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مراکملا لایکم 
: هدنسیون

یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم  دیس 
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تسرهف
5تسرهف

دلج 1 و 2 32مراکملالایکم 

باتک 32تاصخشم 

لوا 32دلج 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  32ِمْسِب 

32میدقت

دیدج پاچ  32همّدقم 

مجرتم 33نخس 

يوقتلا 36راثآ 

باتک فلؤم  لاح  36حرش 

فلؤم یملع  36نادناخ 

وا 37دیتاسا 

تافو ات  تدالو  37زا 

ادخ يوس  هب  37هجوت 

وا تافیلأت  38اهیسیونهخسن و 

وا 38رعش 

اههتشون رد  وا  39فیرعت 

باتک 39نیا 

وا 40تشذگرد 

فلؤم 40همدقم 

ِمیحَّرلا نمحَّرلا  ِهَّللا  40ِمْسِب 

باتک فیلأت  41ببس 

لوا 41شخب 

صفحه 5 از 613 فهرست
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 ( جع نامز (  ماما  41نتخانش 

تخانش 42بوجو 

یلقع لیلد   - 142

یلقن لیلد   - 243

47هجوت

مّود 48شخب 

ترضح تماما  48تابثا 

ترضح تماما  48تابثا 

لوا 52لصف 

مود 54لصف 

مّوس 55شخب 

محارم قوقح و  زا  55یتمسق 

یتسه دوجو و  ّقح  55لوا : 

ایند رد  ءاقب  ّقح  57مّود : 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  58مّوس : 

تمعن هطساو  ّقح  معنتم و  رب  معنم  ّقح  مجنپ :  58مراهچ و 

دنزرف رب  ردپ  ّقح  59مشش : 

هدنب رب  بابرا  اقآ و  ّقح  59متفه : 

مّلعتم رب  ملاع  ّقح  60متشه : 

تیعر رب  ماما  ّقح  60مهن : 

مراهچ 60شخب 

ترضح 60ياهیگژیو 

فلا 60فرح 

دنوادخ هب  نامیا   - 161

صفحه 6 از 613 فهرست

http://www.mekyalolmakarem.com
http://www.mekyalolmakarem.com


فورعم هب  رما   - 261

ترضح نآ  تکرب  هب  ام  ياعد  تباجا   - 361

ام هب  ناسحا   - 462

تسا ام  تسد  رد  ترضح  نآ  زا  هک  یقوقح  رد ] فرصت  هزاجا  و   ] هحابإ  - 562

ترضح نآ  نتساوخ  يرای  راصنتسإ و   - 662

هعیش ام  زا  ناگدیدمتس  یسر ] داد   ] هثاغإ  - 763

ترضح نآ  روهظ  اب  اهرهش  اههار و  تینما   - 864

هَّللا هملک  يالعا  ادخ و  نید  ندرک  هدنز  ءایحا و   - 964

ادخ نانمشد  زا  ترضح  نآ  ماقتنا   - 1064

یهلا دودح  ندرک  اپرب  هماقا و   - 1165

ترضح نآ  يراچان  رارطضا و   - 1266

66فرح ب

ترضح نآ  ششخب   - 166

نایامنهار اهتّجح و  نتشاداپب   - 266

 ( اهتبیصم هب  التبا  ترضح (  نآ  ءالب   - 366

ترضح نآ  تاکرب   - 467

67فرح ت

بولق فیلأت   - 167

ام هب  تبسن  ترضح  نآ  فطلت   - 267

ام تسد  زا  تیذا  لمحت   - 368

ام يارب  شدوخ  ّقح  ندرک  كرت   - 468

ام ناگدرم  هزانج  عییشت   - 568

نآ ندش  هدوسرف  هنهک و  زا  سپ  مالسا  يانب  دیدجت   - 669

ترضح نآ  هب  نید ]  ] رما ندش  مامت   - 770

صفحه 7 از 613 فهرست
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دوب هدرک  عمج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ینآرق  نتخومآ  میلعت و   - 870

ءاث 72فرح 

دراد یگتسب  ترضح  نآ  تیالو  هب  اهنآ  یلوبق  کین و  ياهراک  باوث   - 172

دناهدوب ترضح  نآ  اب  هک  ینادیهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  نوخ  رئاث   - 273

میج 74فرح 

ترضح نآ  ییابیز  لامج و   - 174

ترضح نآ  تسد  رب  ام  يزور  نایرج   - 276

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  داهج   - 376

مالسا دیحوت و  رب  هملک  عمج   - 477

نانمؤم ریاس  نایّنج و  ناگتشرف و  زا  نید  نارای  ندش  عمج   - 578

 ( 198 لوقع (  عمج   - 680

80فرح ح

مالسا زا  ترضح  نآ  تیامح   - 180

نیفلاخم اب  ترضح  نآ  گنج )  برح (   - 280

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  جح   - 382

ترضح نآ  دوجو  هب  نیمز  یگدنز  تایح و   - 482

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ملح   - 582

ترضح نآ  روهظ  هب  ادخ  يایلوا  زا  یعمج  ندش )  هدنز  تایح (   - 682

ام هب  تبسن  ترضح  نآ  یتسود )  ّبح (   - 782

ّقح هب  ترضح  نآ  مکح   - 883

نطاب هب  بانج  نآ  مکح   - 984

84فرح خ

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قلخ   - 184

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  میب )  فوخ (   - 285

صفحه 8 از 613 فهرست
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ناناملسم رب  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تفالخ   - 386

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  هب  مولع  متخ   - 486

روهظ زا  سپ  ریشمش  اب  ترضح  نآ  جورخ   - 587

لاد 87فرح 

نینمؤم يارب  ترضح  نآ  ياعد   - 187

ّقح يوس  هب  ترضح  نآ  توعد   - 289

ترضح نآ  دوجو  تکرب  هب  ام  زا  الب  عفد   - 390

ترضح نآ  نایعیش  تکرب  هب  مدرم  زا  باذع  الب و  عفد   - 491

لاذ 91فرح 

ترضح نآ  روهظ  تبیغ و  رد  نانمؤم  زا  نانمشد   ( 273 ّبَذ (   - 191

روهظ زا  دعب  ترضح  نآ  تسد  هب  نانمشد  تّلذ   - 291

ءار 92فرح 

ادخ هار  رد  ترضح  نآ  طابر   - 192

بانج نآ  تلود  رد  روهظ و  هب  قیالخ  یتحار   - 292

ءاز 92فرح 

ادخ نید  هار  رد  ترضح  نآ  تمحز   - 192

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  دهز   - 293

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ریاس  نیسحلا و  هَّللادبعیبا  ربق  زا  ترضح  نآ  ترایز   - 393

نیس 94فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  شور  هریس و   - 194

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  تواخس   - 294

نیش 95فرح 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  تعاجش   - 195

 - یلاعَت هَّللا  ءاش  ْنِا  ام -  يارب  ترضح  نآ  تعافش   - 295

صفحه 9 از 613 فهرست
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ام يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تداهش   - 395

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تفارش   - 496

داص 96فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ربص   - 196

داض 96فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ینامهیم )  تفایض (   - 196

أط 97فرح 

ترضح نآ  هلیسو  هب  متس  زا  نیمز  تراهط   - 197

اهنآ نوخ  بلط  و  نینمؤم ،  همئا و  قوقح  بلط   - 297

أظ 97فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تسد  رب  ّقح  روهظ   - 197

نیدناعم رب  ترضح  نآ  يزوریپ  رفظ و   - 297

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  رب  نانمشد  ملظ   - 398

ترضح نآ  روهظ  دوجو و  هب  نانآ  قالخا  نوئش و  همئا و  تالامک  روهظ   - 499

نیع 99فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ملع   - 1100

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  اب  ایلوا  تزع   - 2100

نانمشد باذع   - 3100

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تلادع   - 4101

تیاده رب  سفن  ياوه  نتخاس ] وریپ  و   ] فطع  - 5102

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ششخب  اطع و   - 6102

مدرم زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يریگهشوگ  تلزع و   - 7102

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تدابع   - 8103

نیغ 103فرح 
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هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تبیغ   - 1103

راگدرورپ 103مکح 

لوا 106هتکن 

مود 108هتکن 

موس 108هتکن 

مراهچ 109هتکن 

مجنپ 110هتکن 

مشش 110هتکن 

ءاف 112فرح 

ام هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیانع  لضف و   - 1112

لطاب ّقح و  نیب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يزاسادج  لصف و   - 2112

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تسد  هب  نینمؤم  جرف   - 3113

نیرفاک ياهروشک  اهرهش و  حتف   - 4114

مالسلا مهیلع  ناماما  یهاوخنوخ  يارب  رمحا  رفج  ندوشگ )  حتف (   - 5115

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  مایق  روهظ و  اب  نینمؤم  یلاحشوخ )  حَرَف (   - 6115

فاق 115فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ریشمش  هب  نیرفاک  لتق   - 1115

میجر ناطیش  لتق   - 2116

روهظ ماگنه  نینمؤم  ياهلد  نادبا و  نتفای  تّوق   - 3116

دنکیم ادأ  ار  نینمؤم  ضرق   - 4117

نینمؤم جئاوح  ياضق   - 5117

قح هب  ترضح  نآ  تواضق   - 6119

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  ترضح  نآ  يدنواشیوخ  تبارق و   - 7120

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  يرگداد )  طسق = (   - 8120

صفحه 11 از 613 فهرست
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ترضح نآ  تسد  هب  تسا -  ناهارمگ  سییر  هک  لاّجَد -  لتق   - 9123

124هدیاف

فاک 127فرح 

هجرف هَّللا  ّجع 

صفحه 12 از 613 فهرست

127 ل 1 - کماالت آن حضرت 

128 ّول : شباهت آن حضرت به پیغمبران علیهم السالم فصل ا

128 شباهت به آدم

129 شباهت به هابیل علیه السالم

129 شباهت به شیث علیه السالم

130 شباهت به نوح علیه السالم

131 شباهت به ادریس علیه السالم

132 شباهت به هود علیه السالم

133 شباهت به صالح علیه السالم

133 شباهت به ابراهیم علیه السالم

136 شباهت به اسماعیل علیه السالم

137 شباهت به اسحاق علیه السالم

138 شباهت به لوط علیه السالم

138 شباهت به یعقوب علیه السالم

139 شباهت به یوسف علیه السالم

139 شباهت به خضر علیه السالم

143 شباهت به الیاس علیه السالم

145 شباهت به ذو القرنین علیه السالم

146 شباهت به شعیب پیغمبر علیه السالم

146 شباهت به موسی علیه السالم

149 تذکر
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مالسلا هیلع  نوراه  هب  151تهابش 

مالسلا هیلع  عشوی  هب  152تهابش 

مالسلا هیلع  لیقزح  هب  152تهابش 

مالسلا هیلع  دوواد  هب  154تهابش 

مالسلا هیلع  نامیلس  هب  155تهابش 

مالسلا هیلع  فصآ  هب  156تهابش 

مالسلا هیلع  لایناد  هب  156تهابش 

مالسلا هیلع  ریَزُع  هب  156تهابش 

مالسلا هیلع  سیِجرِج  هب  156تهابش 

مالسلا هیلع  بویا  هب  157تهابش 

مالسلا هیلع  سنوی  هب  157تهابش 

مالسلا هیلع  اّیرکز  هب  157تهابش 

مالسلا هیلع  ییحی  هب  158تهابش 

مالسلا هیلع  یسیع  هب  158تهابش 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هب  161تهابش 

مّود 161لصف 

مّوس 163لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ادهشلا  دّیس  ترضح  هب  163تهابش 

نآرق رد  رکذ   – 1163

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ِمَرَک   - 2165

نینمؤم يارب  مولع  فشک   - 3166

نینمؤم زا  اهیتحاران  ندرک  فرطرب  فشک و   - 4167

مال 168فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ياول   - 1168

صفحه 13 از 613 فهرست
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میم 170فرح 

ادخ هار  رد  ترضح  نآ  هطبارم   - 1170

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تازجعم   - 2170

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تنحم   - 3171

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  بیاصم   - 4171

نانمؤم هجرف و  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  لباقتم  تّبحم   - 5171

نون 172فرح 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  عفن   - 1172

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  رون   - 2173

173همدقم

رون ینعم  لوا :  174لصف 

تسا تفارش  هناشن  تّینارون  مّود :  174لصف 

تسا رون  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دوجو  هکنیا  نایب  رد  مّوس :  175لصف 

روضح تبیغ و  نامز  روهظ و  زاغآ  رد  ترضح  نآ  رون  تاقارشا  نایب  رد  مراهچ :  177لصف 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ياهتمعن   - 3183

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  مالسا و  ترصن   - 4186

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يادن   - 5187

نینمؤم يارب  لوسر و  ادخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تحیصن   - 6192

واو 192فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تیالو   - 1192

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  لاصو   - 2195

ءاه 196فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ّمه   - 1196

قافن قاقش و  رفک و  ياهانب  مده   - 2196

صفحه 14 از 613 فهرست
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ناگدنب تیاده   - 3198

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  نارجه   - 4198

ءای 198فرح 

ام رب  ترضح  نآ  تمعن )  َدی (   - 1198

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  نمُی   - 2199

مجنپ 199شخب 

جرف يارب  اعد  199جیاتن 

200همدقم

عیقوت رد  هجرف  هَّللا  لجع  ماما  هدومرف  نایب   - 1203

تمعن ندش  دایز   - 2204

یبلق تّبحم  راهظإ   - 3208

راظتنا هناشن   - 4209

مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  رما  ندرک  هدنز   - 5209

ناطیش تشحو  شجنر و   - 6210

ناطیش ياهماد  زا  ینمیا  نامزلا و  رخآ  ياههنتف  زا  تاجن   - 7212

ام رب  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  قوقح  زا  یضعب  ندرک  ادا   - 8213

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  نید  ادخ و  میظعت   - 9214

دنکیم اعد  وا  قح  رد  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا  بحاص  ترضح   - 10215

تمایق رد  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تعافش  هب  يراگتسر   - 11216

دراد هتکن  دنچ  نایب  هب  زاین  بلطم  نیا  یسررب  216قیقحت و 

تعافش ینعم  217لوا : 

تعافش تابثا  217مود : 

تمایق زور  ياعفش  هب  هراشا  218موس : 

؟  دنتعافش قحتسم  یناسک  هچ  219مراهچ : 

صفحه 15 از 613 فهرست
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هدیاف 223دنچ 

جرف لیجعت  يارب  ندرک  اعد  224مجنپ : 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تعافش  هب  يراگتسر   - 12225

لاعتم دنوادخ  يوس  هب  هلیسو   - 13226

اعد ندش  باجتسم   - 14227

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  رجا  يادا   - 15231

231نتم

لّوا 231همدقم 

مّود 232همدقم 

مّوس 233همدقم 

مراهچ 233همدقم 

مجنپ 235همدقم 

تّدوم ماسقا  ینعم و  نایب  رد  مشش :  235همدقم 

يزور تعسو  الب و  عفد  16236 و 17 - 

ناهانگ شزرمآ   - 18236

باوخ ای  يرادیب  رد  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  رادید  هب  فُّرشت   - 19236

روهظ نامز  رد  ایند  هب  تشگزاب   - 20237

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يردارب   - 21238

مالسلا هیلع  نامَّزلا  بحاص  جرف  رما  رد  لیجعت   - 22241

نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  ناماما  ناربمغیپ و  زا  يوریپ   - 23247

یهلا دهع  هب  افو   - 24248

هدننک اعد  يارب  نیدلاو  هب  یکین  راثآ   - 25248

تناما ءادا  تیاعر و   - 26249

249همدقم
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دوشیم عقاو  رما  دنچ  رد  اجنیا  رد  249نخس 

ظوفحم تناما  ینعم  لوا :  250رما 

253میوگیم

ثحب زا  254ياهلابند 

اهتناما ظفح  بوجو  رد  مود :  255رما 

یهلا تناما  نآ  تیاعر  یگنوگچ  نایب  رد  موس :  255رما 

تسا تناما  تیاعر  قیداصم  زا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هکنیا  مراهچ :  256رما 

هدننک اعد  لد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رون  قارشإ   - 27256

رمع لوط  هیام   - 28257

يوقت اهیکین و  رد  نواعت   - 29261

لاعتم دنوادخ  يرای   - 30261

دیجم نآرق  رون  هب  تیاده   - 31262

فارعا باحصا  دزن  ندش  هتخانش   - 32262

ملع لیصحت  باوث   - 33263

يورخا ياهتبوقع  زا  ینمیا   - 34263

گرم ماگنه  ارادم  تراشب و   - 35265

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  توعد  تباجا   - 36268

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هجرد  رد  نتفرگ  رارق   - 37268

دنوادخ دزن  قیالخ  نیرتبوبحم   - 38269

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دزن  قیالخ  نیرتیمارگ   - 39269

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  تنامض  هب  تشهب  هب  ندش  لخاد   - 40270

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  ياعد  لومشم   - 41270

تانسح هب  تائیس  ندش  لّدبم  ناهانگ و  شزرمآ   - 42270

تدابع رد  دنوادخ  دییأت  هلیسو   - 43270
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نیمز لها  زا  تبوقع  عفد   - 44271

مولظم يرای  کمک و  باوث   - 45271

رتگرزب لیلجت  عضاوت و  راثآ   - 46273

273همدقم

عضاوت دیاوف  راثآ و  لّوا :  273عوضوم 

عضاوت ینعم  مود :  275عوضوم 

عضاوت ماسقا  موس :  276عوضوم 

یندب یبلق و  279عضاوت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  باوث   - 47280

راوشد هدیچیپ و  ثیداحا  لُّمحت   - 48282

282همدقم

لّوا 282هدیاف 

مّود هدیاف   3283

مّوس 285هدیاف 

مراهچ 286هدیاف 

مجنپ 288هدیاف 

مشش 288هدیاف 

متفه 290هدیاف 

متشه 290هدیاف 

تمایق رد  وا  رون  یگدنشخرد   - 49290

ناراکهنگ زا  نت  رازه  داتفه  هرابرد  وا  تعافش   - 50292

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ياعد   - 51292

ندش تشهب  لخاد  باسحیب   - 52292

تمایق یگنشت  زا  ندوب  ناما  رد   - 53293
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تشهب رد  یگنادواج   - 54293

سیلبا تروص  شارخ   - 55293

تمایق رد  هژیو  هیده  هفحت و   - 56293

یتشهب نارازگتمدخ   - 57294

دنوادخ هدرتسگ  هیاس   - 58294

نمؤم یهاوخ  ریخ  باوث   - 59294

ناگتشرف روضح   - 60295

لاعتم دنوادخ  تاهابم   - 61297

ناگتشرف رافغتسا   - 62297

مالسلا مهیلع  ناماما  زا  دعب  مدرم  نیرتهب   - 63297

رمَألا یلوا  تعاطا   - 64297

لاعتم دنوادخ  يدنسرخ   - 65298

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يدنسرخ  هیام   - 66299

لامعا نیرتبوبحم   - 67299

تشهب رد  تموکح   - 68299

دوش یگدیسر  وا  باسح  هب  یناسآ  هب   - 69299

تمایق خزرب و  ملاع  رد  نابرهم  سنوم   - 70300

لامعا نیرتهب   - 71300

مغ لاوز  هیام   - 72300

تسا مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نامز  زا  رتهب  تبیغ  رصع  رد  اعد   - 73300

وا ّقح  رد  ناگتشرف  ياعد   - 74301

ناگدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلع  داَّجس  ترضح  ياعد   - 75302

نیلقث هب  کُّسمت   - 76304

یهلا نامسیر  هب  ندز  گنچ   - 77305
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نامیا لامک   - 78305

ناگدننک تدابع  باوث   - 79306

یهلا رئاعش  میظعت   - 80306

تسا هدش  دیهش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  باکر  رد  هک  یسک  باوث   - 81306

مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  مچرپ  ریز  تداهش  باوث   - 82306

مالسلا هیلع  نامَّزلا  بحاص  نامیالوم  هب  ناسحإ  باوث   - 83307

ملاع ِّقح  ءادا  تشاد و  یمارگ  باوث   - 84307

میرک صخش  تشاد  یمارگ  باوث   - 85307

مالسلا مهیلع  ناماما  هرمز  رد  ندش  روشحم   - 86308

تشهب رد  تاجرد  نتفر  الاب   - 87308

تمایق رد  باسح  یتخس  زا  ینمیا   - 88308

ادهش تاجرد  نیرتیلاع  هب  يراگتسر   - 89309

مالسلا اهیلع  رهطا  همطاف  تعافش  هب  يراگتسر   - 90310

هجیتن 310هدزاود 

310همدقم

مارحلا هَّللا  تیب  ّجح  باوث  310لّوا : 

هرمع باوث  311مّود : 

فاکتعإ باوث  311مّوس : 

هام ود  هزور  باوث  311مراهچ : 

تمایق رد  وا  تعافش  ندش  لوبق  311مجنپ : 

تمایق رد  وا  تجاح  رازه  دص  ندش  اور  311مشش : 

هبعک هناخ  فاوط  هد  باوث  311متفه : 

ناگدرب ندرک  دازآ  باوث  311متشه : 

بسا رازه  نتخاس  هناور  باوث  312مهن : 
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هتشرف رازه  جنپ  داتفه و  تیامح  312مهد : 

راگدرورپ تمدخ  لاس  رازه  باوث  312مهدزای : 

هزور زامن و  لاس  رازه  ُهن  باوث  312مهدزاود : 

رّکذت 313دنچ 

اه 313یقرواپ 

ات 300 313زا 1 

ات 600 317زا 301 

ات 900 320زا 601 

ات 1200 323زا 901 

رخآ ات  326زا 1201 

مود 328دلج 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  328ِمْسِب 

328میدقت

مجرتم 328نخس 

مشش 330شخب 

اعد يارب  هدش  دیکأت  تالاح  330تاقوا و 

330همدقم

بجاو زامن  ره  زا  دعب   - 1330

332حیضوت

دوس رُپ  333ياهّمتت 

رهظ زامن  زا  دعب   - 2334

رصع زامن  زا  دعب   - 3336

حبص زامن  زا  دعب   - 4337

بش زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب   - 5337
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اهزامن تونق  رد   - 6338

338همدقم

339میوگیم

339ود

340هس

341راهچ

342جنپ

344شش

344تفه

345تشه

346ُهن

347َهد

347هدزای

348هدزاود

هدجس لاح  رد   - 7348

رکش هدجس  رد   - 8349

ماش حبص و  ره   - 9349

زور ره  زا  تعاس  نیرخآ   - 10351

هبنش جنپ  زور   - 11352

هعمج بش   - 12352

هعمج زور   - 13353

زورون زور   - 14355

هفرع زور   - 15355

رطِف دیع  زور   - 16355
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 ( نابرق یحْضأ = (  زور   - 17355

 ( نیمز ندش  هدرتسگ  ضرَألا (  وُحَد  زور   - 18356

اروشاع زور   - 19357

نابعش همین  بش   - 20357

نابعش همین  زور   - 21357

ناضمر هام  مامت   - 22358

ناضمر هام  مشش  بش   - 23359

ناضمر هام  متشه  زور   - 24360

ناضمر هام  مهدزاود  بش   - 25361

ناضمر هام  مهدزیس  زور   - 26361

هام نامه  زا  مهدزون  بش  مهدجیه و  زور   - 27362

هام نامه  مکی  تسیب و  زور   - 28362

مالسلا هیلع  ءادهُّشلا  دِّیَس  تبیصم  رکذ  زا  دعب   - 29364

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ترایز  زا  دعب   - 30364

یلاعت يادخ  سرت  زا  نتسیرگ  زا  سپ   - 31364

تنحم ره  لاوز  تمعن و  ره  دیدجت  زا  سپ   - 32364

هودنا مغ و  ندش  دراو  ماگنه   - 33365

اهیراتفرگ اهیتخس و  رد   - 34365

حیبست زامن  زا  سپ   - 35365

دوخ هداوناخ  دوخ و  يارب  اعد  زا  شیپ   - 36365

ریدغ زور   - 37365

هکربتم ياهزور  اهبش و  هفیرش و  تاقوا  قلطم   - 38366

مالسلا مهیلع  ناماما  قوقح  نیبصاغ  نیفلاخم و  سلجم  رد  روضح  ماگنه   - 39367

جرف يارب  اعد  هب  تموادم  زور  لهچ   - 40367
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مّرحم هام   - 41368

هدش دیکأت  رتشیب  اهنآ  رد  اعد  هک  368ییاهناکم 

368همدقم

مارحلا دجسم   - 1368

تافرع  - 2368

بادرس  - 3368

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  هب  بوسنم  ياهاج   - 4369

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  مرح   - 5369

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نامیالوم  مرح   - 6369

مالسلا امهیلع  نییرکسع  مرح   - 7370

مالسلا مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  مرح   - 8370

متفه 370شخب 

اعد 370یگنوگچ 

لّوا 370دصقم 

370مکی

370مّود

371مّوس

371مراهچ

371مجنپ

371مشش

372متفه

372متشه

373مهن

374مهد
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374مهدزای

375مهدزاود

376مهدزیس

376مهدراهچ

376مهدزناپ

377مهدزناش

377مهدفه

378مهدجه

379مهدزون

379متسیب

مود 379دصقم 

موس 380دصقم 

380همدقم

تاولص ياعد   - 1381

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ياعد   - 2383

تبیغ رصع  ياعد   - 3389

تونق ياعد   - 4393

تونق 394ياعد 

هبدن ياعد   - 5400

لاکشإ عفد  407حیضوت و 

407هجوت

رگید ياعد   - 6408

متشه 409شخب 

مالسلا هیلعترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  409فیلاکت 
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بانج نآ  ياهیگژیو  بادآ و  تافص و  تخانش  لیصحت  409لّوا : 

مئالع 409تخانش 

410هجوت

وا دای  هب  تبسن  بدا  تیاعر  413مود : 

رکذت 426دنچ 

مدرم نایم  رد  وا  ندومن  بوبحم  429مراهچ : 

هیلع هَّللا  تاولص  ترضح  نآ  روهظ  جَرَف و  راظتنا  429مجنپ : 

مکی 429ثحب 

مود 434ثحبم 

موس 435ثحبم 

مراهچ 436ثحبم 

مجنپ 438ثحبم 

راوگرزب نآ  رادید  هب  قایتشا  راهظا  441مشش : 

ترضح نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  442متفه : 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  زا  نمؤم  ندوب  نیگهودنا  443متشه : 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  سلاجم  رد  روضح  444مهن : 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  سلاجم  لیکشت  445مهد : 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  رد  رعش  ندناوخ  ندورس و  11446 و 12 : 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  باقلا  ای  مان  ندش  دای  ماگنه  مایق ،   : 13446

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  رب  ندومن  هیبش  ناگدننک  هیرگ  هب  ار  دوخ  ندینایرگ و  نتسیرگ و  14447 و 15 و 16 : 

فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  رصع  ماما  قارف  رد  448نتسیرگ 

لج زع و  دنوادخ  زا  هجرف  هَّللا  لجع  رصع  ماما  تفرعم  تساوخرد  452مهدفه : 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  تفرعم  تساوخرد  موادت   : 18453

قیرغ ياعد  ندناوخ  هب  تموادم   : 19453
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  اعد   : 20454

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياهتمالع  نتخانش   : 21454

ندرکن هلجع  ندوب و  میلست   : 22458

لّوا 459شخب 

مّود 462شخب 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص   : 23466

ییامنهار 467هجوت و 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  یتمالس  دصق  هب  نداد  هقدص   : 24470

دنک جح  بانج  نآ  فرط  زا  هک  بیان  نداتسرف  ترضح و  نآ  زا  تباین  هب  نتفر  جح  25471 و 26 : 

دیامن فاوط  ترضح  نآ  فرط  زا  ات  يرگید  نتخاس  بیان  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  تباین  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  27473 و 28 : 

هجرف یلاعتهَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  زا  تباین  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادخ و  لوسر  دهاشم  ترایز   : 29473

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يوس  زا  ترایز  يارب  بیان  مازعا  بابحتسا   : 30474

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رد  یعس   : 31474

هتکن 477دنچ 

هجرف هَّللا  لجع  بانج  نآ  يرای  هب  ندیزرو  مامتها   : 32478

هجرف هَّللا  لجع  وا  روهظ  روضح و  نامز  رد  بانج  نآ  ندرک  يرای  رب  یبلق  میمصت   : 33479

هعمج ره  و  هزور ؛ همه  ضئارف ؛ زا  دعب  هجرف  هَّللا  لجع  ترضح  نآ  اب  تعیب  دیدجت   : 34481

481همدقم

عرش تغل و  رد  تعیب  ینعم  لّوا :  481ثحبم 

تعیب مکح  رد  مّود :  482ثحبم 

زور ره  رد  تعیب  483دیدجت 

دهع 484ياعد 

هعمج ره  رد  تعیب  485دیدجت 

مود ینعم  هب  تعیب  486مکح 
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تعیب هب  عجار  يرگید  491يرگنشور 

لام هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هلص   : 35494

لام هلیسو  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  حلاص  ناتسود  نایعیش و  هلص   : 36497

نینمؤم ندرک  لاحشوخ   : 37497

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  یهاوخ  ریخ   : 38498

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ندرک  ترایز   : 39501

نانآ رب  ندرک  مالس  حلاص و  نینمؤم  رادید   : 40501

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  دورد   : 41501

هجرف هَّللا  لجع  بانج  نآ  هب  زامن  باوث  ندرک  هیده   : 42502

صوصخم زامن  هیده   : 43503

نّیعم تقو  رد  صوصخم  هنوگ  هب  ترضح  نآ  هب  هیده  زامن   : 44505

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نآرق  تئارق  ءادها   : 45505

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  زا  تعافش  بلط  لسوت و   : 46506

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  تجاح  ضرع  ندومن و  هجوت  یهاوخداد و   : 47507

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مدرم  ندرک  توعد   : 48508

اهنآ يادا  رب  تبظاوم  ترضح و  نآ  قوقح  تیاعر   : 49513

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  دای  ماگنه  لد  عوشخ   : 50513

دزاس راکشآ  ار  شملع  دیاب  ِملاع   : 51513

رایغا زا  زار  نتشاد  یفخم  رارشا و  زا  ندرک  هّیقت   : 52514

اهتنحم ریاس  بیذکت و  تیّذا و  رب  ندرک  ربص   : 53516

یلاعت يادخ  زا  ربص  تساوخرد   : 54521

هجرف هَّللا  لجع  مئاق  ترضح  تبیغ  نامز  رد  ربص  هب  رگیدکی  شرافس   : 55522

دشاب رخسمت  دروم  اهنآ  رد  هجرف  هَّللا  لجع  ترضح  نآ  مان  هک  یسلاجم  زا  زیهرپ   : 56523

لطاب لها  نارگمتس و  اب  رهاظت   : 57524

صفحه 28 از 613 فهرست

http://www.mekyalolmakarem.com


نتفای ترهش  زا  زیهرپ  ندنام و  سانشان   : 58525

سفن بیذهت   : 59527

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ترصن  رب  عامتجا  قافتا و   : 60527

اهنآ نابحاص  هب  قوقح  ندنادرگزاب  یعقاو و  هبوت  رب  ندش  قفّتم   : 61527

ندرک لمع  شبادآ  هب  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ  62527 و 63 : 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دای  نایسن  زا  يریگولج  يارب  یهلا  هاگرد  هب  اعد   : 64530

دشاب عشاخ  هجرف  هَّللا  لجع  بانج  نآ  هب  تبسن  تندب  هکنیا   : 65530

دوخ هتساوخرب  ترضح  نآ  هتساوخ  نتشاد  مّدقم   : 66531

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نیبوسنم  ناکیدزن و  ندرک  مارتحإ   : 67532

دناهتفای تنیز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مودق  هب  هک  ینکاما  تشادگرزب   : 68532

532همدقم

لّوا 532ثحبم 

باحصأ رئاعش و  534مییام 

دهاشم فقاوم و  نآ  میظعت  یگنوگچ  نایب  رد  مود :  540ثحبم 

دوشیم حرطم  هلأسم  دنچ  اجنیا  541رد 

ثحب زا  542ياهلابند 

ناراذگتقو بیذکت  ندرکن و  نییعت  ار  روهظ  تقو  69542 و 70 : 

542نادب

لّوا 544بلطم 

545میوگیم

مّود 547بلطم 

لّوا 547هجو 

مّود 548هجو 

مّوس 549هجو 
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مراهچ 549هجو 

550هجوت

مّوس 553بلطم 

بلطم دییأت  رد  ثحب  زا  558ياهلابند 

لّوا 559بلطم 

مّود 560بلطم 

562میوگیم

دوسرپ 564ياهّمتت 

هتکن 564ود 

نامیا تیفاع و  اب  ترضح  نآ  رادید  تساوخرد   : 72565

565همدقم

565یکی

566مّود

دوسرپ 566ياهّمتت 

568میوگیم

569مّوس

569مراهچ

570مجنپ

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لامعأ  قالخا و  هب  نتسج  یّسأت  ندرک و  ادتقإ   : 73572

572هراشا

هکنیا رگید  575هجو 

نآ دننام  دنوادخ و  دای  ریغ  زا  نابز  ظفح   : 74576

576همدقم

577حیضوت
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دوش لاکشا  578رگا 

578لّوا

579مّود

579موس

579مراهچ

580مجنپ

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  زامن   : 75587

مالسلا هیلع  نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترضح  مولظم  دیهش  نامیالوم  تبیصم  رد  نتسیرگ   : 76590

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامیالوم  ربق  ترایز   : 77591

ناهنپ راکشآ و  رد  هّیمُأ  ینب  رب  ندرک  تنعل  رایسب   : 78592

ینید ناردارب  قوقح  يادا  رد  مامتها   : 79594

بانج نآ  روهظ  راظتنا  رد  بسا  حالس و  ندرک  ّیهم 
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دلج 1 و 2 مراکملالایکم 

باتک تاصخشم 

ماـن ناوـنع و  یــسراف  مئاـقلل .  ءاعدـلادئاوف  یف  مراـکملالایکم  يدادرارق :  ناوـنع  . 1308  - 1262 یقتدمحم ، یناهفـصا ، هسانـشرس : 
تاصخشم . 13 راکماک ، مق : رـشن :  تاصخـشم  ینیوزقيرئاح . يدهم  مجرتم  یناهفـصايوسوم ؛ یقتدمحم  مراکملالایکم / روآدـیدپ : 

1383 مود : دـلج  ساسا  رب  یـسیونتسرهف  تشاددای :   9648600015 : 2 ج . 9648600023 ؛  هرود : لایر : 60000 کباش :  ج . يرهاـظ : 
یف مراکملالایکم  دـلج : يور  ناونع  تشاددای :  تسا  هدـش  رـشتنم  توافتم  نارـشان  طسوت  فلتخم  ياـهلاس  رد  باـتک  نیا  تشادداـی : 

ماـما جـع ،) ) نسحنبدـمحم عوـضوم :  مئاـقلل  ءاعدـلادئاوف  یف  مراـکملالایکم  رگید :  ناوـنع  هماـنباتک . تشادداـی :  مئاقللءاعدــلادئاوف 
يدنب هدر  مجرتم  - ، 1334، يدهم ینیوزقيرئاح ، هدوزفا :  هسانـش  اهاعد . عوضوم :  راظتنا . تیودهم --  عوضوم :  ق . - 255 مهدزاود ،

1087131 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/462 ییوید :  يدنب  هدر  6م7041 1300ي  فلا /BP224 هرگنک : 

لوا دلج 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِب 

ام و ازیزع ؛ نِیقِّدَـصَتُملا ؛ »  يِزْجَی  َهَّللا  َّنإ  اَنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  َلـْیَکلا  اََـنل  ِفْوَأَـف  ٍةاَـجُْزم  ٍۀَـعاَِضِبب  اـْنئِج  َو  ُّرُّضلا  اَـنَلْهَأ  َو  اَـنَّسَم  ُزیزَعلا  اَـهُّیَا  اـی  » 
ام رب  و  نک ،  زیربل  ار  ام  لایکم )  هنامیپ (  وت  سپ  میاهدـمآ ،  تهگرد  هب  زیچان  ییالاک  اـب  و  هتفرگ ،  ارف  جـنر  یتخـس و  ار  نامیاهنادـناخ 

َِکلَذ َّنإَف  ِجَرَفلا  لیِْجعَِتب  ءآعُّدـلا  اوُِرثْکَا  َو  هیآ 88 «  فسوی ،  هروس  دهد .  کین  شاداپ  ار  ناگدنـشخب  دـنوادخ  هتبلا  هک  يامرف  قُّدـصت 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  تسا .  امش  جَرَف  نآ  هک  دینک  اعد  رایسب  جَرَف  لیجعت  يارب  و  ْمُکَجَرَف ؛ » 

میدقت

نیرتمَک تمدخ  نیا  هیدـه  منک  مالـسلا  هیلع  مئاق  ّيدـهم  هب  مالّظلا  لیُزم  يداعألا  ِدـیبُم  مقتنم  تَّجح  همه  ثایغ  مما  مامإ  همئألا  متخ  هب 
همهاو رگد  نمشد  مرادن ز  همجرت  نیا  دتفا  رگا  شلوبق  نیزو  میظع و  یباتک  مجرتم 

دیدج پاچ  همّدقم 

تسا مالسلا  مهیلعراهطا  هّمئا  ناتسود  نایعیش و  یمامت  هدهع  رب  گرزب  ياهفیظو  هادف  انحاورا  رصع  ّیلو  ترـضح  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد 
هتـشاد لماک  هّجوت  ینید  مهم  همانرب  نیا  هب  ناگمه  و  دبای ،  جاور  ياهدرتسگ  تروص  هب  ناشیا  نیب  هدیدنـسپ  ّتنـس  نیا  تسیابیم  هک  ، 
ناراب دوبمک  اب  مدرم  هک  هداتفا  قاّفتا  رایـسب  دـننیبب .  نآ  رد  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  تاـجن  و  دـنزاس ،  راداو  نآ  هب  ار  رگیدـکی  و  دنـشاب ، 

زا سپ  اّما  تسا ،  هدیسر  نانآ  هب  ینیگنس  ياهتاسخ  و  دناهدیدرگ ،  راچد  ینارگ  یطحق و  یلاسکـشخ و  هب  نآ  رثا  رب  و  دناهدش ،  هجاوم 
ار اج  همه  یباداش  توارط و  و  هتخیر ،  ورف  مدرم  رب  یهلا  تمحر  و  هدیراب ،  ناشیارب  يدنمدوس  ناراب  دـنوادخ ،  هاگرد  هب  شیاین  اعد و 

مدرم ناهانگ  زا  یـضعب  یلـصا  ّتلع  هکلب  تسین ،  يّدام  یعیبط و  روما  ناراب ؛ دوبمک  ّتلع  هک  هدش  دیکأت  ثیداحا  رد  تسا .  هتفرگ  ارف 
يونعم و روما  نتفرگ  يزاب  هب  و  قح ،  يایلوا  زا  ندنادرگ  يور  و  یهلا ،  ياهتّنـس  ماکحا و  اب  هلباقم  رد  هک  یناهانگ  صوصخ  هب  تسا ، 

تردق و  دنوش ،  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مدرم  ات  دروآیم  شیپ  ار  اهراشف  اهدوبمک و  نیا  دـنوادخ  دریگیم .  تروص  یبیغ ،  ياهدادـما 
زا و  دـنروآ ،  يور  یهلا  ياهتّجح  يوس  هب  عضاوت  صالخا و  قاـیتشا و  تیاـهن  اـب  و  دـننک ،  سمل  ار  لاـعتم  رداـق  بیغ و  تسد  لـماک 
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دزیر ورف  نامسآ  زا  نیریـش  اراوگ و  بآ  هک  تسیک  دنوادخ  زج  دنیامن .  رارقا  شیوخ  یگدنامرد  زجع و  هب  و  دننک ،  هبوت  دوخ  ناهانگ 
یتیگ يازجا  رد  ياهزات  حور  و  دنادرگ ،  باداش  توارط و  اب  ار  کشخ  ياهنیمز  و  مّرخ ،  زبسرس و  ار  عرازم  باریـس و  ار  ناگنـشت  و   ؟

ياهتیاکح خـیرات  لوط  رد  ناشیا ،  ياعد  تباجتـسا  و  ناراب ،  بلط  رد  نامیا  اب  نامدرم  و  ناماما ،  ناربمایپ و  عّرـضت  زاـمن و  زا  دـمدب ؟ 
درادن مه  ار  اهنآ  هب  ياهراشا  لاجم  همّدقم  نیا  هک  تسا ،  هدیدرگ  طبض  رایسب  ياههتکن  و  هدنام ،  ياج  رب  یناوارف  یندینـش  یندناوخ و 

و يزرو ،  رفک  یگتخابدوخ و  لیبق  زا  فلتخم -  ياهلکش  هب  و  دندرگیم ،  راچد  يدیماان  سأی و  هب  یعقاوم  نینچ  رد  مه  ياهّدع  هتبلا  . 
ره نادقف  دروم  رد  عضو  نیمه  ریظن  دنهدیم .  ناشن  دوخ  زا  یفنم  ياهشنکاو  و - . . .  ینید ،  نادرم  رخسمت  و  ینید ،  تاّیرورض  راکنا 

هدمآ دـیدپ  هراومه  مالـسلا ،  مهیلعایلوا  ایبنا و  ياهتبیغ  نایرج  رد  هلمج  زا  و  دـیآیم ،  شیپ  ياهعماج  ره  رد  گرزب ،  ياهتمعن  زا  کی 
زا ار  شیوخ  تّجح  دنوادخ  یهلا ،  ّصاخ  ياهتیآ  اهتمعن و  هب  تبسن  نامدرم  ياهیـساپسان  گرزب و  ناهانگ  زا  یـضعب  رثا  رب  هک  تسا ، 

اهیتخس هب  مدرم  نوچ  و  تسا .  هتخاس  مورحم  ار  هعماج  دارفا  مومع  ماما ،  اب  ربمایپ  رادید  قیفوت  تداعس و  زا  و  هتـشاد ،  ناهنپ  شناگدید 
تـسد هب  اهنت  ار  درد  نامرد  جالع و  هار  و  دنداتفا ،  هراچ  رکف  هب  دنمـشوه  دارفا  دندید ،  هتـسب  دوخ  رب  ار  هار  و  دنتـشگ ،  راچد  اهیخلت  و 
شیاین اعد و  اب  و  دندرب ،  هانپ  وا  هناتـسآ  هب  و  دندرک ،  دنلب  زاین  تسد  زاون ،  هدنب  ِزاسهراچ  دنوادخ  هاگرد  هب  سپ  دندید ،  اناوت  دنوادخ 
راکـشآ ار  شیوخ  رگحالـصا  تّجح  و  دـیناسر ،  تباجا  هب  ار  نانآ  ياعد  دـنوادخ  دـندش ،  راتـساوخ  ار  يّابر  يامنهار  زجع ،  راهظا  و 

هناگی و  ینونک ،  راگزور  ياهانگنت  زا  ییاهر  هلیـسو  اهنت  نیاربانب  تسین ،  رانک  رب  یهلا  هنامیکح  ّتنـس  نیا  زا  ناملـسم  تّما  دـینادرگ . 
نآ دندش  راکـشآ  يارب  یمومع  هناصلاخ  ياعد  داسف :  تیـصعم و  دادیب و  ملظ و  یمّنهج  راصح  نیا  زا  نتـشگ  دازآ  ندـش و  نوریب  هار 

انالوم مظعألا  هَّللاۀـّیقب  ترـضح  یناـّبر ،  نادرم  ناوراـک  هدـنامزاب  اـتکی  و  ینامـسآ ،  شخبتاـجن  حلـصم و  اـهنت  و  یهلا ،  گرزب  تّجح 
يرای تلالد و  تیانع و  اب  هک  رضاح -  باتک  و  دشابیم .  هجرف ،  یلاعت  هَّللا  لّجع  يرکسعلا ،  يدهملا  نسحلا  نب  ۀّجحلا  نامزلابحاص 
یلقع لیالد  اب  و  تسا ،  هتخادرپ  مهم  عوضوم  نیا  حیضوت  حیرشت و  هب  رتشیب  هدیردگ -  فیلأت  مالسلا ،  هیلعراوگرزب  نآ  ضخش  صاخ 

رثا نیا  همجرت  لّوا  پاچ  زا  هک  لاـس  دـنچ  زا  سپ  تسا .  هدـش  ناـیب  َملاـع  یجنم  جَرَف  لـیجعت  يارب  رایـسب  ياـعد  موزل  ناوارف ،  یلقن  و 
رد ار  اهشزرا »  هنامیپ  نیا «  نانچمه  و  مربیم ،  رـس  هب  منابرهم  رورـس  زیزع و  ماما  زا  ياهزات  ياهتیانع  هار  هب  مشچ  ریقح  نیا  درذگیم ، 

ناگدـننک هعلاطم  هک  مشکیم  راظتنا  هتـسویپ  و  متـسه ،  رادروخرب  نآ  تاـکرب  زا  و  ماهتفرگ ،  تسد  هب  يونعم  تاـضویف  كرد  يوزرآ 
لّجع رظن  زا  بیاغ  ماما  نآ  ناگتفیـش  نارظتنم و  ات  دندرگ ،  انـشآ  دننامیب  هنیجنگ  نیا  اب  و  دنوش ،  رتشیب  زور  هب  زور  جرارپ  ناغمرا  نیا 
نودب لوا و  پاچ  ياهیتساک  نامه  اب  اما  هدش ،  پاچ  دیدجت  دنمـشزرا  رثا  نیا  راب  دنچ  تدـم  نیا  رد  دور .  نوریب  رامـش  زا  هجرف ،  هَّللا 

 ، ناهفصا مئاق  رهم  تاراشتنا  يوس  زا  نیدلاماظن ،  دمحم  دیس  جاح  مالسالاۀجح  ترضح  راوگرزب  دّیس  هکنیا  ات  رظن ،  دیدجت  هنوگچیه 
هب ات  تخاس  مبیـصن  يرگید  قیفوت  هک  مرازگرکـش  یـسب  ار  دنوادخ  ددرگ .  رـشتنم  تاحالـصا  رظن و  دیدجت  اب  باتک  دـندرک  داهنـشیپ 
هب دّدجم  هعجارم  و  اهلـصفرس ،  زا  يرایـسب  رییغت  و  اهترابع ،  حیحـصت  شیاریو و  پاچ  نیا  يایازم  مزادرپب ،  باتک  يرگنزاب  حیحـصت و 

هتخابلد هتـسراو و  يدرمدار  زا  منادیم  مزال  دوخ  رب  اجنیا  رد  تسین .  اهنآ  همه  رکذ  لاجم  هک  تسا  يرگید  ياـهراک  و  باـتک ،  عباـنم 
پاچ رد  و  درک ،  قیوشت  باتک  نیا  همجرت  ماجنا  رد  ارم  هک  منک ،  دای  نایرفعج  يدهم  جاح  موحرم  هادف ،  انحاورا  رـصع  ّیلو  ترـضح 

 ، رـشن پاچ و  ناراکردنا  تسد  یمامت  مدوخ و  يارب  ار  تمدخ  نیرتمک  نیا  یلوبق  نینچمه  دومن .  يرای  ار  مرتحم  رـشان  نآ ،  نیتسخن 
 ( یلصاو ینیوزق (  رئاح  يدهم  دیس  1421 ق  یلوالا ،  يدامج   27 مناهاوخ .  دنوادخ  هاگرد  زا 

مجرتم نخس 

و هدرک ،  اپب  اهاغوغ  الب ،  هنتف و  نیگمهـس  جاوما  يوس  ره  زا  دزوسیم .  اـهیزیرنوخ  اـهگنج و  اـهیراتفرگ و  اهیرگمتـس و  بت  رد  ناـهج 
زا دایرف  يوک  ره  زا  تسا .  هدـنکفا  لاگنچ  نافعـضتسم  موقلح  رب  ملظ  گرگ  تسا .  هدرتسگ  موش  هیاس  اج  همه  رب  تیلهاج  ياهیکیرات 
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ماش نیا  ایآ  دوشیم .  هدینـش  ییوجکمک  سامتلا  یهاوخددم و  هلان  يوس  ره  زا  و  دسریم ،  شوگ  هب  اهتیمورحم و . . .  اهیتلادـعیب و 
یحلصم ناهج  يارب  ایآ  هرخالاب  و  تسین ؟  یمقتنم  ار  نامولظم  ایآ  تسین ؟  یـسرداد  ار  نامورحم  ایآ  درادن ؟  یپ  رد  ینـشور  زور  هریت 

ار اهيزورهریت  تخرد  و  دـنارتسگب ،  نآ  هنهپ  رب  ار  تلادـع  يامه  تفوطعرپ  هیاس  و  دـناهرب ،  ملظ  نادـند  گنچ و  زا  ار  نآ  هک  تسین 
روز و يانبم  رب  رگا  هعماـج -  کـی  رد  تموکح  يرارقرب  يارب  ًـالوصا  دزاونب ؟  تّدوم  رهم و  اـب  ار  نیفعـضتسم  همه  دزاـس و  نک  هشیر 
تیافک و مه ،  هک  ياهدننک  ارجا   - 2 دشاب .  هعماج  نآ  تداعس  نماض  هک  ینوناق   - 1 تسه :  زاین  یساسا  طرش  هس  هب  دشابن -  رامعتسا 

نآ يرجم  نوناق و   - 3 دننیبب .  مدرم  ار ،  نوناق  ینیع  رولبت  ات  دشاب ،  موصعم  مه  و  دـشاب ،  هتـشاد  ار  نوناق  نآ  يارجا  مهف و  یگتـسیاش 
شراوید ناریو و  شاهیاپ  هک  دنامیم  ياهناخ  هب  درادن  لماک  نوناق  هک  ياهعماج  دنشاب .  هتـشاد  یعیـسو  یمدرم  هاگیاپ  هعماج  رد  ود  ره 

 . دراد یگتسب  نآ  هب  درگبقع  دوکر و  ای  تفرـشیپ ،  شبنج و  هنوگره  هک  تسا  حور  هلزنم  هب  نوناق ؛ دشاب .  يدوبان  شزیر و  هناتـسآ  رد 
يرکف زور  ره  ناسنا  دنکیمن .  شوارت  رـشب  دارفا  زغم  زا  زگره  ناکم  نامز و  ره  رد  هعماج  زاین  دروم  لماک  نوناق  هک :  تسناد  دـیاب  اّما 

رد ار  اهناسنا  همه  ياهیگژیو  نوئـش و  بناوج و  مامت  دناوتیمن  يرـشب  چیه  دروآیم  تسد  هب  نیون  يراکتبا  دیدج و  ياهشیدـنا  هزات و 
تقیقح و طقف  دنک و  یلاخ  تاوهـش  ضارغا و  تالیامت و  هیلک  زا  ار  شدوخ  دناوتیمن  سک  چیه  زین  و  دـبایرد ،  اهناکم  اهنامز و  مامت 
ای خسن و  ار  ینوناق  زور  ره  ملاع  رـسارس  رد  يراذگنوناق  عماجم  زکارم و  اذـل  دـیامن .  عضو  نوناق  دریگب و  رظن  رد  ار  یمومع  تحلـصم 

سکعرب هکلب  هدرواین ،  یناغمرا  ناسنا  تداعس  يارب  رـشب  هدرورپ  تسد  نیناوق  زا  کی  چیه  مینیبیم  ًالمع  هکنانچ  دننکیم .  دایز  مک و 
هداهن و انب  ار  نآ  ناسنا  هدننیرفآ  هک  دوشب  ناسنا  تداعـس  رادهدـهع  دـناوتیم  ینوناق  نیاربانب  دـناهدوزفا .  شیاهیراتفرگ  تالکـشم و  رب 

يرت کشخ و  چـیه  هک  تسا  عماـج  یباـتک  درادـن ،  هار  نآ  رد  هجو  چـیه  هب  لـطاب  هک  تسا  میرک  نآرق  نآ  و  دـشاب ،  هداتـسرف  شیارب 
هدوب وا  رد  یـساسا  طرـش  هس  هک  دـهاوخیم  ياهدـننک  ارجإ  یهلا  لماک  مکحم و  نوناق  نیا  یلو  تسا .  هدـمآ  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین 

هک اریز  نآرق .  يارجا  زا  نّکمت  تردـق و   - 3 تمصع .   - 2 نآ .  رارـسا  یناعم و  يافرژ  مولع و  هب  لماک  هطاحا  یهاگآ و   - 1 دشاب : 
دیدـپ یگرزب  ياهاطخ  اهفارحنا و  نآ  يارجا  ریـسفت و  غیلبت و  رد  دـشاب ،  هتـشادن  ياهبناج  همه  لـماک و  یهاـگآ  عـالطا و  نآرق  زا  رگا 
هکنانچ دزاسیم .  هناگیب  نآ  اب  نآرق ،  هب  ندرک  کیدزن  ياج  هب  ار  مدرم  هکیروط  هب  دـنکیم  خـسم  ار  نآرق  ماکحا  ًالـصا  و  دروآیم ، 

 ، دندز هیکت  نآ  يارجا  دنسم  رب  نآرق  قیاقح  فراعم و  هب  نایانشآان  تسا ،  هداتفا  قافتا  نالهأان  يوس  زا  مالـسا  خیرات  لوط  رد  رما  نیا 
هب یگرزب  ياهیبارخ  يرگید  تاهج  زا  زاب  دشابن ،  موصعم  نآرق  يرجم  رگا  دنزوسیم .  نآ  رد  زین  دعب  ياهلـسن  هک  دـنتخورفا  یـشتآ  و 
وا رب  نوناق  ظفاح  مان  مه  زاب  دـنز و  رـس  وا  زا  ییاـطخ  دوشیم  هنوگچ  دـشاب  دـیاب  نآ  ناـبهگن  ظـفاح و  هک  نآرق  يرجم  دـیآیم .  راـب 

رگا لاح  هابتـشا .  اطخ و  ضرعم  رد  دنرـصاق و  لمع  ملع و  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نآرق  هدننکارجا  هب  مدرم  جایتحا  زین  و  تشاذـگ ؟ 
دننک و تفلاخم  وا  اب  مدرم  دیاب  ایآ  دش ؟  دـهاوخ  وا  ياطخ  زا  عنام  یـسک  هچ  و  درک ؟  دـیاب  راکچ  دـشاب  اطخلازیاج  دوخ  نآرق  يرجم 

رـس وا  زا  یهابتـشا  اطخ و  هجو  چیه  هب  ینعی  دشاب ،  موصعم  دیاب  یهلا  نوناق  يرجم  نیاربانب  هن ؟  ای  يدرک  هابتـشا  اجنیا  رد  وت  دـنیوگب : 
نیموس دننک .  ارجا  هعماج  رد  ار  نآرق  ماکحا  دناهتسناوتن  مالسا  خیرات  لوط  رد  موصعم  ریغ  دارفا  هک  هدش  هدید  مه  ًالمع  هکنانچ  دنزن ، 

تموکح کـی  يرارقرب  طیارـش  رد  دوشیم .  طوـبرم  مدرم  دوـخ  هب  رتـشیب  نآرق ،  يارجا  زا  نّکمت  تردـق و  ینعی  میتـفگ ،  هک  یطرش 
وا رد  طیارـش  نیا  مامت  هک  یحلـصم  نینچ  دنـشاب .  هتـشاد  یعیـسو  یمدرم  هاگیاپ  هعماج  رد  ود -  ره  يرجم -  نوناق و  دیاب  دـش :  هراشا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّقح  رب  نیـشناج  نیمهدزاود  نینمؤملاریما و  دنزرف  نیمهدزای  وا  تسا .  هداد  رارق  دنوادخ  ار  دـشاب  عمج 
ثحب ياج  همدقم  نیا  رد  هدش و  تباث  شدوخ  ياج  رد  بلطم ،  نیا  دشابیم .  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  ملـسو ، 
دوبان لطاب و  هاگتـسد  ندز  مهرب  ملظ و  طاسب  ندیچرب  يارب  دنکیمن و  زاغآ  ار  شتـضهن  حلـصم  نیا  ارچ  سپ  دیـسرپیم :  تسین .  نآ 

؟  دیآیمن نوریب  تبیغ  ربا  تشپ  زا  زورفا  ناهج  دیشروخ  نیا  ارچ  و  دیامنیمن ؟  مادقا  مایق و  ناربکتسم  ناشکرـس و  نارگمتـس و  ندرک 
یگتـسیاش مزال و  یگدامآ  زونه  تسین .  مهارف  یناسنا  ملاـع  ماـمت  رد  ینامـسآ  تموکح  یناـهج و  ماـیق  نآ  هنیمز  هک  تسا  نیا  باوج 
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نودـب هک  تسا  تیبرت  یـساسا  ناکرا  طیارـش و  زا  یکی  نیا  تسا .  هدـماین  دوجوب  مدرم  نایم  رد  تموکح  نآ  يرارقرب  يارب  رایع  مامت 
هب ناسنا  نوچ  هک  تشادرب  مزال  هنیمز  دادعتـسا و  داجیا  رد  ار  لوا  مدـق  دـیاب  سپ  تسین .  نکمم  تیبرت  یگدامآ ،  تیلباق و  دادعتـسا و 
نآ ردق  دیسر  شدارم  دوصقم و  هب  یتقو  و  دزادرپیم ،  بلط  وجتسج و  هب  دوخ  هب  دوخ  و  دنکیم ،  زاین  ساسحا  دوخ  دیـسر  هلحرم  نیا 

ياهعماج رد  نینچمه  تخاس ،  کین  ریـشمش  ناوتیمن  دب  نهآ  زا  دیوریمن و  لصاح  رازهروش  نیمز  رد  هک  روطنامه  سپ  دنادیم .  ار 
دربیم رسب  حلصم  راظتنا  رد  هک  یتلم  دناهتفگ :  هک  درک  هدایپ  یحالصا  همانرب  ناوتیمن  دشاب ،  هتـشادن  نتفای  ناماس  حالـص و  هنیمز  هک 
شعبط تفاطل  رد  هک  ناراب  سک  میکح  يا  دوشن  تیبرت  هب  سکان  یـسک  دنک  نوچ  دـب  نهآ  کین ز  ریـشمش  دـشاب .  حـلاص  دـیاب  دوخ 

یگدامآ یتاذ و  دادعتـسا  ًالثم :  دنکیم .  قرف  زین  یگدامآ  دادعتـسا و  بتارم  هتبلا  سخ  رازهروش  رد  دیور و  هلال  غاب  رد  تسین  فالخ 
تکرح کی  يارب  تسا -  دادعتـسا  هیلوا  ساسا  هشیر و  هکنیا  اب  هبترم -  نیا  یلو  تسه  رـشب  دارفا  مامت  رد  تلادع  شریذـپ  يارب  يرطف 

ياههدرپ دارفا  زا  يرایـسب  دادعتـسا  زا  هبترم  نیا  يور  تاوهـش ،  لایما و  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسین ،  یفاک  ریگارف  راـیع و  ماـمت  یحالـصا 
تفرعم و اب  مأوت  هک  تسا  مزال  دادعتـسا  زا  یبسانم  هبترم  سپ  دنریذپب .  ار  تلادع  ّقح و  هک  دوشیم  نیا  زا  عنام  و  دنکفایم ،  یمیخض 

كرد ار  أَلَخ  ناهج  دوخ و  یگدـنز  رد  ًالماک  هک  صخـش  ره  دـشاب .  وا  يارب  زادـگ  زوس و  هکلب  قوش و  روش و  حلـصم و  نآ  تخاـنش 
رد مه  وا  دسانشن و  دوخ  يارب  زوسلد  يردپ  زج  هک  یکدوک  نوچمه  دیامن ،  سمل  ار  یلاخ  ياج  نآ  ندرک  رپ  ِیتایح  ترورض  دنک و 

دنامن زاب  ردپ  مان  ندروآ  نابز  هب  کشا و  هیرگ و  زا  يزور  دیاساین و  لایخ  یگدوسآ  اب  یتخل  دباین و  رارق  مارآ و  ياهظحل  دـشاب ،  رفس 
رد دـیاب  لـباقان  دادعتـسا و  مک  نادـنزرف  نیا  یلو  دـبلطیم .  ار  شاهتـشگ  مگ  فسوی  داـیرف ،  يربـصیب و  اـب  بوقعی  نوچمه  مالـسا  . 

تسیاشان ياهراک  اهنآ و  تقایل  دادعتسا و  یمک  رثا  رب  هک  ار  یفـسوی  گنردیب  دننک و  يّدج  رطخ  ساسحا  راگزور  هدنبوک  ياهنافوط 
ُّرُّضلا انَلْهَأ  َو  انَّسَم  زیزَعلا  اهُّیَأ  ای  هک «  دنیامن  زارد  وا  يوس  هب  للذت  عرـضت و  تسد  دـنیوجب و  هدـش  رود  اهنآ  زا  ناشهدـننز  ياهرادرک  و 
ماگنه ایآ   ( . 1 میاهدـمآ (  تیوس  هب  زیچان  ییالاک  اب  هدیـسر و  یگراچیب  نامیاههداوناخ  ام و  همه  هب  زیزع ! يا  ٍةاجْزَمٍۀَـعاَِضِبب ؛ »  انئجَو 
بحاص یلاخ  ياج  دنزیخرب و  نارگ  باوخ  زا  هک  هدشن  نآ  ماگنه  ایآ  دنسرب ؟  دادعتسا  زا  هلحرم  نیا  هب  مالسا  نادنزرف  هک  هدیسرن  نآ 

ات دـننک  رظن  دـیدجت  ناـشناماسبان  عـضو  رد  موـق  نیا  هک  هدـماین  ناـمز  نآ  دـنزادرپب ؟  وا  يوجتـسج  هب  دـننک و  سح  ار  ناشتـسرپرس  و 
دیـشروخ درآ و  مطالت  هب  ار  راگدرک  تمحر  يایرد  راظتنا ،  شورخ  هک  تسین  نآ  زور  ایآ  دناسرب ؟  ار  نانآ  هدنهد  ناماس  مه  دنوادخ 

یتوافتیب نیا  دزاس و  رادـیب  اهنادـجو  رد  ار  یگدامآ  نیا  هک  تسا  نآ  ددـصرد  رـضاح  باتک  دنزرـس ؟  هبعک  قفا  زا  نیفعـضتسم  راـهب 
ترـضح ملاع ،  ناج  اهناسنا و  یجنم  هناگی  تیرـشب و  ملاع  رالاس  ناوراک  روضح  كرد  هب  تبـسن  ّتیلباق ،  دادعتـسا و  یمک  هدنـشک و 

اعد هک  هدـش  تباث  یلقن  یلقع و  لیالد  اب  باتک  نیا  رد  دـیامن .  نامرد  ار  هجرف ،  هَّللالـجع  يدـهملا  نَسَحلا  نب  ۀـجح  مظعـألا  هَّللاۀـیقب 
رب هفاضا  تسا ،  يونعم  هتسجرب  تاجرد  هب  لین  لامک و  هیلاع  لحارم  هب  ندیسر  يارب  لئاسو  نیرتمهم  زا  هجرف  هَّللالجع  رصع  ماما  يارب 
هک روطنامه  زین -  نیا  و  تسا ،  نآ  یلصا  دوصقم  دارم و  نتفای  ققحت  اعد و  تباجتسا  هدمع ،  هتبلا  دراد .  زین  يرایسب  يویند  راثآ  هکنیا 
هک اریز  تسه ،  نآ  یپ  رد  مه  تباجتـسا  دـشاب ،  هدوب  ادـخ -  زا  نتـساوخ  ینعی  اعد -  تقیقح  رگا  دوشیم .  ماـجنا  دـیوگیم -  نآرق 

هرابرد مناگدنب  هچنانچ  و  ِناَعَد ؛ »  اذإ  ِعاّدلا  ةَوْعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّینإَف  یّنَع  يدابِع  َکلَأَس  اذإ  َو  تسا « :  هدومرف  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
ملاع باتک ،  نیا  فلؤم   ( . 2 میامنیم (  تباجا  دناوخب  ارم  هاگره  ار  هدننکاعد  ياعد  متـسه ،  کیدزن  نم  انامه  سپ  دنـسرپ  وت  زا  نم 

ملق هب  ناشیا  لاح  حرـش  هک  دـشابیم  يدابآ  دـمحا  هب  روهـشم  یناهفـصا  يوسوم  یقت  دـمحم  دّیـس  جاـح  هَّللاۀـیآ  موحرم  ردـقلا  لـیلج 
نادنزرف فلؤم  ناگداون  نادنزرف و  دمآ .  دهاوخ  فرـصت  یکدنا  اب  یتاضور  یلع  دـمحم  دّیـس  ياقآ  هیامنارگ  داتـسا  ققحم ؛ دنمـشناد 

دمحم دّیس  جاح  نیملسملا  مالسالاۀجح و  ترضح  شدنزرف   - 1 دنرایـسب .  شناگداون  نت و  تشه  ثانا -  روکذ و  زا  فلؤم -  دنمورب 
ترضح شرگید  دنزرف   - 2 تسا .  هدش  رشتنم  اهنآ  زا  یضعب  هک  دراد  زین  يدنمشزرا  یملق  راثآ  تسا ،  ناهفـصا  لضاف  ياملع  زا  هیقف 

دّیـس جاح  هَّللاۀیآ  موحرم  شمرتحم  داماد   - 3 تسا .  ناهفصا  راکزیهرپ  نارونخـس  تعامج و  همئا  زا  سابع ،  دّیـس  جاح  مالـسالاۀجح 
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4 تسا .  یملع  لئاسم  رد  ياهدنزرا  ياههتشون  تافلؤم و  ياراد  ناهفصا و  نیـسّردم  املع و  زا  م 1413 ق ، )  یحطبا (  دّحوم  یضترم 
رد یمهم  ياـهراک  و  تسا .  مـق  هتـسجرب  یملع  ياهتیـصخش  زا  یحطبا ،  دّـحوم  رقاـب  دـمحم  دّیـس  جاـح  هَّللاۀـیآ  ترـضح  شاهداوـن  - 
زین و  میرکلا )  نآرقلل  یعوضوملا  ریـسفتلا  یلا  لخدملا  باتک ( :  دلج  ود  اهنآ  زا  هک  دراد  اهنیا  ریغ  ریـسفت و  ثیدح و  هقف و  ياههنیمز 

دمحم دّیس  جاح  هَّللاۀیآ  هیاپ  دنلب  هیقف  داتسالا ،  اندّیـس  باطتـسم  ترـضح   - 5 تسا .  هدش  رـشتنم  يرایـسب ،  ياهباتک  یقرواپ  قیقحت و 
ثیدح و ریـسفت و  هقف و  رد  يدنمـشزرا  تافیلأت  هک  یمالـسا ،  فلتخم  مولع  رد  رّحبتم  رـصع و  گرزب  ياملع  زا  یحطبا ،  دّـحوم  یلع 

هلمج نآ  زا  هعیش ،  هقف  هّیلمع  هلاسر  و  لاجرلا ، )  یف  یشاجنلا  باتک  حرش  یف  لاقملا  بیذهت  دلج ( :  جنپ  نونک  ات  دراد و  لاجر و . . . 
مالـسالاۀجح و  - 7 تـسا .  مـق  لـضاف  ياـملع  زا  یحطبا ،  دّـحوم  یلع  دّیـس  جاـح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و   - 6 تسا .  هدـش  پاـچ 

يالضف زا  یحطبا ،  دّحوم  تّجح  دّیس  نیملسملا  مالـسالاۀجح و   - 8 تسا .  مق  يالضف  زا  یحطبا ،  دّحوم  اضر  دمحم  دّیس  نیملـسملا 
 . یحطبا دّحوم  نیسح  دّیس  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و   - 10 یحطبا .  دّحوم  نسح  دّیس  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و   - 9 تسا .  ناهفصا 

نیا هعلاطم  اب  لضف  لها  صوصخ  هب  نینمؤم  هکنآ  دیما  دومرف ،  مبیصن  ار  هدنزرا  رثا  نیا  همجرت  راختفا  داهن و  تنم  ریقح  نیا  رب  دنوادخ 
تهج رد  میظع  یلّوحت  تسا -  هدـیدرگ  نیودـت  فیرـشلا  هجرف  هَّللالجع  رـصع  ماما  صاخ  روتـسد  تیانع و  اب  هک  فراـعم -  هعومجم 

يدوبان ّقح و  ندمآ  راک  يور  يدوز  هب  و  دنزاس ،  مهارف  هادـف -  انحاورا  يدـهم -  ترـضح  تموکح  يارب  بسانم  یناهج  هنیمز  داجیا 
ینیوزق يرئاح  يدهم  دیس  ًابیرَق . »  ُهاَرن  َو  ًادیَعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِا  میشاب « ؛ دهاش  یتیگ  رسارس  رد  ار  لطاب 

يوقتلا راثآ 

باتک فلؤم  لاح  حرش 

َو ٍدَّمَُحم  انِِّیبَن  َو  اندِّیَس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  َنیَملاْعلا ،  ِّبَر  ِهَِّللُدْمَْحلَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  یتاضور  یلع  دمحم  دّیس  ققحم  دنمـشناد  زا : 
نادـناخ ءالو  رد  یناف  ققدـم ،  ققحم  لضاف  ملاع  راثآ  لاوحا و  رد  يوقتلا ، »  راثآ  هلاسر «  نیا  نیّدـلا .  ِمْوَی  یلا  َنیرِهاَّطلا  َنیبیَّطلا  ِِهتَْرتِع 

هجرف یلاـعت  هَّللا  لـجع  دـمحم  لآ  يدـهم  ناـمز و  ماـما  رـصع و  یلو  ناتـسآ  هب  هدـنهانپ  ِصلخم  و  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوـسر 
شاهزیکاپ تبرت  دنوادخ  هک  يدابآ -  دمحا  هب  ریهش  یناهفصا  يوسوم  یقت  دمحم  ازریم  جاح  راکزیهرپ ،  هزیکاپ  دّیس  ینعی :  فیرشلا ، 

اب هک  مراگنیم  ار  نیا  رطاخ  نیدب  دشابیم .  دـنادرگ -  روشحم  نیعمجا  مهیلع  هَّللاتاولـص  موصعم  ناماما  اب  ار  وا  دـشخب و  تسادـق  ار 
لفاحم و رد  و  هدرک ،  فیلأت  ردقلا  لیلج  هدربمان  هک  یباتک  دشاب ،  هدوب  مالـسلا )  هیلع  ِِمئاْقِلل  ءاعُّدـلا  ِدـَئاوَف  یف  مِراکَْملا  ُلایْکِم  باتک ( 

 . تسا هدیدرگ  عقاو  لابقتسا  دروم  الضف  املع و  فرط  زا  هدش و  پاچ  ررکم  هداتفا و  لوبق  دروم  یملع  عماجم 

فلؤم یملع  نادناخ 

لاـجر و نادـناخ  نیا  رد  تفاـی .  شرورپ  دناهتـشاد  یکاـپ  يوـقت و  مرآ  تشپ  ردـنا  تـشپ  هـک  ینادـناخ  رد  اـم  راوـگرزب  فـّلؤم  دـّیس 
نیا رد  مه  زونه  يوقت  ملع و  طخ  نیا  دناهتفرگ .  رارق  مدرم  هعجارم  مارتحا و  دروم  هتسویپ  هک  دناهدوب  يروهشم  فورعم و  ياهتیصخش 
ازریم دّیـس  شردـپ  دنناملـسم .  تّما  ناشخرد  ياهدـیما  هک  تسه  اهنآ  نیب  رد  يرادـمان  فورعم و  ياملع  دراد و  دادـتما  لیـصا  لـیماف 
یکی نیّدلاراختفا ،  هب  بقلم  یناسارخ ،  یناهفـصا  ردصلا  بئان  يوسوم  يدهم  دمحم  دّیـس  جاح  نب  داوجلادبع  ازریم  دنزرف  قازرلادـبع 
هماقا  ( 3 مالسلا (  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هداون  لیعامـسا  دیـس  ترـضح  مرح  دجـسم  رد  هدوب و  یتسرد  داهتجا و  هب  فورعم  ياملع  زا 

وا هرابرد  شتافیلأت  زا  یکی  رد  شدـنمورب  دـنزرف  تسا .  هتفای  تافو  مرحم 1319  هعمج 28  زور  نیعوـلّطلا  نیب  رد  هدرکیم ،  تعاـمج 
هیقف هدیزرو ،  بانتجا  یتشز  صقن و  ره  زا  هدیدرگ و  زئاح  ار  لمع  ملع و  هبترم  ود  ره  هکنآ  ینادمص ،  ربح  ینابر و  ملاع  هتفگ :  نینچ 
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دلج رد  تسا .  هدوب  لاس 1326  هب  یفوتم  ردـصلا  بئان  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  هّیبص  وا  ردام  لوحف . . . .  ياملع  سیئر  لوسر و  لآ 
زا یتمـسق  هک  تسا  هَّللادسا  ازریم  دّیـس  شاهّمع ،  رـسپ  و  دراد .  تلالد  شگرزب  ردـپ  لاح  نسح  رب  هک  دـنکیم  لقن  یباوخ  لایکم  مود 
زا یـضعب  فلؤم  هک  ناهفـصا -  گرزب  نیـسّردم  نیدهتجم و  زا  سّردم -  قداص  دمحمریم  دّیـس  وا  یئاد  هدناوخ و  وا  دزن  ار  تامّدـقم 

 . دناهدوب دنکیم ،  لقن  وا  زا  ار  دوخ  يریسفت  تایرظن 

وا دیتاسا 

نمـض دایز  مارتحا  لیلجت و  اب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هدرک و  يدرگاش  گرزب  دیتاسا  املع و  زا  ياهّدـع  دزن  هنع ،  هللا  یـضر  راوگرزب  فلؤم 
رد میاهدروآ  تسد  هب  هک  ار  نانآ  زا  نت  دـنچ  کنیا  تسا .  هتفرگ  تیاور  داهتجا و  هزاجا  نانآ  زا  یخرب  زا  و  هدرک ،  داـی  دوخ  تاـفیلأت 
 . تسا هدناوخ  وا  دزن  ار  وحن  فرص و  هک  هَّللادسا  ازریم  دّیس  شاهّمع  رسپ   - 2 يوسوم .  قازرلادبع  دّیس  شردپ   - 1 میربیم :  مان  اجنیا 

دوخ تافیلأت  رد  ار  وا  یبدا  تاّیرظن  زا  یضعب  هدناوخ و  وا  دزن  ار  نآ  ریغ  ینغم و  باتک  هک  یناهفصا  يداشلگ  ینیسح  دومحم  دّیس   - 3
هزاجا هک  يّزج  میرکلادبع  خیـش   - 5 تسا .  هتفرگ  وا  زا  تیاور  داـهتجا و  هزاـجا  هک  يدرکهد  مساـقلاوبا  دّیـس   - 4 تسا .  هدرک  لـقن 

 ، یناشاک دّمحم  اقآ   - 8 یماما .  برد  عیدـب  ازریم  جاح   - 7 یناهفـصا .  يدرجورب  نیّدلارینم  اقآ  جاح   - 6 تسا .  هتفرگ  وا  زا  تـیاور 
ُرُون و «  ِمانَْالا »  ُۀَفیظَو  شباتک «  ود  رد  يدابآ  بیبح  ملعم  موحرم  ققحم  داتـسا  ام  راوگرزب  تسود  هب  يو  یـشاک . ] دـنوخآ  هب  فورعم  ]

 . مینکیم تیاور  ناشیا  زا  نامتسود  نیا  طسوت  ام  هداد و  ثیدح  هزاجا  راْصبَْالا » 

تافو ات  تدالو  زا 

 ، تفای تافو  اجنامه  لاس 1348  رد  دش و  دـلوتم   ( 4 ناهفصا (  رد  يرجه  لاـس 1301  هب  داـب -  وا  رب  یهلا  ناوضر  هک  مظعم -  فلؤم 
رد وا  یملع  هدـنزرا  راثآ  نیا  دوجو  اب  داهنن .  يریپ  هلحرم  هب  مدـق  یناوج  نینـس  زا  درک و  یگدـنز  ایند  نیا  رد  لاس  تفه  لهچ و  ینعی 

ندوـمیپ ملع و  لیـصحت  رد  رظن  دـصق و  یکاـپ  ّتین و  صوـلخ  رطاـخ  هب  نیا  و  تسا ،  رادهشیر  يرگن و  فرژ  یگتخپ و  لاـمک و  ّدـح 
يدیدش تدارا  نیا  رب  هفاضا  دوب .  هدیرب  وا  ریغ  زا  هدوب ،  هَّللا  يوس  هب  هّجوت  رد  شاهناصلاخ  شالت  لمع ،  رد  هک  دـشابیم  میلعت  لحارم 

هب شلاوقا  لاعفا و  همه  رد  و  تسجیم ،  لسوت  نانآ  هب  لاوحا  مامت  رد  و  تشاد ،  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  تلاسر و  نادـناخ  هب  تبـسن 
نب ۀجح  رظتنم  ماما  هب  صوصخ  هب  تفرگیم .  هرهب  اهنآ  هسّدقم  میلاعت  زا  و  دومنیم ،  يوریپ  ناراوگرزب  نآ  زا  و  درکیم ،  ادـتقا  ناشیا 

نامز رد  نامیا  لها  تسا  مزال  هک  یفیاـظو  ماـجنا  ترـضح و  نآ  تفرعم  رد  و  تشاد ،  ياهژیو  هّجوت  فیرـشلا  هجرف  هَّللالـجع  نسحلا 
هراب نیا  رد  دـنمدوس  ّمهم و  هلاسر  باتک و  دـنچ  هک  يروط  هب  دوب ،  هدـمآ  لیان  یخماش  ـالاو و  لزاـنم  لـحارم و  هب  دـنهد  ماـجنا  تبیغ 

 . تفگ میهاوخ  نخس  شاهرابرد  لیصفت  هب  هک  تسا ،  مراکملا )  لایکم  باتک (  نیمه  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدرک  فیلأت 

ادخ يوس  هب  هجوت 

هجوت نآ  هب  تسا  مزال  هک  دراد  دوجو  يریدـقت  لباق  ّتیـصوصخ  فیرـشلا -  هماـقم  هَّللا  یلعا  ّفلؤم -  راوگرزب  دّیـس  نیا  یگدـنز  رد 
تاـّیدام زا  یمک  تشیعم و  روـما  زا  یکدـنا  هب  و  داـهنیمن ،  یعقو  اـیند  قرب  قرز و  نوئـش و  هب  وا  هکنیا :  زا  تـسا  تراـبع  نآ  دوـش و 

؛ »  ینْفَی ٌْزنَک ال  ُۀَعاَنقلا  دوب « :  مّسجم  شمـشچ  شیپ  رد  هشیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  شیامرف  نیا  هک  ییوگ  دوب ،  هدرک  تعانق 
رد هن  دوب .  هتخادرپ  لامک  ملع و  بلط  هب  هدومن و  ضارعا  قلخ  زا  هدیـشوپ ،  تعانق  هماج  يّدام  روما  رد  تسا .  نایاپیب  یجنگ  تعاـنق 
 : هک دوب  هتخاس  دابآ  هَّللالوسر  نادناخ  يالو  اب  ار  شیوخ  ترخآ  ایند و  دیشوکیم ؛ لانم  لام و  عمج  رد  هن  تفریم و  لالج  هاج و  یپ 

نادـنزرف یملع و  راـثآ  شهاـتوک  رمع  دوـجو  اـب  تسین  یناریو  مغ  ار  يو  همه  دزرلب  رگ  دـناهدز  تعاـنق  يارحـص  هـب  هـمیخ  ار  هـک  ره 
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شاهّیـسدق ساـفنا  تاـکرب  زا  شناـگداون  زوـنه  و  تسا ،  اـهراگدای  نیرتهدـنزرا  اـههریخذ و  نیرتـهب  هک  هدراذـگ  راـگدای  هـب  یحلاـص 
 « . دیامرف تیانع  دهاوخب  دوخ  حلاص  ناگدنب  زا  هک  ره  هب  هک  تسا  دـنوادخ  لضف  زا  نیا  و  دنـسونأم « :  تلیـضف  يوقتاب و  رادروخرب و 

هارمگ ياهـشور  لطاب و  ياـههقرف  و  تشاد ،  جاور  اـج  همه  ینارگ  یطحق و  تراـغ ،  لـتق و  دوب ؛ تالکـشم  ثداوح و  زا  رپ  وا  نارود 
رد لاح  نیا  اب  دوب ،  راتفرگ  اـهالب  اـهتنحم و  نیرتدـب  هب  ماـگنه  نآ  رد  هک  ناهفـصا  رهـش  صوصخ  هب  تفاـییم ،  هار  هعماـج  رد  هدـننک 
رد شـشوک  ملع و  يریگارف  هب  نانیمطا  رپ  ياهلد  اب  هتخادرپ و  نامیا  لیمکت  هب  اـم -  راوگرزب  دّیـس  هلمج  زا  گرزب -  ینادرم  اـههشوگ 

ریگیپ شالت  زا  و  تسا ،  هتخاسن  لزلزتم  ار  نانآ  اهتنحم  بئاصم و  هتـشاذگن و  يریثأت  اهنآ  رد  راگزور  ثداوح  دناهدومن و  هجوت  لمع 
اب هک  تسا  ماگنه  نآ  و  اجک ،  هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  دید  میهاوخ  مینک ،  هسیاقم  نارگید  اب  ار  ناشیا  رگا  هک  دناهتـشادنرب ،  تسد 

 . تسیرگن میهاوخ  نانآ  هب  تمظع  باجعإ و  هدید 

وا تافیلأت  اهیسیونهخسن و 

هب هک  تسا  ییاهبنارگ  ياهباتک  يور  زا  نتـشادرب  هخـسن  هداد ،  ماجنا  دوخ  یملع  هدنزرا  ياهراک  رانک  رد  هک  فلؤم  ياهتّیلاعف  هلمج  زا 
لاس هب  ار  يرـشخمز  لَّصَفُْملَا )  باتک (  لاس 1310 و  هب  ار  ناْیبِّصلا )  ُباِصن  باتک (  هلمج  زا  تسا ،  هتـشاد  زاین  اـهنآ  سرد  هعلاـطم و 

لاس 1317 رد  ار  وحن )  رد  یباتک  و (  یـصیبُخ ،  هَِیفاـْکلا )  ُحْرَـش  لاس 1317 و (  رد  ار  یجیا  لضاف  زاْغلَْالا )  ُحیـضَْوت  باـتک (  1319 و 
؛ َنیمِّلَعَتُْملا ِبادآ  ِۀَمَجَْرت  یف  َنیِبلاَّطلا  ُةَرِکْذـَت  یبرع - .  میرک ،  نآرق  ریـسفت  زا - :  تسا  ترابع  وا  تافلؤم  اّما  و  تسا .  هدرک  خاسنتـسا 

 ( . 5 تسا (  هدروآرد  مظن  هب  ار  نآ  لاس 1319  رد  يرهاوج  بیدا  دـمحا  ازریم  تساوخرد  هب  انب  هک  تسا  يونثم  تیب  تسیود  زا  شیب 
نآ تسا و  یسراف  تاعُمُْجلا ؛ بادآ  یف  ِتاّنَْجلا  ُباْوبَا  تسا - .  باتک  نیمه  هک  مالسلا ؛ هیلع  ِِمئاْقِلل  ءاعُّدلا  ِدئاوَف  ِیف  مِراکَْملا  ُلایْکِم  - 

دمحم اقآ  هزوجرا  رب  یبرع  حرـش  ِنایَْبلا ،  َو  یناعَْملا  ِیف  ِنانِْجلا  ُنیتاَسب  تسا - .  هدرک  ماـمت  یگلاـس  جـنپ  تسیب و  رد  لاس 1326  هب  ار 
زا یکی  تساوخرد  هب  ار  نآ  تسا و  یبرع  ِْلیَْللا ؛ ِةالَص  ُبادآ  تسا - .  هدیناسر  نایاپ  هب  ار  نآ  فیلأت  لاس 1319  رفص  هام  رد  و  تسا ، 
یف ِراْصبَْالا  ُرُون  تسا - .  هدش  پاچ  راب  ود  ءزج و  ود  رد  تسا و  یـسراف  ِمامِْالا ؛ ِِۀْبیَغ  ِنَمَز  یف  ِمانَْالا  ُۀَفیظَو  تسا - .  هدرک  فیلأت  الـضف 
پاچ نارظتنم  شیاین  زار  مان  هب  باتک  ود  نیا  ًاریخا   ] تسا یسراف  ِِمئاْقِلل ،  ءاعُّدلا  ِِدئاوَف  یف  ِِمئانَْغلا  ُْزنَک  تسا - .  یـسراف  ِراِظتنْاِلا ؛ ِۀَلیـضَف 

بالُّطلا ُبیِغَْرت  دِهاوَّشلا - . »  ُعِماج  باتک «  دهاوش  حیضوت  رد  دِهاوَّشلا ،  ُحیضوت  بش - .  زامن  بادآ  رد  رُوبُْقلا ،  ُجارِس  تسا - . ] هدش 
ُنِساحَم تسا - .  یقت »  وا «  صلخت  رعش ؛ ناوید  ظعاوم - .  رد  ِِربانَْملَا  باتک  َنیِبلاَّطلا - .  ُۀَیادِه  حرش  رد  نیبِّدَأَتْملا ،  ُسینَا  وحن - .  رد  ، 

 . تسا هتفای  نایاپ  نآ  فیلأت  لاس 1319  هب  هرخآلا  يدامج  مراهچ  رد  ِبیِراعَْالا ،  ِقئاقَد  یف  ِبیدَْألا 

وا رعش 

يدهم ماما  هژیو  هب  تمصع و  نادناخ  هب  ار  دوخ  راعشا  هدورسیم و  یتایبا  دیاصق و  تغارف  ياهتعاس  رد  هنع  هللا  یـضر  ام  راوگرزب  دّیس 
 » ًانایحا و  یقت »  وا «  صّلخت  و  دـشابیم ،  هدـنکارپ  شیاههتـشون  تافیلأت و  يـالبال  رد  وا  راعـشا  تسا .  هداد  صاـصتخا  هجرف  هَّللالـجع 

دارملا ۀیاغ  وت  لصو  يا  هجرف :  هَّللالجع  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  هرابرد  تسا :  نینچ  وا  راعـشا  زا  ياهنومن  تسا ،  هدوب  هداز »  یعرش 
وا ياههدورـس  زا  زین  ام و  لزنم  زا  یتشگ  رود  هک  زور  نآ  درک ز  لزنم  مغ  رکـشل  ام  لد  ردـنا  ام  لفحم  رویز  بیز و  وت  رکذ  يو  ام  لد 

ياهدیـصق رد  یمیحر و  وت  هاـنگ و  قرغ  اـم  یمیرک  وـت  میئل و  میئاـم  میریقف  اـم  هک  یمرک  بر  اـی  میریـسا  اـم  هک  یجرف  بر  اـی  تسا : 
فـسوی ّبح  نیلـسرملا  خیـش  بوقعی  نآ  هکنوچ  ار  رایغا  دوخ  بلق  زا  نورب  نک  ار  راـی  لاـصو  ییوج  یمه  رگ  تسا :  هدروآ  ینـالوط 

ره زا  غراف  دنک  شرادـیب  تساوخ  یلاعت  قح  تفر  رارـسا  رهاظ و  ماقم  دـش  تفر  رادـلد  لد  هب  دـمآ  ریغ  هکنوچ  نیکم  شبلق  رد  تشگ 
شناج هک  یتئیه  نآ  تسیچ  هتفگ :  نینچ  اّمعم  رد  قاحم و  رد  دـش  شفـسوی  يور  هام  قارف  درد  رب  درک  شیالتبم  دـنک  شراـی  زج  زیچ 
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مالسلا هیلع  تّجح  ترضح  هرابرد  زین  تسین و  شناهد  ددنخیم و  هاگ  مشچ  درادن  دیرگیم و  هاگ  تسین  شنابز  هرعن و  دنزیم  تسین 
سدـق ملاع  ِنایبوّرک  وت  نسح  رکذـب  لاعَت  لاـعَت  ناقـشاع  بل  هب  ناـج  هدیـسر  لاـمج  نسح و  هاـشداپ  يا  تخر  يرود  ز  تسا :  هدورس 

لالض ِموسر  ِیح  ام  لُسُر  ِْمتَخ  ّیمس  ناهج  ود  هشنهش  يداه  يدهم  ماما  ِلاصْآلا  َو  ِّوُدُْغلِاب  َُهل  َنوُّحبَُسی 

اههتشون رد  وا  فیرعت 

مّلعم یلع  دّـمحم  ازریم  موحرم  لماک ،  لضاف  ملاع  ام ،  تسود  هتـشون ،  ار  وا  یفارگویب  هک  یـسک  نیتسخن  مراد ،  عالطا  نم  هک  اجنآ  ات 
ص 129 یلاـمالا »  دوخ «  یّطخ  باـتک  رد  هدرک  داـی  وا  زا  دوـخ  تاـفیلأت  زا  باـتک  هس  رد  هک   ( ، 1396 - 1308 تسا (  يداـبآ  بیبح 
 ) مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  هداون  لیعامسا  دّیس  رّهطم  دقرم  دجسم  رد  دوب .  ناهفـصا  لیلج  تاداس  گرزب و  ياملع  زا  تسا .  هتفگ 

ترضح هرابرد  هدراو  راثآ  رابخا و  ندرک  عمج  رد  و  درکیم ،  تعامج  هماقا  يوسوم  قاّزرلادبع  ازریم  دّیس  موحرم  شردپ  ياج  رد   ( 6
قداص دمحمریم  جاح  شیئاد  و  دوب ،  ردّـصلا  بیان  نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  رتخد  شردام  تشاد .  مامتها  رایـسب  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

رد زین  و  تشاد .  یبوخ  طخ  و  دوب ،  یقت )  شـصّلخت (  دورـسیم و  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هرابرد  زین  یطّـسوتم  راعـشا  سّردـم . 
ناشداهتجا هک  یناسک  زّربم و  ياملع  زا  هک  ییاج  ات  درک  يدرگاش  ناهفـصا  گرزب  دیتاسا  رب  تسا :  هتـشون  هطوسبم »  تالاقم  باتک « 

زا داـبآدزی - »  هّلحم «  رد  شاهناـخ  رد  رّرکم  و  دـش ،  رارقرب  یتـسود  هطبار  وا  نم و  نیب  شتوف  زا  شیپ  لاـس  دـنچ  دـیدرگ .  دوب  مّلـسم 
جـح و يارب  قارع  همرکم و  هّکم  هب  راب  نیدـنچ  و  درک ،  یگدـنز  فافع  تعانق و  اب  اـهلاس  مدرک .  تاـقالم  ار  وا  ناهفـصا -  ياـههّلحم 
هب تخورف و  تشاد  هک  ییاهزیچ  رصتخم  لاس 1348  بجر  رد  و  درک ؛ رفس  نینمؤم  یضعب  زا  تباین  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ترایز 

لاس 1301 عیاقو  لیذ  راثآلا »  مراکم  باتک «  رد  و  داد .  همتاخ  شیگدـنز  هب  هک  دـش  راچد  يرامیب  هب  تشگزاـب  زا  سپ  و  تفر ،  قارع 
نتشون رد  مدرم  تشاد . . .  یبوخ  رعـش  حیلم و  ّطخ  دوب .  ناهفـصا  هتـسجرب  ياملع  زا  و  دوب ،  بیدا  یهیقف  بیجن و  يدّیـس  هتفگ . . . : 
مدومن هدافتسا  رایسب  وا  زا  مدش و  فرشم  شتمدخ  هب  اهراب  دندوب . . .  دقتعم  وا  هب  اروشاع  ترایز  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  يارب  هضیرع 
ییاناوت رونخس  لضاف و  ملاع  تسا :  هتشون  ص 258  رشبلا ، »  ءابقن  باتک «  رد  زین  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  هماّلع  هَّللاۀیآ  ام  خیـش  . . . . 

ءابدالا خیش  موحرم  نینچمه  تشاد .  لاغتشا  اهنیا  ریغ  ظعو و  تعامج و  تماما  یعرش و  فیاظو  هب  هک  دوب  گرزب  ياملع  زا  تسا . . . 
دّیـس ازریم  تسا :  هتفگ  ص 53  ج 3 ،  ناهبـصا »  خـیرات  دوخ «  باتک  رد  يرباج »  خیـش  هب «  فورعم  يراصنا  ناـخ  نسح  ازریم  جاـح 

نوچمه و  میتشاد ،  یتسود  وا  اب  لاس  نیدـنچ  تسا . . .  یتافیلأت  ياراد  و  نیرـصاعم ،  زا  يدابآدـمحا  قازرلادـبع  ازریم  نب  یقت  دـمحم 
 » رد يو  زا  يرـصتخم  یفارگویب  زین  نیّدـلا  حلـصم  دّیـس  جاح  حـلاص ،  لضاف  دّیـس  تشذـگرد .  یناوج  رد  و  دوب ،  طخ  شوخ  شردـپ 

ج 9 ص نیِفلؤُْملا »  ُمَْجعُم  رد «  هلاّـحَک  ج 6 ص 289 و  مـالْعألَا »  رد «  یلکرز  نینچمه  دوش .  هعجارم  تسا ،  هدروآ  ناهبـصا »  لاـجر 
هدرک رکذ  نادمه  هابتشا  هب  ار  يو  نفدم  هلاّحک  و  دناهدروآ ،  ار  ناشیا  لاح  حرش  ج 2 ص 282  یپاچ »  بتک  نیّفلؤم  رد «  راشم  131 و 

 . تسا

باتک نیا 

ّتیودهم و هدیقع  هب  طوبرم  بلاطم  زا  يرایسب  فلؤم  تسا .  مهم  و  يراکتبا ،  هدنزرا ،  یباتک  ِِمئاْقِلل ،  ءاعُّدلا  ِدئاوَف  ِیف  مِراکَْملا  ُلایْکِم 
ظفح يارب  یهلا  هاـگرد  هب  عّرـضت  ترـضح و  نآ  يارب  اـعد  ناونع « :  تحت  ار  مالّـسلا  ةالّـصلا و  فـالآ  هیلع  تّجح  ترـضح  عوضوم 
هکم رد  درک ؛ رفس  مارحلا  هَّللاتیب  ّجح  هب  لاس 1330  رد  ّفلؤم  تسا .  هداد  رارق  یـسررب  دروم  تافآ »  تامیالمان و  زا  شفیرـش  دوجو 
نطو هب  ملاس  رگا  هک  تسب  نامیپ  دـنوادخ  اب  سپ  دروآرد ؛ ياپ  زا  ار  نیرئاز  جاّـجح و  زا  يرایـسب  دـمآ و  شیپ  يدـیدش  ياـبو  همرکم 
یملع تاقیقحت  زا  رپ  ياههحفـص  نیا  و  دومن ،  افو  ار  دوخ  دهع  درک  تعجارم  نطو  هب  نوچ  و  دزادرپب ،  باتک  نیا  فیلأت  هب  ددرگزاب ، 

صفحه 39 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


هک هدرک  هراشا  باـتک  همّدـقم  رد  هنع  هللا  یـضر  ّفلؤم  درک .  میظنت  ار  تسا  ملع  ناـبلاط  زاـین  دروم  هک  يوتحمرپ  فیطل و  تاقیقدـت  و 
و دش ،  بایفرـش  ترـضح  نآ  رادید  ترایز و  هب  باوخ  رد  هک  دناسر  اجنادب  ار  وا  هجرف  هَّللالّجع  شنامز  ماما  رادید  هب  وا  قوش  تّدـش 

رثا نیا  تفگ :  دیاب  ّقح  هب  و  داهن .  ترضح  نآ  دوخ  مه  ار  نآ  مسا  یّتح  و  درک ،  باتک  نیا  فیلأت  هب  مادقا  بانج  نآ  روتـسد  رما و  هب 
نآ رد  هک  تسا  یحیحـص  یملع  تاـقیقحت  زا  ياهنومن  زین  و  تسا ،  وا  یمارگ  دـیتاسا  فلؤم و  ناور  عبط  یقوذ و  شوـخ  فاـص  هنییآ 

ياـهثحب رب  لمتـشم  باـتک  نیا  مینارذـگیم .  ار  نآ  رخاوا  هک  ینرق  نیمه  لـئاوا  ینعی  هتـشاد ،  جاور  ناهفـصا  هـیملع  هزوـح  رد  ناـمز 
بلاج و کبس  عیدب و  بولسا  اب  هک  تسا  تاّیبدا  هفسلف و  یّتح  لاجر و  مالک ،  هقف ،  ثیدح ،  ياههنیمز  رد  تیمها  اب  رایـسب  فلتخم و 

هتسجرب ّتیصخش  ود  زا  هابتـشا  ود  هب  رد ج 2 ص 359  ّفلؤم  رّکذـت  هب  هراشا  ینعم  نیا  رب  لیلد  دـشابیم .  مأوت  یتسرد  ياهیریگهجیتن 
هخیـشم رد  يرگید  و  هداد ،  تبـسن  نارادربهخـسن  طلغ  هب  ار  نآ  هک  تسا  یـسوط  هفئاـطلا  خیـش  تبیغ »  باـتک «  رد  یکی  تسا ؛ یملع 
وجتـسج شواک و  رب  ار  ملاع  هک  روما  نیا  لاثما  و  هتفگ :  رکذت  نیا  زا  سپ  تسا و  هدـمآ  لئاسولا »  كردتـسم  باتک «  رد  هک  قودـص 

هک ّتیدـج  شـشوک و  داـب  امـش  رب  ناردارب  يا  سپ  تسا ،  هتـشاد  تلفغ  نآ  زا  هک  دوشیم  يروـما  هب  ندیـسر  بجوـم  و  دراد ،  یماو 
هب لّوا  راب  و  يوأملاۀنج ، )  نیرب (  تشهب  باوبا  رادقم  هب  دراد  شخب  تشه  رضاح  باتک  دزاسیمن .  دیمون  ار  ياهدنیوج  چیه  دنوادخ 
دلج ود  رد  راب  رگید  و  هحفص )  رد 587  دلج  کی  دش (  هتسارآ  عبط  رویز  هب  ناهفصا  رد  1369 ق )  لاس (  هب  شدنمورب  نادنزرف  تمه 

 ( . لاس 1398 ق دسریم (  پاچ  هب  يزاتمم  بلاج و  روط  هب 

وا تشذگرد 

رد و  دش ،  رامیب  لاس  نامه  نابعش  هام  رخاوا  هبنش  هس  بش  تشگزاب  نوچ  تفر و  قارع  هب  ترایز  يارب  1348 ق )  لاس (  بجر  هام  رد 
ردـپ رانک  دالوف  تخت  ناتـسربق  رد  و  دیـشکرب ،  ناـهج  زا  تخر  برغم  زا  دـعب  مین  تعاـس و  ود  ناـضمر ،  هاـم  هکنیا 25  ات  داـتفا  رتسب 

 . دش هدرپس  كاخ  هب  شفیرش 

فلؤم همدقم 

ِمیحَّرلا نمحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِب 

ِِهتَْبیِهل ُهوُجُْولا  ِتَنَع  ْنَم  ای  ِمانَْألا ،  ِراْصبَا  ُفئاطَخ  ِِهتَمَظَع  ِكارْدِا  َنُود  ْتَرَـسَْحنا  َو  ِماهْوَْالا ،  ِفئاَطل  ِقئاقَد  ِِهتَّیِوُه  ءایْربِک  یف  تراح  ْنَم  اـی 
ُُغْلبَأ ـال  َکَناْحبُـس  یئاـنَث ،  ْنَع  َکُسدـُق  َّلَـج  یئاـجَر ،  ِنیَراَّدـلا  ِیف  َْتنَا  ِّبَر  ِِهتَفیخ ،  ْنِم  ُبوـُلُْقلا  ِتَلِجَو  َو  ِِهتَمَظَِعل  ُباـقرلا  ِتَعَـضَخ  َو 

َو َکئالآ ،  ُِرثاکَت  َو  َکئامْعَن  ُِرفاظَت  یلَع  َكُدَمْحَأ  َنُولئاْقلا ،  ُلوُقَی  ام  َقْوَفَو  َکِسْفَن  یلَع  َْتیَْنثَا  امَک  َْتنَأ  َکَئانَث ،  یـصْحا  َو ال  َكَدْمَح 
ْنِم ِماِقْتنْاِلل  ِرَخَّدُْـملا  اَمَّیِـس  َو ال  َکئانَُما ،  َو  َکِجَجُح  َنیموُصْعَْملا ،  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َکئایِفْـصَا  ِلَْضفأ  َو  َکئاِیْبنَا  ِمَتاـخ  یلَع  ُمِّلَُـسا  یّلَُـصا و 

لقع و رظن  زا  روما  نیرتبجاو  نیرتمهم و  کئادعأ .  مهئادعأ  یلع  ۀَـفَعاضُملا  ُۀَـمئاّدلا  ُۀـنعّللا  و  کئایلْوَأ ،  ُجَرَف  ِهِجَرَِفب  يذَّلا  َکئادـْعأ 
و دشاب ؛ هدومن  یناسحا  وت  هب  هک  یـسک  هب  نداد  شاداپ  زین  و  هتـشاد ،  یقح  وت  هدهع  رب  هک  یـسک  ّقح  ندرک  ادا  زا :  تسا  ترابع  عرش 
و دوشیم ،  ام  لاح  لماش  شناـسحا  رتهب  رتشیب و  همه  زا  و   ( ، 7 تسا (  رتنوزفا  ام  ندرگ  رب  شّقح  مدرم  مامت  زا  هک  یـسک  دیدرت  نودب 
ار شجرف  راظتنا  و  ام ،  نیقی  لّمکم  ار  وا  هب  رواب  اـم و  نید  مّمتم  ار  شتفرعم  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ  مه  و  دراد ،  اـم  رب  اـهتّنم  اـهتمعن و 
 ، ناسحا لدع و  رادمچرپ  و  نامز ،  بحاص  ینعی :  تسا ،  ام  يوزرآ  تیاهن  شرادید  هک  تسا  یسک  تسا ،  هداد  رارق  ام  لامعا  نیرتهب 

ماما نیمهدزاود  میاهتـشگ ؛ یهن   ( 8 شمان (  ندرب  زا  و  میاهدـش ،  رما  وا  زا  يوریپ  تعباتم و  هب  هک  ناـیغط ؛ رفک و  راـثآ  هدـننک  كاـپ  و 
نـسحلا یکَّزلا  نب  یـضرلا  رظتنملا  مئاـقلا  ماـمإلا  ملـسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هدیدنـسپ  نانیـشناج  ایـصوا و  ِنیرخآ  و  موـصعم ، 
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ییادـج وا  ام و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  دـنادرگ و  ناسآ  ار  شمایق  جورخ و  همانرب  دـیامرف و  کـیدزن  ار  شجَرَف  دـنوادخ  هک  يرکـسعلا ؛
ِیف َُهل  َْسَیل  َو  ُهُصْخَـش  َباغ  اًمئاق  اًـماِما  یـسْفَِنب  ٌلـِماح  ِرْـصَّنلا  َو  ِحـْتَْفلا  ءاِوِلل  ْنَم  َو  ٌلـئاض  اـَنَا  ِهِرْجِه  ْنِم  ْنَم  یـسْفَِنب  فلؤم :  زا  دزادـنیم . 

َو یلْعلا  ُمْسَر  ِِهب  ییُْحی  َو  ْمُهَعْرَف  َو  َنیِملاْظلا  َلْصَا  ُّثَتْجَی  َو  ُِلئاوَْالا  ُْهمرَی  َْمل  ٍمْکُِحب  یضْقَی  َو  ِهِّدَج  َۀَعیرَش  ییُْحی  ْنَم  یـسْفَِنب  ٌِلثامم  َنیَملاْعلا 
قشع رد  نم  دیـشروخ و  دوب  وا  ماهراوآ  وا  رجه  زک  یـسک  نابرق  هب  ناج  ٌلِماش  ِۀَّیِرَْبِلل  ٌءاعد  اذه  َو  انِماِما  ِروُهُظ  یف  ْلَّجَع  ِّبَر  ایَف  ُلئاضَْفلا 

ار لطاب  ایحا و  دنک  ار  شّدج  نید  ماهنادکی  رُد  نآ  تسا  قلخ  راظنا  زا  بیاغ  رـصن  حتف و  ياول  ّقح  يوس  دـشاب ز  شفک  رد  ماهناورپ  وا 
اهلا راب  ماهناوید  وا  قشع  رد  نم  هکنآ  يادف  ناج  هابت  دزاسیم  هلمج  ار  ناملاظ  عرف  لصا و  ماهنارود  بحاص  نآ  دـنک  يدوواد  مکح  انف 
رکـش و  مییامن ،  ادا  ار  ترـضح  نآ  قوقح  میناوتیمن  ام  نوچ  نک  لیطعت  ناملاظ  داسف  نایغط و  رفک و  نک  لیجعت  شترـضح  روهظ  رد 

زا هک  ار  ترـضح  نآ  قوقح  يادا  زا  رادـقم  نآ  تسا  بجاو  اـم  رب  میروآ ،  ياـج  هب  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ار  شتاـضویف  دوجو و 
 ، تسا ناسآ  رّسیم و  نآ  زا  يرادقم  هک  یتروص  رد  دشاب  رابتّقـشم  راوشد و  فیلکت  لصا  رگا  هک :  میهد  ماجنا  تسا  هتخاس  نامتـسد 

جرف لیجعت  يارب  ندرک  اعد  راوگرزب و  نآ  جرف  راظتنا  ترـضح :  نآ  تبیغ  نامز  رد  روما  نیرتهب   ( . 9 داد (  ماجنا  دیاب  ار  رادقم  نامه 
بادآ یف  تاّنجلا  باوبا  باتک «  متـشه  باب  رد  تسا .  وا  ناتـسآ  رد  ندـش  بّرقم  باـنج و  نآ  يدونـشخ  هیاـم  هچنآ  هب  ماـمتها  و  وا ، 

 . ماهدرک رکذ  ار  ِْهیَلَع -  ِهَّللاُتاوَلَص  ترضح -  نآ  جرف  يارب  ندرک  اعد  يورخا  يویند و  دیاوف  زا  هدیاف  دنچ  داتشه و  تاعمجلا » 

باتک فیلأت  ببس 

ریرحت هتـشر  هب  ار  نآ  یبلاـج  کبـس  هب  و  دریگرب ،  رد  ار  دـیاوف  نآ  هک  مراـگنب  هراـب  نـیا  رد  ياهناگادـج  باـتک  مداـتفا  رکف  هـب  سپس 
رد ار  یـسک  هکنیا  اـت  دـشیم ،  راـک  نیا  ماـجنا  زا  عناـم  یپ ،  رد  یپ  ياـهیتحاران  نارود و  ياهدادـیور  ناـمز و  ثداوح  یلو  مروآرد ، 
رد ار  وا  میتسه .  شراظتنا  رد  هک  یماما  ماهتسکش و  لد  بیبح  یلوم و  ینعی  دومن ،  فیصوت  ار  وا  ناوتن  نخس  ملق و  اب  هک  مدید  باوخ 

ِدئاوَف ِیف  مِراکَْملا  ُلایْکِم  راذگب :  ار  وا  مان  سیونب و  مه  یبرع  سیونب و  ار  باتک  نیا  دومرف :  نینچ  زیگناحور  ینایب  اب  هک  مدـید  باوخ 
 ) هتـشذگ لاس  رد  هکنیا  ات  درکن ،  میراـی  قیفوت  یلو  مدـش ،  شرما  تعاـطا  یپ  رد  رادـیب و  باوخ  زا  ياهنـشت  نوچمه  ِِمئاـْقِلل .  ءاعُّدـلا 

تاجن اههکلهم  زا  ارم  هاگره  هک  متـسب  دـهع  لجوزع  دـنوادخ  اب  تفرگ  ابو  ار  اـجنآ  نوچ  و  مدرک ،  رفـس  همظعم  هّکم  هب  ق )  1330 ه . 
تمالس هب  ارم  و  داهن ،  ّتنم  نم  رب  دنوادخ  سپ  میامن .  عورـش  ار  باتک  نیا  فیلأت  دنادرگ ،  ناسآ  نطو  يوس  هب  ار  متـشگزاب  و  دهد ، 

اب هک  يدـهع  هب  ات  مدومن  مادـقا  فیلأت  هب  سپ  تسا ،  هدوب  نم  لاح  لماش  شفاطلا  بهاوم و  هشیمه  هک  ناـنچمه  دـنادرگزاب ،  نطو  هب 
هاگره يدنوادخ  نامیپ  هب  و   ( 10 ُْمتْدَهاع ( ؛ »  اذِا  ِهَّللاِدْهَِعب  اُوفوا  َو  دیامرفیم « :  لاعتم  دـنوادخ  مشاب ؛ هدرک  لمع  مدوب  هتـسب  دـنوادخ 

رد  ] نامیپ زا  هک  دینک  افو  نامیپ  دهع و  هب   ( 11 ًالُؤْسَم ( ؛ »  َناک  َدْهَْعلا  َّنِا  ِدْهَْعلِاب  اُوفوَا  دیامرف « :  زین  و  دینک .  افو  دـیدنبیم ،  نامیپ  هک 
هب کیدزن  سرتسد و  رد  شتارمث  تسا و  هبترم  یلاـع  دـنلب و  ـالاب  یتشهب  نوچمه  هک «  ریگرب  یباـتک  کـنیا  دوشیم .  شـسرپ  تماـیق ]

يرکذت هیام  ات  دراد ،  شخب )  باب (  تشه  تسا ؛ يراج  تفرعم )  ملع و  ي  اههمشچ (  نآ  رد  يوشن ؛ نآ  زا  ياهدوهیب  نخس  چیه  مهف ؛
هن هک «  میهدیم  رارق  باـتک  نیا  يارب  ياهمتاـخ  و  دینـش . »  دـهاوخ  ار  نآ  نادنمـشوه  ياونـش  شوگ  هتبلا  و  میهد ،  شرارق  امـش  يارب 
 « دنریگ یشیپ  رگیدکی  رب  نالقاع  هک  دیاب  ینامداش  تمعن و  نینچ  يارب  و  تسا ،  کشم  شرهُم  یتسم « ، »  هن  دنبای و  نآ  رد  يرـسدرد 

 ( . 12 دننک ( »  راک  نالماع  هک  دیاب  يرثا  نینچ  يارب  و  ، » 

لوا شخب 

 ( جع نامز (  ماما  نتخانش 
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تخانش بوجو 

تسه یلقع  یلیلد  مه  بلطم  نیا  رب  دریذپیمن ؛ ققحت  نامز  ماما  تخانـش  نودب  نامیا  تسا  بجاو  هیلع  هَّللاتاولـص  نامز  ماما  نتخانش 
 . یلقن لیلد  مه  و 

یلقع لیلد   - 1

زین ربمغیپ  ّیـصو  نیـشناج و  دوجو  ترورـض  يارب  اهتّلع  نامه  دـناهتفگ ،  ربماـیپ  دوجو  موزل  ترورـض و  يارب  هک  ییاههفـسلف  اـهتّلع و 
هعجارم دوخ  یگدنز  فلتخم  نوئـش  رد  ربمغیپ  نیـشناج  هب  مدرم  ات  دـشاب  هدوب  تسا  مزال  ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  هک  تسا ،  قداص 

بجاو زین  مدرم  رب  و  دـیامرف ،  بصن  ار  وا  هک  تسا  بجاو  لاعتم  دـنوادخ  رب  سپ  دـندرکیم ،  هعجارم  ربمغیپ  هب  هک  هنوگناـمه  دـننک ، 
نتخیگنارب ّتلع  هک :  دنک  لاکشا  یسک  رگا  درادن .  ناکما  تخانـش  تفرعم و  نودب  ندرک  يوریپ  هک  اریز  دنـسانشب ،  ار  ماما  نآ  تسا 

هب داعم ،  هب  طوبرم  روما  يورخا و  ياههبنج  يدام و  یگدـنز  نوئـش  شاعم و  روما  رد  مدرم  هک  اریز  دـنکیم ،  قرف  دروم  نیا  اـب  ربمغیپ 
ار تسا  مدرم  زاین  دروم  هچنآ  ربمغیپ  نوچ  و  دنیامن ،  لمع  نآ  قباطم  دروایب و  نانآ  يارب  ینوناق  دـنوادخ  بناج  زا  ات  دـندنمزاین  ربمغیپ 

يارب و  دوشیم ،  فرطرب  زاین  رگید  دـندرک  لمع  دنتخانـش و  ار  اهنآ  مدرم  دومرف و  نایب  ناشیارب  یماـکحا  دـعاوق و  دروآ و  ناـنآ  يارب 
رد تسین . ! مزال  ربمغیپ  نیشناج  ّیصو و  دوجو  سپ  تسا ،  هدنـسب  هطوبرم  ياهباتک  ءاملع و  دوجو  نید  ماکحا  دعاوق و  شزومآ  نایب و 
هب ار  نید  تاروتـسد  هدومرف و  ناـیب  یّلک  روط  هب  ار  دـعاوق  ربـمغیپ  لوا  تسا :  تسرداـن  تهج  دـنچ  هب  لاکـشا  نیا  مییوگیم :  باوج 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ثیداـحا  هب  هک  یناـسک  يارب  بلطم  نیا  و  تسا ،  هدرک  حیرـشت  ناـمز  نآ  رد  مومع  زاـین  دروم  رادـقم 
املع و رب  یتح  لـئاسم  زا  ياهراـپ  هکلب  هدـشن  فرطرب  ناـیب  زا  رادـقم  نآ  اـب  مدرم  جاـیتحا  نیارباـنب  تسا ،  حـضاو  دـننک  هعجارم  ملـسو 
وا هب  ات  دنتـسه  ریزگان  موصعم  ياوشیپ  ماما و  دوجو  زا  رـشب  دارفا  سپ  نارگید -  هب  دـسر  هچ  ات  دـنامیم -  هدیـشوپ  گرزب  نادنمـشناد 

ماـمت ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسین  يدـیدرت  هتبلا  دـنزومایب .  وا  زا  ار  شیوخ  زاـین  دروم  بلاـطم  و  دـننک ،  هعجارم 
یماما ره  و  تسا ،  هتشاد  هدهع  هب  دنوادخ -  فرط  زا  ار -  مدرم  يربهر  ترضح  نآ  زا  سپ  هک  هدرپس  دوخ  ّیـصو  هب  ار  مولع  ماکحا و 

هک ار  یهلا  یماکحا  ناماما  يراب ،  تسا .  هدیـسر  هجرف -  یلاعت  هَّللالجع  ام -  نامز  ماما  هب  تبون  هکنیا  ات  هدرپس  شدوخ  زا  دعب  ماما  هب 
نآ هک  تسین  يدیدرت  نینچمه  دنزاسیم .  انـشآ  سدقم  نید  میهافم  ینابم و  اب  ار  نانآ  دـننکیم و  نایب  مدرم  يارب  دـناهتفرگ  ربمغیپ  زا 

دهاوخن ققحت  وا  ندـیزگرب  زا  فدـه  درک و  دـنهاوخن  دامتعا  نانیمطا و  وا  ياههتفگ  هب  مدرم  دـشابن ،  موصعم  رگا  نید ،  ماکحا  رگنایب 
فالتخا شکمـشک و  عازن و  رد  ناشیناسفن ،  ياههتـساوخ  اهاوه و  هب  هّجوت  اب  دنراد و  هک  یعیبط  عضو  رطاخ  هب  ناسنا  دارفا  مّود  تفای . 

نتفر نایم  زا  يارب  هک  تسا  دـنوادخ  فطل  ياضتقم  اذـل  مینیبیم ،  مشچ  اـب  هدومن و  ساـسحا  نادـجو  اـب  ار  ینعم  نیا  دـنوشیم ،  عقاو 
عوجر یـصخش  نینچ  هب  مدرم  نامز  ره  رد  ات  دـنادب ،  ًالماک  ار  اهتّیعقاو  قیاقح و  هک  دـیامن  نییعت  ار  یـصخش  فالتخا ،  عازن و  هنوگره 

نآ و  دبای .  شرتسگ  مدرم  نایم  رد  یهلا  تلادع  و  دسرب ،  رادقح  هب  ّقح  هجیتن  رد  و  دنریگب ،  کمک  وا  زا  اههعفارم  اهعازن و  رد  دننک و 
نوئـش رد  دننک و  يوریپ  وا  زا  دنراد  هفیظو  مدرم  هک  تسا  ماما »  نامه «  هدیزگرب ،  عازن  فالتخا و  عفر  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  صخش 
دعاوق يانبم  ربزج  ناشروضح  نامز  رد  مالسلا  مهیلع  ام  ناماما  هک :  دینک  لاکشا  رگا  دنیامن .  دامتعا  وا  رب  هعجارم و  وا  هب  دوخ  فلتخم 

سپ دـندرکیم ،  مکح  دـننکیم  مکح  ناشتبیغ  نامز  رد  املع  هک  يدـعاوق  يور  نانآ  رگید :  ترابع  هب  و  دـندرکیمن ،  مکح  يرهاـظ 
شور نیا  مییوگیم :  دـنک . ؟  مکح  اهتّیعقاو  ّقح و  يانبم  رب  ات  تسا  ماما  بصن  نییعت و  یهلا  فطل  ياـضتقم  هک  دوشیم  اـعدا  هنوگچ 

هنوگچـیه تروص  نیا  رد  سپ  تسا ،  مدرم  فرط  زا  زین  ماما  روهظ  عنام  هکنانچ  تشاد ،  دوجو  مدرم  هیحان  زا  هک  دوب  یعناـم  رطاـخ  هب 
یتایاور یعدـم  نیا  رب  لیلد  تسا .  ضقانتم  یهلا  فطل  اب  رما  نیا  هک  درک  لاـیخ  دـیابن  هجو  چـیه  هب  و  تسین ،  دراو  ناـنآ  رب  یـضارتعا 
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تافّرصت رد  دشیم و  راذگاو  نانآ  هب  لماک  روط  هب  تفالخ  تسایر و  هچنانچ  هک  دنکیم  حیرـصت  هدش و  دراو  ناشیا  دوخ  زا  هک  تسا 
هک تسا  یتیاور  هلمج  زا  دنتخاسیم .  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  یعقاو  ماکحا  دندرکیم و  مکح  دوواد  لآ  مکح  هب  دوبیم  زاب  ناشتـسد  ، 
لآ مئاق  هاگره  هدیبعوبا  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  هک  تسا :  هدمآ  ءآذح ؛ هدیبعوبا  زا   ( 13 یفاک (  لوصا  رد 
رد و  دیسرپ .  دهاوخن  دهاش  هنّیب و  زا  دنکیم و  مکح  مالسلا  امهیلع  نامیلس  دوواد و  مکح  هب  دزیخاپب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 
ایند دومرفیم :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  تفگ  هک  تسا  لوقنم  نابا  زا  حیحـص  ربخ   ( 14 رد (  باتک  نامه 

يدوجوم ره  هب  دسرپن ؛ دهاش  هنّیب و  زا  دنک و  تموکح  دوواد  لآ  مکح  هب  هک  دیامن  روهظ  نم  رابت  زا  يدرم  هکنیا  ات  دش  دـهاوخن  مامت 
هیلع قداص  ماما  ترضح  هب  تفگ :  هک  تسا  هدمآ  یطاباس  راّمع  زا  حیحص  يدنـس  هب   ( 15 باتک (  نامه  رد  زین  و  دـهدیم .  ار  شّقح 
سپ دوواد ،  مکح  هب  یهلا و  مکح  هب  دومرف :  درک ؟  دـیهاوخ  مکح  هنوـگچ  دـسر  امـش  تسد  هب  تموـکح  رگا  متـشاد  هضرع  مالـسلا 

زا دوخ  دنـس  هب  زین  و  درک .  دهاوخ  ءاقلا  ام  هب  ار  نآ  سدقلا  حور  دشابن ،  رـضاح  ام  دزن  نآ  مکح  هک  دـیایب  شیپ  ياهّیـضق  ام  رب  هاگره 
مکح ییانبم  هچ  يور  مدیسرپ  ترضح  نآ  زا  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلعنیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  ینادْمَه  دیَعُج 

رد میوـگیم :   ( . 16 دروآ (  دـهاوخ  نامیارب  سدـقلاحور  ددرگ ،  راوشد  ام  رب  يراـک  رگا  و  دوواد ،  لآ  مکح  هب  دومرف  دـییامرفیم ؟ 
اـملع و ماـمت  مینک  ضرف  رگا  موس  یلاـعَت .  هَّللا  ءاـش  ْنِا  دـمآ ؛ دـهاوخ  هنیمز  نیا  رد  یبلاـطم  ح »  فرح «  باـتک ،  نیمه  مراـهچ  شخب 

موصعم هابتشا  وهـس و  زا  نانآ  هک  اریز  دزاسیمن ،  زاینیب  ماما  دوجو  زا  ار  ام  ناشیا  دوجو  مه  زاب  دننک  لمع  ماکحا  مامت  هب  نادنمـشناد 
 ، هدوب مدرم  هانپ  عجرم و  ات  میتسه ،  دـشاب  ظوفحم  هابتـشا  اطخ و  زا  هک  یموصعم  صخـش  دوجو  زا  ریزگاـن  ناـمز  ره  رد  سپ  دنتـسین ، 
اب ماما  ندوبن  دـیوگب :  یـسک  رگا  اجنیا  رد  تسین .  ماما  زج  سک  چـیه  موصعم  صخـش  نآ  و  دـیامرف ،  نایب  ناـشیارب  ار  ماـکحا  قیاـقح 

ندوب راکـشآ  روهظ و  عنام  هکنیا  هب  رظن  ًالوا :  مییوگیم  دنکیم ؟  قرف  هچ  دشاب  بیاغ  ناهنپ و  مدرم  ناگدـید  زا  هک  یلاح  رد  شندوب 
نآ دوجو  هب  یجایتحا  هکنیا  رب  دوشیمن  لیلد  و  درادن ،  دـنوادخ  فطل  اب  یتافانم  بلطم  نیا  تسا ،  مدرم  دوخ  زا  یـشان  ترـضح ،  نآ 

مولع و عاوـنا  زا  دـنوش و  دـنمرهب  شـسّدقم  روـن  زا  اـت  دـنزاس  فرطرب  ار  روـهظ  عـناوم  هک  تسا  بجاو  مدرم  رب  هکلب  تسین ،  ترـضح 
ناـگرزب زا  يرایـسب  يارب  هکلب  تسین ،  نمؤـم  ياـهناسنا  همه  زا  اـهنامز و  همه  رد  ترـضح  نآ  تبیغ  ًاـیناث :  دـننک .  هدافتـسا  شفراـعم 

ياملع ياهباتک  رد  نانآ  تانایرج  دناهتفای .  هار  شسدقم  رضحم  هب  هدش و  بایفرـش  شترـضح  تمدخ  هب  هک  تسا  هداتفا  قافتا  نینمؤم 
بجوم ام  يارب  هدـش  لقن  رتاوتم  روط  هب  هکنیا  رطاخ  هب  تایاکح  و  تسا ،  جراخ  ام  ثحب  زا  العف  اهنآ  نایب  و  تسا ،  طبـض  اـم  راوگرزب 

هب یهلا  ضیف  همـشچرس  أدـبم و  زا  هچنآ  همه  هکلب  تسین ،  مولع  نایب  رد  رـصحنم  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  عفانم  ًاـثلاث :  تسا .  نیقی 
 . یلاعَت هَّللا  ءاش  ْنِا  درک ؛ میهاوخ  نایب  ار  عوضوم  نیا  باتک  موس  شخب  رد  هک  دشابیم ،  وا  دوجو  تاکرب  زا  دسریم ،  تاقولخم 

یلقن لیلد   - 2

مالـسالاۀقث هک  اهنآ  زا  یتمـسق  رکذ  هب  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  ام  هک  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  تسا  رتاوت  ّدـح  رد  هک  يرایـسب  تاـیاور 
ترضح هک :  تسا  تیاور  راّمع  نب  ۀیواعم  زا  حیحص  ربخ   - 1 مینکیم :  افتکا  تسا ،  هدروآ  یفاک  باتک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم 

اب ار  وا  سپ  تسا ،  اهمان  نیرتوکین  دنوادخ  يارب  و  17 ؛ )  اهب ( »  ُهوُعدْاَف  ینْسُحلا  ءآمسَألا  ِهَّلل  َو  هکرابم «  هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص 
 ، دریذپیمن ناگدنب  زا  ار  یلمع  چیه  دـنوادخ  هک  میتسه  اهمان )  نیرتوکین  ینـسح (  ءآمـسا  نآ  ام  مسق  ادـخ  هب  دومرف :  دـیناوخب .  اهنآ 
هب مدرم  يامنهار  لیلد و  نانآ  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  ءامـسا »  هب «  ناماما  زا  ریبعت  دیاش  میوگیم :   ( . 18 ام (  تفرعم  تخانش و  اب  رگم 

تلالد وا  رب  هک  نآ  بحاص  يارب  تسا  ياهناشن  مسا  هک  روطنامه  دنشابیم ،  یهلا  توربج  تردق و  ياههناشن  دنتـسه و  دنوادخ  يوس 
رب دنوادخ  تّجح  دومرف :  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  حلاصدبع  زا  حیحـص  ربخ   - 2 تساناد .  ادخ  دنکیم ؛
رب تّجح  لیلد و  ندرک  اپرب  بوجو  هب  ترضح  هراشا  میوگیم :   ( . 19 دوش (  هتخانش  هک  یماما  هلیسو  هب  رگم  ددرگیمن  مامت  شقلخ 
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نییعت تسا و  بجاو  مدرم  رب  ماما  تخانش  سپ  مالسلا ،  هیلع  ماما  دوجو  هب  رگم  تسین  نکمم  دنوادخ  تخانش  و  تسا ،  لاعتم  دنوادخ 
تافص لاح و  نآ ،  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  ياهبطخ  حیحـص  ربخ   - 3 مزال .  دنوادخ  رب  وا 
نادناخ زا  ّقح  رب  ناماما  هلیـسو  هب  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  یتسار  هب  تسا :  هدـمآ  نینچ  هبطخ  نآ  رد  دـنکیم .  دای  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا 

زا و  هتخاـس ،  راکـشآ  ار  دوخ  شور  هار و  ناـنآ  دوجو  هب  هدرک و  يرادربهدرپ  شیوـخ  نید  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
ار شماما  تیالو  ماقم  هک  ره  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تّما  زا  تسا .  هدومرف  اطع  ناشیا  هلیسو  هب  شیوخ  شناد  همـشچ  نورد 

َمامإلا َبَصَن  یلاَعَت  َو  َكَرابَت  هَّللا  َّنَِأل  تسناد ؛ دـهاوخ  ار  مالـسا  ياهییابیز  يرترب  و  دیـشچ ،  دـهاوخ  ار  نامیا  نیریـش  هزم  دـنک ،  كرد 
وا هداد و  رارق  دوخ  قلخ  یبایهر  يارب  ياهناشن  ار  ماما  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اریز  ِهَِملاع ؛ ِهّداوَم و  ِلهأ  یلع  ًۀَّجُح  ُهَلَعَج  َو  ِهِْقلَِخل  ًاـمَلَع 

یطابترا اب  هتفرگ ،  ارف  ار  وا  توربج ،  رون  هکنانچ  تسا ،  هداهن  وا  رـس  رب  راقو  جاـت  هتخاـس ،  تّجح  شیوخ  ناـهج  تعیبط و  لـها  رب  ار 
دنوادـخ دوشن ،  كرد  وا  هلماک  لئاسو  هب  زج  تسوا  شیپ  هچنآ  و  تسا ،  هتـشگن  عطق  وا  زا  یهلا  تاضویف  و  هتـسویپ ،  نامـسآ  ات  یبیغ 

ماما رب  زادناطلغ  ياههنتف  مولعمان و  هدیچیپ و  ننـس  لکـشم و  هبتـشم و  روما  زا  هچ  ره  دریذـپیمن .  ار  ناگدـنب  لامعا  ماما  تفرعم  هب  زج 
رطاخ هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  ار  ناماما  هشیمه  يارب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تساناد ،  هاگآ و  اهنآ  رب  ـالماک  دوش ،  هضرع 

كاپ و ار  نانآ  دنیزگیمرب .  ار  یکی  تماما  يربهار و  بصنم  نتفرگ  هدهع  هب  روظنم  هب  ماما  ره  لسن  زا  دـنکیم و  رایتخا  قلخ  تیادـه 
 ، دـبای تافو  ناماما  زا  یکی  هاـگره  تسا .  هداد  رارق  شیوخ  ياـضر  دنـسپ و  دروم  هدومن و  نییعت  شیوخ  قلخ  يارب  هتخاـس و  موصعم 

هاگآ یتّجح  و  ناشخرد ،  يرگتیادـه  شخبرون و  و  راکـشآ ،  تسار  هار  رگناشن  ییامنهار  ات  درامگب ؛ قلخ  رب  يو  لسن  زا  يرگید  ماما 
ارجا ار  تلادع  ناس  نیدب  هدومن ،  تیاده  ّقح  هب  ار )  نانآ  دناهدش (  بصن  مدرم  ییاوشیپ  هب  دـنوادخ  فرط  زا  ناماما  نیا  دـشاب .  هدوب 

هب اهنیمزرـس  و  دـننک ،  يرادـنید  ادـخ  ناگدـنب  نانآ  ياهیئامنهار  اب  هک  دـنیوا ،  يوس  هب  مدرم  نایعاد  نایعار و  یهلا ،  ياهتّجح  دـننک . 
هب هتخاس و  مدرم  یگدـنز  تایح و  هیام  ار  نانآ  راـگدرورپ  دریگ .  ینوزف  نهک  رئاـخذ  اـهتورث و  ناـنآ  تکرب  زا  ددرگ و  داـبآ  ناـشرون 

یهلا یمتح  ریدقت  بیترت  نیدب  و  تسا ،  هداد  رارق  مالسا  ياهنوتس  نخس و  ياهدیلک  ار  نانآ  و  هدومن ،  نشور  ار  اهیکیرات  ناشیا  هلیسو 
ضیوفت وا  هب  ار  مدرم  يربهر  هدیزگرب و  هدیدنسپ و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یصخش  نامه  ماما  سپ  تسا .  هدش  يراج  ناشیا  دروم  رد 

روما نیدـب  ار  وا  راـگدرورپ  يراـب  دـیامن .  ماـیق  وا  ناـمرف  هب  هک  تسا ،  هداد  رارق  شیوخ  ناگدـنب  دـیما  یبـیغ و  رارـسا  مرحم  هدوـمن و 
رون تادوجوم ،  شنیرفآ  زا  شیپ  تسا .  هداد  شرورپ  روما  نیمه  يارب  و  هتخادرپ ،  هتخاس و  دوخ  رظن  ریز  ار  وا  ْرَذ  ملاع  رد  هدیزگرب و 
دوخ ملع  هب  ار  وا  دومرف ،  تیاـنع  وا  هب  ار  شتمکح  شیوـخ  بیغ  ملع  رد  و  دـیرفآ ،  شرع  تسار  تمـس  رد  ياهیاـس  نوـچمه  ار  ماـما 

هلالـس میهاربا و  نادناخ  هدیزگرب  حون ،  زا  تسا  دـنزرف  نیرتهب  مدآ و  زا  تسا  راگدای  ماما  درک .  باختنا  شیکاپ  رطاخ  هب  و  دـیزگرب ، 
دنکیم و ظفح  ار  وا  تسادخ ؛ ِصوصخم  تیانع  تیاعر و  رد  هشیمه  هک  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترتع  زا  هدبز  لیعامـسا و 
ار قساف  نارگوداج  نوسفا  ماگنه و  بش  ثداوح  و  دزاسیم ،  رود  وا  زا  ار  شنایرکشل  ناطیـش و  ِياهماد  درادیم ؛ هگن  دوخ  تیامح  هب 
يراکتـشز و هنوگره  زا  موصعم و  اهـشزغل  زا  و  دنامب ،  ظوفحم  اهتفآ  زا  رود و  اهالب  زا  ات  هدنادرگرب  وا  زا  ار  اهیدب  دیامنیم ؛ عفد  وا  زا 

لـضف ملع و  فافع و  هب  رما  ياهتنا  رد  و  تسا ،  روهـشم  يراکوکین  يرادنتـشیوخ و  هب  شراـک  زاـغآ  رد  ماـما  دـشاب .  نوصم  یگزره 
يرپس شردـپ  تایح  تماما و  نارود  هک  یماگنه  دـنزیمن .  مد  ردـپ  تایح  نامز  رد  یلو  دـسریم  وا  هب  شردـپ  تماما  رما  فوصوم . 

رما تفاـی ،  ناـیاپ  ردـپ  رمع  ینعی  درب ،  دوخ  ّتبحم  لزنم  رـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هدارا  تفاـی و  ققحت  شّقح  رد  یهلا  تارّدـقم  تشگ و 
و تسرپرس ،  مِّیق و  ناهج ،  رد  و  تّجح ،  ناگدنب  رب  ار  يو  درپسیم و  وا  هب  ار  دوخ  نید  دنوادخ  و  دسریم ،  يو  هب  وا  زا  سپ  دنوادخ 

شگرزب رما  يارب  درپـسیم و  يو  هب  ار  دوـخ  زار  دـیامنیم ؛ شهاـگآ  ییوـگ  ّقـح  هب  رادروـخرب و  دوـخ  ملع  زا  دـییأت و  دوـخ  حور  هب 
ّیلو نید و  لها  ییانـشور  دـنادرگیم و  شملاـع  لـها  قلطم  تّجح  قلخ و  ربهر  دزاـسیم ؛ علطم  ار  وا  شملع  تلیـضف  زا  درادیماـپب و 

شتمکح دیامنیم و  دوخ  ملع  ظفاح  ار  يو  درپسیم و  ودب  شیوخ  ّرِس  ددنـسپیم و  ار  وا  قلخ ،  تماما  يارب  دهدیم و  رارق  شناگدنب 
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ضئارف و نید و  ياهشور  دنادرگیم و  صوصخم  ار  وا  شگرزب  رما  يارب  و  دهاوخیم ،  وا  زا  ار  شنید  لها  يرادمامز  هداهن ،  وا  رد  ار 
لدج لها  ماد  هب  هک  نانادان  ياهتریح  ماگنه  دنمدوس ،  ياهنامرد  هدنشخرد و  رون  اب  مه  ماما  دیامنیم .  ایحا  وا  دوجو  هب  ار  دوخ  دودح 
نامه رد  و  دیامرفیم ،  داشرا  ار  مدرم  يوس  ره  زا  حضاو  ياهییامنهار  نشور و  نایب  اب  هدرک و  مایق  مادـقا و  لدـع  هب  دـناهدمآ ،  راتفرگ 

ره دنمتواقش و  تخبدب و  دریگب ،  هدیدان  ار  یملاع  نینچ  ّقح  هک  ره  سپ  دوریم .  دناهتفر  شراکتسرد  يوگتسار  ناردپ  هک  یـشمطخ 
 ) دشاب هدرک  تراسج  تأرج و  الع  ّلج و  دنوادخ  رب  هکنیا  رگم  دنکن  ینکشراک  وا  هیلع  یـسک  و  تسا ،  هارمگ  دیامن ،  راکنا  ار  وا  هک 

لها رب  تسا  فطع  هَِملاع » . . .  َو  ِهّداوَم  یلع  ًۀَّجُح  ُهَلَعَج  َو  ترابع « :  رد  قولخم -  ینعی  َْملاع -  دیوگ :  ناگدننک  حرش  زا  یکی   ( . 20
ریمـض هب  ملاع  داوم و  ینعی  هفاضا  ود  نیا  تسا و  لقع  نامه  تفرعم  داوم  هک  اریز  دـشاب  اهلقع  هملک  نیا  زا  روظنم  دـیاش  و  داوم ،  رب  اـی 

هک اریز  لوقع ،  لها  ریغ  لوقع و  لها  رب  داد  رارق  تّجح  ار  ماما  دنوادخ  ینعی  تسا ،  صاصتخا  تیکلم و  مال  ریدـقت  هب  یلاعت  دـنوادخ 
هعجارم ماما  هب  شعوضخ  هوحن  تدابع و  سیدـقت و  حـیبست و  رد  هک  دـیاب  يزیچ  ره  تسا و  تّجح  تاقولخم  همه  رب  مالـسلا  هیلع  ماما 

اّما تایناحور .  تادّرجم و  ملاع  ملاع ،  زا  روظنم  دشاب و  تاینامسج  تاینامز و  ملاع  ّداوم  زا  روظنم  هک  تسه  زین  يرگید  لامتحا  دنک . 
حیحص لوق  میوگیم :  میرادنپ .  لبق  بلطم  نایب  ریسفت و  ار  فطع  هکنانچ  تسا  دیعب  دشاب  ّتبحم  لها  ّداوم  لها  زا  دارم  هکنیا  لامتحا 

یمکحم لـیلد  دوـش -  ضرف  دـنوادخ  ریغ  يدّرجم  هک  هراـب -  نیا  رد  قوـف  نخـس  و  تسین ،  لاـعتم  دـنوادخ  ریغ  يدّرجم  هک  تسا  نآ 
ریـسفت و ار  فطع  اّما  و  تسین ،  ثحب  ندرتسگ  ياج  اجنیا  تسا و  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  هک  تسه  نآ  فالخ  رب  لیلد  هکلب  درادـن ، 
زا حیحص  نوچمه  يدنس  هب   - 4 دوش .  رکذ  يرگید  ینعم  فطع  اب  هک  تسا  نیا  هدعاق  هک  دنچ  ره  تسین  دیعب  نتسناد  لبق  بلطم  نایب 

همه لوسر و  ادخ و  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن  نمؤم  ادـخ  هدـنب  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  ای  رقاب  ترـضح 
هنوگچ دومرف :  سپـس  دـشاب .  يو  رما  میلـست  دـنک و  هعجارم  وا  هب  دوخ  روما  مامت  رد  دسانـشب و  ار  شنامز  ماما  زین  دسانـشب و  ار  ناماما 

هک تسا  تیاور  هرارز  زا  حیحص  دنس  هب   - 5 21 . ؟ )  دشاب (  هتخانشن  ار  ماما  نیلّوا  هک  یتروص  رد  دسانشب  ار  ماما  نیرخآ  هک  دوشیم 
تسا بجاو  مدرم  همه  رب  وا  تخانش  ایآ  زاس ،  هاگآ  نادناخ  امش  زا  ماما  تخانش  زا  ارم  متفگ :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  هب  تفگ 

همه رب  یهلا  تّجح  لوسر و  ناونع  هب  ناهج  مدرم  همه  رب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  لـج  ّزع و  دـنوادخ  دومرف :   ؟
يوریپ وا  زا  دروآ و  نامیا  ادخ  لوسر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دنوادخ و  هب  هکنآ  ره  سپ  تخیگنارب  نیمز  رد  قیالخ 

يو زا  و  هدرواین ،  وا  لوسر  ادخ و  هب  نامیا  هکنآ  ره  و  دسانشزاب ،  ار  ام  زا  ماما  هک  وا  رب  تسا  بجاو  درک ،  قیدصت  ار  شتلاسر  دومن و 
زونه هک  یلاح  رد  ماما  تخانـش  دشاب  بجاو  وا  رب  هنوگچ  هتخانـش ،  ار  وا  لوسر  ادـخ و  ّقح  و  هدومنن ،  قیدـصت  ار  وا  و  هدرکن ،  ّتیعبت 

ادخ تخانش  تفرعم و  بوجو  هک  تسا  نیا  روظنم  میوگیم :  22 . ؟ )  تسا (  هتخانشن  ار  اهنآ  ّقح  هدرواین و  وا  لوسر  ادخ و  هب  نامیا 
 ، دسانشیمن ار  لوسر  ادخ و  هک  یسک  زا  دشاب  هدش  ماما  بوجو  یفن  هکنیا  هن  ماما  تخانش  بوجو  رب  تسا  مدقم  هبتر  رظن  زا  لوسر  و 
هک ییاوشیپ  ماما و  هب  تبـسن  مّود  هلحرم  رد  دسانـشب و  ار  لوسر  ادـخ و  تسا  بجاو  مزال و  لّوا  هلحرم  رد  سک  ره  رب  رگید  ترابع  هب 

مدینـش تفگ  هک  تسا  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  حیحـص  ربخ  رد   - 6 دـنک .  ادـیپ  تفرعم  تخانـش و  هدومرف  نییعت  وا  يارب  دـنوادخ 
فرط زا  بوصنم  ماما  یلو  دزادنا  جنر  هب  نآ  رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دنک  ادخ  يرادـنید  هک  ره  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

يدنفـسوگ دننام  هب  وا  درامـشیمدب ،  ار  وا  رادرک  دنوادخ  تسا و  نادرگرـس  هارمگ و  تسین و  هتفریذپ  وا  شالت  دـشابن ،  وا  يارب  ادـخ 
دهن لد  نادب  دنیبب و  یبیرغ  هلگ  بش  دیآیم و  دوریم و  و  دودیم ،  دهجیم و  زور  بش و  هدـش و  مگ  دوخ  هلگ  ناپوچ و  زا  هک  تسا 

دسانـشن و ار  هلگ  ناـپوچ و  نآ  دـنارب ،  ار  دوخ  هلگ  ناـپوچ  هک  یماـگنه  و  دـنارذگب ،  ار  بش  شلغآ  رد  نآ  اـب  دروـخب و  نآ  بیرف  و 
دنز گناب  نآ  رب  ناپوچ  و  ددرگ ،  هتفیرف  دهن و  لد  نادب  دنیب و  شناپوچ  اب  ياهلگ  و  دـبلطب ،  ار  دوخ  هلگ  ناپوچ و  دـهجب و  نادرگرس 

ناساره و هدش  مگ  دنفسوگ  نآ  يرانکرب و  تاهلگ  ناپوچ و  زا  ینادرگرس و  هتـشگمگ و  وت  اریز  دنویپ ،  تدوخ  هلگ  ناپوچ و  هب  هک : 
هاگانب تسا  ناریح  هک  انثا  نیمه  رد  دـنادرگرب .  ای  دـنک و  يربهر  شدوخ  هاگارچ  هب  ار  وا  هک  درادـن  یناپوچ  دـهجب و  اهنت  نادرگرس و 
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ٍرِهاط ّلج  ّزع و  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َمامإ  ۀـّمُألا ال  ِهذـه  ْنِم  َحَبـصأ  ْنَم  ُدَّمَُحم  اـی  ِهَّللا  َو  دروخب ،  ار  وا  دـنک و  ییوجتصرف  شندـش  مگ  زا  گرگ 
زا بوصنم  رهاظ ] ای   ] رهاط هک  یماما  ناماد  هب  تما  نیا  رد  هک  یسک  لاح  دمحم ؛ يا  مسق  ادخ  هب  ًاِهئات ؛ . . .  ًالاض  َحَبْـصأ  ٍلِداع  ٍرِهاظ ] ]

نادب دمحم  يا  تسا ،  هدرم  قافن  ای  رفک  رد  دریمب  لاح  نیا  رب  رگا  تسا و  نادرگرـس  هدش و  مگ  دنزن  تسد  دشاب  هدوب  دـنوادخ  فرط 
رد تسا  يرتسکاخ  دننام  ناشیاهراک  همه  هدننک و  هارمگ  دنهارمگ و  هک  یتسار  دنرانکرب ،  ادخ  نید  زا  ناشناوریپ ،  متـس و  ناربهر  هک 
 : میوگیم  ( . 23 رود (  یهارمگ  نامه  تسا  نیا  دنرادن ،  یـسرتسد  دـناهدرک  بسک  هچنآ  رب  هجو  چـیه  هب  ینافوط ،  زور  دابدرگ  ربارب 

روظنم دـشاب ،  رِهاط  ثیدـح  نتم  رد  رگا  ٍلِداع ؛ » . . .   [ ٍرِهاظ  ] ٍرِهاـط ِهَّللا  َنِم  َُهل  َماـمإ  ـال  ِۀـّمُألا  ِهِذـه  ْنِم  َحَبْـصأ  ْنَم  دـیامرفیم « :  هکنیا 
يارب تسا  راکـشآ  هک  یماما  دوجو  ینعی  دـشاب ،  رهاظ  رگا  و  دـنزن . . .  یموصعم  ماما  نماد  هب  تسد  هک  ره  ینعی  تسا ،  ماما  تمـصع 
حیحص دننام  هک  يدنس  هب  و   - 7  ( . 24 دشاب (  بیاغ  نیبهاتوک  ياهرظن  زا  ماما  هک  دنچ  ره  نشور ،  ياههناشن  حـضاو و  لیالد  اب  مدرم 
تدابع دسانـشیم و  ار  يادـخ  یـسک  هتبلا  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تسا  حیحـص  هوجو  یـضعب  هب  اـنب  اـی 

ار ام  نادناخ  زا  ماما  هتخانـش و  ار  لج  ّزع و  يادخ  هکنآ  ره  و  دسانـشب ،  تسا  ام  نادناخ  زا  هک  ار  دوخ  ماما  ار و  دنوادخ  هک  دـنکیم ، 
رقاب ترضح  زا  حیحص  ربخ  رد  و   - 8 تسا .  نیمه  یهارمگ  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  هدرک  تدابع  هتخانش و  ار  ادخ  ریغ  دشاب ،  هتخانـشن 

تفرعم و زا  دعب  تسا  ماما  زا  تعاطا  راگدرورپ  تیاضر  ایـشا و  هار  نآ و  دیلک  رما و  يدـنلب  هّلق و  دومرف :  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع 
ره 25 ؛ )  ًاظیفَح ( » . . .  ْمِْهیَلَع  َكاْنلَـسْرَا  امَف  ّیلََوت  ْنَم  َو  َهَّللا  َعاطأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  دیامرفیم « :  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  وا  تخانش 

رگا و  یتسین .  وا  لؤسم  وت  سپ  دنز  زاب  رـس  هک  ره  و  تسا ،  هدرک  تعاطا  ار  يادخ  هک  یتسار  هب  دـنکیم  يوریپ  ّقح  هداتـسرف  زا  هکنآ 
ماجنا ار  هبعک  هناخ  جح  شرمع  ياهلاس  همه  دهد و  هقدص  ار  شلام  مامت  درادب و  هزور  ار  شیاهزور  دزیخرب و  تدابع  هب  اهبش  یصخش 

وا يارب  دنوادخ  دزن  باوث  ّقح  دریذـپ ،  ماجنا  وا  ییامنهار  اب  شلامعا  مامت  دـنک و  يوریپ  وا  زا  ات  دسانـش  ار  ادـخ  ّیلو  تیالو  اّما  دـهد 
ترضح هب  تفگ  هک  تسا  هدش  تیاور  عسَْیلاوبَا  يرسلا  نب  یسیع  زا  حیحـص  ربخ  رد  و   - 9  ( . 26 دشابیمن (  نامیا  لها  زا  وا  تسین و 
لالخا اهنآ  رد  رگا  دنک و  ریـصقت  اهنآ  نتخانـش  رد  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  ار  مالـسا  ياههیاپ  متفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعوبا 

دنسپ دروم  شنید  دنک  لمع  اهنآ  هب  دسانشب و  ار  اهنآ  هک  ره  تسین و  هتفریذپ  یهلا  هاگرد  رد  شلامعا  دوب و  دهاوخ  دساف  شنید  دیامن 
نامیا ُهَّللا و  اَّلإ  َهلإ  تداهش ال  دومرف :  دییامرف ؟  نایب  نم  يارب  دش  دهاوخن  عقاو  راشف  رد  رگید  روما  نتـسنادن  رطاخ  هب  هدوب و  راگدرورپ 
تاکز ّقح  و  هدروآ ،  ادخ  بناج  زا  ترضح  نآ  هچنآ  هب  رارقا  تسا و  ادخ  لوسر  هداتسرف و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دَّمَُحم  هکنیا  هب 

ٌءیَش ِۀَیالِْولا  ِیف  ْلَه  دیسرپ :  يوار  دشابیم .  مالسلا -  مهیلع  دمحم  لآ  تیالو  دومرف -  رما  دنوادخ  هک  یتیالو  و  تسه ،  لاوما  رد  هک 
نآ بتارم  لقا  هک  تسه )  فلتخم  ياههبترم  تسه (  رگید  زیچ  زا  رتمک  يزیچ  تیالو  رد  ایآ  ِِهب ؛ ؟  َذَخَأ  ْنَِمل  ُفَْرُعی  ٌلْضَف  ٍءیـش  َنُود 

؛ » )  27 ْمُْکنِم (  ِْرمألا  یلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطأ  َو  َهَّللا  اوُعیطأ  اُونمآ  َنیّذلا  اهُّیأ  ای  دیامرفیم « :  لاعتم  دـنوادخ  يرآ  دومرف :  دوش ؟  هدـیمهف 
 : هدومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  و  دینک .  تعاطا  ار  ناتدوخ  رما  يایلوا  لوسر و  ادخ و  دیاهدروآ ،  نامیا  هک  یناسک  يا 

هدرم تیلهاج  گرم  هب  دـشاب ،  هتخانـشن  ار  شنامز  ماما  هک  دریمب  یلاح  رد  هک  ره  ًۀَّیلِهاج ؛ ًۀَـتیم  َتام  ِِهناـمَز  َماـمإ  ْفِْرعَی  َْمل  َو  َتاـم  ْنَم 
نب دیزی  دنتفگ  نارگید  نیسح و  وا  زا  دعب  دوب و  نسح  سپس  تسا ،  هیواعم  دنتفگ  نارگید  یلو  دوب  یلع  دوب و  ربمایپ  ماما  نیا  و  تسا . 
ارچ تشاد :  هضرع  راّضح  زا  یکی  رَوْعَْالا  ُمَکَح  میازفین ؟  تیارب  ایآ  دومرف  دعب  دـش و  تکاس  هاگنآ  دـندوبن .  ربارب  اهنیا  هن ! هن ! هیواعم !!

نامز زا  شیپ  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  سپـس  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  سپـس  دومرف :  مدرگ .  تیادف 
و دوشگ ،  ناـنآ  رب  ار  ملع  برد  ترـضح  نآ  هکنیا  اـت  دنتـسنادیمن  ار  دوخ  جـح  کـسانم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  تماـما 

دندوب دنمزاین  نارگید  هب  هکنآ  زا  دعب  دش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ناشزاین  مدرم  هکنیا  ات  دومرف  نایب  ار  مارح  لالح و  جح و  کسانم 
نآ دننام  دشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  و  دوب ،  دهاوخن  ماما  اب  زج  نیمز  و  تشذـگ ،  دـهاوخ  بیترت  نیدـب  و 

اجنیا هب  تحور  هک  تسا  یماگنه  یتسه ،  نآ  رب  هچنآ  هب  تبـسن  وت  يارب  تقو  نیرتدنمزاین  و  دشاب ،  هدرم  ّتیلهاج  نارود  رد  هک  تسا 
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 ( . 28 متـشاد (  یکین  بهذـم  مدوب و  یبوخ  عـضو  رب  نم  تفگ  یهاوـخ  دوـش ،  ادـج  وـت  زا  اـیند  و  درک -  هراـشا  شیوـلگ  هب  دـسرب - 
تیـالو يارب  ینیعم  ّدـح  اـیآ  فلا )  دراد :  لاـمتحا  ود  تسه )  يزیچ  زا  رتـمک  يزیچ  تیـالو  رد  اـیآ  دیـسرپ (  يوار  هکنیا  میوگیم : 

لوا تفگ :  خـساپ  ار  وا  رما  ود  رکذ  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـنک ؟  ذـخا  ار  نآ  لئاس  هک  دـشابن  زیاـج  دـح  نآ  زا  رتمک  هک  دراد  دوجو 
هراـبرد ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تیاور  هب  تعاـطا و  همیرک  هیآ  هب  دومن  لالدتـسا  و  وا ،  زا  تعاـطا  مود  ماـما و  تفرعم 

ّتنـس ای  نآرق  زا  لیلد  نایب  روظنم ؛ هکنیا  ب )  دنکیم .  دـییأت  تشذـگ  هک  یحیحـص  ثیدـح  ار  هجو  نیا  و  مالـسلا ،  هیلع  ماما  تفرعم 
 ، دشاب تّجح  نیفلاخم  رب  ات  دنک  تلالد  مالسلا  ةالصلا و  مهیلع  دمحم  لآ  تیالو  بوجو  رب  هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
رد ایآ  درک :  لاؤس  يوار  تسا .  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تیالو  هدومرف  رما  نآ  هب  دـنوادخ  هک  یتیالو  دومرف  ترـضح  یتقو  هک  نوچ 
درک رکذ  لیلد  ود  ترضح  نآ  سپ  دننک ؟  راکنا  ای  در  ار  نآ  دنناوتن  هک  نیفلاخم  دزن  دشاب  ربتعم  هک  یلیلد  ینعی  تسه  يزیچ  هراب  نیا 

مالـسلا هیلع  ماما  هک  یثیدح  هیآ و  تلالد  حیـضوت :  دننک .  در  دـنناوتیمن  نیفلاخم  ار  اهنآ  هک  ّتنـس  زا  يرگید  دـیجم و  نآرق  زا  یکی 
هب لاعتم  دنوادخ  هک  درک  دهاوخ  فارتعا  دهد  رارق  یضاق  ار  شلقع  رگا  دشاب ،  هتشاد  یـشنیب  نیرتمک  سک  ره  هکنیا :  دومرف  لالدتـسا 

ناسنا کی  زا  هک  دنکیم  رما  ار  اهنآ  هکلب  دنیامن ،  يوریپ  رگمتـس  راکتیـصعم  رجاف  قساف  رفن  کی  زا  دـنکیمن  رما  دوخ  نمؤم  ناگدـنب 
کی هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  هک  دـنکیمن  مکح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  نینچمه  دـنیامن  يوریپ  موصعم  دـهاز و  ملاـع و 
تسا بجاو  هکلب  تسا  هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دشاب  هتخانشن  ار  اهنیا  لاثما  دیزی و  هیواعم و  لثم  تیـصعم  هانگ و  عاونا  هب  رهاجتم  ناسنا 

َنوُرَخْآلا َلاق  َو  دومرف « :  هک  تسا  ثیدح  رخآ  لامتحا  نیا  دّیؤم  و  تخانـش .  ناوتن  ار  ماکحا  وا  هلیـسو  هب  زج  هک  دوش  عوجر  یـسک  هب 
 - 10 تسانعم .  نیا  دّیؤم  زین  تشذگ  البق  هک  ملسم  نب  دمحم  حیحص  تیاور  ءاوَس . »  َو ال  ءاوَس  َو ال  ٍیِّلَع  ُْنب  ُْنیَـسُح  َو  َۀَیِواعُم  ُْنب  ُدیزَی 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  ایآ  متفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدـمآ  ِةَْریَغُْملا  ِْنب  ِثِراح  زا  حیحـص  ثیدـح  رد 

ایآ تسا  تیلهاج  مادک  نیا  متشاد :  هضرع  يرآ ،  دومرف :  ًۀَّیلِهاج ؟ »  ًۀَتیم  َتام  ُهَمامإ  ُفِْرعَی  َو ال  َتام  ْنَم  تسا « :  هدومرف  ملـسو  هلآو 
رد هدراو  ثیداحا  میوگیم :   ( . 29 لالض (  قافن و  رفک و  تیلهاج  دومرف :  هتخانشن ؟  ار  شماما  هک  یـسک  تلیهاج  ای  قلطم  تیلهاج 
زیچ راهچ  رد  هک  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ماما  هک :  هدمآ  نیدلا  لامک  رد  و   - 11 تسا .  دایز  رایسب  باب  نیا 

صخـش و هب  نامز  ره  رد  ماما  تفرعم  اـهنآ  زا  یکی  تسا  رفاـک  هدومرف  لزاـن  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  يروما  همه  هب  دـنک  کـش 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدـمآ  شراوگرزب  ناردـپ  زا  قداص  ماما  زا  باتک  نآ  رد  نینچمه   - 12  ( . 30 دشابیم (  شتفص 

زا باتک  نامه  رد  و   - 13  ( . 31 تسا (  هدرم  تلیهاج  گرم  هب  دوش  رکنم  شتبیغ  نامز  رد  ارم  نادنزرف  زا  مئاق  سک  ره  دومرف :  ملسو 
ارم دوش  منادنزرف  زا  مئاق  رکنم  سک  ره  دومرف :  هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

سک ره  هدومرف :  ترضح  نآ  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  تبیغ  رد  و   - 14  ( . 32 تسا (  هدش  رکنم 
راهطا همئا  زا  هک  رگید  رایـسب  راـبخا  و   ( . 33 دریمیم (  تیلهاج  ندرم  هب  دسانـشن  ار  شنامز  ماما  هک  یلاـح  رد  دروآ  حبـص  هب  ار  یبش 

رد تسا  بجاو  هچنآ  هک  دمآ  دهاوخ  متشه  باب  لوا  رد  تسیچ ؟  تخانـش  تفرعم و  زا  روظنم  اّما  و  تسا .  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع 
نارگید زا  اهنآ  اب  هک  وا  تایـصوصخ  تافـص و  تخانـش  مود :  وا ،  بسن  مسا و  اـب  ماـما  صخـش  نتخانـش  یکی  تسا ،  رما  ود  تفرعم ؛

 . دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  هَّللا  ءاش  نا  دباییم  زایتما 

هجوت

ربخ دـناهتفگ :  نیمدـقتم  یلو  دـشاب .  یماما  ِلداع  هقبط  ره  رد  نآ  يوار  هک  تسا  نآ  حیحـص  ربخ  هک :  دـننآرب  نیدـهتجم  زا  نیرّخأـتم 
تـسا لّوا  ینعم  نامه  حیحـص  زا  نم  روظنم  باب  نیا  رد  تسا .  هدش  رداص  موصعم  زا  هک  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  تسا  يربخ  حیحص 

 . تسا مود  ینعم  هب  حیحص ،  هوجو  یضعب  ربانب  ای  تسا  حیحص  نوچمه  ربخ  نیا  هک  ماهدرک  ریبعت  هاگره  و 
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ّمود شخب 

ترضح تماما  تابثا 

ترضح تماما  تابثا 

ایند و رد  ّقح  هب  نامیا  راوتـسا و  مکحم و  هشیدنا  رب  ار  امـش  نم و  دنوادخ  زیزع :  هدنناوخ  هیلع  هَّللاتاولـص  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح 
تـسین تماما  تابثا  يارب  یهار  چیه  هکنادب  دیامرف ،  عمج  تراهط  تمـصع و  نادناخ  زا  رظتنُم  ِفَلَخ  ام و  نیب  و  دیامن ،  رادیاپ  ترخآ 
دـشابن موصعم  ماـما  رگا  هک  تسا ،  تمـصع  ماـما  طیارـش  هلمج  زا  هدـش  تباـث  دوخ  ياـج  رد  هک  روط  ناـمه  اریز  هزجعم .  ّصَن و  رگم 

زا هک  تسا  ياهبترم  یناسفن و  تسا  یتلاح  تمـصع  دیآیم .  مزال  ضرغ )  ضقن  حالطـصا (  هب  و  دـباییمن ،  ققحت  وا  بصن  زا  فدـه 
نیا رد  دـشاب ،  هدومرف  ماهلا  اـهنآ  هب  ار  نآ  ملع  دـنوادخ  هک  یناـسک  دـنوادخ و  رگم  دـنادیمن  ار  نآ  یـسک  تسا و  هدیـشوپ  مدرم  رظن 

ای ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هلیـسو  هب   - 1 دـنک :  یفرعم  مدرم  هب  هار  ود  زا  یکی  اب  ار  موصعم  ماـما  هک  تسا  دـنوادخ  رب  هطبار 
هعجارم وا  هب  هک  تسا  بجاو  اهنآ  رب  هدش  نّیعم  مدرم  يارب  ماما  نوچ  و  دوش .  ماجنا  وا  تسد  هب  هک  ياهزجعم  هلیـسو  هب   - 2 یلبق .  ماما 

َو َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِخلا  ُمُهل  َنوکی  ْنَا  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یـضَق  اذإ  ٍۀنمُؤم  َو ال  ٍنمؤُِمل  َناک  اَم  َو  هک « :  دنیامن  دامتعا  دـننک و 
دننک مزال  ار  يراـک  وا  لوسر  ادـخ و  هاـگره  هک  تسین  ّقح  نیا  ینمؤم  نز  درم و  چـیه  يارب  و  34 ؛ )  ًانیبُم ( »  ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر 

هداتفا يراکشآ  یهارمگ  رد  هک  اّقح  دیامن  ینامرفان  ار  وا  لوسر  ادخ و  هکنآ  ره  و  دنشاب ،  هتشاد   [ یشنیزگ و   ] رایتخا ناشراک  رد  ناشیا 
بلاطیبا نب  دمحا  لیلج  هقث  خیش  هک  تسا  یثیدح   - 1 تسا .  رتاوتم  ینعم  رظن  زا  هک  تسا  یثیداحا  تشذگ  هچنآ  رب  دـهاش  و  تسا . 

نیا رد  دراد .  مهم  روما  رایـسب و  دـیاوف  یلو  تسا  ینالوط  هک  دـنچ  ره  ثیدـح  نیا  تسا .  هدروآ  جاجتحإلا  باـتک  رد   ( 35 یسربط ( 
یبّجعت سپ  دنک ،  رایتخا  یماما  دوخ  يارب  دیاشن  ار  تّما  هکنیا  و  هدش ،  تابثا  هزجعم  صن و  اب  هجرف  هَّللالجع  ام  يالوم  تماما  ثیدـح 

هک یـسربط -  خیـش  دـهد .  رارق  ثیدـح  نیا  شریذـپ  لها  ار  اـم  هک  میهاوخیم  دـنوادخ  زا  میرواـیب و  ار  ثیدـح  نیا  ماـمت  هک  درادـن 
 - داب شناردپ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  نامزلا -  بحاص  رظتنم  مئاق  تّجح  ترـضح  جاجتحا  تسا « :  هتفگ  نینچ  دنک -  تمحر  شیادخ 

ماگنه يزور  مدـش .  راچد  دوب  رتیوق  هلداجم  رد  اهیبصان  همه  زا  هک  یبصاـن  رفن  کـی  هب  تسا :  هتفگ  يرعـشا  یمق  هَّللادـبع  نب  دعـس  . 
ار ربمغیپ  ّتبحم  و  دیهدیم ،  رارق  نعط  دروم  ار  راصنا  نیرجاهم و  اهیضفار  امش  داب ،  تناکلسم  مه  وت و  رب  گرم  تفگ  نم  هب  هرظانم 
هک دـینادیمن  رگم  هتـسج ،  تقبـس  مالـسا  هب  هک  تسا  باحـصا  دارفا  نیرتـالاب  قیّدـص  هکنآ  لاـح  و  دـینکیم ،  راـکنا  ناـنآ  هب  تبـسن 
وا هک  تسنادیم  هکنیا  يارب  دوب ،  ناـسرت  دوخ  ناـج  رب  هکناـنچ  درب  راـغ  هب  دوخ  اـب  وا ،  ناـج  رب  سرت  زا  ترجه  بش  ار  وا  هَّللالوـسر 

شدوخ زا  دعب  نید  عضو  ادابم  ات  دـنک  ظفح  دوخ  ناج  دـننام  ار  وا  ناج  هک  تساوخ  اذـل  دـش ،  دـهاوخ  ترـضح  نآ  نیـشناج  هفیلخ و 
 ، ددرگیمن لتخم  مالـسا  عضو  دوش  هتـشک  وا  رگا  تسنادیم  هکنوچ  داد  رارق  دوخ  باوختخر  رد  ار  یلع  لاح  ناـمه  رد  دوش ،  لـتخم 
ار شباوج  نم  دیوگیم :  دعـس  دادیمن .  تیمها  شندش  هتـشک  هب  یلیخ  اذل  دـنریگب  ار  وا  ياج  هک  یناسک  دـندوب  باحـصا  زا  هک  اریز 

هبقعلا ۀـلیل  يارجام  هب  دـناهدوب و  قفانم  یمّود  یلّوا و  دـییوگیم :  نایـضفار  امـش  تفگ :  سپـس  دوبن .  نکـش  نادـند  اـهباوج  یلو  مداد 
نم دوب ؟  راک  رد  يرابجا  هارکا و  ای  دوب  تبغر  تساوخ و  يور  زا  اهنآ  ندش  ناملـسم  ایآ  منیبب  وگب  تفگ :  هاگنآ  دـینکیم .  لالدتـسا 

زونه ماگنه  نآ  رد  هک  دندش  ناملسم  هارکا  رابجا و  يور  زا  میوگب  رگا  مدیـشیدنا  دوخ  اب  هکنوچ  مدرک ،  يراددوخ  باوج  زا  اجنیا  رد 
يور زا  اهنآ  نامیا  هک  دندروآ  مالسا  تبغر  تساوخ و  يور  زا  میوگب  رگا  و  دوش ،  هداد  ینعم  نیا  لامتحا  ات  دوب  هدشن  دنمورین  مالـسا 

متشون دوب  راوشد  میارب  اهنآ  ّلح  هک  ياهلئسم  دنچ  لهچ و  متشادرب و  يذغاک  متـشگزاب  دردرپ  یلد  اب  هرظانم  نیا  زا  دوب .  دهاوخن  قافن 
نکاس هک  قاحـسا  نب  دمحا  ینعی  مالـسلا -  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  یلوم  هدـنیامن  هب  ار  همان  نیا  متفگ :  نینچ  دوخ  اب  و 
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رد وا  اب  ار  نایرج  متفای و  ار  وا  هکنیا  ات  مدرک  ترفاسم  وا  لابند  هب  تسا  هدرک  رفـس  مدـید  متفر  وا  غارـس  یتقو  اّما  منک  میلـست  دوب -  مق 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نامیالوم  زا  ات  میورب  ءارماس )  َيأَر (  ْنَمَّرُـس  هب  مه  اب  ایب  تفگ :  نم  هب  قاحـسا  نب  دـمحا  متـشاذگ  نایم 

لخاد دش  هداد  هزاجا  میتساوخ ،  دورو  هزاجا  میدیسر و  نامیالوم  هناخ  برد  هب  ات  میتفر  يأَر  ْنَمَّرُـس  هب  وا  اب  سپ  مینک ،  لاؤس  هراب  نیا 
الط و ياهلوپ  زا  هسیک  تصش  دص و  نآ  رد  هک  دوب  هدناشوپ  ار  نآ  يربط  يابع  اب  هک  تشاد  يرابهلوک  قاحـسا  نب  دمحا  میدش ،  هناخ 

میدید داتفا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  ترـضح  لامج  هب  ناممـشچ  نوچ  دوب و  شبحاص  رهم  اهنآ  زا  کی  ره  رب  دوب و  هرقن 
و تسا ،  يرتشم  هراتـس  دننام  لامج  نسح و  رد  هک  هتـسشن  یکدوک  شنار  يور  رب  دـشخردیم و  هدراهچ  بش  هام  دـننام  شتروص  هک 

یکی ار  رانا  دوب ،  هدش  تنیز  یتمیق  ياهنیگن  تارهاوج و  اب  هک  تشاد  رارق  ینیرز  رانا  ترضح  نآ  هاگـشیپ  رد  دراد و  رـس  رب  وسیگ  ود 
كدوک هاـگره  و  تشونیم ،  يزیچ  ذـغاک  يور  نآ  اـب  تشاد و  تسد  رد  یملق  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب ،  هدرک  ادـهإ  هرـصب  ياـسؤر  زا 

دمحا سپ  تشونیم  تساوخیم  هچ  ره  تصرف  نیا  رد  دروایب و  ار  نآ  دورب و  كدوک  نآ  ات  دنکفایم  ار  رانا  نآ  تفرگیم  ار  شتسد 
نآ سپ  دوشگ  تسا )  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باقلا  زا  یکی  مالسلا (  هیلع  يداه  ترـضح  دزن  هب  ار  رابهلوک  ابع و  قاحـسا  نب 

تـسا زیاج  ایآ  نم  يالوم  يا  تشاد :  هضرع  ریگرب .  تناتـسود  نایعیـش و  يایادـه  زا  رهم  تفگ :  دـنکفا و  كدوک  هب  يرظن  ترـضح 
نوریب تسه  رابهلوک  رد  هچنآ  دومرف :  قاحـسا  نب  دمحا  هب  ترـضح  نآ  دوش ؟  زارد  دیلپ  لاوما  سجن و  يایادـه  يوس  هب  كاپ  تسد 

مق هّلحم  نالف  زا  نالف  نب  نالف  هب  طوبرم  نیا  تفگ :  كدوک  دروآ ،  نوریب  ار  ياهسیک  وا  سپ  دوش .  ادـج  مه  زا  لالح  مارح و  ات  روآ 
هدراهچ نهاریپ  تفه  لوپ  زا  تسا و  رانید  جـنپ  لـهچ و  شردـپ  زا  ثرا  هتخورف و  هک  یلزنم  لوپ  زا  دراد  راـنید  ود  تصـش و  هک  تسا 

هـسیک نیا  رد  تفگ :  كدوک  نک .  نایب  ار  نآ  زا  مارح  مدـنزرف  یتفگ  تسار  دومرف :  ام  يـالوم  راـنید .  هس  ناـکد  هس  ترجا  راـنید و 
تسا مین  قناد و  کی  اهنآ  نزو  هک  هدش  ضارقم  هعطق  هس  هتفر و  ششقن  زا  یمین  هدروخ ،  هکـس  ير  رد  لاس  نالف  رد  هک  تسا  يرانید 

عبر نم و  کی  دوب  شاهیاسمه  هک  یجاّسن  دزن  هام  نـالف  لاـس ،  نـالف  رد  هسیک  نیا  بحاـص  هک  تسا  رادـقم  نیمه  لاومأ  نیا  رد  مارح 
ار جاّسن  نخـس  وا  یلو  درک  غالبا  وا  هب  جاّسن  دیدزد  یقراس  ار  نآ  سپ  دوب ،  هتـشذگ  نآ  رب  يدایز  تّدم  هک  تشاد  هدش  هدیـسیر  مشپ 
ات داد  شرافـس  سپـس  تفرگ و  ناوات  دوب  هتفر  تقرـس  هب  هک  شدوخ  لام  زا  رتمرن  مشپ  مین  نم و  کی  رادقم  هب  نآ  ياج  هب  تفریذپن و 

رانید و دوشگ ،  هسیک  زا  هرگ  قاحـسا  نب  دمحا  تسا .  نهاریپ  نآ  لوپ  زا  اههدـش  ضارقم  نآ  رانید و  نیا  دـنتفاب  نآ  زا  ینهاریپ  شیارب 
نب نـالف  لاـم  نیا  دومرف :  كدوک  نآ  دروآ .  نوریب  يرگید  هسیک  سپـس  دـید ،  نآ  رد  دوب  هداد  ربخ  هک  روطناـمه  ار  اههدـش  ضارقم 

؟  ارچ تفگ :  قاحسا  نب  دمحا  مینزب .  تسد  اهنآ  هب  هک  ام  يارب  تسین  هتـسیاش  تسه  نآ  رد  رانید  هاجنپ  مق ،  هلحم  نالف  زا  تسا  نالف 
اب ار  شدوخ  تمـسق  یلو  تشاد  داد  رارق  شنازرواشک  اب  لوپ  نیا  بحاص  هک  تسا  یمدـنگ  لوپ  زا  اهرانید  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  دومرف : 
 : تفگ سپس  مدنزرف  یتفگ  تسار  دومرف :  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  داد .  صقان  هنامیپ  اب  ار  اهنآ  تمسق  تشادرب و  لماک  هنامیپ 

دنناسرب نازرواشک )  یلصا = (  نابحاص  هب  هک  يامن  شرافس  ار  اهنآ  نک و  دزشوگ  شنابحاص  هب  رادرب و  ار  هسیک  نیا  قاحسا  رـسپ  يا 
شومارف هدوب -  یکاس  رد  هک  ار -  نآ  تفگ :  قاحـسا  نب  دـمحا  روایب .  ار  نزریپ  نآ  نهاریپ  دومرف :  هاگنآ  میرادـن .  زاین  نآ  هب  اـم  هک 

هچ دومرف :  دنکفا و  رظن  نم  هب  مالسلا  هیلع  يداه  دمحموبا  ترـضح  نامیالوم  ماگنه  نیا  رد  هک  دروایب ،  ار  نآ  ات  تفر  هاگنآ  ماهدرک . 
دش هچ  یتشاد  هک  یتالاؤس  سپ  دومرف :  میایب .  امش  رادید  هب  هک  درک  قیوشت  ارم  قاحسا  نب  دمحا  متشاد :  هضرع  يدمآ ؟  اجنیا  بجع 
 - درک هراـشا  كدوک  هب  و  سرپـب -  یهاوخیم  هچ  ره  ممـشچ  روـن  زا  دوـمرف :  نم ،  يـالوم  يا  تسا  لاـح  ناـمه  هب  متـشاد :  هضرع   ؟

ار دوخ  نارسمه  قالط  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  تیاور  ام  يارب  ام ،  هداز  یلوم  رورـس و  يا  متـشاد :  هضرع 
دراو تکاله  مالـسا  لها  مالـسا و  رب  وت  هک  داد  ماغیپ  هشئاع  هب  لـمج  زور  هک  يروط  هب  دوب  هدرک  راذـگاو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب 

ار وت  يرادـنرب  تسد  تیاهراک  زا  رگا  يدـناشک  يدوبان  هب  لـهج  يور  زا  ار  تنادـنزرف  و  يدرک ] هدافتـسا  ءوس  تماـقم  زا  و   ] یتخاـس
هب ار  نآ  مکح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  تسیچ  اجنیا  رد  قـالط  ینعم  هک  دـییامرفب  نم  يـالوم  يا  داد .  مهاوخ  قـالط 
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نینمؤم ناردام  تفارـش  هب  ار  نانآ  داد و  رارق  گرزب  ار  ربمغیپ  نارـسمه  ماقم  كاـپ  ِدـنوادخ  دومرف :  دوب ؟  هدرک  راذـگاو  نینمؤملاریما 
یقاب اهنآ  يارب  یتقو  ات  تفارش  نیا  نسحلابا  ای  دومرف :  نانمؤمریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  هاگنآ  دیـشخب ،  راختفا  ندوب 

زا ار  وا  دومن  جورخ  وت  هیلع  هکنیا  هب  درک  تیـصعم  ار  يادخ  نم  زا  دعب  ناشمادـک  ره  سپ  دـننامب  راوتـسا  دـنوادخ  تعاطا  رب  هک  تسا 
بکترم ار  نآ  نز  رگا  هک  تسیچ  هنّیبم  هشحاف  متفگ :  نآ  زا  سپ  ریگب .  وا  زا  ار  ندوب  نینمؤم  رداـم  راـختفا  زاـس و  نوریب  نم  يرـسمه 

دح درک  انز  رگا  هک  اریز  انز  هن  تسا  هقحاسم  دومرف :  دنار ؟  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  مه  هّدـع  مایا  رد  هک  تسا  زیاج  رهوش  يارب  دوش 
رگا یلو  تسین ،  نآ  عنام  هدش  يراج  وا  رب  هک  يّدح  درادن و  لاکـشا  دنک  جاودزا  وا  اب  تساوخ  یـسک  رگا  دنزاسیم و  يراج  وا  رب  ار 

شراوخ دـننک ،  راسگنـس  هدومرف  رما  دـنوادخ  ار  سک  ره  هک  تسا  يراوخ  راسگنـس  دوـش و  راسگنـس  هک  تسا  بجاو  درک ؛ هقحاـسم 
هیلع یسوم  شربمغیپ  هب  لج  ّزع و  يادخ  لوق  زا  ربمایپ :  هداز  يا  متفگ  سپـس  دوش .  کیدزن  وا  هب  هک  تسین  اور  یـسک  يارب  اذل  هدرک 
يوط سّدقم  هاگیاج  رد  وت  هک  زاس  نوریب  ار  تیاهـشفک  يوُط ؛ »  ِسَّدَقُملا  ِداْولِاب  َکَّنِا  َْکیَلعَن  ْعَلْخاَف  دیامرفیم « :  هک  هد  مربخ  مالـسلا 
دنزب ار  فرح  نیا  سک  ره  دومرف :  هدوب ؟  رادرم  تسوپ  زا  یـسوم  ترـضح  ياهنیلعن  هک  دنرادنپ  نینچ  نیقیرف  ياهقف   ( . 36 یتسه ( 
هکنیا ای  تساطخ ؛ ود  ره  هک  دوبن  جراخ  لاـح  ود  زا  هک  اریز  تسا ،  هتـشادنپ  لـهاج  شتّوبن  رد  ار  وا  و  هتـسب ،  ارتفا  یـسوم  ترـضح  رب 

 . تسا هزیکاپ  هک  دنچ  ره  دـشاب  هدیـشوپ  ار  نآ  هک  دوب  زیاج  زین  هاگیاج  نآ  رد  سپ  هدوب  زیاج  زامن  رگا  هن .  ای  هدوب  زیاج  نآ  اب  شزامن 
دناوخ و زامن  ناوتیم  زیچ  هچ  اب  هک  دشاب  هتسنادن  دشاب و  هتخانشن  ار  لالح  مارح و  دیاب  یسوم  ترـضح  سپ  هدوبن  زیاج  شزامن  رگا  و 

يداو رد  یسوم  ترضح  دومرف :  يامرف ؟  نایب  میارب  ار  هیآ  نیا  لیوأت  نم  يالوم  يا  سپ  متفگ :  تسا .  رفک  نیا  دوشیمن و  زیچ  هچ  اب 
تبسن یسوم  یلو  مداد  وشتـسش  وت  ریغ  زا  ار  ملد  متخاس و  صلاخ  وت  هب  تبـسن  ار  متّبحم  نم  اراگدرورپ  تشاد :  هضرع  هک  دوب  سّدقم 

زا تلد  صلاخ و  نم  هب  تبـسن  وت  ّتبحم  رگا  ینعی  َْکیَلعَن ؛ »  ْعَلْخاَف  دومرف « :  لاعتم  دنوادخ  سپ  دوب  دـنمهقالع  تخـس  شاهداوناخ  هب 
؟  تسیچ  ( 37 صعیهک ( »  لیوأت «  دییامرفب  متـشاد :  هضرع  نک .  نوریب  تبلق  زا  ار  تاهداوناخ  ّتبحم  سپ  تسا  یلاخ  نم  ریغ  هب  لیم 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  رب  سپـس  تخاس  علّطم  نآ  رب  ار  اّیرکز  شاهدنب  دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ  زا  فورح  نیا  دومرف : 
لیئربج دنوادخ  دـنک  میلعت  وا  هب  ار  نت  جـنپ  ياهمان  هک  تساوخ  راگدرورپ  زا  اّیرکز  یتقو  هک  تسا  نینچ  نآ  و  دومرف ،  تیاکح  ار  نآ 

ّمه درکیم  دای  ار  مالـسلا  مهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  دّمحم و  مان  اّیرکز ،  هاگره  سپ  تخومآ  ار  نانآ  مان  وا  هب  دومرف و  لزان  وا  رب  ار 
 . داتفایم ندز  سفن  هب  و  درشفیم ،  ار  شیولگ  ضغب  درکیم  دای  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تقو  ره  یلو  دشیم ،  رود  وا  زا  هودنا  ّمغ و  و 

نوچ مباییم و  رطاخ  یّلـست  منکیم  دای  ار  نانیا  زا  نت  راهچ  مان  یتقو  هک  تسا  هنوگچ  اـهلإ  تشاد :  هضرع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  يزور 
دیناسر و اّیرکز  عالّطا  هب  ار  ترـضح  نآ  تداهـش ]  ] نایرج لاعتم  دنوادخ  دوشیم ؟  دنلب  ماهلان  نایرگ و  ماهدـید  منکیم  دای  ار  نیـسح 

مالـسلا هیلع  نیـسح  رب  هدـننک  متـس  هک  تسا  دـیزی  ای  و  ربمغیپ ،  ترتع  تکاله  اـه  و  تسا ،  ـالبرک  ماـن  فاـک  سپ  صعیهک »  دومرف « 
ار شدجـسم  زور  هس  ات  دینـش  ار  بلطم  نیا  اّیرکز  هک  یماگنه  سپ  تسوا .  ربص  داص  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  شطع  نیع  و  دشابیم ، 
ایآ ایادـخ  تفگیم :  تسیرگیم و  نیـسح  رب  تخادرپ ،  يراز  هیرگ و  هب  تخاـس و  عونمم  دوـخ  اـب  تاـقالم  زا  ار  مدرم  درکن و  كرت 

هماج ایآ  یهلا  دومن ! یهاوخ  دراو  وا  رب  ار  گرزب  تبیـصم  نیا  ایآ  اراگدرورپ  دـیناشن ! یهاوخ  شدـنزرف  گوس  هب  ار  تقیـالخ  نیرتهب 
يزور يدنزرف  نم  هب  تفگیم :  هاگنآ  دناسر ! یهاوخ  اهنآ  تحاس  هب  ار  تبیـصم  نیا  مغ  ایآ  دـناشوپ ! یهاوخ  همطاف  یلع و  نت  رب  ازع 
دمحم هکناـنچ  ناـشنب  شنداد  تسد  زا  مغ  رد  زین  ارم  سپـس  دزیگنا  هنتف  ملد  رد  شتّبحم  نشور و  وا  هب  يریپ  ّنـس  رد  ممـشچ  هـک  نـک 

تخاـس و شراوگوس  وا  تداهـش  هب  نآ  زا  سپ  و  داد ،  يو  هب  ار  ییحی  دـنوادخ  دـناشن .  یهاوخ  شدـنزرف  گوـس  رد  ار  دوـخ  بیبـح 
هک تسیچ  ّتلع  دییامرفب :  نم  يالوم  يا  متفگ :  سپس  مالـسلا .  هیلع  نیـسح  لمح  تّدم  هک  نانچمه  دوب  هام  شـش  ییحی  لمح  تّدم 

دراد ناکما  ایآ  دومرف :  رگحالصا .  متشاد :  هضرع  رگداسف ؟  ای  رگحالصا  ماما  دومرف :  دننیزگرب ؟  ناشدوخ  يارب  ماما  دنناوتیمن  مدرم 
 : دومرف يرآ .  متفگ :  داسفا ؟  ای  دراد  حالـصا  رکف  درذگیم ،  هچ  وا  هشیدـنا  رد  هک  دـننادن  هک  یلاح  رد  دـننک  باختنا  ار  يدـساف  هک 
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منیبـب وگب  دومرف :  دـییامرفب .  متـشاد :  هضرع  دریذـپب .  ار  نآ  وت  لـقع  هک  منکیم  ناـیب  وت  يارب  ینـشور  لـیلد  اـب  هک  ّتلع  تسا  نیمه 
هدومرف و دـییأت  تمـصع  یحو و  اـب  ار  ناـنآ  و  هدرک ،  لزاـن  ناـشیا  رب  ینامـسآ  ياـهباتک  و  هدـیزگرب ،  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  یناربماـیپ 
هک یلاح  رد  دننک  باختنا  ار  یقفانم  دراد  ناکما  دنتشاد  هک  ياهتسجرب  هشیدنا  ملع و  اب  یـسیع  یـسوم و  هلمج  زا  دندوب ،  مما  نایاوشیپ 

لوزن ملع و  لقع و  همه  نآ  اب  هک  دش  هنوگچ  هَّللا  میلک  یسوم  ترضح  سپ  دومرف :  ریخ .  متفگ :  تسا ؟  نمؤم  هک  دنشاب  هتشاد  نامگ 
نیقفانم عقاو  رد  یلو  تشادن ،  دیدرت  ناشصالخا  ناشنامیا و  رد  هک  یناسک  شنایرکـشل  هوجو  موق و  ناگرزب  زا  رفن  داتفه  وا ،  رب  یحو 

دوخ موق  زا  رفن  داتفه  یسوم  و  38 ؛ )  اِنتاقیمل ( »  ًالُجَر  َنیْعبَس  ُهَمْوَق  یـسُوم  َراتْخا  َو  دیامرفیم « :  لاعتم  دنوادخ  دوب .  هدرک  باختنا  ار 
ار دسفا  حلصا ؛ ياج  هب  مالـسلا )  هیلع  یـسوم  هدیزگرب (  تّوبن  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یـصخش  مینیبیم  هک  ام  دیزگرب .  ام  ِتاقیم  يارب  ار 

زین و  دـنادیم ،  ار  همه  ناـهنپ  ياههشیدـنا  ناـهن و  رارـسا  هکنآ  يارب  زج  تـسین  زیاـج  ندرک  باـختنا  هـک  مـیمهفیم  دـنکیم  باـختنا 
نانآ باختنا  دننیزگرب ،  ار  حالص  لها  دنتساوخیم  هک  ناربمغیپ  هک  نآ  زا  دعب  درادن ،  یشزرا  راصنا  نیرجاهم و  باختنا  هک  میمهفیم 

اب ار  تّما  نیا  هدیزگرب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـنکیم  اعّدا  وت  مصخ  دعـس  يا  دومرف :  سپـس  دـش .  عقاو  داسف  لها  رب 
شدوخ زا  دعب  تّما  رب  هفیلخ  تسنادیم  اریز  دیسرتیم  شدوخ  ناج  رب  هک  يروط  نامه  دیـسرتیم  وا  ناج  رب  هک  نوچ  درب  راغ  هب  دوخ 

اب هک  یللخ  تسنادیم  هک  نوچ  دیناباوخ  دوخ  ياج  رد  ار  یلع  اّما  دربب ،  دوخ  اب  ار  وا  هک  دوبن  نیا  زج  ندش  یفخم  همزال  نوچ  تسوا . 
رگم هک  هدب  خساپ  نینچ  دننک ! رپ  ار  وا  ياج  دنناوتب  هک  دنتسه  يدارفا  نوچ  تسین  یلع  ندش  هتشک  اب  دوشیم  دراو  رکبوبا  ندش  هتـشک 

نت راهچ  نیا  تّدم  رب  ار  تفالخ  و  تسا ،  لاس  یـس  تفالخ  نم  زا  دعب  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـیدقتعم  امـش  هن 
تـسرد بلطم  نیا  رگا  وگب  وا  هب  يرآ ،  دهد :  باوج  راچان  هب  مصخ  دینادرگ ؟  صوصخم  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و 

نانآ ربمغیپ  هک  دوشیم  مولعم  باسح  نیا  اب  دربن ؟  ار  رگید  رفن  هس  نآ  تفر و  راغ  هب  رکبوبا -  طـقف  هفیلخ -  کـی  اـب  ارچ  سپ  تسا ، 
ناـنآ قوقح  رد  درکن  ار  راـک  نیا  نوچ  سپ  رکبوـبا ،  اـب  هک  درکیم  راـتفر  روطناـمه  ناـشیا  اـب  هک  دوـب  مزـال  نوـچ  هدرمـش  کبـس  ار 

و درکیم .  راتفر  رکبوبا  لثم  مه  ناشیا  اب  ناشتفالخ  بیترت  هب  دوب  بجاو  هکنیا  اب  هتـشاد  غیرد  نانآ  زا  ینابرهم  و  هدومن ،  يراـگنالهس 
يور زا  هکلب  یتفگن :  ارچ  هارکا ؟  يور  زا  ای  دـندش  ناملـسم  تبغر  تساوخ و  يور  زا  ایآ  رفن  ود  نآ  هک  تفگ :  وت  هب  مصخ  هکنیا  اّما 
ربخاب برع  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  يزوریپ  ندمآرب و  زا  دنتـشاد و  ترـشاعم  دوهی  اب  نانآ  هک  اریز  دـندروآ ،  مالـسا  عمط 

هاگآ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نایرج  ياههناشن  زا  ار  نانآ  محالم ،  تاروت و  هتـشذگ و  ياهباتک  يور  زا  دوهی  دندوب ، 
زین يربمغیپ  ياعدا  وا  هک  قرف  نیا  اب  لیئارسا  ینب  رب  تسا  رصنلا  تخب  ّطلست  ریظن  برع  رب  وا  ّطلـست  هک  دنتفگیم  ناشیا  هب  دندرکیم و 
هلا تداهش ال  رب  دندرک  کمک  وا  اب  تشگ  رهاظ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  رما  هک  یماگنه  سپ  تسین ،  ربمغیپ  یلو  دنکیم 

دـسرب اهنآ  هب  مه  ییاج  تیالو  يرادنامرف و  دیدرگ ،  مّظنم  روما  و  دش ،  بوخ  عاضوا  یتقو  هکنیا  عمط  هب  هَّللالوسر ،  دـمحم  هَّللا و  الا 
ربمغیپ رتش  هبقع  بش  رد  ات  دندش  هارمه  دوخ  نارکفمه  زا  یـضعب  اب  دندش  سویأم  ترـضح  نآ  تسد  هب  تسایر  هب  ندیـسر  زا  نوچ  و 

لثم دـندناشوپ  ار  ناشتروص  دوش و  هتـشک  دـنکفیب و  ار  ترـضح  كانلوه  هندرگ  نآ  رد  رتش  دـنهدب و  مر  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ریظن ناشلاح  رفن  ود  نآ  دـنناسرب ،  یبیـسآ  دنتـسناوتن  درک و  ظـفح  داد و  رارق  نمیا  ناـنآ  گـنرین  زا  ار  شربمغیپ  دـنوادخ  یلو  نارگید 
یتقو اّما  دـنوشب ،  ناتـسا  کی  رادـنامرف  ناشمادـک  ره  هکنیا  عمط  هب  دـندرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  دـندمآ و  هک  تسا  ریبز  هحلط و 
تسا يدارفا  راک  تبقاع  هک  دیـشک  اجنادب  ناشراک  تبقاع  هکنیا  ات  دندرک ،  مایق  ترـضح  نآ  هیلع  و  دنتـسکش ،  ار  تعیب  دندش  سویأم 

وا اب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  تساخرب ،  زامن  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  نامیالوم  دیسر  اجنیا  هب  هک  نخس  دننکـشب .  ار  تعیب  هک 
يدش لّطعم  ارچ  متفگ :  هدمآ  مدزن  هب  نایرگ  مدید  هک  مدمآرب  قاحسا  نب  دمحا  يوجتسج  هب  متـشگزاب و  ناشتمدخ  زا  نم  تساخرب و 

رب سپ  هدـب  ربـخ  ترـضح  هب  ورب  شاـبم  تحاراـن  متفگ :  متفاـین ،  دوـمرف  هبلاـطم  میـالوم  هک  ینهاریپ  تفگ :  ینکیم ؟  هـیرگ  ارچ  و   ؟
نهاریپ مدید  تفگ  تسا ؟  ربخ  هچ  متفگ :  داتـسرفیم  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  مّسبت  اب  هک  یلاح  رد  تشگرب  دش و  لخاد  ترـضح 
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یلو میتفریم  نامیالوم  هناخ  هب  مه  يزور  دـنچ  زور  نآ  زا  سپ  و  میدروآ ،  ياجب  ار  یهلا  دـمح  سپ  تسا ،  هدرتسگ  میالوم  ياـپ  ریز 
نآ رب  نم  يرهـشمه  نـالهک  قاحـسا و  نب  دـمحا  نم و  دیـسر  یظفاحادـخ  عادو و  زور  نوچ  میدـیدیمن  ترـضح  دزن  ار  كدوـک  نآ 
زا تسا  دایز  نامهّصغ  کـیدزن و  نتفر  ادـخ ،  ربمغیپ  دـنزرف  يا  تشاد :  هضرع  تساـخاپب و  قاحـسا  نب  دـمحا  میدـش ،  دراو  ترـضح 
ود ءاسنلا و  ةدیس  ترضح  تردام  یـضترم و  ترـضح  تردپ  یفطـصم و  دّمحم  تّدج  رب  ار  دوخ  دورد  هک  میهاوخیم  دنوادخ  هاگرد 

تدنزرف وت و  رب  ار  دوخ  تاولـص  دورد و  زین  و  دتـسرفب ،  تناردپ  زا  ناشیا  زا  دـعب  هزیکاپ  ناماما  تردـپ و  ومع و  تشهب  ناناوج  رورس 
امـش اب  نامرادید  نیرخآ  نیا  هک  دنکن  ادخ  و  دندرگ ،  نوبز  تسپ و  تنانمـشد  دنلب و  تاهناتـسآ  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا  و  دـهد ،  رارق 

يا دومرف :  سپس  تشگ ،  يراج  شناگدید  زا  کشا  هک  يروطب  دش  رثأتم  ترضح  دیسر  اجنیا  هب  قاحسا  نب  دمحا  نخس  نوچ  دشاب . 
دینش ار  نخـس  نیا  ات  قاحـسا  نب  دمحا  درک .  یهاوخ  تاقالم  ار  يادخ  رفـس  نیا  رد  وت  هک  نارذگم  ّدح  زا  ار  دوخ  ياعد  قاحـسا  نبا 

ار نآ  ات  ییامن  مرختفم  ياهچراپ  هب  هک  مهدیم  مسق  تّدج  تمرح  ادـخ و  هب  ار  وت  تشاد :  هضرع  دـمآ  شوه  هب  نوچ  و  داتفا ،  شوهیب 
يارب ار  نیا  زا  ریغ  ریگب و  ار  نیا  دوـمرف :  دروآ و  نوریب  مهرد  هدزیـس  درب و  دوـخ  دنـسم  ریز  تسد  اـم  يـالوم  مهد ؟  رارق  دوـخ  نـفک 

 : دهدیم همادا  دعـس  درک .  دهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  دنوادخ  هتبلا  دـش  یهاوخن  مورحم  یتساوخ  هچنآ  نکم و  فرـصم  تدوخ 
تسش تسد  یگدنز  زا  هک  تفرگ  یتخس  يرامیب  درک و  بت  قاحـسا  نب  دمحا  هدنام  ناولُح  هب  گنـسرف  هس  هار  نیب  رد  میتشگرب  نوچ 

میقم هک  ار  شنایرهـشمه  زا  یکی  قاحـسا  نب  دـمحا  میدـمآ ،  دورف  نآ  ياهارـسناوراک  زا  یکی  رد  میدـش  ناوـلُح  دراو  هک  یماـگنه  و 
دوخ هاگباوخ  هب  ام  زا  مادـک  ره  دـیراذگب ،  اهنت  ارم  دـیور و  نوریب  نم  دزن  زا  بشما  تفگ :  ام  هب  سپـس  دـناوخ و  دوخ  دزن  دوب  ناولح 

دنوادخ تفگیم :  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  دمحموبا  میالوم  ِمداخ  روفاک ،  مدوشگ  مشچ  نوچ  دز  مرس  هب  يرکف  حبـص  کیدزن  تفر ، 
يارب امـش  میتفای ،  تغارف  امـش  قیفر  نفک  لسغ و  زا  ام  دـیامن ،  ناربج  ار  هعجاف  نیا  ناتیارب  و  دـنک ،  دایز  تبیـصم  نیا  رد  ار  امـش  رجا 
هزانج رب  هیرگ  اب  ام  و  دـش ،  بیاغ  ام  مشچ  زا  سپـس  تسا .  رتیمارگ  ناتهمه  زا  امـش  رورـس  دزن  شماقم  وا  هک  اریز  دـیزیخرب ،  وا  نفد 
تسا یثیدح   - 2  ( . 39 دنک (  شتمحر  ادخ  میدناسر ،  نایاپ  هب  ار  وا  مسارم  میدرک و  ادا  ار  وا  ّقح  میدش و  رـضاح  قاحـسا  نب  دـمحا 

دهاوخب ناملد  هک  ره  هب  ام  زا  کی  ره  هک  دینکیم  نامگ  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  مالسالاۀقث  هک 
ات رگید  يدرم  زا  سپ  يدرم  يارب  شلوسر  ادخ و  فرط  زا  تسا  ینامیپ  دهع و  تماما  هکلب  مسق ،  ادخ  هب  هن  دـنک ؟  تیـصو  دـناوتیم 

ُبِحاص يرَکْـسَْعلا  ِنَسَْحلا  نب  ۀـجُح  ام  دّیـس  یلوم و  تماـما  هک  تفگ  دـیاب  یتسناد  ار  بلطم  نیا  نوچ   ( . 40 دـسرب (  شبحاص  هب  رما 
زا یتمـسق  لصف  ود  رد  هک  تسا  تباث  هرتاوتم  تاـیاور  هلیـسو  هب  هزجعم )  صن و  هار (  ود  ره  هب  ُفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاـعَت  ُهَّللا  َلَّجَع  ِناـمَّزلا 

 . دشابن یلاخ  لیلد  زا  باتک  نیا  ات  میروآیم  ار  اهنآ 

لوا لصف 

رد ینیلک  مالسالاۀقث  هک  تسا  یحیحـص  تیاور  دراد 1 -  تلالد  ترـضح  نآ  تماما  رب  صاخ  روط  هب  هک  هرتاوتم  ثیداحا  زا  یتمـسق 
رد مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هارمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :  هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  زا  یفاک  باتک 
رب دـمآ و  یـسابل  شوخ  هفاـیق و  شوخ  درم  هاـگان  هک  دنتـسشن  دـندش و  مارحلادجـسم  دراو  دوب  هدرک  هیکت  ناملـس  تسد  هب  هک  یلاـح 
ای تفگ :  سپـس  دـنداد ،  ار  وا  مالـس  باوـج  راوـگرزب  نآ  تسـشن ،  ترـضح  نآ  تمدـخ  درک و  مالـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 

بکترم گرزب  یفـالخ  وت  راـک  رد  مدرم  نیا  هک  تسناد  مهاوـخ  يداد  ار  اـهنآ  خـساپ  رگا  مسرپیم  وـت  زا  هلئـسم  هس  نم  نینمؤـملاریما 
نانمؤمریما يرادـن .  ناشیا  رب  يزایتما  چـیه  یتسه و  يواسم  نانآ  اب  وت  هک  ممهفیم  هنرگ  دـننآ و  لوئـسم  ترخآ  ایند و  رد  Ù اهدش

ب دوریم ؟  اجک  هب  شحور  دباوخیم  ناسنا  یتقو  فلا )  منیبب :  وگب  تشاد  هضرع  نک .  لاؤس  یهاوخیم  هچ  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
تهابـش دوخ  ياهییاد  ای  اهومع  هب  ناسنا  نادـنزرف  هک  دوشیم  روطچ  ج )  دـهدیم ؟  تسد  ناـسنا  هب  هنوگچ  يروآداـی  یـشومارف و  ( 
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 : تفگ درم  نآ  داد  ار  شباوج  یبتجم  ماما  هدـب .  ار  شباوج  دومرف :  هدرک  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  يور  ناـنمؤمریما  سپ  دـنباییم ؟ 
رب هشیمه  تسادـخ و  لوسر  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  ماهدوب و  هاوگ  نآ  رب  هشیمه  تسین و  ییادـخ  هَّللا  زج  هک  مهدیم  تداهـش  نم 

و درک -  هراشا  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  و  یتسه - ،  وا  تّجح  هب  مئاق  ادخلوسر و  ّیـصو  وت  هک  مهدیم  تداهـش  و  ماهدوب ،  دهاش  نآ 
مالسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  مهاوگ  و  درک -  هراشا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  و  یتسه -  وا  تّجح  هب  مئاق  نیـشناج و  وت  هک  مهاوگ 

نب دمحم  و  وا ،  زا  دعب  تسا  نیسح  تماما  هب  مئاق  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و  وا ،  زا  دعب  تسوا  تّجح  هب  مئاق  دوخ و  ردارب  ّیـصو 
مالسلا هیلع  یسوم  و  تسا ،  دمحم  تماما  هب  مئاق  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  تسا و  نیسحلا  نب  یلع  تماما  هب  مئاق  مالـسلا  هیلع  یلع 

یلع نب  دمحم  و  تسا ،  رفعج  نب  یسوم  تماما  رما  هب  مئاق  هک  مالسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  و  تسا ،  دمحم  نب  رفعج  تماما  هب  مئاق  هک 
نب نسح  و  تسا ،  یلع  نب  دمحم  تماما  هب  مئاق  هک  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  یلع  و  تسا ،  یسوم  نب  یلع  تماما  هب  مئاق  هک  مالـسلا  هیلع 

ات دوشن  ریبعت  مان  هینک و  هب  تسا و  نسح  دنزرف  هک  يدرم  هب  مهدیم  یهاوگ  تسا و  دمحم  نب  یلع  تماما  هب  مئاق  هک  مالسلا  هیلع  یلع 
يا داب  وت  رب  ادخ  تکرب  تمحر و  دورد و  متـس ،  ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هکنانچ  دـنک  رپ  تلادـع  زا  ار  نیمز  ددرگ و  رهاظ  وا  رما  هکنیا 
یلع نب  نسح  دوریم  اجک  نیبب  ورب  درم  نیا  یپ  رد  دمحموبا  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تفر ،  تساخرب و  سپـس  نانمؤمریما . 

نانمؤمریما تفر ،  ادخ  نیمز  ياجک  هب  متسنادن  نم  تشاذگ و  نوریب  دجـسم  زا  ار  دوخ  ياپ  هک  دوبن  نیا  زج  تفگ :  تشگرب و  تفر و 
رضخ وا  دومرف :  دنرتاناد .  نانمؤمریما  شلوسر و  ادخ و  تفگ :  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یسانشیم ؟  ار  وا  دمحموبا  دومرف :  مالسلا  هیلع 

رد یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  دیدس  هیقف  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور   - 2  ( . 41 دوب (  مالسلا  هیلع 
تفگ هک  تسا  هدروآ  نمحرلادبع  نب  سنوی  زا  لقن  هب  هوجو  یضعب  ربانب  حیحص  نوچمه  يدنـس  هب  ِۀَمْعِّنلا  ُماْمِتا  َو  ِنیّدلا  ُلامِْکا  باتک 

 : دومرف یتسه ؟  ّقح  هب  ِمئاق  وت  ایآ  هَّللالوسر  نبای  متشاد :  هضرع  مدش و  فّرـشم  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  متفه  ماما  رـضحم  هب 
زا هک  نانچمه  دیامن  تلادع  زا  رپ  ار  نآ  دنک و  كاپ  لج  ّزع و  يادخ  نانمشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاق  نآ  یلو  متـسه  ّقح  هب  مئاق  زین  نم 

رظن زا  وا  هک   ] تدم نیا  رد  دسرتیم ،  دوخ  ناج  رب  هک  اریز  دراد ،  ینالوط  یتبیغ  هک  تسا  نم  دنزرف  نیمجنپ  دشاب  هدش  رپ  متس  روج و 
هب ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  ام  نایعیـش  لاح  اشوخ  دومرف :  سپـس  دننامیم ،  مدق  تباث  رگید  ياهّدع  هتـشگرب و  ّقح  زا  ياهّدـع   [ تسا بیاغ 
هک میتسه  نانآ  زا  ام  دنیام و  زا  نانآ  دنـشاب ،  هدوب  رازیب  نامنانمـشد  زا  هدنام و  راوتـسا  تباث و  ام  یتسود  هب  هدیبسچ و  ام  تیالو  هتـشر 
هک ادـخ  هب  ناشلاح  هب  اشوخ  مه  زاب  ناشلاح  هب  اشوخ  میاهدیدنـسپ ،  ندوب  هعیـش  هب  ار  ناشیا  مه  ام  دناهدیدنـسپ و  تماـما  هب  ار  اـم  هتبلا 

هَّللادبعوبا ماما  تمدخ  دیوگ :  ملـسم  نب  دمحم  هدمآ :  جئارخلا  باتک  رد  و   - 3  ( . 42 دوب (  دـنهاوخ  ام  تاجرد  رد  تمایق  زور  ناشیا 
هناخ نوریب  تفگ :  ینکیم ؟  هیرگ  ارچ  دومرف :  ترـضح  دـش ،  دراو  نانک  هیرگ  سینُخ  نب  یّلعم  مدوب ،  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداـص 
یمک مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دیتسه .  ناسکی  اهنآ  امـش و  تسین و  یتلیـضف  ام  رب  ار  امـش  هک  دـنرادنپیم  هک  دنتـسه  یناسک  امش 
لوانت ار  امرخ  نآ  سپـس  درک  مین  ود  ار  نآ  تفرگرب و  امرخ  هناد  کی  هاگنآ  دـنروایب  امرخ  یقبط  هک  داد  روتـسد  سپـس  دـنام  تکاـس 
تسوپ هاگنآ  درک  لوانت  تفرگرب و  نآ  زا  ترضح  داد  سران  يامرخ  درک و  دشر  هتـسهآ  سپ  تشاک ،  نیمز  رد  ار  شاهتـسه  دومرف و 

ِهَّللاُلوُسَر ٌدَّمَُحم  ُهَّللااَِّلا  َهِلا  ِمیحَّرلا ال  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دوب « :  هدش  هتشون  نآ  رد  ناوخب ،  دومرف :  داد و  یّلعم  هب  دروآرب و  نآ  زا  ینتشون 
 ( يدهم شدـنزرف (  يرکـسع و  نسح  ماما  ات  ناماما  کی  هب  کی  مان  ِْنیَـسُْحلا و . » . . .  ِنب  ِیلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  یـضَتْرُْملا  ٌِّیلَع 

اضر ماما  ترضح  هب  تفگ  هک  تسا  هدروآ  تلصلا  نب  نایر  زا  حیحـص  تیاور  هب  قودص  خیـش   - 4  ( . 43 دوب (  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع 
نیمز هک  يرمأ  بحاص  نآ  هن  یلو  متسه ،   [ تماما  ] رمأ بحاص  زین  نم  دومرف :  دیتسه ؟  رمأ  بحاص  امـش  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع 
مئاق اّما  تسا ! فیعض  مندب  هک  ینیبیم  هکنآ  لاح  مشاب و  وا  هنوگچ  و  متـس ،  روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  روط  نامه  دنک  رپ  لدع  زا  ار 
نیمز تخرد  نیرتگرزب  هب  رگا  هک  تسا  دـنمورین  شندـب  يردـق  هب  دراد ،  ناناوج  يامیـس  ناریپ و  ّنس  دـیامن  روهظ  یتقو  هک  تسا  نآ 

نامیلـس يرتشگنا  یـسوم و  ياصع  دزیر ،  ورف  اهنآ  ياهگنـس  دروآرب  دایرف  اههوک  نایم  رد  رگا  دـنکرب و  ياـج  زا  ار  نآ  دزادـنا  تسد 
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روتـسم بیغ  هدرپ  تشپ  رد  دریگ  ّقلعت  شتّیـشم  هک  ردـق  ره  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  نم  دـنزرف  نیمراهچ  وا  تسا ،  وا  اب  مالـسلا  امهیلع 
خیش  - 5  ( . 44 دشاب (  هدش  رپ  دادـیب  متـس و  زا  هکنانچ  داد  لدـع و  زا  دـنک  رپ  ار  نیمز  ات  دـنادرگیم  راکـشآ  ار  وا  سپـس  دزاسیم ، 

 ) رکسعلا بحاص  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  تسا  هدروآ  يرفعج  مساقلا  نب  دوواد  مشاهوبا  زا  یحیحـص  ثیدح  رد  زین  قودص 
رد تشاد  دـیهاوخ  یلاح  هچ  امـش  یلو  تسا ،  نسح  مدـنزرف  نم  زا  دـعب  نم  نیـشناج  دومرفیم :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  يداه )  ماـما 
 ، دـیربب ار  شمـسا  هک  تسا  اور  هن  دـینیبیم و  ار  وا  هن  هک  اریز  دومرف :  مدرگ ؟  تنابرق  رگم  روطچ  مدرک :  ضرع  وا ؟  زا  سپ  نیـشناج 

مهیلع هَّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  تّجح  ینعی  ِمـالَّسلا ( ،  مِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُۀَّجُْحلَا  دـییوگب :  دومرف  مینک ؟  داـی  ار  وا  روـطچ  سپ  متفگ : 
تیاور داب -  یمارگ  شناور  هک  يرْمَع -  دیعـس  نب  نامثع  باـنج  زا  یحیحـص  ربخ  رد  قودـص  خیـش  نینچمه   - 6  ( . 45 نیعمجا ( ) 

زا هک  يربـخ  زا  دـش  لاؤس  راوگرزب  نآ  زا  مدوب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع )  ماـما  یلع (  نب  نسح  دـمحموبا  رـضحم  رد  تفگ :  هک  هدروآ 
شنامز ماما  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  ره  تمایق و  زور  ات  دنام  دـهاوخن  یلاخ  قولخم  رب  یهلا  تّجح  زا  نیمز  هک «  هدـش  تیاور  شناردـپ 

نباـی دـش :  ضرع  تسا ،  ّقح  زور  هک  روطناـمه  قـح ،  تسا و  تسرد  هتبلا  دوـمرف :  تسا »  هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار 
دـسانشن ار  وا  دریمب و  هک  ره  تسا  نم  زا  دعب  تّجح  ماما و  هک  دمحم  نم  دنزرف  دومرف :  تسیک ؟  امـش  زا  دعب  تّجح  ماما و  هَّللا  لوسر 

تقو و  دنتفا ،  تکاله  هب  و  دنوش ،  نادرگرس  نآ  رد  نادان  دارفا  هک  تسا  ینالوط  یتبیغ  ار  وا  هک  دینادب  تسا و  هدرم  ّتیلهاج  ندرم  هب 
هب شرس  يالاب  هفوک  ِفجن  رد  هک  يدیپس  ياهمچرپ  منیبیم  ایوگ  درک .  دهاوخ  جورخ  سپـس  دنیوگیم  غورد  نآ ،  هب  تبـسن  نارازگ 

یَلَع ِصَّنلا  ِیف  َِرثَاـْلا  ُۀَـیافِک  باـتک  رد  هللا  همحر  یمق  زاّزخلا  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  خیـش  لـیلج  هقث  میوـگیم :   ( . 46 تسا (  زازتـها 
مالسلا هیلع  رظتنم  مئاق  ترضح  تماما  هب  اهنآ  همه  هک  هدرک  تیاور  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  ثیدح  داتفه  دص و  کی  ِرَـشَع  یْنثِْالا  ِۀَِّمئَالا 

 . دروآ میهاوخ  باتک  باوبا  ریاس  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  زین  ام  دراد ،  حیرصت 

مود لصف 

يرْمَع نامثع  نب  دمحم  زا  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  نامزلا 1 -  بحاص  الومرتاوتم  تامارک  تازجعم و  زا  یمک  رادـقم  ناـیب  رد 
يور سپس  دیشخرد ،  نامسآ  زارف  رب  ات  شرس  يالاب  زا  يرون  دش  دلوتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  یماگنه  تفگ :  هک  هدرک  لقن 

َوُه ّاِلا  َهِلا  ُهَّنَا ال  ُهَّللا  َدِهَش  تفگیم :  هک  یلاح  رد  تشادرب  رـس  دعب  داتفا و  هدجـس  هب  هرکذ -  یلاعت  شراگدرورپ -  يارب  داهن و  نیمز  رب 
تیاور  - 2  ( . 47 دنهاوگ (  وا  ییاتکی  هب  زین  نادنمشناد  ناگتشرف و  و  دهد ،  تداهش  دوخ  ییاتکی  هب  دنوادخ  ِْملِْعلا ؛ اُولُوا  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو 

ریاس تروص و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياهلاب  و  دندمآ ،  دورف  نامـسآ  زا  يدیفـس  ناگدنرپ  دش  دلوتم  ترـضح  نآ  یتقو  هک :  نیا  تسا  هدش 
دندوب ناگتشرف  اهنآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هاگنآ  دندرک ،  زاورپ  نامسآ  هب  سپـس  دندیـشک ،  شندب  ياضعا 

لامک باتک  رد  قودص  خیـش  ار  ثیدح  نیا  دنیوا .  نارای  اهنآ  دنک  روهظ  دنزرف  نیا  هاگره  دندمآ و  دورف  دازون  نیا  هب  كّربت  يارب  هک 
دصناپ رادقم  هک :  تسا  هدرک  لقن  روباشین  رد  هک  هدمآ  میعن  نب  ناذاش  نب  دمحم  زا  یحیحـص  ربخ  رد   - 3  ( . 48 تسا (  هدروآ  نیدلا 

اذـل متـسرفب  صقان  ار  نآ  متـشادن  شوخ  هک  دـش  عمج  نم  دزن  هجرف -  یلاعت  هَّللالجع  مئاق -  ترـضح  لاـم  زا  مک  مهرد  تسیب  مهرد 
زا مهرد  تسیب  هک  متـشونن  یلو  مداتـسرف  رفعج  نب  دمحم  دزن  هب  ار  مهرد  دصناپ  مدرک و  لیمکت  مدوخ  لام  زا  ار  يرـسک  مهرد  تسیب 

هتـشون نآ  رد  هک  داتـسرف  میارب  هجرف -  یلاعت  هَّللالجع  مئاق -  ترـضح  هسّدـقم  هیحاـن  زا  ار  نآ  ضبق  رفعج  نب  دـمحم  سپ  تسا ،  نم 
نب دمحم  زا  دمحم  نب  یلع  زا  یفاک  رد  ار  تیاور  نیمه  میوگیم :  دیـسر .  دوب  تدوخ  زا  شمهرد  تسیب  هک  مهرد  دصناپ  دوب :  هدش 

هدرک تیاور  نوراه  نب  دمحم  زا  یحیحـص  ربخ  رد  نینچمه   - 4  ( . 49 تسا (  هدرک  لقن  توافت  رـصتخم  اب  يروباشین  ناذاش  نب  یلع 
هتفرگ ارف  ار  دادغب  دیدش  یکیرات  نافوط و  هک  اهبش  زا  یبش  دوب  نم  هدهع  رب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  لام  زا  رانید  دصناپ  تفگ :  هک 

دصناپ و ار  اهنآ  هک  مراد  ناکد  دنچ  متفگ :  دوخ  اب  و  مدش ،  ناساره  تخـس  متـشاد  هدهع  رب  هک  یماو  رطاخ  هب  مدوب و  دادـغب  رد  دوب ، 
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مغارس هب  یصخش  نآ  زا  سپ  تفگ :  يو  منکیم .  راذگاو  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هب  رانید  دصناپ  هب  ار  اهنآ  یلو  ماهدیرخ  رانید  یس 
هتفگن ار  زار  نآ  سک  چیه  هب  هتـشونن و  شترـضح  هب  هک  یتروص  رد  تفرگ  لیوحت  نم  زا  ترـضح  نآ  باسح  هب  ار  اهناکد  نآ  دمآ و 

هب هک :  نیا  هدـش  لقن  يرمـس )  ای  يرمیـص (  دـمحم  نب  یلع  زا  تسا  یتیاور   - 5  ( . 50 دوب (  هدـشن  يراج  مه  مناـبز  رب  یتح  مدوب و 
نآ هب  مکی  داتـشه و  ای  داتـشه  لاس  رد  هک  دمآ :  باوج  درک  نفک  تساوخرد  تشون و  همان  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  مئاق  سّدـقم  رـضحم 

شیارب نفک  شتوف  زا  شیپ  هام  کی  تفای و  تاـفو  دوب  هدرک  نییعت  شیارب  ترـضح  نآ  هک  یتقو  ناـمه  رد  سپ  دـش  یهاوخ  دـنمزاین 
ياههتساوخ لوصح  ترضح  نآ  راکشآ  تازجعم  هلمج  زا  و  میوگیم :   ( . 51 تسا (  هدمآ  نیدلا  لامک  رد  تیاور  نیا  دش .  هداتسرف 

ام تسا و  بّرجم  دوشیم و  هدید  ًالماک  رما  نیا  دریذـپیم و  ماجنا  يراج  بآ  ای  بآ  هاچ  رد  تجاح  هضیرع  ندـنکفا  اب  هک  تسا  مدرم 
هک ییاهباتک  هب  يوش  علطم  ترضح  نآ  تازجعم  رب  یهاوخب  رگا  زیزع  هدنناوخ  یلاعت .  هَّللا  ءاشنا  دروآ  میهاوخ  باتک  همتاخ  رد  ار  نآ 

خیـش جـئارخ  باتک  و  قودـص ،  خیـش  نیدـلا  لاـمک  اـهباتک  هلمج  زا  ینک ،  هدافتـسا  رتشیب  اـت  نک  هعجارم  هدـش  مهارف  روظنم  نیا  يارب 
هک يرون - .  نیـسح  ازریم  لماک  ملاع  ِبقاَّثلا ،  ُمْجَّنلَا  و  یـسلجم ،  رقاب  دـمحم  اـنالوم  لـماک  لـضاف  راونـالا  راـحب  و  هَّللاۀَـبِه ،  ِنبِدـیعَس 
رد رادقم  نیا  زا  شیب  رگا  نم  درب .  مان  ناوتیم  ار  دیامرف -  اطع  ناشیا  هب  رایـسب  ياهـشاداپ  دریذـپب و  ار  نانآ  یگمه  تامحز  دـنوادخ 

تـسا سک  رگا  هناخ  رد  هک :  مینکیم  هدنـسب  رـصتخم  نیمه  هب  اذـل  منامیم .  زاب  مایلـصا  راک  زا  مزاس ،  اهر  ار  نخـس  نانع  هنیمز  نیا 
 . تسا سب  فرح  کی 

مّوس شخب 

محارم قوقح و  زا  یتمسق 

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

 . مروآ يور  وا  يوس  هب  مراد و  لکوت  وا  رب  سب ،  تسا و  ادخ  زا  قیفوت  و 

یتسه دوجو و  ّقح  لوا : 

دوجو نیمز  هن  دوبن  وا  رگا  هکلب  دوبن ،  سک  چـیه  دوبن  وا  رگا  و  دـیرفآ ،  ار  يدوـجوم  ره  وـت و  ترـضح  نآ  دوـجو  تکرب  هب  دـنوادخ 
هک تسا  هدمآ  جاِجتحْالَا  باتک  رد  ترضح  نآ  هفیرش  تاعیقوت  زا   - 1 هلمج :  زا  دراد  تلالد  یتایاور  ینعم  نیا  رب  کلف  هن  تفاییم و 
رد هک  تسا  نامه  یکی  تسا :  دراو  هجو  ود  رب  نخـس  نیا  ینعم  هتبلا   ( . 52 انُِعیانَص ( » . . .  ُدَْعب  ُْقلَْخلا  َو  انِّبَر  ُِعیانَـص  ُنَْحن  َو  دومرف « : 
هب ار  قولخم  نداد  يزور  شنیرفآ و  دـنوادخ  ایآ  هکنیا  رد  دـندرک  فالتخا  نایعیـش  زا  یتعامج  هدـمآ :  باتک  ناـمه  رد  يرگید  عیقوت 
 ، دنک قلخ  دناوتیمن  يادخ  زج  یـسک  ار  ماسجا  هک  اریز  تسا  لاحم  نیا  هک  دنتفگ :  ياهّدـع  سپ  هدرک ؟  راذـگاو  مالـسلا  مهیلع  همئا 

هلئـسم نیا  رد  و  دناهدیـشخب ،  يزور  هدیرفآ و  نانآ  تسا و  هدومن  راذگاو  همئا  هب  ار  قلخ  تردـق  دـنوادخ  دـنتفگ :  رگید  ياهّدـع  یلو 
لاؤس وا  زا  هک  دیوریمن  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  غارس  هب  ارچ  هک  درک  داهنشیپ  یصخش  هکنیا  ات  تفرگرد  اهنآ  نیب  يدیدش  فالتخا 

رفعجوبا هب  ياهمان  دندش و  یـضار  ینعم  نیا  هب  همه  تسوا ،  نامز  ماما  يوس  هب  هار  هک  نوچ  دزاس ؟  راکـشآ  امـش  يارب  ار  ّقح  ات  دینک 
ار ماسجا  دوخ  یلاعت  دنوادخ  هک :  دمآ  عیقوت  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع  ماما  فرط  زا  سپ  دنداد  حیضوت  ار  هلئسم  همان  نآ  رد  دنتشون 
اّما و  انیب ،  ياونش  تسا  وا  تسین و  وا  لثم  زیچ  چیه  هدرک ،  لولح  یمسج  رد  هن  تسا و  مسج  هن  هک  اریز  درک  میسقت  ار  اهیزور  دیرفآ و 

 ) ناشیا ّقح  میظعت  اهنآ و  تساوخرد  تباجا  رطاخ  هب  دهدیم  يزور  وا  دنیرفآیم و  وا  دننکیم و  تساوخرد  یلاعت  دنوادخ  زا  ناماما ؛
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 ، تاقولخم ریاس  هب  یهلا  ياهضیف  ندناسر  رد  دنتسه  هطساو  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  نامز و  ماما  هکنیا  هجو  نیا  لصاح   ( . 53
تاضویف هک  ياهلیـسو  نآ  تساجک  ءاـمَّسلا ؛ »  َو  ِضْرَاـْلا  َْنَیب  ُلِـصَّتُْملا  ُبَبَّسلا  َْنیَا  هک « :  هدـش  هراـشا  هبدـن  ياـعد  رد  ینعم  نیمه  هب  و 

زا دوصقم  هکنیا :  مود  هجو  تسا .  رایسب  فرع  تغل و  رد  هطساو  ببـس و  هب  لعف  نداد  تبـسن  هتبلا  دناسریم .  نیمز  لها  هب  ار  نامـسآ 
هچنآ دنتـسه و  شنیرفآ  ییاغ  ّتلع  اهنیا  ینعی  دنـشابیم ،  شنیرهاط  ناردپ  ترـضح و  نآ  هدـیرفآ  لاعتم  دـنوادخ  هچنآ  مامت  شنیرفآ 

َو انِّبَر  ُِعیانَـص  ُنَْحن  هدمآ « :  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  هک  تسا  یتیاور  هجو  نیا  دّیؤم  تسا .  هدـش  هدـیرفآ  اهنیا  رطاخ  هب  تسه 
باتک رد  قودـص  خیـش  هک  تسا  يدنـسم  تیاور  هلمج :  زا  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  یناوارف  ثیداحا  و   ( 54 اَنل ( »  ُِعیانَـص  ُدَْعب  ُْقلَْخلا 

نب دمحم  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  نیدـلا  لامک 
یلص مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  مالسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع 

مالسلا هیلع  یلع  دشاب .  نم  زا  رتیمارگ  وا  دزن  هک  تسین  ياهدیرفآ  هدیرفاین و  رتهب  نم  زا  یقولخم  دنوادخ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
ناگتـشرف رب  ار  لسرم  ناربمغیپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  یلع  اـی  دومرف :  لـیئربج ؟  اـی  يرتهب  وت  هَّللا  لوسر  اـی  مدرک :  ضرع  دـیامرف : 

زا دـعب  ناـماما  وت و  ِنآ  زا  يرترب  نم  زا  دـعب  یلع ؛ يا  و  هدیـشخب ،  يرترب  نیلـسرم  ناربـمغیپ و  همه  رب  ارم  هداد و  يرترب  شیوخ  بَّرقم 
دمح هب  حیبست  دننآ  فارطا  ای  هدومن و  لمح  ار  شرع  هک  نانآ  یلع  ای  دنتـسه ،  ام  ناتـسود  ام و  رازگتمدخ  ناگتـشرف  هک  اریز  تسوت ، 

اوح و مدآ و  دـنوادخ  میدوبن  اـم  رگا  یلع ؛ يا  دـننک ،  شزرمآ  بلط  دـندیورگ  اـم  تیـالو  هب  هک  ناـنآ  يارب  دـنیوگ و  ناـشراگدرورپ 
یـشیپ یـسانشادخ  دـیحوت و  رد  هک  نآ  لاـح  میـشابن و  رترب  ناگتـشرف  زا  اـم  هنوگچ  دـیرفآیمن ،  ار  نیمز  نامـسآ و  خزود و  تشهب و 
دنوادخ هک  يزیچ  نیتسخن  هک  اریز  میتسج ،  تقبس  اهنآ  رب  لج  ّزع و  ناشراگدرورپ  لیلهت  سیدقت و  حیبست و  تفرعم و  رد  و  میتفرگ ، 

رون کی  ار  ام  حاورا  نوچ  دـیرفآ و  ار  ناگتـشرف  سپـس  تخاس ،  ایوگ  دوخ  دـیجمت  دـیحوت و  هب  ار  ام  دـنوادخ  دوب ،  اـم  حاورا  دـیرفآ 
ام تافـص  زا  راگدیرفآ  میتسه و  قولخم  مه  ام  هک  دننادب  ناگتـشرف  ات  میتفگ  حیبست  ام  سپ  دندرمـش  میظع  ار  ام  روما  دندرک  هدـهاشم 
ام دندرک  هدهاشم  ار  ام  ماقم  تمظع  نوچ  و  دنتـسناد ،  هّزنم  ام  تافـص  زا  ار  ادـخ  دـنتفگ و  حـیبست  زین  هکئالم  ام  حـیبست  زا  تسا ،  هَّزنم 

ریبکت ار  دـنوادخ  دـندید ،  ار  ام  ماـقم ] و   ] لـحم یگرزب  هک  یماـگنه  سپ  تسین ،  هَّللا  زج  هب  یهلا  هک  دـننادب  هکئـالم  اـت  میتفگ  لـیلهت 
ضرع رد  دشاب  بجاو  هک  میتسین  ینایادخ  ام  و  تسا ،  میظع  وا  ّتیعقوم  دوش و  كرد  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  هک  دـننادب  ات  میتفگ 

- ؛ ِمیظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  میتفگ :  دـندید  ار  ام  هّوق  تردـق و  هک  یماگنه  سپ  میوش  تدابع  يرتنییاپ  هبترم  رد  اـی  ادـخ 
و دنوادخ ،  هیحان  زا  زج  تسین  یتردـق  ورین و  چـیه  هک  دـننادب  ات  تسین -  گرزب  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  هب  زج  ییورین  ناوت و  چـیه  ینعی 

قوقح هک  دـننادب  اـت  میتفگ  ِهَِّللُدْـمَْحلَا »  دـندرک « ،  هدـهاشم  هدومرف ،  بجاو  ار  اـم  تعاـط  و  هداد ،  اـم  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتـمعن  نوچ 
نیاربانب دـنتفگ ،  ِهَِّللُدْـمَْحلَا »  زین « ،  ناگتـشرف  سپ  دـشابیم ،  هچ  تسا  هتـشاد  ینازرا  ام  هب  هک  ییاهتمعن  تهج  زا  ام  رب  لاعتم  دـنوادخ 

ام دیرفآ  ار  مدآ  لاعتم  دنوادخ  یتقو  سپس  دندش ،  ییامنهار  لاعتم  دنوادخ  دیجمت  لیلهت و  حیبست و  تفرعم و  هب  ام  هلیسو  هب  ناگتشرف 
عقاو رد  دننک ،  هدجـس  وا  يارب  میدوب  مدآ  تشپ  رد  هک  ام  مارتحا  میظعت و  رطاخ  هب  ات  دومرف  روتـسد  ناگتـشرف  هب  درپس و  وا  تشپ  رد  ار 
همه هکنآ  لاح  میـشابن و  لضفا  هکئالم  زا  هنوگچ  و  میدوب ،  شتـشپ  رد  ام  هک  دوب  مدآ  تعاطا  مارتحا و  و  دنوادخ ؛ یگدنب  اهنآ  هدجس 
تفگ هماقا  ود  هب  ود  و  درک ،  ادا  ود  هب  ود  ار  ناذا  لوصف  لیئربج  دـندرب  اهنامـسآ  هب  ارم  هک  یماگنه  و  دـندرک ،  هدجـس  مدآ  يارب  اهنآ 
یلاعت كرابت و  يادخ  هک  اریز  يرآ  تفگ :  مریگب ؟  یـشیپ  وت  رب  لیئربج  يا  متفگ :  زامن ] يارب   ] تسیاب ولج  دـمحم  يا  تفگ :  سپس 

و مدرک ،  زامن  هماقا  نانآ  يارب  مداتسیا و  ولج  نم  تسا .  هدیشخب  يرترب  صوصخ  هب  ار  وت  هداد و  يرترب  ناگتشرف  همه  رب  ار  شناربمغیپ 
يا متفگ :  دنام .  اجنامه  شدوخ  اّما  ورب  شیپ  تفگ :  نم  هب  لیئربج  میدیـسر  رون  ياهباجح  هب  نوچ  و  مرادن .  یـشورف  رخف  راک  نیا  هب 

میاهرپ مرذگب  نآ  زا  رگا  هک  مورن  رتارف  اجنیا  زا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  تفگ :  يوشیم ؟  ادج  نم  زا  ییاج  نینچ  رد  لیئربج !
دوب هتـساوخ  ادخ  هک  اجنآ  ات  درب و  ورف  رون  رد  ینتفگان  روط  هب  ارم  دـنوادخ  سپ  ماهدرک .  زواجت  مراگدرورپ  دودـح  زا  هک  اریز  دزوسب 
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هدنب وت  دمحم  ای  مدش  ادن  زاب  َْتَیلاعَت .  َو  َتْکَرابَت  َْکیَدَعَـس  َو  ّیبَر  َْکیَِّبل  متفگ :  دمحم  ای  دیـسر  ادن  هاگنآ  مدـش ،  یهتنم  شتوکلم  رد 
متاـقولخم و رد  نم  لوسر  مناگدـنب و  رد  نم  رون  وت  هک  اریز  ياـمن  لـکوت  نم  رب  نک و  تداـبع  ارم  مأوت ،  راـگدرورپ  نم  یتـسه و  نم 

دیامن تینامرفان  هک  سک  نآ  يارب  ار  مخزود  مدیرفآ و  دنک  يوریپ  وت  زا  هک  یسک  يارب  ار  متشهب  یشابیم ،  مناگدیرفآ  رد  نم  تّجح 
نم يایـصوا  اراـگدرورپ  متفگ :  متخاـس .  مزـال  وت  ناوریپ  يارب  ار  مباوث  مدومن و  بجاو  وت  يایـصوا  يارب  ار  دوخ  تمارک  و  مداد ؛ رارق 

بلاطیبا نب  یلع  نانآ  لوا  تسا ،  هدش  هتشون  ناشمان  شرع  قاس  رب  هک  دنتسه  اهنامه  وت  يایصوا  دمحم  يا  هک  مدش  ادن  سپ  دننایک ؟ 
اّبحا ایلوا و  وت  زا  دعب  نانآ  دّمحم  يا  دیسر :  ادن  دننم ؟  زا  سپ  يایصوا  نانآ  اراگدرورپ  متفگ :  تسا .  نم  تما  يدهم  ناشیا  نیرخآ  و 

ناشیا هلیسو  هب  ار  منید  هک  ملالج  تّزع و  هب  مسق  دنشابیم .  وت  زا  دعب  قلخ  نیرتهب  وت و  يافلخ  ایصوا و  دنتسه و  نم  ججح  ایفـصا و  و 
نیمز براغم  قراشم و  منکیم و  كاپ  منانمـشد  زا  ناشیا  نیرخآ  هب  ار  نیمز  میامنیم و  دـنلب  نانآ  دوجو  هب  ار  ماهملک  منکیم و  رهاظ 

يزوریپ لئاسو  رب  ار  وا  منادرگیم و  مار  وا  يارب  ار  تخـس  ياهندرگ  و  مهدیم ،  رارق  وا  ریخـست  فّرـصت و  رد  ار  اـهداب  وا و  کـلم ؛ ار 
عمج نم  دیحوت  رب  ارم  قلخ  دـنلب و  ارم  توعد  ات  مناسریم .  شددـم  مناگتـشرف  اب  منکیم و  شکمک  منایرکـشل  اب  منادرگیم و  ّطلـسم 
ِّبَر ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  مهد .  همادا  تمایق  زور  ات  تسد  هب  تسد  دوخ  يایلوا  تسد  هب  ار  شتموکح  مهد و  رارمتسا  ار  وا  کلم  سپـس  دزاس . 

 ( . 55 ًامیلْسَت (  َمَّلَس  َو  َنیرِهاَّطلا  َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  انِِّیبَن  یلَع  ُةالَّصلا  َو  َنیَملاْعلا 

ایند رد  ءاقب  ّقح  مّود : 

رارقرب ایند  نیا  رد  زیچ  چـیه  هکلب  يدـنامیمن و  هدـنز  مه  تعاس  کی  دوبن  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  رگا  هک  یـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب 
هک تسا  هدروآ  اّـشولا  یلع  نب  نسح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاـک  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لـیلد  دوبیمن ، 

روط نیا  متفگ :  هن ،  دومرف :  دـنامیم ؟  یقاـب  ماـما  ریغ  هب  نیمز  اـیآ  هک :  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تفگ 
رد دنامن ،  یقاب  ریخ ،  دومرف :  دشاب ؟  هتفرگ  مشخ  ناگدنب  رب  دنوادخ  هک  دـنامب  یقاب  ماما ] نودـب   ] نیمز یلاح  رد  هک  دـناهدرک  تیاور 

نودب نیمز  رگا  تسا :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  يرگید  تیاور  رد   - 2  ( . 56 دزیر (  ورف  مه  رد  تروـص  نیا 
زا حیحص -  لوق  رب  انب  حیحص -  ای  حیحص  لثم  يوق  دنس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیش   - 3  ( . 57 دشاپیم (  مه  زا  دنامب  ماما 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک :  هدرک  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  شردـپ  زا  قداص  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  یلامث  هزمحوبا 
تسین و ییادـخ  چـیه  نم  زج  هک  دـنادب  هکنآ  ره  دومرف :  هک  درک  لقن  میارب  هلالج  لج  ملاع  راگدرورپ  زا  لیئربج  دومرف :  ملـسو  هلآو 

تـشهب هب  ار  وا  دوخ  تمحر  هب  دنـشابیم ،  نم  ياهتّجح  وا  نادنزرف  زا  ناماما  نم و  هفیلخ  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  لوسر  هدنب و  دمحم 
بجاو و وا  يارب  ار  دوخ  تمارک  و  داد ،  مهاوخ  ياج  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  و  مهدیم ،  شتاجن  شتآ  زا  ششخب  وفع و  هب  و  میامن ،  لخاد 

رگا منک و  زاغآ  تمعن ] تمحر و  اب   ] دنک توکـس  رگا  و  مزاس ؛ هدروآرب  دشاب ،  هتـشاد  یتساوخرد  رگا  و  میامن ،  مامت  يو  رب  ار  متمعن 
ِرد رگا  مریذپب و  ار  وا  ددرگزاب  نم  يوس  هب   [ ضارعا زا  سپ   ] رگا و  مناوخارف ،  ار  وا  دنک  رارف  نم  زا  رگا  میامن و  محر  ار  وا  دـنک  يدـب 

هدنب و ناونع  هب  ار  دّمحم  یلو  دهدب  تداهـش  ار  نآ  ای  دهدن ،  هَّللااَِّلا  َهِلا  هب ال  تداهـش  سک  ره  و  میاشگب .  شیور  هب  دـبوکب  ار  ماهناخ 
دریذپن یلو  دنک  فارتعا  نآ  هب  ای  تسا ،  نم  هفیلخ  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دریذپن  اّما  دهدب ؛ تداهش  ار  نآ  ای  دهدن  یهاوگ  نم  هداتـسرف 

 ، تسا هدیزرو  رفک  بتک  تایآ و  هب  هدرمـش و  کچوک  ارم  تمظع  هدرک و  راکنا  ارم  تمعن  دـننم ،  ياهتّجح  وا  نادـنزرف  زا  ناماما  هک 
اعد رگا  و  مهدن ،  رثا  بیترت  دـناوخارف  ارم  رگا  میامن و  شمورحم  دـشاب ،  هتـشاد  یتساوخرد  رگا  مزاس و  بوجحم  دـنک  دـصق  ارم  رگا 

رد منکیمن .  ملظ  مناگدنب  هب  نم  دسریم و  وا  هب  نم  زا  هک  تسا  ییازج  نیا  منک  شدیمون  ددنب  دیما  نم  هب  رگا  و  میامنن ،  تباجا  دنک 
 : دومرف دـننایک ؟  بلاطیبا  نب  یلع  نادـنزرف  زا  ناماما  هَّللا  لوسر  ای  تشاد :  هضرع  تساـخرب و  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  ماـگنه  نیا 
وت رباج  يا  هک  یلع -  نب  دمحم  رقاب  سپس  نیسحلا  نب  یلع  شنامز  نیدباعلا  دیس  سپس  تشهب ،  لها  ناناوج  دّیـس  ود  نیـسح  نسح و 
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نب یسوم  مظاک  سپـس  دمحم ،  نب  رفعج  قداص  سپـس  ناسرب -  وا  هب  ارم  مالـس  يدید  ار  وا  هاگره  سپ  درک  یهاوخ  كرد  ار  وا  هتبلا 
سپـس یلع ،  نب  نسح  یکز  سپـس  دـمحم ،  نب  یلع  یقن  سپـس  یلع ،  نب  دـمحم  یقت  سپـس  یـسوم ،  نـب  یلع  اـضر  سپـس  رفعج ، 

افلخ و نانآ  رباج  يا  دشاب ،  هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  روطنامه  دنک  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  نم  تما  يدهم  ّقح  هب  مئاق  شدنزرف 
و هدومن ،  تیـصعم  ارم  دنک  تیـصعم  ار  ناشیا  هک  ره  هدرک و  تعاطا  ارم  دنک  تعاطا  ار  نانآ  هک  نآ  ره  دننم ،  ترتع  دالوا و  ایـصوا و 

ظفح ار  نیمز  دوشن و  بارخ  نیمز  رب  ات  هتشادهگن  اهنآ  هب  ار  نامـسآ  دنوادخ  هدش ،  رکنم  ارم  ددرگ  ناشیا  همه  ای  یکی  رکنم  هکنآ  ره 
هک دینادب  و  دومرف :  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  قداص  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و   ( . 58 دنازرلن (  ار  شلها  ات  هدرک 

متـس و ملظ و  رطاخ  هب  دـنکیم  روک  ماما  نتخانـش  زا  ار  شناگدـنب  نطاـب  مشچ  دـنوادخ  نکیل  دـنامیمن و  یلاـخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز 
رایسب هراب  نیا  رد  رابخا  و   ( . 59 دربیم (  ورف  ار  شلها  دنامب  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  تعاس  کی  نیمز  رگا  و  ناشدوخ ،  رب  نانآ  فارـسا 

 . تسا دایز 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  مّوس : 

تلاـسر غیلبت  رب  امـش  زا  نم  هک  وگب  60 ؛ )  یبرُقلا ( »  یف  َةَّدوَملا  ّاِلا  ًارْجأ  ِهیَلَع  مُُکلَئـسا  ـال  ْلـُق  هدـمآ « :  يروش ]  ] قسعمح هروس  رد  هک 
هک هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  دـیزرو .  تّدوم  منادـنواشیوخ  دروم  رد  هکنیا  زج  مرادـن  يدزم  عقوت 

و تسا :  هدمآ  شروهظ  ماگنه  هجرف  هَّللالجع  مئاق  ترـضح  يادن  ثیدح  رد  و   ( . 61 دنتـسه (  ناماما  هیآ  نیا  رد  یبرقلا )  زا (  روظنم 
62 تسه ( -  ربمغیپ  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  امش  رب  ارم  هک  امش -  رب  مدوخ  ّقح  ادخ و  لوسر  قح  ادخهب و  ار  امش  مهاوخیم  امش  زا 

( .

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

رگا دیهد ،  شاداپ  وا  هب  داد  ماجنا  یکین  راک  امش  هب  تبسن  هکنآ  ره  هک :  هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  هک 
ترـضح نامیالوم  يارب  ّقح  ود  نیا  و  دیاهدرک .  ناربج  ار  صخـش  نآ  کین  راک  هک  دـیبای  نانیمطا  ات  دـینک  اعد  وا  يارب  دـیتسناوتیمن 

نآ ماما  دوجو  تکرب  هب  دسریم  مدرم  هب  هک  ییاههدافتـسا  اههرهب و  مامت  هک  اریز  تسا  هدش  عمج  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  نامزلا  بحاص 
دومرف هک  هدش  تیاور  یفاک  باتک  رد  زین  و  ِمَعِّنلا . )  َءاِیلْوَا  َو  میناوخیم ( :  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هرابرد  هعماج  ترایز  رد  تسا .  نامز 

ناـیم رد  دوخ  هدـید  ار  اـم  و  درک ،  يرگتروص  وکین  دومن و  يرگتروـص  ار  اـم  داد و  رارق  وـکین  ار  اـم  تقلخ  دـیرفآ و  ار  اـم  دـنوادخ  : 
شناگدـنب رـس  رب  هک  دوخ  تفأر  تمحر و  تسد  وا و  يایوگ  نابز  و  میـشاب ] نانآ  راتفر  لامعا و  رظان  دـهاش و  ات   ] داد رارق  شناگدـنب 

تلالد  [ وا تعاطا  نامیا و  ملع و  هب  ار  ناگدـنب   ] هک يرد  دوشیم و  هجوت  دـنوادخ  يوس  هب  ام  هلیـسو  هب  هک  دوخ  هجو  تسا و  هدرتسگ 
اهرهن هدیـسر و  اههویم  هدـیدرگ و  روراـب  اـهتخرد  اـم  تکرب  هب  شنیمز .  نامـسآ و  رد  وا ] تمحر  تفرعم و  ملع و   ] ياـهجنگ و  دـنک ، 
دنوادخ میدوبن  ام  رگا  تسا و  هدش  تدابع  دنوادخ  ام  تدابع  هب  و  تسا ،  هدیئور  نیمز  زا  هایگ  هدیراب و  نامسآ  زا  ناراب  هدش و  يراج 

يراج اهرهن  هن  میدوبیمن  ام  رگا  دوواد  يا  هک :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  جـئارخ  باـتک  رد  و   ( . 63 دشیمن (  شتـسرپ 
هیلع رقاب  ماـما  رفعجوبا  ترـضح  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  یفاـک  رد  و   ( . 64 تشگیم (  زبس  اهتخرد  هن  دیـسریم و  اـههویم  هن  دـشیم و 

ِنآ زا  هچ  ره  سپ  درک ،  راذگاو  وا  هب  ار  نیمز  دیرفآ و  ار  مدآ  دنوادخ  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک :  هدمآ  مالـسلا 
 : تسا هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و   ( . 65 تسا (  دمحم  لآ  همئا  ِنآ  زا  تسا  ادـخلوسر  يارب  هچ  ره  و  تسا ،  ادـخلوسر  يارب  دوب  مدآ 

دنک هشیپ  يوقت  تفای ،  تسد  نآ  زا  يزیچ  رب  هک  ره  سپ  تسا ،  ام  وا و  لوسر  یلاعت و  كرابت و  يادخ  زا  تسه  نآ  رد  هچ  ره  ایند و 
 ) ام وا و  لوسر  ادخ و  دنکن  نینچ  رگا  و  دنک ،  ناسحا  دوخ  ینامیا  ناردارب  هب  دـیامن و  ادا  ار  تاکز و ) . . .  سمخ و  دـنوادخ (  ّقح  و 
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ماما هک :  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  تاجردلا  رئاصب  زا  لقن  هب  مالَّسلاراد  باتک  رد  و   ( . 66 میرازیب (  وا  زا  ربمغیپ )  نادناخ 
قیقحت هب  مرادـن ،  شوخ  تیارب  هک  باوخم  زگره  باتفآ  عولط  زا  شیپ  هزمحوبا  يا  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مراهچ 

 . دزاسیم يراج  ار  اهنآ  ام  تسد  رب  دنکیم و  میسقت  ار  ناگدنب  ياهیزور  تقو  نآ  رد  دنوادخ  هک 

دنزرف رب  ردپ  ّقح  مشش : 

اـضر ترـضح  زا  یفاک  باتک  رد  دیآیم  دوجو  هب  ردپ  زا  دنزرف  هک  يروطنامه  دناهدش  هدیرفآ  یحو  نادناخ  لگ  هدـنامیقاب  زا  نایعیش 
ربمغیپ زا  و   ( . 67 تسا (  نابرهم  ردپ  هارمه و  ِمدمه  ماما ؛ ُقیفَّشلا ؛ ُدـِلاْولا  َو  ُقیفَّرلا  ُسینَْالا  ُمامْالَا ؛ دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع 

هیلع قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا   ( . 68 میتسه (  تما  نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  دومرف :  هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
زا ار  ام  نایعیـش  حاورا  و  درک ،  قلخ  نآ  يادـنلب  زا  ار  ام  حاورا  دـیرفآ و  نیّیلع  زا  ار  اـم  دـنوادخ  دومرف :  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا 
 ( . 69 قاتشم (  ام  يوس  هب  ناشیا  ياهلد  تسا و  رارقرب  یکیدزن  نانآ  ام و  نیب  يور  نیمه  زا  دیرفآ ،  نآ  نییاپ  زا  ار  ناشیاهندب  نیّیلع و 

نایعیش ياهلد  هدومرف و  قلخ  نیّیلع  یلعا  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  و 
میدـش هدـیرفآ  ام  هچنآ  زا  هک  اریز  تسا  ام  ياوه  رد  ناشیاهلد  سپ  دـیرفآ ،  نآ  زا  رتنییاپ  زا  ار  ناشنت  ام و  تقلخ  هیاـم  ریمخ  زا  ار  اـم 

هیلع قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  تفگ :  هک  هدش  تیاور  يرباسلا  حلاص  نب  رمع  زا  نیدلا  لامک  رد  و   ( . 70 دناهدش (  هدیرفآ  زین  اهنآ 
 : دومرف مدیسرپ .  تسا .  نامـسآ  رد  شاهخاش  اجرب و  ياپ  نآ  هشیر  71 ؛ )  ءامَّسلا ( »  ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَا  هیآ «  نیا  هرابرد  مالـسلا 

نیسح نادنزرف  زا  نت  ُهن  و  دنتسه ،  نآ  هویم  نیسح  نسح و  تسا و  نینمؤملاریما  نآ  هخاش  هَّللالوسر و  هزیکاپ  تخرد  نآ  هشیر  لصا و 
نآ ياهگرب  زا  یکی  دریمیم  نایعیش )  اهنآ (  زا  یکی  یتقو  هک  ادخ  هب  دنشابیم ،  تخرد  نآ  ياهگرب  هعیش  دننآ و  رتکچوک  ياههخاش 
نم دومرف :  هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یـسوط  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  راحب  رد  و   ( . 72 دتفایم (  تخرد 
هتبلا  ( . 73 دنشابیم (  تخرد  نآ  ياهگرب  نم  تما  زا  ناشناتسود  هویم و  نیسح  نسح و  دنویپ و  یلع  هخاش و  همطاف  هک  متسه  یتخرد 
همه رکذ  زا  ناگدـنناوخ  تلالم  نخـس و  هلاطا  سرت  زا  ام  یلو  هدـمآ ،  اهنیا  ریغ  ناهرب و  یفاک و  رد  هک  تسا  دایز  هراب  نیا  رد  تایاور 
ِیف ْتَتَبَن  اُهْلثم  اـم  ٍۀَِـتبان  ِدـْلُْخلا  یف  ٍۀَـحْوَد  اذَّبَح  اـی  تفگ :  هکنآ  تفگ  شوخ  هچ  تسا و  سب  هراـشا  ار  اـناد  هک  میدرک  يراددوخ  اـهنآ 

ِرَمَّثلاب ُّفَْتلُْملا  ُقَرَْولا  ُۀَعیّشلا  َو  ٌرَمَث  اَهل  اهاْطبَس  ِناَّیِمِش  اْهلاَو  ِرَـشَْبلا  ُدّیَـس  ٌّیلَع  ُحاقِّللا  َُّمث  ٌۀَمِطاف  ُعْرَْفلا  َو  اُهلْـصَا  یفَطْـصُْملَا  ِرَجَـش  ْنِم  ِْدلُْخلا 
هچ هو  ِرَمُّزلا  ِنَسْحَا  ْنِم  ٍةَْرمُز  عَم  َزْوَْفلا  َو  ًادَـغ  َةاجَّنلا  وُجْرَا  ُمِهِّبُِحب  ّینِا  ِرَبَْخلا  َنِم  یلاـْعلا  ِیف  ِتاـیاوِّرلا  ُلـْهَا  ِِهب  ءاـج  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلاـقَم  اذـه 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  تسا ! هدییورن  تشهب  رد  یتخرد  چیه  شدننام  هک  هدییور  نیرب  دـلخ  رد  هک  یتخرد  هدـنلاب 
ییاهگرب نایعیش  دنتخرد و  نآ  هویم  ربمغیپ  هداون  ود  یمشاه  ود  نآ  تسا و  یلع  مدرم  رورس  شدنویپ  هاگنآ  همطاف  شاهقاس  نآ و  هشیر 

ّتبحم اب  نم  دـناهدروآ  ثیدـح  رد  یلاع  ياهدنـس  اب  تیاور  لها  ار  نآ  هک  تسا  ادـخ  لوسر  راتفگ  نیا  دـناهدیچیپ  اـههویم  رود  هب  هک 
دنیاههورگ نیرتهب  زا  هک  یهورگ  اب  هارمه  مراد ،  يراگتسر  و  تمایق ]  ] يادرف تاجن  دیما  نانآ 

هدنب رب  بابرا  اقآ و  ّقح  متفه : 

زا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  یثیدـح  رد  و  تسرپرـس .  ِنارورـس  و  ِةالُْولا ؛ »  ُةَداَّسلا  َو  تسا « :  هدـمآ  هعماج  تراـیز  رد 
مهیلع يدهم  نیـسح و  نسح و  رفعج و  یلع و  نم و  میتسه ،  تشهب  لها  ِنارورـس  بلطملادبع  نادـنزرف  ام  هدـش :  دراو  نیفلاخم  قیرط 

تدایـس ینعم  و  دوشیم ،  تباث  رهاظ و  تشذگ  هچنآ  زا  ام ،  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ییاقآ  تدایـس و  نایب  میوگیم :  مالـسلا . 
َنینِمْؤُْملِاب یلْوَا  ُِّیبَّنلَا  هدومرف « :  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دنتسه ،  رتهتـسیاش  یلوا و  روما  مامت  رد  ام  دوخ  زا  ناشیا  هکنیا :  ناراوگرزب  نآ 

یلع نب  نیـسح  زا  يدنـسم  تیاور  رثألا  ۀـیافک  رد  و  تسا .  رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ ؛ 74 ؛ )  ْمِهِـسُْفنَا ( » . . .  ْنِم 
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ناشدوخ هب  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  امهیلع 
ناشدوخ و زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازس  نسح  وت  زا  دعب  هاگنآ  يرتراوازـس  ناشدوخ  هب  نینمؤم  زا  یلع  يا  وت  سپـس  مرتراوازـس  یلوا و 
وا زا  دـعب  و  ناـشدوخ ،  زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  یلع  وا  زا  دـعب  سپـس  تسا ،  رتراوازـس  ناـشدوخ  زا  نینمؤـم  هب  نیـسح  وا  زا  سپ 

رتراوازـس یـسوم  وا  زا  دعب  و  ناشدوخ ،  زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  رفعج  وا  زا  دعب  و  ناشدوخ ،  زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  دـمحم 
زا نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  دـمحم  وا  زا  دـعب  ناشدوخ و  زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازـس  یلع  وا  زا  دـعب  و  ناشدوخ ،  زا  نینمؤم  هب  تسا 

تّجح و  ناشدوخ ،  زا  نینمؤم  هب  تسا  رتراوازس  نسح  يو  زا  دعب  و  ناشدوخ ،  هب  نینمؤم  زا  تسا  رتراوازس  یلع  وا  زا  دعب  و  ناشدوخ ، 
نومضم نیمه  هب  کیدزن   ( . 75 تسا (  اهنآ  اب  ّقح  ّقح و  اب  اهنآ  راکوکین ،  ناماما  ناـشدوخ ،  زا  تسا  رتراوازـس  نینمؤم  هب  نسحلا  نب 
تعاطا رد  مدرم  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  و  تسا .  هدـش  تیاور  زین  نیدـلا  لامک  یفاک و  رد 

 ( . 76 دنتسه (  ام  ناگدرب  ندرک 

مّلعتم رب  ملاع  ّقح  متشه : 

دنوادخ زین  و  هدـمآ .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  دـنچ  رد  هکنانچ  دنتـسه ،  ملع  رد  نیخـسار  شنیرهاط  ناردـپ  نامز و  ماما  هک 
ُْمْتنُک ْنِا  ِرْکِّذلا  َلْهَا  اُولَئْساَف  هک « :  دنا  رْکِّذلا )  ُلْهَا  ناشیا (  هک  دنسرپب  یحو  نادناخ  زا  دنهاوخیم  هچ  ره  مدرم  ات  هدومرف  روتسد  لاعتم 

 . دینادیمن رگا  دینک  لاؤس  رکذ  لها  زا  سپ  77 ؛ )  َنوُمَْلعَتال ( » 

تیعر رب  ماما  ّقح  مهن : 

مدرم رب  ماـما  ّقح  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  هزمحوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد 
زا یفاـک  هضور  رد  هـک  ياهـبطخ  رد  و   ( . 78 دـننک (  تعاـطا  ار  وا  دنونـشب و  دـیوگیم  هچنآ  هکنیا  اـهنآ  رب  وا  ّقح  دوـمرف :  تسیچ ؟ 

یلو ارم  هکنیا  هب  داد  رارق  یقح  امش  رب  نم  يارب  لاعتم  دنوادخ  قیقحت  هب  دعب  اّما  هک :  تسا  هدمآ  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هک يزیچ  نیرتمهم  سپ  هداد : . . . ،  ياج  امـش  زا  رترب  تلزنم  نآ  رد  ارم  ُهُرْکِذ  َّزَع  دنوادخ  هک  یتلزنم  و  هتخاس ،  امـش  تسرپرـس  رما و 

مدرم رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قوقح  زا  ياهشوگ  اهنیا   ( . 79 تسا (  تیعر  رب  رادمامز  یلاو و  ّقح  هدرک  ضرف  قوقح  نآ  زا  دـنوادخ 
 . یلاعَت ُهَّللا  ءاش  ْنِا  دش  دهاوخ  نشور  امش  يارب  هدنیآ  شخب  رد  اهنیا  زا  یتمسق  تسا و 

مراهچ شخب 

ترضح ياهیگژیو 

رگا هک  دوشیم  نایب  اجنیا  رد  يروما  تسا  بانج  نآ  يارب  اعد  موزل  هیام  تسه و  هجرف  هَّللالجع  نامز  ماـما  رد  هک  یتاـهج  اـهیگژیو و 
زا هکلب  یناسنا ،  ترطف  ای  عرـش  ای  لقع  مکح  هب  مینک ،  اعد  وا  يارب  هک  تسا  مزال  بجاو و  ام  رب  دوش  تفای  یـصخش  رد  اـهنآ  زا  یکی 

نیا زا  یتمسق  نم  تسا .  عمج  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  رد  روما  نیا  مامت  هک  یتروص  رد  یناویح .  تشرـس  يور 
نامالغ ناوریپ و  زا  دـیامرف و  يرای  ارم  هک  مراتـساوخ  نیمز  نامـسآ و  دـنوادخ  هاگرد  زا  مروآیم و  ییاـبفلأ  فورح  بیترت  هب  ار  روما 

 . دنکیم باجتسم  ار  اعد  وا  هتبلا  هک  دهد  رارق  شراوگرزب  ناردپ  ایصوالامتاخ و  ترضح 

فلا فرح 
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دنوادخ هب  نامیا   - 1

 . تسا تباث  عرـش  لقع و  مکح  هب  بلطم  نیا  و  دنتـسه ،  وا  هدـیقع  مه  شیک و  مه  هک  دـنک  اـعد  نینمؤم  يارب  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش 
هَّللادبعوبا ترضح  زا  يدنسُم  ثیدح  یفاک  رد  هکنانچ  دشابیم . ] مزال  ام  رب  تسا  نینمؤم  رالاس  هک  راوگرزب  نآ  يارب  ندرک  اعد  سپ  ]

رگم دنکن  اعد  ینمؤم  نز  ای  درم  يارب  ینمؤم  چیه  دندومرف :  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  دومرف :  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص 
لوا زا  هک  ینمؤم  نز  ای  درم  ره  فرط  زا  دنادرگرب ،  وا  يوس  هب  ار  نآ  دننام  تسا  هتـساوخ  اهنآ  يارب  وا  هک  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ 

ار وا  دوش و  هدنکفا  شتآ  هب  ات  دنهد  روتـسد  ار  ینمؤم  هدـنب  تمایق  زور  هک  دـشاب  اسب  و  دـمآ .  دـهاوخ  ای  هدـمآ  تمایق  زور  ات  راگزور 
درکیم اـعد  اـم  يارب  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  نیا  اراـگدرورپ  دـنرادیم  هضرع  تاـنمؤم  نینمؤـم و  یلو  دـنربب  خزود  هب  اـت  دنـشکیم 

زا باتک  ناـمه  رد   ( . 80 دباییم (  تاجن  وا  دـیامرفیم و  لوبق  وا  هرابرد  ار  اهنآ  تعافـش  دـنوادخ  سپ  ریذـپب  وا  هرابرد  ار  ام  تعافش 
میدوب مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  تمدخ  هحلط  نب  هَّللادبع  روفعییبا و  نبا  نم و  تفگ :  هک  تسا  تیاور  روصنمیبا  نب  یـسیع 
تلصخ شش  هدومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  روفعییبا  رـسپ  يا  دومرف :  نینچ  درک و  نخـس  زاغآ  دوخ  ترـضح  نآ  هک 

اهنآ موش  تیادـف  تشاد :  هضرع  روفعییبا  نبا  دوب ،  دـهاوخ  وا  شرع ]  ] تسار فرط  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  دـشاب  هک  ره  رد  هک  تسا 
يارب هچنآ  درادـب  دـب  و  دـهاوخیم ،  شنادـناخ  نیرتزیزع  يارب  هـچنآ  دـهاوخب  دوـخ  ینید  ردارب  يارب  ناملـسم  درف  دوـمرف :  تـسیچ ؟ 

هب وا  اـب  یتروص  هچ  هب  تفگ  درک و  هیرگ  روفعییبا  نبا  دـنک ،  یتـسود  وا  اـب  صولخ  یکاـپ و  اـب  و  درادیم ،  دـب  شنادـناخ  نیرتزیزع 
ناسب وا  يارب  ار  يدب  یبوخ و  هک  دشاب  هتـشاد  تلزنم  ردقنیا  وا  لد  رد  رگا  روفعییبا ؛ رـسپ  يا  دومرف :  دـنک ؟  یتسود  صولخ  یکاپ و 

شهودـنا رد  داش و  وا  یلاحـشوخ  رد  هک  دـشاب  کیرـش  وا  يداش  مغ و  رد  اـت  دـش ،  دـهاوخ  ياهزیگنا  دـهاوخب  دوخ  ناـسک  نیرتزیزع 
شیارب هنرگ  دروآیمرب و  ار  وا  تجاح  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  تسا  وا  راک  شیاـشگ  حرف و  هیاـم  هک  يزیچ  رگا  دوشیم و  نیگهودـنا 

 ، تسا ام  هب  طوبرم  ات  هس  و  تشذـگ ، ] هک  اهنامه   ] تسا امـش  هب  طوبرم  ات  هس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سپـس  دـنکیم .  اـعد 
رد دوب  نینچ  سک  ره  هک  دیـشاب ،  ام  تموکح ]  ] هماـنرب رما و  تبقاـع  رظتنم  دـیرادرب و  ماـگ  اـم  لاـبند  دیـسانشب و  ار  اـم  تلیـضف  هکنیا 

فرط رد  هک  یناسک  اّما  دننکیم .  هدافتـسا  ناشیا  رون  زا  دنتـسه  رتنییاپ  بتارم  رد  هک  یناسک  دوب و  دهاوخ  لج  ّزع و  دنوادخ  هاگـشیپ 
رب اریز  دوشیم ،  راوگان  خلت و  ناشیارب  یگدنز  دـنرگنب  ار  اهنآ  دنتـسه ،  رتنییاپ  هجرد  رد  هک  یناسک  رگا  دنتـسه  یهلا   [ شرع  ] تسار

دنوادـخ شرع ]  ] تسار فرط  رد  هکنیا  اـب  دـید  ار  اـهنآ  دوشیمن  هک  تسا  هنوگچ  دیـسرپ :  روـفعییبا  نبا  دـنربیم .  هطبغ  اـهنآ  هجرد 
هب ثیدح  نیا  رگم  تسا ] رجاع  ناشندید  زا  اهمـشچ   ] دنتـسه یهلا  رون  زا  یباجح  رد  اهنآ  هک  نوچ  روفعییبا  نبا  يا  دومرف :  دنتـسه ؟ 

هاگـشیپ رد  شرع  تسار  تمـس  رد  ار  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرفیم :  اهراب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  تسا  هدیـسرن  وت 
هچ نانیا  هک  دنـسرپیم  تسا .  رتنابات  رهظ  ماـگنه  باـتفآ  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  ناـشهرهچ  هک  تسا  یقولخم  وا  تسار  حاـنج  رد  یهلا 

 ( . 81 دندیزرو (  یتسود  رگیدکی  اب  ادخ  لالج  رد  هک  دنتسه  يدارفا  اهنیا  دسریم :  باوج  دنتسه ؟  یناسک 

فورعم هب  رما   - 2

 . یلاعت هَّللاءاشنا  دمآ  دهاوخ  هنیمز  نیا  رد  یبسانم  بلاطم  رکنم  زا  یهن  ثحب  رد 

ترضح نآ  تکرب  هب  ام  ياعد  تباجا   - 3

ار دوخ  ياهتجاح  مینک و  اعد  میناوخب و  ار  وا  ات  هداد  هزاجا  ام  هب  هک  تسا  نیا  ام  رب  لاعتم  دنوادخ  گرزب  ياهتمعن  هلمج  زا  هک  نادـب 
ياهتمعن مامت  هک  تسا  تباث  دوخ  ياج  رد  نوچ  و  دیامرفیم :  باجتسم  ار  ام  ياعد  شمرک  فطل و  هب  لاعتم  دنوادخ  میهاوخب و  وا  زا 
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 . تسا تمعن  نیرتمهم  هکلب  تساهتمعن  نیرتهب  زا  اعد  تباجا  هک  تسا  حضاورپ  زین  دـسریم و  ام  هب  نامنامز  ماما  دوجو  تکرب  هب  یهلا 
نآ دوجو  هک  اریز  دوشیم  نشور  ام  رب  نامز  ماما  نامیالوم  قح  تیمها  میباییم ؛ تسد  رگید  ياـهتمعن  هب  تمعن  نیا  هلیـسو  هب  هک  اریز 

رگید ياهراک  ای  اعد و  اب  هک  تسا  بجاو  ام  رب  سپ  تسا ،  دنوادخ  بناج  زا  گرزب  تبهوم  تمعن و  نیا  نتفای  ققحت  هلیـسو  ترـضح 
هطـساو و مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  هک  دراد -  تلالد  صوصخ  روط  هب  تهج  نیا  رب  هک  یلیـالد  هلمج  زا  و  مییاـمنب .  ار  فطل  نیا  ناربج 

مالـسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجردـلا  رئاصب  رد  راّفـص  هک  تسا  یتیاور  تسا -  مدرم  ياـعد  ندـش  باجتـسم  ببس 
هیلع یلع  سیوـنب ،  منکیم  هتکید  وـت  رب  هچنآ  دوـمرف :  نینمؤـملاریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  دوـمرف :  هک  تسا  هدروآ 

ار وت  هک  ماهتساوخ  دنوادخ  زا  نم  ینک ؛ شومارف  مسرتیمن  دومرف :  منک ؟  شومارف  یسرتیم  ایآ  ادخ  ربمایپ  يا  تشاد :  هضرع  مالـسلا 
هک وت  نادنزرف  زا  ناماما  دومرف :  دـننایک ؟  نم  ياکرـش  تشاد  هضرع  سیونب .  تناکیرـش  يارب  یلو  دـیامنن ،  تشومارف  و  دـنک ،  ظفح 
رود اهنآ  زا  ار  الب  نانآ  ببس  هب  دنکیم و  باجتسم  ار  ناشیا  ياعد  نانآ  ببـس  هب  دتـسرفیم و  ناراب  نم  تما  رب  نانآ  ببـس  هب  دنوادخ 

نیـسح ماما  هب  سپـس  درک -  هراشا  نسح  ماما  هب  تسا -  نانآ  نیتسخن  نیا  دوشیم و  لزان  نامـسآ  زا  تمحر  نانآ  ببـس  هب  دزاسیم و 
تحارص میدرک  رکذ  هچنآ  رد  شیاهترابع  ریاس  هظحالم  اب  ثیدح  نیا  میوگیم   ( . 82 دناوت (  نادنزرف  زا  ناماما  دومرف :  درک و  هراشا 

 . دراد

ام هب  ناسحا   - 4

هَّللا ءاش  نا  درک .  میهاوخ  هراشا  نیا  زا  دعب  ار  اهنآ  زا  یتمسق  هک  دراد  نوگانوگ  ياههوحن  ام  هب  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  نامز  ماما  ناسحا 
لاعتم دـنوادخ  دـشابیم .  اهتنحم و . . .  نتخاس  فرطرب  نانمـشد و  ّرـش  عفد  ام و  ّقح  رد  ترـضح  نآ  ندرک  اعد  اهنآ  هلمج  زا  یلاعت و 
ترطف عرش و  لقع و  مکح  هب  ناسحا  هتبلا  تسا ؟  ناسحا  زج  ناسحا  شاداپ  ایآ  83 ؛ )  ُناسْحإلا ( »  ّالا  ِناسْحإلا  ُءازَج  ْلَه  دیامرفیم « : 

ناشیاهلد هک  نک  ناسحا  مدرم  هب  ُناسحِإ  َناسنِالا  َدَبْعَتسا  اَملاطَف  ُمَُهبوُلق  ِدبْعَتسَت  ِساَّنلا  یِلا  ْنِسْحَأ  هک :  تسا  ندرک  اعد  هزیگنا  یناسنا - 
 . دناشکیم یگدرب  هب  ار  یناسنا  ناسحا ،  هک  دوشیم  رایسب  دیشک و  یهاوخ  دنب  هب  ار 

تسا ام  تسد  رد  ترضح  نآ  زا  هک  یقوقح  رد ] فرصت  هزاجا  و   ] هحابإ  - 5

راسیوبا يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ  ینالوط  یثیدح  نمض  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمـسم  زا  یفاک  رد  تسا  یتیاور 
ترـضح نآ  هب  دـیوگیم :  راـسیوبا -  تسا -  اـم  يارب  زا  همه  درآرب  نآ  زا  دـنوادخ  هچ  ره  تسا و  اـم  يارب  نیمز  ماـمت  هک  قـیقحت  هب 

لام سپ  میدـنادرگ  حابم  و  میدرک ،  لالح  وت  رب  ار  نآ  اـم  هتبلا  راـسیوبا  يا  دومرف :  مرواـیب ؟  امـش  يارب  ار  لاـم  همه  سپ  مدرک  ضرع 
زا ار  نآ  تایلام  دزیخاپب و  ام  مئاق  هک  یماگنه  ات  تسا  لـالح  اـهنآ  رب  تسه  اـم  نایعیـش  تسد  رد  نیمز  زا  هچنآ  ره  ریگرب و  ار  تدوخ 

تسا و مارح  اهنآ  رب  دنربب  نآ  زا  هک  يدوس  ره  تسا  نایعیـش  ریغ  تسد  رد  هچنآ  اّما  دراذگاو و  ناشیا  تسد  رد  ار  نیمز  دریگب و  نانآ 
 ( . 84 دنار (  نوریب  نآ  زا  يراوخ  هب  ار  اهنآ  دریگب و  ناشتسد  زا  ار  نیمز  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه 

ترضح نآ  نتساوخ  يرای  راصنتسإ و   - 6

نآ ياهادـن  رد  ن )  فرح (  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعوبا  شدـج  هب  ترـضح  نآ  ياهتهابـش  رد  ك )  فرح (  و  ظ )  فرح (  رد 
 . یلاعَت هَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  یبسانم  بلاطم  ترضح ، 
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هعیش ام  زا  ناگدیدمتس  یسر ] داد   ] هثاغإ  - 7

ناتشومارف و  دینامباو ] دوخ  لاح  هب  هک   ] میریگیمنرب امش  زا  ار  دوخ  رظن  ام  هدمآ :  دناهتـشون  دیفم  خیـش  هب  ترـضح  نآ  هک  یعیقوت  رد 
اجنیا رد  هک  مراد  شوـخ   ( . 85 دندربیم (  نیب  زا  ار  امـش  نانمـشد  تخادـنایم و  ياپ  زا  ار  امـش  اهیراتفرگ  دوبن  نینچ  رگا  مینکیمن ، 

ُۀَّنَج باتک  رد  دـیازفیب -  ترخآ  رد  شاهجرد  رون و  رب  دـنوادخ  هک  يرون -  نیـسح  ازریم  جاح  ینابر  لضاف  ملاع  هک  مروایب  ار  ینایرج 
 . تسا هدروآ  هدش ،  ناشبیصن  يربک  تبیغ  رد  شترـضح  تازجعم  ندید  ای  تّجح  ترـضح  رادید  تداعـس  هک  یناسک  نایب  رد  يوأَْملا 

یملاع هک  یتشر  یلع  خیـش  ُِّیفَْولا  ُّیِفَّصلا  لِضاوَْفلا  َو  ِلئاضَْفلا  ُعَمْجَم  راوگرزب :  دنمـشناد  لیلج و  ملاع  دـیوگیم :  يرون  نیـسح  ازریم 
یحاون مدرم  نوچ  و  دوب ،  يزاریـش  گرزب  يازریم  مالـسالا  ۀـجح  مظعا  داتـسا  دَنَـس و  دّیـس  نادرگاش  زا  راکزیهرپ  يدـهاز  راکوکین و 

رد هتـسویپ  داتـسرف و  اجنادب  ار  ناشیا  يزاریـش  يازریم  دنرادن ،  یلماک  یناحور  ملاع و  هکنیا  زا  دنتـشاد  هیالگ  تیاکـش و  ررکم  سراف 
لضف قالخا و  رد  ار  یسک  رتمک  ماهتشاد ،  تبحاصم  رـضح  رفـس و  رد  وا  اب  نم  تفای .  تافو  ات  درک  یگدنز  مارتحا  لامک  اب  اهنآ  نایم 
تارف هار  زا  فرـشا  فـجن  يوـس  هب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعیبا  ترـضح  تراـیز  زا  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  تفگ :  يو  ماهدـید .  شریظن 

همه هک  نیرفاسم  دوشیم ،  ادج  فجن  هّلح و  هار  جیریوط  زا  مدش  راوس  دوب  جیریوط  البرک و  نیب  هک  یکچوک  یتشک  رد  متشگیمزاب ، 
وا بهذـم  رب  اهرفـسمه  ًانایحا  دوب  ناشیا  اب  هکنیا  اب  هک  رفن  کی  زج  هب  دـندش  لوغـشم  حازم  يراعیب و  يرگیزاب و  هب  دـندوب  هّلح  لـها 

بجعت رد  عضو  نیا  زا  دیدنخیمن .  درکیمن و  یخوش  چیه  و  دوب ،  هتسشن  تناتم  لامک  اب  دندرکیم  شنزرـس  ار  وا  دنتفرگیم و  هدرخ 
یقاّفتا روط  هب  میتفریم .  هک  رهن  رانک  رد  داتـسرف .  نوریب  ار  ام  یتشک  بحاص  راچان  دوب و  مک  بآ  هک  میدیـسر  ییاج  هب  هکنیا  ات  مدوب 

 : تفگ تسیچ ؟  وا  بهذم  رد  اهنآ  يریگهدرخ  اهیرفسمه و  عضو  زا  شايریگهرانک  تلع  مدیـسرپ :  وا  زا  مدش .  هارمه  صخـش  نآ  اب 
تکرب هب  متـشاد و  ار  اهنآ  بهذـم  زین  نم  نامیا ،  لها  زا  مرداـم  یلو  تسا  ناـشیا  زا  زین  مردـپ  دـننم  دـنواشیوخ  ّتنـس و  لـها  زا  اـهنیا 

و توقای ؛ نم  مسا  داد :  باوج  مدرک ،  لاؤس  وا  عیشت  هوحن  تلع و  زا  مدش .  هعیش  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  نامزلا  بحاص  تّجح  ترـضح 
دراو نغور  نانیـشنارحص  زا  ات  متفر  نوریب  هلح  رهـش  زا  نغور  ندیرخ  يارب  اهلاس  زا  یکی  رد  تسا .  هلح  لپ  رانک  یـشورف  نغور  ملغش 

میدـمآ و دورف  هک  اهلزنم  زا  یکی  رد  متـشگزاب و  هّلح  یلاها  زا  ياهّدـع  قافتا  هب  مدـیرخ و  متـساوخیم  هچنآ  اـت  متفر  لزنم  دـنچ  منک . 
زا ماهدنام ،  اهنت  تشاد  مه  يدایز  ناگدنرد  هک  یفلع  بآیب و  يارحـص  رد  نم  دـناهتفر و  همه  مدـید  مدـش ،  رادـیب  یتقو  میدـیباوخ ، 
زا رگید  فرط  زا  مدـنام  ریحتم  مدرک و  مگ  ار  هار  یلو  مداـتفا  هار  هب  متـساخرب و  دوـب ،  هار  گنـسرف  دـنچ  يداـبآ  نیرتـکیدزن  اـت  اـجنآ 
ات متساوخ  تعافـش  کمک و  اهنآ  زا  مدرک و  هثاغتـسا  خیاشم  افلخ و  هب  لاح  نآ  رد  مدش و  هدنامرد  مدوب .  ناسرت  ناگدنرد  یگنـشت و 

حلاصابا شاهینک  هک  میراد  ياهدنز  ماما  ام  تفگیم  هک  ماهدینـش  مردام  زا  متفگ :  دوخ  اب  دادن .  ياهجیتن  یلو  دنک .  جرف  میارب  دنوادخ 
متاجن رگا  موش  هدنهانپ  وا  هب  هک  متـسب  نامیپ  دنوادخ  اب  دنکیم  کمک  ار  نافیعـض  ناگدنامرد و  دسریم و  ناگدشمگ  دایرف  هب  تسا 

 - نیا دننام  تشادرس  رب  يزبس  همامع  مدید  ار  یـسک  هبترم  کی  هک  مدومن  هثاغتـسا  مدرک و  ادص  ار  وا  سپ  میآرد  مردام  بهذم  هب  داد 
باتک فلؤم  هک  دومرف (  یتاملک  میآرد و  مردام  بهذم  هب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  دوریم  هار  نم  اب  درک -  هراشا  رهن  رانک  ياهفلع  هب  و 

هب نم  اب  امش  نم  ياقآ  يا  متفگ :  دنتـسه .  هعیـش  همه  اجنآ  هک  یـسریم  ییدابآ  هب  يدوز  هب  دومرف :  و  تسا . )  هدرک  شومارف  ار  اهنآ 
 . منک صالخ  ار  نانآ  مهاوخیم  دناهدش  هدـنهانپ  نم  هب  دالب  فارطا  رد  رفن  رازه  نوچ  هن ،  دومرف :  دـیدروآیمن ؟  فیرـشت  يدابآ  نآ 

دندیـسر اجنآ  هب  دعب  زور  میاهرفـسمه  هک  دوب  اجنآ  ات  يدایز  تفاسم  مدیـسر ،  يدابآ  نآ  هب  متفر  هار  یمک  دش ،  بیاغ  مرظن  زا  سپس 
ناـیم رد  وا  اـب  ار  مدوخ  ناـیرج  و  متفر ،  داـب -  رون  رپ  شربـق  هک  ینیوزق -  يدـهم  دّیـس  اـهقفلا  دّیـس  دزن  هب  متـشگرب و  هّلح  هب  اـجنآ  زا 

لهچ دومرف :  منیبب ؟  ار  ترضح  نآ  رگید  راب  دوشیم  یلمع  هچ  هب  مدیسرپ  وا  زا  و  متخومآ ،  ار  ینید  لئاسم  ماکحا و  وا  زا  متـشاذگ و 
راب لهچ  زا  تبون  کی  متفریم  ادهشلادیس  ترضح  ترایز  هب  هعمج  ياهبش  مه  نم  ورب ،  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  هعمج  بش 
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همانرذـگ مدرم  زا  ملاـظ  نیرومأـم  مدـید  مدیـسر ،  رهـش  هزاورد  هب  یتـقو  یلو  متفر  ـالبرک  هـب  هـّلح  زا  هبنـشجنپ  زور  دوـب .  هدـنام  یقاـب 
تیعمج نایم  زا  قاچاق  روط  هب  متـساوخ  راب  دنچ  ار ،  نآ  تمیق  هن  متـشاد و  همانرذگ  هن  نم  دنریگیم .  تخـس  مه  یلیخ  و  دنهاوخیم ؛

 ، رس رب  يدیفس  همامع  اب  یناریا  ياههبلط  سابل  رد  هک  مدید  ار  هجرف  هَّللالجع  رمالا  بحاص  ترـضح  انثا  نیمه  رد  دشن .  یلو  مرذگب ، 
ترسح اب  مدیدن و  ار  وا  رگید  و  درک ،  رهش  لخاد  دوخ  هارمه  ارم  دمآ  نوریب  متساوخ ؛ کمک  مدرک و  هثاغتسا  وا  هب  تسا ،  رهـش  لخاد 

 ( . 86 مدنام (  شقارف  رب  فسأت  و 

ترضح نآ  روهظ  اب  اهرهش  اههار و  تینما   - 8

مئاق ترـضح  هاگره  دومرف :  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  یملید  بولقلا  داشرا  زا  لقن  هب  راحب  رد 
رد تینما  ترضح  نآ  هلیـسو  هب  و  دوشیم ،  هدیچرب  يرگمتـس  وا  نامز  رد  و  دنکیم .  مکح  تلادع  هب  دنک ،  مایق  هجرف  یلاعت  هَّللالجع 

ترضح نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد   ( . 87 دسریم ( . . .  رادـقح  هب  یّقح  ره  و  دروآیمرب ،  ار  شتاکرب  نیمز  و  ددرگیم ،  رارقرب  اههار 
ار وا  سک  چـیه  دور  نوریب  برغم  هب  رفـس  دـصق  هب  قرـشم  زا  ناوتان  نزریپ  هدـمآ :  هجرف  یلاعت  هَّللالـجع  مئاـق  ترـضح  روهظ  هراـبرد 

کیدزن ياههار  نیا  رد  89 ؛ )  َنینِمآ ( »  ًاماَّیا  َو  َِیلاَیل  اهیف  اوُریس  هفیرـش « :  هیآ  لیوأت ]  ] رد يرگید  ربخ  رد  و   ( . 88 دیامنن (  نیگمشخ 
 ( . 90 تیبلها (  ام  مئاق  اب  هدمآ :  دینک .  ریس  تینما  اب  ییاهزور  اهبش و  مه ،  هب 

هَّللا هملک  يالعا  ادخ و  نید  ندرک  هدنز  ءایحا و   - 9

ثیدح رد  و  دنک ؟  هدنز  ار  نید  لها  نید و  راثآ  اههناشن و  هکنآ  تساجک  ِِهلْهَا ؛ َو  ِنیّدـلا  ِِملاعَم  ییُحم  َْنیَأ  میناوخیم :  هبدـن  ياعد  رد 
 » هیآ ریسفت  رد  زین  و  درک .  مهاوخ  هریچ  اههمانرب  همه  رب  ارجا و  وا  هلیـسو  هب  ار  منید  و  تسا :  هدمآ  تشذگ  قباس  شخب  رد  هک  یـسدق 

نیا مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  اب  تسا  هدمآ  دنادرگ .  زوریپ  نید   [ ياههعومجم  ] همه رب  ار  وا  ات  91 ؛ )  ِهِّلُک ( »  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُظَیل 
نیمهن دومرف :  هک  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ینالوط  ثیدح  کی  نمـض  راحب  رد  و  دش .  دهاوخ  ماجنا  راک 

رهاظ ینالوط  یتبیغ  زا  دعب  هتبلا  دـشابیم .  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  راتفگ  مادـنا و  رد  وا  تسا و  نم  تما  يدـهم  نم و  نادـناخ  مئاق  اهنآ 
سپ دش .  دهاوخ  يرای  دنوادخ  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  تیامح و  دییأت و  یهلا  کمک  اب  درک و  دهاوخ  راکـشآ  ار  ادخ  نید  دش و  دهاوخ 
رقاب رفعجوبا  ترـضح  زا  یلـصفم  ثیدح  رد  راحب  رد  زین   ( . 92 دشاب (  هدش  رپ  دادیب  متـس و  زا  هکنانچ  دـنک  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز 

ناشیاههنیـس هناش و  نیب  دتـسرفیم ؛ اهاج  یمامت  هب  ار  رفن  دصیـس  هاگنآ  تشگ .  دـهاوخ  زاب  هفوک  يوس  هب  سپـس  هدـمآ :  مالـسلا  هیلع 
هدحو ال هَّللا  اَّلا  َهلا  هب ال  تداهـش  گناب  نآ  رد  هکنیا  رگم  دنامن  ینیمزرـس  چیه  و  دننامیمن ،  رد  یتواضق  چیه  رد  سپ  دشکیم ؛ تسد 

 . میشاب هدرک  ياهراشا  طقف  میتساوخ  تسا ،  رایسب  هراب  نیا  رد  ثیداحا  و   ( . 93 دوش (  دنلب  هَّللالوسر  ًادمحم  نا  هل و  کیرش 

ادخ نانمشد  زا  ترضح  نآ  ماقتنا   - 10

زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  و  تسا .  ْمِقَْتنُْملَا  هجرف ،  یلاعت  هَّللالـجع  ناـمز  ماـما  باـقلا  هلمج  زا 
هب هک  یماگنه  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شراوگرزب  ناردـپ 
زا ار  وت  مدـنکفا و  نیمز  يوس  هب  يرظن  نم  دّـمحم ؛ يا  هک :  دومرف  یحو  نم  هب  نم  راـگدرورپ  مدـش ،  هدرب  جارعم )  هب  نامـسآ (  يوس 

مدنکفا و يرظن  نیمز  رب  هرابود  يدّـمحم ،  وت  مدومحم و  نم  هک  متفرگرب  دوخ  مان  زا  ار  وت  مسا  و  متخاس ،  ربمغیپ  و  مدومن ،  رایتخا  نآ 
ّیلع نم  سپ  متفرگرب ،  دوخ  ياهمان  زا  یمان  مه  وا  يارب  مداد و  رارق  وت  رتخد  رهوش  هفیلخ و  ّیـصو و  ار  وا  و  مدـیزگرب ،  نآ  زا  ار  یلع 
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ره ات  مدرک  هضرع  ناگتشرف  رب  ار  نانآ  تیالو  هاگنآ  مدرک .  قلخ  امش  رون  زا  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  تسا و  یلع  وا  متـسه و  یلعا 
دننام شندب  دوش و  هدنامرد  ات  دنک  متدابع  ردق  نآ  مناگدـنب  زا  ياهدـنب  رگا  دـمحم  يا  ددرگ ،  نیبّرقم  زا  نم  هاگـشیپ  رد  تفریذـپ  هک 

مـشرع ریز  رد  و  داد ،  مهاوخن  ياج  متـشهب  رد  ار  وا  دیآ ،  نم  دزن  هب  دشاب  نانآ  تیالو  رکنم  هک  یلاح  رد  یلو  ددرگ ،  هدیـسوپ  کشم 
دنلب ار  ترـس  دومرف :  لج  ّزع و  دـنوادخ  اراگدرورپ .  يرآ  مدرک :  ضرع  ینیب ؟  ار  نانآ  یهاوخیم  دـمحم  يا  دیـشخب ،  مهاوخن  هیاس 

 ، دمحم نب  رفعج  و  یلع ،  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  راونا  هاگانب  هک  مدرک  دنلب  ار  مرـس  سپ  نک . 
نایم رد  هک  ار -  نسحلا  نب  دمحم  و  یلع ،  نب  نسحلا  و  دمحم ،  نب  یلع  و  یلع ،  نب  دمحم  و  یـسوم ،  نب  یلع  و  رفعج ،  نب  یـسوم  و 

و دنتـسه ،  ناماما  اهنیا  دومرف :  دننایک ؟  اهنیا  اراگدرورپ  مدرک :  ضرع  مدومن .  هدهاشم  دوب  هتـساخ  اپب  یناشخرد  هراتـس  دننام  ناشیا - 
هیام نم  ياـیلوا  يارب  وا  و  مریگیم ،  ماـقتنا  منانمـشد  زا  وا  هلیـسو  هب  و  دـنک ،  مارح  ارم  مارح  لـالح و  ارم  لـالح  هکنآ  تسا ؛ مئاـق  نیا 

دروآیم نوریب  هزات  رت و  ار  يّزع  تال و  دـشخبیم و  افـش  نیرفاک  نیملاظ و  زا  ار  وت  ناوریپ  نایعیـش و  لد  هک  تسا  وا  و  تسا ،  تحار 
راحب رد  نینچمه   ( . 94 دوب (  دهاوخ  يرماس  هلاسوگ و  هنتف  زا  رتتخـس  نانآ  اب  مدرم  ناحتما  هنتف و  هتبلا  دینازوس ،  دهاوخ  ار  اهنآ  سپ 

مئاق هاگره  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  ریـصق  میحرلادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  عیارـشلا  للع  زا  لقن  هب 
وا زا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تخد  همطاف  ماقتنا  ات  دنزب و  وا  هب  هنایزات  دح  ات  دوش  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  اریمح  دزیخاپب ،  ام 
هک دش  روطچ  سپ  متفگ :  دز .  میهاربا  ردام  رب  هک  یتمهت  رطاخ  هب  دومرف :  دنزیم ؟  وا  هب  هنایزات  دح  ارچ  موش ؛ تیادف  متفگ :  دریگب . 
هللا یلـص  دمحم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  قیقحت  هب  دومرف  تخادـنا ؟  ریخأت  مئاق  ترـضح  نامز  يارب  دـنوادخ  ار  ندز )  دـح  راک (  نیا 

راحب باتک  نامه  رد  و   ( . 95 دزیگنایمرب (  یهد  رفیک  تمقن و  روظنم  هب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  یلو  داتسرف ،  تمحر  ار  ملـسو  هلآو  هیلع 
وا و لوسر  ادـخ و  يارب  دزیخاپب  ام  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ریبک  رازم  زا 
و هدـمآ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یملید  داشرا  زا  لـقن  هب  باـتک  ناـمه  رد  و   ( . 96 تفرگ (  دـهاوخ  ماقتنا  ربمغیپ  نادـناخ  ام  همه 

یلـص ربمغیپ  زا  جاجتحا  رد  و   ( . 97 دنتـسه (  هبعک  نادزد  اهنیا  دـسیونیم :  نآ  رب  دزیوآیم و  هبعک  رد  رب  دُربیم و  ار  هبیـش  ینب  تسد 
 . دشابیم هیلع -  هَّللا  تاولص  يدهم -  ام ،  زا  ناماما  متاخ  دینک :  هجوت  دومرف :  هک  هدش  لقن  نینچ  ریدغ  هبطخ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

مامت هک  تسوا  اهژد ،  هدـننک  مدـهنم  حـتاف و  تسوا  نیملاظ ،  زا  هدـنریگ  ماقتنا  تسوا  نید ،  همه  رب  هدـنوش  هریچ  تسوا  دیـشاب  هاـگآ 
تـسوا دـناشونیم ،  فرژ  يایرد  زا  هک  تسوا  دریگیم ،  ار  ّقح  يایلوا  مامت  ياهبنوخ  هک  تسوا  دزاسیم ،  دوبان  ار  كرـش  لها  لئابق 

همه رب  طیحم  مولع و  همه  ثراو  وا  تسا ،  دنوادخ  بَختنم  هدیزگرب و  وا  دهدیم ،  تَمِس  یگتسیاش  لضف و  ساسا  رب  ار  یـسک  ره  هک 
بحاص هک  تسا  وا  درادیم ، ] ياپ  رب   ] دزاسیم عّلطم  ار  وا  هب  ِنامیا  قیاـقح  دـهدیم و  ربخ  دوخ  راـگدرورپ  زا  هک  تسوا  تسا ،  اـهنآ 

وا دناهداد ،  هدژم  وا  هب  نیشیپ  ناماما  لبق و  ناربمغیپ  و  هدش ،  راذگاو  ضیوفت و  وا  هب  نید  روما  دشابیم ،  لمع  يأر و  رد  دادس  داشر و 
 ، دوشیمن روصنم  بلاغ و  وا  رب  یسک  وا ،  دزن  زج  تسین  يرون  وا و  اب  رگم  تسین  یقح  و  تسین ،  یتجح  وا  زا  دعب  تسا و  یقاب  تّجح 

هبطخ نیا  زا  يرگید  تمـسق  رد  و  تسا . . . .  رارـسا  رهاوظ و  رد  راگدرورپ  نیما  قیـالخ و  رب  یهلا  مکاـح  نیمز و  رد  دـنوادخ  ّیلو  وا 
و درک ،  دهاوخ  یلجت  یلع  دوجو  رد  سپـس  تسا ،  نم  دوجو  رد  لج  ّزع و  دـنوادخ  صوصخم  رون  مدرم ؛ ياههورگ  يا  تسا :  هدـمآ 

 : » هیآ هرابرد  یمق  ریـسفت  رد  و   ( . 98 دریگیم (  تسه ،  ام  يارب  هک  ار  یقح  ره  دـنوادخ و  ّقح  هک  يدـهم  مئاق  ات  وا  لـسن  رد  سپس 
 ، مئاق مایق  ماگنه  يارب  تسا :  هدمآ  نینچ  یتلهم .  كدنا  هب  ار  اهنآ  هدب ،  تلهم  ار  نارفاک  سپ  99 ؛ )  ًادیَوُر ( »  ْمُْهلِْهمأ  َنیِرفاکلا  ِلِّهَمَف 

 ( . 100 دریگیم (  ماقتنا  نم  يارب  مدرم  ریاس  هیماینب و  شیرق و  ياهتوغاط  اهراّبج و  زا  وا  سپ 

یهلا دودح  ندرک  اپرب  هماقا و   - 11

وا هلیسو  هب  و  َۀَلَمْهُْملا ؛ َماکْحَْألا  َو  َۀَلَّطَعُْملا  َدوُدُْحلا  ِِهب  ِْمقَا  َو  تسا :  نینچ  هدش  تیاور  ترضح  نآ  دوخ  زا  يرْمَع  هلیسو  هب  هک  ییاعد  رد 
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نآ روهظ  نامز  حیرشت  نمض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و  نک .  اپ  رب  ار  هدنام  رانک  ماکحا  هدش و  لیطعت  دودح 
زا دح  کی  ندش  اپرب  هک  یتسرد  هب  هدمآ :  يرگید  ثیدح  رد   ( . 101 دوشیم (  اپرب  یهلا  دودح  نامز  نآ  رد  و  تسا :  هدمآ  ترضح 
رد و  تسا .  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  هکنانچ   ( . 102 تسا (  ناراب  شراب  زور  هنابـش  لهچ  زا  رتهزیکاپ  یهلا  دودح 
 . یلاعَت هَّللا  ءاشْنِا  دمآ  دهاوخ  تسه  عوضوم  نیا  بسانم  هک  یبلاطم  تسوا . )  تکرب  هب  نیمز  ندنام  هدنز  ِِهب ( »  ِضْرَْالا  ُتایَح  ثحب « 

نیا هرابرد  سک  چیه  اّما  تسا ،  اور  حابم و  دنوادخ  يوس  زا  مالسا  رد  نوخ  ود  هک :  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  و 
رد سپ  دزیگنارب ،  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  مئاق  دنوادخ ،  هکنیا  ات  دنکیمن  يرواد  مکح و  هدومرف  روتسد  دنوادخ  هچنآ  هب  نوخ  ود 

عناـم و  دـنکیم ؛ شراسگنـس  هک  نصحم  راـکانز  تساوخ :  دـهاوخن  دـهاش  هنّیب و  نآ  رد  دوـمرف و  دـهاوخ  مکح  یهلا  مکح  هب  اـهنآ 
اب دـشاب ،  هدـش  انز  بکترم  هک  يرادرهوش  نز  اـی  رادنز  ِدرم  نصحم (  یناز  دـح  میوگیم :   ( . 103 دـنزیم (  ار  شندرگ  هک  تاکز 

ياضتقم هب  مکح  رظن  زا  هداد  رارق  نامز  ماما  هب  صوصخم  ار  مکح  نیا  يارجا  هکنیا  تسا و  راسگنس  نامه  هدمآ )  هقف  رد  هک  یطیارش 
 . دش دهاوخن  عفد  تاهبش  اب  دودح  ناماما  ریاس  نامز  فالخ  رب  هکنیا  و  تسا ،  ترضح  نآ  یعقاو  ملع 

ترضح نآ  يراچان  رارطضا و   - 12

رد و  دـسریم .  تباجا  هب  دـنک  اعد  هاگره  هک  يرطـضم  نآ  تساجک  اعَد ؛ اذِا  ُباُجی  يذَّلا  ُّرَطْـضُْملا  َْنیَا  تسا :  هدـمآ  هبدـن  ياـعد  رد 
؛ )  104 ِضْرَْالا ( »  ءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َءوُّسلا َو  ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِا  َّرَطْـضْملا  ُبیُجی  ْنَّمَأ  هکراـبم « :  هیآ  هراـبرد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت 

نب یلع  نب  نسح  زا  شردپ  زا  دهد ؟  رارق  نیمز  نانیشناج  ار  امش  دناسر و  تباجا  هب  ار   [ راچان  ] ّرطـضم ياعد  هک  تسیک  ادخ ] زج   ] ایآ
لزان مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  هبقع  نب  حلاص  زا  لاضف 

ار وا  ياعد  دنوادخ  دنک ،  اعد  دناوخب و  ار  دـنوادخ  دراذـگب و  زامن  تعکر  ود  میهاربا )  ماقم (  رد  هاگره  هک  يرطـضم  نآ  تسا  هدـش 
 ( . 105 دهد (  رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وا  دیامرف و  تباجا 

فرح ب

ترضح نآ  ششخب   - 1

نورب و زا  ایند  لاوما  مامت  و  تسا :  هدـمآ  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  مئاق  ترـضح  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راحب  رد 
دیدرک و عطق  ار  ناتیاهمحر  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  هچنآ  يوس  هب  دییایب  دیامرفیم :  مدرم  هب  سپ  دوشیم  عمج  شتمدخ  رد  نیمز  نورد 

تـسا هدیـشخبن  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  دشخبیم  ردقنآ  هاگنآ  دیدش .  بکترم  ار  لج  ّزع و  يادخ  تامرحم  دیتخیر و  مارح  ياهنوخ 
 . دمآ دهاوخ  تسا  طوبرم  ثحب  نیا  هب  هک  یبلاطم  زین  ترضح  نآ  تواخس  ناونع  رد   ( . 106 ) 

نایامنهار اهتّجح و  نتشاداپب   - 2

ار ناشروما  دـننک و  داشرا  ییامنهار و  ار  نانآ  اـت  تسا  مدرم  يارب  ییاـهتجح  نتخیگنارب  ترـضح  نآ  سدـقا  دوجو  تاـضویف  هلمج  زا 
هب سپ  دـهدیم  خر  هکییاههدـیدپ  ثداوح و  رد  اـّما  و  تسا :  هدـمآ  هدـش  تیاور  جاـجتحا  رد  هک  فیرـش  عیقوت  رد  دـنیامن .  حالـصا 

 ( . 107 متسه (  هَّللا  تّجح  نم  دنیامش و  رب  نم  تّجح  نانآ  هک  یتسرد  هب  دینک  هعجارم  ام  ثیدح  نایوار 

 ( اهتبیصم هب  التبا  ترضح (  نآ  ءالب   - 3
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تفه زا  مئاق  ترضح  رد  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدجاسلادیس  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیش 
 ( . 108 التبا (  زا  سپ  شیاشگ  جرف و  بویا ،  زا  اّما  و  دومرف )  هک  اجنآ  ات  تسه ( .  هناشن  ربمغیپ 

ترضح نآ  تاکرب   - 4

دوجو تاکرب  زا  دسریم ،  ناگدنب  هب  ترضح  نآ  نامز  رد  هک  ناهن  راکشآ و  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  مامت  هک  میتفگ  موس  شخب  رد 
رد هک  تسا  تهج  نیمه  هب  رتاوت و  دـح  زا  شیب  تسا  رایـسب  هراـب  نیا  رد  ثیداـحا  داـب -  وا  رب  دـنوادخ  تاولـص  دورد و  هک  تسوا - 

یعقوم تسا  دیشروخ  زا  هدافتـسا  دننامه  متبیغ  ماگنه  هب  نم  زا  يروهرهب  هوحن  اّما  و  تسا :  هدمآ  هدش ،  تیاور  جاجتحا  رد  هک  یعیقوت 
 ( . 109 دنک (  ناهنپ  اههدید  زا  ار  نآ  ربا  هک 

فرح ت

بولق فیلأت   - 1

صیخـشت ار  دوخ  یعقاو  حالـص  ای  دـنراد  ار  لاح  ود  زا  یکی  مدرم  رتشیب  تسین .  ياهداس  راک  اهنآ  نتخاـس  دـحتم  اـهلد و  ندرک  عمج  ]
هب يویند  عفانم  رطاخ  هب  یلو  دنهدیم  صیخـشت  ار  تحلـصم  هکنیا  ای  و  دنهدیم .  نت  تسا  اهنآ  ررـض  هب  هک  يروما  هب  اذل  دـنهدیمن ، 

یلاعت هَّللالجع  رـصع  ماما  رهطَا  دوجو  دـشخبیم ،  داحتا  دـنکیم و  عمج  ار  تلاح  ود  نیا  نیب  هک  یـسک  هناـگی  دـنرادن .  تیاـضر  نآ 
ار اضر  حالـص و  یگدنکارپ  نایم  هکنآ  تساجک  اضِّرلا ؛ َو  ِحالَّصلا  َلْمَـش  ُفِّلَُؤم  َْنیَا  میناوخیم :  هبدـن  ياعد  رد  اذـل ] دـشابیم .  هجرف 

 ( ، 110 يامرف (  عمج  وا  اب  ار  تما  یگدنکارپ  و  هدمآ :  ترـضح  نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ياعد  رد  و  دنکیم ؟  عمج 
قداص ماما  زا  یفاک  رد  و   ( . 111 دوشیم (  هداد  داحتا  تفلا و  هدنکارپ  فلتخم و  ياهلد  نایم  وا  هلیسو  هب  تسا :  يرگید  ثیدح  رد  و 

 ( . 112 دشخبیم (  فالتئا  رگیدکی  فلاخم  هدنکارپ و  ياهلد  نیب  ترضح  نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تسا :  هدمآ  نینچ  هدش ،  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  هک  یثیدـح  رد  راحب  رد  و 

دنکیم متخ  وا  تسد  هب  ار  نید  دنوادخ  تسام ،  زا  هکلب  هن  دومرف :  ام ؟  ریغ  زا  ای  تسا  دمحم  لآ  ام  زا  يدـهم  ایآ  هَّللالوسر  ای  متفگ : 
ام هلیـسو  هب  و  دـنتفای ،  تاجن  كرـش  زا  هک  روطنامه  دـنباییم  تاجن  اههنتف  زا  مدرم  ام  هطـساو  هب  دومرف و  حاتتفا  ام  هلیـسو  هب  هکناـنچ  ، 
ار نانآ  كرـش ؛ ینمـشد  زا  سپ  هکنیا  امک  دـشخبیم ،  تفلا  مه  اب  ار  ناشیاهلد  تخـس  ياهـشیامزآ  اههنتف و  ینمـشد  زا  سپ  دـنوادخ 

تحص هب  هَّللادمحب  هدش و  تیاور  زین  ّتنـس  لها  قیرط  زا  ثیدح  نیا   ( . 113 دیشخب (  تفلا  مه  هب  ار  ناشیاهلد  داد و  رارق  ینید  ردارب 
 . دنراد داقتعا  نآ 

ام هب  تبسن  ترضح  نآ  فطلت   - 2

تسا هدیسر  نم  هب  تسا :  هدمآ  نآ  رد  هدش و  تیاور  جاجتحا  رد  هک  تسا  یعیقوت  ام  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  محارم  فاطلا و  رب  دهاش 
ام مغ  هیام  رما  نیا  تسا و  هدش  دراو  تریح  کش و  ناشرما  يایلوا  هب  تبـسن  اهنآ  لد  رد  هداتفا و  دیدرت  هب  نید  رد  امـش  زا  یهورگ  هک 
هب يزاین  سپ  تسا ،  ام  اب  دنوادخ  هک  اریز  ام .  هن  دـیدرگ  امـش  تهج  زا  ام  یتحاران  ثعاب  و  ام ،  يارب  هن  امـش  دوخ  رطاخ  هب  هتبلا  دـش . 

عیانـص و ام  دـنزادنایمن ،  تشحو  هب  ار  ام  دـنرادرب  تسد  ام  زا  هک  یناسک  هجو  چـیه  هب  اذـل  تسا  اـم  اـب  ّقح  و  تسین .  اـم  يارب  وا  ریغ 
تلالد بلطم  نیا  رب  زین  هدـش  لـقن  تاجردـلا  رئاـصب  رد  هک  يرگید  تیاور   ( . 114 دنتـسه (  ام  عیانـص  قلخ  میئادخ و  ناگدش  هتخاس 
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دیز يا  دومرف :  نم  هب  مدش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  رب  تسا :  هدروآ  ماّحـش  دـیز  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  دراد ، 
دیز يا  دومرف :  نم  هب  ترـضح  دـسریم ؟  نم  هب  مگرم  ربخ  اـیآ  مدرگ  تیادـف  مدرک ،  ضرع  ياـمنب ،  هبوت  نک و  دـیدجت  ار  تتداـبع 

؟  دوب دهاوخ  هچ  مشاب  امش  نایعیش  زا  هک  نم  يارب  متفگ :  دیوگیم  یتسه .  ام  نایعیـش  زا  وت  تسا و  ریخ  وت  هب  تبـسن  تسام  دزن  هچنآ 
 ( 115 میرتنابرهم (  ناتدوخ  زا  امش  هب  ام  هک  هتبلا  تسا و  ام  يوس  هب  ام  نایعیش  باسح  نازیم و  طارص و  یتسه  ام  نایعیـش  زا  وت  دومرف : 

.

ام تسد  زا  تیذا  لمحت   - 3

تیذا ار  ام  تسه  ياهشپ  لاب  دننام ]  ] ناشنید هک  یناسک  نانآ و  ياهقمحا  هعیش و  نالهاج  هک :  تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  یعیقوت  رد 
 ( . 116 دناهدرک ( 

ام يارب  شدوخ  ّقح  ندرک  كرت   - 4

ًاقباس ایند ؛ رد  اّما  دومرف ،  دـهاوخ  هدومرف و  اهر  كرت و  اـم  دوس  هب  ار  شدوخ  ترخآ  اـیند و  ّقح  هجرف  یلاـعت  هَّللالـجع  مئاـق  ترـضح 
هیلع قداص  ماما  زا  راحب  رد  ترخآ ؛ رد  اـّما  و  تسا .  هدرک  حاـبم  ناـمیارب  ار  تسا  اـم  تسد  رد  هچنآ  ترـضح  نآ  هک  میدروآ  یلیـالد 
نیب ناهانگ  زا  هچنآ  سپ  دهدیم  رارق  ام  رب  ار  ام  نایعیش  باسح  دنوادخ  دوش  تمایق  زور  هاگره  دومرف :  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا 
هدوب مدرم  نیب  اهنآ و  نیب  هچنآ  دنکیم و  ششخب  بلط  ناشیارب  یهلا  هاگرد  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  دشاب  ادخ  نیب  اهنآ و 

اهنآ هب  اـم  دـشاب  اـم  اـب  اـهنآ  نیب  هچنآ  تخاـس و  دـهاوخ  ادا  ناـشیا  فرط  زا  ار  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ملاـظم  زا  دـشاب 
ریسفت هب  تسا ،  هدروآ  ینعم  نیا  رد  تیاور  دنچ  ناهربلا  ریـسفت  رد  میوگیم :   ( . 117 دنوش (  تشهب  دراو  باسح  نودب  ات  میشخبیم 

 . دوش هعجارم   ( 118 ْمَُهباسِح ( »  اْنیَلَع  َّنِا  هیآ « : 

ام ناگدرم  هزانج  عییشت   - 5

تماما نامز  رد  روباشین (  نایعیـش  هکنیا :  تسا  هدـمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  زا  لـقن  هب  راـحب  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لـیلد 
دورب و هنیدم  هب  ات  دندرک  باختنا  ار  يروباشین  یلع  نب  دمحم  مان  هب  یـصخش  و  دندش ،  عمج  مالـسلا )  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

نب دمحم  هب  هماج  يرادقم  لوپ و  مهرد  رازه  هاجنپ  رانید و  رازه  یس  دربب .  ناشنامز  ماما  تمدخ  هب  ار  نایعیش  يایاده  یعرش و  قوقح 
هتشر شدوخ  تسد  اب  هک  ماخ  هچراپ  هکت  کی  رایع و  مامت  مهرد  کی  هطیطـش   [ مان هب  نامیااب  ناوناب  زا  یکی   ] نایم نیا  رد  دنداد .  یلع 

مک هچرگ  مالـسلا  هیلع  ماـما  قوقح  ینعی  دـشکیمن (  تلاـجخ  ّقح  زا  دـنوادخ  تفگ :  دروآ و  شیپ  تشاد  شزرا  مهرد  راـهچ  دوب و 
ات دوب  دیفس  شاهّیقب  دندوب و  هتشون  یلاؤس  هحفص  ره  رد  دوب  قرو  داتفه  هک  دندروآ  ياهوزج  تیعمج  نآ  هاگنآ  تخادرپ . )  دیاب  دشاب 

نیا دنتفگ :  دندوب .  هتسب  دوب  هدروخ  رهم  کی  يدنب  ره  هک  دنب  هس  اب  هتشاذگ و  مه  يور  ار  هحفص  ود  ره  دوش ،  هتـشون  نآ  ریز  باوج 
نکشب ار  اهنآ  زا  ات  جنپ  دوب  هتـسکشن  رگا  نک  هاگن  ار  اهرهم  ریگزاب و  نآ  يادرف  ربب و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  ماگنه  بش  ار  هوزج 

نیا ّقحتـسم  تسا و  ماما  نامه  وا  دوب  هداد  باوج  اهرهم  ندـش  هتـسکش  نودـب  رگا  هک  هن ،  ای  تسا  هداد  ار  اـهلاؤس  باوج  اـیآ  نیبب  و 
درک و ناحتما  ار  وا  تفر  حطفا  هَّللادبع  دزن  دش و  فّرـشم  هنیدـم  هب  يروباشین  یلع  نب  دـمحم  نادرگزاب .  ام  هب  ار  لاوما  هنرگ  و  لاوما ، 

ارم ایادخ  طارِّصلا ؛ ءاوَس  یِلا  ینِدْها  ِّبَر  تفگیم :  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  وا  هناخ  زا  درادن ،  ار  تماما  ماقم  یگتسیاش  وا  هک  تسناد 
هب ار  وا  نک و  تباجا  یهاوخیم  هک  ار  یـسک  تفگ :  دـمآ و  یکدوک  دوب  هداتـسیا  تریح  رد  هک  روطنامه  امرف .  تیادـه  تسار  هار  هب 
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يوس هب  ارچ  يوشیم و  دـیماان  ارچ  رفعجوبا  يا  دومرف :  داتفا  وا  رب  ترـضح  مشچ  ات  درب ،  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هناخ 
؟  دناسانشن وت ،  هب  ارم  مّدج  دجـسم  رانک  رد  هزمحوبا  ایآ  متـسه ،  ادخ  ّیلو  تّجح و  هک  نک  يور  نم  هب  يربیم ؟  هانپ  يراصن  دوهی و 

کی شمهرد  نزو  تسا و  هسیک  رد  هک  مه  ار  هطیطـش  مهرد  رواـیب و  مدزن  ار  اـهنآ  مداد  باوج  زورید  دوب  هوزج  رد  هک  ییاـهلاؤس  نم 
ردارب ود  هماج  اـب  وا  هچراـپ  تسا و  يروزاو  ِنآ  زا  هک  دـشابیم  مهرد  دـصراهچ  هسیک  نآ  و  رواـیب ،  میارب  دـشابیم ،  قناد  ود  مهرد و 

شهاگـشیپ رد  مدروآ و  دوب  هدومرف  رما  هچنآ  متفر و  دش .  ناریح  ملقع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  دیوگیم :  هدـش .  هتـسب  اج  کی  یخلب 
هب ارم  مالـس  رفعجوبا  يا  ِّقَْحلا ؛ َنِم  یحَتْـسَی  ـال  َهَّللا  َّنِا  دومرف :  درک و  نم  هب  يور  تفرگرب و  ار  هطیطـش  هچراـپ  مهرد و  سپ  مداد  رارق 

هیدـه وا  هب  زین  ار  میاـهنفک  زا  ياهعطق  دومرف :  هاـگنآ  دوـب -  مهرد  لـهچ  هسیک  نآ  رد  هدـب -  وا  هب  ار  لوـپ  هسیک  نیا  ناـسرب و  هطیطش 
دمحم نب  رفعج  هَّللادـبعوبا  ترـضح  تخد  همیلح  مرهاوخ  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هیرق  تسا  ادیـص  ام  ياتـسور  زا  نفک  نیا  هبنپ  مدرک 

هدـنز رتشیب  زور  هدزون  ات  نفک  هعطق  لوپ و  رفعجوبا و  ندیـسر  ماگنه  زا  وت  وگب  هطیطـش  هب  تسا .  هتـشر  ار  نآ  مالـسلا  اـمهیلع  قداـص 
تدوخ يارب  زیهجت  مزاول  هقدـص و  ار  نآ  مهرد  راـهچ  تسیب و  نک و  جرخ  تدوخ  يارب  ار  لوپ  نیا  زا  مهرد  هدزناـش  سپ  یناـمیمن ، 

ظفح يارب  هک  رادـب  یفخم  ار  بلطم  يدـید  ارم  تقو ] نآ  رد   ] هاـگره رفعجوبا  يا  دـناوخ ،  مهاوـخ  زاـمن  وـت  هزاـنج  رب  نم  هدـب و  رارق 
زا شیپ  ار  اهلاؤس  باوج  ایآ  نیبب  ياشگب و  هوزج  نیا  زا  رهم  نادرگرب و  ناشنابحاص  هب  ار  لاوما  نیا  دومرف :  سپـس  تسا .  رتهب  تناـج 

متسکش ناشطـسو  زا  ار  اهرهم  زا  یکی  تسا  هدروخن  تسد  مدید  مدرک  هاگن  اهرهم  هب  دیوگیم :  هن ؟  ای  میاهداد  يروایب  ار  هوزج  هکنآ 
نم کلم  رد  میدق  زا  هک  ياهدرب  ره  هک  مدرک  رذن  ادخ  يارب  دـیوگب  هک  يدرم  هرابرد  دـیامرفیم  هچ  مالـسلا  هیلع  ملاع  هتـشون :  مدـید 

رد هام  شـش  زا  شیپ  هکنآ  ره  دوب :  نینچ  شکرابم  طخ  هب  باوج  دـندازآ ؟  ناشمادـک  دـشاب  هتـشاد  هدرب  نیدـنچ  و  مزاس ،  دازآ  هدوب 
 ( 119 میدَقلا ( »  ِنوُجرُْعلاَک  َداع  یّتح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَق  َرَمَقلا  َو  تسا « :  هفیرش  هیآ  ینعم  نیا  تحـص  رب  لیلد  دنک .  دازآ  دیاب  هدوب  شکلم 

شـش هک  تسا  نآ  دـیدج  و  ددرگزاب .  لوا  لزنم  هب  رغال ] درز و   ] امرخ هخاش  دـننام  ات  میدرک  ریدـقت  نّیعم  لزانم  رد  ار  هام  شدرگ  و   ؛
 ) ریثک لام  ِهَّللا  َو  دیوگب :  هک  يدرم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ملاع  دیامرفیم  هچ  دناهتـشون :  مدـید  مدوشگ  ار  یمود  رهم  دـشاب .  هتـشادن  هام 

هدروخ دنگوس  هک  یـصخش  دوب :  هتـشون  شریز  ترـضح  نآ  طخ  هب  نآ  خساپ  دهدب ؟  هقدص  دیاب  ردقچ  داد .  مهاوخ  هقدـص  رایـسب ) 
تـسا رادلوپ  رگا  دهدب و  رتش  راهچ  داتـشه و  تسا  رادرتش  رگا  دـهدب و  هقدـص  دنفـسوگ  راهچ  داتـشه و  دـیاب  تسا  راددنفـسوگ  رگا 
ياهاج رد  ار  امش  دنوادخ  انامه  و  120 ؛ )  ةریثک ( »  َنِطاوَم  یف  ُهَّللا  مُکَرَصَن  ْدََقل  هیآ « :  تسا  نآ  رب  لیلد  دهدب .  مهرد  راهچ  داتـشه و 

 : هتشون مدید  مدوشگ  هک  ار  رهم  نیموس  تسا .  هدوب  ياج  راهچ  داتشه و  هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  ات  ربمایپ  ياهگنج  هک  درک .  يرای  رایـسب 
هب باوج  دشاب ؟  هدیدزد  ار  شنفک  هدومن و  ادج  نت  زا  ار  یتّیم  رس  هتفاکش و  ار  يربق  هک  يدرم  هرابرد  دیامرفیم  هچ  مالـسلا  هیلع  ملاع 

ّتیم رس  ندیرب  يارب  رانید  دص  دوش و  هدیرب  هدرک  يدزد  هتـسب  ياج  زرِح و  زا  هکنیا  رطاخ  هب  دزد  تسد  دوب :  روطـسم  شترـضح  طخ 
تـسیب هفطن  هید  هک  دشاب  هدماین  وا  رد  حور  زونه  هک  مینکیم  ضرف  ردام  مکـش  رد  نینج  هلزنم  هب  ار  ّتیم  ام  هک  اریز  تسا ،  مزال  وا  رب 

ناشلاوما ترـضح  نآ  هک  یناسک  دید  تشگزاب  ناسارخ  هب  يروباشین  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  هک  یماگنه  هلئـسم .  رخآ  ات  رانید و . . . 
وا هب  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  مالـس  هدنام ،  یقاب  ّقح  بهذـم  نامه  رب  هطیطـش  یلو  دـناهدش  دراو  هّیحطف  بهذـم  هب  هدرک  در  ار 
زا نوچ  دنام و  هدـنز  هطیطـش  زور  هدزون  تدـم  هب  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  روطنامه  سپ  داد  وا  هب  ار  نفک  هعطق  لوپ و  هسیک  دـناسر و 
هب دومرف :  تفرگ و  شیپ  نابایب  هار  دـش و  راوس  دوخ  رتش  رب  وا  مسارم  ناـیاپ  زا  سپ  دـمآ ،  يرتش  رب  راوس  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفر  اـیند 

ياههزانج ياپ  هک  دیاب  نم  ریظن  ناماما  نم و  هک :  وگب  ناشیا  هب  ناسرب و  اهنآ  هب  ارم  مالس  راذگب و  نایم  رد  ار  بلطم  تدوخ  باحـصا 
 ( . 121 دینک (  ظفح  دوخ  رد  ار  ادخ  ياوقت  سپ  دیورب ،  ایند  زا  هک  اجره  رد  میوش  رضاح  امش 

نآ ندش  هدوسرف  هنهک و  زا  سپ  مالسا  يانب  دیدجت   - 6
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اراگدرورپ َِکنید ( ؛ » . . .  ْنِم  یحَْتما  اَم  ِِهب  ْدِّدَج  َو  تسا « :  هدمآ  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هللا  همحر  يرْمَع  هلیـسو  هب  هک  ییاعد  رد 
هدش تیاور  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترضح  زا  هک  يرگید  ياعد  رد  و  يامرف .  دیدجت  وا  هلیـسو  هب  هدش ،  وحم  وت  نید  زا  هچنآ  ( 
داینب ون  زا  يامرف و  دیدجت  وا  هلیسو  هب  هتفای ،  لیدبت  رییغت و  عرـش  ماکحا  زا  ای  هتـشگ و  ناریو  وت  نید  خاک  زا  هچنآ  و  میناوخیم :  نینچ 

بولقلا داشرإ  زا  لـقن  هب  راـحب  رد  و   ( . 122 ینادرگزاب (  مدرم  يوس  هب  یباداـش  دـیدج و  نیئآ  هزاـت و  عرـش  وا  تسد  هب  هکنیا  اـت  نک 
اهنآ دنک و  توعد  مالسا  هب  رگید  راب  ار  مدرم  دزیخ  اپب  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یملید 

ار مئاق  ترـضح  تهج  نیا  يارب  دیامرف ،  تیادـه  دـناهداتفا ،  یهارمگ  هب  هتـشگ و  ادـج  نآ  زا  مدرم  مومع  هتفر و  نیب  زا  هک  يرما  هب  ار 
 ( 123 دنکیم (  مایق  ّقح  هب  هک  دناهدیمان  مئاق  ار  وا  ببـس  نیدب  و  دنکیم .  تیاده  دناهدناماو ،  نآ  زا  هک  يرما  هب  هک  دناهدیمان  يدهم 

مئاق ترـضح  دومرف :  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تموکح  هویـش  هرابرد  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  و  . 
ماما ترـضح  زا  و   ( . 124 تساخ (  دـهاوخ  اپب  تسا  دـیدش  برع  رب  هک  هزات  یتواضق  نیون و  یباتک  دـیدج و  يرما  اب  هجرف  هَّللالـجع 

ياهمانرب نامه  تسا :  هدمآ  دیسرپ ،  هجرف  هَّللالجع  يدهم  ترضح  درگش  هویـش و  زا  هک  یـسک  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
نانچ دزاسیم  ناریو  مدهنم و  ار  نیشیپ  ياهداینب  داد  دهاوخ  ماجنا  مئاق  ترضح  تفرگ  شیپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک 

يرگید ربخ  رد   ( . 125 دیامنیم (  زاغآ  ون  زا  ار  مالسا  و  درک ،  نک  هشیر  ار  تیلهاج  ماظن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  هک 
هک تسا  تیاور  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماـما  ترـضح (  ناـمه  زا  و  تسا .  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  تیاور  نیمه  ریظن 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  روطنامه  درک  دـهاوخ  توعد  يدـیدج  رما  هب  ار  مدرم  دزیخاپب  اـم  مئاـق  یتقو  هک  قیقحت  هب  دومرف : 
نابیرغ لاح  هب  اشوخ  سپ  دش .  زاغآ  هک  روطنامه  تشگ ،  دهاوخ  زاب  تبرغ  لاح  هب  و  دش ،  زاغآ  هنابیرغ  مالسا  دومرف و  توعد  ملسو 
دهاوخ شراک  لوا  دننام  مهزاب  دـش و  عورـش  هنابیرغ  مالـسا  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  و   ( . 126 ) 

 : دومرف دهد ؟  ناماس  ار  ناتراک  دنوادخ  هک  دیهد  حیـضوت  نم  يارب  ار  نیا  تشاد  هضرع  ریـصبوبا  نابیرغ ،  لاح  هب  اشوخ  سپ  تشگ ، 
ناـمه زا  و   ( . 127 درک (  زاغآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  روطناـمه  دـنکیم ،  زاـغآ  ینیون  توعد  اـم  زا  هدـننک  توعد 
دـشاب روهمم  نیّرز  رهم  هب  هک  ياهتـشون  شیاـبق  نیتسآ  زا  هک  منیبیم  ربنم  يـالاب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  اـیوگ  دومرف :  هک  تسا  ترـضح 

 ، دنامن یقاب  نابیقن  زج  یسک  و  دنوش ،  هدنکارپ  وا  رود  زا  دنفسوگ  دننام  سپ  دناوخب  مدرم  رب  ار  نآ  دریگرب و  نآ  زا  رهم  دروآ و  نوریب 
وا هک  ار  ینخـس  منادیم  نم  و  دندرگزاب ،  وا  يوس  هب  هکنیا  ات  دـنباین  یهاگهانپ  اهنآ  هاگنآ  تفگ ،  دـهاوخ  ینانخـس  ترـضح  نآ  سپ 

 ( . 128 تفگ (  دهاوخ 

ترضح نآ  هب  نید ]  ] رما ندش  مامت   - 7

لآ مئاق  هب  رما  ندش  مامت  ءات :  و  هدمآ :  ابفلا  فورح  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیـش  دیحوت  باتک  رد 
 ( . 129 تسا (  مالسلا  مهیلع  دمحم 

دوب هدرک  عمج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ینآرق  نتخومآ  میلعت و   - 8

دناهدز و اههمیخ  هفوک  دجـسم  رد  ام  نایعیـش  منیبیم  ایوگ  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ینامعن  زا  لقن  هب  راحب  رد 
منیبیم ار  مجع  ییوگ  دومرف :  هک  تسا  يورم  ترضح  نآ  زا  زین  و   ( . 130 دنزومآیم (  مدرم  هب  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نآرق 

 : دـیوگیم هتابن  نب  غبـصا  دـنزومآیم .  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزان  هک  روطنامه  ار  نآرق  تسا و  اـپرب  هفوک  دجـسم  رد  ناـشیاههمیخ  هک 
زا ناشناردـپ  مان  ناشدوخ و  مان  هب  شیرق  زا  رفن  داتفه  هن ،  دومرف :  تسین ؟  هدـش  لزاـن  هک  هنوگ  ناـمه  نآرق ] نیا   ] رگم مدرک :  ضرع 
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نآ يومع  نوچ  ملـسو .  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللالوسر  شنزرـس  روـظنم  هب  رگم  دناهتـشاذگن  اـج  ار  بهلوـبا  و  تسا ،  هدـش  وـحم  نآرق 
هب نآرق )  یناـثم (  هک  منیبیم  ار  یلع  نایعیـش  ییوگ  دوـمرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  و   ( . 131 دوب (  ترـضح 
هک تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ترـضح  زا  یملید  بولقلا  داـشرا  زا  و   ( . 132 دـنزومآیم (  مدرم  هب  ار  نآ  دـناهتفرگ و  تسد 

هلالج ّلج  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نآرق  هک  یناسک  يارب  دوشیم  بصن  ییاـههمیخ  دزیخاـپب  هجرف  هَّللا  لـجع  مئاـق  نوچ  دومرف : 
نیا اب  اریز  دناهدرک ،  ظفح  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  يارب  دوب  دهاوخ  هک  يزیچ  نیرتراوشد  سپ  دنزومایب .  مدرم  هب  هدومرف ،  لزان  ار  نآ 

رب يدرم  هک  مدینشیم  نم  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملسیبا  نب  ملاس  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و   ( . 133 دراد (  فالتخا  فیلأت 
وا هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  دوبن .  مدرم  فراعتم  ندناوخ  دننام  هک  دناوخ  نآرق  زا  یفورح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 

ترـضح نآ  یتقو  هک  دنک ،  مایق  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  مئاق  ات  ناوخب  دـنناوخیم  مدرم  هک  روطنامه  رادرب و  تسد  تئارق  نیا  زا  دومرف : 
هک یماگنه  دومرف :  سپس  دروآیم .  نوریب  هتـشون  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یفحـصم  و  دناوخ ،  دهاوخ  شدودح  اب  ار  ادخ  باتک  دزیخاپب 
لج ّزع و  يادخ  باتک  نیا  دومرف :  تخاس و  راکشآ  مدرم  يارب  ار  نآ  تفای  تغارف  شیروآ  عمج  زا  تشون و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع 

 : دـنداد باوج  ماهدومن .  عمج  حوـل  ود  زا  ار  نآ  نم  هک  یتـسرد  هب  هدرک  لزاـن  دـمحم  ترـضح  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  روطناـمه  تسا 
 ، دید دیهاوخن  ار  نآ  ًادبا  زور  نیا  زا  سپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  میرادن ،  نیا  هب  يزاین  تسام و  تسد  رد  یعماج  فحـصم  کنیا 
هک یماـگنه  هدـمآ :  جاـجتحا  رد  و   ( . 134 دـیناوخب (  ار  نآ  اـت  مهد  ربـخ  امـش  هب  مدرک  عمج  ار  نآ  یتـقو  هک  دوـب  مزـال  طـقف  نم  رب 

نانآ رب  درب و  راـصنا  نیرجاـهم و  دزن  ار  نآ  درک و  عمج  ار  نآرق  مالـسلا  هیلع  یلع  تفاـی ،  تاـفو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر 
رد دوشگ  ار  نآ  رکبوبا  نوچ  سپ  دوب ،  هدومرف  تیـصو  راـک  نیا  هب  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  اریز  درک ،  هضرع 
نآ هب  ار  ام  هک  نادرگزاـب  ار  نآ  یلع  يا  تفگ :  تفـشآرب و  رمع  دـش ،  راکـشآ  نآ  رد  موق  ياـهیئاوسر  درک  زاـب  هک  ياهحفـص  نیلوا 
وا هب  رمع  دندرک ،  راضحا  دوب  نآرق  يراق  هک  ار  تباث  نب  دیز  هاگنآ  تفر .  تفرگ و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  سپ  تسین  يزاین 

مینک و عمج  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  رب  نامرظن  ام  دوب و  راصنا  نیرجاهم و  ياهییاوسر  نآ  رد  یلو  دروآ  دوب  هتـشون  ار  نآرق  یلع  تفگ : 
عمج دیهاوخیم  امـش  هک  روط  نآ  ار  نآرق  نم  رگا  تفگ :  یلو  داد  قفاوم  يأر  دـیز  میزادـنیب  نآ  زا  ار  راصنا  نیرجاهم و  ياهتحیـضف 

ار وا  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  تفگ :  رمع  دوریمن ؟  رده  امـش  ياهتمحز  ایآ  درک  راکـشآ  ار  شدوخ  نآرق  یلع  نآ  زا  دـعب  مدرک و 
هب رمع  نوچ  دنتسناوتن و  یلو  دنشکب ،  ار  ترضح  نآ  دیلو  نب  دلاخ  تسد  هب  ات  دندرب  راکب  ياهلیح  سپ  میوش .  تحار  وا  زا  میـشکب و 
ای تفگ :  ترـضح  نآ  هب  دـننک ،  فیرحت  ار  نآ  ناـشدوخ  ناـیم  اـت  درواـیب  ار  نآرق  نآ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیـسر ،  تفـالخ 
هب یهار  چیه  تاهیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  مینک .  عامتجا  نآ  رب  ات  يروایب  الاح  يدروآ ،  رکبیبا  دزن  هک  ینآرق  دوب  بوخ  نسحلابا 
هب ای  میدوب ،  لفاغ  نآرق  نیا  زا  ام  دـییوگن  تمایق  زور  و  ددرگ ؛ مامت  امـش  رب  تّجح  ات  مدروآ  ار  نآ  عقوم  نآ  رد  نم  تسین .  نآ  يوس 

دباییمن تسد  نآ  هب  سک  چیه  نم  نادنزرف  زا  ایـصوا  ناگزیکاپ و  زج  تسا  نم  دزن  هک  ینآرق  هتبلا  يدرواین .  ار  نآ  وت  هک  دییوگن  نم 
ار نآ  دـنک  مایق  ام  نادـنزرف  زا  مئاق  هک  یماگنه  يرآ ؛ دومرف :  تسه ؟  نآرق  نیا  نتخاـس  راکـشآ  يارب  ینّیعم  تقو  اـیآ  تفگ :  رمع  . 

ترضح يراذگمان  ّرِس  تسا  نکمم  میوگیم :   ( . 135 ددرگیم (  يراج  نآ  رب  ّتنـس  سپ  درادیماو ،  نآ  رب  ار  مدرم  و  دیامن ،  رهاظ 
نآ هب  لـمع  ندـناوخ و  رب  ار  مدرم  دـنکیم و  رما  نآرق  هب  هکنیا  تهج  زا  دـشاب .  نیمه  میظَع )  ِنآُرق  هب (  هـجرف  یلاـعت  هَّللالـجع  مئاـق 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  تفگ :  هک  هدش  لقن  يرماع  ناسح  زا  ناهربلا  ریسفت  رد  تسا .  نآ  هدننک  جیورت  رهظُم و  و  درادیماو ، 
یناثم و زا  تیآ  تفه  ام  ربماـیپ  يا  [ ؛ )  136 میظَعلا ( »  َنآرُْقلا  َو  یناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  هک « :  مدیـسرپ  هفیرـش  هیآ  نیا  هرابرد 

وت هب  ام  انامه  و  یناـثَْملا ؛ »  َنِم  َْعبَّسلا  َكاـْنیَتآ  ْدََـقل  َو  تسا « :  نینچ  هکلب  تسین ،  نینچ  نآ  لـیزنت  دومرف :  میداد .  وت  هب  ار  میظع  نآرق 
ترـضح نآ  زا  هورعلا  نـب  مساـق  زا  و   ( . 137 تسا (  دـنزرف  دـنزرف  میظع  نآرق  میتسه و  اـم  اـهنآ  هک  میدرک ؛ اـطع  ار  یناـثم  تفه  نآ 

 ( . 138 مالـسلا (  مهیلع  مئاق  ماما و  تفه  دومرف :  یناثَْملا »  َنِم  ًاْعبَـس  َكاـْنیَتآ  ْدََـقل  َو  یلاـعت « :  يادـخ  لوق  هراـبرد  هک :  هدـش  تیاور 
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نآرق تسا و  رظن  دروم  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لوا ؛ ثیدـح  رد  تسا و  ناشیا  ياهمان  رابتعا  هب  دـیاش  ماما  تفه  هب  ریبعت  اّما  میوگیم : 
هدش تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  راحب  رد  هکنانچ  دشابیم .  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نامه  هک  تسا  دنزرف  دـنزرف  میظع 

راکشآ هک  یمسا  تسا و  دمحا  دنامیم ،  یفخم  هک  یمسا  نآ  دنامیم  راکـشآ  يرگید  ناهنپ و  یکی  تسه  مان  ود  وا  يارب  دومرف :  هک 
یـصخش زا  لـقن  هب  نمحرلادـبع  نب  سنوی  زا  راونـالاراحب  بحاـص  هک  تسا  یثیدـح  روبزم  بلطم  دـییأت  رد   ( . 139 دّـمحم (  دوشیم 

 ، مدیسرپ َمیظَعلا »  َنآرُْقلا  َو  یناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  هیآ « :  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور 
لامتحا نیاربانب -   ( . 140 تسا (  مالـسلا  هیلع  مئاق  اهنآ  زا  نیمتفه  تسا و  دنزرف  دنزرف  نآ  نطاب  تسا و  دـمح  هروس  شرهاظ  دومرف : 

رما رطاخ  هب  دشاب ،  هدش  دای  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  زا  ياهژیو  روط  هب  هک  تسا  نیا  باب  زا  ْعبَس )  رب (  َمیظَْعلا )  َنارُْقلَا  فطع (  مود - 
لامتحا نیا  دـیؤم  هک  دـشاب ؛ نآرق  تایآ  مامت  تسا  نکمم  یناثَم  هملک  زا  روظنم  اـّما  و  تسه .  راوگرزب  نآ  زا  يروآداـی  رد  هک  یمهم 

ظافلا  ] هک یباتک  دروآ  دورف  ار  اهنخـس  نیرتهب  دـنوادخ  141 ؛ )  یناثَم ( »  ًاـهباشَتُم  ًاـباتک  ِثیدَـحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللَا  همیرک « :  هیآ  تسا 
هیلع قداص  ماـما  زا  ًـالبق  هک  یثیدـح  یناـثَْملا . »  َْعبَّسلَا  دومرف « :  هک  ار  نیتسخن  لاـمتحا  زین  و  تسا .  ررکم   [ نآ یناـعم  و   ] نوگمه نآ ]
ینعم نیا  دناهتفرگ ، . . .  تسد  هب  نآرق )  یناثم (  هک  منیبیم  ار  یلع  نایعیش  ییوگ  دومرف :  هک  میدرک  تیاور  ینامعن  تبیغ  زا  مالـسلا 
لزان رومعملا  تیب  هب  ردق  بش  رد  لماک  روطب  راب  کی  هک  تسا  نآ  لوزن  رارکت  تبـسانم  هب  یناثم  هب  نآرق  زا  ریبعت  و  دنکیم .  دییأت  ار 

مه دیاش  و   ( . 142 دمآ (  دورف  لاس  هس  تسیب و  تدم  هب  جیردت  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يوس  هب  اجنآ  زا  سپس  دش ، 
هب ای  یناثم  هب  نآ  زا  ریبعت  و  هدش -  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هکنانچ  دشاب -  دمح )  باتکلا (  ۀحتاف  هروس  صوصخ  روظنم ، 
ای هدـیدرگ  یناثم  هب  ریبعت  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هکنیا  و  تسا .  نآ  لوزن  رارکت  تلع  هب  ای  تسا و  بجاو  زامن  ره  رد  نآ  رارکت  رطاخ 

يرشب و ناهج  بسح  هب  ترـضح ،  نآ  هب  تبـسن  دنمود  هبترم  رد  هک  دنتـسه  دنزرف  دنزرف  ربمغیپ  هب  تبـسن  نانآ  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب 
رد میرک  نآرق  هب  تبـسن  ناشیا  هکنیا  رابتعا  هب  ای  تسا و  لوا  هبترم  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هکناـنچ  یناـسنا ،  شنیرفآ  هوحن 

قیرط زا  اّما  هدش .  تیاور  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  رتاوتم  ثیدح  نیا  تسا .  ینعم  نیا  رب  دهاش  نیلقث  ثیدح  هکنانچ  دنتسه ،  مود  هبترم 
ئیـش ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ،  يا  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يرْدِـخ  دیعـسُوبَا  زا  نیفلاـخم 
يوس هب  نامسآ  بناج  زا  هک  تسا  ینامـسیر  نآ  لج و  ّزع و  يادخ  باتک  تسا  رتگرزب  يرگید  زا  یکی  هک  میوگیم  كرت  ار  اهبنارگ 

143 دندرگ (  زاب  نم  هب  رثوک )  ضوح (  رانک  رد  هکنیا  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  و  نم ،  نادناخ  نم  ترتع  هدش و  هدیـشک  نیمز 
اهنآ زا  یناثم )  هملک (  اب  دنتـسه ،  دـعب  هبترم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تبـسن  نوچ  هک :  تسا  نیا  موس  لامتحا  ( . 

اَنَا دومرف « :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنراد  رارق  مود  هجرد  رد  ینالقع  تاماقم  ینابر و  مولع  رظن  زا  ناشیا  هدش ،  ریبعت 
یلص ادخ  لوسر  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زین  و  تسا .  نآ  برد  یلع  مملع و  رهـش  نم  144 ؛ )  اُهباب (  ٌِّیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیدَم 

لح رد  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا   ( . 145 دوشیم (  زاب  رگید  رد  رازه  يرد  ره  زا  هک  تخومآ  نم  هب  ملع  زا  رد  رازه  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا 
زین دـسریم  رظن  هب  دـیعب  هک  يرگید  هوجو  هتبلا  تسا ،  اـناد  روما  قیاـقح  هب  دـنوادخ  و  هدیـسر ،  مرظن  هب  عوضوم  قیقحت  لاکـشا و  نیا 

ِراونَْألا ُةآِرم  باتک ( :  هب  دننک  لصاح  عالطا  مه  هوجو  نآ  زا  دنلیام  هک  یناسک  مینکیمن ،  ینالوط  اهنآ  رکذ  اب  ار  باتک  هک  هدـش  هتفگ 
 . دنیامن هعجارم  فیرش  نسحلاوبا  خیش   ( 146 ِرارْسَْالا ( )  ُةاکْشِم  َو 

ءاث فرح 

دراد یگتسب  ترضح  نآ  تیالو  هب  اهنآ  یلوبق  کین و  ياهراک  باوث   - 1

لامک باتک  رد  و  دمآ .  دهاوخ  دـنک  تلالد  نآ  رب  هک  یبلاطم  زین  متـشه  شخب  رد  تشذـگ ،  ینعم  نیا  رب  دـهاش  باتک  لوا  شخب  رد 
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فارتعا رارقا و  نم  نادنزرف  ناردـپ و  زا  ناماما  تماما  هب  هکنآ  ره  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  نیدـلا 
یلص دمحم  ترضح  تّوبن  یلو  دشاب  هتشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  مامت  هک  تسا  نیا  لثم  دیامن  راکنا  ار  منادنزرف  زا  يدهم  یلو  دشاب  هتشاد 

زا دنزرف  نیمجنپ  دومرف :  تسیک ؟  امش  نادنزرف  زا  يدهم  مدیسرپ :  دیوگیم :  روفعییبا  نب  هَّللادبع  دنک .  راکنا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
تـسه يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  و   ( . 147 تسین (  لالح  امش  رب  وا  مان  ندرب  دنامیم و  بیاغ  امـش  رظن  زا  وا  صخـش  هک  متفه ،  ماما 

 . یلاعَت هَّللا  ءاش  ْنِا  دروآ  میهاوخ  باتک  متشه  شخب  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک 

دناهدوب ترضح  نآ  اب  هک  ینادیهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  نوخ  رئاث   - 2

و  ( . 148 دریگب (  ار  شیوخ  ياهبنوخ  هکنیا  ات  دریگیمن ،  مارآ  رارق و  یعـضو  چیه  رب  هک  تسا  یـسک  رئاث  هدـمآ :  نیرحبلا  عمجم  رد 
هدیـشخب تمارک  تزع و  وت  یتـسود  هطـساو  هب  ارم  هتـشاد و  یمارگ  ار  وت  ماـقم  هک  يدـنوادخ  زا  سپ  میناوـخیم :  اروشاـع  تراـیز  رد 

 . دنادرگ يزور  نم  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نادناخ  زا  هدش  يرای  یماما  يرایب  ار ،  وت  یهاوخنوخ  هک :  منکیم  تساوخرد 
نتـشک زج  هب  وا  راک  هدـمآ :  هجرف  هَّللالجع  مئاق  ماما  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  یناـمعن  تبیغ  زا  لـقن  هب  راـحب  رد  و 

الَف ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  هیآ « :  ریـسفت  رد  یـشاّیع  و   ( . 149 دراذگیمن (  یقاب  ار  قح ] نیفلاخم  زا   ] یـسک تسین ، 
سپ میاهداد ،  رارق  تموکح  طلـست و  وا  ّیلو  يارب  اـم  هتبلا  دوش  هتـشک  مولظم  هکنآ  ره  و  150 ؛ )  ًاروُْصنَم ( »  َناک  ُهَّنِا  ِْلتَْقلا  یف  ْفِرُْـسی 
نیسح وا  دومرف :  هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رینتسملا  نب  مالس  تیاور  هب  تسا .  هدش  يرای  وا  هک  دنکن  فارـسا  نتـشک  رد 
مالسلا هیلع  نیسح  یهاوخنوخ  هب  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  میتسه ،  وا  يایلوا  ام  و  هدش ،  هتشک  مولظم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 

؛ لوتقم هدوـمرف :  ترـضح  نآ  زین  و   ( . 151 درک (  فارـسا  نتـشک  رد  دوشیم :  هتفگ  هک  ییاج  ات  دـشکیم  ردـق  نآ  سپ  دزادرپیم ، 
اریز تسا )  روصنم  وا  دشکب ( ،  ار  وا  لتاق  ریغ  هک :  تسا  نآ  لتق  رد  فارسا  و  دشابیم ،  مالسلا  هیلع  مئاق  وا  ّیلو  مالسلا و  هیلع  نیسح 

طسق و زا  ار  نیمز  هک  دـباییم  يزوریپ  ترـصن و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  لآ  زا  يدرم  هلیـسو  هب  هکنیا  ات  دوریمن  اـیند  زا  هک 
نیمه هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  رد  يرگید  تیاور  رد  و  دشاب .  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دـنک  رپ  لدـع 
باـتک رد  و   ( . 152 تسین (  فارـسا  دنوش  هتـشک  وا  رطاخ  هب  نیمز  لها  رگا  هدش ،  لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  تسا :  هدـمآ  هیآ 
هاگرد هب  ناگتشرف  دش ،  هتشک  مالسلا  هیلع  نیسح  مّدج  هک  یماگنه  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  عیارـشلا  للع 

هدیزگرب هک  یـسک  زا  يزرویم  تلفغ  ایآ  ارایتخإ ؛ بحاص  اهلإ ؛ دنتـشاد :  هضرع  دندرک و  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادص  لج  ّزع و  دـنوادخ 
مارآ نم  هکئالم  يا  هک :  دومرف  یحو  اهنآ  هب  لج  ّزع و  دنوادخ  سپ  تسا ؟  هدیناسر  لتق  هب  ار  قلخ  نیرتهب  تاهدـیزگرب و  دـنزرف  وت و 
يارب لج  ّزع و  دنوادخ  سپـس  دشاب .  اهتدم  زا  سپ  دنچ  ره  تفرگ ،  مهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  ًامتح  هک  دـنگوس  ملالج  تزع و  هب  دیـشاب ، 
زاـمن هداتـسیا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـندش  هجوتم  دـندش و  لاحـشوخ  هکئـالم  تشادرب  هدرپ  نیـسح  نادـنزرف  زا  ناـماما  يور  زا  ناگتـشرف 

هک تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یفاک  رد  و   ( . 153 مریگیم (  ماقتنا  اهنآ  زا  مئاق  نیا  هب  دومرف :  دـنوادخ  دـناوخیم ، 
هدب هزاجا  ام  هب  اراگدرورپ  دنتفگ :  دندرک و  هلان  تسا  اهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  دش ،  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یتقو  دومرف : 
سپ دـناهدیناسر .  لتق  هب  ار  تاهدـیزُگرب  هتـسناد و  لالح  ار  وت  تمرح  هک  ددرگ  دـیدجت  نیمز  رگید  راب  میزاـس و  دوباـن  ار  قیـالخ  هک 

هب تشادرب ،  ار  اهباجح  زا  یکی  سپس  دیریگ .  مارآ  نم  نیمز  يا  نم و  ياهنامسآ  يا  ناگتشرف و  يا  هک :  دومرف  یحو  اهنآ  هب  دنوادخ 
و مناگتشرف ؛ يا  دومرف :  تفرگ و  ار  اهنآ  زا  مئاق  ینالف  تسد  دندش و  هدهاشم  مالسلا  مهیلع  وا  ّیـصو  هدزاود  دمحم و  نآ  تشپ  هاگان 

لیلج ثدحم  مارملا  ۀیاغ  رد  و   ( . 154 دومرف ( -  ار  باطخ  نیا  هبترم  هس  تسج -  مهاوخ  يرای  نیا  اب  نم ؛ نیمز  يا  و  میاهنامسآ ؛ يا 
؟  ینیبب ار  نانآ  يراد  تسود  ایآ  دمحم ،  يا  دومرف :  یلاعت  دنوادخ  هدـمآ :  نینچ  جارعم  ثیدـح  رد  هّماع  قیرط  زا  ینارحب  مشاه  دـّیس 

یلع و مدـید  هاگان  هب  مدرک  يوس  نآ  هب  يور  نوچ  نادرگ .  يور  شرع  تسار  تمـس  هب  دومرف :  دـنوادخ  اراگدرورپ .  يرآ ،  متفگ : 
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یلع و نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و 
نایم رد  مالسلا -  هیلع  يدهم  ینعی  وا -  و  دنناوخیم ،  زامن  هداتسیا  رون  رد  قرغ  مالسلا  مهیلع  يدهم  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع 
تباث تّجح  وا  دـنگوس  متزع  هب  تسا  وت  ترتع  زا  رئاث  وا  دنتـسه و  اهتّجح  نانیا  دومرف :  دـنوادخ  دوب .  یناشخرد  هراتـس  نوچمه  اـهنآ 
قداص ترضح  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  باحـصا  فصو  رد  راحب  رد  و   ( . 155 تسا (  منانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  مناتـسود و  يارب 

هار نآ  رد  دـنوادخ  هرابرد  یکـش  هنوگ  چـیه  هک  تسا  نهآ  زا  ياهعطق  ناسب  ناشیاهلد  هک  اـیوگ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع 
دنرواین يور  يرهـش  چیه  هب  شیوخ  ياهمچرپ  اب  دـننکرب ،  ياج  زا  ار  اهنآ  دـنرب ،  هلمح  اههوک  رب  رگا  هک  رتتخـس  گنـس  زا  درادـن ، 
كربـت دنـشکیم و  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  بسا  نیز  هب  دناهتـسشن ،  اـهباقع  ناشیاهبـسا  رب  هک  ییوـگ  دـننک  بارخ  ار  نآ  هـکنیا  رگم 
دنهدیم ماجنا  دهاوخیم  هچنآ  دننکیم و  يرای  ار  راوگرزب  نآ  يزابناج  اب  اهگنج  رد  دننزیم ،  هقلح  شترـضح  نوماریپ  و  دنیوجیم ، 

هب تدابع  اب  ار  بش  لسع ،  روبنز  همزمز  نوچمه  دنراد  ياهمزمز  ناشزامن  رد  دـنرادن ،  باوخ  اهبـش  هک  دنتـسه  ینادرم  نانآ  نایم  رد  . 
زینک دننام  دنرادربنامرف ،  ترـضح  نآ  زا  نانآ  دنریـش ،  اهزور  اسراپ و  اهبـش  دناهدامآ ،  ناشیاهبـسا  رب  ناهاگحبـص  دـنناسریم و  حـبص 

تـساوخرد تداهـش  دـنوادخ  زا  نازرل ،  یهلإ  تیـشخ  زا  تسا و  ینارون  ناشیاهلد  دننـشور و  اهغارچ  نوچمه  دوخ .  باـبرا  هب  تبـسن 
 . دشابیم مالـسلا )  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  ِنیَـسُْحلا ( .  ِتاراثل  ای  ناشیاهراعـش :  دنوش ،  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  دنراد  وزرآ  دننکیم و 

طـسوت دـنوادخ  دنباتـشیم ،  دوخ  يالوم  يوس  هب  دوریم ،  اهنآ  زا  رتشیپ  میب  بعر و  هام  کی  رادـقم  هب  دـننک  تکرح  ییوس  هب  هاگره 
ِناگداون دـنک  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  و   ( . 156 دـنکیم (  يرای  ار  ّقح  ماما  ناشیا 

تیاضر ار  رما  نیا  ّتلع  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یثیدح  رد  هتبلا   ( . 157 دناسر (  دهاوخ  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنـشک 
ار نآ  هک  تسا  نآ  دننام  دشاب  یـضار  يزیچ  هب  سک  ره  دـننکیم و  مه  راختفا  اهنآ  هکنیا  هتـسناد و  ناشناردـپ  ياهراک  هب  تبـسن  اهنآ 

 . . ًامُولْظَم َِلُتق  ْنَم  َو  هیآ « :  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 158 ِۀَّجُْحلا (  ِِمئاْقلا  ِیف  َلََزن  امیف  ُۀَّجَحَْملَا  باتک  رد  و  دشاب .  هداد  ماجنا 
وا ّیلو  و  تسا ،  هدرکن  فارـسا  دشکب  ار  نیمز  لها  وا  ّیلو  رگا  هدش ،  لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدمآ   ( . 159 . « ) 

 ( . 160 تسا (  مالسلا  هیلع  مئاق 

میج فرح 

ترضح نآ  ییابیز  لامج و   - 1

هب مدرم  نیرتهیبش  هک  اریز  تسا ،  مدرم  نیرتتروص  شوخ  نیرتابیز و  هیلع  هَّللاتاولـص  نامزلا  بحاـص  ترـضح  اـم  يـالوم  هک  نادـب 
 : تفگ هک  هدـش  تیاور  راّمَع  زا  نآ  ریغ  ینارحب و  دّیـس  هَّجَحَملا ،  باتک  رد  هکناـنچ  دـشابیم ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ 

نوریب ماما  ُهن  نیـسح  ِبلُـص  زا  هک  هتـسب  نامیپ  نم  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  راّمع ،  يا  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ 
ْنَمَف ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصَا  ْنإ  ُْمْتیَأَرَأ  ُْلق  دیامرف « :  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  تسا  نیمه  و  دوشیم ،  بیاغ  مدرم  رظن  زا  اهنآ  نیمهن  و  دروآ ، 
يارب اراوگ  بآ  زاب  هک  تسیک  دورب  ورف  نیمز  هب  همه  تسا ] تایح  هیام  هک   ] بآ رگا  وگب :  نارفاـک ] هب  [ ؛ )  161 ٍنیعَم ( »  ٍءاِمب  ْمُکیتْأَی 
هاگره سپ  دننامیم ؛ مدق  تباث  يرگید  هدعو  دندرگیمرب  ناشهدیقع  زا  ș رگ هک  دوب  دهاوخ  وا  يارب  ینالوط  یتبیغ  درآ .  دیدپ  امش 
هلتاقم لیوأت  يانبم  رب  و  روج ،  ملظ و  زا  تسا  هدـش  رپ  هکنانچ  دـیامنیم  لدـع  طـسق و  زا  رپ  ار  اـیند  دـنکیم و  جورخ  دوش  ناـمز  رخآ 

زا نیدـلا  لاـمک  رد  و   ( . 162 تسا (  نم  هب  مدرم  نیرتهیبـش  ماـنمه و  وا  و  مدومن ،  داـهج  لـیزنت  ياـنبم  رب  نم  هک  روطناـمه  دـنکیم ، 
نیرتهیبش نم ،  هینک  شاهینک  نم و  مان  شمان  تسا ؛ نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف :  هک  تسا  يورم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر 

باهـش هراتـس  دـننام  دـنوشیم ،  هارمگ  نآ  رد  اـهتّما  هک  تشاد  دـهاوخ  یتریح  تبیغ و  تسا ،  تقلخ  قـالخا و  ظاـحل  زا  نم  هب  مدرم 
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ماما زا  باتک  نامه  رد  زین  و   ( . 163 دشاب (  هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دزاسیم  هدنکآ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  سپ  دیآیم . 
نم و ماـن  وا  ماـن  تسا ،  نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  دوـمرف :  هک  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  شناردـپ  زا  قداـص 
زا قیـالخ  هک  ییاـج  اـت  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  یتریح  تبیغ و  تسا ،  نم  هب  مدرم  نیرتهیبـش  قلُخ  ْقلَخ و  رظن  زا  تسا ،  نم  هینک  شاهینک 
زا هکنانچ  دنکیم ،  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  دیآیم و  باهش  هراتس  نوچمه  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  سپ  دندرگ ،  هارمگ  دوخ  نایدا 

سابع نبا  زا  یثیدح  نمض  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  يدنـس  هب  باتک  نامه  رد  زین  و   ( . 164 دشاب (  هدـش  رپ  روج  ملظ و 
تیب لها  مئاق  اهنآ  نیمهن  دنیامنیم ،  ظفح  ارم  ّتیصو  هدرک و  مایق  نم  رما  هب  هک  داد  رارق  یناماما  مالسلا  هیلع  نیسح  تشپ  زا  و  هدمآ : 

ترـضح نآ  یتـسناد  هک  ـالاح   ( . 165 نم (  هب  تبـسن  تسا  مدرم  نیرتهیبـش  راـتفگ  تریـس و  تروـص و  رد  تسا  نـم  تـّما  يدـهم  ، 
نیرتابیز و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  ثیداحا  صن  زا  هدش  تباث  یتسار  هب  هک  نادب  تسا ،  مرکا  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش 

هدروآ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد  ینیلک  مالـسالاۀقث  دـینک :  هجوت  تیاور  نیا  هب  تسا .  هدوب  مدرم  نیرتتروص  شوخ 
تسد و فک  و  هتسویپ ،  مه  هب  شناوربا  و  تشرد ،  هایس و  شنامشچ  یخرـس و  هب  هتخیمآ  دیپس  شراسخر  ادخ  ربمایپ  دومرف :  هک  تسا 

یسک هب  نوچ  دوب ،  گرزب  شاهناش  ود  ناوختسا  دشاب ،  هتخیر  شناتشگنا  رب  الط  ییوگ  هک  ناس  نادب  دوب ،  تشرد  تشوگرپ و  شیاپ 
شفان ات  ولگ  يدوگ  زا  يوم  هتـشر  کی  دومنیم .  هجوت  وا  بناج  هب  ندـب  همه  اـب  تشاد  هک  يدـیدش  یناـبرهم  رطاـخ  هب  درکیم  يور 

ینیب دوب ،  نیمیـس  شاپ  بالگ  ناسب  شیاههناش  ندرگ و  و  دـشاب ،  هدـش  هدیـشک  یطخ  صلاخ  هرقن  هحفـص  هناـیم  هک  راـگنا  هدـییور ، 
يریزارـس هب  ایوگ  هک  تشادیمرب  مدـق  مکحم  نتفر  هار  ماگنه  دـسرب .  بآ  هب  دوب  کیدزن  بآ  ندـیماشآ  ماگنه  هک  تشاد  ياهدیـشک 

یسوط خیـش  تبیغ  باتک  زا  راحب  رد  و   ( . 166 تسا (  هدشن  هدید  وا  لثم  یـسک  ادخ  ربمغیپ  زا  دـعب  هن  لبق و  هن  يراب ؛ دـیآیم ،  دورف 
ُرپ گنر  دیفـس  هک  دزیخیماـپب  ناـمزلارخآ  رد  نم  نادـنزرف  زا  يدرمدار  دومرف :  ربنم  يـالاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدـش  تیاور 

شتـسوپ و گنر  هب  یکی  تسه  شتـشپ  رد  لاخ  ود  گرزب ،  شاهناش  ود  ناوختـسا  ضیرع و  شیاـهنار  هبرف و  شمکـش  تسا ،  یخرس 
تسا يورم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  زا  هّماع  قیرط  زا  و   ( . 167 ملسو (  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمغیپ  لاخ  دننام  يرگید 

 : دومرف هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  زا  زین  و   ( . 168 تسا (  تشهب  لـها  سوواـط  يدـهم ،  دومرف :  هک 
هنوـگ رب  ناوختـسا ، )  تشرد  يوـق و  لیئارـساینب (  ندـب  وا  ندـب  برع و  مدرم  گـنر  وا  گـنر  تسا ،  نـم  نادـنزرف  زا  يدرم  يدـهم 

هک تسا  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  زین  و   ( . 169 تسا (  هدنشخرد  هراتـس  لثم  هک  تسا  یلاخ  شتـسار 
زا مالـسلا  هیلع  ّيِدـْهَْملا  َِمئاْقلا  َيأَر  ْنَمیف  ِِّیلَْولا  ُةَرِْـصبَت  باـتک  رد  و   ( . 170 تسا (  ینیب  کیراب  یناـشیپ و  خارف  اـم  زا  يدـهم  دومرف : 

ترـضح تمدخ  هب  ار  یندـم  میهاربا  نب  لماک  هرّـصقم  هضّوفم و  زا  ياهّدـع  تفگ :  هک  هدرک  لقن  يراصنالا  دـمحا  نب  دـمحم  میعنوبا 
نآ زا  هک  مدیشیدنا  دوخ  اب  دیوگ :  لماک  دنک ،  هرظانم  ترضح  نآ  اب  هک  دنداتسرف  هرماس  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمحموبا 

ترـضح مرورـس  رب  نوچ  و  دشاب .  نم  دننام  شداقتعا  نم و  لثم  شتفرعم  هکنآ  زج  دوشن  تشهب  لخاد  هک  درک  مهاوخ  لاؤس  ترـضح 
یلاح رد  دشوپیم  مرن  ياههماج  یهلا  تّجح  ّیلو و  متفگ  دوخ  اب  تسوا ،  نت  رد  يدیفـس  مرن و  ياههماج  مدید  مدش ،  دراو  دـمحموبا 

نیتسآ مسبت  اب  هاگان  هک  دیامنیم ! یهن  ییاههماج  نینچ  ندیـشوپ  زا  و  مینک ؛ يدردمه  تاساوم و  ینید  ناردارب  اب  دنکیم  رما  ام  هب  هک 
رانک مدیشک و  تلاجخ  امش ،  يارب  نیا  تسادخ و  يارب  نیا  دومرف :  دوب و  شندب  تسوپ  رب  یهایـس  ربز  سالپ  هک  مدید  دز  الاب  ار  دوخ 
راـهچ دودـح  رد  مدـید  یناوجون  تفر و  ـالاب  هدرپ  نآ  زا  ياهشوـگ  هدـیزو و  يداـب  سپ  دوـب ،  هتخیوآ  نآ  رب  ياهدرپ  هک  متـسشن  يرد 

 . نم دّیس  يا  َکیَِّبل  میوگب :  يروف  هک  داتفا  ملد  هب  دیزرل و  مندب  میهاربا ،  نب  لماک  يا  دومرف :  نم  هب  دوب ،  هام  زا  ياهراپ  راگنا  یگلاس 
دیوگب ار  وت  نخـس  و  دشاب ،  وت  دننام  شتفرعم  هکنآ  رگم  دوشیمن  تشهب  دراو  هک  ینک  لاؤس  ادخ  تّجح  ّیلو و  زا  هک  يدمآ  دومرف : 

اهنآ هک  یهورگ  دنوشیم  تشهب  دراو  مسق  ادخ  هب  دنوشیم ،  تشهب  دراو  یمک  هدع  نیاربانب  دومرف :  دـنگوس .  ادـخ  هب  يرآ  متفگ :  . 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  ّتبحم  هقالع و  يور  زا  هک  یموق  دومرف :  دنتـسیک ؟  اهنیا  نم  رورـس  يا  مدرک :  ضرع  دنیوگیم .  هّیقح  ار 
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ياهدمآ نینچمه  دومرف :  دعب  درک و  توکـس  يرادقم  سپـس  دنـسانشیمن .  ار  ترـضح  نآ  لضف  ّقح و  یلو  دنروخیم  مسق  وا  ّقح  هب 
ام دـهاوخب  ادـخ  هچ  ره  سپ  تسا ،  یهلا  ّتیـشم  ّلحم  اـم  ياـهلد  هکلب  دـنیوگیم .  غورد  اـهنآ  یـسرپب .  هضّوفم  ياـهفرح  هراـبرد  هک 

ترـضح سپ  منزب .  ـالاب  ار  نآ  متـسناوتیمن  رگید  نم  تشگرب ،  قباـس  لاـح  هب  هدرپ  هاـگنآ  ُهَّللاءاـشَی .  ْنَا  اـِّلا  َنُؤاـشَت  اـم  َو  میهاوخیم 
زا نم  زا  دعب  تّجح  هک  یلاح  رد  ياهتـسشن ؟  ارچ  میهاربا  نب  لماک  يا  دومرف :  نانکمسبت  دنکفا و  نم  هب  یهاگن  مالـسلا  هیلع  دمحموبا 

ار وا  رگید  نآ  زا  دـعب  متفر و  نوریب  متـساخرب و  سپ  تخاـس .  هاـگآ  ار  وت  ینک  لاؤس  نآ  زا  هک  يدوب  هدـمآ  دوـب و  وـت  نهذ  رد  هچنآ 
تروص شوخ  وا  دننام  تسا :  هدمآ  هدش  لقن  یسوط  خیـش  تبیغ  زا  راحب  رد  هک  یمق  هَّللادیبع  نب  دمحم  نایرج  رد  و   ( . 171 مدیدن ( 

هچ و  مینک .  رکذ  شخب  نیا  ریغ  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دـیاش  ام  تسا و  دایز  ًادـج  ینعم  نیا  رد  رابخا  و   ( . 172 مدیدن (  مادنا  لدتعم  و 
یف ُبْرغَت  ُسْمَّشلا  َو  ِِهنیبَج  ِءایِـض  ْنِم  ُعلْطَی  ُرْدَْبلاَف  ِهِّدَق  ِۀَقاشَر  یلَع  بیـضَْقلا  ُْلثِم  ِِهنْـسُح  ِۀَـیاِهن  یف  َلَماکَت  ٌرَمَق  تفگ :  هکنآ  تفگ  شوخ 
ورـس داشمـش و  هخاش  يدق ز  رتوکین  هام  شلامج ز  نسح  هک  یهم  ِهِْدنِع  ْنِم  اهُّلُک  ِۀَّیِرَْبلا  ُنْسُح  امَّنَاَکَف  ِهِرـسَِاب  َلامَْجلا  َکَلَم  ِهِّدَـخ  ِقئاقَش 
مدرم نسح  هک  ییابیز  هچ  ره  هدروآ  رد  شیوخ  کـلم  هب  رگن  رهم  بورغ  شخرـس  هنوگ  نورد  علاـط  رمق  شینارون  خر  وترپ  رتاـنعر ز 

هکنانچ دنکیم  روهظ  یناهگان  روط  هب  هک ،  دشاب  نیا  رطاخ  هب  دیاش  بقاث :  باهش  هب  ترضح  نآ  هیبشت  هجو  اّما  رسکی و  دوب  وا  زا  ابیز 
نآ رون  باب (  رد  هک  تسا  یتایاور  لامتحا  نیا  رب  دهاش  دشخردیم .  باهـش  هراتـس  دننام  هکنیا  ای  و  هدمآ .  تیاور  دـنچ  رد  ینعم  نیا 

دنوادخ دـنوشیم ،  درط  بقاث  باهـش  اب  هک  روط  نامه  دـنکیم .  عفد  درط و  ار  نیطایـش  هکنیا  رطاخ  هب  ای  و  دـمآ ،  دـهاوخ  ترـضح ) 
هک دیابرب  الاب  ِملِع  زا  دهاوخب  نیطایش )  زا  یـسک (  هکنآ  زج  173 ؛ )  ٌِبقاث ( »  ٌباهِـش  ُهَعَْبتَأَف  َۀَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  ّاِلا  دیامرفیم « :  لاعتم 

 . دنکیم لابند  ار  وا  نازورف  یباهش 

ترضح نآ  تسد  رب  ام  يزور  نایرج   - 2

 . تشذگ ینعم  نیا  نایب  رد  یبلاطم  باتک  مّوس  شخب  رد 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  داهج   - 3

دهاجم راوگرزب  تسا :  هدـمآ  نینچ  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هک  ییاعد  رد 
جورخ كانبـضغ  فسأت و  اـب  هاوخنوخ ،  وا  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ترـضح  زا  راـحب  رد  و   ( . 174 رگشالت ( 

و تسوا ،  مادنا  رب  دوب  هدیشوپ  دحا  زور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  ینهاریپ  قلخ ،  نیا  رب  دنوادخ  بضغ  رطاخ  هب  دنکیم 
175 دزاسیم (  هتشپ  هتشک  زا  هام  شش  ات  دراذگیم و  هناش  رب  ریشمش  تسوا ،  اب  ربمغیپ  راقفلاوذ  ریـشمش  هغباس و  هرز  باحـس و  همامع 

نانآ اـب  و  176 ؛ )  ِهَِّلل ( »  ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  ُنوُکَی  َو  ًۀَْـنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  لاـعتم « :  دـنوادخ  هدومرف  هراـبرد  ترـضح  ناـمه  زا  و  ( . 
هکنآ زا  سپ  هدـماین  زوـنه  هیآ  نیا  لـیوأت  دوـمرف :  هک  تسا  لوـقنم  ددرگ .  ادـخ  يارب  نید  یماـمت  دـشابن و  ياهنتف  هـکنیا  اـت  دـیگنجب 

اهنآ زا  دوب  هدـمآ  نآ  لـیوأت  رگا  هک  دوب ،  هداد  تصخر  ار  ناـنآ  شباحـصا  دوخ و  جاـیتحا  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
ریـشب زا  و   ( . 177 دنامن (  یقاب  یکرـش  چیه  رارقرب و  لج  ّزع و  دنوادخ  دـیحوت  هکنیا  ات  دوشیم  گنج  اهنآ  اب  یلو  دـشیمن ،  هتفریذـپ 

دوخ هب  دوخ  دنک ،  مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  هاگ  ره  دـنیوگیم :  اهنآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  لاّبن 
رگا تسا ،  وا  تسد  هب  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  هن ؛ دومرف :  دزیریمن ؟  نوخ  مه  تماـجح  کـی  ردـق  هب  دوشیم و  تسرد  شیارب  روـما 

دولآ و نوخ  شیاهنادند  هک  تشگیم  عقاو  رما  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  يارب  دشیم  تسرد  دوخ  هب  دوخ  روما  یسک  يارب 
 ( هدش هتسب  نوخ  قلع = (  قرع و  امـش  ام و   [ هک دسر  ییاج  هب  راک   ] تسوا تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  هن ؛ دش ،  هتـسکش  شیناشیپ 
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كاـپ و  نوخ ،  ینعی :  هدـمآ -  تیاور  نتم  رد  هک  قـلع -  میوـگیم :   ( . 178 دیـشک ( -  یناـشیپ  هب  یتسد  و  مینک -  كاـپ  هرهچ  زا  ار 
 - دزاسیم يراج  ار  اهنوخ  هک  ییاهتحارج  ای  و  دـنک ،  قرع  ناسنا  دوشیم  ثعاب  هک  تسا  اهجنر  اهتنحم و  زا  هیانک  نوخ  قرع و  ندرک 

هَّللاتاولص یلع -  نب  نیسح  هب  تفگ :  هک  تسا  تیاور  باّشخلا  یسیع  زا  نیدلا  لامک  رد  و  هدرک . -  رکذ  هللا  همحر  یـسلجم  هکنانچ 
شردپ رطاخ  هب  هک  تسا   ( 179 دیرش (  دیرط و  نامه  رمأ  بحاص  یلو  هن ؛ دومرف :  دیتسه ؟  رما  نیا  بحاص  امش  مدرک :  ضرع  هیلع - 

 : ) دـیامرفیم هکنیا  میوگیم :  دراذـگیم .  هناش  رب  هام  تشه  اـت  ار  دوخ  ریـشمش  دراد ،  ار  شیومع  هینک  هک  تسا ،  هاوخنوخ  رُوتْوَم و 
تـسا لوقنم  رذـنملا  نب  نسح  زا  يرگید  تیاور  رد  هکنانچ  تسا  رفعجوبا )  ترـضح (  نآ  ياههینک  زا  یکی  دراد : )  ار  شیومع  هینک 

 . دش دلوتم  دمحموبا  ترـضح  يارب  يدولوم  هناخ  رد  بشید  هک  هدژم  تفگ :  نم  هب  دمآ و  مدزن  حـتفلایبا  نب  ةزمح  يزور  تفگ :  هک 
دمحم تفگ :  تسیچ ؟  شمان  متفگ :  دوش ،  هقیقع  دنفـسوگ  دصیـس  وا  يارب  زا  هک  درک  رما  و  میرادب ،  یفخم  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  و 

یلع نب  دمحم  رفعجوبا  ترضح  رب  تفگ :  هک  تسا  يورم  ملـسم  نب  دمحم  زا  زین  و   ( . 180 تسا (  رفعجوبا  شاهینک  دوشیم و  هدیمان 
درک و نخـس  زاغآ  دوخ  ترـضح  نآ  منک ،  لاؤس  وا  زا  دـمحم  لآ  مئاق  هرابرد  متـساوخیم  هک  یلاح  رد  مدـش  لخاد  مالـسلا  هیلع  رقاب 

فسوی و  یتم ،  نب  سنوی  تسه :  تهابش  ربمغیپ  جنپ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  مئاق  رد  ملـسم  نب  دمحم  يا  دومرف : 
هفاـیق عضو و  رد  تبیغ  زا  تشگزاـب  یتـم :  نب  سنوی  هب  تهابـش  مهیلع ، -  هَّللاتاولـص  دـمحم -  و  یـسیع ،  و  یـسوم ،  و  بوقعی ،  نب 

شردپ رب  رما  ندش  لکـشم  ناردارب و  زا  ندنام  یفخم  ماع و  صاخ و  زا  تبیغ  بوقعی :  نب  فسوی  هب  تهابـش  و  يریپ .  ّنس  رد  یناوج 
تبیغ ندش  ینالوط  مادم و  ندیسرت  یـسوم :  هب  تهابـش  اّما  و  شناوریپ .  نادناخ و  شردپ و  وا و  نیب  تفاسم  یکیدزن  دوجو  اب  بوقعی 
هزاجا لج  ّزع و  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـندید  هک  یناوارف  ياهیراوخ  اهتیذا و  زا  وا -  زا  سپ  شنایعیـش  یگتـسخ  تدـالو و  ندـنام  یفخم  و 
یهورگ هدشن و  دلوتم  دنتفگ :  یهورگ  هک  وا  هرابرد  تافالتخا  یسیع :  هب  تهابش  و  دومرف . -  شیرای  دییأت و  نمشد  رب  داد و  شروهظ 

 : ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  شّدج  هب  تهابـش  اّما  و  تسا .  هدش  مادعا  هتـشک و  دنتـشادنپ :  ياهّدـع  و  هدرم ،  دـنتفگ : 
چیه و  دوشیم ،  يرای  بعر  ریـشمش و  اب  وا  اهتوغاط و  اهراّبج و  لوسر و  ادـخ و  نانمـشد  نتـشک  حالـس و  اـب  ماـیق  ندیـشک و  ریـشمش 

و ناضمر ،  هام  رد  ینامسآ  هحیص  و  ینامی ،  جورخ  و  ماش ،  زا  ینایفس  جورخ  وا :  مایق  ياههناشن  هلمج  زا  و  ددرگیمنرب ،  وا  زا  یمچرپ 
 ( . 181 دنک (  ادن  شردپ  وا و  مان  هب  نامسآ  يوس  زا  هک  ياهدنهد  زاوآ 

مالسا دیحوت و  رب  هملک  عمج   - 4

ریغ ۀّجحملا و  باتک  رد  دیامنیم .  عمج  يوقت  رب  ار  نانخـس  هکنآ  تساجک  يْوقَّتلا ؛ یَلَع  ِۀَِملَْکلا  ُعِماج  َْنیَا  تسا :  هدمآ  هبدن  ياعد  رد 
هدمآ دشخب .  يرترب  نید  همه  رب  ار  وا  هکنآ  يارب  182 ؛ )  ِهِّلُک ( »  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  هیآ « :  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  نآ 

 ) دوش دنلب  نآ  رد  ِهَّللاُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا َو  اَِّلا  َهِلا  تداهش ال  گناب  ماش  حبـص و  ره  هکنیا  رگم  دنامن  يدابآ  چیه  هک  ییاج  ات  دومرف :  هک 
تسا هدمآ  ماهتفرگ )  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  ماهتفگ  ریسفت  رد  هک  یبلاطم  نیرتشیب  هتفگ :  هک  یـسک  نامه  سابع (  نبا  زا  و   ( . 183

ات دوش .  هدیورگ  مالسا )  ینعی  ّقح (  هب  هکنآ  رگم  دنامن ؛ یشیک  بحاص  ینارصن و  يدوهی و  هک  یتقو  رگم  دریذپیمن  ققحت  هیآ  نیا  : 
هیزج هکنیا  ات  دوََجن و  ار  ناـبنا  شوم  هکنیا  اـت  و  دنـشاب ،  ناـما  رد  رگیدـکی  زا  راـم ،  ناـسنا و  ریـش ،  واـگ و  گرگ ،  دنفـسوگ و  هکنیا 

َهِرَک َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  دیامرفیم « :  هک  لاعتم  دنوادخ  هدومرف  تسا  نامه  دوش و  هتـشک  كوخ  هتـسکش و  بیلـص  هتـشادرب و 
مئاق مایق  ماگنه  نیا  و  دشابن .  ناشدنیاشوخ  ناکرـشم  هک  دـنچ  ره  دـشخب ،  يرترب  نید  همه  رب  ار  وا  هکنآ  يارب  184 ؛ )  َنوُکِرْشُْملا ( » 
لزان هجرف  هَّللا  لّجع  دّمحم  لآ  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  تسا :  هتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  و   ( . 185 دوب (  دهاوخ  مالسلا  هیلع 

ْنَم َمَلْسأ  َُهل  َو  هیآ « :  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوخ  ریسفت  رد  هک  تسا  تیاور  یـشاّیع  زا  ۀّجحملا  باتک  رد  و  تسا .  هدش 
هک هدروآ  تسا .  میلست  وا  يارب  هاوخان  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هکنآ  ره  و  186 ؛ )  ًاهْرَک ( »  َو  ًاعْوَط  ِضْرَـألا  َو  ِتاومَّسلا  ِیف 
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ِهَّللاُلوُسَر ٌدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  تداهـش ال  نآ  رد  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  ینیمز  چیه  دـنک  مایق  هجرف  هَّللالجع  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : 
 . دمآ دهاوخ  هَّللاءاشنا  زین  رگید  یضعب  تشذگ و  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  دایز  ًادج  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  و   ( . 187 دوشیم (  مالعإ 

نانمؤم ریاس  نایّنج و  ناگتشرف و  زا  نید  نارای  ندش  عمج   - 5

زا دروآ .  دـهاوخ  ار  امـش  یگمه  دـنوادخ  دیـشاب  هک  اجک  ره  188 ؛ )  ًاـعیمَج ( »  ُهَّللا  ُمُِکب  ِْتاَـی  اُونوُکَت  اـمَْنیَا  همیرک « :  هیآ  ریـسفت  رد 
ادخ هب  دنیاهنآ  دومرف :  سپس  رفن ،  دنچ  هد و  دصیس و  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  ینعی  هدمآ :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح 

مهیلع شدنزرف  نیـسحلا و  نب  یلع  ترـضح  زا  و   ( . 189 يزییاپ (  ياهربا  دننامه  دـنوشیم  عمج  تعاس  کی  رد  هَّللا  و  هدودـعم ؛ تّما 
تسا نیا  دنوشیم و  رضاح  هّکم  رد  مدهدیپس  دوقفم و  ناشباوختخر  زا  هک  دنتسه  یهورگ  نادوقفم ؛ دندومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  و   ( . 190 دنتسه (  مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  اهنآ  و  ًاعیمَج »  ُهَّللا  ُمُِکب  ِْتاَی  اُونوُکَت  امَْنیَا  هیآ « :  ینعم 
ُمُِکب ِْتاَی  اُونوُکَت  امَْنیَا  هک « :  تسا  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  زا  ناگدـنوش  دوقفم  ّقح  رد  هیآ  نیا  دومرف :  هک  تسا  تیاور 
یلاح رد  دننیشنیم ،  ربأ  رب  زور  رد  ناشیا  زا  یـضعب  و  دننکیم ،  حبـص  هّکم  رد  سپ  دنوشیم  دوقفم  ناشباوختخر  زا  نانآ  ًاعیمَج »  ُهَّللا 

ناشنامیا اهنآ  زا  کیمادک  موش  تیادـف  دیـسرپ :  لّضفم  دـنوشیم .  هتخانـش  ناشبسن  بَسح و  ناشردـپ و  مان  هب  ناشمان و  هب  نانآ  هک 
هک تسا  تیاور  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  و   ( . 191 دنیـشنب (  ربا  رب  زور  رد  هکنآ  دومرف :  تسا ؟  رتمکحم 

وکین هچ  و   ( . 192 دیامنیم (  عمج  وا  يوس  هب  ار  ام  نایعیش  دالب  اهرهـش و  همه  زا  دنوادخ  دزیخاپب ،  ام  مئاق  یتقو  مسق  ادخ  هب  دومرف : 
َْکنِم َناک  ْدَق  ام  َّلَج  ْدَق  َو  ًأَْجلَم  َو  ًافْهَک  ِناسحِْالِاب  َْتلز  الَف  ْرتِس  یف  َنیّبِحُْملا  َْنَیب  اِهب  َْتعَمَج  ٍۀَمِْعِنب  َنیمِرَکْالَأ  َْنباَی  َتدُج  ْدََقل  دناهدورس : 

تناسحا اب  هتسویپ  سپ  يدرک .  عمج  یششوپ  رد  ار  تنابحم  همه  نآ ؛ اب  هک  يدومرف  لذب  ار  یتمعن  اهنیرتهب ،  دنزرف  يا  هتبلا  ِرْکُّشلا  ِنَع 
تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  راحب  رد  و  تسا .  رتالاب  يرازگـساپس  زا  هدز  رـس  وت  زا  هچنآ  قیقحت  هب  هک  یـشاب  أجلم  هانپ و 

؟  ناگتـشرف نیا  مامت  تشاد :  هضرع  ِبلغت  نب  ناـبا  دـنیآیم .  دورف  هتـشرف  هدزیـس  دصیـس و  هتـشرف و  رازه  یـس  وا  رب  دومرف :  هک  تسا 
هک ییاهنآ  و  دش ،  هدنکفا  شتآ  هب  هک  یماگنه  دندوب  میهاربا  اب  هک  یناگتشرف  دندوب و  یتشک  رد  حون  اب  هک  یناگتـشرف  يرآ .  دومرف : 

دوخ يوس  هب  ار  يو  دنوادخ  هک  یماگنه  دندوب  یسیع  اب  هک  ییاهنآ  و  تفاکش ،  لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  یماگنه  دندوب  یـسوم  اب 
دورف یپ  رد  یپ  هک  ياهتـشرف  رازه  و  دـندوب ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  اـب  هک  يرادـناشن  هتـشرف  رازه  راـهچ  و  درب ،  ـالاب 
امهیلع یلع  نب  نیسح  هارمه  هب  ات  دندمآ  دورف  هک  ياهکئالم  رازه  راهچ  و  دندوب ،  رَْدب  رد  هک  ياهتـشرف  هدزیـس  دصیـس و  و  دندمآیم ، 
تمایق زور  ات  دنتسه  نایرگ  دولآرابغ و  ناشیرپ و  ترضح  نآ  ربق  رانک  اهنآ  دشن ،  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  یلو  دننک  دربن  نانمشد  اب  مالـسلا 

وا لابقتـسا  هب  اـهنیا  هکنیا  رگم  دـنکن  تراـیز  ار  ترـضح  نآ  سک  چـیه  دوـشیم ،  هدـناوخ  روـصنم  هک  تـسا  ياهتـشرف  ناـنآ  سیئر  ، 
رگم دورن  ایند  زا  سک  چیه  و  دنوریم ،  شتدایع  هب  هکنیا  رگم  تسین  يرامیب  چیه  و  دننکیم ،  تعیاشم  ار  وا  عادو  ماگنه  ای  دنوریم و 
هجرف هَّللالجع  مئاق -  مایق  رظتنم  نیمز  رد  اهنیا  همه  و  دننکیم ،  ترفغم  بلط  وا  يارب  گرم  زا  سپ  دـنرازگیم و  زامن  شندـب  رب  هکنآ 

اهنت وا  لّضفُم ،  يا  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّـضفم  ثیدـح  رد  و   ( . 193 دـسر (  ارف  شروهظ  ماگنه  ات  دنتـسه  - 
نوچ سپ  دـسریم  ارف  وا  رب  بش  ییاهنت  لاح  رد  و  ددرگیم ،  هبعک  دراو  اهنت  دوریم و  ییاهنت  هب  ادـخ  هناـخ  يوس  هب  دوشیم و  رهاـظ 

لیئربج سپ  دنیآیم  دورف  وا  رب  لّکشتم  فوفص  رد  ناگتـشرف  لیئاکیم و  لیئربج و  دنکفا ،  هیاس  بش  یهایـس  دور و  باوخ  هب  ناگدید 
رب تسد  سپ  دوشیم ،  ارجإ  تروتـسد  هتفریذپ و  تنامرف  نم  رورـس  يا  ِزیاج ؛ »  َكُْرمَا  َو  ٌلُوبْقَم  َُکلْوَق  يدِّیَـس  ای  درادیم « :  ضورعم 

دمح َنیِلماْعلا ؛ »  ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءآشَن  ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُءَّوبَتَن  َضْرَْألا  اَنَثرْوَا  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَـص  يذَّلا  ِهَِّللُدْـمَْحلَا  دـیوگیم « :  دـشکیم و  شتروص 
 ، میهد رارق  دوخ  هاگلزنم  میهاوخ  هک  تشهب  ياج  ره  تخاس ،  ام  ثاریم  ار  نیمز  درک و  افو  اـم  هراـبرد  شیوخ  هدـعو  هب  هک  ار  يادـخ 
 ) نم يابقن  يا  دـیامرفیم :  و  دـشکیم ،  يدایرف  دتـسیایم و  ماقم  نکر و  نایم  هاگنآ   ( . 194 تسا (  وکین  هچ  ناگدـننک  لمع  شاداپ 
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رب نم  يرای  يارب  مروهظ -  زا  شیپ  ار -  امـش  دـنوادخ  هک  یناسک  يا  و  نم ،  صاخ  ناگتـسباو  يا  و  ترـضح )  نآ  شترا  ناگدرکرس 
اهبارحم و رد  هک  یلاح  رد  دسریم  اهنآ  شوگ  هب  ترـضح  نآ  دایرف  سپ  دـییآ .  نم  دزن  تبغر  تساوخ و  اب  هدرک ،  هریخذ  نیمز  يور 

خـساپ ترـضح  نآ  هب  سپ  دسریم ،  نانآ  همه  شوگ  هب  ادص  کی  نامه  و  دـنراد ،  رارق  نیمز  برغ  قرـش و  رد  دوخ  ياهباوختخر  رب 
 ، دنوشیم رـضاح  ماقم  نکر و  نیب  وا  هاگـشیپ  رد  ندز  مه  رب  مشچ  کی  ضرع  رد  و  دنباتـشیم ،  ادص  نآ  يوس  هب  و  دـنهدیم ،  تبثم 

يور هب  هک  ینمؤم  ره  رون  نآ  زا  هک  دوشیم ،  هدیـشک  نامـسآ  ات  نیمز  زا  يدومع  دننام  هک  دنکیم  رما  رون  هب  لج  ّزع و  دـنوادخ  سپ 
ات ددرگیم ( .  دونـشخ  رون  نآ  هب  نینمؤم  سوفن  سپ  ددرگیم ،  راکـشآ  شاهناـخ  نورد  زا  يروـن  درک و  دـهاوخ  هدافتـسا  تسا  نیمز 

اجنآ رد  ار  شنادـناخ  زا  يدرم  هکلب  لّـضفم  يا  هن ،  دومرف :  دوشیم ؟  میقم  هّکم  رد  اـیآ  نم  رورـس  يا  تشاد : )  هضرع  لّـضفم  هکنیا 
ددرگیم زاب  ترضح  نآ  سپ  دنـشکیم ،  ار  وا  و  دننکیم ،  هلمح  درم  نآ  هب  دنک  تکرح  هّکم  زا  هاگره  سپ  دزاسیم ،  دوخ  نیـشناج 

يدهم يا  دنرادیم :  هضرع  و  دننکیم ،  عرـضت  هیرگ و  دنـشاب ،  هدنکفا  ریز  هب  رـس  ناسرت و  هک  یلاح  رد  دنیآیم ،  شتمدـخ  هب  ناشیا 
اهنآ رب  دـهدیم و  رادـشه  هدومن و  هظعوم  تحیـصن و  ار  ناـنآ  ترـضح  نآ  سپ  مینکیم ،  هبوت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ 

زا شدوخ  نارای  سپ  دنـشکیم ،  ار  وا  دـنربیم و  شروی  نیـشناج  نآ  رب  مه  زاـب  یلو  دـنکیم ،  تکرح  هراـبود  دراـمگیم و  نیـشناج 
و دروایب .  نامیا  هکنآ  رگم  دـیراذگن ،  یقاب  ار  یـسک  اهنآ و  يوس  هب  دـیدرگزاب  دـیامرفیم :  دتـسرفیم و  اهنآ  يوس  هب  ار  ابقن  نایّنج و 
هب هک  اریز  متـشگیمزاب .  اـهنآ  يوـس  هب  امـش  اـب  متـسه  تمحر  نآ  نم  و  دریگیم ،  ارف  ار  همه  راـگدرورپ  تمحر  هک  دوـب  نیا  هن  رگا 

یکی نت  دص  زا  مسق  ادخ  هب  دننکیم  تعجارم  نانآ  يوس  هب  سپ  دندرک .  عطق  نم  ناشدوخ و  يادخ  دوخ و  نیب  ار  اهرذع  اهنیا  قیقحت 
دهاوخ اجک  مالـسلا  هیلع  يدهم  هناخ  نم  دّیـس  يا  متفگ :  دیوگیم ،  لّضفم  دنامیمن .  یقاب  یکی  رازه  زا  ادخ  هب  مسق  دـنامیمن .  یقاب 

و نآ ؛ عماج  دجـسم  وا  ییاورنامرف  مکح و  سلجم  هفوک و  ترـضح  نآ  تموکح  يارـس  دومرف :  دـنوشیم ؟  عمج  اـجک  ناـنمؤم  دوب و 
 . تسا فجن  دیفس  حّطسم و  فاص و  نیمزرس  ترضح  نآ  ياهتولخ  ياج  و  هلهـس ؛ دجـسم  نیملـسم  مئانغ  میـسقت  لحم  لاملا و  تیب 
 ، دـنامیمن یقاب  ینمؤم  چـیه  ادـخ  هب  مسق  يرآ ؛ دومرف :  دوب ؟  دـنهاوخ  هفوک  رد  نینمؤم  همه  ایآ  نم  يالوم  يا  تشاد :  هضرع  لّضفم 

و دسریم ،  مهرد  رازه  ود  هب  بسا  کی  هاگباوخ  رادـقم  هک  دـسریم  ییاج  هب  راک  و  دوب .  دـهاوخ  نآ  یلاوح  رد  ای  نآ  رد  هکنیا  رگم 
نادمه ياههطخ  زا  عبـس  نیمز  دیرخیم و  الط  بجو  کی  تمیق  هب  ار  عبـس  نیمز  زا  بجو  کی  شاک  يا  دـننکیم :  وزرآ  مدرم  رتشیب 

رادید ترایز و  دوب »  دهاوخ  نآ  یلاوح  رد  ای  نآ  رد  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  ینمؤم  چیه  زا «  روظنم  دیاش  میوگیم :   ( . 195 تسا ( 
 : هملک هک  دراد  مه  لامتحا  و  دننکیم »  وزرآ  مدرم  رتشیب  هک « :  تسا  يدعب  هلمج  نیا ،  رب  دهاش  و  یگـشیمه .  هن  دـشاب ؛ ترـضح  نآ 

ترضح زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  یتیاور  رد  هکنانچ  دنوشیم .  قاتـشم  لیامتم و  نآ  يوس  هب  ای  ینعی  دشاب .  اْهَیلإ  َّنَحْوَا  ِفیحْـصَت  اهیلاوَح 
ترـضح هک  هدش  لقن  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  لّوا  ینعم  دّیؤم  و  تسا .  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعوبا 

ای دشاب  نآ  رد  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  ینمؤم  چیه  دوشیم ،  دراو  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 
هجرف یلاعت  هَّللالجع  هیلع و  هَّللاتاولـص  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  دزن  نینمؤم  هک  نیا  رب  لـیالد  هلمج  زا  و   ( . 196 دنک (  رفـس  نآ  هب 
هدروآ مالـسلا  هیلع  يداه  دـمحم  نب  یلع  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  زا  نیدـلا  لامک  رد  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  دـنوشیم ،  عمج 
اهزور اب  ینعی  ْمُکیداُعتَف ؛ »  َمایَْالا  اوُداـُعت  ـال  هک « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیاـمرف  ینعم  هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  هک :  تسا 

نیمز اهنامـسآ و  ام  ببـس  هب  میتسه ،  اـم  ماـیا  زا  روظنم  يرآ ؛ دومرف :  دـش .  لاؤس  درک ،  دـنهاوخ  ینمـشد  امـش  اـب  هک  دـینکن  ینمـشد 
نسح هبنشود )  نینثإ (  نینمؤملاریما ؛ مان  هبنشکی )  دَحَا (  و  تسا ؛ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  مان  هبنش )  ْتبَـس (  سپ  تساپرب ، 
رفعج نب  یسوم  هبنشراهچ )  ءاِعبْرَأ (  و  قداص ؛ دمحم  نب  رفعج  رقاب و  یلع  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  هبنـش )  هس  ءاُثْلث (  و  نیـسح ؛ و 

هک تسوا  يوس  هب  دشابیم و  مدنزرف  دنزرف  هعمج  و  نسح ؛ مدـنزرف  هبنـشجنپ )  سیمَخ (  و  نم ؛ یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  و 
ینعم تسا  نیا  و  دشاب ،  هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  نامه  و  دـنوشیم ،  عمج  ّقح  هورگ 
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 ( . 197 درک (  دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  ترخآ  رد  هک  دینکن  ینمشد  اهنآ  اب  ایند  رد  هکنیا  مایا و 

 ( 198 لوقع (  عمج   - 6

رـس رب  ار  شتـسد  دـنوادخ  دزیخاپب  ام  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  ترـضح  زا  نیدـلا  لاـمک  رد 
هدمآ رخآ ،  هلمج  ياج  هب  جئارخ  باتک  رد  و   ( . 199 ددرگیم (  لماک  ناشیرابدرب  ملح و  عمج و  ناشاهلقع  سپ  دهدیم  رارق  ناگدنب 
انُِمئاق َماق  اذِا  دومرف « :  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و  ددرگ . »  لماک  ناشقالخا  و  تسا « 

ناگدنب رـس  رب  ار  شتـسد  دنوادخ  دنک ،  مایق  ام  مئاق  هاگره  ْمُهُمالْحَا ؛ »  ِِهب  ْتَلُمَک  َو  ْمُُهلوُقُع  اِهب  َعِمُجَف  ِدابِْعلا  ُِسُؤر  یلَع  ُهَدَـی  ُهَّللا  َعَضَو 
ای شتسد »  ِریمض «  تسا :  هتفگ  لوقعلا  ةآرم  رد  یـسلجم  همالع   ( . 200 ددرگ (  لماک  ناشیرابدرب  عمج و  ناشیاهلقع  سپ  دـهد .  رارق 

ریخا ضرف  ربانب  تسا و  يزوریپ  تردق و  ای  تقفـش  تمحر و  زا  هیانک  ضرف ؛ ود  ره  ربانب  مالـسلا و  هیلع  مئاق  هب  ای  ددرگیمرب و  ادخ  هب 
ترـضح نآ  هکنیا  لوا :  تسا :  لمتحم  هجو  ود  هب  عمج و . . .  ناشیاهلقع  سپ  دومرف :  هکنیا  و  هیاـنک ،  هن  دوریم ،  تقیقح  لاـمتحا  ، 
دوشیم عمج  اهنآ  زا  مادـک  ره  لقع  هکنیا  مود :  تشاد .  دـنهاوخن  یفالتخا  چـیه  رگید  هک  دـنکیم  عمج  ّقح  هب  رارقا  رب  ار  ناشیاشلقع 

لقع یناسفن  ياوق  یگدـنکارپ  رطاخ  هب  رگید  هک  دـننک ،  یهارمه  نآ  اب  و  دـندرگ ،  لقع  ِمیلـست  یناویح  ياهورین  یناسفن و  ياوق  ینعی 
 ) ریمض و  ددرگیمرب ،  ْدَی )  هب (  اِهب )  ریمض (  و  دسریم ،  رظن  هب  رتحیحص  لوا  هجو  یلو  دناهتفگ ؛ روط  نیا  یضعب  دوشیمن ،  هدنکارپ 
رپ میوـگیم :   ( . 201 تسا (  لـقع  ینعم  هب  ْملِح  عمج  مـالحا  و  ددرگیمرب ،  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هب  اـی  تسا ،  طوـبرم  َعَـضَو )  هب (  ِِهب ) 
رد هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  ینعم  نیا  رب  لیلد  و  ددرگیمرب ،  مالـسلا  هیلعمئاق  هب  ُهَدَـی )  رد (  ریمـض  هک  تسا  حـضاو 

یهلا تساوخ  تیشم و  هاگره  سپ  دنناخرچیم ،  شیارب  ناهد  هک  دسریم  یسک  هب  رما  نیا  دومرف :  هک  هدمآ  یفاک  رد  يرگید  ثیدح 
 . دهدیم رارق  شتّیعر  رس  رب  وا  زا  یتسد  دنوادخ  سپ  هدش ؟  عقاو  هک  تسیچ  نیا  دنیوگ :  مدرم  و  دنکیم .  جورخ  دبای  ققحت  وا  رد 

فرح ح

مالسا زا  ترضح  نآ  تیامح   - 1

زا راحب  رد  دوشیم و  هتـسناد  میاهدرک ،  نایب  ترـضح  نآ  گنج  داهج و  هب  عجار  هک  یبلاـطم  زا  مالـسا  میرح  زا  راوگرزب  نآ  تیاـمح 
زا فعض و  هب  ور  هتسویپ  امش  نید  منیبیم  ایوگ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  خیش 
 ( 202 تیبلالها (  ام  زا  يدرم  رگم  دنادرگیمنزاب  امش  رب  ار  نآ  یسک  دز و  دهاوخ  اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  و  داهن ،  دهاوخ  نتفر  نیب 

 . یلاعَت ُهَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  مولع  فشک  ترضح و  نآ  ياخس  رد  ثیدح  نیا  مامت  . 

نیفلاخم اب  ترضح  نآ  گنج )  برح (   - 2

نابز رب  مالـسا  هملک  هک  یناسک  اهنآ و  زا  تسا  معا  گنج  یلو  تسا  نارفاـک  هب  تبـسن  داـهج  هک  تسا  نیا  داـهج  گـنج و  ناـیم  قرف 
گنج دـنوادخ  اب  هک  یناـسک  يازـس  اـنامه  203 ؛ )  َهَّللا ( »  َنُوبِراـُحی  َنیذَّلا  ُءازَج  اـمَّنِا  براـحم « ،  هب  طوـبرم  هـیآ  هکناـنچ  دـنراد - . 

هک تسا  لوقنم  ینامعن  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  لاقم  نیا  رب  دـهاش  لاح  ره  هب  و  دراد .  تلالد  ینعم  نیا  رب  نآ  ریغ  و  دـننکیم . . . 
ام مئاق  یتقو  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدروآ  لیـضف  زا  دوخ  دنـس  هب 
؟  روطچ متفگ :  دـنکیم ،  دروخرب  اـهیتحاران  هب  دـید  تیلهاـج  مدرم  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هچنآ  زا  رتـشیب  دزیخاـپب 

صفحه 80 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


تب تروـص  هب  ياهتخت  بوـچ و  گنـس و  هک  یلاـح  رد  دـش  ثوـعبم  مدرم  يوـس  هب  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دوـمرف : 
 ، وا هیلع  اهنآ  یگمه  هک  دیآ ،  یمدرم  يوس  هب  دزیخاپب و  یلاح  رد  هجرف ،  هَّللا  لّجع  ام  مئاق  یلو  دندرکیم .  شتسرپ  و  دندیـشارتیم ، 
 ، ترــضح نآ  هـیلع  سپ  هدـمآ :  ترــضح  ناـمه  زا  يرگید  تـیاور  رد  و   ( . 204 دـننکیم (  جاـجتحا  هدومن و  لـیوأت  ار  هَّللا  باـتک 

رهـش و هدزیـس  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  راوگرزب  نامه  زا  و   ( . 205 دـننکیم (  هلتاقم  ترـضح  نآ  اب  نآ  يانبم  رب  لیوأت و  ار  هَّللاباتک 
؛ هّیماینب ماش ؛ لها  هنیدم ؛ لها  هّکم ؛ لهَا  دنزیتسیم :  ترضح  نآ  اب  مه  اهنآ  و  دنکیم ،  گنج  اهنآ  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  تسا  هفیاط 

رقاب رفعجوبا  ترضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و   ( . 206 ير (  لها  دْزأ و  ِهلِهاب ؛ ینِغ ؛ هّبض ؛ بارْعَا ؛ اهدرک ؛ ناسیمَد ؛ لها  هرصب ؛ لها 
دمحم زا  یتّنس  فسوی و  زا  یتّنس  یسیع و  زا  یتّنس  یـسوم و  زا  یتّنـس  هویـش و  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع 

دوشیم هتفگ  شاهرابرد  هکنیا  یـسیع ،  زا  اّما  و  تسا .  رذـحرب  ناسرت و  هکنیا  یـسوم ،  زا  ّتنـس  اـما  تسه .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
شور ریشمش و  اب  مایق  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  زا  اّما  و  تسا .  تبیغ  نادنز و  فسوی ،  زا  اّما  و  دش .  هتفگ  یسیع  هرابرد  هچنآ 

دیامنیم لیامح  هناش  رب  تسار و  تسد  اب  هام  تشه  ات  ار  دوخ  ریشمش  هاگنآ  ددرگ ،  راکشآ  شراثآ  و  دنکیم ،  يوریپ  ار  ترضح  نآ 
هک تسناد  دهاوخ  هنوگچ  متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  ریـصبوبا  ددرگ .  یـضار  لج  ّزع و  دـنوادخ  ات  تشک  دـهاوخ  ار  نانمـشد  هتـسویپ  و 
هک هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لّضفم  ثیدح  رد  و   ( . 207 دنکفایم (  شلد  رد  محر  دنوادخ  دومرف :  هدش ؟  یضار  دنوادخ 
لآ يا  هک  دروآیمرب :  داـیرف  دراد ،  هک  یحیـصف  ناـیب  اـب  دـنکیم و  جورخ  ملید  فرط  زا  هک  يورـشوخ  درمناوج  نآ  ینَـسَح  دوـمرف : 
رد یهلا  ياههنیجنگ  سپ  دنکیم .  ادن  دشاب )  هبعک  دارم  دیاش  حیرض (  نوماریپ  زا  هکنآ  و  ار ،  لاح  ناشیرپ  دنمدرد  دینک  تباجا  دمحا 

راوس و کباچ  ياهبـسا  رب  نهآ  ياهعطق  دـننامه  ینادرم  هکلب  تسین ،  هرقن  الط و  زا  هک  ییاهجنگ  هچ  دـنیامنیم ،  تباجا  ار  وا  ناـقلاط 
دوجو ثول  زا  نیمز  ياهاج  رتشیب  هک  یلاح  رد  دوشیم -  هفوک  دراو  هکنیا  ات  دناسریم  لتق  هب  ار  نارگمتـس  هتـسویپ  تسد و  هب  اههبرح 

شباحـصا ینـسح و  دّیـس  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ربخ  سپ  دـهدیم .  رارق  دوخ  تماقا  لحم  ار  اجنآ  تسا -  هتـشگ  كاپ  نانیدیب 
وا مینیبب  میورب  دـییایب  دـیوگیم :  هدـمآ ؟  دورف  اـم  ورملق  رد  هک  تسیک  نیا  ربـمغیپ ،  دـنزرف  يا  دـنیوگیم :  وا  هب  باحـصا  دـسریم ، 
نآ شنارای  هب  هک  دیوگیم  ار  نخـس  نیا  تهج  نیدب  و  تسا ،  يدهم  وا  دنادیم  ینـسح  دّیـس  مسق  ادـخ  هب  هک  یتروص  رد  تسیک - ، 

دمحم لآ  يدهم  وت  رگا  دیوگیم :  هاگنآ  دسریم ،  مالسلا  هیلع  يدهم  هب  هکنیا  ات  دیآیم  نوریب  ینسح  سپ  دناسانـشب . -  ار  ترـضح 
و باحـس )  همامع (  و  ترـضح ؟  نآ  لضاف )  ِهرز (  هماج و  رتشگنا و  ربمغیپ و  تّدج  ياصع  وک  سپ  یتسه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

هیلع ناـنمؤمریما  فَحـصم  و  قاُرب )  ادـخ (  لوسر  لیـصا  بسا  و  روُفْعَی )  غـالا (  و  لُدـْلُد )  ِرطاـق (  و  ءابـضغ )  ِرتـش (  و  عوبری )  ِبسا ( 
یتخـس گنـس  رد  دریگیم و  ار  ربمغیپ  ياـصع  هاـگنآ  دـهدیم ،  ناـشن  وا  هب  ار  اـهنیا  ماـمت  باـنج  نآ  سپ  تساـجک ؟  اـهنیا  مالـسلا ، 

دوخ باحـصا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تلیـضف  يراوـگرزب و  هک  تسا  نآ  راـک  نیا  زا  شروـظنم  دـهدیم ،  گرب  يروـف  دراـکیم ، 
مینک تعیب  امش  اب  ات  هدب  ار  تتسد  ربمغیپ  دنزرف  يا  ربکا ؛ هَّللا  درادیم :  هضرع  ینسحدیس  سپس  دننک .  تعیب  ترـضح  نآ  اب  ات  دنایامنب 
 ) = فحاصم نابحاص  رفن  رازه  لهچ  رگم  دنیامنیم ،  تعیب  شباحـصا  ینـسح و  دّیـس  دنکیم ،  زارد  ار  شتـسد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ، 
نیا اب  تسا .  گرزب  رحـس  کی  راک  نیا  دـنیوگیم :  و  دـننزیم ،  زابرـس  ندرک  تعیب  زا  هک  دـنفورعم  هیدـیز  هب  هک  بوتکم )  ياهنآرق 

شدوخ يوریپ  هب  تحیـصن و  ار  اهنآ  هدـمآ و  فرحنم  هفئاـط  فرط  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دـنوشیم ،  زیوـالگ  مه  اـب  رکـشل  ود  نخس 
ریـشمش مد  زا  ار  همه  سپ  دهدیم  اهنآ  نتـشک  هب  روتـسد  ترـضح  نآ  و  دـنیازفایم ،  دوخ  نایغط  رفک و  رب  اهنآ  یلو  دـنکیم ،  توعد 

 ، ددرگ ناشترـسح  هیام  دـیراذگب  دـیریگن ،  ار  ناـنآ  ياـهنآرق  دـیوگیم :  دوخ  باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  سپـس  دـننارذگیم . 
رایـسب هراب  نیا  رد  رابخا   ( . 208 دـندرکن (  لمع  نآ  قباطم  و  دـندوب ،  هدومن  فیرحت  هداد و  رییغت  هدرک و  لیدـبت  ار  نآ  هک  هنوگناـمه 

 . یلاعَت هَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  نیرفاک )  لتق  ثحب (  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  جح   - 3

رد لاس  ره  رما  نیا  بحاص  تفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرْمَع  نامثع  نب  دمحم  زا  یحیحـص  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  قودـص  خـیش 
زا میوگیم :   ( . 209 دنـسانشیمن (  یلو  دننیبیم ،  ار  وا  اهنآ  دسانـشیم و  ار  اهنآ  دنیبیم ،  ار  مدرم  سپ  دوشیم ،  رـضاح  جح  مسارم 

ترـضح زا  هیقف  رد  هک  تسا  یثیدـح  ادـخ  هناخ  ّجـح  تهج  زا  جاّجح  يارب  ندرک  اعد  تباجتـسا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  هلمج 
ار مدرم  ياههرهچ  هک  دتسرفیم  ار  هتشرف  ود  لاعتم  دنوادخ  دوش  هفَرَع  هاگماش  هک  یماگنه  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص 

نـالف دـیوگیم :  يرگید  هب  هتـشرف  ود  نآ  زا  یکی  دـنباین ،  دوب  هداد  تداـع  جـح  هب  ار  شدوخ  هک  یـسک  هاـگره  سپ  دـنک ،  وجتـسج 
ینغ ار  وا  هدش  شندـمآ  زا  عنام  رقف  رگا  اراگدرورپ  دـیوگیم :  سپ  دـنادیم .  رتهب  ادـخ  دـهدیم :  باوج  تسا ؟  لاح  هچ  رد  صخش 

زرمایب و ار  وا  سپ  هتفر  ایند  زا  رگا  و  شخب ،  افش  ار  وا  هدش  شندماین  ببـس  يرامیب  رگا  و  يامرف ،  ادا  وا  زا  دراد  ضرق  رگا  و  نادرگ ، 
دـشاب هداد  تداع  جـح  هب  ار  شدوخ  هک  یـسک  يارب  ندرک  اـعد  بابحتـسا  رب  دـنکیم  تلـالد  ثیدـح  نیا   ( . 210 ياـمرف (  شتمحر 

 . یلاعَت ُهَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ .  دهاوخ  تسا  طوبرم  ینعم  نیا  هب  هک  یبلطم  رضخ  هب  ترضح  نآ  تهابش  ثحب  رد  و  تسین ،  یفخم  هکنانچ 

ترضح نآ  دوجو  هب  نیمز  یگدنز  تایح و   - 4

َدَْعب َضْرَْالا  ییُْحی  َهَّللا  َّنَا  اوُمَلِْعا  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش 
دمحم لآ  مئاق  هب  ار  نیمز  دنوادخ  ینعی  دومرف :  درک .  دهاوخ  هدنز  نآ ،  ِگرم  زا  سپ  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  دـینادب  211 ؛ )  اِهتْوَم ( » 

تاـیآ و اـم  هک  یتـسار  هب  ِتاـیْآلا ؛ »  ْمَُکل  اَّنََّیب  ْدَـق  نیمز « ،  لـها  متـس  روج و  زا  سپ  ینعی  دـیامرف ،  حالـصا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
میهارباوبا ترـضح  زا  و   ( . 212 َنُولِقْعَت ( »  ْمُکَّلََعل  دـینک «  لُّقعت  هک  دـشاب  میدومن ،  نایب  امـش  يارب  دـمحم -  لآ  مئاق  هب  ار -  اـههناشن 

ینادرم لج  ّزع و  دـنوادخ  هکلب  ناراب ،  هلیـسو  هب  هن  دومرف :  اـِهتُْوم ؛ »  َدـَْعب  َضْرَاـْلا  ِییُْحی  هیآ « :  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
 ) تسا رتدـنمدوس  ناراب  زور  لهچ  زا  نآ  رد  دـح  هماقا  و  تلادـع .  ندـش  هدـنز  ییاپرب و  رطاخ  هب  دوشیم  اـیحا  نیمز  سپ  دزیگنایمرب 

دوش اـپ  رب  نیمز  رد  هک  ّدـح  کـی  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  تفگ :  هک  تسا  تیاور  ریدـس  زا  رهاوـج  رد  و   ( . 213
هیلع قداص  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  هک  تسا  تیاور  یبلح  زا  هّجحملا  باـتک  رد  و   ( . 214 ناراب (  زور  بش و  لـهچ  زا  تسا  رتهزیکاـپ 

هلیـسو هب  ینعی  دومرف :  خساپ  رد  ترـضح  دیـسرپ :  اِهتْوَم ؛ »  َدـَْعب  َضْرَْالا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنَا  اوُمَلْعا  لاعتم « :  دـنوادخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا 
 ( . 215 متس (  روج و  زا  سپ  تلادع 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ملح   - 5

 . یلاعَت ُهَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  بانج  نآ  يوخ  قلخ و  نایب  نمض  رد 

ترضح نآ  روهظ  هب  ادخ  يایلوا  زا  یعمج  ندش )  هدنز  تایح (   - 6

 . یلاعَت ُهَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  نون  فرح  رد  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  عفن  ثحب  رد 

ام هب  تبسن  ترضح  نآ  یتسود )  ّبح (   - 7

هویم فطل  هک  اریز  دوشیم ،  حـضاو  زین  بانج  نآ  یتسود  تشذـگ  ءات  فرح  رد  اـم  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  فطل  هراـبرد  هک  یثحب  زا 
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ناسحا همه  لاح  ره  هب  تشذگ .  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  ام ؛ ِناگدرم  عییـشت  و  دنزرف ؛ رب  ردـپ  ّقح  موس ؛ شخب  رد  نینچمه  تسا .  ّتبحم 
ّتبحم هکنیا  یشاب  لفاغ  دیابن  هک  ار  هتکن  کی  یلو  یلاعَت .  ُهَّللا  ءاش  ْنِا  تسا  ام  هب  تبـسن  شتبحم  هجیتن  هرمث و  ام  ّقح  رد  ترـضح  نآ 

داب وت  رب  یهاوخیم ،  ار  راوگرزب  نآ  ّتبحم  رگا  سپ  تسین ،  لج  ّزع و  دنوادخ  هب  تبـسن  ام  تعاطا  نامیا و  تهج  زا  زج  ام  ّقح  رد  وا 
دنوادخ هک  دوب  یهاوخ  یناسک  زا  هک  ینک  ینمـشد  يو  اب  تیذا و  ار  وا  دنوادخ  اب  ندرک  تفلاخم  اب  هک  ادابم  و  یلاعت ،  يادخ  تعاطا 

هک نانآ  هتبلا  216 ؛ )  ًانیهُم ( »  ًاباذَع  ْمَُهلَّدَعَا  َو  ِةَرِخآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِا  تسا « :  هدومرف  اهنآ  هرابرد 
و تسا .  هدومن  هدامآ  ياهدننک  راوخ  باذع  ناشیارب  و  تسا ،  هدرک  ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  دـنرازآیم ،  ار  شلوسر  ادـخ و 

کیدزن یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  تعاطا ؛ اب  زج  هدـنب  دومرف :  یفعج  رباج  هب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالـسلاراد  رد 
 ، دنک تیـصعم  ار  دنوادخ  هک  ره  و  تسام .  ّیلو  تسود و  دشاب ،  ادخ  رادربنامرف  عیطم و  هکنآ  تسین ،  ام  اب  شتآ  زا  يرود  دوشیمن ، 

تعاطا هک  روط  نامه  هتبلا  تسا .  دایز  هنیمز  نیا  رد  رابخا  دیآیمن .  تسد  هب  هانگ  زا  يرود  لمع و  اب  زج  ام  تیالو  و  تسام .  نمـشد 
مالسلا هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  یفاک  رد  هکنانچ  تسا  نآ  لاوز  هیام  تیـصعم  نینچمه  دوشیم  ّتبحم  بجوم  لاعتم  دنوادخ 

هریبک هاـنگ  لـهچ  هکنیا  اـت  تسه  وا  رب  رپـس  لـهچ  هکنیا  رگم  تسین  ياهدـنب  چـیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :  هک  هدـمآ 
یحو ناگتـشرف  هب  لاعتم  دـنوادخ  هاگنآ  دوشیم ،  هتـشادرب  وا  زا  اهرپس  دـش  بکترم  هریبک  تیـصعم  لـهچ  هاـگره  سپ  دوش ،  بکترم 

؛ دنکیمن راذگورف  ار  یتشز  چیه  وا  اّما  دـنناشوپیم  دوخ  ياهلاب  اب  ار  وا  ناگتـشرف  سپ  دـیناشوپب .  دوخ  ياهلاب  اب  ارم  هدـنب  هک  دـنکیم 
ناگتـشرف هاـگنآ  دـنک .  وگزاـب  مدرم  يارب  ار  شدوـخ  تشز  ياـهراک  راـختفا ،  اـب  هک  يّدـح  هـب  اـت  دوـش ،  بـکترم  ار  نآ  هـکنیا  رگم 

دهدیم ماجنا  هچنآ  زا  میـشکیم  تلاجخ  ام  و  دش ،  بکترم  هکنیا  ات  درکن  اهر  ار  یتشز  یهن و  چیه  وت ،  هدنب  نیا  ادنوادخ  دنیوگیم : 
عورـش صخـش  نآ  دـش ،  ماجنا  یعـضو  نینچ  نیا  هاگره  و  دـیرادرب .  وا  زا  ار  دوخ  ياهلاب  هک  دـنکیم  یحو  لج  ّزع و  دـنوادخ  سپ  . 

نیا اراگدرورپ  دنرادیم  هضرع  ناگتشرف  و  دوشیم .  هراپ  نامسآ  رد  وا  ششوپ  ماگنه  نیا  رد  سپ  تیبلا .  لها  ام  اب  ینمشد  هب  دنکیم 
هک درکیمن  رما  ار  امـش  دوب  يزاین  وا  رد  ار  يادـخ  رگا  دـنکیم  یحو  اهنآ  هب  لـج  ّزع و  دـنوادخ  سپ  دـنام ؟  شـشوپ  نودـب  وت  هدـنب 

 ( . 217 دیریگرب (  وا  زا  ار  ناتیاهلاب 

ّقح هب  ترضح  نآ  مکح   - 8

 - امش دجسم  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  رد 
ییاهریشمش اهنآ  رب  دنتسین .  ناشدادجا  ناردپ و  زا  اهنآ  دننادیم  هّکم  لها  هک  دمآ ،  دهاوخ  درم  هدزیـس  دصیـس و  هّکم -  دجـسم  ینعی 

ادن يداو  ره  هب  هک  دتسرفیم  يداب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  دیاشگیم ،  هملک  رازه  هک  هدش  هتشون  ياهملک  ریشمش  ره  رب  هک  تسا 
و  ( . 218 دبلطیمن (  دهاش  هنّیب و  نآ  رب  و  دنکیم ؛ تواضق  مالـسلا  امهیلع  نامیلـس  دوواد و  تواضق  هب  هک  تسا  يدهم  نیا  دـنکیم : 

چیه دزیخاپب ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هَّللادبعوبا  تفگ :  هک  هدـش  لقن  وا  زا  باتک  نامه  رد  زین 
وا رد  و  هتـسیاشان .  حلاصان و  ای  تسا  حلاص  ایآ  هک  دسانـشیم  ار  وا  هکنیا  رگم  دزیخنرب  شهاگـشیپ  هب  نامحر  دنوادخ  ناگدنب  زا  کی 

تبیغ باتک  زا  راحب  رد  و   ( . 219 دشابیم (  تربع  تریصب و  يارب  یهار  رارقرب و  تیآ  نیا  تسا ،  نادنمشوه  نارادناشن و  يارب  یتیآ 
مئاق ترـضح  ییایاضق  رد  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دیمحلادبع  نب  یلع  دـّیس 

 ، تسا مدآ  تواضق  نآ  و  دنیامنیم ،  راکنا  در و  ار  نآ  دناهدز ،  ریشمش  شتمدخ  رد  هک  یناسک  زا  یضعب  دنکیم  تواضق  مالسلا  هیلع 
تسا و مالـسلا  هیلع  دوواد  تواضق  هک  دـنکیم  یتواضق  هرابود  سپـس  دـننزیم .  ار  ناشندرگ  دـنروایب و  ار  اهنآ  دـهدیم  روتـسد  سپ 
 . دنزیم ار  ناشندرگ  دروآیم و  شیپ  ار  اهنآ  هک  دننکیم  راکنا  ضارتعا و  دناهدز ،  ریـشمش  ترـضح  نآ  هارمه  هک  یناسک  زا  ياهّدـع 

ترـضح نآ  شیپاشیپ  رد  هک  یناسک  زا  يرگید  هورگ  سپ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تواضق  نآ  دـنکیم و  یتواضق  موس  راب  سپس 

صفحه 83 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


هک دـنکیم  یتواضق  مراهچ  هبترم  هاگنآ  دـنزیم .  ار  ناشندرگ  دروآیم و  ولج  ار  اـهنآ  سپ  دـننکیم .  در  لاکـشا و  دـناهدز ،  ریـشمش 
 ( . 220 دیامنیمن (  راکنا  وا  هیلع  سک  چیه  سپ  دشابیم ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تواضق 

نطاب هب  بانج  نآ  مکح   - 9

هیلع قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  ینامعن  زا  راحب  رد  هکنانچ  دنکیم ،  نطاب  هب  مکح  شملع  ياضتقم  هب  هیلع  هَّللاتاولـص  ترـضح  نآ 
یهن رما و  وا  هب  ترـضح  نآ  و  هداتـسیا ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تمدخ  هب  درم  هک  لاح  نامه  رد  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا 

 . دننزب ار  شندرگ  دهدیم  روتسد  دننادرگیمرب ،  بانج  نآ  يور  شیپ  هب  ار  وا  سپ  دننادرگزاب ،  ار  وا  دهدیم :  نامرف  هاگان  دنکیم ، 
هیلع قداص  ماما  ترـضح  زا  یملید  داـشرا  زا  و   ( . 221 ددرگ (  كانمیب  ترـضح  نآ  زا  هکنیا  زج  دنامن  یـسک  برغ  قرـش و  رد  سپ 
مکح دوواد  ترضح  مکح  هب  مدرم  نایم  رد  دنک ،  مایق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا 

رد هچنآ  هب  ار  یموق  ره  و  دیامرف ،  يرواد  دوخ  ملع  هب  سپ  دنکیم ؛ ماهلا  ار  وا  یلاعت  يادخ  درادن ،  هنّیب  دهاش و  هب  يزاین  دـیامرفیم ، 
َِکلذ یف  َّنِا  دیامرفیم « :  ناحبس  دنوادخ  دهدیم  صیخـشت  هناشن  هب  نمـشد  زا  ار  دوخ  تسود  دهدیم و  ربخ  دناهتـشاد ،  یفخم  نطاب 

رـس رب  نآ  و  تسه ،  يزیمآتربع  ياـههناشن  ناـناد  تراـشا  يارب  رما  نیا  رد  هتبلا  222 ؛ )  میقُم ( »  ٍلیبَسبل  اـهَّنِا  َو  َنیمَّسوَتُْمِلل *  ٍتاـیَآل 
 ، دزیخاپب مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  هدـش  تیاور  هریغملا  نب  هَّللادـبع  زا  و  تسا .  رادـیاپ  یهار 

دنزیم ار  ناشندرگ  درادیم و  اپب  بیترت  نامه  هب  ار  رگید  رفن  دصناپ  سپـس  دنزیم ،  ار  ناشندرگ  درادیم و  اپب  ار  شیرق  زا  رفن  دصناپ 
ناشدوخ و زا  يرآ ،  دومرف :  تسه ؟  ردـق  نیا  اـهنیا  هرامـش  ماـگنه  نآ  رد  اـیآ  مدیـسرپ :  دـهدیم .  ماـجنا  ار  راـک  نیا  راـب  شـش  اـت  ، 

یلـصا يانب  ّدـح  هب  ات  ار  مارحلادجـسم  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  و   ( . 223 ناشناوریپ ( 
دزیوآیم و هبعک  يالاب  دیامنیم  عطق  ار  هبیشینب  تسد  دنادرگیمزاب و  هدوب  نآ  رد  ًاقباس  هک  ییاج  هب  ار  میهاربا  ماقم  دنکیم و  مدهنم 

لتق ياهـشخب  رد  یلاعَت  هَّللا  ءاش  ْنِا  تشذـگ و  ًاقباس  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  میوگیم :   ( . 224 دناهبعک (  نادزد  اهنیا  دـسیونیم :  نآ  رب 
 . دمآ دهاوخ  یبلاطم  زین  قافن  رفک و  ياهانب  مده  نارفاک و 

فرح خ

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قلخ   - 1

 : دومرف دنکفا و  یهاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفگ :  هک  هدمآ  لئاووبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  راحب  رد 
دهاوخ ار  يدرم  وا  لسن  بلُص و  زا  دنوادخ  و  دیمان ،  دّیس  ار  وا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  نانچمه  تسا  دّیـس  مدنزرف  نیا 

متـس ندومن  راکـشآ  ّقح و  ندناریم  مدرم و  هیحان  زا  تلفغ  ماگنه  هب  تسوا ،  هیبش  يوخ  تقلخ و  رد  تسامـش  ربمایپ  مانمه  هک  دـیرفآ 
وا و  دنوشیم ،  لاحشوخ  اهنامسآ  نانکاس  لها و  وا  جورخ  اب   ( 225 دوشیم ( ،  هدز  شندرگ  دنکن  جورخ  رگا  ادخ  هب  دنکیم ،  جورخ 
 : دومرف هک  هدمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  نیفلاخم  قیرط  زا  و   ( . 226 ینیب و ( . . .  کیراب  خارف و  یناـشیپ  تسا  يدرم 
زا یـضعب  و  تسا .  نم  دننام  شَیوُخ  قلخ و  نم و  مان  شمان  هک  دزیگنایمرب  ار  يدرم  دنوادخ  دـشاب ،  هدـنامن  ایند  زا  زور  کی  زج  رگا 

هیّجـس و ینعم  هب  هدـمآ -  تغل  ياهباتک  رد  هکناـنچ  قلُخ - :  و  دوش .  هعجارم  اـجنآ  هب  تشذـگ ،  ترـضح  نآ  لاـمج  شخب  رد  راـبخا 
ربمایپ هب  ترضح  نآ  تهابش  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  قلخ  دننام  ترـضح  نآ  قلُخ  هکنیا  زا  روظنم  نیاربانب  تسا  تفص 

زا هّمغلا  فشک  ّفلؤم  لقن  بلطم  نیا  دـیؤم  نآ .  لاثما  ترـشاعم و  نسح  صوصخ  رد  هن  تسا  هدیدنـسپ  ياـهوخ  تافـص و  مومع  رد 
هیلع هللا  یلـص  ادخلوسر  شیامرف  هتفگ :  ثیدح  نیا  ندروآ  زا  دعب   ( 227 بلاطلا (  ۀیافک  باتک  رد  هک  تسا  یماش  فسوی  نب  دـمحم 
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 ، تسا راّـفک  زا  ادـخ ،  نید  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـقتنا  زا  اـههیانک  نیرتـهب  زا  تسا )  نم  دـننام  شیوخ  قـلخ و  هک (  ملـسو  هلآو 
رد وـت  و  228 ؛ )  ٍمیظَع ( »  ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  دومرف « :  لاعتم  دـنوادخ  تسا  هدوب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  روطناـمه 

شیادـخ هک  یـسیع -  نب  یلع  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  دـنمزاین  جاتحم و  هدوزفا :  سپـس  ياهتـسارآ .  یمیظع  یقلخ  کـین  رب  تقیقح 
هدناماو قلخ  ینعم  رد  هنوگچ  تسین  مولعم  تسا ! بجعت  ياج  اههیانک . . .  نیرتهب  زا  هتفگ  هکنیا  دیوگ :  دهد -  شرارق  تشذـگ  دروم 

مرک زا  دوشیم ،  لماش  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  قالخا  مامت  تسا و  ماع  هکنآ  لاح  و  هدومن ،  رصحنم  ماقتنا  هب  ار  نآ  و 
شدوخ راـتفگ  رب  لـیلد  ار  هیآ  هکنآ  رتبیجع  ماهدومن ،  شرامـش  باـتک  نیا  لوا  رد  هک  یتاـیقالخا  زا  تعاجـش و . . .  ملح و  ملع و  و 

 ( . 229 تسا ( ! هدروآ 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  میب )  فوخ (   - 2

مایق زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مدینـش  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد 
رد و   ( . 230 دسرتیم (  ندش  هتـشک  زا  ینعی  درک -  دوخ  مکـش  هب  هراشا  و  دـسرتیم -  وا  دومرف :  ارچ ؟  متـشاد :  هضرع  تسا .  یتبیغ 

دوب دهاوخ  یتبیغ  شمایق  زا  شیپ  ناوج  نآ  يارب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  مدینش  تفگ :  هک  هدمآ  هرارز  زا  يرگید  ثیدح 
کش شتدالو  رد  هک  تسا  وا  رَظتنم و  تسوا  هرارز و  يا  دومرف :  سپس  درک -  هراشا  شمکـش  هب  و  دسرتیم -  دومرف :  ارچ ؟  متفگ :  . 

دوب ردام  مکـش  رد  هک  یلاح  رد  دنیوگیم :  اهنآ  زا  یـضعب  و  تفر ،  ایند  زا  هدنامزاب  نودب  شردپ  دـنیوگیم :  یـضعب  سپ  دـننکیم ، 
ار هعیش  هک  دراد  تسود  لج  ّزع و  دنوادخ  هکنیا  رگم  دش ،  دلوتم  شردپ  توف  زا  شیپ  لاس  ود  دنیوگیم  یضعب  و  درک ،  توف  شردپ 

كرد ار  نامز  نآ  رگا  مدیسرپ  دیوگیم :  هرارز  دوشیم .  زاغآ  لطاب  لها  مُّهوت  کیکشت و  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  سپ  دنک ،  ناحتما 
َْمل ْنِا  َکَّنِاَف  َکَسْفَن  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  ناوخب « :  ار  اـعد  نیا  يدرک  كرد  ار  ناـمز  نآ  رگا  هرارز  يا  دومرف :  مهد ؟  ماـجنا  یلمع  هچ  مدرک 
ْنِا َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَتَّجُح  ْفِرْعَا  َْمل  ََکلوُسَر  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِاَف  ََکلوُسَر  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَِّیبَن  ْفِرْعَا  َْمل  َکَـسْفَن  یْنفِّرَُعت 

ار تربماـیپ  يدوب  هدناسانـشن  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  نک  اسانـش  دوخ  هب  ارم  وـت  اراـگدرورپ  ینید ؛ »  ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَـتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل 
 ، متخانـشیمن ار  وت  تّجح  يدرکیمن  یفّرعم  نم  هب  ار  دوخ  لوـسر  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تلوـسر  وـت  اراـگدرورپ  متخانـشیمن ، 
رد میوگیم :   ( . 231 مدوب (  هارمگ  دوخ  نید  زا  يدناسانشیمن  نم  هب  ار  تتّجح  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  تّجح  اراگدرورپ 

َکَِّیبَن یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َْکفِرْعَا ،  َْمل  َکَسْفَن ،  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَـف  َکَـسْفَن  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  هدـمآ « :  تروص  نیا  هب  اـعد  نیا  يرگید  ثیدـح 
هب ار  تدوخ  ایادـخ  ینید ؛ »  ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  ُّطَق ،  ُْهفِرْعَا  َْمل  َکَِّیبَن ،  یْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف 
هب ار  تربمایپ  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تربمایپ  ایادخ  مدوب ،  هتخانـشن  ار  وت  يدوب ،  هدناسانـشن  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  ناسانـشب  نم 

منید زا  يدناسانـشیمن  نم  هب  ار  وا  وت  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  تّجح  ایادخ  متخانـشیمن ،  ار  وا  زگره  يدوب  هدناسانـشن  نم 
رب تتّجح  زا  ار  تنیمز  راـگدرورپ  يا  وت  و  هدـمآ :  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  ياهبطخ  نمـض  یفاـک  رد  و   ( . 232 مدـشیم (  هارمگ 
زا سپ  تناتـسود  ددرگن و  لطاب  وت  تّجح  ات  مانمگ ،  ناـسرت  اـی  دوشن ،  تعاـطا  هک  دـشاب  رهاـظ  هچ  يراذـگیمن  یلاـخ  تناگدـیرفآ 
نم دنزرف  نیمجنپ  وا  دومرف :  هک  تشذگ  یتیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  مود  شخب  رد   ( . 233 دندرگن (  هارمگ  تیاده 

هک هدمآ  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  و  شدوخ .  رب  سرت  رطاخ  هب  ینالوط  تسا  یتبیغ  ار  وا  تسا 
زا ياهویش  میهاربا و  زا  ياهویش  مدآ و  نامردپ  زا  ياهویـش  تسه ،  شور  هویـش و  ربمغیپ  تفه  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  رد  دومرف : 
زا اّما  و  رمع ،  لوط  حون  مدآ و  زا  اّما  مهیلع ،  هلآ و  هیلع و  هَّللایلص  دمحم  زا  ياهویش  بّویا و  زا  ياهویش  یسیع و  زا  ياهویـش  یـسوم و 
زا اّما  و  وا ،  هرابرد  مدرم  نداتفا  فالتخا  هب  یـسیع  زا  اّما  و  تبیغ ،  سرت و  یـسوم  زا  و  مدرم ،  زا  يرود  تدـالو و  ندوب  یفخم  میهاربا 
زا باتک  ناـمه  رد  و   ( . 234 ریـشمش (  اب  مایق  جورخ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  زا  اّما  و  ناحتما ،  ءالتبا و  زا  دـعب  جرف  بّویا 
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یـسوم و زا  یتّنـس  تسه ،  ربمغیپ  راهچ  زا  ّتنـس  راهچ  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح 
تبیغ  ] نادنز فسوی  زا  اما  ندوب و  ناسرت  یسوم  زا  اّما  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  زا  یتّنس  فسوی و  زا  یتّنس  یـسیع و  زا  یتّنس 

 ) ریشمش اب  مایق  جورخ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  زا  اّما  و  دشاب -  هدرمن  هک  یلاح  رد  هدرم -  دوشیم  هتفگ  هکنیا  یـسیع  زا  ]و 
مالـسلا هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  باتک  ناـمه  رد  و   ( . 235

امـش زا  ماگنه  نآ  سپ  236 ؛ )  َنیلَـسْرُْملا ( »  َنِم  ینَلَعَج  َو  ًاـمْکُح  ّیبَر  یل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  تفگ « :  دـهاوخ  دزیخاـپب 
باتک نامه  رد  زین  و   ( . 237 داد (  رارق  ناگداتسرف  زا  ارم  تخومآ و  تمکح  نم  هب  دنوادخ  سپ  مدیسرت  امـش  زا  هک  یتقو  مدرک  رارف 

زا شیپ  مالسلا  هیلع  مئاق  يارب  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ترـضح  مدینـش :  تفگ  هک  هدمآ  هرارز  زا  دوخ  دنـس  هب 
 ( . 238 درک ( -  هراشا  دوخ  ندرگ  مکـش و  هب  و  دسرتیم -  دومرف :  ارچ ؟  مدرگ  تنابرق  متـشاد :  هضرع  تسه ،  یتبیغ  دنک  مایق  هکنآ 
ِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللاَدَعَو  هفیرـش « :  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّجحَملا  باتک  رد  و 

َنوُکِرُْـشی ینَن ال  ُُدبْعَی و  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَْالا 
 ، دـهد تفالخ  نیمز  رد  هک  هداد  هدـعو  دـنروآ  ياجب  حـلاص  لمع  دـنراد و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  239 ؛ )  ًاْئیَـش ( »  یب 

و دنادرگ ،  ذفان  ّطلسم و  اج  همه  رب  هدیدنسپ  نانآ  يارب  هک  ینید  و  دندش ،  دوخ  ناینیـشیپ  نیـشناج  هتـشذگ  ناربمایپ  حلاص  مما  هکنانچ 
شتـسرپ كرـش  هنوگ  چـیه  نودـب  دـننک و  تدابع  ارم  هک  دـیامرف  اطع  لماک  ینمیا  نانمـشد ،  زا  ساره  سرت و  زا  سپ  نانمؤم  همه  رب 

 ( . 240 وا (  باحصا  مئاق و  ینعی  دومرف :  هک  هدمآ  دنیامن . 

ناناملسم رب  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تفالخ   - 3

یلـص مرکا  ربمغیپ  زا  هّماع  قیرط  زا  رثألا  ۀیافک  باتک  رد  هک  یتیاور  زین  تشذـگ و  دـنک  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  موس  شخب  رد 
 ، دنتسه نیسح  لسن  زا  نانآ  نت  ُهن  دنرفن ،  هدزاود  نم  زا  دعب  يافلخ  دومرف :  هک  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
نآ زا  باـتک  ناـمه  رد  و   ( . 241 ناشنانمـشد (  لاح  هب  ياو  ناتـسود و  لاح  هب  اشوخ  سپ  تسا ،  ناـنآ  يدـهم  مئاـق و  ناـشیا  نیمهن 

هزاجا لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  تسا  یماگنه  نآ ،  دزیخاپب و  ام  زا  ّقح  رب  مئاق  هکنیا  اـت  دوشیمن  اـپرب  تماـیق  دومرف :  هک  هدـمآ  ترـضح 
هب ادخ ،  ناگدـنب  يا  ار  ادـخ  ار  ادـخ  سپ  ددرگ ،  كاله  دـیامن  فلخت  هک  ره  دـبای و  تاجن  دـنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  سپ  دـیامرف ، 

قیرط زا  همغلا  فشک  زا  راـحب  رد  هک  یتـیاور  و   ( . 242 تسا (  هَّللا  ۀفیلخ  وا  هک  اریز  دشاب .  فرب  خـی و  يور  دـنچ  ره  دـییایب  وا  يوس 
يربا شرس  رب  هک  یلاح  رد  دنکیم  جورخ  يدهم  دومرف :  دنکیم  تلالد  نآ  رب  هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  هّماع 
لوسر ترـضح  زا  هّماـع  قیرط  زا  زین  و   ( . 243 دینک (  يوریپ  وا  زا  تسا  هَّللا  ۀـفیلخ  يدـهم  نیا  دـنکیم :  ادـن  يدانم  نآ  رد  هک  تسه 

نآ تسا ،  هفیلخ  دـنزرف  کـی  ره  هک  دـنوشیم  هتـشک  نت  هس  امـش  جـنگ  راـنک  رد  دوـمرف :  هک  تسا  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
چیه هک  دنشکب  يروط  هب  ار  امش  و  دیآ ،  دیدپ  قرشم  تمـس  زا  هایـس  ياهمچرپ  هک  ماگنه  نآ  ات  دسریمن  نانآ  زا  کی  چیه  هب  بصنم 

قیقحت هب  دینک ،  تعیب  وا  اب  دیورب  دیدینش  ار  وا  ربخ  هاگره  دمآ ،  دهاوخ  يدهم  ادخ  هفیلخ  سپـس  دنـشاب .  هتـشکن  عضو  نادب  ار  یموق 
 ( . 244 تسا (  یهلا  رگتیاده  هفیلخ  وا  هک 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  هب  مولع  متخ   - 4

ْنِم ام  َو  ُهُحَْتفَا  اَنَا  َو  اَّلإ  ٍْملِع  ْنِم  ام  ُلـیمُک  اـی  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هدـش :  تیاور  مالـسلاراد  رد  هک  لـیمک  ثیدـح  رد 
نآ مئاق  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  چیه  منآ و  هدننک  حاتتفا  نم  هکنیا  رگم  تسین  یملع  چـیه  لیمک  يا  245 ؛ )  ُهُِمتْخَی (  ُِمئاْقلا  َو  ّاِلا  ٍءیش 
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ماـمت اـی  و  ثیدـح ،  لّوا  هنیرق  هب  تسا  ملع  اـی  تیاور  نیا  رد  يزیچ  زا  روـظنم  میوـگیم :  دـهدیم .  همتاـخ  و  دـناسریم ،  ناـیاپ  هب  ار 
ناشدوخ نامز  حالص  ياضتقم  هب  ار  اهنآ  زا  یـضعب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  هک  تسا  هّقح  فراعم  مولع و  کین و  قالخا  تالامک و 
ددرگیم راکشآ  شروهظ  اب  لئاضف و . . .  همه  سپ  دنکیم ،  راکشآ  ار  اهنآ  همه  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  ترضح  یلو  دناهدرک ،  راکـشآ 

 : هک هدرک  لقن  مهیلع  هَّللا  تاولـص  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعوبا  زا  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دـّیؤم  و  . 
ار ردق  بش  اهبـش ،  زا  و  ناضمر ؛ هام  اههام ؛ زا  ار و  هعمج  اهزور ،  زا  لج  ّزع و  دنوادخ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

نیسح نسح و  یلع  زا  دیشخب و  يرترب  ایصوا  مامت  رب  ار  وا  و  تخاس ،  نم  زا  هدیزگرب  ار  یلع  دیزگرب و  ناربمغیپ  مامت  زا  ارم  دیزگرب و 
هارمگ تالیوأت  نایوج و  لطاب  ندرک  دایز  ناگدننکولغ و  ِفیرحت  نآرق ؛ زا  هک  ار  شنادـنزرف  زا  يایـصوا  نیـسح  زا  دومرف و  رایتخا  ار 
ثیدح نمض  یفاک  رد  و   ( . 246 اهنآ (  نطاب  تسوا  اهنآ و  رهاظ  تسوا  دشابیم و  ناشمئاق  نانآ  نیمهن  دنزاسیم ،  رود  ار  ناگدـننک 

 ( 247 یفرح (  تشه  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ :  بهار  سپس  هدمآ :  دش  ناملسم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  ام  يالوم  تسد  هب  هک  یبهار 
تـسا هدنام  اضف  رد  هک  يراهچ  نیا  هدـنام ،  اضف  رد  رگید  يات  راهچ  هدـیدرگ و  راکـشآ  نیمز  رد  اهنآ  زا  ددـع  راهچ  هدـش و  لزان  هک 

و دیامرفیم ،  لزان  وا  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  تسام  مئاق  وا  دومرف :  دیامنیم ؟  ریسفت  ار  اهنآ  یسک  هچ  دوشیم و  لزان  یـسک  هچ  يارب 
و  ( . 248 دشاب (  هدشن  لزان  ناگدش  تیاده  ناگداتسرف و  نیقی و  ّدص  رب  هک  ییاهزیچ  دوشیم  لزان  وا  رب  و  دنکیم .  ریـسفت  ار  اهنآ  وا 

 . یلاعَت ُهَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  دنکیم  ینعم  نیا  رب  تلالد  هک  یبلاطم  مولع  فشک  ثحب  رد 

روهظ زا  سپ  ریشمش  اب  ترضح  نآ  جورخ   - 5

شنانمشد و عفد  ادخ و  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  تسا  بجاو  داب -  شیادف  ام  ياهناج  هک  ترضح -  نآ  رب  ریـشمش  اب  هناّحلـسم  مایق  هتبلا 
ار شندرگ  دنکن  جورخ  رگا  هک  یتسناد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ثیدح  رد  بانج  نآ  قلخ  شخب  رد  هکنانچ  شدوخ  ظفح  يارب 

 . یلاعَت ُهَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ .  دهاوخ  یبسانم  بلاطم  ترضح  نآ  ياهادن  تبیغ و  رابخا  رد  دننزیم . 

لاد فرح 

نینمؤم يارب  ترضح  نآ  ياعد   - 1

زا هک  ییاعد  اب  میتسه ،  نانآ  ظفح  یپ  رد  ام  هک  اریز  تسا :  هدمآ  ترـضح  نآ  زا  هدـش  تیاور  جاجتحا  رخآ  رد  هک  یفیرـش  عیقوت  رد 
نب یلع  لجا  دّیـس   ( . 249 دـشاب (  مارآ  نئمطم و  ام  ناتـسود  ایلوا و  ياهلد  رما  نیا  اـب  سپ  تسین ،  هدیـشوپ  نامـسآ  نیمز و  دـنوادخ 
نآ ياعد  ناهاگرحـس  سپ  مدوب ،  ارماس )  يآَر (  ْنَم  َّرُـس  رد  نم  و  هتفگ :  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  دنک -  تمحر  شیادخ  سوواط - 
َْوا ْمِهِْقبَا -  َو  مدرک :  ظفح  دروآ  نایم  هب  يدای  اهنآ  زا  هک  تسا  یناگدرم  ناگدنز و  هب  عجار  هک  نآ  زا  رادـقم  نیا  مدینـش ،  ار  راوگرزب 

ام و کلم  ام و  تزع  راگزور )  رد (  رادـب  هدـنز  دومرف -  ای  رادـب -  یقاب  ار  نانآ  و  اِنَتلْوَد ؛ َو  اِنناْطلُـس  َو  انِْکُلم  َو  انِّزِع  یف  ْمِِهیحَا  َو  َلاق - 
هب یفاک  رد  و  دش .  عقاو  تشه  یـس و  دصـشش و  لاس  هدعقلا  يذ  هام  مهدزیـس  هبنـشراهچ  بش  رد  نایرج  نیا  ام .  تلود  ام و  تموکح 

ياهبطخ رد  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنس 
 - 2 ادخ .  يارب  لمع  صالخا   - 1 درادن :  تنایخ  اهنآ  رد  یناملـسم  چیه  بلق  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف :  درک  اقلا  فیخ  دجـسم  رد  هک 

ار هکنآ  ره  تسا  هدنریگارف  نانآ  توعد  هک  اریز  اهنآ ،  تعامج  تمزالم   - 3 ناملسم .  نایاوشیپ  ناماما و  يارب  یشیدناریخ  تحیصن و 
زا يدرم  زا  دوخ  دنس  هب  زین  یفاک  رد  و  تسا .  مالسلا  مهیلع  ناماما  ياعد  توعد و  دوصقم ،  میوگیم :   ( . 250 دشاب (  ناشیا  لابند  هب 
هب وا  اب  دـیوگیم  ربب ،  مالـسلا  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  تمدـخ  هب  ارم  تفگ :  وا  هب  يروث  نایفـس  هک :  هدرک  تیاور  هّکم  لها  زا  شیرق 
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ادـخلوسر هک  ياهبطخ  هَّللادـبعابا  يا  تشاد :  هضرع  نایفـس  دوب .  هدـش  شبکرم  راوس  هک  میدیـسر  یتقو  یلو  میتفر  بانج  نآ  تمدـخ 
هک دـعب  مورب ،  دوخ  راـک  لاـبند  ًـالعف  راذـگب  دومرف :  نک .  وگزاـب  ناـمیارب  هدومرف  ءاـشنا  فـیخ  دجـسم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

میارب ار  بلطم  نیا  هک  دـنگوس  ادـخلوسر  اب  تیدـنواشیوخ  هب  ار  وت  تشاد :  هضرع  ماهدـش .  راوس  نوچ  منکیم ،  نایب  تیارب  متـشگرب 
 . مسیونب امـش  نابز  زا  ار  نآ  ات  دنروایب  میارب  دغاک  تاود و  ات  دییامرف  روتـسد  تفگ :  نایفـس  دش و  هدایپ  بانج  نآ  سپ  امرف .  ثیدـح 

مّرخ دنوادخ  فیخ ؛ دجسم  رد  ادخ  لوسر  هبطخ  ِمیحَّرلا .  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  سیونب :  دومرف  دناوخارف و  ذغاک  تاود و  ترضح  نآ  سپ 
نیبئاغ هب  نیرضاح  دیاب  مدرم  يا  دناسرب .  هدینشن  ار  نآ  هک  یسک  هب  دهد و  ياج  لد  رد  ار  نآ  دونـشب و  ارم  نخـس  هک  ار  ياهدنب  درادب 

زا رتاناد  رتهیقف و  هب  ار  یهقف  تاروتـسد  فراعم و  یـسک  هک  اسب  و  تسین ؛ هدـننک  كرد  هیقف و  یلو  دراد  هقف  هک  یـسک  اـسب  دـنناسرب ، 
تحیـصن و ادـخ ؛ يارب  لـمع  صـالخا  دـنکن :  تناـیخ  اـهنآ  رد  یناملـسم  درف  چـیه  بـلق  هـک  تـسه  زیچ  هـس  دـنکیم .  لـقن  شیوـخ 

ارف دـنیاهنآ  رـس  تشپ  هک  ار  یناسک  مامت  ناشیاعد )  ناشتوعد (  هک  اریز  ناشیا .  تعامج  تمزـالم  و  نیملـسم ؛ همئا  يارب  یـشیدناریخ 
اـشوک ناشنامیپ  يارجا  يارب  ناشنیرتکچوک  دنتـسدمه ،  ناشدوخ  ریغ  زا  نارگید  رب  نانآ  ربارب ،  ناشنوخ  دـنردارب و  نینمؤم  دریگیم ، 

زین نایفس  نم و  تفر .  دش و  راوس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هاگنآ  دناوخ .  زاب  ترضح  نآ  رب  تشون و  ار  ثیدح  نیا  نایفـس  تسا . 
مـسق ادـخ  هب  متفگ :  وا  هب  منک ،  یتّقد  منکفیب و  يرظن  ثیدـح  نیا  رد  نم  اـت  شاـب  دوخ  ياـج  هب  تفگ :  نم  هب  هار  ناـیم  رد  میدـمآ . 

نیا رد  متفگ :  قح ؟  مادک  تفگ :  دورن .  تندرگ  زا  زگره  هک  تخادـنا  یّقح  وت  ندرگ  رب  ثیدـح  نیا  نایب  اب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعوبا 
هک یمّود  یلو  میدیمهف ،  ار  نآ  ام  هک  ادـخ  يارب  لمع  صالخا  لّوا :  دـنکن .  تنایخ  اهنآ  رد  ناملـسم  لد  هک  تسا  زیچ  هس  هک  ترابع 

نایفسیبا و نب  ۀیواعم  تسا ؟  مزال  ام  رب  اهنآ  يارب  یشیدناریخ  هک  دنتسه  همئا  مادک  اهنیا  نیملسم ،  همئا  يارب  یـشیدناریخ  تحیـصن و 
هک یموس  و  دـشابیمن ! زیاج  اهنآ  رـس  تشپ  زامن  تسین و  لوبق  اـم  دزن  ناشتداهـش  هک  یناـسک  و  مکح ؟  نب  ناورم  هیواـعم و  نب  دـیزی 

لسغ دریگن  مه  هزور  دناوخن  زامن  هک  ره  دنیوگیم  هک  هئجُرم  تعامج  ایآ  تسا ؟  تعامج  مادک  روظنم  تسا ،  اهنآ  تعامج  تمزالم 
هجرد هب  نامیا  رد  هداهن  دوخ  رب  هک  یناملـسم  مان  اب  اهنت  دـیامن  حاکن  مه  ار  شردام  دـنک و  بارخ  مه  ار  هبعک  هناـخ  دـنکن  مه  تباـنج 

ای دوشیم ؟  دـهاوخب  سیلبا  هچنآ  دوشیمن و  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  دـندقتعم  هک  دنتـسه  اهيرَدَـق  دوصقم  اـی  تسا ! لـیئاکیم  لـیئربج و 
 : تسا لئاق  هک  یمَهُج  تعامج  ای  دـننادیم ؟  رفاـک  ار  وا  دـنیوجیم و  يرازیب  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  هک  جراوخ  اـهيروُرح و  تعاـمج 

دنیوگیم متفگ :  دـنیوگیم ؟  هچ  ثیدـح  زا  هلمج  ود  نیا  ینعم  رد  وت  رب  ياو  تفگ :  نایفـس  سب . ؟  تسا و  یـسانشادخ  اهنت  ناـمیا 
هک یتعامج  زا  دوصقم  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  تسا  بجاو  اـم  رب  وا  يارب  یـشیدناریخ  تحیـصن و  هک  یماـما  زا  روظنم 

بلطم نیا  زا  تفگ :  نم  هب  سپـس  درک  هراپ  تفرگ و  ار  هتـشون  نآ  مدید  دیوگیم :  يوار  تسوا .  نادـناخ  تسا  بجاو  اهنآ  تمزالم 
لقن هب  راحب  رد  هک  یتیاور  دراد  تلـالد  زین   ( 252 دنکیم (  اعد  شنایعیـش  يارب  ینامز  ره  ماما  هکنیا  رب  و   ( . 251 هدم (  ربخ  یسک  هب 
سوط رهش  هزاورد  هب  هک  یلاح  رد  مدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  تفگ :  هک  هدمآ ،  رایـس  نب  یـسوم  زا  بوشآرهـش  نبا  بقانم  زا 

ترضح میاقآ (  مدید  داتفا  نآ  هب  ممشچ  نوچ  مدید ،  ياهزانج  هاگان  مدمآرب ،  نآ  يوجتسج  رد  مدینش  ياهیرگ  يادص  میدوب  هدیـسر 
دشیمن ادج  هزانج  زا  هک  یلاح  رد  تفرگ  شود  هب  ار  نآ  تفر و  هزانج  يوس  هب  سپـس  دش  هدایپ  بسا  زا  باتـش  اب  مالـسلا )  هیلع  اضر 

ام ناتسود  زا  یکی  هزانج  سک  ره  راّیس ،  نب  یسوم  يا  دومرف :  درک و  ور  نم  هب  سپـس  دوشیمن ،  ادج  شردام  زا  هلاغزب  هک  هنوگنامه 
درم نآ  هزانج  نوچ  و  تسین .  وا  رب  یهانگ  چیه  هدش و  هداز  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  دوریم .  نوریب  دوخ  ناهانگ  زا  دـنک  عییـشت  ار 
نالف نب  نالف  يا  تفگ :  داهن و  وا  هنیـس  رب  تسد  دز و  بقع  نآ  رانک  زا  ار  مدرم  هک  مدید  ار  میاقآ  دش ،  هتـشاذگ  نیمز  رب  شربق  رانک 

یـسانشیم ار  درم  نیا  ایآ  مدرگ  تیادف  مدرک :  ضرع  اضر  ماما  هب  تسین .  یـسرت  وت  رب  تعاس  نیا  زا  سپ  هک  تشهب  هب  ار  وت  داب  هدژم 
لامعا ناماما ،  ام  رب  هک  ینادیمن  رگم  راّیـس  نب  یـسوم  يا  دومرف :  يدوب ؟  هداهنن  نآ  رب  مدق  نونک  ات  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا  نوچ   ؟
میهاوخ ار  نآ  زا  تشذـگ  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـشاب  اـهنآ  لاـمعا  رد  هک  يریـصقت  ره  سپ  دوشیم ،  هضرع  ماـش  حبـص و  ره  ناـمنایعیش 
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و  ( . 253 تساوخ (  میهاوخ  لمع  نآ  بحاص  يارب  شاداپ  دنوادخ  زا  دشاب  ینید  ياههمانرب  رد  تفرـشیپ  بوخ و  راک  ره  و  تساوخ ، 
يو هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هلیمُر )  ای (  هلیَمُز  ثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لیلد  زین 

هب هک  نیا  رگم  ینمؤم  دوشن  نیگهودـنا  و  میوشیم ،  ضیرم  وا  ضرم  هب  هکنیا  رگم  دوش  رامیب  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  هْلیَمُز  يا  دومرف : 
 ( 254 مینک (  اعد  شیارب  هکنیا  رگم  دنامن  تکاس  مییوگ و  نیمآ  وا  يارب  هکنیا  رگم  دنکن  ییاعد  و  میدرگ ،  نیگهودنا  وا  هودـنا  رطاخ 

هدـش تیاور  جاجتحا  رد  هک  ار  بانج  نآ  فیرـش  تاعیقوت  رگا  و  یلاعَت .  ُهَّللا  ءاش  ْنِا  دـمآ  دـهاوخ  مجنپ  شخب  رد  ثیدـح  مامت  هتبلا  . 
تلالد دوصقم  نیا  رب  نینچمه  تسا .  یتسرد  يوس  هب  ناسنا  هدـننک  تیادـه  دـنوادخ  تسا و  هدنـسب  تیارب  هراب  نیا  رد  ینک  هظحـالم 

ترـضح هب  تفگ :  هک  هدروآ  یماـش  عـیبرلاوبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  تاجردـلا  رئاـصب  رد  راّفـصلا  نسحلا  نـب  دـمحم  هـک  یتـیاور  دـنکیم 
رب يو  متفگ :  نک .  هضرع  ار  نآ  دوـمرف :  هدیـسر .  نم  هب  یثیدـح  قاحـسا  نب  ورْمَع  زا  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعوبا 

يرامیب سپ  تسیچ ؟  يدرز  نیا  دومرف :  دـید ،  شتروص  رب  يدرز  راثآ  ترـضح  نآ  سپ  دـش ،  لخاد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
رامیب امش و  نزح  هب  میوشیم  نیگهودنا  امـش و  یلاحـشوخ  هب  میوشیم  لاحـشوخ  ام  دومرف :  وا  هب  ترـضح  نآ  داد .  حیـضوت  ار  دوخ 

 : درک هضرع  نینمؤملاریما  هب  ورْمَع  مییوگیم .  نیمآ  ام  دـینکیم  اعد  هک  امـش  و  امـش ،  يارب  مینکیم  اـعد  امـش و  يراـمیب  هب  میوشیم 
ماما تسا .  ناسکی  ام  رب  رود  رضاح و  دومرف :  ترضح  نآ  دییوگیم ؟  نیمآ  امش  مینکیم  اعد  ام  هنوگچ  یلو  متـسناد ،  يدومرف  هچنآ 

 ( . 255 تسا (  هتفگ  تسار  ورْمَع  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا 

ّقح يوس  هب  ترضح  نآ  توعد   - 2

هعماج تراـیز  رد  زین  و   ( . 256 ینابر (  تافـص  هنیئآ  رهظم و  يا  یهلا و  هدـننک  توعد  يا  وت  رب  مالـس  هدـمآ :  بانج  نآ  تراـیز  رد 
یفاک و رد  ملـسم  نب  زیزعلادبع  زا  هک  یثیدح  رد  و  رگتیاده .  نارادـمامز  ادـخ و  يوس  هب  هدـننک  توعد  ناماما  رب  مالـس  تسا :  هدـمآ 

تّجح و  تسا ،  وا  قلخ  رد  دنوادخ  نیما  ماما ؛ دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تسا  لوقنم  نیدلا  لامک 
ترضح زا  راحب  رد  و   ( . 257 تسا (  وا  قوقح  زا  عفادم  و  وا ،  يوس  هب  هدننک  توعد  و  شدالب ،  رد  وا  هفیلخ  و  شناگدنب ،  رب  تسا  وا 

نآ دـنک ،  جورخ  هجرف  یلاـعت  هَّللالـجع  مئاـق  هک  دـیامرف  نذا  دـنوادخ  نوچ  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا 
توعد شیوخ  ّقـح  هب  دـهدیم و  دـنگوس  ادـخ  ّقـح  هب  ار  اـهنآ  دـنکیم و  توـعد  شدوـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  دوریم و  ربـنم  ترـضح 
دهاوخ ماجنا  ار  وا  لمع  نامه  درک و  دهاوخ  راتفر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  هریـس  هویـش و  هب  نانآ  نایم  رد  هکنیا  دیامنیم و 

هب دنک :  ضرع  بانج  نآ  هب  دوش و  لزان  میطح  رب  هک  دیایب ،  ترـضح  نآ  دزن  هب  ات  دتـسرفیم  ار  لیئربج  هلالج  لج  دنوادخ  سپ  داد . 
تعیب وت  اـب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  دـیوگیم :  لـیئربج  هاـگنآ  دـهدیم .  ربخ  ار  وا  مئاـق  سپ  ییاـمنیم ؟  توعد  زیچ  هچ  يوس 
رـضاح شتمدخ  نت )  هدزیـس  دصیـس و  درم (  يدنا  هد و  دصیـس و  هک  یلاح  رد  دنکیم  حسم  وا  تسد  رب  سپ  هدـب .  ار  تتـسد  منکیم 
هنیدم يوس  هب  اجنآ  زا  سپس  دنـسرب ،  رفن  رازه  هد  هب  شباحـصا  هک  یتقو  ات  دنامیم  هّکم  رد  دننکیم و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  دناهدش ، 
ربمغیپ ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  دوریم  سپس  هک :  هدمآ  ینالوط  ربخ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  و   ( . 258 دوریم ( 

ترـضح نامه  زا  و   ( . 259 دـنکیم (  توعد  نانمـشد  زا  يرازیب  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هیلع هللا  یلـص  هَّللالوسر  هکنانچ  درک ،  دهاوخ  توعد  دیدج  رما  يوس  هب  ار  مدرم  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :  هک  تسا  تیاور 

زا و   ( . 260 نابیرغ (  لاح  هب  اشوخ  سپ  تشگ  دـهاوخزاب  تبرغ  لاح  هب  دـش و  زاغآ  هنابیرغ  مالـسا  و  درک ،  ار  راـک  نیا  ملـسو  هلآو 
تشگ دهاوخزاب  مه  لاح  نامه  هب  دش و  زاغآ  هنابیرغ  مالسا  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  ریصبوبا 

ام زا  هدننک  توعد  دومرف :  يامرف .  حرش  میارب  ار  نخس  نیا  هَّللا  کحلصا  مدرک  ضرع  دیوگیم :  ریصبوبا  نابیرغ .  لاح  هب  اشوخ  سپ 
 ( . 261 درک (  توعد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  نانچمه  دنکیم ،  زاغآ  ياهزات  توعد 
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ترضح نآ  دوجو  تکرب  هب  ام  زا  الب  عفد   - 3

فیَرُظ زا  ناّلَع  دنکیم .  تلالد  نآ  رب  هدمآ  جیارخ  رد  هک  یتیاور  زین  تشذـگ و  فلا  فرح  رد  ینعم  نیا  هب  طوبرم  بلاطم  زا  یـضعب 
لدنص دومرف :  نم  هب  سپ  دوب .  هراوهگ  رد  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  رب  تفگ :  هک  هدرک  لقن  مداخ  رـصن  زا 

 ، یتسه مرورـس  دـنزرف  نم و  ياقآ  وت  يرآ ،  متـشاد :  هضرع  یـسانشیم  ارم  ایآ  دومرف :  نم  هب  هاگنآ  مدرب .  شیارب  رواـیب .  میارب  خرس 
عفد منایعیش  هداوناخ و  زا  الب  نم  هلیسو  هب  اهنت  متـسه و  ایـصوا  متاخ  نم  دومرف :  يامرف .  ریـسفت  میارب  متفگ :  مدیـسرپن .  نیا  زا  دومرف : 

دنـسم زا  لقن  هب  مارملا  ۀیاغ  رد  تسا و  هدروآ  یتوافت  كدنا  اب   ( 263 نیدلا (  لامک  رد  قودص  خیـش  ار  تیاور  نیا   ( . 262 دوشیم ( 
لها يارب  ناگراتـس  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا 
لها رگا  سپ  دنتسه ،  ناما  نیمز  لها  يارب  نم  نادناخ  و  دنوریم ،  نیب  زا  مه  اهنآ  دنورب  نیب  زا  ناگراتس  رگا  هک  دنتسه  ناما  نامـسآ 

زا دوخ  دنـس  هب  تسا  هّماع  ياـملع  ناـیعا  زا  یکی  هک  ینیومح  زا  باـتک  ناـمه  رد  و   ( . 264 دـنوریم (  مه  نیمز  لها  دـنورب  نم  تیب 
نم تّما  ینمیا  نم  نادـناخ  دنتـسه و  نامـسآ  لـها  ینمیا  ناگراتـس  دوـمرف :  هک  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
هیلع هللا  یلص  هَّللالوسر  هک  مدینش  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  يردُخ  دیعسوبا  زا  دوخ  دنس  هب  رثالا  ۀیافک  باتک  رد  و   ( . 265 دنشابیم ( 

ای دـش :  هتفگ  دنـشابیم .  ناما  نامـسآ  لها  يارب  ناگراتـس  هک  نانچمه  دنتـسه  ناما  نیمز  لـها  يارب  نم  نادـناخ  دومرف :  ملـسو  هلآو 
 ، دننیـسح لسن  زا  اهنآ  نت  هن  تسه ،  ماما  هدزاود  نم  زا  دـعب  يرآ ،  دومرف :  دنـشابیم ؟  تنادـناخ  زا  وت  زا  دـعب  ناـماما  سپ  هَّللالوسر 
ار یماوقا  دوشیم  هچ  نم ،  نوخ  تشوگ و  زا  دننم  ترتع  تیب و  لها  اهنآ  هک  دیـشاب  هاگآ  تّما ،  نیا  يدـهم  تسام  زا  موصعم ،  نانیما 

نب نیسح  ترضح  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 266 دناسر (  دهاوخن  ماوقا  نآ  هب  ار  متعافش  دنوادخ  هک  دننکیم  ّتیذا  اهنآ  رما  رد  ارم  هک 
سپ دوب ،  شیاهباجح  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلّوا  دومرف :  هک  هدومن  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

دمحم هَّللا  الا  هلا  تشون ال  اهنآ  فارطا  رب  دـیرفآ و  ار  شرع  سپـس  هُّیـصو ،  یلع  هَّللالوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  تشون ال  اهنآ  یـشاوح  رب 
سک نآ  ره  و  هُّیصو ،  یلع  هَّللالوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  تشون ال  نآ  دودح  نوماریپ و  رب  دیرفآ و  ار  حول  سپس  هُّیـصو ،  یلع  هَّللالوسر 
ّیصو اّما  دسانشیم  ار  ربمایپ  هک  درب  نامگ  سک  ره  و  تسا ،  هتفگ  غورد  درادن ،  تسود  ار  ّیصو  اّما  دراد  تسود  ار  ربمغیپ  درادنپ  هک 

هب دیرادب  تسود  ار  اهنآ  سپ  امش ،  يارب  دنتـسه  ناما  نم  تیب  لها  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف :  سپـس  تسا .  هدیزرو  رفک  دسانـشیمن  ار 
یلع و دومرف :  ادخ ؟  ربمایپ  يا  دننایک  تیب  لها  دش :  هتفگ  تشگ .  دیهاوخن  هارمگ  هاگ  چیه  هک  دـیوش  کسمتم  نانآ  هب  نم و  یتسود 

نم ترتع  نم و  تیب  لها  نانیا  دیشاب  هاگآ  موصعم ،  نانیما  راربا  ناماما  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  نت  هن  نم و  هداون )  طبـس (  ود 
نب دـمحم  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  مارملا  ۀـیاغ  رد  و   ( . 267 دنانم (  نوخ  تشوگ و  زا  دنتـسه 

شدوخ حالص  رب  ناهج  ندنام  یقاب  يارب  دومرف :  تسه ؟  جایتحا  ماما  ربمغیپ و  هب  هک  تسیچ  يارب  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  یلع 
لج ّزع و  دـنوادخ  درادیمرب ،  ناـنآ  زا  ار  باذـع  دـشاب ،  نیمز  لـها  نیب  ماـما  اـی  ربـمغیپ  هک  یتروص  رد  لـج  ّزع و  دـنوادخ  هکنآ  و  ، 

ربمغیپ و  دنکیمن .  باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  ییاهنآ  نایم  رد  وت  هک  یتقو  ات  و  268 ؛ )  ْمِهیف ( »  َْتنَا  َو  ْمَُهبِّذَُعَیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  دیامرفیم « : 
نیب زا  ناگراتس  رگا  سپ  دننیمز ،  لها  ینمیا  نم  تیب  لها  دننامسآ و  لها  ینمیا  هیام  ناگراتس  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

 ( 269 دمآ (  دهاوخ  شیپ  اهیراوگان  نیمز  لها  يارب  دنورب  نایم  زا  نم  تیب  لها  رگا  دیآیم و  شیپ  اهیراوگان  نامـسآ  لها  يارب  دنورب 
ياهتّجح نیملسم و  ناماما  ام  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نیدباعلا  دّیس  زا  دوخ  دنس  هب  یلاما  نیدلا و  لامک  رد  و  . 

میتسه نیمز  لها  ینمیا  هیام  و  نامیا ،  لها  رورس  و  ناهج ،  نایوکین  نادیفـسور و  ریما  و  نینمؤم ،  نایاقآ  تاداس و  و  نایملاع ،  رب  یهلا 
ار نیمز  ام  هب  و  وا ،  نذا  هب  رگم  دتفین  نیمز  رب  ات  هتشاد  هگن  ار  نامسآ  ام  هب  دنوادخ  دنتسه ،  ناما  اهنامـسآ  لها  يارب  ناگراتـس  هکنانچ 

نوریب ار  نیمز  تاکرب  دزاسیم و  رـشتنم  ار  تمحر  ام  هب  دتـسرفیم و  ورف  ناراـب  اـم  هب  وا ،  نذا  هب  رگم  دـنازرلن  ار  شلها  اـت  هتـشاد  هگن 
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زا نیمز  هدـیرفآ  ار  مدآ  دـنوادخ  هک  يزور  زا  دوـمرف :  سپـس  دربیم .  ورف  ار  شلها  نیمز  دـشابن  اـم  تّجح  نیمز  رد  رگا  و  دروآیم ، 
یلاخ یهلا  تّجح  زا  زین  تمایق  زور  ات  و  روتـسم ،   [ هدرپ رد   ] تسا و بیاـغ  اـی  روهـشم و  تسا و  رهاـظ  اـی  هک  هدوبن  یلاـخ  یهلا  تّجح 

هنوگچ مدرم  متشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم :  نارهم  نب  نامیلـس  دوشیمن .  شتـسرپ  دنوادخ  هنرگ  دنام و  دهاوخن 
هجو میوـگیم :   ( . 270 دـنوشیم (  دـنمرهب  ربا  تشپ  رد  باتفآ  هب  هک  يروطنامه  دومرف :  دـنوشیم ؟  دـنمرهب  هدرپ  رد  ِبیاـغ  ماـما  زا 

تیاور مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیدباعلادیـس  زا  و  یلاعَت .  هَّللا  َءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  بانج  نآ  عفن  ثحب  رد  باتفآ  هب  ترـضح  نآ  هیبشت 
دننام ار  ناشیاهلد  دـنادرگیم و  رود  ار  يراـمیب  تفآ و  اـم  نایعیـش  زا  لـج  ّزع و  دـنوادخ  دزیخاـپب  مئاـق  هک  یماـگنه  دومرف :  هک  تسا 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  ثیدح  نیا  مامت  فاق  فرح  رد   ( . 271 دهدیم (  رارق  نهآ  ياهعطق 

ترضح نآ  نایعیش  تکرب  هب  مدرم  زا  باذع  الب و  عفد   - 4

مالـسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدـلا  لامک  رد  هکنانچ  تسا ،  بانج  نآ  صخـش  دوج  ِلامک  دوجو و  تاکرب  راثآ و  زا  زین  نیا 
ام رما  رب  نامز  نآ  رد  هکیناسک  نآ  لاحهب  اشوخ  دوشیم ،  بیاغ  ناشرظن  زا  اهنآ  ماما  هک  دسریم  ارف  مدرم  رب  ینامز  هک :  هدش  تیاور 

ناگدنب و يا  دیامرفیم :  دـنکیم و  ادـن  ار  نانآ  هلالج  لج  دـنوادخ  هکنیا  دـسریم  اهنآ  هب  باوث  زا  هک  يزیچ  نیرتمک  دـننامب ،  تباث 
ناگدنب و قحهب ،  امش  هک  نم  زا  باوث  یکین و  هب  ار  امش  داب  تراشب  سپ  دیتشاد ،  رواب  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرس  هب  نم  نازینک 
و مناسریم ،  مناگدنب  هب  ناراب  امش  ببسهب  و  مزرمآیم ،  ار  ناتناهانگ  و  منکیم ،  وفع  ار  امـش  مریذپیم و  امـش  زا  دیتسه ،  نم  نازینک 

 ( . 272 مدرکیم (  لزان  نانآ  رب  ار  دوخ  باذع  دیدوبن  امش  رگا  منکیم ،  عفد  ناشیا  زا  ار  الب 

لاذ فرح 

ترضح نآ  روهظ  تبیغ و  رد  نانمؤم  زا  نانمشد   ( 273 ّبَذ (   - 1

داهج و ثحب  رد  هک  راوگرزب  نآ  روضح  رد  اّما  و  تشذگ .  هکنانچ  دوب ،  دهاوخ  ترضح  نآ  ياعد  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  اما 
یبلاطم شتیافک  اب  تسد  هب  نانمشد  ّتلذ  و  وا ،  ریـشمش  هب  نیرفاک  نتـشک  لتق و  زا  زین  و  دیدرگ ،  نایب  نانمـشد  اب  ترـضح  نآ  گنج 

 . هَّللا ءاش  ْنِإ  دش  دهاوخ  نایب  هطبار  نیا  رد 

روهظ زا  دعب  ترضح  نآ  تسد  هب  نانمشد  تّلذ   - 2

سپ دنکیم ،  هضرع  یبصان  ره  رب  ار  نامیا  دزیخاپب  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
هیزج هّمذ  لـها  هزورما  هکناـنچ  دـهدب ،  هیزج  دـیاب  اـی  دـنزیم ،  ار  شندرگ  هنرگ  و  چـیه )  هـک  تفریذـپ (  ار  نآ  یقیقح  روـط  هـب  رگا 

یبلاطم فلا  فرح  رد  میوگیم :   ( . 274 دناریم (  گرزب  ياهرهـش  يوس  هب  اهرهـش  زا  ار  اهنآ  ددنبیم و  رمک  رب  نایمه  و  دنهدیم ، 
یتلود ار  ّقح  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یفاک  رد  و  تشذگ .  درکیم ،  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک 

هیلع رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راـحب  رد  و   ( . 275 تسا (  راوخ  لـیلذ و  يرگید  تلود  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  تسا و  یتـلود  ار  لـطاب  و 
تـسا يزور  نامه  نیا  دریگارف ؛ ار  نانآ  تلذ  276 ؛ )  َنوُدَـعُوی ( »  اُوناک  يذَّلا  ُموَْیلا  َِکلذ  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  هیآ «  هراـبرد  هک  تسا  مالـسلا 
ترضح زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و   ( . 277 مالسلا (  هیلع  مئاق  جورخ  زور  ینعی  دومرف :  دندادیم .  هدعو  نانآ  هب  قح ] نالوسر   ] هک

هک هدمآ  تشاد .  دهاوخ  یگنت  تشیعم  هک  یتسار  هب  سپ  278 ؛ )  ًاْکنَض ( »  ًۀَشیعَم  َُهل  َّنِاَف  هیآ « :  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا 
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ار اـهنآ  ینـالوط  زارد و  راـگزور  موش  تیادـف  تشاد :  هضرع  راّـمع  نب  هیواـعم  تسا ،  ناـیبصان  يارب  ادـخ  هب  مسق  عـضو  نیا  دوـمرف : 
دوب دهاوخ  تعجر  رد  اهنآ  يارب  ادخ  هب  مسق  تخس ،  عضو  دومرف :  ترضح  دناهدرم .  ات  هدرب  رـس  هب  تعـسو  تیافک و  رد  هک  میاهدید 

 ( . 279 دروخ (  دنهاوخ  هرذع  هک 

ءار فرح 

ادخ هار  رد  ترضح  نآ  طابر   - 1

 . دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  یبسانم  بلاطم  ادخ »  هار  رد  هطبارم  ناونع «  تحت  میم  فرح  رد 

بانج نآ  تلود  رد  روهظ و  هب  قیالخ  یتحار   - 2

نید ياهشور   ] همه رب  ار  وا  هکنیا  ات  280 ؛ )  ْنوُکِرْشُْملا ( »  َهِرَکَْول  َو  ِهِّلُک  ِنیّدلا  َیلَع  ُهَرِهُْظِیل  هفیرش « :  هیآ  هرابرد  سابع  نبا  زا  راحب  رد 
هن دنامب و  یقاب  يدوهی  هن  هک  یعقوم  ات  دباییمن  ققحت  ینعم  نیا  تفگ :  هک  هدمآ  دنشاب .  دونشخان  ناکرشم  هک  دنچ  ره  دنادرگ  زوریپ 
 ، دنشاب نمیا  رگیدکی  زا  رام ،  ناسنا و  ریش و  واگ و  گرگ و  دنفسوگ و  ات  دوش ،  مالسا  لخاد  هکنیا  رگم  یشیک  بحاص  هن  ینارـصن و 
زا راـحب  رد  زین  و   ( . 281 دوب (  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـیق  ماـگنه  عضو  نیا  و  هتفگ ) :  هکنیا  اـت  دـنکن ( .  خاروس  ار  ناـبنا  شوم  و 

دـهدیم و نوریب  ار  شهایگ  نیمز  دـننکیم و  حلـص  ناگدـنرد  وا  کـلم  رد  هدـمآ :  ترـضح  نآ  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زا يدرم  يدهم  دومرف :  هک  هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 282 دزیریم (  ورف  ار  شتکرب  نامسآ 

شتسار هنوگ  رد  دشابیم ،  تبالصاب )  يوق و  لیئارساینب (  مادنا  شمادنا ،  تسا و  یبرع  داژن  گنر  وا  ندب  گنر  تسا ،  نم  نادنزرف 
نانکاس دشاب ،  هدش  رپ  دادیب  متـس و  زا  هک  نانچمه  دنکیم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـشخردیم .  كانبات  ياهراتـس  دـننام  هک  تسه  یلاخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 283 دوب (  دنهاوخ  یـضار  وا  تفالخ  رد  اوه  ناگدنرپ  نامـسآ و  نیمز و 
يدرم دنکیم .  میسقت  مدرم  نایم  حاحـص  روط  هب  ار  لاوما  دوب و  دنهاوخ  یـضار  وا  تموکح  زا  نامـسآ  نیمز و  نینکاس  هدمآ :  ملـسو 

 : هک هدش  لقن  سیردا  فحص  زا  دوعسلا  دعس  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 284 يواسم (  روط  هب  ینعی  دومرف :  هچ ؟  ینعی  حاحص  دیسرپ : 
چیه زا  نارادناج )  زا (  زیچ  چـیه  دـشاب و  هتـشادن  ررـض  يرگید  زیچ  هب  يزیچ  سپ  مشخب  ققحت  نیمز  رد  ار  تناما  نامز  نآ  رد  و  . . . 

مریگب و ار  ناروناج  زا  رادشین  ره  شین  دـنناسرن ،  یتیذا  رگیدـکی  هب  دنـشاب و  مدرم  نایم  رد  نایاپراهچ  ناروناج و  هاگنآ  دـسرتن ،  زیچ 
هدروآرب و ار  شیاههویم  مامت  دـبای و  تهزن  شیابیز  ناهایگ  اب  نیمز  مرآرب و  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  تاکرب  و  میامن ،  رثایب  ار  اـهنآ  مس 

مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  زا  و   ( . 285 مزاـس (  رارقرب  اـهنآ  ناـیم  رد  ار  یناـبرهم  تمحر و  تفأر و  دـهد و  نورب  ار  اـهرطع  عاونا 
اهترودک اههنیک و  و  دهدیم ،  نوریب  ار  شناهایگ  نیمز  دزیریم و  ورف  ار  شناراب  نامـسآ  دزیخاپب ؛ ام  مئاق  رگا  دومرف :  هک  هدش  تیاور 

دنکیم یط  ار  ماش  قارع و  هار  نز  کی  هک  يّدَح  هب  ات  دنوشیم  راگزاس  مه  اب  مئاهب  ناگدنرد و  و  ددرگیم ،  لیاز  ناگدـنب  ياهلد  زا 
 ) دزادنایمن تشحو  هب  ار  وا  ياهدنرد  چیه  دراد و  رـس  رب  ار  دوخ ] لیبنز  ای   ] دوخ ياهتنیز  دراذگن و  اپ  هایگ  هزبس و  رب  زج  هک  یلاح  رد 

 . تشذگ دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  فلا  فرح  رد   ( . 286

ءاز فرح 

ادخ نید  هار  رد  ترضح  نآ  تمحز   - 1
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رب هک  رگید  يروما  زین  و  دـیآیم .  تسد  هب  ینعم  نیا  تشذـگ  نیرفاک  نانمـشد و  اب  ترـضح  نآ  گنج  داهج و  هرابرد  هک  یبلاـطم  زا 
 . یلاعَت هَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  اهنیا  ریغ  و  نیرفاک ،  لتق  و  ترضح ،  نآ  ربص  باب  رد  دنک ،  تلالد  ینعم  نیا 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  دهز   - 2

يدرم مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  رونم  رـضحم  رد  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  داّمَح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد 
راهچ سابل  دیـشوپیم ،  ربز  نشخ و  سابل  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  ياهدرک  داـی  ُهَّللا  َکَحَلْـصَا  تشاد :  هضرع  باـنج  نآ  هب 
سابل روط  نآ  ینامز  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  دومرف :  منیبیم ؟  وت  رب  رد  ون  ساـبل  هکنآ  لاـح  و  اـهنیا . . .  لاـثما  درکیم و  نت  هب  یمهرد 
سابل نیرتهب  سپ  دوشیم .  امنتشگنا  دوش  هدیـشوپ  سابل  نآ  لثم  زورما  رگا  یلو  دوبن ،  مدرم  راکنا  دروم  امنتشگنا و  هک  دیـشوپیم 

دنکیم و رب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياهـسابل  دزیخاپب  مالـسلا  مهیلع  تیبلالها  ام  مئاق  یتقو  هکنیا  رگم  تسا  نامز  نامه  سابل  نامز  ره 
هَّللادـبعوبا هب  هک  یتراـبع  رد  دـشاب ،  نیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  روـظنم  دـیاش  میوـگ :   ( . 287 دریگیم (  شیپ  ار  وا  شور 

دز و دوخ  هنیس  هب  تسد  ترـضح  نآ  سپ  يرآ .  تشاد :  هضرع  يدهم ؟  نیع  فنأ و  هب  ار  وت  مهدن  ربخ  ایآ  هک :  تسا  هدومرف  یلدج 
يدهم فنا  ترضح  نآ  سپ  دشاب .  ئش  دوخ  لثم  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  نیع  و  روما ؛ رد  اقآ  دّیس و  ینعم  هب  فنأ  هک  اریز  نم .  دومرف : 

ياهیگژیو تایصوصخ و  ریاس  تعاجـش و  هویـش و  تدابع و  دهز و  رد  تسوا  دوخ  راگنا  وا ،  نیع  شلاعفا و  رد  وا  يادتقم  ینعی  تسا 
تهابـش هک  يزیچ  هب  الثم  دراد ،  هار  زین  یلومعم  ياهوگتفگ  تارواحم و  رد  هک  تسا  فراـعتم  عیاـش و  لامعتـسا  نیا  و  ترـضح .  نآ 

هتفگ رد  دـشابیم  يدـتقم  دّیـس و  ینعم  هب  برع  تغل  رد  فـنا  هکنیا  اـّما  و  تسا ،  نآ  نیع  نیا  دـنیوگیم  دراد ،  رگید  زیچ  هب  یلماـک 
رد و  دنشابیم .  نانآ  ریغ  ناگهلابند  دنتسه و  ادتقم  فنا و  هک  یموق  ُمُهُْریَغ ؛ . . .  ُبانْذَْألا  َو  ُْفنَْالا  ُمُه  ٌمْوَق  هتفگ :  هک  دراد  دهاش  رعاش 
لآ موش ،  تنابرق  متفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  هب  يزور  تفگ :  هک  هدش  تیاور  سیَنُخ  نب  یّلَعُم  زا  زین  باتک  نامه 
امش اب  مه  ام  دوب  امش  تسد  تسایر  رگا  متفگ :  دوخ  اب  سپ  دنتـسه  نآ  رد  هک  ییاهتمعن  نآ  مدروآ و  دایب  ار  سابعلاینب )  ینعی  نالف ( 

يرادـیب زج  دوب  ام  تسد  رد  روما  مامز  رگا  هک  دـنوادخ  هب  مسق  یلعم ،  يا  تاهیه  دومرف :  میتشاد .  شوخ  یگدـنز  میدوب و  تمعن  رد 
 ، دش رانکرب  ام  زا  رما  نیا  سپ  دوبن ،  يرگید  زیچ  ندروخ  تخـس  ياذغ  ندیـشوپ و  ربز  هماج  اهزور و  تیلاعف  راذگ و  تشگ و  اهبش و 
زا دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  زا  راحب  رد  و   ( . 288 دهد ( ؟  رارق  تمعن  ار  یقح  ندرب  لاعتم  دنوادخ  هک  ياهدید  زگره  دروم  نیا  زج  ایآ 

مسق ادخ  هب  دننکیم ؟  هلجع  ارچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  جورخ  يارب  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ریـصبوبا 
زا و   ( . 289 دوب (  دهاوخن  ریشمش  هیاس  رد  گرم  ریـشمش و  اب  زج  وا  جورخ ]  ، ] تسین رادسوبـس  وج  زا  ریغ  شیاذغ  ربز و  زج  شـسابل 

تشاد هضرع  يوار  ماگنه .  نآ  زا  دیراد  يرتشیب  یتحار  هزورما  امش  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  باتک  نامه 
 . تخات دـنهاوخ  يوس  ره  اهبـسا  رب  راوس  مدرم  تسین .  يزیچ  جـنر  قرع و  نوخ و  زج  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  رگا  دومرف :  روطچ ؟  : 

 ( . 290 دوب (  دهاوخ  تخس  شیاذغ  ربز و  مالسلا  هیلع  مئاق  سابل 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ریاس  نیسحلا و  هَّللادبعیبا  ربق  زا  ترضح  نآ  ترایز   - 3

 : دیسرپ هک  يوار  خساپ  رد  نیدلا  سمش  دّیـس  هک :  هدمآ  ءارـضخ  هریزج  هعقاو  نایب  نمـض  راحب  رد  هک  تسا  یبلطم  ینعم  نیا  رب  دهاش 
وا دوجو  هب  زج  ایند  هک  یسک  هب  تبـسن  تقو  نآ  تسا ،  ماگ  کی  نمؤم  يارب  ایند  دومرف :  دهدیم ؟  ماجنا  جح  هجرف  هَّللالجع  ماما  ایآ 

و  ( . 291 دنکیم (  ترایز  سوط  قارع و  هنیدم و  رد  ار  شناردپ  دروآیم و  اجب  جح  هلاس  ره  وا  يرآ ؛ روطچ ؟  تسین  اپرب  شناردـپ  و 
هک یتیاور  تسین .  هدیشوپ  دشاب ،  هتفای  ینشور  مالسا  رون  هب  هک  یسک  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  روبق  راوز  يارب  اعد  ناحجر  اّما 
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مالسلا هیلع  نیسح  نیرئاز  يارب  ترضح  نآ  هکنیا  دراد ،  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  ۀیواعم 
 : دومرف هاگنآ  دوتـس ،  یکین  هب  ار  ناشیا  و  دومن ،  تساوخرد  دـنوادخ  هاگرد  زا  لیزج  باوث  نانآ  يارب  و  درک ،  اعد  ینالوط  ییاعد  اـب 

 ( . 292 دنراد (  اعد  ناشیا  يارب  نیمز  رد  هک  یناسک  زا  دنرتشیب  دننکیم ،  اعد  بانج  نآ  نیرئاز  يارب  نامسآ  رد  هک  یناسک  هیواعم  يا 
 . هَّللا ءاش  ْنِا  دمآ  دهاوخ  متشه  شخب  رد  لماک  روط  هب  ثیدح  نیا  هک  تسا  ینتفگ 

نیس فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  شور  هریس و   - 1

رد مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راحب  رد  نآ  رب  هفاضا  دوشیم .  مولعم  زین  وا  هویـش  تشذگ  ترـضح  نآ  دـهز  هرابرد  هچنآ  زا 
رد و   ( . 293 تفرگ (  دهاوخ  شیپ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هویش  دنک ،  مایق  هاگره  هک :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  فصو 
زا دوخ  دنـس  هب  ینامعن  خیـش  زا  راـحب  رد  نینچمه  تشذـگ .  تشاد  ینعم  نیا  رب  تلـالد  هک  یبلاـطم  ّقح  يوس  هب  ترـضح  نآ  توعد 
رد ياهویش  هچ  اب  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  اطع  نب  هَّللادبع 

ماجنا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  روطنامه  دزاسیم  ناریو  ار  دوخ  زا  شیپ  ساسا  دومرف :  درک ؟  دـهاوخ  لمع  مدرم  ناـیم 
 : تفگ هک  هدـمآ  نیعَا  نب  کلملادـبع  زا  دوـخ  دنـس  هب  تاجردـلا  رئاـصب  باـتک  رد  و   ( . 294 دـنکیم (  عورـش  ون  زا  ار  مالـسا  داد و 
؟  هدش هتشون  اهباتک  نیا  هچ  يارب  دومرف :  سپس  داد ،  ناشن  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياهباتک  زا  یضعب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح 
درک دهاوخ  مایق  يزور  امـش  مئاق  هک  تسنادیم  نوچ  مدرک :  ضرع  وگب .  دومرف :  تسا .  حضاو  نشور و  بلطم  ردقچ  مدرک :  ضرع 

 ( . 295 یتفگ (  تسار  دومرف :  دنک .  لمع  اهنیا  هب  هک  تشاد  تسود  سپ  ، 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  تواخس   - 2

زا یناـمعن  خیـش  زا  راـحب  رد  زین  و  درک ،  كرد  ار  بلطم  ناوـتیم  دـیآیم  اهادـن  رد  هـچنآ  تشذـگ و  ترـضح  نآ  قـلخ  رد  هـچنآ  زا 
روهطوغ دوخ  نوخ  رد  نادرگ و  يور  امش  زا  امش  نید  نیا  هک  منیبیم  ایوگ  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح 

هام ره  درک و  دهاوخ  شـشخب  امـش  رب  راب  ود  لاس  ره  هک  تیبلا  لها  زا  يدرم  رگم  دنادرگزاب  امـش  هب  ار  نآ  دناوتن  سک  چیه  و  تسا ، 
يور زا  دشاب و  هتـسشن  شدوخ  هناخ  رد  نز  هک  يّدح  هب  دوشیم  اطع  تمکح  امـش  هب  وا  نامز  رد  داد ،  دـهاوخ  امـش  هب  يزور  عون  ود 
لاوما مامت  هک :  هدمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 296 دیامن (  مکح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتنـس  ادخ و  باتک 

نآ رطاـخ  هب  امـش  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـییایب  دوـشیم :  هتفگ  مدرم  هب  ددرگیم و  عـمج  باـنج  نآ  دزن  هب  نیمز  نطاـب  رهاـظ و  زا  اـیند 
ترـضح نآ  سپ  دـیدش .  بکترم  اهمارح  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  دـیتخیر و  قحان  هب  ياـهنوخ  و  دـیدرک ،  عطق  ار  ناتیدـنواشیوخ 

زا یتیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغپپ  زا  و   ( . 297 دشاب (  هدیـشخبن  نینچ  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  دشخبیم  اهنآ  هب  یتورث 
دناوتب صخش  نآ  هک  يرادقم  هب  سپ  يامرف ،  ییاطع  نم  هب  دیوگیم :  دیآیم و  يدهم  دزن  يدرم  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  هّماع  قیرط 
یصخش هک  تسا  هتشابنا  ماگنه  نآ  رد  اهلوپ  هک :  هدمآ  اهنآ  قیرط  زا  يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 298 دنکیم (  رپ  ار  شسابل  دیامن  لمح 

یلـص مرکا  لوسر  زا  اهنآ  قیرط  زا  مارملا  هیاغ  رد  و   ( . 299 ریگرب (  دیامرفیم :  هدب .  يزیچ  نم  هب  يدهم  يا  دـیوگیم :  دزیخیمرب و 
دزن هب  هک  یسک  دوب ،  دهاوخ  هتشابنا  زور  نآ  رد  لاوما  اهلوپ و  هدمآ :  يردخ  دیعسوبا  ثیدح  رد  هک  تسا  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

 : تفگ هک  هدمآ  هریرهوبا  زا  يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 300 دهدیم (  وا  هب  دنک ،  لمح  دناوتب  هک  ردقنآ  دراد ،  یتساوخرد  دیآیم و  وا 
رد میوگیم :   ( . 301 دنکیم (  ششخب  هرامشیب  هک  دوب  دهاوخ  ياهفیلخ  نامزلارخآ  رد  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 

صفحه 94 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


ًالِْزنَم َکّفَک  َطسَو  ُمِراکَْملا  ِتََنب  دـناهتفگ :  شوخ  هچ  یلاعَت و  هَّللا  ءاش  ْنِا  دـمآ .  دـهاوخ  نیا  اب  بساـنم  یبلاـطم  باـنج  نآ  مرک  ثحب 
[ یئوگ  ، ] دناهتفرگ لزنم  تتـسد  فک  نایم  قالخا  مراکم  ٌحاتْفِم  اهلفِقل  َْتنَاَف  ًامْوَی  اَهباْوبَا  ْتَلَْفقَا  ُمِراکَْملا  اَذِا  َو  ٌحابُم  ِمانَْاِلل  َِکلام  ُعیمَجَف 
و یتسه .  دـیلک  اهلفق  نآ  يارب  وت  سپ  ددـنبب  دـنک و  لفق  ار  دوخ  ياهرد  مراکم  يزور  رگا  و  تسا .  حابم  مدرم  يارب  وت  لام  همه  سپ 

ُهِلمانَأ ُهْعُِطت  َْمل  ًاـضابْقنِا  َدارَا  ُهَّنَا  َول  یّتَح  ِّفَْکلا  َطَْـسب  َدَّوَعَت  ُهلِحاـس  ُِّرْبلا  َو  ُفوُْرعَْملا  ُُهتَُّجل  َو  هَتیَتَا  یحاوَّنلا  ِّيَا  ْنِم  ُرْحَبلا  َوُه  هتفگ :  يرگید 
یکین و شجاوما  و  ییآ ،  وا  يوس  هب  یهاوخ ] هک   ] فرط ره  زا  تسا  اـیرد  وا  ُهلئاـس  َهَّللا  ِقَّتَْیلَف  اـِهب  َداـَجل  ِهِسْفَن  َریَغ  ِهِّفَک  یف  ْنُکَی  َْمل  ْوَـلَف 
 . دننکیمن يرای  شناتـشگنا  ددنبب  ار  دوخ  تسد  دهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  هدرک  تداع  ندوب  تسد  هداشگ  هب  تسا .  ناسحا  شاهنارک 

دنک اورپ  و   ] دسرتب ادخ  زا  دیاب  شاهدننک  تساوخرد  سپ  دیشخب ،  دهاوخ  ار  نامه  دشابن ،  شناور  زج  يزیچ  شفک  رد  هنیآ  ره  رگا  و 
َّنِا تسا :  هدورـس  رعـش  نیا  نیمـضت  هب  دهد -  رارق  وفع  دروم  ار  وا  دـنوادخ  هک  باتک -  نیا  هدـنراگن  و  دـهاوخن . ] وا  زا  يزیچ  ره  هک 

مئاق ماما  يارب  مالـسلا  هیلع  مدآ  تاذ  رد  ار  اهنآ  همه  دـیرفآ  ار  اهیکین  هکنآ  انامه  ِِمئاْقلا  ِمامِْاِلل  مَدآ  ِتاَذ  یف  اهزاح  َمراـکملا  َقَلَخ  يذَّلا 
 . دروآ مهارف  هجرف ،  هَّللالجع 

نیش فرح 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  تعاجش   - 1

بلطم نیا  تشاد  میهاوخ  نایب  نیرفاک  لتق  ترـضح و  نآ  ملع  ياهثحب  رد  زین  و  میدروآ ،  بانج  نآ  داهج  گـنج و  ثحب  رد  هچنآ  زا 
 . ددرگیم حضاو  زین 

 - یلاعَت هَّللا  ءاش  ِْنا  ام -  يارب  ترضح  نآ  تعافش   - 2

نم دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دوـمرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  هّماـع  قـیرط  زا  مارملا  ۀـیاغ  رد 
یلع و  هدنهد ،  نامرف  نیسح  و  هدننک ،  تیامح  نسح  و  یتسه ،  یقاس  یلع  يا  وت  و  متسه ،  رثوک ]  ] ضوح هب  امش   [ هدنناسر و   ] هدنروآ

ناضغبم نابحم و  هدنرامش  رفعج  نب  یسوم  و  هدننک ،  جیسب  دمحم  نب  رفعج  و  هدنهدرشن ،  یلع  نب  دمحم  و  هدننک ،  میسقت  نیسحلا  نب 
ناشتاجرد ناشیاههاگلزنم و  هب  تشهب  لها  هدنروآدورف  یلع  نب  دمحم  و  نینمؤم ،  شخب  تنیز  یسوم  نب  یلع  و  ناقفانم ،  هدنرادزاب  و 

ینشور نآ  زا  هک  تشهب  لها  غارچ  یلع  نب  نسح  و  نیعلاروح ،  اب  اهنآ  هدننک  جیوزت  شنایعیـش و  رونخـس  بیطخ و  دمحم  نب  یلع  و  ، 
وا تعافش  هک  یـسک  هب  زج  ار  تعافـش  دهدیمن  هزاجا  دنوادخ  هک  يزور  تمایق ،  زور  تسا  اهنآ  هدننک  تعافـش  يدهم  و  دنریگیم ، 

هداد صاصتخا  هیلع  هَّللا  تاولص  تّجح  ترضح  ام  يالوم  هب  تعافـش  هکنیا  ّرـس  میوگیم :   ( . 302 دشاب (  یـضار  نآ  هب  دهاوخب و  ار 
ام يالوم  رکنم  هک  یناسک  لماش  ناشیا  تعافـش  هک :  تسا  نیا  دنتـسه -  عیفـش  تماـیق  زور  مالـسلا  مهیلع  اـهنآ  همه  هکنیا  اـب  هدـش - 
هب هک  دنچ  ره   ( ، 303 یمیمص ( )  زوسلد و  تسود  هن  تسه و  ياهدننک  تعافش  هن  اهنآ  يارب  سپ  ددرگیمن ( ،  دنشاب  نامزلا  بحاص 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  یثیدح  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنـشاب .  دقتعم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  تماما 
هب هک  تسا  نآ  دننام  دیامن ،  راکنا  ارم  نادنزرف  زا  يدهم  یلو  دشاب  هتـشاد  رارقا  منادنزرف  ناردپ و  تماما  هب  سک  ره  دومرف :  هک  هدـش 

يرگید تایاور  نومـضم  نیمه  هب   ( . 304 دنک (  راکنا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  دشاب و  هتـشاد  داقتعا  رارقا و  ناربمغیپ  همه 
 . تسا سب  تربع  تریصب و  لها  يارب  میاهدروآ  هچنآ  هک  تسه  زین 

ام يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تداهش   - 3
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 ، لاح تسا  هنوگچ  سپ  305 ؛ )  ًادیهَش ( »  ِءآلؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیهَِشب  ٍۀُّما  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِا  َْفیَکَف  هفیرش « :  هیآ  ریسفت  رد  یفاک  رد 
اهنت دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  میروآ .  هاوگ  ناشیارب  ار  وت  میرآ و  یهاوگ  ياهفیاط  ره  زا  هک  هاگنآ 
هیلع هللا  یلص  دمحم  تسا و  رظان  دهاش و  تما  نیا  رب  ام  زا  یماما  ینرق  ره  رد  هدش ،  لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تما  هرابرد 

ار اـم  هکنآ  ره  سپ  میتسه ،  مدرم  رب  نادـهاش  اـم  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  و   ( . 306 تسا (  ام  رب  هاوگ  ملـسو  هلآو 
رقاب رفعجوبا  ماما  زا  و   ( . 307 مییامن (  شبیذکت  تمایق  زور  دنک  بیذکت  ار  ام  هکنآ  ره  مییامن و  شقیدصت  تمایق  زور  دـنک  قیدـصت 

 . میداد رارق  هنایم  یتّما  ار  امـش  هک  تسا  نینچ  و  308 ؛ )  ًاطَـسَو ( »  ًۀَُّما  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  هیآ « :  هرابرد  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع 
زا و   ( . 309 وا (  نیمز  رد  یهلا  ياـهتّجح  وا و  قـلخ  رب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ناـهاوگ  مییاـم  میتـسه و  هناـیم  تما  اـم  دـندومرف : 
رب نادهاش  دومن و  موصعم  ار  ام  دـینادرگ و  هزیکاپ  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـیامرفیم :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ام زا  نآ  هن  میوش و  ادـج  نآ  زا  ام  هن  هک  درک  ام  هارمه  ار  نآرق  نآرق و  هارمه  ار  اـم  تخاـس و  نیمز  رد  دوخ  تّجح  داد و  رارق  شقلخ 

 ( . 310 ددرگ (  ادج 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تفارش   - 4

؟  تسا هدـش  دـلوتم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ایآ  دـش :  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  هک  هدروآ  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  راـحب  رد 
رد دنمدرخ  هدنناوخ  يا  میوگیم :   ( . 311 مدومنیم (  شیهارمه  یگدـنز  لوط  رد  مدرکیم  كرد  ار  وا  نامز  رگا  هتبلا  ریخ ،  دومرف : 
نآ یگدـنز ،  لوط  رد  یهارمه  تمدـخ و  ياج  هب  هدرکان -  يادـخ  ادابم -  ات  وش  تیبرت  بیدأت  نیا  اب  نک و  لمأت  تقد و  شیامرف  نیا 

 . یهد رازآ  ینک و  تیذا  دننام  ریشمش  ياهراتفگ  دنسپان و  ياهرادرک  اب  ار  ترضح 

داص فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ربص   - 1

لامک هدمآ :  هجرف  یلاعت  هَّللالجع  مئاق  ترضح  فصو  رد  هدش  تیاور  یفلتخم  قرط  هب  نآ  ریغ  نیدلا و  لامک  رد  هک  حول  ثیدح  رد 
تشذگ و هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  ترضح  نآ  يالب  ثحب  رد  و   ( . 312 تسا (  وا  دوجو  رد  بویا  ربص  یسیع و  یگدنشخرد  و  یـسوم ، 
 ، تشادن بوقعی  ار  شرادقم  نیرتمک  مراد  نم  هک  یهودنا  یتَِّیَلب  ُضَْعب  َبوُّیَا  الَب  ُّلُک  َو  ُهَّلَقَا  ََّثب  ُبوُقْعی  ام  ینزُحَف  دناهتفگ :  شوخ  هچ 

تبیصم و تّدش  بجوم  نآ  ندش  ینالوط  هدش و  عمج  ترضح  نآ  رب  الب  عاونا  هک  اریز  تسا .  نم  يالتبا  زا  یتمسق  بویا  يالب  همه  و 
دینک اعد  ترـضح  نآ  نوخرپ  لد  يارب  هک  داب  امـش  رب  سپ  دوشیم .  نشور  ناتیارب  بلطم  تقیقح  دیـشیدنیب ،  یتعاس  . Ș یم التبا 

 . دیهاوخب لاعتم  دنوادخ  زا  ار  شجرف  و 

داض فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ینامهیم )  تفایض (   - 1

اب زج  ماش  راهان و  هک  دوب  نانچ  وا  دندوب .  هداد  هینک  نافیّـضلاوبا  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  هدرک  لقن  ءایبنالا  صـصق  زا  مالـسلا  راد  رد 
اپرب تمایق  زور  ات  وا  تفایـض  و  دـبایب ،  ینامهیم  ات  تفریم  هار  رتشیب  ای  گنـسرف و  ود  ای  گنـسرف  کی  اـسب  هچ  و  دروخیمن ،  ناـمهیم 

 . دباییم ینـشور  یکرابم  تخرد  زا  313 ؛ )  ٍۀکَرابُم ( »  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ُدَقُوی  دیامرف « :  یلاعت  دـنوادخ  هک  ياهکرابم  هرجـش  نیمه  تسا و 
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و تسا .  اپرب  تمایق  زور  ات  ماما  ربمغیپ و  دوجو  هب  هک   ( 314 تسا (  اهتّنس  مولع و  هلیسو  هب  تفایض  ینامهیم ،  تفایض و  نیا  میوگیم : 
متسه وت  هانپ  رد  وت و  نامهیم  زور  نیا  رد  میاقآ  يا  نم  و  َكُراج ؛ َو  َکُْفیَض  ِهیف  َيالْوَم  ای  اَنَا  َو  میناوخیم :  نینچ  هعمج  زور  ترایز  رد 

تهَجَّتا اَم  ُْثیَح  َُکلیَزن  هتفگ :  عوبـسالا  لامج  رد  هللا  همحرسوواط  نب  دّیـس  تشذـگ .  دوب  ینعم  نیا  بسانم  هچنآ  موس  شخب  رد  و  . 
اجک ره  رد  و  موشیم ،  دراو  وت  رب  دوش  ناور  هک  يوس  ره  هب  ماهلحار  میآ و  دورف  هک  اـج  ره  ِدـالِْبلا  َنِم  ُْتنُک  ُْثیَح  َکُْفیَـض  َو  یباـکِر 
لقن هب  مالسلاراد  باتک  رد  مروایب :  تسین  ام  ثحب  اب  تبسانمیب  هک  یثیدح  مراد  شوخ  اجنیا  رد  متسه .  وت  نامهیم  مشاب  اهرهش  زا  هک 

رازه و راهچ  فلدوبا  هک  تسا  هنوگچ  تشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  يدرم  هدمآ :  یـسربط  ِتاکْـشِم  زا 
هناد کی  رازه و  راهچ  نآ  ياهامرخ  دادعت  هک  امرخ -  یگرزب  فرظ  وا  دـش ،  نامهیم  وا  دزن  نمؤم  کی  یبش  دومرف :  دراد ؟  هیرق  کی 

 . دومرف اطع  وا  هب  هیرق  کی  امرخ  هناد  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  سپ  دیشخب ،  نامهیم  نآ  هب  زین  دوب - 

أط فرح 

ترضح نآ  هلیسو  هب  متس  زا  نیمز  تراهط   - 1

زا شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  ار  رون  هدراهچ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد 
 ، همطاف یلع ،  دـمحم ،  دومرف :  دـننایک ؟  رون  هدراهچ  نیا  هَّللالوسر  نبای  دـش :  ضرع  دنتـسه .  ام  حاورا  اهنآ  هک  دـیرفآ ،  قلخ  تقلخ 
ار نیمز  دشکیم و  ار  لاّجد  هاگنآ  دزیخیم  اپب  تبیغ  زا  سپ  هک  تسا  مئاق  اهنآ  نیرخآ  نیـسح و  نادنزرف  زا  ناماما  و  نیـسح ،  نسح ، 

 ( . 315 دنکیم (  كاپ  یملظ  متس و  هنوگ  ره  زا 

اهنآ نوخ  بلط  و  نینمؤم ،  همئا و  قوقح  بلط   - 2

يدرم دنوادخ  هتبلا  میوشیم و  هتـشک  مدنزرف  ود  نیا  نم و  هتبلا  هک  ادخ  هب  مسق  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  راحب  رد 
نانآ زا  تلالض  لها  ات  دوشیم  بیاغ  مدرم  رظن  زا  وا  هتبلا  دنکیم ،  هبلاطم  ار  ام  ياهنوخ  هک  دزیگنایمرب  نامزلا  رخآ  رد  ار  منادنزرف  زا 
فلا فرح  رد  میوـگیم :   ( . 316 تسین (  يزاین  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  رد  ار  يادخ  دـنیوگب :  نالهاج  هک  يروط  هب  دـنوش ،  ادـج 

 . یلاعَت هَّللا  ءاش  ْنِإ  دمآ  دهاوخ  دنک  تلالد  نآ  رب  هک  یبلاطم  زین  ًادعب  تشذگ  ینعم  نیا  بسانم 

أظ فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تسد  رب  ّقح  روهظ   - 1

 . دوشیم مولعم  زین  بلطم  نیا  میدروآ  مالسا  يانب  دیدجت  نیرفاک و  لتق  بانج و  نآ  هلیسو  هب  نیمز  تایح  رد  هک  یبلاطم  زا 

نیدناعم رب  ترضح  نآ  يزوریپ  رفظ و   - 2

دنوادـخ هاگره  هک  تسه  یفخم  زوریپ  ماما  ام  زا  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاـک  رد 
 ) دیامن مایق  یلاعت  كرابت و  يادخ  رما  هب  ددرگ و  رهاظ  سپ  دوشیم  دراو  ياهتکن  شلد  رد  دزاس ،  راکشآ  ار  شرما  دهاوخب  لج  ّزع و 

یتلهم ات  ارچ  318 ؛ )  ٍبیرَق ( »  ٍلَجأ  یلِإ  انَتْرَّخَا  َْول ال  هیآ « :  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  هَّجَحَْملَا  رد  و   ( . 317
ملع ثحب  رد  و   ( . 319 تسوا (  اب  يزوریپ  ترـصن و  هک  مئاق  روهظ  نامز  ات  دومرف :  هک  هدـمآ  یتخادـنین .  ریخأت  هب  ار  رما  نیا  کیدزن 
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 . دمآ دهاوخ  دنک  تلالد  ینعم  نیا  رب  هچنآ  ترضح  نآ 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  رب  نانمشد  ملظ   - 3

؛ )  320 ِهِْملُظ ( »  َدَْعب  َرَصَْتنا  ْنََمل  َو  هفیرش « :  هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  شریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 
دنیاـهنآ هک  اریز  باـنج  نآ  باحـصا  مئاـق و  ینعی :  تسا :  هدرک  تـیاور  دـنک .  ییوجماـقتنا  هـتفر  وا  رب  هـک  یملظ  زا  سپ  هـکنآ  ره  و 

ماقتنا شباحـصا -  وا و  نایبصان - ،  ناگدننک و  بیذکت  هیماینب و  زا  دزیخاپب ،  مئاق  هاگره  و  تسین ،  ناشیا  هیلع  یهار  چیه  هک  یناسک 
هدروآ ترـضح  نآ  زا  يرگید  قیرط  هب  دوخ  دنـس  هب  سابعلا  نب  دـمحم  زا  ار  ربخ  نیمه  هّجحملا  باتک  رد  و   ( . 321 تفرگ (  دنهاوخ 

َو اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیذَِّلل  َنِذُا  هیآ « :  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و   ( . 322 تسا ( 
عقاو متـس  دروم  هک  تسا  هدـش  اطع  داهج  نذا  دـناهتفرگ  رارق  گـنج  ضرعم  رد  هک  یناـسک  هب  323 ؛ )  ٌریدََـقل ( »  ْمِهِرْـصَن  یَلَع  َهَّللا  َّنإ 

دش لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگیم :  هّماع  دومرف :  هک  هدروآ  تسا .  اناوت  ناشیرای  رب  دنوادخ  دنتـسه و 
يارب دـنک  جورخ  نوچ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  مئاق  وا  هک  نآ  لاـح  و  دـندرک ،  نوریب  هّکم  زا  ار  ترـضح  نآ  شیرق  راـفک  هک  یماـگنه 

دّیس موحرم   ( . 324 میتسه (  هید  نابلاط  نوخ و  يایلوا  ام  هک :  وا  شیامرف   [ ینعم  ] تسا نیا  و  دیامن ،  یهاوخنوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ياهباتک رد  و   ( . 325 تسا (  وا  باحصا  مئاق و  هرابرد  هیآ  نیا  هک :  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  ناهربلا  رد  زین  ینارحب 

هب مارحلا  هَّللا  تیب  هب  دنکیم  روهظ  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  راحب  هّجحملا و 
ّقح هب  ادخ و  ّقح  هب  ار  امـش  و  دیوگیم :  هک  اجنآ  ات  دـنکیم . . .  ادـن  دـشاب ،  هدـش  نآ  هب  هدـنهانپ  هک  یلاح  رد  دـنزیم و  هیکت  تشپ 

 ، دینک کمک  ار  ام  هک  مهدیم  دنگوس  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  هک  نم  ّقح  وا و  لوسر 
ردب رد  نامنادنزرف  رهـش و  زا  دندومن و  متـس  ام  هب  میدـش و  هدـیناسرت  ام  هک  اریز  دـیزاس ،  رود  ام  زا  دـنیامن  متـس  ام  هب  هک  ار  یناسک  و 
راحب رد  و  یلاعَت .  هَّللا  ءاـش  ْنِإ  دـمآ  دـهاوخ  ترـضح  نآ  ياهادـن  رد  ربخ  نیا  ماـمت   ( . 326 میاهتفرگ (  رارق  یـشکرس  دروم  میدـش و 

نآ باحـصا  هک  یلاح  رد  دـیآیم  شیپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  ًاعوفرم 
هبنـشراهچ زور  نآ  و  دنکیم ،  جورخ  هفوک  زا  بانج  نآ  هیلع  ینایفـس  شترا  هاگنآ  دسریم ،  فجن  هب  دنتـسه  يو  اب  مدرم  ترـضح و 

اب ادخ  هرابرد  هکنآ  ره  دیوگیم :  تسا و  مولظم  هک  دـنکیم  مالعا  نانآ  هب  و  دـیامنیم ،  هبلاطم  ار  شّقح  توعد و  ار  اهنآ  سپ  تسا ، 
تیاور مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  رد  و   ( . . . . 327 متـسه (  ادـخ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  دراد  هّجاحم  نم 
دـشاب هدـنز  هک  یلاـح  رد  هک  تسوا  مه  تبیغ و  بحاـص  تسوا  تسا و  نم  نادـنزرف  زا  لـسن  نیمهن  تما  نیا  مئاـق  دوـمرف :  هک  هدرک 

هک هدمآ  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  یلباک  دلاخوبا  ثیدح  نمض  باتک  نامه  رد  و   ( . 328 ددرگیم (  میسقت  شثاریم 
راداو شردپ  مرح  تسرپرس  ادخ و  ظفح  رد  بیاغ  هَّللاّیلو و  رما  شیتفت  رب  ار  شنامز  شکرـس  باّذک ،  رفعج  هک  منیبیم  ایوگ  دومرف : 

ار نآ  قحاـن  هب  هک  وا  ثرا  رد  عمط  رطاـخ  هب  وا ،  هب  یـسرتسد  تروص  رد  وا  نتـشک  رب  صرح  و  وا ،  تدـالو  هب  لـهج  يور  زا  دـیامن ، 
هدش تیاور  قیشر  زا  یسوط  خیش  تبیغ  زا  و  دمآ .  دهاوخ  باتک  متشه  شخب  رد  لماک  روط  هب  تیاور  نیا   ( . 329 دریگب (  دوخ  يارب 

میوش و راوس  یکی  رب  میرادرب ،  دوخ  اـب  بسا  ود  مادـک  ره  داد  روتـسد  درک و  راـضحا  میدوب -  رفن  هس  هک  ار -  اـم  دـضتعم  تفگ :  هک 
هک هناخ  نآ  هب  تفگ :  داد و  یناشن  ًالماک  ار  ياهناخ  هلحم و  ام  يارب  و  میورب ،  هرماـس  هب  هلجع  اـب  رابکبـس  میـشکب و  كدـی  ار  يرگید 

هرماس هب  سپ  دیروایب .  میارب  ار  شرـس  دیدید  نآ  رد  ار  سک  ره  دیوش و  هناخ  لخاد  سپ  دید ،  دیهاوخ  یهایـس  راکتمدـخ  دیدیـسر ، 
وا زا  تفابیم  ياهماج  ریز  دـنب  هک  دوب  یهایـس  راکتمدـخ  نالاد  رد  و  میتفر ،  هناـخ  نآ  هب  دوب  هتفگ  دـضتعم  هک  روطناـمه  و  میدیـسر ، 

روتـسد هک  روطنامه  سپ  دومن ،  ییانتعایب  درکن و  ام  هب  یتافتلا  چیه  ادـخ  هب  و  نآ .  بحاص  تفگ :  تسیک ؟  هناخ  نیا  رد  میدیـسرپ : 
زا الاح  نیمه  ییوگ  دوب .  هدـیدن  یمـشچ  نآ  زا  رتهب  هک  تشاد  ياهدرپ  لباقم  رد  دوب و  هزیکاـپ  رایـسب  هناـخ  میدـش  هناـخ  دراو  میتشاد 
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و تسه ،  بآ  زا  ییایرد  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  قاتا  میدید  میتشادرب ،  ار  هدرپ  دوبن  هناخ  رد  سک  چـیه  دـناهتفای .  تغارف  نآ  نتخاس 
زامن هداتسیا  دوب  مدرم  نیرتهفایق  شوخ  زا  هک  يدرم  ریصح  نآ  يور  تسا ،  بآ  يور  مه  نآ  میتسناد  هک  هداتفا  يریصح  نآ  ياهتنا  رد 
ياپ رفن ،  هس  ام  زا  یکی  هَّللادبع ،  نب  دـمحا  ماگنه  نیا  رد  درکن .  ییانتعا  ًالـصا  میتشاد  دوخ  اب  هک  یلئاسو  هب  هن  ام و  هب  هن  دـناوخیم ، 

ات دز  اپ  تسد و  ردـقنآ  و  داتفا ،  ندز  اپ  تسد و  ندـش و  قرغ  لاح  هب  تفر و  ورف  بآ  رد  هک  دوش  لخاد  قاـتا  هب  اـت  تشاذـگ  بآ  رد 
قاتا لخاد  تساوخ  درک .  ار  راک  نامه  نم  هارمه  نیمود  رگید  راب  داتفا .  شوهیب  یتعاس  مدومن ،  صـالخ  ار  وا  مدرک و  زارد  ار  متـسد 
هاگرد هب  متـشاد :  هضرع  هناخ  بحاص  هب  سپـس  مدـنام  ریحتم  هدز و  تهب  نم  داتفا .  لاح  نامه  هب  زین  وا  تشاذـگ  بآ  رد  ياـپ  دوش و 

يوس هب  نم  الاح  میآیم و  یـسک  هچ  يوس  هب  تسیچ و  تقیقح  متـسنادیمن  هک  ادخ  هب  دنگوس  مهاوخیم ،  ترذعم  وت  زا  دـنوادخ و 
تـسد ام  هب  میظع  یتبیه  يور  نیا  زا  دماین  نوریب  مه  شدوخ  لاح  زا  درکن و  متفگ  هچنآ  هب  یتافتلا  چـیه  وا  اما  منکیم .  هبوت  دـنوادخ 

دراو وا  رب  يروف  دنراذگب  میدیـسر  ام  تقو  ره  هک  دوب  هدرک  شرافـس  اهنابرد  هب  دوب  ام  راظتنا  رد  دـضتعم  میدـش .  نوریب  اجنآ  زا  داد و 
رب ياو  دز :  دایرف  میدرک .  وگزاب  میدوب  هدـید  هچنآ  مه  ام  دیـسرپ ،  ار  نایرج  میتفر .  وا  دزن  میدیـسر و  دادـغب ] هب   ] بش لد  رد  میوش ، 

ياهدنگوس و  متـسین -  مّدج  دنزرف  نم  تفگ :  هن .  میتفگ :  دینـش ؟  امـش  زا  ار  نخـس  نیا  و  دـید ؟  ار  امـش  یـسک  نم  زا  شیپ  ایآ  امش 
یـسک هب  ار  بلطم  نیا  میدرکن  تئرج  دوب  هدـنز  وا  اـت  مه  اـم  منزن .  ندرگ  ار  امـش  همه  مونـشب  ار  ربـخ  نیا  رگا  هک  درک -  داـی  یمیظع 

 ( . 330 مییوگب ( 

ترضح نآ  روهظ  دوجو و  هب  نانآ  قالخا  نوئش و  همئا و  تالامک  روهظ   - 4

مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  فصو  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یتیاور  ترضح  نآ  هب  مولع  متخ  تمـسق  خ »  فرح «  رد 
رهاظ و مولع  هدننک  راکشآ  ترـضح  نآ  هک :  تسا  نیا  ِملاْعلا -  ُهَّللا  َو  نآ -  ینعم  و  تسا .  ناماما )  اهنآ (  نطاب  رهاظ و  وا  هک  تشذگ 

ینعم نیا  دّیؤم  و  تسا .  نانآ  نوئش  تالامک و  مامت  رهظم  هدومرف و  اطع  مالسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نطاب 
رد شباحـصا  زا  ياهّدـع  دوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هکنیا :  هدـمآ  صاصتخا  زا  لـقن  هب  راـحب  رد  هک  تسا  يربخ 

راوشد تسا و  راوشد  منخـس  دومرف :  نانآ  هب  وگب .  نخـس  اـم  يارب  نینمؤملاریما  اـی  دنتـشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب  دـندوب ،  شتمدـخ 
نآ سپ  ییوگب .  نخـس  اـم  يارب  تسا  مزـال  هک  دـندرک  رارـصا  باحـصا  دـنکیمن .  كرد  ار  نآ  یـسک  ناـیاناد  زج  دوشیم ،  هدرمش 

منکیم و هدنز  هکنآ  منم  متخاس ،  روهقم  هاگنآ  متفای  يرترب  هک  منآ  نم  دومرف :  دش و  هناخ  لخاد  دیزیخرب و  دومرف :  نانآ  هب  ترـضح 
برد هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـساخرب .  دیزرو و  رفک  دنتفگ :  دندش و  نیگمـشخ  باحـصا  نطاب .  رهاظ و  رخآ و  لوا و  منم  مناریمیم ، 
تسا راوشد  منخس  هک  متفگن  دومرف :  هیلع -  همالس  هَّللاتاولص و  ترضح -  نآ  سپ  دنام .  هتسب  رد  شاب .  هتـسب  اهنآ  رب  رد  يا  دومرف : 

متفای و يرترب  نم  متفگ :  هکنیا  منک ،  ریـسفت  ناتیارب  ات  دـییایب  دـنکیمن ؟  كرد  ار  نآ  یـسک  ناـیاناد  زج  دوشیم و  هدرمـش  تخـس  و 
 : متفگ هکنیا  و  دـیدروآ ،  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هکنیا  ات  مدومن  ناتروهقم  متفای و  يرترب  امـش  رب  ریـشمش  نیا  اب  نم  متخاس ،  روهقم 
هب هک  متسه  یسک  نیلّوا  نم  ملّوا ،  نم  متفگ :  هکنیا  اّما  و  مناریمیم ،  ار  تعدب  منکیم و  هدنز  ار  ّتنـس  مناریمیم :  منکیم و  هدنز  نم 

و درک ،  نفد  ار  وا  دنکفا و  ربمغیپ  رب  هماج  هک  متسه  یسک  نیرخآ  نم  مرخآ ،  نم  متفگ :  هکنیا  و  دش ،  ناملسم  دروآ و  نامیا  دنوادخ 
هظحالم میاهدروآ  شخب  نیا  فلتخم  ياهلصف  رد  هچنآ  رگا   ( . 331 تسا (  نم  دزن  نطاب  رهاظ و  ملع  منم ،  نطاب  رهاظ و  متفگ :  هکنیا 

مهیلع كاپ  ناماما  تافـص  همه  رهظم  هجرف  هَّللالـجع  مئاـق  ترـضح  هک  تسناد  دـیهاوخ  دـش و  دـهاوخ  نشور  ناـتیارب  بلطم  دـینک ، 
 . تسا هدنسب  نادنمدرخ  يارب  میاهدروآ  دای  هک  رادقم  نیا  و  تسا ،  مالسلا 

نیع فرح 
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هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ملع   - 1

هیلع رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدـلا  لامک  رد  و  تشذـگ .  تشاد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاـطم  ّقح  هب  ترـضح  نآ  مکح  ثحب  رد 
هب هایگ  هک  نانچمه  دنکیم ،  دشر  ام  يدهم  بلق  رد  وا  لوسر  ّتنـس  لج و  ّزع و  يادـخ  باتک  هب  ملع  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا 

هناخ لها  يا  امش  رب  مالس  درادب :  هضرع  شندید  ماگنه  دیامن ،  رادید  ار  وا  ات  دنامب  یقاب  امـش  زا  مادک  ره  سپ  دیوریم .  هجو  نیرتهب 
زا قداص  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  زا  راـحب  رد  و   ( . 332 تلاـسر (  هاـگیاج  ملع و  نوناـک  توبن و  تمحر و 

بانج نآ  هب  دیسر و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ  هب  يدرم  هک :  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  زا  شردپ 
مک نینمؤم  ضرقنم و  يدامتم  ياهلـسن  اهنرق و  هاگره  دومرف :  دـیزاس .  هاگآ  ناـتدوخ  يدـهم  زا  ار  اـم  نینمؤملاریما  اـی  تشاد :  هضرع 

مشاهینب زا  دومرف :  تسا ؟  هفیاط  مادک  زا  درم  نیا  نینمؤملاریما  ای  درک :  ضرع  تسا .  اج  نامه  سپ  دنورب  نایم  زا  ّقح  نارای  دنوش و 
ِناـک وا  ییافـصیب  ماـگنه  و  شلها ،  فرط  زا  هدـش  اـفج  و  تسا ،  هدـنفوت  دورو  ماـگنه  هب  هک  ییاـیرد  برع و  داژن  ياـههّلق  نیرترب  زا 

ِمزر دربـن و  نادـیم  رد  و  درذـگیمن ،  وا  دـسر  ياهمدـص  نینمؤم  هب  رگا  و  تسین ،  یـسرت  ار  وا  دروآ  موـجه  گرم  هاـگره  تساـفص ، 
و نیفلاخم ،  هب  دنمورین  هدـننز  مخز  دـنک ،  ورد  ار  نانمـشد  هک  يریـش  دـنزیم ،  رمک  رب  تمه  نماد  دـنکیمن ،  ینیـشن  بقع  ؛ نانامرهق

رگا هک  تسوج -  هنتف  هک  یـسک  ادابم  سپ  دراد ،  هشیر  تمظع  اـب  نادـناخ  رد  هک  ریخ  رپ  یگرزب  دـنوادخ ،  ياهریـشمش  زا  يریـشمش 
زاب وا   [ تعیب  ] يوریپ زا  ار  وت  ادابم  یـسک  نینچ  دنارورپیم -  رطاخ  رد  اهداسف  دـنک ،  توکـس  هاگره  هدـنیوگ و  نیرتدـب  دـیوگ  نخس 

رتشیب امش  زا  شملع  تسا ] رتهدنشخب  ای   ] تسا رتهدنهد  هانپ  امش  زا  دومرف ) :  تخادرپ و  مالسلا  هیلع  يدهم  فیصوت  هب  سپـس  دراد ( . 
رادرب و نایم  زا  ار  هودنا  مغ و  وا  تعیب  ندیـشخب  ققحت  اب  ایادخ ،  راب  تسا .  رتاشوک  ناتهمه  زا  يدـنواشیوخ  دـنویپ  محر و  هلـص  رد  و 

قیفوت رگا  نک و  یعطق  ار  دوخ  میمـصت  دوشگ ،  تیارب  ار  شرادید  هار  دنوادخ  رگا  سپ  نادرگ .  عمج  وا  ببـس  هب  ار  تما  یگدـنکارپ 
هب هراشا  هاگنآ  هدـم .  تسد  زا  رگید  يدـنکف  تسد  شنماد  هب  نوچ  و  نکم ،  يور  سک  چـیه  يوس  هب  رگید  دـیدرگ  تبیـصن  شیاـقل 

نیشیپ ياهلصف  رد  بلطم  نیا  رب  لیالد  یـضعب  میوگیم :   ( . 333 دومن (  وگزاب  ار  دوخ  قایتشا  تّدش  ندیـشک  هآ  اب  درک و  دوخ  هنیس 
 . دمآ دهاوخ  مولع  فشک  رد  هَّللا  ءاشنا  رگید  یضعب  و  تشذگ ، 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  اب  ایلوا  تزع   - 2

زا نیدلا  لامک  رد  و  نانمـشد .  هدنزاس  راوخ  ایلوا و  هدننک  زیزع  تساجک  ءادـْعَْألا ؛ ُلِّذـُم  َو  ءایلْوَْألا  ُّزِعُم  َْنیَا  میناوخیم :  هبدـن  ياعد  رد 
ار ملاع  برغ  قرش و  نیب  رسارس  هک  منیبیم  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  ییوگ  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح 
ار ناشیا  تیاضر  يزیچ  ره  رد  و  درک ،  دـنهاوخ  تعاطا  نانآ  زا  یـشحو  ناگدـنرپ  هدـنرد و  تاـناویح  یتح  زیچ  همه  دنـشاب .  هدرک  رپ 
 ) تشذگ نم  رب  مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  یکی  زورما  دیوگیم :  دـشورفیم و  رخف  رگید  نیمزرـس  رب  ینیمزرـس  هک  اجنآ  ات  دـنیوجیم 

 ( . 334

نانمشد باذع   - 3

زا ار  باذع  هچنانچ  و  335 ؛ )  ٍةدودْعَم ( »  ٍۀَُّما  یلإ  َباذَعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  َو  هیآ « :  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا 
ترـضح نآ  باحـصا  ردـب و  لها  هدودـعم ،  تما  مئاـق و  جورخ  باذـع ،  دومرف :  دودـعم .  هورگ  تسد  هب  اـت  میزادـنا  ریخأـت  هب  ناـنآ 

هتفگ دیـسرپ .  عوقولا  یمتح  باذع  زا  ياهدننک  لاؤس  336 ؛ )  ٍِعقاو ( »  ٍباذَِـعب  ٌِلئَأس  َلَأَس  هیآ « :  لیذ  رد  میهاربا  نب  یلع  و  دنـشابیم . 
دـیآیمرب و برغم  يوـس  زا  هک  تسا  یـشتآ  دوـمرف :  دـش  لاؤـس  هیآ  نیا  ینعم  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوـبا  ترـضح  زا  تسا : 
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یقاب هیماینب  يارب  ياهناخ  سپ  دسرب ،  ناشدجـسم  دزن  مامه  نبدعـسینب  هناخ  هب  هکنیا  ات  دنکیم  جیـسب  ار  نآ  رـس ،  تشپ  زا  یهاشداپ 
لآ هب  تبـسن  يرگمتـس   ] مالـسلا مهیلع  دمحم  لآ  زا  ینوخ  نآ  رد  هک  ياهناخ  دنازوسیم و  ار  نآ  لها  ار و  نآ  هکنیا  رگم  دراذـگیمن 

ینعم نیا  رب  تلـالد  هچنآ  میوگیم :   ( . 337 تسا (  مالـسلا  هیلع  يدهم  وا  دنازوسیم و  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنکیمن  اهر  دـشاب  دـمحم ]
 . دمآ دهاوخ  فاق  فرح  رد  دنک 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تلادع   - 4

هام ياهبش  يارب  ترضح  نآ  دوخ  زا  هک  ییاعد  رد  هکنانچ  هدیدرگ  بقلم  لدع »  هب «  اذل  تسا ،  تلادع »  شیوکین «  تافـص  نیرتزراب 
اراگدرورپ ِرَظَْتنُملا ؛ ِلْدَْعلا  َو  ِلَّمؤُْملا  ِمئاْقلا  َكِْرمَا  ِّیلَو  یلَع  ِّلَص  َو  َّمُهَّللَا  تسا :  هدـمآ  حاتتفا )  ياعد  هب  فورعم  هدـش (  تیاور  ناضمر 

زا هدـش  تیاور  نیدـلا  لامک  رد  هک  ِّیبُأ  ثیدـح  رد  و  تسا .  رَظتنم  ِلدـع  مدرم و  دـیما  هدـننک ؛ ماـیق  هک  ترما  ّیلو  رب  تسرفب  دورد  و 
 . . . . تسا لدع  رخآ  لوا و  ُهُرِخآ ؛ » . . .  َو  ِلْدَْعلا  ُلَّوا  هدمآ « :  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نیدلا  لامک  رد  دشاب .  هدشن  يروآدای  نآ  رد  شلدع  هک  هدمآ  ترـضح  نآ  هرابرد  یثیدح  رتمک  و 
مردارب و ناشلوا  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  قلخ  رب  یهلا  ياـهتّجح  نم و  يایـصوا  اـفلخ و  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ملـسو 

نامه دومرف :  تسیک ؟  ترـسپ  دـش .  هتفگ  بلاـطیبا ،  نب  یلع  دومرف :  تسیک ؟  تردارب  هَّللالوسر  اـی  دـش :  ضرع  مرـسپ .  ناـشرخآ 
هدنهد تراشب  ّقح  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  دشاب ،  هدش  ملظ  متـس و  زا  لامالام  هک  نانچمه  دنک ،  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  يدـهم 

 . دیامن جورخ  زور  نآ  رد  ات  دنک ،  ینالوط  ردقنآ  ار  زور  کی  نآ  دنوادخ  هنیآ  ره  دنامن ،  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  داتسرف ، 
شییاورنامرف تنطلس و  دوشیم و  نشور  وا  رون  هب  نیمز  و  درازگیم ،  زامن  وا  رـس  تشپ  دیآیم و  دورف  هَّللاحور  میرم  نب  یـسیع  هاگنآ 

رگم دنامن  یقاب  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دّیـس  ترـضح  زا  و  دسریم .  اج  همه  برغم  قرـشم و  هب 
طسق لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپس  دنک  جورخ  منادنزرف  زا  يدرم  هکنیا  ات  دنکیم  ینالوط  ردقنآ  ار  زور  نآ  لج  ّزع و  دنوادخ  زور  کی 

 : میوگیم  ( . 338 دومرفیم (  ار  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  مدینـش  دشاب .  هدش  رپ  دادـیب  متـس و  زا  هک  نانچمه  دزاس ، 
هب نینچ  لامعتسا  دراوم  یسررب  عبتت و  زا  و  درک .  میهاوخ  رکذ  یلاعَت  هَّللا  ءاش  ْنِا  ار  اهنآ  زا  یـضعب  تسا ،  رتاوتم  ًاّدج  هراب  نیا  رد  رابخا 

لیک تواضق ؛ تداهش ؛ ءادا  دننام  دوریم ،  راک  هب  ریغ ،  ّقح  يافیا  دروم  رد  طسق  هک  اریز  تسا .  طسق  زا  معا  لدع  هک  ماهدروآ  تسد 
رگید ترابع  هب  دوشیم .  لامعتـسا  اهنآ  ریغ  رد  مه  دوریم و  راک  هب  اهنآ  رد  طسق  هک  يدراوم  رد  مه  لدـع  یلو  اهنیا .  لاثما  نزو و  و 

 . يرگید مه  دوشیم و  ناسنا  دوخ  لماش  مه  لدـع  یلو  دـشاب .  يرگید  ّقح  هب  طوبرم  هک  يدراوم  رد  رگم  دوشیمن ،  لامعتـسا  طـسق 
راتفگ نیا  قدـص  الماک  هکنیا  يارب  قیالخ ،  دروم  رد  تسا  ّقح  اب  تقفاوم  طسق  یلو  تسا  ّقح  اب  تقفاوم  قلطم  روط  هب  لدـع  نیارباـنب 

 . تسا لدع  دـض  ملظ ،  و  طسق ؛ دـض  رْوَج ،  و  دـییامرف .  هعجارم  هدـش  دای  لدـع  طسق و  اهنآ  رد  هک  نآرق  هفیرـش  تایآ  هب  دوش  نشور 
هدـش دراو  نومـضم  نیا  هب  هک  یثیداـحا  و  ریغ .  هب  تبـسن  تسا  ّقح  زا  زواـجت  رْوـج  یلو  دوـش  زواـجت  ّقـح  میرح  زا  هک  تسا  نآ  ملظ 

ملظ زین  ناشدوخ  رب  دنتـسه ،  رئاج  حالطـصا  هب  دـننکیم و  متـس  مدرم  رب  نامزلا  رخآ  رد  تاـضق  اـسؤر و  ماّـکح و  هک  دـنکیم  تلـالد 
امرفمکح ار  تلادـع  مدرم  نیب  تموکح  رد  دـنکیم و  فرطرب  ار  رْوَج  دـنک ،  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هاگره  سپ  دـننکیم . 

 . درک دـهاوخن  ملظ  يرگید  رب  يدـحا  دریگ و  ارف  ار  ملاع  همه  شلدـع  هک  ییاج  ات  دـنکیم ،  عطق  ار  نیملاظ  هخاش  هشیر و  دزاسیم و 
وا لدع  ادخ ،  هب  مسق  دیامرفیم :  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  ینامعن  تبیغ  راحب و  رد  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  اذـل 

ترـضح نآ  تلادـع  هرابرد  هک  يراـبخا  زا  یـضعب   ( . 339 دوشیم (  لخاد  امرـس  امرگ و  هک  ناـنچمه  دوشیم ،  ناـشیاههناخ  لـخاد 
 . دمآ دهاوخ  دراد  حیرصت 
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تیاده رب  سفن  ياوه  نتخاس ] وریپ  و   ] فطع  - 5

هاگره دنکیم ،  تیاده  عبات  عیطم و  ار  سفن  ياوه  وا  هدمآ :  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نانخس  رد 
رارق سفن  ياوه  عبات  ار  نآرق  مدرم  هک  یلاح  رد  دنادرگیم  نآرق  وریپ  ار  رظن  يأر و  و  دنیامن ،  سوه  يوه و  فوطعم  ار  تیاده  مدرم 

 ( . 340 دنشاب (  هداد 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ششخب  اطع و   - 6

هناـمز و ياهییادـج  ماـگنه  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هّماـع  قیرط  زا  مارملا  ۀـیاغ  راـحب و  رد 
اراوگ ترضح  نآ  ياهششخب  هکنیا  میوگیم :   ( . 341 تسا (  اراوگ  شیاهششخب  هک  دوب  دهاوخ  يدرم  اهبوشآ  اههنتف و  ندش  راکشآ 

دندرگیم راچد  اهتبیصم  اهیتخـس و  عاونا  هب  دنوشیم و  عقاو  راشف  انگنت و  رد  شروهظ  زا  لبق  نینمؤم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوب  دهاوخ 
هب ار  امش  هتبلا  و  342 ؛ )  ِتارَمَّثلا ( »  َو  ِسُْفنَْالا  َو  ِلاْومَْالا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعْوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءیَِشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  هیآ « :  ریـسفت  رد  هکنانچ  ، 

اهنیا هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مییامزآیم .  اهتعارز  تافآ  و  اهناج ،  لاوما و  دوبمک  یگنـسرگ و  سرت و   [ لیبق  ] زا ییاهزیچ 
رد و  یلاعَت .  هَّللا  ءاش  ْنِا  دـمآ  دـهاوخ  متـشه  شخب  رد  ثیدـح  یماـمت  هک  تسا   ( 343 مالـسلا (  هیلع  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  نینمؤم  يارب 

هدمآ مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  فصو  رد  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هک  یخرَک  میهاربا  ثیدح 
 ( . . . . 344 دشخب (  جَرَف  عزج ،  سرت و  ینالوط و  يالب  دیدش و  یتخـس  زا  سپ  ار  نایعیـش  يراتفرگ  هک  تسوا  میهاربا  يا  دومرف :  هک 

مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا   ( 345 قسعمح ( »  هیآ «  ریـسفت  رد  و  دمآ .  دهاوخ  ف »  فرح «  رد  نآ  مامت  یلاعَت  هَّللا  ءاش  ْنِا  هک 
ق فسوی و (  نامز  یلاس  طحق  دننام  تسا  یطحق  یکشخ و  لاس  نونس ؛ س )  باذع و (  ع )  ندوب و (  یمتح  مح )  دومرف ( :  هک  هدمآ 

ششخب و  تّدش ،  زا  دعب  رما  شیاشگ  جرف و  هک :  دابم  یفخم   ( . 346 دوشیم (  عقاو  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  خسم  اهباترپ و  فذق و  ( 
ماـگنه هک :  ناـیب  نیا  هب  دومرف  هراـشا  ترـضح  ثیدـح ،  نآ  لوا  رد  يور  نیمه  زا  نآ ،  ریغ  زا  تسا  رتاراوـگ  تقـشم  راـشف و  زا  سپ 

هجرف هَّللالجع  ترـضح  نآ  ياهـششخب  تهج  نیا  زا  هک  دراد  مه  لامتحا  و  اهبوشآ . . . .  اههنتف و  ندـش  راکـشآ  هناـمز و  ياهییادـج 
يدایز ّتنم  دـنهدیم و  مک  دـنهدب  یـسک  هب  يزیچ  رگا  هک  تسا  مدرم  زا  يرایـسب  هویـش  هکنانچ  تسین .  ّتنم  اب  مأوت  هک  دـشاب  اراوگ 

اطع و هک  تسین  يدـیدرت  و  تمظع .  نأـش و  رد  تساـهنآ  نیرترب  مدرم و  نیرتمیرک  ترـضح  نآ  هک  تهج  نیا  زا  اـی  و  دـنراذگیم ، 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  هّماع  قیرط  زا  هک  تسا  بانج  نآ  شـشخب  ترثک  تهج  زا  اـی  تسوا و  ریغ  زا  رتاراوگ  میرک  شـشخب 

ثیدـح رد  و   ( . 347 دـهدیم (  هرامـشیب  ار  لام  هک  دوب  دـهاوخ  ياهفیلخ  نامزلا  رخآ  رد  هدـمآ :  مالـسلا  هیلع  مئاق  فصو  رد  ملـسو 
 : دیامرفیم سپ  هدب .  نم  هب  يدهم  يا  دیوگیم :  يدرم  تسا .  رایسب  راگزور  نامز و  نآ  رد  لام  و  هک :  تسا  ترـضح  نآ  زا  يرگید 

بانج نآ  مرک  رد  تشذگ و  یبسانم  بلاطم  ترضح  نآ  تواخس  شخب  رد  هدروآ و  مارملا  ۀیاغ  رد  ار  تیاور  ود  نیا   ( . 348 ریگرب ( 
 . دمآ دهاوخ  یبلاطم  هَّللا  ءاش  نا  مه 

مدرم زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يریگهشوگ  تلزع و   - 7

مالسلا هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یحیحص  ربخ  رد  میدروآ و  تشاد  زین  ینعم  نیا  رب  تلالد  هچنآ  ترضح  نآ  فوخ  ثحب  رد 
شوخ هچ  و  تسا ،  يریگهشوگ  تلزع و  زا  راچان  تبیغ  ماگنه  رد  و  دوب ،  دهاوخ  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص  راچان  هب  دومرف :  هک  هدـمآ 

ریغ نیدـلا و  لامک  باتک  رد  هک  رایزهم  نب  یلع  هیـضق  رد  و   ( . 349 تسین (  یتشحو  هارمه ] رفن   ] یـس اب  و  هبیط ،   [ هنیدـم  ] تسا لزنم 
ناهنپ و ياهنیمزرـس  رد  زج  هک  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  هیلع -  هَّللاتاولـص  مردپ -  دومرف :  هک  تسا  هدمآ  ترـضح  نآ  زا  هدـش  تیاور  نآ 
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 ( 350 دشاب (  نوصم  هدیسر  نارود  هب  هزات  ياهتما  ناشکرس  تلالـض و  لها  ياهگنرین  زا  مهاگیاج  منامب و  یفخم  ات  مریگن ،  لزنم  رود 
. . . .

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تدابع   - 8

يدرز اهبش  يرادیب  زا  شنوگ  مدنگ  گنر  رب  هک :  هدمآ  ترضح  نآ  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
ههجو دوـمرف « :  شفـصو  رد  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  شیاـمرف  ینعم  تسا  نیا  و  میوـگیم :  دوـشیم .  ضراـع  زین 

ُهَّللا َو  یگدنشخرد  افص و  رد  الط  رانید  دننام  ینعی  هتفگ :  يرون  ثدحم  لضاف  و  تسا .  الط  دننام  شاهرهچ  ینعی  351 ؛ )  رانیدلاک ( » 
نآ هلابند  رد  هدـش و  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا   ( 352 راحب (  لئاسلا و  حالف  ياهباتک  رد  لوا  ثیدـح  دـیوگ :  فنـصم  ِملاْعلا . 

مشش شخب  رد  ار  ثیدح  مامت  و  دنارذگیم .  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  ناگراتـس و  تبقارم  اب  ار  شبـش  هکنآ  يادف  مردپ  هدمآ :  نینچ 
دیاش هداد  ماجنا   ( 353 بقاثلا (  مّجنلا  ّفلؤم  هکنانچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  ثیدح  نیا  نداد  تبـسن  نیاربانب  دروآ .  میهاوخ 

 . تسا هدید  نومضم  نیمه  هب  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  مه  دیاش  دشاب و  هابتشا 

نیغ فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تبیغ   - 1

راگدرورپ مکح 

عوقو زا  مهیلع -  هَّللاتاولص  راهطا -  همئا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هدش ،  عقاو  راگدرورپ  مکح  هب  ناگدید  زا  تبیغ  نیا 
وا مان  تسا ،  نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف :  هک  هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نیدلا  لامک  رد  دناهداد .  ربخ  تبیغ  نیا 

هارمگ اهتما  نآ  رد  هک  تسا  یتریح  تبیغ و  ار  وا  تسا ،  نم  هب  قلُخ  قلَخ و  ظاحل  زا  مدرم  نیرتهیبش  تسا ،  نم  هینک  شاهینک  نم و  مان 
354 دشاب (  هدش  رپ  ملظ  متس و  زا  هکنانچ  دنکیم  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  دمآ  دهاوخ  ناشخرد  ياهراتس  دننام  وا  سپـس  دنوشیم ، 
 ، دنوشیم هارمگ  اهتما  نآ  رد  هک  تسا  یتریح  تبیغ و  وا  يارب  تسا ،  نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف :  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( . 

ترضح نآ  زا  و   ( . 355 تسا (  هتشگ  رپ  ملظ  متـس و  زا  هکنانچ  دنکیم  طسق  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هاگنآ  دروآیم  ار  ناربمغیپ  هریخذ 
دنک و ادـتقا  وا  هب  شمایق  زا  شیپ  تبیغ و  ماگنه  هک  یلاح  رد  ارم  تیب  لها  مئاق  دـنک  كرد  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف :  هک  تسا 

دهاوخ تمایق  زور  رد  متما  نیرتیمارگ  نم و  ناتـسود  ناهارمه و  زا  وا  هک  دیوج ،  يرازیب  شنانمـشد  زا  درادب و  تسود  ار  شناتـسود 
نیـسح يا  وت  دنزرف  نیمهن  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شدـنزرف  هب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  و   ( . 356 دوب ( 

 : دومرف تسا ؟  یندـش  نیا  ایآ  نینمؤملاریما  ای  تفگ :  نیـسح  تسا .  لدـع  هدـنهد  شرتسگ  نید و  هدـننک  راکـشآ  قح و  هب  مئاق  نامه 
سک چیه  نآ  رد  هک  یتریح  تبیغ و  زا  دعب  یلو  دیزگرب ؛ مدرم  مامت  رب  ار  وا  تخیگنارب و  يربمیپ  هب  ار  دمحم  هکنآ  هب  دـنگوس  يرآ ، 

نامیپ نانآ  زا  ام  تیالو  رب  لج  ّزع و  يادخ  هک  یناسک  دنرـشابم ،  نیقی  حور  اب  هک  ناصلخم  رگم  دـنامیمن  رادـیاپ  تباث و  دوخ  نید  رب 
 : تفگ هک  هدش  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  زا  و   ( . 357 تسا (  هدومرف  ناشدییأت  سدـقلا  حور  هب  هتـشاگن و  ناشیاهلد  رد  ار  نامیا  هتفرگ و 

هضرع دبوکیم .  نیمز  هب  تشگنا  و  تسا ،  هتفر  ورف  رکف  هب  ترضح  نآ  مدید  متفر  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ 
يزور چـیه  ایند  روما  رد  هن  نآ و  رد  هن  هک ،  دـنگوس  ادـخ  هب  ریخ ،  دومرف :  ياهدرک ؟  تبغر  تفالخ  رد  اـیآ  نینمؤملاریما  اـی  متـشاد : 
لدـع زا  رپ  ار  نیمز  يدـهم ،  تسوا  مه  مدـنزرف ،  نیمهدزاـی  تسا ،  نم  تشپ  رد  هک  متـسه  يدوـلوم  رکف  رد  یلو  ماهتـشادن ،  تـبغر 
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 . دنوشیم تیاده  يرگید  ماوقا  هارمگ و  یماوقا  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  تریح و  وا  يارب  دشاب ،  هدنکآ  ملظ  متس و  زا  هکنانچ  دنکیم ، 
هک تسا  ترـضح  نآ  زا  و   ( . 358 تسا (  هدـش  هدـیرفآ  وا  هکنانچ  يرآ ،  دومرف :  تسا ؟  یندـش  نیا  ایآ  نینمؤملاریما  اـی  متفگ :  سپ 

هاـگارچ لاـبند  ناـیاپراهچ  دـننام  هک  منیبیم  ار  نایعیـش  ییوگ  دوب ،  دـهاوخ  ینـالوط  شتّدـم  هک  تسا  یتبیغ  اـم  مئاـق  يارب  زا  دومرف : 
شماما تبیغ  ندیـشک  لوط  رطاخ  هب  شبلق  دنامب و  تباث  دوخ  نید  رب  اهنآ  زا  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنباییمن ،  ار  نآ  دـندرگیم و 

سک چیه  يارب  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :  سپـس  دوب .  دـهاوخ  نم  هارمه  ماهجرد  رد  تمایق  رد  یـسک  نینچ  دریگن ،  تواسق 
هک یماگنه  هک :  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  زین  و   ( . 359 ددرگیم (  بیاغ  شدوخ  یفخم و  شتدالو  اذل  تسین ،  یتعیب  وا  ندرگ  رد 
لآ رد  ار  دـنوادخ  دـیوگب :  لهاج  درف  هکنیا  ات  دوشیم  بیاغ  وا  هتبلا  اّما  دومرف :  دـش ،  دای  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زا  شرـضحم  رد 
زا کی  چیه  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  زا  و   ( . 360 تسین (  يزاین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 

زامن شرس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هَّللاحور  هکنآ  مئاق ؛ زج  هب  دراد ،  ندرگ  رد  یتعیب  شنامز  شکرـس  توغاط  يارب  هکنیا  رگم  تسین  ام 
سک چیه  يارب  جورخ  ماگنه  ات  دزاسیم  بیاغ  ار  وا  صخـش  یفخم و  ار  وا  تدالو  لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  دـناوخ ،  دـهاوخ 
تبیغ نارود  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  نازینک ،  نیرتهب  دنزرف  تسا ،  نیـسح  مردارب  دالوا  زا  وا  دنزرف  نیمهن  وا  دـشابن .  یتعیب  وا  ندرگ  رد 
يزیچ ره  رب  دنوادخ  هک  دوش  هتسناد  ات  دزاسیم  رهاظ  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  هفایق  رد  دوخ  تردق  هب  ار  وا  سپـس  دنکیم ،  ینالوط 

نم نادنزرف  زا  لسن ]  ] نیمهن انامه  تما  نیا  مئاق  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  زا  و   ( . 361 تساناوت ( 
نیسحلا نب  یلع  ترـضح  زا  و   ( . 362 دوشیم (  میـسقت  تسا  هدـنز  هک  یلاح  رد  شثرا  هک  تسوا  مه  تبیغ و  بحاص  تسوا  تسا و 

ای  ( 363 زور (  شـش  یلوا  اّما  تسا ،  رتینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  ام  مئاـق  يارب  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
نآ زا  دنتـسه  رما  نیا  هب  دـقتعم  هک  ییاهنآ  رتشیب  هکنیا  ات  دوشیم  ینالوط  ردـقنآ  شتّدـم  یمّود  اّما  تسا و  لاـس  شـش  اـی  هاـم و  شش 

میدرک تواضق  ام  هچنآ  زا  شلد  رد  دـشاب و  حیحـص  شتفرعم  يوق و  شنیقی  هک  یـسک  رگم  دـنامیمن  تباـث  رما  نیا  رب  سپ  دـندرگرب 
هب دـنگوس  365 ؛ )  ْسَّنُْکلا ( »  ِراوَْـجلا  ِسَّنُْخلاـِب  ُمِْسُقا  ـالَف  هـیآ « :  هراـبرد  و   ( . 364 دـشاب (  تیب  لها  ام  میلـست  دـیاین و  شیپ  یتحاران 

نیا دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـنزاس .  ناـهنپ  خر  دوخ  ياـج  رد  دـنیآرد و  شدرگ  هب  هک  هدـندرگزاب  ناـگراتس 
و هارمگ ،  نآ  رد  ییاههورگ  هک  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  تریح و  وا  يارب  و  تسا ،  ترتع  نیا  زا  يدـهم  وا  ناـمزلا ،  رخآ  رد  تسا  يدولوم 

رارقا سک  ره  هدمآ :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعییبا  نبا  هک  یثیدح  رد  و   ( . 366 دنوشیم (  تیاده  یهورگ 
هتـشاد ناربمغیپ  مامت  هب  رارقا  هک  تسا  نآ  لثم  دیامن ،  راکنا  ار  منادـنزرف  زا  يدـهم  یلو  نم ،  نادـنزرف  نم و  ناردـپ  زا  ناماما  هب  دـنک 

وت نادنزرف  زا  يدهم  نم  ياقآ  يا  مدیـسرپ :  دیوگ :  يوار  دنک .  راکنا  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تّوبن  یلو  دـشاب 
زین و   ( . 367 دوب (  دهاوخن  لالح  ناتیارب  وا  مان  ندرب  دوشیم و  بیاغ  ناترظن  زا  وا  ناماما ،  نیمتفه  زا  دنزرف  نیمجنپ  دومرف :  تسیک ؟ 

هک تسا  تقو  نآ  دـنوادخ  هب  تبـسن  ناگدـنب  عضو  نیرتهدیدنـسپ  نیرتـکیدزن و  دوـمرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
هک دننادب  لاح  نیع  رد  و  دننادن ،  ار  شیاج  هک  دـنامب  هدیـشوپ  ناشیا  ناگدـید  زا  و  دوشن ،  راکـشآ  اهنآ  يارب  دـنباین و  ار  ادـخ  تّجح 
رب دنوادخ  بضغ  مشخ و  نیرتدیدش  هک  دنـشاب ،  جرف  رظتنم  ماش  حبـص و  ره  ماگنه و  نآ  رد  سپ  هدشن ،  لطاب  یهلا  تانّیب  اهتّجح و 
رد وا  يایلوا  هک  تسا  هتـسناد  دنوادخ  هتبلا  ددرگن ،  راکـشآ  نانآ  رب  درادب و  یفخم  نانآ  زا  ار  دوخ  تّجح  هک  تسا  یعقوم  شنانمـشد 
 ) تخاسیمن ناهن  نانآ  زا  ار  دوخ  تّجح  ندز  مه  رب  مشچ  کی  دـنتفایم  کش  رد  اـهنآ  هک  تسنادیم  رگا  و  دـنوشیمن ،  عقاو  دـیدرت 
زا دعب  رگتیاده  همئا  زا  ماما  نیمهدزاود  وا  دش و  دهاوخ  عقاو  مدنزرف  نیمـشش  رب  تبیغ  دومرف :  هک  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  و   ( . 368

نیمز و رد  هَّللا  ۀـیقب  ّقح ؛ هب  مئاق  ناشنیرخآ  بلاـطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما  اـهنآ  لوا  تسا ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
رپ ار  نیمز  دیامن و  روهظ  ات  دورن  ایند  زا  دََرب  رسب  تبیغ  رد  دنام  شموق  رد  حون  هک  يرادقم  هب  رگا  ادخ  هب  مسق  دشابیم ،  نامز  بحاص 

يورم مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زا  و   ( . 369 دشاب (  هدش  رپ  ملظ  متس و  زا  هکنانچ  دنک  لدع  طسق و  زا 

صفحه 104 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


يا دـنادرگن ،  زاب  نآ  زا  ار  امـش  یـسک  ناتنید ،  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  دوش ،  بیاغ  ماما  نیمتفه  دـنزرف  نیمجنپ  هاـگره  دومرف :  هک  تسا 
زا یتنحم  نیا  ددرگ ،  زاب  نآ  زا  تسا  رما  نیا  هب  دـقتعم  سک  ره  هکنیا  ات  تسا  یتبیغ  ار  رمأ  نیا  بحاص  راچان  هب  هک  قیقحت  هب  مدـنزرف 
زا دنتسنادیم  نیا  زا  رتتسرد  ینید  امـش  ناردپ  رگا  دنکیم و  ناحتما  ار  شناگدیرفآ  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  لج  ّزع و  دنوادخ  بناج 
هک ره  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  تـفگ :  هـک  تـسا  لوـقنم  دـلاخ  نـب  نیـسح  زا  و   ( . 370 دــندرکیم (  يوریپ  نآ 

رتشیب هک  تسا  نآ  دنوادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  هک  قیقحت  هب  و  درادن ،  نامیا  درادـن  هّیقت  هکنآ  ره  و  درادـن ،  نید  درادـن  يراکزیهرپ 
 ، تسا تیبلا  لها  ام  مئاق  جورخ  زور  نآ  مولعم و  تقو  زور  ات  دومرف :  درک ؟  هّیقت  دـیاب  یک  ات  دـش :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـنک .  هّیقت 
 : دومرف تسیک ؟  تیبلا  لها  امـش  زا  مئاق  هَّللالوسر  نبای  دش :  ضرع  تسین .  ام  زا  دـنک  اهر  ار  هّیقت  ام  مئاق  روهظ  زا  شیپ  سک  ره  سپ 

رود یملظ  ره  زا  كاـپ و  یمتـس  رْوَـج و  هنوـگ  ره  زا  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  نازینک ،  نیرتـهب  هداز  تسا ،  نم  دـنزرف  نیمراـهچ 
دزیخاپب نوچ  و  شجورخ ،  زا  شیپ  تبیغ  بحاص  تسوا  و  دـننک ،  کـش  شتدـالو  رد  مدرم  هک  یـسک  ناـمه  تسوا  و  درک ،  دـهاوخ 

هک یـسک  نآ  تسوا  و  دـنکن ،  ملظ  يرگید  رب  سک  چـیه  هک  دزاس  اپب  مدرم  ناـیم  رد  تلادـع  نازیم  و  دوش ،  ناـشخرد  شرون  هب  نیمز 
نیمز لها  همه  هک  دروآرب  گناب  وا  مان  هب  نامـسآ  يوس  زا  يدانم  هکنآ  تسوا  و  درادن ،  ياهیاس  و  دوش ،  هدـیچیپ  مه  هب  وا  يارب  نیمز 
سپ تشگ ،  راکشآ  ادخ  هناخ  رانک  دنوادخ  تّجح  هک  دیشاب  هاگآ  دیوگیم :  يدانم  دنوشیم .  توعد  بانج  نآ  هب  هک  دنونشب  ار  نآ 

ءآمَّسلا َنِم  ْمِهیَلَع  ْلِّزُنن  أَـشَن  ْنإ  هک « :  لـج  ّزع و  دـنوادخ  لوق  ینعم  تسا  نیمه  و  تسوا ،  دوجو  رد  وا و  اـب  ّقح  هک  دـینک  يوریپ  وا  زا 
نآ يارب  یگمه  هک  میتسرف  نانآ  رب  ياهناـشن ] و   ] یتیآ نامـسآ  يوس  زا  میهاوخب  هچناـنچ  371 ؛ )  َنیِعِـضاخ ( »  اَهل  ْمُُهقانعَأ  تَّلَظَف  ًۀیآ 
نم متفگ :  مالسلا  مهیلع  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدش  تیاور  ینـسح  هَّللادبع  نب  میظعلادبع  زا  و  دنهن .  ندرگ 

دشاب هدش  رپ  هکنانچ  دنکیم  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هکنآ  یشاب ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لآ  زا  مئاق  وت  هک  مراودیما 
 ، تسادـخ نید  يوس  هب  يداه  لج و  ّزع و  دـنوادخ  رما  هب  مئاق  زج  تسین  ناماما  ام  زا  کی  چـیه  مساقلاوبا  يا  دومرف :  ملظ .  روج و  زا 

یـسک دزاسیم  طسق  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دـنکیم و  كاپ  راکنا  رفک و  لها  زا  وا  هلیـسو  هب  ار  نیمز  لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  مئاق  نآ  یلو 
مان و مه  وا  تسا .  مارح  اهنآ  رب  وا  مان  ندرب  و  ددرگیم ،  بیاغ  ناشرظن  زا  وا  صخـش  و  دـنامیم ،  هدیـشوپ  مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا 
زا دوش و  ناسآ  شیارب  یتخـس  ره  ددرگیم و  هدیچیپ  شیارب  نیمز  هک  تسوا  دشابیم و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هینک  مه 
هک لج  ّزع و  دنوادخ  هدومرف  ینعم ]  ] تسا نیا  و  دنیآ ،  مهارف  نیمز  تسد  رود  طاقن  زا  رفن  هدزیس  دصیـس و  ردب  لها  دادعت  هب  شنارای 
 ، دروآ دهاوخ  ار  امـش  یگمه  دـنوادخ  دیـشاب  اجک  ره  372 ؛ )  ریدَـق ( »  ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنإ  ًاعیمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَـی  اونوُکَت  اـمَنیأ  : » 

دزاسیم رهاظ  ار  وا  رما  دنوادخ  دنوش  عمتجم  شتمدخ  هب  صالخا  لها  زا  رفن  دادـعت  نیا  هاگره  سپ  تسا .  اناوت  يراک  ره  رب  دـنوادخ 
زا هتـسویپ  دـنکیم و  جورخ  لج  ّزع و  دـنوادخ  نذا  هب  دیـسر ،  تسا -  رفن  رازه  هد  هک  لـماک -  ِدـْقِع  کـی  هب  شناراـی  هرامـش  نوچ  و 

دهاوخ هنوگچ  وا  نم  ياقآ  يا  متفگ :  ترـضح  نآ  هب  دیوگ :  میظعلادبع  دوش .  یـضار  لاعتم  دنوادخ  ات  تشک  دـهاوخ  ادـخ  نانمـشد 
ار يّزُع  تال و  دوش  لخاد  هنیدم  هب  هک  یماگنه  سپ  دزادنایم ،  تمحر  شلد  رد  دومرف :  هدـش ؟  یـضار  لج  ّزع و  يادـخ  هک  تسناد 

هیلع يداه  ماما  رکـسعلا  بحاـص  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  راـیزهم  نب  یلع  زا  و   ( . 373 دـنازوسیم (  دروآیم و  نوریب 
 ) دیشاب جرف  عّقوتم  درک  تبیغ  نیملاظ  نیمزرس  زا  امش  بحاص  هاگره  تشون :  باوج  رد  مدیسرپ  جرف  هرابرد  وا  زا  متشون و  همان  مالسلا 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ترـضح  رب  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  يرعـشالا  دعـس  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  زا  و   ( . 374
يا دومرف :  درک و  زاغآ  ار  نخـس  ترـضح  نآ  دوخ  سپ  منک ،  لاؤس  شدوخ  زا  دعب  نیـشناج  هرابرد  هک  متـشاد  میمـصت  مدش و  لخاد 

تّجح زا  هاگ  چیه  ار  نیمز  تمایق  ییاپرب  ماگنه  ات  زین  مدآ و  تقلخ  ماگنه  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  قاحـسا  نب  دمحا 
درابیم و ورف  ناراب  وا  تکرب ]  ] هب دزاسیم و  رود  نیمز  لها  زا  ار  الب  یهلا  تّجح  هب  تشاذگ ،  دهاوخن  هتـشاذگن و  یلاخ  قلخ  رب  ادـخ 

هناخ نوردنا  هب  هلجع  اب  تساخرب و  تسیک ؟  امش  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  سپ  هَّللا  لوسر  نبای  مدیسرپ :  دروآیمرب .  ار  نیمز  تاکرب  وا  هب 
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يا دومرف :  هاگنآ  تشاد  هناش  رب  دوب  هدراـهچ  بش  هاـم  دـننام  شتروص  هک  هلاـس  هس  یکدوک  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  سپـس  تفر و 
هللا یلص  هَّللا  لوسر  مان  مه  وا  مدادیمن ،  ناشن  وت  هب  ار  دنزرف  نیا  يدوبن  زیزع  شیاهتّجح  لج و  ّزع و  دنوادخ  رب  رگا  قاحـسا  نب  دمحا 
نب دمحا  يا  ملظ ،  رْوج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  یلاح  رد  دنک  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  بانج  نآ  هینک  مه  ملسو و  هلآو  هیلع 

تاـجن كـاله  زا  نآ  رد  هک  تشاد  دـهاوخ  یتـبیغ  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا  نینرقلا  وذ  رـضخ و  ِلَـثَم  تّما  نیا  رد  وا  ِلَـثَم  قاحـسا 
 . دهد قیفوت  شجرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  هب  و  درادب ،  تباث  شتماما  هب  داقتعا  رارقا و  هب  ار  وا  لج  ّزع و  دنوادخ  هکنآ  رگم  دـباییمن 

یبرع نابز  اب  كدوک  نآ  سپ  دبای ؟  شمارآ  نانیمطا و  نآ  هب  مبلق  هک  تسه  ياهناشن  ایآ  متـشاد :  هضرع  دیوگیم :  قاحـسا  نب  دمحا 
درگَم هناشن  رثا و  لابند  نیع  ندید  زا  سپ  متسه ،  وا  نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  وا و  نیمز  رد  هَّللا  ۀّیقب  نم  دومرف :  تفگ و  نخـس  حیـصف 

نآ تمدخ  هب  هرابود  دش ،  دـعب  زور  نوچ  مدـمآ ،  نوریب  رورـسم  لاحـشوخ و  سپ  دـیوگ :  قاحـسا  نب  دـمحا  قاحـسا .  نب  دـمحا  يا 
رـضخ و زا  وا  رد  هک  یـشور  سپ  ملاحـشوخ  یلیخ  یتشاذگ  ّتنم  نم  رب  هچنآ  هب  نم  هَّللا  لوسر  نبای  مدرک :  ضرع  مدیـسر و  ترـضح 
؟  دـش دـهاوخ  ینالوط  وا  تبیغ  ًاـمتح  هَّللا  لوسر  نباـی  متفگ :  تبیغ ،  لوط  دـمحا  يا  دومرف :  تسا ؟  مادـک  تسا  يراـج  نینرقلا  يذ 

یسک رگم  دنامیمن  یقاب  دندرگرب و  نآ  زا  دنتسه  رما  نیا  هب  دقتعم  هک  یناسک  رتشیب  هک  ییاج  ات  مراگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ،  دومرف : 
دییأت دوخ  بناج  زا  یحور  هب  ار  وا  و  دـسیونب ،  شبلق  رد  ار  نامیا  و  دـشاب ،  هتفرگ  نامیپ  اـم  تیـالو  يارب  وا  زا  لـج  ّزع و  دـنوادخ  هک 

وت هب  هچنآ  ریگب  سپ  تسا  هَّللابیغ  زا  یبـیغ  و  دـنوادخ ،  رارـسا  زا  يّرـس  و  یهلا ،  روـما  زا  يرما  نـیا  قاحـسا  نـب  دـمحا  يا  دـیامرف . 
دمحم نب  نسح  دمحموبا  زا  و   ( . 375 دوب (  یهاوخ  نیّیلع  رد  ام ،  اب  تمایق  يادرف  هک  شاب  نیرکاش  زا  رادب و  یفخم  ار  نآ  متخومآ و 
ۀنیدم رد  نم  تشذـگ ،  رد  هحور -  ُهَّللا  َسَّدَـق  يرمـس -  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیـش  هک  لاس  نآ  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  بتّکُملا 

 : دوب نینچ  نآ  تروص  هک  دروآ  نوریب  یعیقوت  مدرم  يارب  مدـید  متفر ،  شروضح  هب  شتوف  زا  لبق  زور  دـنچ  مدوب ،  دادـغب )  مالـسلا ( 
رگید زور  شـش  اـت  وت  هک  دـنادرگ ،  داـیز  وـت  ّقـح  رد  ار  تناردارب  رجا  دـنوادخ  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  يا  ِمیحَّرلا .  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
روهظ سپ  هدـش ،  عقاو  هّماـت  تبیغ  هک  نکم  ّتیـصو  تدوخ  زا  دـعب  ینیـشناج  هب  نک و  يروآعـمج  ار  تدوـخ  رما  سپ  دُرم ،  یهاوـخ 

نم نایعیـش  زا  و  دوب ،  دـهاوخ  متـس  زا  نیمز  ندـش  رپ  اهلد و  تواسق  تّدـم و  لوط  زا  دـعب  نآ  لج و  ّزع و  دـنوادخ  نذا  هب  رگم  تسین 
تدهاشم ياعدا  ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دننک ،  تدهاشم  ياعدا  هک  دمآ  دنهاوخ  یناسک 

وا دزن  زا  میتشادرب و  هخـسن  عیقوت  زا  ام  هاگنآ  دـیوگیم :  ِمیظَْعلا .  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ـال  َو  تسا .  هدـننزارتفا  يوگغورد  دـنک ؛
رد تسوت ؟  زا  دـعب  ّیـصو  یـسک  هچ  میدیـسرپ :  وا  زا  سپ  دوب .  راضتحا  لاـح  رد  میتشگزاـب  وا  دزن  هب  مشـش  زور  نوچ  میتفر و  نوریب 

و داب -  یـضار  وا  زا  ادخ  هک  تفر -  ایند  زا  و  دـیناسر .  دـهاوخ  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  دـنوادخ  ُهُِغلاب ؛ وه  ٌْرمَا  ِهَِّلل  دومرف :  باوج 
ماما تبیغ  هرابرد  تسا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رابخا  زا  یتمـسق  نیا  میوگیم :   ( . 376 دش (  هدینش  وا  زا  هک  دوب  ینخـس  نیرخآ  نآ 
لقن نیدلا ،  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  زا  دـمآ  دـهاوخ  باتک  همتاخ  رد  مراد و  نم  هک  يدنـس  هلـسلس  اب  هک  هجرف  هَّللالجع  بیاغ 

 : مینک رکذ  تسا  هتسیاش  ار  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  دمآ .  دهاوخ  ًادعب  زین  یبلاطم  هدش و  رکذ  ًالبق  مه  یبلاطم  مدرک . 

لوا هتکن 

 . دـش دـهاوخ  شاف  ام  يارب  روهظ  زا  سپ  هدـشن و  نایب  ام  يارب  هک :  تسا  نآ  مکی  مسق  تسا :  مسق  ود  نآ  ترـضح و  نآ  تبیغ  ببس 
قیقحت هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مدینش  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لضفلا  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش 

ضرع دـتفایم .  دـیدرت  هب  ییوج  لطاب  درف  ره  تبیغ  نامز  رد  هک  تسین  نآ  زا  يزیرگ  هک  تسا  ینـالوط  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاـص  هک 
رد تمکح  ِهجو  سپ  متشاد :  هضرع  تسا .  هدشن  هداد  نذا  ام  هب  نآ  ندرک  شاف  هک  يرما  رطاخ  هب  دومرف :  موش ؟  تیادف  ارچ ،  مدرک : 

صفحه 106 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


رد تمکح  هجو  هتبلا  تسا ،  هدوب  باـنج  نآ  زا  شیپ  یهلا  ياـهتّجح  ياـهتبیغ  رد  هک  یتـمکح  هجو  ناـمه  دوـمرف :  تسیچ ؟  وا  ِتبیغ 
یتشک ندرک  خاروس  زا  مالسلا  هیلع  رضخ  ياهراک  تمکح  هجو  هک  يروطنامه  دوشیمن  مولعم  شروهظ  زا  دعب  زج  ترضح  نآ  تبیغ 
لضف رسپ  يا  رگیدکی .  زا  اهنآ  ییادج  تقرافم و  ماگنه  رگم  دشن  فشک  مالسلا  هیلع  یسوم  يارب  راوید  نتشاد  اپب  ناوجون و  نتـشک  و 

هب میهدیم  یهاوگ  تسا  میکح  دنوادخ  هک  میتسناد  نوچ  تسا و  ادخ  بیغ  زا  ادخ و  ّرس  زا  لاعتم و  دنوادخ  رما  زا  تبیغ )  رما (  نیا  ، 
رد هـک  یعیقوـت  رد  و   ( . 377 دـشاب (  هدـشن  نشور  اـم  رب  نآ  هجو  هک  دـنچ  ره  تسا  تمکح  قفاوم  وا  ياـهراتفگ  اـهراک و  همه  هکنیا 
ای دیامرفیم « :  لج  ّزع و  دنوادخ  نم ؛ تبیغ  ّتلع  اّما  و  تسا :  هدمآ  هدـش  تیاور  فیرـشلا  هجرف  هَّللالجع  تّجح  ترـضح  زا  جاجتحا 

هاگره هک  دیـسرپم  ییاهزیچ  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  378 ؛ )  ْمُکْؤُسَت ( »  ْمَُکلَدـُْبت  ْنِإ  َءایْـشأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَـهُّیَا 
رد نم  یلو  دش ،  عقاو  شنامز  شکرس  يارب  یتعیب  وا  ندرگ  رد  هکنیا  رگم  دوبن  مناردپ  زا  کی  چیه  دیآ .  دب  ار  امش  ددرگ  شاف  ناتیارب 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  تسا  نآ  مود :  مسق   ( . 379 تسین (  مندرگ  رب  اهتوغاط  زا  يدحا  يارب  یتعیب  هک  منکیم  جورخ  یلاح 
نیا و  تشذگ ،  ترـضح  نآ  سرت  فوخ و  ثحب  رد  هکنانچ  ندـش ؛ هتـشک  زا  سرت   - 1 تسا :  هجو  دـنچ  هک  دـناهدومرف  نایب  ام  يارب 

 : دومرف هک  میدروآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ثیدح  رد  هک  روطنامه  تسه  زین  ریـشمش  اب  مایق  ترـضح و  نآ  جورخ  للع  زا  یکی 
زا تسا  معا  روهظ  هک  اریز  دزیخاپب  هحلـسا  ریـشمش و  اب  شدوخ  ظفح  يارب  تسا  بجاو  ینعی :  دننزیم .  ار  شندرگ  دـنکن  جورخ  رگا 

هیلع نیـسح  ماما  ترـضح  زج  هب  ناماما  ریاس  دـننام  دـنکیمن  مایق  ریـشمش  اب  یلو  تسا ،  رهاظ  ماما  اسب  هچ  و  نآ .  ریغ  تضهن و  ماـیق و 
هب نایغط  رفک و  ملظ و  يور  زا  ار  شنیرهاط  ناردپ  هک  روطنامه  دنـشکیم  ار  ترـضح  نآ  نانمـشد ؛ دـیامنن  مایق  رگا  نیاربانب  مالـسلا ، 

ماما ثیدح  رد  هتشذگ و  عیقوت  رد  هجو  نیا  هک  دنشاب ؛ هتـشادن  یتعیب  ترـضح  نآ  ندرگ  رب  اهتوغاط  زا  مادک  چیه   - 2 دندیناسر .  لتق 
 ( 380 َنیِرفاْکلا ( »  َقَحْمَی  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیل  ناگدنب « ؛ شیامزآ  ناحتما و   - 3 تسا .  هدیدرگ  رکذ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح 

رفعج ماما  رفعج و  نب  یـسوم  ماما  ثیدـح  رد  هکنانچ  دـیامن .  كاله  ار  نارفاک  دـنادرگ و  كاپ  صقن  بیع و  ره  زا  ار  نامیا  لها  اـت   ؛
ادخ هب  دنگوس  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  و  میدروآ .  ترـضح  نآ  فوخ  رد  تسا و  مالـسلا  امهیلع  قداص 
رگم دنامن  یقاب  امش  زا  هکنیا  ات  و  دیدرگ ،  ادج  مه  زا  قفانم  نمؤم و  دیوش و  شیامزآ  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  دیاهتخود  نادب  مشچ  هچنآ 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  نارود  رد  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  زا  و  نیرتردان .  سپ  نیرتردان 

فیقث هفئاـط  هب  هک  یماـگنه  دـندش  راوـس  نیـسح  نـسح و  شدـنزرف  ود  یهارمه  هـب  ترـضح  نآ  سپ  درک  ناـیغط  تارف  بآ  مالـسلا 
ود نیا  نم و  هک  مسق  ادخ  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دنادرگرب  ار  بآ  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفگ :  اهنآ  داتفا  ناشراذگ 

رظن زا  وا  هتبلا  و  دزیگنایمرب ،  ام  یهاوخنوخ  هب  نم  دالوا  زا  نامزلا  رخآ  رد  ار  يدرم  دنوادخ  ًامتح  دش و  میهاوخ  هتـشک  ًامّلـسم  مدنزرف 
 ) تسین يزاین  دمحم  لآ  رد  ار  ادخ  تفگ :  دهاوخ  نادان  درف  کی  هک  اجنآ  ات  دـندرگ ،  صخـشم  ناهارمگ  ات  دـش  دـهاوخ  بیاغ  نانآ 

دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدس  ثیدح  رد  هکنانچ  دنادرگ ؛ يراج  ترضح  نآ  رد  ار  یهلا  ناربمغیپ  ننس   - 4  ( . 381
لج ّزع و  دـنوادخ  هک  اریز  دومرف :  هَّللا ؟  لوسر  نباـی  ارچ  متـشاد :  هضرع  دـماجنایم .  لوط  هب  نآ  تّدـم  هک  تسا  یتبیغ  ار  اـم  مئاـق  : 
درب نایاپ  ار  نانآ  تبیغ  ياهتّدم  هکنیا  زا  تسا  ریزگان  ریدس  يا  و  دزاس ،  يراج  زین  وا  رب  ناشیاهتبیغ  رد  ار  ناربمغیپ  ياهتّنس  دهاوخیم 

هک ینانآ  ياهتنـس  ینعی :  دییآرد .  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  امـش  هتبلا  هک  382 ؛ )  ْقَبَط ( »  ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  دیامرفیم « :  یلاعت  دـنوادخ 
ياهباتک رد  هکنانچ  دنوشیم .  دلوتم  نارفاک  تشپ  زا  هک  ینانمؤم  ینعی  دوشن ؛ عیاض  دنوادخ  عیادو   - 5  ( . 383 دناهدوب (  امش  زا  شیپ 

هب تفگ :  هک  درک  دای  وا  هک  یسک  زا  ریمعیبا  نبا  زا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  نیدلا  لامک  عیارشلا و  للع 
؟  درکن گنج  رما  يادـتبا  رد  شدوخ  نیفلاخم  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ارچ  متـشاد :  هضرع  مشـش )  ماـما  ینعی  ترـضح (  نآ 

هچناـنچ 384 ؛ )  ًاـمیلَا ( »  ًاباذَـع  ْمُْهنِم  اُورَفَک  َنیذَّلا  اَْنبَّذََـعل  اُولَّیََزت  َْول  هدـمآ « :  لـج  ّزع و  يادـخ  باـتک  رد  هک  ياهیآ  رطاـخ  هب  دومرف : 
كاپ ْلُّیََزت =  زا (  روظنم  متشاد :  هضرع  میدومنیم .  كاندرد  یباذع  ار  نانآ  زا  نارفاک  هک  یتسار  هب  دندشیم  ادج   [ نانمؤم زا  نارفاک  ]
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روهظ هک  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسا  روط  نیمه  و  دـندوب ،  نارفاک  ياهتـشپ  بالـصا و  رد  تناما  هب  هک  یناـنمؤم  دومرف :  تسیچ ؟  ندـش ) 
هریچ لج  ّزع و  دـنوادخ  نانمـشد  رب  دـندرگ  جراخ  نوچ  هک  دـنیآ  نوریب  نیرفاک  تشپ  زا  لـج  ّزع و  دـنوادخ  عیادو  هکنیا  اـت  دـنکیمن 

زا عنام  میوشیم  بکترم  ام  هک  ییاهتیصعم  فالخ و  ياهراک  ام ؛ لامعا  ياهیتشز  حئابق و   - 6  ( . 385 دشکیم (  ار  اهنآ  دش و  دهاوخ 
ادخ تّجح  زا  نیمز  هک  دینادب  و  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  هکنانچ  ام ،  تبوقع  يارب  تسا  ترـضح  نآ  روهظ 

رد و   ( . 386 تخاس (  دهاوخ  انیبان  وا  رادید  زا  ار  اهنآ  ناشدوخ  رب  مدرم  فارـسا  متـس و  ملظ و  رطاخ  هب  دنوادخ  یلو  دـنامیمن  یلاخ 
ار نانآ  شتعاطا  رد  دنوادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  و  هدمآ :  نینچ  دـیفم  خیـش  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  تّجح  ترـضح  عیقوت 

تداعـس و  دتفایمن ،  ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  ياقل  تمعن  دنـشاب ،  يّدج  ممـصم و  هدش ،  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  يافو  رد  دـهد -  يرای 
ياهزیچ انامه  درادیم  هدیـشوپ  نانآ  زا  ار  ام  هک  يزیچ  اهنت  سپ  تشگیم ،  لیجعت  ام  هب  تبـسن  نیتسار  لـماک و  تفرعم  اـب  اـم  رادـید 

 ( . . . . 387 دوریمن (  راظتنا  نانآ  زا  دسریم و  ام  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  يدنیاشوخان 

مود هتکن 

تافو ماگنه  زا  يرغـص  تبیغ  تّدم  يربک . )  رتگرزب (  يرگید  و  يرغـص )  رتکچوک (  یکی  تسا :  تبیغ  ود  ار  ترـضح  نآ  هک  نادب 
تسیود و لاس  لوالا  عیبر  متشه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  تافو  هک  تسا  هدوب  يرُمَـس  تشذگرد  ات  ترـضح  نآ  ردپ 
تصش و يرغص  تبیغ  باسح  نیا  اب  هک  تشه ،  تسیب و  دصیـس و  لاس  نابعـش  همین  يرُمَـس  تشذگرد  و  هدوب ،  يرمق  يرجه  تصش 
 ، دوب دهاوخ  لاس  هس  داتفه و  يرغص  تبیغ  تدم  میریگب  ترضح  نآ  تدالو  ماگنه  زا  ار  تبیغ  يادتبا  رگا  یلو  دوشیم .  لاس  تشه 
هب باتک  نامه  رد  زین  و  هدیدرگ .  رکذ  یفاک  رد  هکنانچ  تسا  هدوب  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  همین  بانج  نآ  تدالو  هک  اریز 

يرکـسع ماما  دمحموبا (  ترـضح  هیحان  زا  یعیقوت  دش  هتـشک  يریبز  هک  یماگنه  هتفگ :  هک  تسا  لوقنم  دمحم  نب  دمحا  زا  دوخ  دنس 
ام يارب  تشک و  دهاوخ  ارم  تشادنپیم  ددنب ،  ارتفا  وا  يایلوا  هرابرد  دنوادخ  رب  هک  یسک  يازج  تسا  نیا  هک  دش  رداص  مالـسلا )  هیلع 

تسیود و لاس  داهن  م ح م د )  ار (  شمان  هک  دش  دلوتم  يدنزرف  ترـضح  نآ  يارب  و  دید ؟  هنوگچ  ار  ادخ  تردـق  تسین ! ياهدـنامزاب 
ینعی مینادـب  قلعتم  َجَرَخ )  هب (  ار  فرظ  هکنیا  هب  درک  عمج  ناوتیم  لـبق  تیاور  تیاور و  نیا  نیب  میوـگیم :   ( . 388 شش (  هاجنپ و 

یسلجم لضاف  هکنانچ  مییامن ،  لمح  يرمق  رب  ار  يرگید  یـسمش و  خیرات  رب  ار  یکی  ای  دمآ  نوریب  شـش  هاجنپ و  تسیود و  لاس  عیقوت 
 ( . 389 تسا (  هدرک  دای  راحب  رد  ار  هیجوت  ود  نیا 

موس هتکن 

نآ رون  قارـشا  و  روهظ ،  مکح  ناـمرف و  هکلب  تسین ،  ینّیعم  ياـهتنا  تقو و  تسا -  يرُمَـس  تاـفو  نآ  يادـتبا  هک  يربک -  تبیغ  يارب 
دنس هب  یسوط  خیش  تبیغ  زا  راحب  رد  هلمج  زا  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  يدایز  رابخا  تسا .  دنوادخ  تسد  هب  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح 

َبِذَک دومرف « :  تسه ؟  یتقو  رما  نیا  يارب  ایآ  مدیسرپ :  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  لیـضف  زا  دوخ 
390 دنتفگ (  غورد  دنتفگ ،  غورد  دنتفگ ،  غورد  دننکیم  نییعت  ار  نآ  تقو  هک  یناسک  َنُوتاَّقَْولا ؛ »  َبِذَک  َنُوتاَّقَْولا ،  َبِذَک  َنُوتاَّقَْولا ، 
رد هن  ام  دنیوگ ،  غورد  دننکیم  نییعت  ار  روهظ  تقو  هک  یناسک  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  و  ( . 

تسا لوقنم  رمع  نب  لّضفم  زا  هّجحملا  باتک  رد  و   ( . 391 درک (  میهاوخ  نییعت  ار  تقو  هدنیآ  رد  هن  میاهدرک و  نییعت  ار  تقو  هتشذگ 
 : دومرف دننادب ؟  ار  نآ  مدرم  هک  تسه  ینّیعم  تقو  يدهم  ِرَظتنم  ِدـیما  ِروهظ  يارب  ایآ  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک 
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دنوادخ هک  تعاس  تسا  نآ  هک  اریز  دومرف :  تسیچ ؟  ّتلع  نم  يالوم  يا  متشاد :  هضرع  مینک ،  نییعت  نآ  يارب  یتقو  ام  هک  هَّلل  شاح 
تعاس ماگنه  دنسرپیم  وت  زا  َوُه ؛ »  ّاِلا  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ّیبَر ال  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِا  ُْلق  اهیسُْرم  َناَّیَا  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  دیامرفیم « :  یلاعت 

 ( . 392 درک (  دناوتن  رهاظ  نشور و  ار  تعاس  نآ  وا  زج  یـسک  تسا  نم  راگدرورپ  دزن  نآ  ملع  هتبلا  وگب  دوب ،  دـهاوخ  تقو  هچ  هک  ار 
يارب ار  یتقو  مدرم  زا  سک  ره  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  یحیحص  ربخ  رد  و 

و  ( . 393 مینکیمن (  نییعت  تقو  یـسک  يارب  هاگ  چـیه  ام  هک  اریز  ینک .  شبیذـکت  هک  دریگن ،  ار  وت  وا  تبیه  سرتم و  درک ،  نّیعم  وت 
دومرف تسه ؟  یتقو  يدهم )  تلود  نآ (  يارب  ایآ  درک :  لاؤس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتقو  هک  تسا  هّیفنح  نب  دّمحم  ثیدح  رد 
هدوزفا بش  هد  دعب  داد ،  ار  تاقیم  بش  یـس  هدعو  یـسوم  هب  دنوادخ  تسا ،  بلاغ  ناراذگ  تقو  ملع  رب  دـنوادخ  ملع  هک  اریز  ریخ ،  : 

ام یسوم  دنتفگ :  لیئارسا  ینب  تشذگ ؛ بش )  یس  تقو (  نوچ  و  دنتسناد ،  لیئارسا  ینب  هن  تسنادیم و  ار  بش  هد  نآ  یـسوم  هن  دش ، 
راکنا دنتـشادن و  لوبق  ار  رگیدـکی  و  دـش ،  دایز  مدرم  نایم  رد  يدـنمزاین  رقف و  هک  یعقوم  یلو  دـندیتسرپ .  هلاسوگ  اذـل  داد ،  بیرف  ار 

هک تسا  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  حیحـص  ربخ  رد  و   ( . 394 دیـشاب (  هدوب  یهلا  رما  راظتنا  رد  ماش  حبـص و  ره  ماگنه  نآ  رد  دندرک ، 
دهاوخ یتحار  الب  زا  دعب  تسا و  الب  لاس  داتفه  ات  تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  متفگ :  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ : 

داتفه ات  ار  رما  نیا  یلاعت  دـنوادخ  تباث  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  میدـیدن ؟  یـشیاسآ  تشذـگ و  لاس  داتفه  هکنآ  لاح  و  دوب . 
هب لاس  لهچ  دص و  ات  ار  نآ  تفای و  تّدش  نیمز  لها  رب  دنوادخ  بضغ  دش  هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  یلو  دوب ،  هداد  رارق  لاس 

ریخأت هب  ار  نآ  مه  دـنوادخ  دـیتشادرب ،  زار  نیا  زا  هدرپ  دـیتخاس و  شاف  ار  نآ  امـش  میتفگ ،  امـش  هب  ار  بلطم  نیا  ام  تخادـنا ،  ریخأـت 
وحم دهاوخ  ار  هچ  ره  دنوادخ  ِباتِْکلا ؛ »  ُُّما  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  وُحْمَی  هک « :  دادـن  رارق  ام  دزن  نآ  يارب  یتقو  رگید  تخادـنا و 

ترـضح هب  ار  دونـش  تفگ و  نیا  دیوگیم :  هزمحوبا  تسوا .  دزن  ظوفحم ] حول  باتکلا = [  ما  دزاس و  هدنیاپ  دـهاوخ  ار  هچره  دـنک و 
تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ریـصبوبا  زا  و   ( . 395 تسا (  روطنامه  بلطم  دومرف :  متشاد .  راهظا  زین  مالـسلا  هیلع  قداص 

ام دـمحموبا  يا  دوـمرف :  تسا ؟  تقو  هـچ  مالـسلا  هـیلع  مئاـق  جورخ  موـش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هـب  تـفگ :  هـک  هدرک 
تقو َنُوتاَّقَْولا ؛ »  َبِذَک  هدومرف « :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هک  قیقحت  هب  و  مینکیمن ،  نییعت  تقو  هک  میتسه  ینادناخ 
جورخ و  ینایفـس ،  جورخ  و  ناضمر ،  هام  رد  ادن  ناشنیلّوا  تسه :  تمالع  جنپ  رما  نیا  زا  شیپ  دمحمابا  يا  دنیوگیم ،  غورد  ناراذـگ 

اّما و  هدمآ :  تسا  يورم  راحب  رد  هک  یفیرـش  عیقوت  رد  و   ( . 396 ءادیب (  رد  نیمز  یگتفر  ورف  و  هّیکز ،  سفن  ندش  هتـشک  و  یناسارخ ، 
 ( . 397 دنیوگیم (  غورد  دننک  نییعت  تقو  هک  یناسک  و  تسا ،  ادخ  هب  لوکوم  جَرَف ؛ ندیسر 

مراهچ هتکن 

ندرمش زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  راحب  رد  دناهداد :  ربخ  ار  ترضح  نآ  ِتبیغ  ود  ره  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا 
زا یکی  هک  دوب  دهاوخ  تبیغ  ود  ار  وا  دهاوخب ،  ادـخ  هک  یتقو  ات  دوشیم  بیاغ  ناشرظن  زا  ناشماما  سپـس  دومرف :  مالـسلا  مهیلع  همئا 

شیادص هک  یلاح  رد  دش و  هجوتم  ام  يوس  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هاگنآ  دیوگیم :  يوار  تسا .  رتینالوط  يرگید 
لوسر ای  مدیسرپ :  نم  دیوگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش .  دیدپان  مدنزرف  نیمتفه  زا  نیمجنپ  هک  یماگنه  رادشه ؛ دومرف :  دوب  هدرک  دنلب  ار 

 « هعرک نآ «  هب  هک  ياهیرق  زا  سپـس  دـهدب  جورخ  هزاـجا  وا  هب  دـنوادخ  اـت  دـنکیم  ربص  دومرف :  دراد ؟  یعـضو  هچ  تبیغ  ماـگنه  هَّللا 
دنکیم ادن  يدانم  دشاب و  هتشاد  دوخ  اب  ار  راقفلا  وذ  ریـشمش  رب و  رد  ارم  هرز  رـس و  رب  ارم  همامع  هک  یلاح  رد  دنکیم  جورخ  دنیوگیم 

نیا بحاص  هتبلا  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  و   ( . 398 دینک (  يوریپ  وا  زا  تسا  هَّللا  ۀفیلخ  يدـهم  نیا  هک 
رد هک  تسا  تبیغ  ود  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک :  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و   ( . . . . 399 تسا (  تـبیغ  ود  ار  رما 
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ماما ترـضح  زا  و   ( . 400 تسا (  هتفر  نابایب  مادـک  رد  هک  دوشن  مولعم  و  تسا ،  هدـش  كاله  دوشیم :  هتفگ  شاهراـبرد  اـهنآ  زا  یکی 
رهاظ نآ  نیمود  رد  هک  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب  مزاح  يا  دومرف :  بیبح  نب  مزاح  هب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

رد و   ( [ . 401 ریذپن (  وا  زا   ] نکم قیدصت  ار  وا  هدـیناکت ،  شربق  كاخ  زا  ار  دوخ  تسد  تفگ  دـمآ و  وت  دزن  هب  یـسک  رگا  دوشیم ، 
یـسک اهنآ  نیتسخن  رد  ینالوط .  يرگید  هاتوک و  یکی  تسه :  تبیغ  ود  مالـسلا  هیلع  مئاق  يارب  هدـمآ :  ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح 

 ( . 402 نید (  رد  وا  صوصخم  ناوریپ  زج  دنادیمن  ار  شهاگیاج 

مجنپ هتکن 

دوخ دنس  هب  ینامعن  زا  راحب  رد  هکنانچ  دننیبیمن ،  ار  وا  اهنآ  یلو  تسا  نانآ  رظان  دنیبیم و  ار  مدرم  تبیغ  نامز  رد  ترـضح  نآ  هکنیا 
 . تسا فسوی  زا  یتهابش  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدمآ  یفریـص  ریدس  زا 

دننکیم راکنا  ار  نخـس  نیا  ارچ  كوخ  هیبش  نوعلم  دارفا  نیا  دومرف :  دیهدیم ؟  ربخ  ام  هب  یتریح  ای  تبیغ  زا  امـش  ایوگ  مدرک :  ضرع 
و دندومن ،  دمآ  تفر و  دندرک و  هلماعم  وا  اب  دنتفگ و  نخس  وا  اب  دندش و  دراو  فسوی  رب  دندوب  مهفزیچ  لقاع و  دارفا  فسوی  ناردارب   ؟

دنتخانش ار  وا  سپ  متسه  فسوی  نم  تفگ :  یتقو  و  دنتخانـشن ،  ار  وا  درکن  یفرعم  نانآ  هب  ار  شدوخ  ات  نیا  دوجو  اب  دوب  نانآ  ردارب  وا 
 ، درادب یفخم  نانآ  رب  ار  شدوخ  تّجح  دهاوخب  تاقوا  زا  یتقو  رد  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  دـننکیم  راکنا  هچ  نادرگرـس  تّما  نیاربانب  . 
 ، دنامهفب شردپ  هب  ار  وا  ياج  تساوخیم  دنوادخ  رگا  دوب ،  هار  زور  هدجیه  شردپ  وا و  نیب  هلصاف  تشاد و  ار  رصم  یهاشداپ  فسوی 

امـش مولظم  ياوشیپ  هکنیا  و  درک ،  فسوی  اب  هک  دنک  نامه  شیوخ  تّجح  اب  دنوادخ  هک  تما  نیا  دنکیم  راکنا  هچ  سپ  تسناوتیم . 
وا یلو  دراذگب ،  اپ  ناشیاهشرف  رب  و  دورب ،  هار  ناشیاهرازاب  رد  و  دنک ،  دش  دمآ و  اهنآ  نایم  رد  رما  نیا  بحاص  هدش  بصغ  شّقح  هک 

شناردارب هک  یتقو  داد ،  هزاجا  فسوی  هب  هکناـنچ  دـنک ،  یفّرعم  ار  شدوخ  هک  دـهد  نذا  ار  وا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـت  دنـسانشن ؟  ار 
ار ناشماما  مدرم  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  و   ( . 403 مفسوی (  نامه  نم  تفگ :  یفسوی ؟  وت  دنتفگ 

 ( . 404 دننیبیمن (  ار  وا  اهنآ  یلو  دنیبیم  ار  ناشیا  دوشیم و  رضاح  جح  مسوم  هب  نانآ  اب  وا  سپ  تفای ،  دنهاوخن 

مشش هتکن 

هکنیا رطاـخ  هب  نیمرجم  هب  تبـسن  اـّما  درادـن ،  تاـفانم  تسا  ماـما  ندرک  راکـشآ  بجوـم  هک  یهلا  فـطل  اـب  ترـضح  نآ  تبیغ  هـکنیا 
دنوادخ هکنیا   - 1 هجو :  ود  يارب  ناحلاص  هب  تبسن  اّما  و  یتسناد -  مشش  هجو  رد  هک  روطنامه  دنتسه -  شندش  یفخم  ببس  ناشدوخ 
مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هکنانچ  تسا .  رادید  هدهاشم و  دننام  ناشیا  يارب  تبیغ  هک  هدومرف  اطع  نانآ  هب  مهف  لقع و  ردقنآ  لاعتم 

دمحم ثیدح  رد  و  دمآ .  دهاوخ  متشه  شخب  رد  هَّللا  ءاش  نا  ثیدح  نیا  تسا .  هدومرف  حیرصت  ینعم  نیا  هب  یلباک  دلاخوبا  ثیدح  رد 
هک تسنادیم  رگا  دنتفایمن و  دیدرت  هب  شئایلوا  هک  تسنادیم  دنوادخ  هّتبلا  و  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامعنلا  نب 
نآ راـبخا  رد  زین  ًـالبق  ار  ثیدـح  نیا   ( . 405 تشادیمن (  یفخم  یندز  مه  رب  مشچ  ناـنآ  زا  ار  دوـخ  تّجح  دـنتفایم  دـیدرت  هـب  اـهنآ 

باـتفآ نیا  زا  اـم  رما  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دوـمرف :  هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  لّـضفم  ثیدـح  رد  و  میدروآ .  تبیغ  هـب  عـجار  ترـضح 
عونمم ناحلاص  زا  یضعب  يارب  ترـضح  نآ  رادید  هکنیا   - 2 دروآ .  میهاوخ  متـشه  شخب  رد  هک   ( . 406 تسا (  رتحضاو  رتنشور و 

یلع هّیضق  زین  و  دناسریم .  ار  ینعم  نیا  میدروآ ،  تبیغ  للع  زا  مشـش  هجو  رد  هک  یعیقوت  رد  بانج  نآ  دوخ  شیامرف  هکنانچ  تسین . 
 . تسا بوجحم  هدیـشوپ و  ملاع  زا  هک  یماما  متفگ :  یهاوخیم ؟  هچ  نسحلاوبا  يا  دومرف :  سپـس  هدـمآ :  نینچ  نآ  رد  هک  رایزهم  نب 
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ریغ یلولا و  ةرصبت  باتک  رد  ربخ  نیا  و   ( . 407 تسا (  هدناشوپ  ناتلامعا  يدب  ار  وا  یلو  تسین ،  هدیشوپ  بوجحم و  امش  زا  وا  دومرف : 
هکنیا رب  هفاضا  دوب .  دهاوخ  دیفم  وت  لاح  حالص  هنیس و  یخارف  هب  هک  نک ،  هعجارم  اجنآ  هب  یلیام  ار  نآ  لیـصفت  رگا  هک  هدش  رکذ  نآ 

 - ترضح نآ  رادید  ضیف  هب  ام  حلاص  ناگتـشذگ  زا  یعمج  تسا  مّلـسم  هک  تسا  نآ  ققحت  عوقو و  ءیـش  کی  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب 
قیفوت نم  هب  لج  ّزع و  يادـخ  دـیاش  هک  تسا  جراخ  ام  ثحب  هدودـحم  زا  ایاضق  نآ  لیـصفت  نایب  هک  دـناهدش ،  لیان  هیلع -  هَّللاتاولص 
مجنلا ياهباتک «  هب  دـیوش  فقاو  رما  نیا  رب  یفاک  ّدـح  هب  دـیهاوخب  رگا  و  موش ،  روآدای  باتک  همتاخ  رد  ار  اـهنآ  زا  ياهشوگ  هک  دـهد 

هللا همحر  یـسربط  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  یـسدق  ضیف  هب  فّرـشم  ینابر و  ملاع  تاـفیلأت  زا  ود  ره  هک  يوأـملا - »  ۀـنج  و «  بقاـثلا » 
نیب تسا  قرف  هچ  دوش  هتفگ  رگا  تسا :  هتفگ  هبیغلا  باتک  رد  هللا  همحر  يدـهلا  ملع  یـضترم  لـجا  دّیـس  و  دـینک .  هعجارم  دـشابیم - 

ًالـصا هکنیا  نیب  و  دربن ،  یعفن  يو  زا  يرََـشب  دسرن و  وا  دزن  هب  یـسک  و  دـشاب ؛ بیاغ  یلو  دـشاب ،  هتـشاد  دوجو  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا 
تبسن ّتیعر  هک  دنادیم  يادخ  هک  یماگنه  ات  دنامب  یتسین  رد  هک  تسین  اور  ایآ  و  دشاب ،  مودعم )  حالطصا (  هب  دشاب و  هتشادن  دوجو 
تبسن ار  مدرم  نیکمت  تعاطا و  هک  یتقو  ات  دنادرگ  بیاغ  روتسم و  ار  وا  هک  دینادیم  زیاج  هکنانچ  دنریذپب -  وا  زا  دننک و  نیکمت  وا  هب 

ایلوا زا  يریثک  هّدع  هک  مینادیم  نکمم  زیاج و  ام  ًالّوا :  دوشیم :  هتفگ  باوج  رد  دزاس . ؟ -  راکـشآ  ار  وا  عقوم  نآ  رد  هک  دـنادب  وا  هب 
بانج نآ  نایعیش  ناتسود و  زا  هک  مه  یناسک  و  دنرب ،  عفن  شدوجو  ضیف  زا  و  دنسرب ،  شتمدخ  هب  شتماما  هب  نادقتعم  شناتـسود و  و 

 ، دنراد نیقی  ترـضح  نآ  دوجو  هب  هکنیا  هب  هجوت  اب  اهنآ  هک  اریز  تسه ،  فیلکت  رد  هک  دنربیم  ار  عفن  نامه  دنـسریمن ،  شتمدخ  هب 
هک دنتـسه  كانمیب  و  دنراد ،  همهاو  سرت و  وا  زا  اهفالخ  اهیتشز و  باکترا  رد  ًامتح  دـننادیم ،  مزال  یعطق و  ناشدوخ  رب  ار  شتعاطا  و 
نب یلع  دّیـس  دـهاز  دـباع  ملاع  نینچمه  دـنوشیم .  بکترم  رتمک  ار  اهیتشز  يور  نیا  زا  دـنک ،  هذـخاؤم  هیبنت و  بیدأت و  ار  اهنآ  اداـبم 

یسک يارب  تسا  زاب  مالـسلا  هیلع  وت  ماما  يوس  هب  هار  دیوگیم . . . :  شدنزرف  هب  باطخ  ۀّجحملا  فشک  باتک  رد  هرـس  سدق  سوواط 
مهاوخب رگا  هصالخ   ( . 408 دیامرف (  لماک  وا  ّقح  رد  ار  ناسحا  دـهاوخب و  وا  هب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  تیانع  هنأش  لج  دـنوادخ  هک 

هاگره دینک :  لاکـشا  رگا  دـش .  دـنهاوخ  روجنر  هتـسخ و  ناگدـنناوخ  و  مجح ؛ رپ  باتک  مروایب  هراب  نیا  رد  ار  نیحلاص  ياملع  نانخس 
هچ میدروآ -  ًالبق  هک  دش -  رداص  يرمـس  يارب  هک  یعیقوت  اب  سپ  هدش ،  مه  عقاو  تسا و  نکمم  ترـضح  نآ  رادـید  هک  دـییامن  تباث 

ار هدـهاشم  ياعدا  ًاحیرـص  هک  عیقوت  نآ  ای  تسا  تباث  ترـضح  نآ  ياقل  ناکما  ّهلدا  نیا  اـب  هکنیا  تفریذـپ  دـیاب  ار  مادـک  درک ؟  دـیاب 
یسلجم هک  تسا  نآ  اهنآ  نیرتریذپلد  نیرتهّجوم و  هک  دناهدرک  رکذ  یهوجو  عیقوت  نآ  هرابرد  ام  ياملع  میوگیم :  دنکیم ؟  بیذکت 

رادـید هدـهاشم و  اب  مه  ار  تباین  ياـعدا  یـسک  هکنیا  رب  دوش  لـمح  ینعم  نیا  دـیاش  هتفگ :  عیقوت  نآ  لـقن  زا  سپ  هک  هدروآ  راـحب  رد 
ًادعب هک  يرابخا  دش و  رکذ  ًالبق  هک  يرابخا  اب  ات  دـناسرب  نایعیـش  هب  ترـضح  نآ  هیحان  زا  ار  يرابخا  ارفـس  تروص  هب  هک  دـشاب  هتـشاد 

زا يرود   - 1 دراد :  ینعم  ود  تبرغ  هکنادب  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح  نآ  تبرغ   - 2  ( . 409 ُمَْلعَی (  ُهَّللا  َو  دشاب  هتـشادن  تافانم  دیآیم 
يا سپ  تسا .  بیرغ  ینعم  ود  ره  هب  داب -  شیادف  مناج  هک  ترضح -  نآ  و  ناوعا .  نارای و  یمک   - 2 راید .  رهش و  نطو و  نادناخ و 

تبرغ نیتسخن  ینعم  رب  میدروآ  ترـضح  نآ  تلزع  رد  هک  یبلاطم  و  دینک .  کمک  ار  وا  ادخ  ناگدنب  يا  دییامن ،  شیرای  ادخ  ِناگدنب 
لها زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ینعی  دادعت  نیا  هاگره  دومرف :  هک  تشذگ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ثیدح  رد  هچنآ  و  دـنکیم ،  تلالد  زین 
یمک دـنمدرخ  ناسنا  يا  سپ  دـنکیم .  تلالد  تبرغ  مّود  ینعم  رب  دزاسیم . . .  رهاـظ  ار  وا  رما  دـنوادخ  دـندش  عمج  شیارب  صـالخا 

رب دـهاش  نیرتیوق  نیا  هک  تسا  هدـشن  عمج  رّـسیم و  ترـضح  نآ  يارب  دادـعت  نیا  هتـشذگ و  اهنرق  اهلاس و  هنوگچ  هک  نیبب  نک و  لـّمأت 
زا تسا  یناوج  هّیکز  سفن  هکنیا :  هدش  لقن  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  رگید  لیلد  و  تسوا .  تبرغ 

نامـسآ رد  هن  دنـشکب  ار  وا  نوچ  و  دوشیم ،  هتـشک  هانگ  مرجیب و  هک  نسحلا  نب  دّـمحم  شمان  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ 
یهورگ اـب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  مئاـق  دـنوادخ  ماـگنه  نآ  رد  يرواـی .  نیمز  رد  هن  تشاد و  دـنهاوخ  یهاوخرذـع 

تعرس هب  ناشیا  هک  دنرادنپیم  نوچ  دننک  هیرگ  اهنآ  لاح  هب  مدرم  دنیامن  جورخ  یتقو  دنرتمرن ،  همرس  زا  مدرم  رظن  رد  هک  دزیگنایمرب 
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یقیقح نانمؤم  اهنآ  هک  دینادب  دیاشگیم ،  نانآ  يارب  ار  نیمز  براغم  قراشم و  دنوادخ  یلو  دش ،  دـنهاوخ  دوبان  ناشنانمـشد  تسد  هب 
رطاخ هب  همرـس  هب  ترـضح  نآ  ناراـی  هیبشت  میوگیم :   ( . 410 دوب (  دـهاوخ  نامزلا  رخآ  رد  اهداهج  نیرتهب  هک  دیـشاب  هاگآ  دنتـسه ، 
دّیؤم لیلد و  زین  و  دش .  دنهاوخ  دوبان  ناشنانمشد  تسد  هب  تعرـس  هب  ناشیا  هک  دنرادنپیم  دومرف :  هکنیا  نآ  رب  لیلد  تساهنآ و  یمک 

رد لاسگرزب  دنتـسه  ناناوج  مالـسلا  هیلع  يدهم  باحـصا  هدمآ :  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا 
ینعم ود  ره  رب  و   ( . 411 تسا ( -  کمن  اذـغ  رد  اهزیچ  نیرتمک  هک  اذـغ -  رد  کـمن  مشچ و  همرـس  نوچمه  رگم  تسین  اـهنآ  ناـیم 
نامه رما  نیا  بحاص  دومرف :  هدش  تیاور  نیدلا  لامک  رد  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شیامرف  دنکیم  تلالد  تبرغ 

نـسحلاوبا ترـضح  زا  تفگ :  هک  تسا  هدـمآ  یقر  ریثک  نب  دوواد  زا  باتک  ناـمه  رد  و   ( . 412 تساهنت (  هناگی و  يرارف  هدش  هدـنار 
دشابیم شنادناخ  زا  ناهنپ  بیرغ  ياتکی  هدش  هدنار  نامه  وا  دومرف :  مدیسرپ .  رما  نیا  بحاص  هب  عجار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 

هب نیمز  تایح  ياهثحب  رد  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  روهظ  اب  نیملسم  يزوریپ  هبلغ و   - 3  ( . 413 دوب (  دهاوخ  شردپ  هاوخنوخ  هک 
زین نیرفاک  لتق  ثحب  رد  تشذگ و  تشاد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  یهلا ،  هملک  يالعا  ادـخ و  نید  يایحا  ترـضح و  نآ  دوجو 

اُوِلتاق َو  هیآ « :  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدش  تیاور  هرارز  زا  هجحملا  باتک  رد  و  دمآ .  دـهاوخ  یبلاطم 
هکنیا ات  دومرف :  دـننکیم ؛ گنج  امـش  اب  یگمه  اهنآ  هک  نانچمه  ار  نیکرـشم  همه  دیـشکب  و  ًۀَّفاک ؛ »  ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاک  َنیکرـشملا 

هیآ نیا  لـیوأت  زونه  دومرف :  دـشاب .  دـنوادخ  يارب  نید  ماـمت  و  414 ؛ )  ِهَِّلل ( »  ُهُّلُک  نیّدـلا  ُنوُکَی  َو  دـنامن « .  یقاب  یکرـش  هنوگ  چـیه 
دمحم نید  دنکیم و  كرد  دوب  دـهاوخ  هیآ  نیا  لیوأت  یپ  زا  هچنآ  دـبایرد  ار  وا  نامز  هکنآ  دزیخاپب ،  ام  مئاق  هاگره  و  تسا ،  هدیـسرن 

دنام دهاوخن  نیمز  يور  رب  یکرـش  هنوگ  چـیه  هک  ییاج  ات  دیـسر ،  دـهاوخ  دـنکفا  هیاس  بش  هک  اجک  ره  ات  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
هیلع قداص  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  تکرب  هب  نینمؤم  يزاینیب  ینغ و   - 4  ( . 415 تسا (  هدومرف  دـنوادخ  هک  نانچمه 

هب شلام  تاکز  زا  دنک و  ناسحا  وا  هب  شدوخ  لام  زا  هک  دش  دهاوخ  یسک  يوجتسج  رد  امش  زا  درم  کی  و  هدمآ :  یثیدح  رد  مالـسلا 
 . . . . دنوشیم زاینیب  هدومرف  يزور  نانآ  هب  لّضفت  هار  زا  دنوادخ  هچنآ  هب  مدرم  دریذپب ،  وا  زا  هک  تفای  دـهاوخن  ار  يدـحا  دـهدب ،  وا 

 . دمآ دهاوخ  رون  ثحب  نون  فرح  رد  ثیدح  نیا  مامت 

ءاف فرح 

ام هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیانع  لضف و   - 1

 . دنکیم تیافک  نادنمدرخ  يارب  هک  میدروآ ،  شخب  نیمه  رد  باتک و  موس  شخب  رد  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم 

لطاب ّقح و  نیب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يزاسادج  لصف و   - 2

قداص هَّللادبعوبا  ترضح  تفگیم :  هک  هدمآ  حلاصوبا  نالجع  زا  لقن  هب  یشاّیع  ریـسفت  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لیلد 
لطاب لها  يا  دیوش ،  ادجلها  يا  دنکیم :  ادن  نامـسآ  بناج  زا  يدانم  هکنیا  ات  دـسریمن  نایاپ  هب  اهبـش  اهزور و  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

هب اهنیا  مه  زاب  ادن  نیا  زا  سپ  ایآ  ُهَّللا  َکَحَلْـصَا  مدرک .  ضرع  دیوگیم :  يوار  دنوشیم .  ادج  يرگید  زا  مادک  ره  سپ  دـیوش ،  ادـج 
َزیمَی یّتَح  ِْهیَلَع  ُمْتنَا  ام  یلَع  َنینمْؤُملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناک  ام  دـیامرفیم « :  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  ریخ ،  دومرف :  دـش ؟  دـنهاوخ  طولخم  مه 

 . دزاس ادج  هزیکاپ  زا  ار  دیلپ  هکنیا  ات  دراذگاو  دیتسه  هک  لاح  نیا  رب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هک  دشابن  نینچ  416 ؛ )  ِبِّیَّطلا ( »  َنِم  َثیبَْخلا 
و هدمآ . . . :  مالسلا  هیلع  مئاق  جورخ  روهظ و  نامز  عیاقو  هرابرد  ینالوط  یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  باتک  نامه  رد  و 
زا سپ  برغم  فرط  زا  يدانم  کی  و  دیوش ،  عمج  تیاده  لها  يا  دنکیم :  ادن  مدهدیپس  ماگنه  قرـشم  هیحان  زا  ناضمر  هام  رد  يدانم 
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درز دنکیم و  رییغت  دیـشروخ  گنر  رهظ  ماگنه  نآ  يادرف  و  دـیوش .  عمج  لطاب  لها  يا  دـشکیم :  دایرف  قفـش  یخرـس  ندـش  دـیدپان 
دیامنیم و جورخ  ضْرَْالا  ُّۀباد  دنکیم و  ادج  مه  زا  ار  لطاب  ّقح و  دنوادخ  موس  زور  رد  و  ددرگیم ،  یناملظ  هایـس و  سپـس  دوشیم ، 
دراد و مان  اخیلم  اهنآ  زا  یکی  دزیگنایمرب  ناشگـس  اب  ناـشفهک  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  سپ  دـنیآیم ،  شیپ  نادرمناوج  فهک  اـت  ناـیمور 

نب نابا  زا  یناـمعن  تبیغ  زا  و   ( . 417 دنشابیم (  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  میلـست  هک  دنتـسه  يدهاش  ود  اهنیا  و  اهالمخ ،  رگید  یکی 
يدانم هکنیا  ات  دسریمن  رخآ  هب  ایند  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  هَّللادبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدش  تیاور  بلغت 

لها يا  دنکیم :  ادن  رگید  راب  سپـس  دنریگیم .  رارق  نیمز  کی  رد  اهنآ  سپ  دیوش .  عمج  ّقح  لها  يا  دنکیم :  ادن  نامـسآ  فرط  زا 
دومرف دنوش ؟  لخاد  رگید  هفیاط  رد  هفیاط  نیا  دنناوتیم  ایآ  مدرک :  ضرع  دنریگیم .  رارق  رگید  نیمز  کی  رب  سپ  دینک  عامتجا  لطاب 

 ( . 418 ِبِّیَّطلا ( »  َنِم  َثیبَْخلا  َزیمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُمْتنَا  آم  یلَع  َنینِمْؤُملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  لج « :  ّزع و  يادـخ  هدومرف  تسا  نیا  ِهَّللا و  َو  هن  : 
هاـگنآ دسانـشیم ،  ناـشیاههرهچ  زا  ار  ناـنآ  ترـضح  نآ  هکنیا  هب  دـننکیم ،  ادـج  لـطاب  ّقح و  نیب  زین  يرگید  تروص  هب  میوگیم : 

 . یلاعَت هَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ .  دهاوخ  بانج  نآ  ریشمش  هب  نیرفاک  لتق  رد  بسانم  یبلاطم  دنارذگیم .  ریشمش  مد  زا  ار  شنانمشد 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تسد  هب  نینمؤم  جرف   - 3

ْمُکجَرَف َِکلذ  َّنإَف  ِجَرَْفلا  ِلیْجعَِتب  ءاعُّدلا  اوُِرثْکَأ  َو  هک « :  هدمآ  جاجتحا  باتک  رد  يورم  فیرش  عیقوت  رد  هک  تسا  یترابع  نیا ،  رب  لیلد 
رثا رب  امش  ِجَرَف  هک  ینعی  ددرگیمرب  جَرَف  هب  هراشا  ًارهاظ  هک  تسامش .  ِجَرَف  نآ  هک  اریز  جرف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  419 ؛ )  « ) 
ُمْوَی اذه  َو  میناوخیم « :  هعمج  زور  ترایز  رد  زین  و  هجرف .  یلاعت  هَّللا  لّجع  هیلع و  هَّللا  تاولص  دوب ،  دهاوخ  ترـضح  نآ  روهظ  جرف و 

هک تسا  هعمج  زور  زورما  و  َکِْفیَِـسب ؛ »  َنیِرفاْکلا  ُْلتَق  َو  َْکیَدَـی  یلَع  َنینِمْؤُْمِلل  ِهیف  ُجَرَْفلا  َو  َكُروُهُظ  ِهیف  ُعَّقَوَتُْملا  َکُمْوَی  َوُه  َو  ِۀَـعُمُْجلا 
باتک رد  زین  و  دوریم .  راظتنا  زور  نیا  رد  وت  ریـشمش  هب  نارفاک  ندـش  هتـشک  و  وت ؛ تسد  رب  نانمؤم  جرف  وت و  روهظ  تسوت و  زور  نآ 

رد مدوب ،  هتفر  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یخرک  میهاربا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک 
وا مارتحا  هب  دـش ،  دراو  دوب  ياهواـبون  ماـگنه  نآ  هک  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  مدوب  هتـسشن  شرـضحم  رد  هک  ییاـنثا 
اّما نم ،  زا  دـعب  تسا  وـت  بحاـص  نیا  میهاربا  يا  دوـمرف :  نم  هـب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  متـسشن .  مدیـسوب و  ار  وا  متـساخرب و 

ار وا  لتاق  ادخ  سپ  دندرگیم ،  دنمتداعس  وا  هب  ندیورگ  اب  رگید  ياههورگ  و  دنوشیم ،  كاله  وا  هب  يداقتعایب  ببـس  هب  ییاههورگ 
شدج مان  مه  دروآیم ،  نوریب  ار  شنامز  رد  نیمز  لها  نیرتهب  وا  بلُص  زا  دنوادخ  هتبلا  دیامرف ،  نوزفا  يو  رب  ار  شباذع  دنک و  تنعل 

هار زا  دوشیم -  رداص  وا  زا  هک  ییاهیتفگـش  زا  سپ  نالف -  ینب  ِراّبج  ار  وا  تمکح ،  ّرـس  تماـما و  نوناـک  شماـکحا ،  ملع و  ثراو  و 
ّزع و دنوادخ  و  دنشاب .  دونشخان  نیکرشم  هک  دنچ  ره  دناسریم  رخآ  هب  ار  دوخ  رما  لج  ّزع و  دنوادخ  یلو  دناسریم ،  لتق  هب  تداسح 

هدینادرگ صوصخم  دوخ  تمارک  اب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دوش ،  لماک  يدـهم ،  ماما  نیمهدزاود  هب  ات  دروآرب  ینادـنزرف  وا  تشپ  زا  لج 
شیپاشیپ هک  تسا  یـسک  دننام  دشاب  اهنآ  نیمهدزاود  هب  دقتعم  رظتنم و  سک  ره  تسا .  هداد  رارق  شیوخ  سدـق  هاگیاج  رد  ار  ناشیا  و 
ناراداوه زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :  يوار  دشاب .  هدرک  عافد  ترـضح  نآ  زا  هدز و  ریـشمش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

متساوخیم مدرک ،  هعجارم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  راب  هدزای  نآ  زا  سپ  دش ،  هدیرب  ترـضح  نآ  نخـس  تشگ و  دراو  هیماینب 
یلاح رد  مدش  دراو  ترضح  نآ  رب  و  متفر ] هنیدم  هب  مه  زاب   ] دش مود  لاس  نوچ  سپ  متسناوتن .  اّما  دنک ،  مامت  ار  شنخس  ترـضح  نآ 

فرطرب شنایعیش  زا  ار  اهمغ  سرت ،  ساره و  ینالوط و  ياهشیامزآ  رایسب و  یتخس  زا  سپ  وا  میهاربا  يا  دومرف :  نم  هب  مدوب  هتسشن  هک 
ینخـس چیه  دیوگ :  میهاربا  تسا .  سب  وت  يارب  رادقم  نیمه  میهاربا  يا  دیامن ،  كرد  ار  نامز  نآ  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  دزاسیم ، 

هک تسا  يورم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  و   ( . 420 تسا (  هتخاسن  نشور  ار  مناگدید  هدومنن و  لدشوخ  ارم  نینچ  نیا 
رد امش  هک  اجنآ  ات  تفای و  دهاوخن  شدوخ  يارب  ییاپ  ياج  امـش  زا  يدحا  هک  اجنآ  ات  دومرف :  اهرابج  نامز  رد  نینمؤم  لاح  فصو  رد 
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دنوادخ و يرای  ناهگان  دـیتسه ( .  لاح  نآ  رد  امـش  هک  روطنامه  دـش و  دـیهاوخ  رتشزرایب  زین  شبحاص  مشچ  رد  رادرم  زا  مدرم  رظن 
اُوبِذک ْدَق  ْمُهَّنا  اوُّنَظ  َو  ُلُسُّرلا  َسَْئیتْسا  اَذِإ  یّتَح  دیامرفیم « :  شباتک  رد  هک  لج  ّزع و  دـنوادخ  هدومرف  تسا  نیا  و  دـیایب . )  يزوریپ  نآ 

ام يرای  ترـصن و  دش ،  دهاوخ  فالخ  ام  هدعو  هک  دندرک  نامگ  مدرم   ] دندش و سویأم  ناربمغیپ  هک  اجنآ  ات  421 ؛ )  انُرْصَن ( »  ْمُهَأج 
سابع نبا  هدـمآ :  ینالوط  يربخ  رد  سابع  نبا  زا  هبنم  نب  بهو  زا  هک  تسا  تیاور  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  راحب  رد  و  دـمآ .  اهنآ  يارب 

نم دالوا  زا  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس  هن ،  تفگ :  وت ؟  نادنزرف  زا  مدیسرپ :  دنکیم .  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  سپـس  بهو ،  يا  تفگ : 
دهدیم جرف  تّما  رب  دنوادخ  وا  دوجو  هب  دبایرد ،  ار  وا  نامز  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  زا  یلو  تسین ، 

هام مکی  تسیب و  زور  ترـضح  نآ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ياـعد  رد  و   ( . 422 دـنک (  رپ  لدـع  طـسق و  زا  ار  نیمز  هکنیا  اـت 
جرف مه  تناگدـیزگرب  ایلوا و  يارب  وا  جَرَف  اـب  هک  یـسک  ِجَرَف  هب  یهد  هزاـجا  هکنیا  و  هدـمآ :  تسا  لوقنم  لاـبقا  باـتک  رد  هک  ناـضمر 

 . دروآ میهاوخ  ار  اعد  نیا  هَّللا  َءاش  ْنِا   ( . 423 دوش (  لصاح 

نیرفاک ياهروشک  اهرهش و  حتف   - 4

وت ناشلوا  دـنرفن ،  هدزاود  نم  زا  دـعب  ناماما  دومرف :  هک  تسا  يورم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نیدـلا  لامک  باتک  رد 
مهن دّلجم  رد  و   ( . 424 دنکیم (  حـتف  ار  نیمز  برغ  قرـش و  وا  تسد  هب  لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  تسا  مئاق  ناشنیرخآ  یلع و  ای  یتسه 

توبن دنوادخ  سپ  دومرف . . . :  رباج  هب  یثیدح  رد  هک  تسا  يورم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یسوط  خیـش  یلاما  زا  راحب 
رْهَج و ام  زا  تسویپ و  مه  هب  یلع  نم و  زا  هفطن  ود  ره  سپس  داد ،  نایاپ  وا  هب  ار  ّتیـصو  سپ  دش ،  دلوتم  یلع  و  دومرف ،  متخ  نم  هب  ار 
ار یسک  نآ  زین  و  داد ،  رارق  ناشیا  زا  ارم  هیّرذ  و  دومرف ،  متخ  ار  تّوبن  طابسا  ود  نآ  هب  دنوادخ  و  دنتفای ،  تدالو  نینـسح ؛ )  ریِهَج = ( 
 ) هدش رپ  متـس  روج و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دزاسیم  لدع  زا  رپ  ار  يادخ  نیمز  درک و  دهاوخ  حتف  ار  رفک  ياهرهـش -  دومرف  ای  رهـش -  هک 
رد و   ( . 426 دناهدرک (  رکذ  تغل  لها  هکنانچ  تسا .  امیس  شوخ  يابیز  ینعم  هب  ریِهَج  رهج و  میوگیم :  دوب .  دهاوخ  ناشیا  زا   ( 425

نامه دـنکیم ،  تموکح  لاس  هن  دصیـس و  مئاق  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راـحب  مهدزیـس  دـّلجم 
يارب دنوادخ  سپ  دشاب ،  هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنانچ  طسق  لدع و  زا  دنکیم  رپ  ار  نیمز  دندنام ،  ناشراغ  رد  فهک  لها  هک  رادـقم 
هویـش هب  و  دـنامن ،  یقاـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  نید  زج  هکنیا  اـت  دـشُکیم  ار  مدرم  دـیاشگیم و  ار  نیمز  برغ  قرـش و  وا 
یحو وا  هب  دوش و  هدید  رون  وا  يارب  نیمز  و  دـنهدیم ،  باوج  ار  وا  دـنکیم ،  ادـص  ار  هام  باتفآ و  دـیامن ،  كولـس  دوواد  نب  نامیلس 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هّماع  قیرط  زا  نآ  ریغ  مارملا و  ۀـیاغ  باـتک  رد  و   ( . 427 دـنکیم (  لمع  یحو  هب  یهلا  رما  هب  سپ  دـسریم ، 
رد تسا  ناشخرد  هراتـس  شتروص  ییوگ  یگلاس  لهچ  هرهچ  رد  تسا  نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف :  هک  تسا  يورم  ملـسو  هلآو  هیلع 

دروآیم و نوریب  ار  اـههنیجنگ  تسا ،  لیئارـسا  ینب  لاـجر  زا  یکی  نوچمه  ياهبنپ  ياـبع  ود  وا  رب  تسا و  یهایـس  لاـخ  شتـسار  هنوگ 
نم نادـناخ  زا  يدرم  هکنیا  ات  دوشن  اپب  تماـیق  دومرف :  هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  زین  و   ( . 428 دیاشگیم (  ار  كرـش  ياهروشک 

ردقنآ ار  زور  نآ  لاعتم  دنوادخ  دنامن ،  یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  و  دیامن ،  حتف  ار  ملیّدـلا  لبج  هّینطنطـسق و  دـنک ،  تموکح 
دزیخاپب مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد   ( . 429 دیامرف (  حتف  ار  نآ  ات  دنک  ینالوط 

رد هک  یتسنادن  يدیمهفن و  ار  نآ  هک  دش  دراو  وت  رب  یعوضوم  رگا  دیوگیم :  وا  هب  دهدیم و  رارق  ار  يدرم  نیمز  میلاقا  زا  میلقا  ره  رد 
جیلخ هب  نوچ  دتسرفیم  هّینطنطسق  هب  يرکشل  و  يامن .  لمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  نک و  هاگن  تتـسد  فک  هب  ینک  تواضق  هنوگچ  نآ 

بآ يور  رب  هک  دنتسه  وا  نارای  نانیا  دنیوگ :   [ هّینطنطسق نامدرم   . ] دنوریم هار  بآ  يور  هب  دنـسیونیم و  دوخ  ياهاپ  هب  يزیچ  دنـسر 
رهـش دراو  اهنآ  سپ  دـنیاشگیم ،  اهنآ  يور  هب  ار  رهـش  برد  ماگنه  نآ  رد  دـشابیم ! یتـالامک  هچ  ياراد  وا  دوخ  سپ  دـنوریم ،  هار 

 ( . 430 دنهدیم (  نامرف  دنهاوخیم  هچنآ  هب  دنوشیم و 
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مالسلا مهیلع  ناماما  یهاوخنوخ  يارب  رمحا  رفج  ندوشگ )  حتف (   - 5

رمحا رفج  رد  متـشاد :  هضرع  رمحا .  رفج  تسا  نم  دزن  و  دومرف :  روفعییبا  نبا  هب  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد 
 ( . 431 دیاشگیم (  نتشک ،  يارب  ریشمش  بحاص  ار  نآ  دوشیم ،  هدوشگ  یهاوخنوخ  تهج  هب  حالس و  دومرف :  تسیچ ؟ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  مایق  روهظ و  اب  نینمؤم  یلاحشوخ )  حَرَف (   - 6

 . یلاعَت هَّللا  َءاش  ْنِا  دروآ  میهاوخ  یبسانم  بلاطم  ترضح »  نآ  عفن  ثحب «  نون  فرح  رد  هراب  نیا  رد 

فاق فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ریشمش  هب  نیرفاک  لتق   - 1

ینهُد هیواعم  زا  صاصتخألا  باتک  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هکنانچ  هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  تسا  يرتاوتم  هکلب  ضیفتسم  رابخا  نآ ،  رب  لیلد 
زا ناــمرجم  432 ؛ )  ِمادـْقَْألا ( »  َو  یـصاوَّنلِاب  ُذَـخُؤیَف  ْمُهامیـِسب  َنوـُمِرْجُملا  ُفَْرُعی  هیآ « :  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا 

هراب نیا  رد  هیواعم  يا  دومرف :  دـنوش .  هدـنکفا  خزود ] هب  و   ] هتفرگ نانآ  ياهاپ  یناشیپ و  ياهوم  زا  هک  دـنوشیم  هتخانـش  ناشیاههرهچ 
زا دنکیم  رما  سپ  دسانـشیم ،  ناشیاههرهچ  هب  ار  نیمرجم  تمایق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دـنرادنپیم  متفگ :  دـنیوگیم ؟  هچ 
هک یقیالخ  نتخانـش  هب  یلاعت  كرابت و  راّبج  دـنوادخ  هنوگچ  دومرف :  دـننکفایم .  شتآ  هب  و  دـنریگیم ،  ار  نانآ  ناشیاهاپ  یناـشیپ و 

اههرهچ تخانش  دنوادخ  دزیخاپب  ام  مئاق  هاگره  دومرف :  تسیچ ؟  هیآ ]  ] نیا ینعم ]  ] سپ موش  تیادف  متفگ :  دراد ؟  زاین  هدیرفآ  ار  اهنآ 
 ) دنارذگیم ریـشمش  مد  زا  سپـس  دنریگب ،  ناشیاهمدق  ناشیاهیناشیپ و  اب  ار  نارفاک  دـنکیم  رما  هاگنآ  دـیامرف .  اطع  ترـضح  نآ  هب  ار 

هجرف هَّللا  لّجع  ام  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  ۀجحملا  باتک  رد  و   ( . 433
یشاّیع زا  و   ( . 434 دننارذگیم (  ریشمش  مد  زا  ار  اهنآ  شباحصا  وا و  سپ  دسانـشیم ،  ناشیاههرهچ  هب  ار  اهنآ  هک  تسوا  هدش و  لزان 

َو ِتاوـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو  هیآ « :  ریـسفت  زا  مالـسلا  هیلع  نسحلاوـبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  ریَُکب  نبا  زا  دوـخ  دنـس  هب 
 ، مدیـسرپ دـنیوا .  رادربناـمرف  هاوخاـن  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  سک  نآ  ره  هکنآ  لاـح  435 ؛ )  ًاهْرَک ( »  َو  ًاـعْوَط  ِضْرَأـْلا 

برغ قرـش و  رد  رفک  دادـترا و  لها  هقدانز و  نیئباص و  يراصن و  دوهی و  هیلع  هک  یماگنه  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  دومرف : 
زامن هک  دهدیم  روتسد  ار  وا  دوش ؛ ناملسم  تبغر  عوط و  اب  سک  ره  دیامنیم  داهنـشیپ  اهنآ  هب  ار  مالـسا  و  دنکیم ،  مایق  دنتـسه  نیمز 

رد هکنیا  ات  دـنزیم  ار  شندرگ  دـشن  ناملـسم  سک  ره  و  دـهد ،  ماـجنا  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  هچنآ  و  دزادرپ ،  تاـکز  دـناوخب و 
مالـسلا هیلع  مئاق  دنرایـسب ،  مدرم  نیمز  يور  رد  موش  تنابرق  مدرک :  ضرع  دـنامن .  یقاب  دّـحوم  ریغ  رفن  کی  نیمز  براـغم  قراـشم و 

مک ار  دایز  دایز و  ار  كدـنا  دـهاوخب  ار  يزیچ  دـنوادخ  هاگره  دومرف :  دـنزب ؟  ندرگ  اـی  دـنک  ناملـسم  ار  اـهنآ  همه  دـناوتیم  هنوگچ 
ِنید َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه  ریسفت « :  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  تفگ :  هک  تسا  ریـصبوبا  زا  و   ( . 436 دنادرگ ( 

ات تسا  هداتـسرف  ّقح  نید  تیاده و  هب  ار  شربمایپ  هک  تسا  ییادخ ]  ] وا 437 ؛ )  َنوُکِرْـشُْملا ( »  ُهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا 
لیوأت زونه  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  مدیـسرپ ،  دنـشاب .  هتـشاد  شوخان  ناکرـشم  هک  دنچ  ره  دنادرگ   [ زوریپ و   ] رادومن نید  همه  رب  ار  وا 
هاگره هک  دزیخاپب ،  هَّللا  َءاش  ْنِإ  مئاق  هک  یتقو  دومرف :  دوشیم ؟  لزان  نآ  لیوأت  تقو  هچ  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  هدـشن .  لزاـن  نآ 

لد رد  یکرـشم  ای  رفاک  رگا  هکنیا  یتح  دشاب ،  تحاران  ترـضح  نآ  جورخ  زا  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  یکرـشم  ای  رفاک  چیه  دنک  جورخ 
دنزیم و رانک  ار  نآ  دنوادخ  سپ  شکب  ار  وا  تسه  یکرـشم  ای  رفاک  نم  مکـش  رد  نمؤم ،  يا  تفگ :  دهاوخ  گنـس  نآ  دشاب  گنس 
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ّزع و دنوادخ  هدومرف  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدمآ  رمع  نب  لّضفم  زا  و   ( . 438 دشکیم (  ار  وا  نمؤم ] ]
 . میناشچیم گرزب  باذع  زا  شیپ  رتکیدزن  باذـع  زا  نانآ  هب  و  439 ؛ )  رَبْکَْالا ( »  ِباَذَعلا  َنُود  ینْدَْألا  ِباذَعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیِذـَُنل  َو  لج « : 
زا و   ( . 440 تسا (  ریشمش  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  مایق  ربکا  باذع  و  تسا ،  رَقَـس  باذع  رتکیدزن )  یندأ = (  ِباذع  دومرف :  مدیـسرپ ، 

جورخ ربکا  باذع  تسا و  یلاسکـشخ  یطحق و  یندا  باذع  هدـمآ :  نینچ  هیآ  نیمه  ینعم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبلا  فشک 
هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعوفرم  ثیدح  رد  صاصتخالا  زا  راحب  رد  و  نامزلا .  رخآ  رد  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  مئاق 

هراشا ییاج  هب  تسد  هب  دـبوکیم و  نیمز  رب  دوخ  ياـپ  اـب  دـیآیم و  هفوک  نادـیم  هب  دزیخاـپب  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق  هاـگره  دومرف :  هک 
رازه هدزاود  ریـشمش و  رازه  هدزاود  هرز و  رازه  هدزاود  دننکیم و  رفح  ار  اجنآ  سپ  دییامن ،  رفح  ار  اجنیا  دـیوگیم :  سپـس  دـنکیم ؛

دناشوپیم نانآ  رب  ار  اهنآ  دناوخیم و  ارف  ار  مجع  و  نامالغ -  ای  ناوریپ -  زا  رفن  رازه  هدزاود  هاگنآ  دروآیم ،  نوریب  ور  ود  ِدوُخ  هالک 
هیلع رقاب  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  و   ( . 441 دیشکب (  ار  وا  دوبن ،  وا  رب  تسامـش ،  رب  هچنآ  سک  ره  دیامرفیم :  سپـس  . 
لیام ناشرتشیب  دـنکیم ،  اههچ  دـیامنیم  مایق  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا 
لدب در و  ناشنایم  ریـشمش  زج  سپ  دنکیمن  زاغآ  شیرق  زا  زج  ترـضح  نآ  هتبلا  دشُکیم .  ار  مدرم  هچنآ  زا  دـننیبن  ار  وا  هک  دـندشیم 
محر هنیآ  ره  دوبیم  ناشیا  زا  رگا  هک  تسین  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  زا  نیا  تفگ :  دـنهاوخ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  اـت  دوشیمن ، 

 ، دوریم هفوک  يوس  هب  دنک  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یملید  داشرا  زا  و  درکیم . 
هک اجنامه  زا  دنرادیم :  هضرع  ترضح  نآ  هب  هدمآ  نوریب  دناهدیشوپ  هحلـسا  دنوشیم و  هدیمان  هیرتب )  هک (  رفن  رازه  اههد  نآ  زا  سپ 

نایم زا  ار  ناشیا  یگمه  ات  دـهنیم  اهنآ  ناـیم  رد  ریـشمش  ترـضح  نآ  سپ  تسین .  يزاـین  همطاـف  ینب  رد  ار  اـم  هک  درگزاـب ،  ياهدـمآ 
هب ار  راید  نآ  نایوجگنج  دنکیم و  بارخ  ار  نانآ  ياهخاک  دشکیم و  ار  هدننک  دیدرت  قفانم  ره  دوشیم و  هفوک  لخاد  سپـس  درادرب . 

هلاطإ زا  زیهرپ  رطاخ  هب  تسا  داـیز  ًادـج  هراـب  نیا  رد  راـبخا  میوگیم :   ( . 442 ددرگ (  دونـشخ  لج  ّزع و  دـنوادخ  ات  دـناسریم ،  لتق 
 . میدرک يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  نخس 

میجر ناطیش  لتق   - 2

هک نیا  مدیـسرپ :  ترـضح  نآ  زا  تفگ :  هک  هدروآ  راـمع  نب  قاحـسا  زا  یعوفرم  ثیدـح  نمـض  هئیـضملا  راونـالا  باـتک  زا  راـحب  رد 
وت هتبلا  443 ؛ )  ِمُوْلعَْملا ( »  ِْتقَْولا  ِمْوَی  یِلا  َنیرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَف  هدومرف « :  دوخ  باتک  رد  داد و  تلهم  مولعم  تقو  ات  ناطیـش  هب  دنوادخ 
 ، تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  مایق  زور  مولعم  تقو  دومرف :  تسا ؟  تقو  هچ  نّیعم .  ماگنه  زور  ات  یناگتفای  تلهم  زا 
زا هاگنآ  راگزور  نیا  زا  ياو  يا  دیوگیم :  دیآیم و  ینوبز  يراوخ و  اب  سیلبا  هک  دشاب  هفوک  دجسم  رد  دزیگنارب  ار  وا  دنوادخ  هاگره 

ینارحب میوگیم :   ( . 444 دـسریم (  نایاپ  هب  وا  تلهم  هک  تسا  مولعم  تقو  زور  ماگنه  نآ  دوشیم .  هدز  شندرگ  هتفرگ و  شیناشیپ 
تایاور و نیا  نیب  و  هدمآ ،  ینعم  نیمه  هب  زین  يرگید  تایاور  هدرک و  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 445 ناهرب (  رد  ار  تیاور  نیا 
هک اریز  تسین .  یتافانم  دشکیم ،  ار  سیلبا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  لوقنم  ناهرب  راحب و  رد  هک  يرگید  تیاور 
هن تسا  روهظ  نارود  نامز و  تیاور  نیا  رد  زور  زا  روظنم  و  تسا .  هدشن  حیرصت  لعاف  و  تسا ،  لوهجم  هغیـص  هب  لوا  تایاور  رد  لعف 

 . تسین هدیشوپ  عالطا  لها  رب  هک  فراعتم  حالطصا  رد  زور 

روهظ ماگنه  نینمؤم  ياهلد  نادبا و  نتفای  تّوق   - 3

هدروآ مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدجاسلا  دّیس  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  لاصخ  زا  راحب  رد  هک  یتیاور  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب 
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دننام ار  ناشیاهلد  دزاسیم و  رود  ار  تافآ  ام  نایعیـش  زا  لج  ّزع و  دـنوادخ  دزیخاپب ،  هجرف  هَّللا  لّجع  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه  دومرف :  هک 
 ) دوب دنهاوخ  نیمز  نارـس  ماکح و  اهنآ  دنادرگ و  یمدرم  لهچ  رادقم  هب  ار  ناشنادرم  زا  کی  ره  يورین  دهدیم و  رارق  نهآ  زا  ياهعطق 
ره دیایب ،  ام  يدهم  دوش و  عقاو  ام  رما  هاگره  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  یثیدـح  رد  رئاصب  زا  و   ( . 446

دوخ تسد  اب  ار  اهنآ  دـنکیم و  دـگل  دوخ  ياهاپ  اب  ار  اـم  نانمـشد  دوب ،  دـهاوخ  رتهدـنرب  هزین  زا  رتيوق و  ریـش  زا  اـم  نایعیـش  زا  يدرم 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  و   ( . 447 ناگدنب (  رب  دنوادخ  جرف  تمحر و  لوزن  تسا  ماگنه  نیا  رد  دـنزیم ، 

ربارب رد  هک  متشاد  يورین  شاک  448 ؛ )  ٍدیدَش ( »  ٍنْکُر  یلِإ  يوآ  َْوا  ًةَُّوق  ْمُِکب  یل  َّنَا  َْول  تفگ « :  شموق  هب  طول  هکنیا  دومرف :  هک  هدمآ 
نکر دـنک و (  انمت  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  يورین  هک  دوبن  نیا  زج  شدوصقم  مدربیم .  هاـنپ  یمکحم  هاـگهانپ  هب  اـی  منک  یگداتـسیا  اـمش 

هب رگا  تسا و  رتمکحم  نینهآ  هوک  زا  شلد  دراد و  ار  درم  لهچ  توق  اهنآ  زا  درم  کی  هک  دنتـسه  وا  نارای  مکحم )  هاـگهانپ  دـیدش = 
و  ( . 449 دشاب (  هدش  یضار  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  یتقو  رگم  دنراذگن  رانک  ار  اهریشمش  و  دنیامیپیم ،  ار  اهنآ  دنسرب ،  نهآ  ياههوک 

ناشیاهلد دبای و  ار  درم  لهچ  يورین  اهامـش  زا  درم  ره  دوش ،  نانچ  هاگره  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد 
زا یفاک  هضور  رد  و   ( . 450 تفاکش (  دیهاوخ  ار  اهنآ  دینک  هلمح  اههوک  هب  مکحم  ياهلد  نآ  اب  رگا  هک  ددرگ  نهآ  ياهعطق  نوچمه 
ام نایعیش  ياهمشچ  اهشوگ و  يورین  دنوادخ  دزیخاپب  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح 

اجنامه وا  دنونشیم و  نانآ  دیوگیم و  نخـس  ناشیا  اب  ترـضح  نآ  دوب ،  دنهاوخن  یکیپ  مئاق  اب  اهنآ  نایم  هکنیا  ات  دنادرگیم  نوزفا  ار 
ردارب تسا  قرـشم  رد  هک  ینمؤم  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  نامز  رد  دومرف :  هک  هدمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 451 تسه ( 

 ( . 452 دنیبیم (  تسا  قرشم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  تسا  برغم  رد  هکنآ  نینچمه  دنیبیم و  تسا  برغم  رد  هک  ار  دوخ 

دنکیم ادأ  ار  نینمؤم  ضرق   - 4

ای نمؤم  ره  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
رگا سپ  دنک .  ادا  ار  نآ  هک  تسا  ماما  رب  دشابن  فارـسا  ای  داسف  هار  رد  هک  دیوگ  كرت  شدوخ  زا  دعب  یـضرق  دورب و  ایند  زا  یناملـسم 

 : دومرف هک  هدـمآ  ینالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  راـحب  هّجحملا و  ياـهباتک  رد  و   ( . 453 تسا (  وا  رب  نآ  هاـنگ  دـنکن  ادا 
درخب و ار  وا  هکنیا  رگم  تشاذـگ ،  دـهاوخن  ار  یناملـسم  هدرب  چـیه  سپ  دوب ،  دـهاوخ  اجنآ  رد  شلزنم  دـیآیم ،  هفوک  يوس  هب  سپس 

شبحاص هب  هکنیا  ات  دراذگناو  ار  یسک  زا  هدش  عیاض  ّقح  چیه  و  دنک ،  ادا  ار  شضرق  هکنیا  رگم  دنامن ،  يرادضرق  چیه  و  دزاس ،  دازآ 
 ، دوشن هتـشک  یـصخش  چیه  دراپـسب و  شنادناخ  هب  ار  شاهید  هکنیا  رگم  دوشن  هتـشک  ترـضح  نآ  هیحان  زا  ياهدرب  چیه  و  دـنادرگرب ، 
هک نانچمه  دنک ،  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هکنیا  ات  دزاس ،  دراو  يرمتـسم  ياطع  رد  ار  شاهلئاع  و  دیامن ،  ادا  ار  شـضرق  هکنیا  رگم 

ینیمز نآ  و  هدوب ،  حون  هاگلزنم  هبحر  و  درک ،  دـهاوخ  تنوکـس  هبحر  رد  شنادـناخ  اـب  وا  و  دـشاب ،  هدـش  رپ  ناودـع  متـس و  ملظ و  زا 
هک بوخ ،  هزیکاپ و  ینیمزرـس  رد  رگم  دوشن  هتـشک  دنکن و  تنوکـس  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  يدرم  چـیه  و  تسا ،  بوخ  هزیکاپ و 

ماجنا مالسلا  هیلع  يدهم  هک  يراک  نیلّوا  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  و   ( . 454 دنتسه (  هزیکاپ  يایصوا  نانآ 
 ، دیوگب ار  نآ  دشاب  هتشاد  یضرق  ام  نایعیـش  زا  یکی  هدهع  رب  سک  ره  دینک  هجوت  هک :  دنکیم  ادن  ملاع  ياج  همه  رد  هکنیا  دهدیم ، 

 ( . 455 دنکیم (  ادا  ار  همه  هک  دایز ،  كالما  اههرقن و  اهالط و  هب  دسر  هچ  دناسرب  اهنآ  نابحاص  هب  مه  ار  لدرخ  ریس و  هناد  هکنیا  ات 

نینمؤم جئاوح  ياضق   - 5

افتکا هعقاو  ود  نایب  هب  اـجنیا  رد  دـمآ و  دـهاوخ  یبلاـطم  ترـضح  نآ  ياهادـن  رد  تشذـگ و  تشاد ،  تلـالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاـطم 
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زا شیپ  لاس  هس  هکنیا :  دش ،  عقاو  باتک -  ّفلؤم  یناهفصا -  يوسوم  یقت  دمحم  راکهانگ  هدنب  نیا  يارب  هکنآ  لّوا :  هعقاو  مینکیم : 
لسوتم مالسلا  مهیلع  شناردپ  ترضح و  نآ  هب  ناضمر  هام  ياهبش  زا  یکی  رد  سپ  دش .  عمج  ماهدهع  رب  يدایز  ياهضرق  باتک  فیلأت 

 : دومرف نم  هب  باوخ  رد  ترـضح  نآ  مدـیباوخ  مدومن و  تعجارم  دجـسم  زا  هک  باـتفآ  عوـلط  زا  دـعب  مدرک و  رکذ  ار  متجاـح  مدـش و 
ار يادخ  رکش  مدش و  رادیب  باوخ  زا  رورسم  لاحشوخ و  میناسرب .  وت  هب  میریگب و  دوخ  صاخ  ناتـسود  لام  زا  ات  ینک  ربص  دیاب  يردق 

زیگنالد میـسن  يو  زا  متخانـشیم و  یبوـخ  حالـص و  هـب  ار  وا  هـک  ناردارب  زا  یکی  تشذـگ  یهاـتوک  تّدـم  نوـچ  مدروآ و  ياـج  هـب 
اذه متفگ « :  دوخ  اب  متشگ و  رورـسم  یلیخ  سپ  تسا .  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  زا  نیا  تفگ :  داد و  یغلبم  دمآ و  نم  دزن  هب  مدینـشیم 
يا دـیناسر .  تقیقح  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  نم  نیـشیپ  باوـخ  ریبـعت  نـیا  456 ؛ )  ًاّقَح ( »  ّیبَر  اهَلَعَج  ْدَـق  ُْلبَق  ْنِم  َياـیْؤُر  ُلـیوَْأت 

تسین هدیشوپ  يو  رب  يرما  چیه  هک  دنچ  ره  دینک ،  هضرع  ترضح  نآ  رب  ار  ناتدوخ  جئاوح  هک  منکیم  شرافس  ار  امـش  ینید  ناردارب 
ود نیب  دوش  دلوتم  نوچ  دونشیم و  ردام  مکـش  رد  ماما  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد  هکنانچ 

تراگدرورپ هدعو   ] نخس و  457 ؛ )  ُمیلَْعلا ( »  ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  هدش « :  هتـشون  شاهناش 
وا هب  تماما ]  ] رما هک  یماگنه  و  تساناد .  ياونـش  وا  تسین و  ياهدننک  نوگرگد  ار  وا  تاملک  تسا ،  هدیـسر  ماجنا  هب  داد  یتسرد و  هب 
رد و   ( . 458 دنیبب (  دنهدیم ،  ماجنا  رهش  ره  لها  هچنآ  نآ  هلیـسو  هب  هک  دهدیم  رارق  وا  يارب  رون  زا  يدومع  دنوادخ  دوشیم  راذگاو 

نینچ هدرب  ار  شمان  هک  یـصخش  زا  لـئاسرلا  باـتک  رد  هک :  هدرک  لـقن  ینیلک  خیـش  زا  هّجحملا  فشک  زا  لـقن  هب  يوأـملا  ۀـنج  باـتک 
نایم رد  شیوخ  ماما  اب  ار  يرارسا  یصوصخ و  تاجاح  تسا  لیام  یـصخش  متـشون :  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تسا :  هدروآ 

هب ار  تیاهبل  سپ  یتشاد  یتجاح  رگا  تشون :  باوج  رد  ترـضح  نآ  دـیوگزاب ؟  شراـگدرورپ  اـب  دراد  تسود  هک  هنوگناـمه  دراذـگ 
سک ره  هک  تسا  رایـسب  هراـب  نیا  رد  راـبخا  میوـگیم :   ( . 459 دیـسر (  دـهاوخ  وت  هب  باوج  انامه  هک  هدـب  تکرح  نآ  نتفگ  لـکش 

شرون رب  دـنوادخ  هک  يرون -  نیـسح  ازریم  جاح  لیلج  ملاع  فیلأت  يوأملا  ۀـنج  رد  مّود :  هعقاو  دـنک .  هعجارم  اهنآ  ناـظم  هب  دـهاوخب 
يو دمآ .  نیمظاک  هب  يدهم »  دمحم  اقآ  مان «  هب  يدرم  هن ،  دون و  تسیود و  رازه و  لاس  یلوالا  يدامج  هام  رد  هدمآ :  نینچ  دیازفیب - 

هتکلک زا  هک  دوب ،  تسا -  سیلگنا  رامعتسا  فّرـصت و  رد  نونکا  مه  هک  همِْرب  کلامم  نیچام و  ردانب  زا  یکی  نیمولم -  ردنب  نینکاس  زا 
دلوتم و هدش ،  دای  ردنب  رد  وا  یلو  تسا  زاریـش  لها  شردـپ  تسا ،  هار  زور  شـش  يدود  ياهیتشک  اب  ایرد  هار  زا  �نآ ات  دنه  تختیاپ 

افش يارب  دوب ،  هدنام  رک  لال و  يدوبهب  زا  سپ  هک  دوب  هدش  التبم  یتخـس  يرامیب  هب  روبزم  خیرات  زا  شیپ  لاس  هس  تسا ،  هتفای  شرورپ 
زور تسیب  دـمآ و  دـندوب  فورعم  راجت  زا  هک  شیاهلیماف  دزن  نیمظاک  هب  تسج و  لـسوت  مالـسلا  مهیلع  قارع  ناـماما  تراـیز  هب  نتفاـی 

هب دـندروآ و  یتشک  راـنک  هب  ار  وا  شناگتـسب  دـش ،  ءارماـس  مزاـع  يدود  یتشک  کـی  هدـمآ و  ـالاب  دور  بآ  هکنیا  اـت  درک  لزنم  اـجنآ 
و دنهد ،  ماجنا  ار  وا  ياهراک  دنیامن و  تبظاوم  تبقارم و  وا  زا  هک  دندرک  شهاوخ  و  دندرپس ،  دندوب  البرک  دادـغب و  لها  هک  ینارفاسم 

رهظ زا  دعب  دش ،  دراو  سّدقم  كاپ و  نیمزرس  نآ  هب  هک  یماگنه  دننک .  هّجوت  وا  روما  رد  هک  دنتشون  ءارماس  نیرواجم  زا  یـضعب  هب  زین 
اب دندوب ،  نآ  رد  نانیمطا  دروم  دارفا  نیسدقم و  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  دش  دراو  رّونم  بادرـس  هب  لاس  نامه  هیناّثلا  يدامج  مهد  هعمج 
 ، درکیم اعد  تساوخرد  مدرم  زا  تشونیم و  راوید  يور  رب  ار  دوخ  لاح  حرـش  دـش ،  کـیدزن  صوصخم  هاـگیاج  هب  لـسوت  عّرـضت و 
ار وا  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هزجعم  هب  دنوادخ  هک  دوب  هدشن  مامت  شیاعد  زونه  تشاد ،  لسوت  اعد و  ینالوط  یتدـم  مه  شدوخ 

سیئر ءاملعلا ،  خیش  ءاهقفلادیس و  ترضح  سرد  رضحم  هب  ار  وا  هبنش  زور  دمآ .  نوریب  سدقم  هاگیاج  نآ  زا  حیـصف  نابز  اب  داد و  افش 
زور نآ  دناوخ ،  كربت  باب  زا  ار  دمح  هروس  هل  مظعم  تمدخ  رد  دندروآ و  يزاریـش ،  نسح  دمحم  ازریم  ياقآ  هعیرـشلا  جات  هعیـشلا و 

دنتفرگ نشج  مالسلا  امهیلع  نییرکسع  رهطم  نحص  رد  الضف  املع و  هبنشود  هبنشکی و  ياهبـش  و  دش ،  رورـس  يداش و  رد  قرغ  اج  همه 
عقوم مه  هک  هدوب  یتشک  رد  روبزم  صخش  اب  هک  یناسک  زا  دنتخاس .  رشتنم  دالب  رد  دندروآ و  رد  مظن  هب  ار  نایرج  دندرک و  یناغارچ  و 

اّلم جاح  دنمـشناد  لضاف  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  نادـناخ  حادـم  هدروآ ؛ مظن  هب  ار  هیـضق  نآ  هدـید و  ار  شنتفای  افـش  عقوم  مه  ضرم و 
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 - اهآَرْدَـق 2 ْنَم  َّرُـس  ٍةَدـَْلب  یلا  َنیِرئاّزلا  َو  ُْتئِج  اـهِماع  یف  َو   - 1 تفگ :  نینچ  ینالوط  ياهدیـصق  رد  هک  تسا  يدادـغب  يزونز  ساـبع 
َقَلْطَا َو  ناِسْللا  ُْهنِم  ُمْقُّسلا  َدَّیَق  ْدَق  َو  اهاَرب 4 -  ُْهنِم  ِسْفَّنِلل  َو  َمالَْکلا  َدارَا  ام  اذِا  ُریُْشی  اهادُه 3 -  ِمامِإ  ُّیِمَس  َناک  َو  یًتَف  اهیف  ِنیّصلا  َنِم  ُْتیَأَر 

ْدَق َو  اهانِِعب 7 -  ْتَهَد  ُْهنِم  ِسْفَْنِلل  َو  ُروُزَی  ٍناـِسل  ِْریَِغب  ُموُرَی  اهانُم 6 -  ُلانَت  ًاّرُط  ُساّنلا  ِِهب  ْنَم  ِبادْرَـس  ِباب  یِلا  یفاوَف  اهامِد 5 -  ِْهیَتَْلقِم  ْنِم 
َو َحیصَْفلا  ُدوُعَی  یناِسل  َّلََعل  اهالَت 9 -  َو  يرُطْـسَا  َياَر  ْنَّمِم  ءاعُّدلا  َدَْعب  َةَرایِّزلا  ُمُورَا  اهافِـش 8 -  ُْهنِم  ِحوُّرِلل  ِهیف  ام  ِرادِْجلا  َقْوَف  ُُبتْکَی  َراص 

ُْنبا َباغ  ُْثیَح  ْنِم  َءاج  ْدَق  َو  َُهل  ٍباتِک  َْریَخ  َطَّبََأت  اهایِْقتَا 11 -  ْنِم  ِضْعَْبلا  َيرَو  ُهاَرت  ٍِلبْقُم  ٍلُجَر  یف  َوُه  اذِا  اهلْإلا 10 -  وُعْدَا  َو  ُرُوزَا  یّلَع 
ُهَلَخْدَا َو  َماقَف  اهافِش 14 -  ءافِّشلِاب  َُهل  اوُعْدا  ْنِا  ًاِسلاج  ًادِّیَس  ِهب  یـصْوَا  َو  اهاعَد 13 -  ُهالَت  اَّمَلَف  َءاج  َو  َبَتَک  ْدَـق  ام  ُْعدا  ِْهَیِلا  یمْوَأَف  هط 12 - 

ِهِمَف ْنِم  ُهانْدَا  َو  َجارِّسلا  اَهیف  ُرَخآ  َجَرْسَا  َو  اهایِـض 16 -  ٌرُون  ِْنیَْعِلل  َیِه  یتَّلا  ِۀَفُّصلا  ِةَْرفُح  یِلا  ءاج  َو  اهایِصْوَا 15 -  ْنِم  ِبِّیَغُْملا  ِمامإلا  َۀَْبیَغ 
َقَلْطَا ْدَق  َو  اهافِش 19 -  ُْهنِم  ُسْفَّنلا  َدَواع  ْدَق  َةالَّصلا  ُدیُری  اْهنِم  َداعْذُم  َو  اهاُکِبب 18 -  ٌَۀلوُغْشَم  ُهاْنیَع  َو  ًرِفْغَتْسُم  َهَّللا  یَعَد  َكانُه  اهارَِیل 17 - 

 . مدمآ دوش ،  رورسم  دنیبیم  ار  نآ  سک  ره  هک  يرهـش  هب  نارئاز  اب  نم  هعقاو  نآ  لاس  رد  اهادَا 1 -  َّمَتَا  ُةالَّصلا  َْکِلت  َو  َناِسْللا  ُْهنِم  ُهَّللا 
دهاوخیم هاگره  ناوج  نیا   - 3 تسا .  مالـسلا )  هیلع  يدهم  هدننک (  تیاده  ماما  مان  مه  هک  تسا ،  اجنآ  رد  نیچ  زا  یناوج  مدید   - 2

زا دوب و  هدیـشک  دـنب  هب  ار  شناـبز  يراـمیب   - 4 دـیامنیم .  راـهظا  هلیـسو  نیمه  هب  دراد  لد  رد  هچنآ  و  دـنکیم ،  هراـشا  دـیوگب  نخس 
 - 6 دنسریم .  ناشدیما  هب  برد  نآ  زا  مدرم  همه  هک  دمآ  یسک  بادرـس  برد  رانک  هب  ناوج   - 5 دوب .  هتخاس  ناور  اهکشا  شناگدید 
افش نم  هک  نتشون  راوید  يور  ار  شدوخ  لاح  حرـش  درک  عورـش   - 7 دروآیمن .  بات  شلد  یلو  دـنک  ترایز  تساوخیم  ینابزیب  اـب 

منابز اب  ددرگرب و  لّوا  تلاح  هب  منابز  دیاش   - 9 دناوخیم .  ارم  هتـشون  نیا  سک  ره  زا  مراد  ترایز  اعد و  سامتلا  نم   - 8 مهاوخیم . 
اهباتک نیرتهب   - 11 دننیبیم .  ار  وا  يوقت  اب  دارفا  زا  یضعب  هک  دید  ندمآ  لاح  رد  ار  يدرم  هاگان  هک   - 10 مروآ .  ياجب  اعد  ترایز و 

 - 13 درک .  اعد  مه  اقآ  نآ  ماهتشون و  هچنآ  نک  اعد  هک  درک  هراشا  نآوج   - 12 دمآ .  نوریب  تبیغ  هاگیاج  نامه  زا  دراد و  لغب  ریز  ار 
ار ناوج  تسد  تساخرب و  ياـج  زا  دّیـس  نآ   - 14 دـینک .  اعد  ناوج  نیا  يارب  هک  درک  شرافـس  دوب  هتـسشن  هک  يدیـس  کی  هب  سپس 
نیمز و زا  رتدنلب  یهاگیاج   ] ياهّفُـص هب  و   - 15 درب .  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  ندـش  بیاغ  هاـگیاج  هب  ار  وا  تفرگ و 
هب شنابز  هک  دنادب  ات  دروآ  ناوج  ناهد  رانک  هب  ار  نآ  درک و  نشور  یغارچ  يرگید  و   - 16 دمآ .  تسا  مشچ  ییانشور  هک  هنوگقاتا ]

دصق هب  هاگنآ   - 18 دوب .  کشا  رد  قرغ  شنامـشچ  هک  یلاح  رد  دش  لوغـشم  رافغتـسا  اعد و  هب  ناوج  اجنآ  سپ   - 17 هدمآ .  تکرح 
طیارش مامت  اب  ار  زامن  نآ  دوب و  هدرک  زاب  ار  شنابز  دنوادخ  يرآ   - 19 دوب .  نئمطم  نتفای  افش  زا  شبلق  هک  یلاح  رد  دش  زامن  ندناوخ 

اهنآ زا  یضعب  يرگید  ياهاج  دیاش  مدرواین ،  ار  اهنآ  بلطم  ندش  ینالوط  میب  زا  هک  تسا  رایسب  هعقاو  نیا  لاثما  دیوگ :  فلؤم  دناوخ . 
 . منک دای  ار 

قح هب  ترضح  نآ  تواضق   - 6

ترـضح هب  تفگ :  هک  تسا  تیاور  فیرط  نب  نسح  زا  يدـنوار  تاوـعد  زا  راـحب  رد  تشذـگ و  ءاـح  فرح  رد  هراـب  نیا  رد  یبلاـطم 
و دنکیم ؟  تواضق  زیچ  هچ  هب  مدرم  نایم  رد  دزیخاپب  نوچ  هک  مدیسرپ  مئاق  هرابرد  متشون و  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمحموبا 

سپ ماما ،  زا  يدرک  لاؤس  هک :  دمآ  باوج  سپ  مدرک .  تلفغ  یلو  منک ،  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  زین  هبون  بت  جالع  هرابرد  متـساوخیم 
لقن هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 460 دسرپیمن (  هنّیب  زا  دوواد ،  تواضق  دننام  دـنکیم ،  تواضق  مدرم  نیب  شدوخ  ملع  هب  دزیخاپب  هاگره 

هیکاطنا زا  مالسلا  هیلع  مئاق  تسخن  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  شدوخ  دنـس  هب  دیمحلادبع  دّیـس  هبیغلا  باتک  زا 
مدرم نیرتدنمتداعس  دومرف :  و  دروآیم ،  نوریب  تسه  نامیلس  يرتشگنا  یـسوم و  ياصع  نآ  رد  هک  يراغ  زا  ار  تاروت  دنکیم ،  زاغآ 
ییاج ات  دنکیم ،  تیاده  ناهنپ  يرما  هب  هک  دش  هدیمان  يدهم  تهج  نیدب  دومرف :  زین  و  دوب .  دنهاوخ  هفوک  لها  ترضح  نآ  هطساو  هب 

 ، دیوگیم نخس  شاهناخ  رد  یسک  هکنیا  یتح  و  دشُکیم ،  ار  وا  سپ  دننادیمن ،  شیارب  یهانگ  مدرم  هک  دتـسرفیم  یـسک  یپ  رد  هک 
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 : مدروآرد مظن  هب  مدروآ  باـتک  لوا  رد  هک  یتاـیبا  نمـض  ار  ینعم  نیا  میوگیم :   ( . 461 دهد (  تداهـش  وا  هیلع  راوید  هک  دسرتیم 
نآ زا  یکاح  تیاور  نیا  هتبلا  تسه .  يداـیز  تاـیاور  ینعم  نیا  رد  ُلـِئاوَْالا و  ُْهمرَی  َْمل  ٍمْکُِحب  یـضْقَی  َو  ِهِّدَـج  َۀَعیرَـش  ییُْحی  ْنَم  یـسْفَِنب 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  يرگید -  تیاور  رد  یلو  دـنکیم ،  جورخ  هیکاطنا  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا 
یـضعب رد  هّکم و  ترـضح  نآ  جورخ  لحم  تایاور  یـضعب  رد  و  دیامنیم ،  جورخ  هعرک  مان  هب  ياهیرق  زا  هک  هدمآ  هدش -  لقن  ملـسو 

نیا هب  دراد -  تلالد  نآ  رب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ثیداحا  زا  یـضعب  هکنانچ  تایاور -  نیا  نیب  عمج  تسا ،  هدش  نایب  هنیدـم  رگید 
 . ددرگیم نایب  بسانم  ياهاج  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  و  تسا ،  ددعتم  ترضح  نآ  ياهروهظ  هک :  تسا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  ترضح  نآ  يدنواشیوخ  تبارق و   - 7

ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هدومرف « :  لاعتم  دنوادخ  تسا و  تدّوم  ماسقا  زا  اعد  هک  اریز  تسا  ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  یـضتقم  هک 
ْنِا و  متیب . ] لـها   ] ناـکیدزن ّقـح  رد  يراد  تسود  رگم  مـبلطیمن  يدزم  امـش  زا  تلاـسر  يارب  وـگب  462 ؛ )  یبرُْقلا ( »  ِیف  َةّدَوـَْـملا  اَِّلا 
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  زا   ( 463 لاصخ (  باتک  رد  قودص  خیـش  زین  و  دمآ .  دهاوخ  مجنپ  شخب  رد  هراب  نیا  رد  يرتشیب  قیقحت  هَّللاءاش 

هب نیمز  لها  ناهانگ  هب  هک  دنچ  ره  منکیم ،  تعافـش  نم  تمایق  زور  ار  هورگ ] و   ] رفن راهچ  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع 
تسد و هب  اهنآ  هدنراد  تسود  و  دنشاب ،  راچان  نآ  هب  هک  یماگنه  اهنآ  جئاوح  هدنروآرب  و  نم ،  تیب  لها  هب  هدننک  کمک  دنیایب ،  مدزن 

ءاش ْنِا  هک  هدش  تیاور  مه  قیرط  نیا  ریغ  هب  ثیدح  نیا  میوگیم :  دشاب .  هدرک  عفد  نانآ  زا  ار  یجنر  شتـسد  اب  هک  یـسک  و  شنابز ، 
 . دمآ دهاوخ  مجنپ  شخب  رد  هَّللا 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  يرگداد )  طسق = (   - 8

بلطم ناونع  هک  مییازفایم  ار  رگید  تیاور  دـنچ  اجنیا  رد  تشذـگ و  ترـضح  نآ  لدـع  ثحب  رد  نآ  هب  طوبرم  یبلاطم  طـسق و  ینعم 
هب ار  امـش  مهدیم  تراـشب  دومرف :  هک  تسا  لوـقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  مارملا  ۀـیاغ  رد  هلمج  زا  دـنامن .  یلاـخ 

هدش رپ  هکنانچ  لدع  طسق و  زا  دنکیم  رپ  ار  نیمز  سپ  دوش ،  هتخیگنارب  اههلزلز ،  عوقو  مدرم و  فالتخا  ماگنه  نم  تما  رد  هک  يدهم 
رمع زا  رگا  دومرف :  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  دنوشیم .  یضار  وا  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  ملظ ،  روج و  زا  دشاب 

نم و مسا  شمـسا  هک  دنک ،  يرادمامز  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  ار  بش  نآ  دنوادخ  دنامن  یقاب  بش  کی  زج  ایند 
 : هک دینک  لاکـشا  رگا  روج .  ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نانچمه  دنکیم  لدـع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا ،  نم  ردـپ  مسا  شردـپ  مسا 

هکنیا اب  دراد  تافانم  نیا  و  تسا ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ردپ  مسا  یهلإ ،  حلـصم  نآ  ردپ  مان  هک  هدش  حیرـصت  اجنیا  رد 
ياملع زا  هک  یعفاش -  هحلط  نبدمحم  لاکشا  نیا  زا  باوج  رد  تسا :  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 

رد ندرب  تسد  شتداـع  هک  هتفرگ  تروص  هدـئاز -  ثیدـح -  ناـیوار  زا  یکی  زا  یتداـیز  نیا   - 1 هتفگ :  نینچ  تسا -  هّماـع  هتـسجرب 
 . تسا هدماین  دناهدرک -  لقن  ار  نآ  دوخ  حیحص  رد  هک  يذمرت -  دووادوبا و  تیاور  رد  یتدایز  نیا  هکنیا  نآ  رب  دهاش  تسا ،  ثیداحا 
نآ ریاظن  هک  دشاب  هدش  فیحصت  یبا )  هملک (  هب  ینبا )  هملک (  هک  تسه  لامتحا  نیا  دشاب ،  هدشن  هفاضا  هملک  نیا  هکنیا  ضرف  رب   - 2

ار هینک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  شلیوأت  دشاب ،  تسرد  روط  نامه  هب  ترابع  هکنیا  ضرف  رب  زاب   - 3 تسا .  دایز 
ریبعت ود  نیا  و  تسا ،  هَّللادبعوبا  شاهینک  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردپ  روظنم  تروص  نیا  رد  تسا ،  هدناوخ  ردپ  ار  دج  مسا و 

دوعوم مئاق  نامه  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نسحلا -  نب  ۀجح  ترـضح  هکنیا  تابثا  يارب  میوگیم :  تسا .  لوادتم  عیاش و  فرع  تغل و  رد 
و تشذـگ -  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  دـشابیم -  حیرـص  رتاوتم و  رایـسب و  تایاور  رب  دامتعا  هکلب  مینکیمن ،  داـمتعا  ثیدـح  نیا  رب  تسا ، 
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دوشن هابتشا  راچد  تفای  ار  نآ  یسک  رگا  هک  دوب  روظنم  نیا  يارب  مدروآ ،  اجنیا  رد  دنمدرخ  لضاف  نیا  ياهباوج  اب  ار  ثیدح  نیا  هکنیا 
حیرـصت ياهّدع  ثیدح  نیا  هب  عجار  صوصخ  هب  تسا ،  هدوب  ثیداحا  رد  ندرب  تسد  رب  اهنآ  تاور  یـضعب  تداع  هک  دشاب  هجوتم  و  ، 

دینادـب هکنیا  يارب  و  تسا ،  ثیداحا  ندرک  دایز  ندرب و  تسد  شاهویـش  تداع و  هک  تسا  یناسک  زا  نآ  ناـیوار  زا  یکی  هک  دـناهدرک 
مزال دوخ  رب  لـضاف  نیا  هک  يّدـح  هب  تسا ،  مّلـسم  مه  اـهنآ  دزن  تسا ،  مالـسلا  اـمهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  ناـمه  مئاـق  هکنیا 

شوخ اجنیا  رد  دیناسر .  مامتا  هب  ار  دوخ  رون  هک  ار  يادـخ  دـمح  و  دـیامن ،  لیوأت  نآ -  تحـص  ضرف  رب  ار -  ثیدـح  نیا  هک  تسناد 
امهیلع يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀّجح  ترـضح  مان  هب  نآ  رد  هک  اریز  مروایب ،  ار  يریمح  دّیـس  ندش  تیاده  ندش و  هاگآ  تیاور  هک  مراد 

باتک رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  تخاس .  دهاوخ  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  ترـضح  نآ  هک :  تسا  هدـمآ  و  هدـش ،  حیرـصت  مالـسلا 
هّیفنحلا نبا  دمحم  ندوب  بیاغ  هب  دقتعم  و  متـشاد ،  ولغ  نید ] رد   ] نم تفگ :  هک  هدرک  لقن  يریمح  دّیـس  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک 

امهیلع قداص  دـمحم  نب  رفعج  هلیـسو  هب  دراذـگ و  ّتنم  نم  رب  دـنوادخ  هکنیا  ات  مدربیم ،  رـس  هب  یهارمگ  عضو  نیا  رد  یتدـم  مدوب ، 
نم و رب  وا  هک  متسناد  دش و  تباث  نم  رب  ترضح  نآ  تماما  لئالد ،  اب  نوچ  و  درک ،  متیاده  تسار  هار  هب  داد و  متاجن  شتآ  زا  مالـسلا 

ناردپ زا  يرابخا  هَّللا ،  لوسر  نبای  مدیسرپ :  وا  زا  هتسناد ،  بجاو  ار  شتعاطا  دنوادخ  هک  یماما  نآ  تسا  وا  و  تسا ،  تّجح  قلخ  همه 
نیمـشش رد  تبیغ  دومرف :  دوشیم ؟  عقاو  هک  رب  تبیغ  نیا  هک  وگب  نم  هب  تسا ،  نورقم  تّحـص  هب  هک  هدیـسر  اـم  هب  تبیغ  هراـبرد  وـت 

اهنآ نیلّوا  هک  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  زا  دـعب  رگتیادـه  ناـماما  دوـب ،  دـهاوخ  تـسا  ماـما  نـیمهدزاود  هـک  نـم  دـنزرف 
موق رد  حون  ردق  هب  رگا  هک  ادخ  هب  دـشابیم ،  نامز  بحاص  نیمز و  رد  هَّللا  ۀـیقب  قحلاب  مئاق  ناشرخآ  بلاطیبا و  نب  یلع  نینمؤملاریما 

يریمح دّیـس  دشاب .  هدش  رپ  ملظ  متـس و  زا  هکنانچ  دیامن .  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  روهظ  ات  دورن  ایند  زا  دنامب ،  یقاب  شدوخ 
هدیصق نیا  مدرک و  هبوت  وا  تسد  هب  مدینـش  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  میالوم  زا  ار  بلاطم  نیا  هک  یماگنه  دیوگیم : 

َّنَأ ُْتنَْقیَا  َو  ُرَبْکَا  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِمْسِِاب  ُْتیَداـن  َو  اوُرَفْعََجت 2 -  ْنَمیف  ِهَّللا  ِمْسِِاب  ُتْرَفْعََجت  اووَغ  ْدَـق  ِنیّدـلا  ِیف  َساَّنلا  ُْتیَأَر  اَّمَلَف   - 1 مدورس :  ار 
ْنَم ُنید  یْنیِدَف  ّالِإ  َو  ًۀَهُْرب  ُتْدَّوَهَت  ْدَـق  یْنبَهَف  ُْتلُقَف  ُرَفْعَج 4 -  ِساَّنلا  ُدِّیَـس  یناهَن  َو  ِِهب  ًانِّیَد  ُْتنُک  ام  ْریَغ  ٍنیِدب  ُْتنِدو  ُرفْغَی 3 -  َو  وُفْعَی  َهَّللا 

َو یفْخُأ  ُْتنُک  ِْهیَلَع  ام  یِلا  ٍعِجار  َو  ُتییَح  ام  ٍلاِغب  ُتْسَلَف  ُرَبْکَا 6 -  ُهَّللا  َو  ُتْمَلْسَا  ْدَق  َّینِإ  َو  ٌِبئات  َكاذ  ْنِم  ِنمْحَّرلا  َیِلا  ّینِإ  َو  ُرَّصَنَتَی 5 - 
ُِربُْخی َو  یفْقَی  ِتالاْحلا  ِنَسْحَأ  یلَع  ِِهلیبَِسل  یضَم  اَّمِم  ُهَّنِکل  َو  اوُرَثْکَاَف 8 -  یلاقَم  ٌلاَّهُج  َباع  ْنِإ  َو  ٌدَّمَُحم  يوْضَِرب  ٌّیَح  ٌلَئاق  َو ال  ُرِهْظُأ 7 - 
شیپ فارحنا  هار  نید  رما  رد  مدرم  مدید  نوچ  سپ   - 1  ( 464 ٌرُْصنُع (  َو  ٌیِکَز  ٌعْرَف  یفَطْصُْملا  َنِم  ْمَُهل  یلوْالا  َنیرِهاَّطلا  َنیبِّیَّطلا  َعَم   - 9

مراد نیقی  و  ربکا ، )  هَّللا  هک (  مدروآرب  دایرف  دـنوادخ  مان  هب  و   - 2 متفریذپ .  ار  يرفعج  بهذم  ادخ  مان  هب  نایرفعج  نایم  رد  دـنتفرگ ، 
زا مالـسلا  هیلع  رفعج  نامدرم  رورـس  و  متـشاد ،  ًالبق  هچنآ  زا  ریغ  مدروآ  نامیا  ینید  هب  و   - 3 تسا .  هدننک  وفع  هدنـشخب و  دنوادخ  هک 

دنوادخ هاگرد  هب  نم   - 5 مدمآیمرد .  تینارـصن  نید  هب  ای  مدـشیم ،  يدوهی  یتدـم  هک  مریگ  متفگ :  دوخ  اب   - 4 درک .  یهن  ارم  نآ 
هچنآ هب  مدرگیمنرب  منکن و  ولغ  رگید  ماهدـنز  ات   - 6 میوگیم .  ربکا  هَّللا  مدـش و  ناملـسم  نم  و  منکیم ،  هبوت  یهارمگ  نآ  زا  نمحر 

هک دـنچ  ره  تسا ،  هدـنز  يوضر  هوـک  رد  هّیفنحلا ] نبا   ] دـمحم هک  تفگ  مهاوـخن  رگید   - 7 متـشاد .  هدیقع  نادب  راکـشآ  ناهن و  رد 
 - 9 دومن .  يرپس  ّقح  زا  يوریپ  تالاح و  نیرتهب  اب  ار  شرمع  هک  تسا  یناسک  زا  وا  میوگیم  یلو   - 8 دننک .  بیع  ار  مراتفگ  نالهاج 
زین تسا و  ینالوط  هک  هدیصق  رخآ  ات  دنتسه .  ياهزیکاپ  هخاش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  ترـضح  زا  هک  یناکین  ناگزیکاپ و  اب 

ًارفْعَج َْتنَیاع  ُهَّللا  َكادَه  ام  اَذِا  ِبَْسبَس 2 -  ُّلُک  اِهب  يوُْطی  ًةَِرف  اذَع  ًةَرْسَج  ِۀَنیدَْملا  َوَْحن  ًابِکار  ایَا   - 1 مدورس :  نآ  زا  سپ  يرگید  هدیصق 
ُبِراُحا ًاِبنْطُم  ُْتنُک  يذَّلا  ِْرمَْالا  َنِم  َْکَیِلا  ِیبُّوََأت 4 -  َُّمث  ِنمْحَّرلا  یِلا  ُبُوتَا  ِِهنیمَأ  َْنبا  َو  ِهَّللا  َنیمَا  ای  ـالَا  ِبَّذَهُْملا 3 -  ِْنبَا  َو  ِهَّللا  ِِّیلَِول  ْلُقَف 

َناک ام  َو  ٍدَّمَُحم  ِّیِـصَو  ْنَع  اْنیِوُر  نِکل  َو  ِبَّیَطُْملا 6 -  ِلْسَِنل  یّنِم  ًةَدـِناعُم  ًانِْطبُم  َۀـَلْوَخ  ِْنبا  ِیف  یلْوَق  َناک  ام  َو  ٍبِرعُم 5 -  َّلُک  ًادِهاج  ِهیف 
ِحیفَْـصلا َْنَیب  ُُهبّیَغَت  اـمَّنَاَک  ِدـیقَْفلا  ُلاْومَا  ُمَسُْقیَف  ِبِّقَرَتُْملا 8 -  ِِفئاْخلا  ِلْعِفَک  َنینِـس  يُری  ـال  ُدَـقُْفی  ِهَّللا  َِّیلَو  َّنَاـِب  ِبِّذَـکَتُْملِاب 7 -  َلاق  امیف 

ٍْرمَا َو  ُْهنِم  ٍدَدؤُس  یلَع  ِهِّبَر  ِْتَیب  ْنِم  ِهَّللا  ِرْصَِنب  ُریـسَی   - 10  ( 465 ِبَکْوَک (  ِقفُْالا  َنِم  ٍيْدَج  ِۀَْـعبَنَک  ًۀَْـعبَن  ُعَْبنَی  َُّمث  ًانیح  ُثُکْمَیَف  ِبَّصَنُْملا 9 - 
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َو ِبِّذَُکن 13 -  َْمل  اَنلْوَق  ِْهَیِلا  اْنفَرَـص  ٌِبئاغ  ََۀلْوَخ  َْنبا  َّنِا  يُور  اَّمَلَف  ِبِضْغُم 12 -  َناَّرَحَک  ًْالتَق  ْمُُهُلتْقَیَف  ِهئاِوِلب  ِِهئادْعَا  یِلا  ُریـسَی  ِبَّبَسُم 11 - 
 - ِبَّصَعَتُم 15 ام  ُْریَغ  ٌْمتَحَف  َتْرَمَا  يذَّلا  َو  َُکلْوَق  ُّقَْحلاَف  َْتُلق ال  ْنِاَف  ِبَدُْجم 14 -  ُّلُک  ِِهلْدَع  ْنِم  ِِهب  ُشیعَی  يذَّلا  ُِمئاْقلا  َو  ُّيِدْهَْملا  َوُه  اْنُلق 
َُهل ِبُّرَطَِتب 17 -  ُهَوَْحن  یـسْفَن  ُعُّلَطَت  يذَّلا  ُِمئاْقلا  َو  ِْرمَْالا  َِّیلَو  َّنَاـِب  ِِبنذـُم 16 -  َو  عیطُم  ْنِم  ًاّرُط  ِْقلَْخلا  یَلَع  ٌۀَّجُح  َکـَلْوَق  َّنَا  ّیبَر  ُدِهُْـشا  َو 

ُنیُدا َكاِذب  ِبِْرغَم 19 -  َو  ٍقْرَـش  َّلُک  ًالْدَـع  ُألْمَیَف  ُهَنیح  ُرَهْظَی  َُّمث  ًانیح  ُثُکْمَیَف  ِبِّیَغَتُم 18 -  ْنِم  ُهَّللا  ِْهیَلَع  یَّلَـصَف  اهَبیغَی  ْنَا  ْنِم  َُّدب  ٌۀَْبیَغ ال 
هک وردنت  نارتش  يراپسهر ،  هنیدم  يوس  هب  دنمورین  رتش  رب  هک  یـسک  يا   - 1  ( 466 ِبَتْعُِمب (  ِهیف  ُْتِبتوُع  ْنِا  َو  ُتَْسل  َو  ًةَرْهَج  َو  ًاّرِـس  َهَّللا 

ّیلو هب  يدرک ،  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  درک و  تتیاده  دنوادخ  رگا   - 2 دوشیم .  هدومیپ  اهنآ  اب  زارد  رود و  ياهنابایب 
يوس هب  مدرک و  هبوت  نامحر  دنوادخ  هاگرد  هب  نم  ادخ ،  نیما  دنزرف  ادخ و  نیما  ياهک   - 3 نک :  ضرع  نینچ  تکاپ  ماما  هداز  ادخ و 

نآ هار  رد  متـشاد و  گنج  رـس  نآ  نیفلاـخم  اـب  و  مدرکیم ،  يراـشفاپ  نآ  رب  مدوب و  نآ  رد  هک  ياهدـیقع  نآ  زا   - 4 مدروآ .  يور  وـت 
هللا یلـص  ربمغیپ  كاپ  نادناخ  اب  دانع  ینمـشد و  يور  زا  هّیفنح ، ]  ] هلوخ دنزرف  دمحم  هرابرد  نم  هدـیقع   - 5 مدومنیم .  هزرابم  هدیقع 
مه ناگدـننک  لقن  و  دوب ،  هدـش  لقن  نینچ  اـم  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ّیـصو  هتفگ  زا  یلو   - 6 دوبن .  ملـسو  هلآو  هیلع 

ماما نآ  لاوما  ییاراد و  و   - 8 رِظتنم .  ناسرت و  دارفا  نوچمه  لاس  نیدنچ  دوشیم ،  ناهنپ  بیاغ و  ادـخ  ّیلو  هک   - 7 دندوبن .  وگغورد 
هب تبیغ )  لاح (  نیا  رد  یتدـم  وا   - 9 دشاب .  هدش  نفد  كاخ  ریز  هدرم و  هک  یـسک  دـننام  دوشیم ،  میـسقت  شتایح  نامز  رد  بیاغ ، 

شراگدرورپ هناخ  زا  دنوادخ  يرای  ترصن و  هب   - 10 درآربرس .  قفا  زا  هک  یناشخرد  هراتس  دننام  دنکیم ،  روهظ  هاگان  هب  دربیم و  رس 
یکانمشخ روالد  نوچمه  و  يزوریپ ،  مچرپ  اب  دنکیم  هلمح  شنانمـشد  رب   - 11 هدامآ .  لئاسو  لالج و  تمظع و  اب  دـنکیم ،  تکرح 

قیبطت وا  رب  ار  هدـیقع  نیا  اـم  تسا ،  بیاـغ  هّیفنحلا ] نبا  دـمحم  هلوخ = [  دـنزرف  هک  دـش  تیاور  اـم  يارب  نوچ   - 12 دزاتیم .  اـهنآ  رب 
هب ياهدز  یطحق  ره  شتلادـع  تکرب  هب  هک  تسا  یّقح  رب  مئاـق  يدـهم و  وا  هک  میتشادـنپ  نینچ  و   - 13 میدرکن .  بیذـکت  و  میدومن ، 

تسا متح  ییامرف  رما  هچنآ  هب  و  تسا ،  تسرد  تنخس  هتبلا  تسین ،  مئاق  نآ  وا  هک  ییوگب  رگا  نونکا   - 14 دیامنیم .  یگدنز  یشوخ 
 - 16 راک .  تیـصعم  رادربنامرف و  زا  ناگدنب  مامت  رب  تسا ،  تّجح  وت  لوق  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ   - 15 تسین .  راـک  رد  یبّصعت  و 
 ، دنک يرپس  ار  نارود  نآ  هک  تشاد  دهاوخ  یتبیغ  راچان  هب   - 17 تسا .  برط  رد  وا  قایتشا  رد  مناج  هک ،  یمئاق  رما و  ّیلو  ماما و  نآ 
رب هاگنآ  دنکیم ،  روهظ  شدوخ  تقو  رد  سپس  دنامیم و  یقاب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  یتّدم   - 18 داب .  یبئاغ  نانچ  نآ  رب  دنوادخ  دورد 

هراب نیا  رد  ردق  ره  و  منک ،  يرادـنید  راکـشآ  ناهن و  رد  ادـخ  يارب  هدـیقع  نیا  اب   - 19 دـیامنیم .  ینارمکح  برغ  قرـش و  لها  همه 
ماـما دزن  هک  دیـسر  ربخ  يریمح  دّیـس  هب  تفگ :  هک  تسا  هدـمآ  یقر  دوواد  زا  بقاـنم ،  زا  راـحب ،  رد  و  مرادـن .  ییاـنتعا  موش  شنزرس 

اب نم  ياقآ  يا  درک :  ضرع  تفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تسا .  رفاک  دّیـس  دناهدومرف :  ترـضح  نآ  هدـش و  دای  مالـسلا  هیلع  قداص 
نامز رهد و  تّجح  هب  وت  هک  هدیاف  هچ  دومرف :  مرفاک ؟  نم  مه  زاب  منکیم  امش  نانمشد  اب  هک  ینمشد  مراد و  امـش  هب  هک  یتّبحم  تّدش 

شتسد سپس  دناوخ ،  زامن  تعکر  ود  ترـضح  نآ  سپ  دوب ،  يربق  نآ  رد  هک  درب  یقاتا  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپـس  يزرویم  رفک 
هیلع قداص  ماما  دـناکتیم .  دوخ  شیر  رـس و  زا  ار  اهکاخ  هک  یلاح  رد  دـمآ ،  نوریب  نآ  زا  يدرم  و  دـش ،  هعطق  هعطق  ربق  دز ؛ ربق  هب  ار 

 : تفگ متـسیک ؟  نم  دومرف :  سپـس  متـسه .  هّیفنحلا  نبا  هب  یمـسم  یلع ،  نب  دـمحم  نم  تفگ :  یتـسه ؟  هک  وت  دوـمرف :  وا  هب  مالـسلا 
 : تشاد بـل  رب  ار  راعـشا  نـیا  هکیلاـح  رد  دـمآ  نوریب  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  يریمح  دیـس  ناـمز .  رهد و  تّـجح  دـمحم ،  نـب  رفعج 

هیلع قداص  دمحم  نب  رفعج  رضحم  رد  تفگ :  هک  تسا  تیاور  بیهـص  نب  دابع  زا  زین  و   ( . . . 467 ارَفْعََجت (  ْنَمیف  ِهَّللا  ِمْسِِاب  ُتْرَفْعََجت 
تشاد هضرع  ترضح  نآ  هب  یصخش  دومن .  تمحر  بلط  درک و  اعد  وا  يارب  دنداد ،  ترضح  هب  ار  يریمحگرم  ربخ  هک  مدوب  مالسلا 
دمحم لآ  ناتـسود  هک  تفگ  ثیدح  ارم  مدج  زا  مردـپ  دومرف :  دوب ؟  تعجر  هب  دـقتعم  دروخیم و  بارـش  وا  هکنیا  اب  هَّللالوسر  نبای  : 

دّیـس زا  ياهتـشون  نآ  ریز  زا  تشادرب و  ار  دوخ  زامن  ياج  لاح  نیا  رد  درک  هبوت  وا  و  دـننک ،  هبوت  هکنیا  رگم  دـنریمیمن  مالـسلا  مهیلع 
 ( . 468 دوب (  هدرک  اعد  تساوخرد  هبوت و  نآ  رد  هک  دروآ  نوریب 
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ترضح نآ  تسد  هب  تسا -  ناهارمگ  سییر  هک  لاّجَد -  لتق   - 9

كرابت و دـنوادخ  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  رد  قودـص  هک  تسا  یتیاور  نآ ،  رب  لیلد 
نبای دـش :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـندوب .  ام  حاورا  اهنآ  هک  دـیرفآ ،  قلخ ،  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  ار  رون  هدراـهچ  یلاـعت 

نیرخآ هک  مالسلا  مهیلع  نیسح  هّیرذ  زا  یناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  دومرف :  دننایک ؟  رون  هدراهچ  نیا  هَّللالوسر 
نامه رد  و   ( . 469 دـنادرگ (  كاپ  یملظ  رْوَج و  هنوگره  زا  ار  نیمز  دـشکب و  ار  لاجد  و  دزیخاپب ،  یتبیغ  زا  سپ  هک  تسا ،  مئاق  اهنآ 

دـمح و درک ؛ ینارنخـس  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تفگ :  هک  هدـمآ  هربس  نب  لازن  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  باتک 
ینُولَس دومرف « :  هبترم  هس  سپس  داتسرف .  دورد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  و  دروآ ،  ياج  هب  ار  لج  ّزع و  يادخ  يانث 
تشاد هضرع  تساخرب و  ياج  زا  ناحوص  نب  ۀعصعص  دیباین .  ارم  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دیسرپب  مدرم ؛ يا  ینوُدِقْفَت ؛ »  ْنَا  َْلبَق  ُساَّنلا  اَهُّیَا 

هکنآ مسق  ادخ  هب  تسناد .  ار  وت  روظنم  دینـش و  ار  وت  نخـس  دـنوادخ  هک  نیـشنب  دومرف :  دـنکیم ؟  جورخ  یک  لاّجد  نینمؤملاریما  ای  : 
 ، دنوشیم عقاو  یپ  رد  یپ  شفک  يات  ود  دننام  هک  ییاهیگدامآ  دراد و  ییاههناشن  نکیل  و  تسین ،  رتاناد  هدـننک  لاؤس  زا  هدـش  هدیـسرپ 
ار زامن  مدرم  هاگره  نک :  ظفح  ار  اـههناشن  نیا  دومرف :  نینمؤملاریما .  اـی  يرآ ،  تشاد :  هضرع  مهد ؟  ربخ  ار  وت  اـهنآ  زا  یهاوخب  رگا 

نید و  دنزاسب ،  مکحم  ار  اهنامتخاس  و  دنریگب ،  هوشر  و  دنروخب ،  ابر  و  دنرامشب ،  زیاج  ار  غورد  و  دننک ،  تنایخ  ار  تناما  و  دنناریمب ، 
و دـنورب ،  سوه  لابند  و  دـنیامن ،  عطق  ار  اهمِحَر  و  دـننک ،  تروشم  نانز  اب  و  دـنرامگب ،  اـهراک  هب  ار  ناهیفـس  و  دنـشورفب ،  اـیند  هب  ار 
؛ نئاخ نایادخدک  رگمتس ؛ ارزُو  رجاف ؛ ارُما  دشاب ؛ راختفا  ملظ  و  دوش ،  فیعض  لدَع )  ای  ملِع (  و  دنرامـش ،  کبـس  ناسآ و  ار  يزیرنوخ 

تنیز دجاسم  و  هتـسارآ ،  رویز  هب  اهنآرق  دوش ؛ ینلع  نایغط  هانگ و  تمهت و  انز و  و  جیار ،  غورد  تداهـش  دـندرگ ؛ قساف  ناناوخ  نآرق 
دوعوم و  ددرگ ،  عقاو  نتسکش  اهنامیپ  رد  و  فالتخا ،  اهلد  رد  ماحدزا ،  اهفص  رد  دنوش ؛ مارتحا  رارـشا  و  هتخاس ،  دنلب  اههرانم  و  هتفای ، 

ارف شوگ  اهنآ  هب  و  ددرگ ،  دـنلب  اهنیدیب  يادـص  دـننک ؛ تکراشم  ناشنارهوش  اب  تراجت  رد  اهنز  ایند  صرح  يور  زا  و  دوش ،  کیدزن 
ییوگتسار و هب  وگغورد  دننک ؛ هّیقت  اهنآ -  تیذا  سرت  زا  رجاف -  دارفا  زا  و  دوشب ،  اهنآ  تسرپرـس  یموق  ره  دارفا  نیرتدب  و  دوش ،  هداد 
و دیامن ،  تنعل  ار  ناشلوا  تما  نیا  نیرخآ  و  دنوش ،  هتفرگ  راک  هب  ناگدنزاون  ناوخهزاوآ و  ياهنز  دـنوش ؛ هتخانـش  يرادـتناما  هب  نئاخ 

هتـساوخن ای  هدیدان (  دهاش  و  دننادرگ ؛ هیبش  نانز  هب  ار  شیوخ  نادرم ؛ و  نادرم ،  هب  ار  دوخ  نانز ،  و   ( ، 470 دنوش (  راوس  نیز  رب  نانز 
ار ایند  راک  و  دنزومایب ،  هقف  ادخ  ریغ  يارب  و  نایرج -  زا  عالطا  نودب  دهد -  یهاوگ  يرادفرط  يارب  يرگید  دـهاش  و  دـهد ،  یهاوگ  ( 

سپ دشاب ،  رتخلت  ربص  زا  رتهدیدنگ و  رادرم  زا  ناشیاهلد  دنناشوپ ؛ شیم  سابل  تفـص  گرگ  ياهلد  رب  و  دنهد ،  حیجرت  ترخآ  راک  رب 
مادک ره  هک  دسریم  ارف  مدرم  رب  ینامز  هک  دشاب ،  سدقملا  تیب  اهاج  نیرتهب  زور  نآ  رد  باتش ! باتش ،  و  دوز ! دوز ،  ماگنه ،  نآ  رد 

 ، لاّجد دومرف :  تسیک ؟  لاّجد  نینمؤملاریما ،  ای  تشاد :  هضرع  تساخرب و  ياج  زا  هتاُبن  نب  غبصا  دنـشاب .  نآ  نانکاس  زا  دننکیم  اّنمت 
هک يرهـش  زا  دیامن ،  بیذکت  ار  وا  هک  تسا  نآ  تخبکین  و  دنک ،  قیدصت  ار  وا  هک  تسا  یـسک  تخبدب  تسا  دیـص ]  ] دیاص نب  دیاص 

یناشیپ رد  شرگید  مشچ  تسا و  حوسمم  شتسار  مشچ  دیآ ،  نوریب  دوشیم  هدناوخ  هیدوهی  هک  ییاتسور  زا  دنمانیم ،  ناهفـصا  ار  نآ 
هک تسا ؛ رفاک  نیا  هتشون :  شمـشچ  ود  نایم  تسا .  هتخیمآ  نوخ  هب  ییوگ  هک  دشاب  ياهکل  نآ  رد  و  دشخردیم ،  حبـص  هراتـس  دننام 

شرـس تشپ  و  دود ،  زا  یهوک  شلباقم  رد  ددرگیم ،  وا  اـب  باـتفآ  و  دوریم ،  ورف  اـهایرد  هب  دـناوخیم .  ار  نآ  داوسیب  داوساـب و  ره 
ره هک  تسا  راوس  يدیفـس  رخ  رب  و  دنکیم ،  جورخ  يدـیدش  یطحق  نامز  رد  تسا .  نان  دـنرادنپیم  مدرم  هک  دـشابیم  دیفـس  یهوک 
دور ورف  تمایق  زور  ات  هکنیا  رگم  درذگن  یبآ  چیه  هب  و  دوشیم ،  هدید  رون  شیارب  نیمز  هاگبآ  هب  هاگبآ  و  دـشابیم ،  لیم  کی  شماگ 

ریدقت و مدرک و  تسرد  مدیرفآ و  هکنآ  منم  هک  نم ،  ناتسود  دییآ  نم  يوس  هب  دنزب :  دایرف  دنونشب  برغ  قرش و  هک  يدنلب  يادص  اب  ، 
هب دوریم ،  هار  اهرازاب  رد  و  دروخیم ،  اذغ  تسا ،  مشچ  کی  وا  دـیوگیم .  غورد  ادـخ  نمـشد  نآ  یلْعَْألا ! ُمُکُّبَر  اَنَا  مدومن .  تیادـه 
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اهرادنپ نآ  زا  دـنوادخ  ًاریبَک ؛ ًاُّولُع  َِکلذ  ْنَع  ُهَّللا  یلاعَت  دراد :  لاوز  هن  و  دوریم ،  هار  هن  تسا ،  مشچ  کی  هن  ناتراگدرورپ  هک  یتسار 
ياهندرگ رس  رب  ماش ،  رد  ار  وا  لج  ّزع و  دنوادخ  دنتسه .  زبس  ياهنیتسوپ  ياراد  انز و  دالوا  شناوریپ  رتشیب  هک  دینادب  تسا .  رترب  یـسب 

زامن شرس  تشپ  میرم  نب  یسیع  حیسم  ترضح  هک  یسک  تسد  هب  هتشذگ ،  هعمج  زور  زا  تعاس  هس  وا  تشک ،  دهاوخ  قیفا »  مان «  هب 
ای تسیچ  نآ  میدرک :  ضرع  دوـب .  دـهاوخ  گرزب )  هدـنبوک  مهرد  يربـک (  هّماـط  نآ  زا  دـعب  هـک  اـنامه  دوـشیم ،  هتـشک  دـناوخیم 

يور رب  ار  يرتشگنا  دشاب ،  وا  اب  یسوم  ياصع  نامیلس و  يرتشگنا  هک  افـص  هوک  رانک  زا  ضْرَْالا »  ُۀَّباد  جورخ «  دومرف :  نینمؤملاریما ؟ 
ات تسا ،  رفاـک  ّقح  هب  نیا  دوشیم :  هتـشون  دراذـگب  يرفاـک  ره  يور  رب  و  تسا .  نمؤم  ّقح  هب  نیا  دریگیم :  شقن  دراذـگب  ینمؤم  ره 

متـشادیم تسود  نم  هک  نمؤم  يا  وت  لاـح  هب  اـشوخ  درآرب :  داـیرف  رفاـک  و  رفاـک ،  يا  وت  رب  ياو  هک :  دـنزرب  گـناب  نمؤم  هک  ییاـج 
باتفآ عولط  زا  دعب  رما  نیا  و  دننیبب ،  ار  وا  برغ  قرش و  دنوادخ  نذا  هب  هاگنآ  درادرب ،  رس  ّهباد  سپس  موش ؛ راگتـسر  مشاب و  وت  دننامه 

ْنُکَت َْمل  اُهنامیإ  ًاَسْفَن  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  دـیفم « ،  یلمع  هن  دوشیم و  لوبق  هبوت  هن  رگید  دـش ،  دـهاوخ  هتـشادرب  هبوت  و  دوب ،  دـهاوخ  برغم  زا 
 ، هدومنن لصاح  يریخ  شنامیا  اب  ای  دشاب ،  هدرواین  نامیا  شیپ  زا  هک  یسک  يارب  زور  نآ  ًاْریَخ ؛ »  اِهنامیإ  یف  ْتَبَـسَک  َْوا  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ 

هَّللا لوسر  نم  بیبـح  هک  اریز  دـش ؟  دـهاوخ  هچ  نآ  زا  سپ  هک  دیـسرپن  نم  زا  دومرف :  سپـس   ( . 471 درادـن (  يدوس  شندروآ  نامیا 
 : متفگ ناحوص  نب  ۀعـصعص  هب  دیوگیم :  هربس  نب  لازن  میوگن .  منادناخ  هب  زج  ار  نآ  هک  هتفرگ  دهع  نم  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
 . دناوخ دهاوخ  زامن  شرس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هکنآ  هربس ،  رسپ  يا  تفگ :  تسیچ ؟  نخس  نیا  زا  نینمؤملاریما  روظنم  هعصعص ،  يا 

ماقم نکر و  رانک  دیآرب ،  دوخ  ِبرغم  زا  هک  یباتفآ  تسوا  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  نیسح  دنزرف  نیمهن  ربمغیپ و  ترتع  زا  نت  نیمهدزاود 
 ، درک دـهاوخن  ملظ  يرگید  هب  سک  چـیه  ماـگنه  نآ  سپ  دزاـسیم ،  رارقرب  لدـع  نازیم  و  دـنکیم ،  كاـپ  ار  نیمز  و  دوشیم ،  رهاـظ 
هب شترتع  زا  ناماما  هب  زج  هک  هدرک  دهع  وا  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  وا  بیبح  هک  داد  ربخ  ار  ام  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

شدییأت يرای و  و  دینع ،  رفاک  نیا  لتاق  يارب  ندرک  اعد  هک  تسین  يدیدرت  میوگیم :   ( . 472 دش (  دهاوخ  هچ  ًادعب  هک  دیوگن  يدحا 
 ، شدنـس رد  لاحلا  لوهجم  دنچ  دوجو  لیلد  هب  هک  دنچ  ره  ربخ -  نیا  اّما  و  تسا .  هدیدنـسپ  عرـش  لقع و  مکح  هب  نتـساوخ  ادخ  زا  ار 

 . دوشیم تیوقت  هدیسر  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  يرگید  رابخا  اب  نآ  نیماضم  یلو -  تسا  فیعض 

هدیاف

رتاناد هدننک  لاؤس  زا  هدش ،  هدیسرپ  هکنآ  مسق  ادخ  هب  دومرف ( :  ترضح  نآ  هکنیا  میهد 1 -  رکذت  تسا  هتسیاش  ار  هدیاف  دنچ  اجنیا  رد 
ینّیعم تقو  و  دراد .  نداتفا )  بقع  ولج و  ریخأت (  میدقت و  لامتحا  هک  تسا  هّیئادـب  روما  زا  یکی  نیا  هک  دـنکیم  تلالد  تسین . ) . . . 

2 تشذگ .  نیغ  فرح  رد  تبیغ  ثحب  تاکن  رد  هک  تسا ،  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  ام  بیاغ  يالوم  روهظ  هک  روطنامه  تسین ،  نآ  يارب 
 ، نآ رب  لـیلد  و  تسا ،  نیمه  يارب  دوریم  هار  وا  اـب  باـتفآ  هک  دـننکیم  لاـیخ  مدرم  هکنیا  و  دوب ،  دـهاوخ  رحاـس  هنعّللا  هیلع  لاّـجد  - 
هب دوشیم . )  هدید  رون  شیاپ  ریز  نیمز  دیامرفیم ( :  هکنیا  و  دـشابیم ،  تسا )  نان  دـننکیم  لایخ  مدرم  هک ( :  ترـضح  نآ  شیامرف 

یلاعت هَّللا  لجع  يدهم  روهظ  نامز  رد  ضرالا  ۀباد  جورخ   - 3 تسا .  ریس  تعرس  زا  هیانک  نیا  و  تسوا ! بکرم )  غالا (  تمظع  رطاخ 
دوخ دنس  هب  راحب ،  رد  هلمج :  زا  تسا .  هیلع  هَّللا  تاولص  نینمؤملاریما  نآ ،  زا  روظنم  هک  هدش  دراو  يددعتم  تایاور  و  دشابیم ،  هجرف 

مهدـن ربخ  وت  هب  ار  بلطم  هس  ایآ  دومرف :  نم  هب  مدـش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  رب  تفگ :  هک  هدروآ  یلدـج  هَّللادـبعوبا  زا 
يوگتـسار متـسه و  ضرالا ،  ۀـباد  نم  و  میادـخ ،  هدـنب  نم  دومرف :  ارچ ؛ مدرک :  ضرع  دوش ؟  دراو  یـسک  وت  نم و  رب  هک  نآ  زا  شیپ 

هب تسد  ترضح  نآ  سپ  يرآ ،  مدرک :  ضرع  يدهم ؟  نیع  فنا و  هب  ار  وت  مهد  ربخ  ایآ  مشابیم ؛ شربمایپ  ردارب  نآ و  لدع  نیمز و 
نآ هتفگ  نیا  ینعم  دـیوگیم :  هـنع -  یفع  یناهفـصا -  يوـسوم  یقت  دـمحم  باـتک ،  فـّلؤم   ( . 473 نم (  دوـمرف :  دز و  دوـخ  هـنیس 
 - ثیدح يوار  یلدج -  هَّللادبعوبا  اّما  و  دوش .  هعجارم  تشذگ ،  ءاز  فرح  رد  يدهم ، . . .  نیع  فنا و  هب  ار  وت  مهد  ربخ  هک  ترضح 
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وا هک  هدرک  لقن  هصـالخ  زا   ( 474 لاجرلا (  دقن  باتک  رد  یفطـصم ،  دّیـس  دامتعا ،  دروم  راوگرزب  دّیـس  و  تسا ،  دبع  نب  دـیبع  شمان 
هیلع یلع  ترـضح  رب  تفگ :  هک  هدـمآ  وا  زا  يرگید  تیاور  رد  و  تسا .  هدوـب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  صاّوـخ  ناتـسود و  زا  یکی 

تیادف نک  نایب  مدرک :  ضرع  دوش .  لخاد  ام  رب  یسک  هکنیا  رگم  منکیم ،  نایب  وت  يارب  نخس  تفه  دومرف :  نم  هب  مدش  دراو  مالـسلا 
یهارمگ مالسلا :  هیلع  دومرف  دیتسه ؟  امـش  نانمؤمریما  يا  ایآ  متفگ :  دیوگ :  یـسانشیم ؟  ار  شانیع  يدهم و  فنا  ایآ  دومرف :  موش . 

هب متشاد :  هضرع  دیوگ :  دزاسیم .  راکشآ  ار  ود  نآ  يراوخ  ّۀباد »  نامزلا «  رخآ  رد  دنتـشاد و  هدیـشوپ  یمّود )  یلّوا و  رفن (  ود  نآ  ار 
و تسا ! ياّهباد  هچ  هو  ّهباد ،  مالـسلا :  هیلع  دومرف  سپ  دنـشاب  ینالف  ینالف و  ود ،  نآ  انامه  منکیم  نامگ  نانمؤمریما  يا  دـنگوس  ادـخ 

یناعم زا  لقن  هب  راحب  رد  و  دزاسیم .  كاله  ار  دنک  ملظ  وا  هب  هک  ره  دـنوادخ  و  نآ ! ندـش  هتخیگنارب  نامز  و  وا ،  ییوگتـسار  لدـع و 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ :  هیابع  دـنکیم ،  دـیکأت  دـییأت و  ار  قوف  بلطم  هک  هدـمآ  یتیاور  يدـسأ  هیابع  زا  دوخ  دنـس  هب  رابخالا 

دوهی و و  منکیم ،  بارخ  ار  قشمد  و  تخاـس ،  مهاوخ  يربـنم  رـصم  رد  دومرف :  نم  هب  مدوب ،  رـضاح  شنیلاـب  رب  نم  تشاد و  یتلاـسک 
وت هکنیا  لثم  نینمؤملاریما  ای  مدرک :  ضرع  مربیم .  شیپ  میاصع  نیا  هب  ار  برع  و  مَیامنیم ،  جراخ  برع  دایز  هورگ  ره  زا  ار  يراـصن 

ماـجنا ار  راـک  نیا  نم  زا  يدرم  ياهتـشادنپ ؛ هک  تسین  روطنآ  هیاـبع ،  يا  هن  دوـمرف :  يوـشیم ؟  هدـنز  گرم  زا  دـعب  هک  یهدیم  ربـخ 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  زین  و  تسا .  هدرک  هّیقت  يدسأ  هیابع  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ :  قودص  دهدیم . 

هب ارم  هدرک و  هاـبت  ار  مبلق  هک  تسه  ادـخ  باـتک  رد  ياهیآ  ناـظقیلاوبا ،  يا  تفگ :  رـسای  نب  راّـمع  هب  يدرم  دوـمرف :  هک  هدـش  تیاور 
مُهلانْجَرْخَا ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِا  َو  دـیامرف « :  لاعتم  دـنوادخ  هک  اجنآ  تفگ :  درم  نآ  هیآ ؟  مادـک  تفگ :  راّمع  تسا .  هتخادـنا  کـش 

ّۀباد ناشیارب  تفای ،  ققحت  نانآ  رب  ام  باذع  هدـعو  هک  یماگنه  و  475 ؛ )  َنُوِنقُوی ( »  اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَاـْلا  َنِم  ًۀَّباد 
راّمع تسا ؟  ّهباد  مادـک  نیا  دنتـشادیمن .  نیقی  ام  تایآ  هب  مدرم  هک  دـیوگ  نخـس  نانآ  اب  هک  میروآرب  نیمز )  زا  ياهدـنبنج  ضرـالا ( 
يوس هب  درم  نآ  اب  سپـس  مهد .  ناـشن  وت  هب  ار  نآ  هکنیا  اـت  مماـشآیم  يزیچ  هن  مروخیم و  اذـغ  هن  منیـشنیمن و  مسق  ادـخ  هب  تفگ : 

تسـشن و راّمع  ناظقیلاوبا .  يا  ایب  شیپ  دومرف :  راّمع  هب  درکیم ؛ لواـنت  هرک  اـمرخ و  ترـضح  نآ  تفاتـش .  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هک يدروخ  دـنگوس  وت  ناظقیلاوبا ،  يا  هَّللا  ناحبـس  تفگ :  وا  هب  تساـخرب  راّـمع  یتقو  درک و  بجعت  درم  نآ  درک .  ندروخ  هب  عورش 

ار نآ  هک  يوشیم  هجوتم  ینک  لّقعت  رگا  تفگ :  راّمع  یهد ! ناشن  نم  هب  ضْرَْالا )  ُۀَّباد  ار (  نآ  ات  ینیـشنن  یماـشاین و  يروخن و  يزیچ 
هیلع نینمؤـملاریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  دوـمرف :  هک  تسا  لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  و   ( . 476 مداد (  ناـشن  وت  هب 

ار وا  اپ  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دوب .  هداهن  رس  اهنآ  رب  هدرک و  عمج  ار  اهنش  هدیباوخ ؛ دجـسم  رد  هک  یلاح  رد  دیـسر  مالـسلا 
نیا هب  ار  رگیدکی  ام  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  دوب ،  ارجام  دـهاش  هک  باحـصا  زا  یکی  زیخرب .  هَّللا  ۀـّباد  يا  دومرف :  داد و  تکرح 
هدرک دای  نآ  زا  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  ياّهباد  تسوا  و  دراد ،  صاـصتخا  یلع )  وا (  هب  طـقف  نیا  هَّللا  و  هن ؛ دومرف :  میناوخب ؟  ماـن 

ترضح رکذلا  قباس  ثیدح  ردص  رد  هکنیا   - 4 دنکیم .  تیافک  هنیمز  نیا  رد  هَّللا  ءاش  ْنِا  تایاور  زا  رادقم  نیمه   ( . . . . 477 تسا ( 
هبوت و هروهظ -  هجرف و  هَّللا  لجع  تّجح -  ترضح  هکنیا  رب  دراد  تلالد  دش . ) . . .  دهاوخ  هتـشادرب  هبوت  ماگنه  نآ  زا  سپ  دومرف ( : 

هبوت دنک  جورخ  ضرالا  ۀـّباد  هاگره  و  دریذـپیم ،  دـناهدوب ؛ هدولآ  نایغط  رفک و  هب  ضرالا  ۀـّباد  جورخ  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  ار  نامیا 
هدـمآ باب  نیا  رد  هک  یفلتخم  تایاور  نینچ  نیا  و  دـیآیمن .  شراک  هب  ندروآ  نامیا  هتـشادن  نامیا  رتشیپ  هک  یـسک  و  دوش ،  هتـشادرب 

و میدروآ ،  نیرفاک  لتق  ثحب  رد  هک  دـنکیم ،  لوبق  ار  هبوت  هادـف  اـنحاورا  رـصع  ماـما  هدـمآ  تاـیاور  نیا  زا  یـضعب  رد  دوشیم ؛ عمج 
هتشک تفریذپن  سک  ره  دبای و  تاجن  دومن  تعاطا  سک  ره  دنکیم ؛ هضرع  اهنآ  رب  ار  مالـسا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نینچ  اهنآ  لصاح 

دناهدوـبن ناملـسم  نآ  زا  شیپ  هـک  یناـسک  زا  ار  مالـسا  ترــضح  نآ  هـکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  تاـیاور  زا  رگید  یــضعب  و  دوـشیم ، 
هیلع قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیـش  هکنانچ  دـنکیمن ،  لوبق  ار  یـسک  هبوت  دریذـپیمن و 
زور نآ  478 ؛ )  ُْلبَق ( »  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامِیا  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  یتأَی  َمْوَی  لج « :  ّزع و  دـنوادخ  لوق  هراـبرد  مالـسلا 
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شندروآ نامیا  دشاب ،  هدومنن  لصاح  يریخ  شنامیااب  ای  هدرواین  نامیا  شیپ  زا  هک  یـسک  يارب  دسر  تراگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب  هک 
دنتسه و  ( 479 هرطشم ( »  ناماما «  تایآ ،  ینعی  مالـسلا ؛ هیلع  ُِمئاْقلا  ُةَرَظَْتنُْملا  ُۀَیْالا  َو  ُةَرَطْـشُْملا  ُۀَّمئَْالا  ُمُه  ُتایْآلَا  دومرف :  درادن .  يدوس 

نامیا دنک  مایق  ریشمش  اب  ترضح  نآ  هکنآ  زا  شیپ  رگا  شنامیا  ار  یسک  درادن  یعفن  زور  نآ  سپ  تسا .  مالـسلا  هیلع  مئاق  هرظتنم  هیآ 
ماما زا  ترـضح  نآ  فصو  رد  راـحب  رد  يورم  ثیدـح  رد  و   ( . 480 تسا ( -  هتـشاد  نامیا  وا  ناردـپ  هب  هک  دـنچ  ره  دـشاب -  هدرواین 

تاـیاور و   ( . . . . 481 دریگیمن (  ار  وا  يدحا  تمالم  ادـخ  هار  رد  دـهدیمن و  هبوت  ار  یـسک  هدـمآ :  نینچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 
هبوت ضرألا  ۀباد  جورخ  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  نینچ  بلطم  هصالخ  هجو ،  نیا  اب  و  دـنراد ،  ضراعت  مه  اب  رهاظ  هب  هک  يرگید 

 : » هیآ هرابرد  ناهرب  ریـسفت  رد  هک  یتیاور  هب  هجوت  اب  دـییوگب :  رگا  تسین .  لوبق  رگید  نآ  زا  سپ  دریذـپیم و  نیفلاخم  زا  ار  ناـمیا  و 
هیلع قداص  هَّللادبعوبا  ماما  زا  تسا :  نینچ  تیاور  دسریم ؛ رظن  هب  دـیعب  هجو  نیا  هدـمآ ،   ( . 482 َکِّبَر ( » . . .  ِتایآ  ُضَْعب  یتْأَـی  َمْوَی 

زا تّجح  و  دنک ،  توعد  ادخ  هار  هب  ار  مدرم  دنادب و  ار  مارح  لالح و  هک  هدوب  یتّجح  نیمز  رد  ار  دـنوادخ  هتـسویپ  دومرف :  هک  مالـسلا 
ْعَْفنَی َْمل  َو  ددرگیم .  دودسم  مه  هبوت  برد  دوش  عفر  تّجح  هک  یماگنه  سپ  تمایق ،  زور  زا  شیپ  زور  لهچ  رگم  دوشیمن  عطق  نیمز 
هکنآ زا  شیپ  دـشاب  هدرواین  نامیا  رگا  شنامیا  ار  یـسک  دـشخبیمن  هدـیاف  و  ُۀَّجُْحلا ؛ . . .  َعَفُْرت  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامِیا  ًاـسْفَن 

و دـش ،  دـنهاوخن  موصعم  ناهانگ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  ناـمز  رد  مدرم  هتبلا  میوگیم :  باوج  رد   ( . 483 دوش (  هتـشادرب  تّجح 
هک یماگنه  و  دوشیم ،  لوبق  شاهبوت  دیامن ،  هبوت  نّیعم ،  تقو  نآ  زا  شیپ  دنک و  تیصعم  رگا  فّلکم  هک  تسا  نیا  ربخ  نیا  زا  روظنم 

دوشیم زین  يرگید  هجو  هب  و  تسین .  هجو  نآ  تیاور و  نیا  نیب  یتاـفانم  نیارباـنب  دوشیم ،  هتـسب  زین  هبوت  برد  ددرگ ،  عـفترم  تّجح 
زا اهنآ  نامیا  دنادب  هک  ار  یناسک  هبوت  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هکنیا  نآ  و  دشاب ؛ هوجو  نیرتهب  دـیاش  هک  درک  عمج  رابخا  نیا  نیب 

تسا هتشذگ  راک  زا  راک  رگید  دریذپیمن و  دنشاب  نمؤم  رهاظ  نابز و  هب  هک  یناسک  زا  یلو  دریذپیم ،  تسا ،  صالخا  تقیقح و  يور 
هب هک  تسا  یّلح  هار  نیا  دراد -  وا  هب  صاـصتخا  هک  دـنکیم -  نطاـب  هب  مکح  ترـضح  نآ  هک  میدروآ  ًـالبق  ار  بلطم  نـیا  رب  دـهاش  . 

رکف رایسب  رابخا  نیا  رد  هتفگ :  نینچ  هینامعنلا  راونالا  باتک  رد  هللا  همحر  يرئازج  هَّللا  تمعن  دّیس  لیلج  دّیـس  اّما  و  هدیـسر .  ریقح  رطاخ 
عمج ار  رابخا  نیا  نیب  هک  متفای  تسد  یثیدـح  رب  داد و  مقیفوت  دـنوادخ  هکنیا  اـت  منادـب  متـساوخیم  ار  اـهنآ  نیب  عمج  هجو  مدرکیم و 

هک ار  یناسک  زا  ياهّدع  لاعتم  دنوادخ  دـنکیم  مایق  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  یماگنه  هکنیا :  ثیدـح  نآ  لصاح  و  دـنکیم ، 
هک دریذپیمن  ار  هبوت  رگید  دارفا  نیا  زا  ترـضح  نآ  و  دمآ -  دـهاوخ  بلطم  نیا  نایب  هکنانچ  دـنکیم -  هدـنز  دـناهدرم ،  ضحم  رفاک 

هبوت دـننام  لاح  نآ  رد  اهنآ  هبوت  هک  اریز  دـنروایب ،  نامیا  دـنهاوخیم  يراچان  يور  زا  دـناهدید و  نایع  هب  ار  یهلا  باذـع  هدرم و  ًـالبق 
الاح 484 ؛ )  ْلبَق ( »  َْتیَصَع  ْدَق  َو  َنْالا  دومرف « :  شباوج  رد  دنوادخ  و  مدرک ،  هبوت  تفگ :  داتفا ،  ندش  قرغ  هب  نوچ  هک  تسا  نوعرف 

شیولگ هب  حور  هک  تسا  یـسک  لثم  ای  و  درکن ،  لوبق  ار  شاهبوت  و  يدـنارذگ .  تیـصعم  هب  نیا  زا  شیپ  هکنآ  لاح  يروآیم و  نامیا 
زا شیپ  دنـشاب و  هدنز  روهظ  نامز  رد  هک  یناسک  اّما  تسین ؛ هتفریذپ  شاهبوت  دـنک  هبوت  رگا  هک  هدـید  شتآ  رد  ار  شهاگیاج  هدیـسر و 

هدنیآ رابخا  یلو  تسا  حیحـص  دوخ  يدوخ  هب  بلطم  نیا  میوگیم :   ( . 485 دنوش (  هتشک  ای  دنشاب  هتـشاد  نامیا  دیاب  ای  دناهدرمن ،  نآ 
هرس سدق  دیس  موحرم  ًارهاظ  تسین -  هدیـشوپ  هدننک  لمأت  رب  هک  تسا -  ناگدنز  عضو  نایب  اهنآ  رهاظ  هک  اریز  دریذپیمن  ار  عمج  نیا 

نامه ثحبم  نیا  رد  هیجو  هجو  لاـح  ره  هب  داد ،  رارق  راـبخا  نآ  نیب  عمج  هجو  دوخ  هقیلـس  هب  ار  نآ  تفاـی  تسد  ثیدـح  نیا  رب  یتقو 
هدیمان هجو  هدش ) . . .  حـسم  شتـسار  مشچ  دومرف ( :  لاّجد  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ  هکنیا  زا   - 5 میدرک .  رکذ  هک  تسا  مود  اـی  لوا 

 ) ار حّطـسم  نیمز  هتـشاد و  ماـن  حیـسم  تهج  نیمه  زا  تسین ،  كوکـسم  هک  یـسلطا  ياـهمهرِد  دوشیم ؛ موـلعم  حیـسم )  هب (  شندـش 
 . دنمان حیـسم  ار  لاجد  ندوب ،  موش  رطاخ  هب  هکنیا :  نآ  دوشیم و  هدافتـسا  يرگید  هجو  سوماق  بحاص  نخـس  زا  و  دنیوگ .  ءاحـسم ) 

رطاخ هب  ار  یسیع  حیسم  و  تسا .  دادضا  زا  دنیرفایب ،  نوعلم  ای  كرابم  ار  يزیچ  دنوادخ  هکنیا  تسا :  هتفگ  نینچ  حیسمت  ینعم  رد  يو 
 . . . . ماهدش روآدای  ار  ماهتشاگن -  راونالا  قراشم  رب  هک  یحرـش  رد  لوق -  هاجنپ  هملک  نیا  قاقتـشا  رد  و  دناهدیمان ،  مسا  نیدب  شتکرب 
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تخرد هریش  نارْطَق = (  ار  رتش  ریعبلا :  لجد  و  نارْطَق ،  همامث  ریبُز :  نزو  رب  لیجُد  تسا :  هتفگ  نینچ  لجد  هژاو  رد  سوماق  بحاص   - 6
غورد ینعم  هب  لَجَد  زا  ای  دریگارف ،  ار  نیمز  همه  نوچ  لاّجد  تسا  باب  نیمه  زا  و  دیلام ؛ نارطق  ار  رتش  مادنا  همه  ای  دیلام  زُرأ )  لهبا و 

 - ندرک اّلطم  ندناشوپ و  ینعم  هب  تسا  هدـش  هتفرگ  ًالیجدـت  لجد  زا  ای  و  دومیپ ،  ار  نیمز  یحاون  و  درک ،  عامج  و  دـنازوس ،  و  تفگ ، 
لاجِد زا  ای  تسا ،  تکرح  رد  وا  یپ  رد  اههنیجنگ  نوچ  هدش ،  ذخا  الط  بآ  ای  الط  ینعم  هب  لاجُد  زا  ای  و  لطاب -  هب  وا  گنرین  رطاخ  هب 

زا ای  دنکیم -  سجن  ار  نیمز  نوچ  نیگرـس -  ینعم  هب  باحَـس  نزو  رب  لاجَد  زا  ای  هوبنا  ناقیفر  يارب  هلاجَد  زا  ای  ریـشمش  هتـسد  ینعی : 
هّینامعنلا راونالا  باتک  رد  يرئازج  دّیـس   - 7  ( . 486 دـننکیم (  يوریپ  وا  زا  مدرم  نوچ  اههدـشمگ ،  ندروآ  تسد  هب  يارب  مدرم  لجد 

جورخ ناتسیس  زا  وا  هک  هدمآ  يرایسب  رابخا  رد  دنکیم و  جورخ  ناهفـصا  زا  یتسناد  قودص  خیـش  ثیدح  زا  لاّجد ؛ اّما  و  تسا :  هتفگ 
ادخ تنعل  دراد ،  یفلتخم  لاوحا  هکنانچ  تشاد ،  دهاوخ  جورخ  ررکم  هک  درک  عمج  تروص  نیا  هب  ار  رابخا  نیا  دوشیم  و  دـیامنیم ، 

یلسرم ربخ  رد  نایبلا  عمجم  باتک  رد  یسربط  نسحلا  نب  لضف  نیدلا  نیما  ام  خیـش   - 8  ( . 487 داب (  وا  رب  نامدرم  مامت  ناگتـشرف و  و 
ظوفحم ياهنتف  هنوگ  ره  زا  دـناوخب  زور  تشه  اـت  ار  فهک  هروس  هک  ره  دوـمرف :  هک  هدروآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا 

رد باتک  ناـمه  رد  و   ( . 488 دنادرگیم (  نوصم  لاّجد  هنتف  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن  جورخ  زور  تشه  نآ  رد  لاّجد  رگا  و  دـنامیم ، 
دهاوخن يررـض  وا  هب  لاجد  هنتف  دناوخب  ظفح  زا  ار  فهک  هروس  زا  هیآ  هد  هکنآ  ره  دومرف :  هک  هدروآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح 

تلالد ار  امش  دومرف :  هک  هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ربخ  رد  و   ( . 489 دوشیم (  تشهب  لخاد  دناوخب  ار  هروس  مامت  هک  ره  دناسر و 
؟  دوب هدرک  رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نیب  اهنآ  تمظع  هک  دـندرک  تعیاـشم  ار  نآ  هتـشرف  رازه  داـتفه  شلوزن  ماـگنه  هک  ياهروس  رب  منکن 

ار وا  زور  هس  هفاـضا  هـب  رگید  هـعمج  اـت  دـنوادخ  دـناوخب ،  ار  نآ  هـعمج  زور  سک  ره  فـهک ؛ باحـصا  هروـس  دوـمرف :  ارچ ؛ دـنتفگ : 
نآ زا  يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 490 دنام (  دهاوخ  ظوفحم  لاّجد  هنتف  زا  دسریم و  نامسآ  ات  هک  دوشیم  هدیـشخب  يرون  و  دزرمآیم ، 

يررـض وا  هب  دـیامن  كرد  ار  لاـجد  سپـس  دـنک  ظـفح  فـهک  هروـس  لوا  زا  هیآ  هد  هک  یـصخش  دوـمرف :  هک  تـسا  لوـقنم  ترـضح 
 ( . 491 دوب (  دهاوخ  يرون  وا  يارب  تمایق  زور  دنک  ظفح  ار  فهک  هروس  رخاوا  هک  ره  و  دناسریمن ، 

فاک فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تالامک   - 1

يزیخرب و شیرای  هب  هک  درادیماو  ار  وت  لقع  هدـش ،  راچد  ییاهیتحاران  ای  یتحاران  هب  دراد ،  یتالامک  اـی  لاـمک  هک  يدرم  يونـشب  رگا 
و دـیآ ،  لصاح  صالخ  جرف و  وا  يارب  هک  ییامن  اعد  هب  ترداـبم  یهد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  یناوتن  رگا  و  ینک ،  مادـقا  وا  یـصالخ  يارب 

ترـضح اـم  يـالوم  مییوگیم :  يدرک  هجوت  ار  بلطم  نیا  هک  نونکا  دوشیم .  ادـیپ  وا  هب  تبـسن  وـت  دوـجو  رد  مه  صـالخا  تقفش و 
همه نیا  اب  تسا ،  هتفای  تسد  لالج  لامج و  بتارم  نیرترب  هب  و  هدرک ،  هطاحا  ار  لامک  ياهزرم  مامت  هجرف ،  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاـص 

 . تسا نشور  ًالماک  شنیب  لها  يارب  ینعم  نیا  و  نطو ،  هناخ و  لایع و  لها و  زا  هدـنامرود  تسا و  یهارمگ  تلالـض و  لها  هب  التبم  وا 
هب زاورپ  زا  اههشیدـنا  نکلا و  نآ  نایب  زا  ناـبز  شتـالامک ،  اـّما  و  تسا ،  وا  دوخ  تمظع  رادـقم  هب  ترـضح ،  نآ  تبیـصم  تمظع  اـّما 
نآ لالز  همـشچرس  زا  يروآ و  تسد  هب  ار  بلطم  نیا  زا  ییاـههشوگ  باـتک  نیا  هعلاـطم  اـب  دـیاش  دـشابیم .  ناوتاـن  نآ  عیفر  ياـههلق 

 . تسا نانآ  رهظم  ناماما و  ناربمایپ و  تالامک  زا  ياهعومجم  ترـضح  نآ  ینادـب  هک  مییازفایم  یبلاـطم  زین  اـجنیا  رد  و  يوش .  باریس 
نب لضف  هعجرلا  تابثا  باتک  زا  تازجعملا  صوصنلاب و  ةادهلا  تابثا  باتک  رد  یلماع  رحلا  نسحلا  نب  دمحم  لجا  خیـش  هک  یتیاور  رد 

ایـصوا ایبنا و  تازجعم  زا  ياهزجعم  چـیه  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میناوخیم :  نینچ  هدروآ  حیحـص  دنـس  هب  ناذاش 
492 دنک (  تّجح  مامتا  نانمشد  رب  ات  دنادرگیم  رهاظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسد  هب  ار  نآ  لثم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین 
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ماما زا  رمع  نب  لّضفم  زا  یثیدح  راحب  رد  یـسلجم  همالع  لضاف  زین  و  يراد .  اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  دناهتفگ :  شوخ  هچ  و  ( . 
هدز هیکت  دوخ  تشپ  هب  ادـخ  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ام  ياقآ  ماـگنه  نآ  رد  و  دومرف :  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعوبا 

شدنزرف حون و  دهاوخیم  هک  ره  و  متـسه ،  ثیـش  مدآ و  نم  هک  دنادب  دنیبب ،  ار  ثیـش  مدآ و  دهاوخیم  هکنآ  ره  مدرم  يا  دیوگیم : 
میهاربا و نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ،  ار  لیعامسا  میهاربا و  تسا  لیام  هک  یصخش  ره  و  مماس ،  حون و  نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ،  ار  ماس 

نوعمش یسیع و  دهاوخیم  سک  ره  و  متسه ،  عشوی  یسوم و  نامه  نم  دنیبب ،  ار  عشوی  یـسوم و  دهاوخ  هک  ره  و  مشابیم ،  لیعامـسا 
ار مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  دهاوخیم  سک  ره  و  متسه ،  نوعمـش  یـسیع و  نامه  نم  دنیبب ،  ار 

نیـسح نسح و  نامه  نم  هک  دـنادب  دـنیبب ،  ار  نیـسح  نسح و  دـهاوخیم  هک  ره  و  متـسه ،  یلع  دـمحم و  نامه  نم  هک  دـنادب  دـنیبب ، 
عمج مدزن  هب  دیریذپب و  ار  متوعد  متسه ،  راهطا  همئا  نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ،  ار  نیـسح  هیرذ  زا  ناماما  دهاوخیم  هک  ره  و  مشابیم ، 

تافص مامت  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  میوگیم :   ( . 493 مهدیم (  ربخ  امش  هب  ار  دناهتفگن  هچ  ره  دناهتفگ و  هچ  ره  هک  دیوش 
 ، ددرگیم راکشآ  ترضح  نآ  زا  تسا و  عمج  هادف -  انحاورا  ام -  نامز  ماما  دوجو  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مراکم  ماظع و  يایبنا 
 « تسا اهنآ  نطاب  رهاظ و  وا  تسا و  ناشمئاق  اهنآ  نیمهن  هک « :  میدروآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ًالبق  هک  یتیاور  زین  و 

مدینـش تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  نینچمه  دـنکیم .  تلالد  ینعم  نیا  رب 
لها ام  مئاق  رد  دش ،  عقاو  ناشیارب  اهتبیغ  زا  هچنآ  مالـسلا و  مهیلع  ناربمغیپ  ياهتنـس  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح 

دومرف تسیک ؟  تیب  لها  امش  مئاق  هَّللا  لوسر  نبای  مدرک  ضرع  دیوگ :  ریـصبوبا  دش .  دهاوخ  عقاو  دصرددص  لماک و  روط  هب  زین  تیب 
هب ناشیک  لطاب  نآ  رد  هک  تشاد  دهاوخ  یتبیغ  تسا ،  نازینک  نیرتهب  دنزرف  وا  تسا ،  یسوم  مدنزرف  لسن  زا  نیمجنپ  وا  ریصبوبا ،  يا  : 
 ، هَّللا حور  ترضح  دیامنیم و  حتف  ار  نیمز  برغ  قرش و  وا  تسد  رب  دنکیم و  راکشآ  ار  وا  لج  ّزع و  دنوادخ  سپـس  دنتفایم ،  دیدرت 

نیا تسا  بوخ  دیـسر  اـجنیا  هب  نخـس  هک  لاـح   ( . . . . 494 دناوخیم (  زامن  شرـس  تشپ  دـیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع 
نیموصعم همئا  هب  ترضح  نآ  تهابـش  مّود :  لصف  ناربمغیپ ،  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  لّوا :  لصف   . ] مییامن نایب  لصف  هس  رد  ار  بلطم 

[ مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ترضح  نآ  تهابش  مّوس :  لصف  مالسلا ،  مهیلع 

مالسلا مهیلع  ناربمغیپ  هب  ترضح  نآ  تهابش  لّوا :  لصف 

مدآ هب  تهابش 

؛ )  495 ًۀَفیلَخ ( »  ِضْرَْالا  ِیف  ٌلِعاج  ّینِا  دومرف « :  نینچ  تخاس و  نآ  ثراو  ار  وا  داد و  رارق  نیمز  مامت  رد  دوخ  هفیلخ  ار  مدآ  دـنوادخ 
رارق نیمز  رد  دوـخ  هفیلخ  و  نیمز ؛ ثراو  زین  ار  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  دـنوادخ  و  مـهدیم .  رارق  ینیـشناج  نـیمز  رد  نـم  اـنامه 
اُولِمَع َو  مُْکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  هیآ « :  ریـسفت  رد  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  هکنانچ  داد ،  دـهاوخ 
هدعو دناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  496 ؛ )  ِضْرَْالا ( »  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا 

رب تسد  هک  یلاـح  رد  هّکم  رد  شروهظ  ماـگنه  دنـشابیم و  شباحـصا  مئاـق و  وا  دوـمرف :  دـشخب .  تفـالخ  نیمز  رد  ار  ناـنآ  هک  هداد 
ام هرابرد  ار  شاهدعو  هک  يدنوادخ  ساپس  497 ؛ )  َضْرَْالا ( » . . .  انَثَرْوَا  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  دیوگیم « :  دشکیم  تروص 

هیاس شرـس  يالاب  يربا  هک  یلاح  رد  دنکیم  جورخ  هک :  هدـمآ  لّضفم  ثیدـح  رد  و  دروآرد .  ام  ثاریم  هب  ار  نیمز  دـینادرگ و  تسار 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  هیرگ  دینک .  يوریپ  وا  زا  تسا  ادخ  هفیلخ  يدهم  نیا  دنکیم :  ادن  يدانم  نآ  رد  هدنکفا و 

 ( 498 دش (  يراج  هاربآ  دننام  شاهنوگ  ود  زا  کشا  هکنیا  ات  تسیرگ  تشهب  قارف  رب  ردقنآ  مالسلا  هیلع  مدآ  هدومرف :  هک  هدمآ  ملـسو 
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 ، دراد رایسب  هیرگ  مدآ -  دننام  زین -  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح   ( . 499 تسا (  هدش  تیاور  ینعم  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 
منکیم و هبدن  تیارب  زور  بش و  دیوگیم :  مالسلا -  هیلع  نیسح  شدج  هب  باطخ  هک -  تسا  ترضح  نآ  زا  هیحان  ترایز  رد  هکنانچ 

 ( . 500 دومرف (  میلعت  مدآ  هب  ار  اهمـسا  مامت  دنوادخ  هک :  هدش  لزان  هیآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هرابرد  میرگیم .  نوخ  وت  رب  کشا  ياج  هب 
هکنیا هچ  تسا ،  هتخومآ  يرگید  بلاطم  مه  نآ  رب  هفاضا  هتخومآ و  زین  وا  هب  تخومآ  مدآ  هب  هچنآ  دـنوادخ  هجرف ؛ هَّللا  لّجع  مئاق  اّما  و 

ود داتفه و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  و  هدمآ -  ثیدح  رد  هکنانچ  دوب -  هتخومآ  ار  مظعا  مسا  زا  فرح  جنپ  تسیب و  مدآ 
ام يالوم  هب  ات  هدـش  هداد  زین  ترـضح  نآ  يایـصوا  هب  هداد ،  شربماـیپ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  يروما  ماـمت  و  تخومآ ،  ار  نآ  زا  فرح 
نآ دومرف :  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  یحیحـص  ربخ  رد  و  هجرف .  هَّللا  لّجع  مئاق  ترـضح 

نیمز تسا ؛ هتـشاذگ  ثرا  هب  ار  شملع  هکنیا  رگم  هدرمن  یملاع  چـیه  و  دـشن ،  هتـشادرب  رگید  دـش  لزان  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  هک  یملع 
ار نآ  ناشنایغط  رفک و  اب  نایّنج  هکنآ  زا  سپ  درک ،  هدنز  ادـخ  تدابع  اب  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  مدآ   ( . 501 دنامیمن (  یقاب  ِملاع  نودب 
هب نآ  ندرم  زا  دعب  درک ،  دهاوخ  هدنز  شدودح  ییاپرب  تلادع و  تدابع و  ادخ و  نید  اب  ار  نیمز  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  دندوب .  هدـناریم 

ار نیمز  502 ؛ )  اِهتْوَم ( »  َدَْعب  َضْرَْالا  ییُْحی  هیآ « :  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راحب  رد  نیمز .  لها  تیـصعم  رفک و 
دنادرگ و هدنز  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  مئاق  هلیسو  هب  لج  ّزع و  دنوادخ  دومرف :  هک  هدمآ  دزاسیم .  هدنز  نآ  گرم  زا  سپ 

َدَْعب َضْرَْالا  ییُْحی  هیآ « :  هراـبرد  لـئاسو  رد  و   ( . 503 تسا (  هدرم  تقیقح  رد  رفاـک  هک  دـشابیم  نآ  لـها  رفک  نآ ،  گرم  زا  روظنم 
ینادرم دـنوادخ  هکلب  دـنکیمن ،  اـیحا  ناراـب  هلیـسو  هب  دومرف :  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  میهارباوبا  ترـضح  هک  هدـمآ  اـِهتْوَم » 

اپرب نیمز  رد  دح  کی  رگا  هک  یتسرد  هب  و  دوشیم ،  هدنز  تلادع  يایحا  رطاخ  هب  نیمز  و  دـننکیم ،  هدـنز  ار  تلادـع  هک  دزیگنایمرب 
دومرف هک  تسا  لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 504 تسا (  ناراب  زور  لهچ  زا  رتدنمدوس  دوش ، 

زور لهچ  زا  تسا  رتدـنمدوس  دوش ،  اپرب  نیمز  رد  ادـخ  يارب  هک  دـح  کی  و  لاس ،  داتفه  تدابع  زا  تسا  رتهب  لداع  ماما  تعاس  کی  : 
َقَلَخ يذَّلا  َّنِا  دـش .  قلخ  مئاق  رطاخ  هب  مدآ  هک  یلاح  رد  منک  هسیاقم  مه  اب  ار  مئاق  مدآ و  دـنچ  ات  یک و  اـت  همه  نیا  اـب   ( . 505 ناراب ( 

 . هجرف هَّللا  لّجع  مئاق  ماما  يارب  داد  رارق  مدآ  بلص  رد  ار  همه  دیرفآ  ار  قالخا  مراکم  هکنآ  ِِمئاْقلا  ِمامْاِلل  َمَدآ  ِْبلُص  یف  اهَزاح  َمِراکَْملا 

مالسلا هیلع  لیباه  هب  تهابش 

ُْلتا َو  دـیامرفیم « :  دوخ  زیزع  باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  لـیباق -  شردارب  ینعی  تشک -  ار  لـیباه  دارفا ،  نیرتدـنواشیوخ  نیرتکیدزن و 
؛ )  506 َنیقَّتُْملا ( »  َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِا  َلاق  َکَّنَُلْتقَال  َلاق  ِرَخْالا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  امِهِدَـحَا  ْنَم  َلِّبُُقتَف  ًانابُْرق  ابَّرَق  ْذِا  ِّقَْحلِاب  َمَدآ  ْیَْنبا  َءاَبَن  ْمِْهیَلَع 

يرگید زا  دـش و  هتفریذـپ  ناـنآ  زا  یکی  زا  دنتـشاد ،  میدـقت  ییناـبرق  نوچ  هک  نک ،  توـالت  ّقح  هب  ار  مدآ  رـسپ  ود  ناتـساد  ناـنآ  رب  و 
نیرتکیدزن و نینچمه  دریذپیم .  ناگـشیپ  يوقت  زا  اهنت  دنوادخ  تفگ :  تشک ،  مهاوخ  ار  وت  تفگ :  لیباه ] هب  لیباق   ، ] دـشن هتفریذـپ 
 ، دوب باّذک  رفعج  ترـضح  نآ  يومع  وا  و  دومن ،  ار  هادف -  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مئاق -  ماما  نتـشک  دـصق  دارفا ،  نیرتدـنواشیوخ 

ّیلو رما  شیتفت  رب  ار  شنامز  شکرـس  هک  منیبیم  ار  باّذـک  رفعج  ایوگ  دومرف :  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  هک 
رگا شنتشک -  رب  صرح  شتدالو و  هب  وا  لهج  رطاخ  هب  دنک ،  راداو  تسا  لکوم  شردپ  مرح  رب  ظوفحم و  یهلا  بیغ  رد  هکنآ  ادخ و 

 ( . 507 دریگب (  قحان  هب  ار  نآ  ات  شردپ  ثاریم  رد  عمط  يور  زا  دبای -  تسد  وا  رب 

مالسلا هیلع  ثیش  هب  تهابش 
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مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  هک  هدش  تیاور  یفاک  هضور  رد  هکنانچ  دنک ،  راکشآ  ار  شدوخ  ملع  هک  تفاین  هزاجا  ثیش ،  هَّللاۀبه 
مردپ هک  مدید  نم  هَّللاۀـبه  يا  تفگ :  دـمآ و  شدزن  هب  لیباق  درک ،  نفد  ار  مدآ  شردـپ  هَّللاۀـبه  یتقو  دومرف :  نینچ  ینالوط  يربخ  رد 

دش لوبق  شینابرق  درک و  اعد  نآ  هب  لیباه  تردارب  هک  تسا  یملع  نامه  نآ  و  درکن ،  اطع  نم  هب  هک  درک  اطع  ردقنآ  ملع  زا  ار  وت  مدآ 
شینابرق هک  میتسه  یـسک  نادنزرف  ام  دنیوگب  دننک و  راختفا  نم  نادنزرف  رب  ات  دشاب  هتـشادن  ینادنزرف  هک  متـشک  ار  وا  تهج  نیدـب  و  ، 

مه ار  وت  ینک  راکـشآ  هداد  صاصتخا  وت  هب  مردپ  هک  ار  یملع  رگا  وت  و  دشن ،  لوبق  وا  ینابرق  هک  دیتسه  یـسک  دنزرف  امـش  دش و  لوبق 
 ( . 508 دوب (  اهنآ  دزن  نامیا  ملع و  زا  هچنآ  دندرکیم  یفخم  وا  نادنزرف  هَّللا و  ۀبه  سپ  متشک ،  ار  لیباه  مردارب  هک  روطنامه  مشکیم 

تدالو ماگنه  هدش :  تیاور  شترضح  هرابرد  هکنانچ  نّیعم ؛ تقو  زور  ات  دنک  راکشآ  ار  دوخ  ملع  هک  هتفاین  هزاجا  زین  مئاق  ترضح  . . . 
یَّلَـص َو  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّللُدْمَْحلَا  تفگ :  و  دز ،  ياهسطع  و  درک ،  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شاهباّبـس  تشگنا  ود  و  تفرگ ،  رارق  وناز  رب 

هداد هزاجا  ام  هب  نتفگ  نخـس  رد  رگا  هکنآ  لاح  و  تسا ،  دوباـن  لـطاب و  یهلا  تّجح  هک  دناهتـشادنپ  نارگمتـس  ِِهلآ ؛ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا 
 . تسا هدروآ  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش  نیثدحملا  سیئر  ار  ربخ  نیا   ( . 509 دوریم (  نیب  زا  کش  دوش 

مالسلا هیلع  حون  هب  تهابش 

رمع لاس  دصناپ  رازه و  ود  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هک  تسا  تیاور  مالسلا  امهیلع  يداه  ماما  قداص و  ماما  زا  تسا :  ایبنالا  خیش  حون 
يرجه جـنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  همین  رد  یفاک ، )  تیاور  هب  اـنب  تسا ( ؛ ایـصوالا  خیـش  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  و  درک . 

 - يرجه کی  یس و  دصیـس و  رازه و  لاس  مارحلا  ةدعقلا  يذ  مهد  هبنـشکی  زور  نونک -  ات  ترـضح  نآ  رمع  سپ   ( . 510 دش (  دلوتم 
تسه حون  زا  مدآ و  زا  یشور  مئاق  رد  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  و  دوشیم .  زور  جنپ  داتـشه و  رازه و 

 : تفگ درک و  كاپ  نیرفاـک  زا  دوخ  نخـس  اـب  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  حون  تشذـگ .  ربخ  نیا  ماـمت   ( . 511 دـشابیم (  رمع  لوط  نآ  و 
دوجو ثول  زا  ریـشمش  اب  ار  نیمز  زین  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق   ( . 512 راذـگم (  ياج  رب  نارفاک  زا  يرـشبلا  راّید  نیمز  يور  رب  اراگدرورپ 

ربص لاس  هاجنپ  دـصهن و  مالـسلا  هیلع  حون  تشذـگ . -  هکنانچ  دـنامن -  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  چـیه  هک  ییاج  ات  دـنادرگیم  كاپ  نیرفاک 
رازه نانآ  نایم  رد  سپ  َنوُِملاظ ؛ »  ْمُه  َو  ُنافوُّطلا  ُمُهَذَخَاَف  ًاماع  َنیـسْمَخ  ّاِلا  ٍۀَنَـس  َْفلَا  ْمِهیف  َِثبَلَف  دـیامرفیم « :  دـنوادخ  هکنانچ  درک ، 

زا زین  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  دـندوب .  راکمتـس  ناشیا  هک  یلاح  رد  تفرگ ،  ورف  ار  نانآ  نافوط  هاگنآ  درب ،  رـس  هب  لاس  هاجنپ  ياهنم  لاـس 
زا هک  ره  دش .  كاله  تسج  فلخت  مالسلا  هیلع  حون  زا  هک  ره  درک .  دهاوخ  ربص  یک  ات  منادیمن  و  هدرک ،  ربص  نونک  ات  شتماما  لوا 

ار شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  حون  ِجَرَف   ( . 513 هدـمآ ( -  ثیدـح  رد  هکنانچ  دوشیم -  كاله  زین  دـیوج  فلخت  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق 
ردقنآ دنوادخ  زین  ار  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  ِجَرَف  دنتشگرب .  وا  زا  ترضح  نآ  هب  نیدقتعم  رتشیب  هکنیا  ات  تخادنا  ریخأت  هب  ردقنآ  دنوادخ 

 - تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  دندرگیمرب -  وا  زا  ترـضح  نآ  هب  نیدقتعم  رتشیب  هک  دزادنایم  ریخأت  هب 
ار ناگتـشرف  یلاـعت  دـنوادخ  هجرف ،  هَّللا  لّـجع  مئاـق  روهظ  هب  و  داد ؛ تراـشب  مالـسلا  هیلع  حون  روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  سیردا   ( . 514 ) 

مینک رکذ  ار  اـهنآ  میهاوخب  رگا  هک  دـنداد -  تراـشب  ار  شروهظ  هتـشذگ  ناربمغیپ  هکلب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ربـمغیپ و  داد و  تراـشب 
هکنانچ دوب -  ترضح  نآ  تازجعم  زا  یکی  نیا  و  دیسریم ،  ملاع  برغ  قرش و  هب  مالسلا  هیلع  حون  ياهادن  دوشیم . -  ینالوط  باتک 

يا دیوگیم :  دروآیمرب و  يدایرف  دتسیایم و  ماقم  نکر و  نیب  روهظ ،  ماگنه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  هدمآ . -  فیناصتلا  ةدبز  باتک  رد 
اب هدرک ،  هریخذ  نم  يرای  يارب  نیمز  يور  رب  ار  نانآ  روهظ ،  زا  شیپ  دـنوادخ  هک  یناسک  يا  و  نم ،  صاوخ  يا  نم و  نارادرـس  ابقن و 

اهـشرف و رب  اـهبارحم و  رد  هک  یلاـح  رد  دـسریم  اـهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يادـص  سپ  دـییآ .  نم  يوس  هب  تبغر  تساوخ و 
ادـص نآ  يوس  هب  و  دـسریم ،  شـشوگ  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دنونـشیم و  ار  وا  يادـص  همه  دایرف ،  کـی  اـب  و  دنـشاب ،  ناـشیاهباوختخر 
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زا لّضَفم  ثیدـح  رد  هکنانچ  دـنریگیم .  رارق  ماقم  نکر و  نیب  اهنآ  یگمه  هک  درذـگیمن  ندز  مه  رب  مشچ  کی  و  دـننکیم ،  تباجا 
 ( . 515 تسا (  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالسلا هیلع  سیردا  هب  تهابش 

هب دوشیم :  هتفگ  درب ؛ الاب  يدنلب  هاگیاج  هب  ار  وا  دنوادخ  هدوب ،  خونخا  شمان  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  حون  ردپ  ّدج  مالـسلا  هیلع  سیردا 
هب سیردا  تفگ :  هک  هدرک  لقن  دهاجم  زا  نایبلا  عمجم  رد  دـش .  هدرب  مشـش  نامـسآ  هب  هک  دوشیم  هتفگ  و  تفر ،  الاب  مراهچ  نامـسآ 

مراهچ و نامـسآ  نیب  دناهتفگ :  نارگید  و  هدرمن .  تسا و  هدنز  وا  و  دش ،  هدرب  نامـسآ  هب  یـسیع  هک  هنوگنامه  دش ،  هدرب  الاب  نامـسآ 
هب دـنوادخ  زین  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق   ( . 516 تسا (  هدـش  تیاور  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  ینعم  نیا  تسا .  هدـش  حور  ضبق  مـجنپ 

دروآرد زاورپ  هب  ار  وا  نامـسآ  ياضف  رد  هک  دـیناشن  ياهتـشرف  لاب  رب  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  سیردا  درب .  نامـسآ  هب  ییـالاو  هاـگیاج 
ماـما تفگ :  هک  هدرک  لـقن  دوـب ،  هتفگ  ثیدـح  وا  يارب  هک  یـسک  زا  ریمعیبا  نب  دـمحم  زا  شردـپ  زا  یمق  مـیهاربا  نـب  یلع  هکناـنچ 

رد ار  وا  و  دـیُرب ،  ار  شیاهلاب  درک و  بضغ  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  رب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعوبا 
تلاـسر هـب  ار  سیردا  دـنوادخ  نوـچ  و  دـنام ،  اـیرد  نآ  رد  دـنادیم  ادـخ  هـک  ینـالوط  یناـمز  سپ  دـنکفا ؛ اـیرد  ياـههریزج  زا  یکی 

دومرف سیردا  دنادرگرب .  ار  میاهلاب  دوش و  یضار  نم  زا  دنوادخ  نک  اعد  ادخ  ربمغیپ  يا  تفگ :  دمآ و  يو  دزن  هتشرف  نآ  تخیگنارب ، 
 ، دـش یـضار  وا  زا  دـنادرگ و  زاب  ار  هتـشرف  نآ  ياهلاب  دـنوادخ  و  دومن ،  تساوخرد  راگدرورپ  زا  هاگنآ  درک . ] مهاوخ  نینچ   ، ] يرآ : 

منک هاگن  توملا  کلم  هب  ات  يربب  الاب  نامسآ  هب  ارم  مراد  تسود  يرآ ؛ دومرف :  يراد ؟  یتجاح  ایآ  تفگ :  سیردا  هب  هتشرف  نآ  سپس 
دید ناهگان  هک  دیـسر  مراهچ  نامـسآ  هب  ات  درب  اهنامـسآ  هب  دوخ  ياهلاب  رب  تفرگرب و  ار  وا  هتـشرف  سپ  مرادن .  یگدـنز  وا  دای  اب  نوچ 

ناـکت ار  ترـس  ارچ  تفگ :  وا  هب  درک و  مالـس  توملا  کـلم  رب  سیردا  دـهدیم .  تکرح  بجعت  يور  زا  ار  دوـخ  رـس  توـملا  کـلم 
نیا هنوگچ  اراگدرورپ  متفگ :  منک ؛ حور  ضبق  مجنپ  مراهچ و  نامـسآ  نیب  ار  وت  هک  دومرف  رما  نم  هب  دـنوادخ  نوچ  تفگ :  یهدیم ؟ 

دصناپ رادقم  موس  نامـسآ  ات  مراهچ  نامـسآ  زا  تسا و  هار  لاس  دصناپ  رادقم  هب  مراهچ  نامـسآ  تظلغ  هکنآ  لاح  مهد و  ماجنا  ار  راک 
؟ ! تسا یندش  هنوگچ  نیا  تسا ،  بیترت  نیمه  هب  نآ  نیبام  نامسآ و  ره  و  تسا ،  لاس  دصناپ  زین  موس  نامسآ  تظلغ  تسا و  هار  لاس 

وا ام  و  ًاِّیلَع ؛ »  ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  دیامرفیم « :  دنوادخ  هک  تسا  نیمه  و  دومن .  حور  ضبق  مجنپ  نامسآ  مراهچ و  نامـسآ  نیب  ار  وا  سپس 
وا هک  دوشیم  هتفگ  و   ( . 517 تفگیم (  سرد  رایـسب  ياهباتک  هک  دندیمان  سیردا  ار  وا  تهج  نیدب  و  میدناسر .  يدنلب  هاگیاج  هب  ار 
درب اهنامسآ  هب  تفرگ و  دوخ  لاب  رب  سدقلا  حور  مه  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  تسا .  سابع  نبا  زا  يورم  لوق  نیا  و  تسا ،  هدنز  تشهب  رد 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  سپ  تسا :  هدمآ  مئاق  ترـضح  دالیم  باب  رد  هدـش ،  لقن  همیکح  زا  نیدـلا  لامک  باتک  رد  هک  یثیدـح  رد  . 

ار وا  هک :  دز  گناب  اهرتوبک  زا  یکی  هب  ماما  هاگنآ  دـندرکیم ،  زاورپ  شرـس  يالاب  اهرتوبک  هک  یلاح  رد  تفرگ ،  ار  شدـنزرف  مالـسلا 
يوریپ زین  اـهرتوبک  هیقب  درک ؛ زاورپ  نامـسآ  يوـس  هب  تفرگرب و  ار  وا  رتوـبک  نآ  نادرگرب .  اـم  هب  زور  لـهچ  ره  نـک و  ظـفح  رادرب و 

شدنزرف یسوم  ردام  هک  مراپسیم  یسک  هب  ار  وت  دومرفیم :  مالسلا )  هیلع  يرکسع  ماما  دمحموبا (  ترضح  هک  مدینـش  هاگنآ  دندرک . 
وت هب  يدوز  هب  تسا و  مارح  وا  رب  وت  ياهناتسپ  زا  زج  عاضر  هک  شاب  مارآ  دومرف :  وا  هب  ترضح  نآ  درک .  هیرگ  سجرن  درپس .  وا  هب  ار 

َنَزَْحت َو ال  اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهُِّما  یِلا  ُهانْدَدَرَف  دیامرفیم « :  لج  ّزع و  يادخ  دش ،  هدنادرگزاب  شردام  هب  یـسوم  هکنانچ  تشگ ،  دهاوخ  زاب 
نیا مدرک :  ضرع  دیوگ :  همیکح  دوشن .  نیگمغ  و  دـبای ،  ینـشور  شاهدـید  ات  میدـنادرگزاب  شردام  هب  ار  وا  ام  ماجنارـس  518 ؛ )  « ) 

 ) دنکیم تیبرت  ملع  هب  دـهدیم و  قیفوت  دـیدست و  ار  اهنآ  تسا .  ناماما  هب  لّکوم  هک  تسا  سدـقلا  حور  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  هدـنرپ 
هیلع رقاب  ترضح  زا  یثیدح  رد  هکنانچ  دنشکب -  ار  وا  دنتساوخیم  هک  یماگنه  دش ،  بیاغ  شموق  زا  مالسلا  هیلع  سیردا   ( . . . . 519
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هکنانچ دش .  بیاغ  دنشکب ،  ار  ترضح  نآ  دنتساوخیم  نانمشد  هک  یماگنه  روط ،  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسا . -  هدمآ  مالـسلا 
ناوریپ نایعیش و  هک  يّدح  هب  دیماجنا  لوط  هب  مالسلا  هیلع  سیردا  تبیغ  تشذگ .  ءاظ  فرح  رد  ترضح  نآ  رب  نانمـشد  ملظ  ثحب  رد 

راشف یتخس و  ياهتنم  هب  شنایعیش  هک  ییاج  ات  تسا  ینالوط  شتبیغ  زین  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  دندش .  عقاو  راشف  تّدش و  یتخس و  رد  وا 
ات دوب  دهاوخ  نینچ  امش  عضو  هتسویپ  دومرف :  هک  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  راحب  رد  دنوش .  عقاو  تّقـشم  و 

دناوتن سک  چیه  هک  دوش  رپ  متس  ملظ و  زا  يّدح  هب  نیمز  هاگنآ  دنـسانشن ،  ار  وا  مدرم  هک  دوش  دلوتم  یـسک  روج  هنتف و  نایم  رد  هکنیا 
نانچمه دزاس ،  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هک  دزیگنارب  نم  ترتع  زا  نم و  زا  يدرم  لج  ّزع و  دـنوادخ  سپـس  دربب ] ّقح  مان  و   ] دـیوگب هَّللا 

زا رپ  نیمز  هتبلا  دوـمرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  و   ( . . . . 520 دنـشاب (  هدرک  متـس  ملظ و  زا  رپ  ارنآ  وا  زا  لبق  هک 
طسق و زا  رپ  ار  نآ  هک  دروآیم  ار  حلاص  یموق  دنوادخ  سپـس  دـیوگن :  هَّللا  هنایفخم -  زج  یـسک -  هک  ییاج  ات  دوشیم ،  روج  ملظ و 

لوط هب  مالـسلا  هیلع  سیردا  تبیغ  یتقو  تشذگ .  لیالد  یـضعب  ءاف  فرح  رد  و  روج .  ملظ و  زا  تسا  هدـش  رپ  هکنانچ  دـنیامن ،  لدـع 
درک رود  نانآ  زا  ار  يدب  تّدش و  تخاس و  رهاظ  ار  وا  مه  لاعتم  دنوادخ  دنتشگزاب ؛ ادخ  يوس  هب  دندرک و  قافتا  هبوت  رب  مدرم  دیماجنا 

وا یلاعت  يادخ  دنشاب ،  هتـشاد  شیرای  رب  یعطق  میمـصت  دننک و  قافتا  هبوت  رب  مدرم  رگا  هک  تسا ،  روط  نیمه  زین  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  . 
روهظ مالـسلا  هیلع  سیردا  هک  یماگنه  دمآ . -  دهاوخ  هراب  نیا  رد  یبلاطم  متـشه  شخب  رد  هَّللا  ءاش  ْنِا  هک  تخاس - .  دهاوخ  رهاظ  ار 
يارما ناهاشداپ و  دوش ،  رهاظ  هاگره  هک  تسا ،  نینچ  زین  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق  دـندش .  میلـست  وا  يارب  مدرم  رگمتـس و  هاـشداپ  درک ، 

ياهباتک هب  دیبای  عالطا  سیردا  لاوحا  رب  نیا  زا  شیب  دیهاوخب  رگا  دنروآیم .  دورف  رس  دنورگیم و  ترـضح  نآ  هب  ملاع  مدرم  رابج و 
زاب یلصا  روظنم  زا  مینک  رکذ  یبلاطم  هراب  نیا  رد  نیا  زا  شیب  رگا  ام  دینک .  هعجارم  بولقلا  تایح  راحب و  نیدلا و  لامک  دننام  یلصفم 

 . دنادرگ روشحم  دوخ  يایلوا  اب  ار  ام  دنوادخ  هکنآ  دیما  مینکیم ،  افتکا  رادقم  نیمه  هب  اذل  مینامیم ، 

مالسلا هیلع  دوه  هب  تهابش 

هدمآ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدـلا  لامک  باتک  رد  داد .  تراشب  ار  شروهظ  مالـسلا  هیلع  حون  و  تسا ،  رباع  مالـسلا  هیلع  دوه  مان 
دوب دهاوخ  یتبیغ  نم  زا  سپ  هک  دینادب  تفگ :  دناوخارف و  ار  دوخ  ناوریپ  نایعیـش و  دـش ،  کیدزن  حون  تافو  هک  یماگنه  دومرف :  هک 

یـشیاشگ امـش  رب  دوشیم  هدیمان  دوه  هک  منادـنزرف  زا  ياهدـننک  مایق  هلیـسو  هب  لج  ّزع و  دـنوادخ  هتبلا  و  دـنوشیم ،  رهاظ  اهتوغاط  هک 
هلیسو هب  ار  امـش  نانمـشد  وا  روهظ  ماگنه  دنوادخ  و  تسا ،  نم  هیبش  قالخا  تقلخ و  رد  و  دراد ،  راقو  هنیکـس و  تبیه و  وا  دناسریم . 

تواسق ار  ناشرتشیب  لد  دش و  ینالوط  اهنآ  رب  تّدم  هکنیا  ات  دندوب ،  دوه  مایق  روهظ و  بقارم  رظتنم و  هتسویپ  سپ  دنکیم .  كاله  داب 
و دوب ،  هدرک  رپ  ار  ناشدوجو  يراتفرگ  الب و  دندوب و  هدش  دیمون  هکنآ  زا  دعب  داتسرف ،  ار  دوه  شربمغیپ  لاعتم  دنوادخ  سپـس  تفرگ . 

ٍءیَش ْنِم  ُرَذَت  ام  تسا « :  هدرک  فیصوت  نینچ  نآرق  رد  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  يداب  دندش ،  كاله  عفن  نودب  داب  هلیـسو  هب  نانمـشد 
رب تبیغ  هاگنآ  تخاس .  هدش  كاخ  ناوختسا  نوچمه  ار  نآ  هکنآ  رگم  تشذگن  يزیچ  چیه  رب  521 ؛ )  میمَّرلاَک ( »  ُْهتَلَعَج  ّاِلا  ِْهیَلَع  َْتتَا 

هدژم شراوگرزب  ناردـپ  تاّیـصوصخ ،  مامت  اب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق   ( . 522 تشگ (  رهاظ  مالـسلا  هیلع  حـلاص  هکنیا  ات  دـش  عقاو  وا 
هلیـسو هب  ار  نیرفاک  لج  ّزع و  دنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  دوه  تشذگ .  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  دناهدومرف ،  نایب  ار  شروهظ  تبیغ و  و  دناهداد ، 

ّاِلا ِْهیَلَع  َْتتَا  ٍءیَش  ْنِم  ُرَذَت  ام  ِمیقَْعلا  َحیِّرلا  ُمْهیَلَع  اْنلَسْرأ  ذإ  دیامرفیم « :  دنوادخ  هکنانچ  داتـسرف  اهنآ  رب  ار  میظع  داب  و  درک ،  كاله  وا 
ناوختـسا نوچمه  ار  نآ  هکنیا  رگم  تشذـگن  يزیچ  چـیه  رب  هک  میداتـسرف  ناراـبیب  يدابدـنت  ناـنآ  رب  هک  523 ؛ )  میمَّرلاَـک ( »  ُْهتَلَعَج 

دوبان یهایـس  داب  هلیـسو  هب  ار  نیرفاک  زا  یعمج  وا  دوجو  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نانچ  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  تخاـس .  هدـش  كاـخ 
 - . دمآ دهاوخ  هَّللا  ءاش  ْنِا  زین  ترضح  نآ  ياهادن  ثحب  رد  و  تشذگ ،  لّضفم  تیاور  رد  هکنانچ  دنکیم - . 
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مالسلا هیلع  حلاص  هب  تهابش 

لامک رد  هکنانچ  دـندرک ،  راکنا  ار  وا  يریثک  هدـع  تشگزاب ،  اـهنآ  يوس  هب  هکنآ  زا  سپ  دـش و  بیاـغ  شموق  زا  مالـسلا  هیلع  حـلاص 
نانآ زا  هک  يزور  دش ،  بیاغ  شموق  زا  یتّدم  مالـسلا  هیلع  حلاص  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  زا  نیدـلا 

نامدرم نایم  رد  کبـس و  شیاههنوگ  تشاد ؛ ياهتفخ  مکـش  هوبنا و  شیر  دوب ؛ مادـنا  شوخ  لـکیه و  شوخ  لاـسنایم و  تفاـی ،  تبیغ 
و رفاک ،  رکنم و  هفیاط  کی  دـید :  هفیاط  هس  رب  ار  اهنآ  و  دنتخانـشن ،  شتروص  هب  ار  وا  تشگزاب  شموق  هب  هک  یماگنه  دوب .  ـالاب  ناـیم 

توعد ار  دـندوب  دـیدرت  کش و  لها  هک  هفیاط  نآ  لوا ،  دنتـشاد .  نامیا  نیقی و  موس  هفیاط  و  دـندوب ،  دـیدرت  کش و  لها  رگید  هفیاط 
؛ تسا رازیب  وت  زا  دنوادخ  دنتفگ :  و  دندنار ،  و  دنداد ،  مانشد  و  دندرک ،  بیذکت  ار  وا  اهنآ  متـسه .  حلاص  نم  تفگ :  نانآ  هب  و  درک ، 
وا زا  یهجو  نیرتدب  هب  دنتفریذپن و  وا  زا  یلو  دومرف ،  توعد  ار  اهنآ  و  دـمآ ،  نیرفاک  نیرکنم و  دزن  سپـس  دوبن .  وت  تروص  هب  حـلاص 

دیدرت ام  هک  نوچ  یتسه ،  حلاص  وت  مینادب  هک  وگب  ياهناشن  دنتفگ :  متـسه .  حلاص  نم  تفگ :  دـمآ و  موس  هفیاط  دزن  هاگنآ  دـندیمر . 
هب ار  مئاق  ياههناشن  نامدوخ  نایم  رد  ام  دروآیمرد ،  دهاوخب  هک  لکـش  ره  هب  ار  سک  ره  تسا ؛ راگدیرفآ  یلاعت  دـنوادخ  هک  میرادـن 

ققحم ام  رب  ینامسآ  ربخ  کی  هلیسو  هب  نآ  تحـص  دشاب و  مولعم  ام  يارب  دیایب  هاگره  هکنیا  ات  میاهدرک  یـسررب  هداد و  عالطا  رگیدکی 
ام ار  بلطم  نیمه  ییوگیم ؛ تسار  دنتفگ :  مدروآرب .  امش  يارب  ار  رتش  هک  متـسه  حلاص  نامه  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  حلاص  ددرگ . 

هچنآ دنوادخ و  هب  ام  دنتفگ :  امش .  رگید  زور  دیماشآیم و  بآ  وا  زور  کی  دومرف :  تسیچ :  نآ  ياههناشن  میدرکیم ؛ یـسررب  مه  اب 
انامه 524 ؛ )  ِهِّبَر ( »  ْنِم  ٌلَسُْرم  ًاِحلاص  َّنا  دیامرفیم « :  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  تسا  اجنیا  میراد .  نامیا  ياهدروآ  وا  بناج  زا  وت 

وا هچنآ  هب  اـم  525 ؛ )  َنُونِمُْؤم ( »  ِِهب  َلِسُْرا  اِمب  اَّنِا  دـنتفگ « :  نامیا  نیقی و  لـها  و  تسا .  هدـش  هداتـسرف  شراـگدرورپ  يوس  زا  حـلاص 
؛ )  526 َنوُِرفاک ( »  ِِهب  ُْمْتنَمآ  يذَّلِاب  اَّنِا  دنتفگ « :  دنـشاب -  ناگدننک  کش  هک  دندرک -  ربکت  هک  یناسک  و  میراد .  نامیا  هدـش  هداتـسرف 

؟  دـشاب هاگآ  حـلاص  هب  هک  دوب ،  مه  یملاع  اهنآ  نایم  نامز ؛ نآ  ایآ  دـیوگ :  يوار  میاهدـیزرو .  رفک  دـیاهدروآ  نامیا  امـش  هچنآ  هب  ام 
تفه اهنت  مدرم  نآ  دنک ،  يربهر  دنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دراذـگب  یملاع  نودـب  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  دـنوادخ  دومرف : 

ّزع يادخ  نید  مه  لاح  نامه  رد  هک  دندرب ،  رـس  هب  دنتخانـشیمن  ار  یماما  هک  تریح  لاح  رد  اهنآ ،  نایم  زا  حلاص  جورخ  زا  سپ  زور 
هیلع مئاق  لَثَم  انامه  و  دندش ،  عمج  شنوماریپ  دش ،  رهاظ  مالسلا  هیلع  حلاص  نوچ  و  دندوب ،  دحتم  مه  اب  و  دنتشاد ،  رایتخا  رد  ار  لج  و 
هدش يراج  حـلاص  رب  هچنآ  دوب .  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  حـلاص  دـننام  مه  مالـسلا  هیلع  مئاق  يرآ ؛  ( . 527 تسا (  حـلاص  ِلَثَم  زین  مالـسلا 
لهچ زا  رتمک  یناوج  تروص  هب  دـنکیم ،  روهظ  ینالوط  يرمع  زا  سپ  يریپ و  نس  رد  هکنآ  اب  دوشیم .  يراج  وا  رب  تساـک  مکیب و 

دنوش و رکنم  نوچ  و  دنکیم ،  توعد  ار  راکنا  کش و  لها  راکنا .  و  کش ؛ نیقی ؛ لها  دوب :  دنهاوخ  هتسد  هس  رب  زین  مدرم  تسا .  لاس 
اهنیا مامت  رد  و  دننکیم .  تعیب  وا  اب  سپ  دهدیم ،  هئارا  اهنآ  هب  هک  دـنهاوخیم ،  هناشن  وا  زا  نیقی  لها  و  دـشکیم ،  ار  اهنآ  دـننک  یفن 

 - . یلاعت هَّللا  ءاش  ْنِا  دروآ -  میهاوخ  ًادعب  ار  رگید  یضعب  میدروآ و  رتشیپ  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسه  یتایاور 

مالسلا هیلع  میهاربا  هب  تهابش 

رد مالـسلا  هیلع  میهاربا  دوب .  یفخم  شتدالو  لمح و  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  دوب .  هناـیفخم  شتدـالو  لـمح و  نارود  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
دـشر هام  کی  رد  نارگید  هک  تشاد  دشر  ردقنآ  هتفه  کی  رد  و  دننکیم ،  دشر  هتفه  کی  رد  نارگید  هک  درکیم  دشر  يردق  هب  زور 

 - ) تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچ  دنراد - ،  دشر  لاس  کی  رد  نارگید  هک  يرادقم  هب  هام  کی  رد  و  دنیامنیم ، 
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هناخ هب  زور  لهچ  تشذـگ  زا  سپ  تفگ :  هک  هدـمآ  اهنع  هَّللا  یـضر  همیکح  ربخ  رد  هکنانچ  دوب ،  نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق   ( . 528
وا زا  دوریم ،  هار  هناخ  رد  هک  مدـید  ار  نامزلا  بحاص  میالوم  هاگان  هک  مدـش  دراو  مالـسلا )  هیلع  يرکـسع  ماـما  دـمحموبا (  ترـضح 

ضرع لج .  ّزع و  دـنوادخ  دزن  یمارگ  دولوم  تسا  نیا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  دـمحموبا  ترـضح  مدـیدن ،  رتحیـصف  رتيورابیز و 
کی رد  ایـصوا  هورگ  ام  هک  یتسنادن  رگم  نم ،  همع  يا  دومرف :  منیبیم ! وا  رد  ار  عضو  نیا  نم  تسا و  هزور  لهچ  نم  ياقآ  يا  مدرک : 

 ) مینکیم دشر  نارگید  لاس  کی  رادـقم  هب  هام  کی  رد  نارگید و  هام  کی  رادـقم  هب  هتفه  کی  رد  نارگید و  هتفه  کی  رادـقم  هب  زور 
 « ِهَّللا ِنُْود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  َو  ْمُُکلِزَتْعَا  َو  هدومرف « :  وا  زا  لقن  هب  لج  ّزع و  دنوادخ  دیزگ .  تلزع  مدرم  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا   ( . . . . 529

نیع فرح  رد  هک  هتـسج  لازتـعا  مدرم  زا  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  مریگیم .  هراـنک  دـیتسرپیم  دـنوادخ  ریغ  هـچنآ  امـش و  زا  و  530 ؛ )  ) 
هک یماگنه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تسا .  هتـشاد  تبیغ  ود  زین  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  تسا .  هتـشاد  تبیغ  ود  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تشذگ . 

دهاوخ دـنک  مایق  هک  یماگنه  ار  هماج  نامه  زین  هجرف  هَّللا  لجع  مئاق  دروآ .  تشهب  زا  ياهماـج  شیارب  لـیئربج  دـش ،  هدـنکفا  شتآ  رد 
 . هن متفگ :  دوب ؟  هچ  فسوی  هماج  ینادیم  ایآ  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  زا  نیدـلا  لامک  باتک  رد  دیـشوپ . 
اب سپ  دیناشوپ ،  وا  رب  دروآ و  ار  یتشهب  ياههماج  زا  یکی  مالسلا  هیلع  لیئربج  دنتخورفا ،  شتآ  مالسلا  هیلع  میهاربا  يارب  یتقو  دومرف : 

و تخیوآ ،  قاحـسا  رب  داد و  رارق  يدـنب  وزاب  رد  ار  نآ  دیـسر ،  شتاـفو  ماـگنه  نوچ  و  درکیمن ،  رثا  وا  هب  يدرـس  یمرگ و  هماـج  نآ 
رب ات  دوب  وا  يوزاب  رد  نیا  و  تخیوآ ،  وا  رب  ار  نآ  بوقعی  دش  دلوتم  فسوی  هک  یماگنه  و  تخیوآ ،  بوقعی  رب  ار  نآ  ًادعب  مه  قاحسا 

و دینـش ،  ار  نآ  يوب  بوقعی  تخاس ،  نوریب  دـنبوزاب  زا  ار  نهاریپ  نآ  مالـسلا  هیلع  فسوی  هک  یماـگنه  و  تشذـگ ،  هچنآ  تشذـگ  وا 
ار فسوی  يوـب  نم  اـنامه  531 ؛ )  ِنوُدِّنَُفت ( »  ْنَا  ـالَْول  َفُـسُْوی  َحـیر  ُدِـجَال  ّینِا  هدوـمرف « :  وا  زا  تیاـکح  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نـیمه 

سپ موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دوب .  هدـش  لزان  تشهب  زا  هک  تسا  ینهاریپ  نامه  نیا  دـیهدن .  تبـسن  یلقع  مک  هب  ارم  رگا  مونـشیم 
هک يربمغیپ  ره  دومرف :  سپـس  دیامن .  جورخ  هک  یماگنه  تسام  مئاق  هارمه  نهاریپ  نآ و  لها  هب  دومرف :  دـسریم ؟  هک  هب  نهاریپ  نیا 

همالع لضاف  هک  یثیدح  اب  ربخ  نیا  میوگیم :   ( . 532 تسا (  هدیسر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هب  دوب ،  ثراو  ار  يزیچ  ای  یملع 
قداص ماما  ترضح  زا  بیعش ،  نب  بوقعی  زا  دوخ ،  دنس  هب  تسا :  نینچ  ثیدح  درادن .  یتافانم  هدرک  لقن  ینامعن  زا  راحب  رد  یسلجم 

ترـضح نآ  سپ  يرآ .  مدرک :  ضرع  مهد ؟  ناشن  وت  هب  دزیخاپب  نآ  رد  هک  ار  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق  هماج  اـیآ  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع 
 . تسا دولآ  نوخ  شپچ  نیتسآ  مدید  درک .  زاب  ار  نآ  و  دروآ ،  نوریب  یـسابرک  نهاریپ  نآ  زا  و  دوشگ ،  ار  نآ  و  تساوخ ،  ار  ياهبعج 

دوب هدیشوپ  ار  نآ  دید  تبرض  شیولج  ياهنادناد  هک  يزور  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  نهاریپ  نامه  نیا  دومرف :  سپس 
نآ سپـس  مداهن .  تروص  رب  مدیـسوب و  ار  نوخ  نآ  نم  دـنکیم .  ماـیق  و  دراد ،  نت  رب  ار  نهاریپ  نیمه  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  و  ، 

لمتحم و  دـشوپب ،  تاـقوا  یـضعب  رد  ار  نهاریپ  ود  نیا  زا  کـی  ره  دراد  لاـمتحا  هک  اریز   ( . 533 تشادرب (  درک و  اـت  ار  نآ  ترـضح 
درادن تحارـص  لوا  ثیدح  رد  هک  اریز  نآ ،  دننام  ای  دشاب  هتـسب  شیوزاب  رب  و  هتـشاد ،  دوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نهاریپ  هک  تسا 
بـصن شیاج  رد  ار  دوسالا  رجح  درک و  اـنب  ار  هبعک  هناـخ  مالـسلا :  هیلع  میهاربا  ُِملاـْعلا .  ُهَّللا  َو  دـشاب ،  هدیـشوپ  ار  نآ  ترـضح  نآ  هک 

؛ )  534 ُمیلَْعلا ( »  ُعیمَّسلا  َْتنَا  َکَّنِا  اَّنِم  ْلَّبَقَت  انَّبَر  ُلیعمِْسا  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیهاْربِا  ُعَفْرَی  ْذِا  َو  دیامرفیم « :  لج  ّزع و  دنوادخ  دومرف . 
اناد ياونش  وت  انامه  هک  ریذپب  ام  زا  اراگدرورپ  هک  دندرب  الاب  ار  هبعک ]  ] هناخ ياههیاپ  لیعامـسا  زین  میهاربا و  هک  یماگنه   [ روآ دای  هب   ] و

دنوادخ دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا )  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما (  ود  زا  یکی  زا  ریـشب ،  نب  ۀبقع  زا  نآ ،  ریغ  ناهرب و  رد  و  یتسه . 
 ، دهد هئارا  ار  ناشکسانم  تدابع و  لحم  مدرم  هب  و  دیامن ،  انب  ار  نآ  ياههیاپ  دزاسب و  ار  هبعک  هناخ  هک  داد  روتسد  میهاربا  هب  لج  ّزع و 

هیلع رقاب  ترـضح  دندیـسر .  دوسالا  رجح  هاگیاج  هب  ات  دـنتخاسیم  قاس  کی  رادـقم  هب  زور  ره  ار  هبعک  هناـخ  لیعامـسا  میهاربا و  سپ 
نآ داد و  میهاربا  هب  ار  دوسـالا  رجح  هاـگنآ  يراد .  یتناـما  نم  دزن  وـت  هک  درک  ادـن  ار  وا  سیبـقوبا  هوـک  اـجنیا  رد  سپ  دوـمرف :  مالـسلا 

قداص هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  راحب  رد  دراد .  ار  نآ  دـننام  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق   ( . 535 درک (  بصن  شدوخ  ياـج  رد  ار  نآ  ترـضح 
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ماقم دناسرب و  نآ  ساسا  هب  ات  دـنکیم  مدـهنم  ار  مارحلا  دجـسم  دزیخاپب ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع 
هک تسا  يورم  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  زا  جـئارخ ،  رد  و   ( . . . . 536 دـنادرگیمزاب (  هدوب  نآ  رد  هک  ییاج  هب  ار  میهاربا 

شهاگیاج هب  ار  دوسالا  رجح  هطمارق  دوب  انب  لاس  نآ  مدیـسر .  دادغب  هب  جح  هب  فّرـشت  دصق  هب  تفه  یـس و  دصیـس و  لاس  رد  تفگ : 
هک اریز  مبای ،  تسد  دنکیم  بصن  شدوخ  ياج  رد  ار  دوسالارجح  هک  یسک  هب  هک  دوب  نآ  يارب  نم  شـشوک  نیرتشیب  و  دننادرگزاب ، 

نیز ماما  جاّجَح ،  نامز  رد  هکنانچ  دـیامن -  بصن  دوخ  ياج  هب  دـناوتیمن  یـسک  ناـمز  تّجح  زج  ار  نآ  هک  مدوب  هدـناوخ  اـهباتک  رد 
لاح نآ  اب  و  مدیـسرت ،  دوخ  رب  نآ  زا  هک  مدـش  راـچد  يدـیدش  يراـمیب  هب  یلو  داد -  رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا 

 . مدرپس وا  هب  هدرک  رهم  ار  نآ  متشون و  ياهمان  اذل  دنکیم ،  رفس  هّکم  هب  ماشه  نبا  هک  متـسنادیم  و  مهد ،  همادا  دوخ  رفـس  هب  متـسناوتن 
هک تسا  نیا  رب  نم  یعـس  متفگ :  ماشه  نبا  هب  و  هن ؟  ای  تسا  يرامیب  نیا  رد  نم  گرم  ایآ  هک  مدوب  هدیـسرپ  مرمع  تدم  زا  همان  نآ  رد 
 : دیوگ ماشه  نبا  مدناوخ .  ارف  راکنیا  يارب  ار  وت  نم  دسرب ؛ دـنکیم  بصن  شدوخ  ياج  هب  ار  دوسالارجح  هک  یـسک  تسد  هب  همان  نیا 

مـشاب ییاج  دنراذگب  نّیعم  تقو  نآ  رد  هک  مداد  یلوپ  مرح  ماّدخ  هب  دیـسر ،  ارف  دوسالارجح  يراذـگیاج  عقوم  مدیـسر و  هّکم  هب  یتقو 
تـساوخ سک  ره  مدـید  دـنزاس ،  رود  نم  زا  ار  تیعمج  ماحدزا  اـت  مدرک  هارمه  دوخ  اـب  ار  اـهنآ  و  تسیک ،  نآ  هدـننک  بصن  منیبب  هک 

نآ دمآ ؛ تروص  شوخ  نوگمدنگ و  یناوج  سپ  داتفایم .  تفاییمن و  رارق  دوسالارجح  تسناوتیمن و  دـنک  بصن  شیاج  رد  ار  رجح 
و دش ،  دنلب  نآ  رطاخ  هب  مدرم  ياهدایرف  دوب ،  هدشن  هدـنک  اجنآ  زا  ًالـصا  راگنا  هک  دـش  دـنب  نانچ  نآ  داد ،  رارق  شیاج  رد  تفرگ و  ار 

لایخ هک  مدزیم  رانک  پچ  تسار و  زا  ار  مدرم  متفر ،  شلاـبند  هب  متـساخرب  دوخ  ياـج  زا  نم  دوش  جراـخ  برد  زا  هک  تفر  ناوج  نآ 
ّینأت و اب  وا  متفریم و  تعرـس  هب  نم  دش ،  ادج  مدرم  زا  ات  متفرگیمن  وا  زا  مشچ  نم  دندوشگیم و  هار  وا  يارب  مدرم  ماهناوید .  دندرک 

يراد دوخ  اب  هچنآ  دومرف :  و  تشگرب ،  نم  تمـس  هب  دـیدیمن ،  ار  وا  یـسک  نم  زا  ریغ  هک  دیـسر  ییاـج  هب  نوچ  و  تفریم ،  شمارآ 
یگرم تسین و  وت  رب  یـسرت  يرامیب  نیا  زا  هک  وگب  وا  هب  دومرف :  دنک  یهاگن  نآ  هب  هکنیا  نودـب  مدرک ،  میدـقت  ار  همان  نم  روآ .  شیپ 

دوخ لاح  هب  ارم  منک ،  تکرح  اـج  زا  متـسناوتیمن  و  دز ،  هقلح  ممـشچ  رد  کـشا  دـسریم .  لاـس  یـس  زا  سپ  تسا  نآ  زا  راـچان  هک 
مساقلاوبا ارجام  نآ  زا  لاس  یـس  زا  سپ  دیازفایم :  يوار  تفگ .  میارب  ماشه  نبا  ار  نایرج  نیا  دیوگیم :  مساقلاوبا  تفر .  تشاذگ و 

سرت نیا  دنتفگ :  وا  هب  تشاد .  راک  نیا  رد  یبیجع  تیّدـج  و  تشون ،  ار  شاهمانتیـصو  درک ،  یگدیـسر  دوخ  روما  هب  سپ  دـش ،  رامیب 
يرامیب نامه  رد  و  مدش .  هدیناسرت  هک  تسا  یلاس  نامه  نیا  داد :  باوج  دراذـگب ؟  ّتنم  وت  تمالـس  هب  دـنوادخ  میراودـیما  تسیچ ؟ 

دوخ باتک  رد  لـج  ّزع و  يادـخ  داد .  تاـجن  شتآ  زا  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا   ( . 537 دنک (  شتمحر  دـنوادخ  تشذـگرد . 
هب زین  مالسلا  هیلع  مئاق  شاب .  تمالـس  درـس و  میهاربا  رب  شتآ  يا  538 ؛ )  َمیهاْربِا ( »  یلَع  ًامالَـس  َو  ًادَْرب  ینوُک  ُران  ای  انُلق  دـیامرفیم « : 
 : دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفوک  دـیز  نب  دـمحم  زا  اـهباتک  زا  یـضعب  رد  هکناـنچ  دـش .  دـهاوخ  بیترت  نیمه 

هیلع لیلخ  میهاربا  ترـضح  هزجعم  و  دـیآیم ،  ترـضح  نآ  دزن  ناهفـصا  زا  یـصخش ،  دـنکیم ،  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه 
ِهِدَِیب يذَّلا  َناْحبُـسَف  دـناوخیم « :  ار  هیآ  نیا  دـنزورفارب و  یمیظع  شتآ  هک  دـهدیم  روتـسد  بانج  نآ  سپ  دـنکیم ؛ اضاقت  ار  مالـسلا 

وا يوس  هب  و  تسوا ؛ تسد  رد  زیچ  همه  ماـمز  تیکلاـم و  هک  يدـنوادخ  تسا  هّزنم  سپ  539 ؛ )  َنوُعَجُْرت ( »  ِْهَیِلا  َو  ٍءیَـش  ِّلُک  ُتوُکَلَم 
دنکیم راکنا  ار  هزجعم  نیا  نوعلم  درم  نآ  دیآیم .  نوریب  نآ  زا  تمالس  هب  هاگنآ  دوشیم و  شتآ  لخاد  سپس  دیوشیم .  هدنادرگزاب 

یسک يازج  نیا  دیامرفیم :  و  دنازوسیم .  دریگیم و  ار  درم  دهدیم  روتسد  شتآ  هب  ترـضح  نآ  سپ  تسا .  رحـس  نیا  دیوگیم :  و 
 : » دیامرف دنوادخ  دناوخ .  ارف  دنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دیامن .  راکنا  ار  نمحرلا  تّجح  نامّزلا و  بحاص  هک  تسا 

مالـسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  ناهرب  رد  و  نک .  یمومع  توعد  مالعا و  جـح  هب  مدرم  رد  و  540 ؛ )  ِّجَْـحلِاب ( »  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَا  َو 
هک دومرف  رما  ار  امش  دنوادخ  متسه ؛ هَّللا  لیلخ  میهاربا  نم  مدرم ؛ يا  تفگ :  دز و  گناب  جح  هب  مدرم  نایم  رد  میهاربا  دومرف :  هک  تسا 

هدرک تباجا  ار  میهاربا  تمایق -  زور  ات  دوریم -  جـح  هب  سک  ره  و  دـیهد .  ماجنا  ار  جـح  امـش  سپ  دـیروآ ،  ياجب  ار  هناخ  نیا  جـح 
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بلاـطم تشذـگ و  لاد  فرح  رد  یبلاـطم  ًـالبق  هکناـنچ  دـنکیم ،  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق   ( . 541 تـسا ( 
 . دمآ دهاوخ  هَّللا  ءاش  ْنِا  زین  يرگید 

مالسلا هیلع  لیعامسا  هب  تهابش 

هدژم يرابدرب  رسپ  هب  ار  وا  سپ  542 ؛ )  ٍمیلَح ( »  ٍمالُِغب  ُهانْرَّشَبَف  دومرف « :  هکنانچ  داد ،  تراشب  مالسلا  هیلع  لیعامسا  تدالو  هب  دنوادخ 
همئا ربمغیپ و  نینچمه  و  تشذـگ .  موس  شخب  رد  هکنانچ  تسا ،  هداد  تراشب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـیق  تدـالو و  هب  دـنوادخ  میداد . 
یلع نب  لیعامسا  زا  راحب  یلولا و  ةرصبت  ياهباتک  رد  هچنآ  دنکیم  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  و  دناهداد ،  تراشب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
مداخ هب  ترـضح  نآ  مدوب ؛ شتمدـخ  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  توف  ضرم  رد  يزور  تفگ :  هک  هدـمآ  هللا  همحر  یتخبون 

ار يرکـسع  نسح  ماـما  مالـسلا و  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  رازگتمدـخ  مه  نآ  زا  شیپ  هبون و  لـها  هک  ياهرهچ  هایـس  مـالغ  دـیقع - ،  دوخ 
یکطصم بآ  ندش  مهارف  زا  سپ  درک و  تعاطا  دیقع  ناشوجب .  نم  يارب  یکطـصم  بآ  يردق  دیقع ،  يا  دومرف :  دوب -  هدرک  گرزب 

تسد یلو  دماشایب ،  تساوخ  تفرگ و  ار  فرظ  ترضح  دروآ .  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  نآ  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  ردام  لقیـص  ، 
رد یکدوک  دـید  یهاوخ  وش ،  قاتا  لخاد  دومرف :  دـیقع  هب  و  داهن ،  نیمز  ار  نآ  هاـگنآ  دروخ .  شنینزاـن  نادـند  هب  دـیزرل و  شکراـبم 
 ، متفر قاتا  نوردنا  هب  كدوک  نآ  ندروآ  يارب  هک  یماگنه  تفگ :  دیقع  دیوگ :  یتخبون ]  ] لهسوبا روایب .  نم  دزن  ار  وا  تسا ،  هدجس 
 . درک هاتوک  ار  شزامن  وا  مدرک .  مالس  نم  تسا .  هتفرگ  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هباّبس  تشگنا  تسا و  هدجـس  لاح  رد  یکدوک  مدید 

دروآ شردپ  دزن  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  دمآ  لقیص  شردام  عقوم  نیا  رد  ییآرد ،  شتمدخ  هب  هک  دبلطیم  ار  امش  اقآ  مدرک :  ضرع 
نایم هاتوک و  شرـس  ياهوم  دیفـس ،  ّرد  ناـسب  شگنر  مدـید  درک ،  مالـس  دیـسر ،  ترـضح  نآ  تمدـخ  هک  یعقوم  دـیوگ :  لهـسوبا  . 

هب ار  بآ  نیا  منادناخ ،  ياقآ  يا  تفگ :  درک و  هیرگ  داتفا  وا  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مشچ  نوچ  دوب ،  هداشگ  شیاهنادند 
نآ ات  دُرب  کیدزن  شردپ  ناهد  هب  تشادرب و  ار  یکطـصم  بآ  فرظ  درک و  تعاطا  هداز  اقآ  موریم .  مراگدرورپ  يوس  هب  هک  هدب  نم 
نآ سپ  درتسگ ،  ماما  ناماد  رد  ياهلوح  كدوک  نآ  دیزاس ،  هدامآ  زامن  يارب  ارم  دومرف :  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سپـس  دیـشون .  ار 

نامّزلا بحاص  هک  مهدیم  هدژم  وت  هب  دنزرف  يا  دومرف :  هاگنآ  دیشک ،  حسم  ار  شیاپ  ود  رس و  ترضح  نآ  داد و  وضو  ار  ردپ  كدوک 
یلع دنزرف  نسح  دنزرف  د )  م -  ح -  م -  وت (  ياهدـش و  دـلوتم  نم  زا  ینم ،  نیـشناج  دـنزرف و  وت  ییوت ،  نیمز  يور  رد  ادـخ  تّجح  و 

مالـسلا مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  دـنزرف  رفعج  دـنزرف  یـسوم  دـنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف 
تراشب وت  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  و  یتسه ،  نیرهاط  همئا  متاخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لسن  زا  یـشابیم 

 ، داـب تیبـلا  لـها  رب  دـنوادخ  دورد  تسا ،  هداد  ربـخ  نم  هب  وت  نیرهاـط  ناردـپ  زا  مردـپ  ار  بلطم  نیا  هتفگ ،  ار  وـت  هینک  ماـن و  هداد و 
تفگ تایح  دوردب  مالسلا  امهیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  ماما  عقوم  نامه  دومرف و  ار  نخس  نیا  تسا .  تمظعاب  هدوتـس  نامراگدرورپ 

لاس لوالا  عیبر  متشه  تفرگ  تروص  ندش  مومسم  رثا  رب  هک  ترـضح  نآ  تافو  دیوگ :  ّفلؤم   ( . 543 نیعمجا (  مهیلع  هَّللا  تاولص  . 
نیمز زا  مزمز  همـشچ  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  هیلع .  هَّللا  تاولـص  دوب ،  لاس  تشه  تسیب و  شفیرـش  رمع  دش و  عقاو  تصـش  تسیود و 

یسوم هب  ترضح  نآ  تهابش  ثحب  رد  هکنانچ  دیشوج -  دهاوخ  شیارب  تخس  ِگنـس  زا  بآ  زین  مالـسلا ،  هیلع  مئاق  دیـشوج .  شیارب 
رطاخلا هیبنت  باتک  زا  راحب  رد  هکناـنچ  تسا .  هدیـشوج  راوگرزب  نآ  يارب  نیمز  زا  بآ  زین  راـب  نیدـنچ  و  دـمآ -  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع 

یـساسقا هزمح  دنزرف  یلع  نب  نسح  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  امن  دـنزرف  یلع  نب  یلع  زا  ینیـسح  يولع  یـضیرع  میهاربا  نب  یلع  لجازا 
دـهز و هب  هک  دوب  هفوک  رد  يوـشتخر  يدرمریپ  هک :  درک  فـیرعت  اـم  يارب  يوـلع  ینیادـم  یلع  دـنزرف  رفعج  نب  یلع  فیرـش  هناـخ  رد 

مردـپ سلجم  رد  نم  هک  اهزور  زا  یکی  رد  تفریم .  ناکین  رابخا  راثآ و  یپ  رد  هتـسویپ  و  دوب ،  فوصوم  تلزع  تداـبع و  ییاـسراپ و 
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هک یفعج -  دجـسم  رد  یبـش  تفگیم :  درمریپ  دـهدیم .  شوگ  بوخ  مردـپ  دـیوگیم و  نخـس  مردـپ  يارب  درمریپ  نیا  مدـید  مدوـب 
رفن هس  هاگان  هک  متـشاد  تولخ  تدابع  يارب  اجنآ  رد  نم  دوب و  هدیـسر  همین  هب  بش  مدوب ،  تسا -  هفوک  نوریب  رد  یمیدـق و  يدجـسم 
يور تسار  پچ و  هب  ار  دوخ  تسد  سپس  تسشن ،  نیمز  هب  اهنآ  زا  یکی  دندیسر  دجسم  طایح  طسو  هب  نوچ  و  دندش ،  دجـسم  لخاد 

ولج سپس  دنتفرگ ،  وضو  زین  اهنآ  درک  هراشا  مه  رفن  ود  نآ  هب  تفرگ و  وضو  هاگنآ  دز .  نوریب  اجنآ  زا  دیشوج و  یبآ  هک  دیشک  نیمز 
ياجب ار  نآ  داد و  مالـس  ار  زاـمن  هکنآ  زا  سپ  مدـناوخ .  زاـمن  مدرک و  ادـتقا  وا  هب  متفر  مه  نم  دـندرک  ادـتقا  وا  هب  رفن  ود  نآ  داتـسیا و 

 : مدیـسرپ دوب  نم  تسار  تمـس  هک  رفن  ود  نآ  زا  یکی  زا  مدرمـش ،  گرزب  ار  شندروآ  نوریب  بآ  درک و  توهبم  ارم  وا  عـضو  دروآ ، 
ار ترضح  كرابم  ياهتـسد  متفر و  شیپ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  رمالا  بحاص  نیا  تفگ :  نم  هب  تسیک ؟  نیا 

تسا ّقح  رب  وا  ایآ  ییامرفیم  هچ  هزمح  دنزرف  رمع  فیرش  هرابرد  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نبای  متشاد :  هضرع  مدیـسوب و 
زا یتدم  و  میتشاگن ،  ار  بلاج  ثیدـح  نیا  دـیوگیم :  يوار  دـنیبیم .  ارم  گرم  زا  شیپ  دوش و  تیادـه  هک  اسب  یلو  ریخ ،  دومرف :   ؟
نآ اب  يزور  دشاب .  هدید  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  وا  هک  دشن  هدینش  تفای و  تافو  هزمح  دنزرف  رمع  فیرش  هکنیا  ات  تشذگ  هّیـضق  نیا 

دیتفگن امـش  رگم  مدیـسرپ :  داریا -  روط  هب  وا -  زا  متخادـنا و  شدای  هب  دوب  هتفگ  هک  ینایرج  مدومن و  تاـقالم  ییاـج  رد  دـهاز  درمریپ 
نآ وا  هک  یتسناد  اجک  زا  تفگ :  درمریپ  دـید ؟  دـهاوخ  يدومن -  هراشا  وا  هب  هک  ار -  رمـالا  بحاـص  ترـضح  شگرم  زا  لـبق  فیرش 

وگتفگ وا  اب  شردپ  هرابرد  و  مدید ،  ار  هزمح  دنزرف  رمع  فیرـش  رـسپ  بقانملاوبا  فیرـش  يزور  نآ  زا  دعب  تسا ؟  هدـیدن  ار  ترـضح 
مردپ یندب  يورین  بش  رخآ  مدوب ،  وا  دزن  تشاد  رارق  گرم  رتسب  رد  مردـپ  هک  ییاهبـش  زا  یکی  رد  تفگ :  بقانملاوبا  فیرـش  مدرک . 

ار شندمآ  و  تفرگ ،  ار  ام  وا  تبیه  هک  دش  دراو  ام  رب  يدرم  ناهگان  دوب ،  هتسب  ام  يور  هب  اهرد  هدش و  فیعض  شیادص  هتفر و  لیلحت 
هتسهآ یتّدم  و  تسشن ،  مردپ  رانک  درم  نآ  مینک .  لاؤس  يو  زا  هک  میتشادن  یهجوت  یلو  میدرک ،  یقلت  مهم  اهرد  ندوب  هتـسب  دوجو  اب 

دروخ و ناکت  یتخـس  هب  مردـپ  دـش ،  بیاغ  ام  ناگدـید  زا  نوچ  و  تفر ،  تساخرب و  سپـس  تسیرگیم .  مردـپ  درک و  وگتفگ  يو  اب 
زا میتـفگ :  تساـجک ؟  دوب  نم  دزن  هک  صخـش  نیا  تفگ :  درک و  زاـب  ار  دوـخ  ياهمـشچ  میدـناشن  ار  وا  مه  اـم  دـیناشنب ،  ارم  تفگ : 

ار نایرج  میتشگزاب و  ردپ  دزن  دوب .  هتـسب  اهرد  میتفاین ،  رگید  ار  وا  یلو  میتفر  دیورب .  شلابند  تفگ :  تشگزاب .  دوب  هدمآ  هک  اجنامه 
دوع شیرامیب  یتخس  نآ  زا  سپ  دوب ،  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  نیا  تفگ :  دوب ؟  هک  صخش  نیا  میدیسرپ :  وا  زا  سپس  میتفگ ،  وا  هب 

ینارچ دنفسوگ  مالسلا  هیلع  لیعامسا  دوش .  هعجارم  تشذگ ،  ینعم  نیا  بسانم  ءاظ  فرح  رد  میوگیم :   ( . 544 دش (  شوهیب  درک و 
هب مسق  و  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  ثیدـح  رد  تشاد ،  دـهاوخ  ار  همانرب  نیا  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  درکیم . 
رـس هب  يدرز  همامع  و  هدیـشوپ ،  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هماج  هدـش و  هّکم  لخاد  هک  ار  وا  مرگنیم  ایوگ  لّضفم  يا  ادـخ 

عـضو نیا  اب  دـناریم و  ار  رغال  زب  دـنچ  هتفرگ ،  تسد  هب  ار  ترـضح  نآ  ياصع  و  هدرک ،  اـپ  هب  ار  ربمغیپ  هدـش  هلـصو  نیلعن  و  هداـهن ، 
لیعامسا  ( . 545 ددرگیم (  راکـشآ  یناوج  نس  رد  وا  دسانـشب  ار  وا  هک  تسین  یـسک  ماگنه  نآ  رد  دسریم ،  هبعک  هناخ  هب  ات  دوریم 

ردپ يا  546 ؛ )  َنیِرباّصلا ( »  َنِم  ُهَّللا  َءاش  نإ  ینُدِجَتَـس  ُرَمؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبأ  ای  تفگ « :  وا  دوب ،  لج  ّزع و  يادخ  رما  میلـست  مالـسلا  هیلع 
 . تسا یهلا  رما  میلست  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  تفای .  یهاوخ  نیرباص  زا  ارم  هَّللا  ءاش  نِا  هد  ماجنا  يوشیم  رما  هچنآ 

مالسلا هیلع  قاحسا  هب  تهابش 

ّزع و يادخ  داد ،  تراشب  ار  وا  تدالو  دوب -  هدـش  سویأم  ندـش  رادهچب  زا  هراس  هکنآ  زا  سپ  یلاعت -  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  قاحـسا 
یْلَعب اذه  َو  ٌزوُجَع  اَنَا  َوُدـِلَاأ  یتَْلیَو  ای  َْتلاق  َبوُقْعَی ،  َقحِْـسا  ِءارَو  ْنِم  َو  َقحْـسِاب  اهانْرَّشَبَف  ْتَکِحَـضَف  ٌۀـمئاق  ُهتَاَْرما  َو  هدومرف « :  نینچ  لج 

هب وا  زا  دـعب  قاحـسا و  هب  ار  وا  سپ  دـیدنخب   [ یلاحـشوخ زا   ] دوب هداتـسیا  هک  یلاـح  رد  شنز  547 ؛ )  ٌبیجَع ( »  ٌءْیََـشل  اذـه  َّنِا  ًاْخیَش 
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نیا انامه  تسا ! يدرمریپ  مرهوش  نیا  متـسه و  ینزریپ  نم  هک  یلاـح  رد  میازب  نم  دوشیم  اـیآ  تفگ :  اراـس )  میداد (  تراـشب  بوقعی 
جیارخ رد  هکنانچ  دش .  هداد  تراشب  شتدالو  دندش ،  سویأم  وا  تدالو  زا  مدرم  هکنآ  زا  دعب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسا .  یتفگـش  زیچ 
تفرعم وا  ّقح  رد  نم  دش ،  نادنز  دراو  ام  اب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تفگ :  هک  هدش  تیاور  حیـسم )  ای  حیَبُص (  نب  یـسیع  زا 
متدالو خـیرات  نآ  رد  هک  دوب  نم  هارمه  ییاعد  باتک  يراد .  رمع  زور  ود  هام و  کی  لاـس و  جـنپ  تصـش و  وت  دومرف :  نم  هب  متـشاد ، 

 : مدرک ضرع  يراد ؟  دالوا  ایآ  دومرف :  سپس  دومرف ،  ترـضح  نآ  هک  تسا  روط  نامه  مدید  متـسیرگن  نآ  هب  یتقو  دوب ،  هدش  هتـشون 
تیب نیا  هب  سپـس  تسا ،  ییوزاب  بوخ  هچ  دنزرف  هک  دشاب  وا  يوزاب  ات  نک  يزور  وا  هب  يدنزرف  ایادخ  هک :  تشادرب  اعد  هب  تسد  هن ، 

لامیاپ قوقح  دشاب  هتـشاد  ییوزاب  هک  ره  ُدُضَع  َُهل  ْتَْسَیل  يذَّلا  َلیلّذلا  َّنِا  ُهَتَمالُظ  ْكِرُْدی  ٍدُضَع  اذ  َناک  ْنَم  تفگ :  دش و  لّثمتم  رعـش  زا 
 : دومرف يراد ؟  دنزرف  امش  ایآ  مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دشاب .  هتشادن  ییوزاب  هک  تسا  نآ  لیلذ  دروآیم ،  تسد  هب  ار  دوخ  هدش 

نیا هب  زاب (  سپـس  مرادن ؛ يدنزرف  نآلا  اّما  دنکیم ،  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  دوب  دهاوخ  يدنزرف  نم  يارب  دنگوس ؛ ادخ  هب  يرآ 
ِیف َوُه  َو  ًانامَز  َماقَا  یـصْحلا  َدـِلَی  ْنَا  َْلبَق  ًامیمَت  َّنِاَف  ُدـِباوَّْللا  ُدوُسُْالا  َِّیلاوَح  َِّیَنب  امَّنَأَک  یناَرت  ْنأ  ًاـمْوَی  َکَّلََعل  دومرف :  هدـش  لـثمتم  راعـشا ) 

زا شیپ  میمت  هک  یتسار  هب  سپ  دنتسه .  منوماریپ  یناریـش  نوچمه  منادنزرف  هک  ینیبب  وت  دسر  ارف  يزور  هک  دیاش   ( 548 ٌدحاو (  ساَّنلا 
 . دوب اهنت  مدرم  نایم  رد  زارد  يراگزور  دروآ  ایند  هب  ار  يدایز  نادنزرف  هکنآ 

مالسلا هیلع  طول  هب  تهابش 

انامه طول  يا  دنتفگ :  549 ؛ )  َْکَیِلا ( »  اُولِصَی  َْنل  َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِا  ُطُول  ای  اُولاق  دندش « .  لزان  شیرای  يارب  ناگتشرف  مالسلا ،  هیلع  طول 
دورف شیرای  يارب  ناگتشرف  زین :  مالـسلا  هیلع  مئاق  دنهد . ] ترازآ  هک   ] دنـسریمن وت  هب  نانآ  زگره  میتسه  تراگدرورپ  ناگداتـسرف  ام 
یتقو هک :  هدمآ  مالسلا )  هیلع  يرکـسع  ماما  دمحموبا (  ترـضح  زینک  ربخ  رد  و  تشذگ .  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  هکنانچ  دمآ ،  دنهاوخ 

و تفر ،  نامسآ  قفا  ات  دش و  راکـشآ  ترـضح  نآ  زا  هک  دید  ياهدنـشخرد  رون  دش  دلوتم  مالـسلا -  هیلع  تّجح  ترـضح  ینعی  دّیس - 
 ، دننکیم زاورپ  سپـس  دنـشکیم ،  شندب  تروص و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دنیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هک  دـید  ار  يدیفـس  ناگدـنرپ 
ات دناهدمآ  دورف  دنتسه ،  یناگتشرف  اهنیا  دومرف :  دیدنخ و  متفگ  ار  بلطم  نیا  مالسلا )  هیلع  يرکسع  ماما  دمحموبا (  ترـضح  هب  یتقو 

بلاـطم زین  نینمؤم  تّوـق  ثحب  رد   ( . 550 دـنکیم (  جورخ  هک  یماـگنه  دوب  دـنهاوخ  وا  ناراـی  اـهنیا  و  دـنیوج ،  كربت  دولوم  نیا  هب 
 ، تفر نوریب  نیقـساف  دالب  زا  مالـسلا  هیلع  طول  هک  تسا  نیا  طول  هب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  ياهتهابـش  زا  زین  و  تشذـگ .  یبساـنم 

 . تسا هتفر  نوریب  نیقساف  دالب  زا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 

مالسلا هیلع  بوقعی  هب  تهابش 

دنوادـخ زین ،  مالـسلا  هیلعمئاق  دروآ .  مهارف  دومرف و  عمج  ار  وا  یگدـنکارپ  ینالوط -  یتّدـم  زا  سپ  دـنوادخ -  مالـسلا ،  هیلع  بوقعی 
هکنیا اـت  تسیرگ  ردـقنآ  فسوی  يارب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  تخاـس .  دـهاوخ  عمج  رتزارد  یتدـم  زا  سپ  ار  وا  یگدـنکارپ  یناـشیرپ و 
هتسیرگ مالسلا  هیلع  نیسح  شدج  يارب  مالسلا  هیلع  مئاق   ( . 551 دربیم (  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یلاح  رد  دش  دیفس  هودنا  زا  شنامشچ 

 ( . 552 میرگیم (  نوخ  وت  رب  کشا  ياج  هب  ًامَد ؛ »  ِعُومُّدـلا  َلَدـَب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبَال  َو  تسا « :  هدومرف  هیحان  ترایز  رد  و  دـیرگیم ، ] [و 
زا 553 ؛ )  َنوُِرفاْکلا ( »  ُمْوَْقلا  اَِّلا  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَاـْیَی  ـال  ُهَّنِا  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  اوُس  َاـْیَت  ـال  تفگیم « :  دوب و  جرف  رظتنم  مالـسلا  هیلع  بوقعی 

تسا جرف  رظتنم  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دوشن .  سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  نارفاک  هورگ  زج  یـسک  انامه  هک  دیوشن  دیماان  دنوادخ  تمحر 
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 . تسا ینعم  نیا  رب  دهاش  تایاور  هکنانچ  ، 

مالسلا هیلع  فسوی  هب  تهابش 

نآ لامج  ثحب  رد  هکنانچ  دـشابیم ،  دوخ  نامز  لها  نیرتابیز  زین  مالـسلا  هیلعمئاق  دوب .  دوخ  نامز  لها  نیرتابیز  مالـسلا  هیلع  فسوی 
هک یلاح  رد  تخانـش  ار  نانآ  سپ  دندش  لخاد  وا  رب  ناردارب  هکنیا  ات  دش  بیاغ  ینالوط  یتدم  مالـسلا  هیلع  فسوی  تشذگ .  ترـضح 

دسانشیم ار  نانآ  دوریم و  هار  اهنآ  نایم  رد  هک  یلاح  نیع  رد  هدش ،  بیاغ  قلخ  زا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق   ( . 554 دنتخانشن (  ار  وا  اهنآ 
هبش کی  ار  شرما  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  فسوی  تشذگ .  نیغ  فرح  رد  ترضح  نآ  تبیغ  ثحب  رد  هک  دنـسانشیمن ،  ار  وا  اهنآ  یلو 
سپ دیامرفیم ،  حالصا  بش  کی  رد  ار  شرما  لاعتم  دنوادخ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دید .  ار  باوخ  نآ  رصم  هاشداپ  هک  دومرف ،  حالـصا 

مالـسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیـش  دنکیم .  عمج  رود  دالب  زا  ار  ترـضح  نآ  نارای  بش  کی  نآ  رد 
ار وا  رما  بش  کی  رد  لج  ّزع و  دنوادخ  هکنیا  نآ  تسه و  مالسلا  هیلع  فسوی  زا  یتهابش  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف :  هک  هدرک  تیاور 

دنوادخ تسا  تیبلا  لها  ام  زا  يدـهم  دومرف :  هک  تسا  يورم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  و   ( . 555 دیامرفیم (  حالصا 
اَّمِم ََّیِلا  ُّبَحَا  ُنْجِّسلا  ِّبَر  تـفگ « :  يو  دـش ،  نادـنز  راـچد  مالـسلا  هـیلع  فـسوی   ( . 556 دـنکیم (  حالـصا  بش  کـی  رد  ار  وا  رما 

رد زین ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  دـنناوخیم .  ارف  نآ  هب  ارم  نانیا  هک  تسا  يزیچ  زا  رتشوخ  میارب  نادـنز  اراـگدرورپ  557 ؛ )  ِْهَیِلا ( »  ینَنوُعْدَی 
یـسیع و زا  یتّنـس  یـسوم و  زا  یتّنـس  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف :  هک  هدمآ  نینچ  میدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  هک  یثیدح 

تسا تبیغ  نادنز و  فسوی ،  زا  ّتنس  اّما  و  دومرف : -  هک  اجنآ  ات  تسه -  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  زا  یتّنـس  فسوی و  زا  یتّنس 
هک نک  هشیدنا  تیالوم  تنحم  تبیصم و  تمظع  رد  ریگب و  تربع  نایب  نیا  زا  تمـصع ،  نادناخ  وریپ  تسود  يا  میوگیم :   ( . 558 ) 

هاگرد زا  تسین ،  نمیا  ناشتفلاخم  نیدناعم و  متـس  زا  هک  يروط  هب  هدـش ،  نادـنز  وا  يارب  شیروانهپ  همه  اب  نیمز  یخارف و  همه  اب  ایند 
 . دنام نادنز  رد  یلاس  دنچ  مالـسلا  هیلع  فسوی  دنادرگ .  ناسآ  لهـس و  ار  شجورخ  لیجعت و  ار  شجرف  هک  میهاوخیم  لاعتم  دنوادخ 

مالسلا هیلع  فسوی  دمآ . ! دهاوخ  نوریب  یک  درب و  دهاوخ  رس  هب  تبیغ  نادنز  نیا  رد  ردقچ  هک  متسنادیم  شاک  يا  مالسلا ،  هیلع  مئاق 
نادـناخ و وا ؛ نایم  تفاسم  هکنیا  اب  دـش  لکـشم  بوقعی  شردـپ  رب  وا  رما  و  دـنام ،  یفخم  شناردارب  زا  و  دـش ،  بیاغ  ّماع  ّصاـخ و  زا 
رد تسا .  روط  نیمه  هدمآ -  يرگید  ثیدح  رد  هکنانچ  زین -  مالـسلا  هیلع  مئاق  هدـمآ . -  ثیدـح  رد  هکنانچ  دوب -  کیدزن  شنایعیش 

تهابش اّما  و  تسا :  نینچ  ناربمغیپ  زا  یعمج  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تهابش  نایب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  نیدلا  لامک 
ربمغیپ بوقعی  شردپ  زا  وا  رما  ندش  هدیشوپ  ناردارب و  زا  ندوب  یفخم  ّماع و  ّصاخ و  زا  تبیغ  مالسلا :  امهیلع  بوقعی  نب  فسوی  هب  وا 
تلالد هک  يراـبخا  میوگیم :   ( . . . . 559 شناوریپ (  نادناخ و  ردپ و  اب  ترـضح  نآ  نیب  تفاسم  ندوب  کیدزن  دوجو  اب  مالـسلا  هیلع 

نیا رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دیاش  هک  تسا  رایـسب  دشابیم ،  هاگآ  ام  لاوحا  رب  تسا و  ام  اب  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح  نآ  هکنیا  رب  دـنکیم 
 . یلاعت هَّللا  ءاش  نِا  میروایب  باتک 

مالسلا هیلع  رضخ  هب  تهابش 

تلالد نآ  رب  يرایـسب  تایاور  تسا و  مّلـسم  ینـس  هعیـش و  دزن  عوضوم  نیا  و  هدومن ،  ینالوط  ار  شرمع  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  رـضخ 
 ، دـندرک ترفاسم  ترایز  دـصق  هب  مناردارب  زا  نت  ود  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  یقر  دوواد  زا  بقانم  زا  لقن  هب  راحب  رد  هلمج :  زا  دراد ، 
زا یلو  دـیدرگ ،  تمحز  راچد  زین  يرگید  و  داتفا ،  نیمز  هب  دوخ  غـالا  زا  هک  يروط  هب  دـش  باـتیب  یگنـشت  تّدـش  زا  ود  نآ  زا  یکی 
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ات درب  مان  ار  اهنآ  کی  کی  درک و  هثاغتسا  مالسلا  مهیلع  ناماما  نینمؤملاریما و  ربمغیپ و  ادخ و  هاگرد  هب  دناوخ و  زامن  تساخرب و  ياج 
شنیلاب هب  دید  ار  يدرم  هاگان  هک  ترـضح ،  نآ  ندز  ادـص  ندرک و  سامتلا  درک  عورـش  و  دیـسر ،  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  مان  هب 

ود نیب  ار  نیا  تفگ :  داد و  وا  هب  یبوچ  هعطق  درم  نآ  درک .  وگزاب  شیارب  ار  دوخ  يارجاـم  تسیچ ؟  وت  ناـیرج  دـیوگیم :  هداتـسیا و 
ساسحا یگنشت  ًالصا  تسشن و  تساخرب  دوشگ و  ار  شمشچ  وا  دید  ناهگان  درک  ار  راک  نیمه  راذگب .  هتفر )  لاح  زا  تسود  وا (  بل 

درک رفس  هنیدم  هب  دوب  هدرک  اعد  هک  یسک  نآ  دندرک ،  تعجارم  هفوک  يوس  هب  نوچ  و  دندرک .  ترایز  ار  رّهطم  ربق  ات  دنتفر  دنکیمن ، 
 : درک ضرع  تساجک ؟  بوچ  نآ  تسا ؟  هنوگچ  تردارب  لاح  نیـشنب ،  دومرف :  ترـضح  نآ  دش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  و 
ار بوچ  یلاحـشوخ  زا  دـنادرگزاب  ار  وا  حور  دـنوادخ  هک  یماگنه  مدـش و  كانمغ  یلیخ  داتفا  لاـح  نآ  هب  مردارب  یتقو  نم  ياـقآ  يا 
وا تسد  هب  دـمآ ،  نم  دزن  رـضخ  مردارب  یتفر  ورف  تردارب  مغ  رد  وت  هک  یتعاس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  مدرک .  شومارف 

مداخ رواـیب ،  ار  نادرطع  نآ  ورب  تفگ :  درک و  ور  دوخ  مداـخ  هب  ترـضح  نآ  سپـس  مداتـسرف .  یبوط  تخرد  زا  یبوچ  هعطق  وت  يارب 
سپس تخانـش ،  ار  نآ  ات  داد  ناشن  صخـش  نآ  هب  و  دروآ ،  نوریب  ار  بوچ  هعطق  نامه  دوشگ و  ار  نآ  ترـضح  دروآ ،  ار  نآ  تفر و 

تایاور یـضعب  زا  هکلب  هداد ،  رارق  ینالوط  ار  شرمع  دـنوادخ  زین ،  مالـسلا  هیلع  مئاق   ( . 560 دـنادرگزاب (  دوخ  ياج  هب  ار  نآ  هرابود 
سدق قودص  خیش  دشاب .  مالسلا  هیلع  مئاق  رمع  لوط  رب  یلیلد  هک  تسا  نیا  هدش  ینالوط  رضخ  رمع  هکنیا  تمکح  هک  دوشیم  هدافتسا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دروآ ،  میهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نِا  متـشه  باب  رد  هک  ینالوط  یثیدح  رد  نیدلا  لامک  باتک  رد  هرس 
ریدـقت شیارب  هک  یتّوبن  رطاخ  هب  هن  دومرف  تیانع  ینالوط  رمع  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  رـضخ  حـلاص  هدـنب  اّما  و  دومرف :  هک  هدرک  لقن 

هب يادتقا  هب  ار  دوخ  ناگدنب  هک  یتماما  يارب  هن  و  دیامن ،  خسن  ار  رگید  عیارش  هک  ینییآ  هن  دیامرف و  لزان  وا  رب  هک  یباتک  ای  دشاب  هدرک 
رد مالسلا  هیلع  مئاق  رمع  هک  دوب  هتـشذگ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ملع  رد  نوچ  هکلب  دیامرف ،  ضرف  وا  رب  هک  یتعاطا  هن  دزاس و  مزلم  وا 
 ) حـلاص هدـنب  رمع  دـنوادخ  دـنیامن ،  راکنا  ار  ینالوط  رمع  نآ  دـننکن و  رواب  وا  ناگدـنب  هک  اجنآ  ات  دـش  دـهاوخ  ینالوط  تبیغ  نارود 
ار نیدناعم  ناهرب  لیلد و  هکنیا  ات  مالسلا و  هیلع  مئاق  رمع  رب  نآ  هلیسو  هب  لالدتسا  ّتلع  هب  رگم  تخاس  ینالوط  ببـس  نودب  ار  رـضخ ) 
 : دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  زین  و   ( . 561 دشابن (  یتّجح  دنوادخ  رب  ار  مدرم  هک  دیامن  عطق 

مالـس ام  رب  دیآیم و  ام  دزن  وا  هتبلا  دوش و  هدیمد  روص  رد  ات  دریمیمن  تسا و  هدـنز  وا  سپ  هدـیماشآ  تایح  بآ  زا  مالـسلا  هیلع  رـضخ 
امش زا  هک  ره  سپ  دوشیم ،  رضاح  دیآ  نایم  هب  شمان  هک  اج  ره  وا  و  ددرگیمن ،  هدید  شدوخ  یلو  دوشیم  هدینش  شیادص  دنکیم ، 

رب سپ  دراد ،  فوقو  هفرع  رد  دهدیم و  ماجنا  ار  کسانم  مامت  تسا ،  رضاح  جح  مسارم  رد  لاس  ره  وا  دنک ،  مالس  وا  رب  درک  دای  ار  وا 
وا هب  ار  شیئاهنت  و  دزاسیم ،  لّدبم  سنُا  هب  وا  هلیـسو  هب  شتبیغ  ماگنه  رد  ار  ام  مئاق  تشحو  دنوادخ  و  دـیوگیم ،  نیمآ  نینمؤم  ياعد 

هکنانچ هدش -  هدیمان  رضخ  هکنیا  ّتلع  دناهتفگ ،  يرگید  ياهمسا  یضعب  تسا و  ایلب  مالسلا  هیلع  رضخ  مان   ( . 562 دیامنیم (  فرطرب 
درازگب زامن  هاگره  هک  هدش  هتفگ  زین  و  دشیم ،  زبس  هکنیا  رگم  تسـشنیمن  یکـشخ  بوچ  رب  هک  تسا  نیا  هدـمآ -  قودـص  خیـش  زا 

رد و  دش .  زبس  وا  یپ  زا  دروخ و  ناکت  هرابکی  هب  هک  دوب  يدیفس  نیمزرـس  رد  وا  هکنیا  يارب  دناهتفگ  و   ( ، 563 دوشیم (  زبس  شفارطا 
 ) داض رسک  ءاخ و  حتف  - 3 رْضِخ )  داض (  نوکس  ءاخ و  رـسک   - 2 رْضَخ )  داض (  نوکـس  ءاخ و  حتف   - 1 تسه :  هجهل  هس  رضخ  ظفلت 

اجنآ زا  بآ  دوشیم و  هایگرپ  زبس و  درذگب ،  هک  ینیمزرس  ره  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  بقاثلا  مجن  رد  رِـضَخ . ) 
زین يرگید  دـهاوش  ربخ  نیا  میوگیم :   ( . 564 ددرگیمرب (  دوخ  لاـح  هب  نیمز  دوریم و  ورف  بآ  دورب  اـجنآ  زا  نوچ  و  دـشوجیم ، 

ره هب  هک  هدومرف  تیانع  ییورین  تردق و  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ،  هیلع  رـضخ  تسین .  راگزاس  رـصتخم  نیا  اب  اهنآ  ندروآ  هک  دراد 
مالسلا هیلع  مئاق   ( . 565 هدرک (  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  هکنانچ  دیآیمرد ؛ دهاوخب ،  هک  لکش 

رد ار  اهنآ  زا  یتمسق  هک  تسا  رایـسب  دنکیم ،  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یتایاکح  تایاور و  هدومرف ،  تیانع  تردق  نیمه  دنوادخ  زین  ار 
َو ًاْربَص  َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  َکَّنِا  تفگ « :  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  هکنانچ  دوب ،  نطاب  ملع  هب  رومأم  مالسلا  هیلع  رـضخ  میاهدروآ .  باتک  نیا 
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نآ هب  تبسن  هچنآ  رب  یئامن  ربص  هنوگچ  و  درک ،  یناوتن  ربص  نم  هارمه  زگره  وت  انامه  566 ؛ )  ًاْربُخ ( »  ِِهب  ْطُِحت  َْملام  یلَع  ُِربْصَت  َْفیَک 
هیلع رـضخ  تشذـگ .  ترـضح  نآ  مکح  ملع و  رد  هکنانچ  تسا ،  نطاـب  ملع  هب  رومأـم  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  يرادـن . ؟  هطاـحا  ملع و 

فوشکم دیاب  هک  روط  نآ  شتبیغ  هجو  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  درک .  شاف  شدوخ  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دشن  راکشآ  شیاهراک  هجو  مالسلا 
جح مسارم  رد  لاس  ره  مالـسلا  هیلع  رـضخ  تشذگ .  نیغ  فرح  رد  ترـضح  نآ  تبیغ  ثحب  رد  هکنانچ  روهظ ،  زا  دـعب  رگم  دوشیمن 

ياجب ار  کسانم  دـنکیم و  تکرـش  جـح  مسارم  رد  لاس  ره  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  دـهدیم .  ماجنا  ار  کسانم  ماـمت  دـنکیم و  تکرش 
دـیاوف و هک  مراگنب  ار  یفیرـش  تیاور  فیطل و  تیاکح  مراد  شوخ  اجنیا  رد  تشذـگ .  ترـضح  نآ  جـح  ثحب  رد  هکنانچ  دروآیم . 
زا راحب  رد  یـسلجم  هماّلع  زین  يراصنا و  میعنوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باـتک  رد  قودـص  خیـش  تسه .  نآ  رد  يرایـسب  دـیاوع 
اب هارمه  تفگ :  هک  تسا ،  هدرک  تیاور  يراصنا  دـمحم  نب  دـمحا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  نسحلا  نب  دـمحم  لجا  خیـش  تبیغ  باتک 

هّکم رد  دوبن ،  یقیقع  يولع  مساقلا  نب  دـمحم  زج  یـصلخم  درف  اهنآ  نایم  رد  دیـسریم و  رفن  یـس  هب  ناشدادـعت  هک  داّهز  زا  یتعاـمج 
هچراپ ود  اب  هک  دـمآرب  ام  رب  فاوط  ناـیم  زا  یناوج  ناـهگان  هس  دون و  تسیود و  لاـس  هجحلا  يذ  مشـش  زور  هک  مدوب ،  راجتـسم  راـنک 
هکنیا رگم  دنامن  یقاب  ام  زا  کی  چیه  میتساخرب و  شتبیه  زا  یگمه  داتفا  وا  هب  ام  مشچ  نوچ  تشاد ،  تسد  رد  ینیلعن  دوب و  هتسب  مارحا 

ترـضح دـینادیم  اـیآ  دومرف :  هاـگنآ  دـش ،  هجوـتم  پچ  تسار و  تمـس  هب  تسـشن و  سپـس  درک .  مالـس  وا  رب  تساـخرب و  ياـج  زا 
ّینِا َّمُهَّللَا  تفگیم :  نینچ  وا  دوـمرف :  تفگیم ؟  هچ  میدیـسرپ  تفگیم ؟  هچ  حاـحلا  ياـعد  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبعوبا 

َو ِعِمَتْجُْملا  َْنَیب  ُقِّرَُفت  ِِهب  َو  ِقِّرَفَتُْملا  َنَیب  ُعَمَْجت  ِِهب  َو  ِلِطاْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  ُقِّرَُفت  ِِهب  َو  ُضْرَْالا  ُموُقَت  ِِهب  َو  ءامَّسلا  ُموُقَت  ِِهب  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسَا 
؛ ًاـجَرْخَم َو  ًاـجَرَف  يْرمَا  ْنِم  یل  َلَـعَْجت  ْنَا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  ِراـِحْبلا  َلـْیَک  َو  ِلاـبِجلا  ۀـَنِز  َو  ِلاـمِّرلا  َدَدَـع  َْتیَـصْحَا  ِهـِب 
ینکیم و ادـج  لطاب  ّقح و  نیب  نآ  هب  تساجرب و  نآ  هب  نیمز  اپ و  رب  نآ  هب  نامـسآ  هک  وت  مسا  ّقح  هب  مهاوخیم  وت  زا  نم  اراگدرورپ 

هرامـش ار  اهایرد  هنامیپ  اههوک و  نزو  اهنـش و  ددع  نآ  اب  و  ینکیم ،  هدنکارپ  ار  هدش  عمج  نآ  هب  و  ییامنیم ،  عمج  ار  هدنکارپ  نآ  هب 
رد تساـخرب و  سپـس  یهد .  رارق  یـصالخ  هار  جرف و  نم  رما  هب  یتـسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وـت  زا  يدرک ، 
زا هک  تقو  نامه  ادرف  ات  تسیک ،  هک  میـسرپب  وا  زا  هک  میدرک  شومارف  یلو  تفر .  ات  میداتـسیا  میتساـخرب ؛ مه  اـم  دـش ،  لـخاد  فاوط 

پچ تسار و  هب  و  تسـشن ،  طسو  رد  وا  میتساخرب ،  ياـج  زا  وا  مارتحا  هب  لـبق -  زور  دـننامه  زین -  اـم  دـمآ ،  اـم  يوس  هب  فاوط  ناـیم 
 : دومرف تفگیم ؟  هچ  میتفگ :  تفگیم ؟  هچ  هضیرف  زامن  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :  تخادنا و  یهاگن 

ِیف ُمُکاـحَّتلا  َکـَْیِلا  َو  ُباـقِّرلا  ِتَعَـضَخ  َکـَل  َو  ُهوُجُولا  ِتَنَع  َکـَل  َو  ُتاوَعَّدـلا  ِتَیِعُد  َو  ُتاوْصَاـْلا  ِتَِعفُر  َکـَْیِلا  َّمُهَّللَا  تفگیم :  نینچ 
 : َلاق ْنَم  ای  ِۀـَباجِْالِاب  َلَّفَکَت  َو  ءاعُّدـلِاب  َرَمَا  ْنَم  ای  َداعیْملا  ُِفلُْخی  ْنَم ال  ای  ُئِراب  ای  ُقِداص  ای  یطْعَأ ،  ْنَم  َریَخ  َو  ٍلوُوئْـسَم  َْریَخ  اـی  لاـمعَْألا ، 

ْمُهَّلََعل یب  اُونِمُْؤْیل  َو  یل  اُوبیجَتْـسَْیلَف  ناعَد  اذِا  ِعاَّدـلا  َةَوْعَد  ُبیُجا  ٌبیرَق  ّینِاَف  یّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِا  َو  َلاق :  ْنَم  اـی  ْمَُکل ،  ْبِجَتْـسَا  ینوُعُْدا 
 ، ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِا  ًاعیمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَا ال  یلَع  اُوفَرْـسَا  نیذَّلا  َيِدابِع  ای  َلاق :  ْنَم  ای  َنوُدُـشْرَی ، 

اهادص اراگدرورپ  ًاعیمَج ؛ َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال  ُلئاقلا :  َْتنَأ  َو  ُفِرْسُملا  کیدی ،  َنَیب  اذانأ  اهَکیَدْعَـس  َو  َکیَّبل 
و هتفای ،  عوضخ  وت  ربارب  رد  اهندرگ  و  هدمآ ،  دورف  وت  يارب  اهرـس ] و   ] اههرهچ و  دوشیم ،  هدناوخ  وت  بناج  هب  اهاعد  دنلب و  وت  يوس  هب 

فلخ هکنآ  يا  هدنروآدیدپ ،  يا  نیتسار ،  يا  ناگدننک ،  اطع  نیرتهب  و  ناگدش ،  هدناوخ  نیرتهب  يا  تسا ،  وت  تسد  هب  لامعا  يرواد 
ار امـش  دـیناوخب  ارم  يدومرف :  هک  ییادـخ  يا  ياهدـش ،  رادهدـهع  ار  تباجا  ياهداد و  نامرف  ندرک  اـعد  هب  هکنآ  يا  ینکیمن ،  هدـعو 

تباجا دناوخب  ارم  هاگره  ار  هدنهاوخ  ياعد  مکیدزن  نم  انامه  سپ  دنـسرپب  نم  زا  مناگدـنب  هاگره  و  ياهدومرف :  هکنآ  يا  منک ،  تباجا 
دوخ رب  هک  مناگدنب  يا  ياهدومرف :  هکنآ  يا  دنبای ،  دـشر  هار  هک  دـشاب  دـنروآ  نامیا  نم  هب  و  دـننک ،  تباجا  ارم  هک  دـیاب  سپ  میامن ، 

وت نابرهم ،  هدنزرمآ  رایسب  تسوا  انامه  دزرمآیم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هتبلا  هک  دیوشن  دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  دیاهدرک  يورهدایز 
زا ياهدومرف :  هک  ییادـخ  نآ  ییوت  و  ماهدـننک ،  يورهداـیز  هک  وت  هاگـشیپ  رد  منم  کـنیا  میاـمن ،  تیراـی  رایـسب  منکیم و  تباـجا  ار 
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تسیرگن پچ  تسار و  تمـس  هب  اعد  نیا  زا  سپ  رگید  راب  هاگنآ  دزرمآیم .  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هک  دیوشن  دیماان  دنوادخ  تمحر 
ای تفگیم :  وا  دومرف :  تفگیم ؟  هچ  میتفگ :  تفگیم ؟  هچ  رکش  هدجس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دینادیم  ایآ  دومرف :  سپـس  . 
ْنِم یتَئاِسا  َکُعَنْمَت  َّلَجَو ال  َّقَد  ام  ُِنئازَخ  َُهل  ْنَم  ای  ِضْرَْالا ،  َو  ِتاومَّسلا  ُِنئازَخ  َُهل  ْنَم  ای  ًامَرَک ،  َو  ًادوُج  ّاِلا  َنیِّحلُْملا  ُحاْحِلا  ُهُدـیزی  ـال  ْنَم 
یلَع ٌرِداق  َْتنَأَف  ُُهلْهَا  َْتنَأ  اَم  ِیب  ْلَْعِفا  ُهَّللَا  ای  ُهاَّبَر  ای  ِْوفَْعلا  َو  ِمَرَْکلا  َو  ِدوُْجلا  ُلْهَا  َْتنَأَف  ُُهلْهَا  َْتنَأ  ام  یب  َلَعْفَت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ّینِا  ََّیلإ  َِکناسِْحا 
ُتُْؤب یّنِم  اِهب  ُمَلْعَا  َْتنَأ  َو  یّنَع  َوُفْعَت  ْیَک  اِهب  ُفِرَتْعَا  َو  اهِّلُک  یبُونُِذب  َْکَیِلا  ُءُوبَا  َكَْدنِع  یل  َرْذُع  َو ال  یل  َۀَّجُح  اُهتْقَقْحَتْـسا ال  ْدَق  َو  َِۀبوُقُْعلا 
َکَّنِا ُمَْلعَت  اّمَع  ْزَواَجت  َو  ْمَحْرا  َو  یلْرِفْغا  ِّبَر  ای  اُهْتلِمَع  ٍۀَئِّیَـس  ِّلُِکب  َو  اُهتْأَطْخَا  ٍۀَـئیطَخ  ِّلُِکب  َو  ُُهْتبَنْذَا  ٍبنذ  ِّلُِکب  َکـَْیِلا  خ ل )  َکـَلُءُوبَا -  ) 

ار نیمز  اهنامـسآ و  ياههنیجنگ  هکنآ  يا  دـیازفین ،  ار  وا  شهد  یگدنـشخب و  زج  ناگدـننک  حاحلإ  ِرارـصا  هکنآ  يا  ُمَرْکَْالا ؛ ُّزَعَاـْلا  َْتنَا 
وت زا  نم  درادیمن ،  زاب  ار  وت  نم  هب  تبـسن  تندومن  یکین  زا  نم  يدب  تسا ،  وت  ِنآ  زا  نالک  زیر و  ره  ياهجنگ  هک  ییادخ  يا  يراد ، 
يا راگدرورپ ؛ يا  یتسه ،  تشذگ  يراوگرزب و  یگدنـشخب و  لها  وت  هک  ییامن ،  راتفر  دزـس  ار  وت  هچنآ  نم  اب  هک  منکیم  تساوخرد 

تسین میارب  وت  هاگرد  هب  يرذع  لیلد و  چیه  مراوازس و  ار  نآ  نم  ییاناوت و  رفیک  رب  وت  دزس ،  ار  وت  هک  نک  راتفر  نانچ  نم  اب  دنوادخ ، 
وت هب  ینادیم ،  ار  اهنآ  نم  زا  رتهب  وت  هک  یلاح  رد  يرذگب  نم  زا  ات  منکیم  رارقا  اهنآ  هب  مروآیم و  يور  وت  يوس  هب  مناهانگ  مامت  اب  ، 
ارم اراـگدرورپ  ماهدرک ،  هک  يدـب  ره  ماهداد و  ماـجنا  هک  ییاـطخ  ره  ماهدـش و  بکترم  هـک  یهاـنگ  ره  اـب  مروآ )  يور  مدروآ (  يور 
هب زین  ام  دش  فاوط  دراو  تساخرب  هاگنآ  یتسه .  نیرتیمارگ  نیرتدـنمجرا و  وت  انامه  هک  رذـگب  ینادیم  هچنآ  زا  روآمحر و  زرمایب و 

تسار و هب  تسـشن و  ام  نایم  رد  میدرک ،  لیلجت  وا  زا  لبق -  ياهزور  نوچمه  ام -  تشگزاب و  تقو  ناـمه  ادرف  میتساـخرب ،  وا  مارتحا 
نادوان ریز  لیعامسا  ِرْجِح  هب  هراشا  اجنیا -  دوخ  هدجس  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلادیس  نیسحلا  نب  یلع  دومرف :  سپس  دنکفا ،  يرظن  پچ 

رد تکچوک  هدنب  567 ؛ )  َكُْریَغ (  ِْهیَلَع  ُرِدـْقَی  الام  َُکلَأْسَی  َکئانِِفب  َُکلئاس  کئانِِفب ،  َكُریقَف  َکـئانِِفب ،  َكُدـیَبُع  تفگیم :  نینچ  - 
وت زج  هک  ار  هچنآ  دنکیم  تساوخرد  وت  زا  تسا ،  وت  هناتسآ  رب  تاهدننک  تساوخرد  تسا ،  وت  هاگشیپ  هب  وت  دنمزاین  تسا ،  وت  هاگشیپ 

 : تفگ دنکفا و  يرظن  ام  نایم  زا  يولع  مساقلا  نب  دمحم  هب  تسیرگن و  پچ  تسار و  تمس  هب  سپـس  دهد .  ماجنا  ار  نآ  دناوتن  یـسک 
هکنیا رگم  دـنامن  یقاب  ام  زا  یـسک  دـش  دراو  فاوط  رد  تساخرب و  سپـس  یتسه .  يریخ  عضو  رب  هَّللا  ءاش  نِا  وت  مساـقلا  نب  دـمحم  يا 

نیا اـیآ  تفگ :  اـم  هب  يدومحم  زور .  نیرخآ  اـت  مینک  وگتفگ  وا  هراـبرد  هک  میدرک  شومارف  و  دـش ،  ظـفح  دوب  هدوـمرف  هک  ییاـهاعد 
هک دـش  روآدای  یتسناد ؟  هنوگچ  یلعوبا  يا  میتفگ :  تسا .  امـش  نامز  بحاص  نیا  هَّللا  و  تفگ :  هن ،  میتفگ :  دیـسانشیم ؟  ار  صخش 

ناهگان هفرع  زور  رـصع  رد  دـیوگیم :  دـنیبب .  ار  نامزلا  بحاص  هک  دـنکیم  اعد  دـهاوخیم و  لج  ّزع و  يادـخ  زا  تسا  لاس  تفه  وا 
زا متفگ :  مدرم .  زا  دومرف :  یتسه ؟  اجک  زا  مدیسرپ - :  وا  زا  مدرک ،  ظفح  كرد و  ار  نآ  هک  دناوخیم  ییاعد  هک  مدید  ار  درم  نامه 
 : مدرک ضرع  اـهنآ .  نیرتراوگرزب  نیرتفیرـش و  زا  دومرف :  برع ؟  هریت  نیمادـک  زا  متفگ :  اـهنآ .  برع  زا  دوـمرف :  مدرم ؟  داژن  مادـک 

اهماقم و نیرترب  بحاص  زا  دومرف :  مشاـهینب ؟  نادـناخ  مادـک  زا  متفگ :  مشاـهینب ؛ دومرف :  دـننایک ؟  اـهنآ  نیرتراوگرزب  نیرتفیرش و 
لد رد  دندرک و  ماعطا  ار  مدرم  دنتفاکش و  ار  اهرـس  هک  اهنآ  زا  دومرف :  دنمـشاهینب ؟  زا  نیمادک  اهنآ  مدرک :  ضرع  بتارم .  نیرتیلاع 
یلو متـشاد ،  تسود  ار  وا  دوب  يولع  هک  رطاـخ  نیمه  هب  تسا و  يولع  وا  هک  متفگ  دوخ  اـب  دـندناوخ .  زاـمن  دـنباوخ  رد  مدرم  هک  بش 
نیا ایآ  مدیـسرپ :  دندوب  مفارطا  هک  یناسک  زا  دـش .  ورف  نیمز  رد  ای  تفر  الاب  نامـسآ  هب  هک  متـسنادن  دـش و  بیاغ  مناگدـید  زا  هرابکی 

منیبیمن وا  رد  نتفر  هار  راثآ  مسق  ادخ  هب  هَّللا  ناحبس  متفگ :  دیآیم ،  جح  هب  هدایپ  ام  اب  لاس  ره  يرآ ،  دنتفگ :  دیـسانشیم ؟  ار  يولع 
 ، مدید ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باوخ  رد  هک  مدیباوخ  بش  نآ  رد  متفر و  هفلدزم  يوس  هب  ناوارف  مغ  هودنا و  اب  سپـس  ، 

نامز بحاـص  يدـید  بشما  هکنآ  دومرف :  نم ؟  ياـقآ  يا  تسیک  وا  مدرک :  ضرع  يدـید ؟  ار  دوخ  بولطم  دـمحم  يا  دومرف :  نم  هب 
شومارف ًالصا  تقو  نآ  ات  هک  داد  باوج  تفگن ،  ام  هب  رتدوز  ارچ  هک  میدرک  شنزرـس  ار  وا  تفگ ،  ام  هب  ار  بلطم  نیا  یتقو  دوب .  امش 

خیـش تبیغ  زا  لقن  هب  راـحب  رد  یـسلجم  لـضاف  تیاور  نیدـلا و  لاـمک  رد  قودـص  خیـش  تیاور  نیب  میوگیم :   ( . 568 مدوـب (  هدرک 
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زا قیفوت  میدرک ،  عمج  تیاور  ود  نیا  نیبام  تشاذگیمن  يریثأت  ینعم  رد  هک  يروط  هب  دوب  ظافلا  یضعب  رد  یتوافت  رـصتخم  یـسوط ، 
 . تسا ادخ 

مالسلا هیلع  سایلا  هب  تهابش 

ار شرمع  یلاعت  دنوادخ  زین  مالسلا ،  هیلع  مئاق  هتخاس .  ینالوط  مالسلا -  هیلع  رـضخ  نوچمه  ار -  شرمع  دنوادخ  مالـسلا ،  هیلع  سایلا 
 . دننکیم تاقالم  مه  اب  اجنآ  رد  دوریم و  جـح  هب  لاس  ره  مالـسلا -  هیلع  رـضخ  دـننام  زین -  مالـسلا  هیلع  سایلا  تسا .  هدومن  ینالوط 

مقرا نب  دیز  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت  رد  هکنیا  ینعم  نیا  رب  لیلد 
ِهَّللِاب ُذوُعَا  وگب :  يدرک  حبـص  هاگره  دـتفاین  رگراک  وت  رد  ناشگنرین  دـسرن و  وت  هب  نیقفانم )  راّفک و  اهنآ (  رـش  یهاوخیم  رگا  دومرف : 

ناطیش اهنآ  هک  دنکیم  ظفح  اهنآ  رش  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  هدش .  هدنار  ِناطیش  زا  مربیم  هانپ  دنوادخ  هب  ِمیجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم 
ناما رد  دزد ،  نتخوس و  ندش و  قرغ  زا  ار  وت  دنوادخ  یهاوخیم  رگا  و  دننکیم . )  یحو  رگید  یضعب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنتـسه ( 

ام ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّللا ،  ّاِلا  َریَْخلا  ُقوُسَی  هَّللا ال  َءاش  ام  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّللا ،  اَِّلا  َءوُّسلا  ُفِرْـصَی  ُهَّللا ال  َءاـشام  ِهَّللا  ِمِْسب  وگب :  يدرک  حبـص  هاـگره  درادـب 
یلَع ُهَّللا  یّلَـص  َو  ُهَّللا  َءاش  ام  ِهَّللا  ِمِسب  میظَْعلا ،  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ُهَّللا ال  َءاش  ام  ِهَّللا  ِمِسب  ِهَّللا ،  َنِمَف  ٍۀَـمِْعن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ُهَّللا  َءاـش 

ره دنامیم و  ظوفحم  دزد  نتخوس و  ندش و  قرغ  زا  دیوگب  ار  نیا  هبترم  هس  دنک  حبص  هک  یماگنه  سک  ره  هک  َنیِبیَّطلا .  ِِهلآ  َو  ٍدّمَُحم 
لاس ره  سایلا  رـضخ و  و  دوب .  دهاوخ  نمیا  دزد  یگتخوس و  ندش و  قرغ  زا  حبـص  ات  دـناوخب ،  ار  تاملک  نیا  بش  رد  هبترم  هس  هکنآ 

تسا و نم  نایعیـش  راعـش  نیا  و  دنوشیم ،  ادج  تاملک  نیا  اب  دنوشیم  ادج  مه  زا  یتقو  دننکیم و  تاقالم  ار  رگیدمه  جح  مسارم  رد 
هکنانچ دوریم -  جح  هب  لاس  ره  زین  مالـسلا :  هیلع  مئاق   ( . 569 اهنآ (  مئاق  جورخ  ماگنه  دنوشیم  ادج  مناتسود  زا  نم  نانمـشد  نیا  اب 
سایلا یلاعَت .  هَّللا  ءاش  ْنِا  دمآ  دـهاوخ   ( 570 یبسانم (  بلاطم  زین  مجنپ  شخب  رد  و  تشذگ -  مالسلا  هیلع  رـضخ  هب  شتهابـش  باب  رد 

رارف دوخ  موق  زا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دنشکب .  ار  وا  دنتساوخیم  هک  یماگنه  دش ،  بیاغ  ناشرظن  زا  درک و  رارف  شموق  زا  مالسلا :  هیلع 
هیلع مئاق  دش .  بیاغ  لاس  تفه  مالسلا :  هیلع  سایلا  دنشکب .  ار  ترـضح  نآ  دنتـساوخیم  هک  یماگنه  دش  بیاغ  مدرم  هدید  زا  درک و 

رد مالـسلا :  هیلع  مئاـق  درک .  تنوکـس  يراوشد  هوـک  رد  مالـسلا :  هیلع  ساـیلا  تشاد .  دـهاوخ  همادا  شتبیغ  یک  اـت  منادیمن  مالـسلا : 
مالـسلا هیلع  دمحموبا  مردپ  دومرف :  هک  هدمآ  اهنیا  ریغ  یلولا و  ةرـصبت  راحب و  نیدلا و  لامک  رد  يورم  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  ثیدح 

گنن ترخآ  ایند و  رد  نانآ  يارب  هدومن و  ناشتنعل  هدرک و  بضغ  اهنآ  رب  دـنوادخ  هک  ار  یموق  منکن  ترواجم  هک  درک  شرافـس  نم  هب 
ار تسپ  ياهاج  زج  دالب  زا  اهنآ و  راوشد  زج  ناراسهوک  زا  هک  دومرف  روتسد  ارم  و  تسا ،  یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  تسا و  يراوخ  و 

دوش هداد  هزاجا  هک  يزور  ات  ماهّیقت  رد  نم  سپ  تشامگ ،  نم  رب  ار  نآ  و  دومرف ،  راکـشآ  ار  هّیقت  امـش -  يالوم  دنوادخ -  منیزگنرب و 
باتفآ داتفا و  ییادج  هلصاف و  هبعک  هار  امـش و  نیب  هاگره  دومرف :  دوب ؟  دهاوخ  یک  رما  نیا  نم  ياقآ  يا  مدرک :  ضرع  میامن .  جورخ 
سنوی شیاعد  هب  لاعتم  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  سایلا   ( . . . . 571 دنتفرگ (  نایم  رد  ار  اهنآ  ناگراتـس  بکاوک و  و  دندش ،  عمج  هام  و 

 : مالسلا هیلع  مئاق   ( . 572 هدمآ ( -  ثیدح  رد  هکنانچ  درک -  هدـنز  شتوف  زا  زور  هدراهچ  زا  دـعب  دوب  كدوک  هک  یلاح  رد  ار  ربمغیپ 
باحـصا هلمج  زا  ناشگرم .  زا  اهلاس  تشذگ  زا  سپ  درک  دهاوخ  هدنز  ار  يرایـسب  ناگدرم  شیاعد  هب  شتکرب و  هب  لاعتم  دـنوادخ  زین 

ترـضح ّیـصو  نون  نب  عشوی  و  دنیامنیم -  تلادع  نآ  اب  دـننکیم و  تواضق  ّقح  هب  هک  یـسوم -  موق  زا  رفن  جـنپ  تسیب و  و  فهک ، 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  رتشا ،  کلام  و  يراـصنا ،  هناـجدوبا  یـسراف و  ناملـس  نوعرف و  لآ  نمؤم  و  یـسوم ، 

مه مالـسلا  هیلع  سایلا  هک  دمآ  دهاوخ  زین  و  دمآ ،  دـهاوخ  هراب  نیا  رد  یبلاطم  نون  فرح  رد  هَّللا  ءاش  ْنِا  و   ( 573 تسا (  هدش  تیاور 
 . تسا هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  هکنانچ  درب ،  الاب  نامسآ  هب  دنوادخ  ار  مالـسلا ؛ هیلع  سایلا  تسا .  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نارای  زا 

صفحه 143 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


هتفگ مالـسلا ؛ هیلع  ساـیلا  تشذـگ .  سیردا  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  رد  هک  درب ،  نامـسآ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  زین  ار  مالـسلا  هـیلع  مئاـق 
اهایرد ریازج  رد  ار  اهنآ  رـضخ  و  دنکیم ،  ییامنهار  اهتـشد  اهنابایب و  رد  ار  رطـضم  ناگدشمگ  دسریم و  نادنمدرد  دایرف  هب  دوشیم : 

نادنمدرد هب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  تسا .  هدرک  لقن  بولقلا  تایح  باتک  رد  هنع  هللا  یضر  یـسلجم  ار  بلطم  نیا  دیامنیم .  یـسردایرف 
و دسریم ،  ناگراچیب  دایرف  هب  نامـسآ -  نیمز و  رد  هکلب  ایرد -  یکـشخ و  رد  دیامنیم و  تیاده  ار  ناگدشمگ  دنکیم و  یگدیـسر 
 ، هدمآ هدئام  نامـسآ  زا  شیارب  یلاعت  يادـخ  نذا  هب  مالـسلا ،  هیلع  سایلا  دـنکیم .  تیانع  دـهاوخب  هک  ره  هب  هک  یهلا  لضف  تسا  نیا 
هک دینش  ییادص  یهوک  هلق  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تفگ :  هک  هدش  تیاور  سنا  زا  نآ  ریغ  ناهرب و  ریسفت  رد  هکنانچ 

درمریپ دید  هاگان  تفر ،  اجنآ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هد .  رارق  هدش  هدـیزرمآ  هدـش  تمحر  تما  زا  ارم  ایادـخ  تفگیم : 
تفگ سپس  درک  هقناعم  وا  اب  دید  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دشابیم ،  عارذ  دصیس  شتماق  هک  تسه  یتوترف 
سایلا وا  دندروخ ،  نآ  زا  ود  ره  و  دمآ ،  دورف  نامـسآ  زا  ياهدئام  هاگان  هک  تسا .  نآ  تقو  الاح  مروخیم و  اذـغ  رابکی  لاس  ره  نم  : 

افتکا هفیرـش  هعقاو  کی  ندروآ  هب  اـجنیا  رد  اـم  دـش ،  لزاـن  نامـسآ  زا  هدـئام  شیارب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق   ( . 574 دوـب (  مالـسلا  هیلع 
هب تشه  تصـش و  تسیود و  لاس  رد  تفگ :  هک  دـناهدرک  لقن  يرهوج  يدـهم  نب  یـسیع  دـمحموبا  زا  وا  ریغ  یـسلجم و  هک  مینکیم 

همالس هَّللا و  تاولص  نامزلا  بحاص  ترضح  هک  دوب  هدیـسر  یحیحـص  ربخ  ام  يارب  هک  اریز  دوب  هنیدم  مدصقم  متفر ،  نوریب  جح  يوس 
تـسام امرخ و  یهاـم و  سوه  نم  لد  میدـمآ ،  نوریب  هک   ( 575 دـیف (  زا  مدـش ،  رامیب  هار  نیب  رد  تسا ،  هدـش  رهاـظ  اـجنآ ] رد   ] هیلع

نوچ متفر و  رباص  هب  هدش .  راکـشآ  رباص  رد  ترـضح  نآ  هک  دنداد  تراشب  ارم  ینامیا  ناردارب  مدیـسر  هنیدم  هب  هک  یماگنه  درکیم ، 
زامن تقو  ات  مدـنام  دوخ  هتـساوخ  رظتنم  نم  دـنتفر ،  دوب  اجنآ  رد  هک  ینامتخاس  هب  هک  مدـید  يرغال  ياهزب  مدـش  فرـشم  نآ  ناـبایب  هب 

يدهم نب  یـسیع  يا  دناوخیم :  ارم  مداخ  ردب  مدـید  هاگان  هک  مدرک  سامتلا  عرـضت و  اعد و  مدـناوخ و  زامن  دیـسر ،  ارف  اشع  برغم و 
هرفـس مدیـسر ،  نامتخاس  طایح  هب  نوچ  و  مدروآ ،  ياج  هب  رایـسب  یهلا  ساپـس  دـمح و  متفگ و  لـیلهت  ریبکت و  نم  وش ،  دراو  يرهوج 

رد هچنآ  هک  دـهدیم  نامرف  ار  وت  تیـالوم  تفگ :  نم  هب  وا  دـیناشن ،  نآ  رب  ارم  درب و  هرفـس  نآ  راـنک  هب  ارم  مداـخ  مدـید ،  ياهدرتسگ 
هک یلاح  رد  مروخب  هنوگچ  اـّما  سب ،  ارم  ناـهرب  نیمه  متفگ :  روخب .  یتشاد ،  اهتـشا  يدوب  هدـمآ  نوریب  دـیف  زا  یتقو  يراـمیب  ماـگنه 

مدید متسشن  هرفس  رب  دید ،  یهاوخ  ارم  هک  روخب  ار  تیاذغ  یسیع  يا  هک  تشادرب  گناب  مالسلا  هیلع  ترضح  سپ  ماهدیدن .  ار  میالوم 
ضیرم و متفگ :  دوخ  اب  غود ،  شرانک  رد  اـم و  ياـمرخ  هب  اـهامرخ  نیرتهیبش  ییاـمرخ  نآ  راـنک  تسه ،  هرفـس  نآ  رد  غاد  ِغاد  یهاـم 
هچ هک  ینادیم  رتهب  وت  ایآ  ینکیم ؟  کش  ام  رما  رد  ایآ  یـسیع  يا  دز :  داـیرف  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  غود ! ؟  اـمرخ و  یهاـم و 

دوجوم ياهاذـغ  همه  زا  و  مدرک ،  ترفغم  بلط  لاـعتم  دـنوادخ  زا  متـسیرگ و  نم  دراد ؟  ررـض  تیارب  هچ  دـناسریم و  عفن  وـت  هب  زیچ 
هک ییاج  ات  مدروخ  دایز  نآ  زا  متفای و  ایند  ياهاذغ  نیرتهزمـشوخ  ار  اذـغ  نآ  دوبن ،  مولعم  متـسد  ياج  متـشادرب  تسد  یتقو  مدروخ ، 

ار نآ  تسا و  یتشهب  ياهاذغ  زا  نیا  هک  شکن  تلاجخ  یسیع  يا  هک :  دز  ادص  ارم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدیـشک ،  تلاجخ  رگید 
 : متـشاد هضرع  تبقاع  مرادرب ،  تسد  نآ  زا  هک  دمآیمن  ملد  مدروخیم  هچره  یلو  مدروخ  مه  زاب  نم  هدرکن ،  تسرد  یقولخم  تسد 

ادص ارم  میالوم  متفگ :  دوخ  شیپ  نم ،  دزن  ایب  دومرف :  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  ارم  ترضح  نآ  ماگنه  نیا  رد  تسا .  یفاک  نم  يالوم  يا 
نتـسش هب  جایتحا  ياهدروخ  هک  ییاذغ  ایآ  یـسیع  يا  دز :  ادـص  رگید  راب  ترـضح  نآ  ماهتـسشن ،  ار  متـسد  زونه  هک  یلاح  رد  دـنزیم 

ار مناگدید  هک  دش  راکشآ  وا  زا  يرون  متفر ،  شتمدخ  هب  تسا ،  رتوبـشوخ  روفاک  کشم و  زا  مدید  مدیئوب  ار  متـسد  نم  دراد ؟  تسد 
یناگدننک بیذکت  رگا  یـسیع  يا  دومرف :  هدش .  ضراع  میارب  ساوح  لالتخا  مدرک  روصت  هک  مدـش  همیـسارس  يروط  هب  و  درک ،  هریخ 

هدش و رهاظ  امش  يارب  وا  هیحان  زا  يزیچ  هچ  هدید و  ار  وا  یـسک  هچ  هدش و  دلوتم  اجک  رد  هدوب و  یک  تساجک و  وا  دنیوگب  هک  دندوبن 
مدرم دـنگوس  ادـخ  هب  ینیبـب ،  ارم  هـک  دوـبن  اور  وـت  يارب  هدـش ؟  تباـث  ناـتیارب  وا  زا  ياهزجعم  هـچ  هداد و  ربـخ  ار  امـش  يزیچ  هـچ  هـب 

قیدصت ار  اهنآ  و  ار ،  مناردـپ  نینچمه  و  دنتـشک ،  ار  وا  هرخالاب  دـندومن و  هئطوت  وا  هیلع  دـندرک و  رانک  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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هب ار  ام  ناتـسود  یـسیع  يا  دندرکیم .  تیاور  دندیدیم و  هک  يروما  همه  نآ  اب  دنداد ،  نج  ریخـست  رحـس و  تبـسن  اهنآ  هب  دندرکن و 
 . منامب رادـیاپ  تباث و  ماهدـیقع  رد  هک  نک  اعد  نم  يالوم  يا  متـشاد :  هضرع  ییوگب .  ام  نانمـشد  هب  اداـبم  یلو  هد ،  ربخ  يدـید  هچنآ 
هک یلاح  رد  مدـمآ  نوریب  شتمدـخ  زا  يراگتـسر .  يزوریپ و  اب  ورب  يدـیدیمن ،  ارم  تشادیمن  مدـق  تباث  ار  وت  دـنوادخ  رگا  دومرف : 

 ( . 576 مدروآیم (  ياج  هب  دنوادخ  يارب  يرتشیب  رکش  دمح و 

مالسلا هیلع  نینرقلا  وذ  هب  تهابش 

اریز تسین  ربمغیپ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دناوخیم .  یسرتادخ  يوقت و  هب  درک و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  یلو  دوبن  ربمغیپ  نینرقلاوذ 
يادخ يوس  هب  زین  ترـضح  نآ  یلو  تسین ،  يربمغیپ  رگید  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  ام  ربمغیپ  زا  دـعب  هک 
تّجح ملاع  لها  همه  رب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  دوب .   ( 577 تّجح (  مدرم  رب  نینرقلاوذ  دـنکیم .  توعد  يراـگزیهرپ  يوقت و  یلاـعت و 

اهتشد و ناراسهوک و  زا  نیمز -  ياج  همه  دش  يرادربهدرپ  وا  يارب  نیمز  زا  درب و  الاب  ایند  نامـسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  نینرقلاوذ ،  تسا . 
 ، دسانـشب ار  لطاب  ّقح و  نآ  اب  هک  دومرف  تیانع  یملع  يزیچ  ره  زا  وا  هب  دنوادخ  درک و  هدهاشم  ار  همه  برغم  ات  قرـشم  زا  و  اههرد - 
دش یحو  وا  هب  دش و  هداتسرف  نیمز  هب  سپـس  دوش ،  دییأت  ات  دوب  قرب  دعر و  اهیکیرات و  نآ  رد  هک  داد  رارق  يربا  هعطق  وا  خاش  ود  رد  و 

نینمؤملاریما زا  ینالوط  یثیدح  نمض   ( 578 راحب (  مجنپ  دّلجم  رد  یسلجم  هماّلع  ار  نیا  نک .  ریس  نیمز  قرش  برغ و  هیحان  ود  رد  هک 
 . - دـش هدـنادرگزاب  نیمز  هب  سپـس  درب ،  لوا  نامـسآ  زا  رتالاب  هب  ار  وا  یلاـعت  دـنوادخ  مالـسلا ،  هیلع  مئاـق  تسا .  هدروآ  مالـسلا  هیلع 

نب دـمحا  ثیدـح  رد  و  تسا ،  ینالوط  شتبیغ  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  تشاد .  ینـالوط  یتبیغ  شموق  زا  نینرقلاوذ  تشذـگ . -  هکناـنچ 
يا تبیغ  لوط  دومرف :  تسا ؟  يراج  وا  رد  نینرقلاوذ  رضخ و  زا  یتّنس  هچ  تفگ :  دمحا  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  قاحسا 

هب هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچنآ  ربانب  نینرقلاوذ ،  تشذگ .  ترـضح  نآ  تبیغ  باب  رد  نیغ  فرح  رد  لماک  روط  هب  ربخ  نیا  دـمحا . . . . 
تیاور يراصنا  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  دوب .  دهاوخ  روط  نیمه  زین  مالـسلا ،  هیلع  مئاق  دیـسر .  نیمز  رتخاب  رواخ و 

ناگدـنب رب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  یحلاـص  هدـنب  نینرقلاوذ  دوـمرفیم :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  مدینـش  تفگ :  هک  هدرک 
هکنیا ات  دش  بیاغ  یتّدم  ناشرظن  زا  هک  دندز  وا  خاش  رب  اهنآ  دناوخ ،  ارف  يوقت  ادـخ و  يوس  هب  ار  دوخ  موق  سپ  دوب ،  هداد  رارق  تّجح 

دندز شرگید  خاش  رب  اهنآ  یلو  تشگزاب ،  شموق  يوس  هب  دش و  رهاظ  سپـس  تفر ؟  نابایب  مادک  رد  ای  دش  كاله  دنتفگ :  شاهرابرد 
رد ار  نینرقلاوذ  لج  ّزع و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  و  تسا ،  وا  شور  ّتنس و  رب  هک  تسه  یسک  زین  ناملسم )  تما  امـش = (  نایم  رد  و  ، 
رد ار  وا  ّتنـس  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دیـسر ،  نیمز  برغ  قرـش و  هب  ات  دومرف  تیانع  یببـس  يزیچ  ره  زا  وا  يارب  داد و  تنکم  نیمز 

راومه و نآ -  زا  یهاگیاج  هاگبآ و  چیه  هک  ییاج  ات  دبای ،  تسد  نیمز  برغ  قرـش و  هب  ات  تخاس  دهاوخ  يراج  زین  منادـنزرف  زا  مئاق 
شیارب ار  نآ  نداعم  نیمز و  ياههنیجنگ  لج  ّزع و  دنوادخ  و  دهد ،  رارق  وا  ياهاپ  ریز  هکنیا  رگم  دـنامن  یقاب  تشد -  هوک و  راومهان ، 

هدـش رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچ  دـیامنیم  طسق  لدـع و  زا  رپ  وا  هب  ار  نیمز  و  دـنکیم ،  يرای  بعر  هلیـسو  هب  ار  وا  و  دزاسیم ،  راکـشآ 
فّرصت هب  ار  نیمز  برغم  قرشم و  زین  مالـسلا :  هیلع  مئاق  درک .  فّرـصت  تفرگ و  ار  برغم  قرـشم و  نیبام  نینرقلاوذ :   ( . 579 دشاب ( 
تـسین ربمغیپ  نینچمه  مالـسلا :  هیلع  مئاق  هدمآ . -  ثیدح  رد  هکنانچ  دش -  یحو  وا  هب  یلو  دوبن  ربمغیپ  نینرقلاوذ :  دروآ .  دـهاوخرد 

رب لیلد  دنیشنیم ،  ربَا  رب  زین  مالسلا :  هیلع  مئاق  دش .  راوس  ربَا  رب  نینرقلاوذ :  دوشیم .  یحو  وا  هب  هدش -  لقن  یثیدح  رد  هکنانچ  یلو - 
رفعجوبا ترضح  زا  میحرلادبع  زا  دوخ  دنس  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  صاصتخا  رئاصب و  زا  راحب  رد  یـسلجم  موحرم  هک  تسا  یتیاور  نآ 

امش بحاص  يارب  تخس  ربأ  و  درک ،  باختنا  ار  مار  ربأ  وا  یلو  دش ،  ّریخم  ربا  ود  نایم  نینرقلاوذ  دومرف :  هک  دناهدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب 
بحاص دشاب .  قرب  ای  هقعاص  دعر و  نآ  رد  هک  يربا  نآ  ره  دومرف :  تسا ؟  مادک  تخـس  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  دیدرگ .  هریخذ 

صفحه 145 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


رومعم جنپ  هناگتفه ،  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ  ياهببس  دسریم ،  اهببس  هب  دوشیم و  ربا  راوس  وا  يراب ؛ دوشیم ،  راوس  نآ  رب  امش 
 ) تسا هدروآ  ار  تیاور  نیمه  لثم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هروس  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجرّدـلا  رئاـصب  رد  و   ( . 580 ناریو (  شخب  ود  و 

نینرقلاوذ هب  دنوادخ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  صاصتخا )  رئاصب و  ود (  نآ  دنس  هب  و   ( . 581
رگا و  تسین ،  نآ  رد  يدـعر  قرب و  هک  تسا  يربا  نآ  و  دـیزگرب ،  ار  مار  وا  دـنک ،  باختنا  یکی  تخـس  مار و  ربا  ود  زا  هک  داد  رایتخا 

 ( . 582 تسا (  هدومرف  هریخذ  مالسلا  هیلع  مئاق  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  اریز  دشیمن ،  رّسیم  شیارب  درکیم  رایتخا  ار  تخس 

مالسلا هیلع  ربمغیپ  بیعش  هب  تهابش 

بیاغ ناشرظن  زا  سپس  دش ،  هتفوک  شیاهناوختسا  ینالوط و  شرمع  هکنیا  ات  درک  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  موق  مالـسلا  هیلع  بیعش 
مجنپ دلجم  رد  هللا  همحر  یـسلجم  لضاف  ار  نیا  تشگزاب .  اهنآ  هب  یناوج  تروص  هب  هرابود  و  دوب -  هتـساوخ  ادخ  هک  اجنآ  ات  تشگ - 

دوشیم رهاظ  یناوج  تروص  هب  رمع  لوط  دوجو  اب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق   ( . 583 تسا (  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  راحب 
دـشاب هتـشاد  رتشیب  لاس  لهچ  زا  هکنآ  هک :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  راـحب  رد  دراد .  لاـس  لـهچ  زا  رتمک  هک 

یلص يوبن  ثیدح  رد  هکنانچ  مالسلا ،  هیلع  بیعش  تسا .  هدیـسر  نومـضم  نیمه  هب  يددعتم  رابخا  و   ( . 584 تسین (  رما  نیا  بحاص 
 ، دنادرگ زاب  ار  شنامـشچ  لج  ّزع و  يادخ  تفر ،  نیب  زا  شناگدید  ات  تسیرگ  ردقنآ  دـنوادخ  ّتبحم  زا  هدـمآ ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
وا هب  ار  ییانیب  دنوادخ  رگید  راب  دـش ،  روک  ات  تسیرگ  مه  زاب  درک  انیب  ار  شناگدـید  دـنوادخ  زاب  دـش ،  انیبان  هکنآ  ات  تسیرگ  هرابود 

َلََدب َْکیَلَع  َّنَیِْکبَأل  َو  تسا :  هتفگ  نینچ  مالسلا ] هیلع  نیـسح  شّدج  هب  باطخ   ] هیحان ترایز  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق   ( . 585 دنادرگزاب ( 
 « ) َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُۀَّیَِقب  تفگ « :  دوخ  موق  رد  مالـسلا  هیلع  بیعـش  میرگیم .  نوخ  وت  رب  کشا  ياـج  هب  و  ًاـمَد ؛ عُومُّدـلا 

ترضح هک  هدمآ  نیدلا  لامک  رد  زین  مالسلا ،  هیلع  مئاق  دیشاب .  هتشاد  نامیا  رگا  تسا  رتهب  ناتیارب  هدراذگ  یقاب  دنوادخ  هچنآ  586 ؛ ) 
رـضاح شدزن  درم  هدزیـس  دصیـس و  و  دـنزیم ،  هیکت  هبعک  هب  دـنک  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 

هَّللا ۀیقب  نم  دیوگیم :  سپـس  َنینِمُْؤم »  ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُۀَّیَِقب  تسا « :  هیآ  نیا  دروآیم  نابز  هب  هک  ینخـس  نیلوا  سپ  دـنوشیم ، 
َْکیَلَع ُمالَّسلَا  دیوگیم :  نینچ  هکنیا  رگم  دنکیمن ،  مالس  وا  رب  یناملسم  چیه  سپ  متـسه ،  امـش  رب  وا  تّجح  ادخ و  هفیلخ  نیمز و  رد 

يدوبعم چـیه  نیمز  رد  سپ  دـنکیم .  جورخ  دیـسر ،  تسا  رفن  رازه  هد  هک  دـقِع  کی  هب  شنارای  هرامـش  نوچ  و  ِهِضْرَا .  یف  ِهَّللا  َۀَّیَقب  ای 
ینالوط یتبیغ  زا  سپ  رما  نیا  و  دتفایم ،  اهنآ  رد  شتآ  دوشیم و  دوبان  اهنآ  ریغ  مانـصا و  اهتب و  دنامیمن ،  یقاب  لج  ّزع و  دـنوادخ  زج 

بیذـکت مالـسلا ،  هیلع  بیعـش   ( . 587 دـنکیم (  تعاطا  دروآیم و  ناـمیا  تبیغ  رد  یـسک  هچ  دزاـس  مولعم  دـنوادخ  اـت  دوب  دـهاوخ 
ُهُوبَّذَکَف دیامرفیم « :  لج  ّزع و  دنوادخ  هکنانچ  دنتخوس ،  دمآ ،  نوریب  دوب  هدـنکفا  هیاس  اهنآ  رب  هک  يربا  زا  هک  یـشتآ  هب  شناگدـننک 

[ زیخ هقعاص  ربا   ] نابیاس زور  باذع  هاگنآ  دندرک و  بیذکت  ار  وا  سپ  588 ؛ )  ٍمیظَع ( »  ٍمْوَی  َباذَع  َناک  ُهَّنِا  ِۀَّلُّظلا  ِمْوَی  ُباذَع  ْمُهَذَخَاَف 
دهاوخ شروهظ  نامز  رد  ادخ  ریغ  ياهدوبعم  اهتب و  مامت  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دوب .  یگرزب  زور  باذع  نآ  انامه  هک  تفرگ  ورف  ار  نانآ 

 . یتسناد هتشذگ  ثیدح  رد  هکنانچ  تخوس . 

مالسلا هیلع  یسوم  هب  تهابش 

 : مالـسلا هیلع  یـسوم  دوب .  یفخم  شلمح  نارود  روط ،  نیمه  زین  مالـسلا :  هیلع  مئاـق  دوب .  یفخم  شلمح  نارود  مالـسلا :  هیلع  یـسوم 
تشاد تبیغ  ود  شموق  زا  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  دش .  ماجنا  هنایفخم  شتدالو  زین  مالـسلا :  هیلع  مئاق  تفرگ .  تروص  هنایفخم  شتدالو 
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تبیغ تدـم  تفر ،  شراگدرورپ  تاقیم  يوس  هب  هک  یماگنه  مود  تبیغ  دوب و  رـصم  زا  لوا  تبیغ  دوب ،  رتینالوط  يرگید  زا  یکی  هک 
 : تفگ هک  هدمآ  نانـس  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیـش  تیاور  رد  هکنانچ  دوب ،  لاس  تشه  تسیب و  نیتسخن 

یتّنس متشاد :  هضرع  تسه .  نارمع  نب  یسوم  زا  یتّنس  مالسلا  هیلع  مئاق  رد  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  مدینش ، 
مالسلا هیلع  نارمع  نب  یـسوم  متفگ :  شموق .  زا  تبیغ  شتدالو و  ندوب  یفخم  دومرف :  تسیچ ؟  تسه  وا  رد  نارمع  نب  یـسوم  زا  هک 

لاعتم دـنوادخ  دوب ،  بش  لهچ  تبیغ  نیمود  تدـم  و   ( . 589 لاـس (  تشه  تسیب و  دومرف :  دوب ؟  بیاـغ  شلها  موق و  زا  تقو  دـنچ 
زین مالـسلا :  هیلع  مئاق  دیـسر .  نایاپ  هب  بش  لهچ  شراگدرورپ  هاگهدعو   ] تاقیم هک  590 ؛ )  ًۀَْـلَیل ( »  َنیَعبْرَا  ِهِّبَر  ُتاقیم  َّمَتَف  هدومرف « : 

 : دومرف نینچ  تفگ و  نخس  وا  اب  یلاعت  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  یسوم  تشذگ . -  هکنانچ  رتینالوط -  يرگید  زا  یکی  هتـشاد  تبیغ  ود 
مالک اهتلاسر و  هلیـسو  هب  نم  اـنامه  591 ؛ )  َنیرِکاَّشلا ( »  َنِم  ْنُک  َو  َُکْتیَتآ  امذُـخَف  یمالَِکب  َو  یتـالاسِِرب  ِساَّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْـصا  ّینِا  » 

اب لاعتم  دنوادخ  روط ،  نیمه  زین  مالسلا :  هیلع  مئاق  شاب .  نارازگساپس  زا  ریگب و  مداد  وت  هب  هچنآ  سپ  مداد  يرترب  مدرم  رب  ار  وت  مدوخ 
مالسلا هیلع  يرکـسع  دمحموبا  ترـضح  زا  راحب  رد  هکنانچ  دندرب ،  الاب  شرع  هدرپارـس  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  تفگ  نخـس  وا 

دندرب شرع  هدرپارس  هب  ار  وا  داتسرف ،  هتـشرف  ود  دومرف ،  تبهوم  نم  هب  ار  تما  نیا  يدهم  نم  راگدرورپ  هک  یماگنه  دومرف :  هک  هدمآ 
منید و يرای  يارب  نم ؛ هدنب  يا  وت  هب  ابحرم  دمآ :  باطخ  دـنوادخ  بناج  زا  دنتـشادهگن ،  لج  ّزع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  هکنیا  ات 

وت هب  مهدـب و  وت  هار ]  ] هب مریگب و  وت   [ رطاـخ  ] هب هک  ماهدروخ  دـنگوس  ياهدـش ] هدـیزگرب   ، ] مناگدـنب ییاـمنهار  رما و  ندوـمن  راکـشآ 
لج ّزع و  دنوادخ  دش ،  بیاغ  شنانمـشد  سرت  زا  نارگید  دوخ و  موق  زا  مالـسلا :  هیلع  یـسوم   ( . 592 منک (  باذـع  وت  هب  میاشخبب و 

سرت زا  زین  مالــسلا :  هـیلع  مئاـق  تـفر .  نوریب  نارگن  ناـسرت و  راـید ]  ] نآ زا  سپ  593 ؛ )  ُبَّقَرَتَی ( »  ًاـِفئاخ  اـْهنِم  َجَرَخَف  دـیامرفیم « : 
راشف و جـنر و  ياهتنم  رد  شموق  دـش ،  بیاغ  یتقو  مـالَّسلا  ِْهیَلَع  َو  ِِهلآ  َو  اـنِِّیبَن  یلَع  یـسوم  دـش .  بیاـغ  اـهنآ  ریغ  شموق و  زا  نانمـشد 
شنایعیش و زین  مالسلا :  هیلع  مئاق  دنتشاذگیم .  هدنز  ار  ناشنانز  دنتشکیم و  ار  اهنآ  نارسپ  ناشنانمشد  هک  دندش ،  عقاو  تلذ  تقشم و 
ار نیرفاک  دنک و  كاپ  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ات  دنتفایم (  تلذ  راشف و  یتخس و  ياهتنم  رد  شتبیغ  نامز  رد  شناتسود 

ناربمغیپ زا  یعمج  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تهابش  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد   ( . 594 دزاس ( )  كاله 
زا دعب  نایعیش  تمحز  جنر و  تدالو و  ندوب  ناهنپ  تبیغ و  لوط  موادم و  سرت  مالـسلا  هیلع  یـسوم  شور  اّما  و  دومرف :  هک  تسا  هدمآ 
رب دـنک و  يرای  ار  وا  دـهد و  هزاـجا  ار  شترـضح  روهظ  لـج  ّزع و  يادـخ  هک  هاـگنآ  اـت  دـننیبب  نانمـشد  زا  هک  يراوخ  رازآ و  رثا  رب  وا 

هعیش نیا  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  خیـش  زا  راحب  رد  و   ( . 595 دیامن (  دییأت  شنمشد 
یمارتحا هتفر و  تسد  زا  اهنآ  تّزع  دراذگب ،  تسد  اهنآ  زا  کیمادک  يور  دنادن  هدنرد  ریـش  هک  دنـشاب  ییاهزب  دـننام  هک  دـیایب  يزور 

 : دومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  خیـش  یلاما  زا  باتک  ناـمه  رد  و   ( . 596 دنـشاب (  هتـشادن  یهاگهیکت  هدنامن و  ناشیارب 
دهاوخ ار  یحلاص  موق  لاعتم  دنوادخ  سپـس  دیوگن ،  هنایفخم  زج  ار  هَّللا  هملک  يدـحا  هک  ییاج  ات  دـش  دـهاوخ  متـس  ملظ و  زا  رپ  نیمز 

رد تبیغ  نامز  تامالع  رد  باتک  ناـمه  رد  و   ( . 597 دشاب (  هدش  متـس  ملظ و  زا  رپ  هکنانچ  دنیامن  لدـع  طسق و  زا  رپ  ار  نآ  هک  دروآ 
نمؤم هک  ینیبب  دید و  یهاوخ  راوخ  لیلذ و  كانهودـنا ،  ار  نمؤم  و  دومرف . . . :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینالوط  یثیدـح 

نارمکح هک  ینیبب  و  دنریذپن ،  ار  ناشتداهش  دنهد و  تبسن  غورد  هب  ار  ام  ناتسود  هک  ینیبب  و  دیامن ،  راکنا  ار  لطاب  دناوتن  شلد  رد  زج 
هچنآ هَّللا  و  هدـمآ :  نامز  نآ  رد  نایعیـش  لاـح  ناـیب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و   ( . 598 دـیامن (  راوخ  ار  نمؤم  رفاک ،  رطاـخ  هب 

هک  ( - 599 دننامب (  ناما  رد  ناگشیپ  يوقت  دنوش و  هتخیسگ  مه  زا  نالهاج  و  كاله ؛ نایوج  لطاب  هکنیا  ات  دش .  دهاوخن  دیراد  وزرآ 
رتشزرایب مدرم  رظن  رد  مه  شبحاص  دزن  رادرم  زا  هک  اجنآ  ات  و  دـنامن ،  ییاپ  ياج  امـش  زا  کی  ره  يارب  هک  ییاج  اـت  دـنمک -  رایـسب 

رد رابخا  و   ( . 601 درک (  دـهاوخ  گرم  يانمت  زور  بش و  ره  نمؤم  راگزور  نآ  رد  هک  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و   ( . 600 دیوش ( 
رمع زا  دوخ  دنس  هب  یـسوط  خیـش  تبیغ  باتک  زا  راحب  رد  هک  تسا ،  ینایفـس  جورخ  نامز  لاوحا ،  نیرتدب  یلو  تسا .  رایـسب  هراب  نیا 
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لحر هفوک  هبحر  رد  هک  منیبیم  ار  ینایفس -  هدنیامن  ای  ینایفس -  ایوگ  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یبلک  نابا  نب 
هزیاج مهرد  رازه  دروایب ،  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  یکی  رـس  سک  ره  دنک :  مالعا  مدرم  نایم  رد  وا  يوگنخـس  و  هدنکفا ،  تماقا 

 ، دریگیم مهرد  رازه  دنکیم و  ادج  شندب  زا  رـس  و  تسا ،  اهنآ  زا  نیا  دیوگیم :  دربیم و  هلمح  دوخ  هیاسمه  رب  هیاسمه  سپ  دراد . 
 : مدرک ضرع  منیبیم ،  ار  رادـباقن  نآ  نم  اـیوگ  و  دوب ،  دـهاوخن  ناـگدازانز  تسد  هب  زج  زور  نآ  رد  امـش  تموـکح  تراـما و  هتبلا  و 

کی هب  دنکیم ،  ییاسانـش  ار  اهامـش  دشوپیم و  باقن  تسا ،  لئاق  ار  امـش  تادقتعم  هک  تسا  امـش  زا  يدرم  دومرف :  تسیک ؟  رادباقن 
زا شیپ  یمتح  مئالع  هلمج  زا  ینایفـس  جورخ  میوگیم :   ( . 602 مارح (  هداز  رگم  تسین  وا  دیوش  ریگتـسد  ات  دنکیم  هراشا  امـش  کی 
هَّللا مهنعل  هّیماینب -  ناگداون  زا  وا  تسا ،  هدمآ  هراب  نیا  رد  يرایسب  تایاور  هکنانچ  دشابیم ،  هجرف -  هَّللا  لجع  مئاق -  ترضح  روهظ 

ینیبـب ار  ینایفـس  رگا  دوـمرف :  هک  تسا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  و  تـسا .  هـسبنع ]  ] هـنییع نـب  ناـمثع  شماـن  دـشابیم و  یلاـعت - 
هک تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و   ( . 603 تسا (  دوبک  شمشچ  و  خرس ،  درز و  شگنر  یشاب ،  هدید  ار  مدرم  نیرتثیبخ 

ورهلبآ میخـض و  همجمج  كانتـشحو و  تروص  اب  ـالاب ،  ناـیم  يدرم  وا  دـنکیم ،  جورخ  سباـی  يداو  زا  راوخرگج  دـنه  رـسپ  دومرف : 
مگ نادرگرس و  نابایب  رد  شموق  هک  یماگنه  مالسلا :  هیلع  یسوم  تسا .  روکذم  نآ  ریغ  راحب و  رد  بلاطم  لیصفت   ( . 604 دشابیم ( 

ندب تسوپ  دننام  شدوخ -  تماق  هب  دوب  وا  رب  ینهاریپ  دشیم ،  دلوتم  ناشیارب  يدنزرف  هاگره  دندرب ،  رـسب  اهلاس  لاح  نآ  رد  دـندش و 
 ، دوب دهاوخ  رما  نیمه  روهظ  رصع  رد  شنایعیـش  يارب  مالـسلا ،  هیلع  مئاق   ( . 605 تسا (  هدرک  لقن  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  ار  نیا  - 

نـشور شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دزیخ  اپب  ام  مئاق  یتقو  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ۀـجحملا  باتک  رد  هکنانچ 
دنک رمع  لاس  رازه  ترضح  نآ  نامز  رد  درم  و  ددرگیم ،  ناسکی  زور  بش و  دنوشیم و  زاینیب  دیشروخ  رون  زا  ناگدنب  و  ددرگیم ، 

نآ دوش  رتگرزب  هچ  ره  دـناشوپیم و  ار  وا  شتماـق  هب  ینهاریپ  ددرگن ،  دـلوتم  شیارب  يرتخد  و  دوش ،  دـلوتم  يرـسپ  شیارب  لاـس  ره  و 
 ، دندوب شمایق  رظتنم  لیئارـساینب  مالـسلا ،  هیلع  یـسوم   ( . 606 دوـشیم (  دـهاوخب  هک  یگنر  ره  هب  و  ددرگیم ،  رتـگرزب  زین  شـشوپ 

اهنآ هب  هک  اریز  دنتـسه ،  شرظتنم  شنایعیـش  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسا .  وا  تسد  هب  اهنآ  ِجَرَف  هک  دوب  هدـش  هداد  ربخ  اـهنآ  هب  هک  نوچ 
یلاعت دنوادخ  تشذگ :  تشاد ،  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  ءاف  فرح  رد  و  تسا ،  ترـضح  نآ  تسد  رب  ناشجَرَف  هک  دناهداد  ربخ 
ِۀَّیِرَْبلل ٌءاعُد  اذه  َو  انِماِما  ِروُهُظ  ِیف  ْلِّجَع  ِّبَرایَف  دیوگ :  ّفلؤم  دهد ،  رارق  ترـضح  نآ  نایئادف  ناعفادـم و  نارظتنم و  نایعیـش و  زا  ار  ام 

شاهرابرد لاعتم  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  تسا  ناگدـنب  همه  دوس  هب  اعد  نیا  يامرف و  لیجعت  ام  ماما  روهظ  رد  اراگدرورپ  ُلـِماش 
رد یـسربط  دـش .  فالتخا  نآ  رد  سپ  میداد  ار  باتک  یـسوم  هب  اـم  607 ؛ )  ِهیف ( »  َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  دـیامرفیم « : 

هیلع مئاق   ( . 608 دمآ (  دورف  وا  رب  هک  یباتک  تحـص  رد  ینعی  دـندرک  فالتخا  نآ  رد  شموق  هک  تسا  نیا  روظنم  هتفگ :  نایبلا  عمجم 
تّجح ترضح  دزن  هک  ینآرق  نامه  ینعی  هدرک  عمج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا -  وا  اب  هک  یباتک  رد  روط ،  نیمه  زین  مالـسلا : 
مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  هضور  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  رب  لیلد  دوشیم ،  فالتخا  تسه -  مالـسلا  هیلع 

نآ هک  هدمآ  دش .  فالتخا  نآ  رد  سپ  میداد  ار  باتک  یـسوم  هب  ام  609 ؛ )  ِهیف ( »  َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  هیآ « :  هرابرد 
فالتخا زین  تسه  مئاق  اب  هک  یباتک  رد  و  دـندومن ،  فالتخا  باتک  رد  تما  نیا  هک  نانچمه  دـندرک  فـالتخا  نآ  رد  دومرف :  ترـضح 

راحب رد  و   ( . 610 دنزیم (  ار  ناشندرگ  دشکیم و  شیپ  ار  اهنآ  هک  دش ،  دنهاوخ  رکنم  ار  نآ  يرایسب  مدرم  هک  ییاج  ات  درک  دنهاوخ 
نیا دندش و  شیامزآ  يرهن  هب  یسوم  باحصا  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیـش  زا 

باحصا دومزآ .  دهاوخ  یبآ  رهن  هب  ار  امش  دنوادخ  انامه  611 ؛ )  ٍرَهَِنب ( »  ْمُکیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِا  دیامرفیم « :  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  نامه 
ار نآ  و  دومرف ،  تیانع  ییاصع  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  یـسوم   ( . 612 دش (  دنهاوخ  التبم  نآ  دننام  هب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق 

رقاب رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدـلا  لامک  رد  هکنانچ  تسا ،  هتفای  صاصتخا  اصع  نامه  هب  مالـسلا :  هیلع  مئاق  داد .  رارق  باـنج  نآ  هزجعم 
نآ دیسر ،  نارمع  نب  یـسوم  هب  هاگنآ  و  دوب ،  هدیـسر  بیعـش  هب  سپـس  دوب ،  مدآ  ِنآ  زا  یـسوم  ياصع  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع 
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نخـس دوش  قاطنتـسا  رگا  و  هدش ،  هتفرگ  شتخرد  زا  هک  یعـضو  نامه  هب  تسا  گنر  زبس  ماهدـید  رتشیپ  ار  نآ  نم  تسا و  ام  دزن  اصع 
دوش رومأم  هچ  ره  و  دادیم ،  ماجنا  یسوم  هک  دهد  ماجنا  ار  اهراک  نامه  نآ  هلیسو  هب  هدش ،  هدامآ  مالسلا  هیلع  ام  مئاق  يارب  دیوگیم ، 

مهدزیس دّلجم  رد  یـسلجم  لضاف  و   ( . 613 دریگیمرب (  ار  نانمـشد  ياهگنرین  دوخ  نابز  اب  دوش  هدـنکفا  اجک  ره  و  دـهدیم ،  ماجنا 
هچنآ ره  ات  هدـش  هدامآ  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  يارب  تسا :  هدـمآ  نآ  رد  هدروآ و  ار  تیاور  نیمه  تاجردـلا  رئاصب  باتک  زا  لقن  هب  راحب 
ماجنا دوش  رما  هچنآ  و  دعلبیم ،  دننک  وداج  گنرین و  هچنآ  دَناسرتیم و  نآ  و  دهد ،  ماجنا  اصع  نآ  اب  دادیم  ماجنا  مالسلا  هیلع  یسوم 

هک الاب  يرگید  نیمز و  رد  یکی  دراد  رـس -  ود  ای  بل -  ود  دنکیم ، ] یثنخ  و   ] دریگیم ار  اههعدخ  دنک  ور  هک  يوس  ره  هب  دهدیم و 
یفاک رد  ینیلک  مالسالا  ۀقث  ار  تیاور  نیمه  ریظن   ( . 614 دریگیمرب (  ار  نانمشد  ياهگنرین ،  دوخ  نابز  اب  تسا ،  عارذ  لهچ  اهنآ  نیب 

دیز نب  دمحم  زا  هدـشن -  تباث  میارب  شتبـسن  زونه  هک  یـسلجم -  لضاف  هب  بوسنم  ۀـمئالا  ةرکذـت  باتک  رد  و   ( . 615 تسا (  هدروآ 
هزجعم وا  زا  دـیآیم و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دزن  هب  سراف  لها  زا  يدرم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  تیاور  یفوک 

نیا دیوگیم :  درم  نآ  دیآیمرد .  اهدژا  تروص  هب  دنَکفایم و  ار  اصع  ترـضح  نآ  سپ  دنکیم ،  تساوخرد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
 . دعلبیم ار  درم  نآ  مالسلا -  هیلع  یسوم  رما  هیبش  يرما  هب  اصع -  سپ  تسا ،  رحس 

رکذت

سیارع باتک  زا  راحب  مجنپ  دّلجم  رد  یـسلجم  راوگرزب  لضاف  ملاع  میروایب :  یبلاطم  نآ  فاصوا  اصع و  نآ  هرابرد  تسا  بسانم  اجنیا 
شمان هتفگ :  لتاقم  و  تسا ،  هَّللا  ءاشام  شمـسا  هتفگ :  ریبج  نبا  تسا ،  فالتخا  اـصع  ماـن  رد  تفگ :  هک  هدرک  لـقن  یبلعث  سلاـجملا 

 : دوب مالـسلا  هیلع  یـسوم  يارب  نآ  رد  هک  یجئاوح  نآ و  فصو  اّما  و  دـناهتفگ .  قیلع  رگید :  یـضعب  و  ثایغ ،  یـضعب :  و  تسا ،  هعفن 
شیاهتنا رد  ینینهآ  هزین  تشاد و  يژک  اهنآ  زا  کی  ره  خیب  هک  تشاد  رس  ود  یسوم  ياصع  دناهتفگ :  نینچ  ناگتشذگ  ملع  هب  ناهاگآ 

درکیم راک  مشچ  هک  اجنآ  ات  اصع  رـس  ود  دوبن ،  باـتهم  دـشیم و  دراو  یناـبایب  هب  ماـگنه  بش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هاـگره  سپ  دوب ، 
دننام نآ  رـس  و  تفاییم ،  دادـتما  هاچ  يافرژ  ات  هک  درکیم  دراو  هاچ  رد  ار  نآ  دـشیم  هجاوم  بآ  دوبمک  اب  هاگره  دادیم ،  ییانـشور 
هاگره هک  دوب  نانچ  و  دمآیم ،  نوریب  نآ  زا  اهیندروخ  تفوکیم  نیمز  هب  دوخ  ياصع  اب  تشاد ،  زاین  اذغ  هب  تقو  ره  و  دشیم ،  ولد 

نامه دشیم و  رهاظ  نآ  رد  دوب  هدرک  اهتشا  یـسوم  هک  یتخرد  نامه  ياههچنغ  سپ  دناشنیم ،  نیمز  رد  ار  نآ  درکیم  اهتـشا  ياهویم 
گرب و دـناشنیم  نیمز  رد  ار  نآ  دـشیم  هنـسرگ  هاگره  دوب ،  ماداـب  بوچ  زا  یـسوم  ياـصع  هک :  دوشیم  هتفگ  و  دادیم .  هویم  عقوم 

دربن مه  اب  هک  دـشیم  راکـشآ  رام  ود  اصع  هخاش  ود  رب  درکیم  هلتاقم  دوخ  نمـشد  اب  هاگره  و  دروخیم ،  ماداـب  نآ  زا  و  دادیم ،  هویم 
زا تساوخیم  تقو  ره  و  دـشیم ،  زاب  هار  دزیم  اههایگ  اهراخ و  اهتخرد و  هب  زین  دزیم و  راومهان  تخـس  هوک  رب  ار  اصع  دـندرکیم ، 

دورد هک  ترـضح -  نآ  و  تفریم .  نآ  رد  هک  دـشیم  زاب  شیارب  یعیـسو  هار  دزیم ،  نآ  رب  ار  اـصع  دـنک  روبع  یتشک  نودـب  يدور 
هب هک  تسشنیم  نآ  رب  دشیم  هتسخ  هار  رد  نوچ  و  لسع ،  شرگید  زا  دیـشونیم و  ریـش  اصع  هخاش  کی  زا  یهاگ  داب -  وا  رب  دنوادخ 
هک یماگنه  درکیم ،  هلتاقم  شنانمـشد  اب  دادیم و  شناشن  ار  هار  زین  و  دـناسریم ،  ار  وا  ندز  اپ  ندـیود و  نودـب  تساوخیم  اـجک  ره 
 ، درکیم وبشوخ  ار  وا  ياهـسابل  هک  ییاج  ات  دزیم  نوریب  یـشوخ  يوب  اصع  نآ  زا  دشیم ،  دنمزاین  شوخ  يوب  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
ار تهار  تمس  نالف  هب  تفگیم :  وا  هب  درکیم و  ملکت  وا  اب  اصع  دنتشاد ،  سرت  اهنآ  زا  مدرم  هک  تشاد  ینادزد  هک  دوب  یهار  رد  رگا 

عفد دوخ  زا  ار  تارـشح  اـهرام و  ناگدـنرد و  نآ  اـب  تخیریم ،  ورف  دوخ  نادنفـسوگ  رب  ار  ناـتخرد  ياـهگرب  نآ  هلیـسو  هب  هد ،  رییغت 
رخآ ات   ( . . . . 616 تخیوآیم (  نآ  هب  ار  بآ و . . .  اذغ و  سابل و  لئاسو و  داهنیم و  هدرگ  رب  ار  نآ  تفریم  رفس  هب  نوچ  درکیم ، 

صوصخم قلعتم و  نامز  نیا  رد  اصع  نیا  هک  دوب  نیا  يارب  میدروآ  هک  ار  رادقم  نیا  و  درادن ،  یموزل  اهنآ  ندروآ  هک  هدرک  رکذ  هچنآ 
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هب راحب  مهدزیـس  دّلجم  رد  و  دشابیم .  رما  نیا  زا  یکاح  رابخا  هکنانچ  دشابیم ،  هیلع  هَّللا  تاولـص  يدـهم  ترـضح  ام  ياقآ  الوم و  هب 
یتشهب تخرد  زا  سآ و  بوچ  یسوم  ياصع  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  لقن 

دنسوپیم هن  تسا  هیربط  هچایرد  رد  مدآ  توبات  اب  اصع  نآ  و  دروآ ،  شیارب  ار  نآ  لیئربج  دورب  نیدم  يوس  هب  تساوخ  یتقو  هک  تسا 
درک رارف  رصم  زا  سرت  اب  مالسلا  هیلع  یسوم   ( . 617 دروآ (  نوریب  شمایق  ماگنه  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  مئاق  هکنآ  ات  دنباییم ،  رییغت  هن  و 
امش زا  مدش  كانمیب  امش  رفیک ]  ] زا هک  هاگنآ  سپ  618 ؛ )  ْمُُکتْفِخ ( »  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  دیامرفیم « :  وا  زا  لقن  هب  لج  ّزع و  دنوادخ  ، 

مدرم دزن  هب  نیا  دوجو  اب  دیزگ ،  نکسم  فلع  بآیب و  ياهنابایب  رد  تخیرگ و  اهرهش  زا  رارشا ،  سرت  زا  مالسلا :  هیلع  مئاق  متخیرگ . 
 - . تشذـگ هکنانچ  دنـسانشیمن -  ار  شترـضح  اهنآ  هک  یلاح  رد  دوشیم  ربخاب  ناشلاوحا  زا  دوریم و  هار  اهنآ  ناـیم  رد  و  دـیآیم ، 

ترـضح زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  رب  لیلد  درک .  دـهاوخ  رارف  هنیدـم  زا  ینایفـس  زا  سرت  رطاخ  هب  زین  شروهظ  ماـگنه 
هیلع يدهم  سپ  دتسرفیم  هنیدم  هب  ار  یهورگ  ینایفس  و  دومرف :  هَّللا -  هنعل  ینایفس -  هرابرد  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 

رد يرکـشل  هتفر ،  هّکم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  دسریم  ربخ  ینایفـس  شترا  ریما  هب  دـنکیم  رارف  هّکم  يوس  هب  اجنآ  زا  مالـسلا 
 - نارمع نب  یسوم  شور  هب  ناسرت -  ناساره و  مالسلا  هیلع  مئاق  هکنیا  ات  دنسریمن ،  بانج  نآ  هب  یلو  دتـسرفیم  ترـضح  نآ  بیقعت 
ای هک « :  دنکیم  باطخ  نابایب  نآ  هب  نامسآ  يوس  زا  یچراج  و  دیآیم ،  دورف  ءادیب  نابایب  رد  ینایفـس  شترا  ریما  دوشیم و  هّکم  دراو 
هک دنامیم  یقاب  اهنآ  زا  رفن  هس  طقف  دربیم و  ورف  ار  اهنآ  نیمز  سپ  نک .  دوبان  ار  هورگ  نیا  ءادـیب  يارحـص  يا  َمْوَْقلا ؛ »  ِيدـِْیبَا  ءادـَْیب 

اُوتُوا َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  هدش « :  لزان  هیآ  نیا  اهنآ  هرابرد  و  دنتـسه ،  بلک  هلیبق  زا  اهنآ  و  دـنادرگیم ،  زاب  تشپ  هب  ار  ناشیاههرهچ  دـنوادخ 
هداد ناشیا  هب  باتک  هک  یناسک  يا  619 ؛ )  اهِرابْدَا ( »  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا 
وحم ار  ییاههرهچ  هکنآ  زا  شیپ  دیروآ  نامیا  تسا  امـش  هارمه  هک  تسا  ییاههناشن  هدـننک  قیدـصت  میاهداتـسرف و  ورف  هچنآ  هب  هدـش ، 

لج ّزع و  دنوادخ  هکنانچ  درب  ورف  نیمز  هب  ار  نوراق -  شنمشد -  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  مینادرگ .  زاب  رـس  تشپ  هب  هاگنآ  مینک 
تشذگ هکنانچ  زین -  مالـسلا :  هیلع  مئاق  میدرب .  ورف  نیمز  رد  ار  شاهناخ  وا و  سپ  620 ؛ )  َضْرَْالا ( »  ِهِراِدب  َو  ِِهب  انْفَسَخَف  دیامرفیم « : 

 ، دروآیمرب ار  شتـسد  نوـچ  مالـسلا :  هـیلع  یـسوم  درب .  دـهاوخ  ورف  نـیمز  هـب  ار  ینایفـس -  رکــشل  شنانمــشد -  لاـعتم  دـنوادخ  - 
رون زا  مدرم  هک  ییاج  ات  دـشخردیم  شرون  مالـسلا :  هیلع  مئاـق   ( . . . . 621 تخاسیم (  هریخ  ار  ناگدننیب  نآ  يدیفس  دیـشخردیم و 

زا مالـسلا :  هیلع  یـسوم  دـمآ .  دـهاوخ  هراب  نیا  رد  یبلاطم  ترـضح  نآ  رون  ثحب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  ْنِا  هک  دـنوش  زاینیب  هام  باتفآ و 
هیلع رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  لـقن  هب  راـحب  رد  زین ،  مالـسلا  هیلع  مئاـق  دیـشوج .  همـشچ  هدزاود  شیارب  گـنس 

گنس نامیلس و  يرتشگنا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مچرپ  اب  دیامن  روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا 
هفولع اذغ و  بآ و  امـش  زا  سک  چیه  هک :  دنک  مالعا  ترـضح  نآ  يدانم  هک  دهدیم  روتـسد  سپ  درک ،  دهاوخ  مایق  یـسوم  ياصع  و 

تکرح ترضح  نآ  سپ  دشکب ! یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  ار  نامنایاپ  راهچ  ام و  دهاوخیم  دنیوگیم :  ترـضح  نآ  باحـصا  درادنرب . 
نوریب هفولع  بآ و  اذغ و  نآ  زا  دنزیم  گنـس  هب  دیآیم  دورف  هک  یلزنم  نیلوا  و  دننکیم ،  تکرح  شتمدخ  رد  مه  باحـصا  دـنکیم 

رد و   ( . 622 دنـسرب (  فجن  هب  هفوک  تشپ  رد  ات  دـنهدیم  هفولع  زین  ار  ناـیاپ  راـهچ  دـنماشآیم و  دـنروخیم و  نآ  زا  سپ  دـیآیم ، 
نآ يوگنخـس  دـیامن ،  جورخ  هّکم  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  نوچ  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح (  نآ  زا  نیدـلا  لاـمک 

يرتش راب  هک  درادیمرب  ار  نارمع  نب  یـسوم  گنـس  دوخ  اب  و  درادنرب ،  دوخ  اب  یندیماشآ  یندروخ و  يدـحا  دـنزیم :  گناب  ترـضح 
باریـس دشاب  هنـشت  هک  ره  ریـس و  دشاب  هنـسرگ  هک  ره  سپ  دیآرب ،  اههمـشچ  گنـس  نآ  زا  هکنآ  رگم  دـنیاین  دورف  یلزنم  چـیه  تسا و 

مالـسالا ۀقث  میوگیم :   ( . 623 دنیآ (  دورف  هفوک  تشپ  رد  فجن  هب  هکنیا  ات  دوشیم  باریـس  ریـس و  مه  ناشنایاپ  راهچ  دـش ،  دـهاوخ 
و  ( . 624 تسا (  هدروآ  یتوافت  كدنا  اب  مالسلا  امهیلع  شردپ  زا  قداص  ماما  زا  ار  تیاور  نیمه  ریظن  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک 
 ، دورب هفوک  هب  دهاوخب  دنک و  مایق  هّکم  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  نوچ  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  امهیلع  شردپ  زا  قداص  ماما  زا  جیارخ  رد 
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زا هک  ار -  نارمع  نب  یسوم  ِگنس  ترـضح  نآ  و  درادنرب ،  یندیماشآ  یندروخ و  امـش  زا  یـسک  دنکیم :  ادن  ترـضح  نآ  يوگنخس 
دشوج نآ  زا  اههمشچ  دیامرف و  بصن  ار  نآ  هکنیا  رگم  دیاین  دورف  یلزنم  چیه  هب  سپ  درادیمرب ،  دوخ  اب  دیشوج -  همـشچ  هدزاود  نآ 

 - هفوک زا  رتشیپ  دنسرب -  فجن  هب  ات  دوب  دهاوخ  اهنآ  هشوت  نیمه  ددرگیم و  باریس  دشاب  هنشت  هک  ره  ریس و  دشاب  هنـسرگ  هک  ره  سپ 
دندرگیم باریس  دشاب  هنشت  هک  ره  ریس و  دشاب  هنسرگ  هک  ره  دوب ،  دهاوخ  يراج  هتسویپ  نآ  زا  ریـش  بآ و  دنیآ  دورف  اجنآ  هب  نوچ  و 

مالسلا هیلع  مئاق  دش .  نامه  تساوخ  ادخ  هچنآ  یلو  تشک ،  ار  يرایسب  دارفا  وا  هب  ندیسر  يارب  نوعرف  مالسلا :  هیلع  یـسوم   ( . 625 ) 
دنتشک ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نادنزرف  زا  رایسب  هچ  شترضح  لتق  روظنم  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نامز  ياهنوعرف  زین ،  : 

نینچ مالسلا  هیلع  یـسوم  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  نایب  رد  ینالوط  یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  هکنانچ  ، 
اهنآ سپ  دننک ،  رضاح  ار  نانهاک  داد  روتـسد  تسا  یـسوم )  وا (  تسد  رب  شتموکح  يدوبان  لاوز و  هک  دش  علطم  نوعرف  یتقو  هدمآ : 

مکـش هک  دادیم  روتـسد  هتـسویپ  سپ  تسا ،  لیئارـسا  ینب  زا  صخـش  نآ  هکنیا  و  دـندرک ،  تلالد  شتموکح  هدـنزادنارب  ِبسن  رب  ار  وا 
هک اریز  دـبای ،  تسد  یـسوم  هب  تسناوتن  یلو  تشک  ار  دازون  رازه  دـنچ  تسیب و  هک  اجنآ  اـت  دـننک  هراـپ  ار  لیئارـسا  ینب  رادراـب  ناـنز 

ارما و تساـیر  تنطلـس و  طوقـس  هک  دنتـسناد  یتـقو  ساـبعلا  ینب  هیما و  ینب  روط  نیمه  و  درک .  ظـفح  ار  وا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
ملسو و هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسرلآ  نتشک  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  دنتخادرپ و  ام  ینمـشد  هب  دوب ،  دهاوخ  ام  مئاق  تسد  هب  ناشنارابج 
هک دریذپیمن  لج  ّزع و  دنوادخ  هتبلا  دنبای .  تسد  مالـسلا  هیلع  مئاق  لتق  هب  هکنیا  عمط  هب  دنتفرگ  راک  هب  ترـضح  نآ  لسن  ندرک  دوبان 
 ( . 626 دیاین (  شوخ  ار  نیکرشم  هک  دنچ  ره  دناسر  لامک  هب  ار  دوخ  رون  هکنیا  رگم  دیامن .  شاف  ناراکمتـس  زا  یکی  يارب  ار  دوخ  رما 
مئاق دومرف .  حالـصا  ار  شرما  بش  کی  رد  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  دمآ .  دهاوخ  متـشه  شخب  رد  هک  تسا  ینالوط  ثیدح  نیا 

رد مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ترـضح  زا  نیدـلا  لامک  رد  هکناـنچ  درک .  دـهاوخ  حالـصا  ار  شرما  بش  کـی  رد  دـنوادخ  مالـسلا :  هیلع 
حالـصا بش  کـی  رد  ار  وا  رما  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  و  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  فـصو 

شاهداوناخ يارب  شتآ  نتفرگرب  يارب  هک  دومرف  حالـصا  بش  کی  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دوخ  میلک  رما  هک  نانچمه  درک ،  دهاوخ 
شخب رد  لماک  روط  هب  ثیدـح  نیا  هَّللاءاـش  ْنِا  و   ( . 627 تشگزاب (  دوب  هدـش  ثوعبم  تلاـسر  يربمغیپ و  هب  هک  یلاـح  رد  یلو  تفر 

هک یناسک  ات  تخادنا  ریخأت  ار  ترـضح  نآ  روهظ  شموق  ناحتما  روظنم  هب  لاعتم  دنوادخ  مالـسلا :  هیلع  یـسوم  دـمآ .  دـهاوخ  متـشه 
هب ار  شروهظ  روظنم  نیمه  هب  دنوادخ  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  دنوش .  ادج  دندیتسرپ  ار  لج  ّزع و  يادخ  هک  یناسک  زا  دـندیتسرپ  هلاسوگ 

 . تشذگ هراب  نیا  رد  یبلاطم  هک  تسا ،  هتخادنا  ریخأت 

مالسلا هیلع  نوراه  هب  تهابش 

تیاور رد  راحب  مجنپ  دّلجم  رد  هکنانچ  دنادرگزاب .  نیمز  هب  رگید  راب  سپس  درب و  الاب  نامـسآ  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  نوراه 
اب نوچ  میورب ،  انیس  روط  هوک  هب  مه  اب  ایب  تفگ :  نوراه  هب  یسوم  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  يدنـسم 

نکفارب و ار  تیاههماج  تفگ :  نوراه  هب  یـسوم  سپ  نهاریپ ،  ود  نآ  يور  رب  دوب  یتخرد  نآ  رد  رب  هک  دندید  ياهناخ  هاگان  دنتفر  مه 
ار وا  دـنوادخ  دـیمرآ ،  تخت  رب  نوچ  سپ  درک ،  ار  راک  نیمه  نوراه  باوخب ،  تخت  رب  نک و  ربب  ار  هلح  ود  نیا  وش و  هناخ  نیا  لخاد 
ار نوراه  دنوادخ  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  تشگزاب و  لیئارسا  ینب  يوس  هب  یسوم  دش .  هتـشادرب  تخرد  هناخ و  درک و  ضبق  دوخ  يوس  هب 

دنوادخ درک ،  هوکش  یهلا  هاگرد  هب  یسوم  سپ  ياهتـشک ،  ار  وا  وت  ییوگیم  غورد  دنتفگ :  درب ،  الاب  دوخ  يوس  هب  درک و  حور  ضبق 
هدرم هک  دنتسناد  دندید و  ار  وا  لیئارسا  ینب  هکنیا  ات  دندروآ  دورف  نامـسآ  نیمز و  نیبام  یتخت  رب  ار  وا  ات  دومرف  رما  ناگتـشرف  هب  لاعتم 

نامسآ هب  تدالو  زا  دعب  دنوادخ  زین  ار  مالـسلا :  هیلع  مئاق  تسا .  هدش  لقن  لماکلا  بحاص  زا  تیاور  نیمه  هب  کیدزن   ( . 628 تسا ( 
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هار زا  مالسلا  هیلع  نوراه  تشذگ . -  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  ترضح  نآ  تهابـش  رد  هکنانچ  دنادرگزاب -  نیمز  يوس  هب  سپـس  درب  الاب 
 . هدروآ روهزلا  عیادب  باتک  بحاص  ار  هتکن  نیا  دینشیم .  رود  هار  زا  ار  نوراه  نخس  یسوم  هک  نانچمه  دینشیم  ار  یسوم  نخس  رود 

دنوادخ دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  یفاک  هضور  رد  زین ؛ مالـسلا  هیلع  مئاق 
اهنآ اب  دوب ،  دهاوخن  یکیپ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  اهنآ و  نیب  هک  يروط  هب  دوزفا  دهاوخ  ام  نایعیش  ياهمشچ  اهـشوگ و  رد  لج  ّزع و 

 ( . 629 دشاب (  شدوخ  ياج  رد  هک  یلاح  رد  دننکیم  هاگن  وا  هب  و  دنونشیم ،  اهنآ  دیوگیم و  نخس 

مالسلا هیلع  عشوی  هب  تهابش 

تما نیا  ناقفانم  مالسلا :  هیلع  مئاق  دندرک .  گنج  وا  اب  ترضح  نآ  تّما  ناقفانم  مالسلا  هیلع  یسوم  تافو  زا  سپ  مالـسلا :  هیلع  عشوی 
 . تشگزاب شیارب  دیـشروخ  مالـسلا :  هیلع  عشوی  تشذـگ . -  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  ءاخ  فرح  رد  هکنانچ  درک -  دـنهاوخ  گـنج  وا  اـب 
زا راحب  رد  یسلجم  هماّلع  هکنانچ  دنهدیم -  خساپ  وا  هب  اهنآ  و  دنزیم ،  ادص  ار  اهنآ  دیوگیم و  نخـس  هام  رهم و  اب  مالـسلا :  هیلع  مئاق 

لها هک  ردـق  نامه  دـنکیم -  يرادـمامز  لاس  هن  دصیـس و  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ترـضح 
وا يارب  دنوادخ  سپ  متـس ،  ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هکنانچ  درک  دهاوخ  طسق  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـندرب -  رـس  هب  ناشراغ  رد  فهک 

هویش دنامن ،  یقاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نید  زج  هکنیا  ات  تشک  دهاوخ  ار  مدرم  و  دومن ،  دهاوخ  حتف  ار  نیمز  برغ  قرش و 
وا هب  دوش و  هدیدرََون  وا  يارب  نیمز  و  دنهدیم ،  خساپ  ار  وا  دنزیم و  ادص  ار  هام  دیشروخ و  تفرگ و  دهاوخ  شیپ  ار  دوواد  نب  نامیلس 

ِّصَن یف  ُدِراْولا  اَّمنِا  َو  ماهدروآ :  مظن  هب  ار  ینعم  نیا  نم  دیوگ :  ّفلؤم   ( . 630 دنکیم (  لمع  یحو  هب  دنوادخ  رما  هب  هک  دیآیم  یحو 
ایَف ۀَُّجل  یف  ْتَسَمَْغنا  ةَربِاَک  ۀَّجُْحلا  ِْبنَِجب  ٍعَشُوی  ُلْضَف  ْذِا  َۀبارَغ  ْنِم  َِکلذ  یف  َْسَیل  َو  َۀباجِْالا  ُعِمَتْسَی  امْهنِم  َو  رَمَق  َو  ٍسْمَِشل  وُعْدَی  ُهَّنَِاب  رَبَْخلا 

هیجوت لباق  ریغ  نتم  رد  هچنآ  هتبلا  ۀَماخَْفلا  َو  ِنْأَّشلا  اَذِهل  ای  َو  ۀَمارَْکلا  َو  ِلْضَفلا  اَذِهل  ای  َو  ِلالَْجلا  َو  ِدْـجَْملا  اَذـِهل  ای  َو  ِلامکلا  َو  ِّزِعلا  اَذـِهل 
لضف هکنیا  هچ  تسین  یتفگش  هنوگ  چیه  رما  نیا  رد  و  دونشیم ،  باوج  ود  نآ  زا  دناوخیم و  ار  هام  دیـشروخ و  وا  هکنیا  هب  هدمآ  ربخ 

دـجم و نیا  اـشوخ  لاـمک  تزع و  نیا  تسا  شوخ  هچ  سپ  دوش  ورف  اـیرد  هب  هک  تسا  ینزوـس  دـننام  تّجح  ترـضح  راـنک  رد  عـشوی 
تمظع نأش و  نیا  يراوگرزب و  لضف و  نیا  اشوخ  ردق  تلالج 

مالسلا هیلع  لیقزح  هب  تهابش 

زا یفاک  هضور  رد  هکنانچ  درک ،  هدنز  شیارب  ار  یناگدرم  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ،  هیلع  لیقزح  جِْربِز . -  نزو  رب  هدش -  هتفگ  زین  لقزح 
ِتْوَْملا َرَذَـح  ٌفُوُلا  ْمُه  َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیذَّلا  َیِلا  ََرت  َْملَا  هیآ « :  هرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  هَّللادـبعوبا  رقاب و  رفعجوبا  ترـضح 

دنتفر نوریب  دوخ  راید  زا  گرم  میب  زا  دوب و  نت  نارازه  ناشرامـش  هک  یناسک  هب  يرگنن  ایآ  631 ؛ )  ْمُهایْحَا ( »  َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ْمَُهل  َلاقَف 
ياهرهـش زا  یکی  لها  زا  راوناخ  رازه  داتفه  اهنیا  دندومرف :  درک .  هدنز  ار  نانآ  سپـس   [ دندرم هک   ] دیریمب دومرف :  اهنآ  هب  دنوادخ  سپ 

یلو دنتفریم  نوریب  رهـش  زا  نادنمتورث  هدـمآ  نوعاط  دـندرکیم  ساسحا  هاگره  سپ  داتفایم ،  اهنآ  رد  نوعاط  هاگهبهاگ  دـندوب ،  ماش 
هک ییاهنآ  نایم  رایسب و  دندوب  هدنام  رهش  رد  هک  ییاهنآ  نایم  رد  گرم  اذل  دندنامیم ،  یقاب  رهش  رد  دنتشادن -  رفس  ییاناوت  هک  ارقف - 

ار اـم  رتـشیب  گرم  میدوـب  هدـنام  رگا  دـنتفگیم :  دـندوب  هتفر  نوریب  هک  یناـسک  سپ  دـشیم ،  عـقاو  رتـمک  دـندوب  هـتفر  نوریب  رهـش  زا 
اهنآ یگمه  رظن  سپ  تفرگیم .  اـم  زا  گرم  رتمک  میدوب  هتفر  نوریب  رهـش  زا  رگا  دـنتفگیم :  دـندوب  هدـنام  هک  ییاـهنآ  و  تفرگیم . 

جراخ رهش  زا  یگمه  هدمآ  نوعاط  هک  دنتسناد  نوچ  و  دنوش ،  جراخ  رهـش  زا  یگمه  دش  عقاو  ناشنایم  رد  نوعاط  هاگره  هک  دش  نینچ 
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داتفا ناشرذگ  يرهش  هب  سپـس  دندرک .  ریـس  دوب  هتـساوخ  ادخ  هک  اجنآ  ات  فلتخم  ياهرهـش  رد  دندش و  رود  اجنآ  زا  گرم  سرت  زا  و 
اهنآ هب  لج  ّزع و  دنوادخ  دنتفرگ  رارق  دندمآ و  دورف  رهـش  نیا  رد  یتقو  دوب  هدروآرد  ياپ  زا  نوعاط  ار  شمدرم  دوب و  هدـش  بارخ  هک 

 ، دندوب هدرم  هار  نایم  رد  اهنیا  هک  دوب  راکـشآ  ناگدننیب  يارب  هک  دندش  كاخ  دـندرم و  یگمه  تعاس  نامه  دـیریمب .  یگمه  دومرف : 
هک لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  يربمغیپ  سپ  دندومن ،  عمج  اجکی  بوراج و  ار  ناشیاهکاخ  دندرک و  لزنم  اجنآ  رد  نیرفاسم  نیرباع و  اذل 

ار اهنآ  ییامرف  هدارا  رگا  اراـگدرورپ  تفگ :  درک و  هیرگ  دـید  ار  اهناوختـسا  نآ  هک  یماـگنه  و  تشذـگ ،  اـهنآ  رب  دوب  لـیقزح  شماـن 
رگید اب  ار  وت  یگدـنب  هک  ینادـنزرف  و  دـنزاس ،  رومعم  ار  وت  دـالب  اهرهـش و  هک  ینک  هدـنز  ـالاح  نیمه  ياهدـناریم  اـجکی  هک  روطناـمه 

؛ يرآ درک :  ضرع  يراد ؟  تسود  ار  نیا  وت  ایآ  هک :  دومرف  یحو  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـنوش ،  دـلوتم  اـهنآ  زا  دـنهد  ماـجنا  تقیـالخ 
ّزع دنوادخ  هچنآ  نوچ  و  وگب ،  نانچ  نینچ و  هک  دومرف :  یحو  لج  ّزع و  دنوادخ  سپ  دومرف :  ترـضح  نک .  هدـنز  ار  اهنآ  اراگدرورپ 

ناـبز هب  ار  نخـس  نآ  لـیقزح  یتقو  دوب -  مظعا  مسا  نآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تفگ -  دـیوگب  هک  دوب  هدومرف  وا  هب  لـج  و 
َهِلا رَبْکَا و ال  ُهَّللَا  ِهَّللا ،  َناْحبُس  دندرکیم و  هاگن  مه  هب  دندشیم  هدنز  رگید  راب  دنرپیم و  رگیدکی  هب  هک  تسیرگن  اهناوختسا  هب  دروآ ، 
هیلع مئاـق   ( . 632 تسا (  اـناوت  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  قیقحت  هب  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ :  لـیقزح  ماـگنه  نیا  رد  دـنتفگیم ،  ُهَّللا  اَِّلا 
دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  يرابخا  و  درک .  دهاوخ  هدـنز  نیرفاک  نیقفانم و  نینمؤم و  زا  ار  یناگدرم  وا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  مالـسلا : 

 : مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدش  تیاور  ریصبوبا  زا  یفاک  هضور  رد  هلمج :  زا  تسا  رتاوتم  هکلب  رایسب 
ِساَّنلا َرَثْکَا  َّنِکل  َو  ًاّقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو  یَلب  ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَا ال  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَا  َو  دیامرفیم « :  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هکنیا 

نیا يرآ  دزیگنایمنرب ،  دریمب  هک  ار  یـسک  زگره  دنوادخ  هک  دندرک  دای  اهدـنگوس  دـنوادخ  هب  تّدـش  هب  نانآ  633 ؛ )  َنوُمَْلعَی ( »  ـال 
ضرع دـنیوگیم ؟  هچ  هراـب  نیا  رد  ریـصبوبا ؛ يا  دومرف :  تسیچ ؟  روظنم  دـننادیمن .  ناـمدرم  رتشیب  یلو  تسا  دـنوادخ  یمتح  هدـعو 

 . دـنکیمن هدـنز  ار  ناگدرم  دـنوادخ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  دـنروخیم  مسق  دـنرادنپیم و  نیکرـشم  مدرک : 
؟  يّزع تال و  هب  ای  دندروخیم  مسق  هَّللا  هب  نیکرشم  ایآ  هک  سرپب  اهنآ  زا  دیوگیم ،  ینخس  نینچ  هک  یسک  رب  گرم  دومرف :  ترـضح 
زا یهورگ  دـنوادخ  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  ریـصبوبا  يا  دومرف :  يامرف .  ناـیب  میارب  سپ  موش  تیادـف  متفگ :  دـیوگیم :  ریـصبوبا 
زا یموـق  هب  ربـخ  نیا  نوـچ  تسا ،  ناـشیاههناش  يور  رب  ناشیاهریـشمش  ياـههریگ  هک  دـنک  هدـنز  دزیگنایمرب و  وا  يارب  ار  اـم  ناـیعیش 

مالـسلا هیلع  مئاق  اب  اهنآ  دـندش و  هتخیگنارب  ناشیاهربق  زا  نالف  نالف و  نالف و  دـنیوگ :  رگیدـکی  هب  دـسرب  دنـشاب  هدرمن  هک  ام  ناـیعیش 
تموکح تلود و  نیا  دیتسه ! وگغورد  ردقچ  نایعیش  هورگ  يا  دنیوگیم :  دسرب ،  ام  نانمشد  زا  یهورگ  شوگ  هب  نخس  نیا  دنتـسه ، 

راتفگ دنوادخ  سپ  تمایق ،  زور  ات  دش  دنهاوخن  هدنز  هدشن و  هدنز  دییوگیم  امش  هک  اهنیا  هَّللا  هن و  دییوگیم ! غورد  امـش  تسا و  امش 
نب نسح  زا  باـتک  ناـمه  رد  و   ( . 634 ُتوُمَی ( »  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَا ال  َدـْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَا  َو  دـیامرفیم « :  هدرک  تیاـکح  ار  اـهنآ 

طـساو یلاها  يافج  زا  نآ  رد  هک  متـشون  ياهمان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  يورم  یطـساو  ناذاـش 
دمآ نینچ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  طخ  هب  باوج  دندرکیم ،  تیذا  ارم  هک  دندوب  اهینامثع  زا  یهورگ  رهش  نیا  رد  نوچ  مدرک ،  هیالگ 

هاگره هک  نک ،  ربص  تراگدرورپ  مکح  هب  سپ  لطاب ،  تلود  رد  ندرک  ربص  رب  هتفرگ  نامیپ  ام  ناتـسود  زا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  : 
هدـعو نامحر  دـنوادخ  هچنآ  تسا  نیا  تخیگنارب ،  نامهاگمارآ  زا  ار  ام  یـسک  هچ  ام  رب  ياو  يا  تفگ :  دـنهاوخ  دزیخاپب  قلخ  ياـقآ 

هیلع قداـص  ماـما  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  تـیاور  یمعثخ  میرکلادـبع  زا  راـحب  رد  و   ( . 635 دـنتفگ (  تسار  ناگداتـسرف  هداد و 
ره هک  اجنآ  ات  دوشیم  ینالوط  اهبش  اهزور و  لاس ،  تفه  دومرف :  دنکیم ؟  تموکح  مالسلا  هیلع  مئاق  تقو  دنچ  مدرک :  ضرع  مالسلا 

و دوب ؛ دهاوخ  امـش  ياهلاس  نیا  زا  لاس  داتفه  وا  تموکح  ياهلاس  سپ  دش  دهاوخ  امـش  ياهلاس  زا  لاس  هد  رادـقم  هب  شیاهلاس  زا  لاس 
سپ دنـشاب ،  هدیدن  ار  نآ  دننام  قیالخ  هک  دیراب  دهاوخ  یناراب  بجر  هام  زا  زور  هد  ةرخالا و  يدامج  هام  رد  دسرب  شمایق  ماگنه  نوچ 
هنیهج يوس  زا  هک  منیبیم  ار  اهنآ  ایوگ  و  دـینایور ،  دـهاوخ  ناشیاهربق  رد  ار  ناشیاهندـب  نینمؤم و  ياهتـشوگ  نآ ،  اـب  لاـعتم  دـنوادخ 

صفحه 153 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


هیلع نینمؤملاریما  زا  صیاصخ  زا  لقن  هب  باـتک  ناـمه  رد  و   ( . 636 دـنناکتیم (  كاخ  زا  ار  دوخ  ياهوم  هک  یلاح  رد  دـنیآیم  شیپ 
 ، دزیگنارب هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناگدرم  زا  منکن  بجعت  هنوگچ  اتفگش و  يا  دومرف . . . :  هک  هدمآ  ینالوط  یثیدح  نمـض  مالـسلا 
هک تـسا  ترــضح  نآ  زا  و   ( . . . . 637 دـنوش (  دراو  هفوک  ياـههچوک  هب  یهلا  هدـننک  توعد  هب  ییوگخـساپ  هیبلت و  اـب  هورگ  هورگ 

شاک يا  دننک  وزرآ  باذـع ] ندـید  ماگنه   ] نارفاک هک  اسب  638 ؛ )  َنیِملْـسُم ( »  اُوناک  َْول  اوُرَفَک  َنیذـّلا  ُّدَوَی  اَمبُر  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد 
ار هیما  ینب  شیرق و  و  دنیآ ،  نوریب  شناوریپ  نافع و  نب  نامثع  مییآ و  نوریب  ربق ] زا   ] منایعیـش نم و  هاگره  دومرف :  دندوبیم .  ناملـسم 

هرابرد میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و   ( . 639 دندوبیم (  ناملـسم  هک  دناهدیزرو  رفک  هک  اهنآ  دـنرادیم  تسود  ماگنه  نآ  رد  میـشکب ، 
ماگنه ات  مهدب  تلهم  هک :  تسا  هدمآ  یکدنا .  تلهم  ار  نارفاک  هد  تلهم  سپ  640 ؛ )  ًاْدیَوُر ( »  ْمُْهلِْهمَا  َنیِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  هفیرش « :  هیآ 

هراب نیا  رد  یبلاـطم  میوگیم :   ( . 641 دریگب (  ماقتنا  مدرم  ریاس  هیما و  ینب  شیرق و  ياهتوغاط  نارابج و  زا  نم  يارب  سپ  مئاـق ،  ماـیق 
 . دمآ دهاوخ  یبلاطم  زین  نون  فرح  رد  هَّللا  ءاش  ْنِا  تشذگ و 

مالسلا هیلع  دوواد  هب  تهابش 

يا 642 ؛ )  ِضْرَْالا ( »  ِیف  ًۀَـفیلَخ  َكاـْنلَعَج  اَّنِا  ُدُواد  اـی  دومرف « :  تخاـس و  هفیلخ  نیمز  رد  لـج  ّزع و  دـنوادخ  ار  مالـسلا :  هیلع  دوواد 
اذِا َّرَطْضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَا  دومرف « :  دومن و  نیمز  رد  دوخ  هفیلخ  دنوادخ  زین  ار  مالـسلا :  هیلع  مئاق  میداد .  تفالخ  نیمز  رد  ار  وت  ام  دوواد 

و دـناسریم ،  تباـجا  هب  ار  رطـضم  ياـعد   [ دـنوادخ زج   ] یـسک هچ  اـیآ  643 ؛ )  ِضْرَاـْلا ( »  َءاـفَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِـشْکَی  َو  ُهاـعَد 
 : » تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  ییاعد  رد  و  دهدیم .  رارق  نیمز  يافلخ  ار  امش  و  دزاسیم ،  فرطرب  ار  يراتفرگ 

دنوادخ مالـسلا :  هیلع  دوواد  تشذگ .  هراب  نیا  رد  یبلاطم  ءاخ  فرح  فلا و  فرح  رد  و   ( . 644 َکـِتَفیلَخ ( » . . .  َو  َکِّیلَو  ْنَع  ِْعفْدإ 
زین مالـسلا :  هـیلع  مئاـق  میتخاـس .  مرن  شیارب  ار  نـهآ  و  645 ؛ )  َدـیدَْحلا ( »  ُهـَل  اََّنلَا  َو  هدــمآ « :  نآرق  رد  هـک  درک  مرن  شیارب  ار  نـهآ 

تـسا يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفوک  دیز  نب  دمحم  زا  اهباتک  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  تسا ،  هدرک  مرن  شیارب  ار  نهآ  دـنوادخ 
وت رگا  دش  مرن  دوواد  يارب  نهآ  دنکیم :  ضرع  دیآیم و  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تمدـخ  هب  نامع  زا  يدرم  دومرف :  هک 

دوشیم رکنم  صخش  نآ  یلو  دهدیم ،  ناشن  وا  هب  ار  دوواد  هزجعم  ترضح  نآ  سپ  مینکیم .  تقیدصت  يروایب  هزجعم ]  ] وا دننام  مه 
تایآ هک  تسا  یـسک  يازـس  نیا  دیامرفیم :  دوشیم و  كاله  هک  دزادنایم  وا  ندرگ  هب  ینینهآ  دومع  هجرف -  هَّللا  لجع  مئاق -  سپ  ، 

 . ناسرب لتق  هب  نم  اب  ار  تولاج  ریگب و  ارم  دوواد  يا  دز :  ادص  تفگ و  نخـس  وا  اب  گنـس  مالـسلا ،  هیلع  دوواد  دراگنا .  غورد  ار  ادـخ 
مامت ناسرب .  لتق  هب  ار  ادخ  نانمشد  نک و  جورخ  ادخ  ّیلو  يا  دنیوگیم :  دننکیم و  ادص  ار  وا  شریـشمش  مَلَع و  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق 

نآ روهظ  نامز  رد  گنـس  هک :  هدمآ  تیاور  رد  زین  و  تسا ،  هدروآ  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  ار  تایاور  نیا 
 ، شکب ار  وا  تسه  يرفاک  نم  ریز  نمؤم ،  يا  دیوگیم :  دنزیم و  ادص  ار  نمؤم  دوشیم ،  ناهنپ  نآ  ریز  يرفاک  هک  یماگنه  ترضح 

تسا رتدب  تولاج  زا  هک  ار -  لاجد  مالسلا  هیلع  مئاق  تشک .  ار  تولاج  مالـسلا  هیلع  دوواد  دشکیم .  ار  رفاک  نآ  دیآیم و  نمؤم  سپ 
ترـضح نآ  مکح  رد  ءاح  فرح  رد  هکنانچ  مالـسلا -  هیلع  مئاق  درکیم .  مکح  مدرم  نایم  رد  ماهلا  هب  مالـسلا  هیلع  دوواد  دشکیم .  - 

زا ياهتـشون  مالـسلا  هیلع  دوواد  درادـن .  نآ  هب  يزاین  و  دـسرپیمن ،  دـهاش  هنّیب و  زا  درک و  دـهاوخ  تواضق  دوواد  مکح  هب  تشذـگ - 
زا ار  اهنیا  درک :  یحو  دوواد  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دوب  هلئسم  هدزیـس  هتـشون  نآ  رد  دوب .  نآ  رب  الط  زا  يرهم  هک  دش  لزان  وا  رب  نامـسآ 

ار اهنآ  دناوخ و  ارف  ار  ربح  داتفه  شیـشک و  داتفه  دوواد  سپ  تسا .  وت  زا  دعب  هفیلخ  وا  داد  خـساپ  ار  اهنآ  رگا  سرپب ،  نامیلـس  ترـسپ 
و تسا ؟  مادک  ءایشا  نیرترود  و  تسیچ ؟  ءایشا  نیرتکیدزن  وگب  نم  هب  مرسپ  يا  تفگ :  دناشن و  اهنآ  روضح  رد  زین  ار  نامیلـس  دناشن ، 

ءایشا نیرتمک  و  تسا ؟  مادک  ءایشا  نیرتتشز  و  تسیچ ؟  ءایـشا  نیرتابیز  و  مادک ؟  ءایـشا  نیرتشحوم  و  تسیچ ؟  ءایـشا  نیرتسونأم 
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نآ و  مادـک ؟  زوتهنیک  ضغابتم و  ود  و  تسیچ ؟  فلتخم  ود  و  تسیچ ؟  مئاق  هدـنام و  ياپ  رب  ود  و  مادـک ؟  ءایـشا  نیرتشیب  و  تسیچ ؟ 
نامیلس تسا ؟  مومذم  شرخآ  دنیشن  نآ  رب  درم  هاگره  هک  تسیچ  نآ  و  تسا ؟  هدیدنـسپ  شرخآ  دنیـشن  نآ  رب  درم  هاگره  هک  تسیچ 

نآ رد  هک  تسا  یندـب  ءایـشا  نیرتسونأم  دورب ،  تسد  زا  ایند  روما  زا  هک  يزیچ  ره  ءایـشا  نیرترود  ترخآ ،  ءایـشا  نیرتکیدزن  تفگ : 
زا دعب  رفک  ءایـشا  نیرتتشز  تسا ،  رفک  زا  دعب  نامیا  ءایـشا  نیرتهب  تسا ،  حور  نودب  دـسج  ءایـشا  نیرتشحوم  دـشاب ،  قطان  یحور 
زور بش و  فلتخم  ود  تسا ،  نیمز  نامـسآ و  هدـنام  ياـپ  رب  ود  نآ  تسا ،  کـش  ءایـشا  نیرتشیب  نیقی و  ءایـشا  نیرتمک  تسا ،  ناـمیا 

رب يرابدرب  ملح و  تسا  هدیدنـسپ  کین و  شتبقاع  دوش  راوس  نآ  رب  ناسنا  هاگره  هچنآ  تسا ،  یگدـنز  گرم و  ضغاـبتم  ود  و  تسا ، 
تشادرب هتشون  زا  رهم  نوچ   : [ دیوگ يوار   . ] تسا بضغ  يدنت و  تسا  مومذم  شتبقاع  دنیـشن  نآ  رب  ناسنا  هاگره  هچنآ  تسا ،  بضغ 

رگا دوشیم و  حلاص  ناسنا  زیچ  همه  دوش  حلاص  رگا  هک  تسیچ  نآ  دندیسرپ :  رابحا  اهـشیشک و  سپ  دمآرد .  قباطم  اهخـساپ  نیا  مامت 
هب ییالط  رهم  اب  ياهتـشون  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  دـنداد .  اضر  شتفالخ  هب  سپ  لد .  دومرف  ددرگیم ؟  دـساف  ناسنا  زیچ  همه  دوش  دـساف 

مرگنیم هفوک  ربنم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ییوگ  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدـلا  لامک  رد  هک  دراد ،  هارمه 
رد یهلا  نایاورمکح  دنیاهنآ  اهمچرپ و  نابحاص  دنیاهنآ  و  دنتسه ،  شنوماریپ  ردب -  باحصا  ددع  هب  نت -  هدزیس  دصیس و  شنارای  هک 

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  ینامیپ  دشاب ،  روهمم  نیرز  يرهم  اب  هک  دروآ  نوریب  ياهتـشون  دوخ  يابق  زا  هکنیا  ات  شقیالخ ،  رب  شنیمز 
 - بیقن هدزای  ریزو و  رگم  دـنامن  یقاب  اهنآ  زا  یـسک  دـنوشیم و  هدـنکارپ  شرب  رود و  زا  نابزیب  نادنفـسوگ  دـننام  سپ  ملـسو ،  هلآو 

زاـب شتمدـخ  هب  سپ  دـنباییمن  وا  زج  یهار  یلو  دـندرگیم  نیمز  رد  سپ  دـندنام -  یقاـب  مالـسلا  هیلع  نارمع  نـب  یـسوم  اـب  هکناـنچ 
 ( . 647 تشذگ (  راحب  زا  لقن  هب  يرگید  قیرط  زا  یکدنا  توافت  اب  ثیدح  نیا   ( . 646 دندرگیم ( 

مالسلا هیلع  نامیلس  هب  تهابش 

مهن ماما  زا  یثیدح  رد  هک  دوب ،  هدیسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  یلاح  رد  داد  رارق  دوخ  هفیلخ  نیشناج و  ار  وا  دوواد  مالسلا ،  هیلع  نامیلس 
یلاح رد  دزاس ،  دوخ  هفیلخ  ار  نامیلس  هک  دومرف  یحو  دوواد  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح 
یحو یلاعت  دـنوادخ  سپ  دـندرک ،  راـکنا  ار  بلطم  نیا  لیئارـسا  ینب  ياـملع  داـّبع و  درکیم ،  نادنفـسوگ  یناـپوچ  دوب و  كدوک  هک 

نک رهم  ناشدوخ  رهم  هب  ار  قاتا  نآ  رد  راذگب و  یقاتا  رد  ار  اهنآ  ریگب و  زین  ار  نامیلس  ياصع  ریگب و  ار  دارفا  نآ  ياهاصع  هک :  دومرف 
 : دـنتفگ داد ،  ربخ  اهنآ  هب  ار  بلطم  نیا  دوواد  سپ  تسا ،  هفیلخ  وا  دوب  هداد  هویم  هدروآرب و  گرب  سک  ره  ياصع  دوش  ادرف  نوچ  و  ، 

و دوب ،  هلاس  جنپ  ًابیرقت  یکدوک  هکنآ  لاح  داد و  رارق  هفیلخ  لج  ّزع و  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق   ( . 648 میدش (  میلست  یضار و  ام 
یل ْبَه  تفگ « :  مالـسلا :  هیلع  نامیلـس  تشذگ . -  هکنانچ  تفگ -  خـساپ  یمق  هَّللادـبع  نب  دعـس  تالاؤس  هب  شردـپ  تایح  نامز  رد 
رظن زا  دـشابن .  هتـسیاش  نم  زا  دـعب  سک  چـیه  يارب  هک  نک  تیانع  یکلم  نم  هب  اراگدرورپ  649 ؛ )  يدَْعب ( »  ْنِم  ٍدـحَأل  یغَْبنَی  ًاْکُلم ال 
یلو تسا ،  داـسف  روـج و  هب  هتخیمآ  ناـشتموکح  تسا -  فراـعتم  هک  روـط  ناـمه  ناـهج -  نیطالـس  هکنیا  هچ  یگنوـگچ ،  ّتیفیک و 

تموکح یلو  تسا  اهناسنا  رب  اهنت  نیمز  يارما  ناـهاشداپ و  تموکح  تنطلـس و  زین  و  دـشابن ،  روط  نآ  شتموکح  تساوخیم  ناـمیلس 
َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِْریَّطلا  َو  ِْسنِْالا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیلُِسل  َرِـشُح  َو  دیامرفیم « :  لج  ّزع و  دنوادخ  دوب ،  ناگدنرپ  سنا و  نج و  رب  نامیلس 

وا هب  یتموکح  کُلم و  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ،  هیلع  مئاق  دندمآ .  درگ  شیارب  ناگدنرپ  سنا و  نج و  زا  نامیلس  نایرکشل  و  650 ؛ )  « ) 
نآ هکنیا  يارب  تیّمک :  اـّما  هدوـبن ،  شدـننام  ّتیفیک -  تیّمک و  رظن  زا  نـیرخآ -  نـیلوا و  زا  يدـحا  يارب  هـک  دوـمرف  دـهاوخ  تیاـنع 

تسا صلاخ  تلادع  تلادع و  ضحم  هکنیا  يارب  ّتیفیک :  اّما  و  هدمآ . -  ثیدح  رد  هکنانچ  دریگیم -  ار  برغ  قرش و  نیبام  ترضح 
رد ار  داب  دنوادخ  مالـسلا ،  هیلع  نامیلـس  تشذـگ . -  هکنانچ  ددرگیم -  لماش  ار  اهنیمز  اهنامـسآ و  لها  مامت  شتموکح  هک  نوچ  و  ، 
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هب ار  داـب  سپ  651 ؛ )  َباصَا ( »  ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِاب  يرَْجت  َحـیِّرلا  َُهل  انْرَّخَـسَف  دـیامرفیم « :  لـج  ّزع و  يادـخ  دوب ،  هداد  رارق  وا  ریخـست 
 . دهدیم رارق  شتمدخ  رد  ار  داب  دنوادخ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دبای .  نایرج  وا  نامرف  هب  دهاوخ  اجک  ره  یمرن  هب  ات  میدروآرد  وا  ریخست 
هک دزیگنارب  يداب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدش  تیاور  نیدـلا  لامک  رد  هک  یثیدـح  رد  هکنانچ 

 ( . 652 دهاوخیمن (  هنّیب  دـنکیم و  تواضق  مالـسلا  امهیلع  نامیلـس  دوواد و  تواضق  هب  هک  تسا  يدـهم  نیا  دـنک :  ادـن  نابایب  ره  رد 
تیاور یثیدح  نمـض  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  نیثدحملا  سیئر  هکنانچ  دش ،  بیاغ  شموق  زا  یتدـم  مالـسلا  هیلع  نامیلس 
باتفآ مالسلا  هیلع  مئاق  تشگزاب .  شیارب  باتفآ  مالسلا  هیلع  نامیلس  تسا .  نامیلس  زا  رتینالوط  شتبیغ  مالسلا  هیلع  مئاق  تسا .  هدرک 

 . تسا هَّللا  ۀمشِح  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  هدوب .  هَّللا  ۀمشح  مالسلا  هیلع  نامیلس  دنهدیم .  خساپ  ار  وا  اهنآ  دناوخیم و  ار  هام  و 

مالسلا هیلع  فصآ  هب  تهابش 

زا ینالوط  یتّدـم  ار  وا  دـنوادخ  فصآ ،  تسه .  شدزن  باتک  مولع  مالـسلا  هیلع  مئاـق  تشاد .  ار  باـتک  زا  یملع  مالـسلا  هیلع  فصآ 
هتخاس بیاغ  اهرظن  زا  ینالوط  یتدم  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  مالـسلا ،  هیلع  مئاق  تسايورم .  نیدـلالامک  رد  هکنانچ  درک ،  بیاغ  شموق 
شتبیغ اب  تشذـگ -  هکناـنچ  زین -  مالـسلا  هیلع  مئاـق  دـش .  دـیدش  تخـس و  لیئارـسا  ینب  يراـتفرگ  ـالتبا و  شتبیغ  اـب  فصآ ،  تسا . 

 . تسا هتفای  تّدش  نینمؤم  يالتبا  يراتفرگ و 

مالسلا هیلع  لایناد  هب  تهابش 

همعط ار  وا  ریش  نآ  ات  دندوب  هدرک  ینادنز  هدنرد  يریش  اب  ار  وا  گرزب  یهاچ  رد  و  دوب ،  بیاغ  یتدم  لیئارسا  ینب  زا  مالسلا  هیلع  لایناد 
يراتفرگ و  دربب ،  ار  شبآ  اذـغ و  هک  داد  روتـسد  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  یکی  هب  درک و  ظفح  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  سپ  دزاـس ،  دوخ 

 ، میدروآ ًالبق  هکنانچ  و  هدش .  رایـسب  ام  يراتفرگ  شتبیغ  اب  هدنام و  بیاغ  ام  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  دـش .  دـیدش  شنایعیـش  ناوریپ و 
 . دومرف تسارح  ظفح و  ار  وا  دنوادخ  یلو  دنتشاد  ار  شنتشک  دصق  ترضح  نآ  نانمشد 

مالسلا هیلع  ریَزُع  هب  تهابش 

مالـسلا هیلع  نارمع  نب  یـسوم  رب  هک  روط  نآ  ار  تاروت  دـش  رهاظ  اهنآ  ناـیم  رد  تشگزاـب و  شموق  يوس  هب  یتقو  مالـسلا :  هیلع  ریَزُع 
یلـص نییبنلا  متاخ  ترـضح  رب  هک  نانچ  نآ  ار  نآرق  نیمز  لها  يارب  دوش  رهاظ  هک  یماگنه  مالـسلا :  هیلع  مئاق  دناوخ .  دوب  هدـش  لزان 

 . دناوخ دهاوخ  هدش  لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

مالسلا هیلع  سیِجرِج  هب  تهابش 

يا تفگ :  دمآ و  شتمدخ  هب  ینز  هک :  هدـمآ  راحب  رد  هکنانچ  درک ،  هدـنز  شیاعد  هب  ار  یناگدرم  دـنوادخ ،  مالـسلا ،  هیلع  سیِجرِج 
رب ار  نآ  ریگب و  ار  اـصع  نیا  تفگ :  وا  هب  سیجرج  تسا .  هدرم  نآ  میدرکیم و  شاـعم  رارما  نآ  اـب  هک  میتـشاد  يواـگ  حـلاص ،  هدـنب 
نز نآ  دش و  هدـنز  واگ  نآ  درک ؛ ار  راک  نیا  نز  نآ  نوچ  سپ  زیخرب .  دـنوادخ  نذا  هب  دـیوگیم :  سیجرج  هک  وگب  هد و  رارق  تواگ 
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 - . تشذگ هکنانچ  درک -  دهاوخ  هدنز  شیاعد  هب  ار  ناگدرم  لاعتم  دنوادخ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق   ( . 653 دروآ (  نامیا  دنوادخ  هب 

مالسلا هیلع  بویا  هب  تهابش 

دنوادخ  ( 654 هدـش ( -  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  هکنانچ  درک -  ربص  الب  رب  لاـس  تفه  مالـسلا :  هیلع  بویا 
هب هدننک  هجوت  رایسب  ياهدنب  بوخ  میتفای  هدننک  ربص  ار  وا  ام  انامه  655 ؛ )  ٌباَّوَا ( »  ُهَّنِا  ُْدبَْعلا  َمِْعن  ًاِرباص  ُهانْدَجَو  ّانِا  دیامرفیم « :  لاعتم 

بلاطم تشاد !! دـهاوخ  همادا  ربص  نیا  یک  ات  منادیمن  و  هدرک ،  ربص  نونک  ات  شردـپ  تافو  ماگنه  زا  مالـسلا :  هیلع  مئاـق  ادـخ .  يوس 
ْضُکُْرا دـیامرفیم « :  لاعتم  دـنوادخ  دیـشوج ،  شیارب  نیمز  زا  همـشچ  ود  ای  کی  مالـسلا :  هیلع  بویا  تشذـگ .  ءاب  فرح  رد  یبسانم 

مئاق تسا .  ندیشون  وشتسش و  يارب  یبآ  همشچ  نیا  هک  نزب  نیمز  رب  مکحم  ار  دوخ  ياپ  656 ؛ )  ٌبارَش ( »  َو  ٌدِراب  ٌلَسَتْغُم  اذه  َِکلْجِِرب 
اهنآ رب  هفاـضا  تشذـگ .  هراـب  نیا  رد  تاـیاکح  تاـیاور و  زا  یـضعب  هـک  تـسا ،  هدیـشوج  نـیمز  زا  همـشچ  شیارب  زین  مالـسلا :  هـیلع 

 : میروآیم دناهدرک  لقن  یـسوط  خیـش  تبیغ  باتک  زا  راحب  رد  یـسلجم  لضاف  جیارخلا و  باتک  رد  يدـنوار  بطق  هچنآ  زا  ياهصالخ 
هفرع ترایز  رد  البرک  زا  تعجارم  ماگنه  ار  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  يو  هکنیا :  هدرک  تیاور  هروسوبا  زا  دوخ  دنس  هب  یـسوط  خیش 
سپس تسا ،  نم  لزنم  نیا  دومرف :  میدیـسر ،  هلهـس  دجـسم  ياهربق  رب  هاگان  میتفریم  هار  بش  نآ  دیوگیم :  هروسوبا  هدرک ،  تاقالم 
 . . . اب دراد و  رارق  رد . . .  دراد و  تمالع  نانچ  نینچ و  هک  یلاـم  نآ  ییوگیم  يوریم و  ییحی  نب  یلع  يرارُّزلا  نبا  دزن  هب  وت  دومرف : 

سیواون هب  رحس  ماگنه  ات  میتفر  هار  سپس  متسه ،  نسحلا  نب  دمحم  نم  دومرف :  یتسیک ؟  وت  مدرک :  ضرع  دهدب ،  وت  هب  هدش  هدناشوپ 
نبا دزن  نآ  زا  سپ  دـناوخ .  زاـمن  تعکر  هدزیـس  تفرگ و  وـضو  دـمآ ،  نوریب  بآ  هاـگان  دـنک  ار  نیمز  تسد  اـب  تسـشن و  میدیـسر ، 
یتقو راک ؟  هچ  هروسوبا  اب  ارم  تفگیم :  دوخ  اب  مدینش  متسه ،  هروسوبا  متفگ :  یتسیک ؟  وت  تفگ :  مدیبوک ،  ار  برد  متفر ،  يرارُّزلا 

درب و هناخ  لخاد  ارم  سپس  دیشک ،  شتروص  رب  ار  متسد  دیسوب و  ار  متروص  درک و  هحفاصم  نم  اب  متفگ ،  شیارب  ار  نایرج  دمآ  نوریب 
بویا  ( . 657 دوب (  يدیز  وا  اریز  دش .  هعیش  نایرج  نیا  زا  دعب  تخانـش و  ار  قح  هروسوبا  و  دروآ .  نوریب  ار  هسیک  تخت  ياپ  نییاپ  زا 

َو انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَا  ُهانیَتآ  َو  هدومرف « :  نینچ  دنوادخ  درک ،  هدنز  شیارب  ار  یناگدرم  لج  زع و  دنوادخ  مالسلا ،  هیلع 
يارب يروآ  دای  اـم و  يوس  زا  یتمحر  میداد ،  وا  هب  اـهنآ  اـب  ار  ناشدـننامه  میدروآ و  زاـب  ار  شنادـناخ  و  658 ؛ )  َنیدـِباْعِلل ( »  يرْکِذ 

نآ تهابش  باب  رد  تشذگ .  یبلاطم  هراب  نیا  رد  دنکیم ،  هدنز  شیارب  ار  یناگدرم  دنوادخ  زین  مالـسلا :  هیلع  مئاق  ناگدننک .  تدابع 
 . یلاعَت هَّللاءاش  ْنِا  دمآ .  دهاوخ  یبلاطم  زین  یسیع  هب  ترضح 

مالسلا هیلع  سنوی  هب  تهابش 

مالـسلا هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترـضح  رب  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  قودص  خیش 
نب دمحم  يا  دومرف :  درک و  نخـس  زاغآ  دوخ  هک  منک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  مئاق  زا  متـساوخیم  مدـش  دراو 

 ، بوقعی نب  فسوی  و  یتم ،  نب  سنوی  تسه :  تهابش  ربمغیپ  جنپ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ِمئاق  رد  هک  یتسرد  هب  ملـسم 
هب يریپ  ّنس  رد  یناوج  هفایق  رد  تبیغ  زا  سپ  هکنیا  یتم  نب  سنوی  زا  تهابـش  اّما  مهیلع ،  هَّللا  تاولـص  دـمحم  و  یـسیع ،  و  یـسوم ،  و 

 ( . 659 تشگزاب (  شموق  يوس 

مالسلا هیلع  اّیرکز  هب  تهابش 
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ار وا  دنوادخ  تشذگ -  هچنانچ  زین -  مالسلا  هیلع  مئاق  دوب .  هداتسیا  زامن  هب  هک  یلاح  رد  دندرک  ادن  ار  وا  ناگتشرف  مالسلا ،  هیلع  اّیرکز 
دنکیم تعیب  ترضح  نآ  اب  هک  یماگنه  مه  لیئربج  و  دننکیم ،  ادن  ار  وا  ردق  بش  ره  رد  ناگتشرف  نینچمه  و  داد ،  رارق  باطخ  دروم 
مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  جیارخ  رد  يدنوار  ار  ربخ  نیا  ادخ .  يارب  تعیب  دیوگیم :  دهنیم و  ترـضح  نآ  تسد  رب  تسد 

ضرع ترـضح  نآ  هب  لیئربج  تسا :  هدـمآ  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  راـحب  رد  هک  لّـضفم  ثیدـح  رد  و  تسا .  هدروآ 
هیلع نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترضح  تبیـصم  رد  مالـسلا :  هیلع  ایرکز  دوشیم .  ارجإ  تروتـسد  هتفریذپ و  تنامرف  نم ؛ رورـس  يا  دنکیم : 
همه رد  رمع و  ماـمت  زین  مالـسلا :  هیلع  مئاـق  تشذـگ .  مود  شخب  رد  قاحـسا  نب  دـمحا  ربـخ  رد  هکناـنچ  درک ،  هیرگ  زور  هـس  مالـسلا 

660 ًامَد ( »  ِعُومُّدلا  َلََدب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبَال  َو  ًءاسَم  َو  ًاحابَص  َکََّنبُْدنَال  هدمآ « :  هیحان  ترایز  رد  هکنانچ  دیرگیم ،  ترضح  نآ  رب  شنامز 
 . میرگیم نوخ  وت  رب  کشا  ياج  هب  منکیم و  هبدن  وت  رب  زور  بش و   ؛ )

مالسلا هیلع  ییحی  هب  تهابش 

 . دش هداد  تدالو  زا  شیپ  شاهدژم  تراشب و  زین  مالسلا :  هیلع  مئاق  دش .  هداد  هدژم  تراشب و  وا  هب  تدالو  زا  شیپ  مالـسلا :  هیلع  ییحی 
ردام رب  میرم  يزور  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  ثیدح  رد  هکنانچ  تفگ ،  نخس  ردام  مکش  رد  مالـسلا :  هیلع  ییحی 

نیرتهب هک  یلاح  رد  ملاع  نانز  نیرتهب  درک :  ادن  ردام ] مکـش  رد   ] ییحی تساخنرب ،  شیارب  وا  یلو  دش ،  دراو  ایرکز -  رـسمه  ییحی - 
هیلع مئاق   ( . 661 تساخرب (  ياج  زا  هدـش و  هبنتم  شردام  سپ  يزیخیمن ؟  رب  شیارب  دوشیم  دراو  وت  رب  دراد  دوخ  اب  ار  ناهج  نادرم 

مالـسلا هیلع  ییحی   ( . 662 درک (  تئارق  ار  ردـق  هروس  تفگ و  نخـس  ردام  مکـش  رد  هدـمآ -  همیکح  تیاور  رد  هکنانچ  زین -  مالـسلا 
 . دشابیم شنامز  مدرم  نیرتدهاز  نیرتدباع و  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دوب .  شنامز  مدرم  نیرتدباع  نیرتدهاز و 

مالسلا هیلع  یسیع  هب  تهابش 

 : مالسلا هیلع  یسیع  دشابیم .  شنامز  نانز  نیرتهب  دنزرف  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دشابیم .  شنامز  نانز  نیرتهب  دنزرف  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
هدرک تیاور  هّماع  قیرط  زا  یبلعث  زا  راحب  مجنپ  دّلجم  هیـشاح  رد  یـسلجم  لضاف  هکنانچ  تفگیم ،  حـیبست  هدرک  ملکت  ردام  مکـش  رد 
نخس هراوهگ  رد  یکدوک  رد  مالسلا :  هیلع  یسیع  تسا .  هتفگ  نخس  ردام  مکش  رد  تشذگ -  هکنانچ  زین -  مالـسلا :  هیلع  مئاق  تسا . 

نیدـلا لامک  رد  هلمج  زا  دـنکیم  تلالد  نآ  رب  تیاور  دـنچ  هک  تفگ ،  نخـس  هراوهگ  رد  یکدوک  رد  زین  مالـسلا :  هیلع  مئاـق  تفگ . 
درک و ملکت  شتدالو  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هکنیا :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  داوج  یلع  نب  دمحم  ماما  رتخد  همیکح  زا  قودص 

مهیلع ناماما  نینمؤملاریما و  رب  سپس  ِِهلآ .  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  َو  َُهل  َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  تفگ : 
ناماما دمحم و  رب  تفگ و  نخس  دیحوت  هب  متفه  زور  هکنیا  ات  تسبورف  بل  هاگنآ  دیسر ،  شردپ  هب  ات  داتسرف  دورد  کی  هب  کی  مالسلا 

 . ِضْرَْالا ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَا  ُدیُرن  َو  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  درک « :  توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  داتسرف  دورد  مالـسلا  مهیلع 
و مینک . . . .  ناسحا  دندش  هدناشک  فعض  هب  نیمز  رد  هک  نانآ  رب  میهاوخیم  ام  و  رگشیاشخب ،  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  663 ؛ )  . . « ) 
هدز و وناز  هک  یلاح  رد  داتفا و  هدجـس  هب  دش  دـلوتم  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  هک :  هدـمآ  نینچ  يرگید  تیاور  رد  باتک  نامه  رد  زین 

یبَا َّنَا  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  يدَـج  َّنَا  َو  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ـال  ْنَا  ُدَهْـشَا  تفگیم :  دوب  هدرک  دـنلب  ار  شاهباّبـس  تشگنا  ود 
ماجنا هب  ار  مرما  شخب و  ققحت  ار  ماهدـعو  ایادـخ  تفگ :  هاگنآ  دیـسر ،  شدوخ  هب  اـت  درمـش  کـیاکی  ار  ناـماما  سپـس  َنینِمْؤُْملاُریمَا . 
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 ، زینک ود  زا  كردـم  نامه  رد  نینچمه  و   ( . 664 يامرف (  طسق  لدع و  زا  رپ  نم  هلیـسو  هب  ار  نیمز  نک و  راوتـسا  ار  میاهماگ  ناسر و 
ار شاهبابس  تشگنا  ود  هدز و  وناز  ود  هک  دش  دلوتم  یلاح  رد  ردام  مکش  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هکنیا :  هدش  لقن  هیرام  میـسن و 
هک دناهتشادنپ  ناملاظ  ِِهلآ ،  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّللُدْمَْحلَا  تفگ :  دز و  هسطع  سپس  دوب ،  هدرک  دنلب  نامسآ  تمس  هب 

عبنم نامه  رد  زین  و   ( . 665 ددرگیم (  لیاز  دیدرت  کش و  دوش  هداد  هزاجا  ام  هب  نتفگ  نخـس  رد  رگا  تسا ،  یندش  لطاب  یهلا  تّجح 
نم هب  مدز  هسطع  سپ  مدـش ،  لخاد  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  دـلوت  زا  سپ  بش  کـی  تفگ :  هک  تسا  يورم  مداـخ  میـسن  زا 

هرابرد ایآ  دومرف :  ترـضح  نآ  مدـش ،  لاحـشوخ  رما  نیا  هب  دـیوگیم :  میـسن  درآ .  تمحر  وت  رب  دـنوادخ  ُهَّللا ؛ »  ِکَـمحَر  دومرف « : 
تمکح دنوادخ  مالسلا ،  هیلع  یسیع   ( . 666 تسا (  گرم  زا  ینمیا  زور  هس  ات  دومرف :  ارچ .  مدرک :  ضرع  مهدـن ؟  هدژم  ار  وت  هسطع 

هب یکدوک  رد  ار  تماـما  ياـهیگژیو  تمکح و  دـنوادخ  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  دومرف .  تیاـنع  وا  هب  یکدوک  رد  ار  توبن  ياـهیگژیو  و 
زین ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  درب .  الاب  دوخ  يوس  هب  لاعتم  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـش . -  نایب  ًالبق  هکنانچ  درک -  تیاـنع  ترـضح 
زین مالسلا  هیلع  مئاق  دندرک .  فالتخا  شاهرابرد  مدرم  مالسلا ،  هیلع  یسیع  دش . -  هراشا  ررکم  هکنانچ  درب -  الاب  دوخ  يوس  هب  دنوادخ 

ترضح تهابـش  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا :  دمآ  دهاوخ  متـشه  خب رد  هَّللا  ءاش  نِا  و  دـندرک .  فـالتخا  شاهراـبرد  مدرم 
زع و دنوادخ  یلو  دش  هتشک  یـسیع  هکنیا  رب  دندرک  قافتا  يراصن  دوهی و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  تّجح 
رب رما  یلو  دنتخیواین  راد  هب  دنتـشکن و  ار  وا  و  667 ؛ )  ْمَُهل ( »  َهِّبُـش  نِکل  َو  ُهُوبَلَـص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  دومرف « :  درک و  بیذکت  ار  اهنآ  لج 
 ، نآ ندش  ینالوط  رطاخ  هب  درک  دهاوخ  راکنا  ار  نآ  تّما  نیا  تبقاع  هک  تسا  روط  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  تبیغ  دش .  هبتـشم  نانآ 

دنزرویم رفک  یناسک  هدُرم و  هدش و  دلوتم  تفگ :  دنهاوخ  رگید  یضعب  و  هدشن ،  دلوتم  ًالصا  تفگ :  دنهاوخ  دنوشن و  تیاده  یضعب 
دنهد تیارس  رتشیب  رفن و  هدزیس  هب  ار  تماما  هکنیا :  هب  دش  دنهاوخ  شکرـس  یخرب  و  هدوب ،  میقع  ام  زا  رفن  نیمهدزای  دنیوگیم :  نوچ 
نابز زا  نخس  وا  هدش و  دراو  يرگید  دبلاک  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  حور  دنیوگب :  هکنیا  هب  دننک  تیـصعم  ار  لج  زع و  يادخ  ینارگید  و  ، 
نینچ نآرق  رد  وا  نابز  زا  لج  زع و  دـنوادخ  درکیم .  هدـنز  هدرم  لاـعتم  دـنوادخ  نذا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـیوگیم .  ترـضح  نآ 

ُجرُْخت ْذِا  َو  هدوـمرف « :  وا  هب  باـطخ  و  منکیم .  هدـنز  ار  ناـگدرم  دـنوادخ  نذا  هـب  و  668 ؛ )  ِهَّللا ( »  ِنْذـِاـِب  یتْوَْـملا  ِییُْحا  َو  هدروآ « : 
ظعاوم رب  هک  یفیطل  تیاور  مراد  شوخ  اجنیا  رد  يروآرب .  كاـخ  زا  نم  ِنذا  هب  ار  ناـگدرم  وت  هک  هاـگنآ  و  669 ؛ )  ینْذِِاب ( »  یتْوَْملا 

رد ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  یناسک  زا  یئاهب  خیـش  مروایب :  دناهدرک ،  رکذ  ار  نآ  ام  حـلاص  ناگتـشذگ  زا  یعمج  تسا و  لمتـشم  یبلاج 
یلاها و هک  تشذـگ  ییاتـسور  رب  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  نیعبرـالا  باـتک 

هدرم هدـنکارپ  روط  هب  رگا  دـناهدرم ،  یهلا  رفیک  هب  اهنیا  هک  تسین  نیا  زج  دومرف :  دـندوب ،  هدرم  اجکی  همه  نآ  ناگدـنرپ  نایاپ و  راهچ 
ام هب  ات  دنک  هدنز  ام  يارب  ار  ناشیا  دنوادخ  نک  اعد  دنوادخ ،  هملک  حور و  يا  دـنتفگ :  نییراوح  دـندرکیم .  نفد  ار  رگیدـکی  دـندوب 

نامسآ بناج  زا  هاگنآ  درک .  اعد  راگدرورپ  هاگرد  هب  مالسلا  هیلع  یـسیع  سپ  مینک .  يرود  اهنآ  زا  هدوب  هچ  ناشیاهراک  هک  دنهد  ربخ 
 : داد خساپ  اهنآ  نایم  زا  یکی  هیرق .  نیا  لها  يا  تفگ :  تفر و  الاب  يدنلب  نیمز  رب  یسیع  ماگنه  بش  نک .  ادص  ار  اهنآ  هک :  دینش  ادن 

یـسرت اب  ایند  ّتبحم  توغاط و  يربنامرف ] و   ] شتـسرپ تفگ :  هدوب ؟  هچ  ناـتیاهراک  امـش  رب  ياو  دومرف :  ُهَتَِملَک .  َو  ِهَّللا  َحُور  اـی  َکـْیََّبل 
كدوک ّتبحم  دننام  تفگ :  دوب ؟  هنوگچ  ایند  هب  تبسن  امـش  ّتبحم  دومرف :  یمرگرـس .  يزاب و  رد  يربخیب  زارد و  يوزرآ  كدنا و 

نیگهودنا میدرکیم و  هیرگ  دنادرگیم  يور  ام  زا  یتقو  میدشیم و  رورسم  لاحشوخ و  دروآیم  يور  ام  هب  هاگره  شردام ،  هب  تبسن 
 : دومرف تیصعم .  لها  زا  تعاطا  تفگ :  دوب ؟  هنوگچ  توغاط  هب  تبسن  امـش  تدابع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  میدشیم . 
 . نیّجـس تفگ :  تسیچ ؟  هیواه  دومرف :  میدرک .  حبـص  هیواه  رد  میدـیمرآ و  تیفاع  اـب  یبش  تفگ :  دـش ؟  هنوگچ  ناـتراک  ماـجنارس 
هچ امش  هب  دیتفگ و  هچ  دومرف :  دزادگیم .  ار  ام  تمایق  زور  ات  هک  خرس  شتآ  زا  ییاههوک  درک :  ضرع  تسا ؟  مادک  نیّجـس  دومرف : 
ادخ دومرف :  دییوگیم .  غورد  دـش :  هتفگ  ام  هب  درک .  میهاوخ  دـهز  نآ  رد  هک  نادرگزاب  ایند  هب  ار  ام  میتفگ  درک :  ضرع  دـش ؟  هتفگ 
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ناگتـشرف تسد  هب  نیـشتآ  ياـهماجل  اـب  اـهنآ  هَّللاحور  يا  تشاد :  هضرع  دزن ؟  فرح  نم  اـب  وت  زا  ریغ  یـسک  هک  تسا  هنوگچ  زرماـیب !
 ، دش لماش  زین  ارم  تشگ  لزان  باذـع  هک  یماگنه  مدوبن ،  ناشدوخ  زا  یلو  مدوب  اهنآ  نایم  رد  نم  تسا ،  هتـسب  ناشناهد  دادـش  ظالغ 

هیلع یسیع  وگتفگ  نیا  زا  سپ  تفای ؟  مهاوخ  تاجن  ای  داتفا  مهاوخ  نآ  رد  منادیمن  متسه ،  نازیوآ  يوم  رات  کی  هب  منهج  رانک  رب  نم 
رایـسب ترخآ  ایند و  تیفاع  اب  اهنادهلابز  رد  ندـیباوخ  ربز و  کمن  اب  کشخ  نان  ندروخ  ادـخ ،  ياـیلوا  يا  دومرف :  نییراوح  هب  مالـسلا 

زا یـضعب  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  نآ  رب  لیلد  و  یلاعت ،  يادخ  نذا  هب  دـنکیم  هدـنز  ار  ناگدرم  زین  مالـسلا :  هیلع  مئاق  تسا .  بوخ 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اهباتک  زا  یـضعب  رد  و  تشذگ .  باتک  رگید  ياهاج  لیقزح و  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  باب  رد  اهنآ 

دـیآیم و بانج  نآ  تمدـخ  هب  تسد  رد  ياهدیـسوپ  ناوختـسا  ناـجیابرذآ ؛ زا  يدرم  دـنک  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هاـگره  هک :  هدـش 
 ، هدـمآ قطن  هب  ناوختـسا  ترـضح ،  روتـسد  هب  سپ  دـیآرد .  قطن  هب  ناوختـسا  نیا  هدـب  روتـسد  یتسه  ادـخ  تّجح  وت  رگا  دـیوگیم : 

درم نآ  سپ  دیامرف .  صالخ  باذع  زا  ارم  لاعتم  دنوادخ  وت  ياعد  اب  مراودیما  و  متـسه ،  باذع  رد  هک  تسا  لاس  رازه  نم  دیوگیم : 
يازج نیا  دنزیم :  دایرف  راد  يالاب  زور  تفه  ات  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  ترضح  نآ  نامرف  هب  هاگنآ  تسا .  رحِـس  نیا  تفگ :  دهاوخ 

ِیف َنوُرِخَّدَت  ام  َو  َنُولُکَْأت  اِمب  مُُکئِّبَنُا  دومرف « :  مالسلا  هیلع  یسیع  دریمیم .  سپس  دهد ،  تبـسن  رحـس  هب  ار  ماما  هزجعم  هک  تسا  یـسک 
علطم ام  ياهراک  لاوحا و  مامت  رب  مالسلا :  هیلع  مئاق  دینکیم .  هریخذ  ناتیاههناخ  رد  هچنآ  مهدیم  ربخ  امـش  هب  نم  670 ؛ )  ْمُِکتُوُیب ( » 

اب اجنیا  رد  نم  یلو  هدش ،  دراو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ملع  هرابرد  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  رابخا و  مامت  نآ ،  رب  لیلد  و  تسا . 
هیلع رقاب  رفعجوبا  ترـضح  اـب  تفگ :  هک  هدـش  لـقن  ریـصبوبا  زا  جـیارخ  رد  هک  تسا  یتیاور   - 1 میوجیم :  كربـت  تیاور  دـنچ  رکذ 
سک ره  هب  مه  نم  دننیبیم ؟  ارم  ایآ  سرپب  مدرم  زا  دومرف :  نم  هب  ترـضح  نآ  دنتفریم ،  دـندمآیم و  مدرم  متفر ،  دجـسم  هب  مالـسلا 

نوراـهوبا هکنیا  اـت  دوب ،  هداتـسیا  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  هن .  تفگیم :  يدـیدن ؟  ار  رفعجوـبا  اـیآ  مدرکیم :  لاؤـس  مدروـخیمرب 
نیا رگم  تفگ :  يدـیدن ؟  ار  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  اـیآ  متفگ :  وا  هب  سرپب .  مه  نیا  زا  دومرف :  ترـضح  دـش .  دراو  اـنیبان )  فوفکم ( 

ریصبوبا نیمه   - 2  ( . 671 تسا (  هدنـشخرد  رون  وا  هکنآ  لاح  منادـن و  هنوگچ  تفگ :  یتسناد ؟  اجک  زا  متفگ :  هداتـسیا ؟  هک  تسین 
هـضرع درم  نآ  دنکیم .  هچ  دشاروبا  دیامرفیم :  اقیرفآ  لها  زا  يدرم  هب  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح (  نآ  هک  مدینـش  دـیوگیم : 

 ، يرآ دومرف :  دُرم ؟  وا  درک :  ضرع  دنک .  شتمحر  ادخ  دومرف :  دناسریم .  ار  امش  مالس  متفای ،  حالص  لاح  رد  هدنز و  ار  وا  تشاد : 
نآ مدرک :  ضرع  نم  یتـّلع ! هن  تشاد و  يراـمیب  هن  هَّللا  و  تفگ :  وـت .  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  زور  ود  دوـمرف :  عـقوم ؟  هچ  درک :  ضرع 

ياهشوگ انیب و  نامشچ  هک  دیشاب  هتـشاد  هدیقع  نینچ  رگا  دومرف :  سپـس  ام .  ناّبحم  ناتـسود و  زا  دوب  يدرم  دومرف :  دوب ؟  هک  صخش 
رـضاح ار  ام  یگمه  تسین ،  هدیـشوپ  ام  رب  امـش  ياهراک  زا  يزیچ  مسق  ادخ  هب  دیاهدرک ،  ادیپ  هدـیقع  دـب  تسین  اهامـش  اب  ام  زا  ییاونش 

رما نیا  هب  ار  منایعیش  نادنزرف و  نم  هک  دیوش  هتخانـش  نآ  هب  دیـشاب ،  ریخ  لها  زا  و  دیهد ،  تداع  کین  ياهراک  هب  ار  ناتدوخ  دینادب و 
ماما فیرعت  دندیـسرپ :  دـندش و  لخاد  وا  رب  ياهدـع  هدـمآ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جـیارخ  رد  زین  و   - 3  ( . 672 مهدیم (  وتـسد 

دهدیم امـش  هب  فراعم ] زا  هچنآ [  هب  و  دـینک ،  مارتحا  میظعت و  ار  وا  دـیدش  لـخاد  وا  رب  رگا  تسا ،  میظع  وا  فیرعت  دومرف :  تسیچ ؟ 
دوخ مشچ  دناوتیمن  یسک  دیوشیم  دراو  وا  رب  هاگره  هکنیا  تسه  یتفص  وا  رد  و  دنک ،  تیاده  ار  امـش  هک  تسوا  رب  و  دیروآ ،  نامیا 
ماما دوب ،  نانچ  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  اریز  تسه ،  ماما  رد  هک  یتلالج  تبیه و  رطاخ  هب  دـنک  رپ  وا  رادـید  زا  ار 

دومرف میتسه ؟  وت  هعیش  ام  ایآ  سپ  دنتفگ :  دنیبیم .  ار  ناشهمه  يرآ ،  دومرف :  دسانشیم ؟  ار  شنایعیش  ایآ  دنتفگ :  تسوا .  دننام  مه 
سپ دییامرفب .  دندرک :  ضرع  میوگیم .  ار  ناتیاههلیبق  مان  اهامش و  مان  دومرف :  يامرفب .  ام  هب  ار  نآ  یناشن  دنتفگ :  امـش .  همه  يرآ  : 

هیآ هرابرد  دیسرپب  دیتساوخیم  هچنآ  زا  ار  امش  مهدیم  ربخ  و  دومرف :  یتفگ .  تسار  دنتشاد :  هضرع  درک .  نایب  ار  ناشلیابق  دوخ و  مان 
رد هخاـش  تسا و  رادـیاپ  شاهشیر  هک  ياهزیکاـپ  تخرد  نوچمه  673 ؛ )  ءامَّسلا ( »  ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَا  ٍۀَـبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  هفیرش « : 

رادقم نیا  هب  دومرف :  سپس  میهدیم .  نامنایعیش  هب  ملع  زا  میهاوخب  هک  ردقنآ  ام  دومرف :  یتفگ .  تسار  دندرک :  ضرع  دراد .  نامـسآ 
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رد تفگ :  هک  هدمآ  یبیـصن  ءانجو  نب  نسح  زا  نیدـلا  لامک  رد   - 4  ( . 674 میوشیم (  عناق  نیا  زا  رتمک  هب  دـنتفگ :  دـیوشیم ؟  عناق 
یسک هاگان  هک  مدرکیم  يراز  هلان و  اعد ،  رد  مدوب و  هدجـس  لاح  رد  ءاشع  زامن  زا  سپ  هبعک  نادوان  ریز  دوخ ،  جح  نیمراهچ  هاجنپ و 

زا شیب  منک  نامگ  مادـنا ،  رغال  گنردرز و  تسا  یکزینک  مدـید  متـساخرب  دـیوگ :  زیخرب .  ءاـنجو  نب  نسح  يا  تفگ :  دـنابنج و  ارم 
نآ رد  دیسر ،  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هناخ  هب  ات  مداتفا  هار  وا  یپ  رد  لاؤس  نودب  نم  و  داتفا ،  هار  هب  نم  ولج  تشاد ،  لاس  لهچ 

هاگنآ تفر ،  الاب  كزینک  تفریم ،  ـالاب  هک  تشاد  جاـس  بوچ  زا  ییاـههّلپ  دـشیم و  زاـب  طاـیح  طـسو  نآ  برد  هک  دوب  یقاـتا  هناـخ 
 : دومرف مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هک  مداتـسیا  قاتا  رد  رب  متفر و  الاب  سپ  الاب .  ایب  نسح  يا  هک :  مدینـش  ار  یـصخش  يادص 

شوهیب نم  دومرف ،  نایب  ارم  لاوحا  سپـس  مدوب .  وت  اب  يدمآ  جـح  هب  راب  ره  مسق  ادـخ  هب  یناهنپ ؟  نم  زا  هک  ینکیم  نامگ  نسح ،  يا 
امهیلع دـمحم  نب  رفعج  هناـخ  رد  هنیدـم  رد  دومرف :  نم  هب  متـساخرب ،  ياـج  زا  دروخ  نم  هب  یتـسد  مدرک  ساـسحا  سپ  مداـتفا ،  ور  هب 
ترضح نآ  رب  یتاولص  رکذ  جرف و  ياعد  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يرتفد  سپـس  شابم .  سابل  اذغ و  بآ و  رکف  رد  نک و  تماقا  مالـسلا ، 

زا دنتـسه  راوازـس  هک  یناـسک  هب  زج  ار  رتفد  نیا  و  تسرفب ،  تاولـص  نم  رب  روط  نیا  ناوخب و  ار  اـعد  نیا  دومرف :  و  دوب ،  هدـش  هتـشون 
؟  منیبیمن ار  امش  رگید  نیا  زا  سپ  نم  ياقآ  يا  مدرک :  ضرع  تشاد .  دهاوخ  قفوم  ار  وت  هلالج  لج  دنوادخ  هک  هدم ،  ناشن  مناتسود 

رفعج هناخ  رد  متفر و  هنیدم  هب  متفای  تغارف  هک  جح  زا  دیوگیم :  نسح  دید . )  یهاوخ  دـهاوخب (  دـنوادخ  تقو  ره  نسح  يا  دومرف : 
باوخ و وضو ،  دیدجت  متشگیمن :  زاب  هناخ  هب  رما  هس  يارب  زج  متفریم و  دجـسم  هب  هتـسویپ  مدیزگ ،  تماقا  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب 

نآ يور  رب  نان  صرق  کی  بآ و  زا  رپ  گناد  راهچ  هساک  کی  مدیدیم  مدشیم  مقاتا  دراو  هک  راطفا  عقوم  راطفا .  ماگنه  و  تحارتسا ، 
ناتـسمز لصف  رد  یناتـسمز  سابل  دوب ،  یفاـک  ّدـح  هب  مدروخیم  ار  نآ  دـشابیم ،  هداـمآ  دوب  هتـساوخ  ملد  زور  رد  هک  ییاذـغ  تسا و 

متشاذگیم یلاخ  ار  نآ  مدیشاپیم و  هناخ  رد  مدروآیم و  نوریب  زا  یبآ  هزوک  دشیم  هک  زور  ناتسبات ،  رد  یناتسبات  سابل  دیـسریم و 
 ) دوشن علطم  ملاح  زا  تسا  نم  اب  هک  یـسک  ات  مدادیم  هقدص  ار  نآ  هاگنابـش  و  متـشادن -  نآ  هب  يزاین  هکنیا  اب  مدروآیم -  ییاذغ  و  ، 

 ( . 675

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هب  تهابش 

مسا وا  مسا  تسا ،  نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف :  هک  دشابیم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  باب  نیا  رد  عماج  نخس 
يرایـسب ياـهرد  كراـبم  نخـس  نیا  زا  میوـگیم :  تسا . . . .  نم  هب  مدرم  نیرتهیبـش  قـْلُخ  قـْلَخ و  رظن  زا  نم ،  هینک  شاهـینک  و  نـم ، 

 . ددرگ خارف  تاهنیس  دایز و  تربص  هَّللا  ءاش  نِا  ات  ییامن  ربدت  نآ  رد  تسا  هتسیاش  هک  دوشیم  هدوشگ 

مّود لصف 

كاپ ناردـپ  تازجعم  لاوحا و  تافـص و  اهیگژیو و  زا  کی  ره  ندرک  نایب  هکنیا  هب  رظن  هَّللا  تاولـص  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  تهاـبش 
روظنم زا  ار  ام  و  دـهاوخیم ،  یعیـسو  نادـیم  ینالوط و  یحرـش  بانج ،  نآ  تازجعم  تالاح و  تافـص و  اب  اهنآ  قیبطت  ترـضح و  نآ 

ماما اّما  مینکیم :  افتکا  فاصوا  نیرتروهشم  نیرتراکشآ و  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  رکذ  رد  راچان  هب  درادیم ،  زاب  نامیلـصا 
هک تسا ،  رادومن  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  رد  اهنآ  مامت  و  دشابیم ،  تعاجش  دهز و  ملع و  شتافـص  رهظا  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما 

راثآ هلمج  زا  و  تسا ،  يرابدرب  ملح و  شتافـص  نیرتزراب  مالـسلا :  هیلع  نسح  ماما  اّما  و  تشذگ .  نیع  ءاز و  ءاح و  میج و  فورح  رد 
 : دناهتفگ شوخ  هچ  و  دنیبب ،  اهاوران  نارگید  زا  صخش  هک  تسا  یعقاوم  رد  ندرکن  يرسکبس  نتشاد و  شمارآ  نوکـس و  تفـص ؛ نیا 

یقاب ار  ناشتبحم  نزب و  يرابدرب  هب  ار  تدوخ  تسپ ،  دارفا  ياهرازآ  رب  امَّلَحت  یّتَح  َْملِْحلا  َعیطَتْسَت  ْنَلَف  ْمُهَّدُو  ِْقبَتْـسا  َو  ِنیَنْدَْالا  یَلَع  ْمَّلَحت 
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تاولـص تّجح  ترـضح  الوم  ِدیدش  ياهالتبا  اهیتحاران و  رد  رگا  و  ینزب .  يرابدرب  هب  ار  تدوخ  هکنیا  ات  دوب  یناوتن  رابدرب  هک  رادـب - 
نیا ّتیفیک  نیا  هب  يدـحا  زا  هک  يروط  هب  دوـشیم  نشور  تیارب  راوـگرزب  نآ  يراـبدرب  ملح و  ینک ،  لـمأت  شتّیعر  تسد  زا  هیلع  هَّللا 

اّما و  یلاعت .  هَّللا  ءاش  نِا  دمآ  دهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  ترضح  نآ  هب  تهابش  مالسلا :  هیلع  نیسح  ماما  اّما  و  تسا .  هدیدرگن  رهاظ  تفص 
 « تانفّثلا وذ  و «  نیدباعلا »  دّیس  و «  نیدباعلا »  نیز  هب «  هک  دشابیم ،  تدابع  شتافص  نیرتزراب  مالسلا :  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح 
رثا زا  شیاهتـسد  فک  اهوناز و  یناشیپ و  و  هدییاس ،  ترـضح  نآ  ینیب  هک  دوب  نیا  تانفّثلا »  وذ  هب «  شندش  هدـیمان  هجو  دـش ،  هدـیمان 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  تنب  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  يربخ  رد  هکنانچ  دوب ،  هدرک  ادیپ  یگدمآرب  موادـم  تدابع 

ای منک  رـصتخم  تفگ :  باوج  رد  دیـسرپ ،  ترـضح  نآ  تالاح  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  نازینک  زا  یکی  زا  هک  هدـمآ  مالـسلا 
راـبخا و   ( . 676 مدرتسگن (  باوختخر  بش  رد  مدربـن و  اذـغ  شیارب  زور  رد  هاـگچیه  تفگ :  نک ،  رـصتخم  تفگ :  میوگب ؟  لـصفم 

هَّللا لجع  مالسلا و  هیلع  تّجح  ترضح  ام  يالوم  و  تسا .  هدش  دراو  تدابع  رد  ترضح  نآ  مامتها  تّدش  ترثک و  هرابرد  هک  يرایسب 
 ، هدمآ مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  زا  هک  دراد ،  یبوخ  يوگلا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  دّیـس  شراوگرزب  ّدج  زا  هجرف 

سک نآ  يادف  مردپ  تسا ،  هتخیمآ  زین  بش  یباوخیب  يدرز  نوگمدنگ  هرهچ  نآ  اب  دومرف :  هادف -  یحور  مئاق -  ترـضح  فصو  رد 
شخب رد  ار  ثیدح  نیا  مامت   ( . . . . 677 دنارذگ (  دهاوخ  يرادیب )  زا  هیانک  يرامش (  هراتس  عوکر و  دوجس و  لاح  رد  ار  شبـش  هک 

هب شتهابـش  تافـص ،  نیرتزراـب  مالـسلا :  هیلع  رقاـب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  اـّما  و  یلاـعت .  هَّللا  ءاـش  نِا  دروآ  میهاوخ  متـشه 
مـسق هبعک  راگدرورپ  هب  تفگ :  داتفا  ترـضح  نآ  هب  شهاگن  هک  یماگنه  يراصنا  رباج  اذل  دوب .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 

نب یلع  نیـسح و  نسح و  رقاب ،  ماما  زا  شیپ  رباج  هکنیا  اب   ( . 678 هدـش ( -  لقن  وا  زا  تیاور  دـنچ  رد  هکنانچ  تسا - .  ربمغیپ  لئامش 
هب هیبش  زین  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  ام  يالوم  دوب ،  هتفگن  اهنآ  هراـبرد  ینخـس  نینچ  یلو  هدـید  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا 
هللا یلص  مرکا  لوسر  زا  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  يرایسب  تایاور  لیلد  هب  دشابیم ،  رتلماک  رتشیب و  ربمغیپ  هب  شتهابـش  هکلب  تسا  ربمغیپ 

لئامـش و رد  تسا  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  دومرف :  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  هجرف -  هَّللالجع  مئاـق -  ماـما  فصو  رد  ملـسو  هلآو  هیلع 
شتافص نیرتزراب  مالسلا :  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  اّما  و  تشذگ .  میج  فرح  رد  تایاور  نیا  زا  يرادقم  هک  شلاعفا .  لاوقا و 

هتفگ ثیدح  لها  زا  یکی  دشن ،  رّسیم  رما  نیا  ترضح  نآ  زا  شیپ  ناماما  يارب  هک  يروط  هب  دوب  مدرم  يارب  ماکحا  نایب  مولع و  فشک 
ترضح نآ  دزن  هک  یمولع  مامت  لاح  نیا  اب  میوگیم :   ( . 679 دناهدرک (  تیاور  ترضح  نآ  زا  دامتعا  دروم  دارفا  زا  رفن  رازه  راهچ  : 

ناگتـشذگ هچنآ  تخاس و  دهاوخ  نایب  ار  ماکحا  مامت  ترـضح  نآ  هک  هداتفا  ریخأت  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  يارب  هدشن و  فشک  دوب 
هراشا دوخ  هنیس  هب  یهاگ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک .  دهاوخ  شاف  دندیدن  مدرم  رد  ار  نآ  یگتـسیاش  ّتیلِها و  ناربمغیپ  ناماما و  زا 
 . . . . مبایب ینالماح  نآ  يارب  رگا  تسه  يرایـسب  ملع  اجنیا  رد  ینعی  ًۀَلَمَح ؛ . . .  َُهل  ُْتبَـصَأ  َْول  ًاّمَج  ًاْملَِعل  انُهیه  َّنِا  دومرفیم :  درکیم و 

هّیقت و راچد  مالسلا :  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  میهارباوبا  ترـضح  اّما  و  یلاعت .  هَّللا  ءاش  نِا  دمآ  دهاوخ  ینعم  نیا  دهاش  مولع  فشک  رد  و 
نآ یگدنز  لاوحا  رد  هک  یـسک  يارب  بلطم  نیا  و  دندوب -  راچد  نادـب  شیمارگ  ناردـپ  هچنآ  زا  شیب  دوب -  نانمـشد  زا  سرت  تّدـش 
 - . دش هراشا  نآ  هب  ءاخ  فرح  رد  هکنانچ  تسا -  روط  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ام  يالوم  تسا .  حضاو  دنک  ّتقد  ترـضح 

هک يروط  هب  داد  رارق  ترضح  نآ  يارب  ار  يرهاظ  ماقم  تسایر و  دنوادخ  مالسلا :  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترـضح  اّما  و 
دنوادخ زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  دـش ،  هتـشادرب  يدودـح  ات  ترـضح  نآ  نامز  رد  سرت  هّیقت و  و  دوب ،  هدـشن  عقاو  شنیرهاط  ناردـپ  يارب 

تسا هدشن  رّسیم  ناینیشیپ  زا  يدحا  يارب  هک  داد  دهاوخ  یطّلست  رادتقا و  نیمز  رد  ار  وا  تخاس و  دهاوخ  لدب  ّتینما  هب  ار  شسرت  لاعتم 
زا یحیحـص  دنـس  هب  میهاربا  نـب  یلع   ( . 680 رات (  بش  ناطلـس  رب  تسا  زور  ناطلـس  هبلغ  دـننام  ناـهج  ماـمت  رب  ترـضح  نآ  هبلغ  و  ، 

دومرف هک  هدروآ  دیامن .  یّلجت  هک  هاگنآ  زور  هب  دنگوس  681 ؛ )  یّلََجت ( »  اذِا  ِراهَّنلا  َو  هیآ « :  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح 
نب دمحم  رفعجوبا  ترضح  اّما  و   ( . . . . 682 دوشیم (  زوریپ  لطاب  تلود  رب  دزیخاپب ،  هاگره  هک  تسا  تیبلا  لها  ام  مئاق  ناـمه  زور  : 
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ترـضح دوب ،  هتـشذگن  راهب  تشه  زا  شرمع  هدیـسرن و  نادرم  ّنس  هب  هک  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  تماـما  یتقو  مالـسلا :  هیلع  یقت  یلع 
ترـضح اـّما  و  تشذـگ . -  هکناـنچ  تفرگ -  تسد  هب  ار  تماـما  ياول  ّتیلوفط  نینـس  رد  هک  دوب ،  روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  تّجح 

اهمارتحا و ترضح  نآ  نانمشد  هک  يروط  هب  هتشادن  يدحا  ار  نآ  ریظن  هک  هتـشاد  یتبیه  مالـسلا :  هیلع  يداه  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
ترـضح نآ  تبیه  رثا  رب  رما  نیا  هک  دندادیمن ،  ماجنا  ار  اهمارتحا  نآ  سک  چـیه  يارب  هک  دـندادیم  ماجنا  بانج  نآ  يارب  ییاهمیظعت 

بعر تبیه و  نانمـشد -  لد  رد  هژیو  هب  هک -  تسا  روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  راوـگرزب ،  نآ  هب  هقـالع  ّتبحم و  يور  زا  هن  دوـب 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  دـمحموبا  ترـضح  تشذـگ .  یبساـنم  بلاـطم  نینرقلاوذ  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  ثحب  رد  و  دراد ،  یـصاخ 
میرب نایاپ  هب  هدمآ  راحب  مهدزاود  دّلجم  رد  هک  یفیرش  تیاور  نایب  اب  ار  ثحب  نیا  تسا  اجب  هک  تسا  هتشاد  ار  تفص  نیمه  زین  مالـسلا 

نب حلاص  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ریسم  زا  نیفرحنم  زا  یهورگ  یلع و  نب  حلاص  نایسابع و  هک :  هدروآ  دوخ  دنس  هب  یسلجم  موحرم  . 
ریگب و تخس  ترضح  نآ  رب  دنتفگ :  وا  هب  دندش و  دراو  وا  رب  دوب  ینادنز  وا  دزن  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یماگنه  فیـصو 
وا رب  ماهتـسناوت  هک  يدارفا  نیرتدـب  زا  هک  یلاـح  رد  منک  راـکچ  وا  اـب  تـفگ :  باوـج  رد  نـکم ،  مـهارف  یـشیاسآ  هاـفر و  وا  عـضو  رد 
رب ياو  تفگ :  اهنآ  هب  درک و  راضحا  ار  هتشامگ  رفن  ود  نآ  سپس  دناهدیـسر .  يدنلب  هاگیاج  هب  تدابع  زامن و  رد  نانآ  یلو  ماهتـشامگ 
هن درذگیم ،  تدابع  هب  شبـش  رادهزور و  ار  شزور  هک  يدرم  هرابرد  مییوگب  هچ  دنتفگ :  دـینکیم ؟  رکف  هچ  صخـش  نیا  هرابرد  امش 
رد وا  تبیه  يروط  هب  و  دتفا ،  ام  مادـنا  رب  هزرل  دـنکفیب  يرظن  ام  هب  هاگره  دوشیم ،  لوغـشم  يراک  هب  تدابع  ریغ  هن  دـیوگیم و  نخس 
رد و   ( . 683 دنتفر (  یگدنکفارس  يراوخ و  اب  دندینش  ار  راتفگ  نیا  نایـسابع  هک  یماگنه  درک .  میناوتن  يراددوخ  هک  دوش  عقاو  ناملد 

اهنآ ندروآ  زا  هک  دوب  رایـسب  هتفهن  بلاطم  اههشوگ  رد  هتبلا  دـمآ .  دـهاوخ  یبسانم  بلاـطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  تهابـش  ثحب 
 . میهاوخیم دنوادخ  زا  قیفوت  دوش ،  ینالوط  باتک  ادابم  ات  دیدرگ  يراددوخ 

مّوس لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ادهشلا  دّیس  ترضح  هب  تهابش 

 : هلمج زا  دراد  دوجو  تهابش  نیا  يرایسب  روما  رد 

نآرق رد  رکذ   – 1

رگا و  تسین ،  هدیـشوپ  نارگـشهوژپ  رب  هکنانچ  ینامـسآ  ياهباتک  ناربمغیپ و  ّتنـس  میرک و  نآرق  رد  اهنآ  ندرک  دای  رد  ماـمتها  تّدـش 
راحب و مهد  دـّلجم  و   ( 684 مالـسلا (  هیلع  ۀّجحلا  یف  نآرقلا  نم  لزن  امیف  ۀّجحملا  ياهباتک  هب  دـیبای  عالطا  اهنآ  زا  یتمـسق  رب  دـیهاوخب 

ندومن اپ  رب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  يارب  نتـسیرگ  هب  هتـشذگ  ناربمغیپ  ماـمتها   - 2 دـینک .  هعجارم  اـهنیا  ریغ  و  ریـسافت ، 
نب ۀّـجح  یلوم  ِجَرَف  يارب  ندرک  اعد  رد  تسا  هتـشذگ  ناماما  مامتها  ریظن  هک  بانج ،  نآ  تداهـش  زا  شیپ  هیثرم  يراوگوس و  سلاـجم 

امهیلع رـصع  ماما  نیـسح و  ماما  ود (  ره  مامتها  تّدـش   - 3 تبیغ .  عوـقو  زا  شیپ  راوـگرزب  نآ  روـهظ  بلط  هجرف و  هَّللا  لـجع  نسحلا 
نیا درکن و  ار  هّیقت  هظحالم  رما  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهـش  رالاس  هکنانچ  رکنم ،  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  مالـسلا ) 
دمآ دهاوخ  یبسانم  بلاطم  نون  فرح  رد  هک  تسا  روط  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  یلوم  تسا .  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  زا 

ترـضح نآ  هب  اروشاع  زور  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فاصوا  رد  هک  ود ،  نآ  رب  نامز  توغاط  تعیب  ندوبن   - 4 هَّللا .  ءاش  نِا 
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هب ِدیبَْعلا ؛ َراِرف  ُِّرفَا  َو ال  ِلیلّذلَا  ءاطِْعا  يدَِـیب  ْمُکیطُْعا  ِهَّللا ال  َو  ال  دومرف :  روآ .  دورف  رـس  تناگداز  ومع  تموکح  مکح و  هب  دـش :  ضرع 
يا دومرف :  دـنلب  يادـص  اب  هاگنآ  منکیمن .  رارف  ناگدرب  دـننام  مهدـن و  امـش  هب  تلذ  يراوخ و  يور  زا  ار  متـسد  زگره  هک  مسق  ادـخ 
هانپ امـش  دوخ و  راگدرورپ  هب  و  دیراد ،  ارم  راسگنـس  رازآ و  دصق  رگا  مدرب  هانپ  امـش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ادخ  ناگدـنب 
ّتلذ اب  یگدـنز  زا  رتهب  تّزع  لاح  رد  گرم  دومرف :  ترـضح  نآ  زین  و  دـشاب .  هتـشادن  نامیا  باـسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  مربیم 
يوـس هب  ندرب  ـالاب   - 5 تشذـگ .  تشاد  دوـصقم  رب  تلـالد  هک  یبلاـطم  زین  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  تبیغ  لـلع  ثحب  رد  تسا . 

رد هکنانچ  دندرب ،  الاب  نامسآ  هب  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  ار  مالسلا )  امهیلع  مئاق  ماما  نیسح و  ماما  راوگرزب (  ود  ره  ناگتـشرف  نامـسآ ، 
ندرک يرای  هب  میمصت  میدوب و  اروشاع  زور  شاک  يا  هکنیا  يوزرآ   - 6 تشذگ .  سیردا  هب  هجرف -  هَّللا  لجع  مئاق -  ترضح  تهابش 
ندرک يرای  دصق  روهظ و  نامز  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  اب  ندوب  يوزرآ  دراد ،  ار  ترضح  نآ  اب  ندش  دیهش  باوث  نتشاد  ترضح  نآ 
یلاعت هَّللا  ءاش  نِا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  ود  ره  هرابرد  هکنانچ  دراد ،  ار  تداهـش  باوث  زین  شباکر  رد  نانمـشد  اب  داهج  ترـضح و  نآ 
تکرح هفوک  يوس  هب  سپس  درک ،  لوزن  هّکم  رد  تفر و  نوریب  هنیدم  زا  ناسرت  مالسلا  هیلع  نیـسح   - 7 دمآ .  دهاوخ  متشه  شخب  رد 

 : هدمآ مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  زا  یحیحـص  ربخ  رد  هک  دتفایم  قافتا  شیارب  نیمه  ریظن  زین  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  دومرف . 
دسریم ربخ  ینایفس  شترا  هب  دنکیم ،  چوک  هّکم  يوس  هب  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  و  دتـسرفیم ،  هنیدم  هب  ار  ياهّدع  ینایفـس  سپ 

هّکم دراو  ناسرت  هکنیا  ات  دنسریمن  وا  هب  یلو  دتسرفیم  ترضح  نآ  بیقعت  رد  يرکشل  تفر ،  هّکم  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک 
دنکیم ادن  نامسآ  بناج  زا  يدانم  سپ  دیآیم ،  دورف  ءادیب  رد  ینایفس  رکشل  مالسلا . -  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  شور  نامه  هب  دوش - 
دنوادخ هک  دنامیم  یقاب  اهنآ  زا  رفن  هس  طقف  و  دربیم ،  ورف  ار  اهنآ  نیمز  سپ  نک .  دوبان  ار  هورگ  نیا  ءادیب  يا  َمْوَْقلا ؛ يِدْیبَا  ُءاْدَیب  ای  : 

 . تسا اهتبیصم  نیرتتخس  راوگرزب  ود  نآ  تبیصم   - 8  ( . 685 دنتـسه (  بلک  هلیبق  زا  اهنآ  و  دنادرگیمرب ،  بقع  هب  ار  ناشیاهتروص 
ددرگیم راچد  یتبیصم  هب  وت  دنزرف  نیا  مدآ  يا  تفگ :  هک  هدمآ  لیئربج  مدآ و  يوگتفگ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبیـصم  اّما 

دیدـش شتنحم  ینالوط و  شتبیـصم  هک  تهج  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  اـّما  و   ( . 686 دوب (  دـهاوخ  کچوک  نآ  رانک  رد  اهتبیـصم  هک 
رـضاح هکنآ  ره  دومرف :  تساوخ و  يرای  دـنک ،  جورخ  قارع  يوس  هب  هّکم  زا  تساوخیم  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تسا . 

مئاق ماما  منکیم .  تکرح  ادرف  نم  هَّللا  ءاش  ْنا  هک  دـیایب  ام  اب  دـیامن ،  هَّللا  ءاقل  ياّیهم  ار  شدوخ  دـشخب و  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناـج  تسا 
مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  مجنپ  ماما  زا  هکنانچ  دبلطیم ،  يرای  دنکیم ،  روهظ  هّکم  رد  هک  یماگنه  زین  هجرف  هَّللا  لجع  نسحلا  نب  ۀّجح 

هدز هیکت  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  ار  دوخ  تشپ  تسا ،  هّکم  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  زور  نآ  رد  هدمآ . . . :  نینچ  حیحـص  ینالوط و  یثیدح  رد 
ربمغیپ نادناخ  ام  هک  دـنک  تباجا  ار  ام  دـهاوخیم  هک  ره  مییوجیم ،  يرای  دـنوادخ  زا  ام  مدرم  يا  دـنزیم :  گناب  هدرب ،  هانپ  نآ  هب  و 

نم هک   [ دـیایب  ] دراد ثحب  نم  اـب  مدآ  هراـبرد  سک  ره  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ادـخ و  هب  مدرم  نیرتکیدزن  و  میتسه ،  اـمش 
هراـبرد هک  ره  و  متـسه ،  حون  هب  ناـسک  نیرتکیدزن  نم  دراد ،  هجاـحم  نم  اـب  حون  هراـبرد  هکنآ  ره  و  متـسه ،  مدآ  هب  دارفا  نیرتـکیدزن 

دراد وگتفگ  نم  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هرابرد  هکنآ  ره  و  متسه ،  میهاربا  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  دراد ،  ثحب  نم  اب  میهاربا 
مدرم نیرتکیدزن  نم  هک  دیایب  دراد  ثحب  ناربمغیپ  هرابرد  هک  ره  و  مشابیم ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  ، 

یَلَع َنارْمِع  َلآ  َو  َمیهاْربِا  َلآ  َو  ًاحُْون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِا  دـیامرفیم « :  دوخ  مکحم  باـتک  رد  دـنوادخ  هن  رگم  متـسه ،  ناربمغیپ  هب 
نایناهج رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ  هّتبلا  687 ؛ )  میلَع ( »  ٌعیمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیرُذ  َنیَملاْعلا 

هدیزگرب حون و  زا  هریخذ  مدآ و  زا  هدنامیقاب  نم  سپ  تساناد .  ياونش  دنوادخ  رگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  دنتـسه  ینادنزرف  دیزگرب ، 
نیرتکیدزن نم  دنک  هجاحم  نم  اب  ادخ  باتک  هرابرد  هکنآ  ره  مشابیم .  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  یلـص  دـمحم  زا  صلاخ  هزیکاپ  میهاربا و  زا 

همه زا  ادخلوسر  ّتنس  هب  نم  دنک  ثحب  نم  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ّتنـس  هرابرد  هک  ره  و  متـسه ،  ادخ  باتک  هب  مدرم 
امـش زا  و  دنناسرب ،  دـناهدوب  بیاغ  هک  یناسک  هب  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  نانآ  دندینـش  ارم  زورما  نخـس  هک  یناسک  مرتکیدزن . 
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هللا یلص  هَّللا  لوسر  هب  تبارق  ّقح  هک  امش -  رب  مدوخ  ّقح  هب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  ّقح  هب  ادخ و  ّقح  هب  هک  مهاوخیم 
ملظ ام  هب  میدش و  هدیناسرت  هک  دییامن ،  عنم  ام  زا  دننکیم  ملظ  ام  هب  هک  یناسک  دینک و  کمک  ار  ام  هکنیا  دـشابیم -  ملـسو  هلآو  هیلع 

ار ادخ  دنتـسب ،  ارتفا  ام  رب  لطاب  لها  دندز و  نامرانک  نامّقح  زا  دندرک و  یـشکرس  ام  رب  میدش و  هدـنار  نامنادـنزرف  رهـش و  زا  و  دـش ، 
ار تـلد  شوـگ  رگا  میوـگیم :   ( . 688 دـنک (  يرای  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـییامن  نامیرای  دـیراذگماو و  ار  ام  هک  ام ،  هراـبرد  ار  ادـخ 
 . دبلطیم يرای  نامیا  لها  زا  هک  دینـش  یهاوخ  نامز  نیا  رد  ار  تنامز  ماما  يادـن  ددرگ ،  خارف  تراگدرورپ  رون  هب  تاهنیـس  ییاشگب و 
ره رد  ندرک  يرای  هتبلا  تسه ؟  ياهدننک  يرای  تسه ؟  ياهدننک  کمک  ایآ  و  دیوگ ؟  خساپ  ار  ترضح  نآ  يادن  هک  تسه  یسک  ایآ 

مالـسا و يرای  تسا ،  ادخ  يایلوا  يرای  تسا  ادخلوسر  يرای  تسا ،  ادخ  يرای  ترـضح  نآ  يرای  تسا ،  نامز  نامه  ياضتقا  هب  نامز 
رب هک  يرگید  نیوانع  تسا و . . .  نابرهم  ردـپ  تمعن و  ّیلو  يرای  تسا ،  ِملاع  رطـضم و  مولظم و  کمک  بیرغ و  يرای  تسا ،  ناـمیا 

پاچ وا ؛ هار  رد  لام  ندناسر  فرصم  هب  ترـضح  نآ  تناعا  يرای و  ماسقا  هلمج  زا  هک  نادب  و  تسا .  قداص  ترـضح  نآ  ندرک  يرای 
ندرک کمک  زین  و  دشابیم ،  ندومن  قافنا  مالسلا  مهیلع  همئا  نایعیـش  نادنزرف و  هب  تسا و  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  هک  ییاهباتک  ندرک 

ترـضح نآ  ندرک  يرای  قیداصم  زا  اهنیا  لاثما  ینابز و  شوخ  و  تطاسو )  تعافـش (  هاج و  لام و  زا  هک  يرادـقم  هب  بانج  نآ  نارای 
 . تسا

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ِمَرَک   - 2

میرک ِندرک  اعد  موزل  هکلب  ناحجر  رب  نادـنمدرخ  و  تسا ،  هتخیمآ  اهنآ  ترطف  اب  هتفهن و  اـهناسنا  داـهن  رد  میرک ،  دارفا  نتـشاد  تسود 
تساوخرد زا  شیپ  میرک  یلو  دشخبیم ،  يزیچ  وا  زا  تساوخرد  زا  دعب  یخس  هک  تسا  نیا  میرک  یخَـس و  نیب  قرف  دندّحتم .  قفّتم و 

رب ینخس  چیه  زونه  دمآ ،  ترضح  نآ  تمدخ  هب  بارعا  زا  یکی  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تالاوحا  رد  هک  دشخبیم 
هب ار  اهنآ  دوب  نآ  رد  مهرد )  ای  رانید (  رازه  تسیب  دـیهدب .  وا  هب  تسه  هنازخ  رد  هچ  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هدرواین  نابز 

نـسح ماما  مروآ ؟  نابز  رب  ار  وت  حدم  میوگب و  ار  مدوخ  تجاح  یتشاذـگن  نم  يالوم  يا  تشاد :  هضرع  یبارعا  نآ  داد ،  صخـش  نآ 
ِءام یلَع  ًافْوَخ  انُسُْفنَا  ِلاؤُسلا  َْلبَق  ُدوَُجت  ُلَمَْالا 2 -  َو  ُلاجِّرلا  ِهیف  ُعَتْرَی  ٌلِضَخ  اُنلاَون  ٌسانُا  ُنَْحن   - 1 دناوخ :  وا  رب  ار  تایبا  نیا  مالسلا  هیلع 
 - تسا توارط  یمّرخ و  اب  نامششخب  هک  میتسه  ینامدرم  ام  ٌلِجَخ 1 -  ِهِْضیَف  ِدَْعب  ْنِم  َضاَفل  انِلئان  َلْضَف  ُرْحَْبلا  َِملَع  َْول  ُلَسَی 3 -  ْنَم  ِهْجَو 

لاؤس يوربآ  ادابم  اـت  میـشخبیم -  دوش  یتساوخرد  اـم  زا  هکنآ  زا  شیپ   - 2 دنـشابیم .  رادروخرب  نآ  زا  دارفا  ياـهوزرآ  نادرم و  هک 
هک یثیداحا  و  دزاسیم .  يراج  مرش  تلاجخ و  شمطالترپ  جاوما  ِسپ  زا  دنادب -  ار  ام  یگدنشخب  هدنامزاب  ایرد  رگا   - 3 دزیرب .  هدننک 
نآ صوصخ  رد  ای  هدـمآ  ماع  ظفل  هب  هک  یثیداحا  هچ  تسا ،  رایـسب  دـنکیم  تلالد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  رد  تفـص  نیا  لامک  رب 

مئاق ماما  يوخ  قلخ و  هکنیا  و  تسا ،  نامز  دارفا  نیرتدنمتواخس  نیرتمیرک و  رـصع ؛ ره  ِماما  هکنیا  هلمج  زا  دشاب ،  هدش  دراو  ترـضح 
 - تسا نافلاخم  تسد  رد  هک  ییاهزیچ  سمخ  ترضح  نآ  هکنیا  تسا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يوخ  قلخ و  مالـسلا ،  هیلع 

ناشلاوما تدالو و  ات  تسا  هدـینادرگ  حابم  لالح و  نینمؤم  يارب  دوش -  يرادـیرخ  نیفلاخم  زا  هک  یتروص  رد  اهنیا ،  لاثما  میاـنغ و  زا 
 ، دوش دراو  هفوک  هب  دزیخاپب و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نوچ  هک :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  زا  راـحب  رد  و  ددرگ .  هزیکاـپ 
 - شلها هب  ار  قارع  هدش  حتف  ياهنیمزرس  و  دنـشاب ،  ترـضح  نآ  نارای  زا  هک  دزیگنارب  قیّدص  رازه  داتفه  هفوک  تشپ  زا  لاعتم  دنوادخ 
هب مدرم  نایم  دـشخبیم و  نانآ  هب  يزور  عون  ود  هام  ره  و  دـهدیم ،  ییایاطع  مدرم  هب  راـبود  لاـس  رد  دـنادرگزاب و  دنتـسه -  اـهنآ  هک 

نادـنمزاین دزن  ار  دوخ  تاکز  دـنراد  هدـهع  رب  تاکز  هک  یناـسک  تفاـی ،  یهاوخن  تاـکز  هب  دـنمزاین  هکنیا  اـت  دـنکیم  اـطع  تاواـسم 
جراخ هناخ  زا  اهنآ  یلو  دنربیم  نانآ  ياههناخ  ِرد  هب  هداد و  رارق  اههسیک  رد  ار  اهتاکز  سپ  دنریذپیمن ،  اهنآ  یلو  دنروآیم  شنایعیش 
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ایند لها  لاوما  و  هدومرف : )  ماما  هک  اجنآ  ات  دراد  همادا  ثیدح  هتفگ :  یسلجم  تسین ( .  امش  ياهمهرد  هب  يزاین  ار  ام  دنیوگیم :  هدش 
عطق ار  اـهمِحَر  شرطاـخ  هب  هچنآ  يوس  هب  دـییایب  دـیامرفیم :  مدرم  هب  سپ  نیمز ،  نورب  نورد و  زا  لاوما  ماـمت  دوشیم ،  عـمج  شدزن 

هدادن ماجنا  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  دیامنیم  یـششخب  اطع و  سپ  دیدش ،  بکترم  ار  تامرحم  دـیتخیر و  ار  مارح  ياهنوخ  دـیدرک و 
 . تشذگ یبسانم  بلاطم  ترضح  نآ  تواخس  ثحب  رد  میوگیم :   ( . 689 دشاب ( 

نینمؤم يارب  مولع  فشک   - 3

زا فیرط  نب  دعـس  زا  دوخ  دنـس  هب  رئاصب  رد  دوب .  دـهاوخن  روهظ  ناـمز  رد  زج  فراـعم  مولع و  زا  هقباـسیب  يرادربهدرپ  فشک و  نیا 
وا هب  تفرگیم  رارق  شترـضح  هاگـشیپ  رد  يدرم  هاـگره  هک  دوـب  ناـنچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تفگ :  هـک  هدروآ  هتاـبن  نـب  غبـصا 
ارف وت  يرامیب  تعاس  نالف  زور ،  نالف  رد  هک  نک  ایهم  یهاوخیم  هچ  ره  تدوخ  يارب  شاـب و  ترخآ  رفـس  هداـمآ  ینـالف ،  دومرفیم : 

ار نخـس  نیا  دیوگیم :  دعـس  درم .  یهاوخ  تعاس  نالف  زور ،  نالف  هام ،  نالف  رد  و  تسا ،  نانچ  نینچ و  وت  يرامیب  ببـس  دسریم و 
ار اهربخ  نیا  ام  يارب  امـش  ارچ  سپ  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  تسا ،  روط  نیمه  دومرف :  مدرک ،  فیرعت  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  يارب 

مالـسلا هیلع  ام  مئاق  هک  ینامز  ات  تسب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ار  برد  نیا  دومرف :  میوش ؟  ترخآ  رفـس  هدامآ  ام  ات  دییامرفیمن 
هچنآ مامت  تسا ،  فرح  تفه  تسیب و  ملع  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  راحب  رد  و   ( . 690 دزیخاپب ( 

ار رگید  فرح  جـنپ  تسیب و  دزیخاپب  ام  مئاق  نوچ  دناهتـسنادن و  فرح  ود  زج  زورما  هب  اـت  مدرم  هک  تسا  فرح  ود  دـناهدروآ  ناربمغیپ 
رقاب رفعجوبا  ترضح  زا  باتک  نامه  رد   ( . 691 دزاس (  هدنکارپ  راکشآ و  رشب  دارفا  نایم  رد  رگید  فرح  ود  نآ  همیمض  هب  و  دروآرب ؛

زاب هفوک  هب  سپس  هدمآ . . . :  ینالوط  یثیدح  نمض  روهظ  نامز  رد  ترضح  نآ  شور  مالـسلا و  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  مالـسلا  هیلع 
سپ دشکیم ،  ناشیاههنیس  رب  اههناش و  نایم  ار  دوخ  تسد  دتسرفیم ،  اهروشک  قافآ و  مامت  هب  ار  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  ددرگیم و 

دوش و دـنلب  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ال  تداهـش :  هب  ادـص  نآ  رد  هکنیا  رگم  دـنامن  ینیمز  چـیه  و  دـننامیمن ،  رد  یتواضق  چـیه  رد 
اهنامـسآ و رد  هک  ره  و  692 ؛ )  َنوُعَجُْری ( »  ِْهَیِلا  َو  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْالا  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَا  َُهل  َو  دـنوادخ « :  هدومرف  تسا  ناـمه 

هیزج هک  تسین  روط  نآ  رما  نیا  بحاص  و  دنوش .  هدـنادرگزاب  وا  يوس  هب  تسا و  ادـخ )  وا (  میلـست  عیطم و  هاوخان  هاوخ و  تسا  نیمز 
یّتَح ال ْمُهُوِلتاق  َو  دنوادخ « :  هدومرف  زا  روظنم  تسا  نیمه  و  تفریذـپ .  ار  هیزج  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـننام  دریذـپب  ار 
زا يرگید  ثیدح  رد  و  ددرگ .  ادخ  يارب  نید  مامت  دشابن و  ياهنتف  ات  دینک  دربن  نانآ  اب  و  693 ؛ )  ِهَِّلل ( »  ُهُّلُک  نیّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  نوُکَت 

ادخلوسر تنـس  ادخ و  باتک  هب  شاهناخ  رد  نز  هک  اجنآ  ات  دوشیم  هداد  امـش  هب  تمکح  وا  نامز  رد  و  دومرف :  هک  هدمآ  ترـضح  نآ 
دزیخاپب مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  هدمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ربخ  رد  و   ( . 694 دنکیم (  مکح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

وت رب  يزیچ  هاگره  سپ  دـشابیم ،  تتـسد  فک  وت  راک  روتـسد  دـیامرف :  وا  هب  دـهدیم و  رارق  ار  يدرم  میلقا  ره  نیمز ،  میلاقا  ماـمت  رد 
رد و   ( . . . . 695 نک (  لمع  تسه  نآ  رد  هچنآ  هب  رگنب و  تتـسد  فک  هب  یـسانشن  ار  نآ  رد  تواـضق  ینادـن و  ار  نآ  هک  دوش  دراو 
رب يزیچ  هک  دشخبیم  یتمارک  ام  نایعیش  هب  دنوادخ  سپس  هک :  هدمآ  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  زا  بانج  نآ  زا  جیارخ  باتک 
 ) دهدیم ربخ  دننادیم  هچنآ  زا  ار  نانآ  دننادیم ،  هچ  شنادناخ  دنادب  دـهاوخیم  اهنآ  زا  درم  کی  هک  ییاج  ات  دـنامیمن  هدیـشوپ  اهنآ 
 ، دوشیم عقاو  نینمؤم  ياهلد  رد  ملع  و  دومرف . . . :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  راـحب  رد  و   ( . 696

؛ )  697 ِِهتَعَـس ( »  ْنِم  ًاـّلُک  ُهَّللا  ِینُْغی  هیآ « :  نیا  لـیوأت  و  تشاد ،  دـهاوخن  جاـیتحا  تسه  شردارب  دزن  هـک  یملع  هـب  ینمؤـم  چـیه  سپ 
و دروآیم ،  نوریب  نانآ  يارب  ار  دوخ  ياههنیجنگ  نیمز  و  تسا ،  زور  نآ  دیامرف .  زاینیب  شیوخ  هعساو  تمحر  هب  ار  کی  ره  دنوادخ 

شاداپ داب  ناتیاراوگ  هک  دیماشایب  دیروخب و  698 ؛ )  ِۀَِیلاْخلا ( »  ِماَّیَْالا  ِیف  ُْمتْفَلْسَا  اِمب  ًائینَه  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  دیامرفیم « :  مالـسلا  هیلع  مئاق 
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 . دیاهداتسرف شیپ  هتشذگ  راگزور  رد  هچنآ 

نینمؤم زا  اهیتحاران  ندرک  فرطرب  فشک و   - 4

روط هب  و  دزاسیم ،  رود  ار  اهیتحاران  اهیدـب و  اهنآ  زا  مومع  روط  هب  نینمؤم  يارب  ندرک  اـعد  اـب  فیرـشلا  هجرف  هَّللا  لـجع  رـصع  ماـما 
زا شیب  دناهتفای ،  ییاهر  اهیخلت  اهیدب و  ّرش  زا  دناهدش و  هدنهانپ  راوگرزب  نآ  هب  هتسج و  لُّسوت  ترـضح  نآ  هب  هک  يدارفا  زین  صوصخ 
رد تفگ :  هک  هدرک  لقن  يزاریش  ءافولاوبا  زا  قیرط  دنچ  هب  راحب  مهدزون  دلجم  رد  هللا  همحر  یـسلجم  لماک  ملاع  هلمج ،  زا  دناهرامش . 

نیز ماـما  سپ  دزیوآ .  راد  هب  ارم  هتفرگ  میمـصت  مدـش  رادربخ  هک  دوب  هدیـشک  ریجنز  هب  ارم  وا  مدوب ،  ریـسا  ساـیلا  نبا  تسد  هب  ناـمرک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  متفر ،  باوخ  هب  مدرب .  عیفـش  لج  زع و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا 
يارب هکلب  وشم ،  لّـسوتم  منادـنزرف  مرتخد و  نم و  هب  اـیند  ياهدادـیور  زا  مادـک  چـیه  رد  دومرف :  نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ملـسو 

وت هب  هک  یـسک  زا  دریگیم  ماقتنا  وت  يارب  نسحلاوبا  مردارب  اّما  وش ،  لّسوتم  ام  هب  یهاوخیم  دنوادخ  هاگرد  زا  باوث  زا  هچنآ  ترخآ و 
دندرک بصغ  زین  ار  شدوخ  ّقـح  درک و  ربـص  وا  دـش و  ملظ  همطاـف  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  هَّللا ،  لوـسر  اـی  مدرک :  ضرع  هدرک .  ملظ 

مدوب و هدرک  دـهع  وا  اب  نم  هک  دوب  ینامیپ  نآ  دومرف :  دریگیم ؟  ماقتنا  هدرک  ملظ  نم  هب  هک  یـسک  زا  نم  يارب  روطچ  سپ  درک ،  ربص 
ضرعتم شناتسود  هب  هک  یسک  رب  ياو  الاح  یلو  دومن  ادا  مه  ار  نآ  ّقح  هک  درکیم  لمع  تسیابیم  ار  نآ  راچان  هب  هک  دوب  نم  روتسد 

 ، دـمحم نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  و  نیطایـش .  هدـسفم  نیطالـس و  ناهاشداپ و  لاگنچ  زا  تاجن  يارب  نیـسحلا ،  نب  یلع  اّما  و  دوش . 
لسوتم وا  هب  یکشخ  ایرد و  ياهرفس  رد  ندوب  نمیا  يارب  یسوم ،  نب  یلع  و  هاوخب .  وا  زا  ار  تیفاع  رفعج ،  نب  یـسوم  و  ترخآ .  يارب 

هب یکین  تاّبحتـسم و  نداد  ماجنا  يارب  دمحم  نب  یلع  و  هاوخب .  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  وا  هلیـسو  هب  ار  يزور  یلع ،  نب  دمحم  و  وش . 
نآ ماـگنه  نیا  رد  دیـسر -  تقلح  مد  ریـشمش  هک  یماـگنه  تّجح ،  ترـضح  اـّما  و  ترخآ ،  يارب  یلع ،  نب  نسح  و  یناـمیا .  ناردارب 
وا و  دـسریم ،  تدایرف  هب  وا  هک  وش  هدـنهانپ  نک و  هثاغتـسا  وا  هب  سپ  درک -  هراشا  دوخ  يولگ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح 

ار یصخش  هاگان  ماهدنهانپ ،  وت  هب  نم ؛ نامز  ِبحاص  يا  نم ،  يالوم  يا  متفگ :  سپ  دوش .  هدنهانپ  وا  هب  هک  یـسک  يارب  تسا  هاگهانپ 
هک یـسک  ّرـش  نم ،  يالوم  يا  مدرک :  ضرع  دوب ،  ینارون )  ای  نینهآ (  ياهبرح  شتـسد  هب  راوس و  یبسا  رب  دمآ  دورف  نامـسآ  زا  مدید 

ار میاعد  دـنوادخ  مدومن و  اعد  لج  زع و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  وت  هراـبرد  نم  مدرک ،  عفد  دومرف :  ياـمرف .  عفد  نم  زا  دـنکیم  تیذا  ارم 
یـسک هچ  هب  تفگ :  درک و  اطع  تعلخ  و  تشادرب ،  نم  زا  ریجنز  و  دـناوخ ،  ارف  ارم  ساـیلا  نبا  دیـسر  ارف  حبـص  نوچ  درک .  باجتـسم 

درک یصالخ  تساوخرد  نم  يارب  شراگدرورپ  زا  وا  هکنیا  ات  تسا ،  ناگدنهانپ  هانپ  هک  مدرک  هثاغتسا  یسک  هب  متفگ :  یتسج ؟  لُّسوت 
یسلجم هب  فورعم  یقَت  دمحم  انالوم  لماع  ملاع  شردپ  زا  راحب  مهدزیـس  دّلجم  رد  رگید :  نایرج   ( . 699 َنیَملاْعلا (  ِّبَر  ِهَِّللُدْمَْحلا  َو  : 

ياجب هدایپ  ار  جـح  لهچ  وا  تشاد .  مان  يداـبارتسا  قاحـسا  ریما  هک  دوب  یحلاـص  فیرـش  درم  اـم  ناـمز  رد  تفگ :  هک  هدرک  لـقن  لوا 
وا دزن  نم  دـش ،  دراو  ناهفـصا  رهـش  هب  اـهلاس  زا  یکی  رد  دوشیم .  هدـیدرََون  وا  يارب  نیمز  هک  تشاد  ترهـش  مدرم  رد  و  دوـب ،  هدروآ 
هب نایجاح  اب  نم  هک  اهلاس  زا  یکی  هک  تسا  نآ  هعیاش  نیا  ببس  تفگ :  نم  هب  مدرک .  لاؤس  يو  زا  دوب  وا  هرابرد  هک  یترهش  زا  متفر و 
زا روما  یـضعب  يارب  نم  دوب ،  هار  لزنم  ُهن  ای  تفه  هّکم  ات  اجنآ  زا  هک  میدیـسر  ییاج  هب  یتقو  مدوب ،  تکرح  رد  مارحلا  هَّللا  تیب  تمس 
زا هک  ییاج  ات  تشگ  بلاغ  نم  رب  مه  یگنـشت  هدز  تریح  مدرک  مگ  ار  هار  دـش ،  دـیدپان  مرظن  زا  ناوراـک  هکنیا  اـت  مداـتفا  بقع  هلفاـق 

دینک ییامنهار  ار  ام  حلاصابا  يا  حلاص ،  يا  هَّللا ؛ ُمُکُمَحْرَی  ِقیرَّطلا  َیِلا  انوُدِشْرَا  ُِحلاصابَا  ای  ُِحلاص  ای  مدز :  دایرف  متـسش ،  تسد  یگدنز 
یناوج مدید  دیـسر ،  مرانک  یهاتوک  تدم  رد  مدرک  تقد  ات  دش  رادومن  یحبـش  ارحـص  رخآ  رد  ناهگان  دنک .  تمحر  ار  امـش  دنوادخ 

 ، مدرک مالـس  وا  رب  تشاد .  تسد  رد  یبآ  فرظ  دوب و  رتش  راوس  تسا ،  نافیرـش  هفاـیق  رد  نوگمدـنگ ؛ ساـبل ؛ هزیکاـپ  تروص ؛ شوخ 
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هب یهاوخیم  دومرف :  سپـس  مدـیماشآ .  داد  نم  هب  ار  بآ  فرظ  يرآ .  مدرک :  ضرع  ياهنـشت ؟  وت  دومرف :  و  داد ،  ار  ممالـس  باوـج 
زرح زور  ره  هک  دوب  نیا  نم  تداع  دومرف .  تکرح  هّکم  يوس  هب  درک و  مراوس  شدوخ  رس  تشپ  يرآ  مدرک :  ضرع  یـسرب ؟  ناوراک 

دومرف نم  هب  هک  تشذگن  يرید  ناوخب .  نینچ  دومرفیم :  اهاج  یضعب  رد  متخادرپ ،  نآ  ندناوخ  هب  مه  تقو  نآ  مدناوخیم ،  ار  ینامی 
رد دش ،  بیاغ  مرظن  زا  وا  مدرک ،  تشپ  مدش  هدایپ  نوچ  وش ،  هدایپ  دومرف :  متـسه ،  حطبا  رد  مدـید  مدرک  هاگن  یـسانشیم ؟  ار  اجنیا  : 
زور تفه  نوچ  سپ  مدش .  رثأتم  متخانشن  ار  وا  هکنیا  زا  مدروخ و  فسأت  شتقرافم  رب  هدوب ،  مالسلا  هیلع  مئاق  وا  هک  متـسناد  ماگنه  نآ 

 . مدش روهشم  ضرالا  ّیط  نتشاد  هب  اذل  دندوب -  هدش  دیماان  مندوب  هدنز  زا  هکنیا  اب  دندید -  اجنآ  ارم  دیـسر  هّکم  هب  ام  ناوراک  تشذگ 
مه هزاجا  نم  هب  هک  ار  يادخ  رکش  و  مدرک ،  حیحصت  ار  نآ  مدناوخ و  وا  دزن  ار  ینامی  زرح  دومرف :  مردپ  دیوگیم :  راحب  رد  یـسلجم 

نیما لیلج  خیـش  حاجنلا  زونک  باتک  زا  لـقن  هب  يوأـملا  ۀـنج  باـتک  رد  يرون  نیـسح  ازریم  لـماع  ملاـع  رگید :  ناـیرج   ( . 700 داد ( 
 - ناّنملا کلملا  هَّللا  تاولص  هیلع  نامزلا -  بحاص  ترضح  هک  تسا  ییاعد  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یسربط  نسحلا  نب  لضف  مالسالا 

هدرک رارف  دادغب  رد  شیرق  ناتسربق  هب  ندش  هتشک  سرت  زا  نسحلاوبا  هدومرف .  میلعت  هللا  همحر  ثیلیبا  نب  دمحا  نب  دمحم  نسحلاوبا  هب 
َّمُهَّللَا میوگب :  نینچ  هک  تخومآ  نم  هب  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ  دیوگیم :  نسحلاوبا  تفای .  تاجن  اعد  نیا  تکرب  هب  هک  دوب 
َْکیَلَع َو  یکَتْـشُْملا  ِّبَر  ای  َْکَیِلا  َو  ُءآمَّسلا ،  ِتَِعنُم  َو  ُضْرَْالا  ِتَقاض  َو  ُءاطِْغلا ،  َفَشَْکنا  َو  ُءاجَّرلا ،  َعَطَْقنا  َو  ُءافَْخلا ،  َحَِرب  َو  ُءـالَْبلا ،  َمُظَع 

 ، ْمُهََتلِْزنَم َِکلذـِب  انَْتفَّرَعَف  ْمُهَتَعاـط ،  اـْنیَلَع  َتْضَرَف  َنیذَّلا  ِْرمَاـْلا  ِیلُوا  ٍدَّمَُحم ،  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللَا  ُءاـخَّرلا ،  َو  ِةَدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُْملا 
امُکَّنِاَف ینارُْـصنا  َو  ِنایفاک  امُکَّنِاَف  ینایفْکِإ  ُدَّمَُحم ،  ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  ُبَْرقَا ،  َوُه  َْوا  ِرَـصَْبلا  ِحْـمَلَک  ًالِجاع  ًاجَرَف  ْمِهِّقَِحب  اّنَع  ْجِّرَفَف 

ییاهشیامزآ اب   ] و دش ،  گرزب  يراتفرگ  الب و  اراگدرورپ  ینْکِرْدَا ؛ ینْکِرْدَا  ینْکِرْدَا  ُثْوَْغلا ،  ُثْوَْغلا  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  َيالوَم  ای  ِنارِصان 
ار شتمحر  نامـسآ  و  دش ،  گنت  ام  رب  نیمز  و  تفر ،  الاب  اههدرپ  و  دـیدرگ ،  عطق  دـیما  و  تشگ ،  راکـشآ  یفخم  روما  دـمآ ] شیپ  هک 

دورد دمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپ  اهلاراب  تسا ،  وت  رب  هیکت  اهیناسآ  اهیتخـس و  رد  و  راگدرورپ ،  يا  میراد  وت  هاگرد  هب  هوکـش  و  دـیرب ، 
ار وت  سپ  ياهدناسانش ،  ام  هب  ار  ناشتلزنم  ماقم و  هلیـسو  نیدب  و  ياهتخاس ،  بجاو  ار  ناشتعاطا  هک   [ یناتـسرپرس و   ] رمالاولوا تسرفب ، 
؛ یلع يا  دمحم ،  يا  رتکیدزن .  ای  ندز  مهرب  مشچ  کی  نوچمه  یسر  دوز  عیرـس و  شیاشگ  ینک  اطع  یـشیاشگ  ار  ام  هک  نانآ  قح  هب 

يا نم  ياقآ  يا  دـیاهدننک ،  يرای  امـش  هک  دـینک  يرای  ارم  دـیتسه و  هدـننک  تیافک  امـش  هک  دـینک  تیاـفک  ارم  دـمحم ،  يا  یلع ،  يا 
 : » تفگیم هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دیوگ :  يوار  بایرد .  ارم  بایرد ،  ارم  بایرد ،  ارم  هانپ ،  هانپ ،  هانپ ،  نامزلا  بحاص 

باتک دیبایرد  ار  بلطم  نیا  زا  ياهشوگ  دیشاب  هتساوخ  رگا  میوگیم :   ( . 701 درکیم (  هراشا  دوخ  فیرش  هنیس  هب  ِنامَّزلا »  َبِحاص  ای 
 . دهد شاداپ  نیرتهب  ار  شفلؤم  یلاعت  يادخ  دینک .  هعلاطم  ار  بقاثلا »  مجنلا  » 

مال فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ياول   - 1

رود اههّصغ  مامت  رورـسم و  اهلد  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياول  مچرپ و  ندش  هتـشارفارب  يارب  ندرک  اعد  مهم ،  روما  هلمج  زا 
رد منادنزرف  زا  يدرم  دومرف :  نینچ  ربنم  يالاب  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هکنانچ  ددرگیم ، 
رب تسا ،  يوق  شیاههناش  هدرُگ  گرزب و  شیاهنار  هدمآرب ،  شمکـش  یخرـس ،  هب  هتخیمآ  دیفـس  شگنر  دـنکیم ،  روهظ  نامزلا  رخآ 

یکی دراد  مان  ود  وا  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تّوبن  رهم  دننامه  يرگید  شتـسوپ و  گنر  هب  یکی  تسه  لاخ  ود  شتـشپ 
دروآرد زازتها  هب  ار  دوخ  مچرپ  هاگره  تسا ،  دمحم  شراکـشآ  مان  دمحا و  شایفخم  مان  راکـشآ ،  يرگید  تسا و  یفخم  هنامرحم و 

مه نینهآ  هوـک  زا  شلد  هکنیا  رگم  دـنامن  یقاـب  ینمؤـم  چـیه  سپ  دـشک ،  ادـخ  ناگدـنب  رـس  رب  تسد  دزاـس ،  نشور  ار  برغ  قرش و 
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دسرب وا  هب  روهظ  یلاحشوخ  زا  يرثأ  ربق  رد  هکنآ  رگم  دنامن  یتّیم  چیه  و  دهدب ،  وا  هب  درم  لهچ  تّوق  لاعتم  دنوادخ  ددرگ و  رتمکحم 
لزنم ربق ؛ زا  روظنم  میوگیم :   ( . 702 دنهد (  هدژم  ار  رگیدکی  هیلع  هَّللا  تاولـص  مئاق  روهظ  هب  دننک و  ندـید  مه  زا  ربق  رد  نینمؤم  هک 

نیدـلا لامک  رد  زین  و  دـناهدروآ .  هراـب  نیا  رد  ناـگرزب  زا  یـضعب  هک  تسا  یتاـیاور  نآ  رب  دـهاش  خزرب ،  ملاـع  رد  تسا  نینمؤم  حور 
ناـمه رد   ( . 703 تسا (  لـج  زع و  دـنوادخ  ِنآ  زا  يرترب ] تعفر و   ] تعیب هک :  تسا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  مچرپ  رد  هک  هدـش  تـیاور 

نآ زا  هک  ره  شکرـس و  دریگب  یـشیپ  نآ  زا  هک  ره  هک  تسه  یمچرپ  ار  ام  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  باتک 
 : دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( . 704 تسا (  هدیـسر  دصقم  هب  دنک  يوریپ  نآ  زا  هکنآ  ره  هدش و  كاله  دـتفیب  بقع 
هک دنیشنیم  یقلبا  گنر  هریت  بسا  رب  دریگیم  رارق  فجن  تشپ  رب  نوچ  هدیسر ،  فجن  تشپ  رب  هک  مرگنیم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ایوگ 
رد مالسلا  هیلع  مئاق  دنربن  نامگ  هک  دنامن  يرهش  چیه  سپ  دروآ  شبنج  هب  ار  وا  بسا  هاگنآ  تسه ،  یکیراب  يدیفس  شمشچ  ود  نایم 

دورف وا  رب  نامسآ  زا  هتشرف  هدزیس  رازه و  هدزیس  دیاشگب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مچرپ  نوچ  و  تسا .  اهنآ  اب  رهـش  نآ 
رقاب رفعجوبا  ترـضح  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  یلامث  هزمحوبا  زا  و   ( . . . . 705 دنشاب (  مالـسلا  هیلع  مئاق  نامرف  راظتنا  رد  همه  هک  دیآ 

مچرپ دـیآرب  فجن  رب  نوچ  و  هدـش ،  راکـشآ  فجن  تشپ  هفوک  رد  هک  مرگنیم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ییوگ  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع 
لج زع و  يادـخ  ترـصن  زا  شاهیقب  یلاعت و  يادـخ  شرع  ياهدومع  زا  نآ  دومع  و  دزارفارب ،  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

وا اب  مچرپ  نیا  ایآ  متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  يوار  دزاس .  دوبان  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  رگم  درواـین  دورف  یـسک  رب  ار  نآ  دـشابیم ، 
زا باتک  نامه  رد  زاـب  و   ( . 706 دروآیم (  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دـنروآیم ،  شیارب  هکلب  دومرف :  دـنروآیم ؟  شیارب  اـی  تسه 
هب دوخ  مَلَع  نآ  دسرب  شجورخ  تقو  هاگره  هک  تسه  یمَلَع  وا  يارب  هدـمآ :  ینالوط  یثیدـح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن 
هب ار  ادخ  نانمـشد  نک و  جورخ  ادخ  ّیلو  يا  دنک :  ادن  ار  وا  و  دروآ ،  قطن  هب  ار  نآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  ددرگ ،  هتـشارفارب  دوخ 

نوریب ریـشمش  نآ  دوش  شجورخ  عقوم  تقو  ره  هک  ماین  رد  تسا  يریـشمش  ار  وا  و  هناشن ،  ود  تسه و  مچرپ  ود  وا  يارب  و  ناسر .  لتق 
اور وت  يارب  هک  نک  جورخ  ادـخ  ّیلو  يا  دـیوگیم :  دـنکیم و  ادـن  ار  ترـضح  نآ  سپ  دروآ  قطن  هب  ار  وا  لج  ّزع و  دـنوادخ  دـیآ و 

مالـسلا هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدمآ  ریـصبوبا  زا  راحب  رد  و   ( . . . . 707 ینیشنب (  مارآ  ادخ  نانمـشد  زا  هک  تسین 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  مچرپ  تشارفارب  مچرپ  درک و  دروخرب  هرصب  لها  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  دومرف : 

نیا رد  يدرک .  كاله  ار  ام  بلاطیبا  رسپ  يا  دندز :  دایرف  هک  دوب  هدیدرگن  درز  دیـشروخ  عاعـش  زونه  دندش و  لزلزتم  اذل  دوشگ ،  ار 
هحلسا هک  ره  و  دییامنن ،  لابند  ار  ههبج  زا  نایرارف  و  دینکن ،  هلمح  اهیمخز  رب  دیشکن و  ار  ناریـسا  هک :  داد  روتـسد  ترـضح  نآ  ماگنه 
شهاوخ ترـضح ] نآ  نارای   ] نیفـص گنج  رد  تسا .  ناما  رد  ددـنبب  ار  شاهناـخ  برد  هکنآ  ره  و  تسا ،  نمیا  دراذـگ  نیمز  رب  دوخ 

هطساو ار  هنع  هللا  یضر  رسای  راّمع  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  تفریذپن ،  بانج  نآ  یلو  دیاشگب ،  هرابود  ار  مچرپ  نآ  هک  دندرک 
نیا و  دیـسر ،  دـنهاوخ  نآ  هب  هک  هدـش  نییعت  یتدـم  مدرم  نیا  يارب  مدـنزرف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ترـضح  نآ  دـنداد ،  رارق 
رقاب رفعجوبا  ترضح  زا  يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 708 دوشگ (  دهاوخن  ار  نآ  مالسلا  هیلع  مئاق  زج  یـسک  نم  زا  سپ  هک  تسا  یمچرپ 
يوار تسین .  اـبید  مشیربا و  ناـتک و  هبنپ و  زا  مچرپ  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  مچرپ  فصو  رد  مالـسلا  هیلع 

ار نآ  ردـب  زور  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تـسا ،  تـشهب  تـخرد  گرب  زا  دوـمرف :  تـسیچ ؟  زا  سپ  مدرک :  ضرع  دـیوگ : 
سپ دیسر ،  ارف  لمج )  گنج  هرصب (  زور  ات  دوب  بانج  نآ  دزن  هتسویپ  داد ،  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  دیچیپ و  مه  هب  سپس  تشارفارب 
یـسک تسا  ام  دزن  مچرپ  نآ  و  دیچیپ ،  ار  نآ  سپـس  داد ،  رارق  شیارب  ار  يزوریپ  دنوادخ  تشارفارب و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هب و  دنیبب ،  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  برغم  قرـشم و  رد  يدـحا  دـنک  مایق  وا  یتقو  دزیخاپب ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  ات  دـیاشگیمن  ار  نآ 
شناردـپ یهاوخنوخ  هب  وا  دومرف :  سپـس  دوریم .  شیپ  پچ  تمـس  زا  تسار و  تمـس  زا  نآ و  شیپاشیپ  بعُر  هار ؛ هام  کی  تفاـسم 

هدیشوپ دحا  زور  هک  ار -  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نهاریپ  قیالخ ،  رب  دنوادخ  بضغ  يارب  كانفسا  نیگمـشخ و  دنکیم ،  مایق 
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دشکیم ریشمش  هاگنآ  دراد ،  دوخ  اب  زین  ار  ادخ  لوسر  راقفلاوذ  ریشمش  هدیشوپ و  ار  بانج  نآ  هرز  باحس و  همامع  درادرب و  رد  دوب - 
 ، دراد يددـعتم  ياهمچرپ  ترـضح  نآ  هک  دراد  تلـالد  ثیداـحا  نیا  میوگیم   ( . . . . 709 دزاسیم (  هتـشپ  هتـشک  زا  هام  تشه  ات  و 

 . دش يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  رصتخم  نیا  رد  هک  دنکیم  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  يرگید  رابخا 

میم فرح 

ادخ هار  رد  ترضح  نآ  هطبارم   - 1

[ . دننکیم يرادهگن  لحم  نآ  رد  ار  یگنج  لئاسو  اهبکرم و  نازابرـس و  هک  اریز  اهزرم  تبقارم  زا  تسا  ترابع  هطبارم  دیوگ :  مجرتم  ]
لقع تلالد  هب  نیطبارم  يارب  ندرک  اعد  تلیـضف  یبوخ و  اّما  دروآ ،  میهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  متـشه  شخب  رد  ار  هطبارم  لضف  ینعم و 

يدارفا نینچ  يارب  ندرک  اعد  یبوخ  هب  لقع  دنتسه ،  نیملسم  نانابدید  مالـسا و  نایماح  نیطبارم  هکنیا :  یلقع  لیلد  تسا .  تباث  لقن  و 
رد متفه -  تسیب و  ياعد  هّیداجس -  هفیحص  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دّیس  ترـضح  ام  يالوم  ماما و  ياعد  یلقن :  لیلد  دنکیم .  مکح 
زا دراد ،  تلالد  نآ  رب  تیاور  دنچ  تسا  لج  ّزع و  دنوادخ  هار  رد  طبارم  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هکنیا  اّما  و  تسا .  سب  هراب  نیا 
ْنِم تسا :  هدومرف  نینچ  هدـمآ  دـیفم  خیـش  هب  فورعم  ناـمعنلا  نب  دـمحم  نب  دـمحم  هَّللادـبعوبا  خیـش  يارب  هک  یعیقوت  رد   - 1 هلمج : 
 . . قح يامنهار  هدش و  ماهلا  هب :  وا ،  هار  رد  طبارم  يادخ  هدنب  فرط  زا  710 ؛ )  ِِهلیلَد ( . . .  َو  ِّقَْحلا  ِمَْهُلم  یِلا  ِِهلیبَس  یف  ِطبارُْملا  ِهَّللاِْدبَع 
نب یلع  ترـضح  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  خیـش  تبیغ  باـتک  رد   - 2 . . 

َو اوُِربصا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  هیآ « :  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  ات  داتـسرف  ار  یـصخش  ساـبع  نبا  هک :  تسا  يورم  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا 
هطبارم دییامن و  شرافـس  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  رگیدکی  دینک و  ییابیکـش  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  711 ؛ )  اوُِطبار ( »  َو  اوِرباص 

نیا ًاصخـش  هدرک ،  رما  ار  وت  هکنآ  متـشاد  تسود  دومرف :  دش و  كانبـضغ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دنک ،  لاؤس  دینک . 
نآ و  هدیـسرن ،  زونه  هدش  هداد  روتـسد  ام  هب  هک  یطابر  نآ  و  دش ،  لزان  ام  مردپ و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  سپـس  دومنیم .  ار  شـسرپ 
نیا هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  یلسرم  ربخ  رد  یـشاّیع  زا  ناهربلا  رد   - 3  ( . . . . 712 دوب (  دهاوخ  ام  طبارم  لسن  رد 

دهاوخ ام  طبارم  لسن  رد  نآ  و  تسا ،  هدیـسرن  میاهدش  رومأم  هک  یطابر  تقو  زونه  هدش و  لزان  ام  هرابرد  دومرف :  هک  هدمآ  هفیرـش  هیآ 
 ، تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  یلو  ترـضح  ام  يالوم  نامه  هدش  دای  طبارم  زا  روظنم  هک  تسین  هدیـشوپ  میوگیم :   ( . 713 دوب ( 

صوصخم ياهتدابع  زا  رما  نیا  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  تشذـگ و  ینعم  نیا  رب  دـهاش  زین  مال  فرح  رد  و  روکذـم ،  عیقوت  تلالد  اـب 
نآ ربص  لوط  زین  و  میتفگ -  ءاح  فرح  رد  هک  تسا -  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  زا  مه  ادـخ  هناخ  ّجـح  هک  نانچمه  تسا ،  راوگرزب  نآ 

 . تسا هدوبن  شناردپ  يارب  هک  تسا  وا  تاصتخم  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیـس  ترـضح  شراوگرزب  ّدج  رب  هبُدن  رب  تبظاوم  ترـضح و 
اب و  هتفرگ ،  ولج  میناوتان  وت ؛ يرای  زا  هتخادنا و  ریخأت  هب  ارم  اهرهد  رگا  سپ  هدمآ :  ترضح  نآ  هب  بوسنم  هیحان  هب  فورعم  ترایز  رد 

 ( . . 714 منکیم (  هبدن  وت  رب  ماش  حبص و  ره  سپ  مدومنن  زیتس  دومن  ینمشد  وت  هب  هکنآ  اب  و  مدیگنجن ،  دندرک  گنج  وت  اب  هک  یناسک 
 . تسا هدروآ  ریبکلا  رازملا  زا  لقن  هب  راحب  رد  یسلجم  لضاف  ار  ترایز  نیا  . . 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تازجعم   - 2

يارب ندرک  اعد  دوشیم .  تازجعم  زاربا  ثعاب  یهلا ،  ناگدـنب  تیادـه  ادـخ و  نید  جـیورت  رد  ترـضح  نآ  شـشوک  مامتها و  تّدـش 
تـسا اج  نیمه  زا  تسا .  بولطم  حودمم و  ًالقن  ًالقع و  دراد ،  غیلب  یعـس  شـشوک و  ناگدنب  داشرا  نید و  جیورت  رد  هک  یـسک  نینچ 

 . تسا ناشیا  هب  ناسحا  اهنآ و  يارب  روما  نیرتدنمدوس  زا  ناگدنب  تیاده  هکنیا  هفاضا  هب  دـننکیم ،  اعد  ملع  نابلاط  يارب  ناگتـشرف  هک 
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ثّدحم ترـضح :  نآ  تازجعم  اّما  و  دومن .  اعد  دـنکیم ،  ییامنهار  تیادـه و  قح  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  هرابرد  تسا  مزال  سپ 
هدروآ روفعییبا  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  ناذاش  نب  لضف  باتک  زا  لقن  هب  ةادهلا  تابثا  باتک  رد  هرس  سدق  یلماع  ّرح  خیش  راوگرزب 

زا ياهزجعم  چـیه  دوـمرف :  اـمهئانبا  اـمهئابآ و  یلع  اـمهیلع و  همالـس  هَّللا و  تاولـص  دـمحم  نب  رفعج  هَّللادـبعوبا  ماـما  تفگ :  هک  تسا 
مامتا يارب  درک ،  دـهاوخ  راکـشآ  ام  مئاق  تسد  رب  ار  نآ  لـثم  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  ایـصوا  ناربمغیپ و  تازجعم 
 . دوش هعلاطم  راحب  دننام  لصفم  ياهباتک  زا  هدرک  زورب  نونک ] ات   ] ترضح نآ  زا  هک  یتازجعم  لیصفت   ( . 715 نانمشد (  رب  تّجح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تنحم   - 3

هجرف هَّللا  لجع  مئاق  هاگره  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  تبیغ  باـتک  رد 
لیضف دنیبیم .  تنحم  دیـشک  همدص  ّتیلهاج  نالهاج  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هچنآ  زا  رتشیب  مدرم  نالهاج  زا  دزیخاپب 

گنـس و هک  دـمآ  مدرم  يوـس  هب  یلاـح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  دوـمرف :  تسا ؟  هنوـگچ  نیا  مدرک :  ضرع  دـیوگ : 
باتک نانآ  همه  هک  دوشیم  هجاوم  مدرم  اب  یلاح  رد  دزیخاپب ؛ ام  مئاق  هک  یماگنه  یلو  دـندیتسرپیم ،  ار  هدیـشارت  ياـهبوچ  اـهخولک و 

رصتخم نیا  رد  هک  تسه  هراب  نیا  رد  مه  يرگید  تایاور   ( . . . . 716 دنیامنیم (  جاجتحا  وا  رب  نآ  اب  دننکیم و  لیوأت  وا  هیلع  ار  ادخ 
هدیشوپ یسک  رب  دراد  تبیغ  رصع  رد  هک  ییاهتنحم  اّما  و  ترـضح ،  نآ  روهظ  نامز  تنحم  زا  نیا  ددرگیم .  يراددوخ  اهنآ  ندروآ  زا 

 . تسین

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  بیاصم   - 4

زین وا  رب  مالسلا - هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  هژیو  هب  شراوگرزب -  دادجا  ناردپ و  بیاصم  دننامه  تسا ،  رایسب  ترضح  نآ  ياهتبیـصم 
رابخا و رد  هکنانچ  تسا ،  بحتسم  هدید  تبیصم  يارب  ندرک  اعد  و  هدمآ . -  ریسفت  رد  هکنانچ  تسا -  اهنآ  نوخ  ّیلو  هک  تسا ،  دراو 

 . تسا لوقنم  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  یثیداحا 

نانمؤم هجرف و  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  لباقتم  تّبحم   - 5

تـساوخرد ترـضح و  نآ  يارب  ندرک  اـعد  ياـههزیگنا  نیرتـمهم  زا  ترـضح  نآ  هب  ناـنمؤم  ّتبحم  ناـنمؤم و  هب  ترـضح  نآ  ّتبحم 
تلالد نآ  رب  رابخا  زا  یفلتخم  ياههتسد  نینمؤم ،  هب  تبسن  ترـضح  نآ  ّتبحم  اّما  و  تسا .  لاعتم  راگدرورپ  زا  بانج  نآ  جرف  لیجعت 

مه ردپ  زا  اهنآ  يارب  هکلب  قیفـش  ردپ  نابرهم و  دلاو  هلزنم  هب  نینمؤم  هب  تبـسن  ماما  دـنکیم :  تلالد  هک  یثیداحا   - 1 هلمج :  زا  دراد ، 
هب ماما  هک :  هدـمآ  یتایاور   - 3 دنتـسه .  تماما  تخرد  يارب  ییاهگرب  هلزنم  هب  نایعیـش  دراد :  تلالد  هک  يراـبخا   - 2 تسا .  رتنابرهم 

هیلع ماما  دـنکیم :  تلالد  هک  یثیداحا   - 4 ددرگیم .  ملأتم  اهنآ  يرامیب  رد  رثأتم و  اهنآ  بیاـصم  رد  نوزحم و  شنایعیـش  نزح  رطاـخ 
شنایعیش يارب  ار  نآ  دننام  لافنا و  مالـسلا  هیلع  ماما  هک :  دراد  تلالد  یتایاور   - 5 دنکیم .  اعد  نانآ  قح  رد  شنایعیش و  يارب  مالـسلا 
يرایسب دراوم  دنکیم ،  یسرداد  شناتسود  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک :  دنکیم  تلالد  يرابخا   - 6 تسا .  هدومن  حابم  تبیغ  نامز  رد 

هزانج عییـشت  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دنکیم  تلالد  هچنآ   - 7 میاهدروآ .  باتک  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هداـتفا  قاـفتا  رما  نیا  زین 
ریغ ناشتافو و  ماگنه  ناشناتـسود و  يراتفرگ  ماگنه  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نتـسیرگ  زا  یکاح  هک  یثیداـحا   - 8 دوشیم .  رـضاح  نمؤم 

مالسا و تقیقح  هک  تسا  یتابجاو  زا  بانج  نآ  هب  تبسن  نمؤم  ّتبحم  هتبلا  دنامیمن .  هدیشوپ  هدنهوژپ  رب  هَّللا  ءاش  نا  هک  دشابیم  اهنیا 
باتک متـشه  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  تسه  یّـصاخ  ریثأت  ترـضح  نآ  ّتبحم  يارب  هکلب  دوشیم ،  لصاح  نآ  اـب  لاـمعا  یلوبق 
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بیصن ار  شرادید  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  دینک و  اعد  شیوخ  بیبح  يارب  ترـضح ،  نآ  ناقاتـشم  ناتـسود و  يا  سپ  تفگ ،  میهاوخ 
 . دنادرگ امش 

نون فرح 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  عفن   - 1

ود رب  نآ  و  رهاظ ،  هچ  دـشاب و  بیاغ  هچ  ترـضح ،  نآ  عفانم  لوا :  مسق  تسا :  هنوگ  دـنچ  رب  بانج  نآ  كرابم  دوجو  عفانم  هک  نادـب 
تاضویف تاکرب و  زا  شاهمه  هک  ناهج و . . .  رد  ياـقب  یگدـنز و  دـننام :  دنتـسه  کیرـش  نآ  رد  قیـالخ  ماـمت  لوا :  عون  تسا :  عون 

زا يروهرهب  هجو  اّما  و  دومرف :  فیرش  عیقوت  رد  اذل  میدروآ -  باتک  موس  مود و  شخب  رد  هکنانچ  تسا -  ترـضح  نآ  فیرـش  دوجو 
 ، متـسه ناما  نیمز  لها  يارب  نم  و  دزاـس ،  شناـهنپ  اههدـید  زا  ربأ ؛ هک  یماـگنه  تسا  دیـشروخ  زا  هدافتـسا  دـننام  متبیغ  ناـمز  رد  نم 
زین مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  يرگید  تایاور  نومضم  نیمه  هب  و   ( . . . . 717 دنتسه (  نامسآ  لها  ینمیا  هیام  ناگراتس  هک  نانچمه 

 : مود عون  یلاـعت .  هَّللا  ءاـش  نا  درک  میهاوخ  دـقعنم  نآ  تاراـشا  قـیقحت و  یناـبم و  ناـیب  يارب  یلـصف  باـتک  همتاـخ  رد  هک  هدـش  دراو 
هکنانچ تسا ،  نآ  دـننام  هیموی و  ياهزامن  تقو  ندومن  حـضاو  دـننام :  دراد ،  صاصتخا  نینمؤم  هب  هک  ینّابر  تایانع  یملع و  تاـضافا 

مدرم رب  لاوز  تقو  هک  تسین  يربا  زور  چیه  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  لئاسو  رد 
هتشاد مامتها  تقو  هب  هک  یسک  يدابآ  ره  لها  رب  سپ  ددرگ ،  راکشآ  ات  دنز  بیهن  ار  دیشروخ  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  رگم  دشاب  یفخم 

 : لوا عوـن  تسا :  عوـن  ود  رب  مه  نآ  ترـضح ،  نآ  تـبیغ  ناـمز  عفاـنم  مود :  مـسق   ( . 718 دنک (  جاجتحا  دـیامن  عیاض  هکنآ  دـشاب و 
نا تسا و  ّبترتم  بانج  نآ  روهظ  نامز  راـظتنا  رب  هک  تسا  يرایـسب  ياـهباوث  هلمج :  زا  تسا ،  رایـسب  نآ  تسا و  نینمؤم  هب  صوصخم 

شخب نامه  رد  هک  تسا  بترتم  تبیغ  رـصع  رد  نانآ  ییابیکـش  ربص و  رب  اهباوث  زا  هچنآ  زین  و  دـمآ .  دـهاوخ  متـشه  شخب  رد  هَّللا  ءاش 
یطاباس راّمع  زا  نآ  ریغ  یفاک و  لوصا  باتک  رد  هکنانچ  ینامز  نینچ  رد  اهنآ  کین  ياهراک  باوث  ندش  ربارب  ود  زاب  و  دروآ .  میهاوخ 

رد هک  نادناخ  امش  زا  ماما  اب  هنایفخم  تدابع  تسا  رتهب  مادک  متفگ :  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدش  تیاور 
زا تسا  رتهب  هَّللا  ّرـس و  رد  هقدص  راّمع  يا  دومرف :  امـش ؟  زا  رهاظ  ماما  تلود  قح و  روهظ  نامز  رد  تدابع  ای  دـشاب  ناهنپ  لطاب  تلود 
رد نانمـشد  زا  امـش  ندیـسرت  و  دـشاب ،  یفخم  لطاب  تلود  نامز  رد  هک  ناتماما  اب  امـش  تدابع  ادـخ  هب  تسا  روط  نیمه  ینلع ،  هقدـص 

و دیامن ،  تدابع  قح ،  تلود  رد  راکشآ  قح  ماما  روهظ  رد  ار  هرکذ  لج  دنوادخ  هک  یسک  زا  تسا  رتهب  هکراتم ،  ماگنه  لطاب و  تلود 
بجاو زامن  هزورما  امـش  زا  کی  ره  هک  دـینادب  و  تسین .  قح  تلود  رد  ّتینما  تداـبع و  دـننام  لـطاب  تلود  رد  سرت  لاـح  رد  تداـبع 
باوث لج  زع و  دنوادخ  دیامن ،  ادا  ار  نآ  شتقو  رد  طیارـش  مامت  اب  دـشاب و  یفخم  نمـشد  زا  هک  یلاح  رد  دـناوخب  تعامج  ار  شدوخ 
طیارش مامت  اب  شتقو  رد  نمشد  زا  هنایفخم  يدارف و  ار  یبجاو  زامن  امش  زا  هکنآ  ره  و  دسیونیم ،  وا  يارب  تعامج  اب  هضیرف  زامن  هاجنپ 
طیارـش اب  شتقو  رد  ار  شاهلفان  زامن  امـش  زا  کی  ره  و  دسیونیم ،  يدارف  زامن  جنپ  تسیب و  باوث  وا  يارب  لج  زع و  دنوادخ  دـناوخب ، 

هنـسح تسیب  وا  يارب  دنوادخ  دـهد  ماجنا  ياهنـسح  امـش  زا  مادـک  ره  و  دـسیونیم ،  هلفان  زامن  هد  باوث  وا  يارب  دـنوادخ  دروآ ،  ياجب 
ار شدوخ  ماما و  نید و  هّیقت ؛ هب  دـنادرگ و  وکین  ار  شلامعا  رگا  دـیازفایم  ار  امـش  زا  نمؤم  تانـسح  لج  زع و  دـنوادخ  و  دـسیونیم ، 

دایز ياهباوث  هلمج :  زا  و   ( . . . . 719 تسا (  میرک  لج  زع و  دنوادخ  دیازفایم ،  ربارب  نیدنچ  دیامن ،  ظفح  ار  شنابز  دـنک و  تبظاوم 
شخب رد  هَّللا  ءاش  نا  و  تسا ،  ّبترتم  هیلع  هَّللا  تاولص  ترضح  نآ  نامز  هب  صوصخم  لامعا  زا  یـضعب  رب  هک  تسا  یمیظع  ياهرجا  و 

رد هکنانچ  تسا :  اهنآ  باذـع  ریخأت  نداد و  تلهم  نآ  و  تسا ،  نیقفانم  نیرفاک و  صوصخم  مود :  عون  دروآ .  میهاوخ  باـتک  متـشه 
تلهم هد  تلهم  ار  نارفاـک  سپ  720 ؛ )  ًادـْیَوُر ( »  ْمُْهلِْهمَا  َنیِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد  هللا  همحر  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت 
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 ) تفرگ دـهاوخ  مدرم  ریاس  هیما و  ینب  شیرق و  زا  اهتوغاط ،  اـهرابج و  زا  ارم  ماـقتنا  مئاـق ،  ندـش  هتخیگنارب  تقو  رد  دومرف :  یکدـنا . 
روهظ و  رون ،  راشتنا  لـثم  دوشیم  تادوجوم  قیـالخ و  لـماش  لوا :  تسا :  عون  ود  رب  نآ  و  وا ،  روهظ  ناـمز  عفاـنم  موس :  مسق   ( . 721
یسک هب  يرادشین  چیه  ندناسرن  رازآ  و  نایاپراچ ،  ناگدنرد و  یتشآ  حلـص و  و  نیمز ،  تاکرب  روهظ  و  دالب ،  ياههار  تینما  و  لدع ، 
لوقنم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  فصو  رد  راحب  رد  هکنانچ  رگید . . .  نارکیب  عفانم  ناوارف و  تاکرب  و  ، 

ناگدـنرد و  دـنکیم ،  تنیز  نآ  لها  يارب  دـنروآیمرب و  ار  ناهایگ  نیمز  و  اههویم ،  ناتخرد  و  شناراـب ،  نامـسآ  و  دومرف :  هک  تسا 
ود رب  نآ  و  تسا ،  نینمؤـم  صوـصخم  مود :   ( . . . . 722 دننکیم (  ارچ  نیمز  فارطا  رد  ناشنایاپراچ  دـننام  هک  ییاج  ات  دـنوش  نمیا 

نتفرگ ارف  بانج و  نآ  رون  زا  هدافتسا  ترـضح و  نآ  روضح  فرـش  زا  يروهرهب  عافتنا و  نآ  و  اهنآ ،  ناگدنز  يارب  لوا :  تسا :  هنوگ 
قداص ماما  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هکنانچ  تسا .  ناشیا  ياهندـب  زا  اـهالب  اـهیراتفرگ و  اـهیرامیب و  ندـش  فرطرب  راوگرزب و  نآ  مولع  زا 

زاب وا  هب  ار  شیورین  دزاسیم و  رود  ار  اهیراوگان  نمؤم  ره  زا  دـنوادخ  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاـگره  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع 
هدـهاشم و  ناشرمع ،  ندـش  ینالوط  و  تشذـگ ،  فاـق  فرح  رد  هک  تسا  اـهنآ  يورین  ندـش  داـیز  عفاـنم :  نآ  زا  و   ( . 723 دنادرگ ( 
یلاحشوخ هلمج  زا  ناشیا :  ناگدرم  يارب  مود :  رگید . . . .  ناوارف  عفانم  و  ناشنانمشد ،  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ماقتنا  هوحن  ندرک 

هیآ لیذ  رد  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ۀّـجحملا  باـتک  رد  هکناـنچ  دوشیم  لـخاد  ناـشیاهربق  هب  ترـضح  نآ  روهظ  ِحرف  و 
رد دومرف :  ماما  دـنوشیم .  دونـشخ  دـنوادخ  يراـی  هب  ناـنمؤم  زور  نآ  رد  و  724 ؛ )  ِهَّللا ( »  ِرْـصَِنب  َنوـُنِمؤُْملا  ُحَْرفَی  ٍذـئَموَی  َو  هفیرش « : 

نامز عفانم  هلمج  زا  و  تشذـگ .  تشاد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  مـال  فرح  رد  و   ( . 725 مالسلا (  هیلع  مئاق  روهظ  هب  ناشیاهربق 
هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  هکنانچ  ناشگرم .  زا  دعب  تسا  اهنآ  ندش  هدنز  نینمؤم  تاوما  يارب  ترـضح  نآ  روهظ 

ار نآ  ریظن  قیالخ  هک  دیراب  دهاوخ  مدرم  رب  یناراب  بجر  زا  زور  هد  هیناثلا و  يدامج  هام  رد  دـسر  ارف  شمایق  ماگنه  نوچ  و  دومرف :  هک 
يوس زا  هک  مرگنیم  ار  اهنآ  ییوگ  و  دنایوریم ،  ناشروبق  رد  ار  نینمؤم  ياهندب  اهتشوگ و  نآ ؛ هلیـسو  هب  دنوادخ  سپ  دنـشاب ،  هدیدن 

رد تشذـگ و  بسانم  بلاـطم  زین  فاـک  فرح  رد   ( . . . . 726 دـننکیم (  زیمت  كاخ  زا  ار  دوخ  ياهوم  هک  یلاـح  رد  دـنیآیم  هنیهج 
بایفرش بانج  نآ  تمدخ  هب  ات  دوشیم  هدنز  روهظ  نامز  رد  دنک  اعد  ترـضح  نآ  جرف  يارب  سک  ره  هک  دمآ  دهاوخ  زین  مجنپ  شخب 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  ددرگ 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  رون   - 2

همدقم

بـش رد  رگا  هکنیا :  ناـیب  هب  تسا  لـقع  نآ  رب  لـیلد  تسوا ،  رون  دوشیم  ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اـعد  هزیگنا  هک  يروما  نیرتمهم  زا 
و دیدش ،  اهنآ  راچد  هک  دوب  مه  ياهدنهد  رازآ  ياهگـس  كانلوه و  ياهیگدنزغل  هار  نآ  رد  و  دـیدوب ،  یمخ  چـیپ و  رپ  هار  رد  یکیرات 

صالخ نآ  هلیسو  هب  هک  دروآ  یغارچ  امش  يارب  یسک  هاگنآ  دوبن ،  رّـسیم  دنک  نشور  ار  هار  هک  یغارچ  هلیـسو  هب  زج  اهنآ  زا  یـصالخ 
رد دییامن  لمأت  هکنیا  نودب  دینک ،  اعد  وا  يارب  هک  دزیگنایمرب  ار  امش  ترطف -  عبط و  هکلب -  لقع  دیتفای ،  ییاهر  یهارمگ  زا  دیدش و 

ياعد ثعاب  دش و  امش  ییاهر  یصالخ و  ببس  راک  نیمه  ضحم  نوچ  دازآ ،  ای  دوب  هدرب  لهاج ،  ای  دوب  ِملاع  نز ،  ای  دوب  درم  وا  هکنیا 
هکنیا مّود :  رون .  ینعم  لّوا :  دراد :  زاین  لصف  دنچ  هب  اجنیا  رد  نخـس  قیقحت  هک  نادب  يدـیمهف  ار  بلطم  نیا  هک  نونکا  دـیدرگ ،  امش 

رون شدوجو  هجرف -  هَّللا  لجع  ترـضح -  نآ  هکنیا  نایب  رد  مّوس :  تسا .  نآ  هدـنراد  لامک  لیلد  نآ  لامک  و  فرـش ،  هناشن  ّتینارون 
 . روضح تبیغ و  رد  ترضح  نآ  رون  تاقارشا  نایب  رد  مراهچ :  تسا . 
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رون ینعم  لوا :  لصف 

شدوخ زا  شدوخ  ینـشور  روهظ و  هچ  دنک ،  رهاظ  ار  شدوخ  ِریغ  ءایـشا  تسا و  رهاظ  شدوخ  هک  يزیچ  يارب  تسا  مسا  رون  هک  نادـب 
هک تسا  يزیچ  رون  دناهتفگ :  هک  ددرگیمرب  ینعم  نیا  هب  هدش  هک  مه  يرگید  فیرعت  دـشاب .  هدرک  بسک  ار  نآ  دوخ  ریغ  زا  ای  دـشاب 
نآ یطعم  ئـش  دقاف  هک  اریز  دشابیم ،  شدوخ  روهظ  رب  عرف  نآ  هلیـسو  هب  ءایـشا  ندـش  رهاظ  نوچ  دوشیم ،  رهاظ  نآ  هلیـسو  هب  ءایـشا 

روظنم رگا  شدوخ .  ریغ  رِهظُم  تسا و  رهاظ  دوخ  يدوخ  هب  هریغل ؛ ِرهظُملا  ِهِسْفَِنب  رهاّظلا  هدـش :  هتفگ  رون  فیرعت  رد  هکنیا  اّما  و  تسین . 
و درادن ،  هیکت  شدوخ  ریغ  هب  تسه و  شدوخ  زا  رون  روهظ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  رگا  یلو  تسا ،  یتسرد  فیرعت  دشاب ،  ام  نایب  نیمه 
هک اریز  تسا ،  عونمم  مامتان و  دـناسریم -  ار  ینعم  نیا  هسفنب  رهاظلا  رد  ّتیببـس  ءاـب  هکناـنچ  تسا -  نآ  هب  دنتـسم  رگید  ءایـشا  روهظ 
انب رون -  تسین .  دارفا  عماج  فیرعت  نیا  سپ  درک ،  قالطا  یقیقح  روط  هب  ناوتن  دـنوادخ  ریغ  رب  ار  رون »  هملک «  هک  تسا  نآ  شاهمزال 
دوخ يدوخ  هب  هک  تسا  دنوادخ  سدقا  تاذ  نآ  يالعا  ّدـح  تسا ،  توافتم  نآ  دارفا  هک  تسا  یکَّکـشم  یّلک  فیراعت : -  نیا  همه  رب 

َوُه ْنَم  ای  دناهتفگ :  شوخ  هچ  و  راونا ،  مامت  هدننیرفآ  تسا و  جراخ  تانکمم  زرم  ّدح و  زا  و  هدرک ،  رهاظ  ار  شدوخ  ریغ  تسا و  رهاظ 
نطاـب شیراکـشآ  روهظ و  رد  هک  يرهاـظ  ياهدـش -  یفخم  شرون  تّدـش  رثا  رب  هکنآ  يا  ِهِروُهُظ  یف  ُنِطاـْبلا  ُرِهاَّظلا  ِهِرُون  ِطْرَِفل  یفَتْخا 
لاعتم دنوادخ  رب  رون  قالطا  نایب  نیا  اب  تسا ،  اهضَرَع  اهرهوج و  مامت  هدننک  راکشآ  هکلب  ضَرَع ،  هن  تسا و  رهوج  هن  رون  نیا  تسا . 
لاثما ندرمـش و  زاجم  فُّلکت و  هب  يزاین  چیه  تسا .  نیمز  اهنامـسآ و  رون  دنوادخ  727 ؛ )  ِضْرَاـْلا ( »  َو  ِتاومَّسلا  ُروـُن  ُهَّللَا  هیآ « :  رد 

ِهَّللا ِمِْسب  هک « :  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  هک  ییاعد  تسا  هنوگ  نیمه  و  درادن ،  اهنیا 
عقاو رهوج »  ناوـنع «  تحت  روـن  زا  يرگید  مسق  دراد .  يرگید  ياـج  مـالک  نیا  حرـش  و   ( . 728 ٍرْوـَن ( » . . .  یلَع  ٌروـُن  ِهَّللا  ِمِْـسب  ِروُّنلا 

هک دـشابیم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  ام  بیبح  ربمغیپ و  سدـقم  دوجو  نآ  يـالعا  قادـصم  هک  دوشیم 
دمآ دهاوخ  هکنانچ  تسا  مسق  نیمه  زا  زین  مالسلا  هیلع  ماما  سدقم  دوجو  تسا .  هداد  رارق  دوخ  ِرون  ِلَثَم  ار  ترضح  نآ  لاعتم  دنوادخ 

تسا دراو  ضَرَع  ناونع  رد  رون  زا  يرگید  مسق  دنراد . . . .  یفلتخم  تاجرد  هک  يرگید  ماسقا  و  تسا ،  َملاع  رهوج :  ِرون  ماسقا  زا  و  - 
هک دوشیم  حـضاو  نایب  نیا  اب  و  تسا ،  تقیقح  اهنیا  همه  رب  رون  قالطا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اهنیا .  لاثما  غارچ و  قرب و  رون  دـننام :  ، 

سرت رگا  و  تسا ،  رون  قیداصم  زا  یکی  نایب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اریز  تسین ،  یفـالتخا  تسه  رون  هیآ  ریـسفت  رد  هک  یتاـیاور  ناـیم  رد 
 . مدرکیم ادا  اجنیا  رد  ار  قیقحت  ّقح  دوبن  بلطم  ندش  ینالوط 

تسا تفارش  هناشن  تّینارون  مّود :  لصف 

شیوخ بحاص  تفارش  هناشن  ّتینارون  هک  تسین  يدیدرت  دنراد ،  رگیدکی  قوف  تاجرد  هک  دراد  یناوارف  ماسقا  رون  هک  یتسناد  نوچ  و 
لقع هفاضا  هب  نآ -  رب  لیلد  و  تسین ،  نآ  رب  یماهبا  هدرپ  چیه  حـضاو و  ًالماک  رما  نیا  تسا .  تفارـش  لامک  لیلد  نآ ؛ لامک  و  تسا ، 
يارب هک  هدومرف  فصو  یلاعتم  تفـص  نیا  اب  ار  دوخ  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  رون ،  هیآ   - 1 هلمج :  زا  تسا  رایسب  تایاور  تایآ و  - 

زع و دـنوادخ  تسا ،  هدـش  دراو  هام  دیـشروخ و  شنیرفآ  رطاخ  هب  مدرم  رب  نانتما  ماقم  رد  هک  یتاـیآ   - 2 تسا .  سب  ام  بولطم  تاـبثا 
3 داد .  رارق  غارچ  ار  دیشروخ  و  رون ؛ اهنامسآ  رد  ار  هام  و  729 ؛ )  ًاجارس ( »  َسْمَّشلا  َلَعَج  َو  ًارُون  َّنِهیف  َرَمَْقلا  َلَعَج  َو  دیامرفیم « :  لج 
هب دـنگوس  730 ؛ )  اهالَت ( »  اذِا  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُـض  َو  ِسْمَّشلا  َو  هیآ « :  نیا  دـننام  دـنکیم ،  دای  دـنگوس  دیـشروخ  هاـم و  هب  هک  یتاـیآ  - 
هک تسا  یتایاور  هلمج  زا  تسا ،  دایز  ًاّدج  تایاور ؛ اّما  و  دیآ .  رد  نآ  یپ  هک  یماگنه  هام  هب  دنگوس  و  نآ ،  تشاچ  ماگنه  دیشروخ و 
 : دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مشـش -  دّلجم  راحب -  رد  هکنانچ  هدش ،  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رون  هرابرد 
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هک یماـگنه  دـندوب ،  رون  لـج  زع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  قـلخ ،  شنیرفآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  زا  اـمهیلع  هَّللا  تاولـص  یلع  دـمحم و 
؟  تسیچ رون  نیا  ام  يادخ  راگدرورپ و  دنتفگ :  سپ  دندرک ،  هدهاشم  شیارب  ياهدنشخرد  هخاش  هشیر و  دندید ،  ار  رون  نآ  ناگتـشرف 

دمحم يارب  تّوبن  تسا ،  تماما  نآ  هخاش  تّوبن و  نآ  لصا  تسا ،  نم  رون  زا  يرون  نیا  هک :  دومرف  یحو  اـهنآ  هب  لـج  زع و  دـنوادخ 
ار مناگدـیرفآ  دـندوبن  ود  نیا  رگا  و  دوب .  دـهاوخ  نم  ّیلو  تّجح و  یلع  يارب  تماـما  و  نم ،  ربمغیپ  هدـنب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
همطاف و یلع و  نم و  دنوادخ ،  دومرف :  هک  هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 731 مدرکیمن (  قلخ 
هن يرون ،  هن  یتملظ ،  هن  ياهدرتسگ ،  نیمز  هن  دوب و  ياهدش  انب  نامـسآ  هن  هک  یماگنه  دـیرفآ ،  مدآ  تقلخ  زا  شیپ  ار  نیـسح  نسح و 
؟  هَّللا لوسر  ای  دوب  هنوگچ  امـش  شنیرفآ  يادتبا  سپ  درک :  ضرع  سابع  تشاد .  دوجو  یخزود  هن  و  یتشهب ،  هن  و  یهام ،  هن  باتفآ و 

يرگید هملک  هب  سپـس  دـیرفآ ،  يرون  نآ  زا  تفگ  نخـس  ياهملک  اب  دـنک ،  قلخ  ار  ام  هک  درک  هدارا  دـنوادخ  یتقو  ومع ،  يا  دومرف : 
 ، درک قلخ  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  هاگنآ  دینادرگ ،  جوزمم  حور  اب  ار  رون  سپس  درک ،  قلخ  یحور  نآ  اب  درک و  ملکت 

هدارا لاعتم  دـنوادخ  نوچ  و  دوبن .  یـسیدقت  هک  یماگنه  میدرکیم ،  شـسیدقت  و  دوبن ؛ یحیبست  هک  یهاگ  میتفگیم ،  حـیبست  ار  وا  ام 
سپـس تسا ،  لضفا  شرع  زا  نم  رون  تسا و  نم  رون  زا  شرع  دـیرفآ ،  نآ  زا  ار  شرع  سپ  تفکـش  ارم  رون  دـنیرفایب ،  ار  قلخ  هک  درک 

زا لضفا  یلع  و  تسادخ ،  رون  زا  یلع  رون  دنتـسه و  یلع  رون  زا  ناگتـشرف  سپ  دـیرفآ ،  ار  هکئالم  نآ  زا  تفکـش و  ار  یلع  مردارب  رون 
رون و  تسا ،  همطاف  مرتخد  رون  زا  نیمز  اهنامسآ و  سپ  دیرفآ ،  ار  نیمز  اهنامسآ و  نآ  زا  تفکش و  ار  مرتخد  رون  هاگنآ  تسا ،  هکئالم 

دیشروخ نآ  زا  تفاکش و  ار  نسح  رون  نآ  زا  سپ  تسا .  لضفا  نیمز  اهنامـسآ و  زا  همطاف  مرتخد  تسا و  دنوادخ  رون  زا  همطاف  مرتخد 
 ، تسا رترب  هام  دیـشروخ و  زا  نسح  و  تسا ،  دنوادخ  رون  زا  نسح  رون  تسا و  نسح  مدنزرف  رون  زا  هام  دیـشروخ و  سپ  دیرفآ ،  هام  و 

مدنزرف رون  نیسح و  مدنزرف  رون  زا  نیعلاروح  تشهب و  هک  دیرفآ ،  ار  نیعلاروح  تشهب و  نآ  زا  تفاکش و  ار  نیـسح  مدنزرف  رون  سپس 
تلالد هک  تسا  ییاهنآ  تایاور ،  هلمج  زا  و   ( . 732 تسا (  لضفا  نیعلاروح  تشهب و  زا  نیسح  مدنزرف  تسا ،  دنوادخ  رون  زا  نیـسح 

رب ار  تملظ  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  ناگتشرف  يارب  نامسآ  رد  اهیلع -  هَّللا  مالس  ءارهز -  همطاف  ترضح  رون  یگدنـشخرد  رب  دراد 
رد ثیدح  ود  ره  و  دنکفایم .  وترپ  نامسآ  ناگتشرف  يارب  وا  رون  ترـضح  نآ  بارحم  زا  هک  اهزامن  عقاوم  رد  ایند  رد  و  داد ،  رارق  اهنآ 

تلالد هک  تسا  ییاهنآ  تایاور ؛ هلمج  زا  زین  و  دـش .  يراددوخ  اـهنآ  ندروآ  زا  راـصتخا  رطاـخ  هب  هک  تسا  روکذـم  راـحب  مهد  دـّلجم 
يرافغ رذوبا  زا  راحب  مّوس  دّلجم  رد  هکنانچ  اهنآ  نامیا  توافت  بسح  هب  تمایق  زور  رد  نینمؤم  رون  تاجرد  بتارم و  توافت  رب  دنکیم 

نم رب  نادیفـسور  ياوشیپ  نانمؤمریما و  مچرپ  رثوک  ضوح  راـنک  رب  تفگ :  هک  هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
دروم رد  میوگیم :  اهنآ  هب  دوشیم  دیفس  شباحصا  ياهتروص  وا و  تروص  هاگنآ  مریگیم  ار  وا  تسد  مزیخیمرب و  سپ  دوشیم  دراو 
يرای ار  رغـصا  لـقث  میدومن و  قیدـصت  ار  وا  و  میدرک ،  يوریپ  ربکا  لـقث  زا  تفگ :  دـنهاوخ  دـیدرک ؟  راـتفر  هنوگچ  نم  زا  دـعب  نیلقث 

هب دنوش  باریـس  ات  دنماشآیم  ناشیا  و  دیماشایب .  دـیوش  باریـس  هک  اجنآ  ات  میوگیم :  سپ  میدومن ،  هزرابم  وا  تمدـخ  رد  و  میدرک ، 
هدراهچ و بش  هام  نوچمه  ناشدوخ  ياههرهچ  هدمآرب و  دیـشروخ  نوچمه  ناشماما  هرهچ  دش ،  دـنهاوخن  هنـشت  نآ  زا  سپ  هک  يروط 

 ( . 733 دشخردیم (  نامسآ  هراتس  نیرتهدنشخرد  ناسب 

تسا رون  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دوجو  هکنیا  نایب  رد  مّوس :  لصف 

لجع رـصع  ماما  دوجو  هکنیا  مود :  بلطم  تسا .  رون  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  لوا :  بلطم  مییوگیم .  نخـس  بلطم  ود  هرابرد  اجنیا  رد 
ار شدوخ  ریغ  دـشاب و  رهاظ  شدوخ  هک  تسا  يزیچ  رون  هک  دـش  هتـسناد  نوچ  لوا :  بلطم  تسا .  رون  صوصخ -  روط  هب  هجرف -  هَّللا 

اذل تسا ،  تاقولخم  نیرترهاظ  نیرتراکشآ و  دراد  هک  یتالالد  تالامک و  بسح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  يدیدرت  و  دنک ،  رهاظ 
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زا سک  ره  دومرف . . . :  نینچ  میدروآ -  باتک  لوا  شخب  رد  هک  یثیدح  رد  ملـسم -  نب  دـمحم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح 
 . . . . دش دهاوخ  نادرگرس  هارمگ  دشاب ،  هتشادن  لداع  رهاظ  لج  زع و  دنوادخ  يوس  زا  بوصنم  ماما  هک  یلاح  رد  دنک  حبص  تما  نیا 

دوش و بیاغ  یهورگ  زا  تسا  نکمم  یهاگ  ماما  صخـش  هتبلا  تسا .  وا  تالالد  تالامک و  بجوم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  نیارباـنب 
قداص ماما  هک  روطنامه  تسا ،  يراکشآ  روهظ و  ياهتنم  رد  تسا  بیاغ  هک  لاح  نیع  رد  وا  یلو  ددرگ ،  رهاظ  اهنآ  يارب  تسا  نکمم 
تبیغ نامز  رد  هبتشم  ياهمچرپ  و  دوشیم ،  دایز  اهههبش  هک  دینـش  ترـضح  نآ  زا  هک  یماگنه  دومرف -  رمع  نب  لّضفم  هب  مالـسلا  هیلع 
باتفآ نیا  زا  ام  ِرما  هَّللا  و  دومرف :  يرآ ،  درک :  ضرع  ینیبیم ؟  ار  باتفآ  نیا  دومرف :  وا  هب  ترضح  نآ  درک -  هیرگ  ددرگیم  هتشارفا 

نآ تبیغ  رطاخ  هب  تّجح  ترضح  تبیغ  نامز  رد  نتسیرگ  تلیضف  رد  متشه ،  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  ْنِا  ربخ  نیا  مامت  تسا .  رتنشور 
هفوک دجـسم  رد  ربنم  رب  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و  دمآ .  دهاوخ  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح 

ار تملع  و  دنک ،  ییامنهار  تدوخ  نید  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  تسه  تقلخ  رب  وت  زا  یتّجح  راچان  هب  وت ؛ نیمز  يارب  اهلإراب  دومرف :  نینچ 
تّجح نآ  دندرگن ،  هارمگ  يدومرف -  تیادـه  وا  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  هکنآ  زا  سپ  نانآ -  ناوریپ  دوشن و  لطاب  تلئالد  ات  دزومایب  اهنآ  هب 

هدش تیاده  مدرم  هک  یماگنه  وا  صخش  رگا  دنربیم ،  رس  هب  شراظتنا  رد  هک  تسا  یفخم  ای  دوشیمن ،  تعاطا  هک  تسا  راکشآ  ای  وت 
تباث و نینمؤم  ياهلد  رد  وا  بادآ  و  دنام ،  دهاوخن  یفخم  اهنآ  زا  وا  ملع  دوش  بیاغ  نانآ  رظن  زا  دنـشاب   [ شمارآ حلـص و  نامز  رد  ای  ]
شخب و نیمه  رد  هک  یبلاطم  مالـسلا :  هیلع  ماما  دوجو  هب  تانکمم  روهظ  اّما  و   ( . 734 دننکیم (  لمع  نآ  هب  ناشیا  تسا و  هتسب  شقن 

مهیلع ناماما  دوجو  هب  زج  مولع  فشک  هتـشذگ :  اهنیا  زا  مینکیمن .  رارکت  اـجنیا  دراد ،  تلـالد  نآ  رب  میدرک ،  رکذ  موس  شخب  رد  زین 
ار اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسه  هراـب  نیا  رد  زین  یحیرـص  تاـیاور  میتفگ ،  هنیمز  نیا  رد  یبلاـطم  فاـک  فرح  رد  هکناـنچ  هدوبن ،  مالـسلا 

مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یلباک  دلاخوبا  زا  یفاک  لوصا  رد  هرس  سدق  ینیلک  خیش   - 1 میروآیم : 
نامیا میدرک  لزان  ام  هک  يرون  شربمایپ و  دـنوادخ و  هب  سپ  735 ؛ )  اْنلَْزنَا ( »  يذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد 

 - نانآ تمایق ،  زور  ات  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  ناماما  رون  مسق  ادخ  هب  رون  دلاخوبا ،  يا  دومرف :  مدیسرپ ،  دیروآ . 
نینچمه  - 2  ( . . . . 736 دنتسه (  اهنآ  نیمز ،  اهنامسآ و  رد  ادخ  رون  هک  مسق  ادخ  هب  هتفای ،  لوزن  هک  دنتـسه  يرون  دنگوس -  ادخ  هب 

ُمُه َکـِئلَُوا  ُهَعَم  َلِْزنُا  يذَّلا  َروُّنلا  اوـُعَبَّتا  َو  لاـعتم « :  دـنوادخ  هدوـمرف  هب  عـجار  هک  هدروآ  مالـسلا  هـیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا 
ناماما نینمؤملاریما و  اـجنیا  رد  رون  دومرف :  دنراگتـسر .  ناـنآ  دـندرک ،  يوریپ  تفاـی  لوزن  وا  اـب  هک  يرون  زا  و  737 ؛ )  َنوُِحْلفُْملا ( » 
َنوُشْمَت ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  هیآ « :  هرابرد  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  زین  و   - 3  ( . 738 دنتسه (  مالسلا  مهیلع 

 ( . . 740 دییامن (  ادتقا  وا  هب  هک  یماما  ینعی  دومرف :  دینک .  یگدنز  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  دهد  رارق  يرون  امش  يارب  و  739 ؛ )  ِِهب ( » 
ره و  741 ؛ )  ًارُون ( »  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  و   - 4 . . 

ياج رد  هک  يرگید  ثیداحا  و   ( . 742 مالـسلا (  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  یماما  ینعی  دومرف :  دهدن .  رارق  شیارب  يرون  دـنوادخ  هکنآ 
نیا رب  لـیلد :  تسا :  رون  صوصخ  روط  هب  هادـف -  اـنحورا  هَّللا -  ۀـیقب  ترـضح  دوجو  هکنیا  ناـیب  رد  مود :  بلطم  دوش .  هعجارم  دوـخ 

نآ فصو  رد  هعماج  ياهترایز  زا  یضعب  رد   - 1 هلمج :  زا  تسا ،  تیاور  دنچ  دمآ -  دـهاوخ  مراهچ  لصف  رد  هچنآ  رب  هفاضا  بلطم - 
رون و  میناوخیم :  رگید  ترایز  رد   - 2 دوشیم . . . .  كانبات  وا  هلیـسو  هب  نیمز  يدوز  نیمه  هب  هکنآ  راونا  رون  هدمآ :  نینچ  ترـضح 

نایوج تیاده  هک  دنوادخ  رون  يا  وت  رب  مالس  هدمآ :  ترضح  نآ  هعمج  زور  ترایز  رد  و   - 3  ( . 743 نیمز (  نامسآ و  رد  ادخ )  وا ( 
نینچ مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  فـصو  رد  نابعـش  همین  بـش  ياـعد  رد  و   - 4  ( . 744 دـنوشیم (  تیادـه  وا  هلیـسو  هب 

هب شفیرش  دوجو  قارشا  رون و  روهظ  اب  هک  تسا  یگدنشخرد  ینعم  هب  ای  قلأتم :  ُقِرْـشُْملا . . . .  َكُءایـض  َو  ُقِّلَأَتُْملا  َكُرُون  میناوخیم : 
 : ینعم هب  ای  و  تسا .  هتـسارآ  یـصاخ  فاطلا  صوصخم و  رویز  اـب  نوچ  تسا ،  هدرک  تنیز  ینعم :  هب  اـی  و  دـباتیم .  یـصوصخم  زرط 

هدمآ رایسب  ثیداحا  رابخا و  رد  هکنانچ  دنکیم -  بلط  ار  رایخا  ناکین و  ياهبنوخ  ترضح  نآ  نوچ  تسا ،  همصاخم  يارب  هدش  هدامآ 
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رب تفگ :  ینئادـم  دـمحم  نب  داّبع  هک  دـناهدروآ  راحب  رد  یـسلجم  لئاسلا و  حالف  رد  سوواط  نبا  دیـس  هک  تسا  یتیاور   - 5 تسا . - 
نامـسآ يوس  هب  ار  شیاهتـسد  هتفای و  تغارف  رهظ  زامن  زا  هک  یماگنه  مدـش  دراو  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح 

يوار دروآ .  میهاوخ  باتک  متفه  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  ْنِا  هک  ییاعد  رخآ  ات  ٍتْوَص » . . .  ِّلُک  َعِماس  يا  تفگیم « :  دوب و  هتـشادرب 
رما هب  هدـنریگ  ماقتنا  اهنآ و  قباس  دـمحم و  لآ  رون  يارب  دومرف :  يدرکن ؟  اـعد  تدوخ  يارب  اـیآ  مدرگ  تیادـف  مدرک :  ضرع  دـیوگ : 
قلخ هکنآ  تقو  ره  دومرف :  دنادرگ ؟  امش  يادف  ارم  ادخ  دوب ،  دهاوخ  یک  وا  جورخ  متشاد :  هضرع  مدرک .  اعد  ناشنانمشد  زا  دنوادخ 
لثم مدرک :  ضرع  تسه ،  یفلتخم  ياـههناشن  يرآ ،  دوـمرف :  تسه ؟  ياهناـشن  جورخ  زا  شیپ  متفگ :  دـهاوخب .  تسا  وا  ِنآ  زا  رما  و 

زا یکی  جورخ  و  دـناشوپب ،  ار  نارهت )  اـی  دادـغب  ءاروز (  لـها  هک  ياهنتف  برغم و  زا  یمچرپ  قرـشم و  زا  ياّهباد  جورخ  دوـمرف :  هـچ ؟ 
زا نآ  ریغ  ناهربلا و  ریسفت  رد   - 6  ( . 745 دنکیم (  دهاوخب  ادخ  هچنآ  هبعک و  هناخ  هدرپ  ندرب  امغی  و  نمی ،  رد  دیز  میومع  نادـنزرف 

تـشگنا اب  هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  نینمؤملاریما  مدید  مدـش  هفوک  دجـسم  لخاد  دومرف :  هک  هدـش  تیاور  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج 
هیآ نیا  هک  یسک  زا  متفگش  رد  دومرف :  هدش ؟  امـش  هدنخ  بجوم  هچ  نینمؤملاریما  ای  مدرک :  ضرع  دنکیم ،  مّسبت  دسیونیم و  يزیچ 
ُرُون ُهَّللا  دومرف « :  نینمؤملاریما ؟  ای  هیآ  مادـک  مدرک :  ضرع  درادـن .  تفرعم  تسا  هتـسیاش  هک  يروط  هب  نآ  ینعم  هب  یلو  دـناوخیم  ار 

؛ ٍۀَجاجُز یف  متسه .  نم  حابصم  ٌحابْصِم ؛ اهیَف  تسا .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ةوکـشم  ةوکـشِمَک ؛ ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْالا  َو  ِتاومَّسلا 
ٍۀَنُوْتیَز تسا .  یلع  نب  دـمحم  ٍۀَـکَرابُم  ٍةِرَجَـش  ْنِم  ُدَـقُوی  تسا .  نیـسحلا  نب  یلع  ٌّيرُد  ٌبَکوُک  ُهَّنَاَک  دنـشابیم ،  نیـسح  نسح و  هجاجز 

َْول َو  تسا .  یلع  نب  دمحم  ئُِضی  اُهتیَز  ُداکَی  تسا .  یسوم  نب  یلع  ٍۀَِّیبْرَغ  َو ال  تسا .  رفعج  نب  یسوم  ٍۀَِّیقْرَـش  ال  تسا .  دمحم  نب  رفعج 
ُهَّللا ُبِرْـضَی  َو  تسا .  يدـهم  مئاق  ُءاـشَی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يدـْهَی  تسا .  یلع  نب  نسح  ٍرُون  یلَع  ٌرَون  تسا .  دـمحم  نب  یلع  ٌراـن  ُهْسَـسْمَت  َْمل 

هب تسا و  رون  زا  وا  تسا و  رون  ترـضح  نآ  دوجو  هک  هنوگناـمه  هکنیا :  بلاـج  هتکن   ( . 746 ٌمیلَع ( »  ٍءیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ِساَّنِلل  َلاْثمَْالا 
نابعـش همین  شتدـالو  خـیرات  میتفگ :  ًـالبق  هکناـنچ  تسا -  رون  مه  شتدـالو  خـیرات  دنتـسه ،  رون  رد  شناوریپ  دـنکیم و  تیادـه  رون 

 ( . 747 تسا (  قباـطم  دـجبَا  باـسح  هب  فورح -  ددـع  رظن  زا  رون  هملک  اـب  خـیرات  نیا  هدوب و  شـش  هاـجنپ و  تسیود و  لاـس  مظعملا 
 . دهد رارق  شنایعیش  نارای و  زا  ار  ام  دنوادخ 

روضح تبیغ و  نامز  روهظ و  زاغآ  رد  ترضح  نآ  رون  تاقارشا  نایب  رد  مراهچ :  لصف 

هیلع میهاربا  يارب  اهنامـسآ  توکلم  هک  یماگنه  دـیدرگ ،  راکـشآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  ترـضح  نآ  رون  قارـشا  توکلم  ملاع  رد 
رون زین  و  دمآ .  دهاوخ  هادف -  انحاورا  رصع -  ماما  زا  ندرب  مان  زاوج  لیالد  نمض  متـشه  شخب  رد  نآ  ثیدح  هک  دش ،  فشک  مالـسلا 
متاخ ترضح  يارب  جارعم  بش  نینچمه  دیسر .  تداهش  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  یماگنه  دش  راکشآ  ناگتشرف  يارب  ترضح  نآ 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ینالوط  یثیدح  رد  هّماع  قیرط  زا  مارملا  ۀیاغ  رد  هکنانچ  دش ،  راکـشآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا 

 . راگدرورپ يا  يرآ ،  متفگ :  ینیبب ؟  ار  تدوخ )  يایـصوا  اـهنآ (  يراد  تسود  دـمحم  يا  هدـمآ . . . :  جارعم  فصو  رد  ملـسو  هلآو 
یلع نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  هاگان  مدش  هجوتم  نوچ  نک .  هجوت  شرع  تسار  تمـس  هب  دومرف : 

رد هک  مدید  ار  يدـهم  یلع و  نب  نسح  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج  و 
باتک نامه  رد   ( . . . . 748 دوب (  ناشخرد  ياهراتـس  دننام  اهنآ  طسو  رد  يدهم -  ینعی  وا -  دنراذگیم و  زامن  هداتـسیا  رون  زا  يدور 

؟  ینیبب ار  اهنآ  یهاوخیم  دمحم ،  يا  هدمآ . . . :  نینچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  جارعم  بش  فصو  رد  هعیـش  قیرط  زا 
یلع و نب  نسح  بلاطیبا و  نب  یلع  هاگان  متفر  شیپ  متـساخرب  زیخرب .  تیور  شیپ  هب  دومرف :  دـنوادخ  سپ  اراـگدرورپ ؛ يرآ  متفگ : 

نب یلع  یلع و  نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع و  نب  نیـسح 

صفحه 177 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


رد یلاعت  هَّللا  ءاش  ْنِا   ( . . . . 749 دوب (  ناشخرد  هراتس  دننام  نانآ  نایم  رد  يدهم -  وا -  دندوب و  مئاق  تّجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و 
ود ثیدح  ود  نیا  بجوم  هب  هجرف -  هَّللا  لجع  نسحلا -  نب  ۀـجح  یلوم  رون  میوگیم :  دـمآ .  دـهاوخ  ثیدـح  نیا  مامت  متـشه  شخب 

رتمامت ناکما  ملاع  رد  ترضح  نآ  روهظ  هک  رطاخ  نیدب  تسا ،  ناشخرد  هراتس  دننامه  راونا  نایم  رد  هکنیا  لوا :  دراد ،  صاخ  یگژیو 
ترـضح نآ  تسد  هب  نامیا  لها  تمظع  تکوش و  نید و  لـماک  يزوریپ  هبلغ و  هک  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاـس  زا  رتلماـک  و 

يارب هجو  جنپ  و  هدش ،  عقاو  راونا  طسو  رد  بانج  نآ  رون  هکنیا  مود :  دش .  دـهاوخ  حـضاو  یلاعت  هَّللا  ءاش  نِا  هکنانچ  ددرگیم ،  ماجنا 
ناگرزب هویـش  زا  هکنانچ  تسا ،  تلزنم  ماـقم و  يدـنلب  تعفر و  تفارـش و  هناـشن  لـیلد و  نیا  کـی :  تسا .  هدیـسر  رظن  هب  نآ  تمکح 

نآ رب  يددـعتم  ياهرهوگ  هک  دزاـسب  يرویز  دـهاوخب  يرگرز  هاـگره  دوشیم ،  هدـید  شور  نیا  فانـصا  ماـمت  رد  هکلب  تسا ،  مولعم 
نایبلا عمجم  ریـسفت  رد  و  تسا .  رهام  رگتعنـص  ره  همانرب  نیا  دهدیم ،  رارق  طسو  رد  ار  اهرهوگ  نیرتابیز  نیرتاهبنارگ و  دیامن ،  بصن 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  فاصوا  رد  و   ( . 750 تسا (  نآ  ياهاج  نیرتهنالداع  نیرتهب و  زیچ ،  ره  طسو  هک :  هدرک  تیاکح  نیعلا  باتک  زا 
 : تفگ هک  هدـش  تیاور  رذوبا  زا  قالخالا  مراکم  باتک  رد  تسـشنیم .  دوخ  باحـصا  طـسو  ترـضح  نآ  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع 

مادک مرکا  ربمغیپ  تسنادیمن  دمآیم  یبیرغ  صخش  یتقو  هک  تسـشنیم  دوخ  باحـصا  نایم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 
طسو رد  تسا  ینامسآ  ياهاج  فرـشا  هک  ار  رومعملا  تیب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ینعم  نیا  دیؤم   ( . . . . 751 دیسرپیم (  هکنیا  ات  تسا 

و مشچ ،  طسو  ار  مشچ  کمدرم  و  طسو ،  تسا -  ءاضعا  فرشا  هک  ار -  ناسنا  بلق  نیمز و  طسو  رد  ار  هبعک  زین  هداد و  رارق  اهنامـسآ 
نیکلاـسلا ضاـیر  رد  دراد .  رارق  تشهب  طـسو  رد  سودرف  اـهنآ و  طـسو  رد  تسا -  تارایـس  نیرتینارون  نیرتمیظع و  هک  دیـشروخ - 

نیب هلـصاف  دـننام  هجرد  ود  ره  نایم  هلـصاف  هک  تسه  هجرد  دـص  تشهب  رد  هک :  هدـش  تیاور  یندـم  ناخیلع  دیـس  ینابر  ملاـع  فیلأـت 
ياهرهن تسا و  تشهب  ياهاج  نیرتطـسو  نآ  دراد و  رارق  نآ  رب  شرع  هک  تسا  سودرف  نآ  تاجرد  نیرتالاب  و  تسا ،  نیمز  نامـسآ و 

نینمؤملاریما زا  راـحب  رد  و   ( . 752 دیهاوخب (  ار  سودرف  دـنوادخ  هاگرد  زا  دـیدرک  اعد  رگا  سپ  دریگیم ،  همـشچرس  اجنآ  زا  تشهب 
طسو رد  نآ  و   ( 753 تسا (  ندع  تشهب  تشهب ،  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لزنم  اّما  و  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع 

رد وا  اب  هک  اهنآ  و  دومرف ) :  هک  دیسر  اجنیا  ات  نخس  و  تسا (  هلالج  لج  نامحر  دنوادخ  شرع  هب  ياج  نیرتکیدزن  دراد و  رارق  تشهب 
هک دنکیم  رما  ار  دوخ  ناگدنب  لاعتم  دنوادخ  هکنیا :  زین  هجو  نیمه  دـیؤم   ( . 754 دنشابیم (  هناگهدزاود  ناماما  دنراد  ینکس  تشهب 

دزـشوگ ار  اهزامن  رب  تبظاوم  یّلک  روط  هب  لوا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دنـشاب ،  هتـشاد  تبظاوم  تظفاـحم و  هناـیم )  زاـمن  یطـسو (  ةالـص  رب 
نینچمه میداد .  رارق  هناـیم  یتّما  ار  امـش  نینچ  نیا  و  755 ؛ )  ًاطَـسَو ( »  ًۀَُّما  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  هدـمآ « :  نآرق  رد  زین  و  تسا .  هدومرف 

رد و  تسا .  بحتـسم  هدـش و  بیغرت  هام )  همین  زور  هس  ضیب (  مایا  هزور  اذـل  هدیـشخب ،  صاخ  یتفارـش  ار  هام  ره  همین  لاعتم  دـنوادخ 
دهاوش و  تسا .  اهنآ  ياهطسو  روما  نیرتهب  اهُطَسْوَا ؛ »  ِرُومُْالا  ُْریَخ  هک « :  هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  روهشم  ثیدح 
نامـسآ طـسو  هب  دیـشروخ  یتـقو  هک  ناـنچمه  تسا ،  ترـضح  نآ  رون  راـشتنا  روـهظ و  لاـمک  هب  هراـشا  هکنیا  ود :  رگید . . . .  رایـسب 

ره هس :  تسا .  حضاورپ  هک  دسریم  یلعا  ّدح  هب  نآ  ییانشور  و  ددرگیم ،  راکشآ  اهرهـش  همه  رد  ناگدید  مامت  يارب  شرون  دسریم 
هدوب بیاغ  ماما  يوس  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  راظنا  هتـسویپ  نوچ  و  ددرگیم ،  هجوتم  نآ  يوس  هب  راظنا  دوش  عقاو  طسو  هک  يزیچ 

رون لج  زع و  دنوادخ  هدومرف -  نیمـضت  ترـضح  نآ  تسد  هب  ار  ناشنانمـشد  زا  ماقتنا  هداد و  هدعو  ار  شروهظ  لاعتم  دنوادخ  نوچ  - 
نیـشیپ ناربمغیپ  نیموصعم و  همئا  مولع  تالامک و  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش  راهچ :  تسا .  هداد  رارق  اهنآ  راونا  طسو  رد  ار  شکرابم 
ياهریاد فارطا  هک  یفلتخم  طوطخ  هک  يروط  هب  میدرک -  نایب  فاک  فرح  رد  هکنانچ  دوشیم -  یهتنم  ترضح  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع 

هب مالـسلا -  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  هکنیا  هب  هراشا  جـنپ :  دـنمانیم .  زکرم  ار  نآ  تئیه  ياملع  هک  دوشیم  یهتنم  نآ  طسو  هب  دـشاب 
تلالد نآ  رب  تنـس  نآرق و  هک  تسا  تایرورـض  هلمج  زا  نایعیـش  دزن  ناماما  تعجر  نوچ  تسا ،  عقاو  ناماما  طسو  رد  ناـمز -  بسح 

 : مّود تدالو .  ماگنه  لّوا :  تسا :  مسق  دنچ  ایند  رد  ترضح  نآ  فیرش  رون  یگدنشخرد  ایند  رد  ترضح  نآ  رون  یگدنشخرد  دراد . 
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رون تدالو  ماگنه  لوا :  مسق  صوصخ .  روط  هب  روضح  نامز  مراهچ :  صوصخ .  روط  هب  تبیغ  ناـمز  مّوس :  تبیغ .  روهظ و  ناـمز  ود 
تیاور هحور -  هَّللا  سدق  يرْمَع -  نامثع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هکنانچ  دیسر .  نامسآ  ات  هک  دوب  يروط  هب  ترـضح  نآ 

هب سپس  تشگ ،  عطاس  نامسآ  زارف  رب  ات  شرـس  يالاب  زا  يرون  دش  دلوتم  هیلع  هَّللا  تاولـص  يدهم  ِفَلَخ  هک  یماگنه  تفگ :  هک  هدش 
 . . َوُه ّاِلا  َهِلا  ُهَّنَا ال  ُهَّللا  َدِهَش  تفگیم :  هک  یلاح  رد  تشادرب  رس  هاگنآ  دروآ ،  ياجب  هدجس  لاعتم  راگدرورپ  يارب  داتفا و  هدجـس  هب  ور 
هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دـمحموبا  ماما  زینک  زا  يرگید  تیاور  رد  و   ( . 756 دوـب (  هعمج  زور  مالـسلا  هیلع  وا  تدـالو  و  . . 

زا هک  دید  زین  يدیفس  ناگدنرپ  و  تسا ،  عطاس  نامسآ  قفا  ات  هک  دید  ترضح  نآ  زا  يرون  دش ،  دلوتم  مالـسلا  هیلع  دّیـس  یتقو  هکنیا : 
بانج هب  یتقو  دـننکیم .  زاورپ  سپـس  دنـشکیم ،  شندـب  ياهتمـسق  ریاس  تروص و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياهلاب  دـنیآیم و  دورف  نامـسآ 

وا نارای  اهنآ  و  دـندمآ ،  دورف  دازون  نیا  هب  كربت  رطاخ  هب  دـندوب  هکئـالم  اـهنآ  دومرف :  دـیدنخ و  میداد ،  ربخ  ار  بلطم  نیا  دـمحموبا 
وا رب  رون  رثا  هک  مدید  ار  سجرن )  وا (  هاگان  تفگ :  هک  هدمآ  همیکح  زا  يرگید  تیاور  رد   ( . 757 دیامن (  جورخ  هک  یماگنه  دنتسه 

رون یگدنشخرد  مود :  مسق  تسا .  هدیدرگ  رکذ  اهنیا  ریغ  راحب و  نیدلا و  لامک  رد  هک   ( . 758 تفرگ (  ار  ممشچ  هک  ییاج  ات  تسه 
فُّرشت نینمؤم  زا  یعمج  يارب  هطساو  نودب  قارشا   - 1 تسا :  هوحن  ود  یگدنشخرد  نیا  تبیغ ،  روضح و  نامز  ود  ره  رد  ترضح  نآ 

 : تفگ هک  هدـش  تیاور  یخرک  نسحلا  نب  دـمحم  زا  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  هلمج  زا  تـسا .  هدـیدرگ  لـصاح  قارـشا  نآ  رادـید  هـب 
بـش هام  دننام  شتروص  هک  یلاح  رد  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تفگیم :  ام -  ناکلـسم  مه  زا  يدرم  نوراهوبا - 

هب تازجعملا  صوصنلاب و  ةادـهلا  تابثا  باتک  رد  یلماـع  رح  نسحلا  نب  دـمحم  راوگرزب  ثدـحم  زین  و   ( . 759 دیشخردیم (  هدراهچ 
هک یماگنه  تفگ :  يروباشین  سراف  نب  دـمحم  نب  میهاربا  تفگ :  هک  هدروآ  ناذاش  نب  لضف  لجا  خیـش  هعجرلا  تاـبثا  باـتک  زا  لـقن 
هب منک ،  رارف  متساوخیم  مدرک ،  یظفاحادخ  ماهداوناخ  اب  دیدرگ ،  ضراع  نم  رب  يدیدش  سرت  درک ،  ارم  نتشک  دصق  فوع  نب  ورمع 
 ، دوب هتسشن  شرانک  رد  هک  مدید  یناوجون  مدش  دراو  بانج  نآ  رب  یتقو  متفر ،  مالـسلا )  هیلع  يرکـسع  ماما  دمحموبا (  ترـضح  هناخ 

شومارف مه  ار  مدوخ  لاح  عضو و  دوب  کیدزن  و  مدرک ،  بجعت  ییانـشور  رون و  نآ  زا  دیـشخردیم ،  هدراهچ  بش  هام  دننام  شاهرهچ 
هیلع دمحموبا  ماما  هب  دوزفا ،  متریح  رب  تخاس .  دـهاوخ  رود  وت  زا  ار  وا  ّرـش  دـنوادخ  هک  نکم  رارف  میهاربا  يا  دومرف :  نم  هب  هک  میامن 
 ( . 760 تسا (  نم  هفیلخ  رسپ و  وا  دومرف :  داد ؟  ربخ  نم  نطاب  زا  هک  تسیک  نیا  نم ،  يالوم  ربمغیپ ،  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  مالـسلا 

ار شثیدـح  مراـهچ  شخب  نیغ  فرح  رد  هک  تسا  یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  دـناهدید :  ار  شترـضح  رون  یگدنـشخرد  هک  یناـسک  زا  و 
زا اهنیا  ریغ  دیشروخ و  هام و  زور ،  بش و  رد  اهرون  مامت  یگدنشخرد  هک  نادب  تسا :  هطساو  اب  ترضح  نآ  رون  قارـشا   - 2 میدروآ . 

ریرقت هجو  دنچ  هب  ینعم  نیا  نایب  حیـضوت و  روضح .  تبیغ و  رد  تسا  بانج  نآ  فیرـش  دوجو  تاضویف  ترـضح و  نآ  رون  تاقارـشا 
نیا رب  یتایاور  هکنانچ  تسا -  هدـش  هدـیرفآ  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  نآ  رون  زا  اـهنیا  ریغ  هاـم و  دیـشروخ و  هکنیا  لّوا :  ددرگیم : 

 ، هدش قلخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رون  زا  هام  دیـشروخ و  هک  دش  رکذ  ًالبق  هک  یثیدـح  اب  درادـن  یتافانم  نیا  و  دـنکیم -  تلالد  ینعم 
 ، دناهدش هدـیرفآ  لصا  کی  زا  ینعی  تسا ،  یکی  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  نادـناخ  تنیط  حاورا و  رون و  هک  هدـمآ  تایاور  رد  زاب  نوچ 

ناماما ای  مئاق  ترضح  ای  نینمؤملاریما  رون  ای  هدش  قلخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  رون  زا  هام  دوش :  هتفگ  هک  تسا  حیحص  نیاربانب 
 ، هدروآ مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  صئاصخ  باتک  رد  هرـس  سدق  يرتشوش  رفعج  خیـش  ینابر  ملاع  ار  ینعم  نیا  ریظن  مالـسلا .  مهیلع  رگید 

تسا و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  رون  زا  وا  رون  نوچ  هتفگ :  تسا  تاقولخم  نیلوا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رون  هکنیا  نایب  نمـض  يو 
هک یتایاور  مّود :  دوب .  نم  رون  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  يرُون ؛ ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ُلَّوَا  هدومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 

ّتلع سپ  دـناهدش ،  هدـیرفآ  شراوگرزب  ناردـپ  ترـضح و  نآ  دوجو  تقلخ  همدـقم  ناونع  هب  تاقولخم  مامت  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد 
ترضح نآ  موصعم  ناردپ  تّجح و  ترضح  هطساو  هب  نآ  ییانشور  رون و  و  دیشروخ ؛ دوجو  نیاربانب  دنتـسه .  تادوجوم  تقلخ  ییاغ 

دوجو ببـس  هب  اهنیا -  ریغ  هام و  دیـشروخ و  زا  تسا -  نآ  رد  هچنآ  ملاـع و  ياـقب  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  يراـبخا  مّوس :  تسا . 

صفحه 179 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


تسا ینتفگ  روضح .  تبیغ و  رد  تسا  ترضح  نآ  رون  راثآ  زا  هام  باتفآ و  رون  یگدنشخرد  نیاربانب  تسا ،  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 
نآ صوصخ -  روط  هب  تبیغ -  نامز  رد  ترضح  نآ  رون  قارـشا  موس :  مسق  تشذگ .  ینعم  نیا  رب  لالدتـسا  باتک  موس  شخب  رد  هک 
هک ایوگ  دننکیم ،  هدـهاشم  نامیا  قیاقح  اب  ار  دوخ  ِماما  هک  تسا  نینمؤم  لد  رد  ینطاب :  قارـشا  يرهاظ :  ینطاب و  تسا  مسق  ود  رب  زین 

ِۀَیاغ یف  ُْتنُکْذـُم  اِهب  ُتْمَقَا  ْمُِکبانِجل  ًالِْزنَم  یْبلَِقب  ُْتیََنب  ماهدروآ :  یتایبا  نمـض  ار  ینعم  نیا  ناکم .  ناـمز و  ره  رد  تسا  ناشمـشچ  ولج 
َو ٍبُرق  ْنِم  َکیجانُا   Ι љΙŘ اَک یّتَح  ُقوَّشلا  َکینُمِّهَُوی  یْبلَق  ْنَع  َْتبِغ  امَف  یْنیَع  ْنَع  َْتبِغ  ِْنَئل  يوَّنلا  َقَلَخ  ام  ءاش  َْول  يذَّلا  َو  امَا  ِبُْحلا 
هب دـنگوس  ماهدـیزگ .  ینکـس  نآ  رد  مشیادـیپ  لوا  زا  ّتبحم  ياهتنم  رد  هک  ماهتخاس  یلزنم  امـش  بانج  يارب  مبلق  رد  یبُْرق  ْنُکَت  َْمل  ْنِا 
نم يارب  ار  تلایخ  وت  قوش  نانچ  نآ  یتسین .  بیاغ  ملد  زا  ياهدـش  بیاـغ  ممـشچ  زا  رگا  دـیرفآیمن :  ار  هتـسه  تساوخیم  رگا  هکنآ 

اُنبابْحَا هدورس :  نینچ  يرگید  و  یشابن .  نم  کیدزن  وت  هک  دنچ  ره  میوگیم ،  نخس  هتـسهآ  وت  اب  کیدزن  زا  ییوگ  هک  دنکیم  مسجم 
 . دنتـسین ناهنپ  بیاغ و  مرطاخ  لد و  زا  دـیدنام -  ناهنپ  ممـشچ  زا  رگا  ناتـسود  يا  ُُمْتبِغ  ام  يرِطاـخ  َو  ِداؤُْفلا  ِنَعَف  يرِظاـن  ْنَع  ُُمْتبِغ  ْنِا 
زا یفاک  لوصا  رد  ینیلک  مالسالا  ۀقث  هلمج :  زا  میدروآ ،  موس  لصف  رد  ار  یـضعب  هک  دنکیم  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  يرایـسب  تایاور 

دیشروخ زا  نینمؤم  ياهلد  رد  ماما  رون  دلاخوبا ،  يا  هَّللا  و  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  یلباک  دلاخوبا 
ار ناشیا  رون  لج  زع و  دنوادخ  و  دننکیم ،  ینارون  ار  نینمؤم  ياهلد  دنگوس  ادخ  هب  ناماما )  نانآ = (  و  تسا ،  رتینارون  زور  رد  نابات 

دـشاب هتـشاد  ار  ام  تیالو  ّتبحم و  هک  تسین  ياهدنب  چیه  دلاخوبا  يا  ادخ  هب  ددرگ ،  کیرات  ناشلد  هک  دنکیم  عنم  دـهاوخب  هک  ره  زا 
ام میلـست  رگا  سپ  دنادرگن ،  هزیکاپ  دشابن -  ام  رما  میلـست  ات  ار -  ياهدنب  بلق  دنوادخ  و  دنادرگ ،  هزیکاپ  ار  شبلق  دـنوادخ  هکنیا  رگم 
رد قودص  خیـش  نینچمه   ( . 761 دـیامن (  نمیا  تمایق  زور  گرزب  لوه  زا  درادـب و  تمالـس  هب  ار  وا  دـیدش  باسح  زا  دـنوادخ  دوش 
ات هدرب  مسا  ًاحیرص  ار  هناگهدزاود  ناماما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدرک  تیاور  یثیدح  يراصنا  رباج  زا  نیدلا  لامک 

دنوادخ هکنآ  یلع ،  نب  نسح  دنزرف  شناگدنب  رد  هَّللا  ۀـیقب  نیمز و  رد  ادـخ  تّجح  نم  هینُک  مه  مانمه و  سپـس  هدومرف . . . :  هک  اجنآ 
رب تبیغ  نامز  رد  هک  دش ،  دهاوخ  بیاغ  شناتـسود  نایعیـش و  زا  هکنآ  درک ،  دهاوخ  حـتف  وا  تسد  هب  ار  نیمز  براغم  قراشم و  لاعتم 
هَّللا لوسر  ای  مدرک :  ضرع  تفگ :  رباج  دشاب .  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  دنامیمن  تباث  وا  تماما  هب  داقتعا 

هب تبیغ  نامز  رد  اهنآ  دیزگرب ،  يربمغیپ  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  يرآ  دومرف :  دـسریم ؟  وا  زا  يدوس  شنایعیـش  يارب  وا  تبیغ  رد  ایآ 
زا نیا  رباج  يا  دناشوپب ،  ربا  ار  نآ  هک  دنچ  ره  باتفآ  زا  مدرم  هدافتـسا  دننام  دـنربیم ،  عفن  وا  تیالو  هب  هدرک و  بسک  ینـشور  وا  رون 

يارب ترضح  نآ  رون  يرهاظ  قارشا  يرهاظ :  قارـشا   ( . . . . 762 نک (  ناهنپ  شلها  ریغ  زا  تسا ،  ییادخ  نوزخم  ملع  یهلا و  رارـسا 
هدنـسب نایرج  هس  رکذ  هب  ام  هک  دراد  صاصتخا  صالخا  لها  نازابکاپ  صاوخ و  زا  یخرب  هب  رما  نیا  هک  هداـتفا  قاـفتا  راـیخا  زا  یـضعب 
یناسک زا  تفگ :  هک  هدروآ  نامیالا  لها  نع  جّرفملا  ناطلـسلا  باتک  رد  دیمحلادبع  نب  یلع  دیـس  زا  راحب  رد  لوا :  تیاکح  مینکیم : 
نایعلاب ار  نآ  راگزور  مدرم  هدش و  رـشتنم  شربخ  اج  همه  فورعم و  روهـشم و  هک  تسا  ینایرج  دناهدید ،  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  هک 

لقن وگتسار  هتسجرب و  يالـضف  ناگرزب و  زا  ياهّدع  ار  تیاکح  نیا  داتفا .  قافتا  هّلِح  رد  هک  تسا  یماّمح  حجاروبا  هصق  نآ  و  دندید ، 
ناجرم مان  هب  دوب  یصخش  هّلِح  مکاح  تفگ :  هک  یلاعت  هَّللا  هملس  نوراق  نب  دمحم  نیدلا  سمش  ققحم  دباع  دهاز  خیش  هلمج  زا  دندرک 

دـصق هب  تّدـش و  هب  ار  وا  داد  روتـسد  درک و  راضحا  ار  وا  دـهدیم ،  مانـشد  ار  افلخ  روبزم  حـجاروبا  هک  دـنداد  شرازگ  وا  هب  ریغـصلا ، 
خاروس ار  وا  ینیب  دندز و  ینهآ  هقلح  نآ  رب  دندروآ و  نوریب  ار  شنابز  و  داتفا ،  وا  يولج  ياهنادـند  هک  يروط  هب  دـندز ،  کتک  تشک 
یهورگ تسد  هب  عضو  نیا  اب  ار  وا  مکاح  دنتسب ،  ینامـسیر  نآ  هب  دندرک و  دراو  نآ  رد  دوب  هدش  تسرد  وم  زا  هک  ینامـسیر  دندرک و 
دندزیم ار  وا  فرط  ره  زا  مه  نایچاشامت  دندرک ،  ار  راک  نیمه  دننادرگب ،  هّلِح  ياههچوک  رد  هک  داد  روتـسد  درپس و  دوخ  نایفارطا  زا 

اپ نیرـضاح  یلو  دنـشکب .  ار  وا  داد  روتـسد  دنداد  عالطا  مکاح  هب  یتقو  دید .  دوخ  يور  شیپ  ار  گرم  داتفا و  نیمز  يور  هک  ییاج  ات 
ار وا  دروآیمرد ،  ياپ  زا  ار  وا  تسا و  سب  شیارب  هدـمآ  شرـس  رب  هچنآ  و  تسا ،  ياهدروخلاس  درمریپ  وا  دـنتفگ :  دـندرک و  ینایم  رد 
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تروص و درک .  رظن  فرـص  وا  نتـشک  زا  مکاح  ات  دـندرک  رارـصا  ردـقنآ  ریگم .  ندرگ  هب  ار  شنوخ  رگید  درم و  دـهاوخ  هک  نک  اـهر 
رب درم .  دهاوخ  بش  نامه  وا  هک  تشادن  دیدرت  یـسک  دندرب و  هناخ  هب  گرم  لاح  رد  ار  وا  دندمآ و  شناگتـسب  دوب ،  هدرک  داب  شنابز 
هب شیاهنادـند  دـناوخیم ،  زامن  عضو  لاح و  نیرتهب  رد  دـندید  دـنتفر  وا  عضو  زا  عالطا  يارب  مدرم  هک  بش  نآ  يادرف  راـظتنا  فـالخ 

دندرک بجعت  مدرم  تسا ،  هدیدرگ  عفر  شتروص  یگراپ  و  هدنامن ،  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  هتفای و  مایتلا  شیاهتحارج  هتـشگرب و  قباس  لاح 
 ، مهاوخب یتجاح  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  هک  متـشادن  مه  نتفگ  نخـس  نابز  مدـید ،  ار  گرم  نم  تفگ - :  دندیـسرپ .  ار  شیارجام  و 

مدـید ناهگان  دیـسر  ارف  بش  نوچ  مدومن .  هثاغتـسا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  میاقآ  یلوم و  هب  مدرکیم و  اـعد  لد  رد  اذـل 
و ورب ؛ نوریب  دومرف :  نم  هب  دیشک و  متروص  رب  ار  شکرابم  تسد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  میالوم  مدید  هاگان  و  دش ،  رون  رپ  ماهناخ 

نوراق نب  دمحم  نیدلا  سمش  خیش  مدش .  دینیبیم  هک  یعـضو  نیا  هب  سپ  داد .  تیفاع  ار  وت  لاعتم  دنوادخ  هک  نک  راک  تاهلئاع  يارب 
هب هشیمه  نم  دوب ،  شیر  هاتوک  تشز و  وردرز و  هینب و  مک  رغـال و  یلیخ  حـجاروبا  نیا  هک  مسق  لاـعتم  يادـخ  هب  تفگ :  هدربماـن -  - 

مدـش دراو  وا  رب  هک  مدوب  یناسک  زا  نایرج  نآ  زا  سپ  یلو  مدـیدیم ،  لاح  نیا  هب  ار  وا  هتـسویپ  و  متفریم ،  دوب  نآ  رد  وا  هک  یماّـمح 
و هتـشگرب ،  یگلاس  تسیب  نس  هب  راگنا  هدـش و  خرـس  شتروص  دـنلب و  شـشیر  هدـیدرگ و  تسار  شتماق  هدـش و  داـیز  شیورین  مدـید 

هتفگ فلؤم  هک  هدرک  لقن  باتک  نامه  زا  راحب  رد  نینچمه  مود :  تیاـکح   ( . . . . 763 تفای (  تافو  هکنیا  ات  دوب  لاح  نیا  رد  هتسویپ 
 : تسا نینچ  هّیـضق  تسا ،  روهـشم  فرـشا  فجن  لها  رتشیب  دزن  ربخ  نیا  هتبلا  تفگ ،  میارب  ار  نایرج  نیا  ناـنیمطا  دروم  دارفا  زا  یکی  : 

مان هب  حالـص  ریخ و  لها  زا  يدرم  کـلم  متـسه  نکاـس  نآ  رد  نم  تفه -  داتـشه و  دـصتفه و  لاـس  ینعی  تقو -  نیا  رد  هک  ياهناـخ 
هب لصتم  هناخ  نیا  تسا .  فورعم  ّللدملا )  طاباس  وا (  مان  هب  دراد  نحص  ات  ياهدیشوپ  رس  رذگ  هک  یّلحم  و  تسا ،  هدوب  ّللدم  نیـسح 

دنام لاح  نیا  هب  یتدم  دش و  جلف  دوب ،  ینادنزرف  لایع و  بحاص  هک  درم  نیا  دشابیم ،  روهـشم  فجن  رد  هک  تسا  رهطم  نحـص  راوید 
مدرم هب  دـش و  دراو  شاهچب  نز و  رب  يدـیدش  همدـص  يور  نیا  زا  دـندرکیم ،  دـنلب  اج  زا  ار  وا  شلایع  شیرورـض  ياهتجاح  يارب  هک 
رادیب باوخ  زا  ار  شلایع  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  اهبـش  زا  یکی  يرجه  تسیب  دـصتفه و  لاس  رد  هکنیا  ات  دـندرک .  ادـیپ  جایتحا 

مالـسلا هیلع  ماما  تفگ :  تسیچ ؟  نایرج  دنتفگ :  درکیم .  هریخ  ار  اهمـشچ  هک  دـندید  رون  رپ  ار  ماب  هناخ و  دـندش  رادـیب  یتقو  درک ، 
درک و مدنلب  تفرگ و  ار  متسد  سپ  مزیخرب ؟  مناوتیم  ایآ  ینیبیم  نم  ياقآ  يا  مدرک :  ضرع  نیـسح ،  يا  زیخرب  دومرف :  نم  هب  دمآ و 

هیلع مدـج  ترایز  يوس  هب  نم  هار  رذـگ ؛ نیا  دومرف :  نم  هب  ترـضح  نآ  مراد ،  ار  لاح  نیرتهب  نم  نونکا  دـش ،  عفر  دوب  نم  رد  هچنآ 
دنوادخ امـش و  ربنامرف  مهدیم و  ماجنا  َيالْوَم ؛ ای  ََکل  َو  ِهَِّلل  ًۀَـعاط  َو  ًاعْمَـس  مدرک :  ضرع  نک ،  لفق  ار  نآ  بش  ره  دـشابیم ،  مالـسلا 

دمح درک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  ماما  و  تفر ،  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فیرش  مرح  هب  تساخرب و  درم  نآ  سپس  نم .  رورـس  متـسه 
رذن هک  دتفایمن  قافتا  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  تکرب  هب  دوشیم و  رذن  روبزم  رذگ  يارب  لاح  هب  ات  دروآ  ياجب  تمعن  نآ  رب  ار  یهلا 

زا یعمج  هتفگ :  يوأملا  ۀـنج  باتک  رد  هرـس  سدـق  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  ینابر  ملاع  موس :  تیاکح   ( . 764 ددرگ (  دیمون  هدـننک 
دنزرف دمحا  دیس  هناگی  ملاع  دنزرف  دمحم  دیس  لماک  هاگآ  هیقف  لماع و  ملاع  دهعتم  دنمـشناد  دَنَـس و  دّیـس  هلمج :  زا  يوقت -  لها  راربا 

نیمظاک نیرواجم  نیرئاز و  بالط و  هانپ  يراصنا و  ققحم  مظعا  داتـسا  هتـسجرب  نادرگاش  زا  هک  یلاـعت  هَّللا  هدـیا  یمظاـک  ردـیح  دـیس 
 - میارب دنراد ،  ترهـش  ردیح  دیـسلا  تیب  هب  و  دنتـسه ،  لضف  ملع و  ینمادکاپ و  حالـص و  هب  فورعم  قارع  رد  وا  نادناخ  و  دشابیم ، 

لیصحت يارب  فرشا  فجن  رد  یتقو  دیوگیم :  ینیسح  ینسح  ردیح  نب  دمحا  نب  دمحم  هک :  درک  فیرعت  یهافـش -  مه  تشون و  مه 
دارفا رگید  ملع و  لها  زا  یهورگ  هک  مدینـشیم  يرجه -  جـنپ  داتفه و  تسیود و  رازه و  لاـس  دودـح  ینعی  مدوب -  رواـجم  ینید  مولع 
هئابآ یلع  هیلع و  هَّللا  مالـس  نامزلا  بحاص  یلوم  تمدخ  هک  دننکیم  فیرعت  تخورفیم  ار  نآ  دـننام  رطاق و  هک  ار  یـصخش  نیدـتم ، 

ار وا  هک  متـشاد  تسود  یلیخ  و  متفای ،  نیدتم  حـلاص و  يدرف  ار  وا  متخانـش ،  ار  صخـش  نآ  ات  مدرک  قیقحت  هدـش ،  فرـشم  نیرهاطلا 
مالـس وا  رب  داـیز  متخیر ،  یتسود  حرط  وا  اـب  میاـمن .  شـسرپ  هادـف  یحور  تّجح  ترـضح  اـب  شرادـید  هراـبرد  اـت  منیبب  یتولخ  ياـج 
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زا ار  رظن  دروم  ربخ  هک  دوب  همدقم  اهنیا  همه  دش ،  رارقرب  وا  نم و  نیب  تّدوم  یعون  هکنیا  ات  مدیرخیم ،  وا  زا  يزیچ  ًانایحا  و  مدرکیم ، 
دجـسم رد  هب  نوچ  و  مدرک ،  تکرح  هلهـس  دجـسم  دـصق  هب  ياهبنـشراهچ  بش  اعد  زامن و  تداـبع و  يارب  راـبکی  هکنیا  اـت  مونـشب ،  وا 

لامعا زا  یتقو  درک و  لوبق  دنامب .  نم  اب  ار  بش  نآ  هک  متـساوخ  وا  زا  مدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  مدـید ،  اجنآ  رد  ار  هدربمان  مدیـسر 
 - هفوک دجسم  مظعا -  دجسم  يوس  هب  تشادن  ندنام  ياج  هلهس  دجـسم  هک  نامز  نآ  لومعم  قبط  مه  اب  میتفای ،  تغارف  هلهـس  دجـسم 

مدومن تساوخرد  مدرک و  لاؤس  شنایرج  زا  میدروآ ،  ياجب  زین  ار  دجـسم  نآ  لامعا  میدیـسر و  اـجنآ  هب  هک  یماـگنه  میدروآ ،  يور 
سک ره  هک  مدوب  هدینش  دایز  تناید  تفرعم و  لها  زا  نم  تسا :  نینچ  شیاههتفگ  نومضم  دنک ،  نایب  میارب  لیـصفت  هب  ار  شاهصق  هک 
نیا دوشیم و  لصاح  شیارب  قیفوت  نیا  دنامب ،  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ندید  ّتین  هب  هلهـس  دجـسم  رد  یلاوتم  هبنـشراهچ  بش  لهچ 
امرـس امرگ و  چیه  مهد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  هبنـشراهچ  بش  ره  هک  مدرک  ّتین  متفای و  قایتشا  رما  نیا  هب  مه  نم  هدش ،  هبرجت  ررکم  رما 
هلهـس دجـسم  لمع  ماجنا  زا  سپ  هک  تشذگ ،  نم  تموادم  زا  لاس  کی  هب  کیدزن  هکنیا  ات  دشیمن ،  مراک  زا  عنام  اهنیا  ریغ  ناراب و  و 

دوب و ناتسمز  مایا  مداتفا ،  هار  هدایپ  تداع  بسح  هب  هک  دوب  ياهبنش  هس  زور  رصع  متفریم .  هفوک  دجـسم  هب  ندنام  يارب  لومعم  قباطم 
یگـشیمه تداع  هب  مدرم  هکنیا  هب  ناـنیمطا  اـب  نم  دـیرابیم .  من  من  ناراـب  دوب و  هدـناشوپ  ار  نامـسآ  هریت  ياـهربا  کـیرات ،  یلیخ  اوه 

هتفای تّدش  قرب  دعر و  هدش و  کیرات  اوه  هدرک و  بورغ  باتفآ  مدیـسر  دجـسم  رد  هب  هک  یماگنه  یلو  مدرک ،  تکرح  دمآ  دـنهاوخ 
مدرک تشحو  یلیخ  دوبن ،  مه  دمآیم  هبنـشراهچ  بش  ره  هک  یمداخ  یتح  دوبن ،  سک  چیه  ًالـصا  نوچ  تفرگ  ارم  يدایز  سرت  دوب ، 

ار مدوخ  مورب ،  هفوک  دجـسم  هب  رتدوز  مروآ و  ياجب  ار  صوصخم  مسارم  مناوخب و  ار  برغم  زاـمن  تسا  مزـال  متفگ  دوخ  اـب  دـعب  یلو 
يانثا رد  مدوب ،  ظفح  زا  هک  مدومن  صوصخم  مسارم  ماجنا  هب  عورـش  برغم  زامن  زا  سپ  متـساخرب ،  برغم  زاـمن  يارب  مداد و  يرادـلد 

رد یلماک  ییانـشور  مدـش ،  تفتلم  دوب -  مزامن  هاگیاج  هلبق  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  نامزلا  بحاص  ماقم  هب  فورعم  فیرـش  ماقم  هب  زامن 
ماقم نآ  رد  هک  مدرک  نامگ  نینچ  و  تشگ ،  نئمطم  هدوسآ و  ًالماک  مرطاـخ  شوخ و  ملد  مدینـش ،  ار  يرازگزاـمن  تءارق  مدـید و  نآ 

سپـس مدناسر .  نایاپ  هب  نانیمطا  لامک  اب  ار  ماهمانرب  سپ  ماهدشن  علطم  دجـسم  هب  ندمآ  ماگنه  نم  دـناهدوب و  نیرئاز  زا  يدارفا  فیرش 
رد ندیشیدنا  زا  اّما  دروخن ،  ممـشچ  هب  یغارچ  چیه  یلو  مدید  یمیظع  ییانـشور  مدش  لخاد  هک  یماگنه  متفر ،  فیرـش  ماقم  يوس  هب 
 ، تفای شیاسآ  وا  دوجو  هب  ملد  دـناوخیم ،  زامن  هداتـسیا  هک  مدـید  ملع  لها  ساـبل  رد  یتبیه  اـب  لـیلج  دیـس  متـشاد ،  تلفغ  هراـب  نیا 

ترـضح یلوم  ترایز  هب  تسا .  فرـشا  فجن  نانکاس  زا  وا  هک  متـسناد  نینچ  یلمأت  كدـنا  اب  نوچ  دـشاب ،  بیرغ  نیرئاز  زا  متـشادنپ 
نخـس وا  اب  هفوک  دجـسم  هب  نتفر  هرابرد  متـساوخ  متفای  تغارف  یتقو  مدـناوخ ،  ار  ترایز  زاـمن  مدـش و  لوغـشم  هیلع  هَّللا  مالـس  تّجح 

مدـیدیم و ار  قرب  دـعر و  يادـص  دــیدش و  یکیراـت  مدرکیم و  هاـگن  ماـقم  نوریب  هـب  تـفرگ ،  ارم  وا  یگرزب  تـبیه و  یلو  میوـگب ، 
 : مدرک ضرع  يورب ؟  هفوک  دجـسم  هب  يراد  تسود  دومرف :  نم  هب  دـنادرگ و  میوس  هب  مّسبت  تفأر و  اب  ار  شیمارگ  هرهچ  مدینـشیم ، 
رد ار  بش  میوریم و  هفوک  دجـسم  هب  میهدیم  ماجنا  ار  دجـسم  نیا  مسارم  هاگره  هک  تسا  نیا  فجن  لها  اـم  تداـع  مرورـس ،  يرآ ، 
هک یلاح  رد  متفر  نوریب  وا  اب  میورب .  هفوک  دجـسم  هب  مه  اب  زیخرب  دومرف :  تساخرب و  دراد .  بآ  مداخ و  نینکاس و  نوچ  مینامیم  نآ 
هک یکیرات  ناراب و  عضو  زا  نم  و  میتفریم ،  هار  کشخ  نیمز  شوخ و  ياوه  ییانشور و  رد  مدوب ،  لاحـشوخ  شتبحـص  یکین  وا و  هب 

یلاحـشوخ و تیاهن  رد  نم  دوب و  نم  اب  هادف -  یحور  ترـضح -  نآ  میدیـسر و  دجـسم  رد  هب  هکنیا  ات  متـشاد  تلفغ  مدوب  هدید  رتشیپ 
؟  رد هدنبوک  تسیک  تفگ :  مداخ  مدیبوک ،  دوب -  لفق  هک  ار -  دجـسم  یجورخ  برد  ناراب .  هن  مدـید  یکیرات  هن  شتمدـخ  رد  ینمیا 

دوشگ ار  برد  مداخ  یتقو  هلهـس .  دجـسم  زا  متفگ :  يدمآ ؟  اجک  زا  دـیدش  ناراب  یکیرات و  نیا  رد  تفگ :  نک .  زاب  ار  برد  متفگ : 
 : ندرک ادص  مدرک  عورش  مدروخ ،  ناراب  دوب و  دیدش  یکیرات  اج  همه  ناهگان  مدیدن و  ار  وا  یلو  مدش  تفتلم  لیلج  دّیـس  نآ  يوس  هب 

نامه رد  مدیدن و  ار  یسک  ًالصا  یلو  مدزیم ،  ادص  متشگرب و  وا  يوجتـسج  رد  رـس  تشپ  هب  و  دش ،  زاب  برد  دییامرفب  انالوم  ام  ياقآ 
 ، مدش رادـیب  مدوب و  باوخ  ییوگ  مدـمآ  نوریب  تلفغ  زا  تقو  نآ  مدـش و  دجـسم  لخاد  درک ؛ متحاران  ناراب  درـس و  ياوه  مک  رادـقم 
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رد هک  ار  میظع  ییانـشور  نآ  دوب ،  هتفرگ  ارف  ارم  هک  یتلفغ  نآ  زا  مدـیدیم و  تازجعم  زا  هچنآ  اب  هُّبنت  مدـع  رب  مدرک  تمـالم  ار  مدوخ 
مسا هب  ارم  لیلج  دیس  نآ  هک  دمآ  مدای  و  تشادن ،  ار  ییانشور  نآ  دوب  مه  غارچ  تسیب  رگا  هک  دوبن  یغارچ  هکنیا  اب  مدید  فیرش  ماقم 

مدرکیم هاگن  دجـسم  ياضف  هب  مدوب  هک  ماقم  رد  نم  هک  مدروآ  دای  هب  زین  و  مدوب ،  هدـیدن  ًالبق  متخانـشیمن و  ار  وا  نم  هکنیا  اب  دـناوخ 
هار ییانـشور  رد  مدـمآ  نوریب  اجنآ  زا  وا  اـب  تبحاـصم  رد  یتقو  یلو  مدینـشیم ،  دـعر  ناراـب و  يادـص  مدـیدیم و  يدـیدش  یکیراـت 
زا وا  هک  یتقو  زا  و  میدیـسر ،  دجـسم  برد  هب  هکنیا  ات  شوخ ،  اوه  دوب و  کشخ  نیمز  مدـیدیم و  ار  میاپ  ياج  هک  يروط  هب  متفریم 

بحاص تّجح  ترـضح  وا  هک  دروآ  نیقی  میارب  هک  يرگید  رایـسب  بیجع  روما  مدید و  ار  اوه  یتخـس  ناراب و  یکیرات و  دـش  ادـج  نم 
هب مدش  لمحتم  امرس  امرگ و  تّدش  رد  ار  مسارم  ماجنا  ياهتّقشم  موش و  فّرـشم  شرادید  هب  متـشاد  اّنمت  یهلا  لضف  زا  هک  تسا  نامزلا 

رون قارـشا  مراهچ :  مسق   ( . 765 ِهَِّلل (  ُدْـمَْحلا  َو  مدروآ :  ياجب  گرزب  قیفوت  نیا  رب  ار  لاعتم  دـنوادخ  رکـش  سپ  شتعلط ،  ياقل  رطاخ 
تلـالد تشذـگ  موس  مسق  رد  هچنآ  لوا  هوحن  رب  و  يرهاـظ .  ینطاـب و  تسا :  هنوـگ  ود  رب  زین  مسق  نیا  روـهظ ،  ناـمز  رد  ترـضح  نآ 

رمع نب  لّضفم  زا  ًادنـسُم  دوخ  ریـسفت  رد  هرـس  سدـق  یمق  میهاربا  نب  یلع  لیلج  خیـش  هک  یتیاور  دراد  تلالد  مود  مسق  رب  و  دـنکیم ، 
766 اهِّبَر ( »  ِرُوِنب  ُضْرَْالا  ِتَقَرْشَا  َو  هفیرش « :  هیآ  هرابرد  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور 
 . نیمز ماما  ینعی  نیمز  ّیبرم ]  ] راگدرورپ ِضْرَاـْلا ؛ ُماـِما  ینعَی  ِضْرَاـْلا  ُّبَر  دومرفیم :  تفاـی .  ینـشور  شراـگدرورپ  رون  هب  نیمز  و   ؛ )

افتکا ماما  رون  هب  دـنوشیم و  زاینیب  هاـم  رون  باـتفآ و  رون  زا  مدرم  ماـگنه  نآ  دومرف :  دوشیم ؟  هچ  دـنک  روهظ  هاـگره  مدرک :  ضرع 
هیلع قداص  ماما  هک  مدینش  تفگ :  هک  هدروآ  لّضفم  زا  ًادنسم  هّجحملا  باتک  رد  ینارحب  مشاه  دیس  لیلج  دّیس  زین  و   ( . 767 دننکیم ( 
بش دندرگیم و  زاینیب  دیشروخ  رون  زا  ناگدنب  دوشیم و  ناشخرد  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دزیخاپب ،  مئاق  یتقو  دومرفیم :  مالـسلا 

 ، ددرگیمن دـلوتم  رتـخد  دوشیم و  دـلوتم  رـسپ  کـی  شیارب  لاـس  ره  دـنکیم  رمع  لاـس  رازه  وا  ناـمز  رد  درم  دوشیم و  یکی  زور  و 
 ( 768 دهاوخب (  هک  یگنر  ره  هب  ددرگیم ،  رتگرزب  مه  سابل  نآ  دوشیم  رتدنلب  شدق  هچ  ره  هک  تسه  وا  رب  شدوخ  تماق  هب  ياهماج 

مالسلا هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  زین  لّضفم  زا  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  لماک  ملاع  نینچمه  . 
ددرگ فرطرب  تملظ  دنوش و  زاینیب  دیشروخ  رون  زا  ناگدنب  و  ددرگ ،  ناشخرد  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دزیخاپب  مئاق  هاگره  دومرف : 
دنامن یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  زج  رگا  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باـتک  ناـمه  رد   ( . 769 ) 

دیآیم و دورف  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  سپ  دنک .  مایق  زور  نآ  رد  يدـهم  مدـنزرف  هکنیا  ات  درک  دـهاوخ  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ 
اّما و   ( . 770 دریگیم (  ارف  ار  برغم  قرـشم و  وا  تموکح  ددرگ و  كانبات  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  و  دـناوخیم ،  زامن  شرـس  تشپ 

 . دنکیم تلالد  نآ  رب  هدروآ  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  ۀـقث  هک  یتیاور  ترخآ :  رد  ترـضح  نآ  رون  قارـشا 
 « ) ْمِِهناْمیَِاب َو  ْمِهیْدیَا  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْسَی  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  تسا :  نینچ  تیاور 

نینمؤم تسار  تمـس  شیپاشیپ و  تمایق  زور  نینمؤم  همئا  دومرف :  تسا .  تکرح  رد  ناشتـسار  تمـس  رد  شیپاشیپ و  نانآ  رون  771 ؛ ) 
دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناهربلا  رد  ینیرحب  دیس  زین  و   ( . 772 دنهد (  لزنم  ار  نانآ  تشهب  لها  لزانم  هب  ات  دنوریم 

رد ناشلزانم  رد  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دوریم  نینمؤم  تسار  تمـس  شیپاشیپ و  تمایق  زور  نینمؤم  همئا  رون  ْمِهیْدیَا ؛ »  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  : » 
 ( . 773 دنروآ (  دورف  تشهب 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ياهتمعن   - 3

تکرب هب  همه  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  زا  دـنروهطوغ  نآ  رد  ناگدـنب  هک  تسه  اـهتمعن  زا  هچنآ  هک  دـش  مولعم  باـتک  موس  شخب  رد 
تسا ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  بجوم  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرتمیظع  زا  رما  نیا  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  فیرـش  دوجو 

ناهربلا رد  هک  تسا  یتیاور  دش -  هراشا  ًالبق  هچنآ  رب  هفاضا  نآ -  رب  لیلد  دـمآ .  دـهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  مجنپ  شخب  رد  يرتشیب  حیـضوت  ، 
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ترضح زا  دیوشیم .  یـسرپزاب   [ هژیو  ] تمعن نآ  زا  زور  نآ  رد  هاگنآ  774 ؛ )  میعَّنلا ( »  ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  هفیرش « :  هیآ  ریـسفت  رد 
هب شتیب  لها  ربمایپ و  هطـساو  هب  ادـخ  هک  دوشیم  تساوخزاب  ییاهتمعن  زا  تّما ؛ نیا  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا 
نآ رد  هاگنآ  میعَّنلا ؛ »  ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  هکرابم « :  هیآ  هرابرد  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  زین  و   ( . 775 تسا (  هتشاد  ینازرا  ناشیا 
زا تیاور  نیمه  هیبـش   ( . 776 میتسه (  اـم  صاـخ )  تمعن  تمعن /  میعن = (  نآ  دومرف :  دـیوشیم .  یـسرپزاب   [ هژیو  ] تمعن نآ  زا  زور 
 ، مدش دراو  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  ترـضح  رب  تفگ :  هک  تسا  یلباک  دلاخوبا  زا  و  تسا .  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تیادف مدرک :  ضرع  يدید ؟  هنوگچ  ار  ام  ياذغ  دـلاخوبا  يا  دومرف :  نم  هب  مدوب ،  هدروخن  رتهزمـشوخ  نآ  زا  هک  دروآ  میارب  ییاذـغ 
َُّنلَئُْـسَتل َُّمث  مدرک « :  ضرع  هیآ ؟  مادـک  دیـسرپ  دـش و  نیگمـشخ  داتفا .  مدای  ادـخ  باـتک  زا  ياهیآ  نم  یلو  تسا ،  هزمـشوخ  هچ  موش 

ایآ دومرف :  دـش و  راکـشآ  شیاهنادـند  هکنیا  اـت  دـیدنخ  سپـس  يوشیمن ،  لاؤس  زگره  اذـغ  نیا  زا  هَّللا  و  دومرف :  میعَّنلا . »  ِنَع  ٍذـِئَمْوَی 
نآ ریغ  ناهربلا و  رد  هک  تسا  دایز  هراـب  نیا  رد  راـبخا  و   ( . 777 میتسه (  میعن  اـم  دومرف :  هن .  متـشاد :  هضرع  تسیچ ؟  میعن  ینادیم 
نیا نیب  دوشیم  هنوگچ  هدش ،  ریسفت  درس  بآ  بطر و  تّحـص و  ّتینما و  هب  میعن  تایاور ،  زا  یـضعب  رد  دییوگب :  رگا  تسا .  روکذم 

ار میعن  قیداصم  زا  یضعب  ثیدح  ره  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  اریز  تسین ،  تایاور  نیا  نیب  یتافانم  میوگیم :  درک ؟  عمج  تایاور 
ماما زا  ناهربلا  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  دهاش  و  هدش ،  رکذ  هچنآ  رد  میعن  ندوب  رـصحنم  رب  درادن  تلالد  نیا  و  دـناهدرک ،  نایب 
اریز تسا ،  یهلا  ياهتمعن  نیرتمیظع  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  هتبلا  میتسه .  میعن  زا  ام  دومرف :  هک  هدـمآ  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
لاؤس دروم  میعن  هرابرد  تمایق  زور  مدرم  همه  هک  هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا  اجنیا  زا  تسا ،  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  ریاـس  لـصا  هک 

دنچ رد  هکنانچ  دسرپیمن -  دوخ  نمؤم  هدنب  زا  لاعتم  دنوادخ  ار  اهنیا  لاثما  درس و  بآ  هزمـشوخ و  ياذغ  اّما   ( . 778 دنریگیم (  رارق 
نیا هنارکش  هک  ره  دنوشیم ،  لاؤس  مالـسلا ،  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  ینعی  میظع ،  تمعن  نیا  زا  دارفا  همه  هکنیا  هصالخ  هدمآ -  تیاور 

ياهتمعن زا  و  دوب ،  دهاوخ  ناراگتسر  زا  تسا ،  هدوب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ناتـسود  ناوریپ و  زا  دشاب و  هدروآ  ياجب  ار  میظع  تمعن 
ياپ ًالماک  ار  وا  دوشیم  لاؤس  وا  زا  گرزب ، -  کچوک و  اهتمعن -  همه  زا  دـشاب  نیرفاک  نیفلاخم و  زا  رگا  اّما  ددرگیمن .  لاؤس  رگید 

مه اب  ناشرهاظ  هک  یتایاور  نیب  ناـیب  نیا  اـب  و  ددرگیم .  ریبعت  نآ  زا  باـسحلا )  ءوس  ناونع (  هب  یهاـگ  هک  دیـشک ،  دـنهاوخ  باـسح 
اذغ زا  هچنآ  رب  ار  شاهدنب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  تلالد  تایاور  زا  یضعب  هک  درک ،  عمج  ناوتیم  تسا  ضراعتم 

حیضوت تسه .  باسح  ایند  لالح  رد  هک  هدمآ  يرگید  تایاور  رد  یلو  دشکب ،  باسح  ياپ  هدرک  ماعنإ  وا  هب  اهنیا  لاثما  یندیماشآ و  و 
 - 1 دنتـسه :  هتـسد  دنچ  رب  مدرم  یلو  دراد ،  تلالد  نآ  رب  دـیجم  نآرق  تسا و  ّقح  تمایق  زور  باسح  ققحت  هک  تسا  نینچ  ینعم  نیا 

دنتسه قلطم  تایآ  هک  اریز  درادن ،  یتافانم  تمایق  یسرباسح  هب  عجار  نآرق  تایآ  اب  نیا  و  دنـشابیم ،  فاعم  باسح  زا  یّلک  هب  ياهّدع 
ماما ار  یتما  ره  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  ریـسفت  رد  هکناـنچ  دز .  دـییقت  صیـصخت و  ار  اـهنآ  دوشیم  و 
یَلَع َو  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  تسا  نیمه  و  دنـسانشیم ،  ناشتروص  زا  ار  ناشنانمـشد  ناتـسود و  ناماما ؛ دـنکیم ،  هبـساحم  شناـمز 

زا ار  کـــی  ره  780 ؛ )  ْمُهامیـِِـسب ( »  ًــالُک  َنوــُفِْرعَی  دــناهمئا « ،  هـک  دنتــسه .  ینادرم  فارعأ  زارف  رب  و  779 ؛ )  ٌلاـجِر ( »  ِفارْعَاـْلا 
همان و  دـنوریم ،  تشهب  يوس  هب  باسح  نودـب  سپ  دـنهدیم ،  ناشتـسار  تسد  هب  ار  ناشناتـسود  ياههمان  دنـسانشیم .  ناشیاههرهچ 

ترـضح زا  باـتک  ناـمه  رد  و   ( . 781 دـنوشیم (  منهج  یهار  باسح  نودـب  سپ  دـنهدیم ،  ناشپچ  تسد  هب  ار  ناشنانمـشد  لاـمعا 
 ) شاداپ نیرتهب  دندومن  یکین  هک  نانآ  يارب  782 ؛ )  ٌهَدایِز ( »  َو  ینْسُْحلا  اُونَسْحأ  َنیذَِّلل  هکرابم « :  هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 
هب ترخآ  رد  دهدیم  ناشیا  هب  ایند  رد  دنوادخ  هچ  ره  هک  تسا  ایند  هدایز  تسا و  تشهب  ینسُح  دومرف :  تسا .  نآ  رب  هدایز  و  ینسُح ) 

هتـسد نیا  تسا .  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  راحب  رد  ار  تیاور  نیمه  لـثم   ( . 783 دـشکیمن (  باسح  ياپ  اهنآ  رطاخ 
هکرابم هیآ  رد  اونَسحأ )  هملک (  نآ  رب  دهاش  دناهدرکن ،  فرص  وا  بضغ  طخس و  هار  رد  ار  دنوادخ  ياهتمعن  هک  دنتـسه  نینمؤم  نامه 

دنوشیم هبساحم  هک  دنتسه  ییاهنآ  مود  هتـسد   - 2 دـناهدرک .  تیاعر  ار  تیالو  قح  هدروآ و  ياجب  ار  ماما  تمعن  هنارکـش  اهنیا  تسا ، 
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 ، ددرگن علطم  قیالخ  زا  يدحا  هک  دشکیم  باسح  يروط  هب  ناشیا  زا  و  دشخبیم ،  ار  ناشناهانگ  دنکیم و  وفع  ار  نانآ  دـنوادخ  یلو 
ياهتمعن یلو  دناهتخانش  ار  تیالو  يامظع  تمعن  هک  دنتـسه  ینانمؤم  هتـسد  نیا  دیامنیم .  هبـساحم  روط  نآ  ار  ناشیا  اهنآ  نامز  ماما  ای 

یلو دـشکیم  باسح  ياپ  دـنوادخ  ار  اهنیا  هک  دـناهدرک  فرـص  دـنوادخ  يدونـشخان  بضغ و  هار  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  اـی  یهلا  رگید 
زا دوخ  دنس  هب  هک  تسا  لوقنم  قودص  خیش  یلاما  زا  راحب  موس  دّلجم  رد  هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  دهاش  دنکیم .  وفع  ار  نانآ  ماجنارس 

هاگن باسح  يارب  دنتـسه  تشهب  لـها  ود  ره  هک  ار  نمؤم  هدـنب  ود  دوش  تماـیق  زور  نوچ  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هب هک  ماهدوبن  یماقم  يدصتم  نم  متـسیاب ؟  هچ  يارب  نم  اراگدرورپ  دیوگیم :  ریقف  ینغ .  يرگید  هدوب و  ریقف  ایند  رد  یکی  دنرادیم ، 

دوخ هکنانچ  هدوب  تیافک  رادقم  هب  میزور  یسرپب ،  نآ  قح  يادا  زا  هک  يدوب  هدادن  نم  هب  مه  یتورث  و  مشاب ،  هدرک  راتفر  متس  ای  لدع 
 . دور تشهب  هب  اـت  دـینک  اـهر  ار  وا  تفگ ،  تسار  نم  هدـنب  دـیامرفیم :  هلـالج -  لـج  دـنوادخ -  سپ  يدوب .  هدرک  ردـقم  ینادیم و 
 . دوشیم تشهب  لخاد  سپـس  دـنکیم ،  تیافک  دـنروخب  نآ  زا  رتش  لهچ  رگا  هک  دزیریم  وا  زا  قرع  ردـقنآ  هکنیا  ات  دـنامیم  يرگید 

هدیزرمآ هکنیا  ات  دندیـشکیم  شیپ  يزیچ  هتـسویپ  باسح ،  لوط  دهدیم :  باوج  تشادزاب ؟  ار  وت  يزیچ  هچ  دسرپیم :  وا  زا  ریقف  نآ 
ناگدـننک هبوت  هب  تخاس و  روهطوغ  دوخ  تمحر  رد  ارم  لج  زع و  دـنوادخ  هکنیا  اـت  مدـشیم  لاؤس  يرگید  زیچ  زا  سپـس  مدـشیم ، 

ضوع ار  وت  تمعن  تّدـم  نیا  رد  دـیوگیم :  مدوب  باسح  ياپ  وت  اب  هک  متـسه  يریقف  ناـمه  نم  دـیوگیم :  یتسیک ؟  وت  دومن ،  قحلم 
 : » هفیرش هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یـسوط  خیـش  یلاما  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 784 متخانـشن (  ار  وت  هک  هدرک 

و دنک ،  لدب  ییابیز  هب  ار  نانآ  ياهیتشز  دـنوادخ  هک  دـنیاهنآ  785 ؛ )  ًامیحَر ( »  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ٍتانَـسَح  ْمِِهتأیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َکئلؤاَف 
سپ دـنرادیم ،  هاگن  باسح  هاگیاج  رد  اـت  دـنروآیم  تماـیق  زور  ار  راـکهنگ  نمؤم  دومرف :  تسا .  ناـبرهم  هدـنزرمآ  رایـسب  دـنوادخ 

ات دهدیم  هجوت  وا  هب  ار  شناهانگ  و  دزاسیمن ،  علطم  شناهانگ  زا  ار  مدرم  زا  يدحا  دوشیم و  وا  باسح  يدصتم  دوخ  لاعتم  دنوادخ 
راکشآ مدرم  يارب  دینک و  لیدبت  هنسح  هب  ار  اهنآ  دیامرفیم :  ناگدنسیون  هب  لج  زع و  دنوادخ  هاگنآ  دنکیم ،  رارقا  ار  شناهانگ  هکنیا 

و هیآ ،  لیوأت  تسا  نیا  دنربب .  تشهب  هب  ار  وا  دنکیم  رما  دنوادخ  سپس  هتشادن ،  مه  هانگ  کی  هدنب  نیا  دنیوگیم :  مدرم  هک  دیزاس . 
نب میهاربا  زا  دوخ  دنس  هب  مالسلا  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  زا  باتک  نامه  رد   ( . 786 تسا (  ام  نایعیش  زا  ناراکهانگ  صوصخ  يارب  نآ 

تسین یقیقح  تمعن  ایند  رد  دومرف :  میدوب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تمدخ  رد  يزور  تفگ :  هک  تسا  تیاور  یلوص  ساّبع 
هک تسا  ایند  رد  میعن  نیا  هن  رگم  میعَّنلا . »  ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  دـیامرفیم « :  لج  زع و  دـنوادخ  تفگ :  دوب  رـضاح  هک  اهقف  زا  یکی 

ماسقا هب  و  دیاهدرک ،  ریسفت  نینچ  امش  دومرف :  دوب  هدرک  دنلب  ار  دوخ  يادص  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دشاب ؟  کنخ  بآ 
 : دـناهتفگ رگید  یخرب  تسا ،  بوخ  ياذـغ  دـناهتفگ :  نارگید  تسا ،  درـس  بآ  دـناهتفگ :  ياهدـع  دـییامنیم ،  ینعم  ار  میعن  فلتخم 
َُّمث هیآ « :  نیا  هرابرد  امـش  لاوقا  نیا  هک  درک  لقن  میارب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعوبا  شردـپ  زا  مردـپ  هک  یتسرد  هب  و  تسا ،  شوخ  باوخ 

تیاـنع لـضفت و  شناگدـنب  رب  هچنآ  زا  لـج  زع و  دـنوادخ  دومرف :  تشگ و  نیگمـشخ  دـش ،  رکذ  وا  دزن  میعَّنلا ، »  ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل 
يارب هک  دوش  هداد  تبـسن  يزیچ  قلاـخ  هب  هنوگچ  تسا ،  حـیبق  قیـالخ  زا  يراذـگ  ّتنم  دراذـگیمن ،  تَّنم  دـنکیمن و  لاؤـس  هدوـمرف 

رگا هک  اریز  دسرپیم ،  نآ  زا  توبن  دیحوت و  زا  دعب  دنوادخ  دشابیم ،  تیبلا  لها  ام  تیالو  ّتبحم و  میعن  یلو  دریذـپیمن ! شناگدـنب 
زا یلع  نب  دمحم  زا  شردپ  زا  مردپ  هک  قیقحت  هب  و  دناسریم ،  تسا  یگشیمه  هک  تشهب  میعن  هب  ار  وا  دنک  ادا  تسرد  ار  نآ  قح  هدنب 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تفگ :  هک  درک  ثیدح  میارب  مالسلا  مهیلع  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ 
هَّللا لوسر  دـمحم  هَّللا و  اَِّلا  َهِلا  هب ال  تداهـش  دوشیم  لاؤس  نآ  زا  شگرم  زا  سپ  هدـنب  ره  هک  يزیچ  نیلوا  یلع  اـی  دومرف :  ملـسو  هلآو 

ره سپ  مداد ،  رارق  وت  يارب  ار  نآ  نم  هداد و  رارق  وت  يارب  ار  تیـالو  نآ  دـنوادخ  هک  تهج  نیدـب  یتسه  نینمؤم  ّیلو  وت  هکنیا  تسا و 
ماما زا  ناهربلا  ریسفت  رد  و   ( . 787 دیـسر (  دهاوخ  تسا  یگـشیمه  هک  یمیعن  نآ  هب  دشاب ؛ نآ  هب  دقتعم  دنک و  رارقا  نآ  هب  هک  ياهدنب 

شتـسار تسد  هب  ار  شاهدنورپ  دیامن  هبـساحم  ار  نمؤم  دـهاوخب  هاگره  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص 
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؟  يدومن لمع  روط  نآ  روط و  نیا  يدرک و  نانچ  نینچ و  وت  نم  هدنب  دـیوگیم :  دـیامنیم و  شاهبـساحم  وا  شدوخ و  نیب  دـهدیم و 
ضوع تانـسح  هب  ار  ناهانگ  نآ  مدیزرمآ و  ار  وت  دیامرفیم :  دـنوادخ  سپ  ماهدرک .  ار  اهراک  نیا  اراگدرورپ  يرآ ،  درادیم :  هضرع 

بآ بَطُر و  یتح  کچوک -  ای  گرزب  هدش -  هداد  تمعن  اهنآ  رب  هچنآ  ماما  زا  هک  دنتسه  ییاهنآ  موس  هتـسد   - 3  ( . . . . 788 مدرک ( 
رارق تشذـگ  شزرمآ و  دروم  هک :  هدـمآ  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هکنانچ  دوشیم ،  لاؤس  ناـشیا  زا  اـهنیا  لاـثما  درس و 

دناهدرکن تباجا  ار  لاعتم  دنوادخ  تسا  وا  دوجو  ماما و  تیالو  هک  میظع  تمعن  نآ  رکش  يادا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دنریگیمن ، 
َو ًاعیمَج  ِضْرَْالا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَا  َْول  َُهل  اُوبیجَتْسَی  َْمل  َنیذَّلا  َو  ینْسُْحلا  ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتْسا  َنیذَِّلل  دیامرفیم « :  دعر  هروس  رد  لج  زع و  دنوادخ  ، 

تباجا ار  ناشراگدرورپ  توعد  هک  نانآ  يارب  789 ؛ )  ُداهِْملا ( »  َسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهیْؤاَم  َو  ِباسِْحلا  ُءوُس  ْمَُهل  َِکئلُوا  ِِهب  اْوَدَْـتفَال  ُهَعَم  ُهَْلثِم 
زا ات  دـنهد  هیدـف  دـنهاوخب  و  دنـشاب ،  نآ  ربارب  کی  نیمز و  همه  کـلام  رگا  دـننکن  تباـجا  هک  ناـنآ  و  تسا ،  شاداـپ  نیرتهب  دـندرک 

راحب رد  و  تسا .  یهاگیاج  دب  هک  منهج  ناشهاگیاج  تسا و  تخس  یـسرباسح  ار  نانآ  درادن ] هدیاف   ] دننامب ناما  رد  باسح  يراتفرگ 
هک يریگارف  تـقد و  ینعی  دوــمرف :   ( ، 790 باسِْحلا ( »  َءوُس  َنُوفاخَی  َو  هراـبرد «  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشاّیع  زا 

تمعن هب  اـهنآ  رفک  رطاـخ  هب  نیا  میوگیم :   ( . 791 دنرواین (  رامـش  هب  نانآ  يارب  ار  تانـسح  یلو  دـننک  باسح  نانآ  هیلع  ار  ناهانگ 
رد مالسلا  هیلع  نیدجاسلا  دیس  ترضح  هک  دنتسه  ییاهنآ  مراهچ :  هتـسد   - 4 تسا .  تانسح  یلوبق  ببـس  هک  یتمعن  تسا  یهلا  میظع 

هدوشگ ناشیارب  اههدـنورپ  و  ددرگیمن ،  بصن  اهوزارت  ناشیارب  كرـش  لها  هک  دـینادب  و  دومرف :  نینچ  اـهنآ  هراـبرد  هعمج  زور  هبطخ 
نیا دـنک ،  قـیقحت  عـبتت و  تـسرد  راـبخا  رد  سک  ره  و   ( . . . . 792 دـندرگیم (  روشحم  منهج  يوس  هب  یعمج  هتـسد  هکلب  دوـشیمن 

یـضعب هنارکـش  هک  دـشاب  میدروآ ،  لیـصفت  هب  دوب -  نوریب  ام  ثحب  زا  هکنیا  اب  ار -  بلطم  اـجنیا  رد  اـم  تفریذـپ .  دـهاوخ  ار  یـسررب 
 ، دراد یصاخ  یگژیو  شروهظ  نامز  رد  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ  ياهتمعن  هتبلا  میشاب .  هدروآ  ياجب  ار  ترـضح  نآ  ياهتمعن 

تما دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  راحب  رد  هلمج :  زا  تسا ،  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  يرابخا  هکنانچ 
و درابیم ،  اهنآ  رب  ار  شتمحر  ناراب  نامسآ  دناهتـشگن ،  معنتم  نآ  لثم  هب  هاگچیه  هک  دش  دنهاوخ  معنتم  یتمعن  هب  يدهم  نامز  رد  نم 

قداص ماما  زا  رمع  نب  لّضفم  ثیدح  نمـض  باتک  نآ  رد  زین  و   ( . 793 دروآرب (  ار  نآ  هکنیا  رگم  دنکیمن  اهر  ار  یهایگ  چـیه  نیمز 
هکنانچ دیراب -  دهاوخ  نیرز  ياهخلم  اجنآ  رد  نامـسآ  تشگ ،  دهاوخ  زاب  هفوک  هب  يدـهم  سپـس  دومرف . . . :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع 
 ( . 794 درک (  دهاوخ  میسقت  تارهاوج و . . .  الط و  زا  ار  نیمز  ياههنیجنگ  شباحصا  رب  و  دیراب -  بّویأ  رب  لیئارساینب  رد  دنوادخ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  مالسا و  ترصن   - 4

زا نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  نوچ  دـشابیم ،  اهنآ  هدـنهد  ماـجنا  يارب  ندرک  اـعد  بجوم  عرـش  لـقع و  مکح  هب  روما  نیا  زا  مادـک  ره 
یفاک رد  تسا .  رایسب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  شزیگنا  رد  تایاور  تایآ و  و  دنتـسه ،  نیملـسم  ياهژد  نید و  نارادساپ  رکنم 

هضیرف تسا ،  احلص  شور  ایبنا و  هار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دومرف :  ینالوط  یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا 
زا و  داـبآ ،  نیمز  و  ددرگیم ،  عـفد  ملاـظم  و  دوـشیم ،  لـالح  اهبـسک  نمیا و  اهـشیارگ  و  اـپرب ؛ ضئارف  نآ  هلیـسو  هب  هک  تـسا  یمهم 
هب دـیروآ و  نابز  هب  دـینک و  راکنا  ناتیاهلد  اب  سپ  دـباییم ،  تماقتـسا  نید  رما  و  دوشیم ،  هتفرگ  ماقتنا  فاصنا -  قیرط  هب  نانمـشد - 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  رابخالا  یلائل  رد  و   ( . 795 دیسرتن (  یسک  شنزرـس  تمالم و  زا  ادخ  هار  رد  دینزب و  هانگ  لها  يور 
ریخ یـشوخ و  رد  هتـسویپ  دننک  تنواعم  کین  راک  رب  دنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  هک  یمادام  دومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو 

یقاب اهنآ  يارب  يروای  نیمز  رد  هن  و  دـندرگ ،  طلـسم  رگیدـکی  رب  دوشیم و  بلـس  نانآ  زا  اهتکرب  دـننکن  ار  راـک  نیا  رگا  سپ  دنـشاب ، 
زا دنیامنن و  یهن  رکنم  زا  دننکن و  رما  فورعم  هب  مدرم  رگا  دومرف :  هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  و   ( . 796 نامسآ (  رد  هن  دنامیم ، 

ناشیاعد دـننک  اعد  اهبوخ  هاـگنآ  دـنادرگ ،  ّطلـسم  اـهنآ  رب  ار  ناشرارـش  اهدـب و  دـنوادخ  دنـشاب ،  هتـشادن  يوریپ  نم  تیب  لـها  راـیخا 
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ترضح شّدج  هب  مالسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  یلوم  تهابـش  ثحب  رد  تسا و  دایز  ًادج  هراب  نیا  رد  رابخا  و   ( . 797 دوشن (  باجتسم 
شدننام سک  چیه  هک  تسا  نانچ  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  بانج  نآ  ششوک  یعس و  هک  یتسناد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دّیس 

هک يروط  هب  درادرب .  ایند  ياج  همه  زا  ار  تارکنم  مامت  هک  تسا  رومأم  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  اریز  تسین ، 
ِیف ْمُهاّنَّکَم  ْنِا  َنیذَّلَا  هفیرش «  هیآ  ریـسفت  رد  ۀّجحملا  باتک  رد  و  دشاب .  هتـشاد  یهانپ  دوخ  رکنم  لعف  يارب  هک  دنامن  یقاب  يدحا  رگید 
نانآ نیمز  رد  هاگره  هک  یناسک  798 ؛ )  ِرُومُْالا ( »  ُۀَِـبقاع  ِهَِّلل  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَا  َو  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَا  ِضْرَْالا 

تـسد هب  اهراک  تبقاع  و  دنیامن ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دـنناسرب ،  قحتـسم  هب   ] تاکز و  دـنراداپب ،  ار  زامن  میهد ،  ییاناوت  ار 
قراشم و لاعتم  دـنوادخ  وا ،  باحـصا  يدـهم و  تسا  دـمحم  لآ  يارب  نیا  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا .  ادـخ 

نیب زا  ار  لطاب  اهتعدـب و  شنارای  وا و  هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  و  دزاس ،  راکـشآ  ار  نید  و  دروآرد ،  اـهنآ  فرـصت  هب  ار  نیمز  براـغم 
دومن دنهاوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوشن و  هدید  ملظ  زا  يرثا  هک  ییاج  ات  دنشاب ،  هدناریم  ار  قح  ناهیفس  هک  نانچمه  دربیم ، 

هب رمآ  يارب  ندرک  اـعد  موزل  هکلب  ناـحجر  ناوتیم  مییوـگیم :  یتـسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاـح  تسا .  ادـخ  تسد  هب  اـهراک  رخآ  و  ، 
هب رمآ  هب  ندرک  کـمک  اـعد و  نسح  رب  عرـش  لـقع و  هکنیا  لوا :  دوـمن :  ناـیب  هجو  ود  هـب  ناملـسم  ره  رب  ار  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  دوخ  نوچ  و  دنتـسه ،  وا  دودـح  ناظفاح  ادـخ و  نید  نارای  هک  اریز  دـننکیم ،  مکح  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و 

یبلق راکنا  رکنم ،  زا  یهن  تاجرد  نیتسخن  هکنیا  مود :  تسا .  حضاو  ًالماک  ینعم  نیا  و  تسا ،  نید  تیاعر  نیملـسم و  هب  ناسحا  رکنم 
 ، ددرگیم راکـشآ  حراوج  اضعا و  زا  هک  دراد  ياهدـنزرا  مهم و  رایـسب  راثآ  یلو  تسا ،  ینطاـب  یفخم و  هک  دـنچ  ره  رما  نیا  و  تسا ، 
 : دوـمرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  حیحـص  لـثم  یقثّوـم  دنـس  هب  یفاـک  رد  هک  تـسا  یتـیاور  نآ  رب  لـیلد 

ناراکهانگ اب  هتفـشآرب  ّریغتم و  ياهتروص  اب  هک  درک  رما  ار  ام  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زع دنوادخ  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یلسرم  دنـس  هب  باتک  نامه  رد   ( . 799 مییامن (  دروخرب 
وا هاگرد  هب  دناوخیم و  ار  ادخ  يدرم  دندید  دندیسر  رهش  نآ  هب  یتقو  دننک ،  وروریز  ار  نآ  هک  داتـسرف  يرهـش  هب  ار  هتـشرف  ود  لج  و 

هدب ماجنا  دومرف  رما  دنوادخ  هچنآ  یلو  ارچ  تفگ :  ینیبیمن ؟  ار  هدننک  اعد  نیا  تفگ :  يرگید  هب  هتشرف  ود  زا  یکی  دنکیم ،  عرـضت 
تشگزاب یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  سپـس  میامن .  فیلکت  بسک  رگید  راب  مراگدرورپ  زا  هکنیا  ات  منکیمن  يراک  هن ،  تفگ :  . 

 : دومرف دنوادخ  دراد .  عرـضت  وت  هاگرد  هب  دناوخیم و  ار  وت  هک  مدید  ار  تاهدنب  نالف  متفر  رهـش  نآ  هب  نم  اراگدرورپ  درک :  ضرع  و 
و  ( . 800 تسا (  هدیدرگن  هتفشآرب  نم  يارب  مشخ  زا  شاهرهچ  هاگ  چیه  هک  تسا  یصخش  نیا  هک  مداد  تروتسد  هچنآ  ماجنا  يارب  ورب 

راـکنا ار  نآ  لد  اـب  دراد ،  زاـب  دـنک و  یهن  نآ  زا  تسناوتن  هک  دـید  يرکنم  رگا  نمؤم  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  رگید . . .  رایـسب  راـبخا 
اعد دنکیم  رکنم  زا  یهن  هک  یـسک  يارب  دیاب  نینچمه  دزیگنارب ،  ار  رکنم  عفد  رب  ياناوت  صخـش  هک  دهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  دیامن و 

تارکنم و مامت  هدـننک  فرطرب  هک  مینادیم  نوچ  و  تسه .  نانآ  داهن  رد  هک  تسا  يرطف  تانمؤم  نینمؤم و  يارب  تلاح  نیا  و  دـیامن ، 
لج زع و  دـنوادخ  زا  تسا  مزال  ام  رب  دـشابیم ،  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  يدـهم  مئاـق  ناـمه  اـهفالخ  اهیدـب و  ماـمت  هدـنزاس  نک  هشیر 

 . دیامرف دییأت  يرای و  ار  وا  دنادرگ و  کیدزن  ار  شجَرَف  نوگانوگ ؛ تایهنم  تارکنم و  عفد  رطاخ  هب  هک  میهاوخب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يادن   - 5

فیرش عیقوت  رد  ترضح  نآ  يادن  مینک ،  اعد  شیارب  ام ،  زا  ترضح  نآ  نتساوخ  يرای  بجوم  هب  هک  دننکیم  مزال  ام  رب  عرـش  لقع و 
اعد رایـسب  جرف  لیجعت  يارب  و  801 ؛ )  ْمُکَجَرَف ( »  َِکلذ  َّنإَف  ِجَرَْفلا  ِلیْجعَِتب  َءاعُّدـلا  اوُِرثْکَا  َو  دومرف « :  هک  هدـمآ  نآ  ریغ  جاـجتحا و  رد 

 - ترـضح نآ  يادـن  هک  هتکن  نیا  یلاعت .  هَّللا  ءاـش  نا  دـمآ  دـهاوخ  مجنپ  شخب  رد  شیاـمرف  نیا  ناـیب  تسا .  امـش  جرف  نآ  هک  دـینک 
هجوتم رگا  یفاصنا  اب  لقاع  ره  نوچ  درادـن ،  حیـضوت  هب  يزاین  دـشاب  ندرک  اـعد  بجوم  لـقع -  مکح  هب  هیلع -  همالـس  هَّللا و  تاولص 
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نینچ هدیـسر ،  ملظ  يو  هب  هتـشگ و  بصغ  شقح  دراد ،  وا  رب  يرایـسب  بجاو  قوـقح  هک  مـیظع  هتـسجرب و  ّتیـصخش  کـی  هـک  دوـش 
توـعد نآ  زا  يوریپ  رد  تعرــس  ّتیــصخش و  نآ  يادـن  تباـجا  هـب  ار  وا  لـقع  اـیآ  هدـیبلط  يراـی  هـب  هدرک و  ادــص  ار  وا  یتّیــصخش 

نیا رد  یبسانم  بلاطم  باتک  موس  شخب  رد  و  دـشاب .  تیالو  ّتبحم و  لـها  ناـسنا  رگا  صوصخ  هب  مسق ،  ادـخ  هب  ارچ  دزیگنایمنرب ؟ 
هیلع قداـص  ماـما  زا  یفاـک  لوصا  رد  هلمج :  زا  دروخیم ،  مشچ  هب  یناوارف  تاـیاور  رد  رما  نیا  رب  عرـش  تلـالد  اـّما  و  تشذـگ .  هنیمز 

دزرون مامتها  نیملسم  روما  هب  هک  یلاح  رد  دنک  حبص  هکنآ  ره  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  تیاور  مالـسلا 
ایآ میوگیم :   ( . 802 تسین (  ناملـسم  دنکن  تباجا  ار  وا  و  ناناملـسم ،  يا  دنزیم :  گناب  يدرم  هک  دونـشب  هک  ره  و  تسین ،  اهنآ  زا 

يرای هب  ار  وت  لاقم  لاح و  نابز  اب  هک  يروآیمرب ؟  ار  شتجاـح  و  ینکیم ؟  تباـجا  ار  وا  اـیآ  و  يونـشیم ؟  ار  تربهر  یلوم و  يادـن 
لبق ترضح  نآ  ياهادن  زا  یتمسق  هک  تسین  تبسانمیب  دیشک  اجنیدب  نخس  هک  الاح  دییامن .  يرای  ار  وا  نادنمدرخ  يا  سپ  دبلطیم ، 

هب ینامعن  زا  لقن  هب  راحب  رد   - 1 دراد :  ترـضح  نآ  هب  طابترا  زاب  هک  مییامن  رکذ  زین  ار  رگید  ياهادن  و  میروایب ،  ار  شروهظ  زا  دعب  و 
وا مان  هب  نامـسآ  نورد  زا  هکنیا  ات  دنکیمن  جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنس 

دوشیم ادن  شردـپ  مان  وا و  مان  هب  دومرف :  دوشیم ؟  ادـن  زیچ  هچ  هب  مدرک :  ضرع  دوش .  ادـن  ناضمر )  هام  موس (  تسیب و  هعمج  بش 
یقاب يرادناج  چیه  هاگنآ  دینک .  تعاطا  ار  وا  دیونشب و  ار  شنخس  تسا ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  نالف  نب  نالف  هک 
نوریب شاهدرپ  تشپ  زا  ار  هزیـشود  دیآیم و  شاهناخ  طایح  هب  هک  دنکیم  رادـیب  ار  باوخ  سپ  دونـشب ،  ار  ادـص  نآ  هکنیا  رگم  دـنامن 

رقاب ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  و   ( . 803 تسا (  لیئربج  دایرف  هحیص و  نیا  دنکیم ،  مایق  دونـشیم  هچنآ  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  و  دشکیم . 
 - سیلبا و  دهدیم .  ادن  شمان  هب  و  تسا .  ماما  ینالف  دنزرف  ینالف  هک  دهدیم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  دومرف :  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع 
 ( . 804 داد (  ادن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هیلع  هبقع  بش  رد  هک  نانچمه  دهدیم ،  ادن  نیمز  زا  دنک -  شتنعل  يادخ  هک 
هیلع رقاب  ماما  رفعجوبا (  متفگ :  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدـمآ  یلاـمث  هزمحوبا  زا  باـتک  ناـمه  رد   - 2
هیلع مئاق  جورخ  هیکز و  سفن  لـتق  ساـبعلاینب و  فـالتخا  و  يرآ ،  دومرف :  تسا .  یمتح  روما  زا  ینایفـس  جورخ  دومرفیم :  مالـسلا ) 

اب قح  قیقحت  هب  دنکیم :  ادن  نامـسآ  زا  زور  لوا  يدانم ،  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  ادـن  نآ  مدرک :  ضرع  تسا ؟  یمتح  روما  زا  مالـسلا 
نآ رد  و  تسا ،  وا  ناوریپ  ناـمثع و  اـب  قـح  قـیقحت  هب  هک :  دـنزیم  گـناب  زور  رخآ  رد  هَّللا  هنعل  سیلبا  سپـس  تسوا ،  نایعیـش  یلع و 

مدینـش تفگ :  هک  تسا  تیاور  حلاصوبا  نالجع  زا  یـشاّیع  زا  راحب  رد   - 3  ( . 805 دش (  دنهاوخ  راچد  دـیدرت  هب  نایوج  لطاب  ماگنه 
 ، دیوش ادج  قح  لها  يا  دنز :  گناب  نامـسآ  زا  يدانم  هکنیا  ات  دباییمن  نایاپ  اهبـش  اهزور و  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا 

ادن نیا  زا  سپ  ایآ  هَّللا ،  کحلـصا  مدرک :  ضرع  دیوگیم :  يوار  دش .  دنهاوخ  ادج  رگیدکی  زا  ناشیا  سپ  دیوش .  ادج  لطاب  لها  يا 
یّتَح ِْهیَلَع  ُْمْتنَا  ام  یلَع  َنینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  دـیامرفیم « :  نآرق  رد  دـنوادخ  ریخ ،  دومرف :  دـنوشیم ؟  طولخم  اهنآ  اب  اهنیا  مه  زاب 

 . دزاس ادج  هزیکاپ  زا  ار  دیلپ  هکنیا  ات  دراذگناو  دیتسه  نآ  رد  امـش  هک  یلاح  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  806 ؛ )  ِِبیَّطلا ( »  َنِم  َثیبَْخلا  َزیمَی 
نکر و نیب  مالسلا  هیلع  مئاق  سپ  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  باتک  نآ  رد  زین  و   - 4
ام هب  هک  یناسک  رب  میبلطیم  يرای  هب  ار  دـنوادخ  ام  مدرم ،  يا  دـیوگیم :  سپـس  تسا .  وا  اب  مه  شریز  درازگ و  زامن  دزیخاـپب و  ماـقم 
ره و  متـسه ،  دنوادخ  هب  تبـسن  دارفا  نیرتهتـسیاش  نم  دراد  هّجاحم  ام  اب  ادخ  هرابرد  هکنآ  ره  دندومن ،  بصغ  ار  ام  ّقح  دـندرک و  ملظ 
هب دارفا  نیرتکیدزن  نم  دـنک  هّجاحم  ام  اب  حون  هرابرد  هک  ره  و  متـسه ،  مدآ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  دـیامن  وگتفگ  ام  اب  مدآ  هراـبرد  هک 

هیلع هللا  یلـص  دمحم  هرابرد  هکنآ  ره  و  متـسه ،  میهاربا  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  دراد  هّجاحم  ام  اب  میهاربا  هرابرد  هک  ره  و  متـسه ،  حون 
دنک هجاحم  ام  اب  ناربمغیپ  هرابرد  هک  ره  و  متسه ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  دنک  هّجاحم  ام  اب  ملسو  هلآو 

ام و مییادخ ،  باتک  هب  مدرم  نیرتکیدزن  ام  دنک  وگتفگ  ام  اب  ادخ  باتک  هرابرد  سک  ره  و  میتسه ،  ءایبنا  هب  تبسن  مدرم  نیرتهتسیاش  ام 
نوریب دوخ  نادناخ  لاوما و  رهش و  زا  دناهدرک و  متس  ام  هب  و  میاهدش ،  هدنار  هدیسر و  ملظ  ام  رب  هک  میهدیم  تداهش  زورما  ناملسم  ره 
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دوجو نز  هاجنپ  اهنآ  نایم  رد  هک  درم  دنچ  دصیـس و  دنگوس  ادخ  هب  میبلطیم .  يرای  هب  ار  ناناملـسم  مامت  دنوادخ و  زورما  ام  میاهدش ، 
دنوادـخ هک  تسا  نیمه  و  یپ ،  رد  یپ  يزیئاـپ  ياـهربا  نوچمه  یلبق  يراذـگ  هدـعو  نودـب  دـنوشیم  عـمج  هّکم  رد  دـنیآیم و  دراد ، 

 ، دروآیم ار  امش  یگمه  دنوادخ  دیشاب  اجک  ره  807 ؛ )  ٌریدَق ( »  ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِا  ًاعیمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِْتاَی  اُونوُکَت  امَْنیَا  دیامرفیم « : 
يدابآ نآ  تسا  نیا  دیوگیم :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  زا  يدرم  هاگنآ  تسا .  اناوت  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

نکر و نیب  هک  دنرفن  هدزیس  دصیس و  نامه  دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  هک  یلاح  رد  دوشیم  جراخ  هّکم  زا  وا  سپس  دنراکمتس  نآ  لها  هک 
تسا یلاح  رد  نیا  و  دننکیم ،  تعیب  وا  اب  شترـضح  حالـس  مچرپ و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نامرف  ندید  زا  سپ  ماقم 

ار شیادـص  نیمز  لها  مامت  هکنیا  اـت  دـهدیم  ادـن  نامـسآ  زا  وا  تیـالو ]  ] رما ماـن و  هب  هّکم  رد  يداـنم  سپ  تسوا .  هارمه  شریزو  هک 
یشتآ قرشم  بناج  زا  هاگره  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و   - 5  ( . 808 دنونشیم ( 

نا دیشاب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  جرف  رظتنم  دشاب ،  نشور  زور  تفه  ای  هس  هک  دیدرک  هدهاشم  درز ] رایـسب   ] يدرُه هب  هیبش 
نآ و  دوب ،  دهاوخن  ادخ -  هام  ناضمر -  هام  رد  زج  هحیص  دومرف :  سپس  تسا .  میکح  ریذپانتسکـش و  دنوادخ  هک  لج  زع و  هَّللا  ءاش 
رد هکنآ  ره  هک  دنزیم  گناب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مان  هب  نامـسآ  يوس  زا  يدانم  دومرف :  هاگنآ  مدرم .  نیا  رب  تسا  لیئربج  هحیص 
وناز هب  هکنیا  رگم  دـنامن  ياهداتـسیا  و  دوـش ،  رادـیب  هکنآ  رگم  دـنامن  ياهدـیباوخ  دونـشیم ،  ار  نآ  تسا  برغم  رد  هکنآ  ره  قرـشم و 

دریگب و تربع  ادص  نآ  زا  هک  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  سپ  ادـص ،  نآ  تشحو  زا  دزیخاپب  هکنیا  رگم  دـنامن  ياهتـسشن  چـیه  دـیآرد و 
دهاوخ ناضمر  هام  موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  ادـص  نیا  دومرف :  و  تسا .  نیمالا  حور  لـیئربج  يادـص  نآ  هک  دوش ،  نآ  يوگخـساپ 
مولظم ینالف  دـنکیم :  ادـن  هک  دوشیم  دـنلب  نیعل  سیلبا  يادـص  زور  رخآ  رد  دـییامن و  تعاطا  دیونـشب و  دـینکن و  کش  نآ  رد  دوب ، 

هک هدمآ  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  باتک  نامه  رد  و   - 6  ( . . . . 809 دنک (  ناشراتفرگ  دزادنا و  دـیدرت  کش و  هب  ار  مدرم  ات  دـش  هتـشک 
ار اـم  نایّنـس  نیا  تفگیم :  نادْـمَه  هلیبـق ]  ] زا یـصخش  مدینـش  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  تمدـخ  رد  تفگ : 
نآ دز .  دـهاوخ  گـناب  رما  نیا  بحاـص  ماـن  هب  نامـسآ  زا  ياهدـنهد  زاوآ  هک  دـیرادنپیم  امـش  دـنیوگیم :  اـم  هب  دـننکیم و  شنزرس 
چیه هک  دینک  لقن  مردـپ  زا  دـینکن و  لقن  نم  زا  ار  نخـس  نیا  دومرف :  سپـس  تسـشن  تسار  دـش و  نیگمـشخ  دوب  هداد  هیکت  ترـضح 
ادخ باتک  رد  بلطم  نیا  هَّللا  و  دومرفیم :  مدینـش  مالـسلا  هیلع  مردپ  زا  هک  مهدیم  تداهـش  نم  تشاد ،  دـهاوخن  امـش  يارب  یلاکـشا 

زا میهاوخب  هاـگره  810 ؛ )  َنیعِـضاخ ( »  اَهل  ْمُُهقانْعَا  ْتَّلَـضَف  ًۀَـیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  أَـشَن  ْنِا  دـیامرفیم « :  هک  تسا  نشور  ًـالماک 
لباقم رد  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  نیمز  رد  يدحا  زور  نآ  سپ  دنامب .  عضاخ  نآ  ربارب  رد  ناشیاهندرگ  هک  میروآ  دورف  یتیآ  نامـسآ 

بلاطیبا و نب  یلع  اب  قح  هک  دیشاب  هاگآ  هک :  تسا  دنلب  نامـسآ  زا  ییادص  دنونـشب  یتقو  نیمز  لها  همه  دنک و  جک  ندرگ  هناشن  نآ 
هاگنآ ددرگ .  یفخم  ناینیمز  مشچ  زا  هک  ییاج  اـت  دور  اوه  رب  سیلبا  دوش  زور  نآ  يادرف  نوچ  و  دـنروآیم .  ناـمیا  تسا ،  وا  ناـیعیش 

ترـضح دینک .  هبلاطم  ار  شنوخ  دش  هتـشک  مولظم  وا  هک  اریز  تسا  وا  ناوریپ  ناّفع و  نب  نامثع  اب  قح  دـینک  هجوت  هک :  دروآرب  گناب 
ناشلد رد  هک  اهنآ  یلو  تسا ،  لوا  يادـن  نامه  هک  دزاسیم  راوتـسا  قح  رب  تباث  لوق  اب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  ماگنه  نآ  رد  سپ  دومرف : 

دننکیم و تناها  ار  ام  دنیوج و  يرود  ام  زا  ماگنه  نآ  رد  دنتفایم ،  کش  رد  تسا -  ام  ینمشد  مسق  ادخ  هب  ضرم  هک  تسه -  ضرم 
َو درک « :  توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  سپس  نادناخ .  نیا  ياهرحس  زا  دوب  يرحس  لوا  يدانم  دنیوگیم : 
و  - 7 تسا .  یپ  رد  یپ  ياهرحـس  دنیوگیم  دنباترب و  يور  دـننیبب  یتیآ  نوچ  و  811 ؛ )  ٌرِمَتْسُم ( »  ٌرْحِـس  اُولوُقَی  َو  اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنِا 

ادن ياهدنیوگ  نامـسآ  زا  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  تسا  يورم  هرارز  زا  باتک  نامه  رد 
ریصبوبا هک  هدمآ  زین  و   - 8  ( . 812 دنراگتسر (  شنایعیـش  یلع و  قیقحت  هب  دنکیم :  ادن  ياهدنیوگ  تسا و  ریما  ینالف  هک  درک  دهاوخ 

 ( . 813 زیخاپب (  نالف  دنزرف  نالف  يا  هک :  دوشیم  ادن  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مان  هب  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
تشذگ رگید  ياهاج  رد  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترضح  شدج  هب  ترضح  نآ  ياهتهابش  رد  ترـضح :  نآ  دوخ  يادن   - 9
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 ) تسا ياهْرفُس  ار  دنوادخ  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  روصنم  نب  ۀفیذح  تیاور  هب  ینامعن  تبیغ  رد   - 10 . 
يا دـنز :  گـناب  دروآربرـس و  نامـسآ  زا  یـسک  هک  ایـسیقرق ،  ماـن  هب  ییاـج  رد  تسا )  هدـئام »  رگید «  تـیاور  و  هبدأـم »  یتـیاور «  رد 

ینالوط یثیدـح  رد  زین  و   - 11  ( . 814 دینک (  رپ  ناراکمتـس  ياهتـشوگ  زا  ار  دوخ  مکـش  دییایب و  نیمز  ناگدنرد  يا  اوه و  ناگدـنرپ 
ادـن نامـسآ  زا  يداـنم  سپ  دـیآیم ،  دورف  ءادـیب  رد  ینایفـس  شترا  ریما  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  هک  تسا  يورم 

زا هک  دربیمن  رد  هب  ملاس  ناج  یـسک  رفن  هس  زج  اهنآ  زا  دربیم و  ورف  ار  اهنآ  نیمز  هاـگنآ  نک .  دوباـن  ار  اـهنیا  ءادـیب  يا  هک :  دـنکیم 
هیلع نینمؤملاریما  زا  ینالوط  یثیدـح  رد  راحب  رد  و   - 12  ( . 815 دنادرگیم (  زاب  تشپ  هب  ار  ناشیاهتروص  دنوادخ  دنتـسه  بلک  هلیبق 
عمج تیاده  لها  يا  دنزیم :  دایرف  ياهدنهد  زاوآ  مد  هدیپس  ماگنه  قرـشم  تمـس  زا  ناضمر  هام  رد  و  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا 
ماما ترـضح  زا  نیدـلا  لامک  رد  و   - 13  ( . 816 دـیوش (  عمج  لطاب  لها  يا  دـنزیم :  گناب  ياهدـنهدزاوآ  قفـش  زا  سپ  و  دـیوش . 

يدیفـس هدنرپ  تروص  هب  هک  تسا  لیئربج  دـنکیم  تعیب  مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص 
هک يزیت  يادـص  اب  هاگنآ  دراذـگیم  سدـقملا  تیب  رب  رگید  ياپ  مارحلا و  هَّللا  تیب  رب  ياپ  کی  سپـس  دـنکیم ،  تعیب  دوشیم و  لزان 
زا راحب  رد  و   - 14 دیرامشم .  دوز  ار  نآ  سپ  دمآ  یهلا  رما  817 ؛ )  ُهُولِْجعَتْسَت ( »  الَف  ِهَّللا  ُْرمَا  یتَا  دز « :  دهاوخ  دایرف  دنونشیم  قیالخ 

ماقم نکر و  نیب  هک  منیبیم  هبنـش  زور  اروشاع  زور  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ییوگ  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  ترـضح 
 ) روج ملظ و  زا  تسا  هدش  رپ  هکنانچ  دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  ادخ ،  يارب  تعیب  دـنزیم :  گناب  شهاگـشیپ  رد  لیئربج  هداتـسیا و 

هیلع مئاق  مان  هب  دومرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  هرارُز  نب  دـیَبُع  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و   - 15  ( . 818
 ، دـش مالعا  امـش  مان  دوشیم :  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  تسا ،  ماقم  تشپ  هک  یلاـح  رد  دـنیآیم  وا  دزن  هاـگنآ  دوشیم ،  هدز  ادـن  مالـسلا 
هک میدینـشیم  ام  هَّللدمحلا ،  تفگ :  نم  هب  هرارز  دیوگ :  يوار  دننکیم .  تعیب  وا  اب  دنریگیم و  ار  شتـسد  سپـس  دیتسه ؟  هچ  رظتنم 
 ( 819 تسین (  یکاب  هارکتسا  نیا  رد  هک  میتسناد  الاح  میتسنادیمن ،  ار  شتهارک  هجو  یلو  درک  دهاوخ  تعیب  هارکا  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق 

گرم و ار  مدرم  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدـمآ  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  باتک  نامه  رد  و   - 16 . 
هچ يارب  دنکیم :  ادن  راتـشک  تّدش  زا  یقداص  يدانم  سپ  دنوشیم .  هدـنهانپ  مرح  هب  مدرم  ماگنه  نآ  رد  هکنیا  ات  دریگیم  ارف  راتـشک 
هک هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  راحب  رد  و   - 17  ( . 820 تسا (  ینالف  امـش  بحاص  دینکیم  راتـشک  لتق و 

یهلا هفیلخ  يدهم  نیا  دـنزیم :  دایرف  ياهدـنهد  زاوآ  نآ  رد  هک  تسه  شرـس  يالاب  يربا  هک  یلاح  رد  دـنکیم  روهظ  يدـهم  دومرف : 
نابز هب  باتفآ ،  زا  تسا  ینابیاس  هک  تسا  دیفـس  يربا  شرـس  يالاب  هدـمآ :  نینچ  يرگید  ربخ  رد  و   ( . 821 دـینک (  يوریپ  وا  زا  تسا 

رپ متس  زا  هکنانچ  دنکیم  رپ  لدع  زا  ار  نیمز  تسا  دمحم  لآ  يدهم  وا  دنکیم :  ادن  دنونـشب  برغ  قرـش و  سنا و  نج و  هک  یحیـصف 
ار وا  ییوگ  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  بوبحم  نب  نسح  تیاور  هب  یناـمعن  تبیغ  رد   - 18  ( . 822 تسا (  هدش 

يارب تمحر و  نینمؤـم  يارب  زاوآ  نآ  دنونـشب و  ار  نآ  کـیدزن  رود و  هـک  دوـشیم  دـنلب  يزاوآ  دـنک .  داـش  ار  مدرم  لد  هـک  مـنیبیم 
یَلَع ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَا  لوا « :  دیآرب ،  بجر  هام  رد  زاوآ  هس  دومرف :  تسیچ ؟  نآ  تیادف  مردام  ردـپ و  مدرک :  ضرع  تسا .  باذـع  نیرفاک 
هدش کیدزن  دشیم ؛ کیدزن  تسیابیم  هچنآ  َنینِمْؤُْملا ؛ »  رَـشْعَم  ای  ُۀَفِزْالا  ِتَفِزَا  مّود « :  ناراکمتـس .  رب  دنوادخ  تنعل  يا  َنیِملاّظلا ؛ » 

نارگمتـس يزادنارب  يارب  دنوادخ  دهد :  زاوآ  ددرگ و  راکـشآ  باتفآ  شیپاشیپ  رد  هک  دوش  هدید  یندب  موس :  نانمؤم .  هورگ  يا  تسا 
فرطرب ناشلد  ياههدـقع  و  دـشخب ،  افـش  ار  نانآ  ياههنیـس  دـنوادخ  و  دـسریم ،  ارف  نینمؤم  جرف  ماگنه  نآ  رد  تخیگنارب .  ار  ینالف 

زا شناردپ  زا  مهن  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  یلّـصفم  ثیدـح  رد  هک  ترـضح :  نآ  مچرپ  ریـشمش و  يادـن   - 19  ( . 823 ددرگ ( 
دوخ هب  دوخ  مچرپ  نآ  دـسر  ارف  شجورخ  ماـگنه  نوچ  هک  تسا  یمچرپ  ار  وا  دومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر 
هبار ادخ  نانمـشد  نک و  مایق  ادخ  ّیلو  يا  دـیوگب :  وا  هب  مچرپ  نآ  دروآ و  قطن  هب  ار  نآ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  و  ددرگ ،  هتـشارفارب 

يدوخ هب  ریشمش  نآ  دسر  مایق  ماگنه  هاگره  هک  ماین  رد  تسا  يریـشمش  وا  يارب  تسه و  تمالع  ود  مچرپ و  ود  وا  يارب  و  ناسر .  لتق 
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يارب رگید  هک  نک  جورخ  ادخ  ّیلو  يا  هک :  دنک  ادن  ار  ترـضح  نآ  و  دروآ ،  قطن  هب  ار  نآ  لج  زع و  دـنوادخ  و  دـیآرب ،  ماین  زا  دوخ 
نمض راحب  رد   - 20  ( . 824 دشکیم (  ار  ادخ  نانمـشد  دـنکیم و  جورخ  سپ  ینیـشنب .  تکاس  ادـخ  نانمـشد  زا  هک  تسین  لالح  وت 

 ، دنیـشنیم ییایقاقا  تخرد  ریز  سپ  هدـمآ :  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـما  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  یعوفرم  ثیدـح 
نم ادخ  هدنب  يا  دـیامرفیم :  ياهتـسشن ؟  اجنیا  ارچ  ادـخ  هدـنب  يا  دـیوگیم :  دـیآیم و  وا  دزن  بلک  هلیبق  زا  يدرم  تروص  هب  لیئربج 

ار وا  ترـضح  نآ  ددنخیم  نوچ  و  ددنخیم ،  لیئربج  سپ  مورب .  مرادن  شوخ  امرگ  نیا  رد  مورب و  هّکم  هب  هک  دسر  ارف  بش  ات  مرظتنم 
 : هک درادیم  هضرع  وا  هب  دنکیم و  مالـس  و  دیامنیم ،  هحفاصم  وا  اب  دریگیم و  ار  وا  تسد  لیئربج  سپ  تسا .  لیئربج  هک  دسانـشیم 

هاگنآ دیآیم .  يوضر  هوک  هب  سپس  دوشیم  راوس  ترـضح  نآ  سپ  دروآیم .  شیارب  دوشیم ،  هتفگ  قارب  نآ  هب  هک  یبسا  و  زیخرب ، 
سپس دناوخیم  مدرم  رب  هک  دنسیونیم  ياهداشگرس  نامرف  وا  يارب  دنیآیم و  مالسلا  ةولصلا و  امهیلع  یلع  ترـضح  دمحم و  ترـضح 

ترـضح نآ  يوس  زا  يدرم  سپ  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دـناهدرک .  عاـمتجا  اـجنآ  رد  مدرم  هک  دوریم  نوریب  هّکم  يوـس  هب 
نآ هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هچنآ  هب  دنکیم  توعد  ار  امش  هدمآ  تسا ،  امـش  هتـساوخ  نیا  مدرم  يا  دنک :  ادن  دزیخاپب و 

 ، متسه نالف  دنزرف  نالف  نم  مدرم  يا  دیامرفیم :  دزیخیمرب و  ترـضح  نآ  دوخ  هاگنآ  دنزیخیمرب .  دوخ  ياج  زا  سپ  دناوخیم .  ارف 
هک دنـشکب ،  ار  وا  هک  دنزیخیم  اپب  ياهّدع  سپ  دناوخیم .  ارف  نآ  هب  ادخ  ربمغیپ  هچنآ  هب  مناوخیم  ار  امـش  میادـخ ،  ربمغیپ  دـنزرف  نم 
 ، مدرم ریاس  زا  هّیقب  هفوک و  لها  زا  رفن  هاجنپ  دـننکیم ،  يریگولج  راک  نیا  زا  دـنزیخیمرب و  ياج  زا  رفن -  دـنچ  دصیـس و  ای  دـصیس - 

چیه دینک ،  هجوت  هک :  ترـضح  نآ  یچراج  يادـن   - 21  ( . 825 دنـشاب (  هدش  عمج  اجنآ  یلبق  رارق  نودب  دنـسانشیمن و  ار  رگیدمه 
قداص هَّللادبعیبا  ترضح  زا  راحب  رد   - 22 تشذگ .  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  ترضح  نآ  تهابـش  رد  هک  درادنرب ،  دوخ  اب  ییاذغ  سک 
ُلوُسَر ٌدَّمَُحم  َو  ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  تداهش ال  هکنیا  رگم  دنامن  ینیمز  چیه  دزیخاپب ،  مالسلا  هیلع  مئاق  یتقو  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع 

اب تفگ :  هک  تسا  تیاور  بلغت  نـب  ناـبا  زا  یناـمعن  خیـش  تـبیغ  رد   - 23  ( . 826 دوـش (  ادـن  نآ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا 
دنوادخ نابا ؛ يا  دومرف :  دوب ،  هتفرگ  ار  متسد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  مدوب و  هّکم  دجسم  رد  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  ترضح 

ییاهریشمش دناهدشن ،  قلخ  اهنآ  دادجا  ناردپ و  زونه  هک  دننادیم  هّکم  لها  دروآ ،  دهاوخ  امش  دجسم  نیا  رد  ار  درم  هدزیـس  دصیس و 
ادن ياهدنهد  زاوآ  دهدیم  روتسد  سپس  هدش ،  هتشون  شبـسن  تاّیـصوصخ و  شردپ و  مان  درم و  نآ  مان  ریـشمش  ره  رب  هک  تسا  اهنآ  رب 

تسا ترـضح  نآ  زا  باتک  نامه  رد  و   - 24  ( . 827 دسرپن (  هنّیب  زا  دنک و  مکح  نامیلـس  دوواد و  تواضق  هب  تسا  يدهم  نیا  دـنک ؛
کیدزن  ( . 828 دهاوخن (  هنّیب  دنک و  تواضق  دوواد  مکح  هب  تسا  يدهم  نیا  دیوگب :  هک  دزیگنارب  نابایب  ره  زا  ار  داب  دـنوادخ  و  هک : 

نآ زا  یتمسق  هک  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  و   - 25 تسا .  هدش  تیاور  نیدلا  لامک  رد  نومـضم  نیمه  هب 
دزیوآیم و هبعک  يالاب  دُربیم و  ار  هبیش  ینب  تسد  هکنیا  دیامنیم  زاغآ  هک  ياهمانرب  نیلوا  هدمآ :  تشذگ  ترضح  نآ  ياول  ثحب  رد 

مالسلا هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  راحب  رد   - 26  ( . 829 دنتسه (  ادخ   [ لاوما ِنادزد [  اهنیا  دنکیم :  ادن  ترـضح  نآ  یچراج 
جح هک  نانآ  دنک :  ادن  ترـضح  نآ  یچراج  هکنیا :  دنکیم  ارجا  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  تلادع  همانرب  نیتسخن  دومرف :  هک  تسا  تیاور 

هدومن مالتسا  ار  دوسالا  رجح  دنراد ،  هدهع  رب  بجاو  فاوط  جح و  هک  یناسک  ات  دنورب  رانک  دنهد  ماجنا  دنهاوخیم  یبحتـسم  فاوط  و 
يا دیوگیم :  دنزیم و  يدایرف  سپ  دتـسیایم  ماقم  نکر و  نیب  و  هدـمآ :  لّضفم  ثیدـح  رد  و   - 27  ( . 830 دـنروآ (  ياجب  فاوط  و 

هب لیم  يور  زا  هدرک ،  هریخذ  نیمز  يور  رب  مروهظ  زا  شیپ  نم  يرای  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  يا  نم ،  ناکیدزن  نابیقن و  هورگ 
اهنآ هب  ترـضح  نآ  يادـن  نیمز  برغم  قرـشم و  رد  دنتـسه  دوـخ  ياـهباوختخر  رب  اـهبارحم و  رد  هک  یلاـح  رد  سپ  دـییآ .  نم  يوـس 

نآ هاگـشیپ  رد  یگمه  هکنیا  ات  درذگیمن  ندز  مهرب  مشچ  کی  زا  شیب  و  دسریم ،  اهنآ  درف  درف  شوگ  هب  ادـص  کی  رد  و  دـسریم ، 
ره سپ  نامـسآ ،  اـت  نیمز  زا  دوشیم  يدومع  دـنکیم  رما  رون  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  سپ  دـنریگیم .  رارق  ماـقم  نکر و  نیب  ترـضح 

ددرگیم لاحشوخ  رون  نآ  هب  نینمؤم  سوفن  و  دوشیم ،  دراو  رون  نآ  زا  شاهناخ  نورد  دیامنیم ،  هدافتسا  نآ  زا  نیمز  يور  رب  ینمؤم 
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اهنآ و  دننکیم ،  حبـص  هداتـسیا  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  سپـس  دننادیمن ،  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  روهظ  اهنآ  هک  یلاح  رد  ، 
یچراج هک :  تسا  باتک  نامه  رد   - 28  ( . 831 ردب (  زور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  باحصا  ددع  هب  دنرفن  هدزیس  دصیس و 

فرط کی  درادیم  تسود  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربق  مه  بحاصم و  ود  سک  ره  هک  دنکیم  ادن  مالـسلا  هیلع  يدهم 
رب ار  ود  نآ  زا  يرازیب  مالـسلا  هـیلع  يدـهم  سپ  اـهنآ .  زا  رازیب  رگید  هتـسد  تـسود و  ياهتــسد  دـنوشیم  هتــسد  ود  مدرم  سپ  دورب ، 
دزن ار  تلزنم  نیا  میتسنادیمن  هک  تقو  نآ  ام  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلآ  يدـهم  يا  دـنیوگیم :  دـنکیم .  هضرع  ناشنایلاوم 
هزات رت و  هکنیا  اب  مییوج  يرازیب  اهنآ  زا  نونکا  ایآ  میتسجن ،  يرازیب  اهنآ  زا  میدوب ،  هدیدن  دش  راکـشآ  هک  یتلیـضف  دـنراد و  وت  ادـخ و 

دناهدروآ نامیا  وت  هب  هک  یناسک  زا  وت و  زا  مسق  ادخ  هب  هکلب  میدـید ؟  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  کشخ  تخرد  ندـش  هدـنز  اهنآ و  ندـب  ندوب 
اب ار  اهراک  نیا  دروآ و  نوریب  ربق  زا  تخیوآ و  راد  هب  ار  اهنآ  هک  یـسک  دـنروآیمن و  نامیا  اـهنآ  هب  هک  یناـسک  زا  مییوجیم و  يرازیب 

كاله كاخ  رب  هدیکـشخ  ياهلخن  دـننام  دزویم و  اهنآ  رب  یهایـس  داب  دـنکیم  رما  مالـسلا  هیلع  يدـهم  سپ  مییوج .  يرازیب  درک  اهنآ 
زاغآ مالسلا  هیلع  يدهم  هک  ياهمانرب  نیتسخن  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ :  باتک  نآ  رد  زین  و   - 29  ( . . . . 832 دنکفایم ( 

هچریـس و یتح  هکنیا  ات  دهد ،  رکذت  دراد  یبلطنایعیـش  زا  یکی  زا  هکنآ  ره  دینک  هجوت  دنکیم :  مالعا  ناهج  رـسارس  رد  هکنیا  دنکیم 
مرکا یبن  زا  هّماع  قیرط  زا  یثیدح  رد  راحب  رد   - 30  ( . . . . 833 كالما (  اههرقن و  اهالط و  هب  دسر  هچ  ات  دننک  ادا  ار  کچوک  لدرخ 

هب يزاین  سک  ره  دنک :  ادن  ياهدنهد  زاوآ  دهد  نامرف  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هکنیا  ات  دومرف . . . :  هک  هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
تیب لؤسم  نزاخ  دزن  دیامرفیم :  مدنمزاین .  نم  دیوگیم :  دزیخیمنرب .  ياج  زا  سک  چیه  رفن  کی  زج  سپ  دـیایب .  دـشاب  هتـشاد  لام 

تیاههماج دیوگیم :  وا  دوریم ،  نزاخ  دزن  درم  نآ  هک  یماگنه  یهدب .  یلام  نم  هب  هک  دنکیم  رما  وت  هب  يدهم  وگب :  وا  هب  ورب  لاملا 
دمحم تما  دارفا  نیرتراکعمط  نم  دـیوگیم :  دوخ  اـب  دوشیم و  نامیـشپ  صخـش  نآ  دزیریم ،  شنماد  هب  ار  اـهلوپ  نوچ  و  ریگرب .  ار 
هرابود میاهداد  هچنآ  ام  دنیوگیم :  وا  هب  دوشیمن و  هتفریذپ  وا  زا  یلو  دنادرگیمرب ،  ار  اهلوپ  هاگنآ  متـسه ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

 ( . 834 میریگیمن ( 

نینمؤم يارب  لوسر و  ادخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تحیصن   - 6

هرابرد هک  یتایاور  مامت  دـنکیم :  تلالد  ینعم  نیا  رب  و  تسا ،  ترـضح  نآ  يارب  اعد  بجوم  عرـش  لقع و  مکح  هب  نیواـنع  نیا  ماـمت 
 ، هدش دراو  قح  هب  مدرم  تیاده  و  دالب ،  تینما  و  ادخ ،  نانمـشد  نتـشک  و  هَّللاۀملک ،  يالعا  ادخ و  نید  يایحا  رد  ترـضح  نآ  شالت 

ياعد رد  زین  و  هاوخریخ .  تسرپرس  يا  وت  رب  مالس  ُحِصاّنلا ؛ ُِّیلَْولا  اَهُّیَا  َْکیَلَع  ُمالّسلَا  هک :  هدمآ  ترـضح  نآ  ترایز  رد  هچنآ  رب  هفاضا 
سپ تسا :  نینچ  ترضح  نآ  فیرـش  تاعیقوت  زا  یکی  رد  و  تسا .  هدمآ  نومـضم  نیمه  هدش  تیاور  بانج  نآ  زا  هک  یترایز  زا  دعب 

رما هب   ] ندـش دراو  هکنانچمه  تسا  ام  يوس  هب  تشگزاب  هک  دـیراذگاو  ام  هب  ار  رما  و  دـیوش ،  میلـست  ام  هب  دـینک و  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت 
هب فارحنا  تسار و  هب  لیامت  و  دیرادرب ،  هدرپ  دییامن و  فشک  هدـنام  هدیـشوپ  امـش  زا  هچنآ  دـینکن  شالت  و  دـش ،  زاغآ  ام  زا  زین  نید ]

دنوادخ مدرک و  یهاوخریخ  تحیصن و  ار  امش  نم  هک  نشور ،  ّتنس  يانبم  رب  یتسود  اب  دیزاس  وخ  دصقم  ار  ام  و  دیشاب ،  هتـشادن  پچ 
تسا یفاک  تترخآ  ایند و  لاح  حالص  يارب  هک  تسا  هتفهن  یفیطل  ياهتمکح  نخس  نیا  رد   ( . 835 تسا (  هاوگ  دهاش و  امش  نم و  رب 

.

واو فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تیالو   - 1
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هب هک  تسا  يروما  نیرتمهم  زا  ام ،  رب  ترضح  نآ  تیالو  زین  و  ترضح ،  نآ  هب  تبـسن  ام  يالو  و  دنوادخ ،  يارب  ترـضح  نآ  تیالو 
نآ تیـالَو  لوا :  عوضوم  دوشیم :  ثحب  عوضوم  هس  اـجنیا  رد  تسا ،  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  هزیگنا  بجوـم و  یعرـش  یلقع و  لـیلد 
ّیلو درادیم  تسود  ار  دـنوادخ  هک  ره  سپ  تسا ،  تـّبحم  ینعم  هـب  واو -  حـتف  هـب  اـجنیا -  رد  تیـالَو  دـنوادخ :  هـب  تبـسن  ترـضح 

َّنِا الَا  نآرق « :  تایآ  زا  تسا  ینعم  نیا  رب  لیلد  دنـشابیم و  لج  زع و  دنوادخ  يایلوا  حلاص ؛ هتـسیاش و  نینمؤم  همه  نیاربانب  تسادخ ، 
تسه و نانآ  رب  یسرت  هن  ادخ  يایلوا  هک  دیشاب  هاگآ  836 ؛ )  َنوُقَّتَی ( »  اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َنُونَزْحَی  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءایلْوَا 

دشاب ءایلوا  ریـسفت  نایب و  َنوُقَّتَی »  اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  هکنیا « :  ربانب  دنتخاس .  هشیپ  يوقت  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  دنوش ،  نیگهودنا  هن 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  تایاور :  زا  و  . 

تـشوگ ناشیاهتروص  رب  هک  یهورگ  سپ  دناهدرک ؟  يریگولج  نم  يایلوا  زا  هک  اهنآ  دنیاجک  دنک :  ادن  يدانم  دوش  تمایق  زور  هاگره 
رد و  دندومن ،  تفلاخم  ینمـشد و  نانآ  اب  دـناهدرک و  ّتیذا  ار  نینمؤم  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دوشیم :  مالعا  هاگنآ  دـنزیخاپب .  تسین 

ترضح زا  بلغت  نب  نابا  تیاور  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 837 دنربب (  منهج  هب  ار  هورگ  نآ  ات  دوشیم  رما  سپ  دندیزرو .  ّربکت  ناشنید 
دزن نمؤم  لاح  اراگدرورپ  تفگ :  دش  هدرب  جارعم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  یتقو  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 

گنج نم  اب  اراکشآ  دنک ،  تناها  ارم  يایلوا  زا  یکی  سک  ره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  يا  دومرف :  دنوادخ  تسا ؟  هنوگچ  وت 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنـس  هب  باتک  نآ  رد  زین  و   ( . 838 مراد (  ار  باتـش  نیرتشیب  مدوخ  يایلوا  يرای  يارب  نم  هدرک و 

و دسرتیمن .  وا  ریغ  زا  دـیوگیمن و  يزیچ  وا  رب  ّقح  زج  و  دـنکیم ،  يرای  ار  وا  تسا ،  دـنوادخ  تسود  نمؤم  دومرف :  هک  تسا  يورم 
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد 

ناتسود زا  یکی  هکنآ  ره  دمحم  يا  دومرف :  نم  هب  درک و  یحو  هچنآ  درک  یحو  نم  هب  باجح  تشپ  زا  درب و  جارعم  هب  ارم  مراگدرورپ 
؟  تسیک وت  ّیلو  نیا  اراگدرورپ  متفگ :  میامن .  گـنج  وا  اـب  دـنک  گـنج  نم  اـب  هک  ره  و  هتفرگ ،  رگنـس  نم  گـنج  هب  دـنک  راوخ  ارم 
رد مییوگیم :  یتسناد  ار  نیا  نوچ   ( . 839 ماهتفرگ (  نامیپ  وا  زا  تیالو  هب  امش  هیرذ  وت و  ّیصو  وت و  يارب  هک  تسا  یـسک  وا  دومرف : 
 ، تسا ام  بهذم  تاّیرورـض  زا  هکلب  تسین  يدـیدرت  ادـخ  نانمـشد  اب  ینمـشد  ضغب و  بوجو  ادـخ و  يایلوا  یتسود  ّتبحم و  بوجو 

رکذ هب  نّمیت -  باب  زا  ام -  یلو  تسا  رتاوتم  لقن :  اّما  و  دشاب .  هتـشادن  نایب  هب  زاین  دیاش  لقع :  اّما  دنراد .  تلالد  نآ  رب  زین  لقن  لقع و 
يورم شّدج  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  یناث  رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحص  دنـس  هب  یفاک  رد   - 1 مینکیم :  افتکا  تیاور  دنچ 

نادیم و نآ  يارب  دیرفآ و  ار  مالسا  دنوادخ  دندومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا 
نم نآ  نارای  راصنا و  اّما  تسا ،  فورعم  یکین و  نآ  ژد  و  تمکح ،  نآ  رون  و  نآرق ،  مالـسا  نادیم  هصرع  داد ؛ رارق  يروای  ژد و  رون و 

لیئربج مدش ،  هدرب  ایند  ِنامسآ  هب  جارعم  رد  یتقو  هک :  دیرادب  تسود  ار  ناشنایعیش  نم و  نادناخ  سپ  میتسه ،  ام  نایعیش  منادناخ و  و 
ّتبحم نیا  هک  درپس ،  تعیدو  هب  ناگتشرف  لد  رد  ار  ناشنایعیش  منادناخ و  ّتبحم  نم و  ّتبحم  دنوادخ  درک ،  یفرعم  نامسآ  لها  هب  ارم 

زع و دـنوادخ  سپ  دومن ،  یفرعم  نیمز  لها  هب  ارم  و  دروآ ،  دورف  نیمز  لها  تمـس  هب  ارم  سپـس  تسا ،  تناما  اهنآ  دزن  تماـیق  زور  اـت 
تمایق زور  ات  ارم  تناما  نم  تّما  نانمؤم  نیاربانب  داد ،  رارق  متّما  نینمؤم  ياهلد  رد  ار  ناشنایعیـش  نم و  نادناخ  ّتبحم  نم و  ّتبحم  لج 
تدابع ار  لج  زع و  دـنوادخ  دـنک -  رپ  ار  اهنارود  همه  هک  شرمع -  مامت  رد  نم  تّما  زا  یـسک  رگا  هک  دیـشاب  هاگآ  دـننکیم ،  ظـفح 

هب زج  ار  شاهنیـس  دنوادخ  دیامن ،  تاقالم  دشاب  هتـشاد  لد  رد  ار  منایعیـش  منادناخ و  ضغب  هک  یلاح  رد  ار  لج  زع و  يادـخ  یلو  دـنک 
جاّرـس و هک  اـم -  باحـصا  زا  یکی  زا  كاحـضلا  نب  بوقعی  زا  دوـخ  دنـس  هب  یفاـک  لوـصا  رد  نینچمه   - 2  ( . 840 دـیاشگن (  قافن 
زا ياهّدـع  نم و  دوب  هریح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا :  هدروآ  نینچ  دوب ، -  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعوبا  ترـضح  رازگتمدـخ 

تیادف مدرک :  ضرع  دمآ ،  نایم  هب  یموق  زا  نخس  میتشگزاب و -  سپـس  دیوگ :  هک  اجنآ  ات  داتـسرف -  يراک  ماجنا  يارب  ار  شناتـسود 
امـش هچنآ  دـنراد و  ار  ام  یتسود  تیالو و  اهنآ  دومرف :  دـنرادن .  اـهنآ  میراد  هک  يداـقتعا  نآ  نوچ  مییوجیم  يرازیب  اـهنآ  زا  اـم  موش 
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امـش هک  تسه  ییاـهزیچ  مه  اـم  دزن  سپ  دوـمرف :  يرآ .  مدرک :  ضرع  دـییوجیم ؟  يرازیب  اـهنآ  زا  امـش  دـنرادن  اـهنآ  دـیراد  هدـیقع 
تسه دنوادخ  دزن  یبلاطم  نینچمه  و  دومرف :  ریخ .  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  مییوجب ؟  يرازیب  امش  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دینادیمن ، 

تـسود ار  اهنآ  سپ  دومرف :  مدرگ .  تنابرق  ادخ  هب  دـنگوس  هن  مدرک :  ضرع  دزادـنیب ؟  رود  ار  ام  دـنوادخ  دـیاب  سپ  تسین  ام  دزن  هک 
رد تسا و  ینالوط  ربخ  نیا   ( . 841 دنراد (  نامیا  زا  مهس  ود  یضعب  مهس و  کی  اهناملسم  زا  یضعب  دییوجن ،  يرازیب  اهنآ  زا  دیرادب و 

مالـسلا هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  روکذـم  باتک  رد  هَّللا  یف  ّبحلا  باب  رد   - 3 تسا .  هدـمآ  یفاک  لوصا  نامیا  تاجرد  باـب 
هار رد  و  دریگ ،  مشخ  ادخ  هار  رد  و  دنک ،  ّتبحم  ادـخ  هار  رد  صخـش ]  ] هکنیا نامیا  ياههریگ  نیرتمکحم  زا  دومرف :  هک  هدـش  تیاور 
هللا یلـص  هَّللالوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  تیاور  روبزم  باتک  زا  باب  نامه  رد  زین  و   - 4  ( . 842 دنک (  عنم  ادخ  هار  رد  و  دـشخبب ،  ادـخ 

و دننادیم ،  رتهب  شلوسر  ادـخ و  دـنتفگ :  باحـصا  تسا ؟  رتمکحم  نامیا  ياههریگ  زا  کیمادـک  دومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع 
هاگنآ داهج .  دنتفگ :  یـضعب  هرمع و  ّجح و  دنتفگ :  یـضعب  و  هزور ،  دـنتفگ :  یخرب  تاکز ،  دـنتفگ :  یـضعب  زامن ،  دـنتفگ :  یـضعب 

ياههریگ نیرتمکحم  اّما  و  تسین ،  اهنیا  یلو  تسه  یتلیضف  دیتفگ  هچنآ  زا  کی  ره  يارب  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر 
هیلع قداص  ترـضح  زا  و   - 5 تسا .  ادخ  نانمـشد  زا  يرازیب  ادخ و  ناتـسود  یتسود  ادـخ و  هار  رد  ضغب  ادـخ و  هار  رد  ّتبحم  نامیا 

زا یتمـسق  اهنیا  میوگیم :   ( . 843 درادن (  نید  دـشاب  هتـشادن  نید  رطاخ  هب  مشخ  نید و  هار  رد  یتسود  سک  ره  تسا :  يورم  مالـسلا 
هچ ره  هک  تسین  يدیدرت  مییوگیم :  دش  نشور  بلطم  نیا  نوچ  و  دراد ،  تلالد  ادخ  ناتسود  ایلوا و  ّتبحم  بوجو  رب  هک  تسا  رابخا 
هب تبسن  ّتبحم  هک  تسا  هتـسیاش  دشاب  رتلماک  نمؤم  هچ  ره  و  دوب ،  دهاوخ  رتدیدش  مه  نامیا  لها  هب  تبـسن  ّتبحم  دشاب  رتلماک  نامیا 
هک تسا  بجاو  نایب  نیا  اب  دراد .  دوجو  نینمؤم  نیب  هک  تسا  یناـمیا  طاـبترا  ببـس  هب  ّتبحم  نیا  هک  اریز  دـشاب ،  رتشیب  رتدـیدش و  وا 

نینمؤم مامت  هب  تبـسن  ّتبحم  زا  رتیوق  رتدـیدش و  تسا  نآ  هلق  تیالو و  هوک  نامیا و  هریگ  لصا و  هک  تنامز  ماـما  هب  تبـسن  وت  ّتبحم 
َو ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِا  ُْلق  هفیرش « :  هیآ  هکنانچ  يرادب  تسود  رتشیب  مه  تدوخ  زا  هکلب  دنزرف و  ردپ و  زا  ار  ترـضح  نآ  دیاب  هکلب  دشاب ، 
َو ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیِلا  َّبَحَا  اـهَنْوَضَْرت  ُنِکاـسَم  َو  اـهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌةَراـِجت  َو  اـهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَا  َو  ْمُُکتَریـشَع  َو  ْمُکُجوْزَا  َو  ْمُُکناوِْـخا  َو  ْمُکُؤاـْنبَا 
نادنواشیوخ و نارسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  هچنانچ  وگب  844 ؛ )  ِهِْرمَِاب ( »  ُهَّللا  َِیتْأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداهِج  َو  ِِهلوُسَر 

داهج وا و  لوسر  ادخ و  زا  ار ،  تسا  امـش  دنیاشوخ  هک  ییاهلزنم  و  دیـسرتیم ،  نآ  يداسک  زا  هک  یتراجت  دـیاهدرک و  عمج  هک  یلاوما 
هک یثیدح  زین  و  دراد ،  تلالد  نآ  رب  دزاس .  يراج  ار  شذفان  یمتح و  رما  دنوادخ  ات  دیـشاب  رظتنم  سپ  دیراد ،  تسود  رتشیب  وا  هار  رد 
ات دروآیمن  نامیا  ياهدنب  چـیه  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  لوقنم  عیارـشلا  للع  زا  نآ  ریغ  مالـسلاراد و  رد 
زا ارم  نادـناخ  و  دـشاب ،  هتـشاد  ّتبحم  رتشیب  شدوخ  ناگتـسب  ترتـع و  زا  نم  ترتـع  هب  و  مشاـب ،  رتـبوبحم  شدوخ  زا  وا  دزن  نم  هکنیا 

ّتبحم هک  تسین  هدیشوپ  هکنیا :  هتکن   ( . 845 دشاب (  رتبوبحم  شدوخ  تاذ  زا  وا  دزن  نم  تاذ  و  درادب ،  تسود  رتشیب  شدوخ  نادـناخ 
هب تبسن  وت  تّبحم  بتارم  تاجرد و  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دراد  يراکـشآ  ياههناشن  راثآ و  یلو  یناسفن ،  تسا  یتّیفیک  یبلق و  تسا  يرما 

یتبیـصم رگا  و  يزروب ،  مامتها  وا  يارب  ندرک  اعد  رد  دوش  بیاغ  ترظن  زا  رگا  هکنیا :  اههناشن  نآ  هلمج  زا  دوشیم ،  هتخانـش  بوبحم 
يرفس هب  دنزرف  نآ  یشاب و  هتشاد  ياهتسراو  يورشوخ  هتسیاش  دنزرف  هاگره  هک  ینیبیمن  رگم  يوش ،  نیگمغ  وا  يارب  دهد  خر  شیارب 

نینمؤـم و زا  و  ینکیم ،  اـعد  شیارب  هتـسویپ  يوریمن و  نوریب  وا  رکف  زا  تزور  بـش و  زا  یتعاـس  چـیه  ینادـن ،  ار  شیاـج  هـک  دورب 
یعّدـم هک  یـسک  يا  نیاربانب  تسا ؟  دـیدش  هقالع  ّتبحم و  رطاخ  هب  زج  راک  نیا  ایآ  دـننک ،  اعد  وا  يارب  هک  ینکیم  اـضاقت  نیحلاـص 
تـصرف دینک و  رایـسب  اعد  شیارب  وا  تبیغ  رد  سپ  ینکن ؟  شومارف  ار  وا  هک  درذگیم  امـش  رب  يزور  ایآ  یتسه  تدوخ  يالوم  ّتبحم 

هتـشاد تیّدج  شـشوک و  ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  رد  هک  تسا  نیا  یـضتقم  ام  یتسود  هکنیا  مود :  عوضوم  دیرامـشب .  تمینغ  ار 
روظنم یلو  تسا ،  حـضاو  ًالماک  رما  نیا  و  تسا ،  هتخیمآ  نانآ  تشرـس  اب  هتفهن و  رـشب  دارفا  داهن  رد  بوبحم  يارب  ندرک  اـعد  میـشاب . 

هب زاین  بلطم  نیا  حیضوت  میرادب .  مدقم  ییاعد  ره  رب  ار  ترـضح  نآ  يارب  ياعد  تسا  مزال  هکنیا :  مینکیم  لابند  اجنیا  رد  ار  يرگید 
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نیموس اههزیگنا  نیا  نیرتلماک  نیرتمهم و  یکین .  عفن و  تّذل و  تسا :  زیچ  هس  ّتبحم  بابسا  اههزیگنا و  میروآیم :  هک  دراد  ياهمّدقم 
هک تسا  نیا  ریخ  یکین و  زا  روـظنم  ددرگیمرب .  ببـس  نیا  هب  مه  مود  لوا و  ببـس  ود  نآ  تفگ :  ناوـتیم  هکلب   ( ، 846 تسا (  اهنآ 
عبط يور  زا  تسا  ریخ  یکین و  هیام  یصخش  ای  يزیچ  دوجو  دنادب  ناسنا  هاگره  هک  دشاب ،  کین  ریخ و  هوجو  زا  یهجو  هب  يزیچ  دوجو 

رتداـیز وا  هب  تبـسن  ناـسنا  ّتبحم  هقـالع و  دـشاب  رتـشیب  شریخ  هچ  ره  و  دـسرن ،  وا  هب  ریخ  نآ  زا  هـک  دـنچ  ره  درادیم  تـسود  ار  نآ 
ياـههزیگنا ماـمت  هک  نادـب  یتـسناد  ار  همّدـقم  نیا  هک  لاـح  وا .  دوجو  ياـهریخ  تخانـش  تفرعم و  تاـجرد  بسح  رب  هتبلا  ددرگیم ، 

رتنیریـش و نمؤم  يارب  تّذـل  مادـک  تّذـل :  اما  تسا .  عمج  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  تّجح  ترـضح  ام  يـالوم  دوجو  رد  ّتبحم  بجوم 
هک تسا  دایز  يردـق  هب  نآ  ینطاب  يرهاظ و  ياهتّذـل  هک  تسا ، ؟  وا  لاصو  هب  فّرـشت  ترـضح و  نآ  كرابم  لامج  تراـیز  زا  رتـالاب 

تسا هدمآ  ینامعن  تبیغ  رد  یثیدح  رد  هکنانچ  دیشکیم -  هآ  شرادید  ِقوش  يور  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل  مرامشب ،  مناوتیمن 
 ، دسریم قیالخ  هب  ترضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  اههرهب  عفانم و  مامت  یتسناد  باتک  موس  شخب  رد  هک  روطنامه  عفن :  اّما  و   ( . 847 - ) 

ُنِـساحَْملا ِهیف  ْتَعِمُج  ْدََـقل  یبرع :  هب  دـناهتفگ  شوخ  هچ  و  تسا ،  ترـضح  نآ  روهظ  رب  فقوتم  هک  یـصوصخم  راثآ  عفانم و  رب  هفاضا 
هچنآ يراد ] یـسیع  مد  یـسوم  فک  فسوی  خر   : ] دناهدورـس یـسراف  هب  و  تسا .  هدـیدرگ  عمج  وا  رد  اهیبوخ  همه  هک  یتسار  هب  اهُّلُک ؛

 ، مینک كرد  ار  اهنآ  هکنیا  زا  تسا  رتنییاپ  ام  ياههشیدـنا  هاتوک و  ام  ياهلقع  شدوجو :  تاریخ  اّما  يراد و  اهنت  وت  دـنراد  همه  نابوخ 
شتفرعم هک  ره  دباییمرد ،  ار  بلطم  دوخ  مهـس  هزادنا  هب  ینمؤم  ره  مهف و  ردق  هب  سک  ره  یلو  میاهدشن ،  هداد  ملع  زا  یکدـنا  زج  هک 

لامک زا  اعد  رد  شـشوک  مامتها و  هک  اریز  تسا ،  رتمهم  وا  رظن  رد  ندرک  اعد  دشاب ،  رتشیب  بانج  نآ  فیرـش  دوجو  تاریخ  هب  تبـسن 
مهیلع همئا  مامتها  تّدـش  هوجو  زا  یکی  نیا  دوشیم و  لصاح  تفرعم  لاـمک  زا  ّتبحم  لاـمک  و  دریگیم ،  همـشچرس  یتسود  ّتبحم و 
شخب لوا  رد  مه  رگید  هوجو  زا  یضعب  دشابیم ،  دنوادخ  هاگرد  زا  شجرف  لیجعت  تساوخرد  بانج و  نآ  يارب  ندرک  اعد  رد  مالسلا 

رد ام  ششوک  مامتها و  بجوم  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ام  يالو  ّتبحم و  یتسود و  هکنیا :  هجیتن  دمآ .  دهاوخ  يرتشیب  حیـضوت  اب  متفه 
اعد بانج  نآ  يارب  تسا  مزال  تسا  اـم  هب  طوبرم  هچنآ  ناـمدوخ و  يارب  ندرک  اـعد  زا  رتشیپ  رتشیب و  هک  دـشابیم ،  شجَرَف  يارب  اـعد 

یتسرپرـس ءالیتسا و  هطلـس و  ینعم  هب  واو  رـسک  هب  اجنیا  رد  تیالو  ام :  رب  ترـضح  نآ  تیالِو  موس :  عوضوم  یلاعت .  هَّللا  ءاـش  نِا  مینک 
هب تبـسن  ربماـیپ  ْمِهِـسُْفنَا ؛ »  ْنِم  َنینِمْؤُْملاـِب  یلْوَا  ُِّیبَّنلَا  هفیرـش « :  هیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  اـم  رب  ترـضح  نآ  تیـالو  زا  روظنم  و  تسا ، 
 ، میدروآ هدنب  رب  اقآ  ّقح  رد  موس  شخب  رد  ار  یثیدح  هکنانچ  هدش ،  حیرصت  نآ  هب  تسا .  رتراوازس  ناشدوخ  هب  تبسن  نانآ  زا  نانمؤم 

یلوا رتهتسیاش و  ام  دوخ  زا  تسا ،  ام  هب  قلعتم  هچنآ  مامت  رد  ترـضح  نآ  هک  میـشاب  هتـشاد  رواب  نیقی و  هاگره  و  دوش .  هعجارم  اجنادب 
مّدـقم مینادـب و  رتهتـسیاش  یلوا و  ار  ترـضح  نآ  تسا  ام  هقـالع  دروم  هک  ییاـهزیچ  همه  رد  هک  تسناد  میهاوخ  مزـال  دوخ  رب  تسا ، 

َو یجئاوَح  َو  یتَِبلَط  َمامَا  ْمُکُمِّدَـقُم  َو  میناوخیم :  هک  دـشاب  روظنم  ینعم  نیمه  هعماـج  تراـیز  تراـبع  رد  هک  دراد  لاـمتحا  و  میرادـب . 
ترـضح نآ  تیـالِو  سپ  مرادیم .  مَّدـقم  مدوخ ،  ياهمیمـصت  اـهزاین و  اههتـساوخ و  رب  ار  امـش  و  يروـُُما ؛ َو  ِیلاوْـحَا  ِّلُـک  یف  یتَداِرا 
نیرتمهم زا  و  تشذـگ ،  ینعم  نیا  رب  تلالد  زین  يوبن  ثیدـح  رد  و  میرادـب ،  مّدـقم  ار  بانج  نآ  روما  مامت  رد  ام  هک  تسا  نیا  بجوم 

هقالع دروم  هک  ره  دوخ و  رب  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  دـشابیم ،  راکزیهرپ  ره  حالـس  ریخ و  ره  دـیلک  هک  تسا  اعد  روما 
 . میدومن نایب  يوق  لیالد  یفاک  ّدح  هب  عوضوم  هس  نیا  رد  و  مینادب .  رتراوازس  تیفاع  جَرَف و  يارب  ياعد  رد  تسام 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  لاصو   - 2

ناشیا جئاوح  نیرتمهم  نانآ و  ياهاعد  نیرتشیب  هک  تسا ،  نافراع  هتـساوخ  تیاهن  و  ناقاتـشم ،  يوزرآ  نیرخآ  ناتـسود و  جـئاوح  ّمها 
َو يداُؤف  دـناهتفگ :  شوخ  هچ  دـنزیم .  رود  فیرـشلا  هجرف  هَّللا  لّجع  نسحلا  نب  تّجح  ناـمز  ماـما  لاـصو  رد  لـیجعت  هلئـسم  نوماریپ 
لد و ِدـْلُْخلا  ِۀَّنَج  َْوا  ِسْوَدْرِْفلا  ِیف  ُْتنُک  َْول  َو  ُمُکارَا  یّتَـح  َْشیَْعلا  ُّذـُلَا  ُتَْسل  َو  يدـْنِع  ْمُکُرْکِذ  َو  یحوُر  ْمُکَدـْنِع  َو  ُمُْکیَلَع  ِنافَـسْأَی  یفْرَط 
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ره منیبب ،  ار  امش  هکنیا  ات  مربیمن  تّذل  یگدنز  زا  نم  تسا .  نم  دزن  امش  دای  امـش و  شیپ  ملد  ناج و  و  تسا ،  رابفـسا  امـش  رب  ماهدید 
دای لاصو و  نامز  هب  قایتشا  رد  هلجعاب  هدیـسر و  رطاخ  هب  هک  یندناوخ  نیون  تایبا  زا  و  مشاب .  نادیواج  تشهب  ای  سودرف  رد  هک  دـنچ 
 - اعَّدَوَف 2 ِلیحَّرلِاب  يرْمُع  َنَذآ  َو  اعَرْـسَاَف  ِقارِْفلا  ِیف  یبابَـش  ّیلَوت   - 1 تسا :  تایبا  نیا  ماهتـشون  ار  اهنآ  لاـح ،  ره  رد  میـالوم  ندروآ 
ْنَم َْریَخ  ای  َو  یّلَص  ْنَم  َْریَخ  ای  َو  ینُْملا  َۀَیاَغ  ای  َکیف  یقْوَش  َّدَتْشا  ِدَق  اعِّتَمَتُم 3 -  هِراکِْذت  يوِس  ٍءیَِشب  نُکَا  َْمل  َو  ًارْهَد  ِلْصَْولا  ِقْوَِشب  ُتییَح 

ًایکاب ًابیرَغ  اَبِیئَک  ینَتْکََرتِْذا  يوَّنلا  ِیف  يْربَص  َلاط  ْدَق  َو  یعَـس 5 -  ْنَم  َْریَخ  ای  َو  یَّبل  ْنَم  َْریَخ  ای  َو  ٍلئوم  َْریَخ  ای  َو  ٍدوُصْقَم  َْریَخ  ای  َو  اعَد 4 - 
یلاْعلا َِکباب  يوس  ْدـجَا  ْمَلَف  ِكُولُْملا  ِباْوبَاـِب  ُتْرَظَن  اعِّدَـصَتَی 7 -  ْنَا  َداـک  یْبلَقَف  یْنثِغَا  یتَحار  َو  یْبلَق  َْحَور  اـی  یتَجْهُم  اـیَف  اعِّجَوَتُم 6 - 

ُْهنِم َراص  ْدََقل  ُهَّنِاَف  َكادـَن  ْنِم  ٍْضیَفب  یْنثِغَا  اعِـضْوَم 9 -  َكِءاِنف  یف  ِّالا  َراتْخا  امَف  اخَّسلا  َو  ُلْدَْـعلا  َو  ُفوُْرعَْملا  َلََزن  ْذِا  َو  اعَْزفَم 8 -  َو  ًاذالَم 
َو اهُعیمَج  ُلابِْجلا  َّكَْدنِا  َكالَْول  َو  اعَجْضَم 11 -  ِساّنِلل  ِضْرَْالا  ُنوُُطب  َراص  َو  ْمهّلُک  ِْقلَْخلِاب  ُضْرَْالا  َخاس  َكالْوَلَف  اعَْرتُم 10 -  ُرْحَْبلا  َو  ُّرْبلا 

ٌّریَن َو ال  ٌسْمَش  ْتَقَرْـشَا  َو ال  اعَْنیَا 13 -  َكُدوُجُو  الَْول  ٌرَجَـش  َو ال  ٌۀَّبَح  َكالَْول  ِضْرَْالا  ِیف  ْتَتَبَن  اـم  َو  اعَزْعََزت 12 -  ِءامَّسلا  ُناکْرَا  َكالَْول 
ْمُکِْریَِغب ِةاّجنلِاب  ٍجان  زاف  ام  َو  اعَّفَُلم 15 -  ًابَوث  لُّذلا  اَْنیَلَع  َناک  َو  ًۀَمْعُط  َكالَْول  ُءادْعَْالا  اَنَرَّیَـص  َو  اعَْـصمَا 14 -  ُقْرَْبلا  َال  َو  ٌْنیَع  ْتَعَبَن  َو ال  اَدب 

ِحْدَم َو  یِحْدَم  ْنَع  َْتَیلاعَت  اعَّیَـضَتأ 17 -  ْنَا  َْلبَق  ًاعیرَـس  یْنثِغَا  یَتبْرُک  َو  یّمَه  َلاط  یبیبَح  یبیبَح  اعَْکلَا 16 -  َناک  ْمُکْریَغ  ْنِم  اـهَّمَا  ْنَم  َو 
قوـش هب  نم   - 2 دـمآ .  رـس  هب  راظتنا  رد  رمع  تشذـگ و  تعرـس  هب  قارف  رد  میناوج  اعفْرَا 1 -  َْتنُک  ْدَـق  َكاْیلَع  یف  َلیق  ام  َو  ِقیـالَْخلا 

وت هب  تبسن  مقوش  ناگدننک  اعد  نارازگزامن و  نیرتهب  يا  وزرآ ،  ياهتنم  يا   - 3 ماهدربن .  تّذل  يزیچ  زا  وا  دای  زج  هب  متسیز و  لاصو 
رد مربص  هساـک   - 5 ناگدـننک .  یعـس  نایوگ و  هیبلت  نیرتهب  يا  و  ناگدـنهد -  هاـنپ  نیرتهب  اـهدوصقم و  نیرتهب  يا   - 4 تسا .  دیدش 

مداـیرف هب  مناور  تحار  يا  مناـج و  حور و  يا   - 6 ياهتخاس .  میاهر  دـنمدرد  نایرگ و  بیرغ و  كانهودـنا و  هک  دـش  زیربل  وت  يرود 
نآ زا   - 8 مدـیدن .  یهاگهانپ  وت  يالاو  هناتـسآ  زج  مدرک  هاگن  هک  یناتـسآ  ره  هب   - 7 دوـش .  بآ  هصغ  زا  ملد  تسا  کـیدزن  هک  سرب 
ارم دوخ  شـشخب  ضیف  زا   - 9 تسا .  هتفرگن  یلزنم  اج و  وت  هاگرد  زج  هدمآ -  دـیدپ  ناهج  رد  تواخـس  لدـع و  فورعم و  هک  يزور 
لد و  دربیم -  ورف  دوـخ  رد  ار  همه  نیمز  يدوـبن  وـت  رگا   - 10 تسا .  هتفای  توارط  نآ  هب  اـیرد  یکـشخ و  زا  ملاـع  همه  هک  هد -  هاـنپ 

لزلزتم نامـسآ  ناـکرا  يدوبن  وت  رگا  و  دـشیم -  هدیـشاپ  مه  زا  اـههوک  ماـمت  يدوبن  وت  رگا  و   - 11 دـشیم .  نامدرم  هاگباوخ  كاخ 
رون ناگراتس  دیشروخ و  و   - 13 تفاییمن .  یباداش  یتخرد  چیه  و  دییوریمن -  نیمز  زا  یهایگ  چـیه  يدوبن  وت  رگا   - 12 تشگیم . 

سابل و  دـنتخاسیم -  دوخ  همعط  ار  اـم  نانمـشد  يدوبن  وت  رگا  و   - 14 دزیمن .  یقرب  دیـشوجیمن و  ياهمـشچ  چیه  و  دندناشفایمن - 
 - 16 تسا .  هلبا  دهاوخ  تاجن  امـش  ریغ  زا  هک  ره  و  هتفاین -  تاجن  امـش  ریغ  هب  سک  چـیه   - 15 دشیم .  هدناشوپ  ام  رب  تلذـم  گنن و 
 - مییوگ وت  حدـم  هک  ینآ  زا  رتالاب  وت   - 17 منامباو .  هکنآ  زا  شیپ  سرب  مدایرف  هب  دوز  دـش -  ینالوط  میتحاراـن  هصغ و  نم  بیبح  يا 

 . يرترب وت  دوش  هتفگ  وت  يانث  رد  هچ  ره 

ءاه فرح 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  ّمه   - 1

میوشیم و بکترم  ام  هک  یناهانگ  مدرم و  ياـهلد  نداـتفا  دـیدرت  هب  مالـسا و  لـها  یناوتاـن  فعـض و  رطاـخ  هب  باـنج  نآ  هودـنا  ّمه و 
يارب اعد  موزل  بجوم  هک  دوشیم ،  مولعم  ترـضح  نآ  تاـعیقوت  یـضعب  زا  رما  نیا  هکناـنچ  دـشابیم .  میراد  یـصاعم  رب  هک  يرارـصا 
تـسا یتیاور  تسا ،  ّتبحم  لها  شور  هکنیا  رب  هوالع  بلطم ،  نیا  رب  لیلد  دشابیم .  ّماع  ّصاخ و  رب  راوگرزب  نآ  هودنا  ندش  فرطرب 

 . مینکیمن هداعا  رگید  میدروآ ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شخب  نیمه  رد  فلا  فرح  لوا  رد  هک 

قافن قاقش و  رفک و  ياهانب  مده   - 2
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ار نآ  بوجو  تیـالو ،  ثحب  رد  هک  تسا  نانمـشد  ضغب  مزاول  زا  هک  اریز  دـشابیم .  ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اـعد  تاـبجوم  هلمج  زا 
ناشکرـس و رفک و  لها  ياهانب  يزاس  ناریو  بیرخت و  روتـسد  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  یلوم  هکنیا  رب  لـیلد  میتشاد .  ناـیب 

هدمآ تسا -  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هبدن -  ياعد  رد   - 1 هلمج :  زا  تسا .  تیاور  اعد و  دنچ  دنکیم ،  رداص  ار  ناقفانم 
هکنآ زا  سپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لّضفم ،  تیاور  هب   - 2 قافن .  كرـش و  ياهانب  هدننک  ناریو  تساجک  : 

نتـشک زا  سپ  هیلع  هَّللاۀـنعل  هیواعم  نب  دـیزی  هک  يدجـسم  و  دـیآیم ،  نآ  دجـسم  هفوک و  هب  دراذـگیم ،  اپ  ریز  ار  نیمز  برغ  قرش و 
 ) نوعلم تسا  نوعلم  دزاسب  ار  نآ  هک  ره  تسین  ادخ  يارب  هک  يدجـسم  زین  و  دزاسیم ،  ناریو  هدرک  انب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح 

هیلع نامزلا  بحاـص  اـم  يـالوم  زا  ینیرحب  مشاـه  دّیـس  هّجحملا  باـتک  رد  هک  يزاوها  راـیزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  تیاور   - 3  ( . 848
ناشلاعفا هیبش  ناشنانخس  هک  هعیـش  صاوخ  زج  دوبن -  رگیدکی  يارب  امـش  رافغتـسا  رگا  رایزهم  دنزرف  يا  تسا :  هدمآ  هدش  لقن  مالـسلا 

هاگآ ربخ  زا  ار  وت  اـیآ  درک -  زارد  ار  شتـسد  و  راـیزهم -  دـنزرف  يا  دومرف :  سپـس  دـشیم .  كـاله  تسا  نیمز  يور  هک  ره  تسا - 
دهاوخ مایق  هزاجا  نم  هب  دنوادخ  دوش ،  تعیب  ینایفس  اب  و  دتفیب ،  هار  ینامی  و  دنک ،  تکرح  یبرغم  و  دنیـشنب ،  كدوک  هاگره  مزاسن ؟ 
ساسا رب  مزاسیم و  مدهنم  ار  نآ  دجـسم  میآیم و  هفوک  هب  هاگنآ  منکیم ،  جورخ  درم  هدزیـس  دصیـس و  اب  هورم  افـص و  نیب  سپ  داد ، 
ياجب ار  مالـسإلاۀَّجَح  مدرم  اب  و  منکیم ،  ناریو  زین  تسه  نآ  نوماریپ  ناراّبج  ياهنامتخاس  زا  هچنآ  و  میامنیم ،  اـنب  نآ  نیتسخن  ياـنب 

و مروآیم ،  نوریب  هزاـت  ار  ود -  نآ  ینعی  تسا -  نآ  رد  هچنآ  منکیم و  بارخ  ار  هرجح  سپ  موریم ،  هنیدـم )  برثی (  هب  مروآیم و 
هاگنآ دهدیم ،  گرب  اهنآ  ریز  زا  کشخ  بوچ  ود  نآ  سپ  دنزیوآ ،  راد  هب  ار  اهنآ  کشخ  بوچ  ود  رب  عیقب  تمس  رد  مهدیم  روتسد 

اهنیا ریگب  نیمز و  يا  ربب  ورف  دنزیم :  گناب  نامـسآ  يوس  زا  ياهدنهد  زاوآ  هک  دندرگیم ،  راچد  لوا  هنتف  زا  رتدـیدش  ياهنتف  هب  مدرم 
هچ نآ  زا  سپ  نم ،  ياقآ  يا  متفگ :  دـشاب .  هدرک  صلاخ  نامیا  يارب  ار  شلد  هک  ینمؤم  زج  دـنامیمن  یقاـب  نیمز  يور  رب  سپـس  ار . 

ْمُکانْدَدـْمَا َو  ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  اـنْدَدَر  َُّمث  درک « :  توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  تعجر .  تعجر  تشگزاـب ،  تشگزاـب  دوـمرف :  دوـشیم ؟ 
ار امـش  دادعت  و  مییامن ،  ددـم  ینارـسپ  لاوما و  هب  میهد و  هبلغ  نانآ  رب  ار  امـش  سپـس  849 ؛ )  ًاریِفَن ( »  َرَثْکَا  ْمُکاـْنلَعَج  َو  َنیَنب  َو  ٍلاْومَاـِب 

بارخ ار  مارحلادجسم  دزیخاپب  مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ریـصبوبا ،  تیاور  هب  راحب  رد   - 4 میزاس .  رتشیب 
ترـضح نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد   - 5  ( . 850 دـنادرگزاب (  هدوب  نآ  رد  هک  ییاج  هب  ار  ماقم  و  دروآرد ،  شقباس  عضو  هب  ات  دـنکیم 

هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسرلا  دجسم  دنادرگزاب و  شدوخ  یلصا  هیاپ  هب  ات  درک  دهاوخ  بارخ  ار  مارحلادجسم  مالسلا  هیلع  مئاق  هک :  هدمآ 
رد و   - 6  ( . 851 درادیماپب (  ساسا  نامه  رب  دـنادرگیمرب و  دوخ  عضوم  هب  ار  هبعک  هناخ  دـنادرگزاب و  شدوخ  لـصا  هب  زین  ار  ملـسو 
زا هک  درک  دای  هفوک  دجسم  زا  ینانخس  نمـض  هک :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  باتک  نامه 

ناسآ ار  تندرک  بارخ  هکنآ  لاـح  هب  ياو  دزاـس و  مدـهنم  ار  وت  هکنآ  لاـح  هب  ياو  دومرف :  دوب ،  هدـش  هتخاـس  لِـگ  تشخ و  لاـفس و 
مئاق تاهدننک  مدهنم  اب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دهد ،  رییغت  ار  حون  هلبق  هک  دنک  انب  ار  وت  رجآ )  هدش (  هتخپ  اب  هکنآ  رب  ياو  و  دـیامن ، 
هدرک رـصتخم  ار  نآ  هک  یثیدح  نمـض  ریـصبوبا  زا  باتک  نامه  رد  و   - 7  ( . 852 دنتـسه (  تما  نابوخ  نانآ  هک  دشاب  هدوب  منادـناخ 

ار اهنآ  دسرب و  اهنآ  ساسا  هب  ات  ددرگ  مدـهنم  هناگراهچ  دـجاسم  دـهدیم  روتـسد  و  دوش ،  هفوک  دراو  دزیخاپب  مئاق  هاگره  تسا :  هتفگ 
نامه هب  دربیم ،  نیب  زا  ار  اههقبط )  ای  اهیدـنلب (  هداد و  تعـسو  ار  دـجاسم  مامت  و  تخاس ،  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناـبیاس  دـننام 

دش دهاوخ  عارذ  تصش  هک  دهدیم  تعسو  ار  اههار  گرزب  و  دهدیم ،  رارق  هدوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  رد  هک  یبیترت 
هک ار  ینادوان  بالضاف و  نکلاب و  ره  و  مدرم ،  روبع  هار  تمس  هب  هک  يذفنم  ره  و  دنکیم ،  بارخ  دشاب  هار  رس  رب  هک  يدجسم  ره  و  ، 
وا نامز  رد  زور  کی  هک  اجنآ  ات  دهدیم ،  ندیخرچ  دـنُک  روتـسد  وا  نامز  رد  ار  کلف  دـنوادخ  و  ددـنبیم ،  تسا  یمومع  هار  فرط  هب 

ناشکرس هک  درذگیمن  يدنچ  سپـس  دوشیم .  امـش  ياهلاس  زا  لاس  هد  نوچمه  لاس  کی  هام و  هد  دننام  هام  کی  و  زور ،  هد  نوچمه 
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ار یلاوم  زا  یکی  ترضح  نآ  سپ  تسا ،  نامثع  ای  نامثع  ای  ناشراعش  رفن  رازه  هد  دننکیم ،  جورخ  هرکـسدلا  ۀلیمر  رد   ( 853 یلاوم ( 
 . دراذـگیمن یقاب  ار  نانآ  زا  يدـحا  دـشکیم و  ار  اهنآ  دوریم و  ناـشیوس  هب  وا  هاـگنآ  دـهدیم ،  وا  هب  ار  شریـشمش  دـناوخیم و  ارف 
هب سپـس  دیامنیم .  حتف  ار  نآ  سپ  هدرکن ،  حـتف  ار  نآ  وا  زا  شیپ  سک  چـیه  هک  تسا  يرهـش  نآ  دوریم و  هاش  لباک  يوس  هب  هاگنآ 

 ( . 854 دزاسیم (  هراوآ  ار  برع  لئابق  زا  هلیبق  داتفه  دوب و  دهاوخ  نآ  رد  شلزنم  هک  دیآیم  دورف  نآ  رد  دوشیم و  ناور  هفوک  يوس 

ناگدنب تیاده   - 3

دشابیم ترضح  نآ  يارب  اعد  بجوم  هک  تسا  یقوقح  نیرتمیظع  زا  راوتسا ،  شور  حیحـص و  هار  هب  ادخ  ناگدنب  ییامنهار  تیاده و 
رفعجوبا ترـضح  زا  راحب  لوا  دّلجم  رد  هک  یثیدح  رد  هکنانچ  تسا ،  ناگدنب  ندرک  هدـنز  ءایحا و  عاونا  نیرتمهم  زا  رما  نیا  هک  اریز  . 

ربمغیپ زا  ًالـسرم  یلائللا  یلاوع  باتک  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 855 تسا (  هتشگ  حیرصت  ینعم  نیا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب 
دوخ هدرب  ار  وا  هدش و  وا  ندرگ  کلام  دزومایب  یصخش  هب  هلئسم  کی  سک  ره  دومرف :  هک  تسا  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا 

رد هچنآ  زا  میوـگیم :   ( . 856 دـنکیم (  یهن  رما و  وا  هب  یلو  هن ،  دومرف :  دـشورفیم ؟  ار  وا  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  دـنتفگ :  تسا .  هتخاـس 
رب هفاضا  تسا ،  نامزلا  بحاص  ترـضح  رون  وترپ  زا  نامیا  لها  مامت  تیادـه  هک  یتسناد  میدروآ  هجرف  هَّللا  لجع  رـصع  ماـما  رون  ثحب 

ندرک اعد  نیاربانب  تسا .  هدـمآ  بانج  نآ  تاعیقوت  رد  لامکا  راحب و  جاجتحا و  رد  هک  هتخومآ  مدرم  هب  ماـکحا  فلتخم  عاونا  زا  هچنآ 
 . دشابیم مزال  وا  قح  يادا  رطاخ  هب  ترضح  نآ  يارب 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  نارجه   - 4

تبیغ نامز  رد  راشف  نیا  لمحت  ربص و  يارب  يور  نیمه  زا  تسا ،  بانج  نآ  صلخم  ناتـسود  يارب  راشف  هجنکـش و  عاونا  نیرتدیدش  زا 
تیّدج هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  دروآ .  میهاوخ  متـشه  شخب  رد  تسا ،  دراو  باب  نیا  رد  هک  یتایاور  دناهدومرف .  هدعو  رایـسب  شاداپ  ، 

هچنآ زا  نمؤم  لد  هک :  تسه  ثیداحا  زا  یضعب  رد  و  تسا .  نادنمدرخ  يرطف  یتحاران ،  باذع و  ندش  فرطرب  يارب  اعد  رد  مامتها  و 
َنِم َّدَتْشا  َو  یمَد  َو  یمَْحل  ِقارِْفلا  َنِم  ََباَذ  ْدَق  هدورس :  شوخ  ینعم  نیا  بسانم  ناتـسود  زا  یکی  دوشیم .  بآ  دنیبیم ،  تبیغ  نامز  رد 

قوش زا  و  دـش ،  بآ  قارف  زا  منوخ  تشوگ و  یمَدَـع  يدوُجُو  َْتَیل  اـی  ُِربْـصَا  ْمَک  یمَد  َو  یْعمَدـِب  یتَّصُغ  ُبَرْـشَا  ْمَک  یَملأ  ْمُْکَیِلا  ِقوَّشلا 
یتایبا هلمج  زا  و  مدشیم .  تسین  شاک  يا  منک  ربص  یک  ات  مروخب ،  نوخ  کشا و  اب  ار  ماهصغ  هودنا و  ردقچ  دـش .  دـیدش  مدرد  امش 

ای َكرجِه  ْنِم  تسا :  نینچ  نارجه  درد  زا  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هب  باطخ  رد  داتفا  مرطاخ  هب  اهرحس  نیا  زا  یضعب  رد  هک 
ای ْمُقَف  َنیّبِحُْملا  یَلَع  اشَف  ُروَْجلَا  ِبابْحَِالل  امَف  يدِْعلا  َنِم  َْتفِخ  َْوا  اْنُبت  اْنُبتَف  اِنْبنَِذل  َْتبِغ  ْنِا  ِبایطَْالا  َْنبای  ََّیِلا  ًارَظَن  ْرُْظنُا  باَذ  ْدَق  یْبلَق  ُبیبَح 

ياهدش بیاغ  ام  ناهانگ  رطاخ  هب  رگا  نک .  هاگن  نم  هب  ناکاپ  دنزرف  يا  دش ،  بآ  ملد  بیبح  يا  وت  نارجه  زا  ِبابْرَْالا  ِّبَر  ِْرمَِاب  ًامِقَْتنُم 
نامرف هب  هدنریگ  ماقتنا  يا  زیخاپب ،  تفای  عویش  ناتسود  رب  متس  دننک ؟  هچ  ناتسود  سپ  یناسرت  نانمـشد  زا  ای  مینکیم ،  هبوت  هبوت ،  هک 

 . همه راگدرورپ 

ءای فرح 

ام رب  ترضح  نآ  تمعن )  دَی (   - 1

َو ًاّیِدَی  يْدنِع  َُهل  َّنِاَف  ٍِحلاِصب  ّاِلا  َنامعّنلا  َرُکْذَا  َْنل  َو  دیوگیم :  رعاش  تسا .  دایز  رایـسب  یبرع  نابز  رد  تمعن  ینعم  هب  دـی  هملک  لامعتـسا 
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لثم دشابیم ،  دـی »  عمج «  ریمأ »  نزو «  رب  ّيِدَـی »  و «  تسا .  اهتمعن  اهناسحا و  نم  رب  ار  وا  هک  منکن ،  دای  یکین  هب  زج  ار  نامعن  امُْعنَا و 
نامزلا بحاص  یلوم  دوجو  تکرب  هب  اهتمعن  ماـمت  نوچ  و   ( . 857 تسا (  هتفگ  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  خیـش  هکنانچ  دبع ،  عمج  دیبع 
هطساو رکش  نوچ  میروآ .  ياجب  نآ  دننام  ندرک و  اعد  اب  ار  شترضح  دوجو  هنارکـش  تسا  مزال  ام  رب  دسریم ،  ام  هب  هیلع  هَّللا  تاولص 

نیمه زا  نون  فرح  رد  باتک و  موس  شخب  رد  هدـمآ -  تایاور  رد  ینعم  نیا  هکنانچ  تسا -  بجاو  تمعن  بحاص  رکـش  دـننام  تمعن 
جیارخ و رد  هک  یثیدح  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دمآ .  دهاوخ  يرتشیب  حیضوت  هَّللا  ءاش  نا  زین  مجنپ  شخب  رد  میدروآ ،  یبلاطم  زین  شخب 
ِِهب َلَـمْکَا  َو  ْمَُهلوُقُع  ِِهب  عَمَجَف  ِداـبِْعلا  ُِسُؤر  یلَع  ُهَدَـی  َعَضَو  اـنُمئاق  َماـق  اذِا  َلاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعجیبا  نع  میرواـیب :  هدـش  تیاور  راـحب 

عمج ناشیاهلقع  نآ  هلیسو  هب  سپ  دهنیم  ناگدنب  رس  رب  ار  دوخ  تسد  دزیخاپب  ام  مئاق  نوچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  ْمُهقالْخَا ؛
مامت رس  رب  اسآهزجعم  روط  هب  هک  تسا  يرهاظ  تسد  نیمه  روظنم  هتفگ :  هللا  همحر  املع  زا  یکی   ( . 858 دوشیم (  لماک  ناشقالخا  و 

ترـضح نآ  هاگره  دوش :  نینچ  ینعم  هک  دشاب  تموکح  ای  تردق  دی »  زا «  روظنم  هک  دراد  لامتحا  میوگیم :  دهدیم .  رارق  ناگدـنب 
عمج و ار  لوقع  هلیسو  نیا  هب  و  دنکفا ،  هیاس  اج  همه  رب  ترضح  نآ  تموکح  و  دبای ،  هطلـس  ددرگ و  یلوتـسم  ناگدنب  همه  رب  دزیخاپب 

 . دنوریم نیب  زا  داحلا  رفک و  روجف و  قسف و  لها  هک  اریز  دنادرگ ،  لماک  ار  قالخا 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  نمُی   - 2

دنچ اب  ار  شخب  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  ددرگیم .  مولعم  میدروآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  زا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رـصع  ماـما  دوجو  تنمیم 
رتالاب نم  لاثما  نم و  حدم  زا  ترـضح  نآ  هک  دنچ  ره  منک .  متخ  هدـیدرگ ،  يراج  منابز  رب  هدیـسر و  مرطاخ  هب  اهبـش  زا  یبش  هک  تیب 

تعافـش هب  ترخآ  اـیند و  رد  میاـهوزرآ  هب  ندیـسر  ملاـح و  حالـصا  يارب  ار  نآ  هک  گرزب  هب  کـچوک  زا  تسا  ياهیدـه  یلو  تسا ، 
يدُْهلا ُسْمَش  ًابَسَن  يرَْولا  ُْریَخ  اَدب 2 -  َنیَملاْعِلل  ُُهنْسُح  ْنِم  ِرْجِِهل  ًادِمَْکنُم  َراص  یْبلَق  َو  ینْزُح  َجاه  ْدَق   - 1 میامنیم :  میدقت  میاقآ  یلوم و 
َلابْجَْالا ُدَِجت  ِِهنُْمَیب  ادَـمَْخنإ 4 -  َو  ییْعَا  ِِهتْعَن  یف  ُلْقَْعلا  َو  ِِهتَْبتُر  ِكارْدِا  یف  ِبُّللا  ُوذ  َراـح  ْدَـق  ادَشَتُْحم 3 -  َو  ًاناوْعَا  ِْقلَْخلا  ُلَْضفَا  َو  ابَـسَح 

ِِهِلئان ُْضیَف  َْول ال  ُساّنلا  ِقَزُْری  َْمل  ادِمَْهنُم 6 -  َناک  ام  یبَر  ْدَق  ِِهلْـضَف  ْنِم  ٌةَرِّیَن  ُراْمقَْالا  َو  ُشْمَّشلا  ِهِرُون  ْنِم  ادَِدب 5 -  اهَْتیَْفلَا  ُُهتَمارَک  َْول ال  ًۀَتباث 
اهَلَمْکَا َقالْخَْالا  َو  َْملِْعلا  َلَماکَت  ادرَو 8 -  ِِهفاصْوَا  یف  ِرْکِّذلا  ُمَکُْحم  َو  ُُهِلئامَش  َْتناک  یفَطْصُْملا  ُِلئامَش  اَدبَا 7 -  ْمِهِرْهَد  یف  ًۀَعاس  اْوََقب  ام  َو 

ًاْمتَح ْمِقَْتنَا  اُوتُکْـسا  ِنأ  اَدب 10 -  ِنیَـسُْحلا  ُْلتَق  ْذِا  ِهَّللا  َیِلا  اوُّجَـض  ْدَق  َو  ِءامَّسلا  َناَّکُـس  ُهَّللا  ِِهب  یهاب  اِدلُو 9 -  ْذِا  َنیح  ًاّرُط  ِسْدـُْقلا  ِِهتاذ  یف 
هریچ ار  ناهج  شیئابیز  هک  یـسک  نارجه  زا  هدـش  درد  زا  رپ  ملِد  روهلعـش و  مهودـنا  ادَرَط 1 -  َْوا  َمُولظَْملا  َبَراح  ْنَم  ِّلُـک  ْنِم  مِهِمئاـِقب 

زا نادنمدرخ  هکنآ  ناوریپ 3 -  نارای و  تهج  زا  قیالخ  نیرتالاو  بَسَح و  رد  تیاده  دیشروخ  بَسَن و  رد  مدرم  نیرتهب  تسا 2 -  هدرک 
رگا هدـنام  ياج  رب  اههوک  وا  دوجو  نمی  زا  تسا 4 -  كّرحتیب  هدنامرد و  شلالج  فیـصوت  رد  لقع  توهبم و  تام و  شاهبتر  كرد 

دنبای 6 شرورپ  هدرم  ياهنیمز  اهلد و  وا  لضف  زا  دنکانبات و  هام  دیشروخ و  وا  رون  زا  يدیدیم 5 -  هدیشاپ  مه  زا  ار  اهنآ  دوبن  وا  تمارک 
ربمایپ لیامش  نوچمه  وا  لیامش  دندنامیمن 7 -  هدنز  نیمز  رد  تعاس  کی  یتح  دندروخیمن و  يزور  مدرم  دوبن  شتـسد  ضیف  رگا  - 

زا هک  ماگنه  نامه  زا  دنتـسه  لاـمک  هلحرم  هب  وا  دوجو  رد  قـالخا  ملع و  تسا 8 -  هدـمآ  شاهرابرد  یمکحم  تاـیآ  نآرق  رد  تسا و 
هتـشک زا  هک  هاگنآ  دومرف  تاهابم  نامـسآ  نانکاس  هب  تبـسن  وا  دوجو  هب  دنوادخ  دناهتشاد 9 -  رارق  شـسدقم  تاذ  رد  دش  دلوتم  ردام 

مامت زا  تفرگ  مهاوخ  ماقتنا  اهنیا  زا  مئاق  هلیـسو  هب  ًاـمتح  نم  دـیریگ  مارآ  هک  دومرف )  دندومن 10 ( -  هبال  شهاگرد  هب  نیسح 7  ندش 
مریگیم ماقتنا  مولظم  اب  ناگدننک  گنج  ناراکمتس و 

مجنپ شخب 

جرف يارب  اعد  جیاتن 
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همدقم

 - 1 میهد :  رکذت  ار  هتکن  دنچ  دوصقم  هب  عورش  زا  شیپ  تسا  هتسیاش  و  تسا ،  هدوب  عوضوم  نیمه  نایب  زین  باتک  فیلأت  یلصا  دوصقم 
بترتم هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاـص  یلوم  جرف  لـیجعت  هلئـسم  رب  مهم ،  هدـیاف  هرمث و  یبوخ و  هچ  ره  هک  تسا  نیا  فدـه  هک  نادـب 

 ، هدیسر سدقم  عرش  هیحان  زا  هک  يرگید  لمع  نمض  هاوخ  دشاب و  فیرـش  لمع  نیا  رد  رـصحنم  هدئاف  نآ  هاوخ  میروایب ،  اجنیا  تسا ، 
هک تفگ  ناوتیمن  زین  و  مینادب .  اعد )  لمع (  نیا  هب  طوبرم  مینکیم  رکذ  هک  يدیاوف  راثآ و  مامت  هک  تسین  نیا  روظنم  و  دـشاب .  هدوب 

هچنآ رب  هفاضا  دنک  وجتسج  تایاور  ثیداحا و  رد  هک  یسک  اسب  هچ  هکلب  میروآیم ،  هک  تسا  یبلاطم  نیمه  رد  رصحنم  اعد  نیا  دیاوف 
بحاص ترـضح  میالوم  اقآ و  تاکرب  زا  ماهتـشاگن  هچنآ  ماهتـسناد و  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ماهتـسنادن  هچنآ  هک  دبایب ،  یبلاطم  ماهدروآ 

اذا اهُءوَض  ُرَْـشُنی  َسْمَّشلا  َّنَا  ََرت  َْملَا  ِهروُهُظ  ِْتقَوَک  یْنیَع  ْنَع  َباغ  ْنِا  َو  ِهِرُون  ِقارْـشِِاب  يِداْهلا  ُمَلَْعلا  َوُه  دـشابیم .  هجرف  هَّللا  لجع  ناـمزلا 
شروهظ نامز  نوچمه  تسا ،  بیاغ  منامشچ  زا  هچ  رگا  دنک  تیاده  شرون  قارشا  اب  هک  هناشن  نآ  تسوا  ِهِرُوبُع  َنیح  ِعْزَْقلا  َتَْحت  َیِه 

ود نیا  دریگیم  رارق  هدـننک  روبع  ياهربا  سپ  رد  هکنیا  اب  دوشیم  هدـنکارپ  اـج  همه  شرون  دیـشروخ  هک  ینیبیمن  رگم  تسا  رگتیادـه 
تسا نکمم   - 2 ماهدورـس .  تشذگ ،  ترـضح  نآ  عفن  رد  قباس ،  شخب  رد  هک  ترـضح  نآ  فیرـش  عیقوت  نیماضم  زا  ماهلا  اب  ار  تیب 

ینغتـسم زاینیب و  مدرم  زا  نیاربانب  تسا ،  تاقولخم  هب  تاکرب  ندیـسر  هلیـسو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نوچ  هک  دوش  مهوت  یـضعب  يارب 
زا ترـضح  نآ  يارب  ام  ياعد  هکنیا  فلا )  میهدیم :  خساپ  هجو  دنچ  هب  مهّوت  نیا  هب  تسه ؟  مدرم  ياعد  هب  يزاین  هچ  نیاربانب  تسا ، 
 ، تسا گرزب  نآ  ششخب  هب  ریقف  نیا  زاین  هناشن  نیا  هک  تسین  يدیدرت  و  تسا .  يراوگرزب  درم  دار  هب  يریقف  ریقح  صخـش  هیده  باب 

ْتَمَّنََرت اهیف  ِیف  َناک  ٍدارَج  ْنِم  ٍۀَلْجِِرب  ٌةِرَُّبق  ِدیْعلا  َمْوَی  َناْمیَلُـس  ْتَدْهَا  دناهتفگ :  شوخ  هچ  دشابیم ،  بابرا  هب  تبـسن  ناگدنب  هویـش  نیا  و 
ردق هک  اتفگ  شوخ  هچ  نامیلـس  رهب  زا  هیده  يدومن  يدارج  ِنار  هچروم  يدیع  هب  اهیِدـْهُم  ِرادـْقِم  یلَع  ایادَْـهلا  َّنِا  ۀَـقِطان  ِلْوَْقلا  ِفیطَِلب 
هیلع نامز  ماما  روهظ  تقو  هک  تسا  نیا  ًارهاظ  دیآیم ،  تسد  هب  تایاور  زا  هچنآ  ناطلـس ب )  میدقت  ياهیده  دـیامن  سک  ره  شیوخ 

هب نآ  نداتفا  ولج  دیاش  نیاربانب  دش -  هراشا  نیع  فرح  رد  هکنانچ  تسه -  شنداتفا  سپ  شیپ و  ناکما  هک  تسا  هّیئادب  روما  زا  مالسلا 
یـسلجم لقن  هب  هک  تسا  یثیدح  نآ  رب  لیلد  دشاب .  طورـشم  ترـضح  نآ  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رد  نامیا  لها  مامتها  تیّدج و 

هَّللادبعوبا ترضح  هک  مدینش  دیوگیم :  يوار  هدمآ ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّرقیبا  نب  لضف  تیاور  هب  یـشاّیع  ریـسفت  رد  راحب  رد 
هراس هب  ار  ربخ  نیا  بانج  نآ  دش .  دهاوخ  دلوتم  يدـنزرف  شیارب  هک  داتـسرف  یحو  میهاربا  هب  دـنوادخ  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص 

دهاوخ هراس )  وا (  هک  داتـسرف  یحو  میهاربا  هب  دـنوادخ  سپ  منزریپ ؟  هک  یلاح  رد  دـییاز  مهاوخ  يدـنزرف  نم  اـیآ  تفگ :  هراـس  داد . 
یتقو دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ .  باوج  ارم  نخـس  هکنیا  رطاخ  هب  دش  دنهاوخ  باذـع  لاس  دـصراهچ  شنادـنزرف  دـییاز و 
یحو نوراه  یسوم و  هب  دنوادخ  سپ  دندرک ،  هلان  هیرگ و  زور  لهچ  دنوادخ  هاگرد  هب  دیـشک ،  لوط  لیئارـسا  ینب  رب  یتخـس  باذع و 
نیمه زین  امش  دوزفا :  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  درک .  رظن  فرـص  لاس  داتفه  دص و  زا  و  دننک ،  صالخ  ار  لیئارـسا  ینب  هک  داتـسرف 

 ( ج  ( . 859 دیـسر (  دـهاوخ  دـح  نیرخآ  ات  رما  نیا  دیـشابن  نینچ  رگا  یلو  دـنکیم ،  جرف  ام  زا  دـنوادخ  دـینکب  ار  راـک  نیا  رگا  روط 
عفر يارب  هک  دنوشیم  راچد  اههودـنا  اهمغ و  اهیرامیب و  هب  دوخ -  یناسنا  عضو  ياضتقم  هب  مالـسلا -  مهیلع  ناماما  هک  تسین  يدـیدرت 

رد مامتها  تیّدـج و  يراتفرگ ،  الب و  عفد  ِلئاسو  نیرتمهم  زا  و  تسا ،  هتخاس  نامیا  لها  زا  لئاسو  نآ  زا  یخرب  هک  تسه  یلئاسو  اهنآ 
داّمَح زا  یحیحص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هلمج :  زا  دننکیم  تلالد  ینعم  نآ  رب  تایاور  هکنانچ  تسا ،  نتـساوخ  ادخ  زا  ندرک و  اعد 

دیاشگیم ار  نآ  یگدیچیپ  دنادرگیمرب و  ار  اضق  اعد  هک  یتسرد  هب  دومرفیم :  ترـضح  نآ  مدینـش  تفگ :  هک  تسا  يورم  نامثع  نب 
 : تفگ هک  هدمآ  هرارز  زا  يرگید  حیحـص  ربخ  رد  زین  و   ( . 860 دشاب (  هدش  هدیبات  یتخس  هب  هکنیا  اب  دوش  بات  زاب  خن  هتـشر  هکنانچ  ، 
نآ رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  يزیچ  هب  منکن  ییاـمنهار  ار  وت  اـیآ  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح 
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 ( . 861 درشف ( -  مه  هب  ار  شناتشگنا  و  دنادرگیمرب -  ار  تخس  هدیچیپ  ياضق  هک  اعد ،  دومرف :  ارچ .  مدرک :  ضرع  هدزن ؟  ییانثتـسا 
رتزیزع شناج  زا  هک  ار -  شدوخ  يالوم  يالتبا  دهد  لامتحا  نمؤم  هاگره  نیاربانب  هدش .  رکذ  دوخ  ياج  رد  هک  يرگید  ثیداحا  زین  و 

وا زا  ار  نآ  اعد  هلیسو  هب  هک  درک  دهاوخ  تیّدج  شـشوک و  هدیدرگ ،  راچد  هدش  دای  روما  زا  یکی  هب  وا  ماما  هک  دهد  لامتحا  تسا ؛ - 
نآ هب  ندیسر  ولج  یعناوم  هک  میراد  ياهدنزرا  فده  ام  هکنیا  هب  هجوت  اب  د )  دیامنیم .  عافد  وا  زا  لئاسو  اب  هک  روطنامه  دنادرگ ،  رود 

نامزلا بحاص  اـم  يـالوم  روهظ  ریخأـت  نوچ  و  مینک ،  تیّدـج  تّمه و  عناوم  نآ  عفر  عفد و  رد  هک  تسا  بجاو  اـم  رب  تسا ،  هتفرگ  ار 
ار عناوم  نآ  ندرک  فرطرب  لاعتم  دـنوادخ  زا  هک  تسا  ام  رب  هتفرگ ،  همـشچرس  ام  دوخ  هیحان  زا  هک  تسا  یعناوم  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع 

دوخ دشابیم .  ناملاح  هب  دنمدوس  نامدوخ و  يارب  اعد  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  سپ  میهاوخب . 
رایسب و  تسا :  هدمآ   ( 862 راحب (  جاجتحا و  نیدـلا و  لامک  ياهباتک  رد  هک  یعیقوت  رد  هدومرف ،  هراـشا  ینعم  نیا  هب  مه  ترـضح  نآ 

فطل و تمحر و  لضف و  ه )  دشابیم .  ام  زا  ترـضح  نآ  يزاینیب  هب  هراشا  نیا  و  تسا .  امـش  جرف  نآ  هک  جرف  لیجعت  يارب  دینک  اعد 
تسین دشاب ،  یهلا  ضیف  شریذپ  عنام  هک  یناصقن  دوبمک و  مالسلا  هیلع  ماما  دوجو  رد  نینچمه  درادن ،  ینایاپ  زرم و  ّدح و  یهلا  تیانع 
دناهتفگ هکنیا  و  دسرب .  شترضح  هب  یصوصخم  فطل  تیانع و  ناشیاقآ ،  الوم و  يارب  نینمؤم  ياعد  اب  هک  درادن  یعنام  چیه  نیاربانب  . 

لیان ياهجرد  هب  ناگدنب  هلیسو  هب  هکنیا  اب  دراد  تافانم  دنتسه ،  ناگدنب  هب  ضیف  ندیـسر  هطـساو  هلیـسو و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نوچ  : 
شنیرفآ زا  فدـه  یئاـغ و  ّتلع  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هک  درادـن  یتاـفانم  هنوگ  چـیه  و  تسین ،  يزیچ  بّجعت  دادعبتـسا و  زج  دـنوش ، 

يارب و  رادروخرب ،  زین  يرشب  ياهیگژیو  مزاول و  زا  لاح  نیع  رد  دسرب ،  تاقولخم  هب  ناشیا  هلیسو  هب  دنوادخ  ضیف  و  دنشاب ،  تاقولخم 
زین ینعم  نیا  میتفگ  هچنآ  زا  دنتسه . -  جاتحم  مدرم  ریاس  هک  روطنامه  دنشاب -  دنمزاین  دیوریم  نیمز  زا  هچنآ  هب  دوخ  يرهاظ  یگدنز 

ددرگیمرب ناگدنتسرف  دورد  دوخ  هب  مه  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپلآ  ربمغیپ و  رب  نینمؤم  ِتاولـص  هرمث  هجیتن و  هک  دش  مولعم 
دای تالاکشا  ات  دشاب  نینمؤم  نداتسرف  دورد  تاولص و  هب  یجایتحا  هک  تهج  نیا  زا  هن  هدش ،  هداتسرف  دورد  اهنآ  رب  هک  یناسک  هب  مه  و 

هبترم دنلب  دنوادخ  اریز  دـنراد ،  یگتـسیاش  ّتیلباق و  مهیلع )  هَّللا  یلـص  وا  لآ  ربمغیپ و  اهنآ (  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  ددرگ ،  دراو  هدـش 
تردق مزاول  زا  تاضویف ،  نیا  ندش  هزات  رارمتسا و  یگشیمه و  هک ،  ارچ  تسا  هتشاد  ینازرا  درادن ،  تیاهن  ّدح و  هک  ییاهـضیف  نانادب 

نامیالوم روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  اـعد  هب  ناـمرف  ناـیم  هک  دراد  ناـکما   - 3 دـشابیم .  دـنوادخ  یگـشیمه  یناگمه و  مامت و  لماک و 
متـشه باب  رد  ار  ثیداحا  نیا  هَّللا  ءاش  نا  ام  دوش - .  ساسحا  یـضقانت  هدرک ،  یهن  روهظ  رد  لیجعت  زا  هک  یثیداحا  ناـمزلا و  بحاـص 

هک یباتـش  نآ  لّوا :  دشابیم :  هنوگ  هس  تسا ،  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یباتـش  اریز  تسا ،  تسردان  نامگ  نیا  یلو  تشاد -  میهاوخ  نایب 
 ، دوب یندش  روهظ  رگا  دـیوگیم :  ییابیکـشان  يربص و  مک  رطاخ  هب  درف  اریز  دوش .  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زا  يدـیماان  سأی و  بجوم 

میلـست یفانم  هک  یباتـش  نآ  مّود :  دـهدیم .  قوس  نامزلا  بحاص  راکنا  يوس  هب  ار  درف  نآ ؛ نداـتفا  ریخأـت  هب  دـشیم و  عقاو  نونکا  مه 
تمکح راکنا  يوس  هب  ار  درف  دتفا ،  بقع  هب  روهظ  رگا  روهظ ،  يارب  باتـش  هنوگنیا  و  دشاب .  ادـخ  مکح  ءاضق و  هب  اضر  ادـخ و  نامرف 
ینّْربَصَف میناوخیم :  نینچ  هدش  تیاور  يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  بانج  طسوت  هک  ییاعد  رد  يورنیا  زا  دناشکیم .  هبترم  دنلب  راگدیرفآ 

یف َکَعِزانُا  َو ال  َتْمَتَک  اّـمَع  َثَْحبَا  ـال  َو  َتْرَتَس  اّـمَع  َفِشْکَا  ـال  َو  َْتلَّجَع  اـم  َریخْأـَت  ـال  َو  َتْرَّخَا  اـم  َلـیْجعَت  َّبُِحا  ـال  یّتَح  َکـِلذ  یلَع 
نآ تبیغ  نادـب (  ارم  اراگدرورپ  ِرْوَْجلا ! ؟  َنِم  ُضْرَاـْلا  ِتَئَلَْتما  ِدَـق  َو  ُرَهْظَی ؟  ـال  ِْرمَاـْلا  ِّیلَو  ُلاـب  اـم  َو  َْفیَک ! َو  َِمل ؟  َلُوقَا  ـال  َو  َكِریبْدـَت 

لیام شریخأت  هب  نم  یهاوخب  لیجعت  ار  هچنآ  هن  و  دـتفیب ،  ولج  ياهتخادـنا  ریخأت  هب  هچنآ  مرادـن  تسود  ات  هد  لمحت  ربص و  ترـضح ) 
هک  ] وت اب  ناهج  روما  ریبدـت  رد  میامنن و  شواک  ياهتخاس  ناهن  هچنآ  رد  و  مبلطن ،  ار  شیاـشفا  ياهداد  رارق  هدرپ  رد  وت  هچ  ره  و  مشاـب ، 

دنکیمن روهظ  دوشیمن و  راکـشآ  بیاغ  ِرما  ّیلو  تهج  هچ  زا  هنوگچ و  ارچ و  هک  میوگن  و  مزادرپن ،  عازن  هب  ینادیم ] ار  حـلاصم  همه 
ّتبحم و زا  روهظ  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  کش  نودب  دینک :  لاکشا  رگا   ( . . . . 863 تسا ( ! ؟  هدیدرگ  متس  زا  رپ  نیمز  هک  یلاح  رد 
رد دتفیب . . . .  ولج  ياهتخادـنا  ریخأت  هب  هچنآ  مرادـن  تسود  ات  هک :  ترـضح  شیامرف  اب  دراد  تافانم  نیا  و  دریگیم ،  همـشچرس  قوش 
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هار نآ  رد  ءادـب  هک  تسا  يروما  زا  روهظ  جرف و  نامز  هک  دـیآیم  تسد  هب  ثیداحا  زا  هک  میدومن  ناـیب  هتـشذگ  رد  میوگیم :  باوج 
هک دنادب  نکمم  ار  ترضح  نآ  روهظ  رادید و  تقو  ندش  کیدزن  هجرف -  هَّللا  لجع  رصع -  ماما  هتخابلد  درف  کی  یتقو  نیاربانب  دراد ، 

و تشاد ،  دهاوخ  لوذبم  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تیّدـج  شالت و  مامت  تسا ،  ریذـپققحت  دوصقم  نیا  ندرک ،  اعد  رد  مامتها  شـشوک و  اب 
هک ار  نّیعم  تقو  نآ  ضرف ،  رب  رگا  هتبلا  درادـن .  یتافانم  هنوگ  چـیه  تسا  هدـش  ریدـقت  یهلا  ملع  رد  هچنآ  هب  ندوب  میلـست  اـب  راـک  نیا 
اعد يارب  ییاج  رگید  دـنادب ،  ًاـقیقد  ار  تقو  نآ  رگا  هتفرگ ،  قلعت  نآ  رب  یهلا  لیدـبت  رییغت و  لـباق  ریغ  ياـضق  و  هدومن ،  متح  دـنوادخ 

نیطایـش ناگدـننک و  هارمگ  ناـهارمگ و  زا  يوریپ  ببـس  هک  ياهلجع  مّوس :  دـشاب .  میلـست  راـگدرورپ  رما  هب  دـیاب  و  دـنامیمن ،  ندرک 
نداد بیرف  هب  مادقا  هدش ،  تیاور  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  هک  یمتح  ياهتمالع  ندش  رهاظ  زا  شیپ  هک  دوش ،  راذـگ  تعدـب 

رد درادب .  ظوفحم  نیطایـش  ياهگنرین  زا  ار  نینمؤم  مامت  ام و  دنوادخ  داتفا -  قافتا  نالهاج  زا  يرایـسب  يارب  هکنانچ  دنیامنیم -  دارفا 
نایب دـش .  ياهراـشا  طـقف  اـجنیا  رد  میروآیم ،  ار  نآ  هب  طوبرم  تاـیاور  تفگ و  میهاوخ  نخـس  لیـصفت  هب  هراـب  نیا  رد  متـشه  شخب 

ناسنا هک  تسا  نآ  مومذم :  هلجع  مومذم .  حودمم و  تسا :  مسق  ود  رب  ندرک  هلجع  هکنیا :  هدیـسر  رظن  هب  لاکـشا  نیا  ّلح  رد  يرگید 
 : حودمم هلجع  و  تسا .  دنـسپان  تشز و  لقن  لقع و  تهج  زا  هک  دشاب ،  هدوب  نآ  تقو  ندیـسر  زا  شیپ  يزیچ  نتفرگ  ماجنا  راتـساوخ 
زا مالـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  روهظ  نوچ  و  دـهاوخب .  ار  يرما  نتفاـی  قّـقحت  ناـکما ،  تصرف  نیلّوا  رد  صخـش  هک  تسا  نآ 

دوخ رب  دـشاب  رواب  نیا  رب  هک  ینمؤم  ره  تسا ،  رامـشیب  زین  نآ  عفاـنم  دـتفیب و  ولج  تسا  نکمم  ادـخ -  تساوخ  هب  هک -  تسا  يروما 
دنک و ربص  لاح  نیع  رد  دناسرب ،  ار  نآ  دنوادخ  دشاب ؛ نآ  رد  روهظ  ّتیحالـص  هک  ینامز  نیلّوا  رد  ات  دنک  تیّدج  هک  دـنادیم  بجاو 
هک ییاهیگژیو  دیاوف و  راثآ و  نایب  هب  نونکا  دمآ .  دهاوخ  هراب  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  هَّللا  ءاش  نا  دسر .  ارف  ماگنه  نآ  ات  دشاب  میلـست 

نایب لاح  ياضتقم  هب  رتشیب  حیـضوت  لیـصفت و  اـب  سپـس  راوتسرهف  ادـتبا  میزادرپیم .  تسا ،  ّبترتم  جرف  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد  رب 
اعد نیا   - 2 تسا .  امش  ِجَرَف  نآ  هک  جرف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایـسب  و  هجرف :  هَّللا  لجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  شیامرف   - 1 مینکیم : 

و  - 6 مالـسلا .  مهیلع  راهطا  همئا  رما  ندرک  هدنز  و   - 5 راظتنا .  هناشن  و   - 4 یبلق .  ّتبحم  راهظا  و   - 3 تسا .  اهتمعن  ندـش  دایز  ببس 
تسا ترضح  نآ  قوقح  زا  یتمسق  ندرک  ادا  و   - 8 نامزلا .  رخآ  ياههنتف  زا  نتفای  تاجن  و   - 7 نیعل .  ناطیش  تشحو  یتحاران و  هیام 
نامزلا بحاص  ترضح   - 10 تسا .  دنوادخ  نید  دنوادخ و  میظعت  و   - 9 تسا . -  روما  نیرتبجاو  يرادـقح  ره  ّقح  ندرک  ادا  هک  - 

هللا یلص  ربمغیپ  تعافش  و   - 12 دوشیم .  وا  لاح  لماش  تمایق  رد  ترضح  نآ  تعافش  و   - 11 دنکیم .  اعد  وا  قح  رد  هجرف  هَّللالجع 
هیام و   - 14 تسا .  وا  تیانع  لـضف و  بلط  یهلا و  رما  يربناـمرف  اـعد  نیا  و   - 13 دوشیم .  شلاح  لماش  هَّللا  ءاـش  نا  ملـسو  هلآو  هیلع 

نا تسا  يزور  تعسو  ببس  و   - 17 تسا .  الب  عفد  هیاـم  و   - 16 تسا .  تلاـسر  دزم  رجا و  ندرک  ادا  و   - 15 دوشیم .  اعد  تباجتسا 
ایند هب  تعجر  و   - 20 باوخ .  ای  يرادیب  رد  ترضح  نآ  رادید  هب  فّرـشت  و   - 19 دوشیم .  ناهانگ  شزرمآ  ثعاـب  و   - 18 هَّللا .  ءاش 

بحاص ترضح  ام  يالوم  ِجَرَف  و   - 22 دوب .  دهاوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناردارب  زا  و   - 21 ترضح .  نآ  روهظ  نامز  رد 
هب يافو  و   - 24 دوب .  دـهاوخ  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ناـماما  ربمغیپ و  زا  يوریپ  و   - 23 دوشیم .  عقاو  رتدوز  مالـسلا  هیلع  نامزلا 

تناما يادا  تیاعر و  تلیضف  و   - 26 ددرگیم .  لصاح  هدننک  اعد  يارب  نیدـلاو  هب  یکین  راثآ  و   - 25 تسا .  يدنوادخ  نامیپ  دهع و 
 - 29 یلاعت .  هَّللا  ءاش  نا  رْمُع  ندش  ینالوط  و   - 28 وا .  لد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رون  قارشا  ندش  دایز  و   - 27 دوشیم .  لصاح  شیارب 

 . دنوادخ کمک  هب  نانمشد  رب  يزوریپ  دنوادخ و  يرای  ترـصن و  هب  ندیـسر  و   - 30 يوقت .  کین و  ياهراک  رد  يراکمه  نواـعت و  و 
ءاش نا  دوشیم  لـیان  ملع  ِبلط  باوث  هب  و   - 33 ددرگیم .  فورعم  فارعا  باحـصا  دزن  و   - 32 دیجم .  نآرق  رون  هب  تیادـه  و   - 31

 . دوشیم راتفر  یمرن  هب  وا  اب  دـسریم و  هدژم  وا  هب  گرم  ماگنه  و   - 35 دـنامیم .  نمیا  هَّللا  ءاش  نا  يورخا  ياهتبوقع  زا  و   - 34 هَّللا . 
ترضح نآ  هجرد  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  و   - 37 تسا .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  توعد  تباجا  اعد  نیا  و   - 36

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دزن  دارفا  نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  و   - 39 دوب .  دـهاوخ  دـنوادخ  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  و   - 38 دوب .  دهاوخ 

صفحه 202 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


 . ددرگیم شلاح  لماش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد  و   - 41 دش .  دهاوخ  تشهب  لها  زا  هَّللا  ءاش  نا  و   - 40 دوشیم .  ملسو 
اب هَّللا  ءاش  نا  و   - 44 دیامرف .  دییأت  ار  وا  تدابع  رد  لاعتم  دـنوادخ  و   - 43 دوش .  لّدـبم  کین  ياهرادرک  هب  وا  دـب  ياهرادرک  و   - 42
هب تبسن  عضاوت  رتگرزب و  هب  مارتحا  باوث  و   - 46 دراد .  ار  مولظم  هب  کمک  باوث  و   - 45 دوشیم .  رود  نیمز  لها  زا  تبوقع  اعد  نیا 

یگتسیاش و   - 48 دراد .  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعیبا  ترـضح  نامدیهـش  مولظم  يالوم  یهاوخنوخ  شاداپ  و   - 47 دراد .  ار  وا 
و  - 50 ددرگیم .  ناـشخرد  تماـیق -  زور  زین -  نارگید  يارب  وا  روـن  و   - 49 دـباییم .  ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ثیداحا  تفایرد 

باسحیب و   - 52 تمایق .  زور  وا  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياـعد  و   - 51 دـنکیم .  تعافـش  ار  ناراکهنگ  زا  رفن  رازه  داتفه 
سیلبا و يور  شارخ  هیام  و   - 55 تشهب .  رد  ندوب  هنادواـج  و   - 54 تمایق .  زور  یگنـشت  زا  ندوب  نمیا  و   - 53 ندش .  تشهب  لخاد 

تشهب نارازگتمدخ  زا  لج  زع و  دنوادخ  و   - 57 درادیم .  تفایرد  ياهژیو  ياههیدـه  تمایق  زور  و   - 56 تسا .  وا  لد  ندش  حورجم 
59 دشاب . -  اعد  نآ  لوغـشم  هک  یمادام  دوشیم -  لزان  وا  رب  تمحر  هتفرگ و  رارق  دنوادخ  هدرتسگ  هیاس  رد  و   - 58 دیامرف .  شبیصن 

روـضح لـحم  دوـش ،  اـعد  هجرف -  هَّللا  لـجع  مئاـق -  ترـضح  يارب  نآ  رد  هک  یـسلجم  و   - 60 دراد .  ار  نمؤـم  تحیـصن  شاداـپ  و  - 
ناکین زا  و   - 63 دننکیم .  شزرمآ  بلط  وا  يارب  ناگتـشرف  و   - 62 دوش .  دنوادخ  تاهابم  دروم  هدـننک  اعد  و   - 61 ددرگ .  ناگتشرف 
هتخاس بجاو  ار  ناشتعاطا  دنوادخ  هک  تسا  رمالا  یلوا  زا  تعاطا  اعد  نیا  و   - 64 دوشیم .  مالسلا -  مهیلع  راهطا  همئا  زا  سپ  مدرم - 

و  - 67 ددرگیم .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يدونـشخ  هیام  و   - 66 دوشیم .  لج  زع و  دنوادخ  يدنـسرخ  هیام  و   - 65 تسا . 
هَّللا ءاش  نا  دهد  تموکح  وا  هب  تشهب  رد  دنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  زا  و   - 68 تسا .  دنوادخ  دزن  لامعا  نیرتدنیاشوخ  اعد  نیا 
لمع نـیا  و   - 71 دوب .  دـهاوخ  ینابرهم  سنوم  تماـیق  خزرب و  ملاـع  رد  اـعد  نیا  و   - 70 دوشیم .  ناـسآ  وا  باـسح  و   - 69 یلاعت . 

مالـسلا هیلع  ماما  روهظ  ماگنه  ياعد  زا  رتهب  تبیغ  ماـگنه  ياـعد  و   - 73 دوشیم .  اـههصغ  يرود  هیاـم  و   - 72 تسا .  لاـمعا  نیرتهب 
يددعتم دیاوف  تاکن و  هک  مالـسلا -  هیلع  نیدجاّسلا  دّیـس  ترـضح  ياعد  و   - 75 دـننکیم .  اعد  شاهرابرد  ناگتـشرف  و   - 74 تسا . 

 . تسا یهلا  نامسیر  هب  ندز  گنچ  و   - 77 تسا .  ترتع )  باتک و  نیلقث (  هب  کّسمت  اعد  نیا  و   - 76 دوشیم .  شلاح  لماش  دراد - 
و  - 81 تسا .  دنوادخ  رئاعـش  میظعت  و   - 80 دسریم .  وا  هب  ناگدنب  همه  باوث  دـننام  و   - 79 تسا .  نامیا  ندش  لماک  ببـس  و   - 78
83 دراد .  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مچرپ  ریز  دیهـش  باوث  و   - 82 دراد .  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  دیهـش  باوث  اعد  نیا 

ملاع نتـشاد  یمارگ  باوث  اـعد  نیا  رد  و   - 84 دراد .  ار  هجرف -  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاـص  ترـضح  اـم  يـالوم  هب  ناـسحا  باوث  و  - 
و  - 87 دوشیم .  روشحم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هورگ  نایم  رد  و   - 86 دراد .  ار  میرک  صخش  نتشاد  یمارگ  شاداپ  و   - 85 تسه . 

ادهـش تاجرد  نیرتالاب  هب  ندش  لیان  و   - 89 دـشاب .  نمیا  تمایق  زور  رد  باسح  يدـب  زا  و   - 88 دوریم .  الاب  تشهب  رد  وا  تاـجرد 
ّتیصوصخ هد  نایب  نمضتم  هک  میهدیم  رارق  یلصف  رخآ ؛ رد  و  مالسلا .  اهیلع  ارهز  همطاف  تعافـش  هب  يراگتـسر  و   - 90 تمایق .  زور 

تـسرهف هک  يروما  حرـش  حیـضوت و  هب  میزادرپیم  الاح  و  دـشابیم .  اعد  نیا  راثآ  زا  و  تسا ،  بترتم  نمؤم  تجاح  ءاضق  رب  هک  تسا 
 . تسا رادهگن  رای و  دنوادخ  تشذگ ،  ناترظن  زا  اهنآ 

عیقوت رد  هجرف  هَّللا  لجع  ماما  هدومرف  نایب   - 1

 ( 864 تسا (  امش  ِجَرَف  نآ  هک  جَرَف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  تسا :  هدمآ  نینچ  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هک  یفیرـش  عیقوت  رد 
جرف و لـیجعت  هن  تسا  ترـضح  نآ  روهظ  جَرَف ؛ زا  روظنم  هک  دـنامیمن  يدـیدرت  شیاـمرف  نیا  نیـشیپ  تمـسق  رد  تقد  اـب  میوگیم :  . 

اهَّیا ای  دـیامرفیم « :  لج  ّزع و  دـنوادخ  سپ  هدـش ،  عقاو  تبیغ  زا  هچنآ  ّتلع  اّما  و  تسا :  نینچ  راتفگ  نیا  لبقام  مدرم .  دوخ  شیاشگ 
اـشفا ناتیارب  رگا  هک  ییاهزیچ  زا  دـینکن  لاؤس  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ْمُکْؤُسَت ؛ »  ْمَُکلَدـُْبت  ْنإ  َءایْـشأ  ْنَع  اُولَأْسَت  ـال  اونَمآ  َنیِذَّلا 

 ، تشاد رارق  شندرگ  رب  شنامز  توغاط  زا  یتعیب  هکنیا  رگم  دوبن  مناردپ  زا  کی  چیه  هک  یتسرد  هب   ( . 865 تسا (  امش  ررض  هب  دوش 
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نارود رد  نم  زا  يروهرهب  هوحن  اّما  و  دـنرادن .  یتعیب  مندرگ  رب  اهتوغاط  زا  مادـک  چـیه  منکیم ،  جورخ  هک  یماـگنه  نم  هکنآ  لاـح  و 
متـسه نیمز  لها  ینمیا  هیاـم  هّتبلا  نم  و  دـشاب ،  هدـناشوپ  ناگدـید  زا  ار  نآ  ربا  هک  یماـگنه  تسا  دیـشروخ  زا  يروهرهب  دـننامه  متبیغ 

فیلکت هچنآ  زا  ندش  هاگآ  يارب  و  دیـسرپم ،  درادن  ياهدیاف  امـش  يارب  هچنآ  زا  سپ  دننامـسآ ،  لها  ینمیا  هیام  ناگراتـس  هک  نانچمه 
بوقعی نب  قاحسا  يا  وت  رب  مالس  و  تسا ،  امـش  ِجَرَف  نآ  هک  جَرَف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایـسب  و  دیزادنایم ،  تمحز  هب  ار  دوخ  دیرادن 

شاهرابرد يزیچ  ام  ياـملع  هدـش -  رداـص  وا  هب  باـطخ  عیقوت  نیا  هک  بوقعی -  نب  قاحـسا   ( . 866 دـشاب (  قـح  هار  وریپ  هک  ره  رب  و 
مالـس نینچمه  دراد .  تلالد  شردـق  تلالج  یبوخ و  رب  وا  رب  خـیاشم  ناگرزب و  ریاس  ینیلک و  نانیمطا  دامتعا و  هکنیا  رگم  دـناهتفگن ، 

هیلاراشم اّما  و  تسا .  وا  يالاو  تیـصخش  تمظع و  رب  لیلد  نیرتهب  عیقوت -  نیا  رد  وا -  رب  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاـص  یلوم  ندرک 
اعد هب  رما  ّتلع  نایب  ترضح و  نآ  دوخ  ِجَرَف  روظنم  هکنیا  مکی :  لامتحا  تسا :  لامتحا  دنچ  زا  یکی  تسا -  امـش  جرف  نآ  هلمج :  نیا 
مسا ندوب  کیدزن  دراد .  نم  روهظ  هب  یگتـسب  اهامـش  جرف  هک :  دیامرفیم  دیکأت  ترـضح  نآ  رگید :  ترابع  هب  دشاب  جَرَف  يارب  ندرک 

يایلوا يارب  ترـضح  نآ  جرف  اب  هک  دننآ  رگنایب  هک  یتایاور  مامت  نینچمه  تسا .  لامتحا  نیا  دیؤم  جرف  هملک  هب  نآ )  کلذ =  هراشا ( 
نآ ِجرف  روظنم  هکنیا  مود :  لامتحا  تشذگ .  ءاف  فرح  رد  تایاور  نیا  زا  یتمـسق  دنلامتحا ،  نیا  دّیؤم  زین  ددرگیم ،  لصاح  جرف  ادخ 
زا دوصقم  هکنیا  موس :  لامتحا  تسا . ] جرف  هیام  ندرک  اعد  رایسب  ینعی :   . ] دینک اعد  رایسب  هدومرف :  هکنیا  ّتلع  نایب  و  تسا ،  ترـضح 

مراهچ لامتحا  دوشیم .  لصاح  امـش  ِجَرَف  نم ،  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  اب  ینعی :  دشاب .  جرف  لیجعت  يارب  اعد  نیمه  نآ ، 
 . ددرگیم لصاح  امـش  جرف  نم ،  ِروهظ  جرف و  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رایـسب  اب  ینعی :  تسا ،  ندرک  اعد  رایـسب  رثا  نایب  روظنم  هکنیا  : 
 - کلذ هملک  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنادیم .  ار  هروتـسم  ياهتیعقاو  روما و  قیاقح  دنوادخ  تشذگیم ،  مرطاخ  رد  هک  تسا  یتالامتحا  اهنیا 
ود نیا  دییأت  رد  زین  و  دیآیم ،  رظن  هب  عقاو  هب  رتکیدزن  ریخا  لامتحا  ود  دـشابیم ،  رود  هب  هراشا  يارب  تسا -  تباث  وحن  ملع  رد  هکنانچ 
اعد وا  بایغ  لاح  رد  دوخ  نمؤم  ردارب  قح  رد  هک  یسک  يارب  ناگتشرف  هک :  دمآ  دهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  هک  تسا  یتیاور  نومضم  لامتحا 
رگا تسه .  دوصقم  رب  تلالد  تایاور  یـضعب  رد  زین  دـنیامنیم و  تساوخرد  دـنوادخ  هاـگرد  زا  هدرک  اـعد  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  دـنک ، 

 : تسا هوحن  دنچ  زا  یکی  هب  هدننک  اعد  يارب  جرف  ندش  لصاح  میوگیم :  تسیچ ؟  هدننک  اعد  يارب  جرف  ندش  لصاح  ینعم  دـییوگب : 
هک اریز  دیسر  دهاوخ  اعد  نیا  تکرب  هب  دنکیم ،  شالت  اهنآ  هار  رد  هک  یفلتخم  ياههتساوخ  جئاوح و  ییایند و  ياهوزرآ  هب  هکنیا   - 1
رود ار  ّمغ  ّمه و  وا  زا  دراد ،  هک  يدـیما  ياـج  هب  اـعد  نیا  تکرب  هب  دـنوادخ  هـکنیا   - 2 تسا .  حالـص  ریخ و  هنوگره  هلیـسو  اعد  نیا 

ینعم نیا  لیـصفت  هکنانچ  تسا -  هدـننک  کمک  هب  دـنوادخ  يرای  ببـس  مولظم  هب  کمک  هک  اریز  دروآیمرب ،  ار  شتجاح  دزاـسیم و 
هب ندیـسرن  رد  دـیامرف و  تیانع  وا  هب  ار  اهیتخـس  اهتنحم و  رد  تماقتـسا  ربص و  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا   - 3 هَّللا . -  ءاش  نا  دـمآ  دـهاوخ 
 . درک مرن  مالـسلا  هیلع  دوواد  يارب  ار  نهآ  هک  نانچمه  دنادرگ  ناسآ  وا  رب  ار  اهیراوشد  و  دـهد ،  يرادنتـشیوخ  لّمحت و  وا  هب  دوصقم 

يردـیح تلوص  يوبن و  توعد  بحاص  نآ  دوش و  عقاو  یّلک  جرف  هک  دـشابن  نآ  رب  یهلا  تمکح  هک  تسا  نآ  ضرف  رب  اهنیا  مامت  هتبلا 
نیا ًارهاظ  هک  تفگ  دیاب  و  تسا .  هتفای  قّقحت  یلصا  روظنم  ییاهن و  دوصقم  دوش  عقاو  جرف  نآ  رگا  هک  دبای ،  روهظ  ینیسح  تعاجـش  و 
تلع شندوب  بحتـسم  رب  دـهاش  و  دـشاب ،  هداد  يوتف  نآ  بوجو  هب  ام  ياـملع  زا  یـسک  هک  ماهدـیدن  و  دراد ،  تلـالد  بابحتـسا  رب  رما 

زین و  دراد ،  تلالد  بابحتسا  رب  هک  تسه  يرایسب  رماوا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تاشیامرف  رد  هکنیا  رب  هفاضا  تسا ،  دعب  هلمج  رد  ندروآ 
 . دنسانشیم ار  تابجاو  ریاس  هک  روطنامه  تسا ،  يولبلا  ّماع  نوچ  دنتخانـشیم  ار  نآ  ناشیا  همه  هکلب  نامیا  لها  رتشیب  دوب  بجاو  رگا 

 . دراد تلالد  میدرک  رایتخا  تالامتحا  زا  هچنآ  رب  هدمآ  دینک ،  اعد  رایسب  اورثکا ؛ هژاو  اب  رما  هکنیا  و 

تمعن ندش  دایز   - 2

بجاو تمعن  رکش  ب )  تسا .  تمعن  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  دوجو  هکنیا  فلا )  ددرگیم :  نایب  لصف  دنچ  رد  هراب  نیا  رد  نخس 
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 ( فلا رکش .  ماسقا  ریاس  هب  هراشا  و  تسا ؛ رکش  ماسقا  زا  ندرک  اعد  ه )  رکش .  ینعم  د )  تسا .  نآ  ینوزف  هیام  تمعن  رکش  ج )  تسا . 
نیرتمهم هک  تسین  يدیدرت  یلقع :  لیلد  دنراد .  تلالد  ینعم  نیا  رب  ود  ره  لقن  لقع و  تسا  تمعن  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  دوجو 
ياهتمعن الاو و  تاجرد  هب  ندیـسر  و  دـنمدوس ،  مولع  ینّابر و  فراعم  نتخانـش  هب  يراگتـسر  هیاـم  هک  تسا  نآ  اـهتمعن  نیرتهدـنزرا  و 

هب وا  ببس  هب  ناگدنب  و  ددرگیم ،  تدابع  دوشیم و  هتخانـش  دنوادخ  وا  هب  هک  تسا  ماما  نامه  تمعن  نیا  و  دوشیم .  يورخا  هنادواج 
باتک لوا  شخب  رد  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  يرایـسب  تایاور  رد  هکنانچ  دنیآیم ،  لیان  هّصاخ  تایانع  هیلاع و  تاماقم  زا  دنهاوخب  هچنآ 
لوصا رد   - 1 میروآیم :  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  هدش  دراو  يدایز  رایـسب  تایاور  یلقن :  لیلد  اّما  و  تسه .  ینعم  نیا  رب  تلالد  میدروآ 

867 ًاْرفُک ( »  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اُولََّدب  َنیذَّلا  َیِلا  ََرت  َْملَا  هیآ « :  ریسفت  رد  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک 
هب و  هدرک ،  تیانع  شناگدنب  رب  دنوادخ  هک  میتسه  تمعن  نآ  ام  دومرف :  دنتخاس .  لدـب  رفک  هب  ار  یهلا  تمعن  هک  نانآ  يدـیدن  ایآ   ؛ )

نانمؤمریما زا  یمق  یـشاّیع و  ریـسفت  ود  زا  مارملا  ۀیاغ  رد   - 2  ( . 868 تمایق (  زور  دنوشیم  راگتـسر  هک  نانآ  دنوش  راگتـسر  ام  ببس 
ماما زا  ثیدـح  نیمه  لثم   ( . 870 میتـسه (  میعن  اـم  دومرف :   ( . 869 میعَّنلا ( »  ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  هرابرد « :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع 

تمعن اـم  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  و   - 3 تسا .  هدیـسر  زین  مالـسلا  هیلع  قداص 
لایخ هب  رفاک  هتبلا  دـننزیم .  لـثم  نآ  هب  یخلت  رد  هک  لـهجوبا  هزبرخ  ینعی  تسا ،  لـظنح  مقلع ؛  ( . 871 میتسه (  رفاـک  ِمقلع  نمؤم و 

ناـماما هب  شناـمیا  رطاـخ  هب  نمؤم  هک  تسا  تماـیق  روظنم  هکنیا  اـی  تسا ،  رجزنم  ماـما  زا  نوچ  درادـنپیم  خـلت  ار  ماـما  شدوخ  دـساف 
یگـشیمه و ياهباذع  راچد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  شرفک  ببـس  هب  رفاک  تسا و  مّعنتم  يدـبا  ياهتمعن  عاونا  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم 
ام دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یـشاّیع  زا  نایبلا  عمجم  رد  و   - 4 دوشیم .  یمئاد  ياهتبوقع 

هکنآ زا  سپ  دـنتفرگ  تفلا  ناگدـنب  ام  هب  و  هدومرف ،  تیانع  ام  دوجو ]  ] هب شناگدـنب  رب  دـنوادخ  هک  میتسه  میعن  نامه  ربمایپ ؛ نادـناخ 
ام هب  و  دندوب ،  نمـشد  هکنآ  زا  سپ  تخاس  ردارب  ار  نانآ  و  دومن ،  سونأم  ار  ناشیاهلد  لاعتم  دنوادخ  ام  هلیـسو ]  ] هب و  دندوب ،  هدنکارپ 
نآ و  هدومرف -  تیاـنع  مدرم  رب  هک  یتمعن  ّقح  زا  دـنوادخ  و  دوشیمن ،  عطق  هک  یتمعن  تسا  نیمه  و  درک ،  تیادـه  مالـسا  هب  ار  ناـنآ 

تیاور يدزا  دایز  نب  دـمحم  زا  نیدـلا  لاـمک  رثَـالا و  ۀـیافک  رد   - 5  ( . 872 دـیامنیم (  لاؤس  ناـنآ  زا  تسا -  وا  نادـناخ  ربـمغیپ و 
دنوادخ و  873 ؛ )  ۀَنِطاب ( »  َو  ًةرِهاَظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسأ  َو  هیآ « :  هرابرد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  میالوم  زا  تفگ :  هک  دناهدرک 

 . تسا بیاغ  ماما  نطاب  تمعن  رهاظ و  ماما  رهاظ  تمعن  دومرف :  مدرک .  لاؤس  درک .  تیاـنع  امـش  رب  ار  شیوخ  نطاـب  رهاـظ و  ياـهتمعن 
یلو ددرگیم ،  بیاغ  مدرم  ناگدـید  زا  وا  صخـش  يرآ ،  دومرف :  دوش ؟  بیاغ  هک  تسه  یـسک  ناماما  زا  ایآ  مدیـسرپ :  دـیوگ  يوار 

ار یشکرس  ره  ناسآ و  ار  تخس  ره  وا  يارب  لاعتم  دنوادخ  تسا ،  ام  زا  نت  نیمهدزاود  وا  و  دنامیمن .  هدیشوپ  نینمؤم  ياهلد  زا  شدای 
ار يرـس  هریخ  شکرـس  ره  و  دیامنیم ،  کیدزن  شیارب  ار  يرود  ره  و  دزاسیم ،  راکـشآ  شیارب  ار  نیمز  ياههنیجنگ  و  دـنادرگ ،  مار 

ندرب و  دـنامیم ،  یفخم  مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا  نازینک  نیرتهب  دـنزرف  وا  دزاس ،  دوبان  ار  يدـیلپ  ناطیـش  ره  وا  تسد  هب  و  كاله ، 
رپ ملظ  متـس و  زا  هکنانچمه  دنک  رپ  لدـع  طسق و  زا  ار  نیمز  سپ  دـنادرگ  راکـشآ  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  ات  تسین ،  لالح  اهنآ  رب  شمان 

نیا رب  زین  نآرق  زا  یتایآ  دنکیم ،  مکح  تمعن  رکش  بوجو  هب  میلس  لقع  هکنیا  زا  هتـشذگ  تسا  بجاو  تمعن  رکـش  ب )  دشاب .  هدش 
نم يارب  منک و  دای  ار  امـش  دینک  دای  ارم  سپ  874 ؛ )  ِنوُرُفْکَتَال ( »  َو  یل  اوُرُکـشا  َو  ْمُکْرُکْذَأ  ینوُرُکذاَف  هلمج « :  زا  دراد  تلـالد  ینعم 
دایب و  875 ؛ )  ٌدیدََشل ( »  یباذَع  َّنإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذَأت  ذِا  َو  دینکم « .  نارفک  ارم  ياهتمعن   ] دیرازگ و رکش 

اوُرُکْـشا َو  تسا « .  دیدش  مباذع  هنیآ  ره  دیزرو  نارفک  رگا  میازفایم و  ار  امـش  دیرازگ  رکـش  رگا  درک :  مالعا  ناتراگدرورپ  هک  دیرآ 
ُهاَِّیا ُْمْتنُک  ْنإ  ِهَّللا  َۀَـمِْعن  اوُرُکْـشا  َو  دـینکیم « .  تداـبع  ار  وا  رگا  دـیرآ  ياـجب  ار  يادـخ  رکـش  و  876 ؛ )  َنوُدـُبْعَت ( »  ُهاَِّیا  ْمـُْتنُک  ْنإ  ِهَِّلل 

 ) وا و  878 ؛ )  َنوُعَجُْرت ( »  ِهیِلا  َُهل  اورُکشا  َو  دیتسرپیم « .  ار  وا  تقیقح  هب  رگا  دیرآ  ياجب  ار  يادخ  تمعن  رکش  و  877 ؛ )  َنوُُدبْعَت ( » 
 ( ج تسا .  یفاک  هَّللا  ءاشنا  رادقم  نیمه  رکذ  هک  رگید . . .  رایـسب  تایآ  و  دـیدرگیم .  زاب  وا  يوس  هب  هک  دـیرازگ  رکـش  ار  دـنوادخ ) 
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زا دـنکیم ،  تلالد  ینعم  نیا  رب  يرتاوتم  رایـسب و  تایاور   ( 7 میهاربا ،  هروس  هفیرـش (  هیآ  رب  هفاضا  تسا  نآ  ینوزف  هیاـم  تمعن  رکش 
هیلع هللا  یلـص  ادخلوسر  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  حیحـص  نوچمه  يدنـس  هب  یفاک  رد   - 1 هلمج : 

زا باتک  نامه  رد   - 2  ( . 879 دشاب (  هتسب  وا  زا  ینوزف  برد  هک  هدوشگن  رکش  زا  يرد  ياهدنب  چیه  رب  دنوادخ  دندومرف :  ملـسو  هلآو 
ار وت  هک  ره  هب  و  نک ،  يرازگـساپس  داد  یتـمعن  ار  وت  هک  ره  هدـش :  هتـشون  تاروت  رد  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 

ینوزف هیام  رکش  دننامن ،  رادیاپ  دندرگ  یساپسان  رگا  و  دنوریمن ،  نیب  زا  دنوش  يرازگرکش  اهتمعن  رگا  هک  يامنب ،  ماعنإ  تفگ  ساپس 
هب دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  بهو  نب  ۀیواعم  تیاور  هب  زین  و   - 3  ( . 880 تسا (  اهینوگرگد  زا  ینمیا  اـهتمعن و 
هک نادب  رکـش  ینعم  د )   ( . 881 ْمُکَّنَدیِزََأل ( »  ُمتْرَکَـش  ْنَئل  دیامرفیم « :  دنوادخ  هدـیدرگ ،  اطع  وا  هب  ینوزف  دوش  هداد  رکـش  سک  ره 

ماهلا یهلا  مرک  لضف و  هب  ار  فیرعت  نیا  و  دـشابیم ،  ناسحا  لباقم  رد  ندرک  دـب  رفک  و  تسا ،  ناسحا  لباقم  رد  ندومن  ناسحا  رکش ؛
ینعم نیمه  هب  هدمآ  تایاور  رد  هک  نآ  ماسقا  زین  و  ددرگیمرب ،  فیرعت  نیمه  هب  هدش  هتفگ  رکـش  هرابرد  هک  ییاهفیرعت  مامت  و  مدـش ، 
ینعم نیا  هب  هدـش  تیاور  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  زا  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  لـماک  یـسررب  لـمأت و  و  تـسا ،  عـجار 
تبسن اهنآ  نیرترکاش  دنوادخ  هب  تبسن  مدرم  نیرترکاش  هکنیا :  و  تسا .  رَّفکم  نمؤم  دیوگیم :  هک  يرابخا  دننام  دننکیم ،  ییامنهار 

نیا و  تسا .  تقیقح  زین  قلخ  هب  نآ  تبـسن  هک  نانچمه  تسا  تقیقح  دنوادخ  هب  رکـش  تبـسن  نیاربانب  رگید .  تایاور  تسا و  مدرم  هب 
رد تسا  یهلا  ياهتمعن  ندرب  راک  هب  ندرک و  فرـص  هک :  دناهتفگ  رکـش  هرابرد  هک  تسا  یفیرعت  نآ  زا  رترـصتخم  رتتسرد و  فیرعت 

هکنیا رکـش و  ماسقا  ه )  دوشیم .  ود  ره  قولخم  قلاخ و  رکـش  لماش  میدروآ  هک  فیرعت  نیا  نوچ  دـناهدش .  هدـیرفآ  شرطاخ  هب  هچنآ 
ماسقا عاونا و  هک  تسین  یفخم  تسا ،  ناـسحا  لـباقم  رد  ندومن  ناـسحا  رکـش  هک  دـش  مولعم  نوچ  تسا و  رکـش  ماـسقا  زا  ندرک  اـعد 

زا هکنیا  نتسناد  تمعن و  نتخانـش  اب  یبلق :  رکـش  تسا .  ندب  ءاضعا  اب  رکـش  ینابز و  رکـش  یبلق و  رکـش  اهنآ ،  هشیر  و  دراد ،  یفلتخم 
سپ داد  وا  هب  یتمعن  دنوادخ  هک  ره  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچ  دیریذپیم ،  ققحت  تسا  دنوادخ  يوس 

نآ ردق  ینعی  لد  بلق و  هب  نتخانـش  هتفگ :  هللا  همحر  یـسلجم   ( . 882 تسا (  هدرک  ادا  ار  شرکـش  تخانـش  ار  نآ  دوخ  لد  بلق و  هب 
تمعن نآ  میظعت  ددـص  رد  تخانـش ،  نیا  راثآ  زا  میوگیم :   ( . 883 تسا (  دنوادخ  هدنهد  تمعن  هک  دـشاب  هجوتم  دـنادب و  ار  تمعن 

دـمح و نابز ،  هب  رکـش  راثآ  زا  و  دـشابیم ،  دنارکـش -  ماسقا  زا  رگید  مسق  ود  هک  ندـب -  ناـبز و  هب  دوصقم  ندومن  راکـشآ  و  ندوب ، 
تدابع تعاطا و  هب  مامتها  تیّدـج و  یندـب ،  رکـش  راثآ  زا  و  تسا .  نآ  يرادـیاپ  يارب  ندرک  اـعد  تمعن و  ندومن  وگزاـب  نتفگاـنث و 

هک یبش  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاک  رد  هکنانچ  دـشابیم . 
دنوادخ هک  یلاح  رد  يزادـنایم  تمحز  هب  ار  تدوخ  ردـق  نیا  ارچ  هَّللا  لوسر  ای  تشاد :  هضرع  هشیاع  دـنام ،  وا  دزن  دوب  هشیاع  تبون 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و  مشابن ؟  يرازگرکـش  هدنب  ایآ  هشیاع  يا  دومرف :   ( 884 تسا ( ؟  هدیـشخب  ار  وت  رخأتم  مدقتم و  ناهانگ 

 : میوگیم نیملاعلا .  ّبر  هَّللدمحلا  دیوگب :  یسک  هک  تسا  نآ  رکش  مامت  تسا و  تامّرحم  زا  يرود  تمعن ،  هنارکش  دومرف :  هک  تسا 
زا و  دـنکیم .  لماک  ار  نآ  نابز  هب  دـمح  دوشیم و  لصاح  تامّرحم  زا  يرود  اب  رکـش  لصا  هک  دـیآیمرب  نینچ  ثیدـح  نیا  رهاـظ  زا 

و تسا .  رکش  هدجـس  یندب ،  راثآ  زا  رگید  و  دراد .  تلالد  نآ  رب  تایاور  زا  یـضعب  هکنانچ  تسا ،  ادخ  هار  رد  قافنا  رکـش  یندب  راثآ 
لاح رگید . . . .  راثآ  و  نآ ،  ندروخ  نیمز و  زا  ناـن  هکت  نتفرگرب  لـثم  تسا ،  نآ  ندرمـش  گرزب  تمعن و  میظعت  نآ ،  راـثآ  زا  رگید 

تفرعم و  تسا ،  ام  رب  یهلا  ياهتمعن  نیرتمهم  زا  هیلع  هَّللا  تاولص  تّجح  ترـضح  ام  يالوم  دوجو  نوچ  مییوگیم :  یتسناد  ار  نیا  هک 
ءزج هک  اریز  دوشیمن ،  هسیاـقم  نآ  اـب  یتـمعن  چـیه  هک  تسا  یتـمعن  هکلب  تسا ،  یگرزب  تمعن  دوـخ  تمعن  نیا  هب  تبـسن  اـم  نتـشاد 

ینعی گرزب -  تمعن  نیا  ياههخاش  زا  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  مامت  هک  میدرک  نایب  و  دشابیم ،  نآ  همات  ّتلع  نامیا و  هدننک  لیمکت 
ياهتمعن هب  ات  میدـنب ،  راـک  هب  تمعن  نیا  رکـش  ءادا  رد  ار  ماـمتها  شـشوک و  نیرتشیب  هک  تسا  بجاو  اـم  رب  سپ  تسا ،  ماـما -  دوجو 

یهلا هدعو  و  دنک ،  نوزفا  شتمعن  دروآ  ياجب  تمعن  رکـش  هک  ره  هک  هداد  هدعو  لج  زع و  دـنوادخ  هک  میوش ،  لیان  مه  رگید  گرزب 
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هک نابز  تسد و  زا  تسین :  رودقم  ام  يارب  میلـس  لقع  مکح  هب  یهلا  تمعن  گرزب  نیا  قوقح  مامت  ندرک  ادا  هتبلا  تسا .  ریذپانفّلخت 
تخانش  - 1 دوشیم :  لصاح  رما  دنچ  هب  هک  میهد  ماجنا  دیاب  تسا  هتخاس  ام  تسد  زا  هچنآ  یلو  دـیآرد  هب  شرکـش  هدـهع  زک  دـیآرب 

نآ دوجو  یتمالـس  يارب  نداد  هقدص   - 3 راوگرزب .  نآ  لیالد  رـشن  لیاضف و  ندرک  ناـیب   - 2 یهلا .  يـالاو  تمعن  نیا  تفرعم  یبلق و 
 - 5 دـشابیم .  شهاگرد  هب  ندـش  کـیدزن  هیاـم  دنـسپ و  دروم  هک  ییاـهراک  نداد  ماـجنا  اـب  وا ،  يوس  هب  ندروآ  يور   - 4 ترضح . 
نآ جرف  لیجعت  يارب  هناصلاخ  ياهاعد  هب  مامتها   - 6 میدرگ .  وا  يوس  هب  لابقا  رکـش و  لها  زا  ات  یهلا  هاگرد  زا  وا  تفرعم  تساوخرد 
نیا هکنیا  لّوا :  دشابیم :  رما  دنچ  نآ  رب  دهاش  و  تسا ،  تمعن  رکش  ماسقا  زا  یکی  نیا  و  تبیغ .  يالتبا  هدرپ  ندش  هدیچرب  ترـضح و 

رد و  دنکیم ،  اعد  مان  هب  ار  وا  دـنک  میظعت  ار  یگرزب  دـهاوخب  هکنآ  ره  هک  تسا  مولعم  هکنانچ  تسا  ترـضح  نآ  میظعت  لیلجت و  راک 
ماجنا ناسحا  ربارب  رد  ناسحا  مه  رکـش  تسا و  ناسحا  ماسقا  زا  تمعن  میظعت  هک  میتفگ  ًالبق  و  درادیم ،  هدنز  ار  وا  دای  شناتـسود  نایم 

زا تمعن  هب  ندومن  هجوت  هک  دش  هتفگ  ًالبق  زاب  و  دوشیم ،  لصاح  وا  يوس  هب  هجوت  لامک  ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  اب  مّود :  نداد . 
ناـیب زا  سپ  هـک  أبــس  هروـس  رد  نآرق  تاـیآ  زا  ینعم  نـیا  رب  لـیلد  و  تـسا .  نارفک  ماـسقا  زا  نآ  زا  ندــنادرگ  يور  و  رکــش ؛ ماــسقا 

ْنِم اُولُک  ٍلامِش  َو  ٍنیمَی  ْنَع  ِناتَّنَج  ٌۀیآ  ْمِِهنَکْسَم  یف  ٍءاَبَِسل  َناَک  ْدََقل  میناوخیم « :  نینچ  مالسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  توم   [ زیمآتربع ]
ٍْلثَا َو  ٍطْمَخ  ٍلُُکا  یَتاَوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  ْمُهاْنلََّدب  َو  ِمِرَعلا  َْلیَس  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَاَف  اوُضَرْعَأَف  ٌروُفَغ *  ٌّبَر  َو  ٌۀبِّیَط  ٌةَْدَلب  َُهل  اوُرُکْـشا  َو  ْمُکِّبَر  ِقْزِر 

 ، دوب یتیآ  ناشنکسم  رد  أبَس  يارب  هک  قیقحت  هب  885 ؛ )  َروُفَْکلا ( »  اَّلإ  يِزاَُجن  ْلَه  َو  اوُرَفَک  اَِمب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  ٍلیلَق *  ٍرْدِس  ْنِم  ٍءْیَش  َو 
سپ هدنزرمآ ،  يراگدرورپ  هزیکاپ و  يرهش  دیروآ ،  ياجب  ار  وا  رکـش  ناتراگدرورپ و  يزور  زا  دیروخب  پچ ؛ تسار و  زا  ناتـسوب  ود 

یکدنا زگ و  هروش  خلت و  هویم  غاب  ود  هب  میتخاس  لدبم  ار  نانآ  ناتسوب  ود  و  میداتسرف ،  یتخـس  ناراب  لیـس  اهنآ  رب  هک  دندینادرگ  يور 
زا تایآ  نیا  رد  میهدیم .  رفیک  ار  هدـننک  نارفک  زج  ایآ  میداد و  رفیک  نینچ  ار  اهنآ  دـندیزرو  رفک  هک  تهج  نیدـب  ردـس ،  تخرد  زا 

تیاور ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ربتعم  ياـهباتک  زا  یـضعب  رد  مّوس :  تسا .  هدـش  نارفک  هب  ریبعت  اـهنآ  ندـنادرگ  يور 
هک دینادب  دوخ  زا  ات  دینک  اعد  وا  قح  رد  دیتشادن  یشاداپ  رگا  دیهد ،  شاداپ  وا  هب  درک  یکین  امـش  هب  تبـسن  سک  ره  دومرف :  هک  هدمآ 

تاهرابرد هک  یسک  قح  اّما  و  هدمآ :  قوقحلا  ۀلاسر  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  مراهچ  ماما  زا  و   ( . 886 دیاهداد (  شاداپ  ار  وا  یکین 
دوخ و نیب  صـالخا  اـب  يرامـش و  ـالاو  ار  شهاـگیاج  ییاـمن و  وگزاـب  ار  شکین  راـک  ییوگ و  ساپـس  ار  وا  هک  تسا  نآ  دـیامن  یکین 
ار ششاداپ  یتسناوت  يزور  رگا  و  ياهدروآ ،  ياجب  نلع  ّرس و  رد  ار  وا  رکـش  يدرک  ار  راک  نیا  رگا  سپ  ینک ،  اعد  شّقح  رد  تیادخ 

دنوادـخ هک  یفدـه  نامه  رد  ار  یهلا  ياهتمعن  زا  کی  ره  هدـنب  هک  تسا  نآ  یلمع  رکـش  هک  میدرک  نایب  ًـالبق  مراـهچ :   ( . 887 هدب ( 
نودب و  تسا .  نیمه  تمعن  نارفک  ینعم  و  تسا ،  هدرک  يدب  ناسحا  لباقم  رد  دنکن  ار  راک  نیا  رگا  و  دیامن ،  فرص  هدیرفآ  نآ  يارب 

و هدش ،  قلخ  نآ  رطاخ  هب  نابز  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  نامیالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  کش 
هچنآ رب  لیلد  و  میهاوخیم .  قیفوت  دنوادخ  زا  دـیدرگ ،  حـضاو  اسر  ینایب  اب  ام  دوصقم  و  دـسر ،  ماجنا  هب  نابز  تمعن  رکـش  اعد  نیا  اب 

مالـسلا مهیلع  یحو  نادـناخ  زا  هک  تسا  ییاهاعد  رابخا و  هدـش ،  هدـیرفآ  نآ  رطاخ  هب  نابز  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  اـعد  نیا  هک :  میتفگ 
ماما زا  هک  يرْمَع  ياـعد  نامحرلادـبع ؛ نب  سنوی  ياـعد  ضرـالاوحد ؛ زور  هفرع ؛ زور  حاـتتفا ؛ ياـهاعد :  هب  تسا ،  دراو  مهم  نیا  يارب 

هعمج و زور  حبـص  ياعد  و  هدش ؛ تیاور  یفاک  رد  هک  ییاعد  و  هدجـس ؛ لاح  رد  و  بش ؛ زامن  زا  دعب  ياعد  هدیـسر ؛ مالـسلا  هیلع  نامز 
هام مکی  تسیب و  زور  ياعد  نابعـش و  همین  بش  ياعد  و  هدش ،  تیاور  عوبـسُألا  لامج  رد  هک  هعمج  زور  تونق  و  رـصع ،  رهظ و  زا  دعب 

و مالـسلا ،  هیلع  رفعج  زامن  زا  دعب  هعمج  زور  و  رـصع ،  زامن  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ام  يالوم  ياعد  و  ناضمر ، 
متفه شخب  رد  و  تسا ،  یفاک  اجنیا  رد  اهنآ  مان  هب  هراشا  هک  رگید . . .  رایسب  ياهاعد  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تونق 

 . تفگ میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  هراب  نیا  رد  باتک 
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یبلق تّبحم  راهظإ   - 3

 . دراد رایـسب  ياـههخاش  راکـشآ و  لـیالد  راـثآ و  یلو  یبـلق ،  ینطاـب و  یلعف  تسا و  یفخم  هدیـشوپ و  يرما  هچرگ  ّتبحم ،  هک  نادـب 
رد یـضعب  و  نابز ؛ رد  نآ  راثآ  زا  یـضعب  هتـسشن ،  گنراگنر  ياهلگ  شیاـههخاش  رب  هک  تسا  يراـب  گربرپ و  تخرد  ناـس  هب  ّتبحم 

بحاـص هک  دـیاشن  درک ،  عنم  شیاـهلگ  نداد  زورب  زا  ار  تخرد  ناوـتیمن  هک  روطناـمه  و  ددرگیم ،  راکـشآ  ناـسنا  حراوـج  اـضعا و 
زا یکی  مشوـپب ؟  هدـنزوس  شتآ  ناـسچ  هبنپ  رد  زاـس  ناـهن  قـشع  مغ  هنیـس  رد  هک  دـنیوگ  تفرگ .  وـلج  نآ  راـثآ  راـهظا  زا  ار  تـّبحم 

َو ٍۀعَْفنَم  ِْریَغ  ْنِم  ْحِضَْتفأ  حـُبَا  ْنإف  َِملَألا  َنِم  یفُخا  يذـّلاب  یعِماَدَـم  ْتَقَطَن  يوَهلا  ِناْمتِِکب  ُتْمَمَه  اذِا  تسا :  هدورـس  شوخ  هچ  ناگتخابلد 
مرادب یفخم  ار  مقشع  هک  منک  شالت  رگا  ِمِرَْـصنُم  ُْریَغ  ٍْعمَد  َو  ٍدْجَو  ِلوُط  ْنِم  ُهُِدباُکا  اموُکْـشأ  ِهَّللا  یِلا  ْنِکل  ِِمتَْکنُم  ُْریَغ  یْعمَدَف  ُتْمَتَک  ْنإ 
نامتک نوچ  و  موشیم ،  اوسر  مشاب  هدرب  يدوس  هکنیا  نودب  منک  اشفإ  ار  نآ  هاگره  دیوگیم .  نخـس  ماهدیـشوپ  ياهدرد  زا  میاهکـشا 

روطنامه نایاپیب و  کشرس  هودنا و  ندوب  ینالوط  زا  مشکیم  هچنآ  مربیم  هِوکِش  ادخ  هاگرد  هب  یلو  دنامیمن .  ناهنپ  میاهکـشا  میامن 
رتدنمورین یتسود  ّتبحم و  هچ  ره  نینچمه  دوشیم ،  رتنوزف  شیاههفوکـش  اهلگ و  دـبای  شرورپ  دـنک و  دـشر  رتشیب  هچ  ره  تخرد  هک 

راثآ رد  قاـیتشا  لـها  زا  یکی  تسا .  يرابکـشا  یباوخیب و  مشچ ،  رد  ّتبحم  راـثآ  زا  و  دوشیم .  رتشیب  نآ  ياـههناشن  راـثآ و  ددرگ ، 
مناگدـید رد  تسیرگیم ،  نوخ  قارف  رد  یمـشچ  رگا  ُدَـمْجَی  ًامَد ال  ینیَع  یف  َْتیَأََرل  ًامَد  ْتََکب  ِقارِْفلا  ِیف  ًاْنیَع  َّنَا  َْول  هتفگ :  قارف  لاـح 

ْنِم َو  ُلَـلَْطلا  یتَمْحَر  ْنِم  یَکب  یّتَح  ُْتیََکب  دـیوگیم :  نینچ  ياهدیـصق  زاـغآ  رد  دّربم  ساـبعلاوبا  و  يدـیدیم .  یندـشان  کـشخ  نوخ 
منارای یتقو  دـندرک  هیرگ  مه  منانمـشد  ماهیرگ  زا  و  دنتـسیرگ ،  ملاح  هب  مه  اههناریو  هک  متـسیرگ  ردـقنآ  اُولَحَرِْذا  َيادـْعَا  ْتََکب  یئاُکب 

رد یلاعت  يادـخ  هدومرف  یعدـم  نیا  رب  دـهاش  و  اج ،  همه  هشیمه و  تسا  بوبحم  ندرک  داـی  ناـبز ،  رد  ّتبحم  ياـههناشن  زا  و  دـنتفر . 
نیمه هّجوت  لها  لاح  میوگیم :  تسا .  بوخ  یعضو  لاح و  ره  هب  نم  دای  هک :  تسا  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هب  یـسدق  ثیدح 

ِباْبلَْألا ِیلوُِال  ٍتایآل  ِراهَّنلا  َو  ِلـیّللا  ِفـالتخا  َو  ِضْرَاـْلا  َو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنإ  هدومرف « :  دـیجم  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  تسا .  هنوگ 
زور بش و  یپاـیپ  تـفر  دـمآ و  نـیمز و  اهنامـسآ و  تـقلخ  رد  اـنامه  888 ؛ )  ْمِِهبوـُنُج ( »  یلَع  َو  ًادوـُُعق  َو  ًاـماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیذـّلا 

تیاهن راثآ  زا  نیا  میوگیم :  دننکیم .  دای  ناشنتفخ  نتـسشن و  نداتـسیا و  ماگنه  ار  يادخ  هک  نانآ  تسا ،  نادنمدرخ  يارب  ییاههناشن 
هنوگره هب  تسا -  بوبحم  ياهییابیز  اهیبوخ و  يروآدای  ّتبحم ،  ینابز  ياههناشن  زا  زین  و  دـشابیم .  ناـشبوبحم  هب  تبـسن  ناـنآ  قوش 

اجنیا رد  ام  هک  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  حدم  رد  نتفگ  رعش  تلیضف  رد  يددعتم  تایاور  يور  نیمه  زا  دشاب -  دنیاشوخ  هک 
ام حدم  رد  ینمؤم  چیه  دومرف :  هک  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  متـشه  ماما  زا  لئاسو  راحب و  رد  مینکیم .  افتکا  ثیدـح  کی  هب 

هتـشرف ره  رهـش  نآ  رد  دشاب ،  رتعیـسو  ایند  زا  راب  تفه  هک  دنک  انب  يرهـش  تشهب  رد  وا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـیوگن  يرعش 
يارب اهیبوخ  مامت  نتـساوخ  ندرک و  اعد  نابز ،  رد  ّتبحم  ياـههناشن  زا  رگید  و   ( . 889 دنور (  وا  رادید  هب  یلـسرم  ربمغیپ  ره  بّرقم و 
راهظا یبوخ  رب  لیلد  دنکیمن .  راکنا  ار  نآ  یـسک  نادان  دارفا  زج  تسا و  نشور  نادنمدرخ  يارب  ًالماک  ینعم  نیا  و  دشابیم ،  بوبحم 

داقتعا و نامه  نامیا  تقیقح  هک  یتروص  رد  دـشابیم ،  نامیا  هیاپ  نیمود  هکنیا :  رکـش  ناـکرا  زا  نآ  نداد  رارق  هکلب  ناـبز ،  هب  ّتبحم 
رگم 890 ؛ )  ِنامیالاب ( »  ٌِنئمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرُْکا  ْنَم  ّالإ  هدـمآ « :  دـیجم  نآرق  رد  هکنانچ  دراد ،  رارق  ناـسنا  نطاـب  لد و  رد  هک  تسا  رواـب 
اُولُوق ْنِکل  َو  اُونمؤت  َْمل  ُْلق  اّنمآ  ُبارْعَألا  َِتلاق  هدمآ « :  زین  و  دشاب .  نئمطم  نامیا  هب  شلد  هکنآ  لاح  دوش و  عقاو  هارکإ  دروم  هک  یـسک 

یلو دـیاهدرواین  نامیا  وگب :  میاهدروآ ،  ناـمیا  دـنتفگ :  نانیـشن )  هیداـب  بارعا (  891 ؛ )  ْمُِکبُوُلق ( »  یف  ُنامیألا  ِلُخْدَـی  اَّـمل  َو  انْمَلْـسأ 
وا ّیلو  لوسر و  ادـخ و  ّتبحم  زج  تقیقح  رد  نامیا  نیاربانب  تسا .  هدـشن  دراو  ناـتیاهلد  رد  ناـمیا  زونه  هک  میاهدروآ  مالـسا  دـییوگب 
اعد هکنیا :  هجیتن  دش .  دـهاوخن  ّبترتم  نآ  رب  نامیا  راثآ  هنرگ  میروآ و  نابز  هب  میدـقتعم  لد  رد  هچنآ  تسا  مزال  نیا  دوجو  اب  تسین . 

راهطا همئا  حدـم  رد  نتفگ  رعـش  هک  روطناـمه  تسا ،  ناـمیا  تقیقح  رگناـشن  هیلع  هَّللا  تاولـص  ناـمزلا  بحاـص  یلوم  ِجَرَف  يارب  ندرک 
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نانمؤمریما تّبحم  راهظا  تلیضف  هرابرد  هک  یتایاور  زین  و  میدش . -  رکذتم  هکنانچ  تسا -  نامیا  تمالع  ّتبحم و  راهظا  مالـسلا  مهیلع 
ندرک اعد  دیدرت  نودب  و  تسا ،  یبلق  ّتبحم  زاربا  روظنم  هک  نوچ  دراد ،  تلالد  مه  ینعم  نیا  رب  هدش ،  دراو  نابز  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدورـس نافرع  لها  زا  یکی  هک  تیب  نیا  دـمآ .  دـهاوخ  نآ  حیـضوت  هکنانچ  دـشابیم ،  ناونع  نیا  یمتح  قیداصم  زا  جرف  لـیجعت  يارب 

ره و  تسا ،  یکی  وت  نسُح  نوگانوگ و  ام  ياهترابع  ُریـُشی  ِلامَجلا  َكاذ  یلا  ٌلُک  َو  ٌدـحاَو  َُکنْـسُح  َو  یّتَش  اُنتارابِع  تسا :  اجنیا  بسانم 
تهج کـی  رد  وا  نسح  هکنیا  هن  تسا ،  اـتکی  نسح  تاـهج  رد  وا  هک  تسا  نآ  روظنم  هتبلا  دـنکیم .  هراـشا  لاـمج  نآ  هب  اـم  زا  مادـک 
بادآ رد  هک  تسا  یتایاور  نابز ،  هب  ّتبحم  راهظا  تلیضف  لیالد  زا  زین  و  رامش .  منتغم  ار  هدیاف  نیا  نادب و  ار  هتکن  نیا  تسا .  رـصحنم 

ملاس نب  ماشه  هب  هک :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  باـتک  رد  یحیحـص  ثیدـح  رد  هدـش ،  دراو  ینید  ناردارب  اـب  ترـشاعم 
ثیدح رد  زین  و   ( . 892 دـنادرگیم (  رتمکحم  ار  امـش  نیب  یتسود  هک  زاس  علّطم  رما  نیا  زا  ار  وا  یتشاد  تسود  ار  یـسک  رگا  دومرف : 

رگا دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ :  هک  هدـمآ  هنع  هللا  یـضر  لیلجلا  سوباق  نب  رـصن  زا  امدـق -  حالطـصا  هب  یحیحص - 
ناـیامنب نم  هب  اراـگدرورپ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  نک ،  ربخ  اـب  رما  نیا  زا  ار  وا  یتشاد  تسود  ار  تناردارب  زا  یـسک 

نیا دـبای [  ناـنیمطا  ملد  هکنیا  يارب  یلو  ارچ  تفگ :  ياهدرواـین ،  ناـمیا  رگم  دوـمرف :  دـنوادخ ]  . ] ینکیم هدـنز  ار  ناـگدرم  هنوـگچ 
باتک رد  هک  یتیاور  اب  ثیدـح  نیا  و  هتفگ :  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  لوقعلا  ةآرم  باـتک  رد  یـسلجم   ( [ . 893 منکیم (  ار  تساوـخرد 

دبای نانیمطا  نم  نداد  رارق  لیلخ  یتسود و  رب  ملد  هک  تسا  نآ  دارم  و  تسا ،  قبطنم  ًالماک  هدـش  دراو  هیآ  ریـسفت  رد  اضرلا  رابخا  نویع 
اب هن  دـشابیم ،  دراد  نآ  رب  تلـالد  هک  يراـک  ره  ّتبحم ،  زا  ینید  ردارب  ندومن  علطم  نتخاـس و  هاـگآ  زا  روظنم  میوـگیم :   ( . 894 ) 

رارق دنوادخ  يوس  زا  شنتفرگ  لیلخ  تمالع  ار  شیوخ  ياعد  تباجا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک :  تسا  نآ  ینعم  نیا  رب  دهاش  اهنت .  نابز 
نآ هک  دوشیم  ببس  و  تسا ،  بانج  نآ  هب  تبسن  ّتبحم  راهظا  مالسلا  هیلع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  ندیزرو  مامتها  نیاربانب  داد ، 

يارب ندرک  اعد  نوچ  دوشیم .  مه  شراوگرزب  ناردپ  ّتبحم  بجوم  هکلب  دنک ،  ادیپ  يرتشیب  یتسود  هدننکاعد  هب  تبـسن  زین  ترـضح 
نیا زج  رگا  ددرگیم .  نانآ  ّتبحم  تیانع و  بلج  هیام  اذـل  تسا .  نادـناخ  نیا  مامت  هب  تبـسن  یتسود  زاربا  هجرف  هَّللا  لجع  رـصع  ماما 

 . دوب سب  گرزب  تمرکم  نیمه  دوبن ،  ندرک  اعد  رب  کین  رثا 

راظتنا هناشن   - 4

راثآ و باتک  متـشه  شخب  رد  و  هدـش ،  هداد  روتـسد  نآ  هب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  راظتنا  هناـشن  جرف  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد 
 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  نآ  تاّیصوصخ 

مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  رما  ندرک  هدنز   - 5

 . دـنزرو مامتها  اعد  نیا  هب  هک  تسا  یفاک  نیقی  لها  يارب  تمرکم  نیا  و  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رما  ندرک  هدـنز  اعد  نیا 
هب یظفاحادخ  يارب  تفگ :  هک  هدمآ  همیَثُخ  زا  یحیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد   - 1 دنکیم :  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یتایاور  هلمج  زا 

و ناسرب ؛ مالـس  يدید  ار  هک  ره  نامناتـسود  زا  همیَثُخ  يا  دومرف :  ترـضح  نآ  مدش ،  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  تمدـخ 
هزاـنج عییـشت  رد  اههدـنز  و  دـننک ،  دُّقفت  افعـض  زا  نادـنمتردق  و  ارقف ؛ زا  اـینغا  هکنیا :  نک و  شرافـس  یـسرت  ادـخ  يوقت و  هب  ار  ناـنآ 

 ، تسا ام  رما  ندرک  هدنز  رگیدکی  رادـید  نیمه  هک  دـننک ،  رادـید  تاقالم و  ار  رگیدـکی  ناشیاههناخ  رد  و  دـنیامن ،  تکرـش  ناگدرم 
اهنآ زا  يزیچ  دنوادخ  باذع ]  ] زا ام  هک  نک  غالبا  ام  ناتـسود  هب  همیثخ ،  يا  دیامن .  ایحا  ار  ام  رما  هک  ار  ياهدنب  دـنک  تمحر  دـنوادخ 

 : هک تسا  یسک  تمایق  زور  نامدرم  نیرترادترسح  و  هانگ ،  زا  زیهرپ  اب  رگم  دنـسریمن  ام  تیالو  هب  اهنآ  و  لمع ،  اب  زج  مینکیمن  رود 
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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  متـشه  ماما  زا  قودص  خیـش  یلاما  زا  راحب  رد   - 2  ( . 895 دنک (  لمع  نآ  فلاخم  اّما  دیاتـسب  ار  داد  لدـع و 
896 درم (  دهاوخن  وا  لد  دریمیم  اهلد  هک  يزور  دنیـشنب ،  دوشیم  ایحا  نآ  رد  ام  رما  هک  یـسلجم  رد  سک  ره  دومرف :  هک  تسا  لوقنم 
اب هک  دـییامن  وگزاب  رگیدـکی  يارب  ار  ملع  دـینک و  تاقالم  ار  رگیدـکی  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاـئل  رد   - 3 ( . 
 ( 897 دزرمایب (  شیادخ  دنک  ایحا  ار  ام  رما  هک  ره  و  دوشیم ،  ایحا  ام  رما  نتفگ  ثیدح  اب  و  دباییم ،  الج  هتفرگ  راگنز  ياهلد  ثیدح 

.

ناطیش تشحو  شجنر و   - 6

 : تسا هجو  ود  رب  اعّدم  نیا  رب  لیلد  دوشیم .  هدـننک  اعد  زا  وا  يرود  نیعل و  ناطیـش  یتحاران  عزف و  هیام  جرف ،  لیجعت  يارب  ندرک  اعد 
بجوم دمآ -  دهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  هکنانچ  هک -  تسا  ياهدنزرا  تدابع  فیرـش  لمع  نیا  دیدرت  نودب  هکنیا  حیـضوت  لقع :  لیلد  لوا : 

وا زا  ناطیش  دوش  رتکیدزن  دنوادخ  هاگرد  هب  نمؤم  هچ  ره  هک  تسا  حضاورپ  و  تسا ،  ناحبس  راگدرورپ  هاگرد  هب  برقت  نامیا و  لامک 
رد هزادـنا  ره  ناسنا  يراب ؛ دراد .  لیامت  شدوخ  سنج  خنـس و  هب  تسه  ملاع  نیا  رد  هک  يزیچ  ره  هک  اریز  ددرگیم ،  رترازیب  رترود و 
وا يارب  و  ددرگ ،  رتکیدزن  توکلم  ملاع  هب  دشوک ،  رتشیب  هدیدنـسپ  تافـص  قالخا و  بسک  رد  دوش و  رتلماک  تعاطا  تدابع و  بتارم 

ار نامـسآ  توـکلم  اـهنآ  دنتـشگیمن ،  مدآ  ینب  ياـهلد  فارطا  نیطایـش  رگا  هدـمآ :  ثیدـح  رد  اذـل  دوـش .  فـشک  يرایــسب  قیاـقح 
تکاله دراوم  زا  و  هتشگ ،  رود  یناویح  ياهتوهـش  یناسفن و  ياهـسوه  یناطیـش و  ياههسوسو  زا  روط  نیمه  و   ( . 898 دنتسیرگنیم ( 
ياهدنب چیه  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسدق  ثیدح  رد  هک  دسرب  ياهجرد  هب  ات  هتفرگ  هلـصاف 

نم هب  هلفاـن  ندروآ  ياـجب  هلیـسو  هب  وا  و  ماهدرک ،  ضرف  وا  رب  هک  دـشاب  یتاـبجاو  زا  رتدـنیاشوخ  هک  يزیچ  هب  دـیوجیمن  بُّرقت  نم  هب 
هب هک  وا  مشچ  و  دونـشیم ،  نآ  هب  هک  دش  مهاوخ  وا  شوگ  متـشاد  تسود  ار  وا  یتقو  مرادب ،  تسود  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دیوجیم  بّرقت 

هاگره مهدیم و  وا  هب  دنک  تلئـسم  نم  زا  رگا  دیامنیم ،  شالت  نآ  هب  هک  وا  تسد  و  دـنکیم ،  قطن  نآ  هب  هک  وا  نابز  و  دـنیبیم ،  نآ 
هب هدنب  یتقو  هکنیا   - 1 دسریم :  رظن  هب  هجو  ود  فیرـش  ثیدـح  نیا  حیـضوت  رد  میوگیم :   ( . . . . 899 میامن (  شتباجا  دـناوخب  ارم 

دهاوخ شومارف  ار  زیچ  همه  وا  زا  ریغ  و  تشاد ،  دهاوخن  لاعتم  يادخ  زج  یفدـه  چـیه  رگید  تشگ ،  لیان  یلعا  هبترم  الاو و  هجرد  نآ 
دوب دهاوخ  وا و . . .  مشچ  ادخ  وا و  شوگ  ادخ  سپ  دهاوخن ،  ادـخ  زج  يزیچ  ینعی :  تسا ،  لاثم  روط  هب  نابز  مشچ و  شوگ و  درک ، 

دنوادـخ اب  تاجانم  رد  هک  هدومن  هراشا  ینعم  نیمه  هب  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیفراعلا  ماما  نیدـجاّسلا و  دّیـس  مراهچ  ماما  و  . 
نم دارم  وت ،  زج  یـسک  هن  وت ،  اـهنت  تشگ .  فورـصم  وت  يوس  هب  میاههتـساوخ  ماـمت  و  دـنام ،  فقوتم  وت  هاـگرد  هب  متّمه  دـیوگیم : 

تلزنم نآ  هب  هدنب  هاگره  هک  تسا  نآ  روظنم  هکنیا  ای  و   - 2 تسا . . . .  نم  يرادـیب  یباوخیب و  وت  ریغ  يارب  هن  وت  يارب  اهنت  و  یتسه ، 
وا تسد  مشچ و  شوـگ و  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  ینعم  سپ  دـنامیمن .  هتـسب  وا  هب  يرد  چـیه  و  دوـشیم ،  دـهاوخب  هچنآ  دیـسر ،  ـالاو 

ماجنا دـهاوخب  هچنآ  و  دوش ،  هدـید  تسا  نکمم  ار  هچنآ  دـنیبیم  و  دوش ،  هدینـش  تسا  نکمم  هچنآ  دونـشیم  وا  هک  تسا  نآ  دوشیم 
ینّابر تافص  زا  نیا  و  دنهدیمن ،  ماجنا  دننیبیمن و  دنونشیمن و  نارگید  هک  ار  هچنآ  دهدیم  ماجنا  دنیبیم و  دونشیم و  وا  سپ  دهد ، 

وا زا  زیچ  همه  دنک  تعاطا  ار  ادخ  هدنب  رگا  دناهتفگ :  اذـل  دـیامرفیم .  اطع  يو  هب  وا  نتـشاد  تسود  تهج  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا 
مهدیم و وا  هب  دنک  تلئـسم  نم  زا  رگا  دومرف :  یـسدق  ثیدـح  رد  لج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  هجو  نیا  دـّیؤم  دـیامنیم .  تعاطا 
وا هب  متـشذگیم ،  یناپوچ  رانک  زا  تفگ :  مهدا  نب  میهاربا  هک  تسا  تیاکح  یلائل  باتک  رد  و  میامنیم .  شتباجا  دـناوخب  ارم  هاـگره 

یتخس گنس  هب  دوخ  ياصع  اب  سپ  بآ .  متفگ :  يراد ؟  شوخ  رتشیب  ار  مادک  تفگ :  یهدب ؟  نم  هب  يرادن  يریش  ای  بآ  ایآ  متفگ : 
ناپوچ مدـنام .  تریح  هب  دوب  رتنیریـش  لـسع  زا  رتکنخ و  فرب  زا  مدیـشون  نآ  زا  دیـشوج ،  نآ  زا  بآ  دز ،  تشادـن  یفاکـش  چـیه  هک 

ود نیا  هب  یهلا  ضیف  لضف و  هب  هکنآ  زا  سپ  و  دیآرد .  شنامرف  هب  زیچ  همه  دنک  تعاطا  ار  شیالوم  رگا  هدنب  هک  نکم  بجعت  تفگ : 
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هماّلع لوقعلا  ةآرم  یناردنزام و  حلاصالم  ینّابر  ملاع  یفاک  لوصا  حرـش  ییاهب و  خیـش  فراع  ققحم  نیعبرالا  حرـش  هب  مدش  ماهلا  هجو 
دوب یبلاطم  یسلجم  نانخـس  رد  و  ددرگیمرب ،  لوا  هجو  هب  هک  متفای  یبلاطم  لوا ،  راوگرزب  ود  نآ  نانخـس  رد  مدرک ،  هعجارم  یـسلجم 

اهشور هک  دنچ  ره  ددرگیمرب -  هجو  ود  نآ  هب  زاب  هک  تسه  یـسلجم  ياههتفگ  رد  يرگید  هوجو  زین  و  تشگیمزاب ،  مود  هجو  هب  هک 
بلاطم زا  و  تسا .  ظفاح  رادهگن و  دنوادخ  دزغلیم و  نآ  رد  اهماگ  هک  تسا  يروما  زا  ثحبم  نیا  هک  دـنامن  یفخم  تسا . -  فلتخم 
ناهانگ اهیتشز و  زا  زاـمن  هک  یتسار  900 ؛ )  رَبْکَا ( »  ِهَّللا  ُرْکِذـَل  َو  ِرَْکنُملا  َو  ِءآشْحَفلا  ِنَع  یهنَت  َةولَّصلا  َّنإ  هفیرـش « :  هیآ  ینعم  هتـشذگ 

هک تسا  رما  ود  ناـیب  نخـس  نیا  تسا -  اـناد  ادـخ  هتبلا  ًارهاـظ -  هک  تشگ  مولعم  زین  تسا .  رتگرزب  دـنوادخ  داـی  هتبلا  و  درادیمزاـب ، 
هدنب رگا  تسا ،  دنوادخ  هاگرد  هب  هدنب  ندش  کیدزن  ببـس  نمؤم و  جارعم  زامن  هکنیا  هب  هجوت  اب  لوا :  رما  تسا :  رتالاب  یلوا  زا  یمود 

شاهمزال و  دوشیم ،  نآ  هدنروآ  ياجب  زا  ناطیـش  يرود  ببـس  زامن  نیا  دـیامن ،  ادا  هدومرف  رما  ار  نآ  دـنوادخ  هک  هنوگنامه  هب  ار  نآ 
زا نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  هلمج :  زا  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  يددـعتم  تایاور  دـنکیم .  باـنتجا  تارکنم  اـشحف و  زا  هک  تسا  نیا 
زا يرود  زج  درادـن ،  زاب  تارکنم  اـهیتشز و  زا  ار  وا  شزاـمن  هک  یـسک  دومرف :  هک  تسا  يورم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

ملاعلا هَّللا  و  تسا ،  هدشن  راکشآ  وا  رب  زامن  رثا  اذل  هدرکن  ادا  ًالماک  ار  زامن  ّقح  ینعی  میوگیم :   ( . 901 تشاد (  دهاوخن  یلصاح  ادخ 
نمؤم زا  هتسویپ  ناطیش  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  هک  هدمآ  مالـسلا  مهیلعشناردپ  زا  اضر  ترـضح  زا  لئاسو  رد  . 

و دنکیم ،  تئرج  وا  رب  ناطیـش  دیامن ،  عیاض  ار  اهنآ  رگا  سپ  دنک ،  تبظاوم  هناگجنپ  ياهزامن  تاقوا  رب  هک  یمادام  دنامیم ،  ناساره 
دنوادـخ هک  هنوگنامه  هب  ار  نآ  نمؤم  رگا  هک  تسا  روط  نیمه  یتدابع  ره  میوگیم :   ( . 902 دزاسیم (  دراو  گرزب  ناهانگ  رد  ار  وا 

ره و  دشابیم .  ناطیش  يرود  نآ  همزال  و  دیامنیم ،  کیدزن  دنوادخ  هب  ار  وا  تدابع -  ياضتقا  هب  رظن  دروآ -  ياجب  هدومرف  رما  لاعتم 
تاکز و زامن و  لثم :  رتلماـک ،  نآ  رد  ّتیـصاخ  نآ  تسا و  رتشیب  نآ  رد  اـضتقا  نآ  دـشاب ،  رتمیظع  رتمهم و  عراـش  رظن  هب  هک  یتداـبع 

عمج رتدایز  نآ  رد  یلوبق  طیارـش  هک  یتدابع  ره  و  اهنیا .  ریغ  ناـمزلا و  بحاـص  یلوم  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  نآرق و  تئارق  تیـالو و 
يارب مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ندوب  ببـس  نایب  نیا  اب  دـهدیم .  ار  هجیتن  نیا  رتلماک  رتدوز و  دـشاب ، 

هَّللا و رکذ  ضحم  زامن  هکنیا :  تسا  رتالاب  یلّوا  زا  هدش و  نایب  هفیرش  هیآ  رد  هک  مود :  رما  دش .  مولعم  ناهرب  لیلد و  اب  ناطیـش ،  يرود 
شرمع تاظحل  مامت  هدنب  هکنیا  هب  دوشیم  لصاح  رما  نیا  و  تسا .  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  زا  ندنام  لفاغ  و  تسا ،  ضحم  ِهَّللا  رکذ 

شیامرف زا  زاب  ینعم  نیمه  و  دیامنن .  ریغ  هب  یتافتلا  چیه  و  دـشوپب ،  مشچ  تسا  وا  زج  هچنآ  زا  و  دـنک ،  فرـص  دـنوادخ  تدابع  رد  ار 
لامک و مامت و  روط  هب  ار  شزامن  هدـنب  رگا  نیاربانب  دوشیم .  هدافتـسا  ترـضح  نآ  تاملک  ریاس  زا  مالـسلا و  هیلع  مراهچ  ماما  هتـشذگ 

ینعم هراـبرد  اـملع  زا  یکی  يزور  دـیآیمن .  شکیدزن  هک  يروط  هب  ددرگیم  رود  وا  زا  ناطیـش  دروآ  ياـجب  دـیاش  دـیاب و  هک  روـطنآ 
املع زا  یـضعب  هک  يروطب  ناهانگ -  هرامـش  متفگ :  وا  هب  درک .  هرکاذم  نم  اب  دراد ، »  دـح  رازه  راهچ  زامن  هدـش « :  دراو  هک  یثیدـح 
ینعی دنکیمن .  زواجت  اهنآ  زا  یقیقح  رازگ  زامن  هک  تسا  دودـح  اهنیا  هک  دـشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  تسا .  رازه  راهچ  دـناهتفگ - 

ار زامن  تقیقح  دـیامنن ،  بانتجا  ناهانگ  زا  هک  ره  سپ  تسا ،  اهیدـب  مامت  زا  زیهرپ  هداد ،  ماجنا  تسرد  ار  زاـمن  هکنیا  رگناـشن  لـیلد و 
عمجم رد  هک  تسا  یثیدـح  هجو  نیا  رب  دـهاش  دیدنـسپ .  ار  هیجوت  نیا  ملاع  نآ  تسا .  هدرک  زواجت  یهلا  دودـح  زا  و  هدرواـین ،  ياـجب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوعـسم  نبا  زا  زین  و   ( . 903 میدروآ (  ًالبق  هک  هدیسر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نایبلا 
بانتجا رکنم  اشحف و  زا  هک  تسا  نآ  زامن  ِتعاطا  و  دـنکن ،  تعاطا  ار  زامن  هک  یـسک  يارب  تسین  زامن  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ملـسو 

تـسد ناهانگ  زا  یلو  دروآ  ياجب  ار  نآ  یـسک  رگا  سپ  تسا ،  ناهانگ  زا  هدـننک  یهن  زامن  نوچ  ینعی  هتفگ :  یـسربط  خیـش  ییاـمن . 
 ، درادرب تسد  ناهانگ  زا  دنک و  هبوت  یتدـم  زا  سپ  رگا  و  دوب ،  دـهاوخن  هدرک  فیـصوت  دـنوادخ  هک  یتفـص  نآ  هب  شزامن  درادـنرب ، 

یلـص ادخلوسر  اب  راصنا  ياهناوج  زا  یکی  هک  هدرک  تیاور  سنا  هتفگ :  زین  و  تسا .  هدوب  دنمدوس  وا  يارب  شزامن  هک  ددرگیم  مولعم 
دیسر ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ضرع  هب  راتفر  نیا  دشیم ،  بکترم  مه  ار  اهیتشز  یلو  دناوخیم  زامن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
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ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هب  تفگ :  هک  تسا  يورم  رباج  زا  و  تشاد .  دـهاوخ  زاب  اهیتشز  زا  ار  وا  شزاـمن  يزور  دومرف :  . 
تیاور ام  باحـصا  و  تشاد .  دـهاوخ  زاـب  ار  وا  شزاـمن  دومرف :  دـنکیم .  يدزد  اهبـش  دـناوخیم و  زاـمن  اـهزور  ینـالف  دـش :  ضرع 

زا ار  وا  شزامن  ایآ  دنک  هاگن  هن ،  ای  هدـش  لوبق  شزامن  ایآ  هک  دـنادب  تسا  لیام  هکنآ  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـناهدرک 
لقن ار  نانخس  نیا  همه  هکنیا  میوگیم :   ( . 904 تسا (  هدش  لوبق  شزامن  ردقنامه  هب  دشاب  هتشادزاب  ردق  ره  هب  هک  هتشادزاب ؟  اهیتشز 
دیابن دارفا  زا  يرایـسب  زا  سپ  دوشیم ،  ناطیـش  يرود  ببـس  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رگا  دیوگن :  یـسک  هک  تسا  نآ  يارب  مدرک 

 ، تسا دراو  زین  اجنیا  میتفگ  هراب  نآ  رد  هچ  ره  و  تسا ،  زامن  ریظن  فیرش  لمع  نیا  مییوگیم :  باوج  رد  نوچ  ددرگ ؟  رداص  یهانگ 
مرکا ربمغیپ  زا  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودـص  خیـش  یلاما  رد  لقن :  لیلد  مود :  تسا .  یفاک  كاردا  لها  يارب  هراشا  و 

امـش زا  ناطیـش  دیهد  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  يزیچ  هب  ار  امـش  مهد  ربخ  ایآ  دومرف :  دوخ  باحـصا  هب  هک  هدمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
 ، دنکشیم ار  شرمک  هقدص  دنکیم و  هایـس  ار  شیور  هزور  دومرف :  يرآ .  دنتفگ :  برغم ؟  زا  قرـشم  يرود  نوچمه ]  ، ] دوشیم رود 

يزیچ ره  دَُربیم و  ار  شتایح  گر  رافغتـسا  و  دـیامنیم ،  عطق  ار  شاهلاـبند  کـین  راـک  رد  يراـکمه  و  ادـخ ،  هار  رد  ندرک  یتسود  و 
ناـیب رب  فـقوتم  ینعم  نیا  رب  فیرـش  ثیدـح  نیا  تلـالد  هـجو  میوـگیم :   ( . 905 تـسا (  هزور  مـه  اهندـب  تاـکز  و  دراد ،  یتاـکز 
یبلق ّتبحم  ّتبحم ،  هجرد  نیتسخن  دراد .  یّصاخ  هدیاف  رثا و  نآ  هبترم  ره  تسا و  یبتارم  تاجرد و  ياراد  ّتبحم  هک :  تسا  ياهمدقم 

تمحر هب  يراگتـسر  يارب  تسا و  فـقوتم  ّتبحم  زا  هبترم  نیا  رب  ناـمیا  دـننکیم .  ریبـعت  نآ  زا  نتـشاد  تسود  هب  یـسراف  هب  هک  تسا 
ادـخ و هب  تبـسن  هک  ار  شدوخ  یبـلق  یتـسود  ّتبحم و  دـناوتن  ياهدـنب  رگا  سپ  تسا .  مزـال  هجرد  نیا  تشهب  هب  لوـخد  راـگدرورپ و 

؛ )  906 ِنامیْالِاب ( »  ٌِنئمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرُْکا  ْنَم  ّالإ  دـیوگیم « :  هک  نآرق  صن  هب  تسا  یفاک  رادـقم  نیمه  دـیامن ،  راکـشآ  دراد  وا  يایلوا 
هبترم دارفا  هک  دیآیمرب  هبترم  نیا  زا  یفلتخم  راثآ  و  دـشاب .  مکحم  نامیا  هب  شلد  هک  یلاح  رد  دوش ،  عقاو  راشف  تحت  هک  یـسک  رگم 

 . دوشیم هتفگ  هَّللا  یف  ِّبح  نآ  هب  یهاگ  و  دراد ،  مان  هّداُوم  ُبباحت و  یبرع  هب  ندرک و  یتسود  یـسراف ،  هب  مود  هبترم  دنـشابیم .  مود 
رد هکنانچ  نآ  راثآ  هلمج  زا  تسا .  نخـس  ندش  ینالوط  بجوم  اهنآ  ندروآ  هک  هدمآ  يددعتم  ثیداحا  ندرک ،  یتسود  تلیـضف  رد  و 

دیاـب یتسناد  ار  همدـقم  نیا  هک  نونکا  تسا .  یهلا  تاـیانع  نیرتهب  زا  نیا  دـشابیم و  ناـسنا  زا  ناطیـش  يرود  هدـش ،  رکذ  ثیدـح  نیا 
رد روهظ  هک  دـیهد - ،  ماـجنا  ار  نآ  رگا  دومرف :  هک  ثیدـح  لوا  هنیرق  هب  ادـخ )  هار  رد  ندرک  یتسود  هَّللا (  یف  ِّبح  زا  روظنم  تفگ : 

دیدرت نودب  تسا .  ینید  ناردارب  ناگرزب و  هب  تبسن  یندب  لاعفا  هلیـسو  هب  ّتبحم  راهظا  ینعی  ُبباحت ،  نامه  دراد -  ناسنا  یندب  لاعفا 
و تسا ،  رتهتـسیاش  ّتبحم  راهظا  هب  ناسنا  دارفا  مامت  زا  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  ام  يالوم  ینعی  ناـمیا  لـها  نیرتمیظع 

نارگید هب  ندرک  یتسود  زا  رتدوز  بانج  نآ  جرف  لیجعت  يارب  اعد  اـب  تسا -  ناطیـش  يرود  هک  ترـضح -  نآ  هب  ندرک  یتسود  هرمث 
ربمغیپ و هب  تبـسن  ندرک  یتسود  زین  و  دراد ،  ار  یگژیو  نیمه  اعد  زا  ریغ  رگید  ياهراک  اب  ندرک  یتسود  نینچمه  و  دوشیم .  لـصاح 

 . دروآیم راب  هب  ياهدنزرا  راثآ  فلتخم  تاجرد  هب  نینمؤم  مالسلا و  ةالصلا و  مهیلع  ترضح  نآ  یمارگ  نادناخ 

ناطیش ياهماد  زا  ینمیا  نامزلا و  رخآ  ياههنتف  زا  تاجن   - 7

دشابیم ناطیـش  يرود  ببـس  هک  تشذگ  هچنآ  و  تسا ،  نامیا  لامک  هیام  اعد  نیا  هک  دمآ  دهاوخ  هچنآ  رب  هفاضا  ینعم -  نیا  رب  لیلد 
دمحا زا  هَّللادبع  نب  دعـس  هک  هدروآ  قاّرو  هَّللادبع  نب  یلع  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  نیثدحملا  سیئر  هک  تسا  یتیاور  - 

متساوخیم مدش ،  دراو  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ترضح  رب  تفگ :  هک  درک  لقن  يرعشا  دعس  نب  قاحـسا  نب 
كرابت و دنوادخ  قاحـسا  نب  دمحا  يا  دومرف :  درک و  نخـس  زاغآ  دوخ  بانج  نآ  منک ،  لاؤس  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  نیـشناج  زا 

یلاخ ار  نآ  مه  تمایق  ماـیق  اـت  هتـشاذگن و  یلاـخ  قلخ  رب  یهلا  تّجح  زا  ار  نیمز  هدـیرفآ ،  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  یماـگنه  زا  یلاـعت 
نوریب ار  نیمز  ياهتکرب  وا  هب  درابیم و  ناراـب  وا  هب  و  دـنکیم ،  فرطرب  نیمز  لـها  زا  ار  ـالب  دـنوادخ  وا  ببـس  هب  تشاذـگ ،  دـهاوخن 
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هب تساخرب و  تعرـس  هب  تسیک ؟  وت  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  سپ  ربمغیپ  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  دیوگیم :  قاحـسا  نب  دـمحا  دروآیم . 
هناش رب  دوب  هلاس  هس  دیـشخردیم و  هدراهچ  بش  هام  دننام  شتروص  هک  یکدوک  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  سپـس  تفر ،  هناخ  نوردـنا 
نیا مدادیمن ،  ناشن  وت  هب  ار  مدنزرف  نیا  يدوبن  یمارگ  وا  ياهتّجح  لج و  زع و  دنوادخ  دزن  رگا  قاحـسا  نب  دمحا  يا  دومرف :  تشاد ، 

رد وا  قاحسا ،  نب  دمحا  يا  دشاب .  هدش  رپ  ملظ  متس و  زا  هکنانچ  دیامن  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  ادخلوسر  هینُکمه  مانمه و 
دباییمن تاجن  تکاله  زا  نامز  نآ  رد  هک  یندـش  بیاغ  دوشیم  بیاـغ  مسق  ادـخ  هب  تسا ،  نینرقلاوذ  ناـسب  رـضخ و  ناـسب  تما  نیا 
 ( . . . . 907 دهد (  قیفوت  شجرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رد  درادب و  تباث  شتماما  هب  داقتعا  رب  ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  هک  یـسک  رگم 

 . تشذگ نیغ  فرح  رد  ترضح  نآ  تبیغ  ثحب  رد  ثیدح  نیا  مامت 

ام رب  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  قوقح  زا  یضعب  ندرک  ادا   - 8

نیرتمهم زا  دـنراد  ناسنا  ندرگ  رب  قح  هک  یناسک  قوقح  يادا  لقع  مکح  هب  لّوا :  دوشیم :  نایب  تمـسق  دـنچ  رد  هنیمز  نیا  رد  نخس 
دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  تیاور  دنچ  دشابیم .  روما  نیرتمهم  زا  قوقح  يادا  زین  عرـش  مکح  هب  مّود :  تسا .  حضاو  نیا  و  تسا ،  روما 

مالسلا امهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  هلمج :  زا 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  زا  راـحب  رد  و   ( . 908 تسا (  هدـشن  تداـبع  نمؤم  قـح  يادا  زا  رتـهب  يزیچ  هب  دـنوادخ  دوـمرف :  هک  هدروآ 

هدهع رب  یگرزب  رایـسب  قوقح  ترـضح  نآ  هکنیا  مّوس :  تسا .  نیقّتم  لامعا  نیرتهب  ینید  ناردارب  قوقح  يادا  دومرف :  هک  هدش  تیاور 
نآ قوقح  شرامـش  نوچ  میـشکیمن  ازارد  هب  ار  نخـس  اجنیا  رد  تشذـگ .  اـهنآ  زا  یکدـنا  تمـسق  باـتک  مّوس  شخب  رد  هک  دراد  اـم 

قداص رفعج  ماما  زا  راحب  رد  تسا  یتیاور  نیا  رب  لیلد  تسا .  ردقچ  ترـضح  نآ  قوقح  هک  دـنادیم  ادـخ  دـیآیمنرب ،  ام  زا  راوگرزب 
یـسک هک  روط  نیمه  دربب و  یپ  شتمظع  تردـق و  هنُک  هب  دـنک و  فیـصوت  ار  دـنوادخ  دـناوتیمن  سک  چـیه  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع 

هللا یلـص  ادخلوسر  فصو  هب  دناوتن  يدحا  نانچمه  دنک ،  كرد  ار  شتمظع  تردق و  تیاهن  دسرب و  دنوادخ  فصو  هنُک  هب  دناوتیمن 
و هدرک ،  بجاو  ار  ام  زا  یقوقح  هچ  هداد و  ام  هب  هچ  دنوادخ  هک  دـبایرد  دـناوتیمن  یـسک  دـبای ،  تسد  ام  تلیـضف  ملـسو و  هلآو  هیلع 

قح دـناوتیمن  یـسک  نینچمه  دـبایرد ،  ار  هدومن  بجاو  ام  قوقح  زا  دـنوادخ  هچنآ  ام و  تلیـضف  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  هنوگناـمه 
تلیضف قوقح و  ياههخاش  زا  نمؤم  قوقح  مامت  هک  دنامن  هدیشوپ  میوگیم :   ( . . . . 909 دهد (  ماجنا  ار  نآ  دنک و  فیصوت  ار  نمؤم 

نیا رد  سک  ره  و  تسا ،  یهلا  هاگرد  رد  یگرزب  تعفر و  هیام  قوقح  يادا  يارب  شـشوک  مامتها و  مراهچ :  تسا .  مالـسلا  مهیلع  همئا 
هک تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لیلد  دوب .  دهاوخ  رتیمارگ  رتزیزع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـشاب  رتمامت  رتشیب و  شمامتها  شـشوک و  هار 

دسانشیم و ار  شناردارب  قوقح  رتشیب  هکنآ  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  دمحموبا  ترضح  مهدزای  ماما  زا  جاجتحا  رد 
رگید نمؤم  رب  نمؤم  قوقح  هلمج  زا  مجنپ :   ( . . . . 910 تسا (  رتالاب  شتلزنم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنکیم  ششوک  اهنآ  يادا  رد  رتشیب 

زا هک  دـمآ  دـهاوخ  لاـمعا  یلوـبق  ثحب  رد  میدروآ و  مراـهچ  شخب  لوا  رد  هچنآ  رب  هفاـضا  نآ -  رب  لـیلد  تسا .  وا  يارب  ندرک  اـعد 
هیلع اضرلا  هقف  زا  راحب  رد  یسلجم  همالع  هک  تسا  یتیاور  تسا -  وا  يارب  ندرک  اعد  تمعن ؛ هطـساو  قح  يادا  ندش و  لصاح  ياههار 
يوس هب  هجوت  و  دومرف : -  هکنیا  ات  تسا -  ضرف  بجاو و  ناردارب  قح  دنک ،  تمحر  ار  وت  دنوادخ  هک  نادب  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا 

هَّللادـبعیبا ترـضح  زا  سیَنُخ  نب  یّلَعُم  زا  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هک  تسا  یتـیاور  و   ( . . . . 911 اهنآ (  يارب  ندرک  اعد  هلیـسو  هب  ادـخ 
دراد بجاو  ّقح  تفه  دومرف :  تسیچ ؟  ناملـسم  رب  ناملـسم  قح  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  تفگ :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص 

وا رد  ار  يادخ  و  تسا ،  هدش  جراخ  دنوادخ  تعاط  تیالو و  زا  دنک  عیاض  ار  يزیچ  قوقح  نیا  زا  رگا  تسین ،  بجاو  ریغ  مادـک  چـیه 
مـسرتیم متـسه ،  نابرهم  وت  هب  نم  یّلَعُم  يا  دومرف :  تسیچ ؟  قوقح  نیا  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  دوب .  دـهاوخن  یتمـسق 

درک مهاوخ  لمع  یهلا  هوق  تساوخ و  هب  هَّللاب ؛ ّالا  ةوق  ال  مدرک :  ضرع  ییامنن .  لمع  ینادب و  و  ینکن ،  تیاعر  هدومن و  عییـضت  ار  اهنآ 
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دب تدوـخ  يارب  هچنآ  يرادـب و  تسود  مه  تردارب  يارب  يرادیم  تسود  تدوـخ  يارب  هچنآ  هک  تسا  نآ  قـح  نیرتناـسآ  دوـمرف :  . 
شرما يروآ و  مهارف  ار  شیدنسرخ  تابجوم  يزرو و  بانتجا  وا  نتخاس  نیگمـشخ  زا  هکنیا  مّود :  ّقح  يدنـسپن .  مه  وا  يارب  ینادیم 

امنهار و وا و  مشچ  هکنیا  مراهچ :  ّقح  ییامن .  کمک  تیاپ  تسد و  نابز و  لام و  ناج و  اـب  ار  وا  هکنیا  مّوس :  ّقح  ییاـمن .  تعاـطا  ار 
رد یـشوپن  دشاب و  هنـشت  وا  هک  یلاح  رد  يدرگن  باریـس  دنامب و  هنـسرگ  وا  هک  یلاح  رد  يوشن  ریـس  هکنیا  مجنپ :  ّقح  یـشاب .  وا  هنیآ 
هک یتسرفب  ار  تمداخ  تسا  بجاو  تشادن ،  تردارب  یتشاد و  يرازگتمدخ  رگا  هکنیا  مشش :  ّقح  دشاب .  هدیشوپن  هنهرب و  وا  هک  یلاح 

ار شتوعد  و  ینک ،  رواب  ار  شدـنگوس  هکنیا  متفه :  ّقح  دـنک .  هدامآ  ار  شیاج  و  دزاس ،  مهارف  شیارب  اذـغ  و  دـیوشب ،  ار  شیاهـسابل 
نآ ماجنا  هب  دراد  یتجاـح  هک  ینادـب  رگا  و  يوش ،  رـضاح  شاهزاـنج  عییـشت  رد  و  يور ،  شتداـیع  هب  شیراـمیب  رد  و  ییاـمن ،  تباـجا 
رگا ینک .  تعرـس  شماجنا  هب  دیامن  راهظا  وت  هب  هکنآ  زا  شیپ  هکلب  دنک ،  تساوخرد  وت  زا  هک  دوش  راچان  يراذـگن  يزرو و  تردابم 

زا روظنم  ًارهاظ  میوگیم :   ( . 912 تسا (  هدـیدرگ  لصّتم  وت  تیالو  هب  وا  يالو  زین  و  وا ،  تیالو  هب  تتیالو  یهد  ماجنا  ار  اـهراک  نیا 
تیاور دنچ  ینعم  نیا  رب  دهاش  دوشیم .  ود -  ره  یعرـش -  ّبحتـسم  بجاو و  لماش  هک  تسا  نآ  يوغل  يانعم  ثیدـح  نیا  رد  بجاو 

ار بوجو  هملک  تسا  نکمم  تسا :  هدومرف  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  تسا .  بلطم  ندـش  ینالوط  هیاـم  اـهنآ  ندروآ  هک  تسا 
هتسناد بجاو  ار  روما  نیا  رتشیب   [ املع زا  يدحا [  هک  منکیمن  نامگ  نوچ  تسناد ،  دّکؤم  ّبحتـسم  یعرـش و  یحالطـصا  ینعم  زا  معا 
تسا لماک  نینمؤم  هب  تبـسن  قوقح  نیا  ًارهاظ  تسا :  هتفگ  لوقعلا  ةآرم  رد  و   ( . 913 تسه (  مه  راوشد  رایـسب  هکنیا  رب  هفاضا  دشاب ، 
تسا عنتمم  هکلب  لکشم  رایسب  هعیش  همه  هب  تبسن  روما  نیا  مامت  تیاعر  هنرگ  و  هتـشاذگ ،  يردارب  رارق  وا  اب  ادخ  هار  رد  هک  يردارب  ای 

بلاطم نیا  هک  لاح  دناسرن .  شلاح  هب  ياهمدص  هک  يروط  هب  تسا  اهنآ  ماجنا  ندوب  ناسآ  ای  ییاناوت  هب  دّیقم  دوش :  هتفگ  هکنیا  رگم  ، 
ره هب  تسا .  تباث  نامیا  لها  مامت  رب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  ام  يالوم  يارب  قوقح  نیا  دیدرت  نودب  مییوگیم :  یتسناد  ار 
نب زیزعلادبع  ثیدح  رد  و  تسا ،  رتلماک  یناملـسم  ره  زا  ماما  ِنامیا  هک  اریز  دشابیم ،  مّلـسم  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  قوقح  نیا  ریدـقت 

تسا نابز  هب  وا  ندرک  کمک  و  رما ؛ تعاطا  وا  قح  رد  ياعد  و  هدش ،  ریبعت  نابرهم  ردارب  هب  ماما  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ملـسم 
 . داد میهاوخ  حیضوت  هکنانچ  ، 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  نید  ادخ و  میظعت   - 9

هب يزاین  تسا  ادـخ  میظعت  لمع  نیا  هکنیا  اّما  و  دـیدرگ ،  نایب  مود  تمرکم  رد  تسا  میظعت  ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اـعد  هکنیا  لـصا 
 : ادخ نید  میظعت  یبوخ  نسح و  اّما  و  تسین .  يرگید  زیچ  ادـخ  میظعت  زج  نامیا ،  يارب  اهنت  نمؤم  ره  میظعت  هک  اریز  درادـن ،  حیـضوت 

تابجاو و زا  يرایـسب  هکنیا  رب  هفاضا  تسین .  هراب  نیا  رد  یلوقنم  ربخ  هب  يزاین  و  دـنکیم ،  كرد  ار  نآ  لقع  هک  تسا  یهیدـب  روما  زا 
هب لوخد  يارب  تراهط  بابحتـسا  و  دجـسم ؛ ّتیحت  زامن  یّبحتـسم ؛ ياهلـسغ  دننام :  تسا ،  هدـش  عضو  عیرـشت و  تهج  نیا  يارب  اهتّنس 

مالعإ باـتک  رد  تسا .  هجوت  تربع و  هیاـم  هک  مرواـیب  ار  یتیاـکح  اـجنیا  رد  تسا  بساـنم  اـهنیا . . . .  ریغ  و  نآرق ؛ تئارق  و  دـجاسم ؛
وا زا  دمآ و  ینزام  نامثعوبا  دزن  يدوهی  کی  هک :  دـنک  تیاکح  دَّربم  دـیزی  نب  دـمحم  هدـمآ :  سابعلا  ینب  عم  ۀـکماربلل  يرجامب  سانلا 
نآ هب  باتک  نتخومآ  لوپ و  نتفرگ  زا  نامثعوبا  یلو  تخادرپ .  وا  هب  رانید  دـص  و  دزومایب ،  وا  هب  ار  هیوبیـس  باتک  هک  درک  تساوخرد 
؟  يراد زاین  نآ  مهرد  کی  هب  هکنآ  لاح  ینکیم و  در  ار  راـنید  دـص  هَّللا ! ناحبـس  متفگ :  وا  هب  دـیوگ :  دّربم  دومن .  يراددوخ  يدوهی 

يرفاک رایتخا  رد  ار  اهنآ  هک  متساوخن  تسادخ و  باتک  زا  هیآ  دصیـس  رب  لمتـشم  هیوبیـس  باتک  هک  نادب  سابعلاوبا ،  يا  يرآ ؛ تفگ : 
 ، تسارآ سلجم  يراوخبارش  روظنم  هب  قثاو  يزور  هک  تشذگن  يرید  دیوگ :  دربم  تفگن .  چیه  رگید  درک و  توکـس  دربم  مراذگب . 
يا ُْملُظ  ًۀَّیَِحت  َمـالَّسلا  يدـْهأ  ًـالُجَر  ْمَُکباـصُم  َّنِا  ُمُولَظَا  دـناوخ :  ار  تیب  نیا  تخادرپ و  یناوخ  زاوآ  هب  یکزینک  و  راـنک ،  رد  شنامیدـن 

 ، دناوخ بصن  هب  ار  ًالجر )  هملک (  زینک ،  تسا .  ملظ  هداتسرف  مالـس  تیحت  ناونع  هب  هک  يدرم  هب  امـش  ندز  همدص  هک  قیقحت  هب  مولظ 
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كزینک تسا .  َّنِا  ربـخ  نوچ  دوـش  هدـناوخ  ٌلُـجر )  عـفر (  هب  هک  تسا  نآ  حیحـص  تفگ :  تسناد و  تسرداـن  ار  نآ  نامیدـن  زا  یکی 
یـضعب و  دیوگیم :  تسرد  میدن  دـنتفگ :  یـضعب  داتفا  عازن  نیرـضاح  نیب  هاگنآ  ماهتخوماین .  هجو  نیا  هب  زج  دوخ  ملعم  زا  نم  تفگ : 

ناـمثعوبا دـنتفگ :  دوشیم ؟  عوجر  وا  هب  ّتیبرع  رد  هک  تسه  یـسک  هچ  قارع  رد  دیـسرپ :  قـثاو  دـندادیم .  كزینک  هب  ار  قـح  رگید 
هب ار  وا  لـیلجت  مارتحا و  اـب  هک  دیـسیونب  هرـصب  رد  اـم  یلاو  هب  تفگ :  قثاو  تسا .  نارود  هناـگی  ملع  نیا  رد  هک  تسا  هرـصب  رد  ینزاـم 

یتُسپ ياهرطاق  اب  ار  وا  و  دـنک ،  تکرح  نامثعوبا  درک  رما  یلاو  دیـسر .  هرـصب  هب  همان  هک  دوب  هتـشذگن  يزور  دـنچ  دتـسرفب .  ام  يوس 
 : تفگ ینزام  دومن .  هضرع  وا  رب  ار  تیب  نآ  درک و  مارتحا  رایـسب  وا  زا  قثاو  دش ،  لخاد  قثاو  رب  دیـسر  دـصقم  هب  یتقو  تخاس .  هناور 

و هداد ،  بصن  ار  ًالجر  تسا و  هباصإ  ینعم  هب  ردصم  باصم  هکنوچ  تسین ،  زیاج  ندناوخ  ًالجر )  بصن (  هب  زج  و  تسا ،  زینک  اب  قح 
قثاو تسا ،  َّنإ  ربـخ  ملظ  هک  تسا ،  ملظ  هدرک  هیدـه  تیحت  ناوـنع  هب  مالـس  هک  يدرم  هب  امـش  ندـناسر  رازآ  تـسا :  نـینچ  نآ  ینعم 
دوب هدرک  ضارتعا  كزینک  هب  هک  یـسک  نآ  و  دمآ ،  شـشوخ  نامثعوبا  زا  هتفگ و  تسرد  زینک  هک  تسناد  دـیمهف و  ار  نامثعوبا  نخس 

وا هب  مه  زینک  داد ،  يو  هب  زین  ییاههیدـه  اههفحت و  دـنهدب و  رانید  رازه  ینزام  ناـمثعوبا  هب  هک  داد  روتـسد  قثاو  سپـس  دـش .  موکحم 
تفگ وا  هب  ینَزام  دمآ ،  شندید  هب  دّربم  دیسر  هرصب  هب  یتقو  تخاس .  هناور  شرهـش  هب  ار  وا  مارتحا  لامک  اب  زاب  درک ،  اطع  ییاههیده 
میظعت يارب  ار  رانید  دـص  میوگیم :  داد .  نم  هب  رانید  رازه  نآ  ياج  هب  مدرک ،  در  ادـخ  يارب  رانید  دـص  تسا ! روطچ  ساـبعلاوبا  يا  : 
نامزلا بحاص  ترضح  زین  ینک و  میظعت  ار  نآ  هک  امن  ششوک  نک و  هجوت  سپ  تسا .  دنوادخ  میظعت  نآرق  میظعت  و  درک ،  اهر  نآرق 

لّجع مئاق  ترضح  تسا ،  یهلا  مکحم  نامـسیر  نآرق  دوش .  روصت  هک  یناونع  ره  هب  تسا  نآرق  کیرـش  اتمه و  وا  هک  يامنب  میظعت  ار 
تسا هدومرف  اطع  ایند  لها  هب  هک  ییاهزیچ  مامت  لباقم  رد  درک  اطع  ربمغیپ  هب  دنوادخ  ار  نآرق  تسا .  ادخ  مکحم  نامسیر  زین  هجرف  هَّللا 

 ( 914 َنوُِظفاَحل ( »  َُهل  ّانِا  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِا  هدومرف « :  شاهرابرد  دنوادخ  ار  نآرق  تسا .  روط  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  . 
نآرق رد  تسا .  یهلا  تبقارم  ظفح و  رد  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  مینآ .  رادـهگن  ظفاح و  ام  میدومن و  لزان  ار  نآرق )  رکذ (  قیقحت  هب  ام   ؛

رون يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  مدرم  ات  درک  لزان  ار  نآرق  دـنوادخ  تسا .  زیچ  همه  هدـننک  نایب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسه ،  زیچ  همه  نایب 
مامت دناسرب .  ینطاب  يرهاظ و  رون  هب  دناهرب و  تاملظ  زا  ار  مدرم  ات  تخاس  دـهاوخ  رهاظ  دـنوادخ  مه  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  درب ،  نوریب 
نامیا کلملا  راد  هک  دزادنارب  هگنآ  باقن  نآرق  ترـضح  سورع   . ] تسا هدرپ  رد  بیاغ و  نایناهج  زا  قیاقح ] یناعم و  تهج  زا  نآرق [ 
رارـسا یلـصا  نآرق  اب  تسا .  هدرپ  تشپ  رد  بیاغ و  ملاع  لها  رظن  زا  زین  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  اـغوغ ]  زا  دـنیب  دّرجم  ار 

مه مالـسلا  هیلع  مئاق  تسا ،  نینمؤم  يافـش  نآرق ؛ دوشیم .  رهاظ  یناهن  رارـسا  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هب  ددرگیم ،  راکـشآ  یناهن 
يارب نآرق ؛ تسا .  روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  دـیازفین .  يزیچ  نایغط  رفک و  نایز و  زج  نارفاک  يارب  نآرق ؛ تسا .  نینمؤم  ياـفش 

یقاـب و تّجح  نآرق ؛ تسا .  روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  تسا  تکـاله  تمقن و  رگید  ياهّدـع  يارب  تمحر و  تیادـه و  ياهّدـع 
مئاق هدرک ،  عنم  نآرق  هب  ار  سجن  ياهتسد  ندیسر  دنوادخ  تسا .  ّقح  رادیاپ  تّجح  هَّللاۀّیقب و  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسا ،  یهلا  رادیاپ 

ینامسآ ياهباتک  مامت  هب  دشاب  دقتعم  نآ  هب  هکنآ  ره  نآرق ؛ تسا .  هتشادزاب  وا  هب  ار  سجن  ياهتسد  ندیسر  روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع 
نامیا وا  هب  هک  ره  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  درادـن .  يدوس  ینامـسآ  ياـهباتک  ریاـس  هب  شداـقتعا  دـیامنن  رارقا  نآ  هب  هک  ره  و  هدرک ،  رارقا 

دنمدوس شیارب  رگید  ناماما  قیدصت  دـشاب ،  هتـشادن  داقتعا  ترـضح  نآ  تماما  هب  هکنآ  ره  و  هدرک ،  لوبق  ار  ناماما  همه  دـشاب  هتـشاد 
باتک همتاخ  رد  دنکیم .  تعافش  دوخ  ناوریپ  يارب  مه  مالسلا  هیلع  مئاق  دنکیم ،  تعافش  تمایق  زور  ناگدنناوخ  يارب  نآرق ؛ تسین . 

 . میراد لّکوت  هیکت و  وا  رب  مییوجیم و  يرای  دنوادخ  زا  دروآ .  میهاوخ  ار  بلطم  نیا  یحضاو  نایب  اب 

دنکیم اعد  وا  قح  رد  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا  بحاص  ترضح   - 10

جهم رد  هک  تسا  ییاـعد  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  یلوـم  شیاـمرف  نآ  رب  لـیلد  و  تسا .  نـیمه  ناـسحا  رکـش  ياـضتقم  نوـچ 
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و هد ،  رارق  تدوخ  هار  رد  رگداهج  ار  نانآ  نک و  دنمورین  دـننکیم  يوریپ  نم  زا  وت  نید  يرای  يارب  هک  یناسک  و  دـشابیم :  تاوعدـلا 
 ، بانج نآ  ِجَرَف  لیجعت  يارب  ترـضح و  نآ  يارب  ندرک  اعد  کش  نودـب   ( . . . . 915 نادرگ (  ناشزوریپ  ناشیا ،  نم و  ناهاوخدـب  رب 

و تسا ،  نابز  هب  ندرک  يرای  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  نامیا و  يرای  ترصن و  ماسقا  زا  یکی  نوچ  تسوا ،  ترصن  ّتیعبت و 
یمق میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  رب  لیلد  زین  و  دـشابیم .  ناـبز  هب  ندرک  يراـی  عاونا  زا  یکی  ترـضح  نآ  يارب  اـعد 

هب دیدش ،  عقاو  شیاتـس ] دوردب و   ] ّتیحت دروم  هاگره  و  916 ؛ )  اهوُّدُر ( »  َْوا  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیّیُح  اذِا  َو  هفیرـش « :  هیآ  لیذ 
رگا سپ  تسا ،  یکین  عاونا  نیرتهب  زا  اعد  هک  تسا  حضاو   ( . 917 رگید (  کین  ياهراک  مالس و  هتفگ :  دیهد .  خساپ  نآ  ریظن  ای  رتهب 

ره ساد  ریخ و  ره  دیلک  ترـضح  نآ  ياعد  و  دیامنیم ،  اعد  هناصلاخ  وا  يارب  مه  شیالوم  دـنک  اعد  هناصلاخ  دوخ  يالوم  يارب  نمؤم 
هلمج زا  ناهفـصا  لـها  زا  یعمج  تفگ :  هک  هدروآ  جـیارخ  رد  يدـنوار  بطق  هک  تسا  یتـیاور  اعّدـم  نـیا  دـّیؤم  دـهاش و  تـسا .  رش 

وا زا  دوب ،  هعیـش  ناهفـصا  میقم  نمحرلادـبع  مان  هب  یـصخش  هک :  دـندرک  لقن  هیولع  نب  دـمحم  رفعجوبا  رـصنلا و  نب  دـمحا  ساـبعلاوبا 
؛ موش دقتعم  نینچ  نیا  نم  دش  بجوم  هک  مدید  يزیچ  تفگ :  يدش ؟  دقتعم  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ترضح  تماما  هب  ارچ  دندیـسرپ : 
 ، دندرب لکوتم  رابرد  هب  تیاکش  يارب  رگید  یعمج  اب  ارم  ناهفصا  لها  اهلاس  زا  یکی  رد  مدوب ،  تأرجرپ  رادنابز و  یلو  ریقف  يدرم  نم 
زا یکی  هب  دوش .  راضحا  مالـسلا  مهیلع  اضرلا  نب  دـمحم  نب  یلع  هک  دـمآ  نوریب  وا  يوس  زا  يروتـسد  میدوب  رابرد  نآ  رب  هک  یلاح  رد 
 . دنتسه شتماما  هب  دقتعم  نایضفار  هک  تسا  يولع  يدرم  وا  تفگ :  هدش ؟  هداد  شراضحا  روتسد  هک  تسیک  درم  نیا  متفگ :  نارضاح 

یصخش هنوگچ  منیبب  ار  درم  نیا  ات  موریمن  اجنیا  زا  متفگ :  دنکیم .  راضحا  نتشک  يارب  ار  وا  لکوتم  هک  منادیم  نینچ  تفگ :  سپس 
یماگنه دندرکیم .  هاگن  وا  هب  هداتـسیا  فص  ود  رد  هار ،  پچ  تسار و  تمـس  زا  مدرم  دـمآ و  بسا  رب  راوس  وا  هاگنآ  دـیوگ :  تسا ؟ 

مدرم نیب  رد  وا  دیامن ،  عفد  وا  زا  ار  لکوتم  ّرـش  دنوادخ  هک  ندرک  اعد  وا  يارب  لد  رد  مدرک  انب  داتفا ،  ملد  رد  شتبحم  مدید ،  ار  وا  هک 
یماگنه مدرکیم .  اعد  شیارب  هتـسویپ  لد  رد  نم  دنکفایمن ،  رظن  تسار  پچ و  هب  و  درکیم ،  هاگن  شبـسا  لکاک  هب  دـمآیم و  شیپ 

لام و و  دیامن ،  ینالوط  ار  ترمع  و  دنک ،  باجتسم  ار  تیاعد  دنوادخ  دومرف :  هاگنآ  دینادرگ ،  میوس  هب  ار  شتروص  دیـسر  مرانک  هک 
یقولخم چیه  هب  تسا و  ریخ  متفگ :  دش ؟  هچ  دندیـسرپ :  مداتفا ،  میاقفر  نایم  رد  مدیزرل و  دوخ  هب  وا  تبیه  زا  دزاس .  دایز  ار  تدنزرف 

اهنت نم  زورما  هک  يروط  هب  دوشگ  نم  رب  لام  زا  ییاههار  وا  ياعد  تکرب  هب  دـنوادخ  میتشگرب ،  ناهفـصا  هب  ارجام  نیا  زا  سپ  متفگن . 
زا لاس  دـنچ  داتفه و  و  مدـش ،  اراد  دـنزرف  هد  و  تسا ،  نم  کلم  هناخ ؛ زا  جراخ  هک  یلام  زا  ریغ  مراد  هناـخ  رد  تورث  مهرد  رازه  رازه 
 ( . 918 درک (  باجتـسم  ماهرابرد  ار  شیاعد  دنوادخ  تسناد و  دوب  ملد  رد  هچنآ  هک  ملئاق  صخـش  نیا  تماما  هب  نم  درذگیم ،  مرمع 
هچنآ هب  درک  اـعد  وا  قح  رد  هکنیا  هب  داد  شاداـپ  ار  درم  نیا  ياـعد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  هنوگچ  نک  هاـگن  دـنمدرخ  يا  میوگیم : 

هب ینکیم ؟  رکف  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هرابرد  هنوگچ  ایآ  سپ  دوبن ،  نامیا  لها  زا  وا  ماـگنه  نآ  رد  هکنیا  اـب  یتسناد ، 
ار نج  سنا و  هکنآ  هب  دـنگوس  هن  یتسه ؟  نامیا  لها  زا  وت  هکنیا  اب  دـنکیمن ،  تّقح  رد  ریخ  ياعد  وا  ییامن  اـعد  شیارب  رگا  تناـمگ 
 ، تسا ناسحا  ّیلو  وا  هک  اریز  دنـشاب ،  لفاغ  تهج  نیا  زا  ناشدوخ  هک  دنچ  ره  دنکیم ،  اعد  نامیا  لها  يارب  بانج  نآ  هکلب  دـیرفآ ، 
زا یکی  دـش  رکذ  اـجنیا  رد  هچنآ  دـییأت  رد  تـسا .  یفاـک  لالدتـسا  يارب  لاد -  فرح  رد  مـیدروآ -  باـتک  مراـهچ  شخب  رد  هـچنآ  و 
هک ینمؤم  ره  يارب  نم  دناهدومرف :  وا  هب  ترـضح  نآ  هدید ،  باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  درک  لقن  میارب  حـلاص  ناردارب 

هتبلا هک  میناهاوخ  ار  راک  نیا  ماجنا  قیفوت  دنوادخ  زا  منکیم .  اعد  دـیامن ،  اعد  يرادازع  سلاجم  رد  ادهـشلا  دیـس  بئاصم  رکذ  زا  سپ 
 . تسا اهاعد  هدننک  باجتسم  وا 

تمایق رد  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  تعافش  هب  يراگتسر   - 11

دراد هتکن  دنچ  نایب  هب  زاین  بلطم  نیا  یسررب  قیقحت و 
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دراد هتکن  دنچ  نایب  هب  زاین  بلطم  نیا  یسررب  قیقحت و 

هکنیا مجنپ :  دنتعافش ؟  ّقحتسم  یناسک  هچ  مراهچ :  تمایق .  زور  ياعفـش  هب  هراشا  موس :  تعافـش .  تابثا  مود :  تعافـش .  ینعم  لوا : 
هب ادـخ  قیفوت  هب  نونکا  تسا .  ترـضح  نآ  تعافـش  هب  يراگتـسر  هیام  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد 

 : میزادرپیم روما  نیا  نایب 

تعافش ینعم  لوا : 

ای تبوقع  طاقسإ  ای  دنک ،  تساوخرد  شدوخ  زا  رتنییاپ  يارب  ار  یکین  ریخ و  تسوا  قوفام  هک  یسک  زا  صخـش  هک  تسا  نآ  تعافش 
الاب باوث و  شاداپ و  ینوزف  تساوخرد  شیانعم  دـشاب  تعاـط  لـها  يارب  تعافـش  رگا  دـیامن .  بلط  ار  ود  ره  اـی  باوث و  ندومن  داـیز 

و اهنآ ،  ناهانگ  اهـشزغل و  زا  ترفغم  وفع و  بلط  تعافـش  زا  روظنم  دـشاب  یتشز  هاـنگ و  لـها  يارب  رگا  و  تسا ،  اـهنآ  تاـجرد  نتفر 
رد و  تسا .  قح  بهذم  هیّرظن و  میدروآ  تعافـش  ینعم  رد  هک  ینایب  نیا  و  دشابیم .  عفانم  هب  يراگتـسر  و  باذـع ؛ ای  تبوقع  طاقـسا 
هب تعافـش  دناهتفگ :  لّوا  هقرف  هدش . -  تیاکح  اهنآ  زا  هک  يروط  هب  هیدیعو -  و  هّیلیـضفت ،  دـناهدرک :  تفلاخم  هقرف  ود  عوضوم ؛ نیا 

و دنراد .  ار  يأر  نیمه  زین  ام  ياملع  زا  یعمج  ددرگیم .  طقاس  راکهنگ  نینمؤم  زا  تبوقع  هکنیا  و  دراد ،  صاصتخا  نایز  ررض و  عفد 
 . ناراکتیـصعم هن  تسا  ناگدننک  هبوت  ناگدننک و  تعاطا  يارب  اهـشاداپ  عفانم و  ندرک  دایز  تهج  رد  تعافـش ،  دـندقتعم :  مّود  هقرف 

نایز و طاقـسا  تعفنم و  ینوزف  ود -  ره  رد  تعافـش  هک  تسا  نآ  قح  هتفگ :  دهد -  رارق  یلاع  ار  شتاجرد  ادـخ  هک  یـسوط -  ققحم 
 ) رئابک لها  يارب  نم  تعافـش  دومرف :  هک  تسا  تباـث  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  نآ  مود  مسق  و  دـنکیم ،  قدـص  ررض - 

تباث مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  تعافـش  مسق  ود  ره  هک  تسا  نآ  قح  میوگیم :   ( . 919 تسا (  هریخذ  متّما  زا  گرزب )  ناـهانگ 
 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  مراهچ  هتکن  رد  نآ  قیقحت  تسا و 

تعافش تابثا  مود : 

زا هـکنیا  رب  هفاـضا  نآ -  نتفاـی  قـقحت  عوـقو و  رب  لـیلد  اـّما  و  تـسین .  يدـیدرت  لـقع  رظن  زا  تـسا ،  نـکمم  يرما  تعافـش  هـکنیا  رد 
هب کی  ره  هک  تسا  عامجا  ّتنـس و  نآرق و  هدرک -  حیرـصت  نیقیلا  قح  باتک  رد  یـسلجم  هکنانچ  تسا  نید  هکلب  بهذـم  تاـّیرورض 

یسک هچ  920 ؛ )  ِِهنذِإب ( »  ّالإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يذَّلااَذ  ْنَم  نآرق « :  تایآ  زا  تسا .  یفاک  دنشاب  هتشاد  اونـش  شوگ  هک  یناسک  يارب  ییاهنت 
دنتسین تعافش  کلام  921 ؛ )  ًادْهَع ( »  ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  ّاِلا  َۀَـعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال  دـنک « .  تعافـش  شهاگـشیپ  رد  وا  هزاجا  هب  زج 

نآ رد  922 ؛ )  ًالْوَق ( »  َُهل  َیِضَر  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَا  ْنَم  ّاِلا  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ٍذئَمْوَی ال  دشاب « .  هتشاد  يدهع  دنوادخ  دزن  هک  یـسک  يارب  رگم 
923 یضَتْرا ( »  ِنَِمل  ّاِلا  َنوُعَفْشَی  ال  دشاب « .  هدیدنسپ  ار  شاهدیقع ] و   ] لوق هداد و  نذا  دنوادخ  هک  ار  نآ  زج  درادن  يدوس  تعافش  زور 

دزن تعافش  و  924 ؛ )  َُهل ( »  َنِذَا  نَِمل  ّاِلا  ُهَْدنِع  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال  دشاب « .  هدیدنسپ  شیادخ  هک  یـسک  يارب  رگم  دننکیمن  تعافـش   ؛ )
دّلجم رد  هک  اهنآ  زا  یتمـسق  ندروآ  هب  ام  تسا و  رتاوت  ّدح  هب  رابخا :  زا  و  دـشاب .  هداد  نذا  هک  سک  نآ  يارب  رگم  دـشخبیمن  دوس  وا 
ییاعد يربمغیپ  ره  يارب  دومرف :  هک  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا   - 1  ( . 925 مینکیم (  افتکا  هدـش  لقن  راحب  موس 

هک تـسا  ترـضح  نآ  زا  و   - 2 ماهتـشادهگن .  تمایق  زور  متما  تعافـش  يارب  ار  میاـعد  نم  تسا ،  هتـساوخ  یهلا  هاـگرد  زا  هک  تسه 
926 ادهش (  سپس  و  املع ،  سپس  ناربمغیپ ،  دوشیم :  هداد  تعافـش  اهنآ  هب  سپ  دنزیخیمرب  تعافـش  هب  تمایق  زور  هفیاط  هس  دومرف : 
هب هک  نآ  ره  دزاـسن و  دراو  مضوح  رب  ار  وا  دـنوادخ  درواـین  ناـمیا  نم  ضوح  هب  سک  ره  دومرف :  هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  و   - 3 ( . 
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متما زا  هریبک  ناهانگ  لها  يارب  متعافـش  هتبلا  دومرف :  سپـس  دـیامنن .  لـیان  نم  تعافـش  هب  ار  وا  دـنوادخ  درواـین ،  ناـمیا  نم  تعاـفش 
تبسن ششخب  وفع و  تساوخرد  ثیدح :  نیا  رد  تعافش  زا  روظنم  میوگیم :   ( . 927 تسین (  یکاب  اهنآ  رب  ناراکوکین  اّما  دشابیم ، 

دزن متما  يارب  هدـننک  تعافـش  نم  هک :  تـسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  و   - 4 دشاب .  نآ  رد  رـصحنم  تعافـش  هکنیا  هن  تسا  ناراکدـب  هب 
يارب مزیخاپب  دومحم  ماقم  رد  هاگره  هک :  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  زین  و   - 5  ( . 928 متسه (  تمایق  رد  مراگدرورپ 

ار ماهیرذ  هک  یـسک  هرابرد  مسق  ادخ  هب  دـهدیم ،  تعافـش  نم  هب  اهنآ  قح  رد  دـنوادخ  سپ  منکیم ،  تعافـش  متما  زا  هریبک  نابحاص 
نمیاوبا مان  هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  رسمه  هب  طوبرم  یمالغ  هدمآ :  یثیدح  رد   - 6  ( . 929 منکن (  تعافش  دشاب  هدرک  تیذا 

یلص دمحم  تعافش  دییوگیم  دیهدیم و  بیرف  ار  مدرم  رفعجوبا  يا  درک :  ضرع  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  رب 
تیادـخ دومرف :  سپـس  تشگ .  ّریغتم  شتروص  هک  يروط  هب  دـش  كانبـضغ  مالـسلا  هیلع  رفعجوـبا  ترـضح  سپ  ملـسو ! هلآو  هیلع  هللا 

ینیبب ار  تمایق  كانـسرت  ياههنحـص  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  هتخاس ! رورغم  ار  وت  تجرف ،  تّفع  مکـش و  یکاپ  اـیآ  نمیاوبا ،  يا  دزرماـیب 
تعافـش هدـش  بجاو  وا  رب  شتآ  هک  یـسک  يارب  زج  ایآ  وت ،  رب  ياو  دوب .  یهاوخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  تعافـش  جاـتحم 

جاتحم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تعافـش  هب  تمایق  زور  هکنیا  رگم  تسین  نیرخآ  نیلوا و  زا  سک  چیه  دومرف :  هاگنآ  دنکیم ؟ 
نامنایعیش هرابرد  تعافش  ام  يارب  و  دشابیم ،  شتما  هرابرد  تعافش  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  دومرف :  نآ  زا  سپ  دشاب . 

هلیبـق ود  رـضُم (  هعیبر و  نوـچمه  قـح  رد  نمؤـم  هنیآ  ره  و  دوـمرف :  هاـگنآ  تسه .  ناشنادـناخ  رد  تعافـش  نامنایعیـش  يارب  و  تسا ، 
زا وا  متمدخ ،  ّقح  اراگدرورپ  دیوگیم :  دنکیم و  تعافـش  مه  شمداخ  يارب  یتح  نمؤم  و  درک ،  دهاوخ  تعافـش  برع )  تیعمجرپ 

 ( . 930 دومنیم (  ظفح  ارم  امرس  امرگ و 

تمایق زور  ياعفش  هب  هراشا  موس : 

هک هدمآ  ترضح  نآ  زا  نآ  ریغ  لاصخ و  رد  دشابیم .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  ياهیگژیو  زا  گرزب  تعافش  ماقم  هک  نادب 
بعر هلیـسو  هب  و  هدش ؛ هزیکاپ  هاگدجـس و  میارب  نیمز  تسا :  هدـشن  هداد  نم  زا  شیپ  يدـحا  هب  هک  هدـش  هداد  نم  هب  زیچ  جـنپ  دومرف : 

و  ( . 931 تسا (  هدـش  هداد  نم  هب  تعافـش ،  و  ینعم ؛] رپ  هاـتوک  نانخـس   ] ملَک عماوج  و  دـیدرگ ؛ لـالح  میارب  تمینغ  و  مدـش ؛ يراـی 
موصعم ناـماما  ناعیفـش ،  هلمج  زا  و  دوشیم .  یهتنم  نآ  هب  هک  اریز  تسا ،  باـنج  نآ  گرزب  تعافـش  ياـههخاش  زا  نارگید  تعاـفش 

هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  دراد :  تلالد  ینعم  نیا  رب  یتایاور  زین  و  یتسناد -  هکنانچ  دنـشابیم -  مالـسلا  مهیلع 
 . یمیمص ناتسود  هن  تسه و  یناعیفـش  هن  ام  يارب  سپ   [ دنیوگ نارفاک  [ ؛ )  932 ٍمیمَح ( »  ٍقیدَص  َو ال  َنیِعفاش  ْنِم  اَنلامَف  هفیرـش « :  هیآ 
وا دزن  یسک  هچ  933 ؛ )  ِِهنْذِِاب ( »  ّالإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يذَّلااَذ  ْنَم  هفیرش « :  هیآ  هرابرد  و  نینمؤم .  زا  ناتسود  دنتسه و  همئا  ناعیفش ،  دومرف : 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  و  میتسه .  ناگدـننک  تعافـش  نآ  ام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  وا .  نذا  هب  زج  دـنک  تعاـفش 
بهو نب  ۀـیواعم  زا  و   ( . 934 امـش (  ربمغیپ  نادناخ  امـش و  ربمغیپ  تناما و  مِحَر و  و  نآرق ،  تسا :  جنپ  ناعیفـش  دادعت  هدـمآ :  ملـسو 
نخس 935 ؛ )  ًاباوَص ( »  َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَا  ْنَم  ّاِلا  َنوُمَّلَکَتَی  ال  هیآ « :  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هتفگ :  هک  تسا  تیاور 
میتسه اـم  مسق  ادـخ  هب  دومرف :  مدرک .  لاؤس  دـنیوگ .  باوص  نخـس  دـهد و  ناـشهزاجا  ناـمحر  راـگدرورپ  هک  اـهنآ  رگم  دـنیوگیمن 

انث ار  نامراگدرورپ  دومرف :  دـییوگیم ؟  هچ  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  دـنیوگ .  باوص  نخـس  هدـش و  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  هک  یناسک 
و  ( . 936 دنکیمن (  در  ار  ام  دنوادخ  مینک و  تعافش  نامنایعیش  يارب  میتسرف و  دورد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نامربمایپ  رب  مییوگ و 
هک هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  قودص و  خیش  یلاما  رد  دنشابیم .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هیرذ  ناعیفـش ،  هلمج  زا 
 ، دریگیم ارف  ار  نانآ  يدـیدش  یکیراـت  سپ  دـنادرگ ،  عمج  یتشد  هنهپ  رب  ار  نیرخآ  نیلوا و  دـنوادخ  دوش  تماـیق  زور  نوچ  دومرف : 
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رون هک  دنیآیم  ياهّدع  سپ  نادرگ .  رود  ام  زا  ار  یکیرات  نیا  اراگدرورپ  دنیوگیم :  دننزیم و  هلان  هّجـض و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ناشیا 
يوس زا  ادـن  سپ  دنتـسه .  ناربمغیپ  نانیا  دـنیوگیم :  تمایق  لها  تسا  هدومن  نشور  ار  تمایق  نیمز  تسا و  تکرح  رد  نانآ  شیپاشیپ 
اهنیا هک :  دیآیم  دنوادخ  يوس  زا  ادن  دنتـسه .  ناگتـشرف  اهنیا  سپ  دنیوگیم :  عمج  لها  دنتـسین .  ربمغیپ  نانیا  هک :  دسریم  دـنوادخ 

؟  دنتسیک اهنیا  دنیوگیم :  دنتسین .  ادهش  ناشیا  هک :  دسریم  ادن  دنوادخ  يوس  زا  دنتـسه .  ادهـش  ناشیا  سپ  دنیوگ :  دنتـسین .  هتـشرف 
هیرذ ام  میتسه ،  نایولع  ام  دـنیوگیم :  دـیتسیک ؟  امـش  دنـسرپیم :  نانآ  زا  عمج  لـها  دنتـسیک .  دیـسرپب  ناـشدوخ  زا  هک  دـیآیم  ادـن 

صاصتخا راـگدرورپ  نتـشاد  یمارگ  هب  هک  مییاـم  میتسه ،  هَّللا  ّیلو  یلع  نادـنزرف  اـم  میـشابیم ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
ار ناتناوریپ  ناـبحم و  ناتـسود و  هک :  دـسریم  ادـن  لـج  زع و  راـگدرورپ  يوس  زا  ناـنآ  هب  سپ  میتسه ،  ناـنیمطا  اـب  نمیا و  میاهتفاـی ، 

نیا زا  دعب  تشذگ  رتشیپ  نآ  لیالد  یضعب  هک  دنتـسه  نینمؤم  ناعیفـش ،  هلمج  زا  و   ( . 937 دنیامنیم (  تعافـش  هاگنآ  دینک .  تعافش 
یلع نایعیش  زا  يارقف  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  راحب  رد  نینچمه  دمآ .  دهاوخ  لیالد  یـضعب  زین 

 ) دننکیم تعافش  ار  رَضُم  هعیبر و  لیابق  نوچمه  ياهّدع  نانآ  زا  کی  ره  هک  دیرامشم  کبـس  وا  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نادناخ  و 
ِملاع دنوادخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  دناهدومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  دنـشابیم .  لماع  ياملع  ناعیفـش ،  هلمج  زا  و   ( . 938
ناور ادخ   [ تمحر  ] يوس هب  دوشیم :  هتفگ  دباع  هب  دنتـسیایم ،  لج  زع و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  سپ  دزیگنارب ،  ار  دـباع  و 

ناعیفش هلمج  زا  و   ( . 939 يدرک (  تیبرت  وکین  ار  نانآ  هکنیا  شاداپ  هب  نک  تعافـش  مدرم  يارب  تسیاب و  دنیوگیم :  ِملاع  هب  و  دوش . 
هک هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  راّمت  فیـس  زا  نآ  ریغ  نیـسحلا و  صئاصخ  رد  دنتـسه .  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نارئاز  ، 

[ خزود  ] شتآ ناـنآ  همه  رب  هک  دوشیم  هداد  تعافـش  درم  رازه  دـص  يارب  تماـیق  زور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  هدـننک  تراـیز  دومرف : 
 : دـنکیم ادـن  ياهدـنهد  زاوآ  تمایق  زور  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  راـحب  رد  و  تسا .  هدوب  بجاو 

تمس کی  رد  دنزیخاپب و  درک  دناوتن  ناششرامش  یسک  ادخ  زج  هک  ياهّدع  سپ  دنیاجک ؟  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  نایعیش 
تسد دوشیم :  هتفگ  نانآ  هب  دنزیخاپب .  يرایسب  هدع  دنیاجک ؟  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  راّوز  دنکیم :  ادن  يدانم  هاگنآ  دنریگیم .  رارق 

هک يروط  هب  دریگیم  دراد  تسود  هک  ار  هک  ره  تسد  مادـک  ره  سپ  دـیربب .  تشهب  هب  ار  اـهنآ  دـیریگب و  دـیراد  تسود  هک  ار  هک  ره 
سپ متساخرب .  ياج  زا  وت  مارتحا  هب  اج  نالف  زور و  نالف  هک  منامه  نم  یسانشیمن  ارم  ایآ  ینالف  دیوگیم :  ناشیا  زا  یکی  هب  یصخش 

 ( . 940 دوشیمن (  يریگولج  راک  نیا  زا  دیامنیم و  تشهب  لخاد  ار  وا 

؟  دنتعافش قحتسم  یناسک  هچ  مراهچ : 

هکنانچ درادن ،  تعافش  قاقحتسا  یگتسیاش و  یسک  نامیا  لها  زج  دنادرگ -  يزور  وت  نم و  هب  ار  ناعفاش  تعافش  دنوادخ  هک -  نادب 
ریـسفت رد  هک  ددنـسپ .  ادخ  هکنآ  يارب  رگم  دـننکیمن  تعافـش  941 ؛ )  یـضَتْرا ( »  ِنَِمل  ّاِلا  َنوُعَفْـشَی  ال  دـیامرفیم « :  لاعتم  دـنوادخ 

تسا هدیدنسپ  ار  شنید  دنوادخ  هکنآ  يارب  رگم  دننکن  تعافش  ینعی  هدمآ :  مالسلا  امهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  زا  نآ  ریغ  ناهربلا و 
ترـضح زا  راحب  رد  دراد :  تلالد  نآ  رب  زین  یتایاور  ماهدـیدن ،  هیماـما  ياـملع  نیب  رد  ار  بلطم  نیا  فـالخ  هکنیا  رب  هفاـضا   ( . 942 ) 

لسرم ربمایپ  ره  رگا  هک  دشاب ،  یبصان  هکنیا  رگم  دنکیم  تعافش  شدوخ  قیفر  يارب  نمؤم  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 
 : تـسا ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و   ( . 943 دنوشیمن (  هداد  تعافـش  دـننک  تعافـش  یبصان  رفن  کی  يارب  بّرقم  هتـشرف  و 

یبصان کی  ّقح  رد  لسرم  ناربمایپ  بّرقم و  ناگتـشرف  هچنانچ  و  دـنکیم ،  تعافـش  شتـسود  يارب  تسود  شاهیاسمه و  يارب  هیاسمه 
ال هفیرش « :  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و   ( . 944 تسین (  هتفریذپ  ناشتعافش  دننک  تعافش 
 . دـشاب هتـسب  ینامیپ  نامحر  راگدرورپ  دزن  هکنآ  رگم  دـنرادن  تعافـش  945 ؛ )  ًادـْهَع ( »  ِنمْحَّرلا  َدـْنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  ّاِلا  َۀَـعافَّشلا  َنوُِکلْمَی 
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هتـسب ینامیپ  دنوادخ  دزن  هک  یـسک  يارب  رگم  دننکیمن ،  تعافـش  اهنآ و  يارب  دوشیمن  تعافـش  تسین و  هتفریذپ  ناشتعافـش  دومرف : 
دنوادـخ دزن  نامیپ  هک  دوش ،  هداد  هزاجا  مالـسلا  هیلع  وا  زا  دـعب  ناماما  یلع و  نانمؤمریما  تیالو  تهج  هب  هک  یـسک  يارب  رگم  دـشاب ، 

 . ناراکتیـصعم رگید  و  ناگدننک ،  تعاطا  ناحلاص و  یکی  دنتـسه :  هتـسد  ود  نینمؤم  هک  تسا  حـضاو  رپ  و   ( . . . . 946 تسا (  نیمه 
ای ناراکوکین  هب  صاـصتخا  اـی  دوشیم  ود  ره  ناراکتیـصعم  ناراـکوکین و  لاـح  لـماش  تعافـش  اـیآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  لاـح 

ناراکوکین و هفیاط  ود  ره  هب  تبسن  تعافش  يریگارف  لومـش و  ینعی  تسا  لوا  لوق  نامه  قح  و  تسا .  لوق  دنچ  دراد ؟  ناراکتیـصعم 
زا ییاهر  هیام  ناراکتیصعم  هب  تبسن  تسا و  تاجرد  نتفر  الاب  باوث و  ندش  دایز  بجوم  تعافش  ناراکوکین  هب  تبـسن  ناراکتیـصعم . 

تیاور دنچ  تسا -  قداص  عون  ود  ره  رب  تعافش  هکنآ  زا  هتشذگ  نیا -  رب  لیلد  عفانم .  هب  يراگتسر  هفاضا  هب  ای  اهررض  عفد  تبوقع و 
نآرق دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀقث   - 1 هلمج :  زا  تسا 

هتسویپ وا  يراد ،  وا  هب  ملع  همه  زا  رتهب  وت  و  تسا ،  وت  هدنب  اراگدرورپ  دیوگیم :  دربیم و  لاعتم  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  بحاص 
زع دنوادخ  سپ  دیزرویم .  ینمـشد  نم  هار  رد  و  تشادیم ،  تسود  نم  هار  رد  دومنیم و  ینمـشد  نم  رطاخ  هب  درکیم ،  تبظاوم  ارم 

نیا هک  یماگنه  دیهد .  رارق  شرـس  رب  یجات  و  دیناشوپب ،  وا  رب  تشهب  ياههماج  زا  دـینک و  دراو  تشهب  هب  ارم  هدـنب  دـیامرفیم :  لج  و 
؟  دـش ماـجنا  تتـسود  هب  تبـسن  هچنآ  هب  يدـش  یـضار  اـیآ  دـنیوگیم :  نآرق  هب  دوـش ،  هضرع  نآرق  رب  دـنزاس  مـهارف  شیارب  ار  روـما 
هب دیامرفیم :  لج  زع و  دنوادخ  هاگنآ  شخب .  ینوزف  ار  وا  ریخ  مامت  هب  سپ  منیبیم ،  كدنا  وا  يارب  ار  نیا  نم  اراگدرورپ  دـیوگیم : 

دنـشاب یناناوج  نانیا  منکیم :  هیده  دنتـسه  وا  هبترم  رد  هک  یناسک  وا و  يارب  ینوزف -  اب  زیچ -  جـنپ  زورما  هک  دـنگوس  ملالج  تزع و 
هک یناگدنز  و  دـندرگن ،  نوزحم  هک  ینالاحـشوخ  و  دـنوشن ،  ریقف  هک  ینازاینیب  و  دـندرگن ،  رامیب  هک  دـننامب  ملاس  و  دـنوشن ،  ریپ  هک 

گرم نآ  زج  و  947 ؛ )  یلوُْألا ( »  َۀَتوَْملا  اَِّلا  َتْوَْملا  اَهیف  َنُوقوُذَی  ال  درک « :  توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپس  دنریمن .  چیه 
هک  . ] تسا ّصن  باوث  ینوزف  باقع و  نتشادرب  تساوخرد  اب  تعافـش  عوقو  رد  ثیدح  نیا  دنـشچن .  ار  گرم  معط  چیه  رگید  نیتسخن 

هکنیا رگم  تسین  نیرخآ  نیلوا و  زا  سک  چیه  هک  تشذـگ  مود  هتکن  رد  هک  نمیاوبا  تیاور  زا   - 2 درادن . ] هار  نآ  رد  هیجوت  لیوأت و 
 - ناگدننک تعاطا  یتح  نینمؤم -  همه  هک  دوشیم  هدافتسا  نیا  زین  تسا ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تعافش  دنمزاین  تمایق  زور 

ترابع نوچ  دنشابیم ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تعافش  هب  جاتحم  زین  نیشیپ  ياهتما  زا  ناحلاص  هتـشذگ و  ناربمغیپ  هکلب 
تسا باذع  ندش  هتشادرب  يارب  هن  ترضح  نآ  تعافـش  هب  احلـص  زاین  هک  تسا  مولعم  هتبلا  دوشیم .  لماش  ار  همه  تسا و  ّماع  ثیدح 
تیاور نیا  تیوقت  رد  تسا .  تایانع  ینوزف  تاجرد و  نتفر  الاب  يارب  تعافـش  نیا  هکلب  تسین ،  نانآ  باذع  يارب  ییاج  هنیمز و  نوچ 

 ، تمایق زور  هکنیا  رگم  تسین  نیرخآ  نیلّوا و  زا  يدـحا  چـیه  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  هک  تسا  يربخ  ، 
ماما ترضح  زا  مساقلا  نب  صیع  زا  یـشاّیع  زا  ناهربلا  راحب و  رد   - 3  ( . 948 تسا (  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تعافـش  جاتحم 
لوـط هب  ناـشفقوت  نوـچ  و  دـنوشیم ،  تشادزاـب  تشد  کـی  رد  سنا  نج و  تماـیق  زور  دوـمرف :  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداـص 

زا دنیآیم و  مالسلا  هیلع  حون  دزن  هب  هاگنآ  میورب ؟  یسک  هچ  يوس  هب  دنیوگیم :  مه  هب  سپ  دننکیم ،  تعافش  تساوخرد  دماجنایم 
لها سپ  متـشاذگاو .  يرگید  هب  ار  متجاح  نم ]  ، ] تسا رود  یتَجاح ؛ ُتعَفَر  ْدَـق  َتاـْهیَه  دـیوگیم :  دـنیامنیم .  تعافـش  ياـضاقت  وا 

تـساوخرد دـنوریم و  وا  يوـس  هب  سپ  مالـسلا .  هیلع  میهاربا  دزن  هک :  دوـشیم  هتفگ  میورب ؟  یـسک  هچ  دزن  دـنیوگ :  مـه  هـب  رـشحم 
هیلع یسوم  دزن  دوشیم :  هتفگ  میور ؟  یسک  هچ  دزن  دنیوگیم :  مه  هب  زاب  هتفر .  الاب  متجاح  تسا ،  رود  دیوگیم :  دننکیم .  تعافش 

 : دنیوگ مه  هب  رگید  راب  هتفر .  الاب  متجاح  تاهیه ،  دیوگیم :  دنهاوخیم .  تعافش  وا  زا  دننکیم و  هعجارم  یـسوم  هب  دیورب .  مالـسلا 
 : دـیوگیم دـننکیم .  تعافـش  ياـضاقت  دـنوریم و  يو  دزن  دـیورب .  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دزن  دوش :  هتفگ  میورب ؟  یـسک  هچ  يوس  هب 
 . ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  دزن  دوش :  هتفگ  میورب ؟  یـسک  هچ  يوس  هب  دنـسرپیم :  مه ] زا  سپ [  هتفر .  الاب  متجاـح  تاـهیه ، 

دریگیم و ار  رد  هقلح  دور ،  تشهب  رد  ات  دزیخاپب  نانیمطا  اب  بانج  نآ  سپ  دنوش .  تعافـش  راتـساوخ  دـنور و  ترـضح  نآ  دزن  هاگنآ 
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هب نوچ  دننک .  زاب  ار  برد  دنیوگ و  دمآ  شوخ  سپ  تسا .  دمحا  نیا  هک :  دیآ  باوج  تسیک ؟  نیا  دوشیم :  هتفگ  دـبوکیم .  ار  نآ 
تجاح رادرب و  ار  ترـس  دیوگیم :  دیآیم و  ياهتـشرف  دنک .  دیجمت  تمظع  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  دتفا و  هدجـس  هب  دـنکفا  رظن  تشهب 
هدجـس هب  سپـس  دوریم ،  هار  تشهب  رد  یتعاس  دزیخیمرب و  سپ  تسا .  هتفریذپ  تتعافـش  هک  نک  تعافـش  يوشیم و  اطع  هک  هاوخب 

وت هب  هک  هاوخب  تجاح  رادرب و  رـس  دیوگیم :  دیآیم و  شدزن  هب  ياهتـشرف  هک  دـناوخیم ،  تمظع  دـجم و  هب  ار  راگدرورپ  دـتفایم و 
اطع وا  هب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنکن  تساوخرد  يزیچ  چیه  دزیخیمرب و  سپ  تسا .  هتفریذپ  تتعافـش  هک  نک  تعافـش  و  دوشیم ،  اطع 
ریغ زا  زین  نم  هکنیا  هصالخ  يرگید ،  يوس  هب  ینعی :  هتفر ،  الاب  متجاح  یتَجاح ،  ْتَِعفُر  ْدَـق  هتفگ :  هللا  همحر  یـسلجم   ( . 949 دیامن ( 

زا ناشتاجن  رطاخ  هب  ناشدوخ  ریغ  هب  اهنآ  زاین  دیدرت  نودب  میوگیم :  منک .  تعافـش  ار  امـش  مناوتیمن  سپ  مهاوخیم  تعافـش  مدوخ 
تاجرد هب  ندیـسر  تهج  هب  ناشزاین  هکلب  هدزن ،  رـس  اهنآ  زا  دشاب  باذع  یـضتقم  هک  یلمع  و  دـنموصعم ،  اهنآ  هک  اریز  تسین  باذـع 

هَّللا یلص  وا  موصعم  نادناخ  دمحم و  ینعی  تسا  رتالاب  اهنآ  زا  شماقم  هک  یسک  هطساو  هب  رگم  دنـسریمن  اهنآ  هب  هک  تسا  ياهتـسجرب 
 . دراد تافانم  دنتـسه ،  تمایق  زور  ياعفـش  هلمج  زا  ناربمغیپ  هک  تشذگ  هچنآ  اب  نآ  ریاظن  ثیدح و  نیا  دـییوگب :  رگا  مهیلع .  هیلع و 

اهنآ نودام  و  دنسرب ،  یعفانم  تاجرد و  هب  ناشدوخ  قوفام  تکرب  هب  اهنآ  هک  درادن  یعنام  نوچ  تسین ،  ود  نیا  نیب  یتافانم  میوگیم : 
نینمؤم و يارب  ناماما  تعافـش  هکنانچ  ددرگ -  طقاس  نانآ  زا  باقع  ناشتعافـش  هب  دـندرگ و  لیان  یعفانم  تاجرد و  هب  ناشیا  تکرب  هب 

يارب مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدـص  تعافـش  یگنوگچ  ناـیب  رد  و  دـیدرگ . -  هراـشا  ناـشیاههداوناخ  يارب  نینمؤم  تعاـفش 
ماما زا  یلائل  رد   - 4 دزاسیم .  فرطرب  ار  داعبتسا  نیا  هک  دمآ  دهاوخ  یبلاطم  ناشناتسود  يارب  نانآ  تعافش  دوخ و  ناتـسود  نایعیش و 

 . دوشیم يرگید  زا  رتالاب  شاهجرد  اهنآ  زا  یکی  تشهب  رد  دناهدوب  مه  اب  ادخ  هار  رد  هک  ینمؤم  ود  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب 
هب دادیم و  قوـس  مهاـنگ  كرت  هب  درکیم و  رما  وـت  تعاـطا  هب  ارم  هک  تسا  نم  تبحـص  مه  ردارب و  نیا  ایادـخ  درادیم :  هـضرع  سپ 
 . . دهدیم رارق  هجرد  نآ  رد  ار  ود  نآ  دنوادخ  هاگنآ  نک ،  عمج  هجرد  نیا  رد  وا  نم و  نیب  سپ  دومنیم ،  بیغرت  تسه  وت  دزن  هچنآ 

رد هک  ینمؤم  قیفر  ود  هدـمآ . . . :  نآ  رد  هک  تسا  لوقنم  یتیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یفاـک  زا  لـقن  هب  مالـسلاراد  رد   - 5 . . 
اهنآ زا  یکی  دناهتـشاد  ییاهیگتـشذگ  دوخ  زا  نآ  رطاخ  هب  هدرک و  یتسود  مه  اب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تعاـطا  هار  رد  ناشیگدـنز 

دیوگیم دنکیم و  تعافش  شتسود  يارب  وا  دنایامنیم ،  يو  هب  تشهب  رد  ار  وا  هاگلزنم  لاعتم  دنوادخ  سپ  دریمیم .  يرگید  زا  شیپ 
هچنآ رب  ار  وا  ایادخ  درکیم ،  یهن  ارم  وت  تیـصعم  زا  دومنیم و  میرای  نآ  ماجنا  رد  درکیم و  رما  وت  تعاط  هب  ارم  ینالف ،  نم  تسود  : 

رد هکنیا  ات  دنکیم  تباجا  ار  شتساوخرد  دنوادخ  سپ  ینایامنب .  زین  وا  هب  يدنایامن  نم  هب  هچنآ  ات  نادرگ  رادیاپ  يدنسپیم  تیاده  زا 
ارم هک  دیامرف  اطع  يریخ  تیتسود  زا  ار  وت  دنوادخ  دیوگب :  شتسود  هب  کی  ره  دننک ،  تاقالم  ار  رگیدکی  لج  زع و  دنوادخ  هاگـشیپ 
زا حلاص  دارفا  يارب  ناعفاش  تعافش  هک  دنکیم  تلالد  تایاور  نیا  يدومنیم . . . .  یهن  وا  تیـصعم  زا  يدرکیم و  رما  ادخ  تعاط  هب 

صاـصتخا هب  نیلئاـق  هوـالع  هب  ددرگیم ،  عقاو  ناراکتیـصعم  يارب  تعافـش  هکناـنچمه  دوشیم ،  عقاو  باوث  شیازفا  روظنم  هب  نینمؤـم 
هکنیا حیضوت  هب  دشاب ،  دیاب  باوث  بلط  زین  نایـصاع  قح  رد  هکنیا  هب  دنوش  لئاق  هک  تسا  مزال  باذع ،  طاقـسإ  تساوخرد  هب  تعافش 

نآ ببـس  هب  هک  تسا  لـئاق  نینچمه  دوشیم  لـصاح  ناـعفاش  تعافـش  هب  منهج  شتآ  زا  ناراکتیـصعم  تاـجن  هک  تسا  لـئاق  سک  ره 
تعافـش شیارب  سک  ره  دوش :  هتفگ  تسیابیم  دوب  تبوقع  نتـشادرب  بلط  طقف  تعافـش  رگا  هک  دـندرگیم ،  تشهب  لـخاد  تعاـفش 

نکمم تسا .  منهج  هب  شنداـتفا  زا  عناـم  تعافـش  تسین و  شیارب  نتفر  تشهب  هنیمز  نوچ  منهج ،  هن  دوشیم و  تشهب  لـخاد  هن  ددرگ 
ققحت یـضتقم  رگید  دـش  هتـشادرب  تعافـش  رثا  رب  باقع  یتقو  تسا و  نامیا  تشهب  هب  ندـش  لخاد  ببـس  هکنیا :  هب  دوشب  هشقانم  تسا 

تاـیاور زا  یـضعب  هکنیا  لّوا :  هجو  داد :  خـساپ  ناوـتیم  هجو  ود  هب  هشقاـنم  نیا  هب  تسین .  باوـث  بـلط  يارب  تعافـش  سپ  دـباییم ، 
هک هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  راحب  یلاما و  رد  هکنانچ  تسا ،  تعافـش  اب  زین  تشهب  هب  ندش  لخاد  هک  دراد  تحارص 

ار شلام  تاکز  و  دروآ ؛ ياجب  ار  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجح  و  دریگب ؛ هزور  ناضمر  هام  و  دناوخب ؛ زامن  جنپ  زور  هنابش  هک  نز  نآ  ره  دومرف : 
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و  ( . . . . 950 دوشیم (  تشهب  لخاد  همطاف  مرتخد  تعافش  هب  دیامن ،  يوریپ  یلع  زا  نم  زا  دعب  و  دنک ؛ تعاطا  ار  شرهوش  و  دزادرپب ؛
ره دیرگنب  دیدرگزاب و  نم ،  ناتسود  يا  دیوگیم :  دنوادخ  سپ  هدمآ :  شناتسود  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  تعافـش  ثیدح  رد  راحب  رد 

همطاف ّتبحم  هب  هک  ره  و  هداد ؛ اذغ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ّتبحم  رطاخ  هب  ار  امـش  هکنآ  ره  و  هتـشاد ،  تسود  ار  امـش  همطاف  ّتبحم  هب  هک 
ار شتـسد  هدرک ،  در  امـش  زا  یتبیغ  همطاف  ّتبحم  هار  هب  سک  ره  هدـیناشون ؛ ياهعرج  همطاف  ّتبحم  هار  رد  هک  ره  و  هدـیناشوپ ؛ ار  اـمش 

نمؤم دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و   ( . . . . 951 دییامن (  تشهب  لخاد  ار  وا  دـیریگب و 
 . درکیم عفد  نم  زا  ار  اهرازآ  نم  هیاسمه  اراگدرورپ  درادیم :  هضرع  درادن  هنسح  چیه  هک  یلاح  رد  دنکیم  تعافش  شاهیاسمه  يارب 
 ، متسه نم  رتهتسیاش  وا  هب  نداد  شاداپ  رد  مأوت و  راگدرورپ  نم  دیامرف :  یلاعت  كرابت و  يادخ  دوشیم ،  هداد  تعافش  وا  قح  رد  سپ 

تعافـش نت  یـس  يارب  تعافـش ،  ثیح  زا  نینمؤم  نیرتـمک  و  تسین ،  ياهنـسح  وا  يارب  هکنآ  لاـح  دـنادرگ و  تشهب  لـخاد  ار  وا  سپ 
راـحب و رد  و   ( . 952 تسین (  یمیمـص  ناتـسود  ای  ناگدـننک و  تعافـش  ام  يارب  سپ  دـنیوگیم :  شتآ  لها  ماگنه  نیا  رد  دـنکیم ، 

ادن ارم  ياهدنهد  زاوآ  دنوش ،  روشحم  تمایق  زور  مدرم  نوچ  دومرف :  هک  تسا  لوقنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ناهربلا 
هدیزرو یتسود  اهنآ  هب  وت  هار  رد  هک  تتیب  لها  ناتسود  تناتـسود و  هب  نداد  ازج  وت  يارب  همـسا -  ّلج  دنوادخ -  ادخلوسر ،  يا  دنک : 

هچنآ هب  وت  سپ  هداد ،  رارق  وت  تسد  هب  ار  اهنیا  هب  نداد  شاداـپ  دـناهدرک ،  ینمـشد  ناشنانمـشد  اـب  اـهنآ  زا  يرادـفرط  هب  وت  رطاـخ  هب  و 
نآ و  مهد ،  ياج  ار  اهنآ  مهاوخب  هک  تشهب  ياجک  ره  سپـس  تشهب ،  اراگدرورپ  میوگیم :  هاـگنآ  هد .  شاداـپ  ناـشیا  هب  یهاوخیم 
هب ندـش  لخاد  ببـس  نامیا  هک  دراد  تلالد  راـبخا  هک  تسا  تسرد  مّود :  هجو   ( . 953 ماهدش (  هدـعو  نآ  هب  هک  تسا  يدومحم  ماقم 
ره هک  تسا  نآ  رابخا  نیا  زا  دوصقم  دیاش  سپ  دشاب ،  ببس  هطساویب و  هکنیا  هن  یلو  تسا ،  ّبترتم  نامیا  رب  باوث  و  دوشیم ،  تشهب 

مـسق ود  ره  هکنیا :  هجیتـن  تسین .  شتاـبثا  رب  یلیلد  درادـن ،  تعافـش  هب  جاـیتحا  هکنیا  اـّما  دوشیمن ،  تشهب  لـخاد  دـشابن  نمؤم  سک 
ربمغیپ نادناخ  تکرب  هب  بلطم  نیا  قیقحت  يارب  یلاعت  دنوادخ  هک :  تسا  ینتفگ  دیدرگ .  عفر  لاکـشا  و  تسا ،  تباث  قّقحم و  تعافش 

هک یناسک  اما  تسا .  یلاخ  نآ  حیرـشت  زا  ماهدـید  ار  ناشیاههتفگ  هک  یناگرزب  مالک  هکنیا  اـب  داد ،  قیفوت  ارم  مالـسلا  مهیلع  رکذ  لـها 
ام هلمج « :  زا  دـناهدرک  لالدتـسا  تاـیآ  زا  یـضعب  رهاوـظ  هب  دناهتـسناد  رـصحنم  تعاـط  لـها  يارب  باوـث  ینوزف  بـلط  رد  ار  تعاـفش 

و دنرادن .  مه  دوش  تعاطا  هک  ياهدننک  تعافش  تسین و  یتسود  چیه  نارگمتـس  يارب  954 ؛ )  عاُطی ( »  ٍعیفَش  َو ال  ٍمیمَح  ْنِم  َنیملاّظِلل 
 ( 956 َنیِعفاَّشلا ( »  ُۀعافَش  ْمُهُعَْفنَت  امَف  تسین « .  ینارای  نارگمتس  يارب  955 ؛ )  راْصنأ ( »  ْنِم  َنیِملاظِلل  ام  َو  تسا « .  رگمتس  راکتیصعم 

لاثما تایآ و  نیا  رد  نارگمتـس  نیملاظ و  زا  روظنم  هکنیا :  اهنیا  همه  زا  باوج  و  درادـن .  نانآ  لاـح  هب  يدوس  ناـعفاش  تعافـش  سپ   ؛
رب ار  نارگید  هتـسناد و  رتنییاپ  هداد  رارق  نانآ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتاماقم  زا  ار  قح  رب  ناماما  هک  یناسک  نایبصان و  راـفک و  اـهنیا 

نامیا مدع  هب  ناشرما  ماجنارس  هک  دشابیم ،  اهنیا ؛ ریاظن  دنریمیم و  ناشنامز  ماما  هب  لهج  لاح  رد  هک  یناسک  و  دناهتشاد ،  مدقم  ناشیا 
رکذ ياج  اجنیا  هک  تسا  يرتاوتم  هکلب  رایـسب  رابخا  دـمآ -  دـهاوخ  تشذـگ و  هچنآ  رب  هوـالع  ینعم -  نیا  رب  لـیلد  و  دوشیم .  یهتنم 

نیقحتسم زا  تبوقع  طاقـسإ  تساوخرد  صوصخ  رد  ار  تعافـش  هک  نانآ  اّما  و  تسا .  نیمه  زین  هلّدا  نیب  عمج  ياضتقم  و  تسین ،  اهنآ 
ربمغیپ يارب  مه  ام  سپ  دشاب ،  عفانم  ینوزف  رد  طقف  تعافـش  رگا  دناهتفگ :  لّوا :  دـناهدرک :  دانتـسا  لالدتـسا و  رما  ود  هب  دـننادیم  نآ 

تسا لطاب  یلات ،  یقطنم :  ِحالطصا  هب  هجیتن و  نیا  نوچ  و  میبلطیم ،  ار  تاجرد  ُِّولُع  ترـضح  نآ  يارب  دنوادخ  زا  مینکیم و  تعافش 
و دنکیم ،  لاطبإ  دشاب -  باوث  ینوزف  رد  طقف  تعافش  هک  ار -  قباس  لوق  نخس  نیا  هتبلا  دشابیم .  لطاب  زین  مّدقم -  نآ -  ساسا  سپ 

ینعم نینچ  ار  تعافش  نوچ  دشاب ،  هدش  دای  یلات  مَّدقم و  رد  یمزالت  هک  میرادن  لوبق  ام  هکنیا :  هب  داد  باوج  لالدتـسا  نیا  زا  ناوتیم 
 ، تعافش اجنیا  رد  هکنآ  لاح  دنک .  تساوخرد  شدوخ  زا  رتنییاپ  يارب  ار  یکین  ریخ و  تسا  وا  قوفام  هک  یسک  زا  صخـش  هک  میدرک 

یفلتخم ماسقا  دارفا و  هک  تسا  بلط  ناونع  ریظن  ام  بلطم  هکنیا :  لصاح  تسا .  یحـضاو  هطلاغم  نیا  و  هدش ،  ینعم  ینوزف  بلط  قلطم 
رتنییاپ رگا  و  دـنمانیم ،  رما  ار  نآ  دـشاب  رتنییاپ  هب  قوفام  زا  بلط  رگا  هک  اعدتـسا ،  یکی  و  لاؤس ،  یکی  و  نامرف ،  رما و  یکی  دراد ، 
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روط نیمه  مه  ام  بلطم  دـنیوگ .  اعدتـسا  ار  نآ  ددرگ  بلط  يزیچ  يواسم  زا  رگا  و  دـنناوخ ،  لاؤس  ار  نآ  دـنک  بلط  يزیچ  قوفام  زا 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تعافـش  دننام  تسا -  تعافـش  دـشاب  شدوخ  زا  رتنییاپ  يارب  یـصخش  زا  باوث  تعفنم و  بلط  رگا  تسا ، 
اعد دش  رتالاب  صخش  يارب  رتنییاپ  زا  بلط  نیا  هاگره  و  دهاوخب -  دوخ  تما  يارب  ار  تاجرد  نتفر  الاب  اهباوث و  ینوزف  هک  ملسو  هلآو 
مود لالدتسا  مود :  ترضح .  نآ  يارب  نانآ  ياهاعد  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  تما  نداتـسرف  دورد  تاولـص و  لثم  دوشیم 

 : دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هلمج :  زا  دراد  تلـالد  ناراـکهنگ  هب  تعافـش  صاـصتخا  رب  هک  تـسا  یثیداـحا  اـهنیا 
ناـهانگ هک  دـشابیم  متما  زا  یناـسک  يارب  نم  تعافـش  دومرف :  ترـضح  نآ  زین  و  تسا .  هریخذ  متما  زا  رئاـبک  لـها  يارب  نم  تعاـفش 

رئابک نابحاص  رد  نم  تعافش  اّما  و  هدمآ :  ترضح  نآ  زا  نینچمه  و  تسین .  یکاب  اهنآ  رب  سپ  ناراکوکین  اّما  دناهدش و  بکترم  هریبک 
رتزراب و قادصم  نایب  تایاور  نیا  زا  روظنم  هکنیا :  لالدتـسا  نیا  زا  باوج  دشابیم .  ملظ -  كرـش و  يانثتـسا  هب  گرزب - )  ناهانگ  ) 

 . میدروآ ًالبق  هک  تسا  یلیالد  نآ  رب  دهاش  و  مسق ،  ود  زا  یکی  رد  تعافش  ندرک  رصحنم  هن  تسا  تعافش  رتلماک  تمسق 

هدیاف دنچ 

تایاور یـضعب  زا  ًارهاظ  باذـع  فیفخت  تهج  رد  اّما  تسا ،  شتآ  زا  اهنآ  ییاـهر  رد  دوشیمن  راـفک  لـماش  هک  یتعافـش  لوا :  هدـیاف 
رب هک  دیهاوخن  يزیچ  نارفاک )  اهنآ (  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  ناّنَح  زا  راحب  رد  دوشیم .  ناشلاح  لماش  هک  دیآیمرب 

اهنآ زا  دومرف :  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  يرگید  دنـس  هب  زین  و   ( . 957 میروآ (  رب  ار  ناشجئاوح  تمایق  زور  هک  دـیروآیم  فیلکت  اـم 
 ( 958 دیوشیم (  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  هب  اهنآ  هلیسو  تمایق  زور  هک  دینکن ] هعجارم  يراک  رد  اهنآ  هب   ] دیهاوخن یجئاوح 

یّتح یسک  ره  يارب  راهطا  همئا  ّتبحم  هک  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هچنآ  دننام  دراد  رابخا  رد  مه  يددعتم  دهاوش  بلطم  نیا  میوگیم :  . 
ْمُه َو ال  ُباذَعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ال  دننام « :  دیوگیم  تایآ  زا  یـضعب  هچنآ  اب  دراد  تافانم  نخـس  نیا  دییوگب :  رگا  تسا .  دنمدوس  رافک 
نیا نیب  ناوتیم  هجو  ود  زا  یکی  هب  میوگیم :  دوشیم .  هداد  اهنآ  هب  تلهم  هن  دوشیم و  فیفخت  اهنآ  زا  باذع  هن  959 ؛ )  نوُرَْظُنی ( » 
اهنآ زا  باذع  تاقوا  زا  یتمسق  هک  تسا  ینامز  فیفخت  تسا  عونمم  اهنآ  رب  هک  یفیفخت  زا  روظنم  هکنیا  کی :  درک :  عمج  ار  ینعم  ود 

 « ِباذَْعلا َنِم  ًامْوَی  اّنَع  ْفِّفَُخی  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  َمَّنَهَج  ِۀَنَزَِخل  ِراّنلا  ِیف  َنیذَّلا  َلاق  َو  نمؤم « :  هروس  رد  دنوادخ  هدومرف  لیلد  هب  دوش ،  هتـشادرب 
هک درادـن  تافانم  نیا  و  دـهد .  فیفخت  ام  رب  ار  باذـع  يزور  هک  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  دـنیوگ  منهج  ناـنزاخ  هب  نارفاـک  و  960 ؛ )  ) 
رد ياهدننک  تعافش  هک  مینادب  یسک  هرابرد  ار  باذع  فیفخت  مدع  هکنیا  ود :  ددرگ .  کبس  یگنوگچ  ظاحل  زا  اهنآ  زا  یضعب  باذع 
هب هک  دش  هداد  نم  هب  زیچ  جنپ  هک :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  مّود :  هدیاف  ُِملاعلا .  ُهَّللا  َو  دشاب .  هتـشادن  تهج  نیا 

تافانم نیا  و  تسا ،  ترـضح  نآ  ياهیگژیو  زا  تعافـش  هک  دـنکیم  تلالد  رهاـظ  هب  هدـشن ، . . .  هداد  نم  زا  شیپ  ناربمغیپ  زا  يدـحا 
عمج هجو  دـنچ  هب  ار  تایاور  مسق  ود  نیا  نیب  ناوتیم  و  دنتـسه .  تمایق  زور  يرایـسب  ناعفاش  دـنکیم  تلالد  هک  یتایاور  نآ  اـب  دراد 

ناربمغیپ و هب  هک  دشاب ،  ایند  رد  تعافش  هزاجا  هدعو و  صوصخ -  روط  هب  ترضح -  نآ  هب  تعافش  ءاطعا  زا  روظنم  هکنیا  لّوا :  درک : 
َنِذَأ نَِمل  ّاِلا  ُهَْدنِع  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال  هفیرش « :  هیآ  هرابرد  یمق  ریسفت  رد  هجو  نیا  رب  دهاش  هدشن .  هداد  هزاجا  هدعو و  نیا  رگید  ناعفاش 

نالوسر ایبنا و  زا  کی  چیه  هدومرف :  دـشاب .  هداد  هزاجا  وا  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  يارب  رگم  دـشخبیمن  دوس  تعافـش  و  961 ؛ )  َُهل ( » 
زور زا  شیپ  دنوادخ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  رگم  دـهد ،  هزاجا  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـننکیمن  تعافـش  تمایق  زور  یهلا 

 . مالـسلا مهیلع  ناربمایپ  يارب  نآ  زا  دـعب  سپـس  وا ،  دالوا  زا  ناماما  يارب  تسا و  وا  يارب  تعافـش  و  هداد ،  تعافـش  هزاجا  وا  هب  تمایق 
هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم  تعافش  هب  هکنیا  رگم  تسین  نیرخآ  نیلوا و  زا  کی  چیه  هک  دشاب  ریگارف  ماع و  تعافـش  روظنم  هکنیا  مّود : 

تعافش سپ  دننکیم ،  تعافش  یـصوصخم  هفیاط  ای  هریـشع  موق و  يارب  نارگید  و  تشذگ -  ثیدح  رد  هکنانچ  دراد -  جایتحا  ملـسو 
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قلاخ زج  یسک  هب  ترضح  نآ  و  دنراد ،  زاین  نآ  هب  قیالخ  همه  نوچ  تسا  اهتعافـش  متَا  معأ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ُعَفْشَی يذَّلااَذ  ْنَم  هدومرف « :  دنوادخ  دهد .  هزاجا  نذا و  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  تسین  زیاج  تعافـش  هکنیا  مّوس :  درادن .  زاین  لاعتم 

؛ )  963 ِِهنْذإ ( »  ِدَْعب  ْنِم  ّالإ  ٍعیفَش  ْنِم  ام  هدومرف « :  زین  و  وا .  هزاجا  هب  رگم  دنکیم  تعافـش  وا  دزن  یـسک  هچ  962 ؛ )  ِِهنْذِِاب ( »  ّالإ  ُهَْدنِع 
نامحر راگدرورپ  هک  ار  نآ  رگم  964 ؛ )  ُنمْحَّرلا ( »  َُهل  َنِذأ  ْنَم  ّالإ  هدومرف « :  و  وا .  هزاجا  زا  سپ  رگم  تسین  ياهدننک  تعافـش  چـیه 

 ، دـهاوخب هک  سک  ره  هب  هـکنآ  زا  سپ  رگم  965 ؛ )  یـضْرَی ( »  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُهَّللا  َنَذأی  ْنأ  ِدـَْعب  ْنِم  ّالإ  هدومرف « :  و  دـشاب .  هداد  هزاـجا 
نیاربانب دنریگیمن .  یـشیپ  دـنوادخ )  وا (  زا  نتفگ ؛ رد  966 ؛ )  ِلْوَقلاب ( »  ُهَنوُِقبْـسَی  ال  هدومرف « :  و  دهد .  اضر  دیامرف و  نذا  دـنوادخ 

رابخا تشذگ و  رتشیپ  هک  صیع  ربخ  رد  هکنانچ  دشاب -  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يارب  لاعتم  دنوادخ  هزاجا  تسا  نکمم 
ترضح نآ  تعافش  هب  اهتعافـش  مامت  سپ  ددرگ .  ماجنا  ترـضح  نآ  هزاجا  هب  ناعفاش  ریاس  تعافـش  و  تسا -  دراو  ینعم  نیا  يرگید 

ناربمغیپ هب  لوا  هلهو  رد  قیالخ  نداد  قوس  زا  ضرغ  و  دـشابیم ،  تعافـش  نیرتگرزب  یّلک و  تعافـش  نیا  ياههخاش  زا  ددرگیم و  رب 
لها مامت  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ایبنالا  متاخ  تمظع  نأش و  راهظا  هدمآ -  يرگید  رابخا  صیع و  ربخ  رد  هک  يروط  هب  رگید - 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هّماع  قیرط  زا  یثیدح  نیـش -  فرح  باتک -  مراهچ  شخب  رد  موس :  هدیاف  تسا .  تمایق  زور  رد  رـشحم 

هزاجا دـنوادخ  هک  هاگنآ  تمایق  زور  تسا  اهنآ  هدـننک  تعافـش  يدـهم  و  هدـمآ . . . :  ناماما  بصانم  نایب  رد  هک  تشذـگ  ملـسو  هلآو 
لجع تّجح  ترضح  ام  يالوم  هب  تعافش  نداد  صاصتخا  ّرـس  هک  میتفگ  اجنامه  رد  دهد .  اضر  دهاوخب و  هک  یـسک  هب  رگم  دهدیمن 

نآ زا  شیپ  هک  یناسک  هب  دـنچ  ره  دـنکیمن  تعافـش  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  رکنم  قح  رد  ناعفاش  زا  یـسک  هک  تسا  نآ  هجرف  هَّللا 
رـصع ماما  هب  داقتعا  هب  طوبرم  تعافـش  تقیقح  رد  سپ  دشاب ،  هتـشاد  رارقإ  داقتعا و   [ مالـسلا مهیلع  ناماما  ربمغیپ و   ] دـناهدوب ترـضح 

 . دوشیم هجرف  هَّللا  لجع 

جرف لیجعت  يارب  ندرک  اعد  مجنپ : 

تعافـش هب  يراگتـسر  يارب  بلطم :  نیا  ناـیب  تسا .  ترـضح  نآ  تعافـش  هب  يراگتـسر  هیاـم  هجرف  هَّللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص  یلوم 
ندروآرب ای  کمک  ای  تمدخ  هکنیا  لثم  دـشاب ،  هدوب  ایند  رد  هل  عوفـشم  هدـننک و  تعافـش  نایم  ياهطبار  تسا  مزال  تمایق  زور  ناعفاش 

يادتبا رد  نینمؤم  تعافـش  ثیدـح  رد  هکنانچ  ددرگ ،  ماجنا  يو  هب  تبـسن  ّتیذا  عفد  ای  هناصلاخ  ّتبحم  راهظا  ای  ندرک  اعد  ای  تجاح 
ماما رئاز  تعافـش  ثیدـح  رد  و  تشذـگ -  مّود  هتکن  رد  هک  نمؤم -  تعافـش  ثیدـح  رد  زین  و  دـش ،  هتـسناد  بلطم  نیا  مراهچ  شخب 

رد هلمج :  زا  دنکیم ،  تلالد  رما  نیا  رب  هک  يرایسب  تایاور  هفاضا  هب  تسه .  ینعم  نیا  رب  تلالد  موس -  هتکن  رد  مالسلا -  هیلع  نیسح 
 ، تسا نابرهم  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  زا  راحب 
هب هک  هداد  رارق  قیالخ  یمامت  ناـیم  رد  ار  تمحر  کـی  هدرک و  قلخ  تمحر  دـص  هکنیا  دراد  اـهنآ  قح  رد  هک  ییاـهینابرهم  هلمج  زا  و 

سپ دـنزرو .  رهم  ناشنادـنزرف  رب  تاناویح  ياهردام  دـنک و  محر  ار  شدـنزرف  رداـم  نآ  هب  و  دـنرآ ،  محر  رگیدـکی  رب  مدرم  نآ  ببس 
هب دنک و  محر  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  تما  نآ  هب  دیازفیب و  رگید  تمحر  هن  دون و  هب  ار  تمحر  نیا  دوش  تمایق  زور  نوچ 
 : دیوگیم دیآیم و  هعیـش  نمؤم  دزن  رفن  کی  هک  ییاج  ات  دـهد ،  تعافـش  مالـسا -  نییآ  لها  زا  دـنهاوخب -  هک  سک  ره  قح  رد  اهنآ 

دـیآیم و شداـی  سپ  مدـناشون .  بآ  وـت  هب  زور  کـی  دـهدیم :  باوـج  يراد ؟  نم  رب  یّقح  هچ  دـیوگیم :  نک .  تعافـش  نـم  يارب 
شیارب سپ  يدرک .  هدافتـسا  نم  راوید  هیاس  زا  یتعاس  مرگ  زور  کی  رد  دیوگیم :  دیآیم  رگید  یکی  و  دنکیم .  تعافـش  شاهرابرد 

امش هچنآ  زا  نمؤم  دیامنیم .  تعافش  شنایانشآ  ناتسود و  ناگیاسمه و  هرابرد  هکنیا  ات  دنکیم  تعافش  هتـسویپ  و  دیامنیم .  تعافش 
نمؤم هک  یتسرد  هب  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  زین  و   ( . 967 تسا (  رتیمارگ  ادخ  دزن  دینکیم  نامگ 
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وا هتشرف  دنربب ،  شـشتآ  هب  هک  هدش  رما  هک  یلاح  رد  دننارذگیم ؛ شرانک  زا  هدوب  انـشآ  وا  اب  ایند  رد  هک  ار  يدرم  تمایق ،  زور  امـش  زا 
تیرای يدرکیم  عوجر  نم  هب  هک  یجئاوح  رد  مدرکیم و  یکین  وت  هب  ایند  رد  هک  سرب  مدایرف  هب  دیوگیم :  نمؤم  نیا  هب  وا  دربیم ،  ار 
مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  نک .  اـهر  ار  وا  دـیوگیم :  وا  هتـشامگ  هتـشرف  هب  نمؤم  سپ  يراد ؟  نم  يارب  یـشاداپ  زورما  اـیآ  مدومنیم ، 

 ) دزاسیم دازآ  ار  صخـش  نآ  و  دریذپب ،  ار  نمؤم  نامرف  هک  دـنکیم  رما  هتـشرف  نآ  هب  دونـشیم  ار  نمؤم  نخـس  دـنوادخ  سپ  دومرف : 
نامزلا بحاص  ترـضح  ام  يالوم  دیدرت  نودـب  دـشاب ،  نینچ  دراد  وا  اب  یئزج  هطبار  هک  یـسک  اب  نمؤم  عضو  یتقو  میوگیم :   ( . 968

 ، دزاسیمن اهر  باذع  رد  تمایق  زور  ار  وا  و  دیامن ،  اعد  ترضح  نآ  يارب  هتـسویپ  هک  یـسک  قح  رد  دنکیم  تعافـش  هجرف  هَّللا  لجع 
ترـضح نآ  تمدـخ  عاونا  يرای و  ماسقا  زا  تّرـسم و  هیام  ّتبحم و  هناـشن  هک  تسا  مکحم  ياهنامـسیر  مهم و  طـباور  زا  اـعد  هک  اریز 

 . دیامرف تیانع  ام  هب  ار  شتعافش  هب  يراگتسر  ترضح و  نآ  جرف  لیجعت  يارب  اعد  قیفوت  دنوادخ   ( . 969 تسا ( 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تعافش  هب  يراگتسر   - 12

رد هجرف  هَّللا  لجع  رـصع  ماما  هب  لسوت  هک  اریز  تشذـگ  نونک  ات  هچنآ  رب  هفاضا  ینعم -  نیا  رب  لیلد  گرزب  تعافـش  هب  ندـش  لـیان  و 
ترضح زا  دوخ  دنـس  هب  لاصخ  رد  نیثّدحملا  سیئر  هک  تسا  یتیاور  تسا -  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  لسوت  تقیقح 

 : دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  تفگ :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر 
و منادناخ ؛ هب  هدننک  کمک  دنوش :  دراو  نم  رب  نیمز  لها  ناهانگ  اب  هک  دنچ  ره  متـسه ،  نانآ  عیفـش  نم  تمایق  زور  هک  دناهفیاط  راهچ 
 ) شدوخ تسد  اب  اهنآ  زا  هدننک  عافد  و  شنابز ؛ لد و  هب  اهنآ  هدـنراد  تسود  و  دـنوش ؛ راچان  وا  هب  هک  یماگنه  اهنآ  جـئاوح  هدـنروآرب 

تعافـش هورگ  راـهچ  يارب  نم  دوـمرف :  هک  هدروآ  ًالـسرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هللا  هـمحر  یّلح  همـالع  و   ( . 970
هب یتخـس  ماگنه  ار  شدوخ  لام  هک  يدرم  و  دـشاب ،  هدرک  يرای  ار  ماهیرذ  هک  يدرم  دـنیایب :  ایند  لها  ناـهانگ  اـب  هک  دـنچ  ره  منکیم 

هدنار و هک  یماگنه  دزرو  مامتها  ماهیرذ  ياهزاین  رد  هک  يدرم  و  درادب ؛ تسود  لد  نابز و  اب  ارم  هیرذ  هک  يدرم  و  دیامن ؛ لذـب  ماهیرذ 
هک هدروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شنیرهاط  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  راحب  رد  و   ( . 971 دنوش (  يرارف 

جئاوح هکنآ  و  درادب ،  یمارگ  ار  ماهیرذ  هکنآ  منک :  تعافش  تمایق  زور  نم  ار  نت  راهچ  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
ار نانآ  نابز  بلق و  اب  هکنآ  و  دزرو ،  مامتها  ناـشروما  ماـجنا  رد  وا ،  هب  ناشرارطـضا  ماـگنه  رد  هک  یـسک  و  دزاـس ،  هدروآرب  ار  ناـنآ 
؛ هجرف هَّللا  لّجع  رمالا  بحاـص  یلوم  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  رب  اـهنیا  زا  ناونع  هس  هک  دـنامن  یفخم  میوگیم :   ( . 972 درادب (  تسود 

هَّللاءاشنإ دـمآ  دـهاوخ  نآ  نایب  هکنانچ  تسا  تجاـح  ندروآرب  و  یناـبز ،  ّتبحم  و  ندرک ،  يراـی  زا  یعون  هک  اریز  دـنکیم ،  قدـص 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  هدـمآ  شدـنزرف  هب  شیاههیـصوت  رد  یّلح  همالع  زا  دـنکیم  تلالد  دوصقم  نیا  رب  هک  يروما  زا  و  یلاـعت . 

امش اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هک  دیشاب  مارآ  تکاس و  قیالخ  يا  دنکیم :  ادن  ياهدنهد  زاوآ  دوش  تمایق  زور  هاگره  دومرف : 
ره قیالخ  هورگ  يا  دیامرف :  دزیخاپب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  دنوشیم ،  مارآ  تکاس و  قیالخ  همه  سپ  دیوگیم .  نخس 
ای ناسحا  مادـک  تنابرق ،  نامناردام  ناردـپ و  دـنیوگیم :  میهد .  شاداپ  ار  وا  ات  دزیخرب  تسه  یکین  اـی  ّتنم  اـی  ناـسحا  نم  دزن  ار  هک 
 : دـیامرفیم قیالخ .  مامت  رب  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادـخ و  يارب  اهیکین  اهتّنم و  اهناسحا و  همه  هکلب  یکین ،  ای  ّتنم 
ار وا  ات  دزیخرب  هدومن  ریس  ار  ناشهنـسرگ  ای  هدناشوپ  یگنهرب  زا  ای  هدرک  یکین  اهنآ  هب  ای  هداد ،  هانپ  ارم  نادناخ  زا  یکی  هکنآ  ره  يرآ ؛
 ، نم بیبح  يا  دمحم  يا  دسریم :  ادن  دنوادخ  يوس  زا  سپ  دنزیخیمرب ،  دناهداد  ماجنا  اهراک  نیا  زا  هک  ياهّدـع  هاگنآ  مهد .  شاداپ 

يروط هب  دهدیم  لزنم  هلیسو  رد  ار  اهنآ  سپ  هد .  لزنم  ار  اهنآ  یهاوخب  هک  تشهب  ياج  ره  مداد ،  رارق  تدوخ  هدهع  هب  ار  اهنآ  شاداپ 
ماسقا زا  ریخ  ياعد  دـیدرت  نودـب  میوگیم :   ( . 973 دوب (  دـنهاوخن  هدرپ  رد  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  وا  تیب  لـها  دـمحم و  زا  هک 

نیا و  تفای .  دهاوخ  رشحم  زور  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تعافـش  قاقحتـسا  هدننک  اعد  نآ ،  رثا  رب  سپ  تسا ،  یکین 

صفحه 225 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


هک تسا  یتـیاور  زین  رگید  لـیالد  زا  و  تسا .  تباـث  باـقع  عـفر  رد  هک  ناـنچمه  دراد  تلـالد  تعافـش  هب  باوـث  ینوزف  رب  زین  ثیدـح 
دهاوخیم سک  ره  دومرف :  هک  هدروآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  یلاما  رد  قودص 

 ، دشاب هتشاد  یلصّتم  دنویپ  منادناخ  اب  دیاب  منک ،  تعافش  تمایق  زور  وا  يارب  نآ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  یّقح  نم  دزن  دیوج و  لسوت  نم  هب 
جرف لیجعت  يارب  ندرک  اعد  اـب  یگمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  میوگیم :   ( . 974 دیامن (  دنـسرخ  ار  نانآ  و 

 ( . دینک تقد  دشاب (  زین  نانآ  اب  دنویپ  ماسقا  زا  تسا  نکمم  هکلب  دنوشیم ،  دنسرخ  مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  تّجح  ترضح 
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َو َۀَلیـسَولا  ِهَیِلا  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  هدومرف « :  هک  اجنآ  دوش  هتفرگ  هلیـسو  وا  يوس  هب  هک  هداد  ناـمرف  لـج  زع و  يادـخ 
رد دیریگرب و  هلیـسو  وا  يوس  هب  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  975 ؛ )  نوُِحْلُفت ( »  ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  یف  اوُدِهاج 

ترضح يارب  اعد  رد  هس  ره  هک  هدش  یفرعم  تاجن  يراگتسر و  ببـس  زیچ  هس  هیآ  نیا  رد  دیوش .  راگتـسر  هک  دشاب  دینک  داهج  وا  هار 
نامیا و هناشن  ترضح  نآ  يارب  اعد  دیدرت  نودب  تسا و  نامیا  يوقت  بتارم  نیلوا  هک  اریز  تسا ،  عمج  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص 

حیضوت هجو  ود  هب  هک  دشابیم  نامحر  راگدرورپ  يوس  هب  هلیـسو  نینچمه  تسا ،  نابز  اب  داهج  ماسقا  زا  زین :  و  تسا ،  نآ  لامک  ببس 
نیا رد  یکش  و  تسا ،  ندش  کیدزن  طابترا و  هتشر   ( - 976 هدمآ (  نایبلا  عمجم  رد  هک  يروط  هب  هلیـسو -  ینعم  لّوا :  دوشیم :  هداد 

لـصاح یکیدزن  برق و  اهنآ  اب  هک  اهتدابع  ریاس  نوچمه  تسا ،  لاـعتم  دـنوادخ  هب  ندـش  کـیدزن  طاـبترا و  هتـشر  اـعد  نیا  هک  تسین 
هب باتک  نیا  رد  هکنانچ  تسا ،  اهنآ  نیرتهدـنزرا  طاـبترا و  ياـههار  نیرتکیدزن  بّرقت و  لـیاسو  نیرتمهم  زا  اـعد  نیا  هتبلا  و  دوشیم ، 
 ، تسا مالـسلا  هیلع  ماما  نامه  هفیرـش -  هیآ  رد  صوصخ  روط  هب  هلیـسو -  زا  روظنم  هکنیا  مّود :  دـش .  دـهاوخ  مولعم  راگدرورپ  يراـی 

هتفگ نیا  ًارهاظ  هک   ( . 977 دییوج (  بّرقت  وا  هب  ماما  هلیسو  هب  دومرف :  هک  هدمآ  هیآ  نیا  هرابرد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هکنانچ 
َۀَلیسَولا ِهَیِلا  اوُغَْتبا  َو  هیآ « :  دروم  رد  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  ناهربلا  رد  و  تسا .  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تیاور  هب  دنتـسم 
یثیدـح رد  تـفگ :  هـک  تـسا  باهـش  نـب  قراـط  زا  ةدـحاولا  باـتک  زا  راونـالا  ةآرم  رد  و   ( . 978 متـسه (  وا  هلیـسو  نـم  دوـمرف :  « ، 
تشذگ وفع و  هب  لاصتا  هتشر  دنوادخ و  يوس  هب  هلیسو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  ناماما  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تلیـضف هک  یثیدـح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدرک  لقن  رباج  زا  نانجلا  ضایر  باتک  زا  زین  و   ( . 979 دنتسه (  وا 

يوس هب  هلیسو  ار  نانآ  و  هدمآ :  اهترایز  زا  یـضعب  رد  و   ( . 980 میتسه (  ادخ  يوس  هب  هلیـسو  ام  دومرف :  درکیم  نایب  ار  ناماما  دوخ و 
ياعد رد  و  یتخاس .  تناوضر  يوس  هب  هلیـسو  شیوخ و  برق  هب  ندیـسر  هیام  ار  نانآ  و  تسا :  هبدـن  ياعد  رد  و  يداد .  رارق  تناوضر 

زا  ( . 981 يداد (  رارق  شیوخ  تشهب  يوس  هب  هار  دوخ و  يوس  هب  هلیـسو  ار  نانآ  و  میناوخیم :  هفرع  زور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  دـّیس 
هیام هک  تسا  يروما  نداد  ماجنا  دـنوادخ ؛ يوس  هب  نتفرگرب  هلیـسو  نیاربانب  تسا ،  ماما  نامه  هلیـسو  زا  روظنم  هک  دـمآ  تسد  هب  اـهنیا 
رارق یماما  تما  ره  يارب  ياهدننک و  تیادـه  موق  ره  يارب  لج  زع و  دـنوادخ  نوچ  و  تسا ،  ترـضح  نآ  هاگرد  هب  یکیدزن  تیاضر و 
يوس هب  نانآ  يارب  ياهلیـسو  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تسه .  ياهدـننک  تیادـه  موق  ره  يارب  و  ٍداه ؛ »  ٍمْوَق  ِّلُِـکل  َو  هدومرف « :  هکناـنچ  هداد 

هیام وا و  هب  ندـش  کـیدزن  بجوم  هچنآ  ره  دنـسانشب و  ار  دوخ  هلیـسو  يداـه و  هک  تسا  مزـال  یموق  ره  رب  سپ  هدرک ،  نییعت  شیوخ 
ینـس هعیـش و  لوبق  دروم  هک  یثیدح  رد  يور  نیمه  زا  درادن .  يدوس  بّرقت  وا  تخانـش  نودـب  هک  اریز  دـنهد ،  ماجنا  تسه  شتیاضر 

هک یلاح  رد  دریمب  سک  ره  ۀّیلهاج ؛ ًۀـتیم  َتام  ِِهنامَز  َمامإ  ْفِْرعَی  َْمل  َو  َتام  ْنَم  هدـمآ :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  تسا 
هک تسا  یـسک  لثم  دشاب  هتخانـشن  ار  شنامز  ماما  هکنآ  نیاربانب   ( . 982 تسا (  هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  شنامز  ماما 

راونالا و ةآرم  رد  میروآیم .  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  يرتاوتم  تایاور  ینعم  نیا  رب  لیلد  و  دـشاب ،  هتخانـشن  ار  ناماما  زا  کـی  چـیه 
زع و دنوادخ  مدرم ؛ يا  دومرف :  دمآ و  نوریب  دوخ  باحصا  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  ریغ 
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يدرم دنوش .  زاینیب  وا  ریغ  تدابع  زا  دندرک  تدابع  دنتخانـش و  ار  وا  رگا  سپ  دنبای ،  تفرعم  هکنیا  يارب  رگم  دـیرفاین  ار  ناگدـنب  لج 
رد دومرف :  تسیچ ؟  ادخ  تفرعم  تیادف ،  هب  مردام  ردپ و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب 

هماّلع شداتـسا  زا  باتک  فلؤم  هاـگنآ   ( . 983 تسا (  بجاو  شتعاطا  مدرم  رب  هک  تسا  یماما  نتخانـش  هب  دـنوادخ  تخانـش  نامز  ره 
هَّللا تفرعم  هک  هدش  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هب  دـنوادخ  تفرعم  تهج  نیا  هب  تسا :  هتفگ  راحب  رد  هک  هدرک  تیاکح  یـسلجم 
نیا هک  نونکا  تسا .  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هب  طورـشم  یهلا  تفرعم  زا  نتفرگ  هرهب  هکنیا  ای  و  دوشیمن ،  لـصاح  ماـما  هیحاـن  زا  زج 

دنوادـخ هک  تسا  یلیاسو  ّمها  زا  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاـص  یلوم  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  دـیدرتیب  مییوگیم :  دـش  مولعم  بلطم 
لیاسو هک  تسا  ایـصوا  ایبنا و  ماـمت  هکلب  ناـماما  ماـمت  يوس  هب  هک  دـنوادخ  يوس  هب  اـهنت  هن  هداد ،  رارق  شدوخ  يوس  هب  هلیـسو  لاـعتم 

اهنیا همه  رب  هفاضا  تسا ،  ناشیا  دوصقم  فدـه و  ِبلط  نانآ و  يدنـسرخ  رورـس و  هیام  اعد  نیا  و  دنـشابیم ،  یناحور  ناردـپ  ینابر و 
 « ْمُْکنِم ِْرمَْالا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَا  هَّللا َو  اوُعیطَا  هدومرف « :  هدرک و  ضرف  ار  نانآ  تعاطا  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  رمالا  یلوا  تعاطا 

دایز وا  جرف  لیجعت  يارب  هدومرف  رما  ترـضح  نآ  دوخ  هک  اریز  رمالا .  یلوا  لوسر و  زا  دینک  تعاطا  ادخ و  زا  دـینک  تعاطا  984 ؛ )  ) 
ِتَیُِضق اذِاَف  دنوادخ « :  هدومرف  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  نآ  ریغ  ناهربلا و  رد  دش :  هتفگ  هچنآ  رب  دهاش  و  مینک .  اعد 

بلط یهلا  لضف  زا  دیوش و  هدـنکارپ  نیمز  رد  تفای  نایاپ  زامن  نوچ  سپ  985 ؛ )  هَّللا ( »  ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  َو  ِضْرَْألا  یف  اوُرِـشَْتناف  ُةالَّصلا 
تعاط و هب  دنوادخ  هک  دنتسه  ایصوا  نیمز  زا  دارم  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تعیب  ةالـص )  زامن (  زا  روظنم  دومرف :  هک  هدمآ  دییامن . 
هب نانآ  زا  و  هداد ،  نامرف  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  تعاطا  هب  هک  نانچمه  هدومرف ،  رما  نانآ  تیـالو 
 : میوگیم  ( . . . . 986 دـینک (  بلط  ایـصوا  رب  ار  یهلا  لضف  و  دومرف :  دـییامن ،  بلط  یهلا  لضف  زا  و  هرابرد :  و  تسا .  هدرب  مان  هیانک 

هداد رارق  قیالخ  تنوکـس  رارق و  لحم  ار  نیمز  لاعتم  دـنوادخ   - 1 هلمج :  زا  تسا  هجو  دـنچ  رطاخ  هب  نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هیبشت 
هب نیمز  يرارقرب  نوکـس و  هک  تشذگ  باتک  مراهچ  موس و  ياهـشخب  رد  و  دنباییم ،  تحار  شمارآ و  دننکیم و  یگدـنز  نآ  رد  هک 

ندیسر هطساو  نیمز   - 2 دراد .  یگتـسب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  هب  نیمز  تادوجوم  ماـمت  تحارتسا  شمارآ و  سپ  تسا ،  ماـما  دوجو 
ْنِم ْتَتَْبنأ  َو  َْتبَر  َو  ْتَّزتها  َءآملا  اهیَلَع  اْنلَْزنأ  اذِاَف  ًةَدِماه  َضْرَْألا  يََرت  َو  دـیامرف « :  دـنوادخ  هکنانچ  تسا  ملاع  لها  هب  ینامـسآ  ياهتکرب 

زا دنکیم و  ومن  هدش و  مّرخ  زبس و  میزیر  ورف  نآ  رب  ناراب  نوچ  سپ  يرگنیم  هایگیب  کشخ و  ار  نیمز  و  987 ؛ )  جیَهب ( »  ٍجَوز  ِّلُک 
لاعتم دنوادخ   - 3 تشذگ . -  هکنانچ  تسا -  ملاع  لها  هب  یهلا  تکرب  ندیسر  هطساو  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  دنایورب .  ابیز  هایگ  عون  ره 
ناویح ناسنا و  ات  هدروآرب  نآ  زا  قلخ  زاین  بسح  رب  ار  اهنیا  ریغ  ءالک و  اهفلع و  اههویم و  هدـینایور ،  نیمز  زا  ار  اهتمعن  زا  یفلتخم  عاونا 

َو ًابْـضَق  َو  ًابَنِع  َو  ًاّبَح  اهیف  اْنتَْبنَأَف  ًاّقَـش  َضْرَْألا  انْقَقَـش  َُّمث  دیامرفیم « :  دنوادخ  دنوش ،  رادروخرب  اهنآ  زا  شیوخ  لاح  اب  بسانتم  هرـشح  و 
روگنا و تابوبح و  نآ  زا  میتفاکـش و  ار  نیمز  كاخ  سپ  988 ؛ )  ْمُکِماْعنَِأل ( »  َو  ْمَُکل  ًاعاَتَم  ًّابَأ  َو  ًۀَـهِکاف  َو  ًابلُغ  َقئادَـح  َو  ًالَْخن  َو  ًانوتیَز 
امـش و يارب  ینتـسج  هرهب  میدـنایور ،  اهفلع  اههویم و  و  اهلگنج )  تخرد (  رپ  ياهغاب  امرخ و  نوتیز و  دـنوردب و  راب  دـنچ  هک  یتاـتابن 
هب ات  هدیدرگ  رهاظ  نانآ  حـلاصم  قلخ و  ياهزاین  بسح  رب  ماکحا  مولع و  زا  يرایـسب  عاونا  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  زا  ناتنایاپراهچ . 
ادخ زا  قیفوت  و  دیـسر ،  رطاخ  هب  هجو  دنچ  نیا  ًاتلاجع  هک  دـیآیم  تسد  هب  ربدـت  تقد و  اب  زین  يرگید  هوجو  دـنوشن .  دـنمزاین  يرگید 
 . ] نایاپراهچ هفولع  يارب  دوشیم ،  هدیچ  راب  دنچ  هک  تسا  هزات  هجنوی  بضق :  هتفگ :  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  خیـش  حیـضوت :  تسا . 

 : هتفگ سوماـق  رد  و   ( . 989 تسا (  نایاپ  راهچ  يارب  ناهایگ  ریاـس  فلع و  هاـگارچ  ّبأ :  و  تسا ،  نسح  ساـبع و  نبا  زا  راـتفگ ] نیا 
 . دیوریم نیمز  زا  نآ  ریغ  هایگ و  زا  هچنآ  ای  هاگارچ  ای  هایگ  رپ  ياج  ّبأ :  و  تسا ،  گرب  خاش و  هدرتسگ  زارد و  تخرد  ره  بضق : 

اعد ندش  باجتسم   - 14

ترـضح نآ  يارب  اعد  ببـس  هب  دنادرگ  نورقم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  يارب  اعد  اب  ار  شیاعد  هدـننک  اعد  هاگره  هکنیا  ینعی 
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يارب هدـنب  ياعد  کش  نودـب  لّوا :  هجو  تسا :  هجو  دـنچ  لقن -  لـقع و  زا  ینعم -  نیا  لـیالد  دوشیم .  باجتـسم  زین  شدوخ  ياـعد 
 . تسا حضاو  ینعم  ود  ره  و  دشابیم ،  دوقفم  عنام  دوجوم و  یضتقم  هک  اریز  تسا ،  باجتـسم  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  شیالوم 

مالـسلا هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  هب  ار  شیاـعد  ماـجرف  زاـغآ و  صخـش  رگا  سپ  دـنکیمن ،  یفن  ار  نآ  لـصا  تباـجا  رد  ریخأـت  و 
نایم رد  دنوادخ  زین  و  دناسرب ،  تباجا  فده  هب  زین  ار  اهنآ  نیبام  هک  تسا  نآ  نیمرکالا  مرکا  دـنوادخ  مرک  ياضتقم  دـهد ،  صاصتخا 

در ار  همه  ای  دیاب  دشاب ،  بویعم  اهنآ  زا  یتمسق  هک  دنک  يرادیرخ  هلماعم  کی  اب  ار  یفلتخم  ياهالاک  سک  ره  هک  هتخاس  رّرقم  ناگدنب 
رگا سپ  تسا ،  اهاعد  تباجا  زا  عنام  اهیتشز  ناهانگ و  زا  یتمـسق  مّود :  هجو  دنک .  در  ار  بویعم  اهنت  دوشیمن  دریذپب و  ار  همه  ای  دنک 

هدـیزرمآ تسا  اعد  تباجتـسا  زا  عنام  هک  ناهانگ  نآ  دزاس ،  نورقم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  شیالوم  يارب  اعد  اب  ار  شیاعد  ناـسنا 
نآ يارب  اعد  هک  دمآ  دهاوخ  مهدـجه  تمرکم  رد  و  دـیامنیم ،  باجتـسم  ار  نآ  دـنوادخ  و  ددرگیم ،  عنام  نودـب  شیاعد  دوشیم و 
نآ هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  يارب  اـعد  دـیاوف  زا  هک  میتفگ  ًاـقباس  مّوس :  هجو  تسا .  ناـهانگ  شزرمآ  زاـسهنیمز  ترـضح 

یـضتقم هدننک ،  اعد  نآ  ياهتجاح  ندش  هدروآرب  يارب  ترـضح  نآ  ياعد  دیدرت  نودب  و  دنیامنیم ،  اعد  هدـننک  اعد  قح  رد  ترـضح 
لآ دمحم و  رب  تاولص  تلیضف  رد  یفاک  لوصا  رد  مراهچ :  هجو  تسا .  هدومن  تلئسم  یهلا  هاگرد  زا  وا  هک  تسا  ییاعد  ره  تباجتـسا 

 ، دشاب هتشاد  یتجاح  دنوادخ  هاگرد  هب  سک  ره  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ًالـسرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 
هک درب  نایاپ  ار  شیاعد  وا  لآ  دمحم و  رب  دورد  اب  هاگنآ  و  دبلطب ،  ار  دوخ  تجاح  سپس  دنک  زاغآ  وا  لآ  دمحم و  رب  دورد  اب  لوا  دیاب 
وا لآ  دمحم و  رب  دورد  تاولص و  تباجتـسا  زا  هک  اریز  دنک ،  اهر  ار  نآ  طسو  دریذپب و  ار  فرط  ود  هک  تسا  نآ  زا  رتیمارگ  دنوادخ 
هک تسا  ییاعد  ره  لماش  تسا و  ّماع  هدش  دای  ّتلع  هکنیا :  بلطم  رب  ثیدح  نیا  تلالد  تهج  میوگیم :   ( . 990 تسین (  یعنام  چیه 

تـسه هنایم  رد  هچنآ  دنک و  تباجا  ار  فرط  ود  ره  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  لاعتم  دنوادخ  هک  اریز  دوش ،  عقاو  باجتـسم  ياعد  ود  نیب 
نآ رب  يدـهاش  یلقن ،  لیلد  نیا  سپ  تسا ،  باجتـسم  ًامتح  شیالوم  جرف  يارب  نمؤم  ياعد  هک  میدرک  نایب  لوا  هجو  رد  و  دـیامن .  در 

نیدـنچ ناگتـشرف  دـنک ،  اعد  تسا  بیاغ  هک  يرگید  نمؤم  يارب  ینمؤم  هاگره  هک  دـمآ  دـهاوخ  مجنپ :  هجو  تسه .  زین  یلقع ،  لیلد 
عناـم نودـب  نوچ  تسا  باجتـسم  ناگتـشرف  ياـعد  هک  تسا  موـلعم  و  دـنیامنیم ،  تساوـخرد  شدوـخ  يارب  تسا  هتـساوخ  هچنآ  ربارب 

یلص هَّللا  لوسر  لاق  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  يربتعم  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  مشـش :  هجو  دشابیم . 
؛ »  ءاعُّدـِلل ُبَجْوأ  ُهَّنإَـف  ِءاعدـلا  یف  َّمُعَْیلَف  خـسنلا « :  ضعب  یف  و  ءاعُّدـلل . »  ُبَجوأ  هَّنإَـف  َّمُعَْیلَف ،  ْمُکُدَـحَا  اـعَد  اذِا  ملـسو « :  هلآو  هیلع  هللا 

و دیامنیم ( .  رتتباث  رتمزال و  ار  اعد  هک  دهد ،  ّتیمومع  دنک ،  اعد  امـش  زا  یکی  هاگره  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 
یلص لوسر  ترضح  هکنیا  میوگیم :   ( . 991 دنکیم (  رتتباث  رتمزال و  ار  اعد  هک  دـهد  میمعت  ار  اعد  سپ  تسا )  يرگید  هخـسن  رد 
طقف هکنیا  زا  هدننک  اعد  يارب  تسا  رتمزال  رتتباث و  ندرک  مومع  يارب  اعد  ینعی  ءاعُّدـلل ، »  ُبَجوأ  هَّنإَف  هدومرف « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
مومع يارب  اـعد  هک :  تسا  نیا  ترـضح  نآ  شیاـمرف  لـصاح  هک  دریگب ،  رظن  رد  مه  ار  نینمؤـم  هکنیا  نودـب  دـنک  اـعد  شدوـخ  يارب 

هجو ود  هب  اعد  رد  ّتیمومع  هکنیا  دارم  رب  ثیدح  نیا  تلالد  بلطم و  حیضوت  و  تسا ،  دوصقم  هب  ندیسر  اعد و  تباجتسا  ببس  ندومن 
 ، دـیامن لخاد  اهنآ  رد  ار  شدوخ  و  دـنادرگ ،  کیرـش  شیاعد  رد  ار  تانمؤم  نینمؤم و  مامت  هدـننک  اـعد  هکنیا :  یکی  دوشیم :  روصت 

جئاوح زرمایب و  ار  تاـنمؤم  نینمؤم و  ایادـخ  دـیوگب :  ًـالثم  دـنک  یعمج  هتـسد  ياـعد  کـی  تاـنمؤم  نینمؤم و  ماـمت  دوخ و  يارب  ینعی 
ار تانمؤم  نینمؤم و  ریاس  شدوخ و  هک  زاس ،  هدروآرب  ار  نامجئاوح  زرمایب و  ار  ام  اراگدرورپ  دـیوگب :  ای  روآرب ،  ار  تانمؤم  نینمؤم و 
 - دـنکن حیرـصت  هک  دـنچ  ره  ددرگ -  تانمؤم  نینمؤم و  مامت  لـماش  شعفن  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  وا  ياـعد  هکنیا :  مود  دریگب .  رظن  رد 

ار همه  شدوس  هک  اهنیا  لاثما  الب و  ندش  رود  و  ینیمز ؛ ياهتکرب  ندییور  و  ینامـسآ ؛ ياهتکرب  لوزن  و  ّتینما ؛ يارب  ندرک  اعد  دـننام : 
زا اذـل  تسا  لیبق  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يـالوم  جرف  يارب  اـعد  و  تسا ،  اـعد  رد  نداد  ّتیمومع  زین  نیا  دریگیمرب ،  رد 

دشاب اعد  رد  نداد  ّتیمومع  مسق  نیا  هک  دنک  راکنا  یسک  رگا  ضرف  رب  تسین .  هدیشوپ  نافراع  رب  هکنانچ  دشابیم ،  لیلد  نیا  قیداصم 
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اّما و  دنامیمن .  یقاب  ياههبـش  چیه  رگید  دنک  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  ای  دشاب  تانمؤم  نینمؤم و  مومع  شتّین  هدننک  اعد  رگا  مییوگیم :  ، 
درادن لالدتسا  نایب و  هب  يزاین  تسا  ماع  شعفن  هک  تسا  يروما  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  ام  يالوم  روهظ  يارب  اعد  هکنیا 

ره ندـش  راکـشآ  دـقتعم و  ره  یلاحـشوخ  نمؤم و  ره  جرف  بانج  نآ  روهظ  هب  هک  دـیدرگ  رکذ  باـتک  مراـهچ  شخب  رد  هکنآ  زا  سپ 
نینمؤم يزوریپ  اهتکرب و  شرتسگ  اهیرامیب و  ندش  رود  اههصغ و  ندش  فرطرب  مولع و  فشک  و  لهج ،  عاونا  همه  لاوز  لدـع و  هنوگ 
ْمُکُدَحَا اعَد  اذِا  هک « :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  هدومرف  اّما  و  دشابیم .  دابع و . . .  یتمالـس  دالب و  تینما  نیملاظ و  يدوبان  و 
دنکیم اعد  هاگره  نمؤم  دـشاب :  نیا  دارم  هکنیا   - 1 تسا :  لمتحم  ینعم  دنچ  دهد .  ّتیمومع  دـنک  اعد  امـش  زا  یکی  هاگره  ّمُعَْیلَف ، » 

 ، دومن اعد  اهنآ  همه  يارب  درک و  ار  راک  نیا  رگا  هک  دـنک  لخاد  اهنآ  نیب  رد  ار  شدوخ  نینمؤم و  يارب  دـهد  رارق  ماـع  ار  شیاـعد  نیا 
يارب اعد  نیاربانب  اهنت ،  شدوخ  رب  ياعد  ات  دراد  دربراک  رتشیب  دـسریم و  تباجا  هب  رتدوز  ینعی  تسا ،  رتتباث  ینعی  رتبجاو  اـعد  نیا 

رتمّلـسم وت  شزرمآ  زرمایب ،  ار  تانمؤم  نینمؤم و  ایادخ  ییوگب :  رگا  هکنیا  لصاح  دوش .  باجتـسم  رتدوز  هک  تسا  نآ  یـضتقم  مومع 
جَرَف و امرف ،  لیجعت  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يـالوم  جرف  ایادـخ  ییوگب :  رگا  و  زرماـیب .  ارم  ایادـخ  ییوگب :  هکنیا  زا  دوشیم 

هَّللا لجع  رـصع  ماما  جرف  يارب  اـعد  هک  اریز  نک ،  تیاـنع  جرف  نم  يارب  ایادـخ  ییوگب :  هکنیا  زا  تسا  رتتباـث  تدوخ  يارب  شیاـشگ 
 : دـشاب نیا  دوصقم -  هب  یکیدزن  تفراـشم و  باـب  زا  روظنم -  اـی   - 2 تسا .  تاـنمؤم  نینمؤـم و  همه  جرف  يارب  اـعد  تقیقح  رد  هجرف 

مومع يارب  وت  ياعد  ینعی  دـنادرگ ،  رتتباـث  ار  تیاـعد  هک  نک  زاـغآ  ار  اـعد  مومع  يارب  لوا  ینک  اـعد  تدوخ  يارب  یتساوخ  هاـگره 
یلإ ُمتُْمق  اذإ  هفیرـش « :  هیآ  لـیبق  زا  نخـس  نیا  هک  دـشابیم ،  وت  دارم  توبث  دوصقم و  هب  ندیـسر  وت و  ياـعد  تباجتـسا  هیاـم  نینمؤـم 

ماجنا هب  کیدزن  زامن و  زا  شیپ  ینعی   . ] دییوشب ار  ناتیاهتروص  سپ  دـیتساخرب  زامن  يارب  هاگره  992 ؛ )  ْمُکَهوُجُو ( »  اُولِسْغاَف  ِةالَّصلا 
ینعی  . ] ربب هانپ  دنوادخ  هب  يدناوخ  نآرق  هاگره  سپ  993 ؛ )  ِهَّللِاب ( »  ْذِعَتْساَف  َنآرُقلا  َْتأَرَق  اذِإَف  هفیرش « :  هیآ  زین  و  دیریگب . ] وضو  نآ 

اعد امـش  زا  یکی  هاگره  ملـسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  شیامرف  ینعم  هکنیا  هجو  نیا  لصاح  یناوخب . ] نآرق  یتساوخ  هاـگره 
دیامنب تانمؤم  نینمؤم و  يارب  یمومع  ياعد  کی  لوا  دنک ،  اعد  شدوخ  يارب  دـهاوخیم  هاگره  هک :  تسا  نیا  دـهد .  ّتیمومع  دـنک 

ریثأت اعد  رد  نامیا  لها  نتشاد  مدقم  هک  اریز  دزاسیم ،  رتمزال  رتمکحم و  ار  شدوخ  ياعد  همانرب  نیا  هک  دنک  اعد  شدوخ  يارب  سپس 
زا رفن  لهچ  سک  ره  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تیاور  دـنچ  رد  هکناـنچ  دراد ،  ناـسنا  ياـعد  تباجتـسا  رد  یّماـت 
 - 3  ( . 994 دوشیم (  باجتسم  شدوخ  اهنآ و  قح  رد  دیامن ،  اعد  شدوخ  يارب  سپـس  دنک  اعد  اهنآ  يارب  درادب و  مدقم  ار  شناردارب 
نیا نک .  اعد  مه  تناردارب  مومع  يارب  نآ  زا  دعب  ای  لبق  يدرک ،  اعد  تدوخ  يارب  هک  نامز  ره  ینعی  دشاب ،  یفرع  هنراقم  روظنم  هکنیا 

هک تسا  یتیاور  متفه :  هجو  تسین .  هدیـشوپ  اناد  فراع  رب  هک  دوشیم ،  هدـید  دایز  یفرع  تارواحم  یبرع و  تغل  رد  لامعتـسا  زا  عون 
نب فیـس  زا  مکحلا  نب  یلع  زا  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  راّطع  ییحی  نب  دـمحم  زا  هدروآ :  یفاـک  لوصا  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث 

َو یلاعت « :  كرابت و  يادـخ  هدومرف  هرابرد  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفعج  دـیزی  نب  رباـج  زا  رمـش  نب  ورمع  زا  هریمع 
دنهد ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ياـعد  و  995 ؛ )  ِهلْضَف ( »  ْنِم  ْمُهُدیزَی  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُبیجَتْـسَی 
سپ دـنک ،  اعد  وا  بایغ  رد  دوخ  ردارب  يارب  هک  تسا  نمؤم  نآ  دومرف :  دـیازفایم .  ناـشباوث  رب  شیوخ  لـضف  زا  دـنادرگ و  باجتـسم 

اطع یتساوخ  هچنآ  دوب و  دهاوخ  تدوخ  يارب  یتساوخ  هچنآ  ربارب  ود  دیامرف :  راّبج  زیزع  دنوادخ  و  دیوگیم .  نیمآ  وا  ياعد  هب  هتشرف 
ار نآ  لوقعلا  ةآرم  رد  یسلجم  هماّلع  یلو  تسا ،  حیحـص  شدنـس  ام  رظن  هب  میوگیم :   ( . 996 يراد (  وا  هب  هک  یتّبحم  رطاخ  هب  يدـش 

هدرک قیثوت  ار  رمش -  نب  ورمع  زج  ربخ -  نیا  نایوار  مامت  دوخ ؛ هزیجو  رد  نوچ  تسا  رمش  نب  ورمع  رطاخ  هب  ًارهاظ  هدرمـش و  فیعض 
تیاور وا  زا  ناگرزب  زا  یعمج  نوچ  تسا  دامتعا  دروم  هقثوا و  لئاسولا ؛ كردتـسم  رد  يرون  ققحم  ملاع  زا  يوریپ  هب  نم  رظن  هب  یلو  . 
نـشور ام  بلطم  رب  ثیدـح  نیا  تلالد  لاح  ره  هب  تسین .  تباث  وا  هب  ولغ  تبـسن  تسه و  وا  قیثوت  رب  زین  رگید  ياههناشن  و  دـناهدرک ، 

قح رد  ینوزف  اب  هتـساوخ  شردارب  يارب  هچنآ  هک  دراد  روهظ  دوب .  دـهاوخ  تدوخ  يارب  یتساوخ  هچنآ  ربارب  ود  هدومرف :  هکنیا  تسا و 
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تکرب هب  هک  دراد  تلالد  يراد ،  وا  هب  هک  یتّبحم  رطاخ  هب  يدش  اطع  يدرک  بلط  هچنآ  و  دومرف :  هکنیا  و  دوشیم .  باجتـسم  شدوخ 
هب مدرک  اطع  ُتیطْعا ؛ »  هک « :  تسه  مه  يدـیعب  لامتحا  ددرگیم .  باجتـسم  زین  هتـساوخ  شدوخ  يارب  هچنآ  شبیاغ  ردارب  يارب  اـعد 
ایآ دصاقم ،  هب  ندیسر  راتساوخ  يا  سپ  تسا .  اناد  ادخ  و  مدرک .  اطع  یتساوخ  دوخ  بیاغ  ردارب  يارب  هچنآ  ینعی  دشاب ،  ملکتم  هغیص 
هیلع نامزلا  بحاص  تیالوم  زا  رتهبترم  دنلب  رتکیدزن و  رتبوبحم و  ادخ  دزن  رتمامت و  شنیقی  رتلماک و  شنامیا  هک  یـسانشیم  ار  ینمؤم 

دهاوخ تشذگ و  هکنیا  متـشه :  هجو  ددرگ .  تباجا  هب  نورقم  تیاعد  نآ  تکرب  هب  ات  نک  اعد  رتشیب  تبابرا  يارب  سپ  دـشاب ؟  مالـسلا 
ياههسوسو زا  نتفای  تاجن  نیقی و  نتفرگ  ورین  ناـمیا و  ندـش  لـماک  ترـضح ،  نآ  جرف  لـیجعت  روهظ و  يارب  اـعد  دـیاوف  زا  هک  دـمآ 

لوصا رد  کش  نیقی و  فعـض  هک  نانچمه  تسا ،  اعد  تباجا  یـضتقم  لماوع  بابـسا و  زا  نیا  و  تسا ،  ناگدننک  هارمگ  نیکّکـشم و 
شنامیا يوق و  شنیقی  دـیامن ،  تبظاوم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  شیالوم  يارب  اعد  رد  هدـنب  هاگره  سپ  تسا ،  تباجا  زا  عنام  نید 
نوچمه قثوم  تیاور  ینعم  نیا  رب  تلـالد  رد  دـیامرف .  وا  بیـصن  ار  اـعد  تباجتـسا  دـنوادخ  تفاـی  تلاـح  نیا  نوـچ  و  ددرگ ،  لـماک 

هک هدروآ  مالسلا )  امهیلع  قداص  ترضح  رقاب و  ترضح  ماما (  ود  زا  یکی  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  ینیلک  مالسالا  ۀقث  هک  تسا  یحیحص 
دنمدوس وا  يارب  ایآ  درادن ،  لوبق  ار  قح  بهذـم  یلو  دراد  یعوضخ  شـشوک و  تدابع و  هک  مینیبیم  ار  یـسک  مدرک :  ضرع  تفگ : 

رگم درکیمن  تدابع  بش  لهچ  نانآ  زا  کی  چیه  هک  لیئارسا  ینب  رد  دنتـسه  ینادناخ  دننامه  ربمایپ  نادناخ  دمحم  يا  دومرف :  تسا ؟ 
دزن هب  سپ  دـشن ،  باجتـسم  اّما  درک  اعد  سپـس  دیـشوک ،  تدابع  رد  بش  لهچ  اهنآ  زا  يدرم  یلو  دـشیم ،  باجتـسم  شیاـعد  هکنیا 

دناوخ زامن  درک و  ریهطت  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دومن .  اعد  تساوخرد  درک و  تیاکـش  دوخ  عضو  زا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع 
هجوت میوس  هب  هکنآ  زا  ریغ  يرگید  هار  زا  نم  هدنب  یسیع  يا  دومرف :  یحو  وا  هب  لج  زع و  دنوادخ  دومن ،  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  سپس 

شتشگنا ياهدنب  دوش و  عطق  شندرگ  ات  دنک  اعد  ردقنآ  رگا  سپ  درک ،  اعد  ارم  تشاد  کش  وت  هرابرد  هک  یلاح  رد  وا  دمآ ،  دوشیم 
ار تیادخ  ایآ  دومرف :  دش و  تفتلم  صخـش  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هاگنآ  دومرف :  ترـضح  میامنن .  تباجا  ار  وا  ددرگ  ادـج  مه  زا 
زا سپ  یتفگ ،  هک  دوب  روط  نیمه  ادـخ  هب  وا ،  هملک  ادـخ و  حور  يا  درک :  ضرع  يراد ؟  کـش  شربمغیپ  زا  هک  یلاـح  رد  یناوخیم 

ار شیاـعد  تفریذـپ و  ار  وا  هبوت  دـنوادخ  درک ،  اـعد  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دزاـس ،  رود  نم  زا  ار  تلاـح  نیا  هک  هاوخب  دـنوادخ 
ّرـس هراـبرد  لوـقعلا  ةآرم  رد  هللا  همحر  یـسلجم  مهن :  هـجو   ( . 997 دیـسر (  دوخ  نادـناخ  تیب و  لـها  ّدـح  هب  هراـبود  دومن و  تباـجا 
ودب زا  تادوجوم  ریاس  سنا و  نج و  شنیرفآ  زا  دوصقم  هتفگ :  دشاب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  نودب  هک  ییاعد  ندـنام  بوجحم 
يارب ترخآ  رد  ایند و  نیا  رد  گرزب  تعافـش  هک  دنـشابیم  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  وا  تیب  لها  هَّللا و  لوسر  تیاهنیب ،  ات  داـجیا 

و تسا ،  لباق  زا  صقن  هکلب  تسین  یلُخب  چـیه  أدـبم  رد  هک  اریز  دـیآیم ،  دورف  قیالخ  مامت  رب  اهتمحر  ناشیا  هطـساو  هب  و  تسا ،  نانآ 
ناشدوجو لیفط  هب  دوشیم  ضیف  ناشیا  رب  هاگره  سپ  دنراد ،  ار  یهلا  ياهتمحر  یسدق و  ياهضیف  مامت  یگتسیاش  مالـسلا  مهیلع  نانآ 

نیا هک  دتسرفب  دورد  نانآ  رب  دسرب ،  وا  هب  دنوادخ  يوس  زا  یتمحر  دهاوخیم  هدننک  اعد  رگا  نیاربانب  دسریم .  مه  تادوجوم  ریاس  هب 
هک نانچمه  دـسریم ،  ضیف  قلخ  همه  رب  هکلب  هدـننک  اعد  رب  اهنآ  تکرب  هب  و  تسا ،  لباق  لحم  و  ضاّیف ؛ أدـبم  نوچ  دوشیمن  در  اـعد 

نیگنر هرفس  وا  يارب  رادمامز  نآ  و  دورب ،  يرادمامز  هناخ  رد  هب  درادن  ار  نتشاد  یمارگ  ّتیلها  هک  يدرگنابایب  ای  نیشنرداچ  کی  رگا 
يارفس ای  ارزو  ای  ارما  زا  یکی  يارب  هکنیا  فالخ  رب  دنهدیم ،  تبسن  يرظن  تسپ  يزغم و  کبـس  هب  ار  وا  القُع  دهدب  رایـسب  ياهاطع  و 

هدیدنسپ دوش ،  رضاح  هرفس  نآ  رس  رب  مه  نیشننابایب  صخش  نآ  لاح  نیا  رد  دننارتسگب ،  ياهرفس  نانچ  دهد  روتـسد  رگید  نارادمامز 
اعد رب  ًالماک  هجو  نیا  هک  تسین  یفخم  میوگیم :   ( . 998 دسریم (  رظن  هب  تشز  حیبق و  دننارب  هرفس  نآ  رس  زا  ار  وا  رگا  هکلب  تسا ، 

تسا نامه  زین  مهد :  هجو  تسا .  حضاو  نشور و  ًالماک  تریـصب  لها  يارب  و  تسا ،  قبطنم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب 
ماکحا اهتمکح و  هک  دنتسه  هطساو  نامراگدرورپ  نیب  ام و  نیب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نادناخ  هتفگ :  یـسلجم  همالع  هک 
راـچان هب  سپ  تسین ،  یهار  وا  توـکلم  میرح  توربـج و  هاـگراب  سدـق و  تحاـس  هب  ار  اـم  هک  اریز  دـنناسریم ،  اـم  هـب  وا  يوـس  زا  ار 
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نآ اب  هک  يرـشب  تالاح  مه  دنـشاب و  هتـشاد  یـسدق  تاهج  مه  هک  یطئاسو  و  دنـشاب ،  طبار  ناـمراگدرورپ  اـم و  نیب  هک  دـیاب  یناریفس 
زا هچنآ  ات  دنـشاب ،  سامت  رد  ناشیا  اب  قلخ  اب  بسانتم  يرـشب  تالاح  رگید و  تاهج  اب  و  دـنبای ،  طاـبترا  یلعا  أدـبم  اـب  یـسدق  تاـهج 

راتفر قالخا و  تهج  زا  نطاب  رد  رـشب و  عون  زا  رهاظ  هب  ار  شیوخ  يایبنا  ارفـس و  دنوادخ  اذل  دنناسرب .  اهنآ  هب  دناهتفرگ  ناشراگدرورپ 
دنیامن لوبق  دننکن و  ترفن  اهنآ  زا  ات  میتسه ،  امش  لثم  يرـشب  ام  دنیوگیم :  مدرم  هب  ناشیا  داد ،  رارق  اهنآ ،  اب  نیابم  سوفن  اهتّیلباق و  و 

لوا یضیف  ره  سپ  دناهطـساو ،  تادوجوم  ریاس  راگدرورپ و  نیب  نانیا  زین  تالامک  تاضویف و  ریاس  هضافا  رد  دنـشاب ،  سونأم  نانآ  اب  و 
میـسقت لحم  هب  تسا  تمحر  ِنوناک  زا  تمحر  تساوخرد  اهنآ  رب  تاولـص  و  ددرگیم .  میـسقت  قیالخ  ریاس  رب  سپـس  دسریم  اهنآ  هب 

و تسا ،  يراج  اـم  ثحب  دروم  رد  زین  هجو  نیا  میوگیم :   ( . 999 دوش (  میسقت  اهّتیلباق  اهدادعتـسا و  بسح  رب  قیالخ  همه  رب  ات  نآ 
 . دباییم ققحت  هجرف  هَّللا  لجع  ام  مئاق  يالوم  يارب  اعد  ببس  هب  هدننک  اعد  ِتباجا  هک  درک  نایب  هجو  هد  نیا 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  رجا  يادا   - 15

نتم

قـسعمح هروس  رد  هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  هدومرف  ینعم  نیا  رب  لـیلد  و  تسا ،  تلاـسر  دزم  يادا  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  يدودـح  اـت 
يزیچ تلاسر   ] نآ ماجنا  رب  امـش  زا  نم  وگب  ربمایپ ] يا  1000 [ ؛ )  یبْرُْقلا ( »  ِیف  َةَّدَوَملا  ّالإ  ًارْجأ  ِهیَلَع  ْمُُکلئـسأ  ُْلق ال  هدمآ « :  يروش ] ]

ره لّوا :  دراد :  یگتـسب  ثحب  هب  طوبرم  همّدـقم  دـنچ  رکذ  هب  بلطم  نیا  تابثا  و  منادـناخ .  یتسود  تّدوم و  رگم  منکیمن  تساوخرد 
قالطا روط  هب  ترضح  نآ  رما  بلط و  مّود :  دشاب .  تساوخرد  ظفل  هب  دنچ  ره  تسا ،  رما  دبلطب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ار  هچ 

تّما نیا  رب  تّوبن  ّقح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  مّوس :  دـشاب .  نآ  فالخ  رب  یلیلد  هکنیا  رگم  دـنکیم  تلـالد  بوجو  رب 
ربمغیپ تّوبن  دزم  رجا و  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  مراهچ :  دننک .  ادا  ار  بانج  نآ  ّقح  دـنناوتیم  هک  ردـقنآ  تسا  بجاو  اهنآ  رب  سپ  دراد ، 

تیب لها  تاـیاور  تاـیآ و  مکح  هب  تسا .  هداد  رارق  ترـضح  نآ  ناـکیدزن )  یبرق = (  نادـناخ و  تّدوم  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ینعم نایب  رد  مشش :  هّماع .  لاوقا  ّدر  و  دشابیمن ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هیرذ  زج  هکنیا  یبُرق و  ینعم  نایب  مجنپ :  تمـصع . 

 . نآ ماسقا  تّدوم و 

لّوا همدقم 

 ( مدرک رما  ُتْرَمأ = (  ظفل  هب  هاوخ  یناد  هب  یلاع  زا  تسا  لعف  داجیا  بلط  دـنا -  هدرک  رایتخا  قیقحت  لـها  هک  يروط  هب  رما -  هک  نادـب 
اهنیا لاثما  نتشون و  هراشا و  دننام  دشاب  ظفل  نودب  هاوخ  و  نآ ،  لاثما  تساوخرد و  تلئسم و  ظفل  ای  ِهد )  ماجنا  لعفإ = (  هغیـص  ای  دشاب 

زا بلط  رگا  دـینیبیمن  دـشابیم ،  هتـشذگ  ماسقا  زا  رما  ینعم  ندیـسر )  نهذ  هب  دوز  رُدابت (  هک :  تسا  نآ  دـیدرگ  رکذ  هچنآ  رب  لیلد  . 
نم دیوگب :  یناد  صخـش  رگا  و  درک .  رما  يزیچ  نینچ  هب  ینالف  دنیوگیم :  دـشاب  هک  یظفل  ره  هب  تشگ  رداص  یگرزب  صخـش  هیحان 

تلئسم و اعد و  هک  نانچمه  دراد  صاصتخا  یلاع  هب  رما  هک  اریز  دنهدیم ،  تبسن  يزغم  کبـس  هب  ار  وا  الَقُع  منکیم ،  رما  راک  نالف  هب 
هکنیا اـّما  و  دزاـسیم .  نشور  ار  تقیقح  نیا  لامعتـسا  دراوم  یـسررب  و  دـنراد ،  صاـصتخا  يواـسم  هب  اعدتـسا  و  یناد ؛ هب  تساوـخرد 

اهنآ زا  هکنیا  اـب  دـینکیم .  رما  هـچ  سپ  1001 ؛ )  َنوُُرمَْأت ( »  اذامَف  هدومرف « :  شموق  هب  باـطخ  نوعرف  زا  تیاـکح  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
نایرکشل ینعی :  دشاب ،  فوذحم  لوعفم  هکنیا :  یکی  تسا :  لمتحم  ار  هجو  ود  زا  یکی  اهنت  تسا ؟  هداد  رما  تبسن  اهنآ  هب  تسا  رتالاب 
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ضرف هکنیا :  مود  دـنرتالاب .  نایرکـشل  هب  تبـسن  ارُما  نوچ  تسا  هتفر  راک  هب  دوخ  یقیقح  ياـنعم  رد  رما  نیارباـنب  دـینکیم ؟  رما  هچ  ار 
تباث همّدـقم  نیا  اب  و  ملاعلا .  هَّللا  و  تسا .  هدرک  باطخ  اهنآ  هب  روطنیا  یتاهج -  رطاخ  هب  زاجم -  روط  هب  دنتـسه و  ـالاب  اـهنیا  هک  هدـش 

رد هکنانچ  تساوخرد  تلئسم و  دنچ  ره  دشاب -  هک  یظفل  ره  هب  دوش ،  رداص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هاگره  بلط  هک  دش 
 ، هدوب شتاملک  ساـسا  ترـضح و  نآ  هماـنرب  هک  دـنکیم  لاؤس  هب  ریبعت  عضاوت  يارب  یهاـگ  نوچ  تسا ،  رمأ  تسه -  ثحب  دروم  هیآ 

رخآ هب  ار  قالخا  مراکم  ات  ماهدـش  هتخیگنارب  نم  1002 ؛ )  ِقالْخَْالا ( »  َمِراکَم  َمُِّمتِال  ُْتثُِعب  هدـمآ « :  فورعم  يوبن  ثیدـح  رد  هکنانچ 
نیا دنکیم .  ضرف  الاب  هبترم  یلاع و  هلزنم  هب  ار  اهنآ  دنیامن ،  هجوت  وا  نامرف  هب  ات  نانآ ،  اب  تفطالم  مدرم و  اب  ارادـم  يارب  ای  و  مناسر . 

 « منادـناخ یتـسود  تّدوم و  رگم  منکیمن  تساوـخرد  يزیچ  امـش  زا  هلمج « :  زا  تّدوـم  بوـجو  میوـش :  لـئاق  هک  تسا  یتروـص  رد 
رگید شخب  زا  ار  تّدوم  بوجو  ناوتیم  و  تسا .  نیا  رد  رصحنم  ددرگیمرب  نم  هب  هک  نم  هتساوخ  بولطم و  ینعی :  دوشیم .  هدافتسا 
يزیچ امـش  زا  وـگب  ربماـیپ ] يا  هک [ « :  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  باـطخ  نآ  درک و  هدافتـسا  هیآ 

دوبن بجاو  اهنآ  رب  قح  نیا  ءادا  رگا  هک  ترـضح ،  نآ  رب  اهنآ  زا  قح  نیا  ندرک  بلط  بوجو  رد  دراد  روهظ  هک  منکیمن »  تساوخرد 
 . تسین هدیشوپ  هکنانچ  دنک  هبلاطم  اهنآ  زا  هک  تشادن  یموزل 

مّود همدقم 

 ، تسا تقیقح  بلط  رد  رما  رگید :  تراـبع  هب  تسا ،  یمتح  بلط  رد  رهاـظ  دراد  هک  یقـالطإ  اـب  رما  هک  میاهدرک  قیقحت  هقف  لوصا  رد 
یمتح بلط  هب  فرع  رد  یجراخ  ای  یلخاد  یلاقم  اـی  یلاـح  نئارق  زا  یلاـخ  بلط  و  تسین ،  موهفم  يزیچ  یمتح  ِبلط  زج  رما  زا  ینعی : 

 ، دوشیم رداص  اـهرتنییاپ  هب  اـهرتگرزب  يوس  زا  هک  يرماوا  مینیبیم  هک  تسا  نآ  ینعم  نیا  هناـشن  و  دراد .  روهظ  نآ  رد  ددرگیمرب و 
هک تسه  ناـشداهن  رد  هکلب  تسا  یمتح  رماوا  نـیا  تعاـطا  هـک  دـنرادن  یلمأـت  چـیه  ددرگیم  هجوـتم  اـهنآ  هـب  رماوا  نـیا  هـک  یناـسک 

رگا هک  مینیبیم  زین  و  هن ؟  ای  تسا  یمتح  رما  نیا  ایآ  هک  دننکیمن  دیدرت  چیه  و  دنیامن ،  داجیا  دناهتشگ  رومأم  هچنآ  دنوش و  هتخیگنارب 
بلط هک  میتفگ  هک  تهج  نآ  زا  رگم  تسین  نیا  و  دـنریگیم ،  رارق  تمذـم  شهوکن و  تمالم و  ضرعم  رد  دـنهدن  ماـجنا  ار  رماوا  نآ 

نآ فالخ  رگا  هکلب  دـشاب .  هتـشاد  هناشن  نداد  رارق  ای  نئارق  هب  زاین  هکنیا  نودـب  دراد ،  روهظ  یمتح  بلط  رد  فرع -  لها  دزن  قلطم - 
 - دوشیم لمح  بوجو  رب  هدمآ  عرش  رد  هک  يرماوا  تهج  نیمه  هب  دراد ،  یجراخ  لیلد  ای  هیلاقم  ای  هیلاح  هنیرق  هب  جایتحا  دشاب  روظنم 

ریاس رد  هک  مینک  وجتسج  یسررب و  هک  تسا  مزال  ام  رب  دوش  دراو  يزیچ  هب  رما  رگا  هتبلا  دشابن . -  بابحتسا  رب  ياهنیرق  هک  یتروص  رد 
يدهاوش نئارق و  هک  تسا  رایـسب  هک  اریز  هن ،  ای  تسه  بوجو  فالخ  رب  ياهنیرق  هدیـسر  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  يرابخا 

تهج هب  هکلب  تسا ،  بوجو  رب  بلط  روهظ  رد  لمأت  تهج  زا  هن  نیا  اّما  دنرگیدکی ،  هدننک  نایب  هدمآ و  اهنآ  رد  رگید  رابخا  هب  تبـسن 
مکح ماـع  هب  لـمع  زا  شیپ  صّـصخم  زا  شواـک  بوجو  هب  لوصا  ياـملع  هکناـنچ  دـشابیم ،  باوبا  ریاـس  رد  دـهاوش  نئارق و  یناوارف 

رب يدهاش  رگا  سپ  تسین .  هدیشوپ  هک  ماع  روهظ  رد  نتـشاد  لمأت  تهج  زا  هن  باب ،  ره  رد  صّـصخم  دورو  ترثک  رطاخ  هب  دناهدرک ، 
رما ظفل  هک  تسین  نیا  زج  ياهراچ  هنرگ  و  مینادرگیمرب ،  شرهاظ  زا  ار  ظفل  دهاش ؛ نآ  ربانب  تسا  بابحتـسا  يارب  يرما  هک  میتفای  نیا 

هب هدش -  رداص  باب  نیا  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یبلطهک  دش  مولعم  همدقم  نیا  اب  مییامن .  لمح  بوجو  رب  ار 
مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  تسا  یتاـیاور  نآ  رب  دـهاش  و  دراد ،  تلـالد  بوـجو  رب  تسا و  یمتح  بلط  لاـعتم -  دـنوادخ  رما 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  زا  مارملا  ۀیاغ  ناهربلا و  ریـسفت  رد  هکنانچ  دناهدروآ ،  هاوگ  ار  هیآ  نیا  بوجو ،  تابثا  يارب  هک  هدـمآ 
هک اـجنآ  هدرک  بجاو  ضرف و  ناملـسم  ره  رب  ار  ناـشتّدوم  دـنوادخ  هک  میتـسه  ینادـناخ  اـم  و  دوـمرف :  شاهبطخ  رد  هک  تـسا  مالـسلا 

مهیلع شراوگرزب  ناردـپ  زا  قداص  ماما  زا  باتک  ود  نامه  رد  و   ( . 1003 یبْرُْقلا ( »  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئـسأ  ُْلق ال  هدومرف « : 
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 « ، یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئسأ  ُْلق ال  تشگ « :  لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  رب  هیآ  نیا  یتقو  هک :  هدمآ  مالـسلا 
ادا ار  نآ  ایآ  هدرک  ضرف  ار  يرما  امش  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدرم  يا  دومرف :  تساخاپب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

سک چیه  زا  یلو  دومرف ،  ار  نخس  نآ  ریظن  و  تساخاپب ،  دش  زور  نآ  يادرف  نوچ  و  دندادن .  باوج  نانآ  زا  کی  چیه  سپ  دینکیم ؟ 
یندروخ و هرقن و  الط و  رما  نیا  مدرم  يا  دومرف :  سپ  دادن .  خساپ  یسک  و  تفگ ،  مّوس  زور  ار  نخس  نامه  سپـس  تساخنرب .  یباوج 
[ تلاسر  ] نآ ماجنا  رب  امـش  زا  وگب  هدرک :  لزان  نم  رب  یلاعت  كرابت و  يادخ  دومرف :  وگب .  ام  هب  ار  نآ  سپ  دنتفگ :  تسین .  یندیماشآ 
هب دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مینکیم .  ادا  ار  نیا  يرآ ،  دنتفگ :  منادناخ ،  یتسود  تّدوم و  رگم  منکیمن  تساوخرد  يزیچ 
زا یمالغ  يراصنا و  هَّللادبع  نب  رباج  يدنک و  دوسالا  نب  دادقم  رامع و  رذوبا و  ناملـس و  رفن :  تفه  رگم  دندرکن  افو  نآ  هب  مسق  ادـخ 

دوصقم رب  هک  یبلاطم  زین  هدنیآ  تامدـقم  رد  و   ( . 1004 مقرا (  نب  دیز  و  تیبک )  ای  تسب (  مان  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 
 . یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  دمآ  دهاوخ  دنک  تلالد 

مّوس همدقم 

ار ترضح  نآ  ّقح  دنناوتیم  هک  يرادقم  هب  تسا  بجاو  سپ  دراد ،  تّما  نیا  رب  تّوبن  يربمایپ و  ّقح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یهیدـب نشور و  القع  دزن  هک  اریز  درادـن  حیـضوت  هب  يزاـین  بلطم  نیا  و  تسا .  هدومن  متـس  دـنکن  ادا  ار  قح  نیا  هک  ره  و  دـنیامن ،  ادا 

هللا یلص  مرکا  لوسر  ِنآ  زا  قوقح  نیرتمیظع  هک  دنرادن  يدیدرت  زین  و  تسا ،  بجاو  دشاب  یقح  بحاص  هک  یسک  قح  يادا  هک  تسا 
رتدکؤم رتشیب و  ترضح  نآ  قح  يادا  رد  اهنآ  ششوک  دیاب  سپ  دشابیم .  خزود  شتآ  زا  ناشیدازآ  ببـس  هک  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع 

هللا یلص  ربمغیپ  مینکیم ،  افتکا  هدش  لقن  هّماع  قیرط  زا  مارملا  ۀیاغ  رد  هک  یفیرش  ربخ  رکذ  هب  اهنت  دروم  نیا  رد  دشاب .  رگید  ناسک  زا 
ادخ تنعل  دنک  ملظ  يریجا  دزم  هب  هک  ره  دینک  هجوت  نک :  ادن  ور ،  نوریب  مدرم ] يوس  هب   : ] دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع 

تنعل دهد  مانـشد  ار  دوخ  نیوبا  هک  ره  دینک  هجوت  داب ،  وا  رب  ادـخ  تنعل  دریگرب  ّیلو  دوخ  نایلاوم  زا  ریغ  هک  ره  دـینک  هجوت  داب ،  وا  رب 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  یتعامج  رمع و  دومن .  مالعا  درک و  ادن  ار  تالمج  نیا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  سپ  داب .  وا  رب  ادخ 

اَّلإ ًارجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئـسأ  ُْلق ال  دـیامرفیم « :  دـنوادخ  يرآ ،  دومرف :  تسه ؟  يریـسفت  درک  ادـن  هچنآ  يارب  ایآ  دندیـسرپ :  دـندش و  دراو 
 « ) ْمِهِـسُْفنَا ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوَا  ُِّیبَّنلَا  دـیامرفیم « :  و  داب ،  وا  رب  ادـخ  تنعل  دـنک  ملظ  ام  هب  هک  ره  سپ   ( ، 1005 یبْرُْقلا ( »  ِیف  َةَّدَوَْـملا 

 ، تسوا يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  و  تسا .  رتمکحم  شتیالو  رتهتـسیاش و  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبـسن  ربمغیپ  1006 ؛ ) 
 ( ردـپ ود  نیوبا (  یلع  نم و  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  و  داب ،  وا  رب  ادـخ  تنعل  دریگرب  ّیلو  دوخ  يارب  ار  شاهیرذ  وا و  ریغ  هک  ره  سپ 

یلـص دمحم  باحـصا  يا  تفگ :  رمع  دنتفر ،  نوریب  نوچ  داب .  وا  رب  ادخ  تنعل  دـهد  مانـشد  ار  ام  زا  یکی  هک  ره  سپ  میتسه ،  نینمؤم 
ناسح درکن .  دیکأت  یلع  يارب  رتدیدش  زورما  زا  نآ  ریغ  رد  هن  مخ و  ریدغ  رد  هن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

 ( . 1007 تفرگ (  تروص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  تافو  زا  شیپ  زور  هدزون  هّیضق  نیا  دیوگ :  ترالا  نب  باّبَخ ] ]

مراهچ همدقم 

یتایاور هدـش و  دای  هیآ  ياضتقم  هب  هداد  رارق  یبرق  تّدوم  ددرگیمرب -  ناگدـنب  دوخ  هب  تقیقح  رد  هک  ار -  تّوبن  دزم  لاعتم  دـنوادخ 
تایآ نآ  رد  هک  هدیدرگ  رکذ  ینالوط  یثیدح  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یحیحص  دنـس  هب  قودص  یلاما  زا  سلجم 79  رد  هلمج :  زا 

ْمُُکلَئـسأ ُْلق ال  هلالج « :  لج  يادخ  هدومرف  مشـش :  هدمآ . . . :  ثیدح  نیا  رد  هدش .  نایب  تسا  هیآ  هدزاود  هک  ندـیزگرب )  ءافطـصا ( 

صفحه 233 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


تسا وا  لآ  يارب  یتیصوصخ  تمایق و  زور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  يارب  یتیـصوصخ  نیا  و  یبْرُْقلا ، »  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارجأ  ِْهیَلَع 
هک مبلطیمن  امش  زا  یلام  تلاسر  نیا  رب  نم  موق  يا  هدومرف :  دوخ  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  حون  نایرج  رد  دنوادخ  هک  اریز  اهنآ ،  ریغ  هن 

امـش نم  یلو  دیـسر ،  دنهاوخ  ناشراگدرورپ  ياقل  هب  نانیا  مناریمن ،  دوخ  زا  نم  دناهدروآ ،  نامیا  هک  ار  نانآ  تسا ،  ادـخ  رب  نم  دزم 
ترجا مبلطیمن ،  امـش  زا  یترُجا  تلاسر  نیا  رب  تفگ :  هک  هدرک  تیاـکح  دوه  زا  و   ( . 1008 دـیزرویم (  لهج  هک  منیبیم  يدارفا  ار 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمغیپ  هب  لج  زع و  يادخ  و   ( . 1009 دینکیمن (  لقعت  ایآ  تسین ،  هدـیرفآ  ارم  هک  يدـنوادخ  رب  زج  نم 
دومنن ضرف  ار  اهنآ  تدوم  دـنوادخ  و  منادـناخ .  تدوم  رگم  تلاـسر  رب  منکیمن  تساوخرد  يزیچ  امـش  زا  دـمحم ] يا  وگب [  دومرف : 

اب يدرم  هاگره  هکنیا :  رگید  و  دننکیمن .  عوجر  یهارمگ  هب  هاگ  چـیه  دـنوشیمن و  ادـج  نید  زا  زگره  اهنآ  هک  تسنادیم  هکنآ  رگم 
زع و دنوادخ  دنامیمن ،  ملاس  افص و  اب  صخـش  نآ  هب  تبـسن  وا  لد  دشاب ،  نمـشد  يو  اب  شنادناخ  زا  یکی  اّما  دشاب ،  تسود  يرگید 

ضرف اهنآ  رب  ار  شنادناخ  تدوم  سپ  دشابن ،  يزیچ  نینمؤم  هب  تبسن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  لد  رد  هک  هتشاد  تسود  لج 
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  درادب ،  تسود  زین  ار  شنادناخ  درادب و  تسود  ار  ادخلوسر  دروآ و  ياجب  ار  هضیرف  نیا  سک  ره  نیاربانب  دومرف . 

نمـشد ار  ربمغیپ  نادـناخ  و  درواین ،  ياجب  ار  هضیرف  نیا  دـنک و  كرت  ار  نآ  هک  ره  و  دراد .  ضوغبم  ار  وا  دـناوتیمن  ملـسو  هلآو  هیلع 
و هدرک ،  كرت  ار  یهلا  تابجاو  زا  یکی  وا  هک  اریز  درادب ،  نمـشد  ار  وا  هک  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  رب  سپ  درادـب ، 

دومرف لزان  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپ  تسا .  تلیضف  نیا  هب  کیدزن  ای  مّدقم و  تلیضف  تفارش و  مادک 
دمح و تساخاپب و  شباحصا  عمج  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  هاگنآ  یبْرُْقلا ، »  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئـسأ  ُْلق ال  : » 

چیه دینکیم ؟  ادا  ار  نآ  ایآ  تسا ،  هدرک  بجاو  ضرف و  يزیچ  امش  رب  نم  يارب  دنوادخ  مدرم  يا  دومرف :  دروآ و  ياجب  ار  یهلا  يانث 
 . نک نایب  ار  نآ  سپ  دنتفگ :  تسین .  یندیماشآ  یندروخ و  تسین ،  هرقن  الط و  نیا  مدرم  يا  دومرف :  رگید  راب  دادـن ،  ار  شباوج  سک 

و دندنامن .  رادافو  دوخ  لوق  هب  دندرکن و  ادا  ناشرتشیب  یلو  مینکیم .  ادا  يرآ ،  ار  نیا  دـنتفگ :  درک .  توالت  اهنآ  رب  ار  هیآ  نیا  هاگنآ 
رجا لـج  زع و  دـنوادخ  هک  اریز  دـهاوخن ،  یترجا  شموـق  زا  هک  درک  یحو  وا  هب  هـکنیا  رگم  دوـمنن  ثوـعبم  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ 

 ، دینادرگ بجاو  ار  شناکیدزن  تّدوم  لج  زع و  يادخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  تبسن  یلو  دنکیم .  ادا  ار  ناربمایپ 
ار ناشتدوم  هدومرف  تیانع  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  یماقم  تلیـضف و  نتخانـش  اب  ات  دهد  رارق  اهنآ  رد  ار  شیوخ  رما  هک  داد  روتـسد  وا  هب  و 

دمآ نارگ  يرایـسب  رب  تخاس  بجاو  ار  نیا  راگدرورپ  نوچ  و  تسا .  تلیـضف  تخانـش  تفرعم و  رادـقم  هب  تدوم  هک  دـنریگ ،  لد  رد 
 ، قافن قاقش و  لها  دنتسج و  کّسمت  نآ  هب  دندوب  هتسب  دنوادخ  اب  يرادافو  نامیپ  هک  ياهّدع  و  تسا ،  نیگنس  تعاطا  بوجو  هک  اریز 

؛ تبارق دنتفگ :  سپ  دنداد ،  رییغت  ار  نآ  دوب  هدرک  نییعت  یبرق  يارب  دـنوادخ  هک  يدودـح  زا  و  دـندش ،  دـحلم  نآ  هب  دـندیزرو و  دانع 
ربـمغیپ هب  مادـک  ره  سپ  تسا ،  ربـمغیپ  ناـکیدزن  تبارق و  هب  تبـسن  تّدوـم  هک  مینادیم  نـیقی  لاـح  ود  ره  هـب  دنـشابیم .  برع  هـمه 

ّقح رد  یلو  ددرگ .  رتشیب  دـیاب  رادـقم  ناـمه  هب  تّدوم  دـشاب ،  يرتشیب  برق  هک  تبـسن  ره  هب  دنرتهتـسیاش ،  تّدوم  هب  دنـشاب  رتـکیدزن 
هک هدومن ،  وا  تّما  هب  دـنوادخ  هک  یناسحا  تمعن و  همه  نآ  و  تشاد ،  اـهنآ  هب  تبـسن  هک  یتفوطع  یناـبرهم و  همه  نآ  اـب  ادـخ  ربمغیپ 

و دـندومنن ،  تّدوم  شنادـناخ  هّیرذ و  نادـنواشیوخ و  دروم  رد  دـندرکن و  تیاعر  ار  فاصنا  تسا -  زجاع  نآ  يرازگ  رکـش  زا  اـهنابز 
هب تبـسن  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  میرح  ظـفح  یتـسود و  هک  دـندادن ،  رارق  تسا  رـس  رد  هک  یمـشچ  نوچمه  ار  ناـنآ 

تباث رابخا  و  هدومن ! توعد  نآ  هب  هتفگ و  نخـس  نادب  نآرق  هکنآ  لاح  دندرکن و  تیاعر  ار  قح  نیا  هنوگچ  دنراد .  روظنم  شنادنزرف 
سک چیه  هک  یتسرد  هب  و  تسا .  هداد  شاداپ  هدعو  نآ  رب  هدومن و  ضرف  ار  نانآ  یتسود  دنوادخ  هک  دنتسه  تّدوم  لها  اهنآ  هک  هدرک 

َو هیآ « :  نیا  رد  لج  زع و  يادخ  هدومرف  تهج  هب  دوشیم  بجاو  شیارب  تشهب  هکنیا  رگم  دـنکن  افو  ار  تّدوم  نیا  صالخا  نامیا و  اب 
ُهَدابِع ُهَّللا  ُرّـشَُبی  يذَّلا  َِکلَذ  ُریبَْکلا *  ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلَذ  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنُؤاـشَی  اـم  ْمَُهل  ِتاَّنَْجلا  ِتاـضْوَر  یف  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا 
کین ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  و  1010 ؛ )  یبْرُْقلا ( »  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئـسأ  ْلـُق ال  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا 
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 . تسا یهلا  گرزب  تمحر  لضف و  نیا  تسا و  اّیهم  ناشیارب  دنهاوخب  هچ  ره  دـنوادخ  دزن  هتفای و  لزنم  تشهب  ياهغاب  رد  دـنداد  ماجنا 
تلاسر رب  ربمایپ  يا  وگب  دناهداد ،  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  دـهدیم  تراشب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  نامه 

لمأت سپ  دوشیم ،  زاب  ملع  زا  ییاهرد  ربخ  نیا  اـب  و   ( . . . . 1011 هدش (  هک  ینایب  ریـسفت و  اب  ار .  منادناخ  تّدوم  رگم  مهاوخن  يرجا 
تّما همه  رب  نآ  يادا  سپ  تسا  تلاسر  رجا  لوسر  نادناخ  تّدوم  هک  دش  نشور  همدقم  نیا  اب  و  دیدرگ ،  داشرا  یتسرد  هار  هب  ات  دینک 

 . تسا بجاو 

مجنپ همدقم 

رد هک  تیاور  دـنچ  رکذ  هب  اهنت  و  هتفای ؟  صاـصتخا  ناـنآ  هب  گرزب  یگژیو  نیا  هک  دـننایک  یبرق  زا  روظنم  هک  مینکیم  ناـیب  اـجنیا  رد 
دمحا دنـسم  رد  دشاب .  رتمکحم  رتاسر و  رذع  هار  نتـسب  يارب  رتیوق و  لالدتـسا  رد  ات  مینکیم  افتکا  هدش  لقن  هّماع  قیرط  زا  مارملا  ۀیاغ 

 : دنتفگ دش ،  لزان  یبْرُْقلا ، »  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئـسأ  ُْلق ال  هیآ «  یتقو  تفگ :  هک  هدروآ  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب 
ریسفت رد   ( . 1012 ناشیا (  دـنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف :  هدـیدرگ ؟  بجاو  ام  رب  ناشتّدوم  هک  دـننایک  وت  ناـکیدزن  ادـخلوسر  يا 

رد ار  نیمه  لـثم  دنـشابیم .  دـمحم  لآ  یبرق ؛ هک :  هدـمآ  ریبج  نب  دیعـس  زا  يراـخب  حیحـص  رد  و  هدرک .  تیاور  ار  نیمه  لـثم  یبلعث 
ُْلق ال هیآ « :  یتقو  تفگ :  هک  هدـمآ  ساـبع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیومح  زا  و  دـناهدروآ .  ۀّتّـسلا  حاحـصلا  نیب  عمجلا  ملـسم و  حـیحص 

دنکیم رما  ام  هب  ار  ناشتّدوم  دنوادخ  هک  دنتسیک  ناشیا  ادخلوسر  يا  دنتفگ :  تشگ ،  لزان  یبْرُْقلا ، »  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلإ  ًارجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئـسأ 
؛ -  امهُدـْلُو ای  امُهُدـَلَو -  ياج  هب  هکنیا  ّاِلا  هدـش  تیاور  میَُعنوبا  زا  نیمه  لثم  و  ناشنادـنزرف . ]  ] ناشیا دـنزرف  همطاف و  یلع و  دومرف :   ؟

هللا یلـص  ربمغیپ  هیرذ  یبرق  هک  دمآ  تسد  هب  همّدـقم  نیا  زا  و   ( . 1013 تسا (  هدیدرگ  رکذ  ناشنادنزرف )  ناشیا ؛ دـنزرف  امُهُدالْوَا = ( 
مهیلع ناماما  یبرق  زا  دارم  تسا :  نینچ  ام  تایاور  زا  یضعب  رد  هدمآ و  نومضم  نیمه  زین  ام  تایاور  رد  و  دنـشابیم ،  ملـسو  هلآو  هیلع 
تـسا لـماک  قادـصم  رکذ  باـب  زا  ناـماما  رکذ  هکنیا  یکی :  درک :  عمج  هجو  ود  هب  ار  تاـیاور  نیا  نیب  ناوتیم  و  دنـشابیم .  مالـسلا 

تفرعم و مالـسلا ،  مهیلع  ناـماما  هب  تبـسن  بجاو  ِتّدوم  زا  روـظنم  هکنیا  مود :  تسه .  ینعم  نیا  ریظن  ریـسافت  زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ 
مراهچ همدـقم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  یثیدـح  زا  هکنانچ  دـننادب ،  قح  يایلوا  ار  ناشیا  طقف  ینعی  دـشابیم .  نانآ  تیالو 
نامزلا بحاص  ترـضح  زج  ام  نامز  رد  یبرقلا  يذ  نیرتکیدزن  هک  تسین  يدیدرت  تروص  ره  هب  دـیآیم .  تسد  هب  ینعم  نیا  تشذـگ 
تّدوم زا  دشاب  رتشیب  رتدیدش و  بانج  نآ  تّدوم  هک  دـیاب  تسا و  بجاو  ناگمه  رب  بانج  نآ  تّدوم  سپ  تسین .  یـسک  مالـسلا  هیلع 

 - . تشذگ مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نایب  رد  هکنانچ  ملسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ناکیدزن  رگید  هب  تبسن 

تّدوم ماسقا  ینعم و  نایب  رد  مشش :  همدقم 

یمق ریـسفت  رد  اذـل  دـشابیم .  یبلق  ّتبحم  هناشن  دراد و  هک  يرهاظ  راثآ  همه  اب  تسا ،  یبلق  ّتبحم  ناـمه  تّدوم  زا  روظنم  مییوگیم : 
عطق ناشیا  اب  دـینکم و  تیذا  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  تّوبن  رجا  هتفگ :  يو  تسا ،  هدـش  ریـسفت  دـنتّبحم  همزال  هک  يراثآ  ناـمه  هب  تّدوم 
 ( . . 1014 دینکشم (  اهنآ  قح  رد  ار  یهلا  نامیپ  دیشاب و  هتـشاد  طابترا  دنویپ و  نانآ  اب  و  دیریگم ،  قحانب  ار  ناشیا  قح  دییامنن و  هطبار 

ار اهیبوخ  هک  تسا  بوبحم  يارب  ندرک  اعد  هلمج :  زا  دراد  یماسقا  تسا و  نابز  هب  یتسود  یبلق  تّدوم  راثآ  زا  هک  تسا  حضاو  هتبلا  . . 
هک مینیبیم  ناشنادنزرف  هب  تبـسن  ناردپ  شور  رد  هک  نانچمه  تسا ،  يرهاظ  ّتبحم  جـیاتن  راثآ و  نیرتمهم  زا  نیا  و  دـهاوخب .  شیارب 

تّدوم هکنیا :  دـیآیم  تسد  هب  تامدـقم  نیا  زا  هک  ياهجیتن  دـننک .  ریخ  ياـعد  ناشنادـنزرف  يارب  هک  درادیم  او  ار  ناـنآ  یبلق  ّتبحم 
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هَّللا لجع  نسحلا  نب  ۀّـجح  ترـضح  ام  يالوم  نامز  نیا  رد  ناـشیا  نیرتکیدزن  نادـناخ و  نیرتمهم  تسا و  تلاـسر  رجا  لوسر  نادـناخ 
نوچ و  ددرگیم ،  ادا  تلاسر  رجا  زا  یکدنا  نآ  هلیسو  هب  تسا و  تّدوم  ماسقا  زا  ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  و  دشابیم ،  هجرف  یلاعت 

دنشاب هتشاد  تّدوم  هجرف  هَّللا  لجع  تّجح  ترضح  هب  تبـسن  هک  تسا  بجاو  همه  رب  سپ  تسا ،  بجاو  تّما  همه  رب  تلاسر  رجا  يادا 
 . دنیامن تیاعر  ار  نآ  راثآ  دنناوتیم  هک  رادقم  ره  هب  و 

يزور تعسو  الب و  عفد  16 و 17 - 

هدمآ مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یحیحص  دنس  هب  یفاک  رد   - 1 هلمج :  زا  دراد ،  تلالد  ینعم  ود  نیا  رب  يرایسب  تایاور 
زا ًادنـسم  لئاسو  رد   - 2  ( . 1015 دزاـسیم (  رود  ار  اـهیراوگان  ناوارف و  ار  يزور  وا  باـیغ  رد  شردارب  يارب  درم  ياـعد  دوـمرف :  هک 
اعد ناشیارب  دوخ  ینید  ناردارب  بایغ  رد  هک  داب  وت  رب  دومرف :  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  هک  تسا  نَیعأ  نب  نارْمُح 

قداص ترضح  زا  هقدص  نب  ةدعسم  تیاور  هب  زین  و   - 3  ( . 1016 دومرف ( -  ار  نیا  راب  هس  دنکیم - .  ریزارـس  وت  رب  ار  يزور  هک  ینک 
ریزارـس ار  يزور  تسا و  باجتـسم  وا  باـیغ  رد  شردارب  يارب  نمؤم  ياـعد  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هک  تسا  هدـمآ  ًادنـسم  مالـسلا  هیلع 
تردارب يارب  اعد  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  نب  ۀیواعم  زا   - 4  ( . 1017 دیامنیم (  عفد  ار  اهیراوگان  دنکیم و 

 ) تسا وت  يارب  نیمه  لثم  دیوگیم :  وا  هب  هتـشرف  دنادرگیمرب و  وا  زا  ار  الب  دهدیم و  قوس  هدـننک  اعد  يوس  هب  ار  يزور  وا  بایغ  رد 
يا ددرگیم .  لـصاح  یبیاـغ  نمؤم  ره  قح  رد  هدـننک  اـعد  يارب  هدـیاف  ود  نیا  هک  دـننکیم  تلـالد  ثیداـحا  نیا  میوگیم :   ( . 1018

لوصح همات  ّتلع  شتفرعم  هکنآ  یـسانشیم ؟  دشاب  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  تیالوم  زا  رتلماک  شنامیا  هک  ینمؤم  ایآ  دـنمدرخ ؛
 . نک اعد  شروهظ  لیجعت  يارب  هظحل  ره  و  باتشب ،  شترضح  يارب  اعد  رد  سپ  تسا ،  نامیا 

ناهانگ شزرمآ   - 18

یتیاور تسا -  ترضح  نآ  نانیشناج  نیرخآ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تعافـش  ياضتقم  هکنیا  رب  هفاضا  نیا -  رب  لیلد 
يربمایپ هب  قح  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  دومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  رد  هک  تسا 

هب تسا ،  رتگرزب  ربارب  نیدـنچ  نامـسآ  نیمز و  زا  دُـحُأ و  ياههوک  زا  هک  دراد  ییاهاطخ  ناـهانگ و  اـم  ناوریپ  زا  يدرم  هک  تخیگنارب 
نیا راّمع ؛ ندـیبوک  زا  رتدـیدش  دوشیم  هدز  نیمز  هب  شناهانگ  دـیامنیم ،  دـیدجت  ار  ام  تیالو  شدوخ  رب  دـنکیم و  هبوت  هکنیا  دّرجم 
همئا تیالو  هب  ناـسنا  مازتلا  رب  هک  تسا  يروما  راـهظا  تیـالو  دـیدجت  زا  روظنم  ًارهاـظ  میوگیم :   ( . 1019 تسا (  نـیمز  رب  ار  هرخص 
ِجَرَف يارب  اعد  اب  رما  نیا  هک  تسین  دیدرت  و  دنک ،  تلالد  ناشرماوا  هب  تبسن  میلست  نانآ و  هب  تبسن  وا  هجوت  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم 
هنرگ و  تسا ،  ناشیا  تیالو  هب  مازتلا  تمالع  اهنآ و  ِجَرَف  راظتنا  هناشن  هک  اریز  دوشیم ،  لصاح  هجرف  هَّللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص  یلوم 
 . تسا نشور  نادنمشوه  يارب  میتشاد  نایب  هچنآ  و  دشابیم ،  ندش  دایز  لباق  هک  دنچ  ره  درادن ،  دیدجت  هب  يزاین  یبلق  هدیقع  لصا 

باوخ ای  يرادیب  رد  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  رادید  هب  فُّرشت   - 19

ماما زا  یقاب  نب  نیسح  نب  یلع  دیس  رایتخالا  باتک  زا  لقن  هب  راحب  رد  یـسلجم  هک :  تسا  دراو  يربخ  صوصخ  روط  هب  تمرکم  نیا  رد 
هئابآ یلع  هیلع و  نسحلا  نب  ماما م ح م د  دـناوخب ،  ار  اعد  نیا  بجاو  زاـمن  ره  زا  دـعب  سک  ره  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 
نیا مامت  هدـنیآ  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  ْغَِّلب . . . .  َّمُهَّللَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دـید :  دـهاوخ  يرادـیب  ای  باوخ  رد  ار  مالـسلا 
هدرک لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامألا  ۀّنُج  باتک  زا  زین  و  تسا .  ترـضح  نآ  جرف  يارب  اعد  رب  لمتـشم  هک  دروآ  میهاوخ  ار  اعد 
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ات دریمیمن  ْمُهَجَرَف ،  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  دـیوگب :  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  حبـص و  زاـمن  زا  دـعب  سک  ره  دومرف :  هک 
مراکم باـتک  رد  یـسربط  لـضف  نب  نسح  لـیلج  خیـش  و   ( . 1020 دـنک (  كرد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاـق  هـکنیا 
یگدنز زا  هک  دنامب  هدنز  ردـقنآ  دـیامن  تبظاوم  نآ  رب  دـناوخب و  زامن  ره  زا  دـعب  ار  اعد  نیا  سک  ره  هک :  هدرک  لقن  ًالـسرم  قالخالا 

َّنِا َّمُهَّللا  ٍدَّمحم ،  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  تسا :  نیا  اعد  لوا  دوش ،  فرشم  هجرف  هَّللا  لجع  رمالا  بحاص  رادید  هب  و  ددرگ ،  لولم 
هک تسا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  ام  يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رب  لمتشم  زین  اعد  نیا   ( . . . . 1021 قَّدَصُْملا (  قِداّصلا  ََکلوُسَر 

نارود زاـغآ  زا  نم  هک  نادـب  قیوشت  رکذـت و  یلاـعت .  هَّللا  ءاـش  نا  دروآ  میهاوخ  باـتک  هدـنیآ  شخبرد  ار  نآ  تیاور  قیرط و  دـنچ  اـب 
نیقی میارب  هک  يروط  هب  ماهتشگ  فرشم  شترـضح  رادید  هب  باوخ  رد  راب  هس  نونک  ات  و  ماهتـشاد ،  تبظاوم  اعد  نیا  رب  غولب  فیلکت و 

زا یکی  هک  یلاح  رد  مدـید  باوخ  رد  یبش  هکنیا :  راب  هس  نآ  زا  یکی  تسا .  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  میـالوم  وا  هک  دـش  لـصاح 
تـسا هلبق  تمـس  هب  هک  نم  قاـتا  نآ  رد  و  دـش ،  دراو  متـسه  نکاـس  نآ  رد  هک  ياهناـخ  هب  دوب  ترـضح  نآ  اـب  لیئارـسا  ینب  ناربـمغیپ 

ار شعاطم  رما  مناوخب ،  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعابا  ترـضح  نامدیهـش  يالوم  بئاـصم  هک  دومرف  رما  نم  هب  و  دروآ ،  فیرـشت 
ءادهشلا دیس  ترـضح  ترایز  هب  مدرب  نایاپ  هب  ار  تبیـصم  رکذ  نوچ  و  تسـشن ،  عامتـسا  لاح  هب  نم  يوربور  بانج  نآ  مدرک و  لاثتما 

هب ور  هاگنآ  سوط ،  تمس  هب  مدناوخ  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نسحلاوبا  ترضح  ترایز  سپس  و  البرک ،  يوس  هب  متخادرپ  مالسلا  هیلع 
تساوخ ترضح  نآ  مدرب و  نایاپ  هب  ار  اهنیا  مامت  نوچ  و  مدناوخ ،  ار  هجرف  هَّللا  لجع  تّجح  ترـضح  میالوم  ترایز  شترـضح  يوس 

دندش بیاغ  مرظن  زا  و  منادیمن ،  ار  نآ  غلبم  هک  داد  نم  هب  یهجو  راوگرزب  نآ  يوس  زا  دوب  بانج  نآ  اب  هک  يربمغیپ  نآ  دربب  فیرشت 
داد یبوخ  غلبم  نم  هب  وا  مدرک ،  تاقالم  ار  راوگرزب  ياملع  زا  یکی  رتهدنـشخرد ،  دیـشروخ  زا  دوب و  رتهب  زور  زا  هک  بش  نآ  يادرف  . 

تّحـص دیـشخب و  ققحت  ار  نآ  دـنوادخ  مدـید ،  رتشیپ  هک  یباوخ  لیوأت  تسا  نیا  متفگ :  سپ  دوب .  تکربرپ  يراهب  ناراـب  نوچمه  هک 
فراعم و  یناهنپ ،  لماک  مولع  ینطاب و  ياهتکرب  ردـقنآ  باوخ  نیا  زا  سپ  نیا  رب  هفاضا  ددرگ .  رتنوزف  مقوش  ات  دومن  راکـشآ  ار  مباوخ 

مدرک و رکذ  يرگید  باوخ  باتک  فیلأت  ببـس  رد  و  تسا ،  ناوتان  نآ  نایب  زا  هماخ  نابز  هک  دش  تیانع  نم  هب  ینّابر  فاطلا  ینامیا و 
 . تسا شنیب  تربع و  هیام  تریصب ،  ناگدنیوج  يارب  هک  هدمآ  زین  باوخ  نیمّوس  باتک  نیمه  زا  يرگید  ياج  رد 

روهظ نامز  رد  ایند  هب  تشگزاب   - 20

ریخأت هب  اهنامز  نیا  زا  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  روهظ  هدرکن -  يادخ  رگا -  هک  تسا  قاتـشم  نانمؤم  يوزرآ  نیرتالاب  نیا  و 
راب دـسرب ،  ارف  ناملجا  و  مینیبن ،  ار  بانج  نآ  هقح  تلود  نامتایح  نامز  رد  و  میوشن ،  لـیان  شرادـید  ضیف  هب  یکیدزن  نیا  هب  و  دـتفا ، 

ۀقیدح باتک  رد  یلیبدرا  دمحا  اّلم  لماک  هیقف  لماع و  ملاع  هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  لیلد  و  میدرگ .  زاب  ایند  هب  شروهظ  نامز  رد  رگید 
شجرف لیجعت  يارب  دشاب و  هتشاد  ار  شتمدخ  يوزرآ  ینمؤم  ره  تسا :  نینچ  نآ  نومضم  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هعیشلا 

رگا هدرک ،  روهظ  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تیالوم  ینـالف  هک :  دـنزیم  ادـص  شماـن  هب  ار  وا  دـیآیم و  وا  ربق  رب  یـسک  دـنک ،  اـعد 
دـندرگیم و زاب  ایند  هب  يرایـسب  هّدـع  سپ  مارایب .  تمایق  زور  ات  یهاوخیم  رگا  و  وش ،  بایفرـش  ماـما  تمدـخ  هب  زیخاـپب و  یهاوخیم 

لقن یبرع  هب  ار  شتارابع  نم  دوب و  هدش  همجرت  یـسراف  هب  هقیدح  باتک  رد  ثیدـح  نیا  میوگیم :  دوشیم .  دـلوتم  اهنآ  زا  ینادـنزرف 
 ، دراد حیرص  تلالد  تسه  دهع  ياعد  دروم  رد  هک  یثیدح  روهظ -  نامز  رد  ایند  هب  تشگزاب  تلیضف -  نیا  صوصخ  رد  زین  و  مدرک . 
 . هدش تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنـس  فذح  هب  رگید  تافلؤم  داعملا و  داز  سابقملا و  هّینامعنلا و  راونالا  زین  راحب و  رد  هکنانچ 
زا شیپ  رگا  و  دش ،  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دـناوخب  ار  اعد  نیا  حبـص  لهچ  ات  سک  ره  تسا :  نینچ  هّینامعنلا  راونالا  ترابع 

هنـسح رازه  اعد  نیا  زا  هملک  ره  هرامـش  هب  و  دیامن ،  داهج  شتمدخ  رد  ات  دنکیم  هدـنز  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  دریمب  ترـضح  نآ  روهظ 
َّبَر َو  ِمیظَْعلا  ِروُّنلا  َّبَر  َّمُهَّللَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا :  نیا  اـعد  نآ  ددرگیم و  وحم  يو  زا  هئّیـس  رازه  دوـشیم و  هتـشون  شیارب 
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يارب اعد  رب  لمتـشم  هک  تسا  یفیرـش  ياعد  نیا  و  دمآ ،  دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هدـنیآ  شخب  رد  هک   ( . . . . 1022 ِعیفَّرلا (  ِّیِسْرُْکلا 
 . دشابیم هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جرف  لیجعت 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يردارب   - 21

رد ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  يزور  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  تاجردلا  رئاصب  رد  نیا  رب  لیلد 
ضرع دندوب  شرب  رود و  هک  یباحصا  نایامنب .  نم  هب  ار  مناردارب  ایادخ  تفگ :  رابود  دندوب  شتمدخ  رد  شباحصا  زا  یعمج  هک  یلاح 

نم هب  هک  دنـشابیم  نامزلارخآ  رد  یموق  مناردارب  دیتسه و  نم  باحـصا  امـش  هن ؛ دومرف :  هَّللا ؟  لوسر  ای  میتسین  وت  ناردارب  ام  دـندرک : 
تشپ زا  ار  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  هدناسانش  نم  هب  ار  ناشناردپ  ياهمان  نانآ و  ياهمان  دنوادخ  دنشاب ،  هدیدن  ارم  هک  یلاح  رد  دنروآ  نامیا 

راخ هتوب  رب  ندیـشک  تسد  زا  رتدیدش  رتشیب و  دوخ  نید  زا  شیرادهگن  نانآ  زا  کی  ره  دشاب ،  هدروآ  نوریب  ناشناردام  مِحَر  ناردـپ و 
بوشآ هنتف و  ره  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنتسه ،  یکیرات  رد  ییاهغارچ  نانآ  دشابیم ،  نازورف  شتآ  نتفرگ  تسد  هب  ای  کیرات و  بش  رد 
ثیدـح رد  راحب  رد  زین  و  تسا .  هدرک  تیاور  راحب  مهدزیـس  دـّلجم  رد  ار  نیمه  لثم  یـسلجم   ( . 1023 دـهدیم (  تاجن  یناملظ  هریت 

مدرکیم تاقالم  ار  مناردارب  شاک  يا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  يزور  تفگ :  هک  هدمآ  کلام  نب  فوع  زا  يرگید 
ترجه دیدروآ و  نامیا  دومرف :  میدرک ؟  ترجه  وت  اب  میدروآ و  نامیا  وت  هب  میتسین ،  تناردارب  ام  رگم  دنتشاد :  هضرع  رمع  رکبوبا و  ، 

امش دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دندرک ،  رارکت  ار  ناشنخـس  رگید  راب  مدیدیم ،  ار  مناردارب  شاک  يا  دیدرک و 
 ، دنیامن میرای  دنرادیم و  تسود  ارم  دنروآیم و  نامیا  نم  هب  دنیآیم  امش  زا  سپ  هک  دنتسه  یناسک  مناردارب  یلو  دیتسه  نم  باحصا 

عقاو دروم  ود  رد  نخس  اجنیا  رد   ( . 1024 منک (  تاقالم  ار  مناردارب  شاک  يا  سپ  دنشاب ،  هدیدن  ارم  هک  یلاح  رد  دننکیم  مقیدصت  و 
ار يردارب  لوا  ثیدح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مییوگیم :  دوصقم .  رب  ثیدح  ود  نیا  تلالد  نایب  رد  لوا :  دوشیم : 

نامیا لامک  هیام  و  هناشن ،  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  هک  میدرک  رکذ  ًالبق  و  درک ،  یفرعم  نامیا  لامک  عرف  هخاش و 
یتازایتما نینمؤم  ریاس  رب  هک  یفاصوا  هب  ار  ناردارب  مود  ثیدح  رد  و  دباییم . -  ینوزف  هدـننک  اعد  صخـش  نامیا  هک  تسا -  ناسنا  رد 

مامت هک  تسین  يدیدرت  و  دنشاب ،  هدید  ار  ترضح  نآ  هکنیا  نودب  نامیا  و  يرای ،  ّتبحم و  زا  تسا  ترابع  هک  دومن ،  یفرعم  دنباییم 
رورـس و نآ  تّبحم  ربمغیپ و  يرای  لمع  نیا  هک  اریز  تسا ،  عمج  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  ام  يـالوم  جرف  يارب  اـعد  رد  روما  نیا 
هک يروط  هب  هدش  دای  يردارب  ینعم  نایب  رد  مود :  دراد .  تایاور  رد  یفلتخم  دهاوش  اهنیا  و  دشابیم ،  ترـضح  نآ  هب  قیدـصت  نامیا و 

همزال هک  دشاب  یعقاو  یتسود  تقادص و  روظنم   - 1 دشاب :  روما  نیا  زا  یکی  دراد  لامتحا  مییوگیم  سپ  میاهدرک ،  هدافتسا  تایاور  زا 
يردارب یناعم  زا  یکی  نیا  و  دشاب -  تسود  ینعم  هب  ردارب  هک  وا  روضح  بایغ و  رد  دشاب  شتسود  هب  تبسن  تسود  يرای  ّتبحم و  نآ 

تبیغ زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  دـهاش  تسا .  عیاش  تغل  فرع و  رد  لامعتـسا  نیا  و  هدـش ،  رکذ  سوماـق  رد  هکناـنچ  تسا - 
لاح هب  اشوخ  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بهو  نب  ۀیواعم  زا  یـسوط  خیش 

يرازیب شنمـشد  زا  و  درادب ،  تسود  ار  وا  تسود  دیامن ،  يوریپ  وا  زا  شمایق  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دنک  كرد  ار  منادناخ  مئاق  هک  نآ 
متما نیرتیمارگ  و  نم ،  تّدوم  یتسود و  لها  نم و  ياقفر  نانآ  دشاب ،  هتـشاد  زین  ار  يو  زا  شیپ  هدننک  تیاده  ناماما  تیالو  دـیوج ، 

رد رگم  دوشیمن  لـصاح  يردارب  و  تسه ،  ناـمیا  لـها  نیب  هک  تسا  یناـمیا  يردارب  تّوخا و  دارم   - 2  ( . 1025 دنـشابیم (  نم  دزن 
یعقاو رادیاپ و  نامیا  رثا  رب  زج  رما  نیا  هک  تسین  يدیدرت  و  دنشاب ،  كرتشم  مه  اب  یّـصاخ  تبـسن  تهج و  کی  رد  ردارب  ود  هک  یتقو 

زع و يادخ  دسریم ،  توبث  هب  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  يردارب  ددرگ ،  تباث  وحن  نیا  هب  نامیا  رگا  سپ  دباییمن .  ققحت 
دروآ نامیا  ربمایپ  1026 ؛ )  ِِهلُـسُر ( »  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتکئلَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِهَیلإ  َلِزنُا  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  دیامرفیم « :  لج 
يور نیمه  زا  دناهدروآ .  نامیا  شناربمایپ  اهباتک و  ناگتـشرف و  ادـخ و  هب  کی  ره  نانمؤم  هدـش و  لزان  يو  رب  شراگدرورپ  زا  هچنآ  هب 
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اهنت ماقم  نیا  کش  نودب  و  تسا .  نابرهم  ردارب  ماما ،  دومرف :  هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ملـسم  نب  زیزعلادبع  ربخ  رد 
رگید تفای  ققحت  رما  نیا  رگا  هک  دـشاب ،  هدوب  مات  یعطق  تباث  نامیا  دـیاب  هکلب  ددرگیمن ،  لصاح  ندوب  ماـما  اـی  ربمغیپ  هباحـص  رثا  رب 
نامز ندوب  ادج  لاح  رد  یبَسَن -  ردارب  ود  نیب  يردارب  هطبار  هک  نانچمه  هن ،  ای  دیامن  تاقالم  ار  يرگید  ردارب  کی  هک  دـنکیمن  یقرف 
يدوس شیارب  ماما  ای  ربمغیپ  اب  ندوب  نامزمه  تبحاصم و  دشابن  یـسک  يارب  تلاح  نیا  رگا  و  دوشیمن ،  هتـسسگ  مه  زا  اهنآ -  ناکم  ای 

نیا زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  باحـصا  زا  يرایـسب  نوچ  و  تسین .  تسرد  نداد  وا  هب  یناـمیا  يردارب  تبـسن  درادـن و 
هجو نیا  دهاوش  زا  و  هدرک ،  یفن  اهنآ  زا  ار  يردارب  هبترم  ترـضح  نآ  دنتـشادن ،  ینابز  قیدـصت  زج  نامیا  زا  و  دـندوب ،  مورحم  تفص 
هّماع هچنآ  هک  دش  نشور  هتـشذگ  نایب  زا  و  دنتـشادن .  ياهرهب  نامیا  زا  هک  دناهدوب  لاحلا  مولعم  ناگدننک ؛ لاؤس  مّود  ثیدح  رد  هکنیا 

ْذإ ِراغلا  یف  امُهْذإ  ِنینثا  یَناث  دناهدرک « :  لالدتسا  هفیرش  هیآ  نیا  هب  یلّوا  تلیضف  تابثا  يارب  هک  تسا  فیعض  دناهتـسج  کسمت  نآ  هب 
نیگهودنا تفگیم :  دوخ  بحاصم  هب  هک  ماگنه  نآ  دندوب  راغ  رد  هک  رفن  ود  نیمود  1027 ؛ )  انَعَم ( »  َهَّللا  َّنإ  ْنَزَْحت  ِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی 

مراد تسود  اجنیا  رد  دناهتشادنپ .  شیرترب  لیلد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  ار  وا  یتبحصمه  و  تسا .  ام  اب  ادخ  قیقحت  هب  شابم 
باتک رد  یـسربط  بلاطیبا  نب  دـمحا  لیلج  خیـش  مروایب :  ار  هارث -  باط  نامعنلا -  دـمحم  نب  دـمحم  هَّللادـبعیبا  دـیفم  خیـش  نانخس 

خیش زا  دومن  تیاکح  هس  تسیب و  دص و  راهچ  لاس  لاوش  هام  هلمر  رد  هک  هدروآ  یقر  رّمعم  نب  نسح  یلعوبا  خیش  زا  لقن  هب  جاجتحالا 
 ، دندوب هدز  هقلح  ياهّدع  هک  متـشذگیم  یهار  رانک  زا  مدید  باوخ  رد  یبش  اهلاس  زا  یکی  تفگ :  هک  نامعنلا  دمحم  نب  دـمحم  دـیفم 

تسا باطخلا  نب  رمع  دنتفگ :  تسیک ؟  وا  متفگ :  دیوگیم .  ناتساد  يدرم  هک  تسا  ياهقلح  اجنیا  دنتفگ :  تسیچ ؟  نایرج  مدیسرپ : 
 ، دوـشیمن مریگتـسد  نانخـس  نآ  زا  يزیچ  هـک  دـیوگیم  ینانخـس  مدرم  يارب  يدرم  مدـید  مـتفر ،  شیپ  متخاـس و  هدـنکارپ  ار  مدرم  . 

یَناث هفیرش « :  هیآ  زا  هفاحقیبا  نب  قیتع  رکبوبا  تتـسود  تلیـضف  رب  یلیلد  هچ  نک ،  هاگآ  ارم  خیـش  يا  متفگ :  مدرک و  عطق  ار  شنخس 
دنوادـخ هکنیا  لّوا :  تسا :  عضوم  شـش  رد  هیآ  نیا  زا  رکبوبا  تلیـضف  رب  تلالد  هیجوت  داد :  باوج  تسه ؟  ِراغلا ، »  یف  اـمُهْذإ  ِنینثا 

 « . ِنینثا یَناث  دومرف « :  هک  هداد  رارق  رفن  نیمود  ار  وا  هدومن و  داـی  زین  ار  رکبوبا  هدرک ،  داـی  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  لاـعتم 
مّوس ِراغلا . »  یف  امُهْذإ  هدومرف « :  هک  تسا  هداد  تفلا  هدرک و  فیصوت  دناهدوب  مه  اب  اج  کی  رد  هکنیا  ناونع  هب  ار  ود  نآ  هکنیا  مّود : 
هبتر نیا  رد  ار  ود  نآ  نیب  اـت  هدرک  رکذ  ار  شتبحاـصم  هکنیا  هب  هدومن  هفاـضا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هب  ار  رکبوبا  هکنیا  : 
نیا ياضتقا  شاهبترم  نوچ  هدش ،  دای  وا  هب  تبسن  ربمغیپ  تفوطع  رهم و  زا  هکنیا  مراهچ :  ِهبِحاِصل . »  ُلوُقَی  ْذإ  هک « :  دشاب  هدومرف  عمج 

هک ناشیا  عفادم  رای و  تسا ،  ود  نآ  اب  يواسم  روط  هب  دـنوادخ  هک  داد  ربخ  ار  وا  هکنیا  مجنپ :  ْنَزَْحت . »  ال  دومرف « :  هک  دراد  ار  تیانع 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  شمارآ  هاگچیه  هک  اریز  دـش  لزان  رکبوبا  رب  شمارآ  هک  هداد  ربخ  هکنیا  مشـش :  انَعَم . »  َهَّللا  َّنإ  دومرف « : 

هن هک  دراد ،  تلالد  رکبوبا  لضف  رب  راغ  هیآ  زا  هک  تسا  عضوم  شش  اهنیا  ِْهیَلَع . »  ُهَتَنیکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَاَف  دومرف « :  و  دوشیمن ،  ادج  ملـسو 
دنوادخ يرای  هب  نم  و  دش ،  نایب  تتسود  يارب  لالدتـسا  رد  تنخـس  متفگ :  وا  هب  دیامن .  نعط  اهنآ  رد  یـسک  دناوتیمن  وت  ریغ  هن  وت و 

هللا یلـص  ربمغیپ  لاعتم  دنوادخ  یتفگ :  هکنیا  تخاس .  مهاوخ  دزوب ،  نآ  رب  داب  ینافوط  زور  هک  يرتسکاخ  نوچمه  يدروآ  هچنآ  مامت 
نیا و  دناهدوب ،  رفن  ود  هک  تسا  هرامش  زا  نداد  ربخ  نیا  داد ،  رارق  ترضح  نآ  هب  تبسن  یمّود  ار  رکبوبا  درک و  دای  ار  ملـسو  هلآو  هیلع 
چیه هرامـش  رکذ  و  ات ،  ود  دوشیم  رفاک  کی  اب  نمؤم  کی  ای  رگید  نمؤم  اب  نمؤم  کی  هک  مینیبیم  یهیدب  روط  هب  ام  تسین و  یتلیـضف 

اب راغ )  رد  اج (  کی  رد  هک  هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  ود  نآ  دـنوادخ  یتفگ :  هکنیا  اّما  و  يدرک .  هیکت  نآ  رب  هک  درادـن  یـشزرا  هنوگ 
هرامـش رد  ار  رفاک  نمؤم و  ناوتیم  هک  شرامـش  دننامه  هک  اریز  درادن ،  تلالد  ار  یتلیـضف  چـیه  قباس  دـننام  زین  نیا  دـناهدش  عمج  مه 

رتتفارش اب  راغ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  زین  و  دندرگ ،  عمج  اج  کی  رفاک  نمؤم و  تسا  نکمم  نینچمه  درک ،  عمج 
اوُرَفَک َنیذَِّلل  اَمَف  دـیامرفیم « :  دـنوادخ  هراب  نیمه  رد  و  دـندشیم ،  عمج  نآ  رد  ًانایحا  نیرفاک  نیقفانم و  نینمؤم و  نیا ؛ دوجو  اب  تسا 

زا دنباتـشیم و  تبناج  هب  تعرـس  هب  نارفاک  هک  هدـش  هچ  ام ]  لوسر  يا  1028 [ ؛ )  نیزِع ( »  ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیمَیلا  ِنَع  َنیعِطْهُم  کَـلَِبق 
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یتلیضف رب  ناکم  نیاربانب  تشادرب ،  رد  ار  نایاپ  راهچ  ناطیش و  ربمغیپ و  مالسلا  هیلع  حون  یتشک  زین  و  دنوشیم .  هدنکارپ  پچ  تسار و 
تلیـضف ود  زا  دومن ،  هفاضا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  ار  رکبوبا  تبحاصم  رکذ  اب  یتفگ :  هکنیا  و  درادـن .  تلـالد  یتفگ  هک 

 : » هک تسا  یلاعت  يادخ  هدومرف  نیا  رب  لیلد  و  دنکیم ،  قدص  نارفاک  نانمؤم و  رب  تبحص  ناونع  هک  اریز  تسا ،  رتفیعـض  مه  قباس 
وا هب  هرواحم  ماقم  رد  شقیفر  1029 ؛ )  ًالُجَر ( »  َكاّوس  َّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَکا  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ِهبِحاِصل  َلاق  ذا 
رب تبحـص  ناونع  زین  و  تخاس .  لماک  يدرم  ار  وت  هاگنآ  دـیرفآ  هفطن  زا  سپـس  كاخ  زا  ار  وت  هک  یـسک  هب  يدـیزرو  رفک  ایآ  تفگ : 
لج زع و  دـنوادخ  و  هدـش ،  لزاـن  اـهنآ  ناـبز  هب  نآرق  هک  تسا -  برع  راـتفگ  نیا  رب  لـیلد  دوـشیم ،  قـالطا  ود  ره  ناوـیح  ناـسنا و 

ار غُالا  هکنیا  شدوخ -  موق  نابز  هب  زج  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام  و  1030 ؛ )  ِهِموَق ( »  ِناِسِلب  ّالإ  ٍلوُسَر  ْنِم  انلَسْرأ  ام  َو  دیامرفیم « : 
یبوخ رفـسمه  رگید  غُالا  اب  غُالا  هک  اقح  ُبِحاّصلا  َْسِئبَف  ِِهب  ُتْوَلَخ  اذِاَف  ٌۀَّیِطَم  ِرامِْحلا  َعَم  َرامِحلا  َّنإ  دـیوگ :  رعاش  دـناهدناوخ ،  بحاـص 
ریشمش هرابرد  ًالثم  دناهدناوخ ،  بحاص  هدنز  دوجوم  اب  ار  دامج  زین  و  تسا .  یقیفر  دب  منامیم  اهنت  غُالا  اب  نم  هک  یماگنه  یلو  تسا ، 

 ، مدوبن كانمیب  چیه  هک  یلاح  رد  متفر  دنه  ماهقوشعم ]  ] رادید هب  ِناِسْللا  ُمُوتَک  ٌبحاَص  یعَم  َو  ِناِیتْخا  ُریَغ  َكاذ  َو  ًاْدنِه  ُْترُز  دـناهتفگ : 
نیب رفاک و  نمؤم و  نیب  تبحـص  ناونع  یتقو  سپ  تسا . ] رگید  هبرح  ای  رجنخ  هب  هراـشا  هتـسب [  ناـبز  دوب  یهارمه  نم  اـب  هکنآ  لاـح  و 

هللا یلـص  ربمغیپ  یتـفگ  هکنیا  اـّما  و  تسه ؟  نآ  رد  وت  تسود  يارب  یلیلد  هنوگچ  دوشیم ،  عقاو  داـمج  ناویح و  نیب  ناویح و  لـقاع و 
هک اریز  دـشابیم ،  شیراکاطخ  ِلیلد  و  وا ،  تصقنم  لابو و  هک  تسین  تلیـضف  اهنت  هن  نیا  شابم .  نیگهودـنا  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع 
ای هدوب  تعاـط  اـی  رکبوـبا  ندـش  نیگهودـنا  هک  تسین  نیا  زج  و  تسا ،  یهن  شاـبم ،  نیگهودـنا  ْنَزَْحت »  ـال  ترـضح « :  نآ  شیاـمرف 

ربمغیپ هک  هدوب  تیـصعم  رگا  و  دیامنیم ،  توعد  رما و  اهنآ  هب  هکلب  دـنکیمن ،  یهن  اهتعاط  زا  ربمایپ  هک  دوبیم  تعاط  رگا  تیـصعم ، 
هکنیا اـّما  و  تسا .  هدوـمن  یهن  ار  وا  هکنیا  لـیلد  هب  تسا  وا  تیـصعم  رب  يدـهاش  هیآ  نیا  هدرک و  یهن  ار  وا  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

وا اب  ادـخ  هک  هداد  ربخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا ،  ام  اب  ادـخ  هک  قیقحت  هب  انَعَم ، »  َهَّللا  َّنإ  دومرف « :  ترـضح  نآ  یتفگ : 
 ) رکذ ام  1031 ؛ )  َنوُِظفاَحل ( »  َُهل  ّانِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِا  هدومرف « :  دـنوادخ  هکناـنچ  هدرک ،  ریبعت  عمج  ظـفل  هب  شدوخ  زا  تسا و 

يارب نم  هودـنا  هَّللا  لوسر  ای  تفگ :  رکبوبا  هک  تسه  زین  يرگید  نخـس  هراب  نیا  رد  میتسه .  نآ  رادـهگن  ام  میدرک و  لزاـن  ار  نآرق ) 
 - تسا ام  اب  دنوادخ  هک  شابم  نیگهودنا  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دش ،  هچ  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  تردارب 
 ، تسا هیآ  رهاظ  كرت  نیا  دـش  لزان  رکبوبا  رب  شمارآ  یتفگ :  هکنیا  اّما  و  مالـسلا . -  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  مردارب  اـب  نم و  اـب  ینعی 
هک تسا  نیا  رب  دهاش  هفیرـش  هیآ  رهاظ  هدومرف ،  دییأت  ار  وا  شنایرکـشل  اب  لج  زع و  دنوادخ  هدـش  لزان  يو  رب  شمارآ  هک  نامه  نوچ 

ینایرکـشل اب  ار  وا  تخاس و  لزان  وا  رب  ار  شیوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  اهْوََرت ، »  َْمل  ٍدُونُجب  ُهَدَّیأ  َو  ِهیَلَع  ُهَتَنیکَـس  ُهَّللا  َلَْزنأَف  دیامرفیم « : 
ندرک رود  نخـس  نیا  هکنآ  لاح  و  دناهدمآ ،  وا  دییأت  هب  مه  نایرکـشل  تسا  شمارآ  بحاص  رکبوبا  رگا  سپ  درک .  دـییأت  دـیدیدن  هک 

هک اریز  دوب ،  رتهب  یتفگیمن  تتـسود  زا  يرادـفرط  هب  ار  اجنیا  رگا  هفاـضا  هب  دـشابیم .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  تّوبن 
ترـضح نآ  اب  مه  نمؤم  ياهّدع  نوچ  هدرک  لزان  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  ار  شمارآ  هک  رگید  ياج  ود  رد  لاعتم  دـنوادخ 

؛ )  1032 يْوقَّتلا ( »  َۀَِملَک  ْمُهَمَْزلأ  َو  َنینمْؤُملا  یلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیکَس  ُهَّللا  َلَْزنأَف  هدومرف « :  اجکی  رد  هداد  تکرش  زین  ار  اهنآ  دناهدوب 
 : » دومرف رگید  ياج  رد  و  تخاس .  مزالم  يوقت  هملک  اب  ار  نانآ  درک و  لزان  نینمؤم  شربمایپ و  رب  ار  شمارآ  ناـنیمطا و  دـنوادخ  سپ 

رب شربمایپ و  رب  ار  شیوخ  شمارآ  دنوادخ  سپ  1033 ؛ )  اهْوََرت ( »  َْمل  ًادُونُج  َلَْزنأ  َو  َنینمْؤُملا  یلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیکَـس  ُهَّللا  َلَْزنأ  َُّمث 
صاصتخا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  شمارآ  اجنیا  رد  یلو  دومن .  لزان  دیدیدن  ار  اهنآ  هک  ینایرکشل  تخاس و  لزان  نینمؤم 

هیآ ود  نآ  رد  هک  ناـنچمه  دادیم  تکرـش  شمارآ  رد  مه  ار  وا  دوب  وا  اـب  ینمؤـم  رگا  سپ  ِهیَلَع . »  ُهَتَنیکَـس  ُهَّللا  َلَْزنأَـف  دوـمرف « :  داد و 
رمع تسا .  نامیا  زا  وا  جورخ  رب  لیلد  شمارآ  ناونع  زا  وا  ندومن  جراخ  نیاربانب  داد ،  تکرـش  تهج  نیا  رد  زین  ار  نینمؤم  هک  میدـید 

 : يردارب زا  دوصقم  هکنیا   - 3  ( . 1034 مدش (  رادیب  باوخ  زا  نم  دنتـشگ و  هدـنکارپ  شرانک  زا  مدرم  دـهدب و  باوج  تسناوتن  رگید 
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ناماما ربمغیپ و  ِلِگ  هدـنام  زاب  زا  دـنراد  ار  هدـش  دای  تافـص  هک  ینانمؤم  نیا  ینعی  دـشاب ،  یلّوا  تنیط  یلـصا و  تقلخ  ظاحل  زا  تّوخا 
هب قودص  خیـش  رابخالا  یناعم  زا  لوقعلا  ةآرم  رد  یـسلجم  هکنانچ  دـنردارب .  یلـصا  تنیط  ظاحل  هب  سپ  دـناهدش ،  قلخ  مالـسلا  مهیلع 
نم اب  نامناشیک  مه  زا  یکی  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  رب  تفگ :  هک  هدروآ  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنس 

؟  منادب نآ  يارب  یببس  هکنیا  نودب  موشیم  نوزحم  نیگهودنا و  نم  ربمغیپ ،  دنزرف  يا  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دوب ، 
 ، ددرگیم لخاد  زین  امـش  رب  دوش  دراو  یهودنا  ای  یلاحـشوخ  ام  رب  رگا  هک  اریز  دـسریم ،  امـش  هب  ام  هیحان  زا  حرف  نزح و  نآ  دومرف : 

روطنامه امش  تنیط  رگا  و  داد ،  رارق  یکی  ار  امش  تنیط  و  ام ،  تنیط  ام و  سپ  میاهدش ،  هدیرفآ  یلاعت  يادخ  رون  زا  امـش  ام و  هک  اریز 
ًادبا دوبن  نآ  رگا  و  دیدرگ ،  جوزمم  ناتنانمـشد  تنیط  اب  امـش  تنیط  یلو  میدوبیم ،  يواسم  امـش  ام و  دـشیم  اهر  دوب  هدـش  هتفرگ  هک 

 : دومرف ترضح  ددرگیمزاب ؟  دش  زاغآ  هک  هنوگنامه  هب  ام  رون  تنیط و  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  دیدرکیمن .  یهانگ 
هضرع ادج ؟  نآ  زا  ای  تسا  لصتم  نآ  هب  ایآ  دوشیم  هدنکارپ  دیشروخ  صرق  زا  هک  یعاعـش  نیا  منیبب  وگب  ادخ  هدنب  يا  ادخ ،  هب  يرآ 
صرق هب  عاعـش  نیا  دـنکیم ،  بورغ  دیـشروخ  یتـقو  هک  تسا  نـیا  هـن  رگم  دوـمرف :  تـسا ،  ادـج  نآ  زا  هـکلب  مدرگ  تیادـف  متـشاد : 

ادخ رون  زا  دنروط ،  نیمه  زین  ام  نایعیش  ادخ  هب  دومرف :  يرآ .  مدرک :  ضرع  دوب ؟  هدش  زاغآ  نآ  زا  هک  نانچمه  ددرگیمزاب  دیشروخ 
نامتعافـش مینکیم و  تعافـش  ام  دیوشیم ،  قحلم  ام  هب  تمایق  زور  امـش  مسق  ادخ  هب  و  دندرگیمزاب ،  وا  يوس  هب  و  دناهدش ،  هدـیرفآ 

وا و پچ  تمـس  زا  یـشتآ  هکنیا  رگم  تسین  امـش  زا  کی  چیه  و  دیوشیم ،  هداد  تعافـش  دینکیم و  تعافـش  امـش  دوشیم ،  هتفریذـپ 
نیا رد  هتفگ :  یسلجم  دنکیم .  لخاد  شتآ  هب  ار  شنانمـشد  تشهب و  هب  ار  شناتـسود  سپ  ددرگیم ،  دنلب  وا  تسار  تمـس  زا  یتشهب 

 . تسه يزیگناتفگش  رارسا  نآ  رد  هک  نک  ربدت  لمأت و  ثیدح 

مالسلا هیلع  نامَّزلا  بحاص  جرف  رما  رد  لیجعت   - 22

رما نیا  هک  دوشیم  ببس  ناکما ،  ردق  هب  نآ  طیارش  اب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  تموادم  مامتها و 
نآ ریغ  راحب و  رد  هک  تسا  یثیدح  ینعم  نیا  رب  لیلد  دنک .  عولط  نابات  رهم  نآ  رتشیپ  و  دبای ،  ققحت  رتعیرس  روهظ  ددرگ و  عقاو  رتدوز 

یحو میهاربا  هب  دنوادخ  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ :  هک  هدمآ  هّرقیبا  نب  لضف  زا  یـشاّیع  زا 
نم ایآ  تفگ :  هراس  یلو  تشاذگ ،  نایم  رد  هراس  اب  ار  عوضوم  نیا  ترـضح  نآ  سپ  دـش ،  دـهاوخ  دـلوتم  يدـنزرف  وا  يارب  هک  دومن 

هب لاس  دصراهچ  وا  دالوا  دییاز و  دهاوخ  هراس  هک :  درک  یحو  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ  سپ  متـسه ؟  نزریپ  هکنآ  لاح  دییاز و  مهاوخ 
رب اههجنکش  اهراشف و  هک  یماگنه  سپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ .  باوج  ارم  نخس  هکنیا  رطاخ  هب  دنتفایم  جنر  تمحز و 
زا ار  اهنآ  هک  دومرف  یحو  نوراه  یـسوم و  هب  دنوادخ  دندرک ،  هیرگ  هّجـض و  دنوادخ  هاگرد  هب  زور  لهچ  دیـشک ،  لوط  لیئارـسا  ینب 

اّماَف اّنَع  ُهَّللا  َجَّرََفل  ُْمْتلَعَف  َْول  ُمْتنَا  اذَکه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تشادرب .  اهنآ  زا  ار  لاس  داتفه  دص و  سپ  دنیامن  صالخ  نوعرف 
دیـشابن نینچ  رگا  یلو  داد  دـهاوخ  جَرَف  ام  رب  دـنوادخ  هنیآ  ره  دـیهد  ماجنا  رگا  امـش  نینچمه  ُهاهَْتنُم ؛ یِلا  یهَْتنَی  َْرمألا  َّنِاَف  اُونوُکَت  َْمل  ْذِا 

 - 1 دوشیم :  هدافتـسا  رما  دنچ  فیرـش  ثیدح  نیا  زا  هک  نادـب  رکذـت   ( . 1035 درک (  دـهاوخ  یط  ار  هلحرم  نیرخآ  اـت  رما  نیا  هـتبلا 
 ، دسریم شناگداون  دالوا و  هب  نآ  يازج  تیـصعم -  ای  دشاب  تعاطا  دـنزیم -  رـس  صخـش  زا  هک  یلمع  دالوا  هب  لمع  يازج  ندیـسر 

َناک َو  امَُهلٌْزنَک  ُهَتَْحت  َناک  َو  ِۀنیدَملا  یف  ِنیَمیتَی  ِنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِجلا  اّمأ  َو  هفیرـش « :  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هکنانچ 
رهـش رد  هک  دوب  میتی  هچب  رـسپ  ود  ِنآ  زا  سپ  راوید  اّما  و  1036 ؛ )  امُهَْزنَک ( »  اجِرِخَتـسَی  َو  امُهَّدُشَأ  اُغْلبَی  ْنأ  َکُّبَر  َدارَأَف  ًاحلاص  امُهُوبأ 

ناشجنگ دنسر و  تّوق  هب  ود  نآ  هک  تساوخ  تراگدرورپ  سپ  دوب ،  راکوکین  ناشردپ  و  ناشیا ،  هب  قلعتم  یجنگ  نآ  شریزو  دنتسه ، 
هک تسا  یمیظع  حـلاصم  اـهتمکح و  رطاـخ  هب  نیا  و  دنتـشاد .  هلـصاف  تشپ  تفه  حـلاص  ردـپ  نآ  اـب  میتی  ود  نآ  دومرف :  دـنروآرب .  ار 
 . تسا هدش  نشور  نامیا  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  تایاور  رد  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  یفخم  هدیـشوپ و  ام  رب  اهنآ  زا  يرایـسب 
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 ، هتفرگ ماجنا  وا  هب  تبسن  یلّضفت  هتـشگرب و  وا  دوخ  هب  تقیقح  رد  صخـش  دالوا  هب  اهتمعن  اهریخ و  ندناسر  دیدرت  نودب  دییوگب :  رگا 
تاناویح قلطم  هکلب  ناسنا -  يارب  دالوا  هب  ندـناسر  ریخ  اسب  هچ  هکلب  تسه ،  شدالوا  ناسنا و  نیب  هک  يرهم  تّدوم و  لاـمک  تهج  هب 

 : هدـمآ ربخ  رد  هک  نانچمه  ندرم ،  زا  سپ  ای  دـشاب  وا  یگدـنز  تایح و  نامز  رد  هاوخ  صخـش ،  دوخ  ندـش  مّعنتم  زا  تسا  رتذـیذل  - 
راشف و رد  رگا  و  دـنوشیم ،  لاحـشوخ  دـننیبب ؛ یکین  بوخ و  عضو  رد  ار  اهنآ  رگا  دـنیآیم  ناشدالوا  ندـید  يارب  هک  یناـنمؤم  حاورا 

تّقـشم هب  ندرک و  باذـع  یلو  دراد .  تلـالد  ثحب  دروـم  عوـضوم  رب  هـک  يرگید  تاـیاور  و  دـندرگیم ،  نیگهودـنا  دـننیبب ؛ یتـخس 
و دـنادیم ،  ملظ  ار  نیا  لقع  نآرق .  هن  هدرک و  اضما  ار  نآ  لقع  هن  هدزرـس ،  ناردام  ناردـپ و  زا  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  دـالوا  نتخادـنا 

هانگ راب  ياهدـنرادرب  و  1037 ؛ )  يرُخا ( »  َرْزِو  ٌةَرزاو  ُرَِزت  ـال  َو  هدـمآ « :  زین  دـیجم  نآرق  رد  تسا ،  حـیبق  لـج  زع و  دـنوادخ  رب  مـلظ 
يارب یهاگ  تسا و  نانآ  ياهاطخ  ناهانگ و  هراّفک  یهاگ  تاّیلب  تافآ و  هب  مدرم  ندش  راچد  مییوگیم :  دوشیمن .  لّمحتم  ار  يرگید 

اهتنحم اهتبیـصم و  زا  یـضعب  هب  ار  شناگدـنب  زا  یـضعب  لاعتم  دـنوادخ  تسا  نکمم  سپ  دـشابیم ،  اهباوث  ینوزف  تاـجرد و  نتفر  ـالاب 
تحاران رثأتم و  دسریم  ناشنادنزرف  هب  هک  ییاهتبیـصم  رطاخ  هب  نوچ  دهد ،  رارق  ناردام  ناردپ و  ناهانگ  هراّفک  ار  نیا  دیامن و  باذـع 
اهیتحاران نآ  هب  ایند  رد  نوچ  دنکیم ،  تیانع  ار  اهباوث  اهتمعن و  عاونا  هتـشگ  راچد  اهتبیـصم  نآ  هب  هک  ياهدـنب  نیا  هب  هاگنآ  دـنوشیم ، 

هب ناسحا  یعون  دوخ  هکلب  تسین  نآ  رد  مه  ناسحا  لدـع و  فالخ  چـیه  تسا و  یکین  همانرب  بوخ و  هلدابم  نیا  و  تسا ،  هدـش  ـالتبم 
باحـصا صاوخ  زا  هک  رمع -  نب  لّضفم  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هدومرف  دـنکیم  تلـالد  ینعم  نیا  رب  و  دـشابیم .  ناـسنا 

یضعب ارچ  سپ  تشاد :  هضرع  لّضفم  اهنآ  نادقف  ياهنایز  ناسنا و  ّساوح  عفانم  اهیبوخ و  نایب  زا  سپ  هک  تسا -  ترـضح  نآ  یمارگ 
بیدأت و يارب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـسرب ؟  اـهنآ  هب  يدومرف  هک  ییاـهنایز  نیا  هک  دـنرادن  ار  اـضعا  نیا  زا  یخرب  مدرم  زا 

يارب ار  يدارفا  یهاـگ  نارادـمامز  هک  ناـنچ  دـنریگ ،  دـنپ  وا  ببـس  هب  نارگید  و  دـیآیم ،  شیپ  شیارب  عـضو  نیا  هـک  یـسک  هظعوـم 
حیحـص ار  ناشریبدـت  دـننکیم و  فیرعت  ار  ناـشیأر  هکلب  دـنریگیمن ،  لاکـشا  اـهنآ  رب  ـالقُع ]  ] دـننکیم و بیدأـت  تربـع  تازاـجم و 

ناشگرم زا  سپ  دنروآ ،  ياجب  یهلا  رکش  دننک و  ییابیکش  رگا  دیآیم  شیپ  ناشیارب  روما  نیا  هک  یناسک  يارب  هوالع  هب  دنرامـشیم ، 
رایتخا اـهنآ  هب  رگا  هک  ییاـج  اـت  دـید ،  دـنهاوخ  زیچاـن  کـچوک و  باوث  همه  نآ  لـباقم  رد  ار  اـهیتحاران  نیا  هک  تسه  اـهباوث  ردـقنآ 

 : هک داد  باوج  يرگید  وحن  هب  ناوتیم  و  دندومنیم . . . .  باختنا  ار  نآ  دننک  یگدنز  اهالب  نآ  رد  دـندرگ و  زاب  ایند  هب  هک  دـندادیم 
طورشم ار  اهالب  بئاصم و  نآ  ندش  فرطرب  عفد و  یلو  دسرب ،  ییاهالب  بئاصم و  هدرک  ریدقت  یتمکح  ياضتقم  هب  لج  زع و  دنوادخ 

يراج یهلا  ریدـقت  دـشن  ققحم  طرـش  نآ  نوچ  و  تسا ،  هداد  رارق  اهنآ  دوخ  ای  ناردام  ناردـپ و  زا  یـصاخ  لاـعفا  رودـص  رب  فقوتم  و 
دوش دراو  یلاکـشا  ات  تسین  ناشناردام  ناردـپ و  ياهراک  ببـس  هب  اهنآ  تازاجم  ناونع  هب  تقیقح  رد  اهنآ  يـالتبا  نیارباـنب  ددرگیم . 

2 مدومن .  هدافتسا  دوخ  صاخ  ناتـسود  زا  یکی  زا  ار  هجو  نیا  و  دراد .  دوجو  يرّدقم  رما  ره  رد  هک  تسا  یعقاو  حلاصم  يانبم  رب  هکلب 
زین تایاور  زا  يرایسب  تسا ،  تارّدقم  زا  یضعب  رد  ءادب  عوقو  دوشیم :  هدافتـسا  ثحب  دروم  ثیدح  زا  هک  یبلطم  نیمود  ءادب  هلأسم  - 
هتبلا دنسانشیم ،  ءادب )  هب  داقتعا  ناونع = (  نیا  هب  ار  اهنآ  نیفلاخم  هک  تسا  هّیماما  بهذم  تایرورض  زا  هکلب  دراد  تلالد  هلأسم  نیا  رب 

نانخـس رابخا و  زا  هدافتـسا  ساسا  رب  ار  بلطم  نیا  هصالخ  روط  هب  اذـل  تسا  جراخ  باتک  ثحب  ّلـحم  زا  بلطم  نیا  لیـصفت  حیرـشت و 
 . دیامن رّدقم  ار  نآ  فالخ  سپـس  و  دنک ،  ریدقت  ار  يزیچ  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  نآ  ءادـب  زا  روظنم  مییوگیم :  میروآیم :  املع 

نآرق و تایآ  تلالد  تهج  هب  و  دـنوادخ ،  تردـق  ماود  مومع و  رطاخ  هب  تسا ،  هدـش  عقاو  لـقن  تهج  زا  نکمم و  لـقع  رظن  زا  نیا  و 
زع و دـنوادخ  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  رما  نیا  ناشنامگ  هب  هکنیا :  دـناهدرک  راکنا  ار  نآ  نیفلاـخم  هکنیا  ّتلع  و  نآ ،  رب  هرتاوتم  ثیداـحا 

هنالهاج رادنپ  نیا  زا  رترب  یـسب  دنوادخ  ًاریبَک ؛ ًاّولُع  َِکلَذ  ْنَع  ُهَّللا  َیلاعَت  لفاغ ،  نآ  تحلـصم  زا  دـشاب و  لهاج  مّود  رما  هب  تبـسن  لج 
يارب يزیچ  چیه  رد  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  یحیحـص  ثیدح  رد  ناشنامگ  نیا  ّدر  رد  اذـل  تسا . 

یفاـک و لوصا  رد  يددـعتم  راـبخا  ینعم  نیمه  هب  تسا و  هدوب  وا  ملع  رد  دوـشب ،  ادـب  هکنآ  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دوـشیمن  ادـب  دـنوادخ 
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هکنیا درادرب  اهمهف  يور  زا  ار  رادنپ  ياههدرپ  هک  ياهنوگ  هب  بلطم  قیقحت  و   ( . 1038 تسا (  هدمآ  اهنیا  ریغ  راحب و  قودص و  دیحوت 
ظاـحل زا  نآ -  نتفاـی  ققحت  هک  تسا  يزیچ  موتحم  فوقوم ،  موـتحم و  تسا :  مسق  ود  رب  روـما  هدـش ،  دراو  راـبخا  رد  هک  يروـط  هب  : 

زا روظنم  و  تسا ،  هتـشون  اـضق  ملق  هب  هدومن و  متح  اـضما و  ار  نآ  دـنوادخ  هکلب  دـشابن ،  يزیچ  هب  هتـسباو  فقوتم و  مدـع -  اـی  دوـجو 
هنوگ ود  رب  زین  فوقوم  دـشاب .  يزیچ  ءافتنا  اـی  لوصح  رب  فقوتم  طوبرم و  یهلا  ملع  رد  اـهنآ  مدـع  اـی  دوجو  هک  تسا  يروما  فوقوم 

 : مود هنوگ  دـشاب .  هدرک  نایب  ار  شندوب  فوقوم  دوخ  ياـیلوا  اـی  ناگتـشرف  اـی  ناربمغیپ  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  لوا :  هنوگ  تسا : 
ییادـب دـشابیم .  فوقوم  لج  زع و  دـنوادخ  ملع  رد  هک  یتروص  رد  تسا  موتحم  اهنآ  رظن  هب  هکلب  دـشاب ،  هدرکن  نایب  اهنآ  يارب  هکنآ 

و لوا ،  مسق  هن  تسا  هنوگ  ود  نیمه  هب  طوبرم  دراد ،  تلالد  نآ  رب  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  زا  هدش  لقن  تایاور  میدقتعم و  نآ  هب  ام  هک 
مدآ نالف  هک  دیامرف  رّدقم  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  بلطم  نیا  لاثم  تسین .  دنوادخ  يارب  یلهج  مزلتـسم  دـینیبیم  هک  روطنامه 
نیا رمع  دنوادخ  اجنیا  رد  دنک ،  رمع  لاس  یـس  دروآ  ياجب  محر  هلـص  رگا  یلو  درواین ،  ياجب  محر  هلـص  رگا  دنامب  هدـنز  لاس  تسیب 
ندش دایز  سپ  دوشیم .  هدوزفا  شرمع  هب  لاس  هد  دیامن  لمع  دشاب  هداد  رارق  هک  یطرـش  هب  رگا  هدومرف و  ریدقت  لاس  تسیب  ار  صخش 

رب ندرک  فقوتم  نیا  رد  یلو  تسنادیم ،  ار  نیا  لزا  زا  مه  لاعتم  دـنوادخ  و  تسا ،  لاـس -  تسیب  ینعی  رّدـقم -  نآ  رد  ءادـب  لاـس  هد 
هدش قّقحم  شطرـش  هک  دوشیم  رهاظ  یماگنه  هدوب -  یطرـش  هب  طوبرم  هک  یهلا -  رّدقم  و  تسه .  ياهدـنزرا  ياهتمکح  صاخ  طرش 
اهنآ زا  ياهتـسد  هک :  دـش  مولعم  رابخا  فلتخم  ياههتـسد  نیب  عمج  هوحن  نایب  نیا  اب  و  تسا .  هدوب  یفخم  ام  رب  ًالبق  هک  یلاح  رد  دـشاب 

 : تفگ هک  هدمآ  راسی  نب  لیـضف  زا  یفاک  لوصا  رد  هکنانچ  دوشیمن ،  عقاو  هدیـسر  ناربمغیپ  هب  نآ  ملع  هچنآ  رد  ءادب  هک  دراد  تلالد 
زا ار  قولخم  زا  يدحا  هک  تسا  نوزخم  دنوادخ  دزن  یملع  تسا ،  هنوگ  ود  رب  ملع  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  مدینش 

عقاو هدومرف  میلعت  شناربـمغیپ  هکئـالم و  هب  هچنآ  سپ  هدوـمرف ،  میلعت  شناربـمغیپ  ناگتـشرف و  هب  ار  رگید  یملع  و  هتخاـسن ،  عـلّطم  نآ 
شیپ دـهاوخیم  هچنآ  تسا  نوزخم  شدوخ  دزن  هک  یملع  نآ  و  دـیامنیمن ،  بیذـکت  ار  شناربـمغیپ  ناگتـشرف و  دوـخ و  و  دوـشیم ، 

هب نآ  ملع  هچنآ  رد  ءادب  عوقو  رب  رگید  ياهتـسد  و   ( . 1039 دنکیم (  تباث  دهاوخب  هچنآ  دزادنایم و  ریخأت  دـهاوخب  هچنآ  دروآیم و 
یلو دندربیم  شرهوش  هناخ  هب  هک  یسورع  ندرم  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  نداد  ربخ  دننام  دراد  تلالد  مه  هدیـسر  ناگتـشرف  ناربمغیپ و 

 ، زور تفه  زا  سپ  دوب  هتسشن  وا  دزن  هک  یناوج  گرم  هب  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  توملا  کلم  نداد  ربخ  و  دش ،  رهاظ  نآ  فالخ  درمن و 
دنوادـخ نداد  ربخ  و  درک ،  محر  ار  وا  مالـسلا  هیلع  دوواد  هکنیا  رطاخ  هب  تخادـنا  ریخأت  هب  ار  شگرم  لاـس  یـس  دـنوادخ  درمن و  یلو 

هیلع سنوی  هب  لج  زع و  دنوادخ  نداد  ربخ  و  نآ ،  نداتفا  ریخأت  سپس  ار ،  شموق  تکاله  راب  دنچ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  لاعتم 
زا هتسد  ود  نیا  نیب  عمج  هجو  اهنیا .  ریغ  و  تفریذپ ،  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  سپس  دش ،  دنهاوخ  كاله  شموق  نّیعم  زور  رد  هک  مالـسلا 
هک دهد  ربخ  وا  هب  دزاس و  علطم  يرما  ندش  عقاو  زا  ار  شربمغیپ  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  نآ  قباس  تیاور  رد  روظنم  هکنیا :  تایاور 

دراو هجرف  هَّللا  لجع  مئاق  ترـضح  مایق  زا  شیپ  هَّللا  هنعل  ینایفـس  جورخ  هرابرد  هک  يرابخا  لثم  تسا ،  رییغت  لـباق  ریغ  یمتح و  رما  نیا 
موتحم هک  دـنکن  نایب  وا  يارب  اّما  دزاس ،  ربخ  اب  يرما  زا  ًالثم  ار  شربماـیپ  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نآ  مود  هتـسد  زا  دارم  و  تسا .  هدـش 

عقاو ءادب  نآ  رد  تسا  نکمم  سپ  هدـشن ،  نایب  نآ  ندوب  فوقوم  نوچ  دـشاب ،  موتحم  هک  تسا  نآ  رما  نیا  رهاظ  هک  فوقوم ،  ای  تسا 
نیا و  تسا ،  نوزخم  شدوخ  دزن  هکلب  هدومنن ،  نایب  ربمغیپ  يارب  ار  نآ  هک  تسا  فقوتم  يرما  رب  لج  زع و  دـنوادخ  دزن  هک  اریز  ددرگ 

ود رد  زین ،  هللا  همحر  یسلجم  و  هدرک ،  عمج  ار  رابخا  نآ  نیب  هجو  نیا  هب  هللا  همحر  یسوط  خیـش  تسین .  مه  یبیذکت  ای  غورد  مزلتـسم 
تلالد هدـش  دای  عمج  رب  مه  تیاور  دـنچ  میوگیم :  تسا .  هتـسناد  عقاو  هب  کیدزن  ار  رظن  نیمه  راونـالا  راـحب  لوقعلا و  ةآرم  شباـتک 

دوب و دـهاوخ  هچنآ  زا  دوبن  ادـخ  باتک  رد  هیآ  کی  رگا  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  جاجتحإلا  رد  هلمج :  زا  دراد 
؛ )  1040 ِباتِکلا ( »  ُُّما  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءآشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  تسا « :  نیا  هیآ  نآ  مدادیم  ربخ  ار  امـش  تمایق  زور  اـت  تسا  یندـش  هچنآ 

زا يرگید  تیاور  رد  ظوـفحم . ] حوـل   ] باـتک لـصا  تسا  وا  دزن  دـنکیم و  تاـبثا  دـهاوخ  ار  هچنآ  وـحم و  دـهاوخ  ار  هـچنآ  دـنوادخ 
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نب یلع  یلع و  نب  نیـسح  نیـسحلا و  نب  یلع  و  رقاب )  رفعجوبا (  و  قداـص )  هَّللادـبعوبا (  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
 : » میدادیم ربخ  ار  امـش  دوب  دهاوخ  تمایق  ییاپرب  زور  ات  هچنآ  هب  دوبن  ادخ  باتک  رد  هیآ  کی  رگا  دـناهتفگ :  مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا 

ياهتـسد هک  دوشیم  مولعم  زین  راـبخا  زا  رگید  هتـسد  ود  نیب  عـمج  هوـحن  ناـیب  نیا  اـب  و   ( . 1041 ُتـِْبُثی ( » . . .  َو  ُءآـشَی  اـم  ُهَّللا  اوُـحْمَی 
مدینـش تفگ :  هک  هدـمآ  لیـضف  زا  یـشاّیع  زا  راحب  رد  هک  روطناـمه  میتفگ -  هکناـنچ  دوشیمن -  عقاو  موتحم  رما  رد  ءادـب  دـیوگیم : 

تسه يروما  روما  هلمج  زا  و  دمآ ،  دهاوخ  ریزگان  هک  تسا  یمتح  يروما  روما ،  هلمج  زا  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح 
تبث دـهاوخیم  هچنآ  دـنکیم و  وحم  دـهاوخب  ار  هچنآ  و  دزادـنایم ،  ولج  دـهاوخیم  ار  اهنآ  زا  هچنآ  تسا ،  فوقوم  دـنوادخ  دزن  هک 

ار شدوخ  هن  تسا ،  یندش  دناهدروآ  ربخ  ناربمایپ  هک  ار  هچنآ  اّما  و  تسا ،  هتخاسن  علطم  فوقوم -  ینعی  نآ -  زا  ار  يدحا  دـیامنیم ، 
 ، ددرگیم عقاو  ءادـب  زین  موتحم  رد  هک  دـنکیم  تلـالد  رگید  هتـسد  و   ( . 1042 ار (  شناگتـشرف  هن  شربمغیپ و  هن  دـنکیم و  بیذـکت 

ترـضح تمدـخ  رد  تفگ :  هک  هدروآ  يرفعج  مساـق  نب  دوواد  مشاـهوبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  یناـمعن  خیـش  تبیغ  رد  هـک  یثیدـح  دـننام 
 ، تسا موتحم  زا  وا  رما  هک  تسا  تیاور  رد  هکنیا  دمآ و  نایم  هب  ینایفس  زا  نخس  میدوب ،  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا 

سپ میدرک :  ضرع  يرآ ،  دومرف :  دوشیم ؟  ءادب  موتحم  رما  رد  دنوادخ  يارب  ایآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  ترـضح  هب  نم 
يراک شاهدـعو  فالخ  رب  دـنوادخ  تسا و  داعیم  زا  مئاق  دومرف :  دوش ،  لصاح  ءادـب  دـنوادخ  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  رد  میـسرتیم 

نداد رییغت  سپ  هداد ،  ربخ  ار  نآ  ندوب  یمتح  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يروما  هب  رظان  لوا  هتـسد  هکنیا  عمج  هجو   ( . 1043 دنکیمن ( 
ندوب فوقوم  ای  ندوب  یمتح  دـنوادخ  هک  تسا  يروما  هب  رظان  مود  هتـسد  و  دـشابیم .  شناربمایپ  ناگتـشرف و  شدوخ و  بیذـکت  اهنآ 

 ، دراد نآ  ندوب  یمتح  رد  روهظ  تسا  فوقوم  هکنیا  نایب  نودب  يزیچ  هب  نداد  ربخ  نوچ  یلو  دراد ،  ّتیـشم  تسا و  هدادن  ربخ  ار  اهنآ 
ار ءادب  ندشن  عقاو  ّتلع  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  تسه ،  ینعم  نیا  هب  مه  ياهراشا  ثیدـح  نیا  رد  و  تسا .  هدـش  ریبعت  موتحم  هب  اهنآ  زا 

موتحم زا  دارم  هکنیا :  هصالخ  دنکیمن .  يراک  شاهدعو  فالخ  رب  دنوادخ  تسا و  داعیم  زا  مئاق  دومرف :  نینچ  مالسلا  هیلع  مئاق  رما  رد 
درادن يررـض  نآ  نداد  رییغت  سپ  هدشن  نایب  يزیچ  رب  شندوب  فقوتم  نوچ  دشاب  یمتح  رابخا  رهاظ  بسح  هب  هک  تسا  نآ  ربخ  نیا  رد 

هک اریز  درادن ،  یلیدبت  رییغت و  نیا  هدـش و  حیرـصت  شندوب  یمتح  هک  تسا  نآ  دوشیمن ،  عقاو  ءادـب  نآ  رد  هک  یموتحم  زا  روظنم  و  ، 
هیلع نامزلا  بحاص  میالوم  تکرب  هب  ناحبـس  دنوادخ  ار  بلطم  نیا  و  تسا .  دنوادخ  ناگتـشرف  ناربمغیپ و  دوخ و  بیذـکت  نآ  لیدـبت 

هک يرگید  رابخا  ربخ و  نیا  نیب  نیثّدـحم  زا  یکی  و  دـشاب .  هتفگ  ار  هتکن  نیا  نم  زا  شیپ  یـسک  ماهدـیدن  دومرف و  ماهلا  نم  هب  مالـسلا 
هک تسا  نآ  رتـهب  تسین ،  لاکـشا  زا  یلاـخ  نم  رظن  هب  هک  هدرک  عمج  يرگید  هوحن  دوشیمن ،  عقاو  موتحم  رد  ءادـب  دـنکیم :  تلـالد 

رتیلاع ار  شماقم  دـنوادخ  هک  روبزم -  ثّدـحم  میامن :  نایب  هدیـسر  رـصاق  رظن  هب  هک  یتالاکـشا  سپـس  مینک  لـقن  ار  يو  نخـس  ماـمت 
يدـهملا یلع  نب  نسحلا  نب  ۀّـجح  ترـضح  جورخ  روهظ و  ریغ  هتفگ :  نینچ  بقاـثلا  مجنلا  شباـتک  مهدزاـی  باـب  رخاوا  رد  دـنادرگ - 

دهاوخن وا  رد  یْفلُخ  لیدبت و  دش و  دـهاوخ  هک  درذـگیم -  يزیچ  لاس و  لهچ  رازه و  شفیرـش  رمع  زا  لاح  هک  هیلع - ،  هَّللا  تاولص 
زیچ هب  لیوأت  ریخأت و  میدـقت و  لیدـبت و  رییغت و  لباق  همه  نآ ،  نراقم  روهظ و  زا  شیپ  تامالع  تاـیآ و  زا  هدیـسر  هچنآ  یقباـم  دـش ، 

موتحم زا  دارم  ًارهاظ  هچ  هدش ،  رکذ  موتحم  رامـش  رد  هک  اهنآ  یتح  تسه ،  دشاب  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  زا  هک  رگید 
 ( : ملعی هَّللا  و  دارم (  هکلب  دـیایب ،  وحن  ناـمه  هب  دـندومرف  هک  ار  ناـمه  رهاـظ  و  دـشابن ،  رییغت  لـباق  چـیه  هک  تسا  نآ  هن  راـبخا  نآ  رد 
خیش هچنآ  تسا :  لاقم  نیا  دیؤم  و  دشاب ،  هتشادن  نآ  دوجو  ياحنا  زا  ياهلحرم  رد  رییغت  اب  یتافانم  هک  نآ ،  رد  دیکأت  زا  تسا  ياهبترم 

تسا هدروآ  ار  هدش  دای  تیاور  همجرت  سپس   ( . . . - 1044 هدرک (  تیاور  يرفعج  مساق  نب  دوواد  مشاهیبا  زا  دوخ  تبیغ  رد  ینامعن 
تـسا رییغت  لباق  روهظ  مئالع  مامت  هکنیا  هب  ندرک  مزج  هکنیا  لّوا :  تسا :  هشقانم  ثحب و  لباق  تهج  دنچ  زا  نخـس  نیا  میوگیم :  - . 

هلمج زا  دراد ،  تافانم  تسین ؛ نآ  رد  یلیدبت  رییغت و  هک  تسا  موتحم  اهنآ  زا  یـضعب  دنراد  حیرـصت  هک  يرتاوتم  هکلب  رایـسب  تایاور  اب 
هیلع مئاق  رکذ  سپ  مدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  دزن  تفگ :  هک  هدروآ  نیَعأ  نب  کلملادـبع  زا  ینامعن  هکنآ :  تاـیاور  نیا 
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ادخ هب  ریخ ،  دومرف :  دشابن .  مه  ینایفس  دوش و  عقاو  يدوز  هب  رما  نیا  هک  مراودیما  مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دمآ ،  نایم  هب  مالسلا 
مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  نَیعأ  نب  نارْمُح  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  زین  و   ( . 1045 دوشب (  دیاب  ریزگان  هک  تسا  موتحم  زا  نیا 

ود اـهنیا  دومرف :  وا .  دزن  هدـش  هدرب  ماـن  یلجا  درک و  ریدـقت  یلجا  1046 ؛ )  ُهَْدنِع ( »  ًیّمـسم  ٌلَجأ  َو  ًالجأ  یـضَق  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد 
تسا نآ  دومرف :  تسیچ ؟  موتحم  تشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب  نارمح  تسا .  فوقوم  رگید  لجأ  و  موتحم ،  لجأ  کی  دنتـسه  لجأ 

نم تفگ :  نارمُح  تسه .  ّتیـشم  نآ  رد  ار  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوـمرف :  تسیچ ؟  فوـقوم  درک :  ضرع  دوـشیمن .  نآ  زا  ریغ  هـک 
راسی نب  لیضف  زا  و   ( . 1047 تسا (  موتحم  زا  نیا  ادخ  هب  ریخ ،  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دشاب ،  فوقوم  زا  ینایفس  لجأ  مراودیما 

موتحم روما  زا  ینایفس  هتبلا  و  موتحم ،  يروما  تسه و  فوقوم  يروما  هک  قیقحت  هب  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا 
 ، ینایفس دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  هدروآ  غئاص  داّلخ  زا  دوخ  دنس  هب  نینچمه   ( . 1048 دیایب (  دیاب  ریزگان  هک  تسا 

ضرع مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ  یلامث  هزمحوبا  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  رد  قودص  و  دمآ .  دهاوخ  ریزگان 
؟  تسا موتحم  زا  مدرک :  ضرع  يرآ .  دومرف :  تسا .  موتحم  زا  ینایفـس  جورخ  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  مدرک : 

تسا موتحم  زا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  جورخ  تسا و  موتحم  زا  زین  هّیکز  سفن  لتق  تسا و  موتحم  زا  سابعلا  ینب  فالتخا  و  يرآ ،  دومرف : 
امهیلع رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  هب  تفگ :  هک  تسا  طابسا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  دانـسالا  برق  زا  راحب  رد  و   ( . . . 1049 ) 
امهیلع نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هک  تفگ  میارب  یمع  دیز  زا  هریغملا  نب  یلع  زا  نومیم  نب  ۀبلعث  موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  مالـسلا 

مئاق دومرف :  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  درک .  دـهاوخ  مایق  مدرم  قوقح  لماک  يادا  يارب  اهلاس  زا  یکی  رد  اـم  مئاـق  تسا :  هدومرف  مالـسلا 
ضرع ینایفـس .  ندوب  اب  زج  دوب  دهاوخن  مئاق  و  تسا ،  دنوادخ  زا  یمتح  مالـسلا  هیلع  مئاق  رما  هک  یتسرد  هب  دنک ؟  مایق  ینایفـس  نودب 

؟  دـسریم تموکح  هب  نم  رمع  نارود  رد  اـیآ  متفگ :  دـهاوخ ؛ ادـخ  هچ  ره  دوـمرف :  تسا ؟  لاـس  نیا  رد  سپ  موـش ،  تیادـف  مدرک : 
تفگ هک  هدروآ  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  تبیغ  زا  راحب  رد  زین  و   ( . 1050 دهد (  ماجنا  دهاوخ  هچ  ره  ادخ  دومرف : 
کی لمح  رادقم  هب  دوشیم ،  ّطلسم  هناگجنپ  قطانم  رب  هکنآ  زا  سپ  ینایفـس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  مدینـش  : 

 ) تسا موتحم  زا  وا  يارجام  و  درک ،  دـهاوخ  تموکح  رتش  کـی  لـمح  رادـقم  هب  هَّللا »  ُرِفْغَتْـسَا  دومرف « :  سپـس  دـنک ،  يرادـمامز  نز 
تسین اهنآ  رد  یلیدبت  رییغت و  هک  تسا  موتحم  روهظ  مئالع  زا  رگید  یضعب  ینایفس و  هکنیا  هب  دراد  حیرـصت  هک  رگید  رابخا  و   ( . 1051
لباقم رد  داهتجا  تایاور ،  نآ  ندرک  لیوأت  ای  تسا و  لیدـبت  رییغت و  لباق  هدـش  تیاور  هک  ییاهتمالع  مامت  هکنیا  هب  ندرک  مکح  سپ  . 

رارق زا  روظنم  ضرغ و  هک  اریز  دشابیم ،  لاحم  لاعتم  دنوادخ  رب  نآ  و  تسا ،  ضرغ  ضقن  مزلتسم  مئالع  مامت  رییغت  مود :  تسا .  ّصن 
دنک تماما  ياعدا  غورد  هب  هک  یـسک  ره  زا  و  دنـسانشب ،  ار  دوخ  بیاغ  ماما  اـهنآ  هلیـسو  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  اـههناشن  مئـالع و  نداد 

رب نیا  و  دیآیم ،  مزال  ضرغ  ضقن  ددرگن  راکشآ  مدرم  يارب  اهنآ  زا  کی  چیه  و  دنک ،  رییغت  اههناشن  مامت  هاگره  سپ  دنیامنن ،  يوریپ 
زا ییالقع  ضرغ  هکنیا  رب  هفاضا  تسا -  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  نتخانـش  يارب  مئالع  نداد  رارق  هکنیا  رب  لـیلد  و  تسا .  لاـحم  دـنوادخ 

نکاس هک :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هلمج :  زا  تسا  يرایـسب  رابخا  دوشیم -  وغل  مئالع  بصن  هنرگ  تسا و  نیمه  مئالع  بصن 
قداص هَّللادبعیبا (  ترضح  روظنم  هک :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هدومرف  و   ( . 1052 دنتسه (  مارآ  نیمز  نامسآ و  هک  یتقو  ات  دیشاب 

 ) ینایفس رکشل  ندرب  ورف  زا  ینعی  تسا  نکاس  نیمز  ات  و  وت ،  بحاص  مان  هب  ندرک  ادن  زا  ینعی  تسا  نکاس  نامسآ  ات  هک  مالسلا )  هیلع 
راحب و نیدـلا و  لامک  ینامعن و  تبیغ  رد  تایاور  و  تسا ،  بلطم  ندـش  ینالوط  بجوم  اـهنآ  رکذ  هک  يرگید  راـبخا  و . . .   ( . 1053

 - تسا مدرم  نتخادـنا  هابتـشا  هب  یهارمگ و  ببـس  هدـش  حیرـصت  اـهنآ  ندوب  یمتح  هک  ییاـهتمالع  رییغت  موس :  تسا .  هدـمآ  اـهنیا  ریغ 
زا ناوتیم  دییوگب :  رگا  دناهدش .  هداد  رارق  مالسلا  هیلع  مئاق  تخانـش  يارب  ییاههناشن  اهنیا  هک  یتسناد  هک  اریز  تسین -  یفخم  هکنانچ 

هکنآ لاح  دشاب و  اههناشن  نیمه  رد  رـصحنم  مالـسلا  هیلع  ماما  تخانـش  هار  هک  تسا  یتقو  رد  یهارمگ  هکنیا  هب  داد  باوج  لاکـشا  نیا 
ار ترـضح  نآ  دوـشیمن  رداـص  ماـما  زا  زج  هک  یلیـالد  تازجعم و  ندـید  یـصخش و  ياـههناشن  ندـید  اـب  ناوـتیم  هکلب  تسین  نینچ 
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ترـضح مدینـش  تفگ :  هک  هدـمآ  رمع  نب  لّـضفم  زا  دوـخ  دنـس  هب  یفاـک  لوـصا  رد  هک  تـسا  یتـیاور  ینعم  نـیا  دـیؤم  و  تخاـنش ، 
يرگید رد  و  ددرگیمرب ،  شنادـناخ  هب  یکی  رد  هک  تسه  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا 

ار نآ  یسک  رگا  دومرف :  مینک ؟  راکچ  دش  نینچ  رگا  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  يوار  تفر .  نابایب  مادک  رد  دش ،  كاله  دوشیم :  هتفگ 
ار نآ  یسک  رگا  هک :  هدرک  تیاور  نینچ  ینامعن  خیـش  و   ( . 1054 دهد (  باوج  دیاب  یسک  نانچ  هک  دیـسرپب  ییاهزیچ  وا  زا  درک  اعدا 

دای هنوگ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تخانش  مییوگیم :   ( . 1055 دهد (  باوج  تسیابیم  وا  لثم  هک  دیـسرپب  وا  زا  مهم  روما  نآ  زا  درک  اعدا 
هب رایـسب  تایاور  زا  هکنیا  اب  دنتـسه -  رود  ياهرهـش  رد  هک  یناسک  نانز و  زا  يرایـسب  دننام  تسین -  رّـسیم  ناهج  لها  همه  يارب  هدـش 

دزاس راکشآ  رهاظ و  ملاع  لها  همه  يارب  ار  اهنآ  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  تسا  يروما  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هلأسم  هک  دیآیم  تسد 
مدرم زا  يرایـسب  رب  دشابن ،  ددرگ  راکـشآ  ناهج  مدرم  مامت  رب  هک  ماع  ياههناشن  زا  یـضعب  رگا  و  دنامن ،  ربخیب  یـسک  هک  يروط  هب  ، 

ناشندوب موتحم  هک  ییاهتمالع  ندـش  یفتنم  اـی  رییغت و  مراـهچ :  دـندرگ .  علّطم  يوحن  هب  هک  دـیدم  یتدـم  زا  سپ  رگم  دـنامیم  یفخم 
و دوب -  هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  دنک -  بیذکت  ار  شئایلوا  ناربمغیپ و  ناگتشرف و  دوخ و  دنوادخ  هک  تسا  نآ  مزلتسم  هدش ؛ حیرـصت 

نیمه زین  اهنآ  لیوأت  رد  دیآیم  مزال  ضرغ  ضقن  هک  میتفگ  هیمتح  مئالع  رییغت  دروم  رد  هچنآ  مجنپ :  تسین .  هدیشوپ  یسک  رب  نآ  حبق 
علطم نآ  رب  دارفا  همه  هک  يراکـشآ  ياـههناشن  ندومن  بصن  اـب  ماـما -  تفرعم  ینعی  دوـصقم -  کـش ،  نودـب  نوـچ  تسه ،  روذـحم 

كاله نتسناد  صیخشت و  اب  دوشیم  كاله  هک  ره  ات  هدش (  نایب  هک  دوش  رهاظ  روطنامه  اههناشن  نآ  هکنیا  و  دوشیم ،  لصاح  دندرگ 
نآ زا  يزیچ  نابز  لها  هک  دـشاب  يروط  رگا  تمـالع  ناـیب  سپ   ( . 1056 ددرگ ( )  هدـنز  هنّیب  يور  زا  دوـشیم  هدـنز  هک  ره  و  ددرگ ، 

تـسا يروما  زا  هکلب  تسین ،  يزیچ  اهنآ  یهارمگ  مدرم و  نتخادـنا  لهج  هب  زج  ددرگ  هدارا  تسا  نآ  رهاظ  هچنآ  زا  ریغ  هاگنآ  دـنمهفب 
طرش هب  یلو  دنک  هدارا  دوشیم  هدیمهف  ظفل  رهاظ  زا  هچنآ  زا  ریغ  ملکتم  هک  تسا  نکمم  هتبلا  درامشیم .  حیبق  تشز و  ار  نآ  لقع  هک 

نیب یلو  دـنیامنن .  یلمأت  هنیرق  نآ  زا  شروظنم  ندـیمهف  رد  هک  دروایب  یحـضاو  هنیرق  ای  دـیامن ،  نایب  ار  شروظنم  نیبطاـخم  يارب  هکنیا 
ندوبن هب  هجوت  اب  هدیدرگ  حیرـصت  ناشندوب  یمتح  هک  ییاهنآ  یتح  هدش -  تیاور  هک  يروهظ  مئالع  مامت  ندرک  لمح  نیب  ینعم و  نیا 

! تسا نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  ناشندومن ،  لیوأت  لوبق  رب  اهنیا  ندرک  لمح  اهنآ -  رهاظ  فالخ  رب  يراکـشآ  هنیرق  اـی  نشور  تلـالد 
مالـسلا مهیلع  همئا  زا  هچنآ  هک  تسا ،  نادیم  نیرتعیـسو  هژوس و  نیرتهب  ناگدننک  هارمگ  لالـض و  لها  يارب  دوشب  زاب  رد  نیا  رگا  هکلب 

 : مشـش درادب .  ظوفحم  اهـشزغل  مامت  زا  ار  نینمؤم  همه  ام و  دـنوادخ  دـنربب ،  لیوأت  دـهاوخب  ناشلد  هک  يوحن  ره  هب  هدیـسر  مئالع  رد 
هدمآ مرتحم  ملاع  نیا  نانخس  رد  هک  روطنآ  ندومن  فرـصنم  شیقیقح  يانعم  زا  ار  نآ  دراد و  دیکأت  یعون  هچنآ  رب  موتحم  ندرک  لمح 

هک یـسک  ادابم  ات  مدیـشک  شیپ  ار  ثحبم  نیا  رطاخ  نیدب  و  دومنیم .  نایب  تشاد  يدهاش  رگا  نوچ  درادـن ،  يدـّیؤم  دـهاش و  چـیه  ، 
ثیدح زا  تسا  ریخأت  میدـقت و  لباق  روهظ   - 3 تسا .  اهماگ  یگدنزغل  ّلحم  اجنیا  هک  اریز  دتفیب  ههبـش  رد  دـنکیم  هعلاطم  ار  ام  باتک 

هک تسا  ریخأت  میدقت و  لباق  هک  تسا  يروما  زا  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  ام  يالوم  روهظ  هک :  دوشیم  هدافتسا  هدش  دای 
مامتها دزاسیم :  مهارف  ار  شنداتفا  ولج  هنیمز  هک  یبابـسا  هلمج  زا  و  دوشیم .  عقاو  رترید  ای  رتدوز  تاهج ،  لـلع و  زا  یـضعب  ببـس  هب 

و میدرک .  نایب  باتک  مراهچ  شخب  زا  نیغ  فرح  رد  ار  ینعم  نیا  لیالد  زا  یتمـسق  و  تسا ،  جرف  روهظ و  لیجعت  يارب  اعد  رد  نینمؤم 
بجعت دتفایم  شیپ  جرف  روهظ و  اعد  رد  مامتها  ببـس  هب  هکنیا  زا  و  دـنک ،  داعبتـسا  هراب  نیا  رد  تسین  لیـصحت  لها  هک  یـسک  اسب  هچ 

يارب ناکم  نامز و  ره  رد  نامیا  لها  نوچ  دـشیم  عقاو  جرف  نونک  ات  تسیاـبیم  دوب  نینچ  رگا  هک  دـسرب  شرظن  هب  روط  نیا  و  دـیامن . 
هک تسین  دیعب  چیه  هک  اریز  تسا ،  ینهذ  دنک  صخش  راتفگ  و  تسا ،  يدنسپان  داعبتـسا  نیا  یلو  دننکیم .  هدرک و  اعد  رایـسب  رما  نیا 
هب رتکیدزن  تقو  رد  ترـضح  نآ  روهظ  و  تسا ،  يرگید  زا  رتکیدزن  یکی  هک  دشاب  تقو  ود  دـنوادخ  ملع  رد  ترـضح  نآ  روهظ  يارب 

بقع ولج و  ّتیلباق  هک  تسا  هّیئادب  روما  زا  ترضح  نآ  روهظ  هکنیا  ینعم  تسا  نیا  و  دشاب ،  هتـشاد  یگتـسب  اعد  رما  رد  نینمؤم  مامتها 
نآ هکنیا  و  تسین ،  هدیـشوپ  نارگـشهوژپ  رب  تسه  عوضوم  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  یتاـیاور  تلـالد  و  دراد ،  ار  ندـش 
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ناکما زین  و  دراد ،  تلالد  نآ  رب  نآرق  حیرـص  نوچ  تسا ،  دودرم  لیلد  قبط  اعد  ریثأت  راکنا  نیارباـنب  هدیـسرن ،  نونک  اـت  رتکیدزن  تقو 
 . دیآیم تسد  هب  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  زا  هک  یثیداحا  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  روهظ  ندش  رتکیدزن 

نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولص  ناماما  ناربمغیپ و  زا  يوریپ   - 23

مهیلع هَّللا  تاولـص  ناماما  مرکا و  ربمغیپ  هب  نتـسج  یّـسأت  هجرف ،  هَّللا  لجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  ام  بیاغ  يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد 
اجنیا رد  دوشیم .  نشور  بلطم  نیا  دـمآ ،  دـهاوخ  رابخا  زا  یلاعت -  هَّللا  ءاش  نا  متفه -  مشـش و  شخب  رد  هچنآ  اب  دـشابیم ،  نیعمجا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  نایبظ  نب  سنوی  زا  دوخ  دنـس  هب  هبیغلا  باتک  رد  ینامعن  خیـش  مینکیم :  افتکا  ثیدح  کی  هب  طقف 
يور هتشرف  نآ  تشگ  علاط  رجف  یتقو  دتسرفیم ،  ایند  نامسآ  هب  ار  ياهتشرف  لاعتم  راگدرورپ  دوش  هعمج  بش  نوچ  دومرف :  هک  هدروآ 

اهنآ رب  هک  دوشیم  بصن  رون  زا  ییاهربنم  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  دمحم و  يارب  و  دنیـشنیم ،  رومعملا  تیب  زارفرب  شرع 
هب دیشروخ  هک  یماگنه  دوشیم ،  هدوشگ  نامسآ  ياهرد  و  دندرگیم ،  عمج  اهنآ  يارب  نینمؤم  ناربمایپ و  ناگتشرف و  و  دنوریم ،  الاب 

نک و افو  ياهدروآ  ار  نآ  دوخ  باتک  رد  هک  ار  تاهدعو  اراگدرورپ  دیوگیم :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دسریم  لاوز  تقو 
َّنَنِکَُمیل َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتـسا  امَک  ِضْرَـألا  یف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  تاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  مکنِم  اُونمآ  َنیذَّلا  ُهَّللاَدَـعَو  تسا « :  هیآ  نیا  نآ 

حلاص لمع  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  1057 ؛ )  ًانمَأ ( »  ْمِِهفْوَخ  ِدـَعب  ْنِم  ْمُهَّنلِّدَُـبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يذَّلا  ْمُهَنید  ْمَُهل 
هک ار  ناشنید  دیشخب و  تفالخ  دناهدوب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  هک  نانچمه  دهد  تفالخ  نیمز  رد  هک  هدرک  هدعو  دنشاب  هداد  ماجنا 

سپس دنیوگیم  ار  نیمه  مه  ناربمغیپ  ناگتشرف و  تخاس .  دهاوخ  لدبم  تینما  هب  ار  ناشـسرت  داد و  دهاوخ  طلـست  نیکمت و  هدیدنـسپ 
مهرد تتمرح  قـیقحت  هب  هک  نک  بضغ  اراـگدرورپ  دـنیوگیم :  دـنتفایم و  هدجـس  هب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نـسح و  یلع و  دـمحم و 

 ) تسا مولعم  زور  نآ  دنکیم و  دهاوخب  هچنآ  دنوادخ  سپ  دناهدیدرگ ،  راوخ  تحلاص  ناگدنب  هدش و  هتشک  تناگدیزگرب  هتـسکش و 
وا هراـبرد  رگید  یـضعب  و  تسا ،  ياهدـننکولغ  يوگغورد  فیعـض و  ناـیبظ  نب  سنوی  هک  دـناهداد  رظن  اـملع  زا  یعمج  هجوت   ( . 1058

يدادـعت زا  هک  روطنآ  هکلب  تسا ،  راوگرزب  ناـنیمطا و  دروم  وا  يرون -  ققحم  ملاـع  عبت  هب  هک -  تسا  نآ  قح  یلو  دـناهدرک ،  فـقوت 
لئاسولا و كردتـسم  باتک  هب  دـیهاوخیم  ار  هدربماـن  هراـبرد  ثحب  لیـصفت  رگا  و  تسا ،  هدوب  رارـسا  باحـصا  زا  وا  دـیآیمرب  راـبخا 
هک تسین  يدیدرت  هکنیا :  دنکیم  روطخ  یخرب  نهذ  هب  ًانایحا  هک  تسه  یلاکـشا  اجنیا  رد  دینک .  هعجارم  موس  دـّلجم  لئاسملا  طبنتـسم 

روهظ هک  دننکیم  اعد  هعمج  ره  اهنآ  رگا  سپ  تسا ،  دوجوم  مالسلا  مهیلع  ایبنا  ناگتـشرف و  ناماما و  ربمغیپ و  ياعد  رد  تباجا  طیارش 
زا هجو  دـنچ  هب  تسا . ؟  ّبترتم  ياهدـیاف  هچ  نانآ  ياعد  رب  و  تسیچ ؟  نآ  نداتفا  ریخأت  ببـس  دوش ،  عقاو  رتدوز  ناشنانمـشد  زا  مقتنم 

هجرف هَّللا  لّجع  رـصع  ماما  روهظ  يارب  هک  تسین  دیعب  چیه  هک  میتفگ  نیـشیپ  تمرکم  رد  هچنآ  لّوا :  دوشیم :  هداد  باوج  لاکـشا  نیا 
اعد كرت  هک  دشاب ،  هتشاد  نآ  يارب  اعد  رد  مامتها  هب  یگتـسب  رتکیدزن  تقو  رد  نآ  عوقو  و  يرگید .  زا  رتکیدزن  یکی  دشاب ،  تقو  ود 
نیا نتفای  قّقحت  کش  نودـب  یلو  هدومن  باجتـسم  ار  نانآ  ياعد  لج  زع و  دـنوادخ  دوش :  هتفگ  هکنیا  مّود :  ددرگ .  شریخأـت  بجوم 

ماـجنا جـیردت  هب  اـهنیا  هک  تسا  فـّقوتم  يرگید  روـما  ندـش  فرطرب  نّیعم و  روـما  نتفاـی  قـقحت  رب  یهلا -  ياـهتمکح  بسح  رب  رما - 
نانآ ياعد  ببـس  هب  تسا  نکمم  مّوس :  تسین .  اعد  ندـشن  باجتـسم  رب  لیلد  نیا ؛ زا  دـعب  ام و  نامز  ات  روهظ  ریخأت  نیارباـنب  دوشیم ، 
نیا و  دوش ،  نآ  ریخأت  هیام  هک  دیایب  شیپ  یعناوم  ناگدنب  ياهراک  رثا  رب  یلو  ددرگ  ریدـقت  یکیدزن  نامز  رد  جرف  عوقو  مالـسلا  مهیلع 
سپ دـنکیم  اعد  ياهدـنب  هک :  هدـش  دراو  هکنیا  لثم  تسین  مک  ثیداـحا  رد  نیا  ریظن  و  تسا ،  هّیئادـب  روما  زا  رما  نیا  هکنیا  ینعم  تسا 

تجاح ياضق  دیوگیم :  نومضم  نیا  هب  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  دنکیم ،  تیـصعم  سپـس  دسریم .  تباجا  هب  ینّیعم ،  تقو  رد  شیاعد 
لیبق زا  باتک  دنچ  رد  و  تسا .  هدش  شتیمورحم  بجوتـسم  هتفرگ و  رارق  نم  مشخ  طخـس و  ضرعم  رد  هک  اریز  دـیزادنا  ریخأت  هب  ار  وا 

مالسلا هیلع  یلع  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدمآ  یلامث  هزمحوبا  زا  راحب  یسوط و  ینامعن و  تبیغ 
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یهافر ام  یلو  هتـشذگ  داتفه  لاس  هکنآ  لاح  و  تسا ،  هافر  یتحار و  الب  زا  دـعب  دومرفیم :  زین  و  تسه ،  الب  داتفه  لاـس  اـت  دومرفیم : 
مالسلا هیلع  نیسح  نوچ  و  دوب ،  هتـشاذگ  تقو  داتفه  لاس  رد  ار  رما  نیا  لاعتم  دنوادخ  تباث  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  میدیدن !

میتفگ امـش  يارب  ار  بلطم  نیا  سپ  تخادنا ،  ریخأت  هب  لهچ  دص و  لاس  ات  ار  نآ  تفای و  تّدش  نیمز  لها  رب  دنوادخ  مشخ  دش  هتـشک 
دومنن و نییعت  ام  دزن  یتقو  نآ  يارب  و  تخادـنا ،  ریخأت  هب  ار  نآ  دـنوادخ  سپ  دـیتشادرب ،  هدرپ  نآ  زا  دـیدرک و  شاـف  ار  نخـس  امـش  و 

 ( . 1059 باتکلا (  ما  تسا  وا  دزن  دنکیم و  تابثا  دهاوخب  ار  هچ  ره  وحم و  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ 

یهلا دهع  هب  افو   - 24

هدش هتفرگ  نامیا  لها  زا  هک  تسا  یهلا  نامیپ  دهع و  هب  ندومن  افو  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  ام  يالوم  جرف  يارب  ندرک  اعد 
نآرق ياضتقم  هب  تسا ،  بجاو  دنوادخ  دهع  هب  يافو  هک  تسین  يدیدرت  لّوا :  ددرگیم .  نایب  تمـسق  دنچ  رد  بلطم  نیا  یـسررب  و  ، 

نم دهع  هب  1060 ؛ )  ْمُکِدْهَِعب ( »  ِفُوا  يدْهَِعب  اُوفْوَا  دیامرفیم « :  لج  زع و  دنوادخ  تسا ،  مّلـسم  رما  نیا  میلـس  لقع  مکح  هب  میرک و 
زا هک  دینک  دهع  هب  يافو  1061 ؛ )  ًالُوئْسَم ( »  َناک  َدْهَْعلا  َّنإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَا  َو  لاعتم « :  يادخ  هدومرف  و  میامن .  افو  امـش  دهع  هب  دینک  افو 

َنوفُوی َنیذَّلا  ِبابلألا  اولُوا  ُرَّکذَـتی  امَّنإ  یمعأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقحلا  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیِلا  َلِْزنُا  اـمَّنأ  ُمَْلعَی  ْنَمَفأ  هدومرف « :  و  دوشیم .  هدیـسرپ  دـهع 
تـسا قح  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هک  دـنادیم  نیقی  هک  یـسک  اـیآ  1062 ؛ )  ِقاثیْملا ( »  َنوُضُقنی  ـال  َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب 

افو ار  ادـخ  دـهع  هک  نانآ  دـنوشیم ،  تقیقح  نیا  رکذـتم  نادـنمدرخ  اهنت  رفاک ، )  و  تسا (  روک  هک  یـسک  اب  تسا  ناسکی  يواـسم و 
َنوُدِسُْفی َو  َلَصُوی  ْنأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاثیم  ِدَْعب  ْنِم  هَّللاَدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیذَّلا  َو  هدومرف « :  زاب  و  دننکشیمن .  ار  نامیپ  دننکیم و 

هک ار  هچنآ  مه  و  دنتـسکش ،  ار  ادخ  دهع  نتـسب  نامیپ  زا  سپ  هک  نانآ  و  1063 ؛ )  ِراَّدلا ( »  ءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَـنْعَّللا  ُمَُهل  َکئلُوأ  ِضْرألا  یف 
تایاور رد  مّود :  تسا .  بیـصن  خزود  هاگلزنم  ادخ و  تنعل  ار  اهنآ  دندومن  داسف  نیمز  رد  دنتـسسگ و  هدرک  رما  نآ  دـنویپ  هب  دـنوادخ 

ماما ترـضح  زا  یفاک  رد  هکنانچ  تسا ،  هدیدرگ  ریـسفت  ناماما  تیالو  هب  دهع  هدش ،  تیاور  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  يددـعتم 
یهلا دهع  دنک  افو  ام  نامیپ  هب  هک  ره  سپ  میتسه ،  یهلا  دهع  ام  میتسه و  ادخ  تمرح  هّمِذ و  ام ؛ و  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  راونالا  ةآرم  رد  و   ( . 1064 تسا (  هتـسکش  ار  یهلا  دهع  تمرح و  دنکـشب  ار  نآ  سک  ره  و  هدومن ،  افو  ار 
ینعی دومرف :  دـشاب .  هتفرگ  يدـهع  دـنوادخ  دزن  هک  سک  نآ  رگم  1065 ؛ )  ًادْهَع ( »  ِنمحَّرلا  َْدنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  ّالإ  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد 

دئاوفلا زنک  زا  زین  و  دنوادخ .  دزن  وا  دهع  تسا  نامه  هک  دنک  يرادنید  ادخ  يارب  مالسلا  مهیلع  وا  زا  دعب  ناماما  یلع و  تیالو  هب  هکنآ 
زا ًامتح  هک  دینک  افو  دهع  هب  و  1066 ؛ )  ًالُوئْسَم ( »  َناک  َدْهَْعلا  َّنإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَا  َو  دنوادخ « :  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هیلع نینمؤملاریما  تعاـطا  اـم و  ِتّدوم  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  نآ  دـهع  دومرف :  هک  هدـمآ  دوشیم .  لاؤس  دـهع 
هن تسا  قیداصم  مظعا  دارفا و  مها  رکذ  باب  زا  صوصخ  هب  بلطم  نیا  نایب  ًارهاظ  و  رگید .  رایسب  رابخا  و  تسا .  هتفرگ  مدرم  زا  مالسلا 
هب یبلق  نیقی   - 1 ددرگیم :  لصاح  رما  شش  اب  هدش  دای  دهع  هب  يافو  مّوس :  ملاعلا .  هَّللا  و  دشاب ،  نیمه  رد  رصحنم  دهع  نامیپ و  هکنیا 
رب هک  یناسک  ناشنانمشد و  ضغب   - 3 نانآ .  هب  تبسن  یبلق  تّدوم   - 2 تسا .  هدش  دراو  اهنآ  زا  هچنآ  هب  میلست  اهنآ و  تیالو  تماما و 
هب یبلق  داقتعا  راهظا   - 5 ناشیا .  یهاون  رماوا و  مامت  رد  نانآ  زا  يوریپ  تعاـطا و   - 4 دندرک . ] بصغ  ار  تفالخ  و   ] دـنداتفا ولج  نانآ 

نیوانع نیا  و  نآ .  ياضتقم  هب  لاح  ره  رد  اهنآ  ندرک  يرای   - 6 تعاطتسا . -  ییاناوت و  رادقم  هب  ندب -  ياضعأ  نابز و  هلیسو  هب  نانآ 
نیا و  دـباییم ،  ققحت  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  جرف  لیجعت  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  نامَّزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  اـعد  رد  هناگـشش 

 . درادن نایب  هب  يزاین  تسا و  نشور  بلطم 

هدننک اعد  يارب  نیدلاو  هب  یکین  راثآ   - 25
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 ، تشاد دهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  يارب  هدننک  اعد  تسه ،  نیدلاو  هب  یکین  رب  هک  يورخا  يویند و  جـیاتن  دـیاوف و  راثآ و  مامت 
ردپ قاع  دنک  ملظ  وا  رب  هک  ره  سپ  تسا ،  مدرم  مامت  یقیقح  ردـپ  مالـسلا  مهیلع  ماما  هک  میدـش  رکذـتم  باتک  موس  شخب  رد  هکنانچ 

و دوـشیم .  راگتـسر  تسا  بترتـم  يرهاـظ  ردـپ  هب  ندرک  یکین  رب  هچنآ  ماـمت  هب  دـیامن  یکین  وا  هب  هک  ره  و  هتـشگ ،  شیوـخ  یقیقح 
ناسحا وا  هب  هک  تسا  رتهتـسیاش  ناسنا  یبَسَن  يرهاظ  ردـپ  زا  و  تسا ،  رتالاب  شماقم  رتمیظع و  شّقح  یقیقح  دـلاو  هک  تسین  يدـیدرت 

 : دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  زا  ینالوط  یثیدح  رد  نآ -  رب  میلـس  لقع  تلالد  رب  هفاضا  ینعم -  نیا  رب  لیلد  ددرگ . 
هب شتآ  زا  ار  امـش  دینک -  نامتعاطا  رگا  ام -  هک  دیاهدش ،  دلوتم  اهنآ  زا  هک  يردام  ردـپ و  ّقح  زا  تسا  رتمیظع  امـش  رب  ام  ّقح  هّتبلا  و 
زا نآ -  هب  وا  رما  اب  صوصخ  هب  ردـپ -  يارب  اعد  کش  نودـب  هکنیا  اـمک   ( . . . . 1067 میهدیم (  تاجن  نادـیواج  مارآ و  هناخ  يوس 
ات هتفرگ  ایند  ریخ  فلتخم  عاونا  زا  نیدلاو -  هب  یکین  دیاوف  راثآ و  اّما  و  تسا .  اهنآ  نیرتدـنمدوس  نیرتمهم و  یکین و  عاونا  نیرتنشور 

هعجارم راحب  یفاک و  لیبق  زا  ام  گرزب  ياملع  ياهباتک  هب  نیبلاط  تسا ،  جراـخ  باـتک  نیا  رد  اـم  ثحب  عوضوم  زا  يورخا -  ياـهباوث 
 . دنیامن

تناما ءادا  تیاعر و   - 26

همدقم

 ) یناف راد  يادهش  هار و  نیرتراوتسا  ریـسم و  نیرتنشور  دییامـش  هدمآ :  هعماج  ترایز  رد  هکنانچ  تسا .  یهلا  تناما  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد فیرش  نسحلاوبا  خیـش   ( . 1068 هدـش (  تظافح  تناما  نوزخم و  تیآ  هتـسویپ و  تمحر  و  ترخآ )  یقاـب (  راد  ياعفـش  و  اـیند ) 
اب ییاج -  ره  هک  تسا ،  هدـیدرگ  لیوأت  ناشیا  تماما  تیالو و  ناماما و  دوخ  هب  تناما ،  هتفگ :  رارـسالا  ةاکـشم  راونـالا و  ةآرم  باـتک 
هب ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه ،  هدـش  هدرپس  تناما  ناماما  هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  دراد ،  ار  دوخ  ّصاخ  لیوأت  بساـنت -  تیاـعر 

و دیتسه .  ظوفحم  تناما  امش  هکنیا  و  مهدیم . . .  تداهش  هدمآ :  اهترایز  زا  یضعب  رد  و  تسا .  هدرپس  نیمز  رد  شیوخ  نمؤم  يایلوا 
نیب هک  نیلقث  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا ،  ناشیا  يدونـشخان  هیام  هچنآ  زا  زیهرپ  نانآ و  تعاطا  يوریپ و  تیاعر و  بوجو  روظنم  ًارهاـظ 
ینعی دـیتسه .  تّوبن  ياـهتناما  امـش  هدـمآ :  يرگید  تراـیز  رد  و   ( . 1069 تسا (  هدـش  دراو  ینعم  نیا  تسا  روهـشم  هّماـع  هّصاـخ و 

رب هک  یتناما  نآ  مییام  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  تارف  ریـسفت  رد  و  ملـسو .  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ياـهتناما 
 : تسا نینچ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  تـیاور  نومـضم  میوـگیم :   ( . . . . 1070 دـش (  هضرع  اـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و 

ناج  ( . . . . 1071 تفگ (  هچنآ  تفگ  نانآ  تلیضف  رد  دومن و  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  ناماما  حاورا  لج  زع و  دنوادخ 
هک تسین  نیا  رد  يدـیدرت  زین  و  تسا ،  بجاو  تایاور -  تایآ و  لقع و  مکح  هب  اهتناما -  تیاعر  دـیدرتیب  تفگ :  دـیاب  هکنیا  مـالک 

تیاعر شدوخ  ّصاخ  هوحن  هب  یتناما  ره  نیارباـنب  دـشابیم ،  فلتخم  اـهتناما  نوگاـنوگ  فانـصا  عاونا و  هب  تبـسن  اـهتظافح  اـهتیاعر و 
تیّدـج تموادـم و  اب  نیوانع  نیا  نوچ  و  تسا ،  تعاطا  ترـصن و  رد  تیّدـج  ّتبحم و  راهظا  هب  یهلا  تناما  نیا  تیاعر  و  ددرگیم . 
دریگیم ماجنا  تناما  نیا  تیاعر  لمع  نیا  اب  متح  روطب  دنباییم ،  ققحت  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  رد 

ناـیب مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هب  لـسوت  ماـّلع و  راـگدرورپ  تیاـنع  هب  کـسمت  اـب  یـشاب ،  هتـساوخ  ار  بلطم  نیا  لیـصفت  رگا  و  ، 
 : مییامنیم

دوشیم عقاو  رما  دنچ  رد  اجنیا  رد  نخس 
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 - . لقن لقع و  تهج  زا  شلها -  هب  نآ  ندرک  ادا  نآ و  تیاعر  تناـما و  ظـفح  بوجو  ناـیب  رد  مود :  ظوفحم .  تناـما  ینعم  رد  لوا : 
تـساوخرد نامزلا و  بحاص  ترـضح  نامیالوم  يارب  اعد  هکنیا  نایب  رد  مراـهچ :  یهلا .  تناـما  نآ  تیاـعر  یگنوگچ  ناـیب  رد  موس : 

 . تسا یهلا  تناما  ظفح  تیاعر و  قیداصم  هلمج  زا  دنوادخ ،  هاگرد  زا  بانج  نآ  جرف  لیجعت 

ظوفحم تناما  ینعم  لوا :  رما 

مهیلع ناماما  هک :  ددرگیمرب  ینعم  نیا  هب  هجو -  نیمهدزای  زج  هب  اهنآ -  همه  هک  تسا  لـمتحم  ار  هجو  هدزاود  تراـبع  نیا  هک  نادـب 
هک یتیاعر  ظفح و  فلتخم  ءاـحنا  هب  هداد -  رارق  شیوخ  تیاـعر  ظـفح و  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یهلا  تناـما  هعیدو و  مالـسلا 

نیا رگید :  ترابع  هب  ددرگ ،  رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  هکنیا  ات  ملاوع  ماـمت  رد  هدـش  ظـفح  لوا :  تسا . -  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  تمکح 
متاخ ترـضح  نارود  ات  مدآ  تقلخ  ماگنه  زا  ایند  ملاع  رد  حابـشا و  هّلظا و  حاورا و  راونا و  ملاع  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  یتناما  نآ  تسا 

قح رون  ندرک  شوماخ  رکف  هب  نآ و  ندرب  نیب  زا  ددص  رد  هراومه  هک  ینادوسح  ناضغبم و  نادناعم و  همه  نآ  اب  هدومرف ،  ظفح  ار  نآ 
هکنیا هصالخ  دیاین .  شوخ  ار  نارفاک  هک  دنچ  ره  درادب  ظوفحم )  و  مامت (  ار  شیوخ  رون  هک  هتـساوخن  نیا  زج  دنوادخ  یلو  دناهدوب ، 

رادروخرب نآ  رون  زا  ات  هدروآرب  شناگدـنب  يارب  شیوخ  سدـق  بیغ  زا  لاعتم  راگدرورپ  هک  دنتـسه  یهلا  تناما  مالـسلا  مهیلع  ناماما  : 
 ، نانآ تاماقم  تالاح و  مامت  رد  دوشن ،  نآ  رب  شروی  دـصق  دـسرن و  نادـب  تسد  هک  هداد  رارق  شیوخ  تیامح  ظـفح و  رد  و  دـنوش ، 

نانآ نامز  رخآ  رد  هکنیا  ات  دنربب ،  نیب  زا  ار  ناشیا  هدومن و  شوماخ  ار  ناشرون  دنناوتن  ناشناهاوخدـب  نیدـناعم و  زا  يدـحا  هک  يروطب 
تلالـض ياهتـساجن  اـهتفاثک و  ّتیلهاـج و  ایهیدـیلپ  زا  ار  تناـما  نیا  لـج  زع و  يادـخ  ینعی :  هدـش  ظـفح  مود :  دـینادرگ .  راکـشآ  ار 

 - هعیـش ياملع  عامجا  هک  اریز  تسا ،  هدرپسن  تعیدو  هب  هرَّهطم  ياـهمِحر  هزیکاـپ و  ياهبلُـص  رد  زج  ار  ناـنآ  هکنیا  هب  هدرک  يرادـهگن 
ایبنا متاخ  زا  دوب -  هدـش  هداهن  تعیدو  هب  نانآ  رد  یهلا  تناما  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناردـپ  هک  تسا  نیا  رب  بهذـم -  ترورـض  هکلب 

كرـش دـنوادخ  هب  مه  ندز  مه  رب  مشچ  کی  یتح  دـناهدوب و  هزیکاـپ  نمؤم و  یگمه  مالـسلا -  هیلع  مدآ  اـت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
َو اهِساجنأب  ُۀَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  هدمآ :  ترایز  رد  هکنانچ  دشیم ،  هدرپس  ناشیا  هب  تناما  نیا  هک  ناشیا  ناردام  نینچمه  دناهدیزرون ، 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و  دیـشوپن .  وت  رب  شرات  هریت و  ياههماج  زا  دولاین و  ار  وت  تیلهاج  ياهیدیلپ  اِهبایث ؛ ِتاّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت  َْمل 
رون وا  زا  اهرون  یمامت  هک  دیرفآ  ار  راونألا  رون  و  درک ،  قلخ  ار  ناکم  نوک و  سپـس  دوبن ،  زیچ  چیه  دوب و  ادـخ  انامه  دومرف :  هک  تسا 

ار یلع  دـمحم و  هک  تسا  يرون  نآ  و  تفای ،  رون  نآ  زا  اهرون  همه  هک  تخاس  يراج  شیوخ  رون  زا  راونـالا )  رون  نآ (  رد  و  تفرگ ، 
رّهطم رهاط و  هراومه  ود  نآ  و  دوب ،  هدماین  دیدپ  يزیچ  اهنآ  زا  شیپ  اریز  دندوب ،  نیتسخن  رون  ود  یلع  دـمحم و  سپ  درک ،  قلخ  نآ  زا 

رد و   ( . 1072 دنتـشگ (  ادـج  رگیدـکی  زا  بلاطوبا -  هَّللادـبع و  ینعی  اهنآ -  نیرتکاپ  رد  هکنآ  ات  دنتـشاد  ناـیرج  كاـپ  ياهبلـص  رد 
هزیکاپ یلسن  مدآ  زا  دنوادخ  و  دومرف :  ترضح  نآ  هک  هدمآ  قیدنز  تالاکـشا  تالاؤس و  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  خساپ  رد  جاجتحا 

هزیکاپ و ياهبلـص  رد  دناصلاخ ،  رهوگ  راگدرورپ و  هدـیزگرب  نانآ  دروآ ،  دوجو  هب  ار  نالوسر  ناربمغیپ و  وا  زا  دروآ ،  نوریب  رهاط  و 
رد ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  اریز  هتفاین ،  یگدولآ  ناشیاهبـسن  هدیـسرن و  ناشیا  هب  تیلهاج  ياهیتفعیب  دـناهدوب ،  ظوفحم  اـهمحر  رد 
قلخ رب  تّجح  ّرس و  زکرم  بیغ و  نیما  و  یهلا ،  ملع  رادهنیجنگ  هکنآ  ره  تسین ،  نآ  زا  رتالاب  یتفارـش  هجرد و  هک  هداد  رارق  یهاگیاج 
هللا یلـص  ربمغیپ  ياج  هب  قلخ  نایم  رد  هک  تسین  نانیا  لسن  زا  زج  تّجح  سپ  دوب ،  دـهاوخن  نیا  زج  دـشاب ،  وا  ناـبز  ناـمجرت و  و  وا ، 

قودص خیـش  دماجنایم .  لوط  هب  بلطم  میروایب  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  هچنآ  میهاوخب  رگا  و   ( . . . . 1073 دزیخاپب (  ملسو  هلآو  هیلع 
زا اهنآ  هک  تسا  نینچ  نانآ  هرابرد  ام  داقتعا  هتفگ :  نینچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناردـپ  هرابرد  داـقتعا  باـتک  رد  هللا  همحر 

مرکا ربمغیپ  و  تسا .  هدوب  ناملسم  بهو  تنب  هنمآ  ربمغیپ  ردام  هدوب و  ناملسم  بلاطوبا  هکنیا  دناهدوب و  ناملسم  هَّللادبع  شردپ  ات  مدآ 
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هک هدـش  تـیاور  و  مالـسلا .  هـیلع  مدآ  ناـمز  زا  ماهدوـبن ،  اـنز  زا  ماهدـش و  دـلوتم  جاودزا  زا  نـم  دوـمرف :  ملــسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 
هک اریز  اهیتشز ،  ناـهانگ و  زا  ظوفحم  ینعی  موس :   ( . 1074 تشاد (  هدهع  هب  ار  وا  ینیـشناج  بلاطوبا  دوب و  ادخ  تّجح  بلّطملادـبع 

نیا تسا و  هتـشاد  ظوفحم  نوصم و  تائیـس  ناهانگ و  زا  رمع  مامت  رد  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  موصعم  مالـسلا  مهیلع  ناماما 
نانمشد زا  کی  چیه  هک  يروطب  اهنآ ،  هب  ناصقن  اطخ و  تبـسن  اهتمهت و  زا  هدش  ظفح  مراهچ :  تسا .  هّیماما  بهذم  تایرورـض  زا  رما 

مهیلع ناماما  هب  تبـسن  هک  ینمـشد  تداسح و  همه  اب  هکلب -  دـنک ،  راکنا  ناشیا  زا  یتلیـضف  ای  دـهد  تبـسن  ناـنآ  هب  یتصقنم  هتـسناوتن 
رد هکنانچ  دباین  تسد  نآ  هب  قلخ  زا  يدحا  هک  يروطب  هدش  ظفح  مجنپ :  دناهدرک .  فارتعا  ار  ناشتمظع  تلالج و  دناهتشاد -  مالـسلا 

كرد ناـماما و  تخانـش  هلحرم  نیرخآ  هب  قیـالخ  زا  يدـحا  هک  تـسا  نآ  دارم  ینعم ،  نیارباـنب  و  ظوـفحَم »  ٍحْوـَل  یف  هدـمآ « :  نآرق 
دنناوتیمن دناصقان  ناشیا  هب  تبـسن  نوچ  دنراد  رارق  ناشیا  زا  يرتنییاپ  هبتر  رد  هک  اهنآ  هک  ارچ  دـسرن ،  نانآ  تافـص  تاذ و  تقیقح 

روصق نوچ  دبای  تسد  وا  تایصوصخ  تافص و  ردپ و  تقیقح  هب  دناوتیمن  راوخریش  كدوک  دینیبیمن  دنبای ،  هطاحا  لماک  تقیقح  هب 
هک نانچ  دنسرب ،  نانآ  ياهیگژیو  تافص و  مالسلا و  مهیلع  ناماما  تقیقح  هب  دنناوتیمن  قیالخ  هیقب  روط  نیمه  تسه ،  وا  رد  ناصقن  و 
امش مناوتن  نم  نارورـس  يا  ْمُکَرْدَق ؛ ِفْصَولا  َنِم  َو  ْمُکَْهنُک  ِحدَملا  َنِم  ُُغلبأ  َو ال  ْمُکَئانَث  یـصُْحا  َّیلاوَم ال  تسا :  هدمآ  هعماج  ترایز  رد 
یلع اـی  هک :  تسا  يوبن  ثیدـح  رد  و  مباـی .  تسد  امـش  ردـق  فـصو  هب  هن  و  مسر ،  امـش  حدـم  ّدـح  نیرخآ  هب  هن  و  منک ،  شیاتـس  ار 

رد یفاـک  لوصا  رد  و   ( . 1075 نم (  ادـخ و  زج  تخانـشن  ار  وت  و  وت ،  ادـخ و  زج  تخانـشن  ارم  و  وت ،  نم و  زج  تخانـشن  ار  دـنوادخ 
دوشیمن هک  روطنامه  و  درک ،  فیـصوت  ار  دنوادخ  ناوتیمن  هک  قیقحت  هب  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  یثیدـح 

هدمآ مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هرارز  زا  یحیحـص  دنـس  هب  زین  و   ( . . . . 1076 تسین (  ییاناوت  مه  ام  فیـصوت  رب  تفگ  ادخ  فصو 
شیوخ باتک  رد  هکنآ  لاح  دوش و  فصو  هنوگچ  و  دوشیمن ،  فصو  لج  زع و  دـنوادخ  دومرفیم :  ترـضح  نآ  مدینـش  تفگ :  هک 

زاب دوش  فیـصوت  هک  ردـق  ره  سپ  دنتخانـشن .  تسا  هتـسیاش  هک  نانچنآ  ار  يادـخ  و  1077 ؛ )  ِهِرْدَـق ( »  َّقح  هَّللا  اورَدَـق  اـم  َو  دومرف « 
دنوادخ هک  ار  ياهدنب  درک  فیصوت  ناوتیم  هنوگچ  تسا ،  یندشان  فصو  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  و  تسا ،  نآ  زا  رتگرزب 

ام َو  ُهوذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  تسا « :  هدومرف  هداد و  رارق  شدوخ  تعاطا  نوچمه  نیمز  رد  ار  وا  تعاطا  و  هدیـشوپ ،  شباجح  تفه  هب 
تعاطا ربمغیپ  نیا  زا  سک  ره  و  دیتسیا .  زاب  دومن  ناتیهن  هچ  ره  زا  دیریگب و  دروآ  ناتیارب  ربمایپ  هچ  ره  1078 ؛ )  اوُهَْتناَف ( »  ُْهنَع  ْمُکیهن 
فـصو زین  ناماما )  ام (  و  درک .  راذـگاو  وا  هب  ار  راـک  تسا و  هدومن  تیـصعم  ارم  دـیامن  وا  یناـمرفان  هک  ره  هدرک و  تعاـطا  ارم  دـنک 

 ، دوشن فصو  مه  نمؤم  و  تسا .  هتـشادرب  ناشیا  زا  تسا -  کش  هک  ار -  يدیلپ  دنوادخ  هک  یعمج  دنوش  فصو  هنوگچ  هک  میوشن ، 
زا ناـهانگ  دـیامن و  هجوـت  ود  نآ  هب  دـنوادخ  هتـسویپ  دـنک ،  هحفاـصم  وا  اـب  دـیامن و  رادـید  ار  شیوـخ  ردارب  نمؤـم  هـک  قـیقحت  هـب  و 
نآ رد  لمأت  زا  سپ  هچنآ  و  تسا ،  راوشد  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  میوگیم :   ( . 1079 دزیریم (  تخرد  زا  گرب  نوچمه  ناشراسخر 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ریغ  هطاحإ  ندوب  لاحم  و  دـنوادخ ،  تافـص  هب  قیالخ  هطاحإ  ندوب  لاحم  نایب  روظنم  هکنیا :  هدـش  رهاـظ  میارب 

تقیقح نوئش و  تافص و  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریغ  هطاحإ  ندوب  لاحم  و  ترـضح ،  نآ  تقیقح  تاماقم و  تافـص و  هب  ملـسو  هلآو 
وا ماقم  كرد  زا  هک  دسرب  لماک  هنک  هب  دناوتیمن  صقان  هک  اریز  تسا ،  نمؤم  نأش  تفص و  رب  نمؤم  ریغ  هطاحإ  ندوب  لاحم  و  ناشیا ، 

يرگید ثیدـح  رد  و   ( . 1080 تشکیم (  ار  وا  تسنادیم  تسا  ناملـس  لد  رد  هچنآ  رذوبا  رگا  هدمآ :  ثیدـح  رد  اذـل  تسا ،  رـصاق 
یلص مرکا  ربمغیپ  هب  تبسن  اّما  تسا ،  حضاو  لاعتم  دنوادخ  تفرعم  هب  تبـسن  بلطم  نیا  نایب  و   ( . 1081 درکیم (  ریفکت  ار  وا  تسا : 

هب دنوادخ  هک  ار  ياهدنب  درک  فیصوت  ناوتیم  هنوگچ  ٍْعبَِسب ؛ »  لج  َّزع و  ُهَّللا  َبَجَتْحا  ٌْدبَع  ُفَصُوی  َفیک  دومرف « :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 
 ، هدش هدیشوپ  نامیا  هناگتفه  ياهباجح  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  هدیشوپ . . . .  شباجح  تفه 
هب تسا  لماک  دـنوادخ  هب  نامیا  تاجرد  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  ینعی :  هدـمآ ،  یفاکلوصا  رد  یتایاور  رد  هکنانچ 
زا رتهاتوک  نوچ  درادـن ،  ناکما  شنأـش  هنک و  هب  هطاـحا  شفیـصوت و  وا  ریغ  يارب  تسین ،  وا  زا  رتـالاب  ناـمیا  رد  سک  چـیه  هک  يروط 
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زا هک  ياهدـنب  دوش  فصو  هنوگچ  ینعی :  دـشاب ،  هناگتفه  ياهنامـسآ  تفه ، )  عبـس (  هملک  زا  روظنم  تسا  نکمم  و  تسا .  نآ  كرد 
ربانب و  تسا .  هدناسرن  اجنآ  هب  ار  شقلخ  زا  يدحا  هک  درب  الاب  یهاگیاج  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا :  شاهتـسجرب  خماش و  ماقم  دـنلب و  نأش 
فذح دشابیم و  فوذحم  رب  هنیرق  دـبع  ظفل  و  ُهاِّیا »  ُهَّللا  َبَجَتْحا  ٌدـْبَع  ُفَصُوی  َفیک  ینعی « :  تسا  فوذـحم  هب  ٌلوعفم  ینعم ،  ود  ره 
يزور دنوادخ  1082 ؛ )  رِدْقَی ( »  َو  ءآشَی  ْنَِمل  َقزرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا  لج « :  َّزع و  يادـخ  هدومرف  هلمج  نآ  زا  تسا ،  رایـسب  ًاّدـج  هب  ٌلوعفم 

هتفگ زین  يدـیعب  هوجو  ٍْعبَِـسب ، »  ُهَّللا  َبَجَتْحا  ٌدـْبَع  ُفَصُوی  َفیک  هلمج « :  نیا  ینعم  رد  و  دـیامن .  گنت  اـی  خارف و  دـهاوخب  ار  سک  ره 
 ( ناماما ام (  و  دومرف :  ترضح  سپس  دننک .  هعجارم  لوقعلا  ةآرم  باتک  مّود  دّلجم  هب  دنوش  علطم  اهنآ  زا  دنـشاب  لیام  هک  یناسک  هدش 

نیا میوگیم :  تسا .  هتـشادرب  ناشیا  زا  تسا -  کش  هک  ار -  يدیلپ  دـنوادخ  هک  یعمج  دـنوش  فصو  هنوگچ  هک  میوشن ،  فصو  زین 
ماما زج  هب  نقوم  نمؤم  ره  هک  اریز  دـنبای ،  تسد  ناشتفرعم  هنک  هب  هک  دـننآ  زا  رتنییاپ  اهنآ  ریغ  هک  تسا  اهنآ  ماقم  نأش و  يدـنلب  ِناـیب 

فالخ هب  تسا ،  مزالم  کش  اب  لحارم  بتارم و  نآ  مامت  و  رتنییاپ ،  لحارم  ّیط  زا  دعب  رگم  دسریمن  نیقیلا  ملع  هبترم  هب  مالسلا  هیلع 
هتـشاد یفـصو  نینچ  هک  یـسک  تسا و  نیقیلا  نیع  هبترم  رد  هدیرفآ -  ار  وا  دـنوادخ  هک  زاغآ  نامه  زا  شتفرعم -  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 

زع و دنوادخ  تافـص  رهاظم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زین  و  دننک .  كرد  ار  شماقم  دنناوتیمن  دنرتنییاپ ،  شاهبترم  زا  هک  یناسک  دـشاب ، 
سپ وا ،  ریغ  فالخ  رب  تسین ،  شدوجو  رد  هسوسو  ای  کش  هبئاش  هنوگ  چیه  دشاب ،  هتشاد  یتفص  نینچ  هکنآ  ره  سپ  دنـشابیم ،  لج 
روط نیمه  دارفا  ریاس  هب  تبـسن  نمؤم :  اّما  و  دـبای .  تسد  وا  تاذ  تقیقح  تفرعم و  هنک  هب  تسا  وا  زا  رتنییاپ  هک  یـسک  درادـن  ناکما 

ناشماقم هک  ییاهنآ  رگیدکی  هب  تبسن  نینمؤم  نینچمه  و  دیامن ،  كرد  ار  نمؤم  ماقم  ات  هدیسرن  نامیا  هجرد  هب  نمؤم  ریغ  ینعی  تسا ، 
دناوتیمن تسا ،  نآ  مود  هجرد  رد  هک  یسک  هب  تبسن  دراد  رارق  نامیا  لوا  هجرد  رد  هکنآ  ای  ناملس  هب  تبسن  رذوبا  دننام  تسا  رتنییاپ 

ردارب نمؤم  هک  قیقحت  هب  و  دومرف :  ترـضح  هکنیا  و  دـیامن .  كرد  ار  وا  ماقم  دـنک و  ادـیپ  هطاحا  تسا  وا  زا  رتالاب  هک  یـسک  نامیا  رب 
یفخم هکنانچ  شماقم -  كرد  زا  وا  ریغ  روصق  تلع  ببـس و  نایب  هن  تسا  نمؤم  ماـقم  يدـنلب  هب  هراـشا  دـیامن ، . . .  رادـید  ار  شیوخ 

نامز ره  رد  ار  نآ  یهلا  گرزب  تناما  نیا  ناـنابهگن  هک :  دـشاب  نآ  ظوفحم ،  تناـما  زا  روظنم  هکنیا  مشـش :  دـینک . )  لـمأت  تسین ( - 
هتخانـش و ار  تناما  نیا  قوقح  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  اـت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمغیپ  دادـجا  ینعی :  دـناهدرک ،  ظـفح 

ییاـهمِحر نینچ  هب  رفک ،  ياـهیگدولآ  كرـش و  ياهیدـیلپ  زا  ياّربـم  هزیکاـپ و  ياـهمِحر  ینعی  شلها  هب  زج  ار  نآ  هک  دـندرک  تیاـعر 
خیرات ناگدـننک  هعلاطم  رب  هکنانچ  دـناهدوب ،  زیتس  رد  ینّابر  تخرد  نیا  اـب  خـیرات  لوط  رد  هک  نیفلاـخم  نیدـناعم و  مغریلع  دـندرپس . 

نیا هک  دشاب  نینمؤم  ندرک  ظفح  هدش ،  ظفح  زا  روظنم  متفه :  تسین .  هدیشوپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ناردپ  یناگدنز 
دندرک ظفح  نیدناعم  ّتیذا  زا  ار  تناما  نیا  و  دندرپس ،  اههنیس  هب  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  نوئش  تفرعم و  دنداد و  رارق  لد  رد  ار  تناما 

زا مه  ناهاوخدب و  دیلپ  دساف و  ضارغا  دصاقم و  زا  مه  هک  نانمـشد ،  لباقم  رد  هدیدنـسپ  هیقت  افخ و  رد  ناشتاروتـسد  نتـسب  راک  هب  اب 
نانیا و  دندرک ،  تظفاحم  يرادساپ و  ناشیا  زا  نادـنزرف  لاوما و  ناج و  مسج و  اب  زین  و  دـندومن ،  ظفح  ار  نانآ  هدـنزرا  راثآ  یـشومارف 

زا دزاسیم  راوتسا  ار  ام  نایعیـش  ياهلد  هک  ام  ثیدح  هدننک  تیاور  رایـسب  درف  هدومرف :  ناشهرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنتـسه 
 : متـشه دروآ .  میهاوخ  ار  باب  نیا  رابخا  یفاک  ّدـح  هب  باـتک  متـشه  شخب  رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  و   ( . 1083 تسا (  رتهب  دـباع  رازه 

نییاپ ار  ناشردق  دناوتیمن  سک  چیه  هک  تسا  هداد  رارق  شیوخ  تیاعر  ظفح و  رد  دنوادخ  هکنآ  ینعی :  ظوفحم  تناما  زا  دارم  هکنیا 
ار ناشتاماقم  نوئـش و  ای  و  دزاس ،  رانک  رب  ار  ناشیا  هداد  صاصتخا  نانآ  يارب  دـنوادخ  هک  ياهتـسجرب  عیفر و  ياـهتلزنم  نآ  زا  اـی  دروآ 
و درک .  رتشیب  ار  شیگدنـشخرد  دنوادخ  دنزاس  شوماخ  ار  یهلا  رون  هک  دندرک  شـشوک  نارگمتـس  نارابج و  هچ  ره  هک  دیامن ،  بلس 

نانمشد هک  تسا ،  يدوبان  ندش و  یفتنم  مودعم و  زا  ندوب  ظفح  دوصقم  لوا  هجو  رد  هکنیا :  مراهچ  لوا و  ینعم  ینعم و  نیا  نیب  قرف 
نابز زا  ندـنام  ظوفحم  مراـهچ ،  ینعم  زا  دارم  و  دـندمآرب .  ناـشیا  نتـشک  یپ  رد  و  دنتـشاد ،  ار  ناـنآ  يدوباـن  دـصق  اـهراب  ناـنهاک  و 

 ، دـناهدوب طلـسم  نیمز  فارطا  رب  هتـشاد و  هراومه  هک  ینانمـشد  همه  اب  مالـسلا  مهیلع  ام  ناماما  هک  اریز  و  تسا ،  نیبصاـغ  نیدـناعم و 
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زا یهورگ  هتبلا ،  دنزاسب .  یتصقنم  مالسلا  مهیلع  ناماما  يارب  ناشیاهيزادرپغورد  اب  ای  دنهدب  ناشیا  هب  يدب  تبسن  دناهتسناوتن  نانمشد 
بلطم نیا  و  دناهدادن ،  تبسن  اهنآ  هب  ییاوران  راک  یلو  دناهدرکیم ،  متش  بس و  هدادیم و  مانشد  نانآ  هب  یلاعت -  هَّللا  مهنعل  اهیبصان - 

فارتعا ناعذا و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  يراوگرزب  تمظع و  يرترب و  لضف و  هب  مه  نانمـشد  هکلب  درادـن ،  یتافانم  دـیدرگ  رکذ  هچنآ  اب 
 : هک تسا  نآ  متـشه  ینعم  نیا  زا  روظنم  و  تسا .  هدـنکآ  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  لـیاضف  زا  نیفلاـخم  ياـملع  بتک  هکلب  دـناهدرک ، 

حطفا هَّللادبع  نسحلا و  نب  دیز  لیبق  زا  يدارفا  طسوت  هب  اهنآ  ماقم  ندروآ  نییاپ  زا  هدومرف  ظفح  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  لاعتم  دـنوادخ 
هک اهنیا  لاثما  و  دیدرگ ،  تماما  عیفر  هاگیاج  رب  نتـسشن  ددص  رد  هک  باذک  رفعج  و  دومن ،  تیودـهم  ياعدا  هک  هَّللادـبع  نب  دـمحم  و 

مولع تازجعم و  تخاس و  راکشآ  ار  نانآ  غورد  دنوادخ  و  دندش ،  یعدم  هداد  صاصتخا  مالسلا  مهیلع  ناماما  هب  دنوادخ  هک  ار  یماقم 
 . دیلام كاخ  هب  ار  وگغورد  نایعّدـم  نایرتفم و  ینیب  بیترت  نیدـب  و  دومن ،  تباث  مدرم  رب  ار  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناماما  ماقم  يرترب  و 

سپ دـینادرگ ،  دوخ  صوصخم  ینعی :  درک  ظفح  دوخ  يارب  هتفگ :  سوماق  رد  هکناـنچ  دـشاب ،  صوصخم  ظوفحم ،  ینعم  هکنیا  مهن : 
هب ار  نانآ  هتخاس و  شیوخ  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  لـج  زع و  دـنوادخ  تسا :  نینچ  هجو  نیارباـنب  ظوفحم  تناـما  تراـبع  ینعم 

یلع نینمؤملاریما  زا  هک  تسا  یتیاور  هجو  نیا  دّیؤم  تسا .  هداهن  تناما  هب  قلخ  دزن  ار  ناشیا  ایند  رد  هدیشخب و  صاصتخا  دوخ  تمارک 
هدرورپ تسد  ناگدیرفآ  میتسه و  نامراگدرورپ  ناگدش  هتخاس  ام  اَنل ؛ »  ُِعیانَص  ُدَْعب  ُقلَخلا  َو  انِّبَر  ُِعیاَنَـص  ُنَْحن  هک « :  هدمآ  مالـسلا  هیلع 

مّوس شخب  رد  هکنانچ  مال -  نودب  دـشابیم -  انعیانـص   ( 1085 جاجتحا (  رد  هدـش  تیاور  فیرـش  ِعیقوت  رد  و   ( . 1084 دنشابیم (  ام 
لج ّزع و  دنوادخ  هک :  تسا  يورم  ربتعم  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  هک  یـسدق  یثیدح  تسا  هجو  نیا  دّیؤم  زین  و  تشذگ .  شیانعم  باتک 

 . مدرک قلخ  مدوخ  يارب  ار  وت  مدیرفآ و  وت  رطاخ  هب  ار  ءایشا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمغیپ  هب  باطخ 

میوگیم

هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دوجو  یلصا ،  یلوا  ضرغ  هکنیا   - 1 تسا :  هجو  دنچ  دسریم  رطاخ  هب  ثیدح  نیا  ینعم  رد  هچنآ 
قلخ مه  ار  وا  ریغ  دـیرفآیمن  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  سپ  تاـقولخم  ریاـس  هن  تسا  ترـضح  نآ  هلاـصالاب  دوصقم  هک  هدوـب ،  ملـسو 

عونـصم لامک  نوچ  ددرگ ،  رهاظ  شملع  تردق و  لامک  ات  دیرفآ  ار  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  دـمحم و  لج  زع و  دـنوادخ   - 2 درکیمن . 
هتفای ققحت  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  دمحم و  تقلخ  اب  لامک  وحن  هب  دنوادخ  ملع  تردق و  ندش  راکـشآ  سپ  تسا ،  نآ  عناص  لامک  لیلد 
لاعتم دـنوادخ  هکنیا   - 3 دـنادرگ .  راکـشآ  ملاوع  مامت  رد  ار  اهنآ  تلزنم  تالامک و  نوئـش و  ات  دـیرفآ  ار  تاقولخم  ریاس  سپـس  تسا 
رابخا هعماج و  ترایز  ترابع  هکنانچ  داد -  رارق  تاضافا  تاضویف و  مامت  هطساو  ار  نانآ  دیرفآ و  ار  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و 

دوجو و نوچ  و  مالسلا ،  مهیلع  ناشیا  تکرب  هب  هطساو و  هب  رگم  دسریمن  زیچ  چیه  هب  یـضیف  چیه  و  دراد -  تلالد  ینعم  نیا  رب  رایـسب 
مه یلاعت  دنوادخ  دندوبن  رگا  و  هدومن ،  داجیا  ناشتکرب  هب  ار  اهنآ  ریغ  مامت  لج  زع و  دنوادخ  سپ  تسا ،  ضیف  عاونا  نیرتیلاع  یتسه 
هب ار  ّتیشم  دنوادخ  هدومرف :  هک  اجنآ  دشاب  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  ینعم  دوریم  لامتحا  درکیمن .  قلخ  ار  يدحا 
هک دشاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  يدّمحم  تقیقح  ّتیـشم  زا  دارم  هکنیا :  درک .  قلخ  ّتیـشم  هب  ار  ءایـشا  سپـس  دـیرفآ  ّتیـشم  دوخ 

یناعم هک  نادب  و  تسا .  هدیرفآ  بانج  نآ  هطساو  تکرب و  هب  دنوادخ  ار  تاقولخم  ریاس  و  تسا ،  هلاصالاب  بولطم  ترـضح  نآ  دوجو 
هدرپس تناما  شیوخ  قلخ  دزن  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  تسا ،  هّیهلا  تناما  تناما ،  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  هدـش  دای  هناگهن 

هک اریز  تسین ،  ینعم  دـنچ  رد  ظفل  لامعتـسا  لیبق  زا  نیا  و  دـشابیم ،  ّتیظوفحم  ظفح و  ددـعتم  عاونا  تهج  هب  یناعم  ددـعت  و  تسا ، 
مهیلع ناماما  هک  ددرگیمرب  رما  نیا  هب  یناعم  مامت  نیاربانب  دوشیم .  قبطنم  ینوگاـنوگ  ماـسقا  فانـصا و  رب  هک  یّلک  تسا  يرما  ظـفح 
تناما تناما ،  زا  روظنم  هکنیا  مهد :  تسا .  هتـشادهگن  ار  نانآ  دوخ  ظفح  عاونا  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یهلا  تناـما  مالـسلا 
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دارم و  تمایق .  زور  ات  درپس  تناما  دوخ  تما  دزن  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  ینعی  دشاب ،  يوبن 
هعیـش و قافتا  دروم  هک  تسا  یثیدح  هجو  نیا  رب  دهاش  و  ناشیا ،  قوقح  تیاعر  ظفح و  هب  تسا  ترـضح  نآ  ندرک  رما  نآ ،  ظفح  زا 
ار مترتع  ادخ و  باتک  میوگیم :  كرت  اهبنارگ  ءییش  ود  امش  نایم  نم  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  تسا  ینس 
 : هدومرف املع  زا  یکی  مهدزای :  دومرف .  ماهلا  نم  هب  مالـسلا  مهیلع  هرهاط  ترتع  تکرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ار  هناـگهد  هوجو  نیا  و  . . . . 

ناـشیا هب  هداد و  رارق  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناـماما  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یعیفر  ـالاو و  هبترم  هّیلک و  تیـالو  تناـما ؛ زا  روظنم 
تناما هب  اهنآ  زا  ریبعت  هک  دنتسه ،  تناما  نآ  نالماح  مالسلا  مهیلع  ناماما  و  هدمآ ،  تیاور  دنچ  رد  هکنانچ  تسا ،  هدینادرگ  صوصخم 
ناماما دوخ  تناما  زا  روظنم  هک :  هداد  لامتحا  ام  ناـشیک  مه  زا  یکی  مهدزاود :  لـحم .  ّلاـح و  هنیرق  هب  تسا  زاـجم  هجو -  نیارباـنب  - 

زا ار -  مالـسلا  مهیلع  نانآ  حاورا  لج  زع و  دنوادخ  ینعی :  انف ،  رییغت و  زا  ظفح  شندوب :  ظوفحم  زا  روظنم  دنـشابیم و  مالـسلا  مهیلع 
لاعتم دنوادخ  هدومرف  لامتحا  نیا  دیؤم  میوگیم :  دننامب .  ظوفحم  انف  رییغت و  زا  هک  هدـینادرگ  صوصخم  یگژیو  نیا  هب  حاورا -  نایم 

هجو و  تسا ،  یناـف  تـسا  نـیمز  يور  هـب  سک  ره  1086 ؛ )  ِمارْکِـإلا ( »  َو  ِلـالَجلاوُذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  ٍناـف  اـهیَلَع  ْنَم  ُّلُـک  تسا « : 
زا دنتـسه  هَّللا  هجو  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا  هب  دراد  حیرـصت  هک  يرابخا  همیمـض  هب  دنامیم .  یقاب  مارکا  لالج و  بحاص  راگدرورپ 
هک دنوادخ  هجو  مییام  و  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  زا  لقن  هب  ناهربلا  ریـسفت  رد  هلمج : 

ار ام  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يورم  باتک  ناـمه  زا  زین  و   ( . 1087 مینکیم (  دش  ودمآ  امـش  نایم  نیمز  رد 
رارق شناگدنب  نایم  دوخ  هدـید  ار  ام  و  درک ،  يرگتروص  بوخ  هچ  دومن و  يرگتروص  ار  ام  و  تخاس ،  وکین  ار  ام  شنیرفآ  و  دـیرفآ ، 

تفأر و هیاـم  هک  داد  ناـمرارق  شناگدـنب  رـس  رب  هدرتسگ  تسد  و  دـینادرگ ،  شیوخ  قطاـن  ناـبز  و  میـشاب ] قلخ  رادرک  دـهاش  هک   ] داد
تخاس و دـنک  تلالد  وا  رب  هک  يرد  ار  ام  و  دوش ،  وا  يوس  هب  يور  ام  هلیـسو  هب  هک  دومن  شیوخ  هجو  ار  ام  و  میـشاب ،  اـهنآ  رب  تمحر 

دوجو نمی  زا  و  دندرگ ،  يراج  اهرهن  و  دنسریم ،  اههویم  و  دنوش ،  روراب  ناتخرد  ام  تکرب  هب  دینادرگ ،  شنیمز  نامسآ و  رادهنیجنگ 
تدابع دنوادخ  میدوبن  ام  رگا  هک  تسا ،  هدش  تدابع  يادخ  ام  تدابع  هب  و  دیوریمه ،  نیمز  زا  هایگ  و  دزیر ،  ورف  نامـسآ  زا  ناراب  ام 
لمتحم ینعم  ود  تسا ،  هدش  تدابع  يادخ  ام  تدابع  هب  هدومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هکنیا  میوگیم :   ( . 1088 تشگیمن ( 

اریز تسا ،  هدرکن  تدابع  ناشیا  تدابع  دننامه  ار  لج  زع و  يادخ  تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  قیالخ  زا  مادک  چـیه  هکنیا  لوا :  تسا : 
لامک عرف  تدابع  لامک  هک  دـشابیم  روط  نیمه  مه  ناـشتدابع  سپ  تسا ،  نارگید  تفرعم  زا  رتلماـک  لاـعتم  يادـخ  هب  ناـشتفرعم  هک 
لاعتم دـنوادخ  يارب  لماک  تدابع  هکنیا  لـصاح  دـشیمن .  تداـبع  دـنوادخ  دـندوبن  مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  رگا  نیارباـنب  تسا .  تفرعم 

ار تدابع  یگنوگچ  دـنتخومآ و  ناگدـنب  هب  ملاوع  مامت  رد  ار  تعاطا  هار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مود :  تسا .  ناـنآ  تداـبع  رد  رـصحنم 
سپ تشذگ -  يوبن  ثیدح  رد  موس  شخب  رد  هکنانچ  دنتفرگ -  دای  ناشیا  زا  ار  لیلهت  حـیبست و  ناگتـشرف  هک  ییاج  ات  دـندرک ،  میلعت 
دّیؤم دش .  هتخانش  دنوادخ  نانآ  ییامنهار  اب  و  دش ،  تدابع  يادخ  ناشیا  تدابع  هب  نیاربانب  تسا ،  نارگید  تدابع  ببـس  نانآ  تدابع 
رـسپ يا  دوـمرف :  روـفعییبا  نبا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هدروآ  دـیحوت  باـتک  رد  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتـیاور  ینعم  نیا 

هب يور  نآ  زا  هک  وا -  هجو  ادـخ و  ملع  نارادهنیجنگ  یحو و  يانما  قلخ و  رب  ناـهاوگ  ناگدـنب و  رد  دـنوادخ  تّجح  مییاـم  روفعیوبا ؛
نالماع مییام  دـنوش ،  تلالد  وا  هب  نآ  زا  هک  يرد  و  وا ،  هاگآ  بلق  و  وا ،  قطان  ناـبز  و  شقیـالخ ،  رد  وا  مشچ  و  دوش -  هجوت  شیوس 
میدوبن ام  رگا  و  دنوادخ ،  رب  ناگدننک  تلالد  مییام  دیدرگ ،  تدابع  ام  هب  و  دش ،  هتخانش  دنوادخ  ام  هب  وا ،  هار  هب  نایعاد  ادخ و  رما  هب 

 ( . 1089 دشیمن (  تدابع  دنوادخ 

ثحب زا  ياهلابند 
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هک يرابخا  همیمض  هب  وا .  هجو  زج  تسا  هدنوش  كاله  زیچ  همه  1090 ؛ )  ُهَهْجَو ( »  ّالا  ٌِکلاه  ٍءیَش  ُّلُک  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  رهاظ 
تلالد زین  يرگید  رابخا  دنرادن . ] انف  ناشیا  هک  تسا  نآ   ] دنتـسه مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دـمحم و  هَّللا  هجو  زا  روظنم  دراد :  حیرـصت 
مهیلع هَّللا  تاولـص  وا  موصعم  لآ  دـمحم و  حاورا  رگم  حاورا -  یتح  دـنوشیم  یناف  ءایـشا  همه  روص  ندـش  هدـیمد  ماگنه  هک  دـنکیم 

ار تاقولخم  مامت  يانف  هب  لوق  راحب  رد  یـسلجم  هماّلع  و  دناهتـشگ .  لئاق  نادب  هدرک و  رایتخا  ار  نیمه  ام  ياملع  زا  یـضعب  و  نیعمجا - 
طوحا دننامیم .  هدنز  حاورا  همه  هک  دنلئاق  رگید  ياهّدـع  و   ( . 1091 تسا (  هداد  تبـسن  نیمّلکتم  زا  یتعامج  هب  ملاع  ياضقنا  ماگنه 

زا مادک  چیه  رب  مه  یعطق  لیلد  تسا و  یلوصا  لئاسم  زا  نوچ  میراذـگاو ،  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  ار  بلطم  نیا  ملع  هک  تسا  نآ 
تالاؤس و هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهباوج  نمـض  جاـجتحا  رد  دراد :  تلـالد  لوا  لوق  رب  هک  یتاـیاور  هلمج  زا  و  میرادـن .  لوق  ود 

دنامیم یقاب  ای  دوشیم  یشالتم  دوخ  دبلاک  بلاق و  زا  ندش  نوریب  زا  سپ  حور  ایآ  دیسرپ :  قیدنز  تسا :  هدمآ  نینچ  قیدنز  تالاکشا 
هک دنوش  یناف  لطاب و  ءایشا  تقو  نآ  رد  سپ  دوشیم  هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  ات  تسا  یقاب  هکلب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ؟
زا دـعب  نآ  و  درک ،  ناـشزاغآ  اـهنآ  ّربدـم  هک  ناـنچمه  دـنوش  هدـنادرگزاب  ءایـشا  هراـبود  سپـس  سوـسحم ،  هن  دوـب و  دـهاوخ  سح  هن 
زا یکی  رد  هغـالبلا  جـهن  رد  و   ( . 1092 دـشابیم (  روص  رد  ندـیمد  ود  نیبام  نآ  دـنمارایب و  مایا  نآ  رد  قلخ  هک  تسا  لاس  دـصراهچ 
وا اب  زیچ  چـیه  هک  ددرگیمزاب  ییاتکی  تدـحو و  هب  ءایـشا  يانف  زا  سپ  ناحبـس  يادـخ  و  هدـمآ :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياـههبطخ 
رد نامز ،  ماگنه و  ناکم و  تقو و  نودـب  دوب  دـهاوخ  اهنآ  يانف  زا  دـعب  و  دوب ،  نانچ  تاقولخم  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  نانچمه  دـشابن ، 
 ( . 1093 وا (  راّهق  دحاو  تاذ  زج  هب  دوب  دهاوخن  چیه  هک  دناهدیدرگ ،  لیاز  اهتعاس  اهلاس و  و  دنـشاب ،  مودعم  اهتقو  اهلجا و  ماگنه  نآ 

. . .

اهتناما ظفح  بوجو  رد  مود :  رما 

يراگنا لهس  يرادتناما و  كرت  هک  دراد  تلالد  لقع :  اّما  ددرگ .  ادا  شلها  هب  دیاب  زین  و  تسا ،  بجاو  لقن  لقع و  رظن  زا  تناما  ظفح 
اوُّدَُؤت ْنأ  ْمُکُُرمأَی  َهَّللا  َّنإ  دیامرفیم « :  دنوادخ  میرک  نآرق  رد  اّما  و  تسین .  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  ملظ  یتشز  تسا و  ملظ  نآ  يادا  رد 

ْمِهِدْهَع َو  ْمِِهتانامَِال  ْمُه  َنیذَّلا  َو  دـییامن « .  ادا  اهنآ  لهأ  هب  ار  اهتناما  هک  دـنکیم  رما  ار  امـش  دـنوادخ  1094 ؛ )  اِهلْهأ ( »  یلإ  ِتاـنامألا 
؛ )  1095 ْمُِکتانامَا ( »  اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اُونوَُخت  ال  هدومرف « :  زین  و  دناهدننک .  افو  ناشیاهدـهع  اهتناما و  هب  هک  یناسک  و  َنوُعار ؛ » 

دشابیم روکذم  دوخ  ّناظم  رد  هک  تسا  رایـسب  هراب  نیا  رد  رابخا  اّما  و  دییامنن .  تنایخ  مه  ار  ناتیاهتناما  دینکن  تنایخ  لوسر  ادخ و  هب 
.

یهلا تناما  نآ  تیاعر  یگنوگچ  نایب  رد  موس :  رما 

نانآ تیالو  هب  داقتعا  لد و  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  ّتبحم   - 1 هلمج :  زا  دوشیم  لصاح  رما  دنچ  هب  راک  نیا  تفگ :  دـیاب  هراب  نیا  رد 
تمزالم و هب  کُّسمت   - 2 تسین .  رذع  نآ  كرت  رد  ار  يدحا  داد و  ماجنا  دـیاب  لاح  ره  هب  ار  یبلق  تیاعر  نیا  و  ناشتعاطا ،  بوجو  و 

 - 3 تسا .  نیمه  مالسلا  هیلع  ماما  بصن  زا  ضرغ  هک  ناشیا  هب  نتسج  یّسأت  ناشیا و  یهاون  رماوا و  مامت  رد  مالـسلا  مهیلع  نانآ  يوریپ 
نادـنزرف و لام و  نادـناخ و  رارـسا و  دوخ و  ظفح  همّدـقم  نیا  مالـسلا و  مهیلع  نانآ  زا  ّتیذا  رازآ و  ندرک  رود  تهج  رد  لماک  شالت 
رد یعس  مامت   - 4 تسا .  هدـش  دراو  نآ  هرابرد  يدّـکؤم  رماوا  و  هدـیدرگ ،  عیرـشت  شیارب  هّیقت  هک  تسا  نیمه  و  تسا ،  ناشیا  نایعیش 

لیاضف و ندرک  وگزاب  ناشیا و  تماما  ّتیناّقح و  نایب   - 5 تسا . -  هدومن  بحتـسم  ای  بجاو  دنوادخ  هچنآ  هب  نانآ -  هب  عفانم  ندناسر 
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نیا درک  هّیقت  وا  اب  دیاب  هکنآ  زا  هنرگ  دشاب و  هتـشاد  ّتیلها  هک  یـسک  يارب  هتبلا  ناشنیفلاخم -  یهارمگ  ندرک  راکـشآ  و  نانآ ،  بقانم 
نیا تیاعر  يرای و  ترـصن و  رگید  ماسقا  و  اهنیا . . .  ریغ  تسد و  ناـبز و  هلیـسو  هب  یبلق  ّتبحم  راـهظا   - 6 دنامب . -  موتکم  دـیاب  روما 

 . یهلا تناما 

تسا تناما  تیاعر  قیداصم  زا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هکنیا  مراهچ :  رما 

نآ روهظ  جرف و  لیجعت  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  يارب  اعد  هک  اریز  درادـن ،  ناـیب  هب  يزاـین  تسا و  حـضاو  رما  نیا  هتبلا 
نیمه و  تسا ،  ادخ  يایلوا  هویش  هب  کّسمت  نابز و  هب  ترـضح  نآ  ندرک  يرای  یهلا و  هدیزگرب  ياهتّجح  هب  نتـسج  یّـسأت  ترـضح ، 

 . تسا یفاک  دراد  اونش  شوگ  هکنآ  يارب  هراشا  رادقم 

هدننک اعد  لد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رون  قارشإ   - 27

رداص ناسنا  زا  هک  یلاـمعا  ببـس  هب  یفلتخم  تارییغت  اـهتلاح و  دـیدرت  نودـب  هکنیا  لوا :  دوشیم :  نشور  هتکن  هس  ناـیب  اـب  بلطم  نیا 
نادـناخ زا  یثیداحا  نآرق و  زا  یتایآ  نیا  رب  هفاضا  مینکیم ،  كرد  نامنادـجو  اـب  ار  ینعم  نیا  و  ددرگیم ،  لـصاح  وا  لد  رد  دوشیم 

 ( 1096 مُُهبُوُلق ( »  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذإ  َنیذَّلا  هدومرف « :  نامیا  لها  فصو  رد  لاعتم  دنوادخ  دراد .  تلالد  نآ  رب  مالسلا  مهیلع  تمصع 
َِکلَذ ِدـَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث  هدومرف « :  نایغط  رفک و  لها  هرابرد  و  دریگیم .  سرت  ار  ناشیاهلد  دوش  داـی  دـنوادخ  نوچ  هک  ناـنآ   ؛
رگید تایآ  و  دش .  نآ  زا  رتتخس  ای  گنس  نوچمه  هک  تفرگ  تواسق  ناتیاهلد  تایآ  همه  نآ  اب  سپـس  1097 ؛ )  ِةَراجِْحلاَک ( »  َیِهَف 
ندرک ثیدح  هک  دییامن  وگتفگ  هرکاذم و  دینک و  رادید  ار  رگیدکی  دومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  و  . . . . 

 ، تسا رایـسب  هراـب  نیا  رد  راـبخا  و  ددرگیم .  هایـس  ریـشمش  هک  ناـنچمه  دـنوشیم  هایـس  اـهلد  هک  قیقحت  هب  و  تسا ،  لد  يـالج  هیاـم 
رتشیب و لد  ییانـشور  رد  مه  شریثأـت  دـشاب ،  رتمیظع  رتهدـنزرا و  دـنوادخ  دزن  حـلاص  لـمع  هک  ردـق  ره  مود :  مینک .  هراـشا  میتساوخ 
نینمؤملاریما و تیالو  ّتبحم و  زا  رتمهم  يزیچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفرعم  دـنوادخ و  تفرعم  زا  دـعب  اذـل  تسا .  رتمامت 

يا دومرف :  یلباـک  دـلاخوبا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوـبا  ترـضح  اـم  يـالوم  تهج  نیمه  هب  تسین .  مالـسلا  مهیلع  شنیرهاـط  دـالوا 
مـسق ادـخ  هب  ناماما )  اهنآ (  و  تسا ،  رتنـشور  زور ،  رد  هدنـشخرد  باتفآ  زا  نینمؤم  ياهلد  رد  ماما  رون  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـلاخوبا ؛

کیراـت ناـسک  نآ  ياـهلد  سپ  درادیم ،  زاـب  دـهاوخب  هک  ره  زا  ار  ناـشرون  لـج  زع و  دـنوادخ  دـننکیم .  ینارون  ار  نینمؤـم  ياـهلد 
لد دنوادخ  و  دزاس ،  كاپ  ار  شلد  دنوادخ  هکنآ  ات  دیوجن  یلوت  ام  هب  درادن و  تسود  ار  ام  ياهدنب  چیه  دـلاخوبا  يا  هَّللا  و  ددرگیم . 

دنوادخ دومن  يراگزاس  ام  اب  هک  دش  نینچ  هاگره  سپ  دنک ،  يراگزاس  ام  اب  دوش و  ام  میلـست  هکنیا  ات  دیامنیمن  كاپ  ار  ياهدنب  چـیه 
تـسا ینعم  نیا  رب  دـهاش  هک  يروـما  زا  و   ( . 1098 دـشخب (  ینمیا  تماـیق  زور  گرزب  ساره  زا  دراد و  هـگن  باـسح  یتخـس  زا  ار  وا 

جراخ دراو و  مدرم  هک  یلاح  رد  مدش  دجسم  لخاد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  اب  تفگ :  هک  ریصبوبا  زا  جیارخ  رد  تسا  یتیاور 
ار مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  ایآ  متفگ :  مدید  ار  هک  ره  نم  و  دـننیبیم ؟  ارم  ایآ  سرپب  مدرم  زا  دومرف :  نم  هب  ترـضح  نآ  سپ  دـندشیم ، 
زا دومرف :  ترضح  دش .  دراو  انیبان )  فوفکم (  نوراهوبا  هکنیا  ات  دوب -  هداتـسیا  يرانک  ترـضح  نآ  هکنیا  اب  هن -  تفگیم :  يدید ؟ 

منادـن و هنوگچ  تفگ :  یتسناد ؟  اـجک  زا  متفگ :  هداتـسیا ؟  هک  تسین  نیا  رگم  تفگ :  يدـید ؟  ار  رفعجوبا  متفگ :  وا  هب  سرپـب ،  نیا 
نیا تیّمها  تمظع و  میاهدروآ ،  باتک  رد  نیا  زا  دـعب  لبق و  هک  یبلاطم  یمامت  زا  موس :   ( . 1099 تسا (  هدنشخرد  رون  وا  هکنآ  لاح 

هب هجوت  اب  و  دوشیم ،  مولعم  دـنوادخ  دزن  مالـسلا  هیلع  ناگدـید  زا  بیاغ  يالوم  يارب  اـعد  رد  ماـمتها  تموادـم و  ینعی  فیرـش  لـمع 
دایز هیام  هدـنزرا  لمع  نیا  هک  دـنامیمن  يدـیدرت  یـسک  يارب  همه  نیا  زا  سپ  هک  دـیآیم ،  تسد  هب  نآ  راثآ  دـیاوف و  رابخا  تاـیآ و 
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يالوم هب  وا  ناسحا  تدابع و  نیا  رثا  رب  هک  وا  نامیا  لامک  رطاخ  هب  دـش  دـهاوخ  هدـننک  اعد  لد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  رون  قارـشإ  ندـش 
 . دش دهاوخ  وا  لد  رد  شترضح  رون  قارشا  وا و  هب  مالسلا  هیلع  قح  رب  ماما  هّجوت  بجوم  و  ددرگیم ،  لصاح  شناوت  رادقم  هب  شدوخ 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا 

رمع لوط  هیام   - 28

هلص دیاوف  راثآ و  ریاس  زین  و  رمع ،  لوط  هیام  شفیرش ،  روهظ  جرف و  لیجعت  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترضح  يارب  اعد  رد  تموادم  مامتها و 
 : هکنیا نآ  و  هدمآ ،  یصوصنم  ياعد  تلیـضف  رد  هک  تسا  یتیاور  صوصخ  روطب  ینعم  نیا  رب  لیلد  و  یلاعت .  هَّللا  ءاش  نا  تسا .  محر 

دنام دهاوخ  هدنز  ردـقنآ  دـنک ،  تبظاوم  نآ  رب  دـناوخب و  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ار  اعد  نیا  هک  ره  هک  تسا  يورم  قالخألا  مراکم  رد 
یلَع ِّلَص  َّمُهَّللَا  تسا « :  نینچ  اعد  ددرگ .  فّرـشم  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا  بحاص  یلوم  رادـید  هب  دوش و  لولم  ریـس و  یناگدـنز  زا  هک 

يدُّدَرَتَک ُُهلِعاف  اَنِا  ٍءیَـش  یف  ُتْدَّدََرت  ام  َْتُلق :  َکَّنِا  َلاق :  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ُقَّدَصُْملا  ُقِداّصلا  ََکلوُسَر  َّنِا  َّمُهَّللا  ٍدَّمحم ،  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
َو َرْـصَْنلا  َو  َجَرَفلا  َکئاِیلْوِأل  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ُهَتَءاسَم ،  ُهَرْکأ  اَنَا  َو  َتْوَْملا  ُهَرْکَی  ِنِمْؤُْملا  َيِدـْبَع  ِحُور  ِْضبَق  یف 

تهج هچ  دیئوگب :  رگا   ( . 1100 دربیم (  دهاوخب  ار  سک  ره  مان  نالف  هملک  ياج  هب  ٍنالُف . »  یف  َو ال  یـسْفَن  یف  ینْؤُُست  َو ال  َۀَِـیفاْعلا ، 
شخب رد  اعد  نیا  هب  لالدتـسا  هجو  میوگیم :  دـشاب ؟  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح  ِجَرَف  لیجعت  يارب  اعد  نیا  تلـالد  هک  دراد 

رد نانآ  ترـصن  تیفاع و  زین  و  ددرگیم ،  لصاح  ادخ  يایلوا  مامت  جرف  ترـضح ،  نآ  جرف  اب  هک  تشذـگ  ءاف  فرح  رد  باتک  مراهچ 
يارب هک  َجَرَفلا . » . . .  َکِِّیلَِول  ْلِّجَع  َو  تسا « :  نینچ  ترابع  نیا  تایاور  زا  یضعب  رد  هکنیا  رب  هفاضا  تفای ،  دهاوخ  ققحت  روهظ  نامز 

 : هک تسین  يدـیدرت  هدـش  لقن  ناشیا  زا  هک  ییاهاعد  هدیـسر و  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناـماما  زا  هک  يراـبخا  تاـیاور و  رد  نارگـشواک 
ندش نشور  يارب  تسا .  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  صوصخ  دروم -  نیمه  لثم  دـیایب  قلطم  روطب  هک  اجنآ  رد  ّیلو -  زا  روظنم 

و هدش ،  تیاور  بش  زامن  زا  دعب  هک  ییاعد  مالسلا و  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترضح  ام  يالوم  ياعد  هب  بلطم  تحص 
زین نآ  رب  ّیلو  قالطا  نوچ  دـشاب ،  نمؤم  ینعم  هب  اجنیا  رد  ّیلو  هک  دراد  لامتحا  دـییوگب :  رگا  دوش .  هعجارم  هعمج و . . .  زور  ترایز 

دییأت زین  هجو  دـنچ  هب  میدرک  رکذ  اـم  هچنآ  هک  اریز  تسا ،  ياهیاـپیب  هیجوت  دـیعب و  لاـمتحا  نیا  میوگیم :  تسا .  عیاـش  تاـیاور  رد 
مالـسلا هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  رادـید  هب  فّرـشت  بجوم  هک  هدـیدرگ  تیاور  اعد  نیا  تلیـضف  رد  هچنآ   - 1 هـلمج :  زا  دوـشیم ، 

رد اعد  نیا  هک  تسا  تهج  نیدب  رثا  نیا  ندش  ّبترتم  هک  تسین  هدیـشوپ  اهاعد  ياهیگژیو  اهْکبَـس و  اههویـش و  هب  ناهاگآ  رب  دوشیم ، 
تایاور زا  یضعب  و  هّیداّجس -  هفیحص  زا  هفرع  زور  ياعد  لثم  اهاعد -  یضعب  زا  هچنآ   - 2 دشابیم .  هجرف  هَّللا  لجع  رمالا  بحاص  ّقح 

لآ ربمغیپ و  رب  تاولص  دنوادخ و  دمح  زا  سپ  هادف  یحور  نامزلا  بحاص  قح  رد  اعد  نتـشاد  مّدقم  اعد  بادآ  زا  هک  دوشیم  هدافتـسا 
 - 3 تسا .  بیترت  نیمه  هب  ثحب  دروم  ياعد  و  دنک ،  اعد  ترضح  نآ  يارب  شدوخ  يارب  اعد  زا  شیپ  هک  دشابیم ،  مالسلا ،  مهیلع  وا 

تاولـص نامزلا  بحاص  ترـضح  هب  صوصخم  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  ییاهاعد  رد  تیفاع  يزوریپ و  جرف و  يارب  اعد  ًابلاغ 
ادـیپ نیقی  عطق و  هکلب  دـباییم  نانیمطا  دراد ،  سنا  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاـملک  اـب  هک  یـسک  بلاـطم  نیا  ماـمت  زا  سپ  تسا .  هیلع  هَّللا 
لجع ترـضح  نآ  يارب  اعد  هکنیا  رب  هفاضا  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  صوصخ  اجنیا  رد  ّیلو  زا  روظنم  هک  دـنکیم 

 . تسا ترـضح  نامه  اعد -  نیا  رد  ّیلو -  زا  روظنم  مییوگب  هک  تسا  نآ  دـیؤم  زین  هدوب  عقاو  ناماما  ياهزامن  بیقعت  رد  هک  هجرف  هَّللا 
نآ روهظ  جرف و  لـیجعت  يارب  اـعد  زاـب  َکـئاِیلْوَِأل ،  تیاور  ياـنبم  رب  اـّما  دـشاب ،  َکِِّیلَِول  تیاور  هک  تسا  یتروـص  رد  اـهثحب  نیا  ماـمت 
اّما و  میاهدرک . -  نایب  هکنانچ  ددرگیم -  لصاح  ادـخ  ياـیلوا  همه  يارب  یّلک  یقیقح  ِجَرَف  ترـضح  نآ  جرف  هب  نوچ  تسا ،  ترـضح 

ار اعد  نیا  دنس  زین  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  باتک  هدنیآ  شخب  رد  ُُهلِعاف . »  اَنِا  ٍءیَش  یف  ُتْدَّدََرت  ام  ترابع « :  نیا  هیجوت  حرش و 
ناکیدزن هب  ناـسحا  محر و  هلـص  تلیـضف  رد  ماـع  روط  هب  هچنآ  ثحب :  دروم  بلطم  رب  لـیلد  و  دومن .  میهاوخ  ناـیب  یـسررب و  اـجنامه 
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ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناکیدزن  هلـص  هک  هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  همیمـض  هب  دـشابیم ،  تسا ،  رمع  لوط  هیام  هک  هدیـسر 
لوط بجوم  یبسن  ياهدنویپ  ندرمش  مرتحم  محر و  هلص  هاگره  سپ  تسا ،  رتهب  یبسن  نادنواشیوخ  هلـص  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  ناکیدزن  رد  و  دراد .  ار  رثا  نیا  یلوا  قیرط  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناـکیدزن  هب  ناـسحا  دـشاب ،  رمع 

نیرتمهم زا  ترـضح  نآ  نیاربانب  تسین .  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  اـم  يـالوم  زا  رتهب  یـسک  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ملـسو و  هلآو 
 : مود تسا .  رمع  لوط  هیام  محر  هلـص  هکنیا  نایب  رد  لوا :  مینکیم :  ثحب  عوضوم  دـنچ  هرابرد  اجنیا  رد  و  تسا .  ناونع  نیا  قیداصم 

لوا عوضوم  تسا .  ناسحا  هلص و  ندرک  اعد  هکنیا  نایب  موس :  تسا .  رتهب  رتدَّکؤم و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  محر  هلـص  هکنیا 
نسحلاوبا ترضح  تفگ :  هک  تسا  لوقنم  هَّللادیبع  نب  دمحم  زا  یحیحص  دنس  هب  عوضوم  نیا  رب  لیلد  تسا  رمع  لوط  هیام  محر  هلص  : 

رارق لاس  یس  ار  شرمع  دنوادخ  سپ  دنکیم ،  هلص  ار  شمِحَر  هدنام  یقاب  شرمع  زا  لاس  هس  هک  يدرم  اسب  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضرلا 
ار لامعا  ماحرا ؛ هلص  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  زین  و   ( . 1101 دنکیم (  دهاوخ  هک  هچ  ره  ادخ  دهدیم و 

ترضح نامه  زا  و   ( . 1102 دزادـنایم (  ریخأت  هب  ار  لجا  هدومن و  ناسآ  ار  باسح  و  دزاسیم ،  رود  ار  الب  و  نوزفا ؛ ار  لاوما  و  كاپ ؛
و دزاسیم ،  خارف  ار  يزور  و  هزیکاپ ؛ ار  سفن  و  زاب ؛ ار  لد  تسد و  و  شوخ ؛ ار  يوخ  قلُخ و  ماحرا  هلص  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 
ار الب  هزیکاپ و  ار  لامعا  ماحرا  هلص  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  دنـس  هب  و   ( . 1103 دزادنایم (  ریخأت  هب  ار  لجا 

 ( . 1104 دهد (  ّتیبوبحم  وا  هب  هداوناخ  رد  و  دیامنیم ،  خارف  ار  صخـش  يزور  ینالوط و  ار  رمع  و  دنادرگیم ،  نوزفا  ار  لاوما  عفد و 
دننادرگ دایز  ار  اهرمع  رومعم و  ار  اهرهش  ناگیاسمه  اب  يراتفرشوخ  محر و  هلص  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
شگرم دشاب  لیام  هکنآ  ره  هدومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دومرف :  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  يرگید  دنس  هب  و   ( . 1105 ) 

دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  يرگید  دنس  هب  و   ( . 1106 دیامن (  محر  هلص  دبای  تعسو  شیزور  دتفا و  ریخأت  هب 
دنروآ ياـج  هب  محر  هلـص  نوچ  دنتـسین ،  یبوخ  دارفا  هک  راکدـب  رجاـف و  یموق  اـسب  دـندومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  : 

اهنآ ندروآ  هک  رگید  رایسب  رابخا  و   ( . 1107 دنـشاب (  راکوکین  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دوش ،  ینالوط  ناشیاهرمع  دبای و  تکرب  ناشلاوما 
رتهب رتدَّکؤم و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  مِحَر  هلـص  مود :  عوضوم  دوشب .  ياهراشا  هک  دوب  نیا  ضرغ  دنکیم  ینالوط  ار  باتک 

ضرع مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  هب  تفگ :  هک  تسا  تیاور  دیز  نب  رمع  زا  یحیحص  دنـس  هب  یفاک  رد  نآ :  رب  لیلد  تسا 
تیاعر ار  نآ  دنویپ  هدومرف  رما  شدنویپ  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  هک  یناسک  و  1108 ؛ )  َلَصُوی ( »  ْنأ  ِِهب  ُهَّللا  َرمأ  ام  َنُولِصَی  َنیذَّلَا  مدرک « : 

نانآ زا  دومرف :  سپـس  تسه .  زین  وت  ناکیدزن  محر و  هراـبرد  دـشابیم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  محر  رد  دومرف :  دـننک . 
هک هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   ( . 1109 دـنهدیم (  صاصتخا  دروم  کی  هب  اهنت  ار  یعوضوم  هک  شاـبم 
ره زاس  هدیرب  ددنویپ و  ارم  هکنآ  رادهتـسویپ  ایادخ  دـیوگیم :  هتخیوآ ،  شرع  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دـمحم ،  لآ  محر  انامه  دومرف : 

َو ِِهب  َنُولئاـسَت  يذَّلا  َهَّللا  اوـُقَّتا  َو  درک « :  توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  تسا .  يراـج  نینمؤـم  ماـحرا  رد  رما  نیمه  سپـس  دُربـب ،  نم  زا  هک 
 ( عـطق زا (  دـیربیم و  ار  وا  ماـن  دـیهاوخیم  يزیچ  رگیدـکی  زا  هک  یماـگنه  هک  دـینک  هشیپ  ار  يادـخ  ياوـقت  و  1110 ؛ )  ماـحْرَألا ( » 

ادخلوسر دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دـمحموبا  ترـضح  ام  يالوم  ماما و  ریـسفت  رد  و  دـیزیهرپب .  ناتنادـنواشیوخ 
هلصاف هک  دوشیم  هداد  هجرد  رازه  تشهب  رد  دنک  تیاعر  ار  شردام  ردپ و  ناکیدزن  قح  هکنآ  ره  دندومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

الط و زا  يرگید  هرقن ؛ زا  تاجرد  زا  یکی  تسا ،  لاـس  رازه  دـص  تدـم  هب  هدـش  تیبرت  عیرـس  بسا  ندـیود  رادـقم  نآ ،  هجرد  ود  ره 
 . تسا فانـصا  نیا  زا  تاجرد  نآ  و  روفاک ،  زا  يرگید  ربنع و  زا  يرگید  کشم و  زا  يرگید  درمز و  زا  يرگید  دـیراورم و  زا  يرگید 

دمحم و تیلـضفا  ندوب و  رتالاب  ردق  هب  تفای  دهاوخ  يرتنوزف  ياهباوث  تاجرد و  دیامن  تیاعر  ار  یلع  دـمحم و  ناکیدزن  ّقح  هک  ره  و 
مشخ و اب  رادب  دونـشخ  ار  یلع -  دمحم و  دوخ -  ِنید  ِردـپ  ود  دومرف :  اهنز  زا  یکی  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و  شدوخ .  نیدـلاو  رب  یلع 

دندرگ دونـشخان  وت  یبسن  نیوبا  رگا  هک  نکم ،  دونـشخ  تنید  نیوبا  مشخ  اـب  ار  دوخ  یبسن  نیدـلاو  اـّما  تایبسن ؛ نیدـلاو  يدونـشخان 
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دنهاوخ دونـشخ  یـضار و  ناشتدابع ،  تعاس  کی  باوث  زا  ءزج  نویلیم  دص  زا  ءزج  کی  باوث  اب  ار  نانآ  مالـسلا  امهیلع  یلع  دـمحم و 
مشخ اب  مه  ایند  لها  تاعاط  باوث  نوچ  دننک ،  یضار  ار  نانآ  دنناوتیمن  وت  یبَسَن  ردام  ردپ و  دنوش  دونشخان  تنید  نیوبا  رگا  و  درک . 

ره ییامن ،  ناسحا  یلع  دـمحم و  تنید  نیوبا  ناگتـسب  هب  هک  داب  وت  رب  دومرف :  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح  و  تسین .  ناـسکی  ناـشیا 
قوقح تیاعر  اب  ار  تنید  نیدلاو  ناگتـسب  قوقح  هک  ادابم  و  دشاب ،  وت  یبسن  ردام  ردپ و  ناکیدزن  قوقح  عییـضت  شاهمزال )  هک (  دنچ 

يرازگرکش زا  وت  يارب  تسا  رتشخبرمث  یلع  دمحم و  تنید  نیوبا  دزن  اهنآ  يرازگرکش  هک  اریز  یئامن ،  عییضت  دوخ ،  یبسن  ناگتـسب 
يرازگساپس وت  زا  ناشیا  دزن  یکدنا  رایـسب  رادقم  رگا  یلع  دمحم و  تنید  نیوبا  ناکیدزن  هک  یتسرد  هب  وت ،  یبسن  ردام  ردپ و  دزن  اهنیا 

نیوبا ناـکیدزن  رگا  یلو  دـشاب .  هدرک  رپ  ار  شرع  اـت  نیمز  زا  هک  دـنچ  ره  دزیریم  ار  تناـهانگ  وت  هب  ود  نآ  هجوت  رظن و  سپ  دـننک ، 
دنناوتیمن تیارب  يراک  چـیه  یـشاب  هدرک  عییـضت  ار  تنید  نیوبا  نادـنواشیوخ  هک  یتروص  رد  دـنیامن  رکـشت  وت  زا  ناشیا  دزن  وت  یبسن 

امهیلع و هَّللا  تاولـص  یلع  دـمحم و  ناـمنید  نیوبا  ناـکیدزن  قح  هک  یتسرد  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و  دـنهد .  ماـجنا 
ام یبسن  نیوبا  یلو  درک ،  دنهاوخ  یـضار  ار  ام  یبسن  نیوبا  نامنید  نیوبا  تسا ،  رتراوازـس  رترب و  ام  یبسن  نیوبا  ياهتبارق  زا  امهئایلوا ، 

یلع و دـمحم و  شنید  نیوـبا  سک  نآ  ره  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحم  و  دـنیامن .  یـضار  اـم  زا  ار  ناـمنید  نیوـبا  دـنناوتیمن 
دوب رتهب  هکنآ  تفگ :  دـهاوخ  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  ناشناکیدزن ،  شدوخ و  نیوبا  زا  دنـشاب  رتبوبحم  رتیمارگ و  وا  دزن  اهنآ  ناکیدزن 

نب رفعج  و  مهدیم .  رارق  رتـشیپ  مئاـیلوا  یمدـمه  منادـیواج و  تشهب  رد  ار  وت  ًاـمتح  يدرک ،  راـثیا  دوب  رتهتـسیاش  هکنآ  یتـشاد و  رترب 
رگیدـکی اب  هک  دـنامب  زجاـع  شایبسن  نیوبا  ناـکیدزن  شنید و  نیوبا  ناـکیدزن  جـئاوح  ءاـضق  زا  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  دـمحم 

تمایق زور  لج  زع و  دنوادخ  دهد ،  حیجرت  یبسن  نیوبا  ناکیدزن  رب  درادب و  مدقم  ار  شنید  نیوبا  يابرقا  سپ  دنـشاب ،  هتـشاد  تفلاخم 
نآ رد  سپ  دیرادب ،  مدقم  متـشهب  رد  ار  وا  زین  ناگتـشرف ] يا  امـش [  تشاد  مدقم  ار  شنید  نیوبا  يدنواشیوخ  هک  نانچمه  دیامرفیم : 
نآ هب  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  و  دبای .  ینوزف  ربارب  رازه  رازه  دوب  هدرک  هدامآ  شیارب  دنوادخ  هچنآ  زا  رتالاب  تاجرد 
ره دیرخ  رادقم  هب  شلوپ  یلو  درخب  ار  اهنآ  هک  دش  هضرع  وا  رب  الاک  ود  مهرد ،  رازه  غلبم  هب  تشاد  یلوپ  ینالف  دـش :  ضرع  ترـضح 
وا لقع  هب  ایآ  دومرف :  ترضح  تسا ،  رتشیب  شدوس  ربارب  رازه  یکی  نیا  دنتفگ :  تسا ؟  رتدنمدوس  نم  يارب  کیمادک  دیسرپ  دوبن ،  ود 

دـمحم و تنید  نیوبا  ناشیوخ  ندرک  راثیا  تسا  نینچ  نیا  سپ  دومرف :  ارچ ،  دـندرک :  ضرع  دـنک ؟  رایتخا  ار  رتهب  نآ  هک  تسین  مزال 
وا یبَسَن  نیوبا  رب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  دـمحم و  يرترب  لـضف و  رادـقم  هب  نآ  لـضف  نوچ  تسا ،  نآ  ربارب  نیدـنچ  رتهب و  شباوث  یلع ، 
؟  تسا یـسک  هچ  دومرف :  تسیک ؟  هدنام  او  هدید  نایز  هک  امـش  هب  میهدـن  ربخ  ایآ  دـش :  هتفگ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  و  تسا . 

مهرد رازه  هد  هب  راـنید  رازه  هد  زا  وا  تورث  سپ  تسا ،  هـتخورف  هـتفرگ  هـک  ییاـهمهرد  لـباقم  رد  ار  دوـخ  ياـهرانید  ینـالف  دـنتفگ : 
زا رترابنایز  رتهدنام و  بقع  ایآ  دشورفب  یبّلقت  مهرد  رازه  هب  رز  هردب  کی  یسک  رگا  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تسا .  هتشگرب 
 : دومرف يرآ .  دندرک :  ضرع  تسا ؟  رتدنمترسح  رترابنایز و  مه  نیا  زا  یـسک  هچ  مهد  ربخ  امـش  هب  دومرف :  ارچ .  دنتفگ :  تسین ؟  وا 

دنتفگ تسین ؟  نیا  زا  رتدنمترسح  رتهدنام و  بقع  ایآ  دشورفب  یبّلقت  يالط  دوخن  رازه  هب  ار  اهنآ  دشاب  هتشاد  الط  هوک  رازه  یـسک  رگا 
ناشیوخ ناسحا  یکین و  رد  هکنآ  دومرف :  ارچ .  دنتفگ :  تسیک ؟  رتدنمترسح  رتهدناماو و  مه  نیا  زا  مهدن  ناتربخ  ایآ  دومرف :  يرآ .  : 
ناشیوخ تلیـضف  شزرا و  هک  اریز  دهد ،  حیجرت  امهلآ  امهیلع و  هَّللا  یلـص  یلع  دـمحم و  شنید  نیوبا  ناشیوخ  رب  ار  دوخ  یبَسَن  نیوبا 
ناشیوخ رب  وا  نید  نیوبا  یلع  دـمحم و  ناـشیوخ  تلیـضف  شزرا و  لـضف و  زا  شایبسن  نیوبا  ناـشیوخ  رب  وا  نید  نیوبا  یلع  دـمحم و 

 : دومرف مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یلع  نب  دـمحم  و  تسا .  رترب  یبّلقت  يالط  دوخن  رازه  رب  ـالط  هوک  رازه  شزرا  لـضف و  زا  شایبسن  نیوبا 
دنوادـخ دـنیزگرب ،  شایبسن  نیوبا  نادـنواشیوخ  رب  ار  امهلآ  امهیلع و  هَّللا  یلـص  یلع  دـمحم و  شنید  ردـپ  ود  نادـنواشیوخ  سک  ره 

رگم دشخب  يرترب  تفارش و  ناگدنب  رب  و  دهد ،  ترهـش  ار  وا  شیوخ  یمارگ  ياهتعلخ  هب  دنیزگرب و  ار  وا  تمایق  زور  ینلع  روطب  لاعتم 
لالج تشادـگرزب  ياههنوگ  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  یلع  و  دـشاب .  يواـسم  ماـقم  هبترم و  اـی  لـیاضف  رد  وا  اـب  هک  یـسک  رب 
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یهلا لالج  يرامـش  کچوک  زا  و  دـشابیم ،  تایبَسَن  نیوبا  ناکیدزن  رب  یلع  دـمحم و  تنید  نیوبا  ناـکیدزن  نداد  حـیجرت  دـنوادخ : 
يدرم دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  و  دشابیم .  مالـسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  تنید  نیوبا  رب  تایبسن  نیوبا  ناشیوخ  ندرک  راثیا 

نان نآ  اب  و  درک ،  بسک  یمهرد  سپ  دومن ،  شـشوک  اهنآ  يارب  ییاذغ  بلط  رد  تفر و  نوریب  هناخ  زا  دندوب  هدش  هنـسرگ  شلایع  هک 
 : تفگ دوخ  اب  تفای ،  هنـسرگ  ار  اهنآ  دیـسر و  مالـسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  ناکیدزن  زا  نز  درم و  کی  هب  هار  نیب  دـیرخ ،  یـشروخ  و 

رکف تفر و  هار  سپس  دروایب ،  شلزنم  رد  يرذع  هچ  هک  تسنادن  و  داد ،  اهنآ  هب  تشاد  هچنآ  سپ  دنرتهتسیاش ،  مدوخ  ناگتسب  زا  اهنیا 
مدـق هناّریحتم  هک  لاـح  نیمه  رد  تسا .  هدربـن  ناـشیارب  يزیچ  هک  دـهدب  یباوج  هچ  دـیوگب و  شاهداوناـخ  يارب  یتـّلع  هچ  هک  درکیم 

تورث زا  رادـقم  نیا  تفگ :  داد و  وا  هب  رانید  دـصناپ  اب  رـصم  زا  ياهمان  دـندرک و  شییامنهار  هک  دوب  هدـمآ  وا  یپ  رد  يدـصاق  دزیم ، 
مه ربارب  نیدنچ  تسا و  هنیدم  هّکم و  ناناگرزاب  راجت و  تسد  رد  شرانید  رازه  دص  و  تفر ،  ایند  زا  رـصم  رد  هک  تسا  وت  يومع  رـسپ 

باوـخ رد  ماـگنه  بش  داد ،  یتعـسو  شاهداوناـخ  رب  تفرگ و  ار  راـنید  دـصناپ  نآ  سپ  تسا .  هـتفگ  كرت  رـصم  رد  لاوـما  كـالما و 
راـثیا رطاـخ  هب  دیـسر  وت  هب  هک  ار  یتورث  ینیبیم  هنوگچ  دـندومرف :  دـید ،  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
هکنیا رگم  دوب  شاهمذ  رب  يزیچ  رانید  رازه  دص  نآ  زا  هک  دـنامن  یـسک  هنیدـم  هّکم و  رد  سپـس  تدوخ .  ناشیوخ  رب  نامنادـنواشیوخ 

ینکیم شیومع  رسپ  ثرا  زا  ینالف  قح  تخادرپ  ș مادقا  ادرف  يآ دندومرف :  وا  هب  دندمآ و  شباوخ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  دمحم و 
هکنیا ات  دنداتسرف  صخش  نآ  يارب  دنتشاد  هّمذ  رب  هچنآ  یگمه  سپ  میریگب ؟  وت  زا  ار  اهتمـشح  اهتمعن و  مینک و  دوبان  كاله و  ار  وت  ای 
هکنیا رگم  دوب  ناشهدهع  رب  يزیچ  وا  لاوما  زا  هک  یناسک  زا  دـنامن  یقاب  يدـحا  رـصم  رد  زین  و  دـیدرگ ،  عمج  يو  دزن  رانید  رازه  دـص 

و دیامن ،  صخش  نآ  لام  تخادرپ  هب  مادقا  تعرـس  هب  هک  دندومرف  رما  دیدهت  اب  ار  وا  دندمآ و  شباوخ  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  دمحم و 
و وت ؟  هب  تبـسن  ار  ادخ  يزاس  راک  یتفای  هنوگچ  دندومرف :  وا  هب  دندمآ و  صخـش  نآ  باوخ  هب  رگید  راب  مالـسلا  امهیلع  یلع  دمحم و 
ار تالغتسم  كالما و  هک  میهد  روتسد  ار  نآ  مکاح  دنتسرفب و  ار  وت  لاوما  تعرس  هب  هک  دندوب  رصم  رد  هک  ار  یناسک  میهد  روتـسد  ام 

دمحم سپ  يرآ .  درک :  ضرع  ییامن .  يرادیرخ  یکالما  اهنآ  ياج  هب  هنیدم  رد  ات  دتسرفب  تیارب  ار  شیاهلوپ  یکیپ  طسوت  دشورفب و 
نآ يارب  ار  اهنآ  تمیق  یکیپ  طسوت  دشورفب و  ار  روبزم  كالما  هک  دندومرف :  وا  هب  دنتفر و  رصم  مکاح  باوخ  هب  مالسلا  امهیلع  یلع  و 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  سپـس  دیدرگ ،  هنیدم  دارفا  نیرتدنمتورث  دش و  لاسرا  شیارب  رانید  رازه  دصیـس  هاگنآ  دتـسرفب ،  صخش 
هب ترخآ  رد  و  تدوخ ،  ناکیدزن  رب  مناکیدزن  راثیا  رطاخ  هب  تسا  ایند  رد  وت  شاداپ  نیا  ادخ  هدنب  يا  دومرف :  دـمآ و  شباوخ  هب  ملـسو 

هچنآ ایند و  زا  شنزوس  رـس  کی  دشاب و  رتگرزب  ایند  زا  اهنآ  نیرتکچوک  هک  مهدـب  وت  هب  رـصق  رازه  تشهب  رد  لام  نیا  زا  هناد  ره  ياج 
لـصاح رما  ود  هب  هلـص  ناـسحا و  هکنیا :  ناـیب  هب  تسا  ناـسحا  هلـص و  اـعد  هکنیا  موس :  عوـضوم   ( . 1111 تسا (  رتـهب  تـسا  نآ  رد 

عفاـنم زا  نوـچ  ددرگیم .  لـصاح  ندرک  اـعد  اـب  ود  ره  نیا  و  ریغ ،  زا  ناـیز  عـفد  مود :  يرگید .  هب  ندـناسر  تعفنم  یکی :  دوـشیم : 
روهظ لـیجعت  يارب  اـعد  هک  تشذـگ  ًـالبق  نینچمه  تسا .  مارتـحا  یعون  ندرکاـعد  دـیدرت  نودـب  و  تسا ،  مارتـحا  دنمـشزرا  گرزب و 

تکرب ریخ و  هنوگ  همه  نآ ؛ اب  تسا و  نآ  نداتفا  ولج  ببـس  هدـش -  رّرقم  هک  یطورـش  اب  هجرف -  هَّللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح 
و دوشیم ،  اعد  شیارب  هک  تسا  یـسک  يدنـسرخ  تّرـسم و  اعد  راـثآ  هلمج  زا  زین  و  دوریم ،  نیب  زا  اهررـض  همه  ددرگیم و  راکـشآ 

دراد ریثأت  هجرف  هَّللا  لجع  مئاق  ترضح  روهظ  نداتفا  ولج  رد  اعد  میتسناد  هکنیا :  رگید  و  تسا .  میظع  یتعفنم  دوخ  ترـضح  نآ  رورس 
عفد رد  اعد  دوخ  هکلب  ددرگیم ،  رود  تّقـشم  یتخـس و  ّمغ و  ّمه و  دوشیم و  فرطرب  هودنا  مغ و  شنایعیـش  دوخ و  زا  شروهظ  اب  و  ، 

مهدزای دـّلجم  رد  هک  تسا  یتیاور  تسا  ناسحا  هلـص و  قیداصم  زا  نابز  هب  مارتحا  تناعا و  هکنیا  لیالد  زا  و  دـشابیم .  ّرثؤم  ّمغ  ّمه و 
 ، مدرک تیاکش  ار  میدنمزاین  مدش و  لخاد  ترضح  نآ  رب  تفگ :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  رباج  زا  ًادنـسم  راحب 

رگا موش  تیادف  تشاد :  هضرع  دش و  دراو  ترضح  نآ  رب  تیَمُک  هک  تشذگن  يرید  تسین ،  یمهرد  ام  دزن  رباج  يا  دومرف :  ترـضح 
نوریب ياهردب  قاتا  نآ  زا  ناوج  يا  دومرف :  ترضح  دناوخ .  ياهدیصق  تیمک  ناوخب .  دومرف :  مناوخب ؟  ناتیارب  ياهدیـصق  دیهد  هزاجا 
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 ، ناوخب دومرف :  مناوخب ؟  ار  هدیـصق  نیموس  دیهد  هزاجا  دیهاوخب  رگا  موش  تیادـف  تشاد :  هضرع  تیَمُک  سپـس  هدـب .  تیمک  هب  روایب 
دروآ و نوریب  ياهردب  سپ  دیوگ :  رباج  هدب ،  تیمک  هب  روآ  نوریب  ياهردب  قاتا  نآ  زا  ناوج  يا  دومرف :  ماما  تیمک ؛ ندـناوخ  زا  دـعب 

ادخلوسر هلـص  زج  راعـشا  نیا  زا  و  مرادیمن ،  تسود  ایند  رطاخ  هب  ار  امـش  نم  مسق  ادخ  هب  موش  تیادف  تفگ :  تیمک  داد .  تیمک  هب 
اعد وا  يارب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  سپ  دیوگ :  متـساوخن .  يزیچ  هداد  رارق  نم  رب  دـنوادخ  هک  یقوقح  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

يارب مرادن و  یمهرد  دومرف  نم  هب  متفگ :  ملد  رد  دیوگ :  رباج  نادرگ .  زاب  دوخ  ياج  هب  ار  اههردـب  نیا  ناوج  يا  دومرف :  سپـس  درک 
دزن يدومرف :  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  تفر ،  تساخرب و  تیمک  هاگنآ  دـیوگ :  دومرف ! رما  مهرد  رازه  یـس  تیمک 

 : تفگ رباـج  ورب ،  قاـتا  نآ  هب  زیخرب و  رباـج ،  يا  دوـمرف :  يدرک ! رما  مهرد  رازه  یـس  تیمک  يارب  لاـح  نـیا  اـب  تـسین  یمهرد  نـم 
یفخم امـش  زا  هچنآ  رباج  يا  دومرف :  متـشگرب ،  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  متفاین ،  اهمهرد  نآ  زا  يرثا  چیه  متفر  قاتا  نآ  هب  متـساخرب و 

دز نیمز  هب  شیاپ  اب  و  درب ،  قاتا  نآ  هب  تفرگ و  ار  متسد  تساخرب  سپس  میاهدرک ،  راکـشآ  امـش  يارب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  میاهتـشاد 
تناردارب زا  نانیمطا  دروم  دارفا  زج  یـسک -  هب  رگنب و  ار  نیا  رباج  يا  دومرف :  سپـس  دمآ ،  نوریب  الط  زا  رتش  ندرگ  هیبش  يزیچ  هاگان 

نیا تلالد  هجو   ( . 1112 مینکیم (  ار  راک  نیا  مینارب  ار  نیمز  میهاوخب  رگا  و  هتخاس ،  اناوت  ار  ام  میهاوخب  هچنآ  رب  دـنوادخ  يوگم ،  - 
قیدصت اضما و  ار  ینعم  نیا  زین  مالسلا  هیلع  ماما  تسناد و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هلـص  ار  نابز  اب  حدم  تیمک  هکنیا :  ثیدح 

 . تسا مارتحا  ناسحا و  زین  نآ  هک  اریز  تسا  روط  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  اعد  درک ، 

يوقت اهیکین و  رد  نواعت   - 29

تسا هدومرف  رما  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يوقت  یکین و  رب  نواعت  کمک و  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد 
 . دینک يرای  ار  رگیدکی  يوقت  یکین و  رد  1113 ؛ )  يوقَّتلا ( »  َو  ِِّربلا  یَلَع  اونَواعَت  : » 

لاعتم دنوادخ  يرای   - 30

یلاعت يادخ  هدومرف  نیا  رب  لیلد  دشابیم ،  شنانمشد  رب  وا  يزوریپ  و  هدننک ،  اعد  يارب  یلاعت  دنوادخ  يرای  ترـصن و  بجوم  اعد  نیا 
اوُرُْـصنَت ْنِا  هدومرف « :  زین  و  درک .  دهاوخ  کمک  ار  وا  دـنک  يرای  ار  ادـخ  هک  ره  قیقحت  هب  و  1114 ؛ )  ُهُرُْصنَی ( »  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیل  َو  : » 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  دیدرتیب  هکنیا :  حیضوت  دومرف .  دهاوخ  يرای  ار  امش  مه  وا  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  1115 ؛ )  ْمُکْرُْصنَی ( »  َهَّللا 
اعد نوچ  و  دننک ،  يرای  ار  وا  يایلوا  هک  تسا  نآ  هدومرف  رما  هک  یترـصن  يرای و  هب  دارم  سپ  درادن ،  قیالخ  زا  يدـحا  يرای  هب  يزاین 

بلطم نیا  دهاش  دشابیم ،  ناونع  نیا  قیداصم  زا  تسا  نابز  هب  يرای  ترصن و  ماسقا  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  روهظ  لیجعت  يارب 
بش رد  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترضح  ام  مولظم  يالوم  زا  دهاشملا  دئاوف  رد   - 1 هلمج :  زا  تسا ،  يرایسب  ثیداحا 

وا هک  ره  سپ  دوشیم ،  هتشک  هنشت  اهنت و  بیرغ و  البرک  فط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  مدنزرف  هک :  داد  ربخ  نم  هب  مدج  دومرف :  اروشاع 
رد تمایق  زور  دـنک  يرای  ار  ام  نابز  اب  سک  ره  و  تسا ،  هدومن  يرای  زین  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  شدـنزرف  هدرک و  يرای  ارم  دـنک  يرای  ار 

تسد و هب  ام  هدننک  يرای  هب  نیرفآ  ِِهناسل ؛ َو  ِهِدیب  انِرِصانب  ًابَحْرَم  لبعد :  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هدومرف   - 2 دوب .  دهاوخ  ام  بزح 
رـسپ يا  هدـمآ :  بَدـنُج  نب  هَّللادـبع  هب  مالـسلا  امهیلع  قداص  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  ام  يالوم  تیـصو  رد   - 3  ( . 1116 شنابز ( 

نیا تسا ،  هتفر  الاب  سدنـس  ابید و  اب  و  هدرک ،  هطاحا  ریرح  دجربز و  ار  نآ  هک  تسا  رون  زا  يژد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يارب  بَْدنُج 
فقوم ندش  ینالوط  زا  اهدبک  دسریم و  اههرجنح  هب  اهلد  دشوجیم و  رـس  زغم  نوچ  سپ  دـنزیم ،  ام  نانمـشد  ناتـسود و  نایم  ار  رد 
اهمشچ دنک و  اهتشا  اهلد  هچنآ  نآ ؛ لخاد  دوب ،  دنهاوخ  یهلا  هانپ  نما و  رد  هک  دننکیم  لخاد  رد  نیا  هب  ار  ادخ  يایلوا  دزپیم ،  تمایق 
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اهنآ يارب  دنوادخ  هچنآ  هب  هتفرگ و  ارف  ار  نانآ  یگدنکارپ  هدیسر و  ناهد  ات  قرع  ار  ادخ  نانمشد  هک  یلاح  رد  تساهنآ  يارب  درب  تّذل 
زورما هک  هدش  هچ  1117 ؛ )  رارْـشَألا ( »  َنِم  ْمُهُّدُعَن  اّنُک  ًالاَجِر  يَرن  اَنلاَم ال  دنیوگیم « :  دـننکیم و  هاگن  تسا  هدومن  اّیهم  باذـع ] زا  ] 
يادخ هدومرف  تسا  نیمه  و  دندنخیم ،  اهنآ  هب  دنرگنیم و  اهنآ  هب  ادخ  يایلوا  سپ  مینیبیمن ،  میدرمشیم  رارـشا  زا  هک  ینمؤم  نادرم 

میتفرگیم هرخسم  هب   [ ایند رد   ] ار نانمؤم  ام  دنیوگ : ] باذع  لها  1118 [ ؛ )  ُراْصبألا ( »  ُمُْهنَع  ْتَغاز  ْمأ  ًاّیِرْخُس  ْمُهانْذَخَِّتا  هک « :  یلاعت 
 « َنوُرُْظنَی ِکئارألا  یَلَع  َنوُکَحْضَی  ِراّفُکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  َمْوَیلاف  هدومرف « :  زین  و  دنیبیمن .  ار  اهنآ  ام  نامشچ  ای  دنتـسین ] خزود  رد  ایآ  ]
هک یـسک  هاگنآ  دـننکیم .  اشامت  اهتخت  رب  دـندنخیم  نارفاک  لاح  زا  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  اـهنآ   [ تماـیق  ] زور نیا  رد  سپ  1119 ؛ )  ) 

دهاش و  دـیامن .  تشهب  دراو  باـسحیب  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنامن  یقاـب  دـشاب  هدرک  کـمک  ياهملک  هب  ار  اـم  ناتـسود  زا  ینمؤم 
 . تسا دوهشم  ثیدح  رخآ  رد  بلطم 

دیجم نآرق  رون  هب  تیاده   - 31

رون هب  لد  نیمز  نوـچ  و  ددرگیم ،  لد  رد  یهلا  راوـنا  قارـشا  ینوزف  بجوـم  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  يارب  اـعد  میاهتفگ :  هکناـنچ 
 ، دورن يرگید  هار  هب  هک  يروطب  ددرگ ،  ییامنهار  تیاده و  دـنوادخ  دـیجم  مالک  رون  هب  ناسنا  دوش ،  ناشخرد  نشور و  شراگدرورپ 

تـسین یّکـش  زین :  و  دوب .  دهاوخ  تمحر  افـش و  شلد  ياهدرد  رب  نآرق  و  دنمهفیمن ،  نارگید  هک  دیمهف  دهاوخ  ییاهزیچ  نآرق  زا  و 
یسک رگا  هک  روطنامه  تسا ،  رتهب  رتشیب و  نآ  راثآ  زا  شیروهرهب  نآرق و  زا  صخش  هدافتـسا  دشاب ،  رتمامت  رتلماک و  نامیا  ردق  ره  هک 
تّذل اهنآ  زا  اهنت  هن  دشاب  دساف  شجازم  رگا  یلو  دربیم ،  تّذـل  دوشیم و  دـنمرهب  هزمـشوخ  ذـیذل و  ياهاذـغ  زا  دـشاب  ملاس  شجازم 

زا ار  يرامیب  هشیر  دنک و  اوادم  ار  نآ  دـیامن و  هجلاعم  ار  شدوخ  هک  یتقو  ات  تسه  زین  هدـننک  تیّذا  رابنایز و  شندـب  يارب  هک  دربیمن 
یّلک هب  هک  هاگنآ  ات  ددرگیم  راکـشآ  رتشیب  ندب  رد  ذـیذل  هزیکاپ و  ياهاذـغ  راثآ  دوشب  مک  جازم  ءوس  هچ  ره  سپ  درب ،  نوریب  شندـب 

هب راگنز  کش و  رهُم و  رگا  تسا ،  روط  نیمه  زین  لد  دوشیم .  رهاظ  ندب  رد  اهنآ  عفانم  ذیذل و  ياهاذغ  راثآ  مامت  دـش  فرطرب  ضرم 
شنیب و شبحاص  دوش ،  رتلماک  نامیا  هک  ردق  ره  و  ددرگیم ،  راکشآ  نآ  رد  نآرق  تیاده  راثآ  دوش ،  هتشادرب  نآ  زا  نامیا  رون  هلیـسو 

َنونمُؤی َنیّذلا ال  َو  ٌءافـش  َو  ًيدُه  اُونمآ  َنیذّلل  َوُه  ُْلق  هدومرف « :  رما  نیا  نایب  رد  لج  زع و  دنوادخ  دبای ،  يرتشیب  تیاده  عافتنا و  ملع و 
نامیا هک  یناسک  و  تسا ،  افـش  تیاده و  دناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  يارب  نآرق  نیا  وگب  1120 ؛ )  ًیَمَع ( »  ْمِْهیَلَع  َوُـه  َو  ٌْرق  َو  ْمِِهناذآ  یف 

يارب اعد  رد  مامتها  هک  میتشاد  نایب  هتشذگ  رد  نوچ  و  تسا .  نانآ  لهج  يروک و  بجوم  نیا  تسا و  نیگنس  ناشیاهـشوگ  دنروآیمن 
نآ رب  نآرق  هب  لماک  ندش  تیادـه  سپ  تسا ،  نامیا  لامک  هیام  هک  تسا  يروما  زا  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  نامیالوم 

باتک نآ  1121 ؛ )  نیقَّتملل ( »  ًيَدُه  ِهیف  َبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلَذ  هک « :  تسا  لج  زع و  يادخ  هدومرف  نیا  رب  دهاش  و  دـشابیم ،  ّبترتم 
 « ) ِْبیَْغلِاب َنُونِمُؤی  َنیذَّلا  هفیرـش « :  هیآ  هرابرد  نیدـلا  لامک  رد  و  تسا .  ناگـشیپ  يوقت  هار  رگنـشور  هک  تسین  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه 

هدروآ نامیا  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  هب  هکنآ  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـنروآیم .  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  1122 ؛ ) 
زع و دنوادخ  هدومرف  نآ  دهاش  و  تسا ،  بیاغ  تّجح  بیغ ،  دومرف :  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  يرگید  تایاور  رد  زین  و  تسا .  قح  هک 

نارفاک و (  1123 ؛ )  َنیرِظَْتنُْملا ( »  َنِم  ْمُکَعَم  ّینِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  امَّنِا  لُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِهیَلَع  َلِْزنُا  الَول  َنُولوُقَی  َو  هک « :  دـشابیم  لج 
 : هکنیا داهـشتسا  هجو  میتسه .  نارظتنم  زا  زین  ام  هک  دیـشاب  رظتنم  وگب  سپ  دوشیمن  لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  زا  یتیآ  ارچ  دـنیوگیم  ( 
رد تاّنجلا  باوبا  باتک  رد  و  تسا .  وا  ياعد  نآ  رب  لیلد  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  ّتیناّقح  هب  هدنروآ  نامیا  قادصم  هدـننک  اعد 

 . دزاسیم لیاز  ار  اهههبش  هک  ماهدومن  نایب  یبلاطم  هراب  نیا 

فارعا باحصا  دزن  ندش  هتخانش   - 32

صفحه 262 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


رد سپ  تسا ،  هدـش  هتخانـش  نانآ  دزن  و  هدرک ،  يرای  ار  فارعا  باحـصا  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  ِندرک  اعد  اـب  نوچ 
الُک َنوـُفِْرعَی  ٌلاـجر  ِفارْعـألا  یَلَع  َو  هدوـمرف « :  لـج  زع و  دـنوادخ  ددرگ .  تشهب  دراو  اـهنآ  تعافـش  هـب  دـننکیم و  تعافـش  وا  قـح 

 : دشابیم رما  هس  نوماریپ  اجنیا  رد  نخس  دنسانشیم .  ناشیاههرهچ  هب  ار  کی  ره  هک  دنتـسه  یلاجر  فارعأ  رب  و  1124 ؛ )  ْمُهامیِسب ( » 
 : دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یحیحص  دنس  هب  دوخ  ریـسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  فارعا :  ینعم  لّوا : 
؟  دـننایک فارعأ  لاجر  مّود :   ( . . . . 1125 دنـشابیم (  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ناماما  لاجر :  و  منهج ،  تشهب و  نیب  تسا  ییدنلب  فارعا 

ترضح زا  نایبلا  عمجم  رد  زین  و  دنتسه .  مالـسلا  مهیلع  ناماما  اهنآ  دش  هتـسناد  میهاربا -  نب  یلع  تیاور  رد  قوف -  ثیدح  رد  هکنانچ 
ناشیا هک  یسک  رگم  دوشن  تشهب  لخاد  دنتسه ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  نانآ  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 

 ( 1126 دنیامن (  راکنا  ار  وا  نانآ  دنک و  راکنا  ار  نانآ  هک  سک  نآ  رگم  دوشن  لخاد  منهج  هب  و  دنشاب ،  هتخانش  ار  وا  اهنآ  هتخانـش و  ار 
یسک هچ  منهج و  لخاد  یـسک  هچ  دنـسانشیم  ام ،  زا  ناماما  لاجر .  نآ  مییام  دومرف :  هک  هدمآ  ترـضح  نآ  زا  ناهربلا  ریـسفت  رد  و  . 

زا ًادنسم  ریسفت  نامه  رد  زین  و   ( . 1127 دب (  ای  تسا  بوخ  هک  دیسانشیم  ار  درم  ناتلئابق  رد  امش  هک  روطنامه  دوشیم ،  تشهب  لخاد 
نانآ دومرف :  ْمُهامیـِسب ، »  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجر  ِفارْعألا  یَلَع  َو  لج « :  زع و  يادـخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما 

هدومرف هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدمآ  یلجع  ۀیواعم  نب  دیَُرب  زا  یحیحـص  دنـس  هب  زین  و  دنتـسه .  ناماما 
لآ زا  ناماما  لاجر ؛ و  دـش ،  لزان  تما  نیا  هرابرد  دومرف :  مدیـسرپ .  ْمُهامیـِسب ، »  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجر  ِفارْعألا  یَلَع  َو  یلاـعت « :  يادـخ 
زا مادک  ره  يارب  ام  زا  ماما  سپ  تسا ،  منهج  تشهب و  نیب  یُلپ  دومرف :  تسیچ ؟  فارعأ  مدرک :  ضرع  دنتـسه .  مالـسلا  مهیلع  دـمحم 

تسا رایسب  هراب  نیا  رد  تایاور  و   ( . 1128 دیامنیم (  طوقس  دنکن  تعافش  هک  ار  هک  ره  و  دبای ،  تاجن  دنک  تعافش  راکهنگ  نینمؤم 
تعافش هیام  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  يارب  اعد  مّوس :  تسین .  یتافانم  فارعا  ینعم  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  تیاور  ربخ و  نیا  نیب  و 

هک مدوب  هتسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  روضح  رد  تفگ :  هک  تسا  تیاور  هتابن  نب  غبـصا  زا  ًاعوفرم  نایبلا  عمجم  رد  تسا :  فارعا  باحـصا 
نبا يا  درآ ،  محر  وت  رب  ادخ  دومرف :  دیسرپ ،  ترـضح  نآ  زا  ِفارْعألا ، » . . .  یَلَع  َو  هیآ « :  نیا  هرابرد  دمآ و  شتمدخ  هب  اّوَکلا ،  نبا 
دراو ار  وا  و  میـسانشیم ،  شاهرهچ  زا  هدرک  يراـی  اـیند ]  رد   ] ار اـم  هک  ره  سپ  میتـسیایم ،  منهج  تشهب و  نیب  تماـیق  زور  اـم  اّوَکلا ، 

ثیدـح نیا  تلالد  هجو   ( . 1129 میزاسیم (  هناور  منهج  هب  میـسانشیم و  شاهرهچ  زا  هتـشاد  نمـشد  ار  ام  هک  ره  و  مینکیم ،  تشهب 
رد ندرک -  يرای  نوچ  و  تسا ،  نابز  هب  ترضح  نآ  يرای  ماسقا  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  اعد  میتفگ :  ًاقباس  هکنیا 

 . ددرگیم نآ  لومشم  هدننک  اعد  سپ  هدش ،  هدرمش  فارعا  باحصا  دزن  ندش  هتخانش  تعافش و  هب  يراگتسر  هلیسو  تیاور -  نیا 

ملع لیصحت  باوث   - 33

مولع ترـضح  نآ  روهظ  اب  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  هجرف  هَّللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص  یلوم  روهظ  جرف و  لـیجعت  يارب  هدـننکاعد  هاـگره 
نایب ملع  بلاط  يارب  هک  يرایـسب  ياـهباوث  دوشیمن -  راکـشآ  شروهظ  هب  زج  یقیقح  هّقح و  مولع  هک  ددرگ -  نشور  فشک و  شیارب 

 . دیدرگ هراشا  باتک  مراهچ  شخب  زا  فاک  فرح  رد  هکنانچ  دش ،  دهاوخ  اطع  وا  هب  تسا  هدش 

يورخا ياهتبوقع  زا  ینمیا   - 34

ینعم نیا  رب  دـهاش  تسا ،  تمایق  زور  لاوهأ  يورخا و  ياهتبوقع  زا  ینمیا  مالـسلا :  هیلع  مئاق  ترـضح  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  راـثآ  زا 
َو ِرِخآلا  ِموَیلا  َو  ِهَّللاب  َنَمآ  ْنَم  َنیئباّصلا  َو  يراصَّنلا  َو  اوُداه  َنیذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنإ  دـیامرف « :  لـج  زع و  دـنوادخ   - 1 تسا :  هیآ  دنچ 
هک یناسک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  قیقحت  هب  1130 ؛ )  َنُونَزْحَی ( »  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجأ  ْمُهَلَف  ًاِحلاص  َلِـمَع 
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دزن اـهنآ  شاداـپ  دــهد  ماـجنا  حــلاص  لـمع  هدروآ و  ناـمیا  رِخآ  زور  دــنوادخ و  هـب  سک  ره  نیئباــص  يراــصن و  دــندش و  يدوـهی 
ترـضح تلود  نامز  رخآ ،  زور  زا  دارم  هکنیا  ربانب  دنوشیم .  نیگهودـنا  هن  تسه و  نانآ  رب  یـسرت  هن  تسا و  ظوفحم  ناشراگدرورپ 

هک هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ةَرخآلا ؛ » . . .  َثْرَح  ُدیُری  َناک  ْنَم  هیآ « :  هرابرد  یفاک  لوصا  رد  هکنانچ  دشاب ،  مالـسلا  هیلع  مئاق 
 . » مالـسلا مهیلع  همئأ  نانمؤمریما و  تفرعم  ینعی  دومرف :  دهاوخ .  ترخآ  تشک  سک  ره  ةَرِخآلا ؛ » . . .  َثْرَح  ُدیُری  َناک  ْنَم  دومرف « : 
ْنَم َو  دـیامن « .  تفاـیرد  ناـماما  تلود  زا  ار  شیوخ  هرهب  اـت  میزاـس  نوزف  ار  شتفرعم  دومرف :  مییازفیب .  شتـشِک  رد  ِِهثْرَح ؛ »  یف  َُهلْدَِزن 

رد میهدیم و  وا  هب  نآ  زا  يزیچ  دـهاوخب  ار  ایند  تْشِک  سک  ره  و  ٍبیِـصَن ؛ »  ْنِم  ِةَرِخآلا  یف  َُهلاَـم  َو  اـْهنِم  ِِهتُؤن  اینُّدـلا  َثْرَح  ُدـیُِری  َناَـک 
زا روظنم  هکنیا  ای   ( . 1131 تسین (  ياهرهب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـما  اـب  قح  تلود  رد  وا  يارب  ینعی  دومرف :  تسین .  ياهرهب  ار  وا  ترخآ 

يادخ هدومرف  هرابرد  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد  هکنانچ  دـشاب ،  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تفرعم  حـلاص  لمع 
ناماما تفرعم  حـلاص  لمع  زا  روظنم  دومرف :  دـهد .  ماجنا  یحلاص  لـمع  تسا  مزـال  سپ  1132 ؛ )  ًاحلاص ( »  ًالَمَع  ْلَـمْعَْیلَف  یلاـعت « : 

؛ )  1134 ِتاحلاّصلا ( »  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و   ( . 1133 تسا (  مالسلا  مهیلع 
یلوا ناماما  وا و  لوسر  هب  ادخ و  هب  دندروآ  نامیا  هک  نانآ  ینعی  دومرف :  هک  هدمآ  دنداد .  ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ 
يارب هدننک  اعد  هکنیا :  داهشتسا  هجو   ( . . . . 1135 تسا (  حلاص  لمع  نامیا و  نآ  هک  دندرک ،  تعاطا  ار  ناشیا  مالسلا و  مهیلع  رمألا 

ْنَم یََلب  هرقب « :  هروس  رد  یلاـعت  يادـخ  هدومرف   - 2 تسا .  لخاد  ناونع  ود  ره  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  روهظ  لـیجعت 
میلـست هَّللا  ربارب  رد  هک  یـسک  يرآ  1136 ؛ )  َنُونَزْحَی ( »  ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفوَـخ  ـال  َو  ِهِّبَر  َدـْنِع  ُهُرْجأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُـه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسأ 

ربانب دـنوش .  نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یـسرت  هن  و  تسا ،  ظوفحم  شراـگدرورپ  دزن  وا  رجا  سپ  دـشاب  راـکوکین  هک  یلاـح  رد  دـیدرگ 
 : هک هدمآ  نآ  ریغ  یشایع و  ریسفت  زا  لقن  هب  رارسالا  ةاکشم  رد  هکنانچ  دشاب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  وریپ  راکوکین  ٌنِسُْحم :  زا  روظنم  هکنیا 

دنکیم رما  دنوادخ  1137 ؛ )  یبْرُْقلا ( »  ِيذ  ءآتیا  َو  ِناسحإلا  َو  ِلْدَعلاب  ُُرمأَی  َهَّللا  َّنإ  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 ، هدرک تلادع  دنک  شتعاطا  سک  ره  هک  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لدع ؛ دومرف :  دنواشیوخ .  ياطع  ناسحا و  لدع و  هب 
زا یبْرُْقلا ، »  ِيذ  ءآتیا  َو  تسا « ،  تشهب  رد  نِسحم  و  دـیامن ،  ناـسحا  دـنک  يوریپ  وا  زا  سکره  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـسحا ؛ و 

يارب اعد  هکنیا :  داهـشتسا  هجو   ( . 1138 تسا (  هدومرف  رما  ام  يوس  هب  هجوت  تدوم و  هب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  ام ؛ يدـنواشیوخ  تهج 
ینابز يّالوت  ماسقا  نیرتحضاو  زا  هکلب  هتـساخرب ،  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  تبـسن  یبلق  يّالوت  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نامیالوم 

و هتسج ،  کسمت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يالو  هب  تقیقح  رد  دنک  اعد  ترـضح  نآ  يارب  هک  ره  سپ  تسا ،  ترـضح  نآ  هب  تبـسن 
َو یلاعت « :  يادخ  هدومرف   - 3 یلاعت .  هَّللا  ءاش  نا  دراد ،  تلالد  اهنآ  رب  هفیرش  هیآ  هک  يدارفا  دادع  رد  تسا و  نسحم  بانج  نآ  یلاُوم 

اوُقَْحلَی َْمل  َنیذَّلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهیتآ  اِمب  َنیحِرَف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحأ  َْلب  ًاتاْومأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـال 
هکلب دنـشاب  هدرم  دناهدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  رادـنپم  هتبلا  و  1139 ؛ )  َنُونَزْحَی ( »  ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اـّلأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب 

هک دنهد  تراشب  دناهدشن  قحلم  نانآ  هب  زونه  هک  ینانمؤم  نآ  هب  دننامداش و  یهلا  لضف  هب  نانآ  دـنامعنتم ،  ناشراگدرورپ  دزن  دـناهدنز 
رد لخاد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  يارب  هدـننک  اعد  هک  دـمآ  دـهاوخ  هچنآ  تهج  هب  دـنوش .  نیگهودـنا  هن  تسه و  اهنآ  رب  یـسرت  هن 

تـسا يراثآ  هلمج  زا  و  دش ،  دهاوخ  لیان  زین  وا  دناهدیـسر  ناشیا  هچنآ  هب  سپ  مالـسلا ،  امهیلع  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  اب  تسا  نادـیهش 
؛ )  1140 َنُونَزحَی ( »  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءآیلوأ  َّنإ  ـالأ  لاـعتم « :  دـنوادخ  هدومرف   - 4 تسا .  هدش  دای  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک 

قداص ماما  هدمآ :  نیدلا  لامک  رد  هک  یتیاور  همیمـض  هب  دنوشیم .  نوزحم  هن  تسه و  ناشیارب  یـسرت  هن  ادخ  يایلوا  هک  دیـشاب  هاگآ 
 ، وا عیطم  رادربنامرف و  روهظ  نامز  رد  دنـشاب و  شروهظ  رظتنم  شتبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  نایعیـش  لاـح  هب  اـشوخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

راظتنا هناشن  ندرک  اـعد  هکنیا :  لالدتـسا  هجو   ( . 1141 دنوشیم (  نوزحم  هن  تسه و  ناشیا  رب  یـسرت  هن  هک  ادـخ  يایلوا  دنتـسه  نانآ 
َو ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  اُوماقَتسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیذَّلا  َّنإ  فاقحا « :  هروس  رد  هفیرـش  هیآ   - 5 تسین .  هدیشوپ  شنیب  لها  رب  هکنانچ  تسا 
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تسین و اهنآ  رب  یسرت  چیه  سپ  دندرک  تماقتـسا  هاگنآ  تسا  هَّللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ :  هک  نانآ  قیقحت  هب  1142 ؛ )  نُونزْحَی ( »  ْمُه  ال 
هیلع قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدـمآ  ملـسم  نب  دـمحم  زا  یفاـک  لوصا  رد  هک  یتیاور  تهج  هب  دـنوش .  نیگهودـنا  هن 

زا سپ  یکی  ناـماما  هب  داـقتعا  رد  دومرف :  مدیـسرپ ،  اُوماقتـسا ، »  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  لـج « :  زع و  يادـخ  هدومرف  هراـبرد  مالـسلا 
مالـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  هک  تسین  يدیدرت   ( . . . . 1143 دنیامن (  تماقتسا  يرگید 
هدافتسا ار  هدنزرا  تمرکم  نیا  ناوتیم  زین  يرگید  تایآ  زا  تسا .  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  داقتعا  رب  هدننک  اعد  تماقتـسا  هناشن  لیلد و 

 : هلمج نآ  زا  دیآیم  تسد  هب  بلطم  نیا  يددعتم  تایاور  زا  نینچمه  و  میدرک ،  رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  نخس  هلاطإ  سرت  زا  هک  درک 
 « ْمُهامیِسب الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعألا  یَلَع  َو  هفیرش « :  هیآ  هرابرد  یحیحص  دنس  هب  دوخ  ریسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع  لیلج  هقث  خیش 

دندومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنسانشیم .  ناشیاههرهچ  هب  ار  کی  ره  هک  دنتسه  ینادرم  فارعأ  رب  و   ( ، 1144 ) 
رد دنتسیایم ،  ناشناوریپ  اب  فارعأ  رب  هک  دنتسه  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ناماما  نادرم :  و  تسا ،  منهج  تشهب و  نیب  یگیر  هدوت  فارعا ؛ : 

دیرگنب دـنیوگیم :  دوخ  راکهنگ  ناوریپ  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دناهتـسج و  تقبـس  تشهب  يوس  هب  باـسح  نودـب  نینمؤم  هک  یلاـح 
َْمل ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  یلاـعت « :  كراـبت و  دـنوادخ  هدوـمرف  تسا  نیا  و  دـناهتفر ،  نآ  يوـس  هب  باـسح  نودـب  هـک  تـشهب  رد  ار  ناـتناردارب 

 : دوـشیم هتفگ  اـهنآ  هب  سپـس  دنتـسه .  نآ  دـیما  راـظتنا و  رد  یلو  دـناهدشن  تشهب  لـخاد  امـش  رب  مالـس  َنوـُعَمْطَی ؛ »  ْمُه  َو  اهُولُخْدَـی 
َعَم اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  اولاق  ِراّنلا  ِباحْصَا  ءآْقِلت  ْمُهُراصبأ  ْتَفِرُص  اذإ  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  تسا  نیمه  و  دیرگنب ،  منهج  رد  ار  ناتنانمشد 

ُْمْتنُک اـم  َو  اینُّدـلا  یف  ْمُـکُعْمَج  ْمُْـکنَع  ینْغأ  اـم  اولاـقف  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهامیـِسب  ْمُهَنوـُفِْرعَی  ًـالاجِر  ِفارْعـألا  ُباحْـصأ  يداـَن  َو  َنیِملاّـظلا  ِمْوَـقلا 
اب ار  اـم  اراـگدرورپ  دـنیوگ :  ددرگ  فوـطعم  مـنهج  لـها  يوـس  هـب  فارعا )  باحـصا  ناراـکهنگ  اـهنآ (  رظن  نوـچ  و  َنوُِربْکَتـْـسَت ؛ » 

عمج  [ هک دیدید   : ] دنیوگ دنهد و  زاوآ  دنـشتآ  رد  دنـسانشیم و  ناشیامیـس  هب  هک  ار  ینادرم  فارعأ  باحـصا  و  هدـم ،  رارق  ناراکمتس 
زا دنتـسه  منهج  رد  هک  یناـسک  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هاـگنآ  تخاـسن .  رود  امـش  زا  يرطخ  چـیه  دـیتشاد  هک  يّربکت  و  اـیند ،  رد  اـمش 
 ، دناسریمن اهنآ  هب  یتمحر  دنوادخ  هک  دیدروخیم  دنگوس  ایند  رد  امش  هک  دنتسه  نامناردارب  نایعیـش و  اهنیا  دنیوگیم :  ناشنانمـشد 
 : میوگیم  ( . 1145 تشگ (  دیهاوخ  نوزحم  هن  تسه و  امش  رب  یسرت  هن  دیوش  تشهب  لخاد  دنیوگیم :  دوخ  نایعیش  هب  ناماما  سپس 
هک سک  ره  يارب  مالسلا  مهیلع  ناماما  تعافش  رب  دنکیم  تلالد  میدروآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  مود  یس و  تمرکم  رد  هک  یثیدح 
هب سپ  تسا ،  لخاد  ناونع  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  هدننک  اعد  هک  میتفگ  اجنامه  رد  زین  و  دنک ،  يرای  ار  اهنآ 

 . دنوشیم نیگهودنا  هن  تسه و  نانآ  رب  یسرت  هن  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  دادع  رد  ناماما  تعافش 

گرم ماگنه  ارادم  تراشب و   - 35

رادتسود نمؤم  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  رد  هک  تسا  یفیرـش  ثیدح  هلمج :  زا  تسا  بلطم  نیا  دهاش  تیاور  دـنچ 
شنانخس هک  دوخ  رورس  و  دشاب ،  وا  يوگلا  هک  هتسناد  شیوخ  ماما  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  زا  دعب  ار  یلع  هک  وا ،  لآ  دمحم و 

هرادا تسایـس [  نید و  روما  رد  شتعاـطا  هب  هک  سک  نآ  تعاـطا  هب  و  دـنک ،  تعاـطا  ار  وا  هتـسناد و  حیحـص  ار  شلاـعفا  قیدـصت و  ار 
دتـسیایمن شیولج  یعنام  هک  یهلا  ياضق  دوشن و  هدنادرگزاب  هک  یمتح  لجا  ار )  ینمؤم  نینچ  هاگره (  تسا ،  هدومن  توعد  شروما ]

یلع يوـس و  کـی  زا  ار  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  دـمحم  دـنوش ،  رـضاح  وا  دزن  شناوـعا  توـملا و  کـلم  و  دـسر ،  ارف 
نیسح رگید  يوس  زا  ایبنالادّیـس و  هداون  نسح  تمـس  کی  زا  شیاهاپ  رانک  رد  و  دنیبیم ،  شرـس  يالاب  رگید  يوس  زا  ار  نییـصولادیس 

ناشنایاقآ زا  دعب  هبترم  رد  دنتسه  تما  نیا  تاداس  هک  ناشناتسود  صاوخ و  ناشرس  تشپ  شنوماریپ  دنکیم و  هدهاشم  ار  ءادهشلا  دّیس 
زا ار  وا  يادـص  دـنوادخ  هک  يروطب  دـیامنیم  باطخ  دـنکیم و  رظن  ناـنآ  هب  نمؤم  راـمیب  سپ  دـنراد ،  رارق  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ 

يرتشیب باوث  نآ  هب  ناشنامیا  ات  دیامنیم  یفخم  اهنآ  زا  زین  ار  تیبلا  لها  ام  ندید  هک  نانچمه  درادیم ،  بوجحم  نارـضاح  ياهـشوگ 
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 ، هزعلا بر  دنوادخ  لوسر  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و  دیوگیم :  نمؤم  دوشیم .  دراو  اهنآ  رب  هک  يدـیدش  تنحم  رطاخ  هب  دـشاب  هتـشاد 
ناگداون يا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ناگچب  ریش  ود  امش  يادف  مردام  ردپ و  تمحر ،  ربمغیپ  یصو  يا  وت  يادف  مردام  ردپ و 

ناـبوخ اهامـش  دـیدمآ  شوخ  و  دـیتسه ،  کـیدزن  دـنوادخ  ناوـضر  تمحر و  هب  هک  تشهب  لـها  ناـناوج  دّیـس  ود  يا  وا ،  نادـنزرف  و 
زا تّدش  هب  نونکا  متـشاد و  ار  ناترادید  قایتشا  ردقچ  ناشنادنزرف ،  مالـسلا و  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا 

رطاخ هب  متـسه  گرزب  وا  لد  رد  هک  مرادـن  دـیدرت  و  تسا ،  رـضاح  منیلاـب  هب  توملا  کـلم  کـنیا  ادـخلوسر  يا  ملاحـشوخ  ناترادـید 
هللا یلص  ادخلوسر  سپـس  تسا .  روط  نیمه  دیامرفیم :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  سپ  ناتردارب ،  تیعقوم  امـش و  تیعقوم 

ام و وریپ  هب  ناـسحا  رد  ار  يدـنوادخ  شرافـس  توملا  کـلم  يا  دـیامرفیم :  دوشیم و  هجوتم  توملا  کـلم  يوس  هب  ملـسو  هلآو  هیلع 
دنوادخ هچنآ  هب  هک  دیئامرفب  وا  هب  ادخلوسر  يا  دـیوگ :  توملا  کلم  نک .  تیاعر  رگید ] زیچ  ره  رب   ] ام رگراثیا  ام و  بحم  ام و  مداخ 

دنکفایم رظن  سپ  نک ،  هاگن  يدنلب  هب  دیامرف :  وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دنکفا ،  يرظن  هدرک  ایهم  تشهب  رد  شیارب 
باوث نآ  هک  یـسک  رب  مریگن  ناسآ  هنوگچ  دیوگیم :  توملا  کلم  هاگنآ  دنیاین ،  باسح  ّدح و  هب  دنباینرد و  ار  نآ  اههشیدنا  هچنآ  رب 

ياهندرگ ار  گرم  دنوادخ  رگا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  يا  شناگدننک ،  رادید  خ ل )  وا -  ترتع  و  دمحم (  نیا  تسا و  وا 
هب وت و  هب  دـیوج  یـسأت  تتـسود  مداخ و  یلو  متفرگیمن ،  ار  وا  حور  درذـگب ،  نآ  زا  هک  نآ  رگم  دـسرن  تشهب  هب  هک  دوب  هدادـن  رارق 
يا دیامرفیم :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  سپـس  دندیـشچ .  ار  گرم  یهلا  مکح  هب  هک  ادـخ  يایلوا  نالوسر و  ناربمغیپ و  ریاس 

يوس هب  شناهارمه  ترـضح و  نآ  هاگنآ  ریذـپب .  شاهرابرد  ار  ریخ  شرافـس  میدرک و  میلـست  وت  هب  هک  ار  نامردارب  ریگب  توملا  کـلم 
ناشدوخ هاگیاج  رد  ار  اهنآ  سپ  دـشاب ،  هتفر  رانک  راـمیب  نمؤم  نآ  مشچ  زا  هدرپ  باـجح و  هک  یتروص  رد  دـنور  ـالاب  تشهب  ياـهغاب 

زا هک  راذگم  ارم  اجنیا  ریگب و  ارم  حور  باتـشب  باتـشب  توملا  کلم  يا  دیوگیم :  دـندوب ،  شباوختخر  نوماریپ  هکنآ  زا  سپ  دـنیبیم 
زا هک  ییوم  نوچمه  و  دریگیم ،  ار  وا  حور  توملا  کلم  ماگنه  نیا  رد  زاس ،  قحلم  اهنآ  هب  ارم  مرادن ،  ربص  وا  ترتع  دـمحم و  يرود 

تّذل یتحار و  رد  هکلب  تسین ،  یتخس  رد  وا  تقیقح  رد  دینیبیم  تّدش  رد  ار  وا  امش  رگا  و  دروآرب ،  دبلاک  زا  ار  وا  ناج  دنـشکرب  درآ 
دمحم دنیوگ :  رگیدکی  هب  دنیایب ،  شغارـس  هب  ریکن  رکنم و  هک  یماگنه  و  دباییم .  اجنآ  ار  ام  دارفا  دـنراذگ  ربق  رد  ار  وا  نوچ  تسا و 

یلص دمحم  رب  دنیآیم  سپس  مینک ،  یکچوک  اهنآ  يارب  دیاب  دنرضاح ،  صخش  نیا  دزن  ناشباحـصا  ناکین  نیـسح و  نسح و  یلع و  و 
اب مالسلا  امهیلع  نینسح  رب  سپس  دننکیم ،  مالس  کی  هناگادج  مالسلا  هیلع  یلع  رب  دننکیم و  مالس  کی  هناگادج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا 

ادخلوسر يا  میتسناد  دنیوگ :  نآ  زا  دعب  دنیامنیم .  دنـشابیم ،  ام  هارمه  هک  ینارای  مامت  رب  یمالـس  هاگنآ  و  دننکیم ،  مالـس  کی  مه 
دنراد و روضح  هک  یناگتـشرف  يارب  ار  وا  تلیـضف  دـهاوخیم  دـنوادخ  هک  دوبن  نینچ  رگا  و  يدرک ،  ندـید  تدوخ  وریپ  مداخ و  زا  هک 
وا زا  هاگنآ  درک .  لاثتما  دـیاب  ار  یهلا  رما  یلو  میدرکیمن ،  لاؤس  وا  زا  دزاـس ،  راکـشآ  دینـش  دـنهاوخ  ار  ناـیرج  ًادـعب  هک  یناگتـشرف 
؟  دننایک تناردارب  و  تسا ؟  مادک  تاهلبق  و  تسیک ؟  وت  ماما  و  تسیک ؟  وت  ربمغیپ  و  تسیچ ؟  وت  نید  تسیک ؟  وت  يادـخ  دنـسرپیم : 
هللا یلص  دمحم  نیشناج  مالـسلا  هیلع  یلع  و  تسا ،  نم  ربمغیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  و  تسا ،  نم  راگدرورپ  هَّللا  دیوگیم : 

ناردارب ناشیا  نادناعم  نانمشد  و  دنناشیا ،  ناتسود  اهنآ  لآ  یلع و  دمحم و  ناوریپ  نانمؤم  و  ماهلبق ،  هبعک  و  نم ،  ماما  ملـسو  هلآو  هیلع 
وا هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  درادن ،  کیرش  دنوادخ  و  تسین ،  يدوبعم  اتکی  يادخ  زج  هک  مهدیم  تداهش  و  دننم ، 

قح و رب  نایلاو  تما و  يافلخ  درک  بصن  تماـما  يارب  شترتع  ناـگزیکاپ  زا  هک  اـهنآ  و  تسا ،  ادـخ  ّیلو  یلع  شردارب  هکنیا  و  تسا ، 
نا هدیقع  نیمه  رب  و  يدُرم ،  نیمه  رب  و  يدرک ،  یگدنز  رواب  نیا  رب  دـنیوگ :  رکنم )  ریکن و  سپ (  دنـشابیم .  لدـع  هب  ناگدـننک  مایق 

 . . . . دوب یهاوخ  یهلا  تمحر  هاگرارق  تمارک و  هاگلزنم  رد  ياهتـشاد  ار  شتیالو  هک  سک  نآ  اـب  و  دـش ،  یهاوخ  هتخیگنارب  هَّللا  ءاـش 
دسریم گرزب  ياهتمعن  اهتداعس و  اهتمرکم و  نآ  هب  نمؤم  هکنیا  دراد  یبلاج  تاکن  هک  فیرش  تیاور  نیا  هب  داهشتسا  هجو  میوگیم : 

رب اهنآ  نتـشاد  مدـقم  ناشیا و  هب  ّتبحم  اهنآ و  هب  تمدـخ  و  مالـسلا ،  مهیلع  راهطا  همئا  ربمغیپ و  يوریپ  تالاوم و  رما :  راـهچ  ببـس  هب 
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 . نک تیاعر  رگید ] زیچ  ره  رب   ] ام رگراثیا  و  ام ،  ّبحم  و  ام ،  مداخ  و  ام ،  وریپ  هب  ناسحا  رد  هک :  ترـضح  هدومرف  زا  هکنانچ  نارگید ، 
اریز تسا ،  عمج  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  هدننک  اعد  رد  تفـص  راهچ  نیا  هک  تسین  يدیدرت  و  دوشیم .  هدافتـسا  . . 
زین و  دشابیم .  دارفا  ریاس  رب  اعد  رد  ناشیا  ندرک  راثیا  زین  تسا و  ناماما  هب  ّتبحم  تمدـخ و  يوریپ و  زا  یعون  بانج  نآ  يارب  اعد  هک 

نمؤملا و نیاعیام  باب  یفاک -  عورف  رد  هک  هدـش  دراو  رایـسب  رابخا  رد  نمؤم  يارب  اهتراشب  رد  هچنآ  مامت  دـنکیم  تلالد  بلطم  نیا  رب 
کلاس فراع  يارب  هک  مینکیم  افتکا  یفاک  زا  ثیدح  کی  هب  ام  و  هدـمآ ،  اهنیا  ریغ  و   ( 1146 راحب (  مّوس  دّلجم  و  هتوم -  دنع  رفاکلا 

 ) نانـس نبا  زا  دـمحم ،  نب  دـمحا  زا  ییحی ،  نب  دـمحم  زا  یفاک  رد  دـیامن .  هعجارم  روبزم  ياـهباتک  هب  دـشاب  لـیام  هک  ره  تسا و  سب 
نآ هک :  درک  لقن  میارب  دوب  هدینش  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  هک  یصخش  تفگ :  هک  تسا  ناورم  نب  رامع  زا   ( ، 1147
رب هک  یهاگیاج  امش و  زا  کی  ره  نایم  دزرمآیم ،  ار  امش  هک  ادخ  هب  دنگوس  دنکیم و  لوبق  امـش  زا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  ترـضح 

شیولگ هب  تسد  اب  و  دسر -  اجنیا  هب  شناج  هک  تسین  هلـصاف  ردقنیا  زج  تسا  نآ  رد  مشچ  ینـشور  یـشوخ و  تسا و  هطبغ  دروم  نآ 
لیئربج و مالـسلا و  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  دـسرب ،  راضتحا  هب  دوش و  نینچ  یتقو  دومرف :  هاگنآ  درک -  هراشا 
؛ صخش نیا  هَّللا  لوسر  ای  دیوگیم :  دوشیم و  کیدزن  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  دندرگ ،  رضاح  وا  دزن  مالسلا  امهیلع  توملا  کلم 
ادخ و صخش  نیا  دیامرفیم :  لیئربج  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  و  رادب ،  تسود  ار  وا  سپ  تشادیم  تسود  ار  نادناخ  ام 
ادـخ و هک  تسا  یـسک  نیا  دـیوگیم :  توملا  کلم  هب  لیئربج  و  رادـب ،  تسود  ار  وا  سپ  هتـشادیم  تسود  ار  شنادـناخ  وا و  لوسر 
دوـشیم و کـیدزن  وا  هب  توـملا  کـلم  سپ  ریگب ،  ناـسآ  وا  رب  رادـب و  تسود  ار  وا  سپ  تسا  هتـشاد  تـسود  ار  شنادـناخ  لوـسر و 
؟  يدش کسمتم  يربک  تمـصع  هب  ایند  یگدنز  رد  یتفرگ ؟  ار  دوخ  هئربت  هرکذت  یتفرگ ؟  ار  تندرگ  يدازآ  ادخ  هدنب  يا  دیوگیم : 
 . بلاطیبا نب  یلع  تیـالو  دـیوگیم :  تسیچ ؟  نآ  دـنکیم :  لاؤس  يرآ ،  دـیوگیم :  هک  دـهدیم  قیفوت  ار  وا  دـنوادخ  سپ  دومرف : 

هدژم يدیـسر ،  يدوب  راودیما  هچنآ  هب  و  دومن ،  نمیا  نآ  زا  ار  وت  دنوادخ  یتشاد  رذح  هچنآ  زا  و  یتفگ ،  تسار  دـیوگ :  توملا  کلم 
یناسآ هب  سپـس  مالـسلا .  اهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  اب  تقفارم  حـلاص  فلـس  هب  ار  وت  داب 

و زیهجت ،  طونح  نفک و  نآ  هب  هک  ددرگیم ،  لزان  تشهب  زا  رفذا  کـشم  زا  شطونح  تشهب و  زا  شنفک  دـعب  و  دریگیم ،  ار  شحور 
دوشیم هدوشگ  شیارب  تشهب  ياهرد  زا  يرد  دـنهد  رارق  شربق  رد  نوچ  و  دوشیم ،  هدـناشوپ  یتشهب  ياههّلُح  زا  يدرز  هّلُح  اب  هاـگنآ 

شپچ تمـس  تسار و  تمـس  زا  شیور و  شیپ  زا  هار  هام ،  کی  رادـقم  هب  سپـس  دـسرب .  وا  رب  نآ ،  ياهلگ  يوب  میـالم و  میـسن  زا  هک 
هب ار  وت  داب  تراـشب  باوخب ،  هدوسآ  دریگ ،  مارآ  شباوختخر  رب  هک  یـسورع  نوچمه  دوش :  هتفگ  وا  هب  هاـگنآ  دوشیم .  هداد  تعـسو 

ناـنج رد  ار  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هاـگنآ  تسین .  كانبـضغ  وت )  رب  هک (  يراـگدرورپ  و  تمعن ،  تشهب و  تحارتـسا و  شیاـسآ و 
ماگنه نآ  ات  دیوگیم ،  نخـس  ناشـسلاجم  رد  نانآ  اب  و  دماشآیم ،  ناشبآ  زا  دروخیم و  ناشیاذغ  زا  ناشیا  اب  دنکیم ،  رادید  يوضر 
شیوس هب  هورگ  هورگ  نایوگ  کیبل  سپ  دزیگنارب ،  ار  نانآ  یلاعت  دـنوادخ  دزیخاپب ،  ام  مئاق  نوچ  و  دزیخاـپب .  تیبلا  لـها  اـم  مئاـق  هک 

 - دوب دنهاوخ  كدنا  هک  دنوش -  هدیشاپ  مه  زا  یهلا  ياهتمرح  ناگدننک  کته  و  دنتفا ،  دیدرت  هب  نایوج  لطاب  ماگنه  نآ  رد  دنیآیم . 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنبای .  تاجن  دـنناد  کیدزن  ار  جَرَف  هک  اهنآ  و  دـندرگ ،  كاله  ناگدـننک  هلجع 

 ، هکنیا تیاور  نیا  هب  داهشتسا  هجو   ( . . . . 1148 دشاب (  مالسلا  يداو  وت  نم و  هدعو  ینم و  ردارب  وت  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو 
نامیا و لامک  هیام  ترـضح  نآ  جَرَف  ِلیجعت  مالـسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  يارب  اعد  هک  درک  میهاوخ  ناـیب  زین  و  میاهدرک ،  هراـشا  رتشیپ 

کّسمت اعد  نیا  دوخ  هکنیا  رب  هفاضا  تلیضف ،  نیا  هب  يراگتسر  يارب  تسا  میقتسم  ریغ  ببـس  سپ  دشابیم ،  گرم  ماگنه  ات  نآ  توبث 
نیا لیالد  زا  زین  و  دشابیم .  ماقم  نیا  هب  ندیـسر  ببـس  سپ  تسا ،  مالـسلا -  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  ینعی  يربک -  تمـصع  هب 
هیلع قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  نیکـسم  نب  مکح  زا  ریمعیبا  نبا  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاـک  لوصا  رد  هک  تسا  یتـیاور  عوضوم 

شرادید گرم  ماگنه  هب  هک  دنیرفآیم  یقولخم  رورـس  نآ  زا  لج  زع و  دنوادخ  دناسر  يرورـس  ینمؤم  هب  سک  ره  دومرف :  هک  مالـسلا 
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زاب دوش .  شربق  لخاد  هکنیا  ات  دوب  دهاوخ  وا  اب  نانچمه  و  وا .  ناوضر  تمارک و  هب  ادخ  تسود  يا  ار  وت  داب  هدژم  دیوگ :  وا  هب  دـنک و 
دهد و هدژم  ار  وا  سرت  عقاوم  رد  دنامب و  وا  اب  هراومه  سپس  دیامن .  رارکت  ار  نخس  نآ  زاب  دزیخرب  ربق  زا  نوچ  دیوگ و  ار  نخـس  نامه 

ینالف رب  هک  متـسه  ینامداش  رورـس و  نآ  نم  دیوگیم :  دنک ؟  تمحر  تیادخ  یتسیک  وت  دسرپ .  وا  زا  نمؤم  دـیوگب .  ار  نخـس  نامه 
نیا زا  مالـسلا  مهیلع  شیمارگ  ناردپ  نامزلا و  بحاص  نامیالوم  دـیدرت  نودـب  هکنیا :  تلالد  هجو  میوگیم :   ( . 1149 یتخاس (  دراو 

 . تسا بترتم  نآ  رب  متا  وحن  هب  باوث  نیا  سپ  دنوشیم ،  رورسم  دنسرخ و  اعد 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  توعد  تباجا   - 36

نامیا هک  یناـسک  يا  1150 ؛ )  ْمُکییُْحی ( »  اِمل  ْمُکاعَد  اذإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  ای  دـیامرفیم « :  لـج  زع و  دـنوادخ 
رد یگدنز  زا  روظنم  کش  نودب  دنکیم .  هدنز  ار  امـش  هچ  نادب  دنناوخ  ارف  ار  امـش  هاگره  ار ،  لوسر  ادـخ و  دـینک  تباجا  دـیاهدروآ 

ًالبق و  ددرگیم ،  لصاح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ندرک  يوریپ  اب  هک  تسا  مّرخ  شوخ و  تشیعم  يدبا و  یگدنز  هیآ ،  نیا 
هتشذگ ثحابم  زا  و  تسا .  لوسر  ادخ و  نامرف  رما و  دناهداد ،  ماجنا  ای  هدومن  رما  ربمغیپ  موصعم  نانیشناج  هچنآ  مامت  هک  میاهدرک  نایب 

 - هیلع هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  نامزلا و  بحاص  نامیالوم  يارب  اعد  رد  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ماـمتها  هدـنیآ  و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  وا  لوسر  ادخ و  توعد  تباجا  گرزب  رما  نیا  رد  هدـنب  مامتها  هک  تسین  دـیدرت  لمأت و  يارب  ییاج  هتـشگ و  مولعم 

َنیذَّلا اهُّیأ  ای  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هلمج  زا  تسا  هدمآ  نآرق  فلتخم  تایآ  رد  زین  يرگید  نیوانع  تحت  ینعم  نیا  دـشابیم .  ملـسو 
دینک تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  1151 ؛ )  ْمُکنِم ( »  ِْرمـألا  یلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطأ  َو  َهَّللا  اوُعیطأ  اُونمآ 

ّتبحم راهظا  يوریپ و  نتـسج و  یّـسأت  دـنکیم و  رما  کین  ياهراک  ماجنا  هب  هک  یتایآ  ماـمت  زین  و  ار .  ناـتدوخ  زا  رمـألا  یلوا  لوسر و 
 . دهدیم روتسد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  تبسن 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هجرد  رد  نتفرگ  رارق   - 37

رد مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هارمه  تماـیق  زور  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  یلوم  روهظ  جرف و  لـیجعت  يارب  هدـننکاعد  هکنیا  رب  لـیلد 
لوط شتدـم  هک  تسا  یتبیغ  ار  اـم  مئاـق  دومرف :  هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  هک  تسا  یتـیاور  دوب ،  دـهاوخ  شاهجرد 

ار نآ  اّما  دـنهاگارچ  لاـبند  ددرگیم ،  هاـگارچ  لاـبند  هک  يدنفـسوگ  ناـسب  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  منیبیم  ار  هعیـش  ییوگ  دـشکیم ، 
نم اب  تمایق  زور  دریگن ،  تواسق  شماما  تبیغ  لوط  رثا  رب  شلد  دنامب و  تباث  دوخ  نید  رب  نانآ  زا  کی  ره  هک  دینک  هجوت  دنباییمن ، 

 . دوب دهاوخن  یتعیب  شندرگ  رد  يدحا  يارب  دزیخاپب ،  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  نوچ  هک  یتسرد  هب  دومرف :  سپـس  دوب .  دهاوخ  ماهجرد  رد 
 : مکی تسا :  هجو  ود  هب  لالدتـسا  ناـیب   ( . 1152 دوشیم (  بیاغ  راظنا  زا  شدوخ  دریگیم و  ماجنا  هناـیفخم  شتدـالو  تهج  نیمه  هب 

ُذایَْعلَا رگا -  نوچ  تسا .  نید  نامیا و  تابث  يرادیاپ و  هناشن  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد  هکنیا 
تباث دوخ  نید  رب  هک  تسا  یناسک  دادـع  رد  نیارباـنب  درکیمن ،  اـعد  عّرـضت و  نآ  نتفاـی  ققحت  يارب  تشاد  دـیدرت  رما  نیا  رد  ِهَّللاـِب - 
توبث نامیا و  ندش  لماک  ببس  اعد  نیا  هکنیا  مود :  تسا .  هداد  هدعو  ار  گرزب  باوث  نآ  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  دناهدنام و 

يرکـسع نسح  ماما  دمحموبا  ام  يالوم  هک  روطنامه  دـباییم .  تاجن  نامزلا  رخآ  ياههنتف  زا  هک  هنوگ  نیا  هب  دوشیم ،  ناسنا  يارب  نآ 
دباییمن تاجن  تکاله  زا  نارود  نآ  رد  هک  تشاد  دهاوخ  ینالوط  یتبیغ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  یمق  قاحسا  نب  دمحا  هب  مالسلا  هیلع 

نیا ماـمت  هک  دـهد . . . .  قـیفوت  شجرف  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد  هب  و  درادـب ،  تباـث  شتماـما  هب  رارقا  رب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هجرد  رد  هدننک  اعد  هک  تسا  نآ  ببـس  ترـضح  نآ  يارب  اعد  سپ  تشذگ .  باتک  مراهچ  شخب  رد  ثیدح 
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تـسا نامیا  لامک  ببـس  اعد  نیا  هکنیا  دیؤم  تسا .  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تبیغ  نامز  رد  نامیا  ندنام  تباث  ببـس  نوچ  دـشاب ، 
قودص هکنانچ  تسا .  نامیا  ندش  لماک  هیام  هک  دشابیم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  يارب  یشیدناریخ  لمع  نیا  هکنآ : 
دومرف هک  هدروآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  ام  يالوم  زا  دوخ  سلاجم  رد  هللا  همحر 

ار شمـشخ  و  دیامن ،  ظفح  ار  شنابز  و  دزادرپب ،  ار  شییارد  تاکز  و  دـناوخب ،  بوخ  ار  شزامن  دریگ و  لماک  ار  شیوضو  سک  ره  : 
قیاقح دهد ،  ماجنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمایپ  نادناخ  هب  تبـسن  ار  شیهاوخریخ  و  دنک ،  رافغتـسا  شهانگ  يارب  و  دناشن ،  ورف 

 ( . 1153 تسا (  هدوشگ  شیارب  تشهب  ياهرد  هدینادرگ و  لماک  ار  نامیا 

دنوادخ دزن  قیالخ  نیرتبوبحم   - 38

 ، تسا یلاعت  يادخ  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  بانج  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  مالسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  يارب  هدننک  اعد 
دراو ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نادناخ  راهطا و  همئا  رب  ار  رورس  ینامداش و  زین  و  هدیناسر ،  عفن  نینمؤم  مومع  هب  وا  هک  اریز 
قداص هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یّقثوم  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  هرس  سدق  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالـسالا  ۀقث  مدقا  خیـش  تسا .  هتخاس 

دزن دارفا  نیرتبوبحم  سپ  دنتـسه ،  دـنوادخ  لایع  قیـالخ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع 
هَّللادبعوبا ترضح  زا  یلـسرم  دنـس  هب  زین  و   ( . 1154 دیامن (  رورـسم  ار  ینادناخ  دـناسر و  عفن  دـنوادخ  لایع  هب  هک  تسا  نآ  دـنوادخ 

؟  تسا یسک  هچ  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دش :  لاؤس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص 
مهیلع ناـماما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  یناـمداش  رورـس و  میوگیم :   ( . 1155 مدرم (  لاـح  هب  دارفا  نیرتدـنمدوس  دوـمرف : 

نینمؤم مامت  هب  هدـنهد  عفن  اعد  نیا  هکنیا  اّما  و  تسا .  حـضاو  نشور و  يرما  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاـق  ترـضح  يارب  ندرک  اـعد  هب  مالـسلا 
روهظ هب  ملاع  لها  مامت  هک  تشذـگ  نون -  فرح  مراهچ -  شخب  رد  هچنآ  لوا :  دوشیم :  نایب  هجو  ود  هب  تسا ،  ملاع  لها  همه  هکلب 

دمآ دـهاوخ  مراهچ  لهچ و  تمرکم  رد  مود :  تسا .  ناهج  لها  هب  یناسر  دوس  نآ ،  لیجعت  يارب  اعد  سپ  دـنربیم .  عفن  ترـضح  نآ 
 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دزاسیم ،  رود  نیمز  لها  زا  ار  تبوقع  ترضح ،  نآ  روهظ  جرف و  يارب  ناگدننک  اعد  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  هک 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دزن  قیالخ  نیرتیمارگ   - 39

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ناردارب  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  يارب  هدننک  اعد  هک  دش  هتفگ  مکی  تسیب و  تمرکم  رد  هچنآ  زا 
و دنشابیم .  شدزن  دارفا  نیرتیمارگ  ترـضح ،  نآ  ناردارب  هک  تسا  حضاو  نوچ  دوشیم ،  هدافتـسا  زین  تمرکم  نیا  دشابیم ،  ملـسو 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  بهو  نب  ۀیواعم  یـسوم و  نب  ۀـعافر  زا  دوخ  دنـس  هب  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  دـیؤم  زین 
زا شیپ  هک  یلاح  رد  دبایرد  ار  متیب  لها  مئاق  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دومرف :  هک  هدروآ 

ار وا  زا  شیپ  هدننک  تیادـه  ناماما  تیالو  دـیوج و  يرازیب  شنمـشد  زا  درادـب و  تسود  ار  وا  تسود  دـشاب ،  هدرک  ادـتقا  وا  هب  شمایق 
نیرتیمارگ و  هعافر : )  تیاور  هب  دنشابیم ( .  نم  رب  متما  دارفا  نیرتیمارگ  نم و  تّدوم  یتسود و  لها  نم و  ياقفر  اهنآ  دشاب .  هتشاد 

شتدالو ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا ،  وا  هب  ندرک  ادـتقا  ماسقا  زا  ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  يارب  اعد  نوچ   ( . 1156 نم (  دزن  ادـخ  قلخ 
َو ًالدع  یب  َضرألا  ِءَالْما  َو  یتَاْط ،  َو  تِّبث  َو  يْرمأ  یل  ْمِمتأ  َو  يدـْعَو ،  یلْزِجنأ  َّمُهّللا  تفگ :  درک و  اعد  رما  نیا  يارب  شدوخ  هک  هدـمآ 
لدع و زا  رپ  نم  هطساو  هب  ار  نیمز  نادرگ و  راوتسا  ار  میاهماگ  ناسر و  مامتا  هب  ارم  مایق ]  ] ِرمأ نک و  ذیفنت  ارم  هدعو  اراگدرورپ  ًاطـسق ؛

بحاص ایآ  مدیسرپ :  يرْمَع  نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ :  هک  تسا  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  زا  نیدلا  لامک  رد  و   ( . 1157 نادرگ (  داد 
هچنآ ایادخ  راب  تفگیم :  هک  یلاح  رد  دوب ،  مارحلا  هَّللا  تیب  رانک  مدـید  ار  وا  هک  يراب  نیرخآ  و  يرآ ،  تفگ :  ياهدـید ؟  ار  رما  نیا 
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نامثع نب  دمحم  مدینـش  تفگ :  هک  تسا  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع  زا  باتک  نامه  رد  زین  و   ( . 1158 نک (  ذیفنت  ياهداد  هدعو  نم  هب 
تفگیم دوب و  هدز  گنچ  راجتسم -  نکر  هبعک -  نماد  هب  هک  مدید  ار  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترـضح -  نآ  تفگیم :  هللا  همحر  يرْمَع 

 ( . 1159 ریگب (  ماقتنا  منانمشد  زا  ایادخ  : 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  تنامض  هب  تشهب  هب  ندش  لخاد   - 40

هک هدروآ  ًادنـسم  لاصخ  رد  قودـص  هک  تسا  یتیاور  تسا -  تعافـش  هیاـم  اـعد  نیا  هک  تشذـگ  ًـالبق  هچنآ  رب  هفاـضا  نیا -  رب  لـیلد 
ای دش :  هتفگ  منک .  تنامض  وا  يارب  ار  تشهب  دوش ،  نماض  نم  يارب  ار  زیچ  جنپ  سک  ره  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 

باتک يارب  تحیصن  و  وا ،  لوسر  يارب  یهاوخریخ ] و   ] تحیصن و  لج ،  زع و  دنوادخ  يارب  تحیصن  دومرف :  تسیچ ؟  اهنآ  هَّللا  لوسر 
يدـیدرت و  تسا ،  یهاوخریخ  تحیـصن ،  میوـگیم :   ( . 1160 نیملـسم (  هعماج  يارب  تحیـصن  و  ادخ ،  نید  يارب  تحیـصن  و  ادـخ ، 

اب هک  اریز  دوشیم ،  لصاح  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  اـب  قوف  هناگجـنپ  ماـسقا  ماـمت  هک  تسین 
یهلا باتک  ماکحا  هتشگ و  رورسم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  هدش و  فرطرب  ادخ  يایلوا  زا  یتحاران  مغ و  ترـضح  نآ  روهظ 

 . تشگ دهاوخ  لصاح  نیملسم  هعماج  يارب  جرف  بلاغ و  ناهج  رب  ادخ  نید  و  هدش ،  راکشآ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  ياعد  لومشم   - 41

تشادرب اعد  هب  ار  دوخ  ياهتسد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئأ  ندرک  دای  زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هدمآ  جاجتحا  رد 
هکنآ ره  رادب  نمشد  و  دشاب ،  هتـشاد  نم  زا  سپ  ار  متما  ناماما  يالو  درادب و  تسود  ارم  يافلخ  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ  تفگ :  و 
نودب و   ( . . . . 1161 نادرگ (  شراوخ  دهاوخب  ار  ناشیراوخ  سک  ره  نک و  شیرای  دنک  يرای  ار  اهنآ  هک  ره  و  دنک ،  ینمشد  اهنآ  اب 

یسک نینچ  و   . ] تسا مالسلا  مهیلع  قح  رب  ناماما  مامت  ترضح و  نآ  يرای  تالاوم و  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  يارب  اعد  کش 
ءاش نا  دمآ  دهاوخ  زین  دراد  ینعم  نیا  رب  تلالد  هک  يرگید  بلاطم  دوشیم . ] ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  ریخ  ياعد  لومـشم 

 . یلاعت هَّللا 

تانسح هب  تائیس  ندش  لّدبم  ناهانگ و  شزرمآ   - 42

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یعادلا  ةّدع  باتک  رد  هللا  همحر  یّلح  دهف  نب  دمحا  خیش  هک  یتیاور  دنکیم  تلالد  رما  نیا  رب 
قیقحت هب  دیزیخرب  هک :  دهد  زاوآ  ار  نانآ  نامسآ  زا  ياهتشرف  هکنیا  رگم  دننیشنن  لج  زع و  يادخ  رکذ  هب  یموق  چیه  دومرف :  هک  هدروآ 

هیلع نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  اعد  هکنیا :  تلالد  هجو   ( . 1162 دیدش (  هدیزرمآ  ناتیگمه  دش و  تانسح  هب  لّدبم  امش  تائیس  هک 
رب لیلد  تسا .  هدیدرگ  لئان  تمرکم  نیا  هب  دنک  اعد  شیالوم  يارب  نمؤم  هک  ياهسلج  ره  رد  سپ  تسا .  دنوادخ  رکذ  ماسقا  زا  مالسلا 
هک هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یفاک  لئاسو و  رد  هک  تسا  یتیاور  تسا ،  ادخ  رکذ  ماسقا  زا  ترضح  نآ  دای  هکنیا 

تمایق زور  سلجم  نآ  هک  تسین  نیا  زج  دنیامنن ،  دای  ام  زا  و  دننکن ،  ادـخ  رکذ  دـنیآ و  مه  درگ  ياهسلج  رد  هک  هورگ  نآ  ره  دومرف : 
زا ام  نانمـشد  دای  و  تسا ،  ادخ  رکذ  ماسقَا ]  ] زا ام  رکذ  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  دومرف :  سپـس  دوب .  دهاوخ  اهنآ  ترـسح  هیام 

 ( . 1163 دشابیم (  ناطیش  دای  قیداصم ] ]

تدابع رد  دنوادخ  دییأت  هلیسو   - 43
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لیلد دیامنیم .  دییأت  تدابع  رد  ار  ناسنا  لاعتم  دنوادخ  هک  دوشیم  ببـس  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  اعد  رد  تموادم 
هک منادب  هاگره  هدومرف :  ناحبـس  دنوادخ  دومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  یعاّدـلا  ةّدـع  رد  تسا  یتیاور  نآ  رب 

رگا سپ  دـش ،  نینچ  ماهدـنب  هاـگره  و  مهدیم ،  رارق  مدوـخ  تاـجانم  لاؤـس و  رد  ار  شتوهـش  تسا ،  بلاـغ  ماهدـنب  رب  نم  هـب  لاغتـشا 
نایب  ( . 1164 دنانانامرهق (  نانآ  هک  اقح  دنتـسه ،  نم  يایلوا  نانآ  هک  اقح  موش ،  لیاح  شندرک  هابتـشا  وا و  نیب  دـنک  هابتـشا  تساوخ 

نیرتهدـنزرا و هک  تسین  یکـش  دـشابیم و  اهتدابع  ماسقا  نیرتمهم  زا  اعد  دـنراد ،  تلالد  تایاور  تایآ و  هک  روطنامه  هکنیا :  تلـالد 
هب ضیف  وا  دوجو  تکرب  هب  و  هتخاس ،  بجاو  قیالخ  مامت  رب  ار  شقح  دنوادخ  هک  دـشاب  یـسک  يارب  هک  تسا  نآ  اعد  عاونا  نیرتمیظع 
هک تسا  ناـمه  و  تسا ،  وا  تداـبع  هب  ندوب  لوغـشم  دـنوادخ ،  هب  لاغتـشإ  زا  دارم  دـیدرت  نودـب  زین  و  تسا ،  هدیـسر  تادوـجوم  همه 
 : هکنیا هجیتن  دـهد .  رارق  دوخ  يایلوا  زا  ار  وا  و  دـیامن ،  ددـم  دـییأت و  تدابع  رد  ار  ناـسنا  دـنوادخ  هک  دوشیم  ببـس  نآ  رب  تموادـم 

بجوم دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  يارب  اـعد  رد  تموادـم  تبظاوـم و 
هک يروما  زا  و  دنزرو .  مامتها  رما  نیا  هب  ناکم  نامز و  ره  رد  هک  تسا  مزال  نامیا  لها  رب  نیاربانب  ددرگیم .  میظع  هدـیاف  نیا  لوصح 
هک  ( - 1165 یناهفصا (  رقاب  دمحم  ازریم  اقآ  یناحبس ،  دییأت  هب  دَّیؤم  لضاف  ینامیا  زیزع  ردارب  هکنیا ،  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  بسانم و 
 - باوخ رد  اهبـش  زا  یبش  هک :  درک  لقن  میارب  اهزور  نیمه  دیامرف -  تیانع  وا  هب  تسا  دنموزرآ  هچنآ  دـیازفیب و  شیگرزب  رب  دـنوادخ 

اهربنم رب  دومرف :  ریبعت ،  نیا  هب  کیدزن  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  مامه  ماما  میالوم  يرادیب -  باوخ و  نیب  ای 
لثم اعد  نیا  و  دنیامن ،  اعد  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  روهظ  لیجعت  جرف و  يارب  دننک و  هبوت  هک  دینک  رما  اهنآ  هب  دـییوگب و  مدرم  هب 

ياهزامن دـننام  هکلب  ددرگ ،  طقاس  نیریاس  زا  نیفّلکم  زا  یـضعب  يوس  زا  نآ  نداد  ماجنا  اب  دـشاب و  ییافک  بجاو  هک  تسین  ّتیم  زامن 
 . . . . دنهد ماجنا  ار  نآ  تسا  بجاو  نیفّلکم  مامت  رب  هک  تسا  هیموی 

نیمز لها  زا  تبوقع  عفد   - 44

 . دـیامنیم عفد  نیمز  لها  زا  ار  تبوقع  باذـع و  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ناـمیالوم  يارب  ناگدـننک  اـعد  تکرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
رگا هک  دـنیاهنآ  تسا . . . :  نینچ  میدروآ  ًـالبق  یعاّدـلا  ةّدـع  زا  هک  یـسدق  ثیدـح  رخآ  رد  لّوا :  تسا :  هنوگ  ود  هب  بلطم  نیا  ریرقت 

رد مّود :   ( . 1166 میامن (  عفد  نیمز )  لها  اهنآ (  زا  نانامرهق  نآ  رطاخ  هب  منادرگ ،  كاله  تبوقع  رفیک و  هب  ار  نیمز  مشاـب  هتـساوخ 
ناشیا زا  اهنآ  ماما  هک  دیـسر  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک 
لاعتم دنوادخ  هکنیا ،  دسر  اهنآ  هب  هک  باوث  زا  زیچ  نیرتمک  دننامب ،  رادـیاپ  ام  رما  رب  نامز  نآ  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دوش ،  بیاغ 

زا کین  باوث  هب  ار  امـش  داب  تراشب  سپ  دیدرک ،  قیدصت  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرـس  هب  نم  نازینک  ناگدنب و  دنک :  ادـن  اهنآ  هب 
ناراب زا  ار  مناگدـنب  امـش  هب  و  مزرمآیم ،  ار  امـش  میامنیم و  وفع  ار  امـش  منکیم و  لوبق  امـش  زا  هک  اّـقح  منازینک  ناگدـنب و  يا  نم . 

نایب يارب  داهـشتسا  هجو   ( . . . . 1167 مدرکیم (  لزان  اهنآ  رب  ار  مباذـع  دـیدوبن  امـش  رگا  میامن ،  عفد  اهنآ  زا  ار  الب  منادرگ و  باریس 
مهیلع ناماما  هویش  ّتنـس و  رب  ندنام  رادیاپ  ببـس  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  رد  تموادم  مامتها و  هکنیا ،  دوصقم 

 . هدنزرا تمرکم  نیا  هب  ندیسر  يارب  دوشیم  ياهلیسو  بیترت  نیدب  و  تسا ،  مالسلا 

مولظم يرای  کمک و  باوث   - 45

لقن لقع و  تلالد  هب  مولظم ،  يرای  ترـصن و  نسُح  اّما  و  تسین .  هدیـشوپ  یـسک  رب  تسا ،  مولظم  هادـف -  اـنحاورا  رـصع -  ماـما  هکنیا 
هک یتقو  ات  تسا  نمؤم  رای  لج  ّزع و  دـنوادخ  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نآ  ریغ  راـحب و  رد  هکناـنچ  تسا .  تباـث 
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رتهب هکنیا  رگم  دنکن  يرای  ار  یمولظم  ینمؤم  چـیه  دومرف :  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  و   ( . 1168 دـشاب (  شنمؤم  ردارب  يرای  رد  نمؤم 
دشاب هتشاد  شیرای  رب  تردق  هک  یلاح  رد  دنک  يرای  ار  شردارب  ینمؤم  ره  و  مارحلا ،  دجـسم  رد  نآ  فاکتعا  هام و  کی  هزور  زا  تسا 
نمؤـم ردارب  داـیرف  هب  سک  ره  دوـمرف :  هک  تـسا  لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  و   ( . 1169 دـیامن (  يراـی  ترخآ  اـیند و  رد  ار  وا  دـنوادخ  ، 

دزن راـک  نیدـب  دـیامن ،  يراـی  شتجاـح  ندـش  هدروآرب  رد  ار  وا  و  دزاـس ،  فرطرب  ار  وا  مغ  شناوت -  ردـق  هب  دـسرب -  دوخ  هدـیدمتس 
کی داتفه و  و  دهد ،  ناماس  ار  شیگدنز  هک  دـناسر  وا  هب  يدوز  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  دوب ،  دـهاوخ  وا  يارب  تمحر  ود  داتفه و  دـنوادخ 

بلطم ندش  ینالوط  هیام  اهنآ  رکذ  هک  يرگید  تایاور  و   ( . 1170 دیامن (  هریخذ  تمایق  كانسرت  ياههنحص  لاوها و  يارب  ار  تمحر 
نآ روهظ  جرف و  لیجعت  رمألا و  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  هکنیا  اّما  و  تسا .  یفاک  نادنمدرخ  يارب  میدروآ  هک  رادقم  نیمه  و  تسا ، 

 . تسا نابز  هب  ترـضح  نآ  يرای  ماسقا  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  يارب  اعد  میتفگ :  ًاقباس  دشابیم :  وا  هب  کمک  تناعا و  بانج ، 
رد ای  و  دـشاب ،  ببـس -  زا  یئزج  ای  ببـس -  تقیقح  رد  هک  دوشب  يرما  هب  مادـقا  هک  تسا  نآ  يرای  تناعا و  زا  روظنم  هکنیا ،  حیـضوت 
ام يالوم  يارب  اعد  رد  ناونع  نیا  و  دوشیم .  يرای  هک  یـسک  يارب  زا  تجاح  ءاضق  ای  تعفنم  بلج  ای  نایز  عفد  يارب  هدـننک  يرای  رظن 

ربتعم ياهباتک  رد  هک  يرایـسب  تایاور  هب  هدش  دای  روما  زا  کی  ره  رد  اعد  ندوب  رثؤم  هک  اریز  تسا ،  تباث  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 
نوچ سپ  تسا .  هدیـسر  هراب  نیا  رد  ثیداحا  راحب ،  و  لئاسو ،  یفاک ،  ياهباتک  ءاعد  لضف  باب  رد  هکناـنچ  تسا .  هدـش  تباـث  هدـمآ 

اب دهاوخب -  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  وا  روهظ  لیجعت  دنک و  شـشوک  شراوگرزب  ماما  بلق  زا  هودنا  ّمغ و  ّمه و  ندودز  يارب  اعد  رد  نمؤم 
کمک و اعد ،  هک  دش  مولعم  هتـشذگ  نایب  زا  ددرگیم .  لصاح  یهلا  هدعو  ياضتقم  هب  نآ  رثا  هدـش -  هتفگ  دوخ  ياج  رد  هک  یطیارش 

امش جرف  نآ  انامه  هک  جرف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  هدمآ :  فیرش  عیقوت  رد  هک  ترضح  نآ  عاطم  رما  هفاضا  هب  تسا ،  ماما  يرای 
يارب ندرک  اعد  دایز  نآ  دنیامن و  مادقا  نآ  هب  دنناوتیم  اهنآ  هک  هتساوخ  ار  یتجاح  دوخ  ناتسود  زا  ترـضح  نآ   ( . . . . 1171 تسا ( 
روـط هب  زین  مهن  لـهچ و  تمرکم  رد  تشذـگ ،  عوـضوم  نیا  رب  دـهاش  یبساـنم  بلاـطم  مود  تسیب و  تـمرکم  رد  تـسا .  جرف  لـیجعت 

همدقمیب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ :  روصنمیبا  نب  یسیع  زا  هدش ،  تیاور  یفاک  رد  هک  یثیدح  رد  و  تشگ .  دهاوخ  نایب  یحضاو 
دشاب سک  ره  رد  هک  تسا  تلصخ  شش  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  روفعیوبا  رـسپ  يا  دومرف :  روفعییبا  نب  هَّللادبع  هب 

تسود ناملسم  درم  دومرف :  تسیچ ؟  اهنآ  مدرگ  تیادف  تفگ :  روفعییبا  نبا  دشاب .  وا  تسار  بناج  لج و  زع و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد 
نیرتزیزع يارب  هک  ار  هچنآ  شردارب  يارب  دراد  شوخان  و  درادیم ،  تسود  شنادناخ  نیرتزیزع  يارب  هک  ار  هچنآ  شردارب  يارب  درادـب 

؟  دنک ّتیمیمـص  وا  اب  هنوگچ  تفگ :  درک و  هیرگ  روفعییبا  نبا  دشاب .  هتـشاد  ّتیمیمـص  وا  اب  یتسود  رد  و  درادـن ،  شوخ  شنادـناخ 
رورسم مه  وا  دش  لاحشوخ  رگا  سپ  دیوگیم ،  وا  هب  دراد  لد  رد  هچنآ  همه  دسرب  هبترم  نآ  هب  هاگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هاگرد هب  وا  يارب  هنرگ  دزاسیم و  فرطرب  ار  شیاهیتحاران  دناوتب  رگا  و  دوشیم ،  نوزحم  زین  وا  دشاب  نیگهودـنا  هاگره  و  ددرگیم ، 
دناوتیمن يرگید  هنوگ  هب  هک  یـسک  يارب  ار  ندرک  اعد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح ،  نیا  رد   ( . . . . 1172 دنکیم (  اعد  دنوادخ 

 . دمآ دهاوخ  ادخ -  تساوخ  هب  نآ -  ياهتمسق  زا  یضعب  حرش  اب  ثیدح  نیا  مامت  تسا .  هتـسناد  ییاشگهرگ  کمک و  دیامن ،  کمک 
رد تسا .  نیطبارم  ناگدنمزر و  يارب  مالسلا  هیلع  نیدجاّسلا  دّیس  ترضح  ياعد  زا  یتمـسق  نآ  دیؤم  ثحب و  دروم  عوضوم  رب  دهاش  و 

دهعتم وا  بایغ  رد  ای  دوش ،  نیـشناج  شاهناخ  روما  رد  ار  ینابزرم  ای  هدـنمزر  هک  یناملـسم  هدـنب  نآ  ره  اراـگدرورپ و  هدـمآ :  اـعد  نیا 
هب ار  وا  ای  دیامن ،  ددم  ار  يو  یگنج  ياهرازبا  رد  ای  دناسر و  کمک  دوخ  ییاراد  زا  يرادقم  اب  ار  وا  ای  و  ددرگ ،  شاهداوناخ  يرادهگن 

يارب  [ ایادخ  ] سپ دیامن ،  ظفح  شرـس  تشپ  رد  ار  شتمرح  ای  دنک ،  اعد  دراد  ور  شیپ  هک  یهار  رد  ار  وا  هکنیا  ای  و  دنازیگنارب ،  داهج 
هیلع داّجس  ماما  دینیبیم  هکنانچ   ( . . . . 1173 هد (  شاداپ  نابزرم )  ای  هدنمزر  نآ (  لثم  هب  لثم  نزو و  هب  نزو  گنس و  هب  گنس  زین  وا 

هتساوخ ناشرجا  رادقم  ناگدننک ،  اعد  يارب  هدرک و  فیـصوت  اهنآ  کمک  تناعا و  ماسقا  زا  ار  نانابزرم  ناگدنمزر و  يارب  اعد  مالـسلا 
ترـضح نآ  ناگدننک  ملظ  نانمـشد و  يدوبان  تکاله و  يارب  اعد  اعد ،  هلیـسو  هب  يرای  تناعا و  ماسقا  زا  تفگ :  دـیاب  و  تسا .  هدـش 
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مالـسلا مهیلع  راهطا  همئا  تایاور  رد  هدش  نایب  طیارـش  اب  هک  یتروص  رد  نیملاظ -  يدوبان  يارب  نمؤم  ياعد  تسین  يدیدرت  هک  تسا ، 
دناسرب لتق  هب  ریشمش  هزین و  لیبق  زا  یگنج  ياهرازبا  هلیسو  هب  ار  دوخ  ماما  نانمشد  دناوتن  نمؤم  هاگره  سپ  تسا .  رثؤم  دشاب -  نورقم 

اذل دریگ .  رارق  ترضح  نآ  راصنا  نارای و  دادع  رد  هلیسو  نیمه  هب  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دهد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتیم  اعد  اب  یلو  ، 
ناماما هک  ییاهاعد  زا  هکنانچ  تسا ،  هدیسر  اهنآ  تکاله  يارب  اعد  ناشنانمـشد و  نیرفن  تنعل و  رب  نتخیگنارب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا 

 . دوشیم هدهاشم  حوضو  هب  رما  نیا  دمآ -  دهاوخ  متفه  مشش و  ياهشخب  رد  و  دناهتشاد -  نایب  مالسلا  مهیلع 

رتگرزب لیلجت  عضاوت و  راثآ   - 46

همدقم

رارق یـسررب  دروم  ار  عوضوم  دـنچ  هراب  نیا  رد  تسا .  بترتم  اعد  نیا  رب  وا ،  هب  تبـسن  عضاوت  رتگرزب و  مارتحا  لیلجت و  دـیاوف  راـثآ و 
يارب ندرک  اـعد  هب  نآ  لوصح  یگنوگچ  عضاوت و  عاونا  ناـیب  مّوس :  عـضاوت  ینعم  مّود :  عـضاوت .  دـیاوف  راـثآ و  ناـیب  لّوا :  میهدیم : 

 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  ماما  نیرخآ  ایصوا  متاخ 

عضاوت دیاوف  راثآ و  لّوا :  عوضوم 

تسد هب  رابخا  زا  زین  يرگید  دیاوف  راثآ و  دنک و  وجتسج  یسک  دیاش  تسا .  هدیاف  شـش  ماهدروآ ،  تسد  هب  هدرک و  هدافتـسا  نم  هچنآ 
قداص هَّللادبعیبا  ترضح  زا  حیحص  نوچمه  یلسرم  دنـس  هب  یفاک  رد  یلاعت  يادخ  لیلجت   - 1 تسا :  حرـش  نیدب  روبزم  راثآ  دروآ . 
دیفـس ناملـسم  هب  مارتحا  دنوادخ ،  لیلجت  ياههنوگ ]  ] زا دندومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع 

زع و دـنوادخ  لیلجت   [ ماسقا هلمج [  زا  انامه  دومرف :  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  یحیحـص  دنـس  هب  لئاسو  رد  و   ( . 1174 دشابیميوم ( 
نمؤم مارتحا  لج  زع و  دـنوادخ  لـیلجت  ماـسقا  زا  دومرف :  هک  هدـمآ  باـنج  ناـمه  زا  زین  و   ( . 1175 تسا (  هدروخلاس  ریپ  لـالجإ  لـج 
کبـس ار  يدیفـس  وم  نمؤم  هکنآ  ره  و  تسا ،  هدرک  زاغآ  دنوادخ  تمارک  هب  درادب  یمارگ  ار  ینمؤم  سک  ره  و  تسا ،  دیفـس  نساحم 

زا یعوـفرم  دنـس  هب  باـتک  نآ  رد  و   ( . 1176 درامـش (  کبـس  ار  وا  شگرم  زا  شیپ  هک  دتـسرف  وا  يوس  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  دـنک ، 
ثیدح رد  و   ( . 1177 تسا (  يوم  دیفـس  نمؤم  لیلجت  دنوادخ  میظعت  هلمج  زا  دومرف :  هک  هدمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 

 ، دنوادخ لیلجت  زا  هک  دینک  مارتحا  ار  ناگدروخلاس  دومرف :  هک  هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  هّماع  قیرط  زا  رگید 
هقباس هک  نانآ  تسا ،  رتگرزب  رتالاب و  یفرش  ره  زا  مالـسا  تمظع  تفارـش و  نوچ  میوگیم :   ( . 1178 تسا (  ناگدروخلاس  هب  مارتحا 

لج زع و  دـنوادخ  لیلجت  میظعت و  اـهنآ ،  مارتحا  کـش  نودـب  و  تسا ،  رتهتـسیاش  ادـخ  دزن  ناـشمارتحا  میظعت و  دـنراد  نآ  رد  يرتشیب 
حیحص نوچمه  یقثوم  دنس  هب  لئاسو  رد  تمایق  زور  سرت  زا  ینمیا   - 2 دنراد .  تمدق  هقباس و  تعاط  تدابع و  رد  هک  اریز  دشابیم ، 
صخش يرترب  زایتما و  سک  ره  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا 

زا روبزم  دنـس  هب  و   ( . 1179 دیامن (  نمیا  تمایق  زور  سرت  زا  ار  يو  دنوادخ  دـنک ،  مارتحا  ار  وا  دسانـشب و  شّنـس  رطاخ  هب  ار  یگرزب 
تمایق زور  سرت  عزف و  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک ،  ریقوت  مارتحا و  مالسا  رد  ار  يوم  دیفس  درف  سک  ره  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار ياهدروخلاس  ریپ  لضف  سک  ره  دومرف :  هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یعوفرم  دنـس  هب  و   ( . 1180 دیامن (  نمیا 
دنوادخ هاگرد  هب  برقت   - 3  ( . 1181 دراد (  ناما  رد  تمایق  زور  سرت  زا  ار  وا  دنوادخ  دیامن ،  مارتحا  ار  وا  شّنس  رطاخ  هب  دسانـشب و 
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دوواد هب  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  لاعتم 
نیرترود نینچمه  دنتـسه ،  ناعـضاوتم  دـنوادخ  دزن  مدرم  نیرتـکیدزن  هک  روطناـمه  دوواد  يا  هک :  دوب  نیا  دوـمرف :  یحو  مالـسلا  هیلع 
هرـضحی نَم ال  باتک  زا  لقن  هب  مالـسلاراد  رد  ترـضح  نآ  قوقح  زا  یتمـسق  ءادا   - 4  ( . 1182 دنـشابیم (  ناّربکتم  دنوادخ  زا  مدرم 

 : تسا بجاو  دـنوادخ  يوس  زا  قح  تفه  رگید  نمؤم  رب  ار  نمؤم  دوـمرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  هیقفلا 
 . توبث ینعی  دشاب ،  نآ  يوغل  ینعم  هب  اجنیا  رد  بوجو  زا  روظنم  دیاش  میوگیم :   ( . . . . 1183 شندوب و (  بیاغ  ماگنه  رد  وا  لیلجت 
 - صخـش روضح  اـی  باـیغ  رد  لـیلجت -  بتارم  نوچ  تسا ،  هداد  رارق  رگید  نمؤـم  رب  نمؤـم  يارب  یلاـعت  يادـخ  ار  قوـقح  نیا  ینعی 

دیاـب و  باـیغ .  رد  وا  حدـم  وا و  يارب  ندرک  اـعد  دـننام :  بحتـسم  یـضعب  و  وا ،  تبیغ  ّدر  لـثم :  تسا  بجاو  یـضعب  تسا .  فـلتخم 
لوصح  - 5 دـشابیم .  تباث  متا  یلعا و  وحن  هب  یلوا و  قیرط  هب  نینمؤم  ماـما  يارب  دـشاب ،  تباـث  نمؤم  يارب  قوقح  نیا  یتقو  تسناد ، 

ود ره  تسا و  ّتبحم  راهظا  ناسحا و  لمع  نیا  هک  اریز  دریگیم ،  رارق  ّتبحم  رهم و  دروم  شیالوم  دزن  شراک  نیا  اب  هدننک  اعد  ّتبحم 
هدرک عضاوت  شیارب  هک  یـسک  لد  رد  ار  ّتبحم  رذـب  زین  نآ  هک  تسه ،  نآ  رد  هک  یمیرکت  میظعت و  رب  هفاضا  دنـشابیم ،  ّتبحم  هیاـم 
همئا زا  يدّدعتم  تایاور  رد  و  سوسحم ،  تسا  يرما  نیا  و  دنکیم ،  ّتبحم  داجیا  مدرم  نایم  رد  عضاوت  تفـص  ًالوصا  هکلب  دناشفایم ، 

ّتبحم بجوم  زیچ  هس  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترـضح  زا  مالـسلاراد  رد  تسا .  هدـمآ  زین  مالـسلا  مهیلع  راـهطا 
ضرق تسا :  تّبحم  هیام  زیچ  هس  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  و  عضاوت .  و  ندرک ؛ ارادـم  بوخ  قلخ ،  نسح  تسا : 
یثیدح نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یگرزب  تعفر و   - 6 ششخب .  و  عضاوت ؛ نداد ؛
دنوادخ دیهد -  هقدص  سپ  دشخب ،  ینوزف  ار  شبحاص  هقدص  انامه  دومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  ینالوط 
دشخب تعفر  ار  امش  دنوادخ  هک  دینک  عضاوت  سپ  دهد ،  يرتشیب  يدنلب  تعفر و  شبحاص  هب  عضاوت  قیقحت  هب  و  دنک -  تمحر  ار  امش 

دنس هب  باتک  نامه  رد  زین  و   ( . 1184 دهد (  تّزع  امش  هب  دنوادخ  ات  دینک  وفع  سپ  دنک ،  دایز  ار  شبحاص  تّزع  تشذگ ،  انامه  و  ، 
ادخ يارب  هک  ره  ات  دناهدش  هتـشامگ  ناگدنب  رب  نامـسآ  رد  هتـشرف  ود  انامه  دومرف :  هک  دـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یحیحص 

تسا ترضح  نآ  زا  یحیحص  دنس  هب  زین  و   ( . 1185 دنناشک (  یتسپ  هب  ار  وا  دنک  ّربکت  هک  سک  نآ  ره  و  دنرب ،  الاب  ار  وا  دـنک  عضاوت 
نییاپ ار  وا  دنوادخ  دزرو ،  ربک  سک  ره  درب و  الاب  ار  وا  دنوادخ  دنک ،  عضاوت  هک  ره  دومرف :  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا 

هب یلع  ای  هک :  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  يایاصو  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  و   ( . 1186 دروآ ( 
 ( . 1187 دهد (  رارق  رایخا  زا  رتالاب  رارـشا  تلود  رد  ار  وا  هک  دزیگنارب  يداب  لج  زع و  دنوادخ  دشاب ،  یهاچ  قمع  رد  نتورف  رگا  ادـخ 

یحو اههوک  هب  دـنوادخ  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  یفاـک  لوصا  رد  و 
يدوج هوک  یلو  دندرک  يزارفرس  دندیشک و  ندرگ  اههوک  سپ  مهدیم ،  رارق  امـش  زا  یکی  يور  ار  حون  ماهدنب  یتشک  نم  هک :  دومرف 

نب رفعج  مساقلاوبا  لیلج  خیـش  و   ( . . . . 1188 داهن (  هوک  نآ  رب  هنیـس  یتشک  سپ  امـش -  هقطنم  رد  تسا  یهوک  نآ  و  درک -  عضاوت 
ترـضح مدینـش  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  لامج  ناوفـص  زا  دوخ  دنـس  هب  تارایزلا  لماک  باتک  رد  هرـس  سدـق  یمق  هیولوق  نب  دـمحم 

زا یخرب  سپ  داد ،  يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  اهبآ  اهنیمز و  زا  یـضعب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا 
ادخ يارب  عضاوت  كرت  رطاخ  هب  دش  تبوقع  هکنیا  رگم  دنامن  ینیمز  ای  بآ  چیه  و  دندومن ،  یشکرس  یضعب  دندرک و  یشورف  رخف  اهنآ 

البرک انامه  و  دز .  مه  هب  ار  شمعط  هک  داتسرف  مزمز  رب  يدولآ  کمن  بآ  و  دینادرگ ،  طلسم  هبعک  رب  ار  نیکرـشم  دنوادخ  هک  ییاج  ات 
تلیضف وت  هب  دنوادخ  هچنآ  دومرف :  البرک  نیمز  هب  دنوادخ  سپ  دندومن ،  سیدقت  ار  دنوادخ  هک  دندوب  یبآ  نیمز و  نیلّوا  تارف  بآ  و 

رد افـش  متـسه ،  ادـخ  كرابم  سدـقم  نیمز  متفگ :  نم  دـندرک ،  یـشورفرخف  رگیدـکی  رب  اهبآ  اهنیمز و  یتقو  تفگ :  يوگزاـب ؟  هداد 
مدوخ زا  رتنییاپ  رب  و  داد ،  نم  هب  ار  تفـص  نیا  هک  یـسک  يارب  متـسه  لیلذ  عضاخ و  هکلب  منکیمن  راـختفا  یلو  تسا  نم  ِبآ  تبرت و 

هب ادـخ ،  يارب  شـساپس  عضاوت و  رطاـخ  هب  دوزفا  نآ  يرترب  تمارک و  رب  دـنوادخ  سپ  منکیم .  رکـش  ار  ادـخ  هکلب  مشورفیمن ،  رخف 
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درب الاب  ار  وا  دنوادخ  دنک ،  عضاوت  ادخ  يارب  سک  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  وا .  باحصا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  رطاخ 
نبا هک :  هدروآ  قالخألا  مراکم  زا  راونالا  راحب  مهدراـهچ  دـّلجم  رد  و   ( . 1189 دنادرگ (  تسپ  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ،  ّربکت  هکنآ  ره  و 

نآ ندروخ  زا  ترـضح  نآ  سپ  دروآ ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تمدـخ  هب  دوب  نآ  رد  ریـش  لـسع و  هک  یفرظ  یلوـخ 
رخف یلو  منکیمن  میرحت  ار  نآ  نم  دومرف :  سپـس  فرظ ! کـی  رد  فرظ  ود  راـبکی ،  رد  یندیـشون  ود  دومرف :  نینچ  درک و  يراددوخ 
يارب سک  ره  هک  مرادیم  تسود  ار  عضاوت  و  مرادـن ،  شوخ  ار  ایند  زا  یتدایز  يارب  ندـش  هدیـشک  باسح  ياپ  تمایق  يادرف  ندرک و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  حیحص  دنـس  هب  دهزلا  باتک  زا  لقن  هب  زین  و   ( . 1190 درب (  الاب  ار  وا  دنوادخ  دنک  عضاوت  ادخ 
سوا تسه ؟  یندیماشآ  ایآ  دومرف :  دوب .  ابق  دجسم  رد  راطفا  يارب  هبنـشجنپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دومرف :  هک  هدروآ 

ود دومرف :  هاگنآ  دز  رانک  ار  حدق  دیـشچ  ار  نآ  یتقو  یلو  دروآ .  ترـضح  نآ  يارب  لسع  هب  هتخیمآ  ریـش  زا  یحدـق  يراصنا  هلوخ  نب 
هک میامنیم  عضاوت  ادـخ  يارب  یلو  منکیمن ،  مه  میرحت  مماشآیمن ،  ار  نآ  درک ،  افتکا  ود  نآ  زا  کـی  ره  هب  دوشیم  هک  یندـیماشآ 

يور هنایم  یگدنز  رد  سک  ره  و  دروآ ،  نییاپ  شیادخ  دیامن  ربکت  هک  ره  دهد و  تعفر  ار  وا  دنوادخ  دنک  عضاوت  ادـخ  يارب  سک  ره 
 ) دراد تسود  ار  وا  دنوادخ  دشاب  ادـخ  دای  هب  دایز  سک  ره  و  دزاس ،  شمورحم  دـنک  ریذـبت  هکنآ  ره  و  دـهد ،  شیزور  دـنوادخ  دـنک 

 ( . 1191

عضاوت ینعم  مود :  عوضوم 

شیپ صخش  هکنیا ،  عضاوت  و  دوشیم .  رهاظ  يرایسب  راثآ  کی  ره  زا  هک  تسا  یناسفن  ياهتّیفیک  تافـص و  زا  ّربکت  عضاوت و  هک  نادب 
هب تبـسن  ار  يرگید  دـنک و  هولج  گرزب  يرگید  هب  تبـسن  دوخ  شیپ  رد  صخـش  هکنیا ،  ّربـکت  و  دـشاب .  ریقح  ریغ  هب  تبـسن  شدوـخ 

ظاحل زا  شدوخ  رظن  رد  صخـش  هک  تسا  نآ  بجُع  هک  اریز  دوشیم ،  مولعم  بجُع  ّربکت و  نیب  قرف  دـیق  نیا  اـب  دـنادب .  ریقح  شدوخ 
هک تسا  نآ  ّربکت  هک  یتروص  رد  يرگید -  زا  رظن  فرـص  اب  دـشاب -  بوخ  هدیدنـسپ و  اهنیا  همه  ای  بَسَن  ای  لامعا ،  ای  لامک  ای  لامج 

ار نارگید  ياهیبوخ  شدوخ و  ياهیدـب  صخـش  هک  دریگیم  همـشچرس  لـهج  زا  ّربکت  دـنادب .  رتهب  رترب و  ار  شدوخ  يرگید  هب  تبـسن 
لثم دنمانیم .  ناونع  نیمه  هب  زین  ار  نآ  راثآ  دوشیم ،  هتفگ  ّربکت  یناسفن  تفص  نیا  هب  هک  روطنامه  و  دزرو .  تلفغ  اهنآ  زا  ای  دسانشن 

هدش و دای  یناسفن  تفص  نآ  رب  عضاوت  روط  نیمه  اهنیا .  لاثما  و  مالس ،  باوج  كرت  و  نیمز ،  رب  هماج  ندیشک  و  هناّربکتم ،  نتفر  هار  : 
ندوب و مالـس  شیپ  و  نانآ ،  توعد  تباجا  و  نادنمتـسم ،  ارقف و  اب  نتـسشن  و  ناگرزب ،  مارتحا  لیبق :  زا  دوشیم .  هتفگ  نآ  راـثآ  هب  زین 
 ، تسا هدش  دراو  يرایـسب  تایاور  تایآ و  نآ  تّمذم  رد  و  تسا ،  نید  تکاله  هیام  دنـسپان و  تافـص  زا  ّربکت  هک  نادب  و  اهنیا .  لاثما 
زیچ هس  رفک  ياههشیر  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  مالسإلا  ۀقث  هلمج :  زا 

مالـسلا هیلع  رفعجوبا  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باـتک  ناـمه  رد   ( . 1192 دـسح (  ّربـکت و  صرح و  تسا : 
1193 دنکفا (  مّنهج  هب  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  دزایب  تسد  اهنآ  هب  سک  ره  سپ  تسا ،  وا  رازإ  یشنمگرزب  و  دنوادخ ،  ءادر  تّزع  دومرف : 

دنوادـخ اـب  نآ  رد  ربـکتم  و  تسا ،  یهلا  يادر  ربـک  دوـمرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوـبا  ترـضح  زا  دوـخ  دنـس  هـب  زین  و  ( . 
ره سپ  تسا ،  یهلا  يادر  ربک  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  و   ( . 1194 دراد (  شکمشک 
زا یحیحص  نوچمه  ِّقثوم  دنس  هب  و   ( . 1195 دزاس (  نوگنرـس  منهج  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ،  هعزانم  دنوادخ  اب  نآ  زا  يزیچ  رد  هکنآ 

ترارح تّدش  زا  دوشیم ،  هدیمان  رقـس )  هک (  نیّربکتم  يارب  تسه  ياهّرد  منهج  رد  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 ) تخاس نازوس  ار  مّنهج  دیشک  سفن  نوچ  سپ  دهد ،  سفنت  هزاجا  وا  هب  هک  تساوخ  ادخ  زا  درک و  تیاکش  لج  زع و  يادخ  هب  دوخ 
ار اـهنآ  مدرم  دـنیآرد ،  روم  تروص  هب  تماـیق  زور  ناّربـکتم  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دوـخ  دنـس  هب  و   ( . 1196

صفحه 275 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


رد تسین ،  یتافانم  هدـش  تیاور  یفاک  رد  هک  يرگید  ربخ  رابخا و  نیا  نیب  و   ( . 1197 دبای (  تغارف  باسح  زا  دنوادخ  ات  دننک  لامیاپ 
هک یسک  دوشن  تشهب  لخاد  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا )  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما (  ود  زا  یکی  زا  ملـسم ،  نب  دمحم  زا  حیحـص  ربخ  نآ 
 : مدرک ضرع  یتفگ ؟  عاجرتسا  ارچ  دومرف :  نوُعِجار .  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِهَِّلل  ّانِا  متفگ :  نم  دیوگ :  يوار  دشاب .  ّربکت  یلدرخ  رادقم  هب  شلد  رد 
هک اریز   ( . 1198 تسین (  راکنا  زج  و  تسا ،  راکنا  نم  دوصقم  ياهتـشادنپ ،  هک  تسا  نانچ  هن  دومرف :  مدینـش .  امـش  زا  هچنآ  رطاخ  هب 

شئاـیلوا ناربـمغیپ و  تعاـطا  اـی  دـنوادخ  تعاـطا  تداـبع و  زا  یـشکرس  راـکنا و  هب  ار  تشهب  زا  ندـنام  مورحم  تبوـقع  ثیدـح  نـیا 
قباس تایاور  مالسلا .  مهیلع  ناماما  بصانَم  ِنابصاغ  نارفاک و  زا  شاهتـسد  راد و  بزح و  وا و  لاثما  سیلبا و  دننام  دهدیم ،  صاصتخا 

و دـناهدشن ،  ضرعتم  تشهب  هب  ار  شندـشن  لخاد  یلو  هن -  ای  دـشاب  ادـخ  رکنم  هاوخ  تسا -  شتآ  لها  ّربکتم  هک  تشاد  تلالد  نیا  رب 
ینعم هب  ّربکت  هکنیا  هن  دراد ،  صاصتخا  نیرکنم )  نیّربکتم (  زا  تفـص  نیا  هب  تشهب  هب  ندـشن  لخاد  هک  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  اـّما 

لیاضف و لیـصحت  زا  ار  دوخ  بحاص  رُّبکت  هک  اریز  تسا .  ّرـش  ره  دیلک  ّربکت  و  ریخ ؛ ره  دیلک  عضاوت  هکنیا ،  هصالخ  دشاب .  ادخ  راکنا 
مهاوـخ هراـب  نیا  رد  یّلقتـسم  باـتک  دـهد  مقیفوـت  دـنوادخ  رگا  هک  دراد  يرگید  ياـج  بلطم  لیـصفت  درادیم .  زاـب  لـیاذر  زا  يرود 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  تشاگن 

عضاوت ماسقا  موس :  عوضوم 

یلاعت يادخ  يارب  عضاوت  لثم  ددرگیم .  فلتخم  شماسقا  دوشیم  هفاضا  نآ  هب  هچنآ  بسح  رب  هک  یفاضا  تسا  يرما  عضاوت  هک  نادب 
نینمؤـم و مـّلعتم و  مـّلعم و  و  نیدـلاو ،  هـب  تبــسن  عـضاوت  و  ناـگدروخلاس ،  يارب  عـضاوت  و  وا ،  ياـیلوا  ناربـمغیپ و  يارب  عـضاوت  و  ، 

ماسقا و  نتفگ ،  نخس  نتفر و  هار  رد  عضاوت  و  جیوزت ،  سابل و  اذغ و  رد  و  نتسشن ،  ياج  و  نکـسم ،  رد  عضاوت  و  املع ،  نادنمتفارش و 
اّما و  تسا .  یلـصا  دوصقم  زا  ندـش  رود  مالک و  لوط  هیام  اهنآ  رکذ  هک  دراد  ياهدـنزرا  دـیاوف  ماـسقا  نیا  زا  کـی  ره  و  رگید ،  رایـسب 
اعد ریاـس  ناـسنا و  زا  هک  ییاـهاعد  هکنآ ،  تسا  عضاوت  ماـسقا  زا  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  ایـصوا  متاـخ  يارب  اـعد  هکنیا 

يارب ردارب  ياعد  و  دـنزرف ،  يارب  ردـپ  ياعد  دـننام :  تمحر ،  رهم و  ياعد  هلمج - :  زا  دراد  یفلتخم  ماـسقا  دوشیم  رداـص  ناگدـننک 
هک یسک  ياعد  دننام :  شاداپ ،  ازج و  ياعد  اهنیا - .  لاثما  و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  ربق  نارئاز  يارب  ناگتـشرف  ياعد  دوخ و  ناردارب 

 . . . اهنیا ریاظن  و  دوخ ،  مّلعم  يارب  مّلعتم  ياعد  و  يدب ،  هدننک  عفد  ای  هدننک  ناسحا  يارب  هدیدرگ  رود  وا  زا  يدب  ای  هدش ،  ناسحا  وا  هب 
عقاو هک  تسا  يرما  يارب  اـعد  یلبق  مسق  هکنیا ،  قباـس  مسق  اـعد و  هنوگ  نیا  نیب  قرف  و  وا ،  ناـسحا  دـیما  هب  يرگید  ّقح  رد  ياـعد  . - 
يارب مدرم  ياـعد  دـننام :  عـضاوت ،  میظعت و  ياـعد  ددرگ - .  لـصاح  دوریم  راـظتنا  هک  تسا  يریخ  يارب  اـعد  هنوـگ  نیا  یلو  هدـش ، 
ربانم رب  سلاـجم  رد  ناـشیا  هب  ندرکن  اـعد  هکلب  تسا ،  عضاوت  لـیلجت و  مارتحا و  يارب  ناـشیا  ّقح  رد  اـعد  ًاـبلاغ  هک  اـملع ،  ناـگرزب و 

مالـسلا و هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  يارب  اـعد  مییوگیم :  یتـسناد ،  ار  بلطم  نیا  هک  نوـنکا  دوـشیم .  هدرمـش  ناـنآ  هب  نیهوـت 
راثآ و نیوانع  نآ  زا  کی  ره  رب  و  دریگیمرب ،  رد  ار  قوف  نیوانع  مامت  لاعتم ،  دنوادخ  زا  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  لیجعت  تساوخرد 

تبسن نتـشاد  تقفـش  ندیزرو و  رهم  تابجوم  مامت  تمحر : -  تقفـش و  رهم و  ياعد  ینعی  لّوا - :  ناونع  تسا .  ّبترتم  یّمهم  دیاوف 
یعقاو ردارب  و   - 2 تسا .  نینمؤم  یقیقح  ردپ  وا   - 1 مینکیم :  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا ،  عمج  شفیرـش  دوجو  رد  بانج  نآ 

6 مالسلا .  هیلع  ترضح  نآ  قوقح  بصغ  ببس  هب  ّتیمولظم   - 5 ناتسود .  زا  يرود  تبیغ و   - 4 نارای .  یمک  تبرغ و   - 3 نینمؤم . 
یناوتان نانمشد و  يرایـسب   - 8 ناـمیا .   - 7 هدـشن .  هتفرگ  شناگتـسب  ماحرا و  دادـجا و  ردـپ و  ياـهبنوخ  هکنیا  رطاـخ  هب  ّتیمولظم  - 

شنایعیـش ناتـسود و  رب  تبیغ  نامز  رد  هک  ییاـهیتحاران  رطاـخ  هب  ترـضح  نآ  هودـنا  ّمغ و  ّمه و  يرایـسب   - 9 ترضح .  نآ  ناتـسود 
زا نانآ  فارحنا  مدرم و  نایم  رد  ترـضح  نآ  ردـق  ندوب  لوهجم   - 11 بانج .  نآ  تنحم  التبا و  ناـمز  ندوب  ینـالوط   - 10 دسریم . 
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نآ لاوحا  تاـهج  رد  لـمأت  اـب  هک  يرگید  روما  و  وا .  تمدـخ  ترـضح و  نآ  زا  يوریپ  تعباـتم و  رد  نینمؤم  ریـصقت   - 12 وا .  شور 
هراشا هک  یتاهج  راثآ  دـیاوف و  ترـضح ،  نآ  يارب  ندرک  اـعد  اـب  صلخم  نمؤم  سپ  دوشیم .  نشور  میوش -  شیادـف  هک  ترـضح - 
نمؤم ترـصن  و  مولظم ،  بیرغ و  هب  کـمک  و  ردارب ،  قح  تیاـعر  و  ردـپ ،  هب  یکین  باوـث  اـعد  نیا  رد  هک  دروآیم  تسد  هب  دـیدرگ 

مود ناونع  اّما  و  تسا .  نمضتم  ار  ردقلا ،  لوهجم  ملاع  رب  محرت  و  راتفرگ ،  لاح  تیاعر  و  نیگهودنا ،  مومغم و  زا  ییوجلد  و  یعقاو ، 
اهنآ رد  هک  یعفاـنم  اـهتمعن و  ماـمت  میتـفگ :  باـتک  مراـهچ  موس و  شخب  رد  يرگید -  ِناـسحا  شاداـپ  ناوـنع  هب  ندرک  اـعد  ینعی  : - 
يارب شندرک  اعد  زا  ام ،  قح  رد  بانج  نآ  ياهناسحا  عاونا  هفاضا  هب  تسا ،  ترـضح  نآ  فیرـش  دوجو  تکرب  طسوت و  هب  میروهطوغ 
زجاع اهنآ  نایب  زا  نابز  هک  ناسحا  رگید  عاونا  ام و  يارب  شتعافـش  یملع و  تاضویف  و  ام ،  هب  تبـسن  شیرابدرب  نامنانمـشد و  عفد  ام و 
امُکِّبَر ءالآ  ِّيِأبَف  ُناسْحإلا  ّاِلا  ِناـسْحِْالا  ءازَج  ْلَـه  هدومرف « :  نمحرلا  هروس  رد  لـج  زع و  دـنوادخ  و  رـصاق ،  نآ  ریرقت  زا  هماـخ  تسا و 

 . دینکیم بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سنا  نج و  يا  سپ  تسا ،  ناسحإ  زج  هب  ناسحإ  يازج  ایآ  1199 ؛ )  ِنابِّذَُکت ( » 
هک ار -  تزور  ای  بش  ياهتعاس  زا  یتعاس  یناوتیمن  ایآ  یتسه ،  زجاع  تاهدـننک  ناسحا  يالوم  ياهتمعن  شاداپ  زا  هک  یـسک  يا  سپ 

ندرک اعد  هب  ار  تزور  هنابش  زا  یتعاس  ناوتیمن  یهد ؟  صاصتخا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  يارب  اعد  هب  درذگیم -  ترایتخا  نودب 
ردـقچ مه  زاب  يراکافج ،  ردـقچ  ییامن ؟  فرـص  هدومن ،  ناسحا  ماـعنا و  وت  رب  نوگاـنوگ  عاونا  فلتخم و  نیواـنع  هب  هک  یـسک  يارب 

يربخیب باوخ  زا  سپ  دـماین ،  تکرح  هب  تیـالوم  يارب  ییوگ  اـعد  هب  تناـبز  دروخن و  یناـکت  تلد  میتـفگ  هچنآ  زا  رگا  يراـکافج !
یفیلکت یناسر  ماـغیپ  زج  اـم  رب  دـیوگیمن و  غورد  شلها  هب  ریخ  هدـنیوج  هک  نادـب  زادـنارب و  ار  تلفغ  هدرپ  تناگدـید  زا  وش و  رادـیب 

اهتمعن و نیرتشیب  هک  میتشاد  نایب  باـتک  مراـهچ  شخب  رد  وا -  ناـسحا  دـیما  هب  يرگید  يارب  ندرک  اـعد  موس - :  ناونع  اـّما  و  تسین . 
رد تسا  هتـسیاش  نیاربانب  ددرگیم .  لصاح  نینمؤم  يارب  هجرف  هَّللا  لّجع  ناماما  متاخ  روهظ  اب  بهاوم  نیرتیمارگ  اهاطع و  نیرتناوارف 
اعد مراهچ - :  ناونع  اّما  و  دـنوش .  رادروخرب  بانج  نآ  تایانع  تاکرب و  زا  ات  دـنزرو  مامتها  شترـضح  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  اعد 

اب رتملاع و  رتنسُم و  رتهتسجرب و  رتیمارگ و  رتمیظع و  بانج  نآ  زا  یـسک  ایآ  مییوگیم :  وا -  لیلجت  میظعت و  ناونع  هب  يرگید  يارب 
سپ میوگیم :  هن ،  دیوگب :  رگا  و  یتسه .  یهارمگ  قمحأ  وت  میوگیم :  يرآ .  دـیوگب :  یـسک  رگا  دیـسانشیم ؟  رتابیز  رتتلیـضف و 

 ، دـنوادخ لیلجت  ياههنوگ ]  ] زا هک :  يدینـشن  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هدومرف  رگم  دـینکیمن ،  میظعت  ار  دـنوادخ  ارچ 
 ، دشاب نینچ  نیا  ناملـسم  نیرّمعم  نالاسگرزب و  ندومن  مارتحا  هاگره  سپ  رگید .  ثیداحا  و  دـشابیم .  يوم  دیفـس  ناملـسم  هب  مارتحا 

ماما و و  دریگیم ،  ماجنا  نیملـسم  ناگرزب  خـیاشم و  نیرتهب  مارتحا  لیلجت و  نآ  اب  هک  درک  نایب  ار  یلمع  باوث  لضف و  ناوتیم  هنوگچ 
ناشیاهلد رب  اـی  دـننکیمن  ربدـت  ار  نآرق  اـیآ  سپ  دوشیم (  میرکت  میظعت و  تسا ،  زجاـع  شفیـصوت  زا  ملق  هک  رـشب  دارفا  ملعا  رورس و 

نامزلا بحاص  نامیالوم  روهظ  جرف و  لـیجعت  يارب  اـعد  مییوگیم :  یتسناد  ار  ثحب  نیا  هک  نونکا   ( . 1200 تسا ( )  هدـش  هدز  اهلفق 
ياهلد رد  یلو  تسا  بیاغ  مدرم  راظنا  زا  رهاظ  هب  هک  اریز  تسا ،  روضح  باـیغ و  رد  ترـضح  نآ  مارتحا  میظعت و  ریقوت و  مالـسلا  هیلع 
بلطم نیا  رد  رگا  و  دشاب ،  نیشنمه  اهنآ  اب  هناخ  رد  هک  یسک  نوچمه  دشابیم ،  رظان  دهاش و  اج  همه  رد  قیالخ  رب  و  رضاح ،  نینمؤم 

ماما هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  يرابخا  هلمج  زا  ددرگ .  نشور  تیارب  ًـالماک  رما  تقیقح  اـت  نک  رظن  ثیداـحا  ياـهباتک  رد  يراد  دـیدرت 
هدمآ هلیمُر  زا  تاجردـلا  رئاصب  رد  هک  تسا  یتیاور  دـنیبیم ،  ار  اهنآ  تسا و  هاگآ  مدرم  لاوحا  اهلد و  لامعا و  لاعفا و  رب  مالـسلا  هیلع 

دوخ اب  تسا ،  هدش  کبـس  ملاح  مدـید  هعمج  زور  تشگ .  دـیدش  میرامیب  تخـس و  ملاح  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  نامز  رد  تفگ :  هک 
هب هاگنآ  مدرک .  ار  راک  نیمه  سپ  مناوخب .  زامن  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  رـس  تشپ  مزیرب و  دوخ  رب  یبآ  هک  منیبیمن  نیا  زا  رتهب  متفگ : 

دجسم زا  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  تشگزاب ،  نم  رب  تخـس  لاح  نآ  تفر  ربنم  يالاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  و  متفر ،  دجـسم 
نایرج و  يرآ ،  مدرک :  ضرع  يدیچیپیم ؟  دوخ  هب  مدید  هلیمر  يا  دومرف :  متفر .  بانج  نآ  اب  دـش  دوخ  هاگتماقا  لخاد  تفر و  نوریب 
هکنیا رگم  دوشن  ضیرم  ینمؤم  چیه  هلیمر ،  يا  دومرف :  متـشاد .  نایب  زامن  رد  روضح  زا  ار  مدوخ  هزیگنا  و  متفگ ،  ترـضح  نآ  يارب  ار 
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و مییوگ ،  نیمآ  شیاعد  رب  هکنیا  رگم  دـنکن  اعد  و  میوش ،  نیگهودـنا  مه  ام  هکنیا  رگم  ددرگن  نیگهودـنا  و  میوشیم ،  ضیرم  زین  اـم 
رد امـش  اب  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  نیا  موش ،  تیادـف  ناـنمؤمریما ،  يا  مدرک :  ضرع  مینک .  اـعد  شیارب  هکنیا  رگم  دـنامن  تکاـس 

بیاغ ام  زا  نیمز  برغ  قرش و  رد  ینمؤم  چیه  هلیمر ،  يا  دومرف :  دینیبیم ؟  دنتسه  نیمز  فارطا  رد  هک  ار  یناسک  ای  دنتـسه ،  هاگتماقا 
رد مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ایند  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 1201 تسین ( 

شدوخ ناوخِرـس  زا  اهامـش  زا  یکی  هکنانچمه  دنکیم  لوانت  نآ  فارطا  زا  وا  و  دـشن ،  نآ  ضرعتم  سپ  تفای  لثمت  درگ و  همین  لکش 
ماما ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  زین  و   ( . 1202 دنامیمن (  هدیشوپ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ایند  زا  يزیچ  سپ  دیامنیم ،  لوانت  تسا  لیام  هچنآ 

شتسار يوزاب  رب  دسر  یگهام  راهچ  هب  نوچ  و  دونشیم ،  شردام  مکـش  رد  ار  ادص  ماما ؛ انامه  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص 
مامت ّدح  هب  لدع  قدص و  يور  زا  تراگدرورپ  هملک  و  1203 ؛ )  ِِهتاِملَِکل ( »  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  دوش « :  هتشون 
عطاس وا  زا  نامـسآ  نیمز و  نیبام  يرون  دوش ،  دلوتم  شردام  زا  نوچ  و  درک .  دـناوتن  لیدـبت  ار  وا  تاملک  سک  چـیه  دیـسر ،  لامک  و 

زا باتک  ناـمه  رد  و   ( . 1204 دـنیبب (  ار  برغم  قرـشم و  نیب  نآ  هب  هک  دوش  هداد  رارق  شیارب  رون  زا  يدومع  دـتفا  هار  نوچ  و  ددرگ ، 
هرابرد دومرف :  هک  دناهدرک  تیاور  ام  باحـصا  زا  نت  دنچ  تفگ :  هک  هدروآ  جاّرد  نب  لیمج  زا  دیدح ،  نب  یلع  زا  دـمحم ،  نب  دـمحا 
هتشرف تفای  تدالو  نوچ  سپ  دشاب ،  شردام  مکش  رد  نینج  هک  یلاح  رد  دونشیم ،  ار  نخس  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دییوگم  نخـس  ماما 

دریگ شود  هب  ار  تماما  ینیگنـس  هک  یماگنه  و  ِِهتاِملَِکل . »  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِـص  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو  دـسیونیم « :  شاهدـید  ود  نیب 
ترضح زا  يرگید  تیاور  رد  و   ( . 1205 دیامنیم (  رظن  ناگدنب  لامعأ  هب  نآ  اب  هک  دوش  هداد  رارق  ینـشور  ياج  يدََلب  ره  رد  وا  يارب 

همه رب  وا  تسا ،  نآ  ياج  رد  نامسآ و  رد  هام  هلزنم  هب  نیمز  رد  مامإ  انامه  دومرف :  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبأ 
مالسلا هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدروآ  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  و   ( . 1206 دشابیم (  هاگآ  ِعلَّطم و  ءایـشأ 

اهنآ زا  هدـنکفا  ار  شاهدرپ  هتـسشن و  شاهناخ  رد  هک  یلاح  رد  ایآ  هک  مدیـسرپ ،  تسه  نیمز  راطقا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  ماـما  ملع  هراـبرد 
حور داد :  رارق  حور  جـنپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  لّضفم  يا  دومرف :  ترـضح  نآ  تسا ؟  هاگآ 

دیماشآ و دروخ و  نآ  اب  هک  توهش  حور  و  درک ،  داهج  تساخاپب و  نآ  اب  هک  ورین  ِحور  و  دومن ،  تکرح  تفر و  هار  نآ  اب  هک  یگدنز 
لّمحت ار  تّوبن  ینیگنـس  نآ  اب  هک  سدقلا  حور  و  دومن ،  تلادـع  درک و  رمأ  نآ  اب  هک  نامیا  حور  و  درک ،  شزیمآ  لالح  هار  زا  نانز  اب 

حور و  تفرگ ،  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  رد  دـش و  لقتنم  وا  زا  سدـقلا  حور  تفای  تاـفو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  و  درک . 
یمرگرـس تلفغ و  باوخ و  رگید  حور  راهچ  نآ  دیامنیم .  وهـس  هن  دوشیم و  مرگرـس  هن  و  دنکیم ،  تلفغ  هن  دباوخیم و  هن  سدقلا 

تیادف مدرک :  ضرع  دوشیم .  هدید  تسه  ایرد  یکشخ و  نیمز ؛ برغ  قرـش و  رد  هچنآ  نآ ،  اب  تسا .  تباث  سدقلا  حور  یلو  دنراد 
هک قودـص -  خیـش  و   ( . 1207 تسه (  شرع  ریز  هچنآ  ره  و  يرآ ،  دوـمرف :  تسا ؟  ماـما  سرتـسد  رد  تـسا  دادـغب  رد  هـچنآ  موـش ، 

هدروآ مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبأ  ترضح  زا  یحیحص  دنس  هب  ناضمر  رهـش  لیاضف  باتک  رد  دنک -  تمحر  شیادخ 
هک اریز  هدومن ،  یتسود  نم  اب  دیامن  یتسود  ناشیا  اب  سک  ره  و  هدرک ،  ینمـشد  نم  اب  دـنک  ینمـشد  ام  نایعیـش  اب  سک  ره  دومرف :  هک 

نایعیش تسین ،  ام  زا  درادب  ناشنمـشد  هک  ره  تسا و  ام  زا  درادب  تسود  ار  اهنآ  هک  ره  سپ  دناهدش ،  هدیرفآ  ام  لِگ  هیام  ریمخ  زا  نانآ 
ضیرم ام  نایعیـش  زا  مادک  چیه  دندرگیم ،  راگتـسر  یهلا  تمارک  هب  و  دنوشیم ،  عقاو  ادخ  تمحر  رد  و  دننکیم ،  رظن  ادخ  رون  هب  ام 

هکنیا رگم  دوشن  لاحـشوخ  و  میدرگ ،  كانمغ  وا  مغ  رطاخ  هب  هکنیا  رگم  دوشن  كاـنمغ  و  میوش ،  ضیرم  وا  ضرم  هب  هکنیا  رگم  دوشن 
زا هک  ره  و  دـشاب .  نیمز  برغ  قرـش و  زا  اجک  ره  دـنامیمن ،  بیاغ  نامرظن  زا  ام  نایعیـش  زا  کی  چـیه  و  میوش ،  داش  شیلاحـشوخ  هب 
هک دـنیاهنآ  ام  نایعیـش  تسا ،  وا  هثرو  يارب  دراذـگ  ياج  رب  یتورث  نانآ  زا  هک  ره  و  تسا ،  ام  رب  نآ  تخادرپ  دریمب ،  رادـضرق  نایعیش 

یتسود تیبلا  لها  هب  تبـسن  و  دنرادب ،  هزور  ار  ناضمر  هام  و  دنور ،  ادـخ  هناخ  جـح  هب  و  دـننک ،  ادا  ار  تاکز  دـنراد و  ياپ  رب  ار  زامن 
در دنوادخ  رب  دنک  در  اهنآ  رب  هک  ره  يراکزیهرپ ،  عرو و  لها  و  يوقت ،  نامیا و  لها  دنیاهنآ  دنیامن ،  يرازیب  ناشنانمـشد  زا  و  دـننک ، 
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هب دنتـسه ،  وا  يایلوا  یتسار  هب  و  دـنیادخ ،  ناگدـنب  قح  هب  ناشیا  هک  اریز  هدز ،  نعط  دـنوادخ  رب  دـنز  نعط  ناـشیا  رب  هک  ره  و  هدرک ، 
هرابرد ار  شتعافـش  دنوادخ  سپ  رَـضُم ،  هعیبر و  هلیبق )  ود  نوچمه (  يدایز  هدع  هرابرد  دنکیم  تعافـش  ناشیا  زا  یکی  دنگوس  ادـخ 
رایسب ًاّدج  دنک  تلالد  ثحب  دروم  عوضوم  رب  هک  يرابخا  میوگیم :  تسا .  یمارگ  لج  زع و  يادخ  دزن  هکنیا  تهج  هب  دریذپیم  نانآ 

نادیهـش مالـسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  یثیداحا  تسا  ینعم  نیا  دّیؤم  زین  و  دشابیم .  روکذم  ثیداحا  بتک  رد  تسا و 
 . تسین هدیـشوپ  هکنانچ  تسا ،  هعقاو  رب  هاگآ  رـضاح  دیهـش ،  ینعم  هک  نوچ  تسا .  روکذـم  نآ  ریغ  یفاک و  لوصا  رد  هک  دـنقلخ ،  رب 

ِگرزب يارب  اـعد  نینچمه  تسا ،  ناـنآ  هب  تبـسن  عضاوت  میظعت و  ناـشیا  رـضحم  رد  ناـگرزب  يارب  اـعد  هک  روطناـمه  هکنیا ،  هصـالخ 
و تسا ،  بانج  نآ  هب  تبسن  ینتورف  میظعت و  شرضحم  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  نامز  نیا  رد  نافیرش  ِفرـشا  ناگرزب و 
دنک و ور  يوس  هب  هک  تسا  هتسیاش  نمؤم  يارب  سپ  تسا ،  هیلع -  هَّللا  تاولص  راوگرزب -  نآ  سّدقم  رضحم  رد  ملاع  راطقا  مامت  نوچ 

 . دیامن مارتحا  میظعت و  دوخ  ياعد  اب  ار  راگدرورپ  مظعا  ّیلو  نآ  دشاب ؛ هک  اجک  ره  رد 

یندب یبلق و  عضاوت 

هیلع ماما  هک  دـشاب  دـقتعم  نمؤم  هک  تسا  نآ  یبلق  عضاوت  یندـب .  یبلق و  تسا :  هنوگ  ود  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  عضاوت  هک  نادـب  و 
ناگتشرف و زا  تسا ،  فرشأ  لضفا و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  نیّیبّنلا  متاخ  ترـضح  زا  دعب  هَّللا  يوس  ام  مامت  زا  شدوخ و  زا  مالـسلا 

نیا هدیرفاین .  شنیرهاط  نادـناخ  ادـخلوسر و  زا  رترب  یقولخم  لج  زع و  يادـخ  هک  دـشاب  هتـشاد  رواب  زین  و  نارگید .  ات  هتفرگ  ناربمغیپ 
ینعم نیا  رب  دمآ .  مهاوخ  تمایق  هب  هدش و  هتخیگنارب  رواب  نیمه  رب  هَّللا  ءاش  نا  مریمیم و  نآ  رب  منامیم و  هدـنز  نآ  رب  تسا ،  ام  داقتعا 

دهد قیفوت  نم  هب  یلاعت  دـنوادخ  رگا  و  دوشیم ،  یّلـصفم  باتک  مروایب  ار  اهنآ  مهاوخب  رگا  و  دراد ،  تلالد  هّیعطق  هرتاوتم  رایـسب  رابخا 
 - دـنک شتمحر  یلاعت  يادـخ  هک  يریازج -  دّیـس  زا  و  ددرگ .  درخ  لها  تریـصب  رکذـت و  هیام  هک  تخاس  مهاوخ  یفیلأت  هراـب  نیا  رد 

ثیدـح رازه  دودـح  میاهدروآ ،  تسد  هب  اـم  هچنآ  و  تسا ،  داـیز  ًاّدـج  دراد  تلـالد  ینعم  نیا  رب  هک  يراـبخا  تسا :  هـتفگ  هـک  هدـمآ 
لج ّزع و  يادخ  هک  دشاب  دقتعم  تسا  بجاو  و  تسا . . . :  هدومرف  دوخ  تاداقتعا  رد  هک  تسا  قودـص  خیـش  زا  و   ( . 1208 دوشیم ( 
دوخ تاداقتعا  رد  یـسلجم  و   ( . . . . 1209 تسا (  هدیرفاین  مالسلا  مهیلع  ناماما  و  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  زا  رترب  یقولخم 

تاقولخم مامت  فرـشأ  نانآ  هک  یـشاب  دقتعم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هرابرد  هک  دـیاب  سپـس  دـیوگ : 
رایـسب راـبخا  زا  عوـضوم  نیا  رب  هچنآ  زا  و   ( . 1210 دنـشابیم (  رترب  ناگتـشرف  همه  مالـسلا و  مهیلع  ناربمغیپ  همه  زا  نانآ  و  دنتـسه ، 

هک هدروآ  یثیدح  نمض  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  مالـسإلا  ۀقث  هک  تسا  یتیاور  دنکیم ،  تلالد 
هجو هلیـسو و  هار و  و  دوخ ،  باوبا  ار  ام  یلو  دیناسانـشیم ،  ناگدـنب  هب  ار  شدوخ  تساوخیم  رگا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : 

یناسک نینچ  دهد ،  يرترب  ام  رب  ار  ام  ِریغ  ای  دیامن  لودـع  ام  تیالو  زا  هکنآ  ره  سپ  دـننک .  هجوت  شیوس  هب  مدرم  هک  داد  رارق  شیوخ 
رد مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  تسا  نیا  رد  صن  هک  یتایاور  مامت  دراد  تلـالد  ینعم  نیا  رب  زین  و   ( . . . . 1211 دناهداتفا (  رود  طارص  زا 

مالـسلا هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هلمج :  زا  دنتـسه  ربماـیپ  دـننامه  توبن  ماـقم  زا  ریغ  زیچ  همه 
ادخلوسر اّما  میتسه ،  نایرج  کی  رد  مارح  لالح و  مهف و  رمأ و  رد  ام  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دومرف :  هک  هدروآ 
دیوگیم هک  یتایاور  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  نینچمه  و   ( . 1212 دنراد (  ار  دوخ  لضف  مالسلا  هیلع  یلع  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

و  ( . 1213 تسا (  هدوبن  گرزب  ناربمغیپ  زا  کی  چیه  دزن  رادقم  نیا  و  تسا ،  مالسلا  مهیلع  ناماما  دزن  مظعا  مسإ  زا  مسا  ود  داتفه و  : 
بحتسم بجاو و  تسا :  مسق  ود  رب  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  یندب  عضاوت  اّما  و  تسین .  هدیشوپ  رابخا  رد  نارگشهوژپ  رب  هک  يرگید  روما 

كرت دننام :  تسا .  بانج  نآ  سّدقم  تحاس  هب  فافختـسا  مالـسلا و  هیلع  ماما  تمرح  کته  هیام  نآ  كرت  هک  تسا  نآ  بجاو   - 1 . 
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نتساخ اپب  دوجو  اب  هَّللاب -  ذایعلا  ندرمش -  کبس  فافختسا و  دصق  هب  یمومع  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  مان  رکذ  ماگنه  نداتـسیا  اپب 
هیلع قداص  ماما  زا  لئاسو  رد  دشابیم .  لج  زع و  يادخ  ندرمش  کبس  مزلتسم  مالسلا  هیلع  ماما  ندرمـش  کبـس  هک  اریز  سلجم .  لها 

ره رد  يراگنا ،  لهس  فافختسا و  راکنا و  دحج و  تهج  هب  هک  تسا  یتیـصعم  ره  رفک ،  ینعم  و  دومرف :  هک  هدروآ  یثیدح  رد  مالـسلا 
 . تسا نآ  زا  ریغ  بحتـسم  عضاوت  اّما  و   - 2  ( . . . . 1214 تسا (  رفاک  نآ  لعاف  و  دریگ ،  ماـجنا  دـنوادخ  هب  تبـسن  هک  یتشرد  زیر و 

رارق ناونع  نیا  تحت  هک  يرگید  روما  و  وا ،  رب  نداتـسرف  دورد  شـسدقم و  مان  رکذ  ماگنه  نتـساخ  اپب  ترـضح و  نآ  يارب  اعد  دننام : 
 . دنکیم قدص  نآ  رب  عضاوت  دریگیم و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  باوث   - 47

يالوم یهاوخنوخ  باوث  دوشیم :  لصاح  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ناـمیالوم  جرف  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد  اـب  هک  يروما  هلمج  زا 
ار نآ  باوث  ادـخ  زج  يدـحا  هک  تسا  يرما  نیا  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلادیس  ترـضح  نامدیهـش  بیرغ  موـلظم 
رب دناوتیمن  ادخ  زج  یـسک  هک  روطنامه  سپ  تسا ،  نآ  بحاص  تمظع  رادقم  هب  نوخ  نأش  تمظع  هک  اریز  دنک .  هرامـش  دـناوتیمن 

تسا نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  اریز  دیامن .  اصحا  ار  شیهاوخنوخ  باوث  دناوتیمن  وا  ریغ  یسک  نینچمه  دبای ،  هطاحا  ینیسح  نوئش 
هک یـسک  دـنزرف  و  تسا ،  دـنوادخ  وا  هاوخنوخ  هکنآ  يا  وت  رب  مالـس  هراـث ؛ نبا  ِهَّللا و  َراـث  اـی  َکـیلَع  ُمـالَّسلا  هدـمآ :  شتراـیز  رد  هک 

تلیضف و رد  نیمه  دوبن ،  باوث  نیا  زج  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  رد  رگا  و  تسا .  ادخ  شهاوخنوخ 
نیـسح ماما  یهاوخنوخ  باوث  اعد  نیا  اب  هکنیا  نایب  اّما  و  تسه .  نآ  رد  يرامـشیب  باوث  لضف و  هکنآ  لاح  و  دوب ،  یفاـک  نآ  تفارش 
هکنانچ دشابیم -  نانآ  یقیقح  ردپ  بانج  نآ  هک  اریز  تسا ،  نمؤم  ره  هفیظو  ترـضح  نآ  یهاوخنوخ  دوشیم :  لصاح  مالـسلا  هیلع 
ِهیَدلاَوب َناسنإلا  اَنّیصَو  َو  هیآ « :  ریـسفت  رد  ینعم  نیا  دیؤم  زین  و  تسا -  یقیقح  ردپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  میدروآ  باتک  موس  شخب  رد 

 - تسا هدش  ریـسفت  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هب  نیدلاو  میدرک .  شرافـس  شنیدلاو  هب  تبـسن  ناسحا  هب  ار  ناسنا  و  1215 ؛ )  ًاناسْحإ ( » 
و دنادب ،  دوخ  هب  طوبرم  ار  ترـضح  نآ  یهاوخنوخ  نمؤم  هک  تسا  حیحـص  اذل  هدـمآ ، -  نآ  ریغ  و   ( 1216 یمق (  ریـسفت  رد  هکنانچ 

يراث َبَلَط  ینَقُزْرَی  ْنَأ  َو  میناوخیم « :  اروشاع  ترایز  رد  هکنانچ  دروآ ،  باسح  هب  بانج  نآ  نوخ  ّیلو  ار  شدوخ  نینمؤم  زا  کـی  ره 
هدش تیاده  مامإ  اب  ار  مدوخ  یهاوخناوخ  دیامن  يزور  نم  هب  هک  مناهاوخ  دنوادخ  زا  و  ْمُْکنِم ؛ » . . .  ِّقحلِاب  ٍّقِطان  ٍرهاظ  ٍّيِدـْهَم  ٍماِما  َعَم 

تدّوم یبُرق  هب  تبـسن  هک  دومرف  رما  دوخ  تما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زین  و   ( . 1217 امش (  زا  يوگ  قح  راکـشآ و 
ظفل رهاـظ  هب  هک  ضرف  رب  دنتـسه .  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  یبُرق ،  زا  روظنم  تشاد :  تلـالد  هک  تشذـگ  يدّدـعتم  تاـیاور  و  دـنزروب ، 
مهیلع ناماما  دـیدرت  نودـب  مییامن ،  لمح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هّیرذ  اـی  ناـشیوخ  قلطم  رب  ار  یبُرق  و  مینک ،  کّـسمت 

زا ناـشقوقح  هبلاـطم  ناـنآ و  يارب  یهاوـخنوخ  هـک  تـسین  يدـیدرت  زین  و  دنـشابیم ،  اـهنآ  قیداـصم  نیرتلماـک  دارفا و  نیرتـهب  مالـسلا 
بتارم یهاوخنوخ  مییوگیم :  دـش  مولعم  بلاطم  نیا  هک  نونکا  تسا .  ّتبحم  راهظا  ماـسقا  نیرتهتـسجرب  تّدوم و  قیداـصم  نیرتزراـب 
روتـسد شناتـسدریز  هب  هک  دشاب ،  هتـشاد  الیتسا  تموکح و  ورین و  تّوق و  نوخ  ّیلو  هکنیا  لوا :  دراد :  ياهناگ  راهچ  تاجرد  دّدعتم و 

مـسق ود  نیا  اب  و  دشکب .  ار  مولظم  نآ  ِلتاق  شدوخ  هکنیا  مود :  دریگیم .  ار  مولظم  ياهبنوخ  بیترت  نیدب  و  دنـشکب ،  ار  لتاق  دهدیم 
بحاص وا  تقیقح  رد  نوچ  دنکیم ،  یهاوخنوخ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  ناممولظم  دیهـش  يالوم  يارب  لاعتم  دنوادخ 

وا هاوخنوخ  هکنآ  يا  وت  رب  مالـس  ِهَّللا ؛ َراث  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلا  هدـمآ :  تراـبع  نیا  يددـعتم  ياـهترایز  رد  اذـل  تسا ،  ترـضح  نآ  نوخ 
هیلع نیـسح  ياهبنوخ  هک  هدومرف  رما  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  اـم  يـالوم  لـج  زع و  دـنوادخ  نوچ  لوا :  مسق  اـّما  تسا .  دـنوادخ 

 - میدروآ باتک  مراهچ  شخب  ءاث  فرح  رد  ار  اهنآ  زا  یتمسق  و  تسه ،  ینعم  نیا  يددعتم  تایاور  رد  هکنانچ  دیامن -  بلط  ار  مالسلا 
ًاناطلُـس ِهِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  تارایزلا  لماک  رد  و 
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هک هدمآ  دنکن .  فارسا  نتشک  رد  سپ  میداد  رارق  هطلس  وا  ّیلو  يارب  سپ  هدش  هتشک  مولظم  هک  سک  نآ  ره  و  ْلتَقلا ؛ »  یف  ْفِرُْسی  الَف 
 ، دشُکیم مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  یهاوخنوخ  هب  و  دنکیم ،  جورخ  هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  وا  دومرف : 

دنکب يراک  هک  تسین  وا  يارب  ْلتَقلا ، »  یف  ْفِرُْـسی  الَف  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  و  تسین ،  فارـسا  دـناسر  لتق  هب  ار  نیمز  لها  رگا  سپ 
راک رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  ناگداون  يرارذ و  مسق  ادخ  هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دشاب .  فارـسا  هک 
نآ مدرم ،  نوچ  هک  تسا :  دراو  يربـخ  رد  و  تسا :  يدرجورب  لـضاف  راونـالا  رون  باـتک  رد  و   ( . 1218 دناسریم (  لتق  هب  ناشناردـپ 

هکی اونین و  تشد  يابق  نوگلگ  ترـضح  نیلعن  يات  کی  دور و  الاب  ربنم  زا  بانج  نآ  دـنزاس  مهّتم  سفن  لـتق  یمحریب و  هب  ار  ترـضح 
لباقم مشکب  ار  نانمـشد  همه  رگا  دیامرف :  دروآ و  نوریب  ار  ءادفلا  هل  یحور  ءانثلا و  ۀیحتلا و  فالآ  هیلع  ادهـشلا  دّیـس  البرک  هصرع  زات 

 . دوشیمن نیلعن  دنب  نیا  ضوع  رد  مشکب  ار  ملاع  لها  همه  رگا  دیامرفیم :  هک  تسا  رگید  ربخ  رد  و  دوب .  دهاوخن  نیلعن  دـنب  نیا  نوخ 
ماگنه هب  دریگیم  ار  قلخ  حور  دنوادخ  1219 ؛ )  اِهتْوَم ( »  َنیح  َسُْفنَألا  یَّفوَتَی  ُهَّللا  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هب  هجوت  اب  مود :  مسق  اّما  و 

نیا هب  هنأش -  ّلج  مقتنم -  رداق  يادخ  هک  روطنامه  و  لاعتم .  دنوادخ  نذا  هب  زج  دیاین  نوریب  ندـب  دـبلاک  زا  یحور  چـیه  نانآ ،  گرم 
هتبلا دیامنیم ،  یهاوخنوخ  مسق  ود  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  شّدج  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دنکیم ،  یهاوخنوخ  مسق  ود 

نایعیـش و دناسریم و  لتق  هب  دناهدوب ،  یـضار  اهنآ  راک  هب  هک  یناسک  مالـسلا و  مهیلع  شدادجا  ناگدنـشک  هک  اریز  يرگید .  رابتعا  هب 
رگم دنک  یهاوخنوخ  دناوتن  و  دشاب ،  فیعض  تسا  هاوخنوخ  هک  یسک  هکنیا  موس :  دنـشکب .  ار  اهنآ  هک  دهدیم  روتـسد  زین  ار  شنارای 

یهاوـخنوخ یعوـن  هک  تسا  حـضاو  زین  نـیا  و  دریگب ،  شملاـظ  زا  ار  وا  ّقـح  هـک  يردـتقم  رادـمامز  ناطلـس و  دزن  تیاکـش  مُّلظت و  اـب 
دنراد یتردق  هک  ینارگید  زا  نتفرگ  کمک  اب  رگم  دـنک  یهاوخنوخ  دـناوتن  ندوب  فیعـض  رطاخ  هب  هکنیا  مراهچ :  ددرگیم .  بوسحم 

یهاوخنوخ زا  یعون  یهاوخنوخ  لئاسو  یگدامآ  رد  ندرک  کمک  رگید ،  ترابع  هب  دـنهد .  ماـجنا  ار  راـک  نیا  رگیدـکی  يراـی  اـب  هک 
مزال ریخا ،  مسق  ود  نیا  هب  زج  مینک  یهاوخنوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامیالوم  يارب  میرادـن  تردـق  نامز  نیا  رد  ام  نوچ  و  دـشابیم . 

ناـمیالوم روهظ  جرف و  لـیجعت  يارب  اـعد  اـب  ود  نیا  و  میزرو .  ترداـبم  مسق  ود  نیمه  هب  تسه -  اـم  رب  هک  ياهفیظو  مکح  هب  تسا - 
رگمتـس ملاظ و  ره  زا  هدنریگ  ماقتنا  و  رتدنمتردق ،  یناطلـس  ره  زا  مقتنم  رداق  يادخ  هک  ددرگیم ،  لصاح  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

هریخذ یهاوخنوخ  نیا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ام  يالوم  لاعتم  رداق  دـنوادخ  هک  میاهتـسناد  يرتاوتم  رابخا  اب  هک  اریز  تسا . 
دیامرف لیجعت  ار  ترضح  نآ  جرف  روهظ و  هک  مینک  هثاغتسا  عرـضت و  یهلا  هاگرد  هب  زور  بش و  هک  تسا  مزال  ام  رب  سپ  تسا ،  هدومن 

یهاوخنوخ زا  مسق  نیا  زج  هب  يرگید  هار  ترـضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  هک  اریز  دریگب ،  ماـقتنا  رفاـک  ناراـبج  زا  دـیامن و  یهاوخنوخ  اـت 
هب نینمؤم  مامتها  هک  میدرک  نایب  مود  تسیب و  تمرکم  رد  هک  نانچ  یهاوخنوخ ،  مراهچ  مسق  رد  اعد  نیا  ندوب  لـخاد  اـّما  و  میرادـن . 
اعد سپ  دـشابیم ،  ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  نداتفا  ولج  بابـسا  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  یلوم  روهظ  جرف و  لـیجعت  يارب  اـعد 

یبلاطم دنکیم ،  داشرا  دیدرگ  رکذ  هچنآ  رب  و  تسا .  ترضح  نآ  کمک  مالسلا  مهیلع  ناماما  ياهبنوخ  نتفرگ  رما  رد  تهج  نیا  يارب 
هک ینامیپ  دهع و  هب  افو  رد  دهد -  قیفوت  شتعاطا  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ام -  نایعیش  رگا  هک :  هدمآ  دیفم  خیش  هب  فیرش  عیقوت  رد  هک 
قح اب  دیـسریم ،  نانآ  هب  رتدوز  ام  رادید  تداعـس  داتفایمن و  ریخأت  هب  ناشیا  زا  ام  رادید  تنمیم  هنیآ  ره  دندوب ،  لدـکی  تسه  نانآ  رب 

میدنـسپیمن ناشیارب  دـسریم و  ام  هب  نانآ  زا  هک  يدـنیاشوخان  روما  زج  اهنآ  زا  ام  عناـم  سپ  اـم ،  هب  تبـسن  تخانـش  یتسرد  تفرعم و 
هتـسیاش و ناوناب  زا  یکی  يارب  هک  تسا  یباوخ  میتفگ  هچنآ  دـّیؤم  زین  و   ( . 1220 ِلیکَْولا (  َمِْعن  َو  اُنبْسَح  َوُه  َو  ُناعَتْـسُْملا  ُهَّللا  َو  تسین . 

هتفرگ ارف  ار  ماع  صاخ و  مغ  مه و  مالـسا  دالب  رب  رافک  طلـست  رطاخ  هب  هک  هداتفا  قاـفتا  اـهزور  نیمه  رد  اـم  ناـکیدزن  زا  داـمتعا  دروم 
شیالوم روهظ  لیجعت  يارب  اـعد  رد  شیاـهزامن  زا  سپ  نمؤم  رگا  دـیوگیم :  یـصخش  تسا  هدینـش  هکنیا :  باوخ  نآ  لـصاح  تسا . 

ترضح نآ  قارف  هک  يروط  هب  دراد ،  تبظاوم  دشاب -  رادضرق  ای  ضیرم  هاگره  شدوخ -  يارب  اعد  رد  هک  نانچمه  درکیم ،  تبظاوم 
رما ود  زا  یکی  ببـس  شیاعد  تروص  نآ  رد  دشاب ،  وا  یتحاران  یناشیرپ و  یگتـسکشلد و  بجوم  وا و  هصغ  هودنا و  هیام  مالـسلا  هیلع 
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هدش و فرطرب  اهیتحاران  اهتنحم و  ددرگیم و  رورـس  هب  لدبم  شهودنا  نزح و  هکنیا  ای  و  دنکیم ،  روهظ  رتدوز  شیالوم  ای  دوشیم : 
قیداصم زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  لیجعت  يارب  اعد  هک  ار -  ینعم  نیا  ناوتیم  و  دباییم .  تاجن  اههنتف  اهالب و  زا 

هاگره هکنیا :  دومن ،  نایب  يرگید  هجو  هب  تسا -  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعیبا  ترـضح  ناممولظم  بیرغ  يالوم  يارب  یهاوخنوخ 
اذل تسا ،  بانج  نآ  روهظ  نامز  رد  ایند  هب  تشگزاب  تشذگ -  متسیب  تمرکم  رد  هکنانچ  اعد -  نیا  دیاوف  راثآ و  زا  هک  تسناد  نمؤم 
نآ ناگدنشک  ناگداون  نانمشد و  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ناممولظم  دیهش  يالوم  يارب  شدوخ  و  ددرگ ،  عقاو  رتدوز  رما  نیا  هکنیا  يارب 

 ، دوب دهاوخ  بانج  نآ  راث  ناگدننک  بلط  دادع  رد  ینمؤم  نینچ  دـنک ،  یهاوخنوخ  دنـشاب  یـضار  ناشناردـپ  ياهراک  زا  هک  ترـضح 
ماقتنا نانمـشد  زا  و  ددرگیم ،  زاب  ایند  هب  ندُرم  زا  سپ  هکنیا  اـی  و  دـنک ،  كرد  ار  ناـمز  نآ  هکنیا  اـت  دوشیم  ینـالوط  شرمع  اـی  سپ 

رد ار  نآ  دومن ،  نایب  تسا  دّیؤم  یناحبـس  تادـییأت  هب  هک  میناحور  تسود  ردارب و  ار  هجو  نیا  تسا .  اعد  نآ  راثآ  زا  نیا  و  دریگیم ، 
يارب هدـننک  اعد  هک  دـش  مولعم  دـیدرگ ،  نایب  اجنیا  رد  هچنآ  زا  و  دـنامب .  یقاب  ناـهج  رد  ینیتسار  ناـبز  وا  يارب  اـت  منکیم  تبث  اـجنیا 

تمدخ رد  هک  ییادهش  ناشیا و  ناوریپ  قح و  رب  ناماما  ریاس  يارب  یهاوخنوخ  باوث  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  لیجعت 
دشکیم ماقتنا  ناشنانمشد  زا  دریگیم و  ار  نانآ  همه  ياهبنوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  اریز  دیامنیم ،  كرد  زین  ار  دناهدوب  نانآ 

 . میدروآ باتک  مراهچ  شخب  فلا -  فرح  رد  ار  بلطم  نیا  لیالد  زا  یتمسق  هکنانچ  ، 

راوشد هدیچیپ و  ثیداحا  لُّمحت   - 48

همدقم

ناـمیالوم روـهظ  لـیجعت  يارب  اـعد  هکنیا  یکی :  تسا :  هدـنزرا  تـمرکم  ود  رب  لمتـشم  هـک  ددرگیم  رکذ  یفیرـش  تـمرکم  اـجنیا  رد 
ببـس هکنیا  مّود :  دـشابیم .  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ثیداحا  زا  بعـصتسم  بعـص  لـمحت  قیداـصم  زا  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص 

الاو ماقم  نیا  و  ددرگ ،  اریذپ  لمحتم و  زین  ار  تسا  راومهان  نشخ و  هک  ناشرارسا  راوشد و  بعصتسم و  هک  نانآ  ثیداحا  ریاس  دوشیم 
دنچ دوصقم  حیـضوت  يارب  تسا  مزال  اـجنیا  رد  دوشیم .  ناـیب  میروآیم  هک  یبلاـطم  اـب  نآ  بتارم  زا  یتمـسق  هک  تسا  یعیفر  هبترم  و 

 : مینک رکذ  ار  هدیاف 

لّوا هدیاف 

هیلع رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  تسا .  بعصتسم  بعص  ناماما  ثیدح  هدمآ :  اهنآ  رد  هک  تایاور  زا  یتمسق 
بعصتسم بعص و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  ثیدح  دندومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا 

زا هچنآ  ره  سپ  درواین ،  نامیا  نآ  هب  دشاب ،  هدومزآ  نامیا  هب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ياهدنب  ای  لسرم  ربمغیپ  ای  بّرقم  هتشرف  زج  هک  تسا 
هک هچنآ  و  دیریذپب ،  ار  نآ  دیتخانـش ،  ار  نآ  و  دش ،  مرن  نآ  رب  ناتلد  و  دیـسر ،  امـش  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ثیدـح 

كاله یسک  انامه  دینک ،  در  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  ملاع  لوسر و  ادخ و  هب  ار  نآ  دوب ،  انـشآ  ان  دیمر و  نآ  زا  ناتلد 
راکنا و  تسین ،  نینچ  ادـخ  هب  تسین ،  نینچ  ادـخ  هب  دـیوگب :  دـیامنن و  لُّمحت  دـننک و  وگزاـب  شیارب  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  تسا  هدـنوش 

ام ثیدح  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  یعوفرم  دنـس  هب  زین  و   ( . 1221 تسا (  رفک  ناـمه 
هب  ] ام نایعیـش  زا  دـنوادخ  انامه  وکین  قالخا  ای  ملاس و  ياهلد  ای  ینارون  ياههنیـس  رگم  دـنکن  لـمحت  ار  نآ  هک  تسا  بعـصتسم  بعص 
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ره سپ  تسب .  نامیپ   [ شیوخ تیبوبر  هب   ، ] متسین امش  راگدرورپ  ایآ  ْمُکِّبََرب ،  ُتَْسلَا  اب  مدآ  ینب  زا  هک  نانچمه  هتفرگ  نامیپ  ام ]  تیالو 
شتآ رد  دـیامنن ،  ادا  ام  هب  ار  نامّقح  دزرو و  ینمـشد  ام  اب  سک  ره  و  دـنک ،  افو  تشهب  هب  ار  وا  دـنوادخ  دومن  افو   [ ار ام  ناـمیپ   ] هکنآ

هک تسا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  مالـسلا ،  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نینچمه   ( . 1222 تخوس (  دـهاوخ  هشیمه  مّنهج 
هک ینمؤم  هدـنبای  بّرقم و  هتـشرف  ای  لسرم  ربمغیپ  رگم  دـنکن  لمحت  ار  نآ  هک  تسا  بعـصتسم  بعـص  اـملع  ملع  هک  قیقحت  هب  دومرف : 
زا دوخ  دنـس  هب  زین  هدروآ و  تاجردـلا  رئاصب  رد  زین  راّفـص  ار  ثیدـح  نیا   ( . . . . 1223 دـشاب (  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ 
ای بّرقم  هتشرف  رگم  دوشن  نآ  لمحتم  هک  تسا  بعصتسم  بعص  ام  ثیدح  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح 
زا درم  دیایب ،  ام  يدهم  ددرگ و  عقاو  ام  رما  هک  یماگنه  سپ  دشاب .  هتشاد  مکحم  ژد  هک  يرهش  ای  هدش و  ناحتما  نمؤم  ای  لسرم  ربمغیپ 

و دنزیم ،  ار  وا  شتـسد  ياههجنپ  اب  دنکیم و  دگل  شیاهاپ  ریز  ار  ام  نمـشد  دوب ،  دهاوخ  رتهدنُرب  هزین  زا  رتيرج و  ریـش  زا  ام  نایعیش 
ترـضح زا  یلاـمث  هزمحوبا  زا  يرگید  دنـس  هب  و   ( . 1224 ددرگ (  لزاـن  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  جَرَف  تمحر و  هک  تسا  یعقوـم  رد  نیا 

هفیاط هس  زج  هک  تسا  بعصتسم  بعص  ام  ثیدح  هک  اقح  دومرفیم :  ترضح  نآ  مدینـش  تفگ :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 
يا دومرف :  سپـس  دشاب .  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  ینمؤم  هدـنب  ای  بّرقم  هتـشرف  ای  لسرم  ربمغیپ  ددرگن :  لمحتم  ار  نآ 

رایتخا ام  رما  شریذـپ ]  ] يارب هدـش  شیامزآ  نانمؤم  زا  و  لسرم ،  ناربمغیپ  زا  بّرقم و  ناگتـشرف  زا  دـنوادخ  هک  ینیبیمن  رگم  هزمحوبا 
بعـص ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ثیدـح  دوـمرف :  هـک  تـسا  ترـضح  نآ  زا  يرگید  دنـس  هـب  و   ( . 1225 تسا (  هدوـمن 
دنوادخ هک  ياهدـنب  ای  لسرم ،  ربمغیپ  ای  بّرقم  هتـشرف  رگم  دـنکیمن  لّمحت  ار  نآ  تسا .  ناوکذ  درجأ و  عنقم ،  نیگنـس ،  بعـصتسم ، 

 ) دـیامن شقیدـصت  نآرق  دـنک و  قطن  دزیخاپب ،  ام  مئاق  هاگره  سپ  دـشاب .  هتـشاد  راصح  هک  يرهـش  اـی  هدومزآ ،  ناـمیا  يارب  ار  شلد 
هتـشرف رگم  درواین  نامیا  نآ  هب  تسا ،  بعـصتسم  بعـص  اـم  ثیدـح  دومرف :  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  زین  يرگید  دنـس  هب  و   ( . 1226

هچنآ ره  و  دیریگرب ،  تخانش  ناتیاهلد  ار  هچ  ره  سپ  دشاب .  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شبلق  دنوادخ  هک  ياهدنب  ای  لسرم  ربمغیپ  ای  برقم 
تفگ هک  هدروآ  لَّضفم  زا  و  تسا .  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیمه  لثم  زین  يرگید  دنـس  هب   ( . 1227 دینک (  در  ام  هب  دوب  انشآان  ناتیارب 

ای بَّرقم  هتشرف  رگم  دوشیمن  لمحتم  ار  نآ  تسا .  بعـصتسم  بعـص  ام  ثیدح  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مدینـش  : 
هک هدروآ  زیزعلادبع  نب  لیعامسا  زا  دوخ  دنـس  هب  و   ( . 1228 دـشاب (  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شبلق  دـنوادخ  هک  ینمؤم  ای  لسرم  ربمغیپ 

موش تیادف  متشاد :  هضرع  دیوگ :  تسا .  بعصتسم  بعص  ام  ثیدح  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبأ  ترـضح  مدینـش  تفگ : 
مدرک ضرع  تسا .  باداش  هتسویپ   [ ینعی  : ] دومرف درجأ ؟  متفگ :  تسا .  نازورف  هشیمه  ینعی ]  : ] ناوکذ دومرف :  نک ،  ریسفت  نم  يارب 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  تفگ :  هک  هدروآ  هتاـبن  نب  غبـصا  زا  دوـخ  دنـس  هب  و   ( . 1229 تسا (  هدیـشوپ  روتـسم و  دومرف :  عـنقم ؟  : 
ار نآ  سک  ره  دینکفا  رب  مدرم  يوس  هب  یکدنا  سپ  تسا .  شوشخم  نشخ  تسا ،  بعصتسم  بعص  ام  ثیدح  انامه  دومرف :  هک  مدینش 

يربمغیپ ای  بّرقم ؛ ياهتـشرف  هفیاط :  هس  رگم  دـنکن ،  لمحت  ار  نآ  دـییامن .  يراددوخ  درک  راـکنإ  هک  ره  و  دـییازفیب ،  ار  وا  تخاـنش ، 
مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  يرگید  دنس  هب  و   ( . 1230 دشاب (  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  هدـنب  ای  لسرم ؛
دیدینش نآ  زا  يزیچ  هاگره  سپ  تسا ،  میرک  فیرش و  رعو ،  ناوکذ ،  درجأ ،  بعـصتسم ،  بعـص  ام  ثیدح  انامه  دومرف :  هک  هدروآ 

سپ دیتشادن ؛ ار  شناوت  دیتسناوتن و  لمحت  رگا  و  دیروآ ،  ياج  هب  نآ  رب  ار  یهلا  دمح  و  دـیریگرب ،  ار  نآ  دـش ،  مرن  شیارب  ناتیاهلد  و 
نینچ ادخ  هب  دیوگب :  هک  تسا  یـسک  هدش  كاله  تخبدب  هک  دینادرگرب ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  ملاع  ِمامإ  هب  ار  نآ 

 ( . 1231 تسا (  میظع  يادخ  هب  ندیزرو  رفک  نامه  راکنإ  انامه  رباج  يا  دومرف :  سپس  هدوبن . 
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مامت روظنم  هک  دراد  لامتحا  تسا .  بعـصتسم  بعـص  ام  ثیدح  هدـمآ :  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تاشیامرف  رد  هک  ثیدـح  ینعم  نایب  رد 
رد نآ  رـشن  نایب و  لُّمحت :  ینعم  و  تسا ،  راوشد  نآ  لُّمحت  هک :  دوش  هیجوت  نینچ  نآ  يراوشد  و  دـشاب ،  هدوب  هدیـسر  ناـشیا  زا  هچنآ 

ار نآ  دـیاب  يدراوم  هچ  رد  هک  دـنادیم  زین  دسانـشیم و  ار  نایب  عقاوم  لماک ،  نمؤم  نوچ  دـشاب ،  لاح  ياضتقم  ربانب  بسانم و  ياهاج 
رتکیدزن عقاو  هب  نم  رـصاق  رظن  هب  هچنآ  یلو  دیامنیم .  لمع  نامیا -  رون  هب  تسا -  وا  حالـص  هچنآ  هب  یماقم  ره  رد  اذـل  دـنک ،  یفخم 

رارـسا زا  هدـش  نایب  اـهنآ  لـئاضف  رد  هک  تسا  یثیداـحا  روظنم  هکنیا :  تسا -  نّیعتم  ینعم  نیا  رهاـم  دنمـشوه  رظن  هب  هکلب  دـیامنیم - 
هفاضا نیاربانب  دنزجاع .  اهنآ  نایب  زا  نادنمدرخ  هک  یعیدب  نوئـش  دباین و  هار  نادب  اههشیدـنا  هک  ییالاو  تاماقم  بیجع و  راثآ  بیرغ و 

هب ثیدح  تبسن  نوچ  تسا .  بعصتسم  بعص  تسا  دراو  تاماقم ،  لضف و  رد  هک  ام  صوصخم  ثیدح  ینعی :  تسا ،  صیـصخت  يارب 
هب هچنآ  مّود :  دوشیم .  قیبـطت  ینعم  نیا  رب  لّوا  لاـمتحا  هک  دـناهداد ،  ربـخ  نآ  هب  هچنآ  قلطم  لّوا :  تسا :  روصتم  هنوـگ  ود  هب  ناـشیا 

دراد مومع  رب  تلالد  اهنآ ،  هب  ثیدح  هفاضا  نیاربانب  تسا .  ناشیا  تامارک  مولع و  تاماقم و  نوئـش و  نایب  رد  دراد و  صاصتخا  ناشیا 
يوَُغل زاجم  باب  زا  مییوگب :  اـی  و  مینک ،  ریدـقت  ار  فاـضم  هک  تسا  ثیداـحا  زا  یـضعب  روظنم  دوش :  هتفگ  هک  تسین  يزاـین  رگید  و  ، 

و مینادب .  صاصتخا  يارب  ار  هفاضا  و  مینک ،  لمح  تقیقح  رب  هک  تسا  نآ  نیعتم  هکلب  هدش ،  هدارا  صاخ  هدیدرگ و  رکذ  ماع  هک  تسا 
هکنیا ای  هدـمآ ،  ناگرزب  زا  یکی  ياـههتفگ  زا  یـضعب  رد  هکناـنچ  دـشاب ،  تفـص  نأـش و  تاـیاور  نآ  رد  ثیدـح  زا  دارم  تسا  نکمم 

دنکیم تلالد  يددعتم  رابخا  میدرک  دییأت  رایتخا و  ام  هچنآ  رب  و  ددرگیمرب .  ینعم  کی  هب  همه  هک  دشاب  رما  ای  رکذ  اب  فدارم  ثیدح 
مالسلا مهیلع  ناماما  رما  هدش :  دراو  نینچ  هک  تسا  يرابخا  هلمج - :  زا  یلاعت .  هَّللا  ءاش  نا  مییوجیم  كربت  اهنآ  زا  یتمسق  رکذ  هب  هک 
تمدخ رد  تفگ :  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یماش  عیبرلاوبا  زا  رئاصب  رد  راّفـص  تیاور  دننام :  تسا ،  بعـصتسم  بعص 
یثیدح عیبرلاوبا ؛ يا  دومرف :  تشادرب و  رس  سپس  تفر ،  باوخ  هب  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  ترضح  مدید  سپ  مدوب ،  هتسشن  ترـضح  نآ 

نب یلع  هتفگ  دومرف :  تسیچ ؟  نآ  مدرگ  تناـبرق  مدرک :  ضرع  دـننادیمن ،  ار  نآ  تقیقح  دـننادرگیم و  ناـهد  رد  نایعیـش  هک  تسا 
يا نامیإلل ؛ »  ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتمإ  ٌنِمُْؤم  ْوأ  ٌلَسُْرم  ٌّیبَن  ْوأ  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ّالإ  ُُهلِمَتْحَی  ٌبَعْـصَتْسُم ال  ٌْبعَـص  اـنَْرمأ  َّنإ  مالـسلا « :  هیلع  بلاـطیبا 

تـسه ربمغیپ  یهاگ  و  بّرقم ،  زج  دوشیمن  لمحتم  ار ]  ام  ثیدح   ] و تسین ،  بّرقم  یلو  تسه  ياهتـشرف  هک  ینیبیمن  رگم  عیبرلاوبا ، 
ینمؤم رگم  ددرگن  نآ  لمحتم  و  هدـشن ،  هدومزآ  یلو  تسه  نمؤم  یهاگ  و  لسرم ،  زج  دوشیمن  لمحتم  ار  نآ  و  تسین ،  لـسرم  یلو 

ترـضح هـک  هدروآ  ملـسم  نـب  دـمحم  ریـصبوبا و  زا  دوـخ  دنـس  هـب  زین  و   ( . 1232 دـشاب (  هدوـمزآ  ناـمیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ  هـک 
هب ار  ناتدوخ  ام و  و  دیرذگرد ،  دنیانشآان  هچنآ  زا  و  دینک ،  وگتفگ  دنسانشیم  هچنآ  زا  مدرم  اب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا 

هدنب ای  لسرم و  ربمغیپ  ای  بّرقم  هتـشرف  رگم  ار  نآ  دنکیمن  لمحت  هک  تسا  بعـصتسم  بعـص  ام  رما  هک  یتسرد  هب  دـیزادنیَم ،  تمحز 
ترضح هاگشیپ  رد  تفگ :  هک  هدروآ  یفریص  ریدس  زا  دوخ  دنس  هب  و   ( . 1233 دشاب (  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شبلق  دنوادخ  هک  ینمؤم 

هب یلاؤس  ناهگان  مدرکیم .  هضرع  بانج  نآ  رب  دـندوب  هداد  ام  باحـصا  هک  یلئاسم  و  مدوب ،  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا 
؟  تسین لـئاسم  نآ  نیب  رد  رگم  دومرف :  درک .  روـطخ  مبلق  هب  ـالاح  نیمه  هک  مراد  ياهلئـسم  موـش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  داـتفا ،  ملد 

دسانشیمن ار  نآ  تسا ،  بعصتسم  بعص  ام  رمأ  انامه  مالـسلا :  هیلع  نانمؤمریما  هدومرف  متفگ :  تسیچ ؟  دومرف :  ریخ ،  مدرک :  ضرع 
يرآ دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  هدنب  ای  لسرم  ربمغیپ  ای  برقم  هتـشرف  رگم 

هب و  دـنراد .  هدومزآ  ریغ  هدومزآ و  نینمؤم ،  و  تسه ،  لسرم  ریغ  لسرم و  زین  ناربمغیپ  رد  و  دـنراد ،  بّرقم  ریغ  بّرقم و  ناگتـشرف ،  ، 
نآ هب  نیلـسرم  زج  دش و  هضرع  ناربمغیپ  رب  و  دـندرکن ،  رارقا  نآ  هب  نیبّرقم  زج  سپ  دـش ،  هضرع  ناگتـشرف  رب  امـش  رما  نیا  هک  یتسار 

ترـضح تفگ :  هک  هدروآ  ریـصبوبا  زا  و   ( . 1234 دنتـشادن (  رارقا  ار  نآ  ناـگدومزآ ،  زج  دـش و  هضرع  نینمؤم  رب  و  دـندومنن ،  رارقا 
شلد رد  ار  نامیا  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  دوشن  نآ  لمحتم  هک  تسا  بعـصتسم  بعـص  ام  رما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا 
بعـص تیبـلا  لـها  اـم  رما  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  دوـخ  دنـس  هب  باـتک  ناـمه  رد  زین  و   ( . 1235 دشاب (  هتـشون 
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نامیا يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  یبیجن  نمؤم  ای  لسرم  ربمغیپ  ای  بّرقم  هتـشرف  زج  دنکن  رارقا  نآ  هب  دسانـشن و  ار  نآ  تسا ،  بعـصتسم 
بیاـصم زا  و  میدوب ،  نسحلا  نب  ورمع  نب  دـمحم  دزن  تفگ :  هک  هدروآ  هقوس  نب  داـیز  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و   ( . 1236 دشاب (  هدومزآ 

 : تفگ سپس  دش ،  رتشمشچ  کشا  زا  شنساحم  هکنیا  ات  درک  هیرگ  وا  سپ  میتفگ ،  نخـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادناخ 
هب ار  نآ  دزیخاپب  ام  مئاق  نوچ  و  درک ،  وگزاـب  ار  نآ  ناوتیمن  تسا  رادـباقن  گرزب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  رمأ  اـنامه 
 ، تسا نأش  اب  فدارم  اهنیا  لاثما  ثیداـحا و  نیا  رد  رما ،  ًارهاـظ ،  میوگیم :   ( . 1237 درک (  دهاوخ  قیدـصت  ار  وا  نآرق  دروآ و  نابز 
ای دشاب  يویند  روما  زا  هچ  هدینادرگ ،  صوصخم  ناشیا  هب  هداد و  رارق  نانآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ینوئـش  يراوشد  دوصقم  سپ 

یلام قوقح  ای  بیجع ،  ياهیگژیو  ای  بیرغ  رارسا  ای  هلماش  بهاوم  ای  هلماک  مولع  ای  راکشآ  لیالد  ای  زیگناتفگش و  تازجعم  ای  يورخا 
همئا ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ینعی  دشاب -  هدرک  میلعت  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  ای  ادخ و  زج  هک  یلاح و . . .  تافـص  ای 

یفخم هدنهوژپ  رب  هک  تسه  رابخا  رد  يددعتم  دهاوش  ینعم  نیا  يارب  و  درامـشب ،  ار  اهنآ  دـناوتیمن  یـسک  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم 
 . تسین

مّوس هدیاف 

همه يارب  هک  تسا  نآ  لولذ  تسا ،  لولذ  ضیقن  بعَص :  تسه :  تایاور  نآ  رد  هک  یظافلا  ریاس  بعـصتسم و  بعـص و  ینعم  نایب  رد 
 : ًابوُعُـص نیع -  ّمضب  ُءیـشلا -  َبُعَـص  دنیوگ :  تسا ،  لولذ  ضیقن  بعـص  هتفگ :  نیرحبلا  عمجم  رد  بعـص .  فالخرب  دـشابیم ،  مار 

نینرقلاوذ هب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  تهابـش  رد  باتک  مراهچ  شخب  رد  ینعم  نیا  دـیؤم   ( . 1238 دش (  تقـشم  اب  راوشد و 
هک ار  ینوئش  دبای و  تسد  نآ  هب  دناوتیمن  قیالخ  زا  يدحا  و  دشابیمن ،  مار  اهنآ  ریغ  يارب  هک  تسا  یماقم  اجنیا  رد  دارم  و  تشذگ . 
نآ هب  زین  لسرم  ناربمغیپ  بّرقم و  ناگتـشرف  زا  کی  چـیه  تسد  هک  يروط  هب  دـیامن ،  كرد  هداد  صاصتخا  ناشیا  هب  یلاـعت  دـنوادخ 

مالـسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدروآ  لّضفم  زا  تاجردـلا  رئاـصب  رد  هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  دـهاش  لـیلد و  و  دـسرن . 
ياهدنب هن  لسرم و  ربمغیپ  هن  برقم و  هتـشرف  دوشن  لمحتم  ار  نآ  هک  تسا  درجا  ناوکذ و  بعـصتسم ،  بعـص  ام  ثیدـح  انامه  دومرف : 

هدید یتقو  هک  تسا  نآ  بعـصتسم :  اّما  و  هدشن ،  راوس  زونه  هک  تسا  نآ  بعـص :  اّما  دشاب .  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ  هک 
دیاوف زا  یکی  رد  قباس  رابخا  نیب  نآ و  نیب  عمج  نآ و  ینعم  نایب  اب  ار  ثیدح  نیا  مامت  هَّللاءاشنإ   ( . . . . 1239 دننک (  رارف  نآ  زا  دوش 

يرکسع نسح  ماما  ریـسفت  رد  هداد :  صاصتخا  نانآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یماقم  بعـص  زا  دارم  هکنیا  رب  دهاش  و  دروآ .  میهاوخ  هدنیآ 
کیدزن تخرد  نیا  هـب  و  اوـح )  مدآ و  هـب  باـطخ  1240 ( ؛ )  ةَرَجَّشلا ( »  ِهِذـه  َابَْرقَت  َال  َو  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  هراـبرد  مالـسلا  هیلع 

صاصتخا ناشیا  هب  اهنت  لج  زع و  يادخ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  ملع  تخرد  ملع ،  تخرد  هدـمآ :  دـیوشن . 
هب تسا ،  وا  لآ  دمحم و  صوصخم  هک  ملع ،  هرجـش  ةَرَجَّشلا ، »  ِهِذه  َابَْرقَت  َال  َو  دومرف « :  یلاعت  يادـخ  سپ  شقلخ ،  ریاس  نایم  زا  هداد 

نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  نآ  زا  و  دیامنیمن .  لوانت  نآ  زا  اهنآ  زا  ریغ  یـسک  یهلا  رما 
نآ و  دندیدن ،  نآ  زا  سپ  یگتسخ  یگنشت و  یگنسرگ و  هکنیا  ات  دندومرف  لوانت  ریسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ماعطإ  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع 

دنتشاد یندروخ  هویم و  یعون  مادک  ره  یتشهب  ياهتخرد  ریاس  هکنیا :  تهج  زا  دراد ،  زایتما  یتشهب  ياهتخرد  ریاس  زا  هک  تسا  یتخرد 
نآ فصو  هک  یناسک  اذـل  تشاد ،  ار  اهیندروخ  اههویم و  عاونا  ریاـس  باـّنع و  ریجنا و  روگنا و  مدـنگ و  نآ  سنج  تخرد و  نیا  یلو  ، 

 : دناهتفگ نارگید  و  تسا ،  روگنا  دناهتفگ :  رگید  یـضعب  تسا ،  مدنگ  دناهتفگ :  یـضعب  دنراد ،  فالتخا  دناهدرک  تیاکح  ار  تخرد 
هک دـیوشن  کـیدزن  تخرد  نیا  هب  ةَرَجَّشلا »  ِهِذـه  اـَبَْرقَت  اـَل  َو  دومرف « :  یلاـعت  يادـخ  تسا .  هدوـب  باـّنع  دـناهتفگ :  یناـسک  و  ریجنا ، 

تـسا یتخرد  نیا  و  هداد ،  صاصتخا  ناشیا  هب  ار  هجرد  نیا  یلاعت  دنوادخ  هک  دیبایرد ،  ار  دمحم  لآ  دمحم و  لضف  هجرد و  دـیهاوخب 
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هزاجا نودـب  سک  ره  و  ددرگیم ،  ماهلا  مّلعت  نودـب  ار  نیرخآ  نیلّوا و  ملع  دـنک ،  لواـنت  نآ  زا  لـج  زع و  يادـخ  نذا  هب  سک  ره  هک 
ریـسفت رد  ینعم  نـیا  رب  دـهاش  زین  و   ( . . . . 1241 دیامنیم (  نایـصع  ار  شراگدرورپ  هدیـسرن و  دصقم  هب  دیامن  لوانت  نآ  زا  دـنوادخ 

يادخ هک  یماگنه  سپ  دومرف :  هک  هدروآ  ینالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  هیوباب  نبا  زا  ناهربلا 
زا دیروخب  ةَرَجَّشلا ؛ »  ِهِذه  َابَْرقَت  َال  َو  اَُمْتئِش  ُْثیَح  ًادَغَر  اَهنِم  اَلُک  دومرف « :  ود  نآ  هب  داد  ناکسإ  تشهب  رد  ار  شرـسمه  مدآ و  لج  زع و 

دمحم تلزنم  هب  دش .  دیهاوخ  ناملاظ  زا  هک  دیوشن ،  کیدزن  مدنگ  تخرد  ینعی  تخرد -  نیا  هب  دیهاوخیم و  هچ  ره  تشهب  ياهاذغ 
لزانم نیا  اراگدرورپ  دنتفگ :  تسا ،  تشهب  لزانم  نیرترب  دندید  دـندرک ؛ هاگن  اهنیا  زا  دـعب  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  و 

یلع دمحم و  ياهمان  دندرک ،  دنلب  اهرـس  سپ  دیرگنب ،  شرع  قاس  هب  دینک  دنلب  ار  ناتیاهرـس  دومرف :  هلالج  لج  يادخ  تسیک ؟  يارب 
هتـشون شرع  قاس  رب  هلالج  لج  راّبج  راگدرورپ  رون  زا  يرون  هب  هک  دـندید  ار  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ناـماما  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  و 

وت دزن  ردـقچ  دنتـسه و  بوـبحم  وـت  دزن  ردـقچ  دنتــسه و  یمارگ  وـت  دزن  تـلزنم  نـیا  لـها  ردـقچ  اراـگدرورپ ،  دـنتفگ :  سپ  هدـش . 
 ، دنـشابیم نم  ّرـس  يانما  و  نم ،  ملع  نارادهنیجنگ  نانیا  مدیرفآیمن  ار  امـش  دندوبن  اهنیا  رگا  دومرف :  هلالج  لج  يادخ  دـندنمتفارش ؟ 

ماما هکنیا  ات  دـینک .  انمت  ار  نانیا  يالاو  لحم  دـییامن و  وزرآ  نم  دزن  ار  ناشیا  تلزنم  و  دـینک ،  هاگن  ناشیا  هب  دـسح  هدـید  هب  هک  اداـبم 
رب امش  تفگ :  دمآ و  ناشیا  دزن  لیئربج  دنک ،  هبوت  اهنآ  رب  تساوخ  لج  زع و  يادخ  هک  یماگنه  سپ  دومرف . . . :  مالـسلا  هیلع  قداص 

زع و دنوادخ  راوج  زا  هک  دوب  نیمه  امـش  يازج  سپ  دناهتفای ،  يرترب  امـش  رب  هک  یناسک  تلزنم  یّنمت  تهج  هب  دیاهدرک  متـس  ناتدوخ 
ثیدح رد  دنیبیم .  راوشد  ار  نآ  هدنونـش  هک  تسا  يزیچ  نآ  روظنم  بعـصتسم :  اّما  و   ( . . . . 1242 دیدش (  هداتـسرف  وا  نیمز  هب  لج 

 : نشخ اّما  و  ددرگیم .  رارف  نآ  زا  دوش  هدـید  هاگره  هک  تسا  نآ  بعـصتسم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوب  هراـشا  نیمه  هب  رئاـصب 
 - رـسک هب  شاشِخ -  شاینیب  رد  تسا  يرتش  شوشخم :  اّما  و  تسا .  راوشد  نینحتمم  ریغ  يارب  نآ  لـمحت  نوچ  تسا ،  مرن  نّیل و  دـض 

ییوگ ددرگ .  میلـست  مار و  رتشیب  ات  دـندنبیم  نآ  هب  ار  وا  ماـمز  دوشیم و  هداد  رارق  رتش  ینیب  رد  هک  تسا  یبوچ  نآ  و  دـنهدیم ،  رارق 
نآ هب  و  دنکیمن .  لمحت  ار  نآ  هک  یسک  زا  نآ  تنایص  ظفح و  هب  رما  رب  تلالد  يارب  دومن ،  هیبشت  نآ  هب  ار  ناشثیدح  مالسلا  هیلع  ماما 

رارسا و هک  تسا  بجاو  نمؤم  رب  سپ  دندرکیمن .  نایب  دناهتـشادن  ّتیلها  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  و  درادن ،  نامیا 
شاشِخ هب  ثیدح  هکنیا  ینعم  تسا  نیا  و  دراد ،  ار  نآ  لمحت  تیفرظ  تقاط و  هک  یـسک  يارب  رگم  دـنکن  نایب  ار  ناشیا  هصاخ  تافص 

هک ره  دـینکفارب ،  یکدـنا  مدرم  يوـس  هب  سپ  هدـمآ :  میدرک  تیاور  هک  یثیدـح  رد  هـکنیا :  ینعم  نـیا  رب  لـیلد  و  تـسا ،  هدـش  دـیقم 
بعـص دـیکأت  هک  دـشابیم  لهـس  دـض  نیع ،  نوکـس  هب  رعو :  اّما  و  دـییوگن .  يزیچ  رگید  دومن  راکنا  هک  ره  دـییازفیب و  ار  وا  تخانش 

 . تسا بعصتسم 

مراهچ هدیاف 

رب و  دـندرکن ،  رارقا  نآ  هب  نیبّرقم  زج  سپ  دـش ،  هضرع  ناگتـشرف  رب  امـش  رما  نیا  هک  یتسار  هب  مالـسلا « :  هیلع  ماما  شیامرف  ینعم  رد 
شرهاظ هک  دنتـشادن »  رارقا  ار  نآ  ناگدومزآ  زج  دـش و  هضرع  نینمؤم  رب  و  دـندومنن ،  رارقا  نآ  هب  نیلـسرم  زج  دـش و  هضرع  ناربمغیپ 

هاگرد هب  مالـسلا  مهیلع  لوسر  نادـناخ  تیالو  هب  ناربمغیپ  ناگتـشرف و  مامت  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  يرایـسب  رابخا  اب  دراد  تافانم 
رد رابخا :  هلمج  زا  دـنراد .  رارقا  هداد  رارق  ناشیا  يارب  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  ینوئـش  و  دـننکیم ،  يرادـنید  دـنیوجیم و  برقت  یهلا 
هب یکیدزن  سدـق و  راوج  هب  ناگتـشرف  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  دوـخ  دنـس  هب  تاجردـلا  رئاـصب 

و دینک ،  فصو  امش  هچنآ  دننکیم  فیـصوت  ناگتـشرف  هک  قیقحت  هب  و  دینآرب ،  امـش  هچنآ  اب  رگم  دناهدیـسرن  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
هللا یلـص  دمحم  لآ  هرابرد  ام  نخـس  ایادخ ]   : ] دنیوگیم هک  دنتـسه  ياهّدع  ناگتـشرف  زا  هنیآ  ره  و  دییوجیم ،  امـش  هچنآ  دـنیوجیم 
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هک هدروآ  یـسیع  نب  داّمح  زا  دوخ  دنـس  هب  باـتک  نآ  رد  زین  و   ( . 1243 ياهداد (  رارق  ار  نانآ  وت  هک  تسا  ناـنچمه  ملـسو  هلآو  هیلع 
هکنآ هب  دنگوس  دومرف :  مدآ ؟  نادنزرف  ای  دنرتشیب  ناگتـشرف  درک :  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  یـصخش  تفگ : 

نآ رد  هک  نیا  رگم  تسین  ییاـپ  ياـج  چـیه  نامـسآ  رد  و  تسا ،  رتـشیب  كاـخ  دادـعت  زا  دـنوادخ  هکئـالم  هک  تسا  وا  تسد  هب  مناـج 
رد هکنیا  رگم  تسین  ینزوس  كون  ياج  نوچمه  یتح  تخرد و  چیه  نیمز  رد  و  دنکیم ،  ادـخ  حـیبست  سیدـقت و  هک  تسه  ياهتـشرف 
ام تیالو  اب  هکنیا  رگم  تسین  نانآ  زا  کی  چیه  دنادیم ،  ار  اهنآ  ادخ  دزومآیم ،  ار  نآ  دـیآیم  زور  ره  هک  تسا  لکوم  ياهتـشرف  نآ 

دنوادـخ زا  و  دـیامنیم ،  تنعل  ار  نامنانمـشد  و  دـنکیم ،  ترفغم  بـلط  نامناتـسود  يارب  دـیوجیم و  بّرقت  دـنوادخ  هـب  تیبـلا  لـها 
 : دومرف هک  هدروآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و   ( . 1244 دتسرفب (  اهنآ  رب  ار  ياهژیو  باذع  هک  دهاوخیم 

و دندش ،  مّسجم  وا  يارب  و  دش ،  هضرع  وا  رب  منادناخ  تیالو  نم و  تیالو  هکنیا  ات  تفاین  لامک  هّلظأ  ملاع  رد  يربمغیپ  چیه  يارب  توبن 
هب يربمایپ  چیه  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  و   ( . 1245 دندرک (  رارقا  ناشیا  تیالو  تعاط و  هب  ناربمغیپ 

چیه هن  دوـمرف :  هک  تـسا  ترـضح  نآ  زا  رگید  تـیاور  رد  و   ( . 1246 نارگید (  رب  اـم  يرترب  اـم و  ّقح  تفرعم  هب  رگم  دیـسرن  تّوـبن 
هیلع رقاب  ماما  ترضح  زا  و   ( . 1247 نامدوخ (  ریغ  زا  نامیرترب  هب  ام و  تیالو  هب  رگم  دش  هداتسرف  یلوسر  هن  دیسر و  توبن  هب  يربمغیپ 

و  ( . 1248 تسا (  هدرکن  ثوعبم  نآ  هب  زج  ار  يربمغیپ  چـیه  دـنوادخ  هک  تسا  دـنوادخ  تیـالو  اـم  تیـالو  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا 
تّیلـضفا تیالو و  هب  رارقا  ناعذا و  راـبخا  نیا  رد  روظنم  هکنیا  لّوا :  درک :  عمج  ار  ود  نیا  نیب  هجو  دـنچ  هب  ناوتیم  و  رگید .  تاـیاور 

روط هب  ناشیا  نوئـش  تاّیـصوصخ و  تخانـش  زا  هک  تسا  دارم  یلیـصفت  رارقا  ناـعذا و  لوا  ثیدـح  رد  و  تسا ،  لاـمجا  وحن  هب  ناـشیا 
 . تسا ود  ره  ینابز  یبلق و  قیدصت  روظنم  لوا  ثیدح  رد  و  تسا ،  یبلق  قیدصت  طقف  رابخا  نآ  رد  دارم  هکنیا  مّود :  دیآیمرب .  لیصفت 
 ، دشابیم هداد  رارق  وا  لآ  دمحم و  يارب  دنوادخ  هچنآ  هب  رارقا  هب  حاورا  ملاع  رد  نتفرگ  تقبـس  نیتسخن  ثیدح  رد  روظنم  هکنیا  مّوس : 

اهنآ زا  نینمؤم  ناگتـشرف و  ءایبنا و  ریاس  و  دناهدوب ،  هدومزآ  نانمؤم  بّرقم و  ناگتـشرف  لسرم و  ناربمغیپ  نآ  هب  ناگدـنریگ  تقبـس  هک 
نیا رد  هچنآ  تسا  نیا  دنتسه .  بَّرقم  نانآ  ناورشیپ ،  نازاتشیپ  و  1249 ؛ )  َنُوبَّرَقُملا ( »  َکئلوأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  دندرک « :  يوریپ 

 ، دراد تافانم  میراد  رظن  رد  هک  يراصتخا  اب  اهنآ  رکذ  و  تسا ،  دهاش  رابخا  زا  یضعب  هوجو  نیا  زا  کی  ره  رب  و  هدیـسر ،  رطاخ  هب  هراب 
صوصخ تایاور ،  زا  یـضعب  هنیرق  هب  امـش ، . . .  رما  مالـسلا :  هیلع  ماـما  هدومرف  زا  دارم  هک  تسین  دـیعب  و  ْمِصاـْعلا .  َوُه  َو  ُِملاـْعلا  ُهَّللا  َو 

مک ردان و  رایسب  هّدع  زج  نآ  هب  داقتعا  قیدصت و  رب  هک  تسا  يرارسا  زا  هک  اریز  دشاب ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مایق  هب  طوبرم  هچنآ 
ترـضح تفگ :  هک  هدروآ  روصنم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد   - 1 هلمج :  زا  تسا  تیاور  دنچ  نیا  رب  دـهاش  و  دـننامیمن ،  یقاب 

زا بوخ   ] هکنیا ات  ادخ  هب  هن  و  يدیماان ،  زا  سپ  رگم  دسریمن  امش  رب  رما  نیا  روصنم  يا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا 
هکنآ دسرب و  تواقش  هب  دوش  دنمتواقش  تسیابیم  هکنآ  دیوش ،  رانکرب  ات  ادخ  هب  هن  و  دیدرگ ،  یسررب  ات  ادخ  هب  هن  و  دیوش ،  ادج  دب ]
ياهلد انامه  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  زین  و   - 2  ( . 1250 دسرب (  تداعس  هب  ددرگ  دنمتداعـس  تسیابیم 

سک ره  دـییازفیب و  ار  وا  درک ،  رارقا  نآ  هب  هک  ره  سپ  دـمریم ،  مالـسلا )  هیلع  مئاق  ماـما  تبیغ  هب  داـقتعا  امـش (  ثیدـح  نیا  زا  مدرم 
اجنآ ات  دنک ،  طوقـس  نآ  رد  زین  ياهدیزگرب  نابیتشپ و  ره  هک  دمآ  دـهاوخ  شیپ  ياهنتف  راچان  هک  قیقحت  هب  دـینک ،  شیاهر  دومن  راکنا 

 ( 1251 دنامن (  یقاب  نامنایعیش  ام و  زج  هک  يّدح  هب  دیامنیم ،  طوقس  مه  دنکیم  مین  ود  ار  وم   [ ّتقد لامک  رطاخ  هب   ] هک یصخش  هک 
هچنآ ادخ  هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترضح  تفگ :  هک  هدروآ  ییحی  نب  ناوفـص  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  رد   - 3 . 

زج دنامن  یقاب  امـش  زا  هکنیا  ات  و  دیدرگ ،  شیامزآ  دیوش و  ادج  مه  زا  هکنیا  ات  دوب  دـهاوخن  دـیاهدرک ،  هریخ  شیوس  هب  ار  ناتناگدـید 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  هعیش  يا  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  و   - 4  ( . 1252 كدنا (  ِكدنا 

یلو دوشیم  عقاو  شمـشچ  رد  همرـس  تقو  هچ  دنادیم  همرـس  بحاص  هک  یتسار  و  دـیوشیم ،  مک  هدومزآ و  مشچ  رد  همرـس  نوچمه 
زا هک  یلاح  رد  دسریم  وا  رب  بش  یلو  دنکیم  حبص  ام  ِرما  زا  یـشور  رب  درم  روطنیمه  دوریم ،  نوریب  شمـشچ  زا  عقوم  هچ  دنادیمن 
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تایاور و   ( . 1253 دشاب (  هدش  جراخ  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دـنکیم  حبـص  و  تسا ،  ام  رما  زا  یـشور  رب  بش  و  دـشاب ،  هدـش  جراخ  نآ 
هک هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رئاصب و  رد  قوف  بلطم  رب  دـهاش  زین  و  تسا .  هدیـسر  ینعم  نیمه  هب  يددـعتم 
مه هب  بآ  ود  نیا  سپ  دـیرفآ .  خـلت  روش و  یبآ  درک و  قلخ  ییاراوگ  بآ  دـیرفآ ،  ار  قلخ  هک  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  اـنامه  دومرف : 
رد اـهنآ  هک  یلاـح  رد  نیمی -  باحـصا  هب  سپـس  داد .  شلاـم  تّدـش  هب  ار  نآ  تفرگرب و  نیمز  هحفـص  زا  یلِگ  هاـگنآ  دـش ،  طولخم 

یکاب شتآ و  يوس  هب  دومرف :  لامش  باحصا  هب  و  تشهب .  يوس  هب  تمالـس  هب  دومرف :  دندوب -  هدمآ  تکرح  هب  روم  نوچمه  ناشنایم 
زا سپـس   ( . 1254 میدوب (  لفاغ  نیا  زا  ام  دـنیوگن :  تمایق  زور  اـت  ارچ ،  دـنتفگ :  متـسین ؟  ناـتراگدرورپ  اـیآ  دومرف :  سپـس  مرادـن . 

یلع نیا  تسین و  نم  لوـسر  دـمحم  نیا  اـیآ  و  دوـمرف :  سپـس  متـسین ؟  امـش  راـگدرورپ  نم  رگم  دوـمرف :  هک  تـفرگ  ناـمیپ  ناربماـیپ 
نم اـنامه  هـک :  تـفرگ  ناـمیپ  مزعلاوـلوا  ناربـمغیپ  زا  و  تـشگ .  تباـث  ناـشیارب  تّوـبن  سپ  ارچ .  دــنتفگ :  دــشابیمن ؟  ناــنمؤمریما 

و دنتـسه ،  نم  ملع  نارادهنیجنگ  نم و  رما  ناـیلاو  وا  زا  دـعب  نانیـشناج  ناـنمؤمریما و  یلع  نم و  لوـسر  دـمحم  متـسه و  ناـتراگدرورپ 
وا هلیسو  هب  مریگ و  ماقتنا  منانمشد  زا  وا  هب  مزاس و  راکشآ  وا  هب  ار  متلود  مریگیم و  يرای  منید  يارب  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  یسک  يدهم 

سپ دوـمن ،  راـکنا  هن  درک و  رارقا  هن  مدآ  یلو  میداد .  تداهـش  میدرک و  رارقا  ایادـخ  دـنتفگ :  موـش .  تداـبع  تهارک -  اـی  عوـط  هب  - 
تسا نیمه  و  دوبن .  نآ  هب  رارقا  رب  یمزع  مدآ  يارب  و  دش ،  تباث  مالـسلا -  هیلع  يدهم  تهج  زا  نت -  جنپ  نآ  يارب  یمزعلاولوا  بصنم 

ینامیپ مدآ  اـب  شیپ  زا  هک  قیقحت  هب  و  1255 ؛ )  ًامْزَع ( »  َُهل  ْدَِجن  َْمل  َو  َیِـسَنَف  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلا  انْدِهَع  ْدََقل  َو  لج « :  زع و  يادـخ  هدومرف 
 ( . . . . 1256 درک (  كرت  ینعی  انامه  دومرف :  میتفاین ،  یمیمصت  شیارب  درک و  نایسن  وا  میدنکفا 

مجنپ هدیاف 

زا دوصقم  و  دنکن ،  لیامت  لطاب  هب  دیدرت  کش و  بابـسا  موجه  ببـس  هب  شلد  هک  تسا  یـصخش  هدـش  هدومزآ  نمؤم  زا  روظنم  ًارهاظ 
ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  لیاضف  ربارب  رد  میلست  لوبق و  رارـسا و  ظفح  هکلم  هک  تسا  نآ  دراد ،  مکحم  ژد  هک  يرهش 

 . دشابن ناگدومزآ  دادع  رد  هک  دنچ  ره  دشاب ،  هتشاد 

مشش هدیاف 

هک هدروآ  یلعألادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  تبیغ  باتک  رد  ینامعن  خیـش  هدـیدرگ .  رکذ  راـبخا  نآ  رد  هک  ندرک  لّـمحت  زا  روظنم  ناـیب  رد 
اناـمه تسین ،  نآ  شریذـپ  تفرعم و  اـم ،  رما  لـمحت  یلعالادـبع ،  يا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  تفگ : 

ار ادـخ  تمحر  مالـس و  نایعیـش )  اهنآ = (  هب  سپ  درادـن .  ّتیلها  هک  یـسک  زا  تسا  نآ  ندـناشوپ  يرادـهگن و  ظفح و  اـم  رما  لُّمحت 
مدرم يارب  هکنیا  هب  دنک ،  بلج  ام  شدوخ و  يوس  هب  ار  مدرم  یتسود  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  يادخ  هدومرف :  امـش  هب  وگب  ناسرب و 
تسا نینچ  اههخسن  زا  یضعب  رد  و   ( . 1257 ددنب (  ورف  بل  ناشیا  هب  تبسن  دنرکنم  هچنآ  زا  و  دزاس ،  راکشآ  دنتسه  انـشآ  هک  ار  هچنآ 

 ( . . . . 1258 دنک (  شاف  ام  يوس  زا  میرادن  شوخ  هچنآ  هک  یسک  زا  دنرادن  يرتشیب  ینیگنس  دنراد  گنج  رس  ام  اب  هک  یناسک  هَّللا  و  : 
ات تسین  نآ  زا  يوریپ  تفرعم و  اهنت  رما  نیا  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  يرگید  دنـس  هب  و 

امش رگا  هک  دینامب ،  شوماخ  میاهدرک  توکس  ام  هچنآ  زا  و  میاهتفگن ،  دییوگب :  هک  تسا  سب  نیمه  و  یناشوپب ،  لهاان  زا  ار  نآ  هکنیا 
يادـخ میاهدروآ .  نامیا  ام  هک  نانچمه  دـیاهدروآ ،  نامیا  دیـشاب ،  ام  میلـست  میاهدـنام  تکاس  هچنآ  رد  و  دـییوگب ،  میاهتفگ  اـم  هچنآ 

سپ دیاهدروآ ،  نامیا  امـش  هچنآ  دـننام  هب  دـندروآ  نامیا  رگا  1259 ؛ )  اوَدَـتْها ( »  ِدَـقَف  ِِهب  ُمتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنإَـف  هدومرف « :  یلاـعت 
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دنرادن تقاط  ار  هچنآ  و  دییوگ ،  ثیدح  دنـسانشیم  هچنآ  اب  مدرم  يارب  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  دناهدش .  تیاده 
امهیلع دمحم  نب  رفعج  هَّللادبعوبا  ترضح  هک  هدروآ  يرگید  دنس  هب  و   ( . 1260 دیزاس (  رورغم  ام  هب  ار  اهنآ  هک  دییامنن ،  راب  ناشیارب 

 . دشابیم شلها  ریغ  زا  نآ  ندناشوپ  رتس و  ام  رما  لّمحت  زا  یـشخب  انامه  تسین ،  نآ  لوبق  قیدـصت و  اهنت  ام  رما  لّمحت  دومرف :  مالـسلا 
هک ار  ياهدـنب  دـنک  تمحر  ادـخ  دـیوگیم :  امـش  هب  ماما )  وگب (  اهنآ  هب  ناسرب و  ار  یهلا  تمحر  مالـس و  نایعیـش )  اـهنآ = (  هب  سپ 

سپس دناشوپب .  ناشیا  زا  دنرکنم  هچنآ  دیوگب و  نخس  ناشیارب  دنسانشیم  هچنآ  هب  دیامن ،  بلج  شدوخ  نم و  يوس  هب  ار  مدرم  تّدوم 
 ) دروآ نابز  هب  میرادـن  شوخ  ار  هچنآ  هک  یـسک  زا  تسین  رتشیب  ام  رب  ناشتمحز  دـنراد  اپب  گنج  ام  هیلع  هک  نانآ  مسق  ادـخ  هب  دومرف : 
ار نآ  دنوادخ  دراد ،  هدیـشوپ  ار  ام  راوشد  ثیدـح  هک  ره  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  تیاور  رد  و   ( . 1261
وا هحلـسا  هکنیا  ات  دریمیمن  دنک  شاف  ار  ام  کچوک  ثیدح  سک  ره  و  دشخب .  شتّزع  مدرم  نیب  رد  دـهد و  رارق  شناگدـید  نیب  يرون 

لوحا نامعنلا  نب  دمحم  هب  شیاهشرافس  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقعلا  فحت  رد  و   ( . 1262 درم (  دهاوخ  تریح  اب  ای  دزگب  ار 
رتنیگنس شهانگ  هکلب  تسین  شریشمش  هب  ام  هدنشک  دننام  هدننک  اشفا  انامه  نامعن ،  رـسپ  يا  دومرف :  هک  هدمآ  قاطلا  نمؤم  هب  فورعم 

زا دـنک ،  تیاور  یثیدـح  ام  هیلع  هک  ره  انامه  نامعن ،  رـسپ  يا  تسا ،  رتنیگنـس  شهانگ  هکلب  تسا ،  رتنیگنـس  شهاـنگ  هکلب  تسا ، 
مامت هب  دهد  ربخ  ار  وت  دناوتیمن  ملاع  نامعن ،  رسپ  يا  دومرف :  هکنیا  ات  تسا . . .  هتشکن  اطخ  هب  هتـشک و  ار  ام  دمع  هب  هک  تسا  یناسک 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  نآ  زار  لیئربج  و  هتفگ ،  لیئربج  هب  زار  ناونع  هب  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  ّرـس  نآ  هک  اریز  دنادیم  هچنآ 

هب مالسلا  هیلع  نسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  و  هتفگ ،  ملـسو 
هدرپس نم  هب  مالسلا  هیلع  دمحم  مالسلا و  هیلع  دمحم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نیـسح 

نآ سپ  دش  کیدزن  هبترم  هس  رما  نیا  مسق  ادخ  هب  دینکن ،  هلجع  سپ  دناهدرپس ،  رگیدـکی  هب  ار  زار  درپس ،  مهاوخ  هکنآ  هب  نم  تسا و 
نامعن رسپ  يا  دنرتهاگآ .  امش  زا  نآ  هب  ناتنانمشد  هکنیا  رگم  دیرادن  يّرـس  ادخ  هب  تخادنا ،  ریخأت  هب  ار  نآ  دنوادخ  دیدرک و  عیاش  ار 

 ، درک شاف  ار  وا  ّرـس  تفگ و  غورد  مردـپ  رب  دیعـس  نب  ةریغم  انامه  نکم ،  شاف  ارم  ّرـس  يدرک ،  ینامرفان  ارم  هک  نک  ظـفح  ار  تدوخ 
وا هب  ار  نهآ  ترارح  دنوادخ  سپ  درک ،  شاف  ارم  ّرـس  تسب و  غورد  نم  رب  باّطخلاوبا  و  دیناشچ ،  وا  هب  ار  نهآ  ترارح  دـنوادخ  سپ 
وا و  داد ،  دهاوخ  ار  شتمـسق  دشخب و  تنیز  ترخآ  ایند و  رد  نآ  هلیـسو  هب  ار  وا  دنوادخ  درادب  هدیـشوپ  ار  ام  رما  سک  ره  و  دیناشچ ، 

كاله ناشنادـنزرف  تاناویح و  هک  ییاج  ات  دـندش  یطحق  راچد  لیئارـسا  ینب  درک .  دـهاوخ  ظـفح  اهنادـنز  یگنت  نهآ و  ترارح  زا  ار 
ار اهاسیلک  دندرک و  راکشآ  ار  ابر  انز و  اهنیا  یـسوم  يا  دومرف :  دنوادخ  درک .  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  نارمع  نب  یـسوم  سپ  دنتـشگ ، 

یحو وا  هب  دنوادخ  سپ  دنرادن .  لقعت  هک  زروب  رهم  اهنآ  رب  دوخ  تمحر  هب  ایادخ  تفگ :  یـسوم  دـندومن .  عییـضت  ار  تاکز  رومعم و 
ناراب و  دـندرک ،  اشفا  عیاش و  ار  ینعم  نیا  سپ  درک .  مهاوخ  شیاـمزآ  ار  ناـنآ  زور  لـهچ  زا  سپ  داتـسرف و  مهاوخ  ناراـب  نم  دومرف : 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هکنیا  ات  دیدومن . . .  عیاش  ناتـسلاجم  رد  ار  نآ  سپ  دش ،  کیدزن  ناترما  مه  امـش  دش .  عطق  اهنآ  زا  لاس  لهچ 

یتّنس و  وا ،  لوسر  زا  یتّنس  و  دنوادخ ،  زا  یتّنس  دشاب :  ّتنس  هس  وا  رد  هکنیا  ات  دوب  دهاوخن  نمؤم  ياهدنب  چیه  نامعن ،  رسپ  يا  دومرف : 
ُملاَع دیامرفیم « :  هرکذ  لج  دنوادخ  دیامن .  نامتک  ار  رارـسا  دیاب  هکنیا  دشاب ،  هتـشاد  دـیاب  لج  زع و  يادـخ  زا  هک  یتّنـس  اّما  ماما .  زا 

زا هک  یتفـص  اّما  و  دزاسن . . . .  هاگآ  شیوخ  بیغ  رب  ار  يدحا  سپ  بیغ ،  ياناد  تسا  وا  1263 ؛ )  ًادَحأ ( »  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  اَلَف  ِْبیَغلا 
هیلع ماما  زا  هک  یتنـس  اّما  و  دنک .  ارادم  یمالـسا  قالخا  راتفر و  هب  مدرم  اب  هکنیا  دشاب ،  اراد  دیاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
نیا زا  لصاح   ( . . . . 1264 دناسرب (  جرف  وا  يارب  دنوادخ  هکنیا  ات  تسا  اهیتحاران  اهیتخس و  رد  ربص  دشاب ،  وا  رد  تسا  مزال  مالـسلا 

تخانش  - 1 دریذـپیم :  ققحت  رما  هس  اب  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تاشیامرف  رد  هک  ثحب  دروم  لُّمحت  هکنیا :  رگید  تایاور  رابخا و 
زا یـضعب  نوچ  و  شلها .  ریغ  زا  نآ  يرادـهگن   - 3 نآ .  هب  تبـسن  ندوب  میلـست  نتفریذپ و   - 2 مالسلا .  مهیلع  ناماما  تلیـضف  روما و 

دنکیمن لّمحت  دندومرف :  دنرصاق ،  ناشیا  يالاو  لیاضف  تاّیصوصخ و  زا  یـضعب  تخانـش  زا  ناشبتارم  بسح  هب  ناربمغیپ  ناگتـشرف و 
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دمحم هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهیگژیو  زا  یتمسق  تخانش  زا  ناشروصق  تهج  زا  ناشیا  ندرکن  لمحت  هک  بّرقم ، . . .  هتشرف  زج  ار  نآ 
هدیاف رخآ  تیاور  رد  هکنانچ  تسا -  دنوادخ  هب  ندیزرو  رفک  نیا  هک  نوچ  ندوبن ،  میلست  تهج  زا  هن  هداد  صاصتخا  شموصعم  لآ  و 

زا دوخ  دنس  هب  رئاصب  رد  هکنانچ  درک ،  دنناوتن  لّمحت  زین  لسرم  يایبنا  بّرقم و  ناگتشرف  هک  دنراد  یمولع  رارسا و  هکلب  تشذگ -  لوا 
ار نآ  دنکن  لّمحت  هک  تسا  ام  ثیدح  زا  یتمسق  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدروآ  تماصلایبا 
 ) میراد لّمحت  ار  نآ  ام  دومرف :  دنک ؟  لّمحت  ار  نآ  یسک  هچ  سپ  متشاد :  هضرع  ینمؤم ،  هدنب  هن  لسرم و  ربمغیپ  هن  بّرقم و  هتشرف  هن 

 ( . 1265

متفه هدیاف 

مئاق ترضح  رما  هکنیا  حیضوت  هب  دشابیم .  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رما  لُّمحت  قادصم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  يارب  اعد  هکنیا  نایب  رد 
هک تسا  يراوشد  روما  بیجع و  رارـسا  زا  هداد ،  رارق  شروهظ  تبیغ و  ناـمز  رد  اـهیگژیو  زا  دـنوادخ  هچنآ  بسح  هب  هجرف  هَّللا  لـجع 
رد و  درادـن .  ناهرب  لیلد و  هب  يزاین  هک  ینادـجو  تسا  يرما  نیا  و  هداتفین ،  قافتا  ایـصوا  ایلوا و  نیلـسرم و  اـیبنا و  زا  کـی  چـیه  يارب 

هیلع يرکـسع  نسح  دـمحموبا  ماما  ام  يالوم  هک  نانچمه  هدـش .  ناـیب  ینعم  نیا  زین  هدیـسر  رکذ  لـها  یحو و  نادـناخ  زا  هک  یتاـیاور 
هچنآ تسا ،  وا  بیغ  زا  یبیغ  یهلا و  ّرـس  زا  يّرـس  دـنوادخ و  زا  يرما  نیا  قاحـسا  نب  دـمحا  يا  دومرف :  قاحـسا  نب  دـمحا  هب  مالـسلا 

شخب نیغ  فرح  رد  ار  ثیدـح  نیا  دوب -  یهاوخ  نیّیلع  رد  تمایق  يادرف  هک  شاب  نارازگ  رکـش  زا  نک و  ناـمتک  ریگب و  متفگ  تیارب 
دندومنیم یهن  سلاجم  رد  وا  مان  رکذ  زا  دنتشادیم و  یفخم  ار  وا  رما  مالسلا  مهیلع  ناماما  اذل  میدروآ . -  لماک  روط  هب  باتک  مراهچ 

هن ار  نآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  تشذگ : -  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  مراهچ  هدیاف  رخآ  رد  هک -  تسا  بعـص  ردقنآ  وا  رما  هکلب  ، 
بعص و روما  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رما  هک  دوشیم  نیقی  عطق و  ببـس  هک  يرگید  دهاوش  نئارق و  دومن و  رارقا  هن  درک و  راکنا 

هدومزآ نامیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  ینمؤم  ای  لـسرم  ربمغیپ  اـی  بّرقم  هتـشرف  رگم  دـنکیمن  لّـمحت  ار  نآ  هک  تسا  یبیجع  رارـسا 
هک تسا  حیحص  دشابیم ،  وا  رما  هب  ندوب  میلست  ترـضح و  نآ  هب  تفرعم  زا  یکاح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اعد  نوچ  و  دشاب . 

 . تسا ناونع  نآ  قیداصم  زا  بانج  نآ  يارب  هدننک  اعد  مییوگب : 

متشه هدیاف 

مهیلع ناماما  ثیداحا  ریاس  لّمحت  رب  نمؤم  ییاناوت  ببـس  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ناـمیالوم  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  هکنیا  ناـیب  رد 
لامک هیام  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يارب  اعد  رب  تموادم  هک  تشذگ  ًاقباس  هکنیا  حیضوت  هب  تسا  نانآ  بعصتسم  بعص  روما  مالسلا و 

ناماما بعصتسم  بعص  ثیداحا  روما و  لُّمحت  هک  دش  مولعم  هتـشذگ  ثیداحا  اب  و  تسا ،  نیقی  هدیقع و  رب  نمؤم  ندنام  رادیاپ  نامیا و 
و تسا ،  نامیا  صولخ  ببس  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  هناصلاخ  ياعد  ینعی :  دشابیم .  رما  نیا  راثآ  زا  مالـسلا  مهیلع 
هب يراگتسر  ببس  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  هکنیا :  هجیتن  تسا  الاو  هبترم  نیا  هب  ندش  لئان  بجوم  نامیا  صولخ 

 . دشابیم هدنزرا  هبترم  نیا 

تمایق رد  وا  رون  یگدنشخرد   - 49

يارب اـعد  هک  تشذـگ  ًـالبق  ددرگیم .  ناـشخرد  شروـن  تماـیق  زور  نمؤـم  هکنیا  مکی  دوـشیم :  ریرقت  هـجو  ود  هـب  بـلطم  نـیا  ناـیب 
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َمْوَی تسا « :  یلاعت  يادـخ  هدومرف  نآرق ،  تایآ  زا  لیلد  و  تسا ،  نآ  لامک  نامیا و  توبث  ببـس  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم 
نامیا هک  یناسک  هب  قفاـنم  ناـنز  نادرم و  هک  يزور  1266 ؛ )  ْمُکِرُون ( »  ْنِم  ْسِبَتْقَن  اَنوُرُظنا  اُونَمآ  َنیذَّلل  ُتاـقفانملا  َو  َنوُِقفاَـنملا  ُلوُقَی 

زا راحب  رد  هلمج :  زا  دراد ،  تلـالد  رما  نیا  رب  يرایـسب  تاـیاور  راـبخا ،  زا  و  میریگرب .  ناـترون  زا  اـت  دـیهد  تلهم  دـنیوگ :  دـناهدروآ 
ددرگیم میسقت  رون  تمایق  رد  ناشنامیا  رادقم  هب  مدرم  يارب  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  امهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ترضح  نامیالوم 

ياج هب  دیوگیم :  نینمؤم ] هب   ] دوشیم و شوماخ  شرون  دوب ،  دـهاوخ  شپچ  ياپ  ماهبا  رب  وا  رون  سپ  دوشیم  میـسقت  مه  قفانم  هب  و  ، 
 ، هدش میـسقت  رون  هک  اجنامه  زا  ینعی  دینک .  تساوخرد  يرون  رـس و  تشپ  دیدرگزاب  دوش :  هتفگ  مریگ .  هرهب  ناترون  زا  ات  دیـشاب  دوخ 

مهیلع شّدـج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  زین  و   ( . 1267 دوشیم (  هداد  رارق  یباـجح  ناـنآ  نیب  دـندرگیمرب  یتـقو  سپ 
هک یلاـح  رد  دـییآیم  نوریب  ناـتیاهربق  زا  تنایعیـش  وـت و  یلع ،  اـی  دوـمرف :  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هـک  هدـمآ  مالـسلا 
 ، دیریگیم هیاس  شرع  ریز  هدیدرگ ،  فرطرب  اهتنحم  هدش و  رود  امش  زا  اهیتخس  و  دشخردیم ،  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  ناتیاهتروص 

دنتسه باسح  ياپ  مدرم  هک  یلاح  رد  و  دیرادن ،  یهودنا  امش  اّما  دنتسه  نیگهودنا  مدرم  و  دیرادن ،  یـسرت  امـش  یلو  دنـسرتیم  مدرم 
قح باـب :  رد  دوشیم ،  هدافتـسا  هدـش  تیاور  یفاـک  لوصا  رد  هک  یثیدـح  زا  هچنآ  مّود   ( . 1268 دوشیم (  هدرتسگ  ياهدـئام  ناتیارب 

ترـضح تمدـخ  رد  هحلط  نب  هَّللادـبع  روفعییبا و  نبا  نم و  تفگ :  هک  تسا  روصنمیبا  نب  یـسیع  زا  دوخ  دنـس  هب  هیخا  یلع  نمؤملا 
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  روفعییبا ،  رـسپ  يا  دومرف :  همّدقمیب  ترـضح  نآ  میدوب ،  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا 

تیادف تشاد :  هضرع  روفعییبا  نبا  دوب .  دهاوخ  وا  تسار  تمس  رد  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  دشاب  وا  رد  سک  ره  هک  تسا  تلصخ  شش 
هارکا و  درادیم ،  تسود  شنادـناخ  نیرتزیزع  يارب  هک  ار  هچنآ  شردارب  يارب  درادـب  تسود  ناملـسم  درم  دومرف :  تسیچ ؟  اهنآ  موش 

هیرگ روفعییبا  نبا  دشاب .  هتـشاد  ّتیمیمـص  وا  اب  یتسود  رد  و  مرادن ،  شوخ  شنادناخ  نیرتزیزع  يارب  هک  ار  هچنآ  شردارب  يارب  دراد 
وا هب  دراد  لد  رد  هچنآ  همه  دـسرب  هبترم  نآ  هب  هاگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنک ؟  ّتیمیمـص  وا  اـب  هنوگچ  تفگ :  درک و 

دناوـتب رگا  دوـشیم و  نوزحم  زین  وا  دــشاب  نیگهودــنا  هاــگره  و  ددرگیم ،  رورــسم  مـه  وا  دــشاب  لاحــشوخ  رگا  سپ  دــیوگیم ، 
ِنآ زا  زیچ  هس  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دنک .  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  وا  يارب  هنرگ  و  دزاسیم ،  فرطرب  ار  شیاهیتحاران 

سک ره  سپ  دـشابیم .  ام  تبقاع  نتـشاد  راظتنا  ام و  یپ  رد  نتـشادرب  ماگ  ام و  تلیـضف  نتخانـش  نآ  و  تسا ،  ام  ِنآ  زا  زیچ  هس  امش و 
اّما دـنریگ .  وترپ  نانیا  رون  زا  تسا  ناشیا  زا  رتنییاـپ  ناـشهجرد  هک  یناـسک  و  دوب ،  دـهاوخ  لـج  زع و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  دـشاب  نینچ 
اهنآ رب  یگدنز  یـشوخ  دننیبب ،  ار  ناشیا  تسا  اهنآ  زا  رتنییاپ  ناشهجرد  هک  یناسک  رگا  دنتـسه ،  دنوادخ  تسار  بناج  رد  هک  یناسک 

هنوگچ دـنیادخ  تسار  بناـج  رد  هکنآ  اـب  تفگ :  روـفعییبا  نبا  دـننیبیم .  اـهنآ  يارب  هک  یتلیـضف  تهج  هب  دوـشیم ،  راوگاـن  خـلت و 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  ياهدینشن  ار  ثیدح  نیا  ایآ  دناهدش ،  هدیشوپ  یهلا  رون  هب  اهنآ  روفعییبا ،  رسپ  يا  دومرف :  دننیبیمن ؟ 

رتدیفس و فرب  زا  ناشتروص  وا  تسار  بناج  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  شرع ،  تسار  بناج  رد  تسا  یقولخم  ادخ  يارب  دومرفیم :  ملـسو 
اب دنوادخ  لالج  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دوشیم :  هتفگ  دننایک ؟  اهنیا  دنکیم :  لاؤس  یـسک  تسا .  رتكانبات  نازورف  دیـشروخ  زا 

ینعی دشاب -  نینچ  سک  ره  سپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا :  داهشتسا  هجو  میوگیم :   ( . 1269 دناهدرک (  یتسود  رگیدکی 
هک یناسک  و  دوب ،  دهاوخ  لج  زع و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دشاب -  هتشاد  تسا  مالسلا  مهیلع  ناماما  هب  قلعتم  هک  ار  ياهناگ  هس  ياهتلـصخ 

مالـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  شیالوم  قح  رد  هدننک  اعد  هک  تسین  یفخم  و  دـنریگ .  وترپ  نانیا  رون  زا  تسا  ناشیا  زا  رتنییاپ  ناشهجرد 
ناردپ وا و  تفرعم  هناشن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ّقح  رد  اعد  هک  اریز  تسا ،  ناونع  هس  نیا  قادصم  دوش ،  کیدزن  شروهظ  جرف و  هک 

زا و  تسا .  ناـشیا  تلود  راـظتنا  ناـشیا و  رما  تبقاـع  راـظتنا  لـیلد  هدـنزرا و  رما  نیا  رد  اـهنآ  زا  يوریپ  تمـالع  و  دـشابیم ،  شیمارگ 
 . . . ، دـشاب نینچ  سک  ره  هک :  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  نایب  رد  هکنیا :  هدـش  عقاو   ( 1270 مالعا (  زا  یکی  يارب  هک  یبیرغ  تاّـمهوت 

اب صوصخ  هب  تسا ،  رهاظ  میدرک  رکذ  ام  هک  ییانعم  هک  دیراد  هجوت  هکنآ  لاح  و  دشاب .  وا  رد  هناگشش  ياهتلصخ  مامت  ینعی  هتفگ : 
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ام ِنآ  زا  زیچ  هس  دومرف :  نآ  زا  شیپ  هکنیا  و  دنتـسه ، . . .  دـنوادخ  تسار  بناج  رد  هک  یناـسک  اـّما  و  هک :  ترـضح  هدومرف  رد  تقد 
باوث ندوب  دـنوادخ  تسار  بناـج  رد  و  دـشابیم ،  بترتـم  هناـگ  هس  ياهتلـصخ  رب  باوث  نیا  هک  دـهدیم  حیـضوت  اـهنیا  ماـمت  تسا ، 
بناج رد  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  زا :  روظنم  هک  دراد  لامتحا  و  دـشاب .  اراد  ار  هناـگ  شـش  تافـص  ماـمت  هک  یـسک  يارب  تسا  يرتشیب 
تسا وا  تسار  تمس  رد  يو و  هاگـشیپ  رد  ناطلـس  دزن  دارفا  نیرتکیدزن  هک  نانچمه  دشاب ،  يونعم  برق  هجرد  تیاهن  ندوب ،  وا  تسار 

هدومرف تسا  ترـضح  نآ  ندروآ  دـهاش  لامتحا  نیا  دـیؤم  دـشاب ،  دـنوادخ  شرع  تسار  بناج  رد  روظنم  هک  دوریم  مه  لاـمتحا  و  ، 
 . . . . شرع تسار  بناج  رد  تسا  یقولخم  ار  دنوادخ  هک :  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر 

ناراکهنگ زا  نت  رازه  داتفه  هرابرد  وا  تعافش   - 50

زا شّدـج  زا  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  دوـخ  دنـس  هب  راـحب  رد  هـک  یتـیاور  دـنکیم  تلـالد  رما  نـیا  رب  و 
رگید رد  زا  و  دـنوشیم ،  لخاد  نیقیدـص  ناربمغیپ و  رد  کی  زا  تسا ،  برد  تشه  ار  تشهب  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

 : میوگیم منکیم و  اعد  داتـسیا ،  مهاوخ  طارـص  رب  هتـسویپ  دـنوشیم  لخاد  اـم ،  ناتـسود  نایعیـش و  رد  جـنپ  زا  و  نیحلاـص ،  ادـهش و 
 : دسریم ادن  شرع  نطاب  زا  سپ  رادب .  تمالس  هب  دندرک  يوریپ  نم  زا  ایند  رد  هک  یناسک  ارم و  نارای  ناتـسود و  نایعیـش و  اراگدرورپ 

يرای ارم  و  دناهدرک ،  يوریپ  نم  زا  هک  یناسک  منایعیش و  زا  درم  ره  سپ  مداد .  تعافـش  تنایعیـش  هرابرد  مدرک و  باجتـسم  ار  تیاعد 
شناکیدزن ناگیاسمه و  زا  نت  رازه  داتفه  قح  رد  تسا ،  هدرک  گنج  لوق -  ای  لمع  هب  دناهتشاد -  گنج  رس  نم  اب  هک  اهنآ  اب  هدومن و 

لها ام  ضغب  ياهرذ  ناشلد  رد  دـناهتفگیم و  ار  هَّللا  اَِّلا  َهِلا  تداهـش ال  هک  یناـسک  ناناملـسم -  ریاـس  رگید  رد  زا  و  دـنکیم ،  تعاـفش 
نآ دشاب و  هتـشاد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  سک  ره  هکنیا  تلالد  هجو  میوگیم :   ( . 1271 دنوشیم (  لخاد  هدوبن -  تیبلا 

دوشیم لوبق  رفن  رازه  داتفه  ّقح  رد  شتعافش  دیامن ،  گنج  لوق -  لعف و  اب  ترضح -  نآ  اب  هدننک  گنج  اب  دنک و  يرای  ار  ترـضح 
يراـی ترـصن و  ماـسقا  زا  باـنج  نآ  جرف  نتـساوخ  مالـسلا و  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  قح  رد  ندرک  اـعد  هک  تسین  یفخم  و  ، 

ترـضح نوچ  و  دشابیم ،  شراوگرزب  ردـپ  يرای  مالـسلا ،  هیلع  تّجح  ترـضح  يرای  هک  اریز  تسا .  نابز  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
نتفرگ رد  هچنآ  ره  سپ  تسا ،  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبسن  نارگمتس  نانمشد و  زا  هدنریگ  ماقتنا  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص 

ببس اعد  هک  میدروآ  ًالبق  هک  یحیضوت  اب  تسا -  اعد  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ،  لخاد  ترضح  نآ  ترصن  ماسقا  رد  دشاب  ّرثؤم  ماقتنا  نیا 
 - . تسا ترضح  نآ  روهظ  جرف و  ندش  عقاو  رتدوز 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  ياعد   - 51

اراـگدرورپ دـیوگیم :  دـنکیم و  اـعد  وا  قح  رد  تماـیق  زور  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  میدروآ  هتـشذگ  تمرکم  رد  هک  روطناـمه 
 . . . . رادب تمالس  هب  ارم . . .  نارای  ناتسود و  نایعیش و 

ندش تشهب  لخاد  باسحیب   - 52

دومرف بدنج ،  نب  هَّللادبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يایاصو  رخآ  رد  هدمآ :  لوقعلا  فحت  رد  هک  یتیاور  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  و 
نودـب ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـشاب  هدرک  کمک  هملک  کی  اب  ار  اـم  ناتـسود  زا  ینمؤم  هک  یناـسک  زا  يدـحا  دـنامیمن  یقاـب  سپ  : 
نیاربانب تسا .  نابز  هب  ندرک  يرای  ماسقا  هلمج  زا  اـعد  هک  میاهتفگ  ررکم  هکنیا :  حیـضوت  هب   ( . 1272 دنادرگ (  تشهب  لخاد  باسح 

 . دشابیم لخاد  ناونع  نیا  دارفا  نیرتلماک  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد 
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تمایق یگنشت  زا  ندوب  ناما  رد   - 53

زور هک  ییاهمچرپ  ثیدح  رد  هکنانچ  دیامنیم .  باریـس  ار  نانآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  زا  نوچ 
ناشراسخر نآ )  دارفا  هک (  دوشیم  دراو  نم  رب  یمچرپ  سپس  دندومرف :  ادخلوسر  هدمآ :  نینچ  دوشیم ،  دراو  ترـضح  نآ  رب  تمایق 

هیلع هللا  یلـص  یفطـصم  دّمحم  تما  زا  يوقت  دیحوت و  هملک  لها  ام  دنیوگیم :  دیتسیک ؟  امـش  میوگیم :  اهنآ  هب  دنزیم ،  قرب  رون  زا 
میدومن میرحت  ار  شمارح  لالح و  ار  نآ  لالح  میتفرگرب و  ار  نامراگدرورپ  باتک  قح ،  لها  ناگدنامزاب  مییام  و  میتسه ،  ملـسو  هلآو 

يرای میدربیم  راک  هب  نامدوخ  يارب  هک  یلئاـسو  همه  اـب  ار  ناـنآ  و  میتشاد ،  تسود  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ناـمربمغیپ  هیرذ  و  ، 
هب دمحم و  امش  ربمایپ  منم  هک  ار  امش  داب  تراشب  تفگ :  مهاوخ  اهنآ  هب  سپ  میدومن .  گنج  ناشنانمشد  اب  نانآ  تمدخ  رد  و  میدرک ، 

رگیدکی هب  دنوریم و  بآریـس  هاگنآ  مهدیم ،  بآ  نانآ  هب  مدوخ  ضوح  زا  سپـس  دـیتفگ ،  هک  دـیدوب  روط  نیمه  ایند  رد  هک  قیقحت 
هکنیا تلالد  هجو  میوگیم :  دنام .  دنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دبا  ات  دنوشیم و  تشهب  لخاد  نآ  زا  دعب  دننکیم ،  تراشب  رورـس و  راهظا 

زین تسا -  تشهب  رد  دوـلخ  هک  يرگید -  تمرکم  رب  ثیدـح  نیا  زین  و  تسا ،  يراـی  ترـصن و  ماـسقا  زا  اـعد  هـک  مـیدرک  رکذ  ًاـقباس 
 . دراد تلالد 

تشهب رد  یگنادواج   - 54

نودب و  تسا ،  نامیا  يرادیاپ  لامک و  ببـس  اعد  نیا  دوشیم :  هتفگ  يرگید  هجو  هب  زین  و  دش ،  هتـسناد  قباس  ثیدـح  رد  هک  روطنامه 
 . دشابیم نآ  هب  ندیسر  هیام  اعد  نیا  سپ  تسا ،  تشهب  رد  یگنادواج  ببس  نامیا  دیدرت 

سیلبا تروص  شارخ   - 55

هیلع قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  تفگ :  هک  هدروآ  راّمع  نب  قاحسا  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  رب  دهاش 
تروص هکنیا  رگم  دنکن  کمک  ای  ناسحا  رگید  نمؤم  هب  ینمؤم  چیه  هک  نک  یکین  مناتسود  هب  یناوتیم  ات  قاحـسا  يا  دومرف :  مالـسلا 

وا هب  ناسحا  نمؤم و  هب  کمک  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  میوگیم :   ( . 1273 تسا (  هدز  مخز  شلد  هب  هدیـشارخ و  ار  سیلبا 
بحاـص ناـمیالوم  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  هک  میاهتفگ  ررکم  اـم  و  تسا ،  وا  لد  هب  ندز  مخز  سیلبا و  تروـص  شارخ  يارب  ببـس  ود 

هب ناسحا  تناعا و  رب  هدـیاف  نیا  سپ  تسا ،  نید  لها  سیئر  نامیا و  لصا  ترـضح  نآ  و  تسا ،  ناسحا  کمک و  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا 
 . ددرگیم لصاح  لمکا  وحن  هب  ترضح  نآ 

تمایق رد  هژیو  هیده  هفحت و   - 56

شردارب هب  نمؤم  انامه  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  لّـضفم  تیاور  هب  دوخ ،  دنـس  هب  یفاـک  لوصا  رد 
شاداپ يارب  تشهب  سپ  مالـس ،  كاشوپ و  اذغ و  اکتم و  نتـسشن و  ياج  لیبق  زا  دومرف :  تسیچ ؟  هفحت  مدرک :  ضرع  دهدیم .  هفحت 
یـصو ربـمغیپ و  رب  رگم  مدرک  مارح  اـیند  لـها  رب  ار  وت  كاروخ  نم  دـیامرف :  یحو  تشهب  هب  لـج  زع و  يادـخ  و  دـشکیم .  ندرگ  وا 

ناروح و هاگنآ  هد .  شاداپ  ناشیاههفحت  ربارب  رد  ار  مناتـسود  هک :  دـیامرف  یحو  تشهب  هب  دـنوادخ  دوش ،  تماـیق  زور  نوچ  و  ربمغیپ . 
ار شکانلوه  هنحـص  منهج و  نوچ  سپ  دنراد .  دوخ  اب  دراد  شوپرـس  دـیراورم  زا  هک  ییاهقبط  هک  یلاح  رد  دـنیآ  نوریب  نآ  زا  یناْملِغ 

دنزیم گناب  شرع  ریز  زا  يدانم  سپـس  دنزرو .  عانتما  ندروخ  زا  و  درپب ،  ناشلقع  دننک  هاگن  تسا  نآ  رد  هچنآ  تشهب و  هب  دنرگنب و 
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 ) دنروخب دننک و  زارد  تسد  هاگنآ  تسا .  هدومرف  میرحت  دشاب  هدروخ  تشهب  ياذغ  زا  هک  یسک  رب  ار  منهج  لج  زع و  دنوادخ  انامه  : 
ناـسحا دـناوتیم  ناـسنا  هک  يوحن  ره  هب  تسا  وا  هب  ناـسحا  شردارب  هب  نداد  هفحت  زا  روظنم  هکنیا ،  تلـالد  هجو  میوگیم :   ( . 1274

 . تسا دارم  یکین  ناسحا و  قلطم  نیاربانب  دز .  لاثم  زین  ار  ندرک  مالس  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هنیرق  هب  دشاب ،  نابز  اب  هک  دنچ  ره  دنک ، 
هدش نایب  قوف  ثیدح  رد  هک  یباوث  و  تسا ،  ناسحا  ماسقا  نیرتالاب  نیرتحضاو و  زا  نمؤم  يارب  اعد  هک  تسین  يدیدرت  میوگیم :  سپ 
دوب دـهاوخ  رتمامت  رتلماک و  نآ  هوحن  هکلب  دـشابیم ،  ّبترتم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  الوم  روهظ  جرف و  لیجعت  يارب  ندرک  اـعد  رب 

 . تسین هدیشوپ  هکنانچ 

یتشهب نارازگتمدخ   - 57

دنـس هب  یفاک  لوصا  رد  و  تسا ،  ناسحا  یکین و  اعد  هک  اریز  درامگیم ،  شتمدخ  هب  تشهب  نارازگتمدخ  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
ادخ هار  رد  شردارب  هب  تبسن  نم  تما  رد  ياهدنب  ره  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  تفگ :  هک  هدمآ  مقرا  نب  دیز  زا  دوخ 

یکین و فـطل ،  زا  روــظنم  و   ( . 1275 درامگ (  دـهاوخ  شتمدـخ  هب  یتشهب  نارازگتمدـخ  زا  دـنوادخ  دـهد ،  ماجنا  یفطل  یناـبرهم و 
لماش یلوا  قیرط  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  جرف  ریخ و  هب  اعد  نیاربانب  نآ .  ریغ  ای  دشاب  نابز  هب  هچ  تسا  ناسحا 

 . ددرگیم

دنوادخ هدرتسگ  هیاس   - 58

نآ ییوگاـعد  هب  هک  یماداـم  اـت  دریگیم و  رارق  دـنوادخ  هدرتسگ  هیاـس  ریز  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  یلوم  جرف  يارب  هدـننک  اـعد 
ترـضح زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  لوصا  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لـیلد  ددرگیم .  لزاـن  وا  رب  تمحر  دـشاب ،  لوغـشم  ترـضح 

ياهملک اب  ار  شناملـسم  ردارب  سک  ره  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا 
یتقو ات  دوب  دهاوخ  دنوادخ  هدرتسگ  هیاس  رد  هتسویپ  دزاس ،  فرطرب  ار  شاهّصغ  دنک و  فطل  وا  هب  هملک  نآ  هلیسو  هب  هک  درادب  یمارگ 
عاونا زا  اهتیـصخش  ناگرزب و  يارب  اعد  هک  میدرک  نایب  ًاـقباس  میوگیم :   ( . 1276 دیآیم (  دورف  وا  رب  تمحر  دـشاب ،  لاح  نآ  رد  هک 
رامـش هب  نتـشاد  یمارگ  میرکت و  هّصغ  ندرک  فرطرب  ّتبحم و  راـهظا  یناـبرهم و  نینچمه  دوریم و  رامـش  هـب  ناـنآ  مـیظعت  مـیرکت و 

دنک مک  ار  بانج  نآ  هصغ  يرگید  هلیسو  هب  دناوتن  و  دنک ،  اعد  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  شیالوم  يارب  نمؤم  رگا  نیاربانب  دیآیم . 
شنایعیش ماما و  نیب  هک  یتسناد  لقن  لقع و  هب  هکنیا  لّوا  دریگیم :  ماجنا  هجو  ود  هب  بلطم  نیا  نایب  دیسر .  دهاوخ  هدش  دای  باوث  هب  ، 
فرطرب رد  اـعد  هک  اریز  دـباییم ،  توبث  شردارب  يارب  نمؤـم  ياـعد  اـب  باوـث  نآ  هک  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  تسا .  رارقرب  يردارب 

اعد هک  دش  هتـسناد  ًالبق  و  تسا .  شیوخ  ینید  ردارب  هب  تبـسن  نمؤم  ّتبحم  راهظا  زین  و  تسا ،  رثؤم  اهالب  دیادش و  عفد  اهمغ و  ندرک 
يارب ندرک  اعد  اب  باوث  نآ  یعطق ،  تیولوا  هلأسم  هب  هجوت  اب  مّود  دشابیم .  رثؤم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جرف  لیجعت  رد 

 . دباییم ققحت  یلوا  قیرط  هب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم 

نمؤم یهاوخ  ریخ  باوث   - 59

جرف لـیجعت  يارب  اـعد  اـب  ار  یهاوخریخ  لوصح  سپـس  مینک ،  رکذ  هدیـسر  هراـب  نیا  رد  هک  ار  تاـیاور  زا  یتمـسق  ادـتبا  تسا  هتـسیاش 
هک هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یحیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  مییامن :  نایب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم 

رقاب رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحص  دنس  هب  زین  و   ( . 1277 دـشاب (  نمؤم  هاوخ  ریخ  بایغ  روضح و  رد  هک  تسا  بجاو  نمؤم  رب  دومرف : 
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ترضح زا  یّقثوم  دنـس  هب  و   ( . 1278 تسا (  بجاو  رگید  نمؤم  هب  تبـسن  تسین  یهاوخریخ  نمؤـم  رب  دوـمرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 
دزن تلزنم  ظاحل  زا  مدرم  نیرتمیظع  دـندومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا 
دوخ دنس  هب  و   ( . 1279 دیامن (  شالت  رتشیب  نیمز  رد  ناگدیرفآ  یهاوخریخ  تحیـصن و  يارب  هک  تسا  یـسک  تمایق  زور  رد  دنوادخ 

هب هک  دیزادرپب ،  وا  قلخ  رد  یهاوخریخ  هب  ادخ  ياضر  يارب  هک  داب  امش  رب  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا 
ینخس ای  لمع  یهاوخریخ )  تحیـصن = (  هتفگ :  نیحراش  زا  یکی  مییوگیم :  نونکا   ( . 1280 ینکن (  تاقالم  ار  وا  نآ  زا  رتهب  یلمع 
نیمه لوقعلا  ةآرم  رد  زین  یسلجم  هماّلع  دریگ .  ماجنا  هدش )  هتـساوخ  وا  ریخ  هک  یـسک  حوصنم = (  هب  ندیناسر  ریخ  روظنم  هب  هک  تسا 

نید و حـلاصم  هب  وا  ییاـمنهار  داـشرا و  نمؤم :  يارب  نمؤم  یهاوخریخ  تحیـصن و  زا  روظنم  هدوـمرف :  یـسلجم  سپـس  تسا .  هتفگ  ار 
وا و زا  عاـفد  و  دـشاب ،  لـفاغ  هک  یتروـص  رد  وا  نتخاـس  هاـگآ  و  دـشاب ،  لـهاج  هک  یتروـص  رد  وا  هب  نتخوـمآ  و  دـشابیم ،  شیاـیند 
وا و زا  ررـض  عفد  و  شنداد ،  بیرف  دـسح و  كرت  و  شیگرزب ،  یکچوـک و  رد  وا  مارتـحا  و  دـشاب ،  فیعـض  هک  یتروـص  رد  شیوربآ 
 ، دشاب نید  رما  هب  طوبرم  رگا  و  دیامن ،  تحیصن  لوبق  ات  دنک  ارادم  وا  اب  ردقنآ  دریذپن  ار  شتحیصن  هاگره  و  وا ،  يوس  هب  تعفنم  بلج 

نیمه زا  زین  ار  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  لوسر و  يارب  یهاوخریخ  ناوـتیم  و  هتفگ :  يو  دوـش .  دراو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  زا 
رد ینعی  هتفگ :  بایغ ، . . .  روضح و  رد  هک :  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  حرش  رد  و  دنشابیم .  نینمؤم  لضفا  ناشیا  هک  اریز  مینادب ،  لیبق 

ظفح هصالخ  و  تبیغ ،  عفد  و  وربآ ،  ظفح  و  ماغیپ ،  همان و  هلیـسو  هب  شبایغ  رد  و  دنک ،  راتفر  دـش  هتفگ  هک  هنوگنامه  وا  روضح  تقو 
ءاش نا  هک  تسا  یبلاطم  دّیؤم  هک  مدرک  لقن  ار  شراتفگ  همه  تهج  نیدـب  دـشاب .  هک  روط  ره  وا  زا  دـسافم  عفد  و  وا ،  يارب  عفانم  مامت 

زراب قیداـصم  زا  نمؤم  يارب  ریخ  ياـعد  هک  دـیدرگ  نشور  کـلاس  فراـع  يارب  هتـشذگ  بلاـطم  ماـمت  زا  و  دـمآ .  دـهاوخ  یلاـعت  هَّللا 
ددرگیم بلج  تعفنم  دوشیم و  فرطرب  اهیتحاران  اعد  هلیسو  هب  هک  وا ،  بایغ  رد  هچ  روضح و  رد  هچ  تسا ،  یهاوخریخ  تحیصن و 

 : مییوگیم یتـسناد ،  ار  بلاـطم  نیا  هک  نونکا  تسا .  هدـش  اـعد  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  هب  تبـسن  ناـسحا  تشاد و  یمارگ  اـعد ؛ و  ، 
همه يارب  زین  نینمؤم و  نیرتهب  يارب  یهاوخریخ  صالخا و  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  روهظ  جرف و  لـیجعت  تساوخرد 

هک تسا ،  ترـضح  نآ  يارب  ریخ  تساوخرد  وا ؛ ّقح  رد  اعد  و  دـشابیم ،  نینمؤم  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  ماما  ًالّوا :  هک :  اریز  تسا ،  اهنآ 
مومع يارب  يزوریپ  ترـصن و  یلاحـشوخ و  جَرَف و  هک  میتفگ  ًالبق  ًاّیناث :  دـشاب .  هدـش  هتفگ  یهاوخریخ  روظنم  هب  هک  تسا  ینخـس  اـعد 

نآ روهظ  تساوخرد  نیارباـنب  ددرگیم ،  لـصاح  ترـضح  نآ  روهظ  تکرب  هب  اـهنآ  مومغ  مومه و  اـهیرامیب و  اـهالب و  عفد  نینمؤـم و 
 . تسا اهنآ  یمامت  يارب  یهاوخریخ  تحیصن و  یلاعت  يادخ  زا  بانج 
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سلاجم مامت  تسا  نینچمه  و  ددرگ .  ناگتشرف  روضح  يارب  یهاگیاج  دوش ،  اعد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  يارب  نآ  رد  هک  یـسلجم 
زا راحب  لوا  دـّلجم  رد  هلمج :  زا  تسا ،  تیاور  دـنچ  ینعم  نیا  رب  لیلد  دـنهدیم .  يرای  اـعد  رد  ار  سلاـجم  نآ  لـها  ناگتـشرف  اـعد ، 

معنت شدرگ و  هب  اـهنآ  رد  داـتفا  ناترذـگ  تشهب  ياهناتـسوب  هب  رگا  دوـمرف :  هک  تـسا  يورم  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
ناگتـشرف زا  ییاهناوراک  ار  دنوادخ  هک  رکِذ ؛ ياههقلح  دومرف :  تسیچ ؟  تشهب  ياهناتـسوب  هَّللا ،  لوسر  ای  دـندرک :  ضرع  دـیزادرپب . 

نیا زا  میوــگیم :   ( . 1281 دـنریگیم (  ار  ناشنوماریپ  دنـسرب  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  سپ  دـندرگیم ،  رکذ  ياـههقلح  یپ  رد  هک  تسا 
مان هب  ببس  يراذگمان  باب  زا  ای  نیا  و  تسا ،  یتشهب  ياهناتسوب  زا  رکذ  سلاجم  هکنیا  لّوا  دوشیم :  هدافتسا  هتکن  دنچ  فیرش  ثیدح 

تقیقح رد  سلاجم  نآ  هک  تهج  نیا  زا  ای  و  دـشابیم .  تشهب  رد  لوخد  ببـس  سلاجم  نآ  رد  نتـسشن  هکنیا  تهج  هب  تسا ،  بَّبـسم 
 ، تسا ترـضح  نآ  ندروآ  ّتلع  لاـمتحا  نیا  دـّیؤم  دـشاب .  ناـکین  راربا و  هاـگیاج  برقلاراد و  تشهب  زا  روظنم  ینعی :  تسا ،  تشهب 

فاطلا لحم  تشهب  رگید :  ترابع  هب  و  دـندرگیم . . . .  رکذ  ياـههقلح  یپ  رد  هک  تسا  ناگتـشرف  زا  ییاـهناوراک  ار  دـنوادخ  هکنیا : 
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رد نآ  زا  دـعب  تمایق و  رد  مه  خزرب و  رد  مه  ایند و  رد  مه  دـشاب ،  تمارک  لها  ياهدـنب  رگا  سپ  تسا .  وا  تمارک  هاگلزنم  دـنوادخ و 
زا یلادوـگ  اـی  تسا و  تشهب  ياهناتـسوب  زا  یکی  اـی  ربـق ،  هدـمآ :  تیاور  رد  هچنآ  تـسا  ینعم  نـیا  دـّیؤم  زین  و  دوـب .  دـهاوخ  تـشهب 
 - تسا عـقاو  نامـسآ  رد  هک  دـشابیم  دوـعوم  تشهب  نآ  زا  ریغ  تسا  عـقاو  نیمز  رد  هک  ربـق  تسین  یفخم  هک  اریز  مـّنهج ،  ياـهلادوگ 

باـب زا  تشهب ،  هب  رکذ  ياـههقلح  زا  ریبـعت  و  دوـعوم ؛ تشهب  ناـمه  تشهب  زا  روـظنم  تسا  نکمم  و  هدـش . -  دراو  راـبخا  رد  هکناـنچ 
زا مّود  ملاعلا .  هَّللا  و  ندوب .  ناکین  هاگلزنم  و  قح ،  هب  یکیدزن  يارـس  ینعی :  دش  هتفگ  هک  دشاب  نامه  تهابـش  هجو  و  دـشاب ،  هراعتـسا 

نیا رب  دـهاش  و  دـشابیم ،  اـعد  رکذ و  يارب  نینمؤم  ییآمه  درگ  ندـش و  عمج  بابحتـسا  دوشیم :  هدافتـسا  فیرـش  ربخ  زا  هک  يروما 
هـس چیه  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هلمج :  زا  تسا  تیاور  دنچ  بلطم 
رگا و  دنیوگ ،  نیمآ  دننک ،  ریخ  ياعد  رگا  سپ  دندرگ .  رـضاح  ناگتـشرف  زا  اهنآ  لثم  هب  هکنیا  رگم  دـنوشن  عمج  نینمؤم  زا  الاب  هب  رفن 
یهلا هاگرد  هب  دنهاوخب ،  یتجاح  رگا  دیامن و  رود  نانآ  زا  ار  ّرـش  نآ  هک  دنهاوخیم  دنوادخ  زا  ناگتـشرف  دنربب ،  هانپ  ادخ  هب  يّرـش  زا 

رما کی  رد  مه  اب  رفن  راهچ  هاگ  چیه  دومرف :  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  زین  و   ( . . . . 1282 دنیامن (  اضاقت  ار  نآ  ياضق  دننک و  تعافش 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه   ( . 1283 دندرگ (  قّرفتم  اعد  نآ  تباجا  اب  هکنیا  رگم  دننک  اعد  ادـخ  هاگرد  هب  هک  دـنوشن  عمتجم 

نیمآ اـهنآ  درکیم و  اـعد  سپـس  دومنیم ،  عـمج  ار  ناـکدوک  ناـنز و  درکیم ،  نیگهودـنا  يزیچ  ار  مردـپ  هاـگره  دوـمرف :  هک  تسا 
هکئالم ندش  رـضاح  لحم  اعد  سلجم  هک  تسا  نیا  لیالد  هلمج  زا  تیاور -  هس  نیا  زا  لوا -  تیاور  میوگیم :   ( . 1284 دنتفگیم ( 

ره تسا  بحتسم  اعد  رکذ و  سلجم  رد  روضح  ندرک و  تکرـش  هکنیا :  دوشیم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدح  زا  هک  يروما  زا  مّوس  تسا . 
هب خیاشم  زا  ياهّدـع  هک :  هدـمآ  یلائّللا  یلاوَع  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  رب  دـهاش  دزرون .  لاغتـشا  نآ  هب  هک  دـنچ 

زاـب ناـشیاهلزنم  هب  ملع  رکذ و  سلاـجم  لـها  هک  یماـگنه  دومرف :  هک  دـناهدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  یحیحـص  قیرط 
شلمع باوث  مادک  ره  يارب  سپ  دیـسیونب ،  دیدید  نانیا  ياهراک  زا  هچنآ  باوث  دیامرفیم :  شناگتـشرف  هب  لج  ّزع و  يادخ  دندرگیم 

دیتشونن ار  ینالف  ارچ  دیامرفیم :  لج  زع و  دنوادخ  سپ  دننکیم .  اهر  دـناهدوب  رـضاح  اهنآ  اب  هک  ار  دارفا  زا  یـضعب  و  دنـسیونیم ،  ار 
 . تفگن نخـس  مه  ياهملک  تشادـن و  تکرـش  اهنآ  اب  وا  اراگدرورپ  دـنیوگیم :  تشادـن ؟  روضح  ناشعمج  رد  دوبن و  ناـشیا  اـب  رگم 

اهنآ اـب  ار  وا  دـیامرفیم :  سپ  اراـگدرورپ ،  ارچ  دـنرادیم :  هضرع  دوبن ؟  اـهنآ  نیـشنمه  رگم  دـیامرفیم :  هلـالج  لـج  لـیلج  دـنوادخ 
 : دیامرف یلاعت  دـنوادخ  و  دنـسیونیم ،  اهنآ  اب  ار  وا  سپ  دوشن ،  تخبدـب  ناشیا  ببـس  هب  ناشنیـشنمه  هک  دنتـسه  یموق  نانآ  دیـسیونب ، 

؛ »  ْمُهسیلَج ْمِِهب  یقْشَیال  دومرف « :  ترضح  هکنیا  هتفگ :  یسلجم  هماّلع  نایب :   ( . 1285 دیراگنب (  اهنآ  زا  یکی  باوث  لثم  یباوث  وا  يارب 
تبحاصم هکنیا  ای  ددرگ ،  يو  یتخبدب  هب  یهتنم  هک  دوشیمن  دیمون  ناشیا  نیـشنمه  اهنآ  تکرب  هب  ینعی :  دوشن ،  تخبدـب  ناشنیـشنمه 

دنس هب  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لقن  هب  راحب  رد  زین  و  تسا .  هدش  تداعس  باوث و  هتسیاش  نآ  ببـس  هب  سپ  تسا ،  رثؤم  نیـشنمه  رد  نانآ 
اهلد هک  يزور  دنیـشنب ،  دوـشیم  اـیحإ  نآ  رد  اـم  رما  هک  یـسلجم  رد  سک  ره  دوـمرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  دوـخ 
هیلع نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترضح  نامدیهش  يالوم  ربق  نارئاز  اب  تبحاصم  نیا  ریظن  و  میوگیم :   ( . 1286 دُرم (  دهاوخن  وا  لد  دریمیم 

رد نتـسشن  هکنیا :  دوشیم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدح  زا  هک  يروما  زا  مراهچ  دشابیم .  ناشیا  عمج  هب  دورو  زین  اهنآ و  اب  ندوب  مالـسلا و 
درادب و قفوم  ار  ام  دنوادخ  دنریگیم .  سنا  سلاجم  نآ  لها  اب  ناگتشرف  هک  تسا  تهج  نیدب  دشابیم ،  لد  يافص  هیام  رکذ  سلاجم 

نآرق ات  دـنوشیم  عمج  اهنآ  رد  نامیا  لها  هک  تسا  یـسلاجم  رکذ :  ياـههقلح  زا  روظنم  رّکذـت  دـهد .  رارق  ناـنآ  زا  ترخآ  اـیند و  رد 
ناماما ربمغیپ و  زا  ای  دنیامن ،  دای  ار  وا  تافـص  یلاعت و  يادخ  ياهمان  ای  دننک ،  اعد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  يارب  ای  دنناوخب ، 

 ، تسا ناشیا  هب  قلعتم  هک  ینوئـش  ریاس  ای  نانآ ،  بئاصم  ای  و  تسا -  هَّللا  رکذ  اهنآ  ِرکذ  هدمآ :  ربخ  رد  هک  دنروآ -  دای  مالـسلا  مهیلع 
 ، دـشابیم نآ  نتفرگ  سرد  یعرـش و  ملع  هثحابم  هرکاذـم و  سلجم  و  اعد ،  سلاجم  ریاـس  رکذ :  سلاـجم  هلمج  زا  زین  و  دوش .  وگزاـب 
 ، دراد تلالد  بلاطم  نیا  رب  هک  ار  یثیداحا  میهاوخب  رگا  ءارم .  لادـج و  یبلطترهـش و  ایر و  هنوگ  ره  زا  رود  هناـصلاخ و  روط  هب  هتبلا 
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 . مینکیم افتکا  رادقم  نیمه  هب  اذل  مینامیم ،  زاب  یلصا  دوصقم  زا  مینک  رکذ 

لاعتم دنوادخ  تاهابم   - 61

 . دنکیم تاهابم  شناگتشرف  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  مظعالا  هَّللاۀیقب  ترضح  يارب  اعد  هدنزرا -  لمع  نیا  هب  لاعتم  دنوادخ 

ناگتشرف رافغتسا   - 62

نب دوواد  هب  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  ًادنـسم  راحب  لوا  دّلجم  رد  هک  تسا  یتیاور  تمرکم  ود  نیا  رب  لیلد  و 
عمج يرگید  اب  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  دنوادخ  میوگیم :  هکنیا  ناسرب و  مناوریپ  ناتسود و  هب  ارم  مالـس  دوواد  يا  دومرف :  ناحرس 

دای رب  يرفن  ود  هاگ  چیه  و  دنک ،  ترفغم  بلط  ود  نآ  يارب  هک  دوب  دهاوخ  ياهتشرف  نانآ  یمّوس  هک  دنیامن  هرکاذم  ار  ام  رما  سپ  دوشب 
هب دـیدرک  عامتجا  هاگره  سپ  دـیامنیم .  تاـهابم  شناگتـشرف  هب  ناـنآ  عاـمتجا ] تهج [  هب  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  رگم  دـنوشن  عمج  اـم 

تسا یسک  ام  زا  دعب  مدرم  نیرتهب  و  تسا .  ام  رما  يایحإ  امش  هرکاذم  ندش و  عمج  رد  هک  دیزادرپب ،  ام  رما  دونـش  تفگ و  يروآدای و 
بحاص ناـمیالوم  يارب  اـعد  هب  نتخادرپ  هکنیا  تلـالد  هجو  میوگیم :   ( . 1287 دـیامن (  توعد  ام  دای  هب  دـنک و  هرکاذـم  ار  ام  رما  هک 

 . دهد قیفوت  نآ  هب  ار  نینمؤم  ریاس  ام و  دنوادخ  تسا ،  نآ  دارفا  نیرتهدنزرا  رکذ و  قیداصم  نیرتزراب  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا 

مالسلا مهیلع  ناماما  زا  دعب  مدرم  نیرتهب   - 63

 ، تفرگ دهاوخ  رارق  مدرم  نیرتهب  دادع  رد  هدنزرا  عوضوم  نیا  يارب  هدننک  اعد  هکنیا :  دوشیم  هدافتـسا  قباس  ثیدـح  زا  هک  يروما  زا 
نانآ و يروآدای  ناشیا ،  رما  هرکاذـم  زا  روظنم  نوچ  دـنکیم .  هرکاذـم  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رما  هک  دوب  دـهاوخ  یناـسک  زا  هک  اریز 

تسین رما  نیا  هب  زج  نید  ياقب  دیدرت  نودب  هک  اهنآ  راثآ  مان و  ندنام  دیواج  تهج  هب  دشابیم ،  ناشنوئـش  ناشیا و  هب  قلعتم  هچنآ  رکذ 
زا هک :  دـنامن  هتفگان  و  تبیغ .  نامز  رد  ًاصوصخم  تسا ،  رتهب  یبحتـسم  لامعا  ریاس  زا  لمع  نیا  هک  دـیآیم  تسد  هب  ینعم  نیا  زا  و  . 
نآ راثآ  مئالع و  نایب  مالسلا و  هیلع  ام  بیاغ  يالوم  ياهیگژیو  تافـص و  يروآدای  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رکذ  عاونا  نیرتهب  نیرتزراب و 

دوشیم لصاح  نمؤم  يارب  یتروص  رد  دیدرگ ،  رکذ  هک  یتمرکم  هس  نیا  هک  نادب  و  دـشابیم .  رظن  لها  شنیب  هیام  هک  تسا  ترـضح 
نآ هلمج  زا  ددرگیمن .  لـصاح  نآ  هب  زج  هک  تـسا  یتایـصوصخ  ناـنآ  ییآمـهدرگ  عاـمتجا و  رد  هـک  دـشاب  نینمؤـم  عـمجم  رد  هـک 

يرای تهج  رد  نینمؤم  یگتـسبمه  ناشیا و  فراعم  قیاقح و  رـشن  مالـسلا و  مهیلع  قح  رب  ناماما  هملک  ءـالعإ  رما و  ءاـیحا  تایـصوصخ 
 . دشابیم مالسلا  مهیلع  نانآ  جرف  لیجعت  يارب  اعد  و  نانآ ، 

رمَألا یلوا  تعاطا   - 64

لج زع و  يادخ  دنیوج .  بُّرقت  دنوادخ  هاگرد  هب  نآ  هلیسو  هب  ناگدنب  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  نآ  و  تسا ،  رمألا  یلوا  تعاطا  اعد  نیا 
تعاطا دیاهدروآ ،  نامیا  هک  یناسک  يا  1288 ؛ )  ْمُْکنِم ( »  ِْرمَألا  یلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  اَی  دـیامرفیم « : 

یلوا زا  روظنم  لّوا :  دریگیم :  رارق  یـسررب  دروم  بلطم  دنچ  اجنیا  رد  ار .  ناتدوخ  زا  رمالا  یلوا  ربمغیپ و  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک 
هک تسا  يزیچ  نیرتهب  رما  نیا  هکنیا  مّوس :  رمألا .  یلوا  تعاطا  بوجو  مّود :  دشابیم .  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هکرابم ؛ هیآ  رد  رمالا 
زا مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هکنیا  مراهچ :  دنیوج .  بّرقت  نادـب  لج  زع و  دـنوادخ  يوس  هب  ناگدـنب 

ینعم نیا  رب  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  يرایسب  رابخا  دنتسه  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئأ  رمَألا  یلوا  لّوا :  بلطم  تسا .  نانآ  تعاطا  قیداصم 
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ام تسا ،  هدمآ  اهنیا  ریغ  بقانم و  راحب ؛ ناهربلا ؛ ریـسفت  مارملا ؛ ۀیاغ  نیدـلا ؛ لامک  ینامعن ؛ تبیغ  یفاک ؛ ياهباتک :  رد  هک  دراد  تلالد 
 : تفگ هک  تسا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  مینکیم :  افتکا  دنـس  فذح  هب  ناهربلا و  ریـسفت  زا  لقن  هب  اهنآ  زا  یـضعب  رکذ  هب  اجنیا  رد 

اوُعیطَأ اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  اَی  درک « :  لزان  ار  هیآ  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  شربمایپ  رب  لج  زع و  دنوادخ  هک  یماگنه 
ناشتعاط دنوادخ  هک  رمالا  یلوا  میتخانـش ،  ار  شلوسر  ادخ و  هَّللا ،  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  ْمُْکنِم . »  ِْرمَألا  یلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َو  َهَّللا 

یلع ناشلوا  دنشابیم ،  نم  زا  سپ  نیملـسم  ناماما  و  رباج ،  يا  دنتـسه  نم  يافلخ  نانآ  دومرف :  دننایک ؟  هتخاس  نورقم  وت  تعاط  هب  ار 
وت تسا و  فورعم  رقاب  هب  تاروت  رد  هک  یلع -  نب  دمحم  سپس  نیسحلا ،  نب  یلع  سپس  نیسح ،  سپـس  نسح ،  سپـس  بلاطیبا ،  نب 

سپـس دـمحم ،  نب  رفعج  قداص  سپـس  ناسرب -  وا  هب  ارم  مالـس  يدرک  تاـقالم  ار  وا  هاـگره  سپ  درک ،  یهاوخ  كرد  ار  وا  رباـج  يا 
مه مانمه و  سپـس  یلع ،  نب  نسح  سپـس  دمحم ،  نب  یلع  سپـس  یلع ،  نب  دمحم  سپـس  یـسوم ،  نب  یلع  سپـس  رفعج ،  نب  یـسوم 

نیمز براغم  قراشم و  وا  ياهتـسد  رب  یلاعت  يادخ  هکنآ  یلع ،  نب  نسح  دنزرف  شناگدنب ،  رد  هَّللا  ۀیقب  نیمز و  رد  ادـخ  تّجح  ماهینُک 
رگم دنامیمن  تباث  شتماما  هب  داقتعا  رب  شتبیغ  نامز  رد  هک  تشاد  دهاوخ  یتبیغ  شناتـسود  نایعیـش و  زا  هکنآ  درک ،  دـهاوخ  حـتف  ار 

رد وا  زا  یعفن  شنایعیـش  يارب  ایآ  هَّللا ،  لوسر  ای  متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  رباج  دـشاب .  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  یـسک 
رد وا  تیالو  هب  دنریگیم و  ییانشور  وا  رون  هب  اهنآ  تخاس ،  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  يرآ  دومرف :  تسه ؟  تبیغ  نامز 

نونکم زا  نیا  رباج ،  يا  دناشوپب .  ار  نآ  يربا  هک  دنچ  ره  دـنربیم  دوس  دیـشروخ  رون  زا  مدرم  هک  نانچمه  دـنربیم  عفن  تبیغ ،  رـصع 
مالـسلا هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  زین  و   ( . 1289 رادــب (  یفخم  شلها  زا  زج  ار  نآ  تـسوا ،  مــلع  نوزخم  یهلا و  ّرس 

ناماما دومرف :  هک  تسا  هدمآ  ْمُْکنِم . »  ِْرمَألا  یلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیأ  اَی  لج « :  زع و  يادـخ  هدومرف  هرابرد 
هدومرف دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  و   ( . 1290 تمایق (  زور  ات  امهیلع  هَّللا  تاولـص  همطاـف  یلع و  نادـنزرف  زا 

بلطم  ( . . . . 1291 میتسه (  روظنم  ام  صوصخ  دومرف :  هدـمآ :  ْمُْکنِم . »  ِْرمَـألا  یلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیطَأ  یلاـعت « :  يادـخ 
 « ْمُْکنِم ِْرمَألا  یلُوا  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَأ  َهَّللا َو  اوُعیطَأ  هفیرـش « :  هیآ  نیمه  رمألا  یلوا  زا  تعاطا  بوجو  رد  رمألا  یلوا  تعاطا  بوجو  مّود : 

نادـب ادـخ  يوس  هب  ناگدـنب  هک  تسا  يزیچ  نیرتهب  رمألا  یلوا  تعاـطا  مّوس :  بلطم  تسا .  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  راـبخا  و  تسا ،  سب  . 
اب هک  تسا  ياهلیـسو  نیرتهب  رمألا  یلوا  زا  تعاطا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تعاطا  دنوادخ و  تعاطا  زا  سپ  دـنیوج  بُّرقت 
هک هدمآ  لیضف  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لیلد  دوش .  هتـسج  بُّرقت  دنوادخ  يوس  هب  نآ 

نیرتهب دومرف :  مدیسرپ .  دنیوج  بُّرقت  لج  زع و  دنوادخ  هب  ناگدنب  نآ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  نیرتهب  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تفگ : 
 ) تسا رمألا  یلوا  تعاطا  و  وا ،  هداتسرف  تعاطا  دنوادخ و  تعاطا  دنیوج ،  بّرقت  لج  زع و  دنوادخ  هب  نآ  هلیسو  هب  ناگدنب  هک  يزیچ 

مهیلع ناماما  زا  هک  یتایاور  مامت  تسا  تعاطا  قیداصم  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  قح  رد  اـعد  مراـهچ :  بلطم   ( . 1292
رب دمآ -  دهاوخ  متفه  مشش و  ياهشخب  رد  اهنآ  زا  یتمسق  هک  هدیسر -  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  يارب  اعد  هب  رما  رد  مالـسلا 
نآ هک  جرف  لیجعت  يارب  دـینک  اـعد  رایـسب  هک :  میدرک  رکذ  شخب  نیمه  لوا  رد  هک  یفیرـش  عیقوت  هفاـضا  هب  دراد ،  تلـالد  بلطم  نیا 

 . . . . تسا امش  جرف 

لاعتم دنوادخ  يدنسرخ   - 65

و تسا ،  هدومن  رورسم  ار  شیوخ  ماما  دنک  اعد  دوخ  ماما  قح  رد  نمؤم  یتقو  هک  اریز  تسا ،  یهلا  ياضر  رورـس و  تابجوم  زا  اعد  نیا 
هک هدـمآ  یلامث  هزمحوبا  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هکنانچ  تسوا .  لوسر  ادـخ و  رورـس  هیام  مالـسلا  هیلع  ماـما  يدنـسرخ 

دزاس رورسم  ار  ینمؤم  سک  ره  دندومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  مدینش  تفگ : 
 ( . 1293 تسا (  هدومن  رورسم  ار  يادخ  تقیقح  رد  دنک ،  رورسم  ارم  هک  ره  و  هدرک ،  رورسم  ارم  هک  یتسار  هب  ، 
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يدنسرخ  هیام   - 66

یسک دنادن  نینچ  دومرف :  هک  دشابیم  رمع  نب  لّضفم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  تشذگ -  هچنآ  رب  هفاضا  ینعم -  نیا  رب  لیلد 
رب مسق  ادخ  هب  هکلب  هدرک ،  دراو  رورس  ام  رب  مسق  ادخ  هب  هکلب  هدومن ،  رورـسم  ار  وا  اهنت  هک  درک  لخاد  يرورـس  ینمؤم  رب  رگا  امـش  زا 
هک ریصبوبا  هب  ترـضح  نآ  شیامرف  ینعم  نیا  رب  دنکیم  تلالد  زین  و   ( . 1294 تسا (  هدرک  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر 

نمؤـم دوـخ  زا  نمؤـم  تجاـح  ندـش  اور  زا  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هـنیآ  ره  هَّللا  و  هدـیدرگ :  تـیاور  یفاـک  لوـصا  رد 
زا یتّرـضم  عفد  اـی  تعفنم  بلج  يارب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  تجاـح  هکنیا ،  تلـالد  هجو  میوگیم :   ( . 1295 دوشیم (  رتلاحـشوخ 

یتجاـح ناـمیا  لـها  مومع  زا  هجرف  هَّللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  هک  میتفگ  شخب  نیا  لوا  رد  و  دـیامن ،  بلط  يرگید  صخش 
تیاهن سپس  جَرَف ، . . .  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  هدومرف :  نینچ  ترضح  نآ  دنراد ،  ییاناوت  نآ  ماجنا  رب  نامز  ره  رد  هک  هتساوخ 

يارب تجاح  نیا  تساوخرد  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  ات  تسا ،  امـش  جَرَف  نامه  هک :  هدرک  نایب  نانآ  هب  تبـسن  ار  شدوخ  ینابرهم  فطل و 
ياهباوث زا  تسا -  ّبترتم  نمؤم  تجاح  ياضق  رب  هچنآ  مامت  هک :  نیا  هصـالخ  ددرگیمزاـب .  ناـشدوخ  هب  شدـیاوف  تسا و  مدرم  دوخ 

 . دشابیم ّبترتم  یلوا  قیرط  هب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رایسب  رب  هدنزرا  راثآ  نوگانوگ و 
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رد و  دـشابیم .  نانآ  لضفا  نینمؤم و  ياوشیپ  ماما و  یلاحـشوخ  بجوم  هک  اریز  تسا .  یلاعت  يادـخ  يوس  هب  لاـمعا  نیرتهب  اـعد  نیا 
دشاب رتدنیاشوخ  وا  دزن  هک  دشن  تدابع  يزیچ  چیه  هب  دنوادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  هک  هدش  تیاور  یفاک  لوصا 

زا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  هک  تسا  باتک  نامه  رد  زین  و   ( . 1296 نمؤم (  هب  ندناسر  یلاحـشوخ  زا 
زع و دنوادخ  دزن  اهراک  نیرتبوبحم  انامه  دندومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  شردپ 

 ( . 1297 دشابیم (  نینمؤم  هب  ندناسر  یشوخ  لج 

تشهب رد  تموکح   - 68

هیلع یسوم  شاهدنب  هب  لج  زع و  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
ار ناـشیا  نآ  رد  میاـمن و  حاـبم  اـهنآ  رب  ار  دوخ  تشهب  هک  دنتـسه  نم  يارب  یناگدـنب  اـنامه  دومرف :  هک  دوب  نیا  درک  تاـجانم  مالـسلا 

سک ره  دومرف :  یهد ؟  ناشتموکح  نآ  رد  ییامن و  حابم  اهنآ  رب  ار  تشهب  هک  دـننایک  اهنیا  اراگدرورپ  تفگ :  یـسوم  مهد .  تموکح 
يادخ دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  زین  و   ( . . . . 1298 دناسرب (  یلاحشوخ  ینمؤم  هب 

هیلع دوواد  مزاـس .  حاـبم  يو  رب  ار  دوخ  تشهب  هک  دـهد  ماـجنا  ياهنـسح  مناگدـنب  زا  ياهدـنب  اـنامه  دومرف :  یحو  دوواد  هب  لـج  زع و 
کی هلیسو  هب  دنچ  ره  دیامن  دراو  یلاحشوخ  رورس و  منمؤم  هدنب  رب  دومرف :  تسا ؟  مادک  هنـسح  نآ  اراگدرورپ  تشاد :  هضرع  مالـسلا 

 ( . 1299 دُربن (  وت  زا  ار  شدیما  دسانش  ار  وت  هکنآ  تسا  هتسیاش  اراگدرورپ  تشاد :  هضرع  دوواد  امرخ .  هناد 
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تمایق خزرب و  ملاع  رد  نابرهم  سنوم   - 70

هَّللادبعوبا ترضح  تفگ :  هک  هدمآ  یفریص  ریدس  زا  یحیحص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هک  یتیاور  دنکیم  تلالد  تمرکم  ود  نیا  رب  و 
هک دوش  جراـخ  وا  اـب  یتروص  دزیگنارب ،  شربق  زا  ار  نمؤم  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دومرف :  ینـالوط  یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداـص 

ار وت  داب  هدژم  شابم ،  نیگمغ  ناساره و  دیوگ :  وا  هب  لاثم  نآ  درگنب  ار  تمایق  لاوها  زا  یکی  نمؤم  هاگره  هک  دور ،  هار  يو  شیپاشیپ 
يوس هب  دـیامن و  هبـساحم  ار  وا  یناسآ  هب  سپ  دتـسیاب  لـج  زع و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  هکنیا  اـت  لـج .  زع و  يادـخ  تمارک  یـشوخ و  هب 

هک يدوب  یـسک  بوخ  هچ  دنک  تمحر  تیادخ  دیوگ :  نآ  هب  نمؤم  تسوا  يور  شیپ  تروص  نآ  هک  یلاح  رد  دهد ،  نامرف  شتـشهب 
دیوگیم یتسیک ؟  وت  دیوگ :  نآ  زا  سپ  مدید .  ار  نآ  ات  يداد  هدژم  یهلا  تمارک  ینامداش و  هب  ارم  هراومه  يدمآرد و  مهارمه  ربق  زا 

هدژم ار  وت  ات  دیرفآ  رورـس  نآ  زا  ارم  لج  زع و  يادخ  يدرک ،  دراو  تنمؤم  ردارب  رب  ایند  رد  هک  متـسه  يرورـس  ینامداش و  نامه  نم  : 
شراوگرزب ناردپ  نامزلا و  بحاص  ام  يالوم  دیدرت  نودب  هک  میاهدرک  نایب  ررکم  هکنیا  لالدتـسا  حیـضوت  میوگیم :   ( . 1300 مهد ( 

نیاربانب دنوشیم ،  رورسم  لاحشوخ و  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جرف  روهظ و  لیجعت  يارب  نمؤم  ياعد  رثا  رب  مالـسلا  مهیلع 
ریاس تسا  روط  نیمه  و  ددرگیم .  ّبترتم  فیرـش  ياـعد  نیا  رب  تسا  ّبترتم  نینمؤم  ندرک  دنـسرخ  رب  هک  يراـثآ  ماـمت  یّماـت  وحن  هب 
ینعم نیا  رب  يرتلماک  هنوگ  هب  هک  يرگید  تیاور  مجنپ  یـس و  تمرکم  رد  دوشیم .  ترـضح  نآ  ینامداش  رورـس و  بجوم  هک  يروما 

 . میدروآ دراد  تلالد 
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نیا رب  لیلد  دـشابیم .  لامعا  نیرتهب  زامن -  زا  دـعب  نمؤم -  ندومن  نامداش  و  تسا ،  نامیا  لها  نیرتهب  رورـس  بجوم  لـمع  نیا  نوچ 
هب دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  زا  بقانم  باتک  زا  لقن  هب  راحب  مهد  دلج  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم 
رد هانگ  هک  يزیچ  هب  تسا  نمؤم  لد  رب  رورس  لاخدإ  زامن  زا  دعب  لامعا  نیرتهب  دندومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  مدج  نیقی 
نم ادـخلوسر  دـنزرف  يا  تفگ :  مدیـسرپ ،  وا  زا  راک  نیا  هراـبرد  دـنکیم ،  ییاذـغ  مه  یگـس  اـب  مدـید  ار  یمـالغ  نم  هک  دـشابن .  نآ 
سپ موش .  ادـج  وا  زا  مهاوخیم  تسا  يدوهی  مبحاـص  هک  اریز  منکیم ،  یلاحـشوخ  گـس  نیا  ندرک  لاحـشوخ  اـب  متـسه و  كاـنمغ 
نیا و  تمدـق ،  يادـف  مالغ  تشاد :  هضرع  يدوهی  درب .  وا  دزن  ار  مالغ  تمیق  رانید  تسیود  تفر و  وا  بحاص  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
مدرک لوبق  ار  لوپ  درک  ضرع  مدیشخب .  وت  هب  ار  لوپ  مه  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  مدنادرگزاب .  امـش  هب  ار  لوپ  دشاب و  وا  يارب  غاب 

نم تفگ :  شرسمه  هاگنآ  مدیـشخب .  وا  هب  ار  اهنیا  مامت  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مدیـشخب .  مالغ  هب  ار  نآ  و 
 ( . 1301 مدیشخب (  مرسمه  هب  ار  هناخ  نیا  مدش و  ناملسم  زین  نم  تفگ :  يدوهی  مدیشخب ،  مرهوش  هب  ار  ماهّیرهم  مدش و  ناملسم 

مغ لاوز  هیام   - 72

زین وا  هودـنا  مغ و  ندـش  لـیاز  هیاـم  نمؤم  ندرک  لاحـشوخ  هکنیا  نآ  دوشیم و  هدافتـسا  زین  يرگید  تمرکم  قوـف  فیرـش  ثیدـح  زا 
لماک شـشوک  مالـسلا و  هیلع  ماما  ياضما  ریرقت و  نیا ،  رب  دهاش  دوشیم .  لصاح  مه  طاشن  ینامداش و  يرگید  تهج  زا  و  ددرگیم ، 
نیمه ینید  ردارب  هب  تبـسن  کین  راک  شاداپ  یهلا و  لدـع  ياضتقم  هفاضا  هب  تسا -  هدـمآ  قوف  ثیدـح  رد  هک  تسا - .  نآ  رطاـخ  هب 

 . تسا

تسا مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نامز  زا  رتهب  تبیغ  رصع  رد  اعد   - 73

صفحه 300 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


هیلع قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدـمآ  یطاـباس  راّـمع  زا  نآ  ریغ  یفاـک و  لوصا  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لـیلد 
قح و روهظ  نارود  رد  تدابع  ای  لطاب ،  تلود  رد  امـش  هدش  ناهنپ  ماما  اب  یناهنپ  تدابع  تسا ،  رتهب  کیمادک  متـشاد :  هضرع  مالـسلا 

مـسق ادخ  هب  روط  نیمه  تسا ،  رتهب  اراکـشآ  هقدص  زا  ّرـس  رد  هقدـص  هک  ادـخ  هب  راّمع  يا  دومرف :  امـش ؟  زا  راکـشآ  ماما  اب  نآ  تلود 
زع و يادخ -  هک  یسک  زا  تسا  رتهب  وا ؛ اب  حلص  ای  ناتنمشد و  زا  سرت  اب  لطاب و  تلود  نامز  رد  ناتناهنپ  ماما  اب  یناهنپ  رد  امش  تدابع 

نوچمه لطاب  تلود  رد  سرت  اب  مأوت  تدابع  و  دـیامن .  تدابع  قح  تلود  رد  رهاظ  قح  رب  ماـما  اـب  قح  روهظ  ناـمز  رد  ار  هرکذ -  لـج 
روط هب  تعامج و  هب  شتقو  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  نامز  نیا  رد  امـش  زا  سک  ره  هک  دـینادب  و  تسین .  قح  تلود  رد  ّتینما  تداـبع و 

ره و  دـسیونب ،  وا  يارب  ار  هدـش  هدرازگ  تعامج  هب  بجاو  زامن  هاجنپ  باوث  دـنوادخ  دـیامن ،  نامتک  شنمـشد  زا  دروآ و  ياجب  لـماک 
تسیب باوث  لج  زع و  دنوادخ  دیامن ،  ادا  تسرد  لماک و  روط  هب  دوخ  تقو  رد  يدارف و  ار  شبجاو  زامن  نامز  نیا  رد  هک  امش  زا  سک 
شیارب دنوادخ  دروآ ،  ياجب  لماک  روط  هب  شتقو  رد  ار  هلفان  کی  هک  امـش  زا  مادک  ره  و  دسیونب ،  يو  يارب  يدارف  بجاو  زامن  جـنپ  و 

هکنیا طرـش  هب  تخاس ،  دـهاوخ  ربارب  دـنچ  لج  زع و  يادـخ  دـهد ،  ماجنا  یکین  راک  امـش  زا  سک  ره  و  دـسیونب ،  هلفان  زاـمن  هد  باوث 
میرک لج  زع و  يادخ  انامه  دنک ،  ظفح  ار  شنابز  ددـنب و  راک  هب  ار  هّیقت  دوخ  ناج  ماما و  نید و  هب  تبـسن  دـشاب و  هتـشاد  لمع  نسح 

هک تسا  هنوگچ  منادب  مراد  تسود  یلو  یتخیگنارب ،  يدومرف و  قیوشت  لمع  رب  ارم  مسق  يادخ  هب  موش  تیادـف  متـشاد :  هضرع  تسا . 
رد امـش  دومرف :  میراد ؟  نید  کی  همه  هکنآ  لاح  تسا و  رتهب  قح  تلود  رد  دـشاب  رهاـظ  هک  یماـما  باحـصا  لاـمعا  زا  ناـملامعا  اـم 
زا یناهنپ  هُرْکِذ -  ّزع  يادخ -  تدابع  هب  و  یـشناد ،  یکین و  راک  ره  هب  و  جـح ،  هزور و  زامن و  هب  لج و  زع و  يادـخ  نید  هب  ندـیورگ 
هب قح  تلود  راظتنا  هب  و  دینکیم ،  ربص  وا  دننام  و  دیتسه ،  وا  عیطم  دوخ و  هدش  ناهنپ  ماما  اب  دیاهتفرگ ،  یـشیپ  نانآ  زا  ناتنمـشد  سرت 

نارگمتس تسد  رد  ار  ناتدوخ  قوقح  ناتماما و  ِّقح  دیسرتیم .  رگمتـس  نارادمامز  زا  ناتناج  رب  ناتماما و  رب  هک  یلاح  رد  دیربیم ،  رس 
ناتتدابع و نید و  هب  تبـسن  امـش  ربص  دوجو  اب  دناهدومن ،  ناتراداو  شاعم  بسک  ایند و  ِتشِک  هب  و  هتفرگ ،  امـش  تسد  زا  هک  دـینیبیم 
هک تسا  هداد  رارق  ربارب  دـنچ  ار  ناتلامعا  باوث  لج  زع و  دـنوادخ  هک  تسا  تاهج  نیا  يارب  سپ  ناتنمـشد ،  زا  سرت  ناتماما و  تعاطا 
اب ددرگ ،  راکشآ  قح  میشاب و  مئاق  باحـصا  زا  هکنیا  امـش ]  رظن  هب   ] مینکن وزرآ  نیاربانب  مدرگ ،  تنابرق  مدرک :  ضرع  داب .  ناتیاراوگ 
ایآ هَّللا  ناحبـس  دومرف :  دـشابیم ؟  لدـع  قح و  باحـصا  زا  رتهب  ناملامعا  باوث  امـش  تعاطا  اب  تماما و  نامز  رد  زورما  ام  هک  لاحنیا 
نیب دنوادخ  دروآ ،  دیدپ  هملک  تدحو  دنوادخ  و  دـنک ،  رهاظ  دالب  رد  ار  لدـع  قح و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  دـیرادیمن  تسود 

دنوادخ و  ددرگ ،  ارجا  شقلخ  رد  شدودح  و  دوشن ،  تیـصعم  شنیمز  رد  لج  زع و  يادـخ  و  دـهد ،  تفلا  هدـنکارپ  فلتخم و  ياهلد 
راّمع يا  مسق  ادخ  هب  دنامن ،  یفخم  قلخ  زا  يدحا  سرت  زا  قح  زا  یتمـسق  چیه  ات  دوش  راکـشآ  قح  سپ  دـنادرگزاب ؟  شلها  هب  ار  قح 

ار امـش  سپ  دشاب  رتهب  دُُحا  ردب و  يادهـش  زا  يرایـسب  زا  دنوادخ  دزن  هکنیا  رگم  دریمن  دیراد  امـش  هک  لاح  نیا  رد  امـش  زا  سک  چـیه 
تلالد هجو  و  تسا ،  لمتشم  یمهم  روما  رایـسب و  دیاوف  رب  هک  میدروآ  ار  ثیدح  نیا  مامت  تهج  نیدب  میوگیم :   ( . 1302 داب (  هدژم 
اهتدابع نیرتمهم  نیرتهب و  زا  اـعد  هک  اریز  یناـهنپ ، . . .  رد  امـش  تداـبع  مسق  ادـخ  هب  روط  نیمه  هک :  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هدومرف 

ياهتمـسق رد  ناگدـننک  تقد  يارب  هکنانچ  هروهظ ،  هجرف و  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  قح  رد  اـعد  صوصخ  هب   ( . 1303 تسا ( 
 . ددرگیم مولعم  باتک  نیا  فلتخم 

وا ّقح  رد  ناگتشرف  ياعد   - 74

 : دومرف هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجیبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هلمج :  زا  تسا ،  یتاـیاور  ینعم  نیا  رب  لـیلد  و 
زاغآ شردارب  يارب  اعد  اب  هکنیا  تسا ،  وا  بایغ  رد  شیوخ  ردارب  يارب  ینید  ردارب  ياـعد  دـسرب  تباـجا  هب  دوز  هک  ییاـعد  نیرتکیدزن 
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نب یلع  زا  باـتک  ناــمه  رد  و   ( . 1304 دـشاب (  نآ  نادـنچ  ود  وـت  يارب  نیمآ و  دـیوگب :  تسا  وا  رب  لـکوم  هک  ياهتـشرف  سپ  دـنک ، 
هتـسویپ ماهدیدن ،  فوقو  نآ  زا  رتهب  یفوقو  سپ  مدـید ،  تافرع  فقوم  رد  ار  بدـنج  نب  هَّللادـبع  تفگ :  هک  هدروآ  شردـپ  زا  میهاربا 

[ تافرع زا  مدرم [  هکنآ  زا  سپ  دیسریم ،  نیمز  هب  ات  دوب  ناور  شیاههنوگ  رب  شیاهکشا  و  هدرک ،  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاهتـسد 
نیدـب مدرکن ،  اعد  مناردارب  يارب  زج  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  مدـیدن ! وت  فوقو  زا  رتهب  یفوقو  دـمحموبا ،  يا  متفگ :  وا  هب  دنتـشگزاب 

يوس زا  دنک  اعد  وا  بایغ  رد  شی  [ ینید  ] ردارب يارب  سک  ره  هک  داد  مربخ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  هک  تهج 
ییاعد کی  يارب  ار  باجتـسم  ياعد  رازه  دص  هک  متـشادن  شوخ  نم  سپ  دشاب ،  نآ  ربارب  رازه  دص  وت  يارب  و  هک :  دوشیم  ادن  شرع 

یحیحص دنس  هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدجاسلادّیس  ترضح  زا  زین  و   ( . 1305 مزاس (  اهر  هن  ای  دوشیم  باجتسم  منادن  هک 
دیاـمنیم شداـی  یبوخ  هب  اـی  دـنکیم  اـعد  وا  باـیغ  رد  شنمؤم  ردارب  يارب  نمؤم  هک  دنونـشب  رگا  ناگتـشرف  اـنامه  دومرف :  هک  هدروآ 

داـی یبوـخ  هب  وا  زا  و  تسا ،  بیاـغ  وـت  زا  هک  یلاـح  رد  ینکیم  اـعد  یکین  هـب  شیارب  تردارب ،  يارب  یتـسه  يردارب  بوـخ  دـنیوگ : 
انث وت  رب  يدرک  دای  یکین  هب  ار  وا  هک  نادـنچ  ود  و  دـیامرف ،  تیاـنع  وت  هب  یتساوخ  شیارب  هچنآ  ربارب  ود  لـج  زع و  يادـخ  يروآیم ، 

هَّللادـبعیبا ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یلامأ  رد  هک  هدروآ  هرـس  سدـق  یـسوط  نسحلا  نب  دـمحم  زا  لئاسو  رد  و   ( . . . . 1306 دیوگ ( 
ینید ردارب  شتّیعر و  هرابرد  لداع  ماما  دوشیمن :  در  نانآ  زا  ییاعد  هک  دـناهفیاط  راـهچ  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

اعد تردارب  يارب  هچنآ  لـثم  تسا  وت  يارب  و  دـیوگب :  وا  هب  هک  دـنادرگ  لـکوم  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  يو ،  باـیغ  رد  دوخ  ردارب  يارب 
ماقتنا وت  يارب  ًاـمتح  مسق  ملـالج  تزع و  هب  دـیامرفیم :  لـج  زع و  دـنوادخ  مولظم ،  ياـعد  و  شدـنزرف ،  يارب  ردـپ  ياـعد  و  يدرک ، 
باـیغ رد  اـعد  رثا  سپ  تسا .  یناـمیا  ردارب  باـیغ  رد  اـعد  رثا  نـیا  میوـگیم :   ( . 1307 دـشاب (  یتّدـم  زا  سپ  هک  دـنچ  ره  مریگیم 

نآ ره  رد  ار  نآ  ماجنا  قیفوت  دـنوادخ  زا  دـشابیم ! هنوگچ  تسا  ناـمیا  ناـکرا  زا  شتفرعم  هک  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم 
 . میناهاوخ

ناگدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلع  داَّجس  ترضح  ياعد   - 75

 . ماش حبص و  ره  رد  لج  زع و  يادخ  يوس  زا  نانآ  رب  تاولـص  بلط  اعد و  لّوا :  تسا :  لمتـشم  يدنچ  راثآ  دّدعتم و  دیاوف  رب  اعد  نیا 
نانآ نوئش  روما و  هب  نداد  ناماس  حالصإ و  مراهچ :  يوقت .  رب  نانآ  رمأ  ندش  عمج  مّوس :  یلاعت .  يادخ  يوس  زا  نانآ  رب  مالـس  مّود : 

 . مالسلا مهیلع  قح  رب  ناماما  ترواجم  رد  تشهب ،  رد  نانآ  نداد  ناکسا  مشش :  ناشیا .  ناهانگ  شزرمآ  نانآ و  هبوت  نتفریذپ  مجنپ :  . 
لّجع نامزلا  بحاص  نامیالوم  هرابرد  ندرک  اعد  زا  سپ  هک  تسا  هفرع  زور  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  راتفگ  روما  نیا  رب  لـیلد 

ْمُهَراـثآ َنـیِفَتْقُملا  ْمُـهَجَْهنَم  َنـیِعبَّتُملا  ْمِهِماـقَِمب  َنِیفِرَتـْعُملا  ْمِهئاـِیلْوأ  یلَع  ِّلـَـص  َو  َّمُـهَّللا  تـسا :  هدرک  اــعد  نـینچ  فیرــشلا  هـجرف  هَّللا 
َنیّداَملا ْمُهَماَّیَا  َنیِرِظَْتنُملا  ْمِِهتَعاـط  ِیف  َنیِدِـهَتْجُملا  ْمِهِْرمَاـِل  َنیمِّلَـسُملا  ْمِِهتَماـمِِاب  َنیِّمَتْؤُْملا  ْمِِهتَیـالِِوب  َنیِکِّسَمَتُملا  ْمِِهتَوْرُِعب  َنیِکِـسْمَتْسُملا 

َو ْمُهَْرمأ  َيْوقَّتلا  یَلَع  ْعِمْجأ  َو  ْمِهِحاوْرأ  یَلَع  َو  ْمِْهیَلَع  ْمِّلَـس  َو  ِتاَِحیاَّرلا  ِتاَیِداَغلا   ِ تاَیِماّنلا ِتاـیِکاَّزلا  ِتاـکَرابُملا  ِتاوَلَّصلا  ْمُهَُنیْعأ  ْمِْهَیلإ 
؛ َنیمِحاَّرلا َمَحْرأ  اـی  َکـِتَمْحَِرب  ِمـالَّسلاِراد  یف  ْمُهَعَم  اـْنلَعْجا  َو  َنیِرفاَـغلا  ُْریَخ  َو  ُمیِحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنا  ْمِْهیَلَع  ُْبت  َو  ْمُهَنأَـش  ْمَُهل  ِْحلْـصأ 

يوریپ ناشراثآ  زا  و  دنیامن ،  ّتیعبت  ناشیا  شور  زا  و  دـنراد ،  فارتعإ  ار  ناشماقم  هک  نانآ  ناتـسود  رب  تسرف  تاولـص  دورد و  اهلاراب 
ناشتعاطا رد  و  دنـشاب ،  ناشرمأ  میلـست  و  دـننک ،  ادـتقا  ناشتماما  هب  و  دـنیوج ،  کُّسمت  ناشتیالو  هب  و  دـنزای ،  تسد  ناـنآ  هب  و  دـننک ، 

ره رد  هدننک  ومن  هزیکاپ  كرابم  ياهتاولـص  دنزودب ؛ ناشیا  يوس  هب  اههدـید  و  دنـشاب ،  ناشتموکح  راگزور  رظتنم  و  دـنیامن ،  شـشوک 
ناشیا هبوت  و  ناسرب ،  ناماس  هب  ار  ناشعضو  و  نادرگ ،  عمج  يوقت  رب  ار  ناشرمأ  و  تسرف ،  مالـس  ناشیا  حاورأ  نانآ و  رب  ماش ،  حبص و 

هب هد ،  رارق  نانآ  اب  تشهب )  تمالـس ؛ يارـس  مالـسلاراد (  رد  ار  اـم  و  ناگدـنزرمآ ،  نیرتهب  و  ناـبرهم ،  ریذـپهبوت و  ییوت  هک  ریذـپب  ار 
هیلع ترـضح  نآ  ياعد  ههبـش  نودـب  هکنیا :  ام  دوصقم  رب  اـعد  نیا  تلـالد  هجو  میوگیم :  ناـنابرهم .  نیرتناـبرهم  يا  تدوخ  تمحر 
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هاگره تسا و  هدرک  اعد  دنـشاب  هتـشاد  تفـص  هد  هک  ینانمؤم  يارب  میدرک ؛ هراشا  اهنآ  هب  هک  اـعد  شـش  هب  و  تسا ،  باجتـسم  مالـسلا 
دوشیم اعد  نیا  رد  ناگدش  دای  قیداصم  زا  دنک  اعد  شیالوم  جرف  لیجعت  يارب  دمآ ،  دـهاوخ  شخب  نیا  رخآ  رد  هک  یطیارـش  اب  نمؤم 

هدش دای  ياهاعد  حرش  لّوا :  دوش :  نایب  بلطم  هس  دوصقم  حیضوت  يارب  تسا  مزال  اجنیا  رد  دسریم .  تباجا  هب  شاهرابرد  اعد  نیا  و  ، 
تـسا نکمم  و  تسا .  هملک  نیا  رد  هدش  تیاور  ياهریـسفت  زا  یکی  هکنانچ  دشاب ،  تمحر  تاولـص ،  زا  روظنم  دیاش  مییوگیم :  هک  ، 

و تسا ،  هدیـسر  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  ندرک  تاهابم  یناسک  دروم  رد  هکنانچ  دـشاب ،  یلعأ  ألم  رد  هدـنب  رب  دـنوادخ  ییوگانث  دارم  هک 
نوزفا هدـننک :  ومن  و  یهلا ؛ تبوقع  مشخ و  هبئاش  زا  ندوب  یلاخ  هزیکاپ :  و  يویند ؛ راثآ  عفانم و  يرایـسب  كرابم :  ياهتاولـص  زا  روظنم 

ناشیاهراک مامت  هک :  تسا  نیا  يوقت ،  رب  نانآ  رما  ندش  عمج  زا  روظنم  و  تسا .  اهنآ  يورخأ  جیاتن  راثآ و  نتـشگ  ربارب  دـنچ  ندـش و 
لامتحا و  دنزن .  رس  نانآ  زا  یلاعت  دنوادخ  تاروتسد  فالخ  رب  یلمع  هک  دشاب ،  سوه  يوه و  اب  یگتخیمآ  زا  یلاخ  و  يوقت ،  اب  قفاوم 

 : ناـنآ عضو  نداد  ناـماس  و  تسا .  رهظا  لوا  لاـمتحا  یلو  دـشاب ،  يوقت  هملک  رب  ناشندـش  عمج  ناـنآ و  یگنهاـمه  روظنم  هک  دوریم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  ترتع  تاملک  زا  هک  يروطب  هدش ،  دای  هناگهد  تافـص  حرـش  مّود :  ناشیا .  يویند  روما  حالـصإ  ینعی 

مالـسلا مهیلع  موصعم  ناـماما  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  ینوئـش  هب  داـقتعا  لّوا :  تفـص  مییوـگیم :  سپ  دوـشیم .  هدافتـسا  ملـسو 
هک ْمِهِماقَِمب ،  َنیفِرَتْعُملا  ترابع :  اب  دومرف  هراشا  تفـص  نیا  هب  و  لیـصفت ،  اـی  دـشاب  لاـمجإ  روط  هب  داـقتعا  نیا  تسا ،  هداد  صاـصتخا 

و دناهدرک ،  يرادنید  ناشیا  هچنآ  هب  ندومن  يرادنید  ناشدـیاقع و  رد  نانآ  زا  ندرک  يوریپ  مّود :  تفـص  دـنراد .  فارتعإ  ار  ناشماقم 
زا هک  یلاـعفأ  بادآ و  رد  ناـنآ  هب  ندرک  ادـتقإ  مّوـس :  تفـص  دـنیامن .  ّتیعبت  ناـشیا  شور  زا  ْمُهَجَْهنَم ،  َنیِعبَّتُْملَا  زا :  دارم  تسا  نیمه 

يوریپ ناشراثآ  زا  ْمُهَراثآ ،  َنیفَتْقُْملَا  هدومرف :  هراشا  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یگدـنز  بناوج  زا  هبنج  ره  رد  هدـش ،  رداص  ناشیا 
قباطم ندرک  لمع  اب  رما  نیا  و  دناهدیدنـسپ ،  وا  يارب  نانآ  هک  دنهد  رارق  يزیچ  نامه  ار  دوخ  زیوآ  تسد  هکنیا  مراهچ :  تفـص  دننک . 

نانآ هب  و  ْمِِهتَوْرُعب ،  َنیکسِمَتْسُملا  دمآ :  ریبعت  هک  تسا  ینعم  نیمه  زا  و  ددرگیم ،  لصاح  هدیسر  مالسلا  مهیلع  نانآ  زا  هک  ییهن  رمأ و 
نینچ نآ  هب  مالسلا  هیلع  داّجـس  مامإ  و  ناشیا ،  تیالو  نامـسیر  هب  کسمت  لُّسوت و  اهدادیور  تاّمهم و  رد  مجنپ :  تفـص  دنزای .  تسد 
دننام و  دنادب ،  ماما  ار  مالسلا  مهیلع  نانآ  طقف  هکنیا  مشش :  تفص  دنیوج .  کُّسمت  ناشتیالو  هب  و  ْمِِهتَیالِِوب ،  َنیکّـسَمَتُملا  هدرک :  هراشا 

هَّللادبع زا  یحیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  ناشیا .  رمأ  هب  تبسن  ندوب  میلـست  متفه :  تفـص  دنادن .  ماما  ار  يرگید  ناشناوریپ  هّیدیز و 
زامن و  هدرک ،  تدابع  ار  کیرشیب  ياتکی  يادخ  یمدرم  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدمآ  یلِهاک 

هک يراک  هب  سپـس  دنـشاب ،  هتفرگ  هزور  ار  ناضمر  هاـم  و  هدروآ ،  ياـجب  ار  ادـخ  هناـخ  ّجـح  هدرک و  اـطع  ار  تاـکز  هتـشاد و  ياـپب  ار 
هب دننک ،  ساسحا  لد  رد  ار  نیا  ای  درکن ؟  نیا  فالخرب  ارچ  دـنیوگب :  دـناهداد  ماجنا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  ای  دـنوادخ 
یف اوُدِـجَی  َال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َال  َکِّبَر  َو  اَـلَف  درک « :  توـالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دنـشاب ،  كرـشم  رمأ  نیمه 

هک یتافالتخا  رد  ار  وت  هکنیا  ات  دنراین  نامیا  دـنگوس  تراگدرورپ  هب  هن ،  سپ  1308 ؛ )  ًامیلْسَت ( »  اوُمِّلَُسی  َو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ 
لماک روط  هب  دنـشاب و  هتـشادن  یتحاران  زا  يزیچ  ياهدومرف  مکح  هچنآ  زا  شیوخ  ياهلد  رد  سپـس  دنزاس ،  مکاح  دیآ  شیپ  نانآ  نیب 

هک تسا  ترضح  نآ  زا  یحیحص  دنس  هب  زین  و   ( . 1309 میلست (  هب  داب  امش  رب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  سپس  دنوش .  میلست 
 ) نانآ هب  تافالتخا  ندومن  عاجرإ  و  هدیسر ،  نانآ  زا  هچنآ  هب  تبـسن  ندوب  میلـست  و  ناماما ،  نتخانـش  دنراد :  فیلکت  هس  مدرم  دومرف : 
رد و  ْمِِهتَعاـط ،  یف  َنیدِـهَتْجُْملَا  هدومرف :  هراـشا  نیمه  هب  و  ناـشیا ،  تعاـطا  رد  ماـمت  شـشوک  ندرب  راـک  هب  متـشه :  تفـص   ( . 1310

ناشتموکح راگزور  رظتنم  و  ْمُهَماَّیَأ ،  َنیرِظَْتنُْملَا  دومرف :  هکنانچ  ناشیا ،  تلود  روهظ  راظتنا  مهن :  تفـص  دـنیامن .  شـشوک  ناـشتعاطا 
شیپ رد  ار  شدوـخ  ماـما  هکنیا  مهد :  تفـص  درک .  میهاوـخ  رکذ  باـتک  متـشه  شخب  رد  هدـمآ  هراـب  نـیا  رد  هـک  یتاـیاور  و  دنـشاب ، 

دونشیم ار  شیادص  دنیبیم و  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  لاغشأ  لاوحأ و  مامت  رد  هک  دنیبب  شماما  روضح  رد  ار  شدوخ  و  دنادب ،  شمشچ 
نیا رد  و  دومنیم ،  هدهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دشیم  هتـشادرب  شاهدید  يور  زا  هدرپ  رگا  و  دـشابیمن ،  ناهنپ  وا  رظن  زا  هک  يروط  هب 
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داّجـس ماما  هدومرف  ینعم  تسا  نیا  و  تشاد ،  دـهاوخ  ار  تیّدـج  لامک  ماما  سّدـقم  تحاس  هب  تبـسن  مارتحإ  بدا و  تیاعر  رد  ماگنه 
رد هلمج :  زا  دراد ،  تلالد  يرایـسب  تایاور  میتفگ  هچنآ  رب  دـنزودب و  ناشیا  يوس  هب  اههدـید  و  ْمُهَُنیْعَأ ،  ْمِْهَیلِإ  نیّداَـملا  مالـسلا :  هیلع 
 ، دندرکیم دش  دمآ و  مدرم  هک  یلاح  رد  مدش  دجسم  لخاد  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  اب  تفگ :  هک  تسا  ریـصبوبا  زا  جیارخ 
؟  يدـیدن ار  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  اـیآ  مدیـسرپ :  مدـید  ار  سک  ره  دـننیبیم ؟  ارم  اـیآ  سرپـب  مدرم  زا  دومرف :  نم  هب  ترـضح  نآ  سپ 

سپ سرپب ،  نیا  زا  دومرف :  دمآ ،  انیبان )  فوفکم (  نوراهوبا  هکنیا  ات  دوب ،  هداتسیا  اجنامه  ترـضح  نآ  هکنآ  لاح  و  ریخ ،  تفگیم : 
لاح منادن و  هنوگچ  تفگ :  یتسناد ؟  اجک  زا  متفگ :  هداتـسیا ! ؟  هک  تسا  نیمه  هن  رگم  تفگ :  يدیدن ؟  ار  رفعجوبا  ایآ  متفگ :  وا  هب 

 : تفگ تسا ؟  هنوگچ  دشار  لاح  دومرفیم :  اقیرفآ  لها  زا  يدرم  هب  ترضح  نآ  هک  مدینـش  و  دیوگ :  تسا .  ناشخرد  يرون  وا  هکنآ 
 : دومرف دُرم ؟  وا  تشاد :  هضرع  دنک .  تمحر  شیادخ  دومرف :  ترضح  دیناسریم .  تمالـس  هک  متفگ  كرت  هدیقع  وکین  هدنز و  ار  وا 

و دوبن ،  وا  رد  یتّلع  تشادن و  يرامیب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  وت .  ندـمآ  نوریب  زا  سپ  زور  ود  دومرف :  عقوم ؟  هچ  درک :  ضرع  يرآ . 
دومرف سپس  تشاد .  تسود  ار  ام  هک  دوب  ام  ناوریپ  زا  يدرم  دومرف :  دوب ؟  هک  درم  نآ  مدیسرپ :  نم  دریمیم .  یتّلع  ای  ضرم  زا  یـسک 

ياهراک زا  يزیچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیاهتـشاد ،  رظن  دب  تسین  اونـش  ییاهـشوگ  انیب و  یناگدید  امـش  اب  ام  يارب  هک  دـینادب  نینچ  رگا  : 
هب ار  نیا  نم  هک  دیوش ،  هتخانـش  نآ  هب  ات  دیـشاب  ریخ  لها  زا  دـیهد و  تداع  بوخ  ياهراک  هب  ار  ناتدوخ  و  تسین ،  هدیـشوپ  ام  رب  امش 
رد موس :  میدروآ .  مشش  لهچ و  تمرکم  رد  ار  بلطم  نیا  لیالد  زا  یتمسق  میوگیم :   ( . 1311 منکیم (  شرافس  منایعیش  نادنزرف و 

نامیالوم يارب  هدـننک  اعد  کش  نودـب  مییوگیم :  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رب  دـیاوف  نیا  ندوب  بترتم  ناـیب 
دوخ سفن  دشاب و  مه  يوقت  مزالم  هک  یتروص  رد  دوب ،  دهاوخ  هروکذـم  نیوانع  قادـصم  راوگرزب ،  نآ  جرف  لیجعت  نامزلا و  بحاص 

هک يدیاوف  مامت  هکنیا  دمآ  دهاوخ  هک  دزاس ،  رود  يویند  ياهیگدنبیرف  یتخبدب و  تابجوم  زا  ار  نآ  و  دیامن ،  ظفح  یتسرپ  يوه  زا  ار 
لیان تشگ  نایب  هچنآ  هب  دوب  نینچ  هدننک  اعد  هاگره  سپ  تسا .  سفن  بیذـهت  يوقت و  اهنآ  لامک  طرـش  هدـش ،  هدروآ  باتک  نیا  رد 

و ناشراثآ ،  زا  ّتیعبت  و  نانآ ،  هویش  زا  يوریپ  و  ناشیا ،  ماقم  هب  فارتعا  و  تسا ،  ّقحرب  ناماما  اب  ندرک  یتسود  اعد ؛ هک  اریز  دیآیم ، 
ناشتعاطا رد  ششوک  و  ناشرمأ ،  هب  ندوب  میلست  و  ناشتماما ،  هب  ندرک  ادتقا  و  ناشتیالو ،  هب  نتـسج  کّسمت  و  نانآ ،  هب  ندیزای  تسد 

مولعم نادـناخ  نیا  ناتـسود  يارب  یلمأت  كدـنا  اب  روما  نیا  مامت  هک  تسا ،  ناگرزب  نآ  تموکح  راگزور  راظتنا  هناشن  زین  و  دـشابیم ، 
 . ددرگیم

نیلقث هب  کُّسمت   - 76

یلص مرکا  ربمغیپ  هک  ییاهبنارگ  رهوگ  ود  تسا  نیلقث  هب  کُّسمت  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامزلا  بحاص  ترضح  روهظ  لیجعت  يارب  اعد 
هّصاخ ار  نیا  و  هدومرف ،  رمأ  ار  نیلقث  هب  کّسمت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  تفگ .  كرت  شیوخ  تّما  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

زا هدــمآ :  هـلمج  زا  و   ( 1312 تـسا ( ،  هدـش  رکذ  مارملا  ۀـیاغ  باـتک  رد  تاـیاور  نـیا  و  دـناهدرک ،  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  هّماـع  و 
یتْرتِع َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَْلقِّثلا  ُمُکِیف  ٌفِّلَُخم  ّینإ  ملسو « :  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  هدومرف  ینعم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

؟  دـننایک ربماـیپ  ِترتع  هک :  دـش  لاؤس  ار ،  مترتـع  ادـخ و  باـتک  میوگیم ،  كرت  ار  سیفن -  ءیـش  ود  نیلقث -  امـش  ناـیم  رد  نم   ؛ »
زا تسا .  ناشیا  مئاق  يدـهم و  اهنآ  نیمهن  نیـسح ،  نادـنزرف  زا  هناگهن  ناماما  نیـسح و  نسح و  نم و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریمأ 
زاب ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  رب  رثوک )  ضوح (  رانک  رب  هکنیا  ات  دوشن  ادـج  ناشیا  زا  زین  نآ  دـنوشن و  ادـج  دـنوادخ  باتک 

ندرک اعد  نوچ  و  ددرگیم ،  لصاح  ناـشیا  زا  تعباـتم  اـب  ترتع  هب  کُّسمت  هکنیا :  ثیدـح  نیا  هب  داهـشتسا  هجو  میوگیم :  دـندرگ . 
 ، دریگیم همـشچرس  نآ  رب  ندوب  تباث  نانآ و  هب  داقتعا  زا  و  تسا ،  ناشیا  زا  نابز  اب  تعباتم  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب 

 . دوب دهاوخ  ناونع  نیا  قیداصم  زا  هدننکاعد 
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یگمه و  1313 ؛ )  ًاعیمَج ( »  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو  هدومرف « :  دوخ  باتک  رد  هک  تسا  یهلا  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  فیرـش  ياعد  نیا 
 : دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یبلعث  ریسفت  زا  مارملا  ۀیاغ  باتک  رد  دیزای .  تسد  دنوادخ  نامسیر  هب 

دنوادخ نامسیر  هب  یگمه  و  1314 ؛ )  اُوقَّرَفَت ( »  َو ال  ًاعیمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  هدومرف « :  یلاعت  يادخ  هک  دنوادخ  نامـسیر  مییام 
 . دیوشن هدنکارپ  دیزای و  تسد 

نامیا لامک   - 78

تسا مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هب  تبسن  ینابز  تَّبحم  راهظا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع  ّیلو  ترـضح  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هکنیا  هب  رظن 
وا رد  نامیا  موس  کی  درادب ،  تسود  نابز  هب  ار  ترـضح  نآ  سک  ره  هکنیا  هدـمآ  يدّدـعتم  تایاور  رد  دـشابیم .  نامیا  لامک  هیام  ، 

ترـضح زا  راـحب  مهن  رد  هک  یتـیاور  نـیا  رب  هفاـضا  دنـشابیم .  روکذـم   ( 1315 ناـهربلا (  ریـسفت  رد  ثیداـحا  نـیا  ددرگیم .  لـماک 
 : دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  شراوگرزب  ّدج  زا  ترضح  نآ  دنکیم ،  تلالد  هدروآ  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضِّرلا  نسحلاوبا 
وا هب  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  لج  زع و  يادخ  دراد  تسود  سک  نآ  ره  دومرف :  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  مردارب 

یلاح رد  دیامن  تاقالم  ار  دنوادخ  تسا  لیام  سک  ره  و  دوش ،  اراد  ار  یلع  تیالو  هک  دـیاب  دـشاب ،  هدرکن  ضارعا  وا  زا  هدومن و  يور 
یـسرت وا  رب  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  وا  دنوادخ  دـهاوخیم  سک  ره  و  درادـب ،  تسود  ار  نسح  تدـنزرف  دـشاب ،  یـضار  وا  زا  هک 

 ، دشاب هدش  هدیزرمآ  شناهانگ  هک  دیامن  تاقالم  ار  دنوادخ  یلاح  رد  تسا  لیام  هکنآ  ره  و  ددرگ ،  نیسح  تدنزرف  رادتـسود  دشابن ، 
دمحم رادتسود  دنک ،  تاقالم  مشچ  ینشور  اب  ار  یلاعت  يادخ  هک  درادیم  تسود  سک  ره  و  ددرگ ،  داّجس  نیسحلا  نب  یلع  رادتسود 

رفعج رادتسود  دنهد ،  شتـسار  تسد  هب  ار  وا  هدنورپ  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  دنوادخ  دراد  تسود  سک  ره  و  دشاب ،  رقاب  یلع  نب 
تـسود ار  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دـنک ،  تاقالم  هزیکاپ  كاپ و  ار  یلاعت  يادـخ  درادیم  تسود  سک  ره  و  دـشاب ،  قداـص  دـمحم  نب 

 ، دـشاب هتـشگ  لیدـبت  تانـسح  هب  شتائیـس  هتفر و  الاب  شتاجرد  هک  دـنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  يادـخ  دراد  تسود  سک  ره  و  درادـب ، 
يداه ّیلع  دشک ،  باسح  یناسآ  هب  وا  زا  دنک و  تاقالم  ار  دنوادخ  هک  درادیم  تسود  سک  ره  و  درادیمه ،  تسود  ار  داوج  دـمحم 

 ، دوش يرکسع  نسح  رادتسود  دشاب ،  ناراگتسر  زا  هک  دیامن  تاقالم  یلاح  رد  ار  دنوادخ  دراد  تسود  سک  ره  و  دشاب ،  رادتـسود  ار 
نامَّزلا بحاص  تّجح  يالو  دـشاب ،  وکین  شمالـسإ  لماک و  شنامیا  هک  دـنک  تاـقالم  یلاـح  رد  ار  يادـخ  درادیم  تسود  سک  ره  و 

درادـب و تسود  ار  ناـنآ  هکنآ  ره  دنـشابیم .  يوقت  ياـههناشن  و  تیادـه ،  ناـماما  و  یکیراـت ،  ياـهغارچ  ناـنیا  دـنک .  هشیپ  ار  رَظَتنُم 
ره یِّلََوت  زا  دارم  هک  تسا  نآ  تلالد  تهج  میوگیم :   ( . 1316 منک (  تشهب  تنامض  یلاعت  يادخ  زا  وا  يارب  دوش ،  اراد  ار  ناشتیالو 

یبلق تیالو  هک  اریز  تسا ،  هدیدنسپ  ياهراک  یندب و  لامعأ  اب  ّتبحم  راهظا  هدمآ -  ثیدح  نیا  رد  هک  مالـسلا -  مهیلع  ناماما  زا  کی 
و هدـیدرگ ،  نایب  ثیدـح  نیا  رد  هک  دراد  ياهژیو  رثا  ناشیا  زا  کی  ره  هب  تبـسن  ّتبحم  راهظا  و  تسا ،  بجاو  اـهنآ  یماـمت  هب  تبـسن 

یتّبحم راهظا  دـنوادخ ،  هاگرد  زا  بانج  نآ  روهظ  جرف و  نتـساوخ  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  ناـمیالوم  قح  رد  اـعد  دـیدرت  نودـب 
ترـضح نامیالوم  هب  تبـسن  ندرک  یتسود  رد  ریثأـت  نیا  هکنیا  تهج  و  ددرگیم .  بَّترتم  نآ  رب  رثا  نیا  سپ  هتفهن ،  اـهلد  رد  هک  تسا 

رخآ ءزج  نوچ  و  دـباییمن ،  لامک  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناماما  مامت  تفرعم  اـب  زج  ناـمیا  هک  تسا  نآ  دراد ،  رارق  مالـسلا  هیلع  تّجح 
شَجَرَف یلاعت  يادخ  هک  تّما -  نیا  زا  مغ  هدننک  فرطرب  و  همئألا ،  متاخ  اب  ندرک  یتسود  تیالو و  اب  زج  نامیا  سپ  تسا ،  ۀـّمات  ّتلع 

 . دش دهاوخن  مامت  دیامرف -  کیدزن  ار 
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یتیاور دـنکیم ،  كرد  ار  ناگدـنب  مامت  تدابع  باوث  نوچمه  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  جَرَف  لیجعت  يارب  هدـننک  اعد  هکنیا  رب  لـیلد 
دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هک :  هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ًادنسم  نآ  ریغ  ناهربلا و  ریسفت  رد  هک  تسا 
هدـناوخ ار  نآرق  موس  کی  هک  تسا  نآ  دـننام  دـناوخب  راب  کی  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا ،  ٌدَـحَأ »  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  نوچمه «  وت  لَثَم  اـنامه  : 

یـسک دننام  دناوخب ،  راب  هس  ار  نآ  هک  ره  و  دـشاب ،  هدـناوخ  ار  نآرق  موس  ود  هک  تسا  نیا  لثم  دـناوخب  راب  ود  ار  نآ  هک  ره  و  دـشاب ، 
تـشاد دهاوخ  ار  ناگدنب  باوث  موس  کی  درادب  تتـسود  لد  رد  سک  ره  هک  یتسه  نینچ  زین  وت  دشاب ،  هدناوخ  ار  نآرق  مامت  هک  تسا 

درادب تتسود  شتسد  نابز و  لد و  هب  هک  یسک  و  تشاد ،  دهاوخ  ار  ناگدنب  باوث  مّوس  ود  درادب ،  تتسود  شنابز  لد و  هب  هک  ره  و  ، 
هک تسا  نآ  ناـبز  هب  یتـسود  ّتبحم و  زا  روـظنم  هکنیا  داهـشتسا  هجو  میوـگیم :   ( . 1317 دوب (  دـهاوخ  وا  يارب  ناگدـنب  مامت  باوث 

هتخاس وا  زا  هک  يراک  ره  اب  دشابیم ،  تسد  هلیسو  هب  یبلق  ّتبحم  راهظا  تسد  اب  ّتبحم  زا  روظنم  و  ددرگ ،  راهظإ  نابز  اب  یبلق  ّتبحم 
هیلع نانمؤمریما  هب  تبسن  ّتبحم  رطاخ  هب  دنک  جَرَف  يرای و  تساوخرد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  هکنآ  ره  سپ  تسا ، 

هک دباییم  قادصم  وا  ّقح  رد  دیامن ،  اضاقت  ار  گرزب  تجاح  نیا  دنوادخ  هاگرد  زا  و  درادرب ،  نامسآ  يوس  هب  ار  شیاهتسد  مالـسلا ، 
ار یـصخش  یـسک  هاـگره  هکناـنچ  درادیم .  زاربا  ناـبز  تسد و  اـب  ار  باـنج  نآ  یتسود  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رادتـسود 

ّتبحم تسا ،  نیگهودنا  تیاهنیب  صخش  نآ  تهج  نیدب  و  رامیب ،  ای  ینادنز  تسا  يدنزرف  ار  صخش  نآ  هک  دنادب  و  درادب ،  تسود 
تسناد دیاب  و  دیامنیم .  راکشآ  صخش  نآ  هب  تبـسن  ار  شیوخ  یتسود  هلیـسو  نیدب  و  دنک ،  اعد  شدنزرف  هرابرد  هک  درادیماو  ار  وا 
دنتـسه بوبحم  هقالع  دروم  هک  یناسک  زا  ای  وا ،  زا  رازآ  عفد  بوبحم و  ندرک  يرای  هلمج :  زا  دراد ،  یماسقا  تسد  اب  ّتبحم  راهظا  هک 

و وا ،  هرابرد  ندرک  اعد  اب  بوبحم  يرای  ترـصن و  هلمج :  زا  و  اـهنیا .  ریغ  یگنج و  ياـهرازبا  زا  دـناوتیم ،  هک  يرازبا  هلیـسو و  ره  هب 
اب و  دشاب ،  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  روما  بوبحم و  لیاضف  نتـشون  هلمج :  زا  و  ندومن .  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  اعد  ماگنه  هب  ار  اهتـسد 

 . تسین هدیشوپ  هکنانچ  ددرگ ،  راکشآ  یبلق  ّتبحم  نآ 

یهلا رئاعش  میظعت   - 80

انامه دنک ،  میظعت  ار  دنوادخ  رئاعش  سک  ره  و  1318 ؛ )  ِبُولُقلا ( »  يْوقَت  ْنِم  اهَّنإَف  ِهَّللا  َرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  دیامرفیم « :  لاعتم  دنوادخ 
يارب هک  ییاهتمالع  ادخ و  نید  ملاعم  ینعی :  دنک  میظعت  ار  دنوادخ  رئاعش  سک  ره  و  هدومرف :  هللا  همحر  یـسربط  تسا .  اهلد  ياوقت  زا 

نودـب تسا ،  اههناشن  اـهتمالع و  نآ  نیرتمهم  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوجو  نوچ  میوگیم :   ( . 1319 تسا (  هداد  رارق  شیوخ  تعاـطا 
 . تسا ترضح  نآ  يارب  اعد  میظعت :  ماسقا  هلمج  زا  و  دشابیم .  نآ  ماسقا  نیرتهب  ترضح  نآ  میظعت  دیدرت 

تسا هدش  دیهش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  باکر  رد  هک  یسک  باوث   - 81

مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  مچرپ  ریز  تداهش  باوث   - 82

مالـسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  رـضحم  رد  تفگ :  هک  هدـمآ  هریغملا  نب  ثراح  زا  نایبلا  عمجم  رد  هک  تسا  یتیاور  قوف  تمرکم  ود  رب  لیلد 
باکر رد  مسق  ادخ  هب  هک  تسا  یسک  دننام  دنیبب ،  نآ  رد  ار  یبوخ  دشاب و  نآ  رظتنم  هتخانش و  ار  رما  نیا  امش  زا  هکنآ  دومرف :  میدوب ، 
تمدخ رد  هک  تسا  یسک  لثم  هَّللا  هکلب و  دومرف :  سپس  دشاب .  هدرک  داهج  دوخ  ریـشمش  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق 

رد هک  تسا  یـسک  نوچمه  مسق  ادخ  هب  هکلب  دومرف :  موس  راب  و  دشاب .  هدرک  داهج  شریـشمش  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
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جرف لیجعت  يارب  هدـننک  اـعد  هکنیا ،  داهـشتسا  هجو  میوگیم :   ( . 1320 دشاب (  هدش  دیهش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  همیخ 
ریسفت رد  زین  و  دشابیم .  نابز  هب  ندرک  اعد  راظتنا ،  راثآ  زا  نوچ  تسا ،  ناونع  نیا  قیداصم  هلمج  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم 

تیادـف متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  هزمحوبا  شردـپ  زا  هزمحیبا  نب  نسح  زا  ناهربلا 
مبایرد ار   [ امش تموکح   ] رمأ نیا  هکنآ  زا  شیپ  مسرتیم  و  تسا ،  هدش  کیدزن  مگرم  و  هتشگ ،  تسس  مناوختسا  هتفر و  الاب  مّنس  موش 
یـسک دننام  تسـشن  ام  نارود  راظتنا  هب  و  درک ،  قیدصت  ار  ام  ثیدـح  دروآ و  نامیا  ام  هب  هک  ره  هزمحوبا  يا  دومرف :  دـسر .  ارف  مگرم 

 ) دسر تداهش  هب   ] ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  مچرپ  ریز  دنگوس  ادخ  هب  هکلب  دوش ،  هتشک  مالسلا  هیلع  مئاق  مچرپ  ریز  هک  تسا 
نانمشد رب  ار  شترضح  ترصن  و  دنک ،  اعد  شیالوم  روهظ  لیجعت  يارب  كاپ  ّتین  اب  سک  ره  هک  تسین  هدیشوپ  میوگیم :   ( [ . 1321

 . دش دهاوخ  لیان  گرزب  هدیاف  نیا  هب  و  دوب ،  دهاوخ  ناونع  نیا  قادصم  دشاب ،  راتساوخ 

مالسلا هیلع  نامَّزلا  بحاص  نامیالوم  هب  ناسحإ  باوث   - 83

ماـسقأ زا  دارفا و  تشاد  یمارگ  میظعت و  میداد -  حیـضوت  رتشیپ  هکناـنچ  اـعد -  هکنیا :  یکی  ددرگیم :  ناـیب  تهج  دـنچ  هب  بلطم  نیا 
رد هکنانچ  دراد ،  ّتیلخدـم  ریثأت و  روهظ ،  جَرَف و  نداتفا  شیپ  رد  ندرک  اـعد  هکنیا  مّود :  تسا .  حـضاورپ  هک  تسا ،  یکین  ناـسحإ و 

يـالوم هب  ناـسحا  تسا  رثؤم  میظع  رمأ  نیا  رد  هچنآ  ماـمت  هب  ندـیزرو  ماـمتهإ  و  میداد ،  حیـضوت  ار  نآ  تشذـگ و  ینعم  نیا  یثیدـح 
هنوگره هب  یلوم  هب  تبـسن  يرادربنامرف  و  تسا ،  ترـضح  نآ  رمأ  زا  تعاطا  اعد  نیا  هکنیا  مّوس :  دـشابیم .  نامرظن  زا  بیاغ  فئاخ و 

ناربـمغیپ و ماـمت  و  موصعم ،  ناـماما  و  اـیبنأ ،  متاـخ  هب  ناـسحا  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  مییوگیم :  هکلب  تسا .  وا  هب  ناـسحا  دـشاب  هک 
ياعد رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنانچ  تسا .  ادـخ  يایلوا  مامت  ِجَرَف  عقاو  رد  بانج  نآ  ِجَرَف  هک  اریز  تسا .  نانمؤم  همه  نـالوسر و 

 . تسا ناسحإ  ماسقا  نیرتحضاو  زا  نآ  ندرک  بلط  سپ  هدرک .  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  رهظ  زامن  زا  دعب  دوخ 

ملاع ِّقح  ءادا  تشاد و  یمارگ  باوث   - 84

هک تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  هکنانچ  تسا ،  تشاد  یمارگ  یعون  مارتحا و  لیلجت و  ندرک  اعد  هکنیا  هب  هجوت  اب 
 ) دـشاب یـضار  وا  زا  هک  درک  دـهاوخ  تاقالم  ار  یلاعت  يادـخ  یلاح  رد  تمایق  زور  درادـب ،  یمارگ  ار  یناملـسم  هیقف  سک  ره  دومرف : 
ّقح و  دوش ،  ظفح  وا  مارتحا  بایغ  روضح و  رد  هک  دیاب  دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ملاع  ّقح  نایب  رد  زین  و   ( . 1322
 ( . 1323 تسا (  رتشیب  شرجأ  دـنک  داهج  ادـخ  هار  رد  و  دََرب ،  رـس  هب  تدابع  هب  ار  اهبـش  هک  يرادهزور  زا  ِملاـع  هک  ددرگ ،  هتخانـش  وا 

رد هکنانچ  تسا ،  یقیقح  ِملاع  هکلب  ناونع  نیا  قیداصم  نیرتلماک  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ناـمیالوم  هک  تسین  هدیـشوپ  میوگیم : 
و مییاملع ،  ام  سپ  كاـشاخ ،  ِمّلعتم و  ِملاـع و  دـناهنوگ :  هس  رب  مدرم  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  لاـصخ 

روضح رد  تسا  ترضح  نآ  تمرح  ظفح  ندرک  اعد  نوچ  میوگیم :   ( . 1324 دنشابیم (  كاشاخ  مدرم  ریاس  و  دنمّلعتم ،  نامنایعیش 
هب و  تسا .  رـضاح  شتیب  لـها  دزن  و  بیاـغ ،  ناگدـید  زا  باـنج  نآ  هک  اریز  دزرو ،  ماـمتهإ  نآ  هب  هک  تسا  مزـال  نمؤم  رب  باـیغ ،  و 

راکفا تلاح  تسین  هدیشوپ  نز  درم و  وت  يور  تبیغ  نیب ز  هتفشآ  نکف  ام  يوس  يرظن  رظن  زا  بیاغ  يا  ماهدورـس :  هراب  نیا  رد  یـسراف 
 . میاهدروآ عوضوم  نیا  بسانم  یبلاطم  زین  نیا  زا  شیپ  نمجنا  بیاغ ز  یعمج و  نایم  رضاح  وت  ام ز 

میرک صخش  تشاد  یمارگ  باوث   - 85

 . درادن حیضوت  نایب و  هب  يزاین  قوف  ینعم  هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  یفلتخم  بلاطم  هب  هّجوت  اب 
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مالسلا مهیلع  ناماما  هرمز  رد  ندش  روشحم   - 86

بترتم نآ  رب  رثا  نیا  تسا ،  ناـبز  هلیـسو  هب  باـنج  نآ  يراـی  ماـسقا  زا  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  يارب  اـعد  هکنیا  هب  رظن 
هدمآ نینچ  دومرف  نایب  دوخ  باحصا  يارب  اروشاع  بش  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دّیس  ترضح  هک  يوبن  فیرش  ثیدح  رد  هکنانچ  دشابیم . 

ارم دنک  يرای  ار  وا  هکره  سپ  دش ،  دهاوخ  هتـشک  هنـشت  اهنت و  بیرغ  البرک  فط  رد  نیـسح  مدنزرف  هک  داد  مربخ  مّدج  هک  قیقحت  هب  : 
 ( . 1325 دوب (  دهاوخ  ام  بزح  رد  تمایق  زور  دیامن  يرای  ار  ام  شنابز  هب  سک  ره  و  هدرک ،  يرای  ار  مئاق  شدنزرف  هدرک و  يرای 

تشهب رد  تاجرد  نتفر  الاب   - 87

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ینالوط  یثیدح  رد  هدمآ ،  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  لیلد 
ار یلع  دمحم و  نایعیـش  سپ  دنزاس ،  الاو  ار  امـش  ياهتلزنم  دـنوادخ  دزن  مالـسلا  امهیلع  یلع  دـمحم و  هک  دـیهاوخیم  رگا  دومرف :  هک 

لخاد ار  ام  ناتـسود  نایعیـش و  ياههورگ  امـش  یلاعت  يادخ  هاگره  هک  دییامن ،  تیّدج  نینمؤم  جـئاوح  ندروآرب  رد  دـیرادب و  تسود 
ّتبحم رادـقم  هب  ار  نآ  سپ  دـیاهدش ،  تشهب  لخاد  نم  تمحر  هب  نم  ناگدـنب  يا  دـنز :  گناب  تشهب  رد  وا  يداـنم  دـنادرگ ،  تشهب 
شتّبحم هک  مادک  ره  هاگنآ  دـییامن ،  میـسقت  دوخ  نیب  شیوخ  ینامیا  ناردارب  قوقح  ندروآرب  یلع و  دـمحم و  نایعیـش  هب  تبـسن  دوخ 

نانآ نیب  رد  هک  اجنآ  ات  دوب  دهاوخ  رتالاب  تشهب  رد  شتاجرد  هدوب ؛ رتمدقشیپ  نمؤم  ناردارب  قوقح  يادا  رد  رتشیب و  هعیـش  هب  تبـسن 
میدش روآدای  رتشیپ  میوگیم :   ( . 1326 دریگ (  رارق  يرتالاب  ياهتشهب  اهخاک و  رد  هار  لاس  دصناپ  رادقم  هب  يرگید  زا  هک  دشاب  یسک 

رب هفاضا  تسا ،  ام  رب  ترـضح  نآ  رایـسب  گرزب و  قوقح  زا  یـضعب  ندروآرب  مالـسلا ،  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  ِّقح  رد  اعد  هک 
زین و  جَرَف ، . . .  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایـسب  و  دومرف :  رما  فیرـش  عیقوت  رد  ار  نینمؤم  هک  تسه  زین  بانج  نآ  تجاح  ندروآرب  هکنیا 

روهظ و هب  نینمؤم  عضو  شیاشگ  هک  اریز  دریگیم ،  همشچرس  شنایعیش  ترـضح و  نآ  هب  ّتبحم  تّدش  زا  هراب  نیا  رد  ندرک  اعد  دایز 
 . میاهدرک نایب  رّرکم  هکنانچ  دراد ،  یگتسب  بانج  نآ  جَرَف 

تمایق رد  باسح  یتخس  زا  ینمیا   - 88

ْنأ ِِهب  ُهَّللا  َرَمأ  اَم  َنُولِصَی  َنیذَّلا  َو  هدومرف « :  یلاعت  يادخ  و  دشابیم ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  محر  هلـص  اعد  نیا  هک  اریز 
باذع زا  دندنویپیم و  هدومرف  رمأ  نآ  هب  دنوادخ  هک  يدـنویپ  هک  نانآ  و  1327 ؛ )  ِباَسِحلا ( »  َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَـصُوی 

نایم تفگ :  هک  هدروآ  لاّمج  ناوفص  زا  یحیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  خیش  و  دنـسرتیم .  باسح   [ یتخـس  ] ناشراگدرورپ و
بش سپ  دندش ،  عمج  مدرم  دیـشک و  لاجنج  هب  راک  ات  تفرگرد  ینخـس  نسحلا  نب  هَّللادبع  مالـسلا و  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح 
هناخ رد  رب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  هاگان  متفریم  يراک  یپ  رد  هک  حبـص  دندش ،  ادج  مه  زا  هنوگ  نامه  هب  ار  ماگنه 

دمآ و نوریب  سپ  دیوگ :  يوار  دـیایب .  نوریب  وگب  نسحلا  نب  هَّللادـبع  دـمحموبا  هب  كزینک  يا  دومرفیم :  هک  یلاح  رد  مدـید  هَّللادـبع 
مدرک توالت  لج  زع و  يادخ  باتک  رد  ياهیآ  بشید  دومرف :  ياهدمآ ؟  حبـص  لوا  هک  هدـش  ببـس  هچ  هَّللادـبعوبا  يا  تشاد :  هضرع 

اَم َنُولِـصَی  َنیذَّلا  َو  تسا « : -  یمارگ  دنلب و  شدای  هک  دنوادخ -  هدومرف  دومرف :  هیآ ؟  مادـک  تفگ :  هَّللادـبع  تخاس .  ناشیرپ  ارم  هک 
باـتک رد  زگره  ار  هیآ  نیا  نم  اـیوگ  یتفگ  تسار  تفگ :  هَّللادـبع  ِباَـسِحلا . »  َءوُس  َنُوفاـخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَـصُوی  ْنأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمأ 

زا یحیحص  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 1328 دنتسیرگ (  دندنکفا و  رگیدکی  ندرگ  هب  تسد  سپـس  مدوب ،  هدناوخن  لج  زع و  يادخ 
ِِهب ُهَّللا  َرَمأ  اَم  َنُولِصَی  َنیذَّلا  َو  متشاد « :  هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  هب  هدمآ :  تسا -  قوثو  دروم  هک  دیزی -  نب  رمع 
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نآ سپـس  دشابیم .  زین  وت  ِنادـنواشیوخ  رد  و  هدـش ،  لزان  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  ِمِحَر  دروم  رد  دومرف :  َلَصُوی . »  ْنأ 
هب ناهربلا  ریـسفت  رد  و   ( . 1329 تسا (  دروم  کی  هرابرد  دنیوگ :  يزیچ  هب  تبـسن  هک  شابم  یناسک  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

دّمحم لآ  يدنواشیوخ  انامه  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  لیـضفلا  نب  دمحم  زا  دوخ  دـنس 
و دُربب ،  نم  زا  هک  ار  نآ  نک  عطق  و  دراد ،  هتـسویپ  ارم  هکنآ  هد  دـنویپ  ادـنوادخ  دـیوگیم :  هتخیوآ  شرع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
 ) تسا هدش  لزان  دوش  نامیپ  مه  رمأ  نیا  رب  نانآ  اب  هک  یسک  ره  دمحم و  لآ  دروم  رد  هیآ  نیا  و  تسا ،  يراج  يدنواشیوخ  ره  رد  نیا 

َنیذَّلا َو  دنوادخ « :  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدروآ  میرم  نب  رمع  زا  یـشاّیع  زا  لقن  هب  زین  و   ( . 1330
هتـشاد ام  اب  دـنویپ  هکنیا  نآ  لـیوأت  تیاـهن  و  تسا ،  محر  هلـص  نآ  هلمج  زا  دومرف :  مدرک .  لاؤس  َلَـصُوی . »  ْنأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمأ  اَـم  َنُولِـصَی 

اب دـنویپ  هک  دـش  نشور  دوشیم -  ینالوط  باتک  اـهنآ  ندروآ  تروص  رد  هک  اـهنیا -  ریغ  راـبخا و  نیا  زا  میوگیم :   ( . 1331 یشاب ( 
ماجنا اعد  اب  دـنویپ  هکنیا  حیـضوت  یکی :  دـنامیم :  یقاب  بلطم  ود  اجنیا  رد  و  تسا ،  باـسح  یتخـس  زا  ینمیإ  هیاـم  مالـسلا  هیلع  ماـمإ 

ره هب  تسا  ناـسحا  یکین و  قلطم  ِهلِـص ،  دـنویپ و  زا  دوصقم  هکنیا :  لّوا  بلطم  لـیلد  باـسح .  یتخـس  زا  روظنم  ناـیب  مّود :  دوشیم . 
رد هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  دهاش  و  تسا ،  نابز  هلیسو  هب  ناسحإ  عاونا  نیرتهب  زا  اعد  و  رگید .  هوحن  هب  ای  نابز  اب  هاوخ  دشاب ،  هک  هنوگ 
اب دنچ  ره  ار  دوخ  ماحرا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا 

هیلع هَّللادبعیبا  ترضح  مدینش  تفگ :  هک  تسا  راّمع  نب  قاحسا  زا  یحیحص  دنس  هب  زین  و   ( . 1332 دیراد (  هتسویپ  دشاب  ندرک  مالس 
هب دـیدنویپب و  ار  ناـتماحرا  سپ  دـنرادیم ،  ظوفحم  ناـهانگ  زا  هدومن و  ناـسآ  ار  باـسح  یکین ،  محر و  هلـص  اـنامه  دومرف :  مالـسلا 

یگدیـسر باسح :  یتخـس  زا  روظنم  اّما  و   ( . 1333 دشاب (  بوخ  مالـس  باوج  مرگ و  مالـس  اب  هک  دـنچ  ره  دـینک  یکین  دوخ  ناردارب 
 : دومرف يدرم  هب  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  ناهربلا  رد  هکنانچ  تسا ،  نآ  هب  قیقد  لماک و 

مدرک یگدیسر  لماک  روط  هب  وا  زا  ار  مّقح  هک  متشاد  وا  اب  یباسح  موش  تیادف  درک :  ضرع  يراد ؟  لکشم ]  ] هچ دوخ  ردارب  اب  ینالف ، 
هک يرادـنپیم  نینچ  ایآ  ِباَسِحلا »  َءوُس  َنُوفاـخَی  َو  هک « :  دـنوادخ  راـتفگ  زا  وگب  میارب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعوبا  ماـما  . 
رد  ( . 1334 دنسرتیم (  هبناج  همه  لماک و  یگدیـسر  زا  اهنآ  دنگوس ،  ادخ  هب  هن  دیامن ! ملظ  دنک و  متـس  اهنآ  هب  دنوادخ ]  ] دنـسرتیم

ار نآ  لج  زع و  يادخ  سپ  دندیسرتن ،  لماک  یگدیسر  زا  زج  ادخ ؛ هب  هن  تسه :  نآ  رد  و  هدمآ ،  نیمه  لثم  يرگید  دنـس  هب  زین  یفاک 
ینعم و  تسا .  هدـش  تیاور  نیا  لـثم  زین  یـشایع  زا   ( . 1335 تسا (  هدرک  دـب  دـنک  لماک  یـسرباسح  هک  ره  و  دـیمان ،  باسح  یتخس 

هک ملاس  نب  ماشه  زا  تسا  یـشاّیع  زا  ناـهربلا  رد  هدـمآ :  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  لـماک )  یگدیـسر  یـسرباسح و  ءاصقتـسا = ( 
شرامـش نانآ  ياهیدب  هکنیا  دومرف :  ِباَسِحلا . »  َءوُس  َنُوفاخَی  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح 

هَّللادـبعیبا ترـضح  زا  ملاس  نب  ماـشه  زا  زین  یـسربط  و   ( . 1336 تسا (  نیمه  ءاصقتـسا  و  دـیاین ،  باـسح  هب  ناـنآ  تانـسح  و  دوش ، 
شرامـش نانآ  ياهیکین  تانـسح و  و  دـیایب ،  باسح  هب  ناشیاهیدـب  هک  تسا  نآ  باـسحلا  ءوس  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 

یلوبق زا  عنم  ناهانگ  زا  یـضعب  رثا  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  میوگیم :   ( . 1337 تسا (  نیمه  ءاصقتسإ  و  دوشن ، 
دراو نیدـلاو  قوقع  و  تاکز ،  تخادرپ  زا  يراددوخ  زامن و  كرت  تبوقع  هرابرد  هک  یثیداحا  دـننام  تسا ،  تانـسح  کین و  ياهراک 

 . تسین ملظ  هجو  چیه  هب  نیا  و  تسا ،  هدش 

ادهش تاجرد  نیرتیلاع  هب  يراگتسر   - 89

نب یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  داشّرلا  جـهنم  رد  هکنانچ  تسا ،  تمایق  رد  ادهـش  تاجرد  نیرتیلاع  هب  ندـمآ  لـیان  اـعد  نیا  راـثآ  زا 
يرای بایغ  رد  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسا  یسک  تمایق  زور  ادهش  نارادهجرد  نیرترب  زا  هدمآ . . . :  یثیدح  نمض  مالـسلا  هیلع  رفعج 
يارب اعد  هک  میاهتفگ  رّرکم  هک  تسا  نآ  ثیدـح  نیا  ندروآ  دـهاش  هجو  میوگیم :  دـشاب .  هدرک  عاـفد  وا  لوسر  ادـخ و  زا  و  هدومن ، 
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 . دشابیم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  وا  لوسر  ادخ و  يرای  وا ،  ندرک  يرای  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترضح  جَرَف  لیجعت 

مالسلا اهیلع  رهطا  همطاف  تعافش  هب  يراگتسر   - 90

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ینالوط  یثیدـح  رد  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  زا  لقن  هب  راحب  موس  دـّلجم  رد  هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  لـیلد 
سپ هاوـخب ،  ار  دوـخ  تجاـح  همطاـف  يا  دـیوگیم :  لـیئربج  سپـس  دوـمرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو 

دنوادخ منادنزرف .  نایعیـش  اراگدرورپ  ییوگیم :  سپ  مدـیزرمآ .  ار  نانآ  دومرف :  دـهاوخ  یلاعت  يادـخ  منایعیـش .  ایادـخ  ییوگیم : 
وت هب  هک  ره  هک  ورب  دومرف :  دهاوخ  دـنوادخ  هاگنآ  منایعیـش .  ناوریپ  اراگدرورپ  تفگ :  یهاوخ  سپ  مدـیزرمآ .  ار  نانآ  هتبلا  دـیامرف : 
اعد دیدرت  نودـب  و   ( . . . . 1338 دندوبیم (  یمطاف  هک  دـننک  وزرآ  قیالخ  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  دـشاب .  تشهب  رد  وت  اب  هتـسُج  هانپ 

عُّیشت و ياههناشن  زا  هکنیا  رب  هفاضا  تسا ،  نانز  هدّیـس  هب  نتـسُج  هانپ  ماسقا  نیرتحضاو  زا  مالـسلا  هیلع  نامَّزلا  بحاص  نامیالوم  هرابرد 
 . یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  دش  دهاوخ  هدنزرا  تمرکم  نیا  هب  ندمآ  لیان  ببس  سپ  دشابیم ،  ّتبحم 

هجیتن هدزاود 

همدقم

همئا زا  هدیـسر  ثیداحا  رد  و  تسا ،  لاعتم  رداق  دـنوادخ  دزن  اهنآ  نیرتهدیدنـسپ  و  لامعا ،  نیرتهب  زا  نمؤم  تجاح  ندروآرب  هک  نادـب 
باوث دـشاب  رتمهم  رتالاب و  نمؤم  هچ  ره  هک  تسین  یفخم  و  تسا .  هدـیدرگ  نایب  نآ  يارب  يرایـسب  دـیاوف  راثآ و  مالـسلا  مهیلع  راـهطا 

زا عورـشم  روما  زا  دـنکیم -  تساوخرد  نمؤم  نآ  هک  تسا  يزیچ  تجاح  زا  روظنم  و  تسا ،  رتلماـک  رتمهم و  زین  وا  تجاـح  ندروآرب 
بحاص نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  نوچ  و  دـیامن . -  بلج  ار  يویند  ای  ینید  یتعفنم  اـی  دـنک  ررـض  عفد  نآ  اـب  هک  ياهلیـسو  لـیبق 

هک میدروآ -  شخب  نیا  زاـغآ  رد  هک  یفیرـش  عیقوت  رد  دناهتـساوخ -  نینمؤـم  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  يروـما  زا  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا 
تجاح ندروآرب  جـیاتن  دـیاوف و  نیقی  عطق و  روط  هب  دـینک .  اعد  رایـسب  جَرَف  لیجعت  يارب  و  جَرَفلا ؛ لـیجعَِتب  ءاَعُّدـلا  اوُِرثْکأ  َو  دـندومرف : 

هب دـیامرفب :  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هک  نوچ  تسا ،  ّبترتم  يرتهب  هنوگ  هب  هدـنزرا  لمع  نیا  ماـجنا  رب  نمؤم 
حـضاو نیا  و  تسا ،  تجاح  بلط  عون  ود  ره  نک .  اعد  راک  نالف  يارب  دیامرفب :  هکنیا  و  نک ،  حالـصإ  ار  راک  نالف  ای ،  هدب ،  بآ  نم 

دوشب ود  دص و  ًاعمج  هتشذگ  راثآ  اهتمرکم و  همیمض  هب  هک  میروآیم  ار  لمع  نیا  هدنزرا  جیاتن  دیاوف و  زا  هدیاف  هدزاود  ام  یلو  تسا . 
:

مارحلا هَّللا  تیب  ّجح  باوث  لّوا : 

ره دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هک  یتیاور  دنکیم  تلالد  رما  نیا  رب 
وا تسد  هب  ار  تجاح  نآ  ندش  هدروآرب  دنوادخ  و  دـنک ،  تیّدـج  نآ  رد  درادرب و  ماگ  دوخ  ناملـسم  ردارب  تجاح  ندروآرب  رد  سک 

رگا و  دسیونیم ،  ار  اهنآ  هزور  مارحلا و  دجـسم  رد  هام  ود  فاکتعإ  هرمع و  کی  جح و  کی  باوث  شیارب  لج  زع و  يادخ  دهد ،  رارق 
وا يارب  هرمع  کی  جح و  کی  لج  زع و  يادخ  دهدن ،  رارق  وا  تسد  رب  ار  تجاح  نآ  ندش  هدروآرب  دـنوادخ  یلو  دـنک  شالت  نآ  رد 
جح تـسیب  زا  نـم  دزن  نمؤـم  کـی  تجاـح  ندروآرب  هـک  یتـسار  دوـمرف :  هـک  تـسا  ترـضح  نآ  زا  زینو   ( . 1339 تشون (  دـهاوخ 

رد فالتخا  دـیاش  میوگیم :   ( . 1340 دـشاب (  هدرک  جرخ  مهرد  ای  رانید  رازه  دـص  نآ  بحاص  جـح  ره  هار  رد  هک  تسا  رتدـنیاشوخ 

صفحه 310 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


 . دشاب نآ  هدننک  تساوخرد  ای  تجاح  تاجرد  فالتخا  تهج  زا  باوث 

هرمع باوث  مّود : 

فاکتعإ باوث  مّوس : 

مارحلا دجسم  رد  هام  ود  تدابع )  يارب  رهش  عماج  دجسم  رد  زور  هس  لقأ  ّدح  ندنام  ) 

هام ود  هزور  باوث  مراهچ : 

 . دنکیم تلالد  رگید  تایاور  قوف و  ثیدح  اهنیا  رب  و 

تمایق رد  وا  تعافش  ندش  لوبق  مجنپ : 

يا دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هکناـنچ 
موش تیادف  مدرک :  ضرع  نک .  ربخ  نآ  زا  ار  تراوگرزب  ناردارب  هد و  ماجنا  ار  نآ  تسا و  ّقح  هک  نادـب  میوگیم و  هچ  ونـشب  لّضفم 

ردارب يارب  سک  ره  و  دومرف :  سپـس  دنتـسه .  بغار  دوخ  ناردارب  جـئاوح  نتخاساور  رد  هک  نانآ  دومرف :  دـننایک ؟  مراوگرزب  ناردارب 
تسا و تشهب  اهنآ  نیلّوا  هلمج  زا  دزاس ،  هدروآرب  تجاح  رازه  دص  تمایق  زور  وا  يارب  لج  ّزع و  يادخ  دزاس  اور  یتجاح  دوخ  نمؤم 

 ( . . . . 1341 دنادرگ (  تشهب  لخاد  دنشابن -  یبصان  هکنیا  طرش  هب  ار -  شناردارب  نایانشآ و  نادنواشیوخ و  هکنیا  هلمج  زا 

تمایق رد  وا  تجاح  رازه  دص  ندش  اور  مشش : 

 . دراد تلالد  نآ  رب  هدش  دای  ثیدح  هک 

هبعک هناخ  فاوط  هد  باوث  متفه : 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدـمآ  بلغت  نب  ناـبأ  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاـک  لوـصا  رد  هکناـنچ 
زا هئیس  رازه  شش  دسیونیم و  هنـسح  رازه  شـش  شیارب  لج  زع و  دنوادخ  دنک ،  فاوط  ار  هبعک  هناخ  طوش  تفه  سک  ره  دومرفیم : 

ندروآرب دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  سپـس  تفگ :  يو  دروآرب .  ار  وا  تجاح  رازه  شـش  و  هدوزفا :  راّمع  نب  قاحـسا  دزاسیم .  وحم  وا 
 ( . 1342 درمشرب ( -  فاوط  هد  ات  رگید -  یفاوط  یفاوط و  زا  تسا  رتهب  نمؤم  تجاح 

ناگدرب ندرک  دازآ  باوث  متشه : 

هار رد  نتـشادرب  ماـگ  نم  يارب  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  روـبزم  باـتک  رد  هکناـنچ 
و  ( . 1343 متـسرف (  هدرک  ماجل  نیز و  بسا  رازه  ادخ  هار  رد  و  منک ،  دازآ  هدرب  رازه  هک  تسا  نیا  زا  رتشوخ  مناملـسم  ردارب  تجاح 
رد درم  نتشادرب  ماگ  يارب  دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  ناورم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد 

منادیمن نیا  زج  و  دوریم .  الاب  هجرد  هد  و  ددرگیم ،  وحم  هئِّیـس  هد  دوشیم و  هتـشون  هنـسح  هد  شنمؤم  ردارب  تجاح  نتخاس  اور  هار 
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دنامن یفخم  میوگیم :   ( . 1344 دشابیم (  مارحلا  دجسم  رد  هام  هد  فاکتعا  زا  رتهب  هدرب و  هد  ندرک  دازآ  ربارب  راک  نیا  و  دومرف :  هک 
 . تسا نآ  نتخاس  هدروآرب  همّدقم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نمؤم  تجاح  يزاس  اور  تهج  رد  نتشادرب  ماگ  رب  باوث  نیا  ندوب  ّبترتم  هک 

ماگ رب  هک  دـنچ  ره  دوشیم  بترتم  نمُؤم  تجاـح  نتخاـس  اور  رب  روبزم  شاداـپ  نیارباـنب  دـشابیم ،  ناـمه  يارب  باوث  تقیقح  رد  سپ 
توافت رب  دناوتیم  دوب -  هدـمآ  نآ  رد  فاوط  باوث  هک  یلبق -  ثیدـح  اب  ثیدـح  نیا  نتـشاد  فالتخا  اّما  و  دـشابن .  فقوتم  نتـشادرب 

باوث مییوگب :  هکنیا  ای  تائّیـس و  ای  تانـسح  توافت  ای  دـشاب ،  نینمؤم  بتارم  توافت  تهج  زا  ای  ددرگ ،  لـمح  تجاـح  زاـین و  بتارم 
یباوث و  ددرگن ،  ماجنا  تجاح  هدنهاوخ  روظنم  هک  دنچ  ره  دوشیم ،  ّبترتم  تجاح  نتخاس  اور  تامّدقم  رب  روبزم  ثیدـح  رد  روکذـم 

 . ملاعلا وه  یلاعت  هَّللا  و  تسا ،  ّبترتم  تجاح  ندروآرب  ینعی ،  همدقملا  يذ  رب  هدمآ  قباس  ثیدح  رد  هک 

بسا رازه  نتخاس  هناور  باوث  مهن : 

 . تشذگ قباس  ثیدح  رد  هکنانچ  یلاعت  يادخ  هار  رد  هدرک  ماجل  نیز و 

هتشرف رازه  جنپ  داتفه و  تیامح  مهد : 

شناملسم ردارب  تجاح  نتخاس  اور  هار  رد  سک  ره  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد 
شیارب ياهنسح  نآ  رطاخ  هب  هکنیا  رگم  درادیمنرب  یماگ  چیه  و  دهدیم ،  هیاس  هتـشرف  رازه  جنپ  داتفه و  اب  ار  وا  دنوادخ  درادرب ،  مدق 

هب وا  يارب  لج  زع و  يادخ  تفای  تغارف  وا  تجاح  ماجنا  زا  هاگره  سپ  دور ،  الاب  ياهجرد  و  ددرگ ،  رود  وا  زا  یهانگ  و  دوش ،  هتـشون 
 ( . 1345 دسیونیم (  هرمع  کی  جح و  کی  شاداپ  نآ  رطاخ 

راگدرورپ تمدخ  لاس  رازه  باوث  مهدزای : 

هک هدروآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  اینُّدلاوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور 
نآ رد  یتحلصم  وا  يارب  دشاب و  نآ  رد  لج  زع و  يادخ  ياضر  هک  شیوخ  نمؤم  ردارب  تجاح  نتخاس  اور  تهج  رد  سک  ره  دومرف : 

هداتفین وا  تیـصعم  رد  ندز  مه  رب  مشچ  کی  هک  هدرک  تمدـخ  لاس  رازه  ار  لج  زع و  يادـخ  هک  تسا  نآ  لـثم  دـنک ،  شـالت  تسه ؛
 ( . 1346 دشاب ( 

هزور زامن و  لاس  رازه  هُن  باوث  مهدزاود : 

نارهم نب  نومیم  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  هدروآ  یـسوط  خیـش  زا  راـهزألا  جـفاون  راـبخألا و  جـیاتن  رد  ینوتف  يدـهم  خیـش  هک  تسا  یتـیاور 
رـسپ يا  تشاد :  هضرع  دـمآ و  يدرم  هک  مدوـب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  میـالوم  رـضحم  رد  تفگ :  هـک  هدرک  ثیدـح 
مرادن یلام  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  دنک .  نادنز  ارم  دهاوخیم  تسا و  راکبلط  یلوپ  نم  زا  ینالف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

هک مدینش  مردپ  زا  نکیل  مرادن و  یسنا  یتسود و  وا  اب  هک  نم  دومرف :  يوگب .  نخـس  وا  اب  سپ  تشاد :  هضرع  مزادرپب .  وت  يوس  زا  هک 
دوخ نمؤم  ردارب  تجاح  نتخاس  اور  رد  سک  ره  دندومرف :  بانج  نآ  هک  تفگ  ثیدح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخلوسر  مّدـج  زا 

اجنیا رد   ( . 1347 دشاب (  هتشاد  لاغتشا  زامن  هب  اهبـش  رادهزور و  اهزور  هدرک  تدابع  ار  دنوادخ  لاس  رازه  ُهن  هک  تسا  نانچ  دنک  یعس 
 . میهد رکذت  دنچ  هک  تسا  هتسیاش  و  میدناسر ،  نایاپ  هب  ار  باتک  زا  شخب  نیا  باّهو  يادخ  قیفوت  هب 
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رّکذت دنچ 

یلیالد قالطا  مومع و  نوچ  ددرگیم ،  لصاح  دـشاب  هک  هنوگره  هب  نابز و  ره  هب  ندرک  اعد  اب  هروبزم  مراکم  هدـش و  داـی  دـیاوف  لّوا : 
يارب ندرک  اعد  رایـسب  اـب  اـهتمرکم  نیا  رتشیب  مّود :  دوشیم .  لـماش  ار  عاونا  همه  و  تسا ،  هتفرگن  یـصیصخت  تسه  اـهنآ  دروم  رد  هک 

دینک اعد  رایسب  جَرَف  لیجعت  يارب  و  هدومرف :  ترـضح  نآ  هک  نوچ  ددرگیم ،  لصاح  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  ام  مئاق  يالوم  ِجَرَف  لیجعت 
اب هراب  نیا  رد  نخس  ندرتسگ  و  دریذپیم ،  ناکما  اهیتشز  اهیدب و  زا  سفن  يزاسكاپ  يوقت و  هکلم  لیـصحت  اب  راثآ  نیا  لامک  مّوس :  . 
زا بیاغ  يالوم  ِجَرَف  رد  هک  میناهاوخ  یلاعت  يادخ  هاگرد  زا  تسا و  یفاک  هراشا  رادـقم  نیمه  هب  سپ  تسین .  راگزاس  ام  راصتخا  هدارا 

 . دروآ رامش  هب  شنارای  دادع  رد  ار  ام  دوخ  تیانع  فطل و  اب  و  دهد ،  لیجعت  ام  رظن 

اه یقرواپ 

ات 300 زا 1 

هَّللا ۀیآ  موحرم  دادجا  زا  و  مالسلا ،  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هداون   ( 3 هیآ 182 .  هرقب ،  هروس   ( 2 هیآ 88 .  فسوی ،  هروس   ( 1
تدالو  ( 258  / 1 رَـشَْبلا (  ءابَُقن  باتک  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش   ( 4 مجرتـم . )  تسا ( .  هدوب  میکح  هَّللا  ۀـیآ  موـحرم  و  يدرجورب ، 

ندش نشور  يارب  درادن و  تقباطم  خیرات  نیا  اب  هعمج  ًارهاظ  یلو  تسا .  هتـشون  لاس 1301  یلوالا  يدامج  مجنپ  هعمج  بش  ار  ناـشیا 
لاس 1317 هب  هدمآ :  راشم  تسرهف  رد  یلو  هدمآ ،  يدابآ  بیبح  یلاما  رد  هک  يروط  هب   ( 5 درک .  عوجر  لاس  نآ  میوقت  هب  دیاب  بلطم 

هدش پاچ  لاس 1317  رد  هدروآرد و  مظن  هب  یگلاس  هدزناش  نس  رد  ار  نآ  فلؤم ،  تسا :  هتفگ  رَـشَْبلا  ءابَُقن  رد  هدـش و  پاچ  نارهت  رد 
زا یفاک  رد   ( 7 مجرتم . )  یئابطابط ( .  مرتحم  تاداس  یلاع  دادجا  زا  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  هداون  هکلب   ( 6 تسا . 

ار تّما  نیا  هکنیا  ات  تفرن  ایند  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح 
رظن هب  یمومع  عماجم  رد  تبیغ و  رصع  رد  د )  م -  ح -  م -  ترـضح (  نآ  مان  ندرب   ( 8 فلؤم . )  تخاس ( . . .  مزلم  ام  ّقح  هب  تبـسن 

هک تسه  زین  يرگید  لاوقا  دننادیم .  زیاج  یخرب  هورکم و  یضعب  تسا و  مارح  فلؤم -  هلمج  زا  راوگرزب -  ياملع  اهقف و  زا  يرایـسب 
 ( مجرتم  ) 4/58 یلائللا ،  یلاوع  روسعملاب ،  ُروُْسیَملا  كرتی  ال  هدمآ :  ثیدح  رد  و   ( 9 مجرتم . )  هدمآ (  لیصفت  هب  باتک  مود  دلج  رد 

فلؤم هک  تسا  ياهیآ  نومـضم  اـی  همجرت و  تسا  هموـیگ  نیب  هچنآ   ( 12 هیآ 34 .  ءارـسإ ،  هروس   ( 11 هیآ 91 .  لـحن ،  هروس   ( 10 . 
 . ) دشابیم تاّفاص  و  نیفّفطم ،  هعقاو ،  ۀیشاغ ،  ۀقاح ،  ياههروس :  رد  تایآ  نیا  تسا .  هدروآ  شاهمدقم  رخآ  رد  یبلاج  زرط  هب  مظعم 
هروس  ( 17  . 2/249 یفاک ؛ لوصا   ( 16  . 2/248 یفاک ؛ لوصا   ( 15  . 2/397 یفاک ؛ لوصا   ( 14  . 2/397 یفاک ؛ لوصا   ( 13 مجرتم . ) 

 . 1/180 یفاک ؛ لوصا   ( 21  . 1/203 یفاک ؛ لوصا   ( 20  . 1/143 یفاک ؛ لوصا   ( 19  . 2/249 یفاک ؛ لوصا   ( 18 هیآ 180 .  فارعأ ، 
2/336 یفاک (  رد  ینیلک  مالـسالاۀقث  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دـیؤم   ( 24  . 1/374 یفاک ؛ لوصا   ( 23  . 1/180 یفاک ؛ لوصا   ( 22

ادابم دومرفیم :  هک  مدینـش  مالـسلا )  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعوبا (  ترـضح  زا  تفگ :  هک  دـنکیم  لقن  رمع  نب  لّـضفم  زا  ثیدح 3 ) 
وا هرابرد  هکنیا  ات  دش .  دیهاوخ  عقاو  تخس  ناحتما  رد  امـش  دش و  دهاوخ  بیاغ  راگزور  زا  ینایلاس  امـش  ماما  مسق  ادخ  هب  دینک ،  شاف 
رد و  دوب ،  دهاوخ  نایرگ  وا  رب  نینمؤم  ناگدـید  هتبلا  تسا ؟  هتفر  يداو  مادـک  رد  هدـش ،  هتـشک  هدرم ،  دوشیم :  هتفگ  فلتخم  نانخس 

هکنآ رگم  دـباییمن  تاـجن  یـسک  سپ  دوشیم .  نوگژاو  اـیرد  جاوما  رد  یتـشک  هک  روطناـمه  دـش ؛ دـنهاوخ  نوگژاو  ثداوح  جاوـما 
هابتـشا مچرپ  هدزاود  و  دشاب .  هدومن  دییأت  دوخ  بناج  زا  یحو  هب  ار  وا  و  هدیدرگ ،  تبث  نامیا  شلد  رد  و  هتفرگ ،  نامیپ  وا  زا  دـنوادخ 

دیاب هچ  سپ  متفگ :  مدرک و  هیرگ  هاگنآ  دیوگ :  يوار  دننک .  ور  وس  مادک  هب  دننادیمن  هک  دوش ،  ّدر  دیاب  هک  دـش  دـهاوخ  اپ  رب  زادـنا 
دومرف يرآ .  متفگ :  ینیبیم ؟  ار  باتفآ  نیا  هَّللادبعابا  يا  دومرف :  دوب و  هدیبات  ناویا  هب  هک  دنکفا  باتفآ  هب  یهاگن  ترضح  نآ  درک ؟ 
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هیآ ءاسن  هروس   ( 27  . 1/185 یفاک ؛ لوصا   ( 26 هیآ 80 .  ءاسن ،  هروس   ( 25 فلؤم )  تسا ( .  رتنشور  باتفآ  زا  ام  رما  دنگوس  ادخ  هب  : 
لامک  ( 32  . 2/412 نیدـلا ؛ لامک   ( 31  . 2/413 نیدـلا ؛ لامک   ( 30  . 2/377 یفاـک ؛ لوصا   ( 29  . 2/19 یفاـک ؛ لوصا   ( 28  . 59

یـسربط هب  رفن  هس  هّیماما -  هعیـش  ام -  ياملع  رد   ( 35 هیآ 36 .  بازحا ،  هروـس   ( 34  . 62 ینامعن ؛ خیـش  ۀبیغلا ؛  ( 33  . 2/412 نیدلا ؛
ریـسفت فلؤم  یـسربط ،  نسحلا  نب  لضف  نیما ،  لیلج  خیـش  مود :  جاجللا ؛ لها  یلع  جاجتحالا  باـتک  فلؤم  یکی :  دـناهدوب .  فورعم 

 ( 37 هیآ 12 .  هط ،  هروس   ( 36 فلؤم )  قالخالا ( .  مراکم  باتک  فلؤم  لضف ،  نب  نسح  خیش  شدنمورب  دنزرف  موس :  و  نایبلا ؛ عمجم 
ناریا و زرم  رد  گرزب  يرهش  ناولُح ،  هک  تسا  ینتفگ   . 2/268 جاجتحالا ؛  ( 39 هیآ 155 .  فارعا ،  هروس   ( 38 هیآ 1 .  میرم ،  هروس 
رد تسا -  مدرم  هاگترایز  نآ ،  رد  قاحـسا  نب  دـمحا  هاگمارآ  هک  باهُذ -  لپرـس  رهـش  و  هدـنامن ،  ياـجرب  نآ  زا  يرثا  هک  هدوب  قارع 

نیدـلا لامک  باتک  رد   ( 41  . 1/277 یفاـک ،  لوصا   ( 40 مجرتـم . )  فراعملا 1/118 ( )  دقارم  تسا ( .  هدـیدرگ  ثادـحا  نآ  ّلحم 
هک تسا  نیا  شباوـج  دوریم ؟  اـجک  شحور  دـباوخیم  یـصخش  یتـقو  يدیـسرپ  هکنیا  اـّما  تسا :  هدروآ  نـینچ  ار  تـالاؤس  باوـج 
هب حور  هک  دهد  هزاجا  دنوادخ  رگا  سپ  دبنجن .  ندش  رادـیب  يارب  شبحاص  هک  یتقو  ات  تساوه  هب  هتـسباو  داب  داب و  هب  هتـسباو  شحور 

رگا یلو  دـباییم ،  رارقتــسا  شبحاـص  رکیپ  رد  ددرگیم و  زاـب  حور  سپ  ار  اوـه  داـب  دــشکیم و  ار  داـب  نآ  حور  ددرگرب ،  شبحاـص 
ددرگنزاب شبحاص  هب  رشحم  زور  ات  درب  دهاوخ  دیـشک و  دهاوخ  ار  حور  داب  ار و  داب  اوه  دهدن ،  ار  حور  تشگزاب  هزاجا  لاعتم  دنوادخ 

دّمحم و رب  لاح  نآ  رد  هاگره  هدش  هداهن  یشوپرس  نآ  رب  هک  تسا  ياهظفحم  رد  یسک  ره  لد  هک :  نآ  یـشومارف  دای و  هب  عجار  اّما  و  . 
دروآیم دای  هب  دوب  هدرک  شومارف  هچنآ  دباییم و  وترپ  لد  دش و  دهاوخ  هتشادرب  هظفحم  نآ  زا  شوپرس  نآ  دتـسرف  تاولـص  دّمحم  لآ 

تشاد رظن  رد  هچنآ  و  رات ،  شلد  دوش  مکحم  هظفحم  نآ  رب  شوپرس  دهن ،  مک  نآ  زا  ای  دتـسرفن  تاولـص  وا  لآ  دمحم و  رب  رگا  یلو  ، 
اب شمارآ  لاح  رد  درم  هاگره  هک  نادب  دوشیم :  دوخ  ياهییاد  ای  اهومع  دننام  هک  يدیسرپ  دازون  هب  عجار  هچنآ  اّما  و  ددرگ .  شومارف 

هدوسآ اهگر  درادن و  شمارآ  هک  یلاح  رد  رگا  یلو  دیآرب ،  ردام  ردپ و  دـننام  دـنزرف  هدـش و  عقاو  محر  رد  هفطن  دزیمآرد  دوخ  رـسمه 
زا هک  یگر  رب  رگا  و  دیآرب ،  ومع  دننام  تسا  ومع  زا  هک  دتفا  یگر  رب  رگا  سپ  دزغلیم ،  هدیدرگ و  ناشیرپ  هفطن  دنک ،  شزیمآ  تسین 

لامک  ( 44  . 98 يدنوار ؛ جئارخلا ؛  ( 43  . 2/361 نیدلا ؛ لامک   ( 42 مجرتم . )  تفای (  دـهاوخ  ییاد  هب  تهابـش  دوش  عقاو  تسا  ییاد 
هَّللالجع يدهم  ماما  هک  ياهیآ  و  2/433 ؛ نیدلا ؛ لامک   ( 47  . 2/409 نیدلا ؛ لامک   ( 46  . 2/381 نیدلا ؛ لامک   ( 45  . 2/376 نیدلا ؛

 ( 50  . 1/523 یفاک ؛ لوصا  2/485 و  نیدلا ؛ لامک   ( 49  . 2/431 نیدلا ؛ لامک   ( 48 هیآ 18 .  نارمع ،  لآ  هروس  درک :  توـالت  هجرف 
 ، همان 28 هغالبلا ،  جهن  رد   ( 54  . 2/284 جاجتحالا ؛  ( 53  . 2/278 جاجتحالا ؛  ( 52  . 2/501 نیدلا ؛ لامک   ( 51  . 2/492 نیدلا ؛ لامک 

هتخاس ام  يارب  مدرم  میتسه و  نامراگدرورپ  هدـش  هتخاس  ام  انامه  سپ  ینعی :  انل .  عیانـص  دـعب  ساـنلا  اـنبر و  عیانـص  اـّناف  هدـمآ :  نینچ 
 . 1/258 نیدلا ؛ لامک   ( 58  . 1/179 یفاک ؛ لوصا   ( 57  . 1/179 یفاک ؛ لوصا   ( 56  . 1/254 نیدلا ؛ لامک   ( 55 مجرتم )  دناهدش ( . 

نبا ۀبیغلا ؛  ( 62  . 4/121 ینارحب ؛ مشاه  دّیس  ناهرب ؛ ریسفت   ( 61 هیآ 23 .  يروش ؛ هروس   ( 60  . 141 ینامعن ؛ بنیزیبا  نبا  ۀبیغلا ؛  ( 59
 ( 66  . 409 / 1 یفاـک ؛ لوصا   ( 65 يدنوار .  هَّللاۀبه  نب  دیعـس  جـئارخلا ؛  ( 64  . 144 / 1 یفاـک ؛ لوصا   ( 63  . 149 ینامعن ؛ بنیزیبا 

؛ یفاک لوصا   ( 70  . 389 / 1 یفاک ؛ لوصا   ( 69  . 11  / 36 راونالا ،  راـحب   ( 68  . 200 / 1 یفاـک ؛ لوصا   ( 67  . 408 / 1 یفاک ؛ لوصا 
راحب 18 ؛  / 1 یـسوط ؛ هفئاطلا  خیـش  یلاما ؛  ( 73  . 1/258 قودص ؛ خیـش  نیدـلا ؛ لامک   ( 72 هیآ 24 .  مـیهاربا ،  هروـس   ( 71  . 1/390
لوصا  ( 76  . 1/270 نیدلا ؛ لامک  1/187 و  یفاک ؛ لوصا  311 و  رثالا ؛ ۀیافک   ( 75 هیآ 6 .  بازحأ ؛ هروـس   ( 74  . 39  / 37 راونالا ، 
لوصا  ( 81  . 2/507 یفاک ؛ لوصا   ( 80  . 35 یفاک ؛ هضور   ( 79  . 1/405 یفاک ؛ لوصا   ( 78 هیآ 7 .  ءایبنا ؛ هروس   ( 77  . 1/187 یفاک ؛

 . 2/323 جاجتحالا ؛  ( 85  . 1/407 یفاک ؛ لوصا   ( 84 هیآ 60 .  نمحرلا ؛ هروـس   ( 83  . 167 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 82  . 172  / 2 یفاک ؛
 ( 90 هیآ 18 .  ءابس ؛ هروس   ( 89  . 345  / 52 راونالا ،  راحب   ( 88  . 52/338 راونالاراحب ؛  ( 87  . 292 يرون ؛ ثدحم  يوأملا ،  ۀـنج   ( 86
 ( 95  . 1/252 نیدلا ؛ لامک   ( 94  . 52/345 راونالاراحب ؛  ( 93  . 52/379 راونالاراحب ؛  ( 92 هیآ 38 .  حـتف ؛ هروس   ( 91  . 175 ۀّجحملا ؛
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 ( 99  . 1/80 جاجتحالا ؛  ( 98  . 52/338 راونالاراحب ؛  ( 97  . 52/376 راونالاراحب ؛  ( 96  . 2/267 عیارشلا ؛ للع  52/314 و  راونالاراحب ؛
؛ راونالاراحب  ( 103  . 7/174 یفاـک ،  عورف   ( 102  . 647  / 2 نیدلا ؛ لامک   ( 101  . 721 یمقلا ؛ ریسفت   ( 100 هیآ 18 .  قراـط .  هروس 
 ( 108  . 2/283 جاجتحالا ،   ( 107  . 52/351 راونالاراحب ؛  ( 106  . 497 یمقلا ،  ریسفت   ( 105 هیآ 62 .  لـمن ،  هروس   ( 104  . 52/325
 / 1 یفاکلا ،   ( 112  . 647  / 2 نیدلا ؛ لامک   ( 111  . 115  / 51 راونالا ؛ راحب   ( 110  . 284 جاجتحالا ،   ( 109  . 1/332 نیدلا ،  لامک 
 ( 117  . 289  / 2 جاجتحالا ،   ( 116  . 256 تاجردلا ،  رئاصب   ( 115  . 278  / 2 جاجتحالا ،   ( 114  . 84  / 51 راونالاراحب ،   ( 113  . 334
 . هیآ 25 هبوت ،  هروـس   ( 120 هیآ 39 .  سی ،  هروـس   ( 119  . 455  / 4 ناهربلا ،  هیآ 26 ؛ هیـشاغ ،  هروس   ( 118  . 274  / 7 راونالاراحب ، 

ربمایپ نادناخ  هب  نادنمتدارا  هاگترایز  روباشین  رهش  رد  نانچمه  دنمتداعس  يوناب  نیا  ربق  هک  تسا  ینتفگ   . 73  / 48 راونالاراحب ،   ( 121
 . 30  / 51 راونالاراحب ،   ( 123  . 509 عوبسالا ،  لامج   ( 122 مجرتم . )  تسا ( .  فورعم  هطیطـشیبیب  مان  هب  و  تسا ،  اهنآ  نایعیـش  و 

راونالاراحب  ( 128  . 173 ینامعن ،  تبیغ   ( 127  . 173 ینامعن ،  تبیغ   ( 126  . 121 ینامعن ،  تبیغ   ( 125  . 122 ینامعن ،  تبیغ   ( 124
زا هدمآ :   ( 233  - 232  / 2 لِمآلا (  ُلَمَا  رد  هکنانچ  یناـمعن ،  رفعج  نب  میهاربا  نب  دـمحم   ( 130  . 233 دیحوتلا ،   ( 129  . 352  / 52 ، 

اجنآ رد  هتفر و  ماش  هب  اجنآ  زا  هدرک و  ترجه  دادغب  هب  تسام .  باحصا  ثیدحلاریثک  هدیقعلا و  حیحص  فیرش و  ردقلا و  میظع  خویش 
رکذ نـینچ  ار  وا  لاـح  حرـش   ( ، 297 یـشاّجنلا ،  لاـجر  یـشاجن (  و   ( ، 162 یّلحلا ،  هماّلعلا  لاـجر  یلح (  هماـّلع  تسا .  هتفاـی  تاـفو 

و ماهدید ،  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  نآرق  ریسفت  شتافیلأت  زا  تسا و  ینیلک  نادرگاش  زا  وا  هتفگ :  قوف  نایب  زا  سپ  یـشاجن  دناهدرک . 
 . 218 ینامعن ؛ ۀبیغلا ،   ( 132  . 125 ینامعن ،  تبیغ   ( 131 فلؤم . )  تسا ( .  یعماج  بوخ و  فیلأت  ماهدید ،  زین  ار  وا  تبیغ »  باتک « 

خیش داشرا  زا  لقن  هب  یـسلجم  هماّلع  موحرم  هک  تایاور  زا  يرایـسب  زین  تیاور و  نیا  هک  تسا  ینتفگ   . 339  / 52 راونالا ،  راحب   ( 133
 / 1 جاجتحالا ،   ( 135  . 633  / 2 یفاک ،   ( 134 مجرتم . )  تسا ( .  هداد  تبـسن  یملید  داشرا  هب  ار  اـهنآ  فلؤم  موحرم  هدروآ ،  دـیفم 
 . 35  / 51 راونالا ،  راحب   ( 139  . 354  / 2 ناهربلا ،   ( 138  . 354  / 2 ناهربلا ،  ریـسفت   ( 137 هیآ 87 .  رجح ،  هروـس   ( [ . 136  . 225

مالسلا هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  هکنانچ   ( 142 هیآ 22 .  رمز ،  هروس   ( 141  . 354  / 1 ناهربلا ،   ( 140
نآ رد  اههظعوم  ماکحا و  رابخا و  اههصق و  زا  یضعب  هک  هدش  هدیمان  یناثم  تهج  نیدب  هتفگ :  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  و  هدش ،  تیاور 

لیلج دّیس   ( 143 فلؤم )  تسین ( .  هدـننک  هتـسخ  دوشیم و  رارکت  نآ  توالت  زین  هدـیدرگ و  رکذ  فلتخم  ياههنوگ  هب  هدـش و  رارکت 
هدـش رکذ  ـالاب  رد  هک  یثیدـح  هراـبرد  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما  زا  هدروآ :   ، 223 مارملا ،  ۀـیاغ  باـتک  رد  ینارحب  مشاـه  دـّیس 

ناشمئاق يدهم  اهنآ  نیمهن  مالسلا ،  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  هناگ  هن  ناماما  نیسح و  نسح و  نم و  دومرف :  دننایک ؟  ترتع  هک  دندیـسرپ 
 . 338  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 147  . 181 راونألا ،  ةآرم   ( 146  . 517 مارملا ؛ ۀیاغ   ( 145  . 524 مارملا ؛ ۀیاغ   ( 144 فلؤم . )  تسا ( . . . 
 / 2 یشایعلا ،  ریسفت   ( 151 هیآ 33 .  ءارسا ،  هروس   ( 150  . 231  / 52 راونالا ،  راحب   ( 149  . 235  - 234  / 3 نیرحبلا ،  عـمجم   ( 148

راحب  ( 156  . 194 مارملاۀیاغ ،   ( 155  . 534  / 1 یفاک ،   ( 154  . 160 عیارـشلا ،  للع   ( 153  . 255  / 8 یفاـک ،  هضور   ( 152  . 290
مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  يامیس  مان :  هب  مجرتم  نیمه  ملق  هب  باتک  نیا   ( 158  . 313  / 52 راونالا ،  راحب   ( 157  . 308  / 52 راونالا ، 
ۀجحملا  ( 162 هیآ 30 .  کلم ،  هروس   ( 161  . 127 هجحملا ،   ( 160 هیآ 33 .  ءارسا ،  هروس   ( 159 تسا .  هدش  رشتنم  اهراب  نآرق ،  رد 

443  / 1 یفاک ،   ( 166  . 257  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 165  . 286  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 164  . 287  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 163  . 229  - 228 ، 
 ( 171  . 80  / 54 راونالا ،  راحب   ( 170  . 95  / 51 راونالا ،  راحب   ( 169  . 91  / 51 راونالا ،  راحب   ( 168  . 35  / 51 راونالا ،  راحب   ( 167 . 
 ، راونالاراحب  ( 175  . 333  / 95 راونالاراحب ،   ( 174 هیآ 10 .  تافاص ،  هروس   ( 173  . 3  / 52 راونالاراحب ،   ( 172  . 765 یلولا ،  ةرصبت 
زا بقل  ود  دیرـش  دیرط و   ( 179  . 57  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 178  . 201  / 8 یفاک ،   ( 177 هیآ 39 .  لاـفنا ،  هروس   ( 176  . 361  / 52

امهیلع یلع  نب  نیـسح  ثیدح -  نیا  رد  ردـپ -  زا  روظنم  و  رُوتْوَم ،  روط  نیمه  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  ام  يالوم  باقلا 
هک تسا  رکذ  ناـیاش   . 432  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 180 يوسوملا . )  دـمحم  هجرف ( .  هَّللالجع  نامز  ماما  ناردـپ  ماـمت  اـی  تسا  مالـسلا 
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ربق هک  تسا  مالـسلا  اـمهیلع  يداـه  ماـما  دـنزرف  دّـمحم  دّیـس  رفعجوبا  باـنج  راوگرزب  هدازماـما  هجرف ،  هَّللا  لّـجع  ترـضح  نآ  يومع 
 . هیآ 28 حـتفلا ،  هروس   ( 182  . 327  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 181 مجرتم . )  تسا ( .  ماع  ّصاخ و  هاـگترایز  هرماـس  یکیدزن  رد  شفیرش 
 ( 188 ۀّجحملا 50 .   ( 187 هیآ 83 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 186  . 87 ۀّجحملا ؛  ( 185 هیآ 33 .  هبوت ،  هروس   ( 184  . 86 ۀجحملا ،   ( 183
 . 164  / 1 ناهربلا ،   ( 192  . 162  / 1 ناهربلا ،   ( 191  . 162  / 1 ناهربلا ،   ( 190  . 163  / 1 ناهربلا ،   ( 189 هیآ 149 .  هرقب ،  هروس 
 ( 197  . 330  / 52 راونالاراحب ،   ( 196  . 7  / 53 راونالا ،  راـحب   ( 195 هیآ 74 .  رمز ،  هروـس   ( 194  . 328  / 52 راونـالاراحب ،   ( 193

رگا هک  يروط  هب  هداد  صاصتخا  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهیگژیو  زا  یکی  نیا  هک  نادـب   ( 198  . 383  / 2 نیدلا ،  لامک 
ینعم رد  دـنمجرا  نیرـصاعم  زا  یـضعب  دـنادرگیم .  لماک  ار  وا  ملح  عمج و  ار  وا  لقع  دـنوادخ  دراذـگب ،  نمؤم  رـس  رب  ار  دوخ  تسد 

و دنک .  كرد  ار  ینطاب  روما  ات  دوش  عمج  وا  رد  لقع  نایرکـشل  هکنیا  هب  ددرگیمرب ،  هیلقع  هوق  هب  لقع  عمج  دـناهتفگ :  نینچ  ثیدـح 
 . 67  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 199 فلؤم )  تسا ( .  يدام  یگدنز  شاعم و  روما  هب  ندیـشخب  مظن  ریبدت و  هوق  لامک  هب  طوبرم  ملح ؛ لامک 
هیآ هدئام ،  هروس   ( 203  . 125 ینامعن ،  تبیغ  و   ، 352  / 52 راونالاراحب ،   ( 202  . 80  / 1 لوقعلا ،  ةآرم   ( 201  . 25  / 1 یفاک ،   ( 200

 . 329  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 207  . 363  / 52 راونالاراحب ،   ( 206  . 363  / 52 راونالاراحب ،   ( 205  . 362  / 52 راونالاراحب ،   ( 204  . 33
 . هیآ 17 دیدح ،  هروس   ( 211  . 12  / 2 هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال   ( 210  . 440  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 209  . 15  / 53 راونالاراحب ،   ( 208

هروس  ( 216  . 222 ۀّجحملا ،   ( 215  . 174  / 7 یفاک ،  رد  ثیدح  لصا   ( 214  . 222 ۀّجحملا ،   ( 213  . 668  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 212
 / 52 راونالاراحب ،   ( 220  . 671  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 219  . 671  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 218  . 279  / 2 یفاک ،   ( 217 هیآ 57 .  بازحا ، 
 . 338  / 52 راونالاراحب ،   ( 223  . 76 هیآ 75 -  رجح ،  هروـس   . 339  / 52 راونالاراحب ،   ( 222  . 355  / 52 راونالاراحب ،   ( 221  . 389

رـصع ماما  مایق  هوجو  زا  یکی  ترـضح  نآ ،  ریغ  ریـشمش و  اـب  جورخ  زا  تسا  معا  روهظ  نوچ   ( 225  . 338  / 52 راونـالاراحب ،   ( 224
دـیامنیم و جورخ  ریـشمش  اب  روهظ  ماگنه  راچان  هب  سفن  ظفح  يارب  و  ندـش ،  هتـشک  زا  زیهرپ  يارب  هک  دومرف  ناـیب  ار  هجرف  هَّللالـجع 

ۀیافک  ( 227  . 39  / 51 راونالاراحب ،   ( 226 فلؤم . )  تسا ( .  اناد  لاعتم  دنوادخ  دنناسریم ،  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  نانمـشد ،  هنرگ 
 . 337  / 1 یفاک ،   ( 231  . 337  / 1 یفاک ،   ( 230  . 276  - 275  / 3 ۀّمغلا ،  فشک   ( 229 هیآ 4 .  ملق ،  هروـس   ( 228  . 520 بلاطلا ، 

هروس  ( 236  . 326  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 235  . 322  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 234  . 339  / 1 یفاک ،   ( 233  . 187  / 53 راونالاراحب ،   ( 232
 . 148 هّجحملا ،   ( 240 هیآ 55 .  رون ،  هروس   ( 239  . 346  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 238  . 328  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 237 هیآ 21 .  ءارعش ، 

راحب  ( 245  . 83  / 51 راونـالاراحب ،   ( 244  . 81  / 51 راونـالاراحب ،   ( 243  . 301 قباس ،  كردـم   ( 242  . 292 رثالا ،  ۀـیافک   ( 241
موحرم نایب  هیجوت و  هّتبلا  همتخی . »  مئاقلا  الا و  ّرس  نم  ام  هحتفا و  انا  ّالا و  ملع  نم  ام  لیمک  ای  تسا « :  نینچ  ترابع   ، 269  / 77 راونالا ؛

 ، تسا هلمج  ینعم  هـب  اـجنیا -  رد  فرح -   ( 247  . 281  / 1 نیدـلا ،  لامک   ( 246 مجرتـم . )  تسا ( .  قداـص  زین  ضرف  نیا  رب  ّفلؤم 
فورح و  دـناهتفگ ، )  فرح  راـهچ  یـس و  هک (  هدـش  فورح  هب  ریبـعت  مالـسلا  مهیلع  هـمئا  زا  زین  هماـقا  ناذا و  لوـصف  هراـبرد  هکناـنچ 
ٌدَّمَُحم مود :  ًایقاب .  َُهل  َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  ّاِلا  َهِلا  ال  لوا :  تسا :  نینچ  هدش ،  نایب  یفاک -  تیاور  هب  ثیدح -  نیا  رد  هک  ياهناگراهچ 

 ( يوسوملا دمحم  ٍبَبَِسب ( .  ِهَّللا  َنِم  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  ِهَّللاِلوُسَر ،  ْنِم  ُنَْحن  َو  اّنِم  اُنتَعیش  مراهچ :  ِْتیَْبلا .  ُلْهَا  ُنَْحن  موس :  ًاِصلُْخم .  ِهَّللا  ُلوُسَر 
ياعد هک  تسا  حضاو   ( 252  . 403  / 1 یفاک ،   ( 251  . 403  / 1 یفاک ،   ( 250  . 324  / 2 جاجتحا ،   ( 249  . 483  / 1 یفاک ،   ( 248 . 

نیا رب  فقوتم  ماما  هیحان  زا  تایانع  ریاس  هک  اریز  تسا ،  وا  تاـیانع  نیرتاـبیز  تاـضافا و  نیرتلماـک  زا  نمؤم  ّقح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
341  / 4 بوشآرهش ؛ نبا  بقانم ؛ زا   98  / 49 راونالاراحب ،   ( 253 يوسوملا )  دمحم  دیامنیم ( .  دنمتداعس  ار  صخـش  هک  تسا  تیانع 
 / 2 نیدلا ،  لامک   . 200  / 1 یفاک ،   ( 257  . 277  / 2 جاجتحا ،   ( 256  . 260 تاجردلا ؛ رئاصب   ( 255  . 452 راونالا ،  قراشم   ( 254 . 
 . 366  / 42 راونالاراحب ،   ( 261  . 366  / 42 راونالاراحب ،   ( 260  . 342  / 52 راونالاراحب ،   ( 259  . 337  / 52 راونالاراحب ،   ( 258  . 678
 . 292 رثالا ،  ۀیافک   ( 266  . 274 مارملا ،  ۀیاغ   ( 265  . 274 مارملا ،  ۀیاغ   ( 264  . 205  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 263  . 67 جیارخلا ،   ( 262
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 ، قودص یلاما  و   . 207  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 270  . 257 مارملا ،  ۀیاغ   ( 269 هیآ 33 .  لافنا ،  هروس   ( 268  . 310 رثالا ،  ۀیافک   ( 267
نب هَّللادبع  نب  رکب  زا  ناطقلا  ایرکز  نب  ییحی  نب  دمحا  زا  ینانـسلا  دـمحا  نب  دـمحم  زا  هیوباب  نبا  تسا :  نینچ  ثیدـح  نیا  دنـس   . 112

زا یلع  نب  دمحم  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  قداص  ترضح  زا  شمعا  نارهم  نب  نامیلس  زا  هیواعموبا  زا  يدبعلارقص  نب  لضف  زا  بیبح 
 ( 273  . 330  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 272  . 316  / 52 راونالا ،  راحب   ( 271 فلؤم . )  دومرف ( .  هک  مالسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ 

227  / 8 یفاک ،  هضور   ( 274 مجرتم . )  دشابیم ( .  ریثأت  زا  يریگولج  ندنادرگزاب و  عفد :  و  تسا ،  ندنار  ندرک و  رود  ینعم  هب  َّبذ 
هیآ هط ،  هروـس   ( 278 ّهلؤملا .  تایآلا  باـب   ، 51 راونالا ،  راـحب   ( 277 هیآ 44 .  جراـعم ،  هروس   ( 276  . 319 یناـمعن ،  تبیغ   ( 275 . 

 . 280  / 52 راونالا ،  راحب   ( 282  . 61  / 51 راونالا ،  راحب   ( 281 هیآ 33 .  هبوت ،  هروـس   ( [ . 280  . 424 یمقلا ،  ریـسفت   ( 279  . 124
راحب  ( 286  . 35  - 34 دوعسلا ،  دعس   . 384  / 52 راونالا ،  راحب   ( 285  . 81  / 51 راونالا ،  راحب   ( 284  . 80  / 51 راونالا ،  راحب   ( 283

358  / 52 راونالا ،  راحب   ( 290  . 354  / 52 راونالا ،  راحب   ( 289  . 410  / 1 یفاک ،   ( 288  . 411  / 1 یفاک ،   ( 287  . 316  / 52 راونالا ، 
354 و  / 52 راونالا ،  راحب   ( 294  . 347  / 52 راونالا ،  راحب   ( 293  . 116 تارایزلا ،  لـماک   ( 292  . 173  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 291 . 
52 راونالا ،  راحب   ( 297  . 125 ینامعن ،  تبیغ  352 و   / 52 راونالا ،  راحب   ( 296  . 162 تاجردلا ،  رئاصب   ( 295  . 121 ینامعن ،  تبیغ 

 . 698 مارملا ،  ۀیاغ   ( 300  . 88  / 51 راونالا ،  راحب   ( 299  . 88  / 51 راونالا ،  راحب   ( 298  . 390 / 

ات 600 زا 301 

 « . ٍمیمَح ٍقیدَص  َو ال  َنیِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  ءارعش « :  هروس  هیآ 101  نومضم   ( 303  . 692 مارملا ،  ۀیاغ   ( 302  . 698 مارملا ،  ۀیاغ   ( 301
هیآ هرقب ،  هروس   ( 308  . 190  / 1 یفاک ،   ( 307  . 190  / 1 یفاک ،   ( 306 هیآ 41 .  ءاسن ،  هروس   ( 305  . 338  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 304

هروس  ( 313  . 310  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 312  . 148  / 51 راونالا ،  راحب   ( 311  . 191  / 1 یفاک ،   ( 310  . 190  / 1 یفاک ،   ( 309  . 143
 . ) تسا ترضح  نآ  دوجو  ضیف  هب  دسریم  ام  هب  هچ  ره  هک  دشاب  يونعم  تفایض  مه  يّدام و  تفایـض  مه  دیاش   ( 314 هیآ 35 .  رون ، 

 ( 319 هیآ 77 .  ءاسن ،  هروس   ( 318  . 343  / 1 یفاک ،   ( 317  . 112  / 2 راونالا ،  راحب   ( 316  . 335  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 315 مجرتم ) 
 ( 324 هیآ 39 .  جح ،  هروس   ( 323  . 196 ۀّجحملا ،   ( 322  . 604 یمقلا ،  ریسفت   ( 321 هیآ 41 .  يروش ،  هروس   ( 320  . 60 ۀجحملا ، 

لامک  ( 328  . 387  / 52 راونالا ،  راحب   ( 327  . 238  / 52 راونالا ،  راحب   ( 326  . 441 ناهربلا ،  ریسفت   ( 325  . 93  / 3 یمقلا ،  ریسفت 
 . 163 صاصتخالا ،  189 ؛  / 42 راونالا ،  راحب   ( 331  . 149 یسوط ،  تبیغ   ( 330  . 320  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 329  . 317  / 1 نیدلا ، 
هب ار -  ثیدح  نیا  ياههژاو  زا  یضعب  راوگرزب  فلؤم  دیوگ :  مجرتم   . 115  / 51 راونالا ،  راحب   ( 333  . 653  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 332

هدید تاحیـضوت  نآ  هناگادج  همجرت  هب  يزاین  ثیدح ،  دوخ  همجرت  رد  یناعم  نآ  ندرک  روظنم  اب  هک  هداد  حیـضوت  یـسلجم -  زا  لقن 
 ( 338  . 385  / 2 یمقلا ،  ریسفت   ( 337 هیآ 1 .  جراعم ،  هروس   ( 336 هیآ 8 .  دوه ،  هروس   ( 335  . 673  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 334 دشن . 

هروس  ( 342  . 82  / 51 راونالا ،  راحب   ( 341  . 130  / 51 راونالا ،  راحب   ( 340  . 362  / 52 راونالا ،  راحب   ( 339  . 280  / 1 نیدلا ،  لامک 
347  . 190 هجحملا ،   ( 346 هیآ 1 .  يروش ،  هروس   ( 345  . 335  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 344  . 167  / 1 ناهربلا ،   ( 343 هیآ 155 .  هرقب ، 

راحب  ( 351  . 447  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 350  . 157  / 52 راونالا ،  راحب   ( 349  . 702 مارملا ،  ۀـیاغ   ( 348  . 105  / 51 راونالا ،  راحب  ( 
 . 286  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 354  . 70 بقاثلا ،  مّجنلا   ( 353  . 81  / 86 راونالا ،  راـحب  200 و  لئاسلا ،  حـالف   ( 352  . 77  / 51 راونالا ، 
 ( 359  . 298  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 358  . 304  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 357  . 286  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 356  . 287  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 355

همالع  ( 363  . 317  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 362  . 316  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 361  . 303  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 360  . 303  / 1 نیدلا ،  لامک 
رد هکنیا  هچ  دـشاب ،  تبیغ  نامز  رد  شترـضح  لاوحا  فالتخا  هب  هراـشا  دـیاش  زور »  شـش  دـیوگیم « :  هیلع -  هَّللاناوضر  یـسلجم - 
زا ینارگید  هام  شش  زا  سپ  هاگنآ  ناکیدزن ،  زا  یصوصخم  رایسب  دارفا  رگم  دشن  علطم  شترضح  تدالو  رب  سک  چیه  زور  شش  لوط 
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قیالخ زا  يرایـسب  رب  ترـضح  رما  مالـسلا  هیلع  شراوگرزب  ردـپ  تافو  ماگنه  لاـس  زا 6  دـعب  سپـس  دـندش ،  علطم  رما  نیا  رب  صاوـخ 
رما هام  شش  زا  سپ  هاگنآ  دش ،  علطم  ناشیا  زا  رفن  کی  اهنت  زور  شـش  ات  ترـضح  تماما  زا  سپ  هکنیا  هب  تسا  هراشا  ای  دش .  راکـشآ 

ترابع نیا  هک  تسا  نیا  رتيوق  لامتحا  و  تشگ .  راکشآ  رهاظ و  صاخ  باون  ءارفس و  رما  لاس  شـش  زا  دعب  و  دیدرگ ،  رـشتنم  ناشیا 
لامک  ( 364 فلؤم . )  تسا ( . . .  ریذپءادب  هدش و  يریگهزادـنا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تبیغ  يارب  هک  تسا  یفلتخم  ياهنامز  هب  هراشا 

 ، نیدلا لامک   ( 368  . 338  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 367  . 330  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 366 هیآ 15 .  ریوکت ،  هروس   ( 365  . 323  / 1 نیدلا ، 
 . هیآ 148 هرقب ،  هروس   ( 372 هیآ 4 .  ءارعش ،  هروس   ( 371  . 359  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 370  . 342  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 369  . 339  / 2
 ( 377  . 516  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 376  . 384  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 375  . 380  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 374  . 377  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 373

تبیغ  ( 381 هیآ 140 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 380  . 284  / 2 جاجتحا ،   ( 379 هیآ 101 .  هدئام ،  هروس   ( 378  . 245  / 1 عیارشلا ،  للع 
147 عیارشلا ،  للع   ( 385 هیآ 25 .  حتف ،  هروس   ( 384  . 142  / 51 راونالا ،  راحب   ( 383 هیآ 19 .  قاقشنا ،  هروس   ( 382  . 140 ینامعن ، 

تبیغ  ( 390  . 177  / 53 راونالا ،  راحب   ( 389  . 514  / 1 یفاک ،   ( 388  . 325  / 2 جاجتحا ،   ( 387  . 113  / 51 راونالا ،  راحب   ( 386 . 
 ، یسوط خیش  تبیغ   ( 393  . 204 هّجحملا ،  و  هیآ 187 .  فارعا ،  هروس   ( 392  . 262 یسوط ،  خیش  تبیغ   ( 391  . 262 یسوط ،  خیش 

111  / 52 راونالا ،  راحب   ( 397  . 289 ینامعن ،  تبیغ   ( 396  . 262 یسوط ،  خیش  تبیغ   ( 395  . 262 یسوط ،  خیش  تبیغ   ( 394  . 262
 . 154  / 52 راونالا ،  راحب   ( 401  . 156  / 52 راونالا ،  راحب   ( 400  . 155  / 52 راونالا ،  راحب   ( 399  . 380  / 52 راونالا ،  راحب   ( 398 . 
 ( 406  . 339 نیدلا ،  لامک   ( 405  . 151  / 52 راونالا ،  راحب   ( 404  . 154  / 52 راونالا ،  راحب   ( 403  . 155  / 52 راونالا ،  راحب   ( 402

52 راونالا ،  راحب   ( 409  . 154 ۀّجحملا ،  فشک   ( 408  . 778 هدش ، -  پاچ  مارملا  ۀیاغ  اب  هک  یلولا -  ةرصبت   ( 407  . 336  / 1 یفاک ، 
 / 2 نیدلا ،  لامک   ( 413  . 303  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 412  . 333  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 411  . 217  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 410  . 151 / 
هیآ نارمع ،  لآ  هروـس   ( 416  . 96 78 ؛ هجحملا ،   ( 415 هیآ 36 .  هبوت ،  هروـس  هیآ 39 و  لافنا ،  هروس  هیآ  ود  نومـضم   ( 414  . 361

تبیغ هیآ 179 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 418  . 274  / 52 راونالا ،  راحب   ( 417  . 207  / 1 یشایع ،  ریسفت   . 222  / 52 راونالا ،  راحب   . 179
 ، راونالا راحب   ( 422 هیآ 110 .  فسوی ،  هروس   ( [ . 421  . 334  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 420  . 284  / 2 جاجتحا ،   ( 419  . 320 ینامعن ، 
 ( 426  . 114  / 2 یسوط ،  خیش  یلاما  46 ؛  / 37 راونالا ،  راحب   ( 425  . 282  / 1 نیدـلا ،  لامک   ( 424  . 201 لابقا ،   ( 423  . 76  / 51
 ، راونالا راحب   ( 430  . 695 مارملا ،  ۀیاغ   ( 429  . 693 مارملا ،  ۀیاغ   ( 428  . 290  / 52 راونالا ،  راحب   ( 427  . 206  / 1 برالا ،  یهتنم 
 ( 435  . 217 هجحملا ،   ( 434  . 320  / 52 راونالا ،  راحب   ( 433 هیآ 41 .  نمحرلا ،  هروس   ( 432  . 240  / 1 یفاک ،   ( 431  . 365  / 52

هروس  ( 439  . 60  / 51 راونالا ،  راحب   ( 438 هیآ 33 .  هبوت ،  هروس   ( 437  . 183  / 1 یشایعلا ،  ریسفت   ( 436 هیآ 83 .  نارمعلآ ،  هروس 
هروس  ( 443  . 338  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 442  . 337  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 441  . 288  / 3 ناهربلا ،  ریـسفت   ( 440 هیآ 21 .  هدـجس ، 

316  / 52 راونالا ،  راحب   ( 446  . 343  / 2 ناهربلا ،   ( 445  . 376  / 52 راونالا ،  راحب   ( 444  . 81 هیآ 80 -  هروس ص ،  هیآ 37 ؛ رجح ، 
 ( 451  . 335  / 52 راونالا ،  راحب   ( 450  . 673  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 449 هیآ 80 .  دوه ،  هروس   ( 448  . 24 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 447 . 
 ، راونالا راحب   ( 455  . 224  / 52 راونالا ،  راحب   ( 454  . 407  / 1 یفاک ،   ( 453  . 391  / 52 راونالا ،  راحب   ( 452  . 240 یفاک ،  هضور 
 . 684 هجحملا ،  فشک   ( 459  . 387  / 1 یفاک ،   ( 458 هیآ 115 .  ماعنا ،  هروس   ( [ . 457 هیآ 100 .  فسوی ،  هروس   ( 456  . 34  / 53
 ( 464  . 1/196 لاصخلا ،   ( 463 هیآ 23 .  يروش ،  هروـس   ( 462  . 390  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 461  . 320  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 460

بتک زین  اههخسن و  زا  یضعب  رد  و  دراد ،  هتکس  عرصم  نیا   ( 465 توافت .  یکدنا  اب   203 يریمحلا ،  دیسلا  ناوید  1/34 ؛ نیدلا ،  لامک 
 / 1 نیدلا ،  لامک   ( 466 مجرتم . )  بکوک (  قارشا  لدعلا  رونب  ًائیـضم  هصخـش  قرـشی  مث  ًانیح  ثکمیف  هدمآ :  تیب  نیا  ياج  هب  رگید 
 ، نیدلا لامک   ( 469  . 320  / 47 راونالا ،  راحب   ( 468  . 320  / 47 راونالا ،  راحب   ( 467  . 117  - 114 يریمحلا ،  دیسلا  ناوید  35 ؛  - 34

یگدـننار روظنم  دـیاش  هکلب  هدوب  جـیار  مه  نامز  نآ  رد  هک  اریز  تسین  نآ  لاثما  بسا و  نیز  روظنم  هک  تسا  مولعم   ( 470  . 335  / 2
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راحب  ( 473  . 525  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 472 هیآ 158 .  ماـعنا ،  هروس  زا  ساـبتقا   ( 471 مجرتم . )  ملاـعلا (  هَّللا  و  دـشاب .  ناـمز  نیا  رد 
راونالا راحب   ( 477  . 53  / 53 راونالا ،  راحب   ( 476 هیآ 82 .  لمن ،  هروس   ( 475  . 214  - 213 لاجرلا ،  دقن   ( 474  . 243  / 39 راونالا ، 

نیا لاح  ره  هب  تسین .  دوجوم  ناهرب  ریـسفت  رد  یلو  هدمآ  نیدلا  لامک  رد  هملک  نیا   ( 479 هیآ 158 .  ماعنا ،  هروس   ( 478  . 52  / 53 ، 
هدش هتفرگ  بیرغ  ینعم  هب  ریطش  زا  ای  و  تسا ،  لصتم  مه  هب  اهنآ  هلسلس  هک  یناماما  ینعی  هدش ،  هتفرگ  لاصتا  ینعم  هبرطـش  زا  ای  هملک 

هجرف یلاـعت  هَّللا  لّـجع  تّجح  ترـضح  ِرِطتنم  رما  نیا  رد  و  دـنریگب ،  ار  دوـخ  ّقـح  اـت  دنتـشادن  یناراـی  هکنیا  اـهنآ و  تبرغ  هب  هراـشا  ، 
ریسفت  ( 483 هیآ 158 .  ماعنا ،  هروس   ( 482  . 354  / 53 راونالا ،  راحب   ( 481  . 336  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 480 فلؤم . )  دنـشابیم ( . 

 ( 487 توریب . )  پاچ   ) 374  / 3 سوماق ،   ( 486  . 72  / 2 هینامعنلا ،  راونالا   ( 485 هیآ 91 .  سنوی ،  هروس   ( 484  . 564  / 1 ناهربلا ، 
 ( 491  . 447  / 6 ناـیبلا ،  عمجم   ( 490  . 447  / 6 ناـیبلا ،  عمجم   ( 489  . 447  / 6 ناـیبلا ،  عمجم   ( 488  . 110  / 2 هینامعنلا ،  راونـالا 

هروس  ( 495  . 345  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 494  . 9  / 53 راونالا ،  راحب   ( 493  . 357  / 7 ةادـهلا ،  تابثا   ( 492  . 447  / 6 نایبلا ،  عمجم 
 ( 499  . 204  / 11 راونالا ،  راحب   ( 498  . 74 رمز ،  هروس  146 ؛  / 3 ناهربلا ،  ریسفت   ( 497 هیآ 55 .  رون ،  هروس   ( 496 هیآ 30 .  هرقب ، 

51 راونالا ،  راحب   ( 503 هیآ 19 .  مور ،  هروس   ( 502  . 223  / 1 یفاک ،   ( 501 هیآ 31 .  هرقب ،  هروس   ( 500  . 320  / 101 راونالا ،  راحب 
 / 1 نیدلا ،  لامک   ( 507 هیآ 27 .  هدـئام ،  هروس   ( 506  . 308  / 18 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 505  . 308  / 18 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 504  . 54 / 

512  . 322  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 511  . 514  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 510  . 430  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 509  . 114 یفاک ،  هضور   ( 508  . 320
دش دهاوخن  اپرب  تمایق  دومرف :  هک  تسا  يورم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  راونالا  راحب  رد   ( 513 هیآ 26 .  حون ،  هروس  ( 
زا هکنآ  ره  دبای و  تاجن  دـنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  دـهد ،  هزاجا  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  دزیخاپب ،  ام  زا  مئاق  هکنیا  رگم 
وا هک  دشاب  نادنبخی  فرب و  يور  رب  دنچ  ره  دییایب  وا  يوس  هب  هک  ار ،  ادخ  ار  ادخ  ادـخ ،  ناگدـنب  يا  ددرگ .  كاله  دـیوج  فلخت  وا 

519  / 6 نایبلا ،  عمجم   ( 516  . 7  / 53 راونالا ،  راحب   ( 515  . 385  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 514 فلؤم . )  تسا ( .  نم  هفیلخ  ادخ و  هفیلخ 
 ( 521  . 68  / 51 راونالا ،  راحب   ( 520  . 428  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 519 هیآ 13 .  صصق ،  هروس   ( 518  . 51  / 2 یمقلا ،  ریسفت   ( 517 . 
 . هیآ 75 فارعا ،  هروس   ( 524 هیآ 41 و 42 .  تایراذ ،  هروس   ( 523  . 135  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 522 هیآ 41 و 42 .  تایراذ ،  هروس 
 ( 529  . 19  / 12 راونالا ،  راحب   ( 528  . 136  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 527 هیآ 76 .  فارعا ،  هروس   ( 526 هیآ 75 .  فارعا ،  هروس   ( 525

راحب  ( 533  . 142  / 1 نیدـلا ،  لامک   ( 532 هیآ 94 .  فسوی ،  هروـس   ( 531 هیآ 48 .  میرم ،  هروـس   ( 530  . 27  / 51 راونالا ،  راـحب 
 . 338  / 52 راونالا ،  راحب   ( 536  . 153  / 1 ناهربلا ،   ( 535 هیآ 127 .  هرقب ،  هروس   ( 534  . 128 ینامعن ،  تبیغ  355 و   / 52 راونالا ، 
زا دـسرپیم ،  دوخ  تافو  خـیرات  زا  اهنت  ردـق -  تلالج  همه  اب  هیولوق -  نبا  ارچ  هک  تسه  لاؤس  نیا  ياـج  باب 13 .  جـئارخلا ،   ( 537
 . هیآ 83 سی ،  هروـس   ( 539 هیآ 69 .  ءاـیبنا ،  هروس   ( 538 مجرتم )  میناهاوخ ( .  ار  مومع  تالکـشم  ّلح  ماما و  ِجَرَف  دـنوادخ  هاـگرد 
 / 52 راونالا ،  راحب   ( 543 هیآ 101 .  تافاص ،  هروس   ( 542  . 205  / 4 یفاک ،  154 و  ناهربلا 1 /   ( 541 هیآ 27 .  جـح ،  هروس   ( 540
 . هیآ 71 و 72 دوه ،  هروس   ( 547 هیآ 102 .  تافاص ،  هروس   ( 546  . 6  / 53 راونالا ،  راحب   ( 545  . 55  / 52 راونالا ،  راحب   ( 544  . 16
 ، راونالا راحب   ( 552 هیآ 84 .  فسوی ،  هروس   ( 551  . 431  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 550 هیآ 81 .  دوه ،  هروس   ( 549  . 72 جئارخ ،   ( 548
 / 52 راونالا ،  راحب   ( 556  . 329  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 555 هیآ 88 .  فسوی ،  هروس   ( 554 هیآ 87 .  فسوی ،  هروس   ( 553  . 320  / 101
 . 138  / 47 راونالا ،  راحب   ( 560  . 327  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 559  . 329  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 558 هیآ 33 .  فسوی ،  هروس   ( 557  . 280

ریسفت  ( 565  . 84 بقاثلا ،  مجن   ( 564  . 391  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 563  . 390  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 562  . 357  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 561
كریقف کبابب ،  کنیکـسم  کئانفب ،  كدیبع  تسا :  نینچ  نیدـلا  لامک  رد  اعد   ( 567 هیآ 67 .  فهک ،  هروس   ( 566  . 404 یمقلا ، 

 ، يرکسعلا ریسفت   ( 569  . 9  / 52 راونالا ،  راحب  470 و   / 2 نیدلا ،  لامک   ( 568 فلؤم . )  كاوس ( .  هیلع  ردقی  الام  کلئـسا  کبابب ، 
نآ يرْمَع  و  تسا ،  ترـضح  نآ  هب  یـسأت  دوشیم  لصاح  اعد  هلیـسو  هب  هک  یکین  راثآ  زا  هکنیا  نایب  رد   ( 570  . 19 دیدج ،  پاچ  5 ؛
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ققحت ياهداد  نم  هب  هک  ياهدـعو  ایادـخ  ینَتْدَـعَو ،  ام  یل  ْزِْجنأ  َّمهَّللا  درکیم :  اعد  نینچ  هک  دوب  هدـید  مارحلا  هَّللا  تیب  رانک  ار  باـنج 
 : دومرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  تفگ :  هک  هرارز  نب  دـیبع  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دـییأت  رد  و  شخب . 
 ( 571 فلؤم . )  دـننیبیمن ( .  ار  وا  اهنآ  یلو  دـنیبیم  ار  نانآ  و  دوشیم ،  رـضاح  جـح ]  ] مسوم هب  وا  سپ  دـنباییمن ،  ار  ناشماما  مدرم 
 ( 573 فلؤم . )  ملاعلا ( .  هَّللا  و  هدوب ،  عَسَیلأ  درک ،  شاهدـنز  سایلا  ياـعد  هب  دـنوادخ  هکنآ  دـناهتفگ :  و   ( 572  . 781 یلولا ،  ةرصبت 

جاجح هار  دجن  رد  یکرهـش  دناهتفگ :  ماش و  هار  رد  تسا  یلزنم  دنیوگ  دیف :   ( 575  . 33  / 4 ناهربلا ،   ( 574  . 90  / 53 راونالا ،  راحب 
تسا ثیدح  رد   ( 577  . 68  / 52 راونالا ،  راحب   ( 576 فلؤم . )  تسا ( .  هدروآ  نیرحبلا  عمجم  فـلؤم  ار  لوـق  ود  نیا  تسا ،  یقارع 

ردنکسا زا  ریغ  نیا  هک  دیآیم  رب  رابخا  زا  هتفگ :  هللا  همحر  یسلجم  و  هدوب ،  اشایع  شمان  هک  تسا  رگید  ثیدح  رد  شایع و  شمان  هک 
نیدلا لامک   ( 579  . 198  / 12 راونالا ،  راحب   ( 578 فلؤم . )  تسا ( .  هدوب  حون  زا  دـعب  ناهاشداپ  نیلوا  میهاربا و  نامز  رد  وا  تسا و 

 . 183  / 12 راونالا ،  راـحب   ( 582  . 408 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 581  . 194 صاصتخالا ،  182 و   / 12 راونالا ،  راـحب   ( 580  . 394  / 2 ، 
 ( 587 هیآ 86 .  دوه ،  هروس   ( 586  . 380  / 12 راونالا ،  راحب   ( 585  . 319  / 52 راونالا ،  راحب   ( 584  . 385  / 12 راونالا ،  راحب   ( 583
 ( 591 هیآ 142 .  فارعا ،  هروـس   ( [ . 590  . 340 نیدلا 1 /  لامک   ( 589 هیآ 189 .  ءارعـش ،  هروس   ( 588  . 331  / 1 نیدـلا ،  لامک 
 ( 595 هیآ 141 .  نارمعلآ ،  هروـس   ( 594 هیآ 21 .  صـصق ،  هروس   ( 593  . 27  / 51 راونالا ،  راـحب   ( 592 هیآ 144 .  فارعا ،  هروس 
 . 257 و 258  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 598  . 117  / 51 راونالا ،  راـحب   ( 597  . 114  / 51 راونالا ،  راـحب   ( 596  . 327  / 1 نیدلا ،  لامک 

 . 303  / 2 دیدج ،  پاچ   229 بصانلا ،  مازلا   ( 600 مجرتم )  ایند ( .  هن  تسا  نید  رما  رد  اجنیا  رد  ناما ،  تکاله و  زا  روظنم   ( 599

ات 900 زا 601 

راحب  ( 604  . 205  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 603  . 215  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 602  . 303  / 2 دـیدج ،  پاچ   229 بصاـنلا ،  مازلا   ( 601
 ، نایبلا عمجم   ( 608 هیآ 110 .  دوه ،  هروس   ( 607  . 185  - 184 ۀجحملا ،   ( 606  . 117  / 1 نایبلا ،  عمجم   ( 605  . 205  / 52 راونالا ، 
 . 332  / 52 راونالا ،  راحب   ( 612 هیآ 249 .  هرقب ،  هروس   ( 611  . 287 یفاک ،  هضور   ( 610 هیآ 110 .  دوه ،  هروـس   ( 609  . 198  / 5

راحب  ( 617  . 60  / 13 راونالا ،  راحب   ( 616  . 231  / 1 یفاک ،   ( 615  . 318  / 52 راونالا ،  راحب   ( 614  . 673  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 613
هیآ 81 صصق ،  هروس   ( 620  . 328  / 52 راونالا ،  راحب   ( 619 هیآ 21 .  ارعش ،  هروس   ( 618  . 238 ینامعن ،  تبیغ  351 و   / 52 راونالا ، 

یفاک  ( 624  . 670  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 623  . 238 ینامعن ،  تبیغ  351 و   / 52 راونالا ،  راحب   ( 622 هیآ 108 .  فارعا ،  هروس   ( 621 . 
 . 368  / 13 راونالا ،  راحب   ( 628  . 377  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 627  . 354  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 626  . 110 جیارخ ،   ( 625  . 231  / 1 ، 

هروس  ( 633  . 198 یفاک ،  هضور   ( 632 هیآ 243 .  هرقب ،  هروس   ( 631  . 390  / 52 راونالا ،  راحب   ( 630  . 240 یفاـک ،  هضور   ( 629
 ( 637  . 337  / 52 راونالا ،  راحب   ( 636 هیآ 51 .  سی ،  هروس  247 و  یفاک ،  هضور   ( 635  . 50 یفاک ،  هضور   ( 634 هیآ 38 .  لحن ، 
 ، یمق ریسفت   ( 641 هیآ 17 .  قراط ،  هروس   ( 640  . 64  / 53 راونالا ،  راحب   ( 639 هیآ 2 .  رجح ،  هروس   ( 638  . 47  / 52 راونالا ،  راحب 

لامک  ( 646 هیآ 10 .  ءابس ،  هروس   ( 645  . 81 نیمالا ،  دلبلا   ( 644 هیآ 62 .  لمن ،  هروس   ( 643 هیآ 17 .  هروس ص ،   ( 642  . 416  / 2
هیآ لمن ،  هروس   ( 650 هیآ 35 .  هروس ص ،   ( 649  . 156  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 648  . 326  / 52 راونالا ،  راحب   ( 647  . 672  / 2 نیدلا ، 

 . 347  / 12 راونالا ،  راحب   ( 654  . 447  / 14 راونالا ،  راـحب   ( 653  . 671  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 652 هیآ 36 .  هروـس ص ،   ( 651  . 17
 / 1 نیدلا ،  لامک   ( 659 هیآ 84 .  ءایبنا ،  هروس   ( 658  . 70 جیارخ ،   ( 657 هیآ 42 .  هروس ص ،   ( 656 هیآ 44 .  هروـس ص ،   ( 655
 / 2 نیدلا ،  لامک   ( 663  . 428  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 662  . 187  / 14 راونالا ،  راـحب   ( 661  . 320  / 101 راونالا ،  راـحب   ( 660  . 327
 ( 667  . 430  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 666  . 430  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 665  . 428  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 664 هیآ 5 .  صـصق ،  هروس   . 425
 ( 671 هیآ 49 .  نارمعلآ ،  هروـس   ( 670 هیآ 110 .  هدـئام ،  هروس   ( 669 هیآ 49 .  نارمعلآ ،  هروـس   ( 668 هیآ 157 .  ءاـسن ،  هروس 
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راحب  ( 676  . 443  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 675  . 92 جیارخ ،   ( 674 هیآ 24 .  میهاربا ،  هروـس   ( 673  . 92 جیارخ ،   ( 672  . 92 جیارخ ، 
 ( 680  . 372  / 3 بوشآرهش ،  نبا  بقانم   ( 679  . 223  / 46 راونالا ،  راحب   ( 678  . 81  / 86 راونالا ،  راحب   ( 677  . 62  / 46 راونالا ، 
ار بش  یکیراـت  دوشیم ،  راکـشآ  زور  ناطلـس  یتـقو  هک  تسا  نآ  هدـش  ریبـعت  زور »  هب «  ترـضح  نآ  زا  هکنیا  هتکن  دـیاش  میوگیم : 

زوریپ نآ  رب  هتخاـس و  روهقم  ار  لـطاب  تلود  دوش ،  رهاـظ  نوچ  هک  تسا  روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  دـیامنیم .  بولغم  روهقم و 
مامت دـنک  روهظ  یتقو  مالـسلا  هیلع  مئاق  نینچمه  دوشیم ،  نشور  دیـشروخ  رون  هب  یناـهج  دـسریم  ارف  زور  هک  یماـگنه  زین  و  ددرگ . 

اب زین  و  هدـمآ -  ثیدـح  رد  هکنانچ  دـنوش -  زاینیب  هام  دیـشروخ و  رون  زا  مدرم  هک  يروط  هب  ددرگ  نشور  ترـضح  نآ  رون  هب  ناـهج 
دیـشروخ رون  زا  دوخ  دادعتـسا  تیفرظ و  رادـقم  هب  مادـک  ره  دـندرگیم و  دـنمرهب  هریغ  ناویح و  ناسنا و  زا  تاقولخم  همه  زور  ندـمآ 

ردق هب  کی  ره  دنربیم و  هرهب  ترضح  نآ  رون  زا  تاقولخم  مامت  دیامنیم ،  روهظ  هک  یماگنه  مه  مالسلا  هیلع  مئاق  دننکیم .  هدافتـسا 
 . 425  / 2 یمقلا ،  ریـسفت   ( 682 هیآ 2 .  لـیل ،  هروس   ( 681 فلؤم . )  دننکیم ( .  هدافتـسا  شـسدقا  دوجو  زا  دوخ  دادعتـسا  تیفرظ و 

راحب  ( 685 تسا .  هدش  رـشتنم  اهراب  مجرتم  نیمه  ملق  هب  نآرق ،  رد  يدهم  ترـضح  يامیـس   ( 684  . 308  / 50 راونالا ،  راـحب   ( 683
ثیدح نیا   . 238  / 52 راونالا ،  راحب   ( 688 هیآ 33 .  نارمعلآ ،  هروس   ( 687  . 245  / 44 راونالا ،  راحب   ( 686  . 238  / 52 راونالا ، 

 . هدرک لـقن  یناـمعن  میهاربا  نب  دـمحم  هبیغلا  باـتک  زا  ۀـجحملا  باـتک  رد  ینارحب  دیـس  هلمج  زا  هدـش ،  تیاور  يددـعتم  ياـهباتک  رد 
زا شردـپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  زا  هلمج  زا  هدروآ  ار  ثیدـح  نیا  يددـعتم  ياهدنـس  هب  زین  یناـمعن 
 . مالـسلا امهیلع  رقاب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  مجنپ  ماما  زا  یفعج  دـیزی  نب  رباج  زا  مادـقملایبا  نب  ورمع  زا  بوبحم  نب  نسح 

املع ماـمت  و  درادـن ،  ناـیب  هب  يزاـین  ناـشیراوگرزب  تلـالج و  بوـبحم ،  نب  نسح  میهاربا و  نب  یلع  بوـقعی و  نب  دـمحم  میوـگیم : 
لیلج و نایوار  زا  هک  تسا  نآ  قح  زین  دیزی  نب  رباج  مادقملایبا و  نب  ورمع  مشاه و  نب  میهاربا  اّما  و  دنراد ،  فارتعا  ار  ناشیا  تلیـضف 
 ( فلؤم دوش (  هعجارم  يرون  نیسح  ازریم  جاح  ینابر  ملاع  فیلأت  لئاسملا  طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  باتک  هب  دنتسه ،  دامتعا  دروم 
هیآ نارمعلآ ،  هروس   ( 692  . 336  / 52 راونالا ،  راحب   ( 691  . 262  / 6 تاجردلا ،  رئاصب   ( 690  . 390  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 689 . 

 ( 696  . 365  / 52 راونالا ،  راحب   ( 695  . 352  / 52 راونالا ،  راحب   ( 694 هیآ 39 .  لافنا  هروس  و   . 345  / 52 راونالا ،  راحب   ( 693  . 83
 . 35  / 94 راونالا ،  راحب   ( 699 هیآ 24 .  هّقاح ،  هروس  و   . 86  / 53 راونالا ،  راحب   ( 698 هیآ 130 .  ءاسن ،  هروس   ( 697  . 138 جیارخ ، 
 / 2 نیدلا ،  لامک   ( 703  . 653  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 702 ملهچ .  تیاکح  275 ؛ يوأملا ؛ ۀّنج   ( 701  . 175  / 52 راونالا ؛ راحب   ( 700
 . 268  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 707  . 672  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 706  . 671  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 705  . 654  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 704  . 654
 . هیآ 200 نارمعلآ ،  هروس   ( 711  . 176  / 53 راونالا ،  راحب   ( 710  . 360  / 52 راونالا ،  راحب   ( 709  . 367  / 52 راونالا ،  راحب   ( 708

716  . 357  / 7 ةادهلا ،  تابثا   ( 715  . 320  / 101 راونالا ،  راحب   ( 714  . 335  / 1 ناهربلا ،  ریسفت   ( 713  . 132 ینامعن ،  ۀبیغلا ،   ( 712
 ، قراط هروس   ( 720  . 333  / 1 یفاک ،   ( 719  . 79  / 3 هعیشلا ،  لئاسو   ( 718  . 181  / 53 راونالا ،  راحب   ( 717  . 296 ینامعن ،  ۀبیغلا  ( 
 ( 725 هیآ 4 .  مور ،  هروس   ( 724  . 52 راونالا ،  راحب   ( 723  . 85  / 53 راونالا ،  راحب   ( 722  . 416  / 2 یمقلا ،  ریسفت   ( 721 هیآ 17 . 
 . هیآ 16 حون ،  هروس   ( 729  . 7 تاوعدلا ،  جهم   ( 728 هیآ 16 .  رون ،  هروس   ( 727  . 337  / 52 راونالا ،  راحب   ( 726  . 172 ۀجحملا ، 
 ( 734  . 24  / 8 راونالا ،  راحب   ( 733  . 10  / 15 راونالا ،  راحب   ( 732  . 11  / 15 راونالا ،  راحب   ( 731 هیآ 1 و 2 .  سمش ،  هروس   ( 730

195  / 1 یفاک ،   ( 738 هیآ 157 .  فارعا ،  هروس   ( 737  . 194  / 1 یفاک ،   ( 736 هیآ 8 .  نباغت ،  هروس   ( 735  . 302  / 1 نیدلا ،  لامک 
 ، راونالا راحب   ( 743  . 195  / 1 یفاک ،   ( 742 هیآ 35 .  رون ،  هروس   ( 741  . 195  / 1 یفاک ،   ( 740 هیآ 28 .  دـیدح ،  هروس   ( 739 . 
هیآ رون ،  هروس  لیذ   ، 136  / 3 ناهربلا ،  ریسفت   ( 746  . 62  / 86 راونالا ،  راحب   ( 745  . 215  / 102 راونالا ،  راحب   ( 744  . 227  / 102

 ، مارملا ۀیاغ   ( 748 مجرتم . )  دشابیم ( .  تسیود  ر )  ددع (  و  شـش ؛ و )  ددـع (  و  هاجنپ ؛ ن )  ددـع (  دـجبا ؛ باسح  رد   ( 747  . 35
ضایر  ( 752 توریب . )  پاــچ   ) 16 قـالخالا ،  مراـکم   ( 751  . 224  / 1 ناـیبلا ،  عـمجم   ( 750  . 189 مارملا ،  ۀــیاغ   ( 749  . 194
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 » ربخ نیا  رد  هدش و  هدـیمان  سودرف »  لوا «  ربخ  رد  اذـل  دـشاب ،  هتـشاد  مان  ود  تشهب  نیا  هک  دراد  لامتحا   ( 753  . 70  / 6 نیکلاسلا ، 
 / 2 نیدلا ،  لامک   ( 756 هیآ 143 .  هرقب ،  هروس   ( 755  . 22  / 10 راونالا ،  راحب   ( 754 فلؤم . )  ملاعلا (  وه  یلاعت  هَّللا  و  ندع »  تشهب 

ترـضح نآ  تدالو  هک  اریز  درادن ،  یتافانم  دش  دلوتم  بش  رد  ترـضح  نآ  دـیوگیم  هک  يرگید  تیاور  اب  تیاور  نیا   ( 757  . 433
 ( 758 فلؤم . )  تسا ( .  هدیدرگ  دلوتم  بش  مییوگب  دوشیم  مه  هدش و  دـلوتم  زور  رد  تفگ  ناوتیم  مه  اذـل  هدوب ،  مدهدـیپس  ماگنه 
 ، نیدلا لامک   ( 762  . 194  / 1 یفاک ،   ( 761  . 356  / 7 ةادهلا ،  تابثا   ( 760  . 434  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 759  . 434  / 2 نیدلا ،  لامک 

767 هیآ 69 .  رمز ،  هروس   ( 766  . 309 يوأملا ،  ۀنج   ( 765  . 73  / 52 راونالا ،  راحب   ( 764  . 70  / 52 راونالا ،  راحب   ( 763  . 253  / 1
دیدح هروس   ( 771  . 71  / 51 راونالا ،  راحب   ( 770  . 330  / 52 راونالا ،  راحب   ( 769  . 184 هّجحملا ،   ( 768  . 253  / 2 یمقلا ،  ریسفت  ( 

 . 502  / 4 ناهربلا ،  ریسفت   ( 775 هیآ 8 .  رثاـکت ،  هروس   ( 774  . 289  / 4 ناهربلا ،  ریسفت   ( 773  . 195  / 1 یفاک ،   ( 772 هیآ 12 .  ، 
 ( 780 هیآ 46 .  فارعا ،  هروس   ( 779  . 258 مارملا ،  ۀیاغ   ( 778  . 503  / 4 ناهربلا ،  ریـسفت   ( 777  . 503  / 4 ناهربلا ،  ریـسفت   ( 776

راونالا راحب   ( 784  . 311  / 1 یمقلا ،  ریسفت   ( 783 هیآ 26 .  سنوی ،  هروس   ( 782  . 694 یمقلا ،  ریسفت   ( 781 هیآ 46 .  فارعا ،  هروس 
 / 3 ناهربلا ،  ریسفت   ( 788  . 272  / 7 راونالا ،  راحب   ( 787  . 261  / 7 راونالا ،  راحب   ( 786 هیآ 70 .  ناـقرف ،  هروس   ( 785  . 259  / 7 ، 

راحب  ( 793  . 75 یفاک ،  هضور   ( 792  . 266  / 7 راونالا ،  راحب   ( 791 هیآ 21 .  دعر ،  هروس   ( 790 هیآ 18 .  دعر  هروس   ( 789  . 175
 ، رابخالا یلائل   ( 797  . 261  / 5 رابخالا ،  یلائل   ( 796  . 56  / 5 یفاک ،  عورف   ( 795  . 34  / 53 راونالا ،  راحب   ( 794  . 83  / 51 راونالا ، 
 . 284  / 2 جاجتحا ،   ( 801  . 58  / 5 یفاک ،   ( 800  . 58  / 5 یفاک ،   ( 799  . 143 ۀّجحملا ،  هیآ 41 ؛ جح ،  هروس   ( [ . 798  . 261  / 5

راحب  ( 806  . 652  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 805  . 650  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 804  . 119  / 52 راونالا ،  راحب   ( 803  . 164  / 2 یفاک ،   ( 802
ینامعن هبیغلا   ( 809  . 223  / 52 راونالا ،  راحب   ( 808 هیآ 148 .  هرقب ،  هروس   ( 807 هیآ 179 .  نارمعلآ ،  هروس  و   ، 222  / 52 راونالا ، 

279 ینامعن ،  هبیغلا   ( 813  . 264 ینامعن ،  هبیغلا   ( 812 هیآ 2 .  رمق ،  هروس  ینامعن ،  هبیغلا   ( 811 هیآ 5 .  ءارعش ،  هروس   ( 810  . 253 ، 
جورخ زا  شیپ  ادن  نیا  هک  دوشیم  مولعم  هدمآ  ینامعن  تبیغ  رد  زین  نآ  هک  يرگید  تیاور  زا  میوگیم :   . 148 ینامعن ،  هبیغلا   ( 814 . 

لحن هروس  و   . 671  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 817  . 274  / 52 راونالا ،  راحب   ( 816  . 280 ینامعن ،  هبیغلا   ( 815 فلؤم . )  تسا ( .  ینایفس 
 . 81  / 51 راونالا ،  راحب   ( 821  . 267 یناـمعن ،  هبیغلا   ( 820  . 263 یناـمعن ،  هبیغلا   ( 819  . 290  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 818 هیآ 1 .  ، 
 ( 826  . 306  / 52 راونالا ،  راحب   ( 825  . 268  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 824  . 181 ینامعن ،  هبیغلا   ( 823  . 378  / 52 راونالا ،  راحب   ( 822

راونالا راحب   ( 830  . 361  / 52 راونالا ،  راحب   ( 829  . 315 ینامعن ،  هبیغلا   ( 828  . 313 ینامعن ،  هبیغلا   ( 827  . 340  / 52 راونالا ،  راحب 
رفک و ياهانب  مده  رد  شخب  نیمه  رخآ  رد  زین  يرگید  ربخ   . 13  / 53 راونالا ،  راحب   ( 832  . 7  / 53 راونالا ،  راحب   ( 831  . 374  / 52 ، 

هروس  ( 836  . 279  / 2 جاجتحا ،   ( 835  . 92  / 51 راونالا ،  راحب   ( 834  . 34  / 53 راونالا ،  راحب   ( 833 فلؤم . )  دمآ ( .  دهاوخ  قافن 
 / 2 یفاک ،   ( 841  . 46  / 2 یفاک ،   ( 840  . 353  / 2 یفاک ،   ( 839  . 352  / 2 یفاک ،   ( 838  . 351  / 2 یفاک ،   ( 837 هیآ 63 .  سنوی ، 

ًابلاغ هک  اریز   ( 846  . 140 عیارشلا ،  للع   ( 845 هیآ 24 .  هبوت ،  هروس   ( 844  . 127  / 2 یفاک ،   ( 843  . 125  / 2 یفاک ،   ( 842  . 43
نامزلا بحاص  ترضح  ام  يالوم  دوجو  یلو  دوریم ،  نیب  زا  زین  ّتبحم  هک  تسا  نتفر  نیب  زا  لاوز و  ضرعم  رد  نیتسخن  ببـس  ود  نآ 

هبیغ  ( 847 فلؤم . )  تسا ( .  رادـیاپ  ترـضح  نآ  دوجو  هب  نمؤم  تّذـل  و  تسا ،  دوـجوم  هتـسویپ  شدوـجو  عفاـنم  هیلع  هَّللا  تاوـلص 
 / 52 راونالا ،  راحب   ( 851  . 338  / 52 راونالا ،  راحب   ( 850 هیآ 6 .  ءارسا ،  هروس   ( 849  . 34  / 53 راونالا ،  راحب   ( 848  . 214 ینامعن ، 
 » و دناهدیزگ ،  تنوکس  یبرع  دالب  رد  هک  دنـشاب  ییاهبرع  ریغ  یلاوم »  زا «  روظنم  دیاش   ( 853  . 332  / 52 راونالا ،  راحب   ( 852  . 332

تاملک یـضعب  ینعم  دشابیم ،  تسا  یهالم  بارـش و  اهنآ  رد  هک  نایمجع  ياههناخ  راومه و  نیمز  يراصن و  دـبعم  هد و  مان  هرکـسد » 
 . 20  / 2 راونالا ،  راـحب   ( 855  . 333  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 854 مجرتم . )  ملاـعلا ( .  هَّللا  و  تسین ،  مولعم  لیـصفت  روط  هب  ثیدـح  نیا 

راحب  ( 859  . 328  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 858  . 218  / 3 ناـیبلا ،  عمجم   ( 857  . 71  / 4 یلائللا ،  یلاوع  44 ؛  / 2 راونالا ،  راـحب   ( 856
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راحب 284 و   / 2 جاجتحا ،  485 و   / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 862  . 470  / 2 یفاک ،   ( 861  . 469  / 2 یفاک ،   ( 860  . 131  / 52 راونالا ، 
هیآ 101 هدئام ،  هروس   ( 865  . 284  / 2 جاجتحا ،  485 و   / 2 نیدلا ،  لامک   ( 864  . 512  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 863  . 181  / 53 راونالا ، 

رثاکت هروس   ( 869  . 217  / 1 یفاک ،   ( 868 هیآ 28 .  میهاربا ،  هروس   ( 867  . 92  / 52 راونالا ،  راحب  485 و   / 2 نیدلا ،  لامک   ( 866 . 
هیآ نامقل ،  هروس   ( 873  . 535  / 10 نایبلا ،  عمجم   ( 872  . 851  / 2 ةرهاّظلا ،  تایآلا  لیوأت   ( 871  . 259 مارملا ،  ۀیاغ   ( 870 هیآ 8 .  ، 

878 هیآ 114 .  لحن ،  هروس   ( 877 هیآ 172 .  هرقب ،  هروس   ( 876 هیآ 7 .  میهاربا ،  هروس   ( 875 هیآ 152 .  هرقب ،  هروس   ( [ . 874  . 20
ةآرم  ( 883  . 96  / 2 یفاک ،   ( 882  . 95  / 2 یفاک ،   ( 881  . 94  / 2 یفاک ،   ( 880  . 94  / 2 یفاک ،   ( 879 هیآ 17 .  توبکنع ،  هروس  ( 

ترضح نآ  هک  تسا ،  تائیس  وحم  يارب  تاعاط  رد  نتخادنا  تّقشم  هب  ار  دوخ  هک  هدرک  روصت  هشیاع  ایوگ   ( 884  . 157  / 8 لوقعلا ، 
تدابع هکلب  دشابیم ،  يونعم و . . .  يدام و  ياهتمعن  رکـش  تاجرد و  عفر  يارب  هکلب  تسین  رـصحنم  تهج  نیا  رد  هک  دندومرف  خساپ 

ةآرم هب  نیبلاـط  دـناهتفگ ،  يرایـسب  بلاـطم  ثیدـح  نیا  هیجوت  رد  هک :  تسا  ینتفگ  تسا .  روـما  نیرتشخبتّذـل  زا  تعاـط  لـها  دزن 
یلاما  ( 887  . 537  / 11 هعیشلا ،  لئاسو   ( 886 تایآ 15 و 16 و 17 .  أبس ،  هروس   ( 885 مجرتم . )  دـنیامن ( .  هعجارم  هریغ  لوقعلا و 

 . 467  / 10 هعیشلا ،  لئاسو   ( 889 هیآ 190 .  نارمعلآ ،  هروس   ( 888 توریب . -  پاچ  نوسمخلا -  عساـتلا و  سلجملا   304 قودص ، 
ياهیآ تمسق  نیا  و   . 644  / 2 یفاک ،   ( 893  . 644  / 2 یفاک ،   ( 892 هیآ 14 .  تارجح ،  هروس   ( 891 هیآ 106 .  لحن ،  هروس   ( 890

 ( 894 یْبلَق . »  َِّنئَمطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْملَوَا  َلاق  یتْوَملا  ِییُْحت  َْفیَک  ِینِرَا  ِّبَر  َلاق  هیآ 260 « :  هرقب ،  هروس  دیجم ،  نآرق  زا  تسا 
راحب  ( 898  . 251  / 2 رابخالا ،  یلاـئل   ( 897  . 278  / 44 راونالا ،  راـحب   ( 896  . 175  / 2 یفاـک ،   ( 895  . 539  / 12 لوـقعلا ،  ةآرم 

 . هیآ 45 توبکنع ،  هروس   ( 900  . 352  / 2 یفاک ،   ( 899  . 59  / 70 راونالا ، 

ات 1200 زا 901 

 ( 905  . 192  / 82 راونالا ،  راحب   ( 904  . 285  / 8 نایبلا ،  عمجم   ( 903  . 81  / 3 هعیشلا ،  لئاسو   ( 902  . 285  / 8 نایبلا ،  عمجم   ( 901
 ، یفاک  ( 908  . 384  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 907 هیآ 106 .  لحن ،  هروس   ( 906 توریب . -  پاچ  ح 1 -  سلجم 15 ،   ، 59 قودص ،  یلاما 
 ( 913  . 169  / 2 یفاک ،   ( 912  . 226  / 74 راونالا ،  راحب   ( 911  . 267  / 2 جاجتحا ،   ( 910  . 65  / 67 راونالا ،  راحب   ( 909  . 170  / 2
 ، یمقلا ریسفت   ( 917 هیآ 86 .  ءاسن ،  هروس   ( 916  . 302 تاوعدلا ،  جهم   ( 915 هیآ 9 .  رجح ،  هروس   ( 914  . 238  / 74 راونالا ،  راحب 
 . 331 داقتعالا ،  دیرجت  حرش   ( 919 مالسلا .  هیلع  يداهلا  دمحم  نب  یلع  مامالا  تازجعم  یف  رشع  يداح  باب  جئارخ ،   ( 918  . 145  / 1
أبس هروس   ( 924 هیآ 28 .  ءایبنا ،  هروس   ( 923 هیآ 109 .  هط ،  هروس   ( 922 هیآ 87 .  میرم ،  هروس   ( 921 هیآ 255 .  هرقب ،  هروس   ( 920

 . 34  / 8 راونالا ،  راحب   ( 928  . 34  / 8 راونالا ،  راحب   ( 927  . 34  / 8 راونالا ،  راـحب   ( 926  . 34  / 8 راونالا ،  راـحب   ( 925 هیآ 23 .  ، 
42  / 8 راونالا ،  راحب  و  هیآ 100 .  ارعش ،  هروس   ( 932  . 183  / 1 لاصخ ،   ( 931  . 183 نساحم ،   ( 930  . 37  / 8 راونالا ،  راحب   ( 929

راحب  ( 937  . 41  / 8 راونالا ،  راحب   ( 936 هیآ 38 .  أـبن ،  هروس   ( 935  . 43  / 8 راونالا ،  راـحب   ( 934 هیآ 255 .  هرقب ،  هروـس   ( 933 . 
هیآ ءایبنا ،  هروس   ( 941  . 27  / 101 راونالا ،  راحب   ( 940  . 59  / 8 راونالا ،  راحب   ( 939  . 59  / 8 راونالا ،  راحب   ( 938  . 36  / 8 راونالا ، 

ریسفت  ( 946 هیآ 87 .  میرم ،  هروس   ( 945  . 42  / 8 راونالا ،  راحب   ( 944  . 41  / 8 راونالا ،  راحب   ( 943  . 57  / 3 ناهربلا ،   ( 942  . 28
 ، راونالا راحب   ( 950  . 47  / 8 راونالا ،  راحب   ( 949  . 42  / 8 راونالا ،  راحب   ( 948 هیآ 56 .  ناخد ،  هروس   ( 947  . 361  / 3 نیلقثلا ،  رون 

 « . ٍمیمَح ٍقیدَص  َو ال  َنیِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  هیآ 100 « :  ءارعش ،  هروس   . 56  / 8 راونالا ،  راحب   ( 952  . 52  / 8 راونالا ،  راحب   ( 951  . 59  / 8
راحب  ( 957 هیآ 48 .  رثدـم ،  هروس   ( 956 هیآ 270 .  هرقب ،  هروـس   ( 955 هیآ 18 .  رفاـغ ،  هروس   ( 954  . 39  / 8 راونالا ،  راـحب   ( 953

هیآ 23 أبس ،  هروس   ( 961 هیآ 49 .  نمؤم ،  هروس   ( 960 هیآ 162 .  هرقب ،  هروس   ( 959  . 55  / 8 راونالا ،  راحب   ( 958  . 55  / 8 راونالا ، 
ءایبنا هروس   ( 966 هیآ 26 .  مجن ،  هروس   ( 965 هیآ 38 .  أبن ،  هروس   ( 964 هیآ 3 .  سنوی ،  هروس   ( 963 هیآ 255 .  هرقب ،  هروس   ( 962 . 
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هب هدننک  اعد  يراگتـسر  هجو  مود  یـس و  تمرکم  رد   ( 969  . 41  / 8 راونالا ،  راـحب   ( 968  . 44  / 8 راونالا ،  راـحب   ( 967 هیآ 27 .  ، 
ِفارْعَْالا یَلَع  َو  هفیرش « :  هیآ  ریسفت  رد  هکنیا  لصاح  دمآ .  دهاوخ  يرگید  لالدتسا  هجو و  هب  شناردپ  تعافش  ترضح و  نآ  تعافش 
ناشیارب دنـسانشیم و  ار  دوخ  نارای  نانآ  و  دنـشابیم .  مالـسلا  مهیلع  ناماما  لاـجر ؛ زا  دارم  هک  هدـمآ  ْمُهامیـِسب ، »  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاـجِر 

اعد هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  همدقم  ود  نیا  زا  تسا ،  ماما  ندرک  يرای  ماسقا  زا  اعد  هکنیا  تابثا  ثحب و  همیمـض  هب  دننکیم .  تعافش 
 . ) یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  دومن .  دهاوخ  تعافش  زین  هدننک  اعد  يارب  سپ  دنکیم .  تعافش  دوخ  رصان  يارب  ماما  تسا و  ماما  رـصان  هدننک ، 

یلاما  ( 974  . 544  / 1 یهتنملا ،   ( 973  . 49  / 8 راونالا ،  راحب   ( 972  . 544  / 1 یهتنملا ،   ( 971  . 196  / 1 لاصخلا ،   ( 970 فلؤم . ) 
یمقلا ریسفت   ( 977  . 189  / 3 نایبلا ،  عمجم   ( 976 هیآ 35 .  هدئام ،  هروس   ( 975 توریب . -  پاچ   - 310 نوتسلا ،  سلجملا  قودص ، 

 . ياعد 47 هّیداّجس ،  هفیحـص   ( 981  . 331 راونـالا ،  ةآرم   ( 980  . 331 راونـالا ،  ةآرم   ( 979  . 469  / 1 ناهربلا ،   ( 978  . 168  / 1 ، 
 / 4 ناهربلا ،   ( 986 هیآ 10 .  هعمج ،  هروس   ( 985 هیآ 59 .  ءاسن ،  هروس   ( 984  . 58 راونالا ،  ةآرم   ( 983  . 180 ینامعن ،  تبیغ   ( 982

991  . 494  / 2 یفاک ،   ( 990  . 440  / 10 نایبلا ،  عمجم   ( 989 ات 33 .  تایآ 26  سبع ،  هروس   ( 988 هیآ 5 .  جح ،  هروس   ( 987  . 335
 . هیآ 28 يروش ،  هروس   ( 995  . 509  / 2 یفاک ،   ( 994 هیآ 98 .  لحن ،  هروس   ( 993 هیآ 6 .  هدئام ،  هروس   ( 992  . 487  / 2 یفاک ،  ( 

هروس  ( [ . 1000  . 88  / 12 لوقعلا ،  ةآرم   ( 999  . 87  / 12 لوقعلا ،  ةآرم   ( 998  . 200  / 2 یفاک ،   ( 997  . 507  / 2 یفاک ،   ( 996
ۀیاغ هیآ 23 .  يروش ،  هروـس   ( 1003  . 345  / 3 راحبلا ،  ۀنیفس  كردتـسم   ( 1002 هیآ 35 .  ارعـش ،  هروس   ( 1001 هیآ 23 .  يروش ، 

 . 14 باب 6 ،  یناثلا ،  دـصقملا  ص 309 .  مارملا ،  ۀـیاغ  124 ؛  / 4 ناهربلا ؛  ( 1004  . 11 باب 6 ،  یناثلا ،  دـصقملا  ص 309 .  مارملا ، 
رد ح 9 .  باب 5 ،  یناثلا ،  دصقملا  ص 306 .  مارملا ،  ۀیاغ   ( 1007 هیآ 6 .  بازحا ،  هروـس   ( 1006 هیآ 23 .  يروش ،  هروـس   ( 1005
هَّللا و  دشاب .  باّبَخ  ناسح ،  ياج  هب  نآ  حیحص  دیاش  یلو  دشابیم ،  ترالا »  نب  ناسح  میدروآ « :  هک  وحن  نیمه  هب  مارملا  ۀیاغ  هخسن 

یلاما  ( 1011  . 23 تایآ 22 ،  يروش ،  هروس   ( 1010 هیآ 51 .  دوه ،  هروس   ( 1009 هیآ 29 .  دوه ،  هروس   ( 1008 فلؤم . )  ملاعلا ( . 
ۀیاغ  ( 1013 ح 1 .  باب 5 ،  یناثلا ،  دـصقملا  ص 306 ،  مارملا ،  ۀـیاغ   ( 1012 توریب . -  پاـچ  ص 424 -  سلجم 79 ،  قودـص ، 

4 هعیشلا ،  لئاسو   ( 1016  . 507  / 2 یفاک ،   ( 1015  . 602 یمقلا ،  ریسفت   ( 1014 ح 10 .  باب 5 ،  یناثلا ،  دصقملا  ص 307 ،  مارملا ، 
یلا بوسنملا  ریسفتلا   ( 1019 ح 13 .   ، 1148  / 4 هعیشلا ،  لئاسو   ( 1018 ح 11 .   ، 1147  / 4 هعیشلا ،  لئاسو   ( 1017 ح 7 .   ، 1146 / 
یلص مرکا  ربمایپ  زاجعا  هب  دوهی و  داهنشیپ  هب  رسای  راّمع  هک  یگرزب  گنس  هرخـص = (  تیاکح  و   ، 518 مالسلا ،  هیلع  يرکسعلا  مامالا 

 . 77  / 86 راونالا ،  راحب   ( 1020 مجرتم . )  تسا ( .  هدمآ  نآ  رد  لیصفت  هب  دز )  نیمز  رب  مکحم  تشادرب و  ار  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
راحب  ( 1023 104 و 105 .   / 2 هینامعنلا ،  راونا  489 و  داعملا ،  داز  و   . 61  / 86 راونالا ،  راحب   ( 1022  . 284 قالخالا ،  مراکم   ( 1021

 ( 1026 129 و 130 .   / 52 راونالا ،  راـحب   ( 1025  . 132  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 1024  . 84 تاجردـلا ،  رئاصب  و   . 123  / 52 راونالا ، 
 ( 1030 هیآ 30 .  فهک ،  هروس   ( 1029 هیآ 36 و 37 .  جراعم ،  هروس   ( 1028 هیآ 40 .  هبوت ،  هروس   ( 1027 هیآ 285 .  هرقب ،  هروس 
 / 2 جاجتحا ،   ( 1034 هیآ 27 .  هبوت ،  هروس   ( 1033 هیآ 26 .  حتف ،  هروس   ( 1032 هیآ 9 .  رجح ،  هروس   ( 1031 هیآ 4 .  میهاربا ،  هروس 
 ، رطاف هروس  هیآ 164 ؛ ماعنا ،  هروس   ( 1037 هیآ 82 .  فهک ،  هروس   ( 1036  . 131  / 52 راونالا ،  راحب   ( 1035 326 و 327 و 328 . 
 / 1 جاجتحا ،  و  هیآ 39 .  دعر ،  هروس   ( 1040  . 147  / 1 یفاک ،   ( 1039  . 334 قودص ،  دیحوت  و   . 148  / 1 یفاک ،   ( 1038 هیآ 18 . 
 . 477 بقاـثلا ،  مجنلا   ( 1044  . 162 یناـمعن ،  تبیغ   ( 1043  . 217  / 2 یـشایعلا ،   ( 1042 ص 155 .  دانـسالا ،  برق   ( 1041  . 384
 ( 1049  . 161 یناـمعن ،  تبیغ   ( 1048  . 161 یناـمعن ،  تبیغ   ( 1047 هیآ 2 .  ماـعنا ،  هروس   ( 1046  . 161 یناـمعن ،  تبیغ   ( 1045
 ( 1053  . 25  / 52 راونالا ،  راحب   ( 1052  . 215  / 52 راونالا ،  راحب   ( 1051  . 182  / 52 راونالا ،  راحب   ( 1050  . 652  / 2 نیدلا ،  لامک 
 ( 1057 لافنا .  هروس  همیرک 42  هیآ  نومضم   ( 1056  . 90 ینامعن ،  تبیغ   ( 1055  . 340  / 1 یفاک ،   ( 1054  . 25  / 52 راونالا ،  راحب 
 ، ءارسا هروس   ( 1061 هیآ 40 .  هرقب ،  هروس   ( 1060  . 263 یسوط ،  تبیغ   ( 1059  . 147 ینامعن ،  تبیغ   ( 1058 هیآ 55 .  رون ،  هروس 
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هیآ 87 میرم ،  هروس   ( 1065  . 221  / 1 یفاک ،   ( 1064 هیآ 25 .  دعر ،  هروس   ( 1063 تایآ 19 و 20 .  دعر ،  هروس   ( 1062 هیآ 34 . 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا   16 رابخالا ،  عماـج  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  دـّیؤم  و   ( 1067 هیآ 34 .  ءارـسا ،  هروس   ( 1066 . 
تباث تایاور  هب  هک  تسا  ینتفگ  دشابیم .  شنادنزرف  رب  ردـپ  قح  نوچمه  نیملـسم  رب  بلاطیبا  نب  یلع  قح  دومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو 

دش تباث  ام  رب  یقح  اهنآ  زا  یکی  يارب  رگا  ینعی  تسا ،  يراج  ناماما  همه  يارب  دشاب  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  يارب  هچنآ  هک  هدش 
 - تایاور زا  یکی  ربانب  نیلقث -  ثیدـح  ترابع   ( 1069  . 129  / 102 راونالا ،  راـحب   ( 1068 فلؤم . )  تسا ( .  تباـث  اـهنآ  همه  يارب 

ضوحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  َْنل  َو  ًاَدبَا  يدَْعب  اوُّلِضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسمت  نا  ام  یترتِع  هَّللا و  َباتک  نیلقثلا  ُمُکیف  ُكِرات  ّینِا  تسا « :  نینچ 
باتک دش :  دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  هاگ  چیه  دییوج  کسمت  ود  ره  هب  رگا  هک  میوگیم  كرت  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  ءیـش  ود  نم  ، 

هماع و ياملع  بلغا  ار  ثیدح  نیا  دندرگزاب .  نم  رب  رثوک )  ضوح (  رانک  هکنیا  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  ود  نیا  ار و  مترتع  ادـخ و 
 ، تارف ریسفت   ( 1070 مجرتم . )  دوش ( .  هعجارم  ثیدح  مهم  عماوج  هب  بلطم  لیـصفت  يارب  دناهدرک  تیاور  فلتخم  راصعا  رد  هصاخ 

تاداقتعا  ( 1074  . 78  / 2 جاـجتحا ،   ( 1073  . 441  / 1 یفاـک ،   ( 1072 راونـالا 85 .  ةآرم  108 و  رابخالا ،  یناـعم   ( 1071  . 147
هروس  ( 1078 هیآ 91 .  ماعنا  هروس   ( 1077  . 180  / 2 یفاک ،   ( 1076  . 112 راونالا ،  قراشم   ( 1075 ص 105 .  باب 11 ،  قودص ، 

 . هیآ 26 دـعر ،  هروس   ( 1082  . 193 راونالا ،  قراـشم   ( 1081  . 401  / 1 یفاک ،   ( 1080  . 182  / 2 یفاک ،   ( 1079 هیآ 7 .  رـشح ، 
راّمع نب  ۀیواعم  زا  حیحصلاک  نسح  دنس  هب  هلضف  ملعلا و  ۀفـص  باب   33  / 1 یفاـک ،  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  ار  ثیدـح  نیا   ( 1083
رـشن مدرم  نیب  دنکیم ،  لقن  تیاور  رایـسب  امـش  زا  يدرم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ 

تـسین وا  نوـچمه  تیاور  رد  هک  امـش  نایعیـش  زا  يدـباع  و  دزاـسیم ،  راوتـسا  ناتنایعیـش  ياـهلد  ناـنآ و  ياـهلد  رد  ار  نآ  دـهدیم و 
هب زین  و  تسا .  رتهب  دباع  رازه  زا  دزاسیم  راوتسا  ار  ام  نایعیش  ياهلد  هک  ام  ثیدح  هدننک  تیاور  رایسب  درف  دومرف :  دنرتهب ؟  کیمادک 
 . تسا رتهب  دباع  رازه  داتفه  زا  دوش  هدافتسا  وا  ملع  زا  هک  یملاع  دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یحیحـص  دنس 

دابع املع و  تاجرد  بتارم و  فالتخا  رابتعا  هب  يرترب  رد  فالتخا  دـیاش  و  ح 8 . -  هلضف ،  ملعلا و  ۀفص  باب   33  / 1 یفاک ،  لوصا  - 
يوار و نیب  تبـسن  قباس  ثیدح  رد  هک  یتروص  رد  هدش  نایب  دـباع  ملاع و  نیب  تبـسن  ثیدـح  نیا  رد  هکنیا  ینعم  نیا  دـیؤم  و  دـشاب ، 

 . ) دشابن ملاع  هکنآ  زا  تسا  رتهب  دنک  لمع  دوخ  ملع  هب  دشاب و  مه  ملاع  ثیدح  يوار  رگا  هک  دیآیم  تسد  هب  اهنیا  زا  هک  تسا  دـباع 
 / 3 ناهربلا ،   ( 1087 هیآ 27 .  نمحر ،  هروـس   ( 1086  . 278  / 2 جاجتحا ،   ( 1085 اههمان .  شخب  هغالبلا ،  جـهن   ( 1084 فلؤم . ) 
 ( 1092  . 331  / 6 راونالا ،  راحب   ( 1091 هیآ 88 .  صصق ،  هروس   ( 1090  . 152 دیحوتلا ،   ( 1089  . 240  / 3 ناهربلا ،   ( 1088  . 240

هروس  ( 1095 هیآ 58 .  ءاـسن ،  هروس   ( 1094 ضیف . )  ص 742  هبطخ 228 ،  هبطخ 184 ( .  هغالبلا  جـهن   ( 1093  . 97  / 2 جاجتحا ، 
لصف جیارخ ،   ( 1099 ص 194 .  یفاک ج 1 ،   ( 1098 هیآ 74 .  هرقب ،  هروـس   ( 1097 هیآ 2 .  لاـفنا ،  هروس   ( 1096 هیآ 27 .  لافنا ، 

 ( 1103  . 150  / 2 یفاک ،   ( 1102  . 150  / 2 یفاک ،   ( 1101  . 284 قالخالا ،  مراکم   ( 1100 مالسلا .  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  مالعا 
 ( 1107 152 ح 16 .   / 2 یفاک ،   ( 1106 152 ح 14 .   / 2 یفاک ،   ( 1105 152 ح 13 .   / 2 یفاک ،   ( 1104 152 ح 12 .   / 2 یفاک ، 
 / 2 یفاک ،  و  هیآ 1 ،  ءاسن ،  هروس   ( 1110 156 ح 28 .   / 2 یفاک ،   ( 1109 هیآ 21 .  دـعر ،  هروس   ( 1108 155 ح 21 .   / 2 یفاک ، 
هیآ هدئام ،  هروس   ( 1113  . 239  / 46 راونالا ،  راحب   ( 1112 ص 113 .  مالسلا ،  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت   ( 1111 ح 26 .   ، 156

1118 هیآ 62 .  هروس ص ،   ( 1117  . 257  / 45 راونالا ،  راحب   ( 1116 هیآ 7 .  دمحم ،  هروس   ( 1115 هیآ 40 .  جح ،  هروس   ( 1114  . 2
هروس  ( 1122 هیآ 2 .  هرقب ،  هروس   ( 1121 هیآ 44 .  تلصف ،  هروس   ( 1120 هیآ 34 .  نیففطم ،  هروس   ( 1119 هیآ 63 .  هروس ص ،  ( 

 ، نایبلا عمجم   ( 1126  . 231  / 1 یمق ،  ریسفت   ( 1125 هیآ 46 .  فارعا ،  هروس   ( 1124 هیآ 20 .  سنوی ،  هروس   ( 1123 هیآ 2 .  هرقب ، 
1131 هیآ 62 .  هرقب ،  هروس   ( 1130  . 423  / 4 نایبلا ،  عمجم   ( 1129  . 18  / 2 ناهربلا ،   ( 1128  . 18  / 2 ناهربلا ،   ( 1127  . 423  / 4

ةآرم  ( 1135 هیآ 82 .  هرقب ،  هروس   ( 1134  . 353  / 2 یشایع ،  ریسفت   ( 1133 هیآ 110 .  فهک ،  هروـس   ( 1132  . 436  / 1 یفاک ،  ( 
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لآ هروس   ( 1139  . 268  / 2 یشایع ،  ریـسفت   ( 1138 هیآ 90 .  لـحن ،  هروس   ( 1137 هیآ 112 .  هرقب ،  هروـس   ( 1136  . 208 راونالا ، 
 ، یفاک  ( 1143 هیآ 13 .  فاقحا ،  هروس   ( 1142  . 357  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 1141 هیآ 62 .  سنوی ،  هروس   ( 1140 هیآ 169 .  نارمع ، 

1147  . 173  / 6 راونالا ،  راحب  128 ؛  / 3 یفاکلا ،   ( 1146  . 231  / 1 یمق ،  ریسفت   ( 1145 هیآ 46 .  فارعا ،  هروس   ( 1144  . 220  / 1
یهتنم ریبک و  لاجر  رد  هکنانچ  دنکیم -  تیاور  ناورم  نب  رامع  زا  هک  تسا  نانس  نب  دمحا  نب  دمحم  اجنیا ،  رد  نانـس  نبا  زا  روظنم  ( 

دوش و دامتعا  نانس  نب  دمحم  تیاور  هب  هک  تسا  نآ  نیققحم -  زا  ياهدع  زا  يوریپ  هب  يوقا -  میوگیم :  تسا -  هدش  حیرـصت  لاقملا 
تـسا راطع  هب  فورعم  نامه  ییحی  نب  دمحم  و  دناهتفگ .  نارگید  سوواط و  نب  یلع  لجا  دیـس  هکنانچ  تسا  نانیمطا  قوثو و  دروم  وا 
هکنانچ اهنآ -  یگمه  تسا و  نابوث  ینب  هتسباو )  یلوم = (  ناورم  نب  رامع  دشابیم و  یمق  يرعشا  یـسیع  نبا  نامه  دمحم  نب  دمحا  و 

هیآ لافنا ،  هروس   ( 1150  . 191  / 2 یفاک ،   ( 1149  . 128  / 3 یفاک ،  عورف   ( 1148 فلؤم . )  دنتـسه ( .  هقث  دناهتفگ -  لاجر  ياملع 
2 یفاک ،   ( 1154 سلجم 54 .   ، 274  / 1 قودص ،  یلاما   ( 1153  . 303  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 1152 هیآ 59 .  ءاسن ،  هروس   ( 1151  . 24
 . 440  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 1158  . 13  / 51 راونالا ،  راحب   ( 1157  . 129  / 52 راونالا ،  راحب   ( 1156  . 164  / 2 یفاک ،   ( 1155  . 164 / 
 ( 1163  . 238 یعادلا ،  ةّدع   ( 1162  . 88  / 1 جاجتحا ،   ( 1161  . 294  / 1 قودص ،  لاصخ   ( 1160  . 440  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 1159

قلعتی امیف  ربکالا  زوفلا  باتک  فلؤم  یناـمیا  هیقف   ( 1165  . 235 یعادلا ،  ةدع   ( 1164  . 496  / 2 یفاک ،  1180 و   / 4 هعیشلا ،  لئاسو 
[ مجرتم تسا .  هدش  رشتنم  ریخا  ياهلاس  نیا  رد  و  هدش ،  فیلأت  یسراف  نابز  هب  هک  تسا  يدنمشزرا  راثآ  زا  مالسلا [ .  هیلع  رصعلا  ماماب 
 . 20  / 75 راونالا ،  راـحب   ( 1169  . 20  / 75 راونالا ،  راـحب   ( 1168  . 330  / 1 نیدـلا ،  لامک   ( 1167  . 235 یعاّدلا ،  ةّدـع   ( 1166 . 

تسیب و ياعد  هیداجس ،  هفیحص   ( 1173  . 172  / 2 یفاک ،   ( 1172  . 21  / 52 راونالا ،  راحب   ( 1171  . 21  / 75 راونالا ،  راحب   ( 1170
 / 8 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 1177  . 467  / 8 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 1176  . 466  / 8 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 1175  . 165  / 2 یفاک ،   ( 1174 متفه . 
 ، هعیشلا لئاسو   ( 1181  . 468  / 8 هعیشلا ،  لئاسو   ( 1180  . 467  / 8 هعیشلا ،  لئاسو   ( 1179  . 468  / 8 هعیشلا ،  لئاسو   ( 1178  . 468
 . 122  / 2 یفاک ،   ( 1185  . 121  / 2 یفاک ،   ( 1184  . 398  / 4 هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال   ( 1183  . 123  / 2 یفاک ،   ( 1182  . 468  / 8
 ( 1190  . 271 تارایزلا ،  لماک   ( 1189  . 124  / 2 یفاک ،   ( 1188  . 398  / 4 هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 1187  . 122  / 2 یفاک ،   ( 1186
 / 2 یفاک ،   ( 1194  . 309  / 2 یفاک ،   ( 1193  . 289  / 2 یفاک ،   ( 1192  . 324  / 66 راونالا ،  راحب   ( 1191  . 324  / 66 راونالا ،  راحب 

هروس  ( 1199  . 310  / 2 یفاـک ،   ( 1198  . 311  / 2 یفاـک ،   ( 1197  . 310  / 2 یفاـک ،   ( 1196  . 310  / 2 یفاـک ،   ( 1195  . 309
 « . اهلاْفقَا ٍبُوُلق  یلَع  ْمَا  َنآرُْقلا  َنوُرِّبَدَتَی  الَفَا  هیآ 24 « :  دمحم ،  هروس   ( 1200 هیآ 60 و 61 .  نمحرلا ، 

رخآ ات  زا 1201 

 . 434 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1204 هیآ 115 .  ماـعنا ،  هروس   ( 1203  . 408 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 1202  . 259 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 1201
 . 33  / 1 هینامعنلا ،  راونا   ( 1208  . 454 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1207  . 435 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1206  . 435 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1205

1212  . 184  / 1 یفاک ،   ( 1211  . 78 یسلجم ،  تاداقتعا   ( 1210 ص 97 .  رشعيداح ،  باب  اب  هدش  پاچ  قودص ،  تاداقتعا   ( 1209
مک بآ  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  ثیدح 6 ،   ، 222  / 1 یفاـک ،  لوصا  رد   ( 1213  . 275  / 1 یفاک ،  ( 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  دومرف :  تسیچ ؟  میظع  رهن  دش :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـننکیم ! اهر  ار  میظع  رهن  دـنکمیم و  ار  دـکار 
مدآ زا  درک ،  عمج  ار  ناربمایپ  ننس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  يارب  لج  زع و  يادخ  هدرک .  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  یملع  ملسو و 
دزن ار  نآ  مامت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  انامه  و  رـسارس ،  ار  ناربمایپ  ملع  دومرف :  تسیچ ؟  اهتنـس  نآ  دش :  هتفگ  متاخ .  ات 

زا یضعب  ای  تسا  ملعا  نینمؤملاریما  ایآ  ادخلوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  یصخش  سپ  داد .  رارق  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
دهاوخب ار  سک  ره  ياهـشوگ  دـنوادخ  دـیوگیم ،  هچ  دیونـشب  دومرف :  نیریاس -  هب  يور  مالـسلا -  هیلع  رفعجوبا  ترـضح  ناربمایپ ؟ 
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نآ مامت  ترضح  نآ  هدرک و  عمج  ار  ناربمایپ  ملع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  يارب  دنوادخ  هک  میوگیم  وا  يارب  نم  دیاشگیم . 
 ( 1215  . 24  / 1 هعیشلا ،  لئاسو   ( 1214 ناربمایپ . ! یـضعب  ای  تسا  ملعا  ترـضح  نآ  ایآ  دسرپیم :  وا  هداد و  رارق  نینمؤملاریما  دزن  ار 
 ( 1219  . 63 تارایزلا ،  لماک   ( 1218  . 292  / 101 راونالا ،  راحب   ( 1217  . 297  / 2 یمق ،  ریـسفت   ( 1216 هیآ 15 .  فاقحا ،  هروس 
 . 401  / 1 یفاک ،   ( 1223  . 401  / 1 یفاک ،   ( 1222  . 401  / 1 یفاک ،   ( 1221  . 325  / 2 جاجتحا ،   ( 1220 هیآ 42 .  رمز ،  هروس 

1228  . 21 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1227  . 24 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1226  . 25 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1225  . 24 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1224
 ( 1232  . 22 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 1231  . 21 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 1230  . 22 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 1229  . 22 تاجردـلا ،  رئاصب  ( 

رئاصب  ( 1236  . 27 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1235  . 26 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1234  . 26 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1233  . 26 تاجردلا ،  رئاصب 
 . 24 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 1239 ءابلا .  باـتک   ، 100  / 2 نیرحبلا ،  عـمجم   ( 1238  . 28 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 1237  . 27 تاجردلا ، 

رئاصب  ( 1243  . 82  / 1 ناهرب ،  ریـسفت   ( 1242 ص 74 .  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع  ماما  ریـسفت   ( 1241 هـیآ 35 .  هرقب ،  هروـس   ( 1240
رئاصب  ( 1247  . 74 تاجردـلا ،  رئاـصب   ( 1246  . 73 تاجردـلا ،  رئاـصب   ( 1245  . 68 تاجردـلا ،  رئاـصب   ( 1244  . 68 تاجردـلا ، 

 / 1 یفاک ،   ( 1251  . 370  / 1 یفاک ،   ( 1250 تایآ 10 و 11 .  هعقاو ،  هروس   ( 1249  . 75 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1248  . 74 تاجردلا ، 
 . هیآ 115 هط ،  هروس   ( 1255 هیآ 172 .  فارعا ،  هروس   ( 1254  . 110 ینامعن ،  تبیغ   ( 1253  . 111 یناـمعن ،  تبیغ   ( 1252  . 370
هیآ هرقب ،  هروس   ( 1259  . 13 ینامعن ،  تبیغ   ( 1258  . 13 ینامعن ،  تبیغ   ( 1257  . 8  / 2 یفاک ،  و   ، 70 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1256

 ( 1264 هیآ 26 .  نج ،  هروس   ( 1263  . 15 ینامعن ،  تبیغ   ( 1262  . 14 ینامعن ،  تبیغ   ( 1261  . 14 یناـمعن ،  تبیغ   ( 1260  . 137
راحب  ( 1268  . 181  / 7 راونالا ،  راحب   ( 1267 هیآ 13 .  دیدح ،  هروس   ( 1266  . 23 تاجردلا ،  رئاصب   ( 1265  . 228 لوقعلا ،  فحت 

 ( فلؤم هتفگ (  یبلطم  نینچ  لوقعلا  ةآرم  رد  هک  تسا  یسلجم  همالع  موحرم  وا   ( 1270  . 172  / 2 یفاک ،   ( 1269  . 142  / 7 راونالا ، 
 ، یفاک  ( 1275  . 207  / 2 یفاک ،   ( 1274  . 207  / 2 یفاک ،   ( 1273  . 226 لوقعلا ،  فحت   ( 1272  . 121  / 8 راونالا ،  راحب   ( 1271 . 

2 یفاک ،   ( 1280  . 208  / 2 یفاک ،   ( 1279  . 208  / 2 یفاک ،   ( 1278  . 208  / 2 یفاک ،   ( 1277  . 206  / 2 یفاک ،   ( 1276  . 206  / 2
راحب  ( 1285  . 487  / 2 یفاک ،   ( 1284  . 487  / 2 یفاک ،   ( 1283  . 187  / 2 یفاک ،   ( 1282  . 205  / 1 راونالا ،  راحب   ( 1281  . 208 / 

هیآ ءاسن ،  هروس   ( 1288  . 200  / 1 راونالا ،  راحب   ( 1287  . 200  / 1 راونالا ،  راحب   ( 1286  . 68  / 4 یلائللا ،  یلاوع  202 و   / 1 راونالا ، 
 . 187  / 1 یفاک ،   ( 1292  . 384  / 1 ناهرب ،  ریسفت   ( 1291  . 383  / 1 ناهرب ،  ریسفت   ( 1290  . 381  / 1 ناهرب ،  ریـسفت   ( 1289  . 59
 . 189  / 1 یفاک ،   ( 1297  . 188  / 1 یفاک ،   ( 1296  . 195  / 1 یفاک ،   ( 1295  . 188  / 1 یفاک ،   ( 1294  . 188  / 1 یفاک ،   ( 1293
 . 229  / 3 بقانم ،  194 و   / 44 راونالا ،  راحب   ( 1301  . 190  / 1 یفاک ،   ( 1300  . 189  / 1 یفاک ،   ( 1299  . 188  / 1 یفاک ،   ( 1298
زا هرارز  زا  یحیحص  دنس  هب  نآ ،  رب  دیکأت  اعد و  تلیـضف  باب   ، 466  / 2 یفاک ،  لوصا  رد  ینیلک   ( 1303  . 333  / 1 یفاک ،   ( 1302

َمَّنَهَج َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِا  دیامرفیم « :  لج  زع و  يادخ  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح 
شتسرپ زا  روظنم   : ] دومرف دنوش .  منهج  لخاد  یگدنکفارس  اب  هک  تسا  دوز  دنزارفارب ،  رـس  نم  شتـسرپ  زا  هک  نانآ  انامه  نیرِخاد ؛ » 

دومرف تسیچ ؟  شیانعم  میلح ، »  ٌهاّوال  َمیهاربا  َّنِا  دـنوادخ «  هدومرف  رد  هاَّوأ  هملک  مدرک :  ضرع  تسا .  اعد  تدابع  نیرتهب  تساعد و  [
 ( 1307  . 508  / 2 یفاک ،   ( 1306  . 508  / 2 یفاک ،   ( 1305  . 507  / 2 یفاک ،   ( 1304 فلؤم . )  هدـننک ( .  اعد  رایـسب  ینعی  هاّوا  : 

ص جیارخ ،   ( 1311  . 390  / 1 یفاک ،   ( 1310  . 390  / 1 یفاک ،   ( 1309 هیآ 68 .  ءاسن ،  هروس   ( 1308  . 1147  / 4 هعیشلا ،  لئاسو 
521  / 4 ناهربلا ،   ( 1315 ص 242 .  مارملا ،  ۀیاغ   ( 1314 هیآ 103 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 1313 ص 218 .  مارملا ،  ۀیاغ   ( 1312  . 92

هداز لالح  هناشن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ّتبحم  هکنانچ   . 521  / 4 ناهرب ،  ریسفت   ( 1317  . 296  / 36 راونالا ،  راحب   ( 1316  . 522 - 
هب ار  دوخ  نادنزرف  ام  دنتفگیم :  هک  تسا  روهشم  ینس  هعیش و  بتک  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  باحصا  زا  هک  تسا  ندوب 

درادـب و هدـنز  ترـضح  نآ  تیالو  یتسود و  رب  ار  ام  هک  میناهاوخ  دـنوادخ  هاگرد  زا  میدرکیم ،  شیاـمزآ  بلاـطیبا  نب  یلع  ّتبحم 
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عمجم  ( 1319 هیآ 32 .  جح ،  هروس   ( 1318 مجرتم . )  دنادرگن ( .  هاتوک  شترـضح  ناماد  زا  ار  ام  تسد  ترخآ  ایند و  رد  دـناریمب و 
 / 2 راونالا ،  راحب   ( 1323  . 44  / 2 راونالا ،  راحب   ( 1322  . 293  / 4 ناهرب ،   ( 1321  . 238  / 9 نایبلا ،  عمجم   ( 1320  . 83  / 7 نایبلا ، 
 ، يرکسع ماما  ریسفت   ( 1326 نیعلا .  رون  باتک  زا  بولقلا  داشرا  زا  لقن  هب  نیطبـسلا  یلاـعم   ( 1325  . 123  / 1 لاصخ ،   ( 1324  . 43
 ، ناهرب ریسفت   ( 1330  . 156  / 2 یفاک ،   ( 1329  . 155  / 2 یفاک ،   ( 1328 هیآ 21 .  دعر ،  هروس   ( 1327  . 441 دیدج ،  پاچ  155 ؛
 . 289  / 2 ناهرب ،  ریسفت   ( 1334  . 157  / 2 یفاک ،   ( 1333  . 155  / 2 یفاک ،   ( 1332  . 289  / 2 ناهرب ،  ریـسفت   ( 1331  . 288  / 2
 ( 1339  . 54  / 8 راونالا ،  راحب   ( 1338  . 290  / 2 ناهرب ،  ریسفت   ( 1337  . 289  / 2 ناهرب ،  ریسفت   ( 1336  . 100  / 2 یفاک ،   ( 1335
 ( 1344  . 197  / 2 یفاک ،   ( 1343  . 194  / 2 یفاک ،   ( 1342  . 192  / 2 یفاک ،   ( 1341  . 193  / 2 یفاک ،   ( 1340  . 198  / 2 یفاک ، 

 . 315  / 74 راونالا ،  راحب   ( 1347  . 541  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 1346  . 197  / 2 یفاک ،   ( 1345  . 196  / 2 یفاک ، 

مود دلج 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِب 

ام و ازیزع ؛ نِیقِّدَـصَتُملا ؛ »  يِزْجَی  َهَّللا  َّنإ  اَنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  َلـْیَکلا  اََـنل  ِفْوَأَـف  ٍةاَـجُْزم  ٍۀَـعاَِضِبب  اـْنئِج  َو  ُّرُّضلا  اَـنَلْهَأ  َو  اَـنَّسَم  ُزیزَعلا  اَـهُّیَا  اـی  » 
ام رب  و  نک ،  زیربل  ار  ام  لایکم )  هنامیپ (  وت  سپ  میاهدـمآ ،  تهگرد  هب  زیچان  ییالاک  اـب  و  هتفرگ ،  ارف  جـنر  یتخـس و  ار  نامیاهنادـناخ 

َِکلَذ َّنإَف  ِجَرَفلا  لیِْجعَِتب  ءآعُّدـلا  اوُِرثْکَا  َو  هیآ 88 «  فسوی ،  هروس  دهد .  کین  شاداپ  ار  ناگدنـشخب  دـنوادخ  هتبلا  هک  يامرف  قُّدـصت 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  تسا .  امش  جَرَف  نآ  هک  دینک  اعد  رایسب  جَرَف  لیجعت  يارب  و  ْمُکَجَرَف ؛ » 

میدقت

نیرتمَک تمدخ  نیا  هیدـه  منک  مالـسلا  هیلع  مئاق  ّيدـهم  هب  مالّظلا  لیُزم  يداعألا  ِدـیبُم  مقتنم  تَّجح  همه  ثایغ  مما  مامإ  همئألا  متخ  هب 
همهاو رگد  نمشد  مرادن ز  همجرت  نیا  دتفا  رگا  شلوبق  نیزو  میظع و  یباتک  مجرتم 

مجرتم نخس 

ۀفیلخ َو  نامَّزلا  بِحاص  اـنالوم  امَّیـس  نیرهاـطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلا  َو  ُةـالَّصلا  َو  َنیَملاـْعلا  ِّبَر  ِهَِّللُدْـمَْحلَا  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِملق دـیناشوپ ،  یتسه  هماـج  تاـنکمم  هب  دـیرفآ و  ار  مدآ  ملاـع و  دـنوادخ ،  هک  يزور  زا  ءادـفلا .  هل  یحور  نسحلا  نب  ۀَّجُحلا  نمحَّرلا 

بّرقت دور و  رتالاب  شماقم  درب  نامرف  رتبوخ  درک و  لمع  رتهب  مادـک  ره  ات  داد ،  رارق  قیالخ  نومزآ  رایعم  ار  نآ  داهن و  نایم  رد  فیلکت 
یگدنز گرم و  شکاشک  رد  اهندش ،  ربز  ریز و  اهبیـشن و  زارف و  رد  راگزور ،  شدرگ  راصعأ و  تشذگ  هماگنه  نیا  رد  دبای .  يرتشیب 

التبا يارب  ار  هنحـص  همهنیا  اناوت  راگدرورپ  هتفرگ و  رارق  شیامزآ  هتوب  رد  یمدآ  لطاب  قح و  زیتس  گنج و  تملظ و  رون و  ياـههولج  و 
لومـشم و  دـیامیپب ،  ار  تفرعم  بتارم  دریگ و  هرهب  شیوخ  دوجو  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  زا  ناسنا  اـت  تسا ،  هدومرف  اـپ  رب  وا  ناـحتما  و 

هک ییادخ  1 ؛ )  ًالَمَع ( »  ُنَسْحأ  ْمُکُّیأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةایَحلا  َو  َتوملا  َقَلَخ  يذَّلا  دـیامرفیم « :  دـنوادخ  ددرگ .  دـنوادخ  صوصخم  تمحر 
ِنوُُدبْعَِیل اَّلإ  َْسنإلا  َو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  اَم  َو  تسا « .  رتراکوکین  امش  زا  کیمادک  هک  دیامزایب  ار  ناگدنب  امـش  ات  دیرفآ  ار  یناگدنز  گرم و 

ِسنإلا َنیِطاَیَش  ًاّوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلَذَک  َو  دننک « .  شتسرپ  ییاتکی ] هب   ] ارم هکنیا  يارب  رگم  مدیرفاین  ار  سنإ  نج و  نم  و  2 ؛ )  « ) 
میلعت نودب  ناحتما  هک  تسا  حضاو  رپ  میتخیگنارب .  نج  سنا و  ياهناطیش  زا  ینمشد  يربمغیپ  ره  ربارب  رد  نینچ  نیا  و  3 ؛ )  ِّنِجلا ( »  َو 

بـصن ار  ناماما  تخیگنارب و  ار  نالوسر  ناربمغیپ و  رـشب  دارفا  میلعت  داشرا و  يارب  میکح ،  دـنوادخ  اذـل  تسا ،  لوقعمان  یلبق  هیجوت  و 

صفحه 328 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


اْنلَـسْرأ ْدـقل  َو  دومرف « :  نینچ  و  تخاس ،  ناشهارمه  ار  تمکح و - . . .  راذـنا و  تراشب و  زا  هیکزت -  میلعت و  ياـهرازبا  ماـمت  دومرف و 
هب  ] تازجعم نشور و  لیالد  اب  ار  دوخ  ناربمغیپ  اـم  اـنامه  4 ؛ )  ِطْسِْقلِاب ( »  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیملا  َو  َباَتِکلا  ُمُهَعَم  اَْنلَْزنَأ  َو  ِتاَـنِّیَبلاب  اَنَلُـسُر 

رـشب نایبرم  ناملعم و  دوخ  هتبلا  دنیارگ .  تلادع  یتسار و  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  لدع  نازیم  باتک و  ناشیارب  میداتـسرف و  قلخ ] يوس 
رد ار  اهءالتبا  نیا  زا  ییاههنوگ  و  دندشیم ،  لیان  يرگید  ماقم  هبترم و  هب  نومزآ  ره  ماجنا  زا  سپ  دـناهدوب و  اهـشیامزآ  ضْرعَم  رد  زین 
نآ رد  میتسب و  يدـهع  مدآ  اب  ام  انامه  و  5 ؛ )  ًامْزَع ( »  َُهلْدَِجن  َْمل  َو  َیِـسَنَف  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلإ  اَنْدِهَع  ْدََـقل  َو  هلمج « :  زا  میناوخیم ،  نآرق 

َال َلاق  یتَّیّرُذ  ْنِم  َو  َلاَق  ًاماَمإ  ِساَّنلل  َُکلعاَج  ّینإ  َلاَق  َّنُهَّمَتأَف  ٍتاِملِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربإ  یَلَتب  اِذإ  َو  میتفاین « .  مدـق  تباـث  راوتـسا و  ار  وا  دـهع 
ادخ دروآ  ياج  هب  ار  همه  وا  دومرف و  ناحتما  دنچ  يروما  هب  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  یماگنه  روآ  دای  هب  و  6 ؛ )  نیملاّظلا ( »  يِدْهَع  ُلاَنَی 

حـلاص و رگا  يرآ   ] دومرف ییاـمرف ؟  اـطع  زین  نم  نادـنزرف  هب  ار  ییاوشیپ  نیا  درک  ضرع  منیزگرب  قلخ  تماـما  هب  ار  وت  نم  تفگ  ودـب 
َبِسَحأ تسا « :  هدمآ  نینچ  اهتّمُأ  اهتّلم و  ياهشیامزآ  دروم  رد  و  دیسر .  دهاوخن  ناراکمتـس  هب  زگره  نم  دهع  هک   [ دنـشاب نآ  هتـسیاش 

میاهدروآ ناـمیا  اـم  دـنتفگ  هکنیا  فرِـص  هب  هک  دنتـشادنپ  نینچ  مدرم  اـیآ  7 ؛ )  َنوـنَتُفی ( »  ـال  ْمُه  َو  اـّنَمآ  اوـُلوُُقی  ْنأ  اوُکَْرتـُی  ْنأ  ُساَّنلا 
دنوادخ ات  میدروآ  ناحتما  شیامزآ و  هب  ار  دندوب  نانیا  زا  شیپ  هک  یمُما  ام  و  دنیامنن ،  ناشناحتما  چیه  يوعد  نیا  رب  دـننک و  ناشیاهر 

 « ) ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَالا  َو  ِلاَْومَألا  َنِم  ٍصْقَن  َو  عوُجلا  َو  ِفْوَخلا  َنِم  ٍءیَِشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  دزاس « .  مولعم  ًالماک  نایوگتـسار  زا  ار  نایوگغورد 
زا یکدـنا  دادـعت  هنافـسأتم  مییامزایب .  تعارز  تافآ  سوفن و  لاوما و  ناصقن  یگنـسرگ و  سرت و  زا  ییاههنوگ  هب  ار  امـش  هّتبلا  و  8 ؛ ) 

ازهتـسا ار  وا  دش  ثوعبم  مدرم  تیاده  يارب  دنوادخ  يوس  زا  ربمغیپ  هچ  ره  و  دندمآ ،  نوریب  دـنلب  رـس  اهنومزآ  زا  اهناسنا  میظع  ناوراک 
هب و  دندز ،  زاب  رـس  نانآ  يوریپ  زا  و  دنتـشک ،  ار  ناگداز  ربمغیپ  ناربمغیپ و  دـنتفرگ ،  هرهب  رتمک  گرزب  ناّیبرم  نآ  میلاعت  زا  دـندومن و 

لجع رصع -  یلو  ترـضح  تبیغ  هلئـسم  رـشب  دارفا  مومع  يارب  یهلا  گرزب  ياهناحتما  هلمج  زا  و  دندرک .  تشپ  دوخ  لامک  تداعس و 
ّتیفرظ دادعتـسا و  روخارف  هب  دارفا  زا  مادک  ره  و  دراد ،  رب  رد  ییاهـشیامزآ  اهناحتما و  فلتخم  تاهج  زا  هک  دشابیم  هجرف -  یلاعت  هَّللا 

دننکفایم تریح  هب  ار  اهناسنا  اهبهذم و . . .  اهبتکم و  اههنتف و  اهینوگرگد و  ثداوح و  دنریگیم .  رارق  شیامزآ  التبا و  دروم  شیوخ 
رد ندش ،  دودرم  زا  ار  مدرم  نید  ناگرزب  هدش و  حیرـصت  تخـس  ياهـشیامزآ  نیا  هب  تایاور  رد  دنروآیم .  شیپ  ناشیارب  اهنومزآ  و  ، 

نوریب نآ  زا  یکدـنا  رایـسب  دادـعت  زج  دـش و  دـنهاوخ  لابرغ  مدرم  دـناهدومرف « :  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناماما  دناهتـشاد .  رذـح  رب  اهنآ 
مالسا زا  هک  دیسر  دهاوخ  ارف  يراگزور  تسا « . »  نتشاد  فک  رد  خرس  شتآ  ناسب  تبیغ  رصع  رد  نتشادهگن  نید  دنام « . »  دنهاوخن 

اب زین  نایعیـش  دـشاب « . »  یهت  نامیا  زا  ناشیاهلد  یلو  رومعم  هتـسارآ و  ناشیاهدجـسم  دـنامن « . »  یقاب  یناـشن  زج  نآرق  زا  یماـن و  زج 
کلاهم و زا  یـصالخ  هار  فصو  نیا  اب  دننک . »  ریفکت  ار  رگیدمه  دننکفا و  ناهد  بآ  مه  يور  رب  هک  اجنآ  ات  دننک  فالتخا  رگیدـکی 

دنک اعدا  دناوتیمن  سک  چیه  و  دوشیم ،  هدید  حوضو  هب  مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  ثیداحا  زا  زین  اهناحتما  زا  ندمآ  نوریب  بوخ 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  ینیلک  مالسإلا  ۀقث  تسا .  هداتفا  تلالض  هب  هتـسنادن  هک 

عقاو تخـس  ناحتما  رد  امـش  دنام و  دـهاوخ  بیاغ  راگزور  زا  ینایلاس  امـش  ماما  مسق  ادـخ  هب  دـینک ،  شاف  ادابم  دومرفیم :  هک  مدـینش 
نینمؤم ناگدید  هتبلا  تسا ؟  هتفر  يداو  مادک  رد  هدش ،  هتشک  هدرم ،  دوشیم ،  هتفگ  فلتخم  ياهفرح  وا  هرابرد  هکنیا  ات  دش ،  دیهاوخ 

یـسک سپ  دوشیم ،  نوگژاو  ایرد  جاومأ  رد  یتشک  هک  روطنامه  دش  دـیهاوخ  نوگژاو  ثداوح  جاومأ  رد  و  دوب ،  دـهاوخ  نایرگ  وا  رب 
هدومن دییأت  دوخ  بناج  زا  یحور  هب  ار  وا  دشاب و  هدیدرگ  تبث  نامیا  شلد  رد  هتفرگ و  نامیپ  وا  زا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دـباییمن  تاجن 

سپ متفگ :  مدرک و  هیرگ  سپ  دیوگ :  يوار  دننک ؛ ور  يوس  مادک  هب  دننادیمن  هک  دش  دهاوخ  اپ  رب  زیگناهابتشا  مچرپ  هدزاود  و  دشاب . 
 : متفگ ینیبیم ؟  ار  باتفآ  نیا  هَّللادبعابا  يا  دومرف :  دوب و  هدیبات  ناویا  هب  هک  دـنکفا  دیـشروخ  هب  یهاگن  ترـضح  نآ  درک ؟  دـیاب  هچ 

جَرَف لیجعت  يارب  ندرک  اعد  تبیغ  نامز  رد  کـلاهم  زا  تاـجن  هار   ( . 9 تسا (  رتنشور  باتفآ  زا  ام  رمأ  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  هلب . 
هب مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  هلمج :  زا  تسه ،  نآ  رب  يرایـسب  دـهاوش  ّهلدأ و  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  دـشابیم ، 
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ِءاعُّدلل اهیف ]  ] ُهَقِّفَو َو  ِِهتمامإب  ِلْوَقلا  یَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَتَّبَث  ْنَم  اَّلإ  ِۀکلَهلا  نم  اهیف  وُجنی  ًۀبیَغ ال  َّنَبیغََیل  ِهَّللا  َو  دندومرف :  قاحـسا  نب  دـمحا 
يادخ هک  یسک  رگم  تفای  دهاوخن  تاجن  نآ  رد  هک ،  یندرک  تبیغ  درک  دهاوخ  تبیغ  يدهم ] مدنزرف   ] دنگوس ادخ  هب  ِهِجَرَف ؛ ِلیْجعَِتب 

ترضح زا  یفیرش  عیقوت  رد  و   ( . 10 دهد (  قیفوت  شجَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  هب  و  دراد ،  تباث  شتماما  هب  داقتعا  رب  ار  وا  لج  زع و 
 . رگید تایاور  رد  و   ( . 11 تسا (  امش  جَرَف  نامه  هک  جَرَف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  هدمآ :  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع -  ّیلو 

تابثا نَْقتُم  دهاوش  مکحم و  لیالد  اب  هدـش و  یـسررب  يریظنیب  هدرتسگ و  روط  هب  ثحب  دروم  بلطم  هکنیا  رب  هوالع  باتک  نیا  رد  . . . 
مولع و فلتخم  ياههتـشر  رد  یبلاـج  لـئاسم  هتفرگ و  رارق  قیقحت  شهوژپ و  دروـم  زین  يرایـسب  ثحاـبم  بلاـطم و  هدـیدرگ ،  نشور  و 

نابز دشابیم .  باتک  راوگرزب  ّفلؤم  موحرم  نطاب  يافص  رظن و  تقد  عالطا و  ترثک  رگناشن  هک  تسا  هدش  میـسرت  لیلحت و  فراعم ، 
تایانع فاطلا و  لـج و  ّزع و  يادـخ  ناـیاپیب  ياـهتمعن  شرامـش  زا  رکف  و  ساپـس ،  رکـش و  فیـصوت  زا  هماـخ  و  اـنث ،  دـمح و  زا  نم 

نیا همجرت  قیفوت  دنداد و  مبیـصن  یگرزب  تداعـس  نینچ  هک  تسا  زجاع  هادف -  یحور  نسحلا -  نب  ۀـجح  انالوم  شمظعا  ّیلو  نارکیب 
هک میالوم -  ار  زیچان  تمدخ  نیا  تسا  دـیما  دـیدرگ .  يزور  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هاگرد  مالغ  ریقح و  نیا  هب  مهم  رثا 

رارق ترـضح  نآ  هب  تمدـخ  تهج  رد  ار  میاهراک  مامت  هک  مناهاوخ  دـنوادخ  هاگرد  زا  دریذـپب و  نم  زا  تسوا -  ّتنم  راـب  ریز  مندرگ 
دـندنب و راک  هب  ار  جرَف  لیجعت  يارب  اعد  ینعی  گرزب ،  روتـسد  نآ  هک  دـنوش  نآ  رب  زیزع  ناگدـنناوخ  هک  مراد  قثاو  ِءاجر  زین  و  دـهد . 

رهش دنیامرفن .  شومارف  ریخ  ياعد  زا  ار  رشان  یناب و  ححـصم و  مجرتم و  فِّلؤم و  دنیامن و  بیغرت  تلالد و  نآ  ماجنا  هب  زین  ار  نارگید 
ینیوزق يرئاح  يدهم  دیس  ق .  مظعملا 1404 ه .  نابعش  مق -  سدقم 

مشش شخب 

اعد يارب  هدش  دیکأت  تالاح  تاقوا و 

همدقم

شرافـس و دـنوادخ ،  هاگرد  زا  بانج  نآ  روهظ  تساوخرد  و  هجرف -  هَّللا  لـجع  ناـمزلا -  بحاـص  ترـضح  يارب  اـعد  هک  يدراوم  زا 
 : دیآیم لیذ  رد  تسه  اهنآ  رب  يدهاوش  لقع  لیلد  تایاور و  تایآ و  زا  و  هدش ،  يرتشیب  دیکأت 

بجاو زامن  ره  زا  دعب   - 1

رد هلمج - :  زا  تسا ،  هدـمآ  رما  نیا  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  ناـماما  زا  هدـش  تیاور  ياـهاعد  زا  دادـعت  رد  هکنیا :  ینعم  نیا  رب  دـهاش 
یتفای تغارف  یبجاو  زامن  زا  هاگره  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا )  هیلع  داوج  ماما  یناـث (  رفعجوبا  ترـضح  زا  ًالـسرم  یفاـک  لوصا 
َّمُهَّللا ًۀَّمئأ ،  ٍنالف  َو  ٍنالفب  َو  ًاباَتِک ،  ِنآرُقلِاب  َو  ًانیِد ،  مالْـسإلاب  َو  ًاـِّیبَن ،  ملـس  َو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  َو  ًاـّبَر  ِهَّللاـِب  ُتیِـضَر  وگب « : 
مئاَقلا ُْهلَعْجا  َو  ِهِرُمُع  یف  َُهل  ْدُدـْما  َو  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِِهقْوَف ،  ْنِم  َو  ِِهلاَمِـش ،  ْنَع  َو  ِِهنیمَی ،  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ ،  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفحاَف  َنالُف  َکُّیلَو 

 ، ِهِّوُدَع ِیف  َو  ِِهتَعیِش  یف  َو  ِِهلاَم ،  َو  ِِهلهَأ  ِیف  َو  ِِهتَّیرُذ  َو  ِهِسْفَن  یف  ُُهْنیَع  ِِهبُّرَقَت  َو  ُّبُِحی  اَم  ِِهرَأ  َو  َِکنیِدل  َرِصَْتنُْملا خ ل )  َو  َرَظَْتنُْملا (  َو  َكِْرمَِأب 
خیـش ار  ثیدح  نیمه   ( . 12 َنینِمُْؤم ( »  ٍمْوَق  َروُدُـص  َو  اَنَروُدُـص  ِفْشا  َو  ُُهْنیَع ،  ِِهبُّرَقَت  َو  ُّبُِحی  اَـم  ْمِهِیف  ِهِرأ  َو  َنوُرَذْـحَی ،  اَـم  ُْهنِم  ْمِهِرأ  َو 
یتفای تغارف  یبجاو  زامن  زا  هاگره  دومرف :  هدرک  تیاور  نینچ  لسرم  روط  هب  ترـضح  نآ  زا  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  باـتک  رد  قودـص 

َو ِنَسَحلا  َو  ًاِّیلَو ،  ٍِّیلَِعب  َو  ًاِّیبَن ،  ملـس  هلآ َو  هیلع و  هَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  َو  ًاباَتِک ،  ِنآْرُقلِاب  َو  ًانیِد ،  مالْـسإلاب  َو  ًّابَر  ِهَّللاـِب  ُتیِـضَر  وگب « :  سپ 
ٍدّمَُحم ِْنب  ِِّیلَع  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  یسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  َو  ٍدّمَُحم  ِْنب  ِرفْعَج  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدّمَُحم  َو  ِنیَـسُحلا  ِنب  ِّیلَع  َو  ِنیَـسُحلا 
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 ، ِِهنیمَی ْنَع  َو  ِهِْفلَخ ،  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفحاَف  ُۀَّجُْحلا  َکُّیلَو  َّمُهَّللا  ًۀَّمئأ .  مالـسلا  مهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َو 
یف ُُهْنیَع  ِِهبُّرَقَت  َو  ُّبُِحی  اَم  ِِهرَأ  َو  َِکنیدـِل  َرِـصَْتنُْملا  َو  َكِْرمَأـِب  َمئاَـقلا  ُْهلَعْجا  َو  ِهِرُمُع  یف  َُهل  ْدُدـْما  َو  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِِهقْوَف ،  ْنِم  َو  ِِهلامِـش ،  ْنَع  َو 

ِِهب ِفْشا  َو  ُُهْنیَع ،  ِِهبُّرَقَت  َو   ( 13 ُّبُِحی (  اَم  ْمِهِیف  ِهِرأ  َو  َنوُرَذْحَی ،  اَم  ُْهنِم  ْمِهِرَأ  َو  ِهِّوُدَـع ،  ِیف  َو  ِِهتَعیِـش  ِیف  َو  ِِهلاَم ،  َو  ِِهلهَأ  َو  ِِهتَّیِّرُذ  َو  ِهِسْفَن 
نید ناونع  هب  ار  مالـسا  متفریذپ و  يراگدرورپ  هب  ار  دنوادخ  تسا ] نینچ  اعد  همجرت  هصالخ  [ ؛ )  14 َنینِمُْؤم ( »  ٍمْوَق  َروُدُص  َو  اَنَروُدُص 

نیـسحلا و نب  یلع  نیـسح و  نسح و  و  دوخ ،  ّیلو  ار  یلع  و  ربمغیپ ،  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ینامـسآ و  باتک  ار  نآرق  و 
نب ۀجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم 

زا رـس و  تشپ  يور و  شیپ  زا  ار  وا  سپ  تسا  تجح  ترـضح  وت  ّیلو  اراگدرورپ  متفریذپ .  تماما  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  نسحلا 
يرای تنید  يارب  هک  هد  رارق  شیوخ  رما  هب  مئاق  ار  وا  و  شخب ،  دادـتما  ار  شرمع  و  نک ،  ظفح  نییاپ  الاب و  زا  و  پچ ،  تسار و  تمس 

و شناوریپ ،  شیئاراد و  شناگداون و  شنادناخ و  شدوخ و  هب  تبـسن  ددرگ ،  نشور  نآ  هب  شاهدید  درادیم و  تسود  هچنآ  و  دـبلط ، 
درد هلیسو  نیدب  و  نادرگ ،  راچد  وا ] تسد  هب  ناشیدوبان  زا  دنراد [  ساره  هچنآ  هب  ار  شنانمشد  و  نایامنب ،  وا  هب  شنمـشد ،  هب  تبـسن 

مهیلع هتـشذگ  ناماما  زا  هیانک  هدـمآ  یفاک  تیاور  رد  هک  نالف  نـالف و  میوگیم :  ياـشخبب .  افـش  ار  نینمؤم  ياههنیـس  اـم و  ياـههنیس 
ار اهنآ  فیرش  ياهمان  قودص  هک  دشابیم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  زا  هیانک  نالف ،  کُّیلو  َّمُهَّللا  زا  روظنم  و  تسا ،  مالسلا 
رب رگید  دهاش  تسا .  دّکوم  بجاو ،  زامن  ره  زا  دعب  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  ثیدـح  نیا  و  هدروآ ،  تحارـص  اب 
زا دعب  سک  ره  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقابلا  نبا  دیـس  رایتخالا  باتک  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  رمأ  نیا 

ِمِْـسب دید « :  دهاوخ  باوخ  ای  يرادـیب  رد  ار  مالـسلا  هئابآ  یلع  هیلع و  نسحلا  نب  م ح م د )  ماما (  دـناوخب ،  ار  اعد  نیا  هضیرف  زامن  ره 
ْنَع َو  ِّینَع  اَهلَبَج  َو  اَِهلْهَـس  اَِهبِراَغَم  َو  ِضْرألا  ِقِراَشَم  ْنِم  َناک  اـُمثیَح  َو  َناَـک  اـمَْنیَا  ِناَـمَّزلا  َبِحاَـص  اـنالوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللا  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا 
ِیف َُهل  ُدِّدَُجا  ّینإ  َّمُهّللا  ُهُْملِع  ِِهب  َطاَحأ  َو  ُهباَتِک  ُهاَصْحَأ  اَم  َو  ِهَّللا  ِشْرَع  َۀَنِزَو  ِهَّللا  ِْقلَخ  َدَدَـع  َماَلَّسلا  َو  َۀَّیِحَّتلا  ِیناَوْخِإ  َو  يِدـْلُو  ْنَع  َّيَدـِلاَو و 
ْنِم ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ًادـَبأ ،  ُلُوزَأ  َال  َو  اَْـهنَع  ُلوُحَأ  اـَل  یُِقنُع  ِیف  َُهل  ًۀَْـعَیب  َو  ًادـْقَع  َو  ًادـْهَع  ِیتاَـیَح  ِماَّیأ  ْنِم  ِهِیف  ُتْشِع  اَـم  َو  ِمْوَیلا  اَذـه  ِۀَـحِیبَص 
یلَع ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُتْوَملا  ُهَْنَیب  َو  ینَیب  َلاَح  ْنِإ  َّمُهَّللا  ِْهیَدَی  َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُملا  َو  ِهِماّیَا  ِیف  ِهیِهاََون  َو  ِهِِرماَوَِأل  َنِیِلثَتْمُملا  َو  ُْهنَع  َنّیب  اَّذلا  َو  ِهِراَصنأ 
ِینِرَأ َّمُهّللَا  يِداَبلا  َو  ِرِـضاَحلا  ِیف  یِعاَّدـلا  َةَوْعَد  ًایِّبَُلم  ِیتاَنَق  ًادِّرَُجم  یْفیَـس  ًارِهاش  ِینَفَک  ًارَِزتُؤم  ِيْربَق  ْنِم  ِینْجِرْخَأَف  ًاّیِـضْقَم  ًاـْمتَح  َكِداَـبِع 
ُهَرُمُع ْلِّوَط  َو  ُهَرْهَظ  ِّوَق  َو  ُهَرْزأ  دُدشا  َّمُهَّللا  ُهَجرْخَم  ْلِّهَس  َو  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ِْهَیلإ  یّنِم  ٍةَرْظَِنب  يِرََـصب  ْلُحْکا  َو  َةَدیِمَحلا  َةَّرُغلا  َو  َةَدیِـشَّرلا  َۀَْعلَّطلا 
ِرِهْظأَف ِساَّنلا »  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اَِمب  ِرْحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِیف  ُداَسَفلا  َرَهَظ  ُّقحلَا « :  َُکلْوَق  َو  َْتُلق  َکَّنإَـف  َكَداَـبِع  ِِهب  ِیْحَأ  َو  َكَداَِـلب  ِِهب  َّمُهَّللا  ِرُمْعا  َو 
َّقَحلا ُهَّللا  َّقُِحی  َو  ُهَقَّزَم  ّالِإ  ِلِطاَبلا  َنِم  ٍءیَِشب  َرَفْظَی  یّتَح ال  هلآ  َو  هیلع  هَّللا  یّلـص  َِکلوُسَر  مْساب  یَّمَـسُملا  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َنبا  َو  َکَِّیلَو  اََنل  َّمُهَّللا 

راـب ِِهلآ ؛ »  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًاـبیِرَق َو  ُهیَرن  َو  ًادـیَعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  ِهِروُهُِظب  ِۀَّمُـألا  ِهِذـه  ْنَع  َۀَّمُغلا  ِهِذـه  ْفِشْکا  َّمُهَّللَا  ُهَقِّقَُحی  َو  ِِهتاَـملِکب 
نآ ياهراومهان  اهراومه و  نیمز ،  براغم  قراشم و  زا  دـنکیم  ور  يوس  ره  هب  تسه و  هک  اجک  ره  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  هب  ایادـخ 

شباـتک هچنآ  یهلا و  شرع  نزو  هب  ادـخ و  قـلخ  دادـعت  هب  ناـسرب ،  مالـس  تـّیحت و  مـناردارب  منادـنزرف و  منیدـلاو و  نـم و  فرط  زا  ، 
میناگدـنز ياهزور  همه  رد  متـسه  هدـنز  ات  زور و  نیا  حبـص  رد  نم  اراگدرورپ ،  تسا ،  هدرک  هطاحا  نآ  هب  شملع  و  هدومن ،  شراـمش 
اراگدرورپ منکـشب ،  ار  اهنآ  هاگ  چیه  هن  منادرگ و  يور  نآ  زا  هن  هک  منکیم  هزات  دیدجت و  مندرگ  رد  وا  يارب  زا  یتعیب  دـقع و  نامیپ و 

رارق شهاگـشیپ  رد  ناگدش  دیهـش  شتموکح و  ماّیا  رد  راوگرزب  نآ  یهاون  رماوا و  نارادربنامرف  و  شمیرح ،  زا  ناعفادم  نارای و  زا  ارم 
زا ارم  شروهظ ] ماگنه   ] سپ داتفا  ییادج  ياهدومرف  ریدـقت  یمتح  یعطق و  رما  تناگدـنب  رب  هک  گرم  اب  وا  نم و  هنایم  رگا  اهلإ  راب  ِهد ، 
قح هدننک  توعد  نآ  توعد  و  مشاب ،  هدومن  هنهرب  ار  ماهزین  هدیشک و  ار  مریـشمش  هتـسب و  رمک  هب  ار  منفک  هک  یلاح  رد  روآ  نوریب  ربق 

همرـس اب  ار  ماهدـید  و  هد ،  مناشن  ار  هدوتـس  نیبج  بحاص ]  ] دیـشر و يابیز  راـسخر  نآ  اراـگدرورپ  میوگ .  کـیبل  ناـبایب  رهـش و  رد  ار 
مکحم ار  شتـشپ  نک و  اطع  ورین  وا  هب  اراگدرورپ  يامرف .  ناسآ  ار  شمایق  همانرب  لیجعت و  ار  شجرف  و  شخب ،  ییانـشور  وا  هب  یهاگن 
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قح وت  لوق  ياهدومرف و  وت  هک  هد  تاـیح  ار  تناگدـنب  نادرگ و  داـبآ  ار  تیاهنیمزرـس  وا  دوجو  هب  ياـمن و  ینـالوط  ار  شرمع  زاـس و 
تربمایپ تخد  دنزرف  تدوخ و  ّیلو  نک  راکشآ  راگدرورپ  يا  سپ  دش  راکشآ  مدرم  ياهرادرک  رثا  رب  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  تسا : 

گرزب مغ  نیا  اهلإ  راب  دراد .  قَّقحم  تابثا و  شیوخ  تاملک  اب  ار  قح  دنوادخ  و  دراذـگن ،  یقاب  يزیچ  لطاب  زا  ات  تسا  وا  مانمه  هک  ار 
دورد و  مینیبیم ،  کیدزن  ار  نآ  ام  دنرادنپیم و  رود  ار  شروهظ  نیفلاخم )  اهنآ (  هک  زاس ،  فرطرب  تّما  نیا  زا  وا  روهظ  اب  ار  تبیغ ] ]
دیکأت رب  دهاوش  هلمج  زا  و  دمآ .  دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  ْنِا  متشه  شخب  رد  اعد  نیا  ریظن  دیوگ :  فلؤم  داب .  وا  لآ  دمحم و  رب  دنوادخ 

نیا سک  ره  هک  تسا  تیاور  هدـمآ :  قالخالا  مراکم  رد  هک  تسا  یتیاور  بجاو  زاـمن  ره  زا  سپ  ترـضح  نآ  جَرَف  يارب  اـعد  نتـشاد 
ترـضح رادید  هب  و  دوش ،  ریـس  یگدنز  زا  ات  درک  دهاوخ  رمع  ردق  نآ  دیامن ،  تبظاوم  نآ  رب  دـناوخب و  بجاو  زامن  ره  زا  دـعب  ار  اعد 
ََکلوُسَر َّنِإ  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  تسا « :  نینچ  اعد  دـش ،  دـهاوخ  فَّرـشم  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  رمَـالا  بحاـص 

َتْوَملا ُهَرْکَی  ِنِمْؤُملا  َيِْدبَع  ِحُور  ِْضبَق  ِیف  يِدُّدرَتَک  ُُهلِعاف  اَنَأ  ٍءیَش  ِیف  ُتْدَّدََرت  اَم  َْتُلق  َکَّنِإ  َلاَق  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  َُکتاوَلَص  َقَّدَصُملا  َقِداَّصلا 
 . ٍنالُف ِیف  َال  َو  یِـسْفَن  ِیف  ِینْؤُسَت  َال  َو  َۀَِـیفاَعلا  َو  َرْـصَّنلا  َو  َجَرَفلا  َکئاِیلْوَِأل  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ُهَتَئاَسَم  ُهَرْکَا  اـَنأ  َو 

هدش قیدصت  يوگتـسار  لوسر  هک  یتسرد  هب  اراگدرورپ  تسرف ،  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  15 ؛ )  َْتئِش ( »  ْنَم  ُرُکْذَت  َو  َلاق : 
رد دّدرت  نوچمه  ماهدرکن  دّدرت  منآ  هدـنهد  ماجنا  هک  يرما  چـیه  رد  نم  ياهدومرف :  وت  هک  دومرف  داـب -  شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  وت - 

دمحم لآ  دـمحم و  رب  سپ  اراگدرورپ  منک ،  تحاراـن  ار  وا  مرادـن  شوخ  نم  دراد و  هارکإ  ار  گرم  وا  مدوخ ،  نمؤم  هدـنب  حور  ضبق 
ناسرم يدب  ینالف  دروم  رد  هن  مدوخ و  دروم  رد  هن  ارم  و  يامرف ،  لیجعت  ار  تیفاع  ترصن و  جرف و  تدوخ  يایلوا  يارب  تسرف و  دورد 

زا لقن  هب  راحب  ةالـص  شخب  رد  یـسلجم  هماّلع  و  میوگیم :   ( . 16 يربیم (  مان  یهاوخب  ار  سک  ره  ینـالف  هملک  ياـج  هب  و  دومرف :  . 
رمع لوط  هک  یـسک  يارب  یّبحتـسم  ياـههمانرب  تاّـمهم  زا  هتفگ :  هک  هدروآ  سوواـط  نب  یلع  دیـس  یناـبر  ملاـع  لـئاسلا  حـالف  باـتک 

زا یئاسک  یلجع  بوقعی  نب  یلع  نیسحلاوبا  زا  یـسوم  نب  نوراه  دمحموبا  هک  دشاب :  نیا  شتابیقعت  زا  زامن  ره  زا  دعب  هکنیا  دهاوخیم 
قداص هَّللادبعوبا  ترـضح  رب  يدرم  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  جاّرد  نب  لیمج  زا  میکح  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  لاضف  نب  نسحلا  نب  یلع 
یلاح رد  دبایرد  ارم  گرم  هک  مسرتیم  نم  و  دناهدرم ،  مناشیوخ  هتفر و  الاب  مّنـس  نم ،  ياقآ  يا  درک :  ضرع  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع 

زا هک  تسه  یـسک  وت  ینامیا  ناردارب  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  میامن .  هعجارم  وا  هب  مریگب و  سنا  وا  اب  ات  مشاب  هتـشادن  ار  یـسک  هک 
زا سپ  هکنیا  و  اعد ،  داب  وت  رب  لاح  نیا  اب  تسا ،  رتشیب  تناشیوخ  اب  تسنُأ  زا  وا  هبوت  سنُأ  و  تسا ،  رتکیدزن  وت  هب  ببس  ای  بسن  تبارق 
اَنأ ٍءیَـش  ِیف  ُتْدَّدََرت  اَم  َتُلق :  َکَّنإ  َلاَق :  مالـسلا  هیلع  نیمألا  َقِداَّصلا  َّنِإ  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ییوگب « :  زاـمن  ره 

َو َجَرَفلا  َکِّیلَِول  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا  ُهَتئاَـسَم  ُهَرْکأ  َو  َتْوَملا  ُهَرْکَی  ِنِمْؤُملا  َيِدـْبَع  ِحُور  ِْضبَق  ِیف  يِدُّدَرَتَک  ُُهلِعاَـف 
ای هدنکارپ  روط  هب  ای  و  ربب ،  مان  ار  تناگتـسب  کی  کی  یهاوخ  رگا  و  ِیتَّبِحَأ ؛ »  ْنِم  ٍدَحأ  ِیف  َال  َو  یِـسْفَن  یف  ِینْؤُسَت  َال  َو  َرْـصَّنلا  َو  َۀَِیفاَعلا 

یـسوم نب  نوراه  دمحموبا  مدش .  هتـسخ  یگدنز  زا  هکنیا  ات  مدرک  رمع  ردق  نآ  مسق  ادخ  هب  دیوگ :  درم  نآ  نک .  دای  اج  کی  ار  همه 
لولم یگدنز  زا  ات  درک ،  رمع  یخارف  اب  لاس  تشه  تسیب و  دص و  دناوخیم و  ار  اعد  نیا  يرـصب  نومـش  نب  نسحلا  نب  دمحم  دیوگ : 

مراکم يدـنوار و  تاوعد  زا  لقن  هب  یـسلجم  زین  و   ( . 17 دـنک (  تمحر  شیادـخ  تفر ،  ایند  زا  سپـس  درک ،  كرت  ار  اعد  نیا  دـش و 
ره زا  دعب  ار  اعد  نیا  سک  ره  هک  هدش  تیاور  هدروآ :  ار  ترابع  نیا  نیمألا ،  دلبلا  و  نامألا ،  ۀَّنُج  و  یسوط ،  خیـش  حابـصم  قالخالا و 

؛ هتـشذگ شخب  رد  میوگیم :  ددرگ .  لولم  یگدـنز  زا  هک  دـنامیم  هدـنز  ردـقنآ  دـیامن ،  تبظاوم  نآ  رب  و  دروآ ،  ياجب  هضیرف  زاـمن 
و میدومن ،  نایب  ار  تسا  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  نامیالوم  جرف  لیجعت  تساوخرد  اعد  نیا  هکنیا  تهج  متـشه ،  تسیب و  تمرکم 

 . میدروآ ار  بلطم  نیا  لیالد 

حیضوت
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حرـش رد  ییاهب  خیـش  هدمآ :  نآ  ریغ  یفاک و  لوصا  رد  تیاور  دـنچ  رد  ریبعت  نیا  ریظن  ُُهلِعاف . »  اَنَأ  ٍءْیَـش  ِیف  ُتْدَّدََرت  اَم  دومرف « :  هکنیا 
لیوأت هیجوت و  هب  جاتحم  تسین  یفخم  هکنانچ  تسا  نآ  نمـضتم  ثیدـح  نیا  هک  یلاعت  يادـخ  هب  رطاـخ  ددرت  تبـسن  هتفگ :  نیعبرـألا 
دُّدرتلا َّیَلَع  َزاَج  َْول  هک « :  دشاب  نیا  مالک  ریدقت  و  دشاب ،  ریدقت  يزیچ  مالک  رد  هکنآ  لّوا :  دناهدرک :  نآ  لیوأت  هجو  دـنچ  رب  و  تسا ، 

لثم يزیچ  رد  زگره  متـشادیمن   [ رطاـخ دـش  دـمآ و  و   ] دُّدرت دوـبیم ،  اور   [ دـیدرت و   ] دُّدرت نـم  رب  رگا  ینعی :  ٍءیَـش ، »  ِیف  ُتْدَّدََرت  اَـم 
هک یـسک  ندرک ] دونـشخان  و   ] هئاسم رد  هک  تسا  هدـش  يراج  نیا  رب  تداـع  نوچ  هکنآ  مّود :  متـشادیم .  نمؤم  تاـفو  رد  هک  يدّدرت 

يدونشخان رد  دسر و  مه  هب  رطاخ  ددرت  قفاوم  رای  کیدزن و  تسود  لثم  دشاب ،  وا  هب  قلعت  ار  رطاخ  و  دنناد ،  مزال  ار  وا  تّزع  مارتحإ و 
هب نوچ  هکلب  دـسرن ،  مه  هب  رطاخ  ددرت  نآ  لاثما  برقع و  راـم و  نمـشد و  لـثم  دـشابن  یتلزنم  ردـق و  صخـش  نیا  دزن  ار  وا  هک  یـسک 

دننک ریبعت  هک  دوب  دناوتیم  دهد ،  تسد  يرطاخ  دش  دمآ و  ددرت و  هکنآیب  دباییم  ياج  رطاخ  رد  هدیسر  وا  هب  يدب  هک  درذگب  رطاخ 
دناوتیم نیاربانب  لاح ،  نآ  رد  ددرت  لوصح  مدـع  هب :  وا  تلذـم  يراوخ و  زا  و  وا ،  هئاسم  لاح  رد  ددرت  لوصح  هب  وا  مارتحإ  ریقوت و  زا 

تلزنم و ردـق و  نم  دزن  ارم  تاقولخم  زا  سک  چـیه  هک  دـشاب  نآ  ملعا -  هَّللا  و  مالک -  نیا  زا  هنأـش  یلاـعت  تّزع  ترـضح  دارم  هک  دوب 
ضعب حرـش  نمـض  نآ  ینعم  هک  دوب  دناوت  هّیلیثمت  هراعتـسا  لیبق  زا  مالک  سپ  وا  تمرح  نمؤم و  هدـنب  تلزنم  ردـق و  لثم  تسین  یتمرح 

 ، نمؤم هدـنب  راضتحا  تقو  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  دراو  هّماع  هّصاـخ و  قیرط  زا  ثیدـح  رد  موس :  تسا .  هدـش  داـی  قباـس  ثیداـحا 
وا و  دوشیم ،  لیاز  وا  تعیبط  زا  گرم  تهارک  هک  دزاسیم  رهاظ  وا  رب  ردـقنآ  نآ  لاـثما  تشهب و  لوخد  هب  تراـشب  شزاون و  فطل و 
نآ ياهیتخـس  گرم و  درد  زا  وا  شیوشت  اذیا و  نآ  ببـس  هب  و  دـسریم ،  مه  هب  یقاب  ملاع  هب  یناف  ملاع  نیا  زا  لاقتنا  هب  مامت  تبغر  ار 

تـسا هدرک  هیبشت  سپ  ددرگیم ،  لصاح  نآ  هب  مامت  تبغر  دسریم و  مه  هب  ندرم  هب  اضر  تیاهن  ار  وا  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم  هتـساک 
هب یمیظع  عفن  نآ  یپ  رد  هکنآ  دصق  هب  دناسرب  یتخـس  دوخ  تسود  هب  دشاب  هدرک  هدارا  هک  یـسک  هلماعم  هب  ار  هلماعم  نیا  یلاعت  يادخ 

تابِّغرم هشیمه  و  دسرن ،  يرایسب  رازآ  وا  هب  هک  دناسر  وا  هب  ار  جنر  ملا و  نیا  وحن  هچ  هب  هکنآ  رد  دشاب  هتشاد  ددرت  سپ  دوش ،  دیاع  وا 
ملا دـسر و  مه  هب  مامت  تبغر  نآ  هب  ار  وا  هکنآ  اـت  دـشاب  هدرکیم  رکذ  دراد  بقع  رد  ملأ  نآ  هک  یعفن  و  دـشاب ،  هتفگیم  تاـنِّسحم  و 
دراد تلالد  دوصقم  رب  زین  و   ( . 18 دوب (  دهاوخ  هّیلیثمت  هراعتـسا  لیبق  زا  مالک  زین  تروص  نیا  رد  و  دراگنا ،  تحار  دوخ  رب  ار  روکذم 
نیا نایعیـش  رب  ام  قوقح  هلمج  زا  دومرف :  هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ام  يالوم  زا  نیحلاصلا  لامج  باـتک  رد  هچنآ 
َۀَْبیَغ ْظَـفْحا  ٍدَّمَُحم  َّبَر  اـی  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  ْلَّجَع  ٍدَّمَُحم  َّبَر  اَـی  دـنیوگب « :  هبترم  هس  دـنریگب و  هناـچ  رب  تسد  هضیرف  زا  دـعب  هک  تـسا 
يا نادرگ ،  رتدوز  ار  دمحم  لآ  ِجَرَف  دـمحم  راگدرورپ  يا  19 ؛ )  َمَّلَس (  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِۀَْنبِال  ْمِقَْتنإ  ٍدَّمَُحم  َّبَر  ای  ٍدَّمَُحم 

 . ریگب ماقتنا  دمحم  رتخد  يارب  دمحم  راگدرورپ  يا  نک ،  ظفح  دمحم  یناهنپ  رد ] ار  تنید   ] دمحم راگدرورپ 

دوس رُپ  ياهّمتت 

طرـش نآ و  لصا  تدابع و  تقیقح  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  ّرِـس  هکنآدـب  تشگ  نایب  دوصقم  رب  تلالد  هدـش  لقن  تایاور  زا  هک  نونکا 
ار شیالو  یتسار  دوخ و  نامیا  تقیقح  زامن  ره  زا  دـعب  نمؤم  هک  تسا  مزال  سپ  تسا ،  وا  یتسود  مالـسلا و  هیلع  مامإ  تفرعم  شیلوبق 
ات دـیامن ،  راهظإ  ار  شتدارا  لـج  ّزع و  يادـخ  هاـگرد  زا  شَجَرَف  لـیجعت  ياـضاقت  وا و  يارب  اـعد  اـب  و  دراد ،  زاربا  شیـالوم  هب  تبـسن 

بلطم نیا  رب  دـمآ  دـهاوخ  متـشه  شخب  رد  هچنآ  زین  میدروآ و  مجنپ  لّوا و  شخب  رد  هچنآ  و  ددرگ ،  نرتـقم  یلوبق  ببـس  اـب  شزاـمن 
لماک ار  امـش  نید  زورما  20 ؛ )  ْمُکَنیِد ( »  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَا  یلاعت « .  يادـخ  هدومرف  ریـسفت  رد  هک  یتاـیاور  رب  هفاـضا  دراد ،  تلـالد 

رب اغیرد  دیوگب  یـسک  هکنیا  21 ؛ )  ِهَّللا ( »  ِْبنَج  یف  ُتْطَّرَف  اَم  یَلَع  یتَرْـسَح  اَی  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  یلاـعت « :  يادـخ  هدومرف  زین  و  متخاـس . 
و تسا -  نکممریغ  ای  راوشد  اـهنآ  همه  طبـض  يروآعمج و  هک  هدـمآ -  رگید  تاـیآ  ریـسفت  و  مدـیزرو .  یهاـتوک  هَّللا  بنج  رد  هچنآ 

مالسلا هیلع  نامیالوم  ِجَرَف  يارب  اعد  مالسلا و  مهیلع  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  اذل  رگید ،  ياهتدابع  جح و  هزور و  رد  تسا  روط  نیمه 

صفحه 333 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


رد هک  مروایب  هدش  تیاور  ناهربلا  ریسفت  رد  هک  یفیرـش  ثیدح  مراد  شوخ  اجنیا  رد  تسا .  هدش  دراو  ناضمر  هام  ياهبـش  اهزور و  رد 
هیلع رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ِهَّللا . »  ِْبنَج  یف  ُتْطَّرَف  اَم  یَلَع  یتَرْـسَح  اَـی  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  یلاـعت « :  يادـخ  هدومرف  ریـسفت 

هب ناربمغیپ  ياهثاریم  و  میتسه ،  یهلا  هدش  رایتخإ  ام  و  میشابیم ،  دنوادخ  هدیزگرب  ام  و  میتسه ،  هَّللا  بنج  ام  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا 
تمحر مییام  و  هَّللا ، )  لبح  دنوادخ (  نامسیر  مییام  و  یهلا ،  ياهتجح  مییام  و  میشابیم ،  لج  زع و  يادخ  يانمأ  ام  و  هدش ،  هدرپس  ام 

و تیادـه ،  ناماما  میتسه  ام  و  دـیامرف ،  متخ  ام  هب  هدرک و  زاغآ  ار  شنیرفآ ]  ] اـم هب  دـنوادخ  هک  یناـسک  مییاـم  و  وا ،  قلخ  رب  دـنوادخ 
یـشیپ مییام  و  تسا ،  فورعم  ایند  لها  يارب  هک  ياهناشن  مییام  و  تیاده ،  هار  ناگدـننک  نشور  و  یکیرات ،   [ هدـنیادز  ] ياهغارچ مییام 

دش قرغ  الب ] نافوط   ] رد تفرگ  هرانک  ام  زا  سک  ره  و  دیسر ،  دصقم  هب  تسُج  کسمت  ام  هب  هکنآ  ره  ایلوا ]  ] نیرخآ مییام  ناگتفرگ و 
مییاـم و  لـج ،  زع و  يادـخ  يوس  هب  میقتـسم  طارـص  هار و  میتسه  اـم  و  دـنوادخ ،  زار ]  ] مرحم مییاـم  و  نادیفـسور ،  ناربهر  مییاـم  و  ، 

و تلاسر ،  هاگیاج  میتسه  ام  و  تّوبن ،  نوناک  مییام  و  یتسرپ )  قح  هویـش (  مییام  و  هدیـشخب ،  تمعن  دوخ  قلخ  رب  دـنوادخ  هک  یناسک 
نآ ره  يارب  هار  مییام  و  دیوج ،  ینشور  ام  هب  هک  یسک  يارب  غارچ  مییام  و  دننک ،  دش  دمآ و  ناگتشرف  ام  يوس  هب  و  نید ،  لوصُأ  مییام 
هک ییاههاگرذگ  مییام  اهُلپ و  مییام  و  مالـسإ ،  ياههریگ  میتسه  ام  و  تشهب ،  هب  ناگدننک  تیادـه  مییام  و  دـنک ،  ادـتقإ  ام  هب  هک  سک 
هک یناسک  مییام  و  مظعأ ،  نکر  میتسه  ام  و  تسا ،  هدش  دوبان  دتفیب  بقع  ام  زا  سک  ره  و  تسا ،  هدنرب  دنک  ریـس  ام  هویـش  رب  سک  ره 

امـش زا  ار  باذـع  ام  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  یناسک  مییام  و  دراـبیم ،  امـش  رب  ناراـب  اـم  ببـس  هب  و  ددرگیم ،  لزاـن  ناـمدوجوب  تمحر 
زاب ام  هب  تسا و  ام  زا  وا  سپ  دـش  مزتلم  ام  رمأ  هب  تخانـش و  ار  ام  ِّقح  ام و  تفای و  شنیب  ام  هب  تبـسن  سک  ره  سپ  دزاـسیم ،  فرطرب 

دـسریم رطاخ  هب  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  ترـضح -  نآ  يارب  لاح  نآ  رد  ندرک  اـعد  دـیکأت  يارب  زین  يرگید  ّرِـس   ( . 22 ددرگیم ( 
لئاسو باتک  رد  تایاور  نیا  تسا .  ياهدش  باجتـسم  ياعد  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  ار  ینمؤم  ره  هک :  هدمآ  يددعتم  تایاور  رد  هکنیا 

ياعد نآ  دـنادیم  رتزیزع  شنادـنزرف  ناـج و  زا  ار  شیـالوم  هک  لـماک  نمؤم  تسا  هتـسیاش  سپ  تسا ،  هدـمآ  يرگید  بتک  هعیـشلا و 
 . دراد مَّدقم  دوخ  رب  ار  ترضح  نآ  و  دهد ،  رارق  وا  هرابرد  ار  باجتسم 
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لیلد و تسا :  رهظ  زامن  زا  دـعب  دراد  يرتشیب  دـیکأت  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یتاقوا  زا 
زامن زا  دـعب  سک  ره  هدـمآ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیحلاصلا  لامج  كردتـسم و  راحب و  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  دـهاش 

 ( . 23 دنک (  رادید  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هکنیا  ات  دریمیمن  ْمُهَجَرَف ، »  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  دیوگب « :  رهظ  حبص و 
ّلجأ دّیـس  لئاسلا  حالف  زا  لقن  هب  راحب  ةالـص  شخب  رد  هچنآ  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  و  تشذـگ .  زین  قباس  شخب  رد  ثیدـح  نیا 

اعد رد  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ندرک  ادتقا  رهظ  زامن  بیقعت  رد  تاّمهم  زا  هدومرف :  دیـس  هدمآ :  هرـس  سدـق  سوواط  نب  یلع 
رخآ رد  هکنیا  هداد و  شندمآ  هب  هدژم  حیحص  تایاور  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يارب 

نب دّمحم  شردپ  زا  یمق  روهمج  نب  دمحم  نب  نسحلا  نب  دمحم  یلعوبا  زا  یلبندلا  نوراه  دمحموبا  هکنانچ  درک .  دـهاوخ  روهظ  نامز 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  رب  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  ینیادم  دمحم  نب  داّبع  زا  يرّکُـس  نیـسحلا  نب  دمحا  زا  روهمج 

تفگیم دوب  هدرک  دنلب  نامسآ  تمس  هب  ار  شیاهتسد  هک  یلاح  رد  تفای  تغارف  رهظ  بجاو  زامن  زا  هک  یماگنه  مدش ،  دراو  هنیدم  رد 
َراّبَج َْيأ  ِۀَِهلْآلا  َهلِإ  َْيأ  ِتاداَّسلا  َدِّیَس  َْيأ  ُثِراو  َْيأ  ُثِعَاب  َْيأ  ِتْوَملا  َدَْعب  ٍسْفَن  ِّلُک  َئرَاب  َْيأ  ٍتْوَف  ِّلُک  َعِماَج  َْيأ  ٍتْوَص  ِّلُک  َعِماَس  َْيأ  : 
اَِمل ًالاَّعَف  َْيأ  ِدـیدَّشلا  ِشْطَبلا  اذ  َْيأ  ُشاََّطب  َْيأ  ِكُولُملا  َِکلَم  َْيأ  ِبَابْرألا  َّبَر  َْيأ  ِةَرِخـآلا  َو  اَْینُّدـلا  َکـِلَم خ ل )  َکـِلاَم (  َْيأ  ِةَِرباَـبَْجلا 

َو َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَریخ  یَلَع  َکِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ُدیِعُم  َْيأ  ُءيِْدبُم  َْيأ  ٌۀَِینَالَع  ُهَْدنِع  ُّرِّسلا  ِنَم  َْيأ  ِماَْدقألا  َلْقَن  َو  ِساَْفنَألا  َدَدَع  یِصُْحم  َْيأ  ُدیُری 
َکِِّیلَِول ْزِْجنَأ  َو  راَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  ِكاکِفب  َۀَعاَّسلا  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأ  َو  ِِهْتَیب  لْهأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکِسْفَن  یَلَع  ْمَُهل  َْتبَج  ْوأ  يِذَّلا  ُمِّهِقَِحب 
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ُهَدْعَو َُکتاَکََرب  َو  َُکتاوَلَـص  ِْهیَلَع  َکِْقلَخ  یلَع  َِکتَّجُح  َو  َكِداَبِع  ِیف  َِکْنیَع  َو  َکِْقلَخ  ِیف  َِکنیِمَأ  َو  َِکنْذِِإب  َْکَیلإ  یِعاَّدلا  َکِِّیبَن  ِْنبا  َو 
َو َکئاَدْعَأ  ْنِم  ُْهنِْکمَأ  َو  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  ًاریِصَن َو  ًاناَْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ْمَُهل  ْحَْتفا  َو  ْمُهرِّبَص  َو  َُهباَحْصأ  ِّوَق  َو  َكَْدبَع  ْرُْصنا  َو  َكِرْـصَِنب  ُهْدِّیأ  َّمُهَّللا  ، 
زا سپ  هدنبنج  ره  هدـنروآرب  يا  هتفر ،  تسد  زا  ره  هدـننک  عمج  يا  ادـص ،  ره  هدنونـش  يا  24 ؛ )  نیِمِحاَّرلا (  َمَحْرأ  اَی  َِکلوُسَر  ِءاَدـْعأ 
ایند هاشداپ )  کلام (  يا  ناراّبج ،  هدننکـش  مهرد  يا  ناراگدنوادخ ،  يادخ  يا  نایاقآ ،  ياقآ  يا  ثراو ،  يا  هدنزیگنارب ،  يا  گرم ، 

هچ ره  هکنآ  يا  هدـننک ،  هذـخاؤم  تدـش  هب  يا  هدـنبوک ،  تخـس  يا  ناهاشداپ ،  هاـشداپ  يا  ناراـگدرورپ ،  راـگدرورپ  يا  ترخآ ،  و 
يا تادوجوم ،  هدنروآدیدپ  يا  تسا ،  راکشآ  وا  دزن  ّرِس  هک  یسک  يا  اهندز ،  ماگ  قلخ و  ياهـسَفَن  هدنرامـش  يا  دهد ،  ماجنا  دهاوخب 

رب هک  ياهدرمـش  بجاو  تدوخ  رب  نانآ  يارب  هک  یقح  هب  و  ْتَْقلَخ ،  ناگدیزگرب  رب  تدوخ  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  اهنآ ،  هدـننادرگزاب 
تربمایپ دـنزرف  دوخ و  ّیلو  هدـعو  و  ددرگ ،  اـهر  شتآ  زا  مندرگ  یهن و  ّتنم  نم  رب  ـالاح  نیمه  و  یتسرف ،  دورد  شنادـناخ  دـمحم و 

وا رب  تتاکرب  دورد و  هک  تقلخ  رب  وت  تّجح  تناگدـنب و  رد  وت  مشچ  قیالخ و  رد  وت  نیمأ  و  تاهزاـجا ،  هب  تیوس و  هب  هدـننک  توعد 
ناشیابیکش شخب و  ورین  ار  شنارای  امرف و  يرای  ار  تاهدنب  و  نک ،  شدییأت  تترـصن  هب  اهلإ  راب  نک ،  افو  ياهداد  وا  هب  هک  ياهدعو  داب ؛

نانمـشد تنانمـشد و  رب  و  دـنک ،  لـیجعت  ار  شجَرَف  و  دـشاب ،  ناـشرای  هشیمه  هک  هد  رارق  یتّـجح  دوـخ  بناـج  زا  ناـنآ  يارب  نادرگ و 
 : دومرف يدرک ؟  اعد  تدوخ  يارب  هک  تسین  نینچ  ایآ  موش  تیادف  تفگ :  يوار  ناگدنشخب .  نیرتهدنشخب  يا  شخب  ییاناوت  تربمایپ 
 : متشاد هضرع  مدرک .  اعد  دنوادخ ،  رما  هب  ناشنانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  ناشیا و  قباس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  رون  يارب 

دهاوخب ادخ )  تسا = (  وا  تسد  هب  رمأ  قلخ و  هک  یسک  هاگره  دومرف :  دش ؟  دهاوخ  شجورخ  ماگنه  یک  دزاس ،  تیادف  ارم  دنوادخ 
ندـش نوریب  دوـمرف :  یچ ؟  دـننام  متفگ :  دراد .  يددـعتم  ياـههناشن  يرآ ،  دوـمرف :  تسه ؟  نآ  زا  شیپ  ياهناـشن  اـیآ  سپ  مـتفگ :  . 

 ، نمی رد  دیز  میومع  نادنزرف  زا  يدرم  جورخ  و  دریگیم ،  ارف  ار   ( 25 ءارَْوز (  لها  هک  ياهنتف  برغم و  زا  یمچرپ  قرشم و  زا  یمچرپ 
یسوط و خیش  حابصم  رد  و   ( : 26 هتفگ (  راحب  رد  یـسلجم  هماّلع  دهدیم .  ماجنا  دهاوخب  هچنآ  دنوادخ  و  هبعک ،  هدرپ  ندـش  تراغ  و 

اعد رخآ  ات  ٍتْوَص . » . . .  ِّلُک  َعِماَس  ای  دراد « :  صاصتخا  رهظ  زامن  بیقعت  هب  هک  يروما  زا  هدمآ :  رایتخإلا  نامألا و  ۀنج  نیمألا و  دـلبلا 
تسا فیعض  حالطـصا  بسح  هب  ثیدح  دنـس  هک  دنچ  ره  میوگیم :  تسا .  هدمآ  ای )  َْيأ ( )  ياج (  هب  عبانم  نیا  همه  رد  و  دشابیم ، 
تسا اج  هب  نآ  ماجنا  هدیسر ،  تابثا  هب  هقف  لوصا  رد  هک  یبحتـسم )  لامعأ  لیالد  رد  نتفرگ  ناسآ )  حماست = (  هدعاق  ياضتقم  هب  یلو 

دای ياعد  ثیدـح و  نیا  زا  لاح  ره  هب  دـناهدرک .  دامتعا  نآ  رب  دـش -  هدرب  ناشمان  هک  اـم -  ياـملع  خـیاشم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  ، 
زا دعب  ترضح  نآ  جَرَف  لیجعت  تساوخرد  مالسلا و  هیلع  تجح  ترضح  هرابرد  اعد  بابحتسا  لّوا :  دوشیم :  هدافتسا  بلطم  دنچ  هدش 

نتساوخ تعافش  بابحتسا  موس :  مالسلا .  هیلع  ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  ماگنه  اهتـسد  ندرک  دنلب  ندوب  بحتـسم  مود :  رهظ .  زامن 
مدـقم بابحتـسا  مراهچ :  تجاح .  ياضاقت  اعد و  زا  شیپ  ناشیا  قح  هب  نداد  دـنگوس  اب  ار  دوخ  تساوخرد  مالـسلا و  مهیلع  ناـماما  زا 

شیپ مالسلا  مهیلع  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  دورد و  نتشاد  مَّدقم  بابحتسا  مجنپ :  تجاح .  ضرع  زا  شیپ  یهلا  يانث  دمح و  نتـشاد 
تباجا هدامآ  دوش و  هزیکاپ  اهیگدولآ  ثول  زا  ات  نآ ،  دـننام  رافغتـسا و  هلیـسو  هب  ناهانگ  زا  لد  ندرک  كاـپ  مشـش :  تجاـح .  بلط  زا 

يدراوـم رد  مالــسلا  مـهیلع  ناــماما  هـکنیا  اــما  و  دراد .  تلــالد  رما  نـیا  رب  شتآ  زا  ندرگ  يدازآ  ترفغم و  تساوـخرد  هـک  ددرگ ، 
نآ هیجوت  رد  یهوجو  تسا ،  تباث  ناشندوب  موصعم  عاـمجا -  هب  یلقن و  یلقع و  لـیالد  هب  هکنیا -  اـب  دـناهدرکیم  ترفغم  تساوخرد 

ياهاعد نانخـس و  رد  دوش -  دای  قلطم  روط  هب  هک  هاگره  ّیلو -  زا  روظنم  هکنیا  متفه :  تسین .  اهنآ  رکذ  لاجم  اجنیا  هک  دـناهدرک  نایب 
متشه تشذگ .  ینعم  نیا  رب  تلالد  زین  مجنپ  شخب  رد  تسا ،  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  سدقم  دوجو  مالسلا  مهیلع  ناماما 
لاعفا اهراک و  رظان  دـهاش و  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  مهن :  مالـسلا .  هیلع  ترـضح  نآ  نارای  باحـصا و  هراـبرد  ندرک  اـعد  بابحتـسا  : 

نیا رب  يرگید  دهاوش  دشابیم ،  َكِداَبِع »  ِیف  َِکْنیَع  َو  هلمج « :  ینعم  نیا  رب  لیلد  دنکیم ،  هدـهاشم  ار  اهنآ  هشیمه  و  تسا ،  ناگدـنب 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  رون  مالـسلا :  هیلع  تجح  ترـضح  نامیالوم  باقلأ  هلمج  زا  هکنیا  مهد :  تشذگ .  ًالبق  زین  بلطم 
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تسا هدروآ  دوخ   ( 27 بقاثلا (  مجنلا  باتک  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  يرون  ققحم  هک  تسه  رما  نیا  رب  يدهاوش  زین  تایاور  رد  دـشابیم ، 
مهیلع هَّللا  تاولص  ناماما  همه  زا  نیسح -  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  زا  سپ  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  رـصع  ماما  هکنیا  مهدزای :  . 
ریخأت ار  ترـضح  نآ  نامز  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  مهدزاود :  دـنکیم .  دـییأت  ار  بلطم  نیا  زین  تایاور  زا  یـضعب  تسا ،  لضفا  نیعمجا 

 . تسا رتاوت  ّدـح  رد  هراـب  نیا  رد  تاـیاور  و  هدومن ،  هریخذ  شربـمغیپ  نانمـشد  دوـخ و  نانمـشد  زا  نتفرگ  ماـقتنا  يارب  ار  وا  هتخادـنا و 
زین دروم  نیا  رد  تایاور  تسا ،  نآ  ندوب  ناهنپ  یضتقم  یهلا  تحلـصم  هک  تسا  یفخم  روما  زا  بانج  نآ  روهظ  نامز  هکنیا  مهدزیس : 
رخآ رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  اریز  تسین ،  هّیمتح  مئالع  زا  ثیدح  نیا  رد  هدش  دای  ياههناشن  مهدراهچ :  تسا .  هدیـسر  رتاوت  هب 

 . دهدیم ماجنا  دهاوخب  هچنآ  دنوادخ  و  دناهدومرف :  دوخ  نخس 

رصع زامن  زا  دعب   - 3

ینعم نیا  رب  لیلد  و  تسا .  رـصع  زامن  زا  دعب  هدش  دیکأت  هجرف  هَّللا  لّجع  رمألا  بحاص  ترـضح  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یتقو  نیموس 
زامن زا  سپ  تاّمهم  زا  هدومرف :  دیـس  موحرم  هدـمآ ،  هرـس  سدـق  سوواط  نب  یلع  لجأ  دّیـس  لئاسلا  حـالف  باـتک  رد  هک  تسا  یتیاور 

هیلع هَّللا  تاولص  يدهم  ترضح  نامیالوم  يارب  ندرک  اعد  رد  مالسلا ،  هیلع  مظاک  ماما  رفعج  نب  یـسوم  نامیالوم  هب  ندرک  ادتقا  رـصع 
روهمج نب  دمحم  شردپ  زا  یمق  روهمج  نب  دمحم  نب  نسح  زا  بتاک  یسوم  نب  رمع  نب  دمحا  زا  يدزاریـشب  نب  دمحم  هکنانچ  تسا ، 

رصع زامن  هک  یماگنه  مدش ،  دراو  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترـضح  رب  دادغب  رد  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یلفون  لضفلا  نب  ییحی  زا 
َو ُرِخْآلا  َو  ُلَّوَْألا  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلإ  اـَل  ُهَّللا  َْتنأ  تفگیم « :  هک  مدینـش  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاهتـسد  هاـگنآ  دوب ،  هداد  ناـیاپ  ار 
َو َكِْریَغ  ْنِم  ٍۀَنوُعَم  ِْریَِغب  َْقلَخلا  َْتقَلَخ  َْتنَأ  ّالِإ  َهلإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو  اُهناَصُْقن  َو  ِءاَیْـشَألا  ُةَداَیِز  َْکَیلِإ  َْتنَأ  ّالِإ  َهلإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو  ُنِطاَبلا  َو  ُرِهاَّظلا 

اَّلِإ َهلإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو  ِْلبَقلا  َِقلاَخ  َو  ِْلبَقلا  َْلبَق  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  ُءْدَبلا  َْکَیلإ  َو  ُۀَّیِـشَملا  َْکنِم  َْتنَأ  ّالِإ  َهلإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  َو  ْمِْهَیلإ  ٍۀَـجاَح  َال 
َو ٍءیَـش  ِّلُک  ُۀَیاَغ  َْتنَأ  ّالِإ  َهلإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  ِباَتِکلا  ُّمُأ  َكَْدنِع  َو  ُتْبُثت  َو  ُءآَشَت  اَم  وُحْمَت  َْتنَأ  ّالِإ  َهلإ  َال  ُهَّللا  َْتنَأ  ِدْعَبلا  َِقلاَخ  َو  ِدْعَبلا  َدَْعب  َْتنَأ 

َْکیَلَع َُهباَشَتَت  َال  َو  ُتاَغُّللا  َکـْیَلَع  یَفَْخت  اـَل  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلإ  اـَل  ُهَّللا  َْتنَأ  ُلـِیلَجلا  اـَل  َو  ُقِیقَّدـلا  َکـْنَع  ُبُْزعَی  اـَل  َْتنَأ  اـّلِإ  َهلإ  اـَل  ُهَّللا  َْتنَأ  ُهثِراَو 
ِییُْحم ِرُوبُقلا  ِیف  ْنَم  ُثِعَاب  ِرُومُألا  ُرِّبَدـُم  ِنیِّدـلا  ُناَّیَد  یَفْخَأ  َو  ِْبیَغلا  ُِملاَع  ٍنأَش  ْنَع  ٌنأَـش  َُکلَغْـشَی  اـَل  ٍنْأَـش  یف  َْتنأ  ٍمْوَی  َّلُـک  ُتاوْصـألا 

ْنَأ َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ِِهب  َکـَلَأَس  ْنَم  ُبَّیَُخی  اـَل  ِيذَّلا  ِموُّیَقلا  ِّیَحلا  ِنوُزْخَملا  ِنوـُنْکَْملا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  ٌمیِمَر  َیِه  َو  ِماَـظِعلا 
 ، تسین وت  زا  ریغ  یّقح  ِدوبعم  چـیه  دـنوادخ  ییوت  مارْکإلا ؛ »  َو  ِلاَلَْجلا  اَذ  اَی  ُهَتدـْعَو  اَم  َُهل  ْزِْجنَأ  َو  َکئاَدـْعَأ  ْنِم  ََکل  ِمِقَْتنُملا  َجَرَف  َلِّجُعت 

ییوت و  ددرگیمرب ،  وت  هب  ءایـشأ  مک  داـیز و  تسین ،  وـت  زج  یّقح  ِدوـبعم  چـیه  دـنوادخ  ییوـت  و  یتـسه ،  نطاـب  رهاـظ و  رخآ و  لّوا و 
ییوت یشاب ،  هتشاد  اهنآ  هب  يزاین  ای  يریگب  کمک  تدوخ  ریغ  زا  هکنآیب  يدیرفآ  ار  تاقولخم  تسین ،  وت  زا  ریغ  ییادخ  چیه  دنوادخ 

لبق و زا  شیپ  تسین ،  وت  زج  يدوبعم  چیه  دنوادخ  ییوت  و  تسا ،  وت  زا  ندرک  ادتبا  وت و  زا  ّتیشم  تسین ،  وت  زج  ییادخ  چیه  دنوادخ 
هچنآ ینکیم و  وحم  یهاوخب  ار  هچنآ  يدعب ،  هدننیرفآ  دعب و  زا  دعب  تسین  وت  زج  يدوبعم  چیه  دنوادخ  ییوت  و  یتسه ،  لبق  هدـننیرفآ 
ییوت یتسه ،  ءیـش  ره  ثراو  نایاپ و  تسین ،  وت  زج  ییادخ  چیه  دنوادخ  ییوت  باتکلا ،  ُّمأ  تسا  وت  دزن  ییامنیم و  تابثإ  یهاوخ  ار 

تـسین وت  زج  يدوبعم  چیه  دنوادخ  ییوت  دشابیمن ،  ناهنپ  وت  زا  یتشرد  زیر و  دایز و  مک و  چیه  تسین ،  وت  زج  يدوبعم  چیه  دـنوادخ 
لوغشم ار  وت  رگید  راک  زا  يراک  چیه  و  یتسه ،  يراک  رد  وت  يزور  ره  دوشیمن ،  هبتشم  وت  رب  اهادص  و  دنامیمن ،  یفخم  وت  رب  اهتغل  ، 

هدـننک هدـنز  اـهربق ،  زا  ناـگدرم  هدـنزیگنارب  روـمُأ ،  هدـننک  ریبدـت  نـید و  ناـبهگن  یتـسه ،  اـناد  ار  نآ  زا  رتناـهنپ  بـیغ و  درادیمن ، 
رب هکنیا  دوشیمن ؛ دـیماان  دـناوخب  نآ  هب  ار  وت  سک  ره  هک  تمّویق  ّیح  نوزخم  هدرپ  رد  مان  هب  مهاوخیم  وت  زا  ياهدیـسوپ  ياهناوختـسا 

زاجنإ افو و  ياهدرک  هدعو  وا  هب  هچنآ  و  یناسرب ،  يدوز  هب  ار  تنانمـشد  زا  وت  يارب  هدنریگ  ماقتنإ  ِجَرَف  یتسرفب و  دورد  وا  لآ  دـمحم و 
هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  يدهم  وا  دومرف :  دوب ؟  یسک  هچ  يارب  اعد  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  مارکإ .  لالج و  بحاص  يا  ییامرف ، 
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اب هک  ینوگمدنگ  تسا ،  نهپ  شیاههناش  هک  قاس ،  کیراب  وربا ،  هتسویپ  مکش ،  هبرف  نآ  نابرق  مردپ  دومرف :  سپس  تسا .  ملسو  هلآو 
ناگراتس شرامش  هب  دوجس  عوکر و  اب  ار  دوخ  بش  هک  یـسک  يادف  مردپ  تسا ،  هتخیمآ  زین  يدرز  هب  يرادهدنز  بش  رثا  زا  نآ  دوجو 

داب یسک  يادف  مردپ  یکیرات ،  غارچ  دنکیمن ،  رثا  وا  رب  ياهدننک  تمالم  چیه  تمالم  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  نابرق  مردپ  دنراذگیم ، 
هلجد تارف و  هنارک  رد  رابنا  رد  ار  نایهاپس  هاگره  دومرف :  دتفایم ؟  قافتا  یک  وا  جورخ  متـشاد :  هضرع  تسا .  دنوادخ  رمأ  هب  مئاق  هک 
ماجنا دهاوخ  هچنآ  دنوادخ  يدید  ار  اهنآ  هاگره  سپ  دش ،  هدـنازوس  هفوک  ياههناخ  زا  یـضعب  مدـهنم و  هفوک  لپ  و  يدرک ،  هدـهاشم 

 ( . 28 دزادناین (  ریخأت  ار  وا  مکح  چیه  و  ددرگن ،  هریچ  بلاغ و  دنوادخ  رمأ  رب  زیچ  چیه  دهد ، 

حبص زامن  زا  دعب   - 4

زامن زا  دعب  رد  هچنآ  رب  هفاضا  ینعم -  نیا  رب  لیلد  و  تسا ،  حبـص  زامن  زا  سپ  دراد  يرتشیب  دیکأت  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یعقاوم  زا 
یفرح هکنآ  زا  شیپ  حبـص  زامن  زا  سپ  هک :  هدروآ  حبـص  زامن  بیقعت  رد  سابقم  باـتک  رد  یـسلجم  هک  تسا  یتیاور  تشذـگ -  رهظ 

وا لآ  دّمحم و  رب  اراگدرورپ  راَّنلا ؛ َنِم  ِیتَْبقَر  ِْقتْعأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِّبر  اَی  دیوگب :  راب  دص  دنزب 
 . شخب ییاهر   [ خزود  ] شتآ زا  ار  مندرگ  و  ناسرب ،  رتدوز  ار  دمحم  لآ  راک  شیاشگ  و  تسرف ،  دورد  ، 

بش زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب   - 5

زا يدادـعت  رد  دـنک -  تمحر  ناشیادـخ  هک  اـم -  راوگرزب  ياـملع  هک  ییاـعد  رد  ناونع  نیا  صوـصخ  ندـش  داـی  تسا  نیا  رب  دـهاش 
هدش دراو  بش  زامن  لوا  تعکر  ود  زا  دعب  هک  ییاهاعد  نمـض  ار  اعد  نیا  باحـصا  زا  یـضعب  و  دناهدرک ،  تیاور  ار  نآ  ربتعم  ياهباتک 
َعُْدی َْمل  َو  َكوُعْدَأ  َنیبِغاَّرلا  ِۀَبْغَر  یَهَْتنُم  َو  َنیِلئاَّسلا  ِۀَلَئْسَم  ُعِضْوَم  َْتنَأ  َُکْلثِم  ْلَئُْسی  َْمل  َو  َُکلَئْـسَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  تسا « :  نیا  اعد  دناهدروآ . 

َو اهِحَْجنأ  َو  ِلئاَسَملا  ِلَْـضفَِأب  َُکلَئْـسَأ  َنیمِحاَّرلا  ُمَحْرأ  َو  َنیِّرَطْـضُملا  ِةَوْعَد  ُبیُجم  َْتنَأ  َکـِْلثِم  یلإ  ْبَغُْری  َْمل  َو  َکـَْیلِإ  ُبَغْرَأ  َو  َکـُْلثِم 
َْکَیلِإ اَهِّبَحَأ  َو  َکیَلَع  َکئاَمْسَأ  ِمَرْکِأب  َو  یَصُْحت  َال  ِیتَّلا  َکِمَِعن  َو  اَْیلُعلا  َِکلاَْثمَأ  َو  یَنْسُحلا  َکئاَمْسَِأب  َو  ُمیِحَر  اَی  ُنمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  اَهِمَظْعَأ 
ِّلَجَْألا ِّزَعَْألا  ِرَبْکَْألا  ِنُونْکَملا  َکِمْـسِاب  َو  ًَۀباَجِإ  ِرُومُالا  ِیف  اَهِعَرْـسأ  َو  ًاباََوث  َْکیََدل  اَِهلَزْجَأ  َو  ًَۀلِْزنَم  َكَْدنِع  اَِهفَرْـشَأ  َو  ًۀَلیِـسَو  َْکنِم  اَِهبَْرقَأ  َو 

ِّلُِکب َو  ُهَّدَُرت  َال  َو  َکَلئاَس  َمِرَْحت  َال  ْنَأ  َْکیَلَع  ٌّقَح  َو  ُهَءاَعُد  َُهل  َْتبَجَتْـساَف  ِِهب  َكاَعَد  ْنَّمَع  ِِهب  یَـضَْرت  َو  ُهیاوْهَت  َو  ُهُّبُِحت  يذَّلا  ِمَرْکَأـْلا  ِمَظْعَأـْلا 
َو َُکلُـسُر  َو  َكُؤاَِیْبنَأ  َو  َُکتَِکئاَلَم  َو  َکِشْرَع  ُۀَـلَمَح  ِِهب  َكاَعَد  ٍمْسإ  ِّلُِکب  َو  ِمیِظَْعلا  ِنآْرُْقلا  َو  ِرُوبَّزلا  َو  ِلیِْجنِإلا  َو  ِۀـیروَّتلا  ِیف  َکـَلَوُه  ٍمْسا 
 : میوگیم ِِهئاَدـْعَأ . »  َيْزِخ  َلِّجَُعت  َو  َکِِّیلَو  ِْنبا  َو  َکِِّیلَو  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَعاَط  ُلْهَأ 

َبیجَتْـسَت َو  اَنئاَجَر  ِِهب  اَنَقُزَْرت  َو  ِهِراَْصنأ  َو  ِِهباَحْـصأ  ْنِم  اَنَلَعَْجت  َو  مدید « :  قوف  ياعد  رد  نیا  رب  هفاضإ  یتالمج  نیحلاصلا  لامج  باتک  رد 
رد وت  ددرگ )  لاؤس  ات  تسین  وت  يارب  یلثم  هدـشن (  لاؤس  ییوت  نوچمه  منکیم و  لاؤس  وت  زا  نم  اراگدرورپ  اعد :  همجرت  اَنئاَعُد ؛ »  ِِهب 
وت هب  و  هدشن ،  هدناوخ  وت  نوچ  سک  چیه  مناوخیم و  ار  وت  یناگدننک ،  هجوت  ندروآ  يور  دروم  نیرخآ  ناگدننک و  لاؤس  هاگتساوخ 

تـساوخرد وت  زا  ینانابرهم ،  نیرتنابرهم  یناگراچیب و  ياعد  هدننک  تباجإ  وت  ددرگ ،  هجوت  وا  هب  ات  تسین  ییوت  لثم  هک  مدـنبیم  دـیما 
 ، تیاههنومن نیرترب  تیاهمـسا و  نیرتوکین  هب  و  نابرهم ،  يا  هدنـشخب  يا  ادخ  يا  لیاسم  نیرتمیظع  نیرتلوبقم و  نیرترب و  هب  منکیم 
 ، وت يوس  هب  هلیسو  تهج  زا  اهنآ  نیرتکیدزن  و  وت ،  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  تیاهمسإ و  نیرتیمارگ  هب  و  ترامـش ،  زا  نوریب  ياهتمعن  و 
ار وت  و  رومُأ ،  تباجإ  رد  اهنآ  نیرتعیرـس  و  وت ،  شاداپ  باوث و  تهج  زا  اـهنآ  نیرتراـبرپ  و  وت ،  دزن  تلزنم  ظاـحل  زا  اـهنآ  نیرتـالاو  و 
وت هک  ره  زا  نآ  هب  يراد و  تیانع  هّجوت و  نآ  هب  يرادیم و  تسود  ار  نآ  هک  مرکأ  ِّلـجأ  ّزَعأ  ربکأ  مسا  نآ  تنونکم ؛ مسإ  هب  دـنگوس 

دنگوس ار  وت  و  ینکن ،  در  ار  وا  ییامنن و  مورحم  ار  تلئاس  هک  تسا  وت  رب  و  ییامرف ،  باجتسم  ار  شیاعد  يوشیم و  یـضار  دناوخب  ار 
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تناربمایپ تناگتشرف و  تشرع و  نالماح  هک  یمـسإ  ره  هب  و  میظع ،  نآرق  روبز و  لیجنإ و  تاروت و  رد  تسا  وت  يارب  هک  یمـسإ  ره  هب 
شیاشگ جَرَف و  هکنیا  یتسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  دـنناوخیم  نآ  هب  ار  وت  تناگدـیرفآ  زا  نارادربنامرف  تناگداتـسرف و  و 

رارق شنارای  باحـصأ و  زا  ار  ام  و  ییاـمرف .  لـیجعت  شنانمـشد  ییاوسر  يراوخ و  رد  یناـسرب و  دوز  ار  تَِّیلَو  دـنزرف  دوخ و  ّیلو  راـک 
 . ییامن تباجا  هب  نورقم  ار  نامیاعد  وا  تیانع  تکرب  هب  ییامرف و  يزور  ار  نامدیما  وا  دوجو  هب  یهد و 

اهزامن تونق  رد   - 6

همدقم

نیا رد  هچنآ  ام  هدش ،  تیاور  اهنآ  زا  هک  تسا  ییاهتونق  زا  يدادـعت  رد  جَرَف ،  لیجعت  يارب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ياهاعد  نیا  رب  دـهاش 
هرس سدق  سوواط  نب  یلع  لجأ  دّیـس  کی :  تسا :  ادخ  زا  قیفوت  میروآیم ،  اجنیا  رد  هدیـسر  ام  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هراب 
هیلع نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  میدرک  يراددوخ  نآ  ندروآ  زا  بلطم  ندـش  ینالوط  سرت  زا  هک  یثیدـح  نمـض  تاوعَدـلا  ُجَـهُم  باتک  رد 

ْنَع ُزِْجعَت  ِۀَئَـشَّنلا  ُدوُقُع  ِِهب  ْتَدَـقَْعنا  َو  ِۀَّیِـسْفَّنلا  ُتاَبیِکَْرت  ِْهیَلَع  ْتَرَج  اَم  َو  ِۀَّیناَْسنإلا  َعاَـبِط  َو  ِۀَّیِرَـشَبلا  َۀَِّلبِج  َّنإ  َّمُهَّللا  هدروآ « :  نینچ  مالـسلا 
ِیف ََکل  َۀَّیِـشَملا  َو  َِکتَْـضبَق  ِیف  َبُولُْقلا  َّنِإ  َو  َّمُهَّللا  ءآِبتْجْإلا  يَوذ  ِهیَلَع  َْتنَعَأ  َو  ِءآفِطْـصْإلا  َلـْهَأ  َُهل  َْتقَّفَو  اَـم  اَّلإ  ِۀَیِْـضقَألا  ِتاَدِراَو  ِلْـمَح 
ٍءاَزَج َراَد  ََکل  َّنَأ  ُمَلْعََأل  یِّنِإ  َو  َِکتَدارِإ  ْنِم  َكِّدَِحب  ٌۀَِفقاَو  َِکتَرْدُِقب  اَِهتاَقْوَِأل  ٌۀَِعقاَو  ِهِفْـشَک  ِیف  ِهَیلِإ  ُۀَـبْغَّرلا  اَم  ِّبَر  َْيأ  ُمَْلعَت  ْدَـق  َو  َِکتَْکلَم 

ِیف َکَسْفَن  ِِهب  َْتفَـصَو  اَِمب  اَهُقَْیلأ  َو  َکِمَرَِکب  ِءاَیْـشَْألا  ُهَبْـشَأ  َکَتاَنَأ  َّنَأ  َو  ِّقحلِاب  ِهِیف  ُذُخََأت  ًاَمْوَی  ََکل  َّنَأ  َو  ًۀـبوُقُع  َو  ًۀـَبُوثَم  ّرَّشلا  َو  ِریَخلا  َنِم 
َْتلُِّدب ْدَق  َو  ًاْملِح  َو  ًۀَمْحَر  َکَْقلَخ  َْتعَس  ْوأ  ْدَق  َکَّنإ  َو  َّمُهَّللا  ُهاَْوثَم  ِءوُس  َو  ُهابْقُع  ِمیِخَو  ِیف  ٍِملاَظ  ِّلُِکل  ِداصْرِْملِاب  َْتنَأ  َو  َِکفُّؤََرت  َو  َکِفْطَع 
َْکیَلَع ِةَأْرُْجلا  یَلَع  ِراَرِْمتْـسْإلا  َبِکاَرَم  اُوبِکَر  َو  َکَمیِرَح  اوُحاَبَتْـسا  َو  َكِءاَـصَلُخ  یَلَع  َنوُِملاَـظلا  َدَّرَمَت  َو  َکِِّیبَن  ُنَنُـس  ْتَرِّیُغ  َو  َکـُماکْحَا 
اَِهتاَعاَق ْنِم  ْطُطْحا  َو  ْمُهَراثآ  اْهنَع  ُفْعا  َو  ْمُْهنِم  َداَِلْبلا  ِرِّهَط  َو  َِکبَضَغ  ِثاِثتْجا  َو  َِکتالیِْکنَت  ِفِصاَوَع  َو  َکِطَخَس  ِفِصاوَِقب  ْمُهْرِداَبَف  َّمُهَّللا 
ْمُهَراثآ ُْحما  َّمُهَّللا  ٍداتْرُِمل  ًاِدئاَر  َال  َو  ٍدِصاَِقل  ًاصاَنَم  َال  َو  ٍّمِآل  ًامَلَع  َال  َو  ٍمِجاِنل  ًۀَماَعِد  ْمُْهنِم  ِْقُبتآل  یّتَح  َكِراَوَِبب  ْمُهِْملَطْـصا  َو  ْمُهَراَنَم  اَهِّناَظَم  َو 

ْحَْدقا َو  ُهَبِـصاَنَم  ِّقَْحِلل  ِْمقَأ  َو  ْمَُهباَلِْقنا  ِدَمرَّسلا  َِکباَذَع  یلإ  ْلِّجَع  َو  ْمَُهباَلْـصأ  ْکُْکفا  َو  ْمَُهباَقْعَأ  ْقَْحما  َو  ْمِهِراَیِد  َو  ْمِِهلاَْومَأ  یَلَع  ْسِمْطا  َو 
ُُهلْهَأ ُهَُکلْـسَی  َو  ِهِدِـصاقَم  َِملاَعَم  َریُنی  َو  ِِهتَّدِِـجب  ُّقحلَا  َدوُعَی  یّتَح  َُهداَز  ِرْـصَّنلا  َنِم  ْرِّفَو  َو  ُهَداتُْرم  ِنْوَْعلاـِب  ْدِّیَأ  َو  ُهَریثُم  ِراَّثِلل  ِرثَأ  َو  ُهَداـَنِز  ِداَـشَّرِلل 

یناسفن ِتابیکرت  هچنآ  و  یناسنا ،  تعیبط  يرشب و  تقلخ  لصأ  هک  یتسار  هب  اراگدرورپ  ٌریِدَق ؛ ٍءیَش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنِإ  ِهِکُولُـس  َّقَح  ِۀَنَمَْألِاب 
نادب ار  تناگدیزگرب  هچنآ  رگم  دنزجاع  دسریم  ارف  اهاضق  زا  هچنآ  لمحت  زا  تسا ،  هتسب  نآ  هب  شنیرفآ  ياههدنب  هدش و  هداهن  نآ  رب 
رایتخا رد  تساوخ  ّتیشم و  تسا ،  وت  تردق  هضبق  رد  اهلد  انامه  اراگدرورپ  ياهداد .  يرای  نآ  شریذپ  رب  ار  تناگبخن  هدومرف و  قفوم 
تسین عقاو  وت  تردق  زا  شدوخ  ياج  رد  اضق )  شندرک = (  فرطرب  يارب  زا  تهاگرد  هب  ام  هّجوت  هک  ینادیم  وت  راگدرورپ  يا  و  وت ، 

هک منادیم  نم  و  دشابیمن ، ] مهارف  شندرک  فرطرب  يارب  مزال  ياههنیمز  طیارش و   ، ] تسا هداتفین  وت  تساوخ  هدارا و  هدودحم  رد  و  ، 
و دومرف ،  یهاوخ  هذخاؤم  قح  رطاخ  هب  نآ  رد  هک  تسا  يزور  ار  وت  و  رفیک ،  شاداپ و  تسه ،  يّرـش  ریخ و  ره  نداد  ازج  يارـس  ار  وت 

وت و  دشابیم ،  ياهدرک  فصو  تفأر  فطع و  رد  ار  تدوخ  هچنآ  هب  ءیش  نیرتراوازـس  تمرک و  هب  اهزیچ  نیرتهیبش  وت  يرابدرب  انامه 
تمحر و وت  هک  یتـسار  هب  اراـگدرورپ و  دوب .  دـهاوخ  تخـس  شهاـگلزنم  میخو و  شراـک  تبقاـع  هک  یتـسه  يرگمتـس  ره  نیمک  رد 

هیلع هللا  یلـص  تاهداتـسرف  ياهتنـس  و  دـش ،  ضوع  تتاروتـسد  ماکحأ و  هک  یلاح  رد  ياهتخاس ،  ریگارف  تقلخ  یمامت  رب  ار  تیرابدرب 
تحاس رب  يّرجت  اب  هتـسویپ  و  دندرمـش ،  حابم  ار  تمیرح  کته  و  دندرک ،  یـشکرس  تناصلاخ  رب  نارگمتـس  و  درک ،  رییغت  ملـسو  هلآو 

ار ناهج  و  ریگرب ،  ار  اهنآ  تاهدننک  نک  هشیر  بضغ  تتبوقع و  ياهنافوط  تاهدننکـش و  مشخ  اب  سپ  اراگدرورپ  دـنتخات .  وت  ییایربک 

صفحه 338 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


اب و  نکفارب ،  ار  نانآ  ياههناشن  نیمز  ياههاگیفخم  اههنحـص و  زا  و  نک ،  وحم  نآ  زا  ار  ناشراثآ  و  نادرگ ،  كاـپ  ناـشدوجو  ثول  زا 
هگن نانآ  يوس  هب  يورهور  يارب  یناشن  يراذگن و  یقاب  ندییور  يارب  ياهنیمز  چیه  اهنآ  يارب  ات  نَکرب ،  خـیب  زا  ار  اهنآ  شیوخ  كاله 

ار ناشراید  اهتورث و  يامرف و  وحم  ار  ناشراثآ  اراگدرورپ  ییوگن ،  كرت  ياهدنیوج  يارب  ییاج  یهنن و  شیارب  یـصالخ  هار  يرادـن و 
ناسرب و رتدوز  ار  ناشنداتفا  تینادواج  باذـع  هب  و  نک ،  ادـج  مه  زا  ار  ناشبالـصا  و  نادرگ ،  كـاله  ار  ناشنانیـشناج  و  زاـس ،  دوباـن 
اب ار  نآ  هتـساوخ  و  زیگنارب ،  ار  نآ  هدـننک  جـییهت  یهاوـخنوخ  يارب  و  راد ،  نازورف  ار  ییاـمنهار  شتآ  و  راد ،  ياـپرب  ار  قـح  بصاـنم 

لهأ و  دوش ،  نشور  شندومیپ  ياههناشن  و  ددرگزاب ،  شیگزات  نامه  اب  قح  ات  يامرف  نوزفا  ار  شترـصن  و  نک ،  دـییأت  شیوخ  کمک 
 ( . 29 ییاناوت (  يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسار  هب  دنیامن ،  ادأ  ار  شندومیپ  ّقح  و  دنیامیپب ،  ار  نآ  هار  ینمیا  اب  قح 

میوگیم

نامرظن زا  بیاـغ  يـالوم  روهظ  يارب  اـعد  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئأ  تاـملک  اـب  سونأـم  نیبنشور  هدـنهوژپ  رب 
تسه نآ  رد  زین  يددعتم  نئارق  تسا ،  راگدرورپ  هاگرد  زا  راوگرزب  نآ  جَرَف  تساوخرد  و  دشابیم ،  هادف -  انحاور  يدهم -  ترـضح 
راتخم زیگنارب »  ار  نآ  هدـننک  جـییهت  یهاوخنوخ  يارب  و  ترابع « :  زا  روظنم  دـیاش  دـییوگب :  رگا  دنـسانشیم .  ار  اهنآ  راـبتعإ  لـهأ  هک 
تونق رد  هک  دـنکیم  تلالد  نآ  رب  زین  يدـنچ  رابخأ  اهاعد و  تسا ،  نامزلا  بحاـص  ترـضح  نآ  زا  دارم  دـیدرتیب  میوگیم :  دـشاب . 

 . دمآ دهاوخ  دیامرف -  کیدزن  ار  شجَرَف  دنوادخ  هک  راوگرزب -  نآ  زا  هدش  تیاور 

ود

َو ِِرئاَـمَّضلا  َنِماَـکَم  َو  ِِرئاَرَّسلا  َسِجاَوَه  ُمَْلعَی  ْنَم  اَـی  هدـش « :  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ناـمیالوم  زا  روبزم  ثیدـح  رد  هک  یتونق 
َو ُلَجَْألا  َبُرَق  َو  ُلَهَملا  َدـَُعب  ٌرِظان  ِّلُْکلا  َیلإ  َو  ٌرداَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َو  ٌرِکاَذ  ٍّیِْـسنَم  ِّلُِـکل  َو  ٌرِـضاَح  ٍْبیَغ  ِّلُِـکل  َوُه  ْنَم  اَـی  ِرِطاَوَْخلا  َِقئاَـقَح 
َو ْمَُهلاَمْعَأ  ْمُهُدِّلَقُم  َو  یَِلْبلا  َیلِإ  ْمُهُرِّیَصُم  َو  َتْأَْشنَأ  اَم  ُدِیبُم  ُلَّوألا  َْتنَأ  اَمَک  ُرِخْآلا  ُهَّللَا  اَی  َْتنَأ  َو  ُلَقَْتنُملا  َنآ  َو  ُلَمَْألا  َباَرَأ  َو  ُلَمَْعلا  َفُعَض 
َال ِرَشْحَملا  ِۀَحاَس  یلإ  ِرَْـشنَملاب  ُجوُرُخلا  َو  ِروُّنلِاب  ِءاَمَّسلا  ِقاَقِْـشنا  َو  ِروُّصلا  ِۀَْخفَن  َْدنِع  ْمِهِروُبق  ِۀَثَْعب  ْنِم  ْمِهِروُُشن  ِْتقَو  یلإ  ْمُهَروُهُظ  اَُهلِّمَُحم 
 ، اوـُبَکَتْرا اَـم  یلَع  َكاَـنُه  َنِیبَساَُـحم  َو  اوـُبَقَتْحا  اَِـمب  َنِیَبلاَـطُم  َو  اوُفَلْـسَا  اَّمِم  ٍۀَّمُغ  یف  َنیِمِطارَتـُم  ٌءاَوَـه  ْمُُهتَدـِْئفأ  َو  ْمُهُراَْـصبَأ  ْمِْـهَیلإ  ُّدـَتَْرت 

َو ُۀَّجُْحلا  ُمُْهتَمَْحفَأ  ْدَـق  ِصاَصِْقلا ،  ِنَع  َصیِحَم  َال  َو  َصاَنَم  َال  َو  َكاَکِْفنا  َال  ٌةَروُزْأَم  ِروُهُظلا  یَلَع  ُراَزْوَألا  َو  ٌةَروُْشنَم  ِقاَـنْعَْألا  ِیف  ُِفئاَـحَّصلا 
ِدِرْوَملا ِمیِظَع  َو  ِدَهْشَْملا  ِلْوَه  ْنِم  اَجَنَف  یَنْسُحلا  ِهَّللا  َنِم  َُهل  ْتَقَبَس  ْنَم  ّالِإ  ِۀَّجَحَْملا  ْنَع  ْمِِهب  ٌلوُدْعَم  ِۀَّجَّضلا  ِسْمَه  َو  ِۀَّجَحَملا  ِةَْریَح  ِیف  اوُّلَح 

َو َرِجاَـنَحلا  ِتَغََلب  ْدَـق  َبُولُْقلا  َّنإَـف  َّمُهَّللا  َدَّرَفَت  ْمِِهقوُقُِحب  ْمُْهنَع  َو  َدَبْعَتْـسإ  ُمَُهل  َو  َدَّنَعَت  ِهَّللا  ِءاَِـیلْوَأ  یلَع  اـَل  َو  َدَّرَمَت  اَْینُّدـلا  ِیف  ْنَّمِم  ْنُکَی  َْمل  َو 
َکیِصاَعَم ِبوُکُر  ْنِم  ِیناَُعت  اَِمل  ْنِکل  َو  ٍراَدْقِم  ِماَهِّتا  ْنَع  َال  َو  ٍراَْصِبتْسا  ِصْقَن  ْنَع  َال  ِراِظْتنإلِاب  ْتَدِفَن  ْدَق  َراَمْعَْألا  َو  َِیقارَّتلا  ِتَلَع  ْدَق  َسوُفُّنلا 

ْقِّقَح َو  یَنَد  ْدَـق  اَم  ْدِرَْوأ  َو  َبُرَق  ْدَـق  اَم  ْبِّرَقَف  َّمُهَّللا  َكِءآَدـْعأ  ِةَرَهاَظُم  َو  َِکئایلْوَِأب  ِبُّعَلَّتلا  َو  َکیِهاََون  َو  َكِِرماَوَأ  ِیف  َکـْیَلَع  ِفـالِخلا  َو 
دنادیم هک  یسک  يا  َكِءادْعَأ ؛ »  ْنِم  ِماَِقْتنْالا  َو  َِکتَّجُح  راَهظِإ  َو  َِکنیِد  رْصَن  َو  َکِّقَح  ِۀَماقإ  ْنِم  ْمُهَلیِمَأت  َنینِمْؤُْملا  ِغَِّلب  َو  َنیِنقوُْملا  َنُونُظ 

و رظان ،  دـهاش و  ار  یناهنپ  ره  هکنآ  يا  تسا ،  هتفهن  هچ  اههرطاخ  رد  و  ددرگ ،  ناـهنپ  یمه  اـهنطاب  رد  هچ  و  درذـگ ،  یمه  لد  رد  هچ 
لَمَع و  دیدرگ ،  کیدزن  لَجأ  دـیماجنا و  لوط  هب  ارادـم  یتسه ،  رظان  زیچ  همه  هب  و  رداق ،  يراک  ره  رب  و  رکذ ،  ار  ياهدـش  شومارف  ره 
هچنآ یتسه ،  لّوأ  هکنانچ  يرِخآ  راگدرورپ ،  يا  وت  و  دیـسر ،  ارف  ندـش  لقتنم  ماگنه  و  دیـسر ،  تیاهن  هب  دـیما  و  دـییارگ ،  یتسـس  هب 

رب ار  ناشتیلوئـسم  و  يراذگیماو ،  ناشهدـهع  هب  ار  ناشیاهراک  و  یناسریم ،  یگدوسرف  هب  ار  قیالخ  و  ياهدـنهد ،  انف  ياهدومرف  داجیا 
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هب نامـسآ  ندش  هتفکـش  و  روص ،  رد  ندیمد  ماگنه  ناشیاهربق  زا  ندش  هتخیگنارب  رد  ناشندش  هدنکارپ  تقو  ات  یهدیم ،  رارق  ناشتـشپ 
زا دشاب ،  هداتفا  بارطضإ  رد  ناشیاهلد  هدنام و  هریخ  ناشیاهمـشچ  هک  یلاح  رد  رـشحم ،  هنحـص  هب  یگدنکارپ  اب  نتـشگ  نوریب  و  رون ، 

بکترم هچنآ  زا  هک  تـسا  اـجنآ  و  دـنوش ،  تساوخزاـب  دـنراد  شود  رب  هـک  یناـهانگ  زا  و  هدـنامورف ،  مـغ  رد  دوـخ  هتـشذگ  ياـهراک 
هار هن  ددرگ و  ادـج  وا  زا  هن  هتخیر ،  ورف  اهتـشپ  رب  یـصاعم  ینیگنـس  و  هتخیوآ ،  ندرگ  رد  اههدـنورپ  دـنور ،  باـسح  ياـپ  دـناهدیدرگ 

 ، هلاـن ِیناـهنپ  و  هار ،  نیب  ینادرگرـس  رد  و  دـشاب ،  هتـسب  ار  ناـشیاهبل  لـیالد ،  هک  یتسار  هب  صاـصق ،  زا  يزیرگ  هن  تسه و  یـصالخ 
نآ هب  دورو  هثداح  یگرزب  هنحـص و  نآ  لوه  زا  هک  دـشاب .  هدیـسر  وا  هب  یکین  رتشیپ  هکنآ  رگم  دـناهداتفا ،  رود  هنایم  هار  زا  و  هدـناماو ؛

ار ناشقوقح  هدومنن و  يرود  اهنآ  زا  هدیزرون و  تجاجل  ادخ  يایلوا  اب  هدرکن و  یـشکرس  ایند  رد  هک ] دیاب  زین  و   ، ] تفای دـهاوخ  تاجن 
زا هن  نیا  و  تفای ،  نایاپ  راظتنا  رد  اهرمع  و  دمآ ،  بل  رب  اهناج  و  دیـسر ،  اهولگ  هب  اهلد  هک  یتسار  اهلإ  راب  دـشاب ،  هدرمـشن  دوخ  ِنآ  زا 

تیهاوـن رماوا و  رد  وـت  اـب  دوـشیم و  عـقاو  هک  یناـهانگ  زا  هچنآ  رطاـخ  هب  هکلب  تسا ،  ریدـقت  نتخاـس  مهتم  تهج  زا  هن  شنیب و  یمک 
و نادرگ ،  رتکیدزن  هدش  کیدزن  هچنآ  سپ  اراگدرورپ  دشابیم ؛ تنانمـشد  یگریچ  تناتـسود و  نتفرگ  يزاب  هب  و  ددرگیم ،  تفلاخم 

راکـشآ و  تنید ،  يرای  تّقح و  ییاپرب  زا  ار  نینمؤم  دـیمُأ  و  شخب ،  قُّقحت  ار  نارادرواـب  ياـهوزرآ  و  ناـسرب ،  هدیـسر  کـیدزن  هچنآ 
 ( . 30 ناسرب (  رمث  هب  تنانمشد ،  زا  نتفرگ  ماقتنا  و  تتَّجُح ،  ندومن 

هس

هدمآ هدش  دای  ثیدح  رد  داب -  شیمارگ  نادـنزرف  ناردـپ و  وا و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  داوج -  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  تونق 
َّمُهَّللا ٌریِدَج  َفَرَتْعا  ِنَم  یلَع  ِفُّطَعَّتلاب  َْتنَأ  َو  ٌریسَی  اَنُدْمَح  َو  ٌریِصَق  اَنُرْکُـش  َو  ٌۀَِغباَس  َکُمَِعن  َو  ٌۀَِیلاَوَتُم  َکیِداَیَأ  َو  ٌۀَِعباَتَتُم  َکُِحئاَنَم  تسا « : 

َو ْمِِهئاَعُد  ِۀـَباَجِإب  َو  ٌقیِفَـش  َکَیلِإ  ِۀَـبْغَّرلا  يَوذ  َو  َكِدابِْعب  َّمُهَّللا  َْتنَأ  َو  ِقیِـضَْملا  ِیف  ِقْدِّصلا  ُلْهَأ  َکَبَتْرا  َو  ِقیِّرلِاب  ِّقَْحلا  ُلـْهَأ  َّصُغ  ْدَـق  َو 
ُهَدأَکَتَی َلِطَاب  َال  يِذَّلا  ِرْـصَّْنلا  َو  ُهَدَْعب  َنَالذِخ  َال  يِذَّلا  ِنْوَْعلِاب  َْکنِم  انْرِدَاب  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ٌقیِقَح  ْمُْهنَع  ِجَرَفلا  ِلیِْجعَت 
يِداوَع ِهِیف  ُّفَْکنَت  َو  َكُِرماَوَأ  ِهِیف  ُرَهْظت  َو  َکُِملاَعَم  ِهِیف  ُماَُقت  َو  َكُّوُدَـع  ِهِیف  ُبَّیَُخی  َو  َکُِّیلَو  ِهِیف  ُنَمْأَی  ًاـحاَّیَف  ًاـحاَتَم  َْکنُدـَل  ْنِم  اََـنل  ْحـِتَأ  َو 
ِمْوَْقلِاب اهَّلِحَأ  َو  اَّنَع  َکتَمِقن  ْعَفْرا  َو  اَْنثِغَأ  َو  اَّنِعأ  َّمُهَّللا  ِۀَـمِقَّنلا  َراَدـِب  َکِسَأب  ْنِم  َکَئاَدـْعَأ  ْرِدَاب  َو  ِۀَـمْحَّرلا  َراَدـب  َْکنِم  انْرِداب  َّمُهَّللا  َِکتادِـع 

رب تفوطع  لذـب  رب  وت  كدـنا و  ام  دـمح  هاتوک و  ام  رکـش  مامت و  تیاهتمعن  هتـسویپ و  تیاهتیانع  یپ و  رد  یپ  تیاـهتبهوم  َنیِِملاَّظلا ؛ » 
يا وت  و  دـندیدرگ ،  ناشیرپ  انگنت  رد  قدـص  لهأ  دـش و  هتـسب  اهولگ  ار  قح  لهأ  هّتبلا  اراـگدرورپ و  ياهتـسیاش ،  دـنک  رارقا  هک  یـسک 

 ، ياهتسیاش اهنآ  رب  شیاشگ  ندیناسر  دوز  اهنآ و  ياعد  تباجإ  هب  و  یتسه ،  نابرهم  تیوس  هب  ناگدننک  تبغر  ناگدنب و  هب  راگدرورپ 
و دـشابن ،  يراوخ  نآ  زا  سپ  هک  ناسر  اـم  هب  یکمک  دوخ  بناـج  زا  يدوز  هب  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپ  اراـگدرورپ 
نامأ و رد  وت  ِّیلو  نآ  رد  ات  يامرف  مهارف  یخارف  هنیمز  ام  يارب  دوخ  يوس  زا  و  دزاسن ،  راوشد  ار  نآ  یلطاـب  چـیه  هک  نک  اـطع  یترـصن 
 ، ددرگ كرت  تنانمـشد  ياهینمـشد  و  هدـش ،  راکـشآ  ترماوأ  و  هتـشگ ،  ياپرب  تیاـههناشن  ياـنخارف  نآ  رد  و  دوش ،  دـیمُأان  تنمـشد 

يرای ار  اـم  اراـگدرورپ  زرو ،  ترداـبم  تنانمـشد  رب  تباذـع  زا  شیوخ  تمقن  اـب  و  ریگ ،  یـشیپ  تمحر  هب  دوخ  بناـج  زا  اراـگدرورپ 
قوف ياعد  هکنیا  رب  دهاش  میوگیم :   ( . 31 روآ (  دورف  نارگمتـس  موق  رب  رادرب و  ام  زا  ار  شیوخ  تبوقع  سرب و  نامدایرف  هب  يامرف و 

زج نآ  رد  هدش  دای  روما  هک  تسا  نیا  دشابیم ؛ داب -  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  هک  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  زا 
رد يرآ  تسا ،  هدش  نایب  ینعم  نیا  ثیداحأ  رابخأ و  رد  هکنانچ  تفای ،  دـهاوخن  قُّقحت  باتفآ  نآ  ندـش  راکـشآ  بانج و  نآ  روهظ  اب 

رارقرب و ادخ  نید  ملاعم  و  دندرگ ،  دیمأان  نانمشد  و  دنبای ،  تینمأ  دنوادخ  يایلوا  و  دوشیم ،  هتشادرب  هّیقت  ترضح  نآ  تموکح  نامز 
 . دوشیم راکشآ  شرماوأ 

صفحه 340 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


راهچ

رمألا بحاص  روهظ  نیرظتنم  يارب  اعد  رب  تسا  لمتـشم  نآ  و  هدمآ ،  هیلاراشم  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نامه  زا  يرگید  تونق 
ُرِخْآلا َو  ٍةَدوُدْعَم  ٍۀَِّیلَّوَأ  اَِلب  ُلَّوَْألا  َْتنَأ  َّمُهَّللا  تسا « :  نینچ  تونق  ترضح ،  نآ  قح  رد  ناگدننک  اعد  ناتسود و  و  هجرف ،  یلاعت  هَّللا  لجع 

َو ًاراَِبتْخا  َِکیْهَن  َو  َكِْرمَِأب  اَنَتْوََلب  َو  ًاراَِیتْخا  َِکتَمْکِِحب  اَنَتْع  َدَْـتبا  َو  ًاراَدـِْتقِإ  ٍۀَـجاَِحل  َال  اَنَتْعَرَتْخا  َو  ًاراَِسْتقِإ  ٍۀَّلِِعل  َال  اَنَتأَْشنَأ  ٍةَدوُدْـحَم  ٍۀَّیِرِخآ  اَِلب 
َیِـصُعَف ًاریِـسَی  َْتلَأَس  َو  ًارِیثَک  َْتلَّوَخ  َو  ًاریِذَْحت  َْتیَهَن  َو  ًارِییَْخت  َتْرَمَأَف  َۀَـعاَّطلا  اَنَتْمَّشَج  َو  َۀَـقاَّطلا  اَنَتْفَّلَک  َو  ِتاَوَدَْألِاب  اَنَتْحَنَم  َو  ِتَالْآلِاب  انَتْدَّیَأ 

َو ِحَـنِملا  َو  ِءَالْآلا  َو  ِّنَملا  َو  ِءاَمْعَّنلا  َو  ِناَسْحإلا  َو  ِءاَیِْربِْکلا  َو  ِۀَـمَظَْعلا  َو  ِءاَهَْبلا  َو  ِةَّزِعلا  ُّبَر  َْتنَأَـف  َْتمَّرَکَتَف  َكُرْدَـق  َلِـهُج  َو  َتُْملَحَف  َكُْرمَأ 
ٌءیَش َِکب  ُلَّثَُمی  َال  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  ٌءیَش  َکُِهبُْـشی  َال  َو  ًۀَفِـص  ََکل  ُماَهْوَْألا  ُكِرُْدت  َال  َو  ٍْهنُِکب  ََکل  ُبُولُقلا  ُطیُِحت  َال  ِءآفَولا  َو  ِزاَْجنالا  َو  ِءآطَْعلا 
ُلوُقَی اَّمَع  یهلإ  اـی  َْتَیلاَـعَت  َو  ُهَِقلاَـخ  ٌقُولْخَم  ُكِرْدـُی  یَّنَأ  َو  ُسْمَخلا  ُّساَوَْـحلا  َکَکِرْدـُت  َْوأ  َّسَُمت  َْوأ  َّسَُحت  ْنَأ  َتْکَراَـبَت  َکتعینَـص  ْنِم 
اُوفَّرَح َو  َكَداَـبِع  اوُّلَـضَأ  َنیذَّلا  َنیقراَْـملا  َنیِطِـساَْقلا  َنیثِـکاَّنلا  َنیِغاَْـبلا  َنیِِملاَّظلا  َِکئاَدـْعأ  ْنِم  َکـِئاَِیلْوَِأل  ْلِدَأ  َّمُهَّللا  ًارِیبَـک  ًاُّولُع  َنوُِملاَّظلا 

َو َکُماَلَـس  ْمِْهیَلَع  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَِأل  ْمُْهنِم  ًاْملُظ  َو  َکیَلَع  ًةَأْرُج  َِکئاَِیلْوأ  َِسلاَجَم  اوُسَلَج  َو  َکَّقَح  اوُدَـحَج  َو  َکَـماَکْحَأ  اُولَّدـَب  َو  َکـَباَتِک 
َكَداَبِع َو  ًالَوُد  ََکلاَم  َّمُهَّللا  اوُذَـخَّتا  َو  َكِداَبِع  ْنَع  َكِْرتِس  َباَجِح  اوُکَتَه  َو  َکَْقلَخ  اوُّلَـضَأ  َو  اوُّلَـضَف  َُکتاکََرب  َو  َکـُتَمْحَر  َو  َکـُتاوَلَص 

ٍۀَّجُح ْنِم  َْکیَلَع  َّمُهَّللا  ُمَُهل  ِْقُبت  َْمل  َو  ٌۀَّیِمْعَم  ْمُُهبُوُلق  َو  ٌۀَحُوتْفَم  ْمُُهُنیْعَأَف  ٍۀَّمَِهلْدـُم  َءآْملَظ  َءاَیْمَع  َءاَمَْکب  ِیف  َکِضْرأ  ََملاع  َّمُهَّللا  اوُکََرت  َو  ًالَوَخ 
یلَع اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّمُهَّللا  ِدِّیأَف  ٌۀَِفئاَط  ْتَنَماَف  ِرُذُّنلِاب  ْمِْهَیلِإ  َْتمَّدَق  َو  َکَناَسْحِإ  َنیِعیِطُملا  َتْدَعَو  َو  ََکلاَکَن  َْتنََّیب  َو  ََکباَذَع  َّمُهَّللا  َتْرَّذَح  ْدََقل 

َو َِکئاَدـْعَا  یَلَع  َّمُهَّللا  ِدِّدَـج  َو  َنیِعباَت  ِطْسِقلِاب  ِِمئاَقلا  ِرَظَْتنُْملا  ِماَـمِإلل  َو  َنیِعاَد  ِّقَْحلا  َیلِإ  َو  َنیِرِهاَـظ  اوُحَبْـصَأَف  َکـِئاَِیلْوَأ  ِّوُدَـع  َو  َكِّوُدَـع 
ِۀَّبَحَملِاب ََکل  َنیِِـصلْخُملا  َفْعَـض  ِّوَق  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلِع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیِملاَّظلا  ِمْوَقلا  ِنَع  ُهُعَفْدَت  َال  يِذَّلا  ََکباَذَـع  َو  َكَراَن  ْمِِهئاَدـْعَأ 

َو ْمُهَنْکُر  َّمُهَّللا  َّدُش  َو  ْمِهِعاَِمتْجا  َْدنِع  اَنَرْکِذ  َنیّبِحُملا  اَنِیف  ِةاَساَوُْملِاب  اََنل  َنیرزاوَملا  لَمَعلا ،  َو  ِقیِدْـصَّتلِاب  اََنل  َنیِعبِّتملا  ِةالاوُملِاب  اََنل  َنیِِعیاَشُْملا 
َو ْمِِهتَقاَف  َْثعَش  َّمُهَّللا  ِمُْملا  َو  ْمُهَْرقَف  َّمُهَّللا  َّدُس  َو  ْمُهِْصلْخَتْسا  َو  ْمُهْصِّلَخ  َو  َکَتَمِْعن  ْمِْهیَلَع  ْمِْمتَأ  َو  ْمَُهل  ُهَْتیَضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  َّمُهَّللا  ُمَُهل  ْدِّدَس 

ِۀَیَالِِوب ِةَراَهَّطلا  َنِم  ْمُهَتْحَنَم  اَم  ْمَُهل  ْظَفْحا  َو  مِِهتَیِـصْعَِمب  ِّبَر  اَی  ْمِهِّلَُخت  َال  َو  ْمُهَْتیَدَه  ْذإ  َدـَْعب  ْمَُهبُوُلق  ْغُِزت  َال  َو  ْمُهاَیاَطَخ  َو  ْمَُهبُونُذ  َّمُهَّللا  ِرِفْغا 
هکنآیب یتسه  لّوأ  وت  اراگدرورپ  َنیِرِهاَّطلا ؛ »  َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ٌبیُجم  ٌعیِمَس  َکَّنِإ  َکئاَدْعَأ  ْنِم  ِۀَئارَْبلا  َو  َکئاِیلْوَا 

داـجیا ار  اـم  دـشاب ،  يزرم  ّدـح و  ار  تتّیرخآ  هکنآیب  تسا )  وـت  هب  زیچ  همه  تشگزاـب  یتـسه (  رخآ  و  دـشاب ،  ددـع  تهج  زا  ّتیلَّوأ 
يدرک ییامنتردق  نآ ] اب  ام و  هب   ] زاین زور  زا  هن  يدیرفآ  ار  ام  و  میشاب ،  هتـشاد  نآ  رد  يرایتخا  هکنیا  نودب  یتّلع  رطاخ  هب  هن  يدومرف 
اهرازبأ اب  و  یتخاس ،  نامراچد  تیهاون  رماوأ و  هب  ام  ِشیاـمزآ  تهج  هب  و  يدروآ ،  دـیدپ  راـیتخا  يور  زا  ار  اـم  شیوخ  تمکح  اـب  و  ، 

نامهدـهع رب  ار  تتاروتـسد  زا  يرادربناـمرف  و  يداد ،  فیلکت  ناـمناوت  رادـقم  هب  و  يدومن ،  تیاـنع  اـم  هب  لـیاسو  و  يدرک ،  نامدـییأت 
[ تدابع  ] و يدیـشخب ،  تمعن  رایـسب  و  يدرک ،  یهن  نداد  رادـشه  تهج  هب  و  يدومرف ،  رمأ  رابجإ ] هب  هن   ] نداد رایتخا  اـب  سپ  يداـهن ، 

وت سپ  يدوـمن ،  يراوـگرزب  دـنام و  هتخانـشان  وـت  ردَـق  و  يدرک ،  يراـبدرب  سپ  دـش  یچیپرـس  تروتــسد  هاـگنآ  یتـساوخ ،  یکدـنأ 
ندرک افو  ندروآرب و  و  اهاطع ،  اهـششخب و  يونعم و  بهاوم  یکین و  تمعن و  ناسحإ و  ایربک و  تمظع و  شباـت و  تزع و  راـگدرورپ 

و درادن ،  تهابـش  وت  هب  تناگدیرفآ  زا  زیچ  چیه  و  دـنیامنن ،  كرد  ار  وت  زا  یتفـص  ماهوا  و  دـنباین ،  ار  وت  زا  یتیاهن  چـیه  اهلد  یتسه ، 
یک و  دـیامن ،  كرد  ار  وت  هناگجنپ  ساّوح  ای  يوش  سمل  ای  ساـسحا  هک  ینآ  زا  رترب  ددرگن ،  دـننام  وت  هب  تیاـههتخاس  زا  يزیچ  چـیه 

رب ار  تناتـسود  اهلإ  راب  دنیوگیم ،  نارگمتـس  هک  ینآ  زا  رترب  رتَّزنم و  رایـسب  وت  ایادخ  و  دنک ،  كرد  ار  شاهدـننیرفآ  یقولخم  دوشیم 
رب ار  نآ  ینعم  و   ] فیرحت ار  تباتک  هارمگ و  ار  تناگدنب  هک  ییاهنآ  رب  نک ؛ يرای  ترگ  دادـیب  نکـش  نامیپ  راکهبت  رگمتـس  نانمـشد 

ياج هب  هبوت  تبـسن  يّرجت  اب  دندومن و  راکنا  ار  تَّقح  و  دـندرک ] لمع  نآ  فالخرب  و   ] دـنداد رییغت  ار  تماکحأ  و  هیجوت ] عقاو  فالخ 
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قلخ هدش و  هارمگ  سپ  دندرک ،  ملظ  داب -  اهنآ  رب  تتاکرب  تمحر و  دورد و  مالـس و  هک  تربمایپ -  نادـناخ  هب  و  دنتـسشن ،  وت  يایلوأ 
تناگدنب دندینادرگ و  دوخ  نایم  رد  ار  وت  لام  راگدرورپ  يا  و  دنتفرگرب ،  تناگدنب  زا  ار  تشـشوپ  هدرپ  و  دندناشک ،  یهارمگ  هب  ار  وت 

زاـب و ناشیاهمـشچ  دـندومن ،  اـهر  تخـس  یکیراـت  يروـک و  یگنگ و  رد  ار  تنیمز  ِناـهج  راـگدرورپ  يا  و  دـندیناشک ،  یگدرب  هب  ار 
ار تباقع  يداد و  رادـشه  ار  تباذـع  اراگدرورپ  یتشاذـگن ،  یقاب  تدوخ  هیلع  یلیلد  اهنآ  يارب  راگدرورپ  يا  و  تسا ،  انیبان  ناـشیاهلد 

سپ دندروآ ،  نامیا  ياهدع  سپ  يداتـسرف  نانآ  يوس  هب  ار  ناگدنهد  میب  و  يدرک ،  هدـعو  ار  تناسحا  نارادربنامرف  هب  يدومرف و  نایب 
ِرَظَْتنُم ماما  زا  و  دننک ،  توعد  قح  هب  دندرگ و  راکـشآ  ات  يامرف  دییأت  َتئایلوا  نمـشد  تنمـشد و  رب  ار  ناگدـنروآ  نامیا  راگدرورپ  يا 

تنانمـشد و رب  يرادیمن  رود  نارگمتـس  هورگ  زا  هک  ار  تباذـع  ار و  تشتآ  راـگدرورپ  يا  و  دـنیامن ،  يوریپ  داد  لدـع و  هدـننک  اـپرب 
زا ام  اب  يدردمه  اب  هک  وت  تبحم  رد  نارادصالخا  یناوتان  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ  نک ،  دیدجت  اهنآ  نانمشد 
 ، نادرگ مکحم  ار  ناشناکرا  ایادخ  شخب ،  ورین  ار  نانیا  یناوتان  دنرادیم ،  تسود  ار  ام  دای  ناشییآمهدرگ  ماگنه  هک  دننک  يوریپ  ام 

صالخ  [ نارگمتس تسد  زا   ] ار نانآ  و  يامرف ،  مامت  نانآ  رب  ار  تتمعن  و  زاس ،  راوتـسا  ناشیا  رب  ياهدیدنـسپ  نانآ  يارب  هک  ینید  ایادخ 
ار ناشناهانگ  ایادـخ  ناسر ،  ناماس  هب  ار  ناشیدـنمزاین  یلاح  ناشیرپ  ایادـخ  دـنبرب ،  ار  اـهنآ  رقف  ایادـخ  نیزگرب ،  شیوخ ] يارب   ] نک و
[ بالجنم  ] رد ار  اهنآ  راگدرورپ  يا  و  ناباتمرب ،  قح  زا  ار  ناشیاهلد  ياهدرک  ناشتیادـه  هکنآ  زا  سپ  و  ياشخبب ،  ناشیاهاطخ  زرماـیب و 

رادهگن نانآ  يارب  تنانمشد  زا  يرازیب  تئایلوا و  تیالو  ببس  هب  یگزیکاپ  زا  ياهدومرف  تیانع  اهنآ  هب  هچنآ  و  نادرگم ،  اهر  تتیصعم 
 ( . 32 داب (  ششیالآیب  هزیکاپ و  لآ  دمحم و  رب  دنوادخ  دورد  یتسه ،  هدننک  تباجا  ياونش  وت  ، 

جنپ

َدَّرَفَت ْنَم  اَی  تسا « :  نینچ  نآ  و  هدـش ،  تیاور  ثیدـح  نامه  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نامیالوم  تونق 
ْنَم اَی  ِْلیَّسلا  ُلباَو  ِِهْثیَِغب  َلَطَه  َو  ِْلیَّللا  ُسِدـْنِح  ِهِْرمِأب  َمَلْظأ  َو  ُراَْونَألا  ِِهب  ْتَقَرْـشَأ  َو  ُراَهَّنلا  ِهِمْـسِاب  َءاَضأ  ْنَم  اَـی  ِۀَّینادْـحَْولِاب  َدَّحََوت  َو  ِۀَّیبُوبُّرلاـِب 
اَلْعأ َو  َکَنأَش  َّلَجأ  اَم  ْمَُهباَثأَف  َنوُرِکاَّشلا  ُهَدِـمَح  َو  ْمُهَرَکَـشَف  َنوُِعئاَّطلا  ُهَدَـبَع  َو  ْمُهَنَمآَف  َنوُِفئاَـخلا  ِهَیلإ  أََـجل  َو  ْمَُهباَـجأَف  َنوُّرَطْـضُملا  ُهاَـعَد 

ُتْذَّوَعَت َو  ُتْمَـصَتْعا  َِکب  ُۀَغِماَّدلا  َُکتِمَلَک  َو  ُۀَِغلاَبلا  َُکتَّجُح  ٍفُّیََحت  ِْریَِغب  یِـضاَقلا  َو  ٍفُّلَکَت  ِْریَِغب  ُِقلاَخلا  َْتنأ  َکَماَکْحأ  َذَْفنأ  َو  َکَناَْطلُس 
َِکئاَیِفْـصأ َو  َِکئاَِیْبنأ  ْلتَق  یَلَع  اُوناَعأ  َو  َِکئاَِیلْوِأل  ِهِراکملِاب  اوُدَصَر  َو  َِکئاَمْـسأ  ِیف  اوُدَْحلَأ  َنیِذَّلا  ِةَدِْحلُملا  ِتاَدَصَر  َو  ِةَدَنَعلا  ِتاَثَفَن  ْنِم 

َو َنینِمْؤُملا  َنُود  َو  َِکلوُسَر  َنُود  َو  َِکنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  َِکتایآ  نَع  اوُّدَص  َو  َکَلُـسُر  اُوبَّذَک  َو  َكِّرِـس  ِۀَـعاَذِإب  َكِرُون  ِءاَفْطِإل  اوُدَـصَق  َو 
َو َِکئَالآ  ِمیِرَِکب  ْمِْهیَلَع  َتْدُـج  َو  َکـِئاَمْعَن  ِمیِظََعب  َکـِئاَِیلْوأ  یلَع  َْتنَنَمَف  َکـْنِم  ًالَدـَب  ْمُهَتِیباَوَج  َو  ْمُهَتیغاَوَط  اوُدَـبَع  َو  َکـْنَع  ًۀَـبْغَر  ًۀَـجیل 

ََکل ْتَعَشَخ  َو  َِۀباَجإلا  ُۀَنِْـسلأ  ِدوُهُعلِاب  ْمَُهل  ْتَقَدَص  َو  ُِلبُّسلا  ِلاَلَـض  َو  ِلُسُّرلا  ِةَدَناَعُم  ْنِم  ْمَُهل  ًاظْفِح  َِکئاَزَج  ِنْسُِحب  ْمُهَْتَیلْوأ  اَم  ْمَُهل  َتْمَْمتأ 
َو ِءاَیْحَألا  َعیمَج  ِِهب  َّتَمأ  َو  ِءایـشَألا  َتاَوَم  ِِهب  َْتیَیْحأ  َو  ُضْرألا  َو  ُتاَوَمَّسلا  َُهل  ْتَعَـشَخ  يِذَّلا  َکِمْـساب  َّمُهَّللا  َُکلأْسأ  َِۀباَنإلا  ُبُوُلق  ِدوُقُعلِاب 

َلَمَع ِِهب  َتْرَـسْخأ  َو  َنِیباَّوَّتلا  یلَع  ِِهب  َْتُبت  َو  ِتایآلا  يَْربُک  ِِهب  َْتیَرَأ  َو  ِتاَِملَکلا  ِِهب  َتْمَْمتأ  َو  ٍعِمَتُْجم  َّلُک  ِِهب  َْتقَّرَف  َو  ٍقِّرَفَتُم  َّلُک  ِِهب  َْتعَمَج 
َو اُوقَّدَصَف  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  َنِم  ِیتَعیِش  َلَعَْجت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم  لآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  ًارِیْبتَت  ْمُهَتْرَّبَت  َو  ًارُوْثنَم  ًءاَبَه  ْمُهَلَمَع  َْتلَعَجَف  َنیِدِسْفُملا 
َو ِْربَّصلا  ِلْهأ  َمْزَع  َو  َِۀبْوَّتلا  ِلْهأ  َۀَحَصاَنُم  َو  ِنیِقَیلا  ِلْهأ  َلاَمْعأ  َو  يدُهلا  ِلْهأ  َقِیفَْوت  ْمَُهل  َُکلَئْسَأ  ِّینإ  َّمُهَّللا  َنینُومْأَم  َنینِمآ  اوُقَطَنَف  اوُقِْطُنتْسا 

یَّتَح َو  َکَتَماَرَک  اُولاَنَِیل  َِکتَعاَِطب  اُولَمْعَی  یّتَح  َو  َکیِصاَعَم  ْنَع  ْمُهُزُجَْحت  ًۀَفاَخَم  َّمُهَّللا  َكُوفاَخَی  یّتَح  َنیِقیِّدِّصلا  َناَْمتِک  َو  ِعَرَولا  ِلْهأ  َۀَّیِقَت 
یّتَح َو  َنِیباَّوَّتِلل  اهَْتبَجْوأ  ِیّتلا  َکَتَّبَحَم  ْمَُهل  َبِجُوتَف  ََکل  ًاّبُح  ِۀـَبّْوتلا  ِیف  َۀَحیَـصَّنلا  ََکل  اوُِصلُْخی  یّتَح  َو  َْکنِم  ًافوَخ  َکیف  َو  ََکل  اوُحِـصاَُنی 
ُلاَُنت َال  َو  َکِقِیفْوَِتب  اَّلإ  َُکتَعاَط  ُلاَُنت  َال  َّمُهَّللا  َِکب  ًۀَِـقث  ْمُهَرومُأ  َکـَْیلإ  اوُضِّوَُفی  یّتَح  َو  َکـِب  ٍّنَظ  َنْسُح  اَـهِّلُک  ْمِهِرُومُأ  ِیف  َکـْیَلَع  اُولَّکَوَتَی 

ِصِرخا َو  ِكْرِّشلا  ِلْهأ  ِسََجن  ْنِم  َضْرَألا  ِرِّهَط  َنیَملاَعلا  ِرودُص  اَیاَفَِخب  َِملاَعلا  ِنیّدلا  ِمْوَی  َِکلاَم  اَی  َّمُهَّللا  َِکب  اَّلإ  ِْریَخلا  ِتاَجَرَد  ْنِم  ٌۀَـجَرَد 
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ِنمْحَّرلا ُتاَیآ  ْمِهیَلَع  یْلُتت  اذإ  َنیذَّلا  َنیِکاَّفألا  ِدـِبأ  َو  َنیرَتْفُملا  ِِربأ  َو  َنیراَّبَجلا  ِمِْصقا  َّمُهَّللا  َکـْفإلا  َکـِلوُسَر  یَلَع  ْمِِهلُّوَقَت  ْنَع  َنیِـصاَّرَخلا 
ْنِم َِکب  ُذوُعَأ  َو  ِداَبِعِلل  ِداَصْرِملِاَبل  َکَّنإ  ٍداَتُْرم  ٍِبلاَط  ِّلُک  َجَرَف  ْلِّجَع  َو  َداَعیِملا  ُِفلُْختاـَل  َکَّنإ  َكَدـْع  َو  ِیلْزِْجنأ  َو  َنیلَّوَـألا  ُریطاَـسأ  اَُولاَـق 

ِلْدَـعلا ِنَع  ُُهلَمَع  ٍلْدَـع  ِفِصاَو  ِّلُک  ْنِم  َو  ٌسُْؤب  اََهباَصأ  اذإ  ُرُفْکَت  ٍسْفَن  ِّلُک  ْنِم  َو  ٍسُوبْحَم  َِکتَفِْرعَم  ْنَع  ٍْبلَق  ِّلُک  ْنِم  َو  ٍسُوْبُلم  ٍْسَبل  ِّلُک 
ٌسُوبَع ِهیَلَع  ِمَعِّنلا  ُِعباَـتَت  َدـْنِع  ٍهْجَو  ْنِم  َو  ٌسوُکْرَم  ِهِْمثإـِب  ٍْمثإ  ِبِسَتْکُم  ْنِم  َو  ٌسوُْکنَم  ِّقَحلا  ِتاَفِـص  ْنَع  َوُه  َو  ِّقَحِلل  ٍِبلاَـط  ْنِم  َو  ٌسوُکْعَم 

رد دننامیب و  يراگدرورپ  رد  هک  یـسک  يا  33 ؛ )  ٌمیِکَح ( »  ٌمِیلَع  ٌِّیلَع  َکَّنإ  ِِهلاَْثمأ  َو  ِهِهاَبْـشأ  َو  ِهِریِظَن  ْنِم  َو  ِهِّلُک  َکـِلَذ  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأ 
هب و  تفرگ ،  ارف  یکیرات  ار  بش  وا  نامرف  هب  و  دیـشخرد ،  وا  هب  اهرون  تفاـی و  ینـشور  زور  وا  ماـن  هب  هکنآ  يا  یتسه ،  اـتکی  یگناـگی 

سپ دندش  هدنهانپ  وا  هب  ناکانـسرت  و  دومرف ،  تباجا  ار  اهنآ  سپ  دندناوخ  ار  وا  ناگراچیب  هکنآ  يا  دـش ،  يراج  دـیدش  لیـس  وا  ناراب 
ياج هب  ار  وا  دـمح  نارازگرکـش  و  درک ،  تیانع  شاداـپ  ار  اـهنآ  سپ  دـندرک  تداـبع  ار  وا  تعاـط  لـها  و  داد ،  رارق  ناـمأ  رد  ار  اـهنآ 

تواضق و  جنر ،  نودـب  يراگدـیرفآ  وت  يراد ،  يذـفان  تاروتـسد  و  عیـسو ،  ورملق  گرزب و  نأش  هچ  داد ،  باوث  اهنآ  هب  سپ  دـندروآ 
دانع و لها  ياـْهمَد  زا  مدـش  هدـنهانپ  متـسُج و  کُّسمت  وت  هب  تسا ،  هدـننک  كـاله  تاهملک  اـسر و  تلیلد  یتسه ،  متـس  نودـب  هدـننک 
ناربماـیپ و نتـشک  رب  و  دـندرک ،  نیمک  تئاـیلوا  هب  تیذا  يارب  دـندش و  دـحلم  وـت  ِءامـسأ  رد  هک  ناـنآ  داـحلا ؛ ناـبحاص  ياـههاگنیمک 
 ، دندرک بیذکت  ار  تناگداتـسرف  و  دندومن ،  ار  ترون  ندرک  شوماخ  دصق  وت  ّرِـس  ياشفإ  اب  و  دنداد ،  يرای  ار  رگیدمه  تناگدیزگرب 

وـت و زا  ندـنادرگ  يور  رطاـخ  هـب  دـندیزگرب  دوـخ  يارب  ار  نینمؤـم  ریغ  تاهداتــسرف و  وـت و  ریغ  و  دــندومن ،  يریگوـلج  تتاـیآ  زا  و 
دوخ یمارگ  بهاوم  يداهن و  ّتنم  ار  گرزب  ياهتمعن  شیوخ  يایلوا  رب  وت  سپ  دندیتسرپ ،  وت  ياج  هب  ار  ناشیاهْتبِج  دوخ و  ياهتوغاط 

رد ندش  مگ  تناگداتسرف و  اب  تفلاخم  زا  ار  اهنآ  ات  يدرک ،  مامت  تکین  شاداپ  اب  ياهدومرف  اطع  اهنآ  هب  هچنآ  و  يدیـشخب ،  اهنآ  رب  ار 
 ، هتفرگرب عوشخ  اب  ار  اهرارق  ناـشهّجوتم  ياـهلد  و  هدـش ،  اریذـپ  ار  وت  ياـهنامیپ  یتسار  هب  اـهنآ  تباـجا  ناـبز  و  ییاـمن ،  ظـفح  اـههار 

ماـمت ياهدومرف و  هدـنز  ار  ءایـشا  ياـههدرم  نآ  هب  هدرک و  عوشخ  شیارب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تمـسا  نآ  هب  مناوخیم  ار  وـت  ادـنوادخ 
تاـیآ ياهدرک و  ماـمت  ار  تاـملک  نآ  هب  و  يزاـس ،  هدـنکارپ  ار  ياهدـش  عمج  ره  و  عـمج ،  ار  ياهدـنکارپ  ره  یناریمیم و  ار  ناگدـنز 

راـبغ نوچمه  ار  اـهنآ  لـمع  سپ  ياهتخاـس  هاـبت  ار  نیدـسفم  لـمع  ياهتـشگزاب و  ناگدـننک  هبوـت  رب  نآ  اـب  ياهداد و  ناـشن  ار  گرزب 
یناسک زا  ار  منایعیـش  یتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک   [ مناوخیم تمـسا  نیا  هب  ار  وت   ، ] ياهدومن كاله  ار  اهنآ  ياهدنکارپ و 

نانیمطا دروم  ناما و  رد  دندومن ،  قطن  هاگنآ  هتـشگ  قاطنتـسا  دـندرک و  قیدـصت  سپ  دـش  هداهن  ناشهدـهع  رب  تیلوئـسم  هک  یهد  رارق 
َعرَو و لهأ  هیقت  ربص و  لها  دصق  هبوت و  لها  صالخا  نیقی و  لها  ياهراک  تیاده و  لها  قیفوت  اهنآ  يارب  وت  زا  نم  اراگدرورپ  دنشاب ، 

وت تعاط  هب  ات  و  درادزاب ،  تناهانگ  زا  ار  نانآ  هک  دنـسرتب  نانچ  راگدرورپ  يا  وت  زا  ات  مناهاوخ  ار  نیقیّدِـص  يراکناهنپ  يراکزیهرپ و 
هبوت رد  هکنیا  ات  دننک و  یهاوخریخ  صالخا و  وت  سرت  زا  وت  هار  رد  وت و  يارب  هکنیا  ات  و  دـنیآ ،  لیان  تتـشادیمارگ  هب  هک  دـننک  لمع 
يارب هک  ار  تیتسود  نآ  ییاـمرف  بجاو  تدوخ ] رب   ] ار اـهنآ  یتسود  سپ  دـنیآرد ،  تین  صولخ  هار  زا  وت  تبحم  رطاـخ  هب  دوخ  حوصن 

وت هب  نانیمطا  يور  زا  و  دـنیامن ،  لُّکََوت  وت  رب  ناشرومُأ  یمامت  رد  وت  هب  نظ  ِنسُح  يور  زا  هکنیا  ات  و  ياهتخاـس ،  بجاو  ناگدـننک  هبوت 
تیانع هب  زج  ریخ  تاجرد  زا  ياهجرد  چیه  و  دیاین ،  تسد  هب  تقیفوت  هب  زج  وت  تعاط  اهلإ  راب  دننک ،  راذگاو  وت  هب  ار  دوخ  نوئـش  همه 
كرـش لـها  تساـجن  زا  ار  نیمز  هتفهن ،  ناـیملاع  ياههنیـس  رد  هـچنآ  هـب  ياـناد  ازج  زور  کـِلام  يا  اراـگدرورپ  ددرگن ،  لیـصحت  وـت 

نکـشب و مه  رد  ار  نارگمتـس  ایادـخ  راب  رادرب ،  نایم  زا  دـننز ،  تمهت  تاهداتـسرف  رب  هکنیا  تهج  زا  ار  نایوگغورد  و  نک ،  يزاسکاپ 
 : دـنیوگ دوش  توالت  ناشیا  رب  نامحر  يادـخ  تایآ  هاگره  هک  ار  نانآ  يامرف ،  كاله  ار  ناگدـننز  تمهت  نادرگ و  دوبان  ار  ناـیرتفم 

هدنهاوخ ره  رما  شیاشگ  جَرَف و  و  ینکیمن ،  فالخ  ار  هدـعو  وت  هک  یتسرد  هب  شخب  قُّقحت  ار  ماهدـعو  و  تسا ،  ناینیـشیپ  ياهناتـساد 
عقاو هک  ياههبش  ره  زا  مربیم  وت  هب  هانپ  یتسه ،  نیمک  رد  تناگدنب  يارب  هک  ناسرب  رتدوز   [ تسه شجَرَف  بقرتم  هتسویپ  هک   ] رگـشالت

فیصوت ره  زا  و  دزرویم ،  رفک  دنیبب  جنر  یتخس و  نوچ  هک  یسفن  زا  و  دشاب ،  هدش  نادنز  وت  تخانش  زا  هک  یلد  ره  زا  و  دناشوپب ،  ار 
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رد هک  یهانگ  بکترم  زا  و  دشاب ،  رود  قح  تافـص  زا  هک  یّقح  هدننک  بلط  ره  زا  و  تسا ،  تلادع  سکعرب  شلمع  هک  یتلادع  هدننک 
ریظن و زا  اهنیا و  همه  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  تسا ،  هتفرگ  سوبع و  وا  رب  اـهتمعن  موادـت  ماـگنه  هک  ياهرهچ  زا  و  تسا ،  هنوگژاو  شهاـنگ 

 . یتسه میکح  ياناد  يالاو  وت  هک  یتسار  هب  روما ،  نیا  لاثمأ  هابشا و 

شش

تونق تاّبحتسم  رد  ار  نآ  یسوط  خیش  و  هدش ،  تیاور  ثیدح  نامه  رد  هک  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمحموبا  نامیالوم  تونق 
صاصتخا ینّیعم  تقو  هب  هک  دشاب  قلطم  ياهاعد  زا  هک  دیآیم  تسد  هب  دوشیم و  مولعم  هیلاراشم  ثیدح  زا  یلو  هدرک ،  رکذ  رتو  زامن 

ار نآ  هدومرف  رما  مق  لها  هب  هدومن و  اعد  نینچ  دوخ  تونق  رد  مالـسلا  هیلع  وا  و  هتفگ « :  تاوعدلا  جـهم  رد  سوواط  نبا  دّیـس  دـنرادن ، 
 . دروآ میهاوخ  باتک  هدنیآ  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ار  تونق  نیا  دندرک . »  تیاکش  یغب  نب  یسوم  زا  هک  یماگنه  دنناوخب 

تفه

َو ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  تسا :  هدـمآ  ثیدـح  نامه  رد  هک  هجرف  یلاعت  هَّللا  لَّجع  تّجح  ترـضح  نامزیزع  يـالوم  تونق 
یَلَع َکِْعنَِمب  َدَّرَمَت  َو  َْکیَلَع  َفاَلِخلا  َبَصَن  ْنَم  َسَْأب  ْمُْهنَع  ْفُفْکا  َو  َكِرْصَن  ْنِم  ُهَنُولِّمَُأی  اَم  َْكرَد  ْمُهْغَِّلب  َو  َكِدْعَو  ِزاَجنِاب  َکَئاَِیلْوأ  ْمِرْکَأ 
ٍةَّرَغ یلَع  ُهَلِـصأَتْسَت  ْوأ  ٍةَرْهَج  یَلَع  ُهَذُخأَِتل  ًاْملِح  ُهَتْعَـسَو  َو  َكِْدیَأب  َكِْدیَِکل  َدَصَق  َو  َكِّدَح  ِّلَف  یَلَع  َكِدـْفِِرب  َناَعَتْـسا  َو  َِکتََفلاَُخم  ِبوُکُر 

ًاراَهَن ْوأ  ًْالَیل  اَنُْرمأ  اهتأ  اَْـهیَلَع  َنوُرِداَـق  ْمُهَّنأ  اَُـهلْهأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا  َو  اَـهَفُرْخُز  ِضْرـألا  ِتَذَـخأ  اَذإ  یّتَح  ُّقَحلا :  َکـُلْوَق  َو  َْتُلق  َّمُهَّللا  َکَّناَـف 
ْدَق اَنَدـْنِع  َۀَـیاغلا  َّنإ  َو  ْمُْهنِم  اَنْمَقَْتنا  اَنوُفَـسآ  اَّمَلَف  َْتُلق :  َو  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  تایآلا  ُلِّصَُفن  َِکلَذَـک  ِسْمَألِاب  َنْغَت  َْمل  ْنَأَـک  ًادیِـصَح  اـهاَْنلَعَجَف 

َو ِلُولُِحل  َو  َنُوبِقَتُْرم  َكِدـْعَو  ِزاَْجنِال  َو  َنُوقاَتْـشُم  َكِْرمأ  ِدورُو  یلإ  َو  َنُوبِـضاَغَتُم  ِّقَحلا  ِرْـصَن  یَلَع  اَّنإ  َو  َنُوبِـضاَغ  َِکبَـضَِغل  اـّنإ  َو  ْتَهاَـنَت 
ْرِدَاب َو  ُهَناوْعأ  َو  ُهَدُونُج  ْدِّیأ  َو  ُهَعیاَرَش  ْعَرْشا  َو  ُهَِکلاَسَم  أِّطَو  َو  ُهَجوُرُخ  ْلِّهَس  َو  ِِهتاَقُرُط  ْحَْتفا  َو  َِکلَِذب  ْنَذْأَف  َّمُهَّللا  َنوُعِّقَوَتُم  َِکئاَدْعِأب  َكِدیِع 

لآ دمحم و  رب  ایادـخ  34 ؛ )  راَّکَم ( »  ٌداَوَج  َکَّنإ  ِراَّثلِاب  ْذُخ  َو  َنیِدـِناَعُملا  َِکئاَدـْعأ  یلَع  َِکتَمِقَن  َْفیَـس  طُسبا  َو  َنیِملاَّظلا  َمْوَقلا  َکَسَأب 
یناسک نایز  و  ناسرب ،  دنراد  دیمأ  تیرای  زا  هچنآ  هب  ار  اهنآ  و  رادب ،  یمارگ  تاهدعو  ندومن  زَّجنم  اب  ار  تئایلوأ  تسرف و  دورد  دمحم 
کمک اب  و  هدومن ،  یـشکرس  تتفلاخم  باکترا  ّتیعونمم  رب  هک  ار  یـسک  ّتیذا  و  نادرگ ،  رود  ناشیا  زا  دـنزیخرب  وت  فالخ  رب  هک  ار 

وت هک  رادزاب ،  اهنآ  زا  هدرک ،  وت  اب  گنرین  دصق  وت  ياهتمعن  نامه  اب  و  هدمآرب ،  وت  ّدح  نتـسسگ  مه  زا  ددص  رد  وت  ياهتمعن  تایانع و 
وت راگدرورپ  يا  هّتبلا  هک  يروآرب ،  هشیر  زا  دـشاب  هدـش  رورغم  هک  یلاح  رد  ای  يریگرب  اراکـشآ  ار  وا  اـت  ياهتفرگارف  يراـبدرب  اـب  ار  وا 
رد ام  رمأ  دـنراد  ناوت  نآ  رب  هک  دنتـشادنپ  نآ  لهأ  تفرگ و  دوخ  هب  تنیز  يزبس و  نیمز  هکنیا  اـت  تسا ( :  ّقح  تاهدومرف  ياهدومرف و 

هشیدنا هک  یموق  يارب  ار  تایآ  نینچ  نیا  هتشادن ،  ياهزبس  چیه  شزورید  هک  راگنا  میدرک  ورد  ار  نآ  سپ  دیسر  ارف  ار  نآ  زور  ای  بش 
دزن تصرف  نیرخآ  هک  یتسار  هب  و  میتفرگ )  ماقتنا  اهنآ  زا  دندروآ  مشخ  هب  ار  ام  نوچ  شپ  ياهدومرف ( :  زین  و  میهدیم )  لیـصفت  دننک 

نتفای قُّقحت  يارب  میقاتـشم و  تنامرف  ندـمآ  هب  میناتـسادمه و  قح  يرای  رب  ام  و  میتسه ،  كانبـضغ  وت  مشخ  يارب  ام  هدـمآ و  رـس  هب  اـم 
هوحن ياشگب و  ار  شیاههار  هدب و  نذإ  ار  ام  رمأ  نآ  رد  سپ  اهلإ  راب  میعِّقوتم ،  تنانمـشد  رب  ار  تباذع  لولح  و  میراظتنا ،  رد  تاهدـعو 
دییأت ار  شناروای  نایهاپـس و  ياشگب و  ار  شیاهنییآ  ياـههار  و  زاـس ،  مهارف  ار  شندومیپ  ياـههنیمز  و  نک ،  ناـسآ  ار  شندـش  نوریب 
رایسب هدنشخب  وت  هک  نک  یهاوخنوخ  نارتسگب و  تدناعم  نانمشد  رب  ار  تتمقن  ریشمش  ناسرب و  رتدوز  نارگمتـس  هب  ار  تباذع  يامرف و 

 . ياهدننک رکم 
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تشه

َو ُءآَشَت  ْنَّمِم  َْکلُملا  ُعِْزنَت  َو  ُءآَشَت  ْنَم  َْکلُملا  ِیتُْؤت  ِْکلُملا  َِکلاَم  َّمُهَّللا  هدـمآ « :  ثیدـح  نامه  رد  ترـضح  نامه  زا  زین  يرگید  تونق 
ِشْطَبلا اَذ  اَی  ُشاََّطب  اَی  ِماَرْکإلا  َو  ِلاَلَجلا  اذ  اَی  ُداَوَج  اَی  ُدِـجاَم  اَی  ٌریِدَـق  ٍءیَـش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنإ  ُْریَخلا  َكِدَِـیب  ُءآَـشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  َو  ُءآَـشَت  ْنَم  ُّزُِعت 

ِّیَحلا ِنُونْکَملا  ِنوُزْخَملا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  ّیَح  َال  َنیِح  ُّیَح  اَی  ُفیَِطل  اَی  ُمیِحَر  اَی  ُفَُؤر  اَـی  ِنیتَملا  ِةَّوُقلااَذ  اَـی  ُدـیُِری  اَِـمل  ًـالاَّعَف  اَـی  ِدـیِدَّشلا 
ِماَحْرَألا یف  َکَْقلَخ  ِِهب  ُرِّوَُصت  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  ٌدَـحأ  ِْهیَلَع  ِْعلَّطَی  َْمل  َكَدـْنِع  ِْبیَغلا  ِْملِع  یف  ِِهب  َثَْرثأَتْـسا  يِذَّلا  ِموُّیَقلا 

ِبوـُُلق َْنَیب  ِِهب  َْتفَّلَأ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَأ  َو  ِماَـظِْعلا  َو  ِقوُرُعلا  ِْنَیب  ْنِم  ِتاَُـملُّظلا  ِقاَـبْطأ  ِیف  ْمُهَقازْرأ  ْمِْـهَیلِإ  ُقوُـسَت  ِهـِب  َو  ُءآَـشَت  َفـْیَک 
َُکلَأْسَأ َو  ِهاَیِملا  َمْعَط  ِِهب  َْتنَّوَک  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَأ  َو  اذه  ُئِفُْطی  اذه  َال  َو  اذـه  ُبیذـُی  اذـه  َال  ِراَّنلا  َو  ِجـْلَّثلا  َْنَیب  َْتفَّلَأ  ِِهب  َو  َِکئاَِیلْوأ 
َُکلَئْـسَأ َو  ِءاَّمَّصلا  ِةَرْخَّصلا  َْنَیب  ِراَجْـشَألا  ِقوُرُع  یلإ  َءآَملا  َْتقُـس  َو  يرَّثلا  ِقاَبْطأ  َْنَیب  ِتاَـبَّنلا  ِقوُرُع  ِیف  ءآـملا  ِِهب  َْتیَرْجَأ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب 

ِدِّرَفَتُملا ِدِـحاَولا  ِدْرَفلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  َو  ُدـیُِعت  َو  ُئِدـُْبت  ِِهب  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَأ  َو  اـِهناْولأ  َو  ِراـمِّثلا  َمْعَط  ِِهب  َْتنّوـک  يِذَّلا  َکِمْـسِاب 
َکِمْسِاب َُکلَأْسَأ  َو  َْتئِش  ُْثیَح  ْنِم  ُهَتْقُس  َو  ِءاَّمَّصلا  ِةَرْخَّصلا  َنِم  ءآَملا  ِِهب  َتْرَّجَف  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  ِۀَِّیناَدَمَّصلِاب  ِدِّحَوَتُملا  ِۀَِّیناَدْحَْولِاب 

َكاَدان َنیح  ٌحون  ِِهب  َكاَعَد  اَِـمب  َكوُعْدأ  یلاَـیَّللا  َو  ُماَّیـألا  ُهُرِّیَُغت  اـَل  ْنَم  اَـی  اؤآـش  َْفیَک  َو  َْتئِـش  َْفیَک  ْمُهَْتقَزَر  َو  َکَْـقلَخ  ِِهب  َْتقَلَخ  يِذَّلا 
َكوُعْدأ َو  ًاماَلَس  َو  ًادَْرب  ِْهیَلَع  َراَّنلا  َْتلَعَج  َو  ُهَْتیَْجنَأَف  َكاَداَن  َنیِح  َُکلِیلَخ  ُمیِهاَْربإ  َكاَعَد  اَِمب  َكوُعْدأ  َو  ُهَمْوَق  َتْکَلْهأ  َو  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهَْتیَْجنأَف 

اَِمب َكوُعْدأ  َو  ِّمَیلا  ِیف  ُهَمْوَـق  َو  َنْوَـعِْرف  َْتقَرْغأ  َو  َلیئارْـسإ  ِیِنب  َو  ُهَْتیَْجنَأَـف  َرْحَبلا  َُهل  َْتقَلَفَف  َكاَداـَن  َنیِح  َکُـمِیلَک  یـسُوم  ِِهب  َكاَـعَد  اَِـمب 
ٌدَّمَُحم َکُِّیبَن  َو  َکُّیِفَـص  َو  َُکبِیبَح  ِِهب  َكاَعَد  اَِمب  َكوُعْدَأ  َو  ُهَتْعَفَر  َْکَیلإ  َو  ِِهئاَدـْعأ  ْنِم  ُهَْتیَّجَنَف  َكاَداـَن  َنیِح  َکُـحوُر  یـسیِع  ِِهب  َكاَـعَد 

َُهل ْنَم  اَی  َْتبَجأ  ِِهب  َتیِعُد  اذإ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  ُهَتْرَـصَن  َِکئآَدْعأ  یلَع  َو  ُهَْتیََّجن  باَزْحَألا  َنِم  َو  َُهل  َْتبَجَتْـساَف  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
یفَْخت َال  َو  ُتاَوْصَألا  ِْهیَلَع  َُهباَشَتَت  َال  َو  ِیلاَیَّللا  َو  ُماَّیَألا  ُهُرِّیَُغت  َال  ْنَم  اَی  ًادَدَع  ٍءیَش  َّلُک  یصْحأ  َو  ًاْملِع  ٍءیَـش  ِّلُِکب  َطاَحأ  ْنَم  اَی  ُْرمَألا  َو  ُْقلَخلا 

َو َِکتاَوَلَص  ِلَْضفَِأب  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَف  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َُکلَأْسأ  َنیِِّحلُملا  ُحاَْحلإ  ُهُمِْرُبی  َال  َو  ُتاَغُّللا  ِْهیَلَع 
َال ْنَم  اَی  َنیِحلاَّصلا  َكِداَبِع  یلَع  ِّلَص  َو  ِۀَـعاَّطلِاب  َقیثاوَملا  ََکل  اوُدَـقْعأ  َو  يدُـهلا  َْکنَع  اوُغََّلب  َنیِذَّلا  َنِیلَـسْرُملا  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِعیِمَج  یلَع  ِّلَـص 

ّینإَف یتَوْعَد  ْبِّیَُخت  َال  َو  َِکلوُسَر  ِءاَدْعأ  َو  َِکئاَدْعأ  یَلَع  ینْرُْـصنا  َو  ْمُهرِّبَص  َو  ِیباَحْـصَأ  ِیل  ْعَمْجا  َو  ِینَتْدَـعَو  اَم  ِیلْزِْجنَأ  َداَعیِملا  ُِفلُْخی 
َکِْقلَخ ْنِم  ٍرِیثَـک  َنُْود  َّیَلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَت  َو  ِماَـقَملا  اذَِـهب  َّیَلَع  َْتنَنَم  يِذَّلا  َْتنأ  يِدِّیَـس  َْکیَدَـی  َْنَیب  ٌریِـسأ  َکـِتَمَأ  ُنبا  َكِدـْبَع  ُنبا  َكُدـْبَع 

 « ) ٌریدَق ٍءیَش  ِّلُک  یَلَع  َتنأ  َو  َداَعیِملا  ُِفلُْخت  َال  ُقِداَّصلا  َْتنأ  َکَّنإ  ِینَتْدَعَو  اَم  ِیلَزِجُنت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنأ  َُکلَأْسأ 
نوریب یهاوـخ  هک  ره  زا  کـلم  هماـج  و  یهدیم ،  یهاوـخب  سک  ره  هب  ناطلـس  کـُلم و  یتـسه  کـلم  بحاـص  يا  اراـگدرورپ  35 ؛ ) 

وت هک  یتسار  هب  تسا ،  وت  تسد  رد  یکین  ریخ و  يزاـس ،  لـیلذ  یهاوخ  ار  هکنآ  ره  ینادرگیم و  زیزع  یهاوخب  ار  سک  ره  ینکیم و 
بحاص هدـنریگ و  تخـس  رایـسب  يا  تمارک ،  ناسحإ و  تمظع و  لالج و  بحاص  يا  داوج ،  يا  راوگرزب ،  يا  ییاـناوت ،  يزیچ  ره  رب 

هک یماگنه  هدنز  يا  نابرهم ،  يا  فوئر و  يا  يدبأ ،  يورین  تردق و  بحاص  يا  دهد ،  ماجنا  دنک  هادرا  هچ  ره  هکنآ  يا  دیدش  ِشَْطب 
چیه هک  ياهداد  رارق  تدوخ  دزن  بیغ  ملاع  رد  هک  يَدبأ  هدنیاپ  هدنز  روتـسم  ناهنپ و  مسا  نآ  هب  مهاوخیم  وت  زا  دشابن ،  ياهدـنز  چـیه 

لکـش اـهمِحر  رد  یهاوـخ  هک  روـط  ره  ار  تقیـالخ  نآ  هب  هک  وـت  مسا  نآ  هب  مهاوـخیم  وـت  زا  و  هتفاـین ،  عـالطا  نآ  رب  تَْقلَخ  زا  سک 
هک تمان  نآ  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  یتسرفیم ،  اهناوختـسا  اهگر و  نایم  زا  یکیرات  هقبط  دنچ  رد  ار  ناشیاهيزور  مسا  نآ  هب  یهدیم و 

شوماـخ ار  نیا  نآ  هن  دـنکیم و  بآ  ار  نآ  نیا  هن  هک  ياهداد  تفلُأ  شتآ  خـی و  نیب  و  ياهداد ،  تـفلُأ  تناتـسود  ياـهلد  ناـیم  نآ  اـب 
رد ار  بآ  نآ  اـب  هک  تماـن  نآ  هب  مناوخیم  ار  وت  و  ياهدرک ،  داـجیا  ار  اـهبآ  هزم  نآ  هب  هک  تمـسا  نآ  هب  مناوخیم  ار  وت  و  دزاـسیم ، 
 ، ياهداتسرف اراخ  گنـس  نایم  رد  ناتخرد  هشیر  گر و  هب  ار  بآ  و  ياهتخاس ؛ يراج  كاخ )  نیمز (  ياههقبط  نایم  ناهایگ  ياههشیر 
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نآ اب  هک  یمان  نآ  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  ياهتخادرپ ؛ ار  اهنآ  ياهگنر  اههویم و  هزم  نآ  هب  هک  تمان  نآ  ّقح  هب  مراد  تساوخرد  وت  زا  و 
و اتمهیب ،  يزاینیب  رد  تسا و  اتکی  تینادحو  رد  هک  وت  ياتمهیب  ياتکی  مسا  نآ  هب  مناوخیم  ار  وت  و  ینادرگیم ،  زاب  هدومن و  داجیا 

نآ هب  مناوخیم  ار  وت  و  ياهتخاس ،  يراج  ياهتساوخ  اج  ره  زا  هتفاکش و  تخس  گنـس  زا  ار  بآ  نآ  اب  هک  تمان  نآ  هب  مناوخیم  ار  وت 
اهبش اهزور و  هک  یسک  يا  ياهداد ،  ناشيزور  دناهتساوخ  هک  روط  ره  ياهتساوخ و  هک  هنوگ  ره  يدیرفآ و  ار  تَقلخ  نآ  اب  هک  تمسا 

و يداد ،  تاجن  دوب  وا  اب  هک  ره  وا و  سپ  درک  تیادن  هک  یماگنه  دـناوخ  نآ  هب  ار  وت  حون  هچنآ  هب  مناوخیم  ار  وت  دـنهدن ،  رییغت  ار  وا 
تاجن ار  وا  سپ  دـناوخ  ار  وت  هک  یماگنه  دومن ،  اـعد  نآ  هب  ار  وت  تلیلخ  میهاربا  هچنآ  هب  منکیم  تیاـعد  و  يدرک ؛ كـاله  ار  شموق 

ار لین )  دور  ایرد (  سپ  دناوخ  نآ  هب  ار  وت  تمیلک  یسوم  هچنآ  هب  مناوخیم  ار  وت  و  یتخاس ،  تمالـس  درـس و  يو  رب  ار  شتآ  يداد و 
حور یـسیع  هچنآ  هب  مناوخیم  ار  وت  و  یتخاس ،  قرغ  ایرد  رد  ار  شموق  نوعرف و  و  يداد ،  تاجن  ار  لیئارـسا  ینب  وا و  هاگنآ  یتفاـکش 

ار وت  و  يدرب ،  شیـالاب  تدوخ  يوـس  هب  يداد و  شتاـجن  شنانمـشد  زا  سپ  درک  ادـن  تهاـگرد  هب  هک  هاـگنآ  دـناوخ  ار  وـت  نآ  هب  وـت 
تباـجا هب  ار  شیاـعد  سپ  دـناوخ  نآ  هب  ار  وت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  تربماـیپ  هدـیزگرب و  وت و  بیبـح  هچنآ  هب  مناوـخیم 

يوش هدـناوخ  نآ  هب  هاـگره  هک  تمـسا  نآ  هب  مهاوخیم  وـت  زا  و  يداد ،  شیراـی  تنانمـشد  رب  يداد و  شتاـجن  اـهبزح  زا  يدـناسر و 
ار زیچ  همه  هرامـش  هکنآ  يا  هتفرگارف ،  ار  زیچ  همه  شملع  هکنآ  يا  تـسا ،  وـت  ِنآ  زا  رمأ  قـْلَخ و  هـک  یـسک  يا  ییاـمرفیم ،  تباـجا 

ناگدننک رارصإ  رارصإ  و  دنامن ،  هدیشوپ  وا  رب  اهتغل  ددرگن و  هبتـشم  وا  رب  اهادص  دنهدن و  رییغت  ار  وا  اهبـش  اهزور و  هکنآ  يا  دنادیم ، 
نیرترب اـب  سپ  تَْـقلَخ  زا  ناگدـیزگرب  دـمحم  لآ  دــمحم و  رب  یتـسرفب  دورد  هـک  مـنکیم  تساوـخرد  وـت  زا  درواـین ؛ هوتــس  هـب  ار  وا 

ياهنامیپ دـندرک و  غیلبت  وت  بناج  زا  ار  تیادـه  هک  تسرف  دورد  ناگداتـسرف  ناربمغیپ و  ماـمت  رب  و  تسرف ،  دورد  اـهنآ  رب  تیاـهدورد 
شخب قّقحت  ياهداد  نم  هب  هک  ياهدعو  ینکیمن  یفالخ  هدعو  هکنآ  يا  تسرف  دورد  تحلاص  ناگدنب  رب  و  دنتـسب ،  مکحم  ار  تتعاطإ 

هک نادرگم  دیماان  ار  میاعد  و  شخب ،  يرای  تاهداتسرف  نانمـشد  تنانمـشد و  رب  ارم  و  ِهد ،  ناشربص  نادرگ و  عمج  میارب  ار  مباحـصا  و 
زا ياهداهن و  ّتنم  نم  رب  ار  ماقم  نیا  هک  یتسه  وت  نم  ياقآ  يا  ماوت ،  هاگرد  ریـسأ  متـسه ،  تزینک  دـنزرف  تاهدـنب  دـنزرف  وت  هدـنب  نم 

هدعو نم  هب  هچنآ  یتسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مراد  تساوخرد  وت  زا  ياهدومرف ،  لُّضفت  نم  رب  تقیالخ  زا  يرایـسب  نایم 
 . ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  ییامنن و  هدعو  ِْفلُخ  یتسه و  يوگتسار  وت  هک  یتسرد  هب  یشخب  قُّقحت  يدرک 

هُن

زا هک  ار  ییاعد  هدـیزگرب  لیقعیبا  نیا  تسا :  هتفگ  هدرک و  لـقن  دیهـش  خیـش  رثا  يرکذـلا  باـتک  زا  لـقن  هب  كردتـسم  باـتک  ّفلؤم 
َو ُماَْدقَألا  ِتَلُِقن  َو  ُراَْصبَألا  ِتَصِخُـش  َْکَیلإ  َّمُهَّللا  درکیم « :  اعد  نینچ  ترـضح  نآ  هک  هدش  تیاور  تونق  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ُْریَخ َْتنَأ  َو  ِّقَحلِاب  اَنِمْوَق  َْنَیب  َو  اَنَْنَیب  ْحَْتفا  اَنَّبَر  ِلاَمْعَألا  یف  ْمُهیَوَْجن  َو  ْمُهُّرِـس  َکَیلإ  َو  ِنُْسلألِاب  َتیِعُد  َْتنَأ  َو  ُقاَنعَْألا  ِتَّدُم  َو  يِْدیألا  ِتَِعفُر 
َِکلَذ ْجِّرَفَف  اَِنب  ِنَتِفلا  َعُوقُو  َو  اَْنیَلَع  ِءادـعَألا  َرُهاَظَت  َو  اَِنئاَدـْعأ  َةَْرثَک  َو  اَنِدَدَـع  َۀَِّلق  َو  اَنِماَمإ  َۀَْـبیَغ  َو  اَنِِّیبَن  َدـْقَف  َْکَیلإ  وُکْـشَن  اَّنإ  َّمُهَّللا  َنیِحتاَفلا 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدیـسر  نم  هب  و  هتفگ :  يو  36 ؛ )  َنیَملاَـعلا ( »  َّبَر  َنیمآ  ِّقَحلا  هلإ  ُُهفِْرعَن  ٍّقَـح  ِماَـمِإ  َو  ُهُرِهُْظت  ٍلْدَِـعب  َّمُهَّللا 
 : اعد همجرت  دـنناوخب .  میرکلا ) . . .  ُمِیلَحلا  ُهَّللا  ّالا  هلإ  اـَل  جَرَف = (  تاـملک  زا  دـعب  زاـمن  تونق  رد  ار  اـعد  نیا  درکیم  رما  ار  شناـیعیش 

اهنادرگ و  هدیدرگ ،  دنلب  اهتسد  و  هدش ،  هتشادرب  وت  بناج  هب  اهماگ  و  هدنام ،  زاب  تمحر )  وفع و  روظنم  هب  وت (  يوس  هب  اههدید  ایادخ 
ام و نیب  اراگدرورپ  دـننکیم ،  هچ  هک  تسا )  راکـشآ  وت (  دزن  ناگدـنب  یناـهنپ  ّرِـس و  يدـش و  هدـناوخ  اـهنابز  هب  وت  و  هدـش ،  هدیـشک 

بیاغ نامربمایپ و  نادقف  مینکیم  تیاکـش  وت  هب  ام  هک  یتسار  ایادـخ  راب  یناگدـننک ،  مکح  نیرتهب  وت  هک  يامرف  مکح  قح  هب  نامموق 
يا سپ  ار ،  ناـمنایم  رد  اـههنتف  نداـتفا  اـم و  رب  ار  ناـشنداد  مـه  هـب  تـسد  نامنانمـشد و  يرایــسب  ناـمدارفا و  یمک  ناـمماما و  ندوـب 
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 . امرف تباجا  قح  يادخ  يا  نادرگ ،  مهارف  میسانشیم  هک  یّقح  رب  ماما  يزاس و  راکشآ  هک  یتلادع  اب  ار  اهنیا  شیاشگ  راگدرورپ 

هَد

ياجب تونق  عوکر ،  زا  شیپ  تئارق و  زا  دعب  حبص  زامن  رد  هک  تسا  بحتسم  و  هدروآ :  یسوط  خیش  حابـصم  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد 
اَم َو  ِْعبَّسلا  َنیـضَرألا  ِّبَر  َو  ِْعبَّسلا  ِتاوَـمَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُمیِظَعلا  ُِّیلَعلا  ُهَّللا  اـّلا  هلإ  اـَل  ُمیِرَکلا  ُمِیلَحلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلإ  اـَل  دـیوگب « :  دروآ و 

یَلَع َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأسَا  ُمِیلَعلا  ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ٌءیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يِذَّلا  ُهَّللا  اَی  َنیَملاَعلا  ِّبَر  ِهَّللُدْمَحلا  َو  میظَعلا  ِشْرَعلا  ِّبَر  َو  َّنُهَْنَیب  اَم  َو  َّنِهِیف 
ْنَم َدَوْجَأ  اَی  اَهِّلُک  ِرُومُألا  یف  یئاَجَر  َو  ِیتَِقث  َْتنَأَف  َكُْریَغ  ُهُؤاَـجَر  َو  ُُهتَِقث  َو  َحَبْـصأ  َناَـک  ْنَم  َّمُهَّللا  ْمُهَجَرَف  َلِّجَُعت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
ِیف َو  یـسْفن  یف  ِیِنفاع  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  َُّکف  َو  َْکنِم  ًالْوَط  ِۀَّنَجلِاب  َّیَلَع  ُْنْنما  َو  ِیتَلیح  َۀَِّلق  َو  یِفْعَـض  مَحرإ  َمِحُْرتْسا  ِنَم  َمَحْرأ  اَـی  َو  َلـئُس 

يادخ زج  تسین  يدوبعم  چیه  میرک ،  میلح  يادخ  زج  تسین  ییادخ  چـیه  37 ؛ )  َنیمحاَّرلا ( »  َمَحْرأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  اَـهِّلُک  يرومُأ  ِعیمَج 
اهنآ نیبام  هچنآ  اهنآ و  لخاد  هچنآ  هناگتفه و  ياهنیمز  راگدرورپ  هناگتفه و  ياهنامـسآ  راگدرورپ  دـنوادخ  تسا  هّزنم  گرزب ،  يالاو 

وا تسین و  وا  لثم  زیچ  چـیه  هک  ییادـخ  يا  تسا ،  نایملاع  راگدرورپ  دـنوادخ  صوصخم  دـمح  و  تمظعاب ،  شرع  راگدرورپ  تسا و 
راب یناسرب ،  رتدوز  ار  اهنآ  جَرَف  راک و  شیاشگ  هکنیا  یتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  منکیم  لاؤس  وت  زا  اناد ،  ياونـش  تسا 

نیرتهدنـشخب يا  ینم  دیما  تشپ و  روما  همه  رد  وت  دشاب ،  هتفرگ  وت  زج  يرگید  نابیتشپ  دـیما و  هک  یلاح  رد  دـنک  حبـص  سک  ره  اهلإ 
هب شیوخ  لضف  هب  و  نک ،  محر  ماهراچ  یمک  یناوتان و  هب  هدش ،  هتساوخ  محر  وا  زا  هک  یـسک  نیرتهدننک  محر  يا  ناگدنوش و  لاؤس 

دوخ تمحر  هب  نک  يرادهگن  مروما  همه  مدوخ و  دوجو  سْفَن و  رد  ارم  ياشگب و  شتآ  غوی ]  ] زا ار  مندرگ  راذگ و  ّتنم  نم  رب  تشهب 
 . نانابرهم نیرتنابرهم  يا 

هدزای

زور رد  تونق  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هتفگ :  يو  تسا ،  هدروآ  هعمج  رتِو و  توـنق  يارب  هیقفلا  هرـضحیال  نم  رد  قودـص  خـیش 
زامن تونق  و  اعد ،  نیا  سپـس  تسا ،  جَرَف  تاملک  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  رب  نداتـسرف  دورد  دنوادخ و  دـیجمت  هعمج 

نب یلع  لـجأ  دّیـس  ار  تونق  نیا  ییوگیم . . . . :  ینک  اـعد  تدوخ  يارب  هکنآ  زا  شیپ  و  دـشابیم ،  تاهعمج  زور  تونق  نوچمه  رتو 
تونق رد  ینک  اعد  تدوخ  يارب  هکنآ  زا  شیپ  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنـسم  هب  زین  سوواط 

َْتیَطْعَاَف َْکیَدَی  َتْطََـسب  َو  انَّبَر  ُدْمَْحلا  َکَلَف  َتْوَفَعَف  َکُْملِح  َمُظَع  َو  انَّبَر  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َْتیَدَـهَف  َكُرُون  َّمَت  َّمُهَّللا  ییوگیم « :  هعمج  زور 
انَّبَر ُعاُطت  اهُؤَنْهأ  َو  ِتاّیِطَْعلا  ُلَْضفَا  َُکتَّیِطَع  َو  ِتاـهْجلا  ُْریَخ  َکـُتَهِجَو  ِهاـْجلا  ُمَرْکَا  َکُـهاج  َو  ِهوُجُْولا  ُمَرْکَا  َکُـهْجَو  اـنَّبَر  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف 

یِفْـشَت َو  ََۀبوَّتلا  ُلَبْقَت  َو  ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َنِم  یْجُنت  َو  َّرُّضلا  ُفِشْکَت  َو  َّرَطْـضُْملا  ُبیُجت  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َْتئِـش  ْنَِمل  ُرِفْغَتَف  انَّبَر  یـصُْعت  َو  ُرُکْـشَتَف 
َو ُماْدقْالا  ِتَلُِقن  َو  ُتاوَصْالا  ِتَِعفُر  َْکَیلا  َّمُهَّللا  ٍلئاق  ُلْوَق  َكامْعَن ]  ] َکئامْعَن ُُغْلبَی  َو ال  َِکئآلِاب  ٌدَـحَا  يزجَی  ِبنْذُْـملا ال  ِنَع  وُفْعَت  َو  َمیقَّسلا 

ُْریَخ َْتنَا  َو  ِّقَْحلِاب  انِمْوَق  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْحَْتفا  َو  انْمَحْرا  َو  اَنلْرِفْغاَف  انَّبَر  ِلامْعَْالِاب  َکَیِلا  َبِّرُُقت  َو  ِنُْسلَْالِاب  َتیعُد  َو  يْدیَْالا  ِتَِعفُر  َو  ُقانْعَْالا  ِتَّدـُم 
ْجُْرفاَف اَنِدَدَع  َۀَِّلق  َو  اَنِّوُدَـع  َةَْرثَک  َو  ِءادـْعألا  َرُهاظَت  َو  ِنَتِفلا  َعُوقُو  َو  اْنیَلَع  ِنامَّزلا  َةَّدِـش  َو  انِِّیلَو  َۀَْـبیَغ  َو  انِّیبَن  َدـْقَف  وُکْـشَن  َکَیِلا  َّمُهَّللَا  َنیِحتاْفلا 

دیسر مامت  ّدح  رد  وت  رون  اراگدرورپ  38 ؛ )  نیمآ ( »  ِّقَحلا  َهلإ  ُهُرِهُْظت  ٍلْدَع  ِماَما  َو  ُهُّزُِعت  َْکنِم  ٍرْصَن  َو  ُُهلِّجَُعت  َْکنِم  ٍحتَِفب  اّنَع  ِّبَر  اَی  َِکلَذ 
 ] ياهتسد و  اراگدرورپ ،  تسا  ار  وت  دمح  ياهدومن ،  وفع  هک  تسا  گرزب  وت  ملِح  و  اراگدرورپ ،  تسا  ار  وت  دمح  يدرک ،  تیاده  هک 

اـهتمظع و نیرترب  وت  تمظع  اـهتاذ و  نیرتیمارگ  وت  تاذ  اراـگدرورپ ،  تسا  ار  وت  دـمح  سپ  ياهدومرف  اـطع  هدرتـسگ و  ار  تناـسحإ ]
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تعاـطا اراـگدرورپ  دـشابیم .  اـهنآ  نیرتاراوگ  اـیاطع و  نیرتهدـنزرا  زا  وت  شـشخب  و  تسا ،  اـهتَهِج  نیرتـهب   [ وـت يوـس  هب  هار   ] تَهِج
دمح سپ  یـشخبیم  یهاوخب  ار  سک  ره  ام  راگدرورپ  يا  يوش  تیـصعم  نوچ  و  ینکیم ،  ناسحا  هدـننک ] تعاطا  هب   ] هاگنآ يوشیم 

ار هبوـت  و  یهدیم ،  تاـجن  گرزب  هودـنا  زا  يزاـسیم و  فرطرب  ار  يراـتفرگ  یـسریم و  يراـچان   [ صخـش  ] داـیرف هـب  تـسا ،  ار  وـت 
و درک ،  ناوتن  هرامش  ار  اهنآ  و  تسین ،  وت  ياهتمعن  ساپس  ناوت  ار  يدحأ  يرذگیم ،  راکهنگ  زا  یشخبیم و  افش  ار  رامیب  يریذپیم و 
هب و  دـنلب ،  اهتـسد  هدیـشک و  اهندرگ  هدـش و  هتـشادرب  تهار  رد  اهماگ  و  هتفر ،  الاب  وت  يوس  هب  اهادـص  ایادـخ  راب  دروآ ،  دوشن  نابز  هب 
هب نامموق  ام و  نایم  روآ و  تمحر  ام  رب  زرمایب و  ار  ام  سپ  اراگدرورپ  میاهتـسج ،  برقت  تهاگرد  هب  لامعا  اب  ياهدش و  هدناوخ  اهنابز 

هنامز یتخـس  نامّیلو و  ندوب  بیاغ  نامربمایپ و  نادقف  مینکیم  هوکـش  وت  هب  اهلإ  راب  یناگدننک ،  مکح  نیرتهب  وت  هک  يامرف  مکح  قح 
يا نادرگ  فرطرب  ام  زا  ار  اهنیا  سپ  نامدارفا  یمک  نامنانمـشد و  يرایـسب  نانمـشد و  یتسدـمه  ناـمنایم و  رد  اـههنتف  نداـتفا  اـم و  رب 

راکشآ هک  یلداع  ماما  یشخب و  تّزع  ار  نآ  وت  زا  هک  ییرای  هد و  یـشیاشگ  ام  رب  يدوز  هب  تدوخ  يوس  زا  يزوریپ  حتف و  اب  راگدرورپ 
اعد نیا  میوگیم :  ِهَیلإ . »  ُبوتأ  َو  ِهَّللا  ُرِفْغَتْـسأ  ییوگ « :  هبترم  داتفه  نآ  زا  سپ  يامرف .  باجتـسم  قح  يادخ  يا  ناسرب ،  جَرَف  يزاس 

 ( . 39 تسا (  رتمامت  رتلماک و  نوچ  مدروآ  سوواط  نبا  لجأ  دّیس  تیاور  هب  ار 

هدزاود

نسحلاوبا ترضح  تفگ :  هک  هدروآ  لتاقم  نب  لتاقم  زا  عورشملا  لمعلا  لامک  هب  عوبـسُألا  لامج  باتک  رد  لجأ  دّیـس  هک  تسا  یتونق 
 : دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دنیوگیم ،  مدرم  هچنآ  مدرک :  ضرع  دـییوگیم ؟  هچ  هعمج  زامن  تونق  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا 

َو َِکتِکئاَلَِمب  ُهَّفُح  َو  َکَلُـسُر  َو  َکَئاَِیْبنأ  ِِهب  َتْحَلْـصأ  اَِمب  َکَتَفِیلَخ  َو  َكَْدبَع  ِْحلْـصأ  َّمُهَّللا  وگب :  یلو  يوگم ،  وت  دنیوگیم  اهنآ  هکنانچ 
َال َكُُدبْعَی  ًاْنمأ  ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِدـْبأ  ٍءوُس َو  ِّلُک  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ًادَـصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهُْکلْـسا  َو  َكِدـْنِع  ْنِم  ِسُدـُقلا  ِحوُِرب  ُهْدِّیأ 

یَلَع َکَّنإ  ِهِراَْصنأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ِهِّوُدَع  َو  َكِّوُدَع  ِداهج  یف  َُهل  ْنَذئا  َو  ًاناَْطلُس  َکِِّیلَو  یَلَع  َکِْقلَخ  ْنِم  ٍدَحَِأل  ْلَعَْجت  َال  َو  ًاْئیَش  ِکب  ُكِرُْـشی 
ار تناگداتـسرف  نارمایپ و  راک  هچنآ  هب  هد  ناماس  هب  ار  يدـهم ] ماما   ] تاهفیلخ هدـنب و  روهظ ]  ] ِراک ایادـخ  راـب  40 ؛ )  ریدَق (  ٍءیَـش  ِّلُک 

شرـس تشپ  يور و  شیپ  زا  يامرف و  دییأت  شیوخ  يوس  زا  سدقلا  حور  هب  ار  وا  و  هد ،  رارق  شنوماریپ  ار  تناگتـشرف  و  يداد ،  ناماس 
یکرـش هنوگ  چـیه  دتـسرپب ،  ار  وت  وا  هک  روآ  مهارف  یتینمأ  ضوع  رد  ار  وا  سرت  نارود  زا  سپ  و  دـننک ،  تظافح  يدـب  ره  زا  ار  وا  هک 
يامرف تصخر  شدوخ  نمشد  تنمشد و  داهج  يارب  ار  وا  هدم و  رارق  یطُّلست  ّتیلو  رب  تقلخ  زا  کی  چیه  يارب  و  درادن ،  وت  هب  تبـسن 

ترـضح يارب  اعد  هک  تشگ  نشور  هدـش  داـی  تاـیاور  زا  میوگیم :  ییاـناوت .  يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسرد  هب  هد  رارق  شناراـی  زا  ارم  و 
 ، ددرگ باجتسم  اهاعد  دوریم  دیما  اهنآ  رد  هک  تسا  ییاهتلاح  هلمج  زا  نوچ  دراد ،  دیکأت  اهتونق  قلطم  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص 

یگرزب رجأ  لمع  نیا  اب  دیامرف و  تیانع  ام  هب  ار  نآ  قیفوت  هک  میهاوخیم  یلاعت  يادخ  زا  حبص ،  زامن  رتو و  هعمج و  تونق  رد  هژیو  هب 
 . دیامن يزور  ام  هب 

هدجس لاح  رد   - 7

هب تالاح  نیرتکیدزن  هک  اریز  تسا ،  لاعتم  يادـخ  يارب  هدجـس  تلاح  دراد  يرتشیب  دـیکأت  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هک  یماـگنه  نیمتفه 
لاح رد  هدنب  هک  تسا  هتسیاش  سپ  هدیسر ،  هراب  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناماما  زا  تایاور  هکنانچ  تسا ،  تاجاحلا  یـضاق  يادخ 

هکنیا هب  ندوب  تفتلم  نتـشاد و  هجوت  تهج  هب  رکـش  هدجـس  رد  صوصخ  هب  دزرو ،  مامتها  نآ  هب  دهاوخب و  ار  اهتجاح  نیرتمهم  هدجس 
هب و  داب ، -  شاهزیکاپ  ناردپ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  تسا -  نامزلا  بحاص  نامیالوم  تکرب  هب  هدیـشخب  تمعن  ام  هب  دـنوادخ  هچ  ره 
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و میتشاد ،  نایب  هتـشذگ  شخب  رد  هکنانچ  دشابیم  رکـش  ماسقا  نیرتمهم  زا  تمحر  ضیف و  هطـساو  تمعن و  ّیلو  يارب  اعد  هکنیا  رطاخ 
هچنآ هدمآ :  هللا  همحر  دیفم  خیش  هعنقم  زا  لقن  هب  راربالا  ۀفحت  باتک  رد  هک  تسا  رکـش  هدجـس  صوصخ  رد  نآ  ِتیاور  نیا ،  رب  دهاش 

یئاَـجَر َو  یتَِـقث  َْتنأ  َّمُهَّللا  ُْتلَّکََوت  َکـْیَلَع  َو  ُتْمَـصَتْعا  َکـِب  َو  ُتْهَّجََوت  َکـیلإ  َّمُهَّللا  تسا « :  اـعد  نیا  دوشیم  هتفگ  رکـش  هدجـس  رد 
ْلِّجَع َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َكُْریَغ  هلإ  َال  َو  َكُؤاَنَث  َّلَج  َو  َكُراَج  َّزَع  یّنِم  ِِهب  ُمَلْعأ  َْتنأ  اَم  َو  ینُّمُِهی  َْمل  اَم  َو  ِینَّمَهأ  اَم  ِینِفْکاَـف 
سپ ینم ،  دـیما  هانپ و  وت  اراـگدرورپ  مدرک  داـمتعا  هیکت و  وت  رب  متـسویپ و  وت  هب  مدروآ و  يور  وت  يوس  هب  اراـگدرورپ  ْمُهَجَرَف ؛ » . . . 

تفای و تّزع  وت  هب  هدـنهانپ  ینادیم ،  ار  نآ  نم  زا  رتهب  وت  هچنآ  هتخاسن و  نیگهودـنا  هچنآ  هتخاس و  نیگهودـنا  ارم  هچنآ  نک  تیافک 
رب هفاضا  ناسرب . . . .  رتدوز  ار  اهنآ  رما  شیاشگ  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تسین  وت  زج  ییادـخ  چـیه  تسا و  الاو  وت  يانث 
اب رابخا  رد  هکنانچ  دـشابیم ،  داب -  وا  رب  دـنوادخ  مالـس  دورد و  هک  ترـضح -  نآ  دوخ  هب  ندرک  ادـتقا  نتـسج و  یّـسأت  راـک  هک  نیا 

ناتـسود و هب  میلعت  نآ و  ّتیمها  رب  راک  نیا  هک  هدرک ،  اـعد  هدجـس  رد  شتدـالو  ماـگنه  رما  نیا  يارب  راوگرزب  نآ  هک  هدـمآ  تحارص 
هدروآ ینالوط  یثیدح  نمض  همیکح  بانج  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیش  نیثدحم  سیئر  دراد .  تلالد  شنایعیش 

مدید ناهگان  و  دـیناشوپ ،  ار  مناگدـید  هک  هتفرگ  ارف  ار  وا  يرون  نانچنآ  مدـید  ار  رـصع )  ماما  هدـلاو  سجرن  وا = (  ناهگان  تفگ :  هک 
دنلب ار  شاهباّبس  تشگنا  ود  هداد و  هیکت  وناز  رب  هداهن و  نیمز  رب  هدجـس  تلاح  هب  ار  شتروص  داب -  مالـس  شناردپ  وا و  رب  هک  دازون - 

 . تسا ناـنمؤمریما  مردـپ  تسا و  ادـخ  لوسر  دـمحم  مّدـج  هکنیا  تسین و  ییادـخ  هَّللا »  زج «  هک  مهدیم  یهاوـگ  دـیوگیم :  هدرک و 
ار ماهمانرب  راک و  و  هد ،  ماجنا  ياهداد  هدعو  نم  هب  هچنآ  ایادـخ  تفگ :  هاگنآ  دیـسر ،  شدوخ  هب  ات  درمـشرب  ار  ناماما  کی  کی  سپس 

 ( . . . . 41 يامرف (  داد  لدع و  زا  رپ  نم  روهظ ]  ] هب ار  نیمز  نادرگ و  راوتسا  ار  مماگ  و  ناسرب ،  مامت  هلحرم  هب 

رکش هدجس  رد   - 8

زا دـعب  هدجـس  رد  هک  تسا  نینچ  نآ  بادآ  زا  هتفگ :  بش  زامن  بادآ  باتک  رد  ام  ياملع  زا  یکی  بش :  زامن  مراهچ ،  تعکر  زا  سپ 
َو ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَصَف  ُنوکَی  ٍْرمأ  ْنِم  َْتئِش  اَم  ُهَّللا  َْتنأ  ِّبَر  اَی  دیوگب :  سپـس  ُهَّللا ،  َءاَش  اَم  دوش :  هتفگ  راب  دص  مراهچ  تعکر 
اَم ِیب  َلَعْفَت  َو  ْمِهِجَرَِفب  ًانوُْرقَم  یناَوْخإ  َجَرَف  َو  یِجَرَف  ْلِّجَع  َو  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنأ  ُءاَشَت  اَـمِیف  ِیل  ْلَـعْجا 
هد رارق  میارب  یشاب  هتساوخ  هچنآ  زا  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپ  دوشیم  یهاوخ  هچ  ره  ییادخ  وت  اراگدرورپ  ُُهلْهأ ؛ َْتنأ 
زا هچنآ  ییامرف و  لیجعت  اهنآ  جَرَف  اب  نراقم  ار  مینید ]  ] ناردارب نم و  راک  شیاشگ  و  یناسرب ،  رتدوز  ار  دـمحم  لآ  راک  شیاشگ  هکنیا 

 . یهد ماجنا  نم  اب  تسا  راوازس  وت 

ماش حبص و  ره   - 9

لمع نیا  هب  ندیزرو  مامتهإ  یبوخ  دیدرت  نودب  یفراع  لقاع  ره  هک  دنهاوگ ،  ماش  حبص و  ره  رد  اعد  نیا  ندوب  هدیدنسپ  رب  لقن  لقع و 
 ، دهد تنیز  یمارگ  ناظفاح  دزن  زور  بش و  ره  ار  شیوخ  لامعأ  هدنورپ  دشاب و  هدومن  ادأ  ار  بانج  نآ  قوقح  زا  یکدنا  ات  دنادیم  ار 

يرازگتمدخ بتارم  دنوشیم و  رضاح  دوخ  ياهبابرا  نایاقآ و  دزن  هاگنابش  دادماب و  ره  هنوگچ  نارازگتمدخ  ناگدرب و  دینیبیم  هکنانچ 
زع و يادخ  هچنآ  مامت  مینادیم  هک  اریز  میـشاب ،  هتـشاد  ياهمانرب  نینچ  هک  میرتراوازـس  ام  سپ  دـنروآیم ،  ياج  هب  ار  يرازگـساپس  و 

لیالد اب  هکنانچ  تسا ،  نامزلا  بحاص  نامیالوم  تکرب  هب  هدومرف  تیانع  اـم  هب  نورب  دـح  زا  ياـهناسحا  نوگاـنوگ و  ياـهتمعن  زا  لـج 
و ییامن ،  رـضاح  شتمدخ  رد  ماش  حبـص و  ره  دوجو  مامت  اب  ار  دوخ  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  میدـناسر ،  تابثا  هب  ار  بلطم  نیا  ینـشور 

نانخـس نمـض  هک  دنکیم  وگزاب  ار  بلطم  نیا  دـیفم  خیـش  هب  ترـضح  نآ  همان  هکنانچ  یتسین .  رود  وا  شوگ  مشچ و  زا  وت  هک  ینادـب 
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ام انامه  و  ُءادْعَألا ؛ » . . .  ُمُکَمَلَطْـصا  َو  ُءاوأَّللا  ُمُکب  َلَزََنل  َکلَذ  الَْول  َو  ْمُکِرْکِذـِل ،  َنیـسان  َو ال  مُِکتاعارُمل  َنیلِمْهُم  ُریغ  ّانِا  هدومرف « :  دوخ 
نانمشد و  تفرگیم ،  ارف  ار  امش  اهیراتفرگ  هک  هتبلا  دوبن  نیا  رگا  و  مینکیمن ،  شومارف  ار  امـش  دای  و  میراذگیمن ،  او  ار  امـش  تاعارم 

رطاخ هب  هک  يامن  تعاطا  ار  شنامرف  و  شاب ،  شیراذـگتمدخ  هداـمآ  نک و  زاـب  ار  تلد  ياهـشوگ  سپ  دـندرکیم . . . .  ناـتنکهشیر 
َو هدومرف « :  روتـسد  شناتـسود  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  میدروآ  هتـشذگ  شخب  رد  هکنانچ  هدومرف ،  رما  وت  هب  شتوعد  تباـجا 

رادـقم نیمه  تسا .  امـش  جَرَف  نامه  هک  جَرَف  لیجعت  يارب  دـینک  اعد  رایـسب  و  مکجرف ؛ » . . .  َکـِلَذ  َّناـف  جَرَفلا  لـیجعتب  َءاعُّدـلا  اورثکا 
هب صوصخم  ياعد  رد  رما  نیا  لقن :  لیلد  اّما  و  دشابیم .  ناگدنب  يداه  امنهار و  دوخ  یلاعت  دنوادخ  و  تسا ،  سب  هراب  نیا  رد  رکذـت 
زا دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالسالا  ۀقث  هک  هدش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامیالوم  زا  ماش  حبـص و  ره 
ره رد  هک  نکم  كرت  ار  نیا  يراذگاو  ار  هچ  ره  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  فنحألا  نب  تارف 

َِکتنعل ِلْهأ  ْنِم  َکیلا  ُءَربأ  َو  َِکتَمْحَر  ِلْهأل  مویلا  اذـه  یف  َو  ِحاـبَّصلا  اذَـه  یف  َكْرِفغتـسأ  ُتحبـصأ  ّینا  َّمُهَّللا  ییوگب « :  ماـش  حـبص و 
اوناک مهَّنإ  َنوُُدبْعَی  اوناک  اّمم  َو  َنیکِرْـشُملا  نم  مهینارهَظ  َنَیب  ُنَحن  نّمم  ِحابَّصلا  اذـه  یف  َو  ِمویلا  اذـه  یف  َکیلا  ُءَربأ  ُتْحَبـصا  ّینإ  َّمُهَّللا 

َکئادعأ یلع  ًاباقِع  َو  َکئایلْوأ  یلع  ًۀکََرب  ِموَیلا  اذه  یف  َو  ِحابَّصلا  اذه  یف  ِضْرَألا  یلا  ِءامَّسلا  نم  َتلزنا  ام  ْلَعْجا  َّمُهَّللا  َنیقساف  ٍءْوَس  َموق 
َو َّيَدـلاِول  َو  یلرفغا  َّمُهَّللا  َْتبُرَغ  ْوأ  ٌسْمَـش  ْتَعَلَط  اـمّلک  ِناـمیالا  َو  ِْنمـألاب  یل  متخا  َّمُهَّللا  َكاداـع  ْنَـم  ِداـع  َو  َكـالاو  نَـم  ِلاو  َّمُـهَّللا 

ْمُهَبَلَْقنُم ُمَْلعَت  َکنا  َّمُهَّللا  تاْومالا  َو  مهنم  ِءایحالا  ِتاِملْسُملا  َو  َنیِملسُملا  َو  تانمؤُملا  َو  َنینمؤملل  رفغا  َّمُهَّللا  ًاریغـص  یناّیبَر  اَمَک  امُهْمَحرا 
ًاریصَن ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  انل  َو  َُهل  ْلعجا  َو  ًاریسی  ًاْحتَف  َُهل  حَْتفا  َو  ًازیزع  ًارـصن  هرـصنا  َو  نامیالا  ظفحب  َنیملـسملا  َماما  ظفحا  َّمُهَّللا  مهاْوثَم  َو 

ْنِم َةَدایزلا  َُکلأسأ  َو  ْمِِهتَعیِـش  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِۀـمئالا  َو  َِکلوُسَر  َدـَْعب  ِرمالا  ِةالُو  َو  َِکلوُسَر  یلع  ِۀَِـفلَتْخُملا  َقرفلا  ًانالف و  ًاـنالف و  ْنَعلا  َّمُهَّللا 
َّمُهَّللا ًالیلق  ًانمث  ِِهب  يرَتْشأ  َو ال  ًالدب  هب  یغتبأ  ِِهب ال  َتْرَما  ام  یلع  َۀظفاحُملا  َو  َكرمال  میلـستلا  َو  َكدـنع  ْنِم  ِِهب  َءاج  امب  َرارقالا  َو  َِکلـضف 
ِتیَبلا ِّبر  َکَناحبُـس  َتیلاَعَت  َو  َتکرابت  َتیلاو  ْنَم  ُّلِذَی  َو ال  َکیَلَع  یـضُْقی  َو ال  یـضْقَت  َکَّنا  َتیَـضَق  اَم  َّرَـش  یِنقَو  َتیده  نمیف  ینِدـْها 

ام َنَسْحأ  ام  ِّبَر  ًامیظع  ًارْجأ  ًۀَـمْحَر و ]  ] َکندـل نم  اـنتآ  َو  ًةریثک  ًافاعـضأ  یل  ُهْفِعاـضف  ٍریخ  نِم  َکـیلا  ِِهب  ُْتبَّرَقَت  اَـم  َو  یئاـعُد  یّنِم  ْلَّبَقَت 
َءلِم َو  ِتاومَّسلا  َءلِم  هیلع  ًاکرابم  ًابیط  ًاریثک  یهلإ  ای  ُدـمَحلا  َکَلَف  ّیَلَع  َتْرَتَس  ام  َرَثْکا  َو  ینَْتیَفاع  اـم  َلوطا  َو  ینَتیطعا  اـم  َمَظْعأ  َو  ینتیلتبا 

هک یلاح  رد  مدرک  حبص  نم  ادنوادخ  مارکالا ؛ »  َو  ِلالَجلا  يذ  ّیبر  هجول  یغبنی  امک  َو  یضرَی  َو  ُّبُِحی  امک  ّیبر  ُءاشَی  ام  َءلِم  َو  ِضْرألا 
نم ایادـخ  راب  میوجیم ،  يرازیب  وت  يوس  هب  تتنعل  لها  زا  و  مهاوخیم ،  ترفغم  وت  زا  تتمحر  لـها  يارب  زور  نیا  رد  حبـص و  نیا  رد 
اهنآ هچنآ  زا  میتـسه و  اـهنآ  يـالبال  رد  اـم  هک  یناکرـشم  زا  میوجیم  يرازیب  وت  يوـس  هب  هاگحبـص  نیا  رد  هک  یلاـح  رد  مدرک  حـبص 
لزان نیمز  هب  نامسآ  يوس  زا  زور  نیا  حبـص و  نیا  رد  هچنآ  ایادخ  راب  دنـشابیم ،  یقـساف  ِدب  نامدرم  نانآ  هک  یتسرد  هب  دنتـسرپیم ، 

اب هک  ره  اب  نک و  یتسود  وا  اب  درادیم  تسود  ار  وت  هکنآ  ره  ادـنوادخ  هد ،  رارق  تبوقع  تنانمـشد  رب  تکرب و  تناتـسود  رب  ياهدومرف 
 ، ناسر نایاپ  هب  نامیا  نمأ و  اب  دـنک ،  بورغ  ای  دـیآرب  باتفآ  هک  هاگره  ارم  راک  تبقاـع  ادـنوادخ  نک ،  ینمـشد  دزرویم  ینمـشد  وت 

نادرم و نمؤم و  نانز  نادرم و  ایادخ  راب  دنداد ،  مشرورپ  یکدوک  زا  هک  نانچمه  نک  محر  ار  اهنآ  زرمایب و  ار  منیدـلاو  ارم و  ادـنوادخ 
دش دهاوخ  هچ  ناشراک  تبقاع  دنبای و  اهینوگرگد  هچ  هک  ینادیم  دوخ  وت  ایادخ  راب  زرمایب ،  ار  ناشناگدرم  ناگدنز و  ناملـسم ،  نانز 

یناسآ هب  ار  رفظ  حتف و  هار  وا  يارب  و  ناسرب ،  يریذپان  تسکـش  يزوریپ  هب  ار  وا  رادهاگن و  نامیا  ظفح  هب  ار  ناناملـسم  ماما  ادـنوادخ  ، 
هیلع فلاـخم  ياـههورگ  ینـالف و  ینـالف و  ادــنوادخ  هد ،  رارق  ياهدــش  يراـی  تموـکح  شیوـخ  يوـس  زا  اـم  وا و  يارب  و  ياــشگب ، 
دوخ لضف  زا  هک  مهاوخیم  وت  زا  و  نک ،  تنعل  ار  ناشنایعیـش  وا و  زا  سپ  ناماما  هیلع  و  تلوسر ،  زا  دـعب  رما  نایلاو  هیلع  تاهداتـسرف و 
ياج يرگید  زیچ  هک  ياهداد  ناـمرف  هچنآ  تیاـعر  و  ندوب ،  وت  رما  میلـست  و  هدـمآ ،  وت  يوس  زا  هچنآ  هب  رارقا  قیفوت ]  ] ییازفیب و نم  رب 

و يامرف ،  تیاده  ياهدرک  تیاده  هک  سک  نآ  نایم  رد  ارم  ادـنوادخ  ینک .  اطع  نم  هب  مریگن ،  كدـنا  تمیق  هب  ار  نآ  و  مریذـپن ،  نآ 
راوخ ياهدرک  یتسرپرـس  ار  هکنآ  ره  و  دوشیمن ،  متح  وت  رب  ینکیم و  متح  وـت  هک  یتـسرد  هب  رادـب ،  نوـصم  ياهدـیرفآ  هچنآ  رـش  زا 
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وت يوس  هب  نآ  هب  هک  يریخ  ره  هب  و  ریذـپب ،  نم  زا  ار  میاـعد  هبعک ، ]  ] هناـخ راـگدرورپ  يا  یهّزنم  یتسه ،  ـالاو  راوگرزب و  وت  ددرگن ، 
ارم وـکین  هچ  راـگدرورپ  يا  ياـمرف ،  تیاـنع  میظع  رجا  تمحر و  اـم  هـب  شیوـخ  يوـس  زا  و  يازفیب ،  ربارب  نیدـنچ  هـب  ماهتـسج  بّرقت 

ياهدناشوپ نم  رب  ار  میاهاطخ ]  ] رایـسب و  ياهداد ،  متیفاع  ینالوط  ینامز  و  ياهدومرف ،  اطع  نم  هب  هچنآ  تسا  گرزب  هچ  و  ياهدومزآ ، 
ار هچنآ  و  دریگ ،  ارف  ار  نیمز  دنک و  رپ  ار  اهنامـسآ   [ هک يرادقم  هب   ] تکرب اب  هزیکاپ  رایـسب  دمح  نم  يادخ  يا  تسا  ار  وت  دمح  سپ  ، 

نم يراوگرزب  لالج و  بحاص  راگدرورپ  هتـسیاش  هکنانچ  ددنـسپیم و  درادیم و  تسود  هک  نانچمه  دنک  رپ  دـهاوخب  مراگدرورپ  هک 
زین و  دمآ ،  دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  باتک  نیا  متشه  شخب  رد  هک  تسا  دهع  ياعد  میدرک  دای  هچنآ  رب  دهاش  زین  و  میوگیم :  تسا . 

هرابرد هچنآ  تسا  نآ  دیؤم  نینچمه  دینک . )  تقد  تشذـگ (  حبـص  زامن  زا  دـعب  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  دروم  رد  هچنآ  تسا  نآ  دـیؤم 
هتسیاش نیاربانب  هدش ،  دراو  ناشنایعیش  يارب  ماگنه  نآ  رد  نانآ  ياعد  مالسلا و  مهیلع  ناماما  رب  ماش  حبص و  ره  رد  لامعا  ندرک  هضرع 
ناهربلا رئاصب و  یفاک و  رد  هک  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد  تیاور  دزرو ،  لاغتشا  مالسلا  هیلع  ماما  قح  رد  ندرک  اعد  هب  زین  نمؤم  هک  تسا 

دراو ماش  حبـص و  ماگنه  اعد  رکذ و  رب  قیوشت  دروم  رد  هچنآ  تسا  نآ  دـیؤم  زین  و  تسا .  هدـمآ  نامراوگرزب  ياملع  رگید  ياـهباتک  و 
هب دنوادخ  و  میاهداد ،  هجوت  باتک  نیا  هتشذگ  بلاطم  رد  هک  یلیالد  تهج  هب  تسا ،  اهاعد  عاونا  نیرتهب  زا  اعد  نیا  هک  اریز  هدیدرگ ، 

 . دنکیم تیاده  تسرد  هویش  تسار و  هار 

زور ره  زا  تعاس  نیرخآ   - 10

زا یکی  هب  بوسنم  نآ  تعاس  ره  هک  دناهدیمان  تعاس  کی  ار  تمسق  ره  دوشیم و  میسقت  تمـسق  هدزاود  هب  زور  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
یـصوصخم ياعد  تسا  وا  هب  بوسنم  تعاس  هک  یماما  نآ  هب  تجاـح  ضرع  لّـسوت و  تهج  هب  و  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناـماما 

هک دناهدش  روآدای  و  دناهدروآ ؛ دناهدومن ،  فیلأت  زور  بش و  لامعا  نایب  يارب  هک  ییاهباتک  رد  ام  راکوکین  ياملع  ار  اهاعد  نیا  دراد ، 
رکذ تعاس  نآ  يارب  ار  اعد  نیا  و  دراد ،  صاصتخا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رظن  زا  بیاغ  ياوشیپ  رـصع و  ماـما  هب  رخآ  تعاـس 

ِِهتاضْرَم ِِهتَعاط  ِلْهَِأب  َکَلَس  ْنَم  ای  ِهِفُْطِلب ،  ُهَْقلَخ  ُهَسْفَن  َفَّرَع  ْنَم  ای  ِهِْعنَُصب ،  ِهِْقلَخ  ْنَع  ینَغ  ْنَم  ای  ِهِْقلَخ  ْنَع  ِهِسْفَِنب  َدَّحََوت  ْنَم  ای  دناهدرک « : 
ِیف َِکتَّیَِقب  ِحـِلاّصلا  ِفَلَْخلا  َکِِّیلَو  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَا  ِِهِلئاـِنب ،  ْمَُهل  َفَُطل  َو  ِِهنیِدـِب ،  ْمِْهیَلَع  َّنَم  ْنَم  اـی  ِهِرْکُـش ،  یلَع  ِِهتَّبَحَم  َلـْهَا  َناـعَأ  ْنَم  اـی  ، 

ْيَدَی َْنَیب  ُهُمِّدَقُأ  َو  ِِهب  َْکَیِلا  ُعَّرَـضَتَا  َو  ِنَسَْحلا »  ِْنب  ِدَّمَُحم  َنیِِحلاّصلا «  ِِهئابآ  ِۀَّیَِقب  َو  َِکلوُسَر ،  ِءادْعَا  َو  َكِءادـْعَا  ْنِم  ََکل  ِمِقَْتنُْملا  َکِضْرَا 
َو ُرَذْحَا ،  َو  ُفاخَا  اّمِم  ِینَیِْجُنت  َو  ینَکِرُْدت ،  ْنَا  َو  اذَک  َو  اذَک  یب  َلَعْفَت  ْنَا  َو  ٍدَّمَُحم ،  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َْکَیِلا  یتَبْغَر  َو  یِجئاوَح 

َکَـضْرَا ُهَنِکُْـست  یَّتَح  ًاِرتاس ،  َو  ًاِئلاک ،  َو  ًاِدئاق ،  َو  ًارِـصان ،  َو  ًاِظفاح  َو  ًاِّیلَو  َُهل  ْنُک  َو  ِةَرِخْالا ،  َو  اْینُّدـلا  ِیف  َكَْوفَع ،  َو  َکَتَِیفاع  ِِهب  ِینِْـسْبلأ 
ِّلَص َّمُهَّللَا  ُمیلَْعلا ،  ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف  ِمیظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّاِلا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  َنیمِحاّرلا ،  َمَحْرَا  ای  ًالیوَط  اهیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط ، 

 ، ْمِِهتَّدَوَِمب َتْرَمَا  َنیذَّلا  َیبرُْقلا  ِيَوذ  َو  ْمِِهتَلِِصب ،  َتْرَمَا  َنیذَّلا  ِماحْرَْالا  ِیلُوا  َو  ْمِِهتَعاِطب  َتْرَمَا  َنیذَّلا  ْرمَْالا  ِیلُوا  ٍدَّمَُحم ،  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع 
ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  ًاریهْطَت ،  ْمُهَتْرَّهَط  َو  َسْجِّرلا ،  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَا  َنیذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلْهَا  َو  ْمِهِّقَح ،  ِنافْرِعب  َتْرَمَا  َنیذَّلا  ِیلاوَْملا  َو 
زاینیب شناگدیرفآ  زا  شیوخ  عنُص  هب  هک  ییادخ ]  ] يا تسا ،  هناگی  شقلخ  زا  دوخ  هب  هکنآ  يا  42 ؛ )  اذَک ( »  َو  اذَک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَا  َو  ، 

لها هکنآ  يا  دُرب ،  تسا  وا  ياضر  هک  یهار  هب  ار  شتعاط  لـها  هکنآ  يا  دیناسانـش ،  شقلخ  هب  ار  دوخ  فطل  يور  زا  هکنآ  يا  تسا ، 
وت زا  درک ،  فطل  نانآ  هب  شیگدنـشخب  اب  و  داهن ،  ّتنم  شنید  نداتـسرف  اب  اهنآ  رب  هک  یـسک  يا  دومرف ،  يراـی  شرکـش  رب  ار  شتبحم 

شحلاص ناردپ  ریاس  تاهداتسرف و  نانمشد  تنانمشد و  زا  وت  يارب  مقتنم  تنیمز و  رد  وت  هدنامزاب  حلاص  ِفَلَخ  ّتیلو  قح  هب  مهاوخیم 
مروآیم شیپ  میاههتساوخ  جیاوح و  تساوخرد  يارب  وت  هاگـشیپ  رد  ار  وا  میامنیم و  يراز  وا  هب  وت  يوس  هب  و  نسحلا -  نب  دمحم  ، - 

تاجن میوجیم  يرود  مسرتیم و  هچنآ  زا  یباـیرد و  ارم  و  ییاـمن ،  ناـنچ  نینچ و  نم  اـب  یتسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هکنیا 
هدننک و تیامح  اوشیپ و  رای و  رادـهگن و  ّیلو و  ار  وا  و  یناشوپب ،  نم  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  تتـشذگ  تیفاع و  هماج  وا  قح  هب  یهد ، 
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دنمهرهب نیمز  رد  ار  وا  ینـالوط  یتدـم  یهد و  تموکح ] و   ] تنوکـس تبغر  عوط و  اـب  تنیمز  رد  ار  وا  هک )  یتقو  اـت (  شاـب  هدـنناشوپ 
 ) اهنآ تیذا ] ّرـش و   ] زا دنوادخ  سپ  تمظعاب .  گرزب  يادخ  هب  رگم  تسین  ییاناوت  شبنُج و  چیه  و  نانابرهم ،  نیرتنابرهم  يا  يزاس ، 

ياهداد روتسد  هک  ترما  نایلاو  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ  تسا ،  اناد  ياونـش  وا  هک  درادیم  ناما  رد  ار  امـش  نانمـشد ) 
ناکیدزن و یبرُقلا = (  يوذ  و  دننک ،  ظفح  ار  ناشدنویپ  مدرم )  ياهدومرف (  رما  هک  کیدزن )  نادنواشیوخ  مِحَر (  لها  دـنوش و  تعاطا 

نانآ زا  ار  يدـیلپ  هک  تیبلا  لها  دوش و  هتخانـش  ناشقح  ياهداد  روتـسد  هک  ینایاقآ  و  ناشتّدوم ،  هب  ياهدرک  مکح  هک  ربمغیپ )  ناصاخ 
نانچ نینچ و  نم  ّقح  رد  یتسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هکنیا   [ مهاوخیم وت  زا   ] ياهدومن كاپ  ًالماک  ار  اهنآ  ياهتخاـس و  رود 

 ( . 43 ینک ( 
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نبا دّیـس  هک  تسا  یتـیاور  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  جَرَف  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد  هب  نآ  رد  ماـمتهإ  رب  دـهاش 
وا و رب  دنوادخ  دورد  هک  ربمغیپ -  رب  ناسنا  تسا  بحتـسم  هکنیا  هبنـشجنپ  زور  فیاظو  زا  و  هدروآ :  عوبـسألا  لامج  باتک  رد  سوواط 

ایادخ ْمُهَجَرَف . »  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  دیوگب « :  هک  تسا  بحتسم  و  دتـسرفب ،  تاولـص  راب  رازه  داب -  شنادناخ 
راب دـص  هک :  تسا  يرگید  تیاور  رد  و  هدوزفا :  يو  ناسرب .  رتدوز  ار  ناشتموکح  رما  شیاشگ  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب 

َنِیلَّوألا َنِم  ِسنإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  ْمُهَّوُدَع  ِْکلْهأ  َو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  دراد « :  رایسب  تلیضف  هک  ییوگیم 
نیلَّوا و زا  سنا  نج و  زا  ار  ناشنانمـشد  ناـسرب و  رتدوز  ار  اـهنآ  جَرَف  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راـب  نیِرِخـآلا . »  َو 

موصعم ناماما  ربمغیپ و  رب  اهراک  هبنـش  جنپ  زور  هدمآ :  رابخأ  رد  هکنآ  تسا  بلطم  نیا  رب  دـهاش  زین  و   ( . 44 نادرگ (  كاله  نیرخآ 
سپ میوگیم :  دنکیم .  اعد  شدوخ  ناتـسود  يارب  ماما  هک :  تسا  رابخا  نآ  زا  یـضعب  رد  و  دوشیم ،  هضرع  مالّـسلا  ةالـصلا و  مهیلع 
رابخأ و  دیامن ،  ادـتقإ  راوگرزب  نآ  هب  ندرک  اعد  رد  و  دـنک ،  راتفر  روطنامه  شیالوم  ناسحإ  ربارب  رد  نمؤم  صخـش  هک  تسا  هتـسیاش 

زا هدمآ ،  رگید  ياهباتک  و   ( 45 ناهربلا (  ریسفت  تاجردلا و  رئاصب  یفاک و  لوصا  رد  هک  تسا  رایـسب  ناماما  ربمغیپ و  رب  لامعأ  هضرع 
 . میدرک يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  بلطم  ندش  ینالوط  میب 

هعمج بش   - 12

زا ترضح  نآ  هب  هعمج  زور  صاصتخإ  مکی :  دوشیم :  هدافتسا  بلطم  دنچ  زا  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  رَظتنم  ماما  يارب  اعد  مامتها  دیکأت و 
 : مود دوش .  اعد  بانج  نآ  يارب  نآ ،  بش  رد  هک  تسا  هتـسیاش  نیاربانب  درک ،  میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  تهج  دـنچ 
زا یـضعب  رد  موس :  تسا .  هدروآ  فراـعملا  فئاـطل  باـتک  ّفلؤم  هک  یتـیاور  هب  اـنب  دـشابیم ،  لاـمعأ  ندـش  هضرع  ِبش  هعمج  بش 
ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  دوش « :  هتفگ  راب  دص  هک  تسا  نآ  هعمج  بش  لامعا  هلمج  زا  هک  هدمآ  تیاور  هیماما  هعیـش  ربتعم  ياهباتک 

باتک رد  هللا  همحر  یسوط  رفعجوبا  خیش  و   ( . 46 نیِرِخآلا ( »  َو  َنِیلَّوألا  َنِم  ِسنإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  ْمُهَّوُدَع  ِْکلْهأ  َو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم 
َّمُهَّللا یتسرفیم « :  دورد  نینچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  و  دـیوگ :  هعمج  بش  فیاظو  يروآدای  ماـگنه  حابـصملا  رـصتخم 
ناکما هک  ردقنآ  ای  راب  دص  نیِرِخآلا . »  َو  َنِیلَّوألا  َنِم  ِسنإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  ْمُهَّوُدَع  ِْکلْهأ  َو  ْمُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص 

حبـص نوچمه  هعمج -  بش  رد  هبدـن  ياعد  ندـناوخ  هک  هدرک  لقن  بقاثلا  مجنلا  باتک  رد  يرون  یجاح  هچنآ  مراـهچ :  دـشاب .  هتـشاد 
بابحتسا رب  هچنآ  همیمـض  هب  دوش ،  اعد  هعمج  بش  هک  دنراد  بیغرت  دیکأت و  شرافـس و  هک  يرابخأ  مجنپ :  تسا .  بحتـسم  هعمج - 

رد تانمؤم  نینمؤم و  يارب  اعد  هب  ندرک  رمأ  دروم  رد  هک  یتایاور  ياوحف  مشش :  دنراد .  تلالد  اعد  رد  ار  شیالوم  نمؤم  نتشاد  مدقم 
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 . دننک اعد  شاهرابرد  هک  تسا  رتراوازس  نینمؤم  همه  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  هدیسر  بش  نآ 

هعمج زور   - 13

و رصع ،  زامن  زا  دعب  و  دجسم ،  هب  نتفر  ماگنه  رهظ و  ماگنه  و  حبص ،  زامن  زا  سپ  صوصخ  هب  و  مومع ،  روط  هب  نآ  ياهتعاس  مامت  رد 
میتفگ هچنآ  رب  هاوگ  هعمج ،  زور  تعاس  نیرخآ  رد  و  هعمج ،  زامن  هبطخ  رد  و  هعمج ،  زاـمن  تونق  رد  و  زور ،  نآ  رهظ  زاـمن  تونق  رد 

حبص زامن  زا  دعب  فلا )  تسا :  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  صوصخم  تاقوا  نآ  رد  ترـضح  نآ  يارب  اعد  هک  تسا  نآ 
راوازـس هک  تسا  یفیرـش  ياعد  نآ  و  میاهدروآ ،  ار  نآ  تاعمجلا  بادآ  یف  تاّنجلا  باوبا  باتک  رد  هک  تسه  ینالوط  ياعد  راحب  رد 
ًارـصاَن َو  ًادـِئاَق  َو  ًاِظفاَح  َو  ًاِّیلَو  َکِْقلَخ  ِیف  َکِِّیلَِول  ْنُک  َو  َّمُهَّللا  تسا « :  اهترابع  نیا  نآ  زا  دـهاش  ِّلـحم  و  ددرگ ،  تموادـم  نآ  رب  تسا 

َو ُهَْرمَأ  َُهل  ْلِمْکَأ  َو  ُهَلْمـش  َُهل  ْعَمْجا  َو  َنیثِراَولا  َۀَِّمئألا  اهیف  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ُهَلَعَْجت  َو  ًالیِوَط  خ )  اهیف -  اَْـهنِم (  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاـعْوَط  َکَـضْرأ  ُهَنِکُْـست  یَّتَح 
ٍةَرِغ َو  ٍروُدُص  ِتاَراَرَح  َو  ٍۀَلِغَن  ٍبُوُلق  ِتازازح  یِفْشَی  َو  یِفَتْشَیَف  َمِقَْتنَی  یّتَح  ِْهیَلَع  َْکنِم  رـصَّنلا ]  ] َْربَّصلا ِغِْرفأ  َو  ُهَنْکُر  ْتِّبَث  َو  ُهَتَّیِعَر  َُهل  ِْحلْـصَأ 
ِْهیَلَع َتْمَْمتأ  َو  َءَالآلا  ِْهیَلَع  َْتعَّسَو  َو  َءاَلَبلا  ِْهَیلإ  َْتنَـسْحَأ  ْدَق  ٍَۀلوُهْجَم  ٍۀَعاَط  َو  ٍۀَعوُطْقَم  ٍماَحْرأ  َو  ٍۀَکوفـسم  ٍءاَمِد  ْنِم  ٍۀَـحَِرت  ٍسُْفنأ  ِتاَرَـسَح  َو 

ْلَعْجا َو  ِِهب  َرَکَم  ْنَِمب  ْرُْکما  َو  ُهَداَک  ْنَم  ْدِـک  َو  ُهَداَرأ  ْنَم  ْدِرأ  َو  ُهَرْکِذ  ْمِهِْـسنَأ  َو  ِهِّوُدَـع  َلْوَه  ِهِفْکا  َّمُهَّللا  َُهل  َْکنِم  ِظـْفِحلا  ِنْسُح  یف  َءاَـمْعَّنلا 
 . وـگب هـبترم  رازه  یناوـتب  رگا  ْمُـهَجَرَف . »  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا  هدـمآ « :  نآ  رخآ  رد  و  ْمِْـهیَلَع . . .  ِءْوَّسلا  َةَِرئاَد 
رب ار  وا  ات  شاب  هدوب  روای  اوشیپ و  رادهگن و  تسرپرـس و   [ هجرف هَّللا  لجع  مئاق  مامإ   ] تقیالخ نیب  رد  دوخ  ِّیلَو  يارب  اهلإ و  راب  همجرت : 
نآ رد  ار  شاهیّرُذ  وا و  و  يزاس ،  دنمرهب  نآ )  رد  ياهخـسن :  رد  و  نآ (  زا  ار  وا  زارد  ینارود  ینادرگ و  عاطم  ياورنامرف  نیمز  رـسارس 

و زاـس ،  مهارف  يو  يارب  ار  شتّیعر  نادرگ و  لـماک  ار  شتموکح )  رما (  ياـمرف و  عـمج  ار  شیگدـنکارپ  و  یهد ،  رارق  ثراو  ناربـهر 
هنیک بولق  ياـهدرد  و  دـبای ،  مارآ  شلد  هتفرگ و  ماـقتنا  اـت  زیر  ورف  وا  رب  تدوخ  يوس  زا  يراـبدرب  ربص و  و  نک ،  راوتـسا  ار  شتکوش 

ياهنوخ تهج  زا  دهد ،  نایاپ  ار  رابهودنا  ياهناج  ترسح  و  دنادرگ ،  درس  ار  ياهتخادگ  ياههنیس  ياهغاد  و  دشخب ،  افـش  ار  ياهتفرگ 
[ مالـسلا مهیلع  قح  رب  ناماما  تعاطا  بوجو  زا  يربخیب  لهج و   ] هدـنام لوهجم  تعاط  و  هتـسسگ ،  ياهدـنویپ  و  هدـش ،  هتخیر  قحاـنب 
هب تبـسن  تیوکین  يرادـهگن  اب  يدومن  مامت  وا  رب  ار  تیاهتمعن  يدرتسگ و  وا  رب  ار  شیوخ  بهاوم  يدـنادرگ و  وکین  وا  رب  ار  يراتفرگ 
 ، دهاوخ يدب  وا  يارب  هکنآ  ره  و  زاس ،  وحم  نانمـشد )  نانآ (  هرطاخ  زا  ار  شدای  نادرگ و  رود  وا  زا  ار  نمـشد  زا  ساره  ادنوادخ  وا ، 
هک یتایاور  تداهـش  هب  میوگیم :  هد .  رارق  ناشیا  يارب  ار  يدـب  نک و  هلیح  درف  نآ  اـب  دـنکیم  هلیح  وا  يارب  هک  ره  نک و  يدـب  وا  اـب 

هیلع هَّللا  تاولص  ترـضح -  نآ  روهظ  جَرَف و  اب  طقف  دنوادخ  يایلوا  مامت  ِجَرَف  هکلب  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  رمأ  شیاشگ  میدروآ  ًاقباس 
یَلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  دوش « :  هتفگ  رهظ  زامن  حبـص و  زامن  زا  دـعب  زور  ره  تسا  بحتـسم  هک  میدروآ  رتشیپ  نیا  رب  هفاضا  ددرگیم ،  ماجنا  - 
موس تسیب و  تمرکم  رد  هک  تسا  یفیرـش  ثیدـح  بلطم  نیا  رب  دـهاش  رهظ  لاوز  ماـگنه  ب )  ْمُهَجَرَف . »  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 

يدهم ترضح  مایق  رما  يارب  هعمج  لاوز  ماگنه  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نییبنلا و  متاخ  ترضح  هکنیا :  رب  لمتشم  میدروآ  تیاور 
هب عقوم  رد  تسا ،  بحتـسم  نابرق )  رطف و  دـیع (  زامن  هب  نتفر  ماگنه  هچنآ  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  ج )  دـننکیم .  اعد  هجرف  هَّللا  لـجع 
رد باب  نیمه  رد  دـنوادخ  تساوخ  هب  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـما  يارب  اـعد  رب  لمتـشم  هک  هدـش  دراو  زین  هعمج  زور  نتفر  دجـسم 
هک هدرک  تیاور  نانس  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  عوبـسالا  لامج  باتک  رد  رـصع  زامن  زا  دعب  د )  دروآ .  میهاوخ  ار  اعد  نآ  دوخ  ياج 
زور اهنآ  شیپاشیپ  و  دنازیگنارب ،  ار  اهزور  یلاعت  يادخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف :  مالسلا )  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا (  ترـضح 

دتسیایم و تشهب  برد  رب  هاگنآ  دزاس ،  ثوعبم  دنرب  لام  نید و  بحاص  صخـش  يارب  هک  یلامج  لامک و  اب  سورع  نوچمه  ار  هعمج 
نبا دیامنیم .  تعافش  هداتـسرف  دورد  رایـسب  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  زور  نآ  رد  هک  سک  ره  يارب  سپ  دنتـسیایم ،  شرـس  تشپ  اهزور 
رصع زا  دعب  و  راب ؛ دص  دومرف :  تسا ؟  رتهب  هعمج  زور  تقو  مادک  رد  و  تسا ؟  رایـسب  رادقم  هچ  دروم  نیا  رد  مدیـسرپ :  دیوگ :  نانس 
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ار نیا  هبترم  دص  ْمُهَجَرَف . »  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ییوگیم « :  دومرف :  متـسرفب ؟  دورد  هنوگچ  مدیـسرپ :  دـشاب . 
لیلج خیش  زا  هک  ییاعد  تیاور  ماگنه  عوبسالا  لامج  باتک  رد  هرـس  سدق  سوواط  نب  یلع  لجأ  دّیـس  راتفگ  زین  و   ( . 47 ییوگیم ( 

رد ه )  دروآ .  میهاوخ  هدنیآ  شخب  رد  یلاعت  يادـخ  تساوخ  هب  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  هدروآ ،  هنع  هللا  یـضر  دیعـس  نب  نامثع 
زامن هبطخ  رد  و )  تشذـگ .  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  هچنآ  تونق  رد  ترـضح  نآ  يارب  اعد  دـیکأت  ثحب  رد  هعمج  زامن  رهظ و  تونق 

نیا رد  یفاو  و   ( 48 یفاک (  ياهباتک  هب  دشابیم ،  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  زا  ملـسم  نب  دـمحم  تیاور  نآ  دـیکأت  رب  هاوگ  هعمج 
زا سپ  ناشندـناوخ  هک  اـهاعد  زا  یـضعب  رد  هکنیا  دراد  تلـالد  ینعم  نیا  رب  هعمج  زور  تعاـس  نیرخآ  ز )  دوش .  تقد  هعجارم و  هراـب 

َُکلَأْسَأ ّینإ  َّمُهَّللا  هدـش « :  رکذ  اعد  نیا  نیحلاصلا  لامج  باتک  رد  هکنانچ  تسا ،  هدـمآ  اـعد  نیا  صوصخ  هدـش  دراو  تامـس  ياـعد 
َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َْتنأ  اَّلإ  ِِهب  ُطیُحی  َال  يذَّلا  ِریبْدَّتلا  َو  ِریـسْفَّتلا  َنِم  ِْهیَلَع  ُلِمَتْـشَی  اَِمب  َو  ِءامْـسألا  َنِم  ُْهنِم  َتاَفاَِمب  َو  ِءاَعُّدلا  اذَه  ِۀَمْرُِحب 

َفِرْـصَت َو  وُجَْرن  َال  اَم  َْریَخ  َو  وُجَْرن  اَم  َْریَخ  ْمِِهب  اَنَقُزَْرت  ْنأ  َو  ِةَرِخآلا  َو  اْینُّدلا  یف  ْمُهَئاَدْعأ  َِکلُْهت  َو  ٍۀَِـیفاع  یف  ْمُهَجَرَف  َلِّجَُعت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ 
هچنآ هب  اعد و  نیا  تمرح  هب  ار  وت  ایادخ  راب  َنیمَرْکألا ؛ »  ُمَرْکأ  َْتنأ  َو  ٌریدَق  ٍءیش  ِّلُک  یَلَع  کَّنإ  ُرَذَْحن  َال  اَم  َّرَش  َو  ُرَذَْحن  اَم  َّرَـش  اَّنَع  ْمِِهب 

رب هک  مهاوخیم  وت  زا  دنگوس ،  درادن  هطاحإ  اهنآ  رب  یسک  وت  زج  هک  هتفرگ  رب  رد  ریبدت  ریـسفت و  زا  هچنآ  هب  تشذگ و  نآ  رد  اهمان  زا 
 ، ییامن باذع ] و   ] كاله ترخآ  ایند و  رد  ار  ناشنانمـشد  و  یناسرب ،  رتدوز  تیفاع  اب  ار  اهنآ  جَرَف  یتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و 

ییاهیدب اهنآ  رطاخ  هب  و  ییامرف ،  يزور  ام  هب  میرادن  دـیما  هک  ییاهزیچ  نیرتهب  میراد و و  دـیما  هک  ییاهزیچ  نیرتهب  اهنآ  تکرب ]  ] هب و 
رد و  یناـمیرک .  نیرتیمارگ  وت  ییاـناوت و  يزیچ  ره  رب  وت  یتسرد  هب  هک  يزاـس ،  رود  اـم  زا  میرادـن  میب  هچنآ  میراد و  میب  اـهنآ  زا  هک 
 ، تسه تلالد  ثحب  دروم  بلطم  رب  نآ  رد  و  دوش ،  هدناوخ  تامِـس  ياعد  زا  سپ  هک  هدش  دای  يرگید  ياعد  ربتعم  ياهباتک  زا  یـضعب 

َو ُُهلْهأ  َْتنأ  اَم  ِیب  ْلَْعفإ  َكُْریَغ  اهَنِطَاب  ُمَْلعَی  َال  َو  اَهَریِـسْفَت  ُمَْلعَی  َال  یتَّلا  ِءامـسَألا  ِهِذَه  ِّقَِحب  َو  ِءاَعُّدلا  اذَه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  تسا « :  نینچ  اعد  نآ 
َو ِیْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  ِیلْرِفْغا  َو  ْسنإلا  َو  ِّنِجلا  َنِم  ْمِهئاَدْعأ  َكاَلَه  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  ْلِّجَع  َو  یِِملاَظ  ْنِم  یل  ْمِقتنا  َو  ُُهلْهأ  اَنأ  اَم  ِیب  ْلَعْفَت  َال 

؛ »  َنیَِملاَعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَحلا  َو  ٌریدَق  ٍءیَـش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنإ  ٍءْوَس  ِناْطیَـش  َو  ٍءْوَس  ِناَْسنإ  َۀَنؤَم  ِینِفْکا  َو  َِکقْزِر  ِلاَلَح  ْنِم  َّیَلَع  ْعِّسَو  َو  َرَّخََأت  اَم 
وت هچنآ  دـنادیمن :  یـسک  وت  زج  ار  اهنآ  نطاب  اـهنآ و  ریـسفت  هک  اـهمان  نیا  قح  هب  اـعد و  نیا  ِّقح  هب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  ایادـخ  راـب 
رمأ شیاشگ  ریگب و  ماقتنا  نم  هب  هدـننک  متـس  زا  نم  يارب  و  يامنم ،  راـتفر  نم  اـب  تسا  نم  يازـس  هچنآ  هب  و  نک ،  نم  اـب  ینآ  هتـسیاش 
نم رب  ارم  کیدزن  رود و  هانگ  و  نادرگ ،  كاله  رتدوز  هچ  ره  سنا  نج و  زا  ار  ناشنانمـشد  و  ناسرب ،  رتدوز  ار  دمحم  لآ  تموکح ] ]

ییاناوت و زیچ  ره  رب  وت  یتسار  هب  هک  نادرگ  رود  نم  زا  ار  دیلپ  ِناطیـش  دـب و  ِمدآ  جـنر  و  ِهد ،  هعـسوت  نم  رب  ار  تلالح  يزور  شخبب و 
ندناوخ دورو  دنکیم  تلالد  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يارب  اعد  دیکأت  رب  و  تسا .  نایملاع  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  دمح 
ياهباتک رد  هک  یسک  اسب  و  دروآ ،  میهاوخ  ار  نآ  یتآ  باب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  نابرق )  رطف و  دیع (  ود  زور و  نیا  رد  هبدن  ياعد 

تسار هویش  هب  دنوادخ  و  درآ ،  تسد  هب  بلطم  نیا  يارب  يرگید  دهاوش  دنک  شواک  هدمآ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  يرابخأ 
هک دراد ،  باستنا  صاصتخإ و  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  نامیالوم  هب  تهج  دنچ  زا  هعمج  زور  هک  نادـب  لیمکت  دـنکیم .  تیادـه 

بادآ یف  تاّنجلا  باوبا  باتک  رد  ار  تاهج  نآ  ام  تسا ،  راوگرزب  نآ  يارب  ندرک  اعد  هب  زور  نیا  رد  رتشیب  ندـیزرو  ماـمتهإ  یـضتقم 
نیا رد  ترضح  نآ  تداعـس  اب  تدالو  ندش  عقاو  لّوا :  مینکیم :  هراشا  اهنآ  هب  دَرِخ  لها  رکذت  يارب  زین  اجنیا  رد  میاهدروآ ،  تاعمجلا 
زور نیا  رد  بانج  نآ  ندش  راکـشآ  روهظ و  مّوس :  هدیدرگ .  لقتنم  هادف -  یحور  وا -  هب  تمامإ  سّدقم  ماقم  زور  نیا  رد  مّود :  زور . 

شیمارگ ناردپ  راوگرزب و  نآ  يارب  دنوادخ  زور  نیا  رد  مجنپ :  ددرگیم .  زوریپ  شنانمـشد  رب  زور  نیا  رد  مراهچ :  دش .  دهاوخ  عقاو 
باقلأ هلمج  زا  هملک  نیا  متفه :  داد .  صاصتخا  ار  ترـضح  نآ  مئاق  بقل  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يزور  مشـش :  تسا .  هتفرگ  نامیپ 

 ) دنک هعجارم  نآ  هب  ددرگ  علطم  اهنآ  زا  تسا  لیام  سک  ره  هک  میاهدروآ  باتک  نآ  رد  زین  يرگید  هوجو  دشابیم .  بانج  نآ  فیرش 
 ( . 49
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زورون زور   - 14

دنوادـخ هاگرد  زا  شجَرَف  روهظ و  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اعد  اـهنآ  رد  هک  تسا  یتاـقوا  هلمج  زا  مه  زورون  زور 
 ، دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  دشابیم -  روکذم   ( 51 داعملا (  داز  و   ( 50 راحب (  رد  هک  سینخ -  نب  یلعم  تیاور  تسا ،  هدیدرگ  دـیکأت 

 . دزاسیم نشور  ار  بلطم  یلاعت  دنوادخ  تساوخ  هب  نآ  رد  تقد  هک  دوشیم ،  هدافتسا  تیاور  نآ  فلتخم  ياهاج  زا  نآ  دیکأت  و 

هفرع زور   - 15

نامیالوم ياعد  زین  و  هدش ،  دای  هّیداّجـس  هفیحـص  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  نیمراهچ  ماما  ياعد  نآ  رب  دهاش 
 . تسا هدمآ  تیاور  داعملا  داز  و   ( 52 لابقإ (  ياهباتک  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

رطِف دیع  زور   - 16

تیاور نابرق  ای  رطف  دـیع  زامن  هب  نتفر  يارب  ندـش  ایهم  ماگنه   ( 53 لابقإ (  باتک  رد  هک  تسا  یئاـعد  رد  ینعم  نیا  دورو  نآ  رب  دـهاش 
دیـس تسا ،  نیا  رب  هاوگ  هدیدرگ  تیاور  رطف  دیع  زامن  هب  نتفر  يانثا  رد  هک  یئاعد  زین  و  دروآ .  میهاوخ  يدوز  هب  ار  نآ  و  تسا ،  هدش 

اب هک  هاگنآ  ات  نک  زاغآ  اعد  نیا  اب  ار  تندـش  نوریب  مینکیم :  رکذ  هار  نیب  ياـهاعد  زا  هچنآ  رد  یلـصف  هتفگ :  هللا  همحر  سوواـط  نبا 
 . یهْجَو ُتْهَّجَو  َکیلا  َّمُهَّللا  نک « :  اضق  ار  نآ  زامن  زا  سپ  یناوخب  ار  اعد  همه  هک  يدیسرن  رگا  و  ییامن ،  عورـش  ار  زامن  تعامج  ماما 
ِِهب ِْتمأ  َو  َقـْتَفلا  ِِهب  ْقـُتْرا  َو  َعْدَّصلا  ِِهب  ْبَعْـشا  َّمُهَّللا  َکـِئاَِیلْوأ  ِجرََفل  رَظتنملا  كَرمأ  ِرِظَتنملا  َکِِّیلَو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  دوـمرف :  هـکنیا  اـت  . . 
ْنَم یَلَع  ْمِدـْمَد  َو  ْمَُهلِذاَخ  ْلُذْـخا  َو  ْمُهَرِـصاَن  ِّوق  َو  ِبْعُّرلِاب  ُهْرُْـصنا  َو  َكِرْـصَِنب  ُهْدِّیأ  َو  َضْرألا  ِِهئاََقب  ِلوُِطب  ْنِّیَز  َو  َلْدَـعلا  ِِهب  ْرِهْظا  َو  َرْوَجلا 

ترمأ راـظتنا  رد  هک  تدوخ  ِِّیلو  رب  ادـنوادخ  مدرک . . .  وت  يوـس  هب  يور  ایادـخ  اـعد ؛ رخآ  اـت  ْمُهَّشَغ » . . .  ْنَم  یَلَع  ْرِّمَد  َو  ْمَُهل  َبَصَن 
وا هب  ار  یگدنکارپ  نک و  وفر  وا  هب  ار  یگتخیـسگ  ایادخ  تسرفب ،  دورد  دشابیم  تناتـسود  ِراک  شیاشگ  جَرَف و  راظتنا  دروم  هتـسشن و 

شدییأت تیرای  هب  ياشخبب و  تنیز  شینالوط  رمع  اب  ار  نیمز  و  ناسر ،  روهظ  هب  وا  هب  ار  تلادـع  ناریمب و  وا  هب  ار  متـس  نادرگ و  مهارف 
تیوقت تسا  ربمغیپ ] نادناخ   ] اهنآ هدننک  يرای  هکنآ  ره  و  ِهد ،  ترصن  شنانمشد ] لد  رد  نداتفا  ساره   ] بعُر هلیسو  هب  ار  وا  و  يامرف ، 

تنایخ ناشیا  اب  هکنآ  ره  و  يامرف ،  كاله  دـش  نانآ  اب  گـنج  یپ  رد  هک  ره  و  نادرگ ،  شراوخ  دـهاوخ  ناـشیراوخ  سک  ره  و  نک ، 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه  دراد .  تلالد  بلطم  نیا  رب  زور  نآ  رد  هبدن  ياعد  ندـناوخ  بابحتـسا  زین  و  نک . . . .  دوبان  دـیامن 

هک نوچ  ددرگیم ،  دیدجت  مالسلا  مهیلع  ناماما  يارب  یهودنا  هکنیا  رگم  تسین  نابرق )  یحـضأ (  رطف و  دیع  زور  چیه  هک :  هدش  دراو 
حاـحلإ و شیـالوم  روهظ  يارب  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  نیارباـنب  میوـگیم :   ( . 54 دـننیبیم (  ناگدـننک  بصغ  تسد  رد  ار  دوخ  قـح 

 . دیامن يرای  دوخ  ناماما  هودنا  ندش  فرطرب  تهج  رد  ار  وا  و  دشاب ،  هتشاد  رارصإ 

 ( نابرق یحْضأ = (  زور   - 17

دراو دـیع  زامن  يوس  هب  نتفر  نوریب  ماگنه  هک  ییاـعد  اـّما  و  دراد .  تلـالد  مه  بلطم  نیا  رب  میتفگ  رطف  دـیع  زور  دروم  رد  هچنآ  ماـمت 
هعمج و رد  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یلامث  هزمحوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  لابقإ  باتک  رد  هک  تسا  نآ  هدـش 

یلإ ٍةَداَفِِول  َّدَعَتْـسا  َو  َّدـعأ  وأ  َأَّبَعَت  وأ  مویلا  اَذَـه  ِیف  أَّیَهَت  ْنَم  َّمُهَّللا  وگب :  سپ  نک  اعد  يوش  زامن  يارب  نتفر  نوریب  هدامآ  هاـگره  دـیع  ود 
َو َكِِزئاَوَج  َو  َكِدـْفِر  َءاَجَر  يِداَدِْعتـسا  َو  يِداَدـْعإ  َو  ِیتَِئیْهَت  َو  یتَداَفِو  ْتَناَک  يدِّیَـس  ای  َکـَْیلإَف  ِِهِلفاََون  َو  ِِهتزئاَـج  َو  ِهِدـْفِر  َءاَـجَر  ٍقُولْخَم 
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یَلَع ِّبَر  اَی  ِّلَص  َو  َِکلوُسَر  ِّیِـصَو  َو  َنینِمْؤُملاِریمأ  یلَع  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َکـِتَریِخ  َو  َکـِلوُسَر  َو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َکـِِلفاََون 
َّمُهَّللا مالسلا  مهیلع  ِنامَّزلا  ِبِحاَص  َو  ِنَسَحلا  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  َو  ٍِّیلَع  َو  یَسُوم  َو  ٍرَفْعَج  َو  ٍدَّمَُحم  َو  ٍِّیلَع  َو  ِنیَسُحلا  َو  ِنَسَحلا  َنینِمؤُملا  ِۀَِمئأ 
ِْقلَخلا َنِم  ٍدَحأ  َۀَفاَخَم  ِّقَحلا  نم  ٍءیـشب  َیِفْخَتْـسَی  َال  یَّتَح  َِکلوُسَر  َۀَّنُـس  َو  َکَنیِد  ِِهب  ْرِهْظأ  َّمُهَّللا  ًازیِزَع  ًارْـصَن  ُهْرُْـصنا  َو  ًاریِـسَی  ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفا 

یلإ ِةَداقلا  َو  َِکتَعاَط  یلإ  ِةاَعُّدلا  نم  اهیف  اَُنلَعَْجت  َو  ُهَلْهأ  َو  َقاَفِّنلا  اَِهب  ُّلُِذت  َو  ُهَلْهأ  َو  َمالـسإلا  اهبُّزُِعت  ٍۀمیرَک  ٍَۀلْوَد  ِیف  َْکَیلإ  ُبَغَْرن  انا  َّمُهَّللا 
َو هِّودَع  یلَع  َو  َُهل  یلاعَت  َهَّللا  اوُعدَت  َو  ُهاَنْغِّلَبَف .  ُْهنَع  اَنْرُـصَق  اَم  َو  ُهاَْنفِّرَعَف  ٍّقَح  ْنِم  اَنْرَْکنأ  اَم  َّمُهَّللا  ِةَرِخآلا  َو  اْینُّدـلا  َۀَـماَرَک  اَِهب  اُنقُزَْرت  َو  َِکلِیبَس 

نینچ رد  سک  ره  ایادـخ  راـب  55 ؛ )  رَکَّذَـیَف ( »  ِهِیف  َرِّکُذـُت  ْنَّمِم  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  اََنل  بِجَتْـسا  َّمُهَّللا  َکِمالک :  رخآ  نوکَی  َو  َکَـتَجاح  لئـست 
هجوت نم  ياقآ  يا  سپ  وا  ياهاطع  هزیاج و  شـشخب و  دیُما  هب  یقولخم  رب  دورو  يارب  درک  دعتـسم  ار  دوخ  ای  دش  هدامآ  ای  اّیهم و  يزور 
تقلخ زا  هدیزگرب  هداتـسرف و  هدنب و  دمحم  رب  ادنوادخ  تسا ،  وت  ياهتیانع  اههزیاج و  اهـششخب و  دـیما  هب  مراظتنا  یگدامآ و  دورو و  و 

یلع و نیـسح و  نسح و  نینمؤم  ناماما  رب  راگدرورپ  يا  و  تسرف )  دورد  تاهداتـسرف (  نیـشناج  ناـنمؤمریمأ و  رب  زین  و  تسرفب ،  دورد 
یناسآ هب  یحتف  ایادـخ  تسرف ،  دورد  مالـسلا  مهیلع  نامزلا  بحاـص  نسح و  یلع و  دـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  و   ( 56 دمحم ( 

میب زا  ار  قـح  زا  يزیچ  رگید  اـت  زاـس  راکـشآ  ار  تلوـسر  تنـس  نید و  وا  هب  ایادـخ  راـب  نادرگ ،  زوریپ  تّزع  اـب  ار  وا  ِهد و  رارق  شیارب 
ار نآ  لها  مالـسا و  نآ  رد  هک  یمارگ  یتلود  شهاوخ  تهج  رد  مینکیم  يراز  تیوس  هب  اـم  ادـنوادخ  دـیامنن ،  ناـهنپ  قلخ  زا  يدـحا 

تمـس هب  ناربهار  تتعاط و  يوس  هب  ناگدـننک  توعد  زا  تلود  نآ  رد  ار  ام  يزاس و  راوخ  ار  نآ  لهأ  قاـفن و  نآ  هب  و  ینادرگ ،  زیزع 
هچنآ هب  ناسانشب و  ام  هب  میاهتـسنادن  قح  زا  هچنآ  ادنوادخ  ییامرف ،  يزور  ام  هب  ار  ترخآ  ایند و  تشادیمارگ  نآ  هب  یهد و  رارق  تهار 

 : هک دشاب  نیا  تنخس  نیرخآ  هاوخب و  ار  تتجاح  نک و  نیرفن  شنانمشد  رب  اعد و  ترـضح  نآ  يارب  و  ناسرب .  میاهتـشاد  روصق  نآ  زا 
 . دمآ ناشدای  هب  دنتفرگ و  رارق  يروآدای  دروم  زور  نیا  رد  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ایادخ  ناسرب ،  تباجإ  هب  ار  ام  ياعد  ایادخ 

 ( نیمز ندش  هدرتسگ  ضرَألا (  وُحَد  زور   - 18

زور و نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  يارب  اـعد  هب  ماـمتهإ  رب  لـیلد  و  تسا ،  هدـعقلا  يذ  هاـم  مجنپ  تسیب و  زور  نآ  و 
 ( 58 داعملا (  داز  و   ( 57 لابقإ (  ياهباتک  رد  هک  تسا  ییاعد  ناّنم  قلاخ  دنوادخ  هاگرد  زا  ترضح  نآ  جَرَف  ندیسر  رتدوز  تساوخرد 
 - 1 مینکیم :  دای  ادخ  ناگدنب  قیوشت  يارب  هک  هدیـسر  رطاخ  هب  ياهدـنزرا  تاکن  زور  نیا  رد  تساوخرد  نیا  يارب  و  تسا ،  هدـش  لقن 

دنیبیم نمؤم  هک  یماگنه  و  دنادرگ ،  رهاظ  ار  هیلع -  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  هک  هدومرف  هدعو  نآ  دننام  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزور 
رب ار  وا  شنامیا  لقع و  و  ددرگیم ،  دـیدش  شاهصغ  دـیدجت و  شهودـنا  دومنن ،  روهظ  شمامإ  دیـسر و  ارف  لاـس  نیا  رد  يزور  نینچ 
اعد دـباییم و  شرتسگ  تمحر  يزور  نینچ  رد  هکنیا   - 2 دنرادیماو .  شجَرَف  رمأ  لیجعت  تساوخرد  ترـضح و  نآ  يارب  ندرک  اعد 

هریشع نادناخ و  دالوا و  زا  ار  وا  و  دنادیم ،  رتزیزع  شناج  زا  ار  شماما  هک  نمؤم  سپ  هدمآ -  تیاور  رد  هکنانچ  دوشیم -  باجتـسم 
تسا يزور  نیا   - 3 دهدیم .  صاصتخإ  شیالوم  هودنا  مغ و  ندش  فرطرب  هب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياعد  درادیم ،  تسود  رتشیب  شیوخ 

تسه و نیمز  رد  هچنآ  زا  و  درب ،  تذل  دیامن و  تنوکـس  دنک و  یگدنز  ات  هدینارتسگ  ار  نیمز  هکنیا  هداد  تمعن  وا  رب  یلاعت  يادخ  هک 
دوشیم ماجنا  شیالوم  تکرب  هب  اهنیا  مامت  هک  دنادب  نوچ  و  دـنک ،  تسیز  اهنآ  هب  و  دریگ ،  هرهب  دزیریم  ورف  نآ  رب  دـیآیمرب و  نآ  زا 

ار يرازگـساپس  بتارم  اعد  هلیـسو  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  درامـشیم  مزال  متح و  دوخ  رب  میداد -  هجوت  باتک  موس  شخب  رد  هکنانچ  - 
59 درک (  دهاوخن  يراگنا  لهـس  هحماسم و  اعد  رد  تشاد  هجوت  ار  نیا  هاگره  و  اهتمعن ،  نیا  مامت  هطـساو  تسا  وا  هکنوچ  دهد ،  ماجنا 

ندرک اعد  دـیدرتیب  و  تسا ،  هدـش  بیغرت  دـیکأت و  نتـشاد  نابز  رب  ار  لـج -  ّزع و  وا -  رکذ  ندوب و  ادـخ  داـی  هب  زور  نیا  رد   - 4 ( . 
 . دشابیم ناونع  نیا  قیداصم  نیرتهب  زا  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هرابرد 
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لّوأ رد  و  هدیسر ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هَّللادبع  تیاور  هب  داعملا  داز  راحب و  رازم  لابقا و  رد  هک  تسا  ییاعد  نیا  رب  لیلد 
دنتـساخرب تفلاخم  هب  وت  هداتـسرف  اب  هک  ینارجاف  اراگدرورپ  ََکلوُسَر ؛ » . . .  اوُّقاـش  َنیذَّلا  َةَرَجَفلا  ِبِّذَـع  َّمُهَّللا  تسا « :  هدـمآ  اـعد  نآ 

هدمآ و دراو  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  نامیالوم  رب  تنحم  تبیصم و  همه  نآ  يزور  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  شّرِـس  و  نک . . . .  باذع 
هکنانچ دریگ -  ماقتنا  هجرف  هَّللا  لجع  ام  مئاق  يالوم  هلیـسو  هب  ترـضح  نآ  رب  ناگدننک  ملظ  زا  هک  هدومرف  هدعو  لج -  زع و  يادـخ - 

هک تسناد  دروآ و  دای  هب  ار  مولظم  ماما  ياهتبیصم  اروشاع  زور  رد  نمؤم  هاگره  نیاربانب  تسا -  هدش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  تایاور  رد 
ار مِقتنم  نآ  روهظ  و  ندرک ،  اعد  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  هب  شاهقالع  ناـمیا و  هدومرف ،  نییعت  ار  ياهدـنریگ  ماـقتنا  وا  يارب  یلاـعت  يادـخ 

هیلاراشم ياعد  رد  تساوخرد  نیا  اذل  دهاوخب ،  رداق  يادخ  زا  ار  هجَرَف  هَّللا  لجع  رـصع  ماما  مایق  هنامیمـص  هک  دنزیگنایمرب ،  نتـساوخ 
دوشیم لیان  یشاداپ  هب  دنک ،  اعد  گرزب  رما  نیا  يارب  سک  ره  میتفگ :  هتـشذگ  شخب  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  زین  و  تسا .  هدمآ 

 . تسا هیلع -  همالس  هَّللا و  تاولص  دیهش -  مولظم  ماما  يارب  یهاوخنوخ  نآ  و  دنادیمن ،  ار  نآ  یسک  یلاعت  يادخ  زج  هک 

نابعش همین  بش   - 20

يارب ییوگاعد  هب  بش  نآ  رد  نامیا  لها  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسا ،  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  دوعـسم  دالیم  بش  هک  اریز 
اعد نیا  هک  میدرک  نایب  ًاقباس  میوگیم :  دوشیم .  باجتـسم  اهاعد  بش  نیا  رد  هک  هدمآ  مه  تایاور  رد  و  دنزرو ،  لاغتـشإ  بانج  نآ 

دّیؤم و  دـنراد ،  مَّدـقم  ار  نآ  اههتـساوخ  اهاعد و  همه  رب  تباجتـسا  عقاوم  رد  هک  تسا  راوازـس  و  تسا ،  اـهاعد  نیرتمهم  دَرِخ  لـها  دزن 
هک هدروآ  ياهدـنزرا  ياعد  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  نامیالوم  زا  بش  نیا  ياهاعد  رد  نیحلاصلا  لاـمج  ّفلؤم  هکنیا  میتفگ  هچنآ 

دروآ میهاوخ  متفه  شخب  لّوا  رد  ار  اعد  نیا  ام  نیّیبّنلا . » . . .  متاخ  َو  َنیلَـسْرُملا  ِدِّیَـس  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  تسا « :  نینچ  شزاغآرس 
هدـیدرگ و دای  داعملا  داز  لابقا و  رد  هک  تسا  ییاعد  میتفگ  هچنآ  رب  دـهاش  زین  و  درک .  میهاوخ  نایب  عقاوم  همه  رد  ار  نآ  هب  مامتها  و  ، 

نیا زا  هک  هتفای .  ّدلوت  بش  نیا  رد  هکنآ  بش و  نیا  قح  هب  ار  وت  ایادخ  راب  اَهِدُولْوَم ؛ » . . .  َو  ِهِذَه  اَِنتَْلَیل  ِّقحب  َّمُهَّللا  تسا « :  نینچ  شلّوا 
ندرک تمدـخ  و  درذـگب ،  يربخیب  تلفغ و  هب  بش  نیا  رد  ترمع  ادابم  سپ  یبایرد ،  ار  بش  نیا  تیمهأ  تمظع و  یناوتیم  ترابع 

هک تسا  هتسیاش  و  ییامنن .  اعد  هتفای  تیمها  روط  نآ  بش  نیا  شتدالو  تکرب  زا  هک  یـسک  يارب  و  يراذگاو ،  نآ  رد  ار  بانج  نآ  هب 
وا نامز  رگا  و  یتاَیَح ؛ »  َماَّیا  ُُهْتمَدََخل  ُُهتْکَرْدأ  َْول  َو  هک « :  يروایب  دای  بانج  نآ  هرابرد  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نامیالوم  شیامرف 

گرزب تمعن  نآ  هنارکـش  ماسقا  هلمج  زا  اعد  نیا  هکنیا  رب  هفاـضا  مدادیم  رارق  وا  هار  رد  ار  میگدـنز  ياـهزور  ماـمت  مدرکیم  كرد  ار 
یبش هدـمآ -  تسا  لوقنم  لئاسولا  كردتـسم  رد  هک  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  زین -  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماـما  تدـالو  ینعی 

 . دوشیم هضرع  مالسلا ] هیلع  ماما  رب   ] لامعأ هک  تسا 

نابعش همین  زور   - 21

هب ندرک  ادتقا  نابعـش  همین  زور  بش و  رد  ندرک  اعد  هکنیا  رب  هفاضا  تسا ،  قداص  زین  اجنیا  رد  میتفگ  نابعـش  همین  بش  دروم  رد  هچنآ 
ِیلْزِْجنأ َّمُهَّللا  درک « :  اعد  رمأ  نیا  يارب  داهن و  هدجس  هب  رس  دش  دلوتم  ردام  زا  هک  یماگنه  هک  تسا ،  وا  هب  نتسج  یسأت  ترضح و  نآ 

مامت ار  ممایق )  رمأ (  شخب و  ققحت  ار  ماهدـعو  ادـنوادخ  ًاطـِسق ؛ »  َو  ًالْدَـع  ِیب  َضْرَألا  ألْما  َو  ِیتَأْـط  َو  ْتِّبَث  َو  يِْرمأ  یل  ْمِْمتأ  َو  يِدـْعَو 
 . نک داد  لدع و  زا  رپ  نم  روهظ )  هب (  ار  نیمز  زاس و  راوتسا  ار  مماگ  نادرگ و 
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زا يور  نیمه  زا  دـشابیم ،  اهاعد  نیرتهب  مه  نیا  و  تسا ،  ندرک  اعد  راـهب  هاـم  نیا  هک  اریز  فیرـش ،  هاـم  نآ  ياهبـش  رد  صوصخ  هب 
ندناوخ زا  نیاربانب  تسا ،  هدیسر  هام  نیا  ياهبـش  رد  حاتتفا  ياعد  هب  مامتها  رمأ و  دناسرب -  ار  شجَرَف  دنوادخ  هک  ترـضح -  نآ  دوخ 
نیثدحم سیئر  هکنآ  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  زین  و  دـشابیم .  ترخآ  ایند و  بلاطم  عماج  و  سیفن ،  تسا  ییاعد  ًاّدـج  هک  وشم  لفاغ  نآ 

هراـبرد هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ناـضمر  رهـش  لـئاضف  باـتک  رد  هللا  همحر  قودـص  راوگرزب  خـیش 
زا هیآ  کی  ناضمر  هام  رد  سک  ره  ددرگ ،  هدیزرمآ  اهیدـب  دوش و  هتفریذـپ  ناضمر  هام  رد  کین  ياهراک  دومرف :  ناضمر  هام  ياهیبوخ 

شنمؤم ردارب  يور  هب  هام  نیا  رد  هک  ره  و  دنک ،  نآرق  متخ  رگید  ياههام  رد  یسک  هک  تسا  نانچ  دناوخب  لج -  زع و  يادخ -  باتک 
هاـم نیا  رد  سک  ره  و  دـهد ،  هدژم  تشهب  هب  ار  يو  و  دروآ ،  هدـنخ  وا  يور  رد  هـکنیا  زج  دـیامنن  تاـقالم  ار  وا  تماـیق  زور  ددـنخب ، 
نیا رد  هکنآ  ره  و  دیزغل ،  دهاوخ  نآ  رد  اهاپ  هک  يزور  دیامن  يرای  طارـص  زا  نتـشذگرد  رد  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دـنک  يرای  ار  ینمؤم 

شیادخ دوش  سر  داد  ار  ینیگهودنا  نآ  رد  هک  یسک  و  درادزاب ،  وا  زا  ار  دوخ  مشخ  تمایق  زور  دنوادخ  دریگ ،  ورف  ار  دوخ  مشخ  هام 
يو اب  ایند  رد  هک  یـسک  ره  رب  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن  يرای  ار  ياهدیدمتـس  هام  نیا  رد  هک  ره  و  دراد ،  ناما  رد  تمایق  زور  گرزب  میب  زا 
هام تمحر ؛ هام  تکرب ؛ هام  ناضمر ؛ هام  دـنک .  شیرای  زین  باسح  لامعأ و  شجنـس  ماگنه  تمایق  زور  و  دـیامرف ،  يرای  دزرو  ینمـشد 

دهاوخ هدیزرمآ  یهام  هچ  رد  سپ  دوشن  هدیزرمآ  ناضمر  هام  رد  سک  ره  و  تسا ،  دنوادخ ] هاگرد  هب   ] تشگزاب هبوت و  هام  و  ترفغم ؛
يارب هاـم  نیا  رد  ار  امـش  هکنیا  و  دـهدن ،  رارق  امـش  راـب  نیرخآ  ار  نآ  و  دریذـپب ،  امـش  زا  ار  هزور  هـک  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  سپ  دـش !
مجنپ باـب  رد  میوـگیم :   ( . 60 تسا (  ناگدـش  لاؤس  نیرتهب  وا  هک  درادـب ،  ظوفحم  شیناـمرفان  زا  و  دـشخب ،  قیفوت  شیرادربناـمرف 

هک دـشابیم ،  کمک  يرای و  ماسقأ  زا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  تجح  ترـضح  نامیالوم  رما  شیاشگ  جَرَف و  لیجعت  يارب  اعد  هک  میتفگ 
هیلع ماما  ندرک  يرای  کش  نودب  و  ددرگ ،  لمع  نآ  هب  كرابم  هام  نیا  رد  هکنیا  هدش  دـیکأت  نمؤم  ندرک  يرای  فیرـش  تهج  نیا  رد 

رد هک  تسا  ییاعد  ناضمر :  هام  رد  نآ  هب  مامتهإ  زا  دـش  رکذ  هچنآ  رب  هاوگ  و  تسا .  ندرک  يرای  فانـصأ  نیرتمامت  نیرتهب و  مالـسلا 
 : » تسا نینچ  شلّوا  هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  امهیلع  رقاب  رفعجوبا  شدـنزرف  نیدـباعلا و  دیـس  مراهچ  ماما  زا  داعملا  داز  لابقإ و  باـتک 

ٍدَّمَُحم ءایـصْوأ  ْنـِم  ِطْـسِقلِاب  ِمئاَـقلا  َو  ٍدَّمَُحم  َّیِـصو  َو  ٍدَّمَُحم  َۀَـفِیلَخ  َرُْـصنَت  ْنأ  َکـُلَأْسأ  هدـمآ :  نآ  رد  و  َناَـضَمَر . . .  ُرْهَـش  اذَـه  َّمُـهَّللا 
یـصو دـمحم و  نیـشناج  هک  مهاوخیم  وت  زا  تسا . . .  ناضمر  هام  نیا  ایادـخ  َكَرْـصَن ؛ » . . .  ْمِْهیَلَع  ْفِطْعأ  ْمِْهیَلَع  َو  ِهیَلع  َکـُتاوَلَص 

 . رادب فوطعم  نانآ  رب  ار  تیرای  ییامن ،  يرای  ار  داب -  ناشیا  وا و  رب  تیاهدورد  هک  دمحم -  ءایـصوا  زا  تلادع  هب  هدننک  مایق  دمحم و 
هب یسیع  نب  دمحم  زا  یفاک  عورف  موصلا  باتک  رد  هرس  سدق  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالـسإلا  ۀقث  هک  یتیاور  تسا  نآ  رب  دهاش  زین  و 

نتسشن و نتساخرب و  هدجس و  لاح  رد  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  ار  اعد  نیا  دندومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  دوخ  دنس 
كرابت و يادخ  دمح  زا  سپ  تیگدنز ،  نارود  رد  دـمآ  تدای  هب  هک  هاگره  یناوتیم و  هک  ردـق  ره  زین  و  ینکیم ،  رارکت  لاح  ره  رد 

ًاِظفاَح َو  ًاِّیلَو  ٍۀَعاَس  ِّلُک  ِیف  َو  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَه  یف  نالُف  نب  نالُف  َکِِّیلَول  ْنُک  َّمُهَّللا  وگب « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  دورد  یلاعت و 
 ) نالف دنزرف  نالف  تدوخ  ّیلو  يارب  ادـنوادخ  61 ؛ )  ًالیوَط ( »  اَهِیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضْرأ  ُهَنِکُْـست  یَّتَح  ًاْنیَع  َو  ًادئاَق  َو  ًالِیلَد  َو  ًارِـصاَن  َو 
 - مالـسلا هئابآ  یلع  هیلع و  نسحلا  نب  تجح  تفگ :  دیاب  ام  نامز  رد  دنتفگیم و  ار  شردـپ  مان  رـصع و  ماما  مان  نایعیـش  ینامز  ره  رد 
 ) شیوخ نیمز  رد  ار  وا  هکنیا  ات  شاب  راکددـم  اوشیپ و  اـمنهار و  رواـی و  رادـهگن و  تسرپرـس و  تعاـس  ره  تعاـس و  نیا  رد  مجرتم ) 
نآ يارب  اعد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  فیرـش  ثیدح  نیا  میوگیم :  يزاس .  دـنمرهب  ینالوط  ینارود  نآ  رد  ینادرگ و  عاطم  ياورنامرف ) 
رد هک  نانچمه  رگید ،  ياهنامز  اهتقو و  زا  تسا  رتدـکؤم  رتمهم و  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  روهظ )  ندـش  رتدوز  گرزب (  رمأ 

بش نآ  رد  شاداپ  دنوادخ و  هاگرد  هب  ندروآ  يور  تباجتسا و  تاهج  هکنیا  تهج  هب  دراد ،  يرتشیب  دیکأت  اههام  ریاس  زا  ناضمر  هام 
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رگید ياهبـش  رد  هک  دوشیم  هدوشگ  ردـقنآ  تمحر  حـتف و  ياهرد  و  دـنیآیم ،  دورف  بش  نآ  رد  حور  ناگتـشرف و  زین  و  تسا ،  عمج 
 ، دشابیم رتهب  هام  رازه  زا  هک  تسا  ردق  بش  نامه  بش  نآ  هک  دیآیم  تسد  هب  تایاور  زا  یـضعب  حیرـص  زا  هکلب  و  دـنوشن ،  هدوشگ 

ترضح زا  دوخ  دنس  هب  نارقلا  لضف  باتک  رداونلا  باب  یفاک  لوصا  باتک  رد  هرس  سدق  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالـسإلا  ۀقث  هکنانچ 
نیا  ( . 62 دمآ (  دورف  ناضمر  هام  موس  تسیب و  رد  نآرق  دومرف :  هک  هدروآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 ( . 63 میداتـسرف (  ورف  ردـق  بش  رد  ار  نآرق )  ام (  ِرْدَـقلا ؛ »  ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاَْـنلَْزنأ  اَّنإ  دومرف « :  لـج  زع و  يادـخ  هکنیا  همیمـض  هب  ثیدـح 

همحر يرون  ققحم  و  تسا .  حـضاو  شنیب  لها  يارب  نیا  و  تسا ،  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  نامه  ردـق  بش  هکنیا  رب  دراد  تلالد 
مومع تسا  هتـسیاش  هکنآ  راوگرزب  ياملع  ِدّیـس  فیلأت  رامـضملا  باتک  زا  یطوسبم  هنوگ  هب  ار  روبزم  ياعد  بقاثلا  مجنلا  باتک  رد  هللا 

ِۀَّجحلا َكرمِأب  ِِمئاْقلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللا  تسا « :  نینچ  اعد  تسا ،  هدرک  لقن  هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  دیس  دننک  ادتقا  وا  هب  شنیب  لهأ 
َو ًالِیلَد  َو  ًارِـصان  َو  ًاِدئاق  َو  ًاِظفاح  َو  ًاِّیلَو  ٍۀَعاس  ِّلُک  ِیف  َو  ِۀَـعاّسلا  ِهِذـه  ِیف  ِمالّـسلا  َو  ِةالّـصلا  لَْضفَأ  ِِهئابآ  یلَع  َو  ِهیلَع  ِّيدـهملا  ِنسحلا  ِنب 

ْرِصَْتنا َو  ُهْرُْـصنا  َّمُهَّللَا  َنیثِراْولا  ِۀِمئَْالا  َنِم  ُهَتَیِّرُذ  َو  ُهَلَعَْجت  َو  ًاضْرَع  َو  ًالوُط  اَهِیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعوَط  َکَضرَأ  ُهَنِکُْـست  یّتَح  خ ل )  ًادیُرم -  ًادِّیَؤَم ( 
َِکیبَن َۀَّنُس  َو  َکنیِد  ِِهب  ْرِهْظَا  َّمُهَّللا  ِهِْریَغ  یِلا  َْرمَألا  ِهِّجَُوت  َو ال  ِهِهْجَو  یَلَع  َْحتَْفلا  َو  َُهل  َرْـصَّنلا  ِلَعْجا  َو  ِهِدَی  یَلَع  َو  َُهل  َْکنِم  َرْـصَّنلا  ِلَعْجا  َو  ِِهب 

َو َمالـسالا  اَِهبُّزُِعت  ٍۀمیرک  َۀلْوَد  یف  َکیِلا  ُبَغْرَا  ّینِا  َّمُهَّللا  ِْقلَْخلا  َنِم  ٍدَـحَا  َۀَـفاخَم  ِّقحلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  یفْخَتْـسَی  یّتَح ال  ِِهلآ  َو  ِهیلع  هَّللا  یّلص 
اِنق َو  ًۀَنَـسَح  ِةرخآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اینُّدلا  ِیف  اِنتآ  َو  َِکلیبَس  یِلا  ِةَداْقلا  َو  َِکتَعاط  یِلا  ِةاعُّدلا  َنِم  اهِیف  اُنلَعَْجت  َو  ُهَلْهَا  َو  َقافَّنلا  اَِهب  ُّلِذـُت  َو  ُهَلْهَا 
َّبَر َنیمآ  ٍۀَِیفاع  یف  َکِّنَم  َو  َکتمحَِرب  َةرَیِْخلا  َکلذ  یف  اَنل  ْلَعْجا  َو  امهیف  ُّبُِحت  ام  عیمج  انع  ضقا  َو  نیرادلا  ریخ  انل  عَمجا  َو  راّنلا  باذَع 

هب مئاق  ِّیلو  يارب  ادـنوادخ  َکِْکُلم ؛ »  یف  ُدـیزَی  َكُؤاطَع  َو  هِْکُلم  ْنِم  ُصُْقنَی  ٍطعُم  َّلُک  َّنِاف  َءالملا  َكدـی  َو  َِکلْـضَف  ْنِم  انْدِز  َو  َنیملاـعلا 
تسرپرـس و اـهتعاس  همه  رد  تعاـس و  نیا  رد  داـب -  مالـس  دورد و  نیرتـهب  شناردـپ  رب  وا و  رب  هک  يدـهم -  نسحلا  نب  تـجح  ترمأ 
ات نارک  زا  يزاس و  شعاطم  ياورنامرف  تنیمز  رـسارس  رب  هکنیا  ات  شاب  ناهاوخ )  ای  هدـننک (  دـییأت  اـمنهار و  رواـی و  اوشیپ و  ناـبهگن و 
ار يزوریپ  وا  هلیـسو  هب  هدومن و  يرای  ار  وا  ایادـخ  یهد ،  رارق  ثراو  ِناـماما  زا  ار  شنادـنزرف  وا و  و  ییاـمن ،  شرادروخرب  یتیگ  نارک 

يزوریپ حتف و  و  ِهد ،  صاصتخإ  وا  هب  ار  يرای  و  روآ ،  مهارف  وا  تسد  هب  وا و  يارب  ار  دوخ  ترصن  و  شخب ،  ققحت  شیوخ  نید ]  ] يارب
وا و رب  تمالـس  دورد و  هک  تربـمغیپ -  تنـس  تنید و  ادـنوادخ  زاـسم ،  هجوتم  وا  ریغ  هب  ار  تموـکح )  رمأ (  ياـشگب و  وا  يور  هب  ار 
هب منکیم  يراز  وت  هاگرد  هب  نم  ایادخ  درادن ،  یفخم  قلخ  زا  يدـحأ  میب  زا  ار  قح  زا  يزیچ  ات  نک ،  راکـشآ  وا  هب  ار  داب -  شنادـناخ 

توعد زا  تلود  نآ  رد  ار  اـم  و  ینادرگ ،  راوخ  ار  نآ  لـهأ  قاـفن و  یهد و  تزع  نآ  هب  ار  نآ  لـهأ  مالـسا و  هک  یمارگ  یتلود  تهج 
ام هب  ياهنـسح  ترخآ  رد  ياهنـسح و  اـیند  رد  و  يراد ،  روـظنم  تهار  هب  ناـیامنهار  رامـش  رد  هداد و  رارق  تتعاـط  يوـس  هب  ناگدـننک 
ام يارب  يراد  تسود  اهنآ  رد  هچنآ  مامت  و  زاس ،  مهارف  ام  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  و  رادهگن ،  شتآ  باذـع  زا  ار  ام  يامرف و  تیانع 

لـضف زا  و  نایملاع ،  راگدرورپ  يا  يامرف  تباجا  تیفاع ،  اب  تدوخ و  ّتنم  تمحر و  هب  رادب  ظوفحم  نامیارب  ار  نآ  رایتخا  و  هد ،  رارق 
 . دیازفایم تکلم  رد  وت  ياطع  یلو  دوشیم ،  هتساک  شیئاراد  زا  ياهدنشخب  ره  هک  نک ،  رپ  ار ] نامهنامیپ  و   ] يازفیب ام  رب  تتمعن  و 
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یَکَتْـشُملا َکیلإ  َو  ُدْمَحلا  ََکل  َّمُهَّللا  تسا « :  نیا  اعد  دیآیم ،  تسد  هب  هدش  لقن  هرقیبأ  نب  دمحم  باتک  زا  لابقا  رد  هک  ییاعد  زا  هک 
اَم ُعَنْمَت  َو  ّنَم  الب  ُءاشت  ْنَم  یِطُْعت  َو  ٍۀَبلاَغُم  اَِلب  ُءاشَت  اَم  ُلَعْفَت  نیّدلا  موَی  ُناّیَدلا  َو  ُِقلاَخلا  ُّبَّرلا  َو  ُمئادلا  ُرِخآلا  َو  ُمیدـقلا  ُدِـحاَولا  َتنأ  َّمُهَّللا 

َو ُهَّللا  ای  َُکلَئـسأ  َو  ماُرت  یتَّلا ال  ِةَّزعلا  َو  ِمارکإلا  َو  ِلاَلَجلا  اذ  ای  َُکلأْسأ  ٍقَبَط  ْنَع  ًاقبط  َنُوبَکری  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  َماَّیالا  ُلِواَدـُت  َو  ْملُظ  ـالب  ُءاَـشَت 
َُکلئْـسأ َو  یمْوَص  َلَبْقَت  َو  ْمهِجَرَِفب  انَجَرَف  َو  ٍدَّمحم  ِلآ  َجَرَف  َلِّجَُعت  ْنأ  َو  ٍدَّمحم  ِلآ  َو  ٍدَّمُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َُکلَئـسأ  ُنمحَر  اـی  َُکلَئـسأ 

موَی دَّمَُحم  َبحاَص  ای  ِۀمعِّنلا  ِمامتبف  َتْمَـصَع  َتنأ  ْنإ  َو  ۀَّجُحلا  َدـْعَبَف  َْتلَذَـخ  َْتنأ  ْنإ  ُرَذـحأ  اَم  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوعأ  َو  َکنِم  وُجرأ  اَم  َریخ 
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َُکلئسأ َنیِّیبَّنلا  َمِصاَع  اَی  َو  َنیراّبجلا  َریبُم  اَی  ُماَلَّسلا  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  َکَّیبن  اهیف  َتْرَـصَن  یتَّلا  َنطوملا  َو  َربیَخ  َو  ٍرَْدب  َموَی  ُهدِّیؤم  َو  هبحاص  َو  نیَنُح 
نع ینَرِـصُحت  نأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  میظعلا  نآرقلا  ریاـس  َو  هط  ِّقَِـحب  َو  میکحلا  نآرُقلا  َو  سی  ِّقـحب  َکـیَلَع  ُمِْـسقُأ  َو 

ِروحن یف  َِکب  ُءردا  ّینإ  َّمُهَّللا  ِیتّلخ  یَلَع  هب  َّدُسَت  َو  یـشأج  یلع  هب  طبرت  ًادـییأت  میظعلا  رهـشلا  اذَـه  یف  یندـیزت  ْنأ  َو  ایاطخلا  َو  ِبونُّذـلا 
 ( . 64 ُلیکَولا ( »  َمِْعن  َو  یبْسَح  َْتنأ  ِیل  َْتبَتَک  اَـم  اَّلإ  یُنبیـُصی  اـَل  َْتئِـش  اَـم  یب  عَنْـصاَف  َکیَدَـی  َنیب  اـنأ  اَـه  َكَریغ  یلُدـجأ  ـال  یئادـعأ 

هدننیرفآ راگدرورپ  و  یتسه ،  مئاد  ِرخآ  میدق و  ياتکی  وت  ایادخ  میروآیم ،  تیاکـش  وت  هب  اهنت  تسا و  وت  صوصخم  دمح  اراگدرورپ 
هک ره  هب  و  یهدیم ،  ماـجنا  ارچ  نوچ و  یب  یهاوـخ  هچنآ  يراذـگماو ، ] رـش  ریخ و  زا  ار  یلمع  چـیه  هک   ] یتماـیق زور  هدـنهد  ازج  و  ، 

و ینادرگیم ،  مدرم  نیب  ار  راگزور  و  ینکیم ،  عنم  یشاب  هدرک  متس  هکنیا  نودب  یهاوخب  ار  هچ  ره  و  یـشخبیم ،  ّتنم  نودب  یهاوخ 
و تسین ،  شیارب  ياهدنیوج  هک  یتّزع  تمارک و  لالج و  بحاص  يا  مهاوخیم  وت  زا  دنباییم ،  نوگانوگ  لاوحا  رگیدـکی  یپ  رد  اهنآ 

دمحم لآ  ِجَرَف  هکنیا  یتسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ناـبرهم  يا  مهاوخیم  وت  زا  هَّللا و  يا  مهاوخیم  وت  زا 
وت زا  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  مراد  تلئسم  وت  زا  و  يریذپب ،  ار  ماهزور  ییامرف و  لیجعت  نانآ  جَرَف  اب  ار  ام  رمأ  شیاشگ  و  یناسر ،  رتدوز  ار 

رگا و  تسا ،  لیلد  تّجح و  ندومن  اپرب  زا  سپ  ینک  راوخ  وت  رگا  مرذح ،  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتدب  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  و  مراودـیما ، 
شاهدننک دییأت  روای و  نینُح و  زور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  روای  يا  دشابیم ،  تمعن  ندومن  مامت  تهج  هب  سپ  ییامرف  ظفِح 

ظفح يا  نارگمتـس و  هدـننک  دوبان  يا  داب -  مالـس  وا  ِلآ  وا و  رب  يدرک -  يرای  ار  تربمغیپ  اهنآ  رد  هک  ییاهاج  ربیخ و  ردـَب و  زور  رد 
دمحم رب  هکنیا  میظع  نآرق  تایآ ]  ] ریاس هط و  قح  هب  و  میکح ،  نآرق  سی و  قح  هب  دـنگوس  ار  وت  مهاوخیم و  وت  زا  ناربمغیپ و  هدـننک 

نآ هب  هک  ییازفیب  نم  هـب  يرتـشیب  دـییأت  گرزب  هاـم  نـیا  رد  و  يراد ،  نوـصم  اـهاطخ  ناـهانگ و  زا  ارم  و  یتـسرف ،  دورد  دـمحم  لآ  و 
وت زج  مدوخ  يارب  منزیم ،  منانمـشد  يولگ  رب  وت  تردـق ]  ] هب نم  ادـنوادخ  ییامن ،  ناربج  ار  میاـهیتساک  يزاـس و  مارآ  ار  مبارطـضإ 

ياهدنـسب و ارم  وت  دـسرن ،  نم  هب  ياهتـشون  نم  رب  وت  هچنآ  زج  هک  نک  نم  اب  یهاوخیم  هچنآ  سپ  وت  هاگـشیپ  رد  منم  کنیا  مباییمن ، 
 . یتسه لیکو  نیرتهب 
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َو ِهیَلَع  ُدِمَتْعأ  ًالمع  یلاَمعأ  ْنِم  ُدِجأ  َال  ّینإ  َّمُهَّللا  تسا « :  نیا  اعد  دـیآیم و  تسد  هب  هدـش  تیاور  لابقإ  رد  هک  ییاعد  زا  نآ  هب  مامتها 
َکَیلإ ُبَّرقتا  ّینإ  َّمُهَّللا  َنیعمجأ  مِهیَلَع  َو  ِهیَلَع  َُکتاَولَـص  َنیبّیطلا  َِکلوُسَر  لآ  َو  َِکلوُسَر  ِۀَـیَالِو  َو  َِکتیَالِو  ْنِم  َلَْـضفأ  َکـیلإ  ِِهب  ُبَّرقتأ 

ُتیـضَر ْدَق  ّینِإف  َنیبَّرقملا  َنِم  َو  ِةرخآلا  َو  اینّدلا  یف  ًاهیجَو  ْمِِهب  َو  َکب  یهلإ  ای  َكَدـْنِع  ِیْنلَعْجاَف  َکیلإ  ْمِِهب  ُهّجوتأ  َو  ٍدَّمُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمحِمب 
ِیْنمِرکا َّمُهَّللا  َِکتَعاط  ِلْهأ  َو  َِکئایلوا  َعَم  َكراد  یف  مُّعَنَّتلا  َو  َِکناَوْضِر  ْنِم  لَضفأ  َۀماَرَک  َال  َو  َۀَفُْحت  ُهَّنإف ال  ًۀمارک  َو  ًۀَفُْحت  َکنِم  َِکلذـِب 

ُهَّقَح َْتبَجْوأ  ْنَم  ِّقَح  َو  َکِّقِحب  ًابئاَخ  ینَّدَُرت  َو ال  ُعیـضت  یّتلا ال  َکعیاَدَو  یف  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا  َکتیَالِو  لـهأ  ِةْرمُز  یف  ینرُـشْحا  َو  َکـِتَیالِِوب 
ای َکـتمحِرب  ٍۀـنمؤم  َو  ٍنمؤـم  ِّلُـک  َجَرَف  َو  مهعم  یجَرَف  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  َلِّجَُعت  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  یّلـصت  ْنأ  َُکلَئـسأ  َو  َکـیَلَع 

ِتیالو زا  هک  مباییمن  میوج  بُّرقت  وت  يوس  هب  نآ  هب  منک و  هیکت  نآ  رب  هک  یلمع  میاهراک  زا  نم  ایادخ  راب  65 ؛ )  َنیمحاَّرلا ( »  َمَحْرأ 
هب نم  ایادـخ  دـشاب ،  رتهب  داب -  نانآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تاهداتـسرف -  كاـپ  نادـناخ  تاهداتـسرف و  يوریپ )  یتسود و  تیـالو (  وت و 

تدوخ و قح  هب  نم  يادخ  يا  دوخ  دزن  ارم  سپ  مروآیم  يور  وت  يوس  هب  اهنآ  هب  میوجیم و  بُّرقت  دـمحم  لآ  دـمحم و  هب  وت  هاگرد 
وت زا  ار  نآ  هک  میـضار  نم  یتسرد  هب  هک  روآ ،  رامـش  هب  تهاگرد  ناکیدَزن  زا  هد و  رارق  تلزنم  ردـق و  اب  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  قح  هب 

يارـس رد  اـهتمعن  زا  يرادروخرب  وت و  يدونـشخ  اـضر و  زا  رتـهب  یتـشادیمارگ  هفُحت و  چـیه  هک  نوچ  مریگب ،  یتـشاد  یمارگ  هیدـه و 
 ، نادرگ روشحم  تتیالو  لها  رامـش  رد  و  رادـب ،  یمارگ  شیوخ  تیالو  هب  ارم  ادـنوادخ  تسین ،  تتعاطا  لها  ناتـسود و  اب  وت  يدـبا ] ]
رب ار  شقح  هکنآ  ره  ِّقـح  تدوـخ و  قـح  هب  نادرگمرب  دـیمُأان  ارم  هد و  رارق  دـنوشیمن  مگ  هک  تدوـخ  ياـههدرپس  نـیب  رد  ارم  ایادـخ 
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راک شیاشگ  یناسرب و  رتدوز  ار  دمحم  لآ  جَرَف  یتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  و  ياهتسناد ،  بجاو  تدوخ 
 . نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تینابرهم  هب  يروایب ،  رتدوز  ار  هنمؤم  نمؤم و  ره  جَرَف  زین  و  ییامرف ،  لیجعت  اهنآ  اب  ارم 

ناضمر هام  مهدزاود  بش   - 25

ِۀمحَّرلا یهَْتنُم  َو  َکِشْرَع  ْنِم  ِّزِعلا  ِدـِقاَعَِمب  َُکلَئـسأ  ّینإ  َّمُهَّللا  هک « :  هدـش  دای  روبزم  باتک  رد  هک  تسا  یئاعد  نآ  هب  مامتهإ  رب  دـهاش  و 
ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  یِّلَُـصت  ْنأ  ُدَْـفنَت  َال  َو  ُدـیبَت  َکَّنإَف ال  ٌرِجاَف  َو ال  َُّرب  َّنُه  زواُجی  َال  یتَّلا  ِۀَّماّتلا  َِکتاملک  َو  ِمَظْعـألا  َکِمـساب  َو  َکـِباَتِک  ْنِم 
ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِراَّنلا ،  َنِم  اََنباَقِر  َّکُفَت  َو  ُهَماِیق  َو  ناَـضَمَر  ِرْهَـش  َماَیِـص  ِتاـنِمؤُملا  َو  َنینمؤملا  ِعیمَج  ْنِم  َو  یّنِم  َلَّبَقَت  َو  ٍدَّمَُحم 
یف ٍدَّمَُحم  ِلآ  َجَرَف  لِّجَُعت  َو  ًاّرَقَتْـسُم  َو  ًارارَق  یل  ُمالـسلا  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  َکِّیبن  َضوح  َو  ًاّراد  ِیقزر  َو  ًاّراـس  یلَمَع  َو  ًاّراـب  یْبلَق  لَـعجا  َو  ٍدَّمَُحم 

و وت ،  باتک  زا  تمحر  جوا  و  وت ،  شرع  زا  تّزع  ياههاگیاپ  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادخ  66 ؛ )  َنیمحاَّرلا ( »  َمحرأ  ای  ٍۀیفاع 
یناـیاپ یتـسین و  ار  وت  یتـسرد  هب  هک  تسین ،  نوریب  اـهنآ  هزوح  زا  يدـب  کـین و  چـیه  هک  تاهتفاـی  ماـمت  تاـملک  و  وـت ،  مظعأ  مسا  هب 
ياهیراد هدـنز  بش  ناضمر و  هام  هزور  نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  نم و  زا  و  یتسرف ،  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هکنیا  دـشابیمن ، 

هدننک و دونشخ  ار  مراک  کین و  ارم  لد  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ  یناهرب ،  خزود  شتآ  زا  ار  ام  و  يریذپب ،  ار  نآ 
رقتـسم ارم  نآ  رانک  رد  زاس و  نم  هاگرارق  ار  داب -  مالـس  شنادـناخ  وا و  رب  هک  تربمغیپ -  ضوح  و  نادرگ ،  خارف  هتـسویپ و  ار  میزور 

 . نانابرهم نیرتنابرهم  يا  ناسرب  رتدوز  تیفاع  اب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  رما  شیاشگ  يامرف و 
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َنینِمؤُملاِریمَا ِۀَیالِو  َو  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ِۀَـیالِو  َو  َِکتَیالِو  َو  َِکتَعاِطب  َُکنیُدا  ّینِا  َّمُهَّللا  تسا « :  نینچ  نآ  ياعد 
َو ِْنیَسُْحلا  ِنب  ِِّیلَع  ِۀَیالِِوب  ِّبَر  ای  َُکنیُدا  َو  َِکتَّنَج  ِلْهَا  ِبابَش  ْيَدِّیِس  َو  َکِِّیبَن  ْیَْطبِس  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِۀَیالِو  َو  َکِّیبَن  ِبیبَح  ُمالَّسلا  ِهیَلَع 
َو يدِّیَس  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ٍِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  َو  یـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ٍرَفعَج  ِْنب  یَـسُوم  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
ام ینْعَم ]  ] یلَع ّربکتم ]  ] ِربْکَتْـسُم َو ال  ٍرِْکنُم  َْریَغ  ًایِـضار  ْمُهَْتلَّضَف  اِمب  ِمِیلْـسَّتلِاب  َو  ْمِِهتَیالِو  َو  ْمِِهتَعاِطب  ِّبَر  ای  َُکنیُدا  ِنامَّزلا  َبِحاـص  َيـالْوَم 

َو َِکتَمْرُِحل  ِمِّظَعُْملا  َو  َکِطْـسِِقب  ِمئاْقلا  َو  َِکناِسل  َو  َِکتَفیلَخ  َو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَفْدا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکـِباتِک  یف  َْتلَْزنَا 
َو َِکلیبَس  ِیف  ِدِـهاجُْملا  َو  َکِْقلَخ  یلَع  َِکتَّجُح  َو  َكِدابِع  ِدِـهاش  َو  ِۀَـعِماّسلا  َِکنُُذا  َو  ِةَرِظاّنلا  َِکْنیَع  َو  َکِمْکُِحب  ِقِطاـّنلا  َو  َکـْنَع  ِرِّبَعُْملا 
َو ادـَلَو  ام  َو  َّيَدـِلاو  َو  یْنلَعْجا  َو  ُْهنَع  ْنِعَا  َو  ُْهنِعأ  َو  ِِبلاْغلا  َكِدـْنُِجب  ُهْدِّیَا  َو  ُعیـضَت  ـال  یتَّلا  َکـِتَعیدَو  یف  ُْهلَعْجا  َو  َکـِتَعاط  ِیف  ِدِـهَتْجُْملا 
َُهل َبَصَن  ْنَِمب  ْمِْدمَد  َو  َروْجلا  ِِهب  ِْتمَا  َّمُهَّللا  انَْقتَف  ِِهب  ُْقتْرا  َو  انَعْدَص  ِِهب  ْبَعْشا  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ِِهب  َنوُرِـصَْتنَی  َو  ُهَنوُرُْـصنَی  َنیذَّلا  َنِم  يْدلُو 

تیالو تتیالو و  تتعاطا و  اب  منکیم  يرادـنید  ار  وت  نم  اهلإ  راب  67 ؛ )  ًاراّیَد (  ْمُْهنِم  ِضرالا  یَلَع  عَدَت  یّتَح ال  ِۀـَلالَّضلا  َُسُؤر  ْمِْصقا  َو 
تربمایپ و هداون  ود  نیسح  نسح و  تیالو  تربمایپ و  تسود  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  تربمایپ  دمحم 
دمحم و نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  تیالو  هب  راگدرورپ  يا  منکیم  يرادنید  ار  وت  و  تتشهب ،  لها  ناناوج  ياقآ  ود 

تیرادـنید ناـمزلا ،  بحاـص  میـالوم  اـقآ و  یلع و  نب  نسح  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم 
ای مشاب  رکنم  هکنیا  نودـب  يدونـشخ  اب  ياهداد  يرترب  ار  نانآ  هچنآ  هب  ندوب  میلـست  ناشیا و  تیالو  تعاطا و  هب  راـگدرورپ  يا  منکیم 

ناـبز هفیلخ و  یلو و  زا  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  اـهلإ  راـب  ياهدومرف ،  لزاـن  تباـتک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  هب  مزرو ،  ربـکت 
هدننیب و مشچ  وت و  مکح  هدـنیوگ  وت و  يوس  زا  هدـننک  وگزاب  تتمرح و  هدـننک  میظعت  تیرگداد و  يارجا ] يارب   ] هتـساخاپب تیایوگ و 
رد ار  وا  نک و  عفد  ار  الب  هنوگره  تتعاط  رد  رگشالت  تهار و  رد  رگداهج  تقلخ و  رب  وت  تجح  تناگدنب و  هاوگ  وت و  هدنونـش  شوگ 
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هچنآ منیدلاو و  ارم و  نک و  تیامح  وا  زا  هدومن و  يرای  ار  وا  يامرف و  دییأت  تزوریپ  نایهاپـس  هب  هد و  رارق  شیوخ  یندـشان  مگ  تناما 
هب ار  نامیگدنکارپ  ترخآ ،  ایند و  رد  دنریگیم  يرای  وا  هب  و  دننکیم ،  يرای  ار  وا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  منادنزرف  دناهدرک و  دـلوتم 

و زاس ،  شدوبان  دزیتسب  وا  اب  سک  ره  و  ناریمب ،  ار  متس  وا  روهظ )  هب (  ادخ  يا  نادرگ ،  مجسنم  وا  هب  ار  ام  ياهییادج  و  روآ ،  مهارف  وا 
 . يراذگن ياج  هب  نیمز  يور  ار  اهنآ  زا  يدحا  هکنیا  ات  نکشب  تشپ  ار  یهارمگ  نارس 
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هدننک يرای  لاح  ره  رد  دـنوادخ  و  دـیآیم ،  تسد  هب  لابقإ  رد  لوقنم  هدـش  دراو  ياهاعد  هظحالم  زا  عقاوم  نآ  رد  اعد  نیا  هب  مامتها  و 
 . تسا

هام نامه  مکی  تسیب و  زور   - 28

دامح زا  دوخ  دنس  هب  لابقإ  باتک  رد  سوواط  نب  یلع  لجأ  دیس  هچنآ  دنکیم  تلالد  ینعم  نیا  رب  و  حبـص ،  زامن  ماجنا  زا  سپ  هژیو  هب 
ترضح نآ  مدش ،  دراو  مالسلا )  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا (  ترـضح  رب  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  بش  تفگ :  هک  هدروآ  نامثع  نب 

زامن ایب و  نم  کیدزن  دومرف :  سپس  تساوخ  يریصح  سپ  موش ،  تیادف  يرآ  مدرک :  ضرع  ياهدرک ؟  لسغ  داّمح  يا  دومرف :  نم  هب 
ندرک اعد  هب  هاگنآ  میتفای ،  تغارف  ناـمیاهزامن  همه  زا  هکنیا  اـت  مدرازگیم  زاـمن  شراـنک  رد  نم  دـناوخیم و  زاـمن  هتـسویپ  و  رازگب ، 

ار دوخ  نامالغ  زا  یـضعب  تفگ و  هماقإ  ناذأ و  بانج  نآ  سپ  دیـسر ،  ارف  مد  هدـیپس  هکنیا  ات  متفگیم  نیمآ  شیاعد  رب  نم  تخادرپ و 
یف ُهاْنلَْزنَا  ّانِا  باتکلا و  ۀحتاف  هروس  لّوا  تعکر  رد  دروآ ،  ياجب  ار  حبـص  زامن  داتـسیا و  ولج  میتفرگ ،  رارق  شرـس  تشپ  ام  دناوخ ،  ارف 

يادخ يانث  سیدـقت و  دـیمحت و  حـیبست و  زا  نوچ  و  درک .  تئارق  ار  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  باتکلا و  ۀـحتاف  مود  تعکر  رد  و  ِرْدَْـقلا ،  ِۀَْـلَیل 
تاملسم نیملـسم و  تانمؤم و  نینمؤم و  مامت  يارب  میداتـسرف و  دورد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  و  میتفای ،  تغارف  یلاعت 

هک مدینش  سپس  مدینـشیمن ،  وا  زا  يزیچ  ندیـشک  سفن  زج  ینالوط  یتعاس  داتفا  هدجـس  هب  ترـضح  نآ  میدرک ،  اعد  نیرخآ  نیلوا و 
ِْقلَخلا ال َءيِدـْبُم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ْمهَیلإ ال  َکـِیف  ٍۀَـجاَح  ـِالب  ِْقلَخلا  َِقلاَـخ  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ـال  ِراَْـصبألا  َو  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  اـَل  تفگیم « : 

اَّلإ َهِلا  ِةَِرباَبَجلا ال  َراَّبَج  َو  ِنیِّدلا  َناَّیَد  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ِرُومُألا ال  َرِّبَدُم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ِرُوبُقلا ال  ِیف  ْنَم  َثِعاب  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ٌءیَش ال  َکِْکُلم  ْنِم  ُصُْقنَی 
َدَدَـع یِـصُْحم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ِراَمِّثلا ال  ِمْعَط  َنِّوَکُم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ِتاَبَّنلا ال  ِیف  ِءاَملا  َيِرُْجم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ِءاَّمَّصلا ال  ِةَرْخَّصلا  ِیف  ِءاَملا  َيِرُْجم  َْتنأ 

َو ٍبْطَر  ْنِم  ِراِحبلا  ِیف  اَم  یِـصُْحم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ِءاَوَهلا ال  ِیف  ُحایِّرلا  ِِهب  يِرَْجت  اـم  َدَدَـع  یِـصُْحم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ـال  ُباَـحَّسلا  ُُهلِمَْحت  اَـم  َو  ِرْطَقلا 
یف هب  َتَْرثأتسا  وا  َکَسْفَن ،  ِِهب  َتیّمس  يّذلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسأ  يرَّثلا  ِقابْطأ  ِیف  َو  ِراحبلا  ِتاُملُظ  ِیف  ُّبُدَی  ام  یِـصُْحم  َْتنأ  اَّلإ  َهِلا  ٍِسبای ال 

َُکلَئْـسأ َو  َِکتَِکئالَم  ْنِم  ٍدَـحأ  ْوأ  ٍدیِهَـش  ْوأ  ٍقیِّدِـص  ْوأ  ٍِّیبَن  ْنِم  َکـِْقلَخ  ْنِم  ٌدَـحأ  ِِهب  َكاَّمَـس  ٍمْسا  ِّلُِـکب  َکـُلأسأ  َو  كدـنِع  ِْبیَغلا  ِْملِع 
َو َکـُتاکََرب  َو  ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِِهْتَیب  ِلـْهأ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َکِّقَِحب  َُکلَئْـسأ  َو  َْتیَطْعأ  ِِهب  َْتِلئُـس  اَذإ  َو  َْتبَجأ  ِهـِب  َتـیِعُد  اَذإ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب 

َکِجاَرِـس َو  َِکنْذِإب  َکـَْیلإ  یِعاَّدـلا  َکـِلوُسَر  َو  َكِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َکَلْـضَف  ِِهب  ْمُهَْتَلنأ  َو  َکِـسْفَن  یَلَع  ُهَْتبَج  ْوأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحب 
َمِیلألا اَنَرَذـْنأ  َو  َِکباََوث  ِلیِزَِجب  اَنَرَّشَبَف  َنُونمؤُملا  ِِهب  َءاَضَتْـسإ  ًارُون  َو  َنیَملاَْعِلل  ًۀَـمْحَر  ُهَْتلَعَج  َو  َِکئامَـس  َو  َکِضْرأ  ِیف  َكِداَبِع  َْنَیب  ِعِطاَّسلا 

ای ُهَّللا  ای  َُکلَئْـسأ  ِمِیلألا  ِباَذَعلا  اوُِقئاَذ  ُهُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنأ  ُدَهْـشأ  َو  َنِیلَـسْرُملا  َقَّدَص  َو  ِّقَحلا  ِْدنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاج  ْدَق  ُهَّنأ  ُدَهْـشأ  َِکباَذَع  ْنِم 
َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنأ  ِةادَْغلا  ِهِذه  ِیف  َُکلَئْسأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ای  يِدّیَس  ای  يِدّیَس  ای  يِدّیَس  ای  ُهاَّبَر  ای  ُهاَّبَر  ای  ُهاَّبَر  ای  ُهَّللا  ای  ُهَّللا 

َُکلَئْسأ َو  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرأ  ای  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  ِكاکَِفب  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنأ  َو  ًابیِـصَن  َکِیِلئاس  َو  َكِدابِع  ِرَفْوأ  ْنِم  ِینَلَعَْجت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم ] ِلآ  َو   ] ِِهلآ
ْنَم ِجَرَِفل  َنَذَأت  ْنأ  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَا  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  ِِهب  َُکْتلَئََـسل  ُهتِْملَع  َْول  اـم  َکـِلالَج  ِمیِظَع  ْنِم  َْکلَئْـسأ  َْملاـم  َو  َکـُْتلأَس  اـم  ِعیمَِجب 
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َو ِلالَجلا  اَذ  ای  ِیلؤُس  ِینِطْعَا  َو  َنیَملاَعلا  ِّبَر  ای  َِکلَذ  ْلِّجَع  ْمُهُِکلُْهت  َو  َنیِملاَّظلا  ُدـیُبت  ِِهب  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکئایفْـصأ  َو  َِکئایلْوأ  ُجَرَف  ِهِجَرَِفب 
ای یِجئاوَح  ِءاَضَِقب  ِیْنِبْلقأ  َو  ِیتَْرثَع  ِیْنِلقأ  ِدیرَولا  ِْلبَح  ْنِم  َّیلإ  ُبَْرقأ  َوُه  ْنَم  ای  ِةَرِخآلا  ِلِجآ  َو  اْینُّدـلا  ِلِجاِعل  َُکْتلَئَـس  ام  ِعیمَج  ِیف  ِمارْکإلا 

؛ »  َنیِمِحاَّرلا َمَحْرأ  ای  ِیئاعُد  ِیل  ْبِجَتْـسا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ٌمیِمَر  َیِه  َو  یِماَظِع  ِییُحم  ای  َو  ِیثِعاب  ای  َو  ِیقِزار  اـی  َو  یِِقلاَـخ 
هب وت  رد  يزاین  هکنآیب  قلخ  هدـننیرفآ  تسین  وت  زج  ییادـخ  چـیه  ییاههدـید ،  اهلد و  هدـننک  نوگرگد  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه 

تـسین وـت  زج  یّقح  دوـبعم  چـیه  دوـشیمن ،  هتـساک  يزیچ  وـت  کـلم  زا  شنیرفآ ،  رگزاـغآ  تـسین  وـت  زج  ییادـخ  چـیه  دـشاب ،  اـهنآ 
تـسین وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  یتـسه ، )  روما (  هدـننکریبدت  تسین  وـت  زج  یّقح  دوـبعم  چـیه  تسا ،  اـهروگ  رد  هکنآ  ره  هدـنزیگنارب 

وت زج  یّقح  دوبعم  چـیه  تخـس ،  گنـس  رد  بآ  هدـننک  ناور  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  نارگمتـس ،  هدـنبوک  مهرد  هدـنهدازج و 
وت زج  یّقح  دوبعم  چـیه  اههویم ،  هزم  هدـنهد  یگنوگچ  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  ناـهایگ ،  ناـیم ]  ] رد بآ  هدـننک  يراـج  تسین 
اوـه رد  اـهداب  هچنآ  هرامـش  هب  هاـگآ  تسین  وـت  زج  یّقح  دوـبعم  چـیه  دـننکیم ،  لـمح  اـهربأ  هچنآ  اـههرطق و  دادـعت  هـب  هاـگآ  تـسین 

تـسین وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  تسه ،  کشخ  رت و  زا  اهایرد  رد  هچنآ  هرامـش  هب  ياـناد  تسین  وت  زج  یّقح  دوبعم  چـیه  دـننکارپیم ، 
نآ هب  ار  تدوخ  هک  وت  مسا  هب  مهاوخیم  وت  زا  تسه ،  كاـخ  تاـقبط  رد  اـهایرد و  ياـهیکیرات  رد  هک  ياهدـنبنج  ره  هدـننک  شراـمش 
نآ هب  ار  وت  تقلخ  زا  يدـحأ  هک  یمـسا  ره  هب  مناوخیم  ار  وت  و  ياهداد ،  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  شیوـخ  بیغ  ملع  رد  اـی  ياهدـیمان 

ینکیم تباجا  يوش  هدناوخ  نآ  هب  هاگره  هک  یمان  نآ  هب  مناوخیم  ار  وت  و  تناگتشرف ،  زا  یـسک  ای  يدیهـش  ای  قیّدِص  ای  ربمغیپ  دیمان 
هب و  داب -  اهنآ  رب  تتاکرب  اهدورد و  هک  وا -  تیب  لـها  دـمحم و  رب  وت  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  یـشخبیم و  يدرگ  لاؤس  نآ  هب  نوچ  و 

دمحم رب  یتسرف  دورد  هکنیا  اهدومرف ، لیان  شیوخ  لضف  هب  ار  ناشیا  نآ  ببـس  هب  و  ياهتخاس ،  بجاو  ار  نآ  تدوخ  رب  هک  اـهنآ  ّقح 
ار وا  و  تنامـسآ ،  نیمز و  رد  تناگدـنب  نیب  رد  وت  ناـشخرد  غارچ  و  وت ،  يوس  هب  وـت  ناـمرف  هب  هدـننک  توـعد  تاهداتـسرف  تاهدـنب و 

باذــع زا  و  داد ،  هدژم  ار  اـم  تـناوارف  شاداـپ  هـب  سپ  يداد ،  رارق  ناـنمؤم  نـتفرگ  ییانــشور  يارب  يروـن  و  ناـیملاع ،  يارب  تـمحر 
هک مهدیم  تداهـش  و  دومن ،  قیدـصت  ار  تناگداتـسرف  ودروآ  قح  فرط  زا  ار  قح  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  دـیناسرت ،  ار  اـم  تکاـندرد 
يا راـگدرورپ  يا  هَّللا ،  يا  هَّللا  يا  هَّللا  يا  مهاوـخیم  وـت  زا  دیـشچ .  دـنهاوخ  ار  كاـندرد  باذـع  دـندرک  بیذـکت  ار  وا  هـک  ییاـهنآ 

وت زا  هاگحبص  نیا  رد  نم ،  يالوم  يا  نم  يالوم  يا  نم  يالوم  يا  نم ،  ياقآ  يا  نم  ياقآ  يا  نم  ياقآ  يا  راگدرورپ ،  يا  راگدرورپ 
یهن تنم  نم  رب  و  یهد ،  رارق  تناگدننک  تساوخرد  ناگدـنب و  نیرتتمـسقرپ  زا  ارم  یتسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم 

مدیسرپن وت  زا  هچنآ  مدومن و  لاؤس  وت  زا  هچنآ  مامت  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  نانابرهم .  نیرتنابرهم  يا  یناهرب  خزود  شتآ  زا  ار  مندرگ  هک 
یسک ِجَرَف  و  یتسرف ،  دورد  وا  نادناخ  دمحم و  رب  هکنیا  مدرکیم  تساوخرد  وت  زا  نآ  هب  متـسنادیم  ار  نآ  رگا  هک  وت  میظع  ِتلالج  زا 

كـاله دوباـن و  ار  نارگمتـس  وا  تسد )  هب (  و  ییاـمرف ،  هزاـجا  ار  دـنبای  شیاـشگ  تقلخ  زا  ناگدـیزگرب  ناتـسود و  وا  ِجَرَف  هب  هـک  ار 
ار هچنآ  يراوـگرزب ،  لـالج و  بحاـص  يا  نک  اـطع  نـم  هـب  ار  متـساوخرد  و  ناـیملاع ،  راـگدرورپ  يا  ناـسرب  ار  نآ  رتدوز  ینادرگ ، 
ار مشزغل  يرتکیدزن ،  نم  هب  ندرگ  گر  زا  هکنآ  يا  نک ،  تیاـنع  نم  هب  نیا  زا  سپ  ترخآ  کـیدزن و  ياـیند  يارب  مدومن  تساوخرد 

نم هدننازیگنارب  يا  نم ،  هب  هدنهد  يزور  يا  نم ،  راگدیرفآ  يا  نادرگزاب ،  تهاگرد ] زا   ] ارم متاجاح  ندش  هدروآرب  اب  و  نک ،  ناربج 
نیرتنابرهم يا  ناسرب  تباجا  هب  ار  میاعد  تسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  درک  یهاوخ  هدـنز  ار  ماهدیـسوپ  ياهناوختـسا  هکنآ  يا 

وا ِجَرَف  هب  هک  یـسک  ِجَرَف  يارب  ینکیم  اعد  وت  مدرگ  تیادـف  متـشاد :  هضرع  تشادرب ،  رـس  تفای  تغارف  اعد  زا  هک  یماگنه  نانابرهم . 
 . تسا مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مئاق  صخـش  نآ  هن  دومرف :  یتسین ؟  سک  نآ  دوخ  وت  ایآ  دنبای  شیاشگ  دنوادخ  يایلوا  ناگدیزگرب و 

و هتـشذگ ،  زور  زا  تعاـس  موس  ود  شندـمآرب  ماـگنه  دیـشروخ  فوـسک  يرآ ؛ دوـمرف :  تسه ؟  ياهناـشن  وا  جورخ  يارب  اـیآ  متفگ : 
هدنـسب مدومن  نایب  تیارب  هچنآ  هب  لین ،  دور  ندـش  عطق  و  دـنکفا ،  الب  هیاس  رـصم  لها  رب  هک  ياهنتف  و  موس ،  تسیب و  بش  هاـم  فوسخ 

وا درادن ،  زاب  ار  وا  رگید  راک  زا  يراک  چیه  و  تسا ،  يراک  رد  زور  ره  دـنوادخ  هک  شاب ،  تیالوم  راظتنا  رد  ار  تزور  بش و  و  نک ، 
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 ( . 68 دنکانمیب (  وا  هب  تبسن  اهنآ  دشابیم و  وا  هب  شناتسود  يرادهگن  و  تسا ،  نایملاع  راگدرورپ  هَّللا 

مالسلا هیلع  ءادهُّشلا  دِّیَس  تبیصم  رکذ  زا  دعب   - 29

 ، میدش روآدای  متفه  لهچ و  تمرکم  رد  نیشیپ  شخب  رد  هکنانچ  تسا .  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندومن  يرای  یعون  اعد  نیا  هک  اریز 
نآ سپ  دوب ،  هدید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  نامیالوم  هکنیا :  درک  دای  نم  حلاص  ناتسود  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دیؤم  و 

جَرَف و لیجعت  يارب  سپس  دوش ،  روآدای  ار  مدیهش  ّدج  تبیصم  هک  ینمؤم  يارب  نم  هک :  دوب  هدومرف  ار  یبلطم  نینچ  نومـضم  ترـضح 
 . منکیم اعد  دیامن ،  اعد  نم  دییأت 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ترایز  زا  دعب   - 30

 : میوگیم تسا .  هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  سوردلا  باتک  رد  دیهش  هک  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  ترایز  زا  سپ  ینعی : 
هدیـسر صاخ -  روط  هب  مه -  ترـضح  نآ  يارب  اعد  هدـش  تیاور  راوگرزب  نآ  يارب  هک  ییاهترایز  زا  سپ  هکنآ  تسا  نیا  رب  دـهاش  و 

 ، دشابیم فرع  لقع و  نیا  رب  دهاش  زین  و  دروآ .  میهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  باتک  متشه  شخب  رد  ار  اهنآ  زا  یتمسق  ای  همه  هک  تسا ، 
نمؤم هک  تسا  هتسیاش  سپ  دننکیم ،  اعد  نانآ  يارب  دنوش  رضاح  ناگرزب  هاگـشیپ  رد  نوچ  هک  تسا  فراعتم  نینچ  مدرم  نیب  هک  اریز 

هب دنامن ،  لفاغ  رمأ  نیا  زا  دنک ،  ترایز  ار  وا  ات  دیامنیم  رـضاح  شیالوم  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  نوچ  مدرم ،  نیب  لوادـتم  هویـش  هب  انـشآ 
تیاور رتشیپ  هک  وا  سدقم  هیحان  زا  هدیسر  عیقوت  ياضتقم  هب  تسا ،  وا  هتـساوخ  اب  قباطم  یبلق و  لیامت  قفاوم  راک  نیا  دنادب  هکنآ  هژیو 

 . جَرَف ندیسر  رتدوز  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  جَرَفلا ؛ » . . .  لیجعتب  ءاعُّدلا  اورثکأ  َو  هدومرف . . . « :  هک  میدروآ  ار 

یلاعت يادخ  سرت  زا  نتسیرگ  زا  سپ   - 31

شیالوم يارب  ندرک  اعد  اب  نمؤم  هک  تسا  هتسیاش  سپ  دشابیم ،  اهاعد  تباجتـسا  ياج  تسا و  تالاح  نیرتکیدزن  ماگنه  نیا  هک  اریز 
 - ةالصلا عطاوق  باوبا  لئاسو -  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  دهاش  و  دشاب .  هدرک  ادأ  ار  ترضح  نآ  بجاو  قوقح  زا  یکدنا  ات  دنک  دای  ار  وا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هک :  هدمآ  جرزب  سنوی  نب  روصنم  زا  شدنـس  هب  هرـس -  سدق  قودص  ینعی  نیـسحلا -  نب  یلع  نب  دمحم  زا 
دنگوس ادخ  هب  دومرف :  ] ؟  دراد تروص  هچ   ] دـنک هیرگ  هکنیا  ات  دـنزب  نتـسیرگ  هب  ار  شدوخ  بجاو  زامن  رد  هک  یـسک  هرابرد  دیـسرپ 

نآ رطاخ  هب  رمأ  نیا  هک  تسین  هدیشوپ  میوگیم :  نک .  دای  لاح  نآ  رد  ارم  داد  تسد  یلاح  نینچ  رگا  دومرف :  و  تسا ،  مشچ  ینـشور 
ات دنک ،  لمع  شدوخ  نامز  ماما  هب  تبسن  ار  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  نمؤم  ره  يارب  سپ  تشاد ،  قح  يو  رب  دوب و  وا  نامز  ماما  هک  تسا 

 . دشاب هدرک  ادأ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  قح  نابز  لد و  اب 

تنحم ره  لاوز  تمعن و  ره  دیدجت  زا  سپ   - 32

اعد هک  میتفگ  رتشیپ  و  ددرگیم ،  رود  ام  زا  جنر  تنحم و  ره  وا  تکرب  هب  و  تسا ،  اهتمعن  مامت  هطـساو  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  اریز 
لآ دمحم و  رب  نداتـسرف  تاولـص  هک  تسا  اجنیا  زا  و  هدـش .  بیغرت  نآ  رد  هک  تسا  تمعن  هنارکـش  ماسقا  زا  یکی  تمعن  هطـساو  يارب 

هعماج و ترایز  رد  هکنانچ  دنتـسه -  اهتمعن  يایلوا  اهنآ  هک  اریز  میهدیم ،  حـیجرت  اهتمعن  دـیدجت  ماـگنه  زین  ار  مالـسلا  مهیلع  دـمحم 
 - . تسا هدمآ  هرتاوتم  هکلب  هضیفتسم  تایاور 
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هودنا مغ و  ندش  دراو  ماگنه   - 33

 - تشذگ هکنانچ  دـیامنیم -  اعد  هدـننک  اعد  هرابرد  وا  هک :  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اعد  جـیاتن  راثآ و  هلمج  زا  نوچ 
رتشیپ تیاور  دـنچ  رد  هچنآ  تهج  هب  و  دوشیم ،  هدـننک  اعد  هودـنا  مغ و  نتـشگ  فرطرب  ندـش و  لـیاز  ببـس  باـنج  نآ  ياـعد  سپ 

 - دـنکیم اـعد  اـهنآ  يارب  ماـگنه  نآ  رد  دـیدرتیب  و  دوشیم ،  نیگهودـنا  شناتـسود  هودـنا  نزح و  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  میدروآ 
ّمه و ندش  فرطرب  يارب  و  دنیامن ،  ادـتقإ  دـنیوج و  یّـسأت  وا  هب  شناتـسود  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  هدـش -  هراشا  زین  تیاور  رد  هکنانچ 
رد و  هدمآ -  تایاور  زا  یضعب  رد  هکنانچ  ددرگیم -  شناتـسود  ّمه  هیام  بانج  نآ  ّمغ  ّمه و  یهاگ  هکنیا  هفاضا  هب  دننک ،  اعد  شّمغ 
هک یعیقوت  رد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  زا  تفرگ  دییأت  بلطم  نیا  يارب  ناوتیم  و  دباییم .  دیکأت  رتشیب  وا  يارب  اعد  ماگنه  نیا 
اعد نیا  ینعی :  ددرگرب ،  اعد  هب  کلذ )  هراشا (  مسا  هکنیا  رب  انب  مکجرف . »  َکلذ  ناف  جَرَفلا  لیجعتب  ءاعُّدـلا  اورثکأ  َو  میدروآ « :  رتشیپ 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  ددرگیم  مغ  تدش و  هنوگ  ره  زا  امش  یتحار  بجوم  و  دوشیم ،  امش  رمأ  شیاشگ  جَرَف و  ببس 

اهیراتفرگ اهیتخس و  رد   - 34

ياعد هیام  هکنیا  لّوا :  هجو :  دنچ  تهج  هب  درک ،  اعد  رایسب  ترـضح  نآ  جَرَف  لیجعت  يارب  يراتفرگ  یتخـس و  عقاوم  رد  تسا  هتـسیاش 
نمؤم قح  رد  هک  یـسک  هرابرد  اهنآ  هک  اریز  ددرگیم ،  ناگتـشرف  ياعد  ببـس  هکنیا  مّود :  تشذـگ . -  هکنانچ  دوشیم -  باـنج  نآ 

 : ترضح نآ  هدومرف  مّوس :  دسریم .  تباجإ  هب  یلاعت -  هَّللا  ءاش  نا  اهنآ -  ياعد  و  تشذگ -  هکنانچ  دنیامنیم -  اعد  دنک  اعد  بیاغ 
نآ يارب  اعد  هکنیا  مراـهچ :  میتشاد .  ناـیب  هتـشذگ  رد  هچنآ  رباـنب  تسا »  امـش  جَرَف  ناـمه  هک  جَرَف  لـیجعت  يارب  دـینک  اـعد  رایـسب  و  » 

 . دشابیم تاّیلب  اهیتخس و  زا  تاجن  هلیسو  راوگرزب  نآ  و  داب -  وا  رب  دنوادخ  دورد  هک  تسا -  وا  هب  لُّسوت  زا  ياهنوگ  ترضح 

حیبست زامن  زا  سپ   - 35

زا هک  تـسا  یئاـعد  نآ  رب  دـهاش  و  يروآ ،  ياـج  هـب  هـعمج  زور  ار  نآ  رگا  هژیو  هـب  مالـسلا ،  اـمهیلع  بلاـطیبا  نـب  رفعج  زاـمن  ینعی 
نینمؤم ریاس  ام و  دنوادخ  هدیدرگ ،  تیاور  نآ  ریغ  و   ( 69 عوبسالا (  لامج  باتک  رد  هک  هدیسر  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  نامیالوم 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دهد  قیفوت  نآ  ماجنا  هب  ار 

دوخ هداوناخ  دوخ و  يارب  اعد  زا  شیپ   - 36

رد هکناـنچ  تسا ،  نیمه  ناـمیا  تقیقح  ياـضتقم  هکنیا  رب  هفاـضا  میدـش ،  روآ  داـی  مهدراـهچ  تمرکم  رد  هچنآ  تسا  نـیا  رب  لـیلد  و 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  دوب  دهاوخن  نمؤم  تقیقح ] رد   ] نمؤم تسا :  نیا  شلـصاح  هدمآ و  تیاور  يوبن  ثیدح 

شدوخ ّمه  زا  هتخاس  مومهم  ار  ترـضح  نآ  هچنآ  و  دـنادب ،  رتزیزع  دوخ  نادـناخ  زا  ار  ربمغیپ  نادـناخ  و  دـنادب ،  رتزیزع  شدوخ  زا  ار 
 ، دباییم افش  نآ  هب  اهلد  و  تسا ،  مهم  روما  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  دیدرت  نودب  و  دشاب .  رتالاب 

تاولـص وا -  نادناخ  ادخ و  لوسر  قح  ات  دیامن ،  زاغآ  نآ  هب  شنادناخ  شدوخ و  يارب  اعد  زا  شیپ  هک  تسا  هتـسیاش  نمؤم  يارب  سپ 
 . دشاب هدرک  تیاعر  ار  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا 

ریدغ زور   - 37
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  ناربمغیپ  متاخ  ینیـشناج  نینمؤم و  رب  تیالو  هب  ار  نیرهاط  همئا  نانمؤمریمأ و  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نوچ 
رد نمؤم  نوچ  سپ  دََربیم ،  ثرإ  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  ناردـپ  زا  نامزلا  بحاص  نامیالوم  ار  تیالو  نآ  و  داد ،  صاصتخإ  ملـسو 
نآ هب  تبـسن  شیتسود  نامیا و  درگنب ،  ار  نید  ظفاح  ندوب  یفخم  و  دنک ،  هدهاشم  ار  نارگمتـس  ندش  هریچ  نیبصاغ و  طلـست  زور  نیا 

مایق و ندش  ناسآ  و  دهاوخب ،  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  بانج  نآ  روهظ  و  دنک ،  اعد  جَرَف  ندـش  رتدوز  يارب  هک  دـنرادیماو  ار  وا  ترـضح 
جَرَف يارب  اعد  و  تسا ،  مالسلا ] مهیلع  ناماما  تیالو  يارب   ] ندرک دهع  نتـسب و  نامیپ  دیدجت  زور  نوچ  و  دیامن ،  تلئـسم  ار  شجورخ 

هک تسا  یئاعد  رد  صاخ  روط  هب  نآ  دورو  ریدـغ ،  زور  رد  اعد  نآ  دـیکأت  رب  دـهاش  و  دـشابیم .  نآ  قیداصم  هلمج  زا  نامزلا  بحاص 
َکِّیلَو ٍِّیلَع  َو  َکِّیبن  دّمحم  ّقحب  َُکلأسأ  ّینإ  َّمُهَّللا  تسا « :  نینچ  اعد  نآ  لّوأ  هدـش ،  دای   ( 71 داعملا (  داز  و   ( 70 لابقا (  ياهباتک  رد 

هب تقیالخ  نیب  زا  هک  یتلزنم  نأش و  ّتیلو و  یلع  تربمایپ و  دمحم  قح  هب  ایادخ  َکِْقلَخ ؛ »  َنُود  ِِهب  امهَتْـصَصَخ  يِّذلا  ِرْدَقلا  َو  نأَّشلا  َو 
نَع ْمِِهب  َو  ْمُْهنَع  ْفِـشْکا  َو  َکِِّیبـَن  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلـهأ  ْنَع  ْجِّرَف  َّمُهَّللا  هدـمآ « :  رخآ  رد  و  مهاوـخیم . . . .  وـت  زا  ياهداد  صاـصتخا  اـهنآ 

رب ایادـخ  َداَعیملا ؛ »  ُِفلُْخت  َال  َکَّنإ  ْمُهَتْدَـعَو  اَم  ْمَُهلْزجنأ  َو  ًارْوَج  َو  ًاْملُظ  ْتَِئُلم  اَـمَک  ًالْدَـع  ْمِِهب  َضْرـألا  ِءـالْما  َّمُهَّللا  ِتاـبُرُکلا  َنینمؤُملا 
هب ار  نیمز  ادنوادخ  زاس ،  فرطرب  ار  اهمغ  اهتنحم و  اهنآ  ببـس  هب  نینمؤم  زا  زین  اهنآ و  زا  ِهد و  شیاشگ  جَرَف و  تربمایپ  دمحم  نادناخ 
وت هک  یتـسرد  هب  شخب  ققحت  ياهدومرف  هدـعو  ناـشیا  هب  هچنآ  و  تسا ،  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  ناـنچ  نک  لدـع  زا  رپ  اـهنآ  دوجو 

روهظ و دنوادخ  هک  ترـضح -  نآ  نارای  زا  ار  وت  هک  یهاوخب  یلاعت  يادخ  زا  زور  نیا  رد  تسا  بحتـسم  زین  و  ینکیمن .  هدعو  فلُخ 
ّینِا َّمُهَّللا  هدمآ « :  اعد  نآ  رخآ  رد  و  هدـش ،  دای  لابقإ  باتک  رد  ینالوط  فیرـش  ياعد  رد  هک  دـهد ،  رارق  دـنادرگ -  رتدوز  ار  شجَرَف 

َكِدْهَِعل ِءافَْولِاب  هیف  انَْتمَرْکا  يذَّلا  اَذَـه  انِمْوَی  ِیف  اَنل  َكِراُبت  ْنَأ  ًاعیمَج  َنیَملاعلا  یَلَع  ْمُهَْتلَّضَف  يذَّلِاب  َو  ْمُهَدـْنِع  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِّقَْحلِاب  َُکلَأْسأ 
ًاِتباث ًارقَتْـسُم  انَْدنِع  ُهَلَعَْجت  َو  َِکتَمِْعِنب  اْنیَلَع  َّنُمَت  َو  َِکئادْعَأ  ْنِم  ِۀَئارَْبلا  َو  َِکئایلْوَأ  ِتالاُوم  ْنِم  ِِهب  انَتْقَثاو  يذَّلا  ِقاثیْملا  َو  اْنَیِلا  َتْدَهَع  يذَّلا 

ْنِم ٍداه  ٍِّیلَو  َعَم  َِکنیدَرْصَن  اْنقُزْرا  َو  ًاِتباث  ًارقَتْسَم  ُْهلَعْجاَف  ٌعَدوَتْسُم )  َو  ٌّرقَتْسُمَف  َْتُلق ( :  َکَّنإَف  ًاعَدْوَتْـسُم  انَْدنِع  ُْهلَعَْجت  َو ال  ًاَدبَأ  ُهاْنُبلْـسَت  َو ال 
َو َِکلیبَس  یف  َنیلُوتْقَم  َنیقِداص  َءادَهُـش  ِةَْرمُز  یف  َو  ِِهتَیار  َتَْحت  اَْنلَعْجا  َو  يدُهلا  یلإ  َِۀلالَّضلا  َنِم  ًاّیِدْهَم  ًایِداه  ًادیـشَر  ًاِمئاق  َکِِّیبَن  ِْتَیب  ِلْهَا 

ناـیناهج ماـمت  رب  هچنآ  هب  و  ياهداد ،  رارق  ربـمغیپ )  نادـناخ  ناـنآ (  دزن  هک  یّقح  هب  مهاوـخیم  وـت  زا  ادـنوادخ  َکـِنیِد ؛ »  ِةَرُْـصن  یلَع 
ياهتـسب و ام  اب  هک  يدـهع  هب  ياـفو  تهج  هب  نآ  رد  ار  اـم  هک  زور  نیا  يزاـس ،  كراـبم  اـم  رب  ار  زور  نیا  هکنیا  ياهدیـشخب  ناـشیرترب 
اب هک  مهاوخیم ] وـت  زا  و   ، ] تنانمـشد زا  يرازیب  تئاـیلوا و  يوریپ  یتـسود و  ناـمیپ  ياهتـشاد ،  ناـمیمارگ  ياهتفرگ  اـم  زا  هک  یناـمیپ 

روطب ام  دزن  ار  نآ  و  ریگم ،  ام  زا  ار  تیالو )  تمعن (  نیا  هاگچـیه  و  ییامن ،  رادـیاپ  هتفاـی  رارق  اـم  دزن  ار  نآ  یهن و  ّتنم  اـم  رب  تتمعن 
رد ار  تنید  يرای  و  نک ،  رادـیاپ  رارقرب و  ار  نآ  سپ  هدـش )  هدرپس  تنامأ  تسا و  هتفای  رارق  سپ  ياهدومرف ( :  وت  هک  هدـم  رارق  تناـما 
زا هدـش  تیادـه  رگتیادـه  دزیخاپب و  داشرا  هب  هک  ماگنه  نآ  يامرف ،  يزور  اـم  هب  تربمغیپ  نادـناخ  زا  ياهدـننک  تیادـه  ِِّیلَو  تمدـخ 

هتـشک تنید  يرای  رطاخ  هب  وت و  هار  رد  هک  ینیتسار  نادیهـش  رامـش  رد  وا و  مچرپ  ریز  ار  اـم  دـشاب و  هدوب  تسار  هار  يوس  هب  یهارمگ 
تیادـه شنیب و  لها  يارب  میدروآ  هچنآ  و  هدـمآ ،  داعملا  داز  رد  هدـش  دای  ياعد  رد  تراـبع  نیا  هب  کـیدزن  و  هدـب .  رارق  دنـشاب  هدـش 

 . تسا هدنسب  ناهاوخ 

هکربتم ياهزور  اهبش و  هفیرش و  تاقوا  قلطم   - 38

رب هدـنزرمآ  دـنوادخ  ياهدورد  هک  قح -  رب  ماما  نیمـشش  زا  راتخملا  نب  ضیف  زا  دوخ  دنـس  هب  راحب  رازم  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  لـیلد  و 
ار ترایز  ایآ  دش :  لاؤس  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعیبا  ترـضح  ترایز  هرابرد  هدروآ :  داب ، -  اهنآ 
هک دـینک  ترایز  ماـگنه  ره  هب  تقو و  ره  رد  داـب -  وا  رب  دـنوادخ  دورد  هک  ار -  وا  دومرف :  دـشاب ؟  رتهب  رگید  تقو  زا  هک  تسه  یتقو 

دهد ماجنا  رتمک  ار  نآ  هک  ره  و  هدروآ ،  مهارف  دوخ  يارب  رایسب  ریخ  دهد  ماجنا  رایسب  ار  نآ  سک  ره  تسا ،  عوضوم  نیرتهب  وا  ترایز 
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تاقوا نآ  و  تسا ،  ربارب  دـنچ  اهنآ  رد  کین  ياهراک  هک  دـیهد  رارق  ار  ناتترایز  هفیرـش  تاـقوا  رد  و  دوب ،  دـهاوخ  شیارب  يرتمک  ریخ 
ياهراک هک « :  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  دهاش  لحم  میوگیم :  تسا . . . .  وا  ترایز  يارب  ناگتـشرف  ندمآ  دورف  ماگنه 

تـساوخرد ینعی  هدـش -  دای  ياعد  صوصخ  هب  تسا ،  اـهتدابع  نیرتهب  زا  اـعد  دـیدرت ،  نودـب  نوچ  تسا »  ربارب  دـنچ  اـهنآ  رد  کـین 
 . تسا راکشآ  نشور و  روط  هوک  زارفرب  يرون  نوچمه  میدرک  رکذ  هچنآ  و  مالسلا -  هیلع  بیاغ  مولظم  ماما  يارب  روهظ  جَرَف و  لیجعت 

مالسلا مهیلع  ناماما  قوقح  نیبصاغ  نیفلاخم و  سلجم  رد  روضح  ماگنه   - 39

لجع رـصع -  ماما  روهظ  لیجعت  يارب  یتفای  روضح  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  قوقح  ناگدـننک  بصغ  نیفلاخم و  سلجم  رد  هاـگره 
هب نایبظ  نب  سنوی  هک :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياهترایز  باب  رد  تارایزلا  لماک  رد  هک  یتیاور  تهج  هب  نک ؛ اعد  هجرف -  هَّللا 
 ) نادـنزرف س ا ب ع ینعی  موـق  نیا  سلاـجم  رد  نم  موـش ؛ تیادـف  تشاد :  هضرع  مالـسلا )  هـیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبعیبا (  ترـضح 

اَنِرَأ َّمُهَّللا  وگب « :  سپ  يداتفا  اـم  داـی  هب  یتفاـی و  روضح  اـهنآ  سلاـجم  رد  هاـگره  دومرف :  میوگب ؟  هچ  منکیم ،  تکرـش  ساـبعینب ) 
یهاوخب ار  هچ  ره  وت  هک  نایامنب  ام  هب  ار  یلاحـشوخ  خارف و  یگدـنز  ادـنوادخ  ُدـیرت ؛ » . . .  اَم  ِّلُک  یَلَع  ِیتَأت  َکَّنإَـف  َرورُّسلا  َو  َءاـخَّرلا 

نیا هب  هکناـنچ  تسا  یعماـج  ياـعد  نیا  و  تسا ،  قح  تلود  روهظ  جَرَف و  لوصح  يارب  اـعد  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  دروآ . . . .  یناوـت 
نیاربانب تسا ،  هّیقت  تهج  هب  ترابع  نیا  هب  اعد  نیا  هک  دابم  یفخم  و  ُدیرت . »  اَم  ِّلُک  یَلَع  ِیتَأت  َکَّنإَف  ترابع « :  اب  دـنداد  هجوت  بلطم 

رد نتفاـی  روضح  ماـگنه  نآ  هب  ندـیزرو  ماـمتها  اـهنآ و  جَرَف  يارب  اـعد  تیبوبحم  هکلب  دوش ،  هتفگ  ریبعت  نیمه  هک  درادـن  یتیـصوصخ 
ناشیا جَرَف  لوصح  يارب  نمؤم  صخش  هک  دیآیم ،  تسد  هب  ترابع  نیا  زا  دشاب ؛ رَّسیم  نمؤم  يارب  هک  ياهنوگ  ره  هب  نیفلاخم  سلاجم 

ناشیاعد تسا و  کیدزن  ناگدنب  هب  وا  هک  دیامن ،  شیاین  هجوت و  وا  هاگرد  هب  هدومرف -  هدعو  لج  زع و  يادـخ  هک  ناشتلود -  روهظ  و 
 . دناسریم تباجا  هب  ار 

جرف يارب  اعد  هب  تموادم  زور  لهچ   - 40

زا هدیـسر  رابخأ  رد  نآ  هب  بیغرت  يور  نیمه  زا  دراد ،  ياهژیو  دـیاوف  صاخ و  رثأ  زور  لهچ  ات  یتدابع  ره  هب  ندرک  تموادـم  هک  اریز 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ  زا  یفورعم  ثیدـح  رد  ماع :  روطب  اـّما  تسا .  هدـمآ  صوصخ  مومع و  روط  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما 

هکنیا رگم  دـهدن  ماجنا  ادـخ  يارب  ياهناـصلاخ  لـمع  زور  لـهچ  اـت  ياهدـنب  چـیه  هک :  هدـش  تیاور  ربتعم  باـتک  دـنچ  رد  ملـسو  هلآو 
روط هب  اّما  و  تسا .  هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  نآ  هب  کیدزن  ای  نومضم  نیا  هب  و  ددرگ .  يراج  شنابز  رب  شلد  زا  تمکح  ياههمـشچ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  مدینش  تفگ :  هک  هدمآ  هرقیبا  نب  لضف  زا  یشاّیع  ریـسفت  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  تسا  نامه  صاخ : 
 ، تفگ زاب  هراس  هب  ار  نیا  مالـسلا ] هیلع  میهاربا   ] سپ دش ،  دهاوخ  دلوتم  يدنزرف  وت  يارب  هک  درک  یحو  میهاربإ  هب  دنوادخ  دومرفیم : 

دهاوخ  [ هراس  ] وا هک :  دومرف  یحو   [ میهاربا  ] هب دنوادخ  سپ  متـسه ! ینزریپ  هک  یلاح  رد  دـییاز  مهاوخ  ایآ  دیـسرپ :   [ یتفگـش اب   ] هراس
سپ دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ .  باوج  ارم  نخـس  هکنیا  تهج  هب  دیـشک  دنهاوخ  تیذأ  لاس  دصراهچ  شنادنزرف  دـییاز و 

نوراه یـسوم و  هب  دنوادخ  سپ  دندرک ،  هیرگ  هلان و  دنوادخ  هاگرد  هب  زور  لهچ  دـیماجنا  لوط  هب  لیئارـسا  ینب  رب  جـنر  تیذا و  نوچ 
ترـضح سپـس  دـیوگ :  يوار  تساک .  اهنآ  زا  ار  رازآ  لاس  داتفه  دـص و  هک  دـنک ،  صالخ  نوعرف  تسد  زا  ار  اهنآ  هک :  دومرف  یحو 
هنوگنیا رگا  یلو  داد ،  دهاوخ  شیاشگ  ام  رب  دنوادخ  هتبلا  دیهد  ماجنا  رگا  مه  امش  نینچمه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا 

نایب هتشذگ  باب  رد  دشابیم  ثیدح  نیا  حرش  هب  طوبرم  هچنآ  میوگیم :  دیماجنا .  دهاوخ  لوط  هب  دوخ  ّدح  نیرخآ  ات  رمأ  نیا  دیـشابن 
ات هک  تسا ،  هدیدرگ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دـهع  ياعد  ندـناوخ  هب  بیغرت  دـنکیم :  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  و  دـش . 
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 . نکم تلفغ  نآ  زا  دوش ،  هدناوخ  زور  لهچ 

مّرحم هام   - 41

هب تبـسن  نمؤم  صخـش  ّتبحم  ناـمیا و  هک  اریز  هدـش ،  عقاو  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناـماما  رب  نانمـشد  زا  یملظ  نآ  رد  هک  يزور  ره  و 
مهیلع ناـماما  یهاوخ  داد  ییوجماـقتنا و  یهاوـخنوخ و  یپ  رد  هک  دـنزیگنایمرب  ار  وا  ناـنآ ،  ياهتبیـصم  رب  شهودـنا  نزح و  ناـشیا و 
بحاص نامیالوم  جَرَف  لیجعت  روهظ و  ندـش  رتدوز  تساوخرد  اب  رگم  ددرگیمن  مهارف  ییاـهنامز  نینچ  رد  روما  نیا  و  دـشاب ،  مالـسلا 

 . تسین هدیشوپ  هکنانچ  مالسلا ،  هیلع  نامزلا 

هدش دیکأت  رتشیب  اهنآ  رد  اعد  هک  ییاهناکم 

همدقم

رد نینچمه  هدش ،  دـیکأت  یـصوصخم  ياهنامز  رد  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هک  روطنامه  هک  نادـب 
زا نآ  ندـش  تیاور  رطاخ  هب  ای  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  هب  ندرک  ادـتقإ  نتـسج و  یّـسأت  تهج  زا  ای  تسا ،  دَّکؤم  زین  ینّیعم  ياهاج 

 : نکامأ نآ  هلمج  زا  دشابیم ،  لوبقم  مهف  لهأ  دزن  هک  یلقع  تارابتعا  يور  زا  ای  و  راوگرزب ،  ناماما 

مارحلا دجسم   - 1

زع و يادخ  دزن  مینادیم  هچنآ  تسا  هتسیاش  سپ  تسا ،  يوق  ناکم  نآ  رد  اعد  ندش  باجتـسم  نامگ  هکنیا  رب  هفاضا  نآ -  رب  دهاش  و 
خیـش هک  تسا ،  اـجنآ  رد  ترـضح  نآ  ياـعد  میزرو -  ماـمتهإ  دـسریم  شناتـسود  مومع  هب  شدوـس  دراد و  تیمهأ  شئاـیلوا  لـج و 
دروآ ثیدح  تفگ :  لکوتملا ،  نب  یـسوم  نب  دمحم  ار  ام  درک  ثیدـح  دـیوگیم :  و  هدروآ ،  تیاور  نیدـلا  لامک  باتک  رد  قودـص 

 : تفگ ياهدید ؟  ار  رمأ  نیا  بحاص  ایآ  مدیـسرپ :  هرـس  سدق  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  تفگ :  هک  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  ام  يارب 
ياهدعو ادـنوادخ  ینَتْدَـعَو ؛ اَم  یلْزِْجنَأ  َّمُهَّللا  تفگیم :  هک  یلاح  رد  دوب ،  مارحلا  هَّللا  تیب  رانک  مدـید  ار  وا  هک  يراب  نیرخآ  و  يرآ ، 

دروآ ثیدح  تفگ :  لکوتملا ،  نب  یـسوم  نب  دمحم  ار  ام  دروآ  ثیدح  هتفگ :  قودص  خیـش  زین  و  شخب .  ققحت  ياهداد  نم  هب  هک  ار 
ار داب -  يو  رب  دنوادخ  دورد  هک  وا -  تفگیم :  هرـس  سدـق  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  مدینـش  تفگ :  يریمح ،  رفعج  نب  هَّللادـبع  ار  ام 
زا نم  يارب  ایادـخ  یئادـْعأ ؛ ْنِم  یل  ْمِقَتنا  َّمُهَّللا  تفگیم :  دوـب و  هدز  گـنچ  هبعک  نماد  هـب  راجتـسم  نـکر  راـنک  هـک  یلاـح  رد  مدـید 

 . ریگب ماقتنا  منانمشد 

تافرع  - 2

هک هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یئاعد  رد  شندوب  دراو  نآ  رب  لیلد  و  دننکیم ،  فُّقوت  نایجاح  هک  یّلحم  نامه  رد 
 . دننک هعجارم  نآ  هب  کین  نامدرم  تسا ،  روکذم  داعملا  داز  باتک  رد  اعد  نیا  دوش ،  هدناوخ  اجنآ  رد 

بادرس  - 3

دراو تارایز  بتک  رد  هک  تسا  یتارایز )  هیعدأ و  سدقم (  لحم  نآ  رد  اعد  هب  مامتهإ  رب  دهاش  و  اّرماس ،  رهش  رد  تبیغ  بادرـس  ینعی 
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 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  میروایب  متشه  باب  رد  ار  اهنآ  زا  یتمسق  دیاش  هدش ، 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  هب  بوسنم  ياهاج   - 4

دجسم هلهـس و  دجـسم  هفوک و  دجـسم  دننام  هداهن ،  مدق  اهاجنآ  هب  و  هدرک ،  فقوت  اهنآ  رد  بانج  نآ  هک  یـسدقم  فیرـش و  نکامأ  و 
لحم گنرد و  ياج  هاـگره  هک  تسا  تبحم  ناـبحاص  تداـع  تّدوم و  لـهأ  هویـش  نوچ  اـهنآ ،  ریغ  و  نارکمج ،  دجـسم  و  هعـصعص ، 

فقوت و لحم  هب  هکلب  دـننک ،  اعد  شاهراـبرد  و  دـنوش ،  ملأـتم  شقارف  زا  دـنتفا و  وا  ياـهیوخ  داـی  هب  دـنرگنب  ار  شیوخ  بوبحم  فقوت 
ْنِکل َو  یبلق  َنْفَغَش  ِراَیِّدلا  ُّبُح  اَمَف  اَراَیِّدلا  اذ  َراَدِجلا و  اذ  ُلِّبَقُأ  یلیل  ِراید  ِراَدِج  یَلَع  ُُّرمأ  هدش :  هتفگ  هکنانچ  دندرگ ،  سونأم  وا  هاگلزنم 
هتفیـش ار  ملد  راید  رهـش و  تبحم  مسوبیم .  ار  شراید  اـهراوید و  مرذـگیم ،  یلیل  راـید  ياـهراوید  رب  ینعی :  اَراَیِّدـلا  َنَکَـس  ْنَم  ُّبُح 

ُّبُح یبهذَم  ْنِم  َو  هدـش :  هتفگ  ینعم  نیمه  رد  زین  و  تسا .  هدرک  ادیـش  ار  ملد  هتفرگ  تنوکـس  راید  نیا  رد  هکنآ  تبحم  یلو  هدومنن ، 
رد مدرم  و  تسا ،  نآ  لهأ  رطاخ  هب  يراید  رهـش و  نتـشاد  تسود  نم  هویـش  زا  و  ینعی :  ُبهاَذَـم  َنوقـشعی  امیف  ساَّنِلل  َو  اَِـهلْهَأل  ِرایِّدـلا 
زا یکی  ای  دش ،  دراو  كرابم  بادرس  هب  هاگره  صلخم  نمؤم  هک  تسا  هتسیاش  سپ  دنراد .  ینوگانوگ  ياههویش  دنزرویم  قشع  هچنآ 
رد ار  راوگرزب  نآ  لامک  لالج و  لامج و  ياـهیگژیو  و  دـشاب ،  شیـالوم  تافـص  داـی  هب  درک ،  تراـیز  ار  ترـضح  نآ  فقوت  نکاـمأ 

لاوحأ نآ  روصت  زا  و  دربیم ،  رـس  هب  یعـضو  هچ  رد  ناهارمگ  دانع و  لهأ  زواجت  ملظ و  زا  بانج  نآ  هک  دـنک  هجوت  و  دروایب ،  رطاـخ 
عفد تهج  زا  ار  وا  دـیمأ  و  دـنک ،  ناسآ  ار  شیالوم  مایق  رمأ  شیاشگ  هک  دـهاوخب  لاعتم  رداق  يادـخ  هاـگرد  زا  و  ددرگ ،  رثأـتم  ًـالماک 
نآ ياـعد  تداـبع و  ياـهلحم  هدـش  داـی  ياـهاج  هسدـقم و  نکاـمأ  نآ  هـکنیا  رب  هفاـضا  دزاـس .  هدروآرب  شناتـسود  يراـی  نانمــشد و 

جَرَف و لیجعت  يارب  اعد  هک  اریز  دنک ،  یّسأت  وا  هب  بانج  نآ  رادتسود  نمؤم  هک  تسا  راوازس  نیاربانب  دنـشابیم ،  مالـسلا  هیلعترـضح 
 . تسا اهاعد  نیرتمهمو  اهتدابع  نیرتهب  زا  شرونا  هرهچ  زا  هودناو  مغ  ندش  فرطرب 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  مرح   - 5

هیلع نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترضح  ناممولظم  دیهش  يالوم  رهطم  مرح  تسا :  دکؤم  اهنآ  رد  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هک  ییاهاج  هلمج  زا  و 
نهذ رد  هدمآ  دراو  شیمارگ  نادناخ  وا و  رب  هک  یتبیـصم  ملظ و  عاونأ  ترـضح  نآ  فیرـش  مرح  رد  نمؤم  هاگره  نوچ  تسا ،  مالـسلا 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  وا ،  هب  ناگدننک  متـس  نانمـشد و  زا  هدنریگ  ماقتنا  بانج و  نآ  هاوخنوخ  هک  دنادب  و  دنک ،  مّسجم 
زا ار  رمأ  نیا  يراز  عرضت و  اب  و  دیامن ،  اعد  ترضح  نآ  روهظ  جَرَف و  لیجعت  يارب  هک  تخیگنارب  دنهاوخ  ار  وا  شتدوم  لقع و  تسا ، 

هیلع قداص  ماما  زا  تارایزلا  لماک  مهن  داتفه و  باـب  رد  یلاـمث  هزمحوبا  تیاور  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  دـهاش  و  دـهاوخب .  یهلا  هاـگرد 
مالسلا مهیلع  ناماما  همه  رب  و  هیلع -  هَّللا  تاولص  نیسح -  رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  هدومرف :  ترایز  نآ  زا  ییاج  رد  هک  هدمآ  مالـسلا 

مامت ار  شیوخ  تاملک  اهنآ  هب  ادنوادخ  ییوگیم :  و  يداتـسرف ،  دورد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  رب  هک  نانچمه  یتسرفیم  دورد 
راذگب نآ  رب  ار  تاهنوگ  سپس  هدومرف . . . :  ترایز  نامه  زا  رگید  ياج  رد  و   ( . . . . 72 شخب (  ققحت  ناشیا  هب  ار  تاهدعو  نادرگ و 
نیـسح راگدرورپ  يا  ادـنوادخ ،  73 ؛ . . . )  نیسُحلا (  ِمَِدب  ُبلطَأ  نیَـسُحلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ِنیَـسُحلا  َرْدَص  ِفْشإ  ِنیَـسُحلا  َّبَر  َّمُهَّللا  وگب :  و 

نوچ تسا ،  نشور  ترابع  نیا  تلالد  تهج  نک .  یهاوخنوخ  نیسح  يارب  نیـسح  راگدرورپ  يا  ادنوادخ ،  هدب ،  افـش  ار  نیـسح  هنیس 
شاهنیس شنانمشد  زا  نتفرگ  ماقتنا  اب  و  دنکیم ،  یهاوخنوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  يارب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم 

 . دهدیم افش  ار 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  نامیالوم  مرح   - 6
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کیاکی رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  ترایز  نآ  رد  هک  هدیدرگ  تیاور   ( 74 تارایزلا (  لماک  رد  هک  یتراـیز  رد  نآ  ندوب  دراو  تهج  هب 
؛ . . .  اَِهب ُهُرُْـصنَت  َو  ُهَجَرَف  اَِهب  ُلِّجُعت  ًۀیقاب  ًۀیمان  ًةاَلَـص  َکِْقلَخ  ِیف  ِمئاقلا  َو  کِِّیلَو  َو  َِکتَّجُح  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  هدـمآ :  مالـسلا  مهیلع  ناماما 

نآ هـب  ینک و  رتدوز  ار  شجرف  نآ  هـب  هـک  رادـیاپ  نوزفا و  زور  يدورد  تـسرفب  دورد  تـقلخ  رد  مئاـق  تـّیلو و  تـجح و  رب  ادـنوادخ 
 . ینادرگ شزوریپ 

مالسلا امهیلع  نییرکسع  مرح   - 7

َّمُهَّللا هک :  هدمآ  تیاور  ناشیا  يارب   ( 75 باتک (  نامه  رد  هک  یترایز  رد  هچنآ  تسا  نآ  رب  دهاش  و  اّرماس ، )  يأر (  نم  َّرُـس  رهـش  رد 
دنزرف ّتیلو و   [ تموکح رمأ   ] شیاشگ جَرَف و  اراگدرورپ  َنیمحاَّرلا ؛ َمَحْرأ  ای  ْمِهِجَرَف  َعَم  انَجَرَف  ْلَعجا  َو  َکـَّیلَو  نبا  َکـِّیلَو و  َجَرَف  ْلِّجع 

 . نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد  رارق  ناشیا  ِجَرَف  اب  ار  ام  عضو  شیاشگ  و  ناسرب ،  رتدوز  ار  ّتیلو 

مالسلا مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  مرح   - 8

رب دهاش  و  دشابیم ،  نانآ  يدونشخ  ترـسم و  هیام  و  تسا ،  ناشیا  هب  نتـسج  برقت  ندش و  کیدزن  لیاسو  نیرتهب  زا  اعد  نیا  هک  اریز 
زا اعد  نیا  تفگ :  ناوتیم  هکلب  تسا ،  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلعناماما  همه  ترایز  باب  رد  تارایزلا  لماک  باتک  رد  هچنآ  تسا  نیا 
ُهَّللا َنِذأ  ٍتوُیب  یف  هدومرف « :  هنأش -  یلاعت  دـنوادخ -  هک  دـشابیم ،  دراد  یمارتحا  یگژیو و  هک  ییاـج  ره  رد  مدرم  فیاـظو  نیرتمهم 
اعد نیا  هک  دوش .  دای  وا  مان  اهنآ  رد  دنبای و  تعفر  هدومرف  روتـسد  دنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  76 ؛ )  ُهُمْـسا ( » . . .  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ 

بش و زا  تاقوا  همه  رد  هک  دیاب  سپ  تسا ،  تربع  لهأ  دزن  اهنآ  نیرتمهم  تریـصب و  نابحاص  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  اهرْکِذ و  نیرتهب  زا 
 . دنزرو مامتهإ  نآ  هب  زور 

متفه شخب 

اعد یگنوگچ 

 : تسا دصقم  هس  رب  لمتشم  باتک  زا  شخب  نیا  مالسلا  هیلعرصع  ماما  جَرَف  لیجعت  يارب 

لّوا دصقم 

مکی

اهباوث و دیاوف و  مامت  هب  یبای  تسد  هک  نادب  مکی :  دنوش :  هداد  هجوت  دوصقم  هب  عورش  زا  شیپ  تسا  راوازـس  هک  یبلاطم  يروآ  دای  رد 
زا یتمـسق  هک  اریز  دـشابیم ،  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رایـسب  تموادـم و  رب  فقوتم  هدـش  دای  مجنپ  شخب  رد  هک  یجیاتن 
 . جَرَفلا ِلیجعَتب  َءاعُّدلا  اورثکأ  َو  هک :  تسا  هتشذگ  فیرش  عیقوت  رد  ترـضح  نآ  عاطم  نامرف  تعاطا  لاثتمإ و  رب  ّبترتم  هدش  دای  دیاوف 

 . نک تقد  نآ  رد  هدومن و  هعجارم  نآ  هب  مه  زاب  سپ   ؛ . .

مّود
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دنـسپان و يوخ  زا  ار  شیوخ  سْفَن  و  دیامن ،  كاپ  تسا  تدابع  یلوبق  زا  عنام  هچنآ  زا  ار  شدوخ  هدننک  اعد  هک  تسا  دَّکؤم  هتـسیاش و 
اریز دزیهرپب ،  اهنآ  دننام  ینیچ و  نخـس  تبیغ و  دسح و  ّربکت و  تسپ و  يایند  ّتبحم  زا  و  دـنک ،  بیذـهت  اوران  ياهراک  تشز و  راتفر 

نآ يارب  تیفاع  روهظ و  نتساوخ  تّجح و  ترـضح  نامیالوم  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هژیو  هب  تسا ،  یعرـش  ياهتدابع  نیرتهب  زا  اعد  هک 
نیرتمهم زا  ّتین  صولخ  هک  اریز  دشاب ،  صلاخ  یناطیش  ياهاوه  یناسفن و  ياهشیالآ  مامت  زا  اعد  رد  صخش  ّتین  تسیابیم  و  بانج . 

نآ رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ياهرتاوتم  تایاور  نآرق و  زا  یتایآ  هکنانچ  تسا ،  بجاو  ناسنا  رب  شتیاعر  هک  تسا  يروما 
 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دهد  قیفوت  نآ  هب  ار  نینمؤم  ریاس  ام و  دنوادخ  دراد ،  تلالد 

مّوس

؛ )  77 َنیقَّتُملا ( »  َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنإ  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  تهج  هب  دراد ،  يوقت  لیـصحت  هب  یگتـسب  هدش  دای  مراکم  اهباوث و  لامک 
 ، دراد یتاجرد  زین  یلوبق  شریذـپ و  دراد ،  یفلتخم  بتارم  تاجرد و  يوقت  هک  هنوگنامه  و  دریذـپیم .  ناگـشیپاوقت  زا  طـقف  دـنوادخ 
رد روطنیمه  و  دوب .  دهاوخ  رتزراب  رتلماک و  اعد  نآ  زا  وا  يارب  هلصاح  مراکم  کین و  جیاتن  دشاب  هتشاد  يرتیوق  ياوقت  سک  ره  نیاربانب 

یگتـسب نآ  هب  اهباوث  لامک  میتفگ :  هکنیا  و  تسا .  لاونم  نیمه  رب  لاح  عضو و  بحتـسم -  هچ  بجاو و  هچ  یعرـش -  ياهتدابع  ریاـس 
راکهنگ هدـننک  لمع  هک  دـنچ  ره  دوشیم ،  بترتم  کین  ياـهراک  رب  باوث  هک  دـیآیمرب  تاـیآ  یخرب  زا  هک  تسا  تهج  نادـب  دراد ، 

هَّللا ال َّنإ  تخاس « .  میهاوخن  عیاض  درک  کین  راک  هک  ار  یـسک  رجا  ام  78 ؛ )  ًالَمَع ( »  َنَسْحأ  ْنَم  َرْجأ  ُعیُِـضن  َال  اَّنإ  هلمج « :  زا  دشاب ، 
 « ْمُْکنِم ٍلِماَع  َلَمَع  ُعیِضُأ  َال  ّینإ  تشاذگ « .  دهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  79 ؛ )  َنینسْحُملا ( »  َرْجأ  ُعیُضی 

ْمِِهتاَئِّیَس ْنَع  ُزَواَجَتَن  َو  اُولِمَع  اَم  َنَسْحأ  ْمُْهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیذَّلا  َکئلوأ  درک « .  مهاوخن  عیاض  امـش  زا  ار  ياهدننک  لمع  چیه  راک  نم  80 ؛ )  ) 
ناشناهانگ زا  میریذـپیم و  ناشیا  زا  ار  ناشلامعأ  نیرتوکین  هک  دـننانآ  81 ؛ )  َنوُدَعُوی ( »  اُوناَک  يِذَّلا  ِقْدِّصلا  َدْعَو  ِۀَّنَجلا  ِباَحْـصأ  ِیف 

ُلَّبَقَتَی امَّنِا  هیآ  تایآ و  نیا  نیب  عمج (  ياضتقم  نیاربانب  دندشیم .  هدعو  هک  ینیتسار  هدعو  دنوش ] لخاد   ] تشهب لهأ  رد  میرذگیمرد 
 . دراد يرگید  ياج  ثحب  نماد  ندرتسگ  و  دشابیم ،  يوقت  رب  باوث  لامک  ندوب  بترتم  رایسب :  تایاور  تداهش  هب  هَّللا ) . . . 

مراهچ

نآ جَرَف  روهظ و  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  ترثک  رب  هدـش  دای  کـین  جـیاتن  راـثآ و  اـهباوث و  هک  دـش  مولعم  نامهتـشذگ  نانخـس  لـالخ  زا 
لیالد و قالطإ  تهج  هب  دـنک ،  اعد  رگید  ياهنابز  ای  یبرع و  نابز  اب  هچ  یـسراف و  نابز  اـب  هچ  دوشیم ،  بترتم  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
 . جَرَف ندش  رتدوز  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  جَرَفلا ؛ . . .  ِلیجعَتب  َءاعُّدلا  اوُِرثکأ  َو  مالسلا :  هیلع  ترضح  نآ  هدومرف  دننام  هدش  دای  تایاور 

و دهد .  قیفوت  ترـضح  نآ  ِجَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  هب  ار  وا  و  ِهِجَرَف ؛ ِلیْجعَِتب  ِءاَعُّدـِلل  ُهَقَّفَو  َو  مالـسلا :  هیلع  يرکـسع  ماما  هدومرف  و 
 . . . . رگید تایاور 

مجنپ

نامه هب  وا ،  ریغ  ای  دشاب  هدرک  اشنإ  هدننک  اعد  دوخ  ار  اعد  ترابع  هک  دنکیمن  توافت  هکنانچ  رثن ،  ای  دشاب  مظن  هب  اعد  هک  درادن  یقرف 
 . هتشذگ لیالد 

مشش
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هچنآ هک   ] هّیلوا لصأ  لیلد  هب  دنک ،  فیلأت  یئاعد  یبرع  نابز  هب  دنادیم  ار  اعد  یگنوگچ  تسا و  نابز  هب  يانشآ  هک  یـسک  تسا  زیاج 
زا ياهنوگ  ای  اهتغل  زا  یتغل  هب  نتـشاد  صاـصتخا  نودـب  اـعد ،  هب  رمأ  تاـقالطإ  تاـمومع و  لـیلد  هب  و  تسا ] زیاـج  هدـشن  یهن  عرـش  زا 
 : دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  هدمآ  تیاور  هرس  سدق  دیهش  ِّطخ  زا  لقن  هب  راحب  مهدزون  دلج  رد  هچنآ  تسا  نیا  دّیؤم  و  اههنوگ . 

ءاّشَو دشاب .  هدـش  یمتح  نآ  عوقو  هک  دـنچ  ره  دـنکیم  در  ار  الب  اعد  هک  یتسرد  هب  دـندومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 ، مدیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نم  داد :  باوج  تسه ؟  ینّیعم  ياعد  صوصخ  نیا  رد  اـیآ  متفگ :  نانـس  نب  هَّللادـبع  هب  دـیوگ : 

[ هیلاع بتارم  هب   ] هدیسر ِناگتفای  تریصب  اّما  و  تسا ،  ینّیعم  ياعد  تالکشم  زا  یلکشم  ره  رد  فعضتسم  نایعیـش  يارب  يرآ ،  دومرف : 
لیعامسا زا  يدنسم  تیاور  لئاسو  بیذهت و  یفاک و  رد  هک  تسا  نآ  میتفگ  هچنآ  رب  دهاش  زین  و   ( . 82 دنامیمن (  عنام  تشپ  ناشیاعد 

دومرف مدیسرپ ،  دوشیم  هتفگ  نآ  رد  هچنآ  تونق و  هرابرد  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  تفگ :  هک  هدمآ  لضفلا  نب 
نیا رب  دـهاش  و  درادـن ،  یقرف  نآ  ریغ  توـنق و  نوـچ   ( . 83 مـنادیمن (  ینّیعم  زیچ  نآ  رد  و  درک ،  يراـج  تناـبز  رب  دـنوادخ  هـچنآ  : 
هدمآ تیاور  ریـصق  میحرلادبع  زا  هیقف  یفاک و  رد  دـییوگب :  رگا  میدرواین .  ار  اهنآ  راصتخا  تیاعر  تهج  هب  هک  تسه  يرگید  تایاور 
دومرف ماهدرک ،  تسرد  یئاعد  نم  مدرگ  تیادف  متشاد :  هضرع  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  رب  تفگ :  هک 
تعکر ود  سپ  ربب  هانپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دروآ  يور  ياهثداح  وت  رب  هاـگره  راذـگاو ،  تاهدـش  تسرد  زا  ارم  : 

ياعد هدومرف  رمأ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک   ( . . . . 84 ییامن (  هیده  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  اهنآ  هک  رازگب  زامن 
دشاب هک  نخس  زا  هنوگره  هب  اعد  زاوج  رب  هتـشذگ  لیالد  هنیرق  هب  تسین ،  مازلا  متح و  روطب  رمأ  نیا  میوگ :  ددرگ ؟  كرت  هدش  تسرد 
تیاور ياهاعد  يرترب  هک  دـشاب ،  هدـش  هتفرگ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  زا  هک  تسا  یئاـعد  نآ  و  تسا ،  نیرتهب  ناـیب  دارم  هکلب  ، 

تلئـسم و یگنوگچ  و  دنـسانشیم ،  ار  لاعتم  قلاـخ  تافـص  ناـنآ  هک  اریز  تسین ،  نآ  رد  ثحب  ياـج  درادـن و  یکـش  ناـشیا  زا  هدـش 
شندیـسر تباجا  هب  رتدّکؤم و  شریثأت  هتبلا  هدیـسر  ناشیا  زا  هچنآ  و  دننادیم ،  ار  لج  زع و  يادـخ  هاگرد  هب  یگدـنب  راهظا  تاجانم و 

 . تسا هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  دنتخومآ ،  سیدقت  حیبست و  ناشیا  زا  ناگتشرف ،  هک  تسا ،  رتدوز 

متفه

یبرع نابز  فرع و  لها  رظن  هب  نوچ  تسین ،  یفاک  ًارهاظ  هن ؟  ای  دـنکیم  تیافک  دـیآ  ناـبز  رب  هکنیا  نودـب  لد  زا  اـعد  ندـنارذگ  اـیآ 
 ( مالـسلا امهیلع  قداص  ای  رقاب  ماما (  زا  هرارز  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  دـییوگب :  رگا  دـنکیمن .  قدـص  نآ  رب  اـعد  ناونع 
 « ۀفیخ َو  ًاعُّرَضَت  َکِسْفَن  ِیف  َّکبر  ْرکذا  َو  هدومرف « :  لج  زع و  يادخ  و  دشاب ،  هدینش  ار  هچنآ  زج  دسیونیمن  هتـشرف  هدومرف :  هک  هدمآ 

یسک لج  زع و  يادخ  زج  درذگب  صخـش  لد  رد  هک  ار  رکِذ  نآ  باوث  سپ  نک .  دای  میب  عرـضت و  اب  لد  رد  ار  دوخ  يادخ  و  85 ؛ )  ) 
روـط نیمه  تسا ،  قـبطنم  نا  رب  رکِذ  ناوـنع  دراد و  شاداـپ  لد  رد  رکِذ  هک  ناـنچمه  نیارباـنب   ( . 86 نآ (  تمظع  تهج  هـب  دـنادیمن 

 ، تسا يربخیب  تلفغ و  لباقم  رکِذ  نوچ  و  تسا ،  رکذ  زا  ّصخأ  اعد  میوگ :  دـشابیم .  رکذ  ماسقأ  زا  یکی  هک  اریز  لد ، ] رد  [ي  اعد
رب ندنار  اب  زج  نیاربانب  تسا ،  یـشوماخ  توکـس و  لباقم  اعد  یلو  هدومن ،  دای  ار  یلاعت  يادخ  هک  دنکیم  قدص  لد  رد  هدـننک  دای  رب 

 . میداد هجوت  ثحب  ندرک  ناونع  زاغآ  رد  هکنانچ  دباییمن ،  قادصم  نابز 

متشه

ندیـشک زارد  زا  رتهب  نتـسشن  لاح  رد  و  تسا ،  نتـسشن  زا  رتهب  نداتـسیا  لاح  رد  اعد  دیوگ :  ءاطغلا  فشک  باتک  رد  ریبک  رفعج  خـیش 
 . دشابیم
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مهن

بلطم رد  هک  لیلد  نامه  هب  تسا ،  رتراوازـس  رتهب و  هدیدرگ  تیاور  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هچنآ  هب  اعد  هک :  دـش  هتفگ  رتشیپ 
نآ زا  تداـبع  تعاـط و  یگنوگچ  و  ملِع ،  نتفرگ  و  هدـش ،  رمأ  ناـشیا  زا  يوریپ  تاـیاور  تاـیآ و  رد  هچنآ  رب  هفاـضا  تشذـگ ،  مشش 
رگا ربـمغیپ )  يا  وگب (  87 ؛ )  ینوُِعبَّتاَف ( »  َهَّللا  َنوُّبَِحت  ُمْتنُک  ْنِا  ُْلق  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  دـننام  تسا ،  هدـیدرگ  هیـصوت  ناراوگرزب 
لاؤس رکذ  لهأ  زا  سپ  88 ؛ )  ِرْکِّذلا ( »  َلْهأ  اُولَئْـساَف  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  و  دینک .  يوریپ  نم  زا  سپ  دیرادیم  تسود  ار  دـنوادخ 
مکَیلإ ُهَّللا  َلَْزنأ  ْدَق  هنأش « : -  یلاعت  دنوادخ -  هدومرف  تهج  هب  تسا ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامه  رکِذ  هک  اریز  دینک . 

رب ار  دنوادخ  تایآ  هک  ار  يربمایپ  يرکِذ ؛ داتـسرف  امـش  يوس  هب  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  89 ؛ )  ِهَّللا ( »  ِتایآ  مُْکیَلَع  ُوْلتَی  ًـالوُسَر  ًارْکِذ *
نایب دوخ  ياج  رد  هک  يددعتم  تایاور  رد  هکنانچ  دنتـسه ،  رکذلا )  لهأ  ترـضح (  نآ  موصعم  نادناخ  نیاربانب  دنکیم .  توالت  امش 

هدـعو اهنآ  ندـناوخ  رب  هک  ییاهباوث  و  ناماما ،  زا  هدـش  تیاور  ياهاعد  ندـناوخ  هب  رمأ  رب  هفاضا  هدـش و  ریـسفت  نانآ  هب  تسا  هدـیدرگ 
دنسانشزاب ار  اهاعد  نآ  نینمؤم  ات  دناهدرک  لقن  دای و  مادک  ره  ار  یئاهاعد  هکنیا  هفاضا  هب  و  دناهدش ،  طبـض  اعد  ياهباتک  رد  هدیدرگ و 

اهنیا زا  دـشابیم .  رگید  ياهاعد  رب  ناشیا  زا  هدراو  ياهاعد  يرترب  هب  ندرک  نیقی  بجوم  هک  يرگید  دـهاوش  و  دـننک ،  لمع  ار  اـهنآ  و 
هجیتن تسا .  نانخس  ِگرزب  ناگرزب ؛ نخس  دناهتفگ :  يزور  نیمه  زا  و  دراد ،  یگتـسب  نآ  هدنیوگ  تفارـش  هب  نخـس  تفارـش  هتـشذگ 
یکش چیه  دنک  تسرد  شدوخ  نابز  هقیلس و  اب  صخـش  هک  یئاعد  رب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدراو  ياهاعد  باختنا  ندوب  مَّدقم  هکنیا 

ار اهنآ  دیاب  راچان  هب  هک  تسا  بلطم  نیا  فالخ  مهوم  اهنآ  رهاظ  هک  هدش  دراو  ثیدح  ود  یلو  دباییمن ،  هار  نآ  هب  ياههبـش  درادـن و 
ماما ترـضح  هب  دیوگ :  هک  تسا  هرارُز  زا  لوا :  ثیدح  تسا .  هدروآ  لئاسو  باتک  رد  یلماع  ثِّدحم  ار  ثیدح  ود  نیا  دومن ،  هیجوت 

ثیدح  ( . 90 دوش (  يراج  تنابز  رب  هک  تسا  نامه  اعد  نیرتهب  دومرف :  دـیزومایب .  نم  هب  یئاعد  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص 
بانج نآ  زا  یصخش  هک :  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  تسا  يراصنا  داّمح  نب  هَّللادبع  باتک  زا  مود : 

 : میوگیم  ( . 91 دوش (  يراج  تنابز  رب  هک  تسا  نامه  اعد  نیرتهب  دومرف :  ترـضح  نآ  دنک ،  میلعت  وا  هب  یئاعد  هک  درک  تساوخرد 
ود نیا  زا  کـی  ره  لاـح  ره  هب  و  دـشاب ،  هدرک  لـقن  ار  وا  تساوخرد  يوار ،  هدوـب و  هرارُز  زین  هدـننک  تساوـخرد  هک  دوریم  لاـمتحإ 

رـشن ناشیا و  ثیداحا  تیاور  ناماما و  لیاضف  دای  دوش :  يراج  نابز  رب  هچنآ  زا  روظنم  هکنیا  مکی :  هجو  دنلمتحم :  ار  یهوجو  ثیدـح 
هب دنتـسه ،  اعد  زا  رتهب  روما  نیا  هک  دـشاب ،  هدوب  نافلاخم  هیلع  ندروآ  لیلد  ناشنانمـشد و  اب  ندرک  ثحب  نانآ و  زا  تعیرـش  ماـکحا  و 
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يوریپ  هب  مدرم  توعد  و  نیقی ،  ياههناشن  ندرب  الاب  نید و  راثآ  نتـشادهگن  زا  تسا  اهنآ  رد  هک  يراثآ  تهج 
نب ۀـیواعم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  دـهاش  و  دـسریم .  رـشب  دارفا  مومع  هب  اهنیا  عفاـنم  هک  ملـسو ،  هلآو  هیلع 
نایم رد  ار  نآ  هک  تسا  امـش  ثیدح  هدـننک  تیاور  يدرم  متفگ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  رامع 

يدباع هک  اسب  و  دیامنیم ،  دنمورین  ار  نآ  امش  نایعیش  ياهلد  صوصخ ] هب   ] مدرم و مومع  ياهلد  رد  و  دزاسیم ،  رـشتنم  شخپ و  مدرم 
ياهلد نآ  هب  هک  تسا  ام  ثیدح  هدننک  تیاور  هکنآ  دومرف :  دـنرتهب ؟  کیمادـک  درادـن ،  ار  ندرک  تیاور  نیا  هک  دـشاب  ناتنایعیـش  زا 

يو هتشاد ،  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  فراعم  رـشن  جیورت و  یگتـسیاش  هرارز  نوچ  و  تسا .  رتهب  دباع  رازه  زا  دهدیم  تّوق  ار  نامنایعیش 
يوُغل ینعم  هب  اعد  هکنیا :  مالک  ناج  تسا .  رتهب  دومن  تساوخرد  هچنآ  زا  لمع  نیا  هک  هتـشاد  نایب  وا  يارب  هدومرف و  رما  راک  نیا  هب  ار 
توعد يارب  ادخ  قلخ  ندناوخ  ارف   - 2 وا .  لالج  تّزع و  هاگرد  زا  تساوخرد  روظنم  هب  یلاعت  يادخ  ندناوخ   - 1 تسا :  هنوگ  ود  رب 

دومن شهاوخ  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  لَّوا  عون  يوار  نوچ  و  دشابیم ،  عون  ود  رب  اعد  نیاربانب  لج ،  زع و  يادخ  يوس  هب  نانآ  تیاده  و 
 ، تسا رتهب  مود  هنوگ  تشاد  نایب  وا  يارب  و  درک ،  بیغرت  عون  نیا  رب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  دوب ،  مّود  عون  ناگتسیاش  زا  هکنآ  لاح  و  ، 

ناماما نانخـس  اب  هتفرگ  سنُأ  صخـش  يارب  هک  تسا  یفیطل  هجو  نیا  و  دوش .  يراج  تنابز  رب  هک  تسا  ناـمه  اـعد  نیرتهب  دومرف :  هک 
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دـشاب دوهعم  لوادتم  ینعم  نامه  اعد  زا  دوصقم  هکنیا  مود :  هجو  ددرگیم .  راکـشآ  ناشیا  تانایب  رد  هدننک  تسرامم  مالـسلا و  مهیلع 
نامه دمآ  تنهذ  هب  هدش  دراو  ياهاعد  زا  هچنآ  تسا  رتهب  دوش :  نینچ  ترضح  هلمج  نآ  ینعم  و  هدیـسر ،  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک 

هجو دـشابیم .  لج  زع و  يادـخ  تسد  هب  شمامز  و  دریگیم ،  تروص  یبلق  یتلاح  ببـس  هب  رمأ  نیا  هک  اریز  ینک ،  يراج  ناـبز  رب  ار 
نیا نودب  ياعد  زا  هک  ددرگ ،  ماجنا  بلق  روضح  عوضخ و  اب  هک  دشاب  یئاعد  نآ  دوش  يراج  نابز  رب  هک  یئاعد  زا  روظنم  هکنیا  موس : 

روضح مهم  هک  تسا  نیا  هب  نداد  هجوت  هلمج  نآ  زا  فده  نیاربانب  دشاب .  هدیسر  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هک  دنچ  ره  تسا ،  رتهب  لاح 
هچنآ زا  نابز  رب  یئاعد  ندش  يراج  نوچ  و  تسا ،  نیمه  اعد  زا  یلـصا  دوصقم  و  دشابیم ،  لاعتم  يادـخ  هاگرد  هب  لماک  هجوت  بلق و 
روضح نیب  اعد و  نیب  تبـسن  هکنیا  لصاح  درک ،  ناونع  نایب و  روط  نیا  ار  بلطم  مالـسلا  هیلع  ماـما  دریگیم ،  همـشچرس  تسه  لد  رد 

ندش عمج  نامه  بولطم  و  دنتسه ،  ادج  مه  زا  یهاگ  دنوش و  عمج  مه  اب  اسب  هک  تسا ،  هجو  نم  مومع  قطنم ] ملع  حالطصا  رد   ] بلق
نیا و  تسا .  هدـشن  تیاور  ناشیا  زا  هک  یئاعد  رد  هاوخ  دـشاب و  نیموصعم  زا  هدـش  تیاور  ياـعد  رد  هاوخ  تسا ،  بلق  روضح  اـب  اـعد 

ره هب  بلق ،  روضح  عوضخ و  اب  مأوت  ياعد  ندوب  نیرتهب  رب  دنکیم  تلالد  هکلب  تسا ،  رتهب  هدشن  تیاور  ياعد  هکنیا  رب  درادـن  تلالد 
 ( . 92 دشاب (  هک  یظفل 

مهد

یفیقوت اـهتدابع -  ریاـس  نوـچمه  هک -  اریز  تسا ،  بجاو  هدـیدرگ  لـقن  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  زا  هک  یئاـهاعد  رد  بیترت  تیاـعر 
ناشیا زا  دورو  دـصق  هب  نانآ  زا  هدیـسر  بیترت  اب  تفلاخم  نیارباـنب  دراد ، ] یگتـسب  ناـشیا  زا  ندـش  تیاور  یگنوگچ  هب  و   ، ] دـشابیم
لوصا ملع  رد  لصأ (  لیلد  هب  درادـن ،  یعنام  اعد  قلطم  دـصقم  هب  اهاعد  نآ  ياـهزارف  زا  یخرب  ندـناوخ  یلو  تسا ،  تعدـب  دـیدرتیب 

 ( دشابن مارح  هک  تسا  نآ  لصا  میباین  شتمرح  رب  یلیلد  نوچ  هن ؟  ای  تسا  مارح  هک  مینک  کش  يزیچ  رد  هاگره  هک  تسا  نینچ  هدعاق 
 . تسین هدیشوپ  هکنانچ  ندرک  اعد  هب  رما  تامومع  لیلد  هب  و  . 

مهدزای

موصعم زا  زین  یتداـیز  نآ  هکنیا  دـصق  هب  هدـش -  تیاور  ياـهاعد  رد  يزیچ  ِندوزفا  هک :  تشگ  رهاـظ  مه  هتکن  نیا  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
قلطم دـصق  هب  يزیچ  ندرک  دایز  اّما  تسا .  نآ ] رد  تسین  نید  زا  هک  يزیچ  ندرک  لخاد  ینعی :   ] عیرـشت نوچ  تسین ،  زیاـج  هدیـسر - 
نیمه هب  و  تسا ،  بوخ  وکین و  لاح  ره  رد  دنوادخ  رکذ  هک  هدمآ  تیاور  دـنچ  رد  هچنآ  تهج  هب  ندوب  زیاج   - 1 دراد :  هجو  ود  رکِذ 

دنـس هب  یفاک  لوصا  رد  هچنآ  تهج  هب  ندوب ،  عونمم   - 2 تسا .  رتلهـس  رمأ  هک  اعد  رد  دناهتـسناد  زیاج  زین  زامن  رد  ار  راک  نیا  تهج 
ْرُکذا َو  زا « ] دوصقم   : ] دومرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدـمآ  لـماک  نب  ءـالع  زا  حیحـص  نوچمه  ربتعم 

 . دنلب زاوآ  نودب  نک و  دای  میب  عرضت و  اب  لد  رد  ار  تراگدرورپ  و  93 ؛ )  لْوَقلا ( »  نم  ِرْهَجلا  َنُود  َو  ًۀفیخ  َو  ًاعُّرَضَت  َکِسْفَن  یف  َکَّبَر 
چیه ٌریِدَق ؛ ٍءیـش  ِّلُک  یَلَع  َوُه  َو  ِییُحی  َو  ُتیمی  َو  ُتیُمی  َو  ییُحی  ُدْـمَحلا  َُهل  َو  ُْکلُملا  َُهل  َُهل ،  َکیرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلإ  َهلِإ  َال  ماش :  ماگنه 

و دناریمیم ،  دـنکیم و  هدـنز  تسا ،  ار  وا  دـمح  و  تسا ،  وا  هب  صوصخم  کُلم  درادـن ،  یکیرـش  تسین ،  دـنوادخ  زج  یّقح  يدوبعم 
 ، تسا وا  تسد  رد  ریخ  ْریَْخلا ؛ ِهِدَِیب  متفگ :  اعد ] رارکت  نمـض   : ] دیوگ يوار  تسا .  اناوت  يزیچ  ره  رب  وا  و  دنکیم ،  هدنز  دـَناریمیم و 

هاـنپ و  میلعلا ؛ عیمـسلا  هَّللاـب  ذوعا  َو  هبترم  هد  وگب ،  میوگیم  وـت  هب  هک  روـطنیمه  یلو  تسا  وا  تسد  رد  ریخ  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  ماـما 
ندادن لیصفت  هک  وگب .  راب  هد  دیامنیم  بورغ  هک  یماگنه  زین  و  دنکیم ،  عولط  دیشروخ  هک  یماگنه  اناد .  ياونـش  دنوادخ  هب  مربیم 

روبزم ُهَّللا » . . .  اَّلإ  َهلِإ  َال  لیلهت = «  رد  تیاور  دـنچ  رد  ْریَْخلا »  ِهِدَِـیب  هملک «  هکنیا  هظحالم  اـب  هژیو  هب  ثیدـح  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 
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ناشیا زا  هک  يراکذأ  اهاعد و  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  يوریپ  موزل  رب  دراد  تلـالد  هدـیدرگ ؛ تیاور  هدـش  داـی  باـتک  رد  هک  هدـمآ 
میهن ماگ  نانآ  یپ  رد  مینک و  لاؤس  ناشیا  زا  میاهدش  رمأ  هک  دنتسه  رکِذ  لهأ  نانآ  هک  اریز  اهنآ ،  رد  ندرک  دایز  مک و  نودب  هدیـسر ، 
تلالد بلطم  نیا  رب  زین  و  رکِذ .  قلطم  دـصق  هب  ای  دـیوگب  دورو  دـصق  هب  ار  هملک  نیا  هکنیا  نیب  تشاذـگن  یتوافت  مالـسلا  هیلع  ماما  و  ، 
يدوز هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تفگ :  هک  هدمآ  تیاور  نانـس  نب  هَّللادبع  زا  نیدـلا  لامک  باتک  رد  هچنآ  دـنکیم 

ههبـش نآ  زا  دنام و  دیهاوخ  رهاظ -  رد  ینعی  ییامنهار -  ماما  نودب  و  یمَلَع )  نودـب  هناشن (  نودـب  هک  دیـسر  دـهاوخ  امـش  هب  ياههبش 
اَی ُنمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَی  دیوگیم :  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  قیرغ  ياعد  دیسرپ :  يوار  دناوخب .  ار  قیرغ  ياعد  هک  یسک  رگم  دباییمن  تاجن 
 . زاس رادـیاپ  تنید  رب  ارم  ِلد  اهلد  هدـننک  نوگرگد  يا  نابرهم  يا  هدنـشخب  يا  ادـخ  يا  َِکنیِد ؛ یلَع  ِیبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  اَی  ُمیحَر 

هدـننک نوگرگد  لج  ّزع و  يادـخ  دومرف :  َِکنیِد .  یلَع  ِیبلَق  ْتِّبَث  راْصبَْالا  َو  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  اَی  ُهَّللا  اَـی  متفگ :  نم  سپ 
دنس هب  لاصخ  زا  لئاسو  رد  و   ( . 94 َِکنیِد (  یلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  اَی  وگب :  میوگیم  نم  هک  روط  نآ  یلو  تسا  اههدید  اهلد و 

ِدْمَِحب حِّبَـس  َو  لج « :  ّزع و  يادـخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدـمآ  لـضفلا  نب  لیعامـسا  زا  دوخ 
مدیـسرپ نک .  شیاتـس  حیبست و  نآ  بورغ  زا  شیپ  باتفآ و  عولط  زا  شیپ  ار  تراگدرورپ  و  اَِهبوُرُغ ؛ »  َْلبَق  َو  ِسمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر 

َال ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلإ  َهلِإ  َال  دیوگب « :  نآ  بورغ  زا  شیپ  هبترم  هد  دیشروخ و  عولط  زا  شیپ  هبترم  هد  هک  تسا  ضرف  ناملـسم  ره  رب  دومرف :  ، 
هَّللا زج  یّقح  دوبعم  چیه  ٌریِدَـق ؛ »  ٍءیـش  ِّلُک  یَلَع  َوُه  َو  ْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتومَی  َال  ُّیَح  َوُه  َو  ُتیُمی  َو  ییُحی  ُدْـمَحلا  َُهل  َو  ُْکلُملا  َُهل  َُهل  َکیرَش 

تـسا وا  و  دـناریمیم ،  دـنکیم و  هدـنز  دراد  صاصتخا  وا  هب  شیاتـس  تسا و  ار  وا  کُلم  درادـن ،  یکیرـش  هک  ياهناگی  تسا  وا  تسین 
ُهَّللا اَّلإ  َهلِإ  َال  متفگ « :  نم  سپ  دیوگ :  يوار  تسا .  اناوت  يزیچ  ره  رب  وا  تسا و  وا  تردق )  تسد (  رد  ریخ  دُرم ،  دهاوخن  هک  ياهدـنز 

دنکیم و هدـنز  دـنوادخ  هک  تسین  کش  ینالف  دومرف :  ِییُحی . »  َو  ُتیُمی  َو  ُتیُمی  َو  ییُحی  ُدْـمَحلا  َُهل  َو  ُْکلُملا  َُهل  َُهل  َکیرَـش  َال  ُهَدْـحَو 
نینچ ار  هجو  ود  نیا  نیب  ناوـتیم  میوـگیم :   ( . 95 وگب (  وت  میوگیم  نم  هک  روطنامه  یلو  دنکیم ،  هدنز  دـناریمیم و  دـناریمیم و 

لصاح اهنآ  زا  رظن  دروم  هجیتن  ریثأت و  یلو  یّبط ،  تابیکرت  اهوراد و  دننام :  تسه ،  یّـصاخ  رثأ  يرکِذ  اعد و  ره  يارب  هک :  دومن  عمج 
اـهاعد و دـنراد ،  يریثأـت  زین  بیترت  نآ  نودـب  هک  دـنچ  ره  دـشاب ،  هدـش  هتفرگ  قذاـح  بیبط  زا  هک  یبیکرت  بیترت و  اـب  رگم  دوشیمن 

مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  ینّیعم  یگنوگچ  تیاعر  اب  رگم  ددرگیمن  لصاح  اهنآ  زا  صاـخ  رثأ  هک  دنتـسه  روطنیا  مه  اـهرکِذ 
یلو تسا  اههدید  اهلد و  هدننک  نوگرگد  دنوادخ  هتبلا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  يور  نیمه  زا  و  دنمدرم ،  ِناج  نابیبط  هک  هدمآ  تیاور 

رد ندوزفا  ِزاوج  ِلیالد  اب  و  دـشابیم ،   ( 96 يداـشرإ (  وگب )  نم  هتفگ  دـننام  هکنیا  هب  رما (  نیارباـنب  وگب .  میوگیم  نم  هک  يروـطنیا 
لیالد رد  هکناـنچ  مییاـمن -  لـمح  ار  نآ  اـعد  هوحن  نیرتهب  رب  هکنیا  اـی  و  دـینک . )  تقد  درادـن ( .  یتاـفانم  رکِذ  ِقلطم  دـصق  هب  اـهاعد 

 . مینادب يولوم  ار  رمأ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  هدش -  نایب  تاّبحتسم 

مهدزاود

ًارهاظ هن ؟  ای  دراد  تافانم  بولطم  ریثأت  اب  راک  نیا  ایآ  و  زاوج .  ِلـصأ  مکح  هب  تسا ،  زیاـج  هدـش  تیاور  ياـهاعد  نیب  رد  نتفگ  نخس 
هک يرماوأ  نوچ  دنک ،  عورش  لّوأ  زا  ار  اعد  هنرگ  و  درادن ،  يررض  تشادن  تافانم  اعد  هب  ندوب  لوغشم  اب  ًافرُع  هک  دوب  يرادقم  هب  رگا 

فراعتم و رب  نیاربانب  تسین ،  اهنآ  ياـنثأ  رد  نتفگن  نخـس  توکـس و  هب  دَّیقم  هدـیدرگ  تیاور  نیموصعم  زا  هدیـسر  ياـهاعد  دروم  رد 
هچنآ تسا  هتسیاش  سپ  دراد ،  تافانم  لمع  ِلامک  اب  اعد  يانثا  رد  نتفگ  نخس  هک  تسین  يدیدرت  لاح  نیع  رد  دوشیم ،  لمح  لومعم 

نیا هب  يافو  دیوگن ،  نخـس  اعد  يانثأ  رد  هک  دنک  رذـن  رگا  هک  دـش  نشور  اجنیا  زا  و  ددرگ .  تیاعر  لاح  ره  رد  تسا  لامک  ياضتقم 
 . تسین هدیشوپ  هکنانچ  دراد ،  ناحجر  اعد  يانثا  نتفگن  نخس  نوچ  تسا ،  بجاو  رذن 
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مهدزیس

ناتلامعا و  97 ؛ )  ْمَُکلامْعأ ( »  اُولِطُبت  َال  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هک  دینک  لاکـشإ  رگا  و  لصأ .  مکح  هب  تسا ،  زیاج  اعد  ندرک  عطق 
نتخاس لـطاب  زا  یهن  دارم  هک  دراد  لاـمتحإ  مییوگ :  باوج  رد  تسین .  زیاـج  اـعد  ندومن  عطق  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  دـینکم .  لـطاب  ار 

دوخ بجُع و  دـننام  دـنزب ،  رـس  وا  زا  دـشاب  نآ  داسف  هیام  هک  يزیچ  شراک  ندـناسر  نایاپ  زا  سپ  صخـش  هکنیا  هب  دـشاب ،  مامت  لـمع 
اُولِْطُبت َال  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دربیم ،  نیب  زا  ار  تدابع  هک  يروما  ریاس  و  كرِـش ،  و  ندرک ،  تیذأ  و  يدنـسپ ، 
َنیذَّلا یلإ  َو  َکَیلإ  َیحوُأ  ْدََقل  َو  دـیزاسم « .  هابت  ندرک  ّتیذأ  نداهن و  ّتنم  اب  ار  دوخ  ياههقدـص  98 ؛ )  يَذَألا ( »  َو  ِّنَملاب  ْمُِکتاَقَدَـص 
يزرو كرـش  رگا  هک  دـش  یحو  وت  زا  شیپ  ناربـمغیپ )  وـت و (  هب  هک  یتـسار  هب  و  99 ؛ )  َُکلَمَع ( »  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشأ  ِْنَئل  َکـِْلبَق  ْنِم 

 : دـنیوگ هکنیا  باب  زا  دـش ،  لطاب  هنوگ  هب  لمع  داجیا  زا  ندرک  یهن  روظنم  هک  دوریم  لاـمتحإ  و  تشگ .  دـهاوخ  هاـبت  وحم و  تلمع 
ار نآ  ینعی  مدرک ،  خارف  ار  هناخ  و  مداد ،  رارق  هتـسشن  ار  وا  ینعی  مدـیناشن ،  ار  وا  و  زاسب ،  گنت  لّوا  زا  ینعی  نک ،  گنت  ار  هاـچ  هناـهد 

ملع ياههناوتـسا  زا  یکی  هکنانچ  ًارهاـظ -  و  دـینکم .  عطق  ار  دوخ  لاـمعأ  دـشاب :  نینچ  دوصقم  هک  تسا  لـمتحم  و  مدومن .  اـنب  عیـسو 
و ددرگیم ،  طقاس  زین  لالدتـسإ  دینادب ،  يواسم  ار  تالامتحا  دـیریذپن و  هک  ضرف  رب  و  دـشاب ،  دارم  لّوا  لامتحا  نامه  هدـش -  روآدای 

 ( . دینک تقد  تسا (  زیاج  اعد  ندرک  عطق  هجیتن  رد  هک  دنامیم  ملاس  ضراعم  زا  یلّوأ  ِلصأ 

مهدراهچ

يارب هک  یسلاجم  رد  هژیو  هب  ددرگ ،  دنلب  ادص  مالسلا  هیلع  نامز  مامإ  ایـصوألا  متاخ  ترـضح  ِجَرَف  لیجعت  يارب  اعد  رد  تسا  بحتـسم 
ْنَم َو  هک « :  تسا  وا  نید  رهاظم  اههناشن و  نامه  دنوادخ  رئاعش  و  تسا ،  دنوادخ  رئاعش  میظعت  زا  یعون  هک  اریز  دشاب ،  هدش  مهارف  اعد 

 . تسا اهلد  ياوقت  زا  نآ  هک  انامه  دنک  میظعت  ار  دنوادخ  رئاعـش  هک  سک  نآ  ره  و  100 ؛ )  ِبولُقلا ( »  يَْوقَت  ْنِم  اَهَّنإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَش  ْمِّظَُعی 
يادـص اب  مرورـس  يا  يارب و  یک  ات  یَتَم ؛ »  یلإ  َو  َيالوم  ای  َکیفُرَأْجأ  یَتَم  یلإ  هبدـن « :  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  تهج  هب  و 

عُّرـضت و درک و  دـنلب  اعد  هب  ار  شیادـص  ًارؤُج :  ًارأَج و  عَنَم  نزو  رب  َرأَج  هدـمآ :  سوماق  رد  میامن .  يراز  هثاغتـسإ و   [ منک و اعد   ] دـنلب
 . دینکیم دـنلب  اعد  هب  ار  دوخ  يادـص  101 ؛ )  َنوُرأَْجت ( »  ِهَیلإَف  یلاـعت « :  يادـخ  هدومرف  دـیوگ :  نیرحبلا  عمجم  رد  و  دومن .  هثاغتـسإ 

نیا زا  و  دنیامن ،  دنلب  يراز  هبانا و  هب  ار  دوخ  يادص  دننک و  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  هاگره  ًارؤج ؛ »  ِهَّللا  یلإ  ُمْوَقلا  َرأَج  دوشیم « :  هتفگ 
دـنلب و يادـص  اب  هک  مرگنیم  یـسوم  هب  ییوگ  ۀـیبلتلاب ؛ »  ِهِّبَر  یلإ  ٌرؤُج  هل  مالـسلا  هیلع  یَـسوم  یلإ  ُرُْظنأ  ّینأَـک  ثیدـح « :  تسا  هنوگ 

 . تسا ادص  ندرک  دنلب  هثاغتسإ و  رؤج  زا  روظنم  هک  دیوگیم .  کیبل  شراگدرورپ  هاگرد  هب  هثاغتسا 

مهدزناپ

هیلع قداص  ماما  هَّللادبعیبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هک  یتیاور  تهج  هب  دـشاب ،  عامتجا  لاح  رد  ندرک  اعد  هک  تسا  بحتـسم 
دننک اعد  يرمأ  هرابرد  لج  زع و  يادـخ  هاگرد  هب  سپ  دـنوش  عمج  مه  اب  هک  دنتـسین  يرفن  لهچ  هورگ  چـیه  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا 

باجتسم ناشیاعد  دنناوخب  راب  هد  ار  لج  زع و  دنوادخ  رفن  راهچ  سپ  دنشابن  نت  لهچ  رگا  و  ددرگیم ،  باجتـسم  ناشیاعد  هکنیا  رگم 
تباجإ هب  ار  شیاعد  راّبج  زیزع  يادـخ  دـناوخب  ار  دـنوادخ  راب  لهچ  صخـش  کـی  هاـگره  سپ  دنـشابن  مه  رفن  راـهچ  رگا  و  دوشیم ، 

ار وا  ياهعقاو  هاگره  هک  دوب  نینچ  مردـپ  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 102 دناسریم ( 
 ( . 103 دنتفگیم (  نیمآ  اهنآ  دومنیم و  اعد  سپس  درکیم  عمج  ار  ناکدوک  نانز و  تخاسیم  نیگهودنا 
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مهدزناش

رد هک  یتایاور  مومع  لیلد  هب  دـنک ،  هیدـه  ناگدرم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  باوث  هک  تسا  بحتـسم -  هکلب  زیاـج - 
ریاس دـننام  دـیامن ،  تباـین  ناـنآ  زا  اـعد  نیا  رد  هک  تسا  بحتـسم  هکلب  زیاـج  هکناـنچمه  هدیـسر ،  تاومأ  يارب  نداتـسرف  هیدـه  دروم 

رتدوز همـسا -  ّزع  دنوادخ -  زا  و  دنک ،  اعد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  شیالوم  ِّقح  رد  نمؤم  هک  تروص  نیا  هب  بحتـسم ،  ياهراک 
روطب و  تانمؤم .  نینمؤم و  تاومأ  هکلب  شلاومأ  ریاس  ای  شردام  ردپ و  زا  تباین  دصق  هب  دهاوخب ،  ار  ترضح  نآ  روهظ  جَرَف و  ندیسر 

 : دـیوگ شباـتک  رد  هک  هدـمآ  ناـمثع  نب  داّـمح  زا  لـئاسو  رد  هلمج :  زا  دراد ،  تلـالد  بلطم  نیا  رب  تـیاور  دـنچ  صوـصخ  موـمع و 
وا هب  ار  نآ  رجأ  ربارب  ود  دنوادخ  دـهد  ماجنا  ياهدرم  فرط ]  ] زا ار  یلمع  نینمؤم  زا  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 

هیلع قداص  ماـما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدـمآ  دـیزی  نب  رمع  زا  و   ( . 104 ددرگیم (  مِّعنتم  لـمع  نآ  هب  مـه  هدرم  دـهدیم و 
نآ هب  ّتیم  و  دـهد ،  ربارب  ود  ار  شـشاداپ  دـنوادخ  دروآ  ياجب  ياهدرم  زا  تباین ] هب   ] ار یکین  راک  نینمؤم  زا  مادـک  ره  دومرف :  مالـسلا 

جح و هقدـص و  هزور و  زامن و  انامه  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامثع  نب  داّمح  زا  و   ( . 105 ددرگ (  دنمهرهب  لمع 
 : دوشیم هتفگ  وا  هب  دـنهدیم و  هعـسوت  وا  رب  سپ  تسا  راشف  رد  یتّیم  اسب  هک  اجنآ  اـت  دـناسریم ،  دوس  ار  هدرم  یکین  راـک  ره  هرمع و 

نادرگاش باحـصأ و  زا  یکی  هک  ملاس -  نب  ماـشه  زا  و   ( . 106 تسا (  ینالف  تینید  ردارب  لمع  ینالف و  تدـنزرف  لـمع  يازإ  رد  نیا 
هقدـص و اعد و  ایآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا -  هیلع  ماما  وا -  هب  دـیوگ :  هک  تسا  تیاور  هدوب -  مالـسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداـص و  ماـما 

سپس يرآ .  دومرف :  دتسرفیم ؟  ار  نآ  شیارب  یسک  هچ  هک  دنادیم  ایآ  و  متفگ :  يرآ .  دومرف :  دسریم ؟  هدرم  هب  اهنیا  دننام  هزور و 
زا نیزَر  نب  ءالع  زا  و   ( . 107 ددرگ (  عقاو  اضر  دروم  لمع ] نیا  تکرب  هب   ] تسا و مشخ  دروم  وا  هک  دـشاب  اـسب  هک  يروط  هب  دومرف : 
 ) دوش اضق  ریخ  ياهراک  و  ندرک ،  دازآ  هدرب  و  هزور ،  و  جـح ،  هدرم  يوس ] زا  تسا  مزـال   : ] دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

اـضق شکین  راک  و  ندرک ،  دازآ  هدرب  و  جـح ،  و  هزور ،  هدرم  فرط  زا  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  یطنزب  زا  و   ( . 108
تحـص هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  راتفگ  زا  هدش و  عامجإ  نآ  رب  هک  يروما  هلمج  زا  دیوگ :  هک  هدـمآ  رخافلا  ّفلؤم  زا  و   ( . 109 دوش ( 
ندروآ زا  راصتخإ  تیاعر  تهج  هب  هک  يرگید  رابخأ  و  ددرگ .  اـضق  دـیاب ]  ] شکین ياـهراک  ماـمت  هدرم  يوس  زا  هکنیا :  تسا  هدیـسر 

ِعیمج نع  مالـسلا  هیلع  ِنامَّزلا  َبحاَص  َيالوَم  غَِّلب  َّمُهَّللا  هک « :  هدش  دراو  اعد  رد  هچنآ  تسا  نآ  رب  دـهاش  زین  و  میدرک .  يراددوخ  اهنآ 
تانمؤم نینمؤم و  همه  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  میالوم  هب  ایادـخ  راب  اَِهبراَغَم ؛ »  َو  ِضْرألا  ِقِراَشَم  یف  ِتانمؤملا  َو  َنینمؤُملا 

 . . . . يامرف غالبإ   [ اهدورد  ] نیمز ياهرتخاب  اهرواخ و  رسارس  رد 

مهدفه

نیا رب  لیلد  و  نادنواشیوخ ،  نیدلاو و  يوس  زا  هژیو  هب  دوش ،  تباین  زین  ناگدنز  زا  كرابم  لمع  نیا  رد  تسا  بحتـسم -  هکلب  زیاج - 
میهاربإوـبا ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدـمآ  هزمحیبا  نب  یلع  زا  لـئاسو  رد  هلمج :  زا  دـشابیم  حـیولت  اـی  حیرـصت  روـطب  تیاور  نیدـنچ 

؟  مهد ماجنا  مناتـسود  ناشیوخ و  زا  ناگدرم  ناگدنز و  فرط  زا  هقدص  زامن و  جح و  مدرک :  ضرع  مالـسلا ] امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ]
نب دیس   ( . 110 تشاد (  یهاوخ  يرجأ  وا  هب  تبسن  یکین  نیا  رطاخ  هب  رازگب و  زامن  زادرپب و  هقدص   [ صخـش فرط   ] زا يرآ ،  دومرف : 

ناگدنز زا  تباین  هک  يدراوم  رب  ار  قوف  ثیدح  دیاب  هتفگ :  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  هدش -  تیاکح  وا  زا  هکنانچ  هرس -  سدق  سوواط 
درادیم زاب  هچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تفگ :  هک  هدـمآ  ناورم  نب  دـمحم  زا  و  درک .  لـمح  تسا  حیحـص  اـهنآ  رد 

هقدص درازگب و  زامن  نانآ  يوس  زا  دنک ؟  یکین  ناشگرم  زا  سپ  ندوب و  هدنز  لاح  رد  دوخ  نیدـلاو  هب  تبـسن  هک  ار  امـش  زا  یـصخش 
سپ تسه ،  باوث  نآ  دننامه  زین  شدوخ  يارب  و  دوب ،  دهاوخ  نانآ  يارب  دهد  ماجنا  هچنآ  سپ  درادب ،  هزور  درآ و  ياجب  جح  دـهد و 
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هدنز صخش  فرط  زا  زامن  دیوگ :  لئاسو  فلؤم   ( . 111 دوزفا (  دهاوخ  وا  رب  يرایسب  ریخ  شاهلـص  یکین و  تهج  هب  لج  زع و  يادخ 
ربخ دـمآ  دـهاوخ  هچنآ  زا  شروظنم  ًارهاظ  میوگیم :   ( . 112 دـمآ (  دـهاوخ  هچنآ  لیلد  هب  دراد ،  صاصتخإ  ترایز  فاوط و  زاـمن  هب 

اهیکین و زا  ار  شلامعا  دهاوخیم  یصخش  متشون :  ار  هلئسم  نیا  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  بدنج  نب  هَّللادبع 
ياهراک زا  ییاهنت  هب  هکنیا  ای  شنیدـلاو ،  يارب  ار  موس  ود  شدوخ و  يارب  ار  اهنآ  مّوس  کی  دـهد ،  رارق  شخب  هس  رب  ریخ  راـک  زاـمن و 

نآ سپ  دراد ؟ ] یمکح  هچ   ] دـشاب هدرم  يرگید  هدـنز و  ود  نآ  زا  یکی  رگا  و  دـهد ،  صاـصتخإ  ناـنآ  يارب  ار  يزیچ  دوـخ  یبحتـسم 
ًالعف و   ( . 113 هلـص (  یکین و  رگم  تسین  اور  هدـنز  اّما  و  تسا ،  زیاج  بوخ و  هدرم  فرط  زا  اّما  تشون :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

 ، دراد يرگید  ياج  نآ  هرابرد  قیقحت  هک  مینک ،  نایب  ار  یبحتـسم  ياهزامن  رد  ناگدنز  زا  تباین  مدع  زاوج و  هک  تسین  نیا  نامروظنم 
نامزلا و بحاص  نامیالوم  يارب  ندرک  اعد  رد  نینمؤم  ناگدرم  ناگدنز و  زا  تباین  نتـشاد  حیجرت  هک  تسا  نآ  اجنیا  رد  ام  فده  هکلب 

ّقح رد  اـعد  هک  اریز  دراد ،  تلـالد  بلطم  نـیا  رب  هدـش  داـی  ثیدـح  و  مییاـمن ،  ناـیب  ار  مالـسلا  هـیلع  باـنج  نآ  روـهظ  جَرَف و  لـیجعت 
نیمه و  تسا ،  بوخ  هلـص  یکین و  رد  هدنز -  صخـش  زا  دـنچ  ره  یکین -  ماسقأ  نیرترب  زا  وگتفگ  چـیه  نودـب  مالـسلا  هیلع  نامیالوم 

دای ًارهاظ  و  تسا .  هدیدنـسپ  بوخ و  هدرم  ای  دنـشاب  هدـنز  نیدـلاو  هب  تبـسن  یکین  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  ناورم  نب  دـمحم  ربخ  روط 
غَِّلب َّمُهَّللا  دـهع « :  ياعد  ياهزارف  نیا  همیمـض  هب  میدرک  دای  هچنآ  هب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا .  لاثم  باـب  زا  جـح  هقدـص و  زاـمن و  ندرک 

َو مهتّیَم  َو  مهِّیَح  اِهلَبَج  َو  اِهلْهَـس  َو  اهرَحب  َو  اهَِّرب  َو  اهبراَغَم  َو  ِضرألا  قراَشَم  یف  ِتانمؤُملا  َو  نینمؤُملا  ِعیمَج  ْنَع  نامَّزلا  بحاـص  َيـالوم 
نانز نادرم و  مامت  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  میالوم  هب  ادنوادخ  ِتایحَّتلا ؛ » . . .  َو  ِتاولـصلا  َنِم  یّنَع  َو  يْدلُو  َو  ّيَدلاو  ْنَع 

منادنزرف منیدلاو و  يوس  زا  و  نانآ ،  هدرم  هدنز و  نآ ،  هوک  راومه و  ایرد و  یکشخ و  برغ و  قرـش و  نیمز  ورملق  رـسارس  رد  نامیا  اب 
اهاعد و اهترایز و  رد  ناگدـنز  زا  تباین  هرابرد  هچنآ  همیمـض  هب  و  يامرف . . . .  غالبإ  اهمالـس  اـهتّیحت و  اـهدورد و  زا  مدوخ  يوس  زا  و 

نامّزلا بحاص  نامیالوم  يارب  اعد  رد  ندرک  تباین  هک  دـیآیم  تسد  هب  اهنیا  مامت  هظحالم  زا  هدـش ،  دراو  اهنیا  دـننام  فاوط و  جـح و 
نینمؤم و ناگدـنز  زا  ندرک  تباـین  اـهاعد ،  عاونأ  ریاـس  رد  هکلب  ترـضح ،  نآ  ّقح  رد  هدـش  تیاور  ياـهاعد  ندـناوخ  مالـسلا و  هیلع 
اب و  تسا ،  هدـیدرگ  تباث  زین  ناگدرم  زا  اهنیا  همه  رد  تباین  یبوخ  هکنانچ  تسا ،  وکین  ناشیوخ ،  قوقح و  ناـبحاص  هژیو  هب  تاـنمؤم 
نب هَّللادـبع  ثیدـح  ییوگب :  رگا  درک .  دـنهاوخ  كرد  ار  اهباوث  دـیاوف و  زا  یعاونأ  هنع  بونم  هدـننک و  تباین  هدرم و  هدـنز و  راک  نیا 

رهاظ میوگیم :  دشاب ؟  زامن  هلـص و  یکین و  باوث  ندرک  هیده  نآ  رد  روظنم  هک  تسا  لمتحم  هکلب  درادن  تحارـص  تباین  رد  بدـنج 
نیا تسا و  هدوب  تباین  زا  لاؤس  ياهراک . . .  زا  ییاهنت  هب  هکنیا  ای  هتفگ :  هکنیا  و  هدوب ،  ندرک  هیدـه  زا  شـسرپ  زاغآ  رد  هک  تسا  نیا 

 . دش دهاوخ  نشور  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  یلُّمأت  كدنا  اب  بلطم 

مهدجه

جَرَف و لیجعت  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاـص  ناـمیالوم  هراـبرد  ندرک  اـعد  هک  دـش  مولعم  میتفگ  شیپ  هتکن  ود  رد  هچنآ  زا 
دنچ  - 1 هلمج :  زا  میدروآ ،  هتـشذگ  رد  هک  تسا  يرایـسب  دـیاوف  رب  نوزفا  يرگید  دـیاوف  بجوم  نانمؤم  زا  تباین  هب  بانج  نآ  روهظ 

نانمؤم هب  تسا  یناسحإ   - 2 تشذگ .  ناترظن  زا  هک  ياهدیـسر  تایاور  ياضتقم  هب  تسا ،  هدش  دای  دیاوف  اهیکین و  مراکم و  ندش  ربارب 
ندـش رتدوز  تهج  رد   - 3 دـیتسناد .  هکنانچ  نانآ ،  يارب  باوث  ینوزف  ای  ناشیا ،  ناگدرم  زا  باذـع  ندـش  فرطرب  يارب  ياهلیـسو  و  ، 

هدیدرگ ماجنا  نینمؤم  همه  زا  اعد  نیا  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  نوچ  تسا ،  رترثؤم  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  جَرَف  روهظ و  نامز 
نارود ندیـسر  رتدوز  تابجوم  هلمج  زا  ندرک  اعد  هلمج  زا  ندرک  اعد  یعمج  هتـسد  هک  دیدرگ  مولعم  میدروآ  رتشیپ  هچنآ  زا  و  دشاب ، 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دشابیم ،  روهظ  شیاشگ و 
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مهدزون

هرابرد اعد  هب  بیغرت  قیوشت و  رد  هک  یتایاور  مومع  لیلد  هب  دینک ،  اعد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نارای  ناتـسود و  يارب  تسا  بحتـسم 
زا هدیـسر  ياـهاعد  رد  هکنیا  لـیلد  هب  هدـش و  دراو  يوقت  یکین و  رب  کـمک  دروم  رد  هچنآ  لـیلد  هب  زین  و  هدیـسر ،  تاـنمؤم  نینمؤـم و 
رد ار  اهنآ  زا  ياهشوگ  تشذـگ و  هکنانچ  تسا ،  هدـیدرگ  روکذـم  مه  ترـضح  نآ  نارای  ناتـسود و  يارب  اـعد  مالـسلا  مهیلع  ناـماما 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دروآ  میهاوخ  شخب  نیمه  مّوس  دصقم 

متسیب

اهنآ ندرک  تنعل  و  تسا ،  هدـمآ  هدـش  تیاور  ياهاعد  رد  هکنانچ  اهنآ ،  ینوبز  يراوخ و  بلط  شنانمـشد و  يدوباـن  يارب  ندرک  اـعد 
زا تایاور  رد  هچنآ  رطاخ  هب  و  ناماما ،  وا و  ربمایپ  یلاعت و  يادـخ  زا  يوریپ  زین  نانمـشد و  زا  يرازیب  ياـضتقم  لـیلد  هب  تسا  بحتـسم 

امهیلع يرکـسع  یلع  نب  نسح  ماما  ترـضح  نامیالوم  زا  یفوک  مصاع  نب  یلع  زا  راحب  رد  هلمج :  زا  هدمآ ،  نآ  رب  يراشفاپ  بیغرت و 
يرای زا  سک  ره  دومرف :  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مّدج  زا  مردپ  ارم  تفگ  ثیدح  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا 
شرع هب  ات  نیمز  زا  ناگتـشرف  مامت  هب  ار  شیادص  دنوادخ  دنک ،  تنعل  ار  نامنانمـشد  دوخ  ياهتولخ  رد  اّما  دشاب ،  ناوتان  تیبلا  لها  ام 

ار وا  مه ،  اهنآ  دـنک  تنعل  ار  هک  ره  و  دـنیامن ،  يرای  ار  وا  ناگتـشرف  دـنک  تنعل  ار  نامنانمـشد  درم  نیا  هچ  ره  سپ  دـیناسر ،  دـهاوخ 
تشاد ناوت  رد  هچنآ  هک  تسرف  دورد  تاهدنب  نیا  رب  ادنوادخ  دنیوگ :  هاگنآ  دنتسرف ،  تنعل  نانمشد ] رب   ] رگید راب  سپس  دننک ،  تنعل 

هب ار  امـش  ياعد  دیآیم :  ادن  یلاعت  يادخ  يوس  زا  هاگان  هک  دادیم ،  ماجنا  تشاد  ناوت  ار  نیا  زا  شیب  رگا  و  درب ،  راک  هب  درک و  لذـب 
مداد رارق  ناکین  ناگدیزگرب  زا  ار  وا  مداتسرف و  دورد  ناکاپ  حاورأ  نایم  رد  وا  ناور  رب  و  متفریذپ ،  ار  امـش  هتـساوخ  و  مدناسر ،  تباجا 

 ( . 114 ) 

مود دصقم 

بلطم نیرتیلاع  دصقم و  نیرترب  نیا  هکنادب  هیانک  هب  ای  اراکشآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  جَرَف و  لیجعت  يارب  اعد  یگنوگچ  رد 
ینیبزیت و اب  ار  اهنیا  لاثمأ  دـناوتب  و  دـبای ،  يرتشیب  شنیب  هدـنناوخ  ات  مینکیم ،  هراشا  اهنآ  هب  هک  ددرگیم  لصاح  یفلتخم  ياـههنوگ  هب 

نابز ره  ای  یبرع  ای  یسراف  نابز  هب  و  دیامن ،  تلئسم  ار  رمأ  نیا  یلاعت  يادخ  زا  تحارـص  هب  هکنیا  لّوا :  دیامن :  جارختـسا  ینطاب  شوخ 
جَرَف ایادـخ  راب  مالـسلا ؛ »  هیلع  ِناَمَّزلا  ِبِحاَص  اَنالْوَم  َجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهَّللا  دـنک « :  اعد  نینچ  هکنیا  لـثم  دـیوگ ،  زاـب  ار  شیاـضاقت  يرگید 

ار ترـضح  نآ  روهظ  جَرَف و  یلاعت  يادـخ  ُهَروُهُظ ؛ »  َو  ُهَجَرَف  یلاَعَت  ُهَّللا  َلّجَع  دـیوگب « :  ای  ناسرب .  رتدوز  ار  نامزلا  بحاص  ام  يـالوم 
ار ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  رمأ  شیاشگ  جَرَف و  هک  دنک  تساوخرد  همـسا -  ّزع  دنوادخ -  زا  هکنیا  مّود :  دـیامرف .  لیجعت 
 . تسا هدـمآ  ینعم  نیا  تایاور  اهاعد و  رد  هکنانچ  تسا ،  اهنآ  ِجَرَف  ناـمه  ترـضح  نآ  ِجَرَف  نوچ  دـناسرب ،  رتدوز  و  دـیامرف ؛ لـیجعت 

هیلع بانج  نآ  جَرَف  اب  هک  اریز  دراد ،  تلئـسم  ار  یلاعت  يادـخ  يایلوا  ِجَرَف  ای  تانمؤم ،  نینمؤم و  مامت  ِرمأ  شیاشگ  جَرَف و  هکنیا  مّوس : 
نیمآ دنک  یئاعد  نینچ  هک  یـسک  ياعد  رب  هکنیا  مراهچ :  تسا .  هدیـسر  تیاور  رد  هکنانچ  ددرگیم ،  ماجنا  ادـخ  يایلوا  ِجَرَف  مالـسلا 

 ، دنکیرش اعُد  رد  رهوگ و  نیمآ  هدننک و  اعد  هک  نوچ  و  تسا ،  اعد  زین  نیا  هک  نک ، »  باجتـسم  ینعی « :  نیمآ »  هژاو «  نوچ  دیوگب ، 
هیلع ناـمیالوم  جَرَف  لـیجعت  يارب  هک  سک  ره  ياـعد  هک  دـهاوخب  لـج  زع و  يادـخ  زا  هکنیا  مجنپ :  تسا .  هدـمآ  ربـخ  رد  هک  يروطب 

ددرگیمن ماجنا  هدننک  اعد  روضح  رد  زج  نتفگ  نیمآ  هک  تسا  نآ  یلبق  هنوگ  اب  نیا  نیب  قرف  و  دزاس .  باجتسم  ار  دنکیم  اعد  مالسلا 
جَرَف ندیسر  رتدوز  ياههنیمز  تامّدقم و  لیاسو و  نتـشگ  هدامآ  ندش و  مهارف  هکنیا  مشـش :  تسین .  طرـش  روضح  دروم  نیا  رد  یلو  ، 
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 : متـشه ددرگ .  فرطرب  عفر و  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  عناوم  هک  دیامن  تساوخرد  هکنیا  متفه :  دیامن .  تلئـسم  دـنوادخ  زا  ار 
نامیا لهأ  زا  وا  ریغ  ای  هدننک  اعد  هک  یناهانگ  دـنوش ،  هدـیزرمآ  تسا  ترـضح  نآ  جَرَف  نداتفا  ریخأت  هیام  هک  یناهانگ  دـنک  اعد  هکنیا 
هدـنیآ رد  دراد  ار  هدـش  دای  رثا  هک  یناهانگ  ناـنچ  نآ  زا  ار  وا  هک  دـنک  تساوخرد  یلاـعت  يادـخ  زا  هکنیا  مهن :  دـناهدیدرگ .  بکترم 

جَرَف ندـش  رتدوز  زا  عناـم  ناـشدوجو  هک  مالـسلا -  هیلع  ترـضح  نآ  نانمـشد  يدوباـن  هکنیا  مهد :  درادـب .  زاـب  ظوفحم و  شیگدـنز 
هاتوک نینمؤم  همه  رس  زا  ار  نارگمتـس  تسد  هک  دیامن  تلئـسم  دنوادخ  زا  هکنیا  مهدزای :  دهاوخب .  دنوادخ  زا  دشابیم -  سـشناتسود 

رد ار  تلادـع  نتفای  شرتسگ  هکنیا  مهدزاود :  ددرگیم .  ماـجنا  دنتـسه  شراـظتنا  رد  هک  ناـشماما  روهظ  تکرب  هب  رمأ  نیا  هک  دزاـس ، 
زع و يادخ  هک  نانچمه  ددرگیمن ،  لصاح  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  هب  زج  رمأ  نیا  هک  اریز  دیامن ،  تلئـسم  نیمز  برغ  قرش و 

شتّین و  نایامنب ،  ام  هب  ار  یـشوخ  هافر و  ادـنوادخ  دـیوگب :  هکنیا  مهدزیـس :  دـناهداد .  هدـعو  مالـسلا  مهیلع  شئایلوا  ناربمغیپ و  لج و 
زا بیاغ  ماما  روهظ  هب  رگم  دوشیمن  لصاح  نمؤم  يارب  رایع  مامت  لماک و  یـشوخ  هاـفر و  هک  اریز  دـشاب ،  روهظ  ناـمز  رد  نآ  لوصح 
زا هکنیا  مهدراـهچ :  تشذـگ .  تشاد  تلـالد  ظـفل  نیمه  هب  اـعد  نیا  دورو  رب  هک  یتـیاور  مشـش  شخب  رخاوا  رد  و  مالـسلا ،  هیلع  رظن 

شترضح ياضر  هتساوخ و  قباطم  شیالوم  روهظ  جَرَف و  رمأ  رد  لیجعت  ار  شیاهراک  اهتدابع و  دزم  رجأ و  هک  دهاوخب  لج  زع و  يادخ 
رد لیجعت  تساوخرد  مالـسلا و  هیلع  نامیالوم  يارب  اعد  ینعی  اعد -  نیا  ماجنا  هب  نتفای  قیفوت  هکنآ  مهدزناـپ :  دـهد .  رارق  مالـسلا  هیلع 

ریثأـت راـک  نیا  رد  نینمؤم  قاـفتا  یلدـمه و  هک  میاهتـشاد  ناـیب  رتـشیپ  هک  اریز  دـهاوخب ،  تاـنمؤم  نینمؤم و  همه  يارب  ار  شجَرَف -  رمَا 
رد ددرگ ،  ناسآ  مهارف و  شفده  بولطم و  تامّدقم  هک  دـنک  تلئـسم  نمؤم  هاگره  نیاربانب  هدـمآ ،  تیاور  رد  هکنانچ  دراد ،  ياهژیو 

ار نامیا  لها  قح و  نید  هک  دیامن  تلئسم  لج  زع و  يادخ  زا  هکنیا  مهدزناش :  تسا .  هداد  ماجنا  ییازس  هب  ششوک  نآ  لیصحت  تهج 
مالـسلا هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  هب  زج  هدرک -  هدعو  هکنانچ  رمأ -  نیا  هک  اریز  دـیامرف ،  زوریپ  هریچ و  نایدا  للم و  همه  رب 

 - همــسا ّزع  دـنوادخ -  زا  هـکنیا  مهدــفه :   ( . 115 تـسا (  هدـمآ  ناـهربلا  باـتک  رد  تاـیاور  رد  هـک  روطناـمه  ددرگیمن ،  لـصاح 
هب دریگب ،  ماقتنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نیلسرملا  دیس  ترضح  نادناخ  هب  تبسن  ناراکمتـس  نید و  نانمـشد  زا  هک  دیامن  تساوخرد 
 : مهدـجه ددرگیم .  ماجنا  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  ناماما  نیرخآ  راظنا و  زا  بیاغ  ماما  روهظ  اب  رما  نیا  هک  هدـمآ  ربخ  رد  هچنآ  تهج 

شجَرَف ندـش  رتدوز  نآ  هب  هک  دـشاب  دـنوادخ  يوس  زا  ياهژیو  تمحر  تساوـخرد  شروـظنم  و  دتـسرفب ،  دورد  ترـضح  نآ  رب  هکنیا 
تارایزلا لماک  رد  هک  هدش ،  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  رب  بانج و  نآ  رب  نداتسرف  دورد  دروم  رد  هک  یترابع  زا  نیا  و  دوش .  ناسآ 

مالـسلا مهیلع  ناماما  کیاکی  رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ترایز  رد  هک  دیآیمرب ،  هدـیدرگ ،  رکذ  نآ  ریغ  و 
راب اَِهب ؛ » . . .  ُهُرُْـصنَت  َو  ُهُجَرَف  اَِهب  ُلِّجَُعت  ًۀَِـیقَاب  ًۀَـیِماَن  ًۀَّماَت  ًةاَلَـص  َکِقلخ  یف  مئاقلا  َکِّیلَو  َو  َِکتَّجُح  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  میناوخیم « :  نینچ 
نآ هب  هک  یگـشیمه  شیازفا و  اب  مامت و  ینداتـسرف  دورد  تسرف  دورد  تسا  اپب  تناگدیرفآ  نایم  رد  هک  شیوخ  ّیلو  تّجح و  رب  ایادخ 
مغ ندودز  و  شاهرهچ ،  زا  تنحم  ندش  فرطرب  یسردوز  لیجعت و  هکنیا  مهدزون :  ییامن .  شزوریپ  نآ  هب  یناسرب و  رتدوز  ار  شَجَرَف 

هکنیا متسیب :  دشابیم .  شنانمشد  يدوبان  ترضح و  نآ  ّطلـست  مزاول  زا  نیا  هک  اریز  دهاوخب ،  ار  مالـسلا  هیلع  شیّدقم  بلق  زا  هودنا  و 
 ، دیامرف لیجعت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترـضح  ناممولظم  دیهـش  يالوم  يارب  یهاوخنوخ  رمأ  رد  هک  دهاوخب  یلاعت  يادخ  زا 
 . تسا ترضح  نآ  ناگدنشک  زا  رگماقتنا  هاوخنوخ و  هک  تسا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  شدنزرف  يارب  اعد  تقیقح  رد  نیا  هک  اریز 

موس دصقم 

همدقم

شخب رد  هک  تسا  یئاهاعد  زا  ریغ  اـهاعد  نیا  هراـبنیا و  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  زا  هدـش  تیاور  ياـهاعد  زا  یـضعب  رکذ  رد 
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 : هلمج زا  میدروآ  باتک  نیا  مشش 

تاولص ياعد   - 1

دراد ینالوط  یتیاکح  و  هدش ،  تیاور  مالسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترضح  زا  هرـس  سدق  یـسوط  رفعجوبا  لجا  خیـش  هبیغلا  باتک  رد  هک 
َو َنیلَـسْرُملا  ِدّیَـس  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا « :  نیا  اعد  میدرک .  كرت  ار  نآ  راـصتخا  تیاـعر  روظنم  هب  هک 

ِةاجَّنِلل ِلَّمَؤُملا  ٍْبیَع  ِّلُک  ْنِم  ِءيرَبلا  ٍۀـِفآ  ِّلُک  ْنِم  ِرَّهَطُملا  ِلالِّظلا  ِیف  یَفَطَـصُملا  ِقاثیِملا  ِیف  ِبَجَْتنُملا  َنیَملاَـعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنییبَّنلا  مَتاَـخ 
ِهِطعاَو ُهَهْجَو  ْضَِّیب  َو  ُهَرُون  ْئِضأ  َو  ُهَتَجَرَد  ْعَفْرا  َو  ُهَتَّجُح  ِْجْلفأ  َو  ُهَناهُْرب  ْمِّظَع  َو  ُهَناْیُنب  ْفِّرَش  َّمُهَّللا  ِهَّللا  ُنید  ِهیِلا  ضَّوَفُملا  ِۀَعافَّْشِلل  یَجتْرُمِلا 
ِثِراو َو  َنینمؤُملاِریمأ  یلَع  ِّلَـص  َو  َنوُرِخـآلا  َو  َنُولَّواـْلا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاـماَقَم  ُْهثَْعبا  َو  َۀَـعِیفَّرلا  َۀلیِـسَولا  َو  َۀَـجَرَّدلا  َو  َۀلیـضفلا  َو  َلْـضَفلا 

َو َنیلَـسْرُملا  ِثِراو  َو  َنینمؤملا  ماما  ِّیلَع  ِنب  ِنَسَحلا  یَلَع  ّلَص  َو  َنیَملاَعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیّیِـصَولا  ِدّیَـس  َو  َنِیلَّجَحُملا  ّرُغلا  دـِئاق  َو  َنِیلَـسْرُملا 
 ) ِنیَـسُحلا ِنب  ّیلَع  یلَع  ّلَص  َو  َنیَملاعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلـسرملا  ِثِراو  َو  َنینمؤُملا  ِمامإ  یلَع  ِْنب  ِنیَـسُحلا  یلع  ّلَص  َو  َنیَملاـعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح 

ِثِراو َو  َنینمؤـملا  ِماـما  ٍِّیلَع  ِنب  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َو  َنیَملاـعلا  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنِیلَـسْرُملا  ِثِراو  َو  نینمؤـملا  ماـما  َو  خ ل )  َنیدـِباعلا -  ِدـّیَس 
یلَع ِّلَـص  َو  َنیملاـعلا ،  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلـسرملا  ِثراو  َو  َنینِمؤـملا  ِماـما  ٍدَّمَُحم  ِنـب  ِرفعَج  یلَع  ِّلَـص  َو  َنیملاـعلا ،  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلـسرُملا 

َو َنیلسرملا  ِثراو  َو  َنینمؤُملا  ِماما  یسُوم  ِنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َو  نیملاعلا ،  ِّبر  ِۀّجُح  َو  َنیلَـسرملا  ثراو  َو  َنینمؤملا  ِماما  ٍرفعج  نب  یـسُوم 
ِماما ٍدَّمُحم  ِنب  ِِّیلَع  یلَع  ِّلَص  َو  َنیملاعلا ،  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلسرملا  ِثراو  َو  َنینمؤُملا  ِماما  ٍِّیلَع  ِنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َو  َنیملاعلا ،  ِّبَر  ِۀَّجُح 

 ، َنیملاعلا ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلسرُملا  ِثراو  َو  َنینِمؤملا  ِمامإ  ٍِّیلَع  ِنب  ِنَسَْحلا  یلَع  ِّلَص  َو  َنیملاعلا ،  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلـسرملا  ِثِراو  َو  َنینِمؤملا 
ِهتَیب ِلها  َو  ٍدمحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیملاعلا ،  ِّبَر  ِۀَّجُح  َو  َنیلـسرملا  ِثراو  َو  َنینِمؤملا  ِماما  ّيِدـْهَملا  يِداهلا  ِحـِلاصلا  ِفَلَخلا  یَلَع  ِّلَص  َو 

َکِْقلَخ یلَع  َکِججُح  َو  َکیحَو  ِۀَمِجاِرت  َو  َكِدیحَوت  ِناکرا  َو  َِکنیِد  ِمئاعد  َنیقتُملا  ِراربألا  َنیقداصلا  ِءاملعلا  َنییدـهَملا  َنیداهلا  ِۀـمئالا 
ْمُهَْتلَّلَج َو  َکـِتَفِْرعَمب  ْمُهَتـصَصخ  َو  َِکنیدـِل  ْمُهَْتیَـضَتْرا  َو  َكِداـبع  یلَع  مُهَتیَفَطْـصا  َو  َکِـسفَِنل  ْمُهَتْرَتـخا  َنیذَّلا  َکِـضرا  ِیف  َکـِئافلُخ  َو 

َِکتکئالَِمب ْمُهَتْفَفَح  َو  َِکتوکلَم  یف  مُهَتْعَفَر  َو  َكَرُون  ْمُهَتْسَْبلَا  َو  َِکتمکِحب  ْمُهَْتیَّذَغ  َو  َکتمِعِنب  ْمُهَْتیَّبَر  َو  َِکتَمحَِرب  ْمُهَتیَّشَغ  َو  َکتَمارَِکب 
ٌدَحَا اهیصُْحی  َو ال  کُْملِع  ِّالا  اهُعَسَی  َو ال  َْتنَا  اَّلإ  اِهب  ُْطیُحی  ًۀبّیط ال  ًۀمئاد  ًةریثَک  ًةولص  ْمِْهیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  َکّیبَِنب ،  ْمُهَْتفَّرـش  َو 

ِیف َِکتَفیلَخ  َو  َکـِقلخ  یلَع  َکـِتَّجُح  َو  َکـْیَلَع  ِلیلدـلا  َکـیِلا  ِیعادـلا  ِكرماـب  مئاـقلا  َِکتَّنُـس  ییْحُملا  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َكُریغ 
ْنِم ُهْذِعَا  َو  َنیدـساحلا  َیَْغب  ِهِفْکا  َّمُهَّللا  ِِهئاَقب ،  ِلوِطب  َضرالا  ِنِّیَز  َو  ِهِرُمُع  یف  َّدـُم  َو  ُهَرْـصَن  َّزِعَا  َّمُهَّللا  َكدابع ،  یلَع  َكِدِـهاش  َو  َکِضْرَا 

ِِهتَّماع َو  ِِهتَّصاخ  َو  ِِهتَّیعَر  َو  ِِهتَعیْـش  َو  ِهَتیِّرُذ  َو  ِهِسْفَن  یف  ِهِطْعَأ  َّمُهَّللَا  َنیراّبَْجلا ،  ِيْدیَا  ْنِم  ُهَصِّلُخت  َو  َنیملاظلا  ََةدارِا  ُْهنَع  ْرِحْدَا  َو  َنیِدئاکلا  ِّرش 
ِِهب ْدِّدَج  َّمُهَّللا  ٌریدَق ،  ٍءیـش  ِّلک  یلَع  َکَّنِا  ِةرخآلا  َو  اینّدلا  ِیف  ِِهلَمَا  َلضفَا  ُهْغَِّلب  َو  ُهُسفَن  ِِهب  ُّرُـسَت  َو  ُُهْنیَع  ِِهبُّرَقَت  ام  اْینُّدلا  ِلْهَا  ِعیمَج  َو  ِهِّوُدَـع  َو 

ًاـصلاخ ًادـیدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَـی  یلَع  َو  ِِهب  َُکنید  َدوُعَی  یّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َرِّیُغ  ام  ِِهب  ْرِهْظَا  َو  َِکباتک  ْنِم  َلِّدـُب  ام  ِِهب  ِیْحَا  َو  َِکنیِد  ْنِم  َیُِحماـم 
َّلُک ِِهتَزِِعب  ْمِدْها  َو  ٍۀَعِْدب  ِّلُک  ِِهنُکِرب  َّدُه  َو  ٍۀملظ  َّلُک  ِهِرُوِنب  ْرَِّون  َّمُهَّللا  ِهیَدل ،  َۀـعِدب  َو ال  ُهَدـْنِع  َلِطاب  َو ال  ُهَعَم  َۀَْهبُـش  َو ال  ِهِیف  َّکَش  ًاصلُخم ال 

ِِهناطِسل ْلِذَا  َو  مکح  ِّلُک  یلَع  ُهَمکُح  ِرْجَا  َو  خ ل )  رباج -  ٍراّبَج (  ِّلُک  ِِهلْدََعب  ِْکلْهَا  َو  ٍران  َّلُک  ِهِْفیَِسب  ْدِمْخَا  َو  ٍراّبَج  َّلُک  ِِهب  ْمِْصقا  َو  ٍۀلالَض 
یف یعَـس  َو  ِهِْرمَِأب  َناهَتْـسا  َو  ُهَّقَح  َدَـجَح  ْنَم  ْلِصأتـسا  َو  ُهَداک  ْنَِمب  ْرُْکما  َو  ُهاداع  ْنَم  َّلُک  ِْکلْهَا  َو  ُهاوان  ْنَم  َّلُک  ْلِذَا  َّمُهَّللَا  ٍناطلـس ،  َّلُـک 

یّفَصُملا ِنیسحلا  َو  اضِرلا  ِنسحلا  َو  ِءارهزلا  َۀَمِطاف  َو  یضتْرُْملا  ٍِّیلَع  َو  یفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِهِرْکِذ ،  َدامْخإ  َداَرَا  َو  ِهِرُون  ِءافْطإ 
ِطارِّصلا َو  ِنیتـملا  ِلـبحلا  َو  یقثُوـلا  ِةورُْعلا  َو  یُقتلا  راـنم  َو  يدُْـهلا  ِمـالعَا  َو  یجُّدـلا  ِحـیباصَم  ِءایـصوألا  ِعـیمج  َو  خ ل )  یفطــصملا -  ) 

َو ًاْینُد  َو  ًانیِد  ْمِِهلامآ  یـْصقَا  ْمُهْغَِّلب  َو  ْمِِهلاجآ  یف  ْدِزَو  ْمِهِرامْعَا  یف  َّدـُم  َو  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِۀِـمئَْالا  َو  ِهِدـْهَع  ِةالُو  َو  َکّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َو  ِمیقتـسملا 
نالوسر و رورـس  دـمحم  رب  تسرفب  دورد  ادـنوادخ  رگـشیاشخب ،  هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  116 ؛ )  ٌریِدَـق ( »  ٍءیَـش  ِّلُـک  یلَع  َکَّنِا  ًةَرِخآ 

یتفآ ره  زا  اههیاس ،  حابشأ و  ملاع ]  ] رد تسا ،  هدش  رایتخإ  نتـسب  نامیپ  ماگنه ]  ] رد هک  نایملاع ،  راگدرورپ  تجح  ناربمغیپ و  نیرخآ 
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ایادخ هدیدرگ ،  راذگاو  وا  هب  دـنوادخ  نید  هک  تعافـش ،  دـیما  تسا و  تاجن  يوزرآ  وا  هب  هکنآ  دـشابیم ،  رود  بیع  ره  زا  و  كاپ ، 
شیور نک و  هدنـشخرد  ار  شرون  و  زاس ،  دنلب  ار  شاهجرد  و  نادرگ ،  زوریپ  نشور و  ار  شتجح  دنمورین و  ار  شلیلد  دنلب و  ار  شداینب 

نآ ببس  هب  هک  زیگنارب  ياهدیدنـسپ  ماقم  رب  ار  وا  و  امرف ،  اطع  ار  هلیـسو  تعفر  هجرد و  هبترم و  يدنلب  لضف و  وا  هب  و  نادرگ ،  دیپس  ار 
و ایـصوا ،  دّیـس  و  ناـیور ،  دیفـس  ياوشیپ  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤمریما و  یلع  رب  تسرفب  دورد  و  دـنروخ .  هطبغ  وا  رب  نیرخآ  نیلوا و 

دورد و  ناـیناهج ،  راـگدرورپ  تجح  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤم و  ماـمإ  یلع  نب  نسح  رب  تسرفب  دورد  و  ناـیملاع ،  راـگدرورپ  تـجح 
ياـقآ نیـسحلا (  نب  یلع  رب  تسرفب  دورد  و  ناـیناهج ،  راـگدرورپ  تجح  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤم و  ماـمإ  یلع  نب  نیـسح  رب  تسرفب 

نانمؤم و مامإ  یلع  نب  دـمحم  رب  تسرفب  دورد  و  نایملاع ،  راـگدرورپ  تجح  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤم و  ماـمإ  و  ناگدـننک )  تداـبع 
راـگدرورپ تجح  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤم و  ماـمإ  دـمحم  نبرفعج  رب  تسرفب  دورد  و  ناـیملاع ،  راـگدرورپ  تجح  نـالوسر و  ثراو 

نب یلع  رب  تسرفب  دورد  و  نایملاع ،  راگدرورپ  تجح  نالوسر و  ثراو  نانمؤم و  ماـمإ  رفعج  نب  یـسوم  رب  تسرفب  دورد  و  ناـیناهج ، 
نالوسر و ثراو  نانمؤم و  مامإ  یلع  نب  دـمحم  رب  تسرفب  دورد  و  نایملاع ،  راگدرورپ  تجح  نالوسر و  ثراو  نانمؤم و  ماـمإ  یـسوم 

دورد و  نایملاع ،  راـگدرورپ  تجح  نـالوسر و  ثراو  ناـنمؤم و  ماـمإ  دـمحم  نب  یلع  رب  تسرفب  دورد  و  ناـیملاع ،  راـگدرورپ  تجح 
 ، هدننک تیادـه  حـلاص  فَلَخ  رب  تسرفب  دورد  و  نایملاع ،  راگدرورپ  تجح  نالوسر و  ثراو  نانمؤم و  مامإ  یلع  نب  نسح  رب  تسرفب 

تیاده ناماما  شنادناخ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  اهلإ  راب  نایملاع ،  راگدرورپ  تجح  نالوسر و  ثراو  نانمؤم و  مامإ  تاهدـش  تیادـه 
رب وت  ياهتجح  و  وت ،  یحو  ناگدننک  وگزاب  و  تدیحوت ،  ياههیاپ  اهنوتـس و  هشیپ ،  يوقت  ناکین  يوگتـسار  ياملع  هدش  تیاده  هدننک 

و يدیدنـسپ ،  تنید  يارب  و  يدیزگرب ،  تناگدنب  رب  يدرک و  رایتخا  شیوخ  يارب  ار  نانآ  هک  تنیمز  رد  وت  نانیـشناج  و  تناگدـیرفآ ، 
ار نانآ  تتمعن  هب  و  یتفرگارف ،  ار  ناشیا  دوخ  تمحر  هب  و  يدناشوپ ،  ناشمادـنا  رب  ار  تتمارک  هماج  و  يداد ،  صاصتخإ  تنتخانـش  هب 

هلیـسو هب  و  يدرب ،  الاب  ار  نانآ  تتوکلم  رد  و  يدناشوپ ،  ناشیا  رب  شیوخ  رون  و  يدرک ،  هیذـغت  نانآ  هب  ار  تتمکح  و  يداد ،  شرورپ 
مئاد رایسب  يدورد  تسرف  دورد  وا  لآ  رب  دمحم و  رب  ادنوادخ  يدیشخب .  ناشتفارـش  تربمغیپ  هب  و  يدومن ،  هطاحإ  ار  نانآ  تناگتـشرف 

تـسرف دورد  اهلإ  راب  دیامنن .  شرامـش  ار  نآ  وت  زج  يدحا  دباینرد و  ار  نآ  وت  ملع  زج  دـنکن و  هطاحإ  ار  نآ  وت  تاذ  زج  هک  ياهزیکاپ 
تاهفیلخ تقلخ و  رب  وت  تجح  و  وت ،  رب  هدننک  تلالد  وت ،  يوس  هب  هدننک  توعد  وت  رمأ  هب  هتساخاپب  وت ؛ تنس  هدننک  هدنز  هک  ّتیلو  رب 

وا ياقب  ندـش  ینالوط  اب  ار  نیمز  و  نک ،  زارد  ار  شرمع  زارفارب و  ار  شیزوریپ  ادـنوادخ  دـشابیم  تناگدـنب  رب  تهاوگ  و  تنیمز ،  رد 
ياههتـساوخ و  نادرگ ،  نوصم  شیوخ  هانپ  رد  ار  وا  نازاب  گـنرین  رـش  زا  و  رادـهگن ،  ار  وا  نادوسح  زواـجت  زا  اـهلإ  راـب  شخب ،  تنیز 

شنایعیش و شنادنزرف و  شدوخ و  دروم  رد  وا  هب  ادنوادخ  زاس .  اهر  ناشکرـس  تسد  زا  ار  وا  و  يامرف ،  رود  وا  زا  ار  نارگمتـس  موش ] ]
نآ هب  ار  شلد  يزاس و  نشور  نآ  هب  ار  شمـشچ  هک  ار  هچنآ  يامرف  اطع  ایند  لـها  ماـمت  شنمـشد و  شماوع و  شناـصاخ و  شتیعر و 

تنید زا  هچنآ  وا  روهظ ]  ] هب اهلإ  راب  ییاناوت ،  زیچ  ره  رب  وت  هک  ناـسرب  ترخآ  اـیند و  رد  شیوزرآ  نیرترب  هب  ار  وا  و  ینادرگ ،  دنـسرخ 
هکنیا ات  زاس ،  راکـشآ  وا  هب  هتفای  رییغت  تماکحا  زا  هچنآ  و  نک ،  هدنز  وا  هب  هدـش  ضوع  تباتک  زا  هچنآ  و  نادرگ ،  دـیدجت  هدـش  وحم 

هار نآ  هب  ياههبش  و  دشانب ،  نآ  رد  یکش  هک  هیاریپیب  صلاخ و  ون و  باداش و  هزات و  هک  یلاح  رد  دیآزاب ،  وا  تسد  رب  وا و  هب  وت  نید 
ره وا  رمأ  هیاپ  هب  زاس و  نشور  ار  ییکیرات  ره  وا  رون  هب  ایادخ  راب  دوشن ،  تفای  شهاگـشیپ  رد  یتعدب  دـنامن و  شرانک  یلطاب  و  دـباین ، 

ار یـشتآ  ره  وا  ریـشمش  هب  و  نکـش ،  مهرد  ار  شکرـس  ره  و  نادرگ ،  مدهنم  ار  یهارمگ  ره  وا ،  تزع  هب  و  نکرب ،  ياج  زا  ار  یتعدـب 
يارب ار  ياهطلس  ره  و  هد ،  يرترب  ینامرف  ره  رب  ار  شمکُح  و  نادرگ ،  كاله  وا  تلادع  هب  ار  رگمتس )  شکرـس (  ره  و  زاس ،  شوماخ 

وا اب  هک  ره  هب  و  نادرگ ،  كاله  دزرو  ینمشد  وا  اب  هکنآ  ره  و  نک ،  لیلذ  دنک  هزیتس  وا  اب  هکنآ  ره  ایادخ  راب  يامرف .  راوخ  شتموکح 
دهاوخب دنک و  شالت  شرون  ندرک  شوماخ  یپ  رد  درامـش و  کبـس  ار  شرمأ  دیامن و  راکنإ  ار  شقح  هک  ره  و  نک ،  رکم  دزاب  گنرین 

وت ياضق  هب  یضار  ِنسح (  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  یفطـصم و  دمحم  رب  تسرفب  دورد  ایادخ  نکرب ،  هشیر  زا  دناشن  ورف  ار  شدای 
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 ، يوقت لیالد  تیاده و  ياههناشن  یکیرات و  رگنشور  ياهغارچ  ربمایپ )  نانیشناج  ایصوا (  مامت  و  هدش )  هدیزگرب  یّفـصم (  نیـسح  و  ( 
شنادــنزرف و زا  ناـماما  تدــهع و  نایدــصتم  تدوـخ و  ّیلو  رب  تـسرفب  دورد  و  تـسار ،  هار  و  يوـق ،  نامــسیر  و  مـکحم ،  هریگ  و 

یتسار هب  هک  ناسرب  ترخآ  ایند و  رد  ناشیاهوزرآ  هلحرم  نیرخآ  هب  ار  نانآ  يازفیب و  ناشیاهلجأ  رب  و  نادرگ ،  ینالوط  ار  ناـشیاهرمع 
تقو و ره  رد  و  دوش ،  تموادم  نآ  هب  تسا  هتسیاش  هک  تسا  ياهدنزرا  ياهاعد  زا  فیرش  ياعد  نیا  میوگیم :  ییاناوت .  زیچ  ره  رب  وت 

دننام دراد ،  يرتشیب  صاصتخا  هَّللا  تاولـص  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هب  هک  یتاـقوا  هژیو  هب  ددرگ ،  تبظاوم  شندـناوخ  رب  ماـگنه 
زا ار  اعد  نیا  نیحلاصلا  لامج  باتک  فلؤم  هک  دشاب  يور  نیمه  زا  دـیاش  و  هعمج ،  زور  بش و  و  نآ ،  همین  زور  و  نابعـش ،  همین  بش 

تاقوا قلطم  يارب  هکلب  درادن ،  صاصتخإ  ینّیعم  تقو  هب  هک  تسا  نآ  میداد  رکذت  هک  یتیاور  رهاظ  هکنیا  اب  هدرمشرب ،  بش  نآ  لامعأ 
زامن زا  سپ  هچنآ  رد  هدرک ،  دای  هعمج  زور  لامعا  رد  ار  نآ  عوبـسالا  لامج  باتک  رد  سوواط  نب  یلع  لجا  دیـس  و  تسا ،  هدـش  دراو 

ناـمیالوم زا  هک  داـب -  ناـنآ  وا و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  وا -  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  رکذ  هدومرف :  نینچ  دوشیم ،  اـعد  زور  نآ  رـصع 
ار تاولـص  نیا  سپ  يدرک  كرت  يرذـع  رطاخ  هب  ار  هعمج  رـصع  بیقعت  رگا  و  هدـش ،  تیاور  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  ترـضح 

رکذ اب  لـماک  روط  هب  ار  نآ  دنـس  سپـس  تسا .  هدومرف  هاـگآ  نآ  رب  ار  اـم  هلـالج  ّلـج  يادـخ  هک  يرمأ  تهج  هب  راذـگماو ،  هاـگچیه 
ار نآ  هاـگچیه  هک :  هرـس  سدـق  دیـس  راـتفگ  زا  و  میدوـمن .  يراددوـخ  اـهنآ  لـقن  زا  بلطم  ندـش  ینـالوط  میب  زا  هک  هدروآ  یتیاـکح 

نامزلا بحاص  نامیالوم  يوس  زا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا .  هدومرف  هاگآ  نآ  رب  ار  ام  هلالج  لـج  يادـخ  هک  يرما  تهج  هب  راذـگماو 
 . تسا تیاده  تمعن و  ّیلو  دنوادخ  تسا ،  تیاور  تحص  لیلد  نیا  و  هدیسر ،  وا  هب  ینامرف  هراب  نیا  رد  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع 
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باتک نامه  رد  سوواط  نب  یلع  لجا  دّیـس  هلمج  زا  ام  ياملع  زا  یعمج  هک  تسا  نآ  هدـش  تیاور  باب  نیا  رد  هک  یئاهاعد  هلمج  زا  و 
ناشیارب هک  اضر -  ترـضح  زا  رمألا  بحاص  ترـضح  يارب  هک  یئاعد  رکذ  تسا :  هدومرف  يو  دـناهدرک ،  تیاور  عوبـسالا -  لاـمج  - 

دنس هب  ماهدرک -  دای  ار  اهنآ  باتک  نیا  ياج  دنچ  رد  رتشیپ  هک  ياهدع -  ارم  دناهتفگ  ثیدح  تسا :  هدیدرگ  تیاور  داب -  مالس  نیرتهب 
ام داد  ربخ  تفگ :  هک  دهد -  رارق  دوخ  ناوضر  ناما و  رد  تمایق  زور  ار  وا  هلالج  لج  دنوادخ  هک  یسوط -  رفعجوبا  مّدج  ات  ناشلصتم 
زا نانیا  یگمه  راّفـص  نسحلا  نب  دمحم  و  میهاربا ،  نب  یلع  و  يریمح ،  و  هَّللادـبع ،  نب  دیعـس  نب  نسحلا  نب  دـمحم  زا  دـیجیبا  نبا  ار 

یسوط رفعجوبا  مّدج  و  هتفگ :  هرس  سدق  دّیـس  نامحرلادبع .  نب  سنوی  زا  يدنـسلا  نب  حلاص  رادم و  نب  لیعامـسا  زا  مشاه  نب  میهاربا 
سنوی دماجنا ،  لوط  هب  بلطم  ادابم  ات  مدراذگاو  ار  اهنآ  اجنیا  رد  هک  هدروآ  تیاور  نامحرلادبع  نب  سنوی  زا  قیرط  دـنچ  هب  ار  اعد  نیا 

دوش اعد  نینچ  هجرف  هَّللا  لجع  رمألا  بحاص  ترضح  يارب  هک  دومرفیم  روتسد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دیوگ :  نامحرلادبع  نب 
َو َِکتَّیَرب  یلَع  ِةَرِظاَّنلا  َِکْنیَع  َو  َکـِتَمْکِِحب  ِقِطاـْنلا  َکـِنذِإب  َکـْنَع  ِرِّبَعُْملا  َکـِناِسل  َو  َکـِْقلَخ  یلَع  َکـِتَفیلَخ  َو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَفْدا  َّمُهَّللَا  : » 

ْنِم ُهْظَفحا  َو  َتْرَّوَص  َو  َتأَشنَا  َو  َْتأََرب  َو  َْتقَلَخ  ام  ِعیمَج  ِّرَـش  ْنِم  ُهْذِعَأو  َكَْدنِع  َِکبِِذئآْعلَا  ِدِـهاجْملا  ِحاجْحَْجلَا  َكِدابِع  یلَع  َكِدِـهاش 
ُهَئابآ َو  ََکلوُسَر  ِهیف  ْظَفْحا  َو  ِِهب  ُهَتْظفَح  ْنَم  ُعیضَی  يذَّلا ال  َکِظْفِِحب  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  َو  ِهلامِش  ْنَع  َو  ِِهنیمَی  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب 
ُْهنِمآ َو  ُرَهُْقی  يذَّلَا ال  َكِّزِع  َو  َکِْعنَم  یف  َو  ُرَقُْحی  يذَّلا ال  َكِراوِج  یف  َو  ُعیـضَت  ـال  یتَّلا  َکـِتَعیدَو  یف  ُْهلَعْجا  َو  َکـِنید  ِِمئآـعَد  َو  َکـِتَِّمئَا 

َكِْدنُِجب ُهدِّیا  َو  ِزیزَْعلا  َكِرْصَِنب  ُهْرُْصنا  َو  ُهْدِّیَأ  َو  ِهیف  َناک  ْنَم  ُماُری  يذَّلا ال  کِفَنَک  یف  ُْهلَعْجا  َو  ِِهب  ُهَْتنِمأ  ْنَم  ُلَذُْخی  يذَّلا ال  ِقیثَْولا  َِکنامَِاب 
ُهْغَِّلب َو  َّمُهَّللَا  ًاّفَح  ِۀَِـکئالَْملِاب  ُهَّفُح  َو  َۀَْنیـصَْحلا  َکَعْرِد  ُهِسْبلأ  َو  ُهاداع  ْنَم  ِداع  َو  ُهالاو  ْنَم  ِلاو  َو  ِکتَکئالَِمب  ُْهفِدْرَا  َو  َِکتَّوُِقب  ِهِّوَق  َو  ِِبلاـْغلا 

ِلوُِطب ْنّیَز  َو  َلْدَْعلا  ِِهب  ْرِهْظَا  َو  َرْوَْجلا  ِِهب  ِْتمَا  َو  َْقتَْفلا  ِِهب  ُْقتْرا  َو  َعْدَّصلا  ِِهب  ْبَعْشا  َّمُهَّللَا  نیّیبَْنلا  ِعاْبتَأ  ْنِم  َکِطْـسِِقب  نیمئاقلا  َْتغََّلب  ام  َلَْضفَا 
َةَِربابَج ِِهب  ُْلْتقا  َو  ُهَّشَغ  ْنَم  ْرِّمَد  َو  َُهل  َبَصَن  ْنِم  یلَع  ْمِدـْمَد  َو  ِهیلِذاخ  ْلُذْـخا  َو  ِهیرِـصان  ّوق  َو  ِبْعُّرلِاب  ُهْرُْـصنا  َو  ِرْـصَّنلِاب  ُهْدِّیَا  َو  َضْرَْالا  ِِهئاـَقب 

َو َنیِرفاْکلا  ِِهب  ِْربَاَو  َنیراّبَجلا  ِِهب  ْلِّلَذ  َو  ِلِطابلا  َۀَیِّوَقُم  َو  ِۀنُّسلا  َۀَتیمُم  َو  ِعَدـبلا  َۀَـعِراش  ِۀـَلالَّضلا و  َُسُؤر  ِِهب  ْمِْصقا  َو  ُهَِمئاعَد  َو  ُهَدُـمُع  َو  ِْرفُْکلا 
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ْرِّهَط َّمُهَّللَا  ًاراثآ  ْمَُهل  َیِْقُبت  َو ال  ًاراّیَد  ْمُْهنِم  َعَدَت  یّتَح ال  اِهلَبَج  َو  اِهلْهَـس  َو  اهِرَْحب  َو  اهَِّرب  َو  اِهبِراغَم  َو  ِضْرَالا  ِقِراشَم  یف  َنیدِْـحلُْملا  َعیمَج 
َو َِکنید  ْنِم  یحَتْما  ام  ِِهب  ْدِّدَج  َو  َنیِِّیبَّْنلا  ِۀَمْکِح  َسِراد  َو  َنیلَسْرُْملا  َنَنُس  ِِهب  ِیْحَا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِِهب  َّزِعَا  َو  َكَدابِع  ْمُْهنِم  ِفْشا  َو  َكَدِالب  ْمُْهنِم 

ِرْوَْجلا َمَلُظ  ِِهلْدَعب  َریُنت  یّتح  َو  ُهَعَم  َۀَعِْدب  َو ال  ِهیف  َجَوِع  ًاحیحَـص ال  ًاضْحَم  ًاّضَغ  ًادیدَج  ِْهیَدَی  یلَع  َو  ِِهب  َکَنید  َدیُعت  یّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َلُِّدب 
هتنَمَتئا َو  َكِدابِع  یلَع  ُهَْتیَفَطْصا  َو  َکِسْفَِنل  ُهَتْصَلْخَتْسا  يذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّنِاَف  ِلْدَْعلا  َلوُهْجَم  َو  ِّقَْحلا  َِدقاعَم  ِِهب  َحِّضَُوت  َو  ِْرفُْکلا  َنارِین  ِِهب  َئِفُْطت  َو 

َمْوَی َو  ِۀَـمیْقلا  َمْوَی  َُهل  ُدَهْـشَن  ّاناَف  َّمُهَّللَا  ِسَنَّدـلا  َنِم  ُهَتْمَّلَـس  َو  ِسْجِّرلا  َنِم  ُهَتْرَّهَط  َو  ِبُویُْعلا  َنِم  ُهَتأََّرب  َو  ِبُونُّذـْلا  َنِم  ُهَتْمَـصَع  َو  َِکْبیَغ  یلَع 
ًۀَضیرَف ََکل  ْلِّدَُبی  َْمل  َو  ًۀَمْرُح  ََکل  ِْکتْهَی  َْمل  َو  ًۀَعاط  ََکل  ْعِّیَُضی  َْمل  َو  ًۀیـصْعَم  ْبِکَتْرَی  َْمل  َو  ًابوُح  یتَا  َو ال  ًاْبنَذ  ِْبنُْذی  َْمل  ُهَّنَا  ِۀَّمآّطلا  ِلُولُح 

ِعیمَج َو  ِِهتَّمُأ  َو  ِهتَّیّرُذ  َو  ِهِدلَو  َو  ِِهلْهَا  َو  ِهِسْفَن  یف  ِهِطْعَا  َّمُهَّللا  ُّیکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلَا  ُرِهاّطلا  يِدْهَْملا  ِيِداْهلا  ُهَّنا  َو  ًۀَعیرَش  ََکل  ّْریَُغی  َْمل  َو 
ِّلُک یلَع  ُهُمْکُح  َيِرْجَی  یّتَح  اهلیلَذ  َو  اهزیزَع  َو  اهِدـیَعب  َو  اِهبیرَق  اـهِّلُک  ِتاـکَلْمُملا  َکـُْلم  َُهل  ُعَمَْجت  َو  ُهَسْفَن  ِِهب  ُّرُِـست  َو  ُهَْنیَع  ِِهبُّرُِقت  اـم  ِِهتَّیِعَر 

َو یلاْغلا  اْهَیِلا  ُعجْرَی  یّتلا  یطْـسُْولا  َۀَقیرَّطلا  َو  یمْظُْعلا  َۀَّجَحَْملا  َو  يدُْهلا  َجاْهنِم  ِْهیَدَـی  یلَع  اِنب  ُْکلْـسا  َّمُهَّللَا  ٍلِطاب  َّلُک  ِهِّقَِحب  َِبْلغَی  َو  ٍمْکُح 
َنیِبلاَّطلا ُهَعَم  َنیِرباّصلا  ِهْرمَِاب  َنیماّوَْقلا  ِِهبْزِح  یف  اْنلَعْجا  َو  ِِهتََعباـتِمب  اـْنیَلَع  ُْنْنما  َو  ِِهتَعَیاـشُم  یلَع  اـْنتِّبَث  َو  ِِهتَعاـط  یلَع  اـنِّوَق  َو  یلاـّتلا  اـِهب  ُقَْحلَی 

َو ٍۀَْهبُش  َو  ٍکَش  ِّلُک  ْنِم  ًاِصلاخ  اَنل  َِکلذ  ْلَعْجا  َو  َّمُهَّللَا  ِِهناْطلُس  ِۀَیّوَقُم  َو  ِِهناوْعَا  َو  ِهِراْصنَا  یف  ِۀَمیِْقلا  َمْوَی  انَرُـشَْحت  یّتَح  ِِهتَحَـصانُِمب  َكاضِر 
َو َلَسَْکلا  َو  ِۀَمأَّسلا  َنِم  انْذِعَا  َو  ُهَعَم  ِۀَّنَْجلا  یف  انَلَعَْجت  َو  ُهَّلَحَم  انَّلُِحت  یّتَح  َو  َکَهْجَو  ّاِلا  ِِهب  َُبلْطَن  َو ال  َكَْریَغ  ِِهب  َدِمَتْعَن  یّتَح ال  ٍۀَعْمُس  َو  ٍءایر 

ٌریسَع اْنیَلَع  َوُه  َو  ٌریسَی  َْکیَلَع  انَْریَغ  اِنب  ََکلاْدِبتْـسا  َّناَف  انَْریَغ  اِنب  ْلِْدبَتْـسَت  َو ال  َکِّیلَو  َرْـصَن  ِِهب  ُّزُِعت  َو  َِکنیِدل  ِِهب  ُرـصَْتنَت  ْنَّمِم  اْنلَعْجا  َو  ِةَْرتَْفلا 
ْمَُهل َكِْرمَا  ْنِم  مهیِلا  َتْدَنْـسَا  ام  ْمَُهل  ْمِّمَت  َو  ْمُهَرْـصَن  َّزِعَا  َو  ْمِِهلاجآ  یف  ْدِزَو  ْمَُهلامآ  ْمُهْغَِّلب  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  ِۀَّمئالا  َو  ِهِدْهَع  ةالُو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 

َو َكِْرمَا  ُةالُو  َو  َِکنیِد  ُِمئآعَد  َو  َكِدـیحَْوت  ُناکْرَا  َو  َِکتاِملَک  ُنِداعَم  ْمُهَّنِإَف  ًاراـْصنَا  َکـِنید  یلَع  َو  ًاـناوْعأ  ْمَُهلاـنلَعْجا  َو  ْمُهَِمئاـعَد  ْتِّبَث  َو 
َو ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ْمِْهیَلَع  ُمالَّسلا  َو  َِکلُـسَر  ِدالْوَا  ُةَْوفَـص  َو  َکئایلْوَا  ُلئآلَـس  َو  َکئآیلْوَا  َو  َکـِْقلَخ  ْنِم  َُکتْوفَـص  َو  َكِداـبِع  ْنِم  َُکتَِـصلاخ 

نخس وت  زا  وت  نذا  هب  هک  تنابز  تتاقولخم  رب  تتّجح  هفیلخ و  ّیلَو و  تحاس  زا  ار  الب  هنوگره  نادرگ  رود  ادنوادخ  117 ؛ )  ُُهتاکََرب ( » 
وت هب  هدروآ  هانپ  ِنادهاجم  نیرتگرزب  و  تناگدنب ،  رب  وت  هاوگ  تناگدـیرفآ و  رب  وت  يانیب  هدـید  و  دـنک ،  قطن  تتمکح  هب  و  دـیوگیم ، 

رادب ظوفحم  ياهدومرف  يرگتروص  ءاشنا و  ياهدرک و  داجیا  ياهدیرفآ و  هچنآ  مامت  ِّرش  زا  دوخ  هانپ  رد  ار  وا  و  دشابیم ،  ترـضحم  رد 
روطنآ ار  سک  ره  هک  یندرک  ظفح  رادـب  ظوفحم  اهّرـش ] ماـمت  زا   ] نییاـپ ـالاب و  زا  پچ و  تسار و  رـس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  وا  و  ، 

ياهنوتـس وت و  هیحاـن  زا  بوصنم  ِناـماما  شناردـپ  تربماـیپ و  راـثآ )  همه  وا (  كراـبم  دوجو  رد  و  دوریمن ،  نیب  زا  ینادرگ  ظوـفحم 
هجو چـیه  هب  هک  ِهد  ياـج  شیوخ  راوـج  رد  و  دوـشیمن ،  مُگ  زگره  هک  هد  رارق  تاهدرپـس  هنیجنگ  رد  ار  وا  و  ياـمرف ،  ظـفح  ار  تنید 
سک ره  هک  شخبب  ینمیا  شیوخ  راوتـسا  ناما  هب  ار  وا  و  دوشیمن ،  روهقم  هک  هد  رارق  تتزع  تیاـمح و  دروم  و  ددرگیمن ،  کـچوک 

رارقیب روجنر و  دوش  رقتـسم  نآ  رد  سک  ره  هک  ریگرب  تتیاـمح  وترپ  رد  ار  وا  و  تفاـی ،  دـهاوخن  يراوـخ  يراپـسب  هاـگیاج  نآ  رد  ار 
شتیوقت شیوخ  يورین  هب  و  نک ،  شینابیتشپ  تاهدنوش  هریچ  هاپس  اب  و  نادرگ ،  زوریپ  تتزع  اب  مأوت  ترـصن  هب  دییأت و  ار  وا  و  ددرگن ، 

ینمشد دیامن  ینمشد  يو  اب  هک  سک  ره  اب  رادب و  شتـسود  درادیم  تسود  ار  وا  هکنآ  ره  و  زاس ،  شهارمه  ار  تناگتـشرف  و  يامرف ، 
نیرترب هب  ار  وا  ایادخ و  راب  هبناج . ] همه   ] ینتفرگارف ریگب  ارف  تناگتـشرف  اب  ار  وا  ناشوپب و  بانج  نآ  مادـنا  رب  ار  تراوتـسا  هرز  و  نک ، 

هب ار  اهیناشیرپ  اهیگدـنکارپ و  ادـنوادخ  زاس ،  لیان  ياهدومرف  رقتـسم  نآ  رد  ار  تناربمغیپ  ناوریپ  زا  طسق  هب  ناگتـساخاپب  هک  یهاگیاج 
وا هب  ار  تلادع  ناریمب و  وا  تیافک )  اب  تسد  هب (  ار  متس  و  نادرگ ،  میمرت  دودسم و  وا  روهظ )  هب (  ار  اههنخر  و  روآ ،  مهارف  وا  دوجو 
لد رد  تشحو  بعُر (  هلیـسو  هب  و  نک ،  شدـییأت  يزوریپ  اب  و  ياـشخبب ،  تنیز  نآ ] رد   ] شتماـقا لوط  اـب  ار  نیمز  و  ياـمرف ،  راکـشآ 

ار دزیخرب  ینمشد  هب  وا  اب  هک  ره  و  زاس ،  راوخ  ار  ناگدننکراوخ  و  نک ،  تیوقت  ار  وا  ناگدننک  يرای  و  نادرگ ،  شزوریپ  شنانمـشد ) 
رب ار  نآ  ناکرا  اهنوتـس و  رفک و  لها  نارگمتـس  وا  غیت )  هب (  و  ناسر ،  يدوبان  هب  دـنک  راتفر  گنرین  هب  وا  اـب  هک  ره  و  نادرگ ،  كـاله 
 ، نکـشب مه  رد  ار  لطاب  ناگدننک  تیوقت  نایادز و  تنـس  ناراذگتعدب و  یهارمگ و  ياسؤر  وا  تردق )  هب (  و  نکفیب ،  تکاله  كاخ 
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 ، نیمز ياـهرتخاب  اـهرواخ و  رد  ار  نادـحلم  همه  نارفاـک و  وا  روـهظ )  هب (  و  نادرگ ،  راوـخ  ار  ناراـّبج  وا  تموـکح )  تمظع  هـب (  و 
يراپسن ياج  رب  نانآ  زا  يرثا  ناشن و  چیه  يراذگماو و  ار  اهنآ  زا  يدرف  چیه  رگید  ات  زاس ،  نکهشیر  اههوکو  اهتـشد  ایرد ،  یکـشخ و 

ار نینمؤم  وا  هب  و  زاس ،  دنـسرخ  ناشیدوبان  زا  ار  تناگدـنب  ياهلد  و  نادرگ ،  كاپ  ناـنآ  دوجو )  ثول  زا (  ار  شیوخ  راـید  ادـنوادخ  ، 
هتـشگ و وحم  تنید  زا  هچنآ  وا  كرابم  دوجو  هب  و  نادرگب ،  هدـنز  ار  ناربمغیپ  سردـنم  تمکح  نیلـسرم و  ياهتنـس  وا  هب  و  هد ،  تزع 

تـسار صلاخ ،  هزات و  ون و  وا  تسد  رب  راوگرزب و  نآ  دوجو  هب  ار  تنید  هکنیا  اـت  و  ياـمرف ،  دـیدجت  ار  هتفاـی  رییغت  تماـکحا  زا  هچنآ 
 ، ییامن شوماخ  ار  رفک  ياهشتآ  و  يزاس ،  نشور  ار  متس  ياهیکیرات  Ęوا  ادع هب  هکنیا  ات  و  ینادرگزاب ،  تعدب  زا  رود  یجک و  نودب 

شیوـخ يارب  هک  تسا  وـت  هدـنب  وا  یتـسرد  هب  هک  يزاـس  راکـشآ  ار  لدـع  یئارجا  تـالوهجم  قـح و  یئاـپرب  تالکـشم  وا  دوـجو  هب  و 
شراـنکرب اـهبیع  زا  ياهتخاـس و  شموصعم  ناـهانگ  زا  و  ياهتـسناد ،  شنیما  دوخ  بیغ  رب  ياهداد و  يرترب  تناگدـنب  رب  ياهدـیزگرب و 

تسا گرزب  هثداح  نتفای  ققحت  زور  هک  تمایق  زور  رد  سپ ،  ایادخ  راب  ياهداد .  شرارق  ملاس  یگدولآ  زا  كاپ و  يدیلپ  زا  ياهتشاد و 
و تخاسن ،  عیاض  ار  وت  تاعاط  زا  یتعاط  و  دـشن ،  بکترم  یناـمرفان  درواـین و  یفـالخ  درکن و  هاـنگ  چـیه  وا  هک  میهد  یهاوگ  وا  يارب 

هدش تیاده  رگتیاده  تسا  وا  هک  هتبلا  و  دادن ،  رییغت  ار  وت  زا  ياهمانرب  درکن و  لدبم  ار  وت  زا  ياهضیرف  و  دومنن ،  کته  ار  وت  زا  یتمرح 
مامت شتما و  شاهیّرذ و  شنادنزرف و  شنادناخ و  شدوخ و  دوجو  رد  بانج  نآ  هب  ادـنوادخ  هدـبز ،  هدیدنـسپ  صلاخ  ياوقت  اب  كاپ  ، 

تخـس و کیدزن و  رود و  کلامم  مامت  رب  طلـست  و  ددرگ ،  نامداش  شلد  دوش و  نشور  شاهدـید  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  امرف  اـطع  شتیعر 
وا تسد  هب  ار  ام  ایادخ  راب  ددرگ .  هریچ  یلطاب  ره  رب  دوخ  قح  اب  دبای و  يرترب  یمکح  ره  رب  وا  مکح  ات  يزاس ،  مهارف  شیارب  ار  ناسآ 
رب ار  اـم  زاـس و  نومنهر  دـسرب  نآ  هب  هدـنام  بقع  ددرگزاـب و  نآ  يوس  هب  هتفر  دـنت  هک  هناـیم  هویـش  هداـشگ و  هار  تیادـه و  ریـسم  رد 

؛ دنزیخاپب شرما  هب  هک  هد  نامرارق  وا  بزح  رد  و  راذگب ،  ّتنم  ام  رب  وا  زا  تیعبت  هب  و  نک ،  رادیاپ  شیوریپ  رب  دـنمورین و  شیرادربنامرف 
ناراکددـم و نارای و  رامـش  رد  تمایق  زور  هکنیا  ات  دنـشاب ،  راتـساوخ  ار  تیدونـشخ  وا  يارب  یهاوخ  ریخ  اـب  و  دـننک ؛ ربص  وا  راـنک  رد 
هد رارق  یبلطترهش  ایر و  ههبش و  کش و  هنوگره  زا  صلاخ  ام  يارب  ار  نآ  ادنوادخ و  يزاس .  نامروشحم  شتموکح  ناگدننک  میکحت 

هاگن دوخ  هانپ  رد  ییامرف و  دراو  وا  ّلحم  هب  ار  ام  هکنآ  ات  و  مییامنن ،  بلط  ار  وت  ياـضر  زج  نآ  زا  و  مینکن ،  داـمتعا  وت  رب  زج  نآ  اـب  اـت 
و ینادرگ ،  شرازگتمدـخ  شیوخ  ّیلو  تّزع  اب  يزوریپ  يارب  و  یهد ،  يرای  ار  تنید  وا  هلیـسو  هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و  رادـب ، 

دورد ادـنوادخ  راوگان .  رایـسب  ام  رب  یلو  تسا  ناسآ  وت  رب  ام  ریغ  هب  ار  ام  نتخاـس  لدـبم  هک  راذـگم  راـک  نیا  رب  اـم  ياـج  هب  ار  اـم  ریغ 
اب يزوریپ  يازفیب و  ناشرمع  رب  نادرگ و  لـئان  ناـشیاهوزرآ  اـهنامرآ و  هب  ار  ناـنآ  و  وا ،  زا  سپ  ناـماما  و  وا ،  دـهع  ناـیلوتم  رب  تسرف 

و زاس ،  راوتسا  ار  شتموکح  ياههیاپ  و  نادرگ ،  رادیاپ  ياهداد  رارق  نانآ  هدهع  رب  ار  تنید  رما  زا  هچنآ  و  يامرف ،  تیانع  نانآ  هب  تزع 
نید ياههیاپ  وت و  دـیحوت  ياهنوتـس  وت و  تاملک  ياهنوناک  یتسار  هب  نانآ  هک  هد ،  رارق  تنید  يارب  ینارای  نانآ و  يارب  ییاهروای  ار  ام 

ناگدیزگرب وت و  صاخ  نابحم  نادنزرف  وت و  ناتـسود  دنتـسه و  وت  قلخ  زا  ياههبخن  تناگدنب و  زا  ناگدیزگرب  وت و  رما  نایدصتم  وت و 
هللا یضر  سوواط  نب  دیـس  سپـس  داب .  نانآ  لاح  لماش  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  داب و  نانآ  یگمه  رب  مالـس  و  دناوت ،  ربمغیپ  دالوا  وا 
دیاش و  ِهِدَْعب »  ْنِم  ِۀَّمئالا  َو  ِهِدـْهَع  ةالُو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  هک « :  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  زا  هلمج  نیا  نمـضتم  اعد  نیا  هتفگ « :  هنع 

رد تعامج  زاـمن  هماـقا  يارب  دوخ  نارود  رد  هجرف  هَّللا  لـجع  رـصع  ماـما  هک  دـشاب  یناـیاوشیپ  رب  نداتـسرف  دورد  تراـبع  نیا  زا  روظنم 
نآ رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  ناـنآ  رب  نداتــسرف  دورد  هـکنیا  و  راـگزور ،  نآ  رد  ماـکحا  ناـیب )  رد (  ناـیاوشیپ  و  دراـمگیم ،  اـهرهش 

دنشابیم صخش  یگدنز  رد  نارادنامرف  هک  اریز  هدهع  ةالو  مالسلا :  هیلع  ماما  هدومرف  لیلد  هب  دشابیم ،  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترـضح - 
زا یتیاور  رتشیپ  و  نایاوشیپ . . .  وا و  دـهع  نایلاو  رب  تسرف  دورد  وا  رب  نداتـسرف  دورد  زا  سپ  ایادـخ  دـشاب :  نینچ  روظنم  ییوگ  سپ  ، 

نیا دیاش  هک  شنادنزرف »  زا  ناماما  و  ِهِدـلو =  ْنِم  ِۀَّمئالا  َو  دوب « :  نآ  رد  ترابع  نیا  هک  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نامیالوم 
هچنآ زا  ریغ  يرگید  هخـسن  رد  دـش  رکذ  هک  روط  نیمه  ار  نیا  هک  ِهِدـلو ، »  ْنِم  ِۀَّمئالا  َو  ِهِدـْهَع  ةالُو  یلَع  ِّلَص  هدوب « :  نینچ  زین  ترابع 
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هکنیا هب  متفای  لصتم  دنـس  اب  یتیاور  و  دنراوگرزب ،  نآ  یگدـنز  رد  کین  ناگدـنب  زا  نانآ  هک  هدـش  تیاور  زین  و  متفای .  میدرک  تیاور 
تافص جوا  رد  هک  دنراد ،  تموکح  تیالو و  اهایرد  ياهروشک  فارطا  رد  هک  تسا  يدنچ  دالوا  ار  هیلع  هَّللا  تاولـص  يدهم  ترـضح 

هب ار  اعد  نیا  و  هتفگ :  هرس  سدق  سوواط  نب  دیس  سپس  تسا .  هدیدرگ  تیاور  رابخا  رد  زین  يرگید  لیوأت  هیجوت و  دنـشابیم ،  ناکین 
 : هک تسا  نیا  تیاور  دشابیم ،  رتمامت  شلیـصفت  نوچ  منکیم  رکذ  ار  نآ  نم  و  تسا ،  زاینیب  هیجوت  نیا  زا  هک  مدید  يرگید  تیاور 

نـسحلا نب  قاحـسا  نیـسحلاوبا  تفگ  ثیدح  ار  ام  دیوگ :  يو  درک ،  ثیدـح  يدـمحم  يولع  رفعج  نب  دـیز  نیـسحلاوبا  لیلج  فیرش 
ود ره  یکلاـم  دـمحا  نب  بیعـش  نب  دـمحم  بتاـک و  لیهـس  نب  ماـمه  نـب  دـمحم  تـفگ :  يوـلعلا )  نیـسحلا  ياهخـسن :  رد  ینارفعلا ( 

امهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترـضح  نامیالوم  زا  نامحرلادـبع  نب  سنوی  زا  یکلاـم  دـمحا  نب  بیعـش  زا  دـنداد  نامثیدـح 
 - ترضح نآ  يارب  شیاعد  هلمج  زا  سپ  مالسلا ،  هیلع  نامزلا  بحاص  تجح  ترضح  يارب  اعد  هب  دومرفیم  رما  بانج  نآ  هک  مالـسلا 

یلَع َکتَّجُح  َو  َِکتَفیلَخ  َو  َکِّیلَو  ْنَع  عفْدا  َو  ٍدّمُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  دوب « :  نینچ  داب -  نانآ  يود  ره  رب  دنوادخ  دورد  هک 
ِدِهاجُْملا ِحاجْحَْجلا  َكِداـبِع  یلَع  ًادِـهاش  َو  َکـِتیِرب  یف  ِةَرِظاـّنلا  َکـِْنیَع  َو  َکـتَمْکِِحب  ِقِطاـّْنلا  َکـِنْذِِاب  َکـْنَع  ِرِّبَعُْملا  َکـِناِسل  َو  َکـِْقلَخ 

ْنَع َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحا  َو  َتْرَّوَص  َو  َتأَْشنَا  َو  َتأََرب  َو  َتأَرذ  َو  َْتقَلَخ  ام  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَأَو  َّمُهَّللا  َِکبِذئآْعلا  َكِْدبَع  ِدِهَتْجُْملا 
َو َکَتَِّمئَا  ُهئابآ  َو  َِکلوُسَر  َّیِصَو  َو  ََکلوُسَر  هیف  ْظَفْحا  َو  ِِهب  ُهَتْظِفَح  ْنَم  ُعیضَی  يذَّلا ال  َکِظْفِِحب  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  َو  ِهلامِش  ْنَع  َو  ِِهنیمَی 
يذَّلَا ال َكِّزع  َو  َکِْعنَم  یف  َو  ُرَقَتُْحی  يذَّلا ال  َكِراوِج  یف  َو  ُعیِضَت  یتَّلا ال  َِکتَعیدَو  یف  ُْهلَعْجا  َو  َنیعَمْجَا  ْمهیلَع  َُکتاوَلَـص  َِکنیَد  َِمئآعَد 
َو ِزیزَْعلا  َكِرْـصَِنب  ُهْرُْـصنَا  َو  ِهیف  َناک  ْنَم  ُماُضی  يذَّلا ال  َکِفَنَک  یف  ُْهلَعْجا  َو  ِِهب  ُهَْتنِمأ  ْنَم  ُلَذُْخی  يذَّلا ال  ِقِیثَولَا  َِکنامَِاب  ُْهنِمآ  َو  َّمُهَّللَا  ُرَهُْقی 

ِۀکئالَْملِاب ُهَّفُح  َو  َۀَنیـصَْحلا  َکَعْرِد  ُهِْسْبلَا  َو  ُهاَداع  ْنَم  ِداع  َو  ُهالاو  ْنَم  لاو  َّمُهَّللا  َِکتَکئالَِمب  ُْهفِدْرَا  َو  َِکتَّوُقب  ِهِّوَق  َو  ِِبلاْغلا  َكِْدنُِجب  ُهْدـّیَا 
ِِهب ْرِهْظَا  َو  َرْوَْجلا  ِِهب  ِْتمأ  َو  َْقتَْفلا  ِِهب  ُْقتْرا  َو  َعْدَّصلا  ِِهب  ْبَعْـشا  َّمُهَّللَا  َنییبَْنلا  ِعاْبتَأ  ْنِم  َکِطْـسِِقب  نیلئاقلا  َْتغََّلب  اـم  َلَْـضفَا  ُهْغَِّلب  َو  َّمُهَّللَا  ًاّـفَح 

ًاناْطلُس ِهوُدَع  َو  َكِّوُدَع  یلَع  َْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجا  َو  ًاریْسَی  ًاَحتَف  َُهل  ْحَْتفَا  َو  ِبْعُّْرلِاب  ُهْرُْصنا  َو  ِرْصَّْنلِاب  ُهْدِّیَا  َو  َضْرَْالا  ِهئآَقب  ِلوطب  ْنّیَز  َو  َلْدَْعلا 
یتـاللا اـِهبِراغَم  َو  ِضْرَاـْلا  ِقِراـشَم  هثّرَو  َو  ْبیرَق  ٍحـْتَف  َو  ٍزیزَع  ٍرِْـصِنب  ُهْدِّیا  َو  ُرِـصَْتنَت  ِِهب  يذَّلا  َماـمْالا  َو  رَظَْتنُْملا  َِمئاـقلا  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ًاریـصَن ، 

ْلُذْخا َو  ُهَرِـصان  ِّوَق  َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ٍدَـحَا  َۀَـفاخَم  ِقَْحلا  ْنِم  ٍءیَِـشب  یفْخَتْـسَی  یّتح ال  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکیبَن  َۀَّنُـس  ِِهب  ِیْحأ  َو  اهیَف  َتْکَراب 
َُسُؤر ِِهب  ْمِْصقا  َو  ِِهب  ِماَّوـُقلا  َو  ُهَمئاـعَد  َو  ُهَدُـمُع  َو  ِْرفُْکلا  َةَِرباـبَج  ِِهب  ْلـُْتقا  َو  َّمُهَّللا  ُهَّشَغ  ْنَم  یلَع  ْرِّمَد  َو  ُهـَل  بَـصَن  ْنَـم  یلَع  ْمِدـْمَد  َو  َُهلِذاـخ 

َو اُوناک  ُْثیَح  َنیدِْحلُْملا  َعیمَج  َو  َنیِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاْکلا  ِِهب  ِْربَاَو  َنیراّبَْجلا  ِِهب  ِْللْذا  َو  ِلِطاْبلا  ۀیَّوقُم  َو  ِۀَّنُّسلا  َۀَتیمُم  َو  ِۀَعِْدْبلا  ۀَعِراش  َو  َِۀلالَّْضلا 
ْمُْهنِم ْرِّهَط  َو  َّمُهَّللَا  ًاراثآ  ْمَُهل  َیِْقُبت  َو ال  ًاراّیَد  ْمُْهنِم  َعَدـَت  یّتَح ال  اِهلَبَج  َو  اِهلْهَـس  َو  اهِرَْحب  َو  اهَِّرب  َو  اِهبِراغَم  َو  ِضَرَْالا  قِراشَم  ْنِم  اُوناک  َْنیَا 
َلِّدـُب َو  َِکنید  ْنِم  َیُِحم  ام  ِِهب  ْدِّدَـج  َو  َنیِّیبَّنلا  ِمْکُح  َسِراد  َو  َنیلَـسْرُْملا  َنَنُـس  ِِهب  ِیْحَا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِِهب  َّزِعَا  َو  َكَدابِع  ْمُْهنِم  ِفْشا  َو  َكَدِالب 

َو ِرْوَْجلا  َمَلُظ  ِِهلْدَِـعب  َرْیُنت  یّتح  ُهَعَم  َۀَـعِْدب  َو ال  ِهیف  َجَوِع  ًاضْحَم ال  ًاحیحَـص  ًادـیدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَـی  یلَع  َو  ِِهب  َکَـنید  َدـیُعت  یّتَح  َکِـمْکُح  ْنِم 
ُهَتْـصَلْخَتْسا يذَّلا  َكُدـْبَع  ُهَّنإ  َو  َّمُهَّللا  ِمْکُْحلا  ِتالِکْـشُم  ِِهب  َحِـضُوت  َو  ِلْدَْـعلا ،  َلوـهجَم  َو  ِّقـحلا  َدـقاعم  ِهـِب  َرِهُْظت  َو  ِرفُکلا  َنارین  ِهـِب  َئِفُْطت 

َو ُهَتْرَّهَط  َو  ِبُویُْعلا  َنِم  ُهَتأََرب  َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُهَتْمَـصَع  َو  َِکْبیَغ  یلَع  ُهَْتنمَتئا  َو  َكِداـبِع  یلَع  ُهَْتیَفَطْـصا  َو  َکـِْقلَخ  ْنِم  ُهَتیْفَطْـصا  َو  َکِـسْفَِنل 
ََکل ْبِکَترَی  َْمل  َو  ًابوُح  تأَی  َْمل  َو  ِْبنُْذی  َْمل  ُهَّنَا  ِۀّماَّْطلا  ِلُولُح  َموَی  َو  ۀَمایْقلا  َموَی  َُهل  ُدَهْـشَن  ّانِاَف  َّمُهَّللَا  ِبیَْرلا  َنِم  ُهَتْمَّلَـس  َو  ِسَنِّدلا  ِنَع  ُهَْتفَرَص 

يدْهَْملا يِداْهلا  ُّیقَتلا  مامِالا  ُهَّنَا  َو  ًۀعَیرَـش  ََکل  ْرِّیَُغی  َْمل  َو  ًۀَضیرَف  ََکل  ْلِّدَُبی  َْمل  َو  ًۀَـمْرُح  ََکل  ِْکتْهَی  َْمل  َو  ًۀَـعاط  ََکل  ْعِّیَُـضی  َْمل  َو  ۀیـصْعَم 
ِِهبُّرُِقت ام  ِِهتَّیعَر  ِعیمَج  َو  ِِهتَّمُأ  َو  ِهتّیّرُذ  ِِهلْهَا َو  َو  ِهدـْلُو  َو  ِهِسْفَن  یف  ِهِطْعَا  َو  ِِهئابآ  یلَع  َو  هیلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللَا  ُّیِکَّْزلا  ُّیـضَّْرلا  ِیفَْولا  ُّیقَتلا  ُرِهاـْطلا 
َِبْلغَی َو  ٍمْکُح  ِّلُک  یلَع  ُهُمْکُح  َيِرْجَی  یّتَح  اهلیلَذ  َو  اـهزیزَع  َو  اهِدـیَعب  َو  اـِهبیرَق  اـهِّلُک  ِتاـکَلْمُملا  َکـُْلم  َُهل  ُعَمَْجت  َو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُّرُـسَت  َو  ُُهْنیَع 

اَِهب ُقَْحلَی  َو  یلاْغلا  اهَیِلا  ُعِجْرَی  یتَّلا  یطْسُْولا  َۀَقیرَطلا  َو  یمْظُْعلا  َۀَّجَحَْملا  َو  يدُْهلَا  َجاْهنِم  ِْهیَدَی  یلَع  اِنب  ُْکلْسَا  َو  َّمُهَّللَا  ٍلِطاب  ِّلُک  یلَع  ِهِقَِحب 
َكاضِر َنیِبلاَّطلا  ُهَعَم  َنیِرباّصلا  ِهْرمَِاب  َنیماّوَْقلا  ِِهبْزِح  یف  اْنلَعْجا  َو  ِِهتََعباتُِمب  اْنیَلَع  ُْنْنما  َو  ِِهتَعَیاشُم  یلَع  اْنتِّبَث  َو  ِِهتَعاط  یلَع  انِّوَق  َو  َّمُهَّللا  یلاـّتلا 

ََکل اّنِم  ِهِّلُک  َِکلذ  ْلَعْجَا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِِهناْطلُس  ِۀَیِّوَقُم  َو  ِِهناوْعَأ  َو  ِهِراْصنَا  یف  ۀَمایِْقلا  َمْوَی  انَرُشَْحت  یّتَح  ِِهتَحَـصانُِمب 
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ِۀَّنَْجلا یف  انلَعَْجت  َو  ُهَّلَحَم  انَّلُِحت  یّتَح  َو  َکَهْجَو  ّاِلا  ِِهب  َُبلْطَن  َو ال  َكَْریَغ  ِِهب  َدِـمَتْعَن  یّتَح ال  ٍۀَعْمُـس  َو  ٍءآیر  َو  ٍۀَْهبُـش  َو  ٍکَش  ِّلُک  ْنِم  ًاـِصلاخ 
َّنِاَف انَْریَغ  اِنب  ْلِْدبَتْسَت  َو ال  َکّیلَو  َرْصَن  ِِهب  ُّزُِعت  َو  َِکنیِدل  ِِهب  ُرِصَْتنَت  ْنَّمِم  اْنلَعْجا  َو  ِلَشَْفلا  َو  ِةَْرتَْفلا  َو  ِلَسَْکلا  َو  ِۀَمآَّْسلِاب  ِهِْرمَا  یف  اِنلَْتبَت  َو ال  ُهَعَم 
ِیف ْدِزَو  ْمَُهلامآ  ْمُهغَِّلب  َو  ِهِدوُهُع  ِةالُو  یلَع  ِّلَص  َو  َّمُهَّللَا  ٌریدَـق ،  ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ٌریبَک  اـْنیَلَع  َوُه  َو  ٌریـسَی  َکـْیَلَع  اـنَْریَغ  اـِنب  ََکلاْدبَتْـسا 

َنیرِهاْطلا ِهئابآ  یلَع  ِّلَص  َو  ًاراْصنَا  َکـنید  یلَع  َو  ًاـناوْعَا  ْمَُهل  اـْنلَعْجَا  َو  َکـِنید  ِْرمَا  ْنِم  ْمِْهَیِلا  َتْدَنْـسَا  اـم  ْمَُهل  ْمِّمَت  َو  ْمُهرُْـصنا  َو  ْمِِهلاـجآ 
َُکئآیلوَا َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َُکتَریخ  َو  َكِدابِع  ْنِم  َُکتَِـصلاخ  َو  َكِْرمَا  ُةالُو  َو  َکِْملِع  ُناّزُخ  َو  َِکتاِملَک  ُنِداعَم  ْمُهَّنِاَف  َّمُهَّللا  َنیدِشاْرلا  ِۀَّمئالا 

ُهُونِواعُم َو  ِهِْرمَا  ِیف  ُهؤاکَرُش  َو  َّمُهَّللا  َنیعَمْجَا  ْمِهیَلَع  َُکتاکََرب  َو  َُکتَمْحَر  َو  َُکتاوَلَـص  َِکئایفْـصَا  ُدالوا  َو  َُکتْوفَـص  َو  َکئایلوا  ُلئالَـس  َو 
ِداهِْملا َنِم  ریثَْولا  اولَّطَع  َو  َنطَْولا  اُوفاَجت  َو  ِدالوألا  َو  ِلْهَْالا  ْنَع  اْوَلَس  َنیذَّلا  ُهَْسنُأ  َو  ُهَعَْزفَم  َو  ُهَحالِس  َو  ُهَنْـصِح  ْمُهَْتلَعَج  َنیذَّلا  َِکتَعاط  یلَع 

اوَُفلاَخ َو  ْمِهِْرمأ  َیلَع  ْمُهَدَضاَع  ْنَّمِم  َدیِعَبلا  اوَُفلاَح  َو  ْمِهِرْصِم  ْنَع  ٍۀَْبیَغ  ِْریَِغب  ْمِِهتَیِْدنا  ِیف  اوُدُِقف  َو  ْمِهِِشیاَعَِمب  اوُّرَـضأ  َو  ْمِِهتاَراِجت  اوُضَفَر  ْدَق 
َّمُهَّللا ْمُْهلَعْجاَف  اْینُّدلَا  ِماَطُح  ِلِجاَِعب  ِۀَلِـصَّتُملا  َباَبْـسألا  اوُعَطَق  َو  ْمِهِرْهَد  ِیف  ِعُطاَقَّتلا  َو  ُِرباَدَّتلا  َدـَْعب  اوُفَلَتْئا  َو  ْمِِهتَهْجِو  ْنَع  َّدَـص  ْنَّمِم  َبیِرَقلا 

َِکتَنوُعَم َو  َِکتَیاَفِک  ْنِم  َِکتَوْعَد  ْنِم  ْمَُهل  ْلِزجأ  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  ِةَواَدَـعلاب  ْمِْهَیلإ  َدَـصَق  ْنَم  َسَأب  ْمُْهنَع  َّدُرَو  َکـِفَنَک  ِّلِـظ  ِیف  َو  َكِزْرِح  یف 
ْءاَْلمآ َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َو  َكِرُون  َءافطإ  َدارأ  ْنَم  َلِطَاب  ْمِهِّقَِحب  ْقِهْزأ  َو  َِکتَعاَط  یَلَع  ِِهب  ْمُُهنیُِعت  ام  ْمُهاَّیإ  َكِرْصَن  َو  َكِدییأت  َو  ْمَُهل 

یَلَع ِِهب  َْتنَنَم  اَم  َو  َكِدوُج  َو  َکِمَرَک  ِبَسَح  یَلَع  ْمَُهل  ْرُکْشا  َو  ًالْـضف  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًالْدَع  َو  ًاطِْـسق  ِراَْطقألا  َنِم  ٍرُْطق  َو  ِقافآلا  َنِم  ٍُقفأ  َّلُک  ْمِِهب 
 « َنیَِملاَعلا َّبَر  َنیمآ  ُدیُِرت  اَم  ُمُکَْحت  َو  ُءاَشَت  اَم  ُلَعْفَت  َکَّنِا  ِتاَجَرَّدلا  ِِهب  ْمَُهل  ُعَفَْرت  ام  َِکباََوث  ْنِم  ْمَُهل  ْرُخْذا  َو  َكِداَبِع  ْنِم  ِطْسِقلِاب  َنیمئاقلا 
زا هدننک  وگزاب  نابز  تقلخ و  رب  تتجح  هفیلخ و  یلو و  زا  نک  عفد  ار  اهالب  همه  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  118 ؛ )  ) 

رگـشالت نادـهاجم  گرزب  تناگدـنب  رب  وت  هاوگ  و  تناگدـیرفآ ،  رد  وت  يانیب  هدـید  و  وت ،  تمکح  هب  هدـننک  قطن  وت ،  نذا  هب  وت  يوس 
يرگتروص هدرک و  ءاشنا  هدومن و  داجیا  هدروآ و  دوجو  هب  هدیرفآ و  هچنآ  مامت  ّرـش  زا  ار  وا  ادنوادخ و  تسا ،  وت  هب  هدنهانپ  هک  وت  هدنب 

نییاـپ ـالاب و  زا  پـچ و  تـسار و  تمـس  زا  شرـس و  تـشپ  زا  شیور و  شیپ  زا  ار  وا  و  رادـب ،  نوـصم )  شیوـخ (  هاـنپ  رد  ياهدوـمرف 
نیـشناج تاهداتـسرف و  وا  كراـبم  دوـجو  رد  و  دوـشن ،  عیاـض  ییاـمرف  ظـفح  نآ  هب  ار  سک  ره  هک  یتظاـفح  ناـمه  هـب  نـک  تظفاـحم 

وا و  يامرفب ،  ظفح  ار  داب -  ناشیا  همه  رب  وت  دورد  دنتسه  وت  نید  ياهنوتـس  وت و  يوس  زا  بوصنم  ِناماما  هک  شناردپ -  تاهداتـسرف و 
 . هد رارق  دوشیمن  روهقم  هک  تتزع  تیاـمح و  دروم  و  ددرگن ،  ریقحت  هک  تدوخ  راوج  رد  راپـسب و  شیوخ  یندـشان  مگ  هدرپـس  رد  ار 

تبقارم لاب  ریز  ار  وا  و  يامرف ،  نمیا  تشگ  دـهاوخن  راوخ  یـشخب  ینمیا  نآ  هب  ار  سک  ره  هک  دوخ  مکحم  ناـما  هب  ار  وا  ایادـخ و  راـب 
توق هب  و  يامرف ،  شدییأت  تزوریپ  هاپس  اب  و  نک ،  يرای  تدوخ  هنازیزع  ترـصن  هب  ار  وا  و  ریگارف ،  تسین  نآ  هب  یـسرتسد  هک  شیوخ 

يو اب  هک  ره  اب  رادب و  تسود  درادیم  شتـسود  هک  سک  ره  ادنوادخ  نادرگ ،  هارمه  وا  اب  ار  تناگتـشرف  و  ياشخبب ،  شیورین  شیوخ 
نیرترب هب  ار  وا  و  نک ،  هطاحا  ار  شفارطا  تناگتـشرف  اب  و  ناشوپب ،  بانج  نآ  مادنا  رب  ار  تراوتـسا  هرز  و  نک ،  ینمـشد  دزرو  ینمـشد 

زاس مهارف  وا  هب  ار  اهیگدنکارپ  ادنوادخ  نادرگ .  لیان  ياهدیناسر  اهنآ  هب  ار  ناربمغیپ  ناوریپ  زا  وت  طسق  هب  ناگتساخاپب  هک  ییاههاگیاج 
ینالوط و رمع  اب  و  نادرگ ،  راکـشآ  وا  هب  ار  داد  لدع و  و  ناریمب ،  وا  هب  ار  متـس  و  شخب ،  مایتلا  وا  روهظ )  هب (  ار  اههنخر  اهییادج و  و 

یناسآ حتف  يامنب و  شیرای  شنانمـشد )  لد  رد  سرت (  بعر و  اب  نک و  شدییأت  يزوریپ  اب  و  شخب ،  تنیز  ار  نیمز  شیناگدـنز  ماود 
مایق ار  وا  ایادخ  راب  هد .  رارق  ياهنادـنمزوریپ  طلـست  شدوخ  نمـشد  تدوخ و  نمـشد  رب  شیوخ  هیحان  زا  وا  يارب  و  زاس ،  مهارف  شیارب 
اهقرش مامت  و  يامرفب ،  دییأت  یسردوز  حتف  هنازیزع و  يزوریپ  اب  ار  وا  یبای و  ترصن  وا  هلیـسو  هب  هک  یماما  هد و  رارق  راظتنا  دروم  هدننک 

ار داب -  شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تربمغیپ -  تنـس  وا  هلیـسو  هب  و  نادرگ ،  وا  لویت  ار  ياهداد  رارق  تکرب  اهنآ  رد  هک  نیمز  ياـهبرغ  و 
راوخ ار  شاهدننک  راوخ  ياشخبب و  ورین  ار  شاهدننک  يرای  و  دـیامنن ،  یفخم  يدـحا  میب  زا  ار  قح  زا  يزیچ  چـیه  هکنیا  ات  زاسب ،  هدـنز 

وا دـنمتردق )  تسد  هب (  ایادـخ و  نک ،  دوباـن  دـیامن  یگنرود  وا  اـب  هک  سک  ره  و  ناـسر ،  تکـاله  هب  دزیتـس  وا  اـب  هک  ره  و  نادرگ ، 
تعدـب و ناگدـننک  تنـس  یهارمگ و  نارـس  و  ناـسرب ،  لـتق  هـب  ار  رفک  ناگدـننک  اـپرب  اهنوتــس و  نارادمدرــس و  هـشیپرفک و  ناراـّبج 
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نارفاک و و  نادرگ ،  لیلذ  شتمظعاب )  تموکح  هب (  ار  راّبج  نارگمتس  و  نکـشب ،  مهرد  ار  لطاب  هب  ناگدنهد  ورین  تنـس و  ناگدنناریم 
تسد هب  هوک  تشد و  ایرد و  یکشخ و  رد  نیمز  برغ  قرش و  زا  دنتـسه  هک  اجک  ره  رانک و  هشوگ و  ره  رد  ار  نادحلم  مامت  ناقفانم و 

و كاپ ؛ نانآ  زا  ار  شیوخ  دالب  ایادخ و  يراذگن .  ياج  رب  ار  اهنآ  زا  یناشن  رثا و  چیه  يدحا و  چـیه  رگید  هکنیا  ات  زاس ،  نک  هشیر  وا 
اهتنـس و وا  تسد  هب  و  هدـب ،  تزع  ار  نانمؤم  بانج  نآ  روهظ )  هب (  و  زاس ،  تحار  ناشیدوبان  زا  ار  تناگدـنب  هدروخ )  مخز  ياـهلد ( 

دیدـجت هتـشگ  لّدـبم  تماکحا  زا  هدـیدرگ و  وحم  تنید  زا  هچنآ  وا  تسد )  هب (  و  نادرگب ،  هدـنز  ار  ناربمغیپ  هدـش  سردـنم  تمکح 
ات ینادرگ ،  زاب  تعدب  یجک و  هنوگره  زا  رود  هب  صلاخ  حیحـص و  باداش ؛ هزات و  وا  تسد  رب  وا و  دوجو  هب  ار  تنید  هکنآ  ات  يامرف ، 
 ) هب ار  لدع  ياهلوهجم  قح و  ياهدـنب  ییامن و  شوماخ  وا  هب  ار  رفک  ياهـشتآ  يزاس و  نشور  ار  متـس  ياهیکیرات  وا  لدـع  اب  هک  اجنآ 

نایم زا  يدیزگرب و  شیوخ  يارب  هک  وت  هدنب  تسا  وا  ایادخ و  ینادرگ .  حـضاو  وا  نایب )  هب (  ار  مکح  تالکـشم  ینک و  رهاظ  وا  ملع ) 
اهبیع زا  یتشاد و  شموصعم  ناهانگ  زا  و  یتسناد ،  شرادتناما  دوخ  بیغ  رب  يدیشخب و  شیرترب  تناگدنب  رب  يدومن و  شباختنا  تقلخ 
لولح زور  تمایق و  زور  ام  سپ  ایادـخ  راب  يدومرف .  شملاس  دـیدرت  زا  يداد و  شرارق  یگدولآ  زا  رود  هب  هزیکاپ و  یتخاـس و  شیاّربم 

تخاـسن و عیاـض  وت  زا  یتعاـط  دومنن و  یتیـصعم  درواـین و  یفـالخ  درکن و  هاـنگ  چـیه  وا  هتبلا  هک  میهد  یهاوگ  وا  يارب  گرزب  هدـیدپ 
ماما تسا  وا  یتسار  هب  و  دادن ،  رییغت  ار  وت  تاروتسد  زا  یتعیرش  دومنن و  لدبم  ار  تضیارف  زا  ياهضیرف  و  درکن ،  کته  ار  وت  زا  یتمرح 

وا و دوجو  رد  وا  هب  تسرف و  دورد  شناردـپ  رب  وا و  رب  سپ  ایادـخ  راب  هدـبز ،  هدیدنـسپ  يافو  اب  هزیکاپ  كاـپ و  هتفاـی  هر  ربهر  ياوقتاـب 
يزاس و دنـسرخ  ار  شلد  نشور و  نآ  هب  ار  شاهدید  هک  ار  هچنآ  يامرف  اطع  شتیعر  مامت  شتما و  شاهّیرذ و  شنادناخ و  شنادنزرف و 

قح اـب  دـبای و  يرترب  یناـمرف  ره  رب  وا  مکح  هکنیا  اـت  يروآ  مـهارف  ار  نـالک  درخ و  کـیدزن و  رود و  کـلامم  هـمه  رب  طلـست  وا  يارب 
هک نادرگ  ورهر  هنایم  شور  تقیقح و  هارگرزب  تیاده و  هویش  ریـسم  رد  وا  تسد  هب  ار  ام  ایادخ و  راب  دیآ .  بلاغ  یلطاب  ره  رب  شیوخ 
 ، زاس رادیاپ  شیوریپ  رب  شخب و  ورین  وا  زا  يرادربنامرف  رب  ار  ام  ایادخ و  راب  دنـسر ،  نآ  هب  ناگدنام  بقع  دندرگ و  زاب  نآ  هب  ناوردـنت 
ار وت  ياضر  وا  يارب  یهاوخریخ  اب  دننک و  ربص  وا  اب  دنزیخرب  شرما  هب  هک  وا -  بزح  رامش  رد  ار  ام  و  راذگب ،  ّتنم  ام  رب  شتعباتم  رب  و 

ایادخ راب  يرادب .  نامروشحم  شتموکح  ناگدننک  تیوقت  ناراک و  کمک  راصنا و  هورگ  رد  تمایق  زور  هکنیا  ات  هدـب ،  رارق  دـنیوج - 
يارب اهنت   ] یهاوخ ترهـش  ایر و  ههبـش و  کش و  هنوگره  زا  صلاخ  ام  هیحان  زا  ار  روما  نیا  مامت  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب 

رد يزاس و  دراو  ار  ام  شـسدقم  هاگیاج  رب  هکنیا  ات  و  میهاوخن ،  ار  وت  ياضر  زج  مینکن و  داـمتعا  وت  رب  زج  اـهنآ  هب  اـت  هد  رارق  تدوخ ]
زا ار  ام  و  نادرگم ،  یگدروخرـس  یتسـس و  تلاسک و  لـالم و  راـچد  ار  اـم  وا  رما  رد  و  یهد ،  لزنم  ار  اـم  شراوج )  رد  وا (  اـب  تشهب 
ام ياج  هب  و  يزاس ،  مهارف  اهنآ  يراکمه )  هب (  ار  ّتیلو  هنادـنمتّزع  يزوریپ  یهد و  يرای  ار  تنید  ناـنآ  هلیـسو  هب  هک  هد  رارق  یناـسک 
زیچ ره  رب  وت  هتبلا  هک  نارگ )  رایـسب (  ام  يارب  یلو  تسا  ناسآ  وت  رب  ام  ياـج  هب  ار  اـم  ریغ  وت  نتخاـس  نیزگیاـج  هک  راـمگم  ار  يرگید 

نادرگ زوریپ  ار  ناشیا  يازفیب و  ناشرمع  رب  ناسرب و  ناشیاهنامرآ  هب  ار  نانآ  تسرف و  دورد  شیاهنامرف  نایلوتم  رب  ایادخ و  راب  ییاناوت . 
رب و  زاـس ،  رواـی  تنید  يارب  هد و  رارق  ناـنآ  ناراـی  ار  اـم  و  ناـسرب ،  ماـمت  هلحرم  هب  ياهتخاـس  طوبرم  اـهنآ  هب  ار  تنید  رما  زا  هچنآ  و  ، 
 ، وت رما  نایلوتم  و  وت ،  ملع  نارادهنیجنگ  وت و  تاملک  ياهنوناک  نانآ  ایادـخ  راب  تسرفب .  دورد  امنهار  ناماما  بانج  نآ  هزیکاپ  ناردـپ 

تمحر و دورد و  دنتـسه  وت  ناگدـیزگرب  نادـنزرف  و  وـت ،  ناگدـیزگرب  وـت و  ناتـسود  و  تقلخ ،  دارفا  نیرتـهب  تناگدـنب و  زا  هدـبز  و 
سنا هیام  هاگهانپ و  هحلـسا و  ژد و  ار  نانآ  هک  تتعاطا  رب  ناگدننک  يرای  شرما و  رد  وا  ناکیرـش  ایادخ و  داب .  نانآ  همه  رب  وت  تاکرب 

زا دنتـشاذگ و  او  ار  تحار  ياهرتسب  و  دـنتفرگ ،  هرانک  نطو  زا  و  دـنتفگ ،  كرت  ار  دوخ  نادـنزرف  هداوناخ و  هک  نانآ  ياهداد ،  رارق  وا 
هدـش بیاغ  دوخ  راید  رهـش و  زا  هکنآیب  و  دـندش ،  انتعایب  شیوخ  شاـعم  رما  يویند و  یگدـنز  هب  و  دـندنادرگ ،  يور  ناـشیاهتراجت 

یناکیدزن نادنواشیوخ و  اب  و  دنتـشگ ،  نامیپ  مه  دندش  نانآ  رای  ناشرما  رد  هک  ياهناگیب  دارفا  اب  و  دـندنام ،  رود  ناشـسلاجم  زا  دنـشاب 
لیاسو زا  و  دـنتفرگ ،  تفلا  مه  اب  راگزور  رد  ییادـج  ندرک و  مه  هب  تشپ  زا  سپ  و  دـندومن ،  تفلاخم  دـنرانکرب  ناـشیا  هویـش  زا  هک 
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زا و  هد ،  رارق  تتیامح  هیاس  رد  راپـسب و  شیوخ  مکحم  ِناما  رد  ار  نانآ  سپ  ایادـخ  راب  دـندیرب ؛ هرابکی  اـیند  زیچاـن  یگدـنز  هب  طوبرم 
ار تیزوریپ  دییأت و  يرای و  تیافک و  تتوعد ،  تهج  زا  و  نادرگزاب ،  دراد  ار  ناشیا  اب  ینمـشد  دصق  هک  تقلخ  زا  سک  ره  رازآ  نانآ 
ار ترون  دـهاوخب  هک  سک  ره  لطاب  نانآ  قح  اب  و  یـشخب ،  يراـی  شیوخ  تعاـط  رب  ار  ناـشیا  هک  ردـقنآ  زاـس  رایـسب  ناـنآ  هب  تبـسن 
لدع و طسق و  زا  ار  راید  رهـش و  ره  راطقا و  قافآ و  مامت  نانآ  هلیـسو  هب  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  و  نک ،  لیاز  دـیامن  شوماخ 
 ، ياهداهن ّتنم  شیوخ  طسق  هب  هتـساخاپب  ناگدـنب  رب  هچنآ  تسا و  وت  دوجو  مرک  هتـسیاش  هچنآ  هب  و  ياـمرفب .  هدـنکآ  لـضف  تمحر و 

هچنآ وت  هک  یتـسرد  هب  نک ،  هریخذ  ناـشیارب  ینادرگ  دـنلب  ار  ناـشتاجرد  هک  هچنآ  تدوـخ  باوـث  زا  و  ياـمرف ،  اـطع  شاداـپ  ار  ناـنیا 
 . نایملاع راگدرورپ  يا  نک  تباجا  ییامرفیم ،  مکح  ینک  هدارا  هچنآ  یهدیم و  ماجنا  یهاوخب 

تبیغ رصع  ياعد   - 3

ثیدح تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  بِّتَکُم  دـمحا  نب  نیـسح  دـمحموبا  زا  همعنلا  مامت  نیدـلا و  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  هلمج  زا  و 
المإ يو  رب  ار  اعد  نیا  دـیامرف -  داش  ار  شناور  دـنوادخ  هک  يرْمَع -  خیـش  هک  دـش  روآدای  و  اعد ،  نیا  هب  ماّـمه  نب  یلعوبا  ار  اـم  درک 
لامج باتک  رد  سوواط  نب  یلع  لجأ  دیس  و  دشابیم .  مالـسلا  هیلع  مئاق  تبیغ  رد  اعد  نآ  دناوخب و  ار  نآ  هک  هدومن  رمأ  ار  وا  هدرک و 

نآ ماّمه  نب  دمحم  یلعوبا  هک  هدروآ :  تیاور  يربکعّلت  یسوم  نب  نوراه  دمحموبا  زا  ياهدع  زا  یسوط  خیش  زا  دوخ  دنـس  هب  عوبـسألا 
هدومن و المإ  يو  رب  ار  نآ  درادـب -  یمارگ  ار  شحور  دـنوادخ  هک  يرْمَع -  رْمَعوبا و  خیـش  هک  هدـش  روآدای  و  هداد ،  ربخ  وا  هب  ار  اعد 

 : » تسا نیا  اعد  دشابیم ،  داب -  مالـس  ناشیا  رب  وا و  رب  هک  دمحم -  لآ  مئاق  تبیغ  رد  ياعد  نامه  نیا  و  دناوخب ،  ار  نآ  هک  هدرک  رمأ 
َْمل ْنِا  َکَّنِاَف  ََکلوسر  ینفرَع  َّمُهَّللا  کلوسر  ْفِرْعأ  َْمل  َو  َْکفِرْعأ  َْمل   ] َکّیبَن ْفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن  یْنفِّرَعَت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکَسْفَن  ینفِّرَع  َّمُهَّللَا 
ْنِا َکَّنِاَف  َکَتَّجُح  یْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َکَتَّجُح  ْفِرْعَأ  َْمل  َکّیبَن  یْنفِّرُعَت  َْمل  ْنِا  َکَّنِاَف  َکّیبَن  یْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکـتَّجح ] ْفِرْعأ  َْمل  َکـَلوسَر  یْنفِّرَعَت 

َتْـضَرَف ْنَم  ِۀَیالَوب  ینَْتیَدَـه  امکَف  َّمُهَّللَا  ِینَْتیَدَـه  ْذِا  َدـَْعب  یْبلَق  ْغُزت  َو ال  ۀَّیلِهاج  ًۀَـتیم  ِیْنتُِمت  َّمُهَّللَا ال  ینید  ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَتَّجُح  یْنفِّرَعَت  َْمل 
ًادَّمَُحم َو  ًاِّیلَع  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  َنینِمؤُْملاَریمَا  َكِْرمَا  َةالُو  ُْتیلاَو  یّتَح  ِِهلآ  َو  هیَلَع  َُکتاوَلَص  َِکلوُسَر  َدَْعب  َكِْرمَا  ِةالُو  ْنِم  َّیَلَع  ُهَتَعاط 

َو َکـنید  یلَع  یْنتِّبَثَف  َّمُـهَّللَا  َنـیعَمْجَا  ْمِْـهیَلَع  َُکتاوَلـَـص  ِّيِدــْهَْملا  َمئاــْقلا  َۀَّجُْحلا  َو  َنَـسَْحلا  َو  اِّیلَع  َو  ًادَّمَُحم  َو  ًاِّیلَع  َو  یــسُوم  َو  ًارَفْعَج  َو 
َکِْقلَخ ْنَع  ُهَتْرتَس  يذَّلا  َكْرمَا  ِّیلَو  ِۀَـعاط  یلَع  یْنتِّبَث  َو  َکَْـقلَخ  ِِهب  َْتنَحَْتما  اّـمِم  یِنفاـع  َو  َكْرمَا  ِّیلََول  یْبلَق  ْنّیل  َو  َکـِتَعاِطب  یْنلِمْعَتْـسا 
ِفْـشَک َو  ِهِْرمَأ  ِراهْظإب  َُهل  ِنذْالا  ِیف  َکّیلَو  ِْرمَا  ُحالَـص  هیف  يذَّلَا  ِْتقَْولِاب  ٍمَّلَعُم  ُْریَغ  ُِملاْعلا  َْتنَا  َو  ُرِظَْتنَی  َكَْرمَا  َو  َِکتّیَرب  ْنَع  َباغ  َکـِنْذإبَف 

َو ال ُهَتْمَتَک  اّـمَع  َثَْحبَا  ـال  َو  ُهَتْرَتَس  اّـمَع  َفِشْکَا  ـال  َو  َْتلَّجَع  اـم  َریخأـَت  ـال  َو  َتْرَّخَا  اـم  َلـیْجعَت  َّبُِحا  ـال  یّتَح  َکـِلذ  یلَع  ینّربَصَف  ِهِْرتِس 
َْکَیِلا اهِّلُک  يرُوما  َضِّوَُفا  َو  ِروْجلا  ْنِم  ُضْرَْالا  ِتَءالَْتما  ِدَـق  َو  ُرَهْظَی  ِْرمألا ال  ِّیلَو  ُلاـب  اـم  َو  َفیَک  َو  َِمل  َلُوقَا  ـال  َو  َكریبدـَت  ِیف  َکَـعِزانُا 
َةَدارالا َو  َۀَئیِـشَْملا  َو  َۀَّجُْحلا  َو  َناهُرْبلا  َو  َةَردُْقلا  َو  َناْطلُّسلا  ََکل  َّنَِاب  یْملِع  َعَم  َكِْرمَال  ًاِذفان  ًارِهاظ  َكِْرْما  َّیلَو  ینَیُرت  ْنَا  َُکلأْسا  ّینإ  َّمُهَّللَا 

َنِم ًایداه  ِۀـلالِّدلَا  َحِـضاو  ِۀـَلاقَْملا  َرِهاظ  ِِهلآ  َو  هیَلَع  َُکتاوَلَـص  َِکیلَو  یِلا  َرُْظنَن  یّتَح  َنینِمؤْملا  ِعیمَِجب  َو  یب  َکـِلذ  ْلَْـعفاَف  َةَّوُْقلا  َو  َلْوَْحلا  َو 
َو ِِهتَِّلم  یلَع  انَّفََوت  َو  ِِهتَمْدِِخب  انِْمقَا  َو  هتیْؤُِرب  َُهْنیَع  ُّرِقَت  ْنَّمِم  اْنلَعْجا  َو  ُهَدِعاوَق  ّْتبَث  َو  ُهَتَدَهاَشُم ]  ] ُهَدِهاشَم َّبر  ایْزِْربَا  َِۀلاهَْجلا  َنِم  ًاِیفاش  ِۀـَلالَّْضلا 

ِِهنیمَی ْنَع  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظفْحا  َو  َتْرَّوَص  َو  َتأَْشنَا  َو  َتأَرَذ  َو  َْتأََرب  َو  َْتقَلَخ  ام  عیمَج  ِّرش  ْنِم  ُهْذِعَا  َّمُهَّللَا  ِهتَْرمُز  یف  انْرُشْحا 
َو َّمُهَّللا  مالَّسلا  ُمهیَلَع  َِکلوُسَر  َّیِصَو  َو  ََکلوُسَر  ِهیف  ْظَفْحا  َو  ِِهب  ُهَتْظِفَح  ْنَم  ُعیـضَی  يذَّلا ال  َکِظْفِِحب  ِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  َو  ِهلامِـش  ْنَع  َو 

ُّیِقَْتلا ُرِهاطلا  يدـْهَْملا  ُمئاْقلا  َو  يدَـتْهُْملا  ِيِداْهلا  ُهَّنِاَـف  َُهل  َکـِتَمارَک  یف  ْدزَو  ُهَْتیَعرَتْسَا  َو  ُهَْتیلْوأ  اـم  یلَع  ُْهنِعَا  َو  ِهلَجَا  یف  ْدزَو  ِهرُمُع  یَف  َّدـُم 
َو ُهَرْکِذ  انِْسُنت  َو ال  اّنَع  ِهرَبَخ  ِعاطِْقنا  َو  ِهتبیَغ  یف  ِدمَْالا  ِلوَُطل  َنیقَْیلا  اْنُبلْسَت  َو ال  َّمُهَّللا  ُروُکَّْشلا  ُدهَتْجُملا  ُِرباّصلا  ُّیِضرَْملا  ُّیضَّْرلا  ُّیکَّزلا  ُّیِقَّْنلا 

یف اُننیقَی  َنوُکی  َو  ِهِماـیق  َو  ِهِروهُظ  ْنِم  ِهتَْبیَغ  ُلوُط  اـنَطِّنَُقی  ـال  یّتَح  َْهیَلَع  َةولَّصلا  َو  َُهل  َءاعُّدـلا  َو  ِهِروُهُظ  یف  ِنیقَْیلا  َةّوَقُو  ِِهب  َناـمیْالا  َو  ُهَراـِظْتنا 
یلَع اِنب  َُکلْسَت  یّتَح  ِهب  ِنامیْالا  یَلَع  اَنبُوُلق  ِّوَق  َو  َِکلیْزنَت  َو  َکیْحَو  ْنِم  ِِهب  َءآج  ام  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاَولَـص  َِکلوُسَر  ِمایق  یف  اِننیقَیک  کلَذ 
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َو هبْزِح  یف  اْنلَعْجَا  َو   [ ِِهتَعَیاشُم  ] ِِهتََعباتُم یلَع  اْنتّبَث  َو  ِهتَعاط  یلَع  اـَنِّوَق  َو  یطْـسْولا  َۀَـقیرَّطلا  َو  یمْظُعلا  َۀَّجَحَْملا  َو  يدُْـهلا  َجاـْهنِم  ِْهیَدَـی ]  ] ِهِدَـی
َو ال َنیثِکان  َو ال  َنیّکاش  َْریَغ  َِکلذ  یلَع  ُنَْحن  َو  اناّفَوَتَت  یّتَح  اِنتافَو  َْدنِع  َو ال  اِنتویَح  یف  َِکلذ  اْنُبلْسَت  َو ال  ِِهْلعِِفب  َنیـضاّرلا  َو  ِهِراْصنَا  َو  ِِهناوْعَا 
َو ِِهب  َبَّذَک  َو  َُهل  ِبَصَن  ْنَم  یلَع  ْمِدـْمَد ]  ] رِّمَد َو  هیلِذاخ  ْلذُـخا  َو  ِهیرِـصان  ْرُْـصنا  َو  ِرْـصَّنلِاب  ُهْدـّیَا  َو  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َّمُهَّللَا  َنیبّذَـکُم  َو ال  َنیباتُْرم 

َُسُؤر ِِهب  ْمِْصقا  َو  ِْرفُکلَا  َةَِربابَج  ِِهب  ُْلْتقا  َو  َدالِْبلا  ِِهب  ْشَْعنا  َو  ِّلُّذلَا  نِم  َنینِمؤُْملا  َكَدابِع  ِِهب  ْذِْقنَتْسَا  َو  رْوَجلا ]  ] َلِطاْبلا ِِهب  ِْتمَا  َو  ِّقَْحلا  ِِهب  ْرِهْظَا 
َو اِهبِراغَم  َو  ِضَرَْالا  ِقِراشَم  یف  َنیدِِحلُْملا  َو  َنیِفلاخُْملا  َعیمَج  َو  َنیثِکاْنلا  َو  َنیِقفانُْملا  ِِهب  ِْنفأ ]  ] ِْربأ َنیِرفاْکلا  َو  َنیِرابَْجلا  ِِهب  ْلِّلَذ  َو  ِۀـَلالَّضلا 
ِِهب ْدِّدَج  َو  َكِدابِع  روُدُـص  ْمُْهنِم  ِفْشا  َو  َكَدِالب  ْمُْهنِم  ْرِّهَط  ًاراثآ  ْمَُهل  َیِْقُبت  َو ال  ًاراّیَد  ْمُْهنِم  َعَدـَت  یّتَح ال  اِهلَبَج  َو  اِهلَهَـس  َو  اهِرَْحب  َو  اهَّرب 

َجَوِع ًاحیحَـص ال  ًادیدَج  ًاّضَغ  ِْهیَدَی  یلَع  َو  ِِهب  َُکنید  َدوُعَی  یّتَح  َِکتَنُـس  ْنِم  َرِّیُغ  َو  َکِمْکُح  ْنِم  َلِّدـُب  ام  ِِهب  ِْحلْـصَا  َو  َکنید  ْنِم  یحَْتما  ام 
َو خ ل )  َِکنید -  َکّیبَن (  ِةَرـُصَنل  ُهَْتیَـضَتْرا  َو  َکِسْفَِنل  ُهَتْـصَلْخَتْسا  يذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّناَف  َنیِرفاْکلا  َنارِین  ِِهلْدَِعب  َئِفُْطت  یّتح  ُهَعَم  َۀَعِْدب  َو ال  ِهیف 

ِسنَّدلا َنِم  ُهَْتیَّقَن  َو  ِسْجِّرلا  َنِم  ُهَتْرَّهَط  َو  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَا  َو  ِبُویُْغلا  یَلَع  ُهَتْعَلْطَا  َو  ِبُویُْعلا  َنِم  ُهَتأََّرب  َو  ِبُونُّْذلا  َنِم  ُهَتْمَصَع  َو  َکِْملِِعب  ُهَْتیَفَطْصَا 
ًاـِصلاخ اّنِم  َِکلذ  ْلَعْجا  َو  َنُوُلمأَی  ام  َلَْضفَا  ْمِِهلامآ  ْنِم  ْمُهْغَّلب  َو  َنیبجَْتنُْملا  ُمِِهتَعیـش  یلَع  َو  َنیرِهاْطلا  ِۀـمئالَا  ِِهئابآ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  ِّلَـصَف  َّمُهَّللَا 

َةَّدِش َو  انِِّیلَو  َۀَْبیَغ  َو  اِنیّبَن  َدْقَف  َْکَیِلا  وُکْشَن  ّانِا  َّمُهَّللا  َکَهْجَو  ّاِلا  ِِهب  َُبلْطَن  َو ال  َكْریَغ  ِِهب  َدیُرن  یّتَح ال  ٍۀَعْمُس  َو  ٍءایَر  َو  ٍۀَْهبُش  َو  ٍّکَش  ِّلُک  ْنِم 
َو ُهُّزُِعت  َْکنِم  ٍرْـصَن  َو  ُُهلِّجَُعت  َْکنِم  ٍْحتَِفب  َِکلذ  ْجُرَْفاَف  َّمُهَّللَا  انِدَدَع  َۀَِّلق  َو  انِّوُدَع  َةْرثَک  َو  اْنیَلَع  ِءآدْعَْالا  َرُهاظَت  َو  اِنب  ِنَتِْفلا  َعُوقُو  َو  اْنیَلَع  ِنامّزلا 

یّتَح َكدِالب  یف  َِکئادْعَا  ِْلتَق  َو  َكِدابع  یف  َِکلْدَع  ِراهِظا  یف  َکِّیلَِول  َنَذَأت  ْنَا  َُکلَئْسَن  ّانِا  َّمُهَّللَا  َنیَملاْعلا  َّبَر  ِّقَحلا  َهِلا  هُرِهُْظت  ٍلْدَع  ِماِما 
ًاحالِـس َو ال  ُهَْتلَلَف  ّاِلا  ًاَّدَح  َو ال  ُهَتَمَدَه ]  ] ُهَتْدَدَه ّاِلا  ًانْکُر  َو ال  اهَْتنَهْوَا  ّاِلا  ًةَُّوق  َو ال  اهَْتیَْنفَا  ّاِلا  ًۀَّیَقب  َو ال  اهَتْمَـصَق  ّاِلا  ًۀَماعِد  ِّبَر  ای  ِرْوَْجِلل  َعَدَت  ال 

َو ِعِطاقلا  َکِْفیَِـسب  ْمُهبِرْـضا  َو  ِغِماّدـلا  َكِرَجَِحب  ِّبَر  ای  ْمِهِمْرا  َو  ُهَْتلَذَـخ  ّاِلا  ًاْشیَج  َو ال  ُهَْتلَتَق  ّاِلا  ًاعاجُـش  َو ال  اهَتْـسَّکَن  ّاِلا  ًۀَـیار  َو ال  ُهَْتلَلْکَا  ّاِلا 
َنینِمؤُْملا َكِدابِع  يْدیَا  َو  َکّیلَو  ِدَِـیب  َِکلوُسَر  َءآدـْعَا  َو  َِکنید  َءآدـْعَا  َو  َکئآدـْعَا  بِّذَـع  َو  َنیمِرْجُْملا  ِموَْقلا  ِنَع  ُهُّدَرت  يذَّلا ال  َکِسأبب 

ْنَم یلَع  ِءْوّسلا  َةَرئآد  ْلَعَجا  َو  ِِهب  َرَکَم  ْنَِمب ]  ] ْنَم ْرُْکما  َو  ُهَداـک  ْنَم  َدـْیَک ]  ] ْدِـک َو  ِهِّوُدَـع  َلْوَه  َکِـضْرَا  یف  َکَـتَّجُح  َو  َکَّیلَو  ِفْکا  َّمُهَّللَا 
َكِدابِع یف  ْمُهِزْخَا  َو  ََکباقِع  ْمِْهیَلَع  ْدِّدَش  َو  ًۀَتَْغب  َو  ًةَرْهَج  ْمُهْذُخ  َو  ْمُهَماْدقَا  َُهل  ْلِْزلَز  َو  ْمَُهبُوُلق  َُهل  ْبِعْرَا  َو  ْمُهَتَّدام  ُْهنَع  ْعَْطقا  َو  ًءوس  ِِهب  َدارَا 

ْمُهَّنِاَف َكِران  َّرَح  ْمِِهلْصَا  َو  ًاران  ْمُهاتْوَم  َرُوُبق  ُشْحا  َو  ًاران  ْمِهلْصَا  َو  َِکباذَع  َّدشَا  ْمِِهب  ْطِحأ  َو  َكِران  َلَفْسَا  ْمُْهنِکْسَا  َو  َكِدِالب  یف  ْمُْهنَْعلا  َو 
ِِهب ِیْحَا  َو  ِهیف  َۀَْملُظ  ًادَمْرَس ال  ُهَرُون  انِرَا  َو  َنآرُقلا  َکّیلِوب  یْحَا  َو  َّمُهَّللَا  َكَدابِع  خ ل )  اوُّلـضَا -  اوُّلَذَا (  َو  ِتاوَهَّشلا  اوُعبَّتا  َو  َةالَّصلا  اوُعاضَا 

یّتَح ال َۀَـلَمْهُْملا  َماکْحَالا  َو  ۀَـلَّطَعَْملا  َدوُدُْـحلا  ِِهب  ِْمقا  َو  ِّقَْحلا  یَلَع  ِۀَِـفْلتَخُْملا  ءآوهْالا  ِِهب  ْعَمْجا  َو  َةَرِغَولا  َروُدُّصلا  ِِهب  ِفْشا  َو  َۀـتِّیَْملَا  َبُولُْقلا 
ِهِماکْحِال َنیمِّلَسُْملا  َو  ِْهلعِِفب  َنیضاَّرلا  َو  ِهِْرمَِال  نیرِمَتؤُْملا  َو  ِِهناْطلُـس  ِۀیِّوَقُم  َو  ِِهناوْعَا  ْنِم  ِّبَر  ای  اْنلَعْجا  َو  َرَهَز  ّاِلا  ٌلْدَع  َو ال  َرَهَظ  ّاِلا  ٌّقَح  یْقبَی 

ْنَم یِْجُنت  َو  َكاعَد  اذِا  َّرَطْـضُْملا  ُبیُجت  َو  خ ل )  َّرُـضلا -  َءوُسلا (  ُفشْکَت  يذَّلا  ِّبَر  ای  َْتنَا  َکِْقلَخ  ْنِم  ِۀَّیِقَّتلا  َیِلا  ِِهب  َُهل  َۀَـجاح  ْنَّمِم ال  َو 
َو ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءآمَـصُخ  ْنِم  یْنلَعَْجت  َو ال  َّمُهَّللَا  َُهل  َْتنِمَـض  امَک  َکِضْرَا  یف  ًۀَفیلَخ  ُْهلَعْجا  َو  َکِّیلَو  ْنَع  َّرُّضلا  ِّبَر  ای  ْفِشْْکاَف  میظَْعلا  ِبْرَْکلا 
َو ینْذِـعَاَف  َِکلذ  ْنِم  َِکبُذوُعَا  ّینِاَف  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یلَع  ِْظیَْغلا  َو  ِقَنْحلا  ِلْهَا  ْنِم  یْنلَعَْجت  َو ال  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِءآدـْعَا  ْنِم  یْنلَعَْجت  ـال 

َّبَر َنیمآ   ] َنیبَّرَقْملا ْنـِم  َو  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  َكَدـْنِع  ًازئاـف  ْمِِـهب  ِیْنلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللَا  ینْرِجَاَـف  َکبُریجَتْـسَا 
اهلا راب  تخانـش ،  مهاوخن  ار  تربمغیپ  یناسانـشن  نم  هب  ار  دوخ  رگا  هتبلا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  اـهلإ  راـب  119 ؛ )  َنیَملاعلا ( » ]

ناسانشب نم  هب  ار  دوخ  تجح  اهلإ  راب  تخانش ،  مهاوخن  ار  وت  تجح  یناسانـشن  نم  هب  ار  تربمغیپ  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تربمغیپ 
هکنآ زا  سپ   [ قـح زا   ] ار ملد  ناریمن و  تیلهاـج  گرم  هب  ارم  ادـنوادخ  مدرگیم ،  هارمگ  منید  زا  یناسانـشن  نم  هب  ار  تـتجح  رگا  هـک 
ترما نایلاو  زا  ياهدومرف  متح  نم  رب  ار  ناشتعاط  هک  یناـسک  تیـالو  هب  ارم  هک  ناـنچمه  ادـنوادخ  نادرگم .  فرحنم  يدومرف  متیادـه 

[ : تیـالو  ، ] مـتفرگ لد  رد  ار  ترمأ  ناـیلاو  تیـالو  نـم  ياهدرک و  تیادـه  داـب -  ناـشیا  وا و  رب  وـت  دورد  هـک  تاهداتــسرف -  زا  دــعب 
رب وت  دورد  هک  يدهم -  مئاق  تّجح  نسح و  یلع و  دـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دـمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  نانمؤمریمأ و 

ار تقلخ  هچنآ  زا  و  زاس ،  مرن  ترما  ّیلو  يارب  ار  ملد  ریگ و  راکب  تتعاط  هب  زاس و  رادیاپ  منید  رب  ارم  سپ  ادنوادخ  داب -  ناشیا  یمامت 
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نامدرم زا  وت  نذإ  هب  سپ  ياهدرک  شناهنپ  شیوخ  قلخ  زا  هکنآ  رادـب  مدـق  تباث  ارم  ترمأ  یلو  تعاط  رب  و  رادفاـعم ،  ارم  ياهدومزآ 
یلو مایق )  رمأ (  تقو  نیمادک  هک  یشاب  هدرک  مالعا  یـسک  هب  هکنیا  نودب  ییاناد  وت  تسا و  وت  نامرف  راظتنا  رد  طقف ]  ] هدیدرگ و بیاغ 

[ تبیغ  ] نآ رب  ارم  سپ  دریگرب ،  دوـخ  زا  تبیغ ]  ] هدرپ دزاـس و  راکـشآ  ار  شیوـخ  رمأ  اـت  ییاـمرف  هزاـجا  ار  وا  هـک  دراد  تیحالـص  وـت 
وت هچنآ  زا  و  ياهتخادـنا ،  شیپ  وت  هچنآ  نداتفا  ریخأت  ياهتخادـنا و  ریخأـت  وت  هچنآ  ندـش  رتدوز  مشاـب  هتـشادن  تسود  اـت  هد  ییاـبیکش 

ارچ و میوگن  و  میامنن ،  زیتس  وت  اب  يراد  هک  يریبدـت  رد  و  منکن ،  شواک  ياهدومرف  نامتک  هچنآ  زا  و  مریگنرب ،  هدرپ  ياهتـشاد  هدیـشوپ 
راذگاو وت  هب  ار  شیوخ  روما  مامت  هکلب ]  ] و تسا ،  هتشگرپ  متس  زا  نیمز  هکنآ  لاح  دوشیمن و  راکـشآ  رمأ  ّیلو  تهج  هچ  هب  هنوگچ و 

هکنیا هب  میهاگآ  اب  ینایامنب  نم  هب  دـشاب  هدـش  يراج  ترمأ  هک  یلاح  رد  اراکـشآ و  ار  ترمأ  ّیلو  هک  مهاوخیم  وت  زا  اهلإ  راب  میاـمن ، 
نینمؤم ماـمت  نم و  قح  رد  یفطل  ناـنچ  نآ  سپ  تسا ،  وت  نآ  زا  توق  ناوت و  هدارا و  تساوخ و  ناـهرب و  لـیلد و  تردـق و  یگریچ و 

زا رگتیادـه  نشور ،  شتلالد  راکـشآ ؛ شراتفگ  هک  یلاح  رد  میرگنب  داـب -  شنادـناخ  وا و  رب  تیاـهدورد  هک  وت -  ّیلو  هب  اـت  ياـمرفب 
نادرگ راوتسا  ار  شیاههاگیاپ  زاس و  راکشآ  ار  شرادید ] ناکم  ای   ] شرادید اراگدرورپ  دشاب ،  هدمآ  ینادان  زا  هدنهد  افش  و  یهارمگ ، 

وا هرمز  رد  ناریمب و  وا  شیک  رب  رادـب و  وا  تمدـخ  هب  ار  ام  و  دوشیم ،  نشور  شرادـید  هب  اهنآ  هدـید  هک  هدـب  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و  ، 
يرگتروص ياهدرک و  ءاشنا  ياهدروآ و  دوجو  هب  ياهدومن و  رادـیدپ  ياهدـیرفآ و  هک  ییاهزیچ  ّرـش  زا  ار  وا  ادـنوادخ  نادرگ ،  روشحم 
شظوفحم شنییاپ  ـالاب و  فرط  زا  پچ و  تمـس  تسار و  تمـس  زا  رـس و  تشپ  يور و  شیپ  زا  و  هد ،  رارق  شیوخ  هاـنپ  رد  ياهدومرف 

 . امرف ظفح  ار  تلوسر  نیشناج  تلوسر و  وا ] دوجو  رد   ] وا هب  و  دوشن ،  مگ  ینک  يرادهگن  نآ  هب  ار  سک  ره  هک  تدوخ  ظفح  هب  رادب 
رد نـک و  يراـی  ياهداد  یتسرپرـس  تیـالو و  هـکنآ  هـچنآ و  رب  ار  وا  و  يازفیب ،  وا  ِلـجأ  تدـم ]  ] رد نـک و  زارد  ار  شرمع  اـهلإ و  راـب 

بیع و ره  زا   ] هزنم ياوقت  اب  هزیکاپ  و  هدش ،  تیاده  هتـساخاپب  هتفای و  هار  هدننک  تیاده  تسا  وا  هک  يازفیب  وا  هب  تبـسن  تتـشادیمارگ 
نارود ندش  ینالوط  ببس  هب  اهلإ و  راب  رازگساپس ،  رگـشالت ،  رابدرب ،  دنوادخ ،  يدونـشخ  اضر و  ماقم  ياراد  تافـص ،  هزیکاپ  صقن ]

رد نیقی  يورین  وا و  هـب  ناـمیا  راـظتنا و  و  ربـم ،  ناـمرطاخ  زا  ار  شداـی  و  ریگم ،  ار  ناـمنیقی  اـم ،  زا  شربـخ  ندـیدرگ  عـطق  وا و  تـبیغ 
و دزاسن ،  دیماان  شمایق  روهظ و  زا  ار  ام  شتبیغ  ندیشک  زارد  هب  ات  ریگم .  ام  زا  ار  وا  رب  نداتسرف  دورد  شترضح و  يارب  اعد  شروهظ و 

نوچمه و   ، ] دـشاب هدوب  داـب -  شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  تاهداتـسرف -  ماـیق  هب  تبـسن  نامنتـشاد  رواـب  نوـچمه  نآ  دروـم  رد  ناـمرواب 
تیادـه ریـسم  رد  وا  تسد  هب  ار  ام  ات  ِهد  تّوق  وا  هب  ناـمیارب  ار  ناـمیاهلد  و  دـنامب ،  مکحم  هدروآ  تلیزنت  یحو و  زا  هچنآ  رب  ناـمنیقی ]

نادرگ و رادیاپ  وا  يوریپ  رب  يامرف و  اطع  ورین  وا  زا  يرادربنامرف  رب  ار  ام  و  يزاس ،  لیان  هار  نیرتهنایم  لیلد و  نیرترب  هب  یهد و  كولس 
ماگنه رد  هن  یگدـنز و  رد  هن  ار  دـیاقع ]  ] نیا و  هد ،  رارق  شترـضح  ياهراک  هب  نادونـشخ  زا  و  وا ،  راصنا  نارای و  وا و  بزح  رد  ار  اـم 

رد هن  مینکـش و  نامیپ  هن  میتفا و  کش  رد  هکنآیب  میـشاب  رواب  نیمه  رب  هک  یلاـح  رد  یناریمب  ار  اـم  هکنیا  اـت  نکم ،  بلـس  اـم  زا  گرم 
هد و يرای  ار  شناراـی  و  ياـمرف ،  دـییأت  ار  وا  تیراـی  هب  ناـسرب و  رتدوز  ار  شجَرَف  ایادـخ  راـب  میرامـش .  غورد  هن  میوش و  عقاو  دـیدرت 

لطاب و  نک ،  راکشآ  وا  هب  ار  قح  و  نادرگ ،  دوبان  دننک  شبیذکت  دنزیخرب و  زیتس  هب  وا  اب  هک  یناسک  زاس و  لیلذ  راوخ و  ار  شنافلاخم 
اـهتمعن و اـب   ] وا هب  ار  ناـهج  ياهرهـش  و  شخب ،  ییاـهر  يراوـخ  ّتلَذَـم و  زا  ار  تنمؤـم  ناگدـنب  وا   [ روـهظ  ] هب و  زاـس ،  دوباـن  وا  هب  ار 
ناراّبج و و  نکـشب ،  مه  رد  ار  یهارمگ  نارـس  و  ناسرب ،  لتق  هب  ار  هشیپرفک  ناشکرـس  وا ] لدـع  غیت   ] هب و  نادرگ ،  باداـش   [ اهـشیاسآ
ایرد و یکـشخ و  نیمز و  برغ  قرـش و  رد  ار  نادحلم  نافلاخم و  مامت  نانکـشنامیپ و  نیقفانم و  و  نادرگ ،  راوخ  وا  هب  ار  ملاع  نارفاک 

دالب ناـشدوجو  ثول  زا  يرادـن و  رارقرب  ناـنآ  زا  يرثا  و  يراذـگم ،  یقاـب  ار  اـهنآ  زا  يدـحا  هکنیا  اـت  هد ،  اـنف  داـب  هب  نآ  تشد  هوک و 
هب و  نک ،  دـیدجت  هرابود  هدـش  وحم  تنید  زا  هچنآ  وا  دوجو  هب  و  ِهد ،  افـش  نانآ  زا  ار  تناگدـنب  ياههنیـس  و  يزاس ،  كاـپ  ار  شیوخ 

هزات و رت و  وا  تسد  رب  وا و   [ دوجو  ] هب وت  نید  ات  يامرف ،  حالـصا  هتفاـی  رییغت  تتنـس  زا  هتـشگ و  لیدـبت  تمکُح  زا  هچنآ  وا  تموکح ] ]
 ، يزاس شوماخ  ار  نارفاک  ياهـشتآ  وا  تلادـع  هلیـسو  هب  ات  ددرگ ،  زاب  دـشابن  نآ  اب  یتعدـب  چـیه  نآ و  رد  یجک  هنوگچیه  هک  تسار 
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شیوخ ملع  هب  و  ياهدومرف ،  باختنا   [ تنید  ] تربمایپ يرای  روظنم  هب  ياهدینادرگ و  صلاخ  تدوخ  يارب  هک  وت  هدـنب  تسوا  هک  یتسار 
تمعن يو  رب  ياهدرک و  شهاگآ  اهبیغ  رب  ياهدومن و  شیاّربم  اهبیع  زا  ياهتخاس و  شموصعم  ظوفحم و  ناهانگ  زا  ياهدـیزگرب و  ار  وا 

رب هزیکاـپ و  ِناـماما  شناردـپ  رب  وا و  رب  سپ  ادـنوادخ  ياهداد .  رارق  شراـنکرب  یگدوـلآ  زا  ياهتـشاد و  شاهزیکاـپ  يدـیلپ  زا  ياهداد و 
اـیر و ههبــش و  کـش و  هنوـگره  زا  صلاـخ  ار ،  نآ  ناـسرب و  ناـشیاهوزرآ  نـیرترب  هـب  ار  ناـنآ  تـسرف و  دورد  ناشهدـیزگرب  ناـیعیش 

هوکـش وت  هاگرد  هب  ام  اهلإ  راب  میهاوخن .  يزیچ  وت  ياـضر  زا  ریغ  میـشاب و  هتـشادن  يرگید  روظنم  نآ  زا  وت  زج  اـت  هد  رارق  یبلطترهش 
 ، ار نامدارفا  یمک  و  ام ،  هیلع  نانمـشد  یناتـسادمه  نامنایم و  رد  اههنتف  نداتفا  نامتـسرپرس و  ّیلَو و  تبیغ  نامربمایپ و  نادـقف  مینکیم 

شراکـشآ هک  يداد  لدـع و  ماما  تدوخ و  يوس  زا  يریذـپان  تسکـش  يرای  یـسردوز و  يزوریپ  اب  هد  شیاـشگ  ار  نآ  سپ  ادـنوادخ 
تناگدنب و رد  وت  لدـع  ندومن  راکـشآ  هب  یهد  نامرف  تدوخ  یلو  هب  هک  میهاوخیم  وت  زا  ام  ایادـخ  راب  نایملاع .  راگدرورپ  يا  يزاس 

ییانب چیه  و  ینکش ،  مه  رد  ار  نآ  هکنیا  رگم  راگدرورپ -  يا  يراذگماو -  ینوتس  چیه  متس  يارب  ات  تنیمزرس  رد  وت  نانمـشد  نتـشک 
هکنیا رگم  يّدح  چیه  و  ینک ،  ناریو  هکنیا  رگم  ياهیاپ  چیه  و  ینادرگ ،  تسس  هکنیا  رگم  ار  ییورین  چیه  و  يزاس ،  دوبان  هکنیا  زج  ار 

رب هکنیا  رگم  ینامرهق  چـیه  و  ینادرگ ،  نوگنرـس  هکنیا  رگم  یمچرپ  چـیه  و  ییامن ،  دـنُک  هکنیا  رگم  یحالـس  چـیه  و  يزاـس ،  رثا  یب 
نارابگنس تبضغ )  رهق و  گنس (  اب  ار  نانآ  راگدرورپ ،  يا  و  يزاس ،  نوبز  راوخ و  هکنیا  رگم  یـشترا  چیه  و  ینکفا ،  تکاله  كاخ 

و نادرگ ،  ناشکاله  يرادیمنزاب -  مرجم  نامدرم  زا  هک  شیوخ -  سأـب  تبوقع و  هب  و  نارذـگب ،  تماـقتنا  ياُّرب  ریـشمش  مد  زا  نک و 
یلو ایادخ  راب  يامرف .  باذع  تنمؤم  ناگدنب  تسد  شیوخ و  ّیلو  تسد  هب  ار  تاهداتسرف  نانمشد  تنید و  نانمشد  تدوخ و  نانمشد 

گنرین يو  اب  هک  ره  اـب  و  نک ،  رکم  وا  هب  دـنک  هلیح  رکم و  يو  اـب  سک  نآ  ره  و  رادـب ،  نمیا  شنمـشد  میب  زا  ار  تنیمز  رد  تتجح  و 
ناشیاهلد و  نادرگ ،  رود  وا  كرابم  دوجو  زا  ار  ناشداسف  هشیر  هّدام و  و  زاس ،  دراو  شناهاوخدب  رب  ار  اهیدـب  مامت  و  زابب ،  گنرین  دزاب 

هب  ] ار نانآ  یناهگان  اراکـشآ و  و  ياـمرف ،  نازرل  شترـضح  يارب  ار  ناـنآ  ياـهماگ  و  زاـس ،  ناـسرت  بوعرم و  باـنج  نآ  هب  تبـسن  ار 
رد و  نک ،  ناـشتنعل  شیوـخ  دـالب  رد  و  زاـس ،  ناـشراوخ  تناگدـنب  ناـیم  رد  و  نادرگ ،  دـیدش  اـهنآ  رب  ار  تتبوـقع  و  ریگب ،  تباذـع ]

ار ناشناگدرم  ياهروگ  و  نازوسب ،  ناشـشتآ  هب  و  روآ ،  دورف  اهنآ  رب  ار  تباذـع  نیرتتخـس  و  هد ،  ناشیاج  منهج  ياهْکَرَد  نیرتتسپ 
 ) راوخ ار  تناگدـنب  و  دـندومن ،  اهتوهـش  زا  يوریپ  و  دنتـشاذگ ،  عیاض  ار  زامن  اهنآ  هک  زاس ،  لصاو  خزود  هب  ار  اهنآ  و  نک ،  شتآ  رپ 
هک هنوگنآ  ار  شیدمرس  رون  و  نک ،  هدنز  ار  نآرق  مالسلا )  هیلع  تجح  ترضح  تدوخ (  یلو  دوجو  هب  ایادخ و  راب  دنتخاس .  هارمگ ) 
زا هک  ار  نینمؤم  ياههنیـس  و  نادرگب ،  هدـنز  ار  هدرم  ياهلد  راوگرزب  نآ  روهظ )  هب (  و  نایامنب ،  ام  هب  دـباین .  هار  نآ  رد  یکیرات  چـیه 

هدـش و لیطعت  دودـح  وا  تیاـفک )  اـب  تسد  هب (  و  نادرگ ،  عمج  قح  رب  وا  هلیـسو  هب  ار  فلتخم  يارآ  هد و  افـش  هدـش  حورجم  وا  قارف 
يا و  ددرگ ،  ناشخرد  هکنیا  رگم  یلدـع  چـیه  و  دوش ،  راکـشآ  هکنیا  رگم  دـنامن  یّقح  چـیه  ات  امرف ،  ياپ  رب  ار  هدـنام  كورتم  ماکحا 

شیاهنامرف هب  تبسن  ناگدنوش  میلست  شلعف و  زا  نادونشخ  و  شرما ،  نیلثتمم  شتموکح و  ناگدننک  تیوقت  نارای و  زا  ار  ام  راگدرورپ 
يا یتـسه  وت  دـنهدن ،  هار  لد  هب  یمیب  وـت  قـلخ  زا  یهلا )  ماـکحا  يارجا  رد  دـنرادن و (  هّیقت  هب  يزاـین  چـیه  هک  یناـسک  زا  و  هد ،  رارق 

تاجن تخـس  يالب  زا  و  ییاـمنیم ،  تباـجا  دـناوخب  ار  وت  هاـگره  ار  هراـچیب  و  يزاـسیم ،  فرطرب  ار  یتخـس )  يدـب (  هک  راـگدرورپ 
نیمـضت شیارب  هکنانچ  هد  رارق  تنیمز  رد  هفیلخ  ار  وا  يامرف و  فرطرب  شیوخ  ّیلو  زا  ار  دـنزگ  هنوگره  راـگدرورپ  يا  سپ  یهدیم ، 

لآ رب  ناگدـننک  مشخ  نازوت و  هنیک  زا  ارم  و  هدـم ،  رارق  دـمحم  لآ  نانمـشد  زا  دـمحم و  لآ  اب  نایوجزیتس  زا  ارم  ایادـخ  راب  ياهدرک . 
رد ارم  سپ  موشیم  هدـنهانپ  وت  هاـگرد  هب  و  هد ،  هاـنپ  ارم  سپ  مربیم  هاـنپ  وـت  هب  رما  نیا  زا  نم  هتبلا  هک  هدـم  رارق  مالـسلا  مهیلع  دـمحم 

زوریف راگتـسر و  ترخآ  ایند و  رد  تدوخ  دزن  نانآ  دوجو  هب  ارم  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب  رادـب ،  دوخ  تیامح 
باتک رد  سوواط  نب  یلع  لجا  دیس  هجوت  يامرف .  باجتـسم  ار  میاعد  نایملاع  راگدرورپ  يا  و  هد ،  رارق  تهاگرد  نابرقم  زا  نادرگ و 
تسا يزیچ  نیا  و  هتفگ « :  نینچ  رصع  زامن  زا  دعب  هعمج  زور  رد  نآ  رب  بیغرت  قیوشت و  قوف و  ياعد  ندرک  دای  ماگنه  عوبسالا  لامج 
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ام هک  يراذگاو  ار  اعد  نیا  هک  ادابم  یشاب  هتشاد  يرذع  هعمج  زور  رصع  بیقعت  زا  میدش  روآدای  هچنآ  مامت  زا  هاگره  تسا  هتسیاش  هک 
ياعد سپس   ( . . . « . 120 نک (  دامتعا  نآ  رب  سپ  هداد  صاصتخا  ام  هب  ار  نآ  هک  میتسناد  هلالج -  لج  دنوادخ -  لضف  زا  ار  نیا  هّتبلا 

ترضح نامیالوم  يوس  زا  هراب  نیا  رد  ینامرف  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  نخس  نیا  و  هدرک ،  رکذ  میدروآ  رتشیپ  هک  يدنـس  اب  ار  هدش  دای 
دنوادخ هک  تسین  دـیعب  سوواط  نب  دّیـس  تاماقم  اهتمارک و  زا  نیا  و  تسا ،  هدـیدرگ  رداص  وا  هب  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص 

 . دیامرف هضافا  وا  رب  شیوخ  يالاو  تاکرب  زا 

تونق ياعد   - 4

زا هک  تسا  تونق  ياعد  هروهظ -  هجرف و  یلاعت  هَّللا  لجع  يدـهم -  مئاق  ترـضح  ناـمیالوم  جَرَف  بلط  رد  هدیـسر  ياـهاعد  هلمج  زا  و 
رصتخم حابصم و  ياهباتک  رد  هرس  سدق  یسوط  خیش  هک  هدش ،  تیاور  مالـسلا  امهیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ماما  ترـضح  نامیالوم 

ناماما ياهتونق  باب  رد  تاوعدلا  جهم  باتک  رد  هرـس  سدـق  سوواط  نب  دیـس  زین  و  هدروآ ،  رتَو  زامن  تونق  ياهاعد  باب  رد  حابـصملا 
هک تسا  نآ  رتهب  هک  دنچ  ره  تسین  دودـحم  یـصاخ  تقو  هب  هک  تسا  نینچ  تایاور  یـضعب  رهاظ  و  هدرک ،  دای  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

نتسج يرای  ملظ و  عفد  رد  اعد  نیا  هک :  دیآیم  تسد  هب  نینچ  وا  ریغ  دّیس و  تیاور  زا  و  ددرگ .  اعد  نآ  هب  لاوحا  تاقوا و  نیرتهب  رد 
مالسلا و هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  جَرَف  يارب  اعد  دیاوف  هلمج  زا  هک  درک  هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  هکلب  دراد ،  یّمات  ریثأت  مولظم  يارب 

ياعد ندروآ  دای  ماگنه  سوواط  نب  دیس  دشابیم .  وا  هطلس  رازآ و  زا  یصالخ  رگمتـس و  عفد  بانج :  نآ  يزوریپ  روهظ و  تساوخرد 
مق لها  و  دومرف ،  اعد  نینچ  دوخ  تونق  رد  مالسلا -  امهیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  ّیِکَز  ماما  ینعی  ترـضح -  نآ  و  هتفگ « :  هیلاراشم 
زا تسا . -  تاوعدلا  جهم  حرـش  هک  تاکربلا -  حنم  باتک  ّفلؤم  دنتـشاد . »  تیاکـش  اُغب  نب  یـسوم  زا  هک  یماگنه  دومن  رما  نآ  هب  ار 

بیَلُک دنزرف  اُغب  نب  یسوم  هک :  هدرک  تیاکح  یفنح  یناعمـس  یلع  نب  لیعامـسا  دیعـسوبا  فیلأت  يرقلا  ۀیمـست  یف  يرولا  مالعإ  باتک 
هدهع هب  لکوتم  يوس  زا  ار  مق  يرادنامرف  و  دوب ،  دیلپ  نآ  يارما  لکوتم و  نامیخژد  زا  هطغ  نب  ورمع  دنزرف  ناورم  دـنزرف  رمـش  دـنزرف 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترـضح  ناممولظم  يالوم  ربق  هک  تخیگنایمرب  ار  لّکوتم  هک  تسا  یـسک  نامه  ثیبخ  نیا  و  تشاد ، 
مق مدرم  تشاد ،  تموکح  مق  مدرم  رهش و  رب  لاس  هد  زا  شیب  دوب ،  هتخیسگ  ماجل  راوخنوخ و  يرگمتس  وا  و  دیامن ،  تشِک  بارخ و  ار 
هب ار  اهنآ  و  درکیم ،  داجیا  داسف  مدرم  نایم  رد  و  دوب ،  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  تخـسرس  نمـشد  وا  نوچ  دندیـسرتیم ،  تّدـش  هب  وا  زا 

مالسلا امهیلع  يرکسع  یلع  نب  نسح  تضح  نامیالوم  هب  وا  تسد  زا  هک  دوب  هتفرگ  مه  ار  راک  نیا  میمـصت  و  دومنیم ،  دیدهت  نتـشک 
نیا هک  یماگنه  دـننک ،  نیرفن  وا  رب  اعد  نیا  اب  و  دـنرآ ،  ياج  هب  مولظم  زامن  ات  دومرف  رما  ار  نانآ  ترـضح  نآ  سپ  دـندرک ،  تیاـکش 

ار وا  مه  ندز  مهرب  مشچ  کی  تشادرب و  نایم  زا  هاگان  هب  ار  وا  ردتقم  زیزع  يادخ  و  درک ،  دوبان  ار  وا  دنوادخ  دـندروآ  ياجب  ار  نامرف 
زامن یگنوگچ  وا  و  مدرک ،  لقن  ار  نآ  ینعم  دوب  یـسراف  نوچ  هک  تاکربلا  ُحَنِم  باتک  بحاص  راتفگ  دوب  نیا  میوگیم :  دادـن .  تلهم 
هلمج زا  روکذـم  باتک  ياج  کی  میوشیم :  روآدای  اجنیا  رد  میاهتفای  قـالخالا  مراـکم  باـتک  رد  ار  هچنآ  اـم  و  هدرکن ،  داـی  ار  مولظم 
زامن تعکر  ود  نک و  لسغ  سپ  دـش  ملظ  وت  رب  هاگره  هک « :  تسا  یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ  دای  هک  ییاهزامن 

ِِهب ُلوُصأ  ٌدَـحأ  یل  َْسَیل  َو  ِینَمَلَظ  ٍنالف  َنب  َنالف  َّنإ  َّمُهَّللا  وگب « :  سپـس  دزاـسن ،  بوجحم  نامـسآ  زا  ار  وت  يزیچ  هک  ییاـج  رد  رازگب 
ُهَْتلَعَج َو  ِضْرألا  یف  َُهل  َْتنَّکم  َو  ٍّرُـض  ْنِم  ِِهب  ام  َْتفَـشَکَف  ُّرَطْـضُملا  ِِهب  َکـَلَأَس  يِذَّلا  ِمسـإلاب  َۀـعاسلا  َۀَـعاَّسلا  یتماَـلُظ  ِیل  ِفْوَتْـساف  َكَْریَغ 
رـسپ ینالف  ادـنوادخ  َۀَـعاَّسلا ؛ »  َۀَـعاَّسلا  یتمالُظ  یل  َِیفْوَتْـسَت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َُکلَئـسأَف  َکِْقلَخ  یَلَع  َکَتفِیلَخ 

هب هدش  هتفرگ  نم  زا  متـس  هب  هک  یّقح  نم  يارب  سپ  موش ،  هریچ  وا  هلیـسو  هب  هک  مرادـن  ار  وت  زج  سک  چـیه  و  درک ،  ملظ  نم  هب  ینالف 
وا زا  تشاد  یتحاران  هچنآ  سپ  دـناوخرب  ار  وت  نآ  هب  رطـضم  هراچیب  هک  یمـسا  نآ  هب  تعاس ،  نیمه  تعاس  نیمه  ناتـسزاب  لماک  روط 

دمحم لآ  دـمحم و  رب  هک  مراد  تلئـسم  وت  زا  سپ  يداد  رارق  تقلخ  رب  هفیلخ  ار  وا  يدیـشخب و  ناوـت  نیمز  رد  ار  وا  یتخاـس و  فرطرب 
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 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تعاس .  نیمه  یناتسزاب  تعاس  نیمه  لامک  مامت و  روط  هب  ارم  هدش  هتفرگ  متـس  هب  ّقح  یتسرف و  دورد 
مراـکم باـتک  زا  رگید  ياـج  رد  و   ( . 121 ینیبـب ( »  يراد  تسود  هچنآ  هکنیا  اـت  تشذـگ  دـهاوخن  وـت  رب  يرید  هک  یتـسرد  هـب  سپ 

لآ دمحم و  رب  یناوتب  هک  ردق  ره  يروآیم و  ياجب  یهاوخب  هک  نآرق  زا  ياهروس  ره  اب  زامن  تعکر  ود  مولظم :  زامن  هتفگ « :  قالخالا 
یلَع َْربَّصلا  َِیب  ِناـُغْلبَی  ـال  یِعَزَج  َو  یعَلَه  َّنِکل  ِِملاَّظلا  َنِم  ِمُولْظَْمِلل  ِهِیف  ُمِقَْتنَت  ًاـمْوَی  َکـَل  َّنِا  َّمُهَّللَا  ییوگیم « :  سپـس  یتـسرفیم  دورد  وا 

َو ِةَِربابَْجلا  َمِصاق  َو  ِقازْرَْالا  َمِساق  َو  ِةَّزِعلا  َّبَر  ای  َُکلَئْسَاَف  یِفْعَـض  یلَع  ِهتَّوُِقب  َّیَلَع  يدَتْعا  َو  ِینَمَلَظ  ًانالف  َّنَا  َتِْملَع  ْدَق  َو  َکِْملِح  َو  َِکتانا 
هک تسه  يزور  ار  وت  هک  یتسرد  هب  ایادخ  راب  122 ؛ )  ۀَعاَّسلَا ( »  ۀَعاَّسلَا  ِةَّزعلا  َّبَر  ای  َْکیَلَع  ُتْمَْسقَا  َِکتَرُْدق  ُهَیُرت  ْنَا  َنیِمُولظَْملا  َرِصان 
وت هتبلا  و  منک ،  ربص  وت  يرابدرب  ملح و  رب  هک  دـنراذگیمن  میباتیب  ییابیکـشان و  یلو  يریگیم ،  ماقتنا  ملاظ  زا  مولظم  يارب  زور  نآ  رد 

اهیزور و هدننک  میـسقت  زیزع و  راگدرورپ  يا  سپ  تسا ،  هدرک  يدعت  میناوتان  رب  شیدنمروز  اب  هدومن و  متـس  نم  رب  ینالف  هک  ینادیم 
بحاص يا  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  یهد ،  ناشن  وا  هب  ار  تتردـق  هک  مهاوخیم  وت  زا  نامولظم  هدـننک  يرای  نارگمتـس و  هدـنبوک  مهرد 

هیلع ماما  وا (  هب  دـیوگ :  يوار  هک  هدرک  تیاور  عوفرم  روط  هب  رافـص  نسحلا  نب  دـمحم  رگید  زامن  تعاس .  نیمه  تعاـس  نیمه  تزع 
ار لاعتم  يادخ  و  روآ ،  ياجب  زامن  تعکر  ود  و  ریگب ،  تسرد  يوضو  دومرف :  تسا ،  نم  رب  هدننک  متس  ینالف  متشاد :  هضرع  مالسلا ) 

راب ُهُرتْسَت ؛ »  ٍءوُسب ال  َو  ُهُِربُْجت  ٍْرقَِفب ال  ِِهْلبَأَف  َّیَلَع  یَغب  َو  ِینَمَلَظ  ًانالُف  َّنِا  َّمُهَّللا  وگب « :  سپس  تسرفب ،  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  و  وگب ،  انث 
راـنکرب وا  زا  هک  يدـب  ینکن و  شناربج  هک  يرقف  هب  ار  وا  سپ  تسا ،  هدرک  زواـجت  مّقح  رب  متـس و  نم  رب  ینـالف  هک  یتـسرد  هب  ایادـخ 

هیلع ماما  هک (  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دـش .  راتفرگ  یـسیپ  هب  ملاـظ  نآ  مدرک  ار  راـک  نیمه  دـیوگ :  يوار  نادرگ .  راـچد  يزاـسن 
ٌمُولْظَم یِّنِا  َّمُهَّللَا  دـیوگب « :  سپـس  دروآ ،  ياـجب  زاـمن  تعکر  ود  هتفرگ و  وضو  سپ  دوش  ملظ  يو  رب  هک  ینمؤم  ره  دوـمرف :  مالـسلا ) 

 ( . 123 دهد (  ترصن  ار  وا  يدوز  هب  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  دوش ،  تکاس  و  نک .  يرای  ارم  متسه  مولظم  نم  اراگدرورپ  رِصَْتناَف ؛ » 
ارم هک  يدرم  تسد  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدمآ  رامع  نب  سنوی  زا  باتک  نامه  رگید  ياج  رد  و 

هدنک ناهانگ  زا  هکلب  نینچنیا  هن ،  دومرف :  مدرک ،  نیرفن  ار  وا  متشاد :  هضرع  نک ،  نیرفن  وا  رب  دومرف :  مدرک ،  تیاکـش  درکیم  تیذا 
 ، روآ ياجب  زامن  تعکر  ود  زیخرب  سپـس  ریگب  یلماک  يوضو  دوش  بش  رخآ  هاگره  سپ  هدب ،  هقدص  ناوخب و  زامن  ریگب و  هزور  وش و 

ِهِماع یف  َِکلذ  َُهل  ْلِّجَع  َو  ُهَلَجأ  ْصِقنأ  َو  ُهََرثأ  ْعَْطقا  َو  ُهَنَدـَب  ْمِقْـسأ  َّمُهَّللا  یناذآ  دَـق  ٍنالف  َنب  َنالُف  َّنإ  َّمُهَّللا  وگب « :  هدجـس  لاح  رد  هاگنآ 
 ، نک هاتوک  ار  شرمع  و  عطق ،  ار  شرثا  رامیب و  ار  شندب  ادنوادخ  هدرک ،  تیذا  ارم  ینالف  رـسپ  ینالف  انامه  ایادخ  راب  124 ؛ )  اذه ( » 

نامه رگید  ياج  رد  و  تشگ .  كـاله  هک  دـییاپن  يرید  مدرک ،  ار  راـک  نیا  سپ  دـیوگ :  يوار  ناـسرب .  وا  رب  لاـس  نیمه  رد  ار  نیا  و 
ای وگب « :  راب  دـص  هدـب و  رارق  زامن  ياج  ولج  رد  روآ و  نوریب  ار  تیاهوناز  رازگب و  زامن  تعکر  ود  نک و  لسغ  دومرف :  هدـمآ :  باتک 
 ، رادیاپ هدنز  يادخ  يا  َۀَـعاَّسلا ؛ »  َۀَـعاَّسلا  ِیْنثِغأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  ُثیغَتْـسأ  َِکتمحَِرب  َتنا  اَّلإ  َهلا  ُّیح ال  ای  ُموُّیَق  ای  ُّیَح 

نیمه تعاس  نیمه  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپ  مربیم  هانپ  وت  تمحر  هب  تسین  وت  زج  یقح  دوبعم  چـیه  هک  ياهدـنز  يا 
ْنأ َو  ِیل  َفُْطَلت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َّمُهَّللا  َُکلأسأ  وگب « :  یتفای  تغارف  نآ  زا  هاگره  سپ  سرب .  مدایرف  هب  تعاـس 
رب هک  مراد  تلئسم  وت  زا  ایادخ  راب  125 ؛ )  ٍنالُف ( »  ِنب  ِنالُف  َۀَنؤَم  ینَیِفْکَت  ْنأ  َو  ِیلَدیِکَت  ْنأ  َو  ِیل  َعَدَْـخت  ْنأ  َو  ِیلَرُکْمَت  ْنأ  َو  یل  َِبْلغَت 

ینک و هعدـخ  نم  يارب  ییاـمرف و  رکم  نم  يارب  يزاـس و  هریچ  ارم  ینک و  فطل  نم  هراـبرد  هکنیا  یتسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و 
 . دوب دُحُأ  زور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعد  نیا  دومرف :  يزاس .  مصالخ  ینالف  رسپ  ینالف  ّرَش  زا  ییامن و  دیک 

تونق ياعد 

َو ِِهناَْرفُک  ْنِم  ِِهب  ًاذاَیِع  َو  ِهِْریَغ  َنُود  ِِهب  ًاصالِْختْـسا  َو  ِهِدـیزَِمل  ًءاَعِدتْـسا  َو  ِِهئاـمْعَِنل  ًارکُـش  هَّللُدـمحلا  تسا « :  نینچ  ثحب  دروم  ياـعد  اـّما  و 
ُهَّللا یَّلَـص  َو  ِهِدَی  ِۀَیاَنِج  ِءوُسبَف  ِهَتبوُقُع  ْنِم  ُهَّسَماَم  َو  ِّهبَر  ِدـنِع  ْنِمَف  َءاَمْعَن ]  ] ِِهئامْعَن ْنِم  ِِهب  اَم  َّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَم  َدْـمَح  ِِهئاَیْربک  َو  ِِهتَمَظَع  ِیف  ِداحلإلا 
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َو َِکلْـضَف  یلإ  َْتبَدَن  َکَّنإ  َّمُهَّللا  ِهِرمأ .  ِةالُو  َنیرِهاّطلا  ِِهلآ  َو  ِِهتَمْحَر  یِلا  َنینمؤُملا  ِۀعیِرُذ  َو  ِهِْقلَخ  ْنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یَلَع 
ْنِم ًاْرفِـص  ٌۀَِـبلاَط  ٌدَـی  ْعِجَْرت  َْمل  َو  ِِهتَجاَِحب  َکَیلإ  َدَـصَق  َو  ِِهتَبْغَِرب  َکـَیلإ  َعَزَف  ْنَم  ْبِّیَُخت  َْمل  َو  َكِداَـبِِعل  َۀـَباَجإلا  َْتنِمَـض  َو  َكِءاَعُدـِب  َتْرَمَأ 

َکَنوُد ِّدَّرلا  ِقئاوع  ُْهتَعَطَْتْقاَف  َکیلَع  َدَـفَو  ٍدـِفاَو  ُيأ ]  ] وا ًابیِرَق  َكْدِـجَی  ْمَلَف  َکیلا  َلَحَر  ٍلِحاَر  ُّيا  َو  َِکتاَبِه ،  لَِحن  ْنِم  ًۀَـبئاَخ  َال  َو  َِکئاَطَع 
ُتْدَصَق ْدَـق  َو  َّمُهَّللا  َِکتَّیِطَع ! ِلاَجِـس  ِۀَحاِمتْـسا  َنُود  يَدْـکَأ  َكِدـیِزَِمل  ٍطْبنَتْـسُم  ُّيا  َو  َكِدوُج  ُْضیَف  ِهِهُْمی  َْمل  َِکلْـضَف  ْنِم  ٍرِفَتُْحم  ُّيأ  َْلب 
ُثُدْحَیاَم َتِْملَع  ْدَق  َو  َکیِلا  ِیل  ٍعیفَش  َریَخ  َُکتْدَجَو  َو  ِیْبلَق  ِۀَناَِکتْسإلا  ِعوشُِخب  َكاَجاَن  َو  ِیتَلَئْسَم  ُدَی  َِکلْضَف  َبَاب  ْتَعَرَق  َو  ِیتَبْغَِرب  َکیِلا 

ُغیَز اَنَلَمَش  ْدَق  َو  َّمُهَّللا  ِیتَِبلَط .  ِحُْجِنب  ِیَتلَأْسَم  ْعِفْشأ  َو  ِیَتباَجِاب  َكاَّیا  ِیئاعُد  َّمُهَّللا  ِلِصَف  يِدَلَخ  ِیف  َعَقَی  ْوا  يِرْکِِفب  َرُطْخَی  ْنأ  َْلبَق  ِیتَِبلَط  ْنِم 
َلَّطَع ْنَّمِم  َِنبُألا  ُنِداَعَم  اَنَرُوما  َّزَتبا  َو  َِکنیِد  ِیف  َنیمُومأملا  ُریَغ  اَْنیَلَع  َمَکَح  َو  ُراَغَّصلا  َو  ُّلُّذـلا  اَنَعَراَق  َو  ِةَریِحلا  ُةَوْشَع  اَنیَلَع  َْتلوَتْـسا  َو  ِنَتِفلا 
ًاثاَریِم اَنْدُع  َو  ِةَرَوْشَملا  َدَْعب  ًۀَبَلَغ  اَُنتَراَمإ  َو  ِۀَمْـسِقلا  َدـَْعب  ًۀـَلوُد  اَُنْئیَف  َداَع  ْدَـق  َو  َّمُهَّللا  َكِداَِلب .  ِداْسفإ  َو  َكِداَبِع  ِفالتا  ِیف  یَعَـس  َو  َکَمْکُح 

ْمِهِرُومِأب َماَیِقلا  َِیلَو  َو  ِۀَّمِّذـلا  ُلْهأ  َنینِمؤُملا  ِراْشبأ  ِیف  َمَکَح  َو  ۀَـلَمْرألا  َو  مِیتَیلا  مْهَِـسب  ُفِزاَعَملا  َو  یهاَلَملا  ْتَیُِرتْشاَف  ِۀَّمُـِألل  ِراـیتخإلا  َدـَْعب 
ٍعْرَض ُولُوا  ْمُهَف  ٍۀَبَغْسَم  ْنِم  يَّرَحلا  َِدبَکلا  ُِعبُْـشی  ٍۀَقَفَـش  ُوذ  َال  َو  ِۀَمْحَّرلا  ِنیَِعب  ْمِهَیلإ  ُرُْظنَی  ٍعار  َال  َو  ٍۀَکَلَه  ْنَع  ْمُهُدوُذَی  َِدئاَذ  اَلَف  ٍۀَلِیبَق  ِّلُک  ُقِساَف 

َو ُهَدیِرَط  َعَمْجَتْسا  َو  ُهَدوُمَع  َمَکْحَتْسا  َو  ُهَتَیاَِهن  َغََلب  َو  ِلِطاَبلا  ُْعرَز  َدَصْحَتْسإ  ْدَق  َو  َّمُهَّللا  ٍۀَّلِذ .  َو  ٍَۀبآَک  ُءاَفَلُح  َو  ٍۀَنَکْـسَم  ُءاَرَـسُأ  َو  ٍۀَعَّیَـضُم  ٍراَِدب 
َو ُهَماَنِـس  ُّبَُجت  َو  ُهَقوُس  ُمِشْهَت  َو  ُهَمئاَق   [ ُعَرْـصَت  ] ُدِعُْـصت ًةَدِصاَح  ًادَی  ِّقَحلا  َنِم  َُهل  ِْحتأَف  َّمُهَّللا  ِِهنارَِجب .  َبِرُـض  َو  ُهُعْرَف  َقََسب  َو  ُهَدِیلَو  َفَر  ْذَخ 
َو اَهَتْکَتَه  ّالإ  ًۀَّنُج  َال  َو  اَهَتْمَـصَق  اَّلإ  ًۀَماَع  ِدِرْوَجِلل  ْعَدَت  َال  َو  َّمُهَّللا  ِِهتَْیلِح .  ِنْسُِحب  ُّقَحلا  َرَهْظَی  َو  ِِهتَروُص  ِْحبُِقب  ُلطابلا  یَفْخَتْـسَِیل  ُهَمِغاَرَم  ُعَدَْجت 

َّمُهَّللا اَهَتَْربأ  اَّلإ  َءاَرْـضَخ  َال  َو  اَهَتْـسَّکَن  ّالإ  مَلَع  َۀَِعفاَر  َال  َو  اهَتْطَطَح  اَّلإ  ٍُّولُع  َۀَـمئاَق  َال  َو  اَهَتْفَّفَخ  اَّلإ  ٍلِْقث  َۀَّیِرَـس  َال  َو  اَهَْتقَّرَف  ّالإ  ًۀَـعِمَتُْجم  ًۀَِـملَک  َال 
َال َو  َْتیَْنفأ  اَّلإ  ًۀَّیَِقب  ُْهنِم  ْعَدـَت  َو ال  َّمُهَّللا  ِِهلهأ ،  َبولَق  ْبِعْرأ  َو  ُهَشُویُج  َُّضف  َو  ُهَسأَر  ِّقَحلاب  مرا  َو  ُهَرْکِذ  ْسِمْطأ  َو  ُهَرَون  َّطُح  َو  ُهَسْمَـش  ْرِّوَکَف 
اَّلإ ٍمَلَع  َۀَِلماَح  َال  َو  َتْحَتْجإ  ّاِلا  ًاعارُک  َال  َو  َْتلَْلفأ ]  ] َْتلَلَف ّالإ  ًاّدَح  َال  َو  َْتلَلْکأ  ّالإ  ًاحاَلس  َال  َو  َتْمَـصَف ]  ] َتْمَـصَق ّالإ  ًۀَقَلَح  َال  َو  َتیَّوَس  ّالا  ًۀَْیُنب 

راَهَن ْنَع  اََنلْرِفْـسأ  َو  ۀَّمُألا .  یَلَع  ِروهُظلا  دَعب  ِسُؤَّرلا  یِِعنْقُم  َو  ِۀَِملَکلا  ِعاِمتجا  َدَْعب  یّتَش  َو  ۀـِفلُأ  َدـَْعب  َدـی  ِداَبَع  ُهَراَْصنأ  اَنرأ  َو  َّمُهَّللا  َتْسَّکَن ، 
 . ُهاَداَع ْنَم  یَلَع  ُهْرُْصنا  َو  ُهاَواَن  ْنَّمِم  َُهل  ْلِدأ  َو  ُهَتَکََرب  اْنیَلَع  ْلِْزنأ  َو  ُهَتَئِشان  اَنیَلَع  ْلِطْهأ  َو  ُهَعَم  َبْوَشَال  ًارُون  َو  ِهِیف  َۀَْملُظ  َال  ًادَمْرَس  ُهاَنرأ  َو  لْدَعلا 

َءارـآلا َو  َۀَـقِّرَفَتُملا  ءاَوْهـألا  ِِهب  ْعَمْجا  ۀَـتّیَملا َو  َبوـلُقلا  ِِهب  ِیْحأ  َو  َّمُهَّللا  ِةْریِحلا  ِمَُهب  َو  ِمَلُّظلا  ِقَـسَغ  ِیف  ِِهب  ِْحبْـصأ  َو  َّقَـحلا   [ ِِهب  ] ْرِهْظأ َو  َّمُهَّللا 
ِهِرْکِِذب اَنَتْجَْهلأ  اَمَک  َۀَبَْعتُملا ،  ۀبغاّللا  ناْدبألا  ِِهب  ِْحرَا  َو  َۀَبِغاَّسلا  َصاَمِخلا  ِِهب  ِْعبْـشأ  َو  َۀَلَمْهُملا  َماَکْحألا  َو  َۀَلَّطَعُملا  َدودُحلا  ِِهب  ِْمقأ  َو  َۀَِفلَتْخُملا 

ِۀَماَقإل َِکب  نَّظلا  َنْسُح  َو  ِهِیف  َعَمَّطلا  َو  ُهَتَّبَحَم  اَِنبُوُلق  ِیف  َْتنَکْسأ  َو  ُهَنَع  ِۀَْلفَغلا  ِلْهأ  َۀَشاَیِحَو  ِهیلا  ِءاَعُّْدِلل  اَنَتْقَّفَو  َو  َُهل  َکئاعُد  اَِنلاَِبب  َتْرَطْخأ  َو 
َنیِّلَاَتُملا ِِهب  ْبِذْکأ  َو  َّمُهَّللا  ِۀَئَّطَبُملا . ]  ] ِۀَنَْطبُملا ِلامآلا  َقِّدَصُم  اَی  َو  ِۀَنَـسَحلا  ِنُونُّظلا  َقِّقَُحم  اَی  ٍنیِقَی  ِنَسْحأ  یَلَع  ُْهنِم  اََنل  ِتآَف  َّمُهَّللا  ِهِمِـساَرَم . 

َو ِِهِلقاَعَم  ْنِم  ًالَقْعَم  َو  ِهِماَلْعأ  ْنِم  ًامَلَع  َو  ِِهباَبْـسأ  ْنِم  ًابَبـس  اَْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ُْهنِم ،  َنیـِسیآلا  َو  َِکتَمْحَر  ْنِم  َنیِِطناَقلا  َنُونُظ  ِِهب  ُْفلْخا  َو  ِهیف  َکیَلَع 
َلوُُزن َو  مَدَّنلا  َلولُح  اَِنب  َنیِصِّبَرَتُملا  َو  ِمعَّنلا  يِدِساَح  اَِنب  ْتِمُْشت  َال  َو  ِِهب  َو  َُهل  اَنُرِهُْظت  ًاریَخ  اَنِیف  ْلَعْجا  َو  ِِهتَرُْصِنب  اَْنمِرْکأ  َو  ِِهتَِیلْحَِتب  اَنَهوُجُو  ْرِّضَن 

ِۀَِیفاَعلِاب ْمِِهنیِصَْحت  ْنِم  َلَزاَنَت  اَم  َو  ٍۀَِحئاَج  َعُوقُو  ْمَُهل  یِّنَمَّتلا  َو  ٍۀَنْحِإ  یَلَع  ْمَُهل  ِراَمْضإلا  َنِم  اَنِعْرَذ  َُّولُخ  َو  اَِنتَحاَس  َۀَئاََرب  ِّبَر  اَی  يََرت  ْدَقَف  َُلثَملَا 
َدُعْقَت ْنأ  یَـشَْخن  ًالاَلِخ  اَِنبُویَع  ْنِم  اَنَتْرََّصب  َو  اَنِـسُْفنأ  ْنِم  اَنَْتفَّرَع  ْدَق  َو  َّمُهَّللا  ِۀَْلفَغلا ،  َْدنِع  اَِنب  ِبُوثُولا  ِبَلَط  َو  ِۀَصْرُفلا  ِزاَِهْتنا  ْنِم  اََنل  اُوئَبْضأ  اَم  َو 
ِبَسَح یَلَع  اَنْرمَأ  یف  اَنل  ِتأَف  َنیلئاَّسلا  ْریَغ  ِناسْحإلِاب  ُئِدَْتبُملَا  َو  َنیقِحَتْسُملا  ِْریَغ  یَلَع  ُلِّضَفَتُملا  َْتنأ  َو  َِکَتباَجإ  ِلاهِیتْسإ ]  ] ِراِهتْـشإ ْنَع  اَِنب 

َو َّمُهَّللا  َنُوبئاَت .  اـِنبُونُذ  ِعیمَج  ْنِم  َو  َنُوبَغاَر  َکـَیِلا  اَّنِا  ُدـیُرت  اَـم  ُمُکَْحت  َو  ُءاَـشَت  اَـم  ُلَـعْفَت  َکَّنإ  َکـِناْنتِما  َو  َِکلْـضَف  َو  َكِدوُجُو  َکـمَرَک 
َباوثأ ُهَتْـسَبلَأ  َو  َِکتَمِعِنب  ُهَتاَدَتبا  ذإ  َِکتَعاَط  یَلَع  َِکتَنوُعَم  یلإ  ِجاَتْحُملا  َِکتَمْحَر  یلا  ِریقَفلا  َكداَبِع  ْنِم  ِطسِقلِاب  ِمئاقلا  َو  َکیلا  یِعاَّدلا 

َو َكْرمأ  ْنِم  ِِهناَمَز  ُلـْهأ  هِیف  َضَمْغَأ  اَِـمب  ِماـیقِلل  ُهَتْقَّفَو  َو  َکـتَّبَحَم  ْنِم  ِبُولُقلا  ِیف  ُهَتأَـط  َو  َّتَّبَث  َو  َکـِتَعاَط  َۀَّبَحَم  ِهیَلَع  َتیَْقلأ  َو  َکـِتَماَرَک 
ْنِم َّدُر ]  ] رثُداَِمل ًادّیَـشُم  َو  َِکباَتِک  ماَکْحأ  ْنِم  َلِّطُع  اَِمل  ًادِّدُجم  َو  َكَْریَغ  ًارِـصاَن  َُهل ]  ] ُدِجَی َال  ْنَِمل  ًارـصان  َو  َكِداَبِع  یمُولْظَِمل  ًاعَْزفَم  ُهَْتلَعَج 

قِرْشَأ َو  َنیِدَتْعُملا  ِسَأب  ْنِم  ٍۀَناَصِح  ِیف  َّمُهَّللا  ُْهلَعْجاَف  َُکتاَکََرب  َو  َُکتمْحَر  َو  َُکتاَولَص  َو  َکُمالَـس  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  کنید ]  ] َکِّیبَن ِنَنُـس  ماَلْعأ 
یف َُهل  ْمِهُْـست  َْمل  ْنَم  ِِهب  ِْللَذأ  َو  َّمُهَّللا  َنیِّیبَّنلا .  ِعاَْبتأ  ْنِم  َکِطْـسِِقب  َنیِمئاقلا  ِِهب  ْتغََّلب  اَم  َلَْضِفا  ِِهب  ْغَّلب  َو  ِنیِّدـلا  ِةاَُغب  ْنِم  َۀَِـفلَتْخُملا  َبُولُقلا  ِِهب 
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ْبَـضْغا َو   [ ِهِعْمَج  ] ِهِرمأ ِتِیتْشَت  َو  ِِهلَالْذاب  َکنیِد  یَلَع  َبیلأتلا  َدارا  ْنَم  ِغِماَّدلا  َكِرَجَِحب  ِمْرا  َو  َةَواَدَعلا  َُهل  َبَصَن  ْنَم  َو  َِکتَّبَحَم  یِلا  ِعوُجُّرلا 
َنیِدَْعبِألل َکِیف  ًاضَرَغ  ُهَسْفَن  َبَصَن  اَمَکَف  َّمُهَّللا  َکیَلَع .  ُْهنِم  ًاّنَم  َال  ِهیَلَع  َْکنِم  ًاّنَم  َکِیف  َنیِدَْعبألا  َو  َنیبْرقألَا  يَداَع  َو  َۀَِلئاَط  َال  َو  َُهل  َةَِرتَال  ْنَِمل 

يَْدبأ َو  یِصاَعَملا  َنِم  ِِهب  َرِهُج  َناَک  اَم  یَفْخأ  یّتَح  َنیبیِرُملا  َنیّدَتْرُملا  ِةاَُغبّرَـش  َّدَرَو  َنینِمْؤُملا  ِمیِرَح  ْنَع  ِّبَّذلا  ِیف  ََکل  ِِهتَجْهُم  ِلْذَِبب  َداَج  َو 
ََکل َلَعْجَی  َال  ْنأ  َو  ِۀَعاّطلاب  كدارفإ  یلإ  اَعَد  َو  ُهوُُمتْکَی  َال  َو  ِساَّْنِلل  ُهُونِّیَُبی  ْنأ  یَلَع  ْمُهَقاثیِم  َتْذَخأ  اَّمم  ْمِهِروُهُظ  َءاَر  َو  ُءاَمَلُعلا  ُهَذَبَن  َناَک  اَم 

اَم َو  ِبُولُقلا   [ یـشاَوَحب ّساَوَِحب ،   ] ّساَوَِمب ِۀَـحِراَجلا  ِظـْیَغلا  ِتاَراَرَم  ْنِم  َکـِیف  ُهُعَّرَجَتَی  اَـم  َعَم  َكِرمأ  یَلَع  ُهُرمأ  وـُْلعَی  َکـِْقلَخ  ْنِم  ًاـکیِرَش 
ٍةَرْظَن ْنِم  ُعُولُّضلا  اَهیَلَع  ُونَْحت  َال  َو  ُقُولُحلا  اَـهُِعلَْتبَت  اـَل  ِیتَّلا  ِصَـصُغلا  َنِم  ِِهب  ُقَرْـشَی  َو  ِبوُطُخلا  ِثاَدـحأ  ْنِم  ِهیَلَع  ُغُْرفَی  َو  ِموُمُغلا  ْنِم  ُهُروَتْعَی 

َنیِعتاَّرلا ِداَرّطإ  ْنِم  ُْهنَع  َرُـصَق  اَمِیف  ُهَعَاب  ْلِطأ  َو  َكِرْـصَِنب  َُهرْزَأ  َّمُهَّللا  ِدُدْـشاَف  َِکتَّبَحَم .  یلا  ِهِّدَر  َو  ِهِرییْغَِتب  ُهُدَـی  ُُهلاَنَت  َال  َو  َكِْرمأ  ْنِم  ْرمأ  یلإ 
ِرِهاَّظلا ِلْدَعلا  َو  ِِهتَِّلم  ِلْها  ِیف  یِشاَفلا  ِحالَّصلا  َنِم  ِِهلَمأ  َنُود  ُْهمِرَتَْخت  َال  َو  ِهِْسنُأ  ْنِم  اَنْـشِحُوت  َال  َو  َكِدییَأت  ْنِم  ًۀَطَْـسب  ِِهتَُّوق  ِیف  ُْهدِزَو  َكاَمِح 

َو ِِهتَیؤُِرب  ِِهلآ  َو  ِهیلع  َُکتاوَلَص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبن  َّرُـس  َو  ُهَماَقُم  ِباَسحلا  ِِفقْوَم  يََدل  َكِْرمأب  ِماَیِقلا  َنِم  ِِهب  َلَبْقَتْـسا  اَِمب  ْفِّرَـش  َو  َّمُهَّللا  ِِهتَّمُأ .  ِیف 
َو ِهِدـُْعب  ْنِم  اَنَتَناَکَتْـسإ  ْمَحْرا  َو  ِِهتاَیَح  ِیف  َکـْنِم  ِهُِّونُد  َبُْرق  ِْنبَأ  َو  َُهباََوث  َكِْرمأ  ْنِم  ِِهب  ًاـمئاَق  ُهَْتیَأَر  اَـم  یَلَع  َُهل  ْلِزْجأ  َو  ِِهتَوْعَد  یَلَع  ُهَِعبَت  ْنَم 

عامَتْجإلا َو  ِۀَْفلُألا  َدَْعب  اَنَقاَِرْتفا  َو  ِِهتَیِصْعَم  ْنَع  ُهَّدُرَِنل  ِهیَلَع  اَنیِدیأ  ُطُْسبَن  اّنُک  ْنَم  يِْدیأ  َتْطََسب  َو  ُهَهْجَو  اَنَتْدَْقفأ  ْذإ  ِِهب  ُهُعَمْقَن  اَّنُک  ْنَِمل  اَِنئاَذِْختْسا 
ِیف َّمُهَّللا  ُْهلَعْجا  َو  ِِهتَعْجَر .  یلا  اََنل  َلیبَس  َالاَم  ّقَِحب  ماَیِقلا  َنِم  اَِنبَلَط  َو  ِِهتَرُْـصن  ْنِم  ُْهنَع  اَنَتْدَْـعقأ  ام  یَلَع  ِتْوَفلا  َدـْنِع  اَنَفُّهََلت  َو  ِهِفَنَک  ِّلِـظ  َتَْحت 

َنیذَّلا ِهِّبَر  ِۀَـعاط  یَلَع  ِهینِواَعُم  َو  ِهِْرمَأ  ِیف  ِِهئاَکَرُـش  یلإ  َو  ِهیلا  ِنآَنَّشلا  ُلْهأ  ُهُهّجَُوی  اَم  ِدـِیاَکَملا  ِماَهِـس  ْنِم  ُْهنَع  َّدُرَو  ُْهنِم  ِهیَلَع  ُقَفُْـشی  اّمِم  ٍْنمأ 
َو ْمِِهتاَراَِجت  اوُضَفَر  َو  ِداَهِملا  َنِم  َریثَْولا  اُولَّطَع  َو  َنَطَولا  اوَفَج  َو  ِدَالْوألا  َو  ِلْهألا  ِنَع  اْوَلَس  َنیذَّلا  ُهَْسنُأ  َو  ُهَعَْزفَم  َو  ُهَنْـصِح  َو  ُهَحالِـس  ْمُهَْتلَعَج 

ْنَع َّدَص  ْنَّمِم  َبیِرَقلا  ُاوَلَق  َو  ْمِهِْرمأ  یَلَع  ْمُهَدَضاَع  ْنَّمِم  َدیعَبلا  اوَُفلاَح  َو  ْمِهِرْـصِم  ْنَع  ٍۀَْبیَغ  ِْریَِغب  ْمِِهتَیِدـْنأ  ِیف  اوُدـُِقف  َو  ْمِهِِـشیاَعَِمب  اوُّرَـضأ 
ْمُْهلَعْجاَف اَْینُّدلَا  ِماَطُح  ِلِجاَِعب  ِۀَلِـصَتُملا  َباَبْـسَألا   [ اوُعَلَق  ] اوُعَطَق َو  ْمِهِرْهَد  ِیف  ِعُطاَقَتلا  َو  ُِربادَّتلا  َدَْعب  اوُفَلَتئاَف  َو ] ْمِِهتَهِج  ْنَع  َو  ْمُْهنَع   ] ْمِِهتَهْجِو

َو َکِکتَیاَفِک  ْنِم  ْمِِهتَوْعَد  یلَع  ْمَُهل  ْلِزْجأ  َو  َكِداَبِع  ْنِم  ِةَواَدَـعلِاب  ْمِهَیلإ  َدَـصَق  ْنَم  َسَأب  ْمُْهنَع  َّدُرَو  َکِفَنَک  ِّلِـظ  َو  َكِزْرِح  ِْنمأ  ِیف  َّمُهَّللا 
َو ِقافآلا  نم  ٍُقفُأ  َّلُک  ْمِِهب  ألْما  َو  َّمُهَّللا  َكِرُون .  َءاَفطإ  َداَرأ  ْنَم  َلِـطَاب  ْمِهِّقَِحب  ْقِهْزأ  َو  َكرْـصَن  َو  َكدـییأِتب  ْمُهْدِّیَأ ]  ] ْمُهَّدـمأ َو  َکـِتَنوُعَم 

ْنِم ِطْسِْقلِاب  َنیمئاـقلا  یَلَع  ِِهب  َْتنَنَم  اَـم  َو  َكِدوُج  َو  َکـِمَرَک  ِبَسَح  یَلَع  ْمُهْرُکْـشا  َو  ًالْـضَف  َو  ًۀَـمَحْرَم  َو  ًالْدَـع  َو  ًاطِْـسق  ِراَْـطقألا  نم  ٍرطق 
ْنِم ِِهتَرَیِخ  یَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  َو   ( 126 ُدـیُرت (  ام  ُمُکَحت  َو  ُءاَشَت  اَم  ُلَعْفَت  َکَّنإ  ِتاجَرَّدـلا  ِِهب  ْمَُهل  ُعَفَْرت  اَم  َِکباََوث  ْنِم  ْمَُهل  َتْرَخَّدا  َو  َكِداَـبِع 

َةَوـالَت َو  اـهِرْکِذ  ُءـالآ  ْتَفَع  َو  اـهُمالْعَا  ْتَسَرَد  َو  اـُهَتلالِد ،  ْتَحَْتما  ۀـَبْدُّنلا  ِهِذـه  ُدِـجَا  ّینِا  َّمُهَّللا  راَـهْطألا . ]  ] نیرِهاَّطلا ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِهِْقلَخ 
ُلَحْرَی َكَْدبَع ال  َّنَا  َتِْملَع  ْدَـق  َو  َِکَتباِجا ،  ْنَع  ِینُدـِعُْقت  ٍتائِْطبُم  َو  َکَنوُد ،  ِینُعَطْقَت  ٍتاِهبَتْـشُم  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُدِـجَا  ّینِا  َّمُهَّللا  اَِهب  ِۀَّجُْحلا 

 ، اهب َكُراتْخَی  ٍَةدارِا  ُمْزَع  َْکَیِلا  لِحاَّرلا  َداز  َّنَا  ُتِْملَع  ْدَق  َو  َکَنوُد ،  ُلامْعَْالا  ُمُهَبِجُْحت  ْنَا  ّاِلا  َکِْقلَخ  ْنَع  ُبَجُْحت  َکَّنِا ال  َو  ٍداِزب  ّاِلا  َْکَیِلا 
ْنِم ِیلَرَّسَیَت  ام  َو  ِیناِسل  َِکتَّجُح  ِمْهَِفب  َکتَمِْعن  یْقبَتْـسا  َو  ِیْبلَق ،  ِةَدارِْاِلا  ِمْزَِعب  َكادان  ْدَـق  َو  َّمُهَّللا  َْکَیِلا  يّدَُؤیاـم  یِلا  اِهبُریـصَی  َو   [ ریـصیف ]

 ، اِنبُوُلق ْنِم  اْینُّدلا  َۀَقاف  ِِهب  ُجِرْخَتـسَت  اِمب  انْدِّیَا  َو  َّمُهَّللَا  َكارحتَأ ،  اَنَا  َو  َْکنَع  َّنَِجلَتْخأ  َو ال  کمؤأ ،  اَنَا  َو  َْکنَع  ََّنلِزَتْخَا  الَف  َّمُهَّللَا  َِکتَداِرا . 
انَثِرُوت َو  َِکتَدابِعل ،  انَصِّلَُخت  یّتَح  اْهنَع ،  ِةْولَّسلا  ِسأَِکب  انَیِقْسَت  َو  اِهناْیُنب ،  ْنِم  َدِّیُـش  ام  اَّنَع  ِِهب  ُمِدْهت  َو  اهاوَه ، ]  ] اِهناوَه ِعِراصَم  ْنِم  انُـشَْعنَت  َو 
اْینُّدلا يوَه  ْنِم  ًيوَه  َناک  ْنِا  َو  َّمُهَّللَا  َْکَیِلا .  اُولَص  َو  یّتَح  ْمُهَتَـشْحَو  َتْسَنآ  َو  َكِدْصَق  یِلا  َلِزانَْملا  ْمَُهل  َْتبَرَـض  نیذَّلا  َِکئایلْوَا ،  َثاریِم 
اَنبَذَج اِهلابِح  ْنِم  ٍْلبَح  َّلُک  ْعَْطقاَف  َّمُهَّللا  َِکَتباِجا ،  ْنَع  اِنب  َدَعَق  َْوا  َِکناوْضر  ْنَع  انَبَجَح  َْوا  َْکنَع ،  انَعَطَق  یّتَح  اِنبُولُِقب  َِقلَع  اِهنَِتف  ْنِم  ًۀَْـنِتف  َْوا 

یلَع انُمِّدَُـقی ] َو   ] اـنُمِّوَُقی َو  ًكِوـْفَع ،  یلَع  اـنُدرُوی  ًاْربَـص  َو  ًةْولَـس  َکـِلذ  ْنَع  انقْـسا  َو  َکِـضئآرَف  ِءادَا  ْنَع  اـنبُولَُقب  َضَرْعَا  َو  َکـِتَعاط  ْنَـع 
َنوُکَت ْنَا  َءآوْهَْاِلا  ِعَْمقا  َو  یِـصاعَْملا  َنؤمانع  َطِقُْـست  یّتَح  َکِماکْحَِاب ،  انِـسُْفنَا  یلَع  َنیِمئاـق  اـْنلَعْجا  َو  َّمُهَّللَا  َکـِلذ .  ّیلَو  َکَّنِا  َکـِتاضْرَم 

[ ًامالعأ نیدِِّلل  َعَفَْرت  یّتَح   ] ُْنیِّدـلا َعَفْرَی  یّتَح  ْمِِهب  َقوُحُّللا  َو  مِهیَلَع  َو  ِهیَلَع  َُکتاولَـص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِراثآ  یَئْطَو  اَنل  ْبَه  َو   [ ةرواسم  ] َةَرَواـشُم
ٍءیَـش ِّلُک  یلَع  َکَّنِاَف  اِنب ،  َّمَْتئا  ِنَِمل  ٍطُُرف  َْریَخ  اْنلَعْجا  َو  انِفَلَـس ،  راثآ  ِءیْطَِوب  اْنیَلَع  َنُمَف ]  ] ُْننماف َّمُهَّللَا  َكَدـْنِع .  ِيذَّلا  ِمْوَْیلا  َءاـِغْتبا  ُهَمـالْعَا 

َمَّلَـس َو   ] ِراْربَْالا َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  َو  ِّیبَّنلا ]  ] ٍدَّمَُحم اندِّیَـس  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  َنیمِحاَّرلا  ُمَحْرَا  َْتنَا  َو  ٌریـسَی  ٌلْهَـس  َْکیَلَع  َکـِلذ  َو  ٌریدَـق 
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هب وا  يارب  اهنت  ندـش  صلاخ  شینوزف و  ياعدتـسا  رطاخ  هب  و  شیاـهتمعن ،  رکـش  تهج  هب  تسا  دـنوادخ  صوصخم  دـمح  ًامِیلْـسَت ؛ » ]
هک یسک  دمح  دوش ،  داحلا  شیئایربک  تمظع و  هب  و  ددرگ ،  ماجنا  شیاهتمعن  نارفک  هکنیا  زا  ندرب  هانپ  شسدقا  تاذ  هب  و  وا ،  تیانع 
زا شدوخ و  تسیاـشان  ياـهراک  رثا  رب  دـسریم  يو  هب  وا  تبوقع  زا  هچنآ  ره  و  دـشابیم ،  شراـگدرورپ  زا  دراد  تمعن  هچنآ  دـنادیم 

تمحر يوس  هب  نینمؤم  هلیـسو  شقلخ و  زا  هدیزگرب  و  وا ،  لوسر  هدنب و  دمحم  ترـضح  رب  دنوادخ  دورد  و  دسریم ،  شلامعا  تسد 
ار اعد  تباجا  تناگدـنب  يارب  يدومرف و  رما  تیاعد  هب  و  يدـناوخ ،  ارف  تلـضف  هب  وت  ایادـخ  راب  دـنیوا .  رما  ّیلو  هک  وا  لآ  رب  و  یهلا ، 
ار یهاوختجاح  تسد  چیه  و  یتخاسن ،  دیماان  دروآ  وت  هاگرد  هب  تجاح  دـمآ و  وت  يوس  هب  تبغر  اب  هک  سک  ره  و  يدرک ،  تنامض 

کیدزن ار  وت  دروآ و  يور  وت  هاگرد  هب  ياهدنور  مادک  و  يدومرفن ،  دیماان  تمحارم  اهـششخب و  زا  و  يدینادرگن ،  زاب  تیاطع  زا  یلاخ 
دوج ضیف  هب  وت  لضف  زا  رگشواک  مادک  هکلب  تشادزاب ! وت  هب  ندیسر  زا  ار  وا  یعناوم  دیدرگ و  دراو  وت  رب  هدنوش  دراو  مادک  ای  تفاین ، 

وت يوس  هب  متـساوخرد  اب  نم  ایادخ و  راب  دیدرگ ! زاب  دیمون  وت  ياسآ  لیـس  ياطع  زا  هاوخ  نوزفا  رگـشالت  مادک  و  تشگن ،  باریـس  وت 
ار وت  و  دـیوگ ،  یمه  زار  وت  اـب  یگراـچیب  عوشخ  اـب  ملد  و  ماهدـیبوک ،  شیوخ  تلئـسم  تسد  اـب  ار  وـت  لـضف  برد  و  ماهدروآ ،  يور 

ینادیم درذگب  منهذ  زا  ای  دبای  هار  ماهشیدنا  هب  هکنآ  زا  شیپ  ار  دیآیم  دـیدپ  میارب  هک  تجاح  ره  ماهتفای ،  وت  دزن  مدوخ  عیفـش  نیرتهب 
انامه ایادـخ و  راب  زاس .  هارمه  دوصقم  هب  مندیـسر  اب  ار  متـساوخرد  و  نادرگ ،  لصتم  نورقم و  تباجا  هب  ار  میاعد  راگدرورپ  يا  سپ  ، 

وت نید  رما  رد  هک  یناسک  و  دش ،  هتفوک  ام  رـس  رب  یکچوک  يراوخ و  و  داتفا ،  ورف  ام  رب  تریح  هدرپ  و  تفرگ ،  ارف  ار  ام  اههنتف  فارحنا 
نیب زا  رد  هتـشاذگ و  لیطعت  ار  وت  مکح  هک  یناسک  دـندوبر ،  رد  هنبأ  ياهنوناک  ار  اـم  روما  و  دـندرک ،  تموکح  اـم  رب  دنتـسین  رادـتناما 

نابـصاغ تسد  رد  ندـش  میـسقت  زا  سپ  ام  قح  هک  یتسرد  هب  ایادـخ و  راب  دـناهدومن .  مامتها  وت  دالب  ندیـشک  داسف  هب  ناگدـنب و  ندرب 
ثاریم میدوب  تما  هدـیزگرب  هکنآ  زا  سپ  و  دـش ،  عقاو  يدـنمروز  ندـش و  هریچ  هب  تروشم  زا  سپ  اـم  رب  تموکح  و  تشگ ،  لوادـتم 

ره ناقـساف  و  دنتفای ،  تموکح  نمؤم  مدرم  رب  هّمذ  لها  و  دیدرگ ،  يرادیرخ  هویب  میتی و  مهـس  اب  يرگیزاب  وهل و  لیاسو  هک  میدش  اهنآ 
رهم هدید  اب  نانآ  هب  هک  یتسرپرـس  هن  دزاس و  رود  تکاله  زا  ار  اهنآ  ات  تسه  ياهدـننک  عافد  هن  هک  دنتـشگ ،  نانآ  روما  رادهدـهع  هلیبق 
عقاو ياهدشمگ  هناخ  رد  يراوخ  اب  نانآ  سپ  دنک ،  ریسا  ار  نآ  دناهرب و  یگنـسرگ  زا  ار  هدیتفت  رگج  هک  ینابرهم  ِبحاص  هن  و  درگنب ، 

شیئاهن هلحرم  نآ  دشر  و  دیسر ،  ارف  ورد  لصف  ار  لطاب  رازتشک  ایادخ و  راب  دنـشابیم .  تلذ  هودنا و  نیـشنمه  رقف و  راتفرگ  دناهدش و 
اج همه  دیدرگ و  دـنلب  شاهخاش  گرزب و  تعرـس  هب  شدازون  دروآ و  مهارف  ار  شنایرارف  و  تخاس ،  مکحم  ار  شاهیاپ  و  درک ،  یط  ار 

مدهنم ار  شتردـق  عضاوم  دزاس و  درُخ  ار  شاهقاس  دـنکفا و  ورف  ار  نآ  هک  روآرب  قح  زا  ياهدـننک  ورد  تسد  ایادـخ  راب  تفرگ .  ارف  ار 
يارب ایادـخ و  راب  دوش .  راکـشآ  شیابیز  تروص  اب  قح  ددرگ و  یفخم  شهیرک  هرهچ  اب  لطاب  ات  دـلامب ،  كاـخ  هب  ار  شینیب  و  دـنک ، 

ار یلطاب  عمجم  چیه  يرادرب و  نایم  زا  هکنیا  رگم  ار  يرپس  چـیه  ینکـشب و  مه  رد  ار  نآ  هکنیا  رگم  راذـگم  ياج  رب  ینوتـس  چـیه  متس 
و ینکفا ،  ورف  ار  نآ  هکنیا  رگم  يدنلب  هیاپ  چیه  ییامرف و  حالـس  علخ  هکنیا  رگم  ار  یحلـسم  هتـسد  چیه  و  يزاس ،  هدـنکارپ  هکنیا  رگم 
ار متـس  دیـشروخ  ایادخ  راب  ینادرگ .  دوبان  هکنیا  رگم  ار  يزبسرـس  چیه  يزاس و  شنوگنرـس  هکنیا  رگم  ار  ياهدش  هتـشارفا  مچرپ  چیه 

ياهلد و  زاس ،  كاله  ار  شنایرکـشل  و  نک ،  ادـج  ار  نآ  رـس  قح  هلیـسو  هب  و  نادرگ ،  وحم  ار  شدای  و  لیاز ،  ار  شینـشور  کیرات و 
كاخ اب  هکنیا  رگم  يداینب  چـیه  و  یهد ،  انف  داب  رب  هکنیا  زج  راذـگم  ياهدـنامیقاب  نآ  يارب  زا  ایادـخ و  راب  يامرف .  ناـسرت  ار  نآ  لـها 

رگم ار  يزیت  چیه  و  يزاس ،  فیعـض  ار  نآ  هکنیا  رگم  ياهحلـسا  چـیه  یلـسگب و  مه  زا  هکنیا  رگم  ار  ياهتـشر  چـیه  و  ییامن ،  ناسکی 
نوگنرـس هکنیا  رگم  یمچرپ  هدـنرادرب  چـیه  و  یهد ،  رارق  قح  ذوـفن  تحت  هکنیا  رگم  ار  یتـسد  رود  نیمز  چـیه  و  ییاـمن ،  دـنُک  هکنیا 
رگیدکی اب  هکنآ  زا  دعب  نایامنب و  ام  هب  دنشاب  هدش  رگیدکی  نمـشد  هک  یلاح  رد  مه  هب  تفلا  زا  سپ  ار  لطاب  نارای  ایادخ و  راب  يزاس . 

ار نآ  و  يامرف ،  راکـشآ  ار  داد  لدع و  زور  و  نادرگ ،  هدنکفارـس  دناهدیدرگ  بلاغ  تما  رب  هکنآ  زا  سپ  و  زاس ،  ناشهدنکارپ  دندحتم 
و زاس ،  رادروخرب  ار  ام  نآ  ربا  نیتسخن  زا  و  دزیماین .  نآ  اب  يرگید  زیچ  چیه  هک  يرون  و  دـیاین ،  نآ  یپ  رد  یبش  هک  هد  رارق  یگـشیمه 
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راب نادرگب .  شزوریپ  دـشاب  نمـشد  يو  اب  هک  سک  ره  رب  و  نادرگ ،  بلاـغ  يو  اـب  ناـیوجهزیتس  رب  ار  نآ  و  زیر ،  ورف  اـم  رب  ار  شتکرب 
وا هب  ار  هدرم  ياهلد  ادنوادخ و  يامرف ،  كانبات  راوشد ،  ياهتریح  تخس و  ياهیکیرات  رد  ار  نآ  حبص  راکشآ و  يو  هب  ار  قح  ایادخ و 

اپرب وا  هب  ار  هدنام  كورتم  ماکحا  هدش و  لیطعت  دودـح  و  نادرگ ،  مهارف  عمج و  وا  هب  ار  فلتخم  ءارآ  هدـنکارپ و  ياهاوه  نک و  هدـنز 
وا دای  هب  ار  ام  نابز  هک  نانچمه  ياشخبب ،  تحار  وا  هب  ار  هدش  هتسخ  ياهندب  نادرگ و  ریس  وا  هب  ار  دنمتـسم  هنـسرگ  ياهمکـش  و  زاس ، 
ام هب  وا  يوس  هب  ار  نالفاغ  نداد  قوس  ندومن و  عمج  ندرک و  توعد  يدـناشن و  نامیاههشیدـنا  رد  ار  وا  يارب  ندرک  اـعد  يدـنادرگ و 
ام دوجو  رد  ار  شمسارم  نتخاس  اپرب  يارب  وت  هب  تبـسن  کین  نامگ  وا و  نتـساوخ  و  يدنکفا ،  ام  ياهلد  رد  ار  شتبحم  و  يداد ،  قیفوت 

ياهدیما هدنروآ  تسار  يا  کین و  ياهنامگ  هدنهد  ققحت  يا  روآدیدپ  اهرواب  نیرتهب  رب  ار  وا  دوجو  ام  يارب  سپ  ایادخ  راب  يداد  رارق 
زا نادـیماان  ياهنامگ  زاس و  نشور  ار  رما  تقیقح  دـناهداتفا  دـیدرت  هب  وت  راک  هب  تبـسن  وا  هرابرد  هک  یناسک  رب  ایادـخ و  راـب  هدیـشوپ ، 
زا یهاـگهانپ  وا و  ياـههناشن  زا  ياهناـشن  وا و  لـیاسو  زا  ياهلیـسو  ار  اـم  ایادـخ  راـب  روآرد ،  فـالخرب  ار  وا  زا  ناـسویأم  وـت و  تمحر 
ام دوجو  رد  وا  تکرب  هب  و  رادـب ،  نامیمارگ  شندرک  يرای  هب  و  روآ ،  رامـش  هب  وا  نارود  نادـنموربآ  زا  ار  ام  هد و  رارق  وا  ياـههاگهانپ 
ام دنراد  ار  نامندش  راتفرگ  يوزرآ  دناهتـسشن و  نامتـسکش  راظتنا  رد  هک  نانآ  اهتمعن و  نادوسح  هک  راذگم  و  هد ،  رارق  وا  يارب  يدوس 
رد و  میزیوآرد ،  نامنانمشد  اب  هک  دیآیمنرب  نامتسد  زا  تسا و  جراخ  ام  تردق  زا  هک  ینیبیم  وت  راگدرورپ  يا  هک  دننک ،  تتامـش  ار 

ناهنپ هک  اـههنیک  هچ  اـم  هب  تبـسن  و  تسا ،  مهارف  اـهنآ  يارب  یتحار  لـیاسو  ماـمت  هک  ینیبیم  زین  و  مییآرب ،  ناـشتکاله  يدوباـن و  یپ 
نامدوخ زا  ار  ام  وت  ایادـخ و  راب  دنـشابیم .  نامندـنام  لفاغ  ماگنه  ام  هیلع  ندرب  شروی  یپ  رد  دنتـسه و  تصرف  راـظتنا  رد  دناهتـشاد و 

وت انامه  و  دننک ،  بلس  ام  زا  ار  وت  تباجا  یگتسیاش  اهنآ  میراد  میب  هک  ياهداد  ناشن  ام  هب  ار  ییاهتلصخ  نامیاهبیع  زا  ياهتخاس و  هاگآ 
لـضف و دوـجو و  مرک  ساـسا  رب  سپ  ینکیم ،  زاـغآ  ناـسحا  زین  ناگدـنهاوخ  ریغ  رب  و  يراد ،  لُّضفت  دنتـسین  راوازــس  هـک  یناـسک  رب 

وت يوس  هب  ام  ییامنیم ،  مکح  ینک  هدارا  هچنآ  ره  یهدیم و  ماجنا  یهاوخب  هچنآ  وت  یتسرد  هب  هک  زاس ،  هدروآرب  ار  ام  زاین  تتمحرم 
 ، وت ناگدنب  زا  داد  طِسق و  هدننک  اپرب  و  وت ،  يوس  هب  هدننک  توعد  نآ  ایادخ و  راب  مییامنیم .  هبوت  نامناهانگ  مامت  زا  مینکیم و  يراز 
رب ار  تتـشادیمارگ  ياـههماج  و  ياهدومرف ،  زاـغآ  وا  رب  ار  تتمعن  وت  هک  تتعاـطا ،  رب  وت  هب  کـمک  جاـتحم  وـت و  تمحر  دـنمزاین  هک 
هب و  ياهدوـمرف ،  مکحم  وا  هلیـسو  هـب  اـهلد  رد  ار  تـتبحم  هاـگیاج  و  ياهدـنکفا ،  وا  رب  ار  تیرادربناـمرف  رهم  و  ياهدـیناشوپ ،  شمادـنا 
نآ ره  هدننک  يرای  ياهتخاس و  تمولظم  ناگدـنب  هاگهانپ  و  ياهداد ،  شقیفوت  دناهدیـشوپ  مشچ  وت  رما  زا  شنامز  لها  هچنآ  نتـشاداپرب 

تنـس ياههناشن  زا  هچنآ  هدـننک  انب  و  هدـنام ،  لیطعت  وت  باتک  ماکحا  زا  هچنآ  ره  هدـننک  دـیدجت  و  دـباییمن ،  وت  زج  يرواـی  هک  سک 
زا ار  وا  راگدرورپ ،  يا  سپ  تسا ،  هدـش  ّدَر )  ای  بارخ (  داب -  وت  تاکرب  تمحر و  دورد و  مالـس و  شنادـناخ  وا و  رب  هک  تربمغیپ - 
 ) هب و  زاس ،  ناـشخرد  وا  هب  هتفاـی  فارحنا  نید  هب  ناگدـننک  متـس  تسد  زا  هک  ییاـهلد  و  ریگب ،  تتیاـمح  ظـفح و  رد  نارگزواـجت  ّرش 
هک ار  سک  نآ  ره  ایادخ و  راب  يامرف .  لیان  دناهدیسر  ناربمغیپ  ناوریپ  زا  وت  طسق  هب  ناگتساخاپب  هک  ییاههاگیاج  نیرترب  هب  وا  تسد ) 
اب هک  سک  ره  و  نادرگ ،  راوـخ  وا  تسد ]  ] هب تسا  وا  اـب  ینمـشد  یپ  رد  هک  ره  ياهدادـن و  رارق  شیارب  تتبحم  هب  تشگزاـب  زا  یمهس 
هک یسک  رطاخ  هب  و  نک ،  راتفرگ  تاهدننکـش  گنـس  هب  ار  دزاس  هدنکارپ  ار  وا  عمج  دنک و  داجیا  داسف  وت  نید  رب  دهاوخیم  وا  يراوخ 
 ، تسا وت  هار  رد  هناگیب  شیوخ و  اب  وا  ینمـشد  و  درادن ،  ینمـشد  هنیک و  هناگیب  دنواشیوخ و  رود و  کیدزن و  چیه  اب  شدوخ  تهج  هب 
وت هار  رد  ار  دوخ  وا  هک  ناـنچمه  سپ  ایادـخ  راـب  دـشاب ،  یتـّنم  وـت  رب  وا  زا  هکنیا  هن  يراد  تنم  وا  رب  وـت  هتبلا  نک ،  بضغ  وا  رطاـخ  هب 

هدننک دیدرت  دترم  نارگمتس  ِّرـش  درپس و  وت  هار  هب  نینمؤم  میرح  زا  تیامح  رطاخ  هب  ار  شیوخ  ناج  و  داد ،  رارق  ناگناگیب  رازآ  ضرعم 
هتفرگ نامیپ  هک  يروما  زا  دـندوب -  هدنکفارـس  تشپ  املع  هچنآ  و  تشاد ،  یفخم  دوب  هدـش  راکـشآ  هک  یناـهانگ  هکنیا  اـت  درک  عفد  ار 
هکنیا و  ندرک )  تعاطا  ار  وت  اهنت  ای  وت (  تعاطا  هب  رارقا  هب  و  دومن ،  راکـشآ  دـننکن -  نامتک  دـنزاس و  ناـیب  مدرم  يارب  ار  اـهنآ  يدوب 
مـشخ ياهیخلت  همه  ندیـشچ  اب  درک ،  توعد  دوش -  هداد  يرترب  وت  رما  رب  وا  رما  هک  دنیامنن - ،  کیرـش  وت  اب  ار  تناگدیرفآ  زا  يدحا 

صفحه 398 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


و دزیریم ،  ورف  وا  رب  هتـسویپ  هک  ياهزاـت  ياهتبیـصم  و  دـیآیم ،  شیپ  وا  يارب  اـهمغ  زا  یپاـیپ  هچنآ  دزاـسیم و  رادهحیرج  ار  اـهلد  هک 
زا یکی  رب  یندـنکفا  رظن  تهج  زا  دـنرادن ،  ار  اهنآ  راب  ندیـشک  بات  نامدرم  دـنوشیمن و  ورف  اهولگ  زا  هک  یلمحت  لباق  ریغ  ياـههصغ 
راب سپ  دیآیمنرب .  شتسد  زا  تسا  وت  هتساوخ  هچنآ  هب  شندنادرگ  زاب  رییغت و  تبیغ ] باجح  ببس  هب   ] هک وت  هدش  تفلاخم  تاروتسد 

تیاهتمعن رد  ناگدننکارچ  ندنار  رود  ینعی  دـهد  ماجنا  تسناوتیمن  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هب  تبـسن  و  دـنبرب ،  تیرای  اب  ار  شرمک  ایادـخ 
زا ار  وا  و  زادـنیم ،  تشحو  هب  وا  هب  سنأ  زا  ندـش  مورحم  اـب  ار  اـم  و  شخب ،  شرتـسگ  تدـییأت  اـب  ار  شیورین  نادرگ و  زاـب  ار  شتـسد 
رد هتشاد  اپب  وت  رما  زا  هچنآ  تهج  هب  ایادخ و  راب  رادم .  زاب  شتما  رد  هدنوش  راکـشآ  تلادع  وا و  نییآ  لهأ  هدنریگ  ارف  حالـص  يوزرآ 
داش شرادـید  هب  ار  داب -  وا  لآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  دـمحم -  تربمغیپ  و  هد ،  رارق  الاو  ار  شهاگیاج  تماـیق )  زور  باـسح (  هاگتـسیا 

ار ششاداپ  درادیم  ياپ  هب  وا  ینیبیم  هک  ترما  زا  هچنآ  رب  و  زاس ،  رورسم  وا )  رادید  هب  ار (  ترضح  نآ  توعد  ناوریپ  زین  و  نادرگ ، 
نامندروآ دورف  رس  وا و  تبیغ  رد  ام  یگراچیب  هب  و  يامرف ،  راکـشآ  شیناگدنز  رد  شیوخ  هب  تبـسن  ار  شندوب  کیدزن  و  نک ،  نوزفا 

هک یناـسک  زین  و  نک ،  محر  اـم  رب  یتخاـس  ناـهنپ  اـم  زا  ار  شاهرهچ  نوچ  میتـشادیم  راوخ  ار  وا  باـنج  نآ  دوـجو  هب  هک  یـسک  يارب 
تیانع هیاس  ریز  رد  تفلا  عامتجا و  زا  دعب  يدرتسگ و  ام  رب  ار  ناشیاهتسد  میراد  زاب  ار  نانآ  وت  نایصع  زا  ات  دوب  زاب  اهنآ  رب  ام  ياهتـسد 

عیاض هک  ار  یقوقح  نامتـساوخ  رد  دـشن و  نامبیـصن  وا  يرای  قیفوت  هکنیا  تهج  هب  گرم  ماگنه  هب  ار  نامسوسفا  میدـش و  هدـنکارپ  وا 
یگنرین ياهریت  و  رادب ،  ناما  رد  دوشیم  هدیـسرت  نآ  زا  يو  رب  هچنآ  زا  ار  وا  ایادـخ و  راب  نک .  محر  تسین ،  كرادـت  لباق  هدـیدرگ و 

هک ینارای ]  ، ] نادرگ رود  نانآ  زا  دنزاسیم  هجوتم  شراگدرورپ  يرادربنامرف  رب  شنارای  وا و  رما  رد  ناکیرش  وا و  يوس  هب  نانمشد  هک 
و دـنتفرگن ،  رارق  نطو  رد  و  دـنتفگ ،  كرت  ار  شیوخ  نادـنزرف  نادـناخ و  هک  نانآ  ياهداد ،  رارق  وا  سنا  هیام  هاگهانپ و  ژد و  حالس و 
زا هکنآیب  و  دندش ،  انتعایب  دوخ  شاعم  رما  يویند و  یگدـنز  هب  و  دـنتفرگرب ،  يور  ناشیاهتراجت  زا  دنتـشاذگاو ،  ار  تحار  ياهرتسب 
مه دننک  يرای  ار  نانآ  ناشرما  رد  هک  ياهناگیب  دارفا  اب  و  دـندنام ،  رود  ناشـسلاجم  زا  دنـشاب  هدـش  زاینیب )  ای  بیاغ (  ناشراید  رهش و 

اب راگزور  رد  ییادج  ندرک و  مهب  تشپ  زا  سپ  و  دندومن ،  كرت  دنتفات  يور  ناشهویش  نانآ و  زا  هک  ار  ناشناکیدزن  و  دنتـشگ ،  نامیپ 
شیوخ مکحم  ناما  رد  ار  نانآ  سپ  ایادخ  راب  دندیرب .  هرابکی  ایند  يارذـگ  زیچان و  یگدـنز  هب  طوبرم  لیاسو  زا  و  دـنتفرگ ،  تفُلا  مه 

تهج زا  و  نادرگ ،  زاب  نانآ  زا  دراد  ار  ناشیا  اـب  ینمـشد  دـصق  هک  تناگدـنب  زا  سک  ره  رازآ  و  هد ،  رارق  تتیاـمح  هیاـس  رد  راپـسب و 
نک يرای )  دَدَم (  ار  نانآ  تدییأت  يرای و  اب  و  زاس ،  رایسب  نانآ  هب  تبـسن  ار  تیزوریپ  دییأت و  يرای و  تیافک و  وت ،  يوس  هب  ناشتوعد 

راطقا قافآ و  مامت  راید و  رهـش و  ره  ایادخ و  راب  نادرگ .  دوبان  ار  دزاس  شوماخ  ار  وت  رون  دهاوخیم  هک  سک  ره  لطاب  نانآ  قح  اب  و  ، 
زا طـسق  هب  ناگتـساخاپب  رب  هک  ناـنچنآ  تسا  وـت  دوـجو  مرک  راوازـس  هچنآ  رب  و  زاـس ،  هدـنکآ  لـضف  تمحرم و  لدـع و  طـسق و  زا  ار 
وت هتبلا  هک  يرب  الاب  ار  ناشتاجرد  هک  نانچنآ  نک ،  اطع  شاداپ  ار  ناـنیا  ياهدومرف  هریخذ  ناـشیارب  تباوث  زا  ياهداـهن و  تنم  تناگدـنب 

نادناخ دمحم و  ترـضح  شقلخ  زا  ناگدیزگرب  رب  دـنوادخ  دورد  ییامرفیم و  مکح  ینک  هدارا  هچنآ  یهدیم و  ماجنا  یهاوخب  هچنآ 
نم ایادخ  راب  تشگ .  لیاز  نآ  هب  جاجتحا  زین  هدیدرگ و  وحم  شتاکرب  تلالد و  توعد  نیا  هک  مباییم  نینچ  ایادخ  راب  داب .  شاهزیکاپ 

هب نم  و  دنرادیم ،  زاب  وت  تباجا  زا  هک  يدنسپان  ياهراک  و  دنزاسیم ،  ادج  وت  زا  ارم  هک  مباییم  ار  یکان  ههبش  دراوم  وت  مدوخ و  نایم 
ياهراک هکنیا  زج  ینامیمن  هدیـشوپ  شیوخ  قلخ  زا  وت  و  ددرگن ،  راپـسهر  وت  يوس  هب  هشوت  یهارمه  اب  زج  وت  هدـنب  هک  ماهتـسناد  نیقی 
دنکیم رایتخا  نآ  هب  ار  وت  هک  تسا  يدنمورین  هدارا  وت  يوس  هب  ورهر  هشوت  هک  ماهتسناد  هتبلا  و  دزاسیم ،  بوجحم  وت  زا  ار  ناشیا  نانآ 

و دـنکیم ،  ادـن  ار  وت  ملد  يوق  هدارا  اب  هک  یتسرد  هب  ایادـخ و  راـب  ددرگیم ،  عقاو  دوشیم  یهتنم  وت  هب  هک  یهار  رد  نآ  هلیـسو  هب  و  ، 
هکنآ لاح  موشن و  هدیدرب  وت  زا  نم  سپ  ایادخ  راب  دهاوخیم .  ار  دـیآ  مهارف  تاهدارا  زا  هچنآ  تتمعن و  ياقب  تتجح  تخانـش  اب  منابز 

هب هک  يزیچ  هلیـسو  هب  يامرف  يرای  ار  ام  ایادخ و  راب  متـسه ،  وت  يوجتـسج  رد  هک  یلاح  رد  مدرگن  هدنار  وت  زا  و  مروآیم ،  يور  وت  هب 
مدهنم هدش  هتخاس  ام  یگدـنز  رب  ایند  زا  هچنآ  و  يرادـهگن ،  ار  ام  نآ  یتسپ  هب  نداتفا  زا  و  ینک ،  نوریب  نامیاهلد  زا  ار  ایند  هب  هجوت  نآ 
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 ، يراپسب ام  هب  ار  تناتسود  ثاریم  و  ینادرگ ،  صلاخ  تتدابع  يارب  ار  ام  هکنیا  ات  یناشونب ،  ام  هب  ار  نآ  زا  نتفای  یلـست  ماج  و  يزاس ، 
هب هکنیا  ات  يدومن  لیاز  شیوخ  اب  نتفرگ  سنُا  اب  ار  نانآ  تشحو  و  يداد ،  رارق  ناشیارب  تدوخ  دصقم  هب  ات  ییاههاگلزنم  هک  یناتسود 
 ، هتخاس ادج  وت  زا  ار  ام  ات  تسا  هدش  هتسب  ام  ياهلد  هب  نآ  ياههنتف  زا  ياهنتفای  يویند  ياهاوه  زا  یکی  هچنانچ  ایادخ و  راب  دندیسر .  وت 
زا ار  ام  هک  ایند  ياههتـشر  زا  هتـشر  ره  ادـخ  يا  سپ  تسا ،  هدومن  ناممورحم  وت  ییوگخـساپ  زا  اـی  هتـشادزاب ،  ار  اـم  تیدونـشخ  زا  اـی 

ناشچب ام  هب  ربص  یلست و  هعرج  نآ  ياج  هب  و  نک ،  عطق  ار  نآ  هتخاس  فرحنم  وت  ضیارف  ماجنا  زا  ار  نامیاهلد  هدیـشک و  رانک  تتعاطا 
ماکحا اب  ار  ام  ایادـخ و  راب  تسا .  وت  تسد  هب  رما  نیا  هک  درب  شیپ  ار  ام  تیدونـشخ  اب  و  دـناسرب ،  تشـشخب  يایرد  راـنک  هب  ار  اـم  هک 

دنریگ رارق  تروـشم  دروـم  هکنیا  زا  ار  نامیاهـسوه  و  ینز ،  راـنک  اـم  زا  ار  ناـهانگ  جـنر  هـکنیا  اـت  نادرگ  طلـسم  ناـمدوخ  رب  شیوـخ 
نید هکنآ  ات  نک  تیاـنع  اـم  هب  ار  ناـنآ  هب  نتـسویپ  و  داـب -  ناـنآ  وا و  رب  مالـس  هک  وا -  لآ  دـمحم و  راـثآ  زا  يوریپ  و  نک ،  بوکرس 

زا هک  راذـگ  تنم  ام  رب  ایادـخ  راب  تسا .  وت  دزن  هک  يزور  بلط  هب  يزارفارب )  نید  يارب  ییاهمچرپ  هکنآ  اـت  دزارفارب (  ار  شیاـهمچرپ 
وت و  تسا ،  ناسآ  وت  رب  نیا  و  ییاناوت ،  زیچ  ره  رب  وت  هک  هد  رارق  ناشناوریپ  زا  یناماگشیپ  نیرتهب  ار  ام  و  مینک ،  يوریپ  نامناینیشیپ  راثآ 

نانآ رب  دنوادخ  صاخ  مالس  داب و  وا  يوکین  هزیکاپ  كاپ  نادناخ  دمحم و  ترـضح  نامیاقآ  رب  دنوادخ  دورد  و  ینانابرهم ،  نیرتنابرهم 
 . داب

هبدن ياعد   - 5

نیمشش زا  دنس  فذح  هب   ( 127 داعملا (  داز  باتک  رد  هک  تسا  هبدن  ياعد  هدش  تیاور  باب  نیا  رد  هک  ياهدـنزرا  ياهاعد  هلمج  زا  و 
 . تسا هدش  دیکأت  ریدغ -  نابرق و  رطف و  هعمج و  ینعی :  دیع -  راهچ  رد  نآ  ندناوخ  و  هدیدرگ ،  تیاور  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ِناماما 
 : دـیوگ هّرقیبأ  نب  یلع  نب  دـمحم  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  ام  ياملع  یـضعب  زا  سوواـط  نب  دیـس  زا  ار  نآ   ( 128 راـحب (  رازم  رد  و 

نامزلا بحاص  يارب  اعد  نیا  هک  هدش  روآدای  و  مدومن ،  لقن  هنع  هللا  یضر  يرفوزب  نایفس  نب  نیسحلا  نب  دمحم  باتک  زا  ار  هبدن  ياعد 
باتک رد  هرـس  سدق  يرون  لجأ  ِملاع  زین  و  دوش .  هدناوخ  اعد  نیا  هناگراهچ  ياهدیع  رد  هک  تسا  بحتـسم  و  تسا ،  هیلع  هَّللا  تاولص 
باتک زا  لقن  هب  هّرقیبأ  نب  یلع  نب  دمحم  زا  يدهـشملا  نب  دمحم  رازم  سوواط و  نب  دیـس   ( 129 رئازلا (  حابـصم  زا  لقن  هب  رئازلا  ۀیحت 

بـش رد  هک  هدوزفا  و  هدرک ،  تیاور  میدـق  رازم  باتک  زا  ار  نآ  هرـس  سدـق  يرون  نینچمه  و  تسا .  هدومن  تیاور  ار  اـعد  نیا  يرفوزب 
َُهل َو  َوه  َّالإ  َهلإ  يِذَّلا ال   ] ِهَّللُدْـمَحلا ِمیحَّرلا  ِنمحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب  دـشابیم .  بحتـسم  شندـناوخ  هناگراهچ -  ياهدـیع  نوچمه  زین -  هعمج 

َِکئاَیلْوأ یف  َكؤاَضَق  ِِهب  يَرَج  اَم  یَلَع  ُدْمَحلا  ََکل  َّمُهَّللا  ًامیلسَت  َمَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَـس ]  ] یلَع ُهَّللا  یَّلَـص  َو  َنیَملاعلا  ِّبَر  ُدْمَحلا ]
َتْطَرَش ْنأ  َدَْعب  َلالْحِمْـضا  َو ال  َُهل  َلاََوز  يِذَّلا ال  ِمیِقُملا  ِمیِعَّنلا  َنِم  َكَْدنِع  ام  َلیِزَج  ْمَُهل  َتْرَتْخا  ْذإ  َِکنیِد  َو  َکِسْفَِنل  ْمُهَتْـصَلْخَتْسا  َنیذَّلا 
َْتمَّدَق َو  ْمُهَْتبَّرَق  َو  ْمُهَْتِلبقَف  ِِهب  َءاَفَولا  ُمُْهنِم  َتِْملَع  َو  َِکلَذ  ََکل  اوُطَرَـشَف  اَهِجِْربِز  َو  اَِهفُرْخُز  َو  ِۀَِّینَّدـلا  اَینُّدـلا  ِهِذـه  ِتاَجَرَد  ِیف  َدـْهُّزلا  ُمِْهیَلَع 

َۀَعیِرَّذـلا ُمُهَْتلَعَج  َو  َکِْـملِِعب  ْمُهَتْدَـفَر  َو  َکـِیْحَِوب   [ ْمُهْتمّرک  ] ْمُـهَْتمَرْکأ َکَـتَِکئالَم و  ْمِْـهیَلَع  َتْـطَبْهأ  َو  َِّیلَجلا  َءاَـنَّثلا  َو  َِّیلَعلا  َرْکِّذـلا  ُمَُـهل 
ُهَعَم َنَمآ  ْنَم  َو  ُهَْتیََّجن  َو  َکِْکُلف  یف  ُهَْتلَمَح  ٌضَْعب  َو  اَْهنِم  ُهَتْجَرخأ  ْنأ  یلإ  َکَتَّنَج  ُهَْتنَکْـسأ  ٌضْعَبَف  َِکناَوْضِر  یلإ  َۀَلیـسَولا  َو  َْکَیلا  َِعئاَرَّذلا ] ]
ْنِم ُهَتْمَّلَک  ٌضَْعب  َو  ًاِّیلَع  َِکلَذ  َْتلَعَج  َو  ُهَْتبَجأَف  َنیِرِخآلا  یف  ٍقْدِـص  َناَِسل  ََکلأَس  َو  ًالِیلَخ  َکِسْفَِنل  ُهَتْذَـخَّتا  ٌضَْعب  َو  َکـِتمْحَِرب  ِۀـکلهلا  َنِم 

َتْعَرَش ٌلُک ] َو   ] الُک َو  ِسُدُقلا .  ِحوُِرب  ُهَتْدَّیأ  َو  ِتاَنِّیَبلا  ُهَْتیَتآ  َو  ٍبأِْریَغ  ْنِم  ُهَتَْدلْوأ  ٌضَْعب  َو  ًاریِزَو  َو  ًءدِر  ِهیِخأ  ْنِم  َُهل  َْتلَعَج  َو  ًامِیلْکَت  ٍةَرَجَش 
اّلَئلَو َكِداَبِع  یلَع  ًۀَّجُح  َو  َِکنیِِدل  ًۀَماَقإ  ٍةَّدُم  یلإ  ٍةَّدـُم  ْنِم  ٍظِفْحَتْـسُم  َدـَْعب  ًاظِفْحَتْـسُم  َءاَیـصْوأ  َُهل  َتْرَّیََخت  َو  ًاجاَْهنِم  َُهل  َتْجَهَن  َو  ًۀَعیِرَـش  َُهل 

ْنِم َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًایِداَه  ًامَلَع  اََنل  َتْمَقأ  َو  ًارِذـْنُم  ًالوُسَر  اَْنَیلإ  َْتلَـسْرأ  َْول ال  ٌدَـحأ  َلوُقَی  َو ال  ِِهلْهأ  یَلَع  ُلِـطاَبلا  َِبْلغَی  َو  ِهِّرَقَم  ْنَع  ُّقَحلا  َلوُزَی 
َةَْوفَص َو  ُهَتْقَلَخ  ْنَم  َدِّیَس  ُهَْتبَجَْتنا  اَمَک  َناَکَف  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمُحم  َِکبیِجن  َو  َِکبِیبَح  یلإ  ِْرمَألِاب  َْتیَهَْتنا  ْنأ  یلإ  يَزَْخن  َو  َّلِذَن  ْنأ  ِْلبَق 

َو َکَـقِراَشَم  ُهَتأَـطْوأ  َو  َكِداَـبِع  ْنِم  ِنیَلَقَّثلا  یلإ  ُهَْتثََعب  َو  َکـئاَِیْبنأ  یَلَع  ُهَْتمَّدَـق  ُهَتْدَـمَتْعا  ْنَـم  َمَرْکأ  َو  ُهَتیَبَـتْجا  ْنَـم  َلَْـضفأ  َو  ُهَْتیَفَطْـصا  ْنَـم 
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َو ِبْعُّرلِاب  ُهَتْرَـصَن  َُّمث  َکِْقلَخ  ِءاَضِْقنا  یلإ  ُنوُکَی  اَم  َو ] َناَک  اَم   ] َْملِع ُهَتْعَدْوأ  َو  َِکئاَمَـس ،  یلإ  ِِهب  َتْجَرَع  َو  َقاَُربلا  َُهل  َتْرَّخَـس  َو  َکـَبِراَغَم 
ُهَتْأََّوب ْنأ  َدَْعب  َِکلَذ  َو  َنوُکِرْشُملا  َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَنیِد  َرِهُْظت  ْنأ  ُهَتْدَعَو  َو  َِکتکئالَم  ْنِم  َنیمِّوَسُملا  َو  َلیئاَکیم  َو  َلیئَْربَِجب  ُهَتْفَفَح 

ْنَم َو  َمیِهاَْربإ  ُماَقَم  ٌتاَنَِّیب  ٌتاـیآ  ِهِیف  َنیَِملاَْـعِلل  ًيَدُـه  َو  ًاـکَراَبُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّْنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوأ  ْمَُهل  َو  َُهل  َْتلَعَج  َو  ِِهلْهأ  ْنِم  ٍقْدِـص  َءَّوَبُم 
یَّلَـص ٍدَّمَُحم  َرْجأ  َْتلَعَج  َو  َُمث ]  « ] ًاریِهْطَت ْمُـکَرَّهَُطی  َو  ِْتیَبـلا  َلـْهأ  َسْجِّرلا  ُمُْـکنَع  َبِهذـُِیل  ُهَّللا  يُِری اَـمَّنإ  َْتُلق « :  َو  ًاـنِمآ ،  َناَـک  ُهَلَخَد 

َو ْمَُکل »  َوُهَف  ٍرْجأ  ْنِم  ْمُُکْتلَئَـس  اَم  َْتُلق « :  َو  یبْرُقلا »  یف  َةَّدَوَملا  اَّلإ  ًارْجأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  َْتلُقَف « :  َِکباَتِک  یف  ْمُهَتَّدَوَم  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
ْتَـضَْقنا اَّمَلَف  َِکناوْضِر  یلإ  َکَلْـسَملا  َو  َْکَیلإ  َلِیبَّسلا  ُمُه  اُوناَکَف  ًالِیبَس »  ِهِّبَر  یلإ  َذِخَّتَی  ْنأ  َءاش  ْنَم  اَّلإ  ٍرْجأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسأ  اَم  َْتُلق « : 

ُْتنُک ْنَم  ُهَماَمأ :  ُألَملا  َو  َلاَقَف  ٍداَه  ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ُرِذـْنُملا  َوُه  َناَک  ْذإ  ًاـیِداَه  اَـمِهلآ  َو  اـمهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  ٍبلاَـط  ِیبأ  َنب  َِّیلَع  ُهَِّیلَو  َماَـقأ  ُهُماَّیأ 
 : َلاَق َو  ُهُریمأ ،  ٌِّیلَعَف  ُهَِّیبَن  اَنأ  ُْتنُک  ْنَم  َلاَق :  َو  َُهلَذَخ ،  ْنَم  ْلُذْخا  َو  ُهَرَصَن  ْنَم  ْرُصنا  َو  ُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهَّللا  ُهَالْوَم  ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم 
ُهَّنأ اَّلإ  یسُوم  ْنِم  َنوُره  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنأ  َلاَقَف :  یسُوم  ْنِم  َنوره  َّلَحَم  ُهَّلَحأ  َو  یَّتَش ،  ٍرَجَش  ْنِم  ِساّنلا  ُِریاَس  َو  ٍةَدِحاَو  ٍةَرَجَش  ْنِم  ٌِّیلَع  َو  اَنأ 

 : َلاَقَف ُهَتَمْکِح  َو  ُهَْملِع  ُهَعَدْوأ  َُّمث  َُهبَاب  اَّلإ  َباَْوبألا  َّدَس  َو  َُهل  َّلَح  اَم  ِهِدِجْـسَم  ْنِم  َُهل  َّلَحأ  َو  َنیَملاَعلا  ِءاَِسن  َةَدِّیَـس  ُهَتَْنبا  ُهَجَّوَز  َو  يِدَْعب ،  َِّیبَن  ال 
یِمَْحل ْنِم  َکُمَْحل  یثِراَو  َو  یِّیِـصَو  َو  یِخأ  َْتنَأ  َُهل :  َلاق  َُّمث  اَِهبَاب ،  ْنِم  اَِهتأَْیلَف  َۀَمْکِحلا  َو ] َۀَنیِدَملا   ] َداَرأ ْنَمَف  اَُهبَاب  ٌِّیلَع  َو  ِْملِعلا  ُۀَـنیِدَم  اَنأ 

یَلَع ًادَـغ  َْتنَأ  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  ََطلاَخ  اَـمَک  َکَـمَد  َو  َکَـمَْحل  ٌطـِلاَُخم  ُناَـمیإلا  َو  یبْرَح  َکـُبْرَح  َو  یِْملِـس  َکُْملِـس  َو  یِمَد  ْنِم  َکـُمَد  َو 
ًۀَّضَْیبـُم ٍروـُن  ْنِم  َِرباَـنَم  یَلَع  َُکتَعیِـش  َو  یتاَدِـع  ُزِْجُنت  َو  ِیْنیَد  یِـضْقَت  َْتنأ  َو  ِیتَـفِیلَخ  َتـْنأ ] َو  یِعَم  ِضْوَـحلا  یَلَع  ًادَـغ  َتـْنأ  َو   ] ِضْوَـحلا
یَمَعلا َنِم  ًارُون  َو  ِلالَّضلا  َنِم  ًيَدُه  ُهَدَْعب  َناَک  َو  يِدـَْعب .  َنُونمؤُملا  ِفَْرُعی  َْمل  ُِّیلَع  اَی  َْتنأ  َال  َْول  َو  ِیناَریِج  ْمُه  َو  ِۀَّنَجلا  یف  ِیلْوَح  ْمُهُهوُجُو 
ِلوُسَّرلا َو  ْذَح  وُذْحَی  ِِهِبقاَنَم  ْنِم  ٍۀَبَْقنَم  یف  ُقَْحُلی  َو ال  ٍنیِد  یف  ٍۀَِقباَِسب  َو ال  ٍمِحَر  یف  ٍۀـَباَرَُقب  قَبُْـسی  َمیِقَتْـسُملا ال  ُهَطاَرِـص  َو  َنِیتَملا  ِهَّللا  َْلبَح  َو 

َو ْمُهَنَابؤُذ  َشَواَن  َو  مَُهلاَْطبأ  َلَتَق  َو  ِبَرَعلا  َدیِداَنَص  ِهیفََرت  َو  ْدَق  ٍمئال  ُۀَمَْول  ِهَّللا  یف  ُهُذُخَأت  َو ال  ِلیِوأَّتلا  یَلَع  ُِلتاَُقی  َو  اَمِِهلآ  َو  اَمِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَص 
َو َنیثِـکاَّنلا  َلَـتَق  یَّتَـح  ِِهتَذـَب  اَـنُم  یَلَع  ْتَّبَکأ  َو  ِِهتَواَدَـع  یلَع  ْتَّبَـضأَف  َّنُه  َْریَغ  َو  ًۀَِّینیَنُح  َو  ًۀَّیِرَبـْیَخ  َو  ًۀَّیِرْدـَب  ًاداَـقْحأ  ْمَُهبُوُلق   [ َعَدوأَـف  ] ََعدْوأ
 ) ِهَّللا ِلوُسَر  ُْرمأ  ْلَثَتُْمی  َْمل  َنِیلَّوَألا  یَقْـشأ  ُعَْبتَی  َنیِرِخـآلا   [ َو َنیلَّوَـألا  َنِم  ِءاَیِقْـشَألا   ] یقْـشَأ ُهَلَتَق  َو  ُهَبَْحن  یَـضَق  اََّمل  َو  َنیقِراَـملا  َو  َنیِطِـساَقلا 

ْنَّمِم َلِیلَقلا  اَّلإ  ِهِْدلُو  ِءاَصقإ  َو  ِهِمِحَر  ِۀَعیِطَق  یَلَع  ٌۀَعِمَتُْجم  ِِهتْقَم  یلَع  ٌةَّرِصُم  ُۀَّمُألا  َو  َنیِداَهلا  َدَْعب  َنیِداَهلا  یف  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسرلا ) 
َِتناَک ْذإ  ِۀـَبُوثَملا  ُنْسُح  َُهل  یجُْری  اَِـمب  ْمَُهل  ُءاَـضَقلا  يَرَج  َو  َیِـصقُأ  ْنَم  َیِـصقُأ  َو  َِیبُس  ْنَم  َِیبُس  َو  َلـُِتق  ْنَم  َلـِتُقَف  ْمِهیف  ِّقَحلا  ِۀَـیاعَِرل  یَف  َو 
ُزیِزَعلا َوُه  َو  ُهَدـْعَو  ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو  ًالوُعْفََمل  انِّبَر  ُدـْعَو  َناَک  ْنإ  اَنِّبَر  َناَْحبَـس  َو  َنیَقَّتُْمِلل  ُۀَِـبقاَعلا  َو  ِهِداَـبِع  ْنِم  ُءاـشَی  ْنَم  اـُهثِرُوی  ِهَِّلل  ُضْرـألا 
ْمِِهْلثِِمل َو  َنوـُبِداَّنلا  ِبُدـْنَْیلَف  ْمُهاَّیا  َو  َنوُکاَـبلا  ِکـْبَْیلَف  اـمِهلآ  َو  اـمهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلـْهأ  ْنـِم  ِِبئأـطَألا  یلَعَف  ُمـیکَحلا . 

َو ٍِحلاَص  َدَْعب  ٌِحلاَص  ِنیَسُحلا  ُءاَنبأ  َنیأ  ُنیَسُحلا  َنیأ  ُنَسَحلا  َنیأ  َنوُّجاَعلا  َّجِعَی  َو  َنوُّجاَّضلا  َّجِضَی  َو  َنوُخِراَّصلا  ِخَرْـصَْیل  َو  ُعُومُّدلا  ِفَرُْذْتلَف 
ُمالْعأ َنیا  ُةَرِهاَّزلا  ُمُْجنألا  َنیأ  ُةرینُملا  ُراَمقألا  َنیأ  ُۀَِعلاطلا  ُسوُمُّشلا  َنیا  ِةَرَیِخلا  َدَْعب  ُةَرَیِخلا  َنیأ  ِلِیبَّسلا  َدَْعب  ُلیبَّسلا  َْنیأ  ٌقِداَص  َدـَْعب  ٌقِداَص 

َو ِْتمألا  ِۀَـماقإل  ُرَظَْتنُملا  َنیأ  ِۀَـمَلَّظلا  ِِرباَد  ِعْطَِقل  ُّدَـعُملا  َنیا   [ ِۀَـیداهلا  ] ِةَرِهاّـطلا ِةْرتعلا  َنم  ولخت  ـال  ِیتَّلا  ِهَّللا  ُۀَّیَِقب  َنیأ  ِْملِعلا  ُدِـعاَوَق  َو  ِنیدـلا 
ُلَّمؤملا ال َنیا  ِۀَعیرَّشلا  َو  ِۀّلِملا  ِةَداعإل  ُرَّیَخَتُملا  َنیا  ِنَنُّسلا  َو  ِضئاَرَفلا  ِدـیِدْجَِتل  ُرَخَّدُـملا  َنیأ  ِناَوْدـُعلا  َو  ِرْوَجلا  ِۀـَلازإل  یََجترُملا  َنیأ  ِجَوِعلا 

ِقوسفلا ِلها  ُدیبُم  َنیا  قافنلا  َو  ِكرّـشلا  ِۀَِیْنبأ  ُمِداه  َنیا  َنیِدَتْعُملا  ِۀکْوَش  ُمِصاق  َنیا  ِِهلْهأ  َو  ِنیّدلا  ملاعَم  ییُحم  َنیا  ِهِدودُح  َو  باتکلا  ِءایح 
ِةَدَرَملا َو  ِةاتُعلا  ُدیبُم  َْنیَا  ِءارْتفإلا  َو  ِبْذِْکلا  لئابَح  ُعِطاق  َْنیَا  ِءآوْهَألا  َو  ِغیَّزلا  ِراثآ  ُسماط  َنیا  قاقـشلا  َو  ّیَغلا  ِعوُرف  ُدِصاح  َنیا  ِنایْـصِعلا  َو 

يذِّلا ِهَّللا  ُباب  َْنیَا  يْوقّتلا  یَلَع  ِۀَِملَکلا ]  ] ِِملَکلا ُعماج  َْنیا  ِءادْعَألا  ُّلِذـُم  َو  ِءاِیلْوَألا  ُّزِعُم  َْنیَا  ِداحلإلا  َو  ِلیلْـضَّتلا  َو  ِدانِْعلا  ِلْهَأ  ُلِصْاَتْـسُم  َْنیَا 
ِتاَیار ُرِـشان  َو  ِحـْتَْفلا  ِمْوَی  ُبِحاص  َْنیَا  ِءآمَّسلا  َو  ِضْرألا  ِلـْهَا  َْنَیب  ُلِـصّتُْملا  ُبَبَّسلا  َْنیَا  ُءآـِیلْوألا  ُهَّجَوَتَی  ِْهیلإ  يذـّلا  ِهَّللا  ُهْجَو  َْنیَا  یتُؤی  ُْهنِم 

ُروُْصنَْملا َْنیَا  الَبْرَِکب  ِلُوتْقَْملا  ِمَِدب  ُِبلاَّطلا  َْنیَا  ِءایبنَألا  ِءاْنبا  َو  ِءایبنَْالا  ِلوُحُذب  ُِبلاَّطلا  َْنیَا  اضِّرلا  َو  ِحالَّصلا  ِلْمَـش  فِّلَُؤم  َْنیَا  يدُْهلا  ِۀَـیار ] ]
ِهَّللا یّلَـص  یفَطْـصُْملا  ِِیبَّنلا  ُْنبا  َْنیَا  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  ُوذ  ِِقئالْخلا  ُرْدَص  َْنیَا  اعَد  اذِا  ُباُجی  يذَّلا  ُّرَطْـضُْملا  َْنیَا  يرَْتفا  َو  ِْهیَلَع  يدَـتْعا  ِنَم  یلَع 
َْنبای یمِْحلا  َو  ُءآقِْولا  ََکل  یـسْفَن  َو  یُّما  َو  َْتنَا  یبَاـِب  يْربُْکلا  ِءارْهَْزلا  َۀَـمِطاف  ُْنبا  َو  ِءاّرَْغلا  َۀَـجیدَخ  ُْنبا  َو  یـضَتْرُْملا  ّیلَع  ُْنبا  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
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َْنباَی َنیبَجَْتنُْملا  ِۀَمِراضَْخلا  َْنبای  َنیبَْجنَْألا  ِۀفِراطَغلا  َْنبای  َنیبَّذَهُملا  ةَرَیِْخلا  َْنباَی  َنیّیِدْهَْملا  ِةادُْهلا  َْنباَی  َنیمَرْکَْألا  ِءاَبَُجنلا  َْنبای  َنیبَّرَقُْملا  ِةَداَّسلا 
ِةرهاَّزلا ِمُْجنألا  َْنباَی  ِۀـبقاَّثلا  بهُّشلا  َْنباَی  ِۀَئیـضُملا  ِجُرُّسلا  َْنباَی  ِةَرِینُملا  ِروُدـْبلا  َْنباَی  نیرّهطُملا  َنیمّظعملا  ِبئاطالا  َْنباَی  َنیمَرْکَألا  ِۀـمقاَمَْقلا 

ِةَدوُجوَْملا تازجعملا  َْنباَی  ِةَرُوثْأَْملا  ِِملاعَْملا  َْنباَی  ةَروَهْـشَملا  ِنَنَّسلا  َْنباَی  ِۀَِـلماْکلا  ِمُولُعلا  َْنباَی  ِۀـحئاّللا  ِمالعألا  َنباـی  ِۀَحـضاولا  ِلـُبُّسلا  َنباَـی 
َو ِتایْآلا  َْنباَی  ٌمیکح ] ٌِّیلَع  ِهَّللا  يَدـَل  ِباتِْکلا  ُِّما  یف  َوُه  ْنَم  َْنباَی  ِمیظَعلا  ِءاَبَّنلا  َْنباَی   ] ِمیقَتْـسُْملا ِطارِْـصلا  َْنباَـی  ِةدوهْـشَْملا ] ِِلئالَّدـلا  َْنباَـی  ]

ِتامَکْحُْملا َو  هط  َْنباَی   [ ِتاِغباَّسلا ِمَعّنلا  َْنباَی   ] ِتاِغلابلا ِجَجُحلا  َْنباَی  ِتارِهابلا  ِتاَحِـضاْولا ]  ] ِنیهارَْبلا َْنباَی  ِتارِهاّظلا  لئالَّدـلا  َْنباَی  ِتانّیَْبلا 
َْتَیل یلْعَألا ،  ِِّیلَْعلا  ْنِم  ًابارْتقا  َو  ًاُّونُد  ینْدَأ  َْوا  ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف  ّیلَدَـتَف  ینَد  ْنَم  َْنباَـی  ِتاـیِداْعلا ] َو  ِروّطلا  َْنباَـی   ] ِتایراّذـلا َو  سی  َْنباَـی 

َو ال َْقلَخلا  يرأ  ْنأ  َّیَلَع  ٌزیزَع  يوُط  ِيذ  ْمَا  اـهْریَغ  ْمَا  يوضَِربَا  يَرث ] َْوأ   ] يرَثـْلا َْوا  َکُّلُِقت  ِضْرَا  ُّيَا  ْلـَب  يّوَـنلا  َکـِب  ْتَّرَقَتْـسا  َْنیَا  يْرعِش 
ََکلانَی َال  َو  يولبلا ] َکَنود  یب  َطیحیال  ْنَا  َّیَلَع  ٌزیزَع   ] يْولَْبلا َِینوُد  َِکب  َطیُِحت  ْنَا  َّیَلَع  ٌزیزَع  يوَْجن ،  َو ال  ًاسیـسح  ََکل  َعَمْـسأ  ـال  َو  يُرت 

ْنِم یّنَمَتَی ]  ] یّنمَت ٍِقئاش  ُۀَِّیْنمُأ  َتنأ  یسْفَِنب  اّنَع  َحََزناَم  ٍحزاَن  نم  َْتنَأ  یـسْفَِنب  اّنِم  ُلْخَی  ْمل  ٍبَّیَغُم  ْنِم  َتنَأ  یـسفَِنب  يوکـش  َو ال  ٌجیجَـض  یّنِم 
ٍمَِعن ِدِالت  ْنِم  َْتنَا  یـسْفَِنب  يذاُْحی ] ال   ] يزاُجی ٍدْجَم ال  لیثَا  ْنِم  َْتنَا  یـسْفَِنب  یماُسی  ٍّزِع ال  ِدیقَع  ْنِم  َْتنَا  یـسفَِنب  اَّنَحَف  ارَکَذ  ِۀَنِمُؤم  َو  ٍنِمُؤم 

َّيَا َو  َکِیف  ُفِصَا  ٍباطِخ  َّيَا  َو  یتَم  یِلا  َو  َيالْوَم  ای  َکیف  ُراحا ]  ] ُرأجَا یتَم  یِلا  يواُسی ،  ٍفَرَـش ال  ِفیـصَن  ْنِم  َْتنَا  یـسْفَِنب  یهاـُضت  ـال 
ْلَه يَرَجام  ْمُهَنوُد  َکیَلَع  َيِرْجَی  ْنأ  َّیَلَع  ٌزیزَع  يرولا ،  ََکلُذـخی  َو  َکیکبأ  ْنأ  َّیَلَع  ٌزیزَع  یغانا  َو  َکـَنوُد  َباـجُأ  ْنأ  َّیَلَع  ٌزیزَع  يوَْجن 

يَذَقلا یلَع  ینیَع ] اهُدِعـُستَف   ] ینیَع اْهتَدَعاسَف  ٌنیَع  ْتَیِذَق  ْلَه  الَخ  اَذإ  ُهَعَزَج  َدِـعاسُأَف  ٍعوُزَج  ْنِم  ْلَه  َءاُکبلا  َو  َلیِوَعلا  ُهَعَم  َلیطُاَف  ٍنیعَم  ْنِم 
ِبذـع ْنِم  ُعِقَْتنَن  یَتَم  يورَنَف  َۀَّیوَّرلا  َکَلِهاَنَم  ُدَِرن  یَتَم  یظْحَنَف  ِهِدـِغب  َْکنِم  اَنُمْوَی  ُلِصَّتَی  ْلَـه  یقُلیَف ]  ] یَْقُلتَف ٌلـیبس  َدَـمْحَا  َنباَـی  َکـیلا  ْلَـه 
ُّفَُحن اناَرتَأ  يُرتِرـصَّنلا  َءاَِول  َتْرَـشَن  ْدَـق  َو  َكاَرن  َو  اناََرت  یَتَم   [ ُاُننویع  ] ًانیع  [ َّرِقَنَف  ] ُّرُِقتَف َکُحواُرن  َو  َکیِداُغن  یَتَم  يدَّصلا  َلاَط  ْدَـقَف  َکـِئاَم 

َو َنیرِّبَکَتُملا  َِرباد  َْتعَطَق  َو  ِّقَحلا  َةَدَحَج  َو  َةاَتُعلا  َتَْربأ  َو  ًاباَقِع  َو  ًاناَوَه  َکَئادْعا  َْتقَذأ  َو  ًالْدَـع  َضرألا  َْتئَلَم  ْدَـق  َو  َءالْملَا  ُّمُأت  َْتنأ  َو  َِکب 
َو يوْدَعلا  َكَْدنِعَف  يِدْعَتْـسأ  َکیِلا  يْولَبلا َو  َو  ِبَرُکلا  ُفاّشَک  َتنا  َّمُهَّللا  َنیَملاعلا .  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَحلا  ُلوُقَن  ُنَحن  َو  َنیِِملاَّظلا  َلوُصا  َْتثَثَتْجا 
َو یـسألا   [ ِِهب  ] ُْهنَع ْلِزأ  َو  يوُقلا  َدـیِدَش  ای  ُهَدِّیَـس  ِهِرأ  َو  یلَْتبُملا  َكَدـیبُع  َنیثیغَتْـسُملا  َثایغ  ای  ْثِغأَف  یلوُألا ] َو   ] اَینُّدـلا َو  ِةَرِخـآلا  ُّبَر  َتنا 
َو َِکب  ِرِّکَذُـملا  َکیلَو  یلإ  َنوقئاتلا  َكُدـیبَع  ُنَْحن  َو  َّمُهَّللا  یهَْتنُملا .  َو  ِیعجُّرلا  ِهَیلإ  ْنَم  َو  يَوَتـسا  شْرَعلا  یَلَع  ْنَم  اَـی  ُهلَِیلَغ  ْدَّرب  َو  يوَجلا 
ای َِکلَِذب  ُْهدِز  َو  ًامالَس  َو  ًۀّیحت  اّنَع ]  ] اّنِم ُهْغِّلَبَف  ًامامإ  اّنِم  َنینِمؤُْمِلل  ُهَْتلَعَج  َو  ًاذاَعَم  َو  ًاماِوق  اََنل  ُهَتْمَقأ  َو  ًاذالَم  َو  ًۀَمْـصِع  اََنل  ُهَتْقَلَخ   [ يِّذلا  ] َکِّیبَِنب
ْنِم ِءادَـهُّشلا  َۀَـقَفاُرم  َو  َکَناَنِج  اَنَدِروت  یّتَح  اَنَمامأ  ُهاـّیإ  َکِمیدـْقَِتب  َکَـتَمِْعن  ْمِْمتأ  َو  ًاـماَقُم  َو  ًاّرقَتـسُم   [ اََـنل  ] ُهَّرَقَتْـسُم ْلَـعْجا  َو  ًاـماَرِْکا  ِّبَر 

ِِهتَّدَـجَو ِرَغـصألا  ِدّیّـسلا  ِهیبا  یلع  َو  ِرَبکألا  دـیَّسلا  َِکلوُسَر  َو  ِهِّدَـج  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َو  ٍدّـمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  َکـِئاَصَلُخ . 
ِدیسلا َِکلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ِهِّدَج  یلَع  ِّلَص  َو  َكِْرِما  ّیلَو  َو  َِکتَّجُح  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   ] ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یلَص  دَّمَُحم  ِتنب  َۀَمطاف  يْربُکلا  ِۀقیِّدّصلا 

ْنَم يِذَّلا  ِرَـشَبلا  رئاَس  یلع  ِریمألا  َو  َِرثْوَکلا  ِرْهَن  ْنِم  ِهِءایلوا  یقاس  َو  ِرـشْحَملا  یف  ِءاّوللا  ِلِماَح  َو  ِرَوْسَقلا  ِدّیـسلا  هیبا  ٍِّیلَع  یلَع  ِّلص  َو  ربکـالا 
َءاضا ام  َو  ٌسْمَش  ْتَعَلَط  اَم  رَرُغلا  َنیِماَیَملا  اَمِهلجن  یلَع  َو  ِهیخا  یلَع  َو  ِهیلع  ِهَّللا  یلَـص  َرَفَک  َو  َرَطَخ  ْدَقَف  ِِهب  ْنِمؤی  َْمل  ْنَم  َو  َرَفَظ  ْدَقَف  ِِهب  َنَمآ 

َو ِةررَبلَا  ِِهئابآ  ْنِم  َْتیَفَطْـصا  ْنَم  یلَع  َو  ِِهلآ ] َو  ِهیلَع  هَّللا  یّلَـص  یَفَطْـصُملا  ٍدَّمُحم  ِتنب  ِءارهزلا  َۀمطاف  يْربُکلا  ِۀـقیدّصلا  ِِهتَّدَـج  یلَع  َو  ٌرَمَق 
ًةالَص ِهیَلَع  ِّلَص  َو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَرَیِخ  َو  َِکئایِفْـصا  ْنِم  ٍدَحأ  یَلَع  َتیَّلَـص  ام  َرَف  ْوأ  َو  َرَبکأ ] َو   ] َرَثْکأ َو  َمَْودأ  َو  َّمَتأ  َو  َلَمکأ  َو  َلَْضفأ  ِهیلَع 
ِلِصَو کئاَدْعأ  ِِهب  ِْللْذأ  َو  َكَءاَیلْوأ  ِِهب  ْلِدأ  َو  َلطاَبلا  ِِهب  ْضِحدأ  َو  َّقحلا  ِِهب  ِْمقَأ  َو  َّمُهَّللا  اَهِدَمأل  َداَفَن  َال  َو  اَهِدَدَِمل  َۀَیاَِهن  َال  َو  اهِدَدَِعل  َۀَیاَغ  َال 

ِداَِهتْجالا َو  ِهَیلإ  ِِهقوقُح  ِۀَیِدَأت  یَلَع  اّنِعأ  َو  ْمِهِّلِظ  ِیف  ُثُکْمَی  َو  ْمِِهتَزْجُِحب  ُذُخْأَی  ْنَّمِم  اْنلَعْجا  َو  ِهِفَلَس  ِۀَقَفاَُرم  ِیِلا  يّدَُؤت  ًۀَلْصُو  ُهَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َّمُهَّللا 
ْنِم ًۀَعَـس  ِِهب  ُلانَنام  ُهَْریَخ  َو  ُهَئاَعُد  َو  ُهَتَمْحَر  َو  ُهَتَفأَر  اََنل  ْبَهَو  ُهاَضِِرب  اْنیَلَع  ُْنْنما  َو  ِِهتَیِـصْعَم ] ْنَع  ِباَِنتجالا  َو   ] ِِهتَیِـصْعَم ِباَِـنتْجا  َو  ِِهتَعاـط  ِیف 

َو ۀَّیِفْکَم  ِِهب  انَمومُه  َو  ًۀطوُْسبَم  ِِهب  انَقزرأ  ْلَعْجا  َو  ًاباجتسم  ِِهب  انئاعُد  َو  ًةَروُفْغَم  ِِهب  اَنبُونُذ  َو  ًَۀلُوبْقَم  ِِهب  اَنَتاَلَص  ْلَعْجا  َو  كَْدنِع  ًازوف  َو  َِکتَمْحَر 
اَْهفِرْـصَتَال َُّمث  َكَْدنِع  َۀَماَرَکلا  اَِهب  ُلِمْکَتْـسَن  ًۀـمیحَر  ًةَرْظَن  اَْنَیلإ  ْرُْظنا  َو  َْکَیلإ  اََنبُّرَقَت  ْلَْبقا  َو  ِمیِرَکلا  َکِهْجَِوب  انَیلا  ِْلبقأ  َو  ًۀَّیِـضْقَم  ِِهب  اَنَجئاوَح 

مانب َنیِمِحاَّرلا ؛ »  ْمَحْرا  ای  ُهَدـَْعب  َأَمَظ  َال  ًاِغئاَس  ًائینه  ًاّیِوَر  ًاـّیر  ِهِدَِـیب  َو  ِهِسأـکب  ِِهلآ  َو  ِهِیلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهِّدَـج  ِضْوَح  ْنِم  اَنِقْـسا  َو  َكِدوُِجب  اـّنَع 
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راگدرورپ هک  تسا   [ ازـس  ] ار وا  دمح  و  تسین ،  وا  زج  یّقح  دوبعم  چیه  هک  تسا  يادنوادخ  صوصخم  دمح  نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ 
[ . داب شنادناخ  وا و  رب   ] دنوادخ يوس  زا  یـصاخ  مالـس  و  داب ،  شنادناخ  وا و  ربمایپ  دمحم  ام  ياقآ  رب  دنوادخ  دورد  و  تسا ،  نایملاع 

يارب هک  هاگنآ  يدرک  صلاخ  تنید  تدوخ و  يارب  هک  ینانآ  دش  يراج  تئایلوا  دروم  رد  وت  ياضق  هچنآ  رب  تسا  ار  وت  دمح  ادنوادخ 
رب هکنآ  زا  سپ  دـباییمن ،  هار  اهنآ  رد  یگتـسسگ  مه  زا  یتسین و  هک  رادـیاپ  ییاهتمعن  يدومرف ،  باـختنا  ار  تیاـهتمعن  یناوارف  ناـشیا 

نیا نانآ  سپ  دنُربب ، ] اهنآ  زا  و   ] دنزرو دـهز  نآ  ياهرویز  اهقرب و  قرز و  تسپ و  يایند  نیا  تاجرد  هب  تبـسن  هک  يدومن  طرـش  نانآ 
دـنلب و دای  و  یتخاس ،  شیوخ  هاگرد  بَّرقم  يدومرف و  لوبق  ار  ناشیا  سپ  درک ،  دـنهاوخ  اـفو  نآ  هب  هک  یتسناد  و  دـنتفریذپ ،  ار  طرش 

دوخ ملع  هب  یتشاد و  ناشیمارگ  شیوخ  یحو  هب  و  يداتـسرف ،  ورف  نانآ  رب  ار  تناگتـشرف  و  یتشاد ،  مّدـقم  ناشیارب  يراکـشآ  شیاـتس 
تدوخ تشهب  رد  ار  ناشیا  زا  یکی  هاگنآ  يداد .  رارق  تناوضر  هب  ياهلیـسو  شیوخ و  يوس  هب  ییاهببـس  ار  ناشیا  يدومرف و  ناـشیرای 
تمحر هب  ار  شناـمیا  اـب  ناـهارمه  وا و  يدـناشن و  دوخ  تاـجن ]  ] یتـشک رد  ار  یکی  و  يدرب ،  شنوریب  نآ  زا  هکنآ  اـت  يداد  تنوـکس 

 ، درک تساوخرد  نیتسار  ینابز  وت  زا  یتفرگرب و  یمیمـص )  تسود  لیلخ = (  ار  ناشیا  زا  یـضعب  و  يداد ،  تاـجن  تکـاله  زا  شیوخ 
یتفگ و نخـس  هطـساو ] نودب   ] یتخرد زا  ار  یکی  و  يداد ،  رارق  هبترم  دنلب  ار  نیتسار  نابز  نآ  يدناسر و  تباجا  هب  ار  شـشهاوخ  سپ 
هب و  يداد ،  وا  هب  ینـشور  لیالد  و  یتخاـس ،  دـلوتم  ردـپ  نودـب  ار  یکی  و  يداد ،  رارق  يریزو  هناوتـشپ و  شردارب  دوجو )  زا (  وا  يارب 

ینانیـشناج نانآ  زا  کـی  ره  يارب  و  يداد ،  هئارا  ياهویـش  يدروآ و  دـیدپ  ینییآ  مادـک  ره  يارب  زا  و  يدومرف .  شدـییأت  سُدـُقلا  حور 
 ، دنام رادیاپ  وت  نید  ات  دنریگ ،  هدهع  هب  ار  ّتیلوئسم  نیا  ینیعم  تدم  دنـشاب و  نییآ  نآ  نابهگن  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  يدرک  رایتخا 

هکنیا ات  و  ددرگن ،  هریچ  نآ  لها  رب  لطاب  و  دوشن ،  هدز  رانک  دوخ  هاگیاج  زا  قح  هکنیا  تهج  هب  و  ددرگ ،  ماـمت  تناگدـنب  رب  تّجح  و 
ات یتشادن  ياپ  رب  نامیارب  ییامنهار  هناشن  يداتـسرفن و  ام  يوس  هب  ياهدـنهد  رادـشه  هداتـسرف  ارچ  دـیوگب :  تمایق )  زور  یـسک (  ادابم 

تسود و هب  ار  نید )  رمأ (  هکنیا  اـت  مـینک .  يوریپ  وـت  تاـیآ  زا  میوـش  عـقاو  هاـنگ )  يراوـخ (  و  یهارمگ )  تـلذ (  هـب  هـکنآ  زا  شیپ 
هراـصُع وـت و  ِتاـقولخم  ياـقآ  يدـیزگرب  ار  وا  وـت  هـک  ناـنچمه  وا  سپ  يدرپـس ،  ملــسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  دـمحم  تاهدــیزگرب 

 ( ماقم هبتر و  ظاحل  زا  تناربمغیپ (  رب  ار  وا  دناهدوب ،  وت  دامتعا  دروم  هک  یناسک  نیرتیمارگ  و  دوب ،  تنابختنم  نیرتهب  تناگدـیزگرب و 
شیاـهماگ ریز  زا  ار  نـیمز  ياـهرتخاب  اــهرواخ و  و  یتـخیگنارب ،  تناگدــنب  زا  نـج )  سنا و  هورگ (  ود  ره  يوـس  هـب  يداد و  یــشیپ 

رخآ هب  ِماـگنه  اـت  دوب  دـهاوخ  هچنآ  هدوـب و  هچنآ  ملع  يدرب و  ـالاب  نامـسآ  هب  ار  وا  یتخاـس و  رَّخـسم  يو  يارب  ار  قاُرب  و  يدـنارذگ ، 
لـیئاکیم و لـیئربج و  و  يدرک ،  شیراـی  شنانمـشد )  لد  رد  ندـنکفا  ساره (  هلیـسو  هب  سپـس  يدرپـس .  وا  هـب  ار  تـشنیرفآ  ندیـسر 
هک دـنچ  ره  يزاس  راکـشآ  هریچ و  اـهنید  همه  رب  ار  شنید  هک  يدومرف  هدـعو  ار  وا  و  يداد ،  رارق  شنوماریپ  ار  ترادـناشن  ناگتـشرف 

شنادـناخ وا و  يارب  و  يداد ،  رارق  شیارب  شنادـناخ  تهج  زا  ینیتـسار  هاـگیاج  هک  دوب  نیا  زا  سپ  نآ  و  دـیآ .  شوخاـن  ار  نیکرـشم 
تـسا نآ  رد  نایناهج ،  رگتیادـه  تکرباب و  تسا  هّکم  رد  هک ] ياهناخ   ] یتخاـس ررقم  دوب  هدـش  هداـهن  مدرم  يارب  هک  ياهناـخ  نیتسخن 
سجِر دهاوخیم  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  يدومرف « :  و  دوب .  دـهاوخ  نمیا  دوش  دراو  نآ  رد  سک  ره  و  میهاربا ،  ماقم  نشور  ياههناشن 

وا و رب  وـت  دورد  هک  دـمحم -  دزم  هاـگنآ  ازـس . »  هب  یندرک  كاـپ  دـنادرگ  كاـپ  ار  امـش  دزاـس و  رود  تـیب  لـها  امـش  زا  ار  يدـیلپ  و 
زا يدزم  تلاسر  رب  هک  ربمغیپ ] يا   ] وگب يدومرف « :  شیوخ  باتک  رد  سپ  یتخاس  ررقم  تیب )  لها  ناشیا (  تّدوم  ار  داـب -  شنادـناخ 

و تسا . »  امش  دوخ  دوس  هب  متساوخ  امـش  زا  تلاسر  دزم  ناونع  هب  هچنآ  يدومرف « :  و  ار »  مناکیدزن  ّقح  رد  تّدوم  رگم  مبلطیمن  امش 
 ) = ناـنآ سپ  دریگ . »  شیپ  رد  یهار  شراـگدرورپ  يوـس  هب  دـهاوخب  یـسک  هـکنیا  رگم  مهاوـخیمن  يدزم  امـش  زا  نـم  يدوـمرف « : 

ملسو و] هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  تلاسر   ] راگزور نوچ  سپ  وت .  ناوضر  هب  ندیـسر  هلیـسو  وت و  يوس  هب  هار  دندوب  ربمغیپ )  نادناخ 
زا دـعب  يارب   ] يرگتیادـه ار  داب -  ناشنادـناخ  ناـشیا و  رب  وت  دورد  هک  بلاـطیبَا -  نب  یلع  شدوخ  ّیلَو  تشگ ،  يرپس  شرمع  نارود 

شیپ تیعمج  هوـبنا  هک  یلاـح  رد  سپ  تسه ،  ياهدـننک  تیادـه  ار  یموـق  ره  دوـب و  هدـنهد  رادـشه  وا  هکنیا  هچ  تشاداـپب ،   [ شدوـخ
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و دـنک ،  يوریپ  وا  زا  هک  ره  رادـب  تسود  اهلإ  راب  تسا ،  وا  يـالوم  یلع  سپ  متـسه  یلوم  نم  ار  سک  ره  تفگ :  نینچ  دـندوب  شیور 
و دـهاوخ ،  شیراوخ  هک  ره  نادرگ  راوخ  و  دـنک ،  شیرای  ار  هک  ره  نک  دـنمزوریپ  و  دزیخرب ،  زیتس  هب  وا  اب  هک  ار  هک  ره  رادـب  نمـشد 
زا مدرم  ریاس  و  میتسه ،  تخرد  کی  زا  یلع  نم و  دومرف « :  و  دـشابیم . »  وا  ریمأ  یلع  سپ  متـسه  وا  ربمغیپ  نم  هک  سک  ره  دومرف « : 

تلزنم و رد  نم  هب  تبـسن  وت  دومرف « :  سپ  داد  رارق  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  تلزنم  رد  دوخ  هب  تبـسن  ار  وا  و  نوگانوگ . »  ياـهتخرد 
و درک ،  جـیوزت  وا  هب  ار  نایملاع  نانز  گرزب  شرتخد  و  تسین . »  نم  زا  سپ  يربمغیپ  هکنیا  رگم  یـسوم  هب  تبـسن  یتسه  نوراـه  هبتر 
و ار ،  وا  لزنم ]  ] برد رگم  تسبرب  دشیم ] زاب  دجسم  هب  هک   ] ار اهبرد  مامت  و  دومن ،  لالح  وا  يارب  دوب  لالح  شیارب  شدجسم  زا  هچنآ 

تمکح هکنآ  ره  سپ  تـسا ،  رهـش  نآ  برد  یلع  متـسه و  مـلع  رهـش  نـم  دوـمرف :  هـک  درپـس ،  تـعیدو  هـب  وا  رد  ار  شتمکح  مـلع و 
و تسا ،  نم  تشوگ  زا  وت  تشوگ  یتسه ،  نم  ثراو  ّیـصو و  ردارب و  وت  دومرف :  وا  هب  و  دوش .  لخاد  برد  نآ  زا  هک  دیاب  دـهاوخیم 
 ، هتخیمآ وت  نوخ  تشوگ و  اب  نامیا  و  دـشابیم ،  نم  اب  گنج  وت  اب  گنج  و  نم ،  اب  تملاـسم  وت  اـب  تملاـسم  و  نم ،  نوخ  زا  وت  نوخ 
ادا ارم  ضرق  وت  و  ینم ،  نیـشناج  نم و  اب  رثوک ]  ] ضوح رب  تمایق ] [ي  ادرف وت  و  تسا ،  هتفای  شزیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  هک  نانچمه 

و دوب ،  دنهاوخ  تشهب  رد  نم  نوماریپ  دیپس  ناشیاههرهچ  رون  زا  ییاهربنم  رب  وت  نایعیـش  و  یـشخبیم ،  ققحت  ار  میاههدعو  و  ینکیم ، 
وا زا  دعب   [ مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما   ] سپ دندشیمن .  هتخانـش  نم  زا  سپ  نینمؤم  یلع ،  يا  يدوبن  وت  رگا  و  دنتـسه .  نم  ناگیاسمه 

یسک هن  وا ،  تسار  هار  یهلإ و  مکحم  نامـسیر  و  دوب ،  ییانیبان  زا  رگنـشور  و  یهارمگ ،  زا  رگتیاده  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
 ، دیـسریم تسد  شیاهینیرفآراختفا  زا  کی  چـیه  هب  هن  و  رترادهقباـس ،  وا  زا  نید  رد  يدـحا  هن  و  دوب ،  رتشیپ  ربمغیپ  هب  وا  یکیدزن  رد 

نانکش نامیپ  اب   ] لیوأت ساسا  رب  و  داب -  ناشنادناخ  ود و  نآ  رب  دنوادخ  دورد  هک  داهنیم -  ماگ  لوسر  ترضح  ياپ  ياج  رد  وم  هب  وم 
برع ناشکندرگ  ادخ  هار  رد  تفرگیمن ،  ار  وا  دنوادخ  هار  رد  ياهدننک  تمالم  چیه  تمالم  درکیم و  گنج   [ نافرحنم ناشکرس و  و 
تهج زا  درپس  اههنیک  نانآ  ياـهلد  رد  سپ  دـناسر ،  تکـاله  هب  ار  ناـشناگرگ  و  تشک ،  ار  ناـنآ  ياـهناولهپ  و  تشاذـگ ،  سکیب  ار 

نانکش و نامیپ  هکنآ  ات  دندش ،  ناتسادمه  شندز  نیمز  یپ  رد  دنتساخرب و  شینمـشد  رب  سپ  اهنیا ،  ریغ  نینح و  ربیخ و  ردب و  تاوازغ 
ناینیسپ رد  دارفا  نیرتدنمتواقش  تشگ و  يرپس  شنارود  نوچ  و  دیناسر .  لتق  هب  ار  نیقرام )  نیطساق و  نیثکان و  ناشکرس (  نافرحنم و 

رد یپ  نارگتیاده  دروم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نامرف  دیناسر ،  لتق  هب  ار  ترـضح  نآ  ناینیـشیپ  نیرتیقـش  زا  دعب 
زا  ] ار ناشنادنزرف  دنیامن و  عطق  ار  وا  محر  هک  دندش  ناتسادمه  و  دننک ،  ینمـشد  وا  اب  هک  دنتـشاد  رارـصإ  تُّما  و  دیدرگن ،  تعاطا  یپ 
ره دـش  هتـشک  سپ  دـندنام ،  رادافو  نانآ  دروم  رد  قح  تیاعر  تهج  هب  هک  تما ]  ] زا یکدـنا  هدـع  زج  دـنزاس ،  رود  ناـشراید ] رهش و 

اضق و  دش ،  دیعبت  هکنآ  ره  دش  دیعبت  و  دیدرگ ،  ریسا  ناشیا ] زا   ] هکنآ ره  دمآرد  تراسا  هب  و  دش ،  هتشک   [ بانج نآ  نادنزرف  زا   ] هکنآ
شناگدنب زا  سک  ره  هب  تسا  دنوادخ  نآ  زا  نیمز  هکنیا  هچ  تسه ،  نآ  يارب  کین  شاداپ  دیما  هک  تفای  نایرج  ياهنوگ  هب  نانآ  يارب 

هّزنم شیالآ  صقن و  هنوگ  ره  زا  نامراگدرورپ ]  ] دـنوادخ و  تسا .  ناگـشیپاوقت  اـب  راـک  تبقاـع  دـهدیم و  ثرا  هب  ار  نآ  دـهاوخب  هک 
ناگزیکاپ رب  سپ  میکح .  زیزع  يادخ  تسا  وا  و  تسین ،  یهلا  هدعو  رد  یفلخت  هجو  چـیه  هب  و  تسا ،  یمتح  دـنوادخ  هدـعو  و  تسا ، 

هک ییاهمتـس  اهتنحم و  رد   ] و ناگدننک ،  هیرگ  دنیرگب  هک  دیاب  داب -  ناشنادناخ  نانآ و  رب  دنوادخ  دورد  هک  یلع -  دمحم و  نادناخ  زا 
دایرف هک  تسیابیم  و  دوش ،  هتخیر  اهکـشا  هک  دـیاب  یناراوگرزب  نانچ  رطاـخ  هب  و  ناگدـننک ،  هیوم  دـننک  هیوم  هک  دـیاب  هتفر ] ناـنآ  رب 

نادنزرف تساجک ؟  نیسح  تساجک ؟  نَسَح  ناگدننک ،  هلان  دنهد  رس  هلان  و  ناگدننک ،  هّجَض  دنیامن  اغوغ  و  ناگدننز ،  دایرف  دنـشکرب 
؟  رگید هار  زا  سپ   [ دنوادخ  ] ِهار تساجک  رگید ؟  يوگتسار  زا  سپ  ییوگتـسار  و  رگید ،  يوکین  زا  سپ  ییوکین  دندش ؟  اجک  نیـسح 
؟  كانبات ناگراتـس  دنیاجک  هدنـشخرد ؟  ياههام  دنیاجک  هدرک ؟  عولط  ياهدیـشروخ  دنیاجک  ياهدیزگرب ؟  زا  دعب  هدیزگرب  تساجک 

تـسا اجک  تسین ؟  نوریب  رگتیاده  ترتع  زا  هک  هَّللا  ۀیقب  ترـضح  نآ  تسا  اجک  هرخالاب ] و  [ ؟  ملع ياههیاپ  نید و  ياههناشن  دـنیاجک 
تـسا اجک  اهفارحنا ؟  اهیجک و  ندرک  تسار  يارب  هدش  هدیـشک  راظتنا  نآ  تسا  اجک  نارگمتـس ؟  هلابند  ندـنکرب  يارب  هدـش  هدامآ  نآ 
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هکنآ وک  هدش ؟  هریخذ  اهتنـس  تابجاو و  ندرک  دـیدجت  يارب  هکنآ  تسا  اجک  تسا ؟  وا  هب  دـیما  زواجت  متـس و  ندرک  لیاز  يارب  هکنآ 
تـسا اجک  تسا ؟  وا  هب  وزرآ  نآ  دودح  ادخ و  باتک  ندرک  هدنز  يارب  هکنآ  وک  هدش ؟  هدـیزگرب  تعیرـش  نییآ و  ندـنادرگزاب  يارب 
بارخ تسا  اجک  نارگزواجت ؟  یلاشوپ ] تمظع  و   ] تکوش هدننکـش  مه  رد  تسا  اجک  نید ؟  لـها  نید و  ياـههناشن  هدـننک  هدـنز  نآ 

؟  یگتـسد ود  یهارمگ و  ياههخاش  هدـننک  ورد  تسا  اجک  هانگ ؟  قسف و  لها  هدـننک  دوبان  تسا  اجک  قافن ؟  كرـش و  ياـهانب  هدـننک 
ناتسود هدنهد  تزع  تسا  اجک  داحلا ؟  یهارمگ و  يزابجل و  لها  هدنَنَک  هشیر  تسا  اجک  نایغط ؟  یشکرس و  لها  هدننک  انف  تسا  اجک 

هتفای هار  دـنوادخ  هب  نآ  قیرط  زا  هک  يرد  نآ  تسا  اجک  يوقت ؟  يانبم  رب  هملک  هدـنهد  تدـحو  تسا  اـجک  نانمـشد ؟  هدـننک  راوخ  و 
نامسآ نیمز و  لها  نایم  هتسویپ  ببس  نآ  تسا  اجک  دنروآ ؟  یمه  يور  وا  يوس  هب  ادخ  يایلوا  هک  هَّللا  هجو  نآ  تسا  اجک  دوشیم ؟ 

ار يدونشخ  حالص و  یگدنکارپ  هکنآ  تسا  اجک  تیاده ؟  ياهمچرپ  هدنناشارفارب  و  یقیقح ] يزوریپ  و   ] حتف زور  بحاص  تسا  اجک   ؟
رد هدـش  هتـشک  نوخ  هدـنریگ  ماـقتنا  نآ  تسا  اـجک  ناـگداز ؟  ربـمغیپ  ناربـمغیپ و  نوخ  هدـننک  بلط  نآ  تسا  اـجک  دروآیم ؟  مهارف 
هک  [ يراچان  ] ّرَطْـضُم نآ  تسا  اجک  هدز ؟  تمهت  هدرک و  زواـجت  وا  میرح  رب  هک  یـسک  ره  دـنمزوریپ  نآ  تسا  اـجک  ـالبرک ؟  نیمزرس 
هللا یلص  یفطصم  ربمغیپ  دنزرف  تسا  اجک  يوقت ؟  یکین و  بحاص  قیالخ  نیـشنردص  نآ  تسا  اجک  دوشیم ؟  تباجا  دنک  اعد  هاگره 

مردام ردپ و   [ نیرخآ نیلوا و  زا  ناوناب   ] نیرتگرزب ارهز  همطاف  دنزرف  راوگرزب و  هجیدخ  دنزرف  یضترم و  یلع  دنزرف  ملسو و  هلآو  هیلع 
نیرتراوگرزب نیرتلیـصا و  دنزرف  يا  دـنوادخ ، ] هاگرد   ] بَّرقم نایاقآ  دـنزرف  يا  داب ،  وت  هدـننک  تیامح  الب و  رپس  مناج  داب و  تیادـف 

يا ناکاپ ،  نیرتوکین  دنزرف  يا  نامدرم ،  نیرتفیرـش  دنزرف  يا  هزیکاپ ،  ناگدـیزگرب  هداز  يا  هتفای ،  هر  نارگتیادـه  هداز  يا  ملاع ،  لها 
ياهباهـش هداز  يا  ناشخرد  ياهغارچ  هداز  يا  نابات ،  ياههام  هداز  يا  ناراوگرزب ،  نیرتیمارگ  دنزرف  يا  هدیزگرب ،  نادرمناوج  دنزرف 

هداز يا  لماک ،  مولع  هداز  يا  راکشآ ،  ياههناشن  دنزرف  يا  ادخ ،  يوس  هب  نشور  ياههار  دنزرف  يا  نازورف ،  ناگراتس  هداز  يا  نابات ، 
دنزرف يا  رادـیاپ ، )  و  دوجوم (  ياههزجعم  دـنزرف  يا  هدـمآ )  اـیلوا  اـیبنا و  ناـبز  رد  و  هدـش (  دـیق  راـثآ  دـنزرف  يا  روهـشم ،  ياـهتنس 

ملع رد  هک  یسک  دنزرف  يا  مالـسلا )  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  میظع (  أَبَن  دنزرف  يا  میقتـسم ،  طارـص  دنزرف  يا  قلخ ،  دوهـشم  نایامنهار 
دنزرف يا  راـگدرورپ ،  نشور  تاـیآ  دـنزرف  يا  تسا ،  یهلا  ياـهتمکح  اـهماقم و  نیرتهتـسجرب  ياراد  دـنوادخ  دزن  باـتکلا )  ما  قح ( 
دنزرف يا  دنوادخ ،  مامت  ياهتمعن  دنزرف  يا  یهلا  هغلاب  ياهتّجح  دنزرف  يا  زیگناتریح ،  حضاو  ياهناهرب  هداز  يا  قح ،  راکـشآ  لیالد 

ات تفر  شیپ  دش و  کیدزن  ردقنآ  هک  يراوگرزب  نآ  دنزرف  يا  تایداع ،  روط و  دنزرف  يا  تایراذ ،  سی و  دنزرف  يا  تامکحم ،  هط و 
اجک هب  ار  وـت  يرود  هک  متـسنادیم  شاـک  يا  یلعا ،  ّیلع  دـنوادخ  هب  وا  بُرق  دـش  رتـکیدزن  اـی  ناـمک  رـس  ود  یکیدزن  نوـچمه  هکنیا 

راوشد رایـسب  يراد ؟  نکـسم  يوُط  وذ  ای  نآ  ریغ  ای  يوْضَر  نیمز  رد  ایآ  هتـشادرب  دوخ  رب  ار  وت  كاخ  ای  نیمزرـس  مادک  ایآ  هدیناشک و 
وت زا  مه  هتـسهآ  دنچ  ره  ینخـس  ییادص و  چـیه  و  یـشاب ، )  بیاغ  اهرظن  زا  و  يوشن (  هدـید  وت  منیب و  هب  ار  قلخ  همه  هک  نم  رب  تسا 
نم رب  تسا  تخس  رایسب  دسرن ( ،  یتیاکش  هلان و  وت  هب  نم  زا  دنک و  هطاحا  نم  نودب  ار  وت  اهالب  هک  نم  رب  تسا  تخس  رایـسب  مونـشن ، 
رود ام  زا  هک  ياهدـش  ناهنپ  يا  داب  وت  يادـف  مناج  دـسرن )  وت  هب  نم  زا  یتیاکـش  هلان و  چـیه  و  دـنکن ،  هطاحا  وت  ياـج  هب  ارم  اـهالب  هک 
لها نز  درم و  ره  دـیما  هیام  ناقاتـشم و  يوزرآ  يا  داب  وت  يادـف  مناج  هدـشن ،  رود  ام  زا  هک  ینطو  زا  رود  يا  وت  نابرق  هب  مناج  یتسین ، 

يا داب  تیادف  مناج  دیـسر ،  دناوتن  نآ  هب  سک  چـیه  هک  يدـنلب  هاگیاج  هب  هتـسباو  يا  تیادـف  مناج  دـننزیمه ،  هلان  وت  دای  هب  هک  نامیا 
زا داب  تیادف  مناج  تسین ،  شیارب  يریظن  هک  هنیرید  ياهتمعن  بحاص  يا  داب  تیادف  مناج  درادن ،  يدننامه  هک  فرـش  دـجم و  بحاص 

ناریح وت  راظتنا  رد  یک  ات  یک (  هب  ات  مشکرب  هیوم  وت  قارف  رد  میالوم  يا  یک  هب  ات  درک ،  دـناوتن  يربارب  نآ  اـب  يدـحا  هک  تفارـش  زمر 
ریغ زا  هک  نم  رب  تسا  راوشد  رایسب  میوگب ؟  نخس  وت  اب  هتسهآ  ینابز  هچ  اب  هنوگچ  میاتـسب و  ار  وت  راتفگ  مادک  اب  و  یک ، )  هب  ات  منامب 

لفاغ وت  دای  زا  و  دنراذگاو (  ار  وت  مدرم  میرگب و  وت  قارف  رب  نم  هک  نم  رب  تسا  تخـس  رایـسب  مدرگ ،  نخـس  مه  موش و  هداد  خساپ  وت 
اب ات  دهد  يرای  ارم  هک  تسه  یسک  ایآ  تسا ،  هتشذگ  هچنآ  درذگب  نارگید -  رب  هن  وت -  رب  هک  تسا  راوشد  تخـس و  نم  رب  دنـشاب ، ) 
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مـشچ ایآ  مهد ؟  يرای  شیراز  رد  وا  ییاهنت  لاح  رد  ار  وا  هک  تسه  ياهدننک  يراز  ایآ  مییرگب ،  مه  اب  ینالوط  یتدم  موش و  هلانمه  وا 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دمحا (  ترضح  دنزرف  يا  ایآ  دهد ؟  يرای  نتـسیرگ  رب  ار  وا  نم  مشچ  هک  تسه  ياهیرگ  طرف  زا  مِّلأتم 
رادید يادرف  هب  تبیغ )  کیرات  زور (  نیا  ایآ  دوش )  تفای  هار  نآ  ای  دریگ (  تروص  یتاقالم  وت  اب  هک  تسه  وت  يوس  هب  یهار  ملـسو ) 

بآ زا  هک  دوش  یک  میدرگ ؟  باریس  مییآرب و  تاهدننک  باریس  ياههمـشچ  رب  هک  دوشیم  یک  میوش ؟  دنمرهب  ام  هک  دسریم  تلامج 
هدـید میوش و  فّرـشم  ترادـید  هب  هاگماش  دادـماب و  ره  هک  دوش  یک  دـش ؟  ینالوط  نامیگنـشت  هک  میوش  رادروخرب  وت  روهظ )  لالز ( 

ام هک  دوش  ایآ  يوش ؟  هدید  اراکشآ  یشاب و  هتشارفارب  يزوریپ  مچرپ  هک  یلاح  رد  مینیبب  ار  وت  ام  ار و  ام  وت  یک  ددرگ ؟  نشور  نامیاه 
ار تنانمـشد  هدرک و  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  ناـهج  هک  یلاـح  رد  یـشاب ،  هدـش  رادهدـهع  ار  مدرم  يربـهر  وت  میـشاب و  هتفرگ  ار  تنوماریپ 

ُنب زا  ار  نارگمتـس  هتخاـس و  نک  هشیر  ار  ناربـکتم  و  یـشاب ،  هدومرف  دوباـن  ار  قـح  نارکنم  ناشکرـس و  هدـناشچ و  تبوـقع  يراوـخ و 
وت هاگرد  هب  یتسه و  اهالب  اهمغ و  همه  هدننک  فرطرب  وت  ایادـخ  راب  تسا .  نایملاع  راگدرورپ  صوصخم  دـمح  مییوگب  ام  يزادـنارب و 

کچوک هدنب  نک  یسرداد  ناگدنهانپ  سردایرف  يا  سپ  ایند  ترخآ و  راگدرورپ  ییوت  و  تسا ،  وت  دزن  يرگداد  هک  مروآیم  تیاکش 
فیعـض هدنب  نیا  زا  ار  لد  زوس  هودنا و  مغ و  وا  روهظ  هب  و  دنمتردق ،  رایـسب  دنوادخ  يا  نایامنب  وا  هب  ار  شیاقآ  و  ار ،  الب  جنر و  راچد 
تیاهن تادوجوم و  همه  تشگزاب  تسا و  راوتـسا  شرع  رب  هکنآ  يا  يامرف  کنخ  ار  شقارف )  یگنـشت  زا  هدـیتفت (  لد  و  نادرگ ،  رود 

يارب ار  وا  تسا ،  وت  ربمغیپ  وت و  روآداـی  هکنآ  میتـسه  وت  ّیلو  روهظ  قاتـشم  هک  میاوت  ناگدـنب  اـم  ایادـخ و  راـب  تسا ،  وت  يوس  هب  رما 
سپ يداد  شرارق  ماما  ام  زا  نانمؤم  يارب  و  یتشاداپ ،  هب  ام  هانپ  ییاپرب و  هیام  ار  وا  يدـیرفآ و   [ ام نامیا  نید و   ] يرادـساپ يرادـهگن و 

ام لزنم  هاگیاج و  ار  وا  هاگرارق  و  نادرگ ،  نوزفا  ام  هب  تبسن  ار  تتشادیمارگ  هلیسو  نیدب  و  ناسرب ،  شترـضح  هب  ار  ام  مالـس  تیحت و 
صلاـخ و نادیهـش  اـب  ییاـمرف و  ناـمدراو  تیاهتـشهب  هب  هکنآ  اـت  يروآرب  اـم  يور  شیپ  ار  وا  هکنیا  هب  نک  ماـمت  ار  تتمعن  و  هد ،  رارق 

گرزب تلوسر ،  وا ،  ّدج  دمحم ،  ترـضح  رب  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب  ییامن .  نیـشنمه  قیفر و  تاهدـیزگرب 
راب ملسو .  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  يربک  هقیّدص  شاهّدج  و  کچوک ،  ياقآ  شردپ  رب  زین  و  تسرف ،  دورد  ملاع ،  ياقآ 

دورد و  رتـگرزب ،  دّیـس  تاهداتـسرف  دـمحم  وا  ّدـج  رب  تسرف  دورد  و  ترما ،  ّیلو  نیملـسملا و  مالـسالاتجح و  رب  تسرف  دورد  ایادـخ 
ره هکنآ  رـشب  دارفا  ریاس  رب  اورنامرف  رثوک و  رهن  زا  شناتـسود  یقاس  رـشحم و  زور  رادمچرپ  بلاغ و  دـنمجرا و  دّیـس  شردـپ  رب  تسرف 

وا و رب  دنوادخ  دورد  هدیزرو ،  رفک  هدیدرگ و  هارمگ  درواین  نامیا  وا  هب  سک  نآ  ره  تسا و  هدش  راگتـسر  هتبلا  دروآ  نامیا  وا  هب  سک 
همطاف يربک  هقیدص  شاهّدج  رب  و  دباتب ،  هام  دنک و  عولط  دیشروخ  هک  تقو  ره  ات  داب  ود  نآ  دیفـسور  یمارگ  نادنزرف  رب  شردارب و  رب 

رتیمئاد رتمامت و  رتلماک و  رتهب و  وا  دوخ  رب  شیوکین و  ناردپ  زا  ناگدیزگرب  رب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  رتخد  ارهز 
تـسرف دورد  وا  رب  تسرف و  دورد  ناـتیارب  ياهداتـسرف  دورد  تقلخ  زا  ناـکین  ناگدـیزگرب و  زا  یـسک  رب  هک  هچنآ  زا  رترفاو  رتـشیب و  و 

نآ دوجو  هب  ایادـخ و  راـب  ددرگن ،  يرپس  هاـگچیه  شناـمز  دـباین و  ناـیاپ  شدادـمإ  دـشابن و  يرخآ  ار  شاهرامـش  هک  ینداتـسرف  دورد 
راوخ وا  تسد )  هب (  ار  تنانمـشد  و  ناسر ،  تلود  هب  وا  روهظ )  هب (  ار  تناتـسود  و  رادرب ،  نایم  زا  ار  لـطاب  رادـباپب و  ار  قح  ترـضح 

هب هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  و  دماجنایب ،  تشهب )  رد  شناردـپ (  ینیـشنمه  هب  هک  نک  رارقرب  يدـنویپ  وا  ام و  نیب  ادـخ  يا  و  نادرگ ، 
مامتها شتعاطا  رد  و  مینک ،  ءادا  ار  ترـضح  نآ  قوقح  ات  يامرف  يرای  ار  ام  و  دـننک ،  تسیز  نانآ  هیاس  رد  دـننز و  گنچ  نانآ  ناـماد 

نآ ریخ  اعد و  رهم و  تفأر و  و  ام ،  زا  راوگرزب  نآ  يدونـشخ  تیاضر و  هب  راذگ  تنم  ام  رب  و  مییامن ،  بانتجا  شینامرفان  زا  و  میزرو ، 
ار ام  زامن  وا  تکرب )  هب (  و  میوش ،  راگتـسر  وت  دزن  میبای و  تسد  وت  روانهپ  تمحر  هب  نآ  هلیـسو  هب  ات  يامرف ،  تبهوم  ام  هب  ار  باـنج 
 ( دوجو ضیف  هب (  ار  نامیاهیزور  و  نک ،  باجتـسم  وا  فطل )  هب (  ار  ام  ياعد  و  زرمایب ،  وا  تیانع )  هب (  ار  نامناهانگ  و  يامرف ،  لوبق 

و نک ،  هجوت  ام  هب  شیوخ  میرک  هجو  اب  و  زاـس ،  هدروآرب  وا  هب  ار  ناـمیاهتجاح  و  نک ،  هراـچ  وا  هب  ار  اـم  مغ  ّمه و  و  نادرگ ،  خارف  وا 
یمارگ لامک  هب  تیانع )  رظن و  نآ (  اب  اـت  نک  يرظن  اـم  رب  شیوخ  تمحر  اـب  و  ریذـپب ،  دوخ  يوس  هب  ار  ناـمندروآ )  يور  و  بُّرقت ( 
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 ) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  شدـج  ضوح  زا  ار  اـم  و  ریگم ،  اـم  زا  دوخ  دوـج  هب  ار  نآ  زگره  رگید  هاـگنآ  میرب ،  هار  تتـشاد 
يا دشابن  نآ  زا  سپ  زگره  یگنشت  هک  بوخ  اراوگ و  شوخ و  لماک و  یندش  باریـس  وا  تسد  هب  وا و  ماج  هب  ناشونب ،  رثوک )  ضوح 

 . نانابرهم نیرتنابرهم 

لاکشإ عفد  حیضوت و 

رئازلا ۀیحت  باتک  رد  هرس ،  سدق  يرون  نیـسح  ازریم  جاح  ینّابر  ملاع  هک  تسا  ياهخـسن  اب  قفاوم  ِِهب » . . .  َتْجَرَع  َو  ترابع «  هک  نادب 
هک یلصأ  كردم  و  تسا ،  هدرک  لقن  هرس  سدق  سوواط  نب  دّیس  رئازلا  حابصم  يدهشملا و  نب  دمحم  خیش  رازم  میدق و  رازم  باتک  زا 

هخـسن رد  ًارهاظ  هک  هحوُِرب » . . .  َتْجَرَع  َو  هدـمآ « :  داعملا  داز  رد  یلو  تسا .  هرقیبأ  نب  یلع  نب  دـمحم  باـتک  دـناهتفرگ  نآ  زا  همه 
نادناعم نارظنهتوک و  زا  یخرب  ههبـش  ببـس  هتفای و  ترهـش  سپـس  دشاب ،  هدش  عقاو  یفیحـصت  هدرک  لقن  نآ  زا  یـسلجم  هک  یحابـصم 

رتاوت هب  نآ  هرابرد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  تایاور  و  تسا ،  نید  هکلب  بهذم  تاّیرورـض  زا  ینامـسج  جارعم  هکنآ  لاح  و  هتـشگ ، 
 : تسا هتفگ  نخس  نآ  زا  نآرق  هدیسر و 

هجوت

نیمه حیحـص  میدرک و  لقن  ام  هک  تسا  نامه  رب  لیلد  دهاش و  اعد  نیمه  دوخ  هک  مدـش  ماهلإ  مدومن  لّمأت  ترابع  نیا  رد  هک  یماگنه 
تهج دنشاب ،  هدرک  ار  راک  نیا  دانع  لها  زا  یضعب  دیاش  هداد و  يور  یهابتشا  داعملا  داز  ترابع  رد  هکنیا  و  میدش ،  روآدای ،  هک  تسا 
مامت تقد  اب  و  دناهدش ،  هدروآ  مه  رانک  رد  َکئامس » . . .  یلا  ِِهب  َتْجَرَع  َو  و «  قاُرْبلا »  َُهل  َترّخس  َو  هلمج «  ود  هکنیا  یهاوگ  تلالد و 
یسک رب  بلطم  نیا  و  درادن ،  قارب »  هب «  يزاین  حور  نتفر  الاب  نوچ  تسا ،  حیحص  میتفگ  ام  هچنآ  هک  دوشیم  رهاظ  تریصب  لها  يارب 

هللا یلص  نیلسرملادیس  ترضح  لیاضف  شرامش  ربانب  اجنیا  رد  دوش :  هتفگ  رگا  و  تسین .  هدیشوپ  دشاب  كاپ  قافن  كرش و  زا  شلد  هک 
ترابع هک  ضرف  رب  مییوگیم :  دشاب .  قارب  هلیـسو  هب  نامـسآ  هب  جورع  هک  تسین  نآ  واو  هب  فطع  ياضتقم  و  تسا ،  ملـسو  هلآو  هیلع 

تلیـضف هک  درادـن  تاـفانم  نآ  تاـبثإ  هک  تسا  یتلیـضف  دوخ  نیا  نوچ  درادـن ،  تلـالد  ینامـسج  جارعم  یفن  رب  دـشاب  هحورب »  اـعد « 
رب دراد  تلالد  هچنآ  اب  درادـن  تافانم  ترابع  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  و  دـشاب .  تباـث  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  زین  يرگید 
ود ره  رد  ندب  دروم  رد  حور »  هژاو «  ندرب  راکب  تهج  نآ  زا  هدوب  شفیرش  ندب  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  جارعم  هکنیا 

ییاهناج رب  مالـس  و  ِْکئاَنِِفب =  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاوْرألا  یَلَع  َو  هدمآ « :  ترایز  رد  هکنانچ  برع :  تغل  رد  تسا .  عقاو  یـسراف  یبرع و  تغل 
دنتفرگ و لزنم  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هاگشیپ  رد  نادیهش  ياهندب  هکنیا  تسا  رهاظ  هک  دناهدرک » . . .  لزنم  وت  هاگشیپ  رد  هک 
رس زا  تناج  رب  نیرفآ  نارازه  اناج  دیوگ :  يزاریش  يدعس  ارعُش  حلمأ  حصفا و  هک  تسا  نانچ  یسراف :  تغل  رد  اما  و  دندرک .  تموکس 
نب دّیـس  هک  تسا  نآ  دراد  تیحالـص  تبیغ  نامز  يارب  هک  ییاهاعد  هلمج  زا  مدع و  زا  نوریب  دروآ  دوجو  نیاک  ییادـخ  عناص  مدـق  ات 

نامز يارب  هک  دزومآیم  نم  هب  ییاعد  هک  مدید  ار  یسک  باوخ  رد  هتفگ :  يو  تسا ،  هدرک  دای  تاوعدلا  جهم  رد  هرـس  سدق  سوواط 
ِتوُـکلم یف  رَهْظأ  َو  ِهِراـیتخاب  َنیملاَـعلا  یَلَع  َلیئارْـسإ  َلآ  َو  َمیهاَربإ  َلَّضَف  ْنَـم  اَـی  تـسا « :  نـیا  اـعد  ظاـفلأ  و  دراد ،  تیحالـص  تـبیغ 

ِناوْعأ ْنِم  یْنلَعْجَا  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلِع  ِّلَص  ِهِرارْسأ  بئارغ  ِهْتیَبَلْهَا  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمُحم  ََعدوا  َو  هرادتقا  ُهَّزِع  ِضرالا  َو  ِتاوَمَّسلا 
اهنامـسآ و توکلم  رد  و  هداد ،  يرترب  دوخ  راـیتخا  هب  ار  بوقعی  نادـناخ  میهاربا و  هک  یـسک  يا  ِهِراـْصنَا ؛ »  َو  َكِداـبِع  یلَع  َکـِتَّجُح 

شزیگناتفگش رارسأ  داب -  نانآ  همه  رب  دنوادخ  دورد  هک  وا -  تیب  لها  دمحم و  هب  و  هدومن ،  راکـشآ  ار  شیوخ  رادتقا  تزع و  نیمز 
 . هد رارق  تناگدنب  رب  تتجح  راصنا  ناروای و  زا  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  تسا ،  هدرپس  ار 
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رد تفگ :  میارب  دـناسرب -  شیاهوزرآ  هب  ار  وا  هلالج  لج  دـنوادخ  دوعـسم -  کلم  اـم  تسود  دـیوگ :  هرـس  سدـق  سوواـط  نب  دـیس 
ِراَدقَألا َو  ِرَدَقلا  َبِحاَص  اَی  تفگ « :  و  دنیبیمن ،  ار  شتروص  یلو  دیوگیم  نخس  وا  اب  يراوید  تشپ  زا  یـصخش  هک  تسا  هدید  باوخ 

اههزادنا و نامرف و  ِبحاص  يا  َةَرَیِخلا ؛ »  َِکلَذ  یف  اََنل  ْلَعْجا  َو  َکِْقلَخ  یف  مئاقلا  ِۀَّجُحلا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِْدبَع  َجَرَف  لَّجَع  ّماَهَملا  َو  ِمَمِهلا  َو 
ناسرب و رتدوز  ار  تناگدیرفآ  رد  هتـساخاپب  تجح  تَّیلو و  هدـنب و  جَرَف  وا ،  دزن  تامهم  همه  تسا و  وا  يوس  هب  اهدـصق  مامت  هکنآ  يا 
هک یثیدـح  نمـض  هدـش  دای  باتک  رد  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  ییاـعد  هدـش :  تیاور  ياـهاعد  زا  و  هد .  رارق  ار  ریخ  اـم  يارب  نآ  رد 
رب دومرف :  دننک « ؟  راکچ  وت  نایعیش  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هدروآ :  نینچ  هدیدرگ  رکذ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ 

َّمُهَّللا ییوگیم « :  دومرف :  مینکب ؟  یئاعد  هچ  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  يوار  هک  اجنآ  ات  ندیـشک » . . .  جَرَف  راظتنا  ندرک و  اعد  داب  امش 
یقوأ َال  َو  َْتیَطْعأ  ام  اَّلإ  ُذُخآ  َال  َّمُهَّللا  َكِْرمأ  َةَالُو  ِینَْتفَّرَع  َو  َکَِّیبَن  ِینَْتفَّرَع  َو  َکَتَکئاَلَم  ِینَْتفَّرَع  َو  ََکلوُسَر  ِینَْتفَّرَع  َو  َکَسْفَن  ِینَْتفَّرَع  َْتنأ 

وت ایادـخ  راب  هَتَعاَط ؛ »  َتْضَرَتفا  ْنَم  ِۀَـیَالِِول  ِینِدـْها  َّمُهَّللا  ِینتیَدَـه  ذإ  َدـَْعب  ِیْبلَق  ْغُِزت  َال  َو  َکئاَیلوأ  ِلِزاَنَم  ْنَع  ینبّیَُغت  َّمُهَّللا ال  َتیَقَو  ام  ّالإ 
يدیناسانش نم  هب  ار  تربمغیپ  يدیناسانش و  نم  هب  ار  تناگتشرف  يدومرف و  یفرعم  نم  هب  ار  تاهداتسرف  يدیناسانـش و  نم  هب  ار  تدوخ 

ایادخ راب  ياهداد ،  زیهرپ  وت  هچنآ  زا  زج  مزیهرپن  و  ییامرف ،  وت  هچنآ  زج  مریذپیمن  نم  ایادخ  راب  يدیناسانش ،  نم  هب  ار  ترمأ  نایلاو  و 
رب ار  شتعاطا  هک  یسک  تیالو  هب  ادنوادخ  نادرگم ،  فرحنم  ياهدرک  متیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  ملد  رادم و  رود  ارم  تناتـسود  لزانم  زا 

يرون ثدـحم  ققحم  هک  تسا  نآ  دوش  تبظاوم  اـهنآ  رب  تسا  هتـسیاش  هک  ییاـهاعد  هلمج  زا  و  ياـمرف .  متیادـه  ياهتخاـس  بجاو  نم 
یلَع ِّلَص  َّمُهَّللَا  تسا « :  نیا  اعد  هدروآ ،  هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  لجا  دیس  رئازلا  حابـصم  زا  لقن  هب  رئازلا  ۀیحت  باتک  رد  هرـس  سدق 

َو ِهیلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکنْذإل ،  رِظَْتنُْملا  َو  َکِْقلَخ  یف  ِبئاْغلا  َو  َكِْرمَأـِب  مئاـْقلا  ِهثِراو  َو  ِهیـصَو  َو  ِنَسَْحلا  ّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َو  ِِهْتَیب  ِلـْهَا  َو  ٍدَّمَُحم 
ِِهب ْتِّبَث  َو  َبْعُْرلا  ُهَمامأ  مّدَق  َو  ِۀَنْحْملا  فئاَحَـص  ِهِروهُِظب  ِرهْظا  َو  ِۀَبیَْغلا  باجِح  ِهِسَأب  ْنَع  ْفِشْکا  َو  ُهَدْهَع  ِفوأ  َو  ُهَدـْعَو  ْزِْجنَا  َو  ُهَدـُْعب  ْبّرَق 

َو ال هَّدَه  الا  ًانکُر  مُْهنَم  َعَدَی  نَا ال  هَمْهلأ  َو  َنیعَمْجَا  َِکنید  ءادْعَا  یلَع  ُهْطِّلَـس  َو  َنیموسُم  ِۀَکئالَْملا  ْنِم  ٍْدنُِجب  ُهدّیا  َو  َبْرَْحلا  ِِهب  ِْمقَا  َو  َْبلَْقلا 
َو ال هَسَکَن  ّاِلا  ًاَمَلَع  َو ال  ُهَکَتَه  ِالا  ًاْرتَس  َو ال  ُهَکَلْهَا  ّاِلا  َنوُعِْرف  َو ال  هَّدَـح  ّاِلا  َنوعِْرف  َو ال  هَّدَـح  ّاِلا  ًاقِـساَف  َو ال  َهدَر  الا  ًادـیَک  َو ال  ُهَّدَـق  ّاِلا  ًاماه 
َو ال ُهَرَسَک  ّاِلا  ًاْفیَس  َو ال  ُهَقَرَف  ّاِلا  ًاْدنُج  َو ال  ُهَقَرْحَا  ّاِلا  ًارَْبنِم  َو ال  ُهقَرَخ  ّاِلا  ًادَرْطَم  َو ال  ُهَفَصَق  ّاِلا  ًاحمُر  َو ال  ُهَسَبَک  ّاِلا  ًاناْطیَش  َو ال  هتبَک  ّاِلا  ًاناْطلُس 

ّاِلا ًالْهَس  َو ال  ُهَشَّتَف  ّاِلا  ًانُکْسَم  َو ال  َُهبَرَخَا  ًاَرْصَق  َو ال  ُهَمَدَر  ّاِلا  ًاباب  َو ال  ُهَمَدَه  ّاِلا  ًاَنْصِح  َو ال  ُهَدابَا  ّاِلا  ًاروُج  َو ال  ُهَقارَا  ّاِلا  ًاَمَد  َو ال  ُهَّضَر  ّاِلا  ًامنص 
و تسرف ،  دورد  وا  نادناخ  دمحم و  ترضح  رب  ایادخ  راب  نیمِحاْرلا ؛ »  مَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  ُهَجَرْخَا  ّاِلا  ًاَْزنَک  َو ال  ُهدِعَص  ّاِلا  ًالَبَج  َو ال  هَئَطْوا 

وت نامرف  ِرِظتنم  وت و  ناگدیرفآ  رد  بیاغ  وت و  رما  هب  هتساخاپب  هکنآ  يرکسع )  نسح (  ترـضح  ثراو  یـصو و  یلو و  رب  تسرف  دورد 
لمع قُّقحت و  هلحرم  هب  ياهداد  وا  هب  هک  ياهدعو  و  نادرگ ،  لَّدبم  رادـید  لاصو و  هب  ار  شیورد  تسرف و  دورد  وا  رب  ایادـخ  راب  تسا ، 
راموط شترـضح  روهظ  اب  و  نادرگ ،  راکـشآ  تبیغ  هدرپ  نتخاس  فرطرب  اب  ار  شیروالد  و  ناـشوپب ،  اـفو  هماـج  شدـهع  هب  و  ناـسرب ، 

 ) هب ار  ام  لد  و  هد ،  رارق  شنانمـشد )  لد  رد  ار (  تشحو  بعُر و  باـنج  نآ  شیپاـشیپ  و  ياـشگب ،  نارگمتـس  رب  ار  اهیتخـس  اـهجنر و 
شدـییأت رادـناشن  ناگتـشرف  زا  یهاپـس  اب  و  نک ،  اپرب  وا  روهظ )  هب (  ار  ییاهن )  گنج (  و  زاس ،  رادـیاپ  تباـث و  وا  تفرعم )  تیـالو و 

ار نآ  هکنیا  رگم  دراذگن  ياجرب  ياهیاپ  چیه  نانمشد  نآ  زا  ات  نک  ماهلا  وا  هب  و  نادرگب ،  طلسم  ار  وا  تنید  نانمـشد  مامت  رب  و  يامرف ، 
وا رب  هکنیا  رگم  یقـساف  چیه  و  دـنادرگزاب ،  ار  نآ  هکنیا  زج  یگنرین  چـیه  و  دروآرد ،  ياپ  زا  هکنیا  رگم  یـسیئر  چـیه  و  دزاس ،  ناریو 

چیه و  دردـب ،  ار  نآ  هکنیا  رگم  ناملاظ )  يارب  یتّزع  هدرپ (  چـیه  و  دزاس ،  دوبان  هکنیا  رگم  ياهنوگ  نوعرف  چـیه  و  دـنک ،  يراج  دـح 
ار نآ  هکنیا  رگم  یناطیـش  چیه  و  دیامن ،  راوخ  ار  نآ  هکنیا  رگم  یتسایر  تموکح و  چیه  و  دزاس ،  نوگنرـس  ار  نآ  هکنیا  رگم  یمچرپ 
 ، دزاس رثایب  ار  نآ  هکنیا  رگم  یمتس )  هلیسو (  چیه  و  دنکـش ،  مه  رد  ار  نآ  هکنیا  رگم  ياهزینرـس  چیه  و  دراذگب ،  راشف  رد  دودحم و 
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و دنکـشب ،  ار  نآ  هکنیا  رگم  يریـشمش  چیه  دزاس و  هدنکارپ  ار  نآ  هکنیا  رگم  یهاپـس  چیه  دنازوسب و  ار  نآ  هکنیا  رگم  يربنم  چـیه  و 
زا هکنیا  رگم  ار  یمتس  چیه  و  دزیرب ،  ناملاظ )  نارفاک و  زا  ار (  نآ  هکنیا  رگم  ینوخ  چیه  و  دزاس ،  لامدگل  ار  نآ  هکنیا  رگم  یتب  چیه 
نآ هکنیا  رگم  یخاک  چیه  و  دیامن ،  دودسم  ار  نآ  هکنیا  رگم  یبرد  چیه  و  دزاس ،  مدـهنم  ار  نآ  هکنیا  رگم  يژد  چـیه  و  درادرب ،  نایم 

و دروآ ،  نامرف  تحت  هکنیا  رگم  ار  يراومه  نیمز  چیه  و  دیامن ،  شیتفت  هکنیا  رگم  ار  ینکـسم  لزنم و  چیه  و  دنک ،  ناریو  بارخ و  ار 
نیرتنابرهم يا  تتمحر  هب  دزاس ،  نوریب  دـنک و  جارختـسا  ار  نآ  هکنیا  رگم  یجنگ  چـیه  و  دور ،  ـالاب  نآ  زا  هکنیا  رگم  ار  یهوک  چـیه 

و دشابیم ،  ناماما  نیرخآ  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  رب  لمتـشم  هک  هدش  تیاور  تجاح  ندـش  اور  يارب  هک  یمهم  ياهاعد  زا  و  نانابرهم . 
نب لضف  یـسربط  خیـش  حاجنلا  زونک  باتک  زا  لقن  هب  يوأملا  ۀـنج  باتک  رد  تسا :  يراـتفرگ  عون  ره  عفد  يارب  ترـضح  نآ  هب  لـسوت 

دمحم نسحلاوبا  هب  نانملا -  کلملا  هَّللا  مالس  هیلع  نامزلا -  بحاص  ترـضح  هک  تسا  یئاعد  دیوگ :  هک  هدمآ  ریـسفت  بحاص  نسحلا 
زا هدرک و  رارف  شیرق  رباقم  هب  نسحلاوبا  هک  دوب  نینچ  و  شیرق ،  رباقم  رد  دادغب  رهـش  رد  هدومرف ،  میلعت  هللا  همحر  ثیّللایبأ  دـمحا  نب 

ترضح نآ  دیوگ :  روبزم  نسحلاوبا  تفای .  تاجن  ندش  هتـشک  زا  اعد  نیا  تکرب  هب  سپ  دوب ،  هدش  هدنهانپ  اجنآ  هب  ندش  هتـشک  سرت 
ِتَِعنُم َو  ُضْرَاـْلا  ِتَقاـض  َو  ُءاـطِْغلا  ِفَشَْکنا  َو  ءاـجَْرلا  َعَطَْقنا  َو  ءاـفَْخلا  َحَِرب  َو  ءـالَْبلا  َمُظَع  َّمُهَّللَا  میوگب :  هک  تخوـمآ  نم  هب  مالـسلا  هیلع 

اْنیلَع َتْضَرَف  َنیذَّلا  ْرمْألا  یلُوا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا  ِءاخَْرلا  َو  ِةدِّْشلا  یف  ُلَّوَعُْملا  َْکیلَع  َو  یکَتْشُْملا  ِّبَر  ای  َْکَیِلا  َو  ُءامَّْسلا 
َو يایفاک  امُکَّنِاَف  ینایفِْکا  ُّیلَع  اـی  ُدَّمَُحم  اـی  ُبَْرقَا  َوُه  ْوا  ِرَـصَْبلا  ِحْـمَلَک  ًـالِجاع  ًاـجَرَف  مهِّقَِحب  اـّنَع  ْجّرَفَف  ْمُهَتلِْزنَم  َِکلذـِب  اـنَْتفَّرَعَف  ْمُهَتَعاـط 
و دـش ،  گرزب  الب  هنتف و  اهلإ  راب  ینکِرْدَا ؛ ینکِرْدَا  ینکِرْدَا  ْثوَْغلَا  ْثوَْغلَا  ْثوَْغلَا  ِنامَّزلا  َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  يارِـصان  امُکَّناَف  ینارُْـصنا 
دش و گنت  یخارف ] همه   ] اب نیمز  تفر و  الاب  اههدرپ  تشگ و  عطق  دیما  دـیدرگ و  تخـس  هراچ )  هار  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  ندوب (  یفخم 
رب سپ  ایادـخ  راب  وت ،  رب  دامتعا  هیکت و  یناسآ  یتخـس و  رد  تسا و  وت  هاگرد  هب  هوکـش  راگدرورپ  يا  تشادزاب و  ار  شتمحر  نامـسآ 
ام هب  ار  ناـشتلزنم  هلیـسو  نیدـب  ياهتخاـس و  بجاو  اـم  رب  ار  ناـشیا  زا  يرادربناـمرف  هک  يرمـألا  ولوا  تسرف  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و 
 ، نآ زا  رتکیدزن  ای  ندز  مهرب  مشچ  کی  نوچمه  يدوز  هب  عیرس و  هد  یـشیاشگ  ام  رب  هک  دنگوس  نانآ  قح  هب  ار  وت  سپ  ياهدناسانش ، 

يالوم يا  دیـشابیم  نم  روای  امـش  یتسرد  هب  هک  دییامن  يرای  ارم  دیتسه و  یفاک  ارم  امـش  هتبلا  هک  دینک  تیافک  ارم  یلع  يا  دـمحم  يا 
 . بایرد ارم  بایرد  ارم  بایرد  ارم  سر  دایرف  هب  سر  دایرف  هب  سر  دایرف  هب  نامز  بحاص  يا  نم 

متشه شخب 

مالسلا هیلعترضح  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیلاکت 

بانج نآ  ياهیگژیو  بادآ و  تافص و  تخانش  لیصحت  لّوا : 

مئالع تخانش 

یماما ترـضح  نآ  نوچ  لقع :  لیلد  اّما  دـشابیم .  مزال  لقن  لقع و  لیلد  هب  نیا  و  مالـسلا ،  هیلع  وا  روهظ  هیمتح  مئـالع  تخانـش  زین  و 
هک يرگید  صخـش  اب  ات  تخانـش ،  ار  شتافـص  دیاب  تسا  بجاو  شتعاطإ  هک  سک  ره  و  دشابیم ،  بجاو  ضرف و  شتعاطإ  هک  تسا 

بجاو مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  نامیالوم  تافص  نتسناد  تخانـش و  نیاربانب  دوشن ،  هابتـشا  ددرگ  یعّدم  متـس  غورد و  هب  ار  وا  ماقم 
هب ددرگ ،  صیخـشت  ادـج و  شدوخ  ریغ  زا  هک  ار  هچنآ  دوش  هتخانـش  ترـضح  نآ  صاخ  تافـص  تسا  مزال  هک  تسناد  دـیاب  و  تسا . 

راتفگ نیب  رد  لیلد  نیا  يارب  يرتشیب  نایب  حیضوت و  و  تسین ،  هدیشوپ  نیا  و  دراذگب ،  قرف  وگغورد  وگتـسار و  یعَّدُم  نیب  هک  ياهنوگ 
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هک هدروآ  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  قودص  خیـش  لقن :  لیلد  اّما  و  دمآ .  دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا 
 : اهنآ زا  یکی  تسا . . .  هدـیزرو  رفک  هدومرف  لزان  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هچنآ  ماـمت  هب  دـنک  کـش  زیچ  راـهچ  رد  سک  ره  دومرف : 
زا دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  هچنآ  تسا  نآ  دـّیؤم  زین  و  دـشابیم .  وا  تافـص  صخـش و  تهج  زا  نامز ؛ ره  رد  ماما  نتخانش 

ایادخ راب  دومرف :  هفوک  دجسم  ربنم  رب  ياهبطخ  رد  هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیب زا  تتجح  ات  دزومایب ،  نانآ  هب  ار  وت  ملِع  دنک ؛ تیادـه  وت  نید  هب  ار  اهنآ  هک  دـیاب  تناگدـیرفآ  رب  یتّجح  ار  وت  نیمز  هک  یتسرد  هب 

هک تـسا  راکــشآ  اــی  تـجح ] نآ   ] و دــنوشن ،  هارمگ  يدوـمرف -  ناشتیادــه  تـجح  نآ  هـب  هـکنآ  زا  سپ  تئاــیلوأ -  ناوریپ  دورن و 
رد  ] وا صخش  رگا  دربیم ،  رس  هب  مالسا ] یناهج  تموکح  لیکـشت  مایق و  ماگنه   ] راظتنا رد  هک  تسا  هدش  ناهنپ  ای  دوشن ،  يرادربنامرف 

بیاـغ ناـنآ  زا  وا  مـلع  130 ؛ )  دوش (  بیاغ  اـهنآ ] رظن   ] زا دنـشاب  هدـش  تیادـه  مدرم  هک  یلاـح  رد  ناـفلاخم ] اـب  ناـنآ  هکراـتم  لاـح 
عمج بادآ  میوـگیم :   ( . 131 دـندنبیم (  راک  هب  ار  وا  بادآ  اـهنآ  سپ  دـنامیم ،  ياـجرب  نینمؤم  ياـهلد  رد  وا  بادآ  و  ددرگیمن ، 

تداع و توبث  هک  تسا  نآ  ترابع  ینعم  ای  نیاربانب  دـشابیم ،  تداع  نأش و  هدـمآ -  سوماـق  باـتک  رد  هکناـنچ  نآ -  و  تسا ،  بأد 
لیلعت يارب  مال  رگا  دننک -  لمع  تسا  بانج  نآ  دنیاشوخ  هچنآ  هب  هک  ددرگیم  ببـس  نانآ  ياهلد  رد  ترـضح  نآ  هدیدنـسپ  فاصوا 

بادآ و دننام  هک  دنهدیم  ماجنا  یلامعأ  اهنآ  و  هدیدرگ ،  تبث  نینمؤم  ياهلد  رد  ترـضح  نآ  بادآ  هک  تسا  ینعم  نیدب  ای  و  دشاب - 
تبیغ نامز  رد  نینمؤم  هدمآ و  تایاور  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دوب -  دهاوخ  ءاب  ینعم  هب  مال  تروص  نیا  رد  هک  تسا -  وا  فیرـش  لامعأ 

 ، دندرگ فصّتم  راوگرزب  نآ  تافـص  هب  و  دنیآرد ،  بانج  نآ  بادآ  هب  ات  دـنهدیم  ماجنا  ار  کین  ياهراک  هجرف  هَّللا  لجع  رـصع  ماما 
بادآ و توبث  هکنیا  دـنکیم  تباث  ار  بلطم  دـشاب  ینعم  ود  نیا  زا  مادـک  ره  و  تسا .  هجیتن  تیاغ و  يارب  ینعم -  نیارباـنب  مـال -  سپ 

مهیلع ناماما  ربمغیپ و  مامتهإ  تّدـش  میتفگ  هچنآ  رب  دـهاش  زین  و  تسا .  نامیا  مزاول  نینمؤم و  تافـص  زا  لد ؛ رد  ترـضح  نآ  قـالخا 
هب دسر  هچ  ات  دیامنیم  زیامتم  رگید  ناماما  زا  یتح  ار  وا  هک  تسا  ترضح  نآ  صاخ  ياهیگژیو  تافـص و  نایب  هب  نامز  ره  رد  مالـسلا 

همه رب  بانج  نآ  ياهیگژیو  تافـص و  تخانـش  هک  تسا  رطاخ  نیدـب  طقف  نیا  و  تسین ،  هدیـشوپ  رگـشهوژپ  رب  هکناـنچ  رگید ،  مدرم 
و دـشابیم ،  باـنج  نآ  بصنم  نیغورد  ياـعدا  رب  ناـبلطتسایر  ِناوارف  ياـههزیگنا  نآ  تسا و  رهاـظ  نآ  تهج  و  تـسا ،  مزـال  مدرم 

بادآ صاـخ و  تافـص  اـب  ار  شناـمز  ماـما  هک  تسا  بـجاو  ینمؤـم  ره  رب  نیارباـنب  تـسا ،  نآ  نتفاـی  قـقحت  يزیچ  رب  لـیلد  نیرتـیوق 
رد ام  و  دباین .  هار  يدیدرت  شلد  رد  و  دتفین ،  ههبش  هب  تسین  عینم  ماقم  نآ  قیال  هک  يدحلم  صخـش  ياعدا  اب  ات  دسانـشب  شـصوصخم 

و ینک ،  ّتقد  کی  هب  کی  باتک  ياهـشخب  رد  هک  داب  وت  رب  میاهدروآ ،  هراب  نیا  رد  تسا  هدنـسب  نادـنمدرخ  يارب  هک  هچنآ  باـتک  نیا 
 . دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دنوادخ 

هجوت

نآ صخـش  تخانـش  بوجو  ناـیب  روظنم  اـجنآ  رد  و  میداد ،  رارق  ترـضح  نآ  تخانـش  بوجو  دروم  رد  یـشخب  باـتک  نیا  زاـغآ  رد 
اجنیا رد  و  ددرگیمن ،  مامت  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  اـب  زج  لاـمعا  هکنیا  و  میـسانشب ،  ار  شفیرـش  بسن  ماـن و  دـیاب  هک  دوب  ترـضح 

تخانـش بوجو  رب  و  شابم .  لفاغ  هتکن  نیا  زا  سپ  دـشابیم ،  هلمجلا  یف  باـنج  نآ  بادآ  تافـص و  تخانـش  بوجو  تاـبثا  دوصقم 
رد  - 1 هلمج :  زا  دـنکیم ،  تلالد  يرایـسب  رابخا  تایاور و  تشذـگ -  هچنآ  رب  هفاضا  هجو  ود  ره  هب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ناـمیالوم - 

ار وا  رگا  هک  سانشب  ار  تدوخ  ماما  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  هرارز  زا  یحیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا 
هدروآ راسی  نب  لیضف  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و   - 2  ( . 132 دبای (  ریخأت  ای  دتفیب  شیپ  رما  نیا  هک  دـناسرن  نایز  وت  رب  یتخانش 

؛ )  133 ْمِهِماَمِإب ( »  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی  یلاعت « :  كرابت و  يادـخ  هدومرف  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  تفگ :  هک 
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رتشیپ یتخانـش  ار  تماما  رگا  هک  سانـشب  ار  دوخ  ماما  لیـضف  يا  دومرف :  مدیـسرپ ،  میناوخیم .  ارف  ناـشماما  هب  ار  یمدرم  ره  هک  يزور 
دنک مایق  رما  نیا  بحاص  هکنآ  زا  شیپ  سپس  دسانـشب  ار  دوخ  ماما  سک  ره  و  دناسرن ،  نایز  وت  رب  نآ ،  نداتفا  ریخأت  هب  ای  رما  نیا  ندش 

يوار دشاب .  هتـسشن  شمچرپ  ریز  هک  تسا  یـسک  هلزنم  هب  هکلب  هن  دـشاب ،  هتـسشن  ترـضح  نآ  شترا  رد  هک  تسا  نآ  هلزنم  هب  دریمب ، 
دشاب هدیسر  تداهش  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یسک  هلزنم  هب  دنتفگ :  ترضح  نآ  باحصا  زا  یضعب  دیوگ : 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  مدینش  تفگ :  هک  هدروآ  راسی  نب  لیضف  زا  یحیحـص  دنـس  هب  باتک  نآ  رد  زین  و   - 3  ( . 134 ) 
وا دریمب  شماما  نتخانـش  لاح  رد  هکنآ  ره  و  تسا ،  ّتیلهاج  ندرم  شندرم  دـشاب ،  هتـشادن  یماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  دومرف : 

ار شماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  و  دتفا ،  ریخأت  هب  ای  دوش  رتشیپ  مالـسلا )  مهیلع  دمحم  لآ  تلود  رمأ = (  نیا  هک  دـناسرن  نایز  ار 
نب رمع  زا  یحیحـص  ربخ  رد  باتک  ناـمه  رد  و   - 4  ( . 135 دـشاب (  ترـضح  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  نانچ  هتخانش 

ار وت  یتخاشن  ار  تمالع  رگا  هک  سانشب  ار  هناشن  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  مدینش  تفگ « :  هک  هدمآ  نابأ 
؛ »  ْمِهِماَمِإب ٍسانُأ  َّلُکا  اوُعْدـَن  َمْوَی  دـیامرفیم « :  لـج  زع و  يادـخ  هک  یتسرد  هب  دـتفا ،  ریخأـت  اـی  دوش  رتولج  رمأ  نیا  هکنآ  دـنزن  ررض 
ماما همیخ  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  نوچمه  دسانـشب  ار  شدوخ  ماـما  هکنآ  ره  سپ  میناوخیم  ارف  ناـشماما  هب  ار  یمدرم  ره  هک  يزور 
نخس ناگرزب  نانخس  و  تسا ،  هعماج  هملک  ماما  نتخانش  دروم  رد  سانشب »  ار  هناشن  دومرف « :  هکنیا  میوگیم :   ( . 136 دشاب ( »  رظَْتنُم 
سک ره  هک  ياهنوگ  هب  دوش  هداد  زایتما  شدوخ  ریغ  زا  نآ  بحاـص  هک  تسا  يزیچ  هناـشن  زا  روظنم  هکنیا :  حیـضوت  دـشابیم ،  گرزب 

ماگنه ياهیگژیو  هب  ای  وا  قالخا  ملع و  هب  ای  وا  ندب  هب  ای  ددرگیمرب و  وا  بسن  هب  ای  ماما  هناشن  و  دتفین ،  هابتـشا  هب  تخانـش  ار  شاهناشن 
رب هزجعم  ندـش  رهاظ  مالـسلا  هیلع  ماما  مئالع  و  دراد .  طابترا  دـناهداد  ربخ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ِناماما  هک  یمتح  ياههناشن  شروهظ 

ِنیغورد نایعّدـم  هک  دـنچ  ره  دـنکیمن  هابتـشا  ار  شماما  تسناد  ار  ماما  هناشن  هاگره  تخانـش ،  هار  هدـنیوپ  صخـش  و  تسا ،  وا  تسد 
هنوـگچیه زور  نوـچمه  و «  تسا »  رتنشور  باـتفآ  زا  اـم  رمأ  هک  یتـسرد  هـب  دـناهدومرف « :  يور  نـیمه  زا  و  دنـشاب .  داـیز  وا  ِبـصنم 

نوچ تشگ  حـضاو  ترـضح  نآ  لـیالد  قـالخا و  اـههناشن و  تافـص و  تخانـش  بوـجو  هَّللا  دـمحب  سپ  تسین . »  نآ  رد  یگدیـشوپ 
هک یتخانـش  زا  دوصقم  دـیدرت  نودـب  مییوگیم :  یتسناد  ار  نیا  هک  نونکا  دوشیم .  لصاح  هلیـسو  نیا  هب  بانج  نآ  هب  تبـسن  تفرعم 
نآ نتخانش  دوصقم  دناهدومرف ،  رما  نامنامز  ماما  هب  تبـسن  ار  نآ  لیـصحت  داب -  ناشیا  رب  دنوادخ  ياهمالـس  اهدورد و  هک  ام -  ِناماما 

نتخاس هارمگ  زا  نامتاجن  هیام  و  ددرگ ،  نیدحلم  ياهههبش  زا  نامندنام  ملاس  ببـس  هک  ياهنوگ  هب  تسه ،  هکنانچ  نآ  تسا  ترـضح 
 . بسن مان و  هب  مالسلا  هیلع  ماما  صخش  نتخانش  یکی :  ددرگیمن :  لصاح  رمأ  ود  هب  زج  ینتخانش  نینچ  و  دوش ،  هدننک  هارمگ  نایرتفم 

حضاو لّوا  تخانش  ندوب  بجاو  دشابیم .  تابجاو  ّمها  زا  تخانش  ود  نیا  ندروآ  تسد  هب  و  وا .  ياهیگژیو  تافـص و  تخانـش  مود : 
دوخ دنـس  هب  ینامعن  میهاربا  نب  دمحم  ّلجا  خیـش  هک  یتیاور  دراد  تلالد  نآ  رب  تشذـگ  باتک  لّوا  شخب  رد  هچنآ  رب  هفاضا  و  تسا ، 

زا درادیم و  تسود  ار  امـش  يدرم  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  هب  تفگ :  هـک  هدروآ  روـفعییبا  نـب  هَّللادـبع  زا 
تسه و امش  نیب  تماما ]  ] رما نیا  هک  تسا  دقتعم  و  درامشیم ،  مارح  ار  ناتمارح  لالح و  ار  امـش  لالح  و  دیوجیم ،  يرازیب  ناتنمـشد 
زا نت  کی  رب  هاگره  و  رادـمامز ،  ناماما  دـنیاهنآ  و  دـناهدرک ،  فـالتخا  دوخ  نیب  رد  اـهنآ  دـیوگ :  هکنیا  زج  هتفرن ،  نوریب  امـش  ریغ  هب 

رگا دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ،  نیمه  تفگ :  میهاوخ  زین  ام  رما ] بحاص  نآ   ] تسا نیا  دنیوگب :  دـندرگ و  قفتم  ناشدوخ 
قداص ماما  زا   ( 138 نارهم (  نب  ۀعامـس  زا  يرگید  قـیرط  هب  و   ( . 137 تسا (  هدرم  ّتیلهاـج  گرم  هب  دریمب  رواـب  نیمه  رب  درم ] نیا  ]
ثیدح نیا  رد  سپ  هدمآ ،  تیاور  نخس  نیا  دننام  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   ( 139 نَیعأ (  نب  نارمُح  زا  يرگید  قیرط  و  مالسلا ؛ هیلع 

نایب رادقم  نیمه  و  تسا ،  هدرکن  هدنسب  نیا  زا  رتمک  هب  و  هدرمـش ،  بجاو  بسن  مان و  هب  ار  ماما  صخـش  نتخانـش  هنوگچ  هک  نک  ّتقد 
رادـید هب  هکنیا  رطاخ  هب  ام  نوچ  مالـسلا :  هیلع  ماـما  ياـهیگژیو  تافـص و  تخانـش  ندوب  بجاو  اـّما  و  تسا .  یفاـک  ناگدـنیوج  يارب 

اعدا نامز  نیا  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  میاهدنام ،  مورحم  تروص  هب  ترـضح  نآ  نتخانـش  زا  میاهدشن  فَّرـشم  نامنامز  ماما  نامیالوم و 
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و وا ،  تسد  هب  هزجعم  ندـش  راکـشآ  یکی  تسناد :  ناوتیمن  رمأ  ود  هب  زج  ار  شغورد  تسار و  متـسه .  ناـمزلا  بحاـص  نم  هک  دـنک 
ار اههناشن  نآ  نمؤم  درف  هاگره  سپ  دناهدرک ،  نایب  میتسه  شراظتنا  رد  هک  یمئاق  ماما  يارب  راهطا  همئا  هک  ییاههناشن  ندش  رهاظ  رگید 

قرف وگغورد  وگتـسار و  نیب  و  داد ،  دهاوخن  شوگ  ییادص  ره  هب  دیدرگ  هاگآ  تسه  ترـضح  نآ  يارب  هک  یمراکم  نآ  زا  تخانش و 
 - دوب بانج  نآ  هتـسجرب  باحـصا  زا  هک  نابأ -  نب  ورْمَع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ناـمیالوم  يور  نیمه  زا  تشاذـگ .  دـهاوخ 

دهاوخن یلیامت  ناراکبیرف  هب  و  دش ،  دهاوخن  هارمگ  ندش  تیاده  زا  سپ  رگید  تخانش  ار  هناشن  رگا  نوچ  سانشب . . .  ار  هناشن  دومرف : 
وا هک  نوچ  تسا  ماما  هناشن  زا  دارم  هتفگ :  نینچ  قوف  ثیدـح  ینعم  رد  یفاک  ناگدـننک  حرـش  زا  یکی  هک  تسا  روآتفگـش  و  تفای . 

هیجوت نیا  هب  ار  وا  يزیچ  هچ  هک  متـسنادیم  شاک  يا  دوشیم .  هتخانـش  یعرـش  نیناوق  داـعم و  أدـبم و  لاوحا  نآ  هب  هک  تسا  یتمـالع 
نیرتزیگناتفگش نیرتگرزب و  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نایرج  نوچ  و  هتـشادزاب !! تسا  نآ  رد  تقیقح  هچنآ  زا  ار  ظفل  و  هدناشک ، 

تایاور زا  يرایسب  رد  شنانیشناج  مرکا و  ربمغیپ  هک  ياهنوگ  هب  دشابیم ،  اهماقم  نیرتعینم  نیرتالاو و  زا  شترضح  ماقم  و  تسا ،  روما 
شروهظ ياههناشن  وا و  ياهیگژیو  تسیابیم  تسا ،  ام  زا  تما  نیا  يدهم  ِۀَّمُألا ؛ »  ِهِذه  ُّيِدْهَم  اّنِم  دناهدومرف « :  و  هدومن ،  راختفا  وا  هب 

 ، دنامن هدیشوپ  نانیشنارحص  نانیشنرهش و  نانز و  نادرم و  زا  سک  چیه  رب  هک  يروط  هب  دشاب ،  اههناشن  نیرتنـشور  تافـص و  نیرتهب  زا 
نیغورد نیتسار و  ياهاعّدا  نیب  بیترت  نیدـب  و  دـشاب ،  اهنآ  قراخ  اهتداع و  لومعم و  فالخرب  تافـص  اههناشن و  نآ  هک  تسیاـبیم  و 

تسا نشور  لقن  لقع و  مکح  هب  بلطم  نیا  و  دشاب ،  هدش  نایب  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناماما  نانخـس  رد  اههناشن  نآ  و  دنک ،  داجیا  قرف 
مهیلع ناماما  زا  هک  تسا  یتایاور  میدـش ،  لـئاق  هچنآ  حیـضوت  میدرک و  اـعدا  هچنآ  رب  دـهاش  تسین .  هدیـشوپ  لـضف  درخ و  لـها  رب  و 

و روهظ ،  نامز  رد  شرون  یگدنـشخرد  زا  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ياهیگژیو  تافـص و  نایب  اـهتمالع و  نآ  رکذ  رد  مالـسلا 
نیا درادیم :  مالعا  دنکفایم و  هیاس  بانج  نآ  رس  رب  هک  يربأ  و  دوشیم ،  ماجنا  ینلع  هک  یکانسرت  هحیـص  و  نشور ،  یمومع  ياهادن 

اهدرد و ندش  فرطرب  و  ترـضح ،  نآ  ندناوخارف  هب  هام  دیـشروخ و  نداد  خساپ  و  دینک ،  يوریپ  وا  زا  تسا  ادـخ  هفیلخ  يدـهم  نامه 
يرایسب هک  اهنیا . . .  ریغ  و  راوگرزب ،  نآ  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ياصع  گنـس و  ندش  رهاظ  و  وا ،  تکرب  هب  نینمؤم  زا  اهیرامیب 

نیرتهب نآ  لها  مالسا و  هب  ناشتمدخ  تهج  زا  دنوادخ  هک  ام -  ياملع  و  میدش ،  روآدای  رتشیپ  باتک  نیمه  مراهچ  شخب  رد  ار  اهنآ  زا 
هّجوت مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  نامیالوم  میدش  روآدای  هچنآ  هب  و  دناهدروآ .  ناشیاهباتک  رد  ار  تایاور  نآ  دهد -  ناشـشاداپ 
یسک رب  ینعی  دینامب -  مارآ  مه  امش  دنمارآ  نیمز  اهنامسآ و  ات  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  ینامعن  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  یثیدح  رد  هداد 
مدرم زا  دـشابیم  لـج  زع و  يادـخ  زا  یتیآ  نآ  هک  دیـشاب  هاـگآ  تسین ،  یگدیـشوپ  امـش  رمأ  رد  هک  یتسرد  هب  نوچ  دـینکم -  جورخ 

رما نآ  هک  یتسار  دیسانشیم ؟  ار  حبص  ایآ  دنامیمن ،  یفخم  يدب  کین و  چیه  رب  تسا  رتنشور  دیشروخ  زا  نآ  هک  دینک  هجوت  تسین ، 
هلمج زا  و  تسا .  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  يرگید  رابخا  رد  و   ( . 140 تسین (  نآ  رد  یگدیشوپ  تسا  حبـص  نوچمه 

زا بهو  نب  ۀـیواعم  زا  ناهربلا  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  دراد  تلالد  تحارـص  اـب  تخانـش ،  ود  نیا  لیـصحت  بوجو  رب  هک  یتاـیاور 
هب رارقا  راگدرورپ و  تخانش  ناسنا  رب  اههضیرف  نیرتبجاو  نیرتهب و  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 

يدننام لثم و  هنوگ  چـیه  تسین و  وا  زج  یقح  دوبعم  چـیه  هکنیا  دسانـشب  ار  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تخانـش ،  زرم  و  تسا ،  وا  یگدـنب 
چیه دشاب ،  هتشاد  ياهدننک  لطاب  ریظن و  هیبش و  هکنآیب  تسا  فوصوم  نادقف ،  نودب  تسا  دوجوم  رادیاپ  میدق  وا  هک  دنادب  و  درادن ، 
هبترم نیرتمک  و  وا ،  يربمغیپ  هب  نداد  یهاوگ  تسا و  ادخ  هداتـسرف  تخانـش  نآ  زا  سپ  و  انیب .  ياونـش  تسا  وا  تسین و  وا  لثم  هب  زیچ 

نآ زا  دـعب  و  دـشابیم ،  لـج  زع و  يادـخ  زا  هدروآ  ییهن  اـی  رما  اـی  باـتک  زا  هچنآ  هکنیا  تسا و  وا  يربمغیپ  هب  رارقا  لوسر :  تخاـنش 
نآ ماما  تخانـش  هجرد  نیرتمک  و  ییامنیم .  ادـتقا  وا  هب  یتحار  یتخـس و  لاح  رد  شمان  تفـص و  ْتعَن و  اـب  هک  تسا  یماـما  نتخاـنش 

تعاطا و  تسا ،  ربمغیپ  ثراو  ماما  و  تسا ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياتمه  تّوبن -  هجرد  زج  هب  وا -  دوش ] هتـسناد   ] هک تسا 
وا و هب  لماک  هعجارم  و  روما ،  همه  رد  وا  هب  ندوب  میلست  و  تسا ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تعاطا  دنوادخ و  تعاطا  ماما 
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و تسا ،  بلاطیبا  نب  یلع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ماما  هک  دنادب  و  دشابیم ،  تخانـش  بتارم  زا  وا  هتفگ  شریذپ 
سپس رفعج  نب  یسوم  سپس  دمحم ،  نب  رفعج  سپس  یلع ،  نب  دمحم  سپس  نیسحلا ،  نب  یلع  سپس  نیسح ،  سپـس  نسح ،  وا  زا  دعب 
نسح نادنزرف  زا  تجح  نسح و  شرسپ  یلع  زا  دعب  و  شدنزرف -  دمحم -  نب  یلع  وا  زا  سپ  و  یلع ،  نب  دمحم  سپس  یـسوم  نب  یلع 

 . . . ) نک لمع  نآ  رب  سپ  مداد  رارق  ياهدعاق  لصا و  وت  يارب  دروم  نیا  رد  هیواعم  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دشابیم . 
 ( . 141

وا دای  هب  تبسن  بدا  تیاعر  مود : 

 ، رمألا بحاص  و  يدهم ،  مئاق و  و  تّجح ،  دننام ،  شکرابم  فیرش  باقلا  اب  رگم  دنکن  دای  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نمؤم ،  هکنیا  هب 
 : » تسا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مسا  هک  ترضح  نآ  یلصا  فیرـش  مان  هب  حیرـصت  كرت  و  اهنیا ،  ریغ  نامزلا و  بحاص  و 

یلـصا مان  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نامیالوم  ندرب  مان  مکح  رد  دـنک -  ناشتمحر  یلاعت  يادـخ  هک  ام -  ياـملع  و  م ح م د . » 
142 لئاسو (  باتک  رد  یلماع  ثّدحم  دننام  دناهدرمش  زیاج  ار  نآ  هّیقت -  لاح  رد  زج  یّلک -  روط  هب  اهنآ  زا  یضعب  دناهدرک .  فالتخا 

هدش تیاکح  امهّرس -  سدق  یسربط -  دیفم و  مدقا :  خیش  ود  زا  اهنآ  رهاظ  هکنانچ  دناهتـسناد ،  عونمم  ار  نآ  قلطم  روط  هب  یخرب  و  ( . 
لیعامسا رظن  نیا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  زا  هدیسر  ياهاعد  رد  رگم  دناهدرمش  مارح  ار  نآ  قلطم  روط  هب  یـضعب  و  تسا .  رظن  نیمه 

هورکم یلو  زیاج  ار  نآ  یخرب  و  تسا .  هدرک  ناـیب  نیدـحوملا  ۀـیافک  باـتک  رد  هک  تسا  هرـس  سدـق  یـسربط  یلیقع  يولع  دـمحا  نب 
رد هن  دناهداد  صاصتخا  عماجم  لفاحم و  رد  ندرب  مان  هب  ار  ندوب  مارح  ياهدـع  و  هرـس .  سدـق  يراصنا  ققحم  خیـش  دـننام  دناهتـسناد ، 

صاصتخا يرغص  تبیغ  نامز  هب  ار  تمرح  یضعب  و  امُهّرس . -  سدق  يرون -  ّققدم  دنمشناد  دامادریم و  قّقحم  دّیس  دننام :  رگید  دراوم 
لوق نیا  یسک  هک  دوشیم  رهاظ  نینچ   ( 143 راحب (  رد  یسلجم  لضاف  نخس  زا  یلو  مسانـشیمن  لوق  نیا  رب  ياهدنیوگ  نم  و  دناهداد ، 

هکنانچ يرغص ،  تبیغ  نامز  رد  هیقت  تّدش  تهج  هب  دنادرگزاب  لّوا  رظن  هب  ار  لوق  نیا  تسا  نکمم  و  تسا .  اناد  ادخ  تسا و  هتـشاد  ار 
 : دوشیم روصت  هنوگ  دنچ  رب  ترضح  نآ  دوهعم  فیرش  مان  ندرک  دای  هکنیا :  هراب  نیا  رد  نخـس  قیقحت  لاح  ره  هب  و  تسین .  هدیـشوپ 
نآ لـماش  عـنم  لـیالد  هکنیا  تهج  هب  و  لـصا ،  مکح  هب  تـسین ،  دـیدرت  نآ  ندوـب  زیاـج  رد  و  اـهباتک ،  رد  نآ  ندرک  داـی  لّوا :  هنوـگ 
نیا رب  داب -  نانآ  همه  رب  دنوادخ  ناوضر  هک  ناملماع -  ياملع  حلاص و  ناینیشیپ  هویش  هک  دید  میهاوخ  هکنآ  تهج  هب  زین  و  دوشیمن ، 

نودـب دـناهدرک ،  رکذ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مان  هک  هدوب  روطنیا  ام  نامز  اـت  ینیلک  خیـش  ناـمز  زا  تسا ،  هدوب 
لوسر مسا  وا  مسا  دوش :  هتفگ  هکنیا  دـننام  هیانک ،  هراشا و  اب  باـنج  نآ  ندرک  داـی  مود :  هنوگ  دـیامن .  ضارتعا  ناـنآ  رب  یـسک  هکنیا 
هفاـضا هب  تشذـگ ،  نیتـسخن  هنوـگ  رد  هک  ياّهلدا  ناـمه  هب  تسا  زیاـج  زین  نیا  و  دـشابیم .  ترـضح  نآ  هینک  شاهینک  و  تسا ،  ادـخ 

زا يدهم  هکنیا :  هب  هدومرف  حیرصت  اهنآ  رد  هک  هدیـسر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  هک  يددعتم  تایاور 
لاح ریغ  هب  لّوا  هنوگ  دروم و  نیا  رد  ندوب  زیاـج  هک  تسناد  دـیاب  و  دـشابیم .  نم  هینک  شاهینک  نم و  ماـن  وا  ماـن  تسا ،  نم  نادـنزرف 

تسین هدیشوپ  هکنانچ  دشابیم  زیاج  ره  ندش  مارح  هیام  هک  تسا  یضراع  نیوانع  هلمج  زا  سرت  تلاح  هک  اریز  دراد ،  صاصتخا  سرت 
رد ًارهاظ  دـشاب .  هتـشادن  ار  عماجم  لفاحم و  رد  ندرب  مان  ناونع  هک  يروط  هب  تاجانم ،  اعد و  رد  ترـضح  نآ  ندرک  دای  موس :  هنوگ  . 

دورو رب  هفاضا  دراد ،  نایرج  مسق  نیا  رد  دـید -  یهاوخ  متفه  هنوگ  رد  هک  زاوج -  لیالد  هکنیا  تهج  هب  تسا ،  زیاـج  زین  تروص  نیا 
تقد بوخ  دشاب ( ،  هدیسر  یحیحص  تیاور  رد  هکنیا  رگم  ددرگ ،  كرت  هک  تسا  نآ  طوحا  یلو  تابیقعت ،  اهاعد و  زا  یضعب  رد  نآ 

زین تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  قح  و  لد ،  رد  يّرـس و  روط  هب  اهنآ  ریغ  عماجم و  رد  ترـضح  نآ  ندرک  داـی  مراـهچ :  هنوگ  دـینک . ) 
رب هفاضا  دـننامیم ،  یقاب  ضراعم  نودـب  زاوج  لیالد  لصا و  سپ  تسا ،  فرـصنم  مسق  نیا  زا  عنم  لیالد  هکنیا  تهج  هب  دـشاب ،  زیاـج 

يدهم ترضح  فصو  ربخ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  نامیلا  نب  هفیذح  زا  يدنـس  اب  كردتـسم  رد  هک  یتیاور 
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نیا دـیؤم  زین  و   ( . 144 وا ( »  هب  رفاک  رگم  دربن  ار  شماـن  یـسک  شماـیق  زا  شیپ  اراکـشآ  روط  هب  هک  تسا  وا  و  دومرف « :  مالـسلا  هیلع 
و دنرب . »  ار  شمان  راکشآ  ینلع و  روطب  هک « :  هدرک  لقن  ار  نآ  داماد  ققحم  هک  یعامحا  دروم  رد  نآ  هب  تمرح  نتفای  صاصتخا  تسا 

نانآ اب  هّیقت  هک  نید  نانمـشد  سلاجم  لفاحم و  دننام :  سرت ،  عقاوم  رد  فیرـش  مسا  نیا  ندرک  دای  مجنپ :  هنوگ  دمآ .  دهاوخ  شنخس 
تلالد نآ  رب  هّیقت  لیالد  ماـمت  زین  و  تسین ،  مسق  نیا  تمرح  رد  نیرّخأـتم  نیمدـقتم و  زا  کـی  چـیه  زا  یفـالتخا  چـیه  و  تسا ،  بجاو 

سلاجم ریاس  رد  ترضح  نآ  مان  ندرک  دای  مشـش :  هنوگ  دوشیم .  مسق  نیا  لماش  یگمه  ندرب ،  مان  زا  عنم  ثیداحا  نینچمه  و  دراد ، 
هب ِلوق  نم  دزن  راتخم  و  دـشابیم .  وگتفگ  ثحب و  ياج  ارآ و  هکرعم  هک  تسا  هنوگ  نیا  و  تسین ،  اهنآ  رد  ياهّیقت  سرت و  هک  عماجم  و 

راتفگ رد  هکلب  يرون ،  ققحم  ملاع  یـسلجم و  هماّلع  داماد و  ققحم  یـسربط و  دیفم و  قودـص و  خیـش  يأر  اب  قفاوم  تسا ،  نآ  تمرح 
ربتعم و حیحـص ؛ رابخا  لیلد  هب  هدـش ،  تیاکح  لوق  نیا  ترهـش  رگید  یـضعب  نخـس  رد  و  هدـیدرگ ،  لـقن  نآ  رب  عاـمجا  داـماد  ققحم 

تفگ هک  هدروآ  تیاور  يرفعج  مشاهوبا  زا  یحیحص  دنس  هب  قودص  خیش   - 1 هلمج :  زا  رتاوت .  ّدح  رد  ینعم  ظاحل  زا  هکلب  ضیفتسم 
هنوگچ سپ  تسا ،  نسح  مرـسپ  نم  زا  دـعب  نیـشناج  دومرفیم « :  مالـسلا )  هیلع  يداـه  ماـما  يرکـسعلا (  نسحلاوبا  ترـضح  مدینـش  : 

امـش هک  اریز  دومرف :  ارچ ؟  دنادرگ ؛ وت  يادـف  ارم  دـنوادخ  متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  يوار  نیـشناج ؟  زا  سپ  نیـشناج  رد  دوب  دـیهاوخ 
دمحم لآ  زا  تّجح  دـییوگب  دومرف :  مینک ؟  داـی  ار  وا  هنوـگچ  سپ  متفگ :  تسین ،  اور  امـش  يارب  شماـن  ندرب  دـنیبیم و  ار  وا  صخش 

هدرک تیاور  لسرم  روط  هب  ار  ثیدح  نیا  یفاک  رد  زین  ینیلک  مالسالا  ۀقث   ( . 145 نیموصعملا ( »  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  یلص 
رما نیا  بحاص  دومرف « :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  قودـص  خیـش   - 2  ( . 146 تسا ( 

تیاور نینچ  ار  ربخ  نیا  یحیحص  دنس  هب  زین  ینیلک  خیـش  دشاب . »  رفاک  هکنیا  رگم  دنکن  دای  ار  وا  شمـسا  اب  سک  چیه  هک  تسا  يدرم 
زا يربتعم  دنس  هب  نیدلا  لامک  و   ( 148 یفاک (  رد   - 3  ( . 147 يرفاک ( »  رگم  دربن  مسا  شمان  هب  یـسک  ار  رما  نیا  بحاص  هدومن « : 
 - دوب هدـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هراـبرد  هک  مالـسلا -  هیلع  اـضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ « :  هک  هدـمآ  تلـصلا  نب  ناـّیر 

تلصلا نب  ناّیر  زا  كردتسم  رد  دنـسم  روط  هب  ار  ربخ  نیمه   ( . 149 ددرگن ( »  هدرب  مان  مسا  هب  دوشیمن و  هدـید  شمـسج  دومرفیم : 
شندب هک  تسا  نسح  مرسپ  دنزرف  يدهم  مئاق  دومرفیم :  مالسلا  امهیلع  یسوم  نب  یلع  اضر  ترضح  مدینش  تفگ « :  هک  هدرک  تیاور 

نآ رد   ] سپ دننک ] نالعا   ] دنک نالعا  ار  شمسا  دنیبب و  ار  وا  هکنیا  ات  دربن  مان  شمسا  هب  شتبیغ  نامز  رد  ار  وا  یسک  و  دوشیمن ،  هدید 
هدمآ ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنسم  روط  هب  كردتسم  رد   - 4 دربب . » . . .  ار  وا  مسا  دهاوخب  قیالخ  زا  سک  ره  ماگنه ]

هک یسک  رگم  دربن  ار  شمان  راکشآ  روط  هب  شمایق  زا  شیپ  هکنآ  تسا  وا  و  دومرف « :  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  فیـصوت  ربخ  رد 
 : » دومرف ناماما  هرامش  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  ناولع  نب  نیـسح  زا  زین  باتک  نامه  رد  و   - 5  ( . 150 دشاب ( »  رفاک  وا  هب 
ادخ هک  سک  ره  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  دنـشابیم :  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا  نت  هدزاود  نانآ 

هب و  مرـسپ -  نیا  نم و  دومرف :  یهد ،  اوتف  ارم  قـح  هب  اـت  منکیم  لاؤـس  وـت  زا  نم  اـنامه  موـش  تیادـف  تشاد :  هضرع  يوار  هتـساوخ . 
 - 6  ( . 151 دشابن ( »  اور  شمـسا  اب  شندرک  دای  دوشیم و  بیاغ  وا  صخـش  وا ،  نادنزرف  زا  نیمجنپ  و  درک -  هراشا  یـسوم  شدنزرف 

عیقوت  - 7  ( . 152 دربب ( » . . .  ارم  مسا  مدرم  زا  یلفحم  رد  هک  یسک  نوعلم  تسا  نوعلم  هک « :  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  فیرـش  عیقوت 
ار عیقوت  ود  نیا   ( . 153 داب ( »  وا  رب  ادخ  تنعل  دربب  ارم  مسا  مدرم  زا  یعمج  نایم  رد  سک  ره  هک « :  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  زا  يرگید 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  هک  تسا  یتیاور   - 8  ( . 154 هدرک (  تیاور  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیش 
يدهم زا  بلاطوبا  رـسپ  يا  تفگ :  درک و  لاؤس  يدهم  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  باطخ  نب  رمع  دومرف « :  هک  هدروآ 

ار وا  ماـن  هک  تفرگ  ناـمیپ  نم  زا  ملیلخ  نم و  بیبـح  هک  یتـسرد  هب   [ میوگیمن  ] هن ار  شمـسا  هدوـمرف :  تسیچ ؟  شمـسا  هک  هد  ربـخ 
 « تسا هدرپس  شلوسر  هب  ار  نآ  ملع  لج  زع و  يادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نآ  و  دزیگنارب ،  ار  وا  لج  زع و  يادخ  هکنیا  ات  منکن  وگزاب 
رب مهدیم  یهاوگ  و  هدمآ « :  نآ  رد  و  میدروآ ،  تیاور  ار  نآ  یحیحص  دنس  هب  باتک  مود  شخب  رد  هک  رـضِخ  ثیدح   - 9  ( . 155 ) 
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دنـس هب  قودص  خیـش   - 10 دزاـس . »  راکـشآ  ار  شرما  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دوـشیمن  هتفگ  شماـن  هینک و  هـک  نیـسح  نادـنزرف  زا  يدرم 
يارب شمان  ندرب  و  دوشیم ،  بیاغ  امش  زا  ماما ]  ] نیمتفه نادنزرف  زا  نیمجنپ  دومرف « :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص 
فصو رد  هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  یناث  رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحص  دنس  هب  قودص   - 11  ( . 156 تسین ( »  اور  امش 

هک  ( . 157 دشابیم ( »  مارح  اهنآ  رب  شمان  ندرب  دنامیم و  یفخم  شتدالو  مدرم  زا  هکنآ  تسوا  دومرف « :  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
 - 12 تشذـگ .  بانج  نآ  تبیغ  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ياهربخ  نمـض  نیع  فرح  رد  باتک ،  مراـهچ  شخب  رد  ثیدـح  نیا  ماـمت 
هیلع يداه  ماما  يرکسع  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترـضح  رب  شنید  ندرک  هضرع  ثیدح  رد  ینـسح  میظعلادبع  زا  قودص  هک  یتیاور 

و دومرف :  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  هاگنآ  مالسلا .  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  ترضح  ات  درمشرب  ار  ناماما  سپ  هدروآ . . . « :  مالـسلا 
تسا هنوگنیا  ارچ  و  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  وا ! زا  دعب  نیـشناج  اب  مدرم  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  دشابیم ] ماما   ] مدنزرف نسح  نم  زا  سپ 
نیمز سپ  دنک  جورخ  هک  یماگنه  ات  دـشابیمن  لالح  شمان  ندرک  دای  و  دوشیمن ،  هدـید  وا  صخـش  هک  اریز  دومرف :  نم ؟  يالوم  يا 

ترضح مرورس  زا  تفگ :  هک  هدروآ  يدزا  دایز  نب  دمحم  زا  یحیحـص  ربخ  زین   - 13  ( . 158 دزاس ( » . . .  لدع  طسق و  زا  هدـنکآ  ار 
يرهاظ و ياـهتمعن  و  159 ؛ )  ًۀَنِطَاب ( »  َو  ًةَرِهاَظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغبـسأ  َو  لج « :  زع و  يادـخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

ماما نطاب  تمعن  و  تسا ،  رهاظ  ماـما  رهاـظ :  تمعن  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدیـسرپ ،  درک .  ماـمت  امـش  رب  ار  شیوخ  ینطاـب 
وا صخـش  مدرم  ناگدید  زا  يرآ ،  دومرف :  دوش ؟  بیاغ  هک  تسه  یـسک  ناماما  رد  ایآ  متـشاد :  هضرع  بانج  نآ  هب  دـشابیم ،  بیاغ 

يارب ار  يراوشد  ره  دـنوادخ  تسا ،  ناماما ]  ] ام زا  نت  نیمهدزاود  وا  و  ددرگیمن ،  بیاغ  وا  دای  نینمؤم  ياهلد  زا  یلو  دوشیم ،  بیاغ 
وا يارب  ار  يرود  ره  و  دـنادرگیم ،  راکـشآ  شیارب  ار  نـیمز  ياـهجنگ  و  دزاـسیم ،  مار  شیارب  ار  یتخــس  ره  و  دـیامنیم ،  ناـسآ  وا 

دزاسیم كاله  ار  یغاط  ناطیش  ره  وا ] تسد  هب   ] وا ياهتسد  رب  و  دنادرگیم ،  دوبان  وا  هب  ار  رگزیتس  شکرـس  ره  و  دیامنیم ،  کیدزن 
راکشآ ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ات  دشابن  لالح  نانآ  رب  شندرب  مان  دنامیم و  هدیـشوپ  مدرم  رب  شتدالو  هکنآ  تسا  نازینک  نیرتهب  رـسپ  وا  ، 

زاّزخ دمحم  نب  یلع  لیلج  خیش   - 14  ( . 160 دشاب ( »  هدنکآ  ملظ  متس و  زا  هک  نانچمه  دیامن ،  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  دزاس 
هدروآ يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  مالـسلا  مهیلع  رـشع  ینثالا  ِۀّمئألا  یلع  صوصنلا  یف  رثألا  ۀیافک  باتک  رد  یمق  ای  يزار 

هللا یلص  دمحم  يا  تشاد :  هضرع  و  دش ،  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  ربیخ  زا  يدوهی  هدانج  نب  لدنج  تفگ « :  هک 
لوسر هاگنآ  دنادیمن ؟  دنوادخ  هچنآ  زا  و  تسین ،  دـنوادخ  دزن  هچنآ  زا  و  تسین ،  دـنوادخ  يارب  هچنآ  زا  هد  ربخ  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع 

سپ تسین  دنوادخ  دزن  هچنآ  اّما  و  تسین ،  یکیرـش  ار  دنوادخ  تسین :  دنوادخ  يارب  هچنآ  اّما  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
تسا و ادخ  رـسپ  ریزُع  هک  تسا  دوهی  هورگ  امـش  راتفگ  نآ  دنادیمن  دنوادخ  هچنآ  اّما  و  تسین ،  ناگدـنب  هب  تسبن  یملظ  دـنوادخ  دزن 

ادخ لوسر  وت  قح ،  هب  تسین و  هَّللا  زج  ییادـخ  چـیه  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ :  لدـنج  سپ  دـنادیمن .  يدـنزرف  دوخ  يارب  دـنوادخ 
تسد رب  لدنج  يا  دومرف :  نم  هب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  باوخ  رد  بشید  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  سپس  یتسه . 

هب ار  تمعن  نیا  دنوادخ  مدش و  ناملسم  نم  سپ  زیوایب ،  تسد  وا  زا  دعب  نانیـشناج  هب  وش و  ناملـسم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدرگ .  کـسمتم  ناـنآ  هب  اـت  هد  ربخ  تدوخ  زا  سپ  نانیـشناج  زا  ارم  نونکا  دومرف ،  يزور  نم 

هکنانچمه دناهدوب ،  نت  هدزاود  اهنآ  تشاد :  هضرع  دنشابیم ،  لیئارسا  ینب  يابقن  هرامـش  هب  نم  زا  سپ  نم  يایـصوا  لدنج  يا  دومرف : 
يا تشاد :  هضرع  دنـشابیم .  نت  هدزاود  نم  زا  دـعب  ناـماما  يرآ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماهتفاـی .  تاروـت  رد 
اهنآ زا  نت  هس  زج  وت  هتبلا  هک  رگید  نیـشناج  زا  سپ  ینیـشناج  یلو  هن  دومرف :  دوب ؟  دنهاوخ  نامز  کی  رد  اهنآ  یگمه  ایآ  ادخ  لوسر 

ثراو ایـصوا و  دّیـس  هک  یتـسرد  هب  يرآ  دومرف :  وگب ؟  میارب  ار  ناـشمان  ادـخ  لوسر  يا  سپ  تشاد :  هضرع  درک ،  یهاوـخن  كرد  ار 
زا سپ  اهنآ  هب  ار  نیسح  سپس  نسح  شدنزرف  سپـس  دید ،  یهاوخ  نم  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ناماما  ردپ  ناربمغیپ و 
وت رمع  دنوادخ  دوش  نیدباعلادیس  نیسحلا  نب  یلع  شدنزرف  تدالو  ماگنه  نوچ  سپ  دبیرفن ،  ار  وت  نالهاج  ینادان  وش و  کسمتم  نم 
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تاروت رد  نینچمه  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  لدنج  دوب .  دهاوخ  ریش  زا  ياهعرج  ایند  زا  تیرادروخرب  نیرخآ  و  دروآ ،  دهاوخ  رـس  هب  ار 
یلص ادخ  لوسر  تسیچ ؟  ناشمان  تسه و  یصو  دنچ  نیسح  زا  دعب  متخانشن ،  ار  ناشیاهمان  یلو  ًاریبُش . »  ًاربَش و  وطقب  ایلا  ایلا  متفای « : 

تشگ يرپس  نیسح  تدم  نوچ  هک  تسا ،  اهنآ  زا  يدهم  دنشابیم و  مالسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  نت  هن  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
وا زا  دعب  ار  تماما  رمأ  دش  يرپس  یلع  تدم  نوچ  و  تسا ،  نیدباعلا  نیز  شبقل  دریگیم  هدهع  هب  ار  تماما  رمأ  یلع  شرـسپ  وا  زا  دعب 

هدـناوخ قداص  هک  رفعج  وا  زا  دـعب  دـباییم  ناـیاپ  دـمحم  نارود  نوچ  و  دوشیم ،  هدـناوخ  رقاـب  هک  دریگیم  هدـهع  هب  دـمحم  شرـسپ 
هدـناوخ مظاـک  هک  یـسوم  وا  زا  دـعب  ددرگیم  ماـمت  رفعج  نارود  هک  یماـگنه  سپ  دـشکیم ،  شود  هب  ار  تماـما  تیلوئـسم  دوـشیم 

اضر هک  دریگیم  هدهع  هب  ار  رما  نیا  یلع  شرسپ  وا  زا  سپ  دوش  یضقنم  یسوم  تدم  نوچ  سپس  دریگیم  هدهع  رب  ار  رما  نیا  دوشیم 
 ، دوشیم هدناوخ  یکز  هک  دـنک  مایق  تماما  رما  هب  دـمحم  شدـنزرف  وا  زا  دـعب  ددرگ  يرپس  یلع  نارود  هک  هاگره  و  دوشیم ،  هدـناوخ 

یلع تدم  نوچ  و  تشاد ،  دهاوخ  دوشیم  هدناوخ  یقن  هک  یلع  شرسپ  يو  زا  دعب  ار  تماما  رمأ  دوش  یـضقنم  دمحم  تدم  نوچ  سپ 
تشگ دهاوخ  بیاغ  اهنآ  زا  مدرم  ماما  سپس  دوشیم ،  هدناوخ  نیما  هک  تشاد  دهاوخ  شرسپ  نسح  وا  زا  دعب  ار  تماما  رمأ  دیآ  رـس  هب 
لوسر ای  تفگ :  تسا ،  تجح  شدنزرف  یلو  هن  دومرف :  دش ؟  دهاوخ  بیاغ  اهنآ  زا  هک  تسا  نسح  وا  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  لدـنج  . 

 . دنادرگ راکـشآ  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  ات  دوشیمن  هدرب  شمان  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسیچ ؟  وا  مسا  سپ  هَّللا 
ام هب  تنادناخ  زا  وت  زا  دعب  نانیـشناج  وت و  هب  نارمع  نب  یـسوم  هتبلا  و  میاهتفای ،  تاروت  رد  ار  اهنآ  دای  ام  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  لدنج 

ِتاَِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  دَعَو  درک « :  توالت  ار  هیآ  نیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  تسا .  هداد  هدژم 
 ( 161 ًاْنمأ ( »  ْمِِهفوُخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یَضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِهْلبَق  َنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرألا  یف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل 

تخاس دهاوخ  نیزگیاج  نیمز  رد  ار  نانآ  هتبلا  هک  هداد  هدعو  دناهداد  ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  امش  زا  هک  یناسک  دنوادخ   ؛
داد و دهاوخ  تنکُم  هدیدنـسپ  ناشیارب  هک  ار  ناشنید  هک  یتسار  هب  و  دیناسر ،  تفالخ  هب  دـندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  ار  نانآ  هک  نانچمه 

لدنج يا  دومرف :  تسیچ ؟  اهنآ  سرت  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  لدنج  هاگنآ  دیـشخب . . . .  دهاوخ  ناشتینما  نآ  ياج  هب  ناشـسرت  زا  سپ 
ار نیمز  دیامرف  لیجعت  ار  ام  مئاق  جورخ  دنوادخ  هاگره  سپ  دنک ،  شتّیذا  دوش و  وا  ضرعتم  هک  تسه  یسک  نانآ  زا  کی  ره  نامز  رد 

لاح هب  اشوخ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  دشاب .  هدنکآ  ملظ  متـس و  زا  هک  نانچمه  دزاس  لدـع  طسق و  زا  رپ 
فصو ار  نانآ  شباتک  رد  دنوادخ  هک  دنیاهنآ  دننام ،  رادیاپ  نانآ  هویـش  رب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  وا ،  تبیغ  نامز  رد  ناگدننکربص 

ِهَّللا َبْزِح  َّنإ  الأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َکئلوأ  هدومرف « :  و  دـنراد .  نامیا  بیغ  هب  هک  ناـنآ  162 ؛ )  بیَغلاـب ( »  َنُونِمُؤی  َنیذَّلا  هدومرف « :  هدومن و 
زا ربخ  نیا  هدننک  تیاور   ] عفـسألا نبا  دنناراگتـسر .  دنوادخ  بزح  هتبلا  هک  دینک  هجوت  دنیادخ ،  بزح  اهنآ  163 ؛ )  َنوُِحْلفُملا ( »  ُمُه 
 ، تفر فئاط  هب  هاگنآ  درک ،  یگدنز  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نامز  ات  هدانج  نب  لدنج  سپـس  دـیوگ :  هَّللادـبع ] نب  رباج 
ار نآ  درک و  تساوخرد  ریـش  سپـس  دوب  رامیب  هک  یلاـح  رد  مدـش  دراو  وا  رب  فئاـط  رد  هک :  تفگ  میارب  سیقیبا  نب  میعن  نآ  زا  سپ 
 . دشاب ریـش  یندیماشآ  ایند  زا  ماهشوت  نیرخآ  هک :  دومرف  هدعو  نم  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینچنیا  تفگ :  دیماشآ و 

رّحبتم لضاف   - 15  ( . 164 دش (  نفد  تسا  فورعم  ءاروک  هب  هک  ییاج  رد  فئاط  رد  و  دنک ،  شتمحر  یلاعت  يادخ  تشذـگرد  هاگنآ 
هک راّبجلادـبع  نب  دـمحم  زا  هدروآ  تیاور  ناذاش  نب  لضف  لیلج  هقث  خیـش  هبیغلا  باتک  زا  لقن  هب  لـئاسولا  كردتـسم  باـتک  رد  يرون 

مرادیم تسود  موش ،  تیادف  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یلع  نب  نسح  ترضح  مرورـس  هب  تفگ : 
یلص ادخ  لوسر  مانمه  مرسپ  نم  زا  دعب  تجح  ماما و  دومرف :  تسا ؟  وت  زا  دعب  شناگدنب  رب  دنوادخ  تجح  ماما و  یسک  هچ  منادب  هک 

اور يدـحا  يارب  سپ  دومرف :  هکنیا  اـت  دـشابیم . . . .  وا  ياـفلخ  یهلا و  ياـهتّجح  متاـخ  هکنآ  تسا  وا  هینک  مه  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا 
نب میهاربا  تفگ :  هک  هدمآ  باتک  نامه  زا  كردتـسم  رد   - 16  ( . 165 دـناوخب (  شاهینک  ای  مان  هب  ار  وا  شجورخ  زا  شیپ  هک  تسین 

لدتخـس و يدرم  وا  و  دـمآرب ،  منتـشک  یپ  رد  فوع  نب  ورمع  یلاو  هک  یماگنه  تفگ :  ثیدـح  نامیارب  يروباشین  سراـف  نب  دـمحم 
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هب مدرک و  یظفاحادخ  مناتسود  هداوناخ و  اب  تفرگارف ،  ارم  يدیدش  سرت  دیسر ،  نم  هب  ربخ  نیا  دوب و  صیرح  نایعیش  نتشک  هب  تبسن 
 ، مدوب ندرک  رارف  رکف  هب  و  میامن ،  عادو  مه  بانج  نآ  اب  ات  مدش  راپسهر  مالـسلا )  هیلع  يرکـسع  ماما  دمحموبا (  ترـضح  هناخ  يوس 
زا دوب ،  ناشخرد  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  شتروص  هک  هتـسشن  شرانک  رد  مدـید  يرـسپ  مدـش  دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  یماگنه  سپ 

نکم رارف  دومرف :  نم  هب  رسپ ] نآ   ] سپ منک .  شومارف  ار  مدوخ  رارف  دصق  سرت و  هک  دوب  کیدزن  مدنام و  ّریحتم  شیگدنـشخرد  رون و 
هیلع دـمحموبا  ترـضح  هب  و  دـش ،  هدوزفا  متریح  رب  درک .  دـهاوخ  عفد  وت  زا  ار  وا  ّرـش  يدوز  هب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  یتسار  هب  هک 

مرـسپ و وا  دومرف :  داد ؟  ربخ  دوب  مرطاخ  رد  هچنآ  زا  هک  تسیک  وا  دنادرگ  وت  يادـف  ارم  دـنوادخ  نم  رورـس  يا  مدرک :  ضرع  مالـسلا 
ددرگیم و راکشآ  ملظ  روج و  زا  نیمز  ندش  رپ  زا  سپ  ینالوط و  یتبیغ  دوشیم  بیاغ  هکنآ  تسا  وا  مه  و  تسا ،  نم  زا  دعب  نیـشناج 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هینک  مه  مانمه و  وا  دومرف :  مدیـسرپ ،  وا  مسا  هرابرد  سپ  دزاسیم .  لدع  طسق و  زا  هدنکآ  ار  نآ 
يا سپ  دـنادرگ ،  رهاظ  ار  شتموکح  تلود و  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـهاوخب  شاهینک  اـی  ماـن و  هب  ار  وا  هک  تسین  اور  يدـحا  يارب  تسا و 

دورد ناشناردـپ  رب  راوگرزب و  ود  نآ  رب  هاـگنآ  دـیوگ :  میهاربا  رادـب .  ناـهنپ  شلها  زا  زج  يدینـش  يدـید و  اـم  زا  زورما  هچنآ  میهاربا 
دامتعا مدوب  هدینـش  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  زا  هچنآ  هب  هدومن و  شیوخ  هناوتـشپ  ار  یلاعت  يادـخ  لضف  هک  یلاـح  رد  مداتـسرف و 

و دراد ،  تلالد  ترضح  نآ  فیرش  ِمسا  دای  ندوب  مارح  رب  هک  دوب  رابخا  زا  یتمـسق  اهنیا  میوگیم :   ( . 166 مدش ( » . . .  نوریب  متشاد 
اهنآ زا  ياهنوگ  دنـشابیم ،  هنوگ  ود  رب  دـیدید -  هکنانچ  راـبخا -  نیا  و  میدرواـین ،  نخـس  هلاـطا  زا  زیهرپ  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  زا  یـشخب 
لاح نآ  ریغ  رد  ای  دـشاب  سرت  هّیقت و  لاح  رد  هاوخ  اهنآ  ریغ  رد  هچ  عماـجم و  رد  هچ  ثحب  دروم  مسا  داـی  ندوب  مارح  رب  دـنراد  تلـالد 

هکنیا و  دناهداد ،  صاصتخا  عماجم  هب  ار  تمرح  تایاور  نآ  زا  رگید  هنوگ  يربک .  تبیغ  رد  هچ  دشاب و  يرغـص  تبیغ  رد  هچ  و  دشاب ، 
نآ ياهقالطا  دـننکیم ،  نایب  ار  رگید  هنوگ  نآ  روظنم  ثیداحا  زا  هنوگ  نیا  و  دـنیامن ،  دای  راکـشآ  ینلع و  روط  هب  ار  فیرـش  مسا  نآ 
زا تسا  هدنیآ  نئارق  نیا  رب  دهاش  و  ددرگ ، ] رکذ  سدقم  مسا  نآ  ینلع  روط  هب  سلاجم  عماجم و  رد  هکنیا  هب   ] دنزاسیم دـیقم  ار  رابخا 

روط هب  عماجم  صوصخ  رد  عامجا  نیا  هک  دـشابیم ،  میرحت  رب  هرـس  سدـق  داماد  ققحم  نخـس  رد  لوقنم  عامجإ  ندـش  دـقعنم  هلمج : 
زیاج سپ  رگید ،  رابخا  ضعب  هنیرق  هب  دشاب ،  سرت  هّیقت و  لاح  ناشروظنم  رابخا  نیا  تسا  نکمم  دـییوگب :  رگا  تسا .  راکـشآ  ینلع و 

هک هدش  تیاور  یحلاص  هَّللادبعوبا  زا  دمحم  نب  یلع  زا  یفاک  لوصا  رد  هچنآ  دننام  میهد ؟  تیارـس  ار  اهنآ  دروم  نآ  ریغ  رد  هک  تسین 
هاگیاج مسا و  زا  هک  دنتـساوخ  نم  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دمحموبا  ترـضح  تشذگرد  زا  سپ  ام  باحـصا  زا  یـضعب  تفگ « : 

و دننکیم ،  عیاش  ار  نآ  یهد  تلالد  ار  اهنآ  مسا  رب  رگا  هک :  دمآ  نوریب  باوج  سپ  میامن ،  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح 
نامثع نب  دمحم  زا  يریمح  رفعج  نب  هَّللادبع  زا  نیدلا  لامک  رد  هچنآ  دننام  و   ( . 167 داد (  دنهاوخ  ناشن  ار  نآ  دننادب  ار  هاگلزنم  رگا 

؟  ياهدـید ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دـمحموبا  ترـضح  نیـشناج  وت  تفگ :  وا  هب  يریمح  هک  هدـمآ  تیاور  یثیدـح  نمـض  يرْمَع 
 ، دیسرپب نآ  زا  هک  تسا  مارح  امـش  رب  تفگ :  وگب ؟ ] ار  وا   ] مسا سپ  متفگ :  دیوگ .  هک  اجنآ  ات  دنگوس . . .  ادخ  هب  يرآ  داد :  باوج 

تباث نینچ  رادمامز  دزن  نوچ  تسا ،  وا  دوخ  زا  نکیل  و  منک ،  مارح  لالح و  هک  تسین  اور  نم  يارب  و  میوگیمن ،  دوخ  زا  ار  نیا  نم  و 
دش هتفگ  مسا  رگا  و  تفگ :  هکنیا  ات  دنامن . . .  ياج  هب  وا  زا  يدنزرف  هک  یلاح  رد  تشذگرد  مالـسلا  هیلع  دمحموبا  ترـضح  هک  هدش 

هدمآ اهنیا  دننام  ربخ و  ود  نیا  رد  هچنآ  میوگیم :   ( . 168 دیشکب (  تسد  راک  نیا  زا  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  ددرگیم ،  عقاو  وجتسج 
زا مدرم  ات  هک  دوب  نیا  هعمج  لسغ  عیرـشت  تمکح  هک  نانچمه  تسا ،  سدـقم  مان  نآ  ندرب  زا  یهن  تمکح  ناـیب  مکح و  عیرـشت  هجو 

تمکح نآ  ندش  یفتنم  رثا  رب  هک  روطنامه  سپ  هدش -  تیاور  نآ  ریغ  هیقف و  باتک  رد  هکیروط  هب  دنوشن -  تیذا  راصنا  لغب  ریز  يوب 
رگا دوریمن .  نیب  زا  ترضح  نآ  ندرب  مان  تمرح  روتسد  تمکح ،  نیا  ندش  یفتنم  اب  نینچمه  دوشیمن ،  هتشادرب  هعمج  لسغ  روتسد 

زین مکح  دوش  هتـشادرب  سرت  رگا  سپ  تسا  ندـش  مارح  تلع  سرت ؛ هک  تسا  نآ  هدـش  ناـیب  مود  تیاور  رد  هک  یتّلع  رهاـظ  دـییوگب : 
نیدنچ رد  ترابع  نیا  ریظن  هکنیا  لّوا :  هجو :  دنچ  رطاخ  هب  درک ،  لمح  یقیقح  ّتلع  رب  ار  نآ  ناوتیمن  میوگیم :  دوشیم ؟  هتـشادرب 
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 . درادـن روهظ  هدـش  اعدا  هچنآ  رد  روبزم  تیاور  نیاربانب  دـناهدرک ،  لمح  مکح  عضو  تمکح  رب  ار  اهنآ  ام  ياـملع  هدـش و  دراو  دروم 
نیا و  میرادرب ،  تسد  میرحت  مومع  زا  هک  تسا  زیاج  دوش ،  دراو  صوصخ  روط  هب  يزیچ  میرحت  تلع  ندوب  رصحنم  رد  یّصن  رگا  هتبلا 
هیقت سرت و  ماـگنه  هب  مکح  تلع  هک  میرادـن  ملع  تسین و  نآ  رد  یحیرـصت  هکنیا  تهج  هب  دـشاب  روط  نآ  تسین  موـلعم  اـجنیا  رد  رما 

زا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوب ،  ّتلع  تهج  نیمه  رگا  هکنیا  مّود :  تسناد .  یهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هکنانچ  دـشاب  رـصحنم 
مان ندومن  دای  زا  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زین  و  درکیمن ،  يراددوخ  يربیخ  لدـنج  يارب  باـنج  نآ  ماـن  ندرک  داـی 

هجرف یلاـعت  هَّللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  زونه  نوـچ  دوـبن ،  ياهیقت  رما  نیا  هب  عـجار  اـهنامز  نآ  رد  هک  اریز  دوـمرفیمن ،  یهن  شفیرش 
ندوب مارح  مان و  نآ  ندرب  زا  یهن  دروم  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هچنآ  هک :  دوشیم  هتشادنپ  ًانایحا  هچنآ  و  دوب .  هدشن  دلوتم  فیرشلا 

هب ترضح  نآ  مان  ندرب  هکنیا  هب  دنتسه ،  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  نامز  رد  هک  تسا  یناسک  لاح  زا  ربخ  هدیـسر  نآ  ندوبن  لالح  و 
زا رهاـظ  نوـچ  تسا ،  یگیاـپیب  یتسـس و  تیاـهن  رد  تقیقح و  زا  رود  رایـسب  يرادـنپ  نینچ  تسا ،  مارح  اـهنآ  رب  سرت  هیقت و  تـهج 

دننام دشابیم  عنتمم  هدش  دای  صوصن  زا  یـضعب  رد  رادنپ  نیا  هکنیا  رب  هفاضا  دناهدوب ،  مکح  نایب  ماقم  رد  هک  تسا  نآ  ناماما  شیامرف 
اور ًالـصا  دوب  هّیقت  مکح  نیا  تلع  رگا  هکنیا  مّوس :  دربـن . »  ار  وا  ماـن  يرفاـک  زج  سک  چـیه  هک « :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدوـمرف 
هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  يرایـسب  رابخا  هکنیا  اب  دنزاس ،  راکـشآ  ار  شفیرـش  مسا  هک  دوبیمن 

 : مراهچ دناهدناسانـش .  ار  شفیرـش  مان  هلیـسو  نیدـب  هک  تسا . »  نم  هینک  شاهینک  نم و  مان  وا  مان  هدومرف « :  تحارـص  اـب  ملـسو  هلآو 
ار مکح  ّتلع  دیاب  هک  نوچ  دوشن ،  دای  ًالصا  یبقل  مان و  چیه  اب  هک  تسیابیم  دوب ،  هّیقت  سرت و  طقف  مسا  ندرب  زا  یهن  تلع  رگا  هکنیا 

شمـسا زا  شیب  شباقلا  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  یتروص  رد  دنـسانشن ،  ار  وا  نانمـشد  هکنیا  اـت  داد ،  لومـش  شدراوم  ماـمت  رد 
زا یهن  دروم  رد  يربخ  چیه  و  دنتخانشیم ،  شبسن  بقل و  اب  ار  بانج  نآ  هّماع  مالـسلا و  هیلع  يدهم  بقل  هژیو  هب  تسا ،  هدوب  فورعم 

هدش هداد  صاصتخا  ترضح  نآ  مان  صوصخ  ندومن  دای  هب  نآ  ریغ  یتآ و  عیقوت  رد  عنم  هکلب  هدشن ،  لقن  فیرـش  مسا  نیا  زا  ریغ  رکذ 
هراـشا ینعم  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  و  هدـنام ،  هدیـشوپ  اـم  رب  هک  تسا  يرما  ندوـب  مارح  تلع  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  نیا  سپ 
تشاد رارق  هّیقت  سرت و  هدودحم  رد  تمرح  رگا  هکنیا  مجنپ :  تسا .  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  نیدلا  لامک  رد  هک  يربخ  رد  هدومرف 

هچنآ مشش :  تسین .  یهاگ  تسه و  یهاگ  هّیقت  هک  نوچ  دوش ،  هداد  رارق  نآ  يارب  تقو  نیرخآ  ترضح  نآ  روهظ  هک  دوبن ،  تسرد  ، 
 . تشادن دوجو  یسرت  سلجم  نآ  رد  ًالـصا  هکنیا  اب  دومن ،  يراددوخ  ترـضح  نآ  فیرـش  مان  ندرب  زا  مالـسلا  هیلع  رـضخ  هک  یتسناد 

ربمغیپ مانمه  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هب  حیرـصت  ندرب  ماـن  زا  عنم  راـبخا  زا  یتمـسق  رد  هک :  هدـش  روآداـی  يرون  ققحم  هچنآ  متفه : 
زا هّیقت  رگا  و  تخانـش ،  ار  مسا  نآ  وا  هک  هدوب  صخـش  نآ  دوـخ  زا  هّیقت  رگا  سپ  تسا ،  هتخانـش  ار  مسا  يوار  هدنونـش  هک  دـشابیم ، 

ار مسا  نآ  يرگید  سلجم  رد  هک  دنهد  رکذت  يوار  هب  دوب  مزال  هکلب  دنکن ،  رکذ  ار  نآ  سلجم  نیا  رد  هک  درادـن  یهجو  هدوب  يرگید 
نآ ندرک  دای  ات  تسین  رصحنم  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  مسا  هب  ندش  هدیمان  هکنیا  متـشه :  دربن . 

یهن تسیاـبیم  دوـب  سرت  مکح  نیا  تلع  رگا  هکلب  دنـسانشن ،  ار  وا  نانمـشد  هکنیا  يارب  ددرگ  عـقاو  یهن  دروـم  مـسا  نآ  هـب  ترـضح 
نیوانع نیا  هب  یـسک  ترـضح  نآ  زا  شیپ  هک  اریز  دوش ،  دای  اهنیا  دـننام  هبیغلا و  بحاص  تّجح و  ناونع  اب  بانج  نآ  هکنیا  زا  دـشیم 

رد دراد  تحارـص  ندرک  دای  هوحن  نیا  هک  اریز  ددرگن  دای  زین  يرکـسعلا  نبا  ناونع  اب  بانج  نآ  هک  دوب  مزال  هکلب  تسا ،  هدشن  هدـیمان 
صاصتخا هب  لوق  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا  و  دـنزیخیمرب ،  شیوجتـسج  هب  نانمـشد  سپ  تسا ،  یقاـب  هدـنز و  مالـسلا  هیلع  وا  هکنیا 

باـقلا ندرک  داـی  زا  تسیاـبیم  دوب  مکح  نیا  تلع  هّیقت  سرت و  رگا  هک  نوـچ  تسا ،  فیعـض  يرغـص  تبیغ  ناـمز  هب  تمرح  نتـشاد 
 ، درادـن یگتـسب  نآ  مدـع  اـی  سرت  هب  فیرـش  مسا  نیا  داـی  ندوـب  مارح  هکنیا :  مـالک  ناـج  دـشیم .  یهن  زین  ترـضح  نآ  صوـصخم 

اهنآ رکذ  دـشاب  هّیقت  ياج  هاگره  هک  دـنزیم  رود  هّیقت  سرت و  نوماریپ  اهنآ  تمرح  ای  زاوج  هک  بانج  نآ  باقلا  اهمان و  ریاس  فالخرب 
 ، تسا روط  نیمه  مکح  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  مان  ندرب  دروم  رد  نینچمه  و  تسا ،  زیاج  دـشابن  هّیقت  هک  یتروص  رد  تسین و  زیاج 
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هک دیسر  نهذ  هب  اجنیا  رد  هجو  نیا  و  دراد ،  تلالد  نآ  رب  تایاور  هکنانچ  دنتسه ،  يواسم  مکح  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  همه  سپ 
هدش روآدای  يرون  ققحم  ار  هتشذگ  هوجو  زا  یضعب  اما  و  یلاعت .  هَّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  يدوز  هب  نآ  دروم  رد  يرتشیب  نایب  حیضوت و 

هراشا هدش  دای  ربخ  ود  رد  هک  یـسرت  هکنیا  هب  دوشیم  لصاح  نیقی  تسدربز  هیقف  يارب  روما  هوجو و  نیا  مامت  هعلاطم  زا  نیاربانب  تسا . 
هک اریز  تسا ،  لـصا  فـالخ  هّیقت  رب  تاـیاور  ندرک  لـمح  هکنیا  زا  هتـشذگ  نآ .  ّتلع  هن  تسا  مکح  نیا  نداد  رارق  تمکح  هدـیدرگ 

فرصنم سپ  دنـشابیم ،  یعقاو  مکح  نایب  ددص  رد  ناشیاهدونـش  تفگ و  تارواُحم و  رد  هک  تسا  نینچ  نابز  لها  القُع و  رهاظ  هویش 
نینچ دروم  نیا  رد  هک  ددرگ  رایـسب  تاـمومع  زا  نتـشادرب  تسد  بجوم  هک  تسا  یحیرـص  لـیلد  هب  دـنمزاین  نآ  ریغ  هب  نخـس  ندوـمن 

هب تمرح )  نآ (  نداد  صیـصخت  سپ  دشابیم  ماع  روهظ  ياضتقم  یتسناد -  هکنانچ  قلطم -  میرحت  هب  لوق  زین  و  درادـن .  دوجو  یلیلد 
لاکـشا  ] زاب و  دشاب .  هدوب  نآ  رب  یلیلد  هکنیا  نودب  تسا  نآ  رهاظ  زا  ماع  ندرک  نوریب  هیقت و ) . . .  سرت و  دراوم  نآ (  دارفا  زا  ياهراپ 

لها رب  نآ  ندوبن  زیاـج  تسا و  ماـع  ناونع  زا  دارفا  رتشیب  ندرک  جراـخ  هیاـم  هّیقت  سرت و  لاـح  هب  تمرح  نداد  صاـصتخا  هکنیا ] رگید 
نآ دوهعم  فیرـش  مسا  نآ  تمرح  هک  میدرک  رایتخا  ام  هچنآ  مییوگیم :  یتسناد  ار  تاکن  نیا  هک  نونکا  تسین .  هدیـشوپ  ّتقد  رُّبدت و 
رد هکنیا  مکی :  ددرگیم :  دـییأت  رما  دـنچ  هب  دراد  صاـصتخا  عماـجم  سلاـجم و  هـب  ندرک  داـی  ار  فیرـشلا  هـجرف  هَّللا  لـجع  ترـضح 

هکنانچ دشاب ،  هدرک  حیرصت  هادف -  یحور  يدهم -  ترضح  مان  هب  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک  هدشن  لقن  مه  ربخ  کی  جارعم  ثیداحا 
هک هدـشن  لقن  مه  ثیدـح  کی  دـنراد -  هک  يرفاظت  يرایـسب و  همه  اب  يوبن -  ثیداـحا  رد  هکنیا  مود :  دـنامیمن .  یفخم  هدـنهوژپ  رب 
ای دومنیم ،  دای  ار  وا  شباقلا  اب  هکلب  دشاب ،  هدرک  حیرصت  ار  هجرف  هَّللا  لجع  ترضح  نآ  فیرش  مسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 

لباق اهنآ  يود  ره  هک  هدش  روآدای  هرس  سدق  يرون  ثدحم  ار  هجو  ود  نیا  و  تسا .  نم  هینک  شاهینک  نم و  مان  وا  مان  تفگیم :  هکنیا 
زا یکی  هک  هنوگنامه  ار -  شنخـس  تسین  دـب  هک  تسا  دوجوم  داـماد  قّقحم  دّیـس  نانخـس  رد  هک  یلوقنم  عاـمجا  مّوس :  تسا .  هشقاـنم 

نامز یف  ۀیمـستلا  ۀعرـش  باتک (  رد  دـنک -  شتمحر  یلاعت  يادـخ  هک  يو -  میروایب :  هدومن  تیاکح  داهـشتسا  دـییأت و  يارب  داـتوا - 
هک هاگنآ  ات  تبیغ -  نامز  ینعی  ناـمز -  نیا  رد  مدرم  زا  يدـحا  يارب  هک  تسا  نینچ  بهذـم  مسر  هار و  نید و  هویـش  دـیوگ :  ۀـبیغلا ) 
 : جورخ روهظ و  هب  شمکح  رظتنم  شرما و  هب  هتـساخاپب  شقلخ و  رب  دوخ  تّجح  ّیلو و  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  دـسر و  ارف  جَرَف  ماـگنه 

دنلب ار  شفیرـش  مسا  دـنک ،  دای  راکـشآ  روطب  ینمجنا  یعمجم و  ناـیم  رد  ار  هیلع  هَّللا  تاولـص  باـنج  نآ  هینُک  ماـن و  هک  تسین  لـالح 
نامتـسد هب  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نید -  ناگرزب  زا  هک  یعورـشم  هویـش  و  دـیامن ،  دای  ینلع  روطب  ار  شیمارگ  هینک  و  دـیوگب ، 

میروآ هیانک  شاهّیسدق  باقلا  اب  شسدقم  تاذ  زا  هکنآ :  تسا  یقاب  شتبیغ  هک  یمادام  ات  ترضح  نآ  زا  نامندرک  دای  هب  تبسن  هدیـسر 
ناـشیکمه همه  و  مییوگب .  ار  هینک  مالـسلا و  مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ُۀَّجُْحلا  َو  رَظَتنُْملا  يدـْهَْملا  َو  مئاـْقلا  ماـمِْالا  َو  حـلاْصلا  ْفَلَخلا  دـننام : 

نانآ همه  رب  دنوادخ  ناوضر  دناهدوب -  رتتوسک  شیپ  ام  زا  نید  ریاعش  ظفح  عرش و  راثآ  طبـض  رد  هک  نامنیـشیپ  دیتاسا  ام و  هتـشذگ 
رفاضتم روط  هب  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نامموصعم -  ِناـماما  زا  تسا  ینعم  نیا  رب  صن  هک  یتاـیاور  و  دـنقفتم ،  رما  نیا  رب  داـب - 

قیاقد و زا  ناشعالطا  فیعـض و  ناشروصت  رابخا  ماـکحا و  رد  هک  ییاـهنآ  رگم  درادیمن  راـکنا  ار  روتـسد  نیا  یـسک  و  تسا ،  هدیـسر 
یناهن رارـسا  هب  یگربخ  زا  ياهرهب  هک  تسا  رادـقم  نیمه  ناـشملع  هبترم  هقف و  هجرد  هک  ینارکف  هتوک  زج  و  دـشابیم ،  كدـنا  رارـسا 
طوبه زکارم  ثیداحا  رد  هتفهن  ياهزار  تخانش  زا  ياهرهب  میکح و  نآرق  قیاقح  رد  یشنیب  و  دنرادن ،  ّتنس  ياههناشن  تعیرش و  مسارم 

 ) تسین ناشیارب  هدـش ،  هدرپس  زیزع  دـنوادخ  ملع  ناروجنگ  ّرِـس و  نالماح  نید و  ناظفاح  رون و  ياههاگیاج  تمکح و  نداعم  یحو و 
هیلع نامزلا  بحاص  نامیالوم  مان  هب  ندرکن  حیرـصت  رب  نامز  ره  رد  دـالب ،  اهرهـش و  ماـمت  رد  ناـمیا  لـها  همه  هویـش  مراـهچ :   ( . 169

لفاحم و زا  یلفحم  رد  باـنج  نآ  فیرـش  مسا  هب  هک  هدـشن  هدینـش  هتفگ و  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  زا  هک  يروط  هب  تسا ،  تباـث  مالـسلا ، 
ندوب مارح  هب  هک  ددرگیم  بجوم  مییاـمن  مظنم  هدـش  داـی  حیحـص  صوصن  هب  ار  روما  نیا  نوـچ  و  دـننک .  حیرـصت  عماـجم  زا  یعمجم 

دای متفه :  هنوگ  تسا .  اهشزغل  زا  هدنرادهگن  اناد و  ادخ  و  میبای ،  نانیمطا  مدرم  عماجم  زا  یعمجم  رد  نامیالوم  فیرش  مسا  هب  حیرـصت 

صفحه 419 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


عقاو هب  هنوگ  نیا  زاوج  داب -  دونـشخ  نانآ  زا  دنوادخ  هک  نایعیـش  ینعی  صاوخ -  يارب  عماجم  ریغ  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  مسا  ندرک 
راهطا همئا  ریرقت  لعف و  رد  هک  فیرـش  مسا  نیا  رکذ  هب  دـننکیم  تیوقت  ار  رگیدـمه  هک  يددـعتم  راـبخا  دورو  تهج  هب  تسا  رتکیدزن 

رگید ربتعم  بتک  و   ( 170 نیدلا (  لامک  یفاک و  لوصا  رد  يربتعم  دنس  هب  هک  تسا  حول  ثیدح  هلمج :  زا  تسا ،  هدمآ  مالـسلا  مهیلع 
ماما هَّللدبعیبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  میروآیم  یفاک  لوصا  رد   ( ، 171 ینیلک (  مالـسالا  ۀقث  تیاور  هب  ار  نآ  ام  هدـش ،  تیاور 

دـشاب ناسآ  وت  رب  تقو  مادک  سپ  تسا  يراک  وت  اب  ارم  دومرف :  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  هب  مردپ  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص 
یکی رد  سپ  یشاب ،  هتشاد  تسود  هک  تقو  ره  تشاد :  هضرع  وا  هب  رباج  مسرپب ؟  وت  زا  نآ  هرابرد  میامن و  تاقالم  ار  وت  ییاهنت  هب  هک 
رتخد مالـسلا  اهیلع  همطاـف  مرداـم  تسد  رد  هک  یحول  زا  هد  ربخ  ارم  رباـج  يا  دومرف :  وا  هب  تسـشن و  وا  اـب  یتولخ  ياـج  رد  اـهزور  زا 
يادخ تشاد :  هضرع  رباج  تسا .  هدش  هتشون  حول  نآ  رد  هک  داد  ربخ  وت  هب  مردام  هچنآ  يدید و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
تدالو هب  ار  وا  سپ  مدـش ،  دراو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تردام  رب  هک  مریگیم  دـهاش  ار 

هیبش يدیفـس  هتـشون  نآ  و  دوب ،  دّرمز  زا  منامگ  هب  هک  مدومن  هدهاشم  یگنر  زبس  حول  شتـسد  رد  و  متفگ ،  تینهت  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هک تسا  یحول  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  حول  نیا  ادخ  لوسر  تخد  يا  داب  تیادف  مردام  ردپ و  متفگ :  وا  هب  سپ  مدـید ،  دیـشروخ  گنر 
مان و  مرـسپ ،  ود  ماـن  مرـسمه و  ماـن  مردـپ و  ماـن  حول  نیا  رد  هدومرف ،  هیدـه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  نآ  دـنوادخ 

ار نآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  تردام  سپ  تفگ :  رباج  تسا .  هداد  نم  هب  یناگدژم  ناونع  هب  ار  نآ  مردپ  و  تسه ،  منادنزرف  زا  نانیـشناج 
يرادیم هضرع  نم  رب  ار  هتشون  نآ  ایآ  رباج  يا  دومرف :  وا  هب  مردپ  هاگنآ  متشون .  ياهخـسن  نآ  يور  زا  مدناوخ و  ار  نآ  هک  داد  نم  هب 

يا دومرف :  وا  هب  مردـپ ]  . ] دروآ نوریب  تسوپ  زا  ياهحفـص  رباج  هاگنآ  تفر ،  وا  لزنم  هب  رباـج  اـب  مردـپ  سپ  يرآ ،  تشاد :  هضرع   ؟
دناوخ وا  رب  ار  نآ  مردپ  تسیرگن و  شاهخسن  رد  رباج  سپ  مهاگآ ] نآ  زا  نم  هک  ینادب  و   ] مناوخب وت  رب  ات  نک  هاگن  تاهتشون  رد  رباج 

ِهَّللا ِمِْسب  مدید :  هتشون  حول  رد  روط  نیمه  هک  مریگیم  هاوگ  ار  دنوادخ  تفگ :  رباج  هاگنآ  دناوخن ،  نآ  فالخ  رب  ار  یفرح  چیه  سپ  ، 
و قولخم )  قلاخ و  نایم  هطساو  نابرد (  ریفس و  رون و  ربمغیپ و  دمحم  يارب  میکح  زیزع  يادخ  زا  تسا  ياهتـشون  نیا  میحَّرلا ،  ِنمحَّرلا 

رامش گرزب  ارم  ياهمسا  دمحم  يا  تسا :  هدومن  لزان  نایملاع  راگدرورپ  دزن  زا  لیئربج )  نیمالا (  حور  ار  نآ  هک  وا ،  يوس  هب  امنهار 
مهرد تسین ،  نم  زج  یقح  دوـبعم  چـیه  هک  دـنوادخ  منم  هک  یتـسرد  هب  رادـم ،  راـکنا  ارم  تاـیانع  و  راذـگب ،  ساپـس  ار  میاـهتمعن  و  ، 

ره سپ  تسین  یّقح  دوبعم  نم  زج  هک  ییادخ  منم  انامه  تمایق ،  زور  هدنهد  ازج  و  نامولظم ،  هدنناسر  تلود  هب  و  نارگمتـس ،  هدـنبوک 
نایملاع زا  سک  چیه  هک  یندرک  باذع  منک  باذع  ار  وا  دیسرت ،  نم  تلادع  زا  زج  ای  و  تشاد ،  دیما  نم  ناسحا ] و   ] لضف هب  زج  هکنآ 

هکنیا ات  متخیگناینرب  يربمغیپ  چیه  نم  هک  یتسرد  هب  يامنب .  لُّکوت  نم  رب  و  نک ،  تدابع  ارم  اهنت ]  ] سپ مشاب ،  هدرکن  باذـع  نانچ  ار 
رترب ناربـمغیپ  رب  ار  وت  هتبلا  و  مداد ،  رارق  ینیـشناج ] و   ] یـصو وا  يارب  هکنیا  رگم  ددرگ  يرپـس  شنارود  میاـمن و  لـماک  ار  شراـگزور 

زا دعب  ار  نسح  سپ  متشاد ،  یمارگ  نیسح  نسح و  تاهداون  هدازریش و  ود  هب  ار  وت  و  مداد ،  يرترب  ایصوا  ریاس  رب  ار  وت  یصو  متـشاد و 
تداهـش هب  ار  وا  و  مداد ،  رارق  شیوخ  یحو  رادهنیجنگ  ار  نیـسح  و  متخاس ،  دوخ  ملع  نوناک  شردـپ  ینیـشناج ]  ] نارود نتفرگ  ناـیاپ 

اب ار  دوخ  هّمات  هملک  تسا ،  نانآ  تاجرد  نیرتالاب  شاهجرد  نادیهش و  نیرترب  وا  هک  مدناسر ،  تداعس  هب  ار  شماجرف  متشاد و  یمارگ 
تداـبع رورـس  یلع ،  اـهنآ :  نیلّوا  مهد .  رفیک  شاداـپ و  وا  ترتـع  ببـس  هـب  مدرپـس ،  وا  دزن  ار  شیوـخ  ياـسر  تّـجح  مداد و  رارق  وا 

و نم ،  تمکح  نوناک  نم و  ملع  هدنفاکـش  نآ  دمحم  شاهدیدنـسپ  ّدج  هیبش  شرـسپ  و  تسا ،  نم  هتـشذگ  ناتـسود  تنیز  ناگدننک و 
نم زا  هتفگ  نیا  قیقحت  هب  دشاب ،  هدرک  در  ارم  هک  تسا  نانچ  دنک  در  ار  وا  سک  ره  دـنوشیم ،  كاله  رفعج  هرابرد  ناگدـننک  دـیدرت 

وا زا  دـعب  تخاس ،  مهاوخ  دونـشخ  شناتـسود  نارای و  ناوریپ و  تهج  زا  ار  وا  تشاد و  مهاوخ  یمارگ  ار  رفعج  هاگیاج  انامه  هک  تسا 
 ، دنامیمن هدیشوپ  متجح  دوشیمن و  هتسسگ  متعاطا  بوجو  هتشر  هک  اریز  دریگارف ،  یکیرات  رایسب  هنتف  وا )  دهع  رد  هک (  تسا  یسوم 

کی هکنآ  ره  و  دشاب ،  هدرک  در  ارم  تمعن  انامه  دنک  در  ار  ناشیا  زا  یکی  سک  ره  دندرگ ،  باریس  راشرس  ماج  اب  نم  ناتسود  انامه  و 
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رب ياو  یـسوم ،  ماهدـیزگرب  تسود و  هدـنب و  نارود  ندـش  يرپس  زا  سپ  و  تسا .  هدز  تمهت  نم  رب  هتبلا  دـهد  رییغت  ارم  باـتک  زا  هیآ 
رد ار  شایگتـسیاش  داـهن و  مهاوـخ  وا  شود  رب  ار  توـبن  نیگنـس  ياـهراب  هـک  یـسک  نآ  نـم و  رواـی  ّیلو و  یلع ،  نارکنم  ناـیرتفُم و 
 ( نینرقلاوذ حلاص (  هدنب  هک  يرهش  رد  دناسریم ،  لتق  هب  شکندرگ ،  يدیلپ  ار  وا  درک ،  مهاوخ  ناحتما  اهتیلوئسم  نآ  ماجنا  شریذپ و 

نیـشناج و دـنزرف و  دـمحم  دوجو  هب  ار  وا  هک  تسا  قح  نم  هتفگ  نیا  دوشیم ،  نفد  نوراـه )  مقولخم (  نیرتدـب  راـنک  رد  هداـهن ،  اـنب 
هکنیا رگم  درواین  نامیا  وا  هب  ياهدـنب  چـیه  دـشابیم ،  قلخ  رب  متجح  زار و  لحم  نم و  ملع  ندـعم  وا  هک  میامن ،  نامداش  شملع  ثراو 

و دنـشاب .  هدـش  شتآ  راوازـس  اهنآ  یمامت  هک  مهد  تعافـش  شنادـناخ  زا  نت  داـتفه  دروم  رد  ار  وا  و  مهد ،  رارق  شهاـگیاج  ار  تشهب 
هدننک توعد  وا  زا  و  تخاس ،  مهاوخ  میحو  رب  نیما  مناگدیرفآ و  رب  هاوگ  روای و  ّیلو و  یلع  شدنزرف  يارب  تداعس  هب  ار  شراک  نایاپ 
لاـمک هب  تسا  ناـیملاع  يارب  تمحر  هک  م ح م د )  شرـسپ (  هب  ار  نآ  و  درک ،  مهاوـخ  دـلوتم  ار  نسح  مـملع  رادهـنیجنگ  مـهار و  هـب 

نامز رد  سپ  تسا ،  وا  رد  بّویا ،  ییابیکش  ربص و  یسیع و  ییامن  شوخ  ششخرد و  یسوم و  تبالصاب  دنلب و  تماق  دیناسر .  مهاوخ 
هتـشک و سپ  دوشیم ،  هیدـه  اهملید  اـهکرت و  ياهرـس  هک  ناـنچمه  ددرگیم  هیدـه  ناشیاهرـس  دـنوشیم و  راوخ  مناتـسود  وا  تبیغ ] ]

دوشیم دنلب  ناشنانز  زا  ازع  هلان  نویـش و  ددرگیم و  نیگنر  ناشنوخ  اب  نیمز  دوب ،  دنهاوخ  هدز  تشحو  ناسرت و  و  دنوشیم ،  هدنازوس 
مزاسیم و فرطرب  ار  اههلزلز  اهنآ  ببـس  هب  و  میامنیم ،  عفد  ار  هدننک  هارمگ  هایـس  هنتف  ره  اهنآ  دوجو  هب  دننم ،  ناتـسود  قح  هب  نانآ  ، 

ملاس نب  نمحرلادبع  ناگدش .  تیادـه  دـننانآ  تسا و  ناشراگدرورپ  صاخ  تمحر  اهدورد و  نانآ  رب  منکیم ،  رود  ار  اهریجنز  لغ و 
شلها زا  زج  ار  نآ  سپ  تسا ،  هدنسب  ار  وت  نیمه  ياهدینـشن  يرگید  زیچ  ثیدح  نیا  زج  تنامز  مامت  رد  رگا  تفگ :  ریـصبوبا  دیوگ : 
هدروآ هللا  همحر  یناقلاط  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا   ( 172 نیدلا (  لامک  رد  قودص  خیش  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  و  نک .  ظفح 
دمحم زا  نمحرلادبع ،  نب  دمحم  زا  یملسلا ،  دمحم  نب  هَّللادیبع  زا  ناّطق ،  رصن  نب  دمحم  نب  دیعس  ورمعوبا  زا  لیعامـسا ،  نب  نسح  زا 

هب مالسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ماما  نوچ  تفگ :  هک  هرـضنیبا  زا  یـسومیبا  نب  ۀقدص  زا  ورمعیبا ،  نب  سابع  زا  دیعـس  نب 
یلع نب  دیز  شردارب  درک ،  میلست  وا  هب  ار  تماما )  نامرف  يدهع = (  دناوخارف و  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شرسپ  دیـسر  راضتحا  لاح 

هک تسا  دیما  يراپسب ] نم  هب  ار  تماما   ] ینک راتفر  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دننامه  نم ،  هب  تبـسن  رگا  تفگ :  وا  هب  نیـسحلا  نب 
هکلب درادن ،  یگتـسب  اههتـشون  هب  اهدـهع  تسین و  اهلاثم  هب  اهتناما  هک  یتسرد  هب  نسحلاوبا  يا  دومرف :  یـشاب .  هدادـن  ماجنا  یفالخ  راک 

 : دومرف وا  هب  دناوخ و  ارف  ار  هَّللادـبع  نب  رباج  سپـس  تسا .  هدیـسر  شیپ  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ياهتّجح  زا  هک  تسا  يروما  طقف 
مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  میوناب  رب  رقاب  رفعجوبا  يا  يرآ  تفگ :  رباج  سپ  يدید ،  هفیحـص  رد  ار  هچنآ  نک  وگزاب  ام  يارب  رباج  يا 

يا متـشاد :  هضرع  دراد ،  تسد  رد  دیفـس  ّرُد  زا  ياهحفـص  مدـید  هک  میوگب ،  کیربت  مالـسلا  هیلع  نسح  تدالو  هب  ار  وا  ات  مدـش  دراو 
ات دیهدب  نم  هب  متشاد :  هضرع  تسه ،  منادنزرف  زا  ناماما  ياهمان  نآ  رد  دومرف :  منیبیم ؟  امـش  دزن  هک  تسیچ  هحفـص  نیا  نانز  هدیس 

نادناخ ای  ربمغیپ  نیشناج  ای  ربمغیپ  زج  هک  تسا  هدش  یهن  یلو  مدرکیم ،  ار  راک  نیا  دوبن  یهن  رگا  رباج  يا  دومرف :  منک .  هاگن  نآ  رد 
نآ رد  هک  مدـناوخ  ار  نآ  سپ  دـیوگ :  رباـج  ینیبـب .  ار  شنورد  نآ  نوریب  زا  هک  تسه  هزاـجا  وت  يارب  اـما  دـنزب ،  تسد  ار  نآ  ربـمغیپ 

همطاف شردام  یضترملا  بلاطیبا  نب  یلع  نسحلاوبا  ْبَهَو ،  تنب  هنمآ  شردام  یفطصملا ،  هَّللادبع  نب  دمحم  مساقلاوبا  دوب :  هدش  هتشون 
همطاف ناشردام  یقتلا  یلع  نب  نیـسحلا  هَّللادـبعوبا  راـکوکین ، )  ّرَبلا = (  یلع  نب  نسح  دـمحموبا  فاـنَم ،  دـبع  نب  مشاـه  نب  دـسا  تنب 

نب دمحم  رفعجوبا  موس ،  درگدزی  رتخد  هیونابرهـش  شردام  لدعلا ،  نیـسحلا  نب  یلع  دمحموبا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  تخد 
نب مساق  رتخد  هورفما  شردام  قداـص ،  دـمحم  نب  رفعج  هَّللادـبعوبا  بلاـطیبا ،  نب  یلع  نب  نسح  رتخد  هَّللادـبعما  شرداـم  رقاـب ،  یلع 

شردام اضرلا ،  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هدـیمح ،  مان  هب  تسا  يزینک  شرداـم  هقثلا ،  رفعج  نب  یـسوم  میهارباوبا  رکبیبا ،  نب  دـمحم 
نیمـألا دـمحم  نب  یلع  نسحلاوـبا  نارزیخ ،  ماـن  هب  تسا  يزینک  شرداـم  یکَّزلا  یلع  نب  دـمحم  رفعجوـبا  همَجن ،  ماـن  هـب  تـسا  يزینک 
دشابیم نسحلاما  شاهینک  و  هنامس ،  مان  هب  تسا  يزینک  شردام  قیفرلا ،  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  نسوس ،  مان  هب  تسا  يزینک  شردام 
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دورد سجرن ،  مان  هب  تسا  يزینک  شردام  تسا ،  مئاق  هکنآ  شقلخ ،  رب  لاعتم  دنوادخ  تجح  تسوا  هک  نسحلا  نب  دمحم  مساقلاوبا  ، 
و هدرب ،  مان  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  تسا  نینچنیا  ثیدـح  نیا  دـیوگ :  هللا  همحر  قودـص  خیـش  داب .  نانآ  یگمه  رب  دـنوادخ 
هب  ( 173 راحب (  مهن  دـّلجم  رد  هلمج  زا  و  تسا .  هدـمآ  تیاور  ترـضح  نآ  مان  ندرب  زا  یهن  دروم  رد  هک  تسا  ناـمه  ملئاـق  نم  هچنآ 
هک هدروآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یفوأیبا  نب  هَّللادـبع  زا  یعوفرم  دنـس  هب  لئاضفلا  باـتک  هضورلا و  باـتک  زا  لـقن 
 ، درک هدـهاشم  يرون  هاگنآ  تسیرگن ،  شرع  يوس  هب  سپ  تشادرب ،  شمـشچ  زا  هدرپ  دـیرفآ  ار  لـیلخ  میهاربا  دـنوادخ  نوچ  دومرف : 
نم ِدّیـس  دنوادخ و  يا  تفگ :  میهاربا  تسا ،  نم  هدیزگرب  دمحم  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  رون  نیا  نم  ِدیـس  دنوادخ و  يا  تشاد :  هضرع 

رد یمّوـس  روـن  نم  ِدّیـس  ادـخ و  يا  تفگ :  سپ  تسا ،  نم  ِنید  رواـی  یلع  نیا  میهاربا  يا  دوـمرف :  منیبیم ؟  يرگید  روـن  شراـنک  رد 
هیلع میهاربا  تسا .  هتفرگ  زاب  شتآ  زا  ار  شناتسود  وا  شرـسمه ،  ردپ و  رانک  رد  تسا  همطاف  نیا  میهاربا  يا  دومرف :  منیبیم ؟  شرانک 

هک دنتـسه  نیـسح  نسح و  نانیا  میهاربا  يا  دومرف :  منیبیم ؟  رون  هس  نآ  رانک  رد  مه  رگید  رون  ود  نم  ِدّیـس  ادخ و  يا  تفگ :  مالـسلا 
؟  دناهتفرگ ار  رون  جنپ  نیا  نوماریپ  هک  منیبیم  رون  ُهن  نم  ِدّیـس  دنوادخ و  يا  تفگ :  میهاربا  دنـشابیم .  ناشردام  ّدـج و  ردـپ و  یپ  رد 
 : دومرف دنوشیم ؟  هتخانش   [ ییاهمان  ] هچ هب  نم ،  ِدّیس  دنوادخ و  يا  دیـسرپ :  میهاربا  دنیاهنآ .  نادنزرف  زا  ناماما  نانیا  دومرف :  دنوادخ 

یسوم دنزرف  یلع  و  رفعج ،  دنزرف  یسوم  و  دمحم ،  دنزرف  رفعج  یلع و  دنزرف  دمحم  و  تسا ،  نیسحلا  نب  یلع  نانآ  نیلّوا  میهاربا ؛ يا 
مالـسلا هیلع  میهاربا  تسا .  يدهم  مئاق  هک  نسح  دنزرف  دمحم  و  یلع ،  دـنزرف  نسح  و  دـمحم ،  دـنزرف  یلع  و  یلع ،  دـنزرف  دـمحم  و  ، 
میهاربا يا  دومرف :  دـنادیمن ؟  وت  زج  یـسک  ار  اهنآ  رامـش  هک  منیبیم  ناشیا  نوماریپ  ییاـهرون  نم  ِدّیـس  دـنوادخ و  يا  تشاد :  هضرع 

هاجنپ ندناوخ  هب  دومرف :  دنوشیم ؟  هتخانش  ناشناتسود  نایعیش و  ییاههناشن  هچ  هب  ادنوادخ  تفگ :  دنتسه .  ناشناتسود  نایعیش و  اهنآ 
تـسد هب  يرتـشگنا  و  رکـش ،  هدجـس  و  عوـکر ،  زا  شیپ  نتفرگ  توـنق  میحَّرلا و  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  نتفگ :  دـنلب  زاـمن و  تعکر  کـی  و 
هرابرد سپ  مداد ،  رارق  نینچ  ار  وت  هتبلا  دومرف :  دنوادخ  هد ،  رارق  ناشناتـسود  نایعیـش و  زا  ارم  ادنوادخ  تفگ :  میهاربا  ندرک .  تسار 
میهاربا وا  نایعیش  زا  هک  یتسرد  هب  و  174 ؛ )  ٍمیلَس ( »  ٍْبلَِقب  ُهَّبَر  َءاَج  ذإ  َمیِهاربَإل *  ِِهتعیش  ْنِم  َّنإ  َو  دومرف « :  لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  وا 

خیـش تبیغ  زا   ( 175 راـحب (  مهن  دـّلجم  رد  زین  هلمج  زا  و  دروآ .  ناـمیا  شراـگدرورپ  هب  شیـالآ  هنوـگ  ره  زا  كاـپ  یلد  اـب  هک  تسا 
يالما هب  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یتیصو  هک « :  هدروآ  يدنسم  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هرس  سدق  یسوط 

هک اجنآ  ات  دـهد ،  لیوحت  دوخ  زا  دـعب  ماما  هب  ار  نآ  یماـما  ره  هک  دومرف  رما  ربمغیپ  و  هتـشون ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
وا تافو  ماگنه  نوچ  و  راپسب ،  هدننک  هلص  رایسب  راکوکین  نآ  نسح  مدنزرف  هب  ار  همانتیـصو  نیا  دسر  تتافو  ماگنه  نوچ  سپ  هدومرف : 
يذ نیدباعلا  دیس  شدنزرف  هب  ار  نآ  دسر  ارف  وا  تافو  نوچ  و  دراپسب ،  ادخ ] هار   ] هتشک هزیکاپ  دیهـش  نیـسح  مدنزرف  هب  ار  نآ  دسر  ارف 
دوش کیدزن  شتافو  نوچ  و  دراپـسب ،  یلع  تسبیم )  هنیپ  ینالوط  رایـسب و  ياههدجـس  رثا  شاهدجـس  عضاوم  ریاس  یناشیپ و  تانِفَّثلا ( 

و دراپسب ،  قداص  رفعج  شدنزرف  هب  ار  نآ  دوش  کیدزن  شتافو  نوچ  و  دراپـسب ،  ملع )  هدنفاکـش  ملعلا (  رقاب  دمحم  شدنزرف  هب  ار  نآ 
اـضِّرلا یلع  شدنزرف  هب  ار  نآ  ددرگ  کیدزن  وا  تافو  نوچ  و  دراپـسب ،  مظاک  یـسوم  شدنزرف  هب  ار  نآ  دسر  ارف  وا  تافو  ماگنه  نوچ 

شدنزرف هب  ار  نآ  دسرب  وا  تافو  ماگنه  نوچ  و  دراپـسب ،  یقت  قوثو  دروم  دمحم  شدنزرف  هب  ار  نآ  دـسر  ارف  شتافو  نوچ  و  دراپـسب ، 
هب ار  نآ  دـسر  شتاـفو  ماـگنه  نوچ  و  دراپـسب ،  لـضاف  نسح  شدـنزرف  هب  ار  نآ  دوش  کـیدزن  شتاـفو  نوـچ  و  دراپـسب ،  حـصان  یلع 
هب رـشع  ینثالا  ۀمئالا  یلع  صوصنلا  یف   ( 176 رثألا (  ۀیافک  رد  هلمج :  زا  و  دراپـسب . » . . .  دمحم  لآ  زا  هدـش  ظفح  دـمحم  شدـنزرف 

طبس ود  نیـشناج و  ربمغیپ  ره  يارب  متـشاد :  هضرع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تفگ « :  هک  هدروآ  هریرهوبا  زا  دوخ  دنس 
زا نیگهودنا  سپ  دادن ،  باوج  نم  هب  دش و  تکاس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دننایک ؟  وت  طبس  ود  نیـشناج و  سپ ؛ تسا ،  هدوب 

کیدزن نم  هریرهوبا ،  يا  ایب  کیدزن  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دش  رهظ  ماگنه  نوچ  و  متفر ،  ترضح  نآ  تمدخ 
راهچ دنوادخ  دومرف :  ادخ  لوسر  هاگنآ  ملسو .  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مشخ  ادخ و  مشخ  زا  ادخ  هب  هانپ  متفگیم :  مدشیم و 
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نیرتهب نم  هک  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  طبس ،  رازه  تشه  دنتشاد و  نیـشناج  رازه  راهچ  نانآ  تخیگنارب و  ربمغیپ  رازه 
اهطبس نیرتهب  نیسح  نسح و  نم  طبس  ود  دومرف :  سپس  دنشابیم .  اهطبس  نیرتهب  نم  طبس  ود  ایصوا و  نیرتهب  نم  نیشناج  مناربمغیپ و 

زا نت  هدزاود  نم  زا  دعب  ناماما  و  دندوب ،  نت  هدزاود  نانآ  و  دندوب ،  بوقعی  نادنزرف  زا  طابـسا  هتبلا  و  دـنتما ،  نیا  طبـس  ود  دنـشابیم ، 
هکنآ دشابیم  تما  نیا  يدهم  دمحم ،  ناشنیرخآ  دمحم  نانآ  طسوا  و  تسا ،  ناشیا  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ،  دنهاوخ  منادـناخ 

هدز گنچ  یهلا  نامـسیر  هب  هتبلا  ددرگ  کّسمتم  نانآ  هب  نم  زا  دعب  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دناوخ ،  دهاوخ  زامن  شرـس  تشپ  یـسیع 
دنس هب  زین   ( 177 رثألا (  ۀیافک  رد  هلمج  زا  و  تسا . »  هدـش  ادـج  دـنوادخ  نامـسیر  زا  دـشکب  تسد  ناشیا  ِناماد  زا  سک  ره  و  تسا ، 
نب نیسح   ] شردپ زا  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  دمحم  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  زا  هدروآ  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ 

هدرب نامـسآ   [ جارعم  ] هب هک  یماـگنه  دومرف « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  هک  مالـسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  زا  یلع ]
ربمغیپ ار  وت  و  مدیزگرب ،  نآ  زا  ار  وت  سپ  مدنکف  يرظن  نیمز  هب  نم  دمحم  يا  دومرف :  یحو  نم  هب  هلالج -  َّلج  مراگدرورپ -  مدـش ، 

[ نیمز  ] نآ زا  مدرک و  يرظن  رگید  راب  سپـس  یتسه ،  دمحم  وت  مدومحم و  نم  هک  متفرگرب ،  یمـسا  وت  يارب  مدوخ  مسا  زا  مداد و  رارق 
متسه یلعأ  ّیلع  نم  هک  مدروآرب  میاهمسا  زا  یمسا  وا  يارب  زا  و  مداد ،  رارق  ترتخد  رسمه  هفیلخ و  نیشناج ،  ار  وا  مدیزگرب و  ار  یلع 
مادک ره  هک  مدومن  هضرع  ناگتشرف  رب  ار  نانآ  تیالو  سپس  مداد  رارق  رفن  ود  امش  رون  زا  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  و  تسا ،  یلع  وا  و 

رد سپـس  دوشب  هدـش  کشخ  کشم  ناس  هب  هکنیا  ات  دـنک  تداـبع  ارم  ياهدـنب  رگا  دـمحم  يا  دـش .  نیبّرقم  زا  نم  دزن  تفریذـپ  ار  نآ 
مهاوخن مشرع  هیاس  ریز  و  داد ،  مهاوخن  ياج  متـشهب  رد  ار  وا  دنک ،  تاقالم  ارم   [ تمایق رد   ] دشاب هدرک  راکنا  ار  نانآ  تیالو  هک  یلاح 

رـس نوچ  سپ  نک ،  دـنلب  ار  ترـس  دومرف :  لج  زع و  يادـخ  اراگدرورپ  يرآ  متفگ :  ینیبب ؟  ار  ناـنآ  یهاوخیم  اـیآ  دـمحم  يا  درب ، 
یلع رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  ياهرون  هاگان  متـشادرب 
نابات هراتـس  نوچمه  دوب و  هداتـسیا  نانآ  ناـیم  رد  هک  ار  م ح م د )  یلع و (  نب  نسح  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب 

لالح و ار  ملالح  تسا  مئاق  نیا  دنتـسه و  ناماما  نانیا  دومرف :  دنتـسه ؟  یناـسک  هچ  ناـنیا  راـگدرورپ  يا  متفگ :  مدـید .  دیـشخردیم 
ياـهلد هکنآ  تسا  وا  تسا و  نم  ناتـسود  یتـحار  هیاـم  وا  و  مریگیم ،  ماـقتنا  منانمـشد  زا  وا  هلیـسو  هب  و  دـیامنیم ،  میرحت  ار  مـمارح 

هب  ( 178 نیدلا (  لامک  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  هلمج  زا  و  دشخبیم . »  افش  نارفاک  قح و  نارکنم  نارگمتـس و  زا  ار  تنایعیش 
حبذ دنفسوگ  درب ،  مان  هک  یناسک  زا  یضعب  يارب  يرکسع  نسح  ماما  دمحموبا  ترضح  هک « :  هدروآ  تیاور  یحیحص  هکلب  ربتعم  دنس 

زا دوخ  دنـس  هب   ( 179 لئاسو (  رد  هللا  همحر  یلماع  ثّدـحم  هلمج  زا  و  تسا . »  دـمحم  مرـسپ  هقیقع  زا  نیا  دومرف :  داتـسرف و  ياهدـش 
زینک نوـچ  هک « :  هدروآ  نامباحـصا  زا  یـضعب  زا  يزار  ناـّلع  زا  ینیلک  بوـقعی  نب  دـمحم  زا  ماـصع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  زا  قودـص 

وا تسا و  دمحم  وا  مسا  هک  یشاب  نتسبآ  ار  يرـسپ  دومرف :  وا  هب  ترـضح  نآ  دش  هلماح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  دمحموبا  ترـضح 
یلعوبا زا  یناقلاط  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دمحم  زا  هیوباب  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب   ( 180 لئاسو (  رد  زین  هلمج  زا  و  نم . »  زا  دـعب  مئاق  تسا 

نآ هک  يربخ  نمض  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ترضح  زا  شردپ  زا  يرْمَع  نامثع  نب  دمحم  زا  ماّمه  نب  دمحم 
یلاح رد  دریمب  سک  ره  هکنیا  و  دنام ،  دهاوخن  یلاخ  شقلخ  رب  یهلا  تجح  زا  نیمز  هک « :  هدرک  تیاور  شناردـپ  زا  نآ  رد  ترـضح 

تـسا تباـث  بلطم  نیا  دوـمرف « :  ترـضح  نآ  سپ  هدـمآ :  نینچ  تسا »  هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  شناـمز  ماـما  هـک 
دعب ماما  تّجح و  سپ  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دش :  ضرع  تسین » ] راکنا  لباق   ] تسا تباث  زور  هک  روطنامه 

گرم هب  دشاب  هتخانـشن  ار  وا  هک  دریمب  یلاح  رد  سک  ره  و  نم ،  زا  دعب  تجح  ماما و  تسا  وا  دـمحم ،  مرـسپ  دومرف « :  تسیک ؟  وت  زا 
 ( 182 همغلا (  فشک  زا  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لـجع  ترـضح -  نآ   ( 181 تدالو (  باب  رد  یـسلجم  هلمج :  زا  و  تسا . »  هدرم  ّتیلهاـج 
هک شدـج  زا  شردـپ  زا  يولعلا  یـسوم  نب  نوراه  نب  رهاط  مساقلاوبا  ارم  تفگ  ثیدـح  تفگ :  باّـشخلا  نبا  هک :  تسا  هدرک  تیاور 

م شمسا «  هک  يدهم  تسا  وا  و  تسا ،  نم  نادنزرف  زا  حلاص  ِفَلَخ  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دمحم  نب  رفعج  مرورـس  تفگ : 
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لیلد ود  نیب  عمج  ياضتقم  مییوگیم :  یتسناد  ار  نیا  نوچ  و  دـنکیم » . . .  جورخ  نامزلا  رخآ  رد  مساـقلاوبا  شاهینک  تسا و  ح م د » 
هک میدرک  رایتخا  ام  هک  تسا  یلیـصفت  نامه  دـننادیم  زیاج  هک  يرابخا  دنرامـشیم و  مارح  ار  ترـضح  نآ  مان  ندرب  هک  يرابخا  ینعی 
رد و  وا ،  ریرقت  ای  تسا و  موصعم  لعف  لقن  ای  دـینیبیم -  هکنانچ  زاوج -  رابخا  نوچ  زیاج ،  اـهنآ  ریغ  رد  تسا و  مارح  مدرم  عماـجم  رد 

ار نقیتم  ردـق  تسا  بجاو  نیاربانب  میرادرب ،  تسد  هدـننک  یهن  رابخا  زا  دوش  ببـس  هک  درادـن  دوجو  یقـالطا  اـی  مومع  يراـبخا  نینچ 
عماجم رد  ترضح  نآ  فیرش  مسا  ندرک  دای  و  مدرم ،  عماجم  ریغ  هب  ینعی  مینزب ،  صیـصخت  رادقم  نیمه  هب  ار  تمرح  لیالد  میریگب و 

 ) نیدـلا لامک  رد  هک  تسا  ترـضح  نآ  فیرـش  عیقوت  ود  میدرک :  دای  هچنآ  دِّکؤم  دـیؤم و  و  دـنامیم .  یقاب  تمرح  هلدا  مومع  تحت 
نینچ رگید  عیقوت  و  دربـب . »  مسا  مدرم  زا  یعمج  رد  ارم  هک  یـسک  نوعلم  تسا  نوعلم  هدـمآ « :  اـهنآ  زا  یکی  رد  هدـش ،  تیاور   ( 183

مدینـش تفگیم :  مامه  نب  دـمحم  یلعوبا  مدینـش  تفگ :  هللا  همحر  یناقلاط  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دـمحم  ار  ام  تفگ  ثیدـح  تسا : 
زا یعمج  نایم  رد  سک  ره  هکنیا « :  میـسانشیم  ار  نآ  هک  یّطخ  هب  دـش  رداص  یعیقوت  دومرفیم :  هرـس  سدـق  يرْمَع  نامثع  نب  دـمحم 

ناترظن زا  هللا  همحر  داماد  قّقحم  دّیـس  راتفگ  رد  هچنآ  تسا  بلطم  نیا  دـّیؤم  زین  و  داـب . »  وا  رب  ادـخ  تنعل  دربب  ماـن  ممـسا  هب  ارم  مدرم 
تـسا نآ  دیؤم  زین  و  دـنقفّتم .  مدرم  زا  یعمج  نایم  رد  ترـضح  نآ  كرابم  مسا  هب  حیرـصت  تمرح  رب  هتـشذگ  ناملع  هکنیا :  تشذـگ 
یعون دوخ  وا  مسا  هب  ندرکن  حیرـصت  شباقلأ و  اب  لـفاحم  سلاـجم و  رد  لـیلج  صخـش  زا  ندرک  ریبعت  هک  اریز  یفرع ،  یلقع و  راـبتعا 
قیاقح هب  دنوادخ  و  املع ،  الـضف و  هب  دسر  هچ  ات  تسین  هدیـشوپ  یماع  دارفا  رب  نیا  و  دـشابیم ،  صخـش  نآ  هب  تبـسن  میظعت  مارتحا و 
یتولخ ياج  رد  هک  تساوخ  رباج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  دیدید  حول  ثیدح  رد  هک  تسا  نآ  دیؤم  زین  و  تسا .  اناد  ماکحا ، 

دروم ریغ  رگا  هک  تسا  نآ  دـیؤم  زاب  و  تسا .  هدوبن  مدرم  زا  یعمج  نایم  رد  ترـضح  نآ  مسا  يروآدای  نیاربانب  دـیامن ،  تاقالم  ار  وا 
ۀفیذح ثیدح  تسا  نآ  دیؤم  نینچمه  و  دـیآیم .  مزال  رثکا  صیـصخت  مینادـب  جراخ  هدـش  دای  تامومع  زا  قلطم  روطب  ار  هیقت  سرت و 

زا قلطم  روط  هب  هّیقت  سرت و  دروم  زا  ریغ  هک  دش  لئاق  ناوتیم  دییوگب :  رگا  میدـش .  روآدای  ناونع  نیمه  مراهچ  مسق  رد  هک  نامیلا  نب 
زا نیدـلا  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  هک  یتیاور  تهج  هب  اهنآ ،  ریغ  رد  هچ  دـشاب و  عماجم  رد  هچ  تسا ،  جراخ  هدـش  دای  تامومع 
 ، نامزلا رخآ  رد  دـندومرف « :  نینچ  ربنم  يالاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :  هک  هدروآ  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ماـما 

یکی تسا  مان  ود  ار  وا  دومرف « :  هک  اجنآ  ات  درک ،  فیصوت  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  و  درک » . . .  دهاوخ  جورخ  منادنزرف  زا  يدرم 
 . . . « دمحم دشابیم  ینلع  هک  یمـسا  نآ  و  تسا ،  دمحا  دنامیم  یفخم  هک  یمـسا  نآ  اّما  دشابیم ،  ینلع  رگید  مسا  دنامیم و  یفخم 

نوچ دراد ،  تلـالد  ماـما  لوق  لـعف و  تهج  زا  مدرم  عماـجم  رد  فیرـش  مسا  نیا  هب  حیرـصت  ندوـب  زیاـج  رب  ثیدـح  نیا  هک   ( . 184 ) 
ناوتیم يور  نیا  زا  تسا . »  دـمحم  دـشابیم  ینلع  هک  یمـسا  نآ  و  هدوـمرف « :  حیرـصت  ار  نآ  ربـنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

داد صیصخت  ار  تمرح  تامومع  ثیدح  نیا  هب  اهنت  ناوتیمن  میوگیم :  تسا ؟  دمحا  دوش  حیرصت  تسین  زیاج  هک  یمسا  نآ  تفگ : 
 ( هتخانـشان لوهجم = (  هدش  عقاو  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  هک  کلام  نب  لیعامـسا  نوچ  تسا  فیعـض  شدنـس  هکنیا  لّوا :  هجو :  دـنچ  هب 
نب دیـس  زا  هک  تسا  هیدوراـج  هّیدـیز  هورگ  سیئر  هدـش -  عقاو  ثیدـح  نیا  دنـس  رد  هک  يدارفا  زا  رگید  یکی  دوراـجلاوبا -  و  تسا ، 

وا تسین ،  شتّمذم  رد  ياههبش  چیه  تسا ،  مومذم  بوحرـس  يانیبان  دوراجلاوبا  رذنملا  نب  دایز  هتفگ :  شاهرابرد  هک  هدش  لقن  سوواط 
زا لقن  هب  لاقملا )  یهتنم  و (  لاجرلا )  دقن  ياهباتک (  رد  تسا .  ایرد  نکاس  هک  يروک  ناطیش  دش ،  هدیمان  بوحرس »  ناطیـش «  مسا  هب 

نیا هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  و  تسا ،  وا  هب  بوسنم  هیدیز  زا  هّیبوحرـس  بوحرـس ،  روک  هدمآ :  دوراجلاوبا  هرابرد  هللا  همحر  یـشک 
سپـس دوب .  لدروک  انیبان و  دوراجلاوبا  و  دراد ،  تسیز  ایرد  رد  هک  تسا  يروک  ناطیـش  ماـن  بوحرـس »  هک «  هدـش  داـی  و  دـیمان .  مسا 
تـسا یتیاور  وا  هرابرد  دیوگ :  لاجرلا  دقن  رد  یـشرفت  دیـس  و  تسا .  هدرک  دای  وا ،  ییوگغورد  تنعل و  تمذم و  رد  يددـعتم  تایاور 

لیلد ربـنم  زارفرب  ترـضح  نآ  مسا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندرک  حیرـصت  هکنیا  مود :  دراد .  تلـالد  وا  رفک  ییوـگغورد و  رب  هک 
تسا رایـسب  نآ  ریاظن  و  هتـشاد ،  صاصتخا  بانج  نآ  هب  مکح  نیا  تسا  نکمم  هک  اریز  دشابیمن ،  بانج  نآ  ریغ  يارب  نآ  ندوب  زیاج 
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بقل صاصتخا  و  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  هب  تبانج  لاح  رد  ندش  لخاد  دننام  تسین ،  هدیـشوپ  تریـصب  لها  رب  هک 
رابخا رد  رگشهوژپ  رب  هک  اهنیا  ریغ  و  دناهدوب ،  رارطـضا  لاح  رد  شاهناخ  لها  هکنیا  اب  راثیا  ندوب  زیاج  و  ترـضح ،  نآ  هب  نینمؤملاریما 

 : یکی دراد :  لامتحا  ود  تسا »  دمحم  دشابیم  ینلع  هک  یمـسا  نآ  و  راوگرزب « :  نآ  هدومرف  هکنیا  موس :  تسین .  هدیـشوپ  راهطا  همئا 
يرگید تسا و  دمحم  نآ  دنسانشیم و  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  مسا  ود  جَرَفلا -  هل  هَّللا  لجع  ام -  نامز  ماما  هک  تسا  نآ  روظنم  هکنیا 

هک تسا  روهظ  ماگنه  كرابم  مسا  نیا  ندرک  نالعإ  دوصقم  هکنیا  رگید :  مینکیم .  هدهاشم  ام  ار  نیا  و  دننادیمن ،  تسا  دمحا  هک  ار 
رد مراهچ  شخب  رد  تشاد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هچنآ  و  ددرگیم ،  ادـن  شردـپ  مان  وا و  مان  هب  عقوم  نآ  رد  هکنیا  هب  هدـش  دراو  يراـبخا 

چیه ار  نیا  تسا ،  دـمحا )  ددرگ (  حیرـصت  نآ  هب  تسین  زیاج  هک  یمـسا  زا  دارم  هکنیا  لاـمتحا  اـما  و  تشذـگ .  نآ  ریغ  نون و  فرح 
طـسوت تایاور  نیا  هک  ثیداحا -  نایوار  نالماح و  زین  و  دـناهدادن ،  مه  لامتحا  هکلب  هتفگن  نونک  ات  لوا  ردـص  زا  ام  ياـملع  زا  مادـک 

زا روظنم  تسا  نکمم  دـییوگب :  رگا  تسین .  هدیـشوپ  نارگـشواک  رب  هکنانچ  دـناهدرواین  ار  لامتحا  نیا  مه  هدیـسر -  اـم  تسد  هب  اـهنآ 
 ، تسا هّیقت  سرت و  دروم  صوصخم  تمرح  هکنیا  رب  دـشاب  هنیرق  نیا  و  دنـشاب ،  نیفلاخم  هدـش  داـی  عیقوت  ود  رد  مدرم )  ساـن =  هملک ( 

صوصخ هک  هدمآ  رایسب  تایاور  رد  سان )  هژاو (  هکنیا  هب  هدومن  داهشتسا  و  هدرک ،  رکذ  ار  لامتحا  نیا   ( 185 لئاسو (  فلؤم  هکنانچ 
زا نیاربانب  تسین  نآ  رب  ياهنیرق  اجنیا  رد  هدـیدرگ و  قالطا  نانآ  رب  هنیرق  اـب  راـبخا  رد  ساـن )  هملک (  میوگیم :  دنتـسه ؟  روظنم  هّماـع 
هک هدرک  تیاور  نادمح  نب  نیـسح  زا  كردتـسم  رد  دییوگب :  رگا  تشادرب .  تسد  ناوتیمن  لامتحإ  فرِـص  هب  حیرـص  ِحیحـص  رابخا 

ّلحم هک  ترـضح -  نآ  فیرـش  مسا  ندومن  دای  هکنیا  هب  دراد  حیرـصت  هک  هدروآ  يربخ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  شباتک  رد  يو 
هّیقت سرت و  رطاخ  هب  زج  نآ  زا  یهن  ّتلع  و  دـشابیم ،  زیاج  سرت  زا  ینمیا  تروص  رد  بانج  نآ  باـقلا  اـهمان و  ریاـس  و  تسا -  ثحب 

نب یلع  اـضر  ماـما  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدروآ  تلّـصلا  نب  ناـّیر  زا  لاّـضف  نب  نسحلا  نب  یلع  زا  هک  تسا  نینچ  تیاور  نآ  تسین . 
دنیبیمن ار  شندب  شتبیغ  زا  دعب  یسک  تسا ،  نسح  مدنزرف  دنزرف  مالسلا  هیلع  يدهم  مئاق  دومرفیم « :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

هضرع ترضح  نآ  هب  دربب »  ار  وا  مان  دناوتیم  یسک  ره  تقو  نآ  هک  ددرگ  نالعا  شمسا  دوش و  راکـشآ  هک  یتقو  ات  دربن  ار  شمـسا  و 
نم و  تسا ،  زیاج  ًاقلطم  اهنیا  همه  دومرف « :  تسا ؟  زیاج  يدـهم  نامز و  بحاص  تبیغ و  بحاص  مییوگب :  رگا  اـم  رورـس  يا  میتشاد : 
رارق لمع  دروم  ار  ربخ  نیا  ناوتیمن  میوگیم :  دنـسانشن . »  ار  وا  هک  مدرک  یهن  نامنانمـشد  زا  وا  یفخم  مان  ندرک  حیرـصت  زا  ار  اـمش 

 : هدروآ یشاجن  زا  لاجرلا  دقن  رد  و  هدمآ ،  هزیجولا  باتک  رد  هکنانچ  تسا  فیعـض  نادمح  نب  نیـسح  هکنیا  یکی :  هجو :  دنچ  هب  داد 
و تسا .  هدمآ  لاقملا  یهتنم  رد  زین  بلطم  نیمه  دراد .  ییاهباتک  هدوب ،  بهذملا  دساف  هَّللادبعوبا ،  ینالبنج  ینیضح  نادمح  نب  نیسح 
همومضم و ءاح  هب  ینیَضُح -  ءاب -  نون و  نوکس  میج و  مض  هب  ینالبنُج -  نادمح  نب  نیـسح  هدمآ :  باتک  نامه  رد  هصالخ  زا  لقن  هب 

نخـس نیمه  دننام  و  دوشیمن .  هجوت  شیاههتفگ  هب  تسا  نوعلم  هدوب ،  وگغورد  دساف و  شبهذم  هَّللادبعوبا :  ءای -  زا  دـعب  نون  داض و 
ندوبن حیحـص  لیالد  زا  و  تسا .  هدرک  طبـض  نون -  ءای و  داص و  ءاخ و  هب  ینیـصخ -  وا  یلو  هدش ،  لقن  هللا  همحر  دوواد  نبا  لاجر  زا 
تّجح ترـضح  باقلا  باب  رد  ار  نآ  هکنیا  اب  هدومنن  دامتعا  تیاور  نیا  رب  اـجنیا  رد  هرـس  سدـق  يرون  ققحم  ملاـع  هکنیا  وا  رب  داـمتعا 

رد هک  یـسک  رب  هکناـنچ  تسا ،  ناـیوار  لاوحا  هب  ناـهاگآ  ناـگرزب  زا  لـیلج  ملاـع  نیا  و  تسا ،  هدرک  تیاور  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع 
 . دیامرف تیانع  نیملـسم  مالـسا و  هب  تمدـخ  تهج  زا  ار  شاداپ  نیرتهب  وا  هب  یلاعت  دـنوادخ  دـنامیمن ،  هدیـشوپ  دـنک  رظن  وا  ياهباتک 
هک ضرف  رب  مود :  درک ؟  فرـصنم  ناشرهاظ  زا  ار  میرحت  ّهلِدأ  تامومع  دومن و  کـسمت  ثیدـح  نیا  دـننام  هب  ناوتیم  روطچ  نیارباـنب 

ضرف رب  هکنیا  موس :  دینک .  تقد  نآ  رد  درادن ،  تحارـص  ثحب  دروم  بلطم  رد  دشاب  هدش  رداص  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  ثیدـح  نیا 
دوش هدنسب  دراد  دوجو  ّتلع  نآ  هک  دروم  نامه  هب  ات  درادن  تلالد  بلطم  نیا  رد  میرحت  ّتلع  ندوب  رصحنم  رب  دشاب ،  هتشاد  تلالد  هک 
دای ینعی :  ددرگرب  مسا  هب  رگا  دنـسانشن »  ار  وا  هک  ترـضح « :  نآ  هدومرف  رد  ریمـض  نوچ  دشاب ،  یقیقح  تلع  دناوتیمن  رما  نیا  هکلب 

زا هک  يرایـسب  رابخا  اب  اهنآ  هک  اریز  دوب ،  دـهاوخ  دوصقم  فالخ  رب  نیا  دنـسانشن .  ار  مسا  نآ  نانمـشد  ات  تسین  زیاـج  مسا  نیا  ندرک 
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و تسا .  دمحم  هک  دناهتخانـش  ار  مسا  نآ  تسا ،  ادخ  لوسر  مسا  وا  مسا  هک  دـنراد  حیرـصت  هک  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و 
 - تسیک مسا  نیا  زا  دوصقم  هک  دننادب  نانمشد  ادابم  ات  تسین  زیاج  مسا  نیا  ندرک  دای  ینعی :  ددرگرب -  مالسلا  هیلع  مئاق  هب  ریمض  رگا 

کی هاگره  سپ  دنتـسه ،  هدوب و  رایـسب  نامز  ره  رد  دـناهدش  هدـیمان  دـمحم  هک  يدارفا  هکنیا  لّوا :  هجو  تسین :  تسرد  هجو  ود  هب  زاب 
نانمـشد دـشاب ،  شنامز  ماما  شروظنم  و  مدـید ،  ار  دـمحم  ای  دومرف :  دـمحم  دـیوگب :  ًالثم  نانمـشد  سلجم  رد  يرگید  هعیـش  هب  هعیش 

یقیقح ببـس  رما  نیا  رگا  هکنیا  مّود :  هجو  تسین .  تروـص  نیا  رد  ياهّیقت  سرت و  چـیه  تسیک و  مـسا  نـیا  زا  روـظنم  هـک  دـننادیمن 
تّجح نامزلا و  بحاص  تبیغ و  بحاص  دننام  شصوصخم  باقلا  اب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندرک  دای  زا  هک  تسا  بجاو  دوب  میرحت 
تبیغ بحاص  دیوگب :  نانمشد  ِسلجم  رد  دوخ  ناشیکمه  زا  یکی  هب  هعیش  رفن  کی  رگا  نوچ  ددرگ ،  یهن  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  زا 

نیوانع نیا  هب  یـسک  نیا  زا  شیپ  نوچ  دشابیم ،  صاخ  صخـش  شروظنم  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  نانمـشد  مدـید  ار  دـمحم  لآ  تّجح  ای 
نیا رد  هکلب  تسا  مدرم  دارفا  زا  یکی  مروظنم  دیوگب :  دناوتب  دنکیم  دای  ینیوانع  نینچ  اب  ار  بانج  نآ  هک  یـسک  ات  تسا  هدشن  هدـیمان 
ناـیب رب  ار  ربـخ  نیا  تسیاـبیم  نیارباـنب  دـبایب ،  ار  صوصخم  ماـن  نآ  بحاـص  اـت  دـنزیم  تسد  صُّحفت  سُّسجت و  هب  نمـشد  تروـص 

ّهلدأ نیب  ناوتیم  مه  يرگید  زرط  هب  دـییوگب :  رگا  درک .  لیوأت  ار  نآ  یعون  هب  ای  دومن  لـمح  ماـن ،  نآ  ندرب  تمرح  هب  مکح  تمکح 
نیا دـننام  و  دـناهدرک ،  ار  راک  نیا  ناگرزب  زا  یـضعب  هکنانچ  دـینک ،  لـمح  تهارک  رب  ار  تمرح  راـبخا  هکنیا  هب  درک ،  عمج  فرط  ود 

 : هجو دـنچ  رطاخ  هب  تسین  هدیدنـسپ  اجنیا  رد  تاـیاور  نیب  ندرک  عمج  هوحن  نیا  میوگیم :  تسا ؟  رایـسب  هقف  فلتخم  باوبا  رد  عمج 
ود رـس  رب  اجنیا  رد  هکنیا  مّود :  تسا .  حـضاو  نیا  و  تسین ،  تهارک  رب  لـمح  لـباق  دـیتسناد -  هکناـنچ  تمرح -  ياـهلیلد  هکنیا  لّوا : 

اهنت زاوج  ّهلدأ  هکنیا  یمّوس :  تسا .  یلوا  زاجم  زا  صیـصخت  هک  هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  و  میریگیم ،  رارق  زاـجم  صیـصخت و  یهار 
تمرح ّهلدا  رب  قلطم  روط  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  میداد ،  حیـضوت  هکناـنچ  تسا ،  زیاـج  عماـجم  ریغ  رد  هک  دـننکیم  تاـبثا 
رابخا هنوگ  نیا  ندرک  لمح  مجنپ :  دش .  نایب  ًالبق  هک  تسا  یترهـش  لوقنم و  عامجا  فالخ  رب  عمج  نیا  هکنیا  مراهچ :  تشاد ؟  مّدـقم 

یلو تشاد ،  مدقم  عنم  ّهلدا  رهاوظ  رب  تسیابیم  ار  لیلد  نآ  هک  دشاب  هدوب  اهنآ  فالخرب  يربتعم  لیلد  هک  تسا  یتروص  رد  تهارک  رب 
 ، تسین اهنآ  لباقم  رد  یلیلد  نوچ  مینادب ،  فرـصنم  ناشرهاوظ  زا  ار  عنم  ّهلدا  هک  درادن  یهار  سپ  تسین ،  نینچ  ام  ثحب  دروم  بلطم 

تکرب یلاعت و  دنوادخ  يرای  هب  سپ  دشابیمن ،  هدیـشوپ  هتکن  نیا  دزیهرپب  فُّلکت  زا  دنک و  تیاعر  ار  فاصنا  هبنج  سک  ره  رب  هکنانچ 
 . ًارخآ َو  ًالوا  هَّللدمحلا  َو  تشگ ،  تباث  ام  ياعّدم  ندوب  مامت  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  وا  يایلوا 

رکذت دنچ 

نودـب مّود :  مینکیمن .  ینالوط  ار  بلطم  اهنآ  رارکت  اـب  رگید  دـش ،  مولعم  اـهنآ  خـساپ  رگید و  لاوقا  لـیلد  میدرک  ناـیب  هچنآ  زا  لّوا : 
مسا و  ددرگ ،  دای  شفیرش  باقلا  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زین  عماجم  سلاجم و  ریغ  رد  هک  تسا  نآ  رتهناطاتحم  رتهتـسیاش و  دیدرت 
هکلب تسا ،  مالسلا  هیلع  ماما  میظعت  مارتحا و  یعون  دوخ  نیا  زین  میوش و  صالخ  عرش  روتسد  اب  تفلاخم  ههبـش  زا  ات  دوشن ،  رکذ  دوهعم 

زا یکی  هک  دـمآ  تسد  هب  نینچ  هتـشذگ  تایاور  زا  یـضعب  زا  مّوس :  تسا .  هدوب  لوادـتم  ناشیا  ناوریپ  ناماما و  نانخـس  رد  شور  نیا 
زین مسا  نیا  اب  سلاجم  رد  ترـضح  نآ  ندرک  دای  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا  دشابیم ،  دمحا  ترـضح :  نآ  فیرـش  ياهمان 
اهنآ نیب  یقرف  هک  هدرک  حیرـصت  نیّدـحوملا  ۀـیافک  فلؤم  دراد ؟  صاصتخا  دـمحم  ینعی  فورعم  مسا  ناـمه  هب  تمرح  اـی  تسا  مارح 
نامه هب  مسا  نوچ  تسا  لمأت  هتفگ  نیا  رد  یلو  تسا .  هداد  تبـسن  روهـشم  هب  ار  رظن  نیا  دنتـسه و  يواـسم  تمرح  رد  ود  ره  تسین و 
رگید ياهمسا  هب  بانج  نآ  ندیمان  تمرح  رد  رهاظ  هن  تسا و  صن  هن  تمرح  هب  نیلئاق  نخس  دشابیم و  فرـصنم  دّمحم  ینعی  فورعم 

 ، لامتحا روط  هب  دنچ  ره  دشاب  هدش  لئاق  دـمحا  ینعی  مسا  نیا  رکذ  تمرح  هب  هک  مسانـشیمن  ار  املع  زا  يدـحا  هکلب  دـمحم »  زا «  ریغ 
ادخ لوسر  شّدج  هینُک  نامه  هک  ترـضح  نآ  كرابم  هینک  ایآ  مراهچ :  تسا .  امنهار  نیرتهب  یلاعت  يادخ  و  هار ،  نیرتهب  طایتحا  یلو 
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مزج روط  هب  یلو  يرآ ،  طایتحا :  ربانب  هن ؟  ای  دشابیم  قحلم  شفیرش  مسا  هب  مکح  ای  عوضوم  ظاحل  زا  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ماکحَا تاعوضوم  يانبم  هک  ماع  ِفرُع  هظحالم  زا  هکنانچ  تسا ،  فرـصنم  هینک  بقل و  ریغ  رب  مسا  ناونع  هک  اریز  هن ،  تفگ :  ناوتیم 

هب بلطم  نیا  تابثا  يارب  ددرگن »  ریبعت  مان  هینک و  هب  وا  زا  دومرف « :  هک  هدمآ  رضخ  ثیدح  رد  هچنآ  و  دشابیم .  رهاظ  بلطم  نیا  تسا 
عامجإ تسا  روط  نیمه  و  دـنامیم ،  یقاب  یفانم  نودـب  تئارب  لصا  نیارباـنب  تسه ،  نآ  رد  یتـالامتحا  هک  اریز  تسین ،  هدنـسب  ییاـهنت 

ناـیب بلطم  نیا  هقف  لوـصا  ملع  رد  هکناـنچ  تسین ،  یفاـک  ییاـهنت  هب  یمکح  تاـبثا  يارب  لوـصا ،  گرزب  ياـملع  رظن  هـب  هـک  لوـقنم 
هب ار  تمرح  دـنادرگ -  كاپ  ار  شتبرت  داش و  ار  شناور  یلاـعت  يادـخ  هک  يرون -  ناـمراوگرزب  ققحم  يور  نیمه  زا  تسا ،  هدـیدرگ 
رود هدـنامن و  رانکرب  تسار  هار  زا  دـنک  هشیپ  طایتحا  هویـش  هک  یـسک  اهنیا  همه  اب  تسا ،  هتـسناد  صوصخم  دوهعم  كرابم  مسا  نامه 

هب وا  ّتبحم  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ  هب  تبسن  ناگدنب  فیاظو  زا  موس :  تسا .  هدیدنسپ  لاح  ره  رد  تفلاخم ،  ههبش  زا  ندوب 
رد هک  نادـب  ددرگ .  ماـجنا  تسا  باـنج  نآ  هب  تبـسن  ّتبحم  ياـضتقم  هچنآ  رد  ماـمتها  تیاـهن  هک  تسا  نآ  شاهمزـال  صاـخ و  روط 

یلوبق طرش  و  نامیا ،  زا  یـشخب  ناشیا  یتسود  هکنیا  و  تسین ،  يدیدرت  نیعمجا ،  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعم  همئا  مامت  ّتبحم  بوجو 
نیمه مود  رما  رد  رگید  یتمـسق  و  باتک ،  نیمه  لوا  شخب  رد  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  دـشابیم  رتاوتم  راـبخا  هراـب  نیا  رد  و  تسا ،  لاـمعا 

هب صوصخ  روط  هب  هدش  ببس  هک  تسه  یتّیصوصخ  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  ّتبحم  هب  مامتها  رد  یلو  تشذگ ،  شخب 
هطـساو هک  ره  دـنک و  یکین  اـهنآ  هب  هک  یـسک  ّتبحم  رب  اهتـشرس  هکنیا  حیـضوت  لـقع  لّوا :  تسا :  تهج  ود  زا  نـیا  و  ددرگ ،  رما  نآ 

یحو یـسوم  هب  یلاعت  يادخ  هک « :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـسفت  زا  ثیدح  رد  يور  نیمه  زا  تسا ،  هدش  هتخاس  دشاب  اهنآ  هب  ناسحا 
ماـجنا ار  راـک  نیا  هنوگچ  راـگدرورپ  يا  تفگ :  یـسوم  نادرگ ،  بوبحم  نم  دزن  ار  مقلخ  و  نک ،  بوـبحم  مقلخ  دزن  ارم  هک :  دوـمرف 

زا لقن  هب  مالـسلاراد  رد  يرگید  ثیدـح  رد  و  دـنرادب . »  تسود  ارم  ات  نک  يروآدای  ارم  ياهـششخب  اـهتمعن و  ناـنآ  هب  دومرف :  مهد ؟ 
یحو مالسلا  هیلع  دوواد  هب  لج  زع و  يادخ  دومرف « :  هک  هدروآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  دنـس  هب  ءایبنالا  صـصق 

دزن ار  وت  هنوگچ  سپ  مرادیم  تسود  ار  وـت  نم  اراـگدرورپ  تفگ :  دوواد  زاـس ،  بوـبحم  مقلخ  دزن  رادـب و  تسود  ارم  هکنیا :  دوـمرف 
 « تشاد دنهاوخ  تسود  ارم  يدـش  روآدای  ناشیا  دزن  ار  اهنآ  هاگره  هک  نک  دای  نانآ  دزن  ار  میاهتمعن  دومرف :  منادرگ ؟  بوبحم  تقلخ 
 : دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ « :  هک  هدمآ  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب   ( 186 هرس (  سدق  قودص  سلاجم  رد  و  . 
 ، دیرادب تسود  لج  زع و  يادخ  یتسود  تهج  هب  ارم  و  دهدیم ،  امش  هب  شیوخ  ياهتمعن  زا  هچنآ  تهج  هب  دیرادب  تسود  ار  دنوادخ 

نامیالوم ناسحا  زا  ياهراپ  میدروآ  رتشیپ  باتک  نیا  ياهـشخب  رد  هچنآ  زا  نوچ  و  دیرادب . »  تسود  نم  یتسود  رطاخ  هب  ار  متیب  لها  و 
ِناـیاپیب نیواـنع  ناوارف و  ياـهتمعن  زا  هچنآ  ماـمت  هکنیا  و  یتـسناد ،  اـم  رب  ار  شقوقح  اـم و  هب  تبـسن  ار  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح 

هکلب میرادب ،  تسود  ار  وا  هک  دـنکیم  مکح  لقع  سپ  تسا ،  وا  هطـساو  هب  مالـسلا و  هیلع  نامیالوم  تکرب  هب  هتفرگارف  ار  ام  دـنوادخ 
زا لـقن  هب   ( 187 مارملا (  ۀـیاغ  باتک  رد  هللا  همحر  ینارحب  ثّدـحم  دیـس  هک  لقن  مّود :  تسا .  هدـش  هتـشرس  وا  ّتبحم  رب  اـم  ياـهداهن 
يا دومرف :  یحو  نم  هب  جارعم  بش  رد  دنوادخ  دومرف :  هک  هدروآ  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن 

 : دومرف ار ،  مردارب  راگدرورپ  يا  متفگ :  تسنادیم -  رتهب  وا  هکنآ  لاح  و  ياهدرک - ؟  نیـشناج  تتّما  رب  نیمز  رد  ار  یـسک  هچ  دمحم 
دای نم  سپ  مدیزگرب ،  نآ  زا  ار  وت  سپ  مدنکفا  يرظن  نیمز  هب  نم  دـمحم  يا  دومرف :  اراگدرورپ ،  يرآ  متفگ :  ار ؟  بلاطیبا  نب  یلع 
نب یلع  نآ  زا  مدـنکفا و  رظن  نآ  رب  رگید  راـب  سپـس  یتـسه ،  دّـمحم  وت  متـسه و  دومحم  نم  يوش ،  داـی  نم  اـب  وت  هکنیا  اـت  موـشیمن 
رارق ار  میاهمسا  زا  یمسا  وا  يارب  و  ایصوا ،  دّیـس  یلع  یناربمغیپ و  دّیـس  وت  هک  مداد  رارق  وت  نیـشناج  ار  وا  سپ  مدیزگرب ،  ار  بلاطیبا 
سپس دسر ،  تکاله  هب  هکنیا  ات  دیامن  شتسرپ  ارم  ردقنآ  مناگدنب  زا  ياهدنب  رگا  دمحم ؛ يا  تسا .  یلع  وا  متـسه و  یلعا  نم  هک  مداد 

؟  ینیبب ار  نانآ  یهاوخیم  ایآ  دمحم  يا  دومرف :  سپـس  درب ،  مهاوخ  منهج  هب  ار  وا  دـنک  تاقالم  ارم  دـشاب  ناتتیالو  رکنم  هک  یلاح  رد 
یلع و نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  ار و  بلاطیبا  نب  یلع  مدـید  هاـگان  متفر  شیپ  نوچ  زیخاـپب ،  تیور  شیپ  رد  دومرف :  يرآ ،  متفگ : 
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نب نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع 
دنتسه و ناماما  نانیا  دومرف :  دنتـسیک ؟  نانیا  راگدرورپ  يا  متفگ :  دوب .  اهنآ  نایم  رد  یناشخرد  هراتـس  نوچمه  هک  مئاق  تّجح  یلع و 
ار و وا  نم  هک  رادـب  تسود  ار  وا  دـمحم  يا  دریگیم ،  ماقتنا  منانمـشد  زا  دـیامنیم و  مارح  ار  ممارح  لالح و  ار  ملالح  تسا  مئاـق  نیا 

رما یضتقم  هک  تسه  یگژیو  ترـضح  نآ  ّتبحم  رد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  میوگیم :  مراد . »  تسود  ار  وا  هدنراد  تسود 
زا تسا  زیچ  دنچ  بلطم  نیا  ّرِـس  و  تسا ،  بجاو  مالـسلا  مهیلع  ناماما  همه  ّتبحم  هکنیا  اب  هدیدرگ ،  یلاعت  يادخ  يوس  زا  صوصخم 

تسین نینچ  نآ  سکع  یلو  ددرگیمن ،  ادج  مالسلا  مهیلع  رگید  ناماما  تفرعم  ّتبحم و  زا  ترضح  نآ  تخانـش  ّتبحم و   - 1 هلمج : 
دشاب هتشادن  تّبحم  تفرعم و  ترضح  نآ  هب  تبسن  یلو  دشاب  هتشاد  تفرعم  ّتبحم و  رگید  ناماما  هب  تبسن  یـسک  تسا  نکمم  ینعی  ) 

رد هچنآ  تسا  نیا  رب  دهاش  و  ددرگیم .  لماک  وا  رد  نامیا  تقیقح  درادـب  تسود  ار  وا  دسانـشب و  ار  راوگرزب  نآ  ناسنا  رگا  نیاربانب  ( 
رد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هدمآ  لئاضفلا  باتک  زا  لقن  هب   ( 188 راحب (  مهن  دّلجم 

تاقالم ار  دنوادخ  درادیم  تسود  سک  ره  و  دومرف . . . « :  هک  اجنآ  ات  هدرک ،  دای  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ياهمان  نآ  رد  هک  یثیدـح 
ناـنیا سپ  ددرگ ،  اراد  ار  رظَتنم  ناـمزلا  بحاـص  تّجح  تیـالو  هـک  دـیاب  دـشاب  وـکین  شمالـسا  لـماک و  شناـمیا  هـک  یلاـح  رد  دـنک 

وا يارب  نم  دوش  اراد  ار  ناشتیالو  درادب و  تسود  ار  نانآ  سک  ره  دنتـسه ،  يوقت  ياههناشن  تیادـه و  ناماما  یکیرات و  رد  ییاهغارچ 
نآ تسد  هب  نیرفاک  رب  نیملـسم  ندـیدرگ  بلاـغ  نید و  ندـش  هریچ   - 2 درب . »  دـهاوخ  تشهب  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  مـنکیم  تناـمض 

لقع و رظن  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تشذـگ ،  مراهچ  شخب  رد  هکنانچ  ددرگیم ،  ماجنا  لماک  روط  هب  بانج  نآ  روهظ  اـب  ترـضح و 
نینمؤملاریما و زا  دعب  ترضح  نآ  هک  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هچنآ   - 3 دشابیم .  ّصاخ  روط  هب  ترـضح  نآ  ّتبحم  بجوم  عرش 
تسیب و باب  رد   ( 189 مارملا (  ۀیاغ  باتک  رد  ینارحب  دیس  هکنانچ  تسا ،  لضفا  ناماما  ریاس  زا  مالسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  هدروآ  ینامعن  زا  موس 
رایتخا ار  ناربمغیپ  مدرم ،  زا  و  دیزگرب ،  ار  ردـق  بش  اهبـش ،  زا  و  ناضمر ،  هام  اههام ،  زا  هعمج و  زور  اهزور  نیب  زا  دـنوادخ  دومرف « : 

زا و  دومرف ،  رایتخا  ار  نیـسح  نسح و  یلع ،  زا  و  دـیزگرب ،  نم  زا  ار  یلع  ارم و  نـالوسر  زا  و  ار ،  نـالوسر  ناربمغیپ ؛ ناـیم  زا  و  درک ، 
ناشیا نیمهن  دـننکیم و  رود  ار  نالهاج  هیجوت  نایوج و  لطاب  يورجک  ناـیوگ و  هواـی  لـیوأت  نآرق  زا  هک  دـیزگرب  ار  ایـصوا  نیـسح ، 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  هچنآ  تسا  بلطم  نیا  دـّیؤم  و  دـشابیم »  اهنآ  لضفا  وا  تسا و  نانآ  رهاـظ  نطاـب 

وا اب  رمع  مامت  رد  مدرکیم  كرد  ار  شنامز  رگا  هن و  دومرف :  هدش ؟  دلوتم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ایآ  دـش :  لاؤس  بانج  نآ  زا  هک « :  هدـش 
رون يارب  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تشذگ  ینئادم  دـمحم  نب  داّبع  ثیدـح  رد  نون  فرح  رد  و  متخادرپیم . »  تمدـخ  هب 
رگا دمآ .  دهاوخ  رما  نیا  دییأت  رد  زین  شقارف  زا  نتسیرگ  تلیضف  رد  و  مدرک . »  اعد  اهنآ  قباس  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ 

ترـضح هب  تفگ :  هک  هدمآ  تیاور  ماّحـش  دـیز  زا  ًادنـسم  ینامعن  زا   ( 190 راحب (  مهن  دـّلجم  رد  هچنآ  اب  دراد  تاـفانم  نیا  دـییوگب : 
تلیـضف هب  نامنیلّوا  تلیـضف  انامه  دومرف « :  نیـسح ؟  ای  نسح  دنتـسه  لضفا  کیمادک  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا 

ار مباوج  موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  دراد »  یلـضف  مادـک  ره  و  دـسریم ،  نامنیلّوا  لضف  هب  نامنیرخآ  لضف  و  دـسریم ،  ناـمنیرخآ 
کی زا  ار  ام  دنوادخ  میتسه ،  تخرد  کی  زا  ام  دومرف « :  مدیـسرپن .  امـش  زا  نتخومآ  يارب  زج  دنگوس  ادخ  هب  دییامرف ،  نایب  رتلّصفم 

وا و نید  هب  ناگدـننک  توعد  وا و  قلخ  رب  دـنوادخ  يانمأ  ام  و  دـشابیم ،  دـنوادخ  زا  ام  ملع  و  دـنوادخ ،  زا  ام  لـضف  دـیرفآ ،  تشرس 
یکی ام  ملع  یکی و  ام  شنیرفآ  دومرف :  يرآ ،  مدرک :  ضرع  میازفیب ؟  ار  وت  دـیز  يا  میتسه ،  وا  قلخ  نیب  وا و  نیب  نارادهدرپ  ای ] هدرپ  ]

نت هدزاود  ام  دومرف « :  ناتدادعت ؟  زا  هد  ربخ  ارم  متشاد :  هضرع  میتسه . »  یکی  لج  زع و  يادخ  دزن  ام  یگمه  تسا و  یکی  ام  لضف  و 
تسا دمحم  ام  رخآ  دمحم و  ام  طسوا  دمحم  ام  لوا  میدوب ،  نامشنیرفآ  زاغآ  رد  لج  زع و  نامراگدرورپ  شرع  نوماریپ  نینچنیا  میتسه 

دـشابیم و ناشتـشرس  ندوب  دـحتم  رگنایب  ثیدـح  نیا  هک  اریز  تسین ،  یتافانم  تشذـگ  هچنآ  ثیدـح و  نیا  نیب  میوگ :  باوج  رد  « . 
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نیا و  تسا ،  هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  رابخا  هکنانچ  دنتـسه ،  ناسکی  لـضف  ملع و  رد  و  دـناهدش ،  هدـیرفآ  رون  کـی  زا  هکنیا 
نانمؤمریما تیلـضفا  رد  یتایاور  هک  نانچمه  دنـشاب ،  لضفا  ییاهیگژیو  ظاحل  زا  رگید  ضعب  زا  نانآ  زا  یـضعب  هکنیا  اب  درادـن  تاـفانم 

دوش راذگاو  نانآ  دوخ  هب  دیاب  نآ  لاثما  بلطم و  نیا  ملع  لاح  نیا  اب  هدیدرگ ،  دراو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ریاس  زا  مالـسلا  هیلع 
 . دشابیم اهشزغل  زا  رادهگن  تسا و  اناد  دوخ  یلاعت  يادخ  و  مینک ،  ثحب  نآ  زا  هک  تسین  ام  رب  و 

مدرم نایم  رد  وا  ندومن  بوبحم  مراهچ : 

 ، تسا وکین  بجاو و  شتّبحم  سک  ره  هکنیا  رب  لقع  تلـالد  تهج  هب  میدرک ،  ناـیب  مّوس  رما  رد  هچنآ  ماـمت  دراد  تلـالد  رما  نیا  رب  و 
ارم هک « :  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ثیدح  رد  یلاعت  يادـخ  هدومرف  ياوتحم  نآ ؛ رب  دـنکیم  تلالد  زین  و  دومن .  بوبحم  ار  وا  تسا  راوازس 

ترـضح زا  دوـخ  دنـس  هب  یفاـک  هضور  رد  هچنآ  دـنکیم  تلـالد  نآ  رب  حیرـص  روـط  هـب  و  زاـس . » . . .  بوـبحم  مناگدـیرفآ  ناـیم  رد 
ضرعم رد  ار  ام  دیامن و  بوبحم  مدرم  دزن  ار  ام  هک  ياهدـنب  دـنک  تمحر  دـنوادخ  دومرف « :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعیبا 
رتزیزع نآ  ببـس  هب  دندرکیم  تیاور  مدرم  يارب  ار  ام  يابیز  نانخـس  رگا  دنگوس  ادخ  هب  انامه  دهدن ،  رارق  نانآ  يزوتهنیک  ینمـشد و 

رب دوخ  شیپ  زا  هملک  هد  سپ  دونـشیم  ار  ياهملک  نانآ  زا  یکی  یلو  دنابـسچب ،  ياهلـصو  نانآ  رب  تسناوتیمن  سک  چیه  و  دندشیم ، 
تمحر دنوادخ  دومرف « :  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ  دوخ  دنس  هب  هرـس  سدق  قودص  سلاجم  رد  و   ( . 191 دیازفایم ( »  نآ 

 ( 192 دراذگاو ( »  دنرکنم  ار  هچنآ  دیوگب و  نخس  نانآ  اب  دنـسانشیم  هچنآ  هب  دناشک و  ام  يوس  هب  ار  مدرم  تّدوم  هک  ار  ياهدنب  دنک 
.

هیلع هَّللا  تاولص  ترضح  نآ  روهظ  جَرَف و  راظتنا  مجنپ : 

مکی ثحب 

هیلع نیدجاسلادیـس  ترـضح  هک  سب  نیمه  هراب  نیا  رد  رما  نیا  هب  تبـسن  ناماما  ناربمغیپ و  راظتنا  و  رِظتنم ،  باوث  و  راـظتنا ،  تلیـضف 
 ، هیلع هَّللا  تاولص  نامز ] ماما   ] ناشیالوم يارب  ندرک  اعد  زا  دعب  هدرک  اعد  نانآ  يارب  هداتسرف و  دورد  نارظتنم  رب  هفرع  ياعد  رد  مالسلا 

هیلع قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  نیدـلا  لامک  رد   - 1 هلمج :  زا  دراد ،  تلـالد  دوصقم  نیا  رب  يرایـسب  تاـیاور  نآ  رب  هفاـضا  و 
هدوب مالسلا  هیلع  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  نوچمه  دریمب  نآ  راظتنا  لاح  رد  رما  نیا  رب  امـش  زا  سک  ره  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا 

ياهدینـشن ایآ  جَرَف  راظتنا  ربص و  تسا  بوخ  ردقچ  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  زا   - 2  ( . 193 دشاب ( » 
اوُرظتناَف مهار « .  هب  مشچ  امش  اب  نم  هک  دیـشاب  هار  هب  مشچ  و  194 ؛ )  ٌبِیقَر ( »  ْمُکَعَم  ّینإ  اُوبِقَترا  َو  هک « :  ار  لج  زع و  يادـخ  هدومرف 
شیاشگ هک  یتسرد  هب  ربص  داب  امـش  رب  نیاربانب  منارظتنم .  زا  امـش  اب  نم  هک  دیـشکب  راـظتنا  سپ  195 ؛ )  َنیِرِظَْتنُملا ( »  َنِم  ْمُـکَعَم  ّینإ 

زا دوخ  دنـس  هب  تاجردلا  رئاصب  رد   - 3  ( . 196 دندوب (  امـش  زا  رتروبـص  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  هتبلا  دیآیم ،  يدـیماان  زا  سپ 
تارف دور  زا  هکنیا  ات  تفریم ،  نیفص  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  ترـضح 

ناذا تفرگ و  وضو  سپـس  تفر  ورف  هشیدنا  رد  یتدم  دش ،  برغم  زامن  ماگنه  هک  دیـسر  نیفـص  نیمزرـس  هوک  یکیدزن  هب  درک و  روبع 
نینمؤمریما يا  وت  رب  مالس  تفگ :  دیدرگ و  رادومن  دیپس  یتروص  رـس و  دش و  هتفاکـش  هوک  تفای  تغارف  نتفگ  ناذا  زا  نوچ  و  تفگ ، 

[ مدرم هب  هک   ] يزیچ نیرتزیزع  و  نادیفـسور ،  ياوشیپ  ناربـمغیپ و  نیـشناج  يا  يدـمآ  شوخ  داـب ،  وت  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  و 
مردارب يا  داب  مالس  زین  وت  رب  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ءایـصوا .  دیـس  يا  و  نیقیدص ،  ِباوث  هب  هدمآ  لیان  يا  و  هدیـسر ، 
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ترـضح رظتنم  نم  درآ ،  تمحر  وت  رب  يادخ  تسا  ریخ  تفگ :  تسا ؟  هنوگچ  وت  لاح  سدقلا  حور  میرم  نب  یـسیع  نیـشناج  نوعمش 
[ تمایق [ي  ادرف و  هتشگ ،  الب  راچد  وت  زا  رتشیب  ادخ  هار  رد  هک  مسانـشیمن  ار  سک  چیه  سپ  دیآ ،  دورف  نامـسآ  زا  هک  متـسه  هَّللا  حور 

رظتنم رب  دراد  تلالد  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  ندروآ  دهاش  تهج  میوگیم :   ( . 197 دشاب ( » . . .  وت  زا  رترب  شماقم  رتنوزف و  شباوث 
تسا يزیچ  ناشیا  زا  ندرک  يوریپ  ادخ و  يایلوا  هب  نتفای  تهابش  هتبلا  و  تنمیماب ،  كرابم و  روهظ  نیا  هب  تبـسن  نوعمـش  بانج  ندوب 

زا نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  و   - 4 تسا .  هدیـسر  راـظتنا  تلیـضف  رد  هچنآ  ریاـس  رب  هفاـضا  تسا ،  هدیدنـسپ  لـج  زع و  دـنوادخ  دزن  هک 
هک تسا  نآ  ناس  هب  ام  تموکح )  رما (  رظتنم  دومرف « :  هک  هدمآ  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح 
هک ام  مئاق  نایعیش  لاح  هب  اشوخ  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و   - 5  ( . 198 دشاب ( »  هدیطلغ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد 
هن تسه و  ناشیارب  یـسرت  هن  دنتـسه  ادـخ  يایلوا  نانآ  وا ،  زا  رادربناـمرف  شروهظ  ماـگنه  رد  دنـشاب و  وا  روهظ  رظتنم  شتبیغ  ناـمز  رد 

 « ) تسا جَرَف  نیرتمیظع  زا  جَرَف  راظتنا  دومرف « :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  دّیـس  ترـضح  زا  و   - 6  ( . 199 دنوش ( »  نیگهودـنا 
وا هب  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  مرورـس  رب  تفگ :  هک  هدـمآ  یلباک  دـلاخوبا  زا  و   - 7  ( . 200

ار نانآ  یتسود  تعاط و  لج  زع و  يادـخ  هک  یناـسک  زا  هد  ربخ  ارم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متـشاد :  هضرع 
يا دومرف :  نم  هب  تسا .  هدرک  بجاو  شناگدـنب  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ار  ناـشیا  زا  يوریپ  هتـسناد و  ضرف 

 : هدومن بجاو  اـهنآ  رب  ار  ناـشتعاط  هداد و  رارق  مدرم  يارب  یناـماما  ار  ناـنآ  لـج  زع و  يادـخ  هک  يرمـالا  یلوا  هک  یتـسرد  هب  یلباـک 
تسا هدیسر  ام  هب  تماما )  رما (  هاگنآ  دناهدوب  بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  ود  نیسح  سپس  نسح ،  سپـس  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 
يارب یتّـجح  ار  نیمز  هتبلا  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدـش  تیاور  اـم  يارب  نم  رورـس  يا  متفگ :  نم  دـش .  تکاـس  هاـگنآ 
تسا دمحم  مرسپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسیک ؟  وت  زا  دعب  ماما  تّجح و  سپ  دنامیمن  یلاخ  شناگدنب  رب  لج  زع و  يادخ 

رفعج شرـسپ  دـمحم  زا  سپ  و  تسا ،  نم  زا  دـعب  ماما  تّجح و  وا  ینتفاکـش ،  دفاکـشیم ،  وا  ملع  دـشابیم ،  رقاـب  تاروت  رد  وا  مسا  و 
امـش همه  هکنآ  لاح  هدـش و  قداص  وا  مسا  هنوگچ  نم  رورـس  يا  متـشاد :  هضرع  تسا .  قداـص  نامـسآ  لـها  دزن  شماـن  هک  دـشابیم 

مدنزرف هاگره  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تفگ  ثیدح  ارم  شردپ  زا  مردپ  دومرف :  دیتسه ؟  نیتسار )  قداص ( 
شمـسا هک  یـسک  شنادنزرف  زا  نیمجنپ  هک  دیمانب ،  قداص  ار  وا  دش  دلوتم  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج 

ارتفا باّذک و  رفعج  دنوادخ ،  دزن  وا  سپ  ددرگ ،  تماما  یعّدم  دنک و  تئرج  لج  زع و  يادخ  رب  نتـسب  غورد  اب  هک  دوب  دـهاوخ  رفعج 
رب هدـنزرو  تداسح  و  ردـپ ،  اب  هدـننک  تفلاخم  درادـن ،  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یبصنم  هدـننک  اعّدا  و  تسا ،  لج  زع و  يادـخ  رب  هدـننز 

سپـس دنز .  رانک  ار  يدنوادخ  تبیغ )  هدرپ (  لج  زع و  يادخ  ّیلو  تبیغ  ماگنه  دهاوخیم  هک  تسا  یـسک  نآ  دوب ،  دهاوخ  شردارب 
رب ار  شیوخ  نامز  رگمتس  هک  منیبیم  ار  باّذک  رفعج  ایئوگ  دومرف :  هاگنآ  تسیرگ ،  تدش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح 

لـهج و رطاـخ  هب  دـشاب  هدوـمن  کـته  ار  شردـپ  تمرح  و  هتخیگنارب ،  تسا  بیاـغ  یهلا  ظـفح  رد  هکنآ  دـنوادخ و  ّیلو  رما  یـسرزاب 
یّقح هکنیا  نودب  ار  نآ  ات  شثاریم  رد  ندرک  عمط  تهج  هب  دبای ،  تسد  يو  رب  رگا  وا  نتشک  رب  صرح  يور  زا  و  وا ،  تدالو  نتـسنادن 

؟  تسا یندش  راک  نآ  ایآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  دلاخوبا  دریگب .  دشاب  هتـشاد  نآ  رد 
لوسر زا  دعب  هک  ییاهتنحم  هک  يراموط  رد  تسا  هدـش  هتـشون  ام  دزن  بلطم  نیا  هک  یتسرد  هب  دـنگوس ،  مراگدرورپ  هب  يرآ ،  دومرف : 

ادخ لوسر  دنزرف  يا  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  دلاخوبا  تسا .  هدیدرگ  طبـض  نآ  رد  دوشیم  دراو  ام  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
لج زع و  يادـخ  ّیلو  ندـنام  بیاـغ  سپـس  دوـمرف :  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  دـش ؟  دـهاوخ  هـچ  سپـس  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 
لها هک  یتسرد  هب  دلاخوبا  يا  تشگ ،  دهاوخ  ینالوط  وا ،  زا  سپ  ناماما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  نیمهدزاود 
نانچ نآ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  اریز  دـنرتهب ،  اهنامز  همه  مدرم  زا  دـنیوا  روهظ  رظتنم  دـنراد و  رواب  ار  شتماـما  هک  وا  تبیغ  ناـمز 
رارق یناسک  هلزنم  هب  نامز  نآ  رد  ار  نانآ  و  دـشاب ،  ندـید  نوچمه  نانآ  دزن  تبیغ  هک  هدرک  تیانع  اهنآ  هب  یتخانـش  اـهمهف و  اـهلقع و 
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ام نایعیش  هک  یتسار  دنناصلخم و  قح  هب  نانآ  دناهدرک ،  داهج  ریشمش  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگشیپ  رد  هک  تسا  هداد 
هرس سدق  یسوط  خیش  تبیغ  باتک  رد   - 8  ( . 201 دنشابیم (  راکشآ  ناهنپ و  رد  لج  زع و  يادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  دنتـسه و 
دای ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تفگ « :  هک  هدروآ  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  هرـس  سدق  ناذاش  نب  لضف  تبیغ  باتک  زا  لقن  هب 

هاگره دومرف :  ام  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  سپ  دـندرم ،  وا  راظتنا  لاح  رد  نامناشیکمه  زا  هک  یناـسک  میدرک و 
وا هب  یهاوخیم  رگا  سپ  درک  روهظ  وت  بحاص  هک  انامه  نالف  يا  دوشیم :  هتفگ  وا  هب  دـمآ و  دـنهاوخ  ربق  لخاد  نمؤم  دزن  دـنک  ماـیق 

رفعج زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  رد  و   - 9  ( . 202 نامب ( »  ینامب  تراگدرورپ  تشادیمارگ  رد  یهاوخب  رگا  وش و  قلحم  يوش  قحلم 
مرـسپ نم  زا  دعب  ماما  انامه  دومرفیم « :  مالـسلا  امهیلع  اضرلا  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدروآ  فلدیبا  نب 

شردپ و رما  وا  رما  تسا  نسح  شرسپ  وا  زا  دعب  ماما  و  تسا ،  نم  زا  تعاطا  شتعاطا  نم و  هتفگ  شاهتفگ  نم و  رما  وا  رما  تسا ،  یلع 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متشاد :  هضرع  دش ،  تکاس  سپـس  دشابیم ، »  شردپ  زا  تعاطا  وا  تعاطا  شردپ و  هتفگ  وا  هتفگ 

قح هب  مئاق  هکنآ  شرسپ  نسح  زا  دعب  هتبلا  دومرف « :  هاگنآ  تسیرگ  تّدش  هب  ترـضح  نآ  سپ  تسیک ؟  نسح  زا  دعب  ماما  ملـسو  هلآو 
وا هک  اریز  دومرف « :  هدش ؟  هدیمان  مئاق »  ارچ «  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ :  دشابیم . »  تسا  راظتنا  دروم  و 
؟  هدش هدیمان  رَظَتنم »  ارچ «  متفگ :  دزیخاپب . » ] و   ] دنک مایق  دنـشاب  هتـشگرب  شتماما  هب  نادقتعم  رتشیب  دـشاب و  هدرم  شدای  هکنآ  زا  سپ 

دیدرت لـها  دنـشاب و  شجورخ  رظتنم  ناـصلخم  سپ  دراد ،  ینـالوط  یتّدـم  رایـسب و  ياـهزور  هک  تسا  یتـبیغ  ار  وا  هک  نوـچ  دوـمرف : 
 ، دندرگ كاله  نآ  رد  ناگدننک  هلجع  و  دنوش ،  وگغورد  نآ  رد  ناراذگ  تقو  و  دنریگ ،  ازهتسا  هب  ار  وا  دای  نادحاج  دننک و  شراکنا 

رکـسعلا بحاص  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدمآ  رایزهم  نب  یلع  زا  و   - 10  ( . 203 دنبای ( »  تاجن  نآ  رد  ناگدنوش  میلـست  و 
نارگمتس هاگلزنم  زا  امـش  بحاص  هاگره  تشون « :  نم  هب  مدیـسرپ ،  بانج  نآ  زا  جَرَف  هرابرد  متـشون و  ياهمان  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 

قداص ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدمآ  ریـصبوبا  زا   ( 204 یفاـک (  لوصا  رد  و   - 11 دیـشاب . »  جَرَف  راظتنا  رد  تشگ  بیاغ 
ره دنهاوخیم ! ایند  هک  یتسه  یناسک  زا  مه  وت  ریـصبوبا  يا  دومرف « :  دوب ؟  دهاوخ  یک  جَرَف  موش  تیادـف  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع 

ماما ندرک  يرای  جَرَف  زا  دوصقم  نوچ  ًارهاظ  میوگیم :  تسا . »  هدـش  جَرَف  شندیـشک  راظتنا  تهج  هب  وا  يارب  دسانـشب  ار  رما  نیا  سک 
جَرَف رظتنم  نوچ  تسا  لصاح  نایعیش  يارب  دوصقم  نیا  هک  دومرف  نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ،  وا  باکر  رد  داهج  مالـسلا و  هیلع 

یناـسفن و ياهتوهـش  هب  ندیـسر  هن  دـشاب  گرزب  دوصقم  نیا  راـظتنا  زا  اـهنآ  ضرغ  هک  تسا  هتـسیاش  مزـال و  هک  داد  هّجوت  و  دنتـسه ، 
زا راـحب  رد  و   - 12 دـمآ .  دـهاوخ  مراهچ  ثحبم  رد  بلطم  نیا  دـّیؤم  و  تسا -  نینچ  دارفا  رتشیب  هویـش  هکناـنچ  ینامـسج -  ياهتّذـل 

نیرتدنیاشوخ هک  یتسرد  هب  دیوشن ،  دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  دیشاب و  جَرَف  رظتنم  دومرف « :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
ام رما  هب  هدننک  لمع  دومرف « :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  و   - 13  ( . 205 تسا ( »  جَرَف  راظتنا  لج  زع و  دـنوادخ  دزن  لامعا 

شنوخ هب  هدش  روهطوغ  نوچمه  ام  تموکح ]  ] رما رظتنم  و  دوب ،  دـهاوخ  ام  اب   [ تشهب هیلاع  هجرد   ] سدـقلا ةریـضح  رد  تمایق ] [ي  ادرف
 : » دومرف هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  راتخملا  نب  ضیف  زا  و   - 14  ( . 206 دشابیم ( »  ادخ  هار  رد 
 « . دشاب هدوب  شاهمیخ  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  دشاب  رما  نیا  رظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب  امـش  زا  سک  ره 
 : » دومرف سپس  دنزب »  ریشمش  ترضح  نآ  تمدخ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  هکلب  هن ،  دومرف « :  هاگنآ  درک  گنرد  ياهظحل  دنچ  سپس 

زا و   - 15  ( . 207 دشاب ( »  هدش  دیهش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  ادخ ؛ هب  دنگوس  هن ، 
نمؤم تدابع  نیرترب  دومرف « :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعیبا  ترـضح 

هب هَّللادبع  نب  دمحم  تفگ :  هک  هدمآ  هریغملا  نب  هَّللادبع  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  رد  و   - 16 تسا . »  نتـشاد  دنوادخ  زا  جَرَف  راظتنا 
هب هک  شناردپ  زا  شنادناخ  زا  دروآ  ثیدح  ارم  مردپ  تفگیم :  هک  مدینـشیم  نم  تشادیم و  هضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

دنیوگیم ملید  ار  نآ  هک  تسه  ینمشد  دنمانیم و  نیوزق  ار  نآ  هک  تسه   ( 208 طابر (  ياج  ام  هقطنم  رد  دوب :  هتفگ  ناماما  زا  یکی 
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جح ار  مارحلا )  هَّللا  تیب  هناخ (  نیا  هک  داب  امـش  رب  دومرف :  وا  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسه ؟  ام  رب  یطابر  ای  داـهج  اـیآ  ، 
ایآ دینک ،  جح  ار  نآ  هک  تیب  نیا  داب  امـش  رب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  زاب  درک ،  رارکت  ار  شلاؤس  رگید  راب  هدـننک  لاؤس  دـینک . 

رگا سپ  دشکب ،  ار  ام  رما  راظتنا  دیامن و  جرخ  دوخ  جنرتسد  زا  شاهداوناخ  رب  دشاب و  دوخ  هناخ  رد  هک  تسین  یـضار  امـش  زا  درف  کی 
رد رگا  و  دشاب ،  هدرک  تکرش  ردب  گنج  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دنک  كرد  ار  نامز  نآ 

تـشگنا ود  و  نینچنیا -  دـشاب  شاهمیخ  رد  هیلع  هَّللا  تاولـص  مئاق  اب  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  نوچمه  دریمب  تسا  ام  رما  رظتنم  هک  یلاح 
رد تسا .  نآ  زا  رتگرزب  نیا  هک  اریز  داد -  ناشن  ار  هباّبـس  طسو و  تشگنا  و  نینچنیا -  میوگیمن  و  داد -  ناـشن  مه  راـنک  ار  شاهباـّبس 
هک هدـمآ  رابخا  رد  هچنآ  اب  تیاور  نیا  میوگیم :   ( . 209 تسا (  هتفگ  تسار  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  اجنیا 

باوث هب  ندـش  لیان  هدـننک  لاؤس  روظنم  ًارهاظ  هک  اریز  درادـن ،  یتافانم  تسا  بحتـسم  مه  تبیغ  ناـمز  رد  یتح  یناـبزرم )  هطبارم = ( 
لـصاح شیارب  یگمه  جـح  طابر و  داهج و  باوث  هک  دومرف  تلالد  راظتنا  جَـح و  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ  هدوب ،  داـهج  هطبارم و 

نیا داب  امـش  رب  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  میدرک  دای  هچنآ  دـّیؤم  و  تفای .  دـهاوخن  ار  جـح  باوث  هطبارم  ماجنا  اب  اّما  ددرگ ، 
رد و   - 17  ( . 210 تسا (  اناد  ادخ  و  اهنیا ،  دننام  تسین و  لالح  ای  تسین  زیاج  ای  دینکن  هطبارم  دومرفن :  و  دینک .  جـح  ار  نآ  هک  تیب 
رب نسحلاوبا  يا  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هللا  همحر  ینامعن  ریـسفت 
رب هنتف  نامز  رد  هک  دنتسه  ینانموم  نیا :  زا  شروظنم  و  دنک ،  لخاد  تشهب  هب  ار  ناگدشمگ )  لالـض (  لها  هک  تسا  هتـسیاش  دنوادخ 
وا ناماد  هب  دـننکیم و  رارقا  وا  تماما  هب  نانآ  سپ  دـنزیخاپب ،  تسا  بیاغ  مدرم  مشچ  زا  تسا و  یفخم  شهاگیاج  هک  یماما  زا  يوریپ 
 ، ناگدش میلست  دنناگدننک و  ربص  دنهدن ،  هار  دوخ  هب  يدیدرت  چیه  هک  دنراد  نیقی  نانآ  دننامیم ،  وا  جورخ  رظتنم  و  دننزیم ،  گنچ 

دیشروخ همشچ  هاگره  یلاعت  يادخ  هکنآ  دنکیم  تلالد  نیا  رب  دناهدش .  مگ  وا  صخش  نتخانش  زا  ناشماما و  ناج  نتخانـش  زا  طقف  و 
راکـشآ اب  ات  دـنزادنیب  ریخأت  ار  زامن  هک  هداد  هعـسوت  ار  تصرف  نانآ  رب  دـناشوپب ،  شناگدـنب  زا  هداد  رارق  زامن  تاقوا  يارب  هناشن  هک  ار 

ماما جورخ  رظتنم  هک  یـسک  تسا  روط  نیمه  و  تسا ،  هدش  ماجنا  لاوز  هک  دننک  نیقی  و  ددرگ ،  مولعم  نانآ  يارب  تقو  دیـشروخ  ندش 
ینعم زا  دوشیم ،  لوبق  وا  زا  ناشدودح  اب  تسا  بجاو  وا  رب  هک  دنوادخ  ضیارف  مامت  هدیزای ،  تسد  شتماما  هب  هک  تسا ،  مالسلا  هیلع 

و  - 18  ( . 211 دناسریمن ( »  يررـض  وا  نید ]  ] هب شماما  تبیغ  تسا ،  رگابیکـش  هدننک  ربص  وا  سپ  دنـشابیمن ،  جراخ  ندوب  هضیرف 
تلاح نیرتکیدزن  هک « :  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  ناـمعنلا  نب  دـمحم  زا  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد 

زا و  دوشن ،  راکـشآ  ناشیارب  دـنباین و  ار  دـنوادخ  تّجح  هک  تسا  ینامز  نانآ  زا  وا  ماگنه  نیرتدونـشخ  لج و  زع و  يادـخ  هب  ناگدـنب 
دیاب ماگنه  نآ  رد  تسا ،  هتفرن  نیب  زا  یهلا  ياههناشن  لیالد و  هک  دننادیم  لاح  نیع  رد  و  دـننادن ،  ار  وا  ياج  هک  دـنامب  هدیـشوپ  نانآ 
ناـنآ زا  ار  شتّجح  هک  تسا  یناـمز  شنانمـشد  رب  دـنوادخ  بضغ  عـقوم  نیرتدـیدش  اـنامه  و  دنـشاب .  جَرَف  رظتنم  ماـش  حبـص و  ره  هک 

هب نانآ  هک  تسنادیم  نینچ  رگا  و  دنتفایمن ،  دیدرت  هب  شناتسود  هک  دنادیم  دنوادخ  هتبلا  و  ددرگن ،  رهاظ  ناشیارب  هک  دشاب  هدیناشوپ 
هیلع قداص  ماـما  زا  و   - 19  ( . 212 درکیمن ( »  یفخم  ناـنآ  زا  مه  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  ار  شیوخ  تّجح  دـنوشیم  راـچد  دـیدرت 

زا  ] ملا 213 ؛ )  ِبیَغلاب ( »  َنُونمُؤی  َنیذَّلا  َنیقَّتُْمِلل  ًيدُه  ِهیف  َْبیَرَال  ُباتکلا  َِکلَذ  ملا *  لج « :  زع و  يادخ  هدومرف  هرابرد  تسا  مالـسلا 
نایعیش ناگـشیپاوقت  دومرف :  دنروآیم .  نامیا  بیغ  هب  هک  نانآ  تسا ،  ناگـشیپاوقت  رگتیاده  دیدرت  نودب  باتک  نیا  تسا ] نآرق  زومر 

َلِْزنُا الَْول  َنُولوُقَی  َو  هک « :  تسا  لج  زع و  يادـخ  هدومرف  نیا ،  رب  هاوگ  و  تسا ،  بیاغ  تّجح  نامه  بیغ  و  دنتـسه ،  مالـسلا  هیلع  یلع 
وا رب  یتیآ  شراگدرورپ  يوس  زا  ارچ  دـنیوگیم :  و  214 ؛ )  َنیرِظَْتنُْملا ( »  َنِم  ْمُکَعَم  ّینإ  اوُرِظتناَف  ِهَّلل  ُْبیَغلا  اَمَّنإ  ْلُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀـیآ  ِهیَلَع 
دنس هب  یفاک  لوصا  رد  و   - 20 منارظتنم .  زا  امش  اب  زین  نم  دیشاب  رظتنم  امـش  تسا  ادخ  صوصخم  بیغ ،  هک  یتسرد  هب  وگب  سپ  دماین 
همیخ رد  هکنآ  دریمب  ام  رمأ  راظتنا  لاح  رد  هک  یـسک  تسا  هدیدن  نایز  دومرف « :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ 

زا دمآ  دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  یطاباس  راّمع  تیاور  رد  و   - 21  ( . 215 تسا ( »  هدرمن  وا  نایهاپس  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
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رد هک  یلاح  نیا  رب  امـش  زا  یـسک  راّمع  يا  دنگوس  ادخ  هب  انامه  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعیبا  ماما  ترـضح 
 - 22  ( . 216 داب ( »  هدژم  ار  امش  سپ  دشاب ،  رترب  دُحأ  ردب و  رد  ناگدش  هتشک  زا  يرایـسب  زا  دنوادخ  دزن  هکنآ  رگم  دریمن  دیتسه  نآ 

باوث نوچمه  رما  نیا  رظتنم  هک  دینادب  و  دومرف « :  یثیدح  نمض  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد  و 
وا يارب  دـناسر  لتق  هب  ار  ام  نمـشد  و  دـیامن ،  جورخ  وا  اب  سپ  دـبایرد ،  ار  ام  مئاـق  نارود  سک  ره  و  دراد ،  ار  رادهدـنز  بش  رادهزور 
 « تفای دهاوخ  ار  دیهش  جنپ  تسیب و  شاداپ  نوچمه  دوش  هتشک  ام  مئاق  باکر  رد  سک  ره  و  دوب ،  دهاوخ  دیهش  تسیب  شاداپ  نوچمه 
زا هکنآ  دومرف :  میدوب ،  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  رـضحم  رد  تفگ :  هک  هدمآ  هریغملا  نب  ثراح  زا  نایبلا  عمجم  رد  و   - 23  ( . 217 ) 
هللا یلص  دمحم  لآ  مئاق  باکر  رد  مسق  ادخ  هب  هک  تسا  یـسک  دننام  دنادب ،  نآ  رد  ار  ریخ  دشاب و  نآ  رظتنم  هتخانـش و  ار  رما  نیا  امش 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  هک  تسا  یسک  لثم  هَّللا  هکلب و  دومرف :  سپس  دشاب .  هدرک  داهج  دوخ  ریـشمش  اب  ملـسو  هلآو  هیلع 
ادـخ لوسر  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  مسق  ادـخ  هب  هکلب  دومرف :  موس  راب  سپـس  دـشاب .  هدرک  داهج  شریـشمش  اب  ملـسو  هلآو 
تسا یلامث ]  ] هزمحوبا شردپ  زا  هزمحیبا  نب  نسح  زا  ناهربلا  ریسفت  رد  و   - 24  ( . 218 دشاب ( »  هدش  دیهش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
مگرم و  هتشگ ،  تسس  مناوختسا  هتفر و  الاب  مّنـس  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  هب  تفگ « :  هک 
نامیا اـم  هب  هک  ره  هزمحوبا  يا  دومرف :  دـسر .  ارف  مگرم  مباـیرد  ار  امـش ] تموکح   ] رما نیا  هکنآ  زا  شیپ  مسرتیم  و  هدـش ،  کـیدزن 

هب هکلب  دوش ،  هتشک  مالسلا  هیلع  مئاق  مچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  دننام  تسشن ،  ام  نارود  راظتنا  هب  و  درک ،  قیدصت  ار  ام  ثیدح  دروآ و 
رمع نب  لّضفم  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و   - 25  ( [ . 219 ددرگ (  هتشک   ] ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مچرپ  ریز  دنگوس  ادخ 
یسک نوچمه  دریمب ،  دشاب  رما  نیا  رظتنم  هک  یلاح  رد  سک  ره  دومرفیم « :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدمآ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگشیپ  رد  هک  دشاب  یسک  دننام  هکلب  هن  دشاب ،  هدوب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  صاوخ  زا  هک  دوب  دهاوخ 
هیلع قداص  ماما  ترضح  تمدخ  تفگ :  هک  هدمآ  ةدعسم  زا  دوخ  دنس  هب  ناهربلا  ریسفت  رد  و   - 26  ( . 220 تسا ( »  هدز  ریشمش  ملسو 

 ، داد ار  شمالس  باوج  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک و  مالس  دمآ ،  دوب  هدز  هیکت  شیاصع  رب  هک  ياهدیمخ  دق  درمریپ  هک  مدوب  مالـسلا 
شتسد ترضح  نآ  سپ  مسوبب ،  ار  نآ  هک  هدب  نم  هب  ار  تتسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تشاد :  هضرع  درمریپ 
ینکیم هیرگ  ارچ  درمریپ  يا  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسیرگ .  سپس  دیسوب و  ار  بانج  نآ  تسد  وا  دروآ و  شیپ  ار 

و تسا ،  لاس  نیا  و  تسا ،  هام  نیا  میوگیم  ماهدنام  امـش  مئاق  ياپ  هب  هک  تسا  لاس  دص  هَّللا  لوسر  نبای  موش  تیادف  تشاد :  هضرع   ؟
ار امش  ماهدیسرن ،  منکیم  وزرآ  امش  يارب  هک  هچنآ  هب  و  هدش ،  کیدزن  مگرم  هدیدرگ و  تسـس  مناوختـسا  هتفر و  الاب  مّنِـس  نونکا  مه 

هَّللادبعیبا ترـضح  ناگدـید  منکن ! هیرگ  هنوگچ  دـننکیم  زاورپ  اهلاب  اب  هک  منیبیم  ار  ناتنانمـشد  و  دـیاهراوآ ،  هدـش و  هتـشک  منیبیم 
یلعأ هبترم  رد  ینیبب  ار  ام  مئاق  هکنیا  ات  تشاذگ  یقاب  ار  وت  دنوادخ  رگا  درمریپ  يا  دومرف :  هاگنآ  تسشن  کشا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص 
هدرپس ام  و  دش ،  یهاوخ  روشحم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ياهبنارگ  هدرپس  اب  تمایق  زور  دسر  ارف  وت  گرم  رگا  و  دوب ،  یهاوخ 

مراذگیم ياجرب  ار  اهبنارگ  رهوگ  ود  امش  نایم  رد  نم  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  انامه  هک  میتسه ،  وا  ياهبنارگ 
ار ربخ  نیا  هکنیا  زا  سپ  تفگ :  درمریپ  ار .  منادـناخ  ترتع و  ادـخ و  باـتک  دـیوشن :  هارمگ  هاـگچیه  هک  دـیزایب  تسد  ود  نآ  هب  سپ 

نـسح ِبلُـص  زا  مالـسلا  هیلع  ام  مئاـق  هک  نادـب  درمریپ  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  سپـس  مدـش .  رطاـخ  هدوسآ  رگید  مدـینش 
نم زا  مرسپ  نیا  و  مرسپ ،  یسوم  زا  یلع  و  یلع ،  زا  دمحم  و  دمحم ،  زا  یلع  و  دوشیم ،  دلوتم  یلع  زا  نسح  دیآیم و  نوریب  يرکسع 

زا دوخ  دنـس  هب  یفاک  هضور  رد  و   - 27  ( . 221 میـشابیم ( » . . .  هزیکاپ  موصعم و  نامیگمه  میتسه  نت  هدزاود  ام  هدـیدرگ ،  دـلوتم 
ماما رـضحم  رد  هک  یماگنه  تفگ :  هک  هبیتع  نب  مکح  زا  نامباحـصا ،  زا  يدرم  ارم  دروآ  ثیدـح  تفگ :  هک  هدروآ  راّمع  نب  قاحـسا 

داتسیا و قاتا  برد  رب  هکنیا  ات  دزیم ،  هیکت  دوخ  یتسدبوچ  رب  هک  دمآ  يدرمریپ  دوب  تیعمج  زا  رپ  هناخ  مدوب  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 
هیلع رقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  دـش ،  تکاس  هاگنآ  داب  وت  رب  دـنوادخ  تاـکرب  تمحر و  ادـخ و  لوسر  دـنزرف  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : 
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هک مکیلع ،  مالسلا  تفگ :  درک و  سلجم  لها  يوس  هب  ور  درمریپ  سپس  دنوادخ ،  تاکرب  تمحر و  مالس و  داب  وت  رب  و  دومرف :  مالسلا 
يا تفگ :  درک و  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  يوس  هب  ور  هاگنآ  دنتفگ .  خساپ  ار  شمالـس  دنداد و  باوج  ار  وا  نیرـضاح  همه 

تسود ار  امش  نارادتسود  مرادیم و  تسود  ار  امش  نم  دنگوس  ادخ  هب  هک  هد  ياج  دوخ  کیدزن  ارم  مدرگ ،  تیادف  ادخ  لوسر  دنزرف 
ادخ هب  و  مرازیب ،  وا  زا  منمشد و  امش  نمشد  اب  نم  و  تسین ،  يویند  عمط  رطاخ  هب  ناتناراداوه  امـش و  یتسود  دنگوس  ادخ  هب  مرادیم ، 
مارح ار  ناتمارح  لالح و  ار  امش  لالح  نم  ادخ  هب  دشابیمن ،  وا  نم و  نایم  ياهنیک  رطاخ  هب  وا  زا  میرازیب ،  وا و  اب  مینمـشد  هک  دنگوس 

دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  ینیبیم ؟  هنوگچ  ارم  تبقاع  دنادرگ ،  تیادف  ارم  دنوادخ  هک  يا  سپ  میامـش  رمأ  رظتنم  مرادیم و 
زین مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مردپ  رب  درمریپ ،  يا  دومرف :  سپـس  دـیناشن .  دوخ  رانک  ار  وا  هکنیا  ات  يآ .  نم  يوس  هب  نم  يوس  هب  : 

یلع و ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  يریمب  رگا  دومرف :  وا  هب  مردـپ  تشاد ،  هضرع  ار  وت  لاؤس  دـننام  دـش و  دراو  يدرم 
اب ناحیر  یتحار و  و  ددرگیم ،  نشور  تاهدید  و  مّرخ ،  کنخ و  تلد  درس و  تبلق  يوشیم و  دراو  نیسحلا  نب  یلع  نیسح و  نسح و 

ینامب هدنز  رگا  و  درک -  هراشا  شقلح  هب  و  دسرب -  اجنیا  هب  تناج  هک  نیمه  دـید ،  یهاوخ  دوخ  يور  شیپ  ار  نیبتاک  مارک  ناگتـشرف 
يدومرف هنوگچ  تشاد :  هضرع  درمریپ  دوب .  یهاوخ  یلعأ  نکر  رد  اـم ،  هارمه  دوش و  نشور  نآ  هب  تاهدـید  هک  ار  هچنآ  دـید  یهاوخ 

لوسر رب  مریمب  نم  رگا  رفعجوبا  يا  ربکا  هَّللا  تفگ :  درمریپ  درک ،  رارکت  ار  شنخـس  هراـبود  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  رفعجوبا ؟  يا 
کنخ و ملد  درـس و  مبلق  نشور و  ممـشچ  موشیم و  دراو  نیـسحلا  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  یلع و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ 

رگا و  دیـسر ،  اجنیا  هب  مناج  هک  نیمه  مریگیم  رارق  لابقتـسا  دروم  نیبتاک  مارک  ناگتـشرف  ناـحیر و  یتحار و  طـسوت  ددرگیم و  مّرخ 
ياه تسیرگ  تدش  هب  درمریپ  سپس  دوب ! مهاوخ  یلعا  نکر  رد  امش  اب  دید و  مهاوخ  دوش  نشور  نآ  هب  ممشچ  هک  ار  هچنآ  منامب  هدنز 

رفعجوبا ترـضح  و  دـنتخادرپ ،  هلان  هیرگ و  هب  دـندید  ار  درمریپ  لاح  نوچ  هناخ  لها  و  دـیبسچ ،  نیمز  هب  شتروص  هکنیا  ات  ياه  ياـه 
ضرع مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  تشادربرـس و  درمریپ  هاگنآ  درکیم .  كاپ  تشگنا  اب  شناگدـید  فارطا  زا  ار  اهکـشا  مالـسلا  هیلع  رقاب 

مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  دزاس ،  وت  نابرق  ارم  دنوادخ  هدب ،  نم  هب  ار  تتـسد  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک : 
شاهنیس مکش و  زا  هماج  سپس  دیـشک ،  شتروص  رب  داهن و  دوخ  ناگدید  رب  دیـسوب و  ار  ترـضح  تسد  سپ  داد ،  وا  هب  ار  دوخ  تسد 

هیلع رقاب  ماما  ترضح  مکیلع ،  مالسلا  تفگ :  تساخرب و  نآ  زا  سپ  داد .  رارق  دوخ  هنیس  مکـش و  رب  ار  ترـضح  نآ  تسد  تفرگرب و 
لها زا  يدرم  درادیم  تسود  سک  ره  دومرف :  درک و  نیرضاح  بناج  هب  يور  هاگنآ  تفریم ،  درمریپ  تسیرگنیم و  وا  یپ  رد  مالسلا 

 ( . 222 مدیدن (  سلجم  نآ  هیبش  یمتام  هیرگ و  سلجم  چیه  دیوگ :  هبیتع  نب  مکح  دنک .  رظن  صخش  نیا  هب  دنیبب  ار  تشهب 

مود ثحبم 

یتیاور تشذگ -  هچنآ  زا  یـضعب  رب  هفاضا  دـنکیم -  تلالد  بلطم  نیا  رب  دارفا و  همه  رب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  راظتنا  بوجو  رد 
ماما رفعجوبا  ترـضح  رب  يدرم  تفگ :  هک  هدروآ  یفعج  لیعامـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هرـس  سدق  ینیلک  مالـسالا  ۀقث  هک 

 ) تسا ياهدننک  هرظانم  هتـشون  نیا  دومرف « :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  تشاد ،  تسد  رد  ياهحفـص  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب 
ترضح ماهتساوخ .  ار  نیمه  داب  وت  رب  دنوادخ  تمحر  درک :  ضرع  تسا .  لوبق  دروم  نآ  رد  لمع  هک  ینید  زا  دراد  شسرپ  هک   ( 223

و تسا ،  وا  لوسر  هدنب و  دمحم  هکنیا  و  تسین ،  دنوادخ  زج  یّقح  دوبعم  چیه  هکنیا  هب  نداد  یهاوگ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 
يراکزیهرپ و و  ام ،  رمأ  هب  میلـست  و  نامنمـشد ،  زا  يرازیب  و  نادـناخ ،  ام  تیـالو  و  هدـمآ ،  دـنوادخ  يوس  زا  هچنآ  هب  ینک  رارقا  هکنیا 
زا باتک  ناـمه  رد  و   ( . 224 دروآ ( »  دـهاوخ  ار  نآ  دـهاوخب  دـنوادخ  تقو  ره  هک  تسا  یتلود  ار  ام  هک  ام ،  مئاـق  راـظتنا  و  ینتورف ، 

یگتخابلد و تدوم و  ایآ  ادـخ ،  لوسر  دـنزرف  يا  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدـمآ  دوراـجلاوبا 
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 ، دیهد خساپ  نم  هب  مهاوخیم  مسرپیم و  ار  یبلطم  امـش  زا  نم  متـشاد :  هضرع  يرآ ،  دومرف :  دینادیم ؟  ناتدوخ  هب  تبـسن  ارم  يوریپ 
 . يوگزاب ار  تاهتـساوخ  دومرف :  میاـیب .  امـش  رادـید  هب  مهاوخب  تقو  ره  مناوتیمن  موریم و  هار  رتمک  تسا و  اـنیبان  نم  مشچ  هک  اریز 
نآ اب  ار  لج  زع و  يادـخ  اـت  ياـمرف  ناـیب  میارب  دـینکیم  يرادـنید  نآ  اـب  ار  لـج  زع و  يادـخ  تنادـناخ  وت و  هک  ینید  مدرک :  ضرع 
هک ار  ینید  دنگوس  يادخ  هب  يدروآ ،  یمهم  لاؤس  یلو  يدرک  هاتوک  ار  بلطم  هچ  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  میامن .  يرادنید 
 ، تسین دنوادخ  زج  یّقح  دوبعم  چیه  هکنیا  هب  نداد  یهاوگ  میوگیم :  تیارب  مینکیم  يرادنید  نآ  اب  ار  لج  زع و  يادخ  مناردپ  نم و 
زا يرازیب  ام و  ّیلو  تیالو  و  هدروآ ،  دنوادخ  دزن  زا  هچنآ  هب  ندرک  رارقا  و  تسا ،  ادخ  لوسر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هکنیا  و 

[ مارح ياهراک  زا   ] يراـکزیهرپ و  لـالح ] بجاو و  روما  رد   ] ندـیزرو ماـمتها  اـم و  مئاـق  راـظتنا  اـم و  رمأ  هب  ندوب  میلـست  نامنمـشد و 
نآ يزور  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  تبیغ  رد  و   ( . 225 دشابیم ( 

 : دومرف ارچ ،  دنتفگ :  دریذپیمن ؟  ناگدنب  زا  نآ  هب  زج  ار  یلمع  چیه  لج  زع و  يادخ  هچنآ  هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  دومرف :  ترـضح 
و تسا ،  وا  هداتـسرف  هدنب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  تسین و  دنوادخ  زج  یـشتسرپ  هتـسیاش  چـیه  هکنیا  هب  نداد  یهاوگ 
 ، نانآ هب  ندش  میلـست  و  ناماما -  صوصخ  ینعی  نامنانمـشد -  زا  يرازیب  و  تیالو ،  و  هدومرف ،  رما  نآ  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  ندرک  رارقا 

تقو ره  دنوادخ  هک  تسا  یتلود  ار  ام  هک  یتسرد  هب  دومرف :  سپس  مالسلا .  هیلع  مئاق  راظتنا  و  نانیمطا ،  و  ششوک ،  و  يراکزیهرپ ،  و 
دشکب راظتنا  دیاب  دشاب  مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  هلمج  زا  درادیم  تسود  سک  ره  دومرف :  هاگنآ  دروآیم ،  راک ] يور   ] ار نآ  دهاوخب 

وا يارب  درک ،  مایق  مئاق   [ شندرم زا  سپ   ] تفر و ایند  زا  رگا  سپ  دشاب ،  رظتنم  هک  یلاح  رد  دیامن  راتفر  کین  قالخا  يراکزیهرپ و  اب  و 
هورگ يا  داب  ناتیاراوگ  دینامب  راظتنا  رد  دینک و  تیّدـج  سپ  هدرک ،  كرد  ار  مئاق  ماما  هک  یـسک  شاداپ  دـننامه  دوب  دـهاوخ  یـشاداپ 

و دـشاب ،  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  زا  هک  دراد  لاـمتحا  ناـماما )  صوصخ  ینعی  تراـبع (  میوگیم :   ( . 226 یهلا (  تمحر  لومـشم 
رارق دوخ  تسرپرـس  روما  مامت  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  تیالو  زا  روظنم  نوچ  و  دـشاب .  ریـصبوبا  هتفگ  هک  دوریم  لاـمتحا 

هب ار  وا  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  بجاو  شتیالو  یسک  هک  دومرف  نایب  ترضح  دنادب ،  بجاو  دراوم  همه  رد  ار  وا  زا  يوریپ  و  هداد ، 
اب دیاب  ندرک  ینمشد  و  تسا ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  بستنم  هک  یسک  ره  هن  هدینادرگ ،  صوصخم  تمصع  تماما و 

تـسا یتیاور  دنکیم  تلالد  راظتنا  بوجو  رب  هچنآ  زا  و  اهنآ .  ریغ  ای  دشاب  ربمغیپ  هّیرذ  زا  هاوخ  دشاب  مالـسلا  هیلع  ماما  نمـشد  دناعم و 
نب یلع  نب  دمحم  ترـضح  مرورـس  رب  تفگ « :  هک  هدروآ  ینـسح  میظعلادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  هک 
نآ زا  مئاق  هرابرد  هک  متـساوخیم  و  مدـش ،  دراو  مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم 
هب مساقلاوبا  يا  دومرف :  نم  هب  درک و  نخـس  زاـغآ  ترـضح  نآ  دوخ  سپ  وا ؟  ریغ  اـی  تسا  يدـهم  ناـمه  اـیآ  هک  منک  لاؤس  ترـضح 
وا و  ددرگ ،  تعاطا  شروهظ  رد  دوش و  هدیـشک  راظتنا  شتبیغ  ناـمز  رد  تسا  بجاو  هک  يدـهم  تسا  وا  تساـم و  زا  مئاـق  هک  یتسرد 

هدمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  حیحص  دنس  ود  هب  باتک  مامه  رد  و   ( . 227 تسا ( »  نم  نادنزرف  زا   [ ماما  ] نیموس
دنباین و ار  يادخ  تّجح  هک  تسا  ینامز  نانآ  زا  وا  ماگنه  نیرتدونشخ  لج و  زع و  يادخ  دزن  ناگدنب  تالاح  نیرتکیدزن  دومرف « :  هک 

لطاب یهلا  تانیب  اهتجح و  هک  دننادب  لاح  نیع  رد  و  دننادن ،  ار  شهاگیاج  هک  دنامب  هدیشوپ  اهنآ  ناگدید  زا  دوشن و  راکشآ  اهنآ  يارب 
تجح هک  تسا  یعقوم  شنانمـشد  رب  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  نیرتدـیدش  هک  دنـشاب  رظتنم  ماش  حبـص و  ره  ماگنه  نآ  رد  سپ  هدـشن ، 

رگا و  دـنوشیمن ،  عقاو  دـیدرت  رد  وا  ياـیلوا  هک  تسا  هتـسناد  دـنوادخ  هتبلا  ددرگن ،  راکـشآ  ناـنآ  رب  درادـب و  یفخم  ناـنآ  زا  ار  دوخ 
مدرم رارـشا  رـس  ریز  زج  نیا  تخاسیمن و  ناهن  ناـنآ  زا  ار  دوخ  تجح  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  دـنتفایم  کـش  رد  اـهنآ  هک  تسنادیم 

 ( . 228 دوب ( »  دهاوخن 

موس ثحبم 
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زا میـشکیم  ار  شراظتنا  هچنآ  يارب  یگدامآ  هک  یناسفن  تسا  یتلاح  راظتنا  تسا  هدـیدرگ  رما  نآ  هب  راـبخا  نیا  رد  هک  يراـظتنا  ینعم 
 ، دوب دـهاوخ  رتیوق  ندـش  اّیهم  یگداـمآ و  دـشاب  رتدـیدش  راـظتنا  هک  ردـق  ره  سپ  تسا ،  يدـیماان  سأـی و  نآ  ّدـض  و  دـیآیمرب ،  نآ 

دباییم ینوزف  تندش  اّیهم  دوش  رتکیدزن  شندمآ  ماگنه  هچ  ره  يربیم  رس  هب  شمدقم  راظتنا  رد  هک  یشاب  هتشاد  يرفاسم  رگا  ینیبیمن 
زا تسا  توافتم  تهج  نیا  زا  راظتنا  بتارم  هک  روطنامه  و  تسا .  دیدش  تراظتنا  نوچ  ددرگیم  لّدبم  يرادیب  هب  تباوخ  ًانایحا  هکلب  ، 

اّیهم دشاب  رتشیب  یتسود  رتدـیدش و  ّتبحم  هچ  ره  سپ  دراد ،  یتوافتم  بتارم  زین  یتسه  شراظتنا  رد  هک  یـسک  هب  تبـسن  ّتبحم  تهج 
شدوخ ظفح  هب  طوبرم  هک  يروما  مامت  زا  ِرظتنم  هک  ياهنوگ  هب  ددرگیم ،  رتكاندرد  شقارف  و  دوشیم ،  رتداـیز  بوبحم  يارب  ندـش 

ره دشابیم  شیالوم  ندمآ  رظتنم  هک  ینمؤم  نیاربانب  دنکیمن .  ساسحا  ار  دـیدش  ياهتنحم  گرزب و  ياهدرد  و  دـنامیم ،  لفاغ  تسه 
ندرک هزیکاپ  سفن و  بیذهت  هار  رد  ششوک  هانگ و  زا  زیهرپ  هلیسو  هب  نآ  يارب  یگدامآ  رد  ششالت  تسا ،  رتدیدش  شراظتنا  هک  ردق 
لامج هدـهاشم  شیوخ و  يالوم  رادـید  ضیف  هب  ات  ددرگیم ،  رتشیب  هدیدنـسپ  ياـهیوخ  ندروآ  تسد  هب  هدـیهوکن و  تافـص  زا  نورد 

مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  اذل  و  تسا ،  هداتفا  قافتا  ناکین  زا  يرایـسب  هدع  يارب  هک  نانچمه  دوش ،  راگتـسر  شتبیغ  نامز  رد  شرونا 
ریصبوبا نیـشیپ  تیاور  هکلب  دناهدومرف .  رما  تاعاط  ماجنا  هب  ندوب  دّیقم  تافـص و  یگزیکاپ  هب  اهنآ -  ریغ  يدناوخ و  هک  یتایاور  رد  - 
ياهیوخ هب  یگتسارآ  هانگ و  زا  اورپ  زیهرپ و  هب  نارظتنم  شاداپ  هب  ندش  لیان  راظتنا و  ماقم  هب  يراگتسر  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ای  تراشا 

دیاب دوش  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دشاب  هتساوخ  هک  سک  نآ  ره  دومرف « :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هکنانچ  دراد ،  یگتسب  هدیدنسپ 
دزیخاپب شندرم  زا  سپ  مئاق  دریمب و  هاگره  هک  دیامن ،  لمع  هدیدنـسپ  ياهیوخ  يراکزیهرپ و  هب  راظتنا  لاح  رد  دـیاب  دـشاب و  رظتنم  هک 

راـظتنا هک  ردـق  ره  دـیدرتیب  و  دـشاب . » . . .  هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  تموکح  نارود  هک  دوـب  دـهاوخ  یـسک  نوـچمه  وا  شاداـپ 
نامیالوم نیرظتنم  ناصلخم  زا  ار  ام  یلاعت  يادخ  تشاد .  دهاوخ  لج  زع و  يادخ  دزن  يرتشیب  باوث  ماقم و  نآ  بحاص  دشاب  رتدـیدش 

 . دهد رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص 

مراهچ ثحبم 

نآ رد  ّتین  هچنآ  نایب  رد  لوا :  همدقم  دراد :  یگتـسب  همّدقم  ود  نایب  هب  بلطم  نیا  حرـش  هن ؟  ای  تسا  طرـش  تبرق  دـصق  راظتنا  رد  ایآ 
رد تحلصم  هک  مینادیم  هچنآ  یکی :  تسا :  هنوگ  هس  رب  دوشیم  رداص  دنوادخ  يوس  زا  هک  يرماوا  مییوگیم :  اجنیا  رد  تسا .  طرش 

هکلب تسین ،  رـصحنم  دُّبعت  تروـص  هب  نآ  رد  تحلـصم  مینادیم  هچنآ  مود :  زاـمن .  دـننام :  تـسا  دُّبعت  تروـص  هـب  شنداد  ماـجنا  نآ 
 « يوشب تسین  لالح  شتشوگ  هچنآ  ياهراردا  زا  ار  تاهماج  هدومرف « :  هکنانچ  دشاب ،  هک  ياهوحن  ره  هب  تسا  نآ  نتفای  ماجنا  دوصقم 

تروص هب  نآ  رد  تحلـصم  مینادیم  هچنآ  موس :  هدنیوش .  دـصق  ّتین و  زا  رظن  فرـص  اب  تسا  هماج  ندـش  هتـسش  دوصقم  مینادیم  هک 
یللخ ّتین )  نآ (  رد  رگا  هک  تسا  طرش  ّتین  لّوا  هنوگ  رد  هک  تسین  يدیدرت  و  نآ .  دننام  نمؤم و  رادید  دننام :  دشاب ،  رـصحنم  دُّبعت 

 : موس هنوگ  رد  اـّما  و  تسین .  طرـش  مود  هنوـگ  رد  ّتین  دـیدرت  نودـب  هک  ناـنچمه  ددرگیمن ،  طـقاس  شندرگ  زا  فـیلکت  دروآ  دراو 
باوث قاقحتـسا  دروآ  ياجب  تدابع  دـصق  نودـب  ار  نآ  رگا  و  دراد ،  باوث  قاقحتـسا  دروآ  ياجب  دُّبعت  دـصق  هب  ار  نآ  صخـش  هاـگره 

هک تسا  نآ  دروآ  ياجب  تعاط  دصق  هب  ار  اهنآ  صخش  هاگره  هک  یحابم  ياهراک  اب  نیا  نیب  قرف  و  تسین ،  مه  باقع  بجوم  درادن ، 
هک نوچ  تسین ،  اهنآ  هّجوتم  میقتـسم  روط  هب  رمأ  حابم  ياهراک  نآ  رد  هک  یتروص  رد  هتفای ،  ّقلعت  اهنآ  هب  میقتـسم  روط  هب  رما  اجنیا  رد 

دنشابیم عرش  رد  یحجار  رمأ  هب  ندیسر  هطساو  هک  دریگیم  قلعت  اهنآ  هب  رما  تهج  نیدب  هکلب  دنتـسه ،  حابم  اهنآ  هک  تسا  نیا  ضرف 
نآ هب  هک  يزیچ  ِهب (  ٌرومام  ندروآ  نآ  زا  روظنم  مییوگیم :  تسا :  طرـش  تادابع  رد  هک  تبرق  دـصق  زا  روظنم  نایب  رد  مود :  همدـقم  . 

ار دنوادخ  هک  دشاب  نیا  تعاطا  زا  وا  هزیگنا  هاوخ  دشابیم ،  وا  نامرف  نتـسب  راک  هب  و  هنأش -  لج  دنوادخ -  تعاطا  دصق  هب  هدـش )  رما 
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یهلا و شاداپ  دیما  ای  وا ،  يوس  هب  نتسج  برقت  ای  وا ،  هب  تبسن  يراذگـساپس  ای  دنوادخ  ّتبحم  شاهزیگنا  ای  دنادیم ،  تعاطا  هتـسیاش 
 ) دنکیم لمع  دوخ  شور  رب  یسک  ره  و  يرگید ،  زا  رترب  کی  ره  تسا  یفلتخم  تاجرد  بتارم و  هک  دشاب ،  هدوب  شتبوقع  زا  سرت  ای 

هدومرف دـننام  تایآ  عاـمجإ و  زا  هدـیدرگ  رکذ  هقف  بتک  رد  تاداـبع ،  هب  تبـسن  هدـش  داـی  هنوگ  هب  ّتین  ندوب  طرـش  لـیالد  و   ( . 229
زا ثیداحا  و  دـییامن .  شتـسرپ  نید  رد  لماک  صالخإ  اب  ار  دـنوادخ  سپ  230 ؛ )  نیّدلا ( »  َُهل  َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اوُدبعاَف  یلاعت « :  يادـخ 

تـسرد ّتین  اب  زج  یلمع  چـیه  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هدـش « :  تیاور  یفاک  لوصا  رد  هک  یحیحـص  ثیدـح  هلمج : 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  لئاسو  رد  هلمج :  زا  و   ( . 231 تسین ( » 

 ، دوب دـهاوخ  هدرک  ّتین  ار  هچنآ  سک  ره  يارب  تسا و  اهتّین  هب  هتـسب  لامعا  انامه  دومرف « :  هک  هدروآ  یثیدـح  نمـض  ملـسو  هلآو  هیلع 
هب سک  ره  و  دوب ،  دهاوخ  لج  زع و  يادخ  رب  شـشاداپ  هتبلا  دنک  تکرـش  ياهوزغ  رد  تسه  دنوادخ  دزن  هچنآ  دـصق  هب  هکنآ  ره  سپ 

ماما زا  باتک  ناـمه  رد  و   ( . 232 دـش ( »  دـهاوخن  شلـصاح  يزیچ  نآ  زج  دور  هوزغ  هب  یتمینغ  ندروآ  تسد  هب  ّتین  هب  ای  ایند  رطاخ 
دزاس کیرـش  نم  اب  یلمع  رد  ارم  ریغ  سک  ره  متـسه ،  کیرـش  نیرتهب  نم  هدومرف :  لج  زع و  يادخ  هک « :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص 

هک اـم -  ياـملع  ياـهباتک  رد  هک  يرگید  ثیداـحا  و   ( . 233 دـشاب ( »  صلاـخ  نم  يارب  هـک  ار  هـچنآ  رگم  تفریذـپ ،  مهاوـخن  ار  نآ 
هک يراظتنا  هکنیا  تسا  رتکیدزن  رظن  هب  هچنآ  هک  نادب  سپ  یتسناد  ار  نیا  نوچ  تسا .  هدیدرگ  نیودت  درآ -  تمحر  نانآ  رب  دـنوادخ 

تعاطا ِرظتنم  صخـش  روظنم  هکنیا  لّوا :  دوشیم :  رّوصت  نآ  رد  تروص  دنچ  نیاربانب  دشابیم ،  موس  هنوگ  زا  هدش  رما  نآ  هب  رابخا  رد 
 : مود دشاب .  هتـشاد  يرگید  هزیگنا  ای  هدش ،  هدعو  نآ  هب  تایاور  رد  هک  دشاب  یباوث  دیما  تعاطا  رب  وا  هزیگنا  هاوخ  دـشاب ،  دـنوادخ  رما 
 ) دشاب تعاطا  دصق  عبات  یعرف و  شاداپ  دصق  یلو  دشاب ،  يورخا  ای  يویند  شاداپ  هب  ندش  لیان  رما و  تعاطا  راظتنا  رب  شاهزیگنا  هکنیا 

مامت هب  ندـش  لیان  بجوم  مسق  ود  نیا  و  دـیامن . )  دـصق  ار  شاداپ  نآ  تسویپ  هب  دـشاب و  رما  تعاطا  راظتنا  زا  وا  یلـصا  دوصقم  ینعی 
نیرتیلاـع هـکلب  دـنک ،  باـختنا  ار  لّوا  مـسق  نمؤـم  هـک  تـسا  هتـسیاش  و  هدـیدرگ ،  دراو  تاـیاور  رد  هـک  تـسا  ییاـهباوث  اهـشاداپ و 

يویند ای  يورخا  بهاوم  اهباوث و  هب  يراگتـسر  روظنم  هب  راـظتنا  هکنیا  موس :  دـنیزگرب .  میدومن -  هراـشا  اـهنآ  هب  هک  ار -  شیاـههنوگ 
درد مغ و  ّمه و  ندش  لیاز  و  اهتمعن ،  یناوارف  و  يزور ،  یخارف  و  رمع ،  لوط  یگدنز و  مزاول  ندش  عمج  هب  شیهاگآ  تهج  هب  دشاب ، 

رد دنوادخ  رما  تعاطا  و  دهاوخن ،  نیا  زج  شراظتنا  زا  هک  يروط  هب  هیلع ،  هَّللا  تاولص  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  نامز  رد  جنر  و 
تعاطا ار  دنوادخ  رما  دهاوخب  نآ  تسویپ  هب  دـشاب و  شاداپ  راظتنا  زا  شیلـصا  روظنم  ینعی  مود (  مسق  سکع  مراهچ :  دـشابن .  شرظن 

ِشاداپ قاقحتـسا  هک  اریز  درادـن ،  ار  دـناهدش  هدـعو  تایاور  رد  هک  ییاـهباوث  قاقحتـسا  مسق  ود  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رهاـظ  و  دـنک . ) 
دُّبعت دصق  هب  ار  ِهب  ٌرومام  هک  تسا  نیا  ضرف  و  تسا . -  هدمآ  تیاور  حیرص  رد  دیدید  هکنانچ  دراد -  یگتـسب  تعاطا  دصق  هب  تدابع 
نینچ هک  اریز  درادـن ،  زین  باقع  قاقحتـسا  نینچمه  تسین  باوث  قحتـسم  هک  روطنامه  و  تسین .  تدابع  شراظتنا  سپ  هدرواین ،  ياجب 
هراب نیا  رد  هک  يراـبخا  هعلاـطم  زا  رهاـظ  هکلب  دـشاب ،  تبرق  دـصق  هب  نآ  نداد  ماـجنا  تروص  رد  طـقف  راـظتنا  تحلـصم  هک  مینادیمن 

رد مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذـل  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  زا  نمؤم  يدـیماان  سأـی و  زا  يریگولج  روـظنم  هب  هک  تسا  نیا  هدیـسر 
 : هک ترـضح  هدومرف  رهاـظ  هک  دـیوشن . . .  سویأـم  یهلا  تمحر  زا  دیـشاب و  جَرَف  رظتنم  هدوـمرف :  میدروآ  لوا  ثحبم  رد  هک  یثیدـح 
رد مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامیالوم  هدومرف  تسا  نیمه  هب  هراـشا  زین  و  دـشابیم .  راـظتنا  تاـجرد  نیتسخن  ناـیب  دـیوشن  سویأـم 

ضارتعا وا  رب  بیترت  نیدب  و  دنهاوخیم . . .  ایند  هک  یتسه  یناسک  زا  مه  وت  ایآ  ریـصبوبا  يا  هکنیا :  تشذگ  ًاقباس  هک  ریـصبوبا  تیاور 
هچنآ رب  نایب  نیا  و  دـشاب ؟  يویند  ياهتّذـل  هب  ندیـسر  جَرَف  راـظتنا  زا  شاهتـساوخ  هک  تسا  راوازـس  ییوت  نوچمه  اـیآ  ینعی :  دـندرک ، 

لامعا رد  بلطم  نیا  ریظن  و  تسین ،  تبوقع  قحتـسم  دـشاب  دودـحم  شاداپ  هب  ندیـسر  رد  شفدـه  رگا  هک  دراد  تلالد  میدـش  روآداـی 
 : هتفگن سک  چیه  هک  اهنیا  ریغ  ینید و  ناردارب  جئاوح  ندروآرب  و  هزانج ،  عییـشت  و  رامیب ،  تدایع  و  نمؤم ،  رادید  دـننام :  تسا  رایـسب 

قاقحتـسا هتبلا  دوشیم ،  تبوقع  قحتـسم  دـنکن  دُّبعت  دـصق  شراـک  نیا  هب  دزاـس و  هدروآرب  ار  شیوخ  نمؤم  ردارب  تجاـح  نمؤـم  رگا 
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دـصق هک  دش  لئاق  ناوتیم  دـییوگب :  رگا   ( . 234 میداد (  هجوت  هکنانچ  دراد ،  یگتـسب  دُّبعت  دـصق  هب  نآ  دـننام  لـمع و  نیا  رد  باوث 
ترـضح زا  رمع  نب  لّضفم  زا  لوقعلا  فحت  باتک  رد  هک  یثیدـح  هب  رظن  دـشابیم ،  مارح  نآ  فـالخ  تسا و  بجاو  راـظتنا  رد  بُّرقت 

مئاق راظتنا  رد  هتشاد و  تسود  ار  ام  یهورگ  دندش :  هورگ  هس  رب  ام  هرابرد  مدرم  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا 
ار اهنیا  هک  دـندومن ،  یهاتوک  ام  رادرک  زا  و  دـندرک ،  ظفح  ار  اـم  نانخـس  دـنتفگ و  هک  دـندرگ ،  رادروخرب  اـم  ياـیند  زا  اـت  دـندش  اـم 

راهظا نابز  هب  ار  تمصع  نادناخ  ّتبحم  هک  تسا  ناقفانم  تفـص  نیا  میوگیم :  تخاس . » . . .  دهاوخ  روشحم  شتآ  يوس  هب  دنوادخ 
نیاربانب تسا ،  راکـشآ  رهاظ و  دـنتفگ » . . .  هک  مالـسلا « :  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  زا  بلطم  نیا  و  تسا ،  نآ  رکنم  ناشیاهلد  دـننک و 

هب تساخاپب  تمـصع  نادناخ  مئاق  هاگره  ات  دنتخاس  راکـشآ  نابز  هب  ار  ام  ّتبحم  ناقفانم  نیا  هک :  ملاعلا -  هَّللا  و  تسا -  نینچ  دوصقم 
ناشراک تبقاع  تسا و  اهنآ  قافن  لیلد  نیا  و  دـشابیم ،  ناشلوق  فلاخم  اهنآ  لعف  هکنآ  لاح  و  دـندرگ ،  لیان  شیوخ  يویند  ياهفدـه 
دهدیم روتـسد  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  مئاـق  ترـضح  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هک  دنتـسه  ییاـهنامه  دارفا  نیا  و  تسا ،  مّنهج 

 . تسا اناد  ادخ  و  دنشاب ،  هداتسیا  شرانک  هک  یلاح  رد  دننزب  ار  ناشندرگ 

مجنپ ثحبم 

يدیماان سأی و  لّوا :  هنوگ  دوشیم :  روصت  هنوگ  دنچ  رب  يدـیماان  هک :  مییوگیم  هراب  نیا  رد  يدـیماان  ینعی  راظتنا  دـض  مکح  نایب  رد 
مایق روهظ و  هک  اریز  دنراد ،  رظن  قافتا  نآ  ندوب  مارح  رد  یگمه  ههبش  نودب  و  یّلک ،  روط  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  لصا  زا 

ثیداحا هکنوچ  دشاب ،  مالسا  نید  تاّیرورض  زا  هک  دوریم  لامتحا  هکلب  تسا ،  هّیماما  بهذم  تاّیرورض  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 
نیا هب  زین  هّماع  ياملع  هکلب  هدیسر ،  هّماع  هّصاخ و  قرط  زا  رتاوت  ّدح  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  هراب  نیا  رد 

نآ هک  دنتـسه  لـئاق  هک  ییاـهنآ  لـباقم  رد  هن ،  اـی  دراد  دوجو  ـالاح  هکنیا  تسا و  وا  صخـش  نییعت  رد  فـالتخا  دـنراد و  فارتـعا  رما 
و دشابیم .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  بیذکت  یّلک  روطب  نآ  راکنِا  نیاربانب  دش .  دهاوخ  دلوتم  تفای و  دهاوخ  دوجو  ترـضح 

هدرک تیاکح  تسا -  هّماع  ياملع  ناـگرزب  زا  هک  دـیدحلایبا -  نبا  زا   ( 235 هللا (  همحر  یـسلجم  هکنیا  میدش  روآدای  هچنآ  رب  دهاش 
 : مود هنوگ  يدـهم .  ندـمآ ]  ] زا سپ  رگم  تفای  دـهاوخن  نایاپ  فیلکت  ایند و  هک  دـنراد  قاـفتا  ناناملـسم  ياـههقرف  هک  هتبلا  هتفگ :  هک 

تاولص مئاق  ترضح  دوش :  هتفگ  ًالثم  هکنیا  هب  اهسدح  اهرادنپ و  بسح  رب  ینّیعم  تّدم  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  زا  يدیماان 
یـسررب زا  هکنآ  لاح  و  دـشابن ،  رظتنم  تدـم  نآ  رد  هک  تسا  نآ  رادـنپ  نیا  همزال  و  درک ،  دـهاوخن  روهظ  رگید  لاس  هاجنپ  ات  هیلع  هَّللا 

رمأ رهاـظ  هک ،  اریز  دـشاب ،  مارح  مه  يدـیماان  هنوگ  نیا  هک  دوشیم  رهاـظ  میـشاب  رظتنم  ماـش  حبـص و  ره  رد  دـنکیم  رما  هک  یثیداـحا 
هلمج نآ  زا  و  تشذـگ ،  اهنآ  زا  یتمـسق  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یثیداحا  اّما  و  تسا .  مارح  ًاـعطق  بجاو  كرت  و  تسا ،  بوجو 

زور بش و  ار  دوخ  بحاص  رمأ  و  دومرف « :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ( 236 زا (  لابقا  رد  هک  نامثع  نب  داّمح  تیاور  تسا - : 
مـشش شخب  رد  هک  تشاد . »  دـهاوخن  لوغـشم  ار  وا  رگید  راک  زا  يراک  چـیه  تسا  يراک  رد  زور  ره  دـنوادخ  هک  شاب  هتـشاد  راـظتنا 
تلاح نیرتکیدزن  دومرف « :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  زا  یثیدـح  رد  راـحب  رد  زین  و  تشذـگ .  باـتک  نیمه 

دوشن و راکشآ  اهنآ  يارب  و  دنباین ،  ار  یهلا  تّجح  هک  تسا  ینامز  اهنآ  زا  ماگنه  نیرتدنمتیاضر  لج و  زع و  يادخ  هب  تبسن  ناگدنب 
ماش حبـص و  ره  ماگنه  نآ  رد  سپ  تسا ،  هتـشگن  لطاب  دنوادخ  تّجح  هک  دـننادیم  عضو  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـننادن ،  ار  شهاگیاج 

زا شردپ  زا  لیـضفلا  نب  دـمحم  زا  شردـپ  زا  یثیدـح  نمـض  یمق  زا  راحب  رد  نینچمه  هلمج :  زا  و   ( . 237 دیــشاب ( » . . .  جَرَف  رظتنم 
نیا یک  سپ  مدرگ ،  تیادف  متـشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگ - . . .  هک  اجنآ  ات  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح 
دـش میتفگ  هک  نانچمه  سپ  میتفگ  ناتیارب  ار  يزیچ  هاگره  یلو  هدـشن ،  نییعت  نآ  هب  تبـسن  یتقو  ام  يارب  هتبلا  دومرف :  دوشیم ؟  راـک 

شاداپ ربارب  ود  دنتفگ ،  تسار  شلوسر  ادخ و  دییوگب :  زین ]  ] دش عقاو  نآ  فالخرب  هاگره  و  دناهتفگ ،  تسا  وا  لوسر  ادخ و  دییوگب : 
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رما نیا  راظتنا  رد  ماش  حبـص و  ره  ماگنه  نآ  رد  دندرک ،  راکنا  ار  رگیدکی  مدرم  دش و  دیدش  رقف  جایتحا و  هاگره  یلو  تفای ،  دـیهاوخ 
رطاـخ هب  یـسک  هکنیا  دوـمرف :  تسیچ ؟  ار  رگیدـکی  مدرم  راـکنا  اـّما  میتـسناد ،  ار  رقف  جاـیتحا و  مدرگ  تیادـف  مدرک :  ضرع  دیـشاب . 

وا اب  ًالبق  هچنآ  زج  يرگید  نخـس  و  دیامنیم ،  رادید  وا  اب  درکیم  دروخرب  وا  اب  رتشیپ  هچنآ  زا  ریغ  هب  سپ  دیآیم  شردارب  دزن  یتجاح 
نآ تسا  نکمم  هک  یتقو  ره  هک  تسا  نآ  ماـش  حبـص و  ره  رد  جَرَف  راـظتنا  زا  دوصقم  میوگیم :   ( . 238 دوـشیم ( »  يو  زا  تفگیم 
هب دراد ،  ناـکما  اـهلاس  اـههام و  ماـمت  رد  رما  نیا  عوقو  دـیدرت  نودـب  و  دیـشک ،  ار  شراـظتنا  تسیاـبیم  دوش  عقاو  نآ  رد  دوـعوم  جَرَف 

یـضیفتسم ثیداحا  هلمج :  زا  و  دنـشاب .  نآ  رظتنم  تسا  بجاو  ماع  صاخ و  دارفا  همه  رب  سپ  اناد ،  هدننک  ریبدت  ِدـنوادخ  رما  ياضتقم 
رد روهظ  ندرک  یفن  ياضتقم  هک  اریز  دروآ ،  میهاوخ  ار  اـهنآ  ناونع  ناـمه  رد  هک  دـنکیم ،  یهن  روهظ  تقو  ندرک  نییعت  زا  هک  تسا 

مهیلع ناماما  زا  هدیـسر  رابخا  صن  هب  نیا  تسا و  نامز  زا  رادـقم  نامه  تشذـگ  هب  يراذـگ  تقو  دوخ  اـههام  اـهلاس و  زا  ینّیعم  تدـم 
 . تسا هدیدرگ  تیاور  مالسلا  مهیلع  موصعم  ِناماما  زا  هک  رابخا  زا  ییاههنوگ  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  دهاش و  و  دشابیم .  مارح  مالـسلا 

رتدوز تسا  نکمم  هک  تسا  هّیئادـب  روما  زا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  تقو  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  تسا  یتاـیاور  هلمج :  زا 
 - نامثع نب  داّمَح  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامیالوم  هکنانچ  اناد ،  دـنوادخ  تمکح  ياضتقم  هب  دـتفا ،  ریخأت  هب  ای  دوش 

یثیداـحا هلمج :  زا  و  تشذـگ .  نیا  زا  شیپ  تشاد  تلـالد  نآ  رب  هک  یثیداـحا  زین  و  هدومرف ،  هراـشا  ینعم  نیا  هب  تشذـگ -  رتشیپ  هک 
تّدـم رد  روهظ  زا  يدـیماان  دوجو  اب  راک  ود  نیا  هب  ندرک  رما  نوچ  هدـیدرگ ،  رما  مئار  هطبارم  هحلـسا و  ندرک  اـّیهم  اـهنآ  رد  هک  تسا 

دوخ دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  هچنآ  هلمج  زا  و  تسا .  هدـیدرگ  رما  رابخا  رد  راظتنا  راثآ  زا  هچنآ  تسا  اهنیا  دـننام  و  تسا .  هدوهیب  نّیعم 
هدش هتفگ  سابعلا ] ینب  تموکح   ] ام هرابرد  هچنآ  هک  تسا  هنوگچ  تفگ :  نیطقی  نب  یلع  شرـسپ  هب  نیطقی  هک :  هدروآ  یثیدح  نمض 

ره هدش  هتفگ  امـش  ام و  هرابرد  هچنآ  هتبلا  تفگ :  یلع  تفرگن ؟  ماجنا  هدش  هتفگ  امـش  قح ] تموکح   ] هرابرد هچنآ  دیدرگ و  عقاو  دوب 
مرگلد اهدـیما  اب  سپ  هدیـسرن ،  شماگنه  ام  رما  یلو  تفای ،  ماجنا  دـندوب  هتفگ  هک  مه  روطنامه  و  دـش ،  هتفگ  امـش  هب  عبنم  کی  زا  ود 

مومع و  تفرگیم ،  تواسق  اهلد  هتبلا  تفای ،  دـهاوخن  ققحت  رگید  لاس  دصیـس  ای  تسیود  اـت  رما  نیا  دـنتفگیم :  اـم  هب  و ا میدـش ، 
دریگ و تفُلا  مه  اـب  اـهلد  اـت  تسا ،  کـیدزن  یلیخ  ددرگیم و  عـقاو  رما  نیا  يدوز  هـب  دـنتفگیم :  یلو  دنتـشگیمرب ،  مالـسا  زا  مدرم 

تیاور ار  ثیدـح  نیا  لثم  یـسوط  تبیغ  ینامعن و  تبیغ  باتک  ود  زا  لـقن  هب   ( 240 راـحب (  رد  و   ( . 239 ددرگ ( »  کیدزن  شیاـشگ 
نـسحلاوبا ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  نیطقی  نب  یلع  زا  عوفرم  روط  هب  دوخ  دنـس  هب  عیارـشلا  للع  باـتک  رد  و  تسا .  هدروآ 

عقاو هدمآ  تیاور  هک  روط  نآ  هدش  تیاور  امش  هرابرد  اهییوگشیپ )  محالم (  زا  هچنآ  ارچ  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 
دوب قح  زا  تشگ  رداص  نامنانمـشد  هرابرد  هچنآ  دومرف « :  دیآیم ؟  تسرد  هدـیدرگ  تیاور  ناتنانمـشد  دروم  رد  هچنآ  و  ددرگیمن ، 

و دش . »  نایب  نینچ  نیا  امش  يارب  سپ  دیدرک ،  لُّلعت  دیدش و  مرگلد  اهوزرآ  اب  امـش  یلو  دمآ ،  شیپ  دوب  هدش  هتفگ  هک  روطنامه  سپ 
يوار دـندش »  كاله  ریـضاحم  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدـمآ  فهرملاوبا  زا  يدنـسم  تیاور  ینامعن  تبیغ  رد  هلمج :  زا 

رد زین  و   ( . 241 دـنتفای ( » . . .  تاجن  ناگدنرامـش  کیدزن  و  ناگدـننک ،  هلجع  دومرف « :  تسیچ ؟  ریـضاحم  متـشاد :  هضرع  دـیوگ : 
 « نوبِّرقملا یَجن  َو  ریضاحملا  ُباحْصَا  َکَلَه  دومرف « :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دنـسم  روط  هب  باتک  نامه 

دشاب ءار  رـسک  هب  نوبرقم )  هک (  تسا  نآ  رهاظ  نوچ   ( . 242 دنتفای ( » . . .  تاجن  ناگدنرامش  کیدزن  دندش و  كاله  ناگدزباتـش   ؛
بلطم نیا  دیؤم  و  دنـشکیم .  ار  شراظتنا  هراومه  دننادیم و  کیدزن  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  و  دنرظتنم ،  هک  ینانمؤم  ینعی 

روهظ جَرَف و  ام  دنرادنپیم و  دیعب  ار  نآ  نافلاخم ]  ] نانا هدش « :  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدمآ  دهع  ياعد  رد  هچنآ  تسا 
نینمؤم هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  روهظ  تقو  نتـشاد  یفخم  ياهتمکح  زا  یکی  هکنیا :  هلمج  زا  و   ( . 243 مینادیم ( » . . .  کیدزن  ار 

نک ّتقد  نآ  رد  تسا ،  هدش  هراشا  ینعم  نیا  هب  نیطقی  نبا  ثیدح  رد  هکنانچ  دنرب ،  رس  هب  نآ  راظتنا  رد  اهلاس  همه  تاقوا و  یمامت  رد 
هب نآ  تقو  نتـسناد  هک  تسا  تعاس  نامه  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  نآ  روهظ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  یتاـیاور  هلمج :  زا  و  . 
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هیلع ترـضح  نآ  روهظ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمج :  زا  و  تشذگ .  هکنانچ  دراد ،  صاصتخا  هلالج -  لج  دنوادخ - 
ام رما  هک  یتسرد  هب  تسا « :  هدمآ  تیاور  جاجتحا  رد  هک  یعیقوت  رد  ترضح  نآ  هدومرف  دننام  دوشیم ،  ماجنا  یناهگان  روط  هب  مالسلا 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یتیاور  و   ( . 244 دـهدن ( » . . .  دوس  ار  یـسک  هبوت ،  هک  یماگنه  دـیآیم  شیپ  یناهگان 
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  يرگید  تیاور  و  دومرف . »  دهاوخ  حالصا  هبش  کی  ار  شرما  دنوادخ  تسا  ام  زا  يدهم  دومرف « :  هک  هدمآ 
ماما ترـضح  زا  یثیدح  رد  هک  يرگید  يوبن  تیاور  و  دمآ . »  دهاوخ  ینازورف  باهـش  نوچمه  وا  دومرف « :  هک  هدمآ  ملـسو  هلآو  هیلع 

نادنزرف زا  مئاق  هَّللا  لوسر  ای  دش :  ضرع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  هک  هدمآ  نیدـلا  لامک  باتک  رد  مالـسلا  هیلع  اضر 
لج زع و  يادـخ   ] وا زج  یـسک  دوخ  تقو  رد  ار  نآ  هک  تسا  تمایق ]  ] تعاس نوچمه  وا  ِلَـثَم  دومرف :  درک ؟  دـهاوخ  جورخ  یک  اـمش 

ترـضح زا  یفاک  لوصا  رد  و   ( . 245 یناهگان (  زج  دیابن  ار  امش  تسا  نیگنـس  نیمز  اهنامـسآ و  رد  نآ ] نأش   ، ] دنکن نشور  رهاظ و  [
رظتنم دوخ  ياپ  ریز  زا  سپ  دش  هتشادرب  امش  نایم  زا  امـش ] شناد   ] امـش ياوشیپ  هاگره  دومرف « :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

ماما روهظ  زا  هیانک  دیـشاب »  جَرَف  رظتنم  دوخ  ياـپ  ریز  زا  مالـسلا « :  هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  ًارهاـظ  میوگیم :   ( . 246 دیـشاب ( »  جَرَف 
روهظ يزوریپ  اب  دوریم  لامتحا  هک  یلاح  ره  رد  شتبیغ  نامز  رد  تسا  بجاو  نیاربانب  تسا ،  یناـهگان  روط  هب  هجرف  هَّللا  لـجع  رـصع 
رتاوتم هکلب  ضیفتسم  ثیداحا  رد  هچنآ  اب  دشاب ،  یناهگان  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  هکنیا  دییوگب :  رگا  دیـشک .  ار  شراظتنا  دنک 

ینامسآ و هحیص  ینایفـس و  دننام  دش -  دهاوخ  مولعم  مدرم  همه  يارب  هک  تشاد  دهاوخ  یمتح  ياهتمالع  هکنیا :  رب  ینبم  هدمآ  يونعم 
یتـسار هب  نوچ  سپ  تسا ،  نآ  دوخ  راـظتنا  تقیقح  رد  روهظ  مزاول  راـظتنا  ًـالوا  میوگیم :  دراد ؟  تاـفانم  هّیکز -  سفن  ندـش  هتـشک 
یهاوخ اههناشن  نآ  ندش  رادیدپ  رظتنم  هک  تسین  نیا  زج  دوب ،  دهاوخ  شیاههناشن  ندش  راکشآ  زا  دعب  ترـضح  نآ  روهظ  هک  یتسناد 
راظتنا هدیدرگ :  رما  نآ  هب  رابخا  رد  هک  يراظتنا  هکنیا  هصالخ  دنشابیم .  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  هناشن  اهتمالع  نآ  نوچ  دوب ، 

 : میروآیم یلاثم  رتشیب  حیـضوت  يارب  و  تسا ،  نشور  تریـصب  لها  رب  نیا  و  دراد ،  راثآ  اـهتمالع و  زا  هچ  ره  اـب  تسا  ناـمیالوم  روهظ 
ندرک مهارف  اب  هتفه  زاغآ  نامه  زا  ایآ  دمآ ،  دهاوخ  تلزنم  هب  هتفه  ياهزور  زا  یکی  رد  هک  دهدب  هدعو  وت  هب  يدنمتردق  رادـمامز  رگا 
لزنم رب  اهزور  نآ  زا  یکی  رد  هاگره  هک  يروط  هب  دوب ؟  یهاوخن  شندمآ  رظتنم  بسانم  هیثاثا  شرف و  لزنم و  تنیز  ییاریذـپ و  لیاسو 

وا ندـمآ  هـک  ینادیم  ًاـعطق  هـکنیا  اـب  يریگن ؟  رارق  ناراـکاطخ  رامـش  رد  یـشاب و  هدروآ  مـهارف  ار  مارتـحا  تاـبجوم  تـشگ  دراو  وـت 
وا رظتنم  تسین ،  ادـج  شندـمآ  زا  اـههناشن  نآ  ندـش  راکـشآ  نوچ  یلو  دراد ،  ياهدـننک  راکـشآ  ياـهتمالع  هدـنهد و  ربخ  ياـههناشن 

هدمآ تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  يددعتم  رابخا  رهاظ  ًایناث :  تشگ .  دهاوخ  لصاح  نآ  زا  شیپ  هک  یمزاول  همه  اب  دـش  یهاوخ 
 ، دـشاب شیالوم  روهظ  هدامآ  لاس  لوط  رد  رِظتنم ؛ ِنمؤم  تسا  بجاو  سپ  دـنوشیم ،  عقاو  لاس  کی  رد  راـثآ  نآ  ماـمت  هک :  تسا  نآ 
رد دنوشیم .  عقاو  مه  هب  کیدزن  اهتمالع  نآ  هک  دوشیم  رهاظ  تیاور  دنچ  زا  هکلب  دبای ،  عوقو  لاس  نآ  رد  رما  نیا  دراد  لامتحا  نوچ 

مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  مئالع  نایب  رد  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دّیس  ترضح  زا  راحب  رد  ینایفـس :  دروم 
تیرکت و شهاـگهانپ  هک  دوب  دـهاوخ  هریزج  نیمزرـس  رد  یملـس  فوـع  ماـن  هب  يدرم  جورخ  مالـسلا  هیلع  وا  جورخ  زا  شیپ  دوـمرف « : 

يداو زا  نوعلم  ینایفس  هاگنآ  دیآیم .  شیپ  دنقرمس  زا  حلاص  نب  بیعش  جورخ  سپس  ددرگیم ،  عقاو  قشمد  دجسم  رد  شندش  هتـشک 
ددرگیم یفخم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  دوش  راکـشآ  ینایفـس  نوچ  و  تسا ،  نایفـسیبا  نب  ۀـبتع  نادـنزرف  زا  وا  و  دـنکیم ،  جورخ  سبای 

نراقم مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  میوگیم :   ( . 247 دومرف ( »  دهاوخ  جورخ  نآ  زا  دعب  سپس 
ینایفـس تموکح  تدم  هک  هدش  دراو  يددعتم  تایاور  رد  هچنآ  اب  درادن  تافانم  نیا  و  دـش ،  دـهاوخ  نآ  هب  کیدزن  ای  ینایفـس  جورخ 

هیلع مئاق  مایق  زا  روظنم  هک  اریز  دوب ،  دهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  ینایفس  جورخ  هک  هدش  دراو  هچنآ  و  دوب ،  دهاوخ  هام  تشه 
 ، دشابیم ماع  صاخ و  يارب  شفیرش  روهظ  و  مارحلا ،  هَّللا  تیب  رد  اراکـشآ  ینلع و  روط  هب  ترـضح  نآ  جورخ  تیاور  نیا  رد  مالـسلا 

تبیغ یکیرات  هک  تشاد  دهاوخ  مات  روهظ  نیا  زا  شیپ  يددـعتم  ياهروهظ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  یتایاور  هک 
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هتـشک دروم  رد  اّما  و  تفر .  تراـشا  بلطم  نیا  هب  زین  رتشیپ  هکناـنچ  دـش ،  دـهاوخ  راکـشآ  مدرم  مومع  يارب  تشگ و  دـهاوخ  فرطرب 
مالسلا هیلع  دمحم  لآ  مئاق  جورخ ]  ] نیب دومرف « :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هّیکز :  سفن  ندش 

زا هکنانچ  دشابیم ،  روهظ  نراقم  ياهتمالع  زا  ینامسآ :  هحیص  اّما  و   ( . 248 دوب ( »  دهاوخن  بش  هدزناپ  زج  هّیکز  سفن  ندش  هتشک  و 
نامز یکیدزن  زا  ندوب  دیماان  موس :  هنوگ  تسا .  هدنـسب  هشیدنا  نابحاص  يارب  میدـش  روآدای  هچنآ  و  ددرگیم ،  رهاظ  تایاور  هظحالم 

یضعب لاح  هکنانچ  دیامن ،  یفن  ار  نآ  ندوب  کیدزن  لامتحا  هکنیا  ینعی  دشابیم  هیلع ،  همالس  هَّللا و  تاولص  ترضح  نآ  روهظ  جَرَف و 
نیا ندوب  مارح  لیالد ،  زا  رهاظ  و  دننکیم ،  انب  نیمخت  نامگ و  سدـح و  رب  ار  دوخ  ياهرواب  دـیاقع و  هک  نانآ  تسا ،  ام  نامز  لها  زا 
نینچ مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدش  تیاور  رابخا  زا  هک  اریز  میدروآ ،  مود  هنوگ  رد  هک  ییاهلیلد  نامه  هب  دـشابیم ،  زین  يدـیماان  هنوگ 

هک دـنچ  ره  دنـشاب ،  شرظتنم  اـهلاس  اـهنامز و  یماـمت  رد  اـت  هدـنام  یفخم  نینمؤـم  رب  روـهظ  تقو  تـهج  نیدـب  هـک  دوـشیم  هدافتـسا 
 . دنادیم ار  روما  قیاقح  دنوادخ  و  تسه ،  نآ  يارب  زین  يرگید  ياهتمکح 

راوگرزب نآ  رادید  هب  قایتشا  راهظا  مشش : 

هدش تیاور  ياهاعد  رد  نوچ  تسین ،  يدیدرت  چیه  نآ  بابحتسا  یبوخ و  رد  و  تسا ،  بانج  نآ  نایلاوم  ناتسود و  ياههناشن  زا  نیا  و 
ُقوشلا ُِقفْدنُم  ِقاَمآلا  َنِم  ینیَع  ُْعمَد  َو  ُقرَتُْحم  ِقاوشألا  َنم  َکیلا  یبلَق  دناهدورس :  بوخ  هچ  و  تسا ،  هدمآ  ینعم  نیا  ترـضح  نآ  يارب 

نم وچمه  یقیرغ  سک  روهطوغ  مکـشا  لیـس  رد  مزوس و  لد  شتآ  ز  ُقرَتـحم * * *  وه  َو  ًاـقیرَغ  تیأر  ْلَـهَف  یُنقرُغی  ُعمدـلا  َو  یُنقِرُْحی 
هکنآ دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  راهب و  اهناتسمز  ددرگ  تتعلط  روهظ  زا  رابب  اهیتفگـش  درآ  ترونا  يور  قوش  روهلعـش ؟  شتآ  رد  هدید 

رد مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هدش  تیاور  ثیدح  رد  هکنانچ  تشاد ،  ار  شرادید  هب  قایتشا  راهظا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامیالوم 
دومرف و نایب  ار  وا  ياههناشن  تافص و  زا  یتمسق  هکنآ  زا  سپ  هک  تشذگ  نیع  فرح  رد  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  ترضح  فصو 
 . تشاد راهظا  ار  شرادـید  هب  قوش  دومن و  هراشا  شاهنیـس  هب  و  هاه »  دومرف « :  درک ،  رما  شتوعد  ندومن  تباجا  وا و  اب  ندرک  تعیب  هب 
زا لقن  هب  راحب  رد  هچنآ  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  و  تشذگ .  باتک ] لوا  دلج   ] مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ملع  ثحب  رد  ربخ  نیا  مامت 

رادـید هب  ار  مقایتشا  نامثع  نب  دـمحم  رفعجوبا  بانج  هب  تفگ « :  هک  هدروآ  تیاور  میهاربا  نب  دـمحا  زا  دوخ  دنـس  هب  ریبک  رازم  باتک 
قوش شاداپ  دنوادخ  دومرف :  يرآ ،  متفگ :  ینیبب ؟  ار  وا  یتسه  لیام  قایتشا  دوجو  اب  دومرف :  نم  هب  مدرک ،  نایب  مالسلا  هیلع  نامیالوم 

رد هک  اریز  ینیبب ،  ار  وا  هک  نکم  سامتلا  هَّللادبعوبا  يا  دنک ،  يزور  وت  هب  تیفاع  یناسآ و  هب  ار  شیور  ندـید  و  دـیامرف ،  تیانع  ار  وت 
تسا رتهب  نآ  هب  ندوب  میلست  تسا و  یهلإ  مئازع  زا  نیا  هک  يدرگ  نیـشنمه  وا  اب  هک  نکم  تساوخرد  و  يراد ،  قایتشا  وا  هب  تبیغ  مایا 

ینشور حضاو و  رمأ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  قایتشا  ندوب  کین  میوگیم :   ( . 249 نک ( » . . .  هجوت  وا  يوس  هب  تراـیز  اـب  یلو  ، 
دنوادـخ تراـبع « :  و  ددرگیمن ،  ادـج  ناتـسود  زا  هک  تسا  ّتبحم  مزاوـل  زا  نیا  هک  اریز  تسین ،  نآ  رد  یگدیـشوپ  چـیه  هک  تـسا ، 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هکنانچ  دوشیم ،  بترتم  نآ  رب  هک  تسا  ياهدنزرا  باوث  هب  هراشا  دـیامرف »  تیانع  ار  وت  قوش  شاداپ 

ینیبب ار  وا  هک  نکم  سامتلا  هَّللادبعوبا  يا  دومرف « :  هکنیا  و  تسه .  نآ  رد  هک  یلیلجت  مارتحا و  اب  دراد  تلالد  نآ  رب  هدنیآ  ثیدـح  رد 
دشاب مهارف  تیارب  رما  نیا  یشاب  هتساوخ  هک  تقو  ره  ینعی  تسا ،  مالسلا  مهیلع  هتشذگ  ناماما  هنوگ  هب  ترضح  نآ  ندید  روظنم  . . . « 

ناشندیسر و  تسا ،  نینّیدتم  فیاظو  زا  هکلب  دشاب  هدش  عنم  هک  تسین  يزیچ  قلطم  روط  هب  ترـضح  نآ  ندید  تساوخرد  هکنیا  اّما  و  ، 
تساوخرد يراد و  قایتشا  وا  هب  تبیغ  مایا  رد  هک  اریز  هتفگ « :  هکنیا  میتفگ  هچنآ  رب  دهاش  و  تسا .  هداتفا  قافتا  رایـسب  تداعـس  نیا  هب 

رد دنچ  ره  شترـضح  اب  ندش  نیـشنمه  بانج و  نآ  ندـید  رگا  نوچ  تسا » . . .  یهلإ  مئازع  زا  نیا  هک  يدرگ  نیـشنمه  وا  اب  هک  نکم 
رما نیا  نینمؤم  زا  سک  چیه  يارب  دوب ،  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  دروم  رد  دنوادخ  یمتح  هتساوخ  یهلإ و  مئازع  زا  تاقوا ،  زا  یضعب 
نآ رادید  هب  راگتـسر  نانمؤم  دروم  رد  تایاکح  تایاور و  هک  اریز  دوشیم ،  هدهاشم  هک  تسا  يزیچ  فالخ  رب  نیا  و  داتفایمن ،  قافتا 
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تـسا هّیربخ  هلمج  يراد » . . .  قایتشا  وا  هب  هلمج « :  هک  دنامن  هدیـشوپ  هرخالاب  و  دشابیم .  نیقی  لها  رواب  ببـس  مالـسلا  هیلع  راوگرزب 
قایتشا تلیـضف  رب  و  دشابیم .  هیلع  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ترـضح  نآ  رادید  قوش  هب  رما  تقیقح  رد  هک  هدـش  عقاو  ءاشنا  ماقم  رد  هک 

هب تفگ :  هک  هدمآ  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  صاصتخا  زا  راحب  رد  هچنآ  دـنکیم  تلالد  ترـضح  نآ  هب  صالِخا  ِلها 
سپ تسا ،  رامیب  ملسم  نب  دمحم  هک  دش  ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  مدوب ،  رامیب  دنمدرد و  هک  یلاح  رد  مدش  راپـسهر  هنیدم  يوس 

نم هب  داد و  متسد  هب  ار  یندیشون  فرظ  مالغ  داتسرف ،  میارب  دوب  هدش  هدیناشوپ  یلامتسد  اب  هک  ییندیـشون  یمالغ ،  طسوت  ترـضح  نآ 
يوب هاگان  متفرگ  ار  نآ  سپ  یـشونب .  ار  نآ  ات  مناـمب  ياـج  رب  هک  دومرف  رما  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  ماـشایب  ار  نآ  تفگ : 
هاگره دیامرفیم :  وت  هب  میالوم  تفگ :  نم  هب  مالغ  مدیماشآ  ار  نآ  نوچ  و  دوب ،  درس  معط و  شوخ  ياهباشون  تساخرب ،  نآ  زا  کشم 

رد یندیشون  یتقو  هک  متسیاب ! ياپ  رب  متـسناوتیمن  نآ  زا  شیپ  هکنآ  لاح  تفگ و  هچ  نم  هب  هک  مدش  هشیدنا  رد  ایب .  نم  دزن  يدیماشآ 
رب متـساوخ ،  دورو  هزاجا  متفر و  بانج  نآ  لزنم  برد  هب  سپ  متفرگ ،  طاشن  مشاب  هتفای  ییاـهر  دـنب  زا  هک  ییوگ  تفرگ  ياـج  منورد 
رب مدرک و  مالس  ترـضح  نآ  رب  و  مدش ،  لخاد  مدرکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  هاگنآ  وش ،  لخاد  تشگ ،  ملاس  تندب  هک :  دز  گناب  نم 

متبرغ رب  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  ینکیم ؟  هیرگ  ارچ  دمحم  يا  دومرف :  نم  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدز ،  هسوب  شرـس  تسد و 
رارق نینچنیا  ار  نامناتسود  ام و  يایلوا  دنوادخ  هک  ناوت  ِیمک  اّما  دومرف :  ناتیور .  ندید  امـش و  دزن  ندنام  رب  ناوت  یمک  هار و  يرود  و 

رد هک  مالسلا  هیلع  هَّللادبعیبا  ترضح  هب  ياهتسج  یّـسأت  سپ  يدش  روآدای  تبرغ  زا  هچنآ  اّما  و  هتخاس ،  کیدزن  نانآ  رب  ار  الب  هداد و 
راسنوگن مدرم  نیا  نایم  رد  بیرغ و  ایند  نیا  رد  نمؤم  هتبلا  يدرک  داـی  هک  هار  يرود  اـّما  و  تسا ،  تارف  رهن  راـنک  اـم  زا  رود  ینیمزرس 

ام اب  تاقالم  ام و  هب  ندوب  کیدزن  نتـشاد  تسود  زا  يدش  رکذـتم  هچنآ  اّما  و  دور ،  نوریب  دـنوادخ  تمحر  هب  ایند  هناخ  نیا  زا  ات  تسا 
رد میوگیم :   ( . 250 تسا ( »  وا  رب  وت  شاداپ  تسیچ و  تلد  رد  هک  دنادیم  دـنوادخ  سپ  یهد  ماجنا  ار  راک  نیا  ناوتیمن  هکنیا  ار و 
 ( 251 تسا (  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  تبرت  تلیـضف  هب  طوبرم  هک  یتافاضا  اب  هدرک  تیاور  ةرایزلا  لماک  زا  ار  ثیدح  نیا  رازم 

.

ترضح نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  متفه : 

ِبیغرت قیوشت و  دروم  رد  هک  تسا  یتاـیاور  راـبخا و  ماـمت  راـک  نیا  بابحتـسا  رب  لـیلد  و  ترـضح ،  نآ  بقاـنم  لـیاضف و  ندومن  داـی 
مالـسلا هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد  هلمج :  زا  تسا ،  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  لیاضف  يروآدای 

هک یلاح  رد  يرفن  هس  ود و  کی و  رب  دـننکیم  هاگن  هک  تسا  نیا  نامـسآ  ناگتـشرف  زا  یعمج  هفیظو  اـنامه  دومرف « :  هک  هدـش  تیاور 
دینیبیمن ایآ  دیوگیم :  رگید  ناگتشرف  هب  ياهتشرف  سپ  دناهتسشن ،  وگتفگ  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  تلیضف  هرابرد  نانآ 

هورگ هاگنآ  دننکیم ! نایب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ   ( 252 لئاضف (  ناشنانمشد  يرایسب  ناشدادعت و  یمک  همه  اب  ار  نانیا 
ره هب  هک  تسا  دنوادخ  لضف  نیا  253 ؛ )  میظَعلا ( »  لْضَفلاوُذ  ُهَّللا  ُءآَشَی و  ْنَم  ِهیتُؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلَذ  دنیوگیم « :  ناگتـشرف  زا  يرگید 

هیلع رقاب  رفعجیبا  ترـضح  زا  رـسیم  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و  تسا . »  میظع  لضف  ياراد  دنوادخ  و  دـهدیم ،  دـهاوخب  سک 
ثیدـح مه  يارب  و  دینیـشنیم ] نانمـشد  مشچ  زا  رود  و   ] دـینکیم تولخ  مه  اب  ایآ  دومرف :  نم  هب  رقاب  ماما  تفگ « :  هک  هدروآ  مالـسلا 

يارب مینیـشنیم و  تولخ  رد  مه  اب  ام  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  متـشاد :  هضرع  دیامنیم ؟  وگزاب  مه  يارب  دیتسه  دقتعم  هچنآ  دـییوگیم و 
رد متـشاد  تسود  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مییوگیم ،  زاب  مه  يارب  میدقتعم  هچنآ  مییوگیم و  ثیدح  مه 

دنوادخ و نید  رب  امش  هتبلا  و  مرادیم ،  تسود  ار  امش  ياهناج  امش و  يوب  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  مدوبیم ،  امش  اب  اهاج  نآ  زا  یـضعب 
ترـضح زا  باتک  ناـمه  رد  و   ( . 254 دـینک ( »  يرای  ار ] اـم   ] نید رما  رد  تیدـج  هاـنگ و  زا  زیهرپ  اـب  سپ  دـیتسه ،  وا  ناگتـشرف  نید 

اب ینامیا  ناردارب  هکنیا  زا  تسین  رتراوشد  شنایرکـشل  سیلبا و  رب  زیچ  چیه  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا 
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نیا رد  دننک ،  يروآدای  ار  ام  لئاضف  هاگنآ  دنـشاب  ادخ  دای  هب  هک  دنیامنیم  رادید  رگیدکی  اب  نمؤم  ود  انامه  و  دننک ،  رادـید  رگیدـکی 
سپ دـشکیم ،  درد  هکنآ  طرف  زا  دـتفایم  سامتلا  هب  شدـیلپ  حور  هک  ییاج  ات  دـنامیمن ،  یقاب  سیلبا  تروص  رب  یملاس  تشوگ  لاح 

وا رب  هکنیا  رگم  دـنامن  یقاب  یبَّرقم  هتـشرف  چـیه  هکنیا  ات  دـننکیم  تنعل  ار  وا  دـنوشیم و  هجوتم  تشهب  ناروجنگ  نامـسآ و  ناگتـشرف 
ندرک یفالت  دروم  رد  هک  یتایاور  دنکیم  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  و   ( . 255 دتفایم ( »  دودرم  ترسح و  اب  نوبز و  هک  دتسرف ،  تنعل 
ۀلاسر رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  دّیـس  ترـضح  نامیالوم  هدومرف  دـننام  هدـش ،  دراو  وکین  دای  هلیـسو  هب  هدومن  یناـسحا  وت  هب  هک  یـسک 
یـسک قح  اّما  و  دومرف . . . « :  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  هک  هدمآ  رگید  ياهباتک  لوقعلا و  فحت  قالخألا و  مراکم  رد  هک  قوقحلا 

رد ار  وا  کین  نخـس  اب  و  يوش ،  روآدای  ار  شبوخ  راـک  يراذـگب و  ساپـس  ار  وا  هک  تسا  نآ  هدومن  یناـسحا  یکین و  وت  هب  تبـسن  هک 
یناهنپ ار  وا  زا  رکشت  يدرک  ار  راک  نیا  رگا  سپ  ییامنب ،  وا  قح  رد  دوخ  يادخ  دوخ و  نیب  هناصلاخ  ياعد  و  ینک ،  یفرعم  مدرم  نایم 

ام هتبلا   ( . 256 ِهد ( »  ماجنا  ار  راک  نیا  ینک  یفالت  یکین  اب  ار  شکین  راک  ًالمع  یتسناوت  يزور  رگا  و  یشاب ،  هدروآ  ياج  هب  اراکشآ  و 
تاهنیس ات  نک  هعجارم  اجنآ  هب  میتشاد ،  نایب  كرابم  باتک  نیا  مراهچ  موس و  ياهـشخب  رد  ار  ترـضح  نآ  محارم  قوقح و  زا  یتمـسق 

مدرم نایم  رد  راوگرزب  نآ  ندومن  بوبحم  موزل  دـهاوش  رد  هچنآ  دراد  تلـالد  دوصقم  نیا  رب  زین  و  دـبای .  حالـص  تلاـح  ددرگ و  خارف 
زا هچنآ  تسا  نیا  رب  هاوگ  زین  و  دـمآ .  دـهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  باـنج  نآ  يوس  هب  مدرم  ندرک  توعد  تلیـضف  رد  هچنآ  و  میدروآ ، 

نیا رب  دهاش  نینچمه  و  دزاس ،  راکـشآ  ار  شیوخ  ملع  هک  تسا  بجاو  ملاع  رب  اهتعدب  زورب  ماگنه  هکنیا  رب  ینبم  دمآ  دـهاوخ  تایاور 
تسا دنوادخ  دای  قیداصم  زا  مالـسلا  مهیلع  نانآ  دای  هک  اریز  هدیدرگ ،  دراو  یلاعت  يادخ  رکذ  رب  قیوشت  بیغرت و  رد  هچنآ  مامت  تسا 

 . هَّللاءاشنا دمآ  دهاوخ  مهن  هفیظو  رد  هدمآ و  تیاور  رد  هکنانچ  ، 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  زا  نمؤم  ندوب  نیگهودنا  متشه : 

تسا ترضح  نآ  هب  قایتشا  یتسود و  ياههناشن  زا  نیا  و  دشاب ،  مومهم  نیگهودنا و  ترـضح  نآ  زا  ندنام  رود  قارف و  زا  نمؤم  هکنیا 
نینچ نیتسار  یتسود  ياههناشن  لیالد و  نایب  رد  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  نامرالاس  رورس و  هب  بوسنم  ناوید  رد  و  . 

َو ُلِغاَش  َوه  ام  ّلُک  نم  ًاشحوتـسُم  ِهِْسنُا  نم  يُری  ْنَا  ِلئالَّدلا  َنِم  َو  ُلئالَغ  ِداؤُفلا  یف  ِمیقَّسلا و  َلثِم  ِِهقوَش  نم  يُری  ْنَا  ِلئالَّدلا  َنِم  َو  هدـمآ : 
دوش هدید  يرامیب  نوچمه  شقوش  تدـش  زا  هک  تسا  نیا  اههناشن  زا  ِلِکاَّثلا و  ِْبلَقَک  ٌنوزْحَم  ُْبلَقلا  َو  يَرَولا  َنیب  ُهُکْحِـض  ِلئالَّدـلا  َنِم 
يو زا  ار  وا  هچ  ره  زا  هک  دوـش  هدـید  بوـبحم  اـب  نتفرگ  سنُا  طرف  زا  هک  تسا  نیا  اـههناشن  زا  و  دـشوجیم .  درد  تّدـش  زا  شلد  هـک 

هودنا زا  لامالام  شلد  هک  یلاح  رد  تسا ،  مدرم  نایم  رد  شندـیدنخ  اههناشن :  زا  و  دـشاب . ] نازیرگ  و   ] دـنک تشحو  درادیم  لوغـشم 
رابخا دشابیم  يرترب  نسُح و  جوا  رد  و  تسا ،  نامیا  لها  ياههناشن  زا  رما  نیا  هکنیا  رب  لیلد  و  هداد .  تسد  زا  ناوج  نز  نوچمه  تسا 

کی ياههناشن  هلمج  زا  تسا :  یکاـح  هک  یتاـیاور   - 1 هلمج :  زا  هدیدرگ ،  تیاور  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  تسا  يرایـسب 
نامیالوم تبیغ  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  و  دشاب ،  نیگهودنا  نوزحم و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نزح  هودنا و  رد  هک  تسا  نآ  هعیـش  درف 

نزح للع  نیرتمهم  نیرتگرزب و  زا  ددرگیم  دراو  شنایعیش  رب  ترضح و  نآ  رب  اهتنحم  اهنزح و  زا  هچنآ  مالسلا و  هیلع  تّجح  ترـضح 
ءاش نا  دش  دهاوخ  مولعم  ناتیارب  بانج  نآ  قارف  رب  نتـسیرگ  تلیـضف  رد  هدنیآ  ثیدح  زا  هکنانچ  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هودنا  و 

رایـسب هچ  دومرف « :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  نامیالوم  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد   - 2 یلاعت .  هَّللا 
دوقفم و اراوگ )  بآ  نیعم = (  ِءام  هک  هاـگنآ  دوب  دـهاوخ  هتخوس  رگج  كانفـسا  نمؤم  نادرم  رایـسب  هچ  و  هنمؤم ،  هتخوس  رگج  ناـنز 
هب مومهم  ِصخش  دومرف « :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  یفاک  رد   - 3  ( . 257 ددرگ ( » . . .  بیاـغ 

تدابع ام  رمأ  رطاخ  هب  وا  ّمَه  و  تسا ،  ییوگ  حـیبست  شندیـشک  سَفَن  هتفر  ام  رب  هک  تسا  یملظ  تهج  زا  شهودـنا  مغ و  هک  ام  رطاـخ 
هب ثیدح  نیا  نایوار  زا  یکی  دیعس  نب  دمحم  هدومرف :  ینیلک   ( . 258 تسا ( »  دنوادخ  هار  رد  داهج  ار  ام  ِّرِس  شنتشاد  ناهنپ  و  تسا ، 
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نبا ثیدح  رد  تشذگ ،  باتک  مراهچ  شخب  زاغآ  رد  هچنآ   - 4 ماهتشونن .  نیا  زا  رتهب  يزیچ  هک  سیونب  الط  بآ  اب  ار  نیا  تفگ :  نم 
نودب هک  ددرگ ،  نیگهودنا  وا  هودنا  رطاخ  هب  هک  تسا  نآ  رگید  نمؤم  رب  نمؤم  صخش  قوقح  زا  یکی  دیآیمرب :  نآ  زا  هک  روفعییبا 

ینعی  ] یعطق ّتیولوا  قیرط  هب  تسا ،  تباث  نامیا  اب  دارفا  یمامت  رب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  نامیالوم  يارب  قح  نیا  دـیدرت 
نامیا نکر  نانآ و  ياوشیپ  هک  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  نامیالوم  ماما و  دنـشاب ،  اراد  ار  یقح  نینچ  نینمؤم  زا  يداـع  دارفا  هاـگره 

ماما زا  نیدرک  عمـسم  زا  راحب  موس  دّلجم  رد   - 5  ( [ . 259 دـشابیم (  تباث  شیارب  قح  نیا  رد  يرتشیب  يراوازِـس  عطق ،  روط  هب  تسا 
شگرم ماگنه  ار  ام  هک  يزور  هتبلا  دیآ  درد  هب  ام  رطاخ  هب  شلد  هکنآ  انامه  دومرف « :  هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعوبا 

ضوح رانک  رد  هکنیا  ات  دنام  دهاوخ  یقاب  شلد  رد  هتـسویپ  رورـس  یلاحـشوخ و  نآ  هک  يروط  هب  دش ،  دهاوخ  لاحـشوخ  دـنک  رادـید 
لیام هک  دناشچیم  وا  هب  اهاذـغ  عاونا  زا  هکنآ  ات  دوشیم  دنـسرخ  ام  رادتـسود  ندـید  زا  رثوک  هک  یتسرد  هب  و  ددرگ ،  دراو  ام  رب  رثوک 

جنر تّقـشم و  هب  و  دش ،  دهاوخن  هنـشت  هاگ  چـیه  رگید  دـشونب  ياهعرُج  نآ  زا  سک  نآ  ره  عمـسم ،  يا  ددرگ .  رود  نآ  رانک  زا  دوشن 
زا رتنیریـش و  لسع  زا  لیبجنز ،  هزم  کشم و  يوب  تسا و  روفاک  یکنخ  هب  نآ  و  تساوخ ، ] دهاوخن  یبآ  تقو  چـیه  ای   ] داتفا دـهاوخن 

تشهب ياهرهن  رب  دیآیم و  نوریب  تشهب )  يالاب  دنلب و  همـشچ  مینـست (  زا  تسا ،  رتوبشوخ  ربنع  زا  رتلالُز و  کشا  زا  رتفیطل و  هرک 
تفاسم زا  نآ  يوب  نامـسآ ،  ناگراتـس  رامـش  زا  شیب  تسه  ییاهماج  نآ  رد  تسا ،  ناور  توقای  ّرُد و  زا  ياهنیمز  يور  رب  درذگیم ، 

شاهدـننک شون  تروص  رب  نآ ،  ِشوخ  يوب  دـشابیم ،  فلتخم  ياهرهوگ  هرقن و  الط و  زا  نآ  ياهماج  دـسریم ،  ماـشم  هب  لاـس  رازه 
زا مهاوخن و  يرگید  زیچ  چیه  نیا  ياج  هب  هک  مدشیم  هتشاذگاو  اجنیا  شاک  يا  دیوگیم :  هدیشون  نآ  زا  هک  یصخش  هکنآ  ات  دزویم 
هب هکنیا  رگم  دوشن  نایرگ  ام  رطاخ  هب  یمشچ  چیه  و  دندرگیم .  باریس  نآ  زا  هک  یتسه  یناسک  زا  نیدرک  يا  وت  هتبلا  موشن ،  رود  نآ 
هزم تّذل و  دماشآیم  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  نینچ  هتبلا  و  دنناشونب ،  نآ  زا  ام ،  ناتسود  هب  و  ددرگ ،  لیان  رثوک  هب  ندرک  هاگن  تمعن 

 ( . 260 تسا ( » . . .  رتمک  ام  هب  تبسن  شتبحم  هک  يرگید  صخش  زا  شیب  ددرگیم  لصاح  شیارب  صاخ  ییاهتشا  و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  سلاجم  رد  روضح  مهن : 

 - نیا رب  لیلد  و  دوشیم ،  دای  اـهنآ  رد  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  روما  ریاـس  بقاـنم و  لـیاضف و  هک  یـسلاجم  رد  نتـسشن  نتفاـی و  روضح 
هک میریگ  یـشیپ  مییوج و  تقبـس  اهنآ  هب  میاهدـش  رومأم  هک  تاریخ  قیداـصم  زا  و  تسا ،  ّتبحم  ياـههناشن  مزاول و  زا  هکنیا  رب  هفاـضا 

هیلع اضر  ماما  ترضح  نامیالوم  هدومرف  دیریگ . -  تقبس  ریخ  ياهراک  يوس  هب  261 ؛ )  ِتاریَخلا ( »  اوُِقبَتْساَف  هدومرف « :  یلاعت  يادخ 
هک دنیشنب  یسلجم  رد  سک  ره  دندومرف « :  هک  هدمآ  راوگرزب  نآ  زا  راحب  مهد  دّلجم  و   ( 262 قودص (  خیش  یلاما  رد  هک  تسا  مالسلا 

ترضح هدومرف  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  و   ( . 263 درم ( »  دهاوخن  وا  لد  دنریمیم  اهلد  هک  يزور  ددرگیم ،  هدـنز  نآ  رد  ام  ِرمأ 
تشاد هضرع  لیضف  دییوگیم ؟  ثیدح  دینیشنیم و  هک « :  نآ  ریغ  راحب و  رد  هدش  تیاور  ثیدح  رد  لیُضف  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛ لیـضف يا  دینک ،  ایحإ  ار  ام  رمأ  سپ  مرادیم ،  تسود  ار  سلاجم  نآ  نم  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  موش ،  تیادـف  يرآ  : 
قیوشت و دروم  رد  هک  تسا  یتایاور  یمامت  میتفگ  هچنآ  رب  دـهاش  زین  و   ( . 264 دیامن ( »  ایحإ  ار  ام  رما  هک  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ 

دیدرگب تشهب  ياهغاب  رد  ملسو « :  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هدومرف  دننام  هدیسر ،  رکِذ  سلاجم  رد  تکرش  روضح و  رب  بیغرت 
هک رگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ  شیامرف  و  رکِذ . » . . .  سلاجم  دومرف « :  تسیچ ؟  تشهب  ياهغاب  ادخ  لوسر  يا  دنتـشاد :  هضرع  « . 
 : دنیوگ ناگتشرف  سپ  درادیم ،  نمیا  دسرتیم  هچنآ  زا  ار  وا  دزرمآیم و  دنیشنیم  رکذ  لها  سلجم  رد  هک  ار  یسک  دنوادخ  انامه  : » 

دای هک  اریز  مدیزرمآ  نانآ ؛ اب  ینیشن  مه  رطاخ  هب  ار  وا  دیامرفیم :  دنوادخ  درکن ،  دای  ار  وت  وا  تسا و  نانآ  نایم  رد  ینالف  اراگدرورپ ] ]
هللا همحر  دهف  نب  دمحا  خیش  ار  ثیدح  ود  نیا   ( . 265 ددرگن ( »  تخبدب  اهنآ  تهج  زا  ناشیا  نیشنمه  هک  دنتسه  نینچ  قح  ناگدننک 

شناردـپ داـی  ترـضح و  نآ  داـی  هکنیا :  ثحب  دروم  بلطم  رب  ثیدـح  ود  نیا  ندوب  دـهاش  هجو  هدرک ،  تیاور  یعادـلاةّدع  باـتک  رد 
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هیلع قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  خیـش  هک  یتیاور  تهج  زا  دشابیم ،  لج  زع و  يادخ  دای  مالـسلا  مهیلع 
هیام سلجم  نآ  دنیامنن  دای  ام  زا  دـننکن و  دای  ار  لج  زع و  دـنوادخ  دـنبای و  روضح  یـسلجم  رد  یعمج  ره  دومرف « :  هک  هدروآ  مالـسلا 

دای قیداصم ]  ] زا ام  داـی  اـنامه  هدومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  دومرف :  سپـس  دوب ،  دـهاوخ  تماـیق  زور  رد  اـهنآ  ترـسح 
ریغ لئاسو و  رد  هچنآ  دـنکیم  تلـالد  بلطم  نیا  رب  زین  و   ( . 266 دشابیم ( »  ناطیـش  دای  قیداصم ]  ] زا نانمـشد  دای  و  تسا ،  دنوادخ 

نتفگ هّصق  لاح  رد  هک  مدید  ار  ییارسناتساد  متشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ  هک  هدیدرگ  تیاور  ریثک  نب  داّبع  زا  نآ 
هب هجو ،  چـیه  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دوشیمن ،  تخبدـب  دنیـشنب  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  یـسلجم  نیا  تفگیم :  نینچ 

هچنآ هک  نیبتاک -  مارک  زا  ریغ  هب  دننزیم ،  تشگ  هک  تسا  یناگتـشرف  ار  دـنوادخ   ( ، 267 هدرک (  اطخ  ناشیاههاگنمیـشن  هجو ،  چیه 
هب دننکیم  دای  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  هک  دـنرذگب  یعمج  رب  هاگره  سپ  دنـسیونیم -  دـنزیم  رـس  ناسنا  زا 
رد دننک و  تدایع  ار  ناشنارامیب  دـندرگ  ادـج  نانآ  زا  نوچ  و  دـنوشیم ،  دـنمهرهب  دننیـشنیم و  سپ  دـینک ،  فقوت  دـنیوگ :  رگیدـکی 

 « ) دوشیمن تخبدب  دنیشنب  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  سلجم  نآ  سپ  دننک ،  دقفت  نانآ  نیبئاغ  زا  دنیامن و  تکرـش  ناشناگدرم  مسارم 
يارب ندرک  تسرد  رکـشل  یهایـس  حالطـصا  هب  ناراـی و  ناتـسود و  دارفا  ندرک  داـیز  سلاـجم  نآ  رد  نتـسشن  هـکنیا  رب  هفاـضا   ( . 268
يارب ندـش  رکـشل  یهایـس  هک  نانچمه  تسا ،  بولطم  بوبحم و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  دـنوادخ و  دزن  هک  تسا  ناکین  ّتیعمج 

لقن هب  راحب  رد  هچنآ  دنکیم  تلالد  بلطم  نیا  رب  دشابیم ،  دنیاشوخان  ضوغبم و  مالسلا  مهیلع  ناماما  دنوادخ و  دزن  رارشا  نیدناعم و 
روضح البرک  هعقاو  رد  تفگ :  انیبان  درک ،  لاؤس  ار  شیروک  ّتلع  انیبان  کـی  زا  حاـیر  نب  نامحرلادـبع  یـضاق  هک « :  هدـمآ  بقاـنم  زا 

ار وت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ :  نم  هب  مدید  ار  یکانلوه  صخـش  باوخ  رد  يدنچ  زا  سپ  مدرکن ،  گنج  یلو  متفای 
ار ترـضح  نآ  درب ،  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هـب  دیـشک و  ارم  مرادـن ،  ار  شندـید  ناوـت  مـتفگ :  دـناوخیم ، 
اب ياهتـشرف  و  دـناهدنکفا ،  دوـشیم  هدرتـسگ  نیموـکحم  ریز  هک  یمرچ  شهاگـشیپ  رد  دوـب و  ياهبرح  شتـسد  رد  متفاـی و  نیگهودـنا 

دنوشیم و هدنز  رگید  راب  سپـس  دنازوسیم ،  ار  نانآ  دتفایم و  اهنآ  رب  شتآ  دنزیم و  ندرگ  ار  يدارفا  هداتـسیا  اپب  شتآ  زا  يریـشمش 
هن مدز و  يریـشمش  هن  نم  هک  دنوادخ  هب  مسق  ادـخ ،  لوسر  يا  داب  وت  رب  مالـس  متـشاد :  هضرع  دـناسریم ،  لتق  هب  روطنامه  ار  اهنآ  زاب 
هب ارم  هاگنآ  يدرکن ؟  دایز  ار  رکشل  یهایس  ایآ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مدنکفا .  يریت  هن  مدرب و  راک  هب  ياهزین 

مدوب هدش  روک  متساخرب  باوخ  زا  نوچ  تخوس و  منامشچ  دیـشک ،  ممـشچ  رب  نوخ  نآ  زا  تفرگرب ،  ینوخ  تشط  زا  درپس و  يرومأم 
 ( . 269 « ) 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  سلاجم  لیکشت  مهد : 

رشتنم جیورت و  اهنآ  رد  ترضح  نآ  لیاضف  بقانم و  دوش و  دای  اهنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  هک  یـسلاجم  ندومن  اپ  رب 
ناگتخابلد فیاظو  زا   ، ] ندرک شالت  سلاجم  نآ  لیکـشت  هار  رد  لام  ناج و  اب  و  دوش ،  اعد  بانج  نآ  يارب  سلاجم  نآ  رد  و  ددرگ ، 

و يوقت ،  یکین و  رب  ندومن  يرای  و  هَّللاۀملک ،  نداد  يرترب  و  دنوادخ ،  نید  جـیورت  راک  نیا  هک  اریز  تسا ] بانج  نآ  هب  نادـنمتدارا  و 
قدص نآ  رب  اهنآ  ریغ  هدش و  دای  نیوانع  هکنیا  رب  هفاضا  دـنکیم -  تلالد  بلطم  نیا  رب  و  تسا .  هَّللا  ّیلو  ترـصن  یهلا و  رئاعـش  میظعت 

هک دینک  رادید  ار  رگیدکی  دومرف « :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نآ  ریغ  لئاسو و  رد  هک  یثیدح  رد  هکنیا :  دیامنیم - 
رگا هک  دنزاسیم ،  نابرهم  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  امـش  ام  ثیداحا  و  تسه ،  ام  ثیداحا  يروآدای  ناتیاهلد و  ندـش  هدـنز  ناترادـید  رد 
دینک لمع  اهنآ  هب  سپ  دیدرگیم ،  كاله  هدش و  هارمگ  دییوگ  كرت  ار  اهنآ  هاگره  و  دیاهتفای ،  تاجن  هدش و  راگتسر  دیریگب  ار  اهنآ 

هلیـسو ببـس و  ار  رگیدکی  هب  تبـسن  نینمؤم  رادید  هکنآ :  ثیدح  نیا  تلالد  هجو   ( . 270 منکیم ( »  تنامـض  ار  امـش  تاجن  نم  هک 
هیلع ماما  اهنآ  رد  هک  يرادید  سلاجم  يزاساپرب  نیاربانب  تسا ،  هتـسناد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ثیداحا  يروآدای  نانآ و  رما  ندرک  هدنز 
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زین و  تسا .  مالسلا  مهیلع  ناماما  يدونشخ  دروم  وکین و  دیدرت  نودب  ددرگ  نایب  تسا  وا  هب  طوبرم  هچنآ  وا و  بقانم  دوش و  دای  مالـسلا 
نیمز يوس  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هکنیا « :  هئامعبرا  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیاـمرف  دـنکیم  تلـالد  بلطم  نیا  رب 

ام هودـنا  رطاخ  هب  لاحـشوخ و  ام  یلاحـشوخ  زا  دـننکیم و  يراـی  ار  اـم  هک  دـیزگرب  ینایعیـش  اـم  يارب  دـیزگرب و  ار  اـم  سپ  تسیرگن 
 ( . 271 دندرگیم ( » . . .  زاب  ام  يوس  هب  دنتـسه و  ام  زا  نانآ  دنیامنیم ،  راثن  ام  هار  رد  ار  ناشیاهناج  لاوما و  و  دـنوشیم ،  نیگهودـنا 
نیا هک  اریز  دشابیم  زیاج  هدیدنـسپ  ِرما  نیا  رد  بجاو  تاکز  ندرک  فرـصم  هک :  دـیآیمرب  نینچ  یعرـش  لیالد  زا  یهقف  هلئـسم  کی 

و تسا .  هدومرف  نایب  ار  اـهنآ  272 ؛ )  ُتاَقَدَّصلا ( » . . .  اَمَّنإ  هیآ « :  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  ادـخ »  هار  هَّللا  لیبس  قیداـصم «  زا  یکی 
تسا بجاو  تاقوا  زا  یضعب  رد  سلاجم  نیا  نتخاس  اپ  رب  هک  تفگ  ناوتیم  شابرادیب  هجوت و  ددرگیم .  لوکوم  هقف  هب  نخس  لیصفت 

داشرا و هیام  نانآ و  ینید  تکاله  زا  يریگولج  ببـس  سلاجم  نیا  ییاپرب  و  دنـشاب ،  یهارمگ  فارحنا و  ضرعم  رد  مدرم  هکنیا  لـثم  ، 
لها ندز  بقع  هارمگ و  صاخـشا  ییاـمنهار  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـیالد  تهج  زا  ددرگ ،  تیادـه  هار  هب  ناـشیا  ییاـمنهار 

 . تسا نایوجقح  رادهگن  لاوحا  همه  رد  یلاعت  دنوادخ  و  یهارمگ ،  تعدب و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بقانم  لیاضف و  رد  رعش  ندناوخ  ندورس و  11 و 12 : 

هب ماما  ندرک  يرای  زا  یعون  لمع  ود  نیا  هک  اریز  داب -  وا  رب  مالس  دورد و  هک  بانج -  نآ  بقانم  لیاضف و  رد  رعش  ندناوخ  ندورس و 
 : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  هدیدرگ  تیاور  دنـسُم  روط  هب  لئاسو  باتک  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  لیلد  و  دنیآیم .  رامش 

هک تـسا  ترـضح  نآ  زا  و   ( . 273 تخاس ( »  دـهاوخ  تشهب  رد  ياهناخ  وا  يارب  دـنوادخ  دـیوگب  رعـش  تیب  کی  ام  هراـبرد  سک  ره 
هیلع اضر  ترضح  زا  و   ( . 274 دشاب ( »  هدش  يرای  دییأت و  سُدُقلا  حور  هب  هکنیا  رگم  دیوگن  يرعش  تیب  ام  هرابرد  سکچیه  دومرف « : 

تـشهب رد  وا  يارب  دنوادخ  دـیوگ  حدـم  نآ  هب  ار  ام  هک  دیارـسب  يرعـش  ام  هرابرد  هک  ینمؤم  درف  ره  دومرف « :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا 
رادـید اجنآ  رد  ار  وا  ياهدـش  هداتـسرف  ربمغیپ  ره  بَّرقم و  هتـشرف  ره  هک  دـشاب  اـیند  تعـسو  ربارب  تفه  هک  تخاـس  دـهاوخ  یهاـگلزنم 

 . دشاب نانآ  نامیا  بتارم  ناماما و  تخانش  رد  نارعاش  ندوب  توافتم  تهج  زا  اهباوث  فالتخا  دیاش  میوگیم :   ( . 275 درک ( »  دهاوخ 
بایفرـش رـضحم  نآ  رد  زین  نم  دش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  رب  دـیز  نب  تیمک  تفگ « :  هک  هدـمآ  تیاور  هرارُز  زا  و 

هیلع رقاب  ماما  دـیناسر  نایاپ  هب  ار  هدیـصق  هک  یماـگنه  دـناوخ ،  باـنج  نآ  رب  ار  ِماهَتْـسُم » . . .  ٍمَّیَتُم  ٍْبلَِقل  ْنَم  هدیـصق « :  تیمک  مدوب ، 
هب یفاک  هضور  رد  و   ( . 276 يوشیم ( »  دییأت  سدقلا  حور  هب  هتسویپ  ییوگیم  رعش  ام  هرابرد  هک  یتقو  ات  دومرف « :  تیمک  هب  مالـسلا 
هب دومرف :  نم  هب  ترضح  نآ  مدش ،  دراو  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  رب  تفگ « :  هک  هدروآ  يدَسأ  دیز  نب  تیمک  زا  دوخ  دنس 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنآ  تسا  وت  يارب  یلو  میدادیم  وت  هب  يرادـقم  نآ  زا  دوب  ام  دزن  اـیند  لاـم  رگا  تیمک  يا  مسق  ادـخ 
نیا رب  زین  و   ( . 277 ینک ( » . . .  عافد  ام  زا  هک  یماگنه  ات  دوب  دـهاوخ  وت  اـب  سدـقلا  حور  هتـسویپ  دومرف :  تباـث  نب  ناّـسح  هب  ملـسو 

ناـشیا رـضحم  رد  هک  تسا  مالـسلا  مهیلعناـماما  ياـنث  حدـم و  رد  نارعاـش  ياههدورـس  یکاـح  هک  یتاـیاور  ماـمت  دراد  تلـالد  بلطم 
تسا رایسب  اهارجام  نیا  زا  و  دناهدومرف ،  تیانع  نارعاش  نآ  هب  یناوارف  ياهششخب  رایـسب و  ياهاطع  مالـسلا  مهیلعناماما  و  دناهدناوخ ، 

 . تسا هدنسب  نینمؤم  يارب  دش  هراشا  هچنآ  و  هدیدرگ ،  دای  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  نانآ -  تاّیقالخا  تالاوحا و  رد  هک 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  باقلا  ای  مان  ندش  دای  ماگنه  مایق ،   : 13

و هدوب ،  ساسا  نیمه  رب  یماما  هدزاود  نایعیش  هویش  هریس و  هک  مالسلا ،  هیلع  ترضح  نآ  هفیرش  باقلا  ای  مان  ندش  دای  ماگنه  نتساخاپب 
مجنلا باتک  رد  مـالعا  ياـملع  زا  یکی  هک  تسا  یتیاور  تسا  بولطم  دوخ  هک  لـمع  نیا  ندوب  مارتحا  میظعت و  رب  هفاـضا  نیا  رب  دـهاش 
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نامزلا بحاص  ترـضح  يزور  هک :  هتفای  نینچ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  هدروآ  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیـس  هداون  هَّللادـبع  دّیـس  زا  بقاثلا 
اپب ترـضح  نآ  مسا  مارتحا  میظعت و  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  دـش ،  دای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع 

رادـقم نیمه  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رـصع  ماما  فیرـش  مان  ندرب  ماگنه  نتـساخ  اـپب  بابحتـسا  تاـبثا  يارب  میوگیم :   ( . 278 داتسیا ( 
 ، دشابیم بجاو  تاقوا  زا  یـضعب  رد  هک  تفگ  ناوتیم  و  دناهدرک .  نایب  نامراوگرزب  ياملع  هک  حُماسَت  هدـعاق  ظاحل  هب  تسا ،  یفاک 

دوش دای  دنتسه  نآ  رد  یعمج  هک  یسلجم  رد  شکرابم  باقلا  زا  یکی  ای  ترضح  نآ  فیرش  مسا  هکنیا  دننام  تاهج  زا  یضعب  رطاخ  هب 
نیا دزیخنرب ،  ياـج  زا  رذـع  نودـب  سلجم  لـها  زا  یــسک  رگا  لاـح  نـیا  رد  و  دــنزیخاپب ،  نآ  مارتـحا  هـب  سلجم  لـها  هـمه  هاـگنآ  ، 

دنوادخ نیهوت  هک  اریز  تسین  نآ  ندوب  مارح  رد  يدیدرت  هک  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تمرح  کته  نیهوت و  شنتـساخنرب 
 . تسین هدیشوپ  هکنانچ  دشابیم  هنأش  زع 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قارف  رب  ندومن  هیبش  ناگدننک  هیرگ  هب  ار  دوخ  ندینایرگ و  نتسیرگ و  14 و 15 و 16 : 

وا رب  هک  ییاههودنا  اهتنحم و  اهتبیصم و  تهج  هب  ترضح و  نآ  قارف  رد  ندومن  ناگدننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  ندینایرگ و  نتسیرگ و 
زا هدـمآ ،  باب  نیا  رد  هک  يددـعتم  تایاور  صوصخ  مومع و  روط  هب  دراد  تلـالد  نیا  رب  و  تسا ، ] ناـنمؤم  فیاـظو  زا   ] تسا هدیـسر 

دوش رکذتم  ار  ام  تبیـصم  هک  سک  نآ  ره  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  نآ  ریغ  راحب و  مهد  دّلجم  رد   - 1 هلمج : 
شیارب نامتبیـصم  هکنآ  ره  و  دوب ،  دهاوخ  نامهجرد  رد  ام ،  اب  تمایق  زور  دنایرگب ،  دیرگب و  تسا  هدش  دراو  ام  رب  هچنآ  رطاخ  هب  سپ 

باتک نامه  رد  و   - 2  ( . 279 دوشن ( »  نایرگ  شناگدید  دوب  دنهاوخ  رابکشا  اهمشچ  هک  يزور  دنایرگب  دیرگب و  سپ  دوش  يروآدای 
کـشا ياهشپ  لاب  نوچمه  شمـشچ  زا  سپ  میوش  دای  وا  دزن  ای  دـنک  دای  ار  ام  سک  ره  دومرف « :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 

هک تشذگ  رتشیپ  عمسم  ثیدح  رد  و   - 3  ( . 280 دشاب ( »  ایرد  فک  نوچمه  هک  دنچ  ره  دزرمآیم  ار  شناهانگ  دنوادخ  دـیآ  نوریب 
زا درادیم  تسود  ار  ام  سک  ره  و  ددرگ ،  معنتم  رثوک  ندید  هب  هکنیا  رگم  دیرگن  ام  رب  یمشچ  چیه  دومرف « :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 

تبسن رهم  يور  زا  سک  ره  سپ  دومرف « :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  عمـسم  ثیدح  رد  زین  و   ( . 281 دیشون ( » . . .  دهاوخ  نآ 
شمـشچ زا  کشا  هکنآ  زا  شیپ  درآ  تمحر  وا  رب  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  دـیرگب ،  هدیـسر  ام  رب  بیاصم ] زا   ] هچنآ رطاخ  هب  ام و  هب 

تخاس دهاوخ  شوماخ  ار  نآ  شتآ  دتفیب  منهج  رد  شیاهکشا  زا  ياهرطق  رگا  دوش  يراج  شاهنوگ  رب  شیاهکشا  نوچ  و  دیایب ،  نوریب 
سک ره  دومرف « :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  زا  راـحب  رد  و   - 4  ( . 282 دـنامن ( »  نآ  يارب  یترارح  هک  يروـط  هـب 

ام زا  هک  یتمرح  ای  هدـیدرگ ،  بلـس  ام  زا  هک  یّقح  ای  هدـش ،  هتخیر  قحان  هب  ام  زا  هک  ینوخ  رطاـخ  هب  دوش  ناـیرگ  اـم  هار  رد  شاهدـید 
283 داد ( »  دهاوخ  رارق  تشهب  رد  ار  شهاگیاج  اهلاس  کشا ،  نآ  رطاخ  هب  یلاعت  دنوادخ  نامنایعیش ؛ زا  یکی  رطاخ  هب  ای  هدش ،  کته 

مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  ترـضح  نامیالوم  زا  يدنـسم  ثیدح  شدنزرف  یـسوط و  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  راحب  رد  و   - 5 ( . 
 ، ددرگ دولآکشا  ام  رطاخ  هب  شناگدـید  هکنیا  ای  دزیرب ،  ام  رب  کشا  ياهرطق  شنامـشچ  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  دومرف « :  هک  هدروآ 
نب نیسح  ترـضح  دیوگ :  يدوا  ییحی  نب  دمحا   ( . 284 دـهد ( »  ياج  تشهب  رد  ار  وا  اهلاس  نآ ،  ببـس  هب  یلاعت  يادـخ  هکنیا  رگم 

هک امش  زا  شردپ  زا  رذنملا  نب  عیبر  زا  میارب  میهاربا  نب  لوخم  تفگ  ثیدح  متشاد :  هضرع  سپ  مدید ،  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
رگم ددرگ ،  دولآکشا  ام  رطاخ  هب  شناگدـید  هکنیا  ای  دزیرب ،  اـم  رب  کـشا  ياهرطق  شنامـشچ  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  دـیاهدومرف « : 

هطساو نودب  ار  ثیدح  نیا  نم  سپ  مدرک :  ضرع  يرآ ،  دومرف :  دهد » ؟  ياج  تشهب  رد  اهلاس  ار  وا  نآ  ببـس  هب  یلاعت  يادخ  هکنیا 
نآ ره  دومرف « :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  راحب  تارایزلا و  لماک  رد   - 6 مدینش .  امش  زا 

 ، دوش يراـج  شاهنوگ  رب  هکنیا  اـت  دـنزیرب  یکـشا  هرطق  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ندـش  هتـشک  رطاـخ  هب  شیاهمـشچ  هک  ینمؤم 
زا هک  یتیذا  رطاخ  هب  هک  ینمؤم  نآ  ره  و  دیامن ،  تنوکـس  اهنآ  رد  اهنرق  هک  داد  دهاوخ  وا  هب  ییاهلزنم  تشهب  رد  نآ  ببـس  هب  دنوادخ 
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هاگیاج تشهب  رد  نآ  ببـس  هب  دنوادخ  دوش  يراج  شاهنوگ  رب  هکنیا  ات  دندرگ  دولآکشا  شناگدید  هدیـسر  ام  هب  ایند  رد  نامنانمـشد 
شنامشچ هدیسر  وا  هب  ام  هار  رد  هک  یتّیذا  یخلت  زا  دسر و  وا  هب  یتیذا  ام  هار  رد  هک  نمؤم  نآ  ره  و  داد ،  دهاوخ  رارق  شیارب  ياهتسیاش 

مـشخ زا  ار  وا  تمایق  زور  و  تخاـس ،  دـهاوخ  رود  شاهرهچ  زا  ار  یگدرزآ  دـنوادخ  ددرگ ،  يراـج  شاهنوگ  رب  هکنآ  اـت  دوش  ناـیرگ 
 : » دومرف راسی  نب  لیضف  هب  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد   - 7  ( . 285 تشاد ( »  دهاوخ  ناما  رد  خزود  شتآ  شیوخ و 

ار شناهانگ  دـنوادخ  دـیآ ،  نوریب  کشا  شمـشچ  زا  یـسگم  لاب  رادـقم  هب  سپ  میوش  دای  وا  دزن  ای  دـنک  دای  ار  ام  سک  ره  لیـضف  يا 
 : » دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد   - 8  ( . 286 دـشاب ( »  ایرد  فک  زا  شیب  هچ  رگا  دزرمآیم ، 
دیس  - 9  ( . 287 تخاس ( »  دهاوخ  مارح  شتآ  رب  ار  شتروص  دنوادخ  دـنوش  نایرگ  شناگدـید  سپ  میوش  دای  وا  دزن  ام  هک  سک  ره 

رد سک  ره  دندومرف « :  هک  هدش  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لآ  زا  دیوگ :  فوهللا  باتک  رد  هرـس  سدق  سوواط  نب 
وا يارب  تشهب  دـنایرگب  ار  نت  هاجنپ  دـنک و  هیرگ  سک  ره  و  تسا ،  وا  يارب  تشهب  دزاس  نایرگ  ار  رفن  دـص  دـنک و  هیرگ  ام  بیاصم ] ]

دناـیرگب ار  نت  تسیب  دـنک و  هیرگ  سک  ره  و  دوب ،  دـهاوخ  وا  يارب  تشهب  دـنایرگب  ار  نت  یـس  دـنک و  هیرگ  سک  ره  و  دوب ،  دـهاوخ 
ار نت  کی  دیرگب و  سک  ره  و  دوب ،  دـهاوخ  وا  يارب  تشهب  دروآرد  هیرگ  هب  ار  رفن  هد  دـنک و  هیرگ  سک  ره  و  تسا ،  وا  يارب  تشهب 
هب یفاک  هضور   - 10 دوب . »  دـهاوخ  وا  يارب  تشهب  دزاـس  ناگدـننک  هیرگ  هب  هیبش  ار  دوخ  سک  ره  و  تسا ،  وا  يارب  تشهب  دـنایرگب 

ضرع مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  دیوگ « :  هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  یـشباو  دیمحلادبع  زا  دوخ  دنس 
 : دومرف نآ ! ریغ  هب  دـسر  هچ  ات  دـنکیم  كرت  مه  ار  زامن  هک  اجنآ  ات  دوشیم  بکترم  ار  اـهمارح  یماـمت  هک  میراد  ياهیاـسمه  مدرک : 
وا زا  ام )  نمشد  یبصان (  دومرف :  ارچ ،  متـشاد :  هضرع  تسا ؟  رتدب  صخـش  نیا  زا  هک  یـسک  مهدن  ربخ  ار  رتالاب  نیا  زا  و  هَّللا ! ناحبس 

حـسم ار  وا  تشپ  ناگتـشرف  هکنیا  رگم  دنک  تقر  ام  رطاخ  هب  سپ  دنوش  دای  وا  دزن  تیبلا  لها  هک  تسین  ياهدنب  چیه  انامه  تسا ،  رتدـب 
 ، دوشیم هتفریذـپ  تعافـش  و  درب ،  نوریب  نامیا  زا  ار  وا  هک  دوش  بکترم  یهانگ  هکنیا  رگم  دوش  هدـیزرمآ  شناهانگ  یماـمت  دـنیامن و 
 : دـیوگیم سپ  درادـن ،  ياهنـسح  هک  یلاح  رد  دـنکیم  تعافـش  شاهیاسمه  يارب  نمؤم  انامه  و  تسین ،  هتفریذـپ  یبصان  هراـبرد  یلو 
نم دـیامرف :  یلاعت  كرابت و  يادـخ  سپ  دـنکیم ،  تعافـش  وا  هراـبرد  هاـگنآ  دومنیم ،  رود  نم  زا  ار  ّتیذا  ماهیاـسمه  نیا  اراـگرورپ 
لاح دیامنیم و  لخاد  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  سپس  دهد ،  شاداپ  وت  يوس  زا  هک  متسه  یسک  نیرتهتـسیاش  نم  متـسه و  وت  راگدرورپ 

نآ رد  درک ،  دـهاوخ  تعافـش  رفن  یـس  يارب  نینمؤم  زا  هدـننک  تعافـش  نیرتمک  هک  یتسرد  هب  و  تسین ،  شیارب  ياهنـسح  چـیه  هکنآ 
یناگدننک تعافـش  هن  ار  ام  سپ  289 ؛ )  میمَح ( »  قیدَـص  َو ال  َنیِعفاش  نم  اـنل  اـمف   ( » 288 دـنیوگیم ( :  شتآ  لها  هک  تسا  ماـگنه 

قداص ماما  ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  بهو  نب  ۀیواعم  ثیدـح  رد  نآ  ریغ  تارایزلا و  لماک  رد  و   - 11 یمیمص . »  تسود  هن  تسه و 
و دـنتخیر ،  ورف  اهکـشا  اـم  رطاـخ  هب  هک  ییاههدـید  نآ  رب  روآ  تمحر  و  تفگ « :  هک  اـجنآ  اـت  درک  اـعد  دوخ  هدجـس  رد  مالـسلا  هیلع 

 « ) تسا ام  رطاخ  هب  هک  یندیشک  هیوم  دایرف و  نآ  رب  روآ  تمحر  و  دندش ،  نازوس  باتیب و  ام  رطاخ  هب  هک  ییاهلد  نآ  رب  روآ  تمحر 
 ( . 290

فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  رصع  ماما  قارف  رد  نتسیرگ 

صاخ روط  هب  ددرگیم ،  دراو  بانج  نآ  رب  هک  ییاهتنحم  رطاخ  هب  مالسلا و  هیلع  ترضح  نآ  قارف  رد  نتـسیرگ  تلیـضف  رب  هچنآ  اّما  و 
هدمآ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  زا  نیدلا  لامک  و   ( 291 ینامعن (  تبیغ  یفاک و  رد  هلمج :  زا  تسا ،  یتایاور  دـنکیم  تلـالد 

 : دومرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ « :  رمع  نب  لّضفم  تسا :  نینچ  یفاک  رد  ثیدـح  ترابع  تسا . 
ات دیوشیم  عقاو  تخـس  ناحتما  رد  امـش  و  دـنام ،  دـهاوخ  بیاغ  راگزور  زا  ینایلاس  ناتماما  دـنگوس  ادـخ  هب  انامه  دـیروآرب ،  مد  ادابم 

نینمؤم ناگدید  هنیآ  ره  و  هتفر ؟  هّرد  مادک  هب  هدیدرگ ،  كاله  هدش ؛ هتـشک  هدرم ؛ دوشیم :  هتفگ  فلتخم  نانخـس  وا  هرابرد  هک  اجنآ 
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تاجن سپ  دنوشیم ،  نوگژاو  ایرد  جاوما  رد  اهیتشک  هک  نانچمه  دش  دیهاوخ  نوگژاو  ثداوح  جاوما  رد  و  دوب ،  دـهاوخ  نایرگ  وا  رب 
هدومرف شدییأت  شیوخ  يوس  زا  یحور  هب  و  هدیدرگ ،  تبث  شلد  رد  نامیا  هتفرگ و  وا  زا  نامیپ  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  تفای  دـهاوخن 

 : متفگ مدرک و  هیرگ  سپ  دیوگ :  يوار  تسا .  مادک  هب  مادک  دوشیمن  هتسناد  هک  دش  دهاوخ  هتشارفا  زیگناهابتـشا  مچرپ  هدزاود  دشاب ، 
؟  ینیبیم ار  باـتفآ  نیا  هَّللادـبعابا  يا  دومرف :  دـنکفا و  یهاـگن  دوب  هدـیبات  ناویا  هب  هک  دیـشروخ  هب  ترـضح  نآ  درک ؟  دـیاب  هچ  سپ 
هک هدمآ  تیاور  لّضفم  زا  ینامعن  تبیغ  باتک  رد  و   ( . 292 تسا ( »  رتنشور  باتفآ  زا  ام  رما  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  يرآ ،  متفگ : 
ادخ هب  انامه  دیروآرب ] مد   ] دـیبای رییغت  ادابم  دومرفیم « :  مالـسلا -  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  ینعی  خیـش -  مدینـش  تفگ : 
هدش كاله  هدرم ،  دوشیم :  هتفگ  هکنیا  ات  دنام  دهاوخ  شوماخ  شدای  و  تشگ ،  دهاوخ  بیاغ  ناتراگزور  زا  یتّدم  امش  ماما  دنگوس 

زا لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لاـمک  رد  و   ( . 293 دـش ( » . . .  دـهاوخ  ناـیرگ  وا  رب  نینمؤم  ناگدـید  هتبلا  و  هتفر ،  هّرد  مادـک  هب  ، 
ادخ هب  انامه  دینزب  مد  ادابم  دومرفیم « :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدینش  دیوگ :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح 

هدیدرگ كاله  ای  هدرم ،  دوشیم :  هتفگ  هک  ییاج  ات  دش  دیهاوخ  شیامزآ  دنام و  دهاوخ  بیاغ  ناتنارود  زا  ینایلاس  امـش  ماما  دـنگوس 
دش دیهاوخ  نوگژاو  اههنتف ] جاوما  رد   ] و تشگ ،  دهاوخ  رابکشا  وا  رب  نینمؤم  ناگدید  هک  یتسرد  هب  و  هدش ،  راپسهر  يداو  مادک  هب  ، 

شلد رد  نامیا  هتفرگ و  وا  زا  نامیپ  دنوادخ  هک  یـسک  رگم  دباییمن  تاجن  و  دـندرگیم ،  نوگژاو  ایرد  جاوما  رد  اهیتشک  هک  روطنامه 
هدروآ لّضفم  زا  دوخ  دنس  هب  تبیغ  باتک  رد  یسوط  خیش  و   ( . 294 دشاب ( » . . .  هدومرف  شدییأت  شیوخ  بناج  زا  یحور  اب  هتـشون و 

ییاهلاس امش  ماما  دنگوس  ادخ  هب  انامه  دیروآرب ،  مد  ادابم  دومرفیم « :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  مدینـش  تفگ :  هک 
مادک هب  هتشگ )  كاله  هدش ( ،  هتشک  هدرم ،  دوشیم :  هتفگ  هک  اجنآ  ات  ددرگیم  شوماخ  وا  دای  و  دنام ،  دهاوخ  بیاغ  ار  ناتنارود  زا 

نوگژاو ایرد  جاوما  رثا  رب  اهیتشک  هک  نانچمه  دش  دـیهاوخ  نوگژاو  و  تشگ ،  دـهاوخ  نایرگ  وا  رب  نینمؤم  ناگدـید  هتبلا  هتفر ،  يداو 
يوس زا  یحور  هب  و  هدومن ،  تبث  شلد  رد  نامیا  هتفرگ و  وا  زا  نامیپ  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  تفای  دـهاوخن  تاـجن  سپ  دـندرگیم ، 

ار نامیالوم  قارف  رب  نتـسیرگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هنوگچ  هک  دینک  لمأت  دیرگنب و  میوگیم :   ( . 295 تسا ( » . . .  هدومرف  شدـییأت  دوخ 
هک اریز  تسا ،  هدوـمرف  تلـالد  تسا  نآ  رب  هاوـگ  تسرد  هکلب  درادیمن  راـکنا  ار  نآ  نادـجو  هک  يزیچ  رب  و  هداد ،  رارق  ناـمیا  هناـشن 
 . تسا نآ  تقیقح  نیقی  لـها  دزن  هکلب  ناـمیا  زا  یـشخب  هک  دـشابیم  یبـلق  ّتبحم  هناـشن  تفرعم و  لـیلد  ترـضح  نآ  رب  ندرک  هـیرگ 

بانج نآ  رب  هک  ییاههودـنا  اهتنحم و  مالـسلا و  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  قارف  رد  نتـسیرگ  رب  ار  ناـمیا  بحاـص  تبحم  تفرعم و 
ُقفدـنم قاـمآلا  نم  ینیع  ُعمَد  َو  ُقرتُحم  قاوشـألا  َنِم  َکـیلا  یبـلق  یبرع :  ناـبز  هب  دـناهتفگ  شوخ  هچ  و  دـنزیگنایمرب ،  دوشیم ،  دراو 
تقارف زا  دوع  وچ  دزوس  تندـید  قوش  لد ز  مدروآ : ] مظن  هب   ] همجرت قرتُحم ؟  وه  َو  ًاقیرغ  َتیار  لهف  ینقرُغی  ُْعمدـلا  َو  ینقرُحی  قوشلا 

بات داتف  رس  رد  نوچ  وت  قشع  شتآ  دوب ! ؟  هدید  یک  روهلعش  یقیرغ  سک  بابک  لد  کشا و  بالیس  رد  هقرغ  دور  وچمه  دیرگ  هدید 
قداص و ّبحم  دـینیبیم  يور  نیمه  زا  و  دـشاب .  نیتسآ  رد  قداص  قشاـع  هاوگ  دـناهتفگ :  یـسراف  رد  دوبر و  ممـشچ  زا  باوخ  لد ؛ زا 

سیئر و  تسا .  رتهتـسویپ  رتـنوزف و  رتـشیب و  زین  شاهیرگ  دـشاب ،  رتـنوزف  بوـبحم  هـب  تبـسن  شتبحم  تـفرعم و  ردـق  ره  یعقاو  تـسود 
نب لضفم  نم و  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  یفریص  ریدس  زا  دوخ  دنس  هب   ( 296 نیدلا (  لامک  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  نیثدحم 

كاخ يور  رب  ترضح  نآ  میدید  هک  میدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعیبا  ترـضح  نامیالوم  رب  بلغت  نب  نابأ  ریـصبوبا و  رمع و 
دندیشوپیم ياهماج  نینچ  نامز  نآ  رد  ناگدید  تبیصم  هدیـشوپ (  دوب  هاتوک  شیاهنیتسآ  هک  ياهقی  یب  رادقوط  يربیخ  هّبُج  هتـسشن و 

رییغت ار  شگنر  هتفرگارف و  ار  شاهرهچ  هودنا  نزح و  دیرگیم ،  دـشاب  هتخوس  شرگج  هداد و  تسد  زا  دـنزرف  هک  یـسک  نوچمه  و  ( ، 
و هدومن ،  گنت  نم  رب  ار  نیمز  و  هدرب ،  ممشچ  زا  باوخ  وت  يرود  نم ؛ رورس  يا  دومرفیم :  دوب ،  هدرک  رپ  ار  شمـشچ  کشا  و  هداد ، 
هک دـیابریم ،  ام  زا  ار  يرگید  زا  دـعب  یکی  و  هتـسویپ ،  يدـبا  ياههودـنا  هب  ار  متبیـصم  وت  تبیغ  مرورـس ؛ تسا .  هدوبر  ملد  زا  یتحار 
زا ياهلان  دوشن و  يراج  ممـشچ  زا  یکـشا  نیـشیپ  تاـّیلب  هتـشذگ و  ياهتبیـصم  تهج  زا  و  دـناشکیم ،  اـنف  يوس  هب  ار  دارفا  تیعمج و 
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یثداوح و  تسا ،  رتتخـس  رتكانلوه و  رتگرزب و  اهنآ  زا  هک  ددرگیم  مسجم  ییاـهتنحم  ممـشچ  ربارب  رد  هکنیا  رگم  دشکنرـس  ماهنیس 
گرزب رایسب  هدیدپ  تخـس و  تبیـصم  نآ  زا  دیوگ :  ریدس  تسا .  هتـشگ  نیجع  وت  طخـس  اب  شتادراو  هتخیمآ و  مه  رد  وت  مشخ  اب  هک 

نامز بیاصم  زا  یتبیـصم  ای  هدنبوک و  هعقاو  هناشن  تلاح ؛ نآ  هک  میتشادنپ  نینچ  و  دـیدرگ ،  كاچ  كاچ  نامیاهلد  دـیرپ و  نامیاهلقع 
دمآ شیپ  نیمادک  زا  مدرم ،  نیرتهب  هداز  يا  دنایرگن  ار  تناگدـید  دـنوادخ  میدرک :  ضرع  تسا .  هدروآ  يور  بانج  نآ  رب  هک  تسا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دینیـشنب ؟  كوس  متام و  رد  نینچ  هک  هدـش  ببـس  یتلاح  هچ  و  تسا ؟  ناراب  نوچمه  تاهیرگ  ناور و  تکـشا 
و متسیرگن ،  رفج  باتک  رد  نم  زورما  حبـص  امـش ؛ رب  ياو  دومرف :  دش و  رتشیب  شیناشیرپ  دمآرب و  شنورد  نآ  رثا  رب  هک  دیـشکرب  یهآ 
دمحم و هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تمایق ،  زور  ات  دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  ملع  و  اهتبیصم ،  اهالب و  اهگرم و  ملع  رب  لمتشم  تسا  یباتک  نآ 

نام مئاق )  بیاغ (  رمع  لوط  ندیشک و  ازارد  هب  تبیغ و  تدالو و  باتک  نیا  رد  تسا .  هداد  صاصتخا  مالـسلا  مهیلع  وا  زا  سپ  ناماما 
نید زا  ناشرتشیب  و  دـیآیم ،  دـیدپ  ناشیارب  وا  تبیغ  ندـش  ینالوط  رثا  رب  هک  ییاهدـیدرت  کـش و  ناـمز و  نآ  رد  نینمؤم  يراـتفرگ  و 

ناسنا ره  لمع  هتشر  و  297 ؛ )  ِهُِقنُع ( »  یف  ُهِرئاط  ُهاَْنمَْزلا  ٍناْسنِا  َّلُک  َو  دیامرفیم «  هرکذ  لج  دنوادخ  هک  ار  مالسا  هتشر  و  دندرگیمرب ، 
یلوتـسم نم  رب  اههودـنا  مدرک و  ّتقر  اذـل  مدوـمن ،  لـمأت  دـننکفایم ،  نوریب  ندرگ  زا  ار  تیـالو  ینعی :  مـیداد .  رارق  شندرگ  رود  ار 
نامیمارگ فرـشم و  دینادیم  نآ  هرابرد  هچنآ  زا  یتمـسق  نتخانـش  رد  ام  ندرک  میهـس  اب  ادـخ  لوسر  هداز  يا  میدرک :  ضرع  تشگ . 

دهاوخ شیپ  ام  مئاق  دروم  رد  تسا  هداد  يور  نـالوسر  زا  نت  هس  دروم  رد  هک  یناـیرج  هس  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف :  دـیرادب . 
حون نایرج  ندیشک  ازارد  هب  دننامه  ار  شندیشک  ازارد  هب  یسیع و  تبیغ  نوچمه  ار  شتبیغ  یسوم و  تدالو  ناسب  ار  وا  تدالو  دروآ : 

هـضرع تسا .  هداد  رارق  وا  رمع  لوط  رب  یلیلد  هناـشن و  ار  مالـسلا -  هیلع  رـضخ  ینعی  حـلاص -  هدـنب  رمع  نآ  زا  سپ  و  هدومرف ،  ریدـقت 
نوچ هک  دوب  نینچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تدالو  اّما  دومرف :  دـیرادرب .  هدرپ  ام  يارب  یناـعم  نیا  قیاـقح  زا  ادـخ  لوسر  هداز  يا  میتشاد : 

وا داژن  هب  ار  نوعرف  ناـنآ  و  دـنوش ،  رـضاح  شدزن  ناـنهاک  داد  روتـسد  تسوا ،  تسد  رب  شتموکح  نداـتفا  رب  هک  تشگ  علطم  نوـعرف 
هراپ ار  لیئارسا  ینب  زا  رادراب  نانز  مکش  دادیم  روتسد  ار  دوخ  ناتسدریز  نوعرف  هتـسویپ  و  تسا .  لیئارـسا  ینب  زا  وا  دندرک ،  ییامنهار 

يادـخ نوچ  دـبای ،  تسد  یـسوم  نتـشک  هب  تسناوتن  یلو  دـیناسر ،  لتق  هب  ار  دازون  رازه  دـنچ  تسیب و  وا  بیقعت  رد  هک  اجنآ  ات  دـننک 
ارمأ و يدوبان  اهنآ و  تموکح  نتفر  نیب  زا  هک  دـندش  علطم  نوچ  سابعلا  ینب  هیما و  ینب  روط  نیمه  درک .  ظفح  ار  وا  یلاـعت  كراـبت و 

هیلع هللا  یلـص  لوسر  لآ  نتـشک  تهج  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  و  دنتخادرپ ،  ینمـشد  هب  ام  اب  دوب  دهاوخ  ام  زا  مئاق  تسد  رب  ناراکمتس 
دراد ابإ  لج  زع و  يادخ  یلو  دنبای ،  تسد  مالـسلا  هیلع  مئاق  نتـشک  هب  هکنیا  عمط  هب  دنتفرگ ،  راک  هب  وا  لسن  ندـنکفارب  ملـسو و  هلآو 

و دیآ .  شوخان  ار  نیکرشم  هک  دنچ  ره  دناسر  لامک  هب  ار  دوخ  رون  هکنیا  ات  دراذگب  نارگمتس  زا  یکی  یـسرتسد  رد  ار  شیوخ  رما  هک 
َو هک « :  شیوخ  هدومرف  اب  هرکذ  لج  دنوادخ  و  تسا ،  هدش  هتشک  وا  هک  دندش  قفتم  يراصن  دوهی و  هتبلا  مالسلا :  هیلع  یسیع  تبیغ  اّما 
 . دومرف بیذکت  ار  اهنآ  دش .  هبتشُم  نانآ  رب  بلطم  یلو  دندزن  راد  هب  دنتـشکن و  ار  وا  و  298 ؛ )  ْمَُهل ( »  َهِّبُش  نکل  َو  ُهُوبَلَص  اَم  َو  ُهُولَتَق  اَم 

دنهاوخ یهاگآان  يور  زا  یـضعب  سپ  درک ،  دـهاوخ  راـکنا  ار  نآ  شندـش  ینـالوط  رطاـخ  هب  تّما  هک  تسا  روط  نیمه  زین  مئاـق  تبیغ 
 : ددرگ یعدم  هکنیا  هب  دوش  رفاک  هک  ياهدنیوگ  و  هتفر ،  ایند  زا  هدش و  دلوتم  وا  تفگ :  دنهاوخ  یهورگ  و  هدشن ،  دـلوتم  زونه  تفگ : 
ار لج  زع و  يادخ  يرگید  لئاق  و  درمـش ،  دهاوخ  ماما  ار  رتشیب  نت و  هدزیـس  هک  هتفر  نوریب  نید  زا  يرگید  و  هدوب ،  میقع  مهدزای  ماما 
 : هک تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  حون  درک  رید  اّما  و  دیوگیم . ! نخـس  يرگید  دبلاک  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  حور  دـیوگب :  هک  دـنک  تیـصعم 

هتسه تفه  اب  ار  نیمألا  حور  لیئربج  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  درک  تساوخرد  شموق  يارب  ار  نامسآ  يوس  زا  باذع  ندمآ  دورف  نوچ 
 ، دنتسه نم  ناگدنب  قولخم و  نانیا  دیامرفیم :  وت  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ادخ ،  ربمغیپ  يا  تفگ :  لیئربج  سپ  داتـسرف ،  ورف  امرخ 

نیاربانب دندرگ ،  مزلم  تّجح  هب  دوش و  دیکأت  نانآ  توعد  هکنآ  زا  دـعب  رگم  مزاسیمن  دوبان  میاههقعاص  زا  ياهقعاص  اب  ار  ناشیا  نم  و 
نیمز رد  ار  اههتـسه  نیا  سپ  داد ،  مهاوخ  شاداـپ  ار  وت  راـک  نیا  رب  نم  هک  نک ،  رارکت  دوخ  موق  ندرک  توعد  رد  ار  تشـالت  مه  زاـب 
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نیا هب  و  دوب ،  دهاوخ  صالخ  شیاشگ و  وت  يارب  دنهد  رمث  هک  یماگنه  اهنآ  ندیـسر  لصاح  هب  دشر و  ندـییور و  رد  هک  يامنب  سرغ 
تفاـی و تّوق  اـهنآ  ياـهقاس  دـش و  دـنمونت  دـییور و  اـهتخرد  ینـالوط  یتّدـم  زا  دـعب  هک  یماـگنه  هدـب .  هدژم  ار  تنمؤم  ناوریپ  بلطم 

شاهدعو هک  درک  تساوخرد  یلاعت  هناحبس و  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  حون  دش ،  خرـس  درز و  اهامرخ  دمآرب و  اهنآ  زا  ناوارف  ياههخاش 
زا ار  شالت  ربص و  دیامن و  سرغ  دریگرب و  اهتخرد  نآ  ياههتـسه  زا  هک  دومرف  رما  وا  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپ  دزاس ،  یلمع  ار 
داد ربخ  دـندوب  هدروآ  نامیا  يو  هب  هک  ییاههورگ  هب  ار  نامرف  نیا  مالـسلا  هیلع  حون  دزاس ،  دَّکؤم  نانآ  رب  ار  تّجح  لیلد و  دریگ و  رس 

شراگدرورپ هدـعو  رد  دوب  تسار  دـنکیم  اـعدا  حون  هچنآ  رگا  دـنتفگ :  دـندش و  دـترم  دنتـشگرب و  نید  زا  ناـنآ  زا  نت  دصیـس  سپ  ، 
راب ره  و  تبون ،  تفه  ات  دراکب  هرابود  ار  اههتـسه  هک  دادیم  روتـسد  راـب  ره  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سپـس  دـمآیمن .  شیپ  یفُّلخت 

یحو وا  هب  ماگنه  نآ  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  دندنام ،  وا  اب  يدنا  داتفه و  هکنیا  ات  دـنتفاتیمرب ،  يور  وا  زا  نینمؤم  زا  یهورگ 
زا ناـمیا  تشگ و  ناـیع  صلاـخ  ضحم و  قح  هک  تفرگرب  کـیرات  ماـش  يور  زا  هدرپ  نشور  حبـص  نونکا  حون  يا  دوـمرف :  داتـسرف و 

نامیا وت  هب  هک  یناسک  مدرکیم و  كـاله  ار  نارفاـک  نم  رگا  دـیدرگ ،  دـترم  دوب  دـیلپ  شتنیط  سک  ره  هکنیا  هب  دـش  ادـج  یـصلاخان 
هتـشر هب  هتفریذپ و  ار  دیحوت  هناصلاخ  هک  ینانمؤم  هرابرد  ار  منیـشیپ  هدعو  متـشاذگیم  یقاب  ار  دندش  دـترم  جـیردت  هب  دـندوب و  هدروآ 

و مهد ،  ّطلـست  ناشیارب  ار  ناشنید  مزاس و  نیـشناج  نیمز  رد  ار  ناـنآ  هکنیا  هب  مدوب ،  هدادـن  ماـجنا  یتسار  هب  دـناهدز ،  گـنچ  وت  توبن 
ینیشناج و تسا  نکمم  روطچ  و  دوش ،  صلاخ  نانآ  ياهلد  زا  کش  نتفر  نوریب  ببس  هب  میارب  تدابع  ات  منک  لََدب  ّتینما  هب  ار  ناشسرت 
فیعـض و ناشنیقی  دـندش  دـترم  هک  یناسک  متـسنادیم  هکنیا  اب  ددرگ  ماجنا  نم  هیحان  زا  سرت  ياج  هب  ّتینما  ندـش  نیزگیاج  ّطلـست و 
هب فالختـسا  ماگنه  هک  ار  یتموکح  اهنآ  رگا  و  تسا ،  یهارمگ  شیادـیپ  قافن و  راـثآ  اـهنیا  هک  تسا  دـب  ناـشنطاب  دـیلپ و  ناشتـشرس 

دنتخیوآیم تخس  نآ  هب  دیسریم ،  ناشماشم  هب  نآ  يوب  و  دندومنیم ،  ساسحا  مدرک ،  كاله  ار  ناشنانمـشد  یتقو  دش  هداد  نینمؤم 
و دـندرکیم .  گنج  نانآ  اب  دوخ  هب  یهن  رما و  راـصحنا  یهاوخ و  تساـیر  رد  یهارمگ  ياههتـشر  و  رتدـیدش ،  اـهنآ  ینطاـب  قاـفن  و  ، 

يزیچ نینچ   ] هن دـشاب ؟  اپ  رب  اـهگنج  هتخیگنارب و  اـههنتف  هکنیا  اـب  دـیآ  مهارف  نینمؤم  رما  جاور  نید و  ِرادـتقا  طُّلـست و  دوشیم  هنوگچ 
نارود هک  مالسلا  هیلع  مئاق  روط  نیمه  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ( . 299 زاسب ( )  ام  یحو  تراظن و  اب  ار  یتشک  و  دـشیمن ( ]

سک ره  هکنیا  هب  دوش ،  صلاخ  دـیآرد و  هب  یفاصان  زا  نامیا  ددرگ و  راکـشآ  تسد  کی  روط  هب  قح  هکنیا  اـت  دـباییم  دادـتما  شتبیغ 
ّطلـست و ینیـشناج و  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نامز  رد  دننک  ساسحا  هاگره  هک  دوریم  نآ  میب  هک  ینایعیـش  زا  تسا  دـیلپ  شتـشرس 
هک دنرادنپ  نینچ  نایبصان  نیا  هَّللا  لوسر  نبای  تشاد :  هضرع  لضفم  دنوش .  دـترم  يدارفا  نینچ  دـنزرویم ،  قافن  دوب ،  دـهاوخ  تینما 

نایبصان ياهلد  دنوادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدش ؟  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  هرابرد   ( 300 هیآ (  نیا 
عویـش تّما  نیب  رد  ّتینما  نانآ  زا  یکی  دهع  رد  هکنیا  هب  تفای  طلـست  دناهدیدنـسپ  وا  لوسر  ادخ و  هک  ینید  نآ  یک  دنکن ،  تیادـه  ار 

دترم دوجو  اب  زین ،  مالسلا  هیلع  یلع  نارود  رد  ای  دشاب ؟  هتسب  رب  تخر  ناشیاههنیس  زا  دیدرت  کش و  هتفر و  ناشیاهلد  زا  سرت  هتـشاد و 
هیلع قداص  ماما  سپس  تفرگیم .  هلعش  نارفاک  اب  اهنآ  نایم  هک  ییاهگنج  تساخیمرب و  نارود  نآ  رد  هک  ییاههنتف  ناناملـسم و  ندش 

نالوسر هک  ماگنه  نآ  اـت  301 ؛ )  اَنُرْـصَن ( »  ْمُهَئاَج  اُوبِذُـک  ْدَـق  ْمُهَّنأ  اوُّنَظ  َو  ُلُسُّرلا  َسَأیَتْسا  اذإ  یّتَح  درک « :  توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا 
كرابت و دنوادخ  ار  مالسلا  هیلع  رضخ  حلاص  هدنب  اّما  و  دیـسر .  ارف  ار  نانآ  ام  يرای  دناهدش  بیذکت  هک  دندرب  نامگ  دنتـشگ و  سویأم 

دهد رارق  شیارب  یتعیرـش  ای  دتـسرف  وا  رب  هک  یباتک  ای  دشاب  هدرک  ریدقت  شیارب  هک  یتّوبن  تهج  زا  هن  دومرف  تیانع  ینالوط  رمع  یلاعت 
دیامرف بجاو  شیارب  یتعاط  ای  و  دزاس ،  مزلم  نآ  زا  يوریپ  هب  ار  شناگدنب  هک  یتماما  ای  دیامن ،  خسن  نآ  اب  ار  نیشیپ  ناربمغیپ  نییآ  هک 

رواب وا  ناگدنب  هک  اجنآ  ات  دشاب  ینالوط  شتبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  رمع  هک  دوب  هتـشذگ  شملع  رد  نوچ  یلاعت  يادخ  هکلب ؛ ، 
هب لالدتسا  ّتلع  هب  رگم  تخاس ،  ینالوط  ببس  نودب  ار  رـضخ )  حلاص (  هدنب  رمع  دنوادخ  دنیامن ،  راکنا  ار  ینالوط  رمع  نآ  دننکن و 
ام و   ( . 302 دشابن ( »  یتجح  دنوادخ  رب  ار  مدرم  هک  دیامن  عطق  ار  نیدناعم  ناهرب  لیلد و  هکنیا  ات  مالسلا و  هیلع  مئاق  رمع  رب  نآ  هلیـسو 
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 . دوش تقد  نآ  رد  دیاب  هک  دوب ،  رابنارگ  ياههتکن  رایسب و  ياههدیاف  رب  لمتشم  نوچ  میدروآ  ار  ثیدح  نیا  مامت 

لج زع و  دنوادخ  زا  هجرف  هَّللا  لجع  رصع  ماما  تفرعم  تساوخرد  مهدفه : 

رایـسب ندـناوخ  سرد  شزرمآ و  اب  ملع  هک  اریز  دـشابیم ، ] ام  ّمهم  فیاظو  زا   ] لـج زع و  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  تفرعم  تساوخرد 
دنک تیاده  دنوادخ  ار  هک  ره  و  دهدیم ،  رارق  دـنک  شتیادـه  دـهاوخب  هک  سک  ره  لد  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يرون  ملع  هکلب  تسین ، 

َو لج « :  زع و  يادخ  هدومرف  هرابرد  هدمآ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  یفاک  رد  و  تسا .  هتفای  تیاده 
تعاـط ینعی ]  : ] دومرف هدـش .  هداد  وا  هب  رایـسب  ریخ  دوش  هداد  وا  هب  تمکح  هک  سک  ره  و  ًاریثک ؛ »  ًاریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َۀَـمکِحلا  َتُؤی  ْنَم 

نم هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدمآ  ریـصبوبا  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 303 مالـسلا (  هیلع  ماما  تفرعم  دنوادخ و 
وت نیمه  دومرف :  میایب .  نوریب  هفوک  زا  هکنآ  زا  شیپ  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  متشاد :  هضرع  دیوگ :  ياهتخانـش ؟  ار  دوخ  ماما  ایآ  دومرف : 

يدـنلب و دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  یحیحـص  ربخ  رد  عبنم  نامه  رد  و   ( . 304 دـنکیم (  تیافک  ار 
یلباک دـلاخوبا  زا  و   ( . 305 تسا (  ماما  تعاطا  وا  تفرعم  زا  دـعب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  يدونـشخ  ایـشأ و  برد  رمأ و  دـیلک  نکر و 
يِذَّلا روُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآف  لج «  زع و  يادخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدـمآ  تیاور 

هب رون  نیا ]  ] دـلاخوبا يا  دومرف :  مدرک ،  لاؤس  دـیروآ .  نامیا  میدرک  لزاـن  هک  يرون  وا و  لوسر  دـنوادخ و  هب  سپ  306 ؛ )  اَْنلَْزنأ ( » 
نآ هک  دنوادخ  رون  دنگوس  ادخ  هب  دنتسه  نانآ  و  دنشابیم ،  تمایق  زور  ات  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  زا  ناماما  دنگوس  ادخ 
زا نینمؤم  ياهلد  رد  ماما  رون  انامه  دلاخوبا  يا  ادخ  هب  مسق  نیمز ،  رد  اهنامسآ و  رد  دنوادخ  رون  ادخ  هب  دنتسه  نانآ  و  هدرک ،  لزان  ار 
ره زا  ار  ناشرون  لج  زع و  يادخ  و  دنزاسیم ،  ینارون  ار  نینمؤم  ياهلد  دنگوس  ادخ  هب  نانآ  و  تسا ،  رتنشور  زور  رد  نابات  دیشروخ 
ام زا  درادن و  تسود  ار  ام  ياهدنب  چیه  دلاخوبا  يا  مسق  ادخ  هب  ددرگیم ،  کیرات  یناسک  نینچ  ياهلد  سپ  دناشوپیم ،  دهاوخب  سک 

راگزاس ام  اب  دوش و  میلـست  ام  هب  هکنیا  ات  دزاسن  كاپ  ار  ياهدنب  لد  دـنوادخ  و  دـنادرگ ،  كاپ  ار  شلد  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـنکن  يوریپ 
شنمیا تمایق  زور  گرزب  ساره  زا  و  تشاد ،  دهاوخ  تمالس  هب  باسح  یتخس  زا  ار  وا  دنوادخ  دشاب  راگزاس  ام  اب  هاگره  سپ  دشاب ، 

ّیلو نتخانش  وا :  لوسر  ادخ و  تخانـش  زا  دعب  روما  نیرتبجاو  نیرتمهم و  هک  یتسناد  رتشیپ  حیـضوت  نایب و   ( . 307 تخاس (  دهاوخ 
هتخانـشن ار  شنامز  ماما  هک  دریمب  یلاح  رد  سک  ره  و  دـشابیم ،  ناـمیا  ناـکرا  زا  یکی  رما  نیا  هک  اریز  تسا ،  ناـمزلا  بحاـص  رمأ و 

رمأ ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  و  دـشابیم ،  تمحر  تداعـس و  ریخ و  باوبا  مامت  دـیلک  وا  تفرعم  و  تسا .  هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دـشاب 
هدومرف وا  دنوش ،  دراو  اهنآ  زا  هک  هداد  نامرف  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ییاهرد  هلمج  زا  اعد  و  دـنیامن ،  لیـصحت  ار  وا  تفرعم  هک  هدومرف 
دنوادخ لضف  زا  و  309 ؛ )  ِِهلْضَف ( »  ْنِم  َهَّللا  اُولئْسا  َو  منک « .  تباجا  ار  امش  هک  دیناوخب  ارم  308 ؛ )  ْمَُکل ( »  ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدُأ  تسا « : 

تسین نینچ  ام  لوسر  يا   ] وت هتبلا  310 ؛ )  ُءاَشَی ( »  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َال  َکَّنإ  هدومرف « :  زین  و  دـینک .  تساوخرد 
نب دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و  دنکیم .  تیادـه  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ  هکلب  درک ،  یناوت  تیادـه  یهاوخب  ار  سک  ره  هک 

ياههتخاس زا  دومرف :  تسیک ؟  هتخاس  تفرعم  متشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ  میکح 
 ، تسا رایـسب  دـنکیم  تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یتایاور  تاـیآ و  و   ( . 311 تسین (  ياهرهب  تخاس  نآ  رد  ار  ناگدـنب  تسا ،  دـنوادخ 

دیؤم و زین  و  دنادرگ .  لماک  دیامن و  يزور  نانآ  هب  ار  ناشنامز  ماما  تفرعم  تخانش و  دنوادخ  هاگرد  زا  هک  تسا  مزال  ناگدنب  رب  سپ 
دمآ دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هدنیآ  رمأ  رد  هکنانچ  دشابیم ،  صاخ  روط  هب  بلطم  نیا  يارب  اعد  ندش  دراو  میدرک :  دای  هچنآ  رب  لیلد 

هک تسا  يزور  ریظن  نیا  هک  اریز  دشاب ،  تفرعم  لیاسو  هعلاطم  لیصحت و  بسک و  هب  رومأم  راتخم و  هدنب  هکنآ  اب  درادن  تافانم  نیا  و  . 
یعـس و نوچ  تسا ،  هدنهد  يزور  دوخ  هنأش -  ّلج  دنوادخ -  یلو  دننک ،  اعد  نآ  يارب  زین  دـنیامن و  بلط  ار  نآ  دـناهدش  رما  ناگدـنب 

اَنیف اوُدَهاَج  َنیذَّلا  َو  هدومرف « :  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دشابیم ،  لاعتم  قلاخ  هدهع  رب  ندناسر ؛ رمث  هب  و  تسا ،  هدـنب  هفیظو  شـشوک 
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تشِک و هک  نانچمه  مییامنیم .  تیادـه  شیوخ  ياههار  هب  ار  نانآ  هتبلا  دـننک  شالت  ام  هار  رد  هک  ناـنآ  و  312 ؛ )  اَنَُلبُس ( »  ْمُهَّنَیِدْهََنل 
رود اهتفآ  زا  ندـینارورپ و  ندـینایور و  و  دـشابیم ،  اـهنآ  راـیتخا  رد  تردـق و  تحت  نوچ  تسا  ناگدـنب  هفیظو  اـهنیا  دـننام  يراـیبآ و 
اهنآ هدهع  رب  یلو  تسا ،  نوریب  ناگدنب  تردق  زا  نوچ  تسا ،  دنوادخ  رب  ددرگ ؛ لصاح  دوصقم  دـسرب و  هجیتن  هب  هکنآ  ات  نتـشادهگن 

لیاسو و مالـسلا  هیلع  ماـما  تفرعم  تخانـش و  روط  نیمه  و  دـیآ .  تسد  هب  دوصقم  هجیتن  هک  دـنیامن  تساوخرد  دـننک و  اـعد  هک  تسا 
تازجعم و یـسررب  ندرک و  تقد  دننام :  تسه ،  نانآ  ناوت  رد  و  هتخاس ،  مهارف  شناگدنب  يارب  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  هک  دراد  یبابـسأ 

نامرف رد  هچنآ  و  شتبیغ ،  ندـش  ینالوط  وا و  ياهیگژیو  وا ؛ دروم  رد  نیـشیپ  ناماما  رابخأ  هعلاطم  و  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  نآ  قالخا 
 . رگید روما  و  دنراد ،  تلالد  وا  رب  هک  یلیالد  و  هداد ،  صاصتخا  بانج  نآ  هب  یلاعت  يادخ  هک  ینوئـش  و  دسریم ،  نینمؤم  رب  وا  تبیغ 

یلو دنرامگ ،  تّمه  دننک و  یعـس  ترـضح  نآ  تفرعم  لیـصحت  رد  اهنیا  دننام  هدش و  دای  لیاسو  اب  تسا  مزال  ادـخ  ناگدـنب  رب  هک  . . 
زا ار  شتفرعم  دـننک و  اعد  هک  تسا  دّـکؤم  بجاو و  نانآ  رب  لقن  لقع و  مکح  هب  تسا ،  لج  زع و  يادـخ  ياـههتخاس  زا  تفرعم  نوچ 
ره ددنبرب و  ار  نآ  دناوتن  سک  چـیه  دـیاشگب  مدرم  رب  تمحر  ياهرد ]  ] زا دـنوادخ  هچنآ  هک (  دـنیامن ،  تلئـسم  یلاعت  دـنوادخ  هاگرد 

 ( . 313 تسین ( )  شندوشگ  يارای  ار  یسک  ددنبب  وا  هچنآ 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  تفرعم  تساوخرد  موادت   : 18

تیاور هرارُز  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  یـسوط  خیـش  و   ( 315 یناـمعن (  خیـش  و   ( 314 ینیلک (  مالـسالا  ۀـقث  هک  ییاعد  رب  ندرک  تموادـم 
 . دوب دهاوخ  یتبیغ  شمایق  زا  شیپ  ناوج  نآ  يارب  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  دناهدرک 

کش شتدالو  رد  هک  تسا  وا  رَظتنم و  تسا  وا  هرارُز و  يا  دومرف :  سپس  درک -  هراشا  شمکـش  هب  و  دسرتیم -  دومرف :  ارچ ؟  متفگ : 
دوب ردام  مکـش  رد  هک  یلاح  رد  دنیوگیم :  اهنآ  زا  یـضعب  و  تفر ،  ایند  زا  هدنامزاب  نودب  شردپ  دـنیوگیم .  یـضعب  سپ  دـننکیم ، 

لج زع و  دـنوادخ  هکنیا  رگم  رَظتنم  تسا  وا  و  دـش ،  دـلوتم  شردـپ  توف  زا  شیپ  لاـس  ود  دـنیوگیم :  یـضعب  و  درک ،  توـف  شردـپ 
نامز نآ  رگا  هرارز  يا  دوشیم .  زاغآ  لطاب  ِلها  مهوت  کیکشت و  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  سپ  دنک ،  ناحتما  ار  هعیـش  هک  دراد  تسود 

َکَّنإَف ََکلوُسَر  ینفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَّیبَن ،  فرْعَا  َْمل  َکَسْفَن  ینفِّرُعت  َْمل  ْنإ  َکَّنإَف  َکَسْفَن  ینفِّرَع  َّمُهَّللَا  ناوخب « :  ار  اـعد  نیا  يدرک  كرد  ار 
ارم وت  ایادـخ  راب  ینیِد ؛ »  ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَتَّجُح ،  ینفِّرَُعت  َْمل  ْنِا  َکَّناَف  َکتَّجُح  ینفِّرَع  َّمُهَّللا  َکتَّجُح ،  فرْعَا  َْمل  َکـَلوُسَر  ینفِّرُعت  َْمل  ْنإ 
رگا هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تلوسر  وت  ایادخ  راب  تخانـش ،  مهاوخن  ار  تربمغیپ  یناسانـشن  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  نک  اسانـش  دوخ  هب 

نم هب  ار  تتَّجح  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  تجح  اراـگدرورپ  تخانـش ،  مهاوـخن  ار  تتّجح  یناسانـشن  نم  هب  ار  دوـخ  لوـسر 
نینچ هرارز  زا  دوخ  دنـس  هب  ار  نآ  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  نیثدحملا  سیئر  و  دش .  مهاوخ  هارمگ  دوخ  نید  زا  یناسانـشن 

دهاوخ یتبیغ  دنک  مایق  هکنآ  زا  شیپ  مئاق  يارب  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  مدینش  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور 
تـسا وا  و  هدش ،  هدیـشک  راظتنا  تسا  وا  هرارز و  يا  دومرف :  سپـس  درک -  هراشا  شمکـش  هب  و  دسرتیم -  دومرف :  ارچ ؟  متفگ :  دوب . 

و تسا ،  بیاغ  وا  دنیوگ :  یخرب  و  تسا ،  ردام  مکـش  رد  وا  تفگ :  دنهاوخ  مدرم  زا  یـضعب  دـننکیم ،  کش  شتدالو  رد  مدرم  هکنآ 
كرابت و يادخ  هک  تسین  نیا  زج  تشگ ،  دلوتم  شردپ  توف  زا  شیپ  لاس  ود  دنیوگ :  یـضعب  و  تسا ،  هدشن  دلوتم  دـنیوگ :  یـضعب 

تیادف متشاد :  هضرع  دیوگ :  هرارز  دنتفایم .  دیدرت  هب  نایوج  لطاب  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  سپ  دیامزایب ،  ار  نایعیش  دهاوخیم  یلاعت 
 : نک تموادم  اعد  نیا  رب  ینک  كرد  ار  نامز  نآ  هاگره  هرارز  يا  دومرف :  مهد ؟  ماجنا  یلمع  هچ  مدومن  كرد  ار  نامز  نآ  رگا  مدرگ 

 ( . 316 َکَسْفَن ( » . . .  ینفِّرَع  َّمُهَّللَا  » 

قیرغ ياعد  ندناوخ  هب  تموادم   : 19
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ماما هَّللادبعوبا  ترضح  تفگ :  هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیـش  هک  ییاعد  ندناوخ  رب  ندرک  تموادم 
دنام دیهاوخ  ياهدننک  تیاده  ماما  یندش و  هدید  هناشن  نودب  هک  دیسر  دهاوخ  ار  امش  ياههبـش  نیا  زا  سپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 

 : دومرف تسا ؟  هنوگچ  قیرغ  ياعد  متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  يوار  دـناوخب .  ار  قیرغ  ياـعد  هک  یـسک  رگم  دـباییمن  تاـجن  نآ  زا  و  ، 
هدننک نوگرگد  يا  نابرهم  يا  نامحر  يا  دنوادخ  يا  َِکنیِد ؛ یَلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ُنمحَر  ای  ُهَّللا  ای  دـیوگب :  نینچ 

 . َِکنیِد یَلَع  ِیْبلَق  ْتِّبَث  ِراَْصبَألا  َو  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  ای  ُمیحَر  ای  ُنمحَر  ای  ُهَّللا  ای  متفگ :  نم  دیوگ :  يوار  نک .  رادیاپ  تنید  رب  ارم  لد  اهلد 
ِیْبلَق ْتِّبَث  ِبُولُقلا  َبِّلَقُم  ای  وگب :  زین  وت  میوگیم :  نم  هک  روط  نیمه  یلو  تسا  اههدـید  اـهلد و  هدـننک  نوگرگد  دـنوادخ  هتبلا  دومرف : 

نم تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  نانس  نب  هَّللادبع  زا  یسیع  نب  داّمح  زا  دوخ  دنس  هب  ۀبیغلا  باتک  رد  ینامعن  خیـش  و   ( . 317 َِکنیِد (  یَلَع 
عقاو یلاح  رد  رگا  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرف :  ترضح  نآ  سپ  میدش ،  بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  رـضحم  هب  مردپ  اب 

ياعد هب  هک  یـسک  رگم  دباین  تاجن  ینادرگرـس  تریح و  نآ  زا  هک  دوشن ؟ )  هدید  دشابن (  يراکـشآ  هناشن  رگتیاده و  ماما  هک  دـیدش 
 : دومرف مینک ؟  راتفر  هنوگچ  ماگنه  نآ  رد  موش  تیادف  سپ  تسا ،  الب  نیا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  مردـپ  دـنک .  اعد  قیرح )  ای  قیرغ ( 

رمأ هکنآ  ات  دـیوش  کّسمتم  نیتسار ] هدـیقع  زا   ] دـیراد تسد  رد  هچنآ  هب  درک -  یهاوخن  كرد  ار  نامز  نآ  وت  و  دـش -  ناـنچ  هاـگره 
 ( . 318 دوش (  نشور  یبوخ  هب  ناتیارب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  اعد   : 20

یلاعت هَّللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تبیغ  هک  یثیدـح  رد  هدروآ ،  تاوعدـلا  جـهم  باتک  رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  ییاعد 
ات ندیـشک  جَرَف  راظتنا  ندرک و  اعد  هب  داب  امـش  رب  دومرف :  دننک ؟  راکچ  تنایعیـش  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  هدـش ،  دای  نآ  رد  هجرف 

ینَْتفَّرَع َو  ََکلوُسَر  ینَْتفَّرَع  َو  َکَسْفَن  ینَْتفَّرَع  َْتنَا  َّمُهَّللَا  ییوگیم :  دومرف :  مینک ؟  اـعد  يزیچ  هچ  هب  متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  هک  اـجنآ 
َِکئاِیلْوَا ِلِزانَم  ْنَع  یْنبِّیَُغت  َّمُهَّللا ال  َْتیَقَو  ام  ّاِلا  یقوأ  َو ال  َْتیَطْعَا  ام  ّاِلا  ُذُـخآ  َّمُهَّللا ال  َكِْرمَا ؛ َةالُو  ینَْتفَّرَع  َو  َکَّیبَن  ینَْتفَّرَع  َو  َکَـتَِکئالَم 

تربمغیپ و تناگتـشرف و  تاهداتـسرف و  تدوخ و  وت  ایادـخ  راب  ُهَتَعاط ؛ َتضَرَف  ْنَم  ِۀَـیالِِول  ینِدـْها  َّمُهَّللا  ینَْتیَدَـه  ْذِا  َدـَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  ـال  َو 
 ، ایادخ راب  تسین ،  میارب  وت  زج  ياهدـنرادهگن  چـیه  ینک و  اطع  وت  هچنآ  زج  مریگن  نم  ایادـخ  راب  يدیناسانـش ،  نم  هب  ار  ترما  نایلاو 

شتعاطا هک  یسک  تیالو  هب  ارم  ایادخ  راب  يامنم ،  فرحنم  ياهدرک  تیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  ملد  نادرگم و  رود  تناتسود  لزانم  زا  ارم 
 ( . 319 يامرف (  تیاده  ياهتخاس  بجاو  نم  رب  ار 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  ياهتمالع  نتخانش   : 21

زا  ، ] دـناهداد ربـخ  ار  اـهنآ  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناـماما  هک  یمتح  مئـالع  هژیو  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  ياـهتمالع  نتخاـنش 
هیلع هَّللا  مالس  ترضح  نآ  صخـش  تخانـش  هک  دیتسناد  رتشیپ  لقع  لیلد  لقن .  تسا و  لقع  نیا  رب  لیلد  و  تسا ] نایعیـش  ّمهم  فیاظو 

 : دییوگب رگا  دشابیم .  وا  تخانـش  همّدقم  تسا  نآ  هب  کیدزن  ای  بانج  نآ  روهظ  اب  نراقم  هک  یمتح  مئالع  تخانـش  و  تسا ،  بجاو 
 : تفگ میهاوخ  تسین .  قیرط  نیمه  هب  رـصحنم  تفرعم  هار  نیاربانب  تخانـش ،  ار  شترـضح  زین  اـهتمالع  نآ  زج  يرگید  هار  زا  ناوتیم 

رقاب ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تیاور  رد  هکنانچ  هدـیدرگ ،  دراو  شروهظ  ماگنه  بانج  نآ  يوس  هب  ندروآ  يور  هب  رما  تاـیاور  رد 
هب دشاب ،  اپ  تسد و  يور  هک  دنچ  ره  دیور  وا  يوس  هب  سپ  هدـمآ :  ءادـیب  رد  نیمز  نتفر  ورف  ءادـن و  زا  ندومن  دای  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 
نآ يوس  هب  ندروآ  يور  هک  تسین  يدیدرت  و   ( . 320 دریگیم ( . . .  تعیب  مدرم  زا  ماقم  نکر و  نیب  منیبیم  ار  وا  ییوگ  دنگوس  ادخ 

ياهّیمتح ياهتمالع  ندش  راکشآ  ببس  هب  ملع  نیا  و  دشابیمن ،  ریذپناکما  روهظ  هب  ملع  زا  دعب  زج  اهرهش  زا  شروهظ  ماگنه  ترـضح 
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ناگدـننیب و يارب  دوشیم  رداص  شترـضح  زا  هک  یتازجعم  هلیـسو  هب  باـنج  نآ  نتخانـش  اـّما  و  ددرگیم ،  لـصاح  دـناهدش  هدـعو  هک 
هک نابأ  نب  رمع  ربخ  رد  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  لقن  لیلد  تسین .  هدیـشوپ  هکنانچ  دباییم ،  ماجنا  شتمدخ  رد  نارـضاح 

نیا ندرک  ریخأت  ای  نداتفا  شیپ  یتخانش  ار  نآ  هاگره  سپ  سانشب ،  ار  تمالع  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  یفاک  رد  یحیحـص  ثیدح  رد 
مئاق ترضح  روهظ  يارب  یلاعت  يادخ  هک  ار  ییاهتمالع  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هکنیا  رب  هفاضا   ( . 321 دناسرن ( . . .  ررض  ار  وت  رما 

زیگناهنتف ياهدادیور  زا  یضعب  عوقو  تایاور  زا  یتمسق  رد  و  ددرگ ،  مولعم  وگغورد  زا  وگتسار  ات  دناهدومرف  نایب  هداد  رارق  مالسلا  هیلع 
شیپ زا  هک  یناسک  و  دـناهدرک ،  تیاور  ار  ناماما  ثیداحا  هک  نانآ  یلو  دـنتفایم ،  هنتف  هب  اـهنآ  ببـس  هب  ناـهارمگ  هک  دـناهداد  ربخ  ار 
ببـس هب  اـهنآ  هک  اریز  دـنوشیمن ،  هارمگ  دـنتفایمن و  هنتف  هب  دنـشاب ،  هتـسناد  هدینـش و  دـناهداد  ربخ  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  هک  یعیاـقو 

زا يرایـسب  دـینیبیمن  دـنهدیم ،  صیخـشت  وگغورد  زا  ار  وگتـسار  مالـسلا  مهیلع  ناشناماما  زا  هدیـسر  تایاور  ساسا  رب  مئالع  نتخانش 
دترم نامز ،  نیا  زا  شیپ  هچ  ام و  نامز  رد  هچ  دـنداتفا  دـحلم  ناگدـننک  هارمگ  لابند  دـندش و  دـترم  دـنتفات و  يور  نید  زا  هک  یناـسک 

دندش و هارمگ  اذل  تسا ؟  هدوب  بانج  نآ  ياهیگژیو  مالـسلا و  هیلع  رمألا  بحاص  روهظ  مئالع  نتـسنادن  ببـس  هب  ناشیهارمگ  ندـش و 
میـالع و تافـص و  زا  هچنآ  نتخانـش  یپ  رد  دـندروآیم و  يور  تفرعم  لیـصحت  ملع و  بلط  هـب  اـهنآ  رگا  دـندرک .  هارمگ  ار  نارگید 

تـسد نید  زا  دـندشیم و  ناگتفای  تاجن  زا  دـندمآیمرب ،  تسا  بجاو  نانآ  رب  مالـسلا  هیلع  رمـألا  بحاـص  روهظ  ياـههناشن  لـیالد و 
تـسا وا  هک  دیامرف  ظفح  ار  ام  شزغل  اطخ و  زا  و  دـنک ،  يزور  لمع  ملع و  ام  هب  هک  میراتـساوخ  لج  زع و  دـنوادخ  زا  دنتـشادیمنرب . 
تلالد بلطم  نیا  رب  زین  و  هَّللاءاشنا .  دـمآ  دـهاوخ  بلطم  نیا  هب  عجار  يرتشیب  نایب  حیـضوت و  هدـنیآ  رمأ  رد  و  هدـننک .  تباجا  ياونش 
اوُعیطأ َو  َهَّللا  اوُعیطَأ  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  لـیلد  هب  تسا ،  بجاو  اـم  رب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تاروتـسد  تعاـطا  هکنیا  دـنکیم 

نمؤم رب  نیاربانب  ار .  رما  نایلاو  ار و  دنوادخ  هداتـسرف  دینک  تعاطا  ار و  دـنوادخ  دـینک  تعاطا  322 ؛ )  ْمُْکنِم ( »  ِْرمـألا  یلوا  َو  َلوسرلا 
اجنیا رد  ام  دهد .  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  و  دنک ،  تعاطا  ار  وا  دش  رهاظ  هاگره  ات  دسانـشب  ار  ترـضح  نآ  روهظ  مئالع  تسا  بجاو 

نب رمع  زا  دوخ  دنـس  هب   - 1 میروآیم :  هدرک  تـیاور   ( 323 ۀـبیغلا (  باتک  رد  ینامعن  میهاربا  نب  دـمحم  لجا  خیـش  هچنآ  زا  یتمـسق 
ینامی و ینایفـس و  تسه :  تمالع  جـنپ  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  هلظنح 
 : دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ربخ  رد   - 2 ءادیب .  رد  ینتفر  ورف  و  هّیکز ،  سفن  ندش  هتشک  و  ینامـسآ ،  هحیص 

یتروص دومرف :  تسیچ ؟  نآ  متفگ :  تسه ،  بجر  هام  رد  ياهناشن )  یتیآ (  نآ  زا  شیپ  دوشیم  عقاو  ینامسآ  هحیـص  هک  لاس  نآ  رد 
ءادـن دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  و   - 3 ددرگیم .  راکـشآ  یتسد  دـیآیمرب و  هاـم  رد 
سفن ندش  هتشک  و  تسا ،  یمتح  مئالع  زا  ینامی  و  تسا ،  یمتح  ياههناشن  زا  ینایفس  و  تسا ،  یمتح  ياههناشن  زا  ینامـسآ ] يادص  ]

هاـم رد  هک  یکانـسرت  رما  و  دومرف :  تسا .  یمتح  مئـالع  زا  دـیآیم  نوریب  نامـسآ  زا  هک  یتـسد  فـک  و  تسا ،  یمتح  مئـالع  زا  هّیکز 
زا و   - 4 دزادنایم .  نوریب  باجح  هدرپ  زا  ار  هزیـشود  و  دناسرتیم ،  ار  رادیب  دنکیم و  رادیب  ار  هدیباوخ  صخـش  دـیآیم  شیپ  ناضمر 

یتسد فک  حلاص و  نب  بیعش  یناورم و  ینامی و  تسا و  ینایفس  رما  نیا  زا  شیپ  دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یطنزب 
يوس زا  یشتآ  هاگره  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  و   - 5 نیا .  نیا و  دـیوگ :  هک 

نا دیـشاب  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  ِجَرَف  رظتنم  دیآیمرب  زور  تفه  ای  هس  هک  دیدرک  هدهاشم   [ درز رایـسب   ] میظع يدرُه  نوچمه  قرـشم 
هام ناضمر  هام  هک  اریز  دوب ،  دـهاوخن  ناضمر  هام  رد  زج  هیحـص  دومرف :  سپـس  تسا .  میکح  اـناوت و  دـنوادخ  هک  لـج  زع و  هَّللا  ءاـش 

گناب مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مان  هب  نامـسآ  زا  ياهدـننک  ادـن  دومرف :  هاگنآ  تسا .  قلخ  نیا  هب  لـیئربج  داـیرف  نیا  تسا و  دـنوادخ 
و دوش ،  رادیب  هکنیا  زج  دنام  دهاوخن  ياهدیباوخ  چیه  دینـش ،  دـهاوخ  ار  نآ  برغم  رد  هک  ره  تسا و  قرـشم  رد  هک  ره  سپ  دـنزیم ، 

دنک تمحر  يادخ  سپ  ادص ،  نآ  زا  سرت  رثا  رب  داتـسیا  دـهاوخ  اپب  هکنیا  رگم  ياهتـسشن  چـیه  و  دنیـشنب ،  هکنیا  رگم  ياهداتـسیا  چـیه 
هام رد  ادـص  دومرف :  و  تسا .  نیمألا  حور  لیئربج  يادـص  ادـص ،  نآ  هک  دـیامن  تباجا  ار  نآ  دریگ و  تربع  ادـص  نآ  زا  هک  ار  یـسک 
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سیلبا يادص  زور  رخآ  رد  و  دییامن ،  تعاطا  دیونـشب و  دینکم و  دیدرت  نآ  هرابرد  دوب ،  دهاوخ  موس  تسیب و  بش  هعمج  بش  ناضمر 
زور نآ  رد  دهد ،  بیرف  ار  اهنآ  دزادنا و  کش  هب  ار  مدرم  ات  دش ،  هتشک  مولظم  ینالف  هک  دینک  هجوت  دروآیمرب :  گناب  هک  تسا  نیعل 

دیدرت نآ  رد  دیدینـش  ناضمر  هام  رد  ار  ادـص  هاگره  سپ  دـننک ،  طوقـس  شتآ  رد  هک  داتفا  دـنهاوخ  تریح  کش و  هب  دارفا  رایـسب  هچ 
هک اجنآ  ات  دنکیم  ادن  شردپ  مان  مالـسلا و  هیلع  مئاق  ترـضح  مان  هب  وا  هک  تسا  نآ  شاهناشن  و  تسا ،  لیئربج  يادـص  نآ  هک  دـینکم 

شیپ ادص  ود  نیا  هک  دیاب  راچان  دومرف :  و  دننک .  جورخ  هک  دیامنیم  قیوشت  ار  شردارب  ردپ و  دونشیم و  ار  نآ  مه  هدرپ  سپ  هزیشود 
و شردپ ،  مان  رما و  نیا  بحاص  مان  هب  تسا  لیئربج  يادـص  هک  نامـسآ  زا  ییادـص  ددرگ :  ماجنا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  جورخ  زا 

راـک نیا  زا  شروظنم  دـش ،  هتـشک  مولظم  هک  دـنکیم  ادـن  ینـالف  ماـن  هب  دـشابیم ،  نیعل  سیلبا  يادـص  تسا  نیمز  زا  هک  مود  يادـص 
زا هدمآ  تیاور  ام  باحصا  زا  نت  دنچ  زا  و   - 6 دیوش .  هتفیرف  يدعب  يادص  هب  ادابم  دینک و  يوریپ  لّوا  يادص  زا  سپ  تسا ،  يرگهنتف 

هتشک و  يرآ ،  دومرف :  تسا ؟  تاّیمتح  زا  ینایفس  ایآ  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  دنتفگ :  هک :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
فک و  تسا ،  یمتح  روما  زا  ءادـیب  رد  یگتفر  ورف  و  تسا ،  یمتح  روـما  زا  مالـسلا  هیلع  مئاـق  تسا و  یمتح  روـما  زا  هیکز  سفن  ندـش 

گناب ياهدنهد  زاوآ  دومرف :  تسیچ ؟  ادن  متشاد :  هضرع  روط . ] نیمه   ] ادن و  تسا ،  یمتح  روما  زا  دیآیم  نوریب  نامسآ  زا  هک  یتسد 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدـمآ  روفعییبا  نبا  زا  و   - 7 مالـسلا .  امهیلع  شردپ  مان  مئاق و  مان  هب  دـنزیم 

و دوریم ،  ورف  نیمز  رد  هک  يرکـشل  و  هّیکز ،  سْفَن  ندش  هتـشک  و  ینایفـس ،  جورخ  و  ینالف ،  تکاله  شاب :  هتـشاد  تسد  هب  دومرف : 
هک تسا  هرارُز  زا  و   - 8 دوشیم .  هتخانش  رما  نیا  بحاص  نآ  هلیـسو  هب  و  يرآ ،  دومرف :  تسا ؟  ادن  نامه  تسیچ  ادص  متفگ :  ادص ، 
هب یموق  ره  هک  اجنآ  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ  دومرف :  تسا ؟  قح  ادـن  ایآ  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هب  تفگ : 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ :  هک  تسا  نانـس  نب  هَّللادـبع  زا  و   - 9 دینـش .  دنهاوخ  ار  نآ  دوخ  نابز 
زا ياهدنهد  زاوآ  هک  دیرادنپیم  امش  دنیوگیم :  ام  هب  دننکیم و  شنزرس  ار  ام  هّماع  نیا  تفگیم :  نادمه  زا  یصخش  مدینش  هک  مدوب 

نخس نیا  دومرف :  سپس  تسشن  تسار  دش و  نیگمشخ  دوب ،  هداد  هیکت  ترـضح  نآ  دز .  دهاوخ  گناب  رما  نیا  بحاص  مان  هب  نامـسآ 
مالـسلا هیلع  مردپ  زا  هک  مهدیم  تداهـش  نم  تشاد ،  دهاوخن  امـش  يارب  یلاکـشا  چیه  هک  دـینک  لقن  مردـپ  زا  دـینکن و  لقن  نم  زا  ار 
ْمُُهقانعَا ْتَّلَظَف  ًۀیآ  ِءامَّسلا  ْنِم  ْمِهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِا  دیامرفیم « :  هک  تسا  نشور  ًالماک  ادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  هَّللا  و  دومرفیم :  مدینش 

نآ سپ  دنشاب .  عضاخ  نآ  هب  هک  یلاح  رد  دنهن  ندرگ  نآ  رب  سپ  میروآ  دورف  یتیآ  نامـسآ  زا  میهاوخب  رگا  324 ؛ )  َنیعِضاخ ( »  اَهل 
دنونـشب یتقو  نیمز  لها  همه  دـهن و  ندرگ  نآ  رب  دروآ و  دورف  رـس  هناشن  نآ  لباقم  رد  هکنیا  رگم  دـنامیمن  یقاب  نیمز  رد  يدـحا  زور 

زور نآ  يادرف  نوچ  و  دنروآیم .  نامیا  تسا ،  وا  نایعیش  بلاطیبا و  نب  یلع  اب  قح  هک  دیشاب  هاگآ  هک :  تسا  دنلب  نامسآ  زا  ییادص 
نافع و نب  نامثع  اـب  قح  دـینک  هجوت  هک :  دروآرب  گـناب  هاـگنآ  ددرگ ،  یفخم  ناـینیمز  مشچ  زا  هک  ییاـج  اـت  دور  اوه  رب  سیلبا  دوش 

لوق اب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  ماگنه  نآ  رد  سپ  دومرف :  ترـضح  دـینک .  هبلاطم  ار  شنوخ  دـش  هتـشک  مولظم  وا  هک  اریز  تسا ،  وا  نایعیش 
ام ِینمـشد  مسق ،  ادـخ  هب  ضرم  هک  تسه -  ضرم  ناشلد  رد  هک  اهنآ  یلو  تسا ،  لّوا  يادـن  نامه  هک  دزاـسیم  راوتـسا  قح  رب  تباـث 

ياهرحـس زا  دوب  يرحـس  لوا  يدانم  دنیوگیم :  دننکیم و  تناها  ار  ام  دنیوج و  يرود  ام  زا  ماگنه  نآ  رد  دنتفایم ،  کش  رد  تسا - 
 « ) ٌرِمَتْسُم ٌرْحِـس  اُولوُقَی  َو  اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنِا  َو  درک « :  توالت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  سپـس  نادناخ .  نیا 

هب تفگ :  هک  تسا  تماّصلا  نب  دمحم  زا  و   - 10 تسا .  یپ  رد  یپ  ياهرحس  دنیوگیم  هتفاترب و  يور  دننیبب  ار  ياهیآ  نوچ  و  325 ؛ ) 
هب دوـمرف :  تسیچ ؟  نآ  مدرک :  ضرع  ارچ ،  دوـمرف :  تسین ؟  رما  نیا  زا  شیپ  یتمـالع  اـیآ  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 

تیادف متفگ :  نامسآ ،  زا  ییادص  و  ءادیب ،  رد  یگتفر  ورف  و  هّیکز ،  سفن  ندش  هتشک  و  ینایفس ،  جورخ  و  یـساّبع ،  ندیـسر  تکاله 
نب نارمح  زا  و   - 11 دـش .  دـهاوخ  یپ  رد  یپ  حـیبست  مظنم  ياههناد  ناسب  نآ  هتبلا  هن  دومرف :  دـشکب ،  لوط  رما  نیا  هک  مسرتیم  موش 

 : دوش عقاو  دـیاب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مایق  زا  شیپ  ریزگاـن  هک  یمتح  روما  زا  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نیعأ 
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تسا نیعأ  نب  هرارز  زا  و   - 12 نامسآ .  زا  ياهدننک  ادن  و  هّیکز ،  سفن  ندش  هتـشک  و  ءادیب ،  رد  یگتفر  ورف  و  تسا ،  ینایفـس  جورخ 
تسا ریمأ  ینالف  طقف  دز :  دهاوخ  گناب  نامسآ  زا  ياهدنهد  زاوآ  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترضح  مدینـش  تفگ :  هک 

اب یـسک  هچ  رگید  ادـن  نیا  زا  سپ  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـنزوریپ .  وا  نایعیـش  یلع و  هک  هتبلا  دـنکیم :  ادـن  رگید  يداـنم  و  ، 
دنزوریپ شنایعیـش  ینالف و  دز :  دهاوخ  گناب  ناطیـش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیگنج ؟  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

تیاور ار  اـم  ثیداـحا  رتـشیپ  هک  ناـنآ  دوـمرف :  دسانـشیم ؟  وـگغورد  زا  ار  وگتـسار  یـسک  هچ  سپ  مـتفگ :  هـیماینب .  زا  يدرم  ینعی 
قـح و رب  دوـخ  ناـنآ  هـک  دـننادیم  و  تخانــش ،  دـنهاوخ  ار  وا  دوـب  دـهاوخ  يزیچ  نـینچ  رما  نـیا  زا  شیپ  دـنتفگیم :  دــناهدرکیم و 
 : مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  هب  تـفگ :  هـک  هدـمآ  هرارز  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و   - 13 دنیوگتـسار . 

یبئاجع نآ  اب  دنگنجیم  وا  اب  هنوگچ  هک  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  زا  متفگـش  رد  مراد و  بّجعت  دیامرف ،  حالـصا  ار  امـش  لاح  دنوادخ 
ار اـهنآ  ناطیـش  اـنامه  دوـمرف :  دوـب ؟  دـهاوخ  نامـسآ  زا  هـک  یئادـن  و  ءادـیب ،  رد  ینایفـس ] نایهاپـس   ] نـتفر ورف  لـیبق  زا  دـننیبیم  هـک 

نب ماـشه  زا   - 14 دادرـس .  ادن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  هبقع  زور  هک  نانچمه  دنک ،  ادـن  زین  وا  هکنیا  ات  دراذـگیمناو 
لّوا رد  یکی  دنـشابیم :  هحیـص  ود  اهنآ  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدمآ  تیاور  ملاس 

زا یکی  و  تسا ،  نامـسآ  زا  یکی  دوـمرف :  تسا ؟  هنوـگچ  نآ  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  يوار  مّود .  بش  رخآ  رد  رگید  هحیـص  و  بش ، 
ار نآ  دـشاب  هدینـش  دوش  عقاو  هکنآ  زا  شیپ  ار  نآ  ربـخ  سک  ره  دومرف :  دـنوشیم ؟  هداد  صیخـشت  نآ  زا  نیا  هنوـگچ  متفگ :  سیلبا ؛

شنزرس ار  ام  مدرم  متشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  هملـسم  نب  نمحرلادبع  زا  و   - 15 دسانشیم . 
اهنآ هب  یخـساپ  هچ  امـش  دومرف :  دـندرگیم ؟  هتخانـش  هنوگچ  وگغورد  زا  وـگقح  دـنوش  عـقاو  ود  نآ  هاـگره  دـنیوگیم :  دـننکیم و 

نآ هب  دوش  عقاو  رما  نیا  هکنآ  زا  شیپ  سک  ره  دـییوگب  ناـنآ  هب  دومرف :  مییوگیمن .  اـهنآ  باوج  رد  يزیچ  مدرک :  ضرع  دـیهدیم ؟ 
َعَبَُّتی ْنأ  ُّقَحأ  ِّقَحلا  یلا  يِدْهَی  ْنَمَفأ  دیامرف « :  لج  زع و  دنوادخ  درک ،  دـهاوخ  قیدـصت  ار  نآ  تفای  ققحت  هاگره  دـشاب ،  هتـشاد  نامیا 
ددرگ يوریپ  تسا  رتراوازس  تسا  رگتیاده  قح  يوس  هب  هک  یـسک  ایآ  326 ؛ )  َنوُمُکَْحت ( »  َْفیَک  ْمَُکلاَمَف  يدُْهی  ْنَأ  ّاِلا  يّدِـهَی  ْنَّمأ ال 

و  - 16 دیراد .  امش  هک  تسا  یتواضق  هنوگچ  نیا  هدش و  هچ  ار  امش  سپ  دوش ،  ییامنهار  هکنیا  رگم  تسین  بایهار  دوخ  هک  یـسک  ای 
يوس هب  ار  ناتیاهندرگ  هک  رما  نیا  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  مدینـش  تفگ :  هک  تسا  نانـس  نب  هَّللادبع  زا 
گنج هچ  يارب  سپ  تسا  رما  بحاص  ینالف  دـینک  هجوت  دـنزرب :  گناب  نامـسآ  زا  ياهدـننک  ادـن  هکنآ  اـت  دـش  دـهاوخن  دیـشکیم  نآ 

دنهاوخ لاس  کی  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  ینایفس و  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تسا  ملـسم  نب  دمحم  زا  و   - 17 دینکیم . ؟ 
ود بانج  نآ  سپ  مدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  تمدخ  رد  تفگ :  هک  هدـمآ  يدـسا  لیلخلا  نب  ردـب  زا  و   - 18 دوب . 

هدشن عقاو  هاگ  چیه  نیمز  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ندمآ  دورف  ماگنه  زا  دوب و  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  ياهناشن 
هن هَّللا ،  لوسر  نبای  تشاد :  هضرع  یـصخش  تفرگ .  دـنهاوخ  نآ  رخآ  رد  هام ،  و  ناضمر ؛ هام  همین  رد  دیـشروخ  هکنیا :  دومرف  نایب  ار 

یلو ییوگیم ،  هچ  وت  منادیم  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  تفرگ ،  دنهاوخ  همین  رد  هام ،  رخآ و  رد  دیـشروخ  هکلب 
مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  فورعم -  رعاش  تیمک  ردارب  درَو -  زا  و   - 19 دناهدماین .  دیدپ  مدآ  طوبه  ماگنه  زا  هناشن  ود  نیا 
دباییم فوسک  دیشروخ  هدنام  زور  هدزناپ  و  دریگیم ،  هام  هدنام  هام  رخآ  هب  زور  جنپ  رما  نیا  شیپاشیپ  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هک  هدمآ 
دوشیم رهاظ  ثیدـح  نیا  زا  میوگیم :  دوریم .  نوریب  نیمجنم  تسد  زا  باسح  ماگنه  نآ  رد  و  دوب ،  دـهاوخ  ناضمر  هاـم  رد  نآ  و  ، 

کلملادبع زا  و   - 20 تسین .  یفالتخا  ثیدـح  ود  نیا  نیب  سپ  یقیقح ،  هن  تسا  یفرع  رخآ  نیـشیپ  ثیدـح  رد  هام  رخآ  زا  روظنم  هک 
نم دش ،  دای  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ :  هک  هدـمآ  تیاور  نیعأ  نب 

هک تسا  یمتح  روما  زا  نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ریخ ،  دومرف :  دـشابن ؟  ینایفـس  دوش و  عقاو  رما  نیا  يدوز  هب  مراودـیما  مدرک « :  ضرع 
َُّمث یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  رفعجوبا  ترـضح  زا  تسا  نَیعأ  نب  نارمُح  زا  و   - 21 ددرگ . »  عقاو  دـیاب 
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کی تسه :  لَـجأ  ود  هتبلا  دوـمرف :  تسا .  تـبث  وا  دزن  ینّیعم  لـجأ  داد و  رارق  یلَجأ  سپ  327 ؛ )  ُهَْدنِع ( »  یمسم  ٌلَجأ  َو  ًالَجأ  یـضَق 
قلعت نآ  هب  شتّیـشم  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوـمرف :  تسیچ ؟  یمتح  تشاد :  هـضرع  نارمح  سپ  فوـقوم ،  رگید  ِلَـجأ  یمتح و  لـجأ 

ادخ هب  ریخ ،  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  دشاب .  فوقوم  هنوگ  زا  ینایفس  ِلَجأ  مراودیما  نم  تفگ :  نارمح  دشاب ،  هتفرگ 
یتسرد هب  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  ترضح  زا  راسی  نب  لیـضف  زا  و   - 22 تسا .  یمتح  هنوگ  زا  نآ  مسق 

 . دوش عقاو  دـیاب  ریزگان  هک  دـشابیم  موتحم  روما  زا  ینایفـس  هتبلا  و  موتحم ،  تسا  ییاهراک  فوقوم و  تسا  ییاهراک  روما  هلمج  زا  هک 
هام رد  زج  وا  تسین و  يریزگ  ینایفس  زا  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  غئاص  داّلخ  زا  و   - 23
دش دمآ  شیپ  نآ  هاگره  دومرف :  میشاب ؟  هنوگچ  درک  جورخ  هاگره  تشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب  يدرم  درک .  دهاوخن  جورخ  بجر 

ینایفـس دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  و   - 24 دـیروآ .  يور  ام  يوس  هب  سپ 
منوخ اراگدرورپ  دیوگیم :  ار ،  هنیدم  هن  هدید  ار  هکم  هن  هدـیتسرپن و  ار  دـنوادخ  زگره  هک  دوبک ،  مشچ  يوم و  درز  تسا  ییور  خرس 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  و   - 25 مور .  شتآ  هب  هک  دنچ  ره  مناتسیم  ار  منوخ  مور  شتآ  هب  هک  دنچ  ره  منانسیم  مدرم  زا  ار 
 : دـیوگیم وا  هب  رفن ،  کی  میلقا  ره  رد  درامگ ،  ار  یناسک  نیمز  ياهرهـش  همه  رد  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف « :  هک  تسا 
هب ینادیمن  ار  نآ  هرابرد  تواضق  یمهفیمن و  ار  نآ  هک  دـش  دراو  وت  رب  يزیچ  هاگره  سپ  تسا ،  وت  تسد  فک  رد  وت  لمعلا  روتـسد 
هک دتـسرفیم ،  هّینطنطـسق  هب  ار  یـشترا  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يامنب .  لمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  نک و  هاگن  تتـسد  فک 

يور رب  هک  دننیبیم  ار  نانآ  نایمور  هک  یماگنه  دنوریم ،  هار  بآ  يور  رب  دنـسیونیم و  يزیچ  دوخ  ياهاپ  رب  دندیـسر  جـیلخ  هب  نوچ 
رب ار  رهش  ياهب  رد  تقو  نآ  تسا ! هنوگچ  وا  دوخ  سپ  دنوریم  هار  بآ  يور  رب  هک  دنتسه  وا  باحصا  نانیا  دنیوگ :  دنوریم  هار  بآ 
هک ینایفس  شترا  و  میوگیم :   ( . 328 دننکیم ( »  تموکح  دنهاوخب  ردق  ره  نآ  رد  هدش و  رهـش  لخاد  نانآ  سپ  دـنیاشگیم ،  نانآ 

و دسریم ،  نت  رازه  دصیـس  هب  اهنآ  دادعت  هک  هدـش  دراو  لّضفم  ثیدـح  رد  درب  دـهاوخ  ورف  هنیدـم  هکم و  نیب  ءادـیب  رد  ار  نانآ  نیمز 
هب یتقو  اهنآ  هک  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  و  تسا .  هدمآ   ( 329 راونالاراحب (  ۀینامعّنلا و  راونالا  رد  هک  تسا  ینالوط  نآ  ثیدح 
نک دوبان  ار  تیعمج  نیا  ءادیب  يا  موقلا ؛ »  يدیبأ  ءادیب  ای  دنزیم « :  گناب  دیآیم و  دورف  مالسلا  هیلع  لیئربج  دنـسریم  ءادیب  نیمزرس 

هک وا -  ریغ  قودص و  خیش  و  تسا .  هدنـسب  یفاک و  رادقم  نیمه  ناگدنریگ  تربع  يارب  هک  مینکیم  هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  اجنیا  رد  . 
هدروآ تیاور  نالجع  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیـش  و  دناهدرک .  تیاور  ار  رابخا  نیا  زا  يرایـسب  زین  دنک -  ناشمتحر  يادخ 

بانج نآ  هب  سپ  میدروآ  نایم  هب  نخس  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  جورخ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  رـضحم  رد  تفگ :  هک 
دشاب ياهحفص  شرس  ریز  هک  یلاح  رد  دوشیم  رادیب  حبص  امـش  زا  کی  ره  دومرف :  مینادب ؟  ار  نآ  هک  میراد  یهار  هچ  متـشاد :  هضرع 

ياههناشن زا  نویعلا  رون  باتک  رد  اـههناشن  یـضعب  قیدـصت   ( . 330 هدش (  هتخانـش  تعاطا  ۀفوُْرعَم ؛ »  ٌۀـعاط  هدـش « :  هتـشون  نآ  رب  هک 
هک هدروآ  تیاور  زین  و  دنراذگیم .  رـس  رب  هالک  نآ  ياج  هب  دنیوگیم و  كرت  ار  همامع  نامزلارخآ  رد  مدرم  هک :  هدـمآ  تیاور  روهظ 

يدونـشخ و راـهظا  درادـن  دـنزرف  هک  یـسک  و  دـنوشیم ،  لاحـشوخ  دـالوا  نادـقف  هب  مدرم  هـک :  تـسا  نآ  روـهظ  ياـههناشن  هـلمج  زا 
نم هک  تشگ ،  رهاظ  يرجه  شـش  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  ینعی  لاس  نیا  رد  تمالع  ود  نیا  میوگیم :  دیامنیم .  يراذگرکش 

و نانآ ،  هب  ندش  کیدزن  تهج  هب  لطاب و  لها  هب  هیبش  دنداهن  رـس  رب  هالک  نآ  ياج  هب  دنتـشادرب و  رـس  زا  همامع  مدرم  زا  یعمج  مدـید 
رطاخ هب  دراد  يراذگرکش  يدونـشخ و  راهظا  درادن  رـسپ  هک  یـسک  و  دننکیم ،  یلاحـشوخ  دالوا  نتـشادن  رطاخ  هب  مدرم  هک  مدید  زاب 

ار ترـضح  نآ  جَرَف  هک  میهاوخیم  شهاگرد  زا  و  شیلو ،  تبیغ  زا  میراد  تیاکـش  یلاـعت  دـنوادخ  هاـگرد  هب  يراـبجإ ،  هفیظو  ماـظن 
 . دهد رارق  شنارای  زا  ار  ام  دیامرف و  لیجعت 

ندرکن هلجع  ندوب و  میلست   : 22
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لّوا شخب 

رد تفگ :  هک  هدروآ  ریثـک  نب  نمحرلادـبع  زا  دوـخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  مالـسلا 1 -  مهیلع  ناماما  زا  هدیـسر  تایاور  زا  یتمـسق  نایب  رد 
هک يرما  نیا  زا  ارم  هد  ربـخ  موـش  تیادـف  تشاد :  هضرع  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  مزهم  هک  مدوـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـضحم 

ناگدننک هلجع  و  دنیوگ ،  غورد  ناراذگ  تقو  مزهم  يا  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوب ؟  دهاوخ  تقو  هچ  میتسه  شرظتنم 
ماـما رـضحم  رد  تفگ « :  هک  هدـمآ  شردـپ  زا  مزهم  نب  مـیهاربا  زا  و   - 2  ( . 331 دنبای ( »  تاجن  ناگدـش  میلـست  و  دـندرگ ،  كاله 

نیا يارب  ناشندرک  هلجع  رطاخ  هب  مدرم  انامه  دومرف :  ترضح  نآ  میدروآ ،  نایم  هب  نخس  نالف  لآ  ناهاشداپ  زا  مالسلا  هیلع  هَّللادبعوبا 
دیسر دهاوخ  نآ  هب  هک  تسه  يرخآ  رمأ  نآ  يارب  هک  یتسرد  هب  دنکیمن ،  هلجع  ناگدنب  هلجع  تهج  هب  دنوادخ  دنتـشگ ،  كاله  رمأ 

ماما هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدمآ  روصنم  زا  و   - 3  ( . 332 دـنتفایم ( »  سپ  هن  شیپ و  یتعاس  هن  دندیـسر  نآ  هب  هاگره  سپ  ، 
ادج مه  زا  هکنیا  ات  دنگوس  ادـخ  هب  هن  يدـیمون ،  زا  دـعب  رگم  دیـسر  دـهاوخن  ار  امـش  رمأ  نیا  روصنم  يا  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداص 

و تسا ،  یندش  دنمتواقـش  هک  ره  دوش  دنمتواقـش  هکنیا  ات  دنگوس  ادخ  هب  هن  دیدرگ و  شیامزآ  هکنیا  ات  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  و  دـیوش ، 
نب ثراح  نم و  تفگ :  هک  هدمآ  شردپ  زا  لقیص  روصنم  نب  دمحم  زا  و   - 4  ( . 333 تسا ( »  تداعس  لها  سک  ره  ددرگ  دنمتداعس 

هچ رد  امش  دومرف « :  ام  هب  سپ  دینشیم ،  ار  نامنخس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  میدوب و  هتـسشن  نامباحـصا  زا  یعمج  هریغملا و 
 ، دیوش لابرغ  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  دیاهدرک  هریخ  نآ  يوس  هب  ار  ناتناگدید  امـش  هچنآ  دنگوس  ادـخ  هب  تاهیه  تاهیه  دـیتسه ،  يرکف 

دیـشکیم شیوـس  هب  مشچ  هچنآ  هَّللا  هن و  دـیوش ،  یـسررب  هکنیا  اـت  دیـشکیم  نآ  يوـس  هب  ار  ناتناگدـید  هچنآ  دـش  دـهاوخن  هَّللا  هن و 
هَّللا هن و  يدیمون ،  زا  سپ  رگم  دش  دهاوخن  دیـشکیم  شیوس  هب  مشچ  هچنآ  هَّللا  هن و  دوش ،  ادـج  دـب ] زا  بوخ   ] هکنیا ات  دـش  دـهاوخن 

دنمتداعـس هکنآ  دسر  تداعـس  هب  تسا و  دنمتواقـش  هکنآ  دسر  تواقـش  هب  هک  هاگنآ  ات  دیـشکیم  شیوس  هب  مشچ  هچنآ  دش  دـهاوخن 
 ) امـش ثیدح  نیا  انامه  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ماما  ترـضح  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و   - 5  ( . 334 دشابیم ( » 

شیارب رتشیب  درک  رارقا  نآ  هب  هک  ره  نیاربانب  دـمریم ،  نآ  زا  نامدرم  ياهلد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  دـیراد )  تبیغ  هب  داـقتعا  هک  ناـیعیش 
نآ رد  یمرحم  انشآ و  درف  ره  هک  دیایب  شیپ  یـشیامزآ )  ياهنتف (  هک  دیاب  انامه  دیراذگاو ،  ار  وا  دومن  راکنإ  ار  نآ  سک  ره  دییوگب و 

 ، دتفیب نآ  رد  مه   [ تسا قیقد  رایسب  دشکیم و  نوریب  تسام  زا  ار  وم   ] دزاسیم مین  ود  ار  يوم  هک  سک  نآ  هک  ییاج  ات  دیامن ،  طوقس 
رفعجوبا ترضح  زا  فهرملاوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  زا  لقن  هب  یفاو  رد  و   - 6  ( . 335 دنامن (  یقاب  یسک  نامنایعیش  ام و  زج  هکنیا  ات 
ریـضاحم دـنازیگنارب ،  ار  نآ  هک  دیـسر  دـهاوخ  یـسک  رب  بوشآ )  هنتف و  نآ (  راـبغ  دوـمرف « :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  Ș م Ř

ای ریضاحم  دیوگ :  یفاو  رد   ( . 336 ناگدننک ( » . . .  هلجع  دومرف « :  تسیچ ؟  ریضاحم  مدرگ ،  تیادف  دیـسرپ :  يوار  دندش »  كاله 
فرح ود  نیب   [ داض  ] رادهطقن فرح  اـب  اـی  و  دـشابیم ،  هنیـس  یگنت  ینعم  هب  رـصح )  باـب (  زا  ریـصاحم )  تسا = (  هطقنیب  فورح  اـب 
بسا نآ  تسا و  ریـضحم  عمج  ریـضاحم  دیوگ :  راحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  و  ندیود .  ینعم  هب  رـضح )  باب (  زا  ءار ] ءاح و   ] هطقنیب

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدروآ  فهرملاوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  رد  و   - 7 تسا .  هدنود  رایسب 
و دنتفای ،  تاجن  ناگدنرامـش  کیدزن  و  ناگدزباتـش .  دومرف « :  تسیچ ؟  ریـضاحم  مدیـسرپ  دیوگ :  دندش »  كاله  ریـضاحم  دومرف « : 
رد تفگ « :  هک  هدرک  تیاور  ریثک  نب  نمحرلادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  و   - 8  ( . 337 دـنام ( » . . .  تباث  دوخ  مکحم  ياههیاپ  يور  رب  هعلق 

ضرع سپ  تشاد ،  روضح  بانج  نآ  تمدخ  رد  زین  يدسا  مزهم  مدوب ،  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  تمدخ 
و دندیسرن ،  ناشیوزرآ  هب  نادنموزرآ  دومرف :  تشگ ؟  ینالوط  ام  رب  هک  دش  دهاوخ  عقوم  هچ  رما  نیا  دزاس  وت  يادف  ارم  دنوادخ  درک : 

رفعجوبا ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  و   - 9 تشگ . »  دیهاوخ  زاب  ام  يوس  هب  و  دنتفای ،  تاجن  ناگدشمیلست  و  دنتـشگ ،  كاله  ناگدزباتش 
رب هعلق  و  دنتفای ،  تاجن  ناگدنرامش  کیدزن  هب  و  دنتـشگ ،  كاله  ریـضاحم  نابحاص  دومرف « :  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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دوخ دنس  هب  و   - 10  ( . 338 دوب ( »  دهاوخ  يزیگناتفگش  يزوریپ  هودنا  مغ و  زا  دعب  هک  یتسرد  هب  دش ،  راوتسا  دوخ  مکحم  ياههیاپ 
نیا راظتنا  رد  نم  ردپ  مدرگ  تیادـف  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ  لیله  نب  میهاربا  زا 

قاحساوبا يا  دومرف :  یهدن ؟  عالطا  نم  هب  هراب ] نیا  رد   ] هک یلاح  رد  مریمب  ایآ  ینیبیم ،  هک  ماهدیسر  یّنِـس  هب  زین  نم  درپس ،  ناج  رما 
ینیبیم هک  ّنِس  نیا  هب  هک  یتروص  رد  مشاب  هتشادن  باتـش  ارچ  منکیم و  هلجع  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  مدرک :  ضرع  ینکیم ؟  هلجع  وت 

و دیدرگ ،  شیامزآ  و  دوش ،  ادج  دب ] ای  بوخ   ] هکنآ ات  دباییمن  ماجنا  راک  نیا  قاحـساوبا  يا  دنگوس  ادـخ  هب  انامه  دومرف :  ماهدیـسر !
نب نمحرلادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  و   - 11  ( . 339 دنادرگرب (  ار  دوخ  تسد  فک  سپـس  دنامن .  ياج  رب  امـش  زا  یکدـنا  زج  هک  اجنآ  ات 

رد دمآ  دنوادخ  رما  ُهُولِْجعَتْسَت ؛ »  اَلَف  ِهَّللا  ُْرمأ  یتأ  لج «  زع و  يادخ  هدومرف  هرابرد  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ریثک 
 : دنیامن دییأت  ار  نآ  رکشل  هس  هکنیا  ات  دوشن  هلجع  نآ  رد  هک  هدومرف  رما  لج  زع و  يادخ  تسا ،  ام  رمأ  نآ  دومرف :  دینکم .  باتـش  نآ 
 ، دوب دهاوخ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  جورخ  دننامه   [ مالسلا هیلع  مئاق  ترـضح   ] وا جورخ  و  بعُر ،  نانمؤم و  ناگتـشرف و 

هملک يالعإ  يارب  و   ] قح هب  ار  وت  دنوادخ  هک  نانچمه  ّقَحلاب ؛ »  َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَجَرْخأ  اَمَک  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  تسا  نیمه  و 
ار نیمه  لثم  دیفم  خیش  تبیغ  زا  دوخ  دنس  هب  ۀّجحملا  باتک  و   ( 341 ناهربلا (  ریسفت  رد  و   ( . 340 تخاس (  نوریب  تاهناخ  زا  دیحوت ]

دوخ دنس  هب  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  خیش  فیلأت  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنسم  زا  زین  باتک  ود  نآ  رد  و   - 12 تسا .  هدروآ  تیاور 
لکش هب  ار  لیئربج  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  دنوادخ  هاگره  دومرف « :  هک  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  نابأ  زا 

 : » دنزیم گناب  دنلب  يادص  اب  سپس  دراذگیم  سدقملا  تیب  رب  رگید  ياپ  هبعک و  هناخ  رب  ياپ  کی  وا  سپ  دتسرفیم ،  يدیفـس  هدنرپ 
مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  هاگنآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دینکم .  باتـش  نآ  رد  دمآ  دنوادخ  رما  ُهُولِْجعَتْـسَت ؛ »  الَف  ِهَّللا  ُرمَأ  یتَأ 

شنوماریپ دنتسه  رفن  هدزیس  دصیس و  هک  شباحـصا  هک  یلاح  رد  سپـس  دراذگیم ،  زامن  تعکر  ود  میهاربا  ماقم  رد  دوشیم و  رـضاح 
جورخ سپ  دننکیم ،  ترجه  دوخ  باوختخر  زا  هنابـش  هک  دنتـسه  یناسک  وا  باحـصا  نایم  رد  هک  یتسرد  هب  دنکیم ،  تکرح  دنـشاب 
قودص خیش  نیثّدحملا  سیئر  و   - 13 دیوریم . »  هایگ  نیمز  زا  دنکفا ،  ار  نآ  نوچ  هک  تسه  یـصوصخم ]  ] گنـس وا  اب  و  دیامنیم ، 

هیلع مئاق  ترـضح  اب  هک  یـسک  نیلّوا  دومرف « :  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یحیحـص  دنـس  هب  نیدـلا ،  لاـمک  باـتک  رد 
سپـس دیامنیم ،  تعیب  ترـضح  نآ  اب  دوشیم و  لزان  يدیفـس  هدنرپ  تروص  هب  هک  تسا ،  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دنکیم  تعیب  مالـسلا 
گناب دنونـشیم  ار  نآ  نایناهج  همه  هک  یئاسر  يادـص  اب  دراذـگیم و  سدـقملا  تیب  رب  ار  رگید  ياـپ  مارحلا و  هَّللا  تیب  رب  ياـپ  کـی 

روهظ هیآ  نیا  رد  هَّللارمأ  زا  روظنم  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  ثیدـح  ود  نیا  میوگیم :   ( . 342 ُهُولِْجعَتْـسَت ( »  الَف  ِهَّللا  ُرمَأ  یتَأ  دنزیم « : 
نیمه رب  ندومن  تلالد  تهج  هب  دـناوخیم  ار  هیآ  نیا  ماگنه  نآ  رد  لـیئربج  هکنیا  و  دـشابیم ،  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  مئاـق  ترـضح 

یضعب زا  ملاس  نب  ماشه  زا  یشاّیع  زا  لقن  هب  ناهربلا  ریسفت  رد  و   - 14 ملاعلا .  هَّللا  تسا و  ناگدننک  باتش  نارکنم و  شهوکن  بلطم و 
يادخ هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دـیوگ :  يوار  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  نامباحـصا 
ینّیعم تقو  رد  ار  يزیچ  عوقو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هاگره  دومرف :  مدرک ،  لاؤس  ُهُولِْجعَتْـسَت . »  ـالَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  یلاـعت « : 

هیلع قداـص  ترـضح  دـسر .  ارف  تقو  نآ  اـت  دـینکم )  باتـش  نآ  رد  سپ  دـمآ  یهلا  رما  هک ( :  تسا  دـنوادخ  هدومرف  ار  نآ  داد ،  ربخ 
باـتک رد  و   - 15  ( . 343 تسا (  هدـش  عقاو  نآ  هک  ییوگ  تسا  یندـش  عقاو  هک  دـهد  ربخ  ار  يزیچ  دـنوادخ  رگا  دـندومرف :  مالـسلا 

قـسعمح هروس  رد  یلاعت  يادـخ  هدومرف  هرابرد  هدروآ ،  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّـضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  نادـمح  نب  نیـسح 
َّنإ َالَأ  ُّقَحلا  اهَّنأ  َنوُمَْلعَی  اَْهنِم و  َنوُقِفْـشُم  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  اَِهب  َنُونمؤی  َنیذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتـسَی  ٌبیِرَق  َۀَـعاَّسلا  َّلََعل  َکیرْدـُی  اَـم  َو  يروش « : ] ]

دنرادـن نامیا  نآ  هب  هک  نانآ  دـشاب ،  کـیدزن  تعاـس  نآ  هک  دـیاش  یناد  هچ  و  344 ؛ )  ٍدیَعب ( »  ٍلاَلَـض  یَِفل  ِۀَـعاَّسلا  ِیف  َنوُراَُمی  َنیذَّلا 
دینک هجوت  تسا ،  قح  رب  نآ  هک  دننادیم  دنکانمیب و  نآ  زا  دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  یلو  دننکیم ،  هلجع  رخـسمت  يور  زا   ] نآ هرابرد 
روهظ ماگنه  تعاس  زا  روظنم  هک :  دـندومرف ]  . ] دنتـسه يرود  یهارمگ  رد  انامه ،  دـننکیم  لادـج  تعاس  هراـبرد  هک  ناـنآ  یتسرد  هب 
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 : دنیوگیم دومرف « :  تسیچ ؟  دننکیم »  لادج  ینعم «  نم  يالوم  يا  متشاد :  هضرع  دیوگ : ] لضفم   ، ] تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 
هب نانخـس  نیا  مامت  دـنکیم ؟  روهظ  تقو  هچ  و  دوب ؟  دـهاوخ  اجک  رد  و  تساـجک ؟  وا  و  دـید ؟  ار  وا  یـسک  هچ  و  دـش ؟  دـلوتم  یک 

يارب هتبلا  دـناهدرب و  نایز  ترخآ  ایند و  رد  هک  دنتـسه  نانآ  وا ،  تردـق  اـضق و  رد  دـیدرت  و  تسا ،  دـنوادخ  رما  رد  یگدزباتـش  تهج 
زا يارب  ندرک  شالت  دومرف « :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هئاـمعبرا  ثیدـح  رد  و   - 16 دوب . »  دهاوخ  يدـب  تبقاع  نارفاک 

دینک ربص  دـیهاوخب و  يرای  دـنوادخ  زا  دراد ،  ینّیعم  تقو  هک  یتموکح  نتخادـنارب  يارب  شالت  زا  تسا  رتناسآ  اههوک  ندـنکرب  ياج 
يارب ییاـهن ] يزوریپ  بوـخ و   ] تبقاـع دراپـسیم و  ثرا  هب  ار  نآ  دـهاوخب  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب  تـسا  دـنوادخ  نآ  زا  نـیمز  هـک 

ناتیاهلد هک  دیرامشم  ینالوط  ار  تّدم  دش و  دیهاوخ  نامیشپ  هک  دینکم  باتش  شتقو  ندیسر  زا  شیپ  يرمأ  هرابرد  تسا .  ناگشیپاوقت 
 : تفگ هک  هدروآ  فلدیبا  نب  رقـص  زا  دوخ  دنـس  هب  هیوباب  نبا  همعنلا  ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  باـتک  رد  و   - 17 دریگیم . »  تواـسق  ار 

و نم ؛ رمأ  وا  رمأ  تسا ،  یلع  مرـسپ  نم  زا  دـعب  ماما  انامه  دومرفیم « :  مالـسلا  امهیلع  اـضرلا  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  مدـینش 
و ردـپ ،  هتفگ  شاهتفگ  شردـپ و  رمأ  وا  رمأ  تسا  نسح  شرـسپ  وا  زا  دـعب  ماما  و  تسا ،  نم  زا  تعاطا  شتعاـطا  و  نم ؛ هتفگ  شاهتفگ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دش .  تکاس  سپـس  دشابیم »  شردپ  زا  تعاطا  شتعاطا 
شرـسپ نسح  زا  دعب  ماما  هک  یتسرد  هب  دومرف « :  هاگنآ  درک  هیرگ  تدش  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسیک ؟  نسح  زا  دعب  ماما  سپ 

؟  هدش هدیمان  مئاق  ارچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متشاد :  هضرع  تسا »  رَظتنم )  هدش (  هدیشک  راظتنا  قح ،  هب  مئاق 
 ) رَظتنم وا  ارچ  مدرک :  ضرع  شتماما . »  هب  نادقتعم  رتشیب  ندش  دترم  شدای و  ندش  شوماخ  زا  سپ  دنکیم  مایق  وا  هک  نوچ  دومرف « : 

سپ دوب ،  دهاوخ  ینالوط  شتدم  رایـسب و  شیاهزور  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  هک  نوچ  دومرف « :  تسا ؟  هدش  هدیمان  هدش )  هدیـشک  راظتنا 
 ، دنریگیم هرخـسم  هب  ار  وا  دای  ناگدننک  یفن  و  دنیامن ،  راکنا  ار  وا  ناگدننک  دیدرت  دنـشاب و  شجورخ  رظتنم  ناصلخم  تبیغ ] نآ  رد  ]
 « دنباییم تاجن  نآ  دروم  رد  ناگدش  میلست  و  دندرگیم ،  كاله  نآ  هرابرد  ناگدزباتش  و  دنوشیم ،  وگغورد  نآ  رد  ناراذگ  تقو  و 

ِماحْرألا اولوأ  َو  دش « :  لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  نیدباعلادیـس  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  و   - 18  ( . 345 ) 
زین  ] هیآ نیا  و  دنتـسه .  یلوا  رگیدـکی  هب  تبـسن  ادـخ  باتک  رد  یبسن  نادـنواشیوخ  و  346 ؛ )  هَّللا ( »  ِباَـتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلوأ  ْمُهُـضَْعب 

نیـسح هیّرُذ  رد  ار  تماما  و  داد .  رارق  وا  لسن  رد  یقاـب  هملک  ار  نآ  و  347 ؛ )  ِِهبِقَع ( »  یف  ًۀیقاب  ًۀَِـملَک  اهَلَعَج  َو  دـش « :  لزان  ام  هرابرد  [
تبیغ تسا ،  يرگید  زا  رتینـالوط  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسه  تبیغ  ود  ار  اـم  مئاـق  هک  یتسرد  هب  و  تماـیق ،  زور  اـت  داد  رارق  مالـسلا  هیلع 

نآ زا  رما  نیا  هب  نادـقتعم  رتشیب  هکنآ  ات  دـش  دـهاوخ  ینالوط  ردـقنآ  يرگید :  اّما  و  تسا ،  لاس  شـش  ای  هام  شـش  ای  زور  شـش  یلّوا 
هنوگ چیه  لد  رد  مینک  مکح  ام  هچنآ  زا  و  دشاب ،  حیحص  شتفرعم  يوق و  شنیقی  هک  یسک  رگم  دنامیمن  تباث  نآ  رب  سپ  دندرگزاب ، 
نید اـنامه  دومرف « :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  و   - 19  ( . 348 دـشاب ( »  میلـست  تیبلا  لها  هب  و  دـنکن ،  ساسحا  یتحاران 

هب سک  ره  سپ  دیآیمن ،  تسد  هب  میلـست  اب  زج  و  دوشیمن ،  كرد  دساف  ياهرایعم  لطاب و  ءارآ  صقان و  ياهلقع  اب  لج  زع و  يادـخ 
دنک لمع  دوخ  يأر  سایق و  هب  سک  ره  و  دـبای ،  تیادـه  دـیامن  ادـتقا  ام  هب  هکنآ  ره  و  دـنام ،  ملاس  نید ] تکاله  زا   ] ددرگ میلـست  ام 

یناثم عبس  هک  ییادخ ]  ] نآ هب  دنک ،  ساسحا  یگنت  دوخ  هنیـس  رد  مینکیم  مکح  ای  مییوگیم  ام  هچنآ  زا  سک  ره  و  ددرگیم ،  كاله 
یلع مدقا  خیش  رثألا  ۀیافک  باتک  رد  و   - 20  ( . 349 تسین ( »  هجوتم  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  رفاک  هدومرف  لزان  ار  میظع  نآرق  و 

هک هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  نامیالوم  زا  دوخ  دنـس  هب  یمق -  یلوق  هب  و  يزار -  زاَّزَخ  یلع  نب  دـمحم  نب 
نینچ دروآ  ياـج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  هکنآ  زا  سپ  هک  دـناوخ ،  ياهبطخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دومرف « : 
امـش نایم  رد  نم  انامه  و  منکیم ،  تباجا  ار ] قح  توعد   ] موشیم و توعد  ترخآ ] ناـهج  هب   ] نم اـیوگ  مدرم  ياـههورگ  يا  دومرف : 

دیهاوخن هارمگ  هاگ  چیه  دـینزب  گنچ  ود  نیا  هب  هک  نامز  ره  ات  ار ،  منادـناخ  مترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگیم :  ياج  رب  اهبنارگ  زیچ  ود 
نآ رد  دنامب  یلاخ  رگا  و  دـنامیمن ،  یلاخ  نانآ  زا  نیمز  دنیامـش ،  زا  رتاناد  اهنآ  هک  دـیهدن  دای  نانآ  هب  دـیزومایب و  نانآ  زا  سپ  دـش ، 
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هدیرب دباییمن و  نایاپ  ملِع  هک  منادیم  نم  ایادخ  راب  تفگ :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپـس  دربیم .  ورف  ار  دوخ  لها  تروص 
یفخم دشاب و  ناسرت  ای  دوشن ،  تعاطا  دـشاب و  راکـشآ  هک  يراذـگیمن  یلاخ  تقلخ  رب  دوخ  تّجح  زا  ار  تنیمز  وت  هتبلا  و  دوشیمن ، 

دزن ناشردق  رتمک و  همه  زا  نانآ  هرامش  دنوشن ،  هارمگ  ياهدومرف  ناشتیاده  هکنآ  زا  سپ  وت  ناتسود  و  ددرگن ،  لطاب  وت  تّجح  ات  دنام 
نـسح يا  دومرف :  یتسین ؟  قلخ  مامت  رب  تّجح  وت  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  دمآ  نییاپ  ربنم  زا  یتقو  تسا .  رتشیب  همه  زا  دـنوادخ 

نم سپ  تسه .  ییامنهار  یموق  ره  يارب  ياهدـنناسرت و  وت  اـنامه  و  350 ؛ )  ٍداَه ( »  ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َتنأ  اَمَّنإ  دـیامرفیم « :  دـنوادخ 
دومرف دنامیمن ؟ »  یلاخ  تّجح  زا  نیمز  يدومرف « :  هَّللا  لوسر  ای  متفگ :  تسا .  هدننک  تیاده  یلع  متسه و   [ یهلا باذع  زا   ] هدنناسرت
يادخ هک  قیقحت  هب  و  وت ،  زا  دعب  تّجح  ماما و  نیسح  یتسه و  وا  زا  دعب  ماما  تّجح و  وت  و  تسا ،  نم  زا  دعب  تّجح  ماما و  وا  يرآ ،  : 
هاگره سپ  یلع ،  شّدَـج  مانمه  دـنیوگ ،  یلع  ار  وا  هک  دـش  دـهاوخ  دـلوتم  يرـسپ  نیـسح  بلُـص  زا  هک  هدومرف  هاـگآ  ارم  ریبخ  فیطل 
يرـسپ یلع ،  تشپ  زا  دـنوادخ  و  ماـما ،  دـنوادخ و  تّجح  تسا  وا  و  دریگیم ،  تسد  هب  ار  رمأ  ماـمز  یلع  شرـسپ  تشذـگرد  نیـسح 

دعب تّجح  ماما و  تسا  وا  و  نم ،  نامرف  وا  نامرف  تسا و  نم  ملع  وا  ملع  تسا ،  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  نم و  مانمه  درک  دـهاوخ  دـلوتم 
زا دـعب  تّجح  ماـما و  تسا  وا  و  تسا ،  مدرم  نایوگتـسار  دـنیوگ ،  رفعج  ار  وا  هک  تـشگ  دـهاوخ  دـلوتم  يدـنزرف  وا  زا  و  شردـپ ،  زا 
وا سپ  تدابع ،  رد  مدرم  نیرتشوکتخـس  نارمع  نب  یـسوم  مانمه  تخاس  دهاوخ  دلوتم  يدنزرف  رفعج  بلُـص  زا  دنوادخ  و  شردپ ، 

دنوادخ و ملع  نوناک  دنیوگ ،  یلع  ار  وا  هک  دروآ  دهاوخ  نوریب  يرـسپ  یـسوم  ِبلُـص  زا  دنوادخ  شردپ و  زا  دـعب  تّجح  ماما و  تسا 
وا هک  دنمان ،  دمحم  ار  وا  هک  درک  دهاوخ  دلوتم  يرسپ  وا  زا  دنوادخ  و  شردپ ،  زا  دعب  تّجح  ماما و  تسا  يو  هک  وا ،  تمکح  هاگیاج 

تجح ماما و  تسا  وا  هک  دنیوگ ،  یلع  ار  وا  هک  تخاس  دهاوخ  دلوتم  يرسپ  دمحم  بلُص  دنوادخ  شردپ و  زا  دعب  تجح  ماما و  تسا 
 ، شردپ زا  دعب  تّجح  ماما و  تسا  وا  هک  دنیوگ ،  نسح  ار  وا  هک  دروآرب  دهاوخ  يرـسپ  یلع  ِبلُـص  زا  یلاعت  يادخ  و  شردپ ،  زا  دعب 
ات ددرگیم  بیاغ  دشابیم ،  شناتسود  شخبتاجن  مدرم و  رب  دوخ  نامز  ماما  مئاق ،  تّجح  دروآ  دهاوخرب  يدنزرف  نسح  زا  دنوادخ  و 

هدعو نیا  دنیوگیم :  ناگدننک ] دیدرت   ] و دننامیم ،  تباث  يرگید  هدع  دندرگیمرب و  وا  هب  داقتعا  زا  ياهّدـع  و  دوشیمن ،  هدـید  هکنیا 
ینالوط ردـقنآ  ار  زور  نآ  لج  زع و  دـنوادخ  دـنامن ،  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  هچنانچ  دـیتسه ؟  وگتـسار  رگا  دـش  دـهاوخ  ماجنا  یک 

زا نیمز  سپ  دشاب ،  هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچمه  دیامن  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  ملاع  دـنک و  جورخ  ام  مئاق  هکنیا  ات  تخاس  دـهاوخ 
رارق ماهّیرذ  نم و  هّیرذ  رد  ار  هقف  ملع و  دنوادخ  هک  مدرک  اعد  نم  و  هداد ،  امش  هب  ارم  مهف  ملع و  دنوادخ  دنامیمن  یلاخ  امـش  زا  یکی 

 ( . 351 دهد ( 

مّود شخب 

هلجع یهاگ  لّوا :  هنوگ  تسا  داـحلا  رفک و  ببـس  هکنیا  و  دوشیم ،  بترتم  نآ  رب  دـسافم  زا  هچنآ  مومذـم و  هلجع  ياـههنوگ  ناـیب  رد 
ياعدا هک  دنک ،  يوریپ  يدـحلم  هدـننک و  هارمگ  دارفا  زا  صخـش  هک  دوشیم  ببـس  لّمحت  ربص و  نداد  تسد  زا  و  رما ،  نیا  رد  ندرک 

ياـهلایخ نداد  هولج  اـب  هک  دـنزاسیم ،  هارمگ  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  زا  هدیـسر  راـبخا  زا  لـفاغ  نـالهاج  دـنیامنیم و  روهظ 
ار وا  رما  نیا  رد  ندرک  هلجع  هک  دنناوخیم ،  ارف  دوخ  تافارحنا  تافارخ و  هب  ار  نانآ  و  دـنیامنیم ،  هبتـشم  ماوع  رب  ار  بلطم  ناشدـساف 

بحاص ترـضح  ياهتمالع  ام  يارب  مالـسلا  مهیلع  ام  ناماما  هکنیا  اب  دـنک ،  يوریپ  ناهرب  لیلد و  نودـب  يدارفا  نینچ  زا  اـت  دزیگنایمرب 
هجو نیرتنشور  هب  دوشیم ،  رهاظ  عقاو و  بانج  نآ  روهظ  ماگنه  هک  یمتح  مئالع  زین  و  دناهدومرف ،  نایب  رکذ و  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا 

راکـشآ زا  شیپ  ای  ددرگ  تباین  یعّدـم  هک  یـسک  هب  و  مینامب ،  تباث  تماما  هب  داقتعا  رب  هک  دـناهدرک  رما  ام  هب  و  دـناهدیدرگ ،  روآداـی 
دوخ هانپ  رد  ناطیـش  ياهیرگهولج  ِبیرف  زا  ار  ام  هک  میناهاوخ  دـنوادخ  زا  میهدـن ،  تبثم  خـساپ  دـنک  روهظ  ياعدا  اـهتمالع  نآ  ندـش 
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ياهلجع نینچ  هجیتن  هک  ددرگیم ،  نآ  عوقو  زا  ندـش  سویأم  ببـس  رمأ  نیا  رد  ندرک  باتـش  هک  دوشیم  اسب  مّود :  هنوگ  درادـهاگن . 
یهلا تموکح  نآ  هکنیا  رب  ینبم  هدیسر  نانآ  زا  يرایسب  تایاور  رتاوتم و  رابخا  رد  دوب ،  دهاوخ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  بیذکت 

یگدزباتـش ًانایحا  موس :  هنوگ  تشذگ .  رتشیپ  تایاور  نیا  زا  یتمـسق  هک  میـشکب ،  ار  نآ  راظتنا  هک  دناهدومرف  رمأ  و  دش ،  دهاوخ  عقاو 
نکمم نوچ  تسا ،  رتدیدش  لاجعتسا  نیشیپ  هنوگ  زا  نیا  و  دوشیم ،  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  ندرک  راکنإ  هیام  رما  نیا  رد 

دشاب دیماان  سویأم و  شروهظ  زا  لاح  نیع  رد  و  دراد ،  رواب  ار  ترضح  نآ  ياقب  دشاب و  دقتعم  مهدزاود  ماما  تماما  هب  یـصخش  تسا 
ياهلجع ماسقا  زا  مود  مسق  نیا  و  تشگ ،  دهاوخ  ناگدـش  كاله  زا  هک  نآ ،  هب  تبـسن  ندرک  هلجع  و  تبیغ ،  ندـش  ینالوط  ببـس  هب 

 ، دـنک راکنا  ًالـصا  ار  ترـضح  هک  ییاجنآ  هب  ار  وا  ندرک ،  هلجع  هک  تسا  نیا  موس  مسق  و  تسا ،  تراـسخ  تکـاله و  هیاـم  هک  تسا 
کش و رد  ار  یمدآ  هک  یندرک  هلجع  مراهچ :  هنوگ  دـشیم .  رهاـظ  تشاد  دوجو  رگا  دـیوگب :  دوخ  دـساف  ناـمگ  اـب  هک  دـناشکیم ، 

مهیلع ام  ناماما  و  تسا ،  ناطیش  نارای  رامش  رد  ندش  لخاد  نامیا و  زا  نتفر  نوریب  هیام  نیـشیپ  هنوگ  دننام  زین  نیا  و  دزادنایم ،  دیدرت 
مهرب مشچ  کی  ار  دوخ  تّجح  دنتفایم  دیدرت  هب  شناتـسود  هک  تسنادیم  یلاعت  يادخ  رگا  هک « :  دناهدومرف  تیاور  دـنچ  رد  مالـسلا 

هنوگ  ( . 352 تسا (  هدـمآ  رگید  ياهباتک  ینامعن و  تبیغ  نیدـلا و  لامک  باتک  رد  تاـیاور  نیا  تشادیمن . »  هدیـشوپ  ناـنآ  زا  ندز 
نتخادنا ریخأت  رد  ماما  رب  ندرک  ضارتعا  هیام  و  دوشیم ،  شردـق  اضق و  هب  تبـسن  یلاعت  يادـخ  رب  ندرک  ضارتعا  ببـس  هچنآ  مجنپ : 

هدننک هلجع  هک  دیامن ،  يراج  نابز  رب  ار  نانخس  نیا  دننام  و  دوشیمن ؟  راکشآ  ارچ  دیوگب :  صخش  هک  تسا  نآ  ددرگیم ،  شروهظ 
دنک هدجـس  مدآ  رب  هک  دوـمرف  رما  ار  وا  دـنوادخ  یتـقو  هک  تسا ،  ناطیـش  وریپ  دـنوادخ  رب  لاکـشا  ضارتـعا و  رطاـخ  هب  دروـم  نیا  رد 

هک یتروص  رد  يدیرفآ ؟  لِگ  زا  ار  وا  هک  یسک  يارب  منک  هدجـس  ایآ  353 ؛ )  ًانیِط ( »  َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْـسأَء  تفگ « :  و  درک ،  ضارتعا 
درم چیه  و  354 ؛ )  ْمِهِْرمأ ( »  ْنِم  ُةَرَیِخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَا  ًارمأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَضَق  اذإ  ٍۀَنِمُْوم  َال  َو  نِمْؤُِمل  َناک  اَم  َو  تسا « :  هدومرف  دنوادخ 
خیـش و  دـیامن . ] راتفر  نآ  فالخ  رب  و   ] دـنیزگرب ار  نآ  ریغ  دـننک  مکح  يدروم  رد  وا  لوسر  ادـخ و  هاـگره  هک  دـیاشن  ار  نمؤم  نز  و 
دننک تدابع  ار  دنوادخ  یموق  رگا  دومرف « :  هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  ینیلک 

 ، دنریگب هزور  ار  ناضمر  هام  و  دنروآ ،  ياج  هب  ار  هَّللا  تیب  جح  دنزادرپب و  ار  تاکز  دنراد و  ياپ  رب  ار  زامن  دـنزروب و  كرـش  هکنآیب 
دادیم ماجنا  ار  نیا  فالخ  دوبن ] رتهب   ] ایآ دنیوگب :  هداد  ماجنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ای  هدرک  دنوادخ  هک  يزیچ  هب  سپـس  و 

 : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هاگنآ  دوب .  دنهاوخ  كرشم  ببـس  نیمه  هب  دنـشاب ،  هتـشاد  لد  رد  يزیچ  نینچ  ای   ؟
هب زگره  355 ؛ )  ًامِیلْسَت ( »  اوُمِّلَُسی  َتیَضَق َو  اّمم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنأ  یف  اوُدِجی  َُّمث ال  ْمُهَنیب  َرَجش  اَمیف  َكوُمِّکَُحی  ِیّتَح  َنونمُؤی  َال  َکِّبَر  َو  الَف 

دنیامن مکاح  دهدیم  يور  ناشنایم  رد  اهتموصخ  اهعازن و  زا  هچنآ  دروم  رد  ار  وت  هکنیا  ات  تشاد  دـنهاوخن  نامیا  دـنگوس  تراگدرورپ 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  سپـس  دـندرگ .  وت  نامرف  میلـست  ًالماک  دنـشاب و  هتـشادن  یـضارتعا  چـیه  لد  رد  ياهدرک  مکح  هچنآ  زا  سپس 

و دیامن ،  راکنا  ار  تبیغ  تمکح  صخش  هک  دوشیم  ببس  ندرک  هلجع  یهاگ  مشش :  هنوگ   ( . 356 ندش ( »  میلست  داب  امش  رب  دومرف : 
زا یخرب  و  تسا -  نآ  زا  رترب  رایـسب  دـنوادخ  هک  تسا -  وا  هـب  تسیاـشان  نداد  تبـسن  یلاـعت و  يادـخ  لدـع  راـکنا  تـقیقح  رد  نـیا 
 - ترـضح نآ  روهظ  زا  دـعب  نآ  رارـسا  زا  یـضعب  و  تشذـگ ،  نیع  فرح  رد  مراهچ  شخب  رد  نآ  ندـش  ینـالوط  تبیغ و  ياـهتمکح 

همئا ثیداـحا  ندرمـش  کبـس  ببـس  ندوـبن  میلـست  ندرک و  هلجع  یهاـگ  هکنیا  متفه :  هنوـگ  دـش .  دـهاوخ  رهاـظ  هیلع -  هَّللا  تاوـلص 
شندرک هلجع  تهج  زا  هدزباتش  صخـش  سپ  دناهدومرف ،  رمأ  هجرف  هَّللا  لجع  بیاغ  ماما  راظتنا  هب  هک  دوشیم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

رد مالـسلا  مهیلع  ناماما  نانخـس  ندرمـش  کبـس  نوچ  دریگیم ،  رارق  راـفک  رامـش  رد  راـک  نیا  اـب  و  درامـشیم ،  کبـس  ار  راـبخا  نآ 
لج زع و  يادخ  ندرمش  کبس  و  تسا ،  لج  زع و  يادخ  هب  ییانتعایب  نانآ  ندرمش  کبس  و  تسا ،  نانآ  دوخ  ندرمش  کبس  تقیقح 
هیلع قداص  ماما  زا  لوقعلا  فحت  باـتک  رد  میربیم .  هاـنپ  تیادـه  زا  سپ  یهارمگ  زا  یلاـعت  يادـخ  هب  دـشابیم ،  وا  هب  ندـیزرو  رفک 

مه هب  همه  هک  ییاـهراک  زا  تهج  جـنپ  هب  دوریم  نوریب  ناـمیا  زا  یهاـگ  و  دوـمرف « :  هک  هدـمآ  تـیاور  ناـمیا  رفک و  ناـیب  رد  مالـسلا 
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تـسا یتیـصعم  ره  رفک  ینعم  سپ  هریبک ،  ناهانگ  ندش  بکترم  و  قسف ،  یهارمگ ،  كرـش ،  رفک ،  دنتـسه :  فورعم  دنراد و  تهابش 
رفاک نآ  لعاف  و  گرزب ،  ای  دـشاب  کچوک  هک  يراک  ره  رد  ددرگ ،  ماجنا  يراگنا  لهـس  ندرمـش و  کبـس  راکنإ و  یفن و  يور  زا  هک 

جَرَف و دروم  رد  هک  يراـبخا  ّدَر  هیاـم  ندرک  هلجع  هک  دوشیم  اـسب  متـشه :  هنوگ   ( . 357 تـسا ( » . . .  رفک  ینعم  نآ  ینعم  و  تــسا ، 
یتدـم یتقو  شربص  یمک  هنیـس و  یگنت  رطاخ  هب  هدزباتـش  لوجع و  صخـش  نوچ  دـش ،  دـهاوخ  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  ناـمیالوم  روهظ 

دیاش و  هدشن ،  رداص  راهطا  همئا  زا  رابخا  نیا  دیاش  هک :  دنکیم  هسوسو  وا  هب  و  ددرگیم ،  ّطلـسم  وا  رب  ناطیـش  درذگیم  وا  رب  ینالوط 
هدیـسریم نانآ  هب  راک  زا  هک  عفانم  حلاصم و  تهج  هب  دنـشاب ،  هتخاس  ار  اهنآ  رابخا  نیا  نایوار  زا  یـضعب  ای  بهذم  نیا  هب  ناگدـیورگ 

یهتنم راـبخا  نیا  نتفریذـپن  ندرک و  در  هب  شراـک  تبقاـع  هک  ییاـج  اـت  دریگیم  تّوـق  هتـسویپ  شنهذ  رد  رادـنپ  لاـیخ و  نیا  و  تـسا !
زا مالـسلا  مهیلع  ناماما  نادمتعم  هچنآ  ندرک  در  هک  اریز  تسا ،  یهاگیاج  دـب  هک  دـنکیم  طوقـس  منهج  تکاله  هّرد  هب  و  ددرگیم ، 

لئاسو و باتک  رد  دیزی  نب  رمع  تیاور  رد  هکنانچ  تسا ،  ناشیا  قح  هب  ندیزرو  رفک  ناماما و  دوخ  ّدَر  تقیقح  رد  دننکیم  لقن  ناشیا 
هب دنکن  رارقا  هک  یـسک  هرابرد  دیراد  رظن  هچ  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدـمآ  نآ  ریغ 
هب تبسن  هک  یسک  زا  رگا  هتبلا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنکن ؟  مه  در  ار  نآ  دیدومرف و  دای  هک  دینانچ  ردق  بش  رد  امـش  هکنیا 

یگدزباتـش ًانایحا  مهن :  هنوگ  تسا .  رفاک  دـنکن  نانیمطا  نآ  هب  لاح  نیع  رد  و  دوش ،  مامت  وا  رب  تّجح  ام  ملع  هب  عجار  دراد  نانیمطا  وا 
 ، دیامن هیجوت  لیوأت و  دوخ  ياهسوه  اههتساوخ و  هب  ار  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدیسر  رابخأ  هک  دوشیم  ببـس  صاخـشأ  زا  یـضعب  رد 
وا راک  نیا  نوچ  دنکیم ،  طوقس  یهارمگ  تلالض و  هّرد  رد  بیترت  نیدب  سپ  دشابیم ،  رابخا  رهاظ  ای  حیرص  فالخ  رب  هک  يروط  هب 

هارمگ ناهارمگ  زا  يرایـسب  هک  دینیبیمن  دهد ،  تبـسن  لاعتم  يادخ  ياهتّجح  هب  ار  ندرک  هارمگ  هَّللاب -  ذایعلا  هک -  دربیم  ییاج  هب  ار 
مهیلع وا  قح  رب  يافلخ  ادخ و  لوسر  ياههتفگ  دنوادخ و  نانخـس  رد  هیجوت  لیوأت و  برد  ندوشگ  ببـس  هب  نیرخآ  نیلوا و  زا  هدـننک 
ندرک روظنم  دنراد و  يرهاظ  هک  یتالمج  هب  نتفگ  نخـس  هک  دنتـسنادن  و  دـنتخادنا ،  یهارمگ  هب  ار  نارگید  دـندش و  هارمگ  مالـسلا ، 

القع دزن  رد  تسا و  مدرم  نتخاس  هارمگ  دوش ،  هداد  رارق  نآ  رب  یحـضاو  هنیرق  نشور و  تلالد  هکنیا  نودـب  رهاظ  زا  ریغ  يرگید  ینعم 
َءاَِغتبا ُْهنِم  ََهباَشَت  اَم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبوُلق  یف  َنیذَّلا  اَّمأـف  هدومرف « :  نآرق  هباـشتم  تاـیآ  دروم  رد  یلاـعت  يادـخ  و  دـشابیم ! تشز  حـیبق و 

یپ رد  تـسه  یفارحنا  ناـشیاهلد  رد  هـک  ناـنآ  سپ  358 ( ؛ )  ِْملِعلا ( »  یف  َنوُخـسارلا  َو  ُهَّللا  اَّلإ  ُهَلیوأت  ُمَْلعَی  اَـم  َو  ِِهلیوأـت  َءاَـغتبا  ِۀَـنتفلا و 
رد نوخسار  دنوادخ و  زج  یـسک  ار  نآ  لیوأت  هکنآ  لاح  و  نآ ،  لیوأت  روظنم  هب  هنتف و  بلط  هب  دنوریم  نآرق )  نآ (  هباشتم  زا  يوریپ 

و تسه ،  نآ  رد  اهنآ  یناـسفن  ياـهاوه  هچنآ  هب  دـننکیم  لـیوأت  ار  اـهنآ  صوصن  راـبخا و  رهاوظ  اـهقمحا  نیا  و  دـنادیمن . . . .  شناد 
 ، دهد ناشن  ار  نآ  يدهاش  ای  دشاب  نآ  یـضتقم  یلیلد  هکنآیب  دنیامنیم ،  لامعإ  اهنآ  رد  ار  دوخ  قنوریب  ياهرادنپ  دساف و  ياههقیلس 

هانپ تیاده  زا  سپ  یهارمگ  زا  وت  هب  ایادـخ  راب  تسا .  نآ  دـیدش  تنحم  تبیغ و  لوط  رد  ناشربص  یمک  هنیـس و  یگنت  رطاخ  هب  نیا  و 
هلجع یهاگ  مهد :  هنوگ  نیملاعلا .  بر  نیمآ  رادب .  ظوفحم  نتفر  ههاریب  زا  ار  ام  دـنگوس ،  تبّرقم  يایلوا  قح  هب  اراگدرورپ  میربیم ، 

نآ هب  دیامن و  راکنا  ار  نآ  دیدرگن  عقاو  تقو  نالف  ات  رگا  هکنیا  دریگب  میمصت  لد  رد  هک  دوشیم  ببس  رمأ  نیا  رد  يربص  مک  ندرک و 
همـشچرس تهج  ود  زا  یکی  زا  تلاـح  نیا  هک  اریز  دـهدیم ،  رارق  هدـنوش  كـاله  ناکاّکـش  رامـش  رد  ار  وا  تلاـح  نیا  و  دزرو ،  رفک 

نایوار ییوگتـسار  رد  کش  ای  و  یلاعت - . -  هَّللاب  ذایعلا  دراد -  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ياـههتفگ  ندوب  تسار  رد  کـش  اـی  دریگیم - : 
رد و  مییامن ،  قیدصت  دننکیم  تیاور  ناشیا  زا  هچنآ  رد  ار  نانآ  هک  دناهدومرف  رمأ  ام  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  نانیمطا  قوثو و  دروم 

يارب يرذع  چیه  تسا « :  هدمآ  نینچ  هدیدرگ  تیاور  لئاسو  لیبق  زا  ربتعم  باتک  دنچ  رد  هدیسر و  ءالعلا  نب  مساق  هب  هک  یفیرش  عیقوت 
رد نانآ  اب  ار  نامدوخ  ّرِـس  ام  هک  دناهتـسناد  دننکیم ،  تیاور  ام  زا  ام  نادمتعم  هچنآ  رد  دنک  دیدرت  هکنیا  رد  تسین  ام  ناوریپ  زا  یـسک 
 : مهدزای هنوگ  دراد .  تلـالد  ینعم  نیمه  رب  زین  يرایـسب  تاـیاور  و   ( . 359 مییوگیم ( » . . .  ناشیا  هب  ار  نامزار  میراذـگیم و  ناـیم 

نوچ دـیامنیم ،  در  ار  اهنآ  ای  دـنکیم  کـش  زین  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  زا  هک  يراـبخا  ریاـس  رد  یگدزباتـش  رثا  رب  یهاـگ 
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هدعو دروم  رد  هک  يرابخا  هک  درادنپیم  نینچ  هدومنن  راوتسا  یتباث  هیاپ  مکحم و  يانبم  رب  ار  شداقتعا  هک  ياهدزباتـش  لوجع و  صخش 
تاولص ناماما  ای  ربمغیپ  ینعی  هدش (  تیاور  وا  زا  هک  یسک  ای  رابخا  نآ  يوار  رد  کش  تهج  هب  تسین ،  تسار  هدیسر  روهظ  جَرَف و  هب 

اهدیعو و هدعو و  باقع و  باوث و  زا  رگید  روما  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  يرابخا  ریاس  هب  تبـسن  ار  رادنپ  نیا  و  نیعمجا )  مهیلع  هَّللا 
اـسب مهدزاود :  هنوگ  ادـخ .  هب  هانپ  دریگیم ،  رارق  رافک  ناهارمگ و  رامـش  رد  بیترت  نیدـب  و  دـنکیم ،  سایق  زین  هدـیدرگ  رداـص  . . . 

هک نیقی  لها  نینمؤم  تسا ،  وا  هنیـس  یگنت  يربص و  مک  رثا  رب  هک  کش ،  ای  داقتعا  مدـع  ببـس  هب  هدزباتـش  لوجع  صخـش  هک  دوشیم 
مهیلع وا  يایلوا  لج و  زع و  يادخ  راک  نیا  اب  و  دریگیم ،  ازهتسا  هرخـسم و  داب  هب  ار  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  نامیالوم  جَرَف  روهظ و  رظتنم 

ْمِِهب ُئِزهَتْسَی  ُهَّللا  تسا « ،  هدیزرو  دانع  هنأش -  لج  دنوادخ -  اب  هدش و  رفاک  یصخش  نینچ  دیدرت  نودب  و  دیامنیم .  ازهتـسا  ار  مالـسلا 
نینچ و  دزاسیم .  اهر  نادرگرـس  ناشنایغط  رد  ار  نانآ  دـنکیم و  ازهتـسإ  اهنآ  هب  دـنوادخ  360 ؛ )  َنوُهَمْعَی ( »  ْمِِهناَـیْغُط  یف  ْمُهُّدُـمَی  َو 
ِهِموَق ْنِم  ٌألَم  ِهیلع  َّرَم  اَمَّلُک  َو  َْکلُفلا  ُعَنْـصَی  َو  هدومرف « :  اـهنآ  هراـبرد  یلاـعت  يادـخ  هک  ینارفاـک  نآ  دنـشاب ،  حون  موق  ناـس  هب  یناـسک 

361 ٌمیقُم ( »  ٌباَذَع  ِهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُخی  ٌباَذَع  ِهیتأَی  ْنم  َنومَْلعَت  َفوَسَف  َنوُرَخْسَت *  اَمَک  ْمُکنم  ُرَخْسَن  اَّنإَف  اّنِم  اوُرَخسَت  ْنإ  َلاَق  ُْهنِم  اوُرِخَس 
رگا تفگیم  حون )  دـندرکیم (  هرخـسم  ار  وا  دنتـشذگیم  وا  رب  شموق  دارفا  زا  یعمج  هاـگره  و  تخاـسیم ،  حون )  ار (  یتشک  و   ؛ )

باذع ار  امـش  ام و  زا  کیمادک  دینادب  نیا  زا  دعب  هک  میریگ  رخـسمت  هب  ار  امـش  يرگید )  زور  مه (  ام  دـینک  هرخـسم  ار  ام  امـش  زورما 
ندادن اضر  لاعتم و  قلاخ  رب  مشخ  بجوم  یگدزباتش  یهاگ  مهدزیـس :  هنوگ  دیـسر .  دهاوخ  مئاد  باذع  تفرگ و  دهاوخ  هدننک  راوخ 

هنع هللا  یـضر  يرْمَع  زا  هدـش  تیاور  ياعد  رد  يور  نیمه  زا  و  تسا .  یتخب  هریت  تکاله و  هیام  تفـص  نیا  دوشیم و  یهلإ  ياضق  هب 
هک یتقو  نآ  هب  میلعت  نودب  ياناد  نآ  ییوت  ایادخ و  راب  هدمآ « :  نینچ  هدـش  هتفرگ  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رمألا  بحاص  ترـضح  زا  هک 
رما  ] نآ رب  ارم  سپ  دـنکفارب ،  يور  زا  تبیغ  هدرپ  دزاـس و  راکـشآ  ار  دوـخ  هک  یهد  نذإ  ار  ّتیلو   [ تموـکح  ] روـهظ رمأ  تسا  حـالص 

شریخأت هب  نم  یهاوخب  لیجعت  وت  ار  هچنآ  و  دتفیب ،  ولج  ياهتخادنا  ریخأت  هب  هچنآ  مشاب  هتـشادن  تسود  هک  هد  ییابیکـش  ربص و  تبیغ ]
اب ناهج  روما  ریبدـت  رد  و  میامنن ،  شواک  ياهتخاس  ناهن  هچنآ  رد  و  مبلطن ،  ار  شیاشفا  ياهداد  رارق  هدرپ  رد  وت  هچ  ره  و  مشاـبن .  لـیام 
زا یضعب  رد  يربصیب  یگدزباتـش و  هک  دوشیم  اسب  مهدراهچ :  هنوگ   ( . 362 مزادرپن ( » . . .  عازن  هب  ینادیم ] ار  حـلاصم  همه  هک   ] وت

يارب اعد  رد  هک  يدیاوف  جیاتن و  زا  نآ  رثا  رب  و  ددرگیم ،  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  جَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  كرت  هیام  صاخـشا 
اعد و لها  و  هدـیدرگ ،  لوغـشم  رما  نیا  يارب  ندرک  اـعد  هب  دـیدم  یتّدـم  صخـش  هکنیا  ببـس  هب  دوشیم ،  مورحم  تسه  جَرَف  لـیجعت 
یلاحـشوخ و هب  داتفا و  ریخأت  هب  روهظ  جَرَف و  هک  دنکیم  هدهاشم  سپـس  دنلوغـشم ،  اعد  نیا  هب  هک  دـنیبیم  زین  ار  ترـضح  نآ  یتسود 
 ، درادن يریثأت  وا  بلطم  ندش  لصاح  رد  اهاعد  نآ  هک  درادنپیم  نینچ  رمأ  نیا  رد  یگدزباتش  يربص و  مک  ببس  هب  اذل  دیسرن ،  رورس 

یگتسب یتافص  طورـش و  هب  اهاعد  ریاس  دننام  زین  اعد  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  دیوگ ،  كرت  ار  جَرَف  لیجعت  يارب  اعد  هک  دوشیم  ثعاب  نیا  و 
و هدش ،  اعد  هب  رمأ  هکنآ  اب  درادن  تافانم  نیا  هتبلا  نآ .  رد  اهیگژیو  طورش و  نآ  شیادیپ  زا  دعب  رگم  ددرگیمن  راکشآ  شرثا  هک  دراد 

یـسک هاگره  یلو  تسه ،  نآ  رب  يرایـسب  ياهباوث  هدـنزرا و  راـثآ  زاـمن و  هب  هدـش  رمأ  هک  روطناـمه  ددرگیم ،  بترتم  نآ  رب  يدـیاوف 
هب تسا  دنموزرآ  زامن  راثآ  زا  هچنآ  و  هدرکن ،  لاثتما  ار  شیالوم  رمأ  دشاب ،  عمج  نآ  رد  طیارـش  هکنیا  نودب  داد  ماجنا  ار  زامن  تروص 

وزرآ هب  ات  دیامن  تیّدج  اعد  طورش  لیـصحت  رد  هک  تسا  مزال  هدننک  اعد  رب  سپ  دوب ،  دهاوخ  زین  باقع  دروم  هکلب  دروآیمن ،  تسد 
هیلع رمألا  بحاص  ترضح  روهظ  لیجعت  يارب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  هک  هدمآ  تایاور  رد  دییوگب :  رگا  دیآ .  لیان  شدوصقم  و 
هیلع ترـضح  نآ  روهظ  لاح  نیا  اب  دـشابیم ،  لامک  تحـص و  طیارـش  مامت  عماج  نانآ  ياـعد  دـیدرتیب  و  دـناهدرکیم ،  اـعد  مالـسلا 
نیا باوج  مییوگ :  تسین ؟  کش  دروم  نامیا  لها  دزن  ناشیا  ياعد  ندوب  باجتسم  هک  یتروص  رد  تسا ،  هتفاین  ماجنا  نونک  ات  مالـسلا 

تسا هّیئادب  روما  زا  مالسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  روهظ  هک  تسا  نآ  يایوگ  رابخا  هکنیا  یکی :  ددرگیم :  نایب  هجو  ود  هب  بلطم 
روط هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یمتح  روما  ار  نآ  نتفای  ققحت  ندش و  عقاو  لصا  هک  دنچ  ره  دراد ،  نداتفا  سپ  شیپ و  ناکما  هک 
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تقو نآ  و  ددرگ ،  عقاو  رتدوز  مالسلا  مهیلع  نانآ  ياعد  ببس  هب  هک  تسا  نکمم  سپ  دنکیمن ،  هدعو  فلخ  وا  و  هدومرف ،  هدعو  عطق 
كرت زج  هب  هک -  تسا  نآ  يایوگ  رابخا  نینچمه  هکنیا  مود :  داتفایم .  ریخأـت  زین  تقو  نآ  زا  دوبن  ناـشیا  ياـعد  رگا  هک  هدـماین  زونه 

سپ تسا ،  عناوم  زا  یکی  زین  اـعد  ندرک  كرت  و  دراد ،  دوجو  باـنج  نآ  روـهظ  لـیجعت  يارب  زین  يرگید  ددـعتم  عـناوم  اـعد -  ندرک 
دیاب زین  و  دتفایم ،  شیپ  جَرَف  تقو  ندرک  اعد  ببس  هب  و  دوشیم ،  هتشادرب  عنام  نیا  دنزروب  مامتها  ندرک  اعد  هب  تبـسن  نینمؤم  هاگره 

هعجارم اجنآ  هب  دـیدرگ ،  نایب  باتک  مراـهچ  شخب  زا  نیغ  فرح  رد  عناوم  نآ  هک  دـننک ،  شـالت  مه  رگید  عناوم  ندـش  هتـشادرب  يارب 
لیجعت يارب  اعد  هب  ندرک  رمأ  نیب  هک  دـش  مولعم  میدـش  روآدای  هچنآ  زا  و  دوب .  دـهاوخ  رتشیب  مه  ریخأت  ددرگ  كرت  اعد  رگا  و  دوش ، 

ماسقا زا  هک  تسا  نآ  هدیدرگ  تمذم  هک  ياهلجع  و  تسین ،  یتافانم  دننکیم  یهن  یگدزباتش  لاجعتـسا و  زا  هک  يرابخا  اب  روهظ  جَرَف و 
لج زع و  يادخ  ریدـقت  اضق و  هب  اضر  میلـست و  لها  زا  هدـننک  اعد  هک  لاح  نیع  رد  جَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  اّما  و  دـشاب .  هدـش  دای 

یکین ود  نیا  زا  یکی  هب  هدننک  اعد  نیاربانب  دناهدرک ،  دـیکأت  نآ  رب  دـناهدومرف و  رمأ  نآ  هب  وا  يایلوا  دـنوادخ و  هک  تسا  يزیچ  دـشاب 
زا نامز  نآ  زا  نداتفا  ریخأت  رگا  اعد ،  رگید  راثآ  دـیاوف و  هب  ندیـسر  اب  دـنکیم ،  روهظ  شنامز  رد  شیالوم  اـی   - 1 دوشیم :  راگتسر 

هدمآ مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دیس  ترـضح  زا  اعد  رد  هکنانچ  دنرادن ،  يریثأت  هنوگ  چیه  اهنآ  نداد  رییغت  رد  لیاسو  هک  دشابن  یمتح  روما 
دشابیم رمع  لوط  ریظن  نیا  و   ( . 363 دنهدیمن ( »  رییغت  ار  شتمکح  لیاسو ؛ هک  ییادخ ]  ] ياو لئاسولا ؛ »  ُهَتَمکح  ُلّدَُبت  َال  ْنَم  اَی  َو  : » 

رد نتفرگ  رارق  و  اعد ،  دیاوف  ریاس  هب  ندش  راگتـسر  ای  و   - 2 دشابن .  یمتح  نآ  ریغ  هکنآ  طرـش  هب  تسا  فقوتم  محر  هلـص  رب  ًالثم  هک 
نیب نآ و  نیب  یتافانم  و  تسا ،  هدیدنـسپ  رمأ و  دروم  لاح  ره  رد  جَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  نیاربانب  نارظتنم .  ناگدـننک و  اعد  رامش 

رد میدروآدای  هک  ییاههنوگ  مامت  و  تسا ،  میلست  ربص و  ّدض  هدش  تمذم  نآ  زا  هک  ياهلجع  هکنیا :  لصاح  تسین .  یگدزباتش  زا  یهن 
زا مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ترـضح  جَرَف  لـیجعت  ندومن  تساوخرد  ندرک و  اـعد  دـیدرت  نودـب  و  دـنریگیم ،  رارق  ناونع  نیا  ریز 

ندومن مهارف  ترـضح و  نآ  روهظ  هک  تسا  نآ  هب  نامیا  نیقی و  راهظا  اعد  نیا  هکلب  تسا ،  نوریب  ناونع  نیا  زا  ناـّنم  دـنوادخ  هاـگرد 
يادخ زا  ار  نیا  ناگدنب  اذل  دشابیم ،  ندرک  اعد  هب  وا  رمأ  نداد  ماجنا  و  تسا ،  جراخ  یلاعت  دنوادخ  زج  همه  تردق  زا  شجرف  لیاسو 
يزیچ نتـساوخ  دوز  میلـست و  ندرک  اهر  و  باختنا ،  راهظا  هدنب  زا  یگدزباتـش  مییوگیم :  رگید  ترابع  هب  و  دنیامنیم .  تلئـسم  یلاعت 

یلو تشذـگ ،  رتـشیپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راـتفگ  رد  هکناـنچ  دوـشیم ،  ینامیـشپ  هیاـم  نیا  و  دـشابیم ،  شتقو  ندیـسر  زا  شیپ 
زجع هب  رواب  و  یهلا ،  هّوق  لوح و  هدارا و  تردق و  هب  فارتعا  یگدنب و  هب  رارقإ  هنأش -  یلاعت  لیلج -  يادـخ  زا  جَرَف  لیجعت  تساوخرد 

دیامن هجوت  یلاعت  يادخ  هب  دوجو  مامت  اب  هدنب  هک  تسا  نآ  اعد  تقیقح  سپ  تسا .  هراچ  ورین و  توق و  چیه  نتشادن  دوخ و  یناوتان  و 
 ، دیامن فارتعا  رارقإ و  ار  نتشادن  رایتخا  یگراچیب و  یناوتان و  یگتـسکش و  زجع و  شدوخ  هب  تبـسن  و  دنک ،  تباجا  ار  وا  نامرف  و  ، 

ندرک اعد  هب  میلـست ،  اضر و  نیع  رد  هک  دهد  قیفوت  ار  نینمؤم  ریاس  ام و  یلاعت  يادـخ  تسا .  تدابع  زغم  اعد  هک :  هدـمآ  ربخ  رد  اذـل 
 . تسا میرک  هدننک  تباجا  وا  هک  میزرو  مامتها  جَرَف  يارب 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدص   : 23

نداد و هقدـص  حدـم  رد  هچنآ  دراد  تلالد  نآ  ناحجُر  یبوخ و  رب  و  تسا ،  وا  تیالو  بانج و  نآ  یتسود  تّدوم و  ياههناشن  زا  نیا  و 
نداد هقدص  و  تسا ،  نانآ  دارفا  لضفا  نینمؤم  يالوم  هک  اریز  تشذگ -  هکنانچ  هدیدرگ -  دراو  نینمؤم  ریاس  زا  تباین  هب  ندناوخ  زامن 

مالـسلا هیلع  ماما  زا  ندرک  تباین  دروم  رد  هک  یلیلد  ياوحف  رب  هفاضا  دشابیم ،  رترب  رتهب و  نانآ  زا  تباین  هب  نداد  هقدـص  زا  وا  يوس  زا 
هنوگره ماجنا  نتـشاد  ناحجر  دیامن  وجتـسج  ار  اهنآ  دننام  تایاور و  نآ  یـسک  رگا  هک  هدـش ،  دراو  ترایز و . . .  فاوط و  جـح و  رد 

رد هنع  هللا  یـضر  سوواط  نب  یلع  لجا  دیـس  و  تسناد .  دـهاوخ  ار  هیلع -  همالـس  هَّللا و  تاولـص  بانج -  نآ  زا  تباین  هب  حـلاص  لمع 
بحاص نامیالوم  هب  تبـسن  وا  فیاظو  بادآ و  هب  طوبرم  هک  يروما  ماجنا  هب  هدرک  رمأ  شرافـس و  ار  شدـنزرف  ۀـجحملا  فشک  باتک 
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هیلع ترـضح  نآ  هب  تبـسن  یگتـسبلد  رطاخ و  قلعت  يراداـفو و  يوریپ و  رد  سپ  هتفگ . . . « :  هک  اـجنآ  اـت  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا 
جئاوح و  دنهاوخیم ،  وت  زا  وا  دوخ  ترضح و  نآ  ناردپ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  وا  لوسر  دنوادخ و  هک  شاب  ياهنوگ  هب  مالـسلا 

ار بانج  نآ  يوس  زا  نداد  هقدص  و  يروآیم ،  ياج  هب  ار  تجاح  ياهزامن  هک  یماگنه  رادب  مدقم  دوخ  ياههتساوخرب  ار  راوگرزب  نآ 
رد زین  و  تدوخ ،  يارب  ندرک  اعد  رب  رادب  مدقم  ار  ترـضح  نآ  يارب  اعد  و  هد ،  رارق  تنازیزع  تدوخ و  يوس  زا  نداد  هقدـص  زا  شیپ 
وت هب  دیامرف و  هجوت  وت  يوس  هب  دوشیم  ببـس  هک  رادب ،  مدـقم  ار  راوگرزب  نآ  تسا  ترـضح  نآ  قح  هب  يافو  هیام  هک  يریخ  راک  ره 
هَّللا ءاش  نا  مالسلا  هیلع  ماما  هلص  تلیضف  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  ماما  هلـص  ماسقا  زا  راک  نیا  هکنیا  رب  هفاضا   ( . 364 دیامن ( » . . .  ناسحا 

لئاسو رد  هک  هزمحیبأ  نب  یلع  ربخ  دنکیم  تلالد  تسا  ِهلِص  نآ  دننام  نداد و  هقدص  هکنیا  رب  دوصقم و  نیا  رب  و  دمآ .  دهاوخ  یلاعت 
ناگدـنز و يوس  زا  متـشاد :  هضرع  مالـسلا ] هیلع  رفعج  نب  یـسوم   ] میهارباوبا ترـضح  هب  تفگ « :  هک  هدـمآ  تیاور  نآ  ریغ  راحب و  و 

زامن هدـب و  هقدـص  وا  يوس  زا  يرآ ،  دومرف :  مهدـب ؟  هقدـص  مرازگب و  زامن  مروآ و  ياجب  جـح  مناتـسود  نادـنواشیوخ و  زا  ناـگدرم 
زا لاؤـس  رد  هـک  دـنچ  ره  میوـگیم :   ( . 365 دوـب ( »  دـهاوخ  تیارب  يرگید  شاداـپ  وا  هب  تبـسن  تدـنویپ  هلـص و  ببـس  هـب  رازگب و 

جـح و تاقوا  بلاـغ  رد  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تهج  زا  دروم  ود  نیا  ندرک  رکذ  دـیدرت  نودـب  یلو  دومن ،  داـی  ناتـسود  نادـنواشیوخ و 
اراکـشآ ار  نیا  و  دشاب ،  هتـشاد  یتیـصوصخ  هطبار و  يو  اب  هک  دهدیم  ماجنا  یـسک  يوس  زا  ار  رگید  کین  ياهراک  ترایز و  هقدص و 

داـی هنومن  يارب  ار  دروم  ود  نیا  هک  دـش  مولعم  سپ  درک ،  داـی  ار  ود  نیا  لاؤس  رد  اذـل  دراد ،  دوجو  یتلاـح  نینچ  مدرم  رد  هک  مینیبیم 
 ، دـشابیم تانمؤم  نینمؤم و  ناـگدرم  ناگدـنز و  فرط  زا  تاریخ  اـهتدابع و  رد  تباـین  ندوب  زیاـج  زا  لاؤس  شروظنم  و  تسا ،  هدومن 

سپـس دومرف ،  ناـیب  يرآ »  هملک « :  اـب  ار  نآ  ندوب  زیاـج  هک  داد  خـساپ  يرتماـمت  رتغیلب و  روـط  هب  ار  وا  لاؤـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپ 
زاـمن هدـب و  هقدـص  وا  يوس  زا  هکنیا « :  هب  دومرف  رمأ  نآ  ندوب  زیاـج  رکذـت  زا  سپ  هک  دـنک ،  ناـیب  ار  نآ  بابحتـسا  یبوخ و  تساوخ 

شاداـپ و  دومرف « :  دـش و  روآداـی  ار  نآ  باوـث  تلیـضف و  هک  دـیامن ،  بیغرت  قـیوشت و  راـک  نیا  رب  ار  وا  هک  تساوـخ  هاـگنآ  رازگب » 
هلـص و ببـس  هب  دومرف « :  داد و  هجوت  نآ  هب  دزاس  نایب  ار  باوث  رجا و  قاقحتـسا  تهج  تساوخ  نوچ  و  دوب ، »  دـهاوخ  تیارب  يرگید 
و نآ ،  بابحتـسا  و  بحتـسم ، )  حابم و  زا  معا (  ینعم  هب  ار  لمع  نیا  ندوب  زیاج  هب  مکح  نخـس  نیا  رد  سپ  وا . »  هب  تبـسن  تدـنویپ 

عمج دوخ  شیامرف  رد  ار  تسا ،  ناتـسود  ناشیوخ و  اب  دـنویپ  رطاخ  هب  شاداپ  نآ  هکنیا  و  شباوث ،  رجأ و  ناـیب  اـب  نآ  هب  ندرک  بیغرت 
وا يوس  زا  نداد  هقدص  دوخ و  نمؤم  ناردارب  زا  یکی  هلص  ببـس  هب  یـصخش  رگا  هک  نک  تقد  دنمـشوه  ياناد  هدنناوخ  يا  سپ  درک . 

يرتگرزب شاداپ  باوث و  قحتـسم  دهدب  هقدص  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  يوس  زا  هک  یـسک  ارچ  سپ  دبای ،  باوث  قاقحتـسإ 
دارفا نیرتهب  زا  تباین  هب  ار  تدابع  نیا  نوچ  دوشیم ،  لیان  ناگدنهد  هقدص  باوث  نیرترب  هب  و  دراد ،  ار  نآ  قاقحتـسا  يرآ ،  دـشابن ؟ 

 ، دشاب رتمامت  رتلماک و  هیلع -  هَّللا  مالس  شماما -  نیب  وا و  نیب  ّتیـصوصخ  طابترا و  هک  ردق  ره  دیدرت  نودب  و  تسا .  هداد  ماجنا  ملاع 
ریاس رب  اـم و  رب  هک  میناـهاوخ  یلاـعت  يادـخ  هاـگرد  زا  دوب ،  دـهاوخ  رتماـمت  رتنوزف و  زین  ترـضح  نآ  يوس  زا  نداد  هقدـص  رد  شباوث 

 - میدش روآدای  هچنآ  رب  دهاش  و  تسا .  اهاعد  هدننک  تباجا  دنوادخ  هک  دراذـگ  ّتنم  ترـضح  نآ  تمدـخ  تّدوم و  لامک  هب  نینمؤم 
زا هکنیا  و  بلطم ،  نیا  هب  لقع  مکح  رب  هفاـضا  تسا -  وا  ریغ  فرط  زا  نداد  هقدـص  زا  رترب  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس  زا  نداد  هقدـص  هک 

 . دش دهاوخ  نایب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  هلص  ماسقا 

ییامنهار هجوت و 

يوس زا  اهنیا  ریغ  تاقدـص و  اهزامن و  زا  کین  ياهراک  رد  تباین  ندوب  زیاج  داـتفا -  روکذـم  هک  هزمحیبأ -  نب  یلع  ربخ  زا  هک  نادـب 
هک تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  باوج  يوار و  لاؤس  رهاـظ  هک :  تسا  نیا  تلـالد  تهج  دوشیم ،  هدافتـسا  تاـنمؤم  نینمؤم و  ناگدـنز 
زا هک  تسا  نآ  شروظنم  هدـننک  لاؤس  و  تسین ،  اهنآ  رکذ  رد  یتّیـصوصخ  و  دـناهدش ،  دای  لاثم  هنومن و  باب  زا  هقدـص  زاـمن و  جـح و 
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وا باوج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  یکی :  تسا .  هجو  ود  رب  تلالد  نایب  و  دیامن ،  شسرپ  بحتـسم  ياهراک  همه  رد  تباین  ندوب  زیاج 
فورعم و راثآ ؛ تایاور و  ساسا  رب  جح  رد  ندرک  تباین  هکنیا  اب  دـنتفگن ،  ینخـس  جـح  زا  دـندرک و  افتکا  زامن  هقدـص و  ندرک  دای  هب 

زین مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  هدـشن ،  لقن  یلاکـشا  هراب  نیا  رد  نامراوگرزب  ياـملع  زا  کـی  چـیه  زا  و  تسا ،  تباـث 
دوب هدیـسرپ  لئاس  ار  هچنآ  ماـمت  هک  دوبن  يزاـین  اذـل  و  تسا ،  لاـثم  هنومن و  تهج  زا  لاؤس  رد  جـح  زاـمن و  هقدـص و  هک  تسا  هتـسناد 

شاداـپ وت  يارب  و  دـندومرف « :  هکنیا  رد  نآ ،  ندوب  بحتـسم  هکلب  زیاـج  يارب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ندروآ  ّتلع  مود :  دروآداـی . 
تادابع تاعاط و  رد  تانمؤم  نینمؤم و  يوس  زا  ندرک  تباین  هکنیا  رب  دراد  تلالد  وا »  هب  تبـسن  تاهلـص  رطاخ  هب  دوب  دـهاوخ  يرگید 

لـصا رب  شاداپ  هفاضا  هب  يرگید  شاداپ  هک  دباییم  قاقحتـسا  هدننک  تباین  اذـل  تسا ،  ناشیا  هب  ناسحإ  نانآ و  هب  تبـسن  ياهلـص  دوخ 
تباث لیلد  اب  بجاو :  ياهتدابع  رد  اّما  و  نانآ .  قح  رد  شندومن  ناسحا  ناـشیا و  هب  تبـسن  شاهلـص  ببـس  هب  دوش ،  هداد  وا  هب  تداـبع 

مه نآ   ، ] جح رد  رگم  تسین  زیاج  بجاو  ياهتدابع  رد  ناگدنز  زا  ندرک  تباین  دهد و  ماجنا  ار  اهنآ  تسیابیم  صخـش  دوخ  هک  هدـش 
هزمحیبأ نب  یلع  رطاخ  هب  هک  دـنچ  ره  هدـش  دای  ربخ  و  ددرگیم .  لوکوم  شدوخ  ياج  هب  بلطم  نیا  نایب  و  ّصاخ ] تروص  کـی  رد 

و دومن .  افتکا  ناوتیم  مه  فیعض  ربخ  هب  تاّبحتـسم  رد  هک  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  یلو  دشابیم ،  فیعـض   ( 366 تسا (  یفقاو  هک 
ینبم هدـیدرگ ،  دای  لوصا  هقف و  رابخا و  ياهباتک  رگید  یفاو و  و   ( 367 یفاک (  رد  هک  تسا  ضیفتـسم  تیاور  دنچ  بلطم  نیا  رب  لیلد 

ره دوشیم ،  هداد  وا  هب  باوث  نامه  دروآ  ياج  هب  باوث  نآ  دـیما  هب  ار  نآ  سپ  دونـشب  ار  یباوث  يریخ  راک  رب  یـسک  هاـگره  هکنیا :  رب 
هکنیا مود :  تسا .  ریخ  راک  اهتدابع  قلطم  هکنیا :  یکی  تسا :  تباث  رما  ود  اجنیا  رد  دشاب .  هتشادن  تقباطم  عقاو  اب  ثیدح  نآ  هک  دنچ 

رد یعنام  چیه  و  تسا ،  دنـسپ  دروم  هدش  دای  ربخ  ياضتقم  هب  ناگدرم  ناگدنز و  زا  هدـش -  جراخ  لیلد  هب  هچنآ  زج  اهنآ -  رد  تباین  : 
اب دهدیم ،  ماجنا  باوث  دیما  هب  ار  لمع  هک  ارچ  تسا  دودرم  رادنپ  نیا  یلو  تسا ،  تعدـب  عیرـشت و  رما  نیا  هکنیا  نامگ  زج  تسین  نآ 

هنوگ هب  دوصقم  نیا  يارب  و  دونشب . . . .  یلمع  دروم  رد  ار  یباوث  سک  ره  ٍلَمَع ؛ »  یلَع  ٌباَوث  ُهَغََلب  ْنَم  رابخأ « :  روکذم و  ربخ  هب  هجوت 
یّبحتـسم ياهزامن  رد  ناگدنز  زا  تباین  ندوب  بحتـسم  هکلب  زیاج  هدش  دای  ربخ  رد  دوش :  هتفگ  هک  دومن  لالدتـسا  ناوتیم  مه  يرگید 

ود زا  ریغ  يرگید  رظن  لصف (  هب  لوق  هک  اریز  تسا ،  يراج  زین  هدیدنـسپ  ِتاداـبع  تاـعاط و  ریاـس  رد  روبزم  مکح  سپ  تشگ ،  تباـث 
 ، دنادیم زیاج  زین  رگید  تادابع  رد  ار  نآ  هتسناد  زیاج  زامن  رد  ار  تباین  سک  ره  نوچ  درادن ،  دوجو  تسه )  هلئـسم  نیا  رد  هک  يرظن 

زیاج زامن  رد  طقف  ار  نآ  یـسک  رگا  سپ  دریذـپیمن ،  ار  ندرک  تباین  مه  اهتدابع  ریاس  رد  درامـشیمن  زیاج  زاـمن  رد  ار  نآ  سک  ره  و 
يراصنا ققحم  خیش  ار  هجو  نیا  و  تسا .  هدز  مه  رب  ار  بّکرم  عامجإ  هک  هدروآ  دیدپ  یموس  لوق  دیامن  یفن  اهتدابع  رگید  زا  درامش و 

رد هکنانچ  دشابیم ،  لمأت  دروم  هدش  لقن  عامجا  ّتیجح  نوچ  تسا  رظن  لحم  هجو  نیا  یلو  هدروآ ،  دوخ  راثآ  زا  یکی  رد  هرـس  سدق 
ءارقتـسإ هب  ناوـتیم  بلطم  نیا  رب  لالدتـسا  يارب  زین  و  تسا .  بساـنم  ثحب  دروـم  بلطم  دـییأت  يارب  هتبلا  هدـیدرگ .  ناـیب  دوـخ  ياـج 

ندوب بحتـسم  هکلب  زیاج  و  دشابیم ،  ینابرق  ترایز و  طابر و  فاوط و  هزور و  زامن و  بحتـسم  ياهتدابع  هدـمع  نوچ  درک ،  کسمت 
تـسا نکمم  زین  لالدتـسا  نیا  رد  ددرگیم .  قبطنم  زین  رگید  ياهتدابع  رب  مکح  نیا  سپ  تسا ،  تباث  تایاور  قیرط  زا  اهنیا  رد  تباـین 
تباین تایاور  رد  هک  یتالیلعت  زا  ناوتیم  یلو  تسین .  تّجح  ام  دزن  ءارقتسإ  هنوگ  نیا  تسا و  یّنَظ  ءارقتسإ  نیا  هک  اریز  دوش ،  لاکـشا 

اذل و  دریگیم ،  ماجنا  وا  زا  تباین  هب  اهراک  نیا  هک  یـسک  هب  تبـسن  تسا  يدنویپ  هلـص و  نیا  هک  هدـمآ -  اهنیا  ریغ  فاوط و  جـح و  زا 
هلـص و قلطم  روط  هب  نینمؤم  زا  تباین  هب  بحتـسم  ياهتدابع  ندروآ  ياـج  هب  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  دـشابیم -  ربارب  ود  بیاـن  شاداـپ 

نینچمه تسین .  هدیشوپ  تسا  ملاس  ناشرکف  هک  یناسک  رب  نینمؤم  هب  ناسحا  هلص و  یگدنزرا  یبوخ و  و  تسا ،  اهنآ  هب  تبـسن  ناسحا 
هک تسا  هدمآ  تیاور  یفاک  لوصا  رد  هک  ناورم  نب  دمحم  ربخ  هب  هدـش  لالدتـسا  هدـنز  صخـش  فرط  زا  زامن  رد  تباین  تحـص  يارب 

ندوب و هدنز  لاح  رد  دوخ  نیدلاو  هب  تبسن  هک  ار  امش  زا  یسک  درادیم  زاب  زیچ  هچ  دومرف « :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دیوگ : 
هچنآ سپ  دریگب ،  هزور  دروآ و  ياج  هب  جح  دهدب ،  هقدص  ناشیا  فرط  زا  درازگب ،  زامن  نانآ  يوس  زا  دـیامن ،  یکین  ناشگرم  زا  سپ 
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وا يارب  يرایـسب  ریخ  شاهلـص  یکین و  رطاخ  هب  لج  زع و  دنوادخ  و  تسا ،  وا  يارب  باوث  نآ  لثم  و  دوب ،  دهاوخ  نانآ  يارب  هداد  ماجنا 
یگنوگچ نایب  رد  رهاظ  هب  درازگب » . . .  زامن  نانآ  يوس  زا  مالـسلا « :  هیلع  ماـما  هدومرف  هکنیا  لالدتـسا  هجو   ( . 368 دوزفا ( »  دهاوخ 
دناهدیمهف داب -  نانآ  رب  ادـخ  تمحر  هک  ام -  ياهقف  زا  یعمج  ار  نیا  و  تسا ،  ناشیا  گرم  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  نیدـلاو  هب  یکین 

نآ  ( 369 لوقعلا (  ةآرم  باتک  رد  مود  یـسلجم  هماّلع  یلو  دراد ،  روهظ  ثحب  دروم  بلطم  رد  شیامرف  نیا  هک  دناهدرک  اعدا  نینچ  و  ، 
بلطم يارب  تسا  نکمم  و  دـینک . )  ّتقد  تسا (  هدروآ  رامـش  هب  ناـنآ  توف  زا  سپ  نیدـلاو  هب  تبـسن  یکین  یگنوـگچ  يارب  ناـیب  ار 

 . دینک يرای  ار  رگیدکی  يوقت  یکین و  رب  370 ؛ )  َيوقَّتلا ( »  َو  ِِّربلا  یَلَع  اُونَواَعَت  لج «  زع و  يادخ  هدومرف  هب  درک  لالدتـسا  ثحب  دروم 
رد یهاگ  و  دوریم ،  راک  هب  دـنهد  ماجنا  دـنهاوخیم  رفن  ود  هک  يراک  رد  ندـناسر  يرای  دروم  رد  یهاـگ  يراـکمه  نُواـعت و  هک  اریز 

و تسا ،  نآ  رد  وا  حالـص  دوس و  هک  دشکیم  شود  هب  ار  يراک  ینیگنـس  يرگید  صخـش  فرط  زا  هک  دوریم  راک  هب  یـصخش  دروم 
لـصاح تسین .  هدیـشوپ  بلطم  نیا  میقتـسم  هار  ناگدـنیوپ  رب  هکنانچ  تسا ،  لیبق  نیمه  زا  تادابع  تاعاط و  رد  نمؤم  زا  ندرک  تباین 
تادابع تاعاط و  رد  تانمؤم  نینمؤم و  هدرم  هدـنز و  زا  ندرک  تباین  بابحتـسا  میدـش  روآداـی  دـییأت  اـی  لـیلد  ناونع  هب  هچنآ  زا  هکنیا 

رد هک  دـشابیم ،  هرـس  سدـق  يراصنا  ققحم  خیـش  تسا  رهاظ  نانآ  زا  لوق  نیا  هب  لیامت  هک  یناسک  زا  و  دوشیم .  هدافتـسا  بحتـسم ، 
وا زا  ندرک  تباین  يرگید ،  يوس  زا  ندـناوخ  زاـمن  رهاـظ  و  تسا :  هتفگ  هزمحیبأ  نب  یلع  ربخ  لـقن  زا  سپ  ّتیملا  نع  ءاـضقلا  هلاـسر 

هدـنز صخـش  زا  تباین  ندوب  زیاج  رب  دراد  تلالد  ربخ  نیا  سپ  دـنک .  هیدـه  وا  هب  ار  نآ  باوث  دروآ و  ياج  هب  ار  زامن  هکنیا  هن  تسا ، 
يوس زا  زامن  رگا  هاگنآ  کین .  راک  ره  رد  ناگدنز  زا  ندرک  تباین  ناحجر  مومع  رب  دراد  راعشا  نآ  رب  یکین  هلص و  قالطا  و  زامن ،  رد 

رد تباین  ندوب  زیاج  هکلب  درادن ،  دوجو  زامن  ریغ  زامن و  نیب  قرف  هب  لوق  ًارهاظ  نوچ  دوب  دهاوخ  زیاج  مه  زامن  ریغ  دـشاب ،  زیاج  هدـنز 
 ، تسا هدمآ  تیاور  رامع  نب  قاحسا  زا  هلبج  نب  هَّللادبع  زا  هیقف  رد  بلطم  نیا  و  هدیدرگ ،  تیاور  ناگدنز  زا  رذن  ببس  هب  بجاو  هزور 

يادا ندوب  عورـشم  رب  هک  يرابخا  زا  ناوتیم  ار  میراد -  ناشندوبن  زیاج  رب  عامجا  هچنآ  زج  بجاو -  لامعا  ماـمت  رد  تباـین  مومع  هکلب 
 ، دروآ تسد  هب  ار  تابحتسم  رد  تباین  ندوب  عورشم  سپس  دومن ،  هدافتسا  هنابلطواد  تروص  هب  تسه  وا  رب  هک  یسک  زا  دنوادخ  ضرق 

ًارهاظ هک  یناسک  زا  زین  و  دینک .  لمأت  بلطم  نیا  رد  سپ  تباین -  ای  دشاب  عُّربت  تروص  هب  هک  هتـشاذگن -  قرف  ود  نیا  نیب  یـسک  نوچ 
فاوط و زامن  رد  تباین  ندوب  زیاج  هب  حیرصت  زا  سپ  ۀلاکولا  باتک  رد  هک  تسا  رهاوج  بحاص  ققحم  خیـش  دنتـسه  بلطم  نیا  هب  لئاق 

اهنآ رد  ار  تلاکو  ندوب  زیاج  کلاسم  باـتک  رد  بحتـسم :  ياـههزور  قلطم  تاّبحتـسم و  زا  دروم  ود  نیا  ریغ  اـّما  و  دـیوگ « :  تراـیز 
 ، دوشیم مه  دراوم  نیا  لماش  دناهدرک  عنم  تادابع  رد  نتفرگ  تباین  زا  قلطم  روط  هب  ام  ياملع  زا  یتعامج  هکنیا  و  هدرمـش ،  رظن  ّلحم 

ماـمت رد  باوث  هیدـه  ندوب  زیاـج  عرـش  صوصن  زا  میوگ :  رهاوج ] بحاـص   ] نم ددرگیم .  دـّیقم  قـالطا  نیا  دراوم  یـضعب  رد  هچرگ 
هب یـصخش  فرط  زا  ار  تابحتـسم  هکنیا  درک  هدافتـسا  اـهنآ  زا  ناوتب  دـیاش  هکلب  دومن ،  هدافتـسا  ناوتیم  ار  هدرم  هدـنز و  هب  تاّبحتـسم 

تباین ندوب  عورـشم  رب  یلیلد  هتبلا  میدرک ،  هراشا  نآ  هب  تادابع  رد  رتشیپ  هکنانچ  دوش ،  بترتم  وا  يارب  باوث  هک  دـهد  ماـجنا  ياهنوگ 
 ، تسا یقاب  نانچمه  وا  يارب  لمع  نآ  بابحتسا  هکلب  دیامن ،  طقاس  فَّلکم  صخش  زا  ار  بحتسم  باطخ  هک  ياهنوگ  هب  میرادن  نآ  رد 

نیا زا  و  دینک .  لمأت  تقد و  بلطم  نیا  رد  دنکیم ،  ّبترتم  شیارب  یباوث  وا  زا  تباین  ّتین  هب  يرگید  نداد  ماجنا  تهج  هب  هک  دـنچ  ره 
هک دـنچ  ره  هداد ،  رارق  لصا  ار  نیا  کلاسم  رد  هک  دوشیم ،  مولعم  قلطم  روط  هب  تادابع  رد  تباین  ندوبن  زیاج  هب  لوق  یگنوگچ  ناـیب 

لعف نآ  ماجنا  زج  يزیچ  اهتدابع  رد  هک  اریز  تسا  لاکشا  کلاسم  ّفلؤم  راتفگ  رد  و  هدیدرگ ،  جراخ  نآ  زا  یصاخ  لیالد  هب  يدراوم 
لمع نآ  رد  ندرک  تباین  اب  ینعم  نیا  و  تسا ،  هداد  رارق  نآ  رب  باوث  ندـش  ّبترتم  ببـس  ار  نآ  عراش  و  درادـن ،  دوجو  تبرق  دـصق  هب 
نامه ار  يرگید  لعف  هک  تسا  نآ  ّتیعورـشم  تباین )  نآ (  ياضتقم  هک  دریگیم ،  رارق  تباین  مومع  ناونع  تحت  سپ  درادـن ،  تافانم 
هتکن نیا  رد  سپ  دشابیم ،  نآ  ریغ  تدابع و  لماش  ینعم  نیا  و  ار ،  رگیدکی  فرط  ود  ره  ندومن  لیکو  هزاجا و  اب  دـهد  رارق  دوخ  لعف 

نآ رد  تباین  هچنآ  رد  لمأت  اب  هژیو  هب  میدرک ،  دای  رتشیپ  هک  تسا  یلـصا  ناـمه  تارمث  زا  نیا  و  تسا ،  دـنمدوس  قیقد و  هک  نک  لـمأت 
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راتفگ نایاپ  ملاعلا »  هَّللا  و  نک ،  لمأت  هراـب  نیا  رد  سپ  یلاـم ،  ياـهتدابع  رد  صوصخ  هب  توف ،  زا  سپ  تاـیح و  لاـح  رد  تسا  زیاـج 
لیلد هب  هچنآ  رگم  زیچ  همه  رد  تلاکو  تباین و  زاوج  تلاصا  هدرک « :  هراشا  نآ  هب  هک  یلـصا  زا  شروظنم  میوگیم :  رهاوج .  بحاص 

تباین لباق  هک  مینک  کش  هچ  ره  رد  ار  لصا  نیا  دنک -  تمحر  شیادخ  هک  وا -  دشابیم ،  تسا »  جراخ  لصا  نیا  زا  هک  هدش  هتـسناد 
لـصا نیا  توبث  كردـم  دنتـسم و  ار  هچنآ  و  تسا ،  هشقانم  لباق  رظن و  ّلـحم  لـصا  نیا  توبث  یلو  تسا ،  هداد  رارق  عجرم  هن  اـی  تسه 

رد ار  تباـین  ًارهاـظ  هک  یناـسک  هلمج  زا  و  دوشیم .  لوکوم  شدوـخ  ياـج  هب  بلطم  لیـصفت  و  دـشاب ،  نآ  رب  لـیلد  دـناوتیمن  هتـسناد 
هب ندوب  هدـنز  لاـح  رد  ار  تباـین  زا  عنم  هک  تسا  عیارـش  باـتک  رد  یّلِح  قـقحم  دـننادیم  زیاـج  ناگدـنز  فرط  زا  بحتـسم  ياـهزامن 

عراـش هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  شکـالم  دـیآیم  نآ  رد  تباـین  هچنآ  اـّما  و  هدومرف « :  هکناـنچ  تسا ،  هداد  صاـصتخا  بجاو  ياـهزامن 
ندرک تباین  هک  دنچ  ره  نآ  رب  تردق  اب  ممیت ] وضو و  لسغ و   ] تراهط دننام  ددرگ ،  عقاو  فَّلکم  صخـش  زا  میقتـسم  روط  هب  هتـساوخ 

یلع ربخ  نیب  هک  دوشیم  مهوت  اسب  و  تسا . » . . .  هدنز  هک  یتقو  ات  بجاو  زامن  دننام  و  تسا ،  زیاج  ترورض  ماگنه  اضعا  نتسش  يارب 
ترـضح هب  دیوگ :  بدنج  نب  هَّللادبع  تسه ،  یـضراعت  هدیدرگ  تیاور  بدنج  نب  هَّللادـبع  زا  هچنآ  نیب  و  تشذـگ ،  هک  هزمحیبأ  نب 

اهزامن و اهیکین و  زا  ار  شیاهراک  دهاوخیم  هک  یصخش  زا  مدومن  لاؤس  متشون و  همان ،  مالـسلا ] هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما   ] نسحلاوبا
زا هکنیا  اـی  و  دـیامن ،  بوـسحم  شرداـم  ردـپ و  يارب  ار  نآ  شخب  ود  شدوـخ و  يارب  ار  موـس  کـی  دـهد ،  رارق  شخب  هـس  رب  تاریخ 
؟  دـشاب هدرم  يرگید  هدـنز و  نانآ  زا  یکی  هک  دـنچ  ره  دروآ ،  ياج  هب  ناشیا  يارب  ار  یلامعا  لقتـسم  روط  هب  دوخ  یبحتـسم  ياـهراک 

یکین رگم  تسین  زیاج  تسا  هدنز  هکنآ  اّما  و  تسا ،  زیاج  وا ] يارب   ] سپ هدرم  هکنآ  اّما  تشون « :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ 
باوث هیدـه  زا  ندرک  لاؤس  هبتاـکم  نیا  زا  رهاـظ  هک  اریز  تسین ،  یـضراعت  ربخ  ود  نیا  نیب  میوگیم :   ( . 371 وا ( »  هب  تبسن  هلـص  و 

رکذ دوخ  ياج  رد  هک  اـهنآ -  باوث  لاـمعأ و  ءادـها  ندوب  زیاـج  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  يراـبخأ  اـب  ربخ  نیا  نیب  سپ  تباـین ،  هن  تسا 
هچنآ هب  هک  قباس  ربخ  نیب  هبتاـکم و  نیا  نیب  عمج  تسا ،  تباـین  نآ  زا  روظنم  میریذـپب  هک  ضرف  رب  و  دوشیم .  ضراـعت  دـناهدیدرگ - 

هدومن لمح  بجاو  زامن  رب  هبتاکم  رد  ار  زامن  هک  هدیدرگ  تیاکح  هنع  هللا  یـضر  سوواط  نب  دیـس  زا  هک  تسا  نآ  هدش ،  دییأت  یتسناد 
ناگدنز يوس  زا  یبحتسم  ياهزامن  ندناوخ  ًارهاظ  هک  اریز  تسین ،  بحتسم  زامن  نیا  زا  روظنم  دیوگ « :  هبتاکم  لقن  زا  سپ  يو  تسا . 

 « . دشابیم زیاج  اهنیا  ریغ  جح و  اهترایز و  رد 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  یتمالس  دصق  هب  نداد  هقدص   : 24

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  ناگتسب  یبرق و  هب  تبسن  تّدوم  ياههنوگ  زا  راک  نیا  هکنیا  هب  رظن  تسین ،  يدیدرت  نآ  بابحتـسا  ناحجر و  رد  و 
ار تنازیزع  زا  یـسک  اـی  تدـنزرف  هاـگره  هک  ینیبیمن  هدومرف ،  رما  نآ  هب  دوخ  باـتک  رد  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  ملـسو  هلآو 
 ، تسا رتراوازـس  رما  نیا  هب  یـسک  ره  زا  وت  يالوم  سپ  یهدیم ؟  هقدص  وا  یتمالـس  دصق  هب  یتسه ،  كانمیب  وا  رب  يرادیم و  تسود 

نیب نیا و  نیب  قرف  هک  نانچمه  دشابیم ،  حضاو  نادـنمدرخ  يارب  نیا  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ماما  هلـص  ماسقا  زا  راک  نیا  هکنیا  رب  هفاضا 
دصق هب  ای  تباین  هب  هقدص  هب  ندیزرو  مامتها  زا  میدرک  دای  هچنآ  رب  دهاوش  زا  و  ددرگیم .  نشور  هَّللا  ءاش  نا  یلمأت  كدنا  اب  نیشیپ  رمأ 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  دنـس  هب  سلاـجم  رد  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تمـالس 

وا دزن  شدوخ  نادـناخ  زا  منادـناخ  و  مشاـب ،  رتـبوبحم  شدوخ  زا  وا  دزن  نم  هکنیا  اـت  درواـین  ناـمیا  ياهدـنب  چـیه  دوـمرف « :  هک  هدروآ 
 ( 372 دشاب ( »  رتبوبحم  وا  دزن  شدوخ  تاذ  زا  نم  تاذ  و  دنشاب ،  رتبوبحم  شدوخ  ترتع  زا  وا  دزن  نم  ترتع  و  دنـشاب ،  رتبوبحم 

ياهنوگ هب  تسا  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  هب  تبـسن  تبحم  راهظا  ندوب  دنیاشوخ  نآ  ياضتقم  و  تشذگ ،  يرگید  قیرط  هب  ثیدـح  نیا  و  . 
نآ زا  يرایـسب  دـیاوف  هک  تسا  یعیـسو  باب  نیا  و  دـهدیم ،  ماجنا  شناکیدزن  نادـنزرف و  هلئاـع و  شنادـناخ و  دوخ و  يارب  نمؤم  هک 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  درک  میهاوخ  هراشا  مالسلا  هیلع  ماما  هلص  ماسقا  هب  و  تسین ،  هدیشوپ  شنیب  لها  رب  هکنانچ  دوشیم ،  هدافتسا 
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دنک جح  بانج  نآ  فرط  زا  هک  بیان  نداتسرف  ترضح و  نآ  زا  تباین  هب  نتفر  جح  25 و 26 : 

یکین و هلـص و  دوخ  هکنیا  رب  هفاضا  لمع -  نیا  ناحجر  یبوخ و  رب  و  هدوب ،  موسرم  لوادتم و  میدق  راگزور  رد  نایعیـش  نیب  راک  نیا  و 
هلمج زا  هدیدرگ ،  رکذ  ام  ياملع  بتک  رد  هک  دراد  تلالد  تیاور  نیدنچ  دشابیم -  مالسلا  هیلع  شنامز  ماما  هب  نمؤم  فرط  زا  تّدوم 

نبا تیاور   - 1 دـننام :  تسا ،  هدـش  نایب  نآ  تلیـضف  هدـمآ و  قلطم  روط  هب  نینمؤم  زا  تباین  هب  جـح  بابحتـسا  رد  هک  تسا  يرابخا  : 
صخش يوس  زا  یسک  متشاد :  هضرع  ترضح  نآ  هب  دیوگ :  يوار  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد  هک  ناکـسم 
دنکیم جح  يرگید  صخش  يوس  زا  هک  یـسک  يارب  دومرف « :  دوب ؟  دهاوخ  وا  يارب  باوث  رجا و  ردقچ  دروآیم  ياج  هب  جح  يرگید 

هدروآ تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیقفلا  هرضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  خیـش   - 2  ( . 373 دوب ( »  دهاوخ  جـح  هد  باوث  رجا و 
؟  تسه وا  يارب  باوث  رجا و  زا  يزیچ  ایآ  دروآ  ياج  هب  جح  يرگید  صخش  يوس  زا  هک  یصخش  هرابرد  دش  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک 

رتخد رسپ و  ردام و  ردپ و  وا و  و  تسه ،  جح  هد  باوث  رجأ و  دروآیم  ياج  هب  جح  يرگید  صخش  يوس  زا  هک  یـسک  يارب  دومرف « : 
و  - 3  ( . 374 تسا ( »  میرک  وا  عیـسو و  شتمحر  یلاعت  يادخ  دنوشیم ،  هدـیزرمآ  شاهلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  رهاوخ و  ردارب و  و 

جح دروآ و  ياج  هب  یّجح  سک  ره  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  هک  هدروآ  تیاور  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد 
شیوس زا  هک  یـسک  يارب  و  دوب ،  دهاوخ  لماک  وا  جح  دیامن ،  هلـص  ار  وا  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـنک  روظنم  يدـنواشیوخ  يوس  زا  ار  دوخ 

ثیداـحا ثیدـح و  ود  نیا  میوگیم :   ( . 375 تسا ( »  رجا  نآ  هدنهد  تعـسو  لج  زع و  يادـخ  دوب ،  دـهاوخ  وا  رجا  لثم  هدـش  جـح 
 - دنـشاب هدرم  ای  هدـنز  هچ  تانمؤم -  نینمؤم و  يوس  زا  جـح  رد  تباین  بابحتـسا  رب  میدرواـین ،  راـصتخا  تیاـعر  رطاـخ  هب  هک  يرگید 

شردق مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  نامیالوم  يوس  زا  جح  رد  تباین  سپ  دنـشاب ،  نادنواشیوخ  زا  رگا  هژیو  هب  دـنراد ،  تلالد 
هب تسا ،  رترب  ناـنآ  یماـمت  زا  شرجا  نأـش و  رتـالاب و  ناـمیا  لـها  همه  زا  شماـقم  ترـضح  نآ  هک  اریز  تـسا ،  رترب  شباوـث  رتـالاب و 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نادنواشیوخ  تیاعر  هکنیا  رب  دنراد  حیرـصت  هک  میدروآ  رتشیپ  هک  یتایاور  هظحالم  اب  صوصخ 
جح رد  قلطم -  روط  هب  نینمؤم -  نتخاس  کیرش  تلیضف  رب  دنراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمج :  زا  و  تسا .  رتمیظع  رترب و  رتمهم و 
رهاظ تایاور  زا  سپ  یلوا ،  قیرط  هب  ینمؤم  درف  ره  فرط  زا  مامت  جـح  بابحتـسا  رب  دـنکیم  تلالد  تایاور  نآ  ياوحف  هک  بحتـسم ، 
یفاک رد  هک  نسحلا  نب  دمحم  تیاور   - 1 دننام :  تسا ،  رتهب  رتراوازس و  همه  زا  نینمؤم  ماما  يوس  زا  ندروآ  ياج  هب  جح  هک  دوشیم 

نت رازه  رگا  دومرف « :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  دومرف :  هک  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  هدمآ  نآ  ریغ  و 
رد و   - 2  ( . 376 دوش ( »  هتـساک  يزیچ  وت  ّجح  زا  هکنآیب  دوب  دهاوخ  یّجح  نانآ  زا  مادک  ره  يارب  ینادرگ  کیرـش  دوخ  جـح  رد  ار 
نت دنچ  مدیسرپ :  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  زا  تفگ :  هک  هدروآ  لیعامسا  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نامه 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  رامع  نب  ۀیواعم  زا  و   - 3  ( . 377 یهاوخب ( »  هک  ردق  ره  دومرف « :  مزاس ؟  کیرـش  دوخ  ّجح  رد  ار 
زع يادخ  هک  یتسرد  هب  يرآ ،  دومرف :  مزاس ؟  کیرش  دوخ  ّجح  رد  ار  مردام  ردپ و  متشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب  دیوگ :  هک  هدروآ 
زا ایآ  متفگ :  دوب  دهاوخ  يرجأ  وت  يارب  نانآ  هب  تبـسن  تاهلـص  رطاخ  هب  و  داد ،  دهاوخ  رارق  یّجح  نانآ  يارب  یّجح و  وت  يارب  لج  و 
زا ایادـخ  راب  ییوگیم :  نینچ  ینکیم  زاغآ  ار  فاوط  هک  یماگنه  يرآ ،  دومرف :  منک ؟  فاوط  دنتـسه  هفوک  رد  هک  ینز  درم و  فرط 

نتخاس کیرش  روظنم  هکنیا  هب  دراد  حیرـصت  ثیدح  رخآ  میوگیم :   ( . 378 ینکیم ( -  فاوط  وا  فرط  زا  هک  يامرف -  لوبق  ینـالف 
و دینک .  ّتقد  دـهدیم ،  ماجنا  شدوخ  يارب  ار  لمع  نآ  هکنآ  زا  سپ  باوث  رد  وا  نتخاس  کیرـش  هن  تسا  راک  لّوا  زا  لعف  رد  صخش 

ترجا و  دروآ ،  ياج  هب  جح  ناشیا  يوس  زا  ات  هکم  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نداتـسرف  بیان  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  هلمج :  زا 
رد هک  میراد  نیقی  نوچ  دوشیم ،  رهاظ  هیلع  هَّللا  مالـس  هدـنز  ماما  يوس  زا  نآ  رد  تباین  یبوخ  تایاور  زا  هک  راک ،  نیا  يارب  ناـشنداد 

هکلب دریگ ،  ماجنا  ترجا  اب  طقف  تباین  هک  درادن  ّتیـصوصخ  زین  و  هدوبن ،  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یـضعب  يارب  یتّیـصوصخ  مکح  نیا 
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خیش بیذهت  زا  لقن  هب  لئاسو  رد  تسین .  هدیـشوپ  هکنانچ  تسا ،  رتمیظع  شرجا  رترب و  شلیـضف  دوش  بلطواد  لمع  نیا  رد  هک  یـسک 
کی نامالغ و  اهناد و  هماج  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدمآ  ینیطقی  یـسیع  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط 

ار ام  و  داتسرف ،  نم  دزن  نمحرلادبع ،  نب  سنوی  يارب  جح  هنیزه ]  ] کی و  دیبع ،  نب  یـسوم  مردارب  يارب  یکی  و  نم ،  يارب  جح  هنیزه ] ]
یفاک رد  هلمج :  زا  و   ( . 379 دش ( » . . .  میسقت  شخب  هس  رب  رانید  دص  ام  نیب  رد  سپ  میور ،  جح  هب  شترضح  يوس  زا  هک  دومرف  رما 

نآ مدیما  مرورس ،  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ  یلجب  مساقلا  نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـس  هب 
مهد زور  هک  تسا  نآ  مدیما  و  متفگ :  تفرگ ،  یهاوخ  هزور  نآ  رد  هَّللا  ءاش  نا  دومرف :  مرادب ،  هزور  هنیدم  رد  ار  ناضمر  هام  هک  تسا 
رادید ترـضح و  نآ  نادناخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترایز  دنوادخ  و  میور ،  نوریب  جـح ] دـصق  هب  نآ  زا   ] لاوش هام 
ماجنا ار  جـح  مردـپ ،  فرط  زا  هک  اسب  و  مروآ ،  ياـج  هب  جـح  امـش  ردـپ  يوس  زا  هک  دوشیم  اـسب  دـنادرگ ،  يزور  رگید  راـب  ار  اـمش 

 : دومرف مهد ؟  ماجنا  ار  نآ  هنوگچ  سپ  مروآیم ،  ياج  هب  جح  مدوخ  يارب  زا  ًانایحا  و  مناردارب ،  زا  یسک  فرط  زا  هک  اسب  و  مهدیم ، 
 : میوگیم  ( . 380 روآ (  ياج  هب  عُّتمت  ّجح ]  : ] دومرف متـسه ! هکم  میقم  هک  تسا  لاس  هد  نم  مدرک :  ضرع  روآ .  ياج  هب  عُّتمت  ّجـح ] ]

و مروآیم ، »  ياج  هب  جح  امـش  ردپ  يوس  زا  هک  دوشیم  اسب  هک « :  يوار  هتفگ  یکی :  تسا :  تهج  ود  زا  ثیدح  نیا  ندروآ  یهاوگ 
هاگره سپ  هدرم ،  ای  هدـنز  زا  تباـین  نتـشادن  قرف  رب  دـنکیم  تلـالد  هک  یتاـقالطإ  همیمـض  هب  ار ،  وا  لـمع  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـضما 

 . ددرگیم تباث  زین  هیلع -  هَّللا  تاولص  هدنز -  ماما  زا  تباین  ناحجر  دبای ،  ققحت  هتفای  تافو  هک  یماما  يوس  زا  جح  رد  تباین  ناحجر 
لمع نیا  یبوخ  رب  هک  مروآیم »  ياج  هب  جـح  مناردارب  زا  یـسک  فرط  زا  هک  اسب  هک « :  ار  يوار  هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  ياضما  مود : 

يدـنوار بطق  هلمج :  زا  و  دـشابیم .  هدیدنـسپ  یلوا  قیرط  هب  رتلماک و  روط  هب  دـهد  ماجنا  ار  جـح  شناـمز  ماـما  زا  رگا  دراد .  تلـالد 
رـسپ ود  يو  دوب ،  ناثدـحم  زا  ام ،  بوخ  ناـشیکمه  زا  هک  یجلعد  دـمحموبا  هک :  هدرک  رکذ  حـئارجلا  جـئارخلا و  باـتک  رد  هللا  همحر 

ار نارسکبس  شور  مارح ،  ياهراک  رد  شرگید  رسپ  و  دوب ،  تاوما  نداد  لسغ  شلغش  و  میقتسم ،  هویش  رب  نسحلاوبا  مانب  یکی  تشاد ، 
نیا و  دوش ،  ماجنا  یّجح  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يوس  زا  هجو  نآ  اـب  اـت  دوب  هدـش  تخادرپ  یهجو  دـمحموبا  هب  تشاد ، 

هب سپـس  داد  ار  لوپ  نآ  زا  یغلبم  تشاد  یقالخا  دسافم  هک  يرـسپ  هب  دـمحموبا  سپ  تسا ،  هدوب  جـیار  نایعیـش  نیب  نامز  نآ  رد  مسر 
دوخ راـنک  ار  ینوگمدـنگ  يوراـبیز  ناوج  هک  مدوب  هداتـسیا  تاـفرع )  فقوم (  رد  درک :  تیاـکح  دومن  تعجارم  نوـچ  و  تفر ،  جـح 

نم يوس  هب  يور  دش  کیدزن  تافرع ] زا   ] مدرم نتفر  نوریب  نوچ  تسا .  کین  لمع  عرضت و  شیاین و  اعد و  لوغشم  هک  مدرک  هدهاشم 
یسک فرط  زا  یّجح  هجو ]  : ] دومرف مشکب ؟  تلاجخ  هچ  زا  نم  رورس  مدرک :  ضرع  یشکیمن ؟  تلاجخ  ایآ  خیـش  يا  دومرف :  درک و 

هب و  دورب - ،  نیب  زا  تمـشچ  هک  تسا  دوز  دروـخیم ؟  بارـش  هک  یهدیم  یقـساف  هب  نآ  زا  وـت  و  دوـشیم ،  هداد  وـت  هـب  ینادیم  هـک 
يوار دینـش .  زین  دیفم -  خیـش  نامعنلا -  نب  دمحم  نب  دمحم  هَّللادـبعوبا  ار  بلطم  نیا  مکانمیب .  زور  نآ  زا  نم  و  درک -  هراشا  ممـشچ 

 ) تفر نیب  زا  مشچ  نآ  دـمآ و  نوریب  یتحارج  دوب  هدـش  هراشا  نآ  هب  هک  یمـشچ  نامه  زا  هک  تشذـگن  شندـمآ  زا  زور  لهچ  تفگ : 
 - 1 هلمج :  زا  تسه ،  یمهم  بلاطم  رایـسب و  دـیاوف  نآ  رد  هک  دوش  ربدـت  ثیدـح  نیا  رخآ  ات  لوا  زا  تسا  هتـسیاش  میوگیم :   ( . 381
هک تسا ،  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  طوبرم  هک  یتاهوجو  ندرمـش  مهم  ندـیزرو و  مامتها   - 2 بیغ .  زا  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نداد  ربخ 
نآ هب  طوبرم  هک  یهجو  زا  دمحموبا  هک  تسا  رهاظ  روبزم  ثیدح  ياهتنا  ات  ادتبا  زا  هک  اریز  دنهدن ،  مدرم  زا  حـلاص  دارفا  هب  زج  ار  اهنآ 

دناهتشادنپ ناگرزب  زا  یضعب  هکنانچ  دشاب ،  هداد  وا  هب  ار  جح  نآ  هجو  مامت  هکنیا  هن  دوب ،  هتخادرپ  شراکهانگ  رـسپ  هب  يزیچ  دوب  جح 
دهد ماجنا  تسین  راوازس  هچنآ  نداد  ماجنا  رب  نمؤم  هب  تبوقع  ندیسر  دوز   - 3 ددرگ .  نشور  تیارب  دوصقم  ات  نک  ّتقد  نآ  رد  سپ  ، 

نینچمه ار و  شدوخ  فرط  زا  تباین  مالسلا  ةالـصلا و  هیلع  ماما  ندرک  اضما   - 4 تسا .  وا  قح  رد  یفطل  لاعتم  يادـخ  يوس  زا  نیا  و  ، 
و جح ،  رد  تباین  بابحتـسا  شیب  مک و  هک  يروما  زا  و  تسین .  هدیـشوپ  هکنانچ  بانج  نآ  يوس  زا  جح  ماجنا  تهج  هب  نداتـسرف  بیان 

فاوط بابحتـسا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  یتایاور  دوشیم :  هدافتـسا  اـهنآ  زا  هجرف  هَّللا  لـجع  ماـما  يوس  زا  جـح  يارب  نداتـسرف  بیاـن 
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 . دیامرف ناسحا  وت  نم و  هب  دنوادخ  نک .  هعلاطم  ار  يدعب  تیاور  سپ  مالسلا ،  مهیلع  ناماما  يوس  زا  ندرک 

دیامن فاوط  ترضح  نآ  فرط  زا  ات  يرگید  نتخاس  بیان  مالسلا و  هیلع  ماما  زا  تباین  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  27 و 28 : 

نآ فرط  زا  هکنیا  يارب  يرگید  نتخاـس  بیاـن  بابحتـسا  تسا ،  بحتـسم  باـنج  نآ  زا  تباـین  هب  فاوـط  مـیدرک  تباـث  هـکنآ  زا  سپ 
ترضح نآ  زا  تباین  هب  فاوط  همّدقم  هکنیا  رب  هفاضا  دشابیم ،  ناسحا  یتسود و  راک  نیا  هک  اریز  تسا ،  حضاو  دیامن  فاوط  راوگرزب 

بابحتـسا رب  هچنآ  ياوحف  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  و  تسا .  تباث  لقع  مکح  هب  نآ  ناحجر  یبوخ و  نیارباـنب  تسا ،  مالـسلا  هیلع 
تباث لمع  لصا  ناحجر  نوچ  تفگ :  ناوتیم  هکلب  دنکیم ،  تلالد  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هیحان  زا  جح  ماجنا  يارب  نداتـسرف  بیان 

لمع نآ  شدوخ  نمؤم  رگا  هک  دنچ  ره  لصا ،  لیلد  هب  تسا ،  یفتنم  دهد )  ماجنا  ار  لمع  صخش  دوخ  هک  ترشابم (  ندوب  طرـش  دش 
تلالد صاخ  روط  هب  هدـنز  ماما  يوس  زا  ندرک  فاوط  بابحتـسا  رب  هچنآ  اّما  و  دـباییمرد .  ار  تلیـضف  زا  ییـالاو  هبترم  دـهد  ماـجنا  ار 

ماما یناث  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ  مساقلا  نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  ینیلک  مالـسإلا  ۀقث  هک  تسا  یتیاور  دراد 
ندرک فاوط  ایصوا  زا  تباین  هب  دش :  هتفگ  نم  هب  منک ،  فاوط  امـش  ردپ  امـش و  يوس  زا  متـساوخیم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  داوج 

لاس هس  زا  دعب  سپس  تسا .  زیاج  نآ  هک  نک  فاوط  یتسناوت  هک  ردق  ره  هکلب  دومرف :  نم  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسین .  تسرد 
سپ دیدومرف ،  هزاجا  نم  هب  منک  فاوط  امش  ردپ  امش و  يوس  زا  هک  متساوخ  هزاجا  امش  زا  نیا  زا  شیپ  متـشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب 

ضرع دوب ؟  هچ  نآ  دومرف :  مدرک .  لمع  نآ  هب  تشذگ و  ملد  رب  يزیچ  سپس  مدرک ،  فاوط  ناتردپ  امش و  زا  دوب  هتساوخ  ادخ  هچنآ 
دنوادخ دورد  تفگ :  هبترم  هس  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدومن .  فاوط  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  يزور  مدرک : 

ماما فرط  زا  مراهچ  زور  نسح و  ماما  فرط  زا  موس  زور  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  فرط  زا  مّود  زور  مدرک :  ضرع  ادـخ .  لوسر  رب 
دمحم نب  رفعج  فرط  زا  متفه  زور  و  یلع ،  نب  دمحم  رفعجوبا  فرط  زا  مشش  زور  و  نیسحلا ،  نب  یلع  فرط  زا  مجنپ  زور  و  نیـسح ، 

نم ياقآ  يا  امـش  فرط  زا  مهد  زور  و  اضر ، )  ّیلع (  ماـما  تردـپ  فرط  زا  مهن  زور  و  یـسوم ،  ماـما  تردـپ  فرط  زا  متـشه  زور  و  ، 
يرادنید ار  يادخ  دنگوس  ادخ  هب  نیاربانب  دومرف :  منکیم .  يرادنید  ار  دنوادخ  ناشتیالو  هب  هک  یناسک  دنتـسه  نانیا  و  مدرک ،  فاوط 

مدرک و فاوط  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترداـم  فرط  زا  هک  اـسب  و  مدرک :  ضرع  دریذـپیمن .  ناگدـنب  زا  ار  نآ  زج  هک  ینید  هب  ینکیم 
لیالد زا  و   ( . 382 ياهداد ( »  ماجنا  وت  هک  تسا  یلمع  نیرتهب  هَّللا  ءاش  نا  هک  نک  رایـسب  ار  فاوط  نیا  دومرف :  مدومنن ،  فاوط  یهاگ 

هیلع قداص  ماـما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  هک  تسا  یتیاور  نینمؤم  مومع  زا  ندومن  فاوط  بابحتـسا 
وا يارب  لماک  روط  هب  نآ  رجا  دـیامن ،  فاوط  وا  فرط  زا  سپ  دـنک  ِهلِـص  ار  يدـنواشیوخ  ای  ردـپ  سک  ره  دومرف « :  هک  هدروآ  مالـسلا 
اب صخـش ،  نآ  دنویپ  نتـشاد  یمارگ  رطاخ  هب  وا  دوب و  دهاوخ  وا  شاداپ  دننام  هدرک  فاوط  وا  يوس  زا  هک  یـسک  يارب  و  دوب ،  دـهاوخ 

 ( . 383 تفای ( »  دهاوخ  ینوزف  يرگید  فاوط  باوث 

هجرف یلاعتهَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  زا  تباین  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ادخ و  لوسر  دهاشم  ترایز   : 29

ناگدنب ياهراک  نیرتمهم  زا  هک  دمآ  دهاوخ  تسا و  ماما  ِهلِص  ماسقا  زا  لمع  نیا  هکنیا  رب  هفاضا  تسج -  دانتـسا  هراب  نیا  رد  ناوتیم  و 
جح بابحتسا  رب  دنکیم  تلالد  هچنآ  ياوحف  هب  و   - 2 ترضح .  نآ  يوس  زا  نداد  هقدص  بابحتسا  رد  تشذگ  هچنآ  هب   - 1 دشابیم . 
دراو نینمؤم  مومع  زا  تباین  هب  هفّرـشم  دـهاشم  ترایز  دروم  رد  هچنآ  هب  و   - 3 مالـسلا .  هیلع  ماما  زا  تباـین  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  و 
هدمآ تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  زا  شردپ  زا  یمرضح  میهاربا  نب  یلع  زا  یفاک  رد  هکنانچ  تسا .  هدیدرگ 

 ، يدروآ ياج  هب  تسا  مزال  وت  رب  هچنآ  یتفر و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  دزن  هب  هاگره  سپ  دومرف . . . « :  یثیدح  نمـض  هک 
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مردپ و فرط  زا  ادخ  ربمغیپ  يا  وت  رب  مالس  وگب :  تسیاب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـس  يالاب  سپـس  رازگب ،  زامن  تعکر  ود 
یهاوخب یسک  هب  رگا  سپ  نانآ ،  ِهایس  دیفس و  هدرب و  دازآ و  مرهش  لها  مامت  يوس  زا  و  مناگتـسب ،  مامت  منادنزرف و  مرـسمه و  مردام و 

روما هلمج  زا  هکنیا  هب  و   - 4  ( . 384 یشاب ( »  هتفگ  تسار  مدرک  مالس  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  وت  يوس  زا  نم  ییوگب 
ناوضر ام -  ياملع  و  تسا ،  هفرشم  دهاشم  رد  ندومن  تباین  ام ،  نامز  ات  هتشذگ  ياهنامز  زا  هعیش  ماوع  صاوخ و  نیب  فراعتم  لوادتم 

رد نینمؤم  زا  وا  ریغ  ماما و  نیب  نتـشاذگ  قرف  و  دناهدش ،  روآدای  اهنآ  ریغ  تارایز و  ياهباتک  رد  ار  نآ  یگنوگچ  ناونع و  مهیلع -  هَّللا 
ناحجُر یبوخ و  هتـشذگ  لـیالد  زا  نوچ  هکنیا  هب  و   - 5 دریذـپیمن .  ار  نآ  نیقی  شنیب و  نید و  لها  ياـهلد  هک  تسا  يزیچ  هراـب  نیا 

مهیلع ناماما  دهاشم  ترایز  ندوب  رترب  دروم  رد  هک  یتایاور  هب  و  میتسناد ،  فاوط  جح و  رد  ار  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  ندرک  تباین 
ناشیا زا  ناشنایعیش  ندرک  تباین  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  میتشاد  هجوت  و  میدرک ،  رظن  هدیدرگ  دراو  هرمع  فاوط و  جح و  زا  مالـسلا 
نمؤم هاگره  دوب  دـهاوخ  رتـالاب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رورـس  يدنـسرخ و  هک  مینکیم  نیقی  دـنوشیم ،  دنـسرخ  فاوط  هرمع و  جـح و  رد 

 ، تسین مامت  لوصا  ملع  دعاوق  يانبم  رب  هک  دنچ  ره  هجو  نیا  و  دهد ،  ماجنا  شترـضح  زا  تباین  هب  ار  شناردـپ  هفرـشم  دـهاشم  ترایز 
تیاکح ریبک  رازم  فلؤم  زا  لقن  هب  راحب  رازم  رد  هرس  سدق  یسلجم  هماّلع  هچنآ  هب  و   - 6 تسا .  مّلسم  یعطق و  درخ  نابحاص  دزن  یلو 

دهـشم هب  دوخ  يوس  زا  ار  ياهدـننک  ترایز  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسحلاوبا  ترـضح  و  هدـش « :  تیاکح  تراـبع  تسا  نیا  و  هدومن ، 
تباجا هک  دوش  اعد  اهنآ  رد  درادیم  تسود  هک  تسا  ییاـهاج  دـنوادخ  يارب  دومرف :  سپ  داتـسرف ،  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعیبا  ترـضح 

هیلع ترضح  نآ  زا  ندرک  تباین  بابحتسا  هاگره  میوگیم :   ( . 385 تسا ( »  اهاج  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاح  هتبلا  و  دیامرف ، 
مالسلا مهیلع  ناماما  رگید  دهاشم  مَرَح و  نآ  نیب  دیدرت  نودب  سپ  دش ،  تباث  مالسلا  مهیلع  ناماما  دهاشم  زا  یضعب  ترایز  رد  مالـسلا 

مهیلع نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  دهاشم  ترایز  بابحتـسا  هب  دناهدرک  حیرـصت  هک  یناسک  هلمج  زا  هک  نادـب  هجوت  دوب .  دـهاوخن  یتوافت 
باب هتفگ :  هک  تسا ،  هعیشلا  لئاسو  باتک  رد  هرس  سدق  یلماع  ثدحم  ِملاع  نینمؤم :  زا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  زا  تباین  هب  مالسلا 
يداه ماما  نسحلاوبا  ترضح  زا  ار  یمرص  دوواد  تیاور  سپس   ( . 386 مالسلا ( »  مهیلع  نیموصعم  نینمؤم و  يوس  زا  ترایز  بابحتسا 

امش يارب  ار  نآ  مدرک و  ترایز  ار  امـش  ردپ  نم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  تفگ « :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
نیا رد  میوگیم :  میرازگـساپس . »  وت  زا  اـم  تسا و  یگرزب  رجأ  شاداـپ و  دـنوادخ  يوس  زا  وـت  يارب  نآ  ببـس  هب  دوـمرف :  مداد ،  رارق 

ضرف رب  و  ترایز ،  رد  ندومن  تباین  هن  تسا  ترایز  باوث  ندرک  هیده  نآ  زا  رهاظ  نوچ  تسین ،  یتلالد  ثحب  دروم  بلطم  رب  ثیدـح 
 . تسا طقاس  لالدتسا  فالخ ،  ِلامتحا  اب  و  تسه ،  اجنیا  رد  ینعم  نیا  لامتحا  لقاال  ییامن  راکنا  ار  بلطم  نیا  روهظ  هک 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يوس  زا  ترایز  يارب  بیان  مازعا  بابحتسا   : 30

سپ لمع -  نیا  ناحجر  و  تسا ، ] نانمؤم  یّبحتـسم  فیاظو  زا   ] هجرف هَّللا  لجع  ترـضح  نآ  يوس  زا  ترایز  روظنم  هب  نداتـسرف  بیان 
نادناخ یبرُقلا = (  يوذ  هب  تبـسن  تّدوم  و  تسا ،  يوقت  یکین و  رب  ندومن  يرای  هک  اریز  دـشابیم ،  رهاظ  تباین -  بابحتـسا  توبث  زا 

بیان فاوط و  جح و  رد  هچنآ  مامت  هب  نآ  بابحتـسا  يارب  هکلب  دشابیم .  مالـسلا  هیلع  ماما  ِهلِـص  و  ملـسو )  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
 . تسج دانتسا  درک و  لالدتسا  ناوتیم  تشذگ ،  دیامن  فاوط  جح و  هک  يرگید  نتفرگ 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  رد  یعس   : 31

ناـیب تاـیاور  ياـضتقم  هب  هک  یهد ،  ماـجنا  یناوـتیم  یگدـنز  رد  هچنآ  هب  مالـسلا  هیلع  باـنج  نآ  هب  ندرک  تمدـخ  تهج  رد  شـالت 
دنشاب شترضح  راذگتمدخ  دنرومأم  هک  دنوادخ  ناگتشرف  هب  هکنیا  ات  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تکرب  هبوت  یگدنز  هک  دیدرگ 
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ماجنا ار  ناشتاروتسد  دنتسه و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناراذگتمدخ  ناگتـشرف  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  یـشاب و  هتـسج  یّـسأت 
نآ مینکیمن ،  ینالوط  ار  باتک  تایاور  نآ  ندروآ  اـب  هک  تسا  رایـسب  دننیـشنیمن .  ناـشهزاجا  اـب  زج  ناـشیا  رـضحم  رد  و  دـنهدیم ، 

افتکا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  هب  میتفگ  هچنآ  يارب  داهـشتسا  تهج  هب  اـجنیا  رد  و  هدـیدرگ ،  رکذ  دوخ  ياـهاج  رد  تاـیاور 
میابرد ار  وا  نارود  رگا  و  دومرف « :  نینچ  میدروآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تفارـش  نایب  رد  رتشیپ  هک  یثیدح  رد  بانج  نآ  مینکیم ، 

 ، نک تقد  بوخ  نخس  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ِدنمدرخ  تسود  يا  میوگیم :  دوب . »  مهاوخ  وا  تمدخ  رد  میناگدنز  تدم  مامت 
زا دهدیم ،  تلالد  یقیقد  تاکن  هب  و  تسا ،  تقیقح  نیع  هکلب  هجو  چیه  هب  زگره ،  يرادـنپیم ؟  عقاو  فالخ  ای  زیمآقارغإ  ار  نآ  ایآ 

اهتدابع و نیرتهب  ترـضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  هکنیا  هب  هراشا  هلمج :  زا  و  مالـسلا ،  هیلع  مئاق  ترـضح  تفارـش  تلیـضف و  نایب  هلمج : 
و دومنن ،  يرپس  دـنوادخ  تدابع  تعاط و  عاونا  رد  زج  ار  شفیرـش  رمع  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نوچ  تسا ،  تاـعاط  نیرتکیدزن 
هب ندرک  تمدخ  رد  ار  دوخ  رمع  درکیم  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  رگا  هک  دنکیم  نایب  دـینارذگ ،  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  زور  بش و 

لیاسو نیرتالاب  تاعاط و  نیرترب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ندرک  تمدخ  هب  مامتها  هک  دش  مولعم  نخـس  نیا  زا  و  دومنیم .  فرـص  وا 
هدیزگرب ار  نآ  تدابع  ماسقا  تعاط و  عاونا  ریاس  نیب  زا  و  هداد ،  حیجرت  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  تسا ،  دـنوادخ  هب  بُّرقت 

نآ ّتیعر  دنتـسه و  ناوریپ  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  ناوریپ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  ياـههتکن  زا  و  تسا . 
هلآو هیلع  هللا  یلص  نیّیبنلا  متاخ  ترضح  تّما  هک  نانچمه  دنشابیم ،  باحـصا  نیرتدنمتفارـش  وا  باحـصا  و  دنرترب ،  نیریاس  زا  بانج 

توافتم صخش  نآ  دوخ  ماقم  هبتر و  بسح  هب  صخش  ره  ناوریپ  ناگتسب و  هبترم  هک  اریز  دنشابیم ،  اهتّما  نیرترب  اهتّما و  لضفا  ملـسو 
شناوریپ و بانج و  نآ  ّتیعر  دـنلب  هبترم  دـیدرگ ،  مولعم  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص  ناـمیالوم  يـالاو  ماـقم  نوچ  و  تسا ، 

چیه تسا و  نشور  بلطم  نیا  و  دروآ .  رامـش  هب  نانآ  زا  ار  ام  یلاعت  يادـخ  دوشیم ،  رهاظ  زین  دنـشاب  رادـیاپ  شتیالو  رب  هک  یناـنمؤم 
بانج نآ  ناوریپ  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترابع  یکی :  دراد :  تایاور  رد  يرایـسب  دهاوش  و  تسین ،  نآ  رب  یـششوپ 

زا یعمج  هک  یلاـح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يزور  تسا « :  هدـمآ  يوـبن  ثیدـح  رد  هک  دـندناوخ  دوـخ  ناردارب  ار 
ای دندرک :  ضرع  دندوب  ناشیا  فارطا  هک  یباحـصا  نک .  مبیـصن  ار  مناردارب  رادید  ایادخ  تفگ :  راب  ود  دندوب  شتمدخ  رد  شباحـصا 
نم هب  یلاح  رد  دنـشابیم  نامزلا  رخآ  رد  یموق  مناردارب  دـیتسه و  نم  باحـصا  امـش  هن  دومرف :  میتسین ؟  وت  نردارب  اـم  رگم  هَّللا  لوسر 

محر ناردپ و  تشپ  زا  هکنآ  زا  شیپ  هدناسانـش  نم  هب  ار  ناشناردپ  ياهمان  نانآ و  ياهمان  دنوادخ  دنـشاب ،  هدـیدن  ارم  هک  دـنروآ  نامیا 
بـش رد  راـخ  هتوب  رب  ندیـشک  تسد  زا  رتدـیدش  رتـشیب و  دوخ  نید  زا  شیرادـهگن  ناـنآ  زا  کـی  ره  دـشاب ،  هدروآ  نوریب  ناـشناردام 
هریت بوـشآ  هنتف و  ره  زا  ار  ناـشیا  دـنوادخ  دنتـسه ،  یکیراـت  ياـهغارچ  ناـنآ  دـشابیم ،  نازورف  شتآ  نتفرگ  تسد  هب  اـی  کـیرات و 
هیلع نیدباعلا  دّیس  ترضح  زا  دلاخوبا  ثیدح  رد  هکنانچ  دنـشابیم ،  نامز  ره  دارفا  نیرترب  نانآ  هکنیا  مود :  دهدیم . »  تاجن  یناملظ 

ره لها  زا  رترب  دنـشاب  شروهظ  رظتنم  شتماما و  هب  دقتعم  هک  وا  تبیغ  نامز  لها  هک  یتسرد  هب  دـلاخوبا  يا  دومرف « :  هک  هدـمآ  مالـسلا 
هدهاشم نوچمه  ناشیا  دزن  تبیغ  هک  هدومرف  اطع  ردقنآ  تفرعم  اهمهف و  اهلقع و  زا  نانآ  هب  هرکذ -  یلاعت  دنوادخ -  هک  اریز  دـننامز ، 

هداد رارق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هدز  ریشمش  نادهاجم  هبترم  تلزنم و  رد  نامز  نآ  رد  ار  نانآ  و  هدیدرگ ، 
 : موس  ( . 387 دنشابیم ( »  اراکشآ  هنایفخم و  دنوادخ  نید  هب  ناگدننک  توعد  و  ام ،  نیتسار  نایعیـش  دنناصلخم و  قح  هب  نانآ  تسا ، 
 - ّرِـس رد  هقدص  راّمع ،  يا  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راّمع  تیاور  رد  هکنانچ  ناشیاهتدابع ،  باوث  ندش  ربارب  دنچ 

ندیسرت و  دشاب ،  یفخم  لطاب  تلود  نامز  رد  هک  ناتماما  اب  امش  تدابع  ادخ -  هب  تسا -  روط  نیمه  ینلع  هقدص  زا  تسا  رتهب  هَّللا -  و 
تلود رد  راکـشآ  ِقح  ماما  روهظ  رد  ار  هرکذ  لج  دـنوادخ  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  هکراتم ،  ماگنه  لطاب و  تلود  رد  نانمـشد  زا  اـمش 

امـش زا  سک  ره  هک  دینادب  و  تسین ،  قح  تلود  رد  تینما  تدابع و  دـننام  لطاب  تلود  رد  سرت  لاح  رد  تدابع  و  دـیامن ،  تدابع  قح 
دنوادخ دیامن ،  ادا  شتقو  رد  ار  نآ  طیارش  مامت  اب  دشاب و  یفخم  نمـشد  زا  هک  یلاح  رد  دناوخب  تعامج  ار  شدوخ  ِبجاو  زامن  زورما 
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رد نمـشد  زا  هنایفخم  ییاهنت  هب  ار  یبجاو  زامن  امـش  زا  سک  ره  و  دـسیونیم ،  وا  يارب  تعامج  هب  هضیرف  زاـمن  هاـجنپ  باوث  لـج  زع و 
ار شاهلفان  زامن  امش  زا  کی  ره  و  دسیونیم ،  يدارف  زامن  جنپ  تسیب و  باوث  وا  يارب  لج  زع و  دنوادخ  دناوخب ،  طیارـش  مامت  اب  شتقو 

دنوادخ دهد  ماجنا  ياهنـسح  امـش  زا  مادـک  ره  و  دـسیونیم ،  هلفان  زامن  هد  باوث  وا  يارب  دـنوادخ  دروآ ،  ياج  هب  طیارـش  اب  شتقو  رد 
نید رب  هّیقت  اب  دنادرگ و  وکین  ار  شلامعا  رگا  دیازفایم  ار  امش  زا  نمؤم  تانـسح  لج  زع و  دنوادخ  و  دسیونیم ،  هنـسح  تسیب  وا  يارب 
نیا  ( . 388 تسا ( » . . .  میرک  لج  زع و  دـنوادخ  دـیازفایم  ربارب  نیدـنچ  دـیامن ،  ظفح  ار  شناـبز  دـنک و  تبظاوم  شدوخ  ماـما و  و 
نیقی هکنیا  مراهچ :  تسا .  هدـش  تیاور  رابخا  بتک  زا  اـهنآ  ریغ  و   ( 390 راحب (  نیدـلا و  لامک  و   ( 389 یفاک (  ياهباتک  رد  ثیدـح 
هدمآ ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  هک  تسا ،  رتزیگناتفگـش  ناشنامیا  رتیوق و  نانآ 

نامیا و رد  مدرم  نیرتروآتفگش  هک  نادب  و  یلع ؛ يا  دندومرف « :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  شرافـس  رد  ینالوط  یثیدح  نمـض  هک 
لیلد و  هدـیدرگ ] بوجحم  ناـنآ  زا  تّجح  و   ] دـناهدیدن ار  ربمغیپ  هک  دنتـسه  ناـمزلا  رخآ  رد  یناـمدرم  نیقی  ظاـحل  زا  ناـشیا  نیرتمهم 

 ( . 391 دنروآ ( »  نامیا  هدنام ] ياج  رب  ناگتشذگ  راثآ  زا  هک   ] يدیفس يور  رب  یهایس  هب   [ لاح نیع  رد   ، ] تسا هتفر  ناشنایم  زا  نشور 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا ،  لامک  رد  هک  تمایق ،  رد  وا  تّما  دارفا  نیرتیمارگ  دـنربمغیپ و  ياقفر  ناـنآ  مجنپ : 

هب شمایق  زا  شیپ  تبیغ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  دیامن  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف « :  هک  هدمآ  تیاور  ملسو 
و نم ،  یتسود  دروم  نم و  ياقفر  زا  یـسک  نینچ  درادب ،  نمـشد  ار  شنانمـشد  دنک و  یتسود  شناتـسود  اب  و  دـشاب ،  دـقتعم  وا  تماما 

دنس هب  ناذاش  نب  لضف  باتک  زا  لقن  هب  یسوط  خیش  تبیغ  رد  مشـش :   ( . 392 دوب ( »  دـهاوخ  تمایق  زور  رد  نم  دزن  تّما  نیرتیمارگ 
یموق يدوز  هب  دندومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یلاع  یحیحص 

ردب و تاوزغ  رد  ام  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ :  تشاد .  دـهاوخ  ار  امـش  زا  نت  هاجنپ  شاداپ  نانآ  زا  درم  کی  هک  دـمآ  دـنهاوخ  امـش  زا  سپ 
نانآ رب  هچنآ  رگا  هک  یتسرد  هب  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  تشگ ! لزان  ام  هرابرد  نآرق  میدوب و  وت  اب  نینح  دُحُأ و 

هب رگید  ياـملع  یـسوط و  خیــش  تـبیغ  رد  مـتفه :   ( . 393 درک ( »  دـیهاوخن  ربـص  ناـنآ  نوـچمه  ددرگ  دراو  امــش  رب  دوـشیم  دراو 
زا وا  يدونـشخ  نیرتشیب  دنوادخ و  هب  تبـسن  ناگدنب  تالاح  نیرتکیدزن  دومرف « :  هک  دناهدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناشیاهدنس 

تّجح هک  دننادب  لاح  نیع  رد  دنـسانشن ،  ار  شهاگیاج  ددرگن و  راکـشآ  ناشیا  يارب  هک  دـنباین  ار  یهلا  تّجح  هک  تسا  یماگنه  نانآ 
رب یهلا  بضغ  عقوم  نیرتتخـس  هک  اریز  دیـشاب ،  جَرَف  راظتنا  رد  ماش  حبـص و  ره  عقوم  نآ  رد  سپ  هدـشن ،  لـطاب  وا  ناـمیپ  دـنوادخ و 

و دنتفایمن ،  کش  رد  شناتـسود  هک  هتـسناد  دـنوادخ  هتبلا  ددرگن ،  رهاظ  نانآ  يارب  دـنباین و  ار  وا  تّجح  هک  تسا  یماگنه  شنانمـشد 
تـسین نیا  و  تخاسیمن ،  بیاغ  ناشیا  زا  ار  شیوخ  تّجح  مه  ندز  مهرب  مشچ  کی  داتفا  دـنهاوخ  دـیدرت  هب  نانآ  هک  تسنادیم  رگا 

راحب و رد  هکنانچ  درابیم ،  نامـسآ  زا  ناراب  دوشیم و  عفدالب  نانآ  رطاخ  هب  هکنیا  متـشه :   ( . 394 مدرم ( »  زا  دـب  دارفا  فرط  زا  رگم 
بیاغ ناشرظن  زا  اهنآ  ماما  هک  دمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف « :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  نآ  ریغ 

هک تسا  نآ  دوب  دـهاوخ  نانآ  يارب  هک  یباوث  نیرتمک  هک  یتسرد  هب  ناـمز ،  نآ  رد  اـم  رمأ  رب  نارادـیاپ  لاـح  هب  اـشوخ  هک  ددرگیم ، 
داب هدژم  سپ  دیدرک ،  قیدصت  ارم  بیغ  دیدروآ و  نامیا  نم  ّرِـس  هب  نم ،  ناگدنب  درک ،  دهاوخ  ادـن  ار  ناشیا  لج -  زع و  راگدـیرفآ - 

رطاخ هب  و  مزرمآیم ،  مشخبیم و  ار  امش  مریذپیم و  امش  زا  نم ،  نازینک  ناگدنب و  قح  هب  دییامش  نم ،  يوس  زا  وکین  باوث  هب  ار  امش 
 . . . « ) مداتـسرفیم ورف  ناشیارب  ار  باذـع  هنیآ  ره  دـیدوبن  امـش  رگا  و  میامنیم ،  عفد  نانآ  زا  ار  الب  و  مرابیم ،  مناگدـنب  رب  ناراب  امش 

نامزلا بحاص  نامیالوم  تمدخ  رد  ناگدننک  یعس  عابتأ و  يرترب  تلیضف و  زا  یتمـسق  هک  نونکا  نم ،  ناردارب  يا  میوگیم :   ( . 395
تبهوم گرزب و  تمعن  نآ  و  دینک ،  ششوک  یعـس و  بانج  نآ  تمدخ  تعاطا و  رد  هک  داب  امـش  رب  سپ  دیتسناد ،  ار  هجرف  هَّللا  لّجع 
شومارف نآ  تّدم  ندش  ینالوط  اب  ار  ترـضح  نآ  دای  و  دیـشخب ،  ماود  نآ  هب  ناتـشالت  تیّدج و  اب  و  دـییامن ،  يرازگـساپس  ار  گرتس 

نارود رد  هک  ییاهتنحم  رب  و  دییامنن ،  لیامت  ایند  لها  ایند و  هب  و  دیشوکب ،  یگشیمه  یتحار  لیمکت  تداعس و  لیصحت  يارب  و  دینکن ، 
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رارق یناسک  نینچ  زا  ار  ام  شمرک  لضف و  هب  یلاعت  دنوادخ  دیسرب ،  ینالوط  یتحار  هب  ات  دیشاب  هتـشاد  ربص  دسریم  امـش  رب  رمع  هاتوک 
 . تسا اعد  هدننک  تباجا  کیدزن و  شناگدنب  هب  وا  هک  دهد ، 

هتکن دنچ 

نامزلا بحاص  ترضح  نامرالاس  رورس و  رد  هکنیا  لّوا :  دنریگ :  رارق  رکذت  هجوت و  دروم  تسا  هتسیاش  هک  تسه  بلطم  دنچ  اجنیا  رد 
نآ تمدـخ  رد  یعـس  یـضتقم  هک  دنتـسه  یلقتـسم  ببـس  ییاهنت  هب  مادـک  ره  هک  دـناهتفای  لامک  عمج و  يروما  هجرف  یلاعت  هَّللا  لـجع 

دـنوادخ و زا  ترـضح  نآ  ینیـشناج  تفـالخ و  هقلطم و  تیـالو  هلمج :  زا  دنـشابیم .  راوگرزب  نآ  تعاـطا  تهج  رد  شـالت  باـنج و 
هتسیاش ِملاع  هب  ندرک  تمدخ  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  لقن  لقع و  هک  تسا ،  ِملاع  قح  هلمج :  زا  و  ملـسو .  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  وا  لوسر 
مالسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  عوفرم  روط  هب  نانـس  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  هکنانچ  تسا ، 

هَّللا حور  ترضح  يا  تسا  هدروآرب  تتجاح  دنتفگ :  دیروآرب ،  نم  يارب  ار  نآ  مراد  ياهتساوخ  امـش  زا  نم  نییراوح  هورگ  يا  دومرف : 
ام دـنتفگ :  نییراوح  تسـش )  ار  ناـشیاهاپ  و  هدـمآ :  اههخـسن  زا  یـضعب  رد  و  دز (  هسوب  ناـشیاهاپ  رب  تساـخرب و  ترـضح  نآ  سپ  ، 
نم انامه  تسا ،  ِملاـع  ندرک  تمدـخ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هَّللا ،  حور  يا  مینکب  ار  راـک  نیا  هک  میدوب  رتراوازس 

مالسلا هیلع  یـسیع  سپـس  مدومن .  ینتورف  ناتیارب  نم  هک  نانچمه  دینک  ینتورف  مدرم  نایم  رد  نم  زا  سپ  امـش  ات  مدرک  عضاوت  نینچنیا 
زا و   ( [ . 396 اراخ (  گنـس  و   ] هوک رد  هن  دیوریم  هایگ  راومه  نیمز  رد  هکنانچ  ربکت ،  اب  هن  دوشیم  رومعم  تمکح  عضاوت  اب  دومرف : 

یبلاطم باتک  موس  شخب  رد  و  هدمآ -  تیاور  رد  هکنانچ  تسا -  ام  نابرهم  ردپ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا ،  يردپ  قح  هلمج : 
ثیدـح رد  یفاـک  لوصا  رد  هک  مالـسإ ،  ناـمیا و  قح  هلمج :  زا  و  تسا .  هدنـسب  یفاـک و  یلاـعت  هَّللاءاـشنا  هک  تشذـگ  هنیمز  نیا  رد 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدـمآ  رمتعملاوبا  زا  یعوـفرم 
تـشهب رد  اهنآ  هرامـش  دادعت  هب  یلاعت  يادخ  هک  دوب  دهاوخن  نیا  زج  دـنک  تمدـخ  ار  نیملـسم  زا  یموق  هک  یناملـسم  ره  دـندومرف « : 

نزو هیلع  هَّللا  تاولص  نامیالوم  نامیا  اب  ناناملسم ،  همه  نامیا  رگا  دیدرت  نودب  میوگیم :   ( . 397 داد ( »  دهاوخ  وا  هب  یناراذگتمدخ 
هب ندرک  تمدخ  رب  ار  ترضح  نآ  هب  ندرک  تمدخ  تلیـضف  نیاربانب  دوب ،  دهاوخ  نانآ  نامیا  زا  رتشیب  ترـضح  نآ  نامیا  هتبلا  ددرگ ، 
 . تسا نوریب  رشب  دارفا  تردق  زا  اهنآ  شرامـش  هک  اریز  مرادن ،  ار  اهنآ  فصو  ناوت  هک  بانج  نآ  لیاضف  رب  هفاضا  دینک ! هسیاقم  ناشیا 

ناـگدرب و تعاـطا ؛ رد  مدرم  هک  اریز  شباـبرا ،  هب  تبـسن  تسا  هدـنب  هبتر  تلزنم و  باـنج ،  نآ  هب  تبـسن  اـم  تلزنم  هکنیا  هلمج :  زا  و 
يدنواشیوخ و هلمج :  زا  و  تسا .  نیقی  رواب و  دروم  و  دراد ،  تلالد  ینعم  نیا  رب  تیاور  هکنانچ  دنشابیم ،  مالـسلا  مهیلع  همئا  ِنامالغ 

رکذ رد  مجنپ  شخب  رد  تسا  دنمدوس  امش  يارب  اجنیا  رد  هچنآ  و  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  تبارق 
مناوت زا  منک ،  دای  تیارب  تسا  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  یعـس  یـضتقم  هک  يروما  مامت  یهاوخب  رگا  و  میتشاد .  نایب  مهدزاود  تمرکم 

روآدای رتشیپ  هچنآ  تهج  هب  و  تسا ،  نوریب  تیاهن  ّدح  زا  نوزفا و  رامـش  زا  هک  اریز  درادـن ،  ار  شماجنا  يارای  مراتـشون  تسا و  نوریب 
 ، تسا مالـسلا  هیلع  راوگرزب  نآ  دوجو  تکرب  هب  یگمه  میتسه  روهطوغ  اهنآ  رد  هک  دنوادخ  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  مامت  هک  میدـش 
هب ار  شاهنارکـش  تسا  مزال  ام  رب  هک  تسا  تباث  ام  هدـهع  رب  بانج  نآ  يارب  یّقح  هدومرف  تیانع  اـم  هب  دـنوادخ  هک  یتمعن  ره  رد  سپ 

روما هک  دـش  تباث  سپ  دـشابیم ،  مزال  بجاو و  ام  رب  هئالآ -  تمظع  لاعتم -  راـگدرورپ  ساپـس  رکـش و  هک  ناـنچمه  میروآ ،  ياـج 
ْنا َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  تهج  هب  دیآ ،  شرامش  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تمدخ  رد  یعـس  يارب  یـضتقم 

نادب مّود :  درک .  دیناوتن  ار  اهنآ  باسح  دیروآ  هرامـش  هب  ار  دـنوادخ  ياهتمعن  دـیهاوخب  رگا  و  398 ؛ )  اَهوُصُْحت ( »  َال  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُّدـُعَت 
ندرک يرای  یلو  ددرگیم ،  ماجنا  میقتسم  روط  هب  تمدخ  هکنیا  یکی :  تسا :  ّصخأ  ندرک  يرای  ترصن و  زا  تهج  ود  زا  تمدخ  هک 
راـهظا ینتورف و  عضاوت و  رب  لمتـشم  ندرک  تمدـخ  هکنیا  مود :  دوشیم .  لـصاح  زین  رگید  صخـش  هطـساو  هب  میقتـسم و  ریغ  روـط  هب 
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نینچ نآ  سکع  یلو  تسه  زین  ندرک  يرای  یتمدـخ  ره  سپ  يرای ،  ترـصن و  فـالخ  رب  دـشابیم ،  مودـخم  يارب  ّتلذـم  یکچوک و 
رما نآ  هب  ترـضح  نآ  هک  يراک  نداد  ماجنا  اب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  ناـمیالوم  هب  ندرک  تمدـخ  هکنیا  مّوس :  تسین . 

هب صاخ  روط  هب  هک  دـنچ  ره  ددرگیم ،  لصاح  تسا  بانج  نآ  هب  ناسحا  ای  يرای و  ترـصن و  ای  ریقوت  لیلجت و  هک  يراـک  اـی  هدومرف 
نآ جَرَف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  دـننام  دوشیم ،  عمج  کـین  ياـهراک  زا  یـضعب  رد  نیواـنع  نیا  یهاـگ  و  دـشاب ،  هدرکن  رما  لـمع  نآ 

رشن و و  تسا ،  راوگرزب  نآ  هب  طوبرم  هک  ییاهباتک  فیلأت  و  ددرگیم ،  لیکشت  وا  يروآدای  يارب  هک  یسلاجم  ندرک  اپرب  و  ترـضح ، 
نآ هب  ندرک  تمدـخ  دـصق  هب  هاگره  شنایعیـش  ناتـسود و  هب  ندرک  ناسحا  و  بانج ،  نآ  رب  نداتـسرف  مالـس  دورد و  و  اهنآ ،  هرکاذـم 
هلِص و  تسا ،  ناشیا  هب  ناسحا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناتسود  نایعیش و  هب  ناسحا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تایاور  هک  دوش ،  ماجنا  ترـضح 

مکح بلطم  نیا  هب  زین  لقع  و  تسا ،  مالسلا  مهیلع  ناماما  ندرمـش  کبـس  اهنآ  ندرمـش  کبـس  و  دشابیم ،  ناشیا  هلِـص  نوچمه  نانآ 
هیلع رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  تارایزلا  لماک  باتک  رد  دراد :  تلالد  بلطم  نیا  رب  هک  یتایاور  زا  دنکیم . 

هتشون شیارب  ام  ترایز  باوث  هک  دنک ،  رادید  ار  ام  حلاص  ناوریپ  دیامن ،  ترایز  ار  ام  دناوتیمن  هک  یسک  دومرف « :  هک  هدروآ  مالـسلا 
زا و   ( . 399 دوشیم ( »  هتشون  ام  ِهلِص  باوث  وا  يارب  دیامن ،  هلِص  ار  ام  وریپ  ناکین  سپ  دنک ،  هلِص  ار  ام  دناوتیمن  سک  ره  و  دوشیم ، 
دنچ هب  نم  روضح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدروآ  نوراهوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  هضور  رد  هلمج : 

تساخرب ياج  زا  ناسارخ  لها  زا  یصخش  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :  دیرامشیم ! کبـس  ار  ام  هک  دوشیم  هچ  ار  امـش  دومرف :  راّضح  زا  نت 
نآ میریگ .  کبـس  ار  ناتتاروتـسد  رماوأ و  زا  يزیچ  اـی  میرامـشب ،  کبـس  ار  امـش  هکنیا  زا  میربیم  هاـنپ  ادـخ  هب  اـم  تـشاد :  هـضرع  و 

ار وت  هکنیا  زا  مربیم  ادخ  هب  هانپ  درک :  ضرع  تسا .  هدرمش  کبس  ارم  هک  یتسه  یناسک  زا  یکی  وت  ارچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترـضح 
رادـقم هب  تفگیم :  وت  هب  میدوب -  هفحُج  یکیدزن  ام  هک  یلاح  رد  ینالف -  هک  يدینـشن  ایآ  زرمایب ! ادـخ  دومرف :  مشاب ! هدرمـش  کـبس 
يدرکن دنلب  وا  يارب  مه  ار  ترس  وت  ادخ  هب  ماهدش .  هدنام  هتسخ و  نم  دنگوس  ادخ  هب  هک  نک  راوس  ارم  رتمولیک )  راهچ  هار (  لیم  کی 

 ( 400 تسا (  هدومن  عیاض  ار  لج  زع و  يادخ  تمرح  هدرمش و  کبس  ار  ام  درامش  کبس  ار  ینمؤم  سک  ره  و  يدرمش ،  کبس  ار  وا  و 
.

هجرف هَّللا  لجع  بانج  نآ  يرای  هب  ندیزرو  مامتها   : 32

ُهَّللا َّنَرُْصنََیل  َو  تسا « :  هدومرف  یلاعت  يادخ  هدومن ،  يرای  ار  لج  زع و  يادخ  تقیقح  رد  دیامن  يرای  ار  ترـضح  نآ  سک  ره  هک  اریز 
ياهتنم رد  دنوادخ  انامه  دیامن ،  يرای  ار  وا  هک  یـسک  دنکیم  يرای  دنوادخ  هک  قیقحت  هب  و  401 ؛ )  ٌزیزَع ( »  ٌّيِوََقل  ُهَّللا  َّنإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم 

يرای ار  دنوادخ  رگا  402 ؛ )  مُکَماَدقأ ( »  ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْـصنَی  َهَّللا  اوُرُْـصنَت  ْنإ  هدومرف « :  لج  زع و  يادخ  زین  و  تسا .  ییاناوت  تردـق و 
 : لّوا بلطم  ددرگیم :  نایب  بلطم  هس  رد  هنیمز  نیا  رد  نخس  و  دزاسیم .  راوتسا  تباث و  ار  ناتیاهماگ  دنکیم و  يرای  ار  امـش  وا  دینک 

تاذـّلاب ینغ  تسا ،  دوجولا  بجاو  وا  هک  اریز  درادـن ،  یـسک  يرای  هب  یجایتحا  يزاین و  هنوگ  چـیه  لاـعتم  رداـق  يادـخ  دـیدرت  نودـب 
 « ) ُدیمَحلا ُِّینَغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  یلا  ُءارَقُفلا  ُُمْتنأ  هدومرف « :  هنأش -  یلاعت  دنوادخ -  هکنانچ  دنیوا ،  هب  دنمزاین  تاقولخم  همه  و  دشابیم ، 

ندرک يرای  زا  روظنم  نیارباـنب  تسا .  تافـص  هدوتـس  تاّذـلاب و  ِینَغ  دوخ  دـنوادخ  دـیریقف و  جاـتحم و  دـنوادخ  هب  همه  امـش  403 ؛ ) 
ربمغیپ ندرک  يرای  و  ادخ ،  نید  ندرک  يرای  زا  تسا  ترابع  دنراد -  تلالد  نآ  رب  رابخا  دناهدش و  روآدای  نیرسفم  هکنانچ  دنوادخ - 

رد وا  ِيرای  تسه ،  یلاعت  يادخ  ياضر  شندرک  يرای  رد  هکنآ  ره  رگید ،  ترابع  هب  و  مالسلا ،  مهیلع  راوگرزب  يایلوا  راهطا و  همئا  و 
 . تسین نآ  رب  یناهرب  دهاش و  هب  جایتحا  رگید  هک  تسا  حـضاو  نشور و  ردـقنآ  بلطم  نیا  و  دـشابیم ،  دـنوادخ  ندرک  يرای  تقیقح 

صخش هک  تسا  يراک  ره  رد  ندومن  يراکمه  ندرک و  مادقا  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح  نآ  ندومن  يرای  زا  روظنم  هک  نادب  مّود :  بلطم 
 ، دوشیم تواـفتم  اـهناکم  لاوحأ و  اـهنامز و  بسح  رب  ندرک  يراـی  یگنوگچ  اذـل  و  تسا ،  راوگرزب  نآ  تساوخ  رظن و  دروـم  دـنادب 
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هب ندرک  يرای  یهاگ  سپ  دراد ،  يرگید  هوحن  شتبیغ  نامز  رد  و  ددرگیم ،  ماـجنا  یـصاخ  هنوگ  هب  شروضح  ناـمز  رد  ندرک  يراـی 
يارب ندرک  اعد  هب  مه  یهاگ  و  وا ،  باـکر  رد  ندرک  داـهج  اـب  یهاـگ  و  تسا ،  وا  هب  توعد  اـب  یهاـگ  و  دوشیم ،  ماـجنا  هیقت  هلیـسو 

ناتسود ندرک  يرای  اب  یهاگ  و  بانج ،  نآ  ياههناشن  تازجعم و  لیالد و  تافص و  لیاضف و  رکذ  اب  یهاگ  و  شروهظ ،  جَرَف و  لیجعت 
شنیب نابحاص  رب  تسا و  رایـسب  هک  ندرک  يراـی  رگید  ياـههنوگ  و  ددرگیم ،  ماـجنا  اـهباتک  رـشن  فیلأـت و  اـب  یهاـگ  و  شناـّبحم ،  و 

هب اهنآ  يرای  ترصن و  يازج  ار  نآ  هک  شناگدنب  هب  تبسن  تسا  دنوادخ  ندرک  يرای  یگنوگچ  نایب  رد  مّوس :  بلطم  تسین .  هدیـشوپ 
تـسا نکمم  مییوگیم :  میاهدرک .  هدافتـسا  تایاور  زا  هچنآ  ساـسا  رب  تسا ،  هداد  رارق  دوخ  نـالوسر  نید و  یلاـعت و  يادـخ  ياـیلوا 

زا ار  هدنب  هکنیا  هب  دیامرف ،  يرای  یتحار  يراتفرگ و  و  یتخس ،  یناسآ و  رد  ار  شاهدنب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نآ  ترصن  نیا  زا  روظنم 
رگید هدننک  كاله  تافـص  نایغط و  یـشکرس و  ُرتخبت و  ترارـش و  لیبق  زا  درادب ،  ظوفحم  دزاسیم  رود  شتمحر  زا  ار  وا  هک  يروما 

الب و عقوم  رد  هک  اهنیا  لاثما  یگتخابدوخ و  تلاسک و  عزج و  یباتیب و  دننام :  و  دوشیم ،  ضراع  ناگدنب  رب  یشوخ  هافر و  ماگنه  هک 
بـسح هب  و  تسا ،  یهلا  ياهتمکح  حـلاصم و  عبات  یناف ،  يایند  نیا  رد  نانمـشد  رب  يزوریپ  اـّما  دـیآیم .  دـیدپ  ناگدـنب  رد  يراـتفرگ 

اهتمکح و رطاخ  هب  دـندرگیم ،  بولغم  یهاگ  و  دـنوشیم ،  بلاغ  ایند  رد  شناتـسود  یهاگ  سپ  ددرگیم ،  توافتم  اهنامز  اههنیمز و 
اب رابخا  نآ  ندروآ  و  دناهدیدرگ ،  نایب  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  يرابخا  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  یـصاخ ،  ياهتّلع 

تـسا نکمم  دزاسیم .  راوتـسا  ار  ناتیاهماگ  و  ْمُکَماَدـْقأ ؛ »  ْتِّبَُثی  َو  تسا « :  هدومرف  دـنوادخ  هکنیا  و  تسین .  راگزاس  راصتخا  تیاعر 
 . دشابیم فوطعم  زا  ریغ  هیلع  فوطعم  هک  تسا  نآ  فورح  هلیسو  هب  فطع  رهاظ  هکنانچ  دشاب ،  طارص  رب  ترخآ  رد  اهماگ  يراوتـسا 

دراوم رد  اـهنآ  ظـفح  اـیند و  رد  اـهماگ  ندرک  راوتـسا  نآ  ینعم  هک  دـشاب ،  یلّوأ  يارب  يریـسفت  فطع  هک  تسه  مه  یفیعـض  لاـمتحا 
رـصع یلو  ترـضح  سدـقم  دوجو  رد  هک  نادـب  هجوت  دـننامب .  ظوفحم  يراک  فالخ  هانگ و  بادرگ  هب  نداـتفا  زا  هک  دـشاب ،  اهـشزغل 
يرای هک  اریز  تسا ،  بانج  نآ  يرای  ترـصن و  رد  ندیزرو  مامتها  بجوم  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  هدیدرگ  عمج  يروما  هیلع  هَّللا  تاولص 
هطساو ندومن  يرای  و  تمعن ،  ّیلو  ترصن  و  یبرقلا ،  يذ  هب  کمک  و  ملاع ،  يرای  و  بیرغ ،  ترـصن  و  مولظم ،  ندرک  يرای  وا  ندومن 

دشابیم روجهم و . . .  و  هاوخنوخ ،  و  دیرط ،  و  فیرش ،  و  میرک ،  ترصن  و  دنکیم ،  يرای  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  ترـصن  و  تمعن ، 
هنوگ ره  رد  ار  ام  یلاـعت  يادـخ  رگیم ، نشور  دـشاب  هتـشاد  سنُا  دوخ  يالوم  اـب  دـنک و  تقد  هک  یـسک  يارب  هک  يرگید  روما  و  ، 

تسیابیم میروایب  مه  ار  یلقن  دهاوش  میهاوخب  رگا  و  تسا .  بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  لقع  دهد .  رارق  شترـضح  يالب  رپس  يراوگان 
ندروآ يارب  میامن  هراختسا  منک و  تروشم  یلاعت  يادخ  زا  هک  متفرگ  میمصت  دیـسر  اجنیدب  نخـس  نوچ  میزادرپب .  ياهناگادج  باتک 
فیرـش نآرق  سپ  تسا ،  بلطم  نیا  دـهاوش  و  هدـیدرگ ،  تیاور  مالـسلا  مهیلع  قـح  رب  ناـماما  زا  هراـب  نیا  رد  هـک  يراـبخا  زا  یـضعب 

یف ْمُهانَّکَم  ْنِا  نیذلا  ٌزیزَع *  ٌّيِوَقل  َهَّللا  َّنا  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیل  َو  مدـید « :  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  مدوشگ  ار  میرک  فحـصم  هتفرگرب و 
يرای دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  و  404 ؛ )  ِرُومُألا ( »  ُۀَِـبقاَع  ِهَّلل  َو  ِرَْکنُملا  ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرمَأ  َو  َةاکَّزلا  اَوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماـقَا  ِضْرَاـْلا 

تنکم و نیمز  رد  ار  ناشیا  هاگره  هک  نانآ  تسا ،  ییاناوت  تردق و  ياهتنم  ار  دنوادخ  انامه  دنک  يرای  ار  وا  هک  سک  ره  درک  دـهاوخ 
اهراک تبقاع  دنیامنیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنناسریم و  ناقحتـسم ] هب   ] ار تاکز  هتـشاد و  ياپ  رب  ار  زامن  میهد ،  تموکح 

 . تسا ادخ  اب 

هجرف هَّللا  لجع  وا  روهظ  روضح و  نامز  رد  بانج  نآ  ندرک  يرای  رب  یبلق  میمصت   : 33

ریخ ّتین  تلیـضف  رد  هدش  تیاور  هچنآ  تسا -  نیقی  ياههناشن  نامیا و  مزاول  زا  رما  نیا  هکنیا  رب  هفاضا  دـنکیم -  تلالد  بلطم  نیا  رب 
هدیـشوپ ورهر  ّبحم  رب  هک  يرگید  تایاور  هدرک و  ّتین  هک  تسا  نامه  یـسک  ره  يارب  هکنیا  و  کین ،  راک  ماجنا  رب  نتـشاد  میمـصت  و 

ياج رد  هک « :  هدمآ  تیاور  هغالبلا  جـهن  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نایقَّتم  يالوم  شیامرف  دراد  تلالد  نآ  رب  زین  و  تسین . 
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تکرح هب  دـیناریم  ناـبز  رب  هک  ییاهـسوه  یپ  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  اهتـسد و  و  دـینک ،  ربـص  یتخـس  ـالب و  رب  و  دـیریگ ،  رارق  دوخ 
ادخ لوسر  قح  راگدرورپ و  قح  هاگره  امش  زا  کی  ره  هک  دینکم ،  یگدزباتش  هدرواین  ناتیارب  دوز  ار  نآ  دنوادخ  هچنآ  رد  و  دیرواین ، 

 ، تسا ادخ  اب  وا  شاداپ  و  تسا ،  هدرم  دیهش  دریمب ،  دوخ  باوختخر  رب  هچنانچ  دشاب  هتخانش  ار  وا  نادناخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
یتسرد هب  و  دوب ،  دهاوخ  وا  ندیـشک  ریـشمش  ياج  هب  تین  نیا  و  تفای ،  دهاوخ  هدوب  شتین  رد  هک  ار  یحلاص  لمع  باوث  یگتـسیاش  و 

هضور رد  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  ۀقث  هچنآ  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  و   ( . 405 تسه (  ینّیعم  نامز  تدم و  ار  يزیچ  ره  هک 
هب هَّللا ؛ کحلصأ  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ  یطـساو  دیمحلادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک 

هیلع ترـضح  دنتفا ! ییادگ  هب  ام  زا  یـضعب  هک  دوریم  نآ  میب  هک  ییاج  ات  میتفگ  كرت  ار  نامیاهرازاب  رما  نیا  راظتنا  رد  ام  هک  یتسرد 
رارق يدـمآرد  هار  شیارب  دـنوادخ  درک ،  فـقو  دـنوادخ  هار  رد  ار  شدوـخ  سک  ره  يرادـنپیم  اـیآ  دـیمحلادبع  يا  دوـمرف :  مالــسلا 

ار ام  رمأ  هک  ياهدنب  رب  درآ  تمحر  دنوادخ  دروآ ،  دهاوخ  شیپ  یـشیاشگ  وا  يارب  دنوادخ  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  ارچ  داد ؟  دـهاوخن 
 ، میـشاب میتسه  تادقتعم ] زا   ] هچنآ رب  هک  تسین  یکاب  ام  رب  دنیوگیم :   ( 406 هَئجُرم (  نیا  هَّللا ،  کحلـصا  مدرک :  ضرع  دیامن .  ایحإ 

هبوت سک  ره  دناهتفگ ،  تسار  اهنآ  دیمحلادبع  يا  دومرف :  میوشیم ،  ناسکی  امش  ام و  سپ  دسر  ارف  دییوگیم  امش  هچنآ  هک  هاگره  ات 
ام رمأ  سک  ره  و  دلامب ،  كاخ  هب  ار  شاینیب  دنوادخ  دنک  لمع  ییورود  قافن و  يور  زا  سک  ره  دریذپیم و  ار  شاهبوت  دنوادخ  دنک 

باّـصق هـک  ناـنچمه  درک ،  دـهاوخ  حـبذ  مالــسا  رب  دـنوادخ  ار ] يدارفا  نـینچ  و   ، ] دـهدیم ردـه  ار  شنوـخ  دـنوادخ  دزاـس  اـشفإ  ار 
ناکرأ امش  ریخ ،  دومرف :  میتسه ؟  يواسم  نآ  رد  مدرم  ام و  زور  نآ  رد  سپ  متشاد :  هضرع  دیوگ :  يوار  دَُربیم .  رـس  ار  شدنفـسوگ 

مریمب منک  كرد  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  هکنآ  زا  شیپ  رگا  مدرک :  ضرع  تسین .  نیا  زج  ام  نید  رد  دوب ،  دیهاوخ  نآ  نایاورنامرف  نیمز و 
ار وا  دـبایرد  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  هاـگره  هک :  دـشاب  نیا  شرظن  امـش  زا  سک  ره  هک  یتسرد  هب  دومرف :  هچ ؟ 
ود ترضح  نآ  باکر  رد  تداهش  و   ( ، 407 دشاب (  هدرک  داهج  دوخ  ریشمش  اب  وا  روضح  رد  هک  تسا  یسک  دننام  درک ،  دهاوخ  يرای 
هب هیداجس  هفیحـص  حرـش  باتک  رد  هللا  همحر  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیـس  هچنآ  دنکیم  تلالد  دوصقم  نیا  رب  زین   ( . 408 تسا (  تداهش 

نوریب البرک  يادهـش  زا  ار  مدوخ  نم  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تسا :  نیا  يرئازج  دیـس  تراـبع  هدروآ ،  تیاور  لـسرم  روط 
نآ رگا  تسه  مالـسلا ] هیلع  نیـسح  مدج  هب  کمک  نید و   ] يرای نم  ّتین  رد  هک  اریز  مرامـشیمن ،  نانآ  زا  رتمک  ار  مباوث  و  منادیمن ، 

ار نایعیش  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  و  دنریمب .  ناشیاهباوختخر  رد  هک  دنچ  ره  دننادیهـش  ام  نایعیـش  نینچمه  و  مدرکیم ،  كرد  ار  زور 
ار یـسک  باوث  ناـتیاهتّین  رطاـخ  هب  دومرفیم :  و  دومنیم ،  یهن  وا  لاوحا  فشک  ناـمزلا و  بحاـص  روـهظ   ( 409 رب (  ندرک  حاـحلا  زا 

یتیاور تسا  نآ  دیکأت  ینعم و  نیا  دهاوش  زا  و  دیریمب . »  ناتیاههاگباوخ  رب  هک  دنچ  ره  دوش  دیهـش  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  دیراد 
ریقف نمؤم  هدنب  انامه  دومرف « :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  باتک  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هک 

زا ار  نیا  لج  زع و  يادـخ  رگا  سپ  منک ،  نانچ  نینچ و  ریخ  ياههنوگ  کین و  ياـهراک  زا  اـت  هد  يزور  نم  هب  اراـگدرورپ  دـیوگیم : 
یهانتمان شتمحر  میرک و  دنوادخ  دادیم ،  ماجنا  ار  اهراک  نآ  رگا  هکنانچ  دـسیونیم  یـشاداپ  وا  يارب  دـنادب ،  وا  زا  تسرد  ّتین  يور 

بحاص نارای  زا  ار  وا  شتّنم  لضف و  هب  هنأش  یلاـعت  دـنوادخ  هک  یناهفـصا -  يوسوم  یقت  دـمحم  باـتک  نیا  فّنـصم   ( . 410 تسا ( 
شیالوم جَرَف  هک  دنک  تساوخرد  یلاعت  يادخ  زا  رگا  صلخم  نمؤم  دیدرت  نودب  دـیوگیم :  دـهد -  رارق  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا 

دـشاب هتـشاد  ار  راک  نیا  میمـصت  ینیتسار  صلاخ و  ّتین  اب  و  دـیامن ،  داهج  راّفک  اب  بانج  نآ  باکر  رد  هدـنب  نیا  ات  دـیامرف  کیدزن  ار 
نشور شنیب  لها  دزن  نیا  و  دیامنیم ،  دوخ  تایانع  لومشم  ار  وا  و  دهدیم ،  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  باکر  رد  داهج  باوث  یلاعت  يادخ 

رقاب ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاک  لوصا  رد  ترـضح :  نآ  باکر  رد  داهج  تلیـضف  اّما  و  میدروآ .  داـی  هک  یتاـیاور  لولدـم  هب  تسا 
یـشاداپ دـشکب  ار  ام  نمـشد  دـیامن و  جورخ  ترـضح  نآ  اب  دـنک و  كرد  ار  ام  مئاق  سک  ره  دومرف « :  هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع 

وا يارب  دیهـش  جنپ  تسیب و  شاداپ  دننامه  دوش  هتـشک  ام  مئاق  باکر  رد  سک  ره  و  دوب ،  دـهاوخ  وا  يارب  دیهـش  تسیب  شاداپ  نوچمه 
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باوث نیا  هب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  شماـما -  تبیغ  ناـمز  رد  دـشاب  نینچ  نمؤـم  ّتین  میمـصت و  رگا  میوـگیم :   ( . 411 دوب ( »  دـهاوخ 
 . تشذگ رتشیپ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  یتایاور  بسح  رب  ددرگیم ،  لیان  گرزب 

هعمج ره  و  هزور ؛ همه  ضئارف ؛ زا  دعب  هجرف  هَّللا  لجع  ترضح  نآ  اب  تعیب  دیدجت   : 34

همدقم

نامیا لها  فیاظو  زا   ، ] هعمج ره  رد  ای  و  زور ،  ره  رد  ای  هناگجنپ ،  ضیارف  زا  زامن  ره  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  تعیب  دیدجت 
 : تسا ثحبم  ود  اجنیا  رد  سپ  نآ ،  مکح  رد  رگید  و  تسا ،  تعیب  ینعم  رد  لوا  نخس  و  تسا . ]

عرش تغل و  رد  تعیب  ینعم  لّوا :  ثحبم 

 : تعیابم تسا « :  هدمآ  نیرحبلا  عمجم  رد  هکنانچ  دوریم .  راک  هب  رگیدکی  اب  نتـسب  دقع  يدهع و  مه  ینعم  هب  تعیابم  تعیب و  یهاگ 
وا رایتخا  رد  ًالماک  ار  دوخ  و  هدرک ،  راذگاو  يرگید  هب  تسه  شدزن  هچنآ  تعیب  فرط  ود  زا  مادک  ره  ییوگ  تسا ،  هدهاعم  هدـقاعم و 
 : هتفگ رارسألا  ةاکشم  راونالا و  ةآرم  باتک  رد  راحب ،  بحاص  مود  یسلجم  درگاش  فیرش ،  نسحلاوبا  خیش  و   ( . 412 تسا (  هداد  رارق 

و دنک ،  راذگاو  يرگید  هب  دراد  ناوت  رد  هچنآ  ود ،  نآ  زا  مادـک  ره  هک  ییوگ  هدـهاعم ،  هدـقاعم و  زا  تسا  ترابع  تعیب )  نآ = (  و  » 
هدش و مزتلم  هدـننک  تعیب  هک :  تسا  نآ  تعیابم  ینعم  زا  لصاح  میوگیم :   ( . 413 دهد ( »  رارق  يرگید  رایتخا  رد  صلاخ  ار  شدوخ 

هچنآ زا  يزیچ  چیه  زا  و  دنک ،  يرای  دوخ  لام  ناج و  اب  هدومن  تعیب  يو  اب  هک  ار  یـصخش  هکنیا  هب  هتـسب  راوتـسا  نامیپ  مکحم و  دـهع 
رد ینعم  نیا  هب  تعیب  و  دیامن .  راثن  صخش  نآ  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  و  دیامنن ،  غیرد  وا  ترصن  يرای و  هار  رد  تسه  وا  هب  طوبرم 
هَّللا ءاـش  نا  ار  ود  نـیا  و   ( - 414 هدیدرگ (  تیاور  دادـماب  لهچ  ات  هک  يدـهع  ياعد  و  هدـش ،  تیاور  زور  ره  يارب  هک  يدـهع  ياعد 

ناماما اب  تعیب  هنوگ  نیا  هب  هک  دومرف  رما  ار  تّما  همه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تسا .  هدـش  دای  دروآ -  میهاوخ  یلاعت 
 ، هدیدرگ تیاور   ( 415 جاجتحا (  باتک  رد  هک  ریدغ  هبطخ  رد  بیاغ ،  هچ  دندوب و  رضاح  هک  یناسک  هچ  دنیامن ،  تعیب  مالسلا  مهیلع 

نمؤم اجنیا  رد  عیابم  سپ  دباییمن ،  ققحت  نآ  هب  زج  نامیا  هکلب  تسا ،  نامیا  میالع  مزاول و  زا  ینعم  نیا  هب  ندرک  تعیب  کش  نودب  و 
 « ) ۀَّنَجلا ُمَُهل  َّنأـِب  ْمَُهلاَْومأ  َو  ْمُهَـسُْفنأ  َنینِمؤُملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنإ  تسا « :  هدومرف  يور  نیمه  زا  لـج ،  زع و  دـنوادخ  يرتـشم  تسا و 

ناربمغیپ یلاعت  يادخ  و  دهد . . . .  رارق  ناشیا  يارب  ار  تشهب  هکنیا  هب  دومرف  يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناج و  نینمؤم  زا  دنوادخ  416 ؛ ) 
ناشیا زا  سک  ره  و  هدومن ،  تعیب  دـنوادخ  اب  درک  تعیب  نانآ  اب  سک  ره  هک  تخیگنارب  تعیب  نیا  دـیکأت  دـیدجت و  يارب  ار  نالوسر  و 

ُدَی َهَّللا  َنوُِعیاَُبی  امَّنإ  َکَنوعیاَُبی  َنیذَّلا  َّنإ  هدومرف « :  هنأش -  لج  دـنوادخ -  يور  نیمه  زا  تسا ،  هدـینادرگ  يور  ادـخ  زا  دـنادرگ  يور 
هک یناسک  یتسرد  هب  417 ؛ )  ًامیظَع ( »  ًارْجأ  ِهیتؤیَسَف  َهَّللا  ُهیَلع  َدَهاَع  اَِمب  یفوأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یَلَع  ُثُکنَی  امَّنإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِْدیأ  َقوَف  ِهَّللا 

ضقن ار  تعیب  سک  ره  نآ  زا  سپ  تسا ،  نانآ  تسد  يور  رب  ادخ  تسد  دـننکیم ،  تعیب  دـنوادخ  اب  تقیقح  رد  دـننکیم  تعیب  وت  اب 
یگرزب شاداپ  ار  وا  دـنوادخ  دـنامب  رادافو  هتـسب  دـهع  دـنوادخ  اب  هکنآ  ره  هدرک و  مادـقإ  شیوخ  كاله  نایز و  رب  تقیقح  رد  دـیامن 

وا لوسر  ادخ و  اب  دیدش  نامیپ  دّکؤم و  دهع  نامه  هعیابم  تعیب و  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رب  تلالد  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  داد .  دـهاوخ 
 : دباییم قّقحت  رما  ود  هب  تعیب  نیا  و  داد .  دهاوخ  نانآ  هب  یگرزب  شاداپ  هک  هدومرف  هدعو  نامیپ  دهع و  نآ  ناگدـننک  افو  هب  و  تسا ، 

 : ) دومرف هفیرش  هیآ  رد  هکنانچ  لام ،  ناج و  راثن  اب  وا  ندرک  يرای  مالسلا و  هیلع  ماما  رمأ  تعاطا  رب  تباث  مکحم و  یبلق  میمصت  یکی : 
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هبلاطم وا  زا  رادیرخ  هاگره  هتخورف  ار  هچنآ  تسا  بجاو  هدنـشورف  رب  هک  دومرف ) . . .  يرادیرخ  ار  ناشلاوما  اهناج و  نینمؤم  زا  دنوادخ 
دصق نطاب  رد  هچنآ  مود :  دزاس .  راکشآ  هتسب  نآ  رب  لد  هچنآ  و  دهد ،  لیوحت  ار  نآ  یلُّلعت  یلمأت و  چیهیب  و  دنک ،  میلست  وا  هب  دیامن 

 ) عیب دـقع  هک  نانچمه  دوشیم ،  ماجنا  تعیب  بیترت  نیدـب  و  دـیامن ،  راهظا  نابز ،  هلیـسو  هب  تعیب  اب  نامزمه  هداـهن  نآ  رب  لد  هدومن و 
رادیرخ هدنشورف و  هچنآ  قباطم  هلماعم  نآ  داجیا  هب  میمصت  ءاشنإ و  دصق  یکی :  زیچ :  ود  هب  رگم  دباییمن  ققحت  روما  ریاس  رد  شورف ) 

دروم رد  تعیب  یهاگ  دـباییم .  ققحت  شورف  لصا  ود  نیا  هب  و  دناهتـسب .  نآ  رب  لد  ود  نآ  هچنآ  ندروآ  نابز  هب  مود :  دـنراد .  رظن  رد 
ای عیب  ندش  مامت  زا  سپ  هک  هدوب  لوادـتم  موسرم و  اهبرع  نیب  تاقوا  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دوریم ،  راک  هب  زین  ندز  مه  تسد  هب  تسد 

تعیب دـنوادخ  اب  تقیقح  رد  دـننکیم  تعیب  وت  اب  هک  یناـسک  یلاـعت ( :  يادـخ  هدومرف  زا  قـالطا  نیا  و  دـندادیم ،  مه  هب  تسد  تعیب 
هکنیا رب  هفاـضا  دراد ،  تلـالد  نآ  رب  تسد )  دَـی =  ظـفل (  نوـچ  دوـشیم ،  هدافتـسا  تسا )  ناـنآ  تسد  يور  رب  ادـخ  تـسد  دـناهدرک 
باـتک رد  و  دـندرکیم .  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسد  هب  ندز  تسد  اـب  باحـصا  هک  دـناهدروآ 

 : » هک هدـمآ  هَّللا -  هنعل  تفالخ -  هدـننک  بصغ  نیلّوا  اـب  تعیب  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم  ندرک  راداو  هیـضق  رد  جاـجتحا 
نیا ات  دندیشک  ردقنآ  و  دومنیم ،  عمج  ار  دوخ  تسد  وا  هک  یلاح  رد  دندیشک  ار  مالسلا ] هیلع  نینمؤملاریما   ] ترـضح نآ  تسد  سپس 

 . درک تعیب  درک  تعیب  نسحلاوبا  هک :  دیچیپ  ادص  دجسم  رد  و  نک ،  تعیب  نک  تعیب  دنتفگ :  دنداهن و  رکبوبا  تسد  يور  رب  ار  نآ  هک 
نامدرم هک  دید  نوچ  دش ،  هنیدم  دراو  هماُسا  یتقو  هک « :  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  ترـضح  نامیالوم  زا  تیاور  هب  جاجتحا  رد  زین  و  . . « . 

یعضو هچ  نیا  تشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب  دش و  ناور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يوس  هب  دناهدرک ،  عامتجا  رکبوبا  تفالخ  رب 
ضرع هماسا ،  يا  يرآ  دومرف :  ياهدرک ؟  تعیب  وا  اب  وت  اـیآ  دیـسرپ :  هماـسُأ  ینیبیم ! هک  تسا  نینچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ 

سپ  ( . 418 هارکا ( » . . .  يور  زا  هکلب  ریخ ،  دومرف :  هارکا ؟  رابجا و  يور  زا  ای  يدرک  تعیب  دوخ  رایتخا  هب  عوط و  يور  زا  اـیآ  درک : 
و تسا .  هدوب  فورعم  لوادـتم و  هقفاصم )  هقفَـص و  نداد (  مه  هب  تسد  رب  هعیابم  تعیب و  قالطا  هک  تشگ  رهاظ  میدروآداـی  هچنآ  زا 

ٌۀقفـص دـنیوگ :  دـناهدرک ،  دای  تغل  لها  هکناـنچ  دـنربیم ،  راـک  هب  زین  ندرک  تعیب  دروم  رد  ار  هقفـص )  نداد (  مه  هب  تسد  نینچمه 
هب تسد  رد  دنوادخ  َِکنیمَی ؛ »  ِۀَقْفَـص  یف  ُهَّللا  َكرَاب  تسا « :  هدمآ  ثیدح  رد  و  رابنایز .  ای  دـنمدوس  یتعیب  ینعی :  ةرـساخ ،  ای  ۀـحبار 

ْتَّبَت ٍنَمَث  الب  ٍجیردتب  هارَتْشا  مث  اهیف  اَم  َو  اینُّدلاب  َيِرْمُع  ُْتِعب  ام  هل  ُتلقف  يِرْمُع  ِینَمَواَس  ُرهدـلا  دـیوگ :  رعاش  و  دـهد .  تکرب  تندز  مه 
هب سپـس  مشورفن .  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  هب  ار  مرمع  متفگ :  وا  هب  دـمآرب  نم  رمُع  هلماعم  یپ  رد  هنامز  اهیراش  َباَـخ  ْدَـق  ٍۀقفـص  اَدَـی 

ترـضح زا  یفاک  رد  و  تسا .  راکنایز  شاهدنـشورف  هک  داب  ياهلماعم  نآ  رب  نیرفن  درک ،  يرادیرخ  ار  نآ  اهب  تخادرپ  نودب  جـیردت و 
ار ماما  تعیب )  هقفـص = (  دوش و  ادـج  ناناملـسم  تعامج  زا  سک  ره  دومرف « :  هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هَّللادـبعیبا 

یقیقح تعیب  ندز  مه  هب  تسد  دوخ  هک  دنامن  یفخم  هتبلا   ( . 419 دیآ ( »  لج  زع و  يادخ  يوس  هب  هدیرب  تسد  تمایق ] رد   ، ] دنکـشب
باب زا  ندز  مه  هب  تسد  هقفـص و  رب  هعیابم  تعیب و  ندرب  راـک  هب  ًارهاـظ  و  تسا ،  تعیب  ّتیماـمت  عوقو و  هناـشن  راـک  نیا  هکلب  تسین ، 

نآ هب  و  تسا ،  دَّکؤم  دـیدش و  نامیپ  دـهع و  میتشاد :  قَّقحم  هکنانچ  تعیب  تقیقح  لصا و  و  دـشابیم ،  ببـس  مسا  هب  بَّبـسم  ندـیمان 
هیلع ماما  ادخ و  لوسر  اب  هک  دنچ  ره  دـناهدرک ،  يرادـیرخ  ار  تشهب  هک  دریگیم  رارق  نامیا  لها  رامـش  رد  تقیقح  هب  یمدآ  هک  تسا 

و دناهتـشاد ،  یعـضو  نینچ  دـناهدوب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نامز  رد  هک  ینانمؤم  رتشیب  هک  نانچمه  دـشاب ،  هدرکن  تعیب  تسد  اب  مالـسلا 
تکرب هب  میراتساوخ  یلاعت  يادخ  زا  تسا ،  شزغل  دراوم  زا  نیا  هک  شاب  هدوب  نخـس  مامت  رظتنم  دروآ ،  میهاوخ  ار  بلطم  نیا  رب  دهاش 

 . درادب ظوفحم  شزغل  زا  ار  ام  مالسلا  ةالصلا و  مهیلع  تمصع  تیب  لها 

تعیب مکح  رد  مّود :  ثحبم 
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 ، دـباییمن قُّقحت  نآ  هب  زج  نامیا  هکلب  تسا ،  بجاو  دازآ  هدرب و  نز ،  درم و  زا  دارفا  همه  رب  لوا  ینعم  هب  تعیب  تفگ :  دـیاب  اجنیا  رد 
لام ناج و  اب  نانآ  ندومن  يرای  ناشیا و  هب  ندوب  میلـست  ماما و  ربمغیپ و  نامرف  تعاطا  هب  نابز  لد و  اـب  مازتلإ  ناـمه  ناـمیا  لـصا  نوچ 

تسا رتراوازس  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبسن  ربمغیپ  420 ؛ )  ْمِهِسُْفنأ ( »  ْنِم  َنینمؤُملاب  یلوأ  ُِّیبَّنلا  هدومرف « :  لج  زع و  يادخ  دشابیم ، 
َتیَضَق اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنأ  یف  اوُدِجَی  َال  َُّمث  ْمُهَنیب  َرَجَـش  اَمیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُؤی  َال  َکِّبَر  َو  اَلَف  تسا « :  هدومرف  یلاعت  يادخ  زین  و  . 
ناشنایم رد  هک  يرمأ  ره  رد  ار  وت  هکنیا  ات  دـنرواین  نامیا  تقیقح  هب  نانیا  هک  دـنگوس  وت  راگدرورپ  هب  هن ؛ 421 ؛ )  ًامِیلْسَت ( »  اوُمِّلَُسی  َو 

هب ندوب  میلست  هک  دندرگ .  میلست  ًالماک  دنـشاب و  هتـشادن  ياهدرک  مکح  وت  هچنآ  زا  یـضارتعا  هنوگ  چیه  سپـس  دننک  مکاح  دیآ  شیپ 
مامت اب  تعیب  بوجو  لیالد  زا  و  دشابیم .  نامیا  نتفای  قّقحت  هناشن  تسا ،  طوبرم  لام  نازیزع و  ناج و  هب  هچنآ  رد  ماما  ربمغیپ و  نامرف 

هب ار  مدرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تیاور  ریدغ  زور  هبطخ  رد  جاجتحا  رد  هک  تسا  یتیاور  مالـسلا  مهیلع  همئا 
هب ار  ناشیا  تعاطا  هب  نامیپ  دهع و  و  دومرف ،  رما  مالسلا  مهیلع  نیسح  نادنزرف  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  نانمؤمریما و  اب  ندرک  تعیب 

نابز لد و  اب  مدرم  مازتلا  بوجو  رطاخ  هب  زج  دوبن  نیا  و  دندوبن ،  نامز  نآ  لها  رصاعم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا  اب  درک ،  نیقلت  مدرم 
 ) مالـسلا مهیلع  ناشیا  تاروتـسد  زا  يرادربنامرف  نانآ و  هار  رد  لام  ناج و  ندرک  راثن  يرای و  يوریپ و  هب  ناـشمکحم  ناـمیپ  دُّهعت و  و 

َو ْمُکُجاَوْزأ  َو  ْمُُکناَوخإ  َو  ْمُکُؤانبَأ  َو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنإ  ُْلق  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  ددرگیم  نومنهر  میداد  رکذـت  هچنآ  مامت  هب  و   ( 422
یّتَح اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداَهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُکیلا  َّبَحأ  اهَنوَضَْرت  ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنوَشَْخت  ٌةَراَِجت  َو  اَهوُمْتفرَْتفا  ٌلاَومأ  َو  ْمُُکتَریِشَع 

هب هک  یلاوما  نادنواشیوخ و  نارسمه و  ناردارب و  نارسپ و  ناردپ و  رگا  وگب  423 ؛ )  َنیِقِساَفلا ( »  َموَقلا  يِدهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهِرمأب  ُهَّللا  َِیتأی 
وا و لوسر  ادـخ و  زا  رتبوبحم  امـش  دزن  تسا  امـش  هقالع  دروم  هک  ینکاسم  دـیراد و  میب  نآ  يداسک  زا  هک  یتراجت  دـیاهدروآ و  تسد 
زا بلطم  نیا  و  دنکیمن .  تیاده  ار  ناقساف  هورگ  دنوادخ  دروآرب و  ار  شیوخ  رمأ  دنوادخ  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  تسا ،  وا  هار  رد  داهج 

ياهباتک رد  هّماع  قیرط  زا  هک  یتیاور  دـنکیم  تلالد  نآ  رب  و  درادـن ،  ناهرب  لیلد و  ندروآ  هب  يزاـین  ینـشور  حوضو و  لاـمک  تهج 
دریمب یلاح  رد  سک  ره  دندومرف « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدمآ  يرـشخمز  راربألا  عیبر  يراخب و  و   ( 424 ملسم ( 

 « . تسا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  دشابن ،  وا  ندرگ  رب  یتعیب  نیملسم  ماما  هب  تبسن  هک 

زور ره  رد  تعیب  دیدجت 

نب یلع  لجأ  دیـس  هچنآ  لـیلد  هب  ددرگ ،  دـیدجت  زور  ره  هدـش  داـی  تعیب  تسا  بحتـسم  مییوگیم :  یتسناد  میدروآ  ار  هچنآ  هاـگره 
زور ره  تسا  بحتـسم  هک  يروما  هلمج  زا  هکنیا  دناهدرک  دای  دوخ  ياهباتک  رد  زین  ام  ياملع  رگید  و  رئاّزلا ،  حابـصم  باتک  رد  سوواط 
یف ِتاَنِمؤُملا  َو  َنینمْؤُملا  ِعیمَج  ْنَع  ِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِنامَّزلا  َبِحاَص  َيالوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللا  تسا « :  اعد  نیا  دوش  هدناوخ  حبـص  زامن  زا  دـعب 
َۀَنِز ِتاّیِحَّتلا  َو  ِتاوَلَّصلا  َنِم  یِّنَع  َو  يِدـْلُو  َو  َّيَدـِلاَو  ْنَع  َو  ْمِِهتّیَم  َو  ْمِهِّیَح  اَِهلَبَج  َو  اَِهلْهَـس  َو  اَهِرَْحب  َو  اَـهَِّرب  َو  اـهبِراَغَم  َو  ِضْرأـْلا  ِقِراَـشَم 

ًادْهَع ٍمْوَی  ِّلُک  یف  َو  ِمْوَیلا  اذه  یف  َُهل  ُدِّدَجُأ  ّینإ ]  ] َّمُهَّللا ُهُْملِع  ِِهب  َطاَحأ  َو  ُُهباَتِک  ُهاَصْحأ  ام  َدَدَع  َو  ُهاَضِر  یهَْتنُم  َو  ِِهتاَِملَک  َداَدِم  َو  ِهَّللا  ِشْرَع 
َو َيَالْوَم  یلَع  ّلَصَف  ِۀَمْعَّنلا  ِهِذـِهب  ینَتْـصَصَخ  َو  ِۀَلیِـضَفلا  ِهِذـِهب  ِینَْتلَّضَف  َو  ِفیِرْـشَّتلا  اَذَِـهب  ِینَْتفَّرَـش  اَمَک  َّمُهَّللا  ِیتَبَقَر  یف  َُهل  ًۀَْـعَیب  َو  ًادـْقَع  َو 

ِّفَّصلا یف  ٍهَرْکُم  َْریَغ  ًاِعئاط  ِهیَدَـی  َْنَیب  َنیدَهْـشَتْسُملا  َنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ُْهنَع  َنّیباَّذـلا  َو  ِهِراَصنأ  َو  ِهِعاَیـشأ  ْنِم  ِیْنلَعجا  َو  ِناَمَّزلا  ِبحاـص  ِيدـّیَس 
َُهل ٌۀَْعَیب  ِهِذـه  َّنإ  َّمُهَّللا  ُماَلَّسلا  ُمِهیَلَع  ِِهلآ  َو  َِکلوُسَر  ِۀَـعاَط  َو  َِکتَعاَط  یَلَع  ٌصوُصْرَم  ٌناَْیُنب  ْمُهَّناَک  ًاّفَـص  َْتلُقَف  َِکباَتِک  یف  ُهَلْهأ  َّتَعَن  يِذَّلا 

نینمؤم یمامت  يوس  زا  تسرف  اهمالـس  اهدورد و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  میالوم  رب  ایادخ  راب  ِۀمیِقلا ؛ »  ِمْوَی  یلإ  یُِقنُع  ِیف 
نم و نیدـلاو  زا  اـهنآ و  هدرم  هدـنز و  دـنملاع ،  يارحـص  هوـک و  اـیرد و  یکـشخ و  رد  نیمز و  ياـهبرغم  اهقرـشم و  رد  هـک  تاـنمؤم  و 
و دنوادخ ،  يدونـشخ  تیاهن  هب  و  وا ،  تاملک  دادم  رادقم  هب  یهلإ و  شرع  نزو  هب  تسرف  اهتیحت  اهدورد و  مدوخ  بناج  زا  منادنزرف و 
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دیدـجت وا  يارب  زور  ره  رد  زور و  نیا  رد  نم  ایادـخ  تسا .  هدوـمن  هطاـحا  وا  ملع  هتفرگرب و  رد  وا  شنیرفآ )  باـتک (  هـچنآ  رامـش  هـب 
يرترب زایتما  نیا  هب  و  يدرک ،  فَّرـشم  تفارـش  نیا  هب  ارم  هک  نانچمه  ایادخ  راب  ماهتفرگ ،  ندرگرب  هک  ار  یتعیب  دقع و  دـهع و  منکیم 

نآ نایماح  ناروای و  نایعیش و  زا  ارم  تسرف و  دورد  نامزلا  بحاص  نم  رالاس  رورس و  رب  سپ  يدیشخب  صاصتخا  تمعن  نیا  هب  يداد و 
لها هک  يرکشل  فص  نآ  رد  يامرف  رّرقم  هارکإ  چیه  نودب  قوش  لامک  اب  شترضح  باکر  رد  ناگدش  دیهـش  زا  ارم  و  هد ،  رارق  بانج 

وت لوسر  تعاطا  وت و  تعاطا  هار  رد  دنتسه ،  راوتسا  مکحم و  ییانب  نوچمه  یّفَص  يدومرف :  يدرک و  فصو  شیوخ  باتک  رد  ار  نآ 
سپ راحب  رازم  رد  یسلجم  موحرم   ( . 425 تمایق (  زور  ات  تسا  نم  ندرگ  هب  وا  يارب  تعیب  نیا  ایادخ  راب  مالـسلا ،  مهیلع  وا  نادناخ  و 
ندز تسد  لثم  دنزب  پچ  تسد  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  اعد :  نیا  زا  دعب  هک  ماهدید  همیدق  بتک  زا  یضعب  رد  دیوگ :  دهع  نیا  رکذ  زا 

رد و  هدمآ ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  هب  بجاو ،  زامن  ره  زا  سپ  تعیب  نیا  دیدجت  تسا  بحتسم  زین  و   ( . 426 تعیب (  رد 
باتک نیا  زا  مشـش  شخب  لوا  رد  ار  اـعد  تیاور و  نآ  اـم  هک   ( ، 427 هدش (  لقن  یقابلا  نبا  دیـس  رایتخإلا  باتک  زا  راحب  ةالـص  باتک 

 . میدروآ

دهع ياعد 

نب دیـس  هک  تسا  یتیاور  تسا ،  هجرف  هَّللا  لجع  رمألا  بحاص  ترـضح  يارب  تعیب  دـیدجت  رب  لمتـشم  هک  هدیـسر  ياـهاعد  هلمج  زا  و 
ار اعد  نیا  زور  لهچ  سک  ره  دومرف :  هک  دـناهدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  ناـمیالوم  زا  ناشیاهدنـس  هب  وا  ریغ  سوواـط و 
ات درک  دهاوخ  هدنز  ار  وا  یلاعت  يادخ  دریمب  ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  و  دوب ،  دهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ناروای  زا  دناوخب 
 ، ددرگیم وحم  وا  زا  دب  راک  رازه  و  دوشیم ،  هتشون  شیارب  هنسح  رازه  نآ  زا  هملک  ره  هرامـش  هب  و  دیامن ،  داهج  بانج  نآ  باکر  رد 

َو ِةاروَّتلا  َلِزنُم  َو  ِروُجْـسَملا  ِرحَبلا  َّبَر  َو  ِعـیفَّرلا  ِّیـسرُکلا  َّبَر  َو  ِمیظَعلا  ِروـنلا  َّبَر  َّمُهَّللا  میحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تـسا :  نـینچ  اـعد  نآ 
َُکلأـسَا ّینإ  َّمُـهَّللا  َنیلـَـسْرُملا  َو  ِءاـیْبنألا  َو  َنـیبَّرَقُملا  ِۀــکئالَملا  َّبَر  َو  ِمـیظَعلا  ِنآرُقلا  َلِْزنَم  َو  ِروُرَحلا  َو  ِّلِّظلا  َّبَر  َو  ِروـبَّزلا  َو  ِلــیجنإلا 

َو َنوُضَرألا  َو  ُتاومَّسلا  ِِهب  ْتَقَرْـشأ  يِذَّلا  َکِمْـساب  َکـُلأسأ  ُموُّیَق  اَـی  ُّیَح  اَـی  ِمیدَـقلا  َکِْـکُلم  َو  ِرینُملا  َکِـهْجَو  ِرُونب  َو  ِمیِرَکلا  َکِـهْجَوب 
َتیمُم َو  یتوَملا  َییُحم  اَی  ُّیَح  َال  َنیح  ُّیَح  اَی  ٍّیَح  ِّلُک  َدـَْعب  ُّیَح  اَی  ٍّیَح  ِّلُـک  َلـبَق  ُّیَح  اَـی  َنوُرِخـآلا  َو  َنُولَّوـألا  ِِهب  ُحَلْـصَی  يِذَّلا  َکِمْـسِاب 

ِعیمَج ْنَع  َنیِرِهاّطلا  ِهئابآ  یلَع  َو  ِهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َكِْرمأب  َمئاقلا  َّيِدـْهَملا  َيِداَهلا  َماَمإلا  اَنالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهَّللا  َْتنأ .  اَّلإ  َهلإ  ُّیَح ال  اَی  ِءاـیحألا 
َنِم ِیناَوْـخإ  َو  يِدـْلُو  َو  َّيَدـِلاَو  ْنَع  َو  یِّنَع  َو  اَـهِرَْحب  َو  اَـهَِّرب  َو  اَِـهلَبَج  َو  اَِهلْهَـس  َو  اـِهبِراغَم  َو  ِضْرـألا  ِقِراَـشَم  یف  ِتاَـنِمؤُملا  َو  َنینمؤـملا 
ْنِم ُتْشِع  اَم  َو  اذـه  یموَی  ِۀَـحیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَـجُأ  ّینإ  َّمُهَّللا  ُُهباَتِک .  ِِهب  َطاَحأ  َو  ُهُْملِع  ُهاَصْحأ  اَم  َو  ِِهتاَِملَک  َدادـِم  َو  ِهَّللا  ِشْرَع  َۀـَنِز  ِتاوَلَّصلا 

َنیعِراسُملا َو  ُْهنَع  َنّیباّذلا  َو  ِِهناَوْعأ  َو  ِهِراَْصنأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ًادبأ  ُلوُزأ  َو ال  اَْهنَع  ُلوُحأ  یُِقنُع ال  ِیف  َُهل  ًۀعیب  َو  ًادْقَع  َو  ًادـْهَع  یتاَیَح  ِماّیأ 
ِیْنَیب َلاَح  ْنإ  َّمُهَّللا  ِهیَدَی .  َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُملا  َو  ِِهتَداَرإ  یلإ  َنیِقباَّسلا  َو  ُْهنَع  َنیماحُملا  َو  ِهیِهاَون  َو  ِهِِرماَوِأل  َنِیِلثَتْمُملا  َو  ِهجئاَوَح  ِءاَضَق  یف  ِهیلا 

ِرِضاَحلا ِیف  یِعاَّدلا  َةَوْعَد  ًاِّیبَُلم  یتاَنَق  ًادِّرَُجم  یْفیَـس  ًارِهاَش  ِینَفَک  ًارَِزتُؤم  يِْربَق  ْنِم  ینْجِرْخأَف  ًاْمتَح  َكِداَبِع  یَلَع  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُتْوَملا  ُهَْنَیب  َو 
َو ُهَجَْهنَم  ْعِسْوأ  َو  ُهَجَرْخَم  ْلِّهَـس  َو  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ِْهَیلإ  یّنِم  ٍةَرْظَِنب  يِرِظاَن  ْلُحْکا  َو  َةَدـیمَحلا  َةَّرُغلا  َو  َةَدیـشَّرلا  َۀَْـعلَّطلا  ِینِرأ  َّمُهَّللا  يِداَـبلا .  َو 

ِرَّبلا ِیف  ُداَسَفلا  َرَهَظ  ُّقَحلا « :  َُکلْوَق  َْتُلق َو  َکَّنإَف  َكَدابِع  ِِهب  ِیْحَأ  َو  َكَداَِلب  ِِهب  َّمُهَّللا  ِرُمْعا  َو  ُهَرْزأ  ْدُدْشا  َو  ُهَْرمأ  ْذِْفنأ  َو  ُهَتَّجحَم  ِیب  ُْکلْسا 
ِِهلآ َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  َِکلوُسَر  ِمْسِاب  یَّمَـسُملا  َکِّیبَن  ِْتِنب  َْنبا  َو  َکّیلَو  َْنبا  َو  َکّیلَو  اََنل  َّمُهَّللا  ِرِهْظأَف  ساـّنلا »  يِدـْیأ  ْتَبَـسَک  اَِـمب  ِرْحَبلا  َو 

َكَْریَغ ًارِصاَن  َُهلُدِجَی  َال  ْنَِمل  ًارِـصاَن  َو  َكِداَبِع  ِمُولْظَِمل  ًاعَْزفَم  َّمُهَّللا  ُْهلَعْجا  َو  ُهَقِّقَُحی  َو  َّقَحلا  َّقُِحی  َو  ُهَقّزَم  ّالإ  ِلِطاَبلا  َنِم  ٍءیـِشب  َرَفْظَی  َال  یّتَح 
ُهَْتنَّصَح ْنَّمِم  َّمُهَّللا  ُْهلَعْجا  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِنَنُـس  َو  َِکنیِد  ِماَلْعأ  ْنِم  َدَرَواَِمل  ًادّیَـشُم  َو  َِکباَتِک  ِماَکْحأ  ْنِم  َلِّطُع  اَِمل  ًادِّدَُجم  َو 

ْفِـشکا َّمُهَّللا  َهَدَْعب .  اَنَتناکتْـسا  ْمَحْرا  َو  ِِهتَوْعَد  یَلَع  ُهَِعبَت  ْنَم  َو  ِِهتَیؤُِرب  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادّمَُحم  َکَِّیبَن  َّرُـس  َّمُهَّللا  َنیِدَـتْعُملا .  ِسَأب  ْنِم 
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تایاور زا  یـضعب  رد  و  َنیِمِحاَّرلا .  َمَحرأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ًاـبیرَق  ُهیَرن  َو  ًادـیَِعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنإ  ُهَروُهُظ  اََـنل  ْلِّجَع  َو  ِهِروُضِحب  ِۀـّمُألا  ْنَع  َۀَّمُغلا  ِهِذـه 
همجرت ِنامَّزلا .  َبِحاص  اَی  َيَالْوَم  اَـی  َلَـجَعلا  َلَـجَعلا  ییوگیم :  راـب  هس  ینزیم و  تتـسار  نار  رب  ار  تتـسد  هبترم  هس  سپـس  هک :  تسا 

يا و  تعفر ،  اب  یـسرک  راگدرورپ  يا  و  تمظع ،  اب  رون  راگدرورپ  يا  ایادـخ ،  راب  رگـشیاشخب ،  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  دـهع :  ياعد 
هیلع دوواد  رب   ] روبز و  مالـسلا ] هیلع  یـسیع  رب   ] لیجنإ و  مالـسلا ] هیلع  یـسوم  رب   ] تاروت هدـننک  لزاـن  و  ناـشورخ ،  ياـیرد  راـگدرورپ 
راب نالوسر ،  نارمغیپ و  بَّرقم و  ناگتشرف  راگدرورپ  يا  و  تمظع ،  اب  نآرق  هدننک  لزان  يا  و  باتفآ ،  هیاس و  راگدرورپ  يا  و  مالـسلا ]

هدـنز يا  تمیدـق  یلزأ و  کلم  هب  و  تسا ،  ملاع  همه  هدـنزورف  هک  تلاـمج  رون  هب  تراوگرزب و  تاذ  هب  مراد  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ 
نآ هب  نیرخآ  نیلوا و  هک  وت  مسا  نآ  هب  و  تفای ،  ینشور  نآ  هب  اهنیمز  اهنامسآ و  هک  وت  مسا  نآ  هب  میامنیم  تلئـسم  وت  زا  يدبا  هدنیاپ 
چیه هک  یماگنه  هدنز  يا  یناف )  هدـنز (  ره  زا  سپ  يدـبا )  هدـنز (  يا  هدـنز ،  ره  زا  شیپ  یلزا )  هدـنز (  يا  دـنبای ،  ناماس  حالـصا و 
ماما نامیالوم  ایادخ  راب  تسین .  وت  زج  یقح  دوبعم  چیه  هک  ياهدنز  يا  ناگدنز ،  هدنناریم  ناگدرم و  هدننک  هدنز  يا  دـشابن ،  ياهدـنز 

 - داب وا  كاپ  ناردپ  رب  وا و  رب  دنوادخ  ياهدورد  هک  ترما -  هب  هدننک  مایق  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يدهم  تُما ،  يداه 
ردـپ و نم و  بناج  زا  و  دنتـسه ،  ایرد  یکـشخ و  هوک ،  ارحـص و  نیمز ،  ياهبرغم  اهقرـشم و  رد  هک  تانمؤم  نینمؤم و  مامت  يوس  زا  ار 
هدرک و اصحإ  وا  ملع  هچنآ  وا و  تاملک  دادم  رادـقم  هب  دـنوادخ و  شرع  نزو  هب  تسرف  اهتّیحت  اهدورد و  مناردارب  نادـنزرف و  مردام و 
زا هک  یتعیب  دقع و  دهع و  میناگدنز ،  نارود  مامت  زور و  نیا  دادماب  رد  نم  ایادـخ  راب  تسا ،  هدومن  هطاحإ  نآ  رب  وا  شنیرفآ )  باتک ( 

راصنا زا  ارم  ایادخ  راب  منامب ،  رادیاپ  نآ  رب  مدرگنرب و  تعیب  دهع و  نآ  زا  زگره  هک  میامنیم ،  دیدجت  وا  اب  مراد  ندرگ  رب  ترضح  نآ 
رماوا و تاروتـسد و  ناگدـننک  لاثتما  و  شدـصاقم ،  ماجنا  یپ  رد  ناگدنباتـش  و  وا ،  سدـقم  میرح  زا  ناعفادـم  ترـضح و  نآ  نارای  و 

روضح رد  باـکر و  رد  ناگدـش  دیهـش  شاهتـساوخ و  يوس  هب  ناـیوج  تقبـس  و  شفیرـش ،  دوجو  زا  ناگدـننک  تیاـمح  و  شیهاوـن ، 
زا ارم  سپ  تخادنا ،  ییادج  ياهداد ،  رارق  یمتح  ياضق  تناگدنب  رب  هک  گرم  وا  روهظ ]  ] نم و نایم  رگا  ادنوادخ  هد ،  رارق  شترضح 

هدومن تباجا  ار  راید  رهش و  ره  رد  هدننک  توعد  ِتوعد  هدیشکرب ،  ماین  زا  ار  مریـشمش  هتـسب  رمک  رب  ار  منفک  هک  یلاح  رد  زیگنارب  مربق 
همرس اب  كانبات  هرهچ  نآ  رب  رظن  کی  ار  ماهدید  نایامنب و  نم  هب  ار  هدیدنـسپ  ناشخرد  يور  لماک و  يابیز  تعلط  نآ  ایادخ  راب  مشاب ، 

و هد ،  كولس  بانج  نآ  ریسم  رد  ارم  و  نک ،  زاب  شیور  شیپ  رد  ار  اههار  ناسآ و  ار  شجورخ  لیجعت و  ار  شجَرَف  و  زاس ،  نشور  رون 
يدومرف و دوخ  وت  هک  نادرگب ،  هدنز  ار  تناگدنب  رومعم و  وا  تسد ]  ] هب ادـخ  يا  ار  تدالب  مکحم و  ار  شاهناوتـشپ  ذـفان و  ار  شنامرف 

نونکا  ] ادنوادخ سپ  درک )  بسک  مدرم  ياهتسد  هچنآ  ببس  هب  دش  راکشآ  ایرد  یکـشخ و  رد  یهابت  داسف و  هک ( :  تسا  قح  وت  هتفگ 
هللا یلـص  وت  لوسر  مان  مه  هک  ار  تربمغیپ  رتخد  دـنزرف  و  وت ،  ّیلو  هداز  دوخ و  ّیلو  نک  رهاظ  اـم  يارب  هدـیدرگ ] داـسف  زا  رپ  نیمز  هک 
نآ ادخ ،  يا  و  دزاس ،  قَّقحم  اپ و  رب  ار  قح  دـشاپب و  مه  زا  ار  نآ  هکنیا  رگم  دـباین  تسد  یلطاب  چـیه  هب  ات  دـشابیم ،  ملـسو  هلآو  هیلع 

ماکحا زا  هچنآ  هدننک  دیدجت  و  دـنرادن ،  يرـصان  رای و  وت  زج  هک  یناسک  روای  و  هد ،  رارق  تناگدـنب  زا  ناگدیدمتـس  هاگهانپ  ار  بانج 
راب هدش ،  دراو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  تربمغیپ  ياهتنس  تنید و  رئاعش  زا  هچنآ  شخب  ماکحتـسا  و  هدیدرگ ،  لیطعت  وت  باتک 

داش و وا  رادید  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تربمغیپ  و  ياهدومرف ،  ظفح  نارگزواجت  بیـسآ  زا  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  وا  ایادخ و 
نیا ایادـخ  راب  نک ،  محر  وا  تبیغ ]  ] زا سپ  ام  یگراچیب  هب  و  نادرگ ،  لاحـشوخ   [ قح هب   ] توعد رد  ار  ترـضح  نآ  ناوریپ  رورـسم و 
ناـنآ هک  ياـمرف  لـیجعت  اـم  رب  ار  شروـهظ  و  زاـس ،  فرطرب  تما  نیا  زا  شروـهظ  اـب  ار   [ وا تبیغ  هدرپ  نارجه و  يرود و  گرزب   ] مـغ

تباجا ار  اعد  نیا   ] نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  مینادیم ،  کـیدزن  ار  نآ  اـم  دـنرادنپیم و  رود  ار  راوگرزب  نآ  جَرَف  ناـفلاخم ] ]
[ . يامرف

هعمج ره  رد  تعیب  دیدجت 
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هکنیا میدروآ  رتشیپ  هک  یتیاور  هب  رظن  ددرگ ،  هزات  دـیدجت و  هعمج  ره  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  تعیب  دـهع و  تسا  بحتـسم  و 
زا هک  ییاعد  رب  هفاضا  دنیامنیم ،  دیدجت  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تیالو  دهع  و  دـنوشیم ،  عمج  رومعملا  تیب  رد  هعمج  ره  ناگتـشرف 

تاعمجلا بادآ  یف  تاّنجلا  باوبا  باتک  رد  ار  اعد  نیا  تسا .  لمتشم  بلطم  نیا  رب  هدمآ و  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دّیس  ترـضح 
 ، - تسا هتفرگ  ناـمیپ  ناـیناهج  زا  مالـسلا  مهیلع  ناـنآ  تیـالو  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  هعمج  زور  هکنیا  رب  هفاـضا  مـیاهدرک ،  داـی 

يرتشیب صاصتخا  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترـضح -  نآ  هب  هعمج  زور  هکنیا  رب  هفاضا  و  میاهدروآ -  باتک  نامه  رد  ار  نآ  تیاور  هکنانچ 
مامتها رما  نیا  هب  رتشیب  هعمج  زور  رد  تسا  هتـسیاش  زین  و  میدـش .  روآدای  ًـالبق  باـتک  نیمه  مشـش  شخب  رد  هک  تهج  دـنچ  زا  دراد ، 

زا تعیب  نیا  دـیدرت  نودـب  و  دوشیم ،  فعاـضم  کـین ،  ياـهراک  باوث  زور  نآ  رد  هک  هدـمآ  دراو  تاـیاور  زا  هچنآ  ببـس  هب  دوـش ، 
 . تسین هدیشوپ  نیقی  لامک و  نامیا و  هار  ناگدنیوپ  رب  هکنانچ  تسا ،  تادابع  نیرتمامت  نیرتلماک و  تانسح و  نیرتمهم  نیرتهب و 

مود ینعم  هب  تعیب  مکح 

هرابرد مود  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  نامز  رد  نآ  مکح  هراـبرد  نخـس  لّوا  نداد ،  تسد  ینعی  مود :  ینعم  هب  تعیب  مکح  اـّما  و 
هیلع ماما  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا ،  بجاو  هدـش  دای  ینعم  هب  تعیب  دـیدرت  نودـب  موصعم  روضح  نامز  رد  ترـضح .  نآ  تبیغ  ناـمز 
نوچ دیامن ،  لاثتما  تسا  بجاو  وا  رب  دناوخ  ارف  نآ  هب  ار  وا  دهاوخب و  ار  تعیب  نیا  سک  ره  زا  هک  دنک ،  بلط  دهاوخب و  ار  نآ  مالسلا 
بیان ار  وا  بانج  نآ  هک  يرگید  اب  ای  ترـضح ،  نآ  دوخ  اب  ات  دیامرف  رمأ  ار  یـسک  رگا  هک  تسا ،  بوجو  یـضتقم  مالـسلا  هیلع  وا  رمأ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  یتقو  يور  نیمه  زا  دیامن ،  تعاطا  ار  بانج  نآ  نامرف  هک  تسا  بجاو  دنک ،  تعیب  هداد ،  رارق  دوخ  صاخ 
نآ نامرف  تباجا  هب  دـناوخیم ،  ارف  هدـش  دای  ینعم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  ندرک  تعیب  هب  ار  ناناملـسم  نآ  ریغ  ریدـغ و  زور  رد  ملـسو 

مالـسلا هیلع  موصعم  روضح  نامز  رد  رگا  اّما  تسین .  ياههبـش  نیا  رد  و  دنتـسجیم ،  تقبـس  نآ  هب  دـندیزرویم و  ترداـبم  ترـضح ، 
هب صخـش  نآ  رگا  مییوگیم :  اجنیا  رد  هن ؟  ای  ددرگ  تباجا  شتوعد  تسا  زیاج  ایآ  دـناوخ  ارف  شدوخ  تعیب  هب  یموصعم  ریغ  صخش 

تعیب وا  اب  ددرگ و  تباجا  تسا  بجاو  دوش ،  تعیب  وا  اب  هک  دهد  نامرف  ماما  و  دشاب ،  هدش  بصن  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  صاخ  روط 
صاخ روط  هب  رگا  یلو  دشابیم .  بوجو  یـضتقم  ترـضح  نآ  رمأ  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  عقاو  رد  وا  اب  تعیب  نوچ  دوش ، 

اب تعیب  هب  ار  مدرم  هاوـخ  تسین ،  زیاـج  وا  اـب  ندرک  تعیب  دـشاب ،  هدوـمرفن  رما  وا  اـب  ندرک  تعیب  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  و  هدـشن ،  بصن 
تعیب وا  اب  تعیب  هک  دوش  یعّدم  دهاوخب و  تعیب  مدرم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  زا  تباین  ناونع  هب  ای  دناوخ ،  ارف  شدوخ -  يارب  و  شدوخ - 

نامز رد  هکنیا  و  تسا ،  عراش  زا  تفایرد  رب  فقوتم  عرـش  روما  هکنیا  رب  هفاـضا  نآ -  ندوبن  زیاـج  رب  لـیلد  تسا .  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب 
زا هدش  یهن  هکنیا  دننک و  تعیب  ناشیا  زا  تباین  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریغ  اب  نینمؤم  هک  هدوبن  يزیچ  نینچ  مالـسلا  مهیلع  ناماما 

مزاوـل زا  تعیب  نآ  هک :  تسا  نیا  دـندناوخیم -  ارف  دوـخ  اـب  ندرک  تـعیب  هـب  ار  مدرم  هـک  مالـسلا  مـهیلع  ناـماما  ریغ  زا  ندرک  يوریپ 
 ، تسا وا  تسایر  هب  مازتلا  دّهعت و  نآ :  ینعم  هشیر  هک  یتسناد  نوچ  دشابیم ،  مدرم  رب  هّیلک  هقلطم و  تنطلـس  راثآ  زا  و  هّماع ،  تسایر 

سیئر نآ  تاروتـسد  عیطم  تسیابیم  و  دریگیم ،  رارق  وا  تسایر  تموکح و  ّطلـست  تحت  هدننک  تعیب  و  دـشابیم ،  مزال  وا  اب  تعیب  و 
تموکح هقلطم و  تیالو  هّماع و  تسایر  هکنیا  رد  تسین  ياههبش  چیه  ام  دزن  و  دنک ،  راثن  وا  يرای  هار  رد  ار  دوخ  ناج  لام و  و  ددرگ ، 

قح رب  نانیشناج  هناگ ،  هدزاود  ناماما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دمحم  ترـضح  هب  لج  زع و  يادخ  يوس  زا  هّیلک  هلماک 
428 ْمِهِسُْفنأ ( »  نم  َنینمؤُملِاب  یلْوأ  ُّیبَّنلا  هدومرف « :  لج  زع و  يادخ  تسا .  هتفای  صاصتخا  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  بانج -  نآ 

َنیذَّلا اونمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُّیلَو  اـمَّنإ  هدوـمرف « :  یلاـعت  يادـخ  و  تسا .  رتراوازـس  ناـشدوخ  زا  نینمؤـم  هب  تبـسن  ربـمغیپ   ؛ )
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ار زامن  هک  دنتـسه  یناـنمؤم  وا و  لوسر  دـنوادخ و  امـش  ّیلو  طـقف  اـنامه  429 ؛ )  َنوُعِکاَر ( »  ْمُه  َو  َةاَـکَّزلا  َنوـُتُؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوـمیُقی 
ِیلوُأ َو  َلوُسَّرلا  اوُعیطأ  َو  َهَّللا  اوُعیطأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  هدومرف « :  زین  و  دـنهدیم .  تاکز  نادنمتـسم  هب   ] عوکر لاـح  رد  دـنرادیماپب و 

و ار .  ناتدوخ  رمألا  ولوا  ادخ و  لوسر  دـینک  تعاطا  ار و  يادـخ  دـینک  تعاطا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  430 ؛ )  ْمُکنِم ( »  ِرمألا 
رکذ تاجردـلا  رئاـصب  یفاـک و  لوصا  رد  اـهنآ  زا  یتمـسق  دـیآ ،  رامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دراد  تلـالد  ینعم  نیا  رب  هک  یتاـیاور 

ُماقَملا اذه  َّنإ  َّمُهَّللا  هدمآ « :  نابرق  رطف و  دیع  ود  هعمج و  زور  يارب  مالـسلا  هیلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  ياعد  رد  و  تسا .  هدـیدرگ 
ماقم هاگیاج و  نیا  ایادـخ  راـب   ( 431 اَهوُّزَتبا ( »  دق  اهب  مهتْـصَصَتْخا  یتَّلا  ِۀَـعیفَّرلا  ِۀَـجَرَّدلا  یف  َِکئانَُما  ِعضاَوَم  َو  َکئایفْـصَا  َو  َِکئاَفَلُِخل 
هیاپ هجرد و  نمـض  وت  يانُما  ياههاگیاج  و  تسا ،  وت  ناگدیزگرب  نانیـشناج و  افلخ و  صوصخم  دـیع ] هعمج و  تماما  قلخ و  يربهر  ]

هک دـش  رهاظ  میدرک  نایب  هچنآ  رباـنب  و   ( . 432 دـندوبر ( . . .  ناشیا  زا  ار  نآ  نانمـشد ]  ، ] ياهداد صاصتخا  ناـنآ  هب  هک  تسا  يدـنلب 
نانآ هب  یلاعت  يادـخ  هک  یبصنم  رد  دـیامن  تعیب  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  ریغ  اب  رگا  نوچ  تسین ،  زیاج  ماـما  ربمغیپ و  ریغ  اـب  ندرک  تعیب 

َو تسا « :  هدومرف  لج  زع و  يادخ  تسا .  هتساخرب  وا  تموکح  دنوادخ و  هدیزگرب  اب  تفلاخم  هب  و  هدش ،  لئاق  کیرش  هداد  صاصتخا 
 « ) ًانیبُم ًالاَلَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِرمأ  ْنِم  ُةرَیِخلا  ُمَُهل  َنوُکی  ْنأ  ًاْرمأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یـضق  اذإ  ٍۀَنِمُْؤم  َال  َو  ٍنِمؤُِمل  َناک  اَم 

وا لوسر  ادخ و  سک  ره  و  دنک ،  رایتخا  ار  نآ  فالخ  دننک  یمکح  وا  لوسر  ادخ و  رگا  هک  دیاشن  ار  ینمؤم  نز  درم و  چیه  و  433 ؛ ) 
َنیذَّلا یِلا  َو  َکَیلإ  َیحوُأ  ْدََقل  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  ریسفت  رد  و  تسا .  هداتفا  یتخـس  یهارمگ  هب  هتـسناد  انامه  دیامن ،  تیـصعم  ار 

یحو دـندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناربمغیپ  هب  وت و  هب  اـنامه  و  434 ؛ )  َنیِرِـساَخلا ( »  َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم 
رگا تسا :  نیا  روظنم  هک  هدمآ  یتایاور  دوب .  یهاوخ  ناراکنایز  زا  تخـس  ددرگیم و  دوبان  وحم و  تلمع  يروآ  كرِـش  رگا  هک  هدش 

دای هچنآ  زا  و  دناهدش .  رکذ  نآ  ریغ  و   ( 435 ناهربلا (  رد  تایاور  نیا  يزاس . . .  کیرش  وا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  تیالو ،  رد 
هب هاوخ  لالقتـسا و  روط  هب  هاوخ  املع ،  ریغ  زا  ای  دنـشاب  املع  زا  تسین ،  زیاج  مدرم  زا  سک  چیه  اب  ندرک  تعیب  هک  دـش  نشور  میدروآ 

تـسایر ياهیگژیو  مزاول و  زا  نیا  هک  میتفگ  رتشیپ  هچنآ  تهج  هب  ترـضح ،  نآ  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نانآ  تباین  ناونع 
ریدـغ و هبطخ  رد  هک  نانچمه  تسا ،  دـنوادخ  اب  تعیب  وا  اب  تعیب  هک  اریز  دـشابیم ،  بانج  نآ  هیّلک  تموکح  هقلطم و  تیالو  هّماـع و 

تسا هدینادرگ  يور  دنوادخ  زا  دینادرگ ،  يور  وا  زا  سک  ره  هدرک و  تعیب  یلاعت  يادخ  اب  دنک  تعیب  وا  اب  هک  ره  سپ  هدمآ ،  نآ  ریغ 
عرـش روما  هکنیا  تسا و  ماما  ياهیگژیو  زا  نیا  هک  یتسناد  هچنآ  رب  هفاضا  دنکیم -  تلالد  ترـضح  نآ  ریغ  اب  تعیب  ندوبن  زیاج  رب  و  . 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لّضفم  زا  راونالا  ةآرم  راحب و  رد  هک  یتیاور  دـشابیم - ] عراش  زا  تفایرد  رب  فقوتم   ] تسا یفیقوت 
یسک دنوادخ  تسا ،  گنرین  قافن و  رفک و  تعیب  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  زا  شیپ  یتعیب  هنوگره  لّضفم  يا  دومرف « :  هک  هدمآ 

رد تسا  حیرـص  دینیبیم  هکنانچ  ثیدح  نیا  و   ( . 436 دـنک ( » . . .  تنعل  ار  دوش  تعیب  وا  اب  هک  یـسک  دـهد و  ماجنا  ار  تعیب  نیا  هک 
نیب توافت  نودب  و  هیقف ،  ریغ  ای  دشاب  هیقف  هدنوش  تعیب  هکنیا  نیب  توافت  نودب  تسین ،  زیاج  مالسلا  هیلع  ماما  ریغ  اب  ندرک  تعیب  هکنیا 

ياهیگژیو زا  روکذم  ینعم  هب  تعیب  هک  میدروآ  دای  هچنآ  دّیؤم  و  مالسلا .  هیلع  ماما  زا  تباین  ناونع  هب  ای  دشاب  شدوخ  يارب  تعیب  هکنیا 
 - 1 هلمج :  زا  دـشابیم ،  رمأ  دـنچ  تسین  زیاج  ترـضح  نآ  ریغ  يارب  و  تسا ،  راوگرزب  نآ  هقلطم  تیالو  هّماع و  تسایر  مزاول  ماـما و 
رد زین  و  دشاب ،  هدوب  لوادتم  ناشباحـصا  نیب  رد  ندرک  تعیب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  نامز  رد  هک  هدشن  لقن  هدوبن و  دوهعم  هکنیا 
هک هدیسرن  یتیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هکنیا   - 2 تسا . ] هدوبن  فراعتم  هجو  چیه  هب   ] دـناهدوب نانآ  نامز  رد  هک  ینانمؤم  ریاس  نیب 

ياهباتک اههتـشون و  راتفگ و  رد  تعیب  نیا   - 3 دنـشاب .  هداد  هزاجا  نانآ  زا  تباین  ناونع  هب  باحـصا  زا  ناشدوخ  ریغ  اـب  ندرک  تعیب  هب 
ات مالـسلا  مهیلع  ناماما  نامز  زا  زین  نینمؤم  ریاس  نیب  رد  هکلب  هدـیدرگن ،  لقن  ناشیا  ياهراک  لاوحأ و  بادآ و  زا  و  هدـشن ،  هدـید  املع 

ادخ لوسر   - 4 دـننک .  تعیب  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  وا  اب  تعیب  هکنیا  ناونع  هب  یـسک  اب  هک  هدوبن  دوهعم  يزیچ  نینچ  ام  ناـمز 
نآ هب  نینمؤم  همه  تسا  راوشد  هک  دـندید  و  دـنریگب ،  تعیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  دنتـساوخ  یتـقو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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يرگید صخش  هب  هک  دندرکن  رما  نانآ  هب  و  دننک ،  راهظا  ار  دوخ  تعیب  دهع و  نابز  اب  نینمؤم  هک  دندومرف  رمأ  دنهدب ،  تسد  ترـضح 
ثیدح و  تشاد ،  ناکما  راک  نیا  هکنیا  اب  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  زا  تباین  ناونع  هب  دنهدب  تسد  ناشیا  صاوخ  حلاص و  باحصا  زا 

ادـخ لوسر  یتقو   - 5 دـنک .  هعجارم  اـجنآ  هب  تسا  لـیام  سک  ره   ( ، 437 تسا (  هدیدرگ  دای  یـسربط  خیـش  جاجتحالا  باتک  رد  نآ 
دننک تعیب  ترضح  نآ  اب  هک  دندمآ  هنمؤم  نانز  هک  یماگنه  دندومرف ،  تعیب  اهدرم  اب  و  دندرک ،  حتف  ار  هّکم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

نوریب ار  نآ  سپـس  هدرب  ورف  نآ  رد  ار  دوـخ  تـسد  و  دـندروآ ،  یبآ  فرظ  دوـمرف  رما  و  مـنکیمن ،  هحفاـصم  ناـنز  اـب  نـم  دـنومرف :  ، 
نومضم هب  يرگید  ثیداحا  ثیدح و  نیا  تسا .  تعیب  نیمه  هک  دیرب  ورف  بآ  نیا  رد  ار  ناتیاهتسد  دندومرف :  نانز  هب  هاگنآ  دندروآ ، 

نانز هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  نآ  هب  داهـشتسا  دانتـسا و  هجو  و  هدـمآ ،  رگید  ياهباتک  ناـهرب و  یفاـک و  رد  نآ 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تباین  هب  اهنآ  هب  نداد  تسد  هکنیا  ناونع  هب  دنهدب  تسد  هحلاص  هنمؤم  ناوناب  زا  یکی  اب  هک  دادن  تصخر 

دیدجت ياعد  رکذ  زا  سپ  راحب  رد  هک  تشذـگ  هللا  همحر  یـسلجم  زا  هچنآ   - 6 تسا .  ترـضح  نآ  دوخ  هب  نداد  تسد  ملـسو ،  هلآو 
دنزب پچ  تسد  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  اعد  نیا  زا  دـعب  هک  ماهدـید  همیدـق  بتک  زا  یـضعب  رد  دـیوگ « :  تبیغ  نامز  رد  تعیب  دـهع و 

دناهتـسنادن زیاج  یلو  دنزب ،  رگید  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  کی  هک  دناهتـسناد  زیاج  هنوگچ  دینیبب   ( . 438 تعیب ( »  رد  ندز  تسد  لـثم 
هبطخ ریدغ و  يارجام  ندروآ  دای  زا  سپ  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  نامیالوم  زا  جاجتحا  رد   - 7 دهدب .  تسد  يرگید  هب  هک 
همادا زور  هس  اـت  نداد  تسد  تعیب و  و  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  نتفرگ  تعیب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

 « نیَملاعلا ِعیمَج  یلَع  اّنلَّضَف  يذَّلا  ِهَّللُدمحلا  دومرفیم « :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرکیم  تعیب  یهورگ  هاگره  تشاد و 
و دش ،  موسرم  ّتنس و  تعیب ] ماگنه   ] نداد تسد  و  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  داد .  يرترب  نایملاع  همه  رب  ار  ام  هک  ار  يادخ  دمح   ؛

نیقی اـهنیا  ریغ  میدروآ و  داـی  هچنآ  یماـمت  زا  میوـگیم :   ( . 439 درب ( »  راک  هب  ار  نآ  درادـن و  ار  ماـقم  نیا  قاقحتـسا  هک  یـسک  اـسب 
ياهیگژیو زا  نداد ،  ادـخ  لوسر  تسد  هب  تسد  ینعی  دـش  عقاو  شباحـصا  ربماـیپ و  ناـیم  هک  تروص  نادـب  تعیب  هک  دوشیم  لـصاح 

بیان راک  نیا  رد  ار  وا  ماـما  اـی  ربمغیپ  هک  یـسک  رگم  دوش ،  نآ  يّدـصتم  تسین  زیاـج  سک  چـیه  يارب  و  تسا ،  موصعم  ماـما  ربمغیپ و 
هیقف يارب  هّماع  تیالو  هکنیا  هب  لوق  ربانب  دییوگب :  رگا  رومأ .  ریاس  رد  تلاکو  دـننام  دوش  لیکو  رمأ  نیا  رد  هک  دنـشاب ،  هداد  رارق  دوخ 

زا تباین  ناونع  هب  دـنریگب  تعیب  مدرم  زا  تسا  زیاج  سپ  دنتـسه ،  مالـسلا  هیلع  ماما  نابیان  نانیـشناج و  اهقف ،  تفگ  ناوتیم  تسا  تباث 
هیقف يارب  هّماع  تیالو  ًالّوا :  میوگیم :  دـنراشفب .  اهنآ  تسد  هب  تسد  دـنیامن و  تعیب  ناـنآ  اـب  مدرم  تسا  زیاـج  و  مالـسلا ،  هیلع  ماـما 

هتـشادن ماما  ربمغیپ و  هب  صاـصتخا  هک  تسا  يروما  رد  دـشاب  تباـث  هیقف  يارب  هّماـع  تیـالو  هک  ضرف  رب  ًاـیناث :   ( . 440 تسین (  تباـث 
هب صاخ ،  زرط  لکـش و  نآ  اب  تعیب  میدرک -  دای  هکنانچ  تسا -  رهاـظ  تاـیاور  زا  هک  يدـهاوش  لـیالد و  زا  هک  یتروص  رد  دنـشاب ، 

نامز رد  زج  هک  تسا  داـهج  ریظن  نیا  و  دـنک ،  تباـین  ناـشیا  زا  رمأ  نیا  رد  هک  دـیاشن  ار  ماـع  بیاـن  و  دراد ،  صاـصتخا  ماـما  ربمغیپ و 
ریظن و  تسا ،  بجاو  ماما  رب  هک  تسا  نابرق  رطف و  دـیع  زاـمن  ندرک  اـپرب  ریظن  و  تسین ،  زیاـج  وا  هزاـجا  هب  مالـسلا و  هیلع  ماـما  روضح 
شور نامه  دسر ،  ناشتسد  هب  تموکح  دنبای و  ّطلست  هک  یماگنه  سابل  ترشاعم و  ندروخ و  اذغ  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  شور  هکنیا 

زیاج ریظن  و  تسا -  بلطم  ندش  ینالوط  هیام  اهنآ  ندروآ  هک  هدمآ  تیاور  نیدنچ  رد  هکنانچ  دوب -  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
اهنیا دننام  پچ و  تسد  اب  ندروخ  اذغ  ندوبن  هورکم  دـننام  و  دنـشاب ،  رارطـضا  جایتحا و  لاح  رد  دـنزرف  نز و  هک  یلاح  رد  راثیا  ندوب 
ماما ربمغیپ و  هب  تعیب  نتشاد  صاصتخا  هک  ضرف  رب  ًاثلاث :  دنراد .  صاصتخا  مالسلا  هیلع  ماما  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  هک 

موصعم ریغ  اب  تعیب  ندوب  عورـشم  و  دوش ،  تباث  نآ  ندوب  عورـشم  هک  ددرگ  يراک  يّدصتم  هیقف  تسا  زیاج  یتروص  رد  دـشابن ،  تباث 
رب هک  یتایآ  اب  ار  نآ  ندوب  عورـشم  دـییوگب :  رگا  تسین .  تباث  دریگب ،  تعیب  مدرم  زا  موصعم  يارب  تسا  رومأم  هک  وا  صاخ  بیاـن  اـی 

يادـخ هدومرف  دـننام  درک ،  تابثا  ناوتیم  دـنراد ،  تلالد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  نتـسج  یّـسأت  ندرک و  يوریپ  ناـحجر 
و دـینک .  يوریپ  نم  زا  سپ  دـیرادیم  تسود  ار  دـنوادخ  رگا  ربمایپ ] يا   ] وگب 441 ؛ )  ینوُعبَّتاَف ( »  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُمتنُک  ْنإ  لـُق  یلاـعت « : 
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يوریپ رد  ار  امش  هک  یتسرد  هب  442 ؛ )  َرِخآلا ( »  َمویلا  َو  َهَّللا  وُجْرَی  َناَک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  تسا « :  هدومرف 
لالدتـسا هجو  تایآ . . . .  نیا  دننام  و  دشاب .  راودیما  نیـسپ  زاب  زور  دـنوادخ و  هب  هک  یـسک  يارب  تسه  یبوخ  يوگلا  ادـخ  لوسر  زا 

ياهراک هلمج  زا  و  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ياهراک  لاعفأ و  زا  يوریپ  ندوب  هدیدنـسپ  یبوخ و  رب  دنراد  تلالد  تایآ  هکنیا : 
بحتسم نانآ  يارب  سپ  دشابیم ،  تانمؤم  نینمؤم و  زا  نتفرگ  تعیب  هتـشگ :  رداص  وا  زا  تایاور  تایآ و  تداهـش  هب  هک  ترـضح  نآ 

نتشاد تلالد  تسخن :  میوگ ،  دنیامن .  ادتقإ  دنیوج و  یّسأت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  هب  نداد  تسد  تعیب و  رد  هک  تسا 
دوخ ياج  رد  هکنانچ  تسین ،  مولعم  هدش  رداص  بانج  نآ  زا  هک  یلاعفأ  مامت  رد  يوریپ  یّسأت و  بابحتـسا  ای  بوجو  رب  هدش  دای  تایآ 

ار بلطم  لیـصفت  رگا  و  راوگرزب ،  نآ  یهن  رمأ و  نتـسب  راک  هب  ترـضح و  نآ  هب  نامیا  بوجو  رد  دنراد  روهظ  هکلب  میاهدرک ،  قیقحت 
تعباتم و ندوب  هدیدنـسپ  رب  ار  تایآ  نآ  تلالد  هک  ضرف  رب  مّود :  میتفایم .  رود  دوخ  یلـصا  روظنم  دوصقم و  زا  مینک  وگزاب  اجنیا  رد 
 ، هدیدرگ رداص  بانج  نآ  زا  هک  يراک  هک  دـنکیم  تلالد  یتروص  رد  مییوگیم :  مینادـب ،  تباث  قلطم  روط  هب  ترـضح  نآ  زا  يوریپ 

هیلع هللا  یلـص  ترـضح  نآ  نامز  رد  هک  یتعیب  نوچ  تسا ،  یندـشن  راک  نیا  اـم  ثحب  دروم  عوضوم  رد  و  میهد ،  ماـجنا  وحن  ناـمه  هب 
هک نانچمه  دـشیم ،  ماجنا  تعیب  ناشیا  نامرف  هب  ای  دوش ،  هداهن  بانج  نآ  تسد  رد  تسد  هکنیا  هب  دوب  دَّیقم  تشگ  رداص  ملـسو  هلآو 

ندوب زیاج  رب  یلیلد  نآ ،  دننام  ام و  نامز  رد  یلو  دوب .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامیالوم  روتسد  هب  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملـسم  اب  تعیب 
و تسا ،  ینامیـشپ  تنعل و  هیام  هک  تسا  یمارح  ياهتعدب  زا  راک  نیا  سپ  درادـن ،  دوجو  ندز ،  يرگید  تسد  هب  تسد  هنوگ  هب  تعیب 

روهظ زا  شیپ  یتعیب  ره  هکنیا « :  میدروآ  لّضفم  زا  رتشیپ  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نامیالوم  شیامرف  هجو  نایب  نیا  اب 
ياملع زا  یکی  رادـنپ  داسف  میدرک  داـی  هچنآ  زا  و  دوشیم .  مولعم  تسا » . . .  گـنرین  قاـفن و  رفک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح 
تعیب دـقع  يارب  ياهغیـص  و  هتـسناد ،  یمتح  ار  اهقف  اب  ندرک  تعیب  بابحتـسإ  دوخ  دوقعلا  غیـص  باـتک  رد  هک  دوشیم  رهاـظ  یناـجنز 

زاغآ رد  هکنیا  وا  رادـنپ  ندوب  دودرم  لیالد  زا  و  تسا . ! هدومن  ثحب  مزـال  اـی  تسا  زیاـج  ياهدـقع  زا  تعیب  هکنیا  رد  و  هدرک ،  تسرد 
يا میوگیم :  تسا .  هدـشن  داـی  نیرخأـتم  نیمدـقتم و  زا  کـی  چـیه  بتک  رد  نآ  هغیـص  تعیب و  دـقع  هک  هدرک  فارتعا  شدوخ  نخس 
نآ مان  هک  یبلطم  نینچ  زا  ام  نامز  ات  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  زا  املع  همه  هک  درک  روصت  ناوتیم  ایآ  نیبب  اناد  دنمـشوه  هدنناوخ 

ای بجاو  روـط  هب  نآ -  هب  تبـسن  موـمع  هک  دـشاب  يزیچ  بلطم  نآ  هکنیا  اـب  دـننک ،  تلفغ  هدـمآ ،  يددـعتم  راـبخا  دـیجم و  نآرق  رد 
اهنآ ثحابم  اهوگتفگ و  رد  و  دنرواین ،  نایم  هب  يدای  نآ  زا  املع )  نانآ (  زا  مادک  چـیه  و  دنـشاب ؟  هتـشاد  فیلکت  هفیظو و  بحتـسم - 

تـسد هب  تسد  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  زج  اـیآ  دـنیامنن ؟  ناونع  ار  نآ  دوخ  لـفاحم  سلاـجم و  رد  و  دوشن ،  هدینـش  نآ  هراـبرد  ینخس 
نیا رد  یگمه  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  زج  ایآ  و  وا ؟  صاخ  بیان  ای  دـشاب  موصعم  هکنیا  رگم  تسین ،  زیاج  تعیب  ناونع  هب  نداد  يرگید 
اهنآ هویـش  یهقف  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  هدومنن ،  رکذ  ار  نآ  مه  لامتحا  تروص  هب  نانآ  زا  کی  چیه  هک  يروط  هب  دـنقفّتم  يأر 

تسا یسراف  صخش  نیا  باتک  نوچ  و  درادب .  ظوفحم  رادرک  راتفگ و  رد  شزغل  اطخ و  زا  ار  ام  هک  میراتساوخ  یلاعت  يادخ  زا  تسا . 
نآ دـننام  نامز و  نیا  رد  تعیب  بابحتـسا  يارب  مییوگیم :  سپ  میروایب ،  یبرع  نابز  هب  اـجنیا  رد  ار  شنخـس  لـصاح  هک  میدـید  نینچ 

ِهِـسْفَن یَلَع  ُثُْکنَی  اَمَّنإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیدیأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُعیاَُبی  اَمَّنإ  َکَنوعیاَُبی  َنیذَّلا  َّنإ  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هب  هدومن  لالدتـسا 
 ، دننکیم تعیب  دـنوادخ  اب  تقیقح  رد  دـننکیم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  443 ؛ )  ًامیظَع ( »  ًارْجأ  ِهیتْؤیَـسَف  َهَّللا  ُهیَلَع  َدَهاَع  اَِمب  یَفْوأ  ْنَم  َو 
ره هدرک و  مادقإ  شیوخ  كاله  نایز و  رب  تقیقح  رد  دیامن  ضقن  ار  تعیب  سک  ره  نآ  زا  سپ  تسا ،  نانآ  تسد  يور  رب  ادخ  تسد 
هک يزیچ  هک  تسا  مولعم  و  دیوگ « :  يو  داد .  دهاوخ  یگرزب  شاداپ  ار  وا  دنوادخ  دـنامب  رادافو  هتـسب  دـهع  دـنوادخ  اب  هچنآ  رب  هکنآ 

دهاوخ دَّکؤم  بحتسم  هلاحم  دشابن ال  بجاو  رگا  هتبلا  دشاب ،  ادخ  تسد  هب  نداد  تسد  ادخ و  دهع  هب  ءافو  هلزنم  هب  دشاب و  هتـشاد  رجأ 
ناحجُر دشاب  تلاسر  رد  يو  تعاطا  همدقم  هک  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  كرت  لعف و  رد  لصا  هتفگ « :  سپـس   ( . 444 دوب ( » 

ماما يارب  زا  كارتشا  تلاصأ  لیلد  هب  سپ  دش  هتـسناد  يو  ناحجُر  هک  نوچ  و  دیوگ « :  نینچ  ینانخـس  زا  سپ  هاگنآ   ( . 445 تسا ( » 
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مـالعأ ياـملع  زا  تسین  هتـسیاش  ینخـس  نینچ  هک  ینادیم  وت  و  وا ،  نخـس  لـصاح  دوب  نیا  تسا . »  حـجار  زین  وا  باّون  مالـسلا و  هیلع 
هکنیا و  دوش ،  ماجنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  یتعیب  نآ  هب  ءافو  بوجو  رب  دراد  تلالد  هفیرـش  هیآ  نوچ  دوش ،  رداص 

ّتین و داـسف  رادرک و  يدـب  هدز و  ررـض  شدوـخ  هب  تسکـش  ار  نآ  هـک  ره  و  تـسه ،  شیارب  یگرزب  شاداـپ  درک  اـفو  ار  نآ  سک  ره 
تـسد و  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ریغ  اب  ندرک  تعیب  ناحجُر  رب  درادن  تلالد  و  دش ،  دهاوخ  شدوخ  ریگنماد  نطاب  يدـیلپ 
نیلوا هدرک ،  دای  نآ  زا  هک  یلـصا  اّما  و  تسا .  رتناـسآ  هیآ  نیا  هلیـسو  هب  هدـننک  لالدتـسا  دوصقم  تاـبثا  زا  راـخ  ياـههتوب  ندرک  نیچ 

هب یلقع ،  تسا  يرمأ  تسا ،  فقوتم  نآ  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  تعاطا  هک  يزیچ  نتشاد  ناحجُر  هک :  تسا  نیا  شلاکـشا 
فـصو دـشاب  هتـشاد  هدومرف ،  رما  نآ  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یلمع  لصا  رب  هفاضا  یباوث  رجأ و  هک  یعرـش  بابحتـسا 

لصا اب  ار  یعرش  بابحتسا  ندرک  تابثا  سپ  دراد ] یلقع  موزل  هک   ، ] تسا تراهط  لیصحت  يارب  بآ  يوجتـسج  لیبق  زا  و  ددرگیمن ، 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ندرک  تعاطا  هکنیا :  مود  لاکـشا  گرزب .  ياملع  هب  دسر  هچ  ات  دنریذپیمن  مه  کچوک  ياههبلط  هدـش ،  دای 

تـسا ییاهراک  ریاس  دننام  زین  نیا  هکلب  تسین ،  فقوتم  هدش  دای  ینعم  هب  ندومن  تعیب  رب  هجو  چیه  هب  ماکحا  تلاسر و  رد  ملـسو  هلآو 
لاثتما دوش ،  تباث  ترضح  نآ  یهن  رما و  هک  اج  ره  رد  سپ  تفرگ ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  اهنآ  مکح  تسا  بجاو  هک 

دننام يداع -  روما  زا  هکنانچ  ددرگن ،  تباث  بانج  نآ  زا  ییهن  رما و  هک  اـج  ره  و  تسا ،  بجاو  راـک  نآ  كرت  اـی  ماـجنا  اـب  تعاـطا  و 
 ، دهد ماجنا  تعدـب  عیرـشت و  ناونع  ریغ  هب  ار  نآ  فَّلکم  رگا  دـشاب ،  فلتخم -  ياهتداع  اهراک و  زا  اهنآ  لاثما  ندـیماشآ و  ندروخ و 

بکترم یمارح  تعدـب و  دـهد ،  ماـجنا  تسا  بحتـسم  اـی  بجاو  هدیـسر و  عرـش  زا  هکنیا  ناوـنع  هـب  ار  نآ  رگا  و  هدرک ،  یحاـبم  راـک 
يروما زا  نداد  تسد  هنوگ  هب  ماما  ربمغیپ و  ریغ  اب  ندرک  تعیب  نوچ  دـشابیم ،  لـیبق  نیا  زا  اـم  ثحب  دروم  عوضوم  و  تسا ،  هدـیدرگ 

نیا سپ  یتسناد -  هکنانچ  هدـمآ -  تیاور  نآ  زا  یهن  نانآ  زا  هکلب  هدیـسرن ،  يرمأ  ًالـصا  نآ  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  زا  هک  تسا 
ییاهر تعدب  عیرـشت و  تمرح  زا  ات  درک  تعیب  ندوب  بولطم  دیما  هب  ناوتیم  دـییوگب :  رگا  تسا .  یمارح  راک  تعدـب و  تعیب ،  هنوگ 

زا لعف  نیا  زا  یهن  هک  میتشاد  نایب  و  تسا ،  ماما  ربمغیپ و  ياهیگژیو  زا  نیا  هک  میدرک  تباـث  هکنآ  زا  سپ  هکنیا :  لوا ،  میوگ :  میباـی . 
اهنیا همه  زا  رگا  هکنیا :  مّود  دنامیمن .  ییاج  نآ  ندوب  بوبحم  لامتحا  ندوب و  بولطم  دیما  يارب  رگید  هدیسر ،  مالـسلا  مهیلع  ناماما 
رابخا عوضوم  مییوگ :  هدماین ،  نآ  هرابرد  ییهن  و  تسین ،  ماما  ربمغیپ و  ياهیگژیو  زا  تعیب  هنوگ  نیا  هک  مینک  ضرف  و  میـشوپب ،  مشچ 
هرابرد هک  تسا  ییاـج  راـبخا  نیا  عوضوم  دـهد » . . .  ماـجنا  باوث  نآ  ءاـجر  هب  ار  نآ  دونـشب و  يراـک  ماـجنا  يارب  یباوث  سک  ره  : » 
باوث نآ  دیما  هب  نمؤم  و  دسرب ،  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یلومعم  ياههار  بسح  رب  یثیدح  لاعفا  اهراک و  زا  یکی  باوث  تلیـضف و 

و دوب ،  هدشن  رداص  ناشیا  زا  ربخ  نآ  عقاو  رد  رگا  سپ  هدیسر ،  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  يربخ  هکنیا  هب  رظن  دهد ،  ماجنا  ار  لمع  نآ 
صخـش نآ  هب  نونکا  دنکیم .  تیانع  وا  هب  ار  باوث  نآ  دوخ  ناسحا  لضف و  هار  زا  یلاعت  يادخ  داد ،  ماجنا  باوث  دیما  هب  ار  نآ  نمؤم 

هداد اوتف  ار  شندوب  بحتسم  هیقف  مادک  و  هدومن ،  تلالد  مالسلا  هیلع  ماما  ریغ  اب  ندرک  تعیب  ناحجر  رب  فیعـض  ربخ  مادک  مییوگیم : 
شنخـس لّوا  رد  یتسناد -  هکنانچ  صخـش -  نیا  دوخ  هکنیا  اب  تسا ؟  هتـسناد  لـمتحم  باوث  دـیما  هب  ار  نآ  ناـحجر  ِملاـع  مادـک  اـی  ، 

زا ار  ام  هک  میراتـساوخ  یلاعت  يادخ  زا  دشاب ،  هدرک  دای  ار  نیا  هک  هدیدن  ار  نیرّخأتم  نیمّدقتم و  زا  املع  زا  کی  چیه  هک  هدرک  فارتعا 
ياضتقم مییوگیم :  یلاعت  يادخ  دـییأت  يرای و  هب  فیلکت ،  رد  كارتشا  تلاصأ  هلئـسم  رد  اّما  و  ِهمَرَک .  ِهِّنَِمب و  درادـب ،  ظوفحم  شزغل 

زور ات  ترضح  نآ  نییآ  تعیرش و  هک  تسا  نآ  دنسانشیم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تما  هک  یتایرورـض  زا  هکلب  ّهلدأ 
یهاون و رماوا و  و  دـننک ،  يوریپ  وا  تعیرـش  زا  دـنراد  هفیظو  تمایق  زور  ات  بانج  نآ  تثعب  ناـمز  زا  مدرم  همه  و  تسا ،  یقاـب  تماـیق 
 ( نآرق دـنوادخ (  زیزع  باتک  رد  هک  تسا  يدـنچ  تایآ  حیرـص  ترـضح و  نآ  تیمتاخ  ياضتقم  نیا  و  دـندنب ،  راـک  هب  ار  وا  ماـکحا 

يوس زا  یمکح  هدیدپ  ره  رد  و  دشابیم ،  توافتم  ماکحا  طیارـش  اهعوضوم و  هک  تسین  نیا  رد  یگدیـشوپ  دیدرت و  یلو  تسا .  هدمآ 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یلاعفا  ماکحا و  هکنیا  هراب  نیا  رد  نخـس  هصـالخ  و  تسا .  هدـش  رَّرقم  لـج  زع و  يادـخ 
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زامن بوجو  دننام :  دراد ،  تلالد  ترـضح  نآ  فیرـش  دوجو  هب  نتـشاد  صاصتخا  رب  لیلد  هچنآ  لّوا :  تسا :  هنوگ  راهچ  هتفای  رودص 
ییاهنآ نابئاغ ؛ نارضاح و  هفیظو  ندوب  كرتشم  رب  هچنآ  مّود :  دناهدرک .  دای  بانج  نآ  يارب  حاکن  باتک  رد  اهقف  هک  یصیاصخ  رتو و 

ياهزامن ندوب  بجاو  دننام :  دراد ،  تلالد  اهنآ  هب  تبـسن  دنیآیم ،  بانج  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  دـناهدوب و  ترـضح  نآ  نامز  رد  هک 
و تاـمّرحم ،  تمرح  و  تابحتـسم ،  تاـبجاو و  زا  اـهنیا  ریغ  جـح و  تاـکز و  بوـجو  و  بحتـسم ،  ياـهزامن  ندوـب  بحتـسم  بجاو و 

نتـشاد صاصتخا  رب  دراد  تلالد  لیلد  هچنآ  مّوس :  دنتـسه .  يواسم  اهنآ  رد  همه  هک  تسا  تباث  لیلد  ساـسا  رب  هک  ماـکحا  زا  يرایـسب 
و نابرق ،  دیع  رطف و  دیع  زامن  بوجو  و  داهج ،  بوجو  دـننام :  دـناهدوب ،  رـضاح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  رد  هک  یناسک  هب  اهنآ 

نآ دوریم  لامتحا  هک  هدومرف  مکح  ینّیعم  دروم  ای  هعقاو  دروم  رد  هچنآ  مراـهچ :  اـهنیا . . . .  ریغ  و  ینیع ،  روط  هب  هعمج  زاـمن  بوجو 
نآ هکنیا  نوچ  تسا ،  هتشاد  صاصتخا  دناهدوب  رضاح  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  نامه  هب  فیلکت  هدوب و  دروم  نامه  هب  صوصخم  مکح 

دراو اهدرم  يارب  هک  یماکحا  زا  یتمـسق  دـننام :  تسین ،  نآ  رب  یلیلد  ددرگ ؛ يراج  زین  دروم  نآ  ریغ  رد  و  دـشاب ،  نیبئاغ  لـماش  مکح 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ندرک  تعیب  هلأسم  رد  هک  نانچمه  و  مینادـب ،  اهنآ  ریغ  لـماش  ار  نآ  هک  درادـن  یلیلد  هدـش ، 

رب هک  یلیـالد  زا  و  دـشاب ،  هتـشادن  یلیلد  نارـضاح  هب  نآ  نتـشاد  صاـصتخا  هک  ضرف  رب  دوـمرف ،  رمأ  نآ  ماـجنا  هب  ار  نارـضاح  ملـسو 
نوچ فیلکت ،  رد  كارتشإ  لصأ  هن  درک ،  عوجر  تئارب  لصا  هب  دـیاب  نآ  لاثما  هلئـسم و  نیا  رد  میـشوپب ،  مشچ  میدرک  دای  صاـصتخا 
نیا هکناـنچ  فیلکت »  رد  كارتشا  تلاـصا  هب «  کُّسمت  نیارباـنب  ددرگیم .  یفن  تئارب  لـصا  اـب  ًاعرـش -  ًـالقع و  كوکـشم -  فیلکت 

مه يدروم  نینچ  لثم  رد  رگا  تفگ :  ناوتیم  هکلب  دشابیمن ،  هدیشوپ  قیقحت  لها  رب  بلطم  نیا  و  تسین ،  نآ  رب  یلیلد  هتفگ ،  صخش 
هچنآ مامت  نوچ  دنک ،  تلالد  تبیغ  نامز  رد  نداد  تسد  هنوگ  هب  ندرک  تعیب  بابحتـسا  رب  دناوتیمن  زاب  میریذپب ،  ار  كارتشا  تلاصا 

تلاصا اب  زین  وا  هب  باطخ  ندش  هّجوتم  ات  دشاب ،  دوجوم  هدوبن  باطخ  ماگنه  هک  یـسک  رد  دیاب  دراد  ّتیلخدم  باطخ  ندـش  هجوتم  رد 
اب نارـضاح  تعیب  هک  تسا  نآ  ضرف  نوچ  تسین ،  نکمم  ام  ثحب  دروم  بلطم  رد  نیا  و  ددرگ ،  تباث  لئاق -  نیا  قاذم  هب  كارتشا - 

بوجو عوضوم  ینعی   ، ] تسا عوضوم  يافتنا  هب  هبلاس  نامز -  نیا  لها  دـننام  نیبئاغ -  دروم  رد  نیا  و  تسا .  هدوب  بجاو  ماما  ربمغیپ و 
تباث تعیب  نآ  هب  نامز  نیا  لـها  ندرک  فیلکت  يرگید  تهج  زا  زین  و  تسین .  نکمم  نآ  هب  اـهنیا  ندرک  فیلکت  سپ  دـشابیم ] یفتنم 

دننک تعیب  هک  دومرف  رمأ  یصاخ  ياهنامز  عیاقو و  رد  ار  دوخ  نامز  رد  نیرضاح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا :  تسین ، 
هب دسر  هچ  ات  دشابیمن ،  تباث  هعقاو  نآ  تّدم  نتشذگ  و  تقو ،  نآ  ندش  مامت  زا  سپ  رما  نآ  هب  نیرـضاح  نامه  ندرک  فیلکت  سپ  ، 

يزیچ هب  ندرک  رما  و  دشاب ،  هتـشاد  يدـیدج  رمأ  دـیاب  مکح  هک  میاهدرک  تباث  دوخ  ياج  رد  نوچ  دـناهدوبن .  نامز  نآ  رد  هک  یناسک 
دروم نیا  رد  و  دـیامن ،  تلالد  نآ  رب  يرگید  لیلد  هکنیا  رگم  تسین ،  تقو  نآ  نتفای  نایاپ  زا  سپ  نآ  بوجو  یـضتقم  ینّیعم  تقو  رد 
یلیلد ياضتقم  هکنیا :  دوشیم  دراو  شدوخ -  رظن  هب  انب  زین -  يرگید  ضقن  صخـش  نیا  رب  و  درادـن .  دوجو  یلیلد  هک  تسا  نیا  ضرف 
ددرگ مزتلم  اهنامز  مامت  رد  مدرم  همه  رب  تسد  اب  ندرک  تعیب  بوجو  هب  هک  تسا  نآ  دـشاب -  مامت  رگا  هدروآ -  شدوخ  رظن  يارب  هک 
نامگ هب  فیلکت -  رد  كارتشا  تلاصا  ياضتقم  سپ  دوب ،  نیرضاح  رب  بوجو  تروص  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رما  نوچ  ، 

صخش نیا  هکنآ  لاح  و  دوشیم ،  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  نامز  رد  نیمودعم  نیبئاغ و  رب  بوجو  هب  ندش  لئاق  هیام  وا - 
 . دیتسناد شراتفگ  زا  هکنانچ  ددرگیمن ،  مزتلم  بلطم  نیا  هب 

تعیب هب  عجار  يرگید  يرگنشور 

ینعم هب  خیش (  اب  ندرک  تعیب  هک  تسا  فراعتم  لوادتم و  نایفوص  زا  یـضعب  راتفر  نابز و  رد  هچنآ  هک  دش  نشور  میدروآ  دای  هچنآ  اب 
تسا و بجاو  خیـش  اب  ندرک  تعیب  هک  دناهتـشادنپ  نانیا  تسا ،  تسردان  دـنناد ،  بجاو  ار  نداد  وا  هب  تسد  و  ناـیفوص )  نیب  حلطـصم 
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تعیب و  دـناهدیمان ،  هینامیا »  هّصاخ  تعیب  و «  هیولو »  تعیب  ار «  تعیب  نیا  و  دـباییمن ،  ققحت  نآ  نودـب  نامیا  و  تسا ،  ناـمیا  ءزج  نآ 
اهنآ خـیاشم  زا  هک  یـسک  يارب  رگم  تسین  زیاج  نتفرگ  تعیب  دـناهتفگ :  و  هدرمـشرب ،  نایفوص  خـیاشم  بصانم  اهیگژیو و  زا  ار  نتفرگ 

تسایر و يارب  ياهیاپ  ار  نآ  هک  تسا  نانآ  راک  لوصا  زا  بلطم  نیا  و  هدـیدرگ ،  تبث  رَّرقم و  اهنآ  دزن  هک  یقُرُط  اب  دـشاب  هتـشاد  هزاجا 
دباییمن ققحت  نآ  نودب  نامیا  هکنیا  نآ و  بوجو  تعیب و  نیا  دای  و  دـناهتفرگرب .  دـننایاپ  راهچ  نوچمه  هک  یماوع  راکـش  يارب  یماد 

لقن ار  شنانخس  زا  یتمسق  تسین  دب  تسا ،  هدیمان  ةداعسلا  نایب  ار  نآ  هک  شریـسفت  رد  هدش ،  رارکت  ناشیا  ياسؤر  زا  یکی  نانخـس  رد 
 . دنـشاب هتـشاد  یـشنیب  نانآ  هب  تبـسن  ناگدنناوخ  ات  مییوگب  نآ  هرابرد  هدمآ  نامرظن  هب  لج  زع و  دنوادخ  دییأت  هب  هچنآ  سپـس  مینک ، 
هب ناگدـننک  هُّبـشت  هک  نانچمه  دـیوگ « :  نینچ  خـیاشم  زا  هزاجا  نودـب  نتفرگ  تعیب  ندوبن  زیاج  هراـبرد  سنوی ،  هروس  ریـسفت  رد  يو 

و دیوگ « :  هک  اجنآ  ات   ( . 446 نیموصعم ( »  خیاشم  زا  هزاجا  نودب  دناهدش  دراو  راک  نیا  رد  هدرک و  تئرج  لطاب -  يور  زا  نایفوص - 
هزاجا هکنیا  رگم  دـنوشیمن  لخاد  نانآ  زا  نتفرگ  تعیب  قلخ و  يارب  رافغتـسا  ماکحأ و  نایب  یهن و  رمأ و  رد  قح ،  رب  ناـیفوص  نینچمه 
بوجو هراـبرد  ینانخـس  زا  سپ  هبوت  هروس  ریـسفت  رد  و   ( . 447 تسا ( »  طبـض  ناشدوخ  دزن  ناشتازاجا  ياههلـسلس  و  دنـشاب ،  هتـشاد 

تلود روهظ  ماگنه  ات  مدآ  نامز  زا  هدوب  رادـیاپ  یتنـس  تعیب  نیا  و  دـیوگ « :  خیـش  تسد  اب  نتـشاد  سامت  موزل  اهنامز و  مامت  رد  تعیب 
اب ای  نید  نآ  بحاص  اب  ندرک  تعیب  اب  رگم  دندرمـشیمن ،  نآ  لها  ار  یـسک  نید  لها  هک  يروط  هب  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ 

رطاـخ هب  و  یفخم ،  اـهنآ  دزن  رَّرقم و  هدوـب  یبادآ  طیارـش و  نآ  يارب  و  دوـب ،  هدرک  بصن  مدرم  زا  نتفرگ  تـعیب  يارب  ار  وا  هـک  یـسک 
نآ بحاص  تلحر  نتفرگ و  تّوق  زا  سپ  ینید  ره  رد  درادـن ،  ار  نآ  ّتیلها  هک  یـسک  دزن  نآ  لاذـتبا  زا  يریگولج  تعیب و  نآ  تفارش 

دهاش لیلد و  نودب  ییاعدا  هدرک  رکذ  وا  هچنآ  میوگیم :  منک .  لقن  متساوخ  وا  نانخس  زا  هچنآ  نایاپ   ( . 448 تسا ( »  هدشیم  یفخم 
تاـبثا ار  خیـش  اـب  تعیب  موزل  هک  تسا  صیرح  نوچ  دروآیم ،  ار  نآ  دوب  نآ  يارب  مه  یفیعـض  هجو  رگا  و  دـشابیم ،  لـقن  لـقع و  زا 

ریغ اـب  تعیب  دروـم  رد  هتـشذگ  ياـههشقانم  رب  هفاـضا  و  میدرک -  هراـشا  هکناـنچ  تسا -  نآ  رب  ناـشیا  تساـیر  رادـم  هـک  اریز  دـیامن ، 
ربمغیپ رب  تسیابیم  دوب ،  بجاو  نامیا  اـی  مالـسا  رد  نداد  تسد  هنوگ  هب  ندرک  تعیب  رگا  هکنیا  لّوا :  دوشیم :  داریا  وا  رب  نیموصعم ، 

ماجنا ار  تعیب  نآ  دننک  رما  ار  وا  دوشیم  دراو  عُّیـشت  ای  مالـسا و  رد  سک  ره  هک  دشاب  هدوب  بجاو  ینمؤم  ره  هکلب  ناشباحـصا  ماما و  و 
صخش نیا  نامگ  هب  نوچ -  دننک ،  رمأ  تعیب  نیا  هب  ضیارف ،  ریاس  زامن و  هب  وا  نداد  روتـسد  زا  شیپ  هک  دوب  مزال  نانآ  رب  هکلب  دهد ، 

هک تایاور  رابخا و  رد  عُّبتت  شواک و  همه  اب  و  درادـن .  ینَّیعم  تقو  و  تسا ،  مزال  تاـقوا  همه  رد  و  تسا ،  ناـمیا  ءزج  تعیب  هنوگنیا  - 
نآ هنرگ  و  هدروخنرب ،  نآ  هب  زین  یعّدـم  نیا  دوخ  هک  تسا  حـضاو  هکلب  میتفاین ،  تسد  يزیچ  نینچ  هب  میدرب ،  راک  هب  نامناوت  ّدـح  رد 

یعّدم نیا  هقیرط  ربانب  هکنیا  مود :  دیامن .  تابثإ  ار  شدوصقم  هک  دزرویم  رارـصإ  هکنیا  تهج  هب  دروآیم  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  ار 
اریز دنـشاب ،  نوریب  نامیا  لها  رامـش  زا  یگمه  یماع  ملاع و  زا  ام  نامز  ات  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  زا  نینمؤم  مامت  هک  تسا  مزال 

هتـسیاش باحـصا  زا  یعمج  هک :  هدمآ  رابخا  زا  يدادـعت  رد  هکنیا  مّوس :  تسا .  هدوبن  لوادـتم  اهنآ  نیب  ینامز  چـیه  رد  یتعیب  نینچ  هک 
و دناهتـشاد ،  هضرع  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رب  ار  تسه  نانآ  رب  یقیقح  ناـمیا  ساـسا  رب  هک  یتاـبجاو  ناـمیا و  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا 

نانخـس رد  هن  دراوم  نیا  رد  و  دناهتـسناد ،  مامت  ار  اهنآ  نامیا  و  دـناهدومن ،  ءاضما  ار  ناـشلمع  دـییأت و  ناشتادـقتعم  رب  ار  ناـنآ  ناـماما ؛
ای نامیا  نتفای  قُّقحت  رد  ندرک  تعیب  رگا  و  هدـماین ،  ناـیم  هب  تعیب  زا  يداـی  ًالـصا  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  رد  هن  ناگدـننک و  لاؤس 

هدیدرگ رکذ  یفاک  لوصا  رد  تایاور  نیا  زا  یـضعب  و  تسین ،  هدیـشوپ  هکنانچ  دـندومنیم ،  دزـشوگ  ار  نآ  تشاد  يریثأت  نآ  ّتیمامت 
نامیا و ياههناشن  نایب  نینمؤم و  قالخا  بادآ و  تافـص و  ناـیب  رد  مالـسلا  مهیلع  اـم  ناـماما  زا  يرایـسب  راـبخا  هکنیا  مراـهچ :  تسا . 
هب دیوگ « :  هکنیا  مجنپ :  تسین .  یحیولت  ای  حیرصت  تعیب  هب  رابخا  نآ  زا  کی  چیه  رد  و  تسا ،  هدیسر  نآ  لامک  نتفای و  قُّقحت  مئالع 

يارب نینمؤـم  هک  دوـشیم  ّبترتـم  تهج  نیا  رب  هدـسفم  مادـک  مییوـگیم :  مینکیم و  ضارتـعا  وا  رب  تـعیب » . . .  نـیا  تفارـش  تـهج 
کـش نودب  و  دوبیم ؟  ّبترتم  تعیب  نآ  رب  هدسفم  مادـک  و  دـناهداد ؟  تسد  تعیب  ناونع  هب  دوخ  سیئر  اب  هک  دـنیامن  وگزاب  رگیدـکی 
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مهـس تخادرپ  زا  نامیا  لها  زا  حلاص  دارفا  هک  مینیبیم  اراکـشآ  ام  و  تسا ،  لام  راثن  زا  رتهداس  رتناسآ و  رـشب  دارفا  رظن  رد  نداد  تسد 
هقیاضم اـهنآ  هب  نداد  تسد  زا  هنوگچ  سپ  دـنرادن ،  ياهقیاـضم  ترـضح  نآ  تبیغ  ناـمز  رد  مـالعا  ياـملع  هب  هادـف -  یحور  ماـما - 

تسا ياهحفاصم  نامه  دننام  نیا  و  تسا ! بحتسم  ای  بجاو  نانآ  رب  زین  ّتیفیک  نیا  هب  تعیب  عرش  رظن  زا  هک  دنتـسنادیم  رگا  دندرکیم 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  راهظا  هکنیا  مشـش :  دشابیم .  توافتم  اهنآ  ناونع  ّتین و  طقف  و  تسا ،  لوادـتم  عیاش و  اهنآ  نیب  هک 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاح  نیا  اب  دیآیمرب ،  خـیراوت  تایاور و  هیآ و  زا  هکنانچ  تسا ،  هدوب  رتشیب  شرطخ  سرت و  رتگرزب و  یـسب 
مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ریغ  اب  ندرک  تعیب  رگا  و  تسا ،  نامیا  زا  یـشخب  هک  نوچ  دنک ،  راهظإ  ار  نآ  هک  تفای  تیرومأم  ملـسو  هلآو 

 : متفه دـندرکیم .  نایب  ار  نآ  مالـسلا  مهیلع  وا  قح  رب  يافلخ  مرکا و  ربمغیپ  هتـشادنپ -  یعدـم  نیا  هکنانچ  دوب -  ناـمیا  زا  یـشخب  زین 
رب زج  هدنام  یفخم  نید  نیا  لها  مومع  نینمؤم و  همه  رب  دوشن ،  نمؤم  نآ  هب  زج  یـسک  دـننک  اعدا  هک  یگرزب  بجاو  لمع  نیا  هنوگچ 
نآ يافلخ  ربمغیپ و  ریـصقت  هَّللاب -  ذاـیعلا  نیا -  اـیآ  مییوگیم :  میـسرپیم و  ناـشیا  زا  راکـشآ ،  یتمهت  رگم  تسین  نیا  هیفوص ! هفئاـط 
زا ار  دنوادخ  مکح  هک  هدوب  نینمؤم  همه  ریـصقت  ای  دـناهتخاس ،  مورحم  مکح  نیا  نایب  زا  ار  مدرم  همه  هک  هدوب  مالـسلا  مهیلع  ترـضح 

راچد هدننک و  هارمگ  ياههنتف  زا  یلاعت  يادخ  هب  دناهتشاد ! ماکحا  نایب  رشن و  هب  هک  یششوک  مامتها و  همه  اب  دناهتشاد ؟  یفخم  نیملاظ 
رد تسیاـبیم  تشاد ،  يریثأـت  ناـمیا  نتفاـی  ققحت  رد  دوـب و  بجاو  رما  نیا  رگا  متـشه :  میربیم .  هاـنپ  اـهتنحم  اـهیراتفرگ و  هب  ندـش 
زا کی  چـیه  رد  هکنیا  اب  دوشیم  اعّدا  يزیچ  نینچ  هنوگچ  سپ  دـشیم ،  ناونع  نانآ  نیب  رد  و  دـیدرگیم ،  داـی  لـقن و  اـملع  ياـهباتک 
 : مهن دیامن .  نایب  هک  داب  وا  رب  تسا  دوجوم  ملع  لها  ياهباتک  زا  یکی  رد  هک  تسا  لئاق  یعدـم  نیا  رگا  و  هدـیدرگن ،  دای  راثآ  رابخا و 

فالخ رب  رادـنپ -  نیا  اب  هنوگچ -  سپ  دـنامب ،  هدیـشوپ  ات  هدـشیم  مامتها  هک  تسا  یفخم  رارـسا  زا  نیا  هک  دـیراد  اعدا  نایفوص  امش 
 : - دییوگب رگا  دیزاسیم . ! راکشآ  ناتیاهنابز  اهباتک و  رد  ار  نآ  و  دنیامنیم ،  اشفا  ار  وگم  ّرِـس  نیا  و  دینکیم ،  لمع  ناگتـشذگ  هّیور 

باحـصا نینمؤم و  همه  نیب  رد  ایآ  مییوگ :  دنامیمن .  هدیـشوپ  دوخ  لها  زا  رارـسأ  و  دیتسه ،  رارـسا  نابحاص  امـش  ناتدوخ -  رادنپ  هب 
هب تسا ،  هدوب  نانآ  نیب  رد  یّصاوخ  هکنیا  اب  ددرگ ؟  نایب  وا  يارب  زار  نیا  هک  دوبن  يّرِـس  بحاص  مالـسلا  مهیلع  قح  رب  ناماما  ربمغیپ و 

هدـماین رمأ  نیا  ناشراتفر  اههتفگ و  تالاح و  رد  و  دناهتـشاد ! زار  ّرِـس و  لها  زا  یعمج  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  مادـک  ره  هک  يروط 
مـشچ اب  مهد :  دنتفای . ! صاصتخا  رمأ  نیا  هب  تّما  همه  نایم  زا  و  هدیـسر ،  نایفوص  هب  رمأ  نیا  هار  مادـک  زا  هلیـسو و  هچ  هب  سپ  تسا ، 

صخـش و  ددرگ ،  ماجنا  خیـش  تسد  رب  تسا  بجاو  تعیب  هک  دـینکیم  اـعّدا  هکنیا  مییوگیم :  میدـش  روآداـی  هچنآ  یماـمت  زا  یـشوپ 
تباین ببـس  هب  دـییوگب :  رگا  هّماع ؟  تباـین  اـی  تسا  هّصاـخ  تباـین  باـب  زا  اـیآ  دـییامنیم ،  نییعت  هنوگنیا  تعیب  نتفرگ  يارب  ار  ینّیعم 

لوق نیا  هکنیا  رب  هفاضا  هدـیدرگ ،  عطق  يربک  تبیغ  نامز  رد  هصاخ  تباین  هک  تسین  یفالتخا  هّیمامإ  بهذـم  رد  مییوگ :  تسا ،  هصاخ 
صخـش هب  نآ  نداد  صاصتخا  سپ  تسا ،  هّماع  تباین  هب  دـییوگب :  رگا  و  تسا .  لـیلد  نودـب  صخـش -  نیا  ياـههتفگ  ریاـس  دـننام  - 

خیش رب  ام  داریا  مییوگ :  دوشیم .  ماجنا  وا  هب  تبـسن  خیـش  هزاجا  نییعت و  اب  صاخ  صخـش  نییعت  دییوگب :  رگا  و  تسیچ ؟  يارب  صاخ 
ریغ يراتفگ  چیه  هک  نوچ  تسیچ ؟  يارب  وا  يوس  زا  صاخ  صخش  ندرک  نییعت  ًایناث :  دنک ؟  نییعت  خیش  ارچ  ًالوا :  هکنیا :  هب  دشابیم 

هب تسا  لوادـتم  ناـشیا  نیب  رد  هک  ياهزاـجا  ندرک  ساـیق  و  ددرگ ،  یهتنم  موـصعم  هب  هـکنیا  رگم  درادـن ،  ّتیدنـس  موـصعم  راـتفگ  زا 
هزاجا نیا  و  دـشابیم ،  لاسرا  زا  نآ  ظفح  موصعم و  هب  ثیدـح  دنـس  ندـش  لصّتم  رطاخ  هب  تسا  لوادـتم  اـهقف  ناـیم  رد  هک  ياهزاـجا 

اب هک  تسا  يزیچ  داهتجا  قیدصت  اّما  و  درادن .  صاصتخا  نیدـهتجم  هب  هزاجا  نیا  اذـل  دـنکیمن ،  تابثا  یـسک  يارب  ار  یّـصاخ  بصنم 
نیا و  دـیآیم ،  شیپ  شیارب  هک  یلئاسم  رد  وا ،  هب  تسا  دـهتجم  ریغ  عوجر  زاوج  نآ  هدـیاف  و  درادـن ،  یمزالت  طابترا و  تیاور  هزاـجا 

نینچمه و  وا « :  هتفگ  رب  هرخالاب  و  یتسناد .  صخـش  نیا  نانخـس  زا  هکنانچ  دـشابیم ،  لوادـتم  ناـیفوص  نیب  هک  تسا  ياهزاـجا  زا  ریغ 
دنشاب هتشاد  هزاجا  هکنیا  رگم  دنوشیمن  لخاد  نانآ  زا  نتفرگ  تعیب  قلخ و  يارب  رافغتسإ  ماکحأ و  نایب  یهن و  رما و  رد  قح  رب  ِنایفوص 

هب رما  هک  اریز  هدیـسر ،  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  زا  هک  تسا  یتاـیاور  تاـیآ و  ياـضتقم  فـالخرب  نیا  هـک  تـسا  دراو  لاکـشا  . . . « 
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زا زین  و  دشاب ،  یهن  رمأ و  دروم  هب  هاگآ  دـنوادخ و  مکح  هب  فراع  هک  تسا  یناملـسم  ره  هفیظو  ماکحا  نایب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
و دشابیم .  اعد  ماسقأ  زا  نوچ  تسا ،  روط  نیمه  زین  رافغتـسا  درادن ،  صاصتخا  ینیعم  صاخـشا  ای  صخـش  هب  و  دشاب ،  رانکرب  هدسفم 
اعد و و  تسا ،  هدـمآ  یتیاور  رد  اهنآ ،  بایغ  رد  ینامیا  ناردارب  يارب  ندرک  اعد  و  تانمؤم ،  نینمؤم و  مومع  يارب  اعد  هب  رما  بیغرت و 

دیامن عُّبتت  تایاور ،  تایآ و  رد  هک  یـسک  يارب  بلطم  نیا  و  دـشابیم ،  تاـنمؤم  نینمؤم و  همه  فیاـظو  زا  ناـمیا  لـها  يارب  رافغتـسا 
هب هک  یسک  ای  تسا  ماما  ربمغیپ و  ياهیگژیو  زا  تعیب  نتفرگ  اّما  و  ددرگیم .  ینالوط  باتک ،  میروآ  دای  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا ،  نشور 

 . دنکیم تیافک  صالخا  لها  يارب  میدرک  رکذ  هچنآ  و  تسین ،  زیاج  اهنآ  ریغ  يارب  و  دشاب ،  هدش  بصن  ناشیا  يوس  زا  صاخ  روط 

لام هلیسو  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هلص   : 35

رد و  دیامن ،  تموادم  لمع  نیا  هب  لاس  ره  و  دنک ،  هیده  هیلع -  هَّللا  مالس  شنامز -  ماما  يارب  ار  دوخ  ییاراد  زا  یـشخب  نمؤم  هکنیا  هب 
هب ریقف  و  دراد ،  فیلکت  شییاناوت  رادقم  هب  دـنمتورث  هکنیا  ّالا  دـنناسکی ،  نز  درم و  فیرـش و  ریقح و  ریقف و  ینغ و  فیرـش ،  لمع  نیا 
زج ار  سک  چیه  دنوادخ  449 ؛ )  اهَعْسُو ( »  اَّلإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال  هدومرف « :  لج  زع و  يادخ  ددرگیم  فَّلکم  دوخ  تعاطتـسا  رادقم 
زج ار  سک  چیه  دنوادخ  450 ؛ )  اهیتآ ( »  ام  اَّلإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  َال  هدومرف « :  هنأش -  یلاعت  وا -  و  دنکیمن .  فیلکت  شناوت  رادـقم  هب 

ًارهاظ نوچ  هدیدرگن ،  نایب  فیرش  تهج  نآ  رد  لام  فرـصم  يارب  ینّیعم  رادقم  تایاور  رد  و  دنکیمن .  فیلکت  هداد  ییاناوت  هچنآ  هب 
دای هچنآ  رب  و  تسا .  هدمآ  ریبعت  نآ  زا  هضیرف »  ناونع «  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نانخـس  رد  هک  تسا  ياهدَّکؤم  تابحتـسم  زا  لمع  نیا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  هدروآ  تیاور  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  هنع  هللا  یضر  ینیلک  خیش  هچنآ  دراد  تلالد  میدرک 
ار مهرد  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  و  تسین ،  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  مهارد  نداد  صاصتخا  زا  رتبوبحم  دـنوادخ  دزن  زیچ  چـیه  دومرف « :  هک 

شباتک رد  دـنوادخ  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  سپـس  دـهد . »  رارق  دـحا  هوک  نوچمه  تشهب  رد  هدـننک )  تخادرپ  وا (  يارب 
ات دهدیم  وکین  یماو  دنوادخ  هب  یـسک  هچ  451 ؛ )  ًةَرِیثَک ( »  ًافاَعْـضأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يذَّلا  اَذ  ْنَم  تسا « :  هدومرف 
زا و   ( . 452 تسا ( »  ماما  هلـص  صوصخ  رد  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  ماما  دزاس .  رایـسب  ربارب ،  نیدنچ  ار  ماو   [ ضوع  ] دـنوادخ

ضرق نآ  هب  زاین  تهج  زا  دنراد  رایتخا  رد  مدرم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دومرف « :  هک  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  ترـضح  نآ 
زا راّمع  نب  قاحسا  زا  یحیحـص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 453 تسا ( »  وا  ّیلو  يارب  دراد  دنوادخ  هک  یقح  ره  و  تسا ،  هتـساوخن 

يذَّلا اَذ  ْنَم  لج « :  زع و  يادخ  هدومرف  هرابرد  ترضح  نآ  زا  دیوگ « :  يوار  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  میهارباوبا  ترضح 
ربارب دنچ  شیارب  دنوادخ  ات  دهد  وکین  ضرق  دـنوادخ  هب  هک  تسیک  نآ  454 ؛ )  ٌمیرَک ( »  ٌرْجأ  َُهل  َو  َُهل  ُهَفِعاَُصیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی 

نب نسح  زا  دوخ  دنـس  هب  و   ( . 455 تسا ( »  هدش  لزان  ماما  هلـص  هرابرد  دومرف :  مدیـسرپ ،  دیامرف .  اطع  یمارگ  یـشاداپ  ار  وا  و  دنک ، 
هیلع ماما  هک  مهرد  کی  اب  حاـّیَم  يا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  تفگ « :  هک  هدروآ  شردـپ  زا  حاـّیم 

ترضح زا  تسا  حیحص  نوچمه  یلـسرم  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 456 تسا ( »  رتنیگنس  دحُأ  هوک  زا  دوش ،  هلـص  نآ  هب  مالـسلا 
ياهراک ریاس  رد  مهرد  نویلیم  ود  زا  دوش  هلِص  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  اب  هک  مهرد  کی  دومرف « :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا 

 : یلاعت يادخ  هدومرف  هرابرد  هک :  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یحیحص  ربخ  رد  و   ( . 457 تسا ( »  رتهب  کین 
ماحرا رد  دومرف « :  دندنویپیم .  هدومرف  رمأ  شدنویپ  هب  دنوادخ  هچنآ  هک  نانآ  و  458 ؛ )  َلَصُوی ( »  ْنأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمأ  اَم  َنُولِصَی  َنیذَّلا  َو  » 

کی رد  ار  يزیچ  هک  شابم  یناسک  زا  دومرف :  سپس  تسه  زین  وت  نادنواشیوخ  هرابرد  دش ،  لزان  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ 
مریگیم ار  یمهرد  امش  زا  یکی  زا  نم  دومرف « :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  یّقثوم  ربخ  رد  و   ( . 459 دنناد ( »  رصحنم  دروم 

رد باتک  نامه  رد  و  دـیوش . »  هزیکاپ  امـش  هک  تسا  نیا  طـقف  راـک  نیا  رد  مدوصقم  متـسه ،  هنیدـم  لـها  نیرتلومتم  زا  هکنآ  لاـح  و 
تسه مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب  ماما  هک  درادنپ  سک  ره  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  هک  هدمآ  یعوفرم  ثیدح 
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اهنآ لاوما  زا  هدومرف ( :  لج  زع و  دـنوادخ  دریذـپب ،  ناـشیا  زا  ماـما  هک  دـندنمزاین  مدرم  هک  تسین  نیا  زج  تسا ،  رفاـک  دراد ،  جاـیتحا 
مالسلا هیلع  ماما  هلص  باب  رد  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد  و  ییامنیم . » )  هیکزت  كاپ و  نآ  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  ریگرب  تاکز ]  ] هقدص
دنوادخ هب  یسک  هچ  ًانَـسَح ؛ »  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يذَّلا  اَذ  ْنَم  لج « :  زع و  يادخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک « :  هدمآ 

هلص نآ  هلیسو  هب  ماما  هک  مهرد  کی  دومرف :  زین  و  هدش .  لزان  ماما  هلص  هرابرد  دومرف :  ترـضح  نآ  دش ،  لاؤس  دهدیم .  ییوکین  ماو 
تیاور جـح  لئاضف  باب  رد  باتک  نامه  رد  و  تسا . »  رتهب  ددرگ  فرـص  ادـخ  هار  رد  يرگید  دروم  رد  هک  مهرد  نویلیم  کی  زا  دوش 

جرخ دننام  دسرب  ماما  هب  هک  مهرد  کی  و  تسا ،  رتهب  نآ  ریغ  رد  مهرد  نویلیم  کی  زا  جح  هار  رد  ندرک  جرخ  مهرد  کی  هک « :  هدمآ 
ود زا  جـح  رد  ندرک  جرخ  مهرد  کـی  هک :  هدـش  تـیاور  دـیوگ « :  قودـص ]  ] و  ( . 460 تسا ( »  جـح  رد  مهرد  نوـیلیم  کـی  ندرک 
هب لامعألا  باوث  زا  لقن  هب  راحب  متـسیب  دّلجم  رد  و  تسا . »  رتهب  ندرک  فرـصم  لج  زع و  يادـخ  هار  رد  رگید  دراوم  رد  مهرد  نویلیم 
 : » یلاعت كرابت و  يادخ -  هدومرف  ینعم  متشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تفگ « :  هک  هدروآ  راّمع  نب  قاحـسا  زا  دوخ  دنس 

هب باتک  ناـمه  رد  و   ( . 462 ماما ( »  هلـص  دومرف :  تسیچ ؟   ( 461 ًةَرِیثَک ( »  ًافاَعْـضأ  َُهل  ُهَفِعاَُضیَف  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يذَّلا  اَذ  ْنَم 
ار نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  دمحم -  لآ  ِهلِص  دومرف « :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفطـصملا  ةراشب  زا  لقن 
هک دـهاوخیم  هکنآ  ره  سپ  شرقف ،  رادـقم  هب  تسا  ریقف  سک  ره  و  شتنکم ،  رادـقم  هب  تسا  ینغ  سک  ره  دـیراذگماو ،  ناـتلاومأ  زا 

رتشیب همه  زا  هچنآ  هب  ار  ناشنایعیش  و  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  دمحم -  لآ  هک  دیاب  دروآرب ؛ ار  وا  زا  شاهتـساوخ  نیرتمهم  دنوادخ 
 : تفگ هک  هدمآ  رمع  نب  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشاّیع  ریـسفت  زا  لقن  هب  ناهرب  راحب و  رد  و   ( . 463 دیامن ( »  هلـص  دراد ،  زاین  نآ  هب 

تسیچ نیا  دومرف :  مداهن .  شهاگشیپ  رد  ار  نآ  متشاد  دوخ  اب  يزیچ  مدش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  رب  يزور 
مشاب هتشاد  نآ  هب  هک  يزاین  تهج  زا  هن  مریذپیم ،  ار  نآ  نم  لَّضفم  يا  دومرف :  تسا .  وت  نامالغ  نایلاوم و  ِهلِص  نیا  متشاد :  هضرع   ؟

سک ره  دومرفیم :  مردپ  مدینش  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سپس  دنوش .  هیکزت  نآ  ببس  هب  هکنیا  يارب  رگم  منکن  لوبق  ار  نآ  و 
هکنیا رگم  درک ،  دـهاوخن  رظن  وا  هب  تمایق  زور  دـنوادخ  دـیامنن ،  هلـص  ار  ام  داـیز  اـی  مک  شدوخ  لاـم  زا  هک  درذـگب  وا  رب  لاـس  کـی 
ضرف ام  نایعیش  رب  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  ياهضیرف  نیا  لّضفم  يا  دومرف :  سپس   ( . 464 دراذگب (  وا  زا  دنوادخ 

دیهاوخن تسد  تشهب ] تاجرد  ای   ] ناراـکوکین ماـقم  هب  465 ؛ )  َنوُّبُِحت ( »  اَّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّربـلا  اُولاـنَت  َْنل  دـیامرف « :  هک  اـجنآ  هدومن ، 
دنوادـخ زا  ام  ياعد  و  يوقت ،  برد  و  تیادـه ،  هار  و  يوقت ،  ِّرب و  مییام  سپ  دـینک .  قافنإ  دـیرادیم  تسود  هچنآ  زا  هکنیا  اـت  تفاـی 

دیرادن و نآ  هب  يزاین  هک  دیسرپب  ار  يزیچ  اهقف  زا  یـسک  زا  هک  ادابم  دینک و  لاؤس  ار  ناتمارح  لالح و  لئاسم  طقف  دنامیمن ،  بوجحم 
تیاور اـم  باحـصا  تفگ :  هـک  هدـمآ  یـسوم  نـب  نـسح  زا  باـتک  نآ  رد  زین  و   ( . 466 تسا (  هتـشاد  روتـسم  امـش  زا  ار  نآ  دـنوادخ 

467 َلَصُوی ( »  ْنأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمأ  اَم  َنُولِصَی  َنیذَّلا  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  دناهدرک 
لاس ره  رد  تسا  ماما  ِهلِص  نیا  دومرف :  ترضح  نآ  دش ،  لاؤس  دندنویپیم .  هدومرف  روتـسد  شنتـسویپ  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  هک  نانآ   ؛ )
خیـش یلامأ  زا  و   ( . 468 تسین (  يزیچ  امـش  هیکزت  زج  راک  نیا  زا  مروظنم  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  داـیز .  اـی  مک  هب 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هک :  تسا  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص 
ار وا  راطنق  کی  اب  تمایق  زور  دـیامن ،  هلـص  طاریق  کی  اـب  اـیند  يارـس  نیا  رد  ارم  تیب  لـها  زا  یکی  سک  ره  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع 

طاریق هک  هدش  لقن  باسح  لها  زا  یضعب  زا  و  تسا ،  گناد  مین  طاریق  دیوگ :  نیرحبلا  عمجم  رد  حیضوت   ( . 469 داد (  مهاوخ  شاداپ 
تـسا هدش  لدب  ءای ] هب  ءار   ] سپ دشابیم ،  طیرارق  نآ  عمج  نوچ  تسا  دـیدشت  هب  طاِّرق  نآ  لصا  و  تسا ،  بونرخ  هناد  نانوی  تغل  رد 

مـشش کی  زا  مراـهچ  کـی  هکم  رد  تسا ،  فلتخم  دـالب  رد  شنزو  ود -  ره  رـسک  هب  طاِّرق -  طاریق و  هدـمآ :  سوماـق  رد  و   ( . 470 ) 
کی فصن  دالب  رتشیب  رد  نآ  و  تسا ،  رانید  ءازجا  زا  یئزج  طاریق  دـیوگ :  هیاهن  رد  و  رانید .  مهد  کی  فصن  قارع  رد  و  تسا ،  رانید 

 ، الط زا  هیقوا  لهچ  نزو  راْطِنق ،  هتفگ :  سوماق  رد  و  دنرامـشیم .  ءزج  راهچ  تسیب و  زا  ءزج  کی  ار  نآ  ماش  لها  و  تسا ،  رانید  مهد 
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کی ای  هرقن ،  ای  الط  زا  لطر  دـص  ای  مهرد ،  رازه  داتـشه  ای  رانید ،  رازه  داتفه  اـی  هیقوأ ،  تسیود  رازه و  اـی  راـنید ،  تسیود  رازه و  اـی 
هیقوا تسیود  رازه و  نآ  هدـش :  هتفگ  راْطِنق )  نآ = (  ریـسفت  رد  هدـمآ :  نیرحبلا  عمجم  رد  و  دـشابیم .  هرقن  ای  ـالط  زا  رپ  واـگ  تسوپ 

زا و  تسین .  ینزو  ار  نآ  برع  دزن  یلوق ،  هب  و  تسا ،  الط  زا  رپ  واگ  تسوپ  کی  یلوق :  هب  و  لـطر ،  تسیب  دـص و  یلوق :  هب  و  تسا ، 
رانید رازه  هدزاود  ةرطنقم :  رطانق  دـنیوگب :  هاگره  و  تسا ،  رانید  رازه  راهچ  تسا  لومعم  اهبرع  رتشیب  دزن  هچنآ  هک :  هدـش  لـقن  بْلغَت 

زا و  مات .  ینعی :  فَّلَُؤم ،  ٌْفلأ  و  ةرَّدـبم ،  ٌةردـب  ییوگ :  هکنانچ  هدـش ،  لـیمکت  ینعی  هرطنقم  و  تسا ،  رازه  داتـشه  یلوق :  هب  و  تسا ، 
رازه هدزناپ  راطنق  هک :  هدـمآ  ثیدـح  رد  و  ات .  ُهن  هرطنقم  دـشاب و  ات  هس  رطانق  هکناـنچ  تسا ،  هدـش  ربارب  دـنچ  ةرطنقم ؛ هک :  هدـمآ  ءاَّرَف 
نیب تفاسم  اهنآ  نیرتگرزب  و  تسا ،  دُـحُأ  هوک  نوچمه  اهنآ  نیرتکچوک  تسا ،  طاریق  راـهچ  تسیب و  لاـقثم ،  و  تسا ،  ـالط  زا  لاـقثم 

و دشابیم .  رتگرزب  دحا  هوک  زا  هیقوا  و  هدش ،  ریـسفت  هیقوا  تسیود  رازه و  هب  تانـسح  زا  راطنق  رابخالا ،  یناعم  رد  و  نیمز .  نامـسآ و 
زا تفگ :  هک  هدمآ  بوقعی  نب  قاحسا  زا  هدرک -  لقن  ینیلک  لئاسر  باتک  زا  ًارهاظ  و  بوقعی -  نب  دمحم  زا  یسربط  خیـش  جاجتحا  رد 
زا نآ  رد  هک  دـناسرب  مالـسلا ] هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  هسّدـقم  هیحان  هب   ] ار ياهمان  هک  متـساوخ  هللا  همحر  يرْمَع  ناـمثع  نب  دـمحم 
هک اجنآ  ات  دـش . . .  دراو  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  ّطخ  هب  عیقوت  سپ  مدوب ،  هدیـسرپ  دوب  هدـش  لکـشم  نم  رب  هک  یلئاـسم 

عطق دهاوخ  هک  ره  و  دنک ،  ِهلِص  دهاوخیم  هک  ره  سپ  دیوش ،  هزیکاپ  امش  هکنیا  يارب  رگم  میریذپیمن  ام  ار  امـش  لاوما  اّما  و  هدومرف : 
هَّللا ءاش  نا  میدروآ  تیاور  هچنآ  و   ( . 471 تسا ( . . .  هداد  امش  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتهب  هدرک  اطع  ام  هب  دنوادخ  هچنآ  هک  دیامن 
ماما هلص  زا  نامز  نیا  لثم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هلص  هکنیا  لّوا :  هتکن  میهد :  رکذت  ار  هتکن  ود  تسا  هتسیاش  هتکن و  ود  دنکیم .  تیافک 

زا يدنـسم  ثیدـح  رد  نآ  ریغ  یفاک و  رد  هچنآ  تسا  نیا  رب  دـهاش  و  تسا .  رتهب  بانج  نآ  نتفای  طُّلـست  هّقح و  تلود  روهظ  نامز  رد 
اب یناهنپ  تدابع  تسا ،  رتهب  کی  مادک  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدمآ  یطاباس  راّمع 
هک ادخ  هب  راّمع  يا  دومرف :  امـش ؟  زا  راکـشآ  ماما  اب  نآ  تلود  قح و  روهظ  نارود  رد  تدابع  ای  لطاب  تلود  رد  امـش  هدـش  ناهنپ  ماما 
اب لطاب و  تلود  نامز  رد  ناتناهنپ  ماما  اب  یناهنپ  رد  امـش  تدابع  مسق  ادخ  هب  روط  نیمه  تسا ،  رتهب  اراکـشآ  هقدـص  زا  ّرِـس  رد  هقدـص 

ماما اب  قح  روهظ  نامز  رد  ار  هرکِذ -  َّلَج  ّزع و  يادخ -  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  وا  اب  نافلاخم ]  ] هکراتم لاح  رد  ای  ناتنمـشد و  زا  سرت 
و تسین .  قح  تلود  رد  ّتینما  تدابع و  نوچمه  لـطاب  تلود  رد  سرت  اـب  مأوت  تداـبع  و  دـیامن ،  تداـبع  قح  تلود  رد  رهاـظ  قح  رب 

نامتک شنمـشد  زا  دروآ و  ياج  هب  لماک  روط  هب  تعامج و  هب  شتقو  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  نامز  نیا  رد  امـش  زا  سک  ره  هک  دینادب 
شبجاو زامن  نامز  نیا  رد  هک  امـش  زا  سک  ره  و  دسیونب ،  وا  يارب  ار  هدش  هدرازگ  تعامج  هب  بجاو  زامن  هاجنپ  باوث  دنوادخ  دیامن ، 

يو يارب  يدارف  بجاو  زاـمن  جـنپ  تسیب و  باوث  لـج -  َّزع و  دـنوادخ -  دـیامن  ادا  تسرد  لـماک و  روط  هب  دوـخ  تقو  رد  يداُرف و  ار 
و دسیونب ،  هلفان  زامن  هد  باوث  شیارب  دنوادخ  دروآ  ياج  هب  لماک  روط  هب  شتقو  رد  ار  هلفان  زامن  کی  هک  امـش  زا  مادک  ره  و  دسیونب ، 

دنوادخ ار  امش  زا  نمؤم  تانسح  دسیونب و  هنَسَح  تسیب  شیارب  نآ  ياج  هب  لج -  زع و  يادخ -  دهد  ماجنا  یکین  راک  امش  زا  سک  ره 
راک هب  ار  هّیقت  دوخ  ناج  ماما و  نید و  هب  تبسن  و  دشاب ،  هتشاد  لمع  نسح  هکنیا  طرـش  هب  تخاس ،  دهاوخ  ربارب  نیدنچ  لج -  زع و  - 

یکی رد  نم  هکنیا :  میدرک  دای  هچنآ  دـییأت  رد  و   ( . . . . 472 تسا (  میرک  لج -  زع و  يادخ -  انامه  دنک ،  ظفح  ار  شنابز  و  ددـنب ، 
راثن شتبیغ  نامز  رد  شماما  يارب  ار  دوخ  لام  زا  يزیچ  نمؤم  هاگره  دومرفیم :  يراوگرزب  لیلج  صخـش  هک  مدید  باوخ  رد  اهلاس  زا 

باوخ و نیا  قدـص  دـهاش  میوگیم :  دـنک .  راثن  شروضح  نامز  رد  هک  تسا  نآ  لثم  باوث  ربارب  کـی  رازه و  دـننامه  شباوث  دـیامن 
ربارب دـنچ  لج -  زع و  دـنوادخ -  ار  امـش  زا  نمؤم  تانـسح  و  دومرف :  راّمع  ربخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هکنیا  راتفگ  نیا  تیناّـقح 

هلص هکنیا  مّود :  هتکن  تسا .  میرک  لج -  زع و  يادخ -  انامه  دومرف :  هکنیا  هب  درک  عفد  ار  نآ  رد  داعبتسا  سپـس  تخاس . . . .  دهاوخ 
تیاضر اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دـنادیم  هک  یجراخم  فراصم و  رد  لام  ندرک  فرـصم  اب  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما 

ندرک اپ  رب  و  تسا ،  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  هک  ییاهباتک  ندرک  پاچ  دـننام  وا ،  هلـص  دـصق  اب  دریگیم ،  ماجنا  تسوا  بوبحم  دراد و 
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عرـش هدـننک  جـیورت  ياملع  يولع و  تاداس  صوصخ  هب  شناتـسود  نایعیـش و  هلـص  و  وا ،  هب  توعد  و  بانج ،  نآ  يروآداـی  سلاـجم 
يارب یلاعت  يادـخ  زا  تسین ،  هدیـشوپ  نآ  لهأ  رب  هک  ِهلِـص  ياههنوگ  زا  اهنیا . . .  دـننام  و  نیرهاط ،  همئا  ثیداـحا  ناـیوار  و  سدـقم ، 

 . مهاوخیم قیفوت  نینمؤم  ریاس  مدوخ و 

لام هلیسو  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  حلاص  ناتسود  نایعیش و  هلص   : 36

نم ال رد  هکنانچ  هدیدرگ ،  بیغرت  نآ  هب  هدش و  دراو  صوصن  زا  یـضعب  رد  هک  میدرک  رکذ  هناگادج  روط  هب  ار  لمع  نیا  تهج  نیدب 
ار ام  حلاص   [ نایعیش  ] ناتسود دنک  هلص  دیاب  دیامن ،  ِهلِص  ار  ام  دناوتن  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدمآ  هیقفلا  هرـضحی 
ام ترایز  باوث  دیامن  رادید  ار  نامناتسود  زا  نیحلاص  دنک ،  ترایز  ار  ام  دناوتن  سک  ره  و  دوشیم ،  هتـشون  وا  يارب  ام  ِهلِـص  باوث  هک 

هدومرف هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  تارایزلا  لماک  باتک  رد  و  دوشیم .  هتـشون  شیارب 
ره و  دوشیم ،  هتـشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  دـیامن ،  رادـید  ار  نامناتـسود  زا  نیحلاص  سپ  دـنک  ترایز  ار  ام  دـناوتن  سک  ره  تسا : 

باـتک رد  و   ( . 473 دوشیم (  هتـشون  وا  يارب  ام  ِهلِـص  باوث  دنک ،  هلـص  ار  ام  ناتـسود  زا  حلاص  دارفا  دـیامن ،  ِهلِـص  ار  ام  دـناوتن  سک 
ار دوخ  حلاص  ناردارب  سپ  دنک  ترایز  ار  ام  دناوتیمن  هک  یسک  دومرف « :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دوخ  دنـس  هب  بیذهت 

باوث دیامن  ِهلِص  ار  شحلاص  ناردارب  سپ  دیامن  ِهلِص  ار  ام  دناوتن  سک  ره  و  دوشیم ،  هتـشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  هک  دیامن  ترایز 
 ( . 474 ددرگیم ( »  تبث  شیارب  ام  ِهلِص 

نینمؤم ندرک  لاحشوخ   : 37

کمک اب  مه  نینمؤم  ندرک  لاحـشوخ  و  دـشابیم ،  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ناـمیالوم  يدنـسرخ  رورـس و  هیاـم  راـک  نیا  هک  نوچ 
نانآ ياههصغ  ندرک  فرط  رب  جئاوح و  ندروآرب  اب  یهاگ  و  ندـب ،  هب  ندرک  کمک  اب  مه  و  دوشیم ،  ماجنا  لام  هلیـسو  هب  اهنآ  ندرک 

نادـناخ و يرای  اـب  مه  و  اـهنآ ،  ندومن  مارتحا  اـی  و  ناـنآ ،  قح  رد  ندرک  اـعد  هلیـسو  هب  و  ناـشیا ،  قح  رد  تعافـش  تطاـسو و  اـب  و  ، 
زا اهنیا  ریغ  هب  اـی  و  تسا ،  اـهنآ  هدـهع  رب  هک  ییاهـضرق  هبلاـطم  نتخادـنا  قیوعت  هب  اـی  ناـنآ ،  هب  نداد  ضرق  اـب  زین  و  ناـشیا ،  نادـنزرف 

ماجنا اب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  بحم  نمؤم  هاگره  سپ  تسین ،  هدیـشوپ  اههار  نآ  ناگدنیوپ  رب  هک  نینمؤم  ندومن  دنـسرخ  ياههنوگ 
ریاس رب  هفاضا  دیآیم ،  لیان  باوث  نآ  هب  دیامن  رورسم  لاحشوخ و  ار  مالسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  هک  دنک  ّتین  اهراک  نیا  نداد 

زا یفاک  رد  هک  یتیاور  دـنکیم  تلالد  میداد  هجوت  هچنآ  رب  و  تسا .  هدـیدرگ  اّیهم  نینمؤم  ندرک  لاحـشوخ  يارب  هک  یگرزب  ياـهباوث 
هکلب هدرک ،  نامداش  ار  وا  اهنت  دیامن  رورسم  داش و  ار  ینمؤم  هکنانچ  هک  درادنپن  امش  زا  یسک  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نامه رد  و   ( . 475 تسا (  هدومن  لاحشوخ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ  هب  دنگوس  هکلب  هتخاس  لاحـشوخ  ار  ام  هَّللا  و 

ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیامن  داش  ار  ینمؤم  سک  ره  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک 
روط نیمه  و  هدیناسر ،  دنوادخ  هب  ار  رورـس  نآ  دنک  دراو  رورـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  سک  ره  و  هدومن ،  رورـسم 

 : دومرف هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  یحیحـص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 476 دـنک (  دراو  یهودـنا  نمؤم  رب  هک  ره  تسا 
ار دوخ  تشهب  سپ  دروآیم  ياج  هب  ياهنـسح  نم  ناگدنب  زا  ياهدنب  انامه  هک :  داتـسرف  یحو  مالـسلا  هیلع  دوواد  هب  لج  زع و  دنوادخ 
ره دیامن  دراو  يرورـس  منمؤم  هدنب  رب  دومرف :  دنوادخ  تسا ؟  مادـک  هنـسح  نآ  اراگدرورپ  تشاد :  هضرع  دوواد  مزاسیم ،  حابم  وا  رب 

و  ( . 477 دنکن (  عطق  وت  زا  ار  شدیما  دسانش  ار  وت  هک  ره  تسا  راوازس  اراگدرورپ  تفگ :  دوواد  دشاب .  امرخ  هناد  کی  هلیـسو  هب  دنچ 
 . تسا یفاک  تریصب  لهأ  يارب  میدرک  دای  هچنآ  و  تسا ،  رایسب  هراب  نیا  رد  تایاور 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يارب  یهاوخ  ریخ   : 38

زع يادخ  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  رد  هک 
یلعأ قیفر  رد  وا  هکنیا  رگم  دـنکفین  رظن  هتخادـنا  تمحز  هب  شماما  یهاوخریخ  تعاطا و  هب  ار  شناج  هک  دوخ  تسود  چـیه  هب  لـج  و 

ای حیحص  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 478 دشاب (  ام  اب  دنشاب ] مه  نیرق  تشهب  رد  هک  نیحلاص  ادهش و  ناقیّدص و  ناربمغیپ و  هتـسد  ]
فیخ دجسم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  حیحص  نوچمه  یقَّثوم 

هب دیامن و  ظفح  دهد و  ياج  لد  رد  ار  نآ  دونـشب و  ارم  نخـس  هک  ار  ياهدنب  درادـب  مّرُخ  دـنوادخ  دومرف :  درک و  ینارنخـس  مدرم  يارب 
رتهیقف و هب  ار  یهقف  تاروتسد  فراعم و  یسک  اسب  و  تسین ،  هیقف  یلو  تسا  هقف  لماح  یسک  اسب  هک  دناسرب ،  هدینـشن  ار  نآ  هک  یـسک 
تحیـصن و و  ادـخ ،  يارب  لمع  صالخا  دـنکن :  تناـیخ  اـهنآ  رد  یناملـسم  درف  چـیه  لد  هک  تسا  زیچ  هس  دـناسرب ،  شدوخ  زا  رتاـناد 

لابند هب  ار  هکنآ  ره  تسا  هدـنریگ  ارف  نانآ  توعد  هک  اریز  اهنآ ،  تعامج  تمزالم  و  نیملـسم ،  ناـیاوشیپ  ناـماما و  يارب  یـشیدناریخ 
نامه رد  و   ( . 479 دیامنیم (  ششوک  ناشنامیپ  يرارقرب  رد  ناشدارفا  نیرتمک  و  تسا ؛ ربارب  ناشنوخ  دنردارب ؛ ناناملسم  دشاب ،  ناشیا 
امهیلع دمحم  نب  رفعج  تمدخ  هب  ارم  تفگ :  نم  هب  يروث  نایفس  دیوگ :  هک  هدمآ  تیاور  شیرق  زا  يدرم  زا  یلسرم  ثیدح  رد  باتک 

يا تشاد :  هضرع  نایفـس  دوب .  هدـش  شبکرم  راوس  هک  میدیـسر  یتقو  یلو  میتفر  باـنج  نآ  تمدـخ  هب  وا  اـب  دـیوگیم :  ربب ،  مالـسلا 
نونکا راذگب  دومرف :  نک .  وگزاب  نامیارب  تسا  هدومرف  فیخ  دجـسم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ياهبطخ  هَّللادبعابا 

ادـخ لوسر  اب  تیدـنواشیوخ  هب  ار  وت  تشاد  هضرع  ماهدـش .  راوس  نوچ  منکیم ،  نایب  تیارب  متـشگرب  هک  دـعب  مورب ،  دوخ  راک  لاـبند 
ذغاک تاود و  ات  دییامرف  روتـسد  تفگ :  نایفـس  دش و  هدایپ  بانج  نآ  سپ  ییامرف  ثیدح  میارب  کنیا ] مه   ] ار بلطم  نیا  هک  دـنگوس 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  هَّللا  مِسب  سیونب :  دومرف  دـناوخ و  ارف  ذـغاک  تاود و  ترـضح  نآ  سپ  مسیونب .  امـش  ناـبز  زا  ار  نآ  هک  دـنروایب  میارب 
ِغِّلَُبِیل ُساّنلا  اهُّیأ  ُهُْغلبت  َْمل  ْنَم  اهغََّلب  َو  اهاَعَوَف  ِیَتلاَقَم  َعِمَـس  ًادبَع  ُهَّللا  َرَّظَن  فیخلا :  ِدِجـسَم  یف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  لوُسَر  ُۀبطُخ 

ِلَمَعلا صالخإ  ٍِملْـسُم :  ٍءِْرما  ُْبلَق  َّنِهیَلَع  ُّلغی  َال  ٌثالَث  هنم ،  ُهَقفأ  َوُه  ْنَم  یلإ  ٍهقف  ِلِماح  َّبُر  َو  ٍهیقَفب  َسَیل  ٍهقف  ِلماح  َّبُرَف  َبئاغلا  ُدهاَّشلا 
یَلَع ٌدَـی  مه  َو  مهؤاَمِد  ُئَفاکتت  ٌةوخإ  َنُونمؤُملا  ْمِهئاَرَو ،  ْنِم  ٌۀَـطیُِحم  ْمُهَتَوْعَد  َّنإَف  ْمِِهتَعاَمَِجل  ُموزُّللا  َو  َنیِملْـسُملا ،  ِۀَّمئأل  ُۀَحیـصَّنلا  َو  ِهَّلل ، 

؛ فیخ دجسم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هبطخ  رگـشیاشخب ،  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب  ْمُهاَنْدأ ؛ ْمِِهتَّمِِذب  یَعْـسَی  ْمُهاَوِس  ْنَم 
دیاب مدرم  يا  دـناسرب .  هدینـشن  ار  نآ  هک  یـسک  هب  دـهد و  ياج  لد  رد  ار  نآ  دونـشب و  ارم  نخـس  هک  ار  ياهدـنب  درادـب  مّرُخ  دـنوادخ 

رتهیقف هب  ار  یهقف  تاروتسد  فراعم و  یسک  اسب  تسین و  هدننک  كرد  هیقف و  یلو  دراد  هقف  هک  یسک  اسب  دنناسرب ،  نیبئاغ  هب  نیرضاح 
تحیـصن ادخ ،  يارب  لمع  صالخإ  دنکن :  تنایخ  اهنآ  رد  یناملـسم  درف  چیه  بلق  هک  تسه  زیچ  هس  دنکیم .  لقن  شیوخ  زا  رتاناد  و 

ارف دـنیاهنآ  یپ  رد  هک  ار  یناسک  مامت  ناشیاعد )  ناشتوعد (  هک  اریز  ناشیا ،  تعاـمج  تمزـالم  و  نیملـسم ،  همئا  يارب  یـشیدناریخ  و 
اـشوک ناشنامیپ  يارجا  يارب  ناشنیرتکچوک  دنتـسدمه ،  ناشدوخ  ریغ  زا  نارگید  رب  نانآ  ربارب ،  ناشنوخ  دـنردارب و  نینمؤم  دریگیم ، 

زین نایفس  نم و  تفر .  دش و  راوس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هاگنآ  دناوخ .  زاب  ترضح  نآ  رب  تشون و  ار  ثیدح  نیا  نایفـس  تسا . 
مـسق ادـخ  هب  متفگ :  وا  هب  منک ،  یتـّقد  منکفیب و  يرظن  ثیدـح  نیا  رد  نم  اـت  شاـب  دوـخ  ياـج  هب  تفگ :  نم  هب  هار  ناـیم  رد  میدـمآ 

نیا رد  متفگ :  قح ؟  مادـک  تفگ :  دورن .  تندرگ  زا  زگره  هک  هتخادـنا  یّقح  وت  ندرگرب  ثیدـح  نیا  نایب  اـب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعوبا 
هک یمّود  یلو  میدـیمهف ،  ار  نآ  اـم  هک  ادـخ  يارب  لـمع  صـالخا  لّوا  دـنکن :  تناـیخ  اـهنآ  رد  ناملـسم  لد  هک  تسا  زیچ  هس  تراـبع 

نایفسیبا و نب  ۀیواعم  تسا ؟  مزال  ام  رب  نانآ  يارب  یشیدناریخ  هک  دنتسه  همئا  مادک  اهنیا  نیملسم ،  همئا  يارب  یـشیدناریخ  تحیـصن و 
هک یمّوس  و  دـشابیمن ؟  زیاج  اهنآ  رـس  تشپ  زامن  تسین و  لوبق  ام  دزن  ناشتداهـش  هک  یناـسک  و  مکح ؟  نب  ناورم  هیواـعم و  نب  دـیزی 

لسغ دریگن  مه  هزور  دناوخن  زامن  هک  ره  دنیوگیم  هک  هئِجُرم  تعامج  ایآ  تسا ؟  تعامج  مادک  روظنم  تسا ،  اهنآ  تعامج  تمزالم 
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هجرد هب  نامیا  رد  هداهن  دوخ  رب  هک  یناملـسم  مان  اب  اهنت  دـیامن ،  حاکن  مه  ار  شردام  دزاس و  ناریو  مه  ار  هبعک  هناخ  دـنکن  مه  تبانج 
ای دوشیم ؟  دـهاوخب  سیلبا  هچنآ  دوشیمن و  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  دـندقتعم  هک  دنتـسه  اهيرَدَـق  دوصقم  ای  تسا ؟  لیئاکیم  لـیئربج و 

لئاق هک  یمهج  تعامج  ای  دننادیم ؟  رفاک  ار  وا  دنیوجیم و  يرازیب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هک  جراوخ  اهيرورح و  تعامج 
 : ، متفگ دـنیوگیم ؟  هچ  ثیدـح  زا  هلمج  ود  نیا  ینعم  رد  وـت  رب  ياو  تـفگ :  نایفـس  سب ؟  تـسا و  یـسانشادخ  اـهنت  ناـمیا  تـسا : 

زا دوصقم  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسا  بجاو  ام  رب  وا  يارب  یـشیدناریخ  تحیـصن و  هک  یماـما  زا  روظنم  دـنیوگیم : 
زا تفگ :  نم  هب  سپس  درک  هراپ  تفرگ و  ار  هتشون  نآ  مدید  دیوگیم :  يوار  تسوا .  نادناخ  تسا  بجاو  اهنآ  تمزالم  هک  یتعامج 

نیا رب  هک  یبلاطم  Ø مجنپ  شخب  زا  مهن  هاـجنپ و  تمرکم  ملهچ و  تمرکم  رد  يروآداـی :   ( . 480 هدم (  ربخ  یـسک  هب  بلطم  نیا 
ُّلغی ٌثالث ال  دومرف « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  نایب  حیـضوت و  دوش .  هعجارم  اجنادـب  تشذـگ ،  دـنراد  تلـالد  عوضوم 

رد هکنانچ  تسا ،  نیمه  شرهاظ  و  دـشاب ،  تنایخ  ینعم  هب  لولغ  باب  زا  ءای  حـتف  هب  لغَی »  دوریم «  لاـمتحا  ٍِملْـسُم . »  ٍءِرما  ُبلق  َّنِهیَلَع 
هک دـیاشن  ار  يربمغیپ  چـیه  و  481 ؛ )  ِۀـمیِقلا ( »  َموَی  َّلَغ  اَِمب  ِتأی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو  َّلـُغَی  ْنأ  ٍّیبَِنل  َناَـک  اَـم  َو  هدـمآ « :  یلاـعت  يادـخ  هدومرف 

هنیک و ینعم  هب  ّلِغ »  باب «  زا  هک  دراد  لامتحا  و  دروآ .  هارمه  هب  ار  شیوخ  تنایخ  تماـیق  زور  دـنک  تناـیخ  سک  ره  دـنک و  تناـیخ 
هنیس رد  هنیک  دقح و  زا  هچنآ  و  482 ؛ )  ٍّلِغ ( »  ْنِم  ْمِهِروُدُص  ِیف  اَم  انْعََزن  َو  هدمآ « :  یلاعت  يادخ  هدومرف  رد  هک  نانچ  دشاب ،  ینمـشد 

 » هک تسا  لمتحم  و  دـشاب .  ءاشنإ  تسا  نکمم  و  دـشاب ،  هّیربخ  ثیدـح  هلمج  هک  دراد  ناکما  لامتحا ؛ ود  نیارباـنب  و  مینَکرب .  دنتـشاد 
رد و   ] هتسب دوهی ]  ] ناشتسد 483 ؛ )  ْمِهیدیأ ( »  ْتَّلُغ  هدمآ « :  یلاعت  يادخ  هدومرف  رد  هک  نانچمه  دشاب ،  لُغ  باب  زا  ءای  ّمض  هب  لَُغی » 

اَهیَلَع ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  ٌْفلُغ  اَُنبوُلق  اُولاَق  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  قفاوم  و  تسا ،  ردـص  حرـش  هنیـس و  یخارف  ّدـض  نیا  و  داب .   [ ریجنز لُغ و 
ماـمت رباـنب  و  تسا .  هدز  رهم  اـهنآ  رب  ناـشرفک  رثا  رب  دـنوادخ  هکلب  تـسا  فـالغ  هدرپ و  رد  اـم  ياـهلد  دـنتفگ  و  484 ؛ )  ْمِـهِْرفُکب ( » 

هدومرف دننام  دشاب ،  رد »  یف =  ینعم «  هب  هک  دیاش  و  دشاب ،  يونعم  يالعتـسا  يارب  َّنهیلَع »  هملک «  رد  یَلَع »  تسا «  نکمم  تالامتحا : 
نکمم و  نآ .  لها  تلفغ  ماگنه  رد  دش  رهـش  لخاد  یـسوم ]  ] و 485 ؛ )  اَِهلْهأ ( »  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِنیح  یَلَع  َۀـنیدَملا  َلَخَد  َو  یلاعت « :  يادـخ 
نتشاد تسود  دوجو  اب  ار  شیئاراد  و  486 ؛ )  ِهِّبُح ( »  یَلَع  َلاَملا  یتآ  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  دننام  دـشاب ،  اب »  َعَم =  ینعم «  هب  تسا 

هب ار  دنوادخ  ات  و  487 ؛ )  ْمُکاَدَه ( »  اَم  یَلَع  َهَّللا  اوُرِّبُکِتل  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  دننام  دـشاب ،  ّتیببـس  يارب  هکنیا  ای  و  دزادرپب .  نآ 
نمؤم ریغ  ناملسم  و   ] نمؤم زا  معأ  نآ  زا  روظنم  هک  دوریم  لامتحا  ِملْـسُم »  هملک «  و  دینک .  دای  تمظع  هب  دومرف  ناتتیاده  هکنیا  ببس 

دشابیم صولخ  لصا  رد  نآ  و  تسا ،  حُْصن  باب  زا  ۀحیصَّنلا »  و «  دشاب .  لماک -  نمؤم  ینعی  ّصخأ -  نآ  زا  روظنم  هکنیا  ای  و  دشاب ،  [
يارب ریخ  دـصق  رد  یهاگ  تحیـصن  و  تسا .  صلاخ  یناسفن  ياهـضرغ  اـب  یگتخیمآ  زا  هک  دـناهدیمان  تحیـصن  ار  نآ  تهج  نیدـب  و  ، 

ریخ هل  حوصنم  يارب  نآ  هلیـسو  هب  هک  یلوق  ای  راک  ره  رد  یهاـگ  و  دوریم ،  راـک  هب  هتـساوخ )  ار  شتحیـصن  هک  یـسک  هل = (  حوصنم 
نانآ یمامت  هب  هک  تسا  یـسک  نمؤم  ینعی  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  تعاـمج  دوصقم  ًارهاـظ  ْمِِهتعاَـمَجل : »  َموزُّللا  و «  دـهاوخیم . 
َّنإَـف دـشاب « .  هدرک  راـکنإ  ار  همه  هک  تسا  ناـنچ  دـیامن  راـکنا  ار  ناـنآ  زا  یکی  سک  ره  هکنیا  و  دـنک ،  رارقا  همه  هـب  دـشاب و  دـقتعم 

هک تسا  لمتحم  و  ناناملسم ،  هب  مود  ریمض  و  ددرگیمرب ،  مالسلا  مهیلع  ناماما  هب  نیتسخن  ریمض  ًارهاظ  ْمِهئاَرَو : »  ْنِم  ٌۀَطیُِحم  ْمُهَتَوْعَد 
مهیلع ناماما  نشور  راثآ  راکـشآ و  لئالد  تخانـش  نامیا و  هب  مدرم  توعد  روظنم ،  هک  دراد  لامتحا  و  دـشاب ،  اـعد  ینعم  هب  توعد »  » 

تازجعم تافص و  لاعفا و  نابز و  اب  دنوادخ  هب  ناگدننک  تلالد  و  دنوادخ ،  يوس  هب  قلخ  ناگدننک  توعد  دنناشیا  هک  دشاب ،  مالـسلا 
دنتـسه ییاهزیچ  هناگ  هس  روما  نیا  هکنیا  لّوا :  هجو  تسا :  هجو  دنچ  ثیدـح  ینعم  رد  هدـش  دای  تالامتحا  زا  لصاح  و  ناشتامارک .  و 

 « یف ینعم «  هب  ار  یلع »  و «  هیئاشنا ،  ار  هلمج  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  هجو  نیا  و  دنکن ،  تنایخ  اهنآ  رد  یناملـسم  چیه  لد  تسیابیم  هک 
اهنآ رب  یندب  یبلاق و  لامعا  اهراک و  دوب و  دنهاوخ  یبلق  هناگ  هس  روما  نیاربانب  مینادـب .  حوصنم  يارب  ریخ  دـصق  ینعم  هب  ار  تحیـصن  و 

هب تسا و  فَّلکم  هب  قلعتم  هک  تسا  یبلق  فیلاکت  نایب  ددص  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  و  دنریگیم ،  همـشچرس  اهنآ  زا  دنوشیم و  ّبترتم 
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يارب ریخ  دـصق  و  تسا ،  لج  زع و  يادـخ  هب  عجار  لمع  رد  صالخإ  سپ  دـشابیم ،  طوبرم  مالـسلا  مهیلع  وا  ياـیلوا  یلاـعت و  يادـخ 
و تسا ،  عجار  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  قح  رب  يافلخ  ادـخ و  لوسر  هب  ود  ره  ناشیا ؛ تعامج  موزل  و  وا ،  ياـیلوا 
ندیزای و تسد  و  دشاب ،  هتشاد  مامتها  ناشیا  همه  تمزالم  نانآ و  يارب  ریخ  دصق  هب  نمؤم  لد  هک  دنوشیم  لصاح  هنوگ  نیدب  ود  نیا 

تسا یمالسا  فیلکت  هفیظو و  کی  نیا  و  دنکن ،  دصق  دننکیم  اعدا  قحان -  هب  ار -  نانآ  ماقم  هک  یناسک  زا  ناشیا  ریغ  هب  ندروآ  يور 
دنتسه فَّظوم  رگید  یهلإ  یعرش  فیلاکت  رمأ و  نیا  هب  زین  راّفک  هک  اریز  رفاک ،  ناملسم و  نیب  یتوافت  چیهیب  رشب ،  دارفا  همه  هدهع  رب 

وا هجوتم  باطخ  مکح و  هک  تسوا  هب  نداد  تفارـش  تهج  هب  هدـیدرگ ،  دای  ناملـسم  صوصخ  ماـکحأ  ریاـس  رد  اـجنیا و  رد  هکنیا  و  . 
زا وا  ضارعإ  ببس  هب  وا  زا  ندینادرگ  يور  تسا و  رفاک  يراوخ  يارب  و  نید ،  ملاعم  نتفرگ  یلاعت و  قح  هب  وا  هُّجوت  ببـس  هب  ددرگیم 
 - وا و  درک .  شومارف  ار  نانآ  زین  وا  دـندرک  شومارف  ار  دـنوادخ  نوچ  488 ؛ )  مُهَیِـسَنَف ( »  َهَّللا  اوُسَن  هدومرف « :  لج  زع و  يادـخ  قح ، 

ْضِرْعأَف هدومرف « :  همسا -  َّزع  وا -  و  دنادرگیم .  هارمگ  ار  ناراکمتـس  دنوادخ  و  489 ؛ )  نیملاَّظلا ( »  ُهَّللا  ُّلُِضی  َو  هدومرف « :  یلاـعت - 
دینادرگ و يور  ام  دای  زا  هک  یسک  ره  زا  نک  ضارعا  لوسر ] يا   ] وت سپ  490 ؛ )  اَْینُّدلا ( »  َةاَیَحلا  اَّلإ  ْدُِری  َْمل  َو  اَنِرْکِذ  ْنَع  یَّلََوت  ْنَم  ْنَع 
لیاسو و اهنآ -  تمزالم  و  ناماما ،  يارب  تحیـصن  و  صالخإ ،  ینعی  هدش -  دای  روما  هکنیا  مّود :  هجو  تساوخن .  ار  ایند  یناگدنز  زج 
 ، دشاب ّتیببس  يارب  ای  َعَم »  ینعم «  هب  یلع »  و «  هّیربخ ؛ هلمج  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  هجو  نیا  و  دشاب .  تنایخ  زا  لد  ندش  ظفح  بابـسا 
هب قلعتم  هک  ییاهزیچ  همه  رد  حوصنم  يارب  نتـساوخ  ریخ  هک  دـشاب ،  روظنم  یبلق  تحیـصن  تسا  نکمم  هجو -  نیارباـنب  تحیـصن -  و 

يارب ریخ  نآ  زا  دارم  هک  تسا  یلوق  ای  لـعف  ره  نآ  و  دـشاب ،  دارم  یلاـم  فراـصم  یندـب و  ياـهراک  رد  تحیـصن  هک  دـیاش  و  تسوا ، 
ناملـسم ینعی  تسا ،  نمؤم  مئـالع  ناـیب  ددـص  رد  هجو -  نیارباـنب  ثیدـح -  و  دـشاب ،  هّیربـخ  هلمج  هکنیا  مّوس :  هجو  تسا .  حوصنم 

َکَسْمَتْسا ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَّللا  یلإ  ُهَهْجَو  ِْملُْسی  ْنَم  َو  هدیدرگ « :  فیـصوت  نینچ  لج  زع و  يادخ  هدومرف  هب  دیجم  نآرق  رد  هک  یعقاو 
هدز گنچ  یهلا ]  ] هتشر نیرتمکحم  هب  انامه  دشاب  راکوکین  دروآ و  دنوادخ  يوس  هب  میلست  يور  سک  ره  و  491 ؛ )  یْقثُولا ( »  ِةَوْرُعلِاب 

نیرهاط همئا  ادخ و  لوسر  رمأ :  يایلوا  تخانش  و  تسوا ،  يارب  لمع  صالخا  لج و  زع و  يادخ  تفرعم  نامیا  تقیقح  هک  اریز  تسا . 
 ، دنکیمن تنایخ  اهنآ  رد  یعقاو  ناملسم  لد  هک  تسا  يروما  اهنیا  و  دشابیم ،  نانآ  يارب  یهاوخریخ  تحیـصن و  و  ناشیا ،  تمزالم  و 
 ، دـشاب شیاشگ  حارـشنا و  دـض  ّلُغ  زا  هکنیا  اب  مه  و  دـشاب ،  تنایخ  ینعم  هب  لولغ  باب  زا  ُّلـِغَی »  هکنیا «  اـب  تسا  راـگزاس  هجو  نیا  و 
 « یلع و «  دوش ،  هدناوخ  لوهجم  لعف  تروص  هب  ءای  مض  هب  لَُغی »  و «  دـشاب ،  هّیربخ  هلمج  هکنیا  مراهچ :  هجو  تسین .  هدیـشوپ  هکنانچ 

همئا زا «  روـظنم  و  نمؤـم ،  ریغ  نمؤـم و  زا  ّمعا  ینعی  میریگب  شفورعم  ینعم  هب  ار  ملـسم »  و «  دـشاب ،  ّتیببـس  يارب  اـی  َعَـم »  ینعم «  هـب 
روما نیا  هک  یناملـسم  ره  هکنیا  ینعم  لصاح  و  دشاب .  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  نادنزرف  زا  موصعم  ناماما  نینمؤملاریما و  نیملـسم » 

و  ] زاـب شلد  ددرگ ،  عمج  وا  رد  ناـشیا ،  تعاـمج  تمزـالم  و  نیملـسم ،  همئا  يارب  تحیـصن  و  دـنوادخ ،  يارب  لـمع  صـالخا  ینعی : 
 ، هداد شیاشگ  مالسا  يارب  ار  شاهنیس  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  و  دنامیم ،  ظوفحم  بلق  رب  ندروخ  رهُم  زا  دوشیم و  نشور ]

و دـنزیم ،  نـالطب  رهُم  شلد  رب  دـنوادخ  ددرگن  عمج  وا  رد  روما  نیا  هچناـنچ  و  تسا ،  رادروخرب  شراـگدرورپ  يوس  زا  یتّینارون  زا  و 
هدرپ و رد  ام  ياهلد  دـنتفگ  و  492 ؛ )  ْمِهِْرفُِکب ( »  اَهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  ٌْفلُغ  اَُنبُوُلق  ْمهلوق  َو  هک « :  دوشیم  یلاعت  يادـخ  هدومرف  قادـصم 

يرگید زا  رترب  یکی  هک  دراد  ییاههجرد  بتارم و  رفک  هک  اریز  تسا .  هدز  رهم  اهنآ  رب  ناـشرفک  ببـس  هب  دـنوادخ  هکلب  تسا  فـالغ 
زا رترب  یـضعب  هک  دراد  یتاجرد  بتارم و  زین  ناـمیا  هک  ناـنچمه  یلاـعت ، -  يادـخ  هب  هاـنپ  تسا -  یّـصاخ  راـثآ  ار  هبترم  ره  و  تسا ، 

لیمکت يارب  دیامرف  تیانع  قیفوت  ام  هب  هک  میراتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  تسه ،  یصاخ  راثآ  نآ  زا  هبترم  ره  يارب  و  تسا ،  رگید  ضعب 
هب تبـسن  رگتحیـصن  هک  نادب  رکذت  بلطم و  هّمتت  میرادرب .  مدق  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  يارب  تحیـصن  نامیا و  بتارم 

تبظاوم شیاهراک  رب  و  دـشاب ،  بقارم  ار  دوخ  عضو  هک  تسا  یـسک  میتشاد -  نایب  میدرک و  دای  هچنآ  ربانب  مالـسلا -  هیلع  شنامز  ماما 
تسه شماما  مارتحا  کته  یتیاضران و  هیام  هچ  ره  زا  تسا  مالسلا  هیلع  شنامز  ماما  هب  عجار  هک  شیاهتّین  لاعفا و  هک  يروط  هب  دیامن ، 
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ورهر ره  يارب  هک  تسا ،  ناـمه  دوصقم  و  تسیچ ،  مالـسلا  هیلع  شیـالوم  ریخ  هک  دـنک  تیاـعر  اـج  همه  و  دـشاب ،  صلاـخ  راـنک و  رب 
دیدرت لها  زا  يرود  نیقی و  يوقت و  لها  ینیشنمه  نید و  رد  شنیب  و  موادم ،  هتسویپ و  تبظاوم  مات و  تبقارم  اب  رگم  ددرگیمن  لصاح 

 ، دنک هشیپ  ار  توکس  و  دنیشنب ،  دوخ  هناخ  رد  دیامن ؛ تسلاجم  وا  اب  ات  دشاب  هتشاد  یفاصوا  نینچ  هک  تفاین  ار  یسک  رگا  و  نیقساف ،  و 
هک یبلاطم  هَّللا  ءاش  نا  و  دیامن ،  افتکإ  ترورض  ردق  هب  دشاب  ریزگان  تسین  هتسیاش  نانآ  اب  تسلاجم  هک  یناسک  اب  ینیشنمه  زا  هاگره  و 

 . دروآ میهاوخ  دراد  تلالد  روما  نیا  رب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ندرک  ترایز   : 39

روط هب  اـهنامز  اـهاج و  زا  یـضعب  رد  و  مومع ،  روط  هب  ناـمز  ناـکم و  ره  رد  وا  رب  ندرک  مالـس  باـنج و  نآ  هب  ندومن  هجوت  هلیـسو  هب 
 - . هنأش یلاعت  هَّللا  ءاش  نا   ( - 493 دروآ (  میهاوخ  باتک  همتاخ  رد  ار  نآ  یگنوگچ  تلیضف و  و  صاخ ، 

نانآ رب  ندرک  مالس  حلاص و  نینمؤم  رادید   : 40

مشش یس و  بلطم  رد  و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  بانج -  نآ  رب  ندرک  مالـس  ترـضح و  نآ  ترایز  ضیف  تلیـضف و  هب  ندش  لیان  دصق  هب 
 . تشذگ دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  تسا ،  نیقی  صالخا و  لها  ینشور  مشچ  تراشب و  هیام  هچنآ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  نداتسرف  دورد   : 41

مامت سپ  تسا ،  ندرک  اعد  ماسقا  زا  تاولـص  دورد و  هکنیا   - 1 هلمج :  زا  تسا ،  رما  دنچ  دراد  تلالد  نآ  دیکأت  تلیـضف و  رب  هچنآ  و 
زع و دنوادخ  زا  تمحر  تساوخرد  ام  هیحان  زا  تاولـص  نوچ  دوشیم ،  زین  نآ  لماش  هدیـسر  ترـضح  نآ  يارب  اعد  تلیـضف  رد  هچنآ 

هکنیا هب  میتسرف  دورد  مالـسلا  هیلع  نامنامز  ماما  رب  ام  هاگره  نیاربانب  دریگیم ،  ناـماس  ترخآ  اـیند و  روما  وا  تمحر  اـب  و  تسا ،  لـج 
نآ يارب  تمحر  بلط  راک  نیا  میتسرفب ،  تاولـص  ترابع  نیا  لاثما  اب  ای  نامَّزلا ، »  ِبحاص  اَنِدّیَـس  َو  اـنالوم  یلع  ِّلـص  َّمُهَّللا  مییوگب « : 

ندرک بلط  همـسا -  ّزع  دـنوادخ -  زا  ام  هتـساوخ  نیا  رد  سپ  تسا ،  وا  هب  قلعتم  ترخآ  اـیند و  رد  هک  يروما  ماـمت  رد  تسا  ترـضح 
و شناتـسود ،  لد  شـسدقم و  بلق  زا  ّمغ  ّمه و  هنوگره  تساوخرد  و  دـنزگ ،  هنوگره  زا  شناتـسود  نارای و  ظفح  بانج و  نآ  ظـفح 

لدع شرتسگ  کین و  ياهراک  يزاس  اپرب  نید و  نانمشد  رب  يزوریپ  تهج  زا  شیدونشخ  تابجوم  و  شروهظ ،  جَرَف و  لیجعت  ياضاقت 
هب هک  یهلا  هعـساو  تمحر  فلتخم  ماسقا  زا  و . . .  تشهب ،  هب  ترـضح  نآ  هطـساو  هب  نانمؤم  ناوریپ و  يراگتـسر  و  نیمز ،  رـسارس  رد 

یلاعت يادـخ  هاگرد  زا  تسا .  هتفهن  اـم  تاولـص  نیا  رد  دـنادیمن ،  شدوخ  زج  یـسک  ار  اـهنآ  هرامـش  هداد و  صاـصتخا  دوخ  ياـیلوا 
نانآ هب  ار  شتیانع  ترخآ  ایند و  رد  هک  شناتـسود  زا  و  دـهد ،  رارق  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  نارای  زا  ار  اـم  هک  میناـهاوخ 

رب نداتـسرف  تاولـص  تلیـضف  رد  هچنآ  مامت   - 2 تسا .  اعد  هدـننک  تباـجا  و  کـیدزن ،  وا  هک  دـیامرف ،  بوسحم  دـهدیم  صاـصتخا 
هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رب  نداتسرف  دورد  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  و  هدش ،  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ 

 - 3 تسا .  هدیدرگ  رکذ  رابخا  بتک  رد  رایسب و  تایاور  نیا  هک  تسین ،  مامت  مالسلا  مهیلع  ناشیا  رب  نداتـسرف  دورد  اب  زج  ملـسو  هلآو 
هک یسک  رب  نیا  و  هدیسر ،  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  ییاهاعد  زا  يرایسب  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  صوصخ  رب  تاولص  ندش  دراو 
هب مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رب  نداتـسرف  دورد  يارب  قیفوت  بلط  ندـش  دراو   - 4 دنامیمن .  هدیـشوپ  دیامن  وجتـسج  بلطم  نیا  نوماریپ 

ار روبزم  ياعد  ام  هدیدرگ ،  تیاور  هرس  سدق  يرْمَع  ِرْمَعوبا  لجأ  خیش  هطساو  هب  بانج  نآ  فیرش  هیحان  زا  هک  ییاعد  رد  صاخ  روط 
وا هب  يوق  نیقی  نامیا و  شراظتنا و  ترـضح و  نآ  رکذ  و  تسا « :  ترابع  نیا  اعد  نآ  زا  دـهاش  لحم  میدروآ و  باتک  متفه  شخب  رد 
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صاخ روط  هب  بانج  نآ  رب  نداتسرف  دورد  هب  رمأ   - 5 ربم . » . . .  ام  دای  زا  ار  وا  رب  نداتـسرف  دورد  بانج و  نآ  يارب  اعد  شروهظ و  رد 
نامیالوم زا  دنـسم  روط  هب  نارگید  عوبـسالا و  لامج  باتک  رد  سوواط  نب  یلع  لجا  دیـس  هک  یتیاور  رد  هلمج  زا  و  ددـعتم ،  راـبخا  رد 

 ، هدومرف دای  یتاولص  صاخ  روط  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  مادک  ره  رب  هک  دناهدروآ ،  مالسلا  امهیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ترـضح 
ِنبا َو  َکِِّیلَو  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  تسا « :  هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  رظتنم  رمأ  ّیلو  رب  تاولـص  تـیاور  نآ  رد  و 

ِِهب ْرُْـصنا  َو  َِکنیِدـِل  ِِهب  ْرِـصْتنا  َو  ُهْرُـصنا  َّمُهَّللا  ًاریهطت  ْمُهَتْرَّهَط  َو  َسجِّرلا  ُمُْهنَع  َتبهْذأ  َو  ْمُهَّقَح  َْتبَجْوَا  َو  ْمُهَتَعاط  َتْضَرَف  َنیذَّلا  َکئاَِیلْوأ 
َو ِهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحا  َو  َکِْقلَخ  ِعیمَج  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍغاب  َو  ٍغاط  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعأ  َّمُهَّللا  ْمُْهنِم .  اْنلَعْجا  َو  ُهَراَْصنأ  َو  ُهَتَعیـش  َو  ُهَئاَِیلْوأ  َو  َکَئایلوأ 
َو َلْدَـعلا  ِِهب  ْرِهْظأ  َو  َِکلوُسَر  َلآ  َو  َکـَلوُسَر  ِهِیف  ْظَـفحا  َو  ءوُِسب  ِهَیلإ  َلَـصُوی  ْنأ  ْنِم  ُهْعَنما  َو  ُهْسُرحا  َو  ِِهلاَمِـش  ْنَع  َو  ِِهنیمَی  ْنَع  َو  ِهِْفلَخ  ْنِم 

ْنِم اُوناَک  ُثیَح  َنیِدِـحلُملا  َعیمَج  َو  َنیِقفاَنُملا  َو  َراَّفُکلا  ِِهب  ُْلْتقا  َو  ِْرفُکلا  َةَِربابَج  ِهب  ْمِصقا  َو  ِهیلِذاـخ  ْلُذْـخا  َو  ِهیِرِـصان  ْرُْـصنا  َو  ِرْـصَّنلاب  ُهدِّیَأ 
ِینلعجا َو  ُماَلَّسلا  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  َکِِّیبَن  َنید  ِِهب  ْرِهْظأ  َو  ًالْدَـع  َضْرَألا  ِِهب  ْءاَْلما  َو  اَِهلَبَج  َو  اَِهلْهَـس  َو  اَهِرَْحب  َو  اَـهَِّرب  َو  اـِهبِراَغَم  َو  ِضْرَـألا  ِقِراَـشَم 

َّبَر ِّقَحلا  َهلإ  َنوُرَذْـحَی  اَم  ْمِهِّوُدَـع  ِیف  َو  َنُوُلمأـی  اـم  مـالَّسلا  ُمِهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  یف  ینِرأ  َو  ِِهتعیـش  َو  ِهِعاَـبتأ  َو  ِِهناوعأ  َو  ِهِراـْصنأ  ْنِم  َّمُهَّللا 
 ، ياهدومرف بجاو  ار  ناشقح  هتسناد و  ضرف  ار  ناشتعاطا  هک  نانآ  تسرف ،  دورد  تئایلوا  دنزرف  تیلو و  رب  ایادخ  راب  َنیمآ ؛ »  َنیَملاعلا 

يرای ار  وا  ایادخ  راب  ياهتخاس ،  يّربم  كاپ و  نایصع  یگدولآ و  هنوگره  زا  ار  نانآ  هتشاد و  رود  نانآ  زا  ار  سجر  يدیلپ و  هنوگره  و 
زا مه  ار  ام  و  نادرگ ،  دنمزوریپ  ار  وا  نارای  نایعیش و  ناتـسود و  تناتـسود و  وا  دوجو  هب  نک و  يرای  ار  تنید  وا  تسد )  هب (  يامرف و 

تـشپ ور و  شیپ  زا  ار  وا  و  رادب ،  ظوفحم  تهانپ  رد  دوخ  قلخ  مامت  رـش  زا  ملاظ و  شکرـس و  ره  ّرـش  زا  ار  وا  ایادخ  راب  هد .  رارق  نانآ 
شـسدقم تحاس  هب  یمیـالمان  يدـب و  هنوگره  ندیـسر  زا  و  ياـمرف ،  تظفاـحم  راوگاـن )  ثداوح  همه  زا  پچ (  تسار و  فرط  رس و 

وا تسد )  هب (  و  رادب ،  ظوفحم  ار  تلوسر  لآ  لوسر و  نییآ )  نید و  وا (  دوجو  رد  و  يامنب ،  تسارح  اهنآ  زا  ار  شترضح  تعنامم و 
و نک ،  يرای  ار  شناگدننک  يرای  و  نادرگ ،  دییأت  ار  وا  تصوصخم )  ترصن (  اب  و  زاس ،  راکشآ  ار  هبناج )  همه  قلطم و  داد (  لدع و 

یمامت نیقفانم و  رافک و  وا  غیت )  هب (  و  نکـشب ،  مه  رد  ار  هشیپ  رفک  ناراّبج  ناشکرـس و  وا  تردق )  هب (  و  يامنب ،  راوخ  ار  شنافلاخم 
 ) هب ار  نیمز  و  ناسرب ،  تکاله  هب  ار  همه  دنتسه  ارحص  هوک و  ایرد و  یکـشخ و  نیمز و  براغم  قراشم و  زا  ياجک  ره  رد  ار  نیدحلم 
 ( بلاغ و  رهاظ (  ملاع )  رسارس  رد  وا (  تسد )  هب (  ار  داب -  مالـس  وا  لآ  وا و  رب  هک  تربمغیپ -  نید  و  نک ،  لدع  زا  هدنکآ  وا  روهظ ) 
قح روهظ  زا  دندنموزرآ (  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هچنآ  و  هد ،  رارق  شنایعیش  ناوریپ و  ناراکددم و  نارای و  زا  ارم  ادخ  يا  و  نادرگ ، 

 ، امنب نم  هب  دندرگ )  دوبان  راوخ و  هک  دنراد (  دیما  دوخ  نمشد  دروم  رد  هچنآ  و  نک ،  راکشآ  نم  تایح  نامز  رد  مالسا )  تموکح  و 
نآ يارب  اعد  رب  لمتشم  هک  ار  یتاولص  متفه  شخب  رخآ  رد  رکذت :   ( . 494 نک (  باجتسم  ار  میاعد  نایملاع  راگدرورپ  قح  يادخ  يا 

 . دییامن عوجر  تاولص  نآ  هب  هدرمش و  تمینغ  ار  رکذت  نیا  میدروآ ،  تیاور  رئازلا  حابصم  زا  دشابیم ،  مالسلا  هیلع  ترضح 

هجرف هَّللا  لجع  بانج  نآ  هب  زامن  باوث  ندرک  هیده   : 42

 : تفگ دروآ  ثیدح  يرمیص  دمحموبا  دیوگ :  يو  هدروآ ،  عوبـسالا  لامج  باتک  رد  سوواط  نب  دّیـس  هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  لیلد  و 
زامن باوث  سک  ره  دندومرف « :  هک  هدرب  الاب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  هک  يدنـس  هب  یلجب  هَّللادبع  نب  دمحا  هَّللادبعوبا  ار  ام  درک  ثیدح 

دنوادخ دهد ،  رارق  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  زا  دـعب  يایـصوا  نینمؤملاریما و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  ار  دوخ 
هتفگ وا  هب  دیآرب  شندب  زا  شحور  هکنآ  زا  شیپ  و  ددرگیم ،  عطق  سَفَن  نآ  شرامـش  زا  هک  دـهدیم  شیازفا  ردـقنآ  ار  شزامن  باوث 

داب نشور  تمشچ  شوخ و  تلد  تسا ،  وت  ياهیکین ]  ] ندرک یفالت  شاداپ و  زور  زورما  سپ  دیـسر ،  ام  هب  وت  هیده  نالف ؛ يا  دوشیم : 
 : مدرک ضرع   [ مالـسلا هیلع  ماـما  هب   : ] دـیوگ يوار  يدیـسر .  نآ  هب  ار  هچنآ  داـب  تیاراوـگ  و  هدوـمرف ،  اـّیهم  تیارب  دـنوادخ  هچنآ  هـب 

 . . . « ) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ار  شزامن  باوث  دنکیم  ّتین  دومرف :  دیوگب ؟  هچ  دیامن و  هیده  ار  شزامن  هنوگچ 
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هیده ندوب  بحتسم  فیرـش ،  ثیدح  نیا  ياضتقم  دیوگیم :  هنع -  یلاعت  هَّللا  یفع  يوسوم -  یقت  دمحم  باتک  نیا  فّنـصم   ( . 495
ای  ( 496 رادلا (  بحاص  ترضح  ای  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  بحتـسم -  هچ  بجاو و  هچ  قلطم -  روط  هب  اهزامن  باوث 

 . تسا نیا  رب  هاوگ  هدمآ  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  رد  مالک  نیا  زا  سپ  هچنآ  و  دشابیم ،  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ریاس 

صوصخم زامن  هیده   : 43

و دروآ ،  ياج  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  هب  ای  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  هیده  ناونع  هب  یـصوصخم  زامن  نمؤم  صخـش  هکنیا 
بسح رب  و  دنکیم ،  میدقت  هیده  شبوبحم  هب  شیئاناوت  ّتبحم و  رادقم  هب  نمؤم  و  تسین ،  زامن  نیا  يارب  ياهرامـش  تقو و  ّدَح و  چیه 

رگا و  تسا « :  هدـمآ  ترابع  نآ  زا  سپ  قباـس  ثیدـح  رد  هک  تسا  نآ  میدرک  داـی  هچنآ  رب  لـیلد  و  دـیامنیم .  تمدـخ  ار  وا  شتقاـط 
هَّللا مالـس  ناشیا (  زا  یکی  هب  ار  تعکر  ود  نآ  و  دشاب -  تعکر  ود  زور  ره  رد  دنچ  ره  دیازفیب -  ار  يزیچ  زامن  تعکر  هاجنپ  رب  دـناوتب 

ره رد  ای  دـیوگب ،  ریبکت  هس  ای  ریبکت  تفه  هک  دـنک  زاغآ  بجاو  ياـهزامن  نوچمه  ار  زاـمن  تعکر  ود  نآ  سپ  دـیامن ،  هیدـه  مهیلع ) 
نیبـّیّطلا ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلع  ُهَّللا  یلَـص  دـیوگب « :  هبترم  هس  تعکر  ره  رد  دوجـس  عوـکر و  حـیبست  زا  سپ  و  ریبـکت .  کـی  تعکر 

ِلآ َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  مارکإلا  َو  ِلاَلَجلا  اَذ  اَی  ُمالَّسلا  َْکنِم  َو  ُمالَّسلا  َْتنأ  َّمُهَّللا  دیوگب « :  داد ،  مالس  تفگ و  دهشت  نوچ  و  نیرهاّطلا . » 
َِکلوُسَر َو  کّیبن  َو  َكِدـْبَع  یلا  یّنِم  ٌۀـیدَه  ِتاعکرلا  ِهِذـه  َّنإ  َّمُهَّللا  مالَّسلا .  َو  ِۀـیحَّتلا  َلَْضفأ  ْمُهِْغْلبَأ  َو  راَـیْخَألا  َنیرهاَّطلا  َنیبّیَّطلا  ٍدَّمَُحم 

ِیف َو  َکِیف  یئاَجَر  َو  ِیلَمأ  َلَْضفأ  اَـهیَلَع  ِیْنِبثأ  َو  یّنَع  اـهاَّیإ  ُهْغلبأ  َو  یّنِم  اَْـهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللا  َنیلَـسْرُملا  ِدّیَـس  َو  َنییبَّنلا  ِمَتاَـخ  ِهَّللادـبع  نب  دَّمُحم 
مهیلع نیَـسُحلا  ِْدلُو  ْنِم  َکئایلوأ  َو  َکِّیبَن  یَْطبِـس  ِنیَـسُحلا  َو  ِنَسَحلا  َو  َکّیبَن  ِۀـنبإ  ءارهَّزلا  َۀَـمِطاَف  َو  َکِّیبَن  ِّیـصَو  َو  مالـسلا ،  هیلع  َکِّیبَن 

[ يوس  ] زا تمالـس  و  بیع ،  ره  زا  ملاس  هدنهد و  تمالـس  ییوت  ایادخ  راب  َنینمؤملا ؛ »  َِّیلَو  ای  َنینمؤملا  َِّیلَو  ای  َنینمؤملا  َِّیلَو  ای  مالـسلا 
مالس تیحت و  نیرترب  تسرف و  دورد  قلخ ؛ نیرتهب  كاپ  ناگزیکاپ  نآ  دمحم  لآ  دمحم و  رب  يراوگرزب  لالج و  بحاص  يا  تسا ،  وت 
متاخ هَّللادـبع  نب  دـمحم  وت  لوسر  ربمغیپ و  هدـنب و  هب  تسا  نم  زا  ياهیدـه  تاعکر  نیا  هک  یتسرد  هب  ایادـخ  راب  ناـسرب .  ناـشیا  هب  ار 

هب هد و  رارق  میاهوزرآ  نیرتهب  ارم  شاداپ  ناسرب و  وا  هب  نم  زا  ریذـپب و  نم  زا  ار  هیدـه ]  ] نیا سپ  ایادـخ  راب  نالوسر ،  دّیـس  ناربمغیپ و 
ود نیسح  نسح و  تربمایپ و  تخد  ارهز  همطاف  تربمغیپ و  یصو  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  تربمغیپ  هرابرد  وت و  هرابرد  مدیما  رادقم 

زامن  ( . 497 نینمؤملا (  ِّیلو  يا  نینمؤملا  ِّیلو  يا  نینمؤملا  ِّیلو  يا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  تئایلوا  تربمایپ و  هداون  طبس و 
 : » دیوگب سپـس  دناوخب ،  مالـسلا »  ۀیحتلا و  لضفا  ات «  ار  روکذم  ياعد  زامن  تعکر  ود  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  هیده 

َّمُهَّللَا مالـسلا  هیلع  ِْبلاـطیبا  ِْنب  یلَع  نینِمؤُْملاریمَا  ِهِّیـصَو  َو  کِّیبَن  ِّمَع  نبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِدـْبَع  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ِنیتعکَّرلا  ِنیَتاَـه  َّنإ  َّمُهَّللا 
َو َکّیبَن  ِۀـنبإ  ِءارْهَْزلا  َۀَـمِطاَف  َو  َکِّیبَن  ِّیِـصَو  َو  َکِّیبَن  یف  َو  َکِیف  ِیئاَجَر  َو  ِیلَمأ  َلَْضفأ  امهیَلَع  ِیْنِبثأ  َو  یّنَع  اـمُهاَّیإ  ُهْغلبأ  َو  یّنِم  اـمُْهلَّبَقَتَف 

ارهز همطاف  هب  هیده  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو  ای  َنینِمؤُْملا  َِّیلَو  ای  َنینِمؤُْملا  َِّیلَو  ای  نیَـسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َکئایلُوأ  َو  َکّیبَن  ْیَْطبِـس  ِنیَـسُحلا  َو  ِنَسَحلا 
امُْهلَّبَقَتَف َّمُهَّللَا  َکیِّبن  ِتنب  َۀمطاف  ۀـّیکَزلا  ِۀـبِّیَطلا  ِةرَّهَطُملا  ةرِهاطلا  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ِنیتعکَّرلا  ِنیَتاَه  َّنإ  َّمُهَّللا  دـیوگب « :  نینچ  مالـسلا  اهیلع 
ةَرِهاطلا ِۀبِّیَّطلا  َو  َکِّیبَن  ِّیِصَو  َو  ِِهلآ  َو  ِهیلع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َکِِّیبَن  یف  َو  َکیف  ِیئاَجَر  َو  یلَمأ  َلَْضفأ  امهیَلَع  ِیْنِبثأ  َو  یّنَع  امُهاَّیإ  اهِْغلبأ  َو  یّنِم 

هیلع نسح  ماما  هب  هیدـه  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو  اـی  َنینِمؤُْملا  َِّیلَو  اـی  َنینِمؤُْملا  َّیلَو  اـی  َکـّیبَن  ْیَْطبِـس  ِنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َکـّیبَن  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف 
امهیلع یلع  نب  ِنَسَحلا  َکِِّیلَو  ِنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِدـْبَع  ِنبا  َو  َكِدـْبَع  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ِنیَتَعْکَّرلا  ِنیَتاَـه  َّنإ  َّمُهَّللا  دـیوگب « :  نینچ  مالـسلا 

َِّیلَو ای  َکِِّیلَو  ِنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َکِّیبَن  یف  َو  َکـِیف  ِیئاَـجَر  َو  ِیلَمأ  َلَْـضفأ  اَـمِهیَلَع  ِیْنِبثأ  َو  یّنَع  اـمُهاَّیإ  ُهِْغْلبأ  َو  یّنِم  اـْهلَّبَقَتَف  َّمُهَّللا  مالـسلا ، 
ِنبا َو  َكِْدبَع  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِنیتعکَّرلا  ِنیَتاَه  َّنإ  َّمُهَّللا  مالـسلا «  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هیده  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو  ای  َنینِمؤُْملا  َِّیلَو  ای  َنینِمؤُْملا 
َِّیلَو ای  دـناوخب ] رخآ  اـت  ار  اـعد  و   ] یبتْجُملا یلع  نب  ِنیَـسحلا  ِّیِـضَّرلا  یکَّزلا  ِرِهاّـطلا  ِبِّیَّطلا  َکِّیبن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِدـْبَع 

ِنیتَعکَّرلا ِنیَتاه  َّنإ  َّمُهَّللا  دـیوگب « :  نینچ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هب  هیدـه  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو  ای  َنینِمؤُْملا  َِّیلَو  اـی  َنینِمؤُْملا 
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رخآ ات  ار  اعد  و   ] مالـسلا امهیلع  ِنیَـسْحلا  ِْنب  یلَع  َنیِدباْعلا  ِْنیز  َکِّیبَن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِْدبَع  ِنبا  َو  َكِْدبَع  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَه 
ِنیتَعکَّرلا ِنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللا  دـیوگب « :  نینچ  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دـمحم  ماما  هب  هیدـه  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو  ای  دـیوگب : ] راـب  هس  دـناوخب و 

راب هس  دناوخب و  رخآ  ات  ار  اعد  و   ] کملع ِرقابلا  یلع  ِْنب  َدَّمَُحم  َکِّیبَن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِْدبَع  ِنبا  َو  َكِْدبَع  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَـه 
یلإ یّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ِنیتَعْکَّرلا  ِنیَتاه  َّنإ  َّمُهَّللا  دـیوگب « :  نینچ  مالـسلا  امهیلع  دـمحم  نب  رفعج  ماـما  هب  هیدـه  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو  اـی  دـیوگب : ]

ای راب : ] هس  ات  دیوگب  رخآ  ات  ار  اعد  و   ] مالـسلا امهیلع  قِداْصلا  دَّمُحم  ِْنب  رَفْعَج  َکِّیبن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِْدبَع  ِنبا  َو  َكِْدبَع 
ِنبا َو  َكِْدبَع  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ِنیتَعکَّرلا  ِنیَتاه  َّنإ  َّمُهَّللا  دـیوگب « :  نینچ  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  هیدـه  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو 

[ : دیوگب راب  هس  دروایب و  رخآ  ات  ار  اعد  و   ] َنییبَنلا ِْملَع  ِثِراو  مالسلا  امهیلع  رَفعَج  ِْنب  یـسُوم  َکِّیبَن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِْدبَع 
َو َكِْدبَع  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِنیتَعکَّرلا  ِنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  دیوگب « :  نینچ  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  یلع  اضر  ماما  هب  هیده  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو  ای 

راب هس  دـناوخب و  رخآ  ات  ار  اـعد  و   ] مالـسلا مهیلع  نییـضرملا  ِنب  اـضِرلا  یـسُوم  ِْنب  یلَع  َکِّیبن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِْنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِدـْبَع  ِنبا 
قوف بیترت  هب  مالـسلا  مهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  دـمحم و  نب  یلع  ماـما  یلع و  نب  دـمحم  ماـما  هب  هیدـه  َنینِمؤُْملا . »  َِّیلَو  اـی  دـیوگب : ]
یّنِم ٌۀَّیِدَه  َنیَتَعکَّرلا  ِنیَتاه  َّنِإ  َّمُهَّللَا  ییوگب « :  ات  ناوخب  ار  اعد  نآ  سپ  دسرب ،  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ماما  ترـضح  هب  ات  دناوخب ، 
َِّیلَو ای  ییوگب : ] راب  هس  هک  اجنآ  ات   ] َکِْقلَخ یَلَع  َِکتّجُح  َو  َکِضْرَا  یف  َکِّیبَن  ِْطبِـس  َکِِّیلَو  ِنبا  َو  َکِِّیلَو  َو  َكِدـْبَع  ِنبا  َو  كِدـْبَع  َیلإ 
رطاخ هب  ای  ینیبن  دوخ  رد  ار  ایاده  نیا  ندروآ  ياجب  طاشن  هک  دیاش  دیوگ :  عوبسالا  لامج  رد  سوواط  نب  یلع  لجأ  دیـس  َنینِمؤُْملا . » 

رایـسب زور  ره  رد  رارکت  تهج  زا  ار  اهنآ  هک  دیاش  ای  دنزاینیب ،  اههیدـه  نیا  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  ییوگب  دوخ  هب  هکنیا 
 ، دنـشابیم زاینیب  ینغتـسم و  وت  هیده  زا  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  نانآ -  هک  نادـب  و  دـنک ،  لیامت  اهنآ  ندادـن  ماجنا  هب  وت  عبط  يرامش و 
زا هلالج -  لج  دنوادخ -  هک  نانچمه  دشاب ،  کیدزن  نانآ  دزن  تراتفگ  ییامن و  میدـقت  ناشیا  هب  هیدـه  هکنیا  زا  یتسین  زاینیب  وت  یلو 

هلالج لج  دنوادخ -  هک  دشاب  نینچ  ینکیم  زاغآ  ار  لامعا  نیا  هک  یماگنه  وت  رطاخ  ّتین و  رد  هک  دیاب  سپ  تسا ،  زاینیب  لاوحأ  نیا 
هب هلـالج -  لـج  وا -  هب  ار  وت  ناـنآ  و  درک ،  تیادـه  ار  وت  هنوـگچ  دـنوادخ  هک  دـنراد ،  تنم  وـت  رب  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  ناـنآ -  و  - 

اوُّنُمَت َال  ُْلق  اوُمَلْـسأ  ْنأ  َکیَلَع  َنوُّنُمَی  دـندرک « .  ییامنهار  یهلا ،  ناوضر  هاگلزنم  رد  ناسحا  لاـمک  رد  یگنادواـج  ّتینما و  تداـعس و 
دوخ مالسا  اب  امش  وگب  دنراذگیم  ّتنم  ندش  ناملسم  هب  وت  رب  نانآ  498 ؛ )  ِناَمیإلل ( » . . .  ْمُکاَدَه  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  ْمُکَماَلْسإ  َّیَلَع 

زا یکی  هک  ینانچ  نآ  وت  و  تسا .  هدومرف  تیاده  نامیا  يوس  هب  ار  امش  هک  دراد  ناسحا  ّتنم و  امش  رب  ادخ  هکلب  دیراذگن  ّتنم  نم  رب 
ْنِم ُهَّنِأل  ِهیلع  ٌّنَم  َُهلاَم  ُباَحَّسلا و  ُهُرِطُْمی  ِرحبلاک  ِهئاَمْعَن  ْنِم  ُتزُح  اَم  َُهل  يِدـْهُأ  اَمَّنِا  َو  ِمیرَکلا  ِهِسلجَِمل  ِيِدـْهُأ  تسا :  هدورـس  نایب  ياـملع 

نوـچمه مهدیم .  هیدـه  وا  يارب  ماهدروآ  تسد  هب  شمحارم  زا  هچنآ  هک  تسین  نیا  زج  مـنکیم و  هیدـه  وا  یمارگ  سلجم  يارب  ِِهلاَـم 
ار اهزامن  نآ  هکنیا  و  تسا .  ایرد  بآ  زا  دـنرابب ] هچنآ   ] هک اریز  دـنرادن  نآ  رب  یتّنِم  چـیه  هکنآ  لاح  دـنرابیم و  نآ  رب  اـهربا  هک  اـیرد 
هب ندش  تیاده  نیا  هک  نادب  سپ  يزادرپب  دوخ  تداعس  لیـصحت  هب  ات  یبای  تغارف  اهنآ  زا  هک  یـشاب  هتـشاد  لیامت  ای  يرامـش ،  رایـسب 

تیارب لالجلاوذ  يادخ  تدابع  رد  ناشیا  صالخا  دنوادخ و  ناگدیزگرب  ایلوا و  و  هلالج -  لج  دنوادخ -  تیانع  قیرط  زا  هیده  میدقت 
ینیمز هن  هلالج -  لج  دـنوادخ -  دـندوبن ،  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  ياـهتجح  رگا  هک  یتسه  دـقتعم  وت  هک  صوصخ  هب  هدـیدرگ ،  لـصاح 

 ، یتمحرم هن  درکیم  داجیا  یتمعن  چیه  هن  و  ترخآ ،  يارب  یتشهب  خزود و  هن  ایند و  رد  ياهدنبنج  چـیه  هن  و  ینامـسآ ،  هن  دـیرفآیم و 
صالخا هک  اریز  ینادیم ،  نانآ  باوث  راید  زا  ریغ  ینیبیم و  یهتنم  ناشیا  یلوبق ]  ] نازیم رد  زج  ار  دوخ  ياهراک  لامعا و  مامت  ایآ  سپ 

رد لاح  ره  رد  وت  لمع  نوچ  سپ  دنـسر ،  نآ  هب  هک  تسا  یتداعـس  ببـس  ناشیارب  هلالج -  لج  يادـخ -  لـضف  اـب  تداـبع  رد  ناـشیا 
مومع رگا  و  یباـیتسد ،  دوب  دـهاوخ  باـسح  رد  هچنآ  بسک  به  اـت  نک ،  هیدـه  ناـشیا  هب  ار  نآ  دوـشیم ،  هدیجنـس  ناـشیا  يوزارت 

وت رب  ناشیا  ّقح  ناشیا و  هب  هلالج -  لج  یلاعت -  يادخ  قح  رادـقم  هب  تبـسن  رگا  و  يدـشیمن ،  لیان  نآ  هب  دوبن  نانآ  لُّضفت  تیانع و 
يدـشیم هّجوتم  ددرگیم ،  عیاض  زور  بش و  ناشقوقح  زا  ردـقچ  هک  یتسنادیم  و  یتشاد ،  تفرعم  هلالج -  لـج  دـنوادخ -  فطل  هب 
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ُتْدَدَع ٍرصاَق  َۀّیِدَه  یّنِم  اُولَبْقَت  ْنإَف  یتفگیم :  نینچ  رابتعا  لها  زا  یـضعب  ناسب  و  دراد ،  زاین  یهاوخترذعم  هب  ینکیم  هیده  هچنآ  هک 
َضْرَف َو  ْمُکِماَقَمل  ُهَدـْنِع  ًارْکُـش  ُبِجُوی  َو  ِلُّذـلا  َنِم  ِِّیلَولا  ُْبلَق  اَِهبُّزُعَی  ٍۀَـمْحَر  َلْـضَف  ْمُک  َدـْنِع  ٌلوبَق  َناَـک  َو  ِلْـضَفلا  َنِم  َلوبَقلا  َكاَذ  ْمَُکل 

امـش دزن  شریذپ  و  مروآ ،  رامـش  هب  امـش  لضف  هلمج  زا  ار  نتفریذپ  نآ  دیریذپب ،  رـصاق  نم  زا  ياهیده  هکنانچ  ِیْلثِم  اََهل  ُموُقَی  َال  ٍقوقح 
نآ يرازگـساپس  هیاـم  و  دـسر .  تّزع  هب  ّتلذـم  يراوخ و  زا  نآ  ببـس  هب  امـش  رادتـسود  لد  هک  دوب ،  دـهاوخ  يرتـشیب  رهِم  تمحر و 
مه زا  یکی  و  تسا .  ناوتان  اهنآ  ماجنا  زا  ینم  وچمه  هک  یقوقح  ندمآ  هدهع  رب  و  امش ،  هتسجرب  ماقم  تهج  هب  دوشیم  امـش  رادتـسود 
ارچ سپ  متفگ :  وا  هب  میاـمن ،  هیدـه  ناـشیا  هب  ار  نآ  هکنیا  زا  منیبیم  ریقح  کـچوک و  ار  ملمع  مدوـخ و  نم  تفگ :  نـم  هـب  ناکلـسم 

ماجنا ار  تامدـخ  ریاس  يروآیم و  ياج  هب  ار  وا  رکـش  دـمح و  هک  ینیبیمن  کچوک  هلالج -  لـج  يادـخ -  هب  تمدـخ  زا  ار  تدوخ 
هب ینیب ،  کـچوک  وا  باّوـن  هـب  تمدـخ  رد  ار  دوـخ  هـک  درادــن  ینعم  سپ  تـسا ،  رتمـیظع  یگرزب  ره  زا  وا  هـک  یلاـح  رد  یهدیم ؟ 

 ( . 499 دنشاب (  هتفریذپ  دوخ  هب  تبسن  ار  تتمدخ  نانآ  هک  صوصخ 

نّیعم تقو  رد  صوصخم  هنوگ  هب  ترضح  نآ  هب  هیده  زامن   : 44

لوسر هب  ار  تعکر  راهچ  درازگ ،  زامن  تعکر  تشه  هعمج  زور  یمدآ  تسا  بحتـسم  هک « :  هدرک  تیاور  عوبـسالا  لامج  رد  ار  نیا  و 
زامن تعکر  راهچ  هبنـش  زور  و  دنک ،  هیده  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ار  تعکر  راهچ  دیامن و  هیدـه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

ات دنک  هیدـه  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  هب  هتفه  زا  زور  ره  روط  نیمه  و  دـیامن ،  هیدـه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  نآ  درازگب و 
تعکر تشه  زین  هعمج  زور  سپـس  دیامن ،  هیده  مالـسلا  امهیلع  قداص  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  هب  ار  تعکر  راهچ  هک  هبنـشجنپ  زور 
مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  رگید  تعکر  راهچ  و  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  نآ  تعکر  راهچ  هک  درازگب  زامن 
تعکر راهچ  هک  هبنشجنپ  زور  ات  نینچمه  و  دنک ،  هیده  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هب  ار  تعکر  راهچ  هبنـش  زور  سپـس  دیامن ،  هیده 

َْکنِم َو  ُمالَّسلا  َتنأ  َّمُهَّللا  دناوخب « :  ار  اعد  نیا  اهزامن  نیا  زا  تعکر  ود  نیب  و  دیامن ،  هیده  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هب  ار 
ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  نالف  نب  نالَف  یلإ  یّنِم  ٌۀَّیده  ِتاعَکَرلا  ِهذه  َّنإ  َّمُهَّللا  ِماَلَّسلِاب  َْکنِم  انَّبَر  اَنِّیَح  ُمالَسلا  ُدوُعَی  َْکَیِلا  َو  ْمالَـسلا 

بیع ره  زا  ملاس  هدـنهد و  تمالـس  وت  ایادـخ  راب  ِِهلآ ؛ »  َو  ِهیلَع  َُکتاوَلَـص  َکـلوُسَر  یف  َو  َکـیف  یئاـجَر  َو  یلَمأ  ینِطْعَأ  َو  اـهاّیإ  هغَِّلب  َو 
[ زامن [ي  اهتعکر نیا  ایادـخ  راب  يوگ ،  تَّیحت  ار  اـم  مالـس  اـب  اـم  راـگدرورپ  يا  دوشیم ،  یهتنم  وت  هب  تسا و  وت  زا  تمالـس  و  یتسه ، 
دـیما و و  ناـسرب ،  وا  هب  ار  هیدـه  نیا  و  تسرف ،  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپ  تـسا ،   ( 500 دـنزرف ( . . .  هب . . .  نـم  زا  ياهّیدـه 

 . يامرف اطع  نم  هب  داب -  شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  وت -  لوسر  وت و  هرابرد  ار  میوزرآ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نآرق  تئارق  ءادها   : 45

هک هدروآ  تیاور  هریغملا  نب  یلع  زا  یفاـک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  ۀـقث  هچنآ  دراد  تلـالد  نآ  بابحتـسا  تلیـضف و  رب  و 
دوب هدیسرپ  بش  ره  رد  نآرق  ندرک  متخ  هب  عجار  وت  ّدَج  زا  مردپ  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نسحلاوبا  ترضح  هب  دیوگ « : 

[ ، زین  ] ناضمر هام  دوب :  هدومرف  وت  ّدج  زین ؟ ]  ] ناضمر هام  رد  دوب :  هتـشاد  هضرع  بانج  نآ  هب  بش .  ره  رد  دوب :  هدومرف  وا  هب  وت  ّدـج  ، 
نم سپس  درکیم .  متخ  ناضمر  هام  رد  راب  لهچ  ار  نآرق  مردپ  نآ  زا  سپ  مناوتب .  هک  ردق  ره  ات  يرآ ،  دوب :  هتـشاد  هضرع  وا  هب  مردپ 

طاـشن و لاغتـشا و  تغارف و  رادـقم  هب  مدرکیم  متخ  ار  نآ  زا  رتـمک  اـی  مدوزفایم و  وا  رب  هک  اـسب  مدرکیم ،  متخ  ار  نآ  مردـپ  زا  دـعب 
رگید و یمتخ  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  و  متخ ،  کی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  دوش  رطف  زور  هاـگره  سپ  میلاـحیب ، 

لاح نیا  رد  هک  ماگنه  نآ  زا  هک  مهدیم ،  رارق  دسر  امش  هب  ات  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب  سپـس  رگید ،  یمتخ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يارب 
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نآ وت  شاداپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تسه ؟  میارب  یشاداپ  هچ  راک  نیا  ببس  هب  ماهداد ،  رارق  امش  يارب  نآرق  متخ  کی  ماهدوب 
 « ) يرآ دومرف :  هبترم  هس  تسا ؟  نم  يارب  یـشاداپ  نینچ  ربکا  هَّللا  مدرک ،  ضرع  یـشاب ،  مالـسلا  مهیلع  نانآ  اـب  تماـیق  زور  هک  تسا 

هب هک  تسا  تهج  نیا  زا  لـمع  نآ  رب  باوث  ندـش  ّبترتـم  مالـسلا  هیلع  ماـما  نانخـس  زا  رهاـظ  هکنیا  لالدتـسا  هجو  میوگیم :   ( . 501
يوار هتفگ  زا  هکلب  تسا ،  هدوبن  هدش  دای  ناماما  رد  یتیـصوصخ  و  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  هب  بُّرقت  دوشیم و  هیدـه  ماما  ربمغیپ و 

 : تفگ اذل  تسا ،  هدوب  شنامز  ماما  ترـضح  نآ  نوچ  دادیم  رارق  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  ار  نآرق  متخ  کی  هک  دـیآیمرب  نینچ 
ثیدح نیا  هظحالم  زا  لصاح  و  دومرف .  نیسحت  ار  وا  قیدصت و  ار  شراک  مالـسلا  هیلع  ماما  و  ماهدوب . . .  لاح  نیا  رد  هک  ماگنه  نآ  زا 

مهیلع هَّللا  مالـس  نیموـصعم  همئا  زا  کـی  ره  يربـک و  هقیّدـص  مرکا و  ربـمغیپ  هب  نآرق  تـئارق  ندرک  هیدـه  بابحتـسا  نآ :  رد  تـّقد  و 
رگشواک يارب  هک  دراد  زین  يرگید  دهاوش  و  میدروآ -  رتشیپ  هکنانچ  ناشیا -  هب  زامن  ندرک  هیده  تسا  نیا  دّیؤم  و  دشابیم .  نیعمجا 

دمحم و قح  هب  هَّللا  ءاش  نا  ار  نینمؤم  همه  ام و  هک  میراتـساوخ  لج  زع و  دـنوادخ  زا  ددرگیم ،  رهاظ  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  تایاور  رد 
 . دهد قیفوت  راک  نیا  يارب  وا ،  لآ 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  زا  تعافش  بلط  لسوت و   : 46

و یلاعت ،  يادخ  يوس  هب  عیفش  تسوا  و  تسا ،  دنوادخ  ناوضر  يوس  هب  هار  و  دنیآرد ،  نآ  زا  هک  تسا  هَّللا »  باب  بانج «  نآ  هک  اریز 
هرابرد هک :  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  تاـیاور  رد  هکناـنچ  دـننک ،  لُّسوت  نآ  هب  هدومرف  رمأ  ار  شناگدـنب  هک  دـنوادخ  مسا  تسوا 

 . دـیناوخب اهنآ  اب  ار  وا  تسا  اـهمان  نیرتکـین  دـنوادخ  يارب  و  502 ؛ )  اَِهب ( »  ُهوُعداَف  یَنْـسُحلا  ُءامْـسَألا  ِهَّلل  َو  یلاـعت « :  يادـخ  هدومرف 
و  ] دنناوخب ار  وا  اهنآ  هلیسو  هب  هدومرف  رما  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  اهمان )  نیرتکین  ینسح (  ءامـسا  نآ  مییام  مسق  ادخ  هب  دندومرف « : 

افتکا دراوـم  نیا  هب  راـصتخا  تیاـعر  تهج  هب  هک  نشور ،  شنیب  لـها  يارب  تسا و  رایـسب  بلطم  نیا  دـهاوش  و   ( . 503 دـننک ( » ] اعد 
زا ام  هلیسو  هب  دوش  دراو  امش  رب  يراتفرگ  یتخس و  هاگره  دومرف « :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نامیالوم  زا  راحب  رد  مینکیم . 
رد و   ( . 504 اَِهب ( »  ُهوُعداَف  ینْـسُحلا  ُءامْـسَألا  ِهَّلل  َو  لج « :  زع و  يادخ  هدومرف  ینعم ]  ] تسا نیا  و  دیهاوخب ،  کمک  لج  زع و  يادـخ 
هب لُّسوت  هدـمآ :  نینچ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هلیـسو  هب  یلاعت  يادـخ  هب  لُّسوت  ياـهاعد  رکذ  رد  حابـصملاسبق  زا  لـقن  هب  باـتک  ناـمه 

َو يِرومُأ  ِعیمَج  یَلَع  ِِهب  ِینَْتنَعأ  اَّلإ  ِنامَّزلا  ِبحاَـص  َکـِتَّجُح  َو  َکـّیلَو  ِّقَِحب  َکـُلأْسَأ  ّینإ  َّمُهَّللا  مالـسلا :  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم 
َو یلْهأ  َعیمج  َو  يِدـْلُو  َو  ٍنیَد  َو  ٍّمَغ  َو  ٍّمَه  َو  ٍّوُدَـع  َّلُک  ینَتیَفَک  َو  يدوُهْجَم  َغََلب  ْدَـقَف  ِِهب  ِینَتنعأ  َو  ٍغَاب  َو  ٍغاـط  َو  ٍذوم  ِّلُـک  َۀـنؤم  ِِهب  ینَْتیَفَک 

هیلع ناـمزلا  بحاـص  تتّجح  ّیلو و  ّقح  هب  مهاوخیم  وـت  زا  نم  ایادـخ  راـب  َنیملاـعلا ؛ َّبَر  َنیمآ  یتَّصاـخ  َو  ُهُرمأ  ینینْعَی  ْنَم  َو  یناوـخإ 
ارم ترضح  نآ  هب  و  ینادرگ ،  رود  نم  زا  ار  يرگمتس  شکرس و  يذوم و  هنوگره  ِّرش  وا  هب  و  ینک ،  میرای  روما  مامت  رب  ارم  هک  مالـسلا 

مناردارب و منادناخ و  مامت  منادنزرف و  نم و  زا  ار  ضرق  هودنا و  ّمغ و  ّمه و  نمـشد و  هنوگره  و  هدیـسر ،  رخآ  هب  مشالت  هک  یهد  يرای 
رد و   ( . 505 نایملاع (  راـگدرورپ  يا  ياـمرف  تباـجا  ینک  تیاـفک  مکیدزن ،  ناگتـسب  و  دوشیم ،  طوبرم  نم  هب  شراـک  هک  سک  ره 

انامه دومرفیم :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مدینش  تفگ :  هک  هدمآ  یسراف  ناملـس  زا  یعادلا  ةّدُع  باتک  زا  لقن  هب  راحب 
هدروآرب وا  يارب  ار  اهنآ  دهاوخب  امـش  زا  یگرزب  ياهتجاح  سک  ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  نم  ناگدـنب  يا  دـیامرفیم :  لج  زع و  يادـخ 

ناشیا يارب  هدننک  تعافش  تشادیمارگ  هب  ار  تجاح  نآ  هک  دروایب  هطساو  امـش  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  هلیـسو  هب  هکنیا  رگم  دیزاسیمن 
تسا و یلع  وا  ردارب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نم  دزن  قولخم  نیرترب  نیرتیمارگ و  هک  دـینادب  دـینک و  هجوت  دـیروآیمرب ، 
ای تسا  راتـساوخ  ار  نآ  عفن  هک  دراد  تیمها  شیارب  یتجاـح  سک  ره  اـنامه  دنتـسه ،  دـنوادخ  يوـس  هب  لـئاسو  هک  یناـماما  وا  زا  دـعب 

دنک اعد  وا  موصعم  نادناخ  دمحم و   [ هلیسو  ] هب ارم  هک  دیاب  ددرگ ،  عفد  وا  زا  نآ  ررض  دهاوخیم  هک  دوش  رادیدپ  نآ  رب  یگرزب  هثداح 
 . دروآرب مهاوخ  وا  يارب  ار  تجاح  نآ  دروآیمرب  ار  نآ  دیربیم  عیفش  وا  دزن  ار  شناسک  نیرتزیزع  یسک  هک  ياهنوگ  نیرتهب  هب  ، 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  تجاح  ضرع  ندومن و  هجوت  یهاوخداد و   : 47

وا زا  هک  تسا  یسک  سرداد  و  تسا ،  هدمآ  هدیدرگ  تیاور  شترضح  زا  هک  یترایز  رد  هکنانچ  تسا ،  قلخ ]  ] سردایرف بانج  نآ  هک 
 : مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  و  تسا -  هدـش  تیاور  نآ  ریغ  راـحب و  رد  و  هدـمآ ،  ءاـفولاوبا  ناـیرج  رد  هک  هنوگناـمه  دـنک -  یهاوخداد 
 - تسا ناهاوخ  ّتینوصم  نابهگن  ناکانمیب و  هدـنهد  تاجن  ناگتخیرگ و  هانپ  هدـنامرد و  هراـچیب   [ ره  ] سرداـیرف تما و  مکحم  راـصح 

تیاور نابعـش  هام  ماّیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  هک  ییاعد  رد  هدـش  دراو  شموصعم  ناردـپ  باـنج و  نآ  هراـبرد  هکناـنچ 
کُسمَت امش  هب  سک  ره  ینعی :  مکَیلإ ؛ َأََجل  ْنَم  َنِمأ  َو  ْمُِکب  َکَّسَمَت  ْنَم  َزاَف  هدمآ :  نینچ  هعماج  ترایز  رد  و   ( . 506 تسا ( -  هدیدرگ 

رایسب دهاوش  و   ( . 507 تشگ (  نمیا   [ يارـس ود  ره  یتخبدب  يورجک و  زا   ] دروآ هانپ  امـش  هب  سک  ره  دش و  زوریپ  راگتـسر و  تسج 
تاّمهم و رد  هک  تسا  نآ  مینیبیم -  مدرم  مومع  لاوحا  رد  هکنانچ  ّتیعر -  هفیظو  تفگ :  ناوتیم  هکلب  تسه ،  بلطم  نیا  رب  يرگید 

هدوب نافرع  تیالو و  لـها  هویـش  تداـع و  نیا  هراومه  هک  ناـنچمه  دـننک ،  هعجارم  دوخ  سیئر  هب  ناـمز  ره  رد  ناشنانمـشد  عفد  تهج 
ناشیا راثآ  رابخا و  رد  هدنهوژپ  يارب  هکنانچ  دـناهدومنیم ،  هضرع  مالـسلا  مهیلع  دوخ  ِناماما  رب  ار  دوخ  جـئاوح  اههوکـش و  هک  تسا ، 

زا هکناـنچ  وا -  بصاـنم  اههویـش و  فیاـظو و  مالـسلا و  هیلع  ماـما  دوجو  دـیاوف  هلمج  زا  تفگ :  ناوتیم  هکلب  تسا .  حـضاو  نشور و 
سیئر يایاعر  زا  مدرم  زا  سک  ره  دیدرت  نودب  هکلب  تسا .  ناگدنهانپ  یـسرداد  ناگراچیب و  هب  ندرک  کمک  دوشیم -  رهاظ  تایاور 

راک نیا  رگا  و  درب ،  تیاکـش  سیئر  نآ  دزن  هک  دننکیم  ییامنهار  ار  وا  شناتـسود  دوش ،  متـس  وا  رب  رگا  دشاب ،  يذوفن  بحاص  ردتقم 
 : تفگ ناوـتیم  يور  نیا  زا  تسا .  هدرکن  هضرع  وا  رب  ار  دوـخ  تجاـح  ارچ  هـک  دـنیامن  تّمذـم  شنزرـس و  ار  وا  نادـنمدرخ  دـنکن  ار 

میهاوخن ناما  رد  يراوخ  ّتلذ و  زا  مییوگ  كرت  ار  مالـسلا  هیلع  نامیالوم  بحاـص و  هب  ندروآ  يور  ناـمجئاوح  تاّـمهم و  رد  هاـگره 
 : » یلاعت يادخ  هدومرف  لیوأت  رد  هچنآ  زا  هکنانچ  میاهدرک ،  كرت  هدومرف  رما  نآ  هب  ار  ام  یلاعت  يادخ  هک  ار  دوخ  هفیظو  نوچ  دـنام ، 
رهاظ دیدرگ .  راتـساوخ  ار  دنوادخ  مرک  لضف و  دیوش و  هدـنکارپ  نیمز  رد  سپ  508 ؛ )  هَّللا ( »  ِلْضَف  ْنِم  اوُغَتبا  َو  ِضرألا  یف  اوُرِـشَْتنَاَف 
مامإ هب  زج  دوخ  روما  رد  هک  تسا  نآ  یسک  ره  هفیظو  سپ  تسا ،  هدیدرگ  ریسفت  مالسلا  مهیلع  ایصوا  هب  رباج  ثیدح  رد  هک  دوشیم : 

هب هک  تسا  راکنایز  ناگدـش  تمالم  زا  ددرگ  دراو  اهتنحم  اهیراتفرگ و  وا  رب  و  دـیوگ ،  كرت  ار  راک  نیا  هاـگره  و  دربن ،  هاـنپ  شناـمز 
رد هک  دوبن  روانهپ  دـنوادخ  نیمز  رگم  509 ؛ )  اهیف ( »  اوُرِج  اُهتَف  ًۀَعِـساَو  ِهَّللا  ُضْرأ  ْنُکَت  َملأ  دوشیم « :  بَطاخم  یلاعت  يادـخ  هدومرف 

هداد رارق  دوخ  باب  نامز  ره  رد  ار  تّجح  ماما و  دـنوادخ  و  مییآرد ،  اههناخ  هب  اهبرد  زا  هک  میاهتفاـی  روتـسد  زین  و  دـییامن .  ترجه  نآ 
مییوگ یتسناد  ار  روما  نیا  هک  نونکا  مینک .  عُّرضت  دنوادخ  هاگرد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هلیسو  هب  هک  میاهدش  رومأم  و  دنیآرد ،  نآ  زا  هک 

نآ ترایز  رد  هکنانچ  تسا ،   [ لـماک  ] ییاونـش ییاـنیب و  ياراد  وا  هک  اریز  دـنرادن ،  یتواـفت  مه  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  روضح و  : 
تایاور رد  هکنانچ  تسین ،  هدیـشوپ  ماما  رب  مدرم  لاوحا  زا  زیچ  چـیه  و  تسا ،  هدـمآ  ینعم  نیا  هدیـسر  بانج  نآ  دوخ  زا  هک  ترـضح 

ماما و نیب  اههدرپ  اههوک و  اـهراوید و  و  تسا ،  یعطق  روما  زا  اـم  دزن  بلطم  نیا  هکلب  هدـیدرگ ،  حیرـصت  يونعم  رتاوتم  هکلب  ضیفتـسم 
تسا یتیاور  میتفگ  هچنآ  رب  هفاضا  بلطم  نیا  رب  دهاش  و  تسا .  هدش  دراو  رابخا  رد  هکنانچ  دنشابیمن ،  عنام  لیاح و  قولخم  زا  یـسک 
یسک زا  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مدقأ  خیش  لئاسَر  باتک  زا  لقن  هب  ۀَّجحملا  فشک  باتک  رد  سوواط  نب  یلع  لجأ  دّیس  هک 

یصوصخ و تاجاح  تسا  لیام  یصخش  متشون :  مالسلا  هیلع  يداه ] ماما   ] نسحلاوبا ترـضح  هب  تسا :  هدروآ  نینچ  هدرب  ار  شمان  هک 
 : تشون باوج  رد  ترـضح  نآ  سپ  دـیوگزاب ،  شراگدرورپ  اب  دراد  تسود  هک  هنوگنامه  دراذـگ  نایم  رد  شیوخ  ماما  اب  ار  يرارـسا 

دمحم باتک  نیا  فِّنـصم  دیـسر .  دـهاوخ  وت  هب  باوج  انامه  هک  هدـب  تکرح  نآ ] نتفگ  لکـش  هب   ] ار تیاهبل  سپ  یتشاد  یتجاح  رگا 
هتـشذگ ياهلاس  زا  یکی  رد  دـیوگ :  دزاـس -  رادـیاپ  تباـث  لوق  رب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  یناهفـصا -  يوسوم  یقت 

زا یکی  هاگرحس  رد  مدومن و  هجوت  بانج  نآ  يوس  هب  سپ  دیسر ،  ارف  ناضمر  هام  لاح  نیا  رد  دش ،  تخس  ملاوحا  رایـسب و  میاهـضرق 
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ملزنم هب  مدروآ و  ياج  هب  دجسم  رد  ار  حبص  زامن  یتقو  متشاد ،  هضرع  هیلع -  همالـس  هَّللا و  تاولـص  ترـضح -  نآ  رب  ار  متجاح  اهبش 
ات ینک  ربص  دیاب  يردق  دومرف :  نم  هب  یسراف  هب  متشگ ،  بایفرش  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  رادید  هب  باوخ  رد  متفر و  باوخ  هب  متـشگرب ؛

رود نم  زا  هودنا  مغ و  متفای و  رّطعم  ار  اضف  مدش  رادیب  باوخ  زا  سپ  یتقو  میناسرب .  وت  هب  میریگب و  دوخ  صاخ  ناتسود  صاخ  لام  زا 
هب و  مدرک ،  ادا  ار  میاهـضرق  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دروآ  میارب  یهوجو  نینیدتم  زا  یکی  هک  دوب  هتـشذگن  یهام  دنچ  نآ  زا  سپ  دوب ،  هدش 
نآ هب  تجاح  ضرع  هثاغتسإ و  هک  نادب  هجوت :  ماعنإلا .  ِّیلَو  َنیملاعلا  َّبَر  ِهَّلل  دمحلا  و  تسا ،  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  زا  نیا  تفگ :  نم 

هجوت و  لد ،  حالـصإ  تسا :  مهم  باب  نیا  رد  هچنآ  هکلب  تسین ،  دـّیقم  یـصوصخم  تقو  نّیعم و  یگنوگچ  صاخ و  نابز  هب  ترـضح 
اهاعد و اهیگنوگچ و  تجاح  ندرک  هضرع  هثاغتـسإ و  يارب  یلو  دـشابیم ،  خـسار  داقتعا  و  تباث ،  نیقی  و  ناهانگ ،  زا  هبوت  و  لماک ، 

دزن ندش  بوبحم  ترضح و  نآ  هب  بُّرقت  رد  ات  دنوش ،  هتفرگ  راک  هب  میدرک  دای  هچنآ  مامضنا  هب  تسا  هتسیاش  هک  هدش  دراو  ییاههعقر 
 . درک میهاوخ  دای  باتک  همتاخ  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ار  اهنآ  ددرگ ،  رترثؤم  وا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مدرم  ندرک  توعد   : 48

زا فورعم  هب  رمأ  تلیـضف  رد  هچنآ  مامت  دـنکیم  تلالد  نآ  تلیـضف  رب  و  تسا ،  تادابع  نیرتبجاو  تاعاط و  نیرتمهم  زا  راـک  نیا  و 
زا سپ  قیالخ  نیرتهب  هکنیا  رب  هفاضا  هدیدرگ ،  دراو  قح  هار  هب  مدرم  داشرإ  تیاده و  تلیـضف  رد  هچنآ  مامت  و  هدمآ ،  تایاور  تایآ و 

یِملاع انامه  و  هدمآ :  تیاور  رد  هکنانچ  دنک ،  توعد  ناشیا  هب  ار  مدرم  درادـب و  تسود  ار  نانآ  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  مهیلع  ناشیا 
هب هللا  همحر  ینیلک  خیـش  و  تسا .  رتهب  دـباع  رازه  داتفه  زا  دـنک  توعد  ناشماما  هب  ار  نانآ  دزومایب و  ار  ناـشنید  فراـعم  مدرم  هب  هک 

ینادناخ متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  دلاخ  نب  نامیلـس  زا  یحیحـص  دـنس 
ای دیامرفیم « :  شباتک  رد  لج  زع و  يادخ  يرآ ،  دومرف :  ترضح  منک ؟  توعد  رمأ  نیا  هب  ار  نانآ  ایآ  دنریذپیم  ارم  نخـس  هک  مراد 

هداوناخ دوخ و  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  510 ؛ )  ُةَراَـجِحلا ( »  َو  ُساَّنلا  اَـهُدُوق  َو  ًاراـَن  ْمُکِیلْهأ  َو  ْمُکَـسُْفنأ  اُوق  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیأ 
رد هک  سب  نیمه  ماـقم  نیا  رد  ار  وت  و   ( . 511 دننآ (  هدنزورف  اراخ  گنـس  و  قفانم ] رفاک و   ] مدرم هک  یـشتآ  زا  دیراد  هاگن  ار  شیوخ 

َو َهَّللا  اَّلإ  َنوُدبْعَت  َال  َلیئارْـسإ  ِیَنب  َقاثیم  اَنْذَـخأ  ْذإ  َو  تسا « :  یلاعت  يادـخ  هدومرف  ریـسفت  رد  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ریـسفت 
ار يادـخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هک  یماـگنه  دـیرآ  داـی  و  512 ؛ )  یماَـتَیلا ( » . . .  َو  یبرُقلا  يِذـِب  َو  ًاـناَسْحإ  ِنیَدـلاولاب 

یتسرد هب  نامیتی )  و  لج ( :  زع و  يادخ  هدومرف  اّما  و  دومرف :  دینک .  یکین  ناسحا و  نامیتی  نادنواشیوخ و  ردام و  ردپ و  هب  دـیتسرپن و 
 ، دناهدش ادج  ناشیاهردپ  زا  نوچ  هدومرف  دیکأت  ار  نامیتی  هب  یکین  لج  زع و  دنوادخ  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
ار وا  دـنوادخ  درادـب  یمارگ  ار  نانآ  سک  ره  و  تخاس ،  دـهاوخ  نوصم  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  يرادـهگن  ظفح و  ار  ناـنآ  هکنآ  ره  سپ 

ریز زا  هک  ییوـم  ره  هب  تشهب  رد  وا  يارب  دـنوادخ  دـشکب  یمیتـی  رـس  رب  ار  دوـخ  تسد  رهم  يور  زا  سک  ره  تشاد و  دـهاوخ  یمارگ 
تّذل اههدید  دننک و  اهتـشا  اهلد  هچنآ  تسا  نآ  رد  و  دشاب ،  رتگرزب  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ایند و  زا  هک  دهد  رارق  یخاک  هتـشذگ  شتـسد 
دناوتن ددرگ ،  ادج  شماما  زا  هک  تسا  میتی  نآ  لاح  یمیتی  نیا  زا  رتتخس  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دننادواج .  نآ  رد  اهنآ  دنرب و 

مولع ام  نایعیش  زا  هکنآ  ره  دینک  هجوت  تسیچ ،  ددرگیم  راچد  شنید  ماکحا  عیارش و  زا  هچنآ  رد  وا  مکح  دنادن  دسرب و  وا  روضح  هب 
 ، تسا هدیناشن  ناماد  رب  یمیتی  دیامن ،  تیاده  ار  تسا  هدنام  مورحم  ام  ندید  زا  و  لهاج ؛ ام  تعیرش  هب  تبسن  هک  یسک  و  دنادب ،  ار  ام 
ام اب  تشهب ] صوصخم  هاگلزنم   ] یلعأ قیفر  رد  دزومایب ،  وا  هب  ار  اـم  تعیرـش  دـنک و  داـشرا  تیادـه و  ار  وا  سک  ره  هک  دیـشاب  هاـگآ 

هیلع بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  و  تفگ .  ثیدح  میارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ  زا  مردپ  ار  نیا  دوب ،  دهاوخ 
هب ام  هک  یملع  رون  هب  ناشینادان  لهج و  یکیرات  زا  ار  نامنایعیش  يافعض  دنادب و  ار  ام  تعیرـش  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  دومرف :  مالـسلا 

و دشخردیم ،  تاصرع  نآ  لها  مامت  رب  هک  دـشاب  رون  زا  یجات  شرـس  رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  یلاح  رد  تمایق  زور  درب ،  نوریب  میاهداد  وا 
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يا دنزیم :  گناب  يدانم  دنوادخ  يوس  زا  سپس  تسا .  رتدنمشزرا  تسه  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  نآ  رات  نیرتمک  هک  دشاب  وا  رب  يرویز 
زا اـیند  رد  ار  سک  ره  دـینک  هجوـت  تسا ،  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  یـضعب  نادرگاـش  زا  یملاـع  نـیا  ادـخ ،  ناگدـنب 

نوریب تشهب  دنلب  ياههاگلزنم  يوس  هب  تاصرع  نیا  یکیرات  تریح  زا  ار  وا  ات  دزایب  تسد  شرون  هب  هدروآ ،  نوریب  شلهج  ینادرگرس 
هب دوب  هدرک  نشور  شیارب  ار  ياههبـش  ای  هتخاس ،  نوریب  شلد  زا  یلهج  ای  هتخومآ ،  وا  زا  یکین  راک  ایند  رد  هک  یـسک  ره  سپ  دـیامن ، 

ترـضح نآ  هب  و  دش ،  بایفرـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیّدص  روضح  هب  نز  کی  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  دنیآ .  وا  يوس 
امـش زا  ار  اهنآ  ات  هداتـسرف  امـش  تمدـخ  هب  ارم  هدـیدرگ ،  هبتـشم  وا  رب  یلئاسم  شزامن  رمأ  رد  هک  مراد  یناوتان  ردام  نم  تشاد :  هضرع 

سپـس داد ،  باوج  ترـضح  نآ  و  درک ،  حرطم  رگید  لاؤس  دومرف ،  خـساپ  شلّوا  لاؤس  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  سپ  مسرپب . 
 : تشاد هضرع  دیـشک و  تلاجخ  لاؤس  ترثک  زا  هاگنآ  تفرگ ،  باوج  دومن و  حرطم  لاؤس  هد  ات  دینـش  خـساپ  درک و  لاؤس  راب  نیمّوس 

یسک رگا  ایآ  نک ،  لاؤس  یهاوخیم  هچنآ  زا  وگب و  دومرف :  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مهدن .  ناتتمحز  رگید  ادخ  لوسر  تخد  يا 
 ، زگره تفگ :  رتخد  دنکیم ؟  ینیگنس  وا  رب  ایآ  دشاب  رانید  رازه  دص  شاهیارک  و  دربب ،  ماب  هب  ار  ینیگنـس  راب  هک  دوش  ریجأ  زور  کی 

دنک ُرپ  ار  شرع  ات  نیمز  هک  يدـیراورم  رادـقم  زا  شیب   [ مهدیم باوج  هک   ] هلأسم ره  يارب  نم  دومرف :  اـهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
رب سپ  دنوشیم  روشحم  ام  نایعیـش  ياملع  انامه  دومرفیم :  مردـپ  مدینـش  دـنکن ،  ینیگنـس  نم  رب  هک  تسا  راوازـس  سپ  مراد ،  ترجُأ 
زا یکی  رب  هک  اجنآ  ات  دوشیم ،  تیانع  ادـخ  ناگدـنب  داشرا  هار  رد  ناششـشوک  ناشمولع و  يرایـسب  ردـق  هب  تمارک  ياهتعلخ  زا  اهنآ 
لآ نامیتی  نارادهدهع  يا  دنزیم :  گناب  لج -  زع و  نامراگدرورپ -  يدانم  سپـس  ددرگیم .  هدـناشوپ  رون  زا  هّلُح  نویلیم  کی  ناشیا 

ناـنیا دـیاهداد ،  شرورپ  دـناهدوب  اـهنآ  ِناـماما  هک  ناشناردـپ  زا  ناشندـش  ادـج  زا  سپ  ار  ناـنآ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم 
نانآ هب  ایند  رد  هک  ار  یمولع  ياهتعلخ  ناشیا  رب  سپ  دیدرک ،  ناربج  ار  ناشرقف  دـیتفرگ و  لُّفکت  تحت  هک  ینامیتی  دنیامـش و  نادرگاش 
نیب رد  هک  ییاج  ات  دنشخبیم ،  تعلخ  دناهتفرگ  ارف  ار  اهنآ  مولع  زا  هک  يرادقم  هب  ماتیا  نآ  زا  مادک  ره  رب  هاگنآ  دیناشوپب ،  دیاهتخومآ 

يزیچ اهنآ  زا  هک  یناـسک  هب  ماـتیا  نیا  نینچمه  و  دوشیم ،  هداد  وا  هب  هّلُح ]  ] تعلخ رازه  دـص  هک  تسه  یـسک  ناـمیتی -  ینعی  اـهنآ - 
ات دیهد  تعلخ  رگید  راب  دناهدوب  نامیتی  لّفکتم  هک  ییاملع  نیا  رب  دـیامرفیم :  یلاعت  يادـخ  سپـس  دنـشخبیم .  ییاهتعلخ  دـناهتخومآ 

اهنآ هب  رگید  راب  دوب  هدش  اطع  نانآ  هب  دنـشخبب  نامیتی  رب  هکنآ  زا  شیپ  ار  هچنآ  سپ  دننک ،  ربارب  دنچ  دنیامن و  مامت  ار  نامیتی  ياهتعلخ 
بـسح رب  دناهتفرگ  ارف  يزیچ  ناشیا  زا  هک  ییاهنآ  نامیتی و  يارب  نینچمه  و  تخاس ،  دنهاوخ  ربارب  دـنچ  ار  اهنآ  و  داد ،  دـنهاوخ  ًالماک 

نآ زا  رات  کی  هک  یتسرد  هب  دنوادخ ،  ِزینک  يا  دومرف :  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ددرگیم .  اطع  ییاهتعلخ  رگید  راب  ناشبتارم 
هتخیمآ یتحاران  ندش و  مک  هب  ایند ] روما   ] نیا هک  اریز  تسا ،  رترب  رتهب و  راب  نویلیم  کی  ایند )  دـباتیم (  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  اهتعلخ 

لهج يداو  رد  هدیدرگ و  ادج  شنارورـس  زا  هک  دمحم  لآ  میتی  لّفکتم  تلیـضف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  و  تسا . 
اذـغ بآ و  ار  وا  هک  یمیتـی  روـما  دّـهعتم  رب  وا  يرترب  دـهد ،  حیـضوت  هدـش  هبتـشم  وا  رب  هچنآ  و  درب ،  نوریب  شلهج  زا  ار  وا  هـک  هداـتفا 

زا یکی  سک  ره  هدومرف :  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  و  دـشابیم .  اهُـس  هراتـس  رب  دیـشروخ  يرترب  نوچمه  دـهدیم ، 
وا هب  هداتفا  شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  و  دـنک ،  تلافک  ار  هدـیدرگ  ادـج  ام  زا  میاهتـشاد  هک  ییاهتنحم  اهراشف و  رطاـخ  هب  هک  اـم  ناـمیتی 

ناگتشرف يا  مرتراوازس ،  يراوگرزب  هب  نم  هدننک ،  تاساوم  میرک  هدنب  يا  دیامرف :  وا  هب  یلاعت  يادخ  دیامن ،  شتیاده  هکنیا  ات  دناسرب 
ریاـس زا  تسا  اـهخاک  نآ  هتـسیاش  هچنآ  و  دـیهد ،  رارق  خاـک  نویلیم  کـی  هدوـمن  میلعت  هک  یفرح  ره  هرامـش  هب  وا  يارب  تشهب  رد  نم ؛

ارم هک :  دومرف  یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  یلاعت  يادخ  تسا :  هدومرف  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  و  دییازفیب .  وا  رب  اهتمعن 
مهد ماجنا  هنوگچ  ار  راک  نیا  اراگدرورپ ،  تفگ :  مالسلا ] هیلع  یسوم   ، ] نک بوبحم  نم  دزن  ارم  قولخم  و  زاس ،  بوبحم  مقولخم  دزن 

ای ینادرگ ،  زاب  هدرک  رارف  ماهناخ  ِرد  زا  هک  ار  ياهدنب  رگا  سپ  دنرادب ،  تسود  ارم  ات  روآناشدای  هب  ارم  ياهـششخب  اهتمعن و  دومرف :   ؟
زامن ار  اهبـش  يرادـب و  هزور  ار  اهزور  هک  لاس   [ رازه  ] دـص تدابع  زا  وت  يارب  يروآ ،  هار  هب  ار  هداـتفا  رود  نم  هاـگرد  زا  هک  یهارمگ 
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زا هداتفا  رود  نآ  درک :  ضرع  دّرمتم ،  راکهانگ  دومرف :  تسا ؟  مادک  وت  زا  هدرک  رارف  هدـنب  نیا  تفگ :  یـسوم  تسا .  رتهب  يراد  ياپب 
هتخانش ار  وا  هکنآ  زا  سپ  وا  زا  بیاغ  و  دسانشیمن ،  ار  وا  هک  تسا  لهاج  شنامز  ماما  هب  تبسن  هک  یـسک  دومرف :  تسیک ؟  وت  هاگرد 

هب ار  وا  يدونشخ  هب  ندیسر  هلیسو  شراگدرورپ و  تدابع  هوحن  دزاس و  انشآ  شنییآ  هب  ار  وا  دنادیمن ،  ار  شنید  نییآ  تعیرـش و  هک  ، 
نیرتگرزب هب  ار  امش  داب  هدژم  ام  نایعیش  ياملع  هورگ  يا  سپ  دومرف :  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  دیامن .  میلعت  يو 

يارب هک  تسا  یعمـش  بحاص  نوچمه  ِملاع  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  و  شاداـپ .  نیرتشیب  باوث و 
تسه یعمش  وا  اب  ِملاع  روط  نیمه  و  دنک ،  ریخ  ياعد  وا  يارب  دوش  ییامنهار  وا  عمش  هلیسو  هب  سک  ره  سپ  دهدیم ،  ییانـشور  مدرم 

زا ای  دـمآ ،  نوریب  ینادرگرـس  زا  نآ  ببـس  هب  و  تفای ،  ینـشور  وا  عمـش  اب  هکنآ  ره  سپ  دربیم ،  نیب  زا  ار  تریح  لهج و  یکیرات  هک 
یـشاداپ هدرک  دازآ  ار  وا  هک  یـسک  يوم  ره  رادـقم  هب  راک  نیا  زا  دـنوادخ  و  تسا ،  خزود  زا  وا  ناگدـش  دازآ  زا  تفای ،  تاجن  ینادان 

هقدص نآ  هکلب  دشاب ،  رتهب  هدومرف ؛ رمأ  لج  زع و  دنوادخ  هک  ياهنوگ  نآ  زا  ریغ  هب  راطنق  رازه  دص  نداد  هقدـص  زا  هک  دـیامرف  تیانع 
 . دشاب رتهب  هبعک  هاگشیپ  رد  زامن  تعکر  رازه  دص  ندناوخ  زا  هک  دیامرف  تیانع  یشاداپ  وا  هب  دنوادخ  یلو  تسا ،  لابو  شبحاص  يارب 

اهنآ هک  دنتسه ،  شناتسدمه  سیلبا و  ذوفن  هار  هدننک  دس  ام  نایعیش  ياملع  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  و 
دینک هجوت  دندرگیم ،  عنام  دنوش  طلسم  نانیا  رب  وا  یبصان  ناوریپ  سیلبا و  هکنیا  زا  و  دنرادیم ،  زاب  ام  نایعیش  يافعـض  رب  جورخ  زا  ار 

نیملسم هدمع  نانمشد   ] رزخ كرت و  نایمور و  اب  هک  یسک  زا  تسا  رتهب  راب  نویلیم  کی  دتسیا  اپب  راک  نیا  رب  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  هک 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  و  ناشیا .  ياهندـب  زا  وا  دـنکیم و  عافد  ام  ناتـسود  نید  زا  نیا  هک  اریز  دزیخرب ،  داـهج  هب  زور ] نآ  رد 

وا هب  ار  دراد  نآ  هب  زاین  هچنآ  هکنیا  هب  دهد  تاجن  ار  دناهدش  ادج  ام  ندـید  ام و  زا  هک  ام  نامیتی  زا  یمیتی  هک  هیقف  کی  دومرف :  مالـسلا 
ار ادخ  ناگدنب  ّمَه  شدوخ  رب  هفاضا  ِملاع  نآ  و  دراد ،  ار  شدوخ  ّمه  طقف  دباع  هک  اریز  تسا ،  رترثؤم  سیلبا  رب  دباع  رازه  زا  دزومایب ، 

یـسوم نب  یلع  ترـضح  و  تسا .  رتهب  دـباع  نویلیم  کی  زا  دـنوادخ  دزن  وا  اذـل  دـناهرب ،  وا  ناشکرـس  سیلبا و  لاگنچ  زا  هک  دراد  زین 
تاجن هب  ار  نآ  هک   ] هدوب تدوخ  ناج  تتّمه  ياهدوب  يدرم  بوخ  دوشیم :  هتفگ  دباع  هب  تمایق  زور  دومرف :  نینچ  مالـسلا  هیلع  اضرلا 

هللا یلـص  دـمحم  لآ  نامیتی  هک  یـسک  يا  دوشیم :  هتفگ  هیقف  هب  و  وش ،  لخاد  تشهب  هب  سپ  یتفرگرب ،  مدرم  زا  ار  تتمحز  و  یناسر ]
یملع ای  هتفرگ   [ سرد  ] وت زا  هک  یسک  ره  يارب  ات  تسیاب  ياهدومن ،  تیاده  ار  وا  نامالغ  ناتـسود و  هدرک و  لفکت  ار  ملـسو  هلآو  هیلع 

ترضح ار  هورگ  هد  ات  یهورگ و ( . . .  یهورگ و  وا  اب  هک  یلاح  رد  دوشیم  تشهب  لخاد  ات  دتسیایم  وا  هاگنآ  ینک .  تعافش  هتخومآ 
زور اـت  دـناهتفرگ  سرد  هتخومآ  وا  زا  هک  یـسک  زا  و  دـناهتفرگ ،  میلعت  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  اـههورگ  نآ  و  دوـب ،  دـنهاوخ  درمش ) 
انامه دومرف :  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  و  تسا .  قرف  ردـقچ  ملاع ] دـباع و   ] تلزنم ود  نیا  نیب  دـیرگنب  تمایق ، 
تسد رد  هدنام و  نادرگرس  دوخ  لهج  رد  هدش و  ادج  ناشماما  زا  هک  دوش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ماتیا  لّفکتم  هک  یـسک 

درب نوریب  ناشتریح  زا  داد و  تاجن  ام  نانمشد  نیطایش و  لاگنچ  زا  ار  نانآ  سپ  دناهتشگ ،  ریسا  نامنانمشد  زا  نایبصان  ناشنیطایش و 
یناسک نینچ  تخاس ،  روهقم  ناشناماما  لیلد  ناشراگدرورپ و  لیالد  اب  ار  نایبصان  دومن و  بوکرـس  ناشیاههسوسو  ّدَر  اب  ار  نیطایـش  و 

اهنآ لضف  و  بُجُح .  یسرک و  شرع و  نیمز و  رب  نامـسآ  تلیـضف  زا  شیب  دنبای ،  يرترب  ناگدنب  زا  اههاگیاج  نیرتدنلب  هب  دنوادخ  دزن 
مالسلا هیلع  يداه  ماما  دمحم  نب  یلع  ترضح  و  دشابیم .  نامسآ  رد  هراتس  نیرتیفخم  رب  هدراهچ  بش  هام  زایتما  نوچمه  دباع  نیا  رب 

زا دنیامن ،  تلالد  وا  رب  دننک و  توعد  وا  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لجع  امـش -  مئاق  تبیغ  زا  دعب  هک  املع  زا  یناسک  دندوبن  رگا  دومرف : 
نایبصان ياههکبش  زا  و  دنزاس ،  اهر  وا  ناشکرس  سیلبا و  ياهماد  زا  ار  دنوادخ  فیعض  ناگدنب  و  دننک ،  عافد  دنوادخ  لیالد  اب  وا  نید 

نایعیـش ياهلد  مامز  هک  دنتـسه  نانیا  یلو  تشگیمرب ،  ادخ  نید  زا  هکنیا  رگم  دنامیمن  سک  چیه   [ دندوبن نانیا  رگا   ، ] دنیامن صالخ 
لج زع و  يادـخ  دزن  ناـسک  نیرترب  ناـنآ  دراد ،  تسد  رد  ار  نآ  ناّکُـس  یتشک  يادـخان  هک  ناـنچمه  دـنریگیم ،  تسد  هب  ار  فیعض 
لها ناتـسود و  يافعـض  روما  رادهدهع  هک  ام  نایعیـش  ياملع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یلع  نب  نسح  ترـضح  و  دنـشابیم . 
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نآ زا  هک  تسه  یجات  نانآ  زا  مادـک  ره  رـس  رب  دـشخردیم ،  ناشیاهجات  زا  اهرون  هک  دـنیآیم  یلاح  رد  تمایق  زور  دنتـسه  ام  تیـالو 
رد ناشیاهجات  عاعـش  سپ  تسا ،  لاس  رازه  دصیـس  تفاسم  هب  نآ  ياههناخ  و  ددرگیم ،  شخپ  تماـیق  تاـصرع  رد  اـهرون  نآ  اـهجات 

تریح زا  و  هدرب ،  نوریب  میلعت  شزومآ و  هب  لـهج  یکیراـت  زا  هدرک و  لـفکت  ار  وا  هک  یمیتی  چـیه  هاـگنآ  دوشیم ،  رـشتنم  اـهنآ  ماـمت 
هکنیا ات  دنربیم  الاب  ار  ناشیا  اهرون  نآ  سپ  دزاییم ،  تسد  اهنآ  راونا  زا  ياهبعُـش  هب  هکنیا  رگم  دنامن  اجنآ  رد  تسا  هدـیناهر  یهارمگ 

هب هک  ناشناماما  رـضحم  رد  هدش و  اّیهم  ناشیارب  ناشناملعم  دیتاسا و  راوج  رد  هک  ییاههاگلزنم  رب  سپـس  دنناسریم ،  تشهب  يادـنلب  هب 
هکنیا رگم  دسرب  وا  هب  اهجات  نآ  عاعـش  زا  هک  دنامن  نایبصان  زا  ییبصان  چیه  و  دنروآیم ،  ناشدورف  دراد ؛ رارق  دـناهدرکیم  توعد  اهنآ 

لمح ار  نایبصان  نآ  سپ  دـنزیم ،  همدـص  رتدـب  شتآ  هرارـش  زا  وا  رب  و  دـنکیم ،  لال  ار  شنابز  رک و  ار  شـشوگ  روک و  ار  شمـشچ 
زع يادخ  هدومرف  دراد  تلالد  دوصقم  نیا  رب  و   ( . 513 دننکفا (  ورف  منهج  نایم  هب  ار  نانآ  هاگنآ  دنراپـسب ،  خزود  نیرومأم  هب  ات  هدرک 
هار هب  ار ] قـلخ  [ ؛ )  514 ُنَسْحأ ( »  َیِه  یتَّلاب  ْمُْهلِداَج  َو  ِۀَنَـسَحلا  ِۀَـظِعْوَملا  َو  ِۀَـمکحلاب  َّکبَر  ِلـیبَس  یلإ  ُْعدُأ  لـحن « :  هروس  رد  لـج  و 

داهشتسا رد  نخس  و  يامنب . . . .  هرظانم  ثحب و  نانآ  اب  اههویـش  نیرتهب  هب  نک و  توعد  وکین  هظعوم  تمکح و  هلیـسو  هب  تراگدرورپ 
هتشگ هجّوتم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  باطخ  رهاظ  هک  دنچ  ره  هکنیا  لّوا :  تسا :  ینتبم  بلطم  هس  رب  هفیرش  هیآ  نیا  هب 
دارفا ییامنهار  توعد و  موزل  رب  هک  یتایاور  تایآ و  یهاوگ  هب  تسا ،  تناـید  تفرعم و  لـها  ریاـس  يارب  یّماـع  فیلکت  نآ  داـفم  یلو 

َِکئلُوا ِباَتِکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  اَم  ِدَْعب  ْنِم  يَدُهلا  َو  ِتاَنِّیَبلا  َنِم  اَْنلَْزنأ  اَم  َنوُمتکی  َنیذَّلا  َّنإ  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  دـننام  دـنراد ،  تلالد 
ار اهنآ  هکنآ  زا  سپ  دننکیم  نامتک  میاهدرک  لزان  ار  حضاو  لیالد  تایآ و  زا  هچنآ  هک  نانآ  515 ؛ )  َنُونِعّاللا ( »  ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی 

هدومرف و  دـننکیم .  تنعل  زین  هکئالم  سنا و  نج و  دـنکیم و  تنعل  دـنوادخ  ار  ناـنآ  میاهتـشاد ،  ناـیب  مدرم  يارب  ینامـسآ  باـتک  رد 
هک دنشاب  یهورگ  ناناملسم ]  ] امـش زا  هک  دیاب  و  516 ؛ )  ِفورعملاب ( »  َنوُرمأَی  َو  ِْریَخلا  یلإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُکَْتل  َو  یلاعت « :  يادـخ 

َكاّیإ فورعم « :  لثم  قباـطم  نآرق  هک  هدـش  دراو  ربخ  رد  و  دـنراداو . . . .  يراـکوکین  فورعم و  هب  و  دـننک ،  توعد  ریخ  هب  ار  مدرم  ]
زا ضرغ  هکنیا  تهج  زا  لقع  تلالد  رب  هفاضا  دـش .  لزان  نک .  شوگ  وت  هیاـسمه  يا  یلو  میوگیم  وت  هب  ُةَراـج ؛ »  اـی  یِعَمـسا  َو  ِینعأ 

مدرم ندرک  قیوشت  و  ثیداحا ،  ندومن  تیاور  ملع و  رشن  هب  نانآ  ندرک  جیسب  املع و  نداد  رارق  و  ایصوا ،  بصن  ناربمغیپ و  نتخیگنارب 
قیرط هب  ندیسر  و  هَّللا )  لیبَس  دنوادخ (  هار  نتخانش  يارب  اهنیا  همه  رکذ ،  لها  زا  شسرپ  هب  مدرم  ندش  رمأ  ناشیا و  هب  ندروآ  يور  هب 

زا روظنم  دیدرت  نودـب  مّود :  تسا .  فراع  ِملـسم  ره  هفیظو  دـنوادخ  هار  هب  ندرک  توعد  هک  دـش  مولعم  سپ  تسا ،  تداعـس  تاجن و 
ناماما نتخانـش  هار ؛ نآ  هک  تسین  يدیدرت  هکنانچ  ددرگیم ،  لصاح  یلاعت  يادـخ  ياضر  نآ  ندومیپ  اب  هک  تسا  یهار  نآ  هَّللا  لیبَس 

هک دنچ  ره  دباییمن ،  ققحت  نآ  نودب  هدنب  زا  یلاعت  يادـخ  ياضر  هک  تسا  هّمات  ّتلع  نیا  هک  تسا ،  ناشیا  زا  يوریپ  مالـسلا و  مهیلع 
 ، ترضح نآ  زا  ندرک  يوریپ  و  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  نتخانش  هکنیا  امک  دشاب ،  تّوبن  دیحوت و  هب  دقتعم 
ره دـباییمن ،  تاجن  و  ددرگیمن ،  لصاح  وا  زا  لاعتم  دـنوادخ  ياضر  نآ  نودـب  هک  تسا  هدـنب  زا  یلاعت  يادـخ  يدونـشخ  هّمات  ّتلع 
زا تشذگ  باتک  نیا  ياهـشخب  زا  یـضعب  رد  هک  یتیاور  رد  يور  نیمه  زا  دنک .  رارقا  نآ  هب  دشاب و  دقتعم  ناماما  ریاس  تماما  هب  دـنچ 
هب هک  تسا  یسک  نوچمه  دیامن ،  راکنا  ار  ماما  نیمهدزاود  دنک و  رارقا  ناماما  ریاس  هب  هک  یسک  انامه  هدمآ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

تّجح ترضح  نامیالوم  هب  تعافش  بصنم  اذل  دیامن .  راکنا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  دشاب و  دقتعم  ناربمغیپ  ریاس 
رکذ ناماما و  فصو  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  میدروآ  رتشیپ  زین  ار  نآ  هک  یثیدـح  رد  هتفای  صاصتخا  مالـسلا  هیلع 

اب تسا .  ناشیا  هدـننک  تعافـش  مالـسلا  هیلع  يدـهم  و  ْمُهُعیفَـش ؛ ُّيدـهَملا  َو  هدومرف :  هک  اجنآ  ات  هدـمآ ،  تمایق  زور  رد  ناشیا  بصانم 
ُطارِّصلا َو  ُمَظعألا  ُلیبَّسلا  ُمتنأ  هدمآ :  نینچ  هعماج  ترایز  رد  و  دنتـسه .  تمایق  زور  ياعفـش  زین  مالـسلا  مهیلع  ناربمغیپ  ناماما و  هکنیا 

زا نآ ،  دننام  دـنوادخ و  نید  هب  لیبَس »  ندرک «  ریـسفت  اب  درادـن  تافانم  نیا  هتبلا  قیرط . . . .  نیرتراوتـسا  گرزب و  هار  دییامـش  ُمَوقألا ؛
 « ) ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُتلمْکأ  َمویلأ  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  اذل  تسین ،  مالسلا  هیلع  ماما  تفرعم  هب  زج  نید  لامک  هک  میدروآدای  هکنیا  تهج 
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هب ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  زا  سپ  مدناسر .  لامک  هب  ناتیارب  ار  ناتنید  زورما  517 ؛ ) 
مارح میدرک :  دای  هچنآ  زا  لصاح  دـش .  لزان  درک ،  تلالد  وا  زا  دـعب  ناـماما  تفرعم  باـنج و  نآ  تفرعم  هب  و  دومرف ،  بصن  تفـالخ 

 - هفیرـش هیآ  مکح  هب  مالـسلا -  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  تعاطا  تفرعم و  هب  توعد  بوجو  قح و  ندومن  یفخم  ناـمتک و  ندوب 
هـس رب  لامک -  صقن و  رد  ناگدـنوش  توعد  بتارم  توافت  لاـح و  ياـضتقم  هب  باـنج -  نآ  هب  ندرک  توعد  هکنیا  موس :  دـشابیم . 

 ، دوشیم لصاح  دوصقم  بتارم  نآ  زا  یضعب  ماجنا  اب  یهاگ  و  ددرگ ،  لامعإ  توعد  بتارم  مامت  تسا  بجاو  یهاگ  هک  تسا ،  هنوگ 
رد هلداـجم  هظعوم و  زا  لـبق  يور  نیمه  زا  تسا ،  تمکح  هلیـسو  هب  ندرک  توعد  هبتر -  نأـش و  تهج  زا  توعد -  بتارم  نیلّوا  سپ 
 : هب رگید  یـضعب  رد  و  تسا .  هدیدرگ  ریـسفت  ماما  تفرعم  دـنوادخ و  تعاط  هب :  تایاور  زا  یـضعب  رد  تمکح  و  تسا .  هدـش  دای  هیآ 
 : هب رگید  یضعب  رد  و  هدش .  ریسفت  تسا  هدومرف  بجاو  اهنآ  رب  ار  باقع  شتآ و  دنوادخ  هک  ياهریبک  ناهانگ  زا  يرود  ماما و  تخانش 

يوغل يانعم  اب  نیا  و  تسا ،  لمع  ملع و  روما :  نیا  مامت  يانعم  عماج  ناونع  و  تسا .  هدش  تیاور  زین  اهنیا  ریغ  نید .  رد  هُّقفت  تفرعم و 
راهچ هناچ  فرط  ود  ماجل  زا  هچنآ  هک  هدش  هراعتـسا  فاک  ءاح و  حتف  هب  همَکَح »  زا «  نآ  هک  اریز  دـشابیم ،  بسانتم  زین  تمکح  هملک 

زع و يادـخ  تعاطا  زا  نتفر  نوریب  زا  ار  دوخ  بحاص  لمع  ملع و  نینچمه  دـنکیم  يریگولج  اهنآ  ندـش  اهر  زا  هک  هتفرگارف  ار  نایاپ 
یلاعت يادخ  هکنانچ  دنرادیمزاب ،  تکاله ،  ضرعم  رد  ندش  عقاو  و  اههاگشزغل ،  هب  نداتفا  و  ناطیش ،  تعاطا  رد  ندش  لخاد  و  لج ، 
ناطیش زا  ار  ناگشیپاوقت  نوچ  انامه  518 ؛ )  َنوُرِْـصبُم ( »  مهاَذإف  اورَّکَذَت  ِناطیَّشلا  َنِم  ٌفئاط  ْمُهَّسَم  اَذإ  اوَقَّتا  َنیذَّلا  َّنإ  تسا « :  هدومرف 

 « ) ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعجی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  دنبای « .  تریـصب  هظحل  نامه  سپ   [ دنرآ دای  هب  ار  يادخ   ] دنوش رکذـتم  مدـنامه  دـسر  لد  هب  یلایخ 
نیمه زا  دیاشگیم .  وا  رب   [ ار ملاع  تخس  ثداوح  اهالب و  ناهانگ و  زا   ] ندش نوریب  هار  دنوادخ  دنک  اورپ  دنوادخ  زا  هکنآ  ره  519 ؛ ) 

هداد تمکح  هک  ره  هـب  و  520 ؛ )  ِبابلألا ( »  اولوُأ  اَّلإ  ُرَّکَّذَـی  اَم  َو  ًاریثک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َۀَـمْکِحلا  َتؤی  ْنَم  َو  هدومرف « :  دـنوادخ  يور 
رد دبای  لمع  ملع و  قیفوت  هکنآ  ره  سپ  دنوشن .  رکذتم  ملاع  نادنمدرخ  زج  ار  تقیقح  نیا  تسا و  هدـیدرگ  اطع  وا  هب  رایـسب  ریخ  دوش 

هدمآ تیاور  هچنآ  دوشیم  مولعم  وت  يارب  اجنیا  زا  و  رایسب .  ریخ  تسا  نآ  و  تسا ،  هتفای  تسد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تفرعم  هب  تقیقح 
میئام هک « :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  ینعم  و  هدش ،  ریسفت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نینمؤملاریما و  تفرعم  هب  رایـسب  ریخ  هک 

نیا رد  دـشابیم . » . . .  دـنوادخ  تیـصعم  نآ  ياههخاش  تسا و  ّرـش  لصا  نامنمـشد  و  تسا ،  دـنوادخ  تعاـط  نآ  عورف  ریخ و  لـصا 
راهچ هجَرَف  هَّللا  لجع  ترـضح  نآ  هب  توعد  هک  تشگ  مولعم  میتشاد  نایب  هچنآ  هب  و  ددرگ .  نشور  تیارب  دوصقم  اـت  نک  تقد  بلطم 
ندرک توعد  مّوس :  یلمع .  ِتمکح  هلیـسو  هب  ندرک  توعد  مّود :  یملِع .  تمکح  زا  ِنتفرگ  کمک  اـب  ندرک  توعد  لّوا :  دراد :  هار 
ندرک توعد  مییوگیم :  یتسناد  ار  نیا  هک  نونکا  هجو .  نیرتوکین  هب  هرظانم  هلیـسو  هب  ندرک  توعد  مراهچ :  وکین .  هظعوم  هلیـسو  هب 
ناـیب و  نآ ،  لـیاسو  و  تفرعم ،  یگنوگچ  و  دوشیم ،  توعد  وا  يوـس  هب  هک  یـسک  تفرعم  بوـجو  ناـیب  اـب  یملِع  تمکح  هلیـسو  هب 

هیام هچنآ  ندرک  دای  و  وا ،  هب  تبـسن  مدرم  فیاظو  نایب  زین  و  ددرگیم ،  لصاح  صخـش ،  نآ  ياههناشن  لیاضف و  اهیگژیو و  تافص و 
هفیظو هچنآ  رد  هدننک  توعد  تبقارم  تبظاوم و  اب  یلمع  تمکح  هلیـسو  هب  ندرک  توعد  و  اهنیا . . . .  دـننام  و  تسوا ،  هب  نتفای  بُّرقت 

وا تفرعم  لـیمکت  ماـما و  قوـقح  تیاـعر  رد  تبغر  هب  ار  مدرم  هچنآ  هب  ندـیزرو  ماـمتها  و  هدـش ،  داـی  بـتارم  زا  هـبترم  ره  رد  تـسوا 
هب نادان  صخـش  و  دـیوج ،  یّـسأت  هدـننک  توعد  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يانـشآ  فراع و  صخـش  ات  دوشیم ،  لصاح  دزیگنایمرب 
 ، دراد ياهژیو  زایتما  دوصقم  نتفای  ققحت  يارب  دراذـگیم و  اهلد  رد  ییازـس  هب  ریثأت  توعد  هنوگ  نیا  و  دزادرپب .  شـسرپ  يواکجنک و 

هلیـسو هب  ندرک  توعد  اّما  و  ناتلامعا . ] اب  ینعی   ] دیـشاب مدرم  هدـننک  توعد  ناتنابز  ریغ  اب  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  اذـل 
هچنآ و  دوشیم ،  ّبترتم  اهباوث  زا  وا  قوقح  تیاعر  تّجح و  تخانش  رب  هچنآ  نایب  و  رادشه ،  و  بیغرت ،  و  تحیـصن ،  اب  وکین :  هظعوم 

رب اهنیا . . . .  لاثما  و  دیآیم ،  شیپ  اهتبوقع  اهیراتفرگ و  زا  شقوقح  يادا  رد  يراگنا  لهـس  وا و  زا  يوریپ  ندراذگاو  وا و  نتخانـشن  رب 
زا هجو :  نیرتهب  هب  هرظانم  اّما  و  ددرگیم .  لصاح  دـشابیم ،  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  يوریپ  لاثتما و  هیاـم  هچنآ  و  لاـح ،  ياـضتقم  بسح 
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نیا شلصاح  هک  هدمآ  یتیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  و  نآرق .  هلیـسو  هب  ینعی  هک :  هدمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لیـصفت و  میوگیم :   ( . 521 يوش (  یعدـم  ار  یلطاب  ای  ینک  در  ار  یّقح  هکنآیب  تسا ،  ناهرب  لـیلد و  هلیـسو  هب  هلداـجم  نیا  تسا : 

رد هچنآ  مود  هاجنپ و  رمأ  رد  و  تسا ،  هدنـسب  نادـنمدرخ  يارب  میدرک  دای  هچنآ  و  دراد ،  يرگید  ياج  ماـسقا  نیا  زا  کـی  ره  رد  نخس 
 . دمآ دهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  تسا  دنمدوس  هراب  نیا 

اهنآ يادا  رب  تبظاوم  ترضح و  نآ  قوقح  تیاعر   : 49

لها یمامت  رب  قوقح  همه  زا  لوسر  ادـخ و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ّقح  هک  اریز  مالـسلا  هیلع  راوگرزب  نآ  هب  تبـسن  فیاظو  تیاعر  و 
ندیـسر هطـساو  وا  و  تسا ،  هدـیزگرب  قیالخ  ریاس  زا  ار  وا  و  هداد ،  صاصتخا  وا  هب  یلاعت  يادـخ  هک  یبتارم  هب  رظن  تسا ،  رتمهم  ملاع 

تـبارق و قـح  هـک  تشذـگ ،  مـجنپ  شخب  رد  هـچنآ  دـنکیم  ییاـمنهار  بـلطم  نـیا  هـب  زین  و  دـشابیم ،  ناگدـیرفآ  هـب  ضیف  هنوـگره 
هدمآ تیاور  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  و  دشابیم .  رتمیظع  رتمهم و  یبَسَن  يدنواشیوخ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  يدنواشیوخ 

دزن نمؤم  تلزنم  ردـق و  هک :  تسا  نینچ  یتیاور  لصاح  زین  و   ( . 522 دشابیم (  ام  ِنآ  زا  تسه  یلاعت  يادـخ  يارب  هک  یقح  ره  هک : 
نوچ و  تسین ،  هدیـشوپ  تریـصب  لها  رب  تسا و  رایـسب  میدرک  دای  هچنآ  دهاوش  و  تسا .  وا  دزن  ماما  تلزنم  بسح  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
هیام بانج  نآ  قح  تیاعر  سپ  ددرگیم ،  لصاح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ّقح  تیاـعر  اـب  یلاـعت  يادـخ  قح  تیاـعر  هک  دـش  ناـیب 

وا دزن  ندش  ضوغبم  دنوادخ و  زا  يرود  هیام  راوگرزب  نآ  قح  ندرمـش  کبـس  و  تسا ،  یلاعت  يادـخ  هب  نتفای  بُّرقت  ندـش و  کیدزن 
ای ینَْتیَْصقأَف ؛ َکِّقَِحب  ًاّفِخَتْسُم  ِینَتیأَر  َکَّلََعل  ْوأ  دیوگ :  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  نامیالوم  هکنانچ  دشابیم ، 

 ( . 523 ياهتخاس ( . . . ! رود  ارم  هک  مرامشیم  کبس  ار  وت  قح  هک  ياهدید  ارم  دیاش 

هجرف هَّللا  لجع  ترضح  نآ  دای  ماگنه  لد  عوشخ   : 50

ناتسود سلاجم  رد  تکرـش  و  تبقارم ،  هلیـسو  هب  دوشیم  لد  یمرن  عوشخ و  هیام  هچنآ  هب  مامتها  و  ترـضح ،  نآ  دای  يارب  لد  شمرن 
هک یـسلاجم  زا  ندـنام  رانکرب  و  دوشیم ،  لد  یتخـس  تواسق و  ببـس  هچنآ  زا  يرود  و  وا ،  بیاصم  قوقح و  يروآدای  و  بانج ،  نآ 

َو ِّقَحلا  َنِم  َلََزن  اَم  َو  ِهَّللا  ِرکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَخت  ْنا  اونمآ  نیذَّلل  ِنْأَی  َْملأ  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  رد  هکنانچ  تسا ،  ینامیشپ  ترسح و  هیام 
هک هدیـسرن  نآ  ماگنه  ایآ  524 ؛ )  َنوُقِـساَف ( »  ْمُهنم  ٌریثَک  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف  ُدَـمَألا  ُمِهیَلَع  َلاَطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباتکلا  اُوتوُأ  َنیذَّلاک  اُونوُکَی  ـال 

دنـشابن یناسک  دننام  و  دنراپـسب ،  لد  هدمآ  دورف  قح  زا  هچنآ  هب  و  ددرگ ،  عشاخ  دنوادخ  رکذ  هب  ناشیاهلد  دناهدروآ  نامیا  هک  ییاهنآ 
نانآ زا  يرایـسب  تفرگ و  تواسق  ناشیاهلد  سپ  دیـشک ،  ازارد  هب  نانآ  رب  تّدـم  و  يراـصن )  دوهی و  دـمآ (  ناـشیارب  باـتک  رتشیپ  هک 
يراج تبیغ  نامز  رد  نآ  لیوأت  و  هدـش ،  لزان  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  ناـیرج  دروم  رد  هیآ  نیا  هک :  هدـمآ  تیاور  دـندش .  قساـف 

 ( . 525 دشابیم (  تبیغ  نارود  تّدم  زا  روظنم  و  ددرگیم ، 

دزاس راکشآ  ار  شملع  دیاب  مِلاع   : 51

ِملاع هک  دیاب  سپ  دـش ،  رهاظ  نم  تّما  رد  اهتعدـب  هاگره  دـندومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یفاک  رد  هک 
ماما زا  یحیحـص  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 526 داب (  وا  رب  ادـخ  تنعل  دـنکن  ار  راک  نیا  سک  ره  و  دـیامن ،  راکـشآ  ار  دوخ  شناد 

 ، دیدید نم  زا  سپ  ار  تعدب  دیدرت و  لها  هاگره  دندومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص 
عمط هب  ات  دیهد  تبـسن  اهنآ  هب  یتشز  ياهراک  دینک ،  ییوگدـب  دـییوگب و  ازـسان  ار  نانآ  رایـسب  و  دـینک ،  راهظا  نانآ  زا  ار  دوخ  يرازیب 
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امـش يارب  راک  نیا  ربارب  رد  دنوادخ  دنریگن ،  دای  ار  ناشیاهتعدب  ات  دننامب  رذح  رب  نانآ  زا  مدرم  و  دـنتفین ،  مالـسا  رد  داسف  هنتف و  داجیا 
ندید همدص  زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  میوگیم :   ( . 527 دربیم (  الاب  ترخآ  رد  ار  امش  تاجرد  نآ  ببس  هب  دسیونیم و  تانـسح 

 . دوشیم رهاظ  هدنیآ  بلاطم  زا  هکنانچ  تسا ،  هّیقت  وا  فیلکت  هنرگ  و  دشاب ،  نمیا 

رایغا زا  زار  نتشاد  یفخم  رارشا و  زا  ندرک  هّیقت   : 52

َنَوتُؤی َِکئلوُأ  لج « :  زع و  يادخ  هدومرف  هرابرد  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  رد 
هّیقت رب  هک  يربص  رطاخ  هب  دومرف :  دنریگ .  ربارب  ود  ار  ناشـشاداپ  دندرک  هک  يربص  رطاخ  هب  نانآ  528 ؛ )  اورَبَص ( »  اَِمب  ِنیتَّرَم  مهَرْجأ 

و  ( . 529 نتخاس (  شاف  يدب  و  تسا ،  هّیقت  هنسح ؛ دومرف « :  دنیامنیم .  عفد  ار  يدب  هنسح ؛ اب  و  ۀَئِّیَّسلا ؛ »  ِۀَنَسَحلاب  َنؤَرْدَی  َو  دندرک « . 
سک ره  و  تسا ،  نمؤم  هاگهانپ  هّیقت  و  نمؤم ،  رپس  هّیقت  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  یحیحص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد 

ثیدح نآ  اب  ادخ  دوخ و  نیب  ار  لج  زع و  يادخ  سپ  دسریم  ياهدـنب  هب  ام  ثیداحا  زا  یثیدـح  انامه  درادـن ،  نامیا  تسین  هّیقت  هک  ار 
وا سپ  دسریم ،  وا  هب  ام  ثیداحا  زا  یثیدح  رگید  هدـنب  و  ددرگیم ،  ترخآ  رد  وا  رون  ایند و  رد  وا  تّزع  هیام  و  دـیامنیم ،  يرادـنید 
ربخ رد  زین  و   ( . 530 دریگیم (  وا  زا  ار  رون  نآ  لج  زع و  يادـخ  و  دوشیم ،  ایند  رد  وا  يراوخ  هیام  و  دزاسیم ،  شاـف  ار  ثیدـح  نآ 

يراک ادابم  دومرفیم :  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدمآ   ( 531 يدنک (  ماشه  زا  یحیحص 
لد وا  هب  هک  یـسک  يارب  امـش  ددرگیم ،  شنزرـس  شردپ  دب ،  دـنزرف  رادرک  رطاخ  هب  هک  اریز  دـنیامن ،  شنزرـس  نادـب  ار  ام  هک  دـینک 

تدایع ار  ناشنارامیب  دیناوخب و  زامن   [ هّماع  ] نانآ ياهتعامج  رد  دیشابم ،  بیع  گنن و  هیام  وا  رب  دیـشاب و  تنیز  قح ] رب  ماما   ] دیاهدرپس
ادخ هب  دیرتراوازس ،  نانآ  زا   [ ریخ  ] نآ هب  امش  هک  دنریگن ،  یشیپ  امش  رب  يریخ  راک  چیه  رد  دیبای و  روضح  ناشتاوما  مسارم  رد  دینک و 

رد و   ( . 532 هّیقت (  دومرف :  تسیچ ؟  ءابخ  مدرک :  ضرع  هدـشن ،  تدابع  دـشاب  ءاـبخ  زا  رتبوبحم  هک  يزیچ  هب  دـنوادخ  هک  دـنگوس 
يارب نیگهودـنا و  ام  رطاخ  هب  هک  یـسک  ندیـشک  سفن  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  نامه 

ادخ هار  رد  داهج  ار  ام  زار  شنتشاد  یفخم  و  تدابع ،  ام  رما  تهج  هب  وا  مامتها  و  دشابیم ،  حیبست  تسا ،  نیگمغ  هتفر  ام  رب  هک  یملظ 
نیا زا  رتهب  يزیچ  نم  هک  سیونب  الط  بآ  اب  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگ :  ثیدـح -  نیا  نایوار  زا  یکی  دیعـس -  نب  دـمحم   ( . 533 تسا ( 

رد نمؤم  هک  یلمع  نیرتهب  زا  دش  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و  ماهتـشونن . 
ریـسفت رد  و   ( . 534 ینیـشن (  هناخ  نابز و  يرادهگن  دندومرف :  ترـضح  ددـنب  راک  هب  مالـسلا -  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  ینعی  نامز -  نآ 
یناسک يا  535 ؛ )  ُمتیَدَتْها ( »  اذا  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُـضَی  ْمُکَـسُْفنأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هک  هدمآ  يروباشین 

نبا دزن  درادن .  ینایز  امش  هب  دیشاب  هدش  تیاده  امـش  هاگره  دنـشاب  هارمگ  نارگید  رگا  هک  ناتیاهدوخ  داب  امـش  رب  دیاهدروآ  نامیا  هک 
هلاطإ زا  زیهرپ  يارب  هک  تسا  رایسب  باب  نیا  رد  تایاور  و  میوگیم :  دوب .  دهاوخ  نامزلا  رخآ  رد  نیا  تفگ :  يو  دش ،  هدناوخ  دوعسم 
مهیلع راهطأ  همئا  زا  هک  يرابخا  رد  هک  دنرادنپ  یضعب  تسا  نکمم  هچنآ  تسا  مزال  اجنیا  رد  میدرک ،  يراددوخ  اهنآ  ندروآ  زا  راتفگ 

رد درادن و  ربدت  ّتقد و  بوخ  رابخا  نآ  رد  هک  دیآیم  یـسک  نهذ  هب  رادـنپ  نیا  و  مینک ،  عفد  ار  تسه  یفالتخا  هدـمآ  تیاور  مالـسلا 
راکـشآ توعد و  هب  دـناهدومرف  رما  اهنآ  زا  یتمـسق  رد  هکنآ  تهج  زا  تسه ،  یـضقانت  تایاور  نیا  نیب  هک  دـنکیم  نامگ  نینچ  زاـغآ 

همئا تکرب  هب  هچنآ  بسح  رب  بلطم  نیا  حیضوت  دناهداد .  روتـسد  هّیقت  راتتـسا و  نتـشاد و  یفخم  هب  رگید  یـشخب  رد  و  بلاطم ،  ندرک 
هنوگ و  ملاع .  ریغ  ای  و  دنتـسه ،  قح  هب  فراع  ِملاع و  ای  دـناهنوگ :  ود  رب  مدرم  هکنیا ،  میاهدرک  هدافتـسا  رابخا  زا  مالـسلا  مهیلع  راـهطا 
هتسد دننزیمن .  زابرس  نآ  شریذپ  زا  دنسانشب  ار  قح  هچنانچ  هک  یلهاج  یماع  دارفا  لّوا :  هتسد  دنـشابیم :  هتـسد  تشه  رب  اهنآ  زا  مّود 
ههبش رد  یببس  تهج و  هب  یلو  دنشابیم ،  قح  نتخانش  قیقحت و  ددص  رد  هک  دناهداتفا ،  ینادرگرس  ههبش و  رد  هک  دنتسه  یناسک  مّود : 

هار رد  ندرک  اطخ  ای  هدـننک ،  هارمگ  دارفا  اب  ینیـشنمه  رطاـخ  هب  هک  یهارمگ  تلالـض و  لـهأ  مّوس :  هتـسد  دـناهدش .  راـتفرگ  تریح  و 
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ار هتـسد  هس  نیا  تسا  بجاو  لقن  لقع و  مکح  هب  ملاع  صخـش  رب  و  دـناهداتفا .  یهارمگ  هب  اـهنیا  دـننام  اـی  و  تفرعم ،  ملع و  لیـصحت 
دنوادخ رگا  تسا :  نیا  شلصاح  هک  هدمآ  یتیاور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  و  دیامن .  توعد  تیاده و  ار  نانآ  دنک و  داشرا 

 ، قح اـب  نادـناعم  نارکنم و  مراـهچ :  هتـسد  تسا .  رتهب  وت  يارب  دـباتیم  نآ  رب  باـتفآ  هچنآ  زا  دـنک  تیادـه  ار  رفن  کـی  وت  هلیـسو  هب 
مجنپ هتسد  دنیامنیم .  هرخسم  ار  قح  هب  هدننک  توعد  مالسلا و  هیلع  ماما  و  هدرک ،  ازهتسإ  ار  نآ  دوش  دای  نانآ  دزن  قح  رگا  هک  یناسک 

درک هّیقت  دیاب  هتسد  ود  نیا  زا  و  دشابیم .  لام  ای  وربآ  ای  ناج  رب  نایز  ررض و  ببس  نانآ  دزن  قح  ندرک  راهظا  هک  ینادناعم  نارکنم و  : 
دنـس هب  یفاک  رد  هک  تسین ،  هدیـشوپ  شنیب  نابحاص  رب  هکنانچ  تسب ،  نانآ  اـب  وگتفگ  زا  ناـبز  تسا  بجاو  لـقن  لـقع و  مکح  هب  و  ، 

هب اهنت  ام  رما  لُّمحت  اـنامه  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدـمآ  یلعالادـبع  زا  یحیحص 
 ) نانآ هب  ارم  مالـس  سپ  دشابیم ،  شلهأ  ریغ  زا  نآ  ندرک  ظفح  ندیناشوپ و  ام  رما  لمحت  هلمج  زا  تسین ،  نآ  ندرک  لوبق  قیدـصت و 
 ) نانآ اب  دـیامن ،  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  یتسود  تّدوم و  هک  ار  ياهدـنب  دـنک  تمحر  يادـخ  وگب :  ناـشیا  هب  ناـسرب و  ناـیعیش ) 
هب دومرف :  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپـس  دیناشوپب .  اهنآ  زا  دنرادیم  راکنا  ار  هچنآ  و  دییوگب ،  نخـس  دنـسانشیم  هچنآ  هب  نیفلاخم ) 
 . . دیوگیم ام  لوق  زا  میراد  هارکإ  ار  هچنآ  هک  یسک  زا  تسین  رتشیب  ام  رب  شتمحز  هتـساخرب  ام  اب  گنج  هب  هک  سک  نآ  دنگوس ،  ادخ 

هدننک راکنا  نوچمه  ام  رما  هدننک  شاف  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 536 . ) 
درادـن هیقت  سک  ره  و  تسا ،  ندرک  هّیقت  رد  نید  مهد  ُهن  انامه  دومرف « :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  زین   ( . 537 تسا (  نآ 

 ، تسا فیعض  ناشتفرعم  لقع و  هک  دنتـسه  یناسک  مشـش :  هتـسد  تسا .  يرایـسب  تایاور  ینعم  نیمه  رد  و   ( . 538 درادـن ( . . .  نید 
هتفهن ار  اهزار  رارسا و  دیاب  لقن  لقع و  مکح  هب  زین  هتسد  نیا  زا  دننک ،  یفخم  ظفح و  ای  لوبق  لُّمحت و  ار  رارسأ  دنناوتیمن  هک  ینانمؤم 

هب دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحص  ربخ  رد  یفاک  رد  و  دیدرگ .  دای  هتشذگ  ثیداحا  رد  هکنانچ  تشاد ، 
یسک نانآ  نیرتدنیاشوخان  نیرتدب و  و  تسا ،  اهنآ  نیرترادزار  نیرتهیقف و  نیرتراکزیهرپ و  نم  دزن  مباحصا  نیرتبوبحم  دنگوس  ادخ 
دیامن راکنا  ار  نآ  دیایب و  شدب  نآ  زا  دریذپن و  ار  نآ  ددرگیم  تیاور  ام  زا  دوشیم و  هداد  تبسن  ام  هب  یثیدح  دونشب  هاگره  هک  تسا 

بوسنم ام  هب  هدش و  رداص  ام  يوس  زا  ثیدح  نآ  هک  دیاش  دـنادیمن  وا  هکنآ  لاح  و  دـنک ،  ریفکت  دراد  هدـیقع  نآ  هب  هک  ار  یـسک  و  ، 
قداص ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  تاجردلا  رئاصب  رد  و   ( . 539 دوشیم (  جراخ  ام  تیالو  زا  راکنا  نیا  اب  وا  و  هدیدرگ ، 
هجوتم ار  اههلمح  ام  ناتدوخ و  رب  و  دیراذگاو ،  دنرکنم  هچنآ  زا  دینک و  راتفر  دنسانشیم  هچنآ  هب  مدرم  اب  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع 

هک ینمؤم  هدنب  ای  لسرم ،  ربمغیپ  ای  و  برقم ،  هتـشرف  زج  دوشیمن  لمحتم  ار  نآ  هک  تسا  راوشد  تخـس  ام  رمأ  هک  یتسرد  هب  دیزاسن ، 
 : دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  و   ( . 540 دشاب (  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ 
رد تسنادیم  رذوبا  رگا  ادخ  هب  دومرف :  ترـضح  نآ  دمآ ،  نایم  هب  هّیقت  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  رـضحم  رد  يزور 

سپ دوب ،  هدرک  رارقرب  يردارب  ود  نآ  ناـیم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکنآ  لاـح  و  تشکیم ،  ار  وا  تسیچ  ناملـس  لد 
ربمغیپ رگم  دـنکیمن  لمحت  ار  نآ  تسا ،  راوشد )  تخـس  بعـصتسم (  بعـص  املع  ملع  انامه  دـیراد ؟  ناـمگ  هچ  مدرم  ریاـس  هراـبرد 

زا ناملـس  تهج  نیدب  و  دومرف :  ترـضح  دشاب .  هدومزآ  نامیا  تهج  هب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  ینمؤم  هدـنب  ای  بّرقم و  هتـشرف  ای  لسرم 
هک هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  و   ( . 541 دش (  بوسنم  ام  هب  يور  نیا  زا  تسا ،  تیبلا  لهأ  ام  زا  يدرم  وا  هک  دش  املع 
هک يرهش  ای  هدش ،  هدومزآ  ینمؤم  ای  لسرم  ربمغیپ  ای  بَّرقم  هتشرف  رگم  درادن  لمحت  ار  نآ  تسا  بعـصتسم  بعـص  ام  ثیدح  دومرف : 

دهاوخ رتذفان  هزین  زا  رتيرج و  ریـش  زا  ام  نایعیـش  زا  درم  ره  دمآ  ام  يدهم  تشگ و  عقاو  ام  رما  هاگره  سپ  دـشاب ،  هتـشاد  یمکحم  ژد 
دنوادخ شیاشگ  تمحر و  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  دز ،  دهاوخ  شتسد  فک  اب  ار  وا  درک و  دهاوخ  دگل  شیاهاپ  اب  ار  ام  نمـشد  دوب ، 

اهلد رب  دنوادخ  لطاب ،  ندیزگرب  قح و  زا  ناشندنادرگ  يور  ببس  هب  هک  دنتسه  یناسک  متفه :  هتسد   ( . 542 دوش (  لزان  شناگدنب  رب 
هب يررض  هک  دنچ  ره  دشخبیمن ،  يدوس  ناشیارب  تحیصن  و  دتفایمن ،  رثؤم  اهنآ  رد  قح  هب  توعد  هک  تسا ،  هدز  رهم  ناشیاهشوگ  و 
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نینچ توعد  زا  تسا  رتهب  هکلب  تسین ،  هدیدنـسپ  نانآ  دزن  قح  راهظا  و  درادـن ،  ناـحجر  ناـشندرک  توعد  یلو  دـنناسریمن ،  صخش 
رادـشه ار  نانآ  هاوخ  اهنآ  رب  تسا  ناسکی  تسین (  راک  نیا  رد  ياهدـیاف  نوچ  ددرگن ،  راهظا  اهنآ  يارب  قح  هدـش و  يراددوخ  یناـسک 

هب یفاک  رد  هکنانچ  ددرگ ،  كرت  اـهنآ  ندرک  توعد  هک  هدـش  رما  تاـیاور  رد  اذـل   ( 543 دنروآیمن ( )  نامیا  یهدـن  رادـشه  ای  یهد 
زا راکچ  مدرم  اب  ار  امـش  تباث  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدروآ  دیعـسیبا  تباث  زا  دوخ  دـنس 
هک ار  ياهدنب  ات  دنوش  عمج  نیمز  نامـسآ و  لها  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هک  دییامنن  توعد  ناترما  هب  ار  سک  چـیه  و  دـیرادب ،  تسد  اهنآ 

میومع رسپ  مردارب و  دیوگب :  امش  زا  یسک  ادابم  و  دیشکب ،  تسد  مدرم  زا  تسناوت ،  دنهاوخن  دنزاس  هارمگ  دوش  تیاده  هتـساوخ  ادخ 
دهاوخب ار  ياهدـنب  ریخ  هاگره  لج  زع و  يادـخ  هک  اریز  دزادـنا ، ] تمحز  هب  ار  دوخ  ناشتیادـه  يارب  يزوسلد  يور  زا  و   ] ماهیاسمه و 

وا لد  رد  دنوادخ  هاگنآ  دیامن ،  راکنا  ار  نآ  دونشب  ار  يدب  ره  و  دسانـشب ،  ار  نآ  دونـشب  ار  یبوخ  ره  هک  دنادرگیم  هزیکاپ  ار  شحور 
لوقعلا فحت  باتک  رد  و   ( [ . 544 دبای (  ناماس  شاهشیدنا  تماما  رمأ  نتخانش  اب  و   ] دیآ مهارف  شراک  نآ  هلیسو  هب  هک  دنکفا  ياهملک 

لیضف زا  یحیحـص  ربخ  رد  یفاک  رد  زین  و   ( . 545 تسا (  هدمآ  نخس  نیا  ریظن  قاطلا  نمؤم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهـشرافس  رد 
لیضف يا  دومرف :  مینک ؟  توعد  رمأ  نیا  هب  ار  مدرم  ایآ  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترـضح  هب  دیوگ :  هک  هدمآ 
دیامن لخاد  رمأ  نیا  هب  هاوخان  هاوخ  ار  وا  دریگب و  ار  هدنب  نآ  ندرگ  هک  دهد  نامرف  ار  ياهتـشرف  دهاوخب  ار  ياهدنب  ریخ  دـنوادخ  هاگره 
دینکم همصاخم  مدرم  اب  دوخ  نید  رطاخ  هب  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 546 ) 

ْنَم يدـهَت  ـال  َکَّنإ  دومرف « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمغیپ  هب  لـج  زع و  يادـخ  دـیامنیم ،  راـمیب  ار  لد  ییوجهزیتس  هک  اریز  ، 
 . دنک تیاده  دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ  یلو  ینکن  تیاده  يرادب  تسود  ار  سک  ره  وت  547 ؛ )  ُءاَشَی ( »  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحأ 
 : متـشه هتـسد  دنـشاب .  نمؤم  اـت  درک  یناوـت  راداو  ار  مدرم  وـت  اـیآ  548 ؛ )  َنینِمؤـُم ( »  اوـُنوکی  یّتَـح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َتنأَـفأ  هدوـمرف « :  و 

یتیاور نامه  یسک  نینچ  هب  تبسن  ملاع  هفیظو  هن ؟  ای  تسه  قح  شریذپ  توعد و  لها  هک  ینادیمن  ینعی :  تسین ،  صخشم  ناشعضو 
هدروآ مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریمأ  زا  هتابن  نب  غبـصا  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجردلا  رئاصب  رد  راّفـص  نسحلا  نب  دمحم  مدقا  خیـش  هک  تسا 

هب یکدـنا  سپ  تسا .  شوشخم  نشخ و  تسا ،   ( 549 بعصتسم (  بعص  ام  ثیدح  انامه  دومرفیم :  ترـضح  نآ  مدینـش  تفگ :  هک 
هفیاط هس  رگم  دنکن  لمحت  ار  نآ  دییامن .  يراددوخ  درک  راکنا  هک  ره  و  دییازفیب ،  ار  وا  تخانش ،  ار  نآ  سک  ره  دینکفارب  مدرم  يوس 

نب تارف  زا  دوخ  دنس  هب  و   ( . 550 دشاب (  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  هدنب  ای  لسرم ؛ يربمغیپ  ای  بَّرقم ؛ ياهتشرف  : 
 ، دریذپیم ار  نآ  یتخس  هب  اهلد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ام  ثیدح  نیا  انامه  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفگ :  هک  هدروآ  دمحا 

ترـضح زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  و   ( . 551 دـیراذگاو (  دـننادرگ  يور  هک  ار  ناـنآ  و  دـییازفیب ،  ار  وا  تخانـش  ار ، ] نآ   ] سک ره  سپ 
درک رارقا  نآ  هب  هک  ره  سپ  دوشیم ،  اریذپ  یتخـس  هب  ار  ام  ثیدح  نیا  مدرم  ياهلد  انامه  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا 

ياهدیزگرب نابیتشپ و  ره  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  ياهنتف  راچان  هب  هک  قیقحت  هب  دـینک ،  شیاهر  دـینادرگ  يور  سک  ره  و  دـییازفیب ،  ار  وا 
هک يّدح  هب  دیامنیم ،  طوقـس  مه  دنک  ات  ود  ار  وم  هناد  کی   [ تقد لامک  رطاخ  هب   ] هک سک  نآ  هک  اجنآ  ات  دـنک ،  طوقـس  نآ  رد  زین 

ياهلد هلمج « :  زا  سپ  نآ  رد  و  هدروآ ،  تیاور  ۀـبیغلا  باتک  رد  ار  ثیدـح  نیمه  زین  ینامعن   ( . 552 دنامن (  یقاب  نامنایعیـش  ام و  زج 
و دییازفیب ،  ار  وا  درک  رارقا  نآ  هب  سک  ره  دینکفارب  نانآ  يوس  هب  یکدنا  سپ  هدمآ :  دوشیم »  اریذپ  یتخـس  هب  ار  ام  ثیدح  نیا  مدرم 

 ( . 553 دیراذگاو (  ار  وا  درک  راکنا  ار  نآ  سک  ره 

اهتنحم ریاس  بیذکت و  تیّذا و  رب  ندرک  ربص   : 53

اهالب اهتنحم و  عاونا  اب  هیلع -  هَّللا  مالـس  شّیلو -  تبیغ  نامز  رد  ار  دوخ  ناگدـنب  هنأش -  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ -  هک  نادـب  مردارب ؛
درگ مه  اب  دزیمآرد و  رگید  ضعب  اب  یـضعب  ار  نادـیلپ  و  هدرب ،  الاب  ار  نابوخ  تاجرد  سپ  دوش ،  ادـج  بوخ  زا  دـب  ات  دـنکیم  ناحتما 
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یّتَح ِهیَلَع  ُمتنأ  اَم  یَلَع  َنینِمؤملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناک  اَم  تسا « :  هدومرف  لـج  زع و  يادـخ  و  دـنکفیب ،  خزود  شتآ  رد  ار  همه  هاـگنآ  دروآ ، 
ات تشاذـگ  دـهاوخن  او   [ دنهبتـشم مه  هب  قفانم  نمؤم و  هک   ] ینونک لاح  نیا  رب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  554 ؛ )  بِّیَّطلا ( »  َنِم  َثیبَـخلا  َزیمَی 

 : » هدومرف یلاعت  يادـخ  هک  نانچمه  تسا ،  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  رد  دـنوادخ  ّتنـس  نیا  و  دزاس . . . .  ادـج  هزیکاپ  زا  ار  دـیلپ  هکنیا 
فرِص هب  هک  دنرادنپ  نینچ  مدرم  ایآ  555 ؛ )  ْمِِهْلبَق ( »  ْنِم  َنیذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  َنُونَتُفی *  ـال  ْمُه  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنأ  ُساَّنلا  َبِسَحأ 

هب ار  دـندوب  نانیا  زا  شیپ  هک  ییاـهتما  اـم  هک  اـنامه  و  دـنوشن ،  ناـحتما  چـیه   [ اـعّدإ نیا  رب   ] دـنوش و اـهر  میدروآ  ناـمیا  دـنتفگ  هکنیا 
مدرم يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  و  دزاس .  مولعم  ًالماک  نایوگغورد  زا  ار  نایوگتـسار  دـنوادخ  ات  میدروآ  شیامزآ 

نیرتراوگرزب هک  وا  و  دـیامزایب ،  ار  امـش  هکنیا  زا  هدوـمنن  نمیا  ار  امـش  یلو  هتـشاد ،  رود  دـنک  متـس  امـش  رب  هکنیا  زا  ار  امـش  دـنوادخ 
تاـیآ و ثداوـح ] عیاـقو و   ] نیا رد  هک  یتـسار  هـب  و  556 ؛ )  َنـیلَْتبَُمل ( »  اَّنُک  ْنإ  َو  ٍتاـیآل  َکـِلَذ  یف  َّنإ  هدوـمرف « :  تـسا  ناگدـنیوگ 

يرایسب ینیبیم  هکنیا  تائالتبا  اهتنحم و  نآ  هلمج  زا  و  میوگیم :  مینکیم .  ناحتما  ار ] ناگدنب  دب  بوخ و   ] هتبلا ام  تسا و  ییاههناشن 
یتخس رد  هک  ینیبیم  ار  قح  لها  زا  يرایسب  و  دنشابیم ،  تردق  تکوش و  ياراد  دننکیم و  یگدنز  تورث  تعـسو و  رد  لطاب  لها  زا 

تیذا و نابز  تسد و  اب  ار  نانآ  لطاب  لـها  و  تسین ،  هتفریذـپ  اـهنآ  هتفگ  دوشیمن و  اـنتعا  ناـنآ  هب  و  دـننکیم ،  یگدـنز  یتسدـگنت  و 
 ، دنیامنیم بیذکت  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تلود  روهظ  تبیغ و  ناشماما و  رمأ  رد  ناشداقتعا  تهج  زا  ار  ناشیا  و  دننکیم ،  هرخـسم 

يایند زا  ینک و  یگدـنز  هافر  تعـسو و  رد  ات  دـنکیم  رمأ  لطاب  لها  يوریپ  هب  سفن  هک  دـننکیم ،  عازن  مه  اب  لقع  سفن و  اجنیا  رد  و 
و ییامن ،  لُّمحت  ار  ناشندرک  بیذـکت  ینک و  ربص  ناشیاهرازآ  رب  هک  دـهدیم  نامرف  لقع  و  يرب ،  تّذـل  يوش و  رادروخرب  اهنآ  یناـف 

تشرس كاپ  صخـش  سپ  ینادواج ،  يورخا  ياهتمعن  هب  یبایتسد  رطاخ  هب  هّقح  تلود  راظتنا  قح و  لها  زا  يوریپ  هب  دنکیم  بیغرت 
حیحـص ربخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دینیبب  دنک .  ربص  ّتیذا  بیذکت و  رب  دـیامن و  رایتخا  ار  کین  تبقاع  هک  تسا  یـسک  دنمـشوه 

یک ات  سابعلا )  ینب  نانیا (  دوب :  هدیسرپ  ترـضح  نآ  زا  نارمح  تسا :  هدومرف  هچ  نارمُح  هب  هدمآ  تیاور  یفاک  هضور  رد  هک  ینالوط 
یتّدم ار  يزیچ  ره  هک  ینادیمن  ایآ  متفگ :  ودب  دیامرف : ] مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  [ ؟  میوشیم تحار  اهنآ  زا  یک  ای  دننکیم ؟  تنطلس 

رگا انامه  دیآ ! رتدوز  ندز  مهرب  مشچ  کی  زا  دسر  ارف  هاگره  رمأ  نیا  ینادب  هک  دشخبیم  دوس  ار  وت  ایآ  متفگ :  ارچ ،  تفگ :  تسه : 
نیمز لها  یمامت  اب  وت  رگا  و  دشیم ،  رتشیب  نانآ  هب  تبـسن  وت  مشخ  تسا ،  هنوگچ  هک  ینادب  لج  زع و  يادخ  دزن  ار  اهنآ  عضو  لاح و 

دنازغلن و ار  وت  ناطیش  سپ  تسناوت ،  دنهاوخن  دنروآرد  مرج -  هانگ و  زا  دننآ -  رد  هچنآ  زا  رتدب  یعضو  هب  ار  نانآ  هک  دنیامن  ششوک 
ایآ دننادیمن  ناقفانم  یلو  تسا ،  نینمؤم  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  دنوادخ و  نآ  زا  تّزع  یتسار  هب  هک  اریز  دیامنن ،  ناشیرپ 

 . . . ) دوب دهاوخ  ام  هورگ  رد  تمایق ] [ي  ادرف دـنک ،  ربص  دـنیبیم  سرت  ّتیذا و  زا  هچنآ  رب  دـشاب و  ام  رمأ  رظتنم  سک  ره  هک  ینادیمن 
نمؤم ياهدـنب  چـیه  نامعن ،  رـسپ  يا  تسا :  هدـمآ  قاطلا  نمؤم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهـشرافس  رد  لوقعلا  فحت  رد  و   ( . 557

لج زع و  يادخ  زا  هک  یتّنس  اّما  ماما .  زا  یتّنس  و  وا ،  لوسر  زا  یتنس  و  دنوادخ ،  زا  یتنـس  دشاب :  ّتنـس  هس  وا  رد  هکنیا  ات  دوب  دهاوخن 
558 ًادَحأ ( »  ِِهبیَغ  یَلَع  ُرِهُظی  اَلَف  ِبیَغلا  ُِملاَع  دیامرفیم « :  هرکذ -  لج  دنوادخ -  دیامن .  نامتک  ار  رارسا  دیاب  هکنیا  دشاب ،  هتـشاد  دیاب 

اراد دیاب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  یتّنـس  اّما  و  دزاسن .  هاگآ  شیوخ  بیغ  رب  ار  يدحا  سپ  بیغ ،  ياناد  تسوا   ؛ )
اهیتخس رد  ربص  دشاب ،  وا  رد  تسا  مزال  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هک  یتّنس  اما  و  دنک .  ارادم  یمالـسا  قالخا  راتفر و  هب  مدرم  اب  هکنیا  دشاب ، 
یطـساو ناذاش  نب  نسح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  هضور  رد  زین  و   ( . 559 دـناسرب ( . . .  جَرَف  وا  يارب  دـنوادخ  هکنیا  ات  تسا  اـهیتحاران  و 

رد نوچ  مدرک ،  هیالگ  طساو  یلاها  يافج  زا  نآ  رد  هک  متـشون  ياهمان  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ 
كرابت و دنوادخ  دمآ :  نینچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  طخ  هب  باوج  دـندرکیم ،  ّتیذا  ارم  هک  دـندوب  اهینامثع  زا  یهورگ  رهـش  نیا 

دزیخاپب قلخ  رورـس  هاگره  هک  نک  ربص  تراگدرورپ  مکح  هب  سپ  لطاب ،  تلود  رد  ندرک  ربص  رب  هتفرگ  ناـمیپ  اـم  ناتـسود  زا  یلاـعت 
ناگداتـسرف هداد و  هدعو  نامحر  دنوادخ  هچنآ  تسا  نیا  تخیگنارب ،  نامهاگمارآ  زا  ار  ام  یـسک  هچ  ام  رب  ياو  يا  تفگ ( :  دـنهاوخ 
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 : » دومرف هکنیا  و  دـشابیم ،  هجرف -  یلاـعت  هَّللا  لـجع  مئاـق -  ترـضح  قلخ »  رورـس  زا «  روظنم  میوـگیم :   ( . 560 دـنتفگ ( )  تسار 
ار اهنآ  یلاعت  يادخ  نذا  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  هداد . » . . .  هدـعو  نامحر  دـنوادخ  هچنآ  تسا  نیا  تفگ . . .  دـنهاوخ 
 : دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  و  تسا .  هدمآ  تایاور  رد  هکنانچ  دریگیم ،  ماقتنا  نانآ  زا  دنکیم و  هدنز 

دیاین تسد  هب  يرگمتس  نتشک و  هلیسو  هب  زج  تموکح  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دندومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ره سپ  دوشن ،  لصاح  سفن  ياوه  يوریپ  نید و  ندـنار  نوریب  اب  زج  یتسود  ّتبحم و  و  ددرگن ،  مهارف  لُخب  بصغ و  اب  زج  تورث  و  ، 

تسد زا  هلیـسو  هب   ] هکنیا اب  دنک  ربص  مدرم  ینمـشد  رب  و  دسر ،  تورث  هب  دناوتب  هک  یلاح  رد  دنک  ربص  رقف  رب  دبایرد و  ار  نامز  نآ  هک 
ار ندش  زیزع  تردـق  هک  یتروص  رد  دـنک  ربص  ّتلذ  يراوخ و  رب  و  دـیامن ،  بلج  ار  مدرم  ّتبحم  دـناوتب  سوه ] زا  يوریپ  نید و  نداد 

ادخ لوسر  تسا :  هدـمآ  جـیارخ  رد  و   ( . 561 داد (  دهاوخ  وا  هب  ارم  ناگدننک  قیدصت  زا  قیّدِص  هاجنپ  شاداپ  دـنوادخ  دـشاب ،  هتـشاد 
ضرع تشاد ،  دنهاوخ  ار  امـش  زا  نت  هاجنپ  رجأ  اهنآ  زا  نت  کی  هک  دمآ  دنهاوخ  یموق  امـش  زا  سپ  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
لمحت امـش  دیآ  دورف  اهنآ  رب  هچنآ  دومرف :  دمآ ! دورف  ام  نایم  رد  نآرق  میدوب و  وت  اب  نینُح  دُحُأ و  رَْدب و  رد  ام  ادخ  لوسر  يا  دندرک : 

رابخا ریاس  هکنانچ  تسا ،  رـصع  ماما  تبیغ  نامز  رد  روبـص  نینمؤم  لاح  هب  هراشا  نیا  میوگیم :  دیرادن .  ربص  اهنآ  دـننام  دـینکیمن و 
يا 562 ؛ )  اوُِطبار ( »  َو  اوُِرباَص  َو  اوُربصا  اونمآ  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  ریسفت  رد  هدمآ :  ناهربلا  رد  و  تسا .  نآ  رب  دهاش 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  دینک .  هطبارم  دییامن و  شرافـس  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  رگیدکی  دینک و  ییابیکـش  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک 
رب دومرف :  دینک ؟ )  شرافس  تماقتسا  ربص و  هب  ار  رگیدکی  و  دیـسرپ ( :  يوار  دینک .  ییابیکـش  دینیبیم  ام  هار  رد  هک  یتّیذا  رب  دومرف : 

تسه يرایسب  تایاور  ینعم  نیا  رد  و  دینامب . . . .   [ رادیاپ  ] ناتماما اب  دومرف :  دینک ؟ )  هطبارم  و  تفگ ( : ] يوار   . ] ناتّیلو اب  ناتنانمشد 
دراو نآ  هب  رمأ  ربص و  تلیـضف  رد  هک  تسا  یتایاور  تایآ و  ریاس  رب  هفاضا  اهنیا  همه  مینکیمن .  ینالوط  ار  باـتک  اـهنآ  ندروآ  اـب  هک 

 . تسین هدیـشوپ  هکنانچ  تسا  ربص  قیداصم  نیرتنشور  نیرتمهم و  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  بیاصم  رب  ربص  هک  اریز  هدـش ، 
 : دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ  نآ  ریغ  نسح و  حیحص و  زا  يدّدعتم  رابخأ  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا  ۀقث 

دورب نیب  زا  ربص  رگا  نینچمه  و  دوریم ،  نیب  زا  مه  ندب  دورب  نیب  زا  رس  رگا  هک  تسا ،  ندب  هب  تبسن  رَس  نوچمه  نامیا  هب  تبسن  ربص 
ماما هَّللادبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدـمآ  ثایغ  نب  صفح  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 563 تسا (  هتفر  نیب  زا  ناـمیا 

هدومن یباتیب  یکدنا  رادقم  دیامن  یباتیب  سک  ره  و   ( 564 هدرک (  ربص  ار  یمک  تدم  دنک  ربص  سک  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص 
ار ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  لج  زع و  يادـخ  هک  ینک ،  ربص  دوخ  روما  مامت  رد  هک  داـب  وت  رب  دومرف :  سپـس  تسا . 

یلوُأ َنیبِّذَـکُملا  َو  ینْرَذ  َو  ًـالیمَج *  ًارْجَه  ْمُهرُجها  َو  َنولوقی  اـم  یلَع  ِْربْصا  َو  دومرف « :  و  درک ،  رمأ  ارادـم  ربص و  هب  ار  وا  تخیگنارب و 
رورغم ناگدننک  بیذکت  راک  و  نیزگ ،  يرود  نانآ  زا  وکین  ياهنوگ  هب  نک و  ربص  دـنیوگیم   [ نانمـشد  ] هچنآ رب  و  565 ؛ )  ۀمعَّنلا ( » 

ُهَّنَأَک ٌةَواَدَع  ُهَْنَیب  َو  َکَنیب  يِذَّلا  اَذإَف  َۀَـئِّیَّسلا  ُنسْحأ  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفْدإ  هدومرف « :  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زین  و  راذـگاو .  نم  هب  ار  لانم  لام و 
ات نک  هلباقم  عفد و  هنوگ  نیرتوکین  هب  ار  قلخ  يدـب  566 ؛ )  ٍمیظَع ( »  ٍّظَح  ُوذ  اَّلإ  اهیَّقَُلی  اَم  َو  اورَبَص  َنیذَّلا  اَّلإ  اـهیَّقَُلی  اَـم  َو  ٌمیمَح *  ٌِّیلَو 
هک یسک  زج  دننک و  ربص  هک  یناسک  زج  ار  تلاح  نیا  نکیل ]  ] و دوش ،  نابرهم  یتسود  نوچمه  تسه  ینمـشد  وا  وت و  نایم  هک  یـسک 

یگرزب روما  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  ییاـج  اـت  درک  ربص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  تفاـی .  دـهاوخن  دراد  یگرزب  هرهب 
ُمَْلعَن ْدََقل  َو  دومرف « :  لزان  ار  هیآ  نیا  لج  زع و  يادخ  دش ،  گنت  شاهنیس  سپ  دندرک ،  مهتم  نونج و ] . . .  رحس و   ] هب دنداد و  تبـسن 
هچنآ ببـس  هب  مینادیم  اـم  هک  قـیقحت  هب  و  567 ؛ )  َنیدـجاَّسلا ( »  َنِم  ْنُک  َو  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـسَف  َنُولوُقَی *  اَِمب  َكُرْدَـص  ُقیـضَی  َکَّنأ 
سپس شاب .  نارازگهدجس  زا  يوگ و  حیبست  تراگدرورپ  دمح  اب  سپ  دوشیم ،  گنت  تاهنیس  دنیوگیم  ناگدننک  بیذکت  نارفاک و  ]

ُهَّنأ ُمَْلعَن  ْدَق  داتـسرف « :  ورف  ار  هیآ  نیا  لج  زع و  يادخ  سپ  دش ،  نیگمغ  تهج  نیا  زا  دندز ،  تمهت  دندرک و  بیذکت  ار  ترـضح  نآ 
اوبذک اَم  یلع  اوُرَبَصَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َْتبِّذُک  ْدََقل  َو  نودَحْجَی *  ِهَّللا  ِتایآب  َنیِملاَّظلا  َّنِکل  َو  َکَنُوبِّذَُکی  ْمُهَّنإَف ال  َنُولوُقَی  يذَّلا  َُکنُزْحََیل 
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نارگمتس هکلب  دننکیمن  بیذکت  ار  وت  اهنآ  دزاسیم ،  نیگمغ  ار  وت  اهنآ  نانخس  هک  مینادیم  ام  568 ؛ )  اَنُرْصَن ( »  ْمُهاتأ  یّتَح  اوذُوأ  َو 
ات دندرک  ربص  دندید  ّتیذا  بیذکت و  زا  هچنآ  رب  سپ  دندش  بیذـکت  ینالوسر  وت  زا  شیپ  هتبلا  و  دـنیامنیم ،  راکنإ  ار  دـنوادخ  تایآ 
زا ار ] رازآ  مرـشیب و   ] اهنآ هکنیا  ات  داهن ،  ربص  رب  لد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هاگنآ  دیـسر .  ناشیا  هب  ام  ترـصن  هک  یماگنه 
نم دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دندومن ،  بیذـکت  ار  وا  دـندرک و  دای  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـندینارذگ و  دـح 

 : درک لزان  ار  هیآ  نیا  لج  زع و  يادخ  سپ  مرادن ،  ربص  مدوبعم  هب  تبسن  ییوگدب  رب  یلو  مدرک  ربص  میوربآ  نادناخ و  دوخ و  هرابرد 
اهنامـسآ و ام  و  569 ؛ )  َنُولوُقَی ( »  اَم  یَلَع  ِْربصاف  ٍبوُُغل *  ْنِم  اَنَّسَم  اَم  َو  ٍماَّیأ  ِۀَّتِـس  یف  اَـمُهنَیب  اَـم  َو  َضْرـألا  َو  ِتاومَّسلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  » 

نآ نک .  ربص  دنیوگیم  هچنآ  رب  سپ  دیـسرن ،  ام  هب  یگتـسخ  جنر و  چـیه  میدـیرفآ و  زور  شـش  رد  ار  تساهنآ  نیب  رد  هچنآ  نیمز و 
ربص هب  ناشیا  و  دش ،  هداد  هدژم  شترتع  زا  ناماما  هب  هک  هاگنآ  ات ]  ، ] درک ربص  دوخ  لاوحا  همه  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح 

زا و  570 ؛ )  َنُوِنقُوی ( »  اَِنتایآب  اُوناَک  َو  اوُرَبَص  اََّمل  اَنِرمَأب  َنوُدْهَی  ًۀَّمئا  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو  دومرف « :  هؤانث -  لج  دنوادخ -  هک  دندش ،  فیـصوت 
یلص ترـضح  نآ  ماگنه  نآ  رد  دنتـشاد .  نیقی  ام  تایآ  هب  دندرک و  ربص  هک  هاگنآ  دننک  تیاده  ام  رمأ  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  نانآ 

ناسحإ وا  هب  ربص ،  يازإ  رد  مه  لـج  زع و  يادـخ  سپ  ندـب ،  هب  تبـسن  رـس  نوچمه  تسا  ناـمیا  زا  ربص  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
ُعَنْـصَی َناَک  اَم  اَنرَّمَد  َو  اوُرَبَص  اَِمب  َلیئارْـسإ  ِیَنب  یلَع  یَنْـسُحلا  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو  درک « :  لزاـن  ار  هیآ  نیا  لـج  زع و  يادـخ  و  دومرف ، 

دندرک و هک  يربص  رطاخ  هب  دیـسر  لامک  ّدح  هب  لیئارـسا  ینب  رب  تراگدرورپ  ناسحا  و  571 ؛ )  نوشْرعَی ( »  اُوناَک  اَـم  َو  ُهُموَق  َو  ُنْوَعِْرف 
نیا دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  میدرب .  نیب  زا  ار  دـنتخادرپیم  هک  ییاـهترامع  دـنتخاسیم و  وا  موق  نوعرف و  هچنآ 

اُوُلْتقاَف هک « :  دومرف  لزان  دـنوادخ ]  ] و داد ،  تصخر  ترـضح  نآ  هب  ار  نیکرـشم  اب  دربن  لج  زع و  يادـخ  هک  تسا ،  ماقتنإ  یناگدژم و 
دیشکب و دیتفای  هک  اج  ره  ار  ناکرـشم  سپ  572 ؛ )  ٍدَصْرَم ( »  َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقا  َو  ْمُهورُـصْحا  َو  ْمُهوُذُخ  َو  ْمُهوُمتْدَجَو  ُْثیَح  َنیکِرـشُملا 

نآ و  573 ؛ )  ْمُهوُُمتْفِقَث ( »  ُْثیَح  ْمُهوـُُلْتقا  َو  دینیـشنب « .  اـهنآ  هار  رـس  رب  یهاـگنیمک  ره  هب  دـینک و  ناـشروصحم  دـیریگب و  ار  ناـنآ 
لتق هب  شترضح  ناتسود  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دوخ  لوسر  تسد  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  دیـشکب .  دیتفای  هک  اج  ره  ار  ناکرـشم 

رد دنک و  ربص  هکنآ  ره  سپ  هدومرف ،  هریخذ  ترـضح  نآ  يارب  ترخآ  رد  هچنآ  اب  داد  رارق  راوگرزب  نآ  ربص  شاداپ  ار  نآ  و  دیناسر ، 
يارب هچنآ  هفاضا  هب  دـیامن ،  نشور  ار  شاهدـید  شنانمـشد  هب  تبـسن  دـنوادخ  هکنیا  ات  دوریمن  نوریب  ایند  زا  دـیامن ،  لـمحت  ادـخ  هار 

ماما رـضحم  رد  تفگ :  هک  هدمآ  تیاور   ( 574 ینانک (  حابـصلاوبا  زا  یحیحـص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  و  دزاسیم .  هریخذ  وا  ترخآ 
امش رضحم  هب  نم  هَّللادبعوبا ،  يا  تشاد :  هضرع  دیسر و  بانج  نآ  روضح  هب  يدرمریپ  هک  مدوب  بایفرش  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا 

هَّللادبعوبا ترضح  تسا ؟  هتفر  الاب  مّنِس  هک  ماگنه  نیا  رد  ناشیا  يراکافج  مناردارب و  اهنآ و  یـساپسان  منادنزرف و  زا  ماهدروآ  تیاکش 
و تسا ،  راوخ  يرگید  تلود  رد  مادـک  ره  و  یتـلود ،  ار  لـطاب  تسا و  یتـلود  ار  قح  اـنامه  درم  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
زا يزیچ  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  و  دـشابیم ،  شناردارب  يافج  نادـنزرف و  قوقع  دـسریم  نمؤم  هب  لـطاب  تلود  رد  هک  يزیچ  نیرتمک 

دروم رد  ای  شنادـنزرف و  هرابرد  ای  شندـب و  رد  ای  ددرگیم ،  التبم  شندرم  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دـنیبب  لطاب  تلود  رد  ار  شیاسآ  هاـفر و 
ربص سپ  دـنادرگ ،  دایز  ار  وا  مهـس  قح  تلود  رد  و  دـنک ،  صالخ  هدرک  بسک  لطاب  تلود  رد  هچنآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  ات  شلام 

توف هک  یماگنه  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 575 داب (  هدژم  ار  وت  و  نک ، 
تلحر ماگنه  مردپ  هچنآ  هب  منکیم  شرافس  ار  وت  مرسپ  دومرف :  تفرگ و  هنیس  هب  ارم  دش  کیدزن  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ 

رد و   ( . 576 دشاب (  خلت  هک  دنچ  ره  نک  ربص  قح  رب  مرسپ  دوب :  هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  وا  شردپ  هک  دومرف  دای  و  درک ،  شرافـس  ارم 
راظتنا ندرک و  ربص  تسا  بوخ  هچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ :  هک  هدروآ  یطنزب  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لاـمک  باـتک 

امـش اب  زین  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  و  577 ؛ )  ٌبِیقَر ( »  ْمُکَعَم  ّینإ  اُوبِقَترا  َو  ار « :  لـج  زع و  يادـخ  هدومرف  ياهدینـشن  اـیآ  ندیـشک ،  جَرَف 
زا امش  اب  زین  نم  هک  دیشاب  رظتنم  سپ  578 ؛ )  َنیرظتنملا ( »  َنِم  ْمُکَعَم  ّینإ  اوُرِظَْتناَف  لج « : -  زع و  ار -  يادخ  هدومرف  و  متـسه .  رظتنم 
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رتروبـص امـش  زا  دندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  و  دـیآیم ،  بلاغ  يدـیمون  رب  جَرَف  شیاشگ  انامه  هک  ربص  داب  امـش  رب  سپ  منارظتنم . 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  مدینش  تفگ :  هک  هدروآ  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 579 دندوب ( 

ییاههناشن نینمؤم ،  يارب  لج  زع و  يادخ  يوس  زا  مالـسلا -  ةالـصلا و  هیلع  مئاق -  ترـضح  روهظ ]  ] زا شیپ  هک  یتسرد  هب  دومرفیم : 
ْمُکَّنَُوْلبََنل َو  تسا « :  لج  زع و  يادخ  هدومرف  نآ  دومرف :  دنادرگ ؟  وت  يادف  ارم  دنوادخ  تسیچ  اههناشن  نآ  مدرک :  ضرع  دوب .  دهاوخ 

َنِم ٍصْقَن  َو  ِعوُجلا  َو  ِفوَخلا  َنِم  ئـشب  مالـسلا « ،  هیلع  مئاـق  ترـضح  جورخ  زا  شیپ  ار  نینمؤم  ینعی :  مییاـمزآیم .  ار  امـش  هتبلا  و   ؛ »
هدژم و و  تعارز ،  تاـفآ  سوفن و  لاوـمأ و  ناـصقن  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يزیچ  هب  َنیِرباَّصلا ؛ »  ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَـألا  َو  ِلاْومـألا 
و ناشتموکح ،  رخآ  رد  نـالف  ینب  ناـهاشداپ  زا  سرت  يرادـقم  هب  دـنکیم  شیاـمزآ  ار  اـهنآ  دومرف :   ( . 580 ار (  نارباص  هدـب  تراشب 

ریگارف گرم  دومرف :  سوفن )  ناصقن  و  هدزاب ( ،  یمک  اهتراجت و  يداسک  دومرف :  لاومأ )  ناصقن  و  ناشیاهخرن ( ،  ینارگ  هب  یگنسرگ 
دوز هب  ماگنه  نآ  رد  ار )  نارباص  هد  تراشب  و  دوشیم ( ،  تشک  هچنآ  لصاح  دـشر و  یمک  دومرف :  اـهتعارز )  ناـصقن  و  سردوز (  و 

یلاـعت يادـخ  نآ ،  لـیوأت  تسا  نیا  دـمحم ،  يا  دوـمرف :  نم  هب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  سپـس  مالـسلا .  هـیلع  مئاـق  جورخ  ندیـسر 
 ( . 581 ملع (  رد  ناخسار  دنوادخ و  زج  دنادیمن  یـسک  ار  نآ  لیوأت  و  ْملِعلا ؛ »  یف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلإ  ُهَلیوَأت  ُمَْلعَی  اَم  َو  دیامرفیم « : 
یهن رکنم  زا  و  رمأ ،  فورعم  هب  ار  رگیدـکی  دومرف :  هک  هدـمآ  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يروباشین  ریـسفت  رد  و 

ره و  دوشیم ،  هداد  حـیجرت  اـیند  و  ددرگیم ،  يوریپ  سفن  ياوـه  دوـشیم و  تعاـطا  ياهیاـمورف  صخـش  يدـید  هاـگره  سپ  دـینک ، 
هک دوب  دهاوخ  ییاهزور  امش  یپ  رد  هک  انامه  و  راذگاو ،  ار  ماوع  راک  و  تدوخ ،  داب  وت  رب  سپ  ددنـسپیم ،  ار  دوخ  رظن  ییأر  بحاص 

ار وا  لمع  هک  نت  هاجنپ  شاداپ  نوچمه  اهنآ  زا  شاهفیظو ] هب   ] هدـننک لمع  هب  تسا ،  نتـشاد  فک  هب  خرـس  شتآ  نوچمه  اهنآ  رد  ربص 
هدروآ مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  رد  و  دوشیم .  اطع  دنهد  ماجنا  رگید ] ياهنامز  رد  ]

ایند ياهیخلت  الب و  زا  ار  نانمؤم  دنوادخ  انامه  دهدیم ،  زییمت  مه  زا  دوخ  دزن  ار  نانآ  دنوادخ  دـنوشیم و  شیامزآ  نانمؤم  دومرف :  هک 
نیسح ترضح  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپـس  تسا ،  هتـشاد  نمیا  ترخآ  رد  یتخبدب  يروک و  زا  ار  اهنآ  نکیل  و  هتـشادن ،  نمیا 

ناربمغیپ ناگتـشک  ام  ناگتـشک  دومرفیم :  سپـس  تشاذگیم  مه  رانک  البرک ] نیمزرـس  رد   ] ار دوخ  ناگتـشک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب 
[ راتفگ رد   ] هک متشادیم  تسود  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 582 دنتسه ( 

ادخ اب  هک  تسا  يدهع  یلو  دادیم ،  ماجنا  نم  هرابرد  تساوخیم  هچنآ  دنوادخ  هاگنآ  متفگیم ،  نخس  مدرم  اب  هملک  هس  مدوب و  دازآ 
َو ًاریثک  ًيذا  اوکرشا  َنیذَّلا  َنِم  َو  ْمُِکلبَق  ْنِم  َباتکلا  اُوتوُأ  َنیذَّلا  َنِم  َّنُعَمْسََتل  َو  درک « :  توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  مینک .  ربص  هک  میاهتسب 
تشگ و لزان  نانآ  رب  ینامسآ  باتک  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  امـش  انامه  و  583 ؛ )  رومُألا ( »  ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنإَـف  اوُقَّتَت  َو  اوِربْصَت  ْنإ 
رد نتفای  توق  يدنمورین و  ببس  دیزاس  هشیپاوقت  دینک و  ربص  رگا  دینش و  دیهاوخ  رایـسب  رازآ  اههنعط و ]  ] دندیزرو كرـش  هک  نانآ  زا 
ات دروآ ،  میهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  هطبارم  ثحب  رد  هک  هدـمآ  یثیدـح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 584 تسا (  اهراک 

نیرتهب تسوا  و  دـیامرف ،  مکح  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـنراداو  ربص  هب  ار  رگیدـکی  دـننک و  ربص  هطبارم و  ناـنمؤم  و  هدومرف . . . :  هک  اـجنآ 
تاّیلب اهیراتفرگ و  رد  نمؤم  عضو  لاح و  هکنیا  هصالخ  تسا .  هدـش  دای  دوخ  ياـج  رد  هک  يرگید  رایـسب  تاـیاور  و   ( . 585 نارواد ( 

ِۀبالَّصلا َْنَیب  ام  ُکْسِملا  َوُه  اَمَّنأک  ًاربص  َداز  ًاّرَش  َدیز  اَذإ  هدمآ :  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نامیالوم  هب  بوسنم  ناوید  رد  هک  تسا  نآ 
 ، دیازفایم دوخ  ربص  رب  دوش  دایز  وا  رب  يراتفرگ  رش و  رگا  ِّرشلا  یلع  ًارابطصا  ِّرَحلا  ِقْحَّسلا و  یلع  ُُهبیط  ُدادزی  ِکْسِملا  َتیتَف  َّنَأل  ِرْهِفلا  و 
زا دوشیم  رتشیب  ترارح  ندـییاس و  اب  شیوب  رطع و  کشم  ياههدروخ  هک  اریز  نآ  ندـییاس  ياـهرازبا  ناـیم  رد  تسا  کـشم  وچمه  وا 
 : هلمج زا  تسا ؛ هنوگ  دنچ  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ربص  هک  دـش  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  زا  هجوت :  يراتفرگ .  رب  ربص  تهج 

ناگدزباتـش هک  دشابن ،  دریگیم  تواسق  ناشیاهلد  تبیغ  ندـش  ینالوط  ببـس  هب  هک  یناگدزباتـش  زا  هکنیا  هب  تبیغ ،  لوط  رب  ربص   - 1
ازهتسا و رازآ و  زا  هچنآ  رب  نمؤم  ندرک  ربص   - 2 تشذگ .  مود  تسیب و  رمأ  رد  ناونع  نیا  و  دنتفا ،  دیدرت  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دروم  رد 
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هیآ رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوشیم ،  دراو  وا  رب  هک  ییاهتنحم  اهالب و  ماسقا  رب  ربص   - 3 دنیبیم .  دوخ  نیفلاخم  زا  اهنآ  دننام  بیذـکت و 
هب نینمؤم  يراـتفرگ  زا  هچنآ  رب  ربص   - 4 َو . » . . .  ِعوُجلا  َو  ِفوَخلا  َنِم  ئـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  دیامرف « :  یلاعت  يادـخ  هدـیدرگ ،  دای  هفیرش 

نیا رد  هک  دیامن ،  عافد  ناشیا  زا  دنک و  صالخ  ار  اهنآ  دناوتن  هک  یتروص  رد  دنیبیم ،  ناشیا  هب  تبسن  نیفلاخم  رازآ  نیدناعم و  تسد 
 . دباییم رد  التبا  ماگنه  نمؤم  هک  ربص  رگید  ماسقا  و  تسا .  ندرک  اعد  ربص و  وا  هفیظو  لاح 

یلاعت يادخ  زا  ربص  تساوخرد   : 54

ندرک ربص  شاهفیظو  هک  یعقاوم  رد  ار  وا  هک  دـهاوخب  لج  زع و  دـنوادخ  هاگرد  زا  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  نآ  نمؤم  فیاظو  زا  ینعی 
 ، هدش دراو  بلطم  نیا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدیـسر  ياهاعد  رد  هکنیا  هلمج :  زا  تسا :  تهج  دنچ  زا  نیا  و  دهد ،  قیفوت  وا  هب  تسا 
نآ ره  تساوخرد  هب  رمأ  رد  هدـیدرگ  تیاور  هچنآ  هلمج :  زا  و  ِهد . . . .  ربـص  نآ  رب  ارم  و  هدـمآ :  هللا  همحر  يرْمَع  ياـعد  رد  هکناـنچ 

تـسد هب  ایـشأ  همه  ياهدـیلک  هک  لـج ،  زع و  يادـخ  زا  دراد  جاـیتحا  نآ  هب  دوخ  ياـیند  ترخآ و  نداد  ناـماس  يارب  نمؤم  هک  يزیچ 
َكُْربَص اَم  َو  ْربصا  َو  ملسو « :  هلآو  هیلع  هللا  یلص  شربمغیپ  هب  باطخ  یلاعت  يادخ  هدومرف  تسا  دوصقم  نیا  رب  دهاش  تسوا و  تردق ] ]

ره ربانب  و  تسا ،  تناعتسإ  ای  ّتیببس  يارب  ءاب  هک  دنوادخ . . . .  کمک ] ای  ببس   ] هب زج  تسین  وت  ربص  نک و  ربص  و  586 ؛ )  هَّللاب ( »  اَّلإ 
 « ْنِم ینعم «  هب  ءاب  هک  دـناوت  و  دـهاوخب .  لج  زع و  يادـخ  زا  ار  ربص  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  تسا ،  بلطم  نیا  رب  دـهاش  هجو  ود 

حیـصف مـالک  رد  هک  دوش  رکنم  ار  يزیچ  وا  هک  تسین  مهم  نوچ  تسا -  هدوـمنن  داـی  ار  نآ  بیبَّللا  ینغم  بحاـص  هک  دـنچ  ره  دـشاب - 
ناماما زا  نآ  هب  ّصَن  هکنیا  اب  دـشاب ،  ضیعبت  يارب  ءاب  هک  دـناهدرک  راکنا  وحن  ياملع  زا  یعمج  هک  ناـنچمه  دراد ،  دوجو  نآ  رب  دـهاش 
دیآیم شیپ  ناتیارب  جئاوح  زا  هچنآ  لج  زع و  يادخ  زا  هدمآ :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  و  تسا .  هدیسر  مالـسلا  مهیلع 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  و  ددرگیمن .  مهارف  دنکن  ناسآ  ار  نآ  وا  رگا  هک  اریز  ار ،  شفک  دنب  یّتح  دییامن ،  تلئـسم  ار 
هراب نیا  رد  رابخا  و  دوش .  عطق  رگا  ار  شنیلعن  دـنب  یّتح  دـیامن ،  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  ار  دوخ  زاین  همه  امـش  زا  کـی  ره  دومرف : 

اعد نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  هدـش ،  دراو  اعد  هب  رمأ  نآرق  تایآ  رد  هچنآ  قالطإ  دـنکیم  تلـالد  بلطم  نیا  رب  زین  و  تسا .  رایـسب 
ناماس ار  دوخ  يایند  ترخآ و  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  هک  دیامرف ،  تیانع  وا  هب  نآ  دراوم  رد  ار  ربص  دنوادخ  هکنیا  يارب  دنک 

هب ربص  دراوم  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب  هکنیا :  هلمج  زا  و  دیامنیم .  بلج  نآ  ببـس  هب  ار  شیالوم  ياضر  تعاط و  ّتبحم و  دـهدیم و 
هب و  دیوگیم ،  نخس  ندنام  شوماخ  ياج  هب  و  دنکیم ،  ربص  دنک ،  ربص  تسیابیمن  هک  ییاج  رد  ناسنا  سپ  دوشیم ،  هبتـشم  نآ  ریغ 

ياج هب  شتقو  رد  ار  يراک  ره  دـهد و  رارق  دوخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره  هکنیا  هب  نتفاـی  قیفوت  و  دـنامیم ،  شوماـخ  نتفگ  نخـس  ياـج 
هاگرد هب  هک  تسا  نآ  شاهفیظو  درادرب  ماگ  تیاده  ریـسم  رد  دـهاوخیم  هک  ینمؤم  سپ  دـشابیم ،  لج  زع و  يادـخ  يوس  زا  دروآ ، 

 ، دومن توعد  دیاب  هک  ییاهاج  رد  ندرک  توعد  و  نآ ،  ّصاخ  عقاوم  رد  ندرک  ربص  هب  ار  وا  ات  دنک  يراز  عُّرـضت و  اعد و  یلاعت  يادخ 
ساـیق نیا  رب  ار  رگید  دراوم  و  دـهد ،  قیفوت  یکانمـشخ ،  عـقوم  رد  مشخ  و  يروآمزر ،  ماـگنه  ندرک  مزر  و  موزل ،  ماـگنه  یکاـبیب  و 

هیلع قداـص  ماـما  زا  یفاـک  رد  هکناـنچ  هدـیدرگ ،  دراو  لـج  زع و  يادـخ  زا  یهاوـخ  ربـص  هب  رمأ  تاـیاور  رد  هکنیا  هلمج :  زا  و  ریگب . 
ار ناتدوخ  سپ  هداد ،  صاصتخا  قالخا  مراکم  هب  ار  دوخ  نـالوسر  لـج -  زع و  دـنوادخ -  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  ةالـصلا و 

امـش رد  قالخا  نآ  رگا  و  تسا ،  امـش ]  ] یبوخ زا  نآ  هک  دینادب  دییوگ و  دمح  ار  دـنوادخ  دوب  قالخا  نآ  امـش  رد  رگا  هک  دـییامزایب ، 
مراکم زا   ] زیچ هد  ترـضح  نآ  سپـس  دینک .  سامتلا  دنوادخ  هاگرد  هب  اهنآ  هب  یبایتسد  يارب  دییامن و  تلئـسم  دـنوادخ  زا  سپ  دوبن 
یضعب  ( . 587 تّورم (  تعاجش و  تریغ و  تواخس و  وکین و  قلخ  يرادنتشیوخ و  رکش و  ربص و  تعانق و  نیقی و  درمش :  ار  قالخا ]

هیلع ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  ناـمه  رد  و  تناـما . »  يادا  ییوگتـسار و  و  هدوزفا «  تلـصخ  هد  نیا  زا  سپ  ناـیوار  زا 
لج زع و  يادخ  دشاب ،  افواب  وگتسار و  روبص ،  رابدرب ،  هیقف ،  هدیمهف ،  لقاع ،  هک  ار  یـسک  میراد  تسود  ام  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا 
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دمح نآ  رب  ار  دـنوادخ  دوب  تافـص  نیا  وا  رد  هکنآ  ره  سپ  هداد ،  صاصتخا  یناـسنا )  یلاـع  تافـص  قـالخا (  مراـکم  هب  ار  ناربمغیپ 
 ، موش تیادف  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  دهاوخب .  وا  زا  ار  اهنآ  دیامن و  يراز  لج  زع و  دنوادخ  هاگرد  هب  دوبن  سک  ره  رد  و  دیوگ ، 

و یکین ،  تریغ و  تعاجـش و  تواخـس و  ایح و  ملح و  رکـش و  ربص و  تعانق و  يراکزیهرپ و  دومرف :  ترـضح  دـنمادک ؟  تافـص  نآ 
 ( . 588 تناما (  يادا  ییوگتسار و 

هجرف هَّللا  لجع  مئاق  ترضح  تبیغ  نامز  رد  ربص  هب  رگیدکی  شرافس   : 55

 : لّوا دراد :  تلالد  بلطم  نیا  رب  هجو  دنچ  و  دوش ،  تبظاوم  نآ  رب  و  ددرگ ،  مامتها  نآ  هب  تسا  هتسیاش  هک  تسا  یمهم  روما  زا  نیا  و 
 ، مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  ندومن  ادتقا  نتـسج و  یّـسأت  مّود :  فورعم .  هب  رما  ياهلیلد  همه 

باتک رد  هرـس  سدـق  سوواط  نب  یلع  لجا  دّیـس  هک  یتیاور  صوصخ  مّوس :  دوشیم .  نشور  بلطم  نیا  رابخا  رد  شهوژپ  زا  هکناـنچ 
و رـصعلا ،  و  هروس ]  ] دـش لزان  یلع  هرابرد  و  دومرف :  هک  ریدـغ  زور  هبطخ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هدروآ ،  لاـبقا 
هک یناسک  رگم  دمحم ( ،  لآ  نانمشد  تسا : )  نایز  رد  ناسنا  انامه  هک (  تمایق  رصع )  راگدرورپ (  هب  دنگوس  و )  هکنیا ( :  شریـسفت 

شرافـس ربص  هب  ار  رگیدـکی  و  ناشناردارب (  اب  ندرک  يدردـمه  هب  دـنداد )  ماجنا  بوخ  ياهراک  و  ناشیا (  تیالو  هب  دـندروآ )  نامیا 
ناگداون نادنزرف و  هب  نمؤم  هک  تسا  نآ  ربص  هب  رگیدکی  شرافس  زا  روظنم  میوگیم :   ( . 589 ناشبئاغ ( . . .  تبیغ  نامز  رد  دنداد ) 

هیلع مئاق  ترـضح  هب  نامیا  هب  دـنک  رما  شرافـس و  نینمؤم  ریاس  شیوخ و  ناتـسود  و  ینید ،  ناردارب  و  هریـشع ،  و  لاـیع ،  نادـناخ و  و 
ناشیا هب  اهتّیذا  اهتنحم و  اهالب و  اههنتف و  زا  هچنآ  رب  تبیغ و  نامز  ندـش  ینالوط  رب  ترـضح  نآ  تبیغ  ناـمز  رد  ندرک  ربص  مالـسلا و 

رد هکنیا  و  دیوگزاب ،  ناشیارب  ار  ربص  ياهیبوخ  هکنیا  هب  دننیبیم ،  اهنیا . . .  ریغ  ناتسود و  يافج  نانمـشد و  رازآ  زا  هچنآ  و  دسریم ، 
هافر یتحار و  شیاسآ و  رد  ار  دوخ  نانمـشد  نوچ  و  دنوشن ،  دیماان  تبیغ  ندش  ینالوط  رثا  رب  ات  دوب ،  دـهاوخ  شیاشگ  رَفَظ و  ربص  یپ 

رد نانآ  ییوگتسار  هک  روطنامه  سپ  دناهداد ،  ربخ  مالـسلا  مهیلع  يوگتـسار  ناماما  ار  نآ  هک  دننادب  و  دنتفین ،  دیدرت  هب  دننیب  تمعن  و 
هافر شیاشگ و  جَرَف و  ندـش  رهاظ  رد  نانآ  ییوگتـسار  نینچمه  تشگ ،  راکـشآ  ناشیارب  نانمـشد  یگریچ  نامیا و  لها  يالتبا  هب  ربخ 
ددرگ لیان  يزوریپ  جَرَف و  هب  دشک ،  راظتنا  دنک و  ربص  سک  ره  هک  دننادب  دیاب  و  یلاعت .  هَّللا  ءاش  نا  دش  دهاوخ  راکـشآ  ناتـسود  يارب 
راـچد یـسک  هاـگره  هک  دـینیبیمن  تسا ،  جَرَف  ماـسقا  زا  راـظتنا  دوـخ  هکلب  جَرَف ،  ماـسقأ  زا  يرتنییاـپ  بتارم  هب  اـی  گرزب  جَرَف  هب  اـی  ، 
تعسو ِراظتنا  نامه  هب  یصخش  نینچ  دسریم ،  وا  هب  یتعسو  دراوم  یضعب  زا  یتدم  زا  سپ  هک  دنادب  یلو  دشاب ،  هدش  يدایز  ياهـضرق 

وا رد  يدنچ  ياهضرم  و  دشاب ،  رامیب  یسک  هکنیا  ای  دوش ،  صالخ  اهضرق  نیگنـس  راب  زا  ات  دباییم  یّلـست  شلد  تّدم ،  ندش  يرپس  و 
درک دهاوخ  هجلاعم  ار  وا  دمآ و  دهاوخ  وا  غارس  هب  یتدم  زا  سپ  هک  تسه  یتسدربز  بیبط  اهاج  زا  یـضعب  رد  هک  دنادیم  یلو  دشاب ، 

نانیمطا دروم  بیبط  نآ  ندمآ  تّدم و  نتفای  نایاپ  يارب  شندیـشک  راظتنا  نیمه  يدرف  نینچ  تخاس ،  دهاوخ  شتحار  اهیرامیب  نآ  زا  و 
هیلع قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  هک  یماگنه  يور  نیمه  زا  دـشابیم ،  شاهصغ  مغ و  ندـش  فرطرب  هّیحور و  تیوقت  ناـج و  یلـست  هیاـم  ، 
ایند هک  یتـسه  یناـسک  زا  مه  وت  اـیآ  ریـصبوبا  يا  دومرف :  ترـضح  دوـب ؟  دـهاوخ  جَرَف  عـقوم  هچ  موـش ،  تیادـف  درک :  لاؤـس  مالـسلا 

لیضفلا نب  دمحم  زا  و   ( . 590 تسا (  هدش  جَرَف  وا  زا  شندیشک  راظتنا  تهج  هب  یتسار  هب  تخانـش  ار  رما  نیا  هک  یـسک  دنهاوخیم ؟ 
راظتنا هن  رگم  ایآ  دومرف :  مدیـسرپ ،  جَرَف  زا  يزیچ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا 

زا مه  نم  هک  یتسرد  هب  دیـشاب  رظتنم  نیِرِظَْتنُملا ؛ »  َنِم  ْمُکَعَم  ّینإ  اوُرِظَتناـف  دـیامرفیم « :  لـج  زع و  دـنوادخ  تسا ؟  جَرَف  زا  دوخ  جَرَف 
جَرَف هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدـمآ  مهج  نب  نیـسح  زا  و   ( . 591 مشاـبیم (  نارظتنم 

راظتنا يرآ ،  دومرف :  دـیزومایب ،  نم  هب  امـش  هکنیا  رگم  منادیمن  متفگ :  تسا ؟  جَرَف  زا  جَرَف  راظتنا  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف :  مدیـسرپ ، 
ریـضاحم باحـصا  دوـمرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوـبا  ترـضح  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  و   ( . 592 تـسا (  جَرَف  زا  یــشخب  جَرَف 
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مغ زا  سپ  هک  انامه  دنام ،  تباث  دوخ  مکحم  ياههیاپ  رب  هاگهانپ  و  دنتفای ،  تاجن  ناگدنرامش  کیدزن  و  دندش ،  كاله  ناگدزباتـش ] ]
دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نسحلاوبا  ترضح  تفگ :  هک  هدمآ  نیطقی  نب  یلع  زا  و   ( . 593 دوب (  دهاوخ  یتفگش  حتف  هودنا  و 
هرابرد هچنآ  هک  تسا  هنوگچ  تفگ :  یلع  شرـسپ  هب  نیطقی  دـیوگ :  يوار  ددرگیم .  تیبرت  اهوزرآ  اب  هعیـش  هک  تسا  لاس  تسیود  : 

هتبلا تفگ :  یلع  تفرگن ؟  ماجنا  هدـش  هتفگ  امـش  قح ] تموکح   ] هرابرد هچنآ  و  دـیدرگ ،  عقاو  هدـش  هتفگ   [ سابعلا ینب  تموکح   ] اـم
بلطم تساک  مکیب و  سپ  دوب ،  هدیسر  شتقو  امش  نایرج  هکنیا  رگم  تساهدوب ،  عبنم  کی  زا  ود  ره  هدش  هتفگ  امش  ام و  هرابرد  هچنآ 

ام هب  رگا  و  میدش ،  مرگلد  اهدیما  اب  سپ  هدیسرن ،  شماگنه  ام  رما  یلو  تفای ،  ماجنا  دندوب  هتفگ  هک  مه  روطنامه  و  دش ،  هتفگ  امش  هب 
مالـسا زا  مدرم  موـمع  و  تفرگیم ،  تواـسق  اـهلد  هتبلا  تفاـی ،  دـهاوخن  قـقحت  رگید  لاـس  دصیـس  اـی  تسیود  اـت  رما  نیا  دـنتفگیم : 
کیدزن شیاشگ  دریگ و  تفُلا  مه  اب  اـهلد  اـت  تسا ،  کـیدزن  یلیخ  ددرگیم و  عقاو  رما  نیا  يدوز  هب  دـنتفگیم :  یلو  دنتـشگیمرب ، 

 ( . 594 ددرگ ( 

دشاب رخسمت  دروم  اهنآ  رد  هجرف  هَّللا  لجع  ترضح  نآ  مان  هک  یسلاجم  زا  زیهرپ   : 56

ار ترضح  نآ  ای  دنریگیم  هرخسم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دای  هک  اهنآ  ناهارمگ ،  ناگراکیب و  سلاجم  زا  نتـسج  يرود  ندرک و  زیهرپ 
يور شترـضح  ندرک  دای  زا  هکنیا  ای  دنیامنیم ،  راکنا  ار  شفیرـش  دوجو  ای  دنریگیم ،  هدرخ  راوگرزب  نآ  رب  ای  دننکیم ،  دای  يدب  هب 

ُمتْعِمَـس اَذإ  ْنأ  ِباتِکلا  یف  ْمُکیَلَع  َلََّزن  ْدَق  َو  دیامرف « :  لج  زع و  يادخ  دـنریگیم .  رخـسمت  هب  ار  بانج  نآ  رظتنم  نانمؤم  ای  دـننادرگ ، 
یف َنیِِرفاکلا  َو  َنیِِقفاَنُملا  ُعماج  َهَّللا  َّنإ  ْمُُهْلثِم  ًاذإ  ْمُکَّنإ  ِهِریَغ  ٍثیدح  یف  اوُضوُخَی  یّتَح  ْمُهَعَماو  ُدُعْقَت  الَف  اَِهب  ُءَزهَتُْـسی  َو  اَهبُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ 

دوشیم و هدیزرو  رفک  دنوادخ  تایآ  هب  دیدینـش  هاگره  هک  دومرف  لزان  امـش  رب  باتک  رد  دـنوادخ ]  ] انامه و  595 ؛ )  ًاعیمَج ( »  َمَّنَهَج 
امش دیوش ] نیشنمه  اهنآ  اب  رگا   ] هک دنوش  لخاد  رگید  ینخس  رد  ات  دینیشنن  ناگدننک ] ازهتـسا  نارفاک و   ] نانآ اب  سپ  ددرگیم  ازهتـسإ 
نب یلع  ریـسفت  رد  و  درک .  دـهاوخ  عمج  مّنهج  رد  ار  نارفاک  ناقفانم و  یگمه  دـنوادخ  انامه  دوب ،  دـیهاوخ  نانآ  دـننام  تقیقح  هب  مه 

زا یحیحص  دنـس  هب  یفاک  لوصا  رد  و   ( . 596 دنتـسه (  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دنوادخ :  تایآ  دیوگ :  هک  هدمآ  هللا  همحر  یمق  میهاربا 
یف ْمُکیَلَع  َلََّزن  ْدَق  َو  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدـمآ  یفوقرقع  بیعش 

راکنا ار  قح  یسک  يدینش  هچنانچ  هک  تسا  نآ  روظنم  دومرف :  مدیسرپ ،  اَِهب . » . . .  ُءَزهَتُْسی  َو  اَهبُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُمتْعِمَس  اَذإ  ْنأ  ِباتِکلا 
سک ره  نکم  ینیشنمه  وا  اب  زیخرب و  شرانک  زا  دیوگیم ،  اوران  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هب  تبـسن  و  درامـشیم ،  غورد  ار  نآ  درادیم و 

نیـسپزاب زور  ادـخ و  هب  سک  ره  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  ربخ  رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 597 دشاب (  هک 
مالسلا هیلع  بانج  نآ  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 598 ددرگ (  تناهإ  ینمؤم  ای  دوش  تمذم  نآ  رد  یماما  هک  دنیشنن  ییاج  رد  دراد  نامیا 

نآ لها   ] اهنآ اب  سپ  دتسرفیم ،  نآ  لها  رب  ار  شتمقن  درادیم و  نمـشد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  سلجم  هس  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور 
رگید و  دیوگیم ،  غورد  دوخ  ياوتف  رد  هک  دراد  رارق  نآ  رد  یسک  هک  تسا  سلجم  نآ  یکی :  دینکم :  تسلاجم  ینیشنمه و  سلاجم ]

ام يوریپ ]  ] زا نآ  رد  هک  یـسلجم  و  تسا ،  هدـش ] شومارف  و   ] هنهک نآ  رد  اـم  داـی  دوشیم و  هزاـت  نآ  رد  نامنانمـشد  داـی  هک  یـسلجم 
هـس مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دیوگ :  يوار  تسه . ] يزیچ  نینچ  سلجم  نآ  رد  هک   ] ینادیم وت  هک  یلاح  رد  دوشیم  يریگولج 
ْنِم َنوُعْدَـی  َنیذَّلا  اوُّبُـسَت  َو ال  دوب « : -  شتـشم  رد  ایوگ  تفگ :  ای  دوب -  شناهد  رد  ییوگ  هک  درک  توـالت  ار  دـنوادخ  باـتک  زا  هیآ 

هنارگمتس ار  دنوادخ  زین ] نانآ   ] هک دیهدن  مانشد  دنناوخیم  ار  دنوادخ  زج  هک  نانآ  هب  و  599 ؛ )  ٍْملِع ( »  ِریَِغب  ًاوْدَع  ِهَّللا  اوُّبُسَیَف  َهَّللا  ِنُود 
و 600 ؛ )  ِهِْریَغ ( »  ٍثیِدَـح  یف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرعأَف  اَِنتایآ  یف  َنوُضوُخَی  َنیذَّلا  َْتیَأَر  اَذإ  َو  دـنهدیم « .  مانـشد  یناداـن  يور  زا 

رگید ینخـس  رد  ات  نک  ضارعا  نانآ  زا  سپ  دـننکیم  وگتفگ  ام  تایآ  رد  ندز ] هنعط  يریگهدروخ و  يارب   ] هک ینیب  ار  یناسک  هاـگره 
ببـس هب  دییوگم  و  601 ؛ )  َبِذَکلا ( »  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَِتل  ٌماَرَح  اذَه  َو  ٌلاَلَح  اذـه  َبِذَـکلا  ُمُُکتَنِْـسلأ  ُفِصَت  اَِمل  اُولوُقَت  َال  َو  دـنوش « .  دراو 
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نآ زا  باتک  ناـمه  رد  و   ( . 602 دیدنب (  غورد  دـنوادخ  رب  ات  مارح  نآ  تسا و  لالح  نیا  هک  دـنک  فیـصوت  غورد  هب  ناتیاهنابز  هچنآ 
خرـس گنـس  يور  رب  هک  شاب  یـسک  دننام  یتشگ  راچد  نانآ  اب  تسلاجم  نایبصان و  هب  هاگره  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
یکی هرابرد  هک  يدید  رگا  سپ  دنکیم ،  ناشتنعل  درادیم و  نمـشد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  اریز  يزیخرب ،  اجنآ  زا  ات  دشاب  هتـسشن  ياهدش 

ربخ رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 603 دمآ (  دهاوخ  دورف  اهنآ  رب  اجنآ  رد  دنوادخ  رفیک ] و   ] مشخ هک  اریز  زیخرب  دننکیم  وگتفگ  ناماما  زا 
تیصعم ار  یلاعت  يادخ  قیقحت  هب  دنیشنب ،  ادخ  يایلوا  هدنهد  مانشد  دزن  سک  ره  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  زا  یحیحص 

یکی هب  نآ  رد  هک  دنیشنب  یسلجم  رد  سک  ره  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  زین  باتک  نامه  رد  و   ( . 604 تسا (  هدرک 
دناشوپب و شمادنا  رب  ّتلذ  سابل  ایند  رد  دنوادخ  دنکن  ار  راک  نیا  یلو  دزیخرب  دـناوتیم  دوشیم و  هداد  مانـشد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا 
زا ناهربلا  ریـسفت  رد  و   ( . 605 دـیامرف (  بلـس  يو  زا  هداهن  ّتنم  وا  رب  ام  تفرعم  تهج  زا  یکین  زا  هچنآ  و  دـنک ،  شباذـع  ترخآ  رد 
نم هب  مصاع  نب  دمحم  يا  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  مدینش  تفگ :  هک  هدروآ  مصاع  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشک 

اب هک  یلاح  رد  منکیم  تسلاجم  نانآ  اـب  نم  مدرگ ،  تیادـف  يرآ ،  مدرک :  ضرع  ینکیم ؟  تسلاـجم  ناـیفقاو  اـب  وت  هک  هدیـسر  ربخ 
یف ْمُکیَلَع  َلََّزن  ْدَـق  َو  هدومرف « :  لج  ّزع و  يادـخ  نکم ،  تسلاـجم  ناـنآ  اـب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  متـسه .  فلاـخم  ناـشیا 

زا روظنم  ْمُُهْلثِم ؛ »  ًاذإ  ْمُکَّنإ  ِهِریَغ  ٍثیدـح  یف  اوُضوُخَی  یّتَح  ْمُهَعَماو  ُدـُعْقَت  الَف  اَِهب  ُءَزهَتُْـسی  َو  اَهبُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُمتْعِمَـس  اَذإ  ْنأ  ِباـتِکلا 
یکی ندرک  دای  باب  زا  دناهدش  رکذ  نایفقاو  هکنیا  میوگیم :   ( . 606 نایفقاو (  ینعی  دندیزرو :  رفک  هک  نانآ  و  دنتسه ،  ایصوا  تایآ : 

زا هجوت :  تسین .  هدیـشوپ  هکنانچ  دـشابیم ،  هَّللا  تایآ  قیداصم  زا  یکی  رکذ  باب  زا  ایـصوا  ندرک  دای  هک  نانچمه  تسا ،  قیداصم  زا 
هب هک  تلالض -  لها  سلاجم  رد  نتسشن  تمرح  تایاور ،  ریاس  همیمض  هب  هدیدرگ و  تیاور  نآ  ریسفت  رد  هچنآ  همیمـض  هب  هفیرـش  هیآ 

دشابیم تمرح  نآ  رهاظ  هک  هدمآ  نآ  رد  هک  ییهن  تهج  هب  دوشیم ،  هدافتسا  میدرک -  هراشا  ثحبم  نیا  لّوا  رد  اهنآ  ماسقا  زا  یـضعب 
دننام زین  امـش  هدومرف ( :  لج  زع و  يادخ  نوچ  دراد ،  رارق  هریبک  ناهانگ  رامـش  رد  هانگ  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  هکلب  . 

هب دـنیامن  تسلاجم  ناشیا  اب  هک  یناسک  زا  هکلب  تسا ،  اهنآ  دـننام  دـنک  ینیـشنمه  اهنآ  اب  سک  ره  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  دـییاهنآ ) 
نارفاک ناقفانم و  یگمه  دنوادخ  انامه  دـیامرفیم ( :  هک  تسا  هدرک  هدـعو  نانآ  يارب  ار  منهج  شتآ  هدومرف و  ریبعت  نیقفانم »  ناونع « 

هب ار  ام  هک  میراتـساوخ  لج  زع و  يادخ  زا  تشگ .  رهاظ  نآ  ندوب  رئابک  زا  هانگ و  نیا  یگرزب  سپ  تخاس )  دهاوخ  عمج  منهج  رد  ار 
ِینَتیأَر َکَّلََعل  ْوأ  تسا :  هدمآ  اعد  رد  و  دیامرف .  ظفح  دـشابیم  شبـضغ  طخـس و  بجوم  هچنآ  زا  و  دـهد ،  قیفوت  تسوا  ياضر  هچنآ 

نایم رد  ارم  سپ  ماهتفرگ  تفلُأ  نایوجهوای  ناگراکیب و  سلاجم  اب  ياهدید  ارم  هک  دیاش  ای  ینَتیَّلَخ ؛ ْمُهَنَیب  َو  یْنیَبَف  َنیلاَّطَبلا  َِسلاَجم  َِفلآ 
رب هچنآ  متشه  هاجنپ و  رمأ  رد  و  میربیم -  هانپ  دنوادخ  هب  نآ  زا  تسا -  سب  تمقن  ترـسح و  نیمه  و  میوگیم :  ياهتـشاذگاو .  نانآ 

 . یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ،  دهاوخ  دراد  تلالد  بلطم  نیا 

لطاب لها  نارگمتس و  اب  رهاظت   : 57

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدینـش  تفگ :  هک  هفیذـح  زا  هدروآ  تیاور  هّماـع  قـیرط  زا  هّمُغلا  فـشک  زا  لـقن  هـب  راـحب  رد 
ار اهنآ  زا  تعاطا  هک  یـسک  رگم  دـنناسرتیم  ار  نارادربنامرف  دنـشکیم و  هنوگچ  هک  رگمتـس  ناهاشداپ  زا  تّما  نیا  رب  ياو  دومرفیم : 

لج زع و  دـنوادخ  هاگره  سپ  دـیامنیم ،  رارف  اهنآ  زا  لد  اب  و  دـنکیم ،  رهاظت  عُّنَـصَت و  اهنآ  اب  نابز  اب  یقّتم  نمؤم  سپ  دـنک ،  راـهظا 
داسف زا  سپ  ار  یتما  هک  تساناوت  دهاوخ  هچ  ره  رب  وا  دنکشیم و  مه  رد  ار  جوجل  رگمتس  هنوگره  دنادرگزاب  تّزع  اب  ار  مالسا  دهاوخب 

نآ دنوادخ  دنامن  یقاب  زور  کی  زج  هب  ایند  زا  رگا  هفیذح  يا  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  هاگنآ  دروآ .  حالـص  هب 
نمؤم هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهشرافس  رد  لوقعلا  فُحت  رد  و  دبای .  تموکح  نم  نادناخ  زا  يدرم  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  ار  زور 

سک ره  هک  اریز  نک ،  دروخرب  ّتیحت  اب  يراد  هّیقت  سک  ره  اب  يدوب  لطاب  تلود  رد  هاـگره  ناـمعن  رـسپ  يا  دومرف :  هک  هدـمآ  قاّـطلا 
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دوخ و  607 ؛ )  ِۀَُکلْهَّتلا ( »  یلإ  ْمُکیدیِأب  اوْقُلت  َال  َو  دیامرف « :  دنوادخ  تسا ،  هدرک  كاله  هداد و  نتشک  هب  ار  دوخ  دوش  تلود  ضرعتم 
نوچمه دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  رد  و   ( . 608 دـینکفین ( . . .  رد  رطخ  هکلهم و  هب  ار 

هتفهن نآ  نوردنا  رد  یتکرب  هچ  دننادب  ناگدنرپ  رگا  و  دنراگنإ ،  ناوتان  ار  نآ  ناگدـنرپ  یمامت  هک  دیـشاب  اههدـنرپ  نیب  رد  لسع  روبنز 
هب دنگوس  دیشاب .  رانکرب  نانآ  زا  ناتیاهراک  اهلد و  اب  دییامن و  ترـشاعم  مدرم  اب  ناتیاهندب  اهنابز و  اب  دننکن ،  يراتفر  نینچ  نآ  اب  تسا 

دزادنایب ناهد  بآ  رگید  ضعب  تروص  هب  امش  زا  یضعب  هکنیا  ات  دید  دیهاوخن  دیراد  تسود  ار  هچنآ  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک 
رگم نم -  هعیـش  زا  دومرف :  هکنیا  ای  امـش -  زا  دـنامن  هک  اجنآ  اـت  و  درامـش ،  زادرپغورد  ار  رگید  ضعب  امـش  زا  یـضعب  هک  ییاـج  اـت  ، 

هزیکاپ كاپ و  ار  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  یمدـنگ  یـصخش  هاگره  منزیم :  یلثم  ناتیارب  کنیا  اذـغ ،  رد  کمن  مشچ و  رد  همرـس  نوچمه 
هداتفا مرِک  نآ  هب  هک  دنیبب  دورب و  نآ  غارس  هب  ینامز  تدم  زا  دعب  سپس  دنامب ،  اجنآ  رد  مدنگ  نآ  یتدم  و  دهد ،  رارق  ییاج  رد  دنک و 

نآ زا  رگید  راب  ات  درذگب  وا  رب  یتدـم  و  دـنادرگرب ،  شلّوا  ياج  هب  ار  نآ  زاب  و  دـیامن ،  كاپ  زیمت و  دروآ و  نوریب  ار  مدـنگ  نآ  سپ  ، 
اجنامه هب  دـیامن و  زیمت  كاپ و  ار  مدـنگ  درب و  نوریب  ار  اهمرِک  نآ  سپ  هدـش ،  عقاو  نآ  رد  مرِک  يدادـعت  دـنیبب  هرابود  دـنک ،  دـیدزاب 

نآ هب  مرِک  هک  یبایمک  مدـنگ  نوچمه  دـنامب  یقاب  مدـنگ  نآ  زا  یمک  رادـقم  هکنیا  ات  دـنک  رارکت  ار  راک  نیا  روط  نیمه  و  دـنادرگرب ، 
هنوگ چـیه  هنتف  هک  یمک  هورگ  رگم  دـنامن  یقاب  امـش  زا  هک  هاگنآ  ات  تفاـی  دـیهاوخ  زیمت  مه  زا  اهامـش  هنوگ  نیا  دـناسریمن ،  يررض 

 ( . 609 دناسرن (  اهنآ  رب  ینایز 

نتفای ترهش  زا  زیهرپ  ندنام و  سانشان   : 58

یناوتب هچنانچ  دومرف :  هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاـک  رد  و  تحار .  ندـنام  سانـشان  تسا و  تفآ  ترهـش  هک  اریز 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  و  نکب .  ار  راک  نیا  دسانـشن  ار  وت  سک  چیه  هک ] ینک  یگدنز  يروط  ]

رد دننامب .  رادیاپ  ام  رمأ  رب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  دوش ،  بیاغ  ناشیا  زا  نانآ  ماما  هک  دیـسر  دـهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف :  هک  هدـمآ 
نامیا نم  ّرِـس  هب  نم ،  نازینک  ناگدـنب و  دـنک :  ادـن  ار  ناشیا  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا ،  دـسر  اهنآ  هب  هک  باوث  زا  زیچ  نیرتمک  نامز ،  نآ 

منکیم لوبق  امـش  زا  هک  اقح  منازینک  ناگدنب و  يا  نم ؛ زا  کین  باوث  هب  ار  امـش  داب  تراشب  سپ  دیدرک ،  قیدصت  ارم  بیغ  دیدروآ و 
امـش رگا  و  میامن ،  عفد  نانآ  زا  ار  الب  و  منادرگ ،  باریـس  ناراـب  زا  ار  مناگدـنب  امـش  هب  و  مزرمآیم ،  ار  امـش  و  میاـمن ،  وفع  ار  امـش  و 

ماجنا نامز  نآ  رد  نمؤم  هک  يراک  نیرتهب  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک :  ضرع  تفگ :  رباج  مدرکیم .  لزان  اهنآ  رب  ار  مباذـع  دـیدوبن 
زا یکی  رد  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هغالبلا  جـهن  رد  و   ( . 610 تسا (  ینیـشن  هناخ  نابز و  ظفح  دومرف :  تسیچ ؟  دـهد 

ُمالْعأ َو  يَدُـهلا  ُحـیباَصَم  َِکئلوُأ  ْدَـقَتُْفی  َْمل  َباغ  نا  َو  فَرُعی  َْمل  َدِهَـش  ْنإ  ٍۀَـمُون  ٍنمؤم  ُّلُک  اَّلإ  ِهیف  وُجنی  َال  ٌناَمَز  َِکلَذ  َو  دومرف :  اههبطخ 
مُکیَلَع یتأیَـس  ُساّنلا  اهُّیأ  ِِهتَمْقَن ،  َءاّرَـض  ْمُْهنَع  ُفِشْکَی  َو  ِِهتَمْحَر  َباوبا  مَُهل  ُهَّللا  ُحتفی  َکئلوا  رذبلا  عییاذملا  َو ال  حـییاسملاب  اوْسَیل  يرُّسلا 

ناشن مانیب و  نمؤم  ره  رگم  دـباییمن  تاجن  نآ  رد  هک  تسا  ینامز  نآ  و  611 ؛ . . . )  هیف (  اَِمب  ُءانإلا  أفکی  امَک  ُمالْسإلا  هیف  ُأفکی  ٌنامَز 
نارگنـشور تیاده و  ياهغارچ  نانیا  دنیاینرب ،  شیوجتـسج  رد  دشاب  بیاغ  هاگره  دوشن و  هتخانـش  دبای  روضح  سلاجم ] رد   ] رگا هک  ، 

دنیاشگن ییارس  هوای  مدرم و  زا  ییوگبیع  هب  ناهد  و  دننکن ،  دش  دمآ و  مدرم  نایم  رد  ینیچ  نخـس  داسف و  هنتف و  هب  هک  دنناوربش ،  هار 
دهاوخ امش  رب  ینامز  مدرم ؛ يا  دیامنیم .  فرطرب  ار  شباذع  یتخـس  ناشیا  زا  و  دنکیم ،  زاب  ار  شتمحر  ياهرد  دنوادخ  نانآ  يارب  ، 

هللا همحر  یـضر  دّیـس  دزیرب . . . .  تسا  نآ  رد  هچنآ  ددرگ و  نوـگژاو  فرظ  هک  ناـنچمه  دوـشیم  نوـگژاو  نآ  رد  مالـسا  هک  دیـسر 
و تسا ،  حایـسم  عمج  حییاسم »  و «  تسا ،  رازآ  مک  مانمگ  شروظنم  ٍۀمون »  ٍنمؤم  لک  هدومرف « :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  هکنیا  دیامرف : 
زا یفالخ  هاگره  هک  تسا  یسک  نآ  تسا و  عایْذِم  عمج  عییاذم »  و «  دزادرپیم ،  ینیچ  نخـس  داسف و  هب  مدرم  نیب  هک  تسا  یـسک  نآ 

رایسب شتهافس  هک  تسا  یسک  نآ  و  تسا ،  روَذب  عمج  رُُذبلا »  و «  دیامنیم ،  وگزاب  نارگید  يارب  دنکیم و  شخپ  ار  نآ  دونشب  یسک 
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يربخ هد  زا  یمهفب  بوخ  ار  ربخ  کی  رگا  دومرف :  هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و  تسا .  وگهدوهیب  و 
هک دنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  سپـس  يرون ،  ار  یباوص  ره  تسا و  یتقیقح  ار  یّقح  ره  انامه  تسا ،  رتهب  ییامن  تیاور   [ طقف  ] ار اهنآ  هک 

؛ ددرگ هجوتم  ار  نآ  زا  روظنم  وا  مییوگب و  نخـس  زمر  هیانک و  هب  وا  اب  هکنیا  اـت  میرامـشیمن  هدـیمهف  هیقف و  ار  نامنایعیـش  زا  یـسک  اـم 
زا هک  دمآ ،  دهاوخ  يرونیب  روک و  کیرات ؛ ياههنتف  امـش  رـس  تشپ  رد  انامه  دومرف :  هفوک  رهـش  رد  ربنم  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دنسانشن ار  وا  مدرم  یلو  دسانشب  ار  مدرم  هک  یـسک  دومرف :  تسیچ ؟  همون  نینمؤملاریما  ای  دش :  هتفگ  همُون .  رگم  دباین  تاجن  اههنتف  نآ 
رادید زا  ناشدوخ  رب  فارسا  زواجت و  متـس و  رطاخ  هب  ار  شیوخ  قلخ  دنوادخ  یلو  دنامیمن ،  یلاخ  ادخ  تّجح  زا  نیمز  هک  دینادب  و  . 

دنوادـخ تّجح  یلو  درب ،  دـهاوخ  ورف  ار  دوخ  لها  دـنامب  یلاخ  دـنوادخ  تّجح  زا  تعاس  کی  نیمز  رگا  و  تخاـس ،  دـهاوخ  روک  وا 
و  ( . 612 دنتخانشیمن (  ار  وا  اهنآ  هک  یلاح  رد  تخانـشیم  ار  مدرم  فسوی  هک  نانچمه  دنـسانشیمن  ار  وا  اهنآ  دسانـشیم و  ار  مدرم 
 : تشاد هضرع  و  دش ،  دراو  ترضح  نآ  رب  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ماما  نارای  زا  یکی  هک  هدروآ  دوخ  دنس  هب  زین  باتک  نامه  رد 

نایعیش ردقچ  نم  رورـس  يا  مرادیم ،  تسود  ار  دراد  تسود  ار  وت  سک  ره  مرادیم و  تسود  ار  وت  نم  دنگوس  ادخ  هب  مدرگ ؛ تیادف 
یناوتیم ار  اهنآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دنرایسب  درک :  ضرع  رامشب .  ار  نانآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دنناوارف ! امش 
فیصوت هک  ياهرامش  نآ  رگا  یلو  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا  ترـضح  دننوریب .  شرامـش  زا  اهنآ  درک :  ضرع  يرامـشب ؟ 
شوگانب زا  شیادص  هک  تسا  یـسک  ام  هعیـش  اّما  دش ،  دهاوخ  ماجنا  دـنهاوخیم  ار  هچنآ  ددرگ  لیمکت  يدـْنأ  هد و  دصیـس و  دـناهدش 

اب و  دنکن ،  هزیتس  ام  دروم  رد  نارادمامز  اب  دیوگن و  حدم  ار  ام  ولغ  اب  و  ددرگن ،  راکشآ  شندب  زا  شینورد  ياهیتحاران  دنکن و  زواجت 
یتسود ام  نمـشد  اب  و  ددرگن ،  نخـسمه  دنکیم  ییوگدـب  ام  زا  هک  یـسک  اب  و  دوشن ،  نیـشنمه  دـیامنیم  ییوجبیع  ام  زا  هک  یـسک 

هداد زییمت  دومرف :  منک ؟  هچ  دنراد  عُّیشت  يوعد  هک  یفلتخم  نایعیش  نیا  اب  سپ  متشاد :  هضرع  درادن .  نمشد  ار  ام  رادتـسود  و  دیامنن ، 
ار اهنآ  يریـشمش  دربب و  ناشنایم  زا  هک  دمآ  دهاوخ  اهنآ  رب  ینایلاس  تفای ،  دـنهاوخ  لیدـبت  و  دـش ،  دـنهاوخ  یـسررب  و  دـش ،  دـنهاوخ 
زا رگا  و  دزرون ،  عمط  غالک  ناسب  دشکن و  هزوز  گس  نوچمه  هک  تسا  یسک  اهنت  ام  هعیـش  دنکیم ،  ناشهدنکارپ  یفالتخا  دشکیم و 

فارطا رد  دومرف :  میوجب ؟  اجک  فاصوا  نیا  اب  ار  یناسک  نینچ  موش ؛ تیادف  مدرک :  ضرع  دـنکن .  ییادـگ  مدرم  زا  دریمب  یگنـسرگ 
دنبای روضح  ییاج  رد  هچنانچ  هک  دنـشودب  هناـخ  و  درذـگیم ،  یتخـس  هب  ناشیگدـنز  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  يوجب ،  ار  اـهنآ  نیمز 

دننک يراگتـساوخ  هچنانچ  و  دـنوشن ،  تدایع  دـنوش  رامیب  رگا  دـنکن و  ناشيوجتـسج  یـسک  دنـشاب  بیاغ  هاگره  و  دـنوشن ،  هتخاـنش 
ناشیاهربق رد  دـننک و  تاساوم  ناـشلاوما  اـب  هک  دـننانآ  دـندرگن ،  رـضاح  اـهنآ  هزاـنج  رب  مدرم ]  ] دـنریمب هاـگره  و  دـنهدن ،  ناشرـسمه 

زین يرگید  قیرط  هب  و   ( . 613 تسا (  فلتخم  ناشیاهرهـش  هک  دنچ  ره  درادن  فالتخا  مه  اب  ناشياهرظن  و  دنیامن ،  رادید  ار  رگیدکی 
وا زا  دـننک  هدـهاشم  ار  یقفانم  هچنانچ  و  دـنراد ،  یمارگ  ار  وا  دـننیبب  ار  ینمؤم  هاـگره  و  هدوزفا :  نآ  رد  هدرک و  تیاور  ار  ثیدـح  نیا 
نآ هدومرف  دـهاش  لحم  میوگیم :  دـننکیم .  رادـید  رگیدـکی  اب  ناشیاهربق  رد  و  دـنیامنن ،  یباتیب  گرم  ماگنه  هب  و  دـننیزگ ،  يرود 
هک اریز  دنکن . . . .  ناشیوجتسج  یسک  دنشاب  بیاغ  هاگره  دنوشن و  هتخانش  دنبای  روضح  ییاج  رد  هچنانچ  تسا :  مالسلا  هیلع  ترضح 

و دومرف ،  تلالد  اهنآ  نیب  رد  ندش  روهشم  تمذم  مدرم و  زا  ندنام  مانمگ  یبوخ  رب  نخس  نیا  اب  مالسلا -  ةالصلا و  هیلع  ترضح -  نآ 
 : دشابیم تایبا  نیا  تسا  نامز  نآ  اب  بسانتم  هک  یبلاطم  هلمج  زا  و  تسا .  رایـسب  شدیاوف  هک  مدروآ  ار  ثیدح  نیا  مامت  تهج  نیدـب 

ًاموَی ُدیرفَتلا  ینُع  ورَی  َفیَک  َو  ِبویُغلا  ِماّلَِعب  یسینأَِتل  ُهنَع  ُتبِغَف  ُسینالا  ِینَـشَحوَا  َو  ِبولُقِلل  يروهُظ  ِهب  َناکَف  یْنتَرَکناَف  ِنویُعلا  ِنَع  ُتیَفَخ 
دنتخانشن ارم  اههدید  سپ  مدنام  یفخم  اههدید  زا  یبیبَح  یعَم  َو  یتَولَِخب  ُتسَنأ  ینِم  ُنالَقَثلا  َشِحوَتسا  اَم  اذِا  ِبیقَر  ِالب  ّيََدل  ياوهَا  نَم  َو 

سنُا بویغلا  ماّلع  يادخ  هب  نوچ  مدش ،  بیاغ  شرظن  زا  اذل  تخادنا  متشحو  هب  نم  سنوم  و  مدش .  راکشآ  اهلد  يارب  تهج  نیا  زا  و  ، 
نج هچنانچ  تسا .  نم  دزن  بیقر -  زا  رود  هب  نم -  بوبحم  هک  یلاح  رد  تخاس ،  دـهاوخ  كانمیب  ارم  ییاهنت  يزور  هنوگچ  و  متفاـی . 

 . تسا نم  اب  مبیبح  مشاب و  سونأم  دوخ  تولخ  هب  دننک ،  تشحو  نم  زا  سنا  و 
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سفن بیذهت   : 59

ندرک دای  یلو  تسا ،  بجاو  نامز  ره  رد  رمأ  نیا  و  هدیدنـسپ ،  قالخأ  هلیـسو  هب  نآ  نداد  رویز  و  دـیلپ ،  تافـص  زا  نورد  يزاسکاپ  و 
وا تبحص  تلیضف  كرد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  تبیغ  نامز  فیاظو  رد  صوصخ  روط  هب  نآ 

هیلع قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  ینامعن  هک  یتیاور  لیلد  هب  دراد .  نآ  هب  یگتـسب  بانج  نآ  باحـصا  دادع  رد  نتفرگ  رارق  و 
هب لاح  نیا  رد  دشاب و  رظتنم  هک  دیاب  دـشاب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  باحـصا  زا  درادیم  تسود  سک  ره  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا 
 ، دزیخاپب مالـسلا  هیلع  مئاق  شندرم  زا  سپ  دریمب و  هچنانچ  سپ  دـشاب ،  رظتنم  هک  یلاـح  رد  دـیامن ،  راـتفر  وکین  قـالخا  يراـکزیهرپ و 

امش داب  اراوگ  دینامب  راظتنا  رد  دینک و  ششوک  سپ  تسا ،  هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یسک  شاداپ  نوچمه  وا  شاداپ 
تیاعر اب  راظتنا  باوث  هب  نتفای  تسد  هک  تسه  نیا  رب  تلالد  ثیدح  نیا  رد  میوگیم :   ( . 614 دنوادخ (  تمحر  لومشم  هورگ  يا  ار 

 . تشذگ رتشیپ  ینعم  نیا  دّیؤم  و  دشابیم ،  طورشم  کین  قالخا  يراکزیهرپ و  تمزالم  لماک و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ترصن  رب  عامتجا  قافتا و   : 60

َو هدومرف « :  دنوادخ  تسا ،  دارفا  همه  هفیظو  ندرک  ترـصن  هک  دـنچ  ره  تسین ،  دارفنإ  رد  هک  تسه  يریثأت  ندرک  عامتجا  رد  هک  اریز 
رد مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  دیوشن .  هدنکارپ  دینز و  گنچ  دنوادخ  نامسیر  هب  یگمه  و  615 ؛ )  اُوقَّرَفَت ( »  َال  َو  ًاعیمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا 

و ددرگیمن .  لصاح  وا  ترـصن  يوریپ و  اب  زج  وا  هب  ندیزای  تسد  و  دـشابیم ،  شناگدـنب  نایم  رد  دـنوادخ  مکحم  هتـشر  اهنامز  مامت 
لطاب ندز  رانک  زا  و  دیتسشنیمن ،  ياپ  زا  قح  ترـصن  زا  امـش  رگا  مدرم  يا  هدومرف :  شیاههبطخ  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

امـش یلو  دـنتفرگیمن ،  تّوق  دـنتفای  ورین  امـش  رب  هک  نانآ  و  دومنیمن ،  عمط  امـش  رب  تسین  امـش  لـثم  هک  یـسک  دـیدرکیمن ،  یتسس 
تهج زا  دش ،  دهاوخ  ربارب  دنچ  ناتیگتشگمگ  نم  زا  دعب  هک  دنگوس  مناج  هب  و  دیدرک ،  مگ  ار  هار  لیئارسا  ینب  یگتـشگ  مگ  نوچمه 

و تسا :  هدمآ  تشگ  رداص  هللا  همحر  دیفم  خیـش  هب  هسّدقم  هیحان  يوس  زا  هک  یعیفر  عیقوت  رد  و  دیدنکفا . . . .  رـس  تشپ  ار  قح  هکنیا 
 ، دنـشاب مّمـصم  لدکی و  هدـش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  يافو  رد  دـهد -  يرای  شتعاطا  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  اـم -  نایعیـش  رگا 

616 ددرگ ( . . .  لیجعت  ام  هب  تبسن  نیتسار  لماک و  تفرعم  اب  نانآ  يارب  ام  رادید  تداعس  و  دتفایمن ،  ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  ياقل  تمعن 
( .

اهنآ نابحاص  هب  قوقح  ندنادرگزاب  یعقاو و  هبوت  رب  ندش  قفّتم   : 61

ناهانگ و داب -  مالـس  دورد و  شناردـپ  رب  وا و  رب  هک  ماـما -  تبیغ  ندـش  ینـالوط  بابـسا  هلمج  زا  هکنیا  تشذـگ  رتشیپ  هک  ناـنچ  نآ 
ترـضح نآ  زا  قوف  هدش  دای  ترابع  زا  سپ  دـش  هراشا  نآ  هب  هک  یعیقوت  نامه  رد  هکنانچ  دـنیبیم ،  ناگدـنب  زا  هک  تسا  ییاهتیـصعم 

ام هب  ناشیا  زا  هک  تسا  يدنیاشوخان  ياهزیچ  انامه  درادیم  هدیـشوپ  نانآ  زا  ار  ام  هک  يزیچ  اهنت  سپ  هدـمآ « :  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع 
 ( . 617 ُلیکَولا (  َمِْعن  َو  اُنبْسَح  َوُه  َو  ُناَعتسملا  ُهَّللا  َو  دوریمن ،  راظتنا  نانآ  زا  میدنسپیمن و  نانآ  زا  دسریم و 

ندرک لمع  شبادآ  هب  ندوب و  ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ  62 و 63 : 

مالسلا هیلع  ماما  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  هدیدرگ  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  رایـسب  یعطق  رابخأ  تلالد  هب  هکنیا ،  بلطم  نایب 
شناگدـید ربارب  یتسه  هک  اجک  ره  لاح و  ره  رد  وت  سپ  دراد ،  عالطا  ام  تانکـس  تاکرح و  تالاح و  رب  و  تسا ،  ام  رب  دـهاش  رظان و 
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شیور ولج  مشچ و  شیپ  رد  وت  هک  یتشاد  نیقی  یتسناد و  ار  نیا  نوچ  وا ،  ياونـش  شوگ  دنوادخ و  يانیب  هدید  تسا  وا  هک  يراد  رارق 
دشاب تمشچ  ولج  ترضح  نآ  هاگره  هکلب  ییامن ،  رظن  وا  هب  لد  هدید  اب  و  یهد ،  رارق  تمشچ  ولج  رد  ار  بانج  نآ  ًامتح  يراد ،  رارق 

هک یسک  رب  و  نشور ،  نیا  و  یهد .  رارق  ار  نآ  وت  هک  درادن  نیا  هب  یگتسب  و  یشاب ،  هدوب  شمـشچ  شیپ  رد  وت  هک  تسا  نیا  شاهمزال 
و تسا . )  روک  اهلد  هدید  نطاب و  مشچ  نکیل  تسین  روک  هچرگ  نافلاخم ] نارفاک و   ] رس مشچ  تسین ( :  یفخم  دشابن  روک  شلد  هدید 
بدأ و مسارم  و  بانج ،  نآ  بادآ  تیاعر  تهج  رد  تتّمه  هتبلا  دراد ،  رارق  تمشچ  شیپ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  یتسناد  هچنانچ 
ار راوگرزب  نآ  رس  مشچ  اب  هک  دنچ  ره  دش ،  دهاوخ  فورصم  تتفرعم  بتارم  بسح  هب  يراد  ترضح  نآ  هب  تبـسن  هک  یفیاظو  ماجنا 
هک یبادآ  ماـمت  هتبلا  دریگ ،  رارق  شهاگـشیپ  رد  و  دـبای ،  روـضح  يرادـمامز  سلجم  رد  ییاـنیبان  صخـش  رگا  هکنیا ،  لاـثم  هب  ینیبـن . 

دناهداتسیا شهاگشیپ  رد  دننکیم و  رظن  وا  هب  هک  ینایانیب  هکنانچمه  دهدیم ،  ماجنا  ار  ددرگ  تیاعر  رادمامز  رضحم  رد  تسا  هتـسیاش 
يور شیپ  رد  دـنادیم  هکنیا  تهج  زا  رگم  تسین  نیا  و  دـنک ،  رظن  وا  رب  دـناوتیمن  دـنیبیم و  ار  وا  انیبان  نآ  هکنیا  اب  دـنهدیم ،  ماـجنا 

مالسلا هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  نمؤم  لاح  و  دنیبیمن ،  ار  وا  رس  مشچ  اب  هک  دنچ  ره  تسا  وا  مشچ  ولج  رادمامز  و  دراد ،  رارق  رادمامز 
سپ دراد ،  رارق  شماـما  مشچ  شیپ  رد  لاوحا  ماـمت  رد  هک  دـنادیم  عطق  روط  هب  شنیقی  ناـمیا و  تهج  زا  نمؤـم  هک  اریز  تسا ،  نینچ 

تبظاوم تبقارم و  بادآ و  تیاعر  رد  ار  دوخ  ّمه  سپ  دنیبیمن ،  رـس  مشچ  هب  ار  وا  هک  دنچ  ره  دهدیم  رارق  دوخ  مشچ  ولج  ار  شماما 
یثیدح رد  هدیدرگ ،  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نانخس  رد  روما  نیا  مامت  و  درادیم .  فورصم  بانج  نآ  هب  تبسن  دوخ  فیاظو 

هیلع قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  هقدـص  نب  ةدعـسم  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  نیثدـحملا  سیئر  هک 
نیمز راچان  هب  انامه  ایادخ  راب  دومرف :  هفوک  رهش  رد  ربنم  زارف  رب  ترضح  نآ  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالـسلا 

 ، دوشن لطاب  وت  تجح  ات  دزومایب ،  ناشیا  هب  ار  وت  ملع  و  دنک ،  تیادـه  وت  نید  هب  ار  نانآ  هک  دـیاب ،  تَقلخ  رب  وت  يوس  زا  یتّجُح  ار  وت 
راظتنا رد  یفخم و  ای  دوشن ،  تعاطا  هک  تسا  راکـشآ  ای  تّجح ] نآ   . ] ياهدرک ناشتیاده  هکنآ  زا  سپ  دـندرگن  هارمگ  ناشیا  ناوریپ  و 

رد وا  بادآ  ملع و  هک  یتسرد  هب  دـنام ،  بیاغ  ناشندـش ] تیادـه   ] نافلاخم اب  هکراتم  حلـص و  لاح  رد  مدرم  زا  وا  صخـش  رگا  دـشاب ، 
تبیغ و   ( 619 یفاک (  رد  تسا و  روهـشم  ثیدـح  نیا  میوگیم :   ( . 618 دـننکیم (  لمع  اهنآ  هب  نانآ  هک  تسا  تبث  نینمؤم  ياـهلد 

هجوت و تفرعم و  ملع و  زا  ییاههنوگ  كرابم  مالک  نیا  رد  و  هدـیدرگ ،  تیاور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  یکدـنا  توافت  اب  یناـمعن 
هک نادـب  ییامنهار  رکذـت و  یلاعت .  هَّللا  ءاش  نا  دوش  حـضاو  تیارب  دوصقم  ات  ینک  ّتقد  ًالماک  نآ  رد  هک  داب  وت  رب  سپ  تسه ،  رکذـت 

بتارم توافتم و  تاجرد  ناشنیقی ،  تفرعم و  بتارم  نامیا و  تاجرد  توافت  ياضتقم  هب  مالـسلا  هیلع  ناشیالوم  ندرک  داـی  رد  نینمؤم 
َفیکَف ْمُکرکذا  ُتَْسل  ینأ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  هـتفگ :  رعاـش  هـک  تـسا  ناـنچ  ناـشیالوم  ندرک  داـی  رد  ناـشلاح  اـهنآ  زا  یـضعب  دـنراد ،  یفلتخم 

هاـگ چـیه  هک  یلاـح  رد  منک  داـی  ار  امـش  هنوـگچ  هک  اریز  منکن ،  داـی  ناـبز ] اـب   ] ار امـش  نم  هک  دـناد  ادـخ  مُکاَـسنأ  ُتَْسل  ذا  ْمُکرکذأ 
هب دنگوس  یبلق  نع  َتبغ  امَف  ینیع  ْنع  َتبِغ  ْنئل  يوَّنلا  قلخی  مل  َءاشَول  يذلا  اَمأ و  هدش :  هتفگ  هک  تسا  نانچ  ای  میامنیمن .  ناتشومارف 

شیالوم زا  یـسک  نینچ  یتسین .  بیاغ  ملد  زا  ياهدنام  بیاغ  ماهدید  زا  هچ  رگا  هک  دـیرفآیمن  ار  دوجو ]  ] هتـسه تساوخیم  رگا  هکنآ 
رب داب  اراوگ  سپ  دنکیمن ،  شومارف  شلاوحا  تاقوا و  همه  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  بادآ  زا  تسا  راوازـس  هچنآ  زا  تسین و  لفاغ 

یلاعت يادـخ  زا  دـناهتفای ،  يزور  تفرعم  لمع و  ملع و  زا  و  دـناهدرک ،  تفایرد  تمکح  زا  هچنآ  نانیا  رب  داب  اراوگ  مه  زاـب  دارفا ،  نیا 
ُّبِحُأ هتفگ :  رعاـش  هک  مناـنچ  نم  هک  دـهد ،  رارق  ناـنآ  زا  ارم  هک  دـیامرف  تیاـنع  شمرک  دوـج و  هب  دراذـگ و  تنم  نـم  رب  مراتـساوخ 

هب یکین  حالص و  دنوادخ  هک  دشاب  متـسین ،  ناشیا  زا  هکنیا  اب  مرادیم  تسود  ار  ناکین  ًاحاَلَـص  ینَقُزْرَی  َهَّللا  َّلََعل  مُهنم  ُتَْسل  َو  َنیحلاَّصلا 
 ، دشاب هدوب  رگید  نینمؤم  يارب  مدوخ و  يارب  يرکذت  هک  منکیم ،  دای  تسا  رکذـت  هتـسیاش  هچنآ  زا  ياهشوگ  یلو  دـیامرف .  يزور  نم 

هیلع تیالوم  شوگ  مشچ و  زا  وت  هک  ینادب  نیقی  تسیابیم  هک  نادب  ماهدیمهف .  هیلع -  هَّللا  تاولـص  میالوم -  تکرب  هب  هچنآ  بسح  هب 
تیاعر راوازس  هک  یبادآ  تیاعر  رب  هک  یشاب  یناسک  زا  رگا  سپ  تسا ،  هاگآ  وت  لاوحا  زا  دنادیم و  ار  وت  ياج  وا  یتسین ،  رود  مالسلا 
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و ياهدرک .  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  راوگرزب  نآ  تیانع  ّتبحم و  لامک  هلیـسو  نیدـب  دـنراد ،  تبظاوم  تسا  بانج  نآ  هب  تبـسن  ندـش 
َُهل َّنإَـف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعأ  ْنَم  َو  هدوـمرف « :  لـج  زع و  يادـخ  تسا .  فسأـت  ياـج  یـشاب ،  رورـس  نآ  زا  ضارعإ  تلفغ و  لـها  زا  رگا 

َِکلَذَک َو  اَهَتیسَنَف  اَُنتایآ  َْکتَتأ  َِکلَذَک  َلاَق  ًاریَصب *  ُْتنُک  ْدَق  َو  یمْعأ  ِینَترَـشَح  َِمل  ِّبَر  لاَق  یمْعأ *  ِۀمیِقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحن  َو  ًاکنَـض  ًۀشیعَم 
روشحم انیبان  ار  وا  تماـیق  زور  دوب و  دـهاوخ  یگنت  تشیعم  وا  يارب  اـنامه  دـنک  ضارعإ  نم  رکِذ  زا  سک  ره  و  620 ؛ )  یْسُنت ( »  َموَیلا 

دیامرف دنوادخ ]  ، ] مدوب انیب  ایند ] رد   ] نم هک  یلاح  رد  يدومرف  روشحم  میانیبان  ارچ  اراگدرورپ  دـیوگ :  لاح ] نآ  رد   ، ] تخاس میهاوخ 
یتخـس و مادـک  يوشیم .  شومارف  وت  زورما  روط  نیمه  يدرک و  تلفغ  شومارف و  ار  اـهنآ  وت  سپ  دیـسر  وـت  رب  اـم  تاـیآ  نینچ  نیا  : 

ینامیـشپ نآ  زا  تشحو  میب و  نیمادک  و  رتگرزب ! تمایق  زور  يروک  زا  ترـسح  مادـک  و  تسا ،  رتدـب  ینادان  تلفغ و  یکیرات  زا  یگنت 
نیا و  تندرگ ،  يزاس  دازآ  تدوخ و  یـصالخ  يارب  باتـش  نک  باتـش  سپ  یکاندرد . !! گرزب و  تبیـصم  هچ  رتهدنبوک ،  رتتشز و 

وُعْدـَن َمْوَی  دـیامرفیم « :  هنأش  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دریگب ،  ار  تتـسد  ترخآ  ایند و  رد  ات  تیالوم  دای  اب  رگم  ددرگیمن  لـصاح 
دنوادخ هک  یگدنز  نیا  هک  نادـب  سپ  ینک  حبـص  نوچ  میناوخیم .  ناشماما  اب  ار  یمدرم  ره  هک  يزور  621 ؛ )  ْمِهِماَمِإب ( »  ٍساَنُأ  َّلُک 

رکش هدومرف  تیانع  وت  هب  هک  یتمعن  رب  ار  یلاعت  يادخ  رازگب و  ساپـس  ار  وا  سپ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تکرب  هب  هداد  وت  هب 
 ، دش دهاوخ  وت  ینیگنس  راب  يزور و  هریت  هیام  هک  ییامن ،  فرص  وا  ياضر  ریغ  رد  ار  تمعن  نیا  ادابم  هک  شاب  تدوخ  بظاوم  و  نک ، 
وا مارتحا  ساپ  هب  سپ  دـنیبیم ،  ار  وت  دـب  هنوگ  تشز و  تلاح  نیا  رد  تیالوم  هک  روآدای  هب  يریگرارق  یهانگ  ضرعم  رد  هچنانچ  سپ 
هب ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  یهلا ،  تسا  یتمعن  نآ  هکنادـب  نک و  تقبـس  نآ  ماجنا  هب  دـیآ  شیپ  یبوخ  راک  رگا  و  راذـگاو ،  ار  هانگ  نآ 

لاح و نابز  اب  و  نک ،  هیدـه  تنامز  بحاص  یلوم و  هب  ار  نآ  رازگب و  ساپـس  نآ  رب  ار  يادـخ  و  تسا ،  هدیـشخب  وت  رب  تیالوم  تکرب 
 « ) َنیقِّدَصَتُملا يِزْجَی  َهَّللا  َّنإ  اَنیَلَع  ْقَّدَصَت  َو  َْلیَکلا  اََنل  ِفوأَف  ٍةاجُْزم  ٍۀَعاَِضِبب  اَْنئِج  َو  ُّرُـضلا  انَلْهأ  َو  َاَنَّسَم  ُزیزَعلا  اهُّیأ  ای  رادـب « :  هضرع  لاقم 

يامرف قُّدصت  ام  رب  نک و  رپ  ار  ام  هنامیپ  سپ  میاهدروآ  هانپ  تهگرد  هب  كدنا  یعاتم  اب  هدیـسر و  یتخـس  ام  لهأ  ام و  رب  ازیزع  622 ؛ ) 
رد هک  يریقح  نامرف  هب  رـس  مالغ  نوچمه  شاـب ،  عشاـخ  عضاـخ و  لاوحا  ماـمت  رد  و  دـهد .  شاداـپ  ار  ناگدـنهد  هقدـص  دـنوادخ  هک 

شقارف زا  تسا و  وا  رادید  قاتشم  هک  یمالغ  مالـس  نک ،  مالـس  بانج  نآ  رب  هاگماش  دادماب و  ره  رد  و  دشاب ،  هداتـسیا  شبابرا  تمدخ 
 . تسا هداتسیا  شیالوم  تمدخ  رد  هک  دراد  رواب  و  دشاب ،  ریزارس  شیاههنوگ  رب  شیاهکشا  هک  یـصلخم  مالـس  تسا ؛ زادگ  زوس و  رد 

روضح اب  و  وش ،  رکذتم  هلالج -  لج  يادخ -  هاگشیپ  رد  شنداتـسیا  عقوم  رد  ار  تیالوم  لاح  دسر ،  ارف  تندناوخ  زامن  ماگنه  نوچ  و 
هب زج  رمأ  نیا  هب  تنتفای  قیفوت  هک  نادـب  يوجب و  یّـسأت  راوگرزب  نآ  هب  یلاـعت ؛ هَّللا  يوس  اـم  زا  یـشوپ  مشچ  و  مسج ،  عوشخ  و  بلق ، 

يوریپ و هک  ردـق  ره  و  دوشیمن ،  هتفریذـپ  وت  زا  ترـضح ،  نآ  تفرعم  يوریپ و  تالاوم و  هب  زج  تدابع  نیا  و  تسین ،  تیالوم  تکرب 
زا نوچ  و  دوزفا .  دهاوخ  ار  وت  راختفا  تمارک و  شاداپ و  تلزنم و  یلاعت  يادخ  دبای ؛ ینوزف  وا  هب  تبسن  تندوب  نامرف  هب  رـس  تفرعم و 
زا شیپ  و  دیامرف ،  لوبق  وت  زا  ار  نآ  هک  هد  رارق  عیفش  هلیسو و  لج  زع و  يادخ  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  یتفای  تغارف  زامن 
ای دـیآ  شیپ  تیارب  یتجاـح  هاـگره  و  وت ،  رب  وا  ناـسحا  يرایـسب  ّقح و  یگرزب  تهج  هب  نک ،  زاـغآ  وا  يارب  ندرک  اـعد  هب  ییاـعد  ره 

ندرک فرطرب  رد  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  ات  نک  يراز  شهاگرد  هب  رادب و  ضورعم  شترضح  رب  ار  نآ  درآ  يور  وت  هب  یتخـس  هضراع 
 - هنأش َّزع  دـنوادخ -  و  دـنیآرد ،  نآ  زا  هک  یهَّللا  باـب  لـج و  زع و  دـنوادخ  يوس  هب  هلیـسو  تسا  وا  هک  دـیامن ،  تعافـش  وت ،  زا  نآ 

و تسا .  ینعم  نیا  رب  هاوگ  رایـسب  رابخأ  و  دـیوش . . . .  دراو  ناشیاهرد  زا  ار  اـههناخ  و  623 ؛ )  اَِـهباَْوبأ ( »  َنِم  َتوُیبلا  اُوتأ  َو  هدومرف « : 
زا یکی  رد  سپ  دوب ،  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  مساوح  رکف و  لوغشم و  ار  ملد  هک  دمآ  شیپ  میارب  یمهم  رمأ  هتـشذگ  ياهلاس  زا  یکی  رد 

شتایح نامز  رد  هک  اهغاب  نیرتهب  زا  یغاب  رد  ار  وا  مدید ،  باوخ  رد  ار  دوب -  راکوکین  تاداس  زا  هک  هنع -  هللا  یضر  میردام  ّدج  اهبش 
ماجنا ام  نیب  ینانخس  داد و  باوج  نم  هب  مدرک  مالس  وا  رب  تیعضو ،  نیرتابیز  لاح و  نیرتهب  رد  مدومن ،  هدهاشم  تشاد  ار  نآ  يوزرآ 

رود نم  زا  ار  نآ  یتحاران  ّمه و  و  دنک ،  تیافک  ار  مهم  رمأ  نالف  هک  هاوخب  لج  زع و  يادـخ  زا  متفگ :  وا  هب  نم  هکنیا :  هلمج  زا  دـش ، 
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شترضح رب  ار  نآ  دنک  يدمآ  شیپ  هاگره  سپ  تسین ،  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياعد  زا  رتالاب  ام  ياعد  تفگ :  نم  هب  یسراف  هب  دزاس . 
رد ترضح  نآ  هک  دش  مولعم  نیاربانب  هن . . . .  هنرگ ؛ مینکیم و  اعد  نآ  حالـصا  يارب  دنک  ءاضما  دیامرف و  هزاجا  رگا  مینکیم ،  هضرع 

ار وا  يرب ،  یهاوخ  تعافـش  یـسرداد و  وا  هاگرد  هب  ینک و  عوجر  وا  هب  هک  تسا  نآ  وت  هفیظو  سپ  تسا ،  عجرم  هاگهانپ و  رومأ  مامت 
ره رد  مالـسلا  هیلع  ماما  محارم  فیاظو و  زا  هک  اریز  دـشاب ،  هتـشاد  رظن  رد  ار  وت  و  دـنک ،  اعد  تیارب  ات  ربب  عیفـش  لج  زع و  يادـخ  دزن 

ندرک اعد  نامز :  ره  رد  نینمؤم  فیاظو  هلمج  زا  هک  نانچمه  تسا ،  نینمؤم  يارب  ندرک  اعد  هدـش ؛ دراو  هک  يرابخا  ياضتقم  هب  نامز 
نآ دای  زا  یشومارف  ای  تلفغ  هچنانچ  و  میتشاد ،  نایب  یلقن  یلقع و  لیالد  اب  ار  بلطم  نیا  باتک  نیا  رد  هکنانچ  دشابیم ،  ناشماما  يارب 
نیا هک  نادب  سپ  تسا -  نامز  نیا  لهأ  رتشیب  لاوحأ  بلاغ  هکنانچ  تشگ -  ضراع  تیارب  تاقوا  زا  یـضعب  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 

زا و  دـنادرگ ،  زاب  وت  زا  ار  ناطیـش  گنرین  ات  نک  يراز  هدروآ و  يور  دـنوادخ  هاگرد  هب  سپ  تسا ،  ناطیـش  ندـش  کـیدزن  زا  تلاـح 
دهد قیفوت  لاح  ره  رد  تیالوم  دای  هب  و  دیاشخبب ،  وت  رب  ار  يدب  نیا  ات  نک  حوصن  هبوت  وا  يوس  هب  يامنب و  ترفغم  بلط  یلاعت  يادـخ 

زا میروآیم  زین  نیا  زا  سپ  میدروآ و  دای  تیارب  هچنآ  رد  هک  داـب  وت  رب  و  دـشخبیم .  ققحت  دـهاوخب  ار  هچ  ره  هؤاـنث -  َّلَـج  وا -  هک  ، 
ام هکنیا  و  مراتساوخ ،  مدوخ  امش و  يارب  ار  لمع  ملع و  قیفوت  یلاعت  يادخ  زا  ینک .  هعلاطم  ّتقد و  تیالوم  اب  طابترا  بادآ  فیاظو و 

 . تسا اعد  هدننک  تباجا  کیدزن و  ناگدنب ] هب   ] وا هک  درادب  ظوفحم  شزغل  اطخ و  زا  ار 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دای  نایسن  زا  يریگولج  يارب  یهلا  هاگرد  هب  اعد   : 64

 - نیا رب  لیلد  و  درادـب ،  ظوفحم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دای  ندرک  شومارف  زا  ار  وت  هک  یهاوخب  لج  زع و  دـنوادخ  هاـگرد  زا  هکنیا 
ندرک تموادم  اب  زج  هک  هداد  رارق  یبادآ  فیاظو و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  وت  رب  لج  زع و  يادخ  هک  میتشاد  نایب  رتشیپ  هچنآ  رب  هفاضا 
لامک باتک  رد  هنع  هللا  یضر  يرْمَع  خیـش  قیرط  زا  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  دوخ  زا  هک  تسا  یترابع  دریذپیمن -  ققحت  وت  زا  وا  دای  رب 

هک نک  رُّبدت  ترابع  نیا  رد  سپ   ( . 624 ربم ( » . . .  نامدای  زا  ار  ترضح  نآ  رکذ  و  هک « :  هدمآ  تیاور  یلاع  حیحـص  دنـس  هب  نیدلا 
تلفغ هتکن  نیا  زا  دنیوگب ،  نخـس  نینچ  فیرـش  تاملاکم  نآ  رد  دـناهتفای  روتـسد  نایعیـش  و  هدـش ،  هداد  رارق  مهم  ياهاعد  زا  هنوگچ 

هیلع بانج  نآ  دای  یشومارف  هب  هک  نک  يراز  عُّرـضت و  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  اعد  تباجتـسا  عقاوم  هژیو  هب  تاقوا  یمامت  رد  و  يامنم ، 
اعد بادآ  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هدیسر  تایاور  رد  هک  زادنیم ،  ریخأت  نآ  هب  ندش  التبم  ماگنه  هب  ات  ار  اعد  و  يوشن ،  راچد  مالسلا 

وت هک  نک  تلئـسم  لج  زع و  يادـخ  زا  و  دزرو .  تردابم  ندرک  اعد  هب  دوش  لزان  الب  هکنآ  زا  شیپ  نمؤم  تسا  مزال  هک :  هدـمآ  ندرک 
نیرتگرزب نیرتدـیدش و  رمأ  نیا  هک  درادـب ،  ظوفحم  نوصم و  دوشیم ،  وت  ماما  دای  یـشومارف  هب  ندـش  راـچد  هیاـم  هک  یناـهانگ  زا  ار 

َبُونُّذلا یلْرِفغا  َّمُهَّللا  هدـمآ :  نینچ  تسا  هدـیدرگ  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  ییاهاعد  زا  یـضعب  رد  و  تسا ،  اهتنحم  اهتمقن و 
ندومن تلفغ  ماما و  دای  ندرک  شومارف  دیدرت  نودب  و  دنتسه .  تمقن  لوزن  هیام  هک  ار  یناهانگ  زرمایب  نم  رب  ایادخ  راب  َمَقَّنلا ؛ ُلِْزُنت  ِیتَّلا 

 ( . 625 ددرگیم (  بترتم  نآ  رب  ترخآ  ایند و  ياهتمقن  هک  تسا  یگرزب  يالب  تمقن و  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  زا 

دشاب عشاخ  هجرف  هَّللا  لجع  بانج  نآ  هب  تبسن  تندب  هکنیا   : 65

هیلع قداص  ماما  زا  نانـس  نب  دـمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  عوبـسُألا  لامج  باـتک  رد  سوواـط  نب  یلع  لـجأ  دّیـس  هچنآ  تسا  نیا  رب  لـیلد  و 
ُبرقتا ّینإ  َّمُهَّللا  میاهدرک :  دای  تاعمجلا  بادآ  یف  تانجلا  باوبا  باـتک  رد  ار  نآ  اـم  و  هدروآ ،  تیاور  هعمج  زور  ياـعد  رد  مالـسلا 

بُّرقت وـت  هاـگرد  هب  نم  ایادـخ  راـب  626 ؛ )  ٍعِضاوَتُم (  ٍداَؤـُِفب  َنیدـشاَّرلا  ِۀَِّمئَـالا  یلإ  ٍعشاَـخ و  ٍندـبب  کـّیلو  یلإ  َو  ٍعِضاَـخ  ٍْبلَقب  َکـَیلإ 
لوصح رب  دراد  تلالد  هک  عِضاوتم . . . .  یبلق  اب  هدـننک  تیادـه  ناماما  هب  و  نتورف ،  یندـب  اب  ّتیلو  يوس  هب  عضاخ و  یلد  اـب  میوجیم 
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ناماما ندرک  دای  هنیرق  هب  اـجنیا  رد  ّیلو »  زا «  روظنم  و  مالـسلا .  هیلع  وا  ّیلو  يارب  ندـب  ینتورف  عوشخ و  اـب  لـج  زع و  يادـخ  هب  بُّرقت 
ماما نامه  هدمآ ،  تیاور  مالسلا ،  هیلع  تّجح  ترضح  نامیالوم  زا  ثیدح  اعد و  نیدنچ  رد  ریبعت  نیا  هکنیا  هنیرق  هب  و  مالـسلا ،  مهیلع 
نیا هک  دـنچ  ره  مییوگ :  دـشاب ؟  لماک  نمؤم  ای  نامز  ره  ماما  ّیلو »  زا «  روظنم  دراد  لاـمتحا  دـییوگب :  رگا  تسا .  مالـسلا  هیلع  ناـمز 

هکنانچ تسا ،  راوگرزب  نآ  رد  رـصحنم  یقیقح  لماک  نمؤم  هک  اریز  تسا ،  تباث  دوصقم  زین  ریدقت  ود  نیا  رب  یلو  تسا ،  دیعب  لامتحا 
وجتـسج هک  یـسک  دوشیم و  هدافتـسا  لامعتـسإ  دراوم  تغل و  بتک  رد  ندرک  لُّمأت  زا  هکنانچ  ندب  عوشخ  زا  روظنم  و  تسین .  هدیـشوپ 

اپ رب  تیالوم و  هب  ندرک  تمدخ  تهج  رد  ار  تندب  ياضعا  هک  تسا  نآ  ددرگیم ؛ سونأم  نآ  اب  دـنک  ّتقد  رابخا  تایآ و  رد  هدومن و 
تدوخ رب  ار  ترـضح  نآ  یگرزب  تمظع و  هک  ییامن ،  رارقا  ار  دوخ  یکچوک  يدنمتـسم و  هک  یلاح  رد  يدـنبب ،  راک  هب  وا  رمأ  ندرک 

هب تبـسن  مالغ  لاح  هکنانچ  ینیبب ،  تناـج  قاـمعا  رد  تدوخ  رب  ار  شتعاـطا  قح و  بوجو  باـنج و  نآ  هب  تبـسن  لُّلذـت  و  یـسانشب ، 
شندب ياضعا  ندرب  راک  هب  شیگدنب ؛ مزاول  زا  هک  دـنادیم  دـنک ،  كرد  ار  ییاقآ  یگدـنب و  ینعم  هک  یمالغ  هک  اریز  تسه .  شبابرا 

رگا هک  دنادیم  هکلب  دراد ،  یناسحإ  ای  ّتنم  شیالوم  رب  هک  دنکیمن  رّوصت  لاح  نآ  رد  وا  و  دـشابیم ،  شیالوم  تعاطا  تمدـخ و  رد 
دورطم مومذم و  نادنمدرخ  دزن  دنک ،  رُّبکت  ای  یـشکندرگ  وا  رب  رگا  و  دوب ،  دهاوخ  رّـصقم  دیامن  یتسـس  وا  رماوا  تعاطا  ای  تمدـخ  رد 

نیا هتفای  تیالو  وا  رب  هک  یسک  يارب  و  دشاب ،  نینچ  هدیرخ  ار  وا  دنچ  یمهرد  اب  مدرم  زا  یـسک  هک  یمالغ  لاح  هاگره  و  دش ،  دهاوخ 
رد ار  ینعم  نیا  و  دوب ؟  دـهاوخ  هچ  هداد  رارق  هّمات  تیـالو  وا  يارب  یلاـعت  يادـخ  هک  ییـالوم  لاـح  سپ  دـشاب ،  تیولوم  قح و  رادـقم 

رتراوازـس و ناشدوخ  زا  مدرم  هب  تبـسن  ربمغیپ  627 ؛ )  ْمِهِـسُْفنأ ( »  ْنِم  َنینِمْؤُملاـب  یلْوأ  ُّیبنلا  تسا « :  هدومرف  نینچ  دوخ  زیزع  باـتک 
سک ره  و  تسا .  هدومرف  رَّرقم  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  ماقم  نیا  و  تسا .  رتمکحم  شتیالو 

و درک ،  دهاوخن  دیدرت  میدروآ  هک  یبلاطم  زا  مادـک  چـیه  رد  دـشاب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  تمظع  لضف و  رابخا  رد  رُّبدـت  قیقحت و  لها 
سک ره  نوچ :  تسا  هدنـسب  تربع و  هیام  نادـنمدرخ  يارب  میدرک  دای  هچنآ  رد  و  دوشیم ،  ینالوط  باتک  میروایب  ار  رابخا  نآ  ام  رگا 

تسا ییاجک  ام  عاتم  هک  دناد  تسا  ییانشآ  رهش  هک ز 

دوخ هتساوخرب  ترضح  نآ  هتساوخ  نتشاد  مّدقم   : 66

مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  ياضر  قفاوم  ایآ  هک  یـشیدنیب  ینک ،  مادقا  نآ  رد  یهاوخیم  دوشیم و  دراو  وت  رب  هک  يرمأ  ره  رد  هکنیا  هب 
سفن ياوه  رطاـخ  هب  هن  ییاـمن ،  مادـقا  نآ  رب  یهد و  ماـجنا  ار  نآ  دوب  باـنج  نآ  ياـضر  قـفاوم  هچناـنچ  سپ  نآ ؟  فلاـخم  اـی  تسا 

تـسفن ياوه  اب  يراذـگاو و  ار  نآ  دوب  وا  ياضر  فلاخم  رگا  و  مالـسلا ،  هیلع  وا  ياضر  اب  نآ  نتـشاد  تقفاوم  تهج  هب  هکلب  تدوخ ، 
بوبحم راوگرزب  نآ  دزن  يدوب  نینچ  رگا  هک  يروآ ،  تسد  هب  ار  هیلع -  هَّللا  مالـس  ترـضح -  نآ  ياـضر  هکنیا  يارب  ینک ،  تفلاـخم 

میتفگ هچنآ  رب  دهاش  و  دـباییم .  نایرج  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  مالـس  شراوگرزب -  ناردـپ  نابز  وا و  نابز  رب  تریخ  رکذ  دوب و  یهاوخ 
زا دوخ  دنس  هب  هرس  سدق  یسوط  خیش  یلامأ  باتک  زا  لقن  هب  نمحَّرلا  سفن  باتک  رد  هرس  سدق  يرون  ثدحم  لضاف  هک  تسا  یتیاور 
امش زا  رایسب  هچ  نم ،  رورس  يا  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  هب  تفگ :  هک  هدروآ   ( 628 جرزب (  روصنم 
ارچ ینادیم  ایآ  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يدمحم  ناملس  وگب :  هکلب  یسراف ،  ناملس  وگم  دومرف :  مونـشیم ؟  ار  یـسراف  ناملـس  دای 

هتساوخ رب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هتـساوخ  نتـشاد  مدقم  یکی :  تفـص :  هس  يارب  دومرف :  هن ،  مدرک :  ضرع  منکیم ؟  دای  وا  زا  رایـسب 
هدنب ناملس  انامه  املع ،  ملع و  نتشاد  تسود  مّوس :  و  تنکم .  تورث و  لها  رب  اهنآ  ندیزگرب  و  ارقف ،  نتشاد  تسود  مّود :  و  شدوخ . 

بترتم اـهنآ  رب  کـین  راـثآ  زا  هچنآ  تافـص و  نیا  رد  میوگیم :   ( . 629 تسا (  هدوبن  نیکرـشم  زا  و  دوب ،  یناملـسم  راکتـسرد  حلاص 
و دنیاتـسب ،  دننک و  حدم  دنرادیم و  تسود  ار  تافـص  نیا  بحاص  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا  راثآ  نآ  هلمج  زا  و  نک ،  لمأت  دوشیم 
هب  ] وا هک  دهد  قیفوت  ار  نمؤم  ناردارب  امـش  نم و  دـنوادخ ،  يوش .  لیان  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  ات  نک  لمع  فیرـش  ثیدـح  نیا  هب 
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 . تسا اعد  هدننک  تباجا  کیدزن و  شناگدنب ]

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نیبوسنم  ناکیدزن و  ندرک  مارتحإ   : 67

 ، ینامیا ناردارب  ینید و  ياملع  و  يولع ،  تاداس  دننام :  یناحور ،  هاوخ  دشاب و  ینامسج  نانآ  یگتسباو  يدنواشیوخ و  تبارق و  هاوخ 
ترشاعم هوحن  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  تسا ،  هیلع -  هَّللا  مالـس  بانج -  نآ  ریقوت  مارتحا و  تقیقح  رد  ناشیا  لیلجت  مارتحا و  هک  اریز 

میظعت و رطاخ  هب  ار  گرزب  صاخشا  ناکیدزن  ناردارب و  نادنزرف و  هک  تسا  نینچ  نانآ  هویـش  هک  مینکیم  هدهاشم  نادنمدرخ  بادآ  و 
نیبوسنم بتارم  تواـفت  تهج  زا  ناـشریقوت  مارتـحا و  بتارم  تواـفت  و  دـننکیم ،  لـیلجت  مارتـحإ و  گرزب  صاخـشا  نآ  تشادـگرزب 

ریقوـت مارتـحا و  ندرک  كرت  و  ددرگیمرب ،  گرزب  صاخـشا  نآ  هب  تقیقح  رد  ناـشمیظعت  مارتـحا و  هک  دـننادیم  نـینچ  و  دـشابیم ، 
ام ناماما  و  دنکیمن .  دیدرت  نآ  رد  یلقاع  چیه  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دننادیم ،  صاخشا  نآ  ّتیصخش  نأش و  ندرمش  کبـس  ار  ناشیا 

مکی یس و  روما  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  دناهدومرف  تلالد  ینعم  نیا  رب  هدش  تیاور  ناشیا  زا  هک  یثیداحا  زا  يدادعت  رد  مالـسلا  مهیلع 
قوطنم ای  يوحف  هب  زین  هک  دینش ،  یهاوخ  متشه  تصش و  رمأ  رد  هچنآ  رب  هفاضا  میاهدروآ ،  اهنیا  ریغ  متـشه و  لهچ و  متفه و  یـس و  و 

هیلع ترـضح  نآ  نیبوـسنم  مارتـحا  رب  و  ینک ،  ّتقد  اـهنآ  رد  ییاـمن و  هعجارم  اـهنآ  هب  هک  داـب  وـت  رب  سپ  دراد ،  تلـالد  بلطم  نیا  رب 
يراکزیهرپ و يوقت و  ملع و  رد  ناشیا  بتارم  نوئش و  بسح  هب  و  یشاب ،  هتشاد  تموادم  تبظاوم و  نینمؤم  املع و  تاداس و  زا  مالسلا 

نآ دزن  ندـش  بوبحم  بُّرقت و  هب  ات  ینک ،  ریقوت  لیلجت و  ار  اهنآ  تسا ،  راوگرزب  نآ  دزن  نتفاـی  ّتیبوبحم  ندـش و  کـیدزن  هیاـم  هچنآ 
ِهِّنمب و دهد ،  قیفوت  ار  بانج  نآ  نارادتسود  همه  ارم و  هک  مراتساوخ  یلاعت  يادخ  زا  یبای .  تداعس  يوش و  لیان  مالسلا  هیلع  ترـضح 

 . ِهِمَرَک

دناهتفای تنیز  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مودق  هب  هک  ینکاما  تشادگرزب   : 68

همدقم

یضعب هک  یعضاوم  زا  اهنیا  ریغ  و  نارکمج ،  دجسم  و  هرماس ،  رهش  رد  كرابم  بادرس  و  هفوک ،  مظعأ  دجسم  و  هلهـس ،  دجـسم  دننام : 
و مارحلا ،  دجـسم  دـننام :  دراد ،  فقوت  اجنآ  رد  بانج  نآ  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  اـی  دـناهدید ،  اـهاجنآ  رد  ار  ترـضح  نآ  احلُـص ،  زا 

نآ ياهـسابل  تاعیقوت و  تاملک و  باقلأ و  اهمان و  دننام :  دـشابیم ،  بستنم  دراد و  صاصتخا  وا  هب  هک  ییاهزیچ  ریاس  مارتحا  میظعت و 
اجنیا رد  اهنیا . . . .  دـننام  و  هدـیدرگ ،  دای  اهنآ  رد  تسوا  هب  قلعتم  هچنآ  راوگرزب و  نآ  تالاوحا  هک  ییاهباتک  مالـسلا و  هیلع  ترـضح 

اهنآ هلیسو  هب  هچنآ  و  دهاشم ،  نآ  میظعت  تشادگرزب و  یگنوگچ  نایب  رد  مود  و  مییوگیم ،  نخس  نآ  ناحجر  بابحتسا و  رد  تسخن 
 . ددرگیم لصاح  تشادگرزب 

لّوا ثحبم 

لج زع و  يادخ  هدومرف  هلمج ؛ زا   - 1 تسا :  رمأ  دنچ  دنکیم  دییأت  ار  نآ  ای  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هچنآ  مییوگ :  دـنوادخ  قیفوت  هب 
نیا هک  یتسرد  هب  سپ  دراد  مرتحم  گرزب و  ار  دنوادخ  رئاعـش  سک  ره  و  630 ؛ )  بُولُقلا ( »  يوقَت  ْنِم  اهَّنإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  : » 

رد رُّبدـت  زا  هچنآ  بسح  هب  یلاعت -  يادـخ  رئاعـش  زا  روظنم  لّوا :  هجو  تسا :  هجو  ود  هب  نآ  نایب  و  تسا .  يوقتاب  ياهلد  تافـص ]  ] زا
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باستنا هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  میاهدرک -  هدافتـسا  اهنآ  لامعتـسا  دراوم  رد  شواک  راعـشا و  راعـش و  ینعم  هظحالم  تاـیاور و  تاـیآ و 
عرـش و رظن  رد  هک  ياهنوگ  هب  دشاب ،  هطـساو  اب  هاوخ  هطـساو و  نودب  هاوخ  دـشاب ،  هتـشاد  لج  زع و  يادـخ  هب  ياهژیو  طابترا  صاخ و 
 : دننام دیآ ،  رامش  هب  لج  زع و  يادخ  نیهوت  ریقحت و  نآ ؛ نیهوت  ریقحت و  و  ددرگ ،  بوسحم  دنوادخ  میظعت  نآ  نتـشاد  گرزب  فرع 
 ، هدومرف بجاو  ار  اهنآ  مارتحا  وا  هک  یصوصخم  ياهنامز  و  وا ،  هب  نامیا  لها  و  ایلوا ،  دجاسم ،  ناگتشرف ،  ناربمغیپ ،  اهباتک ،  اهمـسا ، 
زا یلاعت ؛ يادخ  ماکحا  و  وا ،  يایلوا  دباعم  دهاشم و  اههاگفقوت و  و  دوش ،  دای  اهنآ  رد  وا  مان  دندرگ و  دنلب  هداد  نامرف  هک  ییاههناخ  و 
 « ) ِهَّللا ِِرئاَعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اَهاَْنلَعَج  َنُْدبلا  و  هدومرف « :  لج  زع و  يادخ  نآ ،  لامعا  کسانم و  جح و  و  یهلا ،  دودح  و  اهنآ ،  ریغ  ضیارف و 

رد دـنوادخ  رئاعـش  هک  تسا  نآ  رب  تلـالد  هیآ  نیا  رد  و  میتـشاد .  ررقم  دـنوادخ  رئاعـش  زا  امـش  يوس  زا  ار  هبرف  نارتـش  رحن  و  631 ؛ ) 
ریغ اهنآ  ندرمـش  هک  دراد  زین  يرگید  رایـسب  قیداصم  و  دناهتـشادنپ -  یـضعب  هک  يروط  هب  تسین -  رـصحنم  هبرف  نارتش  ندرک  یناـبرق 

قیداصم نآ  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناگداون  اهـسابل و  دباعم و  دهاشم و  فقاوم و  هک  تسین  هدیـشوپ  و  تسا .  لکـشم  رایـسب  ای  نکمم 
زا ار  هبرف  نارتش  ندرک  رحن  یلاعت  يادخ  هک  ینیبیمن  دنتـسه ،  یلاعت  يادخ  هب  بستنم  هطـساو  دنچ  ای  کی  اب  اهنآ  هک  اریز  دنـشابیم ، 

نآ و نیب  سپ  دـنوشیم  هدرب  تسا  هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  هبعک  هناخ  يوس  هب  اهنآ  هکنیا  اب  هداد ،  رارق  هَّللا  رئاـعش 
مهیلع ناـماما  هکنوچ  تسه ؟  یقرف  هچ  تسا  اـهنآ  هب  بوسنم  هک  يروما  ریاـس  مالـسلا و  مهیلع  ناـماما  يرارذ  فقاوم و  دـهاشم و  نیب 

 : » هک هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هکلب  دنرترب .  رتزیزع و  مارحلا  تیب  زا  ناشیا  و  دـنیوا ،  نشور  ياههناشن  دـنوادخ و  ياهتّجح  مالـسلا 
یلاـعت يادـخ  اذـل  تسا ،  روما  نیرترب  نیرتزیزع و  یلاـعت  يادـخ  هب  ناـمیا  هک  تسا  نآ  شتهج  تسا . »  رتزیزع  هفّرـشم  هبعک  زا  نمؤم 

ماقم رد  هک  تسا . )  يوقتاب  ياهلد  تافـص ]  ] زا نیا  هک  یتسرد  هب  سپ  درادب  مرتحم  گرزب و  ار  دنوادخ  رئاعـش  سک  ره  و  هدومرف ( : 
نایب تلیضف و  رکذ  هب  يزاین  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  تسا ،  روما  نیرترب  نیرتمهم و  اهلد  ياوقت  هک  هداد  هجوت  رئاعش  میظعت  تلیـضف  نایب 
هروس رد  ار  ماکحا  زا  یتمسق  هکنآ  زا  سپ  یلاعت  يادخ  هکنیا  حیضوت  هب  تسین .  لج  زع و  يادخ  دزن  نآ  يالاو  تلزنم  هتسجرب و  ماقم 
صلاخ صاخ و  ِِهب ؛ »  َنیکِرْـشُم  ریغ  ِهِّلل  َءاَفَنُح  دومرف « :  هکنیا  هب  داد  نامرف  كرـش  زا  يرازیب  صالخا و  دـیحوت و  هب  دومرف ،  نایب  جـح 
ِءاَمَّسلا َنِمَّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهَّللاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  دومرف « :  دزشوگ  نینچ  ار  كرش  تبقاع  هجیتن و  سپس  دیتسرپب .  ار  ادخ  كرـش ،  هبئاش  چیهیب 

سپ دنک  طوقـس  نامـسآ  زا  هک  تسا  نانچ  دزرو  كرـش  دنوادخ  هب  هک  نآ  ره  و  ٍقیحَـس ؛ »  ٍناَکَم  یف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  ْوأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطختف 
َو دومرف « :  هک  داد  هجوت  نامیا  دیحوت و  هناشن  هب  هاگنآ  دنکفیب .  یتسد  رود  ناکم  هب  ار  وا  يدـنت  داب  ای  دـنیابرب  ار  وا   [ روخـشال  ] ناغرم

رویز هب  هتشگ و  صلاخ  كرـش  زا  شلد  هک  یـسک  هناشن  هک  دهد  هجوت  ار  بلطم  نیا  ات  بُولُقلا . »  يوقَت  ْنِم  اهَّنإَف  ِهَّللا  َِرئاَعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم 
نآ ره  درادـب  تسود  ار  يزیچ  هک  یـسک  نوچ  تسا ،  دـنوادخ  رئاعـش  میظعت  هتفای :  ینـشور  دـیحوت  رون  هب  و  هتـسارآ ،  ار  دوخ  ناـمیا 

دییأت لقن  لقع و  هب  دوشیم و  هدهاشم  نایعلاب  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  درادیم ،  تسود  زین  ار  دراد  نآ  هب  باستنا  صاصتخا و  هک  يزیچ 
اب دـشاب  بوـسنم  هفاـضا و  یلاـعت -  وا -  هب  هک  يزیچ  ره  یلاـعت ،  يادـخ  هب  تبـسن  شتبحم  تفرعم و  ببـس  هـب  نمؤـم  سپ  ددرگیم ، 

ّتبحم و نامیا و  تاجرد  توافت  بسح  رب  مارتحا  میظعت و  بتارم  اذـل  درادیم ،  تسود  ار  دوش  زیامتم  شدوخ  ریغ  زا  هک  یتیـصوصخ 
اـهیگژیو و تهج  زا  تسا  یلاـعت  يادـخ  هب  بوسنم  هک  يزیچ  نآ  بتارم  تواـفت  زین  و  لـج ،  زع و  دـنوادخ  هب  تبـسن  نمؤم  صـالخا 
هب یّـصاخ  باستنا  هچنآ  ره  هکنیا  میدرک  دای  هچنآ  لصاح  دباییم .  توافت  هدیدرگ  دنوادخ  هب  شـصاصتخا  باستنا و  هیام  هک  یبابـسا 

بوسحم هَّللا  رئاعـش  میظعت  نآ  میظعت  دوشیم و  يدنوادخ  رئاعـش  هلمج  زا  و  دوب ،  دـهاوخ  نآ  تفارـش  هیام  دـشاب  هتـشاد  یلاعت  يادـخ 
ریظن اهنآ  تسا ،  اهنآ  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دهاشم  فقاوم و  و  هطـساو ،  اب  ای  دشاب  هطـساو  نودب  ئـش  نآ  باستنا  هاوخ  ددرگیم ، 

شاهمزال یلو  دناهدش ،  هداد  رارق  لج  زع و  دنوادخ  تدابع  يارب  هکنیا  ببس  هب  دنتـسه ،  بستنم  یلاعت  يادخ  هب  هک  دنـشابیم  دجاسم 
ناکم يارب  عرـش  رد  هک  یّـصاخ  ماکحا  هک  اریز  دنـشاب ،  هتـشاد  تکراشم  دـجاسم  اب  ماکحا  مامت  رد  هکّربتم  نکاـما  نیا  هک  تسین  نیا 
نکاما مارتحا  میظعت و  فرع  رد  هک  يروما  مامت  رد  هتبلا  صاخ .  لیلد  اب  رگم  دوشیمن  هداد  تیارـس  نآ  ریغ  هب  هتفاـی  صاـصتخا  ینّیعم 
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نایب رد  ام  هچنآ  هک  تسناد  دیاب  و  دـمآ .  دـهاوخ  یلاعت  هَّللاءاش  نا  مود  ثحبم  رد  بلطم  نیا  نایب  و  دـنراد ،  تکراشم  ددرگ  بوسحم 
هب ار  نآ  رگید  یضعب  و  تسا ،  دنوادخ  نید  مامت  نآ  زا  روظنم  هک  دناهدرک  ریسفت  یضعب  هچنآ  اب  درادن  تافانم  میدرک  دای  رئاعش  ینعم 
هب یضعب  و  تامرحم ،  هب  یخرب  و  هدومرف ،  بصن  دوخ  تعاط  يارب  دنوادخ  هک  ییاههناشن  هب  ار  نآ  رگید  ضعب  و  دنوادخ ،  نید  ملاعم 

هظحالم زا  رهاظ  هک  اریز  دمآ ؛ دهاوخ  رئاعش »  مییام  هک « :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شیامرف  رد  هچنآ  و  دناهدرک .  ریـسفت  جح  کسانم 
دـنوادخ و دـییأت  هب  هچنآ  هب  همه  و  تسا ،  اهنآ  رهظا  ای  قیداـصم  زا  یـضعب  رکذ  اهریـسفت  نیا  زا  مادـک  ره  هک  تسا  نآ  ریاـظن  هابـشأ و 

روط هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  راونـألا  ةآرم  باـتک  رد  هکنیا  مّود :  هجو  ددرگیمرب .  میتـشاد  ناـیب  میدرک و  داـی  وا  ياـیلوا  تکرب 
هکنیا زا  روـظنم  هک  تسین  هدیـشوپ  و  باحـصا .  رئاعـش و  مییاـم  632 ؛ )  ُباَحْـصَألا (  َو  ُرئاـعَّشلا  ُنَْحن  دوـمرف :  هک  هدرک  تیاور  لـسرم 
نودب و  دنشابیم ،  دنوادخ  رئاعـش  نیرترب  نیرتمیظع و  ناشیا  هک  اریز  ناماما ،  طقف  ای  تسا و  ناماما  ادخ و  لوسر  ای  مییام »  هدومرف « : 
ناشیا هب  هچنآ  نتـشاد  گرزب  سپ  دـندنوادخ ،  رئاعـش  نانآ  و  دـشابیم ،  نانآ  میظعت  تسا  ناشیا  هب  بستنم  هچنآ  ندرک  مارتحا  دـیدرت 

 ، تسین نآ  رد  یگدیـشوپ  چـیه  تسا و  حـضاو  نیا  و  دنتـسه ،  هَّللا  رئاعـش  هک  تسا  نانآ  میظعت  تقیقح  رد  دراد ؛ باستنا  صاصتخا و 
مهیلع ناـماما  ریاـس  زین  مالـسلا و  هیلع  تّجح  ترـضح  ناـمیالوم  هب  هک  يزیچ  نآ  ره  مارتحا  میظعت و  هک  تشگ  مولعم  هَّللا  دـمحب  سپ 

اههماج و اهباتک و  اههتـشون و  اهحیرـض و  دـهاشم و  فقاوم و  زا  ددرگیم  هفاـضا  ناـشیا  هب  یّـصاخ  روط  هب  دـشابیم و  بستنم  مالـسلا 
 . تسین لُّمأت  ياج  روما  نیا  بابحتسا  رد  و  دراد ،  ناحجُر  اهنیا . . .  ریغ  و  ناشیا ،  نایعیش  ناگداون و  نانخس و  ثیداحا و 

باحصأ رئاعش و  مییام 

 : تسا لمتحم  هجو  دنچ  ثیدح  نیا  رد  هک  نادب  باحصأ »  رئاعش و  مییام  مالسلا « :  هیلع  نینمؤملاریما  هدومرف  ینعم  رد  قیقحت  هجوت و 
زا و  دنشابیم .  رـشن  رـشح و  باحـصا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  هدش  دراو  نابعـش  همین  بش  ياعد  رد  هچنآ  هب  دشاب  هراشا  هکنیا  یکی : 

دنوادـخ يوس  هب  هدـنهد  رـشح  نم  هَّللا ؛ یلإ  ُرِـشاحلا  اَنأ  تسا :  هدـمآ  هدـش ،  تیاکح  رئاصب  زا  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
رد و  تشذگ ،  زین  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یثیدح  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تعافـش  ثحب  رد  باتک  مراهچ  شخب  رد  و  متـسه . 

هکنانچ دنشابیم  دنوادخ »  نید  ناعفادم  نایماح و  دنوادخ و «  تَّیشم  ياههاگیاج  مالـسلا  مهیلع  نانآ  هک  اریز  تسین  یبُّجعت  ینعم  نیا 
 « ) ِینذإب یتْوَملا  ُجِرُْخت  ْذإ  َو  دومرف « :  یسیع  ترـضح  هب  یلاعت  يادخ  و  هدیـسر ،  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  زا  بجر  هام  ياعد  رد 

زا زین  و  دنتـسه ،  لضفا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  ناشیا  کش  نودب  و  ینکیم .  هدنز  ار  ناگدرم  نم  نذا  هب  هک  هاگنآ  و  633 ؛ ) 
ات هتـشگ  رداص  ایند  رد  یلاعت  يادخ  نذإ  هب  ناگدرم  ندرک  هدنز  اهراب  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  و  دـیمد ،  دـهاوخ  روص  رد  هک  لیفارـسإ 

دـشاب نیا  روظنم  هک  تسا  لمتحم  و  تسین .  اهنآ  رکذ  ياج  هک  تسا  دایز  بلطم  نیا  تادّیؤم  و  تسا ،  هدیـسر  رتاوت  ّدـح  هب  هک  ییاج 
و مالـسلا :  هیلع  ترـضح  نآ  شیامرف  زا  روظنم  هکنیا  مّود :  ملاعلا .  هَّللا  و  دنـشابیم .  تعجر  نامز  رد  رـشن  رـشح و  ناـبحاص  ناـنآ  هک 

هوزغ زور  یلاعت  يادـخ  هک  هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  تسا  نیا  دـّیؤم  و  دنـشابیم .  زار  ّرِـس و  باحـصأ  ناـشیا  هک  تسا  نیا  باحـصألا 
زین و  دـناهدش .  دای  رگید  ربتعم  باتک  دـنچ  ناـهربلا و  رد  تاـیاور  نیا  تفگ .  زار  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  كوبت  نینُح و  ربیخ و  فئاـط و 

زج هک  تسا  يّرِس  و  تسا ،  هدش  ناهنپ  ِّرِس  ام  رمأ  هک « :  هدمآ  تیاور  نآ  ریغ  رئاصب و  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هچنآ  تسا  نآ  دّیؤم 
هدمآ يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 634 تسا ( »  هدش  هدناشوپ  ّرِس  اب  هک  تسا  يّرِس  و  ّرِـس ،  يور  رب  تسا  يّرِـس  و  دهدن ،  هدیاف  ار  نآ  ّرِس 

ّرِـس ّرـس و  ّرِـس  و  تسا ،  ّرِـس  نآ  و  نطاب ،  نطاب  و  رهاظ ،  نطاب  و  تسا ،  رهاظ  نآ  و  ّقح ،  ِّقَح  و  تسا ،  قح  ِدوخ  ام  رمأ  انامه  تسا « : 
يرایسب رد  هکنانچ   ( . 635 دنباییمن ( »  رد  اهمهف  زا  يرایسب  ار  نخس  نیا  حرش  و  تسا ،  هدش  هدناشوپ  ّرِس  اب  هک  يّرـس  و  هدش ،  ناهنپ 

 ، بَّرقم ياهتشرف  رگم  دوشن  لمحتم  ار  نآ  تسا ،  بعصتسم  بعص  ام  ثیدح  هک « :  هدیدرگ  تیاور  مالسلا  مهیلع  ناشیا  زا  تایاور  زا 
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نآ حرـش  زا  تسا  رتهب  لامجإ  هک  میدید  يور  نیا  زا  دشاب ،  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  ای  و  لسرم ،  يربمغیپ  ای  و 
زا هک  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  موـلع  عباـنم ] و   ] باوـبا رد  هک  تسا  یتاـیاور  میدرک  داـی  هـچنآ  دـیؤم  زین  و  مـیدرک . »  يراددوـخ 

یفاک ياهباتک  رد  هک  هدمآ  يربتعم  ددعتم  تایاور  هراب  نیا  رد  تسا . »  نانآ  ياهشوگ  رد  ریثأت  مالـسلا « :  مهیلع  ناشیا  مولع  ياههنوگ 
زا هدـمآ  تیاور  وا  نوئـش  زا  یـضعب  ماما و  فصو  رد  رئاـصب  رد  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  و  تسا .  هدـیدرگ  رکذ  اـهنآ  ریغ  رئاـصب و  و 

نیمز هب  نوچ  و  دونـشیم ،  ار  نخـس  ردام  مکـش  رد  تسا  ینینج   [ ماما  ] هک یلاح  رد  دومرف « :  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ناـمیالوم 
هملک و  636 ؛ )  ُمیلَعلا ( »  ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاَملَِکل  َلِّدَبُم  َال  ًالْدَع  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  تسا « :  هدش  هتـشون  شتـسار  يوزاب  رب  دسر 
سپ اناد .  ياونش  تسا  وا  درک و  دناوتن  لیدبت  ار  وا  تاملک  سک  چیه  دیـسر ،  لامک  مامت و  ّدح  هب  لدع  قدص و  يور  زا  تراگدرورپ 

دوـمع وا  يارب  سپـس  دـنیبیم ،  ار  قیـالخ  ياـهراک  ماـمت  نآ  رد  هک  دزیگنایمرب  نیمز  اـت  شرع  ریز  روـن  زا  يدوـمع  شیارب  زین  نآ  زا 
637 دوشیم ( »  اقلإ  وا  هب  هلیسو ] نیدب   ] تشاد زاین  ینوزف  ماما ] ملع   ] هاگره هک  ددرگیم  بعشنم  ماما  شوگ  ات  دنوادخ  دزن  زا  يرگید 

دنوادـخ اـب  ار  اـم  تسا « :  هدیـسر  ناـشیا  زا  هک  دـشاب  یتیاور  هب  هراـشا  باحـصَألا  َو  مالـسلا :  هیلع  ناـنمؤمریما  هدومرف  هکنیا  موس :  ( . 
و مینامدوخ . »   [ یگدنب ماقم  رد   ] ام و  تسا ،  وا  ییادخ ] ماقم  رد   ] وا لاح ] نیع  رد   ] و میتسه ،  وا  ام  مییام ،  اهنآ  رد  وا  تسا :  ییاهتلاح 

هرس سدق  نامثع  نب  دمحم  راوگرزب  خیـش  طسوت  هب  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  رمألا -  بحاص  ترـضح  زا  لابقإ  باتک  رد  هک  ییاعد  رد 
َكِدَِـیب اَهُْقتَر  َو  اَهُْقتَف  َکُْقلَخ  َو  َكُداَبِع  ْمُهَّنأ  اَّلإ  اـهَْنَیب  َو  َکَْـنَیب  َقْرَف  اـَل  تسا :  هدـمآ  نینچ  هدـیدرگ  تیاور  بجر  هاـم  زا  زور  ره  يارب 

قتر و قتف و  دناوت ،  قولخم  هدنب و  نانآ   [ ییادـخ و وت   ] هکنآ زج  تسین  ییادـج  نانآ  وت و  نایم  638 ؛ )  َکَیلإ (  اَهُدْوَع  َو  َْکنِم  اَهُؤَْدب 
بتارم نیرترب  هبترم  نیا  و  تسا . . . .  وت  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  و  وت ،  زا  ناشزاغآرـس  وت و  تسد  هب  تایآ  نآ  نتـشگ  ادج  نتـسویپ و 
مالـسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  مرکا و  ربمغیپ  هبترم  نیا  و  درادـن ،  ناکما  دوجولا  نکمم  يارب  نآ  زا  رتـالاب  هک  تسا  ياهبتارم  نآ  و  تسا ، 

عطق اب  تسا  هیدّـمحم  تقیقح  يالعأ  تمـسق  هک  تسا  ياهیحان  زا  یلعأ  هجو  ملاع  نآ  و  دوشیم ،  هدـیمان  توهاهلا »  ملاـع  هک «  تسا 
 ، تسا یلاعت  يراب  تحب  تاذ  َملاع  ینعی  یلـصأ  ِلزأ  َملاع  رگم  تسین  یماقم  هاگیاج  نیا  زا  رتالاب  و  تسا ،  نآ  زا  رتنییاپ  هچنآ  زا  رظن 

ییاج رد  تسین ،  َملاع  رد  تسه و  َملاع  رد  نآ  و  تسا ،  ّتیبوبر  َِملاـع  نیا  و  بویغلا ،  بیغ  تسوا  و  یمـسر ،  هن  دراد و  یمـسا  هن  هک 
ار توهاه  ماقم  حیـضوت  یهاوخب  رگا  و  تسین ،  یلاخ  وا  زا  ینامز  چیه  و  درذگیمن ،  وا  رب  نامز  دـشابن ،  یلاخ  وا  زا  اج  چـیه  تسین و 

شتآ و  تسین ،  نآ  مه  تسا و  نآ  مه  تسین ،  شتآ  یلو  هدش ،  شتآ  شتآ ؛ تبحاصم  اب  هنوگچ  هک  نک  رظن  هتخادگ  نهآ  هب  ینادـب 
مامت روهظ  رطاخ  هب  میتسه »  وا  ام  و  مییام ،  اهنآ  رد  وا  مالسلا « :  هیلع  ترضح  نآ  هدومرف  سپ  نهآ ،  هدش  هتخادگ  نهآ  تسا و  شتآ 
سپ تسا ،  هَّزنم  ناگدـیرفآ  تهابـش  زا  هک  تسا  دوجولا  بجاو  وا  و  ناشیا ،  دوجو  رد  ناشیا و  زا  هنأش -  یلاعت  دوجولا -  بجاو  راـثآ 
هیلع ترـضح  نآ  زا  هچنآ  ینعم  میدرک  دای  هچنآ  زا  و  میتسه .  ام  ام ؛ سپ  مییوا ،  هب  دـنمزاین  هدـش و  هدـیرفآ  یناگدـنب  اـم  و  تسوا ،  وا 

هک دییامن  عفد  ام  زا  ار  يرشب  ياهتمسق  و  دینادب ،  نییاپ  ّتیبوبر   [ ماقم  ] زا ار  ام  ناملس  يا  دومرف :  هک  تشگ  مولعم  هدمآ  تیاور  مالسلا 
رد مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  و  دـییوگب . . . .  دـیهاوخ  هچنآ  ام  هرابرد  سپـس  میهَّزنم ،  تسا  اور  امـش  رب  هچنآ  زا  و  میرود ،  اـهنآ  زا  اـم 
هک یلاعت  يادخ  سْفَن  رب  مالـس  639 ؛ )  ِنَنُّسلاب (  ِهیف  ۀـمئاقلا  یلاعَت  ِهَّللا  ِسْفَن  یَلَع  ُماَـلَّسلا  هک :  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تراـیز 

ِسْفَن رب  مالس  اْیلُعلا ؛ ِهَّللا  ِسْفَن  یلع  ُمالَّسلا  هک :  تسا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  عجار  يرگید  ترایز  رد  و  اهتّنـس .  هب  وا  رد  تسا  مئاق 
 » زا روظنم  هک  هدـمآ  640 ؛ )  َکِسْفَن ( »  ِیف  اَم  ُمَلْعأ  َال  َو  یِـسْفَن  ِیف  اَم  ُمَْلعَت  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  لیوأت  رد  هچنآ  و  دـنوادخ .  هیلاـع 

هبطخ رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدوـمرف  ینعم  دوـشیم  رهاـظ  اـجنیا  زا  زین  و   ( . 641 تسا (  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  هَّللا »  سْفَن 
دهاوخن نم  تمظع  هّلق  هب  ياهدننک  زاورپ  چیه  دوشیم و  ریزارس  نم  زا  تلیضف  لیـس  ُْریَّطلا ؛ ََّیلإ  یَقْرَی  َال  َو  ُْلیَّسلا  یّنَع  ُرِدَْحنَی  هّیقـشقش : 

زا و  دنک .  فیـصوت  ار  نانآ  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  هدـیدرگ  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هچنآ  ینعم  نینچمه  و   ( . 642 دیسر ( 
رد هکنانچ  دـشاب  لاوحأ  بِّلقم  دـنوادخ و  يوس  هب  هدـنهد  رـشح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنآ  درادـن  یبُّجعت  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا 
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هدنهد ازج  سرباسح و  هیلا و  روشحم  مه  روشحم و  مه  هدنهد و  رشح  مه  ترـضح  نآ  هک  درادن  یتافانم  و  هدمآ ؛ ترـضح  نآ  ترایز 
هک هـتبلا  643 ؛ )  ْمَُهباَـسِح ( »  اَـنیَلَع  َّنإ  َُّمث  ْمَُهباَـیإ *  اَـنَیلإ  َّنإ  یلاـعت « :  يادـخ  هدومرف  ینعم  رد  يددـعتم  تاـیاور  رد  هکناـنچ  دـشاب ، 

دینک عوجر  اهنیا  ریغ  و   ( 644 ناهرب (  یفاک و  هب  تسا ،  هدمآ  دوب .  دهاوخ  ام  رب  ناشیـسرباسح  هاگنآ  تسام ،  يوس  هب  نانآ  تشگزاب 
 ( 645 تسا (  مالسلا  مهیلع  همئا  نیمجنپ  مانمه  هک  ام  تسود  هچنآ  مراهچ :  دیسر .  رظن  هب  فیرـش  مالک  نیا  ینعم  رد  هجو  هس  نیا  و  . 
 : ینعم و  دنشاب ،  مالسلا  مهیلع  ناماما  نامه  باحصا »  رئاعش و  میئام  مالسلا « :  هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  زا  روظنم  هکنیا  هداد ،  لامتحا 
ره هب  دنناگراتس  نوچمه  نم  باحصأ  دومرف :  هک  هدمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  دشاب  یتیاور  هب  هراشا  باحصا »  » 

ياعفـش بایطا و  همئا  نامه  باحـصأ ؛ زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  دوصقم  ینعی  دش .  دیهاوخ  تیاده  دینک  ادتقإ  مادک 
هکیروط هب  هدیدرگ ،  بکترم  یناهانگ  دوخ  یگدنز  رد  هدش و  تبحصمه  ربمغیپ  اب  يزور  دنچ  هک  سکره  هن  دنـشابیم ،  باسح  زور 

 : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هدومرف  ریـسفت  رد  یثیدح  هک  دش  روآدای  ام  هدش  دای  تسود  و  دناهتـشادنپ ،  نالدروک  یـضعب 
رد قودـص  خیـش  هک  تسا  نامه  ثیدـح  و  ِملاعلا .  هَّللا  و  تسا ،  هدـیدرگ  تیاور  روکذـم  ینعم  هب  دنناگراتـس »  نوچمه  نم  باحـصا 
ادخ لوسر  هک :  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  راّمع  نب  قاحسا  زا  دوخ  دنس  هب  هدرک  تیاور  رابخألا  یناعم 

ناتیارب يرذع  چیه  نآ  كرت  رد  دینک  لمع  نآ  هب  دـیاب  دـیتفای  لج  زع و  يادـخ  باتک  رد  ار  هچ  ره  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
امـش يارب  يرذع  چیه  نم  ّتنـس  كرت  رد  سپ  تسه ،  نم  زا  یتّنـس  نآ  هرابرد  دشابن و  لج  زع و  يادخ  باتک  رد  هچنآ  ره  و  تسین ، 

نم باحصا  لَثَم  انامه  هک  دیدنب ،  راکب  دنتفگ  مباحـصا  هچنآ  سپ  هدیـسرن  ناتتـسد  هب  نم  زا  یتّنـس  نآ  هرابرد  هک  يزیچ  ره  و  تسین ، 
دیریگب هک  ار  مباحـصا  ياههتفگ  زا  مادـک  ره  و  ددرگ ،  ییاـمنهار  دوش  هتفرگ  مادـک  ره  هب  هک  تسا  ناگراتـس  نوچمه  امـش  ناـیم  رد 
ترـضح نآ  دننایک ؟  وت  باحـصا  هَّللا  لوسر  ای  دش :  ضرع  تسا .  تمحر  امـش  يارب  نم  باحـصا  دزن  دش  دـمآ و  و  دـیوش ،  تیادـه 

هک يروما  هلمج  زا  و   - 2 مییوگیم :  میدرگیم و  زاب  بلطم  لـصا  هب  نونکا   ( . 646 نم (  تیب  لها  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
نب یلع  تفگ :  هک  هدـمآ  رفعج  نب  نامیلـس  زا  یحیحـص  دنـس  هب  راحب  و  هماّلع ،  هصالخ  باتک  رد  هک  تسا  یتیاور  دراد  تلالد  نآ  رب 

هدش و دراو  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ترضح  رب  ملیام  تفگ :  نم  هب  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  هَّللادیبع 
دراد و ترضح  نآ  هک  یتبیه  مارتحا و  داد :  باوج  درادیم ؟  زاب  راک  نیا  زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ  متفگ :  وا  هب  منک .  مالـس  بانج  نآ  رب 
و دش ،  ضراع  یتلاسک  رصتخم  ار  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترضح  يدنچ  زا  سپ  دیوگ :  رفعج  نب  نامیلس  مکانمیب .  بانج  نآ  رب  هکنیا 

ترـضح دمآ ،  شیپ  تیارب  یتساوخیم  هچنآ  متفگ :  وا  هب  متفر و  هَّللادـیبع  نب  یلع  تاقالم  هب  نم  دـندرک ،  تدایع  بانج  نآ  زا  مدرم 
نآ تقو  زورما  يدرگ  بایفرش  شرـضحم  هب  یهاوخیم  رگا  دناهتفر ،  شتدایع  هب  مدرم  هتفای و  یتلاسک  رـصتخم  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا 

اب دوب  لیام  وا  هک  يریدقت  مارتحا و  لامک  اب  بانج  نآ  و  تفر ،  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترضح  تدایع  هب  وا  دیوگ :  يوار  هدیـسر .  ارف 
نـسحلاوبا ترـضح  دش ،  رامیب  هَّللادیبع  نب  یلع  دعب  یتّدم  دش .  لاحـشوخ  رایـسب  تهج  نیا  زا  هَّللادـیبع  نب  یلع  سپ  درک ،  راتفر  يو 

ناگدننک تدایع  همه  هکنیا  ات  تسشن  وا  دزن  بانج  نآ  سپ  مدوب ،  ترضح  نآ  هارمه  زین  نم  درک ،  تدایع  وا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
ترـضح هب  هدرپ  تشپ  زا  هَّللادیبع  نب  یلع  رـسمه  هملـسما  هک  دروآ  ربخ  میارب  منازینک  زا  یکی  میدـمآ  نوریب  وا  دزن  زا  نوچ  و  دـنتفر ، 
ترـضح هک  یهاـگیاج  رب  دـمآرب و  هدرپ  تشپ  زا  تفر  نوریب  اـهنآ  هناـخ  زا  باـنج  نآ  نوچ  و  درکیم ،  هاـگن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 

 : دیوگ رفعج  نب  نامیلس  دیشکیم .  نآ  رب  ار  دوخ  ندب  دزیم و  هسوب  نآ  رب  دنکفارب و  ار  دوخ  دوب  هتسشن  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلاوبا 
هیلع نسحلاوبا  ترـضح  ضرع  هب  ار  نآ  نم  داد ،  ربخ  ارم  هملـسما  راک  نایرج  زا  زین  وا  متفر ،  هَّللادیبع  نب  یلع  رادـید  هب  زین  نآ  زا  سپ 
يا دنتـسه ،  تشهب  لها  زا  شدنزرف  شرـسمه و  هَّللادـیبع و  نب  یلع  هک  یتسرد  هب  نامیلـس ؛ يا  دومرف :  راوگرزب  نآ  مدـناسر .  مالـسلا 

 ) دوب دـنهاوخن  مدرم  ریاس  دـننام  دناسانـش ،  نانآ  هب  ار  تماما ]  ] رما نیا  دـنوادخ  هاگره  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  نادـنزرف  نامیلس ؛
حدـم و هَّللادـیبع و  نب  یلع  رـسمه  راک  هب  تبـسن  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ریرقت  ثحب ؛ دروم  بلطم  رب  لیلد  میوگیم :   ( . 647
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بانج نآ  نتسشن  لحم  وناب  نآ  هکنیا  ینعی :  مالسلا . » . . .  امهیلع  همطاف  یلع و  نادنزرف  و «  دنتسه »  تشهب  لها  هکنیا « :  هب  شندوتس 
لیـالد هلمج  زا  و   - 3 مدرم .  رتشیب  فالخرب  دوب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ماـقم  ّقح و  هب  شتفرعم  تهج  زا  تسج ،  كربت  نآ  هب  دیـسوب و  ار 

ای  ] هدوـمرف رما  دـنوادخ  هک  ییاـههناخ  رد  648 ؛ )  ُهُمْـسا ( »  اَـهِیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُْرت  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتوـُیب  یف  تسا « :  یلاـعت  يادـخ  هدوـمرف 
ياهباتک رد  هکنانچ  هدمآ ،  تیاور  نآ  زا  دارم  نایب  ریسفت و  رد  هچنآ  همیمض  هب  ددرگ .  دای  ادخ  مان  اهنآ  رد  دنبای و  تعفر  هک  هتساوخ ]

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  دناهدروآ  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  يربتعم  ياهدنـس  هب  ناگرزب  رگید  بتک  ناهربلا و  مارملا و  ۀـیاغ 
ادخ لوسر  يا  تسا  اهلزنم  مادـک  نیا  تشاد :  هضرع  تساخرب و  يدرم  درک ،  تئارق  ار  َعَفُرت » . . .  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتوُیب  یف  هیآ « :  ملـسو 

هب و  تسا - ؟  اهنآ  زا  تیب  نیا  هَّللا  لوسر  ای  تشاد :  هضرع  رکبوبا  ناربمغیپ .  ياهلزنم  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ   ؟
 ( 649 تسا (  اهنآ  نیرتهب  زا  يرآ ،  دندومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دومن -  هراشا  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هناخ 

ُهَّللا َنِذأ  ٍتوُیب  یف  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هرابرد  هک  هدمآ  مالسلا  امهیلع  شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  دوواد  نب  یـسیع  زا  و  . 
هزمح و نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  تیب  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  لآ  ياههناخ  دومرف :  ُهُمْسا » . . .  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنأ 

اهنآ ندروآ  زا  راصتخا  تیاـعر  رطاـخ  هب  هک  تسه  يددـعتم  تاـیاور  هراـب  نیا  رد  و  دـشابیم . . . .  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  رفعج 
ِهَّللا یلإ  ًایِعاَد  َو  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  دـننام  تسا ،  رمأ  ینعم  هب  اـی  اـجنیا  رد  َنِذأ »  هژاو «  هکنیا :  لالدتـسا  ناـیب  میدرک :  يراددوخ 
دننام تسا ،  هدارا  ینعم  هب  اـی  و  ینک .  توعد  دـنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  قح  رمأ  هب   [ اـت میداتـسرف  ار  وت  ربماـیپ  يا   ] و 650 ؛ )  ِِهنْذِإب ( » 

[ دومرف میرم  نب  یسیع  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  وش  رکذتم  ربمایپ  يا   ] و 651 ؛ )  ِینْذِإب ( »  یتْوَملا  ُجِرُْخت  ْذإ  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف 
هللا یلـص  دـمحم  لآ  ياههناخ  هک  تسا  نآ  هجیتن  ضرف  ود  ره  رباـنب  و  يروآ .  نوریب  ناـشیاهربق  زا  ار  ناـگدرم  نم  هدارا  هب  هک  هاـگنآ 
نذإ مینک  ضرف  هک  دنچ  ره  ددرگ ،  دای  اهنآ  رد  وا  مان  دنبای و  تعفر  هک  درادیم  تسود  دـنوادخ  هک  تسا  ییاههناخ  ملـسو  هلآو  هیلع 

هزاجا تصخر و  ینعم  هب  دناوتیمن  اجنیا  رد  نْذإ  و  ُهُمْـسا . »  اَهِیف  َرَکْذـُی  َو  یلاعت «  يادـخ  هدومرف  هنیرق  هب  تسا  هّیعیرـشت  هدارا  ینعم  هب 
 ، تشاد دهاوخ  تافانم  نآ  اب  دشاب  تصخر  ینعم  هب  نذإ  رگا  و  دراد ،  بابحتـسإ  ناحجُر و  دنوادخ  رْکِذ  دیدرت  نودب  هک  اریز  دـشاب ، 
رد وا  مان  دنبای و  تعفر  هک  هدومرف  رمأ  دنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  هکنیا ( :  ینعم  لصاح  و  دشاب ،  رمأ  ینعم  هب  نْذإ  هک  تسا  نَّیَعتم  سپ 

و یّسِح .  تعفر  هن  تسا  میظعت  مارتحا و  نداد ؛ تعفر  ینعم  و  تسا .  کیرش  فوطعم  اب  مکح ؛ رد  هیلع  فوطعم  نوچ  ددرگ )  دای  اهنآ 
قدـص هناخ  دروم  ود  ره  رب  ًافرُع  تاقوا ،  همه  ای  دـنک  تنوکـس  نآ  رد  تاقوا  زا  یـضعب  رد  صخـش  هک  دـنکیمن  قرف  هناخ  قدِـص  رد 
لخاد مارتحا  میظعت و  بابحتـسا  ناحجُر و  رد  تسا  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  ياههناخ  زا  هک  دنک  قدص  نآ  رب  هچنآ  ره  سپ  دنکیم ، 
دییأت رد  و  تسا .  رتمهم  رتهب و  شمارتحا  میظعت و  دوب ،  رتمامت  رتشیب و  نآ  هب  ناشصاصتخا  نآ و  رد  ناشفُّقوت  هک  اج  ره  هتبلا  دشابیم . 

دنک لادج  عازن و  ام  اب  یفصنم  ریغ  صخش  هچنانچ  و  دروآ .  میهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  مود  ثحبم  رد  هک  تسه  یبوخ  هعقاو  ینعم  نیا 
باوج رد  دنک .  قدص  هتشاد ،  فقوت  نآ  رد  تاقوا  زا  یضعب  رد  صخش  هک  ییاج  ره  رب  هناخ )  تیب (  ناونع  هک  مریذپیمن  دیوگب :  و 

ياوحف هب  مینکیم ،  مکح  اهنآ  ندوب  يواسم  هب  دیریذپن  ار  نآ  رگا  ًایناث :  تسا .  مولعم  راکـشآ و  میتفگ  هچنآ  یتسرد  ًالّوا :  مییوگ :  وا 
هب اههناخ  نآ  ندوب  بوسنم  هدش ،  دناهتشاد  تنوکـس  نآ  رد  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هک  ییاههناخ  مارتحا  ببـس  هچنآ  هک  اریز  لیلد ، 

هدیـشوپ هکنانچ  تسا ،  دوجوم  هتفای  باستنا  نآ  رد  ناشفقوت  تهج  زا  هک  ییاج  ره  رد  نیا  و  اهنآ ،  رد  ناـشفّقوت  تهج  هب  تسا  ناـشیا 
وت سپ  یـسوم ] يا  [ ؛ )  652 يوُط ( »  ِسَّدَـقُملا  ِداَولاب  َکَّنإ  َکـیَْلعَن  ْعَلْخاَـف  تسا « :  لـج  زع و  يادـخ  هدومرف  هلمج  زا  و   - 4 تسین . 
رد هک  دناسریم  سّدقم  هب  يداو  ندومن  فیـصوت  هک  يداهن .  مدق  سّدقم  يداو  رد  وت  هک  نک  رود  دوخ  زا  ارم ] ریغ  هقالع  همه   ] نیلعن

هکنانچ دناسریم ،  ار  ّتیلع  فصو ،  هب  ندرک  دـییقت  هک  تسا  روهـشم  و  دراد .  بابحتـسا  ناحجُر و  مارتحا  میظعت و  یـسّدقم  ياج  ره 
قیداـصم زا  هک  تسا ،  رَّسیم  وا  يارب  مارتـحا  زا  هچنآ  نتـشاد  ناـحجُر  ماـما و  میظعت  یبوـخ  رب  دراد  تلـالد  هچنآ   - 5 تسین .  هدیـشوپ 

بلطم نیا  و  وا ،  هب  شباـستنا  ببـس  هب  تسا ،  بستنم  وا  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  نتـشاد  یمارگ  مالـسلا :  هیلع  ماـما  مـیرکت  مـیظعت و 
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تقیقح رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تاماقم  ندرک  میظعت  ندومن و  مارتحا  هکنیا  ناونع  هب  هجو  نیا  و  درادن .  یماهبا  هنوگ  چـیه  تسا و  نشور 
يرگید هجو  بلطم و  ددرگ  میظعت  مارتـحا و  دـنوادخ  رئاعـش  میظعت  ناونع  هب  هکنیا  اـما  دراد ،  تلـالد  تسا  ماـما  دوخ  میظعت  مارتـحا و 

 : دـننام رازم  ياهباتک  رد  هلمج  زا  و   - 6 دـشابیمن .  یفخم  هکنانچ  درادـن  دوجو  یتدـحو  رارکت و  میدرک  دای  هچنآ  رد  نیاربانب  تسا ، 
رب يدیسر  دجسم  هب  نوچ  و  تسا :  هدمآ  نینچ  هفوک  دجسم  هب  دورو  بادآ  رد  یـسلجم  راونالا  راحب  سوواط و  نب  دیـس  رئازلا  حابـصم 

یلَع ُمـالَّسلا  نیرهاّـطلا  ِِهلآ  َو  ِهَّللاِدـْبَع  نب  دَّمحم  ِهَّللا  لوُسَر  اندّیـس  یلع  ُمـالَّسلا  وگب :  تسیاـب و  تسا  لـیفلا  باـب  هب  فورعم  هک  رد  نآ 
َو َمیهاَربا  َو  حون  َو  َمدآ  ِهئابآ  ِراـثآ  َو  ِِهتَمْکِح  ِماَـقَم  َو  ِهِدـهاشَم  َو  ِهسلاَـجَم  َیلَع  َو  ُُهتاـکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  بلاـطیبا  نب  ِّیلع  نینمؤملاریمأ 
تمحر و بلاطیبا و  نب  یلع  نانمؤمریما  رب  مالـس  داب ،  وا  هزیکاپ  لآ  رب  هَّللادـبع و  نب  دـمحم  ادـخ  لوسر  ام  رورـس  رب  مالـس  لیعمـسا ؛

 . . . ) لیعامسا میهاربا و  حون و  مدآ و  شناردپ  راثآ  شتمکح و  ماقم  وا و  روضح  ياههاگیاج  سلاجم و  رب  و  داب ،  ناشیا  رب  وا  تاکرب 
فقوم دهشم و  هک  اج  ره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  فقاوم  دهاشم و  رب  ندرک  مالـس  هکنیا :  داهـشتسا  هجو   ( . 653

مالس ّتیحت و  هب  اذل  دوب ،  دهاوخ  مارتحا  میظعت و  هیام  هک  ددرگیم  لصاح  نآ  يارب  يزایتما  تفارش و  دشاب ،  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ 
يارب تشگ ،  تباـث  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناـمیالوم  سلاـجم  دـهاشم و  فـقاوم و  يارب  ینعم  نیا  نوـچ  و  تسا .  هتفاـی  صاـصتخا 

هک اهنآ  دننام  لیاضف و  نآ  رد  هک  اریز  تسا ،  تباث  زین  مالسلا  ةالصلا و  مهیلع  موصعم  ِناماما  ریاس  تّجح و  ترضح  نامیالوم  فقاوم 
ّتیحت مالـس و  تفگ ؛ ناوتیم  هک  تساجنیا  زا  و  دشابیمن .  یفخم  هکنانچ  دنراد ،  تکرـش  هداد  صاصتخا  ناشیا  هب  لج  زع و  يادـخ 

هب رظن  دشاب ،  هدشن  دراو  یّـصاخ  ِّصَن  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  دنچ  ره  دراد ،  ناحجُر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دـهاشم  فقاوم و  مامت  يارب 
سلاـجم فـقاوم و  رب  مالـس  ّتیحت و  زا  میدرک  لـقن  هچنآ  و  دراد ،  ناـحجُر  ناـشیا  سلاـجم  دـهاشم و  مـیظعت  هـک  هدـش  تباـث  هـچنآ 

زا و   - 7 تسین .  هدیـشوپ  درخ  لها  رب  هکنانچ  تسا ،  مارتحا  میظعت و  ماسقأ  زا  لمع  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یتـسود تلیـضف  رب  هچنآ  زین  و  درادیم ،  تسود  ار  وا  نمؤم  هک  یـسک  هب  تبـسن  ّتبحم  راـهظا  بابحتـسا  رب  دراد  تلـالد  هچنآ  هلمج ؛

نامیا هناشن  نآ  تسا و  یبلق  يرمأ  یتسود  ّتبحم و  هک  اریز  تسا ،  ّتبحم  زا  ریغ  نیا  هک  هدـیدرگ ،  دراو  ُبباحت  رگیدـکی و  اـب  ندرک 
نآ تارمث  زا  یبلق و  ّتبحم  هناشن  نیا  و  تسا ،  لاـمعأ  هلیـسو  هب  یبلق  ّتبحم  راـهظا  ُبباـحت ،  يرگید و  هب  ندرک  یتسود  و  دـشابیم ، 

؛ نابز تسد و  اب  ّتبحم  يانعم  هک  هدـش ،  دراو  نابز  تسد و  اـب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبـسن  ندرک  ّتبحم  دروم  رد  هچنآ  و  دـشابیم . 
هدیدرگ رکذ  صاخ  روط  هب  نابز  تسد و  هکنیا  و  دشابیم ،  لاوما  لامعأ و  اضعا و  ریاس  وضع و  ود  نیا  هلیـسو  هب  تبحم  ندومن  راهظا 

ددرگیم رداص  وضع  ود  نیا  زا  لاومأ  لامعأ و  زا  اهنآ -  رتشیب  ای  راثآ  همه  دوشیم -  رهاظ  ّتبحم  راثآ  زا  هچنآ  هک  تسا  نآ  ظاـحل  زا 
و دـندرگیم ،  يراـی  ینید  ناردارب  و  دـنیآیم ،  دـیدپ  لاـمعأ  و  دوـشیم ،  جرخ  لاوـمأ  ناـبز  تسد و  اـب  سپ  اـضعا ،  ریاـس  فـالخرب 
هک تسا  يزیچ  نآ  ره  میظعت  ّتبحم :  راهظا  ندرک و  یتسود  ماسقا  هلمج  زا  و  و . . . .  دنوشیم ،  عفد  نانآ  زا  ناراکزواجت  نارگمتس و 

هکنانچ دـشابیم ،  بستنم  وا  هب  دراد و  صاصتخا  يو  هب  هچنآ  و  وا ،  راتـشون  اههماج و  فقاوم و  سلاجم و  زا  تسا  بستنم  بوبحم  هب 
اراَدِجلا اَذ  َرادِجلا و  اَذ  ُلِّبَُقا  یلیل  ِراید  ِرایّدلا  یلع  ُُّرمأ  هدـش :  هتفگ  هک  مینیبیم ،  ناشبوبحم  هب  تبـسن  ناّبحم  لامعا  لاوحا و  هظحالم  زا 

زا اههسوب  راید  تشد و  نآ  رب  هسوب  منز  یم  رای  يوک  زا  دتف  نم  راذگ  نوچ  ارایِّدلا  َنَکَس  ْنَم  ُّبُح  ْنکل  َو  یبلق  َنْفَغَـش  ِرایدلا  ُّبُح  اَمَف 
اُولُخْدَت اُونمآ ال  َنیذَّلا  اهُّیأ  اَی  تسا « :  لج  زع و  يادـخ  هدومرف  هلمج  زا  و   - 8 راک ؟  هچ  ار  ام  رد  راوید و  اـب  هنرو ،  منز  ربلد  نآ  قشع 

هداد نذا  امـش  هب  هکنیا  رگم  دیوشم  لخاد  ربمغیپ  ياههناخ  هب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  654 ؛ )  ْمَُکل ( »  َنَذؤی  ْنأ  اـِّلا  ِِّیبَّنلا  َتوُیب 
ناماما دـهاشم  فقاوم و  و  تسا ،  وا  هب  بستنم  ياههناخ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  مارتحا  میظعت و  راـک  نیا  هک  دوش . 

رد هک  تسا  نانچ  لالدتسا  نایب  مکح و  ای  عوضوم  تهج  زا  دشابیم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ياههناخ  هب  قحلم  مالـسلا  مهیلع 
ریغ راـحب و  رازم  رد  هک  تسا  یتیاور  هلمج ؛ زا  و   - 9 تشذـگ .  َعَفُْرت » . . .  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتوُیب  یف  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  هب  لالدتـسا 

ریـصبوبا هب  سپ  میتفر ،  نوریب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  لزنم  دصق  هب  هنیدم  رهـش  رد  تفگ :  هک  هدمآ  يدزأ  زا  نآ 
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هیلع قداص  ماما  ترضح  رب  هکنیا  ات  میتسنادیمن  ام  دوب و  ُبنُج  وا  و  دمآیم ،  نوریب  هنیدم  ياههچوک  زا  یکی  زا  هک  یلاح  رد  میدیسر 
تسین هتسیاش  هک  ینادیم  ایآ  ریصبوبا  يا  دومرف :  ریـصبوبا  هب  تشادرب و  رـس  ترـضح  نآ  میدرک ،  مالـس  وا  رب  میدش و  لخاد  مالـسلا 

و میوگیم :   ( . 655 میدـش (  دراو  بانج  نآ  رب  ام  تشگزاب و  ریـصبوبا  سپ  دوش .  لخاد  ناربمغیپ  ياههناخ  هب  تسا  بنج  هک  یـسک 
دروم هک  اریز  تسین ،  تسرد  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  دروم  هب  عنم  نداد  صاـصتخا  و  هدـمآ ،  زین  رگید  تاـیاور  هراـب  نیا  رد 

 ، دشابیم لاوحا  زا  یکی  ماما  روضح  تروص  و  تسا ،  يدارفا  ماع  مومع  هکنیا  رب  هفاضا  تسا ،  ّماع  دارفا  زا  هکلب  دـشابیمن ،  صِّصخم 
زا و   - 10 دنکیم .  عنم  لیلد  ار  ماما  روضح  لاح  هب  ماع  ندوب  فرـصنم  ياعدا  و  تخاس ،  قبطنم  لاح  نآ  رب  طقف  ار  ماع  ناوتیمن  سپ 

قداص ماما  تشذگ ،  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  نوچ  هک :  هدمآ  تیاور  ام  باحـصا  زا  ياهّدع  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هلمج ؛
تافو مالسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  ترضح  هکنیا  ات  دننک ،  نشور  غارچ  درکیم  تنوکس  ترضح  نآ  هک  یقاتا  نآ  رد  دومرف  رما  مالسلا  هیلع 
یتقو ات  دومرف  رمأ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  قاتا  هب  تبسن  ار  نیمه  لثم  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  سپـس  تفای ، 

فقاوم میظعت  بابحتسا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  میوگیم :   ( . 656 دش (  هچ  نآ  زا  سپ  منادیمن  هک  دندرب  قارع  يوس  هب  ار  وا  هک 
ناوتیم ثیدح  نیا  هب  سپ  دـشابیم ،  مارتحا  میظعت و  ماسقا  زا  اهنآ  رد  ندرک  نشور  غارچ  هکنیا  رب  و  مالـسلا ،  مهیلع  ناماما  نکاسم  و 

هطساو اب  ای  هطساو  نودب  دشاب ،  هَّللا  رئاعش  میظعت  قادصم  نآ  میظعت  هک  ییاج  ره  رد  ندرک  نشور  غارچ  بابحتسا  يارب  درک  لالدتـسا 
رظن زا  تسوا -  هب  بستنم  ناکم  نآ  هک  یسک  هب  میظعت  مارتحا و  هک  اریز  دربب ،  يدوس  غارچ  زا  هک  دشابن  یـسک  اجنآ  رد  هک  دنچ  ره  ، 

نآ رد  ای  درب ،  يدوس  غارچ  زا  هک  دـشابن  یـسک  اجنآ  رد  هک  دـنچ  ره  ددرگیم ،  لصاح  ناـکم  نآ  رد  ندرک  نشور  غارچ  اـب  فرع - 
دروم هک  تسا  یحیحـص  ضرغ  فده و  دوخ  مارتحإ  میظعت و  هک  اریز  دشابن ،  غارچ  هب  يزاین  رگید  هک  دشاب  يددعتم  ياهغارچ  ناکم 

زا و  دوـشیم .  ربارب  ود  باوـث  رجأ و  دــندرگ  عـمج  ضرغ  ود  ره  رگا  و  تـسا ،  يرگید  ضرغ  ندرب  دوـس  و  ددرگیم ،  عــقاو  تـبغر 
يراوگوس سلاجم  ربانم و  دجاسم و  دننام  فیرش  ياهناکم  رد  رایـسب  ياهغارچ  ندرک  نشور  هک  تسا  حیحـص  هتفگ  نیا  هک  تساجنیا 

بحتـسم نانآ ،  تدالو  ياهبـش  دننام  ناشیا  هب  بوسنم  ياهنامز  رد  و  ناگدازماما ،  و  نیحلاص ،  املع و  رباقم  دباعم و  دهاشم و  و  همئا ، 
هدنام یفخم  تریصب  ملع و  نایعّدم  زا  یعمج  رب  ینعم  نیا  و  دیآیمرب ،  نآ  زا  يرایـسب  عورف  هک  تسا  ياهدنزرا  لصأ  نیا  و  دشابیم ، 
دیدرت نودب  هک  نیمز ،  نآ  لیلجت  و  هدیدرگ ،  نفد  نآ  رد  ماما  هک  ینیمز  تلیضف  رب  دراد  تلالد  هچنآ  ياوحف  هلمج ؛ زا  و   - 10 تسا . 

هک ییاـج  ره  رد  ببـس  نیا  و  تسا ،  وا  توف  زا  سپ  ماـما  نآ  فیرـش  ندـب  ّرقم  فقوم و  نیمز  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تلیـضف  نآ 
بـش تلیـضف  رب  دراد  تلـالد  هچنآ  ياوحف  هلمج ؛ زا  و   - 11 تسین .  هدیـشوپ  هکنانچ  تسا ،  يراـج  هدوب  شتاـیح  ناـمز  رد  وا  فقوم 

بش نآ  تلیضف  هکنیا  حوضو  تهج  هب  هدیدرگ ،  دراو  نآ  فیرشت  میظعت و  رد  هچنآ  و  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  ترضح -  نآ  تدالو 
رد ترـضح -  نآ  هب  باـستنا  ینعی  ببـس -  نیا  و  تسا ،  هدـش  عقاو  نآ  رد  شتدـالو  نوچ  دـشابیم ،  باـنج  نآ  هب  باـستنا  رطاـخ  هب 

دیدرت نودب  هکنیا ؛ میتفگ  هک  يروما  مامت  دیکأت  دییأت و  رد  و  دشابیم .  دوجوم  تسا  وا  هب  بستنم  هک  يروما  ریاس  دـهاشم و  فقاوم و 
ندش ضراع  ببـس  هب  رگم  درادن  رگیدکی  رب  يزایتما  تلیـضف و  چـیه  و  دنتـسه ،  يواسم  یلـصا  تقلخ  بسح  هب  اهنیمز  نکاما و  مامت 
نتفای زایتما  بجوم  هک  یبابـسا  نیرتمهم  زا  هک  تسین  نیا  رد  ياههبـش  و  دوش ،  رگید  ياج  رب  ییاج  تلیـضف  تفارـش و  هیاـم  هک  يزیچ 

دراد يراثآ  ناشیا  فیرـش  ياهندب  دیدرت  نودب  زین  و  دـشاب ،  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  یکی  نفد  ياج  ای  فقوت  لحم  ینیمز  هکنیا  تسا 
کشخ نآ  اب  ار  دوخ  تسد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ياهلوح  رد  اذل  دنراد .  ار  راثآ  نآ  روهظ  ّتیلباق  هک  يزیچ  ره  رد 
كربـت هلوح  نآ  هب  سک  ره  هک  تسین  نیا  رد  یگدیـشوپ  زین  و  ترـضح ،  نآ  لـیلجت  مارتـحا و  رطاـخ  هب  دـنکیمن ،  رثا  شتآ  هدوـمرف 

رامش هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  میظعت  نینمؤم  رظن  رد  وا  راک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  نآ  باستنا  رطاخ  هب  دیوج 
نآ هب  سک  ره  هکنانچ  تفای ،  دهاوخ  افش  هک  هتبلا  دهد  رارق  درد  عضوم  رب  ار  نآ  اهدرد  زا  یضعب  زا  نتفای  افش  يارب  هاگره  و  دیآیم ، 

مهیلع ناماما  زا  یکی  ای  بانج  نآ  هب  هک  يزیچ  ره  رد  نیا  و  هدرک ،  یبدأیب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دـنک  بدأ  هئاسإ 
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مهیلع ناشیا  ياهتـسد  ریثأت  زا  اهنیمز  زا  یـضعب  رد  هچنآ  تسا  تاـبِّرقم  تادـّیؤم و  هلمج  زا  زین  و  تسا .  يراـج  دـشاب  بوسنم  مالـسلا 
رایسب اهنیا  لاثما  تسا و  هدش  لَّدبم  دجربز  توقای و  هب  هک  هتشگ  رهاظ  اهبآ  زا  یضعب  رد  و  هدش ،  هرقن  ای  الط  هک  هدیدرگ  رهاظ  مالـسلا 

هیلع لیئربج  هک  ینایدام  ياهمدق  ببس  هب  هک  تسا  ربخ  رد  و  تسا .  هدیدرگ  رکذ  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  تازجعم  تالاح و  رد  هک  تسا 
َِرثأ ْنِم  ًۀَْـضبَق  ُتْضَبَقَف  ِِهب  اوُرُْـصبَی  َْمل  اَِـمب  ُتْرَُـصب  تفگ « :  يرماـس  اذـل  دـیزرل ،  نیمز  دوب  راوس  نآ  رب  نوعرف  ندـش  قرغ  زور  مالـسلا 
 . . متخیر هلاسوگ  رد  هتفرگرب و  ار  نآ  دندیدن  موق  هک  مدید  ار  لیئربج )  قح (  لوسر  مدق  رثا  زا  يزیچ  نم  657 ؛ )  اُهتْذَبَنَف ( »  ِلوُسَّرلا 

 . دشابیم هدننک  تیاده  هدنهد و  قیفوت  یلاعت  يادخ  و  تسا ،  هدنسب  مهف  لها  يارب  میدرک  دای  هچنآ  و  . . 

دهاشم فقاوم و  نآ  میظعت  یگنوگچ  نایب  رد  مود :  ثحبم 

دهاشم فقاوم و  نآ  میظعت  هچنآ  ره  هک  تسا  نآ  هطباض  مییوگیم :  اجنیا  رد  ددرگیم ،  لصاح  نآ  هب  ندرک  میظعت  هچنآ  هب  هراـشا  و 
هب تسا ،  حـجار  بوبحم و  عرـش  رظن  زا  ددرگ ،  لخاد  اهنآ  نابحاص  تشادـیمارگ  ریقوت و  لیلجت و  ناونع  تحت  و  دـنک ،  قدـص  نآ  رب 

دننام لّوا :  هنوگ  فرُع .  رظن  رد  ای  تسا  میظعت  عرـش  بسح  هب  رمأ  نآ  هک  مینادـب  هاوخ  میدرک ،  نایب  رکذ و  لوا  ثحبم  رد  هک  یلیالد 
هب دجسم  میظعت  هک  میمهفیم  دنراد  تلالد  دجاسم  رد  رکذ  و  ّتیحت ،  زامن  بابحتسا  رب  هک  یتایاور  تایآ و  زا  هک  اعد ،  رکِذ و  زامن و 
 « ) ُهمْسا اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتوُیب  یف  هیآ « :  دنکیم  تلالد  روما  نیا  بابحتـسا  رب  سپ  ددرگیم ،  لصاح  اهنیا  لاثما  اهنیا و 

هک دش  رهاظ  میدرک  دای  هچنآ  هب  و  اهنیا . . .  لاثما  ندش و  لخاد  اهنآ  رد  هنهرب  ياپ  ندیسوب و  ندرک و  تنیز  دننام  مّود :  هنوگ   ( . 658
هب تسا ،  حیحـص  شرذن  دیامن ؛ رذـن  ار  دـنکیم  قدـص  اهنآ  رب  فقاوم  دـهاشم و  نآ  میظعت  ناونع  هک  روما  نیا  زا  یکی  یـسک  هاگره 

دوشیم بجاو  وا  رب  هراّفک  درک  لمع  شرذـن  فالخرب  رگا  و  مارح ،  نآ  اب  تفلاخم  و  میتشاد ،  نایب  هچنآ  هب  اهنآ  ناحجُر  توبث  تهج 
 ، تسا ناشیا  هب  بستنم  هک  یـسلاجم  رد  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  فقاوم  رد  ندرک  نشور  غارچ  رذن  هک  تسین  نیا  رد  لمأت  ياج  سپ  ، 
ای ساوسو  لها  زا  یـضعب  روصت  فالخرب  ددرگیم ،  دـقعنم  يرذـن  نینچ  دوشیم ،  دای  اهنآ  رب  ناشیا  بیاصم  بقانم و  هک  يربانم  رب  و 
ار بلطم  نیا  هک  نوـنکا  دـنکیم .  تیادـه  تسار  هار  هب  هک  تسا  وا  دـیوگیم و  ار  قـح  یلاـعت  يادـخ  لیـصحت و  تاـجرد  زا  روـصق 
ندومن و اـنب  ندرک و  رومعم  هلمج ؛ زا  مروآیم :  داـی  میناـمیا  ناردارب  مدوخ و  رُّکذـت  يارب  ار  لـیلجت  میظعت و  ماـسقا  زا  یـضعب  یتسناد 

ياپ و  صوصخم ،  تاقوا  رد  اهنآ  رد  دمآ  تفر و  هب  ندـش  مزتلم  و  اهنآ ،  رد  نتخورفا  غارچ  ندرتسگ و  شرف  ندیـسوب و  نداد و  تنیز 
رکذ هب  ندش  لوغـشم  و  شمارآ ،  راقو و  تلاح  اب  ندراذـگ  شیپ  دورو  ماگنه  ار  تسار  ياپ  و  ندـش ،  لخاد  وبـشوخ  هزیکاپ و  هنهرب و 

و ترـضح ،  نآ  فقاوم  رب  و  مالـسلا ،  مهیلع  شناردـپ  رب  رـصع و  ماما  رب  ندرک  مالـس  تاولـص و  اعد و  نآرق و  تئارق  یلاعت و  يادـخ 
لخاد اهنآ  رد  تبانج  لاح  اب  هکنیا  و  اهنآ ،  ندرک  بوراج  و  ندش ،  سجن  تروص  رد  اهنآ  ریهطت  و  نکاما ،  نآ  ندرک  سجن  زا  زیهرپ 

ددرگن و لوغشم  اهنآ  رد  ایند  روما  هب  و  دنکفین ،  اهاجنآ  رد  ینیب  ناهد و  بآ  و  دنکن ،  لخاد  اهنآ  رد  یـسّجنتم  سجن و  ئـش  و  دوشن ، 
يوب هاگره  و  دـننکن ،  اهنآ  رد  تروع  فشک  و  دـنوشن ،  لخاد  اهنآ  رد  سافن  ضیح و  لاح  رد  نانز  و  دـیوگن ،  نخـس  مه  اهنآ  هرابرد 

زا و  دزیهرپب ،  اهنآ  رد  هورکم  مارح و  ياهراک  زا  و  دناوخن ،  اهنآ  رد  رعش  و  ددرگن ،  اهنآ  لخاد  دوب  شناهد  رد  نآ  دننام  ای  ریـس  ای  زایپ 
اب هچ  ره  زا  هصالخ  و  دیامن ،  بانتجا  هسّدقم  نکاما  نآ  رد  اهنیا  دننام  ادص و  ندرک  دنلب  ثحب و  لادـج و  یگدوهیب و  هدـنخ و  حازم و 
 ، ددرگیم لصاح  اهنآ  هب  دهاشم  فقاوم و  نآ  میظعت  هک  دمآ  رظن  رد  هک  تسا  يروما  اهنیا  دنیزگ .  يرود  دراد  تافانم  ریقوت  میظعت و 
نآ تسا  میرکت  میظعت و  هکنیا  ببس  هب  و  هدش ،  دراو  اهنآ  ریغ  دجاسم و  میظعت  رد  هک  یبادآ  و  یفرع ،  روما  رد  تقد  لمأت و  بسح  رب 

 . دیروآ تسد  هب  زین  ار  روما  نیا  زا  شیب  عُّبتت  لمأت و  اب  هک  دیاش  و  میداد ،  هجوت  هکنانچ  دناهدیدرگ ،  دراو  روما 

صفحه 540 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


دوشیم حرطم  هلأسم  دنچ  اجنیا  رد 

تبانج لاح  اب  مالسلا  مهیلع  ناماما  دهاشم  فقاوم و  رد  ندرک  گنرد  لوخد و  ًارهاظ  میدروآ ،  ًاقباس  هک  ریـصبوبا  تیاور  هب  رظن  لّوا : 
زا و  درادـن ،  تلالد  ناشرظن  دروم  بلطم  رب  هک  یتایاور  هب  کسمت  تهج  زا  دـناهدش ،  تمرح  هب  لئاق  اهقف  زا  یـضعب  و  دراد ،  تهارک 

هدنیآ هلأسم  رد  دراد و  لیـصفت  هک  اهنآ  میظعت  رطاخ  هب  و  میریذپیمن ،  ار  نآ  هک  تسا  سایق  نیا  دجاسم و  هب  اهنآ  ندومن  قحلم  تهج 
يروط ییاهنت  هب  لعف  نآ  دوخ  هچنانچ  دهد ،  ماجنا  دراد  تافانم  دهاشم  نآ  ندرک  میظعت  اب  هک  یلعف  هاگره  مّود :  مینکیم .  نایب  ار  نآ 

نینچ رگا  اّما  تسا ،  مارح  ههبـش  نودب  اهنآ ،  رد  سجن  نیع  ندرک  لخاد  دـننام  ددرگیم ،  لصاح  نآ  ماجنا  اب  تمرح  کته  هک  دـشاب 
 : مّوس تسین .  مارح  دشابن  نیا  شدصق  هچنانچ  و  تسا ،  مارح  زاب  دهد  ماجنا  تناها  تمرح و  کته  دصق  هب  ار  راک  نآ  رگا  سپ  دوبن ، 
ار وا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دـشاب  مّود  ای  لّوا  هنوگ  زا  هچنانچ  دـهدیم ،  ماجنا  تسا  میظعت  یفانم  هک  یلمع  اهنآ  رد  یـسک  دـنیبب  هاگره 

ییاج فقاوم  نآ  رد  سک  ره  مراهچ :  دـیامن .  یهن  ار  وا  تسا  بحتـسم  دـشاب  مّوس  هنوگ  زا  رگا  و  دراد ،  زاب  راک  نآ  زا  و  دـنک ،  یهن 
دهاوخ رتراوازـس  نارگید  زا  عضوم  نآ  هب  تبـسن  دوش ،  رادروخرب  دـنرادرب  رد  دـهاشم  فقاوم و  نآ  هک  یعفانم  زا  اـت  دریگب  دوخ  يارب 
یتجاح ماجنا  يارب  وا  جورخ  هاوخ  دـنکن ،  ضارعا  اـجنآ  زا  هک  یتروص  رد  تسا  تباـث  تیّولوا  ّقح  وا  يارب  بش  اـی  زور  ماـمت  و  دوب ، 

نب دمحم  حیحـص  ربخ  نآ  رب  لیلد  و  هن .  ای  دشکب  لوط  شنتفر  هاوخ  و  هن ،  ای  دراذگب  یقاب  اجنآ  رد  دوخ  زا  يزیچ  هاوخ  و  هن ،  ای  دـشاب 
رد مدرک :  ضرع  ترضح  نآ  هب  دیوگ ؛ هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  شباحـصا  ضعب  زا  عیزب  نب  لیعامـسا 
 ، دوریم نوریب  وضو  دـیدجت  دـصق  هب  یـصخش  اسب  میتسه ،  دوریم  دـیما  یهلا  لضف  اهنآ  رد  هک  یعـضاوم  اـی  ریاـح  اـی  هنیدـم  اـی  هکم 

زور و دـیوج  تقبـس  ییاج  هب  سک  ره  هَتَْلَیل ؛ َو  ُهَمْوَی  ِِهب  ُّقَحَأ  َوُهَف  ٍعِضْوَم  یلا  َقَبَـس  ْنَم  دومرف :  دریگیم ؟  ار  وا  ياـج  دـیآیم و  يرگید 
باحصا ندرک  لمع  ببـس  هب  یلو  تسا ،  لسرم  ثیدح  نیا  هک  دنچ  ره  میوگیم :  تسا .  یلوا  نآ  هب  تبـسن   [ تساجنآ رد  هک   ] یبش

زا هدننک  لاسرإ  هکنیا  رب  هفاضا  تسا ،  هدش  ناربج  شدَنَس  فعض  هدنیآ ،  ثیدح  ود  هب  شندیدرگ  دییأت  و  نآ ،  رب  ناشدامتعا  نآ و  هب 
هب وا  زا  هکنیا  فالخ  رب  تسه ،  تقاثو  هب  یلماک  راعـشإ  نآ  رد  هک  هدومن  ریبعت  شباحـصا »  ضعب  هب «  هنع  لـسرم  زا  و  تسا ،  ناـگرزب 

تیاور هب  رظن  دشاب ،  وا »  ینعم «  هب  قوف  ثیدح  رد  واو »  هک «  دناهداد  لامتحا  یـضعب  هجوت :  دـشیم .  دای  نآ  دـننام  و  لُجَر »  ناونع « 
هک تسا ،  نانآ  دجسم  نوچمه  ناناملسم  رازاب  دندومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیز  نب  ۀحلط 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  لسرم  روطب  هک  یتیاور  هب  رظن  و  تسا .  رتراوازـس  ناـکم  نآ  هب  بش  اـت  تسُج  تقبـس  ییاـج  هب  سک  ره 
ناکم نآ  هب  بش  ات  وا  دتـسیا  اپب  تدابع ] زاـمن و  هب   ] دجـسم رد  دوخ  ياـج  رد  امـش  زا  یـسک  هاـگره  دـندومرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو 

فوطعم فوطعم و  كارتشا  نایب  يارب  واو  هکلب  دوش ،  ضرف  وا »  ینعم «  هب  واو »  هک «  تسین  نیا  هب  يزاـین  میوگیم :  تسا .  رتراوازس 
يارب واو  هکنیا :  هب  دننکیم  ریبعت  نآ  زا  لوصا  ياملع  هک  تسا  نامه  لصا  نیا  و  دـشابیم ،  نآ  رد  لصا  هکنانچ  تسا ،  مکح  رد  هیلع 
تقبـس یعـضوم  هب  سک  ره  ینعی  تسا ،  حـضاو  بلطم  میهد ،  رارق  َقَبَـس »  ار «  ریمـض  ِعَجرم  رگا  ثیدـح  نیا  رد  و  تسا .  عمج  قلطم 

 : تسا نینچ  ینعم  سپ  میهد ،  رارق  صخش »  ار «  ریمض  ِعَجرم  رگا  نینچمه  و  تسا ،  یلوا  ناکم  نآ  هب  نتسج  تقبـس  زور  رد  وا  دریگ 
هدوب زور  نتسج  تقبـس  رگا  تسا  یلوا  ناکم  نآ  هب  هتفرگ  تقبـس  نآ  رد  هک  يزور  نآ  رد  وا  سپ  دیوج  تقبـس  یعـضوم  هب  سک  ره 
حضاو میدرک  دای  تیارب  هچنآ  ات  نک  رُّبدت  بلطم  نیا  رد  سپ  دشاب ،  بش  هچنانچ  هتـسج  تقبـس  ناکم  نآ  هب  هک  یبش  نآ  رد  و  دشاب ، 

هیام رادنپ  نیا  و  دناهتـشادنپ ،  یخرب  هکنانچ  درادن ،  دوجو  یتافانم  رگید  ربخ  ود  اب  ثیدح  نیا  نیب  میدـش  روآدای  هچنآ  ربانب  و  ددرگ . 
نم و  تسا ،  فلتخم  هلئـسم  نیا  رد  نف  لها  املع و  نانخـس  هک  نادب  و  دناهدرک .  رکذ  یهوجو  اهنآ  نیب  عمج  رد  هک  هدـش  اهنآ  فُّلکت 

 . تخادرپ مهاوخ  هراب  نیا  رد  ياهناگادج  فینصت  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا 
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ثحب زا  ياهلابند 

طخ زا  لقن  هب  اههتـشون  زا  یـضعب  رد  دیوگ :  هک  هدرک  تیاکح  ءاملعلا  ضایر  زا  يوأملا  ۀنج  باتک  رد  هرـس  سدق  يرون  ثدحم  ملاع 
داوجیبا نبا  هک :  مدـید ،  هرـس -  سدـق  دیهـش  خیـش  درگاش  هللا -  همحر  يرئاح  نزاخ  دـمحم  نب  نسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  خـیش 

نم يالوم  يا  تشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هب  سپ  دش ،  فرشم  هجرف  هَّللا  لجع  يدهم  ترضح  نامیالوم  روضح  هب  ینامعن 
هیلع ترضح  نآ  دیروآیم ؟  فیرشت  اهنآ  زا  کیمادک  رد  امش  تسه ،  ماقم  کی  هّلِح  رهش  رد  ماقم و  کی  هّینامُعن  رهش  رد  امش  يارب  ، 

تبسن هّلِح  لها  یلو  مشابیم ،  هّلِح  رد  ار  هعمج  بش  هعمج و  زور  و  هبنش .  هس  زور  و  هبنش ،  هس  بش  هّینامعن  رد  دندومرف :  وا  هب  مالسلا 
مالـسلا مهیلع  ناماما  رب  نم و  رب  دـیامن و  تیاعر  ار  بدا  هک  دوش ،  لخاد  نم  ماقم  هب  بدأ  اب  سک  ره  و  دـننکیمن ،  بُّدَأت  نم  ماـقم  هب 
دنوادـخ اب  اهنآ  هلیـسو  هب  دروآ و  ياجب  هروس  ود  اب  زاـمن  تعکر  ود  سپـس  دتـسرف ،  دورد  راـب  هدزاود  ناـشیا  نم و  رب  و  دـنک ،  مـالس 

َّمُهَّللا وگب :  دومرف :  زومایب ؟  نم  هب  ار  نیا  نم  يالوم  يا  مدرک :  ضرع  دهدیم .  وا  هب  دهاوخب  یلاعت  يادخ  زا  ار  هچنآ  دـنک ،  تاجانم 
وذ ٌمیلَح  َتنا  َو  ِِهب  ینَتبَّدأ  ام  َفاَعْـضأ  ِبُونُّذـلا  َنِم  ُُهتفرَْتقا  ام  َناک  ْنإ  َو  َنیمحاَّرلا  ُمَحرأ  َتنأ  َو  ُّرُـضلا  َِینَّسَم  یّتَح  یّنِم  ُبیدّأتلا  َذَـخَأ  ْدَـق 

اهیراتفرگ و هلیـسو  هب   ] بیدأت میاهینامرفان ] ناهانگ و  رطاخ  هب   ] ایادـخ راب  ََکباَذَـع ؛ َُکتَمْحَر  َو  َكُْوفَع  َِقبْـسَی  یّتَح  ٍرِیثَک  ْنَع  وُفْعَت  ٍةاـنأ 
ربارب نیدنچ  ماهدـش  بکترم  ناهانگ  زا  هچنآ  دـنچ  ره  ینانابرهم ،  نیرتنابرهم  وت  مداتفا و  یتخـس  هب  هک  اجنآ  ات  تفرگ  ارف  ارم  بیاصم ]

هک ییاج  ات  يرذـگیم  اهاطخ ] ناهانگ و  زا   ] يرایـسب زا  هک  یتسه  ياهدنـشخب  راـبدرب  وت  و  ياهدومرف ،  بیدأـت  نادـب  ارم  هک  تسا  نآ 
ار نآ  هکنیا  ات  دومرف  رارکت  نم  رب  ار  اعد  نیا  راب  هس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دیوگ :  يوار  دنریگ .  یـشیپ  تباذـع  رب  تتمحر  وفع و 

 ( [ . 659 مدش (  ظفح  و   ] مدیمهف

ناراذگتقو بیذکت  ندرکن و  نییعت  ار  روهظ  تقو  69 و 70 : 

نادب

شناگدـنب زا  نآ  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ار  رمألا  بحاص  روهظ  تقو  هک  تسا  نیا  رب  یهلإ  تمکح  هک  دـهد -  قیفوت  ار  اـم  وت و  دـنوادخ 
ءاش نا  هک  دوشیم ،  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رابخا  زا  اهنآ  زا  یضعب  و  تسا ،  هدیـشوپ  ام  رب  هک  يروما  رطاخ  هب  درادب ،  یفخم 

زا هک  ییاعد  رد  هکنانچ  هتـشاد ،  روتـسم  دوخ  قلخ  زا  هک  تسا  هَّللا  رارـسا  زا  نآ  هب  ملع  هک  اریز  درک .  میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  یلاعت  هَّللا 
نآ هب  میلعت  نودب  یِملاع  وت  و  ایادخ ]  : » ] تسا هدمآ  نینچ  هدیـسر  تیاور  هرـس  سدق  يرْمَع  خیـش  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

سپ دنز ،  رانک  ار  شتبیغ ]  ] هدرپ دـیامن و  راهظا  ار  دوخ  رمأ  یهد  نامرف  وا  هب  هکنیا  رد  تسا ،  وت  ّیلو  تموکح ]  ] رمأ حالـص  هک  یتقو 
 ، مشابن لیام  شریخأت  هب  نم  یهاوخب  لیجعت  ار  هچنآ  دتفیب و  ولج  ياهتخادنا  ریخأت  هب  هچنآ  مرادـن  تسود  ات  هد  ربص  نآ  راظتنا ]  ] رب ارم 

همه هک   ] وت اب  ناهج  روما  ریبدـت  رد  و  میامنن ،  شواک  ياهتخاـس  ناـهن  هچنآ  رد  و  مبلطن ،  ار  شیاـشفا  ياهداد  رارق  هدرپ  رد  وت  هچ  ره  و 
دوخ دنس  هب  نادمح  نب  نیـسح  باتک  رد  و  میدروآ .  باتک  متفه  شخب  رد  ار  اعد  نیا  مامت  مزادرپن . » . . .  عازن  هب  ینادیم ] ار  حلاصم 
تقو رظتنم  يدـهم  روهظ  ایآ  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  مرورـس  زا  تفگ :  هک  هدروآ  رمع  نب  لَّضفم  زا 
دننک نَّیعم  یتقو  نآ  يارب  ام  نایعیـش  ای  دشاب  هدرک  نییعت  یتقو  نآ  يارب  دنوادخ  هک  اشاح  دومرف :  دننادب ؟  ار  نآ  مدرم  هک  دراد  ینَّیعم 

 : » هدومرف لج  زع و  يادخ  هک  تسا  تعاس  نامه  نآ  هک  اریز  دومرف :  تسا ؟  تهج  هچ  زا  نیا  نم  يالوم  يا  متشاد :  هضرع  دیوگ :  . 
ًۀَتَْغب اَّلإ  ْمُکیتَأت  ِضْرألا ال  َو  ِتاومَّسلا  یف  ْتَلُقَث  َوُه  اَّلإ  اَِـهْتقَِول  اـهیِّلَُجی  ـال  ّیبَر  َدـْنِع  اَـهُْملِع  اـّمنِا  ْلـُق  اهـسُْرم  َناـّیَا  ِۀَـعاّسلا  نَع  َکـَنُولأْسَی 
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تعاس نآ  هرابرد  وت  زا  اـم ] لوسر  يا  [ ؛ )  660 َنوُمَْلعَی ( »  َال  ِساَّنلا  َرَثْکأ  َّنِکل  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  اَهُْملِع  اَمَّنإ  ُْلق  اَْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنأَـک  َکـَنُولَأسَی 
نآ نأش ]  ] درک دـناوتن  نشور  رهاظ و  ار  تعاـس  نآ  وا  زج  یـسک  تسا  نم  راـگدرورپ  دزن  نآ  ملع  وگب  دوب  دـهاوخ  یک  هک  دنـسرپیم 
ملع وگب  یهاگآ  نادب  ًالماک  وت  ییوگ  هک  دنسرپیم  وت  زا  دیاین  ار  امش  یناهگان  زج  تسا ،  میظع  نیگنس و  نیمز  اهنامسآ و  رد  تعاس 

ْمُهَِیتَأت ْنأ  َۀَعاَّسلا  اَّلإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  دـنوادخ « :  هدومرف  و  دنتـسین .  هاگآ  تقیقح  نیا  رب  مدرم  رثکا  نکیل  تسا  ادـخ  دزن  ًاقَّقحم  تعاس  نآ 
هکنآ زج  دـنراد  يراظتنا  زاب  سپ  دـنرآیمن  نامیا  هک  نارفاک  اـیآ  661 ؛ )  ْمُهیرْکِذ ( »  ْمُْهتَئاج  اذا  ْمَُهل  ّینأَف  اَهُطاَرْـشَأ *  َءاَج  ْدَـقَف  ًۀَـتَْغب 

و دشخب .  يدوس  هچ  ار  نانآ  دنپ  رکذت و  لاح  نآ  رد  دیایب  هکنآ  زا  سپ  دمآ و  دـیدپ ]  ] نآ میالع  طورـش و  انامه  هک  دـسر  ارف  تعاس 
َو دنوادخ « :  هدومرف  و  دش .  هتفاکش  نامسآ  هام  دمآ و  کیدزن  تعاس  نآ  662 ؛ )  ُرَمَقلا ( »  َّقَْشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبرَْتقإ  دنوادخ « :  هدومرف 

َنوُراَُمی َنیذَّلا  َّنإ  َالأ  ُّقَحلا  اَهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو  اَْهنِم  َنوُقِفْشُم  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  اَِهب  َنُونِمؤی  َنیذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی  ٌبیرَق *  َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرُْدی  اَم 
هب  ] دـنرادن نامیا  تعاـس  نآ  هب  هک  ناـنآ  دـشاب  کـیدزن  تعاـس  نآ  هک  دـیاش  یناد  هچ  وت  و  663 ؛ )  ٍدیَعب ( »  ٍلالَـض  یَِفل  ِۀَـعاَّسلا  یف 
 ، تسا قح  رب  زور  نآ  هک  دننادیم  دنکانمیب و  تخس  نآ  زا  دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  اّما ]  ] دنراد و ار  نآ  ندش  رتدوز  ياضاقت   [ رخسمت

لادـج نوراُمی = ینعم « :  نم ،  يالوم  يا  مدرک :  ضرع  دنتـسه .  يرود  یهارمگ  رد  دـننک  لادـج  تعاس  هرابرد  هک  نانآ  دـینک  هّجوت 
اجک تساجک و  رد  هدـید و  ار  وا  یـسک  هچ  هدـش و  دـلوتم  یک  مئاق  دـنیوگیم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تسیچ ؟  دـننکیم » 

ترخآ ایند و  نانآ  تسا ،  یهلإ  ياضق  رد  کش  دـنوادخ و  رمأ  رد  ندرک  هلجع  تهج  زا  اهنیا  مامت  دوشیم ؟  رهاـظ  یک  دوب و  دـهاوخ 
؟  دینکیمن نییعت  نآ  يارب  یتقو  سپ  نم ،  رورـس  يا  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  لَّضفم  تسا .  نارفاک  ِنآ  زا  دب  نایاپ  دـناهدرک و  نایز  ار 

هتسناد و کیرش  دنوادخ  ملع  رد  ار  دوخ  دیامن  نییعت  یتقو  ام  يدهم  روهظ  يارب  سک  ره  هک  راذگم  یتقو  نآ  يارب  لّضفم  يا  دومرف : 
دروم هک  رادقم  نآ  تسا  ینالوط  ثیدح  نیا  تسا . . . .  هتخاس  هاگآ  شیوخ  رارـسا  زا  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  هک  هدـش  یعدـم   [ قح انب  ]

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا  ترضح  تفگ :  هک  هدروآ  ملسم  نب  دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  رد  و  تفای .  نایاپ  دوب  زاین 
یتقو سک  چیه  يارب  ام  هتبلا  هک  اریز  نک ،  بیذکت  ار  وا  دیدرت  نودـب  دـهد  ربخ  وت  هب  ام  زا  ار  یتقو  نییعت  سک  ره  دـمحم  يا  دومرف : 

 : دومرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدروآ  یمرـضح  رکبوبا  زا  و   ( . 664 مینکیمن (  نـییعت  ار 
ترضح نآ  هب  تفگ :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  و   ( . 665 مینکن (  نییعت  یتقو  رمأ  نیا  يارب  ام  اـنامه 

میراذگیمن تقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دمحموبا  يا  دومرف :  دوب ؟  دهاوخ  یک  مالسلا  هیلع  مئاق  جورخ  مدرگ ،  تیادف  متشاد :  هضرع 
نیا زا  شیپ  هک  یتسرد  هب  دمحموبا  يا  دنیوگ ،  غورد  ناراذگ  تقو  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  قیقحت  هب  و  ، 
ورف هّیکز و  سفن  نتـشک  و  یناسارخ ،  جورخ  و  ینایفـس ،  جورخ  و  تسا ،  ناضمر  هام  رد  ادن  اهنآ  نیتسخن  دوب  دهاوخ  تمالع  جنپ  رمأ 

ضرع خرُـس .  نوعاط  دیفـس و  نوعاط  دوب ،  دهاوخ  نوعاط  ود  نآ  زا  شیپ  راچان  هب  دمحموبا  يا  دومرف :  سپـس  ءادـیب .  رد  نیمز  نتفر 
مئاق و  ریشمش .  خرس  نوعاط  اّما  و  دوب ،  دهاوخ  یناگمه  گرم  دیفس  نوعاط  اّما  دومرف :  تسیچ ؟  نوعاط  ود  نیا  موش :  تیادف  مدرک : 

 : مدرک ضرع  دوش .  مـالعإ  شماـن  هعمج  بش  ناـضمر  هاـم  موس  تسیب و  بش  اـضف  لد  رد  هکنیا  اـت  درک  دـهاوخن  جورخ  مالـسلا  هیلع 
هیلع هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  ینالف  رـسپ  ینالف  هک  دینک  هجوت  دوشیم ( :  مالعا  شردـپ  مسا  وا  مسا  هب  دومرف :  دوشیم ؟  ادـن  هنوگچ 

ار هتفخ  و  دینش ،  دهاوخ  ار  هحیِص  نآ  هکنیا  رگم  دنامیمن  يرادناج  چیه  هاگنآ  دینک )  شتعاطا  دیونشب و  وا  زا  سپ  تسا ،  ملسو  هلآو 
دونـشب ار  ادـن  نآ  نوچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  و  دودیم ،  نوریب  شاهدرپ  سپ  زا  هزیـشود  و  دوریم ،  نوریب  هناخ  طاـیح  زا  دـنکیم و  رادـیب 

ماما هب  مزهم  هک  دـناهدروآ  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  یفاک و  رد  و   ( . 666 تسا (  مالسلا  هیلع  لیئربج  هحیـص  نآ  و  دنکیم ،  جورخ 
مزهم يا  دومرف :  دوب ؟  دـهاوخ  یک  هک  هد  مربخ  میتسه  شراـظتنا  رد  هک  رمأ  نیا  زا  موش ،  تیادـف  تشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص 

ریـصبوبا زا  ناشدنـس  هب  ود  ره  زین  و   ( . 667 دنبای (  تاجن  ناگدش  میلـست  و  دنوش ،  كاله  ناگدزباتـش  دنیوگ و  غورد  ناراذـگ  تقو 
تقو دومرف :  ترـضح  نآ  مدیـسرپ ،  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هرابرد  مالـسلا -  هیلع  قداـص  ماـما  ینعی  وا -  زا  تفگ :  هک  دـناهدروآ 
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هک تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  و   ( . 668 مینکیمن (  نییعت  یتقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دـنیوگ  غورد  ناراذـگ 
تسا راسی  نب  لیضف  زا  و   ( . 669 دزاس (  رهاظ  دننک  نییعت  ناراذگ  تقو  هک  ار  یتقو  فالخ  هک  درک  دهاوخن  نیا  زج  دـنوادخ  دومرف : 
غورد ناگدـننک  نییعت  تقو  دومرف :  تسه ؟  یتـقو  رمأ  نیا  يارب  اـیآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک 
دنکن نیا  زج  دنوادخ  دومرف :  تفگ :  هک  هدروآ  دوخ  دنـس  هب  دمحا  زا  یفاک  رد  و   ( . 670 دنیوگیم (  غورد  ناراذگ  تقو  دنیوگیم ؛
قداص ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  تفگ :  هک  هدروآ  ریصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  و   ( . 671 دروآ (  شیپ  ناراذـگ  تقو  ِتقو  فالخرب  هک 
مینکن نییعت  ار  یتقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دنیوگ ،  غورد  ناراذگ  تقو  دومرف :  مدیسرپ ،  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع 
مالسلا هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  تفگ :  هک  تسا  لیضف  زا  دوخ  دنس  هب  ناذاش  نب  لضف  زا  دوخ  دنس  هب  یـسوط  خیـش  تبیغ  رد  و  . 

دنس هب  و   ( . 672 دنیوگیم (  غورد  دـنیوگیم  غورد  دـنیوگیم ،  غورد  ناراذـگ  تقو  دومرف :  تسه ؟  یتقو  ار  رما  نیا  ایآ  مدیـسرپ : 
میدرکن و نییعت  یتقو  هتشذگ  رد  دنیوگیم  غورد  ناراذگ  تقو  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  دوخ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  رضحم  رد  تفگ :  هک  هدروآ  ریثک  نب  نمحرلادبع  زا  دوخ  دنس  هب  و   ( . 673 درک (  میهاوخن  نییعت  مه  هدنیآ  رد 
هچ دیشکیم  ار  شراظتنا  هک  يرمأ  نیا  هد  ربخ  ارم  مدرگ  تیادف  تشاد :  هضرع  دش و  دراو  بانج  نآ  رب  يدسا  مزهم  هک  مدوب  بایفرش 
هب ناگدزباتـش  و  دنیوگیم ،  غورد  ناراذگ  تقو  مزهم  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدـیماجنا ؟  لوط  هب  هک  دوب ،  دـهاوخ  تقو 

هیلع قداص  ماما  ترـضح  زا  دوخ  حیحـص  دنـس  هب  و   ( . 674 دنیآیم (  ام  يوس  هب  و  دنبای ،  تاجن  ناگدـنوش  میلـست  دنـسر و  تکاله 
سک چیه  يارب  ام  هک  نک  بیذکت  ار  وا  ساره  نودـب  درک  نییعت  ار  یتقو  هنوگره  وت  يارب  مدرم  زا  سک  ره  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا 

دمحم زا  تفگ :  هک  هدمآ  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  زا  یـسربط  خیـش  جاجتحا  رد  و   ( . 675 مینکن (  نییعت  یتقو 
زا همان  نآ  رد  هک  دناسرب ،  مالسلا ] هیلع  رمألا  بحاص  ترضح  رـضحم  هب   ] نم زا  ياهمان  مدرک  تساوخرد  هرـس  سدق  يرْمَع  نامثع  نب 

هدومرف هک  اجنآ  ات  دمآ ،  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  طخ  هب  عیقوت  سپ  مدوب ،  هدرک  لاؤس  دوب  هدش  لکشم  نم  رب  هک  یلئاسم 
یسوط خیش  ار  نیا  و   ( . 676 دنیوگیم ( . . .  غورد  نارذگ  تقو  و  تسا ،  لج  زع و  يادـخ  تسد  هب  نآ  سپ  جَرَف ،  روهظ  اّما  و  : . . . 

هرـس سدق  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  زا  اهنآ  ریغ  يرارز و  بلاغوبا  هیولوق و  نب  دمحم  نب  رفعج  زا  دوخ  خـیاشم  زا  یهورگ  زا  هللا  همحر 
مدیدن تسه  نم  دزن  هک  یلاجر  ياهباتک  رد  ار  بوقعی  نب  قاحسا  قیثوت  میوگیم :   ( . 677 تسا (  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  قاحسا  زا 

رب هکناـنچ  رگید . . .  نئارق  هفاـضا  هب  هدرک ،  تیاور  يو  زا  وا  رب  داـمتعا  اـب  ینیلک  خیـش  هک  سب  نـیمه  وا  تلـالج  تقاـثو و  رد  یلو  ، 
بیذکت يراذگ و  تقو  كرت  مهم  فیاظو  زا  هک  دش  مولعم  میدروآ  باب  نیا  رد  هچنآ  مامت  زا  حیضوت :  تسین .  هدیشوپ  اناد  دنمـشوه 

هداد هجوت  بلطم  دنچ  هب  تسا  هتـسیاش  اجنیا  رد  و  دـشاب ،  هک  سک  ره  تسا  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  روهظ  تقو  ناگدـننک  نییعت 
 : دوش

لّوا بلطم 

دناهدروآ یلامث  هزمحوبا  زا  ناشیاهدنـس  هب   ( 678 هناگ (  هس  خـیاشم  هک  تیاور  اب  هدـش  داـی  تاـیاور  نیب  هک  دوش  رّوصت  تسا  نکمم 
لاس ات  هدومرفیم :  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  هب  دـیوگ :  هزمحوبا  تسه .  یتاـفانم 

مالـسلا هیلع  رفعجوبا  ترـضح  میدـیدن ؟  یتحار  ام  تشذـگ و  داتفه  لاس  و  تسا ،  یتحار  الب  زا  سپ  هدومرفیم :  و  تسا ،  ـالب  داـتفه 
دـش هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یماگنه  سپ  دوب ،  هدرک  نییعت  تقو  لاـس  داـتفه  رد  رمأ  نیا  يارب  یلاـعت  يادـخ  تباـث  يا  دومرف : 
امـش یلو  میتفگ  ثیدح  ناتیارب  ار  نیا  ام  سپ  تخادنا ،  ریخأت  لاس  لهچ  دص و  هب  ار  نآ  تشگ و  دیدش  نیمز  لها  رب  دـنوادخ  بضغ 

و هدومرفن ،  نییعت  ام  دزن  یتقو  نآ  زا  سپ  تخادنا و  ریخأت  هب  ار  نآ  دـنوادخ  سپ  دـیتشادرب ،  ّرِـس  يور  زا  هدرپ  و  دـیدرک ،  شاف  ار  نآ 
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ار بلطم  نیمه  دیوگ :  هزمحوبا   ( . 679 تسوا (  دزن  باتک  لصا  دنکیم و  تابثا  دهاوخ  ار  هچ  ره  وحم و  دهاوخب  ار  هچ  ره  دـنوادخ 
هب ناذاش  نب  لضف  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  و  تسا .  هدوب  روط  نیمه  دومرف :  متفگ ،  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  هب 
هک تسه  يدیـسر  رـس  تّدـم  رمأ  نیا  يارب  اـیآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  تـفگ :  هـک  هدروآ  ریـصبوبا  زا  دوـخ  دـنس 
هب و   ( . 680 دوزفا (  نآ  رب  دنوادخ  سپ  دیدرک  شاف  امـش  یلو  يرآ ،  دومرف :  میوش ؟  یهتنم  نآ  هب  میهد و  تحار  نآ  هب  ار  نامیاهندب 
نم هّیرذ  رد  و  تخادنا ،  ریخأت  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  سپ  دوب ،  نم  رد  رمأ  نیا  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس 

ترضح مدینش  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  یفریص  راّمع  نب  قاحسا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  و   ( . 681 دناسر (  ماجنا  هب  دهاوخ  ار  هچنآ 
رـشتنم دـیدرک و  وگزاـب  ار  نآ  امـش  سپ  ملهچ ،  دـص و  لاـس  رد  نآ  و  دوب ،  یتـقو  رمأ  نیا  يارب  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

 : تفگ هک  هدـش  تیاور  وا  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باـتک  ناـمه  رد  و   ( . 682 تخادـنا (  ریخأت  ار  نآ  مه  لج  زع و  يادـخ  دـیتخاس ، 
هب هدـننز  گنچ  باتک ،  نیا  فّنـصم   ( . 683 داتفا (  ریخأت  هب  راب  ود  رمأ  نیا  قاحـساوبا  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح 
اب ثیداحأ  نیا  نیب  دـیوگ :  هنع -  یفع  یناهفـصا -  يوسوم  یقت  دـمحم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تیالو  دـنوادخ ؛ مکحم  نامـسیر 

هَّللا لجع  مهدزاود  ماما  روهظ  رمأ »  زا «  روظنم  هکنیا  رب  تسین  ثیداحا  نیا  رد  يروهظ  تحارص و  نوچ  تسین ،  یتافانم  قباس  ثیداحأ 
زا شیپ  لهچ  دص و  لاس  داتفه و  لاس  هک  اریز  دـشاب ،  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  نآ  زا  دارم  دـناوتیمن  هکلب  دـشاب ،  هجرف  یلاعت 

مالـسلا و مهیلع  ناماما  نتفای  طُّلـست  روظنم  نیاربانب  تسا .  ّصن  میدرک  داـی  هچنآ  رب  موس  ثیدـح  نینچمه  و  هدوب ،  باـنج  نآ  تدـالو 
دَّیقم مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  هب  هدش -  دای  تایاور  بسح  هب  نیا -  و  دشابیم ،  نیفلاخم  رب  نینمؤم  يزوریپ  قح و  تلود  روهظ 

قح تلود  روهظ  هک  تسا  نآ  تایاور  نیا  زا  رهاظ  و  درادن ،  یتافانم  دشابیم  هدزاود  ناماما  هرامـش  هکنیا  تماما و  بیترت  اب  و  تسین ، 
هنس رد  هک  هدوب  رَّدقم  نینچ  ایند  رد  داد  لدع و  نداد  شرتسگ  لطاب و  لها  رب  ناشنتفای  ّطلست  و  ناشیا ،  نایعیـش  ناماما و  ندش  بلاغ  و 

رد هکنانچ  اهنآ ،  مومع  رب  دوب  یفیلکت  نیا  هک  دـندشیم ،  قفَّتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرای  رب  مدرم  هکنآ  طرـش  هب  دوش  عقاو  داتفه 
زا و  دـندیزرو ،  قسف  ناشراگدرورپ  رمأ  هب  نوچ  سپ  دروآ ،  میهاوخ  ار  اهنآ  زا  یـضعب  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  هک  هدـیدرگ  دراو  یثیداـحا 

شرتسگ و  ناشنانمـشد ،  تسد  زا  ناشیئاهر  تاجن و  و  تفرگ ،  تّدـش  نانآ  رب  یلاعت  يادـخ  بضغ  دـندرک ،  يراددوخ  ناشّیلو  يرای 
موس تیاور  رد  هکنانچ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  قفاوم  نیا  و  تخادنا ،  ریخأت  هب  لهچ  دص و  لاس  ات  ار  ناشنایم  رد  تلادع 

روتسد ار  هچنآ  و  دندرک ،  تفلاخم  ناشرارسا  نتشاد  یفخم  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رمأ  نایعیـش  نوچ  و  تسا .  هدش  حیرـصت  نآ  هب 
يازـس یلاعت  يادـخ  دوب ،  هدرک  تیانع  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  دوب  یتمعن  نارفک  نیا  و  دـنتخاس ،  اـشفا  دـنیامن  روتـسم  ناـمتک و  دنتـشاد 

زع و يادخ  دنکیم .  وگزاب  ار  ینعم  نیا  هدـش  دای  ثیدـح  هکنانچ  تخادـنا ،  ریخأت  هب  ار  ناشیـصالخ  تاجن و  هکنیا  هب  داد  ار  ناشلمع 
ار هدـننک  نارفک  زج  اـیآ  و  دوب ،  اـهنآ  نارفک  رفیک  نیا  684 ؛ )  روُفَکلا ( »  اَّلإ  يِزاَُجن  ْلَه  َو  اوُرَفَک  اَِمب  ْمُهاَْنیَزَج  َکـِلَذ  دـیامرف « :  لـج 
زا طابسا  نب  یلع  رداونلا  باتک  زا  لقن  هب  راحب  مهد  دّلجم  رد  هلمج ؛ زا  مینک :  دای  ار  اهنآ  میداد  هدعو  هک  یثیداحا  اما  و  میهد . ؟  رفیک 

يادخ هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  تفگ :  هک  هدـمآ  تیاور  راّطَع  دایز  نب  نسح  زا  نومیم  نب  ۀـبلعث 
زا دـشیم  هتفگ  اهنآ  هب  هک  ار  یناسک  يرگنیمن  ایآ  685 ؛ )  َةاَلَّصلا ( »  اوُمیقأ  َو  ْمُکَیدـیأ  اوُّفُک  ْمَُهل  َلیق  َنیذَّلا  یلإ  ََرت  َْملأ  لـج « :  زع و 

لزان مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هرابرد  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدیـسرپ ،  دیراد . . . .  ياپ  هب  ار  زامن  دینک و  يراددوخ  گنج 
رب گنج  نامرف  نوچ  سپ  ُلاَتِقلا ؛ »  ُمِهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  مدیسرپ « : ]  : ] دیوگ يوار  دومرف .  رمأ  گنج  زا  يراددوخ  هب  ار  وا  دنوادخ  دش ، 

بانج نآ  باکر  رد  هک  درک  ضرف  نیمز  لها  رب  وا و  رب  دنوادخ  دش ،  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  هرابرد  دومرف :  دمآ ؟ . . .  نانآ 
 ( . 686 دننک (  لاتق 

میوگیم
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 ، دناهدرک حیرـصت  نف  ياملع  هکنانچ  دنتـسه ،  یماما  هعیـش  و  نیما ؛ دامتعا ؛ دروم  یگمه  دنراد ] رارق  ثیدـح  دنـس  رد  هک   ] نت هس  نیا 
يراددوخ اهنآ  رکذ  زا  راصتخإ  تیاعر  روظنم  هب  هک  هدـمآ  يددـعتم  تایاور  ینعم  نیمه  هب  و  تسا ،  تّحـص  ياـهتنم  رد  ثیدـح  سپ 

هب ار  ندراذـگ  تقو  زا  یهن  هکنآ  رب  مینک  لمح  ار  هتـشذگ  رابخا  هکنیا  درادـن  یهجو  هک  تشگ  رهاظ  میتشاد  ناـیب  هچنآ  هب  و  میدرک . 
نینچ املع  زا  یـضعب  هکنانچ  میهد  صاـصتخا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ریغ  هب  ار  یهن  هکنآ  اـی  مینادـب ،  رـصحنم  حیرـص  یمتح و  تروص 
یلاعت هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  روهظ  نامز  تقو  نییعت  رب  هدش  دای  هناگ  جـنپ  رابخأ  زا  کی  چـیه  یتسناد  هک  اریز  دـناهدرک 
ناماما هک  دیآیمنرب  اهنآ  زا  نیا  زا  شیب  هک  اریز  تسین ،  تلالد  زین  جَرَف  رب  موس  مود و  ثیدح  رد  هکلب  دـنرادن ،  تلالد  ًالـصا  هجرف - 

دناهدومن املع  زا  یضعب  هک  ار  یهیجوت  هکنیا  رب  هفاضا  دنشاب .  هداد  ربخ  مه  نارگید  هب  هکنیا  هن  دنتسنادیم ،  ار  نآ  تقو  مالـسلا  مهیلع 
نییعت یتقو  هتشذگ  رد  زین « :  و  میراذگیمن »  تقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  هک « :  تسا  مالسلا  مهیلع  ناماما  شیامرف  حیرـص  فالخرب  ، 

تاـیاور نیارباـنب  اـهنیا . . .  ریغ  و  مینکن »  نییعت  ار  یتقو  سک  چـیه  يارب  زین « :  و  درک ، »  میهاوخن  نییعت  ار  یتقو  مه  هدـنیآ  میدرکن ، 
نکمم دییوگب :  رگا  میشاب .  هتشاد  يزاین  اهنآ  لیوأت  هیجوت و  هب  ات  تسین  اهنآ  يارب  یـضراعم  دنراد  هک  یتحارـص  تّحـص و  اب  هتـشذگ 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  یموزخم  دـیبلیبا  زا  یـشاّیع  زا  ناهرب  راحب و  رد  هچنآ  اب  دنـشاب  هتـشاد  تافانم  دـننک و  ضراعت  تسا 

َِکلَذ ملا *  دومرف « :  لزان  یلاعت  يادخ  تسا ،  يرایسب  ملع  نآرق  هعَّطقم  فورح  رد  انامه  دیبلوبا ،  يا  دومرف « :  ترضح  نآ  هک  هدمآ 
ترضح نآ  و  تسشن ،  اهلد  رب  شنخس  تشگ و  رهاظ  شرون  هکنیا  ات  درک  مایق  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  سپ  ُباَتِکلا » 

فورح رد  دنوادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  نایب  دومرف « :  سپـس  دوب . »  هتـشذگ  لاس  هس  دـص و  متفه ،  هرازه  زا  هک  یماگنه  دـش  دـلوتم 
ینب زا  یکی  نآ  تشذگ  اب  هکنیا  زج  درذگیمن  یفرح  چـیه  هعّطقم  فورح  زا  و  يرامـشب ،  رارکت  نودـب  ار  اهنآ  هاگره  تسه ،  هعّطقم 
کی تصـش و  دـص و  اهنآ  عومجم  هک  تسا ،  دون  داص  و  لهچ ،  میم  و  یـس ،  مال  و  کـی ،  فلا  دومرف « :  سپـس  دـنک . »  ماـیق  مشاـه 
ساّبع نادنزرف  مئاق  دیسر  شتدم  رخآ  هب  نوچ  و  دوب .  هَّللا ) . . .  * ملآ مالسلا (  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  مایق  زاغآ  سپـس  دشابیم ، 
نامتک ار  نآ  لهاان ] زا   ] راپـسب و رطاخ  هب  مهفب و  ار  نیا  سپ  دزیخاپب ،  رلا )  رد ( :  ام  مئاق  درذـگب  نآ  نوچ  و  دـنک ،  مایق  صملا )  رد ( 

هللا همحر  لَّوا  دیهش  درگاش  نامیلس  نب  نسح  فیلأت  رـضتحملا  باتک  زا  هدمآ  مود  یـسلجم  نیعبرا  حرـش  راحب و  رد  و   ( . 687 نک ( » 
توبن و ياهماگ  اب  دوب :  هتـشون  هک  هدش  تفای  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  طخ  هب  یثیدـح  هک  تسا  تیاور  هتفگ « :  هک 

شزوس زا  سپ  ددرگیم  راکشآ  ناشیارب  یناگدنز  بآ  ياههمشچ  يدوز  هب  و  دومرف :  هک  اجنآ  ات  میتفر .  الاب  قیاقح  ياههُّلق  هب  تیالو 
یتایاور اب  هکنیا  زا  دنرصاق  تیاور  ود  نیا  میوگ :  باوج  رد   ( . 688 دسر ( »  اهسط  هط و  و  ملآ ،  هب  اهلاس  ددع  هک  یتقو  رد  اهشتآ ، 

نمحرلادبع نب  ۀمیثخ  ات  تسا  لسرم  لّوا  تیاور  هک  اریز  تلالد .  ظاحل  زا  مه  دنـس و  ظاحل  زا  مه  دنـشاب ،  ضراعم  میدروآ  رتشیپ  هک 
زا تیاور  نیاربانب  دناهدومنن ،  یتّمذم  ای  حدم  مه  دـیبلوبا  هب  تبـسن  و  هدـشن ،  دای  لاجر  بتک  رد  همیثخ  و  هدرک ،  تیاور  دـیبلوبا  زا  هک 

تسا و ياهدـش  تفای  زیچ  تقیقح  رد  تسا  لسرم  هکنیا  رب  هفاـضا  مود  تیاور  و  دوشیمن .  داـمتعا  نآ  رب  تسا و  فیعـض  دنـس  تهج 
رب هفاضا  دوشیم ،  راذگاو  مالسلا  مهیلع  ناشیا  دوخ  هب  اهنآ  ملع  هک  تسا  رابخا  تاهباشتم  زا  تیاور  ود  نیا  لاح  نیا  اب  تسین ،  تیاور 

یناگدنز بآ  ياههمـشچ  ندـش  رهاظ  زا  روظنم  هک  دـناد  ادـخ  و  تسا ،  هدـشن  دای  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  ًالـصا  مود  تیاور  رد  هکنیا 
 » ظفل هک  اریز  دشاب ،  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  نامه  ام »  مئاق  زا «  دارم  هکنیا  رب  تسین  یتحارص  لوا  تیاور  رد  و  تسیچ . 
رد هدـنهوژپ  رب  هکنانچ  تسا ،  هدـش  قالطا  دزیخاپب  مالـسلا  مهیلع  نانآ  يرای  يارب  ای  قح  رمأ  هب  هک  یـسک  رب  تیاور  نیدـنچ  رد  مئاق » 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  تاـیاور :  نآ  هلمج  زا  تسین ،  هدیـشوپ  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  مالـس  ناـشیا -  تاـیاور 
نیسح تفگ ،  نخس  دوب  دهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  ات  ترضح  نآ  زا  سپ  هک  هثداح  دنچ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنیا :  هدروآ 

 : دومرف مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تخاـس ؟  دـهاوخ  كاـپ  نیملاـظ  زا  ار  نیمز  یک  دـنوادخ  نینمؤملاریما  اـی  تشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع 
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یثیدح رد  ار  ساّبعلا  ینب  هّیما و  ینب  نایرج  سپـس  دوش ،  هتخیر  مارح  نوخ  هکنیا  ات  تخاس  دـهاوخن  كاپ  نیملاظ  زا  ار  نیمز  دـنوادخ 
 ، تفای طلـست  ناتُلم  و  خ ل ] نامرک -   ] هفوک نیمزرـس  رب  تساخاپب و  ناسارخ  رد  هدننک  مایق  هاگره  دومرف :  هاگنآ  دش ،  روآدای  ینالوط 
نم دنزرف )  ای  نادنزرف (  يارب  و  دندومن ،  تباجا  ار  وا  ملید  ربآ و  درک و  مایق  نالیگ  رد  ام  زا  یمئاق  و  تشذگ ،  ناواک  ینب  هریزج  زا  و 
مایق رـصم  رد  ارمُأ  ریمأ  دوش و  ناریو  هرـصب  هاگره  دنـشاب ،  اهراد  ریگ و  نیا  رد  و  دوش .  هدـنکارپ  فانکا  فارطا و  رد  كرت  ياهمچرپ 
ددرگ هتسارآ  اهفص  و  دنوش ،  دربن  هدامآ  رفن  نارازه  هک  یماگنه  دومرف :  سپـس  تشاد  نایب  ینالوط  یتیاکح  ترـضح  نآ  هاگنآ  دنک . 

رد هک  یمئاق  سپـس  ددرگ ،  كاله  رفاک  دزیخ و  ماقتنا  یپ  رد  هدـنریگ  ماـقتنا  دـنک و  ماـیق  يرخآ  هک  تساـجنآ  دـشکب ،  ار  هرب  چوق  و 
وت لسن  زا  وا  نیـسح  يا  و  درک ،  دـهاوخ  مایق  تسا  يراوگرزب  تفارـش و  ياراد  هکنآ  دـشاب ،  هتخانـشان  هک  یماـما  دنتـسه و  شیوزرآ 

و ددرگیم ،  بلاغ  سنا  نج و  رب  هدیسوپ  هماج  ود  رد  دوشیم ،  رهاظ  مارحلا  دجسم  نکر  ود  نیبام  تسین ،  وا  دننام  يرسپ  چیه  تسا ، 
نآ دـسرب و  شنارود  هب  دـنک و  كرد  ار  وا  نامز  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دزاس ] كاپ  تسپ  دارفا  دوجو  زا   ، ] دراذـگن هدولآ  ار  ینیمز 

 ( . 689 دنیبب (  ار  اهزور 

مّود بلطم 

ناگدنب زا  هک  تسا  دنوادخ  رارسأ  زا  مالسلا  هیلع  رمألا  بحاص  نامیالوم  روهظ  تقو  هب  ملع  هک  دیدرگ  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  مامت  زا 
یلو دنناد ،  مالسلا  مهیلع  وا  ياهتّجُح  لوسر و  زین  تساناد و  راک  نیا  تهج  هب  دوخ  و  هدومنن ،  راکـشآ  ناشیارب  و  هتـشاد ،  یفخم  دوخ 

 : تسا هجو  دنچ  میاهدرک  هدافتسا  ناشیا  تاملک  زا  هچنآ 

لّوا هجو 

تـشذگ رتشیپ  هک  ریـصبوبا  هزمحوبا و  تیاور  ود  زا  هجو  نیا  دنیامن ،  ربص  شنامتک  رب  و  دننک ،  لمحت  ار  نآ  دنناوتیمن  ناگدنب  هکنیا 
ناوتان رارـسا  لمحت  زا  نامیا  فعـض  رطاـخ  هب  ناـنآ  زا  یـضعب  دـنراد :  یفلتخم  تاـقبط  نینمؤم  هکنیا :  بلطم  ناـیب  دوشیم ،  هدافتـسا 

هار شلد  هب  ییاهههبش  اهکش و  دوش  دای  شیارب  رارسأ  زا  یـضعب  هاگره  هکلب  دوش ،  علّطم  رارـسا  نآ  رب  دناوتیمن  یـسک  نینچ  دنتـسه ، 
هس تسا  شخب  ود  ياراد  هک  یسک  رب  رگا  هک :  هدمآ  نامیا  بتارم  نایب  رد  هکنانچ  نامیا ،  فعض  نتـشادن و  تقاط  ببـس  هب  دباییم ، 

تسنادیم رذوبا  رگا  هک :  هدش  تیاور  زین  و  دنکشیم .  فاص  گنـس  رب  غرم  مخت  هک  نانچمه  تسکـش  دهاوخ  دوش ،  هداد  رارق  شخب 
لُّمحت ناوت  و  تسا ،  تباث  ناشنیقی  يوق و  ناشنامیا  نینمؤم  زا  یـضعب  و  رگید . . . .  تاـیاور  و  تشکیم .  ار  وا  تسیچ  ناملـس  لد  رد 
هاگره هک  دنرادن ،  ار  ینالوط  نامز  رب  ندرک  ربص  ییاناوت  یلو  دوشیمن ،  ضراع  ناشیا  رب  ياههبـش  چیه  و  دنراد ،  ار  رارـسا  زا  یـضعب 

روهظ رگید  لاس  رازه  ات  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هک  دوش  هتفگ  ًالثم  ناشیا  هب  و  ددرگ ،  نییعت  ناـشیا  رب  روهظ  تقو  رمأ  يادـتبا  زا 
زا هک  تسا  نآ  تحلـصم  نیاربانب  دوشیم ،  ضراع  ناشیا  رب  یتخـس  يرامیب و  ای  دنریمیم ،  تّدم  لوط  رب  هودـنا  رثا  رب  درک ،  دـهاوخن 
هک دـنزاس ،  نامتک  ار  نآ  هک  دـنرادن  ربص  یلو  تسا ،  رتیوق  ناشنامیا  اهنآ  زا  یـضعب  و  ددرگ .  یفخم  روهظ  تقو  زین  ینانمؤم  نینچنیا 
 ، ددرگ یفخم  زین  یناسک  نینچ  زا  هک  تسا  نیا  رد  تحلصم  سپ  تخاس ،  دنهاوخ  شاف  رشتنم و  ار  نآ  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  يّرِـس  رگا 

تماصلاوبا زا  دوخ  دنس  هب  رئاصب  رد  هچنآ  دشاب  ینعم  نیمه  هب  رظان  مالـسلا -  مهیلع  وا  يایلوا  تکرب  یلاعت و  يادخ  دییأت  هب  دیاش -  و 
برقم و هتـشرف  ار  یـشخب  ام  ثیدح  هلمج  زا  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  مدینـش  تفگ :  هک  هدمآ  تیاور 
 ) میـشاب لمحتم  ار  نآ  ام  دومرف :  ددرگ ؟  لمحتم  ار  نآ  یـسک  هچ  سپ  مدرک :  ضرع  درک .  دـناوتن  لمحت  نمؤم  هدـنب  لسرم و  ربمغیپ 
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اب تسا ،  بعصتسم  بعص  ام  ثیدح  انامه  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  باتک  نامه  رد  و   ( . 690
هک ياهدـنب  هن  لسرم و  ربمغیپ  هن  و  بّرقم ،  ياهتـشرف  دـنکن  لـمحت  ار  نآ  تسا ،  راوشد  هزیکاـپ و  نازورف و  هشیمه  یمارگ و  تفارش و 
 . تماـصلاوبا يا  میهاوخب  اـم  هک  سک  ره  دومرف :  موش ؟  تیادـف  دـیامن  لـمحت  ار  نآ  یـسک  هچ  سپ  متـشاد :  هضرع  دـشاب .  هدوـمزآ 

ضعب زا  یفاــک  رد  و   ( . 691 دـنرترب (  هفیاط  هس  نیا  زا  هک  تسا  یناگدـنب  ار  دـنوادخ  هک  مراد  ناـمگ  نینچ  نم  دـیوگ :  تماـصلاوبا 
ینعم موش ؛ تیادـف  متـشون :  مالـسلا )  هیلع  يداه  ماـما  رکـسعلا (  بحاـص  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدـمآ  تیاور  نامباحـصا 

و لسرم ،  ربمغیپ  هن  بَّرقم و  هتشرف  دنکن  لمحت  ار  نآ  تسا ] بعصتسم  بعص   ] ام ثیدح  هک :  تسیچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف 
ياهتـشرف و ار  نآ  هکنیا  مالـسلا -  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  ینعم  انامه  دمآ :  باوج  سپ  دشاب ؟  هدومزآ  ار  شلد  دنوادخ  هک  ینمؤم  هن 
و دـناسرب ،  ار  نآ  شدوخ  ریغ  يرگید  هتـشرف  هب  هکنیا  اـت  ددرگن  لـمحتم  ار  نآ  هتـشرف  هک  تسا  نآ  دـنکن -  لـمحت  ینمؤم  يربمغیپ و 
و دنک ،  وگزاب  يرگید  نمؤم  يارب  هکنآ  ات  دـیامنن  لمحت  ار  نآ  نمؤم  و  دـناسرب ،  يرگید  ربمغیپ  هب  هکنآ  ات  دـنکن  لمحت  ار  نآ  ربمغیپ 

 ( . 692 مالسلا (  هیلع  مّدج  شیامرف  ینعم  تسا  نیا 

مّود هجو 

هب هکنانچ  دنـشاب ،  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  نامیالوم  روهظ  رظتنم  اـهنامز  همه  رد  نینمؤم  هک  تسا  نآ  یـضتقم  یهلا  تمکح  هکنیا 
ياناد وگب  سپ  693 ؛ )  نیرِظَْتنُملا ( »  َنِم  ْمُکَعَم  ّینإ  اوُرِظَتناَف  ِهَّلل  ُبیَغلا  امَّنإ  ْلُقَف  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  دـنکیم  ییامنهار  ینعم  نیا 
رتشیپ راظتنا  ثحب  رد  هک  دنراد  تلالد  يرایـسب  رابخا  بلطم  نیا  رب  و  منارظتنم .  زا  امـش  اب  مهنم  هک  دیـشاب  رظتنم  امـش  تسا  ادـخ  بیغ 

سویأـم شروـهظ  زا  نّیعم  تقو  ندیـسر  زا  شیپ  دـیآیم و  مزـال  ضرغ  ضقن  دـننادب  ار  ترـضح  نآ  روـهظ  تقو  رگا  سپ  مـیدروآ . 
رطاخ هب  هدنام  روتـسم  نانآ  زا  شتقو  ندیـسر  زا  شیپ  بانج  نآ  روهظ  تقو  اذـل  دربیم ،  نیب  زا  ار  يددـعتم  حـلاصم  نیا  و  دـنوشیم ، 
تسا نیطقی  نب  یلع  زا  هک  دوشیم  هدافتسا  هدمآ  رابخأ  رگید  ياهباتک  یفاک و  رد  هک  یتیاور  زا  هجو  نیا  و  ياهددعتم .  حلاصم  تیاعر 

اب هک  تسا  لاس  تسیود  نایعیش  دومرف :  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترضح  تفگ :  هک  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا 
نآ دـش ،  هتفگ  ساـبعلا ] ینب  تموکح   ] اـم هراـبرد  هچنآ  هک  تسا  هنوـگچ  تفگ :  یلع  شرـسپ  هب  نیطقی  و  دـنوشیم .  تیبرت  اـهوزرآ 
امـش ام و  هب  عجار  هچنآ  تفگ :  یلع  دیدرگن ؟  عقاو  دـش  هتفگ  امـش   [ هّقح تموکح   ] هرابرد هچنآ  و  تشگ ،  عقاو  دـندوب  هتفگ  هکنانچ 
یلو دش ،  هتفگ  امش  هب  تساک  مکیب و  صلاخ و  روط  هب  دوب  هدیسر  ارف  شتقو  امش  نایرج  نوچ  هکنیا  رگم  هدوب  عبنم  کی  زا  دش  هتفگ 
رگید لاس  دصیـس  ای  تسیود  ات  زج  رمأ  نیا  دـشیم :  هتفگ  ام  هب  هچنانچ  و  میدـش ،  مرگلد  اهوزرآ  اب  سپ  هدیـسرن ،  شتقو  زونه  ام  رمأ 

اهلد ات  تسا ؛ کیدزن  هچ  دوز و  ردـقچ  دـنتفگیم :  یلو  دنتـشگیمرب ،  مالـسا  زا  مدرم  مومع  تفرگیم و  تواسق  اـهلد  دـمآ  دـهاوخن 
اب هک  تسا  لاس  تسیود  نایعیـش  مالـسلا :  هیلع  ماما  هدومرف  ینعم  دروم  رد  هچنآ  حیـضوت :   ( . 694 دیآ (  کیدزن  جَرَف  دـنریگ و  تفُلا 

و دوب ،  گرزب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رطاخ  هب  هعیـش  تبیـصم  نوچ  هکنیا :  دیآیم  رتیوق  نم  رظن  هب  دنوشیم .  تیبرت  اهوزرآ 
 - هجرف یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق -  ترـضح  روهظ  اب  جَرَف  روهظ  هب  ار  نانآ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دیدرگ ،  دیدش  نآ  رثا  رب  ناتـسود  یباتیب 

ینعم رد  و  تسا .  هدوب  لاس  تسیود  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تماما  ات  ناممولظم  يالوم  تداهش  نیب  تّدم  و  دندادیم ،  یّلست  دیما و 
دوریم لامتحا  و  تساناد .  یلاعت  يادخ  و  تسین ،  فُّلکت  زا  یلاخ  دسریم و  رظن  هب  دیعب  هک  هدش  هتفگ  زین  يرگید  هوجو  ثیدـح  نیا 

ام ياملع  زا  یـضعب  دوشیم .  لاس  تسیود  دودـح  ثیدـح  نیا  رودـص  ماگنه  ات  هک  دـشاب ،  تثعب  نامز  زا  هدـش  دای  تّدـم  يادـتبا  هک 
تافو زا  دـعب  روط  نیمه  و  دـندوب ،  تّدـش  تنحم و  رد  تثعب  يادـتبا  زا  نینمؤم  هک :  تفگ  لامتحا  نیا  دـییأت  رد  ناوتیم  و  دـناهتفگ : 

نآ زا  مادک  ره  و  دندربیم ،  رس  هب  یتخس  رد  مالسلا  امهیلع  نسح  ماما  نینمؤملاریما و  نامز  رد  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
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 . ملاعلا هَّللا  و  دندادیم ،  یّلست  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نتفای  طُّلست  جَرَف و  روهظ  هب  ار  دوخ  نایعیش  ناراوگرزب 

مّوس هجو 

مدرم ناـحتما  یـسررب و  تسا :  تبیغ  یـضتقم  هک  ییاـهتمکح  زا  یکی  نوچ  هکنیا  مدرم ،  زا  روهظ  تقو  هب  ملع  نتـشاد  یفخم  ّرِـس  رد 
یـسررب و هنرگ  و  تسا ،  ناـشیا  زا  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  روـهظ  تقو  هب  ملع  نتـشاد  یفخم  یـضتقم  تمکح  نـیمه  دـشابیم ، 

نیا و  دنوش ،  ادج  نارگید  زا  ناگدزباتش  هکنیا  ات  دوبیم ،  مامتان  دننکیم  رهاظت  نتـشاد  نامیا  هب  هک  دارفا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  ناحتما 
باتک نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  و  تسا ،  هدـمآ  هدـش  لیلعت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تبیغ  اهنآ  رد  هک  يرایـسب  رابخا  زا  هجو 

تیادـف متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ :  هک  هدـمآ  روفعییبا  نب  هَّللادـبع  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  هلمج :  زا  و  میدروآ ، 
رب ار  رما  نیا  هک  يدارفا  دنگوس  ادخ  هب  مدرک :  ضرع  یمک ،  رادـقم  دومرف :  دوب ؟  دـهاوخ  ردـقچ  اهبرع  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  مدرگ ؛

قیالخ و  دنوش ،  لابرغ  دندرگ و  ادج  مه  زا  دنوش و  یـسررب  مدرم  هک  دیاب  راچان  هب  دومرف :  دنتـسه ! اهنآ  زا  يرایـسب  دادعت  دنراد  نابز 
 ) نسح ماما  زا  باـتک  ناـمه  رد  و  تسا .  هدـمآ  نیمه  لـثم  ریـصبوبا  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و   ( . 695 دـنیآ (  نوریب  لابرغ  زا  يرایـسب 

رگید ضعب  زا  امـش  زا  یـضعب  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  دـیراد  راظتنا  هک  يرما  نیا  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  خ ل )  نیـسح - 
تنعل ار  رگیدکی  و  دهد ،  یهاوگ  رفک  هب  رگید  ضعب  رب  امـش  زا  یـضعب  سپ  دنزادنیب ،  ناهد  بآ  رگیدکی  يور  رب  و  دـنیوج ،  يرازیب 

دنک و مایق  ام  مئاق  تسا ،  نامز  نآ  رد  ریخ  مامت  دومرف :  تسین ،  يریخ  نامز  نآ  رد  دش :  ضرع  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  دـنیامن ، 
نآ دوب  یهاوـخ  هنوـگچ  تسا :  هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و   ( . 696 دـیامن (  عفد  ار  روـما  نآ  همه 

ای متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  يوار  درک -  لـخاد  رگیدـکی  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  و  دـننک -  فـالتخا  مه  اـب  نینچ  نیا  نایعیـش  هک  ماـگنه 
 . درک دهاوخ  مایق  ام  مئاق  ماگنه  نآ  رد  کلام  يا  تسا ،  تقو  نآ  رد  ریخ  همه  دومرف :  تسین ،  يریخ  چیه  ماگنه  نآ  رد  نینمؤملاریما 

هشیش انامه  و  دنکشیم ،  هشیش  هک  نانچمه  دش  دیهاوخ  هتسکش  هک  ادخ  هب  دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   ( . 697 . . ) 
هتسکش لافـس  هک  یتسرد  هب  و  تسکـش ،  دیهاوخ  لافـس  ندش  هتـسکش  نوچمه  هک  ادخ  هب  دننادرگیم ،  زاب  لّوا  تلاح  هب  دنهاوخب  ار 
دیهاوخ یـسررب  هک  ادخ  هب  و  دیبای ،  زیمت  مه  زا  ادخ  هب  و  دش ،  دـیهاوخ  لابرغ  ادـخ  هب  و  دوشیمن ،  هدـنادرگرب  لّوا  لاح  هب  دوشیم و 

698 دنادرگرب (  ار  دوخ  تسد  هدنام ] یقاب  دارفا  یمک  ناونع  هب   ] ترضح نآ  اجنیا  رد  و  یکدنا .  زج  دنامن  یقاب  امش  زا  هک  اجنآ  ات  دش 
هداد زیمت  مه  زا  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  نایرج  نآ  دنگوس  ادـخ  هب  انامه  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  و  ( . 

 : دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا  و   ( . 699 دننامن (  یقاب  امـش  دارفا  نیرتمک  زج  هک  اجنآ  ات  دـیدرگ ،  یـسررب  و  دـیوش ، 
دهاوخن دیشکیم  ندرگ  شیوس  هب  هچنآ  و  دیوش ،  یسررب  هکنیا  ات  دیـسر  دهاوخن  دیـشکیم  ندرگ  نآ  يوس  هب  هچنآ  زگره ،  زگره ، 

هب هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  دیوش ،  لابرغ  هکنیا  ات  دـش  دـهاوخن  دیـشکیم  ندرگ  شیوس  هب  هچنآ  و  دـیبای ،  زیمت  رگیدـکی  زا  هکنیا  ات  دـش 
هکنیا ات  دمآ  دهاوخن  دیشکیم  ندرگ  شیوس  هب  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  هن  و  يدیمون ،  زا  دعب  رگم  دمآ  دهاوخن  دیشکیم  ندرگ  شیوس 

نب دمحم  ار  تیاور  نیا  لثم  و   ( . 700 تسا (  تداعس  لها  هکنآ  ره  دسر  تداعس  هب  و  تسا ،  تواقش  لها  هکنآ  ره  دسر  تواقـش  هب 
 . تسا هدنسب  كرد  تیاده و  لها  يارب  میدروآ  هچنآ  رد  و  هدروآ ،  دوخ  دنس  هب  ینیلک  بوقعی 

مراهچ هجو 

ترـضح تبیغ  ناـمز  رد  هک  تسا  یناـنمؤم  هب  تبـسن  ّصاـخ  تیاـنع  لـماک و  ِلُّضفت  روـهظ )  تقو  نتـشاد  یفخم  راـک = (  نیا  هـکنیا 
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روما زا  جَرَف  ِروهظ  تقو  هک  تسا  نآ  تشذـگ -  ًاقباس  هکنانچ  تایاور -  زا  رهاظ  هکنیا  حیـضوت  دنتـسه ،  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص 
یفخم مدرم  رب  هک  طیارش  زا  یضعب  نتفاین  ای  نتفای  قُّقحت  ببس  هب  و  اهتمکح ،  حلاصم و  زا  یضعب  ببس  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  هّیئادب 

بابـسا و زا  یـضعب  رطاخ  هب  تقو  نآ  سپـس  دندادیم  ربخ  مدرم  هب  ار  یتقو  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رگا  سپ  دوش ،  رترید  ای  رتدوز  تسا 
 - هنأش یلاعت  دنوادخ -  هدعو  فالخرب  نآ  هک  دـمآیم  ناشرظن  هب  نوچ  دـنداتفایم  دـیدرت  هب  مدرم  زا  يرایـسب  داتفایم  ریخأت  اهتمکح 
رد هدومرف  هراشا  هجو  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  نامیالوم  و  تفاـییم ،  هار  ناـشیاهلد  هب  اهههبـش  اهکـش و  اـی  دـشابیم 
رمأ نیا  يارب  ایآ  متشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هب  تفگ :  هک  راسی  نب  لیـضف  زا  هدمآ  تیاور  نآ  ریغ  یفاک و  رد  هک  یثیدح 

توـعد هب  هک  یتـقو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اـنامه  دـنیوگ ،  غورد  دـنیوگ ،  غورد  دـنیوگ ،  غورد  ناراذـگ  تقو  دوـمرف :  تـسه ؟  یتـقو 
یـسوم هک  ياهدعو  دنتفگ :  وا  موق  دوزفا  زور  یـس  نآ  رب  زور  هد  دنوادخ  نوچ  و  داد ،  هدعو  زور  یـس  ار  دوخ  موق  تفر  شراگدرورپ 
دییوگب دـیآ  شیپ  میاهتفگ  ثیدـح  هچنآ  قباطم  مینک و  ثیدـح  ناتیارب  ام  رگا  سپ  دـندرک ،  هچنآ  دـندرک  و  دـش ،  فالخرب  دوب  هداد 
هدومرف تسار  دـنوادخ  دـییوگب  دـمآ  شیپ  میتفگ  ام  هچنآ  فالخرب  مییوگب و  یثیدـح  ناتیارب  هاگره  و  تسا ،  هدومرف  تسار  دـنوادخ 

راب و  ناشنامیا ،  يارب  راب  کب  دـنبای ،  شاداپ  راب  ود  هکنیا  دوریم  لامتحا  میوگیم :   ( . 701 تفای (  دیهاوخ  شاداپ  راب  ود  هک  تسا ، 
 . ملاعلا هَّللا  و  تسا .  لمتحم  زین  ار  نیا  ریغ  ناشربص ،  يارب  رگید 

هجوت

هدوب یفخم  نانآ  زا  يدـنوادخ  حـلاصم  اهتمکح و  رطاخ  هب  هکنآ  زا  سپ  تسا  ناگدـنب  يارب  يزیچ  ریدـقت  ندـش  رهاـظ  ءادـب  زا  روظنم 
راکنإ ار  نآ  اذل  هدیدرگ  هبتـشم  هّماع  رب  ءادب  ینعم  و  دزاس ،  راکـشآ  ار  یبلطم  هچ  درادب و  یفخم  ار  يزیچ  هچ  هک  دـناد  ادـخ  و  تسا ، 

يدنمدوس بلاطم  مجنپ  شخب  زا  مود  تسیب و  تمرکم  رد  و  دیآیم ،  مزال  یلاعت  يادخ  رب  لهج  نآ  ببـس  هب  هکنیا  نامگ  هب  دناهدرک 
نیموصعم همئا  تاـملک  زا  ار  اـهنآ  هک  یهوجو  زا  لّوا  هجو  هس  هک  نادـب  حیـضوت :  هّمتت و  دوش .  هعجارم  اجنادـب  تشذـگ  هراـب  نیا  رد 

یئادب یمتح و  تقو  ینعی  قلطم -  روط  هب  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  تقو  هب  ملع  نتشاد  یفخم  ّرِس  میدرک ،  هدافتسا  مالسلا  مهیلع 
هکنانچ دنشابیم ،  یئادب )  یمتح و  تقو (  ود  ره  یگدیـشوپ  یـضتقم  هک  دنتـسه  یحلاصم  اهتمکح و  اهنآ  هک  اریز  دنتخاس ،  نشور  - 
یفخم ّرِـس  هب  رظان  طقف  مراهچ :  هجو  اّما  و  تسین .  هدیـشوپ  ینعم  نیا  دنـسونأم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  رابخا  اب  هک  یناـسک  نف و  لـها  رب 

هب تقو  نآ  زا  هک  درکیم  اضتقا  دنوادخ  تمکح  سپـس  دـندشیم  هداد  ربخ  تقو  نآ  هب  رگا  نوچ  تسا ،  مدرم  زا  یئادـب  تقو  نتـشاد 
ینب يارب  هکنانچ  دـنداتفایم ،  ههبـش  تریح و  رد  و  دـندشیم ،  هسوسو  راچد  و  دـندرکیم ،  دـیدرت  مدرم  رتشیب  دـتفا  ریخأـت  رگید  تقو 

نآ فالخرب  یحلاصم  رطاخ  هب  سپـس  دش  هداد  ربخ  مدرم  هب  هّیئادب  روما  زا  یـضعب  هنوگچ  سپ  دییوگب :  رگا  داتفا .  قافتا  نیا  لیئارـسا 
مالسلا هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  ینز  و  داد ،  ربخ  ار  شگرم  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  هک  یناوج  نایرج  رد  هکنانچ  دش ،  عقاو  روما 

ار شیاشگ  جَرَف و  عوقو  و  دندرمن ،  اهنیا  و  داد ،  ربخ  ار  شگرم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ام  ربمغیپ  هک  ییدوهی  و  داد ،  ربخ  ار  شگرم 
هزمحوبا تیاور  رد  هکنانچ  دشن ،  عقاو  نامز  نآ  رد  داتفا و  ریخأت  هب  بابسا ،  اهتمکح و  زا  یـضعب  رطاخ  هب  سپـس  دنداد  ربخ  ینامز  رد 

نادـب اهنیا  میوگ :  باوج  رد  دـنداتفین ؟  ههبـش  تریح و  رد  و  دـشن ،  نینمؤم  یهارمگ  هیام  اهنیا  و  هدـیدرگ ،  دای  میدروآ -  ًاقباس  هک  - 
نانآ زا  ندیـسرپ  و  دـندومنیم ،  نایب  ناشیارب  ار  ریخأت  ءادـب و  ّرـس  دناهتـشاد و  روضح  مدرم  نایم  رد  دـنوادخ  ياهتّجح  هک  هدوب  تهج 

شـسرپ تاـقالم و  زا  بوجحم و  ترـضح  نآ  رادـید  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  نینمؤم  هک  یلاـح  رد  دوب ،  رَّسیم  مدرم  يارب 
تقو نآ  یهلا  یتحلصم  رطاخ  هب  سپس  دنوش ،  ربخ  ییادب  تقو  رد  روهظ  عوقو  زا  هچنانچ  نیاربانب  دنتسه ،  مورحم  بانج  نآ  زا  لئاسم 

ار تحلـصم  هجو  رابخا و  نآ  قدص  و  دنادرگرب ،  ار  اهنآ  هابتـشا  تریح و  زا  ات  دـشابن  نانآ  نایم  رد  مه  تّجح  ماما و  و  دـتفا ،  ریخأت  هب 
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تقو هن  مدرم  يارب  يور  نیمه  زا  درک ،  دـنهاوخ  طوقـس  تلالـض  يداو  رد  داتفا و  دـنهاوخ  هابتـشا  تریح و  رد  دزاـس ،  ناـیب  ناـشیارب 
يارب میتشاد ،  نایب  هک  هجو  نیا  رطاخ  هب  یئادـب :  اّما  و  هتـشذگ ،  هوجو  تهج  هب  یمتح :  تقو  اـّما  یئادـب ،  تقو  هن  دـش و  ناـیب  یمتح 
قدـص هب  نینمؤـم  هچناـنچ  دـییوگب :  رگا  یهارمگ .  شزغل و  زا  ناـنآ  ظـفح  رطاـخ  هب  و  اـهنآ ،  هـب  تبـسن  تقفـش  یناـبرهم و  تـفأر و 

داتفا دنهاوخن  یهارمگ  تریح و  رد  ددرگیم ،  عقاو  ءادب  یبیغ  ياهربخ  یهلا و  تاردقم  رد  هک  دنـشاب  دقتعم  و  دنراد ،  نیقی  ناشناماما 
لاح و نیا  میوگ :  باوج  رد  بیاغ .  ای  دشاب  رـضاح  نانآ  نیب  رد  ماما  هکنیا  هاوخ  دـش ،  دـنهاوخن  لزلزتم  شیوخ  قح  رب  دـیاقع  رد  و  ، 
زا یحور  اب  ار  نانآ  یلاعت  يادـخ  هدـیدرگ و  مکحم  ناهرب  لیلد و  اب  و  هتفای ،  خوسر  ناشیاهلد  رد  نامیا  هک  تسا  لـماک  نینمؤم  عضو 

هزات هایگ  دـننام  و  تسا ،  فیعـض  ناشنامیا  لقع و  دارفا  رثکا  اّما  دنتـسه ،  كدـنا  نیریاس  هب  تبـسن  نانیا  و  هدومرف ،  دـییأت  دوخ  ِبناج 
دناهتـساوخ مالـسلا  مهیلع  ناماما  اذل  دنزیخیمرب ،  یهاگ  دنتفایم و  یهاگ  دندرگیم و  لیامتم  پچ  تسار و  هب  اهداب  شزو  اب  هدـمآرب 

ناشیگدیشاپ مه  زا  طوقس و  هیام  هچنآ  و  دسرب ،  بولطم  هلحرم  هب  ناشیگدامآ  دوش و  لماک  ناشتّوق  ات  دننک  تیاعر  تبظاوم و  ار  اهنیا 
یفخم ناشنایعیـش  باحـصا و  زا  يدایز  هّدـع  زا  ار  بلاطم  زا  يرایـسب  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  يور  نیا  زا  دـنیامن ،  عفد  ناـنآ  زا  دوشیم 
ثیدح رد  هکنانچ  تسا »  نابرهم  قیفش و  ردپ  مالسلا « :  هیلع  ماما  هکنوچ  ناشیا ،  هب  تبسن  ینابرهم  اهنآ و  ظفح  تهج  هب  دناهتشادیم 

هیلع یـسوم  ترـضح  هکنیا  تشگ  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  زا  و  تسا .  هدمآ  تیاور  نآ  ریغ  و   ( 702 یفاک (  رد  ماما  تلیـضف  تافص و 
ندرک و ناحتما  نیا  هکلب  هدومنن ،  ناـشیا  قح  رد  يریـصقت  و  دوبن ،  اـهنآ  ندرک  هارمگ  داد  ربخ  لیئارـسا  ینب  هب  ار  یئادـب  تقو  مالـسلا 
رب دوخ  ینیشناج  هب  ار  نوراه  شردارب  دوش  بیاغ  اهنآ  رظن  زا  تساوخیم  یتقو  نوچ  لج ،  زع و  يادخ  رمأ  هب  دوب  نانآ  ندومن  یسررب 

فـشک يارب  وا ،  هب  عوجر  ندرک  اهر  تّجح و  زا  ناشـضارعا  اب  هک  دـندوب  اهنآ  سپ  داد ،  رارق  ناشیارب  یتّجح  ار  وا  و  تشامگ ،  ناـنآ 
703 یَنَنوُلتْقَی ( »  اوُداَک  َو  ینوُفَعْضَتْسا  َموقلا  َّنإ  َُّما  نبا  تفگ « :  هکنانچ  دنشکب ،  ار  نوراه  دنتساوخ  هکلب  دنتشاد  ریصقت  ههبش  تریح و 
هب ارم  ناشفارحنا ] زا  مندرک  تعنامم  رطاخ  هب   ] دوب کیدزن  دنتـشاد و  نوبز  راوخ و  ارم  موق  انامه  مردارب ] ناج  يا   ] مردام دـنزرف  يا   ؛ )

َو ینوُِعبَّتاَف  ُنمحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنإ  َو  ِِهب  ُْمتِنُتف  اَمَّنإ  موق  ای  ُلبَق  ْنِم  ُنوراَه  ْمَُهل  َلاَـق  ْدََـقل  َو  هدومرف « :  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  و  دـنناسر .  لـتق 
دیآ زاـب  یـسوم  هکنآ  زا  شیپ  نوراـه  هک  یتسرد  هب  و  704 ؛ )  یَـسُوم ( »  اَنَیلإ  َعِجرَی  یّتَح  َنیِفِکاَـع  ِهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  اُولاَـق  يرمأ *  اوعیطأ 

نابرهم يادخ  امـش  راگدرورپ  هک  دـینادب ]  ] ًاقَّقحم دـیدرگ و  امـش  ناحتما  هنتف و  بابـسا  هلاسوگ  نیا  هک  دیـشاب  شوه  هب  موق  يا  تفگ 
ام هب  یـسوم  هک  یتقو  ات  مینام  تباث  هلاـسوگ  شتـسرپ  هب  اـم  دـنتفگ   [ موق  ، ] دـینک تعاـطا  ارم  ناـمرف  دیـشاب و  نم  وریپ  امـش  سپ  تسا 
هب اـهنآ  رد  سپ  دـنوشیم  عقاو  هک  ییاههدـیدپ  ثداوح و  اـّما  و  هدـش :  دراو  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  زا  دـییوگب :  رگا  ددرگزاـب . 

تبیغ نامز  رد  ار  املع  و   ( . 705 مناشیارب ( . . .  دنوادخ  تّجح  نم  دنیامـش و  رب  نم  تّجح  نانآ  هک  دـینک  هعجارم  ام  ثیداحا  نایوار 
رب تّجح  دندوب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  روضح  نامز  رد  هک  ینانمؤم  هک  روطنامه  نیاربانب  داد ،  رارق  نانآ  عجرم  ناگدنب و  رب  تّجح  دوخ 
هب دوب ،  هدیدرگ  نشور  ناشیارب  تسا  تلالض  شزغل و  هیام  هچنآ  ندش  هتشادرب  ههبش و  تریح و  نتشگ  فرطرب  هار  و  هدش ،  مامت  نانآ 
هار و  هتـشگ ،  مامت  نانآ  رب  تّجح  دنتـسه  تبیغ  رـصع  رد  هک  یناـنمؤم  نینچمه  مالـسلا ،  مهیلع  ناـماما  زا  شـسرپ  هب  یـسرتسد  رطاـخ 
هک دنتـسه ،  ناشیا  مولع  نالماح  دـننکیم و  نایب  ار  راهطا  همئا  راثآ  هک  یلماع  ياـملع  هب  عوجر  رطاـخ  هب  هدـش  نشور  ناـشیارب  تسار 

يررـض سپ  دـنیامن ،  هعجارم  املع  نآ  هب  دوشیم ،  دراو  ناشنهذ  رد  هک  ياههبـش  ره  دـننادیمن و  ار  نآ  هجو  هک  یناـیرج  ره  رد  مدرم 
باوج رد  دـشیم ؟  هتفگ  اهنآ  هب  تسه  حـلاصم  اهتمکح و  یـضعب  تهج  زا  شنداتفا  ریخأت  لامتحا  هک  روهظ  یئادـب  تقو  هک  تشادـن 
یفخم رثا  رب  ای  و  املع ،  نادقف  رطاخ  هب  ای  ددرگ ،  یفخم  ملع  هک  دـیایب  ینارود  تبیغ  ياهنامز  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  ًالّوا :  میوگ : 

نمؤم ماگنه  نآ  رد  و  دوشیم ،  هدیمان  هطبس »  ترتف و  نامز  رابخأ « :  رد  نارود  نآ  و  نآ ،  لها  لطاب و  یگریچ  ببـس  هب  نانآ  نتـشگ 
تلالد ینعم  نیا  رب  و  دزاس .  نایب  شیارب  ار  تمکح  تحلـصم و  هجو  دـیامن و  عفد  وا  زا  ار  تریح  ههبـش و  هک  تفای  دـهاوخن  ار  یـسک 

هیلع قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  هللا  همحر  بلغت  نب  نابأ  زا  دوخ  دنس  هب  هبیغلا  باتک  رد  هرس  سدق  ینامعن  خیش  هک  یتیاور  دراد 
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َعَلَط ذا  َِکلذَـک  ْمُه  امَنیبَف  اَهِرْحُج  یف  ُۀَّیَحلا  ُزرَأت  اَمَک  ُْملِعلا  ُزرأَی  ٌۀَطَبَـس  اَهیف  ْمُهبیـُصی  ٌناـمَز  ِساـّنلا  یلَع  یتأـی  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا 
َِعلُْطی یّتَح  ِهیَلَع  ُمتنأ  اَم  یَلَع  اُونوُک  مالسلا :  هیلع  لاقف  َِکلَذ ؟  َنیب  امیف  ُعَنْـصَن  فیکف  ُتلق :  ُةْرتَفلا ،  لاق :  ۀطَبَّسلا ؟  اَمَف  ُتلق :  ٌمَْجن  ْمِْهیَلَع 

رد ار  شدوخ  رام  هک  نانچمه  دوش  یفخم  ملع  دـسر و  نانآ  هب  ياهطبـس  هک  دـمآ  دـهاوخ  مدرم  رب  یناـمز  706 ؛ )  ْمُکَمَْجن (  ْمَُـکل  ُهَّللا 
تسیچ هطبس  متشاد :  هضرع  دیوگ :  يوار  دیامنیم .  عولط  مدرم  رب  ياهراتـس  هاگان  هب  لاح  نیمه  رد  سپ  دزاسیم ،  یفخم  شخاروس 

رب دومرف :  مینک ؟  راکچ  نایم  نآ  رد  مدرک :  ضرع  ددرگ ، )  مدرم  تاداقتعا  نید و  یتسـس  بجوم  هک  ینامز  هلـصاف  ترتف (  دومرف ؛  ؟
ُبِرْضَی ُرُْصنَی و  نزو  هس  رب  زرأَی »  حیـضوت « :  دروآرب .  ناتیارب  ار  ناتهراتـس  دنوادخ  هکنیا  ات  دینامب  دیراد  نونکا  مه  هک  يداقتعا  نامه 

هیلع ماـما  باون  تبیغ  ناـمز  رد  راوگرزب  ياـملع  هک  دـنچ  ره  ًاـیناث :  و  دوشیم .  یفخم  ینعی :  ياز ،  رب  ءار  میدـقت  هب  دـیآیم ،  ُمَْلعَی  و 
یلو دنیاهنآ ،  رب  ِتّجح  مارح  لالح و  لئاسم  رد  و  دننانآ ،  عجرم  دوشیم  دراو  مدرم  رب  ماکحأ  ایاضق و  زا  هچنآ  رد  و  دنتـسه ،  مالـسلا 

فرطرب تریح  هک  دوشیم  رایـسب  و  دنتـسین ،  هاگآ  اضق  بابـسا  ادب و  هوجو  زا  و  دننادیمن ،  ار  تارییغت  حلاصم  تاریدـقت و  ياهتمکح 
نوریب تریح  زا  هک  یتسناد  هزمحوبا  ثیدح  زا  هکنانچ  تمکِح ،  حیضوت  تحلصم و  هجو  نایب  اب  رگم  دوریمن  نیب  زا  ههبش  دوشیمن و 

نیمه و  دومرف ،  نایب  دوب  هداد  ربخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یتقو  نآ  زا  ار  جَرَف  ریخأت  هجو  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زا  دعب  رگم  دماین 
نیا رد  نامیلـصا  دوصقم  زا  ار  ام  اهنآ  رکذ  و  دـنامیمن ،  هدیـشوپ  رَیِـس  رابخأ و  رد  هدـننک  شواک  رب  هکنانچ  نآ  لاـثما  ریاـظن و  رد  روط 
اهنآ دننام  تالکشم و  ّلح  تالضعُم و  فشک  هکنیا  لصاح  تسا .  تسار  هار  هب  هدننک  تیاده  یلاعت  يادخ  و  دیامنیم ،  جراخ  باتک 

یفخم ببـس  اهنآ  هکنوچ  دوشیم ،  طوبرم  مدرم  هب  تبیغ  نامز  رد  اهنآ  ندـشن  فشک  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ماـما  نوئـش  فیاـظو و  زا 
اب ار  شرادید  مالـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  جَرَف و  لیجعت  هب  دراذـگ  ّتنم  ام  رب  یلاعت  يادـخ  دنـشابیم ،  مالـسلا  هیلع  ماما  ندـنام 

هنوگ تسا :  هنوگ  ود  رب  وا  فاطلا  و  تسا ،  فیطل  شناگدنب  هب  تبـسن  هنأش -  یلاعت  دنوادخ -  هتبلا  ًاثلاث :  و  دـیامرف .  نامبیـصن  تیفاع 
دنوادـخ و  دـشابیم ،  تشز  حـیبق و  نآ  فالخ  هک  تسا  نامه  نیا  و  تسا ،  بجاو  وا  رب  لقن  لـقع و  مکح  هب  هک  تسا  یفاـطلأ  لّوا : 

هدش روهـشم  لوادتم و  اهنابز  رد  هک  تسا  نامه  نیا  و  تسا ،  عنتمُم  حیبق  لعف  هنأش -  َّزع  وا -  رب  نوچ  دهدیمن ،  ماجنا  ار  یحیبق  ًالـصا 
هب فیلکت  هکنیا  لـثم  تسین ،  صاخـشا  اـهنامز و  نیب  یتواـفت  چـیه  فطل  هنوگ  نیا  رد  و  تسا ،  بجاو  یلاـعت  يادـخ  رب  فطل  هکنیا : 
 ، دنرادن نآ  هب  نتفای  ملع  هب  یهار  ناگدنب  هک  يزیچ  هب  ندرک  فیلکت  و  تسا ،  حیبق  یلاعت  يادخ  رب  هک  تسین  رودقم  هک  دـنک  يراک 
رد َملاع  لها  ماـمت  و  تسا ،  بجاو  فطل  هدـعاق  هب  ناـشیا  هب  نداد  هزجعم  و  تسا ،  بجاو  فطل  هدـعاق  هب  ناربمغیپ  ندرک  ثوعبم  اذـل 

لُّضفت و يور  زا  هکلب  دـشابن  بجاو  لقع  مکح  هب  هک  تسا  نآ  مّود :  هنوگ  دنتـسه .  يواسم  فطل  هنوگ  نیا  رد  اـهناکم  اـهنامز و  همه 
ناگدنب نیا  دنکیم و  هچنآ  زا  دوشن  لاؤس  وا  زا  دهدیم ( ،  ماجنا  دـهاوخب  هنوگره  روظنم و  ره  هب  دـهاوخب  هک  سک  ره  هرابرد  ناسحإ 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هیدّمحم  هموحرم  تما  رب  دنوادخ  فطل  تسا  هنوگ  نیا  زا  و   ( . 707 دنوشیم ( )  عقاو  لاؤس  دروم  هک  دنتسه 
؛ )  708 اَِنْلبَق ( »  ْنِم  َنیذَّلا  یلع  ُهَْتلَمَح  اَمَک  ًارْصإ  اَنیَلَع  ْلِمَْحت  َال  َو  تسا « :  هفیرـش  هیآ  رد  هکنانچ  اهنآ  زا  تخـس  ياهفیلکت  نتـشادرب  هب 
تقو هب  ملع  نتـشاد  یفخم  تسا  هنوگ  نیا  زا  زین  و  راذـگم .  ام  رب  يداهن  ناینیـشیپ  رب  هکنانچ  ار  اسرفتقاط  نارگ و  فیلکت  ایادـخ  راـب 

هب هدرک و  مامت  نانآ  رب  ار  تّجُح  هک  دنچ  ره  لج  زع و  يادخ  نوچ  ترـضح ،  نآ  ناتـسود  نانمؤم و  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  یئادب 
سک چیه  يارب  هک  يروط  هب  هدومرف  نایب  ار  ناشتجح  ّتیمامت  ناشناماما و  تقادص  هک  هتخاس  نشور  ناشیارب  ار  هار  لقن  لقع و  هلیـسو 
یمک ناشدارفا و  نیرتفیعض  عضو  تیاعر  ناشناماما و  نأش  تهج  زا  یلو  تسین ،  يرذع  تریح  رد  نتشگ  راتفرگ  ههبـش و  هب  نداتفا  رد 

تمکح يارب  تشاد  هدیـشوپ  اهنآ  زا  ار  داتفایم  ریخأت  نآ  زا  روهظ  دنادیم  هک  یئادب  تقو  زا  نتفای  ربخ  داهن و  ّتنم  نانآ  رب  ناشدادعت 
هب ياههبـش  و  دـنتفین ،  تریح  هب  اـت  ناـشیارب ،  ناـسحا  تمحرم و  و  ناـنآ ،  هب  تبـسن  تقفـش  لُّضفت و  فطل و  رطاـخ  هب  یتحلـصم و  و 

مدرم ریاس  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  تقو  هب  ملع  ندومن  نامتک  ّرِـس  هّنملا -  هل  هَّللا و  دمحب  میدرک -  دای  هچنآ  زا  و  دـباین .  هار  ناشنهذ 
زا هک  ینک  لـمأت  تقد و  میدرک  داـی  هچنآ  رد  هک  داـب  وت  رب  و  نآ ،  یئادـب  تقو  مه  یمتح و  تقو  مه  دـش ،  مولعم  صاوـخ  ماوـع و  زا 
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 . تسا هدش  هتفرگ  دهد -  ناکسإ  نانآ  راوج  رد  تشهب  رد  ار  ام  یلاعت  يادخ  هک  مالسلا -  مهیلع  راهطا  همئا  نانخس 

مّوس بلطم 

ات دوب  دهاوخ  هدوب و  هچنآ  مالسلا  مهیلع  ناماما  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  هدیدرگ  دراو  يدایز  تایاور  رد  هک  يرایسب  تامومع  زا  رهاظ 
هچنآ و  تسین ،  لهاج  زیچ  چـیه  هب  تبـسن  هکنیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  فیـصوت  رد  هدـمآ  تیاور  هچنآ  و  دـننادیم ،  ار  همه  تماـیق  زور 

ام و  709 ؛ )  ئَـش ( »  ّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِکلا  َکـْیَلَع  اـْنلََّزن  َو  یلاـعت « :  يادـخ  هدومرف  تهج  هب  تسا  نآرق  رد  زیچ  همه  ملع  هک  هدـش  دراو 
اَم َو  دومرف « :  یلاعت  يادخ  و  دـنکیم ،  جارختـسا  نآ  زا  ار  اهنآ  ماما  و  تسا .  زیچ  همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق )  باتک ( 

راکشآ یباتک  رد  هکنیا  رگم  تسین  ناهنپ  نیمز  نامسآ و  رد  يرما  چیه  و  710 ؛ )  ٍنیبُم ( »  ٍباتک  یف  اَّلإ  ِضْرألا  َو  ِءامَّسلا  یف  ٍۀَبئاغ  ْنِم 
هک ار  یناسک  نآ  زا  سپ  711 ؛ )  اَنِداَبِع ( »  ْنِم  اَنیَفَطْصا  َنیذَّلا  َباَتِکلا  اَْنثَرْوأ  َُّمث  لج « :  زع و  يادخ  هدومرف  و  تسا .  طبض ] روطسم و  ]

و دنـشابیم ،  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هدـمآ -  تیاور  رد  هکنانچ  ناـنآ -  و  میدـینادرگ .  باـتک   [ ملع  ] ثراو میدـیزگرب  دوخ  ناگدـنب  زا 
وا و  میاهدروآ .  هرامش  هب  يراکـشآ  ماما  رد  ار  زیچ  همه  و  712 ؛ )  ٍنیبُم ( »  ٍماَمإ  یف  ُهاَنیَـصْحأ  ٍءْیـش  َّلُک  َو  لج « :  زع و  يادخ  هدومرف 

ملع و رد  ناشیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هچنآ  همیمـض  هب  هدمآ ،  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هکنانچ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ماما هدومرف  نینچمه  و  دناهتـسناد .  ار  اهنآ  وا  زا  سپ  ناماما  دوب  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  هچ  ره  هکنیا  و  دنناسکی ،  تعاجش 

هدومرف و  منادیمن .  دیوگب :  باوج  رد  سپ  دوش ،  لاؤس  يزیچ  زا  هک  دهدن  رارق  شنیمز  رد  ار  یتّجح  دنوادخ  هک :  مالسلا  هیلع  قداص 
نامز ثداوح  تارییغت و  ملع  و  نآ ،  ماکحأ  نآرق و  ریـسفت  هدـش :  هداد  اـم  هب  هک  یملع  هلمج  زا  هک  یتسرد  هب  مالـسلا :  هیلع  رقاـب  ماـما 

نآ زا  يزیچ  درادن  اونش  شوگ  هک  یسک  هچنانچ  و  دزاسیم ،  اونـش  ار  نانآ  دناسر  یموق  هب  ار  يریخ  دهاوخب  دنوادخ  هاگره  دشابیم ، 
هاگنآ دنام  تکاس  ياهظحل  دنچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپـس  تسا .  هدینـشن  هک  راگنا  دنادرگیم  يور  نآ  زا  دنکیم و  تشپ  دونـشب  ار 

رئاصب و رد  هک  يرایـسب  ثیداحا  زا  اهنیا  ریغ  و  میتفگیم .  مینادیم  هک  ار  هچنآ  میتفاییم  یناـنیمطا  دروم  دارفا  اـی  اـهفرظ  رگا  و  دومرف : 
هداد نذإ  وا  هب  یلو  دـنادیم ،  ار  شروهظ  تقو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک :  تسا  نآ  اهنیا  یمامت  زا  رهاـظ  هدـمآ ،  تیاور  اـهنآ  ریغ  یفاـک و 
دنچ ره  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  اریز  دنیامن ،  راهظا  ار  نآ  هک  دناهدوبن  زاجم  زین  نیشیپ  ناماما  هک  نانچمه  دنک ،  راهظا  ار  نآ  هک  هدشن 
سک چیه  هداد و  صاصتخإ  دوخ  يارب  ار  نآ  لج  زع و  يادخ  هک  مظعأ  مسا  دننام  هدش  انثتسا  هچنآ  زج  دنتـسه -  ِملاع  زیچ  همه  هب  هک 

دننکن يراک  ادخ  رما  زا  شیپ  زگره  هک  دنتسه  بَّرقم  یمارگ و  یناگدنب  ناشیا ( :  نکیل  و  تسا -  هدومنن  هاگآ  نآ  رب  ار  شتاقولخم  زا 
راهظإ ناشیارب  هک  هدومرف  رمأ  لاعتم  دـنوادخ  ار  هچنآ  رگم  دـنهدن  ربخ  ادـخ  ناگدـنب  هب  و   ( 713 دـننک ( )  وا  نامرف  هب  دـننک  هچ  ره  و 
يادـخ هکنیا  تایاور  لصاح  و   ( . 714 تسا (  روکذـم  نآ  ریغ  رئاصب و  رد  هک  هدـمآ  يددـعتم  تایاور  رد  ینعم  نیا  هکنانچ  دـنیامن ، 

 « َنوُمَْلعَت َال  ُمْتنُک  ْنإ  ِرْکِّذلا  َلْهأ  اُولَئْـساَف  دیامرف « :  هکنانچ  دننک ،  لاؤس  مالـسلا  مهیلع  راوگرزب  همئا  زا  هک  هدومرف  رما  ار  ناگدنب  یلاعت 
خساپ ًامتح  هک  درادن  یموزل  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دنسرپب ،  هک  تسا  اهنآ  رب  هک  دینادیمن .  هچنانچ  دیـسرپب  رکذ  لها  زا  سپ  715 ؛ )  ) 
باوج زا  دـهاوخب  رگا  دـهدیم و  باوج  دـهاوخب  رگا  دـنیبیم  هک  یتحلـصم  ساـسا  رب  هک  تسا  لوـکوم  شاهتـساوخ  هب  هکلب  دـیوگ ، 

تردـق تمعن و  نیا  716 ؛ )  ٍباَسِح ( »  ِریَِغب  ْکِْسمأ  ْوأ  ُْنْنماَف  اَنُؤاَطَع  اذـه  دـیامرف « :  لج  زع و  يادـخ  هکناـنچ  دـیامنیم ،  يراددوخ 
باوج زا  تسا  حالص  هچنآ  ياضتقم  هب  ماما  سپ  رادزاب .  یهاوخ  هک  ره  زا  نک و  اطع  یهاوخ  هک  ره  هب  باسحیب  هکنیا  تسام  ياطعا 
ینالوط باتک  مینک ،  دای  ار  هدـیدرگ  دراو  روما  نیا  زا  باب  ره  رد  هک  یتایاور  میهاوخب  رگا  و  دـنکیم .  لمع  هیروت  ناـمتک و  هّیقت و  و 

يزیچ رابخا  رد  و  تسا ،  یفاک  هراشا  ار  اناد  فراع  صخـش  و  دش ،  دهاوخ  بانطإ  هیام  و  دنام ،  میهاوخزاب  یلـصا  دوصقم  زا  و  هدـش ، 
هدیدرگ تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هچنآ  لّوا :  ثیدح  ثیدح :  ود  رگم  متفاین  دـشاب  هتـشاد  ار  ینعم  نیا  اب  تافانم  لامتحا  هک 
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َو ُِتْبُثی  َو  ُءاَشَی  اَم  ُهَّللا  وُحْمَی  یلاعَت « :  هلوق  ۀیآلا  و  ِۀمیقلا ،  ِمْوَی  یلإ  ُنوُکَی  اَِمب  ْمُُکتْرَبْخَأل  ِهَّللا  ِباَتِک  یف  ٌۀَیآ  َول ال  دومرف :  ترضح  نآ  هک 
هیآ نآ  تمایق ،  زور  ات  دش  دهاوخ  هچنآ  زا  مدادیم  ربخ  ار  امـش  هنیآ  ره  دوبن  ادخ  باتک  رد  هیآ  کی  رگا  717 ؛ )  ِباَتِکلا ( »  ُّمُأ  ُهَْدنِع 

 ) باتکلاّما رد  دنکیم و  تابثا  دهاوخ  ار  هچ  ره  وحم و  ملاع ] ثداوح  ای  ماکحا  زا   ] دهاوخ هچ  ره  ادـخ  تسا ( :  یلاعت  يادـخ  هدومرف 
هک تسا  یلامث  هزمحوبا  ربخ  مّود :  ثیدح  تسا .  هدمآ  تیاور  زین  مالسلا  مهیلع  ناماما  رگید  زا  نیا  ریظن  و  تسوا .  تیـشم  شنیرفآ ) 

رارق نآ  يارب  یتقو  ام  دزن  نآ  زا  سپ  و  هدومرف :  نآ  رخآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  نامیالوم  زا  تشذگ ،  لّوا  رکذت  رد 
ِملع یفن  رب  یتلالد  چیه  هک  دوشیم  حضاو  ثیدح  ود  نیا  رد  لماک  لّمأت  اب  و  ِباَتِکلا . »  ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاَشَی  اَم  ُهَّللا  وُحْمَی  دادـن « ، 
ُءاَشَی اَم  ُهَّللا  وُحْمَی  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هک  تسا  نآ  شیانعم  نوچ  لّوا :  ثیدح  تسین .  شروهظ  تقو  هب  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  ماما 

دندومرفن مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  اریز  دنزاس ،  رادربخ  دش  دهاوخ  عقاو  تمایق  زور  ات  هچنآ  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  عنام  . . . « . 
دهاوخ هچنآ  زا  مدادیم  ربخ  امش  هب  دوبن  هیآ  نآ  رگا  دومرف :  هکلب  میتسنادیم ،  ار  دش  دهاوخ  هچنآ  دوبن  ادخ  باتک  رد  هیآ  کی  رگا  : 

ار نآ  و  تسا ،  عقاو  َول ال »  زا «  سپ  هک  ياهّیمسا  هلمج  دوجو  ببـس  هب  هّیلعف  هلمج  ندوب  عنتمُم  رب  دنکیم  تلالد  َول ال »  هملک «  و  دش . 
ناگدـنب زا  روما  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  یهلا  تمکح  ياضتقم  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  نخـس  قیقحت  و  دـنناوخ .  هّیعاـنتما  ي  ـال »  َول  » 

رارق يروما  عوقو  مدع  ای  عوقو  رب  فقوتم  ار  تاریدقت  زا  يرایـسب  و  ددرگ ،  رهاظ  ندش  یفخم  زا  سپ  اهنآ  زا  یتمـسق  و  دـنامب ،  یفخم 
هچ دنک و  وحم  ار  زیچ  هچ  هک  تسا  هتـسناد  لزأ  زا  دنوادخ  و  دباییم ،  هار  تابثا  وحم و  هک  تسا  تاریدقت  هنوگ  نیا  رد  و  تسا ،  هداد 

دوشیم و هچنآ  یمامت  هب  لج  زع و  يادـخ  رمأ  هب  ملق  هک  دـشابیم  ظوفحم  حول  نآ  و  تسا ،  وا  دزن  باـتکلا  ما  و  دـیامن ،  تبث  ار  زیچ 
ربخ ناگدنب  هب  ار  تابثا  وحم و  عوقو  يددـعتم  حـلاصم  رایـسب و  ياهتمکح  تهج  هب  و  تسا ،  هدـیدرگ  يراج  دوشیم  عقاو  هکنانچ  نآ 

تسد دنیوگن ؛ هقدانز  دوهی و  نوچمه  ات  دوخ ،  هدارإ  ّتیشم و  ذوفن  تردق و  مومع  هب  نانآ  ندرک  ییامنهار   - 1 هلمج :  زا  تسا ،  هداد 
یکین ود  زا  یکی  هب  ات  دننک  اعد  دنیامن و  يراز  عُّرـضَت و  شهاگرد  هب  دننک و  دُّبعت  دـنوادخ  هب  تبـسن  هکنیا ؛  - 2 تسا .  هتسب  دنوادخ 
ترخآ رد  عُّرـضَت  دُّبعَت و  اعد و  باوث  هب  ای  و  دشاب ،  فوقوم  روما  زا  هچنانچ  دنـسرب  ناشدـصاقم  هب  ایند  نیمه  رد  ای  ینعی :  دـنیآ ،  لیان 

ادج و نابوخ  زا  ار  ناَدب  دـنوادخ  ات  رگید  ياهّدـع  ناحتما  ياهّدـع و  یـسررب   - 3 دشاب .  ریذـپانفُّلَخت  یمتح و  روما  زا  هچنانچ  دنـسر 
دـنروآیم و نامیا  نآ  هب  ياهدـع  هک  دوشیم ،  ماجنا  تابثا  وحم و  نتـشاد  رواب  لصا  رد  یهاگ  ناحتما  یـسررب و  نیا  و  دـنک ،  زیاـمتم 

ياهتجُح راهطا و  همئا  ندرک  قیدصت  رد  یهاگ  و  دناهتـشادنپ ،  قیدنز  هفـسالف  زا  ياهدع  هکنانچ  دنیامنیم ،  راکنإ  ار  نآ  رگید  ياهدع 
وحم و هک  دشاب  یفوقوم  روما  زا  هکنیا  تهج  هب  دوش  عقاو  نآ  رد  ءادب  هکنیا  هب  دـناهداد ،  ربخ  هچنآ  رد  ددرگیم ،  عقاو  نایملاع  رب  یهلا 

مهیلع ناشناماما  ییوگتـسار  هب  نآ و  هب  تبـسن  ناشداقتعا  رطاخ  هب  دـناهدرک  قیدـصت  ار  اهنآ  نینمؤم  سپ  تسا ،  يراـج  نآ  رد  تاـبثا 
ار نآ  تشذـگ ،  مراهچ  هجو  رد  هک  راسی  نب  لیـضف  ثیدـح  رد  هدومرف  هراشا  ینعم  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناـمیالوم  و  مالـسلا . 

دروم نیا  رد  هنأش -  َّلج  يادخ -  رب  نتسب  ارتفإ  هب  ار  نانآ  هدرک و  بیذکت  ار  نانآ  نیدناعم  یلو  دینک .  هعجارم  نآ  هب  هدرمش ،  تمینغ 
هب هچنآ  رد  دـشاب  ناـشیارب  يرارف  هار  اـت  دـناهدرک  لـعج  عضو و  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ار  نیا  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  و  دـناهداد ،  تبـسن 

تاـبثا وحم و  عوقو  رب  دوخ  میرک  باـتک  رد  زع -  َّلـج و  دـنوادخ -  یلو  ددرگ .  عقاو  نآ  فـالخرب  سپـس  دـنهدیم  ربـخ  ناـشنایعیش 
راکنا ناراکتیصعم  نالهاج و  دنیامنیم و  نایب  دنیوگیم و  مالـسلا )  مهیلع  قح  رب  ناماما  وا (  تانّیب  اهتّجح و  ار  هچنآ  ات  هدومرف  تلالد 
تسا يراثآ  رد  ناحتما  یسررب و  یهاگ   - 4 تسا .  رتالاب  رتگرزب و  یسب  دنیوگ  نیملاظ  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  دیامن  قیدصت  ار  دننکیم 

هیاـم هک  يروما  هب  ماـمتها  اـعد و  عُّرـضت و  قُّدـصت و  دُّبعت و  لُّکوت و  هلحرم  رد  ددرگیم ،  ّبترتم  تاـبثا  وحم و  عوقو  هب  داـقتعا  رب  هک 
رایـسب حلاصم  اهتمکح و  زین  ناحتما  یـسررب و  رد  و  دنـشابیم .  دـنراد  ار  تابثا  وحم و  ّتیلباق  هک  فوقوم  تاریدـقت  رد  رییغت  لیدـبت و 

رظن لها  يارب  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  زا  هدیـسر  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رد  رُّبدـت  شهوژپ و  اـب  هک  تسه  يراکـشآ  یفخم و 
رطاخ هب  هداد  ربخ  تابثا  وحم و  عوقو  هب  لج  زع و  يادـخ  هکنیا  لصاح  دراد .  رگید  ياج  هراب  نیا  رد  نخـس  قیقحت  و  دوشیم ،  مولعم 
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تایآ و رد  هک  یـسک  و  میدرک ،  هراشإ  اهنآ  زا  یتمـسق  هب  و  تسا ،  راکـشآ  یـضعب  یفخم و  یـضعب  هک  يرایـسب  ياهتمکح  حـلاصم و 
یسک ره  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رگا  سپ  دش ،  دهاوخ  علطم  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  میدروآ  دای  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  روما  رب  دیامن  رُّبدت  تایاور 

و دـشیم ،  ضَرَغ  ضقن  دوشیم ،  عقاو  ییاههدـیدپ  هچ  دـبأ  اـت  ملاـع  رد  هکنیا  و  دـماجنایم ،  اـجک  هب  شراـک  تبقاـع  هک  دادیم  ربـخ 
ربخ ار  امـش  دوبن  هیآ  نآ  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل  تشگیم ،  لطاب  تسا  تابثا  وحم و  لـعج  بجوم  هک  يرایـسب  ياـهتمکح 

مالسلا مهیلع  ناماما  عنم  یـضتقم  تابثا  وحم و  هیآ  هک  تشگ  مولعم  میدرک  نایب  هچنآ  زا  و  دش .  دهاوخ  تمایق  زور  ات  هچنآ  هب  مدادیم 
هچنآ هک  نادـب  هجوت :  نیعمجأ . -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نانآ -  ملع  یفن  هن  دـشابیم ،  تمایق  زور  اـت  دـش  دـهاوخ  هچنآ  هب  نداد  ربخ  زا 

هب ار  دش  دهاوخ  عقاو  َملاع  رد  هچنآ  مامت  هک  دنتـسین  زاجم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  تسا  نآ  دنراد  تلالد  نآ  لاثما  هدش و  دای  ثیدح 
ار داتفا  دـهاوخ  قافتا  ناهج  رد  هچنآ  زا  یـشخب  هک  دـناهدوب  رومأـم  ناـشیا  یلو  تسه ،  زین  تمکح  ياـضتقم  نیا  و  دـنهد ،  ربخ  مدرم 

ریاس دروم  رد  ناـشیا  ییوگتـسار  رب  ندومن  تلـالد   - 1 هلمج :  زا  دراد ،  يرایـسب  ياهتمکح  زین  راـک  نیا  و  دـنیامن ،  راکـشآ  راـهظإ و 
 . نیرفاک رب  تّجح  مامتا  و  نینمؤم ،  نامیا  لیمکت   - 2 دـننکیم .  نایب  هک  اهنیا  ریغ  مارح و  لالح و  لئاسم  ماکحأ و  ایاضق و  ثداوح و 

نیمه زا  و  هروهظ . -  هجَرَف و  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا -  بحاص  ترضح  راظتنا  رب  نانآ  بیغرت  قیوشت و  نامیا و  لها  ياهلد  یّلـست   - 3
و دناهداد ،  ربخ  هتـشاد و  نایب  ار  دیآیم  دـیدپ  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  نامزلا  رخآ  رد  هک  یعیاقو  زا  يرایـسب  يور 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یمئالع  زا  دـمآ  دـیدپ  ام  نامز  رد  هک  يروما  هلمج  زا  و  تسا ،  هدـش  عقاو  اهنآ  زا  يروما 
هب مدرم  يرازگرکـش  یلاحـشوخ و  مّود :  هاش .  روتـسد  هب  لاس  نیا  رد  هالک  هب  اههمامع  ندرک  لیدبت  یکی :  تسا :  رمأ  ود  هدیـسر  ربخ 

و دنربب ،  لاس  ود  تدم  هب  يرابجا  هفیظو  ماظن  هب  ار  هلاس  کی  تسیب و  ناناوج  هک  هداد  نامرف  هاش  هکنیا  رطاخ  هب  رـسپ ،  نتـشادن  تهج 
هک میراتـساوخ  یلاعت  يادخ  زا  دـشابیم ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  يوبن  ترجه  زا  دـعب  تفه  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  رد  نیا 

دـص و دودـح  هک  نویعلارون  باتک  رد  و  دزادـنارب .  ار  زواجت  ملظ و  داینب  ات  دـیامرف  لیجعت  ار  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  شّیلو  روهظ 
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نامزلا  رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  رمأ  ود  نیا  عوقو  هدش  فیلأت  نیا  زا  شیپ  لاس  داتفه 

اهرویز اهسابل و  رد  نادرم  هب  نانز  و  نانز ،  هب  نادرم  ندرک  تهابش  هتفای ؛ عویش  نامز  نیا  رد  زین  و  تسا .  هدمآ  تیاور  ملسو  هلآو  هیلع 
رارق ینلع  روط  هب  یمومع  رباعم  رد  گنچ  رات و  زاس و  وهل و  لیاسو  و  هتفاـی ،  عویـش  هدـش و  راکـشآ  تارکنم  و  اـهنیا ،  ریغ  لّـمجت و  و 

ریقحت راوخ و  ار  نانمؤم  و  یمارگ ،  زیزع و  ار  قساف  دارفا  و  تسا ،  هدیدرگ  عیاش  یبوخ  فورعم و  زا  یهن  یتشز و  هب  رمأ  و  هدش ،  هداد 
لوسر قَّدصم (  قداص  ار  روما  نیا  مامت  و  دنرامشیم .  یتمینغ  ار  هانگ  دنرادنپیم و  تاّیلام  همیرج و  ار  تاکز  مدرم  و  دینیبیم ،  هدش 
رتدوز ار  شّیلو  روهظ  هک  میراتـساوخ  یلاعت  يادـخ  زا  و  دـناهداد ،  ربخ  مالـسلا  مهیلع  وا  يایـصوا  و  ملـسو )  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

ربخ هک  ار  اهتمالع  نیا  زا  یتمـسق  و  دربیم .  نوریب  اهتنحم  زا  و  دـهدیم ،  ییاهر  تیفاع  ریخ و  اـب  ار  نینمؤم  ترـضح  نآ  هک  دـناسرب ، 
دیدرت نیرکنم و  رب  تّجح  مامتا  نینمؤم و  نیقی  هیام  روما  نآ  ندرک  هدـهاشم  دـیدرت  نودـب  و  تشگ ،  عقاو  لاس  دـنچ  زا  شیپ  دـناهداد 
دوصقم هکنیا  رب  دنراد  تلالد  شرخآ  لّوا و  یلامث ؛ هزمحوبا  ربخ  ینعی  مود  ثیدح  اّما  و  مّود :  ثیدح  دشابیم .  نیبّذکم  ناگدـننک و 

تهج و  دهاوخیم ،  ار  یگدیشوپ  نامتک و  هک  درادیم  مالعا  ثیدح  دوخ  و  درادب ،  یفخم  وا  زا  ار  ربخ  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما 
مولع و همه  و  هدـیرفآ ،  نامـسآ  رد  ار  ظوفحم  حول  لج  زع و  دـنوادخ  هکنیا :  بلطم  حیـضوت  دومرف .  ناـیب  لاؤس  باوج  رد  مه  ار  نآ 
َو اَُهقْزِر  ِهَّللا  یَلَع  اَّلإ  ِضْرألا  یف  ٍۀَّباَد  ْنِم  اَم  َو  هدومرف « :  یلاعت  يادـخ  هکنانچ  هدرک ،  تبث  نآ  رد  ار  ماکحا  ایاضق و  ثداوح و  عیاـقو و 

ادخ تسا و  دنوادخ  رب  شیزور  هکنیا  رگم  تسین  نیمز  رد  ياهدنبنج  چیه  و  718 ؛ )  ٍنیبُم ( »  ٍباَتِک  یف  ٌّلُک  اَهَعَدْوَتْسُم  َو  اَهَّرَقَتْسُم  ُمَْلعَی 
هط هروس  رد  و  تسا .  تبث  يرگناـیب  باـتک  رد  قـلخ  همه  لاوـحا  و  ار ،  وا  تقّوـم ] لزنم   ] هاگـشمارآ و  یمئاد ] لزنم   ] هاـگرارق دـنادیم 

یلزا ملع  هب  فَلَـس ] ماوقا   ] اـهنآ لاوحأ  تفگ  نوعرف ] باوـج  رد  یـسوم  [ ؛ )  719 ٍباتِک ( »  ِیف  یِّبَر  َدـْنِع  اـهُْملِع  َلاَـق  تسا « :  هدومرف 
720 ٍنیبُم ( »  ٍباَتِک  یف  ّاِلا  ِضْرَألا  َو  ِءامَّسلا  یف  ٍۀَبئاَغ  ْنِم  اَم  َو  هدومرف « :  لمن  هروس  رد  و  تسا .  تبث  ظوفحم ] حول   ] یباتک رد  دنوادخ 
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ُْهنَع ُبُْزعَی  َال  تسا « :  هدـمآ  أَبَـس  هروس  رد  و  تسه .  يراکـشآ  باـتک  رد  هکنیا  رگم  تسین  ناـهنپ  نیمز  نامـسآ و  رد  يرما  چـیه  و   ؛ )
زا رتشیب  رتمک و  ای  هّرذ  رادـقم  721 ؛ )  ٍنیبُم ( »  ٍباَتِک  یف  اَّلإ  َرَبْکأ  َال  َو  َِکلَذ  ْنِم  َرَغْـصأ  َال  َو  ِضْرـألا  یف  اـَل  َو  ِتاومَّسلا  یف  ٍةَّرَذ  ُلاَْـقثِم 
ْنِم ُرَّمَُعی  اَم  َو  تسا « :  رطاف  هروس  رد  و  تسا .  راکـشآ  یباـتک  رد  هکنآ  زج  تسین  نیمز  اهنامـسآ و  همه  رد  ملاـع  تادوجوم  زا  ياهّرذ 

تبث باتک  رد  همه  هکنآ  زج  دـهاکن  شرمع  زا  ای  دـنکن و  ینـالوط  رمع  یـسک  و  722 ؛ )  ٍباَـتِک ( »  یف  اَّلإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصُْقنَی  اـَل  َو  ٍرَّمَعُم 
هروس رد  و  تسا .  اـم  دزن   [ ظوفحم حول   ] یظفاـح ًـالماک  باـتک  و  723 ؛ )  ٌظـیفَح ( »  ٌباـتِک  اَنَدـْنِع  َو  هدومرف « :  هروـس ق  رد  و  تسا . 

رد هک  یتبیصم  جنر و  ره  724 ؛ )  اَهأَْربَن ( »  ْنأ  ٍْلبَق  ْنِم  ٍباَتِک  یف  اَّلإ  ْمُکِسُْفنأ  یف  َال  َو  ِضْرألا  ِیف  ٍۀَبیصُم  َنِم  َباَصأ  اَم  دیامرف « :  دیدح 
داجیا ایند  رد  هکنآ  زا  شیپ   [ ظوفحم حول   ] باـتک رد  همه  دـسر  امـش  هب  شیوخ  ياـهناج  رد  اـی   [ متـس رقف و  تفآ و  یطحق و  زا   ] نیمز
نآرق نیا  هک  725 ؛ )  َنوُرَّهَطُملا ( »  اَّلإ  ُهُّسَمَی  اـَل  ٍنُونْکَم *  ٍباَـتِک  یف  ٌمیِرَک *  نآْرَُقل  ُهَّنإ  هدومرف « :  هعقاو  هروـس  رد  و  تسا .  تبث  مینک 

ظوفحم حول  ریظن  و  دـسرن .  نادـب  ناـکاپ  تسد  زج  هک  قح ،  ّرِـس  ظوفحم  حول  رد  تسا ،  یمارگ  دـنمدوس و  راوگرزب و  رایـسب  یباـتک 
و دشابیم ،  توکلم  ملاع  يارب  لّوا  حول  هکنانچ  تسا  کُلم  ملاع  حول  وا  هک  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ماما  وا  دـیرفآ و  نیمز  رد  ار  ینامـسآ 

ٍءیَـش َّلُک  َو  هدومرف « :  یلاـعت  يادـخ  سپ  تسا ،  هدومرف  تبث  هداد و  رارق  مالـسلا  هیلع  ماـما  رد  هدرپس  ینامـسآ  حول  رد  ار  هچنآ  ماـمت 
 ( 727 نیبُملا ( »  ِباَتِکلا  َو  مح *  هدومرف « :  یلاعت  وا  و  میاهدرک .  هرامش  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  و  726 ؛ )  ٍنیبُم ( »  ٍماَمإ  یف  ُهاَنیَصْحأ 
رد مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  زا  یفاک  رد  و  تسا .  نیبم  ماـما  ناـمه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدـمآ  يدـنچ  تاـیاور  رد  هک   ؛

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یلع  نیبم ؛ باتک  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مح  هکنیا :  هدمآ  دش  ناملـسم  هک  یینارـصن  ثیدح 
دیهاوخیم رگا  ددرگ ،  شرامش  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مالسلا  مهیلع  ناماما  مولع  ياهیگنوگچ  باوبا و  رد  تایاور  و   ( . 728 دشابیم ( 

و  ( . 729 دـهد ( -  شاداپ  نیرتهب  ار  نآ  فنـصم  یلاعت  يادـخ  هک  تاجردـلا -  رئاصب  باتک  هب  داـب  امـش  رب  دـینیبب  ار  اـهنآ  زا  یـشخب 
هکنیا و  دنتسه ،  يواسم  هدیدنسپ  تافص  رگید  تعاجش و  رد  زین  ملع و  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  مامت  هک  هدش  دراو  یـضیفتسم  تایاور 
یتسناد ار  بلطم  نیا  هک  لاح  رگید .  ناماما  روطنیمه  و  تسا ،  هتـسناد  مه  وا  زا  دعب  ماما  دوب  هتـسناد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ار  هچنآ 

راهظإ ار  دوش  راکشآ  تسا  حالـص  هچنآ  زج  یلو  هدومرف  تبث  ار  زیچ  همه  ملع  نامـسآ  ظوفحم  حول  رد  دنوادخ  هک  روطنامه  مییوگ : 
رد هک  یظوفحم  حول  روط  نیمه  اهنامز ،  صاخـشا و  لاوحا  ياضتقا  بسح  رب  درادیم ،  یفخم  ملاع  لها  زا  ار  نآ  زا  ریغ  و  دیامنیمن ، 

رهاـظ نآ  زا  ملاـع ،  لـها  يارب  تسا ،  هدرپس  تعیدو  هب  زین  يو  رد  هدومرف  تبث  نامـسآ  حول  رد  هک  یملع  ره  و  تسا ،  هداد  رارق  نیمز 
َو هدومرف « :  لج  زع و  يادـخ  هکنانچ  درادیم ،  یفخم  ناـشیا  زا  ار  نآ  زا  ریغ  و  تسا ،  نآ  راـهظإ  رد  حالـص  ار  هچنآ  رگم  دزاـسیمن 
ََرت َْملأ  هدومرف « :  یلاعت  يادخ  و  دنادرگیم .  لزان  دهاوخب  هک  ياهزادـنا  هب  ار  قلخ  يزور  نکیل  و  730 ؛ )  ُءاَشَی ( »  اَم  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  ْنِکل 
ایآ 731 ؛ )  اَهِّبَر ( »  ِنذإب  ٍنیح  َّلُک  اَهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا *  ِیف  اَـهُعْرَف  َو  ٌِتباـث  اَُهلْـصأ  ٍۀَـبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَِـملَک  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َفیک 

و دوشرب ،  نامسآ  هب  نآ  هخاش  دشاب و  رارقرب  نآ  هقاس  لصا  هک  هدز  لثم  ییابیز  تخرد  هب  ار  هزیکاپ  هملک  هنوگچ  دنوادخ  هک  ینیبیمن 
تایاور رد  هکنانچ  تسا -  هزیکاپ  تخرد  نامه  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دـهد .  شوخ  لوکأم و  ياههویم  تاقوا  همه  شراگدرورپ  نذإ  هب 

سک و ره  رب  دـنکیم ،  هضاـفإ  نآ  زا  شراـگدرورپ  نذإ  هب  دـهاوخب  هچ  ره  هک  تسوا  مـلع  نآ  هوـیم  و  هدـمآ -  يرتاوـتم  هـکلب  رایـسب 
ماما هکنیا  نخس  هصالخ  و  دوشیم .  رهاظ  هدیسر  مالسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هک  يرایـسب  رتاوتم و  تایاور  زا  هکنانچ  دهاوخب ،  هک  هنوگره 

دای هچنآ  رب  دهاش  زین  و  باوج .  لاؤس و  زا  نخس  لّوا  تسا  نیا  رب  دهاش  و  درادب ،  هدیشوپ  يوار  زا  ار  بلطم  نایب  نیا  اب  تسا  هتـساوخ 
لوقعلا و فُحت  رد  هک  یفیرـش  ینالوط  ثیدـح  رد  لوحأ  نامعنلا  نب  دـمحم  رفعجوبا  هب  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  میدرک 
هب هک  تسا  دنوادخ  ّرس  نآ  هک  اریز  دهد ،  ربخ  وت  هب  دنادیم  ار  هچ  ره  دناوتیمن  ِملاع  انامه  نامعن ؛ رـسپ  يا  هک :  هدمآ  تیاور  نآ  ریغ 

یلع هب  ار  نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  و  تفگ ،  زار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هب  لیئربج  و  هدرپس ،  لیئربج 
یلع هب  ار  نآ  نیسح  و  درپس ،  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  نآ  نسح  و  درپس ،  مالسلا  هیلع  نسح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  و  درپس ،  مالـسلا  هیلع 
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سپ تفگ ،  زار  تسا ] ترضح  نآ  دوخ  روظنم   ] یسک هب  ار  نآ  دمحم  و  درپس ،  مالسلا  هیلع  دمحم  هب  ار  نآ  یلع  و  درپس ،  مالسلا  هیلع 
هب تخادنا ،  ریخأت  هب  ار  نآ  دنوادخ  سپ  دیدرک ،  شاف  ار  نآ  امـش  دش  کیدزن  راب  هس  رمأ  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دـینکم  یگدزباتش 

يارب هک  دـینک ،  لمأت  تقد و  مالک  نیا  رد   ( . 732 دنادیم ( . . .  رتهب  ار  نآ  امش  زا  ناتنمشد  هکنیا  رگم  دیرادن  يّرِـس  چیه  امـش  ادخ 
رومأم یلاعت  يادخ  يوس  زا  یلو  دناهتسنادیم  ار  جَرَف  تقو  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  دنزیم  دایرف  دشاب  هتشاد  ییاونش  شوگ  هک  یـسک 

رد مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  هک  تسا  مزال  نیاربانب  دییوگب :  رگا  دنرادن .  ار  نآ  لمحت  نایعیـش  هکنوچ  دنیامن  نامتک  ار  نآ  هک  دناهدوب 
باوج رد  دـشن ؟  هداد  رارق  نآ  يارب  یتـقو  اـم  دزن  نآ  زا  سپ  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  اریز  دـشاب ،  غورد  هزمحوبا  ربـخ 
هدروآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  حیحـص  دنـس  هب  تاجرّدلا  رئاصب  باتک  رد  راّفَـص  نسحلا  نب  دمحم  لجأ  خیـش  میوگ : 

هب و   ( . 733 میآ (  نوریب  مناوتیم  کـی  ره  هدـهع  زا  هک  تسه  نآ  رد  هجو  داـتفه  میوگیم  ار  ياهملک  نم  هک  یتـسرد  هب  دومرف :  هک 
نامه رد  میدش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  رب  ریـصبوبا  نم و  تفگ :  هک  هدروآ  هزمحیبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس 

نیا ادخ  هب  درب ،  مهاوخ  نایعیش  يارب  ار  نیا  متفگ :  لد  رد  نم  تفگ ،  ینخس  مالسلا  هیلع  هَّللادبعوبا  ترضح  میدوب  هتـسشن  ام  هک  لاح 
کی نم  دومرف :  سپس  دنکفا  هاگن  نم  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپ  دیوگ :  ماهدینـشن ،  ار  نآ  لثم  ًالـصا  هک  تسا  یثیدح 

هب و   ( . 734 مریگیم (  ار  نآ  مهاوخب  رگا  مریگیم و  ار  نیا  مهاوـخب  رگا  تسه ،  میارب  نآ  رد  هجو  داـتفه  مروآیم  ناـبز  رب  ار  فرح 
مدرم نیرتهیقف  دیـسانشب  ار  ام  مالک  یناعم  هک  یتقو  ات  امـش  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  زا  دوخ  حیحـص  دـنس 

و تسه ،  يرتاوتم  هکلب  ضیفتـسم  تایاور  تایاور ،  نیا  ینعم  رد  و   ( . 735 ددرگیم (  فرصنم  هجو  داتفه  رب  ام  نخـس  انامه  دیتسه ، 
رهاظ زا  ای  دراد ،  فالتخا  ناشثیداحا  ریاس  اب  رهاظ  هب  هک  دش  رداص  ینخـس  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  زا  هاگره  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  اهنیا 

زا ندش  نوریب  هار  و  دناهتـشادن ،  روظنم  ار  نآ  رهاظ  ناشیا  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  اهنیا ،  دـننام  ای  دوریم ،  شندوب  غورد  لامتحإ  نآ 
ار يزیچ  دوشیم  اسب  هک  مییامن ،  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  نآ  ملع  و  مینک ،  قیدصت  ار  ناشیا  تسا  بجاو  ام  رب  سپ  تسه ،  ناشیارب  نآ 
هک یهوجو  زا  یکی  ای  تسه  ياهیروت  ناشمالک  رد  و  دننکیم ،  راکنا  راّضح  زا  یـضعب  زا  هّیقت  حلاصم و  اهتمکح و  زا  یـضعب  رطاخ  هب 

دهاوش دیـشاب  ناشیا  نانخـس  رد  شواک  عُّبتت و  لها  زا  رگا  زیزع  هدـنناوخ  امـش  و  دنتـسه ،  اناد  نآ  هب  تبـسن  ناـشدوخ  و  میـسانشیمن ، 
یفاک رد  دهاوش  نآ  هلمج  زا  و  دروآ .  دیهاوخ  تسد  هب  وا  يایلوا  تکرب  یلاعت و  يادخ  يرای  هب  میدرک  دای  هچنآ  تّحص  يارب  يرایسب 
قداص ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  سلجم  رد  ریثک  نب  دوواد  زاَزب و  ییحی  ریـصبوبا و  نم و  تفگ :  هک  هدـمآ  ریدـس  زا  نآ  ریغ  و   ( 736 ) 

زا اتفگش  دومرف :  تفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  نوچ  و  دمآ ،  ام  دزن  هناخ ] نوردنا  زا   ] نیگمشخ ترضح  نآ  هاگانب  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع 
منزب ار  هنالف  مزینک  مدش  ددص  رد  هک  یتسرد  هب  دنادیمن ،  یـسک  لج  زع و  يادخ  زج  ار  بیغ  مینادیم ،  بیغ  ام  دـنرادنپ  هک  ياهدـع 

[ نورد  ] هب تساـخرب و  ياـج  زا  ترـضح  نآ  نوچ  دـیوگ :  ریدـس  تسا .  هتفر  اـهقاتا  زا  کیمادـک  رد  هک  متـسنادن  و  درک ،  رارف  نم  زا 
كزینک دروم  رد  امش  هک  میدینش  میوش ،  تیادف  میتشاد :  هضرع  و  میدش ،  دراو  ترـضح  نآ  رب  رـسیم  ریـصبوبا و  نم و  تفر ،  شلزنم 

يا دومرف :  دیوگ :  میهدیمن ؟  تبسن  بیغ  ملع  هب  ار  امش  و  دینادیم ،  يرایسب  ملع  امش  هک  مینادیم  ام  و  يدومرف ،  نانچ  نینچ و  دوخ 
يِذَّلا َلاَق  دیامرف « :  هک  يدیدن  ياهدناوخ  لج  زع و  يادخ  باتک  رد  هچنآ  زا  ایآ  دومرف :  ارچ ،  متفگ :  ياهدناوخن ؟  ار  نآرق  ایآ  ریدُس 
شیپ هک  تفگ  دوب  اناد  یهلا  باتک  ملع  هب  هک  یـسک  نآ  و  737 ؛ )  َُکفْرَط ( »  َکَیلإ  َّدَتْرَی  ْنأ  َْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنأ  ِباَتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع 

ار درم  نآ  ایآ  دومرف :  ماهدناوخ ،  ار  نیا  مدرگ ،  تیادف  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  ریدـس  مرآ .  اجنیدـب  ار  تخت  ینز  مهرب  مشچ  هکنآ  زا 
زا هرطق  کی  رادقم  دومرف :  هد ،  ربخ  نم  هب  ار  نآ  متشاد :  هضرع  دیوگ  دوب . ؟  وا  دزن  باتک  ملع  زا  ردقچ  هک  ینادیم  ایآ  ياهتخانش و 

تـسا دایز  ردقچ  ریدس ،  يا  دومرف :  تسا ،  مک  ردـقچ  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  تسا ؟  باتک  ملع  زا  ردـقچ  نیا  زبس ،  يایرد  بآ 
زین لـج  زع و  يادـخ  باـتک  زا  هچنآ  رد  اـیآ  ریدـس  يا  تسا ،  هداد  ربـخ  وت  هب  هک  دـهد  تبـسن  یملع  هب  ار  وا  لـج  زع و  يادـخ  هکنیا 
امـش نم و  نیب  هاوگ  اهنت  وگب  738 ؛ )  ِباَتِکلا ( »  ُْملِع  ُهَدـْنِع  نَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ینیب  ًادیهَـش  ِهَّللِاب  یَفَک  ُْلق  هک « :  ياهتفای  ار  نیا  ياهدـناوخ 
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هک یـسک  ایآ  دومرف :  مدرگ ،  تیادف  ماهدناوخ  ار  نآ  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  دوب .  دهاوخ  یفاک  ادـخ  باتک  هب  یقیقح  ناملاع  ادـخ و 
باتک ملع  مامت  هک  یسک  هکلب  مدرک :  ضرع  تسه ؟  شدزن  باتک  ملع  زا  یـشخب  هک  یـسک  ای  تسا  رتاناد  تسوا  دزن  باتک  ملع  همه 

 ، تسا ام  دزن  شاهمه  دنگوس  ادـخ  هب  باتک  ملع  دومرف :  درک و  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  تسد  اب  ترـضح  نآ  سپ  دـیوگ :  تسه .  وا  دزن 
ّربدـت رخآ  ات  لّوا  زا  نآ  رد  نک و  رظن  فیرـش  ثیدـح  نیا  هب  بلطم :  هّمتت  هجوت و  تسا .  اـم  دزن  شاهمه  دـنگوس  ادـخ  هب  باـتک  ملع 

ناشدوخ زا  ملع  بلـس  رب  هک  هتـشگ  رداـص  مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  زا  هچنآ  هکنیا  دوشیم ،  مولعم  تیارب  میتفگ  هچنآ  تحـص  هک  ياـمنب 
ياج نتـسناد  مالـسلا  هیلع  بانج  نآ  هکنانچ  هتفای ،  رودـص  نانآ  زا  تحلـصم  زا  یعون  رطاخ  هب  هکلب  تسین ،  شرهاظ  رب  تسا  لمتـشم 
نیا زا  ریغ  يرگید  تهج  زا  ای  و  دـناهدوب ،  سلجم  رد  ولغ  ای  قاـفن  لـها  زا  يدارفا  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  درک ،  یفن  دوخ  زا  ار  كزینک 

حیضوت ار  دوخ  ملع  يرایسب  روفو و  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تشگ  فرطرب  عنام  یتقو  سپـس  هتـسنادیم ،  ترـضح  نآ  هک  یتاهج  زا 
دزن باتک  ملع  همه  هکنیا  هب  درک  دای  دنگوس  هلالج -  لج  دنوادخ -  مسا  هب  هک  دراد ،  بیغ  ملع  و  دنادیم ،  ار  زیچ  همه  هکنیا  و  داد ، 

یتایآ زا  یتسناد  هچنآ  تهج  هب  دوب  دـهاوخ  هچنآ  هدوب و  هچنآ  هب  تسا و  بیغ  هب  ملاع  بانج  نآ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  نیا  و  تسوا ، 
ثیدـح نیا  و  تسا ،  هدومرف  تبث  تسا -  ظوفحم  حول  هک  باتک -  رد  ار  اـهنآ  همه  لـج -  زع و  دـنوادخ -  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک 

زا تیاور  ترایز و  دـنچ  رد  يور  نیمه  زا  تسه ،  ظوفحم  حول  رد  هچنآ  مامت  هب  ماما  ملع  رب  دـنکیم  تلـالد  ثیداـحا  ریاـس  نوچمه 
ّربدت وجتـسج و  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  تاملک  رد  هک  داب  امـش  رب  و  دنوادخ ،  ملع  نزخم  ِهَّللا ؛ ِْملِع  ُۀَْبیَع  هب :  هدـمآ  ریبعت  مالـسلا  هیلع  ماما 

 . تسا ادخ  زا  قیفوت  و  دوش ،  رتلماک  ناتنیقی  رتشیب و  ناتنامیا  ات  دینک 

بلطم دییأت  رد  ثحب  زا  ياهلابند 

 : لّوا تسا :  رتالاب  رترب و  ظوفحم  حول  زا  تهج  دـنچ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هتفگ :  نیقیلا  راونا  قراشم  باتک  رد  هللا  همحر  یـسرب  ظـفاح 
 . تسا لضفا  حول  زا  وا  سپ  تساهرطس ،  رارسأ  اهرطس و  رب  طیحم  ماما  و  تساههتـشون ،  اهرطـس و  فرظ  ظفح و  فرظ  حول »  هکنیا « 

حوـل رارـسأ  هب  وا  سپ  تسا ،  لـعاف  ینعم  هب  نآ  و  لـیُعف »  نزو «  رب  نیبـم »  ماـما  و «  لوـعفم »  نزو «  رب  ظوـفحم »  حوـل  هکنیا « ؛ مّود : 
و تسا ،  همه  هب  طیحم  و  تسا ،  همه  لماش  شتیالو  قلطم  ِّیلو  هکنیا  مّوس :  تسا .  فرـشا  رترب و  لوعفم  مسا  زا  لعاف  مسا  و  تساناد ، 

داتفه  ( . 739 دشابیم (  اناد  تسه  نآ  رد  هچ  ره  هب  و  تسا ،  نآ  يالاب  دراد و  تلالد  حول  رب  ماما  سپ  دشابیم ،  ءایـشا  رد  لخاد  حول 
توف اب  هک  دنقفتم  هّیماما  هعیش  هک  نادب  يربک  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  زا  هصاخ  تباین  نایعدم  ندرک  بیذکت  مکی :  و 

زا نت  نیمراهچ  يرمس  خیـش  تسا ،  هدیدرگ  متخ  هّصاخ  تباین  هدش و  عطقنم  تلاکو  هنع  هللا  یـضر  يرمـس  دمحم  نب  یلع  لیلج  خیش 
تّجح ترـضح  روهظ  نامز  ات  يرمـس  تشذگرد  زا  سپ  و  دـناهدوب ،  نایعیـش  عجرم  يرغـص  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  هناگراهچ  باُّون 
بانج نآ  ياربک  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  عجرم  و  دوب ،  دهاوخن  شنایعیـش  نایم  رد  ترـضح  نآ  زا  یـصاخ  بیان  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع 
بلطم نیا  هکلب  تسا ،  دودرم  وگغورد و  دـنک  اعدا  ار  هصاخ  تباین  سک  ره  و  دنـشابیم ،  یهلا  ماکحا  ظفاح  هک  دنتـسه  لماع  ياملع 

نیمه و  تسا ،  هدومنن  تفلاخم  هراب  نیا  رد  ام  ياملع  زا  کی  چـیه  و  دـنوشیم ،  هتخانـش  نآ  هب  هک  تسا  هّیماما  بهذـم  تایرورـض  زا 
دّیـس و هک  قودـص -  هب  فورعم  نیثّدـحملا  سیئر  لـیلج  خیـش  هچنآ  دراد  تلـالد  دوصقم  نیا  رب  زین  و  دـشاب ،  ناـهرب  لـیلد و  هک  سب 

ثیدح دیوگ :  هدروآ ،  تیاور  نیدـلا  لامک  باتک  رد  دـنداد -  هدژم  وا  تدالو  هب  فیرـشلا  هجرف  هَّللا  لجع  تّجح  ترـضح  نامیالوم 
رد نم  تفای  تافو  هللا  همحر  يرمـس  دمحم  نب  یلع  خیـش  هک  یلاس  رد  تفگ :  هللا  همحر  ّبتکم  دمحا  نب  نسح  دـمحموبا  ار  ام  تفگ 
نآ تروص  هک  دروآ  نوریب  یعیقوت  مدرم  يارب  وا  سپ  متفاـی ،  روضح  شدزن  وا  توف  زا  شیپ  زور  دـنچ  مدوـب ،   [ دادـغب  ] مالـسلا هنیدـم 
زا وت  هک  دیامرف ،  گرزب  وت   [ نادقف  ] رد ار  تناردارب  شاداپ  دنوادخ  يرمـس ،  دمحم  نب  یلع  يا  میحَّرلا ،  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دوب :  نینچ 
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دوش تنیـشناج  وت  توف  زا  سپ  هک  نکم  تیـصو  یـسک  هب  و  زاس ،  مهارف  ار  دوخ  رمأ  سپ  دُرم ،  یهاوخ  رگید  زور  شـش  ات  خیرات  نیا 
اهلد تواسق  تدم و  ندش  ینالوط  زا  دعب  نآ  و  لج ،  زع و  دنوادخ  نذا  هب  رگم  دوب  دهاوخن  يروهظ  و  دـش ،  عقاو  مود  تبیغ  انامه  هک 
هاگآ دنکیم ،  هدهاشم  ارم  دوش  یعدم  هک  دمآ  دهاوخ  یناسک  ای  یسک  نم  نایعیـش  رد  و  دوب ،  دهاوخ  متـس  روج و  زا  نیمز  ندش  رپ  و 

اَّلا ةوق  لوح و ال  و ال  تسا ،  هدننز  تمهت  يوگغورد  درک  هدهاشم  ياعدا  ینامسآ  هحیص  ینایفس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب 
رب رگید  راب  مشـش  زور  نوچ  و  میتفر ،  نوریب  وا  دزن  زا  میتشادرب و  هخـسن  عیقوت  نیا  يور  زا  ام  سپ  دیوگ :  ّبتکم ]  . ] میظعلا ِیّلَعلا  ِهَّللِاب 
هب ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  دـنوادخ  دومرف :  تسیک ؟  وت  زا  دـعب  وت  ّیـصو  دـش :  هتفگ  وا  هب  دوب ،  راضتحا  لاح  رد  میدـش  دراو  وا 

یهلا ناوضر  تمحر و  دش ،  هدینش  يو  زا  هک  دوب  ینخس  نیرخآ  نیا  هک  تشذگرد ،  تالمج  نیا  نتفگ  زا  سپ  دناسر و  دهاوخ  رخآ 
رب نآ  تلالد  رد  مّود :  و  هدش .  دای  فیرـش  ثیدح  دنـس  رد  یکی :  تسا :  بلطم  ود  رد  اجنیا  رد  نخـس  میوگیم :   ( . 740 داب (  وا  رب 

 . ثحب دروم  بلطم 

لّوا بلطم 

تیاور رفن  هس  طسوت  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ناـمیالوم  زا  هکنوچ  تسا ،  یلاـع  حیحـص  حالطـصا -  رد  ثیدـح -  نیا  هک  نادـب 
 : مّود درادن .  فیـصوت  هب  يزاین  شترهـش  ردق و  تلالج  تهج  زا  وا  و  يرمـس ،  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  لجا  خیـش  لّوا :  هدـیدرگ : 

يزاین شردق  تلالج  شباتک و  تیفورعم  شترهش و  رطاخ  هب  زین  وا  هک  یمق ،  هیوباب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  قودص  خیش 
دای لاجرلا  عمجم  باتک  رد  هَّللا  تیانع  یلوم  ره  ام  لضاف  هکنانچ  وا -  و  ّبتکم ،  دـمحا  نب  نسح  دـمحموبا  مّوس :  درادـن .  حیـضوت  هب 

تیاضر و بلط  اب  هدرک  تیاور  وا  زا  ررکم  قودص  و  تسا ،  بِّتکم  ماشه  نب  دمحا  نب  میهاربا  نب  نیـسحلا  نب  نسح  دمحموبا  هدرک - 
دوخ لاجرلا  عمجم  باتک  رد  روبزم  هَّللا  تیانع  یلوم  هک  نانچمه  تسا ،  تقاثو  تحص و  ياههناشن  زا  نیا  و  وا ،  يارب  دنوادخ  تمحر 

ار یـسک  دّدشم -  ءات  رـسک  هب  ّبتکم -  و  تسین .  اهنآ  دای  ياج  اجنیا  هک  تسا  هدرک  رکذ  يددـعتم  دـهاوش  نآ  يارب  و  هدـش ،  رکذـتم 
 : میهد هجوت  ار  اهنآ  تسا  هتسیاش  هک  هدش  عقاو  هللا  مهمحر  ام  ياملع  بتک  زا  باتک  ود  رد  وهس  ود  هجوت :  دزومآ .  نتـشون  هک  دنیوگ 
ام دنداد  ربخ  هدمآ :  نینچ  تسه  نم  دزن  هک  ياهخسن  رد  هک  هرـس  سدق  یـسوط  نسحلا  نب  دمحم  لجأ  خیـش  هبیغلا  باتک  رد  تسخن : 
نم تفگ :  بِّتَکُم ،  نسحلا  نب  دمحا  دمحموبا  ارم  تفگ  ثیدح  تفگ :  هک  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  یعمج  ار 

و تسا .  هدروآ  ار  ثیدـح  میدرک  لقن  هیوباب  نبا  ِنیدـلا  لامک  باتک  زا  هک  هنوگناـمه  و   ( . 741 مدوب ( . . .   [ دادغب  ] مالـسلا ۀنیدم  رد 
رد ناسیونهخسن  هیحان  زا  هابتـشا  نیا  ًارهاظ  و   ( ، 742 تسا (  دـمحا  نب  نسح  هدرک :  تیاور  وا  زا  هیوباب  نبا  هک  یـسک  نآ  هک  یتسناد 

يرون نیسح  ازریم  جاح  هکنیا  هداد  يور  ناسیونهخسن  یـضعب  يوس  زا  هابتـشا  هک  نیا  دیؤم  و  تسا .  هدیدرگ  عقاو  یـسوط  خیـش  باتک 
هَّللا و   ( ، 743 تسا (  هدرک  لقن  ّبتکم  دمحا  نب  نسح  زا  یسوط  خیـش  تبیغ  زا  لقن  هب  يوأَملا  ۀّنج  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  هللا  همحر 
رظن يدنلب  همه  اب  وا  هرس  سدق  يرون  نیسح  ازریم  جاح  عّبتتم  ثدحم  ملاع  فیلأت  لئاسولا  كردتسم  باتک  رد  مّود :  ملاعلا .  وه  یلاعت 

تمحر تیاضر و  بلط  اب  قودص  هک  لیلج  صخش  نیا  رکذ  زا  هتشاد ،  قودص  خیاشم  مان  ءاصقتسإ  رد  هک  یمامتها  عالّطا و  تعسو  و 
عُّبتت شواـک و  رب  ار  دنمـشناد  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  روـما  نـیا  لاـثما  و  تـسا .  هدوـمن  تـلفغ  هدرک  داـی  يو  زا  ررکم  وا  يارب  دـنوادخ 

یعـس و داـب  امـش  رب  نم  ناردارب  يا  سپ  دـبای ،  تسد  دـناهدرک  تلفغ  نآ  زا  ناگتـشذگ  هچنآ  هـب  هـک  دوـشیم  بجوـم  و  درادیماو ، 
 ، یسوط خیش  باتک  رد  هابتشا  وهـس و  عوقو  رب  لیالد  هلمج  زا  زین  و  دزاسیمن .  دیماان  ار  ياهدنهاوخ  هدنیوج  چیه  دنوادخ  هک  شـشوک 

عیبر باتک  زا  ار  هدـش  دای  ثیدـح  رکذـلا ،  قباس  هَّللا  تیانع  یلوم  هکنیا  هللا  همحر  ّبتکم  خیـش  رکذ  زا  كردتـسم  بحاص  تلفغ  رب  و 
مولعم هنوع -  یلاعت و  هَّللا  دمحب  سپ -  تسا ،  هدومن  تیاکح  ّبتکم  دـمحا  نب  نسح  زا  ار  نآ  هک  هدرک  لقن  سوواط  نب  دیـس  هعیـشلا 
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و تسا .  هدومن  تیاور  وا  زا  هللا  همحر  هیوباب  نبا  هک  تسا  دمحا  نب  نسح  نامه  هرـس  سدق  يرمـس  نسحلاوبا  زا  هدننک  تیاور  هک  دش 
نودب هدروآ  لسرم  ار  نآ  جاجتحإلا  باتک  فلؤم  یـسربط  خیـش  هکنیا  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  نآ  رودـص  ثیدـح و  نیا  تحـص  لیالد  زا 

ببس هب  ای  دروآیمن  هدومنن  دای  ار  اهنآ  دنس  هک  یثیداحا  دنس  باتک  نآ  رد  هک  هدرک  حیرصت  هدش و  مزتلم  باتک  لوا  رد  و  دَنـس ،  رکذ 
رهاظ سپ   ( . 744 لقع (  مکح  اب  اهنآ  تقفاوم  تهج  زا  ای  و  فلاخم ،  قفاوم و  نیب  نتـشاد  ترهـش  ای  و  عاـمجا ،  اـب  اـهنآ  ندوب  قفاوم 

ود ره  ای  و  نآ ،  نتشاد  ترهش  ای  عامجإ ،  اب  نآ  نتـشاد  تقفاوم  رطاخ  هب  ای  هدوب ،  زاینیب  دنـس  رکذ  زا  زین  هدش  دای  ثیدح  هک  دوشیم 
دناهدومن دامتعا  نآ  رب  هدرک و  دانتسا  نآ  هب  ام  نامز  ات  هرس  سدق  قودص  نامز  زا  ام  ياملع  هکنیا  نآ  تحص  لیالد  زا  نینچمه  ببس . 
رگـشواک انـشآ و  ناشیا  ياهباتک  تاملک و  اب  هک  یـسک  رب  هکنانچ  تسا ،  هدرکن  یلّمأت  هشقانم و  نآ  راـبتعا  رد  ناـنآ  زا  کـی  چـیه  و  ، 

رد ياههبـش  کش و  چیه  هک  تسا  یعطق  تایاور  زا  روکذم  ثیدح  هک  دـش  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  مامت  زا  سپ  تسین ،  هدیـشوپ  تسا 
 . تسین نآ  رد  يدیدرت  هدش  عامجا  نآ  رب  هچنآ  هتبلا  هدومرف :  اهنآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یتایاور  زا  و  درادن ،  هار  نآ 

مّود بلطم 

تلع دش »  عقاو  مود  تبیغ  انامه  هک  مالـسلا « :  هیلع  ماما  هدومرف  هکنیا  بلطم  نایب  ثحب ،  دروم  عوضوم  رب  هدش  دای  ثیدـح  تلالد  رد 
نآ يربک  تبیغ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  سپ  دشابیم ،  دوش »  تنیـشناج  وت  توف  زا  سپ  هک  نکم  تیـصو  یـسک  هب  و  يارب « :  ندروآ 
رب دنک  هدهاشم  ياعدا  هک  یـسک  و  هکنیا « :  هب  دومرف  دیکأت  ار  ینعم  نیا  سپـس  هدیدرگ ،  عطق  نآ  رد  هّصاخ  تباین  تلاکو و  هک  تسا 

يارب هک  تسا  نآ  صوصخم  هنوـگ  هدـهاشم ،  ياـعدا  زا  روـظنم  هک  تسین  ياههبـش  نخـس  لّوا  هنیرق  هب  و  دـمآ » . . .  دـهاوخ  مناـیعیش 
هک دوب ،  هتفرگ  ماجنا  دندوب  فورعم  هدوتس و  يرغص )  تبیغ  نیتسخن (  تبیغ  نامز  رد  هک  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هناگراهچ  يارفس 
ّالا ةّوق  لوح و ال  ـال  و  تسا ،  هدـننز  تمهت  يوگغورد  دوش  یعدـم  يربک  تبیغ  رد  ار  نآ  سک  ره  هک « :  دومرف  حیرـصت  ترـضح  نآ 

دننام دـشاب ،  هّصاخ  تباین  ّتیباب و  ناونع  هب  دَّیقم  هک  تسا  ياهدـهاشم  هنوگ  نآ  هدـهاشم  زا  روظنم  هکنیا  لصاح  میظعلا . »  یلعلا  هَّللاـب 
قلطم و ندروآ  باـب  زا  نیا  و  هدـهاشم ،  قلطم  هن  تفاـی ،  ققحت  دـناهدوب  يرغـص  تبیغ  ناـمز  رد  هک  ياهناـگراهچ  يارفـس  يارب  هچنآ 

هکنانچ تسا ،  عیاش  تغل  فرع و  رد  رایسب و  ظافلا  ندرب  راک  هب  هنوگ  نیا  و  دشابیم ،  صاخ  هدارإ  ماع و  رکِذ  ای  دَّیقم ،  نتشاد  روظنم 
هک نانچمه  و  تشوگ ،  قلطم  هن  دشاب  دنفـسوگ  تشوگ  صوصخ  تروظنم  و  نک »  يرادیرخ  تشوگ  ای «  مدیرخ »  تشوگ  ییوگ « : 

یلَع َلِْزنُا  اَم  َو  اَْنیَلَع  َلْزنُا  اَم  َو  ِهَّللاب  اّنَمآ  ُْلق  لج « :  زع و  يادـخ  هدومرف  تسا  لـیبق  نیا  زا  و  تسا ،  دوجوم  نخـس  رد  هنیرق  میدروآ  داـی 
ام رب  هک  یباتک  تعیرـش و  ادـخ و  هب  میاهدروآ  نامیا  ام  ربمغیپ ] يا   ] وگب 745 ؛ )  ِطابْسْألا ( »  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحِْسا  َو  َلیعامـِسا  َو  َمیهاْربِا 
زا دوصقم  تسا و  یّماع  ظفل  طابسا »  هک «  تسا .  هدیدرگ  لزان  طابسأ  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدش ،  لزان 

لزان اهنآ  زا  یضعب  رب  طقف  هکلب  تشگن ،  لزان  مکح  یحو و  باتک و  بوقعی )  ناگداون  طابـسأ = (  همه  رب  هک  اریز  تسا ،  ّصاخ  نآ 
هب و  میتشاد .  نایب  تیارب  یلاعت  يادخ  يرای  هب  هکنانچ  تسا ،  نآ  ّصاخ  هنوگ  هدهاشم »  زا «  روظنم  فیرـش  عیقوت  رد  نینچمه  و  دـش ، 
راد بقاـثلا و  مجَنلا  راـحب و  دـننام  يددـعتم  ياـهباتک  رد  هک  يرایـسب  عیاـقو  نیب  فیرـش و  عیقوت  نیا  نیب  هک  ددرگیم  موـلعم  هجو  نیا 

يربک تبیغ  نامز  رد  هدهاشم  عوقو  رب  دـنراد  تلالد  عیاقو  نآ  هک  تسین ،  یتافانم  چـیه  هدـیدرگ  رکذ  اهنآ  ریغ  یقارع و  خیـش  مالـسلا 
هب ار  شتعافش  رادید و  یلاعت  يادخ  دناهدمآ ،  لیان  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  ترضح -  نآ  ياقل  فرش  هب  هک  ینانمؤم  زا  يرایسب  يارب 

يزاین هک  دـناهدرک ،  دای  يدـیعب  هوجو  اهنیا  نیب  عمج  رد  و  تسا .  اعد  هدـننک  تباجا  کـیدزن و  شناگدـنب  هب  وا  هک  دـیامرف  يزور  اـم 
زا قیفوت  تسا و  حـضاو  شلها  يارب  روـط ،  هوـک  هّلق  رب  روـن  نوـچمه  میتـشاد  ناـیب  ار  هچنآ  و  مینک .  در  میوـش و  اـهنآ  ضرعتم  درادـن 
 ، نامیا لها  همه  يارب  ندوب  التبا  لحم  دوجو  اب  هلأسم  نیا  هکنیا :  مّود  تبیغ  رد  هّصاخ  تباین  ّتیباب و  ندش  عطق  لیالد  زا  و  تسادـخ . 
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ای حیرـصت  روط  هب  هک  هدرکن  لقن  مه  ربخ  کی  نامز  نیا  ات  مالـسلا  مهیلعهمئا  نامز  زا  ام  ياملع  زا  سک  چـیه  نآ ،  هب  نتـشاد  مامتها  و 
لقن هب  هدرک و  رایـسب  عُّبتت  ثیدـح  ناظفاح  املع و  هکنیا  اب  دـیامن ،  تلالد  مّود  تبیغ  نامز  رد  هّصاـخ  تباـین  عوقو  رب  هراـشإ  اـی  حـیولت 
رمع مامت  رد  هک  تسا  یبادآ  یئزج و  بلاطم  رب  لمتـشم  هک  يرابخا  هک  اجنآ  اـت  دـناهدیزرو  ماـمتها  اـهنآ  تیاور  نیودـت و  ثیداـحا و 

هک اجنآ  ات  و  دـناهدومن ،  طبـض  زین  ار  تسا  اهنیا  ریغ  تاـیاکح و  اـههّصق و  رب  لمتـشم  هک  يراـبخا  و  دـیآیم ،  شیپ  ناـسنا  يارب  رتمک 
هدیـشوپ راثآ  ثیداحا و  بتک  رد  رگـشهوژپ  رب  هک  اهنیا . . .  ریغ  و  دـناهدرک ،  طبـض  زین  ار  لوهجم  نایوار  رب  لمتـشم  فیعـض و  رابخأ 

رب رگا  هکیروط  هب  يربک  تبیغ  نامز  رد  هّصاخ  تباین  تلاکو و  عوقو  مدـع  هب  دوشیم  لصاح  نانیمطا  اهنیا  همه  هظحـالم  اـب  و  تسین . 
لیلد نتفاین  هکنیا  لصاح  دوب .  یفاک  نامیارب  نیمه  و  مینک ،  دامتعا  طقف  هجو  نیمه  رب  میتسناوتیم  میتشادن  یَّعدـُم  نیا  رب  یلیلد  ضرف 

زا یعمج  هک  تسا ،  یمهم  هدـنزرا و  هدـعاق  نیا  و  تسا ،  لیلد  ندوبن  رب  لیلد  دوخ  تسا ،  مومع  هبناج  همه  يالتبا  دروم  هک  ییاـج  رد 
ترخآ و اـیند و  هب  طوبرم  هچنآ  دوخ -  روما  همه  رد  ـالقع  زین  و  دـناهدرک ،  داـمتعا  نادـب  هتـسج و  دانتـسا  نآ  رب  لوصا  ياـملع  ِلوحف 
زا سپ  یتقو  دننکیم ،  کش  هک  يزیچ  ره  رد  هک  دنراد ،  هتشاد و  اکتإ  نآ  رب  راصعا -  اهنامز و  مامت  رد  تسا ،  ناشترـشاعم  تشیعم و 

لماک يوجتسج  یـسررب و  زا  سپ  یلقع  بحاص  چیه  يارب  ًالامجإ  دنیامنیم .  مکح  نآ  مدع  هب  دنتفاین  نآ  رب  یلیلد  شواک  وجتـسج و 
يدیدرت لُّمأت و  چیه  دـنک ،  تلالد  دوصقم  رب  هک  يزیچ  هب  نتفاین  تسد  و  تسا ،  مدرم  مومع  هبناج  همه  يالتبا  دروم  هک  یعوضوم  رد 

داهتجا و  دنراد ،  زاین  نادب  تما  هچنآ  نایب  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مامتها  اب  صوصخ  هب  لیلد ،  ندوبن  هب  ندرک  مکح  رد  دنامیمن  یقاب 
رد رُّبدـت  لصا و  نیا  رد  لُّمأت  اب  و  تسا .  هدیـسر  ناشیا  هب  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  مالـس  ناشناماما -  زا  هچنآ  ندرک  لقن  هب  املع  مامتها  و 

صوصخ روط  هب  صخـش  نآ  تعاطا  رد  ندش  لخاد  تقیرط و  خیـش  اب  تعیب  بوجو  زا  دننکیم  اعّدإ  نایفوص  هچنآ  نالطب  بلاطم  نیا 
زا يوریپ  دنیوگ « :  هک  دـش  مولعم  دـنراد  اعدا  هّیخیـش  هقرف  هچنآ  نالطب  نینچمه  و  میتشاد .  نایب  رتشیپ  هکنانچ  ددرگیم ،  مولعم  تیارب 

و تسا ،  ماما  تافـص  هنییآ  وا  هک  دـنرادنپ  نینچ  و  دـنمانیم ،  صلاخ  هعیـش  ار  صخـش  نآ  تسا و  بجاو  نامز  ره  رد  یّـصاخ  صخش 
ياج رد  هکنانچ  تسه ،  نآ  نالطب  رب  لیلد  هکلب  تسین ،  اههتفگ  نیا  رب  یلیلد  نوچ  دشابیم . »  نامیا  مراهچ  نکر  صخش  نآ  نتخانش 

 . دیامرف ظوفحم  ار  ام  ناطیش  ياههسوسو  زا  درادب و  تباث  نامیا  تقیقح  رب  ار  ام  هک  میراتساوخ  یلاعت  يادخ  زا  تسا ،  هدش  نایب  دوخ 
نب دـمحم  لیلج  هقث  خیـش  هک  تسا  یتیاور  هلمج :  زا  دروآ ،  دـییأت  لالدتـسا و  زین  يرگید  تایاور  هب  هتـشذگ  بلاـطم  يارب  ناوتیم  و 
ماما رضحم  هب  مردپ  نم و  تفگ :  هک  هدروآ  نانس  نب  هَّللادبع  زا   ( 746 یلاع (  حیحص  دنس  هب  هبیغلا  باتک  رد  هللا  همحر  ینامعن  میهاربا 

تیاده ماما  هک  یلاح  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  امش  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سپ  میدش ،  بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادبعوبا 
مردپ  ( . 747 دنک (  اعد  قیرغ  ياعد  هب  هکنآ  رگم  تفای  دهاوخن  تاجن  تریح  نآ  زا  یـسک  سپ  دـینیبن ؟  ار  يراکـشآ  هناشن  هدـننک و 
كرد ار  ناـمز  نآ  وت  هک  دـش -  نینچ  هاـگره  دومرف :  مینک ؟  راـکچ  ماـگنه  نآ  رد  موش  تیادـف  تسا ،  ـالب  مسق  ادـخ  هب  نیا  تفگ : 
لامک باتک  رد  قودص  خیش  و   ( . 748 دیآ (  حیحـص  ناتیارب  رمأ  هکنیا  ات  دینک  کُّسمت  دیراد  تسد  رد  هچنآ  هب  سپ  درک -  یهاوخن 

ثیدـح نیا  رد  میوگیم :   ( . 749 ددرگ (  حـضاو  ناتیارب  رما  هکنیا  ات  هدـمآ :  نآ  رد  هدروآ و  تیاور  ار  نیا  زین  ۀـمعنلا  مامت  نیدـلا و 
 ، يربک تبیغ  رد  مدرم  نیب  وا و  نیب  ریفـس  ندش  عطق  ماما و  تبیغ  عوقو  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نداد  ربخ  رد  و  دینک ،  لُّمأت  فیرش 

هچنآ زا «  روظنم  و  هجرف . -  یلاعت  هَّللا  لجع  ماما -  روهظ  ماگنه  ات  دـنراد  تسد  رد  نینمؤم  هچنآ  هب  ندومن  کّـسمت  هب  نداد  روتـسد  و 
مالـس نیرهاط -  همئا  رابخأ  ناظفاح  لماع و  ياملع  يوریپ  اهتنـس و  عورف و  لوصا و  زا  دننآ  هب  رومأم  هک  تسا  نامه  دـنراد »  تسد  رد 
ثیدح رد  هکنیا  دیوگ « :  هراب  نیا  رد  ینانخس  زا  سپ  هک  هداد ،  هجوت  دوصقم  نیا  رب  هرس  سدق  ینامعن  خیـش  و  نیعمجا . -  مهیلع  هَّللا 
یتلالد ثیدح  نیا  رد  دینیبن ؟  ار  يراکـشآ  هناشن  هدننک و  تیاده  ماما  هک  یلاح  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  امـش  هدمآ :  نانـس  نب  هَّللادبع 
دندوب هطساو  نایعیش  ماما و  نیب  هک  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يارفـس  هک  هدمآ  شیپ  هک  تسا  ینایرج  هاوگ  هداد و  يور  هچنآ  رب  تسه 

نوچ سپ  تسا ،  هناـشن  ناـمه  شتبیغ  لاـح  رد  شنایعیـش  ماـما و  نیب  ریفـس  هک  اریز  دـش ،  عـطق  ناشیگتـسویپ  ماـظن و  دـنتفر و  اـیند  زا 
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رهاظ مالـسلا  هیلع  قح  بحاص  هکنیا  ات  دروخ  دهاوخن  مشچ  هب  رگید  دـش و  هتـشادرب  اههناشن  نآ  دیـسر ،  تیاهن  ّدـح  هب  قلخ  يراتفرگ 
هک مّود -  تبیغ  راک  و  تشگ ،  عقاو  دوب  هدیدرگ  مالعا  مالـسلا ] مهیلع  نیموصعم  يوس  زا   ] هدـش و هتفگ  ام  هب  هک  یتریح  نآ  و  ددرگ . 
ام هب  يرتشیب  یبایهار  شنیب و  هک  میناهاوخ  دنوادخ  زا  دـش ،  تسرد  دـمآ -  دـهاوخ  لصف  نیا  زا  دـعب  ياهثیدـح  رد  نآ  لیوأت  حرش و 

تلـالد دوصقم  رب  هک  یثیداـحا  زا  و   ( . 750 دـهد ( »  قیفوت  تسا  وا  يدونـشخ  هیام  هچنآ  هب  ار  ام  شیوخ  تمحر  اـب  دـیامرف و  تیاـنع 
ماـما هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  هدروآ  هرارز  زا   ( 751 یحیحـص (  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  دـنراد 

َنوُکَّسمتی لاق :  نامَّزلا ؟  َِکلَذ  یف  ُسانلا  ُعَنْصَی  اَم  هل :  ُتلق  ْمُهُماَمإ ،  مُْهنَع  ُبیغَی  ٌنامَز  ِساّنلا  یلَع  یتأَی  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص 
ترـضح نآ  هب  دـیوگ :  هرارز  دوشیم ،  بیاغ  نانآ  زا  ناـشماما  هک  دـسریم  ارف  مدرم  رب  یناـمز  ْمَُهل ؛ َنَّیَبَتَی  یّتَح  ِهیَلَع  ْمُه  يذَّلا  ِرمـألاب 
ناشیارب هکنیا  اـت  دـننام  رادـیاپ  دنتـسه  نآ  رب  هک  يداـقتعا ] و   ] رمأ ناـمه  هب  دومرف :  دـننک ؟  راـکچ  ناـمز  نآ  رد  مدرم  متـشاد :  هضرع 

 ( . 752 دوش (  راکشآ 

میوگیم

رد قلخ  فیلکت  هکنیا  ینعی  ددرگیمرب ،  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تسا  رتتـسم  ْمَُهل »  َنَّیَبَتَی  یّتَح  مالـسلا « :  هیلع  ماما  هدومرف  رد  هک  يریمض 
ار دوش  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  تلاکو  هّصاخ و  تباین  یعّدم  هک  یـسک  و  دـننامب ،  یقاب  دناهتـشاد  هک  يداقتعا  رب  هک  تسا  نآ  تبیغ  نامز 
ات دومرف « :  هک  قباس  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  روظنم  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  و  ددرگ ،  رهاظ  ناشماما  هکنیا  ات  دـنیامنن ،  قیدـصت 

تباین ای  تماما  یعّدم  هک  یـسک  زا  تسا  بجاو  مدرم  رب  سپ  تسا ،  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  رمأ  نامه  دیآ »  حیحـص  ناتیارب  رمأ  هکنیا 
تیاور مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  هک  ییاههناشن  لیالد و  اب  هک  یماگنه  ات  دننکن  يوریپ  دوش  مود  تبیغ  نامز  رد  ترـضح  نآ  زا  هّصاخ 

تسرد و شروهظ  رما  دـشیم -  رداص  شیمارگ  ناردـپ  زا  هک  نانچمه  دوشیم -  رداص  شترـضح  زا  هک  یتازجعم  راـثآ و  هدـیدرگ و 
 : تفگ هک  هدروآ  بلغت  نب  نابأ  زا  دوخ  دنس  هب  هرـس  سدق  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  زین  میدرک  دای  هچنآ  لیالد  زا  و  دیآ .  مولعم 

اجنآ ات  دسریم . . .  مدرم  هب  نامز  نآ  رد  ياهطبس  هک  دمآ  دهاوخ  مدرم  رب  ینامز  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح 
يوار ناتماما ،  تبیغ  و  دوش ] مدرم  داقتعا  یتسس  هیام  هک  ینامز  هلصاف   ] ترتف دومرف :  تسیچ ؟  هطبس  متشاد :  هضرع  دیوگ :  يوار  هک 

علاط ناتیارب  ار  ناتهراتس  دنوادخ  هکنیا  ات  دینامب  یقاب  دیتسه  نونکا ]  ] هچنآ رب  دومرف :  مینک ؟  راکچ  نایم  نآ  رد  مدرک :  ضرع  دیوگ : 
هب هللا  همحر  ینامعن  خیـش  هک  تسا  یتیاور  نایب  نیا  رب  لیلد  و  تسا .  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  هراتـس ؛ عولط  زا  روظنم  میوگیم :  دزاس . 
ات دیسر . . .  دهاوخ  ياهطبس  خ ل ] ناهج -   ] مدرم هب  نابأ  يا  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابأ  زا  دوخ  دنس 

يوس هب  دومرف :  مینک ؟  راکچ  نایم  نآ  رد  و  مینک ؟  راتفر  هنوگچ  ماگنه  نآ  رد  سپ  مدرگ :  تیادـف  متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  هک  اجنآ 
نب دمحم  مالـسالا  ۀـقث  هک  یتیاور  و   ( . 753 دروایب (  ناتیارب  ار  نآ  بحاص  دـنوادخ  هک  یماگنه  اـت  دـیروآ  يور  دـیتسه  نآ  رب  هچنآ 

ناگراتس نوچمه  ام  انامه  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترضح  نامیالوم  زا  یحیحـص  دنـس  هب  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی 
ار ناتیاهندرگ  دینک و  هراشا  ناتناتشگنا  اب  هک  هاگنآ  ات  دیامنیم ،  عولط  يرگید  هراتـس  دنک  بورغ  ياهراتـس  هاگره  هک  میتسه  نامـسآ 

سپ تسا ،  مادک  زا  مادک  دوشن  هتسناد  هک  دنوش  ناسکی  بلطملادبع  نادنزرف  سپ  دزاس ،  بیاغ  امـش  زا  ار  ناتهراتـس  دنوادخ  دیـشکب 
نوچمه ام  انامه  هدروآ :  تیاور  نینچ  نیا  ینامعن  خیـش  ار  نآ  و   ( . 754 دییوگ (  ساپس  ار  ناتراگدرورپ  درک  عولط  ناتهراتـس  هاگره 

دـیدومن و هراشا  ناتناتـشگنا  اب  هک  یهاگ  ات  درک ،  دـهاوخ  عولط  يرگید  هراتـس  ددرگ  بیاـغ  ياهراتـس  هاـگره  هک  مینامـسآ  ناـگراتس 
زا مادک  هک  یـسانشن  سپ  دندرگ ،  ناسکی  بلطملادبع  نادـنزرف  دزاس و  بیاغ  امـش  زا  ار  ناتهراتـس  دـنوادخ  دیدیـشک  الاب  ار  ناتناوربا 

هیلع قداص  ماما  زا  هدروآ ،  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زین  و   ( . 755 دییوگ (  دمح  ار  ناتراگدرورپ  دش  علاط  ناتهراتـس  نوچ  و  تسا ،  مادک 
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 ، تسا نامسآ  ناگراتس  نوچمه  نم  نادناخ  ِلَثَم  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا 
وا هب  اهمـشچ  امـش  نوچ  سپ  دنک  عولط  ناشیا  زا  ياهراتـس  هک  ماگنه  نآ  ات  دیامن ،  عولط  يرگید  هراتـس  دـنک  بورغ  ياهراتـس  هاگره 

نیا رب  ار  ناتراگزور  زا  ینارود  سپس  دربب ،   [ شرگید يارس  هب   ] دسر و ارف  ار  وا  گرم  هتـشرف  دینک  هراشا  يو  هب  ناتـشگنا  اب  دیزودب و 
 ، دوش راکـشآ  ناتهراتـس  ماگنه  نآ  رد  تسا ،  مادک  زا  مادک  هک  ینادن  و  دننامب ،  ناسکی  بلطملادبع  نادنزرف  و  دـنام ،  دـیهاوخ  لاح 

دـش مولعم  ربتعم  حیحـص  تایاور  نیا  زا  وا  يایلوا  تکرب  هب  دنوادخ و  يرای  هب  و   ( . 756 دیریذپب (  ار  وا  دییوگ و  دمح  ار  يادـخ  سپ 
تـسا نآ  رب  دهاش  زین  و  دیامن .  قیدـصت  ار  دوش  هّصاخ  تباین  یعّدـم  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  یـسک  تسین  زیاج  سک  چـیه  يارب  هک 
تسه تبیغ  ود  مالسلا  هیلع  مئاق  يارب  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  هللا  همحر  ینیلک  لجأ  خیـش  هچنآ 
صاوخ زج  مّود  تبیغ  رد  و  شنایعیـش ،  صاوخ  رگم  دـنادیمن  ار  وا  ياج  لّوا  تبیغ  رد  تّدـم ،  زارد  يرگید  و  تّدـم ،  هاـتوک  یکی  ، 

یلاوم صاوخ  زا  ترـضح  روظنم  اـیوگ  دـیوگ « :  ثیدـح  نیا  لـقن  زا  سپ  یفاو  فـّلؤم   ( . 757 دسانـشن (  ار  شیاج  یـسک  وا  یلاوم 
ترـضح نآ  لّوا ،  تبیغ  رد  اّما  دـنرادن ،  بانج  نآ  يوس  هب  یهار  نایعیـش  ریاس  هک  اریز  دـنبانج ،  نآ  راذـگتمدخ  هک  دنتـسه  یناـسک 

و هدوب ،  هنع  هللا  یـضر  يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  رمعوبا و  ریفـس ،  نیلوا  و  دـناهدروآیم ،  شنایعیـش  يارب  ار  تاعیقوت  هک  هتـشاد  ییارفس 
تیاصو حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  هب  رفعجوبا  و  درک ،  تیصو  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  شرسپ  هب  تفای ،  تافو  دیعـس  نب  نامثع  نوچ 

وا زا  دـش  کـیدزن  يرمـس  توف  نوچ  و  درپـس ،  ّتیـصو  هیلع -  هَّللا  ناوـضر  يرمـس -  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوـبا  هب  مساـقلاوبا  و  داد ، 
هک تسا  نیمه  يربک  تبیغ  سپ  دناسر ،  دهاوخ  رخآ  هب  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرمأ  ار  دـنوادخ  تفگ :  يو  دـهد ،  تیـصو  دنتـساوخ 

تیاور زیزعلادـبع  نب  رمع  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  هچنآ  دراد  تلـالد  دوـصقم  نیا  رب  زین  و  تسا . »  هتـشگ  عـقاو  يرمـس  توـف  زا  سپ 
ادتقا وا  هب  هک  ینیبن  ار  یماما  هک  یلاح  رد  يدرک  ماش  حبص و  هاگره  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  هدروآ 

لج زع و  يادخ  هکنیا  ات  شاب  یقاب  یتشادیم  نمـشد  رتشیپ  هک  یـسک  ضغب  رب  و  رادب ،  تسود  یتشادیم  تسود  ار  هک  ره  سپ  ییامن 
ترـضح زا  هدرک  داـی  ار  وا  هک  یـسک  زا  روـصنم  زا  دوـخ  دنـس  هـب  یفاـک  لوـصا  رد  هللا  هـمحر  ینیلک  و   ( . 758 دزاـس (  راکـشآ  ار  وا 

منیبن یماما  هک  یلاح  رد  مدرک  ماش  حبص و  هاگره  مدیسرپ :  ترضح  نآ  زا  دیوگ :  يوار  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا 
نمـشد ًـالبق  هک  ار  سک  ره  رادـب و  تسود  ياهتـشادیم  تسود  رتـشیپ  هـک  ار  سک  ره  دوـمرف :  مـنک ؟  راـکچ  میاـمن  ادـتقإ  وا  هـب  هـک 

نب دمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  و   ( . 759 دیامرف (  راکـشآ  ار  مالـسلا ] هیلع  ماما   ] وا لج  زع و  يادخ  هکنیا  ات  رادب  نمـشد  یتشادیم 
ماش حبـص و  يزور  هاـگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هَّللادـبعوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدروآ  روصنم  شردـپ  زا  لقیـص  روصنم 

ره اب  رادب و  تسود  یتشادیم  تسود  رتشیپ  ار  هک  ره  سپ  ینیبن  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  یماما  هک  یلاح  رد  يدرک 
 : میوگیم  ( . 760 شاب (  جَرَف  رظتنم  ماش  حبص و  ره  و  نک ،  يوریپ  ياهتشاد  يوریپ  سک  ره  زا  شاب و  نمشد  ياهتـشاد  ینمـشد  سک 
ات مینکن ،  يوریپ  دـشاب  هتـشاد  ار  هّصاخ  تباین  ّتیباب و  ای  تماما  ياعدا  هک  یـسک  زا  تبیغ  نامز  رد  هک  دـننکیم  رما  ام  هب  تاـیاور  نیا 

رتشیپ ار  هک  ره  سپ  مالـسلا « :  هیلع  ماـما  شیاـمرف  هک  اریز  دـنادرگ ،  رهاـظ  ار  هجرف -  هَّللا  لـجع  شرَظَتنُم -  ّیلو  یلاـعت  يادـخ  هکنیا 
تباین ای  تماما  زا  یّصاخ  هبترم  دوخ  يارب  هک  یـسک  يوریپ  ّتبحم و  كرت  بوجو  زا  تسا  هیانک  رادب » . . .  تسود  یتشادیم  تسود 

يارب ار  شتوعد  نکم و  يوریپ  وا  زا  دـنک  اعّدإ  یّـصاخ  ماقم  شدوخ  يارب  یـسک  رگا  ینعی  دـنک ،  اعّدإ  هّمات  تبیغ  نامز  رد  ار  هّصاـخ 
زا و  تسین .  هدیشوپ  دنتـسه  انـشآ  نخـس  ياههویـش  اب  هک  مهف  لها  رب  هکنانچ  وا ،  ياعدا  بیذکت  ینعم  تسا  نیا  و  ریذپم ،  يراک  چیه 
زا دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  ینامعن  هک  تسا  یتیاور  تسه ،  ياهراشا  تلالد و  هّمات  تبیغ  رد  ترافـس  ندش  عطق  رب  اهنآ  رد  هک  یثیداحأ 

یکی دوب ،  دهاوخ  تبیغ  ود  ار  رما  نیا  بحاص  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  یفعج  رمع  نب  لّضفم 
سپ هدش ،  دوقفم  دنیوگ :  یضعب  و  هدش ،  هتشک  دنیوگ :  یـضعب  و  هدرم ،  دنیوگ :  مدرم ] زا   ] یـضعب ات  دشکیم  لوط  ردقنآ  ود  نآ  زا 

يراذگتمدخ نآ  رگم  تسود -  ریغ  تسود و  زا  دباین -  عالطا  شهاگیاج  رب  و  یکدنا ،  دادـعت  رگم  دـنامن  یقاب  شباحـصا  زا  وا  رمأ  رب 
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یسک يارب  نیمه  دشیمن ،  تیاور  ثیدح  نیا  زج  تبیغ  هرابرد  رگا  و  دیوگ :  هللا  همحر  ینامعن   ( . 761 دراد (  هدهع  رب  ار  شراک  هک 
 . دوب یفاک  دنک  لمأت  نآ  رد  هک 

دوسرپ ياهّمتت 

رد هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  بحاص -  ترـضح  زا  صاخ  روط  هب  مهنع -  یلاعت  هَّللا  یـضر  هدـش -  دای  ّتیـصخش  راهچ  نیا  هک  یتسناد 
نآ زا  ناشیا  تلاکو  تباین و  اهنآ  دزن  نوچ  دـندومنیم ،  عوجر  ناشیا  هب  دوخ  روما  رد  نایعیـش  و  دـناهدوب ،  بیان  نیتسخن  تبیغ  ناـمز 

شرسپ و   ( 762 دیعـس (  نب  نامثع  دروم  رد  هکنانچ  تفای ،  توبث  ناـشیارب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ّصن  هب  نیا  و  دوب ،  هدـش  تباـث  ترـضح 
هب نامثع  نب  دمحم  طسوت  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  دروم  رد  و  دش ،  ماجنا  مالسلا  امهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  طسوت  هک  دمحم 

و داد ،  تیاصو  مالسلا  هیلع  ماما  رمأ  هب  يرمس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  دروم  رد  حور  نب  نیسح  و  تشگ ،  ماجنا  مالـسلا  هیلع  ماما  رمأ 
سوواط نب  دیس  و   ( . 763 تسا (  هدیدرگ  رکذ  تبیغ  ُبتُک  رد  تازجعم  نآ  و  دـش ،  رهاظ  يرایـسب  تازجعم  هللا  مهمحر  باّون  نیا  زا 

وا زا  دوخ  لاجرلا  عمجم  باتک  رد  هَّللا  تیانع  یلوم  هکناـنچ  هدـش -  رهاـظ  ناـنآ  زا  یتازجعم  هک  هدرک  حیرـصت  هعیـشلا  عیبر  باـتک  رد 
تباث قیرط  هس  زا  یکی  اب  زج  هّصاخ  تباین  تلاکو و  دـیدرت  نودـب  و  هللا -  مهمحر  ام  ياملع  رگید  روط  نیمه  و  تسا ،  هدومن  تیاکح 
هاگره و  دـنکیم ،  اعّدإ  ار  هّصاخ  تباین  هک  یـسک  تسد  رب  هزجعم  ندـش  راکـشآ  ای  وا ،  ّصاخ  بیاـن  اـی  ماـما ،  ّصن  ینعی ؛ دوشیمن : 
تشگ تباث  ناشیئوگغورد  هک  داتفا  قاّفتا  نیا  ياهّدع  يارب  هک  نانچمه  دندرکیم ،  اعّدا  ار  ماقم  نآ  ناتـسرپایند  زا  يرایـسب  دوبن  نینچ 

رد ناشیاهمـسا  هک  نارگید  يریمن و  يریـصن و  دننام :  تفای ،  رودص  نانآ  زا  يرازیب  تنعل و  رب  ینبم  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  عیقوت  و 
دش هتـسب  هّصاخ  تباین  تلاکو و  ِبرد  يربک  تبیغ  رد  اّما  و  دنک .  هعجارم  اهباتک  نآ  هب  تسا  لیام  هک  ره  تسا ،  هدمآ  دای  تبیغ  بتک 

 ، هتفای هر  ياهقف  لماع و  ياملع  يارب  هّماع  تباین  هّیعطق ،  هلـصّتم  هریـس  و  عامجإ ،  و  مالـسلا ،  مهیلع  ناـماما  ربمغیپ و  صوصن  اـب  یلو  ، 
رمأ زا  هچنآ  رد  تسا  بجاو  نینمؤم  مومع  رب  سپ  تسا ،  هدـیدرگ  تباث  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ثیداـحا  ناـیوار  و  نید ،  ناـیماح 

هدومرف دننام  تسا ،  روکذم  ثیدح  هقف و  بتک  رد  هدش  دراو  نانآ  هرابرد  هک  یتایاور  اّما  و  دنیامن .  هعجارم  نانآ  هب  دـنراد  زاین  ناشنید 
؟  دـننایک وت  يافلخ  هَّللا  لوسر  ای  دـش :  هتفگ  زرمایب »  ارم  يافلخ  ایادـخ  راـب  تفگ :  راـب  هس  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

عقاو هک  یثداوح  اـّما  و  هدـمآ . . . « :  فیرـش  عـیقوت  رد  و  دـننک .  تیاور  ارم  ّتنـس  ثیدـح و  دـنیآیم و  نم  زا  سپ  هک  ناـنآ  دوـمرف : 
و  ( . 764 ناشیا ( »  رب  دـنوادخ  تّجح  نم  دنیامـشرب و  نم  تّجح  ناـنآ  هک  دـینک  هعجارم  نامثیدـح  ناـیوار  هب  اـهنآ  رد  سپ  دوشیم 

 . دناهدش طبض  هدمآ و  دوخ  ياهاج  رد  هک  يرگید  ثیداحا 

هتکن ود 

تبیغ نامز  رد  اهقف  يارب  هّماع  تیالو  هک  دـننآ  رب  ام  ياملع  زا  ياهدـع  هکنیا  لّوا :  دـنوش :  هداد  رکذـت  هتکن  ود  تسا  هتـسیاش  اجنیا  رد 
هدـش جراخ  لیلد  اب  هچنآ  رگم  دـشابیم -  زین  نانآ  يارب  تسه  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  هک  یتافرـصت  بصانم و  مامت  ینعی  تسا ،  تباـث 

 : دناهتفگ و  هدرک ،  یفن  ار  نآ  رگید  ياهدـع  و  تسا .  هدـش  انثتـسا  لیالد  اب  هچنآ  رگم  تسا  تباث  هّماع  تباین  ناشیا  رظن  هب  هک  تسا - 
تاعفارم و رد  مدرم  نیب  ندرک  مکح  نداد و  اوتف  دننام :  تسا ،  تباث  اهقف  يارب  تباین  دـنک  تلالد  نآ  رب  یـصاخ  لیلد  هک  يدراوم  رد 

هکنانچ دناهتـسج ،  کسمت  نآ  هب  لّوا  هدـع  هچنآ  ندوب  فیعـض  تهج  زا  تسا  نیمه  قح  و  هدـیدرگ .  رکذ  دوخ  ياج  رد  هک  اهنیا  ریغ 
لجع تّجح -  ترـضح  زا  هّصاخ  تباین  يرگید  سک  ای  شدوخ  يارب  ام  بهذم  لها  دارفا  زا  یکی  هاگره  مّود :  میاهدرک .  نایب  هقف  رد 

صفحه 564 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


زا يربـک  تبیغ  رد  هّصاـخ  تباـین  ندـش  عـطق  دـنادب  هچناـنچ  سپ  دـنک ،  اـعدا  ترـضح  نآ  مود  تبیغ  ناـمز  رد  ار  هجرف -  یلاـعت  هَّللا 
بیذـکت مزلتـسم  راک  نیا  هکنوچ  تسا ،  دادـترا  رفک و  هب  موکحم  دوش  هّصاخ  تباین  یعّدـم  لاح  نیا  رد  و  تسا ،  بهذـم  تایرورض 

دننام یّصاخ  لیلد  ببس  هب  ار  نآ  رگا  روط  نیمه  و  دشابیم .  رفک  لاکـشا  فالخ و  نودب  نیا  و  تسا ،  نآ  ماکحا  زا  یـضعب  رد  عراش 
ربمغیپ بیذـکت  مزلتـسم  زین  اجنیا  هک  اریز  دـنک ،  اعّدإ  تبیغ  نیا  رد  ار  هّصاخ  تباین  دـنادیم  ار  نیا  هکنیا  اب  و  دـنادب ،  راـبخا  عاـمجإ و 

دمآ شیپ  ياههبـش  وا  يارب  و  درکن ،  ادیپ  نیقی  نآ  هب  مه  رگید  لیالد  زا  و  تسا ،  بهذم  تاّیرورـض  زا  نیا  هک  دـنادن  رگا  یلو  تسا . 
دننام تسا ،  هارمگ  دیدرت  نودب  درک ،  اعّدإ  يرگید  ای  شدوخ  يارب  ار  نآ  دـش و  رکنم  يربک  تبیغ  رد  ار  هّصاخ  تباین  ندـش  عطق  هک 

رد هک  اریز  تسا ،  لاکـشإ  دروم  لمأت و  ياج  نآ  فرِـص  هب  مالـسا  زا  شجورخ  دادـترا و  توبث  یلو  یهارمگ ،  تلالـض و  لهأ  ریاـس 
هچ ات  دشاب  دادترا  رفک و  يارب  یّلقتسم  ببس  تسا  يرورـض  نیملـسم  مومع  دزن  هک  يزیچ  راکنا  هکنیا  هدیـسرن  توبث  هب  یعرـش  لیالد 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  قیدصت  مدع  مزلتسم  هک  تسا  رفک  بجوم  يرورض  راکنا  یتروص  رد  هکلب  بهذم ،  يرورـض  راکنإ  هب  دسر 
هب هک  دنرکنم  ار  يزیچ  اهنآ  هکنیا  اب  دوشیم  مکح  نّنست  لها  یناملسم  هب  يور  نیمه  زا  دشاب ،  تسا  هدروآ  هچنآ  زا  یـضعب  رد  ملـسو 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لصفالب  ینیـشناج  تفالخ و  نآ  و  تسا ،  يرورـض  اـم  رظن 
و هدـیدرگ -  تیاکح  يو  زا  هچنآ  ربانب  هدـش -  لئاق  لیـصفت  نیا  هب  یلیبدرا  سّدـقم  اـنالوم  ردـقیلاع  ققحم  راوگرزب و  هیقف  دـشابیم . 
 ، تسا رفک  يارب  یّلقتسم  ببس  مالسا  يرورض  راکنإ  هک  دناهدش  لئاق  اهقف  زا  يرگید  هدع  و  دناهتفریذپ .  ار  لوق  نیا  زین  اهقف  زا  یعمج 

نخس لیصفت  و  تسا ،  رصاق  ناشیا  ياعّدم  رب  تلالد  زا  هک  دناهتسج  دانتسا  يرابخا  هب  نانیا  نآ .  لاثما  نیتداهـش و  زا  یکی  راکنا  دننام 
 . ملاعلا وه  یلاعت  هَّللا  و  دوشیم ،  لوکوم  دوخ  ياج  هب 

نامیا تیفاع و  اب  ترضح  نآ  رادید  تساوخرد   : 72

همدقم

يزور وت  هب  نامیا  تیفاع و  لاح  رد  ار  هجرف  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاـص  ناـمیالوم  رادـید  هک  ییاـمن  تلئـسم  لـج  زع و  يادـخ  زا  هکنیا 
 : دریگیم رارق  یسررب  دروم  بلطم  ود  اجنیا  رد  سپ  دیامرف ، 

یکی

تلئـسم لاعتم  يادخ  زا  هکنیا  مّود :  ناّنم .  يادخ  زا  شروهظ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رادـید  هب  ندـش  لیان  بلط  بابحتـسإ 
ییاهاعد رد  هچنآ  دنکیم  تلالد  لّوا  بلطم  رب  و  دیامرف .  يزور  وت  هب  یشاب  هتشاد  نامیا  تیفاع و  هک  یلاح  رد  ار  رادید  نآ  هک  ییامن 

قداص ماما  زا  هک  يدهع  ياعد  رد  هکنانچ  هدمآ ،  دوش  هدـناوخ  تبیغ  نامز  رد  ات  دـناهدومرف  میلعت  نایعیـش  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک 
هرهچ نآ  دیـشر و  تعلط  نآ  ایادـخ  راـب  ةَدـیمَحلا ؛ َةَّرُغلا  َو  َةَدیـشَّرلا  َۀَْـعلَّطلا  ِینِرأ  َّمُهَّللا  میناوخیم :  نینچ  هدـیدرگ  تیاور  مالـسلا  هیلع 

ّینإ َّمُهَّللا  هدمآ :  نینچ  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  زا  هک  يرْمَع  ياعد  رد  و   ( . 765 يامنب ( . . .  نم  هب  ار  نینزاـن 
هک یلاح  رد  ییاـمنب  نم  هب  ار  ترما  ّیلو  هک  مراد  تلئـسم  وت  زا  ایادـخ  راـب  766 ؛ )  ِْرمألا (  َذـِفاَن  ًارِهاَظ  َكْرمأ  َِّیلَو  ِینَیُِرت  ْنأ  َُکلَئـسأ 

ّتبحم مزاول  زا  رمأ  نیا  هکنیا  رب  هفاضا  دوشیم ،  نخـس  ندش  ینالوط  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  يرگید  ياهاعد  و  دشاب . . . .  ذفان  شنامرف 
ناوـت رد  هچ  ره  هب  هار  نیا  رد  و  دـنیبب ،  ار  شیوـخ  بیبـح  تسود و  هظحل  ره  رد  هک  دراد  قاـیتشا  یتـسود  ره  هک  اریز  تسا ،  ناـمیا  و 
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تجاـح مهم و  ره  هب  ندیـسر  هلیـسو  تکرب و  ریخ و  ره  دـیلک  هک  تسا  تلئـسم  اـعد و  لـیاسو  نآ  هلمج  زا  و  دـیوجیم ،  لُّسوـت  دراد 
رمأ ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  جَرَف و  لیجعت  يارب  اعد  هک  یلیـالد  ماـمت  دـنکیم  تلـالد  ثحب  دروم  بلطم  رب  زین  و  دـشابیم . 
اعد نمـضتم  یـشاب  هدنز  شروهظ  ماگنه  رد  هک  دیامرف  يزور  وت  هب  یلاح  رد  ار  شرادید  دنوادخ  هکنیا  هب  ندرک  اعد  نوچ  دـننکیم ، 
مّود بلطم  رب  و  دـنوشیم .  مه  نیا  لماش  دـنراد  تلالد  نآ  ِناحجُر  دـیکأت و  رب  هک  یلیـالد  سپ  تسه ،  شروهظ  جَرَف و  لـیجعت  يارب 

هک هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  ۀقث  هچنآ  دراد  تلالد 
 ، دنیبب ار  بانج  نآ  تیفاع  رد  هک  دشاب  نینچ  شیوزرآ  سپ  تشاد ،  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق   [ ندـید  ] ياّنمت امـش  زا  یـسک  هاگره  دومرف : 

 ( . 767 دوب (  دهاوخ  تمقن  مالـسلا  هیلع  مئاق  ندمآ  داتـسرف و  تمحر  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دـنوادخ  هک  اریز 
هب عورـش  اهنآ  هک  یتروص  رد  دریگب -  ماقتنا  نیملاـظ  نارفاـک و  زا  هک  دومنن  رما  ار  شربمغیپ  دـنوادخ  هکنیا  بلطم  حیـضوت  میوگیم : 

768 ًادیَوُر ( »  ْمُْهلِْهمأ  َنیِِرفاکلا  ِلِّهَمَف  دومرف « :  وا  هب  باطخ  و  داتسرف ،  تمحر  نایملاع  يارب  ار  ترضح  نآ  هکلب  دندرکیمن -  گنج 
هچ ره  و  تخادـنا ،  ریخأت  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  نامز  اـت  ار  ماـقتنا  هک  هد .  تلهم  ار  نارفاـک  یکدـنا  لوسر ] يا   ] سپ  ؛ )
هب رومأم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  یلو  دادیم ،  روتـسد  مدرم  اب  ندرک  ارادـم  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـمآیم  لیئربج 

ندـید هک  تسین  نینچ  دـنیبب  ار  بانج  نآ  نارود  سک  ره  نیاربانب  دـهد ،  رفیک  دـناهدرکیم  هچنآ  هب  ار  یموق  ره  ات  تسا  نتفرگ  ماقتنا 
َو دیامرف « :  لج  زع و  يادخ  هکنانچ  دوب ،  دهاوخ  باذع  تمقن و  مدرم  رتشیب  يارب  هکلب  دـشاب ،  تراشب  تمحر و  شیارب  ترـضح  نآ 
و تمایق . ]  ] رتگرزب باذع  نآ  زا  ریغ  میناشچب  ار  نانآ  رتکیدزن  باذع  زا  و  769 ؛ )  ِرَبْکألا ( »  ِباَذَعلا  َنُود  یَنْدألا  ِباَذَعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل 

اهنآ هاگـشزغل  ضرعم و  رد  مدرم  تسا و  دایز  رایـسب  تاّیلب  اهتنحم و  نامزلا  رخآ  رد  نوچ  و  تسا ،  رایـسب  هراب  نیا  رد  تایاور  تایآ و 
و دنراد ،  تساوخرد  لج  زع و  يادخ  زا  ار  اهنآ  زا  یتمالس  تیفاع و  هک  دناهدومرف  رما  ناشنایعیـش  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دنراد ،  رارق 
رد و  دنوش ،  دنـسرخ  معنتم و  بانج  نآ  ياقل  هب  ات  دـندرگ ،  لیان  دوخ  رَظتنم  ماما  رادـید  هب  ندوب ؛ میلـست  یتمالـس و  تیفاع و  لاح  رد 

[ دـنوادخ يوس  زا   ] اهنآ رب  هک  یناسک  نید و  ناگدـننک  لیدـبت  رییغت و  ای  كاّکـش و  نافرحنم  رامـش  رد  و  دنـشاب ،  نمیا  وا  تیانع  هیاس 
و دـنارذگیم ،  ریـشمش  مد  زا  ار  نانآ  دریگیم و  ماقتنا  اهنآ  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  دـنریگن ،  رارق  ناهارمگ ،  هدـش و  بضغ 

يارب ترـضح  نآ  ياقل  هب  یبایماک  هک  نادب  و  رکذت :  داتفا .  دنهاوخ  دب  هاگیاج  نآ  هب  هک  تسا  منهج  تکاله  هاگلزنم  ناشراک  تبقاع 
ار شروهظ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  یکی :  ددرگ :  ماجنا  هجو  ود  زا  یکی  رب  تسا  نکمم  شروهظ  نامز  رد  نآ  نیبلاط  ناگدننک و  تلئسم 

 . دسرب شیاقل  هب  هدننک  تلئسم  نآ  سپ  دنادرگ ،  کیدزن 

مّود

ات دنادرگ ،  هدنز  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  نامز  رد  ار  وا  لج  زع و  يادخ  سپ  دبای ،  تافو  روهظ  زا  شیپ  هدننک  تلئـسم  هکنیا 
تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  يدهع  ياعد  رد  هکنانچ  وا ،  دیما  شاداپ  وا و  ياعد  تباجا  تهج  زا  دیآ  لیان  بانج  نآ  ياقل  هب 

 . میدروآ دای  مراهچ  یس و  رمأ  رد  ار  روبزم  ياعد  ام  هدمآ ،  ینعم  نیا  هدش 

دوسرپ ياهّمتت 

بانج نآ  ياقل  تسا  بحتسم  نینچمه  دیامن ،  بلط  ار  شروهظ  نامز  رد  ترضح  نآ  ندید  هب  ندش  لیان  تسا  بحتـسم  هک  روطنامه 
ندرک اعد  بابحتسا  رب  هچنآ  مامت  لّوا :  هجو  تسا :  هجو  دنچ  زا  نیا  رب  لیلد  و  دیامن ،  تلئسم  ار  شتبیغ  نامز  رد  يرادیب  ای  باوخ  رد 
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امـش راگدرورپ  و  770 ؛ )  ْمَُکل ( »  ْبِجَتْـسأ  ِینوُعدا  ْمُکُّبَر  َلاَق  َو  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  دـننام  دراد ،  تلالد  یعورـشم  راـک  ره  يارب 
[ دیهاوخ هچ  ره   ] و 771 ؛ )  ِِهلْضَف ( »  ْنِم  َهَّللا  اُولَئسا  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  و  منک .  تباجإ  ار  امش  دیناوخب  لد ] صولخ  اب   ] ارم دومرف 
زا نم  ناگدـنب  نوچ  و  772 ؛ )  ِناَعَد ( »  اَذإ  ِعاَّدـلا  َةَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  ّینإَف  یّنَع  يِداَبِع  ََکلأس  اَذإ  َو  دـییامن « .  تلئـسم  ادـخ  لـضف  زا 

رتاوتم هراب  نیا  رد  تایاور  و  میامن .  تباجإ  ار  دناوخب  ارم  هک  ره  ياعد  مکیدزن  نم  هک ] دننادب   ] سپ دنسرپب  وت  زا  نم  یکیدزن ] رود و  ]
َّنإ هدومرف « :  لج  زع و  يادـخ  هک   ( 773 تسا (  تدابع  نامه  اعد  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 1 هلمج :  زا  تسا ، 

دهاوخ منهج  هب  هدنکفارس  دنزرو  رُّبکت  نم  تدابع  زا  هک  نانآ  انامه  774 ؛ )  نیِرِخاَد ( »  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیذَّلا 
و  - 3  ( . 775 تسا (  ناراب  نزخم  ربا  هک  نانچمه  تسا  تدابع  نزخم  اـعد  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  و   - 2 داتفا . 
هب و  دننک ،  اعد  ار  وا  هک  درادیم  تسود  شنمؤم  ناگدنب  زا  دنوادخ  هک  دینک  اعد  رایـسب  ار  دنوادخ  دومرف :  هک  هدـمآ  بانج  نآ  زا  زین 
رد هک  درک  دهاوخ   [ بوسحم  ] اهنآ يارب  یلمع  تمایق  زور  ار  نینمؤم  ياعد  دنوادخ  هدومرف و  هدـعو  ار  تباجتـسا  دوخ  نمؤم  ناگدـنب 

تجاح ره  يزوریپ  تمحر و  ره  دیلک  هک  نک  رایسب  اعد  سپ  هک :  تسا  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و   - 4 دیازفایم .  اهنآ  ریخ 
هب هکنیا  رگم  دوـشن  هدـیبوک  رایـسب  يرد  چـیه  اـنامه  و  دـیاین ،  تسد  هب  اـعد  هلیـسو  هب  زج  تسا  لـج  زع و  يادـخ  دزن  هچنآ  و  تـسا ، 

یناملـسم ره  دوـمرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  و   - 5  ( . 776 ددرگ (  کیدزن  شاهدـنبوک  يارب  شیاـشگ 
ای دهد :  وا  هب  ار  زیچ  هس  زا  یکی  نآ  ببـس  هب  دنوادخ  دشابن ،  نآ  رد  ندروآ  هانگ  محر و  عطق  هک  ییاعد  هب  دـنک  اعد  ار  یلاعت  يادـخ 

و  - 6  ( . 777 دزاس (  رود  وا  زا  يدب  زا  ار  نآ  دننام  ای  دیامرف ،  هریخذ  شترخآ  يارب  ار  نآ  ای  و  دیامرف ،  باجتسم  يدوز  هب  ار  شیاعد 
هکنیا رگم  دـناوخن  ار  دـنوادخ  ینمؤـم  چـیه  و  تسا ،  تداـبع  زغم  اـعد  دوـمرف :  هک  هدـمآ  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا 
رادـقم هب  اـی  و  دزادـنایم ،  ریخأـت  ترخآ  هب  شیارب  اـی  و  دـنکیم ،  لـیجعت  شیارب  اـیند  رد  ار  نآ  يدوز  هب  اـی  سپ  دـیامرف ،  باجتـسم 
تیاور ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  و   - 7  ( . 778 دـنکن (  اعد  یهانگ  هب  هکنآ  طرـش  هب  دزرمآیم  شناهانگ  زا  شیاعد 

لُخب ندرک  مالـس  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتلیخب  و  دـشاب ،  زجاع  ندرک  اعد  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاـع  دومرف :  هک  هدـش 
برد دیاشگب و   [ یـسک رب   ] ار اعد  برد  هک  دـنکن  نینچ  دـنوادخ  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و   - 8  ( . 779 دزرو ( 

رد هک  تفای  دیهاوخن  يزیچ  هک  ندرک  اعد  داب  امش  رب  دومرف :  هک  هدمآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و   - 9 ددنبب .  وا  رب  ار  تباجا 
يادخ دزن  لامعا  نیرتبوبحم  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و   - 10  ( . 780 دشاب (  نآ  لثم  دنوادخ  هب  نتـسج  برقت 

ترضح هب  تفگ :  هک  هدش  تیاور  نامثع  نب  لیضف  زا  و   - 11  ( . 781 تسا (  فافع  تدابع  نیرتهب  و  تسا ،  اعد  نیمز  رد  لـج  زع و 
و ییوگتسار ،  و  یـسرتادخ ،  يوقت و  هب  منکیم  شرافـس  ار  وت  دومرف :  يامرف ،  یـشرافس  ارم  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار وت  يزیچ  و  ندرک ،  اعد  داب  وت  رب  نآ  بورغ  زا  شیپ  دیشروخ و  عولط  زا  شیپ  و  شیوخ ،  بِحاصم  اب  يراتفر  شوخ  و  تناما ،  يادأ 
ار هچنآ  دـنوادخ  هک  نک  اـعد  و  دـش ،  مهاوخن  اـطع  هک  تسا  يزیچ  نیا  ییوگن :  و  درادـن ،  زاـب  تراـگدرورپ  زا  ندرک  تساوخرد  زا 
هب فُّرـشت  هکنیا :  نخـس  لصاح  و  تسا .  هدـش  تیاور  نامراوگرزب  ياملع  ياهباتک  رد  هک  يرگید  راـبخا  و  دـهدیم .  ماـجنا  دـهاوخب 
اعد هکنیا :  هجیتن  دوش .  اـعد  شیارب  تسا  بحتـسم  یعورـشم  نکمم  رمأ  ره  و  عورـشم ،  نکمم و  تسا  يرما  مالـسلا  هیلع  ماـما  رادـید 

عامجإ و ّتنس و  باتک و  هب  هّیضق :  نیا  ياربُک  دشابیم .  بحتسم  هیلع -  یلاعت  هَّللا  مالـس  ترـضح -  نآ  رادید  هب  فُّرـشت  يارب  ندرک 
هریس املع و  ياهباتک  اب  یسنُا  یگربُخ و  هک  یسک  يارب  عامجإ  و  تسا ،  هدنسب  میدروآ  دای  هچنآ  ّتنـس  باتک و  زا  و  تسا ،  تباث  لقع 

هکنیا هب  دنکیم  مکح  لقع  و  تسا .  نید  تایرورـض  زا  اعد  بابحتـسا  هک  درک  اعّدا  ناوتیم  هکلب  تسا ،  مولعم  دـشاب  هتـشاد  نیملـسم 
رادید هب  فّرشت  ناکما  ینعی  بلطم -  يارغـص  اّما  و  دیامن .  تلئـسم  نایملاع  راگدرورپ  زا  ار  شیاههتـساوخ  بلاطم و  هدنب  تسا  بوخ 

عوقو و نآ  ناکما  رب  لیلد  نیرتیوق  و  تسا ،  تباث  نیقی  نامیا و  لها  يارب  نآ  بلط  ندوب  عورـشم  هجرف و  یلاعت  هَّللا  لجع  رَظتنم -  ماما 
اعد نیدنچ  رد  نآ  تساوخرد  و  هتساوخ ،  ناشیارب  ار  نید  ایند و  ریخ  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  احَلُص و  زا  يرایـسب  يارب  شنتفای  ققحت 
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تیاور ترـضح  نآ  زا  يرْمَع  طسوت  هک  ییاعد  رد  هکنانچ  هدمآ ،  دـناهدرک  دای  ناشیاهباتک  رد  ام  هتـشذگ  حـِلاص  ياملع  هک  یترایز  و 
و میناوخیم « :  دـهع  ياـعد  رد  و   ( . 782 ددرگ ( »  نشور  شرادـید  هب  ناشهدـید  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  اـم  و  هدـمآ « :  نینچ  هدـش 

يو هب  ار  تکچوک  هدنب  نیا  رورـس  ادخ ] يا   ] و هک « :  تسا  هبدن  ياعد  رد  و   ( . 783 زاس ( »  نشور  وا  هب  هاگن  کی  همرس  هب  ار  ماهدید 
ام هب  ار  شاهرهچ  و  هدـمآ « :  تسا  يورم  كرابم  بادرـس  رد  ترـضح  نآ  رب  مالـس  زا  سپ  هک  ییاـعد  و  يوقلا . »  دـیدش  يا  ناـیامنب 

طقف بانج  نآ  ندید  تساوخرد  روظنم  هکنآ  رب  مینک  لمح  ار  اهنیا  مامت  هکنیا  و  هدیدرگ ،  رکذ  دوخ  ياج  رد  هک  اهنیا  ریغ  و  يامنب . » 
دمآ و مدرم  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسا  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  تسین .  نآ  رب  یعاد  دهاش و  دـشابیم  شروهظ  نامز  رد 

هلمج زا  و  تسا .  هداـتفا  قاـّفتا  رارـسأ  زا  یـضعب  راـیخا ،  زا  یـضعب  نم و  يارب  و  دنـسانشیمن .  یلو  دـننیبیم  ار  وا  سپ  دـنکیم .  دـش 
هدروآ  ( 784 یفریص (  ریدس  زا  یلاع  حیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  هک  تسا  یتیاور  مدرک  هراشا  اهنآ  هب  هک  يرابخا 

 : دیوگ تسه .  مالسلا  هیلع  فسوی  هب  یتهابش  رمأ  نیا  بحاص  رد  انامه  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مدینـش  تفگ :  هک 
ار نآ  زیچ  هچ  و  دومرف :  نم  هب  مالـسلا -  ةالـصلا و  هیلع  ترـضح -  نآ  ینکیم ؟  داـی  وا  تبیغ  یناگدـنز و  زا  ییوـگ  متـشاد :  هضرع 
دیرخ و و  دندرک ،  تراجت  فسوی  اب  دندوب ،  هدازربمغیپ  طابسأ و  فسوی  ناردارب  هک  یتسرد  هب  كوخ ؟  هیبش  دارفا  نیا  دننکیم  راکنا 

نم تفگ :  شدوخ  هکنیا  ات  دنتخانـشن ،  ار  وا  دوب  ناشردارب  وا  دـندوب و  شناردارب  هکنآ  لاح  دـنتفگ و  نخـس  وا  اـب  و  دـندومن ،  شورف 
نامه تاقوا  زا  یتقو  رد  دوخ  تّجح  اب  لج  زع و  دـنوادخ  هکنیا  نوعلم  تّما  نیا  درادیم  راکنا  هچ  سپ  تسا .  نم  ردارب  نیا  مفـسوی و 

رگا سپ  دوب ،  هار  زور  هدـجیه  تفاـسم  شردـپ  وا و  نیب  تشاد و  ار  رـصم  یهاـشداپ  فسوی  هک  یتـسرد  هب  درک ؟  فسوی  اـب  هک  دـنک 
ات ار  تفاسم  نآ  دنتفای  هدژم  هک  یماگنه  شنادنزرف  بوقعی و  انامه  تسناوتیم ،  دهد  ربخ  دوخ ] لاوحا  زا   ] ار ردـپ  تساوخیم  فسوی 
رد هکنیا  درک ،  فسوی  اب  هک  دنک  نانچ  دوخ  تّجح  اب  لج  زع و  يادـخ  هک  درادیم  راکنا  ارچ  تما  نیا  سپ  دـندومیپ .  هزور  ُهن  رـصم 

نذا فسوی  هب  هک  نانچمه  دـهد ،  نذا  وا  هب  نایرج ]  ] نآ رد  دـنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دراذـگب  مدـق  ناشیاهـشرف  رب  دورب و  هار  ناشیاهرازاب 
مدینـش تفگ :  هک  هدروآ  ریدُس  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  و   ( . 785 متـسه (  فسوی  نم  تفگ :  یفـسوی ؟  نامه  وت  ایآ  دنتفگ :  هک  داد 

ار ام  ییوگ  متشاد :  هضرع  دیوگ :  يوار  تسه .  فسوی  زا  یتّنس  رمأ  نیا  بحاص  رد  انامه  دومرفیم :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
دارفا فسوی  ناردارب  انامه  رمأ ؟  نیا  زا  تفـص  كوخ  نوعلم  قلخ  نیا  دـننکیم  راـکنا  هچ  دومرف :  دـیهدیم ؟  ربخ  یتریح  اـی  تبیغ  زا 

اب دوب  نانآ  ردارب  وا  دندومن و  دمآ  تفر و  دـندرک و  هلماعم  وا  اب  دـنتفگ و  نخـس  وا  اب  دـندش و  دراو  فسوی  رب  دـندوب  مهف  زیچ  لقاع و 
هچ نادرگرس  تّما  نیاربانب  دنتخانش .  ار  وا  متسه  فسوی  نم  تفگ  یتقو  دنتخانشن و  ار  وا  درکن  یفرعم  نانآ  هب  ار  شدوخ  ات  نیا  دوجو 

ار رـصم  یهاشداپ  فسوی  درادـب ،  یفخم  نانآ  رب  ار  شدوخ  تّجح  دـهاوخب  تاقوا  زا  یتقو  رد  لج  زع و  دـنوادخ  هک  دـننکیم  راـکنا 
هچ سپ  تسناوتیم ،  دـنامهفب  شردـپ  هب  ار  وا  ياـج  تساوخیم  دـنوادخ  رگا  دوب ،  هار  زور  هدـجیه  شردـپ  وا و  نیب  هلـصاف  تشاد و 

هدش راکنا  شّقح  هک  امـش  مولظم  بحاص  هکنیا  و  درک ،  فسوی  اب  هک  دنک  نامه  شیوخ  تجح  اب  دنوادخ  هک  تما  نیا  دنکیم  راکنا 
ات دنـسانشن ؟  ار  وا  یلو  دراذـگب ،  اپ  ناشیاهـشرف  رب  و  دورب ،  هار  ناـشیاهرازاب  رد  و  دـنک ،  دـش  دـمآ و  اـهنآ  ناـیم  رد  رمأ  نیا  بحاـص 
؟  یفسوی وت  دنتفگ :  شناردارب  هک  یتقو  داد ،  هزاجا  فسوی  هب  هکنانچ  دنک ،  یفرعم  ار  شدوخ  هک  دهد  نذا  ار  وا  دنوادخ  هک  یماگنه 

 ( . 786 مفسوی (  نامه  نم  تفگ : 

میوگیم

ماما درادنپ  هک  یـسک  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  ماما  راکنا  ضیرعت و  و  نک ،  ّربدت  لّمأت و  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  نیقی  بحاص  ِنمؤم  يا 
نآ تهج  نیا  زا  هکنیا  و  يامنب ،  هظحـالم  ار  دـننیبیمن  ار  وا  دـنکیمن و  دـش  دـمآ و  مدرم  ناـیم  رد  هجرف -  یلاـعت  هَّللا  لـجع  رـصع - 
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 . تسا قیقحت  نامیا و  لها  يارب  یقیدصت  تیافک و  نیشیپ  ثیدح  ثیدح و  نیا  رد  و  تسا ،  هدومن  هیبشت  قیّدص  فسوی  هب  ار  ترضح 
هک هچنآ  اب  ار  ناشنتـشادن  تافانم  هک  ثیدـح  ود  رگم  دورب  نآ  رد  میدرک  دای  هچنآ  اب  تافانم  نامگ  هک  ماهتفاین  ار  يزیچ  تاـیاور  رد  و 

ینایفـسلا و َلـْبَق  َةَدَـهاَشُملا  یعّدا  ْنَمَف  میدروآ :  رتـشیپ  هک  فیرـش  عیقوت  رد  ترـضح  نآ  هدومرف  یکی :  میهدیم :  حیـضوت  دـش  هتفگ 
رمأ رد  هک  تسا . . .  وگغورد  وا  سپ  ینامسآ  هحیص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  دنک  هدهاشم  ياعدا  سک  ره  سپ  ٌباَذَک ؛ َوهف  ِۀَحیَّصلا 

زا دوخ  دنـس  هب  رازم  بتک  زا  یـضعب  زا  راحب  رازم  رد  هچنآ  مّود :  درادن .  یتافانم  میدرک  دای  هچنآ  اب  ترابع  نیا  میتشاد :  نایب  هتـشذگ 
اب دومرف :  نم  هب  متشاد ،  نایب  مالـسلا  هیلع  نامیالوم  ندید  هب  ار  مقایتشا  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  هب  تفگ :  هک  هدمآ  میهاربا  نب  دمحا 
وت هب  تیفاع  یناسآ و  هب  ار  ترـضح  نآ  يور  دیوگ و  ساپـس  ار  وت  قوش  دـنوادخ  دومرف :  يرآ ،  متفگ :  ینیبب ؟  ار  وا  هک  یلیام  قوش 
زا نیا  هک  يوش  هارمه  وا  اـب  هک  هاوـخن  یتـسه و  قاتـشم  وا  هب  تبیغ  ماـّیا  هک  اریز  ینیبـب  ار  وا  هک  نکم  اـضاقت  هَّللادـبعوبا  يا  دـنایامنب ، 
 : میوگیم  ( . 787 نک ( . . .  هجوت  ترایز  هلیسو  هب  وا  يوس  هب  یلو  تسا ،  یلوا  نآ  هب  ندوب  میلست  و  تسا ،  دنوادخ  گرزب  ياهراک 

و هکنیا « :  هب  درک  اعد  وا  يارب  ناـمثع  نب  دـمحم  باـنج  نوچ  هکنیا  لّوا :  تسین .  یتاـفانم  میدرک  داـی  هچنآ  هب  تبـسن  ثیدـح  نیا  رد 
ییاعد نینچ  شیارب  دوب  عورشمان  شنتساوخ  ای  دوب  نکمم  ریغ  رمأ  نیا  رگا  و  دنایامنب . »  وت  هب  تیفاع  یناسآ و  هب  ار  ترـضح  نآ  يور 

لها زا  يرایسب  يارب  نامز  نآ  رد  و  هدش ،  ماجنا  يرغـص )  تبیغ  لّوا (  تبیغ  نامز  رد  باوج  لاؤس و  نیا  نوچ  هکنیا  مود :  درکیمن . 
رد و  دوشیم ،  رهاظ  رابخا  زا  هکنانچ  اهنآ ،  ریغ  ترـضح و  نآ  يارفُـس  زا  هداتفا ،  قافتا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ياقل  ندـید و  نامیا 

 . میاهدیدن دشاب  يرغص  تبیغ  نامز  رد  قلطم  روط  هب  هدهاشم  یفن  رب  هک  يزیچ  تایاور 

مّوس

ترضح نآ  رادید  هب  یسک  هدوبن  حالص  هک  صخـش  نآ  هظحالم  رطاخ  هب  هدوب  یعنام  صوصخ ،  هب  تقو  نآ  رد  دوریم  لامتحا  هکنیا 
نسحلا نب  نیسح  زا  یفاک  لوصا  رد  هکنانچ  هدمآ ،  تیاور  رد  ترـضح  نآ  ندرک  دای  زا  الکو  عنم  رد  ینعم  نیا  ریظن  و  دوش ،  فَّرـشم 

هَّللا لجع  رـصع  ماما  ینعی   ] وا کنیا  تفگ :  يو  هب  دوب  وا  هارمه  هک  يرگید  درم  ینـسح و  زور  نامیدن  زا  یکی  تفگ :  هک  تسا  يولع 
مان فلتخم  یحاون  رد  ار  ترـضح  نآ  يالکو  و  تسه -  ییالکو  وا  يارب  دـنکیم و  عمج  قوقح ] باب  زا   ] ار مدرم  لاوما  هجرف ] یلاعت 

وجتـسج تفگ :  ناطلـس  دریگب ،  ار  الکو  هک  تشامگ  تمه  ریزو  سپ  دنداد ،  شرازگ  ریزو  نامیلـس  نب  هَّللادـیبع  هب  ار  نیا  و  دـندرب - 
ار الکو  همه  تفگ :  نامیلـس  نب  هَّللادیبع  تسا .  یگرزب  نایرج  نیا  هک  تساجک  رد  مالـسلا ] هیلع  ترـضح  ینعی   ] درم نیا  دینیبب  دـینک 

نانآ زا  مادـک  ره  سپ  دـیتسرفب ،  ییاهلوپ  نانآ  دزن  یـسوساج  يارب  یـسانشان  صاخـشا  اب  هکلب  هن ،  تفگ :  ناطلـس  مینکیم ،  ریگتـسد 
یسک زا  دنهد  روتسد  الکو  یمامت  هب  هک  دمآ  همان  مالسلا ] هیلع  مئاق  ترضح  يوس  زا   ] سپ دیوگ :  يوار  دوش .  ریگتـسد  تفرگ  يزیچ 

یسانشان صخش  سپ  دنیامن ،  لُهاجت  ار  مالسلا ] هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح   ] نایرج دننک و  يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  دنریگن و  يزیچ 
وا هب  دـمحم  مناـسرب ،  ار  نآ  مهاوخیم  هک  تسه  مدزن  یلوپ  تفگ :  درک و  تولخ  وا  اـب  تفر و  دـمحا  نب  دـمحم  دزن  یـسوساج  يارب 
اج همه  ار  اهـسوساج  و  دوـمن ،  لـهاجت  دـمحم  درک  تفطـالم  هچ  ره  سپ  منادیمن ،  يزیچ  بلطم  نیا  زا  نم  ياهدرک ،  هابتـشا  تفگ : 

 ( . 788 دوب (  هدیسر  ناشیا  هب  شیپ  زا  هک  يروتسد  نآ  تهج  هب  دندیزرو ،  عانتما  يزیچ  نتفریذپ  زا  الکو  همه  دندنکارپ و 

مراهچ

تهج زا  رفعجوبا  ندرک  عنم  دـیاش  و  شترـضح ،  هزاجا  هب  رگم  دوش  فَّرـشم  باـنج  نآ  ندـید  هب  تسین  نکمم  سک  چـیه  يارب  هکنیا 
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رد يرادزار  ناوت  هتشادن و  لُّمحت  ار  ّرس  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  ای  هدوب ،  صخش  نآ  نتفای  فُّرشت  يارب  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ندادن  هزاجا 
هَّللادبعوبا زا  دـمحم  نب  یلع  زا  یفاک  لوصا  رد  هچنآ  تسا  هجو  نیا  دـّیؤم  رگید .  ياهببـس  هب  ای  و  هتخاسیم ،  رـشتنم  ار  ربخ  هدوبن و  وا 

ياج مسا و  هرابرد  هک  دنتساوخ  نم  زا  ام  باحصا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دمحموبا  ترـضح  تافو  زا  سپ  تفگ :  هک  هدمآ  یحلاص 
ار ياج  هچنانچ  دـنزاسیم و  عیاـش  ار  نآ  ینک  تلـالد  مسا  رب  ار  اـهنآ  رگا  هک « :  تفاـی  رودـص  باوج  سپ  مسرپب ،  مالـسلا  هیلع  ماـما 

 ( . 789 داد ( »  دنهاوخ  ناشن  ار  نآ  دنسانشب 

مجنپ

همئا ریاس  باحـصا  هنوگ  هب  دوش  بانج  نآ  تمدخ  مزالم  دنک و  تبحاصم  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  هتـساوخیم  صخـش  نآ  دـیاش 
تـساوخرد و  تفگ :  اذـل  دوب ،  هدـیمهف  وا  زا  ار  تهج  نیا  رفعجوبا  خیـش  و  تسا ،  هدوب  عوـنمم  تبیغ  ود  ره  رد  نیا  و  مالـسلا ،  مهیلع 

هک هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحـص  ربخ  رد  هللا  همحر  ینیلک  هچنآ  تسا  هجو  نیا  دّیؤم  و  يوش .  هارمه  وا  اب  هک  نکم 
صاوخ رگم  دـنادیمن  ار  شیاج  یـسک  لّوا  تبیغ  رد  ینـالوط ،  يرگید  و  هاـتوک ،  یکی  تسا ،  تبیغ  ود  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  دومرف : 

 : مّود هجو  تشذگ .  هجو  نیا  دّیؤم  زین  هتشذگ  رمأ  رد   ( . 790 شنارازگتمدخ (  ّصاوخ  رگم  دنادن  ار  شیاج  يرگید  رد  و  شنایعیش ، 
يارب قیفوت  تساوخرد  نیاربانب  تسا ،  تداـبع  زین  تداـبع  يارب  نتـساوخ  قیفوت  و  تسا ،  تداـبع  شینارون  هرهچ  هب  ندرک  هاـگن  هکنیا 

 ، درادن ناهرب  لیلد و  هب  يزاین  هک  تسا  حضاو  ردـقنآ  بلطم  نیا  همّدـقم  ود  زا  کی  ره  و  دـشابیم ،  تدابع  ترـضح  نآ  يور  ندـید 
هاگن دندومرف « :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نامیالوم  زا  قودص  خیـش  سلاجم  رد  هک  تسا  یتیاور  لّوا  همّدقم  رب  دهاش  هکلب 

هک تسا  ییاهاعد  مود  همّدقم  رب  دهاش  و   ( . 791 ماما ( »  ریغ  ای  دشاب  ماما  تسا  تدابع  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هّیرذ  هب  ندرک 
ياعد رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  موس :  هجو  دناهدومرف .  روتـسد  ار  نتـساوخ  ادـخ  زا  تدابع  قیفوت  هدیـسر و  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا 

دراد و ّتیمومع  نآ  قالطا  هک  ِهَیلإ . . . .  یّنِم  ٍةَرظنب  يرِظان  ْلُـحْکا  َو  َةَدـیمَحلا  َةَّرُغلا  َو  َةَدیِـشَّرلا  َۀَْـعلَّطلا  ِینِرأ  َّمُهَّللا  هک :  نآ  ریغ  دـهع و 
 . تسین هدیشوپ  تسا  نشور  وا  رون  هب  شلد  هک  یسک  رب  هکنانچ  دوشیم ،  ود  ره  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روضح  تبیغ و  نامز  لماش 

ریسفت رد  هکنانچ  تسا ،  هدش  دراو  هعمج  ياهبـش  رد  ءارـسإ )  لیئارـسا = (  ینب  هروس  ندناوخ  تلیـضف  رد  هچنآ  ياوتحم  مراهچ :  هجو 
هعمج بش  ره  ار  لیئارـسا  ینب  هروس  سک  ره  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناشیاهدنـس  هب  قودـص  یـشاّیع و  زا  ناهرب 

دهع ياعد  ندناوخ  تلیضف  رد  هچنآ  ياوتحم  و   ( . 792 دوب (  دهاوخ  شباحصا  زا  دبایرد و  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هکنیا  ات  دریمن  دناوخب 
بجاو زامن  ره  زا  دعب  سک  ره  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یقابلا  نبا  دّیـس  رایتخإلا  باتک  زا  هدش  تیاور  راحب  رد  هک 

نیا ام   ( . 793 دید ( . . .  دهاوخ  باوخ  ای  يرادیب  رد  ار  مالسلا -  هئابآ  یلع  هیلع و  نسحلا -  نب  د  م ،  ح ،  م ،  ماما :  دناوخب  ار  اعد  نیا 
ََکلوُسَر َّنإ  َّمُهَّللا  ياعد :  ندـناوخ  تلیـضف  رد  هدـمآ  تیاور  قالخالا  مراکم  رد  هچنآ  ياوحف  و  میدروآ .  مشـش  شخب  لوا  رد  ار  اعد 

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لجع  رمألا -  بحاص  ترضح  رادید  هب  هک  اعد  نیا  رب  تبظاوم  و  بجاو ،  زامن  ره  زا  سپ  ُقَّدَصملا . . . .  ُقداَّصلا 
تلالد ینمـض  روط  هب  هدـش  دای  رابخا  هکنیا  لالدتـسا  هیجوت  میدروآ ،  باـتک  مشـش  شخب  رد  زین  ار  نیا   ( . 794 دش (  دهاوخ  فَّرـشم 
مهیلع ناماما  و  تسا ،  بوبحم  هدیدنسپ و  يرما  لاعتم  دنوادخ  دزن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياقل  هب  فُّرـشت  تساوخرد  هکنیا  رب  دنراد 

هداد رارق  باوث  دروآ  ياجب  ار  تادابع  زا  یضعب  هک  یسک  يارب  بانج  نآ  رادید  هب  یبایتسد  هک  ییاج  ات  دناهدناوخ  ارف  نآ  هب  مالسلا 
يارب ندرک  لسغ  هک  يروما  رد  هدروآ ،  مظن  هب  مولعلا  رحب  هب  روهشم  یفجن  يدهم  دّیـس  یئابطابط  هماّلع  هچنآ  مجنپ :  هجو  تسا .  هدش 

رد ماما  ندید  روظنم ] هب   ] ِماَرَم و ْنِم  ُدَصُْقی  اَم  ِكْرَِدل  ِماَنَملا  یف  ِماَمإلا  ِۀَیؤُر  َو  دـیوگ :  نینچ  دوخ  هّیفجَّنلا  ُةَّردـلا  رد  تسا  بحتـسم  اهنآ 
يارب ندرک  لسغ  دوبن  یبولطم  بحتسم  رمأ  مالسلا  هیلع  ماما  ندید  تساوخرد  رگا  هک  دوشیم .  هتساوخ  دصاقم  زا  هچنآ  يارب  باوخ ، 
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 ، دوشیم لسغ  شیارب  هک  تسا  يزیچ  نتشاد  ناحجر  رطاخ  هب  لسغ  بابحتسا  هک  تسین  یفخم  نوچ  دوبن ،  یحجار  ّبحتـسم  راک  نآ 
هب تبسن  قایتشا  ّتبحم و  يور  زا  بانج  نآ  ياقل  ندرک  بلط  هکنیا  مشش :  هجو  تسا .  مولعم  رهاظ و  نآ  دراوم  ریاس  هب  هجوت  اب  نیا  و 
هک اریز  دشابیم ،  تادابع  نیرتمهم  نیرتهب و  زا  ترـضح  نآ  هب  ّتبحم  یتسود و  راهظا  دیدرت  نودب  و  تسوا ،  دزن  ندـش  بوبحم  وا و 

دوشیم رتمیظع  رتشیب و  بوبحم  رادید  هب  قایتشا  دشاب  رتمامت  رتدیدش و  تبحم  هک  ردق  ره  سپ  تسا ،  تیالو  ياههناشن  راثآ و  زا  نیا 
رد هچنآ  متفه :  هجو  تشذـگ .  تسا  نادـنمدرخ  رکذـت  هیاـم  دراد و  تلـالد  دوـصقم  نیا  رب  هک  یبلاـطم  باـتک  زا  شخب  نیمه  رد  و  ، 
نب یـسوم  ماما  زا   ( 795 ارغملاوبا (  زا  دـیفم  خیـش  صاصتخإلا  باتک  زا  لقن  هب  هللا  همحر  يرون  ثدـحم  ملاع  رثا  يوأـملا  ۀـّنج  باـتک 

َفِْرعَی ْنأ  َو  اَناری  ْنأ  َدارا  َو  ٌۀَـجاح  ِهَّللا  یلا  َُهل  َْتناک  ْنَم  دومرفیم :  ترـضح  نآ  مدینـش  دـیوگ :  هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  امهیلع  رفعج 
دراد و یتجاح  دـنوادخ  يوس  هب  سک  ره  ُهُعِـضوم ؛ . . .  ِهیَلَع  یفخی  َال  َو  اَِنب  َُهل  ُرَفُْغی  َو  اَناَرَی  ُهَّنإَف  انب  یجاَُنی  ٍلاـَیل  َثـالَث  ْلِـسَتْغَْیلَف  ُهَعِـضوَم 
[ یهلا هاگرد  هب   ] ام هلیـسو  هب  هک  یلاح  رد  دـنک  لـسغ  بش  هس  سپ  دـنادب ،   [ ترخآ رد   ] ار شدوخ  هاـگلزنم  دـنیبب و  ار  اـم  دـهاوخیم 
زا سپ  يرون  ثّدحم   ( . 796 دنامیمن (  هدیـشوپ  وا  رب  شهاگیاج  دش و  دهاوخ  هدیزرمآ  دید و  دهاوخ  ار  ام  انامه  هک  دـیامن  تاجانم 

هاگرد هب  و  دنک ،  ییوگزار  تاجانم و  ام  هلیسو  هب  یلاعت  يادخ  اب  ینعی  انب »  یجانی  هدومرف « :  ترضح  هک  نیا  هتفگ :  ثیدح  نیا  رکذ 
 ، دزرو مامتها  ام  رادید  هب  ینعی  یلوق :  هب  و  دسانـشیم .  ام  دزن  ار  شدوخ  تلزنم  و  دنایامنب ،  وا  هب  ار  ام  دـنوادخ  هک  دَرب  لُّسوت  ام  هب  وا 
 : میوگیم دـهاوخب .  ام  زا  ار  نیا  هک :  تسا  نیا  ینعم  هب  ای  دـید ،  دـهاوخ  ار  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  هک  دـشاب ،  ام  ّتبحم  اـم و  رکف  رد  و 

دیوگ و لد  زار  شنامز  ماما  اب  نمؤم  صخـش  هک  دـشاب  نیا  انب »  یجانی  مالـسلا « :  هیلع  ماما  شیامرف  زا  روظنم  هک  دوریم  يوق  لامتحا 
اعدتسا بانج  نآ  زا  و  دنک ،  هضرع  ار  شیاهوزرآ  جئاوح و  و  دیامن ،  وگزاب  ار  شتیاکـش  هودنا و  دای و  شیارب  ار  شیوخ  عضو  لاح و 

 ، دنکیم تاجانم  نینچ  شیوخ  يادخ  راگدرورپ و  اب  هک  نانچمه  دزرو ،  مامتها  تیانع و  شیاههتـساوخ  جـئاوح و  هب  تبـسن  هک  دراد 
ار وا  درب و  هانپ  وا  هب  هک  ره  سردایرف  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هکنآ  تسا  ماـما  نوچ  دـنیبیم ،  ار  وا  دونـشیم و  ار  شنخـس  وا  ماـما  هک  اریز 

تسا هداد  رارق  دنک  تاجانم  دهاوخب و  ددم  وا  زا  سک  ره  هدننک  يرای  دناوخب و  ار  وا  دنک و  اجتلإ  وا  هب  هک  سک  ره  هاگهانپ  دهاوخب و 
 « يرابلا مِِهب  يداَُنی  ْنأ  دمآ « :  دهاوخ  هدنیآ  رمأ  رد  هک  تسا  یثیدـح  رد  شریظن  و  دـشابیم ،  انیجانی »  ینعم « :  هب  انب »  یجانی  سپ «  ، 

و ِهِراث ؛ »  یبلاط  نم  ینعی «  ِهِراَِثب ؛ َنیبلاَّطلا  َنِم  ْمُکاَِّیا  انَلَعَج و  َو  میناوخیم :  اروشاع  زور  ياعد  رد  و  دـشابیم .  مهیدانی »  ینعم « :  هب  هک 
نف لها  رب  هکنانچ  تسا  رایـسب  ریبعت  نیا  ریظن  و   ( . 797 دهد (  رارق  مالسلا )  هیلع  نیـسح  ماما  وا (  ناهاوخنوخ  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ 
نب دـمحم  لئاسَّرلا  باتک  زا  لقن  هب  هّجَحملا  فشک  باتک  رد  سوواط  نب  یلع  ّلـجأ  دّیـس  میدرک  داـی  هچنآ  رب  دـهاش  تسین و  هدیـشوپ 

لیام یصخش  متـشون :  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  تسا  هدروآ  هدرب  ار  شمان  هک  یـسک  زا  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی 
نآ سپ  دـیوگ ،  زاب  شراگدرورپ  اب  دراد  تسود  هک  هنوگنامه  دراذـگ  نایم  رد  شیوخ  ماما  اب  ار  يرارـسا  یـصوصخ و  تاجاح  تسا 
وت هب  باوج  انامه  هک  هدـب  تکرح  نآ ] نتفگ  لکـش  هب   ] ار تیاـهبل  سپ  یتشاد  یتجاـح  رگا  تشون :  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
 ، نخس دییأت  تیوقت و  يارب  تسا  دیاز  اِنب »  یجانی  مالـسلا « :  هیلع  ماما  هدومرف  رد  ءاب  میدروآ  دای  هچنآ  ربانب  و   ( . 798 دیسر (  دهاوخ 

هدوب و اهنآ  هویـش  هک  تسا ،  املع  ریغ  املع و  زا  نیحلاص  لمع  متـشه :  هجو  نک .  رُّبدت  نآ  رد  يزاجم ،  قاصلإ  هسبالم و  تهج  زا  ای  و 
لهچ نانآ  زا  یعمج  هک  يروط  هب  دـناهدرکیم ،  تساوخرد  ماّیألا  میدـق  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رادـید  هب  فُّرـشت  هکنیا  تسه 

يراگتسر نیا  هب  ات  دناهدومنیم  تدابع  يراز و  عّرضت و  هدنام و  هلهس  دجسم  رد  هبنشراهچ  بش  لهچ  ای  هفوک و  دجسم  رد  هعمج  بش 
 ) راحب لیبق  زا  ییاهباتک  رد  ناشیاهارجام  و  هداتفا ،  قافتا  احلـص  زا  يرایـسب  يارب  بانج  نآ  ياقل  هب  يراگتـسر  و  دـنوش .  لـیان  گرزب 

اهباتک نآ  رد  هک  ماهدینـش  ار  یعیاقو  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  نم  و  تسا .  هدـش  دای  اهنآ  ریغ  یقارع و  مالـسلا  راد  بقاـثلا و  مجنلا   ( 799
رادید هب  نتفای  فُّرشت  هکنیا  لصاح  مروایب .  اجنیا  رد  ار  اهنآ  ات  تسین  منهذ  رد  عیاقو  نآ  ياهیگنوگچ  تایصوصخ و  نونکا  هدشن ،  دای 

هداد خـساپ  نیمه  هب  و  هداـتفا ،  قاـفتا  مدرم  صاوخ  ماوـع و  زا  يرایـسب  يارب  تسا  نکمم  هک  تسا  يرما  تبیغ  ناـمز  رد  راوـگرزب  نآ 
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ياهدـیاف هچ  رظن  زا  بیاغ  ماما  دوجو  رد  هک :  دـننکیم  ضارتعا  هّیماما  هقرف  رب  هک  اهنآ  ریغ  هّماـع و  زا  ههبـش  لـها  زا  یـضعب  هب  دوشیم 
رـصحنم دوشیم  هدافتـسا  شروهظ  هدـهاشم و  اب  هچنآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوجو  دـیاوف  دوشیم :  هتفگ  اـهنآ  باوج  رد  زین  و  تسه ؟ 

رد يور  نیمه  زا  دـسریم ،  قیالخ  همه  هب  دـیاوف  نآ  و  دـشاب ،  بیاـغ  هک  دـنچ  ره  تسا  رایـسب  وا  كراـبم  دوجو  دـیاوف  هکلب  تسین ، 
َباَغ ْنإ  َو  ِهِرون  قارشإب  يِداهلا  ُمَلَعلا  َوُه  هدورس :  ّفلؤم  دشاب ،  ربا  ریز  هک  یتقو  رد  دیشروخ  هب  هدش  هیبشت  ترضح  نآ  تیاور  نیدنچ 

رگتیاده شرون  قارشإ  اب  هک  یتیآ  نآ  تسوا  ِهِروبع  َنیِح  میَغلا  َتحت  َناک  اَذإ  اهُءْوَض  ُرَْـشُنی  َسمـشلا  َّنَا  ََرت  َْملأ  ِهِروهُظ  تقوک  ینیع  نع 
 ، دوشیم هدنکارپ  اج  همه  دیشروخ  عاعش  هنوگچ  هک  ینیبیمن  ایآ  تسا .  بیاغ  منامـشچ  زا  شروهظ  تقو  نوچمه  هک  دنچ  ره  تسا ، 

نامیالوم هیبشت  رد  ار  يرایـسب  هوجو  باتک  همتاخ  رد  هنأش -  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ام -  و  ددرگ .  عقاو  ربا  ریز  روبع  ماگنه  هک  عقوم  نآ  رد 
تکرب هب  یلاعت  يادخ  هک  دروآ  میهاوخ  دشاب  ربا  تشپ  هک  یماگنه  دیـشروخ  هب  شتبیغ  نامز  رد  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامزلا  بحاص 
رادـید هب  نتفای  فّرـشت  هکنیا  هب  دـناهدرک  حیرـصت  دوخ  ياهباتک  رد  ام  ياـملع  زا  ياهّدـع  و  تسا .  هدومرف  ماـهلا  اـم  هب  شیوخ  ياـیلوا 

دّیـس تسا .  هدـیدرگ  لصاح  نینمؤم  زا  يرایـسب  يارب  قیفوت  نیا  هکنیا  هب  و  تسین ،  عنتمم  تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح 
دشاب هتشاد  دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  نیب  تسا  قرف  هچ  دوش :  هتفگ  رگا  دیوگ « :  ۀبیغلا  باتک  رد  هنع -  یلاعت  هَّللا  یضر  یضترم - 

 ( مودعم حالطصا (  هب  و  دشاب ،  هتشادن  دوجو  ًالصا  هکنیا  نیب  و  دربن ،  یعفن  يو  زا  يرشب  دسرن و  وا  دزن  هب  یـسک  و  دشاب ؛ بئاغ  یلو  ، 
هکنانچ دنریذپب -  وا  زا  دننک و  نیکمت  وا  هب  تبـسن  ّتیعر  هک  دنادیم  يادخ  هک  یماگنه  ات  دنامب  یتسین  رد  هک  تسین  اور  ایآ  و  دشاب ، 
راکـشآ ار  وا  عقوم  نآ  رد  هک  دنادب  وا  هب  تبـسن  ار  مدرم  نیکمت  تعاطا و  هک  یتقو  ات  دـنادرگ  بئاغ  روتـسم و  ار  وا  هک  دـینادیم  زیاج 

هب شتماما  هب  نادـقتعم  شناتـسود و  اـیلوا و  زا  يریثک  هّدـع  هک  مینادیم  نکمم  زیاـج و  اـم  ًـالوا :  دوشیم :  هتفگ  باوج  رد  دزاـس ؟ - 
ار عفن  نامه  دنسریمن ،  شتمدخ  هب  بانج  نآ  نایعیش  ناتسود و  زا  هک  مه  یناسک  و  دنرب ،  عفن  شدوجو  ضیف  زا  و  دنـسرب ،  شتمدخ 

دیوگ شرسپ  هب  باطخ  ۀّجحملا  فشک  باتک  رد  هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  دیـس  و  تسه . » . . .  فیلکت  رد  هک  دنربیم 
 « ) تسا زاب  دهاوخیم  ار  وا  هب  تبـسن  ناسحا  تیانع و  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  هک  سک  ره  يارب  مالـسلا  هیلع  وت  ماما  يوس  هب  هار  و  : » 

ياملع یـسوط و  خیـش  یمظاـک و  ققحم  مولعلا و  رحب  یـسلجم و  هماـّلع  دـناهدرک  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  هک  ییاـملع  هلمج  زا  و   ( . 800
هیلع ترـضح  نآ  ندید  هک  دش  مولعم  میدروآ  ناتیارب  مالـسلا  مهیلع  يادـخ  يایلوا  تکرب  زا  هچنآ  اب  سپ  دنـشابیم .  يرگید  هتـسجرب 

هک تسا ،  بحتـسم  ناّنم  رداق  يادـخ  زا  رمأ  نیا  ندرک  تساوخرد  و  دراد ،  ناکما  يربک  تبیغ  ناـمز  رد  باوخ  يرادـیب و  رد  مالـسلا 
 . هدنهد قیفوت  تسوا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لامعأ  قالخا و  هب  نتسج  یّسأت  ندرک و  ادتقإ   : 73

هراشا

ینعم دـهد ،  ماجنا  دـناوتیم  دوخ  لاـح  بسح  هب  نمؤم  هچنآ  رد  لاـمعأ  قـالخا و  رد  وا  نداد  رارق  وگلا  باـنج و  نآ  زا  ندرک  يوریپ 
شترضح اب  ترواجم  تمایق و  زور  رد  وا  اب  یهارمه  ماما و  تالاوم  ّتیمامت  نامیا و  لامک  و  تسا ،  نیمه  ندوب  مومأم  تقیقح  عّیشت و 

ترضح نآ  يوس  زا  هرصب  رادنامرف  فینح  نب  نامثع  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همان  رد  هکنانچ  دوشیم .  ماجنا  راک  نیا  اب  تشهب  رد 
رادروخرب شملع  رون  زا  دـنکیم و  ادـتقإ  وا  هب  هک  تسا ] يربهار  ار  يورهر  ره  و   ] یماـما ار  یمومأـم  ره  هک  دـینک  هجوت  هدـمآ :  نینچ 

و  ] بسح یبَرَع  یشَُرق و  چیه  يارب  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  زا  یفاک  هضور  رد  و   ( . 801 ددرگیم ( . . . 
و  ] هُّقفت هب  زج  تسین  یتداـبع  و  ّتین ،  هب  رگم  تسین  یلمع  و  يوـقت ،  هب  زج  تسین  یتـمارک  چـیه  و  عـضاوت ،  هب  رگم  تـسین   [ يراـختفإ
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ادتقإ شلامعأ  هب  دشاب و  هدوب  یماما  بهذم  ّتنس و  هب  هک  تسا  یسک  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم  هک  دیشاب  هاگآ  ندیمهف ، ] تسرد 
دشاب هتشادن  شوخ  ار  وا  لمع  یلو  درادب  تسود  ار  ياهدنب  هک  اسب  یلاعت  يادخ  هک « :  هدش  دراو  تایاور  رد  حیضوت :   ( . 802 دنکن ( 

تیبوـبحم و هک  اریز  تسا ،  قـفاوم  زین  راـبتعا  لـقع و  اـب  ینعم  نـیا  و  ددنـسپب . »  ار  شلمع  یلو  دراد  ضوـغبم  ار  ياهدـنب  هـک  اـسب  و  ، 
 . دشاب هدوب  شلمع  داقتعا و  رد  هک  دهاوخیم  هدنب  زا  دنوادخ  هچنآ  بسح  رب  تسا ،  یهلا  یهن  رمأ و  ببـس  هب  دنوادخ  دزن  تیـضوغبم 

نوچ دـشاب  ضوغبم  لمع  ظاحل  زا  یلو  تسا ،  نمؤم  هکنوچ  دـشاب  بوبحم  دـنوادخ  دزن  داقتعا  ظاحل  زا  ياهدـنب  هک  تسا  نکمم  سپ 
رد مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  رهاـظ  مییوگ ؛ یتسناد  ار  نیا  نوچ  تسا .  روط  نیمه  زین  نیا  سکع  تسا ،  يدـنوادخ  یهن  رمأ و  فلاـخم 
 ، دـشاب مالـسلا  هیلع  ماما  بهذـم  هقیرط و  رب  هک  تسا  یـسک  لمع  ظاحل  زا  دـنوادخ  دزن  مدرم  نیرتضوغبم  هک  تسا  نآ  قوف  شیاـمرف 

هاگره هک  تسا  نآ  بلطم  ّرِـس  و  دزرو ،  تفلاخم  وا  اب  دوخ  قالخا  لامعا و  رد  لاح  نیع  رد  و  دشاب ،  دقتعم  ار  شتیالو  تماما و  ینعی 
دهاوخ وا  رب  نانمـشد  ییوجبیع  هنعط و  هیام  مالـسلا و  هیلع  ماما  راع  گنن و  دـیامن  راتفر  شماما  فالخ  رب  شقـالخا  اـهراک و  رد  نمؤم 
تبغر اهنآ و  رظن  رد  هَّللا  یلو  نتفای  تمظع  ببـس  دیامن  ادـتقإ  وا  هب  دوخ  قالخا  لامعا و  رد  هچنانچ  و  تسا ،  یگرزب  هانگ  نیا  و  دوب ، 

رد ماما  بصن  زا  دوصقم  بیترت  نیدـب  و  ددرگیم ،  ناشماما  يوس  هب  ناشیا  لامعا  اب  مدرم  یبایهار  و  ناماما ،  هویـش  هب  نیفلاـخم  ندرک 
دیوشن ام  گنن  هیام  دیـشاب و  تنیز  ام  يارب  ًاْنیَـش ؛ اَْنیَلَع  اُونوکت  َال  َو  ًاْنیَز  اََنل  اونوُک  دناهدومرف :  يور  نیمه  زا  دوشیم .  لصاح  مدرم  نایم 

 ) یلاع حیحص  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  و   ( . 804 دینک (  توعد  شیوخ ] بهذم  هب   ] ناتیاهنابز ریغ  اب  ار  مدرم  دناهدومرف « :  و   ( . 803 ) 
ام رمأ  مامت  هب  تبـسن  هکنیا  ات  میرامـشیمن  نمؤم  ار  یـسک  ام  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا   ( 805

دیهد تنیز  نآ  هب  ار  دوخ  سپ  تسا ،  يراکزیهرپ  َعرَو و  ام  رما  نتـساوخ  يوریپ و  هلمج  زا  هتبلا  هک  دینک  هجوت  دشاب ،  دنمقالع  يوریپ 
یقاب دهد و  تّزع  ار  امـش  دنوادخ  هک  دیهد  رارق  راشف  جنر و  رد  ار  نامنانمـشد  َعرَو  هلیـسو  هب  درآ و  تمحر  امـش  رب  یلاعت  يادـخ  هک 

هیلع رقاب  ماما   ] رفعجوبا ترـضح  نم و  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  هضور  رد  و   ( . 806 درادب ( 
هیلع رفعجوبا  ترضح  هب  دندوب ،  ربنم  و  ملـسو ] هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ   ] ربق نیبام  هک  میتشذگ  نایعیـش   [ زا یعمج   ] رب مالـسلا ]
ربنم ربق و  نیبام  ار  نانآ  متفگ :  دـنیاجک ؟  اهنآ  دومرف :  دـنادرگ .  وت  يادـف  ارم  دـنوادخ  دنتـسه ،  وت  ناـیلاوم  نایعیـش و  متفگ :  مالـسلا 

امـش و يوب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  سپـس  درک ،  مالـس  ناشیارب  دـش و  کیدزن  ناـنآ  هب  سپ  ربب ،  ناـنآ  دزن  ارم  دومرف :  منیبیم ، 
تـسد هب  تسه  دـنوادخ  دزن  هچنآ  هک  دـینک  يرای  يرادـنید ] رد   ] تیّدـج َعرَو و  هلیـسو  هب  لاح  نیا  اب  مرادیم ،  تسود  ار  ناـتیاهناج 

نید نم و  نید  رب  اهامـش  دنگوس  ادـخ  هب  انامه  دـییامن ،  ادـتقا  هب  دـیتسناد  دوخ  ماما  ار  ياهدـنب  نوچ  و  شالت ،  َعرَو و  اب  رگم  دـیآیمن 
 ) دییامن يرای  شالت  َعرَو و  هلیـسو  هب  نید ]  ] نیا رب  امـش  سپ  دناهدوب  نانآ  نید  رب  نانیا  هچنانچ  و  دـیتسه ،  لیعامـسا  میهاربا و  مناردـپ 

نایب ات  درب  مان  ار  لیعامـسا  میهاربا و  دوخ  ناردپ  نایم  زا  تهج  نیدـب  هتفگ « :  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع   ( . 807
ناردـپ زا  نانآ  هکنیا  مِهوم  ای  تسا و  رْـصَح  مهوم  اـی  صیـصخت  نیا  نوچ  و  دـنراد ،  تکراـشم  اـم  اـب  نید  رد  ناربمغیپ  ماـمت  هک  دـنک 

هَّللا یلـص  وا -  تیب  لها  ربمغیپ و  هکنیا  هب  درک  كرادت  ار  بلطم  دنرترب  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  وا -  نادناخ  دـمحم و  شیمارگ 
مالسلا هیلع  ترضح  هکنیا  سپ  دننانآ .  ناوریپ  زا  ناشیا و  نید  رب  مالسلا  مهیلع  ایبنأ  ریاس  دنتـسه و  قح  نید  رد  لصأ  نیعمجا -  مهیلع 

شکیدزن ناردـپ  هب  هراـشإ  ناـنآ »  و «  تسا ،  مالـسلا  مهیلع  هتـشذگ  ناربـمغیپ  رگید  لیعامـسا و  میهاربا و  هب  هراـشا  ناـنیا »  دوـمرف « : 
مان هک  تسا  لمتحم  میوگیم :  نیعمجا . »  مهیلع  همالس  هَّللا و  تاولـص  نیرهاط -  همئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دشابیم 
 « ) ًافِینَح َِمیهاْربإ  َۀَِّلم  عبَّتا  ْنأ  َکَیلإ  اَْنیَحْوأ  َُّمث  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  هب  دشاب  رظان  مالسلا  امهیلع  لیعامسا  میهاربإ و  صوصخ  زا  ندرب 
ْنِم َنیِملْـسُملا  ُمُکاَّمَـس  َوُه  َمیهاَربإ  ْمُکیبأ  َۀَِّلم  دنوادخ « :  هدومرف  و  نک .  يوریپ  میهاربا  كاپ  نییآ  زا  میدرک  یحو  وت  رب  هاگنآ  808 ؛ ) 

 : یلاعت يادخ  هدومرف  و  دیمان .  ناملسم  ار  امش  نیا ،  زا  لبق  وا  تسا ،  میهاربا  امش  ردپ  نییآ  نامه ] مالسا  نییآ  نیا  و  [ ؛ )  809 ُْلبَق ( » 
ارم ًاـقّقحم  ربمغیپ ] يا   ] وگب 810 ؛ )  َنیکِرْـشُملا ( »  َنِم  َناَک  اَم  َو  ًافِینَح  َمیهاْربإ  َۀَِّلم  ًامَِیق  ًانید  ٍمیقَتْـسُم  ٍطاَرِـص  یلإ  ّیبَر  ِیناَدَه  ِینَّنإ  ُْلق  » 
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دوب هّزنم  نیکرشم  لطاب  دیاقع  كرش و  ثول  زا  شدوجو  هک  میهاربا  كاپ  نییآ  راوتـسا و  نید  هب  تسا  هدرک  تیاده  تسار  هار  هب  ادخ 
نامه هدومرف  رمأ  نآ  هب  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمغیپ  لج  زع و  دنوادخ  هک  یّقح  رب  كاپ  هویـش  هکنیا  هب  نداد  هجوت  يارب  و  . 

تقیقح میهاربا و  تعیرـش  نیا  و  دنـشاب ،  تیمها  مک  مدرم  رظن  رد  كدـنا و  ناشدارفا  هرامـش  هک  دـنچ  ره  تسا ،  هعیـش  هقیرط  هویش و 
ماما رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاک  هضور  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  زین  هک  تسا  یتیاور  میدرک  دای  هچنآ  رب  لیلد  و  تسا .  دـیحوت 
سک چیه  و  ام ،  نایعیش  ام و  رگم  دنکیمن  لمع  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نید  هب  تما  نیا  زا  سک  چیه  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب 
نیا و   ( . 811 ام (  اب ] تفلاـخم   ] ببـس هب  زج  هدـیدرگن  هارمگ  تما  نیا  زا  سک  چـیه  و  اـم ،  ببـس  هب  رگم  هدـشن  تیادـه  تّما  نیا  زا 
اذل تسا ،  ناشیا  شور  هویش و  میکحت  اضما و  نانآ و  يزاسكاپ  قیوشت و  نایعیش و  ياهلد  یّلست  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  شیامرف 
هّماع هب  هراشا  َِکئلوُأ »  ِنید  یلع  ءالؤه  َناَک  نإ  َو  دومرف « :  هکنیا  و  درک ،  دـیکأت  هّیمـسا  هلمج  قیقحت و  فرح  دـنگوس و  اب  ار  شنخس 

 ، دشابیم دنک -  ناشتنعل  یلاعت  يادخ  هک  یهارمگ -  نارادمدرس  اهنآ  ياسؤر  هب  هراشا  کئلوا »  و «  تسا ،  نانآ  هب  ضیرعت  لدروک و 
ناشنیفلاخم رد  هچنآ  تهج  زا  نایعیش  هک  تسا  نآ  نخـس  رخآ  ات  لوا  زا  ترـضح  روظنم  و  تسا .  هدوب  هّیقت  ياج  هّیقت و  نامز  هک  اریز 

دننیبیم تسایر  رویز و  لوپ و  زا  یناسفن  ياههتـساوخ  رد  ندوب  روهطوغ  و  يویند ،  ياهتمعن  هب  ندوب  معنتم  يرهاظ و  تّزع  ترثک و  زا 
و دنزادرپن ،  اهنآ  اب  تباقر  هب  لانم  لام و  يارب  و  دنوشن ،  نیگهودنا  دننکیم  هدهاشم  تخـس  تالاح  رد  نانآ  سکع  رب  ار  ناشدوخ  و  ، 
هب ار  ناشناماما  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  شربمغیپ  هک  هداد  تمعن  ناشیارب  قح  نید  زا  یلاعت  يادخ  هچنآ  هب  دـننکن و  تبغر  ایند  هب 

َو ُمَّنَهَج  ْمُهیوأَم  َُّمث  ٌلِیلَق  ٌعاَتَم  ِداَِلبلا *  یف  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  َال  هدومرف « :  لج  زع و  يادخ  دنشاب ،  دنسرخ  تسا  هدومرف  رمأ  نآ 
 « ) ِراَربَِألل ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  اَم  َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ًالُُزن  اَهِیف  َنیدـِلاَخ  ُراـْهنألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اوَقَّتا  َنیذَّلا  ِنِکل  داَـهِملا *  َْسِئب 

ینایشآ دب  هک  تسا  مّنهج  ناشهاگیاج  سپس  تسا و  زیچان  ياهرهب  نیا  هک  دبیرفن ،  ار  وت  اهرهش  رد  نازرورفک  راذگ  تشگ و  812 ؛ ) 
دنـشاب نادواج  اهنآ  رد  تسا  ناور  اهیوج  اهنآ  رد  هک  تسا  ییاهتـشهب  دـندرک  زیهرپ  ناـشراگدرورپ   [ مشخ زا   ] هک ار  ناـنآ  یلو  تسا ، 

هب هراـشا  کـئلوا »  هک «  تسا  لـمتحم  و  تسا .  رتـهب  زیچ  ره  زا  ناـکین  يارب  تسا  دـنوادخ  دزن  هچنآ  تـسا و  دـنوادخ  زا  یتیاـنع  نـیا 
هک اریز  دنراد ؛ ار  نیکرـشم  نییآ  نطاب  رد  یلو  دنتـسه  دِّحوم  ناملـسم  رهاظ  هب  هک  دـنچ  ره  لدروک  هّماع  هکنیا  ینعی  دـشاب ،  نیکرـشم 

ار ناشیاهتب  نیکرشم  هک  نانچمه  دنتسناد ،  کیرـش  هداد  رارق  شلها  يارب  دنوادخ  هک  یتماما  رد  ار  دوخ  دساف  ياسؤر  اهتوغاط و  نانآ 
و 813 ؛ )  ًائیـش ( »  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َال  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  َو  دیامرف « :  دنوادخ  دـندرک ،  کیرـش  هداد  رارق  دوخ  يارب  یلاعت  يادـخ  هک  یتدابع  رد 

دشابیم كرشم  عقاو  رد  دنادب  یکیرش  یلاعت  يادخ  ّیلو  يارب  هک  یسک  دیدرت  نودب  و  دیزرون .  كرش  وا  هب  چیه  دیتسرپب و  ار  يادخ 
رد و  تسا .  رایـسب  رتاوت و  ّدح  رد  رابخأ  رد  نیکرـشم  هب  نیفلاخم  زا  ندرک  ریبعت  و  تسا ،  هدومن  تکرـش  دـنوادخ  رمأ  رد  وا  هک  اریز  ، 
رد سک  ره  تسا :  هدمآ  ریدغ  هبطخ  رد  و  تسا .  كرشم  دیگنج  امش  اب  هکنآ  ره  و  ٌكِرْشُم ؛ ْمَُکبَراح  ْنَم  َو  میناوخیم :  هعماج  ترایز 

ربمغیپ زا  یثیدـح  نمـض  رابخألا  یناعم  زا  لقن  هب  راونألا  ةآرم  رد  و  تسا .  كرـشم  داد  رارق  یکیرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  ندرک  تعیب 
ره و  هدیزگرب ،  نم  رب  يربمغیپ  دنیزگرب  یماما  مالسلا  هیلع  یلع  رب  سک  ره  مدرم  يا  دومرف :  هک  هدمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 

لصاح تسا  دایز  ًاّدج  هراب  نیا  رد  رابخا  و   ( . 814 تسا (  هدرک  رایتخا  يراگدرورپ  لج  زع و  يادخ  رب  دنیزگرب  يربمغیپ  نم  رب  سک 
هک دنتـسه  يدـیحوت  مالـسا و  نید  رب  هک  دزاـس  ناـیب  اـهنآ  يارب  دـنک و  قیوشت  ار  نینمؤم  هک  هدوب  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  روـظنم  هکنیا 

نییآ دـنوادخ  دزن  هدیدنـسپ  نید  انامه  815 ؛ )  ُمالْـسإلا ( »  ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدـلا  َّنإ  تسا « :  هدومرف  و  هدـیزگرب ،  شناگدـنب  يارب  دـنوادخ 
ره و  816 ؛ )  َنیِرِـساَخلا ( »  َنِم  ِةَرِخآلا  یف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِماَلْـسإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  هدومرف « :  لج  زع و  يادـخ  و  تسا .  مالـسا 

ُبوُقْعَی َو  ِهِیَنب  ُمیهاَْربإ  اَِهب  یَّصَو  َو  دوب « .  دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  دنک  رایتخا  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک 
شرافس نییآ  نیا  هب  ار  شیوخ  نادنزرف  بوقعی  میهاربا و  و  817 ؛ )  َنوُِملْسُم ( »  ُْمتنأ  َو  ّاِلا  َُّنتومت  اَلَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یفَطْصا  َهَّللا  َّنإ  َِّیَنب  اَی 
مالـسا نییآ  هب  زج  سپ  هدـیزگرب  ناـتیارب  ار  نید  نیا  دـنوادخ  اـنامه  نم  نادـنزرف  يا   [ تفگ نینچ  شنادـنزرف  هب  مادـک  ره  و   ] دـندرک
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نییآ رب  اهکیرش  نآ  هک  دنداد  رارق  ییاهکیرش  یلاعت  يادخ  يایلوا  يارب  نافلاخم ،  هک  هدومرف  دیکأت  مالسلا  هیلع  ماما  نینچمه  دیریمن . 
دینک و تقد  مالک  نیا  رد  هاگره  زیزع  هدنناوخ  امش  و  دندیتسرپیم .  هتخاس و  دوخ  يارب  رگید  ینایادخ  هک  یناکرشم  دندوب ،  نیکرشم 
هک ییانعم  تّحص  دییامن  یسررب  ار  هدمآ  تیاور  اهنآ  هرابرد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  ییاهحرـش  اهلیوأت و  ریـسفت و  هفیرـش و  تایآ 
 : » مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هدومرف  رد  ْنإ »  هملک «  هک :  نادب  و  تفای .  دیهاوخ  رد  ار  مدرک  نایب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هدومرف  يارب 

اوُداَـک ْنإ  َو  یلاـعت « :  يادـخ  هدوـمرف  دـننام  هدـش ،  هدروآ  نخـس  دـیکأت  يارب  هک  تـسا  هدَّدـشم  َّنإ »  زا «  هـفّفخم  ءـالؤه »  َناـک  ْنإ  و 
کیدزن هتبلا  دنتفگ ] نارفاک  [ ؛ )  819 اَِنتَهلآ ( »  ْنَع  انُّلـُضَیل  َداَک  ْنإ  دـنزادنا « .  هنتف  هب  ار  وت  دوب  کیدزن  انامه  و  818 ؛ )  َکَنُوِنتْفََیل ( » 

نیا و  820 ؛ )  ًةَریبََکل ( »  َْتناـک  ْنإ  َو  دزاـس « .  هارمگ  یّلک  هب  نامنایادـخ  شتـسرپ  زا  ار  اـم  ملـسو ] هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ   ] وا دوب 
هچنآ ربانب  و  اهنیا .  ریغ  و  میتفاـی .  قساـف  ار  ناـشرتشیب  هتبلا  و  821 ؛ )  َنیقِـساََفل ( »  ْمُهَرَثْکأ  انْدَـجَو  ْنإ  َو  دوب « .  نارگ  یـسب  هلبق ] رییغت  ]

زا دعب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  درادن .  یتافانم  میتفگ  ام  هچنآ  اب  زین  ضرف  نیا  رب  و  دشابیم ،  هّیلصو  ْنإ »  هدرک «  رکذ  هللا  همحر  یسلجم 
شالت عرو و  اب  راک  نیا  رب  سپ  دومرف « :  هاـگنآ  دـننک ،  ادـتقا  ناـشماما  هب  هک  دومرف  رما  ار  ناـنآ  درک ،  بیغرت  قیوشت و  ار  اـهنآ  هکنآ 

ناشماما هب  کمک  هکنیا  اـما  تسا .  ناـشدوخ  هب  کـمک  تهج  ود  زا  و  ناـشماما ،  هب  کـمک  تهج  ود  زا  نیا  هک  اریز  دـیهد . »  يراـی 
روظنم دوصقم و  دیدرت  نودب  و  دـهاوخیم ،  ار  نآ  هک  تسا  يراک  رب  يرگید  ندومن  يرای  تناعإ »  ینعم «  هک  تسا  نیا  شتهج  تسا 

دنوادـخ تعاطإ  رد  نمؤم  هچناـنچ  سپ  تسوا ،  قولخم  زا  کـی  ره  زا  دـنوادخ  تعاـط  لوصح  ادـخ و  نید  جـیورت  مالـسلا  هیلع  ماـما 
مالسلا هیلع  ماما  نیعم »  هداد و «  يرای  شدصقم  رد  ار  دوخ  ماما  دیزگ ،  يرود  دنوادخ  ینامرفان  تیـصعم و  زا  دومن و  شالت  تیّدج و 

َعرَو و و  تعاـطإ ،  رد  نمؤـم  تیّدـج  شـالت و  هـکنیا :  مود  تـهج  دوـمرف .  دـهاوخ  تناـعإ  ار  وا  نآ  يازإ  رد  ماـما  سپ  تـسا ،  هدـش 
نآ رب  لیلد  هویش  نیا  هک  اریز  دش ،  دهاوخ  شمامإ  ّتیناقح  نتـسناد  و  وا ،  هویـش  زا  يوریپ  رد  مدرم  ندش  بیغرت  هیام  هانگ  زا  شزیهرپ 

نانمـشد و زا  ضارعإ  ماما و  هب  داقتعا  رارقا و  يوریپ و  ببـس  سپ   ( ، 822 تسا (  هتخومآ  بدأ  نینچ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا 
مالسلا هیلع  ماما  هکنانچ  دنکیم ،  گنج  نینچ  نیا  شنانمـشد  اب  و  دهدیم ،  يرای  ار  دوخ  ماما  هلیـسو  نیدب  و  دش ،  دهاوخ  شنافلاخم 

هجو تسا  ناشدوخ  يرای  تناعا و  هکنیا  اّما  و  دیهد .  رارق  راشف  جنر و  رد  ار  نامنانمـشد  َعرَو ،  هلیـسو  هب  و  دومرف :  هتـشذگ  ثیدح  رد 
رد رارـصا  هانگ و  رد  نداتفا  هک  نانچمه  دوشیم ،  نامیا  تابث  اقب و  ببـس  تیـصعم  زا  زیهرپ  تعاطا و  رد  تیّدج  هک :  تسا  نآ  شلّوا 

َو ِهَّللا  ِتایآب  اُوبَّذَـک  ْنأ  يؤسلا  اُؤاَسأ  َنیِذَّلا  َۀَِـبقاَع  َناَک  َُّمث  دـیامرف « :  هنأش -  َّلج  َّزع و  يادـخ -  ددرگ ،  نامیا  لاوز  هیام  هک  اسب  اهیدـب 
هب هدومن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  دش  نیا  دنتخادرپ  دب  رادرک  تشز و  لامعا  هب  هک  نانآ  ماجنارـس  و  823 ؛ )  نُؤِزْهَتْسَی ( »  اَِهب  اُوناَک 

 . دنتفرگ ازهتسإ 

هکنیا رگید  هجو 

نیا و  دوشیم ،  نیرب  تشهب  رد  وا  اب  ترواجم  ببـس  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  يوریپ  و  ناـهانگ ،  زا  زیهرپ  تعاـطا و  رد  شـالت  شـشوک و 
 ، دـشابیم تشهب )  یمارگ (  هاگیاج  تمالـس و  هاگلزنم  رد  ماما  ترواـجم  هب  يراگتـسر  رد  ناـشدوخ  هب  تبـسن  نینمؤم  ندرک  تناـعا 

مالـسلا مهیلع  باـیطأ  همئا  راوـج  زا  ندـش  رود  باوـث و  نیا  زا  ندـنام  مورحم  بجوـم  لاـمعأ  رد  وا  اـب  ندوـمن  تفلاـخم  هک  ناـنچمه 
زا یلع  نب  نسح  زا  دـمحم  نب  دـمحا  زا  ییحی  نب  دـمحم  زا  یفاـک  هضور  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  هچنآ  تسا  نیا  رب  هاوگ  و  ددرگیم . 
وت هچنانچ  هک  یتسار  مناج  رسپ  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  شردپ  هکنیا :  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ماّحل  داّمح 

یناسک هتساوخن  لج  زع و  يادخ  دومرف :  سپـس  دوب .  یهاوخن  نم  لزنم  مه  تمایق  يادرف  هاگلزنم  رد  ینک  راتفر  نم  فالخرب  لمع  رد 
راگدرورپ هب  هن  دنوش ،  لزنم  مه  تمایق  زور  نانآ  اب  و  دنشاب ،  هتشاد  هدهع  هب  ار  دنفلاخم  ناشیا  اب  لامعا  رد  هک  يرگید  دارفا  یتسرپرس 
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ام هزیگنا  و  میهد ،  نایاپ  ثیدح  نیا  لاجر  نییعت  يارب  بلطم  قیقحت  هب  اجنیا  رد  ار  دوخ  نخـس  هک  تسین  دب  و   ( . 824 دنگوس (  هبعک 
سپ تسا .  لوهجم  ثیدح  نیا  هتفگ :  دوخ  لوقعلا  ةآرم  باتک  رد  هک  تسا  هتـسجرب  ياملع  زا  یـضعب  رب  نآ  ندنام  یفخم  راک  نیا  رب 

حیحص ثیداحا  زا  نم  رظن  هب  ثیدح  نیا  مییوگیم :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  لآ  زا  دادمتـسا  لاعتم و  دنوادخ  زا  تناعتـسإ  اب 
لد و  ياشگب ،  شزومآ  ِلاب  سپ  دوش ،  هتـشادرب  تقیقح  يور  زا  هدرپ  هک  یتسه  لیام  یهاوخیم و  ار  بلطم  حیـضوت  رگا  و  دشابیم ، 

تـسا ردقلا  لیلج  هقث  ییحی  نب  دمحم  نامه  راّطع  ییحی  نب  دمحم  هک  نادب  و   ( 825 يامنب (  مهارف  هدش  يراج  ِتقیقح  شریذپ  يارب 
و تسا .  لیلج  هقث  صخش  نیمه  وا  دوش ،  عقاو  یفاک  ِدنس  لّوا  رد  ییحی  نب  دمحم  اج  ره  هکنیا :  میوگیم  ناتیارب  یلک  هدعاق  کی  و  ، 
هّجوم و ّتیـصخش  نییمق و  خیـش  لیلج  هقث  يرعـشأ  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  هدش  عقاو  ثیدح  نیا  قیرط  رد  هک  دمحم  نب  دمحا  اّما 

نب یلع  نب  نسح  وا  هک  تسا  نیا  هتـشگ  رهاـظ  اـم  يارب  لاـجر  بتک  راـبخا و  یـسررب  زا  هچنآ  یلع :  نب  نسح  اـّما  و  تسا .  ناـنآ  هیقف 
رانک رد  شتاماقم  و  دـناهدرک ،  دای  یمهم  ياهتدابع  رایـسب و  بقانم  وا  يارب  و  تسا ،  راکزیهرپ  دـباع  لـیلج  هقث  وا  و  دـشابیم ،  لاّـضف 

زا یتمـسق  رد  وا  هک  دنچ  ره  و  دشابیم ،  دزنابز  ینالوط  ياههدجـس  تدابع و  ترثک  اب  شنارود  و  فورعم ،  هفوک  دجـسم  متفه  نوتس 
ةالصلا و مهیلع  قح  رب  ناماما  نییآ  هب  و  تفرگ ،  شیپ  ار  تسرد  هویـش  تشگرب و  هدیقع  نآ  زا  یلو  هتـشاد  ار  هّیحطف  شور  شیناگدنز 

ناماما رمأ  هب  تبـسن  هاگآ  هقث  راوگرزب و  نایعیـش  زا  يو  تسا ،  ماّحل  یفوک  دـقاو  نب  داّمح  وا  ماّحل :  داّمح  اـّما  و  داـهن .  ندرگ  مالـسلا 
هچنآ یلو  متفاـین ،  مراد  سرتسد  رد  ًـالعف  هک  یلاـجر  ياـهباتک  رد  وا  هب  عجار  یحیرـص  قیثوث  نم  هک  دـنچ  ره  و  تسا ،  مالـسلا  مهیلع 

 : تسا هجو  دنچ  نیا  رب  دهاش  و  تسا .  دـنمدرخ  نایوار  ردـقلا و  لیلج  تاقث  زا  يو  هک  تسا  نیا  هتفای  تّوق  لد  رد  هدـش و  رهاظ  میارب 
 ، وا ّتقد  ردق و  تلالج  دوجو  اب  دیدرگ -  رکذ  هک  یـسیع -  نب  دـمحم  نب  دـمحا  صوصخ  هب  وا ،  تیاور  رب  یّمق  نایوار  دامتعإ  لّوا : 
رد هدش  دای  یـسیع  تهج  نیمه  زا  هک  هدش  هتفگ  هکلب  دنتـسجیم ،  يرود  درکیم  تیاور  فیعـض  دارفا  زا  هک  یـسک  زا  اهیّمق  هک  اریز 
 ، هدرک تیاور  وا  زا  شیاوقت -  ّتقد و  عرو و  همه  اب  لاّضَف -  نبا  هکنیا  مّود :  درک .  دیعبت  مق  زا  ار  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  قوف 
 : مّوس تسا .  هدیدرگ  نایب  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  دشابیم ،  نانیمطا  قوثو و  ياههناشن  زا  یـسک ،  زا  ردـقلا  لیلج  دارفا  ندرک  تیاور  و 
 : دومرف باوج  هک  هدش  ترضح  نآ  زا  لاّضف  ینب  ياهباتک  هب  عجار  هک  یلاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  دمحموبا  ماما  شیامرف 
هک وا  زا  ردقلا  لیلج  هقث  یلجب ،  ریـشب  نب  رفعج  تیاور  مراهچ :  دیراذگاو . »  ار  دناهداد  رظن  هچنآ  دیریگب و  ار  دناهدرک  تیاور  هچنآ  » 
رد هللا  همحر  ینیلک  بوـقعی  نب  دـمحم   ( 826 قودـص (  خیـش  هچنآ  مجنپ :  تسا .  هدرک  تیاور  تاقث  زا  دـناهتفگ :  شلاـح  حرـش  رد 

ماّحل دـقاو  نب  داّمح  زا  لاّضف  نب  یلع  نب  نسح  زا  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  زا  راّطع  ییحی  نب  دـمحم  زا  هّیقت  باـب  رد  یفاـک  لوصا 
دعب یتّدم  و  مدینادرگ ،  بانج  نآ  زا  يور  سپ  مدید ،  دوخ  يور  شیپ  یهار  رد  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  تفگ :  هک  هدروآ 
ادابم ات  منادرگیمرب  امـش  زا  يور  منیبیم و  ار  امـش  نم  مدرگ ،  تیادف  متـشاد :  هضرع  سپ  مدـش ،  دراو  ترـضح  نآ  رب  متفر و  نآ  زا 

اج نالف  رد  يدرم  زورید  یلو  درآ ،  تمحر  وت  رب  دنوادخ  دومرف :  نم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مزادنا ،  تَّقـشم  تمحز و  هب  ار  امش 
نیا رب  تلالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  و   ( . 827 درکن (  ياهدیدنـسپ  بوخ و  راک  وا  هَّللادـبعابا ؛ يا  داب  مالـس  وت  رب  تفگ :  دـید و  ارم 

وا تیاضر  لیصحت  مالسلا و  هیلع  ماما  ظفح  هب  و  هتشاد ،  هّیقت  دراوم  هب  تبسن  شنیب  تخانش و  و  تسا ،  هّیماما  هعیـش  زا  داّمح  هک  تسه 
شوه و لقع و  رب  زین  و  دندرک .  اعد  وا  ّقح  رد  تهج  نیمه  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  و  هدیزرویم ،  مامتها  دشاب  یـضتقم  هک  هنوگ  ره  هب 

مولعم ردـق  تلالج  ندوب و  نانیمطا  دروم  هدـیقع و  نید و  ظاحل  زا  داّمح  عضو  لاح و  میدرک  نایب  هچنآ  هب  و  دراد .  تلالد  وا  ِِرفاو  مهف 
 . تسا جراخ  هدومن  شندوب  لوهجم  هب  مکح  هک  تسا  هتشادنپ  هللا  همحر  یسلجم  انالوم  هچنآ  زا  و  دش ، 

نآ دننام  دنوادخ و  دای  ریغ  زا  نابز  ظفح   : 74

همدقم
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همدقم

رتشیب مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  ناسنا  نوچ  یلو  تسا  هدیدنـسپ  بوخ و  نامز  ره  رد  هک  دنچ  ره  راک  نیا  و 
باـتک رد  قودـص  خیـش  تساـهنامز .  ریاـس  زا  رتمهم  رتدَّکؤم و  رمأ  نیا  هب  شماـمتها  تسا ،  ناـحتما  هنتف و  ناـیز و  رطخ و  ضرعم  رد 

ارف مدرم  رب  ینامز  دومرف :  هک  هدروآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  رفعجوبا  ترـضح  ناـمیالوم  زا  رباـج  زا  یحیحـص  ربخ  رد  نیدـلا  لاـمک 
هک يزیچ  نیرتمک  دننامب ،  تباث  ام  رمأ  رب  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دوشیم ،  بیاغ  ناشرظن  زا  اهنآ  ماما  هک  دـسریم 

دیدروآ نامیا  نم  ّرـس  هب  نم  نازینک  ناگدنب و  يا  دیامرفیم :  دنکیم و  ادن  ار  نانآ  هلالج  لج  دنوادخ  هکنیا  دسریم  اهنآ  هب  باوث  زا 
مریذپیم امش  زا  دیتسه ،  نم  نازینک  ناگدنب و  قح  هب  امش  هک  نم  زا  باوث  یکین و  هب  ار  امش  داب  تراشب  سپ  دیتشاد ،  رواب  ارم  بیغ  و 

امـش رگا  منکیم ،  عفد  اهنآ  زا  ار  الب  مناـسریم و  مناگدـنب  هب  ناراـب  امـش  ببـس  هب  مزرمآیم و  ار  ناـتناهانگ  منکیم و  وفع  ار  امـش  و 
نیرتهب ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هداز  يا  متـشاد :  هضرع  دـیوگ :  رباج  مدرکیم .  لزان  اـهنآ  رب  ار  دوخ  باذـع  دـیدوبن 

دوخ دنس  هب  قودص  خیش  سلاجم  رد  و   ( . 828 ینیـشن (  هناخ  نابز و  ظفح  دومرف :  تسیچ ؟  دهد  ماجنا  نامز  نآ  رد  نمؤم  هک  يراک 
دسانشب ار  یلاعت  يادخ  سک  ره  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  تیاور  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

دهاوخ راومه  دوخ  رب  ار  يرادهدنز  بش  هزور و  جنر  و  تشاد ،  دهاوخ  زاب  اذغ  زا  ار  شمکـش  نخـس و  زا  ار  شناهد  دـنک  شمیظعت  و 
دومرف دنتسه ؟  ادخ  يایلوا  نانیا  داب ،  تیادف  نامناردام  ناردپ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ :  باحـصا ]  ، ] تخاس

ناشهاگن دنتـسیرگن  نوچ  و  دوب ،  رکذ  ناشنخـس  دنتفگ  نخـس  نوچ  و  دوب ،  هشیدنا  ناشتوکـس  سپ  دندنام  تکاس  ادخ  يایلوا  انامه  : 
هک ییاهلجا  هچنانچ  دوب ،  تکرب  مدرم  نایم  رد  ناشنتفر  هار  سپ  دـنتفر  هار  و  دوب ،  تمکح  ناشقطن  سپ  دـندوشگ  نابز  و  دوب ،  تربع 

 ( . 829 تفرگیمن (  رارق  ناشیاهدبلاک  رد  باوث  قوش  باذع و  میب  زا  اهنآ  حاورا  دوبن  هتشاد  موتحم  نانآ  رب  دنوادخ 

حیضوت

تسا نآ  زا  معا  تمص  و  دوریم ،  راک  هب  تسا  نتفگ  نخس  ضرعم  رد  ناسنا  هک  ییاج  رد  نتفگ  نخس  زا  نابز  ظفح  رد  توکس  ًابلاغ 
هیلع رقاب  رفعجوبا  ماما  زا  یحیحـص  ربخ  رد  یفاک  لوصا  رد  تسا .  نآ  زا  معا  مُّلکت  و  دوریم ،  راک  هب  هبطاـخم  ماـقم  رد  ًاـبلاغ  قطن  و  ، 

هک هدمآ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یقَّثوم  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 830 دنتسه ( »  اهلال  ام  نایعیش  انامه  دومرف « :  هک  هدمآ  مالسلا 
تـسد هب  ار  تروما  مامز  و  يوش ،  زیزع  هک  نک  ظفح  ار  تنابز  دومرف :  يامنب ،  یـشرافس  ارم  تشاد :  هضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش 

ياههناشن زا  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 831 يدرگ (  نوبز  راوخ و  هک  هدم  مدرم 
نآ هک  یتسرد  هب  دروآیم ،  ّتبحم  یشوماخ  انامه  تسا ،  تمکح  ياهرد  زا  یکی  یـشوماخ  انامه  تسا ،  یـشوماخ  ملع و  ملِح و  هقف 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحـص  ربخ  رد  و   ( . 832 تسا (  يریخ  ره  ياـمنهار 
هب ار  وت  نآ  ببس  هب  دنوادخ  هک  يزیچ  هب  منک  ییامنهار  ار  وت  ایآ  دندومرف :  دوب  هدش  فَّرشم  بانج  نآ  رضحم  هب  هک  یصخش  هب  ملسو 

يریگتسد ار  نارگید  هداد  وت  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  دومرف :  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  يرآ ،  تشاد :  هضرع  دََرب ؟  تشهب 
رگا تشاد :  هضرع  نک ،  يرای  ار  مولظم  سپ  دومرف :  روطچ ؟  مشاـب  دـنمزاین  مشخبب  مهاوخیم  هچنآ  هب  مدوخ  رگا  درک :  ضرع  نک ، 

 : تفگ نک -  ییاـمنهار  ار  وا  ینعی  نک -  ناداـن  يارب  يراـک  سپ  دوـمرف :  هچ ؟  مدوـب  رتناوتاـن  منک  شیراـی  مهاوـخیم  هـک  یـسک  زا 
هک یتسین  نامداش  ایآ  ریخ ،  زا  زج  دـنبرب  ار  تنابز  سپ  دومرف :  مدوب ؟  رتنادان  منک  شیئاـمنهار  مهاوخیم  هک  یـسک  زا  مدوخ  هچناـنچ 

هدنب دومرف :  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  رد  و   ( . 833 دناشکب ( ؟  تشهب  هب  ار  وت  هک  دـشاب  وت  رد  تافـص  نیا  زا  یکی 
خیـش  ( . 834 دوش (  هتـشون  راک  دـبای  راکوکین  دـیوگب  نخـس  هک  یماگنه  و  دـشاب ،  تکاس  هک  مادام  دوشیم  هتـشون  راکوکین  هتـسویپ 
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اهنآ و زا  شیپ  ثیدح  ثیدـح و  ود  نیا  و   ( . 835 تسا (  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  ثیدح  نیا  دننام  هیقف  رد  زین  قودـص 
 ، تسا یّبحتسم  تدابع  دوخ  يدوخ  هب  یشوماخ  توکـس و  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  میدروآ  تیاور  قودص  خیـش  سلاجم  زا  هک  یثیدح 
ءاش نا  هک  دنراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  يدنچ  تایاور  و  دـشابن ،  لمتـشم  اهنیا -  دـننام  هّیقت و  رُّکفت و  لیبق  زا  یحجار -  رمأ  رب  دـنچ  ره 
 : » مالـسلا هیلع  ماما  هدومرف  حرـش  رد  و  هدرک ،  لـّمأت  ریخأ  ثیدـح  تلـالد  رد  هللا  همحر  یـسلجم  و  دروآ .  میهاوخ  ار  اـهنآ  یلاـعت  هَّللا 

ياهراک هحلاص و  لامعا  زا  توکـس ]  ] نآ هک  اریز  شتوکـس ،  يارب  ای  شنامیا و  رطاخ  هب  اـی  دـیوگ « :  دوشیم » . . .  هتـشون  راـکوکین 
هک دنچ  ره  تسا ،  رهظا  نم  دزن  لّوا  ضرف  میوگیم :  نم  و  هتفگ « :  سپـس  دناهدش . »  روآدای  ربخ  نیا  رد  نارظان  هکنانچ  تسا ،  کین 

دوش هتشون  راکدب  ای  راکوکین  دیوگب  نخس  هک  یماگنه  و  هدومرف « :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هکنوچ  دناهدومنن  هجوت  نآ  هب  دارفا  رتشیب 
رگم راکدـب ،  هن  دوش و  راکوکین  هن  هک  دـیوگب  یحاـبم  نخـس  تسا  نکمم  نوچ  دوریم ،  نیب  زا  رْـصَح  مّود  لاـمتحا  رباـنب  هک  اریز  « ، 

 . تسا دیعب  نیا  و  ددرگ ،  لماش  ار  راکوکین  ریغ  قلطم  روط  هب  هک  میهد  ّتیمومع  ًازاجم  ار  راکدب 

دوش لاکشا  رگا 

مه تسا و  راکوکین  مه  سپ  تسا ،  لصاح  شیارب  نامیا  باوث  مارح  نخـس  نتفگ  ماگنه  هک  ددرگیم  داریا  دـیدرک  رایتخا  هچنآ  رباـنب 
تـسا يراکوکین  راکوکین ؛ زا  روظنم  تسا  نکمم  میوگ :  باوج  رد  تسین ؟  تسرد  راکدب  راکوکین و  نیب  ندوب  دّدرم  نیاربانب  راکدـب 
باوث ندوب  یقاب  هکنیا  رب  هفاضا  دشابیم ،  حیحـص   [ راکدب راکوکین و  نیب   ] هلباقم سپ  تسا ،  نیمه  رهاظ  هکنانچ  دنکن ،  يدب  چیه  هک 
مهیلع نیموصعم  هدومرف  دراد  هراشا  نامیا ] باوث  رارمتـسإ   ] مدـع هب  و  مینادیم ،  عونمم  ار  تیـصعم  باـکترا  دوجو  اـب  ناـمیا  رارمتـسا 

زا یکی  دناوتیم  نایب  نیا  و  تشذگ ،  ثیداحا  نیا  زا  یـضعب  هک  نآ  لاثما  و  دنکن »  انز  تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  هدـننک  انز  مالـسلا « : 
مکح رد  مه  باوخ  لاح  رد  وا  ینعی  تسا »  تدابع  ِملاع  باوخ  هک « :  هدـمآ  تیاور  هچنآ  لـلع  زا  یکی  دـشاب و  راـبخا  نیا  ياـهلمحم 

و  ( . 836 دوشیمن ( »  رداص  وا  زا  دـنک  لطاب  لاح  نآ  رد  ار  نآ  هک  يزیچ  وا و  نامیا  لـمع و  باوث  رارمتـسا  رطاـخ  هب  تسا ،  تداـبع 
 : تسا لاکشا  رظن و  لحم  تهج  دنچ  زا  نخس  نیا 

لّوا

رهاظ هکلب  تسین ،  نآ  رب  يدـهاش  لیلد و  تسوا  نامیا  يارب  هکنیا  هب  باوث  ندومن  دَّیقم  و  تسین ،  رهاـظ  دناهتـسناد  رهظأ  ناـشیا  هچنآ 
 : » هتفگ هکنیا  و  دـناهدیمهف ،  هدرک -  فارتعا  نآ  هب  دوخ  هک  ناـنچمه  دنتـسه  نارظنبحاـص  رتشیب  هک  ربخ -  رد  نارظاـن  هک  تسا  نآ 

هک اریز  هدرک ،  دب  شدوخ  هب  تبـسن  زین  دـیوگب  یحابم  نخـس  هک  یـسک  نوچ  تساطخ ،  دوریم » . . .  نیب  زا  رْـصَح  مّود  لامتحا  ربانب 
حابم نخـس  رد  هک  مه  ار  شرمع  زا  رادـقم  نیمه  دـناوتیم  نوچ  تسا ،  هدرب  نیب  زا  ضوع  نودـب  ار  نآ  هدومن و  عیاض  ار  دوخ  هیامرس 

رد و  دروآ ،  تسد  هب  يرایسب  ریخ  نآ  ببس  هب  و  دیامن ،  فرـصم  اهنیا  دننام  نآرق و  ندناوخ  ای  اعد  ای  رکذ  رد  دنکیم ،  فرـص  نتفگ 
هک تسا  یـسک  یلّوا  راکدـب ،  ای  تسا و  راکوکین  شدوخ  هب  تبـسن  ای  یـسک  ره  هکنیا  تسین  یفخم  نوچ  تسین ،  يزاجم  ًالـصا  اجنیا 

هکنآ یکی  تسا :  هنوگ  ود  رب  راکدـب  و  دزاـس .  رود  شدوخ  زا  ار  يدوس  هک  تسا  یـسک  یمّود  و  دـیامن ،  بلج  دوخ  يوس  هب  یتعفنم 
مادک ره  و  دنکیم ،  دب  شدوخ  هب  تعفنم  نداد  تسد  زا  اب  اهنت  هک  یـسک  يرگید  و  دناشکب ،  شدوخ  يوس  هب  زین  ياهمدص  تبوقع و 
فلت يورخا  ای  يویند  تعفنم  نودـب  ار  نآ  دـنکیم و  عیاـض  ار  شرمع  هک  هراـکیب  صخـش  اریز  دـننکیم ،  دـب  ناـشدوخ  هب  ود  نیا  زا 

میدروآ دای  هچنآ  هب  و  دـننکیمن .  دـیدرت  هراب  نیا  رد  القع  زا  کی  چـیه  و  تسا ،  هدرک  دـب  شدوخ  هب  فرُع  لقع و  ظاحل  زا  دزاسیم 
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 . . . « ) ِتاَِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَّلإ  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناَـسنإلا  َّنإ  ِرْـصَعلا *  َو  لـج « :  زع و  يادـخ  هدومرف  رد  رـصح  ّتیمومع و  تهج 
ناراکنایز زا  دنکن  فرصم  کین  ياهراک  رد  ار  دوخ  رمع  هک  ناسنا  دارفا  زا  درف  ره  هکنیا  رد  دراد  روهظ  نوچ  دوشیم ،  مولعم   ( . 837

نا هک  نک  ّربدت  میتفگ  هچنآ  رد  سپ  دشاب ،  شرمع  ياههظحل  زا  ياهظحل  دـنچ  ره  هدومن ،  عیاض  ار  شاهیامرـس  هکنیا  ببـس  هب  تسا ، 
ُهارَتشا َّمث  اهیف  اَم  اینُّدـلاب و  َيِرْمُع  ُْتِعباَم  َهل  ُتلقف  يِرْمُع  ِینَمَواَـس  ُرْهَّدـلا  دـناهتفگ :  شوخ  هچ  و  دراد ،  يرایـسب  دـیاوف  یلاـعت  هَّللا  ءاـش 

نآ رد  هچنآ  ایند و  هب  ار  دوخ  رمع  متفگ  وا  هب  دمآرب ،  نم  رمع  ندیرخ  یپ  رد  هنامز  اهیِراَش  َباَخ  ْدَـق  ٍۀَقْفَـص  اَدَـی  تَّبَت  ٍنَمَث  اَِلب  ٍجـیرْدَتب 
هدرب نایز  شاهدنـشورف  هک  ياهلماعم  ناتـسد  داب  هدیرب  دومن ،  يرادیرخ  اهب  نودب  ار  نآ  مک  مک  جـیردت و  هب  سپـس  مشورفیمن  تسه 

مک مک  راـگدرک  فطل  نیا  رد  تسین  شورف  متفگ  راـگزور  درک  بلط  وچ  نم  زیزع  رمع  هدیـشک :  مظن  هب  ار  ینعم  نیا  مجرتـم   . ] تسا
[ رارقرب هودنا  ترسح و  تفر و  هیامرس  دادن  نم  هب  ییاهب  رمع و  دوبر 

مّود

و مسانـشیمن ،  شیارب  یهجو  راـکوکین » . . .  زا  روظنم  تسا  نکمم  دـیوگ « :  هدومن  دراو  دوخ  رب  هک  یلاکـشا  باوـج  ماـقم  رد  هکنیا 
شلمع نیا  دـشاب  تکاس  رگا  هک  دـشاب ،  راکدـب  ای  راـکوکین  شلمع  بسح  هب  ملکتم  اـی  هدـننک  توکـس  هک  تسا  نآ  تیاور  زا  رهاـظ 

رب یحابم  نخـس  رگا  و  دـشابیم ،  شدوخ  هب  یکین  ناـسحإ و  زین  شلمع  نیا  دـیوگب  یکین  نخـس  رگا  و  دـشابیم ،  شدوخ  هب  ناـسحإ 
زا لمع  نیا  اب  دیوگب  یمارح  نخـس  هچنانچ  و  تسا ،  هداد  تسد  زا  ار  توکـس  باوث  نوچ  هدرک ،  دب  شدوخ  هب  راک  نیا  اب  دـنارب  نابز 

مارح هب  نتفگ  نخس  ببس  هب  نتفای  تبوقع  قاقحتسا  رگید :  و  توکـس ،  تعفنم  نداد  تسد  زا  یکی  هدرک ،  يدب  شدوخ  هب  تهج  ود 
.

موس

اریز تسا ،  ینشور  هابتشا  مینادیم »  عونمم  ار  تیصعم  باکترا  دوجو  اب  نامیا  رارمتسا  باوث  ندوب  یقاب  هکنیا  رب  هفاضا  دیوگ « :  هکنیا 
تسا ترابع  نامیا  هدیدرگ -  نایب  دوخ  ياج  رد  هک  یمکحم  لیالد  ياضتقم  هب  دیدرت -  نودب  نوچ  تسین ،  راگزاس  یهلا  لدع  اب  هک 
نتفای لامک  رد  هک  دنچ  ره  دنرادن ،  یتّیلخدـم  نامیا  لصا  نتفای  قُّقحت  رد  لامعا :  اّما  و  دـباییم .  بیکرت  ود  نیا  زا  رارقإ و  داقتعا و  زا 

ره دنام ،  دهاوخن  دـبأ  ات  منهج  شتآ  رد  ًاعطق  دریمب ،  ندرک  انز  لاح  رد  راکانز  ِنمؤم  هک  دوش  ضرف  هچنانچ  سپ  دـنراد ،  تلاخد  نآ 
هک تسین  نیا  رد  ياههبـش  هّیماما  هقرف  رظن  رد  و  ددرگیم ،  باـقِع  دـسرن -  وا  هب  تعافـش  هک  یتروص  رد  شراـک -  رطاـخ  هب  هک  دـنچ 
نم و  دـتفیب ،  منهج  رد  دـبأ  ات  یـصخش  نینچ  هک  تسا  نآ  لضاف  نیا  نخـس  ياضتقم  و  دـشابیم .  تشهب  هب  ندـش  لخاد  ببـس  نامیا 

دُربن و ار  يزیچ  زیت  ریشمش  و  دبای ،  یشزغل  مه  لیصا  بسا  هک  اسب  یلو  هتفای ! رودص  دنمشناد  لضاف  نیا  زا  هنوگچ  نخـس  نیا  منادیمن 
 . درادب نوصم  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یسک  موصعم 

مراهچ

انز تسا  نمؤم  هک  یلاح  رد  هدننک  انز  مالـسلا ( :  مهیلع  نیموصعم  هدومرف  دراد  هراشا  نامیا ] باوث  رارمتـسا   ] مدـع هب  و  هتفگ « :  هکنیا 
توافتم و تاـجرد  بتارم و  لاـمک  بسح  هب  ناـمیا  هک  تسا  نیا  قح  و  تسا ،  لـیلد  نودـب  ياـعدا  تسرداـن و  نخـس  زین  دـنکن . » ) 
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دنک قیدصت  ار  شراتفگ  شلمع  هک  تسا  یسک  لماک  نمؤم  و  دوشیم ،  هدافتسا  ینعم  نیا  يرایـسب  تایاور  زا  هکنانچ  دراد ،  Y لتخم
شنامیا رد  يدوبمک  ناصقن و  تهج  نیا  زا  و  دشابیم ،  شراتفگ  داقتعا و  فالخرب  شلمع  تیصعم  لاح  رد  راکهانگ  کش  نودب  و  ، 

هک یتقو  ات  و  تسا ،  رارقا  داقتعا و  یتسناد -  هکنانچ  نامیا -  هک  اریز  تسا ،  دوجوم  وا  رد  قَّقحم و  ناـمیا  لـصا  یلو  دوشیم ،  لـخاد 
ناماما زا  هک  ییاهاعد  تایاور و  زا  يرایـسب  میدرک  دای  هچنآ  هب  و  تسا ،  تباـث  زین  ناـمیا  باوث  تسا  یقاـب  صخـش  نآ  رارقا  داـقتعا و 
ِینَتْرَمأ َءاَیْـشأ  یف  َُکتیَـصَع  ْنإ  َّمُهَّللا  اهاعد :  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف  هلمج  زا  تسا ،  امنهار  دناهدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع 

راب َْکیَلَع ؛ . . .  یِّنِم  ِِهب  ًاّنَم  َال  َّیَلَع  ِِهب  َْکنِم  ًاّنَم  َِکب  ُنامیإلا  َوُه  َو  َکَیلإ  ِءاَیْـشَألا  ِّبَحأ  ِیف  َکـُتْعَطأ  ْدَـق  ّینإَـف  اَْـهنَع  ِینَْتیَهَن  َءاَیْـشأ  َو  اَِـهب 
نیا رد  رگا   ] مهدن ماجنا  ات  ياهدرک  یهن  هک  اهراک  زا  یضعب  و  مهد ،  ماجنا  ياهدومرف  رمأ  هک  اهراک  یضعب  هب  تبسن  نم  هچنانچ  ایادخ 
یلاح رد  ماهدومن  تتعاطا  تسا  وت  هب  نامیا  هک  وت  دزن  اهزیچ  نیرتبوبحم  رد  نم  انامه  سپ  ماهدومن ،  ینامرفان  تیـصعم و  ار  وت   [ اـهراک

 . . . . مشاب هتشاد  یتّنم  وت  رب  نم  هکنیا  هن  يداهن  ّتنم  نم  رب  وت  مه  ار  نامیا  نآ  هک 

مجنپ

تدابع ِملاع  باوخ  هک ( :  هدـمآ  تیاور  هچنآ  لـلع  زا  یکی  دـشاب و  راـبخا  نیا  ياـهلمحم  زا  یکی  دـناوتیم  ناـیب  نیا  و  هتفگ « :  هکنیا 
و تسا »  تداـبع  ِملاـع  ِباوخ  مالـسلا « :  مهیلع  نیموصعم  هدومرف  هک  تسا  نآ  یلوا  هکلب  تسا ،  لـیلد  نودـب  لـیوأت  زین  تسا » . . . ) 
هب دنوادخ  هک  یعرش  مولع  لیـصحت  هک  اریز  میرادن ،  زاین  دراوم  نیا  رد  یلیوأت  فّلکت و  هب  و  میراذگب ،  یقاب  ناشرهاظ  رب  ار  نآ  دننام 

و دهدیم ،  ار  تدابع  باوث  مه  شندیباوخ  هب  یلاعت  يادخ  هکنیا :  هلمج  زا  دراد ،  يدایز  دیاوف  رایـسب و  ياهباوث  تسا  هدناوخ  ارف  اهنآ 
ات هدومن  بلـس  شناج  زا  ار  یتحار  و  هدنکفا ،  تمحز  هب  دـنوادخ  ياضر  لیـصحت  هار  رد  ار  شدوخ  ملع  ِبلاط  هک  تسا  نآ  شتمکح 
رد شندب  شمارآ  ناج و  تحار  هک  شباوخ  ضوع  رد  هکنیا  هب  هداد  شاداپ  وا  هب  لج  زع و  يادخ  سپ  دیامن ،  تیاده  ار  ادخ  ناگدنب 

يارب هک  ياهزات  باوخ  ره  اب  سپ  تعاطا ،  یتخـس  رد  ندـب  ندرب  راک  هب  زا  تسا  ترابع  هک  هدومرف  تیاـنع  ار  تداـبع  باوث  تسا  نآ 
تسا هدنکفا  یگتسخ  جنر و  هب  ملع  لیصحت  رد  ار  دوخ  ناج  هکنیا  شاداپ  هب  ددرگیم  دیدجت  شیارب  يرگید  باوث  دیآیم  شیپ  ِملاع 

 : هک هدمآ  تیاور  مالسلا  ةالـصلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللادبعیبا  ترـضح  نامدیهـش  يالوم  ربق  ترایز  باوث  رد  هک  تسا  نآ  ریظن  نیا  و  . 
وا ندرم  زا  سپ  و  تسوا ،  يارب  باوث  تسا و  هدـیباوخ  هدـننک )  ترایز  وا (  هک  یلاح  رد  دـننکیم  تدابع  ار  یلاـعت  يادـخ  ناگتـشرف 

يادـخ هک  ینخـس  زا  زج  ندـنام -  تکاس  هکنیا :  میدرک  دای  هچنآ  لصاح  و  تسوا .  يارب  باوث  و  دـننکیم ،  تدابع  ار  یلاعت  يادـخ 
لها اب  ترـشاعم  یناف و  يایند  نیا  رد  ندرک  یگدنز  رد  نمؤم  هک  ییاهفرح  زا  دراد  ترورـض  نآ  نتفگ  ای  تسا ،  یـضار  نآ  هب  یلاعت 
دنناـم دوشیم -  لـصاح  نآ  رد  هچنآ  زا  رظن  عطق  اـب  دـنچ  ره  تسا ،  یبحتـسم  تداـبع  دوخ  يدوخ  هب  درآ -  ناـبز  رب  تسا  راـچان  نآ 
مرکا ربمغیپ  زا  هلمج :  زا  دـنکیم ،  تلالد  نآ  رب  هدـیدرگ  دای  یلائل  باـتک  رد  هک  تیاور  نیدـنچ  و  ددرگ ،  ضرف  هریغ -  ندیـشیدنا و 

یشوماخ و دومرف « :  دنوادخ  تسیچ ؟  تدابع  ِلّوا  اراگدرورپ ،  تشاد :  هضرع  لاعتم ] دنوادخ  هب   ] هک هدمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
و تسا » . . .  تدابع  ِلّوا  نآ  و  یـشوماخ ؛ دـباییمن :  تسد  اهنآ  هب  نمؤم  زج  هک  تسا  زیچ  راهچ  هدـمآ « :  يرگید  ربخ  رد  و  هزور . » 

 : » هدومرف و  تسین . »  هزور  یـشوماخ و  زا  رتبوبحم  نم  دزن  یتداـبع  چـیه  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحا  يا  هدومرف « : ] دـنوادخ  ]
ریخ زا  زج  ار  تنابز  سپ  تسا ،  تمکح  ياهرد  زا  یکی  یـشوماخ  انامه  تسا ،  یـشوماخ  ملح و  ملع و   [ تسرد مهف  و   ] هقف ياههناشن 

هب نآ  هلیسو  هب  هک  نک  ییامنهار  يراک  هب  ار  ام  دش :  ضرع  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  و  دناشکیم . »  تشهب  هب  ار  وت  هک  رادهاگن 
یشوماخ يورهنایم و  ارادم و  دومرف « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  و  دییوگن . »  نخـس  ًادبأ  دومرف « :  میوش ؟  لخاد  تشهب 

رب نیگنـس و   [ تمایق [ي  وزارت رد  هک  مزوماین  وت  هب  يراک  اـیآ  دومرف :  رذوبا  هب  و  تسا . »  يربمغیپ  شخب  شـش  تسیب و  زا  شخب  کـی 
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ندراذگاو و  قلخ ،  نسح  یشوماخ و  دومرف :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هَّللا ،  لوسر  ای  ارچ  تشاد :  هضرع  دشاب ؟  ُکبـس  نابز 
کی و  تسا ،  یشوماخ  رد  نآ  ءزج  ُهن  تسا ،  ءزُج  َهد  تدابع  دومرف « :  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  و  دشابیمن . »  طوبرم  وت  هب  هچنآ 

دنوادـخ درادـهگن  ار  شناـبز  سک  ره  هدوـمرف « :  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  و  دـشابیم . »  مدرم  زا  ندرک  رارف  رد  ءزج 
یلاح رد  دحا  هوزغ  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصأ  زا  یناوج  هکنیا « :  هدمآ  تیاور  رد  و  دناشوپب . »  ار  شیاهیتشز 
كاپ شتروص  زا  ار  اهکاخ  دش ،  رـضاح  شندب  رانک  شردام  سپ  دوب ،  هتـسب  مکـش  رب  یگنـس  دـیدش  یگنـسرگ  رثا  رب  هک  دـش  هتـشک 

تشهب هک  ینادیم  اجک  زا  دومرف :  وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  داب ،  شوخ  ار  وت  تشهب  مرسپ  تفگیم :  درکیم و 
 ، مدآ دـنزرف  يا  تسا « :  هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  و  دـشاب . »  هتفگ  نخـس  هتـشادن  ياهدـیاف  هک  يزیچ  هب  دـیاش  تسا ،  شوخ  شیارب 
وت هب  هک  ياهتفگ  نخـس  يزیچ  هب  وـت  هک  نادـب  سپ  یتفاـی ،  تندـب  رد  ییراـمیب  و  يزور ،  رد  یتـّیمورحم  و  لد ،  رد  یتواـسق  هچناـنچ 

هکنیا اـت  درکن ،  یگدوهیب  تفگن و  نخـس  اـیند  روما  هب  عجار  لاـس  تسیب  تّدـم  عیبر  هجاوـخ  هک  هدـش  لـقن  و  تسا . »  هدوـبن  طوـبرم 
شغارس هب  هاگنآ  تفگ ،  دهاوخ  نخـس  زورما  وا  دنتفگ :  یتعامج  سپ  دش ،  دیهـش  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نامیالوم 
گرزب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندش  هتـشک  هب  ار  امـش  ام و  شاداپ  دنوادخ  تفگ :  يو  دنداد ،  ربخ  وا  هب  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  دنتفر و 

تناگدنب نیب  وت  راکشآ ،  بیغ و  ياناد  نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  يا  ایادخ  راب  تفگ :  درک و  هیرگ  تسیرگن و  نامـسآ  هب  و  دنادرگ ، 
رد تفای .  تافو  هکنیا  ات  دنارن  نابز  رب  قح  نخـس  زج  و  تفر ،  دوخ  هاگتدابع  هب  نآ  زا  سپ  ییامرفیم .  مکح  دـننک  فالتخا  هچنآ  رد 

لهاج هچ  هک  یـشوماخ  داب  وت  رب  دومرف « :  هک  هدمآ  بدنج  نب  هَّللادبع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ياهـشرافس  رد  لوقعلا  فحت  باتک 
و میوگیم :  شـشوپ . »  نالهاج  دزن  تسا و  تنیز  وت  يارب  املع  دزن  یـشوماخ  هک  اریز  يوشیم ،  بوسحم  رابدرب  ملاـع ،  هچ  یـشاب و 

ْدََقل َو  ًةَّرَم  َِکتوکـس  یَلَع  َْتمَدـَن  ْنإ  اَم  ًاراَثْکِم  ْنُکَت  اَلَف  َْتقَطَن  اَذإَـف  ٌۀَماَلَـس  ُتوکـسلا  ٌْنیَز و  ُتمَّصلا  هدورـس :  بوخ  هچ  ارعـش  زا  یکی 
مه راب  کی  شابم ،  يوگ  ُرپ  يدوشگ  نابز  هچنانچ  سپ  تسا ،  یتمالس  هیام  توکس  تسا و  تنیز  یـشوماخ  ًاراِرم  ِمالکلا  یلَع  َْتمَدَن 

قداص ماما  زا  لوقعلا  فحت  باتک  رد  زین  و  ياهدش .  نامیشپ  نتفگ  نخس  رب  اهراب  انامه  و  يدرگ ،  نامیـشپ  تندنام  تکاس  رب  هک  دشن 
ار یـشوماخ  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  انامه  دومرف « :  هک  هدـمآ  نینچ  ناـمعنلا  نب  دـمحم  رفعجوبا  هب  شرافـس  رد  مالـسلا ،  هیلع 
 ، تخومآیم ار  یـشوماخ  نآ  زا  شیپ  لاس  هد  دنک  دّبعت  تساوخیم  هچنانچ  اهنآ  زا  مادک  ره  دـیزومآیم ،  نتفگ  امـش  دـنتخومآیم و 

یگتـسیاش مهاوخیم  هچنآ  هب  تبـسن  نم  تفگیم :  هنرگ  و  دومنیم ،  دُّبعت  درکیم  ربص  نآ  رب  دمآیمرب و  هدهع  زا  یبوخ  هب  رگا  سپ 
رایـسب هدـیدرگ  تیاور  هنیمز  نیا  رد  راکوکین  يامکح  تاملک  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  يراـبخا  و   ( . 838 مرادـن ( » . . . 
دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیـش  هک  تسا  یتیاور  اهنآ  نیرتعماج  تسا . 

میوگیم  ( . 839 تسا ( »  الط  زا  توکس  هک  یتسار  هب  تسا  هرقن  زا  نتفگ  نخس  يرادنپ  هچنانچ  ناج  رسپ  تفگ :  شرسپ  هب  نامقل  : » 
اب ار  توکس  تعیبط  هچنانچ  ینعی  تسا ،  رتهب  دوخ  يدوخ  هب  نتفگ  نخس  زا  دوخ  يدوخ  هب  توکس  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  : 

ضراـع نآ  رب  هک  یتاـهج  زا  رظن  عـطق  اـب  ار  نتفگ  نخـس  تعیبـط  و  میروآ ،  رظن  رد  دوـشیم  ضراـع  نآ  رب  هک  یتاـهج  زا  رظن  فرص 
و تسا ،  نآ  رد  لد  ندـب و  یتـحار  هک  اریز  تسا ،  رهاـظ  شلها  دزن  شتهج  و  تسا ،  رتوکین  رتـهب و  توکـس  میریگب ؛ ضرف  ددرگیم 

نـشور دنک  ّربدت  هک  یـسک  يارب  هک  دراد  زین  يرگید  دیاوف  دشابیم ،  درادـن  وا  هب  یطبر  هچنآ  رد  ندـش  فرـصم  زا  رمع  ندرک  ظفح 
بوجو و  صاخ ،  دراوم  رد  نتفگ  نخـس  ناحجُر  رب  دراد  تلالد  هچنآ  نیب  ینعم و  نیا  نیب  و  تسا ،  یعیبط  ياهیـضق  نیاربانب  ودوشیم 
يرابخا هب  رظن  یلو -  تسا ،  هورکم  یهاگ  و  مارح ؛ یهاگ  و  بجاو ؛ توکس  یهاگ  هکنانچمه  تسین ،  یـضراعت  رگید ،  دراوم  رد  نآ 

یتهج ببس  هب  ییاج  ره  رد  نتفگ  نخس  توکس و  مکح  فالتخا  و  دوشیمن ،  حابم  دراد -  تلالد  دوخ  يدوخ  هب  نآ  بابحتسا  رب  هک 
زا سپ  هک  تسا  یـسلجم  هماّلع  زا  تفگـش  و  دهدیم .  رییغت  ار  نآ  یعیبط  یتاذ  مکح  و  ددرگیم ،  ضراع  اهنآ  زا  کی  ره  رب  هک  تسا 

ایوگ و  تسا ،  رتهب  نتفگ  نخـس  زا  توکـس  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا « :  هتفگ  نینچ  لوقعلا  ةآرم  باتک  رد  هدـش  دای  ثیدـح  رکذ 
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ماگنه نتفگ  نخـس  هکلب  تسا ،  رتهب  توکـس  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نتفگ  نخـس  هک  تسا  رهاظ  هنرگ  تسا و  دراوم  بلاغ  رباـنب  نیا 
هب مدرم  داـشرا  حـیاصن و  ظـعاوم و  رد  و  مارح .  توکـس  و  تسا ،  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رمأ  نـید و  عورف  لوـصا و  راـهظا 

بحتـسم نتفگ  نخـس  روما  نیا  لاثمأ  و  اهنآ ،  جـئاوح  ندروآرب  و  نینمؤم ،  يارب  ندرک  تطاـسو  و  ینید ،  مولع  جـیورت  ناـشحلاصم و 
رد ناشنانخـس  بلاـغ  هک  اریز  دوشیم ،  طوبرم  قلخ  موـمع  لاوـحأ  هب  اـی  و  دراد ،  صاـصتخا  دراوـم  نیا  ریغ  هب  راـبخأ  نآ  سپ  تسا ، 
زا سپ  میوـگیم :   ( . 840 تسا ( »  هدـش  افتکا  حابم  روما  هب  ثیداحا  نآ  رد  هکنیا  ای  و  درادـن ،  ناشلاح  هب  يدوس  هک  تسا  ییاـهزیچ 
 ، مینادرگزاب شرهاظ  زا  ار  قوف  مالک  هک  درادن  یعاد  و  تسین ،  تاهیجوت  نیا  هب  يزاین  هک  تسناد  دـیهاوخ  میتشاد  نایب  هچنآ  رد  لّمأت 

ياهراک رطاخ  هب  ایوگ  و  دـشابیم ،  هچ  دزاـس -  رترب  ار  شماـقم  دـنوادخ  هک  وا -  ياـههتفگ  تالاکـشا  هک  دوشیم  حـضاو  ناـتیارب  و 
ناماما زا  هک  يرابخا  ياضتقم  هک  یتسناد  هیجوت :  هّجوت و  تسا .  هدرکن  ادأ  ًالماک  ار  ثیدـح  رد  ندومن  ّتقد  ندرک و  رظن  ّقح  شدایز 

رترب نتفگ  نخـس  زا  دوخ  يدوخ  هب  توکـس  هک  تسا  نآ  هدـیدرگ  دـییأت  ماهوا  زا  صلاخ  لقع  مکح  هب  هدـمآ و  تیاور  مالـسلا  مهیلع 
نتفگ نخـس  و  ددرگیم ،  هجّوتم  نآ  هب  یهن  ای  دراو  نآ  رب  يرمأ  هکنیا  ببـس  هب  دوشیم ،  ضراع  نآ  قابطنا  دروم  یهاـگ  یلو  تسا ، 

ام روظنم  و  تسین ،  هدیـشوپ  املع  رب  بلطم  نیا  و  دروم .  ره  رد  نآ  هب  تبـسن  یهن  اـی  رمأ  نتفاـی  هجوت  بسح  هب  دراد  ار  مکح  نیمه  زین 
ًالماـک هدـش و  ضرعتم  یبوخ  هب  ار  نآ  یـسک  هک  ماهدـیدن  دوشیم و  عقاو  مدرم  يـالتبا  دروم  رایـسب  هک  تسا  ياهلئـسم  ناـیب  اـجنیا  رد 
هلأسم نیا  رد  مییوگیم  سپ  هن ؟  ای  تسا  بجاو  نداد  شوگ  ندرک و  توکـس  نآرق  تئارق  ندینـش  ماـگنه  نآ  و  دـشاب ،  هدرک  قیقحت 

 . تسا هعمج  زامن  هبطخ  لوغشم  هعمج  ماما  هک  یماگنه  نآ  مکح  رد  مّود :  تعامج .  زامن  رد  هلأسم  مکح  رد  لّوا :  تسه :  ثحبم  هس 
عماج تعامج  ماما  هب  هک  یمومأم  رب  هدش :  هتفگ  لوا :  ثحبم  لاوحا .  تاقوا و  ریاس  رد  نآرق  تئارق  ندینش  ماگنه  نآ  مکح  رد  موس : 
شوگ ار  وا  تئارق  تسا  بجاو  دسریم ،  شـشوگ  هب  وا  تئارق  هاگره  دنوش  هدناوخ  دنلب  دـیاب  هک  ییاهزامن  رد  هدرک  ادـتقا  یطیارـشلا 
هکنیا اّما  و  تسا .  تلاح  نآ  رد  تئارق  زا  یهن  هدمآ ؛ تایاور  رد  هچنآ  و  دناهتـسناد ،  بحتـسم  ار  نآ  یـضعب  و  دنامب .  شوماخ  دـهد و 

و تسا ،  دوجوم  رابخا  رد  نآ  فالخرب  لیلد  هکلب  متفاین ،  نآ  رب  یلیلد  دـشاب ،  بجاو  مه  نتفگ  رکذ  حـیبست و  زا  یّتح  ندـنام  تکاـس 
شوماخ تسا  بجاو  هعمج  زامن  ییاپ  رب  لحم  رد  نیرـضاح  رب  دوشیم :  هتفگ  مّود :  ثحبم  میاهدرک .  قیقحت  هقف  رد  ار  نخـس  لیـصفت 

دقعنم اـهنآ  هب  هعمج  زاـمن  هک  یناـسک  دادـعت  نآ  رب  یلوق :  هب  و  تسا ،  بجاو  نارازگزاـمن  رب  یلوق :  هب  و  دـنهد ،  ارف  شوـگ  دـننامب و 
مه یـضعب  و  تسا ،  بجاو  توکـس  عامتـسا و  دـسریم  ناشـشوگ  هب  هبطخ  يادـص  هک  نیمومأـم  زا  یناـسک  رب  یلوق :  هب  و  ددرگیم ، 

ات هبطخ  لّوا  زا  ار  هبطخ  ود  ره  تسا  بجاو  دنلئاق :  یضعب  دنراد ،  فالتخا  دناهدرمش  بجاو  ار  نآ  هک  یناسک  و  دناهتـسناد .  بحتـسم 
شوماخ یـضعب  و  تسا ،  بجاو  هبطخ  ود  زا  بجاو  لقادح  هب  نداد  شوگ  ندنام و  شوماخ  دـنیوگ :  یـضعب  و  دـنهد .  شوگ  رخآ  هب 

و تسا ،  تسار  نشور و  طایتحا  هار  نتفرگ  شیپ  بابحتسا و  هب  لوق  و  دناهدرمـش ،  بجاو  ار  هبطخ  ود  ظعاوم  هب  نداد  شوگ  ندنام و 
ندیـسر شوگ  هب  ماگنه  ندـنام  شوماخ  بابحتـسا  ای  بوجو  ینعی  مّوس :  ثحبم  تسا .  جراخ  اـم  دوصقم  زا  اـجنیا  رد  نخـس  لیـصفت 

مالعا ياملع  بتک  رد  هک  اریز  تسا  ثحبم  نیمه  ندرک  دای  اجنیا -  رد  ام -  یلـصا  دوصقم  هک  لاوحا ،  تاقوا و  قلطم  رد  نآرق  تئارق 
روط هب  نآرق  ندینـش  ماگنه  نداد  شوگ  ندـنام و  شوماخ  بوجو  هب  لوق  هّماـع  ياـهقف  زا  يرایـسب  زا  تسا :  هدـشن  ادأ  ًـالماک  نآ  ّقح 

بلطم نیا  رب  نانآ  زا  ياهدع  و  دناهدش ،  لئاق  بابحتـسا  تابثا  بوجو و  یفن  هب  مهرـس  سدـق  هّیماما  ياملع  یلو  هدـش ،  تیاکح  قلطم 
باـتک رد  هکناـنچ  هدومن ،  فّقوت  هلأـسم  نیا  رد  هللا  همحر  یـسلجملا  اـنالوم  یلو  تسا .  قح  لوق  نیمه  و  دـناهدرک ،  عاـمجإ  تیاـکح 

مومع دـیوگ « :  841 ؛ )  َنوُمَحُْرت ( »  ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنأ  َو  َُهل  اوُعِمَتـساف  ُنآرُقلا  َئُِرق  اَذإ  و  یلاعت « :  يادـخ  هدومرف  رکذ  زا  سپ  راحب  ةـالص 
قلطم رمأ  هکنیا  ربانب  نآ ،  ریغ  ای  دشاب  زامن  رد  دراد ،  تلالد  نآرق  هدنناوخ  ره  تئارق  ماگنه  توکس  ندرک و  شوگ  بوجو  رب  هیآ  نیا 

اب دشابیم ،  نآ  ریغ  رد  بابحتسا  و  تعامج ،  ماما  تئارق  ماگنه  توکس  بوجو  روهـشم  و  مینادب ،  بوجو  يارب  ار  نآرق  رماوا  ای  دشاب 
هک مالـسلا  هیلع  رقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  هرارز  حیحـص  ربخ  رگم  تسا ،  قلطم  روط  هب  نآ  بوجو  ربتعم  رابخأ  زا  يرایـسب  رهاـظ  هکنیا 
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ُلوُقَی َّلَـج  َّزَع و  َهَّللا  َّنإَـف  ِنیتریخـألا  یف  ًائیَـش  َّنَأ  ْرقَت  اـَل  َو  ِِهتَئارِِقل  ْتِْصنَأ  َو  ِنیَیلْوَـألا  یف  ًائیَـش  َّنَأْرقَت  اَـلَف  ٍماَـمإ  َْفلَخ  َْتنُک  ْنإ  َو  دوـمرف : 
 ( 842 ٌعَبَت (  ِناـیرخُألا  و  َنوُـمَحُْرت »  ْمُکَّلََعل  اُوتِْـصنأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ِماـمإلا «  َفـْلَخ  ِۀَـضیرَفلا  یف  ینعی  ُنآرُقلا . »  َئُِرق  اَذإ  َو  َنینِمْؤُْـمِلل « : 
 ، نامب شوماخ  وا  تئارق  ندینش  يارب  ناوخم و  يزیچ  لّوا  تعکر  ود  رد  سپ  يدرک  ادتقا  یتعامج  ماما  هب  هاگره  و  843 ؛ )  ِنیََیلوُألل ( 

بجاو زامن  رد  ینعی :  دوش )  تئارق  نآرق  نوچ  و  دیامرفیم ( :  نینمؤم  هب  لج -  زع و  يادـخ -  هک  نکب ،  تئارق  ریخا  تعکر  ود  رد  و 
تعکر ود  و  دیوش )  عقاو  دنوادخ ]  ] تمحر فطل و  دروم  هک  دیاش  دینامب  شوماخ  دیهد و  شوگ  نادـب  سپ  تعامج (  ماما  رـس  تشپ 
یتافانم نآ  مومع  اب  و  هدـش ،  لزان  دروم  نیا  رد  هیآ  هک  درک  لمح  ار  ثیدـح  نیا  ناوتیم  و  دنـشابیم .  یلّوا  تعکر  ود  نوچمه  ریخا 

دییأـت رظن  نیا  تسا  نکمم  و  تسین .  بجاو  تعاـمج  ماـما  تئارق  ریغ  رد  نداد  ارف  شوگ  هکنیا  رب  دـناهدرک  عاـمجا  لـقن  یلو  درادـن ، 
هک یتعامج  ماما  رـس  تشپ  ندـناوخ  تعامج  رد  هدـش :  رمأ  هکنیا  رگید  و  تساـسرفتقاط ،  یتئارق  ره  هب  نداد  شوگ  هکنیا :  هب  ددرگ 
هک دیآیم  مزال  مکح  نیا  یتروص  رد  هک :  داد  باوج  ندوب  اسرفتقاط  لاکـشا  زا  ناوتیم  دناوخ و  ار  تئارق  دیاب  درک  ادتقا  وا  هب  دیابن 

تشپ تئارق  هب  رمأ  و  دندناوخیم .  ناشیاههناخ  رد  ار  یبحتـسم  ياهزامن  اّما  تسا .  عیاش  نامز  نیا  رد  هک  دوش  كرت  ندناوخ  تعامج 
هکنیا رب  هفاـضا  دـشابن ،  بجاو  نآ  ریغ  رد  یـشوماخ  هک  دوشیمن  ببـس  و  تسا ،  ترورـض  يارب  درک  ادـتقا  وا  هب  دـیابن  هک  یـسک  رس 

ّدح ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  تسین ،  لاکـشا  زا  یلاخ  هلأسم  هکنیا  مالک  ناـج  و  دـنام .  شوماـخ  دـیاب  هک  هدـش  تیاور  زین  نآ  هراـبرد 
تـسناد یهاوخ  و  دزاس .  رترب  ار  شماقم  تشهب  رد  دنوادخ  هک  یـسلجم  راتفگ  نایاپ   ( . 844 ددرگ ( »  تیاعر  ندـنام  شوماخ  نکمم 
نتـسناد یفتنم  يارب  اـم  دنتـسم  مییوگیم :  سپ  تسا .  هدیـسر  اـم  رظن  هب  هچنآ  رباـنب  ددرگیم ،  هجوـتم  وا  نخـس  رب  یتالاکـشا  هچ  هک 

زا روظنم  و  ددرگیم ،  دییأت  هدش  لقن  هتـسجرب  ياملع  زا  یعمج  نخـس  رد  هک  یعامجا  اب  هک  تسا  يددعتم  لوصا  هکلب  لصا  بوجو : 
بوجو مدع  ِباحـصتسا  و  نتفگ ،  نخـس  ندوب  حابم  ِلصا  و  تئارق ،  هب  ندرک  شوگ  ندـنام و  شوماخ  بوجو  زا  تئارب  لصا  لوصا : 

نآرق ّصن  هب  هک  تساـسرفتقاط ،  نیفَّلکم  مومع  رب  تئارق  عامتـسا  بوـجو  هب  مکح  هکنیا  رب  هفاـضا  هدوـب .  تئارق  ندینـش  زا  شیپ  هک 
حبـص و ره  رد  مجع  برع و  مومع  يالتبا  دروم  هک  ياهلأسم  رد  هّیماما  هعیـش  نیب  بلطم  نیا  و  تسین ،  نید  رد  اسرفتقاط  ماکحا  میرک 
ره رب  و  دندرکیم ،  دای  دوخ  هّیلمع  ياههلاسر  رد  ار  نآ  املع  دوب  بجاو  هچنانچ  و  دشابیم ،  رهاظ  مولعم و  تسا  بش  زور و  ره  ماش و 

ار تارکنم  هک  یناسک  هب  تبـسن  هک  نانچمه  دندرکیم ،  ضارتعا  دیوگب  نخـس  دناوخیم  نآرق  يرگید  صخـش  هک  یماگنه  هک  سک 
درکیم رپ  ار  اهنیمزرس  همه  دیسریم و  همه  شوگ  هب  و  تفاییم ،  ترهش  عویش و  دوب  نینچ  رگا  و  دنیامنیم ،  راکنا  دنوشیم  بکترم 
شوماخ بابحتسا  رب  عامجا  حیقنت  باتک  زا  هکلب  دشابیم ،  لوقنم  عامجا  و  مَّلسم ،  قَّقحم و  ترهـش  قلطم :  روط  هب  بابحتـسا  لیلد  و  . 

نیا و  تسا ،  هدش  تیاکح  طیارـشلا  عماج  تعامج  ماما  رـس  تشپ  دنوش  هدناوخ  دنلب  دـیاب  هک  ییاهزامن  رد  مومأم  يارب  یّتح  ندـنام - 
هک اریز  تسا ،  مارح  تعامج  ماما  رـس  تشپ  ندرک  تئارق  تروص  نآ  رد  هک  دـناهدش  لئاق  ام  ياملع  زا  یعمج  هکنآ  اب  درادـن  تاـفانم 

سپ تئارق ،  فـالخرب  تسا ،  بحتـسم  اـی  زیاـج و  لاـح  نآ  رد  نتفگ  حـیبست  نیارباـنب  و  تسا ،  ّصخأ  نـتفگ  نخـس  زا  ندرک  تـئارق 
اهقف لاوقا  رد  ندرک  وجتـسج  هک  اریز  تسین ،  دراو  تسوا ،  ياعدـم  فالخ  ِهاوگ  لاوقأ ؛ یـسررب  هکنیا  هب  حـیقنت  بحاص  رب  یـضارتعا 

حیبست تمرح  هب  یـسک  هکنیا  اما  و  دـناهدوب .  لئاق  تعامج ] ماما  تئارق  ماگنه  مومأـم   ] ِتئارق ِتمرح  هب  هک  تسا  یناـسک  دوجو  دـهاش 
هب نیمه  و  دوشیم ،  ماجنا  هقف  رد  بلطم  قیقحت  و  دینک ،  تقد  تسا ،  هدرکن  تیاکح  ار  نآ  مه  ضرتعم  و  میتفاین ،  دشاب  هدرک  حیرصت 

میظعت تقیقح  رد  نآرق  میظعت  و  تسا ،  نآرق  میظعت  نداد  ارف  شوـگ  توکـس و  هکنیا  رب  هفاـضا  تسا ،  یفاـک  بابحتـسا  لـیلد  ناوـنع 
نب دـمحم  زا  ءالعلا  باتک  زا  لئاسولا  كردتـسم  باتک  رد  يرون  راوگرزب  ملاـع  هک  تسا  یتیاور  رگید  لـیلد  و  دـشابیم .  ناـّنم  ِقلاـخ 
نآ ریغ  زامن و  رد  نآرق  تئارق ]  ] هب نداد  شوگ  ندنام و  شوماخ  دندومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترـضح  زا  ملـسم 

و دومرف :  هحتاف  هروس  تلیضف  رد  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ریـسفت  رد  و   ( . 845 تسا (  بحتسم 
یلـص دمحم  ترـضح  هب  ار  نآ  دنوادخ  و  دشابیم ،  شرع  ياههنیجنگ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرترب  نیرتمیظع و  باتکلا  ۀحتاف  انامه 
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زج هب  هتخاسن  کیرش  نآ  رد  يو  اب  ار  شناربمغیپ  زا  مادک  چیه  و  تسا ،  هدیشخب  شتفارش  نآ  هب  هداد و  صاصتخا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
تفگ هک  دنکیم  تیاکح  سیقلب  زا  دـنوادخ ]  ] هک ینیبیمن  تسا ،  هدومرف  اطع  يو  هب  ار  میحَّرلا  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  نآ  زا  هک  ار  نامیلس 

نآ هک  تسا  هدیسر  نم  هب  یگرزب  همان  انامه  846 ؛ )  میحَّرلا ( »  ِنمحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنإ  َو  َنامیلُس  ْنِم  ُهَّنإ  ٌمیِرَک *  ٌباَتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  ّینإ  : » 
تیالو هب  هک  دـناوخب  یلاح  رد  ار  نآ  سک  ره  دـینک  هجوت  تسا .  ناـبرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  شناونع  نامیلـس و  بناـج  زا  هماـن 

زع دنوادخ  دشاب ،  نمؤم  ناشنطاب  رهاظ و  هب  و  عیطم ،  ناشرمأ  هب  تبسن  و  دقتعم ،  شاهزیکاپ  نادناخ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم 
و اهیبوخ ]  ] اـهتورث عاونا  زا  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  هنـسح  ره  هک  دومرف  دـهاوخ  اـطع  وا  هب  هنـسح  کـی  نآ  زا  فرح  ره  هب  لـج  و 
 ، دوب دهاوخ  شیارب  تسه  شاهدنناوخ  يارب  هچنآ  مّوس  کی  رادقم  هب  دهد  ارف  شوگ  نآ  هدـنناوخ  هب  سک  ره  و  دـشاب .  رترب  اههنیجنگ 

شتقو ادابم  تسا  تمینغ  امـش  يارب  هک  دریگرب  رایـسب   [ هدروآ يور  امـش  هب   ] هدش هضرع  ناتیارب  هک  يریخ  نیا  زا  امـش  زا  کی  ره  سپ 
تئارق و بابحتسا  دریگرب »  رایسب  مالسلا « :  هیلع  ترضح  نآ  هدومرف  زا  میوگیم :   ( . 847 دنامب (  یقاب  ناتیاهلد  رد  ترسح  درذگب و 

حـضاو نوچ  دوبن ،  ندـناوخ  رایـسب  هب  ندرک  رمأ  يارب  ییاج  دوب  بجاو  رگا  نوچ  دـشابیم ،  رهاـظ  دـمح  هروس  تئارق  هب  نداد  شوگ 
فیلأت نافرعلا  زنک  باتک  رد  و  تسین .  یقرف  رگید  ياههروس  هروس و  نیا  نیب  ًاـعطق  و  داد ،  ماـجنا  دـیاب  لاـح  ره  رد  ار  بجاو  هک  تسا 

قداص ماما  دیوگ « :   ( . 848 َنوُمَحُْرت ( »  ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنأ  َو  َُهل  اوُعِمَتـساَف  ُنآرُقلا  َئُِرق  اَذإ  َو  یلاعت « :  يادخ  هدومرف  یپ  رد  دادقم ،  لضاف 
رد یسوط  خیـش  بیذهت  زا  لقن  هب  ناهرب  یفاو و  رد  و  نآ . »  ریغ  زامن و  رد  تسا  نداد  شوگ  بابحتـسا  روظنم  دندومرف :  مالـسلا  هیلع 
هب یـصخش  مدیـسرپ :  ترـضح  نآ  زا  دـیوگ :  يوار  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  بهو  نب  ۀـیواعم  زا  یحیحـص  ربخ 

يدینـش هاگره  دومرف :  دراد ؟ ] ياهفیظو  هچ  مومأم   ] دناوخ دـنلب  دـیاب  هک  يزامن  رد  دیدنـسپیمن  ار  وا  امـش  هک  هداتـسیا  یعمج  تماما 
ار يادخ  وا  رگا  دومرف :  دنادیم ! كرـشم  ارم  تعامج ،  ماما  نآ  متـشاد :  هضرع  هد .  ارف  شوگ  نآ  هب  سپ  دوشیم  توالت  ادـخ  باتک 

ضرع دیزرو ،  عانتما  نم  هب  نداد  تصخر  زا  ترضح  نآ  یلو  مدرک ،  لاؤس  رگید  راب  نک ،  تعاطا  ار  يادخ  وت  سپ  دنکیم  تیصعم 
دومرف و  ینکب .  ار  راک  نیا  یناوتیم  دومرف :  موشیم ؟  رضاح  وا  زامن  هب  رهاظ ] هب   ] سپس مناوخیم  ار  مزامن  ماهناخ  رد  نیاربانب  مدرک : 

ْدََقل َو  دـناوخ « :  ار  هیآ  نیا  دوب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  هک  یلاـح  رد  اّوکلا  نبا  سپ  دوـب ،  حبـص  زاـمن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  : 
هب وـت و  رب  هک  یتـسار  هـب  و  849 ؛ )  َنیِرِـساَخلا ( »  َنِم  َّنَنوُـکَتل  َو  َکـُلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشأ  ِْنَئل  َکـِْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یلإ  َو  َکـَیلإ  َیحوُأ 

یهاوخ ناراکنایز  زا  تخـس  دنادرگیم و  دوبان  وحم و  ار  تلمع  يزرو  كرـش  ادـخ ] هب   ] رگا هک  هدـش  یحو  نینچ  وت  زا  شیپ  نالوسر 
نآ سپـس  تفای ،  تغارف  ندـناوخ  زا   [ اّوکلا نبا   ] هکنیا ات  دـنام  شوماخ  نآرق  میظعت  روظنم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  دـیدرگ . 

دنام شوماخ  رگید  راب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  درک ،  رارکت  ار  هیآ  اّوکلا  نبا  رگید  راب  تشگزاب ،  زامن  تئارق  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح 
[ باوج رد  ار  هیآ  نیا   ] هاگنآ دنام ،  شوماخ  مالسلا  هیلع  یلع  و  درک ،  تئارق  ار  هیآ  اّوکلا  نبا  مه  زاب  داد ،  همادا  ار  زامن  تئارق  دعب  و  ، 

یمتح قح و  دنوادخ  هدـعو  هک  نک  هشیپ  ربص  سپ  850 ؛ )  َنوِنقُوی ( »  َال  َنیذَّلا  َکَّنَّفِخَتْـسَی  َال  َو  ٌقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنإ  ِْربصاَف  تفگ « :  وا  هب 
 ) تفر عوکر  هب  سپـس  درک  مامت  ار  هروس  هاگنآ  دـنناشکن .  یُکبـس  تّفخ و  هب  ار  وت  ملح  ماقم  نیقییب  نامدرم  هک  شاب  بقارم  تسا و 
 ، قلطم روط  هب  نآرق  تئارق  يارب  ندنام  شوماخ  بابحتـسا  یکی :  دوشیم :  رهاظ  مکح  جنپ  حیحـص  ثیدح  نیا  زا  میوگیم :   ( . 851

یتالاوم اب  توکـس  زا  رادقم  نیا  هکنیا  مّود :  دشابن .  تعامج  ماما  هدننک  تئارق  هک  دنچ  ره  و  دشاب ،  زامن  لاح  رد  هدنونـش  هک  دنچ  ره 
ندوب زیاج  مراهچ :  زامن .  لاح  رد  قلطم  روط  هب  نآرق  تئارق  ندوب  زیاج  مّوس :  درادـن .  تاـفانم  تسا  ربتعم  تاـیآ  نیب  رد  زاـمن  رد  هک 

هب و  تسا .  ربتعم  هک  یتالاوم  اب  تئارق  زا  رادـقم  نیا  نتـشادن  تافانم  مجنپ :  نآرق .  تئارق  اب  وا  میهفت  باطخ و  يرگید و  ندرک  مالعا 
نیب قرف  نودب  تشگ ،  رهاظ  ناکم ،  نامز و  لاح و  ره  رد  نآرق  تئارق  هب  ندادارف  شوگ  ندنام و  شوماخ  بابحتـسا  میدرک  دای  هچنآ 

نآ یلو  مدرک ،  لاؤس  رگید  راب  دـیوگ « :  ثیدـح  نیا  رد  هکنیا  اّما  و  نابرق .  رطف و  دـیع  ود  ياههبطخ  تعاـمج و  زاـمن  هعمج و  هبطخ 
يو هب  ادابم  هک  هدوب  رطاخ  نادـب  مکح  نیا  و  تسا ،  زامن  رد  بجاو  تئارق  هب  تبـسن  دـیزرو »  عاـنتما  نم  هب  نداد  تصخر  زا  ترـضح 
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تئارق زا  یهن  هک  میدش  روآدای  ام  هکنیا  رب  هفاضا  تسین ،  هدیـشوپ  دیامن  عّبتت  باب  نیا  رابخا  رد  هک  یـسک  رب  هکنانچ  دسرب ،  ياهمدـص 
اّما و  تسین .  هدیـشوپ  دَرِخ  لهأ  رب  هکنانچ  درادن ،  تلالد  ماع  رب  صاخ  هکنوچ  درادن ،  تلالد  حیبست  رکذ و  هب  نتفگ  نخـس  تمرح  رب 
 ) = نآ رب  هک  يرابخا  نیب  اهنآ و  نیب  ات  دـنوشیم  لمح  دّـکؤم  بابحتـسا  رب  ای  دـنراد :  حیرـصت  ندـنام  شوماخ  بوجو  هب  هک  یتایاور 
اریز مینکیم  لمح  هّیقت  رب  ار  اهنآ  ای  و  دـنراد .  تلالد  هعمج  لسغ  بوجو  رب  هک  يرابخا  ریظن  ددرگ ،  عمج  دـنراد  تلـالد  بابحتـسا ) 
اهنآ هب  ماهتفاـی و  تسد  اـهنآ  رب  هک  يراـبخا  اـّما  و  تساـهنآ .  فـالخرب  تسار  هار  و  تسا ،  هّماـع  بهذـم  ندـنام  شوماـخ  بوجو  هک 

 : تفگ هک  هدرک  تیاکح  هرارُز  زا  لیمج  زا  یطنزب  عماج  زا  وا  الضف و  زا  یـضعب  ّطخ  زا  راحب  رد  یـسلجم  هک  تسا  نآ  تفر :  تراشا 
شوماخ دونشیم  ار  نآ  هک  یسک  رب  ایآ  هک  مدیـسرپ  دناوخیم  نآرق  هک  یـسک  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا 
ندـنام شوماـخ  نداد و  شوگ  وت  رب  سپ  دوش  هدـناوخ  نآرق  وت  دزن  هاـگره  يرآ ،  دومرف :  تسا ؟  بجاو  نآ  هب  نداد  شوگ  ندـنام و 

ماما هَّللادبعیبا  ترضح  مدینش  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  هرارز  زا  یشاّیع  ریسفت  زا  زین   ( 853 یسلجم (  هچنآ  و   ( . 852 تسا (  بجاو 
دوش هدناوخ  نآرق  وت  دزن  هچنانچ  و  تسا ،  بجاو  نآ  ریغ  زامن و  رد  نآرق  تئارق ]  ] يارب ندنام  شوماخ  دومرفیم :  مالـسلا  هیلع  قداص 

عمجم رد  و  تسا .  هدـمآ  تیاور  ناهرب  لئاسو و  رد  ثیدـح  نیمه  لثم   ( . 854 یهد (  ارف  شوگ  ینامب و  شوماـخ  تسا  بجاو  وت  رب 
يدرم متشاد :  هضرع  ترضح  نآ  هب  دیوگ :  يوار  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  زا  بوقعی  نب  هَّللادبع  زا  نایبلا 

 ، يرآ دومرف ؟  مالـسلا  هیلع  ترـضح  دهد ؟  شوگ  دنامب و  شوماخ  نآ  رب  تسا  بجاو  دینـش  ار  نآ  هک  یـسک  رب  ایآ  دـناوخیم  نآرق 
بوجو رب  هک  دنتـسه  یتایاور  اـهنیا   ( . 855 یهد (  ارف  شوگ  یناـمب و  شوماـخ  تسا  بجاو  وت  رب  دوش  هدـناوخ  نآرق  وـت  دزن  هاـگره 

انالوم هچنآ  رد  هک  دـش  رهاظ  تیارب  میدرک  دای  هچنآ  هب  و  بابحتـسا .  دـیکأت  رب  ای  و  دـندرگیم ،  لـمح  هّیقت  رب  اـی  هک  دـنراد ،  تلـالد 
نآ بوجو  ربتعم  رابخا  زا  يرایـسب  رهاظ  هتفگ « :  هکنیا  لّوا :  تسا :  هشقانم  ثحب و  ياج  تهج  دنچ  زا  هدرک  رکذ  هللا  همحر  یـسلجملا 

ندوب ضراعم  مّود :  تسا .  هدومنن  دای  میدرک  تیاکح  ار  هچنآ  زج  دوخ  راحب  رد  هکنآ  لاح  و  وک ؟  رایـسب  رابخا  نیا  مییوگ :  تسا . » 
و دـشابیم ،  بابحتـسا  رب  ندرک  لمح  نامه  لوبق  دروم  ِیفرع  عمج  و  تسا ،  اهنآ  نیب  عمج  ياج  اجنیا  و  یتسناد ،  هچنآ  اـب  راـبخا  نیا 
رب هدننک  تلالد  رابخا  هکنیا  هب  ندرک  عمج  میـشوپب  مشچ  عمج  نیا  زا  هچنانچ  و  تسا .  رتهتـسیاش  لیالد  نیب  ندرک  عمج  دـیدرت  نودـب 

ياج رد  هدـمآ و  دـننکیم ] جالع  نایب و  ار  ضراعتم  رابخا  مکح  هک   ] هّیجالع تایاور  رد  هک  نانچمه  مییامن ،  لـمح  هّیقت  رب  ار  بوجو 
 ، تسا حیجرت  ياج  هک  مینک  ضرف  و  میـشوپب ،  مشچ  مه  نیا  زا  هاگره  و  دنمانیم .  ررودص  تهج  زا  عمج  ار  نیا  و  دناهدش ،  دای  دوخ 

تیوقت دـییأت و  یتسناد -  هکنانچ  اهنیا -  ریغ  ترهـش و  عامجا و  هلیـسو  هب  نوچ  میهد ،  حـیجرت  ار  بابحتـسا  رابخا  دـیاب  دـیدرت  نودـب 
نآرق تئارق  ندینـش  ماـگنه  توکـس  بوجو  رب  زین  میدرک  داـی  هک  یحیحـص  تیاور  زا  رظن  عطق  اـب  هفیرـش  هیآ  هکنیا  مّوس :  دـنوشیم . 

هب دـناهدوبن -  باـطخ  تقو  رد  هک  ینیفَّلکم  ریاـس  هب  تبـسن  ار  یهافـش  ياـهباطخ  و  بوجو ؛ يارب  ار  رمأ  هک  دـنچ  ره  درادـن ،  تلـالد 
يروباشین تسین .  مولعم  هفیرـش  هیآ  رد  تاصنإ »  زا «  روظنم  هکنوچ  مینادـب ،  ماع  فیلکت -  رد  كارتشا  ّهلدأ  بسحرب  ای  دوخ و  يدوخ 

دوخ شیپ  هتـسهآ  هک  دنچ  ره  دشابیم ،  ندناوخ  دـنلب  ِكرت  برع  دزن  تاصنإ  تفگ « :  هک  هدرک  تیاکح  يدـحاو  زا  دوخ  ریـسفت  رد 
يدهاش و  دشابیم ؛ دَّدرم  ندناوخ  هتسهآ  ضحم و  توکس  نیب  ینعی  دوب ،  دهاوخ  لمُجم  لیلد  نیاربانب  دونشیمن . »  یسک  رگا  دناوخب 

نیا دوخ ] یقیقح  ینعم  رب  ظفل  ره  ندرک  لمح   ] ِلصا ياضتقم  کش  تروص  رد  ات  دـشاب  یقیقح  ینعم  نامه  توکـس  هک  تسین  نیا  رب 
ینعم تاصنإ ؛ ظفل  زا  هک  دوش  اعّدإ  هچنانچ  و  مینکیم .  عوجر  بوجو  زا  ِتئارب  لصا  هب  هجیتن  رد  مینک ؛ لمح  نآ  رب  ار  ظـفل  هک  دـشاب 

هک یمومأم  رب  ار  تئارق  لاح  رد  توکس  بوجو  ناوتیم  هک  تساجنیا  زا  و  تسا .  لیلد  نودب  ییاعّدإ  دنکیم ،  رُدابت  نهذ  رد  توکس 
هدش تیاکح  حیقنت  زا  هک  یعامجا  و  تسناد ،  عونمم  زین  هدومن  ادـتقا  دـناوخ  دـنلب  دـیاب  هک  يزامن  رد  یطیارـشلا  عماج  تعامج  ماما  هب 

رد تفگ :  هک  تسا  ارغملاوبا  حیحـص  ثیدح  رد  هلمج :  زا  دنراد ،  تلالد  بوجو  مدع  رب  تیاور  دنچ  هکلب  دـنکیم ،  دـییأت  ار  نآ  مه 
یتعامج ماما  هب  هاگره  تفگ :  درک و  لاؤس  بانج  نآ  زا  یبلک  صفح  سپ  مدوب  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللادـبعوبا  ماـما  رـضحم 
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شیپ رب  ار  نآ  هکنیا  و   ( . 856 نک (  اعد  يرآ ،  دومرف :  میامنب ؟  هذاعتسا  منک و  اعد  ایآ  دناوخیم  دنلب  ار  تئارق  هک  مشاب ،  هدرک  ادتقا 
هک تسین  یـضراعم  ربخ  هک  اریز  تسین ،  تسرد  مینک  لـمح  دونـشن  ار  شتئارق  مومأـم  هک  یتروص  رد  اـی  و  تئارق ،  رد  ماـما  عورـش  زا 
زا یکی  زا  هدمآ  هرارز  زا  هک  تسا  یحیحص  ربخ  هلمج :  زا  و  دشاب .  شرهاظ  فالخرب  حیحص  تیاور  نیا  ندرک  لمح  هیجوت و  بجوم 
نک فاصنا  سپ  ینک  ادتقا  وا  هب  یناوتیم  هک  يدوب  یتعامج  ماما  رس  تشپ  هاگره  دندومرف :  هک   [ مالـسلا امهیلع  قداص  رقاب و   ] ماما ود 

یـسلجم مالک  رد  هک  یحیحـص  ربخ  و  هیآ ،  رد  تاـصنإ »  زا «  روظنم  هک  دراد  تلـالد  نیا  و   ( . 857 يوگب (  حـیبست  تدوخ  شیپ  و  ، 
رْکِذ و رب  اـهنت  ار  نآ  هکنیا  و  يوگب ،  حـیبست  تدوـخ  شیپ  هک  دوـمرفیمن  رمأ  هنرگ  و  تسا ،  ندـناوخن  دـنلب  هدـیدرگ ،  داـی  هللا  همحر 

نب ملاس  هجیدخوبا  تیاور  هلمج :  زا  و  يدـهاش .  هن  تسه و  نآ  رب  یعاد  هن  تسا  دـیعب  هکنیا  رب  هفاضا  مییامن ،  لمح  لد  رد  يروآدای 
تعکر ود  رد  هک  داب  وت  رب  يدوب  ياهّدـع  تعامج  ماما  هاگره  دومرف :  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هَّللادـبعیبا  ترـضح  زا  مرکم 

هک یلاـح  رد  ُرَبْـکأ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلإ  َهلإ  اـَل  َو  ِهَّللُدْـمَحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُـس  دـنیوگب :  دنتـسه  ترـس  تشپ  هک  یناـسک  و  ینک ،  تئارق  زاـمن  لّوا 
مُّلکت قلطم  روط  هب  هک  دنرادن  تلالد  دننکیم ،  یهن  تعامج  ماما  رس  تشپ  ندرک  تئارق  زا  هک  يرابخا  و   ( . 858 دنشاب ( . . .  هداتسیا 
هعمج ماما  هبطخ  لاح  رد  نارازگزامن  رب  توکس  هک  دوشیم  مولعم  بلاطم  نیا  همه  زا  و  دشاب .  عونمم  اعد  حیبست و  رکذ و  یّتح  ندرک 

تعکر ود  هلزنم  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  هبطخ  ود  هک  تسا  نآ  دـننادیم  بجاو  ار  نآ  هک  یناسک  لیلد  هدـمع  هک  اریز  تسین ،  بجاو 
نیلئاق رب  هک  يرگید  تالاکشا  رب  هفاضا  تسین ،  تباث  مه  اههبطخ  رد  دوشن  تباث  زامن  رد  نآ  بوجو  هاگره  و  هدمآ ،  رامـش  هب  زامن  زا 

رد نآرق  تئارق  ندینـش  ماگنه  توکـس  هکنیا  میدرک  دای  هچنآ  یمامت  لصاح  سپ  تسین .  اهنآ  رکذ  ياج  اجنیا  هک  دـیآیم  مزال  نآ  هب 
دـصق هب  یـسک  زا  راک  نیا  هچناـنچ  و  دـشاب ،  نآرق  هب  نیهوت  توکـس  كرت  هک  یتروص  رد  رگم  تسین ،  بجاو  لاوحأ  زا  یلاـح  چـیه 
يدوخ هب  نتفگ  نخـس  مکح  نایب  اجنیا  رد  ام  روظنم  و  ادـخ .  رب  هانپ  دوب ،  دـهاوخ  رفک  بجوم  تشگ ،  رداـص  هَّللاـب -  ذاـیعلا  نیهوت - 

يرابخا تلالد  رد  هک  دـش  مولعم  میدرک  دای  هچنآ  زا  و  دوشیم .  دراو  نآ  رب  هک  تسا  یجراخ  ضراوع  تاهج و  زا  رظن  عطق  اـب  دوخ و 
توکس تاصنا  زا  روظنم  هکنیا  رب  دشابن  هنیرق  هچنانچ  تاصنإ ،  ینعم  رد  لّمأت  تهج  زا  دومن  هشقانم  ناوتیم  دننادیم  بجاو  ار  نآ  هک 

 - میدروآ رتشیپ  هک  بهو -  نب  ۀیواعم  حیحـص  ربخ  رد  تسا  توکـس  نآ  زا  روظنم  هکنیا  رب  درک  تلالد  مالک  رد  هنیرق  هکنانچ  تسا ، 
هب داد  باوج  ندوب  اـسرفتقاط  لاکـشا  زا  ناوتیم  و  هتفگ « :  هکنیا  مراـهچ :  درکیم .  تیاـکح  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  لـعف  هک 

زاـمن ندـناوخ  هب  نآرق  تئارق  هکنیا  هب  تسا  دودرم  دوش » . . .  كرت  ندـناوخ  تعاـمج  هک  دـیآیم  مزـال  مکح  نیا  یتروـص  رد  هکنیا 
ياهزامن رد  تعامج  هماقإ  و  دشابیمن ،  یتوافت  نآرق  تئارق  ندینش  ماگنه  فَّلکم  ِفیلکت  رد  اههناخ  دجاسم و  نیب  و  تسین ،  رـصحنم 

رب هوالع  ندـناوخ  هتـسهآ  هب  اهنآ  ریغ  یبحتـسم و  ياهزامن  رد  ناـناوخ  نآرق  ندرک  راداو  و  بجاو ،  هن  تسا  ّتنـس  نایعیـش  دزن  هنازور 
کـش نودـب  لاح  ره  رد  تئارق  ندینـش  ماگنه  توکـس  ندومن  بجاو  و  هدـشن ،  لـئاق  ار  نآ  سک  چـیه  تساـسرفتقاط ؛ يراـک  هکنیا 
ندینـش ماـگنه  توکـس  بابحتـسا  قح  هکنیا  تشگ و  مولعم  دروم  نیا  رد  بلطم  تقیقح  میتشاد  ناـیب  هچنآ  هب  و  دوشیم ،  اـسرفتقاط 

مه یلمع و  لصأ  ظاحل  زا  مه  تسا  قباس  هلأسم  دننام  نآ  لیلد  ریرقت  تسا و  دّکؤم  بحتسم  زین  نداد  ارف  شوگ  اّما  و  دشابیم .  تئارق 
 ، دیآ لصاح  ندینـش  هک  هدـش  رما  توکـس  هب  تهج  نیدـب  تفگ :  ناوتیم  هکلب  نک .  لُّمأت  نآ  رد  هعجارم و  نآ  هب  تیاور ،  تهج  زا 

توکـس بابحتـسا  نداد و  ارف  شوگ  بوجو  هب  مکح  سپ  تسا ،  نینچ  ًابلاغ  ای  مئاد و  روط  هب  ای  دشابیم  توکـس  مزالم  عامتـسا  سپ 
يارب نآ  هب  رمأ  تسا ،  توکـس  ینعم  هب  هفیرـش  هیآ  رد  تاـصنإ  مینک  ضرف  رگا  تفگ :  ناوـتیم  هتـشذگ  نیا  زا  و  تـسا .  دـیعب  ًادـج 

هک هرارز  حیحص  ربخ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ندروآ  تلع  هنیرق  هب  نداد ،  ارف  شوگ  عامتسا و  هب  رمأ  روط  نیمه  و  دوب ،  دهاوخ  بابحتـسا 
زا سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا ،  هدرک  تیاکح  ار  نآ  دوخ  قباس  نانخـس  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هدـش و  تیاور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  رد 

هدومرف هب  ار  نآ  زین ،  ریخأ  تعکر  ود  رد  تئارق  زا  یهن  تاـصنإ و  هب  رمأ  و  لّوا ،  تعکر  ود  رد  تعاـمج  ماـما  رـس  تشپ  تئارق  زا  یهن 
زا و  دنشابیم . »  یلّوا  تعکر  رد  نوچمه  ریخا  تعکر  ود  و  دومرف « :  سپـس  و  درک ،  لیلعت  اُوتِْـصنأ ؛ »  َو  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  یلاعت « :  يادخ 
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ناـیب نوچ  و  تسا ،  دـحتم  ناـسکی و  زاـمن  مّود  تعکر  ود  لّوا و  تعکر  ود  رد  تئارق  ظاـحل  زا  مکح  هک  دوشیم  نشور  لـیلعت  نیمه 
ود رد  تئارق  هک  دـش  رهاظ  دـشابیم ،  لـضفأ  حـیبست  ندـیزگرب  هک  دـنچ  ره  تسا ،  زیاـج  زاـمن  ریخا  تعکر  ود  رد  تئارق  هک  دـیدرگ 
رد تئارق  زا  یهن  سپ  ددرگیم ،  رهاظ  مکح  رد  اهنآ  ندوب  دـحتم  مالک  نآ  زا  هکنوچ  تسا ،  زیاج  تعامج  ماما  رـس  تشپ  لّوا  تعکر 
هک تسا  یثیدح  ینعم  نیا  دّیؤم  و  دوب ،  دهاوخ  بابحتسا  يارب  تاصنإ  هب  رمأ  راچان  هب  نیاربانب  دشابیم ،  تهارک  يارب  لّوا  تعکر  ود 

تهارک رب  تعامج  ماما  رـس  تشپ  مومأم  ِتئارق  زا  هدـننک  یهن  رابخأ  تفگ :  ناوتیم  اجنیا  زا  و  میدرک .  تیاکح  نافرعلا  زنک  باتک  زا 
هکنیا هب  درک  لاکشا  لوق  نیا  رد  تسا  نکمم  و  دناهتفریذپ .  ار  وا  رظن  یتعامج  هدش و  لئاق  نآ  هب  یّلِح  قِّقحم  هکنانچ  دنوشیم ،  لمح 
هدننک یهن  تایاور  ریاس  رهاوظ  زا  نتـشادرب  تسد  یلو  دراد ،  ناکما  هک  دـنچ  ره  هیآ  هب  لالدتـسا  هنیرق  هب  تهارک  رب  یهن  ندرک  لمح 

 ، دوشیمن رگید  تایاور  رد  نآ  نتفر  نیب  زا  ببـس  تیاور  کی  رد  روهظ  نتفر  نیب  زا  و  تسین ،  ياهنیرق  اهنآ  رد  هک  اریز  تسین ،  زیاج 
جراخ ام  یلصا  ِبلطم  زا  هک  دنچ  ره  میدناشک  ازارد  هب  ار  نخس  دروم  نیا  رد  و  تسا .  هقف  رد  نخس  لیصفت  و  دینک .  لّمأت  هراب  نیا  رد 
لصا بسانم  هک  رگید :  هلأسم  دروآیم .  ار  فرح  فرح ،  مالکلا ؛ ُّرجی  مالکلا  تسا :  عیاش  صاوخ  ماوع و  نیب  هک  روطنامه  نوچ  دوب 

ار دـنناریم  ناـبز  هب  هچنآ  یماـمت  اـیآ  دنـسیونیم ،  ار  نیفَّلکُم  ياـههتفگ  اـهراک و  هک  یمارگ  ناگتـشرف  هکنیا  تسا ،  ناونع  دـصقم و 
زا یببـس  هب  ای  تلاصا  هب  هک  یظافلا  ینعی  تسا -  بترتم  اهنآ  رب  يرثا  هک  دنـسیونیم  ار  یظافلأ  اـی  ار ؟  حاـبم  نانخـس  یّتح  دنـسیونیم 

هلأـسم دنـسیونیمن ؟  ار  تسین  بترتـم  اـهنآ  رب  یعرـش  رثأ  هک  یحاـبم  ظاـفلأ  و  دنتـسه -  بحتـسم  هورکم و  مارح و  بـجاو و  بابـسا 
هیام اهنآ  دای  هک  دناهتـسج  دانتـسا  يروما  هب  مادک  ره  و  دناهدش ،  لئاق  ار  مّود  ضرف  رگید  ياهدع  لّوا و  ضرف  ياهدـع  تسا ،  یفالتخا 

یحو و نادـناخ  زا  هک  تسا  نامه  تسا  دامتعا  دروم  فّنـصم  رظن  هب  هچنآ  و  دـناشنیمن ،  ورف  ار  یگنـشت  تسا و  بلطم  ندـش  ینالوط 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  دیعـس  نب  نیـسح  باتک  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  و  هدیدرگ ،  تیاور  لیزنت 

هک ياهتشرف  ود  هب  ار  نآ  سپس  دنسیونیم ،  ار  دناریم  نابز  رب  دنکیم و  ظُّفلت  هچنآ  هک  دراد  هتـشرف  ود  ياهدنب  ره  دندومرف :  هک  هدمآ 
نونک ات  و   ( . 859 دنیامنیم (  طقاس  ار  اهنآ  ریغ  دننکیم و  تبث  تسه  رش  ریخ و  زا  هچنآ  ود  نآ  سپ  دنربیم ،  الاب  دنتسه  نانآ  قوفام 

 . تسامنهار نیرتهب  دنوادخ  و  ماهتفاین ،  ربخ  نیا  يارب  یضراعم 

هجرف هَّللا  لّجع  ترضح  نآ  زامن   : 75

نب دیـس  عوبـسألا  لامج  باتک  زا  مهن  تسیب و  لصف  رخآ  رد  هلمج :  زا  تسا ،  هدمآ  تیاور  يربتعم  قُرُط  هب  ددعتم و  ياهباتک  رد  نآ  و 
َكاَّیإ ات « :  ار  دـمح  هروس  تعکر  ره  رد  تسا ،  تعکر  ود  هیلع -  هَّللا  تاولـص  مئاق -  تّجح  زامن  دـیوگ « :  نینچ  هللا  همحر  سوواـط 

دعب و  یناوخیم ،  ار  دمح  هروس  هیقب  هاگنآ  ُنیعَتْسَن »  َكاَّیإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیإ  ییوگیم « :  راب  دص  سپس  یناوخیم  ُنیعَتْسَن »  َكاَّیإ  َو  ُُدبْعَن 
َو ُءاطِْغلا  َفَشَْکنا  َو  ءافَْخلا  َحَِرب  َو  ُءاَلَْبلا  َمُظَع  َّمُهَّللَا  ییوگیم :  زامن  زا  سپ  و  یناوخیم ،  راب  کی  ار  هَّللا ] َوُه  ْلـُق   ] صـالخا هروس  نآ  زا 

ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِءاخَّرلا ،  َو  ِةَّدِـشلا  یف  ُلَّوَعُْملا  َکیلَع  َو  یکَتْـشُْملا  ِّبَر  ای  َکَیِلا  َو  ُءامَّسلا  ِتَعَـس  َو  اِمب  ُضْرَْالا  ِتقاض 
ُدَّمَُحم ای  يایفاک  امُکَّنِاَف  ینایفْکا  دَّمَُحم  ای  ُّیلَع  ای  ُّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  ُهَزاَزْعإ ،  رِهْظَأ  َو  مهِِمئاِقب  ْمُهَجرَف  َّمُهَّللا  لّجَع  َو  مِِهتَعاِطب  اـنَترَمأ  َنیذَّلَا 
َبِحاص ای  َيالوَم  ای  ياظفاح ،  امُکَّناَف  یناظَفْحا  ُدَّمَُحم  ای  ُّیلَع  ای  ُّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  يارِـصان ،  اـمُکَّناَف  ینارُْـصنُا  دَّمَُحم  اـی  ُّیلَع  اـی  ُّیلَع  اـی 

هک ییاهشیامزآ  اب   ] و دش ،  گرزب  يراتفرگ  الب و  ایادخ  راب  َنامألَا ؛ َنامألَا  َنامألَا  ینکِرْدَا  ینکِرْدَا  ینکِرْدَا  َثْوَغلَا  َثْوَغلَا  َثْوَغلَا  نامَّزلا 
يا و  دـش ،  گـنت  دراد  تعـسو  نامـسآ  هک  تبـسن  ناـمه  هب  نیمز  و  تـفر ،  ـالاب  اـههدرپ  و  تـشگ ،  راکـشآ  یفخم  روـما   [ دـمآ شیپ 
نانآ تسرف  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  تسا ،  وت  رب  هیکت  اهیناسآ  اهیتخـس و  رد  و  میراد ،  وت  هاگرد  هب  هوکـش  راگدرورپ 

 ، زاس رهاظ  ار  شندیـشخب  تّزع  نارود  و  يامرف ،  لیجعت  ناشمئاق  روهظ ]  ] هب ار  نانآ  جَرَف  ادخ  يا  يدومرف و  رمأ  ام  هب  ار  ناشتعاطا  هک 
ارم دمحم  يا  یلع  يا  یلع ،  يا  دمحم  يا  دـیتسه ،  هدـننک  تیافک  امـش  هک  دـینک  متیافک  ارم  دـمحم  يا  یلع  يا  یلع ،  يا  دـمحم  يا 
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يا میالوم  يا  دیاهدننک ،  ظفح  امـش  هک  دینک  ظفح  ارم  دمحم  يا  یلع  يا  یلع ،  يا  دمحم  يا  دـیاهدننک ،  يرای  امـش  هک  دـینک  میرای 
رییغت اب  اعد  نیا  ریظن  میوگیم :   ( . 860 نامأ (  نامأ  نامأ  بایرد  ارم  بایرد  ارم  بایرد  ارم  هد ،  هانپ  هد ،  هانپ  هد ،  هانپ  نامزلا  بحاـص 

فیلأت قالخألا  مراکم  رد  هلمج :  زا  و  تشذگ .  هدش  تیاور  هیلع -  هَّللا  مالس  ترـضح -  نآ  دوخ  زا  هک  متفه  شخب  رخاوا  رد  یکدنا 
نـسحلا نب  لضف  حاجَّنلا  زونک  زا  لقن  هب  بقاثلا  مجنلا  عوفرم و  روط  هب  يرفوزب  دمحم  نب  نیـسح  هَّللادـبعوبا  زا  یـسربط  لضف  نب  نسح 

يوس هب  ار  سک  ره  هکنیا :  تسا  هسّدقم  هیحان  زا  تفگ « :  هک  هدروآ  یبردـلا  نب  دـمحا  زا  قالخالا -  مراکم  فَّنـصم  ردـپ  یـسربط - 
تعکر رد  هک  درازگب  زامن  تعکر  ود  دورب و  دوخ  زامن  ياج  هب  دنک و  لسغ  بش  همین  زا  دعب  هعمج  بش  دشاب ،  یتجاح  یلاعت  يادـخ 

هروس راب  نیمدص  رد  و  دیامن ،  رارکت  راب  دص  ار  نآ  دیـسر  ُنیعَتْـسَن »  َكاَّیإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیإ  هیآ « :  هب  نوچ  دناوخب و  ار  دـمح  هروس  لّوا 
راب تفه  اهنآ  زا  کی  ره  رد  دـهد و  ماجنا  ار  دوجـس  عوکر و  سپـس  دـناوخب ،  راب  کی  ار  دـیحوت  هروس  دـناسرب و  رخآ  هب  اـت  ار  دـمح 

دروآ ياجب  ار  لمع  نیا  رگا  سپ  دناوخب ،  زامن  زا  سپ  ار  ریز  ياعد  و  دهد ،  ماجنا  بیترت  نیمه  هب  زین  ار  مود  تعکر  دـیوگب ،  حـیبست 
َُکتْعَطأ ْنإ  َّمُهَّللا  تسا .  نیا  اعد  دشاب  مِحَر  عطق  دروم  رد  هک  یتروص  رد  رگم  دروآیمرب ،  دـشاب  هک  هچ  ره  ار  شتجاح  هتبلا  دـنوادخ 

ُتنک ْنإ  یهلإ  رَفَغ  َو  َرَدَق  ْنَم  َناْحبُس  رَکَـش  َو  َمَْعنأ  ْنَم  َناَْحبُـس  ُجَرَفلا  َْکنِم  َو  ُحوَّرلا  َْکنِم  ََکل  ُۀَّجحلاف  َُکْتیَـصَع  ْنإ  َو  ََکل  ُةَدَمْحَملاَف 
ِِهب انَم  َال  َّیلَع  ِِهب  َْکنِم  انَم  ًاکیِرَش  ََکل  ُْعدأ  َْمل  َو  ًاَدلَو  ََکل  ْذِخَّتأ  َْمل  َِکب  ُنامیإلا  َوُه  َو  َکیلا  ِءآیشَألا  ِّبَحأ  یف  َُکتْعَطأ  ْدَقَف  َُکتیـصع  ْدَق 

َو َياَوَه  ُْتعَطأ  ْنِکل  َو  َِکتَّیبُوبُِرل  ِدوُحُجلا  َال  َو  َِکتَّیِدُوبُع  ْنَع  ِجوُرُخلا  َال  َو  ِةََرباَـکُملا  ِهْجَو  ِْریَغ  یَلَع  یهلإ  اـی  َُکتیـصع  ْدَـق  َو  َکـْیَلَع  یّنِم 
 . . ُمیِرَک ای  ُمیِرَک  ای  ٌمیِرَک  ٌداَوَج  َکَّنإَف  ِینمَحَْرت  َو  ِیلْرِفْغَت  ْنِا  َو  ٍملاَظ  ُریغ  یبُونُِذبَف  یْنبِّذَُـعت  ْنإَف  ُناَیَبلا  َو  َّیَلَع  ُۀَّجُحلا  َکَلَف  ُناَطیَّشلا  َِینَّلَزأ 

َُکلَأْسأ ٌرِذَـح  ٌِفئاخ  َْکنِم  ٍءیَـش  ُّلُک  َو  ٍءیَـش  ِّلُک  ْنِم  ًانِمآ  ای  دـیوگب :  سپـس  ددرگ .  عطق  سَفَن  ات  دـنک  رارکت  ار  هملک  نیا  ردـقنآ  . . 
ام ِریاَس  َو  يِْدلُو  َو  ِیلْهأ  َو  یِسْفَِنل  ًاناَمأ  ِینَیِطُْعت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَصَت  ْنأ  َْکنِم  ٍءیَـش  ِّلُک  ِفوَخ  َو  ٍءیَـش  ِّلُک  ْنِم  َِکْنمَِأب 

َمیهاربإ َِیفاک  ای  ُلیکَولا  َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  َو  ٌریِدَـق  ٍءیَـش  ِّلُک  یَلَع  َکَّنإ  ًادـَبأ  ٍءیَـش  ْنِم  َرَذْـحأ  َال  َو  ًادَـحأ  َفاَخأ  یَّتَح ال  َّیَلَع  ِِهب  َتْمَْعنأ 
تعاطا ار  وت  هچنانچ  ایادخ  راب  نالف ؛ َنب  َنالَف  ِینَیِفْکَت  ْنأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَصَت  ْنأ  َُکلأْسأ  نوعرف  یسوم  َِیفاک  ای  َو  دورمَن 

تـسا هّزنم  تسا ،  وت  يوس  زا  شیاـشگ  یتحار و  تسار ،  وت  لـیلد  تّجح و  سپ  منک  تتیـصعم  هچناـنچ  و  تسار ،  وت  دـمح  سپ  منک 
هب سپ  ماهدومن  تیصعم  ار  وت  هچنانچ  ایادخ  تسا ،  هدیزرمآ  هتـشاد و  تردق  هکنآ  تسا  هّزنم  هدرازگ ،  ساپـس  هدیـشخب و  تمعن  هکنآ 

نیا ّتنم  ماهدـناوخن ،  یکیرـش  هتـشادنپن و  يدـنزرف  وت  يارب  ماهدرک ،  تتعاطإ  تسا  وت  هب  ناـمیا  هک  وت  دزن  ایـشأ  نیرتهب  رد  هک  یتسار 
یشنم گرزب  هرباکم و  نودب  مدرک  تیصعم  ار  وت  ایادخ و  مشاب ،  هتشاد  وت  رب  یتّنم  نآ  ببـس  هب  نم  هکنیا  هن  نم ،  رب  تسار  وت   [ نامیا ]
ناطیـش مدومن و  تعاطا  ار  سفن  ياوه  نکیل  و  مشاب ،  هدرک  راکنإ  ار  وت  ّتیبوبر  ای  هدرب و  نوریب  ار  مدوخ  تیگدـنب  زا  هکنیا  نودـب  و  ، 

و یـشاب ،  هدرک  ملظ  نم  رب  هکنآیب  تسا  نم  ناهانگ  رطاـخ  هب  ینک  مباذـع  رگا  هک  تسار ،  وت  نم  رب  ناـیب  تّجح و  سپ  دـینازغل ،  ارم 
تسَفَن ات  نک  رارکت  ار  هملک  نیا  ردقنآ  میرک ( . . .  يا  میرک ،  يا  یتسه ،  میرک  داوج  وت  سپ  يرآ  محر  نم  رب  يزرمایب و  ارم  هچنانچ 

زا تینمیا  هب  میامنیم  تلأسم  وت  زا  دنتـسه ،  رَذَح  میب و  رد  وت  زا  ایـشأ  همه  ینمیا و  زیچ  همه  زا  هکنآ  يا  دیوگب :  سپـس  دوش . )  مامت 
ریاـس منادـنزرف و  هداوناـخ و  دوـخ و  يارب  یناـمأ  نم  هب  و  یتـسرف ،  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هکنیا  وـت  زا  زیچ  همه  سرت  زیچ و  ره 

زیچ ره  رب  وت  انامه  هک  منکن ،  رذح  ًادبأ  زیچ  چیه  زا  و  مشابن ،  كانمیب  سک  چیه  زا  ات  ییامرف ،  اطع  ياهداد  تمعن  نم  رب  هک  ییاهزیچ 
وت زا  نوعرف  زا  یـسوم  هدننک  تیافک  يا  و  دورمن ،  زا  میهاربا  هدننک  تیافک  يا  تسا .  لیکو  نیرتهب  هدنـسب و  ار  ام  دـنوادخ  ییاناوت و 

شررـض ّرـش و  زا  هک  ار  یـسک  مان  و  ییامرف .  تیافک  ینالف  رـسپ  ینـالف  زا  ارم  و  یتسرف ،  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم 
سپـس دش .  دهاوخ  عفد  شررـض  یلاعت  يادخ  نذا  هب  هک  دیامن  عفد  ار  وا  ررـض  هک  دهاوخب  یلاعت  يادـخ  زا  و  دـیوگب ،  تسا  كانمیب 

هدش تیاور  دیوگ « :  قالخالا  مراکم  رد  دیامن .  يراز  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  و  دهاوخب ،  دنوادخ  زا  ار  شیوخ  تجاح  دنک و  هدـجس 
دهاوخ هدوشگ  شیور  هب  تباجا  يارب  نامـسآ  ياهرد  دـنک  اعد  هناصلاخ  اعد  نیا  اب  دـناوخب و  ار  زامن  نیا  ینمؤم  نز  درم و  ره  رگا  هک 
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رد و   ( . 861 تسا ( »  مدرم  رب  ام و  رب  دـنوادخ  لضف  زا  نیا  و   [ خ ل بش -  نامه  رد  اـی   ] تشگ دـهاوخ  تباـجإ  تقو  ناـمه  و  دـش ، 
هَّللا یفع  یناهفـصا -  يوسوم  یقت  دمحم  باتک  فیعـض  فّنـصم  تسا .  هدروآ  حاجنلا  زونک  زا  لقن  هب  ار  نیا  لثم  بقاثلا  مجنلا  باتک 
مرک فطل و  اب  یلاعت  يادخ  مدروآ ،  ياجب  ّتیفیک  نیا  اب  ار  زامن  نیا  هک  داتفا  قافتا  میارب  یمهم  ياهراک  رّرکم  دـیوگ « :  هنع -  یلاعت 

ناونع هب  ار  زامن  نیا  بقاثلا  مجنلا  باتک  رد  هلمج  زا  و  تخاس . »  هدروآرب  ار  اهنآ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ناـمیالوم -  تکرب  هب  شیوخ و 
دص زامن  زا  تغارف  زا  سپ  و  هدرک ،  تیاکح  يدنوار  هَّللا  لضف  دیس  باتک  زا  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم -  ترضح  نامیالوم  زامن 

باتک رد  هلمج  زا  و  تسا .  هدومنن  رکذ  شیارب  ینّیعم  تقو  ییاعد و  نآ  زا  سپ  و  هدرک ،  دای  ار  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  هبترم 
فیلأت نیقیلا  ِّقحلا و  ۀفرعم  یف  نیزحلا  سنوم  باتک  زا  یّمق  دمحم  نب  نسح  لضاف  خیـش  فیلأت  مق  خیرات  باتک  زا  لقن  هب  يوأملا  ۀّنج 

اجنآ رد  هدومن و  رکذ  نآ  يارب  ینالوط  یتیاـکح  و  هدروآ ،  نارکمج  دجـسم  ياـنب  باـب  رد  هللا  همحر  هیوباـب  نب  دـمحم  رفعجوبا  خـیش 
ره رد  و  درازگب ،  زامن  تعکر  ود  هکنیا :  هب  هدومرف ،  رمأ  یـصاخ  هنوگ  هب  ار  زامن  نیا  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لـجع  يدـهم -  ماـما  هتفگ « : 

سپس دنک ،  رارکت  راب  دص  ار  نآ  دیسر  ُنیعَتْسَن »  َكاَّیإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیإ  هیآ « :  هب  نوچ  و  دناوخب ،  ار  دمح ]  ] باتکلا ۀحتاف  هروس  تعکر 
حیبست و  دـیوگب ،  لیلهت  درک  مامت  ار  زامن  نوچ  و  دـیوگب ،  حـیبست  راب  تفه  دوجـس  عوکر و  رد  و  دـناوخب ،  رخآ  هب  اـت  ار  دـمح  هروس 
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  راب  دـص  دـنک و  هدجـس  تفاـی  تغارف  نآ  زا  نوچ  و  دـیوگب ،  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 

سک ره  ِقیتَعلا ؛ ِْتیَبلا  یف  یَّلَص  اَمَّنأکَف  اهاَّلَص  ْنَمَف  هک :  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  ظفل  زا  لقن  نیا  و  هتفگ :  سپس  دتسرف .  تاولص 
هیـشاح رد  يرون  ثّدحم  دنمـشناد   ( . 862 دـشاب ( »  هدرازگ  هبعک  رد  زاـمن  تعکر  ود  هک  تسا  ناـنچ  درازگب  ار  زاـمن  تعکر  ود  نـیا 

َهلِإ َال  دیوگب « :  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسا « :  هتفگ  دیوگب »  لیلهت  درک  مامت  ار  زامن  نوچ  و  مالسلا « :  هیلع  ترـضح  نآ  هدومرف  هب  عجار 
عمج هدـش  دای  ياهیگنوگچ  نیب  هک  دـننآ  یـضتقم  تجاح  ياضق  رد  مامتها  تدابع و  رد  طاـیتحا  میوگیم :  ُهَدْـحَو . »  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلإ 

رارکت دوجـس  عوکر و  رد  راب  تفه  ار  گرزب  حـیبست  و  دروآ ،  ياجب  ار  زاـمن  نآ  دـنک و  لـسغ  هعمج  بش  همین  زا  سپ  هکنیا  هب  ددرگ 
زا شیپ  ناربمغپ  ياعد  نم و  ياعد  نیا  دومرفیم :  تفگیم و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلیلهت  زامن  زا  سپ  و  دـیامن ، 
َوُه َو  ُْریَخلا  ِهِدَِـیب  ُتوُمَی  َال  ٌّیَح  َوُه  َو  ُتیُمی  َو  ِییُحی  ُدْـمَحلا  َُهل  َو  ُْکلُملا  َُهل  َُهل ،  َکیرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلإ  َهلِإ  َال  هک :  دـیوگب  ار  تسا  نم 

ُهَدْحَو ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلإ  َهلِإ  َال  تفگ :  هّکم  حتف  زور  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیوگب  ار  یلیلهت  سپس  ٌریدَق .  ٍءیـش  ِّلُک  یَلَع 
 . ٌریدَـق ٍءیـش  ِّلُک  یَلَع  َوُه  َو  ُتیُمی  َو  ِییُْحی  ُدْـمَحلا  َُهل  َو  ُْکلُملا  ُهَلَف  ُهَدْـحَو ،  َباَزْحَألا  خ ل ] بلغ -   ] َمَزَه َو  ُهَدـْبَع  َرَـصَن  َو  ُهَدـْعَو  َزَْجنأ  ، 

ترـضح نآ  فورعم  حیبست  سپـس  تسا .  هدش  دراو  بجاو  زامن  ره  بیقعت  رد  هک  دیوگب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  حیبست  هاگنآ 
َناَْحبُـس ِمیظعلا  ِخذاَبلا  ِلاَلَجلا  ِيذ  َناَْحبُـس  ِفینُملا  ِخماَّشلا  ِّزِعلا  ِيذ  َناَْحبُـس  تسا :  نینچ  نآ  و  دیوگب ،  ار  هدش  دراو  شزامن  زا  دـعب  هک 

اَفَّصلا یف  ِلْمَّنلا  ََرثأ  يَرَی  ْنَم  َناَْحبُـس  ِراقَولا  َو  ِروُّنلاب  يّدََرت  ْنَم  َناَْحبُـس  َلاـمَجلا  َو  َۀَـجْهَبلا  َسَِبل  ْنَم  َناَْحبُـس  میِدَـقلا  ِرِخاَـفلا  ِکـْلُملا  ِيذ 
بحاص تسا  هَّزنم  هتـشارفأ ،  دنلب  تّزع  بحاص  تسا  هَّزنم  هُْریَغ ؛ اذَـکه  َال  َو  اذَـکه  َوُه  ْنَم  َناَْحبُـس  ِءاَوَهلا  یف  ِریَّطلا  َْعقَو  يَرَی  ْنَم  َناَْحبُس 

تسا هَّزنم  هتسارآ ،  شیوخ  تماق  هب  لامج  نسح و  سابل  هکنآ  تسا  هَّزنم  یلزا ،  ِرِخاف  کُلم  بحاص  تسا  هَّزنم  تمظعاب ،  الاو و  ِلالج 
ییادخ  ] تسا هَّزنم  دنیبیم ،  هایس  تخس  گنس  رد  ار  هچروم  ياپ  رثا  هک ] ییادخ   ] تسا هَّزنم  درادرب ،  رد  راقو  رون و  يادر  هک ] ییادخ  ]

وا لآ  ربمغیپ و  رب  راب  دـص  سپـس  تسین .  نینچ  وا  زج  تسا و  نینچ  وا  طقف  هکنآ  تسا  هَّزنم  دـنیبیم ،  اوه  رد  ار  ناغرم  ریـس  ّطـخ  هک ]
 ، دناوخب ار  هدرک  دای  سوواط  نب  دیـس  هک  یئاعد  دعب  و  دناوخب ،  ار  دـش  تیاور  قالخألا  مراکم  زا  هک  یئاعد  هاگنآ  دتـسرفب ،  تاولص 

رتدوز یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  اهتجاح  ندـمآرب  اهاعد و  تباجا  و  هدروآ ،  ياجب  ار  تالامتحا  همه  دومن  لمع  میدرک  دای  هچنآ  هب  هاـگره  هک 
ناـمیالوم هکناـنچ  دــناوخب ،  نآ  رد  ار  جَرَف  ِتاـملک  و  دــنک ،  ینـالوط  زاـمن  نآ  رد  ار  توـنق  هـک  تـسا  هتــسیاش  و  ددرگیم .  ماـجنا 

َال ُمیِرَکلا  ُمِیلَحلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلإ  َال  تسا :  نینچ  تاـملک  نآ  و  تسا ،  هدومرف  رمأ  نیحلاـص  زا  یـضعب  هب  باوخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تـسین میظَعلا .  ِشْرَعلا  ِّبَر  َو  َّنُهَْنَیب  اَـم  َو  َّنِهِیف  اَـم  َو  ِعـْبَّسلا  َنیـضَرألا  ِّبَر  َو  ِعـْبَّسلا  ِتاوَـمَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُمیِظَعلا  ُِّیلَعلا  ُهَّللا  اـّلا  هلإ 
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ياهنامـسآ راگدرورپ  دـنوادخ  تسا  هّزنم  گرزب ،  هبترم  دـنلب  يادـخ  نآ  زج  ییادـخ  تسین  راوگرزب ،  راـبدرب  يادـخ  نآ  زج  ییادـخ 
 : دوسرپ ياهّمتت  هجوت و  تمظعاب .  شرع  ِراگدرورپ  تساهنآ و  نایم  هچنآ  اهنآ و  رد  هچنآ  هناـگتفه و  ياـهنیمز  راـگدرورپ  هناـگتفه و 

بـش رد  تجاح  زامن  دـیوگیم « :  و  هدرک ،  دای  زامن  نیمه  هیبش  ار  يزامن  هعمج  بش  تجاح  ياهزامن  رد  هللا  همحر  سوواط  نب  دـیس 
راب دص  ار   [ هیآ  ] نیا یناوخیم و  ُنیعَتْسَن »  َكاَّیإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیإ  ات «  ار  باتکلا  ۀحتاف  هروس  تسا ،  تعکر  ود  نابرق -  دیع  بش  هعمج و 

[ تروص نیمه  هب   ] تعکر ره  رد  یناوخیم ،  راب  دـص  ار  دَـحأ  هَّللا  وه  لق  هروس  سپـس  یناسریم ،  رخآ  هب  ار  دـمح  و  ینکیم ،  رارکت 
ِّبَر ای  ِّبَر  ای  دیوگب :  راب  تسیود  دورب و  هدجس  هب  دعب  و  ِمیظَعلا .  ِّیلَعلا  ِهَّللِاب  اَّلإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  ال  دیوگب :  راب  داتفه  دهد و  مالس  سپس 

 « . دهاوخب دراد  هک  یتجاح  ره  و  . . . 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هَّللادبعیبا  ترضح  مولظم  دیهش  نامیالوم  تبیصم  رد  نتسیرگ   : 76

زا ترـضح  نآ  ّقـح  يادا  دـیدرت  نودـب  و  ددرگیم ،  ادأ  مالـسلا  هیلع  ماـما  ّقـح  نآ  هلیـسو  هب  هـک  تـسا  يروـما  زا  راـک  نـیا  هـک  اریز 
رد هللا  همحر  یمق  هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  لجأ  هقث  خیـش  هکنیا :  بلطم  نایب  تسوا .  هب  نتفاـی  بُّرقت  لـیاسو  نیرتمهم  نیرتمیظع و 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  رب  نتـسیرگ  تلیـضف  رد  ینالوط  یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  تارایزلا  لماک  باتک 
چیه و  دزیرب ،  کشأ  دیرگب و  وا  رب  هک  تسین  یمـشچ  زا  رتبوبحم  دنوادخ  دزن  یکـشا  چیه  هدید و  چـیه  و  دومرف :  هک  هدروآ  تیاور 

اب تمایق ] زور   ] ياهدـنب ره  و  تسا ،  هدومن  ادأ  ار  اـم  ِّقح  هدرک و  ِهلِـص  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هکنیا  رگم  دـیرگن  وا  رب  ياهدـننک  هیرگ 
روـشحم یلاـح  رد   [ هتـسیرگ وا  رب  هکنآ  ره   ] هک مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدـج  رب  ناگدـننک  هیرگ  رگم  دوـشیم  روـشحم  ناـیرگ  ناگدـید 

رد دنتـسه  ساره  میب و  رد  قیـالخ  و  تسا ،  رادوـمن  شاهرهچ  رب  یناـمداش  دـسریم و  وا  هب  هدژم  تسا و  نشور  شاهدـید  هک  ددرگیم 
یلو دنوشیم  هضرع   [ رـشحم ِتاصَرَع  هماگنه  رد   ] قیالخ و  دنـشاب ،  نمیا  مالـسلا ] هیلع  نیـسح  ماما  رب  ناگدننک  هیرگ   ] نانیا هک  یلاح 
هتفگ ناشیا  هب  دنتـسین ،  ناسرت  باسح  ِزور  یتخـس  زا  دوب ،  دنهاوخ  نخـس  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  شرع  هیاس  رد  شرع و  ریز  نانیا 
ماغیپ نانآ  هب  نایروح  انامه  و  دـننیزگیمرب ،  ار  ترـضح  نآ  سلجم  نخـس و  دـنزرویم و  عانتما  سپ  دـیوش ،  تشهب  لـخاد  دوشیم : 

یـشوخ و زا  هچنآ  تهج  هب  دـنرادیمنرب ،  رـس  نیعلاروح  يوـس  هب  اـهنآ  سپ  میراد ،  ار  امـش  قاـیتشا  نیدَّلخم  ِنادـْلِو  اـم و  دـنهدیم : 
هدرک ادأ  ار  ام  ِّقح  و  هک « :  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  شیامرف  میدرک  دای  هچنآ  رب  لیلد  و   ( . 863 دننیبیم ( . . .  ناشسلجم  رد  يراوگرزب 

و دـشابیم ،  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  مالـس  ناماما -  ریاس  رمألا و  بحاص  قح  يادا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  نتـسیرگ  هک  دـناسریم  « 
میظعت تشادیمارگ و  دناهتشاذگ  ایند  زا  هک  ناشیا  زا  یناسک  ِناگدنامزاب  هب  تبـسن  نینمؤم  نداد  تیلـست  هک  دشاب  نیا  بلطم  ّرِـس  دیاش 

هب تبـسن  نینمؤم  قوقح  زا  یتمـسق  اهنیا  و  دـشابیم ،  ناشتبیـصم  رد  تکرـش  تهج  زا  ندومن  يرای  ناـنآ و  هب  ندرک  یتسود  ناـشیا و 
تیاعر بادآ  نآ  هدومرف  رمأ  سدـقم  عرـش  هک  تسه  یبادآ  وا  يارب  درذـگرد  اـیند  ناـهج  زا  ینمؤم  هاـگره  هک  اریز  تسا ،  رگیدـکی 

 ، نتفر وا  ربق  رانک  عییـشت و  زا  ترابع  نآ  و  دوشیم ،  ادا  ّتیم  ّقح  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  هنوگ  کی  دناهنوگ :  ود  رب  اهنآ  و  ددرگ ، 
و دـشابیم .  اهنیا  لاـثما  ندرک و  داـی  یبوخ  هب  وا  زا  ندـناوخ و  زاـمن  وا  رب  نداد و  هقدـص  وا  فرط  زا  و  ندرک ،  ترفغم  بلط  شیارب  و 

ندرک اعد  ناشیا و  تیزعت  اهنآ و  رادـید  زا  ترابع  نیا  و  ددرگیم ،  تیاعر  نآ  هلیـسو  هب  وا  ناگدـنامزاب  ِّقح  هک  تسا  نآ  رگید  هنوگ 
 ، دشابیم ناشیا  هب  ناسحا  نانآ و  هلص  هک  يروما  زا  اهنیا  لاثما  ناشیا  يارب  اذغ  نداتسرف  و  ناشتبیصم ،  نزح و  رد  تکرش  نانآ و  يارب 

هَّللادبعیبا ناممولظم  يالوم  تبیصم  رد  نمؤم  هاگره  سپ  تسا .  رتگرزب  مدرم  همه  زا  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ّقح  دیدرت  نودب  و 
اب ندومن  تقفاوم  راک  نیا  نوچ  هدرک ،  ادأ  گرزب  هعجاف  نآ  رد  ار  هدنام  یقاب  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  یماما  ّقح  دیرگب ،  مالـسلا  هیلع 

هدرک تیاعر  ياج  ره  رد  تهج و  ره  زا  ار  ماما  ّقح  هکنیا  هن  تسوا ،  لد  یّلست  وا و  هب  نتفای  بُّرقت  وا و  ندرک  يرای  مالسلا و  هیلع  ماما 
دروم و ره  رد  تسیابیم  هک  تسه  یقوقح  ناشنوئـش  بتارم و  تواـفت  بسح  هب  نینمؤم  ریاـس  روط  نیمه  ماـما و  يارب  هک  اریز  دـشاب ، 
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دناهداد هجوت  ار  بلطم  نیا  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  هک  یتایاور  رد  و  دندرگ ،  افیا  تیاعر و  یضتقم  روط  هب  ئـش  ره  ماگنه و 
و مالـسلا « :  هیلع  ماما  شیامرف  ینعم  حیـضوت  نیا  اب  و  دش .  دهاوخ  میجح  باتک  میناشکب  يوس  نآ  هب  ار  ثحب  نانع  میهاوخب  رگا  هک  ، 

یلاعت هَّللا  ءاـش  نا  سپ  دـش ،  نشور  زین  تاراـبع  دراوم و  ریاـس  رد  مـالک  نیا  ریاـظن  ینعم  و  تشگ ،  مولعم  تسا »  هدومن  ادأ  ار  اـم  ّقح 
 . شاب شنیب  اب  رکذتم و  بلطم  نیا  هب  تبسن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نامیالوم  ربق  ترایز   : 77

رورس و لمع  نیا  اب  و  دشابیم ،  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  بانج و  نآ  هب  تبسن  یکین  نامزلا و  بحاص  ترضح  هلص  راک  نیا  هک  اریز 
ماما ربق  راّوز  يارب  ماش  حبـص و  ره  شراوگرزب  ناردـپ  ریاس  دـننام  مالـسلا  هیلع  ماما  دوشیم و  دراو  مالـسلا  هیلع  ماـما  لد  رد  یناـمداش 

تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نابأ  زا  دوخ  دنس  هب  تارایزلا  لماک  باتک  رد  هیولوق  نبا  و  دنکیم .  اعد  هیلع -  هَّللا  تاولص  نیسح - 
هدومن و هلـص  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  دـنک ،  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعیبا  ربق  سک  ره  دومرف :  هک  هدرک 
زا دوخ  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 864 دوشیم ( . . .  مارح  خزود ]  ] شتآ رب  شتشوگ  و  مارح ؛ شتبیغ  و  هتـشاد ،  یمارگ  ار  ام  دنویپ 
رد دومرفیم :  تردپ  مدرگ ،  تیادف  متشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  هب  تفگ :  هک  هدمآ  نانـس  نب  هَّللادبع 

نیسح تردپ  ترایز  هب  نتفر  ِهار  رد  هک  یـسک  يارب  سپ  ددرگیم ،  بوسحم  شیارب  رازه  دنک  قافنا  صخـش  هک  یمهرد  ره  جح  هار 
بوسحم درمـش -  رازه  هد  اـت  رازه -  رازه  شیارب  مهرد  ره  هب  نانـس ،  رـسپ  يا  دومرف :  دوب ؟  دـهاوخ  ردـقچ  دـنک  قاـفنا  مالـسلا  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ياعد  و  تسا ،  رتهب  شیارب  یلاعت  يادـخ  ياضر  و  دوریم ،  الاب  زین  وا  تاـجرد  نازیم  نیمه  هب  و  دوشیم ، 
هیلع قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  باـتک  ناـمه  رد  و   ( . 865 تسا (  رتهب  شیارب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  نینمؤملاریما و  ياـعد  و  ملـسو ، 
دزن لاـمعا  نیرتهب  و  تسا ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تراـیز  یلاـعت  يادـخ  دزن  لاـمعأ  نیرتبوبحم  زا  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا 

هب و   ( . 866 دـشاب (  نایرگ  هدجـس  لاح  رد  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  دزن  هدـنب  تلاح  نیرتکیدزن  و  تسا ،  نمؤم  ندرک  نامداش  دـنوادخ 
دیوگیم دیامنیم و  تاجانم  شراگدرورپ  اب  دنکیم و  اعد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب  هدینـش  هک  هدروآ  بهو  نب  ۀیواعم  زا  دوخ  دنس 

هب ار  ناشیاهندـب  و  دـندرک ،  قافنا  ار  ناشلاوما  هک  نانآ  هد ،  رارق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مردـپ  ربق  نارئاز  مناردارب و  نم و  رب  ار  تترفغم  : 
هب و  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  وت  ربمغیپ  ندرک  نامداش  و  ام ،  ِهلِص  اب  وت  باوث  دیما  هب  ام و  هب  یکین  رد  تبغر  رطاخ  هب  دنتخادنا ،  جنر 
هب ار  تناوضر  ام  يوس  زا  ادخ ] يا   ] سپ دنتـساوخ ،  ار  وت  ياضر  راک  نیا  اب  هک  نامنانمـشد ،  ندرک  نیگمـشخ  ام و  رمأ  تباجا  روظنم 

دننامیم زاب  اهنآ  زا  سپ  هک  ناشدالوا  نادـناخ و  اهـشاداپ  نیرتهب  هب  و  رادـب ،  شیوخ  ظفح  رد  ار  ناشیا  زور  بش و  و  هد ،  شاداپ  نانآ 
اهنآ زا  ار  نج  سنا و  نیطایـش  ّرـش  و  دنمروز ،  ناوتان و  قولخم  ره  دونع و  شکرـس  هنوگره  ّرـش  و  شاب ،  رای ]  ] اهنآ اب  و  هد ،  شاداپ  ار 

نادنواشیوخ نادناخ و  نادنزرف و  رب  ار  ام  هکنیا  تهج  زا  و  دـنراد ،  وزرآ  وت  زا  ناشیاهنطو  زا  تبرغ  رد  هک  يزیچ  نیرترب  و  نک ،  رود 
یلو دـندرک ،  بیع  ار   [ ام روبق  ترایز  يارب   ] ناشرفـس ناشیارب  ام  نانمـشد  انامه  ایادـخ  راـب  ياـمرف .  اـطع  ناـنآ  هب  دـناهدیزگرب ،  دوخ 

نآ رب  سپ  دـنیامن ،  تفلاـخم  اـم  نیفلاـخم  اـب  هکنیا  تـهج  هـب  تشادـن ،  زاـب  اـم  يوـس  هـب  ندروآ  يور  زا  ار  ناـشیا  اـهنآ  ییوـجبیع 
مالـسلا هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبعیبا  ترـضح  رازم  رب  هک  اههنوگ  نآ  رب  و  روآ ،  محر  هداد  رییغت  ار  اـهنآ  دیـشروخ  شباـت  هک  ییاـهتروص 

هب هک  اهلد  نآ  رب  و  روآ ،  تمحر  تسا  يراج  ام  هب  رهِم  رطاخ  هب  ناشیاهکـشا  هک  ییاههدید  نآ  رب  و  روآ ،  تمحر  دـنوشیم  هدـنادرگ 
اهندب و نآ  نم  ایادخ  راب  روآ ،  تمحر  دوشیم  دـنلب  ام  رطاخ  هب  هک  يدایرف  نآ  رب  و  روآ ،  تمحر  هدـیدرگ  نازوس  نوزحم و  ام  رطاخ 

ینالوط ثیدح  و   ( . 867 يروایب ( . . .  گرزب  یگنـشت  زور  رثوک ]  ] ضوح رانک  رب  ار  اهنآ  هک  هاگنآ  اـت  مراپـسیم  وت  هب  ار  اـهناج  نآ 
ریاس رمألا و  بحاص  ترضح  يارب  رورس  ینامداش و  لوصح  رب  تسا  لیلد  نآ  و  میدروآ ،  نآ  زا  دوب  تجاح  لحم  هک  يرادقم  تسا ، 
نامه رد  و  دشابیم .  ناشنانمشد  اب  ینمشد  ناشرما و  تباجا  نانآ و  ِهلِص  نآ  هکنیا  و  فیرش ،  لمع  نیا  ببـس  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما 
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ترایز هیواعم ،  يا  دومرف :  نم  هب  ترضح  نآ  دیوگ :  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدروآ  بهو  نب  ۀیواعم  زا  زین  دوخ  دنـس  هب  باتک 
دنک وزرآ  هک  دیـشک  دهاوخ  ترـسح  ردقنآ  دـیوگ  كرت  ار  نآ  سک  ره  هک  اریز  راذـگماو ،  سرت  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنیبب  یناسک  نایم  رد  ار  وت  هیاس  صخـش و  دـنوادخ  هک  يرادیمن  تسود  ایآ  دوبیم ،  شرانک  رد  شربق 

یثیدح نمض  هک  هدروآ  یبلح  زا  دوخ  دنـس  هب  و   ( . 868 دننکیم (  اعد  شاهرابرد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  همطاف و  یلع و  ملـسو و  هلآو 
ترایز هک  یـسک  هرابرد  ییوگیم  هچ  مدرگ ،  تیادف  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح  هب  دـیوگ :  ینالوط 

ار ام  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  وا  میوگیم  دومرف :  دهد ؟  ماجنا  ار  نآ  دناوتب  هک  یلاح  رد  دـیوگ  كرت  ار  ترـضح  نآ 
و دوب ،  دـهاوخ  شجئاوح  یپ  رد  دـنوادخ  دـنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  و  هدرمـش ،  کبـس  تسوا  هب  طوبرم  هک  ار  يرمأ  و  هدرک ،  قاـع 
هب هدومن  قافنا  هچنآ  و  دیناشک ،  دهاوخ  هدنب  يوس  هب  ار  يزور  و  دـنک ،  تیافک  دـنوادخ  ار  دراد  تیمها  شیارب  شیایند  روما  زا  هچنآ 

هانگ و وا  هدهع  رب  هک  تشگ  دـهاوخ  زاب  شنادـناخ  هب  یلاح  رد  و  دـیزرمآ ،  دـهاوخ  ار  شاهلاس  هاجنپ  ناهانگ  و  دروآ ،  دـهاوخ  زاب  وا 
لـسغ ار  وا  دنیآیم و  دورف  ناگتـشرف  دورب ،  ایند  زا  شرفـس  رد  هچنانچ  سپ  دشاب ،  هدـش  وحم  شاهدـنورپ  زا  هکنیا  رگم  دـنامن  ییاطخ 

و ددرگیم ،  رَّرقم  شیارب  مهرد  رازه  هد  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  ره  هب  و  دوشیم ،  هدوشگ  شیور  هب  تشهب  يوس  هب  يرد  و  دنهدیم ، 
دنوادـخ و  تسه ،  تیارب  مهرد  رازه  هد  یمهرد  ره  هب  دوشیم :  هتفگ  وا  هب  ددرگ  روشحم  هاگره  سپ  دوشیم ،  هریخذ  يو  يارب  اـهنیا 

ماما زا  يرـصب  دامح  نب  هَّللادـبع  ثیدـح  رد  و   ( . 869 تسا (  هدومن  هریخذ  دوخ  دزن  وـت  يارب  ار  اـهنآ  و  هدوـمرف ،  تیاـنع ]  ] رظن وـت  هب 
ام دزن  وا  يارب  هچنآ  اّما  و  دـیوگ « :  هک  اجنآ  ات  هدومرف  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  رئاز  تلیـضف  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص 
هک تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لاّمج  ناوفـص  ثیدح  رد  و  دشابیم . » . . .  ماش  حبـص و  ره  وا  رب  نداتـسرف  تمحر  دوب :  دـهاوخ 

نینمؤملاریما و هب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  يدنسرخ  ینامداش و  هچ  هک  دنادب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  رگا  دومرف : 
زا ردـقچ  و  ددرگیمرب ،  وا  هب  ییاهزیچ  هچ  ناشیا  ياعد  زا  و  دـسریم ،  تیبلا  لها  ام  زا  يادهـش  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  هب  همطاف و  هب 

هدنامیقاب هک  تشاد  دهاوخ  تسود  هنیآ  ره  تسا ،  هریخذ  دنوادخ  دزن  شیارب  یباوث ]  ] هچ دیـسر و  دهاوخ  وا  هب  ترخآ  ایند و  رد  باوث 
 ( . 870 دوشن ( . . .  هدید  شاهناخ  رد  شرمع 

ناهنپ راکشآ و  رد  هّیمُأ  ینب  رب  ندرک  تنعل  رایسب   : 78

نامیالوم هب  بُّرقت  هیام  هک  تسا  يروما  زا  راک  نیا  هکنیا  رب  لـیلد  و  دـشابن ،  راـک  رد  هّیقت  سرت و  هک  یتروص  رد  رباـنم  سلاـجم و  رد 
هللا همحر  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  تسا -  لامعا  نیرتمهم  نیرتبوبحم و  نیرتهب و  زا  نیا  هکنیا  رب  هفاضا  دـشابیم -  مالـسلا  هیلع 
نم هک  یتـسرد  هب  سپ  مراـهچ :  هاـجنپ و  اـّما  و  هدومرف :  شاهناـگداتفه  بقاـنم  رکذ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  لاـصخ  باـتک  رد 
نانآ تنعل  ره  رامش  هب  ياهتشرف  و  درک ،  دنهاوخ  تنعل  ار  وت  هّیمُأ  ینب  یلع ؛ يا  دومرفیم :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش 

 : میوگیم  ( . 871 درک ( . . .  دهاوخ  تنعل  ار  اهنآ  لاس  لهچ  دزیخاپب  مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  سپ  دنادرگیمرب ،  ناشیارب  تنعل  رازه  ، 
هّیما ینب  ندرک  تنعل  هب  ار  شناوریپ  نایعیش و  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ندومرف  رمأ  ندرک ،  تنعل  لاس  لهچ  زا  روظنم  هک  دنامن  هدیشوپ 

 - هّیما ینب  هک  هنوگنامه  تسا ،  تّدـم  نآ  رد  مدرم  نایم  رد  نآ  نتفای  عویـش  و  دـشابیم ،  عماجم  رباـنم و  رد  اـهیدابآ ،  دـالب و  همه  رد 
هیلع مئاق  ترـضح  راک  سپ  دـندرک ،  ار  راک  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  دانع  يور  زا  ناشنتفای  طُّلـست  نامز  رد  یلاـعت -  هَّللا  مهنعل 

هب دودحم  دنکیم ،  تنعل  ار  هیما  ینب  ییاهنت  هب  ترضح  نآ  دوخ  هک  دوب  نیا  روظنم  رگا  و  تسا ،  ایند  نیا  رد  اهنآ  لامعأ  رفیک  مالـسلا 
تنعل ار  نانآ  شرمع  همه  رد  راوگرزب  نآ  هک  اریز  تفاییمن ،  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هب  و  دوبن ،  نَّیعم  تّدـم 

نیا هکنیا  و  دراد ،  تلالد  هّیما  ینب  ندرک  تنعل  دایز  ندیزرو و  مامتها  رد  رایسب  تلیـضف  رب  فیرـش  ثیدح  نیا  هکنیا  لصاح  دنکیم . 
هک تسا  هتـسیاش  سپ  دـنباییم ،  بّرقت  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  رمألا  بحاـص  ترـضح  هب  اـهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  راـک 
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نآ رب  لاوحا  تاقوا و  ریاس  اهزامن و  بیقعت  رد  ماش و  حبص و  ره  لوا  رد  صوصخ  هب  دشاب ،  هتـشاد  تبظاوم  مامتها و  راک  نیا  رب  نمؤم 
هک هدروآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  هک  تسا  یتیاور  میدرک  دای  هچنآ  رب  دـهاش  و  دـنک .  تموادـم 
هک يروما  هلمج  زا  و   ( . 872 نکم (  تکرح  دوخ  ياج  زا  هّیما  ینب  ندرک  تنعل  اب  زج  يدرب ،  نایاپ  هب  ار  یبجاو  زاـمن  هاـگره  دومرف : 

ریسفت رد  تسا ،  نابز  هلیسو  هب  ماما  ندومن  يرای  ماسقا  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  نانمشد  ریاس  هّیما و  ینب  ندرک  تنعل  هکنیا  رب  دراد  تلالد 
 ، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هداز  يا  تشاد :  هضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یصخش  هک :  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
 ، دیآیمنرب متسد  زا  يراک  نانآ  رب  ندرک  تنعل  ناتنانمشد و  زا  نتـسُج  يرازیب  زا  ریغ  هب  و  میامن ،  يرای  ار  امـش  مندب  اب  هک  مزجاع  نم 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  شّدج  زا  شردـپ  زا  تفگ  ثیدـح  میارب  مردـپ  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؟  هنوگچ  نم  عضو 

دنوادخ دیامن ،  تنعل  ار  ام  نانمشد  شیاهتولخ  رد  و  دشاب ،  ناوتان  تیبلا  لها  ام  ندرک  يرای  زا  سک  ره  دندومرف :  هک  ملسو  هلآو  هیلع 
هدومن یهارمه  ار  وا  دیامن  تنعل  ار  ام  نانمشد  صخش  نیا  هچ  ره  سپ  دیناسر ،  دهاوخ  شرع  ات  نیمز  زا  ناگتـشرف  همه  هب  ار  شیادص 
تسرف دورد  تاهدنب  نیا  رب  ایادخ  راب  دنرادیم :  هضرع  سپ  دنیازفیب ،  مه  زاب  سپس  دنتسرف ،  تنعل  زین  اهنآ  دتـسرف  تنعل  سک  ره  هب  و 

هک یتسرد  هب  دسریم :  ادن  یلاعت  يادخ  يوس  زا  سپ  درکیم .  نیا  زا  شیب  تسناوتیم  هچنانچ  و  دومن ،  راثن  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  هک 
راکوکین ناگدیزگرب  زا  دوخ  دزن  ار  وا  و  مداتسرف ،  دورد  حاورا  نایم  رد  وا  حور  هب  و  مدینش ،  ار  ناتیادن  مدومن و  تباجا  ار  ناتیاعد  نم 

ناشنانمـشد ندرک  تنعل  نتـسج و  يرازیب  اب  زج  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  يوریپ  تالاوم و  هک  تسا  نآ  رب  هفاـضا  اـهنیا  همه  مداد .  رارق 
اهملظ و هچ  ناشناتـسود  مالـسلا و  مهیلع  ناـماما  هب  تبـسن  و  دنتـسه ،  ناـشیا  نانمـشد  زا  هّیما  ینب  دـیدرت  نودـب  و  ددرگیمن ،  لـصاح 

ياضتقم هجوت :  داب .  نانآ  رب  دنوادخ  تنعل  تساپرب  نامسآ  نیمز و  ات  سپ  دنتشاد ،  اور  ناشیا  قح  رد  اهرازآ  هچ  و  دندرک ،  اهراتـشک 
دنوادخ ًۀـبطاَق ؛ َۀَّیَمُأ  ِیَنب  ُهَّللا  َنََعل  َو  مالـسلا :  هیلع  ماما  هدومرف  دـننام  میدومنن -  دای  هک  یبلاطم  میدروآ و  هک  یبلاطم  زا  یتسناد -  هچنآ 
ناماما ّصاوخ  ناتـسود و  نایم  رد  ام  ياـملع  هکنیا  اـب  دراد ،  ّتیمومع  هیما  ینب  همه  رب  تنعل  هک  تسا  نآ  دـنک .  تنعل  ار  هیما  ینب  همه 
نیرهاط همئا  رادتسود  نانمؤم  ندرک  تنعل  دیدرت  نودب  و  دوشیم ،  یهتنم  هّیما  ینب  هب  ناشبسن  هک  دناهدرک  دای  ار  ياهّدع  مالـسلا  مهیلع 

شود رب  ار  يرگید  راب  یـسْفَن  چـیه  و  873 ؛ )  يَرْخُأ ( »  َزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  اـَل  َو  هدومرف « :  لـج  زع و  يادـخ  و  تسا ،  مارح  مالـسلا  مهیلع 
دوـخ رب  هک  تـسا  یلمع  ورگ  رد  سک  ره  874 ؛ )  ٌنیهَر ( »  َبَسَک  اَِمب  ٍءيِْرما  ُّلُک  تسا « :  هدومرف  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  و  دریگن . 

نآ رهظأ  نم  رظن  هب  و  تسین ،  هشقانم  زا  یلاـخ  هک  دـناهدرک  رکذ  یهوجو  لـیلد  ود  نیب  عمج  لاکـشا و  نیا  هیجوت  رد  تسا .  هتخودـنا 
نیرهاط همئا  نینمؤملاریما و  اب  ینمشد  رد  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  اهنآ  هویش  هک  تسا  یسک  نآ  ره  هّیما  ینب  زا  روظنم  دوش :  هتفگ  هک  تسا 

شیپ ار  اهنآ  هویـش  سک  ره  نوچ  رگید .  فیاوط  اههریت و  زا  ای  دـشاب و  هریت  نیا  زا  هاوخ  دـشاب ،  هدرک  يوریپ  اهنآ  زا  ناشیا  ناتـسود  و 
ره و  ددرگن .  بوسحم  اهنآ  زا  يرهاظ  بَسَن  رد  هک  دنچ  ره  تسا ،  هدـش  هتـشرس  اهنآ  لِگ  زا  شلِگ  و  دـیآیم ،  رامـش  هب  اهنآ  زا  دریگ 
دای هچنآ  رب  لیلد  و  دشاب .  هک  ياهفیاط  هریت و  ره  زا  تسا ،  ناشیا  زا  دشاب  اراد  ار  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  نینمؤملاریما و  يالو  هکنآ 

َنیِمِکاحلا ُمَکْحأ  َْتنأ  َو  ُّقَحلا  َكَدـْعَو  َّنإ  َو  یلْهأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنإ  ِّبَر  َلاقَف  ُهَّبر  ٌحون  يدان  َو  هک « :  تسا  لج  زع و  يادـخ  هدومرف  میدرک 
نم تیب  لها  زا  نم  دـنزرف  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  شیوخ  راگدرورپ  هاـگرد  هب  حون  و  875 ؛ )  َِکلْهأ ( »  ْنِم  َسیل  ُهَّنإ  ُحُون  اَی  َلاَـق  * 

تّیلهأ وت  اب  زگره  وا  حون  يا  دومرف :  باطخ ] حون  هب  دـنوادخ   ، ] ینایامرفمکح نیرترداق  هک  تسا  یمتح  مه  وت  باذـع  هدـعو  تسا و 
ناماما هدومرف  و  تسا . »  تیبلا  لها  ام  زا  ناملـس  دندومرف « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  يوبن  ثیدـح  و  درادـن . 

 : تفگ هک  هدمآ  یفقث  دـیزی  نب  رمع  زا  نآ  ریغ  ناهرب و  ریـسفت  رد  و  دـندرگیمرب . »  ام  هب  دنتـسه و  ام  زا  ام  نایعیـش  مالـسلا « :  مهیلع 
زا موش  تیادف  متشاد :  هضرع  یتسه ،  تیبلا  لها  ام  زا  دنگوس  ادخ  هب  وت  دیزی  رسپ  يا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
ادخ هب  يرآ  دومرف :  مدرگ ؟  تیادف  ناشدوخ  زا  مدرک :  ضرع  دنگوس ،  ادخ  هب  يرآ  دومرف :  ملـسو ؟  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  لآ 

َو اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اذـه  َو  ُهوُعبَّتا  َنیذَّلل  َمیهاربِإب  ِساَّنلا  یلوأ  َّنإ  ياهدـناوخن « :  لج  زع و  يادـخ  باتک  رد  ایآ  رمع  يا  ناشدوخ ،  زا 

صفحه 593 از 613 مکیالالمکارم جلد 1 و 2

http://www.mekyalolmakarem.com


لها هک  شتّما  ربـمغیپ و  نیا  دـننک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  میهاربا  هب  مدرم  نیرتـکیدزن  اـنامه  876 ؛ )  نینمؤُـملا ( »  ُِّیلَو  ُهَّللا 
یناَصَع ْنَم  َو  یّنِم  ُهَّنإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  ياهدـناوخن « :  ار  همـسا -  َّزع  دـنوادخ -  هدومرف  ایآ  و  تسا .  نینمؤم  رادتـسود  دـنوادخ  و  دـننامیا ، 

و  ] دنک نم  تفلاخم  هک  ره  تسا و  نم  زا  وا  دشاب  نم  وریپ  یتسرپادـخ ] دـیحوت و  هار  رد   ] سک ره  سپ  877 ؛ )  ٌمیحَر ( »  ٌروُفَغ  َکَّنإَف 
دای هچنآ  و  تسه ،  يرایسب  تایاور  ینعم  نیا  رد  و  ینابرهم .  هدنشخب و  يادخ  وت  هک ] تسا  وت  اب  شرایتخا  دیوپ  نایـصع  كرـش و  هار 

 . تسا یفاک  تریصب  لهأ  يارب  میدرک 

ینید ناردارب  قوقح  يادا  رد  مامتها   : 79

قوقح يادأ  رد  ندیزرو  مامتها  تسوا ؛ هب  بوسنم  هک  يروما  زا  تسا ،  بانج  نآ  يدونـشخ  بُّرقت و  هیام  هک  ياهمانرب  نیمهن  داتفه و 
هب ندرک  ناسحإ  و  وا ،  ندومن  نامداش  و  وا ،  تیالو  نامـسیر  هب  ندز  گـنچ  و  باـنج ،  نآ  ندرک  يراـی  نیا  هک  تسا ،  ینید  ناردارب 

هیلع ماما  ندرمـش  کبـس  راک  نیا  كرت  هک  تشذـگ  هچنآ  هلمج ؛ زا  دـنراد .  تلـالد  نیا  رب  راـبخأ  زا  يدادـعت  و  دـشابیم ،  شترـضح 
هلزنم هب  اهنآ  و  تسا ،  نینمؤم  يارب  ردـپ  هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  تسا  یتاـیاور  هلمج ؛ زا  و  تسا .  مالـسلا 

زا يزایتما  دنزرف  يارب  رگا  هژیو  هب  تسا ،  ناشیا  ردپ  هب  یتسود  ناسحا و  نادنزرف  هب  یتسود  ناسحا و  دیدرت  نودب  و  دـنیوا ،  نادـنزرف 
هک هدمآ  سینخ  نب  یّلعم  زا  یعوفرم  ثیدح  رد  یفاک  لوصا  رد  هلمج ؛ زا  و  دشاب .  هدوب  بَسَن  تدابع و  دـهُز و  تفرعم و  ملع و  ظاحل 

تفه زج  هک  تسا  قح  داتفه  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدیسرپ ،  نمؤم  ّقح  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  تفگ : 
ترـضح هَّللا ،  ءاش  نا  ارچ  متـشاد :  هضرع  يوشن ،  لّمحتم  ار  اهنآ  مسرتیم  منابرهم و  وت  رب  هکنوچ  مهدیمن ،  ربخ  وت  هب  ار  اهنآ  زا  قح 

[ نوچمه وا  تنیز   ] یشاب و شیامنهار  هکنیا  و  هنهرب ،  وا  یـشابن و  هدیـشوپ  و  دنامب ،  هنـسرگ  وا  هک  یلاح  رد  يوشن  ریـس  هکنیا  دومرف : 
يزینک هچنانچ  و  یهاوخیم ،  تدوخ  يارب  ار  هچنآ  یهاوخب  وا  يارب  و  دـیوگیم ،  نخـس  نآ  هب  هک  وا  ناـبز  و  دـشوپیم ،  هک  ینهاریپ 
تیالو يدرک  نینچ  رگا  دـشاب ،  اشوک  زور  بش و  وا  ياـهزاین  جـئاوح و  رد  و  دزاـس ،  ّبترم  ار  شرتسب  شرف و  اـت  یتسرفب  ار  وا  يراد 

رمع نب  لّضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 878 ياهتـسویپ (  لج  زع و  يادخ  تیالو  هب  ار  ام  تیالو  و  ام ،  تیالو  هب  ار  دوخ 
رورسم ار  وا  طقف  تخاس  نامداش  ار  ینمؤم  نوچ  هک  امش  زا  یسک  درادنپن  نینچ  دومرف :  هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا 
هدومن نامداش  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنگوس  ادـخ  هب  هکلب  هدرک ،  لاحـشوخ  ار  ام  دـنگوس  يادـخ  هب  هکلب  هدومن ، 

يارب شنمؤم  ردارب  هک  سک  ره  دومرف :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  ناـمه  رد  و   ( . 879 تسا ( 
شتـسویپ ام  تیالو  هب  دریذپب  ار  نآ  هچنانچ  سپ  هدروآ ،  شیپ  شیارب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  یتمحر  دـیآ ،  يو  دزن  یتجاح 

دزاس اور  ار  شتجاح  دناوتب  هک  یتروص  رد  دنک  مورحم  شتجاح  ندروآرب  زا  ار  وا  رگا  و  تسا ،  لّصتم  دنوادخ  تیالو  هب  نآ  و  هداد ، 
هانگ  ] بَّذعم ای  دشاب  هدش  هدیزرمآ  دزگب ،  ار  وا  تمایق  زور  ات  هک  درک  دهاوخ  ّطلـسم  وا  رب  شتآ  زا   ( 880 يرام (  شربق  رد  دنوادخ  ، 

مظاک ماـما  زا  راـحب  رد  و   ( . 881 تسا (  رتدب  شعـضو  هتفریذپن  ار  شرذع  تجاح  هدـنهاوخ  هچنانچ  و  هن ] ای  دـشاب  هتـشاد  مه  يرگید 
و تسا .  هدروآرب  ام  همه  يارب  ار  نآ  هک  ییوگ  دروآرب  ام  ناتـسود  زا  یتجاح  سک  ره  و  دومرف :  هک  هدمآ  یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع 

ترایز ار  ام  حلاص  ناتسود  دنک ،  ترایز  ار  ام  دناوتیمن  سک  ره  دومرف :  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تارایزلا  لماک  باتک  رد 
 : هکنیا هفاضا  اب  هدمآ  تیاور  ثیدح  نیمه  دننام  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و   ( . 882 دوشیم (  هتـشون  شیارب  ام  ترایز  باوث  دیامن ، 

 ( . 883 دوشیم (  هتـشون  شیارب  ام  ِهلِـص  باوث  دیامن  ِهلِـص  ار  ام  حلاص  ِنایلاوم  ناتـسود و  سپ  دنک ،  ِهلِـص  ار  ام  دـناوتیمن  سک  ره  و 
ار یفیرـش  تیاور  اجنیا  رد  مراد  شوخ  یلو  دوب ،  هراشا  ام  دوصقم  و  تسا ،  دایز  رایـسب  هدـش  دراو  باب  نیا  رد  هک  یثیداحا  میوگیم ؛
هب دیوگ :  يو  تسا .  یمهم  روما  رایـسب و  دیاوف  رب  لمتـشم  نوچ  هدرک ،  تیاور  ار  نآ  دوخ  لصأ  رد   ( 884 یسرن (  دیز  هک  منک  رکذ 

ضرع دشاب ؟  نینچ  ارچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  میـشابن .  نمؤم  ام  مسرتیم  متـشاد :  هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 
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رانید و مینیبیم  و  دـشاب ،  رتدنمـشزرا  شرانید  مهرد و  زا  وا  دزن  شینید  ردارب  هک  مینیبیمن  ار  یناسک  دوخ  نایم  رد  اـم  هک  اریز  مدرک : 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسا ! رتزیزع  هدرک  عمج  ار  وا  ام و  نیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هک  يردارب  زا  اـم  دزن  مهرد 

دنوادخ هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  دزیخاپب ،  مالـسلا  هیلع  ام  مئاق  هک  هاگنآ  ات  دـناسر  دـیهاوخن  لامک  هب  ار  ناتنامیا  یلو  دـینمؤم ،  امـش  هن ؛
ام دنوادخ  تروص  نآ  رد  دنشابن  نیمز  رد  یلماک  نانمؤم  هچنانچ  و  دوب ،  دیهاوخ  یلماک  ِنانمؤم  سپ  تخاس  دهاوخ  عمج  ار  ناتیاهلقع 

تخانش دیهاوخن  ار  نامسآ  و  تخانش خ ل ] دهاوخن  ار  امش  نیمز   ] تخانش دیهاوخن  ار  نیمز  رگید  و  درب ،  دهاوخ  الاب  دوخ  يوس  هب  ار 
هک دنتسه  ینانمؤم  نیمز  فارطا  رد  انامه  هک  دنگوس  تسوا  تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  هکلب  خ ل ، ] تخانـش -  دهاوخن  ار  امـش  نامـسآ  ]

تروص هب  یماـمت  تسه  نآ  يور  رب  هچنآ  هتفهن و  نآ  لد  رد  هچنآ  اـیند و  رگا  و  درادـن ،  شزرا  ياهشپ  لاـب  ردـق  هب  اـهنآ  رظن  رد  اـیند 
هچ و  هدوب ،  شندرگ  رب  يزیچ  هچ  هک  دـنکن  ساسحإ  دـتفیب  وا  ندرگ  زا  سپـس  دریگ ،  رارق  دارفا  نیا  زا  یکی  ندرگ  رب  یخرـس  يـالط 

رگید نیمزرـس  هب  ینیمزرـس  زا  ناشنطو  تسا ،  یفخم  ناشیناگدـنز  هک  دـننانآ  ناشیا ،  دزن  نآ  یـشزرایب  رطاخ  هب  هداـتفا ،  وا  زا  يزیچ 
و وس ،  مک  نتسیرگ  زا  ناشناگدید  کشخ  نتفگ  حیبست  ترثک ]  ] زا ناشیاهبل  کچوک ،  نتفرگ  هزور  زا  ناشیاهمکش  ددرگیم ،  لقتنم 
تاروت و رد  لیجنا و  رد  هدز  لَثَم  نانآ  يارب  دـنوادخ  هک  اـهنآ  هناـشن  تسا  نآ  سپ  تسا ،  درز  يرادـیب  یباوخ و  مک  زا  ناـشیاههرهچ 
َو ِةاَرْوَّتلا  یف  ْمُُهلَثَم  َکـِلَذ  ِدوجُّسلا  َِرثأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  یف  ْمُهامیـس  هدوـمرف « :  هدرک و  فـصو  ار  ناـنآ  یلوُأ ،  فُحُـص  و  روـبز ،  نآرق و 
 . تسا لیجنا  تاروت و  باتک  رد  اهنآ  لاح  فصو  نیا  تسا  رادـیدپ  اهناشن  هدجـس  ِرثأ  زا  ناشراسخر  رب  885 ؛ )  ِلیجنإلا ( »  یف  ْمُُهلَثَم 

یتخـس یناسآ و  لاح  رد  شیوخ  ناردارب  هب  تبـسن  ناراکوکین  نانآ  تسا .  بش  يرادـیب  زا  ناشیاههرهچ  يدرز  ناـیب  نیا  زا  شروظنم 
فیـصوت ار  نانآ  دنوادخ  نینچ  نیا  دنرادیم ] مَّدقم  ار  نارگید  و   ] دننکیم راثیا  ناشدوخ  رب  یتسدـگنت  یتخـس و  لاح  رد  هک  دنتـسه ، 

هب دنچ  ره  و  886 ؛ )  َنوُِحْلفُملا ( »  ُمُه  َکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَصاَصَخ  ْمِِهب  َناَک  َْول  َو  ْمِهِـسُْفنأ  یَلَع  َنوُِرثُؤی  َو  هدومرف « :  هدرک و 
تقیقح هب  نانآ  دراد  هاگن  ایند  صرح  لخب و  يوخ  زا  ار  دوخ  سک  ره  دـنرادیم و  مَّدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  زاب  دنـشاب  دـنمزاین  يزیچ 

زا دننیب  یقفانم  هچنانچ  و  دنرادب ،  یمارگ  ار  وا  دننیبب  ینمؤم  هاگره  دندش ،  راگتـسر  زوریپ و  نانیا  دنگوس  ادخ  هب  دـنملاع .  ناراگتـسر 
هاگرد هب  دـنهن ،  كاخ  هب  اهراسخر  دـنریگرب و  شلاب  ار  كاـخ  رتسب و  ار  يادـخ  نیمز  دـسر  ناـنآ  رب  بش  نوچ  و  دـننیزگ ،  يرود  وا 

رد یلو ]  ] دـنیامن ترـشاعم  مدرم  اب  دـسر  ارف  نانآ  رب  حبـص  نوچ  و  دزاس .  اهر  خزود  زا  ار  ناشیاهندرگ  هک  دـننک  يراز  ناشراگدرورپ 
هتسخ و ناشیاهناج  دناهتسناد ،  هزیکاپ  شوخ و  ار  بآ  و  دناهتفرگ ،  هرانک  یمومع ] [ي  اههار زا  دنشابن ،  فورعم  امنتشگنا و  مدرم  نیب 

نیرتهب دـنوادخ  دزن  قولخم و  نیرتدـب  مدرم  رظن  رد  ناشیا  سپ  دـنتحار ،  شیاسآ و  رد  اهنآ  زا  مدرم  یلو  هداتفا  یتخـس  رد  ناشیاهندـب 
یسلجم رد  نوچ  و  دنیامنن ،  جیوزت  ار  اهنآ  دننک  يراگتساوخ  هچنانچ  دنوشن و  قیدصت  دنیوگب  نخس  هاگره  دنیآیم ،  رامـش  هب  قیالخ 

نازرل كانمیب و  دنوادخ   [ تمظع باذع و   ] زا ناشیاهلد  دنکن .  وجتسج  نانآ  زا  یسک  دننام  بیاغ  رگا  و  دنوشن ،  هتخانـش  دنبای  روضح 
 ، تسا دنوادخ  ّرِس  هنیجنگ  نانآ  ياههنیـس  و  تسا ،   ( [ 887 هدش (  نادنز  هتـسب و  ای :   ، ] تسا دـنوادخ ] رکذ  زا   ] ُرپ ناشیاهنابز  تسا ، 

و دنراد ،  ناهنپ  ار  شیاهدیلک  دننز و  اهلفق  ناشیاهنابز  رب  دنباین  یقیال  لهأ و  رگا  و  دننک ،  اقلإ  وا  رب  یکدنا  دنتفای  ار  یقیال  درف  هچنانچ 
ندعم ملع و  ناروجنگ  دوشیمن ،  هتفرگ  يزیچ  نانآ  زا  تسا ،  رتمکحم  اههوک  زا  هک  دناهتسب  یمکحم  تخس و  ياهدنب  ناشیاهناهد  رب 
ندوـک و  روـک ،  گـنگ ،  ار  ناـشیا  قفاـنم  دارفا  هـک  یناـکریز  نیحلاـص ،  ادهــش و  نیقیّدـِـص و  ناربـمغیپ و  ناوریپ  تـمکح و  مـلح و 

 ، میکح راـبدرب ،  حیـصف ،  نادـنمدرخ  ناـنآ  هک  یتسار  هب  تسین ،  اـهنآ  رد  یندوک  يروک و  یگنگ و  چـیه  هکنآ  لاـح  و  دـنرادنپیم ، 
یهلإ ّرِـس  نامتک  رطاخ  هب  دـنوادخ و  فوخ  زا  هتـشاد و  تکاس  ار  نانآ  دـنوادخ  تیـشخ  دـنیادخ ،  هدـیزگرب  و  راکوکین ،  هشیپيوقت ، 

تسلاجم زا  و  مراد ،  هّصغ  ناشنادقف  زا  ردقچ  و  مراد ،  ار  اهنآ  یتبحصمه  ینیشنمه و  ِقوش  ردقچ  هک  هو  تسا .  هدش  هتـسب  ناشیاهنابز 
هب و  دش ،  دیهاوخ  تیاده  دـیتفرگرب  ناشرون  زا  دـیتفای و  ار  ناشیا  هاگره  هک  دـینک  وجتـسج  ار  نانآ  دوشیم ،  هدودز  میاههّصغ  اهنآ  اب 
اب ینالوط  توکـس  ناشرویز  دـنرتبایمک ،  خرـس  درگوگ  زا  مدرم  نیب  رد  نانآ  تشگ ،  دـیهاوخ  زوریپ  ترخآ  اـیند و  رد  ناـنآ  هلیـسو 
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رویز و نیا  سپ  تسا ،  یتخس  یناسآ و  لاح  رد  ینید  ناردارب  يریگتسد  تاساوم و  هزور و  جح و  تاکز و  زامن و  ّرِس و  نتـشاد  ناهنپ 
و دوب .  دنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دنتـسه  سودرف  ِتشهب  ناثراو  نانآ  دنراد ،  یبوخ  تشگزاب  هچ  ناشلاح و  هب  اشوخ  يا  تساهنآ ،  تّذل 

نانیا هک  یلاح  رد  دننک  ناشوجتسج  خزود  رد  هک  دنناشیا  دنتشهب ،  ياهناتـسوب  نایم  رد  نیرب  سودرف  نوچمه  تشهب  لها  نیب  رد  نانآ 
هدش هچ  888 ؛ )  ِراَرـشَألا ( »  َنِم  ْمُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاَجِر  يَرن  َال  اََنل  اَم  هک « :  شتآ  لها  هتفگ  تسا  نیا  و  دنـشاب ،  نامداش  معنتم و  تشهب  رد 

ار ناشیا  لزانم  دنوادخ  سپ  دنرارشا ،  زا  اهنآ  رظن  هب  ناشیا  هک  مینیبیمن .   [ خزود رد  زورما   ] میدرمشیم رارـشأ  زا  هک  ار  ینادرم  ام  هک 
دننام میدرگزاب و  شاک  يا  دـنیوگ :  سپ  دوب ،  دـهاوخ  یترـسح  شتآ  رد  ناـیخزود  يارب  نیا  و  دـننیبب ،  ار  ناـنآ  هکنآ  اـت  دربیم  ـالاب 
یلامأ زا  لقن  هب  راحب  رد  و  تسا .  خزود  لها  يارب  یترـسح  نیا  و  رارـشأ ،  اهدـب و  ام  دـندوب و  ناکین  ناـنآ  یتسار  هب  هک  میوش  ناـشیا 

دراو مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یلع  نب  دمحم  ترـضح  رب  هک  میدوب  یعمج  ام  تفگ :  هک  هدروآ  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیش 
لوسر هداز  يا  میتشاد :  هضرع  میتفگ و  عادو  ار  بانج  نآ  سپ  میدوب ،  هداد  ماـجنا  ار  دوخ  تداـبع  جـح و  مسارم  هکنآ  زا  سپ  میدـش 

رب ناتنادنمتورث  و  دنهد ،  يرای  ار  نافیعـض  امـش  زا  نادنمتردق  هک  دیاب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يامرف ؟  یـشرافس  ار  ام  ادخ 
نامتک ار  ام  رارـسأ  و  تسا ،  هاوخریخ  شدوخ  يارب  هک  نانچمه  دـشاب  هاوخریخ  شینید  ردارب  يارب  سک  ره  و  دـنیامن ،  تفوطع  ناریقف 
نآرق رد  هچنآ  اب  دیدید  هچنانچ  دیرگنب ،  ار  هدـش  لقن  ناتیارب  ام  زا  هچنآ  دـینک و  تقد  ام  رمأ  رد  و  دـیناروشم ،  ام  رب  ار  مدرم  دـیزاس و 
دییامن فقوت  شاهرابرد  دش  هبتـشم  امـش  رب  رمأ  هچنانچ  و  دینک ،  در  ار  نآ  دیتفاین  قفاوم  ار  نآ  رگا  و  دیریذپب ،  ار  نآ  تسا  قفاوم  هدمآ 

زا میدومن و  شرافس  ار  امش  هک  دیدوب  نانچ  رگا  سپ  میهد ،  حرـش  ناتیارب  هدیدرگ  حرـش  ام  يارب  ار  هچنآ  ات  دینک ،  در  ام  هب  ار  نآ  و  ، 
رد سپ  دـبایرد  ار  ام  مئاق  سک  ره  و  دوب ،  دـهاوخ  دیهـش  دریمب  مالـسلا  هیلع  ام  مئاـق  جورخ  زا  شیپ  امـش  زا  یـسک  دـیورن و  نوریب  نآ 

شاداپ دـشکب  ار  ام  نمـشد  شترـضح  يور  شیپ  رد  سک  ره  و  تشاد ،  دـهاوخ  ار  دیهـش  ود  شاداپ  دوش  هتـشک  ترـضح  نآ  باـکر 
 ( . 889 تشاد (  دهاوخ  ار  دیهش  تسیب 

بانج نآ  روهظ  راظتنا  رد  بسا  حالس و  ندرک  اّیهم   : 80

اّیهم تلیـضف  رکذ  لّوا :  بلطم  دوشیم :  ثحب  بلطم  ود  اجنیا  رد  سپ  ددرگ ،  بایفرـش  شروضح  هب  دـنک و  يراـی  ار  ترـضح  نآ  اـت 
نیا رد  زین  هطبارم  ماسقا  ینعم و  دراد ،  تلالد  ندوب ] شاب  هدامآ   ] بسا ندرک  اـیهم  هطبارم و  رب  هچنآ  ناـیب  مّود :  بلطم  حالـس .  ندرک 

ترضح نآ  هک  دراد ،  تلالد  نآ  رب  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  هک  یتیاور  لّوا :  بلطم  دوشیم .  دای  بلطم 
ره ِهِرُمُع ؛ یف  َئِْـسُنی  نِأل  ُتْوَجَر  ِِهتَِّین  ْنِم  َِکلَذ  َِملَع  اَذإ  یلاعَت  َهَّللا  َّنإَف  ًامْهَـس  َْول  َو  مالـسلا  هیلع  ِمئاَقلا  جوُرُِخل  ْمُکُدَحأ  َّنَّدـُِعِیل  دـندومرف : 
هک دنادب  هاگره  یلاعت  يادخ  هک  دشاب ،  ریت  کی  هک  دنچ  ره  دنک  اّیهم   [ یحالـس  ] مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  جورخ  يارب  امـش  زا  کی 
یف َئِْـسُنی  ْنِأل  مالـسلا :  هیلع  ماما  هدومرف  هراـبرد  هچنآ  میوگیم :   ( . 890 دـنک (  ینالوط  ار  شرمع  مراودـیما  دراد  یتین  نینچ  صخش 

ینالوط ردـقنآ  شرمع  هکنیا  هاوخ  دـیامنیم ،  ینالوط  ار  شرمع  لمع  نیا  ببـس  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  دـیآیم  مرظن  رد  ِهِرُمُع 
رد هللا  همحر  ینیلک  خیـش  و  تسا .  ریخأت  ینعم  هب  تغل  رد  ءاسنإ »  و «  هن ،  ای  دبایرد  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  روهظ  نامز  هک  دوشب 
نم هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدروآ  تیاور  یفعج  هَّللادـبعوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  هضور 

هک تسا  ياهطبارم  اـم  هطبارم  یلو  دـندومرف :  زور .  لـهچ  متـشاد :  هضرع  تسا ؟  زور  دـنچ  امـش  دزن  هطبارم  ناـمز  ياـهتنم  دـندومرف : 
دهاوخ باوث ]  ] شیارب هتـشادهگن  ار  نآ  هک  یمادام  ات  نآ  نزو  ود  رادـقم  هب  دـیامن ،  اّیهم  ار  یبسا  ام  هار  رد  سک  ره  و  تسه ،  هشیمه 

کی زا  دوب ،  دهاوخ  باوث ]  ] شیارب نآ  نزو  رادقم  هب  تسه  وا  دزن  هک  یتقو  ات  دزاس ،  اّیهم  ام  يرای ]  ] يارب ار  یحالس  سک  ره  و  دوب ، 
هب دیوشن ] دیماان  دندش  روهقم  مولظم و  امـش  قح  رب  ناماما  هک  دیدید  رّرکم  رگا  ینعی   ] دـینکن یباتیب  راب  راهچ  راب و  هس  راب و  ود  راب و 
هب ار  دوخ  موق  هک  دومرف  یحو  وا  هب  لج -  َّزع و  دنوادخ -  دوب و  لیئارـسا  ینب  رد  هک  تسا  يربمغیپ  دـننام  اهامـش  ام و  ِلَثَم  هک  یتسرد 
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 ، دـنداهن نمـشد  يوس  هب  يور  مه  اب  درک و  عمج  دـندوب  هک  اج  ره  زا  ار  اـهنآ  سپ  درک ،  مهاوخ  يراـی  ار  وت  نم  هک  ناوخارف ،  داـهج 
هب لاعتم  دنوادخ  رگید  راب  دنداهن ،  تمیزه  هب  يور  ناشیا  دندرک و  هبلغ  اهنآ  رب  نانمشد  هک  دندوب  هدربن  راک  هب  ياهزین  ریـشمش و  زونه 

عمج ار  ناـشیا  ربمغیپ  نآ  سپ  درک ،  مهاوخ  يراـی  ار  امـش  نم  هک  یتـسرد  هب  نک  توعد  داـهج  هب  ار  شیوخ  موق  هک  داتـسرف  یحو  وا 
سپس دنتخیرگ .  دندروخ و  تسکش  هک  دندوب  هدربن  راک  هب  ياهزین  ریشمش و  زونه  یلو  دومن ،  جیسب  نمـشد  يوس  هب  ار  یگمه  درک و 

 ، درک مهاوخ  يرای  ار  امـش  نم  هک  یتسرد  هب  نک ،  توعد  داهج  هب  ار  تموق  هک  دومرف  یحو  ربمغیپ  نآ  هب  دـنوادخ   [ راب نیموس  يارب  ]
وا هب  لج  زع و  يادخ  سپ  میدـش .  بولغم  ام  يداد و  ام  هب  ترـصن  هدـعو  وت  دنتـشاد :  هضرع  دـناوخ  ارف  داهج  هب  ار  شیوخ  موق  نوچ 

باذع شتآ  زا  نم  دزن  راّفک  اب  داهج  اراگدرورپ  درک :  ضرع  دش ،  دیهاوخ  باذع  شتآ  بجوتـسم  دینکن  داهج  رگا  هک  دومرف :  یحو 
سپ دندرک ،  تباجا  ار  وا  ردب  لهأ  ددع  هب  نانآ  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  دومن ،  توعد  داهج  هب  ار  دوخ  موق  ربمغیپ  نآ  سپ  تسا .  رتهب 
نانآ بیـصن  ار  يزوریپ  حـتف و  لج  زع و  يادـخ  هک  دـندوب  هدربن  راک  هب  ياهزین  ریـشمش و  زونه  و  داهن ،  يور  نمـشد  يوس  هب  اـهنآ  اـب 

رب ینعی  دیوگ « :  تسه »  هشیمه  هک  تسا  ياهطبارم  ام  هطبارم  مالسلا « :  هیلع  ماما  هدومرف  حرش  رد  هللا  همحر  یسلجم   ( . 891 تخاس ( 
حرـش رد  و  دنـشاب . »  اـّیهم  شندومن  يراـی  يارب  و  دـندنبب ،  وا  ِجَرَف  راـظتنا  و  قح ،  رب  ماـما  تعاـطا  رب  ار  دوخ  هک  تسا  بجاو  ناـیعیش 

زور ره  هرقن  الط و  نآ  نزو  ربارب  ود  ِنداد  هقدص  باوث  ینعی  دیوگ « :  نآ » . . .  نزو  ود  رادقم  هب  مالسلا « :  هیلع  ترـضح  نآ  شیامرف 
دهاوخ باوث  بسا  نآ  نزو  نادنچ  ود  وا  يارب  ینعی :  دشاب ،  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  باب  زا  هک  دراد  لامتحا  و  دوب ،  دـهاوخ  شیارب 
اوُِطباَر َو  اوُِرباَص  َو  اوِربْصا  اُونمآ  َنیذَّلا  اهُّیأَی  دیامرف « :  لج  زع و  يادـخ  تسا ،  نآ  تلیـضف  هطبارم و  ینعم  نایب  رد  مّود :  بلطم  دوب . » 

دییامن و شرافس  يرادیاپ  ربص و  هب  ار  رگیدکی  دیـشاب و  روبـص  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  892 ؛ )  َنوُِحْلُفت ( »  ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوـُقَّتا  َو 
رد نآ  زا  روظنم  و  هدش ،  هتفرگ  نتسب  ینعم  هب  ْطبَر »  زا «  هطبارم  هک  نادب  دیوش .  راگتـسر  زوریپ و  هک  دیـشاب  سرت  ادخ  دینک و  هطبارم 
زا یکی  رد  نمؤم  صخـش  هکنیا :  دناهدرک ،  دای  هقف  ثحابم  زا  داهج  باتک  رد  اهقف  هچنآ  لّوا :  ینعم  تسا :  ینعم  دـنچ  ّتنـس  باتک و 

موجه نیملسم  رب  هاگره  هک  راّفک ،  موجه  شروی و  زا  مالـسا  دالب  ظفح  يارب  دراد ،  هاگن  ار  دوخ   [ بکرم و   ] بسا نمـشد  ذوفن  زکارم 
ار نیدهاجم  باوث  دوش  رتشیب  زور  لهچ  زا  نوچ  و  تسا ،  زور  لهچ  رثکاّدح  زور و  هس  هطبارم  نیا  لقاّدح  و  دیامن .  عفد  ار  اهنآ  دـننک 

هطبارم نیا  و  تسین ،  یقرف  وا  تبیغ  ناـمز  مالـسلا و  هیلع  ماـما  روـضح  ناـمز  نیب  هطبارم  زا  هنوـگ  نیا  بابحتـسا  رد  و  تشاد ،  دـهاوخ 
یلص مرکا  ربمغیپ  زا  هدش  تیاکح  یهتنم  زا  لقن  هب   ( 893 مالکلا (  رهاوج  باتک  رد  هک  يوبن  ثیدح  رد  هکنانچ  دراد ،  رایسب  تلیـضف 
هزور اهزور  هام  کی  صخش  هکنیا  زا  ادخ  هار  رد  نتشاد ] اّیهم  بسا  و   ] ندرک هطبارم  بش  کی  دومرف « :  هک  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

شیزور و  تفای ،  دهاوخ  نایرج  وا  رب  هدادیم  ماجنا  هک  یلمع  دریمب  هاگره  سپ  تسا ،  رتشیب  شباوث  دیامن  مایق  تدابع  هب  اهبش  دشاب و 
هک تسا  يرگید  يوبن  ثیدح  رد  و  دنام . »  دهاوخ  نمیا  دنک ،  ییوجزاب  ار  ناگدرم  ربق  رد  هک  ياهتشرف  زا  و  دش ،  دهاوخ  يراج  وا  رب 

داـیز تماـیق  زور  اـت  شلمع  هک  ادـخ  هار  رد  هدـننک  هطبارم  رگم  دوـشیم  هتـسب ] و   ] رهم شاهدـنورپ  هدـیچیپ و  شلمع  هماـن  یتـّیم  ره  : » 
مـشچ ود  تسا « :  هدمآ  یمّوس  يوبن  ثیدح  رد  و  دنام . »  دهاوخ  نمیا  ترتف خ ل ] نارود  هنتف  زا   ] ربق يوجزاب  هتـشرف  زا  و  ددرگیم ، 
رادیب دنوادخ  هار  رد  يرادساپ  تسارح و  يارب  ار  بش  هک  یمشچ  هتـسیرگ و  ادخ  فوخ  زا  هک  یمـشچ  دسرن ،  اهنآ  هب  شتآ  هک  تسا 

ملاع روظنم  دیاش  دش »  دهاوخ  يراج  وا  رب  شیزور  هدومرف « :  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  حیـضوت :  دـشاب . »  هدـنام 
تسا هتسیاش  هتکن :  ود  تسین .  هدیشوپ  درخ  تیانع و  لها  رب  هکنانچ  تایآ ،  زا  یـضعب  ریـسفت  رابخا و  زا  یـضعب  هنیرق  هب  دشاب ،  خزرب 

ناگدنز و زا  تباین  بابحتسا  رد  رتشیپ  هچنآ  تهج  هب  تسا ،  رادرب  تباین  هطبارم  هنوگ  نیا  هکنیا   - 1 میهد :  رکذت  ار  هتکن  ود  اجنیا  رد 
نیا بابحتسا  هکنیا   - 2 تسا .  هدش  دای  هقف  رد  هک  يرگید  لیالد  هب  و  میتشاد ،  نایب  بحتسم  ياهراک  کین و  لامعأ  ریاس  رد  ناگدرم 
نخس لیصفت  و  دوب ،  دهاوخ  یئافک  بجاو  نتشاد  ترورـض  تروص  رد  هنرگ  و  دشاب ،  هتـشادن  ترورـض  هک  تسا  یتروص  رد  هطبارم 

ددنبب و وا  تیالو  هتـشر  هب  ار  شدوخ  هکنیا  هب  دـنک ،  هطبارم  شنامز  ماما  اب  نمؤم  هکنیا  مّود :  ینعم  دوشیم .  دوصقم  زا  جورخ  بجوم 
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نآ رد  تباـین  و  تسا ،  ینیع  بجاو  دارفا  همه  رب  هطبارم  زا  هنوـگ  نیا  و  ددرگ .  مزتـلم  شترـضح  يراـی  يوریپ و  هـب  و  دزاـس ،  طوـبرم 
هفاضا دراد -  تلالد  بلطم  نیا  رب  و  دریذپیمن .  نآ  نودـب  ار  یلمع  چـیه  لاعتم  دـنوادخ  و  تسا ،  نامیا  ناکرا  زا  یکی  نیا  و  تسین ، 

ماما زا  هدش  دای  هیآ  ریسفت  رد  یحیحص  دنـس  هب  یمق  میهاربإ  نب  یلع  هچنآ  تشذگ -  رگید  ثحابم  راظتنا و  بوجو  ثحبم  رد  هچنآ  رب 
رب دـینک )  هطبارم  و  تابجاو ( ،  رب  دـیراداو )  ربص  هب  ار  رگیدـکی  و  بیاصم (  رب  دـینک )  ربص  دومرف ( :  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 

اهُّیأَی لج « :  زع و  يادخ  هدومرف  هرابرد  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ  ریغ  ناهرب و  ریـسفت  رد  و   ( . 894 مالسلا (  مهیلع  ناماما 
ماما اـب  و  دـینک ،  يرادـیاپ  ناتنانمـشد  اـب  دـینک و  ربص  تاـبجاو  ضیارف و  ماـجنا  رب  هدومرف :  اوُِطباَر . »  َو  اوُِرباَـص  َو  اوِربْصا  اُونمآ  َنیذَّلا 

تابجاو ضیارف و  رب  دومرف :  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و   ( . 895 دییامن (  هطبارم  ناترظتنم 
رب دومرف :  هک  تسا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  و   ( . 896 دییامن (  هطبارم  ناماما  رب  دیراداو و  ربص  هب  بیاصم  رب  ار  رگیدکی  دینک و  ربص 

دیزاس هشیپ  ار  یـسرت  ادخ  و  دیئامن ،  هطبارم  دیراد  ادـتقا  وا  هب  هک  یـسک  رب  دـیراداو و  ندرک  هّیقت  هب  ار  رگیدـکی  دـینک و  ربص  بیاصم 
رب هدمآ :  نینچ  هفیرش  هیآ  ینعم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  جاّرـس  بوقعی  زا  و   ( . 897 دیوش (  راگتـسر  زوریپ و  هک  دشاب 
 . دـیراداو ربص  هب  ناـتّیلو  اـب  ناتنمـشد  رب  ار ] رگیدـکی   : ] دومرف اوُِرباَـصَف ؟ )  متـشاد ( :  هضرع  دـیوگ :  يوار  دـینک .  ربص  هار  رد  ّتیذأ 
 . دیوش راگتـسر  زوریپ و  هک  دشاب  دـیزاس  هشیپ  ار  یـسرتادخ  يوقت و  و  ناتمامإ ،  اب  ندـنام  ياپرب  دومرف :  اوُِطباَر ؟ )  َو  مدرک ( :  ضرع 

هدومرف رمأ  امـش  هب  هچنآ  رد  ناتماما  اب  دومرف :  هک  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و   ( . 898 يرآ (  دومرف :  تسا ؟  لیزنت  نیا  متشاد :  هضرع 
رب لیلد  ندروآ  زا  نیارباـنب  تسا ،  بهذـم  تایرورـض  زا  ینعم  نیا  هب  هطبارم  بوجو  میوگیم :  دـییامن .  هطبارم  هدرک  ضرف  امـش  رب  و 

مشچ و هک  نانآ  رب  سپ  تسا ،  نشور  زورمین  دیـشروخ  نوچمه  نآ  رب  رابخا  تایآ و  تلالد  هکنیا  رب  هفاضا  میتسه ،  زاینیب  بلطم  نیا 
 - هجرف یلاعت  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاـص  روهظ  راـظتنا  هب  ار  نآ  دـننام  بسا و  هکنیا  مّوس :  ینعم  تسین .  هدیـشوپ  تسا  زاـب  ناشـشوگ 
رب لیلد  و  تسا ،  دَّکؤم  تابحتـسم  زا  هطبارم  زا  هنوگ  نیا  و  دـیامن ،  هلتاقم  ترـضح  نآ  نانمـشد  اب  هدـش و  راوس  نآ  رب  ات  درادـهاگن ، 
نبا زا  دوخ  دنس  هب  نجاوّدلا  باتک  رد  یفاک  عورف  رد  هک  تسا  یتیاور  میدرک -  تیاکح  یفاک  هضور  زا  هچنآ  رب  هفاضا  نآ -  تلیـضف 

 . غالُأ رب  متشاد :  هضرع  يوشیم ؟  راوس  یبکرم  هچ  رب  دومرف :  نم  هب  مالسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  تفگ :  هک  هدروآ  ّببطتم  روفیط 
هب ار  یغالا  هکنیا  تسا  فارسا  نامه  نیا  دومرف :  رانید .  هدزیس  مدرک :  ضرع  ياهدیرخ ؟  دنچ  ار  نآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

غالا هنیزه  زا  يراتات  بسا  هنیزه  هک  یتسرد  هب  نم  رورـس  يا  متـشاد :  هضرع  يراذگاو .  ار  يراتات  بسا  ینک و  يرادیرخ  رانید  هدزیس 
هب ار  یبسا  سک  ره  هک  ياهتـسنادن  اـیآ  دـهدیم ،  مه  ار  بسا  هنیزه  وا  مه  دـهدیم  ار  غـالا  هنیزه  هک  یـسک  هتبلا  دومرف :  تسا .  رتشیب 

و دنادرگ ،  خارف  ار  شیزور  دـنوادخ  دـشاب  بوسنم  ام  هب  وا  و  دزاس ،  نیگمـشخ  ار  نامنمـشد  نآ  ببـس  هب  و  درادـهاگن ،  ام  رمأ  راظتنا 
یشاّیع ریسفت  زا  لقن  هب  نآ  ریغ  ناهرب و  رد  و   ( . 899 دشاب (  شجئاوح  رب  وا  رای  و  دناسرب ،  شیوزرآ  هب  و  دنک ،  اطع  وا  هب  ردص  حرش 
دیراداو ربص  هب  ار  رگیدکی  و  ناهانگ ،  زا  دیامرفیم :  دینک ،  ربص  هدـمآ :  هطبارم  هیآ  ینعم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب 

مادک و  دومرف :  سپس  دییامن .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رمأ  دیامرف :  دنوادخ  دینک ،  هشیپ  ار  یسرتادخ  و  تابجاو ،  ضیارف و  ماجنا  رب 
و دینک ، ] هطبارم   ] ادخ هار  رد  دیامرف :  دنوادخ ]  : ] دـینک هطبارم  و  دنتـشک ؟  ار  ام  دـندرک و  ملظ  ام  رب  تّما  نیا  هک  رتتشز  نیا  زا  رکنم 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  یتسار  هب  دنک  داهج  ام  زا  عافد  رد  سک  ره  دینک  هجوت  طابترا ،  هتشر  مییام  و  وا ،  قلخ  ادخ و  نیب  هار  مییام 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  باتک  نامه  رد  و   ( . 900 تسا ( . . .  هدرک  داهج  هدروآ  دنوادخ  يوس  زا  هچنآ  ملسو و  هلآو 

دهاوخ طبارم  نآ  ام  لسن  زا  و  هدشن ،  زونه  میاهدش  رومأم  نآ  هب  هک  یطابر  و  تشگ ،  لزان  ام  هرابرد  دومرف :  هک  هدـمآ  هیآ  نیا  هرابرد 
 - رَظتنم ماما  نامه  هدـش -  رهاظ  میارب  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  تاشیامرف  رد  لـمأت  زا  هکناـنچ  طـبارم -  زا  روظنم  حیـضوت :   ( . 901 دوب ( 
دای اجنیا  رد  یلصا  دوصقم  هجوت :  تسا .  نشور  ترضح  نآ  يارب  يراذگمان  نیا  تهج  و  دشابیم ،  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع 

 - ماـگنه نیا  رد  و  میدومن ،  داـی  رتداـیز  هجیتـن  رتـشیب و  هدـیاف  روظنم  هب  مه  ار  نآ  لّوا  هنوگ  و  دوب ،  هطبارم  زا  مّوس  مود و  هنوگ  ندرک 
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همئا دهاشم  ترایز  روظنم  هب  ماهتفرگ  میمصت  يوبن -  كرابم  ترجه  زا  متشه  لهچ و  دصیـس و  رازه و  لاس  زا  هیناثلا  يدامُج  هام  ینعی 
زا سپ  و  دـهد ،  قیفوت  لماک  روط  هب  مدوصقم  هار  رد  ارم  هک  مراتـساوخ  یلاـعت  يادـخ  زا  و  منک ،  رفـس  قارع  هب  مالـسلا  مهیلع  باـیطأ 

یناج فیعـض  فنـصم  تسد  هب  اجنیا  هب  ات  ٌباَّهَو .  ٌزیزع  ُهَّنا  ِهِمَرَک  ِهِّنمب و  دـنادرگ ،  ّقفوم  باتک  ندرک  مامت  يارب  ارم  رفـس  زا  تشگزاب 
اب دهد -  شرارق  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  تّجح  ترضح  شیالوم  هانپ  رد  دیاشخبب و  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  یناهفصا  يوسوم  یقت  دمحم 
هام رخآوا  رد  هللا  همحر  باتک -  نیا  فّنصم  مردپ -  دیوگ :  نینچ  یناهفصالا  يوسوملا  دمحم  ادخ  هدنب  تفای .  نایاپ  رافغتـسا  دمح و 

يادخ زا  و  تفای ،  تافو  دوب  هدش  مومـسم  هک  یلاح  رد  ناضمر  هام  مجنپ  تسیب و  بش  رد  و  تشگزاب ،  رفـس  نیا  زا  لاس  نامه  نابعش 
هَّللدمحلا و  تشاد ،  مقَّفوم  باتک  نیا  رـشن  هب  هک  نانچمه  مزاس ،  رـشتنم  ار  مردپ  راثآ  تافَّلؤم و  ات  دهد  قیفوت  ارم  هک  مراتـساوخ  یلاعت 

رابفسا تلحر  اب  فلؤم  دیوگ :  نینچ  امهنع -  یفع  یحطبا -  دّحوم  یضترم  دیس  نب  رقاب  دمحم  دیس  دنوادخ  رـصاق  هدنب  ُُهلْهأ .  َوُه  اَمَک 
درپس و تسود  هار  هب  ار  دوخ  ناج  و  تشگ ،  عناـم  دـهد  رارق  باـتک  يارب  ياهمتاـخ  هک  دوب  هدرک  متح  دوخ  رب  هچنآ  وا و  نیب  هک  دوخ 

يافواب هدـنب  هک  دزـس  ار  میرک  يادـخ  سپ  تفگ ،  کیبل  ار  شراگدرورپ  توعد  هسّدـقم  باتعا  هفَّرـشم و  دـهاشم  زا  تشگزاب  زا  سپ 
 ، تشهب يالاب  لزانم  رد  شخبتیاضر  یناگدنز  رد  دیامرف ،  باداش  ار  شناگدـنب  ياههرهچ  و  درب ،  دوخ  هعـساو  تمحر  هب  ار  شیوخ 

ياـهّتین تعیبط (  تاذ و  بسح  رب  سک  ره  هک  وگب  قلخ  هب  وت  902 ؛ )  ِِهتَلِکاش ( »  یَلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  شاهدومرف « :  هب  يافو  رطاـخ  هب 
اْنئِج َو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  اَنَّسَم  ُزیزَعلا  اَهُّیَا  ای  دـنک « :  ضرع  هتفای  دوفو  شراـگدرورپ  رب  هک  فلؤم  دراد  اـج  و  دـهد . . . .  ماـجنا  یلمع  دوخ  ( 
سپ میاهدروآ ،  هانپ  تهگرد  هب  كدـنا  یعاتم  اب  هدیـسر و  یتخـس  اـم  لـها  اـم و  رب  ازیزع ؛ 903 ؛ )  َْلیَکلا ( »  اََنل  ِفْوَأَف  ٍةاَـجُْزم  ٍۀَـعاَِضِبب 
نیا فیلأت  تهج  رد  هرـس  سدـق  راوگرزب  نآ  و  یتسه .  لایکم  نیا  ماـجنا ]  ] رد نم  دـیمُأ  نیرخآ  وت  و  نک .  رپ  ار  اـم  هناـمیپ )  لاـیکم ( 

دیناوخرب ار  مباتک  سپ  تسامش ،  طابترا  هلیسو  امش و  يارب  نم  باتک  نیا  دیوگیم - :  نینچ  لاح  نابز  اب  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  باتک 
ةرئاد دـینیبیمن ،  نآ  رد  ياهدـنام  ياـج  رب  همتاـخ و  و  دراد ،  شخب ]  ] باـب تشه  هک  تسا  بلاـطم  عماـج  نادواـج  تشهب  نوچمه  هک 
اهیلع همطاف  دلو  نم  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  ای  هجرف -  یلاعت  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  تخانـش  رد  یگرزب  فراعملا 

اب هک  تشاد  ترورـض  راوشد  ّتیعقوم  نیا  رد  دوب  هدش  بایمک  شیاههخـسن  رایـسب و  باتک  نیبلاط  نوچ  میوگ :  نینچ  دعب  و  مالـسلا . 
 - دنوادخ يرای  هب  سپ -  ددرگ .  رتشیب  شاهدیاف  ات  دوش  پاچ  دـیدجت  يرتهب  روط  هب  باتک  ذـخآم  رداصم و  ندرک  صخـشم  قیقحت و 

دنوادـخ هاگرد  هب  ات  مزاس ،  رـشتنم   [ مّود راـب  يارب   ] ار ردـقنارگ  رثا  نیا  نامعیـسو  یملع  ياـههمانرب  اـهراک و  هعیلط  رد  متفرگ  میمـصت 
 . دننک اعد  شجَرَف  يارب  ناشرظن  زا  بئاغ  ماما  قوقح  تخانش  اب  مدرم  و  مریگرب ،  ياهلیسو 

اه یقرواپ 

ات 300 زا ا 

هیآ 155 هط ،  هروس   ( 5 هیآ 25 .  دیدح ،  هروس   ( 4 هیآ 112 .  ماعنا ،  هروس   ( 3 هیآ 56 .  تایراذ ،  هروس   ( 2 هیآ 2 .  کلم ،  هروس   ( 1
 / 2 نیدلا ،  لامک   ( 10  . 1/336 یفاک ،  لوصا   ( 9 هیآ 155 .  هرقب ،  هروس   ( 8 هیآ 2 .  توبکنع ،  هروس   ( 7 هیآ 124 .  هرقب ،  روس   ( 6 . 

باطخ هدمآ و  بطاخم  هغیص  هب  ُّبُِحت )  اههخسن (  یضعب  رد   ( 13  . 548  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 12  . 485  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 11  . 384
هب فاق  رسک  ءات و  مض  هب  رگید  لامتحا  هب  و  ترضح ،  نآ  يارب  لعاف  دشاب  فاق  ءات و  حتف  هب  دراد  لامتحا  ُّرَقَت )  و (  تسا ،  دنوادخ  هب 

لوهجم هغیص  هب  فاق  حتف  ءات و  مض  هب  هک  تسا  نآ  موس  لامتحا  و  دشاب ،  نآ  رد  رتتـسم  يریمـض  نآ  لعاف  دنوادخ و  هب  باطخ  هغیص 
284 یسربط ،  قالخالا ،  مراکم   ( 16  . 331 یسربط ،  قالخالا ،  مراکم   ( 15  . 327  / 1 هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 14 فلؤم . )  دشاب ( . 

 - . یطخ هکرتشم -  تابیقعت  نیحلاصلا ،  لاـمج   ( 19  . 417 نیعبرالا /  حرش   ( 18  . 167 لئاسلا ،  حالف   ، 7  / 86 راونالا ،  راحب   ( 17 . 
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 / 86 راونالا ،  راحب   ( 23  . 80  / 4 ناهربلا ،  ریسفت   ( 22 هیآ 56 .  رمز ،  هروس  میرک ؛ نآرق   ( 21 هیآ 3 .  هدئام ،  هروس  میرک ؛ نآرق   ( 20
راحب  ( 26 تسا .  هدش  قالطا  مه  ير  هب  یهاگ  تسا ،  دادـغب  مان  ءاروز ،   ( 25  . 170 لئاسلا ،  حالف  62 ؛  / 86 راونالا ،  راحب   ( 24  . 77
جهم  ( 31  . 51 تاوعدلا ؛ جهم   ( 30  . 49 تاوعدلا ،  جـهم   ( 29  . 199 لئاسلا ،  حـالف   ( 28 بقاـثلا .  مجنلا   ( 27  . 63  / 86 راونالا ، 

؛ تاوعدلا جهم   ( 35  . 67 تاوعدلا ؛ جهم   ( 34 61 و 62 .  تاوعدلا ؛ جهم   ( 33 225 و 226 .   / 85 راونالا ،  راحب   ( 32  . 59 تاوعدلا ؛
 ، عوبسالا لامج  487 و   / 1 هیقفلا ،  هرضحیال  نم   ( 38  . 319  / 1 لئاسولا ،  كردتسم   ( 37  . 319  / 1 لئاسولا ،  كردتسم   ( 36  . 68

دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  يرگید  تیاور  هدوبن ،  یفقاو  لتاقم  نب  لـتاقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  میوگیم :   ( 39  . 415
86 راونالا ،  راحب   ( 42  . 428  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 41  . 413 عوبسالا ،  لامج   ( 40 فلؤم . )  تسا ( .  هدـمآ  ریبک  لاجر  باتک  رد  هک 

یفاک  ( 45  . 179 عوبسالا ،  لامج   ( 44 يوسوم . )  دمحم  نک (  دای  ار  دوخ  جئاوح  نانچ  نینچ و  ياج  هب  اج ،  ود  نیا  رد   ( 43  . /340
یفاک  ( 48  . 450 عوبسالا ،  لامج   ( 47  . 289  / 89 راونالا ،  راحب   ( 46  . 157  / 2 ناهربلا ،  ریسفت   ، 424 تاجردلا ،  رئاصب   ، 219  / 1 ، 

داز  ( 51  . 308  / 52 راونالا ،  راحب   ( 50  . 339 هعمج )  نییآ  تاعمجلا (  بادآ  یف  تاّنجلا  باوبا   ( 49  . 1149  / 8 یفاولا ،  422 ؛  / 3 ، 
باتک رد  زین  هدمآ و  یفاک  عورف  رد  تیاور  نیا  نومـضم   ( 54  . 283 لامعالا ،  لابقا   ( 53  . 350 لامعالا ،  لابقا   ( 52  . 523 داعملا ، 
ترابع ثیدح  نتم  رد   ( 56  . 280 لامعالا ،  لابقا   ( 55 تسا .  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   389 قودص /  خیش  عیارشلا ،  للع 

ار كرابم  ياهمان  ام  و  یـسریم »  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  دوخ  بحاص  هب  هکنیا  اـت  يربیم  ار  اـهنآ  ماـن  و  تسا « :  نینچ 
وا تکرب  هب  دنوادخ  دش  زور  نیا  هک  یماگنه  و  میوگ :   ( 59  . 236 داعملا ،  داز   ( 58  . 312 لامعالا ،  لابقا   ( 57 مجرتم . )  میدروآ ( 

تایونعم تایدام و  شترـضح  روهظ  هب  زور  نیا  رد  هک  نانچمه  دـینارتسگ  تاـیدام  ندـینادرگ  لـماک  يارب  ار  نیمز  شناردـپ  تکرب  و 
دنوادخ هکنیا  دنک و  تساوخرد  لاعتم -  دنوادخ  تایانع -  بحاص  زا  ار  شروهظ  لیجعت  زور  نیا  رد  دـیاب  نمؤم  سپ  ددرگیم  لماک 
لوصا  ( 62  . 162  / 4 یفاکلا ،   ( 61  . 341  / 96 راونالا ،  راحب   ( 60 يوسوم . )  دمحم  دـهد ( .  رارق  اهتداعـس  عاونا  هب  نازئاف  زا  ار  وا 

 ( 67  . 141 لامعالا ،  لابقا   ( 66  . 133 لامعالا ،  لابقإ   ( 65  . 128 لامعالا ،  لابقإ   ( 64 هیآ 1 .  ردق ،  هروس   ( 63  . 629  / 2 یفاک ، 
؛ داعملا داز   ( 71  . 492  / 1 لامعالا ،  لابقا   ( 70  . 292 عوبسالا ،  لامج   ( 69  . 201  - 200 لامعالا ،  لابقا   ( 68  . 144 لامعالا ،  لابقا 

لماک  ( 75  . 517 تارایزلا ،  لماک   ( 74  . 414 تارایزلا ،  لماک   ( 73  . 405 تارایزلا ،  لماک   ( 72 ص 342 .  ریدغ ،  زور  لامعا  رد 
80 هیآ 120 .  هبوت ،  هروس   ( 79 هیآ 30 .  فهک ،  هروس   ( 78 هیآ 27 .  هدئام ،  هروس   ( 77 هیآ 36 .  رون ،  هروس   ( 76  . 521 تارایزلا ، 

لئاسو  ، 340  / 3 یفاـک ،  عورف   ( 83  . 89  / 94 راونالا ،  راـحب   ( 82 هیآ 16 .  فاـقحالا ،  هروس   ( 81 هیآ 195 .  نارمع ،  لآ  هروـس  ( 
2 یفاک ،  لوصا   ( 86 هیآ 205 .  فارعا ،  هروس   ( 85  . 559  / 1 هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ، 476  / 3 یفاک ،  عورف   ( 84  . 908  / 4 هعیشلا ، 

لئاسو  ( 90 هیآ 11 .  قالط ،  هروس   ( 89 هیآ 7 .  ءایبنا ،  هروس  و  هیآ 42 ؛ لحن ،  هروس   ( 88 هیآ 31 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 87  . 502 / 
هاگآ و مالـسلا و  مهیلع  ناماما  ّصاخ  ناراـی  زا  هرارز  نوچ  هکنیا  مراـهچ :  هجو   ( 92  . 33  / 1 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 91  . 33  / 1 هعیشلا ، 

هیلع ماما  اذل  ددرگیمن ،  يراج  تسا  نانآ  دوصقم  دارم و  ياضتقم  هچنآ  زج  وا  نابز  رب  و  هدوب ،  ناشیا  ثیداحا  نانخس و  زومر  هب  انشآ 
 / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 94 هیآ 205 .  فارعا ،  هروـس   ( 93 يوسوملا . )  دـمحم  دـنداد ( .  زایتما  صاصتخا و  یگژیو  نیا  هب  ار  وا  مالـسلا 
هب اههدید -  اهلد و  ینوگرگد  هک  دوشن  هتفگ  راصبألا  بولقلا و  ّبلقم  هک  دـندومرف  دـیکأت  مالـسلا  هیلع  ماما  تهج  نیا  زا  دـیاش   ، 351

نید زا  دـنوشیم و  اهلد  ینوگرگد  راتفرگ  مدرم  هجرف  هَّللا  لجع  ماما  تبیغ  رـصع  رد  اّما  دوب ،  دـهاوخ  تمایق  رد  میرک -  نآرق  حـیرص 
يولوم ِرما  لباقم  رد  يداشرا  ِرمأ   ( 96  . 1236  / 4 هعیشلا ،  لئاسو   ( 95 مجرتم . )  درادب (  مدق  تباث  ار  ام  دنوادخ  دنریگیم ،  هلـصاف 

هروس  ( 97 مجرتم . )  تسا ( .  یعرـش  مکحم  ذـفان و  نامرف  يولوم  رما  هکنانچ  دـنیوگ ،  ار  لقع  يرگنـشور  ییاـمنهار و  حالطـصا  رد 
 ( 101 هیآ 32 .  جح ،  هروس   ( 100 هیآ 65 .  رمز ،  هروس   ( 99 هیآ 264 .  هرقب ،  هروس   ( 98 هیآ 33 .  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم 
 ( 105 369 ح 24 .   / 5 هعیشلا ،  لئاسو   ( 104  . 487  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 103  . 487  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 102 هیآ 53 .  لحن ،  هروس 
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5 هعیشلا ،  لئاسو   ( 108 366 ح 7 .   / 5 هعیشلا ،  لئاسو   ( 107 368 ح 15 .   / 5 هعیشلا ،  لئاسو   ( 106 369 ح 25 .   / 5 هعیشلا ،  لئاسو 
لئاسو  ( 112  . 365  / 5 هعیشلا ،  لئاسو   ( 111 367 ح 9 .   / 5 هعیشلا ،  لئاسو   ( 110  . 369  / 5 هعیشلا ،  لئاسو   ( 109 369 ح 20 .  / 

قداص ماما  زا  ینعم  نیا  رگید  ثیدح  رد  223 و   / 27 راونالا ،  راحب   ( 114 368 ح 16 .   / 5 هعیشلا ،  لئاسو   ( 113  . 365  / 5 هعیشلا ، 
 ، عوبسالا لامج   ( 117  . 170  - 168 ۀثیدحلا ،  يونین  ۀبتکم  پاچ  ۀبیغلا ،   ( 116  . 121  / 2 ناهربلا ،   ( 115 هدش .  تیاور  مالسلا  هیلع 
 ، 529  - 522 عوبسألا ،  لامج  515 ؛   - 512  / 2 ۀمعنلا ،  مامت  نیدلا و  لامک   ( 119  . 519  - 513 عوبسالا ،  لامج   ( 118  . 511  - 507
 ( 120 مجرتم . )  تسا ( .  هدیدرگ  صّخشم  اعد  نتم  رد  هک  دراد  ییاهتوافت  عوبـسالا  لامج  اب  نیدلا  لامک  هخـسن  هک  تسا  رکذ  نایاش 

مراکم  ( 124  . 338 قالخألا ،  مراـکم   ( 123  . 337 قالخألا ،  مراـکم   ( 122  . 332 قالخألا ،  مراـکم   ( 121  . 521 عوبسالا ،  لامج 
دجهتملا حابصم  رد  هّیقب  و  تسا ،  اعد  نایاپ  تاوعدلا  جهم  تیاور  قبط  اجنیا  ات   ( 126  . 339 قالخألا ،  مراکم   ( 125  . 332 قالخألا ، 

 . 104  - 110  / 102 راونالا ،  راحب   ( 128  . 504  - 491 داعملا ،  داز   ( 127 فلؤم . )  تسا ( .  هدمآ  حابـصملا  رـصتخم  144 و   - 137
هدمآ مهتیاده »  لاح  یف  رگید « :  یـضعب  رد  و  مهتندـه »  لاح  یف  اههخـسن « :  یـضعب  رد   ( 130  . 234  - 230 رئازلا ،  حابـصم   ( 129
لامک  ( 131 مجرتم . )  تسا (  هدـیدرگ  روظنم  هخـسن  ود  ره  همجرت  رد  یلو  دـشاب ،  تسرد  لوا  هخـسن  دـسریم  رظن  هب  هچرگ  تسا . 

 ، یفاک لوصا   ( 135  . 371  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 134 هیآ 71 .  ءارسا ،  هروس   ( 133  . 371  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 132  . 302  / 1 نیدلا ، 
 ( 140  . 66 ینامعن ،  ۀـبیغلا   ( 139  . 66 ینامعن ،  ۀـبیغلا   ( 138  . 65 ینامعن ،  ۀـبیغلا   ( 137  . 372  / 1 یفاـک ،  لوصا   ( 136  . 371  / 1
 ( 143 لیذ 7 و 8 .  باب 33   487  / 11 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 142 34 ح 3 .   / 2 ناهربلا ،  ریـسفت   ( 141 139 ح 49 .   / 52 راونالا ،  راحب 

یفاک لوصا   ( 146 لیذ ح 5 .  باب   381  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 145 380 ح 14 .   / 2 لئاسولا ،  كردتسم   ( 144  . 32  / 51 راونالا ،  راحب 
 ، یفاک لوصا   ( 148 مسا ح 4 .  زا  یهن  رد  باب   333  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 147 مالسلا ح 13 .  هیلع  دمحم  نبا  یلع  صن  باب   328  / 1 ، 

2 لئاسو ،  كردتسم   ( 151 380 ح 14 .   / 2 لئاسو ،  كردتسم   ( 150 لیذ 2 .  باب 56   648  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 149 333 ح 3 .   / 1
 / 482 ح 1 و 2  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 154 184 ح 14 .   / 53 راونالا ،  راحب   ( 153 184 ح 13 .   / 53 راونالا ،  راحب   ( 152 381 ح 17 .  / 

378  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 157 باب 33 ح 1 .   333  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 156 باب 56 ح 3 .   648  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 155 483 ح 3 . 
باب 34  368  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 160 هیآ 20 .  نامقل ،  هروس   ( 159 لیذ ح 1 .  باب 37   380  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 158 باب 36 ح 2 . 
رد ص 295 و  رثالا ،  ۀیافک   ( 164 هیآ 22 .  هلداجم ،  هروس   ( 163 هیآ 3 .  هرقب ،  هروس   ( 162 هیآ 55 .  رون ،  هروس   ( 161 لیذ ح 6 . 
 ، یفاک لوصا   ( 167 379 ح 4 .   / 2 لئاسولا ،  كردتسم   ( 166 379 ح 3 .   / 2 لئاسولا ،  كردتسم   ( 165  . 304  / 36 راونالا ،  راحب 

1 یفاک ،  لوصا   ( 171 باب 28 ح 1 .   380  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 170 ۀیمستلا .  ۀعرش   ( 169  . 348  / 51 راونالا ،  راحب   ( 168  . 333  / 1
 ، تاّفاص هروس   ( 174 لیذ ح 15 .  باب 40   213  / 36 راونالا ،  راحب   ( 173 لیذ ح 1 .  باب 27   305  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 172  . 527 / 

178 ص 307 .  رثألا ،  ۀیافک   ( 177 لّوا .  باب   398 رثألا ،  ۀیافک   ( 176 باب 41 ح 81 .   261  / 36 راونالا ،  راحب   ( 175 هیآ 83 و 84 . 
باب 33 ح  491  / 11 هعیشلا ،  لئاسو   ( 180 باب 73 ح 17 .   490  / 11 هعیشلا ،  لئاسو   ( 179 باب 42 ح 10 .   432  / 2 نیدلا ،  لامک  ( 
482  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 183  . 265  / 3 یلبرا ،  یـسیع  نب  یلع  همغلا ،  فشک   ( 182 لیذ ح 37 .   24  / 51 راونالا ،  راحب   ( 181  . 23
 ، یلامأ  ( 186 باب 33 ح 12 .   489  / 11 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 185 باب 57 ح 17 .   653  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 184 لیذ ح 1 .  باب 45 

باب 23  188 مارملا ،  ۀیاغ   ( 189 باب 41 ح 125 .   296  / 36 راونالا ،  راحب   ( 188 باب 23 ح 105 .   189 مارملا ،  ۀیاغ   ( 187  . 219
لامک  ( 193  . 61 یلامأ ،   ( 192 229 ح 293 .  یفاکلا ،  ۀضور   ( 191 لیذ ح 9 .  باب 46   399  / 36 راونالا ،  راـحب   ( 190 ح 101 . 

 . باب 55 ح 5  645  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 196 هیآ 71 .  ماعنا ،  هروس   ( 195 هیآ 93 .  دوه ،  هروس   ( 194 باب 55 ح 1 .   644  / 2 نیدلا ، 
 . باب 33 ح 54  357  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 199 باب 55 ح 6 .   645  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 198 280 ح 16 .  تاجردـلا ،  رئاصب   ( 197

378  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 203  . 276 ۀبیغلا ،   ( 202  . 319  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 201 لیذ ح 2 .  باب 31   320  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 200
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راحب  ( 206 باب 22 ح 7 .   123  / 52 راونالا ،  راحب   ( 205 هماما ح 3 .  فرع  نم  هنا  باب   371  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 204 باب 36 ح 3 . 
دودـح و زا  عافد  یگدامآ  ینابزرم و  ینعم  هب  هطبارم  طابر و   ( 208 126 ح 18 .   / 52 راونالا ،  راحب   ( 207 123 ح 7 .   / 52 راونالا ، 
زج داهج  هک  دشاب  نآ  ترضح  روظنم  هک  دراد  لامتحا  و   ( 210 22 ح 2 .   / 5 یفاک ،  عورف   ( 209 مجرتم . )  تسا (  یمالسا  ياهزرم 

339  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 211 فلؤم . )  تسا (  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  جورخ  رب  فقوتم  نیا  تسین و  زئاج  مالسلا  هیلع  ماما  هزاجا  هب 
 ( 215 هیآ 20 .  سنوی ،  هروس   ( 214 هیآ 1 و 2 .  هرقب ،  هروس   ( 213 باب 33 ح 20 .   340  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 212 باب 33 ح 17 . 
 . 238  / 9 نایبلا ،  عمجم   ( 218 222 ح 4 .   / 2 یفاک ،  لوصا   ( 217 334 ح 2 .   / 1 یفاک ،  لوصا   ( 216 372 ح 6 .   / 1 یفاک ،  لوصا 
 ( 222  . 35 رثالا /  ۀیافک  زا  408 ح 17 .   / 36 راونالا ،  راحب   ( 221 338 ح 11 .   / 2 نیدلا ،  لامک   ( 220  . 293  / 4 ناهربلا ،   ( 219

روبزم بلطم  زا  هک  دشاب  یـصخش  مان  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  هک  مصاخم )  هملک (  هک  دراد  لامتحا   ( 223 76 ح 30 .  یفاکلا ،  ۀضور 
106 ینامعن ،  تبیغ   ( 226 21 ح 10 .   / 2 یفاک ،  لوصا   ( 225 22 ح 13 .   / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 224 مجرتم )  دوب ( .  هدرک  شـسرپ 

هیآ ءارسا ،  هروس   ( 229 باب 33 ح 16 .   339  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 228 باب 36 ح 1 .   377  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 227 صیحتملا .  باب 
 ( 233 باب 5 ح 10 .   34  / 1 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 232 تین ح 1 .  باـب   84  / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 231 هیآ 2 .  رمز ،  هروـس   ( 230  . 84
 ، لابقا  ( 236 114 ح 10 .   / 51 راونالا ،  راحب   ( 235 144 ح 1221 .   / 1 هعیشلا ،  لئاسو   ( 234 باب 8 ح 9 .   44  / 1 هعیشلا ،  لئاسو 
 / 1 یفاک ،  لوصا   ( 239 لیذ ح 9 .  روهظلا  تامالع  باب   185  / 52 راونالا ،  راحب   ( 238 145 ح 67 .   / 52 راونالا ،  راحب   ( 237  . 201
 ( 243  . 104 ینامعن ،  تبیغ   ( 242  . 103 ینامعن ،  تبیغ   ( 241 لیذ ح 18 .  باب 21   111  / 52 راونالا ،  راحب   ( 240 لیذ ح 6 .   369

باب رد   341  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 246  . 373  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 245  . 324  / 2 یسربط ،  جاجتحا ،   ( 244  . 112  / 102 راونالا ،  راحب 
راحب  ( 250 باب 7 .   97  / 102 راونالا ،  راحب   ( 249  . 649  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 248  . 213  / 52 راونالا ،  راـحب   ( 247 تبیغ ح 24 . 

254 هیآ 4 .  هعمج ،  هروس   ( 253 334 ح 521 .  یفاک ،  هضور   ( 252  . 275 ةرایزلا ،  لماک   ( 251 باب 16 ح 9 .   120  / 101 راونالا ، 
 / 2 نیدلا ،  لامک   ( 257 باب 12 .   ، 422 قالخالا ،  مراکم   ( 256 188 ح 7 .   / 2 یفاک ،  لوصا   ( 255 187 ح 5 .   / 2 یفاک ،  لوصا  ( 

باب 20  22  / 8 راونالا ،  راحب   ( 260 172 ح 9 .   / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 259 نامتک ح 16 .  باب   226  / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 258  . 371
44 راونالا ،  راحب   ( 264  . 278  / 44 راونالا ،  راحب   ( 263 ح 4 .  سلجم 17 ،  یلامأ ،   ( 262 هیآ 148 .  هرقب ،  هروس   ( 261 لیذ ح 17 . 

دارفا نیا   ( 267 496 ح 2 .   / 2 یفاک ،  لوصا   ( 266 400 ح 2 .   / 1 لئاسولا ،  كردتسم  238 ح 17 و  یعادلا ،  ةدع   ( 265  . 282 / 
ناگرزب یناگدنز  تخانش  زردنا و  دنپ و  سلجم  نیب  و  تسا ،  هدیدنسپ  دنونشب  ار  سک  ره  نخس  دننیشنب و  هک  ياج  ره  هک  دناهتـشادنپ 

تفگب اجنتسا  تقو  رد  یکی  نآ  هکنانچ :  دناهدرک ،  هابتشا  ار  نایوج  هدوهیب  نازادرپلایخ و  نایارسناتساد و  سلاجم  رد  نتسشن  اب  نید 
رد يریمح  دیس  يزور  هک  دناهدروآ  ياهدرک و  مگ  اعد  خاروس  کیل  ياهدروآ  درو  بوخ  یخیش  تفگ  تفج  رادتنج  يوب  اب  ارم  هک 
وا هب  تساخرب ،  ياـج  زا  وا  دـندش ،  وگتفگ  مرگرـس  لـخن  تعارز و  هراـبرد  نارـضاح  سپ  تفاـی ،  روضح  ءـالعلا  نب  ورمعوبا  سلجم 

کلذ ِهِینب  َو  ِهّیـصو  دـمح و  هیف ال  رکذ  ـال  دـمحم  لآ  لـضفل  هیف  رکذ  ـال  ٍسلجمب  لـیطُأ  نا  ُهرکـأل  ینا  تفگ :  يوریم ؟  ارچ  دـنتفگ : 
لیاضف زا  نآ  رد  هک  منیشنب  یسلجم  رد  مرادن  شوخ  نم  ینعی :  ِدَّدسم  ریغل  هقرافی  یتح  سلجم  یف  ُمهاسنی  يذلا  نا  يدر  فطن  سلجم 
سلجم نآ  تسین ،  شنادنزرف  وا و  نیشناج  لسرم و  دمحا  زا  يرکذ  چیه  دیآیمن .  نایم  هب  يدای  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  لآ 

[ دـنوادخ  ] دـییأت دروم  دورب  نوریب  سلجم  نآ  زا  هکنیا  ات  دـنک  شومارف  ار  ناـنآ  یـسلجم  رد  هک  یـسک  اـنامه  تسا .  یتسپ  كاـنبیع 
 / 45 راونالا ،  راحب   ( 269 باب 23 ح 2 .   566  / 11 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 268 مجرتـم )   . ) 178  - 177 يریمحلا ،  دیـسلا  ناوید  تسین . 

يارب طقف  تاکز  انامه  هیآ 60 ؛ هبوت ،  هروس   ( 272  . 635 / 2 لاصخ ،   ( 271 باب 23 ح 3 .   567  / 11 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 270  . 303
رد و  ادخ ،  هار  رد  هنیزه  و  نارادـماو ،  و  دـیهاوخ ] ناشیدازآ  هک  [ي  ناگدرب و  ناگدـش ،  ییوجلد  و  نآ ،  نارازگراک  نایاونیب و  ارقف و 
 / 10 هعیشلا ،  لئاسو   ( 275 لیذ ح 2 .   467  / 10 هعیشلا ،  لئاسو   ( 274 467 ح 1 .   / 10 هعیشلا ،  لئاسو   ( 273 دشابیم .  ناگدنام  هار 
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و  ( 279  . 278  / 44 راونالا ،  راـحب   ( 278  . 102  / 8 یفاـک ،  هضور   ( 277 467 ح 4 .   / 10 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 276 لـیذ ح 3 .   467
راونألا ةاکشم  باتک  رد  يو  هک  هدمآ  رابجلادبع  نب  دمحم  خیـش  زا  ۀبکاسلا  ۀعمدلا  زا  لامکلا  ةآرم  باتک  زا  لقن  هب  رثألا  بختنم  باتک 

 ، درک دای  ار  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  مئاق  ماما  دـناوخ و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رب  ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  ِْلبْعِد  هک  یماـگنه  هتفگ : 
بصانلا مازلا  باتک  رد  و  درک .  اعد  بانج  نآ  جَرَف  يارب  داتسیا و  اپب  عضاوت  ناونع  هب  داهن و  رس  رب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هیلع تّجح  ترضح  باقلا  زا  مئاق  ظفل  ندومن  دای  ماگنه  نتساخاپب  ببس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک :  هدروآ  رطاخلا  هیزنت  زا  لقن  هب 
ره هب  دراد  شناتـسود  هب  تبـسن  هک  يدـیدش  ینابرهم  زا  ینالوط و  تسا  یتبیغ  ار  وا  هک  اریز  دومرف :  ترـضح  نآ  دـش ،  لاؤس  مالـسلا 

ياههنوگ زا  و  دیامرفیم ؛ رظن  دنک ؛ دای  دراد -  راعـشا  شتبرغ  تهج  زا  ندروخ  ترـسح  وا و  تلود  هب  هک  بقل  نیا  هب  ار  وا  هک  یـسک 
 ، دـنکیم رظن  وا  هب  شفیرـش  هدـید  هب  شلیلج  يالوم  هک  یماگنه  دزیخاپب  دوخ  بابرا  يارب  عضاوت  لاح  هب  مالغ  هک  تسا  نیا  وا  میظعت 

راحب  ( 281 278 ح 3 .   / 44 راونالا ،  راحب   ( 280 مجرتم . )  دیامن ( .  بلط  ار  شجَرَف  لیجعت  هرکذ -  َّلج  دنوادخ -  زا  دزیخاپب و  سپ 
 . 279 ح 8  / 44 راونالا ،  راـحب   ( 284  . 7 44 ص 279 /  راونالا ،  راـحب   ( 283  . 290  / 44 راونالا ،  راـحب   ( 282  . 290  / 44 راونالا ، 

لماک زا  ح 22   285  / 44 راونالا ،  راـحب   ( 287 ح 14 .   282  / 44 راونـالا ،  راـحب   ( 286 باب 320 .   100 تاراـیزلا ،  لـماک   ( 285
 . 117 تارایزلا ،  لماک   ( 290 هیآ 100 و 101 .  ارعش ،  هروس   ( 289 لیذ ح 72 .   101 یفاک ،  هضور   ( 288 104 ح 10 .  تارایزلا / 

نامز حدم  باب   77 ینامعن ،  تبیغ   ( 293 تبیغ .  باب   336  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 292 تبیغ .  نامز  حدم  باب   77 ینامعن ،  تبیغ   ( 291
 ( 297 باب 33 ح 50 .   352  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 296  . 204 تبیغ ،   ( 295 باب 33 ح 35 .   347  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 294 تبیغ . 

اُونمآ َنیذَّلا  هَّللا  َدَعَو  هفیرـش « :  هیآ  روظنم   ( 300 هیآ 37 .  دوه ،  هروس   ( 299 هیآ 157 .  ءاـسن ،  هروس   ( 298 هیآ 13 .  ءارسإ ،  هروس 
 . هیآ 55 رون ،  هروس  ْمِِهْلبَق . »  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْسَا  اَمَک  ضرالا  یف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم 

ات 600 زا 301 

185  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 304  . 185  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 303 ح 9 .   ، 219  / 51 راونالا ،  راحب   ( 302 هیآ 110 .  فسوی ،  هروس   ( 301
 ( [ . 309 هیآ 60 .  رفاغ ،  هروس   ( 308  . 194  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 307 هیآ 8 .  نباغت ،  هروس   ( 306  . 185  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 305 . 
هروس  ( 313 هیآ 69 .  توبکنع ،  هروس   ( 312  . 163  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 311 هیآ 56 .  صـصق ،  هروس   ( 310 هیآ 32 .  ءاسن ،  هروس 

 . 342  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 316 ءایبنالا .  نم  ۀنس  مئاق  یف  نا   ، 86 ینامعن ،  تبیغ   ( 315  . 337  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 314 هیآ 2 .  رطاف ، 
 / 1 یفاک ،  لوصا   ( 321  . 140  ، 139 ۀبیغلا ،   ( 320  . 332 تاوعدلا ،  جهم   ( 319  . 81 تبیغ ،   ( 318  . 351  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 317
 ( 325 هیآ 4 .  ءارعـش ،  هروس   ( 324 دعب .  هب   133 روهظلا ،  تامالع  باب  ینامعن ؛ ۀـبیغلا ،   ( 323 هیآ 59 .  ءاـسن ،  هروس   ( 322  . 372

جورخ دنع  ءاج  ام  باب  172 ؛ ینامعن /  ۀبیغلا ،   ( 328 هیآ 2 .  ماـعنا ،  هروس   ( 327 هیآ 35 .  سنوی ،  هروـس   ( 326 هیآ 2 .  رمق ،  هروس 
368 و  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 331 باب 57 ح 22 .   654  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 330 باب 25 .   53 راونالا ،  راحب   ( 329 مالسلا .  هیلع  مئاقلا 
 / 1 یفاک ،  لوصا   ( 335  . 370  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 334  . 370  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 333 368 و 369 .   / 1 یفاک ،  لوصا   ( 332  . 369
ام باب  104 ؛ ۀبیغلا ،   ( 338 هعیشلا .  هب  رما  ام  باب  103 ؛ ینامعن ،  ۀبیغلا   ( 337  . 273 یفاکلا ،  هضور  103 و   / 1 یفاولا ،   ( 336  . 370

359  / 2 ناهربلا ،  ریسفت   ( 341 هعیشلا .  هب  رما  امیف  104 ؛ ۀبیغلا ،   ( 340 مالسلا .  هیلع  مئاقلا  ۀفص  یف  111 ؛ ۀبیغلا ،   ( 339 هعیشلا .  هب  رما 
هیآ 17 يروش ،  هروس   ( [ . 344 ح 6 .   ، 360  / 2 ناهربلا ،  ریسفت   ( 343 ح 18 .   ، 671 نیدلا ،  لامک   ( 342 ح 1 .  لحن ،  هروس  لیذ  ، 
 / 2 نیدلا ،  لامک   ( 348 هیآ 28 .  فرخز ،  هروس   ( 347 هیآ 75 .  لافنا ،  هروس   ( 346 ح 3 .   ، 360  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 345 و 18 . 
 ( 352  . 309 رثالا ،  ۀیافک   ( 351 هیآ 7 .  دعر ،  هروس   ( 350 ح 9 .  باب 31 ،   ، 324  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 349 ح 8 .  باب 31 ،   ، 323

356 هیآ 65 .  ءاسن ،  هروس   ( 355 هیآ 36 .  بازحا ،  هروس   ( 354 هیآ 61 .  ءارسإ ،  هروس   ( 353 هعیشلا .  هب  رما  امیف   102 ینامعن ،  ۀبیغلا 
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 ، 108  / 18 هعیشلا ،  لیاسو   ( 359 هیآ 7 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 358  . 244 هبعش /  نبا  لوقعلا ،  فحت   ( 357  . 398  / 2 یفاک ،  لوصا  ( 
ياعد ۀّیداّجس ،  هفیحص   ( 363  . 512  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 362 هیآ 38 و 39 .  دوه ،  هروس   ( 361 هیآ 15 .  هرقب ،  هروس   ( 360 ح 40 . 

رب هک  دـناهدوب  یناسک  نایفقاو   ( 366 367 ح 9 .   / 5 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 365 لصف 150 .  152 و 151 ،  ۀـجحَملا ،  فشک   ( 364  . 13
رد مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هکنیا  هناهب  هب  ار  يدـعب  ناماما  تماما  و  دـندنام ،  فقوتم  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تماـما 
 ، یفاک لوصا   ( 367 مجرتم . )  تسا ( .  هدوب  دساف  هورگ  نیا  نارس  زا  ینئاطب  هزمحیبأ  نب  یلع  دندومن ،  راکنا  هدیدرگ ،  بیاغ  نادنز 
 ( 370  . 388  / 8 لوـقعلا ،  ةآرم   ( 369 ح 7 .  نیدـلاو ،  باب   ، 159 ج 2 /  ینیلک ،  بوقعی  نب  دـمحم  یفاـک ،  لوصا   ( 368  . 87  / 2
 ، 312  / 4 یفاک ،  عورف   ( 373  . 201 یلامأ ،   ( 372 368 ح 16 .  ج 5 /  یلماع ،  ّرُح  خیش  هعیـشلا ،  لئاسو   ( 371 هیآ 2 .  هدئام ،  هروس 
 / 4 یفاک ،  عورف   ( 376  . 316 / 4 یفاک ،  عورف   ( 375 ح 9 .   ، 223  ، 222  / 2 هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 374 ح 2 .  تباین ،  هب  جح  باب 
 ، 40  / 8 بیذهتلا ،  باب 34 ؛  ، 147  / 8 هعیـشلا ،  لئاسو   ( 379  . 315  / 4 یفاـک ،  عورف   ( 378  . 317  / 4 یفاـک ،  عورف   ( 377  . 317
 ( 383  . 314  / 4 یفاک ،  عورف   ( 382  . 73 يدنوار /  بطق  حئارجلا ،  جـئارخلا و   ( 381  . 314  / 4 یفاک ،  عورف   ( 380 باب 3 ح 40 . 

باب  ، 464  / 10 هعیشلا ،  لئاسو   ( 386  . 257  / 102 راونالا ،  راحب   ( 385 ح 8 .   ، 316  / 4 یفاک ،  عورف   ( 384  . 314  / 4 یفاک ،  عورف 
راونالا راحب   ( 390  . 333  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 389 ح 7 .   ، 642  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 388  . 320  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 387 ح 1 .   ، 103

 . 275 یسوط /  خیـش  تبیغ ،   ( 393  . 286  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 392  . 288  / 1 نیدـلا ،  لامک   ( 391 ح 20 .  باب 22 ،   ، 127  / 52 ، 
 ، یفاک لوصا   ( 397 ح 6 .   ، 37  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 396 ح 66 .   ، 145  / 52 راونالا ،  راحب   ( 395  . 276 یسوط /  خیش  تبیغ ،   ( 394
 ( 401 ح 73 .   ، 102  / 8 یفاکلا ،  ۀـضور   ( 400 باب 105 .   ، 319 تارایزلا ،  لـماک   ( 399 هیآ 18 .  لـحن ،  هروس   ( 398  . 207  / 2

هیآ 40 و جح ،  هروس   ( 404 هیآ 15 .  رطاف ،  هروس   ( 403 هیآ 7 .  ملسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  هروس   ( 402 هیآ 40 .  جح ،  هروس 
ار مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دـنیوگ  ار  یناسک  هَئجرَم   ( 406 ص 282 .  هبطخ 232  یحبـص ،  هغـالبلا ،  جـهن   ( 405  . 41

یهانگ چیه  تسا و  هدیقع  فرص  نامیا ،  دنرادنپ  هک  یناسک  ای  و  دنزادنا ،  ریخأت  شاهبترم  زا  ار  ترضح  نآ  و  دنرامش ،  مراهچ  هفیلخ 
ترضح نآ  باکر  رد  تداهش  و  هدومرف « :  ترضح  هکنیا   ( 407 مجرتم )  دنهد ( .  ریخأت  هانگ  زا  ار  باذع  ینعی  دناسرن ،  ررض  نآ  هب 

 : دیامرفیم اطع  دیهـش  ود  باوث  یلاعت  يادخ  ار  بانج  نآ  باکر  رد  دیهـش  هکنیا  یکی  تسا :  لمتحم  ار  ینعم  ود  تسا »  تداهـش  ود 
يادهش زا  رتهب  بانج  نآ  باکر  رد  دیهش  هکنیا  مود :  لامتحا  ترضح .  نآ  يرای  رب  نتشاد  میمصت  باوث  رگید  تداهش و  باوث  یکی 

مهیلع رگید  ناماما  تمدخ  رد  تداهش  ود  باوث  هدش  دیهـش  بانج  نآ  باکر  رد  هک  یـسک  هب  دنوادخ  اذل  تسا ،  نارگید  تمدخ  رد 
هیلع رقاب  ماما  تیاور  رد  هچنآ  اب  درادن  تافانم  نیا  و  ملاعلا .  هَّللا  و  تسا ،  هدیشوپ  ام  رب  هک  ییاهتمکح  رطاخ  هب  دنکیم ،  اطع  ار  مالسلا 

هن دنچ  ره  دنک  تکرـش  رازراک  هصرع  رد  هک  دشاب  یـسک  باوث  هدیدرگ  رکذ  ثیدح  نیا  رد  هچنآ  دیاش  نوچ  دـمآ ،  دـهاوخ  مالـسلا 
 - نایعیـش يراشفاپ  هب  یهاگن  شترـضح ،  ندرک  یهن  هک  دراد  ناکما   ( 408 فلؤم )  دینک ( .  لمأت  دوش ،  هتـشک  هن  دشکب و  ار  یـسک 

نامز رد  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  ترـضح  تدالو  مدع  رطاخ  هب  اهنآ  يراشفاپ  زا  یهن  هدوب و  اعد  ماگنه  ندیـسر  زا  لبق  جورخ  يارب 
هب دـشاب ،  ناماما  رگید  مایق  جورخ و  رب  يراشفاپ  ناـشیا ،  يراـشفاپ  یهن  زا  روظنم  تسا  نکمم  و  دـشاب .  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
 . ح 37  ، 80 یفاکلا ،  ۀضور   ( 409 فلؤم )  تسا ( .  مهدزاود  ماما  هداد ،  شنامرف  مایق  هب  دـنوادخ  هک  یماما  دـننادن  نانآ  هکنیا  رطاخ 

99 راونالا ،  ةآرم   ( 413 عیب . )  هدام (   ، 345  / 2 نیرحبلا ،  عمجم   ( 412  . 222  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 411  . 85  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 410
 ( 418 هیآ 10 .  حـتف ،  هروس   ( 417 هیآ 111 .  هبوت ،  هروـس   ( 416  . 66  / 1 جاـجتحا ،   ( 415  . 111  / 102 راونـالا ،  راـحب   ( 414 . 
 / 1 جاجتحا ،   ( 422 هیآ 65 .  ءاسن ،  هروس   ( 421 هیآ 6 .  بازحأ ،  هروس   ( 420  . 405  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 419  . 115  / 1 جاجتحا ، 
 . 221  / 4 راربألا ،  عیبر  13 ؛  / 2 يراخب ،  حیحص  ح 1478 ؛  / 3 ملسم ،  حیحص   ( 424 هیآ 24 .  هبوت ،  هروس   ( 423 ریدغ .  ثیدح   ، 74
 ( 428 ح 69 .  باب 38 ،   ، 61  / 86 راونالا ،  راحب   ( 427 باب 7 .   ، 110  / 102 راونالا ،  راحب   ( 426  . 111  / 102 راونالا ،  راحب   ( 425
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 ( 432 ياعد 48 .  هیداجس ،  هفیحـص   ( 431 هیآ 59 .  ءاـسن ،  هروس   ( 430 هیآ 58 .  هدـئام ،  هروـس   ( [ . 429 هیآ 6 .  بازحا ،  هروـس 
راحب  ( 436  . 83  / 4 ناهربلا ،  ریسفت   ( 435 هیآ 65 .  رمز ،  هروس   ( 434 هیآ 36 .  بازحا ،  هروس   ( 433 ياعد 48 .  هیداجس ،  هفیحص 

 ، 84  / 1 جاجتحالا ،   ( 439 باب 7 .   ، 111  / 102 راونالا ،  راحب   ( 438 ریدغلا .  ثیدح   ، 66  / 1 جاجتحالا ،   ( 437  . 8  / 53 راونالا ، 
يوسوم يدهم  دمحم  دیس  هتشون ؛ مالسا :  رد  تیمکاح  باتک  هب  هیقف  تیالو  عوضوم  رد  اهقف  ءارآ  اب  ییانشآ  يارب   ( 440 ریدغ .  هبطخ 

غیص  ( 444 هیآ 10 .  حـتف ،  هروس   ( 443 هیآ 21 .  بازحا ،  هروـس   ( 442 هیآ 31 .  نارمع ،  لآ  هروـس   ( 441 دییامن .  عوجر  یلاخلخ 
447 نارهت 1344 ش .  هاگشناد  پاچ   ، 292 ج 2 /  ةدابعلا ،  تاماقم  یف  ةداعسلا  نایب   ( 446  . 147 دوقعلا ،  غیص   ( 445  . 146 دوقعلا ، 
 . هیآ 286 هرقب ،  هروس   ( 449  . 280 ج 2 /  ةدابعلا ،  تاماقم  یف  ةداعـسلا  نایب   ( 448  . 292 ج 2 /  ةدابعلا ،  تاماقم  یف  ةداعـسلا  نایب  ( 
 ( 454  . 537  / 1 یفاـک ،  لوصا   ( 453  . 537  / 1 یفاـک ،  لوصا   ( 452 هیآ 245 .  هرقب ،  هروـس   ( 451 هیآ 7 .  قـالط ،  هروس   ( 450

هروس  ( 458  . 156  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 457  . 538  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 456  . 538  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 455 هیآ 11 .  دیدح ،  هروس 
راحب  ( 462 هیآ 245 .  هرقب ،  هروـس   ( 461 ح 31 .   ، 260  / 4 یفاـک ،  عورف   ( 460  . 537  / 1 یفاـک ،  لوصا   ( 459 هیآ 21 .  دـعر ، 

 ( 465 ح 4 .   ، 92 نارمع /  لآ  هروس  ریسفت  رد   297  / 1 ناهربلا ،  ریسفت   ( 464  . 6 یفطصملا /  ةراشب   ( 463 ح 6 .   ، 216  / 96 راونالا ، 
ح  ، 216  / 96 راونالا ،  راحب   ( 468 هیآ 21 .  دعر ،  هروس   ( 467 ح 85 .   ، 184  / 1 یشایع ،  ریسفت   ( 466 هیآ 92 .  نارمع ،  لآ  هروس 
 ( 471 طرق .  هدام   ، 340 یحیرط /  نیرحبلا ،  عمجم   ( 470  . 240 قودص /  خیش  یلاما ،   ( 469 ح 34 .   ، 209  / 2 یشایع ،  ریسفت  و   . 5

خیش بیذهت ،   ( 474 باب 105 .   ، 319 تارایزلا ،  لماک   ( 473 ح 2 .   ، 333  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 472  . 281  / 2 یسربط ،  جاجتحا ، 
یفاک لوصا   ( 478  . 189  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 477  . 192  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 476  . 189  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 475  . 104  / 6 یسوط ، 

 ، فارعا هروس   ( 482 هیآ 161 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 481  . 403  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 480  . 403  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 479  . 404  / 1 ، 
487 هیآ 177 .  هرقب ،  هروس   ( 486 هیآ 15 .  صصق ،  هروس   ( 485 هیآ 88 .  هرقب ،  هروس   ( 484 هیآ 64 .  هدئام ،  هروس   ( 483 هیآ 43 . 

نامقل هروس   ( 491 هیآ 29 .  مجن ،  هروس   ( 490 هیآ 27 .  میهاربا ،  هروس   ( 489 هیآ 67 .  هبوت ،  هروس   ( 488 هیآ 185 .  هرقب ،  هروس  ( 
زا دسیونب و  ار  باتک  همتاخ  هرس  سدق  راوگرزب  فلؤم  ات  هدادن  تلهم  لجأ  هنافـسأتم   ( 493 هیآ 155 .  ءاسن ،  هروس   ( 492 هیآ 22 .  ، 

نامزلا بحاص  یلوم  صاخ  تیانع  و  دهد ،  قیفوت  مهم  نیا  ماجنا  رب  دهن و  تنم  ریقح  نیا  رب  دنوادخ  دیاش  میاهتشگ ،  مورحم  نآ  دیاوف 
عوبسالا لامج   ( 494 مجرتم . )  منز ( .  مقر  ار  بانج  نآ  يرکاچ  یمالغ و  موسر  زا  یخرب  ات  ددرگ ،  ریقح  نیا  لاح  لماش  مالسلا  هیلع 

 . ) دشابیم هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهم  ترـضح  نامیالوم  باقلا  هلمج  زا  رادـلا  بحاص   ( 496  . 15 عوبسالا ،  لامج   ( 495  . 493 ، 
مان اهنیچ  هطقن  ياج  هب   ( 500  . 20 عوبسالا ،  لامج   ( 499 هیآ 17 .  تارجح ،  هروس   ( 498  . 15 عوبـسالا ،  لامج   ( 497 فلؤم . ) 
 . ) دوش ماجنا  راک  نیا  تسا  مزال  نالف )  نب  نالف  ياـج (  هب  یبرع  نتم  رد  اـعد  ندـناوخ  ماـگنه  دوشیم ،  هتفگ  شردـپ  ماـن  موصعم و 

 / 94 راونالا ،  راحب   ( 504  . 618  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 503 هیآ 180 .  فارعا ،  هروس   ( 502 هیآ 180 .  فارعا ،  هروس   ( 501 مجرتم . ) 
هروس  ( 509 هیآ 10 .  هعمج ،  هروس   ( 508  . 130  / 102 راونالا ،  راحب   ( 507  . 687 لابقا ،   ( 506  . 35  / 94 راونالا ،  راحب   ( 505  . 22

 - 339 ماما ،  ریسفت   ( 513 هیآ 83 .  هرقب ،  هروس   ( 512  . 211  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 511 هیآ 6 .  میرحت ،  هروس   ( 510 هیآ 97 .  ءاسن ، 
 . هیآ 3 هدئام ،  هروس   ( 517 هیآ 104 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( [ . 516 هیآ 159 .  هرقب ،  هروس   ( 515 هیآ 125 .  لحن ،  هروس   ( 514  . 345
 . ح 2  ، 253  / 3 ناهربلا ،  ریسفت   ( 521 هیآ 269 .  هرقب ،  هروس   ( 520 هیآ 2 .  قـالط ،  هروس   ( 519 هیآ 201 .  فارعا ،  هروـس   ( 518
 . 54  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 526  . 291  / 4 ناهربلا ،   ( 525 هیآ 16 .  دیدح ،  هروس   ( 524  . 71 لابقا ،   ( 523  . 537  / 1 یفاکلا ،   ( 522
 ( 531  . 221  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 530  . 217  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 529 هیآ 54 .  صصق ،  هروس   ( 528  . 375  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 527
 . 219  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 532 فلؤم . )  هدمآ ( .  لاجر  بتک  رد  هکنانچ  دـشابیم  هقث  هک  تسا  مکحلا  نب  ماشه  وا  ًارهاظ  میوگیم : 
 ( 537  . 222  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 536 هیآ 105 .  هدئام ،  هروس   ( 535  . 330  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 534  . 226  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 533
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 ( 541  . 26  / 1 تاجردـلا ،  رئاصب   ( 540  . 223  / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 539  . 217  / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 538  . 224  / 2 یفاـک ،  لوصا 
 . 213  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 544 تسا .  هرقب  هروس  هیآ 6  نومضم   ( 543  . 24  / 1 تاجردلا ،  رئاصب   ( 542  . 25  / 1 تاجردلا ،  رئاصب 

و هیآ 99 .  سنوی ،  هروس   ( 548 هیآ 56 .  صصق ،  هروس   ( 547 ح 3 .   ، 213  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 546  . 229 لوقعلا ،  فـحت   ( 545
دض نشخ :  دنیبیم و  راوشد  ار  نآ  هدنونش  هک  تسا  نآ  بعـصتسم  و  راوشد ،  بعَـص :   ( 549  . 213 زین 2 /  166 و   / 1 یفاک ،  لوصا 

شاشخ شاینیب  رد  هک  تسا  يرتش  شوشخم :  و  دشابیم ،  راوشد  دـناهدشن  هدومزآ  هک  یناسک  يارب  نآ  لمحت  نوچ  تسا ،  مرن  نَِّیل و 
 ( 550 مجرتم . )  دوش ( .  هعجارم  باتک  نیمه  لّوا  دـلج  همجرت  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  ددرگ ،  مار  رتشیب  ات  دـنهدیم  رارق  رـسک -  هب  - 

ح باب 11 ،   ، 23 تاجردلا ،  رئاصب   ( 552 ح 12 .  باب 11 ،   ، 23 تاجردلا ،  رئاصب   ( 551 ح 5 .  باب 11 ،   ، 21 تاجردلا ،  رئاصب 
 ، نونمؤم هروس   ( 556 تایآ 2 و 3 .  توبکنع ،  هروس   ( 555 هیآ 179 .  نارمع ،  لآ  هروـس   ( 554  . 107 یناـمعن ،  تبیغ   ( 553  . 14

هضور  ( 560  . 230 لوقعلا ،  فحت   ( 559 هیآ 26 .  نج ،  هروس   ( 558  . 37 یفاک ،  هضور   ( 557 هبطخ 102 .  هغالبلا  جهن  و  هیآ 30 ، 
 ، یفاک لوصا   ( 563 هیآ 200 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 562  . 91  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 561 هیآ 52 .  سی ،  هروس  ح 346 .   ، 247 یفاک ، 

تهج زا  هدرک  ربص  یمک  تدـم  دـنک  ربص  هک  یـسک  سپ  تسا  هاتوک  ایند  رد  ـالتبا  نارود  ینعی :   ( 564 ح 2 .  ربصلا ،  باـب   ، 87  / 2
 ( . فلؤم تسا ( .  مئاد  ینالوط و  ترخآ  رد  ندش  معنتم  نامز  یلو  هدرک  یباتیب  یهاتوک  تدم  دنک  یباتیب  سک  ره  نآ و  مایا  یمک 
هیآ ماعنا ،  هروس   ( 568 هیآ 97 و 98 .  رجح ،  هروس   ( [ . 567 هیآ 24 و 25 .  هدجس ،  هروس   ( 566 هیآ 10 و 11 .  لمزم ،  هروس   ( 565

573 هیآ 5 .  هبوت ،  هروس   ( 572 هیآ 127 .  فارعا ،  هروس   ( 571 هیآ 24 .  هدجس ،  هروس   ( 570 هیآ 39 .  هروس ق ،   ( 569 23 و 24 . 
وا مسا  و  تسا ،  یفوک  یناـنک  حابـصلاوبا  و  هدروآ ،  بنذـلا  ۀـبوقع  لـیجعت  باـب  رخآ  رد  ار  ربخ  نیا   ( 574 هیآ 191 .  هرقب ،  هروـس  ( 
 : » دومرف وا  هب  هدمآ  لاجر  بتک  رد  هکنانچ  و  هدیمان ،  نازیم »  ار «  وا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دشابیم  هقث  و  تسا ،  میعن  نب  میهاربا 

 ( 577 ح 13 .  ربصلا ،  باب   ، 91  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 576 ح 12 .   ، 447  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 575 فلؤم . )  هیف ( . »  نیع  نازیم ال  تنا 
لآ هروس   ( 581 هیآ 155 .  هرقب ،  هروس   ( 580  . 645  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 579 هیآ 71 .  فارعا ،  هروـس   ( 578 هیآ 93 .  دوه ،  هروس 

 ، ینامعن تبیغ   ( 584 هیآ 186 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 583  . 112 ینامعن ،  تبیغ   ( 582  . 649  / 2 نیدلا ،  لامک  و  هیآ 70 .  نارمع ، 
لوصا  ( 588 ح 2 .  مراکملا ،  باب   ، 56  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 587 هیآ 127 .  لحن ،  هروس   ( 586  . 105 ینامعن ،  تبیغ   ( 585  . 105

 / 52 راونالا ،  راحب   ( 591  . 180 ینامعن ،  تبیغ  ح 54 و   ، 142  / 52 راونالا ،  راحب   ( 590  . 457 لابقا ،   ( 589 ح 3 .   ، 56  / 2 یفاک ، 
 ( 595 لیذ ح 6 .   369  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 594  . 104 ینامعن ،  تبیغ   ( 593 ح 29 .   ، 130  / 52 راونالا ،  راحب   ( 592 ح 22 .   ، 128

هروس  ( 599  . 377  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 598  . 377  / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 597  . 156  / 1 یمق ،  ریـسفت   ( 596 هیآ 140 .  ءاسن ،  هروس 
 . هیآ 68 ماعنا ،  هروس   ( 600 هیآ 108 .  ماعنا ، 

رخآ ات  زا 601 

2 یفاک ،  لوصا   ( 604 ح 13 .   ، 379  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 603 ح 12 .   ، 378  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 602 هیآ 116 .  لحن ،  هروس   ( 601
هروس  ( 607 هیآ 140 .  ءاسن ،  هروس  و  ح 4 ؛  ، 423  / 1 ناهربلا ،  ریسفت   ( 606 ح 15 .   ، 379  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 605 ح 14 .   ، 397 / 
هبطخ هغالبلا ،  جهن   ( 611  . 330  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 610  . 112 ینامعن ،  تبیغ   ( 609  . 228 لوقعلا ،  فحت   ( 608 هیآ 195 .  هرقب ، 

 ، نارمع لآ  هروس   ( 615  . 106 ینامعن ،  تبیغ   ( 614  . 107 ینامعن ،  تبیغ   ( 613  . 70 ینامعن ،  تبیغ   ( 612  . 291 ضیف ،   ، 102
 . لیذ ح 11 باب 26 ،   ، 302  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 618  . 177  / 53 راونالا ،  راحب   ( 617  . 177  / 53 راونالا ،  راـحب   ( 616 هیآ 103 . 
 . هیآ 88 فسوی ،  هروس   ( 622 هیآ 71 .  ءارسا ،  هروس   ( 621  . 126 تاـیآ 124 -  هط ،  هروس   ( 620  . 339  / 1 یفاـک ،  لوصا   ( 619
هاش نآ  زا  هظحل  یکی  وت  لـفاغ  هدورـس :  شوخ  ارعـش  زا  یکی   ( 625  . 513  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 624 هیآ 189 .  هرقب ،  هروـس   ( 623
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وا میوگیم :   ( 628 هیآ 6 .  بازحأ ،  هروس   ( 627  . 230 عوبسالا ،  لامج   ( 626 مجرتم . )  یشابن (  هاگآ  دنک  یهاگن  هک  دیاش  یشابن 
اـضر ترـضح  رب  ّصن  هدوب و  یفقاو  وا  هک  هدش  تیاکح  یـشک  خیـش و  زا  تسا و  گرزب »  بَّرعم «  جرزب »  تسا و «  سنوی  نب  روصنم 
تقاثو رب  دهاش  هک  تسا  يروما  زا  يو ،  زا  وا  ریغ  ریمعیبا و  نبا  نوچمه  یناگرزب  ندرک  تیاور  یلو  هدرکیم ،  راکنا  ار  مالـسلا  هیلع 

ح  ، 327  / 22 راونالا ،  راحب   ( 629 فلؤم . )  ملاعلا ( .  وه  یلاعت  هَّللا  و  دناهدرمشرب ،  تاقث  زا  ار  وا  لاجر  ياملع  زا  یضعب  اذل  تسوا ، 
رئاصب  ( 634 هیآ 110 .  هدئام ،  هروس   ( 633  . 198 راونالا ،  ةآرم   ( 632 هیآ 31 .  جح ،  هروس   ( 631 هیآ 32 .  جح ،  هروس   ( 630  . 33

 ، تاجردلا رئاصب   ( 637 هیآ 115 .  هدئام ،  هروس   ( 636 ح 1 .  لّوا ،  زج  باب 12 ،   ، 28 تاجردلا ،  رئاصب   ( 635  . 126 تاجردلا ، 
 ( 641 هیآ 116 .  هدئام ،  هروس   ( 640  . 646 لابقا ،   ( 639 ح 6 .  زج 9 ،  باب 12 ،   ، 22 تاجردلا ،  رئاصب   ( 638 ح 4 .  باب 12 ،   ، 29
 . 455  / 4 ناهربلا ،  ریسفت   ( 644 تایآ 25 و 26 .  هیشاغ ،  هروس   ( 643 مّوس .  هبطخ  هغالبلا ،  جـهن   ( 642  . 331  / 100 راونالا ،  راحب 

هعجارم لوا  دـلج  هب  تسا  هدرک  دای  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هب  تبـسن  ار  شباوخ  هدروآ و  ًاحیرـص  ار  وا  مان  باتک  لوا  دـلج  رد   ( 645
 . 48 هماّلع ،  هصالخ  ح 1109 و   ، 593 یشک ،  لاجر  ح 15 و   ، 222  / 49 راونالا ،  راحب   ( 647  . 156 رابخالا ،  یناـعم   ( 646 دینک . 
 . هیآ 110 هدئام ،  هروس   ( 651 هیآ 46 .  بازحا ،  هروس   ( 650 زج 6 .  باب 12 ،   ، 318 مارملا ،  ۀیاغ   ( 649 هیآ 36 .  رون ،  هروس   ( 648
 ، 336  / 47 راونالا ،  راحب   ( 655 هیآ 53 .  بازحأ ،  هروس   ( 654 ح 67 .   ، 409  / 100 راونالا ،  راحب   ( 653 هیآ 21 .  هط ،  هروس   ( 652
 ( 658 هیآ 96 .  هط ،  هروس   ( 657 ح 5 .   ، 251  / 3 یفاک ،  لوصا  ح 22 و   ، 7  / 47 راونالا ،  راحب   ( 656 ح 2 .   ، 126 ج 8 و ج 100 / 
 . تایآ 18 و 19 دمحم ،  هروس   ( 661 هیآ 187 .  فارعا ،  هروس   ( 660 تیاکح 34 .   ، 270 يوأملا ،  ۀنج   ( 659 هیآ 36 .  رون ،  هروس 
 ( 666  . 155 یناـمعن ،  تبیغ   ( 665  . 155 یناـمعن ،  تبیغ   ( 664 تاـیآ 17 و 18 .  يروش ،  هروس   ( 663 هیآ 1 .  رمق ،  هروـس   ( 662

تبیغ  ( 670  . 155 ینامعن ،  تبیغ   ( 669  . 368  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 668  . 368  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 667 155 و 156 .  ینامعن ،  تبیغ 
 ، تبیغ  ( 674  . 262 یسوط /  خیش  تبیغ ،   ( 673  . 262 یسوط ،  خیش  تبیغ ،   ( 672  . 368  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 671  . 158 ینامعن ، 
 ، تبیغ  ( 678  . 176 یسوط ،  خیش  تبیغ ،   ( 677  . 281  / 2 جاجتحا ،   ( 676  . 262 یسوط /  خیش  تبیغ ،   ( 675  . 262 یسوط /  خیش 
 . 265 یسوط /  خیش  تبیغ ،   ( 680 هیآ 39 .  دعر ،  هروس   ( 679  . 157 ینامعن /  تبیغ  368 ؛  / 1 یفاک ،  لوصا  263 و  یسوط /  خیش 

هروس  ( 685 هیآ 17 .  ابس ،  هروس   ( 684  . 157 ینامعن ،  تبیغ   ( 683  . 157 ینامعن ،  تبیغ   ( 682  . 263 یسوط ،  خیش  تبیغ ،   ( 681
راحب  ( 688 ح 3 .   ، 3  / 2 یشایع ،  و  ح 13 .   ، 106  / 52 راونالا ،  راحب   ( 687 ح 14 .   ، 220  / 44 راونالا ،  راحب   ( 686 هیآ 77 .  ءاسن ، 
باب  ، 23 تاجردلا ،  رئاصب   ( 690 ح 104 .   ، 235 ج 52 /  راونالا ،  راحب  رد  146 و  ینامعن ،  تبیغ   ( 689 ح 50 .   ، 121  / 52 راونالا ، 

 . هیآ 20 سنوی ،  هروس   ( 693  . 401  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 692 لیذ ح 10 .  باب 11 ،   ، 22 تاجردلا ،  رئاصب   ( 691 لیذ ح 11 .   ، 11
تبیغ  ( 698  . 109 ینامعن ،  تبیغ   ( 697  . 109 ینامعن ،  تبیغ   ( 696  . 109 ینامعن ،  تبیغ   ( 695  . 369  / 1 یفاـک ،  لوصا   ( 694

 / 1 یفاک ،  لوصا   ( 702  . 368  / 1 یفاـک ،  لوصا   ( 701  . 111 یناـمعن ،  تبیغ   ( 700  . 111 یناـمعن ،  تبیغ   ( 699  . 110 ینامعن ، 
 . 81 ینامعن ،  تبیغ   ( 706  . 484  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 705 تایآ 90 و 91 .  هط ،  هروس   ( 704 هیآ 150 .  فارعا ،  هروس   ( 703  . 200

رطاف هروس   ( 711 هیآ 75 .  لمن ،  هروس   ( 710 هیآ 89 .  لحن ،  هروس   ( 709 هیآ 286 .  هرقب ،  هروس   ( 708 هیآ 23 .  ایبنا ،  هروس   ( 707
هیآ ءایبنا ،  هروس   ( 715 باب 19 .   ، 38 تاجردلا ،  رئاصب   ( 714 هیآ 27 .  ءایبنا ،  هروس   ( 713 هیآ 12 .  سی ،  هروس   ( 712 هیآ 32 .  ، 

 ، لمن هروس   ( 720 هیآ 52 .  هط ،  هروس   ( 719 هیآ 6 .  دوه ،  هروس   ( 718 هیآ 39 .  دعر ،  هروس   ( 717 هیآ 39 .  هروس ص ،   ( 716  . 7
 ( 725 هیآ 22 .  دـیدح ،  هروس   ( 724 هیآ 50 .  هروـس ق ،   ( 723 هیآ 11 .  رطاـف ،  هروس   ( 722 هیآ 3 .  ءابـس ،  هروس   ( 721 هیآ 75 . 
 ( 729  . 479  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 728 هیآ 1 و 2 .  ناخد ،  هروس   ( 727 هیآ 12 .  سی ،  هروس   ( 726 هیآ 77 و 78 و 79 .  هعقاو ،  هروس 
 ، لوقعلا فحت   ( 732 هیآ 24 و 25 .  میهاربا ،  هروـس   ( 731 هیآ 27 .  يروش ،  هروـس   ( 730 ح 3 .  باب 6 ،  127 ؛ تاجردلا ،  رئاصب 
 ( 736 باب 9 .  329 ؛ تاجردـلا ،  رئاصب   ( 735 باب 9 .  32 ؛ تاجردـلا ،  رئاصب   ( 734 باب 9 .  329 ؛ تاجردـلا ،  رئاصب   ( 733  . 229
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لامک  ( 740  . 125 نیقیلا ،  راونا  قراـشم   ( 739 هیآ 43 .  دـعر ،  هروس   ( 738 هیآ 40 .  لـمن ،  هروس   ( 737  . 257  / 1 یفاک ،  لوصا 
 . 18 يوأملا ،  ۀّنج   ( 743  . 516 نیدلا 2 /  لامک   ( 742  . 242 یسوط /  خیـش  ۀبیغلا ،   ( 741 لیذ ح 44 .  باب 45 ،   ، 516 نیدلا 2 / 
ام تفگ  ثیدح  تسا :  نینچ  ینامعن  خیش  تبیغ  رد  ثیدح  دنس   ( 746 هیآ 84 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 745  . 297  / 2 جاجتحا ،   ( 744
زا یـسیع  نب  داّمح  زا  ود  ره  فیرظ  نب  نسح  یـسیع و  نب  دّـمحم  زا  رفعج  نب  هَّللادـبع  ار  ام  تفگ  ثیدـح  دـیوگ  ماّـمه  نب  دـمحم  ار 

تقیقح ات  دینک  هعجارم  لاجر  بتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دنتـسه ،  هقث  ردـقلا و  لیلج  یگمه  نایوار  نیا  میوگیم :  نانـس .  نب  هَّللادـبع 
رد قودـص  خیـش  میوگیم :  دـنک . »  اـعد  قیرغ  ياـعد  هب  هکنآ  رگم  هدوـمرف « :  هکنیا   ( 747 فلؤم . )  ددرگ ( .  موـلعم  ناـتیارب  لاـح 
هک دیـسر  دهاوخ  امـش  هب  ياههبـش  نیا  زا  سپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ :  هک  هدروآ  نانـس  نب  هَّللادبع  زا  يرگید  ثیدـح 

؛ دنک اعد  قیرغ  ياعد  هب  هکنآ  رگم  تفای  دهاوخن  ادیپ  تاجن  نآ  زا  یـسک  دنام و  دـیهاوخ  هدـننک  تیادـه  ماما  راکـشآ و  هناشن  نودـب 
 : متفگ نم  سپ  َکنید ،  یلَع  یبلَق  ْتِّبَث  بولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ْمیحَر  ای  نمْحَر  ای  هَّللا  ای  دیوگب :  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  قیرغ  ياعد  دیـسرپ : 

اـهلد و هدـننک  نوـگرگد  لـج  زع و  يادـخ  دوـمرف :  َکـنید ،  یلَع  یبـلَق  ْتِّبَث  راـصبألا  َو  بوـلُْقلا  َبِّلَقُم  اـی  ْمیحَر  اـی  نـمْحَر  اـی  هَّللا  اـی 
تبیغ  ( 748 فلؤم . )  َکنید ( .  یلَع  یبلَق  ْتِّبَث  بولُْقلا  َبِّلَقُم  ای  ْمیحَر  اـی  نمْحَر  اـی  هَّللا  اـی  وگب :  میوگیم  هکناـنچ  یلو  تساههدـید 
تیاور شردپ  زا  قودص  خیـش   ( 751  . 83 یناـمعن ،  تبیغ   ( 750 ح 40 .  باب 33 ،   ، 348  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 749  . 81 ینامعن ، 

زا هرارز  زا  جاّرد  نب  لیمج  زا  ریمعیبا  نب  دـمحم  زا  حون  نب  بویا  زا  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع  ار  اـم  دروآ  ثیدـح  تفگ :  هک  هدروآ 
نیدلا لامک   ( 752 هللا )  همحر  فلؤم  دنتسه ( .  ردقلا  لیلج  هقث  یگمه  نایوار  نیا  و  مالسلا . . .  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعیبا  ترـضح 

 ، ینامعن تبیغ   ( 755  . 338  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 754 ۀبیغلا .  نامز  حدم  یف  باب  ینامعن ،  تبیغ   ( 753 ح 44 .  باب 33 ،   ، 350  / 2 ، 
لوصا  ( 759 لیذ ح 37 .  باب 33 ،   ، 348  / 2 نیدلا ،  لامک   ( 758  . 340  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 757  . 79 ینامعن ،  تبیغ   ( 756  . 79

خیش تبیغلا ،   ( 763  . 242 یسوط /  خیش  تبیغلا ،   ( 762  . 89 ینامعن ،  ۀبیغلا ،   ( 761  . 81 ینامعن ،  ۀبیغلا ،   ( 760  . 342  / 1 یفاک ، 
ۀضور  ( 767  . 90  / 102 راونالا ،  راـحب   ( 766  . 111  / 102 راونالا ،  راـحب   ( 765  . 484  / 2 نیدـلا ،  لامک   ( 764  . 242 یسوط / 

ءاسن هروس   ( 771 هیآ 60 .  نمؤم ،  هروس   ( 770 هیآ 21 .  هدجس ،  هروس   ( 769 هیآ 17 .  قراط ،  هروس   ( 768 ح 306 .   ، 233 یفاکلا ، 
 . 471  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 775 هیآ 60 .  نمؤم ،  هروس   ( 774  . 467  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 773 هیآ 186 .  هرقب ،  هروس   ( 772 هیآ 32 .  ، 
 ، راونالا راحب   ( 779 ح 39 .   ، 302  / 93 راونالا ،  راحب   ( 778 ح 23 .   ، 294  / 93 راونالا ،  راحب   ( 777  . 470  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 776
 / 102 راونالا ،  راحب   ( 783  . 513 نیدلا ،  لامک   ( 782  . 295  / 93 راونالا ،  راحب   ( 781  . 302  / 93 راونالا ،  راحب   ( 780  . 302  / 93
 . دـشابیم یفریـص  ریدـس  زا  بوـیا  نب  ۀـلاضف  زا  نارجنیبا  نبا  زا  نیـسحلا  نب  دـمحم  زا  میهاربا  نب  یلع  ثیدـح :  دنـس   ( 784  . 111

نبا و  دشابیم ،  باّطخلایبا  نب  نیسحلا  نب  دمحم  نامه  نیـسحلا  نب  دمحم  دنتـسه و  ردقلا  لیلج  هقث  یگمه  ثیدح  تاور  میوگیم : 
تایاور وا  و  هدمآ ،  تیاور  یبوخ  حدم  ریدُس  هرابرد  تسا ،  عامجإ  باحـصا  زا  دنیوگ  ار  هلاضف  و  تسا ،  نمحرلادبع  نامه  نارجنیبا 

787  . 84 ینامعن ،  تبیغ ،   ( 786  . 336  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 785 فلؤم . )  تسا ( .  هدوب  صلخم  دناهتفگ :  شاهرابرد  و  دراد ،  رایـسب 
 / 1 یفاک ،  لوصا   ( 790  . 333  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 789 ح 30 .   ، 525  / 1 یفاک ،  لوصا   ( 788 باب 7 .   ، 97  / 102 راونالا ،  راحب  ( 

پاچ  ، 284 قالخالا ،  مراـکم   ( 794  . 61  / 86 راونالا ،  راـحب   ( 793  . 389  / 2 ناهربلا ،  ریـسفت   ( 792  . 176 یلاـمأ ،   ( 791  . 340
ياراد هدوب و  ردـقلا  لـیلج  هقث  يو  تسا ،  یلجع  یبرع  یفوک  ینثملا  نب  دـیمح  ماـن  ءار -  نیغ و  میم و  هب  ارغملاوـبا -   ( 795 توریب . 
فشک  ( 798  . 482 یمعفک ،  خیش  حابـصم   ( 797  . 328  / 53 راونالا ،  راحب  رد  و  ۀیناثلا ،  ةدـئافلا  يوأملا ،  ۀـّنج   ( 796 تسا .  باتک 
یفاکلا هضور   ( 802 اههمان .  شخب  هغالبلا ،  جهن   ( 801  . 154 ۀَّجَحَملا ،  فشک   ( 800  . 1  / 52 راونالا ،  راحب   ( 799  . 154 ۀجَّحملا ، 

 : » دومرف هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنـس  هب   ( 804 ح 9 .   ، 77  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 803 ح 312 .   ، 234 ، 
هدـننک توعد  نیمه  هک  دـننیبب  ار  یکین  زامن و  شالت و  عرو و  امـش  زا  ات  دـینک ،  توعد  شیوخ ] بهذـم  هب   ] ناتیاهنابز ریغ  اب  ار  مدرم 
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هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  یحیحـص  ربخ  رد   ( 805 فلؤم )  عرو ( .  باـب  ح 13 ،   ، 78 ج 2 /  یفاـک ،  لوصا  تسا . » 
ریغ اـب  ار  مدرم  و  يرادهیاـسمه ،  بوخ  قلخ و  نسح  و  تناـما ،  يادأ  ییوگتـسار و  شـالت و  عرو و  یـسرتادخ و  داـب  وـت  رب  دوـمرف « : 

زا ار  ثیدح  نیا  دوجس . »  عوکر و  ندرک  ینالوط  داب  امـش  رب  و  دیـشابن ،  گنن  دیـشاب و  تنیز  و  دییامن ،  توعد  ناتدوخ  هب  ناتیاهنابز 
دناهدوب بهذم  یماما  ردقلا و  لیلج  هقث  اهنیا  همه  هدرک ،  تیاور  باثر  نب  یلع  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  شردـپ  زا  یمق  میهاربا  نب  یلع 

هیآ 123 لحن ،  هروس   ( 808 ح 328 .   ، 240  / 8 یفاکلا ،  ۀضور   ( 807 ح 13 .  عرولا ،  باب   ، 78  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 806 فلؤم )  . ) 
تایآ نارمع ،  لآ  هروس   ( 812 ح 359 .   ، 254 یفاکلا ،  ۀضور   ( 811 هیآ 161 .  ماـعنا ،  هروس   ( 810 هیآ 78 .  جـح ،  هروس   ( 809 . 
نارمع لآ  هروس   ( 816 هیآ 19 .  نارمع ،  لآ  هروس   ( 815  . 24 راونألا ،  ةآرم   ( 814 هیآ 36 .  ءاسن ،  هروس   ( 813 196 و 197 و 198 . 

 . هیآ 143 هرقب ،  هروس   ( 820 هیآ 42 .  ناـقرف ،  هروس   ( 819 هیآ 73 .  ءارـسا ،  هروس   ( 818 هیآ 132 .  هرقب ،  هروـس   ( 817 هیآ 85 .  ، 
ترضح تفگ :  هک  هدروآ  ماّحـش  دیز  زا  یحیحـص  دنـس  هب  ح 5 .   ، 636  / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 822 هیآ 102 .  فارعا ،  هروـس   ( 821

ناسرب مالس  دیامنیم  لمع  منخس  هب  دنکیم و  متعاطا  ینیب  هک  نایعیش  زا  سک  ره  رب  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللادبعوبا 
بوخ و  دوجس ،  لوط  و  تناما ،  يادأ  ییوگتسار و  و  ادخ ،  يارب  شالت  ناتنید و  رد  عرو  منکیم و  شرافس  یـسرت  ادخ  هب  ار  امـش  و  ، 

دییامن تیاعر  درپس  امش  هب  هک  یسک  ره  هب  تبسن  ار  تناما  دروآ ،  ار  اهنیا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  يرادهیاسمه ، 
دینک هلص  ار  ناتریاشع  دوش ،  ادا  مه  نزوس  خن و  دومرفیم  رمأ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  اریز  راکدب .  ای  دوب  راکوکین  ، 

زا یـسک  هاگره  هک  اریز  دییامن ،  ادأ  ار  ناشقوقح  و  دینک ،  تدایع  ار  ناشنارامیب  و  دـییامن ،  تکرـش  ناشتاوما  ياههزانج  عییـشت  رد  و  ، 
هتفگ دنادرگ  وکین  مدرم  اب  ار  شیوخ  قلخ و  و  دیامن ،  ادأ  ار  تناما  و  دیوگب ،  تسار  شراتفگ  رد  و  دـشاب ،  هتـشاد  عرو  شنید  رد  امش 
نیا دوشیم :  هتفگ  و  دش ،  مهاوخ  نامداش  تهج  نیا  زا  و  تخاس ،  دهاوخ  دنسرخ  ارم  نآ  و  تسا ،  يرفعج  صخـش  نیا  دش :  دهاوخ 
ادخ هب  سپ  رفعج ! يزومآبدأ  تسا  نیا  دنیوگ :  و  دسر ،  نم  رب  شگنن  الب و  دشاب  نیا  فالخرب  هچنانچ  و  تسا ،  رفعج  يزومآ  بدأ 

هب اهنآ  تنیز  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  ياهلیبق  رد  یـسک  هاگره  هک  دوب  نانچ  هکنیا :  تفگ  ثیدح  میارب  مالـسلا  هیلع  مردپ  دنگوس 
اهتیـصو و دوـب ،  رتداـیز  همه  زا  شیئوگتـسار  رتـهب و  هـمه  زا  شقوـقح  ندرک  تیاـعر  و  رتـشیب ،  هـمه  زا  شیرادـتناما  تـفریم  راـمش 
ام همه  زا  وا  هک  اریز  تسا  ینالف  لثم  یـسک  هچ  دنتفگیم :  دشیم .  لاؤس  وا  هرابرد  هریـشع  زا  دـندادیم ،  رارق  وا  دزن  ار  ناشیاههدرپس 
نآ هب  تفگ « :  هک  هدمآ  بهو  نب  ۀیواعم  زا  یحیحـص  ربخ  رد  ثیدح 4 ]  636  / 2  ] باتک نامه  رد  و  تسا . »  رتوگتـسار  رترادتناما و 
رب هک  یناسک  زا  مییامن  راتفر  مینکیم  ترشاعم  ناشیا  اب  هک  ینامدرم  نامدوخ و  موق  اب  هک  تسا  هتسیاش  هنوگچ  متشاد :  هضرع  ترضح 

دنگوس ادخ  هب  هک  دننک ،  نانآ  هک  دینک  نانچ  سپ  دیرگنب ،  دینکیم  ادتقا  ناشیا  هب  هک  ناتناماما  هب  دومرف :  دنتـسین ؟  ام  بهذم  هویش و 
ناشیا هب  ار  تناما  دنهد و  یهاوگ  نانآ  هیلع  عفن و  هب  و  دنیامن ،  تکرش  ناشیاههزانج  عییـشت  رد  و  دننک ،  تدایع  ار  اهنآ  نارامیب  ناشیا 

هک تسا  هّیلیثمت  هراعتسا  باب  زا  نیا   ( 825 ج 358 .   ، 253 یفاک ،  هضور   ( 824 هیآ 10 .  مور ،  هروس   ( 823 فلؤم . )  دننکیم ( »  ادا 
سپـس دراد ،  یگتـسب  بآ  هب  ندـب  یگدـنز  هک  نانچمه  تسا ،  لد  یگدـنز  هیام  ملع  هک  اریز  هدـش ،  هتفرگ  تیراـع  هب  ملع  يارب  بآ 

رد يوگتسار )  رایسب  قودص =  ناونع (  یهاگ  هک  نادب   ( 826 فلؤم . )  دش ( .  هدروآ  نتفای -  نایرج  ینعی  راعتسم -  مزاول  زا  یـضعب 
نب نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  لیلج  خیـش  زا  رتشیب  و  دوشیم ،  قالطا  هللا  همحر  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  لیلج  خیـش  رب  املع  ناـنخس 

330 یلامألا ،   ( 829  . 330  / 1 نیدلا ،  لامک   ( 828  . 218  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 827 فلؤم )  ددرگیم ( .  ریبعت  یمق  هیوباب  نب  یـسوم 
834  . 113  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 833  . 113  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 832  . 113  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 831  . 113  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 830 . 
 ، رصع هروس   ( 837  . 225  / 8 لوـقعلا ،  ةآرم   ( 836 ح 5842 .   ، 394  / 4 هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال   ( 835  . 116  / 2 یفاـک ،  لوصا  ( 
هیآ فارعا ،  هروس   ( 841  . 214  / 8 لوقعلا ،  ةآرم   ( 840  . 114  / 2 یفاک ،  لوصا   ( 839  . 228 لوقعلا ،  فُحت   ( 838 1 و 2 .  تایآ ، 

رب مه  عبت  و  هدمآ ،  عفر  هب  عبت »  اههخـسن «  یـضعب  رد  و  بصن ،  هب  ًاعبت »  هیقفلا «  هرـضحی  نم ال  ياههخـسن  زا  یـضعب  رد   ( 842  . 204
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دانتـسا حیحـص  ربخ  نیا  هب  ناوتیم  هک  نادـب  و  ًاعَبَت . »  ْمَُکل  اّنک  انا  هدومرف « :  یلاعت  يادـخ  تعامج ،  رب  مه  دوشیم و  قالطا  درف  کی 
 : مالسلا هیلع  ماما  هدومرف  رهاظ  هک  اریز  مینک ،  لمح  تهارک  رب  ار  تعامج  ماما  رس  تشپ  تئارق  زا  هدننک  یهن  رابخا  هکنیا  يارب  تسج 

تئارق زامن  ریخا  تعکر  ود  رد  دـیدرت  نودـب  و  تسا ،  تئارق  رد  لوا  تعکر  ود  اب  اهنآ  مکح  ندوب  دـحتم  نییلوألل »  عبت  ناتریخ  الا  َو  » 
دیاش و  تسا ،  زیاج  زین  لوا  تعکر  ود  رد  سپ  دـشابیم ،  لضفا  نتفگ  حـیبست  هک  دـنچ  ره  دـیزگرب ،  ناوتیم  نتفگ  حـیبست  ياـجب  ار 
رطاخ هب  هک  هجو  نیمه  هب  نارگید -  یناث و  دیهش  ققحم و  دننام  تسا -  هورکم  تعامج  ماما  رـس  تشپ  تئارق  دناهدش  لئاق  هک  یناسک 

 / 1 هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 843 فلؤم . )  امنهار ( .  تسوا  تساناد و  ادخ  و  تسین ،  تقیقح  زا  رود  نیا  دنشاب و  هتسج  دانتـسا  دیـسر 
تایآ 29 و لمن ،  هروس   ( 846 ح 4 .  باب 21 ،   ، 295  / 1 لئاسولا ،  كردتسم   ( 845  . 21  / 88 راونالا ،  راحب   ( 844 ح 1161 .   ، 392

هیآ مور ،  هروس   ( 850 هیآ 65 .  رمز ،  هروس   ( 849 هیآ 204 .  فارعا ،  هروس   ( 848  . 9 مالسلا /  هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت   ( 847  . 30
راحب  ( 853 تاغل .  رد  فالتخا  اـب   23 ح 7 و 88 /   ، 222  / 92 راونالا ،  راـحب   ( 852 تیاکح 8 .   ، 230 يوأملا ،  ۀـّنَج   ( 851  . 60

 / 1 هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 856  . 515  / 4 نایبلا ،  عمجم   ( 855 ح 132 .   ، 44  / 2 یشایع ،  ریسفت   ( 854 ح 5 .   ، 221  / 92 راونالا ، 
هروس ق  ، 220  / 4 ناهربلا ،  ریسفت   ( 859 ح 120 .   ، 275  / 3 بیذهت ،   ( 858 ح 3 .   ، 377  / 3 یفاک ،  لوصا   ( 857 ح 1209 .   ، 407
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 ( 866 باب 46 .   ، 128 تارایزلا ،  لـماک   ( 865 باب 46 .   ، 127 تارایزلا ،  لـماک   ( 864 باب 26 .   ، 81 تارایزلا ،  لـماک   ( 863 . 

لماک  ( 869 باب 45 .   ، 126 تارایزلا ،  لـماک   ( 868 باب 40 .   ، 116 تارایزلا ،  لـماک   ( 867 باـب 48 .   ، 146 تارایزلا ،  لـماک 
 / 2 بیذهت ،   ( 872 ح 1 .  نیعبسلا ،  باب   ، 579  / 2 لاصخ ،   ( 871 ح 15 .   ، 297 تارایزلا ،  لماک   ( 870 باب 46 .   ، 128 تارایزلا ، 
 / 1 ناهربلا ،  ریسفت   ( 876 هیآ 45 .  دوه ،  هروـس   ( 875 هیآ 21 .  روط ،  هروـس   ( 874 هیآ 164 .  ماـعنا ،  هروس   ( 873 ح 179 .   ، 109
 . 189  / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 879  . 174  / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 878 هیآ 36 .  میهاربا ،  هروـس   ( 877 هیآ 68 .  نارمع ،  لآ  هروـس  290 و 
 / 2 یفاـک ،  لوصا   ( 881 دـشابیم .  کچوک  ياهرام  زا  یعون  ای  رن ،  رام  ای  راـم ،  تغل :  رد  هک  هدـمآ  عاجـش  ثیدـح :  نتم  رد   ( 880
 - حوتفم نوناب  یـسرن  دیز   ( 884 باب 105 ح 2 .   ، 319 تارایزلا ،  لـماک   ( 883 باب 105 .   ، 319 تارایزلا ،  لـماک   ( 882  . 196

فالتخا وا  لصأ »  دروم «  رد  و  هدوب ،  مالـسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماـما  باحـصا  زا  قارع -  ياـهیدابآ  زا  یکی  سرن  هب  بوسنم 
هتفگ تهج  هب  تسا ،  نآ  رب  دامتعا  لوبق و  هتـسجرب  ياملع  زا  یعمج  يأر  قبط  تسرد -  رظن  یلو  تسا ،  یلعج  دوشیم :  هتفگ  هدش ، 
یلع ار  ام  داد  ربخ  هتفگ « :  سپس  دننکیم »  تیاور  وا  زا  ياهدع  ار  نآ  هک  دراد  یباتک  هکنیا «  هدش -  تیاکح  وا  زا  هکنانچ  یـشاَجن - 

میهاربا نب  یلع  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ :  يو  هللا  همحر  یناوفـص  دمحا  نب  دمحم  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ :  حون  نب  یلع  نب  دـمحا  نب 
ریمعیبا و نب  دـمحم  هب  هک  دراد  زین  نیا  زج  يرگید  قیرط  وا  باتک  و  ار »  شباـتک  یـسرن  دـیز  زا  ریمعیبا  نبا  زا  شردـپ  زا  مشاـه  نب 

دوش هعجارم  اجنآ  هب  هدمآ ،   6 داّرز /  دیز  لصأ  رد  ثیدح  نیا  هکلب  دـیوگ :  ّفلؤم  هداون  فلؤم . )  دوشیم ( .  یهتنم  يرگید  ناگرزب 
منامگ هب  و  تسا ،  نوحـشم  دنوادخ  رکذ  هب  ینعی :   ( 887 هیآ 9 .  رشح ،  هروس   ( 886 هیآ 29 .  حـتف ،  هروس   ( 885 فلؤم )  طبـس  . ) 

 . ) تسا نم  نامگ  نیا  هاوگ  زین  تارابع  قایس  و  دوب ،  طلغ  رپ  باتک  هخسن  هک  اریز  دشاب ،  هداتفا  نارادربهخـسن  ملق  زا  هَّللا »  رکذ  ظفل « 
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هیآ 200 نارمع ،  لآ  هروس  ح 4 و   ، 334  / 1 ناهرب ،  ریسفت   ( 895  . 129  / 1 ناهرب ،  ریسفت   ( 894  . 40  / 21 مالکلا ،  رهاوج   ( 893 . 

عورف  ( 899 ح 12 .   ، 335  / 1 ناهرب ،  ریسفت   ( 898 ح 3 .   ، 334  / 1 ناهرب ،  ریسفت   ( 897 ح 2 .   ، 334  / 1 ناهرب ،  ریـسفت   ( 896 . 
هروس  ( 902 ح 13 .   ، 335  / 1 ناهرب ،  ریسفت   ( 901 ح 10 .   ، 335  / 1 ناهرب ،  ریسفت   ( 900 نجاود .  باب  ح 1 ،   ، 535  / 6 یفاک ، 
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