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مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  همجرت و 

: هدنسیون

قودص خیش 

: یپاچ رشان 

قودص

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  9همجرت و 

باتک 9تاصخشم 

لوا 9دلج 

فلؤم 9همّدقم 

9هراشا

تسا باب  نآ 69  باتک و  نیا  باوبا  13تسرهف 

« اضر  » هب مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  ندش  بّقلم  تّلع  16باب 1 

تسا هدش  تیاور  ناشیا  مسا  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  یمارگ  ردام  هراب  رد  هچنآ  17باب 2 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  تدالو  نامز  19باب 3 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  ناشدنزرف  تیاصو  تماما و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ّصن  حیرصت و  21باب 4 

مالّسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تّیصو  هخسن  28باب 5 

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  نمض  رد  اضر  ترضح  تماما  هراب  رد  تاحیرصت  صوصن و  32باب 6 

«1  » ّيدهملا نب  یسوم  دیشّرلا و  نوراه  رصع  رد  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  خیرات  زا  ییاههشوگ  50باب 7 

هدش تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  تافو  تّحص  رد  هک  يرابخا  70باب 8 

تشک هک  يرگید  تاداس  ریغ  دیناسر  لتقب  بش  کی  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  نتخاس  مومسم  زا  سپ  نوراه  دنیوگ  هک  ار  یتاداس  79باب 9 

اهیفقاو ندش  یفقاو  تّلع  82باب 10 

تسا هدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیحوت  باب  رد  هک  يرابخا  83باب 11 

83هراشا

دیحوت رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  105هبطخ 

دیحوت هراب  رد  نایدا  لها  اب  نومأم  روضح  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هرظانم  باب  109باب 12 

نومأم روضح  رد  دیحوت ، دروم  رد  ناسارخ - مّلکتم  يزورم - نامیلس  اب  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هرظانم  هراب  رد  125باب 13 

مالّسلا مهیلع  ءایبنا  تمصع  هراب  رد  مهج  نب  دّمحم  نب  ّیلع  هب  ترضح  نآ  باوج  قرف و  للم و  ياملع  اب  نومأم  روضح  رد  ترضح  نآ  رگید  سلجم  باب 14 
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مالّسلا مهیلع  ءایبنا  تمصع  هراب  رد  نومأم  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  يرگید  سلجم  137باب 15 

« سّرلا باحصا   » دروم رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  145باب 16 

« ٍمیِظَع ٍحْبِِذب  ُهانْیََدف  َو   » هفیرش هیآ  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  147باب 17 

« نیحیبّذلا نبا  انأ   » يوبن ثیدح  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  148باب 18 

ماما تامالع  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  152باب 19 

ماما هبتر  لضف و  تماما و  ماما و  تفص  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  154باب 20 

- اهیلع هَّللا  مالس  همطاف - ترضح  جاودزا  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  159باب 21 

حراوج ءاضعا و  اب  لمع  نابز و  هب  رارقا  یبلق ، تفرعم  زا : تسترابع  نامیا  هکنیا  و  نامیا ، هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  161باب 22 

« تّما  » و ترتع »  » نیب قرف  نوماریپ  نومأم ، اب  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هرظانم  نانخس و  162باب 23 

هفوک دجسم  رد  مالّسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما  زا  وا  تالاؤس  یماش و  درم  دروم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  172باب 24 

ّیلع نب  دیز  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  179باب 25 

فلتخم تاعوضوم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  زا  « 1  » ردان يرابخا  182باب 26 

تورام توراه و  دروم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  189باب 27 

هدمآ نوگانوگ  لئاسم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  زا  هچنآ  192باب 28 

تسا هدش  لقن  هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر - ترضح  فصو  تعن و  دروم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  زا  هچنآ  216باب 29 

تسا هدیسر  بانج  نآ  زا  هک  ياهدنکارپ  رابررد  رابخا  220باب 30 

مود 237دلج 

237هراشا

تسا هدمآ  هعومجم  رابخا  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هچنآ  ( 31  ) 237باب

تسا هدمآ  ماکحا  للع  رد  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  هچنآ  287باب 32 

تشون ماکحا  للع  زا  نانس  نب  دّمحم  لئاسم  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هچنآ  رکذ  299باب 33 

تسا هدرک  رکذ  ناذاش  نب  لضف  هک  یللع  309باب 34 

تشون نومأم  يارب  نآ  ماکحا  صلاخ و  مالسا  عوضوم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یباتک  331باب 35 

331هراشا
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: مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  رابخا  338زا 

دش دراو  نآ  رد  هک  ياهّلحم  هناخ و  رکذ  و  روباشین ، هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ندش  دراو  342باب 36 

دوب هدش  جراخ  روباشین  زا  نومأم  رادید  مزعب  هک  یماگنه  ترضح  نانخس  343باب 37 

ترضح نآ  زا  يردان  ربخ  345باب 38 

ورم هب  اجنآ  زا  سوط و  يوسب  روباشین  زا  ترضح  نآ  جورخ  345باب 39 

دندوب یضار  ای  ار  نآ  دنتشاد  شوخان  هک  یناسک  داد و  خر  هچنآ  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  يوس  زا  نومأم  يدهعتیالو  شریذپ  ببس  رد  347باب 40 

مالّسلا هیلع  وا  تّیصخش  نارکنم  نافلاخم و  یئاوسر  تکاله و  وا و  ياعد  تباجا  رد  یهلا  ياهتردق  ندادناشن  و  نومأم - تساوخردب  ترضح - ناراب  بلط  باب 41 

وا هراب  رد  ترضح  نیرفن  ار و  بانج  نآ  وا  ندومن  کچوک  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  زا  مدرم  ندرک  رود  يارب  نومأم  يزیر  هشقن  رد  378باب 42 

تسا هدومرف  یشوپ  هدرپ  و  دوش ، تسود  هکنآ  ات  نمشد  بذج  تسود و  باتع  كرت  لهاج و  لباقم  رد  توکس  ملح و  هراب  رد  هک  يراعشا  379باب 43 

- مالّسلا هیلع  ترضح - نآ  هدیدنسپ  تافص  تدابع و  هدیمح و  قالخا  رکذ  رد  384باب 44 

نارگید رب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  يرترب  تماما و  هراب  رد  نافلاخم  اب  ثحب  هلداجمب و  ترضح  نآب  نومأم  نتسج  بّرقت  390باب 45 

هدمآ ضیوفت  نیلئاق  نایلاغ و  ّدر  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  تماما  ّهلدا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هچنآ  407باب 46 

دراد ترضح  نآ  تماما  رب  تلالد  هک  يرابخا  رکذ  412باب 47 

دوب هدرک  متس  ودب  هک  بعصم » نب  هَّللا  دبع  نب  راّکب   » قح رد  شنیرفن  لوبقب  ترضح  نآ  تیّجح  تابثا  429باب 48 

دید دهاوخن  ار  وا  مه  دادغب  دنیبیمن و  ار  دادغب  هک : وا  یئوگشیپ  رد  ترضح  نآ  تیّجح  تابثا  430باب 49 

کمرب لآ  ّقح  رد  شیاعد  تباجا  هب  ترضح  نآ  تیّجح  تابثا  430باب 50 

نوراه بنجب  شنفد  ّلحمب  وا  رابخاب  ترضح  نآ  تیّجح  تابثا  431باب 51 

نوراه ربق  رانک  رد  شندشنفد  ّمس و  اب  شندشهتشک  هب  مالّسلا - هیلع  ترضح - نآ  رابخا  431باب 52 

ار قافن  لها  نامیا و  لها  وا  یئاسانش  و  مالّسلا - هیلع  ترضح - نآ  تسارف  تّحص  432باب 53 

اهنابز تاغل و  عیمج  هب  مالّسلا  هیلع  بانج  نآ  یهاگآ  تفرعم و  432باب 54 

داد ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  هب  لاؤس  زا  لبق  هک  یئاهخساپب  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیّجح  باب  433باب 55 

قیلثاج تسود  هّرق  وبا  لاؤس  هب  ترضح  نآ  باوج  434باب 56 

نومأم دزن  كاّحض  نب  ییحی  اب  تماما  عوضوم  رد  مالسلا - هیلع  ترضح - نآ  نانخس  434باب 57 

نایعیش اب  يراتفردب  هراب  رد  ترضح  نآ  نانخس  و  تخورفیم ، رخف  نومأم  سلجم  رد  هک  یماگنه  دیز ، شردارب  اب  ترضح  نآ  يوگتفگ  436باب 58 
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دیناسر لتقب  رهز  اب  ار  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نومأم  نآ  بجومب  هک  یللع  441باب 59 

دوخ ینیشناجب  مالّسلا - امهیلع  اضر - ترضح  يوس  زا  داوج  رفعج  وبا  ترضح  باصتنا  444باب 60 

دیناروخ وا  هب  هلیح  اب  نومأم  هک  يرهز  اب  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  تافو  444باب 61 

نایعیش قیرط  زا  مالّسلا - هیلع  ترضح - نآ  تافو  رد  رگید  يربخ  رکذ  445باب 62 

تسا هتفگ  دولآ  رهز  روگنا  اب  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  تداهش  دروم  رد  يوره  تلّصلا  وبا  هچنآ  446باب 63 

رانا روگنا و  هب  ترضح  نآ  ندرک  مومسم  هراب  رد  نیعأ  نب  ۀمثره  ربخ  449باب 64 

دناهدورس مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هراب  رد  هک  ییثارم  یضعب  453باب 65 

- مالّسلا امهیلع  اضّرلا - یسوم  نب  ّیلع  ماما  ترایز  باوث  457باب 66 

مالّسلا مهیلع  اضر  ترضح  مالک  زا  رفعج  نب  یسوم  یمارگ  تخد  همطاف  ترایز  باوث  470باب 67 

مالّسلا امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ترایز  رکذ  470باب 68 

470هراشا

عادو 471ترایز 

- مالّسلا مهیلع  هّمئا - عیمج  اضّرلا و  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  يارب  يرگید  471ترایز 

عادو 476ترایز 

هعقب نآ  رد  اعد  تباجتسا  هدش و  رهاظ  ترضح  نآ  رازم  زا  هک  یتازجعم  477باب 69 -

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  484هرابرد 
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مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  همجرت و 

باتک تاصخشم 

311-381ق. یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  هسانشرس : 
یسراف ( . (ع اضرلارابخا نویع  يدادرارق :  ناونع 

؛ یمق نیـسحلا  نبیلع  نبدمحم  رفعجیبا  هیوبابنبا  قودص  فیلات  مالـسلاهیلع / اضرلا  رابخا  نویع  نتم  همجرت و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
يرافغ ربکایلع  دیفتسم ، اضردیمح  همجرت 

1373  ، - قودص رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
2ج. يرهاظ :  تاصخشم 

( يدلج ود  هرود   ) لایر  24500 2 964-6247-79-0 ؛ :  ج . 1 964-6247-48-2 ؛ :  ج . لایر ؛   4000 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. 1372 لوا : پاچ   ) ج.1 تشاددای : 
(. 1373 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  رگید :  ناونع 
ثیداحا 203ق -- . 153 - ؟ متشه ، ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

نرق 4ق. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
مجرتم .، 1383  - 1303 ربکایلع ، يرافغ ، هدوزفا :  هسانش 

مجرتم  -، 1340 اضردیمح ، دیفتسم ، هدوزفا :  هسانش 
2ع9041 1373 فلا /BP129 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/212 ییوید :  يدنب  هدر 
م1126-73 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

فلؤم همّدقم 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( 1)
نامـسآ و قلاخ  هدنزرمآ ، نابرهم و  دنوادخ  تسا ، توربج  اب  تّزع و  اب  تسا ، دـنمتردق  اتکی و  هک  دزـس  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـمح و 

هاگآ ناگدرم ، هدننکهدنز  بابسألا ، ّببـسم  دنوادخ  تسا ؛ هدومرف  نّیعم  ار  راگزور  نامز و  رادقم  هک  يدنوادخ  تملظ ؛ رون و  نیمز و 
. تردق تنکم و  بحاص  هدنیآ ، هتشذگ و  هب  ملاع  ناهن ، راکشآ و  رب 

ار وا  مربیم و  هاـنپ  وا  هب  تلالـض  یهارمگ و  زا  میوجیم و  ییاـمنهار  وا  زا  اـهراک  نیرتهب  يارب  و  میوگیم ، ساپـس  یلاـح  ره  رد  ار  وا 
زا ار  ناسنا  هک  یلامعا  رب  ارم  ات  مهاوخیم  وا  زا  و  ددرگ ، یهلا  ياههدعو  هب  ندیسر  تمعن و  ینوزفا  بجوم  هک  هنوگ  نآ  منکیم  رکش 

. دیامرف کمک  دناهریم  تکاله 
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ج1،ص:2  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يدنوادخ زین  و  دـیمان ، نیتسخن »  » ار وا  ناوتیمن  دـنچ  ره  تسا  لّوا »  » هک يدـنوادخ  هَّللا »  » زج تسین  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهـش  ( 1)

«. 1  » داهن مان  نایاپ »  » ار وا  ناوتیمن  دنچ  ره  تسا  رخآ »  » هک
. تسا هاگآ  ایافخ  رارسا و  زا  تسا و  یگشیمه  یمئاد و  هک  يدنوادخ 

هدیزگرب ندرک  تعافـش  يارب  تسا و  فورعم  دنوادخ  تعاطا  هب  وا  تسا ، وا  نیما  ربمایپ  جرا و  رپ  هدـنب  دّـمحم  هک  مهدیم  تداهـش  و 
اب ار  وا  دشاب ، تّجح  نیرفاک  رب  تمحر و  نینمؤم  يارب  ات  هداتـسرف  اهتّجح  هئارا  اهيژک و  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  وا  دنوادخ  تسا ، هدـش 

. داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دینادرگ ، زوریپ  راکشآ و  نیکرشم  لیم  مغر  یلع  ار  دنوادخ  نید  هکنیا  ات  دومرف  دییأت  هکئالم 
تداهـش و  تسا ، نیملاـعلا  ّبر  لوسر  هفیلخ  نیملـسم و  تسرپرـس  یلوم و  نینمؤملا و  ریما  بلاـط ، یبا  نب  ّیلع  هک  مهدیم  یهاوـگ  و 

هک يده ، هّمئأ  هک  مهدیم 
______________________________

رد ار  وا  ینعی  تسا  ناـمز  هب  دودـحم  وا  سدـقا  تاذ  هک  دـیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  مینادـب  ءاـهتنا  ءادـتبا و  هب  فصّتم  ار  وا  رگا  اریز  (- 1)
رارق دوجوم  نیرخآ  زا  دـعب  دوجوم و  نیلّوا  زا  لبق  وا  هک  مییامن  رّوصت  تسا  نکمم  رگید  تراـبع  هب  مینک ، رّوصت  ناـمز  ماـجنا  زاـغآ و 

یگـشیمه وا ، ندوب  رخآ »  » و لّوا »  » زا دارم  هکلب  تسین  روط  نیا  هکنآ  لاح  و  دوب ، دـهاوخ  نامز  هب  دودـحم  وا  تروص  نیا  رد  هک  دراد 
. نتشاد رارق  نامز  ءاهتنا  ءادتبا و  رد  هن  تسا و  وا  ندوب 

ج1،ص:3  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نانآ یگمه  رب  دنوادخ  تاکرب  مالس و  تمحر و  دورد و  دنـشابیم  ناربمایپ  ملع  ثراو  دنتّجح و  مدرم  رب  تمایق  زور  ات  دنیوا ، نادنزرف 

. داب
فّنصم درادن - غیرد  وا  زا  ار  شتمحر  دنوادخ  هک  هیقف - ّیمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  دیوگ : نینچ  ( 1)

تردق و دنادرگ و  ینالوط  ار  شرمع  دـنوادخ  هک  «- 1  » داّبع نب  لیعامسا  مساقلا  وبا  راوگرزب  بحاص  دیاصق  زا  هدیـصق  ود  باتک : نیا 
دوب مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  سدقا  تحاس  هب  مالس  دورد و  لماش  هدیصق  ود  نیا  دیسر ، متـسد  هب  درادب - مادتـسم  ار  شتنکم  تلود و 

نآ تعاطا  تماما و  تیالو و  هب  دقتعم  تسا و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتسود  ّبحم و  وا  هک  اجنآ  زا  و 
______________________________

لامک لضف و  رد  وا  تسا ، هدوب  هیوب  لآ  ءارزو  زا  هعیـش و  ةافکلا  یفاک  هب  بّقلم  داّبع و  نبا  بحاص  هب  فورعم  داّبع  نب  لیعامـسا  (- 1)
يارب یئاهباتک  ءاملع  زا  یعمج  دنتشاد ، الاو  یتلزنم  عیفر و  یّلحم  وا  دزن  رد  ءاملع  نیّیولع و  تاداس و  و  دوب ، شیوخ  رـصع  هناگی  ملع  و 

؛ تسا هدرک  فیلأت  ناشیا  هناخباتک  هب  هّیدـه  ناونع  هب  ار  ع »  » اـضّرلا راـبخا  نویع  باـتک  هک  قودـص  خیـش  هلمج  زا  دـناهدومن  فیلأـت  وا 
بقل ةافکلا » یفاک   » زین و  بحاص »  » ار وا  تشذـگ  هک  روط  نامه  دوب ، هناگی  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبح  عّیـشت و  رد  داّبع  نبا  بحاـص 

. دناهداد
همه هدـننکتیافک  « ) ةاـفکلا یفاـک   » و تسا ؛ هدوـب  هلوّدـلا  نکر  ریزو  دـیمع  نب  دّـمحم  مدـمه  بحاـصم و  هک  تهج  نیدـب  بحاـص » »

ّلح ار  تالکـشم  دوب ، رادهدـهع  ار  تکلمم  ّمهم  لـئاسم  ماـمت  دوب و  ّیملید  هلوّدـلا  رخف  ناطلـس  ریزو  هک  ور  نیا  زا  ناگدـننکتیافک )
. تسا هتشاد  یقنوررپ  میظع و  هناخباتک  هدوب ، رایسب  تافیلأت  ياراد  دوخ ، داّبع  نبا  بحاص  بانج  تسا ، هدرکیم 

ص 45. 1327 ج 1 ، يزکرم ، تاراشتنا  یّمق ، ساّبع  خیش ) جاح   ) هیوضّرلا دئاوف  زا : سابتقا 
ج1،ص:4  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وا دزن  رد  ار  يزیچ  اذل  دنکیم ، ناسحا  نادـناخ  نآ  نایعیـش  هب  دـیامنیم و  مارتحا  مارکا و  نانآ  نادـنزرف  هب  و  ( 1  ) دشابیم ناراوگرزب 
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هداهن ندرگ  ار  ناشتعاط  هدز و  گنچ  نانآ  تیالو  تیاده و  نامسیرب  نوچ  متفاین  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور )  ) مولع زا  رتدنمشزرا 
-. دنک رادیاپ  ار  شتّزع  دنوادخ  تسا - هتفریذپ  ار  ناشتماما  و 

میوج و بّرقت  وا  دزن  رد  منک و  ناربج  هدوب  هدومن  زاربا  نم  هب  تبـسن  هک  ار  وا  فاطلا  اهتّبحم و  متـساوخیم  هک  اجنآ  زا  بناـجنیا  اـّما  و 
ار مرذع  هک  دیما  نیا  هب  مدومن ، فیلأت  شقنوررپ  هناخباتک  يارب  ار  باتک  نیا  اذل  میامن ، یفالت  شتمدخ  دروم  رد  ار  دوخ  ياهیهاتوک 
هب ار  وا  تسد  لاعتم  دنوادخ  دـشخب . قّقحت  مراد  بانج  نآ  هب  تبـسن  هک  ییوزرآ  دـیما و  درذـگرد و  مریـصقت  یهاتوک و  زا  دریذـپب و 

فطل و اب  ار  اهیتخـس  درادب و  مادتـسم  ریخ  ياهراک  رب  ار  شاییاناوت  و  دنادرگ ، هزاوآ  دـنلب  ار  وا  مارم  مان و  ّقح ، اب  دـنارتسگب و  لدـع 
. دنادرگ ناسآ  شمرک 

دنوادخ اب  راک  ماجنا  قیفوت  و  دشابیم . باتک  نیا  فیلأت  ببس  هدیصق  ود  نیا  عقاو ، رد  هکنیا ، هچ  مدروآ  ار  هدیـصق  ود  نیا  زاغآ ، رد  و 
. تسا

ج1،ص:5  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اضر ترـضح  نسحلا  وبا  هّمئألا  نماث  سدقأ  تحاس  هب  مالـس  دورد و  ءادها  رد  هنع - هَّللا  یـضر  داّبع - نب  لیعامـسا  بحاص  بانج  ( 1)

: دیوگ نینچ  مالّسلا  هیلع 
نیرتهب دزن  ناسرب و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  ارم  مالس  - 2 يراپسهر ! تسادق - نیمزرس  كاپ و  ّلحم  سوط - ترایز  هب  هک  يا  - 1

. يآ دورف  تسا  ناگدرپس  كاخ  هب  نیرتهب  نآ  بحاص  هک  ربق 
. تسا هدش  رداص  تیب  لها  ءالو  رد  قرغ  صلخم و  یناسنا  زا  هک  یمسق  دنوادخ ، هب  مسق  - 3

. مدیزگیم تماقا  سوط  رد  اضر ) ترضح   ) هناخ لباقم  رد  دوب ، مدوخ  تسد  هب  میاهوزرآ  ندروآرب  رگا  هک  - 4
. مدیودیم اپزیت  نارتش  نوچمه  و  - 5

. مدمه تسا و  نوفدم  ماقم  ّولع  رون و  اب  هدش و  هدیشوپ  یگدنشخرد  رون و  زا  هک  یمرح  تمس  هب  - 6
. تشگ نادنخ  یسوبع ، یتحاران و  زا  دعب  نم ، راگزور  منارورس ، هداز  يا  مرورس ، يا  - 7

ج1،ص:6  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. مدید نوگژاو  شاینوگنرس ، نامز  رد  ار  بصاون  مچرپ  هک  نامز  نآ  - 8 ( 1)

. تسا هدوب  بیعیب ) ای  و   ) كرابم هتسویپ  ّقح  و  مدومن ، نایب  اراکشآ  ار  ّقح  امش ، تیالو  دروم  رد  - 9
. درک لیلذ  ار  شکندرگ  ناراّبج  وا  تسد  هب  دنوادخ  هک  يربمایپ  دنزرف  يا  - 10

. تسا هتفرگ  یشیپ  دمآراک  هبرجت و  اب  نادرم  رب  تلیضف ، رد  هک  یّیصو  ربمایپ ، ّیصو  دنزرف  يا  و  - 11
. ياهدومن نت  رب  ياههبش  ّکش و  چیهیب  ار  يراوگرزب  دجم و  سابل  ياهدروآ و  تسد  هب  عزانم  الب  ار  فرش  رخف و  هک  يا  - 12

. دوشیم طولخم  زین  ّتیسوجم  اب  ناشتّیدوهی  هاگ  دندوهی و  دننام  بصاون  - 13
. دندشیم نفد  نایحیسم  ناتسروگ  رد  هک  دوبیم  رتهب  هک  دناهدش  نفد  نیملسم  ناتسربق  رد  هک  یئاهسجن  هچ  - 14

. تسا قطنمیب ) و   ) دولآ بضغ  رن  واگ  نوچمه  منکیم - ثحب  وا  اب  هک  یماگنه  اهنآ - ملاع  - 15
ج1،ص:7  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. یباییم نآ  رد  ار  ناطیش  راثآ  يرگنب ، بوخ  شموش  هرهچ  رد  نوچ  - 16 ( 1)
. دنهدیمن زیمت  اسیلک  سوقان  يادص  زا  تسامش - ماقم  ّولع  ثعاب  هک  ار - ناذا  نانیا  - 17

. دیادزیم ارم  هودنا  مغ و  منزیم و  گنچ  رمعلا  مادام  نادب  هک  دیتسه  نیقی  مکحم )  ) نامسیر امش  - 18
. ماهدرک لیلذ  راوخ و  ار  اهنآ  نم  دننکیم و  ریفکت  ارم  امش  رطاخ  هب  هک  یئاههورگ  رایسب  هچ  - 19
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. دنتخیرگ نم  لباقم  زا  ناکرابمان  نآ  مدرک و  عمق  علق و  ار  اهنآ  لیلد  تّجح و  اب  - 20
. درادن یتشحو  زین  هشیب  ناریش  زا  یّتح  هجیتن  رد  تسا و  هداد  رارق  امش  هانپ  رد  ار  دوخ  داّبع  نبا  - 21
. دهد ياج  دوخ  ياهتشهب  رد  ار  وا  دنوادخ  ات  دیشاب  وا  عیفش  ادخ ، دزن  رد  منارورس ، يا  امش ، - 22

. دشابیم سواط  رپ  نوچمه  یئابیز  رد  هک  دیارسیم  امش  هراب  رد  هک  یئاههحیدم  رایسب  هچ  - 23
ج1،ص:8  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا هدنکارپ  ذغاک  رد  ار  دیراورم  ّرد  داّبع ) نبا  : ) دیوگیم رایسب  هچ  اههحیدم ، نیا  هدنناوخ  - 24 ( 1)
(. دنکیم راختفا  نادب  و   ) تسا کلام  دش ، کلام  ار  سیقلب  شرع  هک  نامیلس  نوچمه  ار ، دوخ  رعش  هقرو  راعشا  نیا  هدنیوگ  - 25

. دنک ترایز  سوط  رد  ار  ماما  هکنیا  ات  دناسرب  شیاهوزرآ  لامآ و  هب  ار  وا  دنوادخ  - 26
و يودیم ، هلجع  اب  یتساـخرب و  هک  يرئاز  يا  تسوا 1 و 2 - هب  طوبرم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  مالـس  ءادها  رد  هدیـصق ، نیا  زین  و 

. یتکرح رد  قرب  نوچمه 
. ناسرب مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  میالوم  هب  ارم  هناصلاخ  مالس  سوط  رد  - 3

. هدیدنسپ ّیصو  دنزرف  و  هدیزگرب ، ربمایپ  هون  - 4
. تسا ناشخرد  یتمظع  دجم و  و  تباث ، یتّزع  ياراد  هک  سک  نامه  - 5

وا دنادیم  بجاو  دوخ  رب  ار  وا )  ) تیالو هک  يدنمتدارا  صخش  لوق  زا  6 و 7 و 
ج1،ص:9  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا هدننکكاله  یشزوس  ماهنیس  رد  هک  يوگب  ار 
. دناهدرک دنمدرد  ار  ناتسود  بلق  هک  ینایبصان  تسد  زا  - 8 ( 1)

. مربیمن راکب  هیانک  میوگیم و  نخس  حیرص )  ) ناشهراب رد  تحارص  اب  منکیم و  ضارعا  اهنآ  زا  - 9
. تسا هدش  « 1  » یضفار دنیوگب : هک  تسین  ّمهم  میارب  مگنجیم و  اهنآ  اب  - 10

. دشاب امش  نانمشد  هب  تبسن  هک  یکرت  ضفر و  نآ  اشوخ  يا  - 11
. مشاب راوس  ای  هداتسیا  هتخورفا  یشتآ  رب  هچ  رگا  متفریم  شترایز  هب  متسناوتیم  رگا  - 12

. مداد رارق  ترایز  ياج  هب  ار  مایحاّدم  - 14 ور ) نیا  زا  . ) مراتفرگ تسا  هدمآ  شیپ  هک  یلئاسم  دنب  رد  سوسفا )  ) نکل - 13
. ددرگ دونشخ  یضار و  بانج  نآ  ات  دوشیم  هدناوخ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رب  تسا و  تناما  راعشا  نیا  - 15

. دراد ار  يریذپان  لاوز  تعافش  دیما  یئارسهحیدم  نیا  اب  داّبع  نبا  - 16
______________________________

هیلع ّیلع  دناهتفگ و  كرت  ار  نیخیـش  نوچ  دنیوگ  یـضفار »  » ار نایعیـش  و  تسا . ندرک ، كرت  ینعم  هب  ضفر »  » هدام زا  یـضفار » (- » 1)
. دننادیم ماما  ار  مالّسلا 

ج1،ص:10  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  یمشاه  لضف  نب  هَّللا  دبع  زا  ( 1)

«. دزاسیم ياهناخ  وا  يارب  تشهب  رد  دنوادخ  دیوگب  رعش  تیب  کی  ام  هراب  رد  سک  ره  »
دّیؤم سدـقلا  حور  هب  هکنیا  رگم  تسا  هتفگن  رعـش  تیب  کی  ام  هراب  رد  یـسک  : » هک تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  زین  و 

«. دوشیم
تـشهب رد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسا  هدرکن  یئارـسهحیدم  ام  هراب  رد  ینمؤم  : » دـندومرف هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  زین  و 
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«. دنک ترایز  رهش  نآ  رد  ار  وا  یلسرم  ّیبن  بّرقم و  کلم  ره  دزاس و  انب  ایند  ربارب  تفه  يرهش  وا  يارب 
ج1،ص:11  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّتنـس هدیدنـسپ و  شور  همیرک و  قـالخا  هنـسح و  لاـمعا  وـکین و  راـتفگ  همه  رطاـخ  هب  ار  داـّبع  نب  بحاـص  باـنج  دـنوادخ  سپ  ( 1)
: هتفگ هک  شرعش  ود  نیا  رطاخ  هب  دیامرف و  تیانع  رایسب  باوث  شاهلداع 

: تسا هتفگ  يرگید  هدیصق  رد  زین  و  تسا . هدش  هدنهانپ  دننکیم  عفد  وا  زا  ار  اهالب  تالکشم و  هک  یناسک  هب  داّبع  دنزرف  - 1
هانپ اهنآ  هب  هک  یناسک  ّقح  هب  دنوادخ  دوب ، دهاوخ  ناما  رد  دسرتیم  هک  هچ  ره  زا  راک  نیا  اب  تسا و  هدروآ  هانپ  امـش  هب  داّبع  دنزرف  - 2

. دنک ظفح  یئالب  ره  زا  دناسرب و  دهاوخیم  هک  يریخ  ره  هب  ار  وا  دنک و  رود  وا  زا  ار  اهیتحاران  دروآرب و  ار  شیاهوزرآ  هدرب ،
. دنادرگ وا  عیفش  تسا ، هتسب  شقن  شیرتشگنا  نیگن  رب  ناشیاهمان  هک  ار  یناسک  هَّللا ، ءاش  نإ  و 
. دنتسه شکاپ  ترتع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ترخآ ، رد  لیعامسا  عیفش 

ج1،ص:12  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. درادب مادتسم  راگزور  ياهتنا  ات  دنادرگ و  یهتنم  ماظن و  هتسویپ  ماوداب و  ینالوط و  دوخ  لضف  فطل و  هب  ار  شتلود  و 

تسا باب  نآ 69  باتک و  نیا  باوبا  تسرهف 

«. اضر  » هب مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  ندش  بّقلم  ّتلع  - 1 ( 1)
. تسا هدش  تیاور  ناشیا  مسا  مالّسلا و  هیلع  ترضح  نآ  یمارگ  ردام  هراب  رد  هچنآ  - 2

. مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  تدالو  نامز  - 3
رکذ نآ  دروم  ای 29  هک 28  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ناشدنزرف  تیاصو  تماما و  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ّصن  حیرـصت و  - 4

. دش دهاوخ 
. مالّسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ّتیصو  هخسن  - 5

. مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تماما  هراب  رد  تاحیرصت  صوصن و  - 6
ج1،ص:13  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ّيدهم نب  یسوم  دیشّرلا و  نوراه  اب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  خیرات  زا  ییاههشوگ  - 7 ( 1)
. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  تافو  تّحص  هراب  رد  هک  يرابخا  - 8

زا ریغ  نانیا  دـناسر و  لتق  هب  بش  کی  رد  ار  یگمه  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  ندـناسر  لـتق  هب  زا  دـعب  دیـشّرلا ، نوراـه  هک  یتاداـس  - 9
. دندیسر لتق  هب  تاقوا  رئاس  رد  هک  دنتسه  یتاداس 

. مالّسلا هیلع  اضر  تماما  لوبق  مدع  مالّسلا و  هیلع  مظاک  ماما  رب  « 1  » هفقاو فّقوت  ّتلع  - 10
. تسا هدیسر  دیحوت  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  ياهبطخ  رابخا و  - 11

. نومأم روضح  رد  دیحوت  هراب  رد  نایدا  لها  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم  - 12
______________________________

. دنتفریذپن ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  هدرک و  فّقوت  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  تماما  رد  هک  دندوب  هعیش  زا  یهورگ  هفقاو  (- 1)
ج1،ص:14  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. نومأم روضح  رد  دیحوت ، هراب  رد  ناسارخ  ملاع  ّيزورم  نامیلس  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هرظانم  - 13 ( 1)
مهیلع ءایبنا  تمـصع  هراب  رد  مهج  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  هب  هک  یباوج  نایدا و  رئاس  لها  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  يرگید  هرظاـنم  - 14
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. دناهداد مالّسلا 
. ءایبنا تمصع  هراب  رد  نومأم  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  يرگید  هرظانم  - 15

«. ّسّرلا باحصا   » هراب رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 16
«. ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  : » هفیرش هیآ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 17

: ّيوبن ثیدح  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 18
«. نیحیبّذلا نبا  انأ  »

. ماما تامالع  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 19
ج1،ص:15  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ماما هبتر  ماما و  لضف  تماما و  ماما و  تفص  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 20 ( 1)
. مالّسلا اهیلع  همطاف  ترضح  جاودزا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 21

. حراوج ءاضعا و  اب  لمع  نابز و  هب  رارقا  یبلق ، تفرعم  زا  تسا  ترابع  نامیا  هکنیا  نامیا و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نانخس  - 22
«. تّما  » و ترتع »  » نیب قرف  هراب  رد  نومأم  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هرظانم  نانخس و  - 23

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  وا  تالاؤس  یماش و  درم  هراب  رد  ترضح  نانخس  - 24
. مالّسلا هیلع  ّیلع  نب  دیز  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 25

. فلتخم تاعوضوم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  زغن  ینانخس  - 26
ج1،ص:16  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تورام توراه و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 27 ( 1)
. نوگانوگ لئاسم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 28

. تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  فصو  تعن و  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هچنآ  - 29
. مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  زا  هدش  يروآدرگ  نانخس  - 30

. تسا هدش  نایب  اضر  ترضح  طّسوت  هک  نوگانوگ  لئاسم  هفسلف  للع و  - 31
. فلتخم ماکحا  هفسلف  ای  تمکح  ّتلع و  هراب  رد  وا  تالاؤس  هب  باوج  رد  نانس  نب  دّمحم  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  همان  - 32
فلتخم تاعفد  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  ار  اـهنآ  تسا  هتفگ  نآ ، رخآ  رد  ناذاـش ، نب  لـضف  هک  یماـکحا  هفـسلف  ّتلع و  - 33

. تسا هداد  ار  نآ  تیاور  هزاجا  يروباشین  هبیتق  نب  دّمحم  نب  ّیلع  هب  سپس  تسا و  هدومن  عمج  هدینش و 
ج1،ص:17  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ترضح نآ  زا  يرابخا  زین  دنتشون و  نومأم  يارب  نید  ماکحا  بان و  مالسا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یبلاطم  - 34 ( 1)
. دندرک لزنم  اجنآ  رد  ترضح  نآ  هک  ياهناخ  هّلحم و  روباشین و  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ندش  دراو  - 35

. دندشیم جراخ  دوب ، ورم  رد  هک  نومأم  دصق  هب  روباشین  زا  هک  یلاح  رد  روباشین ، هعبرم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 36
. مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  زا  ردان  يربخ  - 37

. ورم تمس  هب  سوط  زا  سوط و  فرط  هب  روباشین  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  جورخ  - 38
نیا زا  هک  يدارفا  داتفا و  قاّفتا  هنیمز  نیا  رد  هک  یلئاسم  زین  و  ار ، نومأم  يدهع  تیالو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ندرک  لوبق  لیلد  - 39

دندوب و تحاران  هلأسم 
ج1،ص:18  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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. دراد ینخس  بلطم  نیا  رد  ع )  ) نیسح نب  ّیلع  و  رگید ، بلاطم  دندوب و  دونشخ  یضار و  رما  نیا  زا  هک  یناسک 
رد مالّـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  ياعد  لوبق  رد  دنوادخ  ییامن  تردق  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  طّسوت  هب  نومأم  ءاقـستسا  - 40 ( 1)

. دش زور  نآ  رد  ترضح  هزجعم  رکنم  هک  یسک  ندرک  دوبان  دروم 
ياـعد زین  ترـضح و  نآ  هب  ندرک  تناـها  مالّـسلا و  هیلع  اـضر  ترـضح  سلجم  رـضحم و  زا  مدرم  ندـنار  يارب  نومأـم  ياـهراک  - 41

. مالّسلا هیلع  اضر  ترضح 
، نمشد هب  ّتبحم  ناتسود و  ندرکن  شنزرس  نادان و  مدرم  زا  ندرک  تشذگ  ملح و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  يراعشا  - 42

ناونع هب  دناهدناوخ و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  يراعـشا  زین  و  دـندناوخ . نومأم  يارب  يرادزار ، زین  و  دوش ، تسود  هک  ياهنوگ  هب 
. دناهدومن هدافتسا  نآ  زا  لثملا  برض 

. مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  تدابع  ّتیفیک  هدیدنسپ و  يوخ  قلخ و  - 43
ج1،ص:19  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یعـس بیترت  نیا  هب  و  تساخیمرب ، هلداجم  هب  اهنآ  اب  نآ  ّیط  دادیم و  بیترت  ّتنـس ) لها   ) نیفلاخم اـب  نومأـم  هک  یتارظاـنم  - 44 ( 1)
. دنک بلج  دوخ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رظن  درکیم 

-. هَّللا مهنعل  «- 1  » هضّوفم ةالغ و  ّدر  زین  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  بیغ  ملع  تازجعم و  ّتیفیک  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  نانخس  - 45
. مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  زا  هزجعم  دنچ  لهچ و  - 46

نآ هب  هک  ریبّزلا  نب  بعـصم  نب  هَّللا  دـبع  نبا  راّـکب  دروم  رد  ناـشیا  ياـعد  ندـش  باجتـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هزجعم  - 47
. دومن افج  ملظ و  ترضح 

ترـضح هک  دـش  روط  ناـمه  تبقاـع  و  دـنیبیمن ،» ارم  دادـغب  منیبیمن و  ار  دادـغب  نم  : » دومرف هکنیا  دروم  رد  ترـضح  نآ  هزجعم  - 48
. دندومرف

و هکمارب »  » ّقح رد  ناشیا  ياعد  ندش  باجتسم  رد  ترضح  نآ  هزجعم  - 49
______________________________

دنتسه ضیوقت  هب  لئاق  ۀضوفم »  » دننک و ولغ  همئا  دروم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ةالغ  تسا  هدننکّولغ »  » ینعم هب  یلاغ »  » عمج ةالغ » (- » 1)
. دنک لمع  ادخ  هدارا  تساوخ و  نودب  دناوتیم  دوخ  لامعا  رد  ناسنا  دندقتعم 

ج1،ص:20  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دیسر دهاوخن  يدب  اهنآ ، هب  نوراه  فرط  زا  هکنیا  زین  داتفا و  دهاوخ  اهنآ  يارب  هک  یتاقاّفتا  دروم  رد  ترضح  نداد  ربخ 

. دش دنهاوخ  نفد  ناکم  کی  رد  نوراه  اب  هک  هتکن  نیا  ییوگشیپ  رد  ترضح  نآ  هزجعم  - 50 ( 1)
. دیشّرلا نوراه  رانک  رد  ندش  نوفدم  زین  شیوخ و  ندش  دیهش  مومسم و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نداد  ربخ  - 51

. رگید کی  زا  قافن  لها  نامیا و  لها  صیخشت  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  تسارف  - 52
. اهنابز مامت  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  یئانشآ  - 53

ود دنک و  حرطم  ار  دوخ  تالاؤس  وا  هکنیا  زا  لبق  ءاّشو  ّیلع  هب  نسح  تالاؤس  هب  نداد  خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هزجعم  - 54
. رگید هزجعم 

ج1،ص:21  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. قیلثاج تسود  ةّرق  یبا  لاؤس  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  باوج  - 55 ( 1)

. نومأم روضح  رد  تماما  هراب  رد  ّيدنقرمس  كاّحض  نب  ییحی  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نانخس  - 56
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زین و  درکیم ، یـشورفرخف  سلجم  رد  رـضاح  نارگید  رب  وا  هک  یعقوم  رد  دـیز ،»  » ناشردارب اب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  راـتفگ  - 57
. دنشابن دوخ  لامعا  بقارم  دنیامن و  يراتفر  دب  هعیش  ریاس  اب  هک  یتاداس  هراب  رد  ترضح  نآ  نانخس 

. دنک دیهش  ّمس  اب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نومأم ، ات  دش  ثعاب  هچنآ  - 58
. مالّسلا هیلع  یقت  دّمحم  ماما  تماما  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  حیرصت  - 59

. نومأم نداد  ّمس  رثا  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهش  - 60
. مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  تافو  هراب  رد  هعیش  قیرط  زا  يرگید  ربخ  - 61

ج1،ص:22  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دندناروخ ترضح  هب  روگنا  هناد  رد  ار  ّمس  هکنیا  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  تافو  هراب  رد  ّيوره  تلّصلا  وبا  نانخس  - 62 ( 1)

. دندناروخ ترضح  هب  رانا  روگنا و  رد  ار  ّمس  هکنیا  مالّسلا و  هیلع  ترضح  تافو  هراب  رد  نیعأ  نب  ۀمثره  نانخس  - 63
. مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  يارب  هیثرم  دنچ  - 64

- مئاق ترـضح  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  هیلع - هَّللا  ۀـمحر  ّیعازخ - ّیلع  نب  لـبعد  هک  يربخ  ّیط  وا  تراـیز  باوث  - 65
شگرم و عقوم  رد  لبعد  ربخ  زین  و  مدروآ . تراـیز ، باوث  رد  وا  راـبخا  زا  دـعب  ار  نآ  نم  هک  تسا  هدرک  رکذ  هجرف - یلاـعت  هَّللا  لّـجع 

. دش هدید  لبعد  ربق  رب  هک  ياهتشون 
. دناهدومرف رکذ  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  رتخد  هموصعم  ترضح  ترایز  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یباوث  - 66

ج1،ص:23  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. سوط رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ترایز  ّتیفیک  - 67 ( 1)

. يرگید هعماج  ترایز  زین  تسا و  هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  مامت  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  یترایز  - 68
. تسا هدش  رهاظ  مدرم  يارب  راگزور  نیا  رد  رّهطم ، ربق  نیا  زا  هک  یتازجعم  اعد و  تباجتسا  تاکرب و  - 69

«. 1  » دوشیم باب  هن  تصش و  اعمج  اهنیا 
______________________________

( يراّفغلا . ) نآ ّفلؤم  زا  هن  دشاب  باتک  نارادرب  هخسن  ناگدنسیون و  زا  باوبا  تسرهف  نیا  هک  دسریم  رظنب  ینئارق  زا  (- 1)
ج1،ص:24  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

« اضر  » هب مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  ندش  بّقلم  تّلع  باب 1 

تعاط رب  ار  وا  دنوادخ  هک  باتک - نیا  ّفلؤم  ير ، رهش  نکاس  هیقف ، یّمق ، هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  ( 1)
هب تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  ّیطنزب  رـصن  یبا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  - 1 ( 2 : ) دیوگ دیازفیب - شتاقیفوت  رب  دـیامرف و  کمک  یگدـنب  و 

دیدنسپ دوخ  يدهع  تیالو  يارب  ار  امش  ردپ  نومأم  نوچ  هک  دنرادنپیم  امش  نیفلاخم  زا  یهورگ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما 
. دیمان «« 1  » اضر  » ار ناشیا  دیزگرب ، و 

______________________________

«. تیاضر دروم  «، » دنسپ دروم  «، » هدیدنسپ  » ینعی اضر » (- » 1)
ج1،ص:25  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دیمان اضر »  » ار وا  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - هکلب  دنیوگیم ، فالخ  دنیوگیم ، غورد  ادـخ  هب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح 
: دیوگ یطنزب  دوب . ّیـضرم  شنیمز  رد  مالّـسلا  مهیلع  وا  زا  دعب  هّمئا  شلوسر و  يارب  و  شنامـسآ ، رد  ّلج - ّزع و  دنوادخ - يارب  وا  اریز 
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، ارچ دومرف : ترـضح  دـندوبن ؟ یـضار  مالّـسلا  مهیلع  هّمئأ  شلوسر و  ادـخ و  يارب  مالّـسلا  مهیلع  ناتناردـپ  ریاس  رگم  ایآ  مدرک : ضرع 
هب شنارادفرط  ناتـسود و  هک  روط  نامه  نوچ  دومرف : تسا ؟ هدـش  هدـیمان  اضر »  » ناتردـپ طقف  نایم  نیا  زا  هچ  يارب  سپ  مدرک : ضرع 

ناردـپ و يارب  تلاح  نیا  و  دـندوب ، هداد  تیاضر  ناشیا  هب  هدرک ، لوبق  ار  ناشیا  زین  نیفلاخم  دـنتفریذپ ، ار  ناشیا  هداد و  تیاضر  ناشیا 
. دناهدش هدیمان  اضر »  » ناشیا طقف  نانآ  نیب  زا  اذل ، و  داتفین ؛ قاّفتا  ناشیا  دادجا 

«. دندادن تیاضر  وا  هب  هفقاو  ّهلاض  هقرف  ّالا  و  تفریذپ ، ار  وا  مه  تقو  تلود  هک  تسا  نآ  دارم  : » حیضوت
مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  هک : تسا  تیاور  ّيزورم  صفح  نب  نامیلس  زا  - 2 ( 1)

ج1،ص:26  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ای و  متفگ » اضر »  » مدـنزرف هب   » ای و  دـینک » ادـص  ار  اضر »  » مدـنزرف : » دومرفیم الثم  دـیمانیم و  اـضر »  » ار مالّـسلا  اـمهیلع  ّیلع  شدـنزرف 

. دندومرفیم باطخ  نسحلا » ابا   » اب ار  ناشیا  دندرکیم ، تبحص  اضر »  » ترضح اب  هک  ینامز  و  تفگ » نم  هب  اضر »  » مدنزرف »

تسا هدش  تیاور  ناشیا  مسا  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  یمارگ  ردام  هراب  رد  هچنآ  باب 2 

نب ّیلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب - ّیلع  ناـمه  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نسحلا  وبا  : » تسا هتفگ  یلوّـصلا  ییحی  نب  دّـمحم  - 1 ( 1)
ناشیا رب  یناـمز  ماـن  نیا  و  متکت »  » ماـن هب  دوب  ي  «« 1  » دـلو ّمأ   » بانج نآ  رد  اـم  و  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا 

. دندش ناشیا  کلام  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دش  هتشاذگ 
______________________________

. دروآ دنزرف  دوخ ، يالوم  بحاص و  زا  هک  دنیوگ  ار  يزینک  دلو » ّما  (- » 1)
ج1،ص:27  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا هّمئا  خیرات  هراب  رد  ار  یـسک  : » دیوگ شاهراب  رد  ّيدـنک  هک  مثیم - نب  ّیلع  نسحلا  وبا  زا  وا  ّيدـنک و  زا  وا  ّیلوص و  زا  ّیقهیب  - 2 ( 1)
هّدلوم یکزینک  دوب ، مجع  ناگرزب  فارـشا و  زا  هک  ةاّفـصم  هدیمح  بانج  ینعی  مظاک  ماما  ردام  هک : دناهدرک  لقن  ماهدیدن -.» رتهاگآ  وا 

زا هک  ياهنوگب  دوب  نانز  نیرتهب  ءزج  هدـیمح - شیوناب - یلوم و  هب  مارتحا  نید و  لقع و  رظن  زا  متکت  دومن ، يرادـیرخ  متکت  مان  هب  « 1»
شدـنزرف هب  هدـیمح  بانج  اذـل  تسـشنیمن ، وناـب  نآ  لـباقم  رد  بدا ، مارتحا و  يور  زا  دـمآ ، رد  هدـیمح  باـنج  کـلم  رد  هک  یناـمز 

: تفگ مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
رّهطم كاپ و  ار  لسن  نآ  دنوادخ  دیآ  دوجوب  وا  زا  یلسن  رگا  هک  مرادن  ّکش  ماهدیدن و  يزینک  وا  زا  رتهب  هک  تسا  يزینک  متکت  مرـسپ ،

، دروآ ایند  هب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  متکت  بانج  هک  ینامز  نک . راتفر  یکین  هب  وا  اب  مدیشخب ، وت  هب  ار  وا  دهدیم ؛ رارق 
______________________________

ناشیا موسر  بادآ و  اب  هدش و  گرزب  نانآ  دالوا  اب  هدش و  ّدلوتم  اهبرع  نیب  رد  هک  دنیوگ  ار  يزینک  ةّدلوم ،) ۀـیراج   ) هدـّلوم زینک  (- 1)
. يدوبهب رقاب  دمحم  حیحصت  راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  زا : لقن  هب  دشاب . هتفای  شرورپ 

ج1،ص:28  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دیمان هرهاط  ار  وا  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما 

رب ياهیاد  يوجتسج  رد  ناشیا  ردام  اذل  دوب ، یتشرد  دازون  دیشونیم و  ریش  رایسب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  داد : همادا  مثیم  نب  ّیلع  ( 1)
يارب يراکذا  اهزامن و  یلو  تسا  هدشن  مک  ریش  دنگوس  ادخ  هب  هن ، : » دومرف تسا ،؟ هدش  مک  امش  ریـش  ایآ  دندرک : لاؤس  نایفارطا  دمآ ؛

«. مسرب اهنآ  مامت  هب  مناوتیمن  دازون  نیا  ّدلوت  نامز  زا  هک  مراد  مدوخ 
يرعاش هک  تسا  رعـش  نیا  تسا ، هدوب  متکت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ردام  مان  هکنیا  رب  لیلد  و  : » دیوگ یلوص  لوق  زا  ّیلع  وبا  مکاح 
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: تسا هدورس  ترضح  نآ  حدم  رد 
. تساراد ار  هریشع  موق و  دادجا و  ردپ و  نیرتهب  هک  تسا  راوگرزب  ّیلع  مدرم ، نیرتهب  - 1

. دنک مامت  مدرم  رب  ار  یهلا  تّجح  و  ملح ، ملع و  رد  دشاب  اوشیپ  نیمتشه  هک  تسا  هداز  ار  وا  متکت  - 2
هدـشن تیاور  نم  يارب  يزیچ  نینچ  وا  زا  یلو  دـناهداد  تبـسن  ساّبع  نب  میهاربا  مردـپ ، يومع  هب  ار  رعـش  نیا  ياهّدـع  و  دـیوگ : یلوص 

نم يارب  هک  يزیچ  تسا و 
ج1،ص:29  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. میامنیم ّدر  هن  منکیم و  لوبق  ار  نآ  هن  مشاب ، هدینشن  یسک  زا  دشاب و  هدشن  تیاور 
: تسا رعش  نیا  تسا ، ساّبع  نب  میهاربا  مردپ ، يومع  هب  طوبرم  مرادن  ّکش  هک  يرعش  اما  ( 1)

. دشاب لداع  يدهاش  شلها  يارب  هک  تسا  یفاک  ملاع ، صخش  لامعا  - 1
. درادن « 1  » یمیدق لام  نآ  هب  یتهابش  هزات  لام  نیا  دنراد و  هّجوت  لباق  هزات و  ون و  یلام  هک  منیبیم  - 2

. دنزادرپیم امش  هب  ار  ناتلاوما  زا  مدص  کی  طقف  دنراذگیم و  ّتنم  ناتدوخ  لاوما  اب  ربمایپ ) تیب  لها  يا   ) امش رب  - 3
. تسا هتفگن  ساپس  دمح و  ار  دنوادخ  دنک ، یئارسهحیدم  ار  امش  نانمشد  هک ) ياهعیش  نآ  ای   ) هک یسک  نآ  - 4

. دنتشاد يرترب  وا  ناردپ  رب  تناردپ  هک  روط  نامه  يراد  يرترب  دیتسه ) بلّطملا  دبع  زا  متشه  لسن  ود  ره  هک   ) نومأم رب  وت  - 5
. متفای دوب  وا  لام  هک  يرتفد  تشپ  مردپ ، ّطخ  اب  ار  تایبا  نیا  دیوگ : یلوص 

______________________________

( ّیسلجم . ) تسا نومأم  دلات )  ) یمیدق لام  زا  دارم  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  فراط ) « ) هزات لام   » زا دارم  (- 1)
ج1،ص:30  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ینعی ّیلع  هراـب  رد  هک  تسا  ناـمیومع  هب  طوـبرم  هتفگ  هدـناوخ و  میارب  ار  راعـشا  نیا  مردارب  : » تفگیم راعـشا  نیا  هراـب  رد  مردـپ  ( 1)
. تسا هدورس  مالّسلا  هیلع  اضر » »

هیلع اضر  ترـضح  اریز  تسا .» نومأم  ددـعقلا » یف  همیـسق   » زا دارم  : » دروخیم مشچ  هب  نومـضم  نیا  اب  یئاناوخان  هیـشاح  رتفد  نآ  رد  و 
«« 1 . » دندیسریم بلطملا  دبع  بانج  هب  تشپ  تشه  اب  ود  ره  نومأم  مالّسلا و 

: هلمج زا  دروخیم ، مشچ  هب  دایز  راعشا ، رد  هک  یبرع  تسا  یمسا  متکت  و 
اضر ترضح  هراب  رد  يدایز  حیادم  مردپ  يومع  ساّبع  نب  میهاربا  دیوگ : یلوص  امتکت  لایخ  ینکت و  لایخامقـس  اجاهف  نالایخلا  فاط 

تشگ اهنآ  لابند  هب  اهدعب  دیامن و  یفخم  ار  یگمه  هک  دش  راچان  سپس  یلو  درکیم ، نایب  اراکشآ  ار  اهنآ  هک  دوب  هدورس  مالّـسلا  هیلع 
هدوب ۀیبّونلا » نکس   » مالّسلا هیلع  اضر  ترـضح  یمارگ  ردام  مان  هک  دناهدرک  تیاور  ياهّدع  و  درک . يروآدرگ  ار  اهنآ  اجنآ  اجنیا و  زا  و 

« هنامس  » و همجن » «، » يورأ  » ياهمان هب  نینچمه  تسا و 
______________________________

. ذخأم نامه  تسا . وا  ربکا  ّدج  اب  صخش  هلصاف  ددعق »  » زا دارم  (- 1)
ج1،ص:31  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا هدوب  نینبلا » ّما   » وناب نآ  هینک  تسا ؛ هدش  هدیمان  زین 
: دیوگ دومن ، يرادیرخ  ار  ماما  ردام  همجن  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ردام  هدیمح  یتقو  تسا : هدرک  لقن  شردـپ ، زا  مثیم  نب  ّیلع  - 3 ( 1)
وا زا  اریز  شخبب  یـسوم »  » ترـسپ هب  ار  همجن  هدـیمح ! دومرفیم : نم  هب  هک  مدـید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  باوـخ ، رد 

ترضح همجن  هک  ینامز  و  مدیشخب ، یسوم  مرـسپ  هب  ار  وا  زین  نم  دوب ، دهاوخ  نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  هک  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  يدنزرف 
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، نَکَس يورا ، همجن ، هلمج : زا  تشاد ؛ زین  يرگید  یماسا  و  دیمان ، هرهاط »  » ار وا  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  دروآ  ایند  هب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر 
. دوب وا  مان  نیرخآ  هک  متکت  هنامس و 

: مدینش مردام  زا  تفگیم : هک  مدینش  مردپ  زا  هک  دنکیم  هفاضا  مثیم  نب  ّیلع 
. دوب هزیشود  وا  دیرخ ، ار  همجن  هدیمح  هک  ینامز 

لها زا  یسک  ایآ  دندومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  دیوگ : رمحأ  ماشه  - 4 ( 2)
ج1،ص:32  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وا دزن  هب  مه  اب  ایب  تسا ، هدـمآ  يور  خرـس  يدرم  ارچ ، دـندومرف : ریخ . مدرک : ضرع  دـشاب ؟ هدـمآ  اـج  نیا  هب  هک  یـسانشیم  ار  برغم 
تیاههدرب دندومرف : ترضح  تشاد ، هارمه  هب  هدرب  يدادعت  هک  برغم  لها  زا  دوب  يدرم  میتفر ، درم  نآ  دزن  میدش و  راوس  مه  اب  میورب ،

وا هب  يزاین  : » دومرفیم نانآ  زا  کـی  ره  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  دومن ، هئارا  ترـضح  هب  زینک  ُهن  درم  نآ  هدـب ، ناـشن  اـم  هب  ار 
ناشن يراد ، ارچ ، دندومرف : ترضح  مرادن ، يزیچ  رگید  داد : خساپ  درم  هدب ، ناشن  ار  هّیقب  دندومرف : سپـس  مهاوخیمن ،) ار  نیا  « ) مرادن
ناشن زین  ار  نآ  هک  دراد  یعنام  هچ  دـندومرف : ترـضح  تسا ، هدـنام  یقاب  ضیرم  كزینک  کـی  ّطـقف  ادـخ ، هب  هن  دروخ : مسق  درم  هدـب ،

شرخآ وگب : وا  هب  : » دندومرف دنداتسرف و  درم  نآ  غارس  هب  ارم  زور  نآ  يادرف  دنتشگرب و  ترـضح  سپـس  دومن ، عانتما  درم  یلو  یهدب ؟
: تفگ یتقو  و  دنچ ؟

وا متفر ، درم  نآ  دزن  : » دیوگ ماشه  مدیرخ » تسا ، لوبق  وگب : ردق ، نالف 
ج1،ص:33  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يدرم منیبب  وگب  یلو  وت  لام  مه  كزینک  نآ  تفگ : زین  وا  وت ، لام  لوپ  نیا  تسا ، لوبق  متفگ : مهدیمن ، رتمک  ردق  نالف  زا  ( » 1 : ) تفگ
: متفگ مشاه ؟ ینب  هریت  مادک  زا  تفگ : مشاه ، ینب  زا  تسا  يدرم  متفگ : تسیک ؟ دوب ، تهارمه  هب  زورید  هک 

زا ار  كزینک  نیا  میوگب ، تیارب  راذگب  تفگ : درم  منادیمن ، رتشیب  متفگ : هدـب ، حیـضوت  نیا  زا  رتشیب  تفگ : درم  تسا ، اهنآ  ناگرزب  زا 
: متفگ تسا ؟ هارمه  وت  اب  روطچ  كزینک  نیا  تفگ : دـید و  ارم  باتک  لها  زا  ینز  هک  مدوب  هدرک  يرادـیرخ  برغم  ياهرهـش  نیرترود 

یگدنز نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  دزن  دیاب  وا  دشاب ، وت  لاثما  دزن  هک  تسین  هتـسیاش  دناوتیمن و  زینک  نیا  تفگ : نز  ماهدیرخ ، دوخ  يارب 
. دش دنهاوخ  عضاخ  وا  لباقم  رد  ملاع  برغم  قرشم و  هک  دروآ  دهاوخ  ایند  هب  يدنزرف  هناخ  نآ  رد  یمک  تّدم  زا  دعب  دنک و 

هب ار  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  یمک  تّدم  زا  دعب  مدروآ و  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  هب  ار  وا  يرادـیرخ ، زا  سپ  : » دـیوگ ماشه 
«. دروآ ایند 

ج1،ص:34  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دلاخ نب  دّمحم  زا  ّیفوک ، ّیلع  نب  دّمحم  زا  مساق  نب  دّمحم  شیومع  زا  هیولیجام  ّیلع  نب  دّمحم  میارب  لکش ، نیمه  هب  ار  ثیدح  نیا  و 

. تسا هدرک  لقن  رمحا  ماشه  زا  وا  و 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  تدالو  نامز  باب 3 

لاس 153 هب  لّوالا  عیبر  هبنشجنپ 11  رد  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دنیوگ : هنیدم  لها  زا  ياهّدع  هک  تسا  هدش  تیاور  - 1 ( 1)
تافو ناقون »  » ياهيدابآ زا  دابانـس »  » مانب ياهیرق  رد  سوط »  » رد و  دندش . ّدلوتم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  زا  دعب  لاس  يرجه و 5 

رد نوراه  هک  ياهّبق  رد  ّیئاط ، هبطحق  نب  دیمح  هناخ  رد  و  دندرک .
ج1،ص:35  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ای و   ) مـکی تـسیب و  هـعمج ، زور  يرجه  لاس 203  رد  ترـضح ، تافو  دـندش . نفد  هلبق ، تمـس  نوراـه ، ربق  راـنک  رد  دوب ، نوفدـم  نآ 
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ردـپ اب  ار  هام  ود  لاـس و   29 تّدـم ، نیا  زا  دوب . هام  شـش  لاس و  هن  لهچ و  ناشیا  فیرـش  رمع  دـش ، عقاو  ناضمر  كرابم  هاـم  متـسیب )
. دوب ناشیا  تماما  نارود  هک  ناشردپ  زا  دعب  مه  هام  لاس و 4  دندنارذگ و 20  ناشیمارگ 

، دوب رصاعم  دیشّرلا  نوراه  تموکح  همادا  اب  ناشیا  تماما  زاغآ  دندیـسر و  تماما  هب  هک  دنتـشاد  هام  لاس و 2  مالّسلا 29  هیلع  اضر  ماما 
. درک تموکح  زور  لاس و 25  تّدم 3  هدیبز  رسپ  نیما  دّمحم  نوراه ، زا  سپ 

ادّدجم دـش و  دازآ  سبح  زا  نیما  سپـس  دـنداد ، رارق  وا  ياج  هب  زور  تّدم 14  هب  ار  هلکـش  نب  میهاربا  شیومع  دـش و  علخ  نیما  سپس 
یهاشداپ زور  لاس و 23  نومأم 20  هَّللا  دـبع  سپـس  درک ، یهاشداپ  زور  هام و 23  لاس و 6  راـب 1  نیا  دـنتفرگ ، تعیب  مدرم  زا  وا  يارب 

. داد رارق  دهعیلو  لتق ، هب  ترـضح  نآ  دیدهت  زا  دعب  ناشیا و  تیاضر  نودب  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دوب  تّدم  نیا  رد  و  درک ،
نومأم

ج1،ص:36  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد ار  دوخ  ترـضح  هرخألاب  هکنیا  ات  دـندومرفیم  عانتما  راب  ره  رد  ناشیا  یلو  ( 1  ) درک رارصا  ترـضح  هب  اهراب  اهراب و  راک ، نیا  يارب 

دندرک اعد  و  دندید ، گرم  رطخ 
 ..« ینتیهن دق  ّکنا  ّمهّللا  »

: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  نتم ) ياعد  رخآ  ات  )
رگا هک  ياهنوگب  تسا  هدرک  روبجم  ارم  وا  ياهدومرف ، یهن  مزادـنا ، تکـاله  هب  شیوـخ  تسد  اـب  ار  دوـخ  هکنیا  زا  ارم  وـت  ایادـخ ، راـب  »

ات دـندش  روبجم  مالّـسلا  امهیلع  لایناد  فسوی و  هک  هنوگ  نامه  زین  نم  مریگ ، رارق  ندـش  هتـشک  رطخ  رد  میریذـپن  ار  وا  يدـهع  تیـالو 
نم و  وت ، تموکح  زج  تسین  یتموکح  ادـنوادخ ، ماهدـش ، روبجم  راک ) نیا  هب  ، ) دـنیامن لوبق  دوخ  نامز  ملاظ  زا  ار  تموکح  تیـالو و 

. امرف ّقفوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تربمایپ  ّتنـس  ءایحا  نید و  هماقا  رد  ارم  دوش . اطعا  نم  هب  وت  فرط  زا  هچنآ  زج  مرادـن  یتیـالو 
!«. یتسه يروای  یلوم و  بوخ  هچ  و  نم ، روای  یلوم و  یئوت  اریز 

نومأم زا  ار  يدهع  تیالو  هودنا  نزح و  هیرگ و  اب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  سپس  ( 2)
ج1،ص:37  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار اهراک  رودارود  ّطقف  دنهدن و  رییغت  ار  یتّنـس  موسر و  بادآ و  چـیه  دـننکن ، بصن  لزع و  ار  یـسک  هک  نیا  رب  طورـشم  دـندرک  لوبق 
. دنیامرف رظن  راهظا  هدومن و  تراظن 

. تفرگ تعیب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  يارب  يداع - مدرم  هچ  ناکیدزن و  ّصاوخ و  هچ  مدرم - همه  زا  زین  نومأم 
ثعاب تخیگنایمرب و  ار  نومأم  دـسح  کشر و  درکیم ، زورب  يریبدـت  نسح  ملع و  تلیـضف ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هاـگ  ره  و 
دیهـش هدومن ، مومـسم  ار  ترـضح  گنرین ، اب  دنک و  لّمحت  تسناوتن  تبقاع  هک  دریگ  لد  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هنیک  دـشیم 

. درک
بانج مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رداـم  زا  : » تفگیم شرداـم  لوق  زا  مثیم  نب  ّیلع  ردـپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ّیـشرق  میمت  زا  - 2 ( 1)

: دومرفیم هک  مدینش  نینچ  همجن 
هَّللا ّالا  هلا  دیجمت و ال  حیبست و  يادص  دوخ ، مکش  زا  باوخ ، رد  مدرکیمن و  ّسح  ار  لمح  ینیگنـس  مدش . هلماح  ار  ّیلع  مدنزرف  یتقو 

ارم ادص  نیا  مدینشیم ، ار  نتفگ 
ج1،ص:38  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار شرـس  داهن ، نیمز  هب  ار  شتـسد  ود  مدازون  مدرک ، لمح  عضو  یتقو  مدینـشیمن . يزیچ  مدشیم ، رادیب  یتقو  تخادنایم و  ساره  هب 
دندش و دراو  نم  رب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  تفگیم ، يزیچ  ییوگ  دادیم ، ناکت  ار  شنابل  درک و  دنلب  نامـسآ  يوسب 
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. داب كرابم  وت  رب  هدومرف ، تمحرم  وت  هب  هک  یهلا  تمارک  نیا  همجن ! دندومرف :
بآ سپس  دنتفگ ، هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  ناشیا  مداد ، مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  دیفـس  ياهچراپ  رد  ار  دازون 

«. تسا نیمز  رد  هَّللا » ۀّیقب   » وا ریگب ، ار  وا  دندومرف : هدنادرگزاب ، نم  هب  ار  وا  سپس  دنتشادرب ، ار  وا  ماک  بآ  نآ  اب  و  هدیبلط ، تارف 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  ناشدنزرف  تیاصو  تماما و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ّصن  حیرصت و  باب 4 

هک تسا  هدش  تیاور  نینچ  ّیمشاه  لضف  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  - 1 ( 1)
ج1،ص:39  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يادخ رگا  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دندوب ، ضیرم  تّدش  هب  ناشیا  هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مالّسلا - هیلع  مظاک - یسوم  ماما  رب  : » تفگ
مدـنزرف هب  دومرف : تسیک ؟) امـش  زا  دـعب  ماما   ) مینک عوجر  یـسک  هچ  هب  درواین - ار  زور  نآ  ادـخ  و  دـتفیب - یقاـّفتا  امـش  يارب  هدرکاـن 

. دوب دهاوخ  مگرم  زا  دعب  نم  نیشناج  ّیصو و  وا  و  تسا ، نم  هتشون  وا ، هتشون  ّیلع ،» »
: رگید یّصن  ( 1)

روضح زین  ّیلع »  » ناشدـنزرف مدوب و  مالّـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح  دزن  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  نیطقی  نب  ّیلع  زا  - 2
:( دـیوگ نیطقی  نب - ّیلع  ، ) مدرک اطع  وا  هب  ار  مدوخ  هینک  تسا ، نم  نادـنزرف  رورـس  اقآ و  مرـسپ  نیا  ّیلع ! يا  دـندومرف : ماما  دنتـشاد ،

توف ربخ  نخس ، نیا  اب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ینعی  هَّلل ،» ّانا  : » تفگ دز و  دوخ  یناشیپ  رب  تسد  اب  دینش ) نم  زا  ار  بلطم  نیا  هک   ) ماشه
«. دناهداد وت  هب  ار  دوخ 

تاهابتشا زا  هدمآ  یبرع  نتم  رد  هک  ملاس » نبا  ینعی   » ترابع ارهاظ  حیضوت : )
ج1،ص:40  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

(. تسا مکح » نبا   » باوص دشابیم و  خاّسن 
: رگید یّصن  ( 1)

نب یلع  هک  میدوـب  دادـغب  رد  نیطقی  نب  ّیلع  مکحلا و  نبا  ماـشه  نم و  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  فاّحـص  مـیعن  نـب  نیـسح  زا  - 3
ماما دندش ، دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر » ، » ناشیا دنزرف  هک  مدوب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  حلاص  دبع  ترـضح  دزن  نم  تفگ : نیطقی 
عقوم نیا  رد  : » داد همادا  میعن  نب  نیـسح  مدرک .» اطع  وا  هب  ار  دوخ  هینک  نم  تسا و  نم  نادـنزرف  رورـس  اقآ و  وا ، ّیلع ! دـندومرف : مظاک 

: تفگ نیطقی  نب  ّیلع  یتفگ »؟ هچ  ياو ! يا  تفگ : دز و  دوخ  یناشیپ  رب  تسد  اب  ماشه 
: تفگ ماشه  مدینش .» ناشیا  زا  متفگ ، تیارب  هک  ار  يزیچ  نامه  مسق ، ادخ  هب  »

«. تسا مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رد  ناشیا ، زا  دعب  تماما  هک  دناهداد  ربخ  وت  هب  عقاو  رد  نخس ، نیا  اب  ترضح  هک  ادخ  هب  مسق  »
: رگید یّصن  ( 2)

- نب یسوم  ترضح  : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  نیطقی  نب  ّیلع  زا  - 4
ج1،ص:41  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تـسد اب  و  تسا - نم  دنزرف  نیرتملاع  نیرتهیقف و  وا ، دندومرف : نم  هب  منک ، لاؤس  يزیچ  ناشیا  زا  نم  هکنیا  نودب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج 
. ماهدرک اطع  وا  هب  ار  دوخ  هینک  و  دندرک - هراشا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  دوخ 

: رگید یّصن  ( 1)
! روصنم دـندومرف : ترـضح  مدـش ، دراو  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رب  يزور  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  جرزب  سنوی  نب  روصنم  زا  - 5

؟ ماهدرک هچ  زورما  ینادیم 
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. مداد رارق  دوخ  زا  دعب  هفیلخ  ّیصو و  ار  ّیلع »  » مدنزرف دومرف : ریخ ، مدرک : ضرع 
«. ماهدرک رما  راک  نیا  هب  ار  وت  نم  هک  وگب  زین  وگب و  تینهت  وا  هب  وش و  دراو  وا  رب 

«. تسا هدومرف  رما  راک  نیا  هب  ارم ، ناشردپ  هک  متفگ  زین  متفگ و  تینهت  مدش و  دراو  ناشیا  رب  نم  : » داد همادا  روصنم 
ج1،ص:42  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دوب و) مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هب  طوبرم   ) هک ار  یلاوما  دش و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تماما  رکنم  ادعب  روصنم  دیوگ ): قودص  خیش  )
. دومن جرخ  یتالابمیب  اب  ار  اهنآ  هدرک ، بحاصت  دوخ  تشاد ، تسد  رد 

: رگید یّصن  ( 1)
( امش يارب   ) رگا موش ، تیادف  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  ریثک  نب  دواد  زا  - 6

«. یسوم مدنزرف  هب  دومرف : منک ، عوجر  یسک  هچ  هب  دتفیب ، یقاّفتا 
ّکش ياهّرذ  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  دروم  رد  مسق - ادخ  هب  نم - و  داتفا ، قاّفتا  نآ  سپس  : » دهدیم همادا  ریثک  نب  دواد 

( امش يارب   ) رگا موش ! تیادف  مدرک : ضرع  مدمآ و  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  هب  تشذگ ، لاس  یـس  دودح  سپـس  مدادن ، هار  دوخ  هب 
ترضح دروم  رد  نم  تسویپ و  عوقو  هب  قاّفتا  نآ  سپس  : » دیوگ دواد  ّیلع ،»  » مدنزرف هب  دومرف : منک ؟ هعجارم  یـسک  هچ  هب  داتفا  یقاّفتا 

مالّسلا هیلع  اضر 
ج1،ص:43  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«. مدادن هار  دوخ  هب  کش  ياهّرذ  ياهظحل و 
: رگید یّصن  ( 1)

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  میهاربا  وبا  ترضح  هب  : » دیوگ یّقر  دواد  - 7
وا نم  زا  دعب  دنتفگ : هدومرف ، هراشا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  دییامرفب  ماهدـش ، ریپ  نم  موش ! تیادـف 

«. تسامش ماما 
: رگید یّصن  ( 2)

مـسرتیم ماهدش و  ریپ  نم  امـش ! يادـف  مردـپ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ینعی  میهاربا  وبا  ترـضح  هب  : » دـیوگ یّقر  دواد  - 8
«. ّیلع مرسپ  دندومرف : ترضح  تسیک ؟ امش  زا  دعب  ماما  دییامرفب  افطل  منک ، ترایز  ار  امش  مناوتن  رگید  دتفیب و  یقاّفتا  میارب 

ج1،ص:44  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: رگید یّصن  ( 1)

ضرع ترـضح  هب  نم  میدرک ، دروخرب  هّکم  هار  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  میاهرفـسمه  نم و  : » دـیوگ ّيدـیز  طیلـس  نب  دـیزی  - 9
رد  ) میارب افطل  تسین ، تاجن  هار  گرم  زا  ار  یـسک  و  دیتسه ، رّهطم  ماما و  یگمه ، ناتدادـجا  امـش و  امـش ! يادـف  مردـپ  ردام و  مدرک :

نادنزرف نانیا  بوخ ، رایسب  دندومرف : ترضح  میوگزاب ، مدوخ ، زا  دعب  ماوقا  نادنزرف و  هب  نم  ات  دیئامرفب  یبلطم  دوخ ) زا  دعب  ماما  دروم 
و مهف ، تمکح ، مکُح و  ملع ، ياراد  وا  دومرف - هراشا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناشدنزرف  هب  و  تسا - رترب  همه  زا  وا  دنتـسه و  نم 
وا دراد ، یگیاسمه  نسح  قلخ و  نسح  تسا ، هاگآ  دـنراد  زاـین  نادـب  ینید ، فـالتخا  دروم  لـئاسم  رد  مدرم  ار  هچنآ  تسا و  تواـخس 

همه زا  هک  تسوا  رد  يرگید  هتکن  و  ّلج - ّزع و  دنوادخ - ياهرد  زا  تسا  يرد 
ج1،ص:45  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ترـضح تسیچ ؟ دیئامرفیم ، هک  هتکن  نیا  امـش ! يادف  مردام  ردپ و  دیـسرپ : مردـپ  : » داد همادا  طیلـس  نب  دـیزی  ( 1 «. ) تسا رتمهم  اـهنیا 
، ار ناوجون  نیرتهب  دازون و  نیرتهب  ار ، نآ  تمکح  رون و  مهف و  ملع و  ار و  تّما  نیا  ثایغ  سردایرف و  ّلج - ّزع و  دنوادخ - : » دـندومرف
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نیبلا تاذ  حالـصا  تافالتخا و  عفر  دنکیم ، يریگولج  يزیرنوخ  لتق و  زا  دولوم ، نیا  طّسوت  لاعتم  دنوادخ  دروآ ، دهاوخ  دوجوب  وا  زا 
، دنکیم ریـس  دناشوپیم و  ار  هنـسرگ  هنهرب و  وا  طّسوت  دنوادخ  دیامرفیم . حالـصا  ار  فاکـش  یگتفـشآ و  یگدـنکارپ و  و  دـیامنیم ،
زا لبق  تسا ، ناوج  نیرتهب  درم و  نیرتهب  زا  دننکیم . يرادربنامرف  وا  هطـساو  هب  ناگدنب  دـنکیم ، لزان  ناراب  دـهدیم ، ینمیا  ار  نیفئاخ 

دروم لئاسم  تسا ، یهاگآ  ملع و  يور  زا  شتوکس  و  زیمآتمکح ، شراتفگ  دوشیم ، هداد  وا ) تماما   ) تراشب شاهداوناخ  هب  شغولب ،
؟ دراد مه  يدنزرف  ایآ  امـش ! نابرق  هب  مردپ  ردام و  درک : لاؤس  مردپ  : » دیوگ طیلـس  نب  دیزی  دیامنیم ». نایب  اهنآ  يارب  ار  مدرم  فالتخا 

«. دومرفن يزیچ  رگید  و  هلب ، دومرف : ترضح 
- نب یسوم  ینعی  نسحلا - وبا  ترضح  یتّدم  زا  دعب  : » دیوگ دیزی  سپس  ( 2)

ج1،ص:46  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نم هب  ناتردپ  هک  روط  نامه  مراد ، تسود  امش ! يادف  مردام  ردپ و  : » متـشاد هضرع  ناشیا  هب  مدرک و  تاقالم  ار  مالّـسلا - امهیلع  رفعج 

«. تسین هنوگ  نآ  ام  نامز  هک  تسیزیم  ینامز  رد  مردپ  : » دندومرف ترضح  دینک .» نینچ  زین  امـش  دنداد  یتاعالّطا  يدعب ) ماما  هراب  رد  )
دندیدنخ و ترـضح  : » دهدیم همادا  دـیزی  «!« 1  » دنک شتنعل  دنوادخ  دنک ، هدنـسب  امـش  زا  رادـقم  نیا  هب  سک  ره  : » متفگ دـیوگ : دـیزی 
ار یگمه  رهاظ  رد  و   ) مدرک شرافس  ّتیصو و  ّیلع »  » هلمج زا  منارـسپ  مامت  هب  رهاظ  رد  مدش و  جراخ  ماهناخ  زا  هرامع ! ابا  يا  دندومرف :

ریما ادـخ و  لوسر  باوخ  رد  و  مدوـمن ) دوـخ  ّیـصو  ار  وا   ) مدوـمن ّتیـصو  نارگید ، زا  يادـج  ناـهنپ و  رد  وا  هب  اـّما  مداد ) رارق  ّیـصو 
: مدرک لاؤس  دوب . هماّمع  کی  باتک و  کی  اصع ، کی  ریـشمش ، کی  يرتشگنا ، کی  وا ، هارمه  هب  هک  مدـید  ار  مالّـسلا  امهیلع  نینمؤملا 

رون هناشن  باتک  تسا ، یهلا  هبلغ  تّزع و  تمالع  ریـشمش  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  تردـق  تنطلـس و  هناـشن  هماّـمع  دومرف : تسیچ ؟ اـهنیا 
- دنوادخ

______________________________

ینعی دیئامرفب . نایب  حیرـص  دیهد و  حیـضوت  رتشیب  مراودـیما  متـسین و  عناق  حیـضوت  رادـقم  نیاب  نم  هک  هدوب  نیا  لئاس  دارم  ارهاظ  (- 1)
. دراد بلطم  نیمهب  هراشا  زین  دیزی  نخس  و  دندوب ، هدومن  بلس  ماما  زا  ار  يراتفگ  نینچ  ّقح  تموکح  لاّمع 

ج1،ص:47  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
سپـس تسا ، روما  نیا  همه  هدـنریگربرد  يرتشگنا  هرخألاب  و  ّلج - ّزع و  دـنوادخ - يورین  تّوق و  تمالع  اصع ، ( 1 . ) تسا ّلـج - ّزع و 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح 
: دندومرف نم  هب  ترضح  سپس  : » دیوگ دیزی  دسریم ، ّیلع »  » تدنزرف هب  تماما 

ای قداص و  ای  لقاع  دارفا  اب  زج  نکن  تبحـص  یـسک  چیه  اب  بلاطم  نیا  دروم  رد  و  وت ، دزن  رد  تسا  تناما  هعیدو و  بلاطم  نیا  دیزی  يا 
ار یهلا  ياهتمعن  و  دـشاب ،) هدـمآ  نوریب  زارفارـس  ناـحتما  نیا  زا  وا  و   ) تسا هدومن  ناـحتما  ناـمیا  يارب  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  ياهدـنب 
ْنَأ ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اریز  هدـب ، تداهـش  دـش ، هتـساوخ  تداهـش  یهاوگ و  وت  زا  رگا  و  نکن ، نارفک 
َمَتَک ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  : » دیامرفیم زین  و  دیناسرب ) شلها  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  روتسد  امـش  هب  دنوادخ  ««. ) 1  » اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت 

««. 2 ( » دزاس ناهنپ  دوخ  دزن  ار  یتداهش  یهاوگ و  هک  یسک  زا  تسا  رتملاظ  یسک  هچ  و  « ) ِهَّللا َنِم  ُهَْدنِع  ًةَداهَش 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگنآ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح  سپـس  و  درک ، مهاوخن  ار  راک  نیا  ادبا  : » متفگ

دنزرف ّیلع  ( 2 : ) دندومرف دندرمشرب و  ار  وا  فاصوا 
______________________________

.58 ءاسن : (- 1)
.140 هرقب : (- 2)
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ج1،ص:48  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
لمع باوص  تسرد و  هشیمه  دیوگیم ، نخس  وا  تمکح  اب  دونشیم و  یهلا  میهفت  اب  دنکیم و  هاگن  دنوادخ  رون  اب  هک  تسا  یـسک  وت 

نآ دوب ! یهاوخ  وا  اب  مک  هچ  و  تسا ، ملع  تمکح و  زا  زیربل  درادن ، هار  وا  رد  لهج  تسا و  ملاع  دنادیم و  دوریمن ، اطخ  هب  دنکیم و 
دوخ دوخ ، ياههتساوخ  زا  هدب و  ناماس  رـس و  ار  دوخ  روما  یتشگزاب  ترفـس  زا  یتقو  سپ  تسا ، هدوبن  الـصا  ایوگ  هک  تسا  مک )  ) ردق

نک و عمج  ار ، تنادـنزرف  اذـل  تشگ ، یهاوخ  رواجم  يرگید  زیچ  اب  دـش و  یهاوخ  ادـج  اهنآ  زا  اریز  شوپب  مشچ  نک و  لابلا  غراـف  ار 
«. تسا یفاک  ندوب  هاوگ  يارب  دنوادخ  و  ریگب ، هاوگ  اهنآ  یگمه  رب  ار  دنوادخ 

هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  ماـنمه  ّیلع »  » مرـسپ درک و  مهاوخ  تاـفو  لاـس  نیا  رد  نم  دـیزی ! يا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  سپس 
دعب لاس  راهچ  ات  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تبیه  هوکش و  ملع و  مهف ، ياراد  مالّسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  مانمه  مالّسلا و 
ادخ تساوخ  هب  هک  نک  لاؤس  وا  زا  یهاوخیم  هچ  ره  هراب  رد  تشذگ ، لاس  راهچ  نآ  یتقو  یلو  درادـن  نتفگ  نخـس  هزاجا  نوراه ، زا 

. داد دهاوخ  خساپ  وت  هب 
ج1،ص:49  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید یّصن  ( 1)
مامت ماما  ادخ - هب  هلب - دومرف : دیتسه ؟ نامز  نیا  ماما  امش  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  : » دیوگ ّيدسا  ساّخن  ساّبع  - 10

«. ّنج سنا و 
: رگید یّصن  ( 2)

تّجح هراب  رد  متـساوخیم  مدـش و  دراو  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب - یـسوم  نسحلا  وبا  ماـما  رب  : » دـیوگ ّيزورم  صفح  نب  نامیلـس  - 11
« ّیلع ! » نامیلـس دندومرف : منک ، لاؤس  یبلطم  نم  هکنیا  نودـب  دـندومرف و  یهاگن  نم  هب  ترـضح  منک ، لاؤس  ناشیا  زا  دـعب  ماما  یهلا و 

نآ دزن  يدنام ، هدنز  نم  زا  دعب  رگا  تسا ، نم  دنزرف  نیرتهب  وا  و  دوب ، دهاوخ  مدرم  رب  ادخ  تّجح  نم  زا  دعب  تسا و  نم  ّیـصو  رـسپ و 
«. هدب یهاوگ  تداهش و  یسوم ) نب  ّیلع   ) وا عفن  هب  دنتسه ، نم  نیشناج  نتخانش  راتساوخ  هک  نم  تیالو  لها  نایعیش و  زا  هتسد 

ج1،ص:50  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: رگید یّصن  ( 1)

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ربق  راـنک  رد  نایعیـش - زا  رفن  دودـح 60  نیریاس - نم و  : » دـیوگ ّیمـشاه  هَّللا  دـیبع  نب  ّیلع  - 12
: دندومرف دندمآ و  ام  تمس  هب  دندوب ، هتفرگ  تسد  رد  ار  ّیلع »  » دوخ دنزرف  تسد  هک  یلاح  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  میدوب و 

امش میتشاد : هضرع  ام  دیئوگب ، ارم  بسن  مان و  دندومرف : ترضح  دیتسه ، ام  گرزب  رورس و  امـش  میتفگ : ام  متـسه ؟ هک  نم  دینادیم  ایآ 
ترـضح رفعج ، نب  یـسوم  نب - ّیلع  میتفگ : تسیک ؟ تسا ، نم  هارمه  هک  نیا  دندومرف : ترـضح  دـیتسه ، دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم 

«. تسا نم  ّیصو  متوف ، زا  سپ  لیکو و  متایح  رد  وا  هک  دیشاب  دهاش  سپ  دندومرف :
: رگید یّصن  ( 2)

نیب رد  مدش . جراخ  هنیدم  تمس  هب  هرصب  زا  : » دیوگ موحرم  نب  هَّللا  دبع  - 13
ج1،ص:51  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ناشیا دزن  نم  دنداتـسرف و  نم  دزن  هب  ار  یـسک  ترـضح  مدرک . دروخرب  «، 1  » دـندشیم هدرب  هرـصب  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  هار 
ار اهنیا  مدرگ ! تنابرق  مدرک : لاؤس  مناسرب ، هنیدم  هب  ار  اهنآ  هک  دندرک  رما  دنداد و  نم  هب  باتک  يدادـعت  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  متفر 

«. دشابیم مدنزرف  نیرتهب  تسوا و  تسد  هب  میاهراک  مامت  تسا و  نم  ّیصو  وا  ّیلع .»  » مدنزرف هب  : » دندومرف مهدب ؟ یسک  هچ  هب 
: رگید یّصن  ( 1)
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: دیوگ تسا - راّیط  رفعج  لسن  زا  شردام  هک  ثراح - نب  هَّللا  دبع  - 14
عمج ار  امـش  هچ  يارب  دینادیم  ایآ  دندومرف : دندناوخارف و  ار  ام  هداتـسرف و  بلاط ) وبا  ینب   ) ام دزن  هب  ار  یـسک  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  »

نم زا  سپ  تسوا و  تسد  هب  میاـهراک  ماـمت  تسا و  نـم  ّیـصو  ّیلع ،»  » مرـسپ نـیا  هـک  دیـشاب  هاوـگ  دـندومرف : ریخ ، میتـفگ : ماهدرک ؟
نیا زا  ار  دوخ  بلط  دراد ، یبلط  نم  زا  سک  ره  دشابیم ، نم  نیشناج 

______________________________

هنیدـم رد  وا  لاّمع  طّسوت  نوراـه و  روتـسد  هب  يرجه ، لاس 179  رخاوا  رد  ترـضح  هک  تسا  هداـتفا  قاـّفتا  یناـمز  رد  هّیـضق  نیا  (- 1)
. دندش هداتسرف  هرصب  يوس  هب  هدش و  ریگتسد 

ج1،ص:52  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اب دنک ، تاقالم  ار  مدوخ  دـیاب  راچانب  هک  سک  ره  و  دـنک ، هبلاطم  وا  زا  ماهداد ، ياهدـعو  وا  هب  نم  هک  سک  ره  و  دـنک ، لوصو  مدـنزرف 

«. دیایب نم  تاقالم  هب  وا  ّطختسد  همان و 
دزن هب  لّوا  مه  زاب  دوش ، حرطم  نم  اب  دیاب  ةرورـض  هک  تسه  يراک  رگا  دینک و  عوجر  اضر »  » مدنزرف هب  اهراک  مامت  رد  ینعی  : » حیـضوت

«. دییایب نم  رادید  هب  ناشیا  یبتک  هزاجا  اب  دیورب و  مالّسلا  هیلع  اضر »  » مدنزرف
: رگید یّصن  ( 1)

، دیزگ دنهاوخرب  دوخ ، ماما  ار  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  نایعیش ، نآلا ، تفگ : ّیمشاه  دیزی  نب  دّمحم  : » دیوگ بّویا  نب  ردیح  - 15
«. دنداد رارق  دوخ  ّیصو  هدیبلط ، روضح  هب  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  تفگ : روطچ ؟ متفگ :

: رگید یّصن  ( 2)
ابق هّلحم  رد  هنیدم  رهش  رد  : » تفگ هک  تسا  لقن  بّویا  نب  ردیح  زا  زین  و  - 16

ج1،ص:53  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، درک ریخأت  راب ) نیا  یلو  دمآیم  ام  دزن  ینّیعم  تعاس  رد  الومعم   ) دّمحم میدوب ، عمج  دوب  ّیلع  نب  دیز  نب  دّمحم  یگدنز  ّلحم  نآ  هک 
زا تاداس ، زا  رفن  هدفه  زورما  مالّـسلا  هیلع  مظاک ) ماما   ) میهاربا وبأ  تفگ : ینک ؟ ریخأت  دش  ثعاب  زیچ  هچ  میدرگ ! تنابرق  میتفگ : وا  هب 
زا دـعب  هچ  وا و  ندوب  هدـنز  رد  هچ  تسوا  لـیکو  ّیـصو و  ّیلع »  » شرـسپ هک  تفرگ  دـهاش  ار  اـم  یگمه  دوـب و  هدـناوخ  ارف  ارم ، هلمج 
نب دّـمحم  سپـس  ناشیا ،» ررـض  رب  هچ  دـنک ، مکح  ترـضح  عفن  هب  هچ  دراد  لوبق  شدوخ  دروم  رد  امامت  ار  ّیلع )  ) وا راـتفگ  و  شتوف ،

«، دش دنهاوخ  دقتعم  اضر ) ترـضح   ) وا هب  ناشیا  زا  دعب  نایعیـش  داد و  رارق  وا  يارب  ار  تماما  زورما  ادخ ، هب  مسق  ردیح ! : » داد همادا  دیز 
داد رارق  دوخ  ّیـصو  ار  وا  یتقو  : » تفگ دّمحم  تسا »؟! یفرح  هچ  نیا  تشاد ، دـهاوخ  هاگن  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  متفگ : : » دـیوگ ردـیح 
رد ّکش  اب  ردـیح  : » دـیوگ دوب ) هدینـش  بّویا  نب  ردـیح  زا  ار  نایرج  نیا  هک   ) مکح نب  ّیلع  تسا ،» هدرک  راذـگاو  وا  هب  ار  تماما  ینعی 

«. تفر ایند  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تماما 
: رگید یّصن  ( 1)

مالّسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  وبا  ماما  : » دیوگ جاّجح  نب  نمحّرلا  دبع  - 17
ج1،ص:54  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، هتـشون لیذ  رد  دـندرک و  هّیهت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  ياهتـشون  دـنداد و  رارق  دوخ  ّیـصو  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع »  » دوخ دـنزرف 
«. دنتفرگ دهاش  ار  هنیدم  ناگرزب  زا  رفن  تصش 

: رگید یّصن  ( 1)
ریدغ دیع  زور  رد  ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هنوگ  نامه  : » دیوگ ریشب  نب  نیـسح  - 18
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ای هنیدم  لها  يا  دندومرف : هداد ، رارق  ماما  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع »  » دوخ دـنزرف  زین  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دـندومرف ، یفّرعم  تماما  هب  ّمخ 
: دندومرف

«. تسا نم  زا  دعب  نم  ّیصو  ّیلع ،»  » نیا دجسم ، لها  يا 
: رگید یّصن  ( 2)

هّکم يوس  هب  هزمح  یبا  نب  ّیلع  هارمه  هب  : » دیوگ زاّزخ  ّیلع  نب  نسح  - 19
ج1،ص:55  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: میتفگ وا  هب  درکیم ، لمح  یلاوما  اهالاک و  دوخ  اب  ةزمح  یبا  نب  ّیلع  میدرک ، تکرح 
نوچ مناسرب ، مالّـسلا  هیلع  ّیلع »  » شدنزرف هب  هدومرف  رما  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  مظاک ) ماما   ) حـلاص دـبع  لام  اهنیا  تفگ : تسیچ ؟ اهنیا 

«. تسا هداد  رارق  دوخ  ّیصو  ار  شدنزرف  ترضح  نآ 
ترضح هب  ار  لاوما  دش و  رکنم  ار  بلطم  نیا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تافو  زا  دعب  ةزمح  یبأ  نب  ّیلع  : » دیوگ قودص ) خیـش   ) فّنـصم

. دادن لیوحت  مالّسلا  هیلع  اضر 
: رگید یّصن  ( 1)

نیا دیراد  دـیما  رگید  ردـقچ  تفگ : نم  هب  هّیلجع  هقرف  زا  يدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دـیوگ زرحم  نب  ۀملـس  - 20
امـش دیما  هیام  هک  یـسک  رگید  درم و  دـهاوخ  رگید  لاس  ود  یکی  دـنامب ؟ هدـنز  تسا ) هدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  شروظنم   ) درمریپ
هدـش يدرم  دوخ  يارب  هک  تسا  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نیا  هک  یتـفگن  وا  هب  ارچ  دـندومرف : ترـضح  تشاد ، دـیهاوخن  دـشاب 

ياهیراج و  تسا ؟
ج1،ص:56  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دهاوخ هیقف  يدـنزرف  ياراد  ادـخ ، تساوخ  هب  هک  دـید  یهاوـخ  يدوز  هب  تسا و  لـالح  وا  رب  هک  میاهدرک  يرادـیرخ  وا  يارب  يزینک ) )
«. دش

هک تسا  یلجع  دیعـس  نب  ةریغم  باحـصا  اـی  هّیلجع  زا  دارم  و  تـسا ، یلجع  دعـس  نـب  نوراـه  یلجع  درم  نآ  هـب  دارم  ارهاـظ  : » حیـضوت
رقاب ماما  زا  هک  ّیلجع  روصنم  یبا  نارای  باحـصا و  ای  و  تسا ، یجاـت  شرـس  رب  و  رون ، زا  یلو  تسیدرم  تروصب  دـنوادخ  هک  دـندقتعم 

«. درک جورع  نامسآب  وا  هک  دنداقتعا  نیا  رب  شنارای  دش و  تماما  یعّدم  دوخ  دینادرگ و  يور  مالّسلا  هیلع 
: رگید یّصن  ( 1)

يانث حدـم و  هب  عورـش  همّدـقمیب  اهراب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  وبا  ماما  : » هک تسا  تیاور  باّطخ  نب  لیعامـسا  زا  - 21
یبلاطم نینچ  نارگید ، دروم  رد  هک  دـندرکیم  رکذ  یبلاطم  ناشیا  یکین  لـیاضف و  زا  دـندومرفیم و  مالّـسلا - هیلع  ّیلع -»  » دوخ دـنزرف 

«. دنهد هّجوت  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هب  ار  نایفارطا  بیترت  نیا  هب  دنتساوخیم  ایوگ  دندومرفیمن ،
ج1،ص:57  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید یّصن  ( 1)
زا لبق  هک  یسک  تداعس  هب  اشوخ  دومرفیم : هک  مدینش  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  وبا  ماما  زا  : » دیوگ فلخ  نب  رفعج  - 22

یقاب نم  زا  دعب  هک  ار  يدنزرف  نم ) هب  رـسپ  نیا  نداد  اب   ) دنوادخ و  دنیبب ، تشاذگ - دهاوخ  راگدای  هب  دوخ  زا  هک  ار - شدـنزرف  گرم ،
«. دومرف هراشا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ینعی  وا  هب  و  تسا ، هداد  ناشن  نم  هب  دوب  دهاوخ 

: رگید یّصن  ( 2)
نینچ اهنآ  رد  هک  دیسر  ام  تسد  هب  ناشیا  زا  یئاههمان  دندوب ، سبح  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  ینامز  : » دیوگ راتخم  نب  نیسح  - 23
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«. دسریم مگرزب  دنزرف  هب  نم  تماما  ماقم  دوب : هدش  هتشون 
: رگید یّصن  ( 3)

مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  هک  ینامز  : » هک تسا  تیاور  راتخم  نب  نیسح  زا  زین  و  - 24
ج1،ص:58  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنزرف هب  نم  تماما  ماقم  : » دوب هدـمآ  نینچ  اهنآ  رانک  رد  هک  دیـسر  اـم  تسد  هب  ناـشیا  زا  یئاـههمان  دومرف ، روبع  اـم  نیمزرـس  هرـصب  زا 
«. دسریم مگرزب 
: رگید یّصن  ( 1)

مالّسلا هیلع  مظاک  ماما  تشاد ، روضح  زین  ّیلع »  » ناشیا دنزرف  مدش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رب  : » دیوگ ّيدنق  ناورم  نب  دایز  - 25
بلطم دیوگب  هچ  ره  تسا و  نم  هداتسرف  شاهداتسرف  تسا ، نم  راتفگ  شراتفگ  تسا ، نم  هتشون  شاهتـشون  صخـش  نیا  دایز ! دندومرف :

«. تسا هتفگ  وا  هک  تسا  نامه 
نآ رکنم  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  توف  زا  دعب  یلو  درک  لقن  ار  ثیدح  نیا  دوخ ، ّيدنق ، ناورم  نب  دایز  : » دیوگ قودص ) خیـش   ) فّنـصم

و «. ) دومن طبض  سبح و  تشاد ، دوخ  دزن  هک  ار  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  لاوما  زا  تمسق  نآ  دیدرگ و  « 1  » هفقاو هلمج  زا  هدش و 
.( درکن ّدرتسم  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب 

______________________________

. تشذگ هحفص 13  رد  هفقاو »  » حیضوت (- 1)
ج1،ص:59  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید یّصن  ( 1)
يو تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  هک  مدرک  لاؤس  ناتردپ  زا  مدرک : ضرع  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  : » دیوگ سوباق  نب  رـصن  - 26

، میدش دقتعم  امش  تماما  هب  مناتسود  نم و  اّما  دندش  فرحنم  دنتفر و  یتمس  هب  مادک  ره  مدرم  ناشیا  تلحر  زا  دعب  درک ، یفّرعم  ار  امش 
: دندومرف تسیک ؟ امش  زا  دعب  ماما  دیئامرفب  لاح 

«. ّیلع مدنزرف 
: رگید یّصن  ( 2)

« ّیلع  » مرـسپ دـندومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  نسحلا  وـبا  ترـضح  : » تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  سوباـق  نـب  رـصن  زا  زاـب  - 27
. دنکیم هاگن  هعماج  رفج و  باتک  رد  نم  هارمه  هب  تسا ، رتعیطم  نم  هب  تبسن  اهنآ  همه  زا  تسا و  نم  دنزرف  نیرتگرزب 

. دیشاب ربمغیپ  ّیصو  ای  ربمغیپ  هکنیا  زج  درگنب  باتک  ود  نیا  رد  دناوتیمن  سک  چیه  و 
ج1،ص:60  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید یّصن  ( 1)
ماما دوب ، ترضح  نآ  شوغآ  رد  ّیلع »  » ناشدنزرف مدش و  دراو  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  رب  : » دیوگ رمع  نب  لّضفم  - 28

دـنتفرگیم و لـغب  رد  دنتـشاذگیم و  دوـخ  شود  رب  ار  ناـشیا  دـندیکمیم و  ار  ناـشنابز  دندیـسوبیم و  ار  ناـشیا  مالّـسلا  هـیلع  مظاـک 
: دـیوگ يوار  تسا »! راکـشآ  ردـقچ  تلئاضف  یتسه ! تنیط  كاپ  قلخ و  شوخ  وبـشوخ و  ردـقچ  وت ! نابرق  مردام  ردـپ و  دـندومرفیم :

: مدرک ضرع  »
«. منکیمن ساسحا  دوخ  رد  یتّبحم  نینچ  امـش  زج  سک  چـیه  هب  تبـسن  هک  هداتفا  ملد  رد  كدوک  نیا  هب  تبـسن  یتّبحم  مدرگ ! تناـبرق 

ضرع « 1 « » ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  . » تسا مردـپ  اب  نم  تبـسن  نوچمه  نم ، اب  وا  تبـسن  لّضفم ! : » دـندومرف ترـضح 
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رفاک دنک ، ینامرفان  ار  وا  هک  ره  دباییم و  دشر  تیاده و  دـنک  تعاطا  وا  زا  هک  ره  هلب ، : » دـندومرف تسامـش ؟ زا  دـعب  ماما  وا  ایآ  مدرک 
«. تسا
______________________________

نیا تسا : نینچ  نآ  ینعم  تسا ، هدومرف  ءاـیبنا  ندـیزگرب  دروم  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نارمع  لآ  هروـس  هفیرـش 34  هیآ  مالک ، نیا  (- 1)
. تساناد اونش و  دنوادخ  دنرگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب ، یهلا ، ناگدیزگرب 

ج1،ص:61  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: رگید یّصن  ( 1)

ناشدنزرف مدـش ، دراو  ناشیا  رب  يزور  دـنربب ، قارع  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هکنیا  زا  لبق  لاس  کی  دـیوگ : نانـس  نب  دّـمحم  - 29
: دندومرف دیئامرفب ، مدرک : ضرع  دّمحم ! دندومرف : نم  هب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  دوب ، ترضح  لباقم  زین  ّیلع » »

هب ور  سپـس  دندز ، نیمز  هب  تسد  اب  دندرک و  توکـس  سپـس  ینکن ، یباتیب  نآ  رطاخ  هب  نک  یعـس  دمآ ، دهاوخ  شیپ  ياهلأسم  لاسما ،
««. 1  » ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضی - : » دندومرف هدرک و  نم 

نم زا  دـعب  ار  وا  تماـما  دـهدن و  ار  وا  ّقح  دـنک و  ملظ  مدـنزرف  نیا  هب  سک  ره  دـندومرف : تسیچ ؟ هّیـضق  مدرگ ! تناـبرق  مدرک : ضرع 
ترـضح زا  دـعب  ار  وا  تماما  هدادـن و  ار  وا  ّقح  هدرک و  ملظ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  لثم  دـنک  راـکنا 
تماـما دوخ و  گرم  زا  دـنهاوخیم  نانخـس  نیا  اـب  ترـضح  هک  مدـیمهف  دـیوگ : يوار  تسا ، هدـش  رکنم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم 

هضرع سپ   ] دنهد ربخ  ناشدنزرف 
______________________________

.27 میهاربا : دهدیم : ماجنا  دهاوخب  يراک  ره  دنکیم و  هارمگ  ار  نیملاظ  دنوادخ  (- 1)
ج1،ص:62  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تداهش و  ( 1 [ ) دومن مهاوخ  لوبق  ار  ناـشتماما  داد و  مهاوخ  ار  ناـشیا  ّقح  دـنک  تیاـنع  رمع  لوـط  نم  هب  دـنوادخ  رگا  ادـخب ، متـشاد :
! دّـمحم دـندومرف : ترـضح  دنـشابیم . یهلا  نید  هب  هدـننکتوعد  هدوب ، مدرم  رب  لاعتم  دـنوادخ  تّجح  امـش  زا  دـعب  ناشیا  هک  مهدیم 
، مدرگ تنابرق  مدرک : ضرع  درک . یهاوخ  توعد  وا  زا  دعب  ماما  تماما  وا و  تماما  هب  ار  مدرم  وت  داد و  دهاوخ  رمع  لوط  وت  هب  دنوادخ 

ریما باتک  رد  هنوگ  نیا  ار  وت  نم ، هلب ، دـندومرف : مشچ ! يور  هب  مدرک : ضرع  دّـمحم .»  » شرـسپ دـندومرف : تسیک ؟ ناشیا  زا  دـعب  ماـما 
: دندومرف سپس  یتسه . رتراکشآ  رتنشور و  یناملظ  بش  رد  قرب  زا  ام  نایعیش  نیب  رد  وت  مدوب . هتفای  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

شتآ رب  دوب . یهاوخ  داوج ) ماـما  اـضر و  ماـما   ) ود نآ  شمارآ  سنا و  وت  و  دوب ، نم  شمارآ  یتحار و  سنا و  هیاـم  لّـضفم  دّـمحم ! يا 
. دنک سمل  ار  وت  هک  تسا  مارح 

ج1،ص:63  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مالّسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تّیصو  هخسن  باب 5 

یسوم ترضح  هک : تسا  هدرک  لقن  شناگتـسب  زا  ياهّدع  لوق  زا  ّيرفعج  هَّللا  دبع  نب  میهاربا  : » دیوگ لاّجح  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  - 1 ( 1)
هیواـعم ّيرفعج ، حـلاص  نب  رفعج  ّيرفعج ، دّـمحم  نب  میهاربا  شیوـخ ،) ردارب   ) دّـمحم نب  رفعج  نب - قاحـسا  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب 

نب دعـس  و  مالّـسلا ) هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ناـگهداون  زا   ) دـیز نب  نیـسحلا  نب  ییحی  دـندوب ،) بلاـط  وبا  لـسن  زا  یگمه  هک   ) ّيرفعج
مالّـسلا هیلع  مظاک  ماما  باحـصا  زا  هک   ) ّیملـسا رفعج  نب  دّمحم  يراصنا و  طیلـس  نب  دیزی  ّيراصنا ، ثراح  نب  دّمحم  ّيراصنا ، نارمع 

دیاقع نیا  دـنتفرگ . دـهاش  شیوخ  هّقح  دـیاقع  رب  ار  هّدـع  نیا  ترـضح ، راک ، نیا  زا  لبق  و  دـنتفرگ ، دـهاش  دوخ  ّتیـصو  رب  ار  دـندوب )
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دمآ و دهاوخ  ّکشیب  تمایق  هکنیا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  تلاسر  هب  یهاوگ  اتکی ، دنوادخ  ّتینادحو  رب  یهاوگ  زا : دوب  ترابع 
ّقح گرم  زا  دعب  یگدنز  و  درک . دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ 

ج1،ص:64  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار هچنآ  تسا و  ّقح  تماـیق ) رد   ) ّلـج ّزع و  دـنوادخ  لـباقم  رد  ندومن  فـّقوت  نداتـسیا و  تسا و  ّقـح  صاـصق  باـسح و  و  ( 1  ) تسا

ترضح . ) تسا ّقح  تسا  هدرک  لزان  نیمألا  حور  ار  هچنآ  تسا و  ّقح  ّقح  ّقح  هدروآ  مدرم  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترـضح 
دعب تاداقتعا  نیمه  اب  مریمیم و  تاداقتعا  نیا  اب  منکیم و  یگدنز  دیاقع  نیا  رب  داقتعا  اب  دندومرف ): هدرمشرب ، کی  کی  ار  دیاقع  نیا 

. هَّللا ءاش  نإ  دش ، مهاوخ  هدنز  گرم  زا 
تاشرافـس نآ  زا  لبق  و  نم ، دوخ  ّطخ  اب  تسا  نم  ّتیـصو  دش ) دـهاوخ  نایب  هک   ) بلاطم نیا  هک  دـنتفرگ  دـهاش  ار  دارفا  نیا  ترـضح 

نب رفعج  تاشرافـس  ّیلع و  نب  دّـمحم  تاشرافـس  نیـسحلا و  نب  ّیلع  نیـسح و  نسح و  تاشرافـس  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّدـج 
نادنزرف وا  هارمه  هب  و  ّیلع »  » مدنزرف ّتیـصو ، نیا  اب  کنیا  و  ماهدرک ، يرادرب  هخـسن  هتـشون و  فرح  هب  فرح  ار  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم 

، دراذگ یقاب  ّیصو  ناونع  هب  ار  اهنآ  تساوخ  دنراد و  دشر  اهنآ  دید  ّیلع )  ) رگا مهدیم ، رارق  ّیصو  ادخ  دیما  هب  دهاوخ  رگا  ار  مرگید 
، دـنرادن يرایتخا  وا  لباقم  رد  نانآ  تسا و  راتخم  زاب  دراذـگب ، رانک  ار  ناشیا  تساوخ  دوب و  یـضاران  اهنآ  زا  رگا  دراد و  ار  رایتخا  نیا 

، تاقدص دروم  رد  ( 2)
ج1،ص:65  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نارـسمه زا   ) دمحا ّما  و  مالّـسلا ) هیلع  مظاک  ماما  رگید  دالوا   ) دمحا لیعامـسا ، ساّبع ، میهاربا ، زین  و  ّیلع »  » منادنزرف ناکدوک و  لاوما ،
ّطقف منارسمه  روما  دروم  رد  مهدیم ، رارق  ّیصو  ار  تشاد ) رارق  ترضح  تیانع  دروم  هدوب و  مرتحم  نانز  زا  وا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
لاوما هب  تبسن  سک  ره  هک  هنوگ  نآ  و  دنک ، جرخ  دنادب  حالـص  هک  هنوگ  ره  هب  ار  ماهداوناخ  ردپ و  هقدص  ثلث  و  تسا ، ّیـصو  ّیلع » »

رگا تسا و  راـتخم  دراذـگ ، ارجا  هب  ملاـیع  لـها و  دروـم  رد  متفگ ، هک  ار  هچنآ  تـشاد  تـسود  رگا  دـنک ، راـتفر  دـنکیم ، راـتفر  دوـخ 
ّتیـصو هچنآ  زا  ریغ  شور  هب  ای  دـهدب  یـسک  هب  ای  دـشخبب  ای  دـشورفب  تساوخ  رگا  دراد ، راـیتخا  مه  زاـب  دـنکب ، ار  راـک  نیا  تساوخن 

حالـص رگا  و  تسا ، نم  دوخ  هلزنمب  وا  منادـنزرف ، هداوناخ و  لاوما و  دروم  رد  ّتیـصو ، نیا  رد  تسا و  راتخم  زین  دـهدب  هقدـص  ماهدرک 
، دراذـگب یقاـب  منکیم ) رکذ  اـجنیا  رد  نم  هک  تروص  ناـمه  هب  - ) ماهدرب ماـن  اـهنآ  زا  هتـشون  نیا  زاـغآ  رد  هک  ار - شناردارب  هک  دـید 

اهنآ زا  یـسک  رگا  و  درادـن ، ار  وا  هب  ضارتعا  ّقح  یـسک  دراذـگب و  رانک  ار  اهنآ  دـناوتیم  تساوخن ، رگا  دـنکب و  ار  راک  نیا  دـناوتیم 
زا ار  وا  دهاوخب  یتردق  ورین و  ره  و  درادن ، ار  ّقح  نیا  وا  روتسد  هزاجا و  نودب  دنک ، سورع  ار  دوخ  رهاوخ  دهاوخب 

ج1،ص:66  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تسا و هدش  رانک  رب  هتفرگ و  هلـصاف  شلوسر  ادخ و  زا  راک  نیا  اب  ( 1 ، ) دوشب وا  عنام  دـنزب و  رانک  ماهدرک ، رکذ  اجنیا  رد  هک  یتارایتخا 

نینمؤم نیلـسرم و  ءایبنا و  بّرقم و  هکئالم  ناگدننکتنعل و  مامت  دنوادخ و  تنعل  و  تشاد ، دنهاوخن  ياهطبار  وا  اب  زین  شلوسر  ادـخ و 
نم دننک ، رانکرب  مراد  وا  دزن  هک  یلاوما  زا  ار  وا  دنرادن  ّقح  منادنزرف  زا  کی  چیه  زین  نیطالـس و  زا  کی  چـیه  و  داب ، یـصخش  نینچ  رب 

ریاـس یماـسا  رکذ  ّتلع  و  داـیز ، هچ  دـیوگب ، مک  هچ  تسا  نم  لوبق  دروم  ـالماک  نآ ، غلبم  دروـم  رد  وا  نانخـس  و  مراد ، یلاوـما  وا  دزن 
. دنوش هتخانش  اهنآ  دوش و  رکذ  مارتحا  اب  اجنیا  رد  مریغص  دالوأ  اهنآ و  مان  هک  دوب  نیا  ّطقف  منادنزرف 

متایح نامز  رد  هک  دوب  دنهاوخ  يرّرقم  قوقح و  نامه  ياراد  دندنام ، یقاب  لزنم  رد  هک  مادک  ره  دنتسه ، «« 1  » دلو ّما   » هک منارسمه  نآ 
دنراد تفایرد  يرّرقم  دندرگزاب و  دنناوتیمن  رگید  دننک  جاودزا  هک  ییاهنآ  و  دشاب ، لیام  وا  هک  طرـش  نیا  هب  دـندوب ، رادروخرب  نآ  زا 

. دناهنوگ نیمه  زین  منارتخد  دنادب ، حالص  ّیلع »  » هکنیا رگم 
______________________________
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. تشذگ هحفص 26  رد  دلو  ّما  ینعم  (- 1)
ج1،ص:67  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تروشم دیدحالـص و  اب  زج  دنهد  ماجنا  يراک  دیابن  منارتخد  تسین و  ناشيردام  ناردارب  زا  کی  چیه  تسدب  منارتخد  جاودزا  رما  ( 1)
هَّللا یلـص  شلوسر - یلاعت و  دنوادخ  دنهد  ماجنا  يراک  نانآ  جاودزا  دروم  رد  ّیلع )»  » هزاجا نودب   ) منارتخد يردام  ناردارب  رگا  و  وا ،
رگا دـنکیم و  جـیوزت  تساوخ  رگا  تسا  رتاـناد  دوـخ  موـق  جاودزا  لـئاسم  هب  تبـسن  وا  دـناهدرک ، یناـمرفان  تفلاـخم و  ار  هلآ - هیلع و 
هاوگ اـهنآ  رب  ار  دـنوادخ  ماهدومن و  شرافـس  ّتیـصو و  ماهدرک  رکذ  هتـشون  نیا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  نم  و  دـنکیمن ، تساوخن ،

. میریگیم
يدب سک  ره  مدرک ، رکذ  امش  يارب  هک  تسا  هنوگ  نامه  ّتیصو  نیا  دیامن ، راهظإ  ار  نآ  ای  دنک و  زاب  ارم  ّتیـصو  درادن  ّقح  یـسک  و 

ّمعا سک - چیه  و  دنکیمن ، ملظ  ناگدنب  هب  تراگدرورپ  تسا و  شدوخ  عفن  هب  دنک  یبوخ  هک  ره  تسا و  هدرک  يدـب  شدوخ  هب  دـنک 
داب و وا  رب  ادخ  بضغ  تنعل و  دنک  نینچ  سک  ره  دنک ، زاب  ماهدرک ، رهم  نآ  نییاپ  رد  هک  ار  همان  نیا  درادـن  ّقح  نارگید - ناطلـس و  زا 

( سپس ، ) دنشاب نم )  ) کمک ادخ  زا  دعب  نینمؤم ، نیملسم و  هورگ  هکئالم و 
ج1،ص:68  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دندرک رهم  دوهش ، مالّسلا و  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
همان نیا  نورد  تفگ : یضاق  نارمع  نبا  هب  مالّـسلا ) هیلع  اضر  ترـضح  ردارب   ) یـسوم نب  ساّبع  : » دیوگ ّيرفعج  دّمحم  نب  هَّللا  دبع  ( 1)

ار هچ  ره  دـهدن و  يزیچ  اـم  هب  درادرب و  دوخ  يارب  ار  همه  دـهاوخیم  مالّـسلا ) هیلع  اـضر  ترـضح   ) وا تسا و  رهاوج  جـنگ و  اـم  يارب 
ّيرفعج دّـمحم  نب  میهاربا  عقوم  نیا  رد  تسا ، هدومن  اهر  یتسدـگنت  رقف و  اب  ار  اـم  تسا و  هتـشادرب  دوخ  يارب  هدراذـگ ، یقاـب  نامردـپ 

دوهش زا  زین  وا  هک   ) زین رفعج  نب  قاحسا  شیومع  و  تفگ ، ازسان  هدرک ، شاخرپ  وا  هب  مالّسلا ) هیلع  مظاک  ماما  ّتیصو  نادهاش  زا  یکی  )
: تفگ یضاق  هب  ساّبع  درک ، راتفر  وا  اب  هنوگ  نیمه  دوب )

تردپ تنعل  هک  درک  مهاوخن  يراک  منکیمن ، زاب  ار  رهم  تفگ : یـضاق  ناوخب ، ار  نآ  ياوتحم  نک و  زاب  ار  رهم  دهد ! تقیفوت  دنوادخ 
: تفگ ساّبع  دریگب ، ار  منابیرگ 

ار اـهنآ  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  هک  درک  هظحـالم  و  دوشگ ، ار  هماـن  رهم  ساـّبع  یناد ، دوخ  تفگ : یـضاق  منکیم ، ار  راـک  نیا  مدوخ 
یتسرپرس تیالو و  تحت  دنهاوخن - هچ  دنهاوخب و  هچ  ار - اهنآ  همه  هدراذگ و  یقاب  ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع »  » اهنت هدومرف و  رانکرب 

ج1،ص:69  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ّتیصو دروم  زا  ار  اهنآ  ترضح  و  دناهتفرگ . رارق  وا  یتسرپرس  تیامح و  فنک  رد  ماتیا  نوچمه  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، هداد  رارق  ّیلع » »

. دناهدومن جراخ 
هدش اهفرح  نیا  ثعاب  دیراد  هک  يراکهدب  ررض و  نایز و  منادیم ، ردارب ! دنتفگ : هدومرف ، ساّبع  هب  ور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  سپس  ( 1)
سپ ار  اهنآ  یهدب  دانـسا  نک و  تخادرپ  اهنآ ، فرط  زا  ار  نآ  دنراد و  یهدـب  رادـقم  هچ  نیبب  ورب و  دـندومرف : دعـس »  » هب سپـس  تسا ،

. نک تفایرد  باسح  هیفصت  كردم  لباقم ، رد  ریگب و 
ساّبع دیئوگب ! دهاوخیم  ناتلد  هچ  ره  درک ، مهاوخن  غیرد  امـش  يراوخمغ  یلدمه و  کمک و  زا  متـسه ، هدنز  هک  یمادام  مسق  ادخ  هب 

. تسا اهنیا  زا  شیب  وت  دزن  ام  لاوما  هدمآ ، دایز  هک  تسا  ام  لاوما  زا  يرادقم  نآ  یهدیم ، هک  ار  اهنیا  تفگ :
. تسا امش  يوربآ  نم  يوربآ  دیئوگب ، دیهاوخیم  هچ  ره  دندومرف : ترضح 

دنوادخ و  امرف ! يرای  دوخ  یگدنب  تعاطا و  رب  ار  همه  و  نک ! رود  ناشیا  ام و  زا  ار  ناطیش  و  امرف ! حالـصا  ار  ناشراک  نانیا و  ادنوادخ !
میارب يزیچ  نم  و  میآیمنرب ،) تباوج  هدـهع  زا  و  ! ) ممهفیم ار  تفرح  بوخ  ردـقچ  تفگ : ساّبع  تسا ، دـهاش  میئوگیم  اـم  هچنآ  رب 
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همه سپس  ینک ، عمط  نآ  رد  هک  تسا  هدنامن  یقاب 
ج1،ص:70  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«. دندش قّرفتم 
هقدص هخسن  زین  دنداتسرف و  میارب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتّیصو  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  : » دیوگ جاّجح  نب  نمحّرلا  دبع  - 2 ( 1)

رکذ ار  دوخ  هماـنفقو  زین  يو و  هماـنفقو  و  هداتـسرف ، فداـصم » لیعامـسا  وـبا  ( » مالّـسلا هیلع  ماـما  مـالغ   ) هارمه ار  ناشردـپ  تاـفوقوم ) )
(: بیترت نیا  هب  ، ) دندرک

نانچ نینچ و  نآ  زرم  ّدح و  تاصّخـشم و  هک  ناکم ، نالف  رد  شنیمز  تسا : نینچ  رفعج  نب  یـسوم  تاقدـص  میحّرلا : نمحّرلا  هَّللا  مسب 
تبون ّقح و  نآ ، رانک  هشوگ و  نآ ، رد  دوجوم  بآ  « 1 ، » تسین نآ  رد  ینامتخاس  هک  یئاهتمـسق  نآ ، ياهلخن  نیمز ، نآ  یمامت  تسا ،

نآ هشیب  و  « 2  » اهيدنلب رد  هک  يرگید  ّقح  ره  و  نآ ، بآ 
______________________________

 ...«. اهیضارأ و اهتبانم و  اهئام و  : » خسّنلا ضعب  یف  داز  (- 1)
رظن رد  عفترم »  » هملک زین  همجرت  رد  هک  هدـش  رکذ  عفترم » «، » عفرم  » ياـج هب  هیقفلا  هرـضحی  ـال  نم  بیذـهت و  باـتک  رد  حیـضوت : (- 2)

ياراد لحم   » ياـنعم هب  ضیغ »  » هملک ياـج  هب  مالّـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  رگید  خـسن  یـضعب  راـحب و  رد  زین  و  تسا . هدـش  هتفرگ 
داتسا ییامنهار  هب  مجرتم ، . ) تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  ضیغ »  » هملک همجرت ، رد  هک  تسا  هدمآ  لصا »  » يانعم هب  رـصنع »  » هملک تخرد »

(. ّيراّفغ ياقآ  مرتحم 
ج1،ص:71  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لیسم زابور و  تمسق  زین  و  هریغ ،) هار و  مامح ، هاگزیربآ ، هناخزپشآ ، لثم   ) نآ رد  دوجوم  سیورـس  تاناکما و  مامت  زین  و  ( 1 ، ) دشابیم
فقو هقدـص و  درم - هچ  نز ، هچ  دوخ - لصف  ـالب  دـالوا  هب  رفعج  نب  یـسوم  ار  اـهنیا  یگمه  نآ ، عرزی  مل  تمـسق  داـبآ و  تمـسق  نآ ،

نیب هک  تخرد  لصا  یس  عفانم  يانثتـسا  هب  زین  نآ و  ظفح  ینادابآ و  يارب  همزال  جراخم  زا  دعب  ار  نآ  عفانم  نیمز ، نیا  تسرپرـس  دومن ،
ره دربب ، مهس  رتخد  ربارب  ود  رسپ  ره  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم  میسقت  رفعج  نب  یسوم  دالوا  نیب  ار  هّیقب  دوشیم ، میسقت  اتـسور  لها  يارقف 
زا قـالط ) اـی  گرم  هب   ) ار شرهوش  هک  یناـمز  اـت  ددرگ  عطق  فقو  نیا  زا  شمهـس  هدرک  جاودزا  هک  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  زا  کـی 

دننک توف  هک  یـسوم  نادنزرف  زا  مادک  ره  دـناهدرکن ، جاودزا  زونه  هک  تسا  ینارتخد  دـننام  وا  مهـس  تروص  نیا  رد  هک  دـهدب  تسد 
دوخ لصف  الب  دالوا  نیب  یسوم  هک  روط  نامه  رتخد ، ربارب  ود  رسپ  دنربیم ، ثرا  هب  ار  دوخ  ردپ  مهـس  ناشنادنزرف  دنتـشاد  يدنزرف  رگا 

یمهس فقو  نیا  رد  يرتخد  ياههون  دوش ، هفاضا  هّیقب  مهس  هب  وا  مهس  دنتشادن  يدنزرف  دندرک و  توف  هک  کی  ره  و  تسا ، هدرک  طرش 
دالوا زا  يدحا  یتقو  ات  و  دنشاب ، نم  نادنزرف  زا  ناشناردپ  هکنیا  رگم  دنرادن 

ج1،ص:72  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رب تسا  فقو  لام  نیا  دنامن  یقاب  یـسک  دـنتفر و  نیب  زا  نانآ  یگمه  رگا  ( 1 . ) درادن یمهس  فقو  نیا  رد  یـسک  دشاب  یقاب  نم  لسن  و 

طرـش مدوخ  لسن  دالوا و  رب  هک  یـشور  نامه  هب  دشاب . یقاب  نانآ  زا  یـسک  هک  یمادام  نم ، يردام ) يردـپ و   ) ینت ناردارب  نارهاوخ و 
نانآ لسن  يردـپ و  ناردارب  نارهاوخ و  رب  دوب  دـهاوخ  فقو  لاـم  نیا  دـندش  ضرقنم  دـنتفر و  نیب  زا  ینت  ناردارب  رهاوخ و  رگا  مدرک ،

زا هک  مادک  ره  براقا  ناشیوخ و  رب  تسا  فقو  لام  نیا  دـنامن  یقاب  یـسک  مه  ناشیا  زا  رگا  و  دـشاب ؛ یقاب  ناشیا  زا  یـسک  هک  یمادام 
تّحـص و لاح  رد  رفعج  نب  یـسوم  تمایق ) ات  ینعی   ) دـشابن هدـنز  نیمز  يور  یـسک  رگید  هک  ینامز  ات  دنـشاب ، رتکیدزن  نم  هب  يرگید 

چیه دومن و  فـقو  يورخا  میعن  ادـخ و  تاـضرم  بلط  يارب  یعطق و  روـط  هب  ّقـح و  هب  ياههبـش  ّکـش و  چـیهیب  ار  لاـم  نیا  تمـالس 
ار نآ  هک  تسین  زیاـج  دراد  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  ینمؤم  چـیه  يارب  و  دـشابیمن ) رادرب  ءانثتـسا  و  . ) تسین نآ  رد  یتشگزاـب 
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تسا نیمز  يور  رد  هچ  ره  ناسنا و  هک  ینامز  ات  دهد ، رییغت  ار  نآ  هدشصّخشم  دراوم  ای  دهدب و  یسک  هب  ای  دشخبب  ای  درخب  ای  دشورفب 
. ددرگ نآ  ثراو  دنوادخ  دیآ و  رسب  شرمع 

ج1،ص:73  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نانآ زا  یکی  رگا  دوب . دـهاوخ  وا  ياج  هب  مساق »  » درک توف  ود  نیا  زا  یکی  رگا  تسا . میهاربا »  » و ّیلع »  » تسد هب  فقو  نیا  رایتخا  ( 1)
توف ود  نیا  زا  یکی  رگا  و  دـشاب ، وا  ياج  هب  ساّبع » ، » درک توف  یکی  ود ، نیا  نیب  زا  رگا  دوب ، دـهاوخ  وا  ياـج  لیعامـسا »  » درک توف 
يوار دریگ . هدهع  هب  ار  فقو  نیا  یتسرپرـس  وا  دشاب  یقاب  نم  لسن  زا  رفن  کی  طقف  رگا  و  دیایب . وا  ياج  هب  هّیقب  زا  رتگرزب  دنزرف  درک ،

«. دنتشاد مّدقم  ساّبع  رب  دوب  رتکچوک  ساّبع  زا  هک  ار  لیعامسا  مردپ ، دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  : » دیوگ
امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  یلاس  رد  : » هک تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  نارـسپ  ّیلع  قاحـسا و  زا  - 3 ( 2)

نیا رد  میتشاد  هارمه  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  زا  ياهمان  میتفر و  « 1  » ملسا نب  نمحّرلا  دبع  دزن  هّکم  رد  ام  دندش ، ریگتسد  مالّسلا 
______________________________

«. ماّلس نب  هَّللا  دبع  : » ۀخسن یف  (- 1)
ج1،ص:74  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

روتـسد روما  نیا  هب  قیرط  نیا  زا  ترـضح  میتفگ : وا  هب  دـندوب . هدومرف  رکذ  دوخ  زاین  دروم  بلاـطم  هب  عجار  یتاروتـسد  ترـضح  هماـن ،
.« تسا مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ياهراک  مّیق  نیـشناج و  هفیلخ و  وا  اریز  هدب ، ّیلع »  » ناشدنزرف هب  ار  نآ  دش ، ماجنا  هک  مادک  ره  دـناهداد 

ماما يریگتـسد  زا  دـعب  زور  هاجنپ  دودـح  هّکم و  هب  ینم  زا  نایجاح  تکرح  زا  دـعب  زور  کـی  وگتفگ  نیا  : » دـنداد همادا  ّیلع  قاحـسا و 
نب ناّسح  رمع و  نب  لیعامسا  ّيرقنم و  دمحا  نب  نیسح  مالّسلا ، هیلع  قداص  ماما  نادنزرف  ّیلع  قاحسا و  داتفا .» قاّفتا  مالّسلا  هیلع  مظاک 
دوخ ردـپ  نیـشناج  ّیـصو و  مالّـسلا  اـمهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  هکنیا  هب  دوـخ ، تداهـش  رب  ار  متخلا  بحاـص  دّـمحم  نب  نیـسح  هیواـعم و 
رفعج نب  یـسوم  لیکو  نیـشناج و  يو  دنتفگ  رگید  رفن  ود  دنداد و  تداهـش  وحن  نیمه  هب  مه  ناشیا  زا  رفن  ود  دنتفرگ . دهاش  دشابیم ،

«. دش هتفریذپ  یضاق  ثایغ  نب  صفح  دزن  رد  یگمه  تداهش  هجیتن  رد  تسا و  مالّسلا  امهیلع 
ردپ هراب  رد  متفگ : مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  رسپ  میهاربا  هب  : » دیوگ حلاص  نب  رکب  - 4 ( 1)

ج1،ص:75  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ یئوگیم ؟ هچ  مالّسلا - هیلع  اضر -) ترضح  ینعی   ) نسحلا وبا  تردارب  هراب  رد  متفگ : تسا . هدنز  وا  تفگ : ییوگیم ؟ هچ  دوخ 
ار ماهتفگ  نم  دیوگیم ، هچ  دنادیم  رتهب  وا  تفگ : تسا ؟ هدرک  تافو  تردپ  هک  تسا  دقتعم  وا  متفگ : تسا . وگتـسار  نانیمطا و  دروم 

. درک رارکت  ار  باوج  نیمه  مه  وا  مدرک ، رارکت 
مّدـقم اـم  رب  ار  ّیلع  ار و  اـم  زا  رفن  جـنپ  تفگ : ار ؟ یـسک  هچ  متفگ : هلب ، تـفگ : تـسا ؟ هداد  رارق  ّیـصو  ار  یـسک  تردـپ  اـیآ  مـتفگ :

«. هدومرف

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  نمض  رد  اضر  ترضح  تماما  هراب  رد  تاحیرصت  صوصن و  باب 6 

، دیسر ارف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تافو  هک  ینامز  : » هک تسا  هدرک  لقن  ةرضن  وبا  - 1 ( 1)
ج1،ص:76  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ردارب ّیلع ، نب  دیز  دننک ، ّتیصو  ناشیا  هب  ات  دندناوخارف  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دوخ ، دنزرف  دندوب  راضتحا  لاح  رد  ترـضح 
ینعی . ) دوبن يدب  راک  منامگ ، هب  يدرکیم ، راتفر  مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شور  هب  نم  دروم  رد  رگا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

تماـما هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  نآ  ردارب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  دـعب  هک  روط  ناـمه  يدرکیم  ماـما  ارم  دوخ  زا  دـعب 
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ندومن هیبشت  ندرک و  سایق  يور  زا  یهلا  تاناما  نسحلا ، وبا  يا  دـندومرف : وا ) هب  تسا ، مارتحا  هناـشن  هک  هینک  اـب   ) ترـضح دندیـسر .)
مهیلع هّمئا  یهلا  ججح  دالیم  زا  لبق  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  درادن ، اهتهابش  هب  یگتسب  وا  رماوا  و  دریگیمن ، تروص  رگید  کی  هب  دارفا 
تبحص ام  يارب  يدید  دوخ ، هک  ياهفیحـص  هراب  رد  دندومرف : وا  هب  هدناوخارف ، ار  هَّللا  دبع  نب  رباج  سپـس  تسا ، هدش  صّخـشم  مالّـسلا 

، متفر مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمدخ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّدلوت  کیربت  ضرع  يارب  يزور  مشچ ، يورب  درک : ضرع  رباج  نک ،
منیبیم امـش  دزن  هک  ياهفیحـص  نیا  نانز ! همه  رورـس  يا  مدرک : ضرع  دوب ، دـیراورم  زا  ناشخرد  دیفـس و  ياهفیحـص  ناشیا  تسد  رد 
. مرگنب نآ  رد  ات  دیهدب  نم  هب  ار  نآ  مدرک : ضرع  تسا ، نآ  رد  دوب - دنهاوخ  نم  نادنزرف  زا  هک  هّمئا - یماسا  دندومرف : تسیچ ؟

ج1،ص:77  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رگم دنزب  تسد  نآ  هب  یسک ، هک  تسا  هدش  یهن  اّما  مدادیم . تتسد  هب  ار  نآ  امتح  دوب  هدشن  یهن  راک  نیا  رگا  رباج ! يا  دندومرف : ( 1)

هفیحـص نآ  رد  دـیوگ : رباج  ینیبب ، ار  نآ  نورد  نآ ، يور  زا  يراد  هزاجا  وت  یلو  دـشاب  ربمایپ  تیب  لها  ای  ربمایپ  ّیـصو  ای  ربماـیپ  هکنیا 
رتخد همطاف  شردام  یـضترملا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  هنمآ ، شردام  یفطـصملا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  مساقلا  وبأ  دوب : هدـمآ  نینچ 

، دّمحم رتخد  همطاف  ناشردام  یقّتلا  یلع  نب  نیسح  هَّللا  دبع  وبا  راکوکین ،)  ) ّربلا ّیلع  نب  نسح  دّمحم  وبا  فانم ، دبع  نب - مشاه  نب  دسا 
نب نسح  رتخد  هَّللا  دبع  ما  شردام  رقابلا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبا  درگدزی ، رتخد  هیونابرهـش  شردام  لدـعلا  نیـسح  نب  ّیلع  دّـمحم  وبا 
نب رفعج  نب  یسوم  میهاربا  وبا  رکب ، یبا  دّمحم  نب  مساق  رتخد  هورف  ما  شردام  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  وبا  بلاط ، یبا  نب  ّیلع 
ّیلع نب  دّمحم  رفعج  وبا  ۀمجن ، مان  هب  يزینک  شردام  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  ةاّفـصملا ، ةدـیمح  مان  هب  يزینک  شردام  دّـمحم 

نیمألا دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  نارزیخ ، مان  هب  يزینک  شردام  ّیکزلا 
ج1،ص:78  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مـساقلا وبأ  نسحلا ، ّما  وناب  نآ  هینک  هنامـس و  مان  هب  يزینک  شردام  قیفّرلا ، ّیلع  نب  نسح  دّـمحم  وبا  ( 1 ، ) نسوس مان  هب  يزینک  شرداـم 
. داب نانآ  یگمه  رب  ادخ  دورد  سجرن . مان  هب  تسا  يزینک  شردام  تسا ، مئاقلا  هَّللا  تّجح  وا  نسحلا  نب  دّمحم 

نیا نم  هدیقع  یلو  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زا  مان  ندرب  اب  هنوگ  نیا  ثیدـح  نیا  دـیوگ : قودـص ) خیـش   ) فّنـصم
. تسین زئاج  ترضح  نآ  مان  ندرک  رکذ  هک  تسا 

: تسا رّکذت  هب  مزال  لّمأت و  لباق  هتکن  دنچ  ثیدح  نیا  رد  : » حیضوت
نب دیعس  نب  دّمحم  ورمع ، یبا  نب  ساّبع  یسوم ، یبا  نب  ۀقدص  هرضن ، وبا  دننام : دناهتخانـشان ، لوهجم و  ثیدح  نیا  تاور  زا  یخرب  - 1

. میحّرلا دبع  نب  دّمحم  و  دّمحم ،
هدـش تیاور  زین  رگید  هنوگ  هب  دوشیم ، هظحالم  يدـعب  ثیدـح  رد  هک  روط  ناـمه  تسا ، فورعم  حول  ثیدـح  هب  هک  ثیدـح  نیا  - 2
دشاب ربمغیپ  هکنیا  رگم  دنزب  تسد  نآ  هب  یسک  هکنیا  زا  تسا  هدش  یهن  : » دناهدومرف مالّسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  ثیدح ، نیا  رد  تسا ،

مدناوخ ار  نآ  نم  داد و  نم  هب  ار  نآ  همطاف  تردام  سپ  : » تسا هدمآ  نینچ  يدعب  ثیدح  رد  یلو  ربمغیپ ،» تیب  لها  ای  ربمغیپ  ّیـصو  ای 
. دراد هیجوت  هب  زاین  دنریاغم و  رگید  کی  اب  الماک  بلطم  ود  نیا  مدرک .» يرادربهخسن  و 

یخرب یخرب 74 و  لاس 73 ، زین  یخرب  درک و  تافو  هنیدـم  رد  ّيرجه  لاس 78  رد  رباج  هک  دناهتشون  ناسیون ، لاح  حرـش  ناخّروم و  - 3
هیلع رقاب  ماما  تافو  هکنآ  لاح  و  هدومن ، تاـفو  ّيرجه  لاس 80  زا  لبق  رباج  هکنیا  رب  دـنراد  قاّفتا  یگمه  هلمجلاب  دـناهدومن و  رکذ   77

، تسا هدوب  ّيرجه  یلوق 116  هب  لاس 114 و  رد  مالّسلا 
ج1،ص:79  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلوق هب  لاس و  یّتح 16  رباج  هکلب  تسا ؟ هدش  فّرشم  ناشیا  روضح  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  توف  راضتحا و  تقو  رد  رباج  هنوگچ  سپ 
ای 95 و  لاس 94  مالّسلا  هیلع  داّجس  ترـضح  تداهـش  اریز  تسا ، هدومن  تافو  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تداهـش  زا  لبق  لاس  دودح 20 
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. تسا هدوب  يرجه 
هک دـنکیم  تیاور  ار  يربخ  وا  دوخ  هکنآ  لاـح  تسا ، هدرک  كرد  زین  ار  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رباـج ، هک  تسا  نیا  ربخ  رهاـظ  - 4

: دندومرف وا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح 
« مالّسلا یّنم  هئرقأف  هتیقل  اذإف  رقابب  ةارّوتلا  یف  فورعملا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  يدلو  یقلت  یّتح  یقبتس  ّکنا  »
- تسا فورعم  رقاـب  هب  تاروت  رد  هک  ار - بلاـط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  مدـنزرف  اـت  دـنام  یهاوخ  هدـنز  وت  : ) ینعی

هیلع رقاب  ماما  زا  دـعب  هّمئا  زا  کی  چـیه  رباـج  هک  تسا  نیا  ربخ  نیا  رهاـظ  و  ناـسرب ،) وا  هب  ارم  مالـس  يدـید  ار  وا  یتقو  ینک ، تاـقالم 
«. 1  » دنام یهاوخن  هدنز  شیب ، یمک  تّدم  وا ، ندید  زا  دعب  تسا : هدمآ  رگید  ربخ  رد  هک  اصوصخ  تسا ، هدرکن  ترایز  ار  مالّسلا 

تسین زئاج  نم  رظن  زا  دیوگیم : هر )  ) قودص دش ، هظحالم  هک  روط  نامه  هک  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  هینک  مان و  هب  حیرـصت  - 5
«. دنک نایب  ثیدـح  نیا  هب  ار  دوخ  دامتعا  مدـع  تسا  هتـساوخ  نایب  نیا  اب  قودـص  دـیاش  و  دوش ، رکذ  ۀحارـص  ترـضح  نآ  كرابم  مان 

(. يراّفغ داتسا  یئامنهار  اب  مجرتم  )
هَّللا دبع  نب  رباج  هب  « 2  » مالّسلا هیلع  مردپ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : ریصب  وبا  - 2 ( 1)

______________________________

.228 راونالا ص 223 - راحب  دلجم 46  هب  دوش  هعجارم  (- 1)
. هسفنب وه  هدهاش  ام  ال  مالّسلا ، هیلع  هیبأ  نع  ۀیاور  کلذ  رکذ  مالّسلا  هیلع  ّهنأ  مولعم  و  اذک ، (- 2)

ج1،ص:80  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: درک ضرع  رباج  منک ؟ لاؤس  وت  زا  یبلطم  ات  ییایب  نم  دزنب  اهنت  هک  تسا  تحار  تیارب  تقو  هچ  مراد ، يراک  وت  اـب  دـندومرف : يراـصنا 

. دیشاب لیام  امش  تقو  ره 
هَّللا یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  مردام  تسد  رد  هک  یحول  هراب  رد  دـندومرف : وا  هب  دـنتفریذپ و  روضح  هب  اهنت  ار  رباـج  مردـپ ، سپس 

لوسر تایح  نامز  رد  مسق ، ادخ  هب  تفگ : وگب ، میارب  دنتفگ ، تیارب  حول  نآ  ياههتـشون  هراب  رد  مردام  هک  یبلاطم  يدید و  هلآ  هیلع و 
زبس یحول  ناشیا  تسد  رد  مدیسر ، همطاف  ناتردام  تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ّدلوت  کیربت  تینهت و  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

يادف مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  مدید . دیـشروخ  رون  دـننامه  دیفـس  ياهتـشون  حول  نآ  رد  تسا و  دّرمز  مدرک  نامگ  هک  مدـید ، گنر 
ار حول  نیا  دومرف : ترضح  ( 1 ( ؟ تسیچ حول  نیا  ادخ  لوسر  رتخد  يا  امش 

ج1،ص:81  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک ءایصوا - یماسا  زین  مرسپ و  ود  رهوش و  ردپ و  یماسا  تسا و  هدومرف  هیده  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دوخ  لوسر  هب  ّلج - ّزع و  دنوادخ -

. تسا نآ  رد  دنتسه - منادنزرف  یگمه 
: داد همادا  رباج  دنداد . نم  هب  ار  نآ  دنک ، لاحشوخ  ارم  هکنیا  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مردپ 

همادا رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  متشادرب . ياهخسن  نآ  يور  زا  مدناوخ و  ار  نآ  نم  دنداد ، نم  هب  ار  نآ  همطاف  ترـضح  ناتردام  سپس 
، دنتفر شلزنم  هب  وا  هارمه  هب  مردـپ  سپـس  هلب ، درک : ضرع  رباج  یهد ؟ ناشن  نم  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  دـنتفگ : مردـپ  دـندومرف : نینچ 
: مدـید بوتکم  حول ، رد  ار  نآ  بیترت  نیمه  هب  نم  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ  تفگ : و  دروآ ، رد  ار  تسوپ  زا  ياهفیحـص  مردـپ  يارب 
هک وا . يوس  هب  يامنهار  وا و  باجح  ریفس و  رون و  دّمحم ، يارب  میکح  ردتقم  دنوادخ  زا  تسا  ياهتـشون  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هَّللا  مسب 

رکنم نک و  رکـش  ار  میاهتمعن  رادـب و  گرزب  ارم  یماسا  دّـمحم  يا  تسا ، هدرک  لزان  نیملاـعلا  ّبر  ترـضح  دزن  زا  ار  نآ  نیمـالا  حور 
هدننکراوخ ناراّبج ، هدننکش  مهرد  تسین  يدوبعم  نم  زج  هَّللا ، منم  شابم .

ج1،ص:82  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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نم باذع  زا  ریغ  يزیچ  زا  ای  ددنب ، دیما  نم  مرک  لضف و  زا  ریغ  هب  سک  ره  ( 1 ، ) تسین يدوبعم  نم  زج  هَّللا ، منم  نید ، بحاص  ناملاظ ،
. نک لّکوت  نم  رب  طقف  و  تسرپب ، ارم  طقف  سپ  مشاب ، هدرکن  باذع  ار  يدحا  هک  منک  باذع  ار  وا  نانچنآ  دسرتب ،

ار وت  ّیصو  ءایبنا و  ریاس  رب  ار  وت  نم  مداد ، رارق  یّیصو  وا  يارب  هکنیا  رگم  دشاب  هدمآ  رـس  هب  شماّیا  هک  ماهدرکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  نم 
شردـپ نامز  ءاضقنا  زا  دـعب  ار  نسح  متـشاد ، یمارگ  نیـسح  نسح و  تاهون  ود  هّچب و  ریـش  ود  اب  ار  وت  و  مداد ، يرترب  ءایـصوا  ریاس  رب 

تداعس ریخ و  هب  متخ  ار  وا  راک  متـشاد و  یمارگ  تداهـش  اب  ار  وا  مدومن و  دوخ  یحو  رادهنازخ  ار  نیـسح  مداد و  رارق  دوخ  ملع  ندعم 
مداد رارق  وا  هارمه  ار  دوخ  هّمات  هملک  و  تسا . رتالاب  ءادهـش  همه  زا  نم  دزن  رد  وا  هجرد  تسا و  رترب  لضفا و  نادیهـش  همه  زا  وا  مدرک ،

ءایلوا تنیز  نیدـباعلا و  دّیـس  ّیلع ، اهنآ  لّوا  مهدیم ، باقع  باوث و  وا  لـسن  ترتع و  طّـسوت  هب  مدراذـگ ، وا  دزن  رد  ار  هغلاـب  تّجح  و 
رفعج دروم  رد  ناکاّکش  دشابیم ، نم  تمکح  ندعم  نم و  ملع  هدنفاکش  تسا ، شاهدوتس  ّدج  هیبش  هک  دّمحم ، شرسپ  تسا ، ماهتشذگ 

كاله
ج1،ص:83  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دروم رد  ار  وا  مرادیم ، مرتـحم  یمارگ و  رایـسب  ار  رفعج  میوگیم : ّقح  هب  ( 1 ، ) تسا هتفریذپن  ارم  دریذپن ، ار  وا  هک  یـسک  دش ، دنهاوخ 
هکنیا اب  دوشیم  اپرب  کـیرات  ياهنتف  وا  زا  دـعب  مدـیزگرب و  ار  یـسوم  وا  زا  دـعب  درک ، مهاوخ  لاحـشوخ  شناتـسود  نارواـی و  ناوریپ و 
راکنإ ار  اهنآ  زا  یکی  یـسک  ره  دینادب ، دـنتفایمن ، تواقـش  هب  نم  ءایلوا  دـنامیمن و  یفخم  نم  تّجح  دوشیمن و  هراپ  تماما  نامـسیر 

، نارکنم ناگدننز و  ءارتفا  رب  ياو  تسا ، هتـسب  غورد  نم  رب  دهد  رییغت  ارم  باتک  زا  ياهیآ  سک  ره  تسا و  هدرک  راکنا  ارم  تمعن  دـنک ،
و تسا ، هدرک  بیذکت  ار  مءایلوا  همه  دنک  بیذکت  ار  نیمتشه  هک  یـسک  یـسوم ، ماهدیزگرب  بیبح و  هدنب ، تّدم  نتفای  نایاپ  عقوم  رد 
وا ّربکتم  یثیبخ  مهدیم ، وا  هب  يدنمناوت  تردق و  مراذگیم و  وا  شود  رب  ار  تّوبن  راب  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ، نم  رـصان  ّیلو و  ّیلع ،

ار وا  میوگیم : ّقح  هب  دش ، دهاوخ  نفد  نم ، قلخ  نیرتدب  رانک  رد  تسا  هداهن  انب  ار  نآ  حلاص  هدنب  هک  يرهش  رد  دناسریم و  لتق  هب  ار 
نم تّجح  و  تسا ، نم  رارسا  ّلحم  تمکح و  ندعم  نم و  ملع  ثراو  وا  درک ، مهاوخ  لاحشوخ  دّمحم ، شدنزرف  نیشناج و  هب 

ج1،ص:84  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
خزود باذـع  ّقحتـسم  یگمه  هک  شاهداوناـخ  زا  رفن  داـتفه  رد  ار  وا  تعافـش  مداد و  رارق  وا  هاـگیاج  ار  تشهب  ( 1 ، ) دـشابیم مدرم  رب 

ریخ و هب  متخ  تسا ، نم  یحو  نیما  دـشابیم و  قلخ  نایم  رد  هاوگ  نم و  رـصان  ّیلو و  هک  ار  ّیلع  شدـنزرف  رما  و  مدومن ، لوبق  دـناهدش 
نم ملع  هنیجنگ  رادهنازخ  دـنکیم و  توعد  نم  هار  هب  ار  مدرم  هک  نسح  ماـن  هب  دروآ  مهاوخ  دوجو  هب  يدـنزرف  وا  زا  منکیم ، تداـعس 

بّویا ربص  یـسیع و  ّتینارون  یـسوم ، لامک  منادرگیم ، لماک  تسا  ملاع  همه  يارب  تمحر  هیام  هک  شدـنزرف  اب  ار  نآ  سپـس  و  تسا ،
هک  ) ملید كرت و  ياهرـس  نوچمه  ار  اـهنآ  ياهرـس  دـنوشیم ، عقاو  ّتلذ  تّفخ و  دروم  نم  ءاـیلوا  وا ، ناـمز  رد  تسا ، عمج  وا  رد  همه 

نیگنر نانآ  نوخ  زا  نیمز  دـناهدز ، تشحو  بوعرم و  دـنوشیم ، هدـینازوس  دـنهدیم و  هّیدـه  رگید  کی  هب  دـناهدوب ) مالـسا  نانمـشد 
عفد ار  یناملظ  هنتف  ره  اهنآ  طّسوت  دنتـسه . نم  ءایلوا  ّقح ، هب  اهنآ  ددرگیم ، ریگارف  ناشنانز  نیب  رد  هلان  هآ و  دایرف و  ناغف و  و  دوشیم ،

تمحر دورد و  داـب  ناـنآ  رب  مزاـسیم ، عـفترم  ار  یتخـس  ینیگنـس و  لـقث و  مـنکیم و  فرطرب  ار  اـههلزلز  ناـشیا  هلیــسو  هـب  مـنکیم ،
«. دناهتفای تیاده  هک  دنتسه  اهنآ  ناشراگدرورپ و 

ج1،ص:85  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
سپ دوب ، یفاک  تیارب  نیمه  يدوب  هدینشن  ار  ثیدح  نیا  زا  ریغ  ترمع  مامت  رد  رگا  تفگ : ریصب  وبا  : » دیوگ ملاس  نب  نمحّرلا  دبع  ( 1)

«. رادب ظوفحم  نوصم و  شلها ، ریغ  زا  ار  نآ 
دبعلا اهانب   » تراـبع زا  دـعب  ص 310  ۀـمعّنلا » ماـمت  نیّدـلا و  لاـمک   » باـتک رد  اریز ، تسا  نـینرقلا  وذ  حـلاص » هدـنب   » زا دارم  : » حیـضوت
ثیدح ردص  رد  هک  دنامن  یفخم  نمض  رد  دشابیم ، دیـشّرلا  نوراه  قلخ » نیرتدب   » زا دارم  و  تسا ، هدمآ  نینرقلا » وذ   » ترابع حلاّصلا »
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ماما هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  نایب  نیا  زا  و  تفگ ....  رباج  هب  مالّسلا  هیلع  مردپ  هک  دندومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما   » تسا هدمآ  نینچ 
هّمئا تمدخ  هب  رباج  ارهاظ  هکنیا  هراب  رد  لبق ، ثیدح  لیذ  حیضوت  هب  هّجوت  اب  دناهدوب و  رضاح  وگتفگ  نیا  نیح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص 
دوخ راوگرزب  ردپ  زا  ار  بلطم  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  داد  لامتحا  نینچ  دیاب  تسا ، هدشن  فّرشم  مالّسلا  مهیلع  رقاب  ماما  زا  دعب 

«. دناهدوب رضاح  نآ  عوقو  نامز  رد  دوخ  هکنیا  هن  دناهدومرف  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دندومرف وا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  راّمع  نب  قاحسا  زا  - 3 ( 2)

، هلب مدرک : ضرع  دیوگ : قاحسا  مهد ؟ هدژم  وت  هب  یهاوخیم  قاحسا  يا  »
ج1،ص:86  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیلع نینمؤملا  ریما  ّطخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ءالما  هب  ياهفیحـص  ام  دندومرف : ترـضح  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  مدرگ  تنابرق 
تردق و تّزع و  اب  دنوادخ  بناج  زا  تسا  ياهمان  نیا ، میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  میاهدروآ  تسدب  مالّسلا 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  سپـس  درک : لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  رخآ  هکنیا  زج  دومن  رکذ  لبق  ثیدح  دننام  ار  ثیدح  هّیقب  سپـس  و  میلع »
ار تلاوحا  و  دنک ! ظفح  ار  وت  دنوادخ  رادب ، یفخم  نوصم و  شلها  ریغ  زا  ار  نآ  تسا ، لسر  هکئالم و  نید  نیا ، قاحسا ، يا  دندومرف :

«. دوب دهاوخ  ناما  رد  ّلج - ّزع و  دنوادخ - باقع  زا  دوش  نّیدتم  بلاطم  نیا  هب  سک  ره  دندومرف : سپس  دیامن ! حالصا 
هیلع قداص  ماما  هون  هَّللا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نسح  نب  دیز  نب  نسح  نب  ّیلع  شّدج  زا  ّینـسح  میظعلا  دـبع  - 4 ( 1)
عمج ار  دوخ  نادنزرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) شّدج زا  وا  دّمحم و  شردـپ  لوق  زا  مالّـسلا 

، درک
ج1،ص:87  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لوسر ترضح  ءالمإ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّطخ  هب  ياهتشون  تسد  سپس  تشاد  روضح  زین  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نب  دیز  اهنآ ، يومع 
« میکح زیزع و  دنوادخ  بناج  زا  تسا  ياهتشون  نیا  : » دوب هدش  هتـشون  نینچ  نآ  رد  هک  داد  ناشن  اهنآ  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
زا تفگ : میظعلا  دبع  هک  هدرک  لقن  نینچ  رخآ  رد  سپس  دناهتفای . تیاده  هک  دنتـسه  نانآ  و  دیوگیم : هک  اجنآ  ات  حول  ثیدح  نامه ) )

بّجعت ياج  دومن  مایق  درک و  جورخ  مه  زاب  یلو  دینـش  شردـپ  زا  ار  بلاطم  نیا  هک  مالّـسلا ) هیلع  قداص  ماما  دـنزرف   ) رفعج نب  دّـمحم 
. رادب یفخم  نوصم و  شلها  ریغ  زا  ار  نآ  تسوا ، هکئالم  نید  وا و  نید  ادخ و  زار  نیا  تفگ : سپس  «، 1  » تسا

فّرشم مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تمدخ  هب  : » دیوگ ّيراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  - 5 ( 1)
______________________________

. دیئامرف هعلاطم  دعب  هب  هحفص 498  نییبلاطلا » لتاقم   » همجرت رد  ار  رفعج  نب  دّمحم  جورخ  نایرج  (- 1)
ج1،ص:88  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هس دشیم ، هدید  مسا  هدزاود  حول ، نآ  رد  دنک ، روک  ار  مشچ  دوب  کیدزن  نآ ، ّتینارون  هک  تشاد  رارق  یحول  ترضح  لباقم  رد  مدش ،
اهنیا مدیـسرپ : دوب . ماـن  هدزاود  مدرمـش ، ار  اـهنآ  نآ ، راـنک  رد  مسا  هس  نآ و  رخآ  رد  مسا  هس  نآ و  تشپ  مسا ، هس  حوـل ، يور  رد  مسا 

نیرخآ هک  دنتـسه  نم  دالوا  زا  هّیقب ، رفن  هدزای  میومع و  رـسپ  اهنآ  نیلّوا  تسا ، ءایـصوا  ءامـسا  اهنیا  دندومرف : تسا ؟ یناسک  هچ  یماسا 
.« دشیم هدید  ّیلع »  » مان نآ  زا  عضوم  راهچ  رد  و  دّمحم ، مان  حول  نآ  زا  عضوم  هس  رد  داد : همادا  رباج  تسا ، مئاق »  » اهنآ

تمدخ تفگ : رباج  هک  تسا  هدرک  لقن  ّيراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلا  یبا  زا  بوبحم  نب  نسح  - 6 ( 1)
هدزاود مدرمش ، ار  اهنآ  دوب ، نآ  رد  ءایصوا  یماسا  هک  تشاد  رارق  یحول  ترضح  نآ  لباقم  رد  مدیـسر و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

. ناشیا رب  دورد  دوب ، ّیلع »  » نت راهچ  و  دّمحم »  » نانآ زا  نت  هس  مئاق ،»  » اهنآ نیرخآ  دوب ، مان 
ج1،ص:89  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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لاس رد  بوبحم  نب  نسح  اریز  تسا ، لّمأت  لباق  دنـس  لاح  نیا  اب  تسا ، بیترت  نیمه  هب  زین  لاصخ  یفاک و  رد  ثیدـح  دنـس  : » حیـضوت
، دـنک لقن  تیاور  دوراجلا  وبا  زا  بوبحم  نب  نسح  هک  تسا  دـیعب  یلیخ  تسا و  هدوب  نیعباـت  زا  دوراـجلا  وبا  و  تسا ، هدـش  دـّلوتم   151

داتـسا «. ) تسا هدوب  نانـس  نب  دّـمحم  ارهاظ  زین  هطـساو  نآ  تسا و  هدرک  لقن  دوراجلا  وبا  زا  هطـساو  کی  اـب  بوبحم  نب  نسح  ـالامتحا 
(. ّيراّفغ ياقآ  مرتحم 

تسا هدرک  تیاور  مالّسلا - هیلع  رقاب - ماما  زا  زین  وا  دوراجلا و  یبا  زا  بوبحم  نب  نسح  هک  تسا  هدش  لقن  رگید  قیرط  زا  زاب  و  - 7 ( 1)
دوب نآ  رد  ءایصوا  یماسا  هک  دروخیم  مشچ  هب  یحول  ترضح  نآ  لباقم  مدیسر . مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمدخ  تفگ : رباج  : » هک

. اهنآ رب  دورد  دوب ، ّیلع »  » نانآ زا  نت  راهچ  و  دّمحم »  » ناشیا زا  نت  هس  مئاق ، اهنآ  نیرخآ  هک  مدرمش  مان  هدزاود  حول ، نآ  رد 
ماما نسح و  ماما  نم و  تفگیم : هک  مدینـش  راّیط  رفعج  رـسپ  هَّللا  دبع  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلـس  زا  - 8 ( 2)

ساّبع نب  هَّللا  دبع  مالّسلا و  امهیلع  نیسح 
ج1،ص:90  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب هک  تفگ : درک و  رکذ  دوب  هدش  لدب  در و  ود  نآ  نیب  هک  ار  یتبحـص  سپـس  میدوب . هیواعم  دزن  دیز  نب  ۀـماسا  هملـس و  یبا  نب  رمع  و 
: دندومرف ترضح  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هَّللا ) دبع  ینعی   ) نم تسا : هتفگ  نینچ  هیواعم 

نینمؤم هب  تبـسن  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مردارب  نم  زا  دـعب  دـندومرف : سپـس  تسا ، رتشیب  ناشدوخ  رب  اهنآ  تیـالو  زا  نینمؤم  رب  نم  تیـالو 
نینمؤم رب  تسا  یلوا  نسح  مدنزرف  دیسر  تداهش  هب  یتقو  و  تسا ، رتشیب  ناشدوخ  رب  اهنآ  تیالو  زا  نینمؤم  رب  وا  تیالو  دراد و  تیالو 

وت هَّللا ! دبع  تسا و  یلوا  نینمؤم  هب  تبسن  نیسحلا  نب  ّیلع  شدنزرف  دش  دیهش  یتقو  تسا ، یلوا  نینمؤم  هب  تبسن  نیسح  مدنزرف  سپس 
و دـید ، یهاوخ  ار  وا  نیـسح  يا  وت  تسا و  یلوأ  ناشدوخ  هب  تبـسن  نینمؤم  زا  رقابلا  ّیلع  نب  دّـمحم  مدـنزرف  سپـس  دـید  یهاوخ  ار  وا 
مالّسلا و امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هاگنآ  دیوگ : هَّللا  دبع  دندوب ، نیـسح  دالوا  زا  اهنآ  رفن  هن  هک  دومن  لماک  ماما  هدزاود  ات  سپس 

. دنداد یهاوگ  نم  عفن  هب  هیواعم  دزن  یگمه  هک  متفرگ  هاوگ  ار  دیز  نب  ۀماسا  ۀملس و  یبا  نب  رمع  ساّبع و  نب  هَّللا  دبع 
ج1،ص:91  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیلع و هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ار  بلطم  نیا  اهنآ  هک  مدوب  هدینـش  هماسا  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  زا  زین  نم  دیوگ : سیق  نب  میلس 
. دناهدینش مّلس  هلآ و 

يدرم هک  میدوب  هتـسشن  دوـب  ناـنآ  ءزج  مه  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  هک  ياهّدـع  اـب  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  دـبع  نب  سیق  زا  - 9 ( 1)
ایآ درک : لاؤس  برع  درم  متسه ، دوعسم  نب  هَّللا  دبع  نم  تفگ : هَّللا  دبع  تسا ؟ دوعسم  نب  هَّللا  دبع  امش  زا  مادک  دیسرپ  هدمآ  نیشنهیداب 

. لیئارسا ینب  ءابقن  دادعت  هب  هفیلخ  هدزاود  هلب ، تفگ : دوب ؟ دهاوخ  هفیلخ  دنچ  وا  زا  دعب  هک  تسا  هتفگ  ناتیارب  امش  ربمغیپ 
ياهنآرق میدوب و  هتسشن  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  دزن  دیوگ : عدجأ ) نب   ) قورسم - 10 ( 2)

ج1،ص:92  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هفیلخ دنچ  وا  زا  دعب  هک  تسا  هدومن  ّتیصو  امش  هب  امش  ربمایپ  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  یناوج  عقوم  نیا  رد  هک  میدرکیم  هضرع  وا  رب  ار  دوخ 
تسا هدومن  ّتیصو  ام  هب  ام  ربمایپ  هلب . دوب ، هدرکن  نم  زا  یلاؤس  نینچ  یسک  لاح  هب  ات  یتسه و  ناوجون  وت  تفگ : هَّللا  دبع  دوب ؟ دهاوخ 

. دوب دهاوخ  لیئارسا  ینب  ءابقن  دادعت  هب  هفیلخ  هدزاود  وا  زا  دعب  هک 
رایسب مامتها  میرک  نآرق  تءارق  هب  تبسن  يو  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  باحصا  زا  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  : » حیـضوت

.« داتسرف هفوک  هب  نآرق  میلعت  يارب  ار  وا  رمع  تسا . هدوب  روهشم  میرک  نآرق  مّلعم  ئراق و  ناونع  هب  هتشاد و 
طّـسوت تسا ، هدـمآ  اـجنیا  هک  ار  هچنآ  هّتبلا  هک   ) تسا هدرک  لـقن  یبعـش  زا  ار  ریز  ثیدـح  قـیرط  هس  زا  « 1  » دّـمحم نب  باّتع  - 11 ( 1)

(. دوشیم لقن  یبعش  زا  فّرطم 
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______________________________

ناونع دـنع  هنادـلب  مجعم  یف  ّيومحلا  هرکذ  يذـّلا  ظفاحلا  ّینیمارولا  ّيزاّرلا  مساقلا  وبأ  باـّتع  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  نب  باـتع  وه  (- 1)
دعب 310. تام - لاق : و  نیمارو ،

ج1،ص:93  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، دوـب اـم  هارمه  زین  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  میدوـب و  هتـسشن  دجـسم  رد  تفگ : سیق  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـبع  نب  سیق  شیوـمع  زا  یبـعش 

امـش ربمایپ  ایآ  تفگ : برع  درم  يراد ؟ راک  هچ  متـسه ، هَّللا  دبع  نم  هلب  تفگ : تسامـش ؟ نیب  رد  هَّللا  دبع  دیـسرپ : دـمآ و  ینیـشنهیداب 
؟ دوب دهاوخ  امش  نیب  رد  هفیلخ  رفن  دنچ  هک  تسا  هداد  ربخ  امش  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

دادـعت هب  رفن ، هدزاود  هلب ، دوب ، هدرکن  یلاؤس  نینچ  نم  زا  یـسک  ماهدـمآ  قارع  هب  هک  یعقوم  زا  هک  يدرک  لاؤس  یبلطم  هراب  رد  تفگ :
. لیئارسا ینب  ءابقن 

دوعسم نب  هَّللا  دبع  زا  ثعشا  زا  ریرج  تسا و  لیئارـسا  ینب  ءابقن  دادعت  نیا  هلب ، دنکیم : لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  تمـسق  نیا  هبورع ، وبا 
. دنتسه لیئارسا  ینب  ءابقن  دادعت  هب  رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  ءافلخ  دنکیم : لقن  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  وا  و 

ج1،ص:94  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرفیم ترضح  هک  مدینش  مدوب ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  مردپ ، هارمه  : » دیوگ هرمـس  نب  رباج  - 12 ( 1)
: دندومرف تفگ : مردپ  دندومرف ؟ هچ  مدرک : لاؤس  مردپ  زا  نم  دندروآ ، نییاپ  ار  دوخ  يادص  سپس  دوب . دهاوخ  ریما  هدزاود  نم  زا  دعب 

.« دنتسه شیرق  زا  یگمه 
ترضح هک  مدینش  مدیسر و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  : » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  هرمـس  نب  رباج  زا  زین  و  - 13 ( 2)

: متفگ مردپ  هب  دندومرف . هتسهآ  ار  یبلطم  سپـس ، دننک و  تموکح  هفیلخ  هدزاود  هکنیا  ات  دیـسر  دهاوخن  نایاپ  هب  راک  نیا  دندومرفیم :
.« دنتسه شیرق  زا  یگمه  دندومرف : تفگ : دندومرف ؟ هچ  ترضح 

ج1،ص:95  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : هرمس  نب  رباج  زین  و  - 14 ( 1)

تـشادن روضح  یـسک  هک  یعقوم  رد  نم  دنتـشگرب ، لزنم  هب  یتقو  دنـشابیم . شیرق  زا  یگمه  هک  دوب  دهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  دعب 
. جرم جره و  دندومرف : دیآیم ؟ شیپ  هچ  اهنآ  زا  دعب  مدیسرپ : متفر و  ناشیا  دزن 

دوبان تّما  نیا  تفگیم : دروخیم و  مسق  هک  درکیم  یگدـنز  نم  یگیاـسمه  رد  « 1  » دلخلا وبا  مان  هب  يدرم  دـیوگ : ریجب  وبا  - 15 ( 2)
. دنکیم لمع  تیاده  نید و  قطنم  اب  یگمه  هک  دنوش  رهاظ  اهنآ  نیب  رد  هفیلخ  هدزاود  هک  نامز  نآ  ات  دش  دهاوخن 

مولعم تسیک ، وا  و  دشن ، هتخانش  دلاخ  وبأ  ای  لاجر و  بتک  رد  دلخلا  وبا  مان  هب  یسک  ّيراّفغ  ياقآ  مرتحم ، داتـسا  هدومرف  قبط   » حیـضوت
«. دشن ام 
______________________________

. مجارتلا مجاعم  لاجرلا و  یف  هیوار  یلع  هیلع و  رثعأ  مل  و  اذک ، (- 1)
ج1،ص:96  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دوجوب حلاص  مدرم  دوش و  يرپس  اهنآ  نامز  یتقو  دنتسه و  رفن  هدزاود  ءافلخ  دنکیم : لقن  نینچ  رابحألا  بعک  زا  یئاکب  ورمع  - 16 ( 1)
ار اُونَمآ »...  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو   » هیآ سپس  تسا ، هداد  تّما  نیا  هب  ياهدعو  نینچ  دنوادخ  درک . دهاوخ  ینالوط  ار  اهنآ  رمع  دنوادخ  دنیآ ،

ماـجنا حـلاص  لـمع  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  : ) تسا نینچ  هیآ  ینعم  درک . تءارق  تسا ) هدـمآ  نتم  رد  هـک  )
- هداد رارق  اهنآ  ناینیـشیپ  ياج  هب  ار  ناگتـشذگ  هکنیا  امک  دـهد  رارق  ناینیـشیپ  ياج  هب  نیمز  رد  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنهدیم 
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نیا هک  تسین  راوشد  دنوادخ  رب  و  دومرف . راتفر  هنوگ  نیا  زین  لیئارـسا  ینب  هب  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  و  داد : همادا  رابحألا  بعک  ( 55 رون :
دزن رد  زور  کـی  ره  ینعی   ) 47 ّجح : َنوُّدـُعَت -» اَّمِم  ٍۀَنَـس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َدـْنِع  ًامْوَی  َّنِإ  َو   » دـنک عمج  زور  فصن  ای  زور و  کی  رد  ار  تّما 

(. تسا ییایند  لاس  رازه  لداعم  ینعی  دنرامشب  دنناوتیم  مدرم  هک  تسا  ییاهلاس  زا  لاس  رازه  لداعم  دنوادخ 
. ماهدروآ لاصخ  باتک  رد  ار  رابخا  نیا  قرط  دیوگ : قودص  خیش 

. لاصخ باتک  زا  « 12  » باوبا رد  حیضوت :
ج1،ص:97  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نار يور  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما ] . ] مدیسر مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  : » دیوگ هر )  ) ّیسراف ناملس  - 17 ( 1)
، یتسه راوگرزب  دّیـس و  وت  دـندومرفیم : دندیـسوبیم و  ار  وا  مشچ  ود  ناهد و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوب ، ترـضح  نآ 

ادخ تّجح  هن  ردپ  وت  تسا . تّجح  مه  تردپ  یتسه ، تّجح  وت  تسا . ماما  زین  تردپ  یتسه ، ماما  وت  تسا . راوگرزب  دّیـس و  مه  تردپ 
«. تسا اهنآ  مئاق »  » اهنآ نیمهن  دوب و  دنهاوخ  وت  لسن  زا  هک  یتسه 

، نم تّما  لثم  راب - هس  هدژم -! هدژم ! هدومرف : نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  - 18 ( 2)
رتهب شلّوا  دنادیمن  ناسنا  هک  تسا  ناراب  لثم 

ج1،ص:98  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دنمهرهب رگید  یهورگ  رگید  لاس  دـنوشیم و  ماعطا  نآ  زا  یهورگ  لاـس ، کـی  هک  تسا  یغاـب  لـثم  نم  تّما  لـثم  و  شرخآ ، اـی  تسا 

. رتوکین ياههویم  دئاوف و  و  رتشیب ، تنکم  تردق و  اب  دنشاب  یهورگ  نآ ، رخآ  رد  دیاش  و  دندرگیم .
تسا نکمم  نآ  رخآ  رد  میرم  نب  یسیع  حیسم ، میـشاب و  نآ  زاغآ  رد  دنمدرخ  دنمتداعـس و  رفن  هدزاود  نم  زا  سپ  نم و  هک  یتّما  ایآ  و 

. متسین نانآ  زا  مه  نم  دنتسین و  نم  زا  اهنآ  دش . دنهاوخ  كاله  جرم  جره و  نیا  هدنیآ  لسن  نایم  نیا  رد  اما  دوش ؟ كاله 
رمع درم و  رکب  وبا  هک  ینامز  : » دـندومرف نینچ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هبقع  نب  حـلاص  - 19 ( 1)

دنمشناد متسه و  دوهی  زا  يدرم  نم  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : دش و  دراو  وا  رب  يدرم  تسشن ، تشگرب و  دجسم  هب  رمع  دش ، وا  نیشناج 
اهلاؤس نآ  تفگ : رمع  موشیم . ناملـسم  يداد ، خـساپ  رگا  هک  منک  لاؤس  وت  زا  یبلاطم  هب  عجار  مهاوخیم  مشابیم . ناـیدوهی  هماـّلع  و 

رگا مسرپب و  وت  زا  یهاوخیم ، رگا  یکی ، ات و  هس  ات و  هس  تفگ : يدوهی  تسیچ ؟
ج1،ص:99  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ رمع  ( 1 . ) نک ییامنهار  وا  يوس  هب  ارم  تسه  وت  زا  رتاناد  یسک  وت  موق  نیب  رد 
. درک لاؤس  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دزن  يدوهی  دوب ) مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ترـضح  شروظنم   ) ورب ناوـج  درم  نآ  غارـس  هب 

هـس رگا  دوب ، مهاوخ  لهاج  تروص  نیا  رد  اریز  تفگ : يدوهی  ات ؟ تفه  یتفگن  یکی و  ات و  هس  ات و  هس  یتفگ : ارچ  دندومرف : ترـضح 
ترضح هلب ، تفگ : يدوهی  يوشیم ؟ ناملسم  مهدب ، باوج  رگا  دندومرف : ترـضح  منکیم . ءافتکا  رادقم  نیمه  هب  يدادن  باوج  ار  ات 
یتخرد نیلّوا  همشچ و  نیلّوا  زین  دش و  هداد  رارق  نیمز  يور  رب  هک  تسا  یگنـس  نیلّوا  هراب  رد  نم  لاؤس  تفگ : يدوهی  سرپب . دندومرف :

: دندومرف ترضح  دش ؟ هدیئور  هتشاک و  نیمز  رد  هک 
تـسردان هک  یلاح  رد  دـشابیم  سدـقملا  تیب  رد  هک  تسا  یگنـس  دـش  هداـهن  نیمز  رب  هک  یگنـس  نیلّوا  دـیئوگیم : امـش  يدوهی ! يا 

ار بلطم  نیا  مسق ! ادـخ  هب  ییوـگیم ، تسار  تفگ : يدوـهی  دروآ . نیمز  هـب  تـشهب  زا  مدآ  هـک  تـسا  یگنـس  گنـس  نآ  دـیئوگیم ،
نیلّوا دـیئوگیم  امـش  دـنداد : همادا  ترـضح  تسا ، هتـشون  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  هدوـمن و  ءـالما  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

ياهمشچ دیشوج ، نیمز  رد  هک  ياهمشچ 
ج1،ص:100  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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نب عشوی  هک  تسا  یگدنز ) همشچ   ) ةایحلا نیع  همـشچ ، نآ  ( 1 ، ) دـیئوگیم فالخ  هک  یلاح  رد  دراد  رارق  سدـقملا  تیب  رد  هک  تسا 
. دـنامیم هدـنز  دـشونب  نآ  زا  هک  سک  ره  دیـشون و  نآ  زا  رـضخ  هک  تسا  ياهمـشچ  نامه  نآ  و  « 1  » تسـش نآ  رد  ار  یهاـم  نآ  نون 

ترضح تسا ، هتشون  مالّسلا  هیلع  نوراه  هدومن و  ءالمإ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ار  بلطم  نیا  مسق  ادخ  هب  یئوگیم ، تسار  تفگ : يدوهی 
ةوجع تخرد  تخرد ، نآ  دیئوگیم . تسردان  هکنآ  لاح  و  تسا ، نوتیز  دیئور  نیمز  رب  هک  یتخرد  نیلّوا  هک  دیدقتعم  امـش  داد : همادا 

. دروآ دوخ  اب  تشهب  زا  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  مدآ  تسا و  « 2»
مالّـسلا هیلع  نوراه  ترـضح  هدومن و  ءالما  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ار  بلطم  نیا  مسق ! ادـخ  هب  ییوگیم ، تسرد  تفگ : يدوهی 

نآ دنـشکب ، اـهنآ  يراـی  زا  تسد  مدرم  رگا  هک  دراد  هدـننکتیاده  ماـما و  دـنچ  تّما  نیا  رگید : لاؤس  هس  تفگ : سپـس  تسا ، هتـشون 
ترضح ار  عوضوم  نیا  مسق ! ادخ  هب  یتفگ ، تسرد  تفگ : يدوهی  ماما . هدزاود  دندومرف : ترضح  درک ؟ دنهاوخن  ررض  چیه  ناماما ،

______________________________

رکذ ات 82  تایآ 60  فهک  هروس  رد  ارصتخم  مالّسلا  امهیلع  رضخ  نون و  نب  عشوی  یسوم ، ترـضح  ناتـساد  هب  تسا  هراشا  ارهاظ  (- 1)
. تسا هدش 

. دشابیم زاتمم  يامرخ  تخرد  یعون  ةوجع : تخرد  (- 2)
ج1،ص:101  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ تسا نکاس  تشهب  ياجک  رد  امش ، ّیبن  تفگ : سپس  ( 1 ، ) تسا هتشون  مالّسلا  هیلع  نوراه  ترضح  هدومن و  ءالما  مالّسلا  هیلع  یـسوم 
نیا ادخ ! هب  مسق  یتفگ ، تسرد  تفگ : يدوهی  یگنادواج ، ياهتشهب  رد  ناکم  نیرتفیرـش  هجرد و  نیرتالاب  رد  دـندومرف : ترـضح 

وا اـب  یناـسک  هچ  درک : لاؤـس  زاـب  تسا . هتـشون  مالّـسلا  هیلع  نوراـه  ترـضح  هدوـمن و  ءـالما  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ار  بـلطم 
: دندومرف ترضح  دنلزنممه ؟

هیلع نوراه  ترضح  هدومن و  ءالما  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ار  بلطم  نیا  مسق ! ادخ  هب  یتفگ ، تسرد  تفگ : يدوهی  ماما . هدزاود 
: تفگ سپس  تسا ، هتشون  مالّسلا 

یقاّفتا هچ  سپس  تفگ : يدوهی  لاس ، یس  دومرف : دنکیم ؟ رمع  لاس  دنچ  وا ، زا  دعب  وا ، ّیصو  هک  منکیم  لاؤس  امش  زا  لاؤس ، نیمتفه 
باضخ شنوخ ] زا   ] ار شنساحم  دننزیم و  شرـس  قرف  رب  یغیت  دوشیم ، هتـشک  دندومرف  ترـضح  دوشیم ؟ هتـشک  ای  دریمیم  دتفایم ؟
هتـشون مالّـسلا  هیلع  نوراـه  هدومن و  ءـالمإ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ار  بلطم  نیا  مسق ! ادـخ  هب  یئوگیم ، تسرد  تفگ : يدوهی  دـننکیم .

.« تسا
باتک رد  هک  دراد  زین  يرگید  دیناسا  قرط و  ثیدح  نیا  دیوگ : قودص  خیش 

ج1،ص:102  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
«1 . » ماهدروآ ةریحلا » فشک  ۀبیغلا و  تابثا  یف  ۀمعّنلا  مامت  نیّدلا و  لامک  »

وا تمالع  تسا و  ّقح  یـسک  هچ  رد  تماما  هک  مدرک  لاؤس  تماما  هراب  رد  لیذهلا  یبأ  نب  هَّللا  دبع  زا  دـیوگ : لولهب  نب  میمت  - 20 ( 1)
نآرق اـب  دراد و  تسدـب  ار  نیملـسم  روما  دـشابیم و  تّجح  نینمؤـم  رب  تسا و  بلطم  نیا  رب  ياـمنهار  هک  یـسک  رب  تفگ : وا  تسیچ ؟

ّیلو هک  یـسک  نامه  دـشابیم ، مدرم  رب  ماما  وا ، ّیـصو  هفیلخ و  ادـخ و  لوسر  ردارب  اـنامه  دـنادیم ، ار  نید  ماـکحا  دـیوگیم و  نخس 
َو َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هیآ نیا  قبط  هک  تسا  یسک  وا  تسا ، یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  لثم  ربمایپ ، اب  وا  تبـسن  تسا و  ربمغیپ 

شتعاطا ءاسن 59 ) دینک - تعاطا  رمألا  یلوا  لوسر و  زا  زین  دینک و  تعاطا  ادخ  زا  نینمؤم  يا  ینعی  « ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ 
َنوُمیُِقی َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  : » تسا هتفگ  وا  فـصو  رد  دـنوادخ  هک  یـسک  ناـمه  تسا ، بجاو  ناـگمه  رب 

رد دنناوخیم و  زامن  هک  ینانمؤم  نآ  وا و  لوسر  هَّللا و  دنتسه : اهنیا  طقف  ّطقف و  امش ، ّیلو  ینعی  « ) َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا 
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نامه هدئام 55 ،) دنهدیم - تاکز  عوکر  لاح 
______________________________

مقرلاب 40. رشع  ینثالا  باوبا  لاصخلا  یف  مقرلاب 3 و  نیرشعلا  سداسلا و  بابلا  یف  (- 1)
ج1،ص:103  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

بیترت نیدب  دیدرگ  تباث  وا  يارب  تماما  ّمخ  ریدغ  زور  رد  هک  نامه  ( 1 ، ) دناهدش توعد  وا  يوس  هب  مدرم  تسا و  مدرم  ّیلو  هک  یسک 
مدرم تسین ؟ رتشیب  امـش  دوخ  زا  امـش  رب  نم  یتسرپرـس  تیالو و  ایآ  دندومرف : دنوادخ ، هتفگ  قبط  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک 

اب یتسود و  وا  ناتسود  اب  ایادخ  تسوا ، تسرپرس  ّیلع ، متسه ، وا  تسرپرس  ّیلو و  نم  سک ، ره  دندومرف : ترـضح  هاگنآ  ارچ ! دنتفگ :
ار وا  سک  ره  و  رادرب ، شیرای  زا  تسد  تشاذـگ  اهنت  ار  وا  سک  ره  امرف و  شیرای  درک ، يرای  ار  وا  سک  ره  نک ، ینمـشد  وا  نانمـشد 
ءایـصوا و نیرترب  ینارون و  دارفا  ياوشیپ  نیقّتم و  ماما  نینمؤملا و  ریمأ  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  صخـش ، نآ  نک ، کمک  ار  وا  دنک ، کمک 

ادخ لوسر  هون  ود  دنتسه ، نیـسح  سپـس  ّیلع و  نب - نسح  وا  زا  دعب  و  دشابیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  دعب  قئالخ  نیرتهب 
یسوم سپس  دّمحم  نب  رفعج  سپس  ّیلع ، نب  دّمحم  سپس  نیسحلا ، نب  ّیلع  سپس  نیمز ، يور  نانز - نیرتهب  دنزرف  ود  مالّسلا و  مهیلع 

- نب ّیلع  سپس  ّیلع ، نب  دّمحم  سپس  یسوم ، نب  ّیلع  سپس  رفعج ، نب 
ج1،ص:104  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نادناخ مالّسلا  مهیلع  نانیا  ( 1 . ) يرگید زا  سپ  یکی  زورما ، ات  مالّسلا  مهیلع  نسحلا  نب  دّمحم  هرخألاب  ّیلع و  نب  نسح  سپـس  دّمحم ،
نانآ زا  یکی  نودـب  نیمز  ینامز ، رـصع و  چـیه  رد  دـناهدش ، هتخانـش  تیاصو  تماما و  هب  هک  دنتـسه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

نآ نانکاس  نیمز و  رمع  هک  نامز  نآ  ات  دنتسه  ایند  لها  رب  تّجح  تیاده و  هّمئأ  و  مکحم ) هریگتـسد  « ) یقثولا ةورع   » نامه هک  تسین .
نآرق هک  دنتسه  نانآ  تسا ، هدز  رانک  ار  تیاده  ّقح و  و  دوب ، دهاوخ  هدننکهارمگ  هارمگ و  دنک ، تفلاخم  نانآ  اب  سک  ره  و  دیآ ، رسب 

ّتیلهاج گرم  هب  دسانـشن ، ار  ناشیا  دریمب و  سک  ره  دـنیوگیم ، نخـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياج  هب  و  دـننکیم ، نایب  ار 
تناما ندومن ،) شـشوک  ینعی   ) داهتجا حالـص ، یئوگتـسار ، یتسار و  تّفع ، زیهرپ ، عرو و  زا : تسترابع  ناـنیا  نید  نیئآ و  تسا ، هدرم 

يرادـیاپ اب  شیاشگ  جرف و  راظتنا  تامّرحم ، زا  يرود  يرادهدـنزبش ، ینـالوط ، ياههدجـس  نادـب ، يارب  هچ  ناـبوخ و  يارب  هچ  يراد 
. ناگیاسمه اب  یمرن  ناهارمه و  نایفارطا و  اب  يراتفر  شوخ  ندومن ،

زا شمعأ  زا  هیواعم  وبأ  ار ، ثیدح  نیمه  نیع  تفگ : لولهب  نب  میمت  سپس 
ج1،ص:105  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. درک لقن  میارب  تماما  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب ار  دّمحم  ّلج - ّزع و  دنوادخ - : » دندومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  ّیلامث  هزمح  وبأ  - 21 ( 1)

زوـنه یخرب  و  دناهتـسیزیم ، هتـشذگ  ناـمز  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  داد ، رارق  ّیـصو  هدزاود  وا  زا  دـعب  دوـمرف و  ثوـعبم  سنا  ّنج و  يوـس 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  زا  دعب  هک  یئایـصوا  و  تسا ، يراج  ّصاخ ، يریدقت  ّتنـس و  یّیـصو  ره  رب  و  تسا ، هدـشن  ناشتبون 

حیسم ّتنس  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  و  دندوب ، نت  هدزاود  نانآ  و  دنشابیم ، مالّسلا  هیلع  یسیع  ءایـصوا  شور  ّتنـس و  قبط  دنتـسه ،
. دوب مالّسلا  هیلع 

: دندومرفیم نینچ  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  : » دیوگ نیعأ  نب  ةرارز  - 22 ( 2)
مالّسلا مهیلع  هّمئا  رئاس  سپس  دنتسه ، اهنآ  ءزج  نیسح  نسح و  هک  میتسه ، ماما  هدزاود  ام 

ج1،ص:106  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دوب دنهاوخ  مالّسلا  مهیلع  نیسح  دالوا  زا 
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نارمع نب  دّمحم  میدوب ، یلزنم  رد  مالّسلا - هیلع  رقاب  ماما  يالوم  نارمع - نب  دّمحم  ریصب و  وبأ  نم و  دیوگ : نارهم  نب  ۀعامس  - 23 ( 1)
! دنگوس ادخ  هب  ار  وت  تفگ : ریصب  وبا  میتسه ، « 1  » ثّدحم هدزاود  ام  دندومرفیم : ترضح  هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :

هدینـش مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دروخ  مسق  مه  وا  داد  مسق  ار  وا  راب  ود  یکی  و  يدینـش ؟ دوخ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ار  نیا 
. ماهدینش مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ار  بلطم  نیا  نم  یلو  تفگ : ریصب  وبا  تسا ،

ماما هدزاود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  دعب  ام  دندومرفیم : نینچ  هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : ةرارز  - 24 ( 2)
میتسه و ثّدحم  زین  یگمه  دّمحم ص و  لآ  زا  همه  میتسه 

______________________________

. دنیبیمن ار  وا  یلو  دونشیم  ار  هتشرف )  ) يادص هک  یسک  ینعی  ثّدحم  (- 1)
ج1،ص:107  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا ماما  هدزاود  نیا  ءزج  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  و 
شیامرف نیا  هراب  رد  هک : دندومرف  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  زا  داّجـس  ماما  داّجـس و  ماما  زا  رقاب  ماما  رقاب و  ماما  زا  قداص  ماما  - 25 ( 1)

زا منادناخ » ادخ و  باتک  مراذگیم  یقاب  امـش  نیب  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  : » دناهدومرف هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
، نیمهن هک  نیـسح  لـسن  زا  هناـگهن  هّمئا  نیـسح و  نسح و  نم و  دـندومرف : دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  نادـناخ »  » هک دندیـسرپ : نینمؤملا  ریمأ 
« رثوک  » ضوح رانک  هب  ات  دوشیمن  ادـج  ناشیا  زا  زین  ادـخ  باتک  دـنوشیمن و  ادـج  ادـخ  باتک  زا  دوب ، دـهاوخ  نانآ  مئاق »  » و ّيدـهم » »

. دنسرب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  روضحب 
کی رهب  کّسمت  رثوک ، ضوح  رانک  تمایق  زور  ات  دنمه  اب  ود  ره  تسین و  یئادـج  تیب  لهأ  ادـخ و  باتک  نایم  هک  تسنآ  دارم  : » حرش

«. تسا رگید  نآ  هب  کّسمت 
بلعث ساّبعلا  وبا  مدمه  تسود و  رمع  وبا  زا  دیوگ : ّيدادغب  لضف  نب  ّیلع  - 26 ( 2)

ج1،ص:108  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یقاـب اـهبنارگ )  ) نیگنـس زیچ  ود  امـش  نیب  رد  : » تسا هدوـمرف  هـک  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  شیاـمرف  رد  هـک  دـش  لاؤـس 

. تسا لکشم  نیگنس و  رایسب  اهنآ  هب  کّسمت  اریز  تفگ : دناهدش ؟ هدیمان  اهبنارگ )  ) نیگنس زیچ ، ود  نیا  ارچ  مراذگیم »
« ینیگنـس  » ینعم هب  لِقث »  » و اهبنارگ .» سیفن و  ءیـش   » ینعم هب  دوش  هدناوخ  لَقَث »  » دـیاب فیرـش ، ثیدـح  نیا  رد  لقث »  » هملک : » حیـضوت

«. هداد حیضوت  ساسا  نامه  رب  هدناوخ و  لِقث »  » طلغ هب  ار  هملک  نیا  ورمع  وبا  ارهاظ  و  تسا ،
: دندومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومن : لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  مالّسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قداص  ماما  - 27 ( 1)

وت متسیرگن و  نیمز  هب  نم  دّمحم ! يا  دومرف : هدرک  یحو  نم  هب  هلالج - ّلج  مراگدرورپ - دندرب ، جارعم ) ینعی   ) نامسآ هب  ارم  هک  یتقو 
متسیرگن و رگید  راب  سپـس  دّمحم »  » وت و  مدومحم »  » نم مدرک ، ّقتـشم  یمان  مدوخ ، مسا  زا  وت  يارب  مدومن و  ربمایپ  مدیزگرب و  نآ  زا  ار 

مدیزگرب و ار  ّیلع 
ج1،ص:109  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وا متسه و  یلعأ » ّیلع   » نم ( 1 ، ) مدرک ّقتشم  یمان  دوخ ، ياهمان  زا  وا  يارب  مداد و  رارق  تنادنزرف  ردپ  داماد و  و  نیشناج ، ّیـصو ، ار  وا 
ار نآ  سک  ره  متـشاد ، هضرع  هکئـالم  رب  ار  ناـنآ  تیـالو  سپـس  مدرک ، قـلخ  امـش  روـن  زا  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  و  تسا ، ّیلع » »

دنام یناوختـسا  ّطقف  ددرگ و  هدیرب  هک  هنوگ  نآ  دنک  تدابع  ارم  ياهدنب  رگا  دّمحم ! يا  دیدرگ ، بوسحم  نیبّرقم  زا  نم  دزن  تفریذـپ ،
دوخ تشهب  رد  ار  وا  دریمب ، رفن  دـنچ  نیا  تیالو  راکنإ  لاح  رد  سپـس  دوش ، هنهک  کشم  نوچمه  تداـبع  ترثک  تّدـش و  زا  سب و  و 

: دومرف دـنوادخ  هلب ، متفگ : ینیبب ؟ ار  اـهنآ  يراد  تسود  اـیآ  دّـمحم ! يا  داد ، مهاوخن  رارق  مشرع  هیاـس  رد  دـینادرگ و  مهاوخن  نکاـس 
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نب رفعج  ّیلع ، نب  دّمحم  نیسحلا ، نب  ّیلع  نیـسح ، نسح ، همطاف ، ّیلع ، راونا  اب  عقوم  نیا  رد  مدروآرب و  رـس  مه  نم  نک ، دنلب  ار  ترس 
ياهراتـس نوـچمه  هک  نسحلا  نب  تّجح  ّیلع و  نب  نسح  دّـمحم ، نب  ّیلع  ّیلع ، نب  دّـمحم  یـسوم ، نب  ّیلع  رفعج ، نب  یـسوم  دّـمحم ،

هچ نانیا  ادنوادخ ! متفگ : مدش ، هجاوم  دوب  ناشنایم  رد  ناشخرد 
ج1،ص:110  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ارجا هب  ماهدرک  مارح  لـالح و  نم  هک  روـط  نآ  ار  مارح  لـالح و  هک  تسا  مئاـق  نـیا ، و  ( 1 ، ) دنتسه هّمئأ  اهنیا ، دومرف : دنتـسه ؟ یناسک 
ّرـش زا  ار  نایعیـش  بولق  هک  تسوا  و  تسا ، نم  ءایلوا  یتحار  شیاسآ و  هیاـم  وا  مریگیم و  ماـقتنا  منانمـشد  زا  وا  هلیـسو  هب  دراذـگیم ،

زا هزات  رت و  ار  يّزع  تال و  دوشیم ، هعیـش  یلاحـشوخ  ثعاب  اهنآ  زا  نتفرگ  ماقتنا  اب  و  دـشخبیم ، شمارآ  نیرفاک  نیرکنم و  نیملاظ و 
هنتف زا  دـش ، داجیا  مدرم  نیب  رد  زور و  نآ  رد  ود  نآ  طّسوت  هک  یهارمگ  هنتف و  یتسار  هب  و  دـشکیم ، شتآ  هب  دـنکیم و  جراـخ  نیمز 

. دوب دهاوخ  رتشیب  ّيرماس  هلاسوگ و 
ذاذنبام ای  رادنب  ارهاظ  هک  هدمآ ، ذاذنبام » نب  دمحأ   » خسن یخرب  رد  تسا و  هدش  رکذ  رادنب » نب  دمحا   » تیاور نیا  دنس  رد  - 1 : » حیضوت

لاس رد  هدوب ، قوثو  دروم  يو  دیوگ : رادنبلا ، رکب  وبأ  قاحـسا  نب  دمحا  تسا : هدـمآ  نینچ  دادـغب  خـیرات  رد  و  تسا ، صخـش  نیا  ّدـج 
«. هیانکب دنتسه  نیقفانم  زا  نت  ود  دارم  اجنیا  رد  تسا و  تب  ود  مان  لصا  رد  يّزع  تال و  - 2 تسا . هدومن  تافو   305

لوسر ترضح  : » هک تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  - 28 ( 2)
ج1،ص:111  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ءایـصوأ و ءافلخ ، نانآ ، تسا ، مئاق  ناشیا  رفن  نیرخآ  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  نانآ  رفن  نیلّوا  دنتـسه ، رفن  هدزاود  نم  زا  دعب  هّمئا  دندومرف :
رفاک دنک  راکنا  هک  یـسک  نمؤم و  دنک  رارقإ  نانآ  تماما ]  ] هب هک  یـسک  دنـشابیم ، متّما  رب  ادخ  تّجح  نم  زا  دعب  و  دنتـسه ، نم  ءایلوأ 

. تسا
نینچ مالّسلا  مهیلع  نیسح  ماما  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  هطـساو  هب  زین  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  داوج  ماما  زا  مصاع  نب  ّیلع  - 29 ( 1)
لوسر ترضح  دوب ، اجنآ  رد  زین  بعک  نب  ّیبا  مدیـسر ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  تمدخ  هب  يزور  تفگ : هک  دندرک  لقن 
نکمم هنوگچ  دیـسرپ : ّیبا  اهنیمز ، اهنامـسآ و  شخب  تنیز  يا  هَّللا ! دـبع  اـبأ  يا  يدـمآ  شوخ  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

هدومرف ربمایپ  ارم  ّقح  هب  هک  یئادخ  هب  مسق  دندومرف : ترضح  دشاب ؟ اهنیمز  اهنامسآ و  شخب  تنیز  امش  زا  ریغ  یسک  تسا 
ج1،ص:112  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هتـشون نینچ  وا  هراب  رد  یهلا  شرع  تسار  فرط  رد  و  تسا ، نیمز  رد  وا  ماقم ]  ] زا رتالاب  نامـسآ  رد  ّیلع  نب  نیـسح  ماـقم ] ( ] 1 ، ) تسا
ياهفطن وا  بلـص  رد  دنوادخ  و  هنیجنگ ، ملع و  يایرد ]  ] راختفا و تّزع و  هیام  راوتـسا ، ماما  تاجن ، یتشک  تیادـه و  غارچ  تسا : هدـش 

- ّلج ّزع و  دنوادخ - دناوخب  ار  اهنآ  یقولخم  ره  رگا  هک  تسا  هدـش  هداد  میلعت  وا  هب  ییاهاعد  تسا ، هداد  رارق  كرابم  هزیکاپ و  كاپ و 
ار وا  یتحاران  دنوادخ  و  دوب ، دـهاوخ  وا  عیفـش  نیـسح ]  ] ترخآ رد  دـیامرفیم و  روشحم  مالّـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما   ) وا هارمه  هب  ار  يو 

لباقم رد  ار  وا  هدرک ، نشور  ار  شهار  دنادرگیم و  ناسآ  ار  شراک  هدرک ، ءادا  ار  وا  نید  اهاعد  نآ  هطـساو  هب  و  درک ، دهاوخ  فرطرب 
: درک لاؤس  ّیبا  درک ، دهاوخن  راکشآ  ار  وا  بویع  و  دنادرگیم ، يوق  نمشد 

نیا یـشاب ، هتـسشن  تیاج  رد  زونه  هک  یلاح  رد  يدش  غراف  تزامن  زا  هکنیا  زا  دعب  دندومرف : ترـضح  هَّللا ؟ لوسر  ای  تسیچ  اهاعد  نیا 
.« تسا هدمآ  نتم  رد  هک  ییاعد  رخآ  ات  کشرع - دقاعم  کتاملکب و  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  : » یناوخیم ار  اهاعد 

تناربمایپ ءایبنأ و  ّقح  هب  تیاهنامسآ و  نینکاس  ّقح  هب  تسا و  هدیشخب  تّزع  ار  تشرع  هچنآ  ّقح  هب  تتاملک و  ّقح  هب  ادنوادخ ! ینعی  )
ياعد هک  مهاوخیم  وت  زا 

ج1،ص:113  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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يارب یتسرف و  دورد  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  مهاوخیم  وت  زا  اذـل  هدروآور  نم  رب  یتخـس  میاهراک  رد  هک ، اریز  ( 1 ، ) ینک باجتسم  ارم 
ردـص حرـش  وت  هب  دـنادرگیم و  ناسآ  ار  تراک  اهاعد ، نیا  ندـناوخ  اب  دـنوادخ ، یهد ) رارق  یتحار  یناـسآ و  میاـهراک  روما و  رد  نم 

ای دیـسرپ : ّیبا  درک ، دهاوخ  نیقلت  وت  هب  ار  نتفگ ) هَّللا  ّالا  هلا  ینعی ال   ) دوخ ّتینادـحو  هب  تداهـش  گرم  نامز  رد  دـیامرفیم و  تمحرم 
نارـسپ و هفطن  نآ ، و  تسا ، هام  لثم  هفطن ، نیا  لثم  دندومرف : تسیچ ؟ دراد ، رارق  نیـسح  نم  بیبح  بلـص  رد  هک  هفطن  نیا  هَّللا ! لوسر 
ّیغ و هـب  هداـتفا ، یهارمگ  رد  دـنکن ، يوریپ  وا  زا  سک  ره  دـسریم و  یلاـعت  دـشر و  هـب  دـنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  « 1 ، » تسا نارتخد 
- مومید ای  مئاد  ای  : » تسا نینچ  شیاعد  تسا و  ّیلع  شمان  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ وا  ياعد  وا و  مان  تفگ : ّیبا  دـسریم ، تلالض 

يا ینکیم ، فرطرب  ار  ّمـغ  ّمـه و  هـک  يا  اـجرب ، اـپ  هدـنز  يا  یگــشیمه ، مـئاد  يا  ینعی : « ) تـسا هدـمآ  نـتم  رد  هـک  ییاـعد  رخآ  اـت 
هدوب و قداص  هشیمه  تیاههدعو  رد  هک  يا  ناربمایپ ، هدننکثوعبم 

______________________________

«. نایب نییبت و  ۀفطن   » باتکلا خسن  ضعب  نیّدلا و  لامک  یف  (- 1)
ج1،ص:114  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیـسحلا نب  ّیلع  و  دنادرگیم ، روشحم  نیـسحلا  نب - ّیلع  اب  ار  وا  ّلج - ّزع و  دنوادخ - دناوخب  اعد  نیا  هب  ار  ادخ  سک  ره  ( 1 ( ) یتسه
؟ تشاد دهاوخ  ینیشناج  ّیصو و  وا  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  دیسرپ : ّیبا  دوب ، دهاوخ  تشهب  يوس  هب  وا  ياوشیپ  امنهار و 

: درک لاؤس  ّیبا  تسوا . هب  ّقلعتم  نیمز  اهنامسآ و  ثاریم  هلب ، دندومرف : ترضح 
ندرک نایب  ماکحأ و  لیوأت  تناید ، نید و  ساسا  رب  ندومن  مکح  ّقح ، هب  تواضق  دندومرف : ترضح  هچ ؟ ینعی  نیمز  اهنامـسآ و  ثاریم 

: تفگ ّیبأ  هدنیآ . عیاقو 
: دیوگیم نینچ  شیاعد  رد  دشابیم و  هکئالم  سنوم  اهنامسآ ، رد  تسا و  دّمحم  شمسا  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ شمان 

 ... كدنع یل  ناک  نإ  ّمهّللا  »
«. نتم ياعد  رخآ  ات 

زرماـیب و دـننکیم ، ّتیعبت  نم  زا  هک  ار  منایعیـش  ناردارب و  زین  ارم و  يراد ، تسود  ارم  یتسه و  یـضار  نم  زا  رگا  ادـنوادخ ! يا  ینعی : )
داد ربخ  نم  هب  لیئربج  داد و  رارق  هزیکاپ  كاپ و  تکرب و  اب  ياهفطن  وا  بلـص  رد  زین  دـنوادخ  نادرگ ) هزیکاـپ  مراد ، بلـص  رد  ار  هچنآ 

یضار و زین  هدش و  تیاده  يداه و  ار  وا  دیمان و  رفعج  دوخ  دزن  رد  ار  نآ  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  هفطن  نیا  ّلج - ّزع و  دنوادخ - هک 
ج1،ص:115  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یتسه و کیدزن  هک  يا  ینعی : « ) نتم ياعد  رخآ  ات  ناوتم . ریغ  ناد  اـی  : » دـناوخیم هنوگ  نیا  ار  شراـگدرورپ  وا  ( 1 . ) دینادرگ هدیدنسپ 
شاب و یضار  اهنآ  زا  امرف و  تمحرم  دنشاب  نامأ  رد  شتآ  ّرش  زا  نآ  اب  هک  ياهلیسو  منایعیش ، هب  نیمحاّرلا ، محرأ  يا  ینکیمن ، هحماسم 
زا ریغ  هک  ار  ياهریبک  ناهانگ  ناشوپب و  ار  ناشیاهیتشز  امن و  ءادأ  ار  ناشیاهضرق  نادرگ و  ناسآ  ار  ناشروما  زرماـیب و  ار  ناـشناهانگ 

نیملاـظ ملظ  زا  هک  يا  شخبب . اـهنآ  هب  تسین ) ساـّنلا  ّقح  تسا و  وت  هب  طوبرم  هک  ياهریبک  ياـههانگ  اـی   ) درادـن ربخ  نآ  زا  یـسک  وت 
اعد نیا  اب  ار  ادخ  سک  ره  هد ) رارق  یجرف  یلکشم  یتخس و  ره  زا  نم  يارب  درادن ، یهار  وت  رد  یگدولآ  باوخ  باوخ و  یسارهیمن و 

، هفطن نیا  يور  رب  دنوادخ  ّیبا ! يا  دیامرفیم ، روشحم  تشهب  يوس  هب  دّمحم  نب - رفعج  اب  ینارون  ياهرهچ  اب  ار  وا  دنوادخ  « 1  » دناوخب
: تفگ ّیبا  تسا . هدـیمان  یـسوم  دوخ  دزن  ار  وا  هدومن و  لزان  نآ  رب  ار  ینابرهم  تمحر و  هداد و  رارق  كاپ  تکرب و  اب  هزیکاپ و  ياهفطن 

«2  » هیبش مه  هب  ایوگ  هَّللا ! لوسر  ای 
______________________________

. دیوگب ۀعیّشلل » « » یتعیشل  » ياجب و  دنک . نایعیش  يارب  یئاعد  نینچ  سک  ره  ینعی  (- 1)
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نینچ همجرت  هجیتـن  رد  هک  تسا  هدـمآ  مهّلک » «، » مّهنأـک  » ياـج هب  نیّدـلا  لاـمک  رد  تسا و  دوـجوم  هخـسن  ساـسا  رب  همجرت  نیا  (- 2)
( ... دننکیم فصو  ار  رگید  کی  ای  دنتسه و  هیبش  مه  هب  یگمه  اهنآ  : ) دوشیم

ج1،ص:116  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
(1 ، ) دنیامنیم فیصوت  ار  رگید  کی  دنربیم و  ثرا  رگید  کی  زا  دنتسه و  لسن  کی  زا  و  دننکیم ) فیصوت  ار  رگید  کی  ای   ) دنتـسه

ياـعد زا  ریغ  ییاـعد  یـسوم ، اـیآ  تفگ : ّیبا  تسا ، هدوـمن  فیـصوت  نم  يارب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  بناـج  زا  لـیئربج  دـندومرف : ترـضح 
يا ینعی : « ) نتم ياعد  رخآ  ات  قزّرلا . طساب  ای  قلخلا و  قلاخ  ای  : » دیوگیم نینچ  شیاعد  رد  وا  هلب ، دـندومرف : ترـضح  دراد ؟ شناردـپ 

هدننکهدنز و  نارادناج ، قلاخ  يا  ینایوریم ، یفاکـشیم و  ار  هتـسه  هناد  هک  يا  ياهدـنارتسگ ، ار  يزور  قزر و  هک  يا  قلخ ، هدـننیرفآ 
دوخ هک  نک  راتفر  نانچ  نآ  نم  اب  نیمز ] زا   ] هایگ هدـننکجراخ  يا  یگـشیمه ، ياج  رب  اـپ  يا  یناریمیم ، ار  اههدـنز  هک  يا  و  ناـگدرم !

شروشحم رفعج  نب  یـسوم  اب  تمایق  زور  رد  دروآیم و  رب  ار  وا  جئاوح  ادـخ  دـناوخب ، اعد  نیا  اب  ار  دـنوادخ  سک  ره  یتسه ) نآ  لها 
زا قلخ ، نایم  رد  تسا . هدراذـگ  ّیلع  ار  شمان  هداد و  رارق  هدیدنـسپ  كاپ و  تکرب و  اب  ياهفطن  وا  بلـص  رد  زین  دـنوادخ  و  دـیامنیم ،

( راتفگ راتفر و   ) هب تمایق  زور  رد  ات  دهدیم  رارق  تّجح  نایعیـش  يارب  ار  وا  ادخ  دـشابیم و  دـنوادخ  تیاضر  دروم  تمکح  ملع و  رظن 
وا

ج1،ص:117  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دناوخیم اعد  نآ  هب  ار  دنوادخ  هک  دراد  ییاعد  و  ( 1  ) دننک جاجتحا  لالدتسا و 

يدهلا ینطعأ  ّمهّللا  »
تیادـه رب  هک  یلاح  رد  نامأ  نما و  اب  ارم  و  رادـب ، مدـق  تباث  نآ  رب  ارم  نک و  اطع  تیادـه  نم  هب  ایادـخ  ینعی : « ) نتم ياعد  رخآ  اـت  - 

رد دـنوادخ  و  یتسه ) شزرمآ  لهأ  يوقت و  لـهأ  وت  درادـن ، یعزف  عزج و  نزح و  سرت و  چـیه  هک  یـسک  نوچمه  نک  روشحم  متـسه 
ملع ثراو  دوخ و  نایعیش  عیفش  وا  تسا ، هدیمان  ّیلع  نب  دّمحم  ار  وا  هداد و  رارق  هدیدنـسپ  هزیکاپ و  كاپ و  تکرب ، رپ  ياهفطن  وا  بلص 

: دیوگیم دوش  ّدلوتم  هک  ینامز  تسا . راکشآ  رهاظ و  یتّجح  تمالع و  ياراد  دشابیم و  شّدج 
« ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  «ال 

: دیوگیم شیاعد  رد  و  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
« نتم ياعد  رخآ  ات  لاثم - هل و ال  هیبش  نم ال  ای  »

ینکیم انف  ار  نیقولخم  وت  درادن ، دوجو  وت  زج  یقلاخ  يدوبعم و  هک  یتسه  ییادخ  نامه  وت  يرادن  يدـننام  لثم و  چـیه  هک  يا  ینعی : )
نب دّمحم  دـناوخب  ار  اعد  نیا  هک  سک  ره  ( 2 ( ) تسا شزرمآ  رد  وت  رطاخ  تیاضر  يرذـگیمرد و  اهنامرفان  زا  وت  یتسه ، یقاـب  دوخ  و 

وا عیفش  تمایق  زور  رد  مالّسلا  امهیلع  ّیلع 
ج1،ص:118  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، راکوکین ینامرفان ، نایغط و  لها  هن  تسا و  ملظ  یغب و  لـها  هن  هک  تسا  هداد  رارق  ياهفطن  وا  بلـص  رد  لاـعتم  دـنوادخ  و  دوب . دـهاوخ 
هب وا  رد  ار  ناهنپ  رارـسا  مولع و  هدـیناشوپ و  وا  رب  راقو  هنیکـس و  ساـبل  هدـیمان و  دّـمحم  نب  ّیلع  دوخ  دزن  رد  ار  نآ  هزیکاـپ ، كراـبم و 
رب شنمشد  زا  دهدیم و  ربخ  بلطم  نآ  هب  ار  وا  دشاب ، هتشاد  یفخم ]  ] يزیچ هنیس  رد  دنک و  تاقالم  ار  وا  سک  ره  تسا . هداهن  تعیدو 

، راکـشآ يا  ینارون و  يا  ناهرب ، يا  رون و  يا  ینعی : « ) نتم ياعد  رخآ  ات  ناهرب - ای  رون  ای  : » دیوگیم نینچ  شیاعد  رد  درادیم و  رذح 
لها زا  ارم  دوشیم  هدیمد  روص  هک  يزور  رد  مهاوخیم  وت  زا  نک و  ظفح  راگزور  تافآ  رورش و  ّرـش  زا  ارم  تدوخ  نم ، راگدرورپ  يا 

(. یهد رارق  تاجن 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  و  دوب . دهاوخ  تشهب  يوس  هب  وا  ياوشیپ  عیفش و  مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  ّیلع  دناوخب  ار  اعد  نیا  هک  سک  ره 
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هیام دنادرگ و  هفیلخ  شنیمز  رد  داد ، رارق  اهرهـش  رد  يرون  نوچمه  ار  يو  دـیمان  نسح  دوخ  دزن  ار  وا  هک  داد  رارق  ياهفطن  شبلـص  رد 
باذع تمقن و  هیام  ار  وا  دنوادخ  دومن . نانآ  عیفش  ار  وا  شراگدرورپ  دزن  هدرک  شنایعیـش  يامنهار  يداه و  دومن و  شّدج  تّما  تّزع 

تّجح و دننادب ، دوخ  ماما  ار  وا  هک  یناسک  شناتسود و  يارب  داد و  رارق  نیفلاخم 
ج1،ص:119  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يزیزع دوـخ  تّزع  رد  هک  يا  ینعی  «. ) نتم ياـعد  رخآ  اـت  هّزع - یف  ّزعلا  زیزع  اـی  : » دـیوگیم نـینچ  شیاـعد  رد  وا  ( 1 . ) دنادرگ ناهرب 
شیوـخ تردـق  اـب  و  نک ، دـییأت  تیراـی  اـب  نادرگ و  زیزع  دوـخ  تّزع  اـب  ارم  تسا ! زیزع  دوـخ  تّزع  رد  هک  یـسک  تـسا  زیزع  ردـقچ 

! اتمهیب اتکی و  دوجوم  يا  دحأ ! ای  دحاو ! ای  هد ، رارق  دوخ  قلخ  نیرتهب  زا  نک و  ظفح  ارم  و  نادرگ ، رود  نم  زا  ار  یناطیش  ياههسوسو 
!(. زاینیب يا  و 

شتآ زا  دشاب ، هدش  مزال  بجاو و  وا  رب  مه  شتآ  رگا  دیامنیم و  شروشحم  نسح )  ) وا اب  دنوادخ  دناوخب ، اعد  نیا  اب  ار  ادـخ  سک  ره 
ره هک  تسا  هداد  رارق  رّهطم  رهاط و  هزیکاـپ و  كاـپ و  تکرب ، اـب  ياهفطن  نسح  بلـص  رد  یلاـعت ، كراـبت و  دـنوادخ ، و  شدـناهریم .
وا دوشیم ، رفاک  وا  هب  يرکنم  ناسنا  ره  دش و  دهاوخ  دونشخ  یضار و  وا  هب  تسا ، هتفرگ  نامیپ  تیالو  يارب  يو  زا  دنوادخ  هک  ینمؤم ،

دنوادخ دهدیم ، روتسد  تلادع  هب  دنکیم و  مکح  لدع  هب  هدش ، تیاده  رگتیاده و  هدیدنسپ ، راکوکین ، كاپ ، يوقت ، اب  تسا  یماما 
لئالد و هک  ینامز  رد  « 1  » هماهت زا  دیامنیم ، قیدصت  شراتفگ  رد  ار  وا  زین  دنوادخ  دراد و  لوبق  دنکیم و  قیدصت  ار 

______________________________

. زاجح ياههوک  ات  خرس  يایرد  لحاس  لصاف  ّدح  ناتسبرع  رد  تسا  یّلحم  (- 1)
ج1،ص:120  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يوق و قلخلا و  ماـت  ییاهبـسا  زا  هکلب  هرقن  ـالط و  زا  هن  یلو  تسا  ییاـهجنگ  ياراد  وا  ( 1 . ) دنکیم جورخ  دشاب ، هدش  راکـشآ  تامالع 
ینعی ردـب  لهأ  دادـعت  هب  اهرهـش  نیرترود  زا  یلاعت - كرابت و  دـنوادخ - يوق .) قلخلا و  ّمات  ای  و   ) صّخـشم ياهتمالع  اـب  یماـظن  هداـیپ 

زین وا و  باحصا  یماسا  دادعت و  نآ  رد  هدش و  رهم  كال و  هک  دراد  تسد  رد  ياهتشون  وا  دروآ . درگ  هاپس  وا  يارب  رفن  هدزیـس  دصیس و 
تعاطا رد  هدوب ، رواگنج  تارفن  نیا  تسا . هدـش  تبث  نانآ  هینک  زین  هفایق و  هرهچ و  يرهاظ ، عضو  يوخ ، قلخ و  اهنآ و  ياهرهـش  بسن 

. دنکیم لمع  هناّدجم  دنتسه و  اشوک  وا  زا  يرادربنامرف  و 
دنوادخ دوشیم و  زاب  دوخب  دوخ  مچرپ  نآ  دسرب ، وا  مایق  نامز  یتقو  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ وا  ياههناشن  مئالع و  درک : لاؤس  ّیبا 
نانمـشد نک و  مایق  ادخ ! ّیلو  يا  : » دیوگیم دنکیم و  ادص  ار  دّمحم ) لآ  ّيدهم  ترـضح   ) وا مچرپ ، سپـس  دروآیم  نخـس  هب  ار  نآ 

هک دراد ، هدـش  فالغ  يریـشمش  زین  و  دنتـسه . وا  يارب  هناشن  تمالع و  ود  وا ) قطن  مچرپ و  ندـش  زاـب  ینعی   ) ود نیا  و  شکب .» ار  ادـخ 
هب ار  نآ  دنوادخ  دوشیم و  جراخ  دوخ  فالغ  زا  ریشمش  نآ  دسر  ارف  شمایق  نامز  یتقو 

ج1،ص:121  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زاب ادـخ  نانمـشد  اب  راکیپ  زا  تسین  زئاج  وت  يارب  رگید  هک  زیخ  اپب  ادـخ  ّیلو  يا  ( 1 « ) دیوگیم دنزیم و  ادص  ریـشمش  دروآیم  نخس 

هب دنکیم ، ارجا  هدرک ، اپرب  ار  یهلا  دودح  دشکیم و  دروآ - تسد  هب  اج  ره  رد  ار - ادخ  نانمشد  دنکیم و  مایق  ترـضح  سپ ، یتسیا »
دنهاوخ ناشیا  پچ  تمس  رد  لیئاکیم  ترـضح و  نآ  تسار  تمـس  رد  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  یلاح  رد  دنکیم . مکح  دنوادخ  مکح 

. مراذگیم ادخ  هدهع  رب  ار  میاهراک  تسناد و  دیهاوخ  یتّدم - زا  دعب  ول  و  متفگ - ناتیارب  هک  ار  بلطم  نیا  دوب ،
وا هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  و  درادب ، تسود  ار  وا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دـنک ، تاقالم  ار  وا  هک  یـسک  لاح  هب  « 1  » اشوخ ّیبا : يا 

يادخ دهدیم ، تاجن  تکاله  زا  ار  اهنآ  هّمئا ، یگمه  لوسر و  ادخ و  هب  داقتعا  رارقإ و  رطاخ  هب  يو و  رطاخ  هب  دنوادخ ، دشاب ، دـقتعم 
یلو دـنکیم  عطاس  شوخ  يوب  دوخ  زا  مئاد  هک  تسا  کشم  لثم  نیمز ، رد  اهنآ  لـثم  دـنکیم . زاـب  اـهنآ  يارب  ار  تشهب  ياـهرد  ناـّنم 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیمن شوماخ  شرون  هاگ  چیه  هک  تسا  ینارون  هام  لثم  نامسآ  رد  اهنآ  لثم  و  دوشیمن . لصاح  وا  رد  يرییغت 
______________________________

. وا يارب  دشاب  یگدنخرف  یگتسجخ و  ۀیسرافلاب : ینعی  (- 1)
ج1،ص:122  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نم رب  هفیحـص  هدزاود  دنوادخ ، دندومرف : ترـضح  تسا ؟ هدش  نایب  هنوگچ  دـنوادخ  فرط  زا  هّمئا ، نیا  تالاوحأ  درک : ضرع  ّیبا  ( 1)
دوخ هب  طوبرم  هفیحـص  رد  وا  لاوحا ] و   ] فـصو و  « 1  » تسا ماما  نآ  هب  طوبرم  هدـشرهم  تمـسق  لخاد  یماما  ره  مسا  هک  دومرف  لزاـن 

. تسوا
رد ار  ثیدـح  نیمه  نیع  یلو  تسا . هدـش  لقن  ّیبیلاود » تباث  نب  ّیلع  نسحلا  وبا   » زا اـجنیا  رد  ار  ثیدـح  نیا  هک  نادـب  ـالّوأ  حیـضوت :

يدعب نایوار  خاّسن و  تاهابتـشا  زا  ارهاظ  هک  تسا ، هدش  لقن  ّیبیلاود » تباث  نب  دمحا   » زا ص 264  همعّنلا » مامت  نیّدـلا و  لامک   » باتک
، يدـعب يوار  نینچمه  و  تسا ، هدـشن  رکذ  لاجر  بتک  رد  ّیبیلاود » تباث  نب  دـمحا   » مان لاح  ره  هب  و  دـشابیم ، باـتک  ود  نیا  زا  یکی 

لقن رب  انب  صخـش  نیا  دـشاب ، ّیطـساولا » بیهـص  نب - مصاع  نب  ّیلع   » دارم رگا  مصاع : نب  ّیلع  اّما  ّیفوک » دمّـصلا  دـبع  نب  ّیلع   » ینعی
هدرک لقن  ناشیا  زا  ار  ثیدح  نیا  مصاع  نب  ّیلع  هک   ) مالّسلا هیلع  داوج  ماما  اّما  و  تسا ، هدومن  تافو  يرجه  لاس 201  رد  لاجر  ءاملع 

هیلع داوج  ماما  تماما  وا  ینعی  دناهدیـسر . تماما  هب  رتشیب ) یمک  ای  يدـنا  لاس و  ّنس 7  رد  ابیرقت  و   ) يرجه لاس 203  رد  ارهاظ  تسا )
یگلاس ای 6  ّنس 5  دودـح  رد  ینعی  راوگرزب  نآ  تماما  زا  لبق  لاس  ار 2  ثیدح  نیا  هک  دیامنیم  دیعب  تسا و  هدرکن  كرد  ار  مالّـسلا 

وا تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رکّذلا  قوف  صخش  زا  ریغ  يرگید  صخش  مصاع » نب - ّیلع   » رگا و  دشاب . هدرک  لقن  ناشیا  زا  ترـضح ، نآ 
دییأت يرگید  رابخا  اب  روکذم  ثیدح  نتم  لاح  ره  هب  یلو  تسا . هدماین  نایم  هب  وا  زا  یمان  لاجر  بتک  رد  هدوب ، هتخانـشان  لوهجم و  زین 

. دوشیم
______________________________

هتحت مامإ و  مساب  متاخ  ّلک  امتاخ  رشع  انثا  اهیلع  مالّسلا  هیلع  لیئربج  اهب  یتأ  یّتلا  ۀفیحّصلا  نأ  کلذ  و  هیلإ ، بوسنملا  متاخلا  يأ  (- 1)
. مهرامعأ ةّدم  مهیلع  يرجی  ام  نولمعی و  ام  مهؤامسأ و 

ج1،ص:123  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  داّجس  ترضح  هراب  رد  ثیدح  نتم  رد  ایناث 

« تانب نینب و  ۀفطن  یه  «و 
هیلع داّجس  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ارهاظ  هک  دشابیم ، ینارتخد  نارـسپ و  هفطن  هفطن ، نآ  ینعی 

نییبت و ۀفطن   » تروص هب  ترابع  نیا  باتک ، نیمه  ياههخـسن  زا  رگید  یـضعب  زین  و  نیّدـلا » لامک   » باتک رد  یلو  دوب ، دـهاوخ  مالّـسلا 
دهاوخ نینچ  ترابع  نیا  ساسا  رب  هلمج  ینعم  لاح  ره  هب  تسا ، يدعب  خاّسن  تاهابتـشا  زا  ود ، نیا  زا  یکی  ارهاظ  هک  تسا  هدـمآ  نایب »

. تشاد دهاوخن  ینشور  يانعم  هک  تسا ، ندومن  نایب  ندرک و  نییبت  هفطن  هفطن ، نیا  دوب :
: تسا هدمآ  ترابع  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ياعد  رد  ثیدح ، نتم  رد  اثلاث 

« ناوتم ریغ  ناد  ای  »
اریز دـشیم ، هدـناوخ  ایناد »  » ای دـیاب  يوحن  دـعاوق  قبط  دـشابیم و  بیرق » کیدزن و   » ینعم هب  و  ّوند »  » هشیر زا  و  یناد »  » لصا رد  ناد » »

يانعم هب  تسا ، هدـمآ  ناّید »  » ای ناد » ای   » ياـج هب  نیّدـلا » لاـمک   » رد یلو  دوب . دـهاوخ  فاـضم » هب  هیبش  ياداـنم  ، » لاـح نیا  رد  یناد » »
هَّللا یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ : ساّبع  نب  هَّللا  دبع  - 30 ( 1 ( ) يرافغ داتسا  یئامنهار  اب  «. ) یضاق  » و مکاح »  » زین و  هریچ » بلاغ و  «، » راّهق »

: دومرف نینچ  هک  مدینش  مّلس  هلآ و  هیلع و 
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«. میتسه موصعم  رّهطم و  نیسح ، دالوا  زا  رفن  هن  نیسح و  نسح و  ّیلع ، نم و  »
ج1،ص:124  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رورـس دّیـس و  نم  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح   » هک تسا : هدـش  لـقن  نینچ  ساـّبع  نب  هَّللا  دـبع  زا  - 31 ( 1)
یبأ نب - ّیلع  نانآ  رفن  نیلّوا  دنتسه  رفن  هدزاود  نم ، زا  دعب  ءایصوأ  و  تسا . ءایصوأ  رورس  دّیـس و  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  متـسه و  ناربمایپ 

تماما هراـب  رد  تاحیرـصت  صوصن و  باب 6  همجرت ج1 124  / مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  دـشابیم .» مئاـق  ناـنآ  نیرخآ  بلاـط و 
75 ص :  مالسلا .....  مهیلع  ماما  هدزاود  نمض  رد  اضر  ترضح 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  : » هک هدرک  لـقن  مالّـسلا  مـهیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  شناردـپ  لوـق  زا  قداـص  ماـما  - 32 ( 2
. تسا هدیرفآ  نم  لگ )  ) تنیط زا  ار  اهنآ  هدومرف و  اطع  ارم  تمکح  ملع و  مهف و  نم ، تیب  لها  زا  رفن  هدزاود  هب  دنوادخ  دندومرف :
تعافش ادخ  ار ! اهنآ  دوشیم  هچ  دنریگب . هدیدان  ار  نانآ  نم و  نیب  تبسن  طابترا و  دننک و  راکنإ  ار  اهنآ  نم ، زا  دعب  هک  یناسک  رب  ياو 

!«. دناسرن اهنآ  هب  ارم 
ج1،ص:125  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلص لوسر  ترضح  هک  دناهدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ناشیا  مالّـسلا و  هیلع  داّجـس  ماما  شردپ  زا  ّیلع  نب  دیز  زا  - 33 ( 1)
باـبلألا و ولوا  زا  یگمه  هک  نم - دـالوا  زا  رفن  هدزاـی  ّیلع و  نم و  هک  یتـّما  دوشیم  كـاله  هنوگچ  : » دـندومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
، متسین اهنآ  زا  مه  نم  دنتـسین و  نم  زا  هک  یناسک  نایم  نیا  رد  نکیل  دشاب و  نآ  رخآ  رد  میرم  نب  حیـسم  نآ و  زاغآ  رد  دنتـسه - ءالقع 

«. دش دنهاوخ  كاله 
ّیلع يا  دنتـسه ، رفن  هدزاود  نم ، زا  دعب  هّمئا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شّدـج  زا  شردـپ  زا  داّجـس  ماما  زا  - 34 ( 2)

«. دیامنیم حتف  ار  ملاع  برغ  قرش و  وا  تسد  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مئاق  نانآ  نیرخآ  یتسه و  وت  ناشیا  زا  رفن  نیلّوا 
مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  يزور  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  - 35 ( 3)

ج1،ص:126  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مارحلا دجـسم  هب  دندوب ، هداد  هیکت  ناملـس  تسد  هب  هک  یلاح  رد  یـسراف ، ناملـس  مالّـسلا و  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  ناشدـنزرف  هارمه  هب 

درم دنداد . باوج  ار  مالـس  ترـضح  درک . مالـس  دمآ و  ترـضح  تمدخ  سابل  شوخ  تئیه و  شوخ  يدرم  عقوم  نیا  رد  دـندش ، دراو 
يراک هب  امـش  هراب  رد  مدرم  هک  دـیمهف  مهاوخ  دـیداد ، باوج  رگا  مراد ، لاؤس  هس  امـش  زا  نم  نینمؤملا ! ریما  اـی  تفگ : سپـس  تسـشن 

نارگید امـش و  هک  تسناد  مهاوخ  دیدماینرب  باوج  هدـهع  زا  رگا  اما  دوب  دـنهاوخن  ناما  رد  ترخآ  ایند و  رد  انیقی  هک  دـناهدش  بکترم 
ناسنا دوریم و  اجکب  شحور  دباوخیم ، ناسنا  یتقو  دـیئامرفب  تفگ : درم  سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  دـندومرف : ترـضح  دـیتسه . ناسکی 

، ماـما دوشیم ؟ شیومع  اـی  یئاد  هب  هیبش  ناـسنا  دـنزرف  هک  دوشیم  هچ  و  دـنکیم ، شومارف  هنوگچ  و  دروآیم ، داـیب  ار  یبـلطم  هنوگچ 
، يوگ خساپ  وت  دومرف : ار  نسح 

ج1،ص:127  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد ناسنا  هک  ینامز  اـت  هک  تسا  نیا  شباوج  دوریم ؟ اـجکب  شحور  دـباوخیم  ناـسنا  یتقو  يدیـسرپ  هکنیا  دروم  رد  اـّما  تفگ : وا  ( 1)

ار حیر  حور  نآ  ددرگرب  شبحاص  دزن  حور  نآ  هک  دهدیم  هزاجا  دنوادخ  یتقو  ءاوه ، اب  حیر  تسا و  طبترم  حیر  اب  حور  تسا ، باوخ 
رارق دوخ  بحاص  ندب  رد  ددرگیمرب و  حور  عقوم  نیا  رد  دنکیم . بذج  ار  ءاوه  زین  حیر  نآ  دشکیم و  دوخ  تمـس  هب  هدرک ، بذـج 
دوخ تمـس  هب  ار  حور  زین  حیر  دنکیم و  بذج  ار  حیر  ءاوه  دهدن ، شبحاص  ندب  هب  ار  حور  تشگزاب  هزاجا  دنوادخ  رگا  و  دریگیم .

. ددرگیمنرب شبحاص  ندب  هب  تمایق  رد  ندش  هتخیگنارب  تقو  ات  حور  دشکیم و 
هبعج نآ  يور  رد  دراد و  رارق  یکچوک  هبعج  هّقح و  رد  ناـسنا  بلق  هک  تسا  نیا  شباوج  يروآداـی ، یـشومارف و  هراـب  رد  تلاؤـس  اـّما 
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ار هچنآ  ناسنا  دوشیم و  نشور  بلق  دوریم و  رانک  هبعج  يور  زا  قبط  دتـسرفب  یلماک  تاولـص  ناسنا  رگا  تسا . هتفرگ  رارق  قبط  کـی 
دتسرفن تاولص  رگا  اما  دروآیم  دایب  هدرک  شومارف 

ج1،ص:128  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دای هب  ار  هچنآ  ناسنا  دوریم و  ورف  یکیرات  رد  بلق  دوشیم و  هتسب  قبطنم و  هبعج  نآ  رب  الماک  قبط  نآ  دتسرفب  صقان  تاولص  ای  و  ( 1)

. دنکیم شومارف  دوب ) هدروآ  دایب  ای   ) هتشاد
مارآ ياهگر  قورع و  هدوسآ و  یلد  اب  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  شباوج  شیاهیئاد ، اهومع و  هب  كدوک  تهابش  هراب  رد  تلاؤس  اّما  و 
یلد اـب  رگا  یلو  دوشیم  شیوخ  رداـم  ردـپ و  هب  هیبش  دازون  دریگیم و  رارق  محر  نورد  رد  هفطن  دـنک  یکیدزن  برطـضم  ریغ  یندـب  و 
رارق قورع  زا  یکی  رب  لاـح  نـیا  اـب  هدـش و  مارآاـن  برطـضم و  زین  هـفطن  دـنک ، یکیدزن  برطــضم  ندـب  مارآ و  ریغ  قورع  تحاراـن و 
رارق اـهیئاد  ياـهگر  يور  رب  رگا  دوشیم و  شیاـهومع  هیبـش  دازون  دریگ  رارق  اـهومع  ياـهگر  زا  یگر  يور  رب  رگا  لاـح  دریگیم ،

. دوشیم اهیئاد  هیبش  دریگ ،
دبع نب  دّمحم  تلاسر  هب  مهدیم  تداهـش  و  متـشاد . لوبق  ار  ادخ  ّتینادحو  زین  البق  و  ادخ ، ّتینادـحو  هب  مهدیم  تداهـش  تفگ : درم 

زین هتشذگ  رد  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا 
ج1،ص:129  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

البق و  درک - هراشا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هب  دیتسه و  وا  نیشناج  ربمایپ و  ّیصو  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  و  ( 1  ) مدوب داقتعا  نیا  رب 
و درک . هراـشا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  و  دـیتسه - وا  نیـشناج  ّیـصو و  امـش  هک  مهدیم  تداهـش  و  متـشاد ، لوـبق  ار  بلطم  نـیا  زین 

نیشناج نیسحلا  نب  ّیلع  هک  مهدیم  تداهـش  و  « 1  » تسا امش  ردپ  نیشناج  ّیـصو و  امـش  زا  دعب  ّیلع  نب  نیـسح  هک  مهدیم  تداهش 
نیـشناج دّـمحم  نب  رفعج  هک  مهدیم  تداهـش  تسا و  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیـشناج  ّیلع  نب  دّـمحم  هک  مهدیم  تداهـش  تسا و  نیـسح 

یـسوم نب  ّیلع  هک  مهدیم  تداهـش  تسا و  دّـمحم  نب  رفعج  نیـشناج  رفعج  نب  یـسوم  هک  مهدیم  تداهـش  تـسا و  ّیلع  نـب  دّـمحم 
نب ّیلع  هک  مهدیم  تداهـش  تسا و  یـسوم  نب  ّیلع  نیـشناج  ّیلع  نب  دّـمحم  هک  مهدیم  تداهـش  تسا و  رفعج  نـب  یـسوم  نیـشناج 

هک مهدیم  تداهـش  و  ( 2  ) تسا دّـمحم  نب  ّیلع  نیـشناج  ّیلع  نب  نسح  هک  مهدیم  تداهـش  تسا و  ّیلع  نب  دّـمحم  نیـشناج  دّـمحم 
نادنزرف زا  يدرم 

______________________________

خسّنلا ضعب  یف  (- 1)
« كدعب هتّجحب  مئاقلا  و  هیبأ ، ّصنب  هیخأ  ّیصو  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسحلا  نأ  دهشأ  »

.
ج1،ص:130  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد دـنکیم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک  روهظ  یتقو  تسین و  زئاج  تسا  هدرکن  روهظ  هک  ینامز  اـت  وا  هینک  ماـن و  نتفگ  هک  ّیلع  نب  نسح 
سپـس نینمؤملا . ریما  يا  وت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  و  تسا . ّیلع  نب  نسح  نیـشناج  دـشاب ، هدـش  روـج  زا  رپ  هک  هک  یلاـح 

. تفر تساخرب و 
تفر و وا  لابند  هب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  دورب ؟ دـهاوخیم  اجک  نیبب  ورب و  وا  لابند  دّـمحم ! ابأ  اـی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
متـشگرب و مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدـخ  هب  تفر و  اـجک  هب  مدـیمهفن  رگید  تشاذـگ  نوریب  دجـسم  زا  ار  شیاـپ  هک  نیمه  تفگ :

رضخ وا  دندومرف : ترضح  دننادیم . رتهب  نینمؤملا  ریما  شلوسر و  ادخ و  متفگ : یتخانش ؟ ار  وا  دندومرف : مردپ  مدرک . علّطم  ار  ترضح 
. دوب مالّسلا  هیلع 
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نینمؤملا ریمأ  اهنآ ، لّوا  دراد  دوجو  یهلا ] هدـش  تیادـه  و   ] ّيدـهم رفن  هدزاود  ام ، نیب  رد  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 36 ( 1)
نیرخآ تسا و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع 

ج1،ص:131  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یلع ار - ّقح  نید  دـنادرگیم و  هدـنز  وا  طّسوت  ار  هدرم  نیمز  دـنوادخ  ّقحلاب ، مئاق  تسوا  دـشابیم و  نم  لسن  زا  رفن  نیمهن  ناـنآ ، رفن 

دـنوشیم و ّدـترم  نآ  لوـط  رد  یهورگ  هک  دراد  یتـبیغ  وا  دـهدیم . يرترب  يزوریپ و  ناـیدأ  ریاـس  رب  وا  تسدـب  نیکرـشم - لـیم  مغر 
. دنوشیم عقاو  رازآ  ّتیذا و  دروم  دننامیم و  یقاب  مدق  تباث  زین  یهورگ 

؟ دوشیم ماجنا  یک  یهلا ، هدعو  نیا  دیئوگیم ، تسار  رگا  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب 
هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دیامن  ربص  دنک و  لّمحت  ار  مدرم  بیذکت  ّتیذا و  تبیغ ، نامز  رد  هک  یسک 

. دنک راکیپ  مّلس  هلآ و  و 
. دراد دوجو  ّيدهم  رفن  هدزاود  ام ، نیب  رد  دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  - 37 ( 1)

. دهدیم ماجنا  دشاب  هتشاد  تسود  هک  هچنآ  رفن  نیمشش  دروم  رد  دنوادخ  دناهدنام و  یقاب  رگید  رفن  شش  هتفر و  نانآ  زا  رفن  شش  هک 
فـشک ۀبیغلا و  تابثا  یف  ۀمعّنلا  مامت  نیّدلا و  لامک   » باتک رد  دناهدرک ، تیاور  میارب  دروم  نیا  رد  هک  ار  يرابخا  دیوگ : قودص  خیش 

ماهدروآ و ةریحلا ،»
ج1،ص:132  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا رتاناد  یلاعت - دنوادخ -

«1  » ّيدهملا نب  یسوم  دیشّرلا و  نوراه  رصع  رد  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  خیرات  زا  ییاههشوگ  باب 7 

دوب نیا  دادغب  هب  رفعج  نب  یـسوم  ندرب  ّتلع  : » دنکیم لقن  نینچ  هّیطع  نب  ّیلع  نب  حلاص  زا  ّیلفون  نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  - 1 ( 1)
نت هس  اهنآ  نایم  زا  هک  تشاد  رسپ  هدراهچ  نوراه  دنادرگ . دوخ  نیشناج  ار  هدیبز  رـسپ  نیما  دّمحم  تفرگ  میمـصت  دیـشّرلا  نوراه  هک :

و دومن ، نیمأ  نیشناج  ار  وا  هک  نومأم  هَّللا  دبع  داد ، رارق  دوخ  دهعیلو  ار  وا  هک  هدیبز  رسپ  نیمأ  دّمحم  زا : دندوب  ترابع  اهنآ  دیزگرب ، ار 
. دومن نومأم  نیشناج  ار  وا  هک  نمتؤم  مساق  هرخألاب 

اذل دشاب . هدرک  يراک  مکحم  بیترت  نیا  هب  ات  دنبای  عالّطا  نآ  رب  سک  همه  هک  ياهنوگب  دنک  ینلع  ار  بلطم  نیا  تفرگ  میمصت  نوراه 
رفس مزاع  لاس 179  رد 

______________________________

. درک تموکح  هام  ود  لاس و  کی  دودح  نوراه  زا  لبق  تسا و  نوراه  ردارب  ّيدهملا  نب  یسوم  (- 1)
ج1،ص:133  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يارب لاس  نآ  رد  شترا ، يارما  نآرق و  نایراق  ءاملع ، ءاهقف ، هک ، داتـسرف  نامرف  تکلمم  فانکا  فارطا و  اهرهـش و  مامت  هب  دش و  ّجـح 
. دش هنیدم  یهار  دوخ ، نوراه ، دنیایب ، هّکم  هب  ّجح 

یـسوم زا  نوراه ) ریزو   ) ّیکمرب دلاخ  نب  ییحی  ییوگدب  تیاعـس و  ّتلع  هک  درک  لقن  میارب  مردپ  داد : همادا  ّیلفون  دّمحم  نب  ّیلع  ( 1)
«1  » ثعـشأ نب  دّـمحم  نب  رفعج  هب  تیبرت  میلعت و  يارب  ار  نیما ، دّـمحم  دوخ ، دـنزرف  نوراـه  هک  دوـب  نیا  دیـشّرلا  نوراـه  دزن  رفعج  نب 

نب رفعج  اعبط  دـسریم و  نیما  هب  تفـالخ  نوراـه ، گرم  زا  دـعب  تفگیم : دوخ  اـب  دوب و  تحاراـن  عوضوم  نیا  زا  ییحی  و  دوب ، هدرپس 
، دمآرب هراچ  رکف  هب  اذل  دش ، دهاوخ  مامت  منادـنزرف  نم و  تردـق  نارود  دـمآ و  دـنهاوخ  راک  رـس  رب  شنادـنزرف  ثعـشا و  نب - دّـمحم 
، تسا هعیـش  زین  وا  هک  درک  دومناو  نینچ  درک و  زاب  وا  اب  ار  هدوارم  یتسود و  باب  روظنم  نیدـب  تسا ، هعیـش  رفعج  هک  تسنادیم  ییحی 
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دادیم و رارق  ّیکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهراک  مب  ریز و  دوب و  لاحـشوخ  عوضوم  نیا  زا  اج ) همه  زا  لـفاغ   ) زین رفعج 
هراب رد  ار  دوخ  هدیقع 

______________________________

. دمآ دهاوخ  يرصتخم  حیضوت  هدنیآ  تاحفص  رد  ثعشأ  نب  دّمحم  نب  رفعج  هراب  رد  (- 1)
ج1،ص:134  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دناسر يو  عالّطا  هب  زین  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 
رد ار  شردـپ  وا و  قباوس  نوراه  اّما  درک ، ییوگدـب  وا  زا  نوراه  دزن  دـش ، علّطم  رفعج  لاوحا  عاـضوا و  زا  ـالماک  ییحی  هک  یناـمز  ( 1)
زا و  درکیم . تسد » نآ  تسد و  نیا   » دوب و دّدرم  هکلب  هدرکن ، راـتفر  هلجع  هب  وا  دروـم  رد  درکیم و  تاـعارم  تفـالخ  هاگتـسد  يراـی 

دومن و مارکإ  ار  وا  نوراه  تفر و  نوراه  دزن  هب  رفعج  يزور  هکنیا  ات  درکیمن  یهاتوک  رفعج  دروم  رد  ییوگدـب  چـیه  زا  ییحی  یفرط ،
. دیدرگ لدب  ّدر و  شردپ ، وا و  تمرح  رطاخ  هب  رفعج  شزرا  ردق و  ّتیزم و  دروم  رد  ینانخس  ود  نآ  نیب 

هراب رد  يزیچ  هکنیا  زا  لاوحا ، عاضوا و  نیا  ندـید  اـب  زین  ییحی  دـنهدب ، رفعج  هب  راـنید  رازه  تسیب  هک  داد  روتـسد  زور  نآ  رد  نوراـه 
. تفگن يزیچ  بش  ات  و  درک ، يراددوخ  دیوگب ، رفعج 

عافد وا  زا  امـش  یلو  مدوب  هتفگ  امـش  هب  یبلاطم  شدـئاقع  رفعج و  هراب  رد  نیا  زا  شیپ  نینمؤملا ، ریمأ  اـی  تفگ : نینچ  نوراـه  هب  سپس 
. دنکیم هرسکی  ار  راک  هک  تسا  هدمآ  شیپ  ياهلأسم  نالا  یلو  دیتفریذپیمن . ارم  فرح  دیدرکیم و 

ییاج زا  هک  یلام  ره  داد : خساپ  ییحی  تسا ؟ ياهلأسم  هچ  نآ  تفگ : نوراه  ( 2)
ج1،ص:135  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب دیداد  روتسد  امش  هک  رانید  رازه  تسیب  نیا  دروم  رد  هک  مرادن  ّکش  دتسرفیم و  رفعج  نب  یـسوم  يارب  ار  نآ  سمخ  دسرب  رفعج  هب 
. تسا هدرک  ار  راک  نیمه  زین  دنهدب  وا 

. داتسرف رفعج  لابند  هب  ار  یصخش  هنابش  و  دنک . هرسکی  ار  راک  صّخشم و  ار  عوضوم  دناوتیم  عوضوم  نیا  هلب ، تفگ : نوراه 
تبسن دندوب و  هتفرگ  هلـصاف  رگید  کی  زا  هدروخ ، مهب  ود  نآ  یتسود  اذل  دوب و  هدش  ربخ  اب  ییحی  ياهیئوگدب  تیاعـس و  زا  زین  رفعج 

. دندرکیم ینمشد  راهظا  رگید  کی  هب 
ارف ار  وا  تسا و  هتفریذـپ  وا ، دروم  رد  ار  ییحی  ياـههتفگ  نوراـه  هک  درک  ناـمگ  رفعج  تفر ، رفعج  دزن  هنابـش  نوراـه ، هداتـسرف  یتقو 
درک طونح  نآ  اب  ار  دوخ  دـیبلط و  روفاک  کشم و  تخیر ، دوخ  نت  رب  بآ  يرادـقم  دـش . كانمیب  اذـل  و  دـناسرب ، شلتق  هب  ات  هدـناوخ ،
دزن هاـگنآ  درک . نت  رب  دوـخ ، ساـبل  يور  رب  « 1 « » ياهدرب  » و دـیلام ) دوـخ  ندـب  رب  روفاـک  کـشم و  ّتیم ، ندرک  طوـنح  مسر  هب  ینعی  )

ار روفاک  يوب  دید و  تیعضو  نآ  اب  ار  وا  داتفا و  وا  هب  نوراه  مشچ  یتقو  تفر ، نوراه 
______________________________

. دننکیم هدافتسا  نفک  يارب  هاگ  دنچیپیم و  دوخ  رب  ءاسک  ءابع و  نوچمه  هک  هار  هار  راد و  طخ  تسا  ياهچراپ  هدرب » (- » 1)
ج1،ص:136  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یتقو و  دناهدرک ، ییوگدـب  وت  دزن  نم ، هیلع  رب  هک  منادیم  نینمؤملا ! ریمأ  ای  تفگ : رفعج  ( 1 ( ؟ تسیچ اهنیا  رفعج ! دیسرپ : دومن ، ّسح 
لتق هب  هک  ياهدـناوخ  ارف  ارم  تسا و  هدرک  رثا  امـش  رد  اـههتفگ  نیا  هک  مدرب  ناـمگ  دـمآ ، مغارـس  هب  بش  عقوم  نیا  رد  هفیلخ  هداتـسرف 

. یناسرب
يارب ار  نآ  سمخ  دـسریم ، وت  هب  هک  یلوـپ  ره  يروآیم و  تسدـب  هچنآ  ره  هک ، تسا  هدیـسر  ربـخ  نم  هب  یلو  زگره ! تفگ : نوراـه 

. دوش نشور  میارب  بلطم  نیا  متساوخ  اذل  ياهدرک ! نینچ  زین  رانید  رازه  تسیب  دروم  رد  و  یتسرفیم ! رفعج  نب  یسوم 
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. دروایب امش ) دزن   ) هدش رهم  تروص  نامه  اب  ار  نآ  ات  دیتسرفب  ار  ناراکتمدخ  زا  یکی  نینمؤملا ! ریمأ  ای  ربکا  هَّللا  تفگ : رفعج 
ورب وا  هناخ  هب  و  ياهتفر ) ناشدزن  وا  فرط  زا  هک  دنوش  نئمطم  شاهداوناخ  ات   ) ریگب ار  رفعج  رتشگنا  تفگ : شاهمدخ  زا  یکی  هب  نوراه 

، هدـش رهم  روط  نامه  ار ، لوپ  ياههسیک  زین  زینک  تفگ . مداخ  نآ  هب  دوب  وا  دزن  لوپ  هک  يزینک  مان  زین  رفعج  روایب . میارب  ار  اهلوپ  نآ  و 
دزن ار  اهنآ  زین  مداخ  داد و  لیوحت  وا  هب 

ج1،ص:137  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. درب نوراه 

غورد وـت  هب  نم ، نایوگدـب  هک  تسناد  یهاوـخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  دوـب  دـهاوخ  يدروـم  نیلّوا  دروـم ، نـیا  تـفگ : نوراـه  هـب  رفعج  ( 1)
. دناهتفگ

لوبق ار  سک  چـیه  نخـس  وت  هراـب  رد  نم  یتـسه . ناـمأ  رد  وت  ورب ، هناـخ  هب  درگرب و  یئوگیم . تسار  تسوـت . اـب  ّقـح  تفگ : نوراـه 
. درک مهاوخن 

شـشزرایب وا  دزن  ات  دزادـنیب  نوراه  مشچ  زا  ار  رفعج  درکیم  یعـس  امئاد  تشادـنرب و  تسد  ییحی  یلو  داد : همادا  ار  هّیـضق  نیا  يوار 
. دنک

ّجح نیا  زا  لبق  نوراه  هک  یّجح  رفـس  رد  هک : درک  لـقن  شدـیتاسا  زا  یکی  زا  ّیلع  نب  رمع  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  ّیلع  داد : همادا  ّیلفون 
ماما هدازردارب   ) مالّسلا امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  ّیلع  دوب ) هدمآ  زین  هنیدم  هب  جاّجح  مسر  قبط  رفـس  نآ  رد  و   ) داد ماجنا 

ارچ يوش ؟ روهشم  فورعم و  يراذگیمن  ياهدیـشک و  رانک  ار  دوخ  نینچ  نیا  هک  تسا  هدش  هچ  تفگ : دید و  ارم  مالّـسلا ) هیلع  مظاک 
هب ار  یسک  ریزو ، بانج  یهدیمن ؟ ماجنا  وا  يارب  دیآیمرب  تتسد  زا  هک  يراک  یهّجوتیب و  ءانتعایب و  ریزو  بانج  ياهراک  هب  تبـسن 

متـساوخ وا  زا  مدرک و  ناونع  وا  يارب  ار  دوخ  يّدام  ياهزاین  مدـش و  راوس  وا  اب  لمحم  کـی  رد  متفر و  وا  دزن  زین  نم  داتـسرف ، نم  غارس 
. دنادرگ عفترم  میارب  ار  اهنآ 

ج1،ص:138  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یبأ لآ  زا  یـسک  یناوتیم  ایآ  دوب : هتفگ  میرم  یبأ - نب  ییحی  هب  دـلاخ  نب  ییحی  هک  دوب  نیا  عوضوم ، نیا  ّتلع  و  دـیوگ ): يوار  ( ) 1)

، هلب تفگ : وا  منک ؟ اطع  یتورث  لام و  وا  هب  و  مهد ؟ تعـسو  وا  یگدنز  هب  ات  ینک  یفّرعم  نم  هب  دشاب  ایند  بلاط  ایند و  لها  هک  ار  بلاط 
. تسا رفعج  نب  لیعامسا  نب  ّیلع  وا  منکیم ، یفّرعم  وت  هب  مراد و  غارس  فاصوا  نیا  اب  ار  یسک 

وا يارب  هک  یلاوما  وا و  نایعیش  و  تیومع ، لاوحأ  عاضوا و  هراب  رد  تفگ : يو  هب  دومن و  شراضحا  داتـسرف و  وا  لابندب  ار  یـسک  ییحی 
. وگب میارب  دنروآیم 

زا و  مالّسلا ، هیلع  مظاک  ماما  زا  ییوگدب  تیاعس و  هب  درک  عورش  سپس  و  مراد ، ربخ  وا  لاوحا  عاضوا و  زا  هلب ، تفگ : لیعامـسا  نب  ّیلع 
یس هب  هدرک  يرادیرخ  « 1 «، » هریـسی  » مان هب  ینیمز  يداـبآ و  هک : تسا  نیا  وا ، لاومأ  ترثک  تورث و  زا  هنومن  کـی  تفگ : هکنیا ، هلمج 
زین مظاـک ) ماـما   ) وا هدـب ، نم  هب  يرگید  ياههّکـس  مهاوخیمن ، ار  اههّکـس  نیا  تفگ : هدنـشورف  درک ، هداـمآ  ار  لوپ  یتقو  راـنید ، رازه 

. دندرک رضاح  دوب  هتساوخ  هدنشورف  هک  یفاصوا  نزو و  نامه  اب  هّکس  رازه  یس  دنتخیر و  شاهنازخ  رد  ار  اههّکس  نآ  داد  روتسد 
______________________________

«. ۀّیرشبلا  » نویعلا نع  و  ۀیریسیلا »  » خیشلا ۀبیغ  نع  القن  راحبلا  ۀطوطخملا و  ۀحّحصملا  یف  و  اذک ، (- 1)
ج1،ص:139  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وا هب  دوب و  هداد  رارق  دوخ  نارازگراک  ءزج  ار  لیعامـسا  نب  ّیلع  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دـیوگیم : شردـپ  لوق  زا  ّیلفون  ( 1)
هرانک وا  زا  مکمک  یلو  دوب ، لیعامـسا  نب  ّیلع  ّطخ  اب  تشونیم  دوخ  نایعیـش  زا  یـضعب  هب  هک  یئاههمان  یهاگ  یّتح  درکیم ، ناـنیمطا 
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هب ناطلس  هارمه  دهاوخیم  تاهدازردارب  هک  دیسر  ربخ  مالّسلا  هیلع  ترـضح  هب  ددرگزاب ، قارع  هب  تساوخ  نوراه  هک  ینامز  و  تفرگ .
: تفگ وا  يورب ؟ ناطلس  هارمه  یهاوخیم  هک  تسا  هدش  هچ  دومرف : وا  هب  دناوخ و  ارف  ار  وا  ترضح  دورب . قارع 

: تفگ مهدیم ، ار  وت  یهدب  نم  دومرف : ترضح  متسه ، راکهدب  ضورقم و  نوچ 
هارمه هب  نتفر  زا  لیعامسا  نب  ّیلع  یلو  نم . هدهع  هب  زین  اهنآ  دندومرف : ترـضح  دوشیم ؟ هچ  ماهداوناخ  يزور  قزر و  یگدنز و  عضو 
مهرد رازه  راهچ  رانید و  دصیس  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  شردارب  طّسوت  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  اذل  و  درکن ، رظن  فرـص  ناطلس ،

. نکن میتی  ارم  نادنزرف  هدب و  رارق  دوخ  ثاثا  بابسا و  رد  هار  هشوت  ار  اهنیا  دنتفگ : وا  هب  دنداتسرف و  شیارب 
رکذ هک  تسا  هدـمآ  یبلطم  تفالخ  هاگتـسد  اب  رفعج  نب  لیعامـسا  نب - ّیلع  طابترا  هراب  رد  نیّیبلاطلا » لتاقم   » باتک رد  دـیوگ : مجرتم 

تبسانمیب اجنیا  رد  نآ 
ج1،ص:140  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نتفر رب  ار  وا  و   ) داتسرف لیعامسا  نب  ّیلع  يارب  یلام  دلاخ ، نب  ییحی  « » 1 : » دیوگ دش  هتفگ  هک  یباتک  ّفلؤم  ّیناهفصا  جرفلا  وبأ  تسین ،
علّطم هّصق  زا  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دش  دادـغب  هب  نتفر  مزاع  نوچ  دنتـسرفب  اجنآ  هب  ار  وا  دنتـساوخیم  درک ) قیوشت  دادـغب  هب 

؟ يوریم هچ  يارب  دیسرپ : ترضح  دادغب . هب  داد : خساپ  يوریم ؟ اجک  هب  هدازردارب  يا  دومرف : ودب  دیبلط و  ار  وا  هدش 
. متسه ریقف  يدرم  دوخ  مراد و  يراکهدب  نم  تفگ :

لیعامـسا نب  ّیلع  داد . ودـب  مه  يرگید  ياههدـعو  داد و  مهاوخ  وت  هب  زین  نآ  رب  هداـیز  مزادرپیم و  ار  وـت  یهدـب  نم  دوـمرف : ترـضح 
: تفگ يراد ؟ نتفر  میمصت  وت  دومرف : ودب  هتساوخ و  ار  وا  تسناد  ار  وا  میمصت  هک  رفعج  نب  یـسوم  دش ، تکرح  هدامآ  درکن و  ییانتعا 

. مرادن ياهراچ  يرآ ،
رانید دصیـس  داد  روتـسد  نخـس  ناـیاپ  رد  و  نکم . میتی  ارم  ناـکدوک  سرتب ، ادـخ  زا  شاـب و  هّجوتم  هدازردارب  يا  دومرف : ودـب  ترـضح 

. دنهدب وا  هب  زین  رگید  مهرد  رازه  راهچ  یفرشا و 
ار همه  دومن  نآ  رب  دوخ  هک  یتافاضا  اب  درک و  قیقحت  وا  زا  ار  رفعج  نب  یـسوم  عضو  دلاخ  نب  ییحی  دمآ و  دادـغب  هب  لیعامـسا  نب  ّیلع 
وا دیـسرپ و  ار  رفعج ) نب  یـسوم   ) شیومع لاوحا  نوراه  درب ، نوراـه  دزن  هب  ار  لیعامـسا  نب  ّیلع  دوخ  هاـگنآ  داد ، شرازگ  نوراـه  هب 
زا یلاوما  تفگ : دوزفا و  نآ  رب  هتفگ و  زاـب  ار  همه  دوب  هتفگ  دـلاخ  نب  ییحی  هچنآ  دوـشگ و  ترـضح  نآ  یئوگدـب  تیاعـس و  هب  ناـبز 

و دـنکیم . يرادـهگن  اههناخ  نآ  رد  ار  اـهنآ  هک  دراد  لاوما  يروآ  عمج  صوصخم  یئاـههناخ  وا  دـنروآیم و  شیارب  برغم  قرـشم و 
: تفگ دندرب  هعرزم  نآ  بحاص  دزن  هب  ار  رانید  رازه  یس  نوچ  داهن و  مان  هریسی »  » ار نآ  دیرخ و  رانید  رازه  یس  هب  ار  ياهعرزم 

______________________________

، یتاّلحم یلوسر  ياـقآ  همجرت  ، 468 ص 467 - نارهت ، قودـص ، رـشن  یناهفـصا  جرفلا  وبا  نییبلاّطلا  لتاقم  باـتک  هحفـص 467  هب  (- 1)
. دوش هعجارم 

ج1،ص:141  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
روتـسد رفعج  نب  یـسوم  دشاب ، نانچ  نینچ و  شاهّکـس  دیهدب  نم  هب  دیهاوخیم  هک  ار  یئاهرانید  دیاب  مهاوخیمن و  ار  اههّکـس  نیا  نم 

. داد ودب  دوب  هتساوخ  هعرزم  بحاص  هک  یفاصوا  نامه  هب  رگید  رانید  رازه  یس  دندنادرگرب و  ار  اهرانید  نآ  داد 
ّیلع ناگداتسرف  دنک ، تفایرد  یقرش  طاقن  یخرب  زا  ار  نآ  هک  دنهدب  ودب  مهرد  رازه  تسیود  داد  هلاوح  دینش و  ار  نانخـس  نیا  نوراه 

هب ناهگان  تفر ، ألخلا  تیب  هب  يزور  دربیم ، رسب  اهلوپ  ندیـسر  راظتنا  رد  هک  لیعامـسا  نب  ّیلع  دنتفر . لوپ  تفایرد  يارب  لیعامـسا  نب 
ار وا  دنتـساوخ  هچ  ره  دـندش ) علّطم  نایرج  زا  هک  ناـشناکیدزن   ) و دروآ ، نوریب  شربد  زا  ار  وا  ياـههدور  ماـمت  هک  دـش  راـچد  یلاهـسا 

یترسح اب   ) لیعامـسا نب  ّیلع  دیـسر  مه  لاوما  نآ  دوب  ندنک  ناج  لوغـشم  هک  لاح  نامه  رد  داتفا و  گرم  لاح  هب  دشن و  دننک  هجلاعم 
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هب لاس  نآ  رد  نوراـه  فرط  نآ  زا  مهاوخیم ! راـک  هچ  يارب  ار  اـهنیا  متـسه ، ندرم  لاـح  رد  هک  نم  تفگ : تسیرگن و ) اهنادـب  ناوارف 
رد وت  زا  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هداتـسیا  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ - لوسر  ربق  لباقم  دـش و  دراو  هبّیط  هنیدـم  هب  ادـتبا  تفر و  ّجـح 
وت تّما  نایم  دهاوخیم  وا  نوچ  منکفیب  نادنز  هب  ار  رفعج  نب  یـسوم  مراد  دصق  مبلطیم . شزوپ  مراد  ار  نآ  ماجنا  هدارا  هک  يراک  هراب 

دنتخاس ریگتسد  دوب  هنیدم  دجسم  رد  هک  یلاح  رد  ار  ترـضح  نآ  داد  روتـسد  هاگنآ  دزیرب . ار  اهنآ  نوخ  دنک و  داجیا  هقرفت  فالتخا و 
...«.

رابرد رد  ثعـشا  نب  دّمحم  دشابیم و  ثعـشا  نب  دّمحم  دنزرف  دش ، تبحـص  وا  هب  عجار  هّیـضق ، نیا  رد  هک  ثعـشأ  نب  دّمحم  نب  رفعج  )
: دنکیم لقن  نینچ  ار  دوخ  ندش  هعیش  نایرج  ثعشأ  نب  دّمحم  نب - رفعج  دوب . یقیناود  روصنم 

ج1،ص:142  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دوخ یئاد  مردپ  میامن ، لّوحم  وا  هب  یتّیرومأم  ات  مهاوخیم  تسایک  لقع و  اب  یصخش  تفگ : ثعشأ  نب  دّمحم  مردپ  هب  یقیناود  روصنم 

نب هَّللا  دـبع  دورب و  هنیدـم  هب  هک  درک  رومأم  ار  وا  هداد و  رانید  نارازه  رجاهم » نبا   » هب روصنم  درک ، یفّرعم  وا  هب  ار  رجاـهم » نبا   » ماـن هب 
میـسقت اهنآ  نیب  ار  لام  نیا  دنک و  تاقالم  ار  قداص ) ماما   ) دّمحم نب  رفعج  هلمج  زا  تاداس ، زا  يرگید  هّدع  و  ضحم ) هَّللا  دبع   ) نسح

زا دعب  نمض  رد  و  تسا ، هدروآ  ناماس  نآ  نایعیـش  بناج  زا  ار  لاوما  نیا  دشابیم و  ناسارخ  مدرم  هدنیامن  هک  دراد  راهظا  نینچ  دنک و 
. دریگب مه  دیسر »  » تاداس زا  کی  ره  زا  لاوما ، میسقت 

ار اهدیسر »  » رجاهم نبا  تشاد . روضح  سلجم  نآ  رد  مه  ثعـشأ  نب  دّمحم  تشگزاب . روصنم  دزن  ّتیرومأم ، ماجنا  زا  دعب  رجاهم » نبا  »
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبـنلا  دجـسم  رد  وا  متفر ، دّـمحم  نب  رفعج  دزن  هب  تفگ : و  مالّـسلا » هیلع  قداـص  ماـما  دیـسر »  » زج هب  داد  لـیوحت 

یلـص دّمحم  تیب  لهأ  سرتب و  ادـخ  زا  ینالف ! تفگ : درک و  نم  هب  ور  زامن  زا  دـعب  دوش ، غراف  زامن  زا  ات  مدرک  ربص  دوب . زامن  لوغـشم 
رگم متفگ : هدـن ... ! بیرف  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تیب  لهأ  سرتب و  ادـخ  زا  وگب : زین  روصنم  هب  و  هدـن ، بیرف  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 

ام سلجم  رد  ایوگ  درک ، فیرعت  وم  هب  وم  میارب  ار  هفیلخ ) ینعی   ) امش نم و  نیب  يارجام  مامت  سپس  ایب ، کیدزن  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ 
. تسا هتشاد  روضح 

«1  » ثّدـحم کـی  ربماـیپ ، نادـناخ  رد  هشیمه  نادـب ، رجاـهم  نبا  يا  تفگ : روصنم  عقوم  نیا  رد  داد : همادا  ثعـشأ  نب  دّـمحم  نب  رفعج 
. دشابیم ثّدحم  مالّسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) دّمحم نب  رفعج  راگزور  نیا  رد  و  دراد . دوجو 

«. 2 ( » میدش هعیش  ام  هک  دش  ثعاب  رمأ  نیا  و  دیوگ : ثعشأ  نب  دّمحم  نب  رفعج 
______________________________

. تشذگ لبق  تاحفص  رد  ثّدحم  يانعم  (- 1)
ص 74. ج 47 ، نارهت ، ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  پاچ  راونألا ، راحب  (- 2)

ج1،ص:143  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دمآ و نم  دزن  مالّسلا ) هیلع  مظاک  ماما  هدازردارب   ) مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  دیوگ : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  ّیلع  - 2 ( 1)
: تفگ وا  هب  سپـس  درک . مالـس  وا  رب  دیمان و  هفیلخ  ار  وا  دـش و  دراو  نوراه  رب  ترـضح  نآ  ردارب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  دّـمحم  تفگ :

نیا اب  دـنمانیم و  هفیلخ  ار  رفعج  نب - یـسوم  مردارب  مدرم ، مدـید  هکنیا  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  هفیلخ  ود  نیمز  رد  هک  مدرکیمن  ناـمگ 
(. درک یئوگدب  تیاعس و  ترضح  نآ  هب  تبسن  راک  نیا  اب  و   ) دننکیم مالس  وا  رب  ناونع 

. دوب بهذم  ّيدیز  دواد  نب  بوقعی  درک ، یئوگدب  تیاعس و  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  هراب  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  و 
هک یبش  رد  داد : همادا  میهاربا  متـسه ، هّمئا  تماـما  هب  لـئاق  نم  تفگیم : نم  هب  دواد  نب  بوقعی  دـیوگ : دـالبلا  یبأ  نب  میهاربإ  - 3 ( 2)

يادرف رد  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 
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ج1،ص:144  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: درک لقن  میارب  هک  مدوب ، دلاخ - نب  ییحی  ینعی  ریزو - دزن  نآلا  تفگ : بوقعی  متفر ، دواد  نب  بوقعی  دزن  هب  هنیدم  رد  دش ، ریگتسد  نآ 

نینچ دوـب و  هداد  رارق  بطاـخم  ار  ترـضح  نوراـه  هک ) مدوـب  دیـشّرلا  نوراـه  هارمه   ) هـلآ هـیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  ربـق  راـنک  رد 
نب یسوم  مهاوخیم  نم  مهاوخیم ، ترذعم  امـش  زا  ماهتفرگ  هک  یمیمـصت  رطاخ  هب  هَّللا ! لوسر  ای  امـش ، يادف  مردام  ردپ و  تفگیم :

. دنک اپب  يزیرنوخ  گنج و  امش ، تّما  نیب  رد  مسرتیم  اریز  منک  ینادنز  ریگتسد و  ار  رفعج 
. دنک ریگتسد  ار  وا  ادرف  منکیم  نامگ  داد : همادا  ییحی ) ای   ) بوقعی

مالّـسلا امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  غارـس  هب  ار  دوخ ) صوصخم  بجاـح  ناـبرد و   ) عیبر نب  لـضف  نوراـه ، بش ، نآ  يادرف  دـیوگ : يوار 
هداد وا  سبح  يریگتسد و  روتسد  هک  دندوب  زامن  لوغشم  ّیبنلا ) دجـسم  رد   ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماقم  رد  ترـضح  داتـسرف ،

. دش
«1  » لضف هک  دنکیم  لقن  عیبر  نب  لضف  ناکیدزن  زا  یکی  زا  حلاص  نب  هَّللا  دبع  - 4 ( 1)

______________________________

بیطخلا ج 12 ص 343 خـیرات  یف  امک  و  دیـشرلا . بجاح  ناک  سابعلا و  یباب  یّنکملا  دـمحم  نب  سنوی  نب  عیبرلا  نب  لضفلا  وه  (- 1)
. نیّیسابعلا يدهملا  روصنملا و  نع  ثیدحلا  دنسا 

ج1،ص:145  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تـشحو هب  ارم  ادص  نیا  مدینـش ، ار  هناخ  رد  يادـص  هک  دوب  بش  ياههمین  مدوب ، رتسب  رد  منازینک  زا  یکی  اب  یبش  دوب : هتفگ  نینچ  وا  هب 

دش زاب  مدوب  نآ  رد  هک  یقاتا  رد  مدید  هک  دوب  هتـشذگن  ینامز  كدنا  دشاب . هدش  داجیا  ادص  نیا  داب  رثا  رد  دیاش  تفگ : زینک  تخادنا .
مدش و دیماان  دوخ ، زا  اذل  درکن - مه  مالـس  نم  رب  و  تسا - هدناوخ  ار  وت  ریمأ  تفگ : نم  هب  دش ، دراو  نوراه ) مالغ  « ) ریبکلا رورـسم   » و

ارم لتق  لایخ  نوراه  امتح  تسا ، هدش  دراو  نم  رب  مالـس  نودب  هزاجا و  نودـب  هدزرـس و  روط  نیا  هک  تسا  رورـسم »  » نیا متفگ : دوخ  اب 
تریح و یتـقو  كزینک  دـهد . تـلهم  نـم  هـب  لـسغ  يارب  اـت  مهاوـخب  وا  زا  مدرکن  تأرج  یّتـح  مدوـب و  بـنج  لاـح  نآ  رد  نـم  دراد ،

. زیخرب نک و  لّکوت  ادخ  هب  تفگ : دید  ارم  یگدنامرد  یگچاپتسد و 
. میدیسر نوراه  لزنم  هب  ات  مدش  جراخ  وا  هارمه  مدیشوپ و  سابل  متساخرب ، نم 

، هلب متفگ : يدیـسرت ؟ تفگ : نوراه  متخادنا ، نیمز  رب  ار  دوخ  داد ، ار  مباوج  مدرک ، مالـس  دوب ، شباوختخر  رد  نوراه )  ) نینمؤملا ریمأ 
یتّدم سپس  نینمؤملا . ریمأ  ای 

ج1،ص:146  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هب مهرد  رازه  یس  نک و  دازآ  ار  دّمحم  نب  رفعج  نب - یسوم  ورب و  نادنز  هب  تفگ : هاگنآ  ( 1 ، ) مدش مارآ  ات  تشاذگ  دوخ  لاح  هب  ارم 
ای ینامب و  هفیلخ  دزن  هک  یتسه  ّریخم  وگب  وا  هب  راذگب و  شرایتخا  رد  بّکرم  هس  زین  و  هدـب ) وا  هب  ای   ) ناشوپب وا  رب  تعلخ  جـنپ  هدـب و  وا 

رارکت ار  ملاؤس  هبترم  هس  هلب ، تفگ : دوش !؟ دازآ  رفعج  نب  یسوم  یهدیم  روتسد  نینمؤملا ! ریمأ  ای  متفگ : يورب ، یلیام  هک  يرهش  ره  هب 
نیمه رد  هک  یماگنه  : » تفگ تسیچ ؟ دهع  دهع ؟ مادـک  متفگ : منک ؟ ینکـشدهع  یهاوخیم  رگم  وت ، رب  ياو  هلب ، داد : باوج  مدرک و 
میولگ تسـشن ، ماهنیـس  رب  تفرگ و  ار  منابیرگ  مدوب ، هدیدن  رتگرزب  وا  زا  هک  هّثجلا  میظع  تسوپ و  هایـس  يدرم  ناهگان  مدوب  باوختخر 

: تفگ درشف و  ار 
دـهع و نم  زا  هایـس  درم  مهدیم ، تعلخ  مهدیم ، هّیدـه  وا  هب  منکیم ، شدازآ  متفگ : ياهدرک !؟ نادـنز  رد  ملظ  هب  ار  رفعج  نب  یـسوم 

. متفر مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  دزن  هدش  جراخ  وا  دزن  زا  مریمب » دوب  کیدزن  تساخرب ، ماهنیس  يور  زا  تفرگ و  نامیپ 
ج1،ص:147  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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روتسد ار  هچنآ  مدناسر و  وا  هب  ار  نوراه  نینمؤملا  ریمأ  مالـس  سپـس  ( 1 . ) داد مالس  ات  متـسشن  دوب ، زامن  لاح  رد  نادنز و  رد  ترـضح 
: متفگ نک ، ارجا  يراد ، مه  يرگید  روتسد  رگا  تفگ : وا  تسا  رضاح  نوراه )  ) وا يایاده  متفگ : مدرک و  غالبا  متشاد 

. متشادن نیا  زج  يروتسد  هَّللا ، لوسر  تّدج  هب  هن ،
. مرادن يزاین  دشاب  اهنآ  رد  مدرم  ّقح  هک  یلاوما  اهبکرم و  اهتعلخ و  هب  تفگ :

. دوشیم نوراه  بضغ  مشخ و  ثعاب  هک  نکن  ّدر  ار  اهنآ  ادخ  هب  ار  امش  متفگ :
. مدرک جراخ  نادنز  زا  متفرگ و  ار  وا  تسد  سپس  هدب ، ماجنا  اهنآ  دروم  رد  يراد  تسود  تدوخ  يراک  ره  تفگ :

نوچ مراد ، ّقح  امش  ندرگ  رب  نم  تسیچ ؟ دیـسر  امـش  هب  درم  نیا  زا  هک  مارتحا  مارکا و  همه  نیا  ببـس  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  متفگ : سپس 
(. دیهد حیضوت  میارب  ار  ارجام  نیا  ّتلع  اذل   ) دش ماجنا  نم  تسد  هب  امش  يدازآ  مداد و  ار  ناتيدازآ  هدژم 

مدید باوخ  رد  هبنشراهچ  بش  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مّدج  دنتفگ : ترضح 
ج1،ص:148  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ تسا هدش  ملظ  وت  هب  یتسه و  ینادنز  وت  ایآ  یسوم  يا  دندومرف : نم  هب  ترضح  ( 1)
ْنِإ َو  : » دندومرف سپس  دندرک و  لاؤس  ار  بلطم  نیا  راب  هس  ترضح  دناهدرک ، منادنز  و  هدش ، ملظ  نم  هب  هَّللا  لوسر  ای  هلب ، مدرک : ضرع 
هب ایند  نیا  رد  یتّدم  كدنا  ات  دـشاب و  یهلا  شیامزآ  اهنیا  دـیاش  منادیمن ، ینعی : ( ) 111 ءایبنا : « ) ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْـنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ 
نم هب  لوسر ص  ترضح  سپـس  مجرتم ) تسا . نوراه  تشونرـس  هب  هراشا  ترـضح ، شیامرف  نیا  ارهاظ ، ( ) دیـشاب مّرخ  شوخ و  رهاظ 

کی تعکر  ره  رد  ناوخب ، زامن  تعکر  هدزاود  راطفإ ، تقو  رد  و  ریگب ، هزور  ار  هعمج  هبنـشجنپ و  و  هبنـشراهچ ) ینعی  ، ) ادرف دـندومرف :
: وگب ورب و  هدجس  هب  يدناوخ  تعکر  راهچ  یتقو  ٌدَحَأ .» ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » هبترم هدزاود  و  دمح » »

 ...« توص ّلک  عماس  ای  توفلا و  قباس  ای  »
هدیسوپ ياهناوختـسا  هک  يا  يونـشیم ! ار  یئادص  ره  هک  يا  دزیرگب ! تتـسد  زا  دناوتیمن  سک  چیه  هک  يا  : » ینعی نتم ، ياعد  رخآ  ات 

نادناخ رب  و  تلوسر - هدنب و  دّـمحم - رب  تمظعأ ، میظع و  مسا  هلیـسو ) هب  ای   ) ّقح هب  مهاوخیم  وت  زا  ینکیم ! هدـنز  گرم ، زا  دـعب  ار 
ار اهراک  نیا  مه  نم  یهد ،» تاجن  رتدوز  متسه ، نآ  رد  هک  یعضو  زا  ارم  یتسرف و  دورد  شکاپ 

ج1،ص:149  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. يدید هک  دش  نآ  هجیتن  مداد و  ماجنا 

، مدوب نوراه  نابرد  بجاح و  هک  يراگزور  رد  دنکیم : لقن  نینچ  عیبر  نب  لضف  شردپ ، لوق  زا  عیبر  نب  لضف  رسپ  دّمحم  وبأ  - 5 ( 1)
رـسپ نونکا ، مه  رگا  لضف ! يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دـناخرچیم ، تسد  رد  يریـشمش  دوب و  نیگمـشخ  هک  یلاح  رد  نوراه ، يزور 

: تفگ نوراه  مروایب ؟ اجنیا  ار  یسک  هچ  مدیسرپ : دیوگ : لضف  منزیم ، ار  تندرگ  ربمایپ  اب  میدنواشیوخ  هب  يرواین ، اجنیا  هب  ار  میومع 
. ار يزاجح  نیا 

[-. مالّسلا مهیلع  - ] ار بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب - دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  تفگ : ار ؟ اهيزاجح  زا  کیمادک  متفگ :
هدرک دیدهت  نادب  ارم  نوراه  هک  یتبوقع  رد  یلو  مربب . وا  دزن  ار  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هک  مدیـسرت  دـنوادخ  زا  دـیوگ : لضف 

. درک مهاوخ  ار  راک  نیا  متفگ : دوخ  اب  مدیشیدنا و  دوب .
. نک رضاح  داّلج  ود  زیت و  ریشمش  ود  تسدب ، قاّلش  ود  تفگ : نوراه 

ج1،ص:150  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هب و  مدرک ، تکرح  رفعج  نب  یسوم  میهاربا  یبأ  ترضح  لزنم  فرط  هب  مدرک و  رـضاح  دوب ، هتـساوخ  ار  هچنآ  دهدیم : همادا  لضف  ( 1)
وا هب  دوب ، هداتـسیا  اجنآ  رد  هک  مدـید  ار  تسوپ  هایـس  یناوجون  اـمرخ ، تخرد  گرب  خاـش و  زا  دوب  یکقاـتا  اـجنآ  رد  مدیـسر ، ياهبارخ 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


. دانک تمحر  تیادخ  ریگب  دورو  هزاجا  میارب  دوخ ، يالوم  زا  متفگ :
. درادن نابرد  بجاح و  وا  وش ، لخاد  تفگ :

دوجـس ترثک  رثا  رد  هک  ار - ترـضح  نآ  ینیب  یناشیپ و  ياههنیپ  دراد و  تسدب  یچیق  هک  مدـید  ار  يرگید  تسوپ  هایـس  مدـش ، لخاد 
. هدناوخ ارف  ار  امش  دیشّرلا  نوراه  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  کیلع ، مالّسلا  متفگ : دنکیم . یچیق  دوب - هدش  داجیا 

اج زا  تعرـسب  سپـس  تسا !؟ هدرکن  فرـصنم  نم  زا  ار  وا  شایگدـنز  ياهیـشوخ  دراد !؟ راـکچ  نم  اـب  نوراـه  داد : باوج  ترـضح 
هک دوب  هدـماین  نینچ  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا - لوسر  زا  يربـخ  رد  رگا  تفگیم : ءاـنثأ  نیا  رد  و  دـش ) تکرح  هداـمآ  و   ) تساـخرب

: داد باوج  ترـضح  دیـشاب . نوراه  تازاجم  تبوقع و  هداـمآ  متفگ : مدـمآیمن ، زگره  تسا » بجاو  هّیقت  يور  زا  ناطلـس  زا  تعاـطا  »
رگم

ج1،ص:151  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
عیبر نب  لضف  دناسرب ، نم  هب  يدب  چیه  دناوتیمن ، زورما ، وا  ادخ  فطلب  ( 1 ( ؟ تسین نم  هارمه  تسا  ترخآ  ایند و  کلام  هک  سک  نآ 

. دناخرچ داد و  تکرح  شیوخ  رس  يالاب  ار  دوخ  تسد  راب  هس  ترضح  مدید  دیوگ :
! لضف يا  تفگ : دـید ، ارم  یتقو  دوب ، هداتـسیا  ّریحتم  توهبم و  تام و  هداد ، تسد  زا  ناوج  ردام  نوچمه  نوراه  میدیـسر ، نوراـه  دزن 

: تفگ دیئامرفب ، متفگ :
مسفن متسه ؟ ینابصع  شتسد  زا  یتفگن  هک  وا  هب  تفگ : ریخ ، متفگ : يدرکن ؟ هک  شتحاران  تفگ : هلب ، متفگ : يدروآ ؟ ار  میومع  رـسپ 

، دید ار  ترضح  هک  نیمه  مداد ، دورو  هزاجا  وا  هب  مه  نم  دوش ، دراو  هدب  هزاجا  وا  هب  متساوخیمن ، مدوخ  هک  دوب  هتـشاداو  يراک  هب  ارم 
: تفگ تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ترضح  تفاتش و  وا  يوس  هب 

ام رادید  هب  هک  تسا  هدش  هچ  تفگ : دناشن و  ياهّدخم  رب  ار  ترضح  نآ  سپس  يدمآ ، شوخ  مایگدنز ! ثراو  مردارب ! ناجومع ! رـسپ 
: دومرف ترضح  ییآیمن ؟

. ایند هب  وت  هقالع  وت و  تنطلس  تعسو 
تـسد دـنچ  تشگزاب ) عقوم  رد   ) داد روتـسد  سپـس  دز و  رطع  ترـضح  هب  دوخ  تسد  اـب  و  دـنروایب ، ار  رطع  هبعج  داد  روتـسد  نوراـه 

الط زا  رپ  هسیک  ود  تعلخ و 
ج1،ص:152  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دوش هداد  تکرح  ترضح  شیپاشیپ  مارتحا ) مسر  هب  شنامالغ ، طّسوت  )
عطق تاداس  لسن  ات  منک  داماد  ار  ناوج  تاداس  اهلوپ  نیا  اب  هک  مدیدیمن  نیا  رد  ار  حالـص  رگا  مسق ! ادـخ  هب  دـنتفگ : زین  ترـضح  ( 1)
ریمأ ای  تفگ : لضف  تشگزاب . لزنم  هب  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دومرفیم هک  یلاح  رد  سپـس  متفریذـپیمن . ار  اهلوپ  نیا  زگره  دوشن ،

؟ يدرک شمارتحا  مارکا و  يداد و  وا  هب  تعلخ  دعب ، یلو  ینک  تازاجم  ار  وا  یتشاد  دصق  لّوا  نینمؤملا ،
راوید ياپ  ار  نآ  دنراد و  تسدب  ياهزینرـس  کی  ره  دناهدنز و  هقلح  هناخ  فارطا  هک  مدید  ار  ینادرم  یتفر ، وت  هک  یتقو  تفگ : نوراه 

، درک یکین  وا  هب  رگا  درب و  میهاوـخ  ورف  نیمز  هب  ار  شاهناـخ  وا و  درک ، تـّیذا  ار  هَّللا  لوـسر  دـنزرف  رگا  دـنیوگیم : هدرک و  ورف  هناـخ 
رد نوراه  زا  روط  نیا  هک  يدـناوخ  یئاعد  هچ  مدیـسرپ : وا  زا  و  مدـش ، ناور  رفعج  نب  یـسوم  لابند  هب  دـیوگ : لضف  مینکیم ، شیاـهر 

؟ يدنام نامأ 
ره اب  دادیم و  تسکـش  ار  نآ  دـشیم  وربور  هک  يرکـشل  ره  اب  دـناوخیم  ار  اعد  نآ  هاگ  ره  بلاـط ، یبأ  نب  ّیلع  مّدـج  ياـعد  دومرف :

هجاوم هک  یئوجگنج 
ج1،ص:153  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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: دومرف تسیچ ؟ اعد  نآ  متفگ : تسا . ءالب  زا  ینمیا  ياعد  اعد ، نآ  دشیم و  زوریپ  وا  رب  دشیم 
تضّوف کیلا و  یـسفن  تملـسا  ایحأ ، کب  توما و  کب  و  رـصتنا ، کب  لوصا و  کب  و  رواحأ ، کب  لواحأ و  کب  و  رواسا ، کب  ّمهّللا  »

و ینتینغأ ، ینتلّوخ  ام  فطلب  دابعلا  نع  و  ینترتس ، ینتقزر و  ینتقلخ و  ّکنإ  ّمهّللا  میظعلا ، ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  و ال  کیلا ، يرمأ 
«. ینتیضرا دقف  یّنع  ضرا  يدّیس  ای  ینتبجا ، توعد  اذا  ینتیفش و  تضرم  اذإ  و  ینتمّوق ، ترثع  اذإ  و  ینتددر ، تیوه  اذإ 

بلاغ هریچ و  وت  يرای  هب  میوگیم و  نخـس  وت  يراـی  هب  موریم و  مبولطم  لابندـب  وت  يراـی  هب  منکیم و  هلمح  وت  يراـی  هب  ایادـخ  ( ) 1)
. مدرک وت  میلست  ار  دوخ  موشیم ، هدنز  وت  تردق  اب  و  مریمیم ، وت  تردق  هب  و  مریگیم ) ماقتنا   ) موشیم زوریپ  وت  يرایب  موشیم و 

ارم وت  ادنوادخ  گرزب ، هبترم و  دنلب  دنوادخ  يرای ) هب   ) رگم تسین  نیب  رد  یتردق  ورین و  چیه  مدومن ، راذـگاو  وت  هب  ار  میاهراک  روما و 
( ملّوا ياج  هب   ) ارم منک  طوقـس  هاگ  ره  يدرک ، زاینیب  تناگدنب  زا  ارم  دوخ ، ياهتمعن  فطل  هب  و  يدـناشوپ ، يداد و  يزور  يدـیرفآ و 
، یهدیم مباوج  مناوخب ، ارت  هاگ  ره  یهدیم و  میافش  موش  ضیرم  هاگ  ره  ییامنیم ، اجرب  اپ  راوتسا و  ارم  مزغلب  هاگ  ره  ینادرگیم ، زاب 

(. شاب یضار  نم  زا  مه  تدوخ  ياهدرک ! یضار  تدوخ  زا  هک  ارم  مرورس ، میادخ ،
ج1،ص:154  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

امهیلع رفعج  نب  یـسوم  روضح  رد  یـساّبع ) رابرد  یـضاق   ) فسوی وبأ  دـنکیم : لـقن  نینچ  دوخ  ناتـسود  زا  یـسیع  نب  ناـمثع  - 6 ( 1)
( مالّـسلا هیلع  مظاک  ماما  ینعی   ) وا زا  یهدیم  هزاجا  ایآ  تفگ : دیـشّرلا ) نوراه  ردپ  یقیناود و  روصنم  رـسپ   ) یـساّبع ّيدـهم  هب  مالّـسلا 

. يرآ تفگ : یساّبع  ّيدهم  دهد ؟ باوج  دناوتن  هک  منک  یتالاؤس 
. هلب دندومرف : ترضح  منک ؟ لاؤس  درک ، ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  فسوی  وبأ 

دننزب رداچ  رگا  تفگ : فسوی  وبا  تسین ، زیاج  دندومرف : ترـضح  دراد ؟ یمکح  هچ  مرحم  يارب  نابهیاس  زا  هدافتـسا  تفگ : فسوی  وبا 
: دندومرف ترضح  دنراد ؟ یقرف  هچ  رگید ، کی  اب  ود ، نیا  تفگ : فسوی  وبا  درادن  یبیع  دندومرف : ترـضح  روطچ ؟ دنوشب  نآ  لخاد  و 

ترـضح هلب ، تفگ : دـنک ؟ اضق  دـیاب  ایآ  روطچ ؟ ار  هزور  دـندومرف : ترـضح  ریخ  تفگ  دـنک ؟ اـضق  دـیاب  ار  شزاـمن  ضئاـح  نز  اـیآ 
ّيدـهم تسا . نینچ  نیا  ادـخ  مکح  زین ، وت  لاؤس  نیا  دروم  رد  دومرف : ترـضح  تسا ، نینچ  نیا  ادـخ  مکح  تفگ : ارچ ؟ نیا  دـندومرف 

. داد نم  هب  ینکشنادند  باوج  تفگ : يربب ، شیپ  زا  يراک  یتسناوتن  هک  منیبیم  تفگ : فسوی  وبا  هب  یساّبع 
ج1،ص:155  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دیسر ربخ  ترضح  هب  دنتشاد ، روضح  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب - یسوم  ناگتسب  زا  ياهّدع  هک  یسلجم  رد  دیوگ : نیطقی  نب  ّیلع  - 7 ( 1)
اهنآ تسیچ ؟ ناترظن  دندومرف : ناشناگتسب  هب  ترضح  تسا . هتفرگ  یتامیمصت  هچ  ناشیا  هراب  رد  نوراه ) ردارب   ) ّيدهملا نب  یسوم  هک 

. دوب نامأ  رد  ناوتیمن  مدآ  نیا  ّرش  زا  اریز  دیوش ، یفخم  دیشکب و  رانک  وا  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  رد  حالص  ام  رظن  هب  دندرک : ضرع 
: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  دندناوخ  ار  رعش  نیا  هدومرف ، مّسبت  ترضح 

عقاو بولغم  یهاگ  تسا ، بلاـغ  زوریپ و  هشیمه  هکنآ  تسا  نکمم  هک  ارچ  درک ، دـهاوخ  هبلغ  دوخ  رورـس  رب  هک  دـنکیم  ناـمگ  هنیخس 
. دوش

: دنتفگ نینچ  اعد  رد  دنتشادرب و  اعد  هب  تسد  ترضح  سپس  دیوگ : يوار 
 ... ّودع نم  مک  ّمهّللا  »
«. نتم ياعد  رخآ  ات 

ياذغ رد  ار  شاهدنشک  ياهّمس  و  تسا ، هدرک  زیت  نم  تهج  هب  ار  دوخ  ریشمش  هغیت  وقاچ و  هبل  هک  ینمشد  رایـسب  هچ  ایادخ ! راب  ینعی : )
و تسا ، هتخیر  نم 

ج1،ص:156  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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يورین تردـق و  اـب  يدـید ، تالکـشم  بئاـصم و  لـباقم  رد  ارم  زجع  فعـض و  هک  هاـگنآ  و  ( 1 ، ) تسا هدرکن  تـلفغ  نـم  زا  ياهـظحل 
يویند و ياهوزرآ  هب  ندیـسر  زا  يدـیماان  اب  ار ، وا  يدومن و  نمیا  وا  ّرـش  زا  ارم  يدز و  رانک  ار  وا  نم ، يورین  تردـق و  اب  هن  و  تدوخ ،
ار وت  راک  نیا  رطاخ  هب  ادنوادخ ! دوب ، هدرک  رفح  نم  يارب  هک  یتخادـنا  یهاچ  نامه  رد  دوب ، هتـسب  دـیما  نآ  هب  ترخآ  رد  هچنآ  زا  رود 

نم هب  تبسن  ار  شریـشمش  دوخ  تردق  اب  ریگب و  دوخ  تردق  تّزع و  هب  ار  وا  دنوادخ ! يراد ، قاقحتـسا  هک  رادقم  نآ  میوگیم  ساپس 
امرف و يرای  وا  رب  ارم  نونکا  مه  و  نادرگ ، زجاع  شنمـشد  لباقم  رد  نک و  شدوخ  ياهراک  مرگرـس  ار  وا  و  زادنیب ، راک  زا  نک و  دـنک 
[. مروآ تسدب  مراد  وا  رب  هک  ار  یّقح  ای   ] دنک يریگولج  وا  هب  تبـسن  نم  هنیک  زا  دنیـشن و  ورف  منورد  مشخ  ات  ریگب  ماقتنا  وا  زا  نم  يارب 

نیملاظ هب  هک  ار  هچنآ  و  مشاب ، هتـشادن  یتیاکـش  رگید  دـنک و  رییغت  نم  تیاکـش  هک  نک  يراک  اـمرف و  تباـجا  نیرق  ار  میاـعد  ایادـخ ،
وت هدب ، ناشن  نم  هب  يداد  هدعو  نیّرطضم  ياعد  تباجا  دروم  رد  هک  ار  هچنآ  و  هد ، ناشن  وا  هب  ياهدومرف  هدعو 

ج1،ص:157  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
(. یتسه شزرا  اب  ياهتمعن  گرزب و  یششخب  لضف و  ياراد 

یسوم گرم  زا  دعب  دندشن ، عمج  مه  درگ  ّيدهم  نب - یسوم  گرم  نامز  ات  و  دنتفر . دندش و  قّرفتم  نیرضاح  سپس  دیوگ : يوار  ( 1)
زا یکی  و  دـندش ، عمج  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دزن  یگمه  دوب ، يو  گرم  ربخ  يواـح  هک  ياهماـن  ندـناوخ  يارب  ّيدـهم ، نب 

: تسنیا نآ  همجرت  هک  دورس  ار  نتم  رد  روکذم  راعشا  هراب ، نیا  رد  نیرضاح 
. دریگب ار  شیولج  دناوتیمن  مه  سک  چیه  دوریم و  نامسآ  هب  هنابش  هک  ییاعد  اسب  هچ  - 1

. تسا عناوم  زا  رپ  ّلحم  نآ  تسا و  هدرکن  تکرح  هدودحم  نآ  رد  یناوراک  چیه  هک  دوریم  ییاج  هب  - 2
. دنکیم تکرح  دنرادیب ، یضعب  باوخ و  یضعب  هک  یعقوم  یناهنپ ) و   ) بش هدرپ  سپ  زا  اعد ، نیا  - 3

. دنوشیم زاب  اهرد  نآ  دبوکب ، ار  نامسآ  ياهرد  یسک  دسرب و  نامسآ  هب  اهاعد  نیا  هکنآ  زا  لبق  و  - 4
و دنادرگیمن ، زاب  ار  شنالوارق  شیپ  دنوادخ  دسر ، اجنآ  هب  هلفاق  نیا  نوچ  - 5

ج1،ص:158  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا اونش  انیب و  ادخ 

. درک دهاوخ  راک  هچ  ادخ  هک  منیبیم  ایوگ  ادخ ، هب  ّنظ  نسح  يور  زا  هک ، ياهنوگب  مراودیما ، ادخ  لضف  هب  نم  و  - 6
، دـندش دراو  دیـشّرلا  نوراه  رب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دـنکیم : لقن  نینچ  شردـپ  لوق  زا  ّيدـبع  دـمحا  وبا  - 8 ( 1)

اوادـم هک  تسا  یهاشداپ  داب ، دـندومرف : ترـضح  دـیئامرفب ! یبلاطم  نم  يارب  هناگراهچ  عیابط  هراب  رد  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : نوراـه 
زا يدنبب ، ار  وا  وس  ره  زا  يوق ، تسا  ینمـشد  مغلب ، دشکب ، ار  دوخ  يالوم  هک  هدرب  اسب  هچ  و  راکهدـب ، تسا  ياهدرب  نوخ ، و  دـنکیم ،

. دنایورب هایگ  دوش و  زبسرس  هک  تسا  ینیمز  نوچمه  ءارفص  و  دنکیم ، زاب  هار  رگید  يوس 
مظاک ماما  زا  دومحم  نب  دّمحم  - 9 ( 2 ! ) یهدیم ماعنا  مدرم  رب  شلوسر ، ادخ و  ياههنیجنگ  زونک و  زا  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : نوراه 

یتقو دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع 
ج1،ص:159  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مادک ره  يارب  هک  دراد  هفیلخ  ود  تکلمم  نیا  ایآ  رفعج ! نب - یسوم  يا  تفگ : سپس  هداد  ار  مباوج  مدرک ، مالس  مدش ، دراو  نوراه  رب 
و يروشب ) ارم  هانگ   ) یـشکب شودب  زین  ارم  هانگ  ادابم  ادخ ، هب  ار  امـش  نینمؤملا ! ریمأ  ای  متفگ : دوشیم ؟ يروآ  عمج  تایلام  هناگادـج ،

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  نامز  زا  هک  ینادیم  بوخ  دوخ  يریذـپب ، ام  نانمـشد  زا  دوشیم ، هتفگ  ام  هیلع  هک  ار  لـطاب  ناـنخس 
ار یبلطم  یهدب ، هزاجا  میراد - مه  اب  هک  یشیوخ  موق و  تبـسن  تمرح  هب  رگا - لاح  دناهدز ، ءارتفا  ام  هب  دناهتـسب و  غورد  ام  رب  نونکات ،

: تفگ نوراه  میوگب . تیارب  دناهدرک ، لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زین  نانآ  شناردپ و  زا  مردپ  هک 
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: دناهدومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دناهدرک  لقن  نینچ  نیا  شناردپ  زا  شردپ  زا  مردپ ، متفگ : مهدیم ، هزاجا 
! مدرگ تنابرق  لاح ، دوشیم .» رادـیب  دـیآیم و  ناجیه  هب  يدـنواشیوخ  ّسح  دـننک ، سمل  ار  رگید  کی  لیماف ، کی  زا  رفن  ود  هاگ  ره  »

وا هب  نم  ایب . رتکیدزن  تفگ : نوراه  هدب ، نم  تسد  هب  ار  تتسد  مه  وت  « 1»
______________________________

. نوعلم ملاظ  صخش  هب  مارتحا  هن  تسا ، هدومرف  سفن  ظفح  بوجو  تهج  زا  دبال  ار  هملک  نیا  (- 1)
ج1،ص:160  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

! یـسوم تفگ : درک و  میاهر  سپـس  تشاد  هاگن  دوخ  شوغآ  رد  یتّدم  و  تفرگ ، رب  رد  ارم  سپـس  تفرگ  ار  متـسد  ( 1 ، ) مدش کیدزن 
. تسین ياهلأسم  شاب ، تحار  نیشنب ،

تسار وت  تفگ : نوراه  مدش . دوخ  هّجوتم  سپس  تسا  هدش  کشا  زا  رپ  شنامشچ  مدید  مدرک ، هاگن  وا  هب  هاگنآ  دنداد : همادا  ترـضح 
رـسارس یئوخ  مرن  یمحر و  لد  هک  دمآ  ناجیه  هب  نانچنآ  میاهگر ، نوخ و  تسا ، هتفگ  تسار  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  تّدـج  یتفگ ،

. دش کشا  زا  رپ  منامشچ  هک  يروطب  تفرگ  ار  مدوجو 
هب ات  منک و  یتالاؤس  وت  زا  اهنآ  هراب  رد  مهاوخیم  تسا و  هتشاد  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  منورد  رد  یلئاسم  هک  تساهتّدم  داد : همادا  نوراه 

. درک مهاوخن  لوبق  تاهراـب  رد  ار  سک  چـیه  فرح  منکیم و  تیاـهر  يداد ، باوج  رگا  ماهدرکن . لاؤس  اـهنآ  هراـب  رد  یـسک  زا  لاـح 
. ياهتفگن غورد  لاح  هب  ات  هک  دناهداد  ربخ  نم  هب  نوچ 

. وگب تسار  نم  هب  منکیم  لاؤس  مراد و  نورد  رد  هک  یبلاطم  نیا  دروم  رد  لاح ،
. داد مهاوخ  باوج  یهدب ، نامأ  نم  هب  مه  وت  مشاب و  دلب  هک  ار  هچنآ  متفگ :

دالوا امش  هک  ار - هّیقت  ییوگب و  تسار  هک  طرش  نیا  اب  یلو  یتسه  نامأ  رد  تفگ :
ج1،ص:161  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. سرپب یسرپب ، یهاوخیم  هچنآ  نینمؤملا ! ریما  ای  متفگ : ینک . كرت  دیاهدش - هتخانش  روهشم و  نآ  هب  همطاف 
امـش میتسه و  ساّبع  نادـنزرف  ام  میـشابیم ، بلّطملا  دـبع  لـسن  زا  تخرد و  کـی  گرب  خاـش و  یگمه  امـش  اـم و  تفگ : نوراـه  ( 1)

ارچ سپ  تسا ، ناسکی  ربمایپ ، اب  اهنآ  یموق  شیوخ و  و  دـناهدوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يومع  ود ، ره  نیا  و  بلاط ، وبأ  نادـنزرف 
؟ روطچ تفگ : میرتکیدزن ، ربمایپ  هب  ام  اریز ، متفگ : دیراد ؟ يرترب  ام  رب  امش 

. بلاط وبأ  ردام  زا  هن  دوب و  هَّللا  دبع  ردام  زا  هن  ساّبع ، امش ، ّدج  یلو  دندوب  ردام  ردپ و  کی  زا  بلاط  وبأ  هَّللا و  دبع  نوچ  متفگ :
هَّللا یلص  لوسر  ترـضح  تافو  نامز  رد  هک  یلاح  رد  دیتسه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ثراو  هک  دینکیم  اعّدا  امـش  ارچ  تفگ :

؟ دنربیمن ثرا  ناگدازومع  ومع ، دوجو  اب  هک ) مینادیم   ) دوب و هدنز  ترضح  نآ  يومع  ساّبع  دوب و  هدرک  توف  بلاط  وبأ  هلآ  هیلع و 
دنرادب فاعم  لاؤس  نیا  باوج  زا  ارم  دننادب ، حالص  نینمؤملا ، ریمأ  رگا  متفگ :

ج1،ص:162  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، هدـب ناما  نم  هب  سپ  متفگ : یهدـب ! باوج  دـیاب  هن  تفگ : ( 1 ، ) دـننک حرطم  دـنهاوخب ، هک  ار  يرگید  بلطم  ره  عوـضوم ، نـیا  زجب  و 
- رسپ هچ  دشاب  رتخد  هچ  ّیبلص - دنزرف  دوجو  اب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  رظن  قبط  متفگ : مدوب ، هداد  ناما  وت  هب  تبحص  عورـش  زا  لبق  تفگ :
و دوبن ، لئاق  ثرا  زا  یمهـس  چیه  ومع ، يارب  دنزرف ، دوجو  اب  مّدج  ّیلع  ترـضح  و  رـسمه ، ردام و  ردپ و  زج  دربیمن ، مهـس  سک  چیه 

هلیبق زا  وا  اریز  رمع ، ینعی   ) ّيدـع و  تسا ) هدوب  میت »  » هلیبـق زا  وا  اریز  رکب ، وبا  ینعی   ) میت هّتبلا ، تسا ، هدـماین  یبـلطم  نینچ  زین  نآرق  رد 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  یکردم  لیلد و  تقیقح و  چیه  نودب  دوخ و  یصخش  رظن  يأر و  يور  زا  هّیما ، ینب  و  تسا ) هدوب  ّيدع » »

. دناهتسناد ثاّرو  هلمج  زا  دناهدرک و  باسح  ردپ  ار  ومع  هلآ 
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نیا تسا ، هّیما ) ینب  ّيدع و  میت ، ینعی   ) اهنیا ياهاوتف  فالخ  رب  ناشیاهاوتف  دـناهتفریذپ ، ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ياوتف  رظن و  مه  یئاملع  و 
ریمأ هداد و  يوـتف  مکح و و  زین  يأر  نیمه  قـبط  و  تسا ، بلاـط  یبا  نـب  ّیلع  يأر  هـب  لـئاق  هلأـسم ، نـیا  رد  هـک  تـسا  جاّرد  نـب  حوـن 

بیترت نیمه  هب  وا  دومن و  هفوک  هرصب و  مکاح  ار  وا  نینمؤملا 
ج1،ص:163  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، هلمج زا  ار  شنیفلاخم  وا و  هک  دنداد  روتسد  ناشیا  دیسر و  یساّبع ) ّيدهم  الامتحا  نوراه و   ) نینمؤملا ریمأ  هب  ربخ  و  ( 1  ) درک تواضق 
ترضح رظن  رظن ، نیا  هک  دنداد  تداهش  یگمه  دننک ، رضاح  ضایع - نب  لیضف  و  « 2  » ّیندم میهاربإ  و  ظ ] هنییع - نب  « ] 1  » يروث نایفس 
الامتحا ای  نوراه و   ) نینمؤملا ریمأ  درک ، لقن  میارب  ار  ارجام  نیا  هک  زاجح  لـهأ  ياـملع  زا  یکی  هتفگ  قبط  و  تسا ، هلأـسم  نیا  رد  ّیلع 

هدرک و تواضق  ساسا  نیا  رب  «، 3  » جاّرد نب  حون  هکنآ ، لاح  دیهدیمن ، يوتف  بلطم  نیا  هب  امش ، ارچ  دناهتفگ : اهنآ  هب  یـساّبع ) ّيدهم 
. میدیسرت ام  یلو  تشاد  تأرج  حون  دناهتفگ : اهنآ  و  تسا ؟ هدومن  مکح 

تواضق هفوک  رد  يو  تسا ، هدوب  هعیـش  نطاب  رد  دـیاش  یلو  هدوب  ساّبعلا  ینب  هاگتـسد  یـضاق  رهاـظ ، هب  حون ، دـنچ  ره  : » دـیوگ مجرتم 
دشابیم و مالّـسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  باحـصا  ناگرزب  تاقث و  ءزج  لیمج  و  تسا ، جاّرد  نب  لیمج  ردارب  و  تسا ، هتـشاد 

«. تسا عامجا » باحصا   » ءزج
______________________________

يروث نایفـس  اریز  تسا  هدرک  هفاضا  دوخ  شیپ  زا  بتاک  هدوبن و  لصأ  رد  ارهاظ  تسا و  نارادرب  هخـسن  تاـفاضا  زا  يروث »  » ظـفل (- 1)
هیلع رفعج  نب  یـسوم  راضحا  يریگتـسد و  تسا و  دـعب  هب  داتفه  دـص و  کی  لاس  زا  نوراه  تفـالخ  و  هدوب ، هتفر  اـیند  زا  هنس 161  رد 
( ّيرافغ داتسا  زا  . ) هتشاد تایح  تقو  نآ  رد  هک  تسا  هینیع  نب  نایفس  نایفس »  » زا دارم  اذل  شش . داتشه و  دص و  کی  لاس  رد  مالّسلا 

. اّیضفار هنوکب  اولاق  ۀّماعلا و  هفّعض  و  یّفوتملا 184 ، ییحی  یبا  نب  دّمحم  نب  میهاربا  ّیندملا  میهاربإب  دارملا  (- 2)
، هقف هل  ناک  ّیلجعلا : لاق  الاقب  هوبأ  ناک  نیّیـسابعلا و  ۀموکح  یف  ءاضقلا  یلو  ایـضاق  ناک  یفوکلا  دّمحم  وبا  یعخنلا  جاّرد  نب  حون  (- 3)

: دشنأ هلوق و  یلإ  عجرف  هباحصأ - نم  ناک  و  حون ، هّدرف  مکحب  ۀمربش  نبا  مکح  و 
جاّرد نب  حون  اهکرادت  ولمدق ال  قلاخ  نم  هب  ّلزت  تداک 

نع تاعوضوملا  ۀـیاورب  هومر  ۀـّماعلا و  لاجر  ءاـملع  رثکا  هفعـض  جارخا و  ّيأ  حون  مکحلا  ندـعم  نماـهجرخأف  یـضاقلا  ةوفه  يأر  اّـمل 
رئاس یلع  مالّسلا  هیلع  ّیلع  يأر  همیدقتل  مهنم  کلذ  ّلک  يدنع  و  باّذک . وه  مهـضعب : لاق  و  دّمعتی ، ّهنأ  بلقلا  یلا  قبـسی  ثیحب  تاقّثلا 

( يراّفغ . ) ۀباحصلا
ج1،ص:164  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ثیدح نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  هک  ّتنس  لها  هتشذگ  ءاملع  هتفگ  هب  هّجوت  اب  زین  نینمؤملا  ریما  و  ( 1)
« ّیلع مکاضقا  »

: تسا هتفگ  باّطخ  نب  رمع  زین  و  دندرک . ءاضما  ار  حون  تواضق  دناهدرک ، لقن  ار  تسا ،) ّیلع  امش  نیب  رد  یضاق  نیرتهب  )
(. تسا ّیلع  ام ، نیب  رد  یضاق  نیرتهب  « ) اناضقأ ّیلع  »

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکأ  لوسر  هک  یظافلأ  مامت  اریز  دوشیم . لماش  ار  هدیدنـسپ  فاصوا  همه  عماج و  تسا  یمـسا  ءاضق »  » و
و . ) تسا ءاضق »  » رما رد  لـخاد  یگمه  شناد  ملع و  تاـبجاو و  ءادا  نآرق و  تءارق  لـثم  دـناهدومن ، هدافتـسا  دوخ  باحـصأ  حدـم  يارب 

. یسوم يا  هدب  همادا  تفگ : نوراه  دشاب .) عمج  وا  رد  هدیدنسپ  فاصوا  نیا  همه  هک  تسا  یسک  یضاق ، نیرتهب 
وت هّجوتم  يرطخ  تفگ : امـش ! سلجم  رد  اصوصخم  و  تسا ، مارتحا  دروم  نامأ و  رد  دنکیم ، تکرـش  هک  یـسلجم  ره  رد  ناسنا  متفگ :

. دوب دهاوخن 
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کی نیرجاهم و  زا  رفن  کی  ره  نایم   ) مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  نیا  ساّبع ، ندربن  ثرا  يارب  رگید  ببـس  متفگ :
يردارب تّوخا و  راصنا  زا  رفن 

ج1،ص:165  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک ار  یناـسک  یلو ) دـنربب ، ثرا  رگید  کـی  زا  دنـشابن ، لـیماف  مه  اـب  دـنچ  ره  ینید ، ردارب  ود  ره  هک  تشاد  رّرقم  دوـمن و  رارقرب  ینید 

هدرکن ترجاهم  هک  یناـمز  اـت  یـصاخشا ، نینچ  يارب  و  ( 1 . ) درک مورحم  ثرإ  زا  هیآ  نیا  دـندنام  یقاـب  هّـکم  رد  دـندرکن و  ترجاـهم 
. دومرفن ءاضمإ  ار  ناناملسم  نانآ و  نیب  ّصاخ ) طابترا  و   ) تیالو دنشاب ،

؟ تسیچ تلیلد  تفگ : نوراه 
یلو دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  ینعی  « ) اوُرِجاُهی یَّتَح  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  : » هفیرش هیآ  نیا  متفگ :

همادا ترضح  «، 1 ( » لافنا 72 دننک ، ترجه  هک  ینامز  ات  درادن ، دوجو  تیالو  طابترا و  نانآ  امش و  نیب  هجو  چیه  هب  دناهدرکن ، ترجه 
. درکن ترجه  ساّبع  میومع  و  دنداد :

نایب يزیچ  هراب  نیا  رد  ءاهقف  زا  یسک  يارب  ای  و  ياهتفگ ؟ ام  نانمشد  زا  یسک  هب  ار  بلطم  نیا  لاح ، هب  ات  ایآ  یسوم ! يا  تفگ : نوراه 
؟ ياهدرک

______________________________

َو اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَأـِب  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرفیم هیآ  نیا  يادـتبا  رد  دـنوادخ  (- 1)
و دندومن ، داهج  ادخ  هار  رد  ناج  لام و  اب  دـندومن و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  : » ینعی ٍضَْعب .» ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َِکئلوُأ  اوُرَـصَن 

مـسق مه  رگید ، کی  روای  رای و  ینعی  دنرگید ». کی  ءایلوا  یگمه  اهنیا  دندومن ، کمک  ار  اهنآ  دـنداد و  ناکم  اج و  اهنآ  هب  هک  یناسک 
. دنرگید کی  رادتسود  تسود و  نامیپ و  مه  و 

مه زا  دندش ، رگید  کی  موق  شیوخ و  نوچمه  نآ  هجیتن  رد  هک  دومن  رارقرب  راصنأ  نیرجاهم و  نیب  یّـصاخ  هطبار  نایب ، نیا  اب  دنوادخ 
دنوشن هدنهانپ  صخش  ضّرعتم  دنرمش و  مرتحم  ار  وا  راک  دندوب  فّظوم  نیریاس  دادیم ، هانپ  یسک  هب  اهنآ ، زا  یکی  رگا  دندربیم ، ثرا 

َو : » دـیامرفیم همادا  رد  دـنوادخ  هیآ  زا  تمـسق  نیا  زا  دـعب  دـمآ . دوجوب  اهنآ  نیب  رد  یگچراپکی  یگنر و  کی  هصالخ ، ترابع  هب  و 
. دنتسین رادروخرب  ندرب ) ثرا  هلمج  زا   ) ياهطبار تیالو و  نینچ  زا  دناهدرکن  ترجاهم  هک  اهنآ  ینعی  اوُرِجاُهی » َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

ج1،ص:166  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دوب هدرکن  لاؤس  نم  زا  يزیچ  هراب  نیا  رد  نینمؤملا  ریما  زج  یسک  زین  لاح  هب  ات  و  ریخ . هّتبلا  متفگ : ( 1)

بستنم مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  امـش  هعیـش ) هچ  یّنـس و  هچ   ) مدرم هک  دیهدیم  هزاجا  امـش  ارچ  داد : همادا  نوراه 
، دیتسین مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نادنزرف   ) امـش هک  یلاح  رد  ادخ » لوسر  نادـنزرف  يا  : » دـنیوگب امـش  هب  دـننادب و 
تسا و نز   ) همطاف اریز ) دیربیمن  بسن  لسن و  همطاف  زا  امـش  ، ) دومن بستنم  ناشردپ  هب  دـیاب  ار  صاخـشا  دـیتسه و  یلع  دـنزرف  هکلب )

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  و  درادن ) دوخ  دنزرف  بسن  لسن و  رد  یـشقن  دوخ  و   ) تسا فرظ  لثم ) درم  هفطن  يارب  نز ،
.)؟ تسناد « 1  » ناشیا هب  بوسنم  ار  امش  دیابن  و   ) تسا امش  يردام  ّدج 

تبثم باوج  ناشیا  هب  ایآ  دننک  يراگتساوخ  ار  امـش  رتخد  و  دنوش ، هدنز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  نینمؤملا ! ریمأ  ای  متفگ :
؟ دیهدیم

. منکیم راختفا  شیرق  مجع و  برع و  رب  راک  نیا  اب  هکلب  مهدن !؟ تبثم  باوج  تسا  نکمم  روطچ  هَّللا ! ناحبس  تفگ : نوراه 
______________________________

: دیوگ نینچ  يرعاش  یّتح  تسا ، هتشاد  دوجو  ناهذأ  رد  ههبش  نیا  زین ، نیا  زا  شیپ  دیوگ : مجرتم  (- 1)
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. دناهناگیب نادرم  نادنزرف  نامنارتخد ، نادنزرف  دنتسه و  نامنارسپ  نادنزرف  ام ، نادنزرف  دعابألا  لاجّرلا  ءانبأ  ّنهونبانتانب  انئانبأ و  ونب  انونب 
ج1،ص:167  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ مروآیم ، رد  ترـضح  نآ  جاودزا  هب  ار  مرتخد  نم  هن  دـنکیم و  يراگتـساوخ  نم  رتخد  زا  هن  ترـضح  نآ  یلو  متفگ : وا  هب  ( 1)
. یسوم يا  تنسحأ ! تفگ : تسین ، امش  ردپ  تسا و  نم  ردپ  ناشیا  اریز ، متفگ : ارچ ؟

دالوا و  . ) تشاذگن ياج  رب  یلـسن  دوخ  زا  ربمایپ  هکنآ  لاح  میتسه ، ربمایپ  هیّرذ  لسن و  ام  دیئوگیم : لیلد  هچ  هب  هنوگچ و  تفگ : سپس 
؟ درادن لسن  رتخد  هک  یلاح  رد  دیتسه  وا )  ) رتخد نادنزرف  امش  و  ثانا ، دالوا  هن  تسا  روکذ  دالوا  زا  یناسنا ، لسن  و  تشادن ) روکذ 

ربق ترضح ، دارم  ارهاظ   ) تسا نآ  رد  هک  سک  نآ  ربق و  ّقح  هب  میراد و  مه  اب  هک  يدنواشیوخ  ّقح  هب  منکیم ، شهاوخ  امش  زا  متفگ :
. دیراد فاعم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  زا  ارم  تسا ) هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح 

سیئر و تسا ، هدیسر  نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  وت ، و  دیهد . هئارا  ار  دوخ  لیلد  ّیلع ، نادنزرف  امـش  دیاب  دبال  ّالا و  زگره ، تفگ : نوراه 
زا مباوج ، رد  دیاب  مرادیمن و  فاعم  ار  وت  متالاؤس  رد  هجو  چیه  هب  و  یتسه ، نامز  نیا  رد  اهنآ ، ماما 

ج1،ص:168  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار نآ  مامت  لیوأت  تسین و  هدیشوپ  امـش  رب  نآرق ، زا  یفرح  هملک و  چیه  هک  دینکیم  اعّدا  یلع ، نادنزرف  امـش  ( 1 ، ) يروایب لیلد  نآرق ،

راذـگ ورف  زیچ  چـیه  زا  باـتک  رد  : ) ینعی ( 38 ماعنا : « ) ٍءْیَـش ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  اـم  : » دـینکیم دانتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  دـینادیم و 
. دینادیم زاینیب  اهنآ  « 1  » سایق ءاملع و  ءارآ  زا  ار  دوخ  و  میاهدرکن )

. هدب هئارا  ار  تباوج  تفگ : مهدب ؟ باوج  یهدیم  هزاجا  متفگ :
َو َنوُراـه  َو  یـسُوم  َو  َفُـسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  میجّرلا  ناطیّـشلا  نم  هَّللاـب  ذوـعأ  مـتفگ :

ناربمایپ نیا  تسا - میهاربا  ای  حون و  ترضح  لسن  دارم  وا - لسن  هیّرذ و  زا  و   ...« ) یـسیِع َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک 
شاداپ ار  راکوکین  دارفا  هنوگ ، نیا  ام  و  نوراـه . یـسوم - فسوی ، بّویأ ، نامیلـس ، دواد ، میداد : رارق  دوخ  ّصاـخ  تیادـه  دروم  زین  ار 

ای تسیک ، یسیع  ردپ  ماعنأ 84 و 85 ) یسیع و ....  ییحی و  ایرکز ، زین  و  میهدیم ،
______________________________

رب مکحلا  لوهجم  تاـعوضوم  ندرک  ساـیق  ینعی  لـمع ، نیا  تسا . ّتنـس  لـهأ  رثـکا  دزن  رد  ماـکحا  یلـصا  عباـنم  زا  یکی  ساـیق  (- 1)
لباقم فرط  زا  و  تفرگ . رارق  طسب  حرـش و  دروم  دـش و  ناونع  هفینح  وبأ  طّسوت  يرجه  مود  نرق  رد  راب  لّوا  مکحلا ، مولعم  تاعوضوم 

رد هفینح ، وبأ  اصوصخم  ّتنس  لها  ياملع  اب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  دندرک و  تفلاخم  شور  نیا  اب  تّدشب  تمـصع  تیب  لهأ 
: دندومرف دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  باطخ  هک  تسا  فورعم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هلمج  نیا  دناهتشاد . یتارظانم  هنیمز  نیا 

« نیّدلا قحم  تسیق  اذا  ۀّنّسلا  ّنا  »
. دنامیمن یقاب  نآ  زا  يزیچ  دوشیم و  دوبان  هتفر  هتفر  نید  میروآ ، تسدب  سایق  اب  میهاوخب  ار  هَّللا  لوسر  ّتنس  رگا  : 

ج1،ص:169  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هب و  میدرک ، قحلم  ایبنا  نادنزرف  ریاس  هب  مالّـسلا  اهیلع  میرم  قیرط  زا  ار  وا  ام  سپ  متفگ : درادـن ، ردـپ  یـسیع  تفگ : ( 1 ! ) نینمؤملا ریمأ 

. میوشیم قحلم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لسن  هب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نامردام  قیرط  زا  زین  ام  بیترت  نیمه 
. مروایب لیلد  مه  زاب  ایآ  متفگ : سپس 

. نک ناونع  يراد  مه  يرگید  لیلد  رگا  هلب  تفگ :
َو انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  : » هفیرـش هیآ  نیا  متفگ :
، یحـضاو نشور و  لئالد  تراگدرورپ  بناج  زا  یـسیع ، دروم  رد  هکنیا ، زا  دـعب  «، ) َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِـهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ 
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هب نامدوخ  نانز و  نادـنزرف ، هارمه  هب  دـییایب ، وگب : تخادرپ ، هّجاحم  لدـج و  ثحب و  هب  هراب  نیا  رد  وت  اب  یـسک  هاـگ  ره  دـمآ ، تیارب 
لآ دـنک . تنعل  ار  نایوگغورد  هک  میهاوخب  دـنوادخ  زا  نامدـنزرف  نز و  هارمه  هب  دوخ  میرادرب و  اـعد  هب  تسد  ینعی   ) میزادرپب هلهاـبم 
یبأ نب  ّیلع  زجب  ار  یـسک  يراصن  اب  هلهابم  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرکن  اعّدا  سک  چـیه  و  ( 61 نارمع :

ءادر ریز  رد  دوخ و  هارمه  هب  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  بلاط و 
ج1،ص:170  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ینعی « ) انءاسن  » زا دارم  دـشابیم و  نیـسح  نسح و  ناـمه  نامنادـنزرف ،) ینعی   ) هیآ نیا  رد  اـنءانبأ »  » زا دارم  سپ  ( 1 . ) دـناهداد رارق  دوخ 
رب دـنراد  قافتا  ءاملع  یگمه  هکنیا  هب  افاضم  تسا . مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نامدوخ ) ینعی  « ) انـسفنأ  » زا دارم  همطاف و  نامنانز )

ترـضح نآ  زا  عافد  هب  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  طـقف  دـندش و  قّرفتم  ربماـیپ  فارطا  زا  ناناملـسم  هک   ) دـحأ زور  رد  لـیئربج  هک  بلطم  نیا 
تسا و یعقاو  یناشفناج  هناشن  ّیلع  راک  نیا  دّمحم  يا  تفگ : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  تخادرپ ) هیلع  هَّللا  یلص 

نت ود  امـش  زا  زین  نم  و  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : لیئربج  و  وا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: داد همادا  لیئربج  سپس  متسه .

« ّیلع ّالا  یتف  راقفلا و ال  وذ  ّالا  فیس  «ال 
هک دوب  هنوگ  نامه  درب  راکب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  دروم  رد  لیئربج  هک  ياهملک  و  تسا ) ّیلع  یعقاو ، درمناوج  راقفلا و  وذ  یعقاو ، ریـشمش  )
هب ار  اهتب  مان  میهاربا  یناوج  میدید  « ) ُمیِهاْربِإ َُهل  ُلاُقی  ْمُهُرُکْذَی  یًتَف  : » دیامرفیم دنوادخ  درب . راکب  میهاربا  دوخ ، لیلخ  دروم  رد  دـنوادخ 

! یـسوم يا  تنـسحأ ، تفگ : نوراـه  تساـم . زا  هک : هتفگ  لـیئربج  هک  تسا  نیا  هب  ناـمراختفا  وـت  ناـگدازومع  اـم  درکیم ) داـی  يدـب 
نیلّوا متفگ : نک . نایب  ام  يارب  ار  تدوخ  ياهزاین 

ج1،ص:171  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. هَّللا ءاش  نإ  مینیبب ، ات  تفگ : نوراه  ددرگ . زاب  شلایع  دزن  شّدج و  مرح  هب  تیومع  رسپ  یهدب  هزاجا  هک  تسا  نیا  متجاح 

دزن رد  ترضح  دسریم  رظن  هب  روط  نیا  و  درپس ، کهاش  نب  يدنس  تسدب  ار  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نوراه  دنیوگ :
. تسا رتاناد  دنوادخ  و  دندرک ، توف  کهاش  نب  يدنس 

رفعج نب  یـسوم  نوراه ، هک  ینامز  مدینـش : نینچ  مردپ  زا  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  ّیلفون  نامیلـس  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  زا  - 10 ( 1)
زامن هک  دوب  زامن  لاح  رد  رس » يالاب   » تمسق رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  مرح  رد  بانج  نآ  درک ، ریگتسد  ار  مالّسلا  امهیلع 

دوخ اب  منکیم ، تیاکـش  امـش  هب  عضو  نیا  زا  هَّللا  لوسر  ای  تفگیم : تسیرگیم و  هک  یلاح  رد  ار ، ترـضح  دـندرک و  عطق  ار  ناـشیا 
هب وا  دـندرب ، نوراه  دزن  ار  ناشیا  هک  ینامز  و  دـندیودیم ، ترـضح  نآ  يوس  هب  نانز  هّجـض  ناـنک و  هیرگ  وس ، ره  زا  زین  مدرم  دـندرب .

یناهنپ ار  ترضح  دندرک و  هدامآ  هواجک  ود  داد  روتسد  هاگنابش  و  درک ، یمارتحایب  يدب و  داد و  مانشد  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 
ود نآ  زا  یکی  هب 

ج1،ص:172  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نب رفعج  نب  یسیع  هب  ات  درب ، هرـصب  هب  ار  ناشیا  هک  داد  روتـسد  وا  هب  درپس و  يورـش  ناّسح  هب  ار  بانج  نآ  سپـس ، ( 1 ، ) دندومن لقتنم 

هب یهورگ  هارمه  هب  اراکـشآ ، زور و  رد  ار  رگید  هواجک  مه  یفرط  زا  دـهد و  لـیوحت  هرـصب - ریما  نوراـه و -) يومع  رـسپ   ) رفعج یبأ 
زور و هنایم  دش و  هرـصب  دراو  هیورت  زور  زا  لبق  زور  کی  زین  ناّسح  درادـب و  یفخم  هدیـشوپ و  مدرم  هب  ار  هلأسم  ات  داتـسرف  هفوک  تمس 

زین یسیع  دیدرگ . رشتنم  اج  همه  رد  شربخ  دش و  نشور  هّیضق  بیترت  نیا  هب  داد و  لیوحت  رفعج  یبأ  نب  یسیع  هب  ار  ترـضح  اراکـشآ 
زور نآ  مسارم  نابرق و  دـیع  و  درک ، لـفق  ار  رد  دومن و  ینادـنز  درکیم  سولج  نآ  رد  هک  یتراـمع  ياـهقاتا  زا  یکی  رد  ار  باـنج  نآ 

ترـضح يور  رب  ار  رد  تبوـن  ود  رد  طـقف  هـک  يروـطب  دوـب ، لـفاغ  مالـّـسلا  هـیلع  ترــضح  زا  رگید  هـک  تـشاد  لوغــشم  ار  وا  ناـنچ 
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. دندروآیم اذغ  بانج ، نآ  يارب  رگید  تبون  رد  دندشیم و  جراخ  وضو ، دیدجت  يارب  ترضح  نآ ، تبون  کی  رد  هک  دندوشگیم ،
رد اّما  دوب  هدش  ناملـسم  رهاظ  رد  سپـس  و  یحیـسم ، البق  هک  حـلاص - یبأ  نب  ضیف  هک : درک  هفاضا  مردـپ  تفگ : نینچ  همادا  رد  ّیلفون 

رفاک و قیدنز و  لصا 
ج1،ص:173  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا ینادیمن  هَّللا ! دبع  ابأ  يا  تفگ : نمب  تفریم - رامشب  نم  ّصاخ  ناتسود  زا  زین  و  ( 1 ، ) تسا هدوب  رفعج  یبأ  نب  یسیع  بتاک  انمض 
و تسا ! هدینـشن  هک  ییاهزاوآ  زاس و  بعل و  وهل و  تارکنم و  اهیتشز و  هچ  تسا ، هدوب  هناـخ  نیا  رد  هک  ییاـهزور  نیا  رد  حـلاص  درم 

نب ّیلع  اـهزور  ناـمه  رد  داد : همادا  نامیلـس ) نب  دّـمحم   ) مردـپ درکیمن ، روـطخ  مه  شرکف  هب  یعـضو  نینچ  الـصا  هک  مرادـن  ّکـش 
نم زا  یسیع ، دزن  دوب ، هداد  وا  هب  یـسیع  صوصخم  بجاح  نابرد و  دیـسا  نب  دمحا  هک  ياهمان  ّیط  هعیبر  نب  ساّبع  نب  نوع  نب  بوقعی 

رتگرزب نارگید  زا  زین  ّنس  رظن  زا  تفریم و  رامشب  مشاه  ینب  ناگرزب  زا  بوقعی  نب  ّیلع  ینعی  صخش  نیا  دوب ، هدرک  تیاعس  ییوگدب و 
مهارف شون  شیع و  مزب و  سلجم  وا  يارب  درکیم و  توعد  دوخ  لزنم  هب  ار  دیسا  نب  دمحا  دیشونیم و  بارـش  ّنس ، ربک  مغریلع  دوب و 

هب یـسیع ) ینعی   ) مکاح دزن  ار  وا  دیـسا ، نب  دـمحا  تساوخیم ، اهراک  نیا  اب  دروآیم و  شیارب  ار  ناوخهزاوآ  نادرم  نانز و  دومنیم و 
نامیلس نب  دّمحم  امـش  : » دوب تارابع  نیا  همان ، نآ  بلاطم  هلمج  زا  و  دیامن ) يزاب  یتراپ »  » وا يارب  زورما  حالطـصا  هب  و   ) دنک دای  یکین 

ار
ج1،ص:174  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد هک  یلاح  رد  دـیهدیم  هّیدـه  ربنع  کـشم و  رطع و  وا  هب  و  ( 1  ) دیرادیم مّدـقم  ام  رب  ندرک ، مارتحا  مارکإ و  یبایفرـش و  هزاجا  رد 
«. دشابیم تسا - ینادنز  امش  دزن  رد  هک  رفعج - نب  یسوم  زا  تعاطا  بوجو  هب  دقتعم  وا  نمض  رد  تسه و  زین  رتّنسم  وا  زا  ام  نایم 

؟ تسیک متفگ : دمآ ، رد ، هبوک  يادص  هک  مدوب  هدیباوخ  لزنم  رد  مرگ  رایسب  زور  کی  زور  مین  رد  داد : همادا  نامیلس ) نب  دّمحم   ) مردپ
دیهد هزاجا  دراد ، يراک  امتح  متفگ : دنیبب .» ار  امـش  دـیاب  نونکا  مه  دـیوگیم  تسا و  برد  تشپ  ییحی  نب  بنعق  : » تفگ مراکتمدـخ 
هتفگ وا  هب  ارجام ، نیا  لقن  زا  دـعب  ضیف  تفگ : درک و  فیرعت  میارب  ار  همان  نیا  ناـیرج  ضیف ، لوق  زا  دـش و  لـخاد  بنعق  دوش ، لـخاد 
ریثأت ریما  رد  صخـش  نآ  همان  اریز  يوشیم  وا  نزح  یتحاراـن و  ثعاـب  تهجیب  نوچ  وگن ، ّیلفون )  ) هَّللا دـبع  وبأ  هب  ار  ناـیرج  هک  تسا 
دیایب امـش  دزن  ات  منک  ربخ  ار  ّیلفون  دیهاوخیم  و  دیراد ؟ ياههبـش  ّکش و  دروم  نیا  رد  ایآ  مدرک : لاؤس  ریما  زا  دوخ  نم  تسا و  هدرکن 

؟ تسا غورد  اهفرح  نیا  هک  دروخب  مسق  ناتیارب  و 
زا صخش  نیا  يوشیم . وا  هودنا  مغ و  ثعاب  اریز  نکن  ربخ  ار  وا  تفگ : ریما 

ج1،ص:175  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مدمه مرحم و  یلفون  هزادنا  هب  سک  چیه  هک  دینادیم  دوخ  امش  متفگ : ریما  هب  زاب  نم  و  ( 1 . ) تسا هدز  ار  ییاهفرح  نینچ  تداسح  يور 

ریاس بهذم  فالخ  رب  وا  بهذم  رگا  متفگ : زگره . هن ، تفگ : دـناروشب ؟ یـسک  رب  ار  امـش  تسا  هدرک  یعـس  لاح  هب  ات  ایآ  تسین ، امش 
(. دناروشب دوخ  نیفلاخم  هیلع  ار  امش  ای   ) دنک لیامتم  دوخ  بهذم  هب  ار  امش  درکیم  یعس  اعطق  دوب ، مدرم 

. مسانشیم رتهب  ار  وا  دوخ ، نم  هّتبلا ، هلب ، تفگ :
یسک متساوخ . دورو  هزاجا  متفر و  ضیف  دزن  بنعق  هارمه  هب  رهظ  عقوم  نامه  رد  و  دننک . رضاح  ار  مبکرم  مداد  روتـسد  داد : همادا  مردپ 

رد عقوم ، نآ  رد  و  تسامش - نأش  نود  اجنیا  رد  امش  روضح  هک  متسه  یعـضو  رد  نآلا  مدرگ ، تنابرق  هک : داد  ماغیپ  داتـسرف  نم  دزن  ار 
كزان و ینهاریپ  اب  سپـس  منیبب . ار  امـش  الاح  نونکا و  مه  دیاب  ادـخ  هب  مسق  هک  مداتـسرف  ماغیپ  وا  يارب  مه  نم  دوب - يراسگیم  سلجم 

بنعق هک  ار  ياهّیضق  دمآ ، نم  دزن  دش و  جراخ  شسلجم  زا  گنر  خرس  « 1  » يرازا
______________________________
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. دندنب رمک  رب  گنل  نوچمه  هک  تسا  یسابل  رازا  (- 1)
ج1،ص:176  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دبع وـبأ  يارب  ار  بلطم  نیا  هک  مدوـب  هتفگن  رگم  ینیبـن ! ریخ  تفگ : درک و  بنعق  هب  ور  ضیف  ( 1 : ) متفگ وا  يارب  دوب ، هدرک  لـقن  میارب 
. تسا هتفرگن  لدب  يزیچ  هراب ، نیا  رد  ریما  تسین ، ياهلأسم  تفگ : نمب  سپس  و  دوشیم ؟ وا  یتحاران  ثعاب  هک  نکن  وگزاب  ّیلفون )  ) هَّللا
، دندرک ینادـنز  هدرب ، دادـغب  هب  هنایفخم  ار  مالّـسلا - امهیلع  رفعج - نب  یـسوم  هک  دوب  هتـشذگن  ارجام  نیا  زا  يزور  دـنچ  تفگ : مردـپ 
، دیـشّرلا نوراه  سپـس  تفرگ ، تخـس  ترـضح  رب  زین  وا  دـندرپس ، کهاش  نب  يدنـسب  ار  ناشیا  هرابود  و  دـندش ، دازآ  ترـضح  سپس 

هجیتن رد  درک و  نینچ  زین  وا  دنک ، روبجم  امرخ  نآ  ندروخ  هب  ار  ترـضح  داد  روتـسد  داتـسرف و  يدنـس  يارب  مومـسم  يامرخ  يرادـقم 
نومأم مدوب ، هداتـسیا  نومأم  رـس  يالاب  يزور  دیوگ : رازن  نب  نایفـس  - 11 ( ] 2 ! ) داب ناشیا  رب  ادـخ  دورد  دـندومن . تافو  ترـضح ، نآ ،

یگمه نیرضاح  تخومآ ؟ نم  هب  ار  ندوب  هعیش  یسک  هچ  دینادیم  ایآ  تفگ :
ج1،ص:177  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تسا و نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دندیسرپ : نیرـضاح  تخومآ ، نم  هب  ار  نآ  دیـشّرلا  نوراه  تفگ : ( 1 ، ) مینادیمن ادخ ! هب  هن ، دنتفگ :
تموکح و اریز  تشکیم ، دوخ  یهاشداپ  کلم و  ءاقب  يارب  ار  اهنآ  تفگ : نومأم  تشکیم ؟ ار  نادناخ  نیا  دیـشّرلا  نوراه  هکنآ  لاح 

(. دسانشیمن دنزرف  لیماف و  ینعی  . ) تسا میقع  يراد  کلم 
زا هنیدـم ، هّکم و  لها  زا  سک  ره  هک  داد  روتـسد  شیاهنابرد  هب  میدیـسر ، هنیدـم  هب  یتقو  متفر  ّجـح  هب  وا  هارمه  یلاس  داد : همادا  نومأم 

سک ره  و  دـنک . نایب  ار  دوخ  همانهرجـش  بسن و  لصا و  دـیاب  دوش  دراو  شیرق  لئابق  رئاس  مشاه و  ینب  زا  زین  راصنا و  نیرجاهم و  لـسن 
یمشاه هک  دوخ  يالعا  ّدج  هب  ات  درکیم  رکذ  ار  دوخ  بسن  و  متـسه ، ینالف  دنزرف  ینالف ، دنزرف  ینالف ، نم  تفگیم : دشیم  دراو  هک 

رد شناردـپ  هقباس  وا و  تفارـش  هزادـنا  هب  رانید  تسیود  ات  رانید  رازه  جـنپ  زا  زین  نوراه  و  دـسرب . دوب  راصنأ  ای  رجاهم و  زا  ای  یـشرق  ای 
لخاد عیبر  نب  لضف  هک  مدوب  رضاح  سلجم  رد  يزور  زین  نم  دادیم ، ماعنأ  هلص و  وا  هب  مالسا ) هب  تمدخ  و   ) ترجه

ج1،ص:178  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیسح نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  هک  دنکیم  اعّدا  تسا و  هداتـسیا  يدرم  برد  تشپ  رد  نینمؤملا ! ریمأ  ای  ( 1 : ) تفگ دش و 

ار دوخ  تفگ : درک و  ور  ناهدـنامرف  ریاس  نمتؤم و  نیما و  نم و ، هب  بلطم  نیا  ندینـش  ضحم  هب  نوراه  تسا . بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نب 
نم صوصخم  هاگیاج  ریغ  رب  شاب  بظاوم  هدب و  دورو  هزاجا  وا  هب  تفگ : دادیم  دورو  هزاجا  هک  ینابرد  هب  سپـس  دینک  طبر » طبـض و  »

. دنیشنن
رغال فیعـض و  ار  وا  تدابع ، دوب و  هدـش  دولآفپ  درز و  شاهرهچ  يرادهدـنزبش  ترثک  زا  هک  دـش  دراو  ام  رب  یخیـش  ماـگنه  نیا  رد 

زا ار  دوخ  دـید ، ار  نوراه  یتقو  دوب ، هتخاس  حورجم  ار  شاینیب  تروص و  دوجـس ، و  دوب ، هدیـسوپ  کشم  نوچمه  شرهاـظ  دوب ، هدرک 
ینیشنب و نم  تخت ) ای   ) شرف يور  دیاب  دنگوس  ادخب  هن  دز : دایرف  عقوم  نیا  رد  نوراه  و  دنکفا ، ریزب  دوب  راوس  نآ  رب  هک  ياهمیهب  يور 

ولج هب  غالا  رب  راوس  روط ، نیمه  وا  میتسیرگنیم ، وا  هب  تشادـگرزب  مارتحا و  لالجا و  اب  یگمه  اـم  دوش . هداـیپ  وا  دنتـشاذگن  نیرومأـم 
عقوم نیا  رد  دندوب ، هدز  هقلح  وا  رود  یگمه  ناهدنامرف  اهنابرد و  دیسر ، صوصخم  هاگیاج  طاسب و  هب  ات  دمآیم 

ج1،ص:179  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
درب و سلجم  ردص  هب  دوخ  اب  دیسوب و  ار  وا  نامشچ  تروص و  درک و  لابقتسا  ار  وا  هدمآ ، ولج  هاگیاج  ياهتنا  ات  دیـشر  و  ( 1  ) دش هدایپ 

يو لاوحا  عاضوا و  هراب  رد  دومنیم و  وا  يوس  هب  ور  الماک  تبحص  لالخ  رد  درک . تبحـص  هب  عورـش  وا  اب  دناشن و  دوخ  دزن  اج  نامه 
. دیسرپیم یبلاطم  وا  زا 

؟ دنتسه رفن  دنچ  امش  لّفکت  تحت  دارفا  نسحلا ، ابأ  ای  درک : لاؤس  سپس 
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. دنتـسه مدـن  مشح و  مالغ و  ناشرتشیب  هن ، دومرف : دنتـسه !؟ امـش  دالوا  یگمه  درک : لاؤس  نوراه  رفن . دـصناپ  زا  شیب  دومرف : ترـضح 
: تفگ نوراه  رتخد . ردق  نالف  رسپ و  ردق  نالف  مراد . دنزرف  یس  زا  شیب  دیدرک ) لاؤس  هک   ) دنزرف دروم  رد  یلو 

عـضو تفگ : نوراه  تسا . یلاخ  متـسد  دومرف : ترـضح  دـینکیمن ؟ جـیوزت  اهنآ ، بسانم  دارفا  ریاس  ناـگدازومع و  هب  ار  اـهرتخد  ارچ 
. هلب دومرف : دـیتسه ؟ ضورقم  ایآ  دیـسرپ : نوراه  درادـن . تاقوا  زا  یـضعب  دراد و  لوصحم  تاقوا  زا  یـضعب  دومرف : تسا ؟ روطچ  نیمز 

نارسپ و يارب  یناوتب  هک  داد  مهاوخ  لام  امش  هب  ردقنآ  نم  هدازومع ! يا  تفگ : نوراه  رانید . رازه  هد  دودح  دومرف : ردقچ ؟ تفگ :
ج1،ص:180  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دومرف ترضح  ( 1 . ) ینک دابآ  ار  تنیمز  یهدب و  ار  تضرق  يریگب و  یسورع  نارتخد 
ریخ يازج  ار  امـش  كاپ  ّتین  نیا  دنوادخ  و  دنروآ ، اجب  امـش  دروم  رد  ار  یموق  شیوخ و  ّقح  زین  نادنواشیوخ  مراودـیما  هدازومع ! يا 
نآ ردپ  اب  تسا و  ربمغیپ  يومع  ساّبع  تسا ، یکی  ام  بسن  تسا ، مکحتسم  یمیمص و  مرگ و  الماک  امـش ، ام و  يدنواشیوخ  نیا  دهد !

نوچمه ترضح  نآ  ردپ  اب  تسا و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  يومع  زین  و  دنلصّتم ، مه  هب  هشیر  زا  هک  دنتسه  تخرد  هنت  ود  نوچمه  ترـضح 
هکنآ لاح  دنکن و  فرـصنم  ینکب  یهاوخیم  هک  يراک  نیا  زا  دنوادخ  مراودـیما  دـناهدیبسچ و  مهب  هشیر  زا  هک  دنتـسه  تخرد  هنت  ود 

نیا راختفا ، لامک  اب  تفگ : نوراه  تسا  هداد  رارق  راوگرزب  لیصا و  یبسن  لصأ و  هداوناخ و  زا  ار  امش  و  هداد ، امش  هب  تردق  دی و  طسب 
. درک مهاوخ  ار  راک 

ار ناراکهدـب  ضرق  دنـسرب ، ءارقف  داد  هب  هک  تسا  هدومرف  بجاو  نامکاح  ناـیلاو و  رب  دـنوادخ  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  دومرف : یـسوم  سپس 
نیا دناوتیم  هک  دیتسه  یـسک  نیرتبسانم  نیرتهب و  امـش  دننک و  یکین  ناریـسا  ناینادنز و  هب  دنناشوپب و  ار  ناگنهرب  دـنیامن ، تخادرپ 

مهاوخ راتفر  روط  نیمه  تفگ : نوراه  دهد . ماجنا  ار  اهراک 
ج1،ص:181  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نم و هب  سپس  دیـسوب ، ار  شیاهمـشچ  تروص و  تساخ و  اپب  وا  مارتحا  هب  زین  نوراه  و  ( 1 ، ) تساخرب یسوم  سپـس  نسحلا ، ابا  ای  دومن 
باـکر وا  يارب  دـینک . تکرح  ناترورـس  وـمع و  شیپاـشیپ  مـیهاربا ، يا  دّـمحم و  يا  هَّللا و  دـبع  يا  تـفگ : درک و  ور  نمتؤـم  نـیما و 

. دینک هقردب  ار  ناشیا  لزنم ، ات  دینک و  ّبترم  ار  ناشیا  سابل  دیریگب ،
نادنزرف هب  یتفرگ  تسدب  ار  اهراک  یتقو  تفگ : دش و  مهاوخ  هفیلخ  هک  داد  تراشب  نم  هب  یناهنپ  مالّسلا ) امهیلع   ) رفعج نب  یسوم  دعب 

یتـقو مدوـب - رتيرج  رتروـسج و  همه  زا  مردـپ  هب  تبـسن  مناردارب ، نیب  رد  نم  و  میتشگزاـب -، نوراـه ) دزن  هب   ) سپـس نـک ، یکین  نـم 
هب یتساخرب و  اج  زا  وا  لباقم  رد  یتشاذگ ، مارتحا  تّزع و  وا  هب  ردـقنآ  هک  دوب  هک  درم  نیا  نینمؤملا ! ریمأ  ای  متفگ : دـش  تولخ  سلجم 

ماما وا  تفگ : میریگب ؟ باکر  شیارب  يداد  روتـسد  اـم  هب  یتسـشن و  رتنییاـپ  دوخ  يدـناشن و  سلجم  يـالاب  رد  ار  وا  یتفر ، شلابقتـسا 
؟ تسین وت  يارب  وت و  رد  ارصحنم  تافص  نیا  رگم  متفگ : تسا ، شناگدنب  نیب  رد  شاهفیلخ  شقلخ و  رب  ادخ  تّجح  مدرم و 

ج1،ص:182  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا نم و  زا  وا  مرسپ - دنگوس - ادخ  هب  تسا . ّقح  ماما  رفعج  نب  یسوم  متـسه و  مدرم  ماما  هبلغ  رهق و  يور  زا  رهاظ و  رد  نم  تفگ : ( 1)
زا ار  تموکح  یهاوخب  زین  وت  رگا  هک  ادخ  هب  مسق  و  تسا ، رتراوازس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  ینیـشناج  هب  مدرم  همه 

(. دسانشیمن دنزرف  ریغ  دنزرف و  و   ) تسا میقع  یهاشداپ  تموکح و  اریز  منزیم ، ار  تندرگ  يریگب ، نم 
عیبر نب  لضف  هب  سپس  دنزیرب و  هایس  ياهسیک  رد  رانید  تسیود  داد  روتسد  دورب ، هّکم  هب  هنیدم  زا  تفرگ  میمصت  نوراه )  ) هک ینامز  و 

هب ام  ناسحا  هلص و  ادعب ، تسا و  گنت  نامتسد  العف  دیوگیم : نینمؤملا  ریمأ  وگب : وا  هب  ربب و  رفعج  نب  یسوم  دزن  هب  ار  لوپ  نیا  تفگ :
. دیسر دهاوخ  امش 

بـسح الـصا  هک  یناسک  مشاه و  ینب  شیرق و  ریاس  راصنأ و  نیرجاهم و  نادنزرف  هب  نینمؤملا ! ریمأ  ای  متفگ : مدرک و  ضارتعا  وا  هب  نم 
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روط نیا  هک  رفعج  نب  یسوم  هب  یهدیم و  ماعنا  رتمک  رانید و  رازه  جنپ  یسانشیمن ، ار  ناشبسن  و 
ج1،ص:183  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هچنآ رگا  ردامیب ! وش ! هفخ  تفگ : نوراـه  ( 1 ( !؟ یهدیم تسا - هدوب  امـش  ماعنا  نیرتمک  هک  رانید - تسیود  یتشاذـگ  مارتحا  تّزع و 
شناتـسود نایعیـش و  زا  نز )  ) ریـشمش رازه  دـص  اـب  ادرف  هک  درادـن  دوـجو  ینیمـضت  چـیه  رگید  مهدـب ، وا  هب  مدرک  تنامـض  شیارب  ار 

. تسا نانآ  يدنمناوت  دی و  طسب  زا  رتروآنانیمطا  امش  نم و  يارب  شاهداوناخ  درم و  نیا  رقف  دتسیان و  نم  يورردور 
ریمأ ای  تفگ : تساخرب و  دیـشر  يوسب  وا  دـش . نیگمـشخ  دـید ، ار  بلطم  نیا  تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  ناوخزاوآ - قراـخم » »

، منک میسقت  اهنآ  نیب  يزیچ  هکنیا  زا  لبق  رگا  دنتـشاد و  یلام  کمک  عقوت  نم  زا  رهـش  نیا  یلاها  رتشیب  مدش  هنیدم  دراو  یتقو  نینمؤملا !
نوراه دش . دهاوخن  نشور  مدرم  رب  ناشیا ، دزن  نم  تلزنم  برق و  نم و  هب  تبـسن  هفیلخ  بانج  ياهتّبحم  لّضفت و  موش ، جراخ  هنیدم  زا 

. دنهدب وا  هب  رانید  رازه  هد  داد  روتسد 
هد داد ، روتـسد  نوراه  مزادرپب ، ار  نآ  دیاب  متـسه و  ضورقم  زین  يرادقم  هنیدم ! لها  لام  نیا ، نینمؤملا ! ریمأ  ای  تفگ : اددـجم  قراخم 

وا هب  زین  رگید  رانید  رازه 
ج1،ص:184  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنهدب
رانید رازه  هد  داد  روتـسد  نوراه  منک ، هّیهت  هّیزیهج  ناشیارب  مراد  زاین  دنتـسه و  تخب  مد  منارتخد  نینمؤملا ! ریمأ  ای  تفگ : قراـخم  ( 1)

. دنهدب وا  هب  رگید 
منارتـخد و لاـیع و  نـم و  یگدـنز  هـک  دـیریگب  رظن  رد  مـیارب  زین  یمئاد  يرمتــسم  کـی  نینمؤـملا ! ریمأ  اـی  تـفگ : رگید  راـب  قراـخم 

زین دنهدب و  وا  هب  دیـسریم  رانید  رازه  هد  هب  لاس  رد  شدمآرد  هک  ییاهنیمز ) ای   ) ینیمز داد  روتـسد  نوراه  دـنک ، نیمأت  ار  ناشنارـسمه 
. دنهد لیوحت  وا  هب  سلجم  نامه  رد  اعیرس و  ار  اهنیا  هک  داد  روتسد 

علّطم درک  امـش  اب  نوعلم  نیا  هک  یلمع  زا  نم ، درک : ضرع  ترـضح  هب  تفر و  رفعج  نب  یـسوم  دزن  تساـخرب و  هلـصافالب  زین  قراـخم 
دمآرد رانید  رازه  هد  هنایلاس  هک  ینیمز  هفاضا  هب  دوشیم  راـنید  رازه  یـس  هک  ار  دوخ  ياـهماعنا  مدز و  گـنرین  وا  هب  امـش  يارب  مدـش و 

نیمز نیا  هک  مهدیم  تداهـش  ماهتفرگ و  امـش  يارب  طقف  مرادن ، زاین  اهنآ  زا  کی  چیه  هب  مرورـس -! مسق - ادـخ  هب  متفرگ و  وا  زا  دراد ،
. ماهدروآ امش  يارب  مه  ار  اهلوپ  تسامش و  لام  اه ) )
ج1،ص:185  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هلـص و منک . تفاـیرد  يزیچ  اـه )  ) نیمز نیا  زا  هن  یمهرد و  وت  لاـم  زا  هن  نم  دـهد ، تکرب  تلاوما  وـت و  هب  ادـخ  دوـمرف : ترـضح  ( 1)
. متفریذپ ار  وت  تدارا ) و   ) ناسحا

هخسن رد  ربخ  نیا  [ ) تشگرب دیسوب و  ار  ترـضح  تسد  مه  وا  نکن . هعجارم  نم  هب  رگید  هراب  نیا  رد  درگرب و  دشاب ! وت  يداه  دنوادخ 
«. 1 ( » هدوبن هقیتع 

بّرقت يارب  یلو  متشادیم  تسود  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هشیمه ، نم  تفگیم : هک  مدینش  نومأم  زا  دیوگ : بیبش  نب  ناّیر  - 12 ( 2)
. مدرکیم ینمشد  هنیک و  راهظا  نانآ  هب  تبسن  وا  لباقم  رد  نوراه ، دزن  نتفای 

نیرخآ دندمآیم و  وا  دزن  هفیلخ ، ندـید  يارب  مدرم  هنیدـم  رد  میدوب ، وا  هارمه  هب  مساق  نیما و  نم و  تفر ، ّجـح  هب  نوراه  هک  ینامز  و 
هک یقاتا  هب  هکنآ  ات  تشگ  هریخ  وا  هب  دش و  اجباج  داتفا  وا  هب  نوراه  مشچ  هک  ینامز  دوب . رفعج  نب  یـسوم  دمآ  وا  رادـید  هب  هک  یـسک 
لاح تفگ : هدرک ، وا  هب  ور  سپس  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  دش و  وناز  ود  رسب  نوراه  دمآ ، کیدزن  یتقو  دش . لخاد  دوب ، اجنآ  رد  نوراه 

روطچ امش 
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______________________________

. ۀقیتعلا یف  دوجوم  ریغ  مقرلاب 11  يّذلا  نیفوقعملا ، نیب  ام  (- 1)
ج1،ص:186  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ تسا روطچ  لاوحا  عاضوا و  دیروطچ ، دنروطچ ؟ ناتردپ  نادنزرف  لایع و  دنتسه ؟ روطچ  ناتنادنزرف  لایع و  ( 1 ( ؟ نسحلا ابأ  ای  تسا 
دزیخرب تساوخ  دیـشر  تساخرب ، اج  زا  نتفر ، يارب  هک  ینامز  و  تسا ، بوخ  دومرفیم : ترـضح  درکیم و  اهلاؤس  لیبق  نیا  زا  اـمئاد  و 

. درک یظفاحادخ  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  دناشن و  اجرب  داد و  مسق  ار  وا  ترضح  هک 
ریمأ ای  متفگ : مردـپ  هب  رفعج  نب  یـسوم  نتفر  زا  دـعب  مدوب . رتيرج  رتروسج و  مردـپ  هب  تبـسن  مناردارب ، ریاس  زا  نم  داد : همادا  نومأـم 

؟ دوب هک  درم  نیا  يدرکن . نینچ  مشاه ، ینب  راصنا و  نیرجاهم و  دافحا  دالوا و  زا  کی  چـیه  اب  هک  يدرک  يراـتفر  درم  نیا  اـب  نینمؤملا !
وا دزن  یهاوخیم ، ار  حیحـص  ملع  رگا  تسا ، دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  وا  تسا ، ناربماـیپ  ماـمت  ملع  ثراو  وا ، مرـسپ ! تفگ : نوراـه 

. دیناود هشیر  ملد  رد  نانآ  ّتبحم  تقو ، نآ  زا  تفگ : نومأم  تسا .
هک مدینش  نایعیش  زا  یکی  زا  دیوگ : شردپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  ّیلع  - 13 ( 2)

ج1،ص:187  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ادابم هک  دندوب  سرت  رد  نوراه  تهج  زا  ماگنه ، بش  ترضح ، درک ، ینادنز  ار  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نوراه ، یتقو  تفگیم :

. دشکب ار  ناشیا 
: دنتفگ نینچ  هتشادرب ، اعد  هب  تسد  سپس  دندناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  دنداتسیا و  هلبق  هب  ور  دندرک و  وضو  دیدجت  اذل 

ای و  مد ، ثرف و  نیب  نم  نبّللا  صّلخم  ای  و  نیط ، لمر و  نیب  نم  رجّشلا  صّلخم  ای  هدی ، نم  ینـصّلخ  نوراه و  سبح  نم  ینّجن  يدّیـس  ای  »
نم ینـصّلخ  ءاعمألا ، ءاشحالا و  نیب  نم  حوّرلا  صّلخم  ای  و  رجحلا ، دیدحلا و  نم  راّنلا  صّلخم  ای  محر و  ۀمیـشم و  نیب  نم  دلولا  صّلخم 

«. نوراه يدی 
نوریب نش  لگ و  نیب  زا  ار  تخرد  هک  يا  نک . میاهر  وا  تسد  زا  هدـب و  تاجن  نوراـه  نادـنز  زا  ارم  نم ، رورـس  نم ، ياـقآ  يا  ینعی : )

«1 . » ینکیم جراخ  نیگرس  نوخ و  يارجم  نیب  زا  ار  ریش  هک  يا  يروآیم !
زا ار  شتآ  هک  يا  ینکیم ! جراخ  همیشم  محر و  نایم  زا  ار  نینج  هک  يا 

______________________________

يریـش نیگرـس ، نوخ و  نیب  زا  نایاپراهچ  مکـش  زا  : » دـشابیم نینچ  ابیرقت  هیآ  همجرت  تسا . لحن  هروس  هفیرـش 66  هیآ  هب  هراشا  (- 1)
رد نیگرـس  هک  تسا  نیا  مینکیم  جراخ  نیگرـس  نوخ و  نیب  زا  ار  ریـش  تسا  هدومرف  هکنیا  ّتلع  و  میروآیم .» نوریب  اراوگ  صلاـخ و 

هدرک هطاحا  ار  ناتـسپ  هبمکـش و  اهدیرو  اهنایرـش و  دراد و  رارق  اهاپ  کیدزن  مکـش  بقع  تمـسق  رد  نایاپراهچ  ناتـسپ  تسا و  هبمکش 
. میروآیم نوریب  صلاخ  ریش  نیگرس ، نوخ و  نیب  زا  دیامرفیم  دنوادخ  رابتعا ، نیا  هب  اذل  و  تسا .

ج1،ص:188  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. هدب تاجن  نوراه  تسد  زا  ارم  « 1 ! » ینکیم جراخ  ءاشحا  ءاعما و  نیب  زا  ار  حور  هک  يا  يروآیم ! نوریب  گنس  نهآ و 

هک دید  ار  تسوپ  هایس  يدرم  باوخ  رد  نوراه  دناوخ ، ار  اهاعد  نیا  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  یتقو  دیوگیم : يوار  ( 1)
ار رفعج  نب  یسوم  نوراه ! دیوگیم : تسا و  هداتسیا  شرس  يالاب  هدیشک و  نوریب  ماین  زا  هک  دراد  تسد  رد  يریشمش  هدمآ و  شغارسب 

. منزیم ریشمش  نیا  اب  ار  تندرگ  هن ، رگ  نک و  دازآ  سبح  زا 
. نک دازآ  ار  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ورب و  نادنز  هب  تفگ : وا  هب  دیبلط و  ار  نابرد  هدرک ، تشحو  درم  نآ  تبیه  زا  نوراه 

نب یـسوم  هفیلخ ، تفگ : تسیک ؟ تفگ : نادنز  رومأم  دز ، رد  دیـسر و  نادنز  هب  درک ، تکرح  نادنز  تمـس  هب  نابرد  داد : همادا  يوار 
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یـسوم ترـضح  تسا . هدناوخارف  ار  وت  هفیلخ  یـسوم ! يا  دز : دایرف  نابنادنز  نک . شدازآ  روایب و  نوریب  ار  وا  تسا  هدناوخارف  ار  رفعج 
اج زا  نارگن  ناسرت و  مالّسلا - امهیلع  رفعج - نب 

______________________________

-« َموُْقلُْحلا ِتَغََلب  اذِإ  : » تسا هدومرف  هکنیا  امک  دوشیم  جراخ  ندـب  زا  گرم  ماگنه  رد  حور  هک  دـشاب  تقیقح  نیا  هب  هراشا  دـیاش  (- 1)
(. دسرب موقلح  هب  حور  هک  نامز  نآ   ) هعقاو 83

ج1،ص:189  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ناـیرگ و ترـضح  تسا ، هدـناوخارف  ارم  بش  لد  نیا  رد  هک  تـسا  هـتفرگ  نـم  دروـم  رد  يدـب  میمـصت  اـمتح  ( 1 : ) تفگ تساـخرب و 

درم کی  زا  تالاح  فاصوا و  نیا  دـیوگ : مجرتم   ) تفر نوراه  دزن  هب  نازرل  یمادـنا  اب  تساخرب و  دوخ ، تایح  زا  دـیماان  نیگهودـنا و 
تارابع نیا  میئوگب  دیاب  راچان  هّیهلا ، هقلطم  تیالو  خماش  ماقم  هب  دسرب  هچ  تسا  دیعب  رایسب  هتفرگ ، مارآ  ادخ  دایب  شلد  هک  يداع  یهلا 

(. تسین فازجیب  ربخ  ای  دناهدوزفا و  ناتساد  لصا  هب  هّیضق ، هب  نداد  بات  بآ و  يارب  دوخ  بناج  زا  خاّسن  یضعب  ای  يوار و  ار 
؟ ياهدرک اعد  بشما  ایآ  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ارت  تفگ : داد و  ار  ترـضح  مالـس  باوج  زین  نوراه  نوراـه ، رب  مالـس  دومرف : ترـضح 

دنلب نامسآ  هب  رس  مدناوخ و  زامن  تعکر  راهچ  مدرک و  ءوضو  دیدجت  دومرف : ترضح  ییاعد ؟ هچ  دیسرپ : نوراه  هلب ، دومرف : ترـضح 
. دومرف رکذ  ار  اعد  رخآ  ات  و  نوراه -. دی  نم  ینصّلخ  يدّیس  ای  متفگ : مدرک و 

ترـضح هب  ار  اهنآ  زا  ددع  هس  دیبلط و  تعلخ  دنچ  سپـس  نک ! دازآ  ار  وا  نابرد ! يا  درک ، باجتـسم  ار  تیاعد  دنوادخ  تفگ : نوراه 
هب ار  دوخ  بسا  دناشوپ و 

ج1،ص:190  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنادرگ شیوخ  مدمه  میدن و  دومن و  مارتحا  تشاد و  یمارگ  ار  ناشیا  داد و  ناشیا 

. دومرف میلعت  وا  هب  ار  اهنآ  ترضح  ناوخب ، میارب  ار  اهاعد  نآ  تفگ : سپس  ( 1)
امهیلع رفعج  نب  یسوم  و  دشاب ، وا  هارمه  دناسرب و  لزنم  هب  ار  ناشیا  ات  درپس  شنابرد  هب  درک و  دازآ  ار  ترضح  نوراه  داد : همادا  يوار 

ار ناشیا  نوراه  رگید  راب  کی  هکنیا  ات  دـنتفریم  نوراـه  دزن  هبنـشجنپ  ره  دـندوب و  رادروخرب  مارکا  مارتحا و  زا  نوراـه  دزن  رد  مالّـسلا 
. درک دیهش  ّمس  اب  ار  ترضح  نآ  وا  درپس و  کهاش  نب - ّيدنسب  ار  ناشیا  هرخألاب  ات  درکن  ناشدازآ  رگید  درک و  ریگتسد 

عولط زا  دـعب  هک  دوب  نیا  سبح ) نارود   ) لاس هد  زا  شیب  رد  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شور  دـیوگ : یناـبوث  - 14 ( 2)
دمآیم و دوب  نادنز  هب  فرشم  هک  یماب  تشپ  هب  نوراه  یهاگ  و  دیشکیم ، لوط  رهظ  ماگنه  ات  هدجس  نیا  تفریم و  هدجـس  هب  باتفآ 
ای تفگ : عیبر  منیبیم ؟ ّلحم  نآ  رد  ار  نآ  زور  ره  نم  هک  تسیچ  سابل  نآ  تفگ : عیبر  هب  يزور ) ، ) دیدیم هدجس  لاح  رد  ار  ترضح 

ج1،ص:191  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، دربیم رـسب  هدجـس  رد  رهظ  ماگنه  ات  دیـشروخ  عولط  زا  دـعب  زور  ره  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  هکلب  تسین  ساـبل  نیا ، نینمؤملا ! ریمأ 
: تفگ يریگیم ؟ تخـس  وا  رب  نادـنز  رد  روط  نیا  ارچ  سپ  متفگ : تسا ، مشاه  ینب  داّبع  ناـبهر و  زا  وا  تفگ : نوراـه  داد : همادا  عیبر 

«. 1  » مرادن نیا  زج  ياهراچ  هآ ،

هدش تیاور  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  تافو  تّحص  رد  هک  يرابخا  باب 8 

یـسوم مارتحا  تّزع و  زا  وا ، طّسوتب  دناوتب  هک  تشگیم  یـسک  لابندب  دیـشّرلا  نوراه  هک : تسا  هدش  تیاور  نیطقی  نب  ّیلع  زا  - 1 ( 1)
رگوداج يدرم  دیامن ، لجخ  سلجم  رد  ار  ناشیا  دنک و  شباجم  ثحب  رد  دهاکب و  رفعج  نب 

______________________________
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طّسوت هنیدم  رد  ق  لاس 179 ه - رخاوا  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارگید ، و  هر )  ) قودص دوخ  تیاور  قبط  هک : تسا  رّکذتب  مزال  (- 1)
تّدـم نیا  مامت  رگا  باسح  نیا  اب  و  تسا . هدوب  ق  لاس 183 ه - رد  راوگرزب  نآ  تداهش  دندش و  ریگتسد  وا  روتـسد  هب  نوراه و  لاّمع 

ار تّدم  نیا  زا  يرادقم  هّتبلا  هک  دوب ، دهاوخ  يدـنا  لاس و  هس  راوگرزب  نآ  تراسا  عومجم  دنـشاب  هدـنارذگ  سبح  رد  ترـضح  زین ، ار 
« عیبر  » انمـض و  دـندربیم . رـسب  رظن  تحت  یلو  یبسن  شیاـسآ  رد  ییحی ، نب  لـضف  هناـخ  رد  زین  ار  يرادـقم  دـندوب و  دازآ  ترـضح  زین 

. تسا هتفر  ایند  زا  لاس 169 ه  رد  هدوب و  روصنم  بجاح 
ج1،ص:192  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مالّـسلا امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  تقو  ره  هک  دـناوخ  ییوداج  نان  رب  دـندرک ، نهپ  ار  هرفـس  یتقو  دـش . بلطواد  راک  نیا  يارب 
رارق مارآ و  دوخ  ياـج  رد  فعـش  قوش و  هدـنخ و  زا  نوراـه  دیـشکیم ! رپ  ترـضح ، لـباقم  زا  ناـن  دـنرادرب ، یناـن  هعطق  دنتـساوخیم 
يوار ریگب . ار  ادخ  نمشد  نیا  ریش ! يا  دندومرف : هدرک ، دوب  اههدرپ  زا  یکی  يور  هک  يریش  سکع  هب  ور  هلصافالب  زین  ترضح  تشادن .

شنایفارطا نوراه و  دیرد ، ار  وا  دیرپ و  رگوداج  درم  تمس  هب  دمآرد و  گرزب  رایسب  هدنّرد  هریش  کی  تروص  هب  سکع  نآ  دیوگیم :
امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  نوراه  دندمآ  شوه  هب  یتقو  دنداتفا ، نیمز  يور  هب  هدرک ، ّشغ  یگمه  دندوب ، هدید  هچنآ  لوه  زا 

رگا دندومرف : ترضح  دنادرگرب ، ار  درم  نآ  دیهاوخب  سکع  نیا  زا  مراد ، امش  رب  هک  یّقح  هب  مهدیم  مسق  ار  امـش  درک . ضرع  مالّـسلا 
: تفگ يوار  دنادرگ . دهاوخرب  ار  درم  نآ  زین  سکع  نیا  دنادرگرب ، دوب ، هدیعلب  هک  ار  ییاهبانط  اهاصع و  نآ  یسوم ، ياصع 

.[ دوب ترضح  ندش  دیهش  يارب  لماع  نیرتمهم  هلأسم  نیا 
ّيدهم دّیس  جاح  ياقآ  بانج  رصاعم  لضاف  هک  تسا  رّکذتب  مزال  حیضوت :

ج1،ص:193  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هقیتع هخسن  رد  ربخ  نیا  هک  دنراد  ياهراشا  هیـشاح  رد  ّيرمق  لاسب 1378  باتک  نیا  یفورح  پاچ  یّشحم  حّحـصم و  هّرد  هَّلل  ّيدروجال 

نیا ادـعب  هک  دوشیم  مولعم  درادـن ، باب  ناونع  اـب  یطاـبترا  هکنیا  زا  دـیوگ : ریقح  تسا . طوبرماـن  هناـگیب و  مه  باـب  ناونع  اـب  تسین و 
یباب رد  اذل  دسانـشب ، ار  نآ  ياج  هتـسناوتن  هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  هک  یـصخش  هدش و  هفاضا  تسا  ناتـساد  خیرات و  هب  هیبش  هک  بلطم 
ّلحم هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  ۀمحّرلا  هیلع  قودص  راوگرزب  خیش  و  تسا . هدروآ  ار  نآ  تسا  مالّسلا  هیلع  ماما  تافو  تّحصب  طوبرم  هک 

ماما تسا  دیعب  هوالعب  و  دروایب ، تافو » تّحـص   » باب رد  تبـسانم ، نودب  تسا  تازجعم  هب  طوبرم  هک  یبلطم  دـهدن و  صیخـشت  ار  ربخ 
دیامرفیم دنوادخ  ترضح  نآ  ناوریپ  هراب  رد  و  دنشابیم ، ِساَّنلا » ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو   » ّمتأ قادصم  هک  مالّـسلا  هیلع  مظاک 

يرگنـشور و هظعوـم و  نودـب  تسا  هدـش  یبصاـن  نوراـه  تسد  تلآ  دوـخ  هک  ار  یلهاـج  ناداـن و  درم  َنوُرِفْغَی » ْمُه  اُوبِـضَغ  اـم  اذِإ  َو  »
باذع و مالسا  رد  هکنیا  اب  دناسر ، لتقب  دنک و  تبوقع  راجنهان  یعضو  نینچ  اب  شلمع ، تمرح  راک و  یتشزب  وا  نداد  هّجوت  تحیصن و 

مامتا زا  دـعب  تسا  نینمؤم  تافـص  زا  هک  ِراَّفُْکلا » یَلَع  ُءاَّدِـشَأ   » و تسین . هدوبن و  ّودـع  رب  تّجح  مامتا  زا  شیپ  یعافد  لاتق  یّتح  تبوقع 
تمصع و نادناخ  زا  تخانش  تفرعم و  ياهزادنا  ات  هک  یناسک  و  تسین ، نینچ  نیا  راک  ناتـساد  نیا  رد  و  نآ ، زا  لبق  هن  دشابیم  تّجح 

نآ رد  ياهزجعم  هکنیا  فرصب  ار  اهناتساد  نینچ  تسا  لکشم  هتخاس  نشور  ار  نانآ  بلق  تیالو  رون  دنراد و  مالّـسلا  مهیلع  یهلا  ججح 
« هَّللا میلک   » شمانمه هنوگب  اجنیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـنریذپب ، هتـسناد ، ربارب  وجماقتنا  یلومعم و  دارفا  اب  ار  ماما  لباقم ، رد  هدـش و  لقن 

لبق مهنآ  نارحاس ، ای  رحاس  هدننکدوبان  هن  دوب ، َنوُِکفْأَی » ام  ُفَْقَلت   » شیاصع هک  تخاسیم  لطاب  دیاب  ار  نارحاس  رحس  نارمع  نب  یـسوم 
بلطم نیا  هک  دارفا  زا  هتسد  نآ  يارب  هرخألاب  و  تّجح ، مامتا  زا 

ج1،ص:194  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تـسدب دوخ و  ءایلوأ  تساوخردـب  دـنوادخ  ار  تازجعم  اساسا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هّجوت  دـنهدیم ، ّتیّمها  ماما  هزجعم  ناونعب  ار 

نب یـسوم  و  تساناوت ، زیچ  ره  رب  و  تسا ، ُدـیُِری  ام  ُمُکْحَی  ُءاشَی  ام  ُلَعْفَی  وا  و  دـنکیم ، ارجا  نانآ  ّتیجح  تابثا  يّدـحت و  ماقم  رد  نانآ 
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نادنچ هزجعم  اذل  تمصع ، ياراد  دنیادخ و  تّجح  ود  ره  دنرادن  یقرف  زاجعإ  رد  مالّسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  اب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج 
. دندرک هتکید  يراّفغ  داتسا  هچنآ  یهتنا  دشاب . ّقح  فالخ  تسردان و  یبلطم  نتفریذپب  راچان  نآ  ّتیمها  يارب  ناسنا  هک  تسین  ياهلأسم 

«. هَّللا دنع  ملعلا  و 
نآ هک  تسا  هدرک  لقن  دوب  وگتـسار  لاح  نیع  رد  بهذم و  یّنـس  هک  عیبّرلا  ۀـعیطق  یلاها  زا  يدرم  زا  راّشب  نب  دّـمحم  نب  نسح  - 2 ( 1)

تدابع يوقت و  لضف و  رد  وا  دننامه  یلو  ماهدید  دنراد ، اهنآ  لامک  لضف و  هب  رارقإ  مدرم  هک  ار  تاداس  زا  یضعب  نم  تفگ : نینچ  درم 
نب يدنـس  دزن  رد  هک  میدوب  رفن  داتـشه  اـم  تفگ : يدـید ؟ هنوگچ  ار  وا  و  تسیک ؟ تروظنم  متفگ : دـیوگ : دّـمحم  نب  نسح  ماهدـیدن ،

. دینک هاگن  درم  نیا  هب  تفگ : درک و  دراو  مالّسلا ] امهیلع   ] رفعج نب  یسوم  رب  ار  ام  وا  میدش و  عمج  کهاش 
ماجنا یفالخ  راک  وا  هب  تبسن  هک  دنرادنپیم  مدرم  تسا ؟ هداتفا  یقافتا  وا  يارب  ایآ 

ج1،ص:195  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
و یتحاران ، یتخـس و  چیه  نودب  شیاسآ و  رد  تسا ، وا  هاگیاج  نیا  تسا ، وا  لزنم  نیا  دنیوگیم ، اهنخـس  نیا  زا  رایـسب  و  تسا ، هدش 
حیحص و الماک  دنک ، هرظانم  ناشیا  اب  دورب و  ناشیا  دزن  هک  دنتسه  وا  رظتنم  هکلب  دناهتـشادن ، يدب  لایخ  چیه  وا  هب  تبـسن  نینمؤملا  ریمأ 

میوگب ناتیارب  یلو  دیوگیم ، هک  تسا  روط  نامه  شیاسآ ، رظن  زا  هلب  دندومرف : ترـضح  دیوگ : يوار  دیـسرپب ! شدوخ  زا  تسا ، ملاس 
. درم مهاوخ  ادرف  سپ  دوشیم و  دوبک  مندب  ادرف  ماهدش ، مومسم  امرخ  هن  اب  نم  هک 

. دیزرلیم دیب  نوچمه  شمادنا  مدرک  هاگن  کهاش  نب  ّيدنس  هب  دیوگ : يوار 
. دوب نانیمطا  لباق  رایسب  مدرم  دزن  رد  وگتسار و  بوخ و  دارفا  زا  یّنس  درم  نیا  و  دیوگ : دّمحم  نب  نسح 

ار یسک  کهاش  نب  ّيدنس  هک  مدوب  دادغب  رد  یبش  دیوگ : دقاو  نب  رمع  - 3 ( 1)
ج1،ص:196  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: متفگ مدومن و  ّتیصو  ماهداوناخ  هب  متشاد  زاین  هک  ار  یبلاطم  دشاب ، هتـشاد  يدب  دصق  ادابم  هک  مدیـسرت  دناوخارف  ارم  داتـسرف و  ماهناخب 
. مدرک تکرح  سپس  َنوُعِجار .» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  »

ار یسک  سپ  متفگ : ماهدناوخارف ، ارت  يریخ  راک  يارب  هن ، تفگ : هلب  متفگ : میدناسرت . ارت  هکنیا  لثم  صفح ! ابأ  ای  تفگ : دید ، ارم  یتقو 
. دشاب تفگ : دنیآرد ، ینارگن  زا  اهنآ  دیوگب و  اهنآ  يارب  ار  بلطم  ات  تسرفب  ماهناخ  هب 

؟ ماهداتسرف تلابند  هب  هچ  يارب  ینادیم  ایآ  صفح ! ابأ  ای  تفگ : سپس 
زا دادغب ، رد  تفگ : میاهدوب ، تسود  مه  اب  شیپ  اهتّدم  زا  مسانشیم و  هلب ، متفگ : یسانشیم ؟ ار  رفعج  نب  یـسوم  ایآ  تفگ : هن ، متفگ :
هک داتفا  روط  نیا  ملد  رد  و  مدرب ، مان  ار  يدادعت  یسانشیم ؟ ار  یناسک  هچ  دنریذپب ، ار  ناشفرح  زین  مدرم  دنـسانشب و  ار  وا  هک  یناسک 
زین اهنآ  دنـسانشب ؟ ار  رفعج  نب  یـسوم  هک  دیـسانشیم  ار  یناسک  اـیآ  تفگ : درک و  راـضحا  ار  ناـنآ  يدنـس ، دـناهدرک ، توف  ترـضح 

يدارفا
ج1،ص:197  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وا اب  یتّدم  دنتخانـشیم و  ار  ترـضح  هک  يدارفا  زا  يدنا  هاجنپ و  دودـح  حبـص ، ات  درک و  راضحا  زین  ار  اهنآ  يدنـس  ( 1 ، ) دندرب مان  ار 
. دندوب هدش  عمج  کهاش ، نب  يدنس  دزن  رد  دندوب ،

کی هارمه  هب  شبتاک  سپـس  میدـناوخ ، زامن  زین  ام  تفر ، رگید  قاتا  هب  تساخرب و  کهاش  نب  ّيدنـس  سپـس ، داد : همادا  دـقاو  نب  رمع 
نوریب قاتا  زا  ّيدنـس  هاگنآ  تفر ، يدنـس  دزن  هب  ادّدـجم  و  تشون ، ار  ام  فاصوا  لغـش و  سردآ ، یماسا ، دـمآ و  نوریب  قاتا  زا  راـموط 

هب میدش ، دراو  قاتا  هب  یگمه  دنتـساخرب ، زین  نیریاس  مدش و  دـنلب  نم  صفح ! ابأ - ای  زیخرب  تفگ : درک و  هراشا  نم  هب  تسد  اب  دـمآ و 
يراج منامـشچ  زا  کشا  دناهدرک ، توف  ترـضح  مدید  مدز  رانک  ار  هچراپ  نزب ، رانک  رفعج  نب  یـسوم  تروص  زا  ار  هچراپ  تفگ : نم 
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«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » متفگ دش و 
. دندرک هاگن  دنتفر و  ولج  یکی  یکی ، همه ، دینک ، هاگن  یگمه  تفگ : سپس 

میهدیم تداهـش  هلب ، میتفگ : دیوگ : دقاو  نب  رمع  تسا ، دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نیا ، هک  دـیهدیم  تداهـش  همه  ایآ  تفگ : هاگنآ 
دّمحم نب  رفعج  نب  یسوم  وا  هک 

ج1،ص:198  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا مالّسلا  مهیلع 

ایآ تفگ : يدنس  داد ، ماجنا  ار  روتسد  مالغ  نزب ، رانک  امامت  ار  هچراپ  زادنیب و  شتروع  يور  هب  یلامتسد  تفگ : شمالغ  هب  سپـس  ( 1)
كرت ار  اجنیا  تفگ : تسا . هدرم  یعیبط  گرم  هب  ام  رظن  زا  هن ، میتفگ : دـنیبیم ؟ وا  رد  هریغ ) یگفخ و  اـی  ّمس  رثا  اـی  تحارج   ) يدـب رثا 

. دیئامن نفد  دینک و  نفک  هداد ، لسغ  ار  وا  دوخ  ات  دینکن 
نب ّيدنـس  دندرب و  یّلـصم  هب  ار  ترـضح  سپـس  میدرک . نفک  هداد ، لسغ  ار  ترـضح  میدـنام و  یقاب  اجنآ  رد  ام  تفگ : دـقاو  نب  رمع 

. میتشگرب هدرک و  نفد  ار  ناشیا  ام  دناوخ و  زامن  ترضح  نآ  رب  کهاش 
هدنز وا  دنیوگیم : هنوگچ  تسین ، رتهاگآ  نم  زا  سک  چیه  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دروم  رد  تفگیم : هتـسویپ  دقاو  نب  رمع  و 

: هک تسا  هدرک  لقن  هنیدم  لها  ناگرزب  زا  ياهّدع  لوق  زا  دیسا  نب  باّتع  - 4 ( 2 ( ؟ مدرک نفد  ار  وا  مدوخ  نم  هکنآ  لاح  تسا و 
ج1،ص:199  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

کهاش نب  ّيدنـس  طّسوت  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب - یـسوم  ترـضح  ادـخ ، ّیلو  دیـشّرلا ، نوراه  تفـالخ  زا  لاـس  تشذگ 15  زا  دـعب 
، دراد رارق  نآ  رد  ةردس  هک  ۀفوکلا » باب   » رد ّبیسملا » راد   » هب فورعم  نادنز  رد  نوراه و  روتسد  هب  راک  نیا  دندش و  دیهـش  مومـسم و 

ربـق دوب و  لاـس  ناشفیرـش 54  رمع  تفاتـش و  ّقـح  راوـج  هب  « 1 ، » يرجه لاـس 183  بجر  مجنپ  هـعمج ، زور  رد  باـنج  نآ  دـش ، عـقاو 
. دراد رارق  شیرق » رباقم   » هب فورعم  ناتسروگ  رد  نبّتلا » باب   » رد مالّسلا  ۀنیدم  برغ  رد  ناشفیرش 

تفای و تافو  کهاش  نب  ّيدنـس  نادـنز  رد  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : شردـپ  لوق  زا  ّیفریـص  هَّللا  دـبع  نب  نسح  - 5 ( 1)
ءادن هتشاذگ و  یتوبات  رب  ار  ترضح 

______________________________

ود نیا  زا  یکی  هدمآ و  بجر  هام  مجنپ  تسیب و  خیش  حابـصم  رد  نینچمه  هدمآ و  نیقب » «، » نولخ  » ياجب باب  نیمه  متفه  ربخ  رد  (- 1)
. هداتفا رابخا  نیا  رد  هکنیا  ای  هدش و  هفاضا  نیرـشع »  » ای هدمآ  حابـصم  رد  هک  نیرـشع » سمخل و   » ظفل ارهاظ  و  دـشابیم ، حیحـص  خـیرات 

(. يراّفغ داتسا  )
ج1،ص:200  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار رفن  راهچ  دندروآ ، سیلپ ) هاگـساپ   ) اههطرـش ّلحم  هب  ار  راوگرزب  نآ  یتقو  دیـسانشب ، ار  وا  تساه ، هعیـش )  ) یـضفار ماما  نیا  دندرک :
يومع  ) رفعج یبأ  نب  نامیلـس  ماگنه  نیا  رد  دیایب ، دنیبب ، ار  هَّللاب ) ذایعلا   ) ثیبخ نبا  ثیبخ  دهاوخیم  سک  ره  دننزب  ادص  ات  تشاد  اپرب 

ربخ هچ  دیـسرپ : شنازینک  نامالغ و  زا  دیـسر ، شـشوگ  هب  هلغلغ  دایرف و  داد و  تفر و  ّطـش  راـنک  هب  دـمآ و  نوریب  شرـصق  زا  نوراـه )
برغ تمسق  هب  يدوزب  اهنآ  تفگ : شنادنزرف  نامالغ و  هب  وا  دنکیم ، ءادن  رفعج  نب  یسوم  هزانج  رب  کهاش  نب  ّيدنـس  دنتفگ : تسا ؟

ار اهنآ  دندرک ، تمواقم  رگا  دیریگب ، اهنآ  تسد  زا  ار  هزانج  دیورب و  اجنآ  هب  دوخ  نامالغ  اب  دندرک  روبع  اجنآ  زا  یتقو  دنوریم  رهش ) )
. دینک هراپ  ار  اهنآ ) مرف  ياهسابل  هجرد و  ینعی   ) ناشهایس ياهسابل  دینزب و 

ترضح نآ  هزانج  دندرک و  هراپ  ار  ناشمرف  ياهـسابل  دندز و  ار  اهنآ  دنتفر و  اجنآ  هب  نامالغ  دنداد ، روبع  تمـسق  نآ  زا  ار  هزانج  یتقو 
- نب یسوم  ّبیط  نب  ّبیط  دهاوخیم  سک  ره  دنداد : رد  ءادن  نایدانم  دنداد و  رارق  هار  راهچ  رس  رب  دنتفرگ و  ار 
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ج1،ص:201  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
طونح ار  ناشیا  اـهبنارگ ، رخاـف و  یطونح  اـب  دـنداد و  لـسغ  ار  ترـضح  دـندش و  عمج  مدرم  ( 1 ، ) دیایب دـنیبب ، ار  مالّـسلا  امهیلع  رفعج 
دصناپ رازه و  ود  نآ  تمیق  هک  ینامی ، درب  زا  دوب ، هداد  بیترت  دوخ  يارب  هک  ینفک  رد  ار  ترـضح  نآ  رفعج  یبأ  نب  نامیلـس  دندرک و 
مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  كاچ ، نابیرگ  همامع و  نودب  هنهرب ، ياپ  اب  دوخ  و  درک ، نفک  دوب ، هدش  هتـشون  نآ  رب  نآرق  مامت  هدوب و  رانید 

. دومن نفد  شیرق » رباقم   » رد درک و  عییشت  ار 
مـسق ادـخ  هب  دـهدب ، ریخ  يازج  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : درک و  رّکـشت  وا  زا  رهاظ  هب  تشون و  وا  هب  ياهمان  نوراه  دیـسر ، نوراـه  هب  ربخ 

. تسا هداد  ماجنا  ام  روتسد  نودب  دوخرس و  ار  اهراک  نیا  نوعلم ، کهاش  نب  ّيدنس 
هک يرابخا  زین  مالّسلا و  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لئاضف  روهظ  رثا  رد  دیـشّرلا - نوراه  هک  ینامز  دیوگ : دقاو  نب  رمع  - 6 ( 2)

تحاران و دیسریم - وا  هب  ناشیا ، لزنم  هب  زور ، بش و  رد  نانآ  هنایفخم  دمآ  تفر و  و  ترـضح ، نآ  تماما  هب  نایعیـش  هدیقع  دروم  رد 
ناساره كانمیب و  شیوخ  تنطلس  ناج و  رب  بانج  نآ  زا  دش ، نارگن 

ج1،ص:202  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
کی رد  ار  امرخ  ددع  تسیب  سپس  دروخ  نآ  زا  دیبلط و  امرخ  يردق  اذل  دناسرب ، لتق  هب  ّمس  اب  ار  ترضح  نآ  تفرگ  میمـصت  دیدرگ و 

راـب دـنچ  ار  یئاـمرخ  ّمس  رپ  خـن  نآ  اـب  هدرک و  ینزوس  هب  سپـس  درک ، هدولآ  ار  نآ  ـالماک  تخادـنا و  ّمس  رد  ار  یخن  داد و  رارق  ینیس 
ار مومـسم  يامرخ  نآ  هاگنآ  داد ، ماجنا  دایز  ار  راک  نیا  و  تسا . هدـش  هتـشغآ  ّمس  نآ  هب  الماک  امرخ  نآ  هک  دـش  ّنئمطم  ات  درک  هدولآ 

نیا زا  نینمؤملا  ریما  وگب : ربب و  رفعج  نب  یسوم  دزن  ار  امرخ  ینیـس  نیا  : » تفگ شناراکتمدخ  زا  یکی  هب  داد و  رارق  اهامرخ  هّیقب  نیب  رد 
مدوخ هک  اریز  دیروخب  رخآ  ات  ار  امرخ  نیا  هک  دهدیم  مسق  ار  امش  و  تسا ، هتـشاذگ  رانک  امـش  يارب  زین  يرادقم  تسا و  هدروخ  امرخ 

، يرگید سک  هب  نمض  رد  دراذگب و  یقاب  نآ  زا  يزیچ  راذگن  درک : دیکأت  راکتمدخ  هب  و  ماهدرک .» باختنا  امـش  يارب  ار  اهنیا  متـسد  اب 
. هدن يزیچ  امرخ  نیا  زا 

: دندومرف ترضح  دناسر . ار  نوراه  ماغیپ  و  دمآ ، ترضح  تمدخ  هب  مداخ  ( 1)
ناشیا لباقم  رد  درک و  رضاح  ترضح  يارب  یلالخ  مداخ  هدب ، نم  هب  لالخ  کی 

ج1،ص:203  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد دیشک و  نوریب  دوخ  ّلحم  زا  تمحز  روز و  هب  ار  دوخ  گس  نیا  دوب . دنمقالع  نآ  هب  رایـسب  هک  تشاد  یگـس  هدام  نوراه  و  داتـسیا ،

. دناسر ترضح  لباقم  ار  دوخ  دناشکیم ، نیمز  يور  دوخ  لابندب  ار  شناشنرهاوج  ییالط و  ياهریجنز  هک  یلاح 
. دنتخادنا ناویح  نآ  دزن  ار  نآ  هدرب و  ورف  مومسم  يامرخ  رد  ار  لالخ  زین  ترضح 

زین ترضح  «. 1  » دش ادـج  ناوختـسا  زا  شتـشوگ  هّکت ، هّکت  دیـشک و  هزوز  دز و  نیمز  هب  ار  دوخ  هلـصافالب  دروخ و  ار  امرخ  نآ  ناویح 
. دندومرف لیم  ار  اهامرخ  هّیقب 

ریمأ اـی  هلب ، تفگ : راکتمدـخ  دروـخ ؟ رخآ  اـت  ار  اـهبطر  درک : لاؤـس  نوراـه  دـنادرگرب ، دیـشّرلا  نوراـه  دزن  هـب  ار  ینیـس  راگتمدـخ 
. نینمؤملا ریمأ  ای  مدیدن ، وا  رد  يدب  زیچ  تفگ : يدید ؟ هنوگچ  ار  وا  تفگ : نوراه  نینمؤملا ،

ربخ نیا  دیسر  نوراه  هب  دوب ، هدرم  هدش و  ادج  شناوختسا  زا  تشوگ  هّکت ، هّکت  هک  گس  هدام  نآ  ربخ  سپـس  دهدیم : همادا  يوار  ( 1)
دمآ و نارگ  نوراه  رب 

______________________________

: دندومرف نینچ  ناتساد  نیا  حیضوت  رد  يراّفغ  ياقآ  بانج  مرتحم  داتسا  (- 1)
بلاطم هنوگ  نیا  دشکب . رهز  هب  تهجیب  ار  یناویح  هک  تسا  رود  رایسب  رایسب  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  بانج  سّدقم  تحاس  زا 
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هک یناسک  رظن  زا  یلو  دناهدرک . سایق  گنهرفیب  یماع و  مدرم  اب  دناهتخانشن و  تقیقح  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دناهتخاس  یناسک  ار 
. تسا نشور  الماک  بلاطم  نیا  ندوب  یگتخاس  دنناوخیم ، شّقح  هعساو  تمحر  دننادیم و  ادخ  تّجح  ار  ماما 

. دش دهاوخ  رکذ  ناتساد  نیا  دنس  هراب  رد  داتسا  زا  يرگید  حیضوت  ناتساد ، نیا  رخآ  رد  دیوگ : مجرتم 
ج1،ص:204  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

راضحا ار  مداخ  تسا ، هدرم  هدـش و  ادـج  شندـب  زا  تشوگ  ّمس ، رثا  رد  دـید ، تفر ، گس  غارـس  هب  درک ، شتحاران  برطـضم و  رایـسب 
مداخ هب  دیبلط ، زین  دزیرب ) نآ  يور  شنوخ  ات  دناهدرکیم  نهپ  نیمز  يور  یـسک  نتـشک  عقوم  هک   ) زادـناریز کی  ریـشمش و  کی  درک ،

مدرب و رفعج  نب  یسوم  دزن  هب  ار  اهامرخ  نم  نینمؤملا ! ریمأ  ای  تفگ : مداخ  تمـشکیم ، ّالا  وگب و  ار  شتـسار  امرخ ، نآ  هراب  رد  تفگ :
، اهامرخ رد  ار ، لالخ  نآ  وا  مداد ، وا  هب  یلالخ  زین  نم  درک . بلط  یلالخ  نم  زا  وا  مداتـسیا ، وا  لباقم  رد  مدـناسر و  وا  هب  ار  امـش  مالس 

فرط هب  ار  نآ  درک و  ورف  اـهامرخ  زا  یکی  رد  ار  لـالخ  دـمآ . اـجنآ  هب  گـس  نآ  هکنیا  اـت  دروـخیم  هدرب و  ورف  يرگید ، زا  سپ  یکی 
. ینیبیم دوخ  هک  داتفا  یقاّفتا  سپس  و  داد ، همادا  اهامرخ  هّیقب  ندروخ  هب  وا  دروخ و  ار  امرخ  زین  گس  نآ  تخادنا ، گس 

زین نامگـس  میداد و  ردـه  ار  دوخ  ّمس  میدرک و  ماـعطإ  وا  هب  ار  اـمرخ  نیرتهب  هکنیا  زج  میدربن ، يدوس  یـسوم ، هراـب  رد  تفگ : نوراـه 
- نب یسوم  هراب  رد  دش ، هتشک 

ج1،ص:205  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسین ياهراچ  هار  رفعج 

ترضح نآ  نابهگن  هک  ار - ّبیسم  شتافو  زا  لبق  زور  هس  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نامرورس ، سپس  داد  همادا  يوار  ( 1)
: تفگ وا  هب  تساوخب و  دوب -

مدنزرف ات  تفر  مهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  مّدج  رهـش  هنیدم ، هب  بشما  نم  دومرف : ترـضح  نم . يالوم  هلب ، تفگ : ّبیـسم !
وا هب  ار  مزال  تاروتسد  منادرگ و  دوخ  نیشناج  ّیصو و  ار  وا  منک و  شرافس  هدرک ، شرافـس  نم  هب  مردپ  هک  ییاهزیچ  نامه  هب  ار  ّیلع 

. مهدب
نم هارمه  هب  زین  يرگید  نانابهگن  هک  یلاح  رد  منک ، زاب  ناـتیارب  ار  اـهرد  هک  یهدیم  روتـسد  نم  هب  هنوگچ  نم ! يـالوم  تفگ : ّبیـسم 

.؟ دنتسه
: تفگ تسا ! فیعض  ام  هراب  رد  ادخ  هب  تنیقی  ّبیسم ! يا  دومرف : ترضح 

: دـندرک اعد  زین  ترـضح  دـنک ، مدـق  تباث  ارم  دـیهاوخب  ادـخ  زا  نم ، يالوم  متفگ : نک ، ربص  سپ  دـندومرف : ترـضح  نم ! يـالوم  هن ،
دناوخ و نآ  هب  ار  ادخ  فصآ ، هک  شمیظع ، مسا  نآ  هب  ار  ادخ  نم  دندومرف : سپس  نک ، مدق  تباث  ار  وا  ایادخ ،

ج1،ص:206  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد ّیلع  مدـنزرف  راـنک  رد  ارم  مهاوخیم  وا  زا  مناوخیم و  داـهن ، وا  لـباقم  رد  دـنزب ، مه  رب  مشچ  نامیلـس  هکنیا  زا  لـبق  ار  سیقلب  تخت 

. دهد رارق  هنیدم 
دوخ ياج  رب  روط  نامه  مدـیدن . دوخ  ياّلـصم  رد  ار  وا  هاگان ، دـناوخیم و  اـعد  هک  مدینـشیم  ار  ترـضح  يادـص  دـیوگ : ّبیـسم  ( 1)

تفرعم ینعی  یهلا  تمعن  نیا  هنارکـشب  عقوم  نیا  رد  تسب ، دوخ  ياپ  هب  ار  ریجنز  ّلغ و  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  مدید  هک  مدوب  هداتـسیا 
- ّلج ّزع و  دنوادخ - يوس  هب  رگید  زور  هس  نم  نک ، دنلب  ار  ترس  ّبیسم ! دومرف : نم  هب  ترضح  مداتفا ، هدجـس  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب 

. تفر مهاوخ 
گنچ وا  تیالو  هب  تسا ، وت  ماما  الوم و  نم ، زا  دعب  ّیلع ، مدنزرف  ّبیسم ! يا  نکن ، هیرگ  دومرف : ترـضح  متـسیرگ ، نم  دیوگ : ّبیـسم 

. هَّلل دمحلا  متفگ : دش ، یهاوخن  هارمگ  یشاب  وا  مزالم  هک  یمادام  اریز  نزب ،
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وت هب  البق  هک  تسا  ّلج - ّزع و  دـنوادخ - يوسب  نم  نتفر  عقوم  تفگ : دز و  ادـص  ارم  میـالوم  موس ، زور  بش  رد  سپـس ، دـیوگ : يوار 
هب دـش و  زبس  زمرق و  درز و  مگنر  دـمآ و  الاب  ممکـش  مدرک و  مرو  يدـید  مدیـشون و  ار  نآ  متـساوخ و  بآ  يرادـقم  یتقو  مدوب ، هتفگ 

یتقو و  ناسرب ، یغاط  نآ  هب  ارم  تافو  ربخ  دمآرد ، فلتخم  ياهگنر 
ج1،ص:207  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. متافو زا  دعب  رگم  هدن ، عالّطا  دوب ، دهاوخ  نم  دزن  هک  یسک  هب  زین  ینک و  ربخ  اب  نم  تلاح  زا  ار  یسک  ادابم  يدید ، لاح  نآ  رد  ارم 
دنتساوخ و ارم  سپس  دندیشون ، دنتساوخ و  بآ  يردق  ترضح  هکنیا  ات  مدوب  رظتنم  ترـضح و  بقارم  مئاد  دیوگ : ریهز  نب  ّبیـسم  ( 1)

روط نیا  ادبا  تاهیه ، تفرگ ، دهاوخ  هدهعب  ارم  نفد  لسغ و  شدوخ  وا  دنکیم  نامگ  دیلپ  کهاش  نب  ّيدنـس  نیا  ّبیـسم ! يا  دـنتفگ :
الاب زاب ، تشگنا  راهچ  زا  شیب  ارم  ربق  دـینک و  نفد  اجنآ  رد  ارم  دـندرب ، شیرق » رباـقم   » هب فورعم  ناتـسروگ  هب  ارم  یتقو  دوب ، دـهاوخن 

مالّـسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  مّدج  تبرت  زج  تسا  مارح  یگمه ، ام ، ياهتبرت  اریز  دیرادنرب . يزیچ  كّربت  يارب  كاخ  زا  دـیرواین و 
. تسا هداد  رارق  ءافش  ام ، ءایلوا  نایعیش و  يارب  ار  راوگرزب  نآ  تبرت  دنوادخ  اریز 

هیلع اضر  ترضح  میالوم  نم  تسا و  هتسشن  ناشیا  رانک  رد  هک  مدید  دوب ، هیبش  ترضح  نآ  هب  رایسب  هک  ار  یسک  سپس  دیوگ : ّبیـسم 
نآ یکدوک  رد  ار  مالّسلا 

ج1،ص:208  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرف دز و  گناب  نم  رب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب - یـسوم  ترـضح  میالوم  هک  منک  یتـالاؤس  وا  زا  متـساوخ  ( 1 . ) مدوب هدید  ترـضح 

نب يدنس  و  مداد ، ربخ  نوراه  هب  سپس  دش . بیاغ  صخش  نآ  دندرک و  تافو  ترضح  ات  مدوب  روط  نیمه  مدوب ؟ هدرکن  یهن  ار  وت  رگم 
ناشیا هب  ناشتـسد  یلو  دـنهدیم ، لسغ  ار  ترـضح  اهنآ  هک  دـندرکیم  لاـیخ  دوخ  هک  مدـیدیم  ار  اـهنآ  ادـخ ، هب  مسق  دـمآ ، کـهاش 

دندادیمن ماجنا  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  يراک  چیه  یلو  دننکیم  نفک  طونح و  ار  ترضح  هک  دنیاهنآ  هک  دندرکیم  رکف  و  دیـسریمن ،
دومناو روط  نیا  رهاظ  رد  دنتخانـشیمن و  دـندیدیم و  ار  وا  اهنآ  تشاد ، هدـهع  رب  ار  ترـضح  نفک  طونح و  لـسغ و  صخـش  ناـمه  و 

رد نم  دروم  رد  رگید  یتشاد ، ّکش  وا  هراب  رد  رگا  دومرف : نمب  دـش  غراف  اهراک  نآ  زا  یتقو  دـنکیم ، کمک  اهنآ  هب  طـقف  هک  درکیم 
هیلع قیّدـص - فسوی  لثم  نم ، لثم  ّبیـسم ! يا  مشابیم ، وت  رب  ادـخ  تّجح  مردـپ ، زا  دـعب  متـسه و  وت  يالوم  ماما و  نم  شاـبن ، ّکـش 

. دنتخانشن ار  وا  اهنآ ، یلو  دنتخانش  ار  اهنآ  ترضح  دندش و  دراو  وا  رب  هک  تسا  وا  ناردارب  لثم  اهنآ ، لثم  و  تسا ، مالّسلا -
ج1،ص:209  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دـندرواین و رتالاب  دوب ، هدومرف  رما  هک  رادـقم  نآ  زا  ار  ناشیا  ربق  و  دـندرک . نفد  اجنآ  رد  هدرب ، شیرق » رباقم   » هب ار  ترـضح  سپـس  ( 1)
. دنتخاس انب  نآ  يور  و  هدروآ ، الاب  ار  ربق  نآ ، زا  دعب 

حیحص دنس  خیرات ، لقن  اریز  دهدیمن ، رابتعا  نادب  ۀمحرلا - هیلع  قودص - لقن  فرـص  و  درادن ، رابتعا  نادنچ  ربخ  نیا  دنـس  : » حیـضوت
رظن رد  لقا  ای ال  درک و  تّحـص  هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  و  تسا ، يوتف  ماقم  رد  ربخ  لقن  هک  تسا  ماـکحا  زا  ریغ  نآ  مکح  دـهاوخیمن و 

: تسا هتفگ  لاجّرلا » ۀصالخ   » رد یّلح  هماّلع  موحرم  يراب ، تسا ، هدوب  حیحص  ۀمحرلا - مهیلع  یسوط - خیش  ای  ّینیلک  ای  قودص و 
و دنشابیم ، « 2 « » لوهجم  » ای « 1 « » لمهم ، » دنـس لاجر  هیقب  و  تسا .» فیعـض  دنکیم ، لقن  وا  زا  قودص  هک  یـشرق » هَّللا  دـبع  نب  میمت  »

نیا باتک ، خسن  ياهراپ  رد  هک  نانچ  تسا ، هدوب  دقاو » نب  رمع   » میئوگب هکنیا  رگم  تسا ، هدشن  رکذ  لاجر  بتک  رد  زین  دـقاو » نب  رمع  »
تاـفو تسا و  هـتفر  اـیند  زا  يرجه  لاـس 140  رد  دـقاو » نب  ورمع   » اریز دراد  لاکـشا  زین  تروـص  نیا  رد  یلو  تسا  هدـش  طبـض  هنوـگ 

«. يراّفغ داتسا  زا  تسا ، هداتفا  قافتا  يرجه  لاس 183  رد  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
هن داتفه و  دص و  کی  لاس  رد  ار  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نبا  یـسوم - ترـضح  دیـشّرلا  نوراه  دیوگ : ّيزورم  صفح  نب  نامیلـس  - 7 ( 2)

دادغب رد  ترضح  نآ  درک و  ریگتسد 
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______________________________

. تسا هدشن  ناونع  لاجر  بتک  رد  ینعی  لمهم ، (- 1)
. دناهتفگن يزیچ  وا  لاح  حرش  دروم  رد  و  تسا ، هدش  ناونع  ّطقف  لاجر  بتک  رد  ینعی  لوهجم ، (- 2)

ج1،ص:210  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یگلاـس تفه  لـهچ و  ّنس  رد  هس  داتـشه و  دـص و  کـی  لاـس  بجر  مجنپ  تسیب و  اـی  مراـهچ  تسیب و  خـیرات  رد  نوراـه ، نادـنز  رد 

و هدیمح .»  » مانب دوب  يزینک  شردام  دوب . يدنا  لاس و  جنپ  یـس و  ترـضح  تماما  تّدم  دیدرگ . نوفدم  شیرق » رباقم   » رد تشذگرد و 
شدنزرف تماما  دروم  رد  ترـضح  نآ  و  دندوب . ردام  نیمه  زا  زین  رفعج  نب  دّمحم  رفعج و  نب  قاحـسا  ياهمان  هب  ترـضح  نآ  ردارب  ود 

. دوب هدومرف  حیرصت  مالّسلا  امهیلع  اضرلا » یسوم  نب - ّیلع  »
لاس 183 رد  ناشیا  تافو  لاس 128 و  رد  یمارگ  نآ  ّدلوت  اریز  تسا - هدش  نایب  هابتشا  ربخ  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ّنس  رّکذت : )
ار نیا  تسا و  هدـش  رکذ  لاـس  ای 55  زین 54  دـیفم  خیـش  داشرا  یفاک و  رد  دـشابیم ، لاـس  ای 55  ناشفیرـش 54  رمع  ینعی  تسا . هدوـب 

(. دنناد حیحص 
ینب تاداس و  ناگرزب  خویش و  نوراه ، درک ، تافو  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  ینامز  دیوگ : ۀقدص  نب  دّمحم  - 8 ( 1)

زین ار  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رّهطم )  ) دسج درک و  عمج  ار  تاضق  ماّکح و  زین  و  تکلمم ، لها  ریاس  ساّبعلا و 
ج1،ص:211  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا هک  هدوبن  يزیچ  وا  نم و  نیب  و  تسا ، هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  هک  تسا  رفعج  نب  یـسوم  نیا  تفگ : نینچ  اهنآ  هب  دومن و  رـضاح 
؟ دینیبیم وا  رد  یگفخ  ای  تحارج  رثا  ایآ  دیرگنب ، وا  هب  ّتقد  اب  ماهتـشکن ) ار  ترـضح  نآ  نم  هک  دوب  نیا  شروظنم  . ) منک رافغتـسا  نآ 

. دندیدن ناشیا  رد  یگفخ  ای  تحارج  زا  يرثا  دندش و  دراو  ترضح  نآ  رب  نایعیش  زا  نت  داتفه 
داد و لسغ  ار  ترضح  نوراه ) يومع   ) رفعج یبا  نب  نامیلس  لاح  رهب  و  دشیم ، هدید  انح  راثآ  ترـضح  نآ  ياپ  رد  و  داد : همادا  يوار 

. دومن عییشت  هودنا ) هلان و  هآ و  اب  ای  و   ) همامع نودب  هنهرب و  ياپ  اب  درک و  نفک 
. ماهدروآ هفقاو »  » بهذم ندرک  ّدر  يارب  ار  رابخا  نیا  دیامرفیم : قودص  خیش 

تافو یتقو  و  دننکیم ، راکنا  ار  مالّسلا  مهیلع  يدعب  ناماما  اضر و  ماما  تماما  تسا و  هدنز  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  دنرادنپیم  اهنآ 
ماما زا  ( 1 : ) دنیوگیم نینچ  رابخا  نیا  هب  ضارتعا  رد  اهنآ  دوب  دهاوخ  لطاب  هاوخانهاوخ  اهنآ  بهذم  دش ، یعطق  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما 

و دهدیم .» لسغ  ماما  طقف  ار  ماما  ، » هک تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص 
ج1،ص:212  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رابخا نیا  رد  هکنآ  لاح  و  دشاب ، هداد  لسغ  ار  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  وا  دیاب  سپ  دوب ، ماما  امش - ياعّدا  قبط  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  رگا 
. تسا هداد  لسغ  يرگید  ار  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب - یسوم  ترضح  تسا  هدمآ 

یهن دـهد  لسغ  ار  ماما  ماما ، ریغ  هکنیا  زا  عقاو  رد  دوخ ، مالک  اب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  اریز  تسین ، لـماک  اـم  يارب  اـهنآ ، لـیلد  یلو 
هیلع قداص  ماما  و  دـنکیمن ، لطاب  ار  يدـعب  ماما  تماما  دـهد ، لسغ  ار  ماما  دوشب و  یهن  نیا  بکترم  ماـما ، ریغ  رگا  لاـح  تسا ، هدرک 

. دوشیم لطاب  ربخ ، نیا  هب  نانآ  کّسمت  هجیتن  رد  دهدب ، لسغ  ار  یلبق  ماما  هک  تسا  یسک  ماما  دناهدومرفن : مالّسلا 
اطخ بکترم  ماما  روضح  ندوب و  تروص  رد  درک  راک  نیا  هب  مادقا  يرگید  رگا  تسوا و  زا  سپ  ماما  ّقح  ماما ، زیهجت  لیـسغت و  : » حرش

«. درادن ار  نآ  تردق  دناوتیمن و  هکنیا  هن  و  تسا ، هدش 
، دـنداد لسغ  ار  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دوخ  ردـپ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  راـبخا  نیا  زا  یـضعب  رد  هکنیا : رگید  بلطم 

ماما هک  دنتسین  بلطم  نیا  رکنم  اهیفقاو  هدنام و  یفخم  دندوب - علّطم  هک  دارفا  زا  یضعب  رگم  نیرضاح - رب  هک  ياهنوگب 
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ج1،ص:213  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دیامن ّیط  ادخ - نذا  هب  یمک - تّدم  رد  ار  يدایز  تفاسم  دناوتیم  دراد و  ضرألا  ّیط 

هیلع مظاک  ماما   » تردـپ هک  تسا  دـقتعم  هک  مراد  غارـس  ار  يدرم  مدرک : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ  طاـبر  نب  ّیلع  - 9 ( 1)
. دینادیم ار  بلطم  نیا  زین  امش  تسا و  هدنز  مالّسلا »

نآ مسق  ادخ  هب  هلب ، دریمن ؟ رفعج  نب  یسوم  یلو  دریمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا  نکمم  روطچ  بجع ! دندومرف : ترـضح 
. دندمآ رد  يرگید  کلم  رد  زین  شنازینک  هدش و  میسقت  شلاوما  هدرک و  توف  ترضح 

. دوب هتـسشن  هناخ  ماب  رب  لضف  متفر . عیبر  نب  لضف  دزن  هب  يزور  تسا : هدرک  لقن  نینچ  شردپ  لوق  زا  ّيورق  هَّللا  دبع  نب  دمحا  - 10 ( 2)
. منک هاگن  ار  وربور  هناخ  زا  یقاطا  لخاد  هک  تفگ  نم  هب  لضف  مدش ، کیدزن  وا  هب  ایب ، رتکیدزن  تفگ : نم  هب 

ج1،ص:214  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ّتقد بوخ  نک ، هاگن  رتهب  تفگ : لـضف  دـناهتخادنا ، يراـنک  هب  هک  منیبیم  ياهچراـپ  متفگ : ینیبیم ؟ هچ  دیـسرپ : مدرک . هاـگن  مه  نم 

. تسا وت  يالوم  رورس و  وا ، تفگ : هن . متفگ : یسانشیم ؟ ار  وا  دیسرپ : هدجس ، لاح  رد  تسا  يدرم  متفگ : مدرک و 
، منزیمن یناداـن  هب  ار  دوخ  نم  هن ، متفگ : ینزیم ؟ یناداـن  هب  نم  يارب  ار  تدوـخ  نوـنکا  تفگ : خـساپ  رد  تسیک ؟ نم  يـالوم  متفگ :
رب ار  وا  هشیمه  متسه و  وا  بظاوم  زور  بش و  نم  تسا ، رفعج  نب  یسوم  وا  تفگ : لضف  مسانـشیمن ، يرورـس  الوم و  دوخ ، يارب  هکلب 

: منیبیم میوگیم  تیارب  هک  ّتیعضو  نیمه 
هدجـس رد  رهظ  ناذا  ات  دوریم و  هدجـس  هب  سپـس  دوشیم ، زامن  بیقعت  هب  لوغـشم  باتفآ  عولط  ات  یتّدم  سپ  دناوخیم  ار  حبـص  زامن 

هدش رهظ  هک  دـهدیم  ربخ  وا  هب  مالغ ، نآ  عقوم ، هچ  منادیمن  دـنک ، يروآدای  وا  هب  ار  ناذا  تقو  ات  تسا  هتـشامگ  ار  یـسک  دـنامیم و 
هک تّدم  نیا  رد  هک  ممهفیم  اج  نیمه  زا  تسا ، هدش  زامن  لوغشم  ءوضو  دیدجت  نودب  هتساخرب و  شیاج  زا  ناهگان  منیبیم  یلو  تسا 

هب لاح ، رهب  تسا ، هدز  ترچ  هن  و  هتفر ، باوخ  هب  هن  هدوب ، هدجس  رد 
ج1،ص:215  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدجس رد  باتفآ  بورغ  ات  دوریم و  هدجس  هب  دوشیم  مامت  شزامن  نوچ  و  ( 1 ، ) دوش غراف  رصع  زامن  زا  ات  دهدیم  همادا  تلاح  نیمه 
لوغـشم روط  نیمه  دناوخیم و  ار  برغم  زامن  وضو  دیدجت  نودب  هتـشادرب و  هدجـس  زا  رـس  درک  بورغ  دیـشروخ  یتقو  دـنامیم ، یقاب 

. دوش غراف  ءاشع  زامن  زا  ات  تسا  بیقعت  زامن و 
رب رـس  هاگنآ  دوریم ، هدجـس  هب  هرابود  هدرک و  وضو  دیدجت  و  دنکیم ، راطفا  دنروآیم ، شیارب  هک  هتخپ  تشوگ  يردق  اب  زامن  زا  دعب 

منادیمن و  دتسیایم ، زامن  هب  بش  لد  رد  حبـص  ناذا  ات  دنکیم و  وضو  دیدجت  دوشیم و  رادیب  سپـس  دباوخیم ، يرـصتخم  درادیم و 
، دناهدروآ نم  دزن  ار  وا  هک  ینامز  زا  و  تسا ، هداتـسیا  حبـص  زامن  هب  منیبیم  یلو  تسا  هدش  حبـص  هک  دهدیم  ربخ  وا  هب  مالغ  عقوم  هچ 

. تسا لاونم  نیمه  هب  وا  شور 
ره ینادیم  دوخ  وت  دریگب ، وت  زا  ار  شتمعن  ادـخ  دوش  ثعاب  هک  نکن  يراک  وا  دروم  رد  سرتب و  ادـخ  زا  متفگ : لـضف  هب  دـیوگ : يوار 

. دریگیم زاب  وا  زا  ار  شیاهتمعن  دنوادخ  دنک ، يدب  نادناخ  نیا  زا  یکی  هب  سک 
هب ار  وا  هک  دناهداد  روتسد  نم  هب  هتساوخ و  ارم  اهراب  تفگ : باوج  رد  يو  ( 2)

ج1،ص:216  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هدروآرب ار  ناشهتـساوخ  دنـشکب  ارم  رگا  یّتح  و  درک ، مهاوخن  ار  راـک  نیا  نم  هک  ماهتفگ  ناـشیا  هب  ماهتفریذـپن و  نم  یلو  مناـسرب  لـتق 

. منکیمن
نب لضف  و  دندومن ، ینادـنز  اجنآ  رد  يزور  دـنچ  هدرب و  ّیکمرب  ییحی  نب  لضف  دزن  هب  ار  ترـضح  نآ  یتّدـم  زا  دـعب  دـیوگیم : يوار 
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، دندروآ ترضح  يارب  ییحی  نب  لضف  بناج  زا  ییاذغ  مراهچ  بش  رد  و  داتسرفیم ، یئاذغ  ترضح  نآ  يارب  زور  ره  زور ، هس  ات  عیبر 
هب عقاو  رد  مدروخیم  ار ] یئاذغ  نینچ   ] نیا زا  شیپ  رگا  هک  ینادیم  دوخ  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  تسد  ترضح  نآ 

دندروآ بیبـط  ترـضح  يارب  زور ، نآ  يادرف  دـش ، ضیرم  دروخ و  اذـغ  نآ  زا  ترـضح ، نآ  يراـب  مدوـب ، هدوـمن  کـمک  دوـخ  لـتاق 
بیبط دوب ، هدش  عمج  تمسق  نآ  رد  دندوب ، هدناروخ  ترضح  هب  هک  یّمس  رثا  داد ، ناشن  بیبط  هب  ار  دوخ  تسد  فک  يدوبک  ترـضح 

«. 1  » دومن توف  ترضح  نآ  سپس  و  دیاهدرک ، هچ  وا  اب  هک  دنادیم  امش  زا  رتهب  وا  ادخ ، هب  مسق  تفگ : دومن و  اهنآ  هب  ور 
______________________________

رد وا  زا  یمان  ینعی  تسا . لمهم » ای  لوهجم   » هک يورق  هَّللا  دبع  نب  دـمحا  دنـس ، رد  فلا - تسا : رّکذـت  لباق  هتکن  هس  ربخ  نیا  رد  (- 1)
. دراد تافانم  رگید  خیراوت  زا  یضعب  اب  ربخ  نتم  ب - هدش . رکذ  تسین  لاجر  بتک 

زا هک  دراد  ینعم  ییاج  رد  هّیقت  و  هدومرف ؟ لوانت  هنوگچ  تسا ، وا  كـاله  بجوم  دولآرهز و  ماـعط  هتـسنادیم  ماـما  هکنیا  دوجو  اـب  ج -
( يراّفغ داتسا  . ) دزاس مّلسم  ار  گرم  هکنآ  هن  دناهرب  گرم 

ج1،ص:217  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیا و  تسا ، رایـسب  فالتخا  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تداهـش  نادـنز و  هب  طوبرم  رابخا  رد  دوشیم ، هدـید  هک  ناـنچ  : » حیـضوت

هب دنتخانـشیم و  ار  ترـضح  نآ  مدرم  نوـچ  دنتـشادیم ، ناـهنپ  تخـس  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رما  هک  تسا  نآ  زا  یـشان 
هک دنتشاد  ششوک  رتشیب  هچ  ره  شنارای  هفیلخ و  اذل  دندرمشیم . راکبان  ملاظ و  ار  وا  رب  راکمتس  دنتشاد و  فارتعا  ناعذا و  شتّیمولظم 

هدیدرگ فالتخا  همه  نیا  بجوم  هدرک و  لقن  هتفای  هچنآ  سک  ره  اذل  دوشن ، شخپ  مدرم  نایم  ماما  عوضوم  رد  تسرد  حیحص و  رابخا 
نآ يارب  ار  رابخا  نیا  : ] هک تسا  هدرک  رکذ  نینچ  فلتخم  تایاور  نیا  لـقن  رد  ار  دوخ  رذـع  هیلع - یلاـعت  هَّللا  ناوضر  ّفلؤم - تسا و 

هدید رابخ  نیا  رد  هک  یفالتخا  همه  اب  نوچ  منک ] ّدر  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب - یـسوم  ندوب  هدنز  هب  ناشهدـیقع  رد  ار  هفقاو  هک  مدروآ 
«. وا نادنز  رد  نوراه و  رما  هب  تسا  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  توف  نآ  دنراد و  قاّفتا  بلطم  کی  رد  دوشیم ،

تشک هک  يرگید  تاداس  ریغ  دیناسر  لتقب  بش  کی  رد  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  نتخاس  مومسم  زا  سپ  نوراه  دنیوگ  هک  ار  یتاداس  باب 9 

نم دنکیم : لقن  نینچ  دوب  هدروخلاس  يدرم  هک  ّيروباشین  زاّزب  هَّللا  دیبع  - 1 ( 1)
ج1،ص:218  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

راضحا ارم  هلـصافالب  دیـسر ، وا  هب  نم  ندمآ  ربخ  متفر . وا  دزن  هب  هدرک ، رفـس  مزع  اذـل  متـشاد ، هلماعم  ّیـسوط  ّیئاط  هبطحق  نب  دـیمح  اب 
رد مدید  مدش ، دراو  وا  رب  یتقو  داتفا - قاّفتا  ناضمر  هام  رد  نایرج  نیا  و  متفر - شدزن  هب  رهظ  زامن  ماگنه  رد  رفس  سابل  اب  زین  نم  درک ،
وا دـندروآ و  یگنت  تـشط و  سپـس  متـسشن ، مدرک و  مالـس  دوـب ، ناور  يوـج  نآ  رد  بآ  دوـب و  نآ  رد  یبآ  يوـج  هـک  هتـسشن  یلزنم 

. میوشب ار  میاهتسد  ات  داد  روتسد  زین  نم  هب  سپس  تسش و  ار  شیاهتسد 
، مدیشک تسد  دمآ و  مدای  سپـس  هدش  لوغـشم  « 1  » متـسه هزور  نم  تسا و  ناضمر  هاـم  هک  مدرک  شومارف  نم  دـنتخادنا و  ار  ياهرفس 

دوش مزال  هک  مراد  یّـصاخ  یتحاران  هن  متـسه و  ضیرم  هن  نم  تسا و  ناضمر  هام  ریمأ ، يا  متفگ : يروخیمن ؟ ارچ  تفگ : نم  هب  دیمح 
یتحاران متـسین و  ضیرم  تفگ : دننکیم  راطفا  ببـس  نادب  دنراد و  یتحاران  یـضیرم و  ای  رذع و  ریمأ ، بانج  دیاش  مروخب و  ار  ماهزور 

سپس متسه ، ملاس  حیحص و  الماک  مرادن و  زین  دوش  ندروخ  هزور  ثعاب  هک 
______________________________

. تسا یّنس  ای  و  تسا . هدرک  شومارف  ارهاظ  هدنیوگ  تسا و  مارح  هزور  رفاسم  رب  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  (- 1)
ج1،ص:219  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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. تسیرگ دش و  کشا  زا  رپ  شنامشچ 
، یبش دوب ، سوط  رد  نوراـه  هک  یناـمز  تفگ : دـینک ؟ هیرگ  دـش  ثعاـب  زیچ  هچ  متفگ : دـش  غراـف  شندروخ  اذـغ  زا  هکنیا  زا  دـعب  ( 1)
و مدید ، دوب  هدمآ  رد  فالغ  زا  هک  زبس  يریشمش  نشور و  یعمـش  شلباقم ، رد  مدش ، دراو  وا  رب  یتقو  دناوخارف . ارم  هداتـسرف  ار  یمالغ 

نینمؤملا ریمأ  زا  يّدح  هچ  ات  تفگ : درک و  باطخ  نمب  دروآربرس و  مداتـسیا ، شروضح  رد  یتقو  دوب ، هداتـسیا  یمداخ  زین  شلباقم  رد 
هب منتـشگرب  زا  یمک  تّدـم  زونه  مدرگزاب ، ملزنمب  نم  داد ، هزاجا  دـنکفا و  ریزب  رـس  متمدـخ . رد  لام  ناج و  اب  متفگ : ینکیم ؟ تعاطا 

تسا و مامت  مراک  رگید  متفگ : دوخ  اـب  تسا ، هدـناوخ  ارف  ار  وت  ریمأ  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  یلبق  هداتـسرف  ناـمه  هک  دوب  هتـشذگن  لزنم 
زا ّدح  هچ  ات  تفگ : متفر ، شروضح  هب  تسا ، هدیشک  تلاجخ  نم  زا  هتشذگ ، هعفد  الامتحا  هتشاد و  ار  منتشک  دصق  ادابم  هک  مدیسرتیم 

، مدش لخاد  هناخ  هب  هک  نیمه  داد ، تشگزاب  هزاجا  نم  هب  دیدنخ و  دنزرف ، نز و  لام و  ناج و  اب  متفگ : ینکیم ؟ تعاطا  نینمؤملا  ریمأ 
هداتسرف نامه 

ج1،ص:220  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ درک و  دنلب  نم  يوس  ار  شرـس  تلاح  نامه  اب  متفر ، ریمأ  روضح  هب  تسا . هدـناوخ  ارف  ار  وت  ریمأ  ( 1 : ) تفگ دمآ و  نم  دزن  یلبق 

: متفگ ینکیم ؟ تعاطا  نینمؤملا  ریمأ  زا  ّدح  هچ  ات 
، دـهدیم روتـسد  وت  هب  مداخ  نیا  هک  ار  هچنآ  ریگب و  ار  ریـشمش  نیا  تفگ : دز و  يدـنخبل  نوراه  نید ، دـنزرف و  نز و  لام و  ناج و  اـب 

. نک ارجا 
تشاد رارق  یهاچ  هناخ  طسو  رد  دوشگ ، ار  لفق  دوب ، لفق  هناخ  برد  درب ، ياهناخ  هب  ارم  داد و  نم  تسد  هب  تشادرب و  ار  ریشمش  مداخ 

. درک زاب  ار  اهقاطا  زا  یکی  برد  دوب ، لفق  اهنآ  ياهبرد  هک  قاطا  هس  زین  و 
رومأم ار  وت  نینمؤملا  ریمأ  تفگ  ارم  مالغ  دندوب ، اجنآ  رد  دوب ، هدـش  دـنلب  ناشناوسیگ  دـندوب و  دـنب  رد  همه  هک  ناوج  ریپ و  رفن ، تسیب 

. تسا هدرک  اهنیا  لتق 
، دش مامت  رفن  تسیب  ات  مدزیم  ندرگ  نم  دروآیم و  نوریب  یکی  یکی  ار  اهنآ  مالغ ، نآ  دندوب ، تاداس  زا  اهنآ  مامت  و  داد : همادا  دـیمح 

ياهرس داسجا و  مالغ  سپس 
ج1،ص:221  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مالغ دندوب ، دنب  رد  ینادنز و  تاداس  زا  رفن  تسیب  زین  اجنآ  رد  درک ، زاب  ار  رگید  قاطا  برد  هاگنآ  ( 1 ، ) تخادنا هاچ  نآ  لخاد  ار  اهنآ 
وا و  مدز ، ندرگ  نم  دروآ و  نوریب  یکی  یکی  ار  اهنآ  درک و  زاب  ار  برد  هاگنآ  تسا ! هدرک  اهنیا  لتق  رومأـم  ار  وت  نینمؤملا  ریمأ  تفگ 

رگید قاطا  ود  دننامه  زین  اجنآ  رد  درک ، زاب  ار  موس  قاطا  برد  سپس  دش ، مامت  رفن  تسیب  هرخألاب  ات  تخادنا ، هاچ  لخاد  ار  داسجا  مه 
: تفگ ادّدجم  مالغ  دندوب ، ریجنز  ّلغ و  دنب و  رد  دنلب  ناوسیگ  اب  تاداس  زا  رفن  تسیب 

رد ار  اههزانج  وا  مدرک و  ادـج  ناشندـب  زا  رـس  نم  دروآ و  نوریب  ار  اهنآ  یکی  یکی  و  تسا ! هدرک  اهنیا  لـتق  رومأـم  ار  وت  نینمؤملا  ریمأ 
. تخادنا هاچ 

دنک دوبان  ار  وت  دنوادخ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  هک  دوب  هدنام  یقاب  دنلب  ياهوم  اب  يدرمریپ  اهنت  دـندش و  هتـشک  لاونم  نیدـب  رفن  هدزون 
نآ دالوا  تاداس و  زا  رفن  تصـش  نتـشک  يارب  یـسرب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ام  ّدج  روضح  هب  هک  تمایق  زور  دـیلپ ! يا 
درک نم  هب  يدولآ  بضغ  هاگن  مالغ  نآ  درک ، ندیزرل  هب  عورش  ممادنا  داتفا و  هشعر  هب  متـسد  عقوم  نیا  رد  يراد ؟ يرذع  هچ  ترـضح 

. تخادنا هاچ  لخاد  ار  شدسج  مالغ  متشک و  زین  ار  درمریپ  نآ  متفر و  شیپ  دز ! بیهن  نم  رب  و 
ج1،ص:222  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یعفن هچ  نم  يارب  هزور  زامن و  ماهتشک ، ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دالوا  زا  رفن  تصـش  هدزرـس و  یلامعا  نینچ  نم  زا  هک  لاح 
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. تخوس مهاوخ  مّنهج  رد  دبا  ات  هک  مرادن  ّکش  دراد ؟
«1 . » تسا هدش  تبث  تاداس  اب  يراتفر  نینچ  زین  یقیناود  روصنم  زا  دیوگ : قودص ) خیش   ) باتک نیا  ّفلؤم 

: دیوگ هدرک  تیاور  لصّتم  دنس  اب  ّيروباشین  ّیطامنا  دمحا  وبا  مکاح  - 2 ( 1)
______________________________

هب و  تسا ، هدرم  هدوب  ناـسارخ  یلاو  هک  یلاـح  رد  لاسب 159  یـساّبع  يدهم  نامز  رد  هبطحق  نب  دیمح  هک  تسناد  دیاب  : » حیـضوت (- 1)
نانچ هّیـضق  نیا  یئوگ  و  هدرک ، بصن  ناسارخ  تموکح  هب  ار  یناسارخ  دیزی  نب  کلملا  دـبع  نوع  وبا  يو ، ياجب  ّيدـهم  خـیراوت  ّصن 

رد هچنآ  رب  انب  نوراه  نوچ  دشاب ، هداتفا  قاّفتا  تسا  نکمم  روصنم  ای  ّيدـهم  نامز  رد  دوشیم  هدافتـسا  هَّللا  همحر  فّنـصم  مالک  زا  هک 
ارف شگرم  سوـط  رد  لاس 193  رد  تفر و  ناسارخب  رمع  رخآ  دیـسر و  تفـالخب  لاس 170  رد  دـناهدرک ، رکذ  نیخّروم  تسا و  خـیرات 

فورعم و ياهتّیـصخش  زا  یکی  دیمح  هک  تسناد  دـیاب  زین  و  هدوب . نامز  کی  رد  دـیمح  اب  هنوگچ  سپ  تسویپ . دـبا  باذـع  هب  دیـسر و 
هنوگ نیا  تسا  دیعب  و  تسا ، هدوب  ناسارخ  مکاح  رخآ  رد  هرصب و  مکاح  ینامز  رصم و  مکاح  ینامز  تسا و  یساّبع  تموکح  رادهقباس 
ینب تواسق  نداد  ناشن  يارب  هک  دسریم  رظنب  دننک ، راذگاو  سانشرس  يدارفا  نینچ  هب  ار  نآ  لاثما  لتق و  رد  ترـشابم  دننام  تسپ  روما 
مشچ ناوریپ  ماوع و  مدرم  هب  دنناوتب  ات  دناهتخاس  ار  اهناتساد  هنوگ  نیا  مهیلع  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  اب  نانآ  ینمشد  ساّبعلا و 

ره تسا  حیحص  ضرغ  هّتبلا  و  دنتسین ، مالـسا  ربمایپ  قحب  يافلخ  دارفا  نیا  هک  دننامهفب  یـساّبع  ای  يوما  تفالخ  هاگتـسد  هتـسب  شوگ  و 
هّصق تیاور  تروصب  دننک  یفّرعم  نزغورد  وگلمهم و  ار  ناشیا  هکنیا  يارب  دنفلاخم  نایعیش  اب  هک  یناسک  ای  تسین ، دنتسم  ناتساد  دنچ 

نیا هرخألاب  و  تسا ، هدشن  هتخانـش  ناشلاح  صخـش و  دنلمهم و  لوهجم و  یگمه  ربخ  تاور  اریز  تسین  دیعب  مود  هجو  نیا  دناهتخاس و 
(«. يراّفغ داتسا  . ) دنک داجیا  لکشم  نآ  ندرک  ّدر  هک  ثیدح  هن  تسا  خیرات  بلطم 

ج1،ص:223  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ياهنوتـس لخاد  تفاییم  ار  اـهنآ  زا  سک  ره  و  « 1  » دوب نایولع  يوجتـسج  رد  تیّدـج  اب  درک ، يزاس  نامتخاس  دادـغب  رد  روصنم  یتقو 

ياهوم دوب و  ّینسح  تاداس  زا  هک  یئامیـس  شوخ  ناوجون و  دّیـس  هب  يزور  دناشوپیم . رجآ  چگ و  اب  دادیم و  رارق  یلاخ  وت  فّوجم و 
زا یکی  دناشوپب و  رجآ  چگ و  اب  ار  وا  يور  دـهد و  رارق  نوتـس  لخاد  داد  روتـسد  هداد ، لیوحت  اّنب  هب  ار  وا  تفای . تسد  تشاد ، یکـشم 
وا لاح  هب  شلد  یلو  داد  رارق  نوتـس  نورد  رد  ار  ناوج  نآ  زین  ءاّنب  دـشاب . هتـشاد  تراـظن  راـک  نیا  رب  اـت  درک  رومأـم  ار  دوخ  نیدـمتعم 

ار وت  نم  نک ، ربص  شابن و  تحاران  تفگ : ناوجون  هب  دوش و  جراخ  لخاد و  اوه  ات  دراذـگ  یقاب  نوتـس  رد  یخاروس  هنخر و  تخوس و 
: تفگ دروآ و  نوریب  نوتـس  لـخاد  زا  ار  ناوجون  دّیـس  نآ  بش  یکیراـت  رد  ءاـنب  دـش ، کـیرات  بش  نوـچ  داد ، مهاوـخ  تاـجن  بشما 

نیا رد  نم ، نک . یفخم  ار  دوخ  يزادنین ، رطخ  هب  ار  منارگراک  نم و  ناج  شاب ، بظاوم 
______________________________

. تسا ناّیولع  ناشیوخ  زا  فانم و  دبع  نب  مشاه  دالوا  زا  دّیس و  زین  دوخ  روصنم  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  (- 1)
ج1،ص:224  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لوسر تّدج - مراذگ ، یقاب  نوتس  لخاد  لاح  نامه  هب  ار  وت  رگا  هک  مدیـسرتیم  اریز  ( 1  ) مداد تتاجن  رطاخ  نیا  هب  ّطقف  کـیرات  بش 
نآ يوـم  زا  يرادـقم  سپـس  دزیخرب ، نم  اـب  ینمـشد  تموـصخ و  هب  دـنوادخ ، رـضحم  رد  تماـیق و  زور  رد  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا 

: تفگ ناوجون  درگنرب . تردام  دزن  هدـب و  تاجن  نک و  ناهنپ  ار  تدوخ  تفگ : ودـب  دـیرب و  يراکچـگ  تاودا  تـالآ و  اـب  ار  ناوجون 
هب زین  دوش و  رتمک  شاهلان  هیرگ و  دریگ و  مارآ  یمک  ات  ماهدرک ، رارف  ماهتفای و  تاجن  نم  هک  هدـب  عالّطا  مردام  هب  تسا  نینچ  هک  لاـح 

. تفر يراید  رهش و  هچ  هب  دشن  مولعم  رگید  درک و  رارف  ناوجون  نآ  لاح  رهب  مدرگزاب ، وا  دزن  هب  درادن  ناکما  میارب  هک  وگب  وا 
نوچمه ياهیرگ  يادـص  متفر ، ّلحم  نآ  هب  نم  داد ، نم  هب  یتمالع  هارمه  هب  ار  شردام  یگدـنز  ّلحم  سردآ  ناوجون  هک  داد : همادا  اّنب 
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ار ناوجون  نآ  ياهوم  مدرک و  وگزاب  شیارب  ار  شرسپ  ناتساد  متفر و  وا  دزن  هب  تسا ، شردام  يادص  هک  متسناد  مدینشیم ، روبنز  ياون 
«. 1  » متشگزاب مداد  وا  هب 

______________________________

نوتـس نایم  دوش ، عقاو  قیدـصت  دروم  ات  دـشاب  هتـشاد  يرابتعا  لباق  دنـس  دـیاب  یخیرات  بلاطم  هنوگ  نیا  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال  (- 1)
دجـسم نّذؤم  نداتفا  ورف  ربخ  دننام  دـهدن ، عالّطا  نآ  زا  خـیرات  دـنهد و  ربخ  نآ  زا  نت  ود  یکی ، طقف  هک  تسین  يرما  تاداس  ندراذـگ 

تّحـص نارگید  توکـس  یتروص  نینچ  رد  هک  درف  کی  رگم  دـهدن  ربخ  ای  و  دوشن . هاـگآ  نآ  زا  سک  چـیه  هک  هنذأـم ، زا  رهـش  عماـج 
ره دـیابن  ام  یلو  دنـشاب ، هداد  ماجنا  مه  نیا  زا  رتدـب  دـیاش  تسین و  یّکـش  روج  ماّکح  بلق  تواسق  رد  دـنچ  ره  دـنکیم . ّدر  ار  شربخ 
رد هکلب  دـشاب  هدروآ  ار  اهناتـساد  هنوگ  نیا  تسرد  ربـخ  ناونعب  تسین  مولعم  هَّللا  همحر  ّفلؤم  میریذـپب و  تشوـن  تفگ و  هچ  ره  سک 

(. يراّفغ داتسا  . ) تسا ّدر  ای  لوبق  زا  ّمعا  لقن  هدرک و  لقن  هتفای و  نیقباس  بتک 
ج1،ص:225  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

اهیفقاو ندش  یفقاو  تّلع  باب 10 

زا دعب  هک  ار  یناسک  دوب و  نیب  زیت  قیقد و  رایـسب  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگ : نمحّرلا  دـبع  نب  عیبر  - 1 ( 1)
رد ار  هچنآ  دربیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  یلو  تخانـشیم ، دـندرکن ، لوبق  ار  يدـعب  ماـما  هدرک و  فّقوت  ترـضح  نآ  تماـما  رد  شتوم ،

. دندیمان هدنرب ) ورف  مشخ  « ) مظاک ، » ار ترضح  نآ  اذل  درکیمن ، زاربا  تسنادیم ، اهنآ  هراب 
ترـضح نآ  نارازگراک  ناگدنیامن و  زا  کی  ره  دزن  تفر ، ایند  زا  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماما  یتقو  دیوگ : نمحّرلا  دبع  نب  سنوی  - 2 ( 2)

نیمه دوب و  هدش  عمج  يدایز  لاوما 
ج1،ص:226  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

داتفه يدـنق » ناورم ) نب   ) دایز  » دزن هلمج  زا  دـنیامن ، فّقوت  ناشیا  زا  سپ  ماما  رد  دـننک و  راکنا  ار  ترـضح  نآ  گرم  دـش ، ثعاـب  رما 
. دوب رانید  رازه  یس  ینئاطب » هزمح  یبأ  نبا  ّیلع   » دزن رانید و  رازه 

، هدوشگ نخس  هب  بل  متسناد ، ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  هّیضق  دش و  نشور  میارب  ّقح  مدید و  ار  هّیـضق  نیا  یتقو  داد : همادا  سنوی 
؟ ینکیم ار  اهراک  نیا  ارچ  دـنتفگ : هداتـسرف ، نم  غارـس  هب  ینئاطب ) دایز و   ) رفن ود  نآ  مدومنیم ، توعد  ترـضح  نآ  يوس  هب  ار  مدرم 

عانتما نم  یلو  رادرب ، تسد  راک  نیا  زا  دنتفگ : دـنداد و  هدـعو  نم  هب  رانید  رازه  هد  و  مینکیم ، زاینیب  ار  وت  ام  یتسه ، لام  لابندـب  رگا 
هک تسا  بجاو  ملاع  درف  رب  دش ، رهاظ  اهتعدب  هاگ  ره   » هک تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  ماما  ود  نآ  زا  متفگ : اهنآ  هب  مدـیزرو و 
هار رد  تیلاّعف  ششوک و  هک  متسین  یسک  نم  و  دش » دهاوخ  بلس  وا  زا  نامیا  رون  درکن ، ار  راک  نیا  رگا  و  دنک . راکشآ  ار  دوخ  هتـسناد 

. دندش نمشد  نم  اب  ود  نآ  اذل  و  مراذگب ، رانک  ار  ادخ 
ماما ناگدنیامن  زا  یکی  دیوگ : داّمح  نب  دمحا  تفگ  روهمج  نب  دّمحم  - 3 ( 1)

ج1،ص:227  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ماما دوب ، شدزن  رد  زینک  شش  هفاضا  هب  يدایز  لاوما  تشاد و  تنوکس  رـصم  رد  هک  دوب  ّیـساور  یـسیع  نب  نامثع  مالّـسلا ، هیلع  مظاک 

. دتسرفب ترضح  يارب  ار  لاوما  نآ  زین  زینک و  شش  نآ  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  شغارس  هب  ار  یسک  مالّسلا  هیلع  اضر 
وا خـساپ  رد  ترـضح  تسا ، هدرمن  زونه  تردـپ  تفگ : نینچ  همان  نآ  رد  تشون و  ياهماـن  باوج ، رد  یـسیع  نب  ناـمثع  دـیوگ : يوار 

تـسد رد  ترـضح  نآ  گرم  زا  یحیحـص  رابخا  و  میاهدرک ، میـسقت  ار  شثرا  هدرک و  توف  مردـپ  هک : دـندرک  رکذ  دنتـشون و  ياهماـن 
. يرادن یّقح  لاوما  نیا  رد  امش  هک  دشاب ، هدنز  تردپ  رگا  تشون : خساپ  رد  یسیع  نب  نامثع  دنداد ، هئارا  زین  یلئالد  ترـضح  و  تسا ،
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هب مدرک و  دازآ  ار  نازینک  نآ  نم  تسا ، هدادن  امش  هب  لاوما  ندومن  میلـست  هب  عجار  يروتـسد  نم  هب  دشاب ، هدرم  امـش ، هتفگ  قبط  رگا  و 
. مدروآ رد  جاودزا  دقع 

نوراه نارود  رد  ترـضح  نآ  یلو  دزودـنا ، لام  هک  دوبن  یـسک  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دـیوگ : هَّللا  همحر  باـتک  نیا  ّفلؤم 
دارفا تسد  هب  میسقت  يارب  دناسر و  نیّقحتسمب  ار ، هدش  عمج  لاوما  تسناوتیمن  و  تشاد ، يدایز  نانمشد  دوب و  دیشّرلا 

ج1،ص:228  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نآ و  دوب ، هدش  يروآدرگ  تروص  نیا  هب  لاوما ، نیا  اذل  یناهنپ ، تیاهن  رد  مه  نآ  نیّقثوم ، زا  یکدـنا  هّدـع  هب  رگم  ( 1 ، ) دهد فلتخم 

: دنتفگیم هک  اهنامه  دشخبن ، قّقحت  ار  ناگدننکتیاعس  ییوگدب  تیاعس و  هک  تشاد  نیا  رب  یعس  ترضح 
کیرحت هفیلخ  هیلع  رب  مایق  جورخ و  هب  ار  مدرم  وا  و  تسا ، نتـشیوخ  تماـما  هب  لـئاق  دوشیم و  هدروآ  يداـیز  لاوما  ترـضح  نآ  يارب 

مه ءارقف  لاوما  لاوما ، نیا  نمـض ، رد  دادیم ، نوگانوگ  دارفا  هب  ار  لاوما  نیا  دوبن ، راـک  رد  ییوگدـب  تیاعـس و  نینچ  رگا  و  دـنکیم ،
. دندوب هدرک  هیده  ناشیا  هب  راوگرزب ، نآ  میرکت  مارتحا و  يارب  ترضح  نآ  ناتسود  هک  دوب  ییاههفحت  ایاده و  هکلب  دوبن 

راچان ار  دوخ  لاوما  سمخ  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  نایعیش  اریز  دوبن ، یمزال  هیجوت  نادنچ  ّفلؤم  نایب  لیذ  هک  دسریم  رظنب  : » حیضوت
«. دوب میلست  زا  عنام  ترضح  نآ  ندوب  ینادنز  دندادیم و  ترضح  نآ  باّونب  ای  دنداتسرفیم  ماما  يارب 

تسا هدیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیحوت  باب  رد  هک  يرابخا  باب 11 

هراشا

هک مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مداخ  رسای ، - 1 ( 2)
ج1،ص:229  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دهد تبـسن  ادخ  هب  هدومرف  یهن  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  سک  ره  و  تسا ، كرـشم  دنک  هیبشت  نیقولخم  هب  ار  دنوادخ  سک  ره  دومرفیم :
«1 . » تسا رفاک 

زور نآ  رد  ییاهتروص  « ) ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِضان * ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » هفیرش هیآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : دومحم  یبا  نب  میهاربا  - 2 ( 1)
: دندرک ریسفت  نینچ  ار  تایآ 23 و 22 ) تمایق  هروس  درگنیم ، شراگدرورپ  هب  هدوب ، ناشخرد  شاّشب و 

«2 . » تسا هدوب  شراگدرورپ  باوث  رظتنم  هدوب و  ناشخرد  اهتروص  نیا  ینعی 
تیاور ثیدـح  لـها  هک  ثیدـح  نیا  هراـب  رد  امـش  رظن  هک  مدرک  لاؤـس  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : يوره  تلّـصلا  وـبا  - 3 ( 2)

دوخ تاماقم  لزانم و  زا  نینمؤم  : » دننکیم
______________________________

. تسا رفاک  دهد  تبسن  ادخ  هب  ار  ملظ  دنادب و  ملاظ  ار  ادخ  یسک  رگا  لاح  تسا ، هدومرف  یهن  ندرک  ملظ  زا  دنوادخ ، الثم  (- 1)
نیا رد  ادخ  هب  نتـسیرگن  زا  دارم  هکلب  تسا ، لاحم  دنوادخ  ندید  اریز  تسین ، مشچ  اب  نتـسیرگن  ینعم  هب  هیآ ، نیا  رد  رظن »  » ینعی (- 2)

. تسا تمحر » باوث و  راظتنا   » هفیرش هیآ 
ج1،ص:230  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیلع هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تلصلا ! وبا  يا  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ دننکیم ، ترایز  ار  ادخ  تشهب ، رد 
تعاطا و هلزنم  هب  ار  وا  زا  ندومن  يوریپ  ندرک و  تعاطا  و  تسا ، هداد  يرترب  ماظع ، ءایبنا  ناگتـشرف و  یّتح  نیقولخم ، ماـمت  رب  ار  هلآ  و 

نیا رب  لیلد  تسا ، هدرمـش  دوخ  رادـید  ترایز و  هلزنم  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  ربماـیپ  رادـید  تراـیز و  تسا و  هداد  رارق  دوخ  زا  يوریپ 
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، تسا هدرک  يوریپ  ادـخ  زا  دـنک  يوریپ  ربمایپ  زا  سک  ره  « ) َهَّللا َعاطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  تسا  نیا  یعّدـم 
رد دننکیم ، تعیب  وت  اب  هک  یناسک  « ) ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » تسا هدومرف  زین  و  هیآ 80 ) ءاسن  هروس 

یلص لوسر  ترضح  زین  و  هیآ 10 ) حتف  هروس  تساهنآ ، تسد  يالاب  ندرک » تعیب  يارب   » دنوادخ تسد  دـننکیم ، تعیب  ادـخ  اب  عقاو -
: دناهدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا 

یلـص ربمایپ  ماقم  هجرد و  و  تسا » هدومن  ترایز  ار  دنوادخ  دیایب  نم  ترایز  رادـید و  هب  مگرم  زا  دـعب  ای  نم  تایح  نامز  رد  سک  ره  »
هیلع و هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تشهب ، رد  دوخ  ماقم  هجرد و  زا  سک  ره  سپ  تسا ، رتالاب  تاجرد  مامت  زا  تشهب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

. تسا هدرک  ترایز  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دنک ، ترایز  ار  هلآ 
: تسیچ تیاور  نیا  ینعم  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدیسرپ : دیوگ : تلصلا  وبا  ( 1)

ج1،ص:231  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دندومرف ترضح  تسا ؟] ادخ  تروص  هب  ندرک  هاگن  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » نتفگ باوث  ]

هرهچ هجو و  تسا ، رفاک  دنادب ، نیقولخم ، هرهچ  تروص و  دننامه  ياهرهچ  تروص و  هجو و  ياراد  ار  دنوادخ  سک  ره  تلّـصلا  وبا  يا 
ور وا  تفرعم  نید و  دـنوادخ و  يوـس  هب  اـهنآ  طّـسوتب  مدرم ، هـک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دنتـسه . وا  ياـهتّجح  ربماـیپ و  ءاـیبنا و  ادـخ ،

نیب زا  تسا ، نیمز  يور  رب  هک  سک  ره  « ) ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  ٍناف  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُـک  : » دـیامرفیم دـنوادخ  دـنروآیم ،
(. تایآ 27 و 26 نمحّرلا  هروس  دنامیم ، یقاب  تراگدرورپ  میرک  تمظع و  اب  هجو  تفر و  دهاوخ 

هب ندرک  هاـگن  سپ  هیآ 88 .) صـصق  هروس  دـنوادخ - هجو  زج  دوریم  نیب  زا  زیچ  همه  « ) ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  ُّلُـک   » دـیامرفیم زین  و 
. تمایق زور  رد  تسا  یگرزب  باوث  نینمؤم  يارب  ناشتاجرد ، تاماقم و  رد  مالّسلا  مهیلع  دنوادخ  ياهتّجح  یهلا و  ناربمایپ 

دنیبیم و ارم  وا  هن  تمایق  رد  دشاب ، هتشادن  تسود  ارم  نادناخ  تیب و  لها  سک  ره  : » دناهدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  و 
دنهاوخن ارم  رگید  دندش ، ادج  نم  زا  هکنیا  زا  دعب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نایم  رد  : » دناهدومرف زین  و  ار » وا  نم  هن 

ج1،ص:232  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
كرد ار  وا  هنک  دناوتیمن  لوقع  راکفا و  دوشیمن و  هدـید  مشچ  اب  درادـن و  ناکم  اج و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تلـصلا ! ابا  يا  دـید »

. دنک
؟ دناهدش قلخ  نونکا  مه  خزود  تشهب و  ایآ  مدرک : لاؤس  دیوگ : تلصلا  وبا  ( 1)

: مدیـسرپ دندید ، زین  ار  مّنهج  دندش و  تشهب  دراو  دنتفر ، جارعم  هب  هک  ینامز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هلب . دـندومرف : ترـضح 
سک ره  اهنآ . زا  ام  هن  دنتـسه و  ام  زا  اهنآ  هن  دندومرف : ترـضح  دناهدشن . قلخ  زونه  دناهدش و  ریدقت  طقف  ود  نیا  هک  دـندقتعم  ياهّدـع 
يارب دـیآیمن و  رامـش  هب  ناتـسود  تیالو و  لـها  ءزج  تسا و  هدرک  بیذـکت  ار  اـم  ربماـیپ ص و  دـنک  راـکنا  ار  مّنهج  تشهب و  تقلخ 

« ٍنآ ٍمیِمَح  َْنَیب  َو  اهَْنَیب  َنُوفوُطَی  َنُومِرْجُْملا ، اَِهب  ُبِّذَُکی  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  : » دـیامرفیم دـنوادخ  دـنام . دـهاوخ  یقاب  خزود  شتآ  رد  هشیمه 
تاـیآ 44 و نمحّرلا  هروس  دـندمآ ، تفر و  رد  نازوس  غاد و  یبآ  نیب  نآ و  نیب  دـننکیم ، راـکنا  ار  نآ  نیمرجم  هک  تسا  یمّنهج  نیا  )

(. 43
هب تفرگ و  ار  متسد  لیئربج  متفر ، جارعم  هب  یتقو  دناهدومرف : ربمایپ  زین  و  ( 2)

ج1،ص:233  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیمز هب  هکنآ  زا  سپ  تفرگ ، رارق  نم  بلـص  رد  ياهفطن  تروـص  هب  مدروـخ ، ار  اـمرخ  نآ  نم  داد  نم  هب  نآ  ياـمرخ  زا  درب و  تـشهب 

تـشهب يوب  قاتـشم  هاگ  ره  نم  رـشب و  سنج  زا  تسا  ياهیروح  همطاف  اذل  دش ، هلماح  همطاف  هب  وا  مدش و  رتسبمه  هجیدخ  اب  متـشگزاب ،
. میوبیم ار  همطاف  مرتخد  موشیم 
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ادخ لوسر  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  دندرک  لقن  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : تلّـصلا  نب  ناّیر  - 4 ( 1)
: تسا هدومرف  دنوادخ  درک : لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

. تسا هتخانشن  ارم  دنک  هیبشت  نیقولخم  هب  ارم  هک  یسک  تسا و  هدرواین  نامیا  نم  هب  دنک ، ریـسفت  دوخ  رظن  يأر و  اب  ارم  مالک  سک  ره  »
.( تشذگ سایق  هراب  رد  يرصتخم  حیضوت  لبق  تاحفص  رد  «. ) تسین نم  نید  رب  هدرب  راکب  سایق  نید ، رد  هک  یسک  و 

ترضح يزور  هک : دنکیم  لقن  ام  ثیدح  نایوار  زا  نتکی  زا  ّیقرب  دمحا  - 5 ( 2)
ج1،ص:234  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ایادـخ تشاد : هضرع  نینچ  هداـهن ، ربـق  نآ  هب  ار  شیوخ  تسد  درکیم ، روبع  شنادـناخ  ياـهربق  زا  يربـق  لـباقم  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر 
دودحم نتشاد ، ناکم  ندوب ، مسج  لثم  يّدام  ياهرایعم  اب   ) و دناهتخانشن ، ار  وت  قیالخ  تسا ، راکـشآ  یتسـس  فعـض و  چیهیب  تتردق 

هیبشت اب  هک  یناسک  زا  نم ، تسا و  ریاغم  وت  ّتیبوبر  هب  داقتعا  اب  شجنـس  عون  نیا  دنجنـسیم و  ار  وت  ووو )- ندـش  هدـید  نامز ، هب  ندوب 
. میوجیم يّربت  دنتسه ، وت  تخانش  تفرعم و  یپ  رد  قلخ ) هب  وت   ) ندرک

، دنسانشب اعقاو  ار  وت  هک  دنتساوخیم  رگا  دننک ، كاردا  ار  وت  دنناوتیمن  هاگ  چیه  شور ) نیا  اب   ) زین اهنآ  تسین و  وت  دننامه  يزیچ  چیه 
تاذ غارس  هب  هکنیا  هن  دنشیدنیب ، وت  نیقولخم  رد  دوب  یفاک  وت ، تخانـش  يارب  و  هدوب ، امنهار  نیرتهب  اهنآ  يارب  وت ، يرهاظ  ياهتمعن  نیا 

هک تسا  لیلد  نیمه  هب  دنتـشادنپ و  ناسکی  ار  تاقولخم  وت و  هدومن ) تلفغ  راک  نیا  زا   ) اهنآ یلو  دنبایرد ، ار  نآ  هنک  دنهاوخب  هتفر ، وت 
رترب و وت  ایادخ ! دـندرک ، فصو  هنوگ  نآ  ار  وت  دنتـسناد و  شیوخ  ّبر  ار  تیاههناشن  تایآ و  زا  یـضعب  وت ، ياج  هب  دنتخانـشن و  ار  وت 

. دناهدومن فصو  اهنآ  اب  ار  وت  ناگدننکهیبشت  هک  یتسه  یبلاطم  نآ  زا  رتالاب 
مالّسلا هیلع  اضر  ماما  تمدخ  رهّنلا  ءارو  ام  زا  ياهّدع  دیوگ : ّیطنزب  رفعج  وبأ  - 6 ( 1)

ج1،ص:235  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. میاهدمآ امش  تمدخ  هب  بلطم  هس  ندیسرپ  يارب  ام  دنتشاد : هضرع  دندیسر و 

. یتسه دنمشناد  وت  هک  تسناد  میهاوخ  يداد ، باوج  ام  هب  دروم  هس  نیا  رد  رگا 
دنوادخ دندومرف : باوج  رد  ترـضح  تسیچ ؟ رب  شاهیکت  و  تسا ؟ هنوگچ  تساجک ؟ رد  دنوادخ  دنتفگ : دیـسرپب ، دـندومرف ، ترـضح 

هزادـنا و ّدـح و  شیتـسه   ) ّتیفیک الـصا  شدوخ  سپ  تسا ) یگنوگچ  ّتیفیک و  زا  رتارف  و  ، ) هدومرف قلخ  ار  یگنوگچ  ّتیفیک و  دوخ ،
زا زاینیب  دوخ  سپ  تسا ) ناکم  زا  رتارف  و   ) هدرک قلخ  دوخ  ار  ناکم  اج و  و  تسا ) ینعمیب  وا  دروم  رد  لاؤس  نیا  و   ) درادن یگنوگچ )

: دنتفگ نانآ  تسه ، هدوب و  شتردق  رب  شاهیکت  و  تسا ، ناکم 
. يدنمشناد وت  هک  میهدیم  تداهش 

: دندومرف هکنیا  زا  ترضح  روظنم  دیوگ : باتک ، ّفلؤم  قودص  خیش 
. تسا تاذ  تافص  ءزج  تردق  اریز  تسه » هدوب و  شتاذ  رب  شاهیکت   » هک تسا  نیا  تسه » هدوب و  شتردق  رب  شاهیکت  »

ار ءایشا  دنوادخ  مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دیوگ : هفرع  نب  دّمحم  - 7 ( 1)
ج1،ص:236  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، تسا هدرک  قلخ  ادج ) جراخ و   ) تردق اب  ار  ءایـشا  تفگ  ناوتیمن  دندومرف : باوج  رد  ترـضح  تردق ؟ نودب  ای  درک  قلخ  تردـق  اب 
ياهتشادنپ و ءایـشا  تقلخ  هلیـسو  ار  نآ  ياهتـسناد و  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  ار  تردق  ایوگ  هدرک ، قلخ  تردق  اب  ار  ءایـشا  یئوگب  یتقو  اریز 
اب ار  ءایشا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  ینعم  « 1  » تسا هدرک  قلخ  رگید  تردق  ریغ  هب  ار  ءایشا  یئوگب  رگا  و  تسا ، كرش  دوخ  نیا 

هدوب ناوتان  فیعـض و  ءایـشا ، قلخ  يارب  مزال  تردـق  نیا  زا  رظن  فرـص  شدوخ  اـیوگ  و  ، ) تسا هدرک  قلخ  هتـشاد  اـهنآ  رب  هک  یتردـق 
نیا تساناوت و  رداق و  ناحبـس ، دـنوادخ  هکلب  رگید ، صخـش  اـی  زیچ  هب  جاـتحم  هن  و  زجاـع ، هن  تسا ، فیعـض  هن  دـنوادخ  نکیل  تسا )
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. دوخ تاذ  زا  جراخ  یتردق  هلیسوب  هن  تسا  رداق  تاّذلاب  تسوا و  تاذ  نیع  ییاناوت  تردق و 
دنوادخ ایآ  مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دیوگ  راّشب  نب  نیسح  - 8 ( 1)

______________________________

لاؤس اب  نیا ، و  ییاناوت » تردق و  زا  ریغ  يزیچ  اب   » ای تردق » نودب  : » ینعی تسا  هدمآ  ةردـق » ریغب   » ظفل نویع  هخـسن  رد  اجنیا ، رد  (- 1)
خسن رد  دیآیمن و  رد  روج  ثیدح  هّیقب  اب  یلو  دراد  تبـسانم  ةردقلا » ریغب  ما  ةردقلاب  ءایـشألا  هَّللا  قلخ  : » درک لاؤس  هک  هفرع  نب  دّمحم 
دروم زین  دیحوت  هخـسن  همجرت ، رد  دراد و  تقباطم  نآ  رگید  اب  یلو  درادن  تقباطم  ثیدح  ردص  اب  دنچ  ره  هک  هدمآ  ةردقب » «، » دیحوت »

. تسا هدوب  رظن 
ج1،ص:237  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ دوبیم هنوگچ  دشاب ، دوجوم  دوب  رارق  رگا  تسین ، دوجوم  هک  يزیچ  دنادیم 
. تسا ملاع  دنوش ، دوجوم  هکنیا  زا  لبق  زیچ ، همه  هب  دنوادخ  دندومرف : ترضح 

هراب رد  و  هیآ 29 ) هیثاج  هروس  میتشونیم ، دیدادیم ، ماجنا  امـش  هک  ار  هچنآ  ام  « ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِإ  : » دیامرفیم دنوادخ 
: تسا هدومرف  مّنهج  لها 

ور دـندوب ، هدـش  یهن  نآ  زا  هک  ییاهراک  هب  اددـجم  دـندشیم  هدـنادرگزاب  ایند  هب  رگا  « ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  اـِمل  اوُداـَعل  اوُّدُر  َْول  »
هب ادّدجم  اهنآ  دنادرگزاب  ایند  یگدنز  هب  ار  نانآ  رگا  هک  تسنادیم  ادخ  سپ  هیآ 28 ) ماعنا  هروس  دنیوگ . یم  غورد  اهنآ  دندروآیم و 

ُدِسُْفی ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  : » دنتفگ نینچ  هکئالم  مدآ ) قلخ  هّصق  رد  رگید : لیلد   ) زین و  دنتفریم . دندوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  ییاهراک  غارس 
، دنک اپب  يزیرنوخ  داسف و  هک  یهد  رارق  نیمز  رد  ار  یسک  یهاوخیم  ایآ  « ) ََکل ُسِّدَُقن  َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُـسن  ُنَْحن  َو  َءامِّدلا  ُکِفْـسَی  َو  اهِیف 
ار يزیچ  نم  « ) َنوُمَْلعَت ـال  اـم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  : » دوـمرف نینچ  دـنوادخ  و  هیآ 30 ) هرقب  هروس  مینکیم . سیدـقت  حـیبست و  ار  وت  اـم  هکنآ  لاـح 

سپ تسا ، هتـشاد  ملع  اهنآ  هب  اهنآ ، تقلخ  زا  لبق  ءایـشا و  زا  لبق  هشیمه  دنوادخ  سپ  هیآ 30 .) هرقب  هروس  دینادیمن . امـش  هک  منادیم 
یسب و  دوشیم ) هتفگ  شاهراب  رد  لهج  هب  هچنآ  زا   ) دنوادخ تسا  هّزنم  كاپ و 

ج1،ص:238  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیا تسا ، هتـساوخیم  هک  هنوگ  نامه  هتـشاد  ملع  اهنآ  هب  اهنآ ، قلخ  زا  لبق  تسا و  هدرک  قلخ  ار  ءایـشا  رتـالاب ، تسا و  رت )  ) هبترم دـنلب 

. تسا هدوب  اونش  انیب و  ملاع ، هشیمه  ام ، راگدرورپ  تسا  نینچ 
. مدادیم شوگ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ياعد  هب  يزور ) : ) دیوگ ناذاش  نب  لضف  - 9 ( 1)

تردـق هب  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  ینعی : نتم ) ياعد  رخآ  ات  -« ) هتردـقب قلخلا  قلخ  نم  ناحبـس  : » دـناوخیم ار  ادـخ  نینچ  نیا  ترـضح 
رارق دوخ  ياـج  رد  ار  زیچ  ره  شیوخ ، ملع  اـب  دـیرفآ و  نقتم  دوخ  تمکح  هب  درک ، قلخ  ار  هچنآ  و  تسا . هدرک  قلخ  ار  قئـالخ  دوـخ ،

تـسوا و  تسین ، وا  دننام  زیچ  چیه  دـنادیم ، ار  لد  رد  ناهنپ  ياهتّین  اهمـشچ و  راب  تنایخ  یفخم و  ياههاگن  هک  یـسک  تسا  هّزنم  داد ،
. انیب اونش و 

: دومرف نینچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  مدینش  دیوگ : دلاخ  نب  نیسح  - 10 ( 2)
ج1،ص:239  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دیوگ يوار  تسا . هدوب  انیب  اونش و  میدق ، ّیح ، رداق ، ملاع ، هشیمه ، دنوادخ 
، هدوب میدق  مدق  اب  دوب و  هدنز  تایح  اب  هدوب و  رداق  تردق  اب  و  هدوب ، ملاع  ملع ، اب  هشیمه  دنوادخ  دنیوگیم : روط  نیا  یـضعب  مدیـسرپ :

هارمه هب  عقاو  رد  دشاب ، دقتعم  نآ  هب  دنزب و  یفرح  نینچ  سک  ره  دندومرف : ترـضح  تسا ، هدوب  انیب  ییانیب  اب  هدوب و  اونـش  ییاونـش  اب  و 
دوخ تاذ  هب  هشیمه  دنوادخ  دومرف : سپس  دوشیمن ، بوسحم  ام  ناتسود  زا  یـصخش  نینچ  و  تسا ، هدش  لئاق  يرگید  نایادخ  هب  ادخ ،
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. دنیوگیم ناگدننکهیبشت  نیکرشم و  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رتالاو و  دنوادخ  تسا ، هدوب  انیب  اونش ، میدق ، ّیح ، رداق ، ملاع ،
ترـضح تسیچ ؟ نیقوـلخم  هدارا  ادـخ و  هدارا  نـیب  قرف  مدرک : لاؤـس  مالّـسلا  هـیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : ییحی  نـب  ناوفـص  - 11 ( 1)

: زا تسترابع  نیقولخم  هدارا  دندومرف :
زیچ هن  و  داجیا ، زا  تسترابع  ّطقف  هدارا  دـنوادخ ، دروم  رد  اّمأ  دـیآیم ، رظن  هب  رتحیحـص  هک  يراک  هب  میمـصت  سپـس  هشیدـنا و  رکف و 

رّکفت و هب  زاین  هن  وا  اریز  رگید .
ج1،ص:240  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تسادخ و لعف  ادخ ، هدارا  تسا ، نیقولخم  تافـص  زا  هکلب  تسین . وا  دروم  رد  لئاسم  نیا  رکف ، زا  دعب  يریگمیمـصت  هن  و  دراد ، هشیدنا 
: دیوگیم رگید . زیچ  هن 

دوخ هک  روط  نامه  و  يدعب ، میمصت  هشیدنا و  رکف و  ینابز و  قطن  ظفل و  چیه  نودب  دوشیم ) دوجوم  مه  وا  وش ، دوجوم  « ) نوکیف نک  »
. درادن یگنوگچ »  » و روطچ »  » مه وا  هدارا  لعف و  درادن ) ینعم  وا  یگنوگچ  زا  لاؤس  و   ) درادن یگنوگچ  ادخ 

دننکیم لقن  یتیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : دلاخ  نب  نیـسح  - 12 ( 1)
ار ثیدح  لّوا  دشکب ! ار  اهنآ  ادخ  دندومرف : باوج  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دیرفآ ، ش  دوخ ]  ] لکش هب  ار  مدآ  دنوادخ  هدومرف : ترضح  هک 

مانـشد رگید  کـی  هب  هک  نت  ود  لـباقم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  تسا ،) نینچ  ثیدـح  لـصا  ، ) دـناهدرک فذـح 
تشز حیبق و  تسا ، هیبش  وت  هب  هک  ار  سک  ره  هرهچ  وت و  هرهچ  ادخ  تفگیم : يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  دنتشذگیم ، دندادیم 

ج1،ص:241  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار مالّسلا  هیلع  مدآ  دنوادخ  اریز  هدم  تبسن  تردارب  هب  ار  نخس  نیا  ادخ  هدنب  يا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنادرگ !

. دیرفآ وا  لکش  هب 
« َيَدَِیب ُْتقَلَخ  اِمل  َدُجْـسَت  ْنَأ  َکَعَنَم  ام  : » مدرک لاؤس  هفیرـش  هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : هدیبع  نب  دّمحم  - 13 ( 1)

دومرف ترضح  هیآ 75 ) هروس ص ، ینکن ؟ هدجـس  مدـیرفآ ، دوخ  تسد  هب  هچنآ  لـباقم  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وـت  زیچ  هچ  سیلبا ، يا  )
. تسا ورین  تردق و  تسد ، زا  روظنم 

زا دندرکیم و  فقو  تقلخ »  » هملک رـس  رب  هیآ  نیا  رد  هّمئا  هک  ماهدینـش  هعیـش  ناگرزب  زا  یـضعب  زا  دیوگ : باتک  ّفلؤم  قودص  خـیش 
ندرگ ّربکت و  مداد  وت  هب  هک  یتمعن  اب  ایآ  « ) َنِیلاْعلا َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْسَأ  َّيَدَِیب  : » تسا نینچ  هیآ  همادا  دندرکیم ، عورش  يدیب »  » هملک

رد ریباعت  هنوگ  نیا  و  تسا ، هتفر  راکب  ناسحا »  » و تمعن »  » ینعم هب  اجنیا  رد  دـی »  » و يرگنایـصع )؟ رگنایغط و  الـصا  اـی  ینکیم ، يزارف 
؟ ینزیم هزین  نم  هب  مدوخ  هزین  اب  یگنجیم ؟ نم  اب  مدوخ  ریشمش  اب  دیوگیم : يرگید  هب  یـسک  الثم  دوشیم ، هدید  زین  مدرم  تارواحم 

و
ج1،ص:242  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ياهدشاناوت نایصع  رابکتسا و  رب  نم ، یئوکین  ناسحا و  تمعن و  اب  دوشیم : نینچ  هیآ  ینعم  هصالخ 
َیلِإ َنْوَعُْدی  َو  ٍقاس  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی  : » هفیرش هیآ  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیعـس  نب  نسح  - 14 ( 1)
هنوگ نیا  ار  هیآ 42 ) ملق  هروس  دننک . هدجـس  دنناوتیمن  یلو  دـنناوخیم  هدجـس  هب  ار  اهنآ  دوشیم و  نایامن  قاس  هک  يزور  « ) ِدوُجُّسلا

دنناوتیمن دوشیم و  تخـس  نیقفانم  تشپ  یلو  دـنتفایم  هدجـس  هب  نینمؤم  دوریم و  راـنک  رون  زا  یباـجح  هک  يزور  دـندومرف : ریـسفت 
. دننک هدجس 

ساپس تفگ : نینچ  دومرف ، داریا  هفوک  دجسم  رد  هک  ياهبطخ  ّیط  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  - 15 ( 2)
یلزا رب  هاوگ  ار  اههدیدپ  ثودح  هدیرفآ ، يزیچ  زا  ار  شقولخم  هن  هدمآ و  دوجو  هب  يزیچ  زا  دوخ  هن  هک  ار  يدنوادخ 
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ج1،ص:243  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یمتح يرارطضا و  یتسین  انف و  و  هدومن ، دوخ  تردق  ییاناوت و  دهاش  ار  اهنآ  زاین  فعـض و  یناوتان و  زجع و  و  هداد ، رارق  شیوخ  ندوب 

یگنوگچ هب  ات  درادـن  يدـننامه  هیبش و  دوشن ، رّوصت  یناکم  وا  يارب  ات  تسین  یلاـخ  وا  زا  ییاـج  چـیه  دومرف ، دوخ  ءاـقب  لـیلد  ار  اـهنآ 
تخانـش تسا ، ریاغم  دوخ  ناگدـیرفآ  اب  تافـص  همه  رد  دوش ، هتخانـش  هتفریذـپ و  نّیعت  اـت  تسین  بئاـغ  زیچ  چـیه  زا  و  ددرگ ، فصو 

رییغت و ره  زا  هوکش  لالج و  یئایربکب و  دوخ  و  دنلّوحت ، دّدجت و  لاح  رد  شنامرفب  امئاد  تاقولخم  هکنیا  تهج  هب  تسا  یندشان  شتاذ 
نانیبفرژ و  دنشیدنیب ، وا  يارب  يّدح  دنناوت  هک  تسا  مارح  ار  واکجنک  ناکریز  و  رهام ، نیبزیت و  نادنمـشیدنا  تسا ، يرب  نوریب و  ّریغت 

یلکـش مسر و  ار  وا  هک  تسین  هار  ار  هشیدنا  رکف و  يایرد  رگانـش  ناصاّوغ  زین  و  دنهد ، یگنوگچ  ار  يو  هک  تسا  عونمم  ار  فاکـشوم 
ار وا  شیراوگرزب  هب  اهـسایقم  و  دـنرادن ، ریدـقت  هار  شلـالج  هب  اههزادـنا  و  دـنریگن ، رد  يراوگرزب  اـی  یگرزب  زا  ار  وا  اـهناکم  دـنیامن ،

ار وا  اهمهف  تسین  نکمم  و  دنبای ، تسد  وا  هنک  رب  ماهوا  هشیدنا و  هک  تسلاحم  دنیامنن ، صّخشم 
ج1،ص:244  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تقیقح هب  هراشا  زا  شناد  ياهایرد  و  دندیمون ، شدوجو  هوحن  مهف  زا  زاورپ  دنلب  ياهلقع  دنزاس ، مّسجم  ار  وا  اهنهذ  ای  و  ( 1 ، ) دنسانشب
تـسا دحاو  دناهتـشگزاب ، تراقح  ینتورف و  اب  ملع  نادیم  نادرم  نیرتنیبکیراب  شتردق  فصو  يادنلب  زا  و  دناهیامیب ، کشخ و  شتاذ 

، سانجا ات  تسین  سنج  دومع ، نوتس و  اب  هن  اّمأ  تسا  راوتـسا  و  نامز ، تّدم و  سایقم  رد  هن  اّمأ  تسا  هشیمه  و  دادعأ ، کلـس  رد  هن  اّمأ 
جامآ رد  اهلقع  دشاب ، یهار  شفـصو  رب  ات  تسین  ءایـشا  دـننام  و  دنـشاب ، وا  ناسمه  صاخـشا ، ات  تسین  صخـش  و  دـنیامن ، وا  يدـننامه 

ّریحتم و وا ) نتشادن  لاح  لبقتسم و  یضام و   ) شندوب یلزا  یگنوگچ  ندیمهف  زا  راکفا  ماهوا و  و  دنهارمگ ، هدناماو و  شکاردا  نارکیب 
، معن ءالآ و  همه  رب  دنقرغ ، شرادتقا  ياههزوح  ناشورخ  جاوما  رد  اهنهذ  و  دندنبرد ، شتردق  یگنوگچ  یهاگآ  زا  ماهفا  و  دننادرگرس ،

هدوسرف شرهد  هن  هتفرگ ، شـشوپ  ریز  ار  زیچ  ره  شتردـق  ناطلـس  و  قرق ، يرترب ، زارف  رب  شیتسه  فصو  میرح  و  تسا ، ردـتقم  اناوت و 
تادوجوم دیامن ، صّخشم  ار  وا  فصو  هن  و  دنادرگ ، هنهک  شنامز  هن  دزاس و 

ج1،ص:245  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ربارب شیوخ  هّلق  العأ  رد  تبالص ، اب  هدیشک  نامسآب  رـس  ياههوک  و  ( 1 ، ) نتورف دنعضاخ و  شنامرفب  هشیر  لصا و  رد  تخـس  رادیاپ و 

دوخ ناوت  تردـق و  رب  لـیلد  ار  ناشیگدـنمار  زجع و  و  هداد ، رارق  شیوـخ  ّتیکلاـم  هاوـگ  ار  تادوـجوم  هّیلک  لهـس ، دـنمار و  شناـمرف 
زا رارف  لاجم  ار  تادوجوم  هتخاس ، دوخ  ندوب  یگـشیمه  رب  هاوگ  ار  ناشیدوبان  لاوز و  و  ندوب ، میدق  رب  دهاش  ار  اهنآ  ثودح  و  هدومن ،

لاحم و  تسین ، ناشرّـسیم  شناوید  ماـظن  زا  ار  دوخ  ندومن  ناـهنپ  و  دـنناوتن ، ار  شتردـق  هطیح  زا  جورخ  و  تسین ، وا  ناـمرف  تساوخ و 
و تلالد ، رظن  زا  اهنآ  تشرس  عبط و  بیکرت  هناشن و  ثیح  زا  شیراوتسا  تقلخ و  ماظن  اهنت  و  اهنآ ، رب  شتردق  هطلـس  زا  یچیپرـس  تسا 
وا يارب  تسا ، یفاک  رابتعا  رظن  زا  شنیرفآ  تعنـص  ماکحتـسا  یتسرد و  و  شندوب ، یلزا  رب  اهنآ  رب  مادعنا  یگدوسرف و  داجیا  ثودـح و 
زا و  دشابن ، هدیشوپ  وا  زا  يزیچ  و  ٌءْیَـش ) ِِهْلثِمَک  َْسَیل  تسین  وا  يارب  یلاثم  ینعی   ) درادن یبورـضم  لثم  و  تسین ، ياهدشهداد  تبـسن  ّدح 

. تسا رترب  رتالاب و  رایسب  دننک  رکذ  ار  یقولخم  تفص  ای  دننز  یلثم  شدوجو  يارب  هکنیا 
هدـنب و دّـمحم  هکنآ ، و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  مهدـیم  یهاوگ  شدوجو ، نارکنم  اب  تفلاـخم  و  شیراـگدرورپ ، هب  ناـمیا  يور  زا  و 

رد هک  تسوا  لوسر 
ج1،ص:246  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، داژن نیرتمیرک  زا  و  هتخاس ، لقتنم  هزیکاپ  ياهمحر  مّرکم و  كاپ و  ياهبلص  زا  ار  وا  راگزور  و  ( 1  ) تسا هدوبیم  ّرقتسم  هاگرارق  نیرتهب 
ءانما دروآ و  دوجوب  نآ  زا  ار  دوخ  ءایبنا  دنوادخ  هک  یلاهن  زا  هتـشگ ، جراخ  رابت  نیرتزیزع  و  ماقم ، نیرتعینم  هشیر و  لصا و  نیرتالاب  و 

شاهویم ابرلد ، مّرخ و  شیاههخاش  زارفرـس ، هدیـشک و  شیاهقاس  لدتعم ، تسار و  شاهنت  ّبیط ، كاپ و  شبوچ  دـیزگرب ، نآ  زا  ار  دوخ 
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تفاـی و شرتسگ  بّعـشت و  نآ  رد  دـیئور و  مرتـحم  میرح  رد  و  دـش ، هتـشاک  تمارک  ّرقم  رد  يدرمناوج ، تّورم و  شنورد  راوگـشوخ ،
نیمألا حور  یحو ) هتـشرف   ) لاسرا هب  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  ات  تفای  يدـنلب  تفرگ و  جوا  هاـگنآ  تفریذـپ ، تکوش  تّزع و  دـش و  روراـب 
نیطایش و  دندومن ، هحفاصم  وا  اب  ناگتشرف  و  دینادرگ ، وا  رّخسم  ار  قارب  و  تخاس ، رختفم  نشور  باتک  راکشآ و  رونب  و  تشاد ، یمارگ 
شاهریس و  باوص ، دشر و  همه  شتّنـس  هویـش و  درب ، نایم  زا  وا  تسدب  ار  یگتخاس  نادوبعم  نایادخ و  اهتب و  و  تخاس ، بوعرم  ودب  ار 

هدـهع رب  هک  یمایپ  و  دومن ، زاغآ  دوب  هتفای  ناـمرف  هچنآ  دوخ و  یئادـخ  ّتیرومأـم  هب  ياـجب ، تسرد و  ّقح و  همه  شمکح  لدـع ، همه 
راکشآ و هدرپیب و  هک  اجنآ  ات  دیناسر  تشاد 

ج1،ص:247  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هبّیط هملک  قلخ  نایم  رد  و  ( 1 ، ) دومن یتسرپاتکی  هب  توعد  ینلع 

« هل کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلإ  «ال 
، دومن كاپ  كرـش  دیق  زا  ار  یتسرپادخ  و  دینادرگ ، صلاخ  زابنا  كرـش و  زا  تخاس و  مّلـسم  ار  ّقح  ّتینادحو  هک  اجنآ  ات  داد  جاور  ار 

هبتر شیاسآ و  هچنآ  شدنوادخ  وا  يارب  و  درب ، الاب  ار  شاهبتر  هجرد و  مالسا  هلیسوب  و  تخاس ، رهاظ  دیحوتب  ار  وا  تّجح  دنوادخ  سپ 
. داب شنیرهاط  لآ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  دروآ  مهارف  دوب  برق  ماقم  و 

« َنوُرِْـصُبی ٍتاُملُظ ال  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  : » مدرک لاؤس  هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دـیوگ : دومحم  یبا  نب  میهاربا  - 16 ( 2)
: دندومرف ترضح  هیآ 17 ) هرقب  هروس  دنکیم - اهر  تاملظ  رد  دننیبیمن  چیه  هک  یلاح  رد  ار  اهنآ  )

فـصو ار  دنوادخ  ظافلا  نیا  اب  ناوتیمن  درب  راکب  ار  ندومن » كرت   » و ندرک » اهر   » ظافلا اهنآ  هراب  رد  ناوتیم  هک  تاقولخم  سکع  رب 
نیا زا  بلطم   ) هکلب دومن و و و ) كرت  ای  درک  اهر  ار  سک  نالف  دنوادخ  میئوگب  هک  تسین  حیحص  و  . ) درک

ج1،ص:248  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار اهنآ  درادیم و  غیرد  اهنآ  زا  ار  شیوخ  کمک  فطل و  دـنرادیمنرب ، تسد  تلالـض  رفک و  زا  اهنآ  هک  دـنادیم  یتقو  هک ) تسا  رارق 

. دنهد ماجنا  دنهاوخب  يراک  ره  هک  دنکیم  اهر  ناشدوخ  لاح  هب 
رهم نانآ  ياهشوگ  اهلد و  رب  دنوادخ  « ) ْمِهِعْمَس یلَع  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  : » مدرک لاؤس  هیآ  نیا  هراب  رد  ترضح  زا  دیوگ : يوار  ( 1)
هدش هداهن  ناشرفک  يازج  هب  راّفک  لد  رب  هک  تسا  يرهم  ندز ) رهم  « ) متخ  » زا روظنم  دندومرف : ترضح  هیآ 7 ) هرقب  هروس  تسا . هداهن 

لد رب  ناشرفک - يازج  هب  دـنوادخ - هکلب  « ) اًلِیلَق اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  اـْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  ْلـَب  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  تسا .
هیآ 155) ءاسن  هروس  دوب - دهاوخ  فیعـض  ناشنامیا  یگمه  ای  دروآ - دنهاوخن  نامیا  هّیقب  یکدـنا ، زج  هجیتن  رد  تسا و  هداهن  رهم  اهنآ 
ار اهنآ  هکلب  ریخ ، دندومرف : ترضح  دنکیم ؟ روبجم  ندرک  تیصعم  رب  ار  شناگدنب  دنوادخ  ایآ  مدرک : لاؤس  ترـضح  زا  دیوگ : يوار 

. دننک هبوت  ات  دهدیم  تلهم  و  دنهد ) ماجنا  دنهاوخ  هچنآ  ره  ات   ) دنکیم ّریخم 
دنک و نینچ  هنوگچ  دندومرف ، ترـضح  دنکیم ؟ فّلکم  دنرادن ، ار  نآ  ناوت  هک  ییاهراک  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  ایآ  مدیـسرپ  دـیوگ :

. دنکیمن ملظ  ناگدنب  هب  وت  راگدرورپ  « ) ِدِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  ام  َو  ، » دیوگیم شدوخ  هکنآ  لاح 
ج1،ص:249  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مالّسلا امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  ناشردپ  لوق  زا  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مردپ  دنداد : همادا  ترضح  سپـس  هیآ 46 ) تلّصف  هروس 
دنرادـن ار  شتقاط  هک  ییاهراک  رب  ای  دـنکیم و  روبجم  هانگ  رب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  دـنک  ناـمگ  سک  ره  هک ، دـندرک  لـقن  میارب 
. دیهدن وا  هب  يزیچ  ةاکز ، زا  دیناوخن و  زامن  شرس  تشپ  دیریذپن و  ار  شتداهش  دیروخن ، ار  شاینابرق  تشوگ  دیامنیم ، فّلکم 

ماما زا  هک  مدومن  لاؤس  ترضح  نآ  زا  مدیسر و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هب  ورم  رد  دیوگ : هیواعم  نب  ریمع  نب  دیز  ي ] - ] 17 ( 1)
نیا ياـنعم  رما » ود  نیب  تسا  يزیچ  هکلب  ضیوفت  هن  تسا ، ربج  هن  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  اـم  يارب  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
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ار ام  اهنآ  رطاخ  هب  سپـس  دـهدیم و  ماجنا  ار  ام  ياهراک  دـنوادخ  دـنک  نامگ  هک  یـسک  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ثیدـح 
مهیلع هّمئا  هب  ار  تاقولخم  هب  نداد  يزور  قزر و  قلخ و  هلأسم  دنوادخ  دنک  نامگ  هک  یسک  و  تسا ، هدش  ربج  هب  لئاق  دنکیم ، باذع 

لئاق و  تسا ، هدش  ضیوفت  هب  لئاق  تسا ، هدومن  راذگاو  مالّسلا 
ج1،ص:250  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دوـمرف هچ ؟ ینعی  رما ) ود  نیب  يزیچ  « ) نیرما نـیب  رمأ   » سپ مدیـسرپ  دـیوگ : يوار  ( 1 . ) كرـشم ضیوفت  هب  لئاق  تسا و  رفاـک  ربج  هب 
: دیوگ يوار  دننک ، كرت  هدومرف  یهن  ار  هچنآ  و  دنهد ، ماجنا  هداد  روتسد  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسا  زاب  هار  ینعی 

دروم رد  دـنوادخ  ّتیـشم  هدارا و  دومرف : تسین ؟ يراـج  يراـس و  دـنوادخ ، هدارا  ّتیـشم و  ناگدـنب  لاـمعا  دروم  رد  اـیآ  مدرک : لاؤس 
دروم رد  ادـخ  ّتیـشم  هدارا و  نآ و  ماجنا  رد  ناگدـنب  ندومن  کمک  لمع و  نآ  هب  دـنوادخ  تیاـضر  روتـسد و  زا  تستراـبع  تاـعاط ،

دنوادخ ایآ  مدیسرپ  دیوگ : يوار  نآ ، ماجنا  رد  ناگدنب  ندرکن  يرای  لمع و  نآ  زا  ندوب  نیگمشخ  ندرک و  یهن  زا  تسترابع  یـصاعم 
دروم رد  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنهدیمن  ماجنا  ّرـش ، هچ  ریخ و  هچ  يراک ، چیه  ناگدنب ، هلب ، دومرف : دراد ؟ ءاضق »  » ناگدنب لامعا  هراب  رد 
یباقع باوث و  نآ  دـنکیم  مکح  دـنوادخ  هک  تسنآ  ءاضق  نیا  ینعم  دومرف : تسیچ ؟ ءاضق  نیا  ینعم  مدیـسرپ ، دراد ، یئاضق  راک ، نآ 

. دوش هداد  ناشیا  هب  دنتسه ، نآ  ّقحتسم  ناشلامعا  رطاخ  هب  ترخآ  ایند و  رد  هک 
لاؤس هیآ  نیا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  دیوگ : ملسم  نب  زیزعلا  دبع  - 18 ( 2)

ج1،ص:251  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. درک شومارف  ار  اهنآ  مه  وا  دندرک ، شومارف  ار  ادخ  « ) ْمُهَیِسَنَف َهَّللا  اوُسَن  : » مدرک

هب طوـبرم  نایـسن  وهـس و  هکلب  دـیامنیم ، شوـمارف  ار  يزیچ  هن  دـنکیم و  وهـس  هـن  دـنوادخ  دـندومرف : ترـضح  هیآ 67 ،) هبوـت  هروـس 
. تسین راک  شومارف  تراگدرورپ  « ) ایِـسَن َکُّبَر  َناک  ام  َو  : » ياهدرکن دروخرب  هیآ  نیا  هب  ایآ  تسا ، دـندش  قلخ  دـندوبن و  هک  یتاـقولخم 
هک دـهدیم  ءازج  هنوگ  نیا  دـناهدرک  شومارف  ار  تمایق  وا و  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ ، تسا : نینچ  هیآ  ینعم  هکلب  هیآ 64 ) میرم  هروس 
ُمُه َِکئلوُأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  : » هدومرف رگید  ياج  رد  هک  روط  نامه  دربیم ، ناشدوخ  داـی  زا  ار  ناـشدوخ 

. درب ناشدوخ  دای  زا  ار  اهنآ  زین  ادخ  هجیتن  رد  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  دیشابن  یناسک  دننام  « ) َنوُقِساْفلا
مینکیم شومارف  ار  اهنآ  زورما  « ) اذـه ْمِهِمْوَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَـف  : » دـیامرفیم زین  و  هیآ 19 ) رشح  هروس  دنتـسه . قساف  اهنامه 

ندش هدامآ  زا  اهنآ ، هک  روط  نامه  مینکیم  ناشیاهر  ینعی  هیآ 51 ) فارعا  هروس  دندرک . شومارف  ار  يزور  نینچ  اهنآ ، هک  روط  نامه 
. دندوب هدرک  كرت  ار  راک  نیا  دنتفریم و  هرفط  يزور  نینچ  يارب 

ج1،ص:252  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، دنتـسه راودیما  نآ  ییاپرب  تمایق و  هب  هک  ار  یناسک  باوث  هک  تسا  نیا  مینکیم » ناشیاهر   » زا دارم  دیوگ : قودص ) خیـش   ) ّفلؤم ( 1)

. میهدیمن اهنآ  هب 
ٍتاـُملُظ ال ِیف  ْمُهَکََرت  َو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  مه  هیآ  نـیا  و  درادـن ، ینعم  دـنوادخ  دروـم  رد  ندوـمن » اـهر   » و ندرک » كرت  ، » اریز
رد هک  تسا  نیا  شیانعم  هیآ 17 ) هرقب  هروس  درک . ناشیاهر  دننیبیمن ، يزیچ  چیه  هک  نانچنآ  یکیرات ، تملظ و  رد  ار  اهنآ  « ) َنوُرِْـصُبی

. دننک هبوت  ات  هداد  تلهم  اهنآ  هب  دومرفن و  عیرست  اهنآ  تبوقع 
ْمِهِّبَر ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  : » مدرک لاؤس  هیآ  نیا  هراـب  رد  متـشه  ماـما  زا  هک  تسا : هدرک  لـقن  نینچ  شردـپ  زا  لاّـضف  نسح  نب  ّیلع  - 19 ( 2)

ترضح هیآ 15 ) نیفّفطم  هروس  دننیبیمن ، ار  دوخ  راگدرورپ  دنتـسه و  ياهدرپ  باجح و  سپ  رد  زور  نآ  رد  نانآ  « ) َنُوبوُجْحََمل ٍذـِئَمْوَی 
دنتسه باجح  سپ  رد  ناگدنب  دریگیم و  رارق  ییاج  رد  هک  میئامن  فصو  روط  نیا  ار  دنوادخ  هک  تسین  حیحـص  ناوتیمن و  دندومرف :

. دنمورحم شیوخ  راگدرورپ  باوث  زا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هکلب  دننیبیمن ، ار  وا  و 
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ج1،ص:253  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، ّفص هب  ّفص  ناگتـشرف  تراـگدرورپ و  « ) افَـص افَـص  ُکَـلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاـج  َو  : » مدرک لاؤـس  هیآ  نیا  هراـب  رد  دـیوگ : يوار  زین  و  ( 1)

هکلب تسا ، ییاجباج  لاقتنا و  زا  رترب  ادخ  دوشیمن ، فصو  ندمآ » نتفر و   » اب دنوادخ  دـندومرف : ترـضح  هیآ 22 ) رجف  هروس  دندمآ .
ْنَأ اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه  : » مدرک لاؤس  هیآ  نیا  هراـب  رد  و  دـندوب ، ّفـصب  ّفـص  ناگتـشرف  دـمآ و  راـگدرورپ  ناـمرف  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 
هیآ هرقب  هروس  دـنیایب ؟ ناشدزن  هب  هکئالم  زین  اهربا و  ياههراپ  رد  دـنوادخ  هک  دـنرظتنم  ایآ  « ) ُۀَِـکئالَْملا َو  ِمامَْغلا  َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی 

. تسا هدش  لزان  هیآ  نیا  زین  هنوگ  نیمه  و  دتـسرفب » ناشغارـس  هب  اهربا  نایم  رد  ار  هکئالم  دنوادخ  هک  دـنرظتنم  ایآ   » ینعی دومرف : ( 210
« ْمِِهب ُئِزْهَتْـسَی  ُهَّللا   » و هیآ 79 ) هبوت  هروس  درک . هرخـسم  ار  اهنآ  ادـخ  « ) ْمُْهنِم ُهَّللا  َرِخَـس  : » مدرک لاؤس  تاـیآ  نیا  هراـب  رد  دـیوگ : يوار 

بیرف رکم و  زین  ادـخ  دنتـسب ، راکب  رکم  يراکبیرف و  اهنآ  « ) ُهَّللا َرَکَم  َو  اوُرَکَم   » و هیآ 15 ) هرقب  هروس  دنکیم . ءازهتـسا  ار  اهنآ  دنوادخ  )
اهنآ هب  ادـخ  یلو  دـنرب ، راکب  گنرین  هعدـخ و  ادـخ  دروم  رد  دـنهاوخیم  « ) ْمُهُعِداخ َوُه  َو  َهَّللا  َنوُعِداُخی   » و نارمع 54 ) لآ  درب . راـکب 

هن دنوادخ  دومرف : ترضح  ( 142 ءاسن : دنزیم . هعدخ 
ج1،ص:254  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ازج اهنآ  هب  نانآ  بیرف  گنرین و  ءازهتسا و  هرخـسم و  لمع  قباطم  هکلب  دربیم ، راکب  بیرف  گنرین و  هن  و  ءازهتـسا ، هن  دنکیم ، هرخـسم 
. دنرادنپیم دنیوگیم و  نیملاظ  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  رترب  رایسب  رایسب  دنوادخ  دهدیم ،

دنوادخ ناماد  هب  تمایق  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دندومرف : مالّسلا  هیلع  متـشه  ماما  دیوگ : ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  - 20 ( 1)
ثیدح رد  تسا و  رون  ناماد ، زا  دارم  دومرف : سپس  دننزیم ، ام  ناماد  هب  گنچ  زین  ام  نایعیش  نامربمایپ و  ناماد  هب  زین  ام  دنزیم ، گنچ 

. تسا نید  ینعم  هب  ناماد  هدومرف : رگید 
لوسر ترضح  زا  مدرم  هک  یثیدح  هراب  رد  امش  رظن  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  دیوگ : دومحم  یبا  نب  میهاربا  - 21 ( 2)

« دیآیم نیئاپ )  ) ایند نامسآ  هب  هعمج  بش  ره  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » دندومرف ترضح  هک  دننکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
ج1،ص:255  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، مسق ادـخ  هب  دـننکیم . فیرحت  اجباج و  دوخ  ّلحم  زا  ار  تاملک  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟
ار ياهتشرف  بش ، لّوا  زا  هعمج  بش  ره  و  بش ، ره  رخآ  ثلث  رد  یلاعت  دنوادخ  : » دناهدومرف هکلب  تسا ، هتفگن  ینخس  نینچ  ادخ  لوسر 
ایآ مروآرب ؟ ار  شاهتـساوخ  ات  تسه  ياهدننکتساوخرد  چیه  ایآ  دنکیم : ادن  دنوادخ  نامرف  هب  هتـشرف  نآ  دتـسرفیم و  ایند  نامـسآ  هب 
وـس نیا  هب  یتسه ! ریخ  بلاط  هک  يا  مزرمایب ؟ ار  وا  ات  تسه  ياهدننکرافغتـسا  چیه  ایآ  مریذپب ؟ ار  شاهبوت  ات  تسه  ياهدـننکهبوت  چـیه 
دوخ ّلحم  هب  درک  عولط  رجف  نوچ  دهدیم و  همادا  ار  ادن  نیا  رجف  عولط  ات  هتـشرف  نیا  و  رادهگن . تسد  یتسه ! ّرـش  لابند  هب  هک  يا  ایب ،

. درک لقن  میارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لوق  زا  شناردپ  زا  وا  مّدج و  زا  مردپ  ار  ثیدح  نیا  ددرگیم » زاب  نامسآ  توکلم  رد 
دندومن لقن  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  ناشناردپ  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دیوگ : ّینیوزق  نامیلـس  نب  دواد  - 22 ( 1)

یتقو دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :
ج1،ص:256  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يادص اب  ات  یتسه  رود  نم  زا  ایآ  ادنوادخ ! تشاد : هضرع  نینچ  دوخ  تاجانم  رد  درکیم  تاجانم  دنوادخ  اب  نارمع  نب  یسوم  ترضح 
دای هب  هک  متسه  یـسک  نیـشنمه  نم  دومرف : یحو  وا  هب  دنوادخ  منک ؟ تاجانم  وت  اب  هتـسهآ  ات  یتسه  مکیدزن  ای  میوگب  نخـس  وت  اب  دنلب 

، منک دای  ار  وت  لاح  نآ  رد  هک  منادیم  نآ  زا  رترب  ار  وت  نأش  هک  متـسه  یتلاح  رد  اسب  هچ  تشاد : هضرع  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دشاب ، نم 
. نک دای  ارم  شاب و  نم  دای  هب  لاح  همه  رد  یسوم ! يا  دومرف : دنوادخ 

ار دوخ  اراگدرورپ  « ) َْکَیلِإ ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر   » دننامه درک  شموق  تساوخردب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ار  لاؤس  نیا  دناهتفگ  ياهراپ  حیـضوت :
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(. مرگنب ار  وت  ات  امنب  نمب 
فیطل و وا  : » دومرفیم نینچ  دنوادخ  هراب  رد  ترـضح  نآ  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّیناجرج  دیزی  نب  حـتف  - 23 ( 1)
هب هدرک ، داجیا  ار  ءایـشا  درادن ، يدننامه  و  تسا ، هدشن  هدیئاز  هدیئازن و  تسا ، زاینیب  دحأ و  دـحاو و  تسانیب ، اونـش و  « 1 ، » تسا ریبخ 

لکش تروص و  ار  اهشقن  هداد و  ّتیمسج  ماسجا 
______________________________

هب یمرن و  اـب  هک  یـسک  نآ  و  تسا ، ّتبحم  فطل و  اـب  هک  یـسک  ریغـص ، کـچوک و  ءیـش  هلمج  زا  دراد ، یفلتخم  یناـعم  فیطل  (- 1)
. تسا هاگآ  قیقد  فیرظ و  لئاسم  هب  دنکیم و  راتفر  یکین 

ج1،ص:257  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
کی زا  هدـش  داجیا  هدـننکداجیا و  دـندشیمن ، هتخانـش  رگید  کـی  زا  قولخم  قلاـخ و  دـنیوگیم ، هک  دوب  روط  نآ  رگا  تسا ، هدیـشخب 

هدیشخب و تروص  وا  هب  ادخ  هک  يزیچ  نآ  نیب  ادخ و  نیب  تسا  قرف  هدننکداجیا ، تسوا  نکل  دندشیمن ، هتخانش  دندوبن و  زاتمم  رگید 
، هلب متفگ : دـشابیمن » هیبش  زیچ  چـیه  هب  زین  دـنوادخ  تسین و  هیبش  دـنوادخ  هب  زیچ  چـیه  نوچ  تسا ، هدومن  شداـجیا  هداد و  ّتیمـسج 

ناسنا تسا ، یکی  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسین  هیبش  زیچ  چیه  هب  يدومرف : زین  و  تسا . زاینیب )  ) دمص دحا و  یتفگ : نکل  مدرگ ، تنابرق 
تباث دنوادخ  ینزیم ، یلاحم  فرح  حتف ! يا  دومرف : ترـضح  دـناهیبش ؟ رگید  کی  هب  ندوب ، یکی  ّتینادـحو و  رد  سپ  تسا  یکی  مه 

، تسا یّمـسم  هدنهد  ناشن  تسا و  یکی  همه  دروم  رد  مسا  اّما  تسا ، یناعم  رد  مینکیم ) یفن  ار  نآ  ام  هک   ) هیبشت نآ ) . ) دنادرگ تمدق 
. تسین ات  ود  تسا و  هّثج  کی  ءیش و  کی  هک  تسا  نیا  روظنم  اّما  تسناد ، یکی »  » و دحاو »  » ناوتیم هچرگ  ار  ناسنا  هک  بیترت  نیا  هب 

ناـسنا تسین ، یکی  تسا و  داـیز  فلتخم و  شیاـهگنر  تسا ، نوگاـنوگ  ياـضعا  ياراد  اریز  تسین  یقیقح ) « ) دـحاو  » ناـسنا دوخ  اـّما 
اب هک  یئازجا  هعومجم  زا  تسترابع 

ج1،ص:258  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، تسا شیاهگر  زا  ریغ  شباصعا  ياههتشر  دنکیم ، قرف  شنوخ  اب  شتـشوگ  دراد ، توافت  شتـشوگ  اب  شنوخ  ( 1 ، ) دننکیم قرف  مه 

. تاقولخم ریاس  دنشابیم  هنوگ  نیمه  تسا و  شايدیفس  ریغ  شایهایس  تسا ، شتسوپ  زا  ریغ  شیوم 
وا زج  يرگید  دـحاو  هک  تسا  يدـحاو  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  و  تسین . دـحاو »  » ینعم رد  اـّما  تسا  دـحاو »  » مسا رظن  زا  ناـسنا  سپ 

نوگانوگ ّداوم  فلتخم و  ءازجا  زا  هک  عونصم  قولخم  ناسنا  اما  درادن  هار  وا  رد  ناصقن  هدایز و  تسین ، وا  رد  یتوافت  فالتخا و  تسین ،
. تسا زیچ  کی  ّلک  رد  دنچ  ره  دراد  ناصقن  هدایز و  تسا و  توافتم  فلتخم و  تسا ، هدش  هتخاس 

ار ریبخ  فیطل و  يدرک ، ریـسفت  میارب  ار  دحاو  هک  روط  نامه  لاح  دنک . ترطاخ  هدوسآ  دنوادخ  يدرک ، ماهدوسآ  مدرگ  تنابرق  متفگ :
تـسود اّما  تسه ، توافت  قلخ  ادخ و  نیب  نوچ  دراد  قرف  تاقولخم  فطل »  » اب دنوادخ  فطل »  » هک منادیم  هّتبلا  امرف ، حیرـشت  میارب  زین 

: دندومرف ترضح  دیهد . حرش  میارب  امش  مراد 
عنص رثا  ایآ  تسا ، هاگآ  فیرظ  کچوک و  ءایشا  هب  دراد و  تفارظ  تفاطل و  ندرک ، قلخ  رد  هک  فیطل  میئوگیم  تهج  نیا  هب  حتف ! يا 

ریغ فیرظ و  ناهایگ  رد  ار  وا 
ج1،ص:259  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مـشچ هک  نآ  زا  رتکچوک  هزیر و  هشپ  هشپ و  لثم  یکچوک  تاـناویح  قیقد  فیرظ و  تقلخ  رد  ار  وا  قلخ  رثا  اـیآ  ( 1 ( ؟ ینیبیمن فیرظ 
یتقو ياهدـیدن ؟ دوشیمن ، هداد  صیخـشت  رگید  کـی  زا  اـهنآ  گرزب  هّچب و  هداـم و  رن و  يزیر ، طرف  زا  هکلب  دـنیبیم  ار  نآ  یتخـس  هب 

ام يروآعمج  گرم و  زا  رارف  دوخ و  هب  صوصخم  شزیمآ  هوحن  هب  ار  اهنآ  ییانـشآ  یتقو  مینیبیم ، ناشتفارظ  نیع  رد  ار  اـهنآ  یکچوک 
، رگید کی  نانخس  مهف  هوحن  اهنآ و  نتفگ  نخس  هب  یتقو  میرگنیم ، اهنابایب  اهتـشد و  هنهپ  ناتخرد و  تسوپ  اهایرد و  لد  زا  ناشجاتحی 
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. میشیدنایم ار  ناشنادنزرف  يارب  نیدلاو  ندروآ  اذغ  اههّچب و  طّسوت  هب  اهرتگرزب  مالک  ندیمهف  و 
هن هچنآ  دـنیبیم و  ار  شاهرکیپ  مامت  یتخـس  هب  نامنامـشچ  هچنآ  زین  زبس و  اـب  دیفـس  درز ، اـب  زمرق  اـهنآ ، يزیمآگـنر  هب  هنوگ  نیمه  و 

قـلخ و تسا و  قـیقد  فـیطل و  تاـقولخم ، نیا  قلاـخ  هک  میمهفیم  میرگنیم ، دـنک  سمل  دـناوتیم  تسد  هـن  دـنیبب و  دـناوتیم  مـشچ 
قولخم یقلاخ  ره  هچ  تسا ، هداد  ماجنا  یتالآ  تادا و  هلیسو و  نودب  تفارظ و  ّتقد و  اب  ار  تشذگ  شحرش  هک  هچنآ  شنیرفآ 

ج1،ص:260  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
چـیه و زا  هکلب  يزیچ ، زا  هن  اّما  هدـیرفآ  ار  دوخ  تاقولخم  تلالج ، اب  قیقد و  فیطل و  دـنوادخ ، یلو  دـنیرفآیم  يرگید  زیچ  زا  ار  دوخ 

. تسا هدروآ  دوجوب  ار  تادوجوم  مدع ،
دوخ سفن  هب  دنیرفایب  ار  تاقولخم  هکنیا  زا  لبق  دنوادخ  ایآ  مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دیوگ : نانـس  نب  دّمحم  - 24 ( 1)

: متفگ هلب ، دومرف : دوب ؟ هاگآ 
وا درکیمن ، تساوخرد  يزیچ  دوخ  زا  اریز  تشادـن  راک  نیا  هب  یجاـیتحا  دومرف : دینـشیم ؟ ار  شیوخ  يادـص  دـیدیم و  ار  دوخ  سفن 

دوخ يارب  یئاـهمان  هکلب  دـنیزگرب ، دوخ  يارب  یماـن  هک  درادـن  يزاـین  اذـل  تسا  ذـفان  شتردـق  تسا . شدوخ  شیتسه  شیتـسه و  دوخ 
باختنا دوخ  يارب  هک  یمسا  نیلّوا  ددرگیمن . هتخانش  دوشن ، هدناوخ  دوخ  مان  اب  رگا  اریز  دنناوخب ، اهمان  نآ  هب  ار  وا  نارگید  ات  هدیزگرب 

اریز تسوا  ماـن  نیلّوا  نیا  ُمیِظَْعلا ،» ُِّیلَْعلا   » شماـن تسا و  هَّللا » ، » وا ّتیعقاو  اـنعم و  تسا ، رترب  زیچ  همه  زا  اریز  دوب  ُمیِظَْعلا » ُِّیلَْعلا  ، » دومن
. دراد يرترب  زیچ  همه  رب  وا 

؟ تسیچ مسا » : » مدرک لاؤس  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  دیوگ : نانس  نب  دّمحم  - 25 ( 2)
ج1،ص:261  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يرابخا باب 11  همجرت ج1 261  / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  نداد .» ناشن  يارب  ياهناشن  ینعی  : » حرش فوصوم . يارب  یتفـص  دومرف :
228 ص :  تسا .....  هدیسر  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیحوت  باب  رد  هک 

هک يزیچ  نیلّوا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  شردـپ  زا  لاّـضف  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  ّیلع  - 26 ( 1
رثا رد  دننزب و  ياهبرض  یـسک  رـس  رب  هاگ  ره  و  دوب . ابفلا  فورح  دنوش ، انـشآ  شراگن  اب  نآ  هلیـسوب  مدرم  ات  دومرف  قلخ  یلاعت  دنوادخ 

تـسناوتن هک  یفورح  دادعت  هب  سپـس  دـننکیم  هضرع  وا  رب  ار  ابفلا  فورح  هک : تسا  نیا  مکح  دـنک ، مّلکت  یبوخ  هب  دـناوتن  هبرـض  نآ 
لقن نینچ  ابفلا  فورح  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  زا  شّدج  زا  وا  شردـپ و  زا  مردـپ  و  دوشیم ، هداد  هید  وا  هب  دـنک ، ظّفلت 

راک ندـش  لیمکت  ءات ، تسادـخ ، رورـس  تجهب و  ءاب ، تسا ، یهلا  معن  ءـالآ و  فلا ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  تسا  هدومن 
. تسا ناشبوخ  ياهراک  رطاخ  هب  نینمؤم  باوث  ءاث ، تسا ، مهیلع » هَّللا  تاولص   » دّمحم لآ  مئاق 

ّزع و دـنوادخ  دزن  رد  یـصاعم  لها  ندوب  ناشن  مانیب و  ءاخ ، تسا ، ناراکهانگ  هراب  رد  ادـخ  ملح  ءاح ، تسادـخ ، لالج  لامج و  میج ،
نید لاد ، تسا ، ّلج 

ج1،ص:262  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، تسا یهلا  رون  نیـس ، تسا ، تمایق  ياـههلزلز  ءاز  میحر و  فؤر و  زا  ءار ، تسا . توربج  بحاـص  لـالجلا و  وذ  زا  لاذ  ( 1 ، ) تسادخ

تـسا هتـساوخ  ادـخ  هک  تسا  نید  رطاخ  هب  مدرم  راـیتخا  هدارا و  درک و  هدارا  هچنآ  درک  هدارا  تساوخ و  هچنآ  تساوخ  دـنوادخ  نیش ،
داصرم و رد  نیملاظ  نتـشادزاب  زین  طارـص و  رب  مدرم  ندرب  يارب  تسا  وگتـسار  دـعولا و  قداـص  زا  داـص ، دنـشاب ، راـیتخا  هدارا و  ياراد 
یـشوخ و ءاط ، تسا ، هداتفا  یهارمگ  تلالـض و  هب  دـنک  تفلاخم  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  اب  سک  ره  داض ، یهلا ، هاـگنیمک 
، ءاف تسا ، ینغ  زا  نیغ  ملع و  زا  نیع  ّنظ ، ءوس  نیرفاـک  دـنراد و  ّنظ  نسح  دـنوادخ  هب  نینمؤم  ءاـظ  تسا ، نینمؤم  يارب  تبقاـع  نسح 

عمج هک  تسا  نآرق  فاق ، تسا و  شتآ  ياههلعش  زا  ییاههلعش 
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ج1،ص:263  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دـندنبیم ادـخ  رب  هک  ییاهغورد  رد  تسا  نیرفاک  ییوگ  وغل  مال ، یفاک و  زا  فاـک  ( 1  ) تسادـخ هدـهع  رب  نآ  ندومن  تئارق  ندرک و 

: دیامرفیم زور  نآ  رد  دنوادخ  تسین و  کلام  ادخ  زج  سک  چیه  هک  يزور  رد  تسادخ  یهاشداپ  کلم و  میم 
ِدِحاْولا ِهَِّلل  : » دنیوگیم یهلا  جـجح  ناربمایپ و  ایبنا و  حاورا  سپـس  ( 16 نمؤم : تسیک ، نآ  زا  زورما  رد  یهاـشداپ  « ) َمْوَْیلا ُکـْلُْملا  ِنَِمل  »

َهَّللا َّنِإ  َمْوَْیلا  َْملُظ  ْتَبَـسَک ال  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجت  َمْوَْیلا  : » دیامرفیم دـنوادخ  سپـس  ( 16 نمؤم : ردتقم - ياتکی  دـنوادخ  نآ  زا  « ) ِراَّهَْقلا
باـسح هب  تعرـس  هب  دـنوادخ  تسین ، راـک  رد  یملظ  رگید  زورما  دـنیبیم ، ار  دوـخ  ياـهراک  يازج  سک  ره  زورما  « ) ِباـسِْحلا ُعـیِرَس 

نآ راچد  ار  نیرفاک  هک  تسا  یباذع  لاکن و  دهدیم و  نینمؤم  هب  هک  تسا  یهلا  ياهتمعن  نون  و  ( 17 نمؤم : دنکیم . یگدیسر  ناگدنب 
ال) ، ) فلا مال  و  ادخ . ربارب  رد  تسا  نانامرفان  یکچوک  يراوخ و  ّتلذ و  ءاه ، دـنک و  ینامرفان  ار  ادـخ  هک  یـسک  رب  ياو  واو ، دـنکیم .

بجاو وا  رب  تشهب  دـنک  يراج  نابز  رب  ّتین  صولخ  اـب  ار  نآ  هک  ياهدـنب  ره  دـنیوگ و  صـالخا  هملک  نادـب  هک  تسا  هَّللا » اـّلا  هلإ  ـال  »
نآ زا  رترب  هّزنم و  وا  و  دهدیم ، يزور  تسا  هداشگ  قلخ  رب  ادخ  تسد  ءای ، و  ددرگیم ،

ج1،ص:264  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنیوگیم نیکرشم  هک  تسا  يزیچ 

سپس دومرف و  لزان  دنربیم  راکب  دنراد و  راک  رس و  نآ  اب  اهبرع  هک  یفورح  نیمه  اب  ار  نآرق  نیا  دنوادخ  دندومرف : ترضح  سپس  ( 1)
ّنج و رگا  وگب  « ) ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  : » تفگ

ءارـسا دنـشاب - رگید  کی  کمک  راک  نیا  رد  دنچ  ره  تسناوت  دـنهاوخن  دـنروایب  ینآرق  نینچ  ات  دـنهد  رگید  کی  تسد  هب  تسد  سنا 
(. 88

ْحَرْـشَی ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  « ؟ تسیچ هیآ  نیا  ینعم  مدرک ، لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دیوگ : نامیلـس  نب  نادمح  - 27 ( 2)
دهاوخن ار  سک  ره  مالسا و  لوبق  هدامآ  هدومن ، دونشخ  یضار و  مالـسا  هب  ار  وا  دنک  تیاده  دهاوخب  ادخ  ار  سک  ره  « ) ِمالْـسِْإِلل ُهَرْدَص 

، تسا هتـشاد  ایند  رد  هک  ینامیا  اب  دهاوخب ، ادخ  ار  سک  ره  دومرف : ( 125 ماعنا : دنکیم - گنت  رایسب  ار  وا  هنیـس  دبای  تاجن  یهارمگ  زا 
ادخ هک  ییاهباوث  زا  نوکس  شمارآ و  نتشاد و  ادخ  هب  نانیمطا  ادخ و  ربارب  رد  ندوب  میلـست  يارب  ار  وا  دنک  ییامنهار  ترخآ  تشهب  هب 

یضار هدامآ و  هداد  هدعو 
ج1،ص:265  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا  ) ار وا  دزاس  مورحم  ترخآ  تشهب  زا  ایند ، نیا  رد  نایـصع  رفک و  رطاـخ  هب  دـهاوخب ، ار  سک  ره  و  دـبای ، رطاـخ  شمارآ  اـت  دـنکیم 
و  ) ددرگ برطـضم  یبلق ، داقتعا  رد  هدش و  ّکش  راچد  رفک ، لاح  رد  ات  دـیامنیم  درـسلد  گنتلد و  ادـخ ) رما  ربارب  رد  میلـست  مالـسا و 

نامیا هک  نانآ  رب  يدیلپ  سجر و  هنوگ  نیا  دـنوادخ  دور . الاب  نامـسآ  رد  دـهاوخیم )  ) ییوگ هک ) دـشاب  تخـس  وا  رب  ردـق  نآ  مالـسا 
. دهدیم رارق  دنروآیمن 

زین یهورگ  و  دش ، دراو  ترـضح  نآ  رب  قیدنز  يدرم  دیوگ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مداخ  ّیناسارخ ، هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  - 28 ( 1)
روط نیا  هک  دـنچ  ره  دـشاب -) دـیئوگیم  هک  روط  نآ  بلطم   ) دـشاب امـش  فرح  فرح ، رگا  منیبب ، وگب  دـندومرف : ماما  دنتـشاد ، روضح 
هیلع ماما  تفگن . يزیچ  درم  تسا ؟ هدـناسرن  ام  هب  يررـض  ام  تاداقتعا  تاکز و  هزور و  زامن و  و  میتسین ؟ ناسکی  امـش  ام و  ایآ  تسین -

هب امش  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا - نیمه  مه  ّقح  هک  دشاب - ام  فرح  فرح ، رگا  و  دومرف : مالّسلا 
ج1،ص:266  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هنوگچ ادـخ  هک  هدـب  حیـضوت  میارب  دـیامرف ، تمحر  فطل و  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : قیدـنز  ( 1 ( ؟ میاهتفاین تاجن  ام  هداـتفین و  تکـاله 
: دومرف ترضح  تساجک ؟ و  تسا ؟
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، تشادـن دوجو  یناـکم  اـج و  چـیه  یلو  دوب  وا  تسا ، هدرک  داـجیا  ار  ناـکم  اـج و  وا  تسا ، طـلغ  ياهدرک  ناـمگ  وت  هچنآ  وـت ! رب  ياو 
كرد لباق  ّساوح  ناکم و  اج و  اـی  ّتیفیک  اـب  اذـل  تشادـن ، دوجو  یتّیفیک  یگنوگچ و  چـیه  دوب و  وا  تسا ، هدرک  داـجیا  وا  ار  ّتیفیک 

. تسین الصا  سپ ، تسین  كرد  لباق  هناگجنپ  ّساوح  زا  یّسح  چیه  اب  هک  لاح  تفگ : درم  دشابیمن . هیبش  زیچ  چیه  هب  تسین و 
شکاردا زا  یتـقو  اـم  هکنآ  لاـح  و  ینکیم ؟ راـکنا  ار  وا  ّتیبوبر  تسا ، زجاـع  وا  كرد  زا  تّساوح  نوچ  وـت ! رب  ياو  دوـمرف : ترـضح 

: تفگ درم  ءایشا ، ریاس  فالخ  رب  تسا  يزیچ  وا  و  تسا ، ام  ّبر  وا  هک  مینکیم  نیقی  میوشیم  زجاع 
: دیسرپ درم  تسا ، هدوب  یک  زا  میوگب  ات  تسا  هدوبن  یک  دنوادخ  وگب ، نم  هب  وت  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدوب  ینامز ، هچ  ادخ  وگب  سپ 

لوط رد  مناوتیمن  منیبیم  مرگنیم و  مدسج  هب  یتقو  دندومرف : ترضح  تسه ؟ ادخ  دوجو  رب  یلیلد  هچ 
ج1،ص:267  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا هک  ممهفیم  مهد ، ماـجنا  نآ  دوس  هب  يزیچ  منک و  عـفد  نآ  زا  ار  اهیتخـس  و  ( 1  ) میازفیب نآ  رب  اـی  منک  مـک  نآ  زا  يزیچ  ضرع  و 
اهداب و شدرگ  اهربا و  ندش  داجیا  شتردق و  رما و  هب  ار  کلف  نارود  هکنیا  هب  افاضم  موشیم ، دقتعم  وا  هب  دراد و  ياهدننکانب  نامتخاس 
هدـننکریدقت و هـمه  اـهنیا  هـک  مـمهفیم  اذـل  و  مـنیبیم ، ار  یهلا  نـقتم  بـیجع و  تاـیآ  ریاـس  ناگراتـس و  دیــشروخ و  هاـم و  تـکرح 

اّما تساهنآ ، رایـسب  ناهانگ  رطاخ  هب  قلخ ، زا  وا  ندوب  هدرپ  رد  دومرف : ترـضح  تسا ؟ ناهنپ  ارچ  سپ  دیـسرپ  درم  دراد ، ياهدننکداجیا 
یقرف هکنیا  يارب  دومرف : ترضح  دنیبیمن ؟ ار  وا  مشچ ، ارچ  سپ  دیـسرپ : تسین . ناهنپ  شیارب  زور ، بش و  رد  یناهنپ  زیچ  چیه  وا  دوخ 

. دنتسه تیؤر  لباق  هک  شقلخ  نیب  وا و  نیب  دشاب 
سپ تفگ : درم  دـنک ، كاردا  ار  وا  لقع ، ای  دـیامن  كرد  ار  وا  رکف  ای  دـنیبب و  ار  وا  مشچ  هک  تسا  نیا  زا  لجا  وا  نأش  هکنیا  هب  اـفاضم 

يزیچ ره  اریز  دومرف : ترضح  ارچ ؟ دیسرپ : درم  درادن . یفصو  ّدح و  دومرف : ماما  نک ، نایب  میارب  ار  شفصو  ّدح و 
ج1،ص:268  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّتیلباق یتقو  دراد و  زین  ار  ندش  دایز  ّتیلباق  سپ  هتفریذـپ ، زرم  ّدـح و  نوچ  دراد و  دادـتما  ّدـح  نامه  ات  شدوجو  ( 1 ، ) دراد يّدح  هک 
هیزجت لباق  هن  دوشیم  مک  وا  زا  يزیچ  هن  دریذپیم  يدایز  هن  دراد  ّدح  هن  وا  سپ  دراد ، زین  ار  ناصقن  ّتیلباق  دـشاب  هتـشاد  ار  ندـش  دایز 

. دوشیم كرد  رکف  اب  هن  تسا و 
، شوگ نودب  دناوتیم  یسک  ایآ  هچ ؟ ینعی  تسا  میلع  و  انیب )  ) ریصب میکح ، اونـش ،)  ) عیمـس فیطل ، وا  دیئوگیم : هک  امـش  دیـسرپ : درم 
؟ دشابن هدنزاس  رگتعنـص و  یلو  دشاب  میکح  ای  دشاب و  هتـشادن  تسد  یلو  دشاب  قیقد  فیرظ و  ای  دشاب  انیب  مشچ  نودـب  ای  دـشاب ، اونش 

یتقو ياهدـیدن  ایآ  دـهد . ماجنا  یتعنـص  ای  يراک  دـهاوخب  یـسک  هک  دوشیم  قـالطا  یعقوم  ناـیمدآ ، نیب  رد  فیطل » : » دومرف ترـضح 
؟ تسا قیقد  تفارظ و  اب  ردقچ  ینالف  دـنیوگیم  دـهد ، ماجنا  تفارظ  ّتقد و  اب  رگا  دـنک  يراک  ای  دـنک  ذاّختا  يزیچ  دـهاوخیم  یـسک 

رگید سنج  زا  ار  یـسنج  ره  هداد و  رارق  ییاـهحور  ناروناـج  رد  دراد و  تشرد  زیر و  یتاـقولخم  هـک  یگرزب  دـنوادخ  هـب  روـطچ  سپ 
تاقولخم نیا  زا  مادک  ره  سپ  دوشن ؟ هتفگ  تفارظ ) اب  قیقد و   ) فیطل دنتسین ، رگید  کی  هیبش  چیه  هک  يروطب  هتخاس  نیابتم 

ج1،ص:269  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ّتقد نآ  یکاروخ  ریغ  یکاروخ و  ياـههویم  ناـتخرد و  رد  سپـس  ( 1 ، ) تساراد ریبـخ  فیطل و  قلاـخ  زا  یفطل  شايرهاـظ  بیکرت  رد 

هک تسا  ییاونـش  وا  میتفگ : و  ناـشیاهراک ، رد  تاـقولخم  ندوب  فیطل  دـننام  هن  یلو  تسا  فیطل  اـم ، قلاـخ  میتفگ : تقو  نآ  میدرک و 
اب ار  اهنآ  نابز  تسین و  هدیشوپ  وا  رب  یکشخ  ایرد و  رد  نآ ، زا  رتگرزب  ات  هتفرگ  زیر  ياههچروم  زا  شرف  ات  شرع  زا  قئالخ  مامت  يادص 
زیر رایسب  هناد  رثا  وا  اریز  مشچ ، اب  هن  یلو  تسانیب  وا  میتفگ  شوگ و  نودب  یلو  تساونـش  وا  میتفگ : عقوم  نیا  رد  دنکیمن و  هابتـشا  مه 

علّطم نآ  ررض  عفن و  زا  دنیبیم و  کیرات  بش  رد  ار  هچروم  تکرح  زین  دنیبیم و  هایس  گنس  يور  رب  یناملظ  بش  رد  ار  لدرخ  هایس  و 
لاؤس نیا  و  دیوگ : يوار  تاقولخم . ندوب  انیب  دننام  هن  اّما  تسانیب  وا  میتفگ : هجیتن  رد  و  دـنیبیم ، ار  نآ  لسن  اههچب و  شزیمآ و  تسا و 
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. تسه ثیدح  رد  مه  نیا  زا  ریغ  يرگید  بلاطم  و  دش ، ناملسم  قیدنز  نآ  ات  تشاد  همادا  لاونم  نیمه  هب  باوج  و 
نیرتمک مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّیناجرج  دیزی  نب  حتف  - 29 ( 2)

ج1،ص:270  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، تسا میدـق  تسا ، تباـث  درادـن ، يریظن  هیبـش و  تسین ، وا  زج  يدوـبعم  هکنیا  هب  رارقا  دـندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ تخانـش  تـفرعم و 

. تسین وا  لثم  زیچ  چیه  هتشگن  مگ  تسا ، دوجوم 
َوُه ُْلق   » هروس سک  ره  دومرف : ترـضح  مدرک . لاؤس  دیحوت  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  دیوگ : يدتهم  نب  زیزعلا  دـبع  - 30 ( 1)

دنناوخیم و مدرم  هک  روط  نامه  دومرف : دناوخ ؟ دیاب  هنوگچ  متفگ : تسا ، هتخانـش  ار  دیحوت  دروآ ، نامیا  نآ  هب  دناوخب و  ار  ٌدَحَأ » ُهَّللا 
. هبترم هس  تسا » نینچ  نم  راگدرورپ  « » ّیبر هَّللا  کلذک  : » دومرف هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا 

ماما زا  یقیدنز  دیوگ : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  مداخ  ّیناسارخ  ّیلع  نب  دّمحم  - 31 ( 2)
ج1،ص:271  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدیمان ءیش »  » نآرق رد  ار  دوخ  وا  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ ءیش »  » وا تفگ : ادخ  هراب  رد  ناوتیم  ایآ  درک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر 
رتهم رتگرزب و  يزیچ  هچ  تداهـش  یهاوگ و  وگب  « ) ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  ُِلق  ًةَداهَـش  ُرَبْکَأ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ْلـُق  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  تسا 

. تسین وا  لثم  زیچ  چیه  هک  تسا  يا  ءیش »  » وا ( 19 ماعنا : تسا . هاوگ  امش  نم و  نیب  ادخ  وگب  تسا ؟
رب تسه  لیلد  هچ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  درک : لاؤس  دـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  يدرم  يزور ، دـیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح  - 32 ( 1)

: دندومرف ترضح  ملاع ؟ ثودح 
هب ار  وت  تسا  وت  دـننام  هک  یـسک  هن  يدرک و  داـجیا  ار  شیوخ  دوخ ، وت  هن  هک  ینادیم  دوخ  وت  و  يدـمآ ، دوجو  هب  سپـس  يدوـبن ، وـت 

. تسا هدروآ  دوجو 
َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  : » درک لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هیآ  نیا  هراب  رد  نومأم  يزور  دیوگ : يوره  تلّـصلا  وبا  - 33 ( 2)

ِءاْملا یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف 
ج1،ص:272  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

بآ يور  رب  شایهاشداپ  تخت  هک  یلاح  رد  دیرفآ ، زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  وا  « ) اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل 
تخت  ) شرع یلاعت ، كرابت و  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  (. 7 دوه : تسا - رتهب  امـش  زا  کیمادک  لمع  دنیبب  دـیامزایب و  ار  امـش  ات  هدوب ،

دنوادـخ دوجو  رب  بآ ، شرع و  دوخ و  هب  ندومن  هّجوت  اب  هکئالم  دـیرفآ و  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  زا  لبق  ار  هکئالم  بآ و  یهاشداپ ،)
هکئالم ات  دهدب . ناشن  هکئالم  هب  ار  دوخ  تردق  هلیسو  نیدب  ات  داد  رارق  بآ  يور  رب  ار  دوخ  شرع  دنوادخ  سپس  دندرکیم ، لالدتـسا 

رارق هناگتفه  ياهنامـسآ  زارف  رب  هدرک و  دـنلب  ار  شرع  شیوخ ، ییاناوت  تردـق و  اب  سپـس  تساناوت ، يراک  ره  رب  دـنوادخ  هک  دـنمهفب 
رد هک  تشاد  ییاناوت  دنچ  ره  دیرفآ ، زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  تشاد ، ءالیتسا  ّطلـست و  دوخ  شرع  رب  هک  یلاح  رد  هاگنآ ، داد ،

نیمز اهنامـسآ و  زا  هک  ار  هچنآ  راـک ، نیا  اـب  اـت  دـیرفآ  زور  شـش  رد  ار  اـهنآ  نکل  دـهد ، ماـجنا  ار  راـک  نـیا  ندز  مـه  رب  مـشچ  کـی 
رب دـشاب  یلیلد  هکئالم ، يارب  هبترم ، ره  رد  اهنآ ، زا  کـی  ره  ندـمآ  دوجوب  اـت  دـهد  ناـشن  هکئـالم  هب  یکی  یکی  مک و  مک  دـنیرفآیم ،

هدیرفاین زاین ، رطاخ  هب  ار  شرع  دنوادخ ، و  دنوادخ ، تردق ) )
ج1،ص:273  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

اریز تسا  هتـسشن  شرع  يور  رب  هک : تفگ  ناوتیمن  وا  سدـقا  تاذ  دروم  رد  تسا . زاینیب  تاقولخم  مامت  شرع و  زا  وا  اریز  ( 1  ) تسا
. تسا نیقولخم  تافص  زا  رتالاو  رترب و  رایسب  رایسب  دنوادخ  تسین . مسج  وا 

( تسا رتهب  امش  زا  کیمادک  لمع  دنیبب  دیامزایب و  ار  امـش  ات  « ) اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  : » دیامرفیم هک  هیآ  زا  تمـسق  نیا  هراب  رد  اّما 
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، شیامزآ ناحتما و  ناونع  هب  هن  اّما  دیامزایب ، ار  اهنآ  دوخ ، فیلاکت  تدابع و  تعاط و  اب  ات  دـیرفآ  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم 
رطاخ یگدوسآ  وت  هب  دنوادخ  نسحلا ! ابا  ای  يدرک  رطاخ  هدوسآ  ارم  تفگ : اجنیا  رد  نومأم  تسا ، هتسنادیم  ار  زیچ  همه  هشیمه  وا  اریز 

َساَّنلا ُهِرُْکت  َْتنَأَف  َأ  ًاعیِمَج  ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َنَمآـَل  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو  : » تسیچ هیآ  نیا  ینعم  داد : همادا  نومأـم  سپـس  دـیامرف ! تیاـنع 
یگدـنز نیمز  يور  رب  هک  یناسک  مامت  تساوخیم  تراـگدرورپ  رگا  ( ؟» ِهَّللا ِنْذِإـِب  اَّلِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناـک  اـم  َو  َنِینِمُْؤم . اُونوُکَی  یَّتَح 

دروآیمن نامیا  سک  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنوش ؟ نمؤم  ات  ینک  روبجم  ار  مدرم  یهاوخیم  وت  ایآ  دـندروآیم ، ناـمیا  یگمه  دـننکیم ،
شردپ زا  رفعج  نب  یسوم  مردپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  100 و 99 ) سنوی : ادخ - هزاجا  نذا و  اب  رگم 

ج1،ص:274  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ّیلع شردپ  زا  وا  ّیلع و  نب  نیـسح  شردپ  زا  وا  نیـسحلا و  نب  ّیلع  شردپ  زا  وا  ّیلع و  نب  دّمحم  شردـپ  زا  وا  و  ( 1  ) دّمحم نب  رفعج 

: هک تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب 
روـبجم یتـشاد ، تردـق  اـهنآ  رب  هک  ار  یناـسک  نآ  رگا  هَّللا ! لوـسر  اـی  دنتـشاد : هضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هـب  ناناملـسم 

هک یتعدب  اب  مهاوخیمن  نم  دندومرف : ترضح  میدشیم ، دنمورین  نانمـشد  لباقم  رد  دشیم و  دایز  ام  دادعت  دنوش ، ناملـسم  يدرکیم 
طوبرم نم  هب  هک  يراک  رد  مهاوخب  هک  متسین  یـسک  نم  منک و  تاقالم  ار  دنوادخ  تسا ، هدادن  نم  هب  يروتـسد  نآ ، دروم  رد  دنوادخ 

. منک تلاخد  تسین 
دنروآ نامیا  ایند  رد  هک  درکیم  روبجم  ار  همه  تساوخیم  ادـخ  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ  ینعم  دومرف و  لزان  ار  قوف  هیآ  دـنوادخ  سپس 

حدـم و ّقحتـسم  رگید  مدادیم  ماجنا  اهنآ  اب  ار  راک  نیا  رگا  و  دـنروآیم ، نامیا  ترخآ ، رد  اهیتخـس ، ندـید  عقوم  رد  هک  روط  ناـمه 
نم و هب  یکیدزن  مارکا و  مارتحا و  ّقحتـسم  ات  دنروآ  نامیا  رابجا  نودب  رایتخا و  يور  زا  مهاوخیم  نم  نکل  دـندوبن  نم  بناج  زا  باوث 

ینک روبجم  ار  مدرم  یهاوخیم  وت  ایآ  . » دنشاب نادواج  تشهب  رد  یگنادواج 
ج1،ص:275  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دروآ نامیا  دـناوتیمن  یـسک  « ) ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو  : » دـیامرفیم هک  هیآ  زا  تمـسق  نیا  اّما  و  ( 1 ( »؟ دنروآ نامیا  هک 
نودـب هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  دنتـسه  مورحم  ندروآ  نامیا  زا  اهناسنا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ادـخ ) تساوخ  هزاـجا و  نذا و  اـب  رگم 

راد هک  اـیند  رد  مدرم  ندروآ  ناـمیا  هب  وا  ناـمرف  رما و  زا : تستراـبع  ادـخ ، تساوخ  نذا و  و  دـنروآ ، ناـمیا  دـنناوتیمن  ادـخ  تساوـخ 
ماـگنه گرم و  زا  دـعب  ینعی   ) دوش هتـشادرب  اـهنآ  زا  فیلکت  هک  تسا  یعقوم  رد  ناـمیا  هب  مدرم  ندومن  روبجم  تسا و  دـّبعت  فـیلکت و 

(. یهلا باذع  ندید 
: وگب میارب  هیآ  نیا  هراب  رد  لاح  دیامن ! هدوسآ  ار  ترطاخ  دنوادخ  نسحلا ! ابا  ای  يدرک  هدوسآ  ار  مرطاخ  تفگ : ادّدجم  نومأم  اجنیا  رد 

شـشوپ هدرپ و  رد  نم  دای  ندید )  ) زا ناشیاهمـشچ  هک  یناسک  « ) ًاعْمَـس َنوُعیِطَتْـسَی  اُوناک ال  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ٍءاطِغ  ِیف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیِذَّلا  »
(. 101 فهک : دنتشادن - مه  ندینش  ییاناوت  و  دندوب ) لفاغ  نم  دای  زا  و   ) دوب

، دـنوادخ نکیل  و  دوشیمن ، هدـید  مشچ  اب  هّجوت  دای و  دـنکیمن و  تعنامم  یبلق  هّجوت  دای و  زا  مشچ ) لـباقم   ) هدرپ دـندومرف : ترـضح 
تسا هدومن  هیبشت  انیبان  دارفا  هب  دنرادن  لوبق  ار  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تیالو  هک  یناسک 

ج1،ص:276  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ادّدجم نومأم  دنهد . ارف  شوگ  نانخـس  نآ  هب  دنتـسناوتیمن  دـمآیم و  راوشد  نیگنـس و  اهنآ  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  اریز 

همان مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  دیوگ : نامیلـس  نب  نادمح  - 34 ( 1 ! ) دنک ترطاخ  هدوسآ  دـنوادخ  يدومن ، هدوسآ  ار  مرطاخ  تفگ :
لبق لاس  رازه  ود  مدرم ، لاعفا  دندومرف : موقرم  ترـضح  مدومن . لاؤس  هن  ای  تسا  دـنوادخ  قولخم  ایآ  هک  مدرم ، لاعفا  هراب  رد  متـشون و 

. دوب رّدقم  دنوادخ  ملع  رد  مدرم ، تقلخ  زا 
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یهلا ملع  رد  دـشاب ، يرارطـضا  رگا  ددـنویپیم ، اـی  هتـسویپ  عوـقو  هب  هک  روـط  ناـمه  دـننکیم ، هچ  هک  هتـسنادیم  دـنوادخ  ینعی  : » حرش
جراخ مولعم  اب  وا  ملع  و  دوب . دـناهدروآ  ياجب  رایتخا  يدازآ و  يور  زا  يرایتخا و  یهلا  ملع  رد  دـشاب  يراـیتخا  رگا  و  هدوب ، يرارطـضا 

(«. يراّفغ داتسا   ) تسا هدوب  روط  نیمه  زین  یهلا  ملع  رد  تسا  سوسحم  لعاف  زا  لعف  ندوب  يرایتخا  جراخ  رد  نوچ  تسا و  قفاوم 
زا ناشناردپ  زا  لقن  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : دلاخ  نب  نیسح  - 35 ( 2)

ج1،ص:277  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ناـمیا رثوک ) ضوح   ) نم ضوح  هب  سک  ره  ( 1  ) هک دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

سپـس دنادرگن ! زئاف  نم  تعافـش  هب  ار  وا  دنوادخ  درواین ، نم  تعافـش  هب  نامیا  سک  ره  دناسرن و  ضوح  نآ  رب  ار  وا  دـنوادخ  درواین ،
: دومرف

. دنتـسین هذـخاؤم  خـیبوت و  ّقحتـسم  الـصا ، ناراکوکین ، اّما  و  دـنوشیم . هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  نم  تعاـفش 
تعافـش ( .؟» یـضَتْرا ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  : » تسیچ هیآ  نیا  ینعم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح 

: دومرف ددنسپب ) دنوادخ  هک  ار  یسک  رگم  دننکیمن 
. ددنسپب ار  شنید  دنوادخ  هک  ار  یسک  رگم  دننکیمن  تعافش  ینعی 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اریز  دنک  تحاران  ار  وا  شتائّیـس  اهيدـب و  ناداش و  ار  وا  شیاهیکین  هک  تسا  یـسک  نمؤم  دـیوگ : ّفلؤم 
. تسا نمؤم  دیامن ، شتحاران  شیاهيدب  دنک و  لاحشوخ  ار  وا  شایکین  سک  ره  دندومرف :

تسا شزرمآ  تعافش و  ّقحتسم  هدننکهبوت  و  تسا . هبوت  ینامیشپ  ددرگیم و  نامیشپ  دوش ، تحاران  دوخ  ياهيرادرکدب  زا  تقو  ره  و 
زا سک  ره  و 

ج1،ص:278  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. ددنسپیمن ار  وا  نید  دنوادخ  اریز  دوب ، دهاوخن  تعافش  ّقحتسم  تسین ، نمؤم  نوچ  تسین و  نمؤم  دوشن  تحاران  دوخ  ياهيرادرکدب 

لوبق يارب  ربمایپ  تعافش  دناهدرک و  هبوت  هدز و  رس  ناشیا  زا  هریبک  هانگ  هک  تسیناسک  هب  طوبرم  تعافش  هک  تسنآ  ّفلؤم  دارم  : » حرش
«. تسا هبوت 

نآ هک  دـناهدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  زا  ناشناردـپ  لوق  زا  راّیـس  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  داـیز و  نب  دّـمحم  نب  فسوی  - 36 ( 1)
زا قداص  ماما  قداص و  ماما  زا  ناشیا  مظاک و  ماما  زا  ترـضح  نآ  اضر و  ماما  زا  ناشیا  داوج و  ماما  زا  ناشیا  يداـه و  ماـما  زا  ترـضح 

« ًءاِنب َءامَّسلا  َو  ًاشاِرف  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  : » هیآ هراب  رد  ترـضح  نآ  هک  دـندومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع  داّجـس  ماما  زا  ناشیا  رقاب و  ماما 
نیمز دنوادخ  ینعی  دندومرف : نینچ  ( 22 هرقب : دینادرگ - نامتخاس  نوچمه  ار  نامسآ  رتسب و  نوچمه  ار  نیمز  امـش  يارب  هک  سک  نآ  )

نآ رد  هک  درـس  نانچ  هن  دنازوسب و  ار  امـش  هک  دومن  نازوس  غاد و  نانچ  هن  ار  نآ  داد . رارق  امـش  ياهندب  يوخ و  تعیبط ، اب  بسانتم  ار 
وب دب  نانچنآ  هن  دیریگب و  دردرس  نآ  زا  هک  تسا  وبشوخ  نانچ  هن  نآ  داب  دینزب ، خی 

ج1،ص:279  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
انب هناخ  نآ  رد  دیناوتن  هک  تخـس  نانچنآ  هن  دـنک و  قرغ  ار  امـش  هک  تسا  مرن  بآ ، نوچمه  هن  ( 1 (، ) نیمز و  ، ) دنک ّتیذا  ار  امـش  هک 

دوخ و دیناوتب  دشاب و  عفان  دـیفم و  امـش  يارب  هک  تسا  هداهن  نآ  رد  تبالـص  رادـقم  نآ  ّلج ، ّزع و  دـنوادخ  هکلب  دـینکب ، ربق  دـیزاس و 
بـسانم امـش  رگید  عفانم  رایـسب  ندنک و  ربق  يزاسهناخ و  يارب  ات  تسا  هداد  رارق  یتّیـصاخ  نآ  رد  دیراد و  هگن  نآ  رب  ار  ناتیاهنامتخاس 

ار نامـسآ  و  « ) ًءاـِنب َءاـمَّسلا  َو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  سپـس  تسا . هدـینادرگ  رتسب  نوچمه  امـش  يارب  ار  نیمز  رطاـخ  نیا  هب  سپ  دـشاب ،
رد امش  عفانم  رطاخ  هب  ار  شناگراتس  باتفآ و  هام و  هک  یفقس   » تسا فقـس »  » اجنیا رد  ءانب »  » زا دارم  دینادرگ ) نامتخاس  ءانب و  نوچمه 
ورف الاب  زا  هک  یناراب  ینعی  درک ) لزان  بآ  نامـسآ  زا  « ) ًءام ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  : » دـیامرفیم سپـس  تسا . هدروآ  رد  شخرچ  تکرح و 
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رد من  من  دیدش و  تشرد و  دنت ، زیر و  فلتخم ، ياهتروص  هب  ار  ناراب  نیا  سپـس  دسرب ، اههّرد  رعق  هّپت و  هوک و  ياههّلق  هب  ات  دتـسرفیم 
تروص نیا  رد  هک  دومرفن  لزان  هچراپ  کی  اج و  کی  ار  ناراب  نیا  دریگ و  ارف  دوخ  رد  ار  اهناراب  نیا  اهنیمز  ات  دروآ 

ج1،ص:280  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
« ْمَُکل ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  : » دیامرفیم همادا  رد  دنوادخ  و  ( 1 . ) دشیم دوبان  امش  ياههویم  عرز و  تشک و  ناتخرد ، اهنیمز ، مامت 

قزر امش  يارب  دیوریم ، نیمز  زا  هچنآ  زا  ینعی  دروآ ) نوریب  نیمز  زا  ار  فلتخم  ياههویم  ینعی  امش  يزور  بآ ، نآ  هلیـسو  هب  سپـس  )
هن دنونـشیم ، هن  دـنراد ، لقع  هن  هک  ییاهتب  نایم  زا  ینعی  دـیهدن ) رارق  ّدـن » ، » دـنوادخ يارب  « ) ًادادـْنَأ ِهَِّلل  اُولَعَْجت  ـالَف  . » داد رارق  يزور  و 

ناوارف ياهتمعن  نیا  دنناوتیمن  اهتب  نآ  هک  دینادیم  مه  امـش  دوخ  هکنآ  لاح  و  دیهدن ، رارق  هیبش  دنراد ، يراک  رب  ییاناوت  هن  دـننیبیم و 
ماما زا  ّینسح  میظعلا  دبع  - 37 ( 2 ( ) کیرش زابنا و  ینعی  ّدن  . ) دننک اطع  امـش  هب  هداد ، امـش  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  ار  یگرزب  و 
ماما دزن  زا  « 1  » هفینح وبا  يزور  هک  دـناهدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ناشیا  مالّـسلا و  امهیلع  داوج  ماـما  زا  ترـضح  نآ  يداـه و 

هچ زا  تیصعم  هانگ و  رسپ ! يا  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  و  درک ، دروخرب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  اب  هار  رد  دش و  جراخ  مالّسلا  هیلع  قداص 
تسین هتسیاش  الـصا  تسین و  نینچ  هک  دنزیم ، رـس  دنوادخ  زا  ای  تسین : جراخ  تلاح  هس  زا  دندومرف : ترـضح  دوشیم ؟ رداص  یـسک 

صخش
______________________________

. تسا هداتفا  قاّفتا  ياهعقاو  نینچ  رفس  رد  ارهاظ  تسا  هفوک  لها  هفینح  وبا  نوچ  (- 1)
ج1،ص:281  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک تسین  هتـسیاش  زین  نیا  و  دـنزیم ، رـس  مه  اب  ود  ره  هدـنب  ادـخ و  زا  ای  و  دـنک ، باذـع  هدرکن  هک  يراک  رطاـخ  هب  ار  شاهدـنب  میرک ،
رطاخ هب  سپ  دنک  شباقع  ادخ  رگا  تسه ، مه  روط  نیمه  هک  دنزیم  رس  هدنب  زا  هکنیا  ای  و  دنک ، ملظ  فیعـض  کیرـش  هب  يوق  کیرش 

. دوب دهاوخ  شمرک  دوج و  يور  زا  درذگرد ، وا  زا  رگا  تسوا و  هانگ 
حیجن نب  هَّللا  دبع  ّینوکس و  و  مالّـسلا ، امهیلع  ّیلع  نبا  نیـسح  زا  مالّـسلا  مهیلع  شءابآ  زا  يداه  ماما  زا  ّیفوک  رفعج  نب  ّیلع  - 38 ( 1)

نانمؤم ریما  هک  هاگنآ  هک : دناهدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  همرکع  و  مالّسلا ، مهیلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  شناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ج1،ص:282  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تکرح نیا  ایآ  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : تساخرب و  دندوب ، ترضح  هارمه  هب  گنج  رد  هک  یناسک  نیب  زا  يدرمریپ  دنتشگزاب ، نیّفص  زا 
تیاور ناشراوگرزب  ناردـپ  زا  لقن  هب  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  قیرط  زا  هک  یتیاور  رد  و  ( ؟ تسا هدوب  یهلا  ردـق  اضق و  هب  نیّفـص  هب  اـم 

لاؤس ماش  لها  تمـس  هب  هاپـس  تکرح  هراب  رد  دش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هب  قارع  لها  زا  يدرم  هک  هدمآ  نینچ  تسا  هدـش 
بیـش دیتفرن و  الاب  ياهّپت  هوک و  چیه  زا  مسق ، ادخ  هب  هلب  دـندومرف : ترـضح  هن )؟ ای  هدوب  یهلا  ردـق  ءاضق و  هب  تکرح  نیا  ایآ  هک  درک 

ترـضح دراد ؟ يرجا  ادخ  دزن  نم  ياهیتخـس  نیا  ایآ  سپ  دیـسرپ : درمریپ  دوب ، یهلا  ردق  ءاضق و  هب  رگم  دـیتفرن  نیئاپ  ار  ياهّرد  چـیه 
نم روظنم  ياهدرب  نامگ  هکنیا  لثم  ورن ! دنت  نک ، ربص  دندومرف :

ج1،ص:283  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ینعمیب یهلا  دیعو  دـعو و  هدوهیب و  عنم  یهن و  رما و  باقع و  باوث و  دـشاب ، نینچ  رگا  ( 1 ( ؟ تسا هدوب  مزال ، یمتح و  يردـق  ءاضق و 

هدوب و رتراوازس  شنزرـس  هب  راکدب  زا  راکوکین  هکلب  دوب . دنهاوخن  شیاتـس  ّقحتـسم  راکوکین  شنزرـس و  لباق  راکهانگ  و  دوب ، دهاوخ 
يا تسا . تّما  نیا  سوجم  هّیردق و  نامحر و  يادخ  نانمشد  ناتسرپتب و  نخـس  نخـس ، نیا  رتهتـسیاش . شیاتـس  هب  راکوکین  زا  راکدب 
دب لامعا  زا  یهن ، نیا  اب  یلو  تسا  هدومن  یهن  ار  ناـنآ  دـنراتخم ، اـهنآ  لاـح ، نیع  رد  یلو  تسا  هدومرف  فّلکم  ار  مدرم  دـنوادخ  درم !

. تسا هدومرف  تیانع  رایـسب  باوث  ناگدنب ، كدنا  راک  لباقم  رد  تسا و  هتـشاد  رذـحرب  ار  ناشیا  طقف  هکلب  هدرکن  يریگولج  تعنامم و 
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روما نیا  دننکیم  یگدنب  تعاطا و  رگا  و  تسا . ناوتان  بولغم و  دنوادخ  هک  تسین  ور  نیا  زا  دـننکیم  ینامرفان  ار  دـنوادخ  مدرم ، رگا 
شتآ باذع  زا  راّفک  رب  ياو  تسا و  راّفک  نامگ  نیا  هدرکن  قلخ  هدوهیب  لطاب و  ار  اهنآ  نیب  ام  نیمز و  نامسآ و  تسین و  رابجا  يور  زا 

نآ وت  - 1 ( 2 ( ) نآ همجرت  : ) دـناوخیم ار  رعـش  نیا  تساخیمرب  اج  زا  هک  یلاـح  رد  درمریپ  دـیوگ  يوار  هروس ص .) هیآ 27  هب  هراـشا  )
. دزرمایب ار  ام  دنوادخ  داعم ) ای   ) تاجن زور  رد  میراد  دیما  وا  زا  تعاطا  اب  ام  هک  یتسه  یماما 

ج1،ص:284  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يرذع - 3 داـهد ! کـین  يازج  وت  هب  اـم ، ياـج  هب  دـنوادخ  يدومن ، نشور  ناـمیا  رب  دوب ، مهبم  اـم  يارب  هک  ار  اـم  نید  زا  شخب  نآ  - 2

هب لئاق  مریذپیمن و  هن ، زگره ، زگره  - 4 ینامرفان ، ادـخ و  رما  زا  جورخ  قسف و  زا  مشاب  نآ  بکترم  نم  هک  تشز  راک  ماجنا  رد  تسین 
ناطیش نامگیب  مشاب  هتشاد  يرادنپ  نینچ  رگا  هک  دنک  راداو  نآ  باکترا  هب  ار  صخش  دوخ  هدومرف  یهن  یتشز  زا  هکنآ  هک  متـسین  نیا 

. هتسنادن زیاج  زگره  ینمشد  متس و  يور  زا  ار  ادخ  ّیلو  نتشک  هتساوخن و  ار  اهیتشز  درادن و  تسود  دنوادخ  هن ، - 5 ماهدرک ، يوریپ  ار 
راکـشآ هدومرف و  مالعا  ار  نآ  دوخ ، حیحـص و  شرع  بحاص  دنوادخ  نامرف  ّتنـس و  دیدرتیب  هکنیا  اب  دشاب  هتـساوخ  نینچ  اجک  زا  - 6

. تسا هتخاس 
. تسا هدرواین  يزیچ  رخآ  تیب  ود  زا  شیب  راعشا  زا  رمع  نب  دّمحم  دیوگ : باتک  هدنسیون 

زا ناشیمارگ  ناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يرابیوج  هَّللا  دبع  نب  دمحا  - 39 ( 1)
ج1،ص:285  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، مدآ تقلخ  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  دـنوادخ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک : هدوـمن  لـقن  مالّـسلا  مـهیلع  ناـنمؤم  ریمأ 
. تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  مزال  تاریبدت  هدومرف و  ریدقت  ار  تارّدقم 

يدرم هک : دناهدومن  لقن  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  زا  ناشناردـپ  زا  لقن  هب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ّینیوزق  نامیلـس  نب  دواد  - 40 ( 1)
دنوادخ دزن  هک  تسا  زیچ  هچ  درادن ؟ دـنوادخ  هک  تسا  زیچ  هچ  نآ  دومن : نومـضم  نیا  هب  یتالاؤس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوهی 

امـش راتفگ  دنادیمن  ار  نآ  دنوادخ  هک  يزیچ  نآ  اّما  دندومرف : نینمؤملا  ریما  دنادیمن ؟ ار  نآ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نآ  تسیچ  و  تسین ؟
دزن تسا ،) ملظ  : ) تسین ادخ  دزن  هک  هچنآ  اّما  دسانشیمن ، يدنزرف  دوخ  يارب  دنوادخ  تسادخ ، رسپ  ریزع  دیئوگیم  هک  تسا  نایدوهی 

کیرش دنوادخ  هک  تسا ) کیرش  ، ) درادن دنوادخ  هک  تسیچ  نآ  يدیسرپ : هک  ترگید  لاؤس  اّما  و  دوریمن . ناگدنب  هب  یملظ  ادخ 
ج1،ص:286  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. هَّللا لوسر  ادّمحم  ّنأ  دهشأ  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : يدوهی  درادن .
: دیسرپ فاوط ، رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يدرم  دیوگ : نامیلس  نب  دمحا  - 41 ( 1)

یسک داوج » ، » ینکیم لاؤس  نیقولخم  هراب  رد  رگا  دراد ، تروص  ود  وت  لاؤس  دندومرف : ترـضح  تسیک ؟ هدنـشخب ) دوج و  اب  « ) داوج »
وا هک  نادب  سپ  تسا ، قلاخ  زا  تلاؤس  رگا  دزرویم و  لخب  تابجاو  رد  هک  تسا  یـسک  لیخب  دـنکیم و  ادا  ار  دوخ  تابجاو  هک  تسا 
نآ کلام  هدنب  نآ  هک  تسا  هدرک  اطع  يزیچ  دـنک ، اطع  يزیچ  شاهدـنب  هب  رگا  اریز  دـنکن ، هچ  دـنک  اطع  هچ  هدنـشخب ، تسا و  داوج » »

. درادن نآ  رد  یّقح  هدنب  نآ  دنک ، غیرد  شاهدنب  زا  يزیچ  رگا  تسین و 
زا ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  دـیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح  - 42 ( 2)

هلالج ّلج  دنوادخ  هک  دندینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
ج1،ص:287  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلـص ادخ  لوسر  و  دنک . رایتخا  دوخ  يارب  يرگید  يادخ  درواین ، نامیا  نم  ردق  هب  دشابن و  یـضار  نم  ءاضق  هب  سک  ره  تسا : هدومرف 
. تسا هتفهن  نمؤم  يارب  يریخ  یهلا ، ءاضق  ره  رد  دناهدومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا 
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دنرادـن ار  نآ  ناوت  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  ایآ  درک : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  يدرم  دـیوگ : ساـّبع  نب  میهاربا  - 43 ( 1)
ماجنا دـنناوتیم  دـنهاوخب  يراک  ره  اـیآ  درک : لاؤس  درم  دـنک . نینچ  هک  تسا  نیا  زا  رتلداـع  وا  دـندومرف : ترـضح  دـنکیم ؟ فیلکت 

. دنتسه نیا  زا  رتزجاع  دومرف : دنهد ؟
راتخم نانآ  هک  تسا  هتـساوخ  نینچ  تسا ، دـنوادخ  تساوخب  و  تسا ، یهلا  هّوق  لوح و  هب  دـنهدیم  ماجنا  هچنآ  هک  تسنآ  دارم  : » حرش

«. دنشاب
عون هس  رب  لامعا  دومرف  هک  درک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  ناشناردپ  زا  متـشه  ماما  دیوگ : نامیلـس  نب  دواد  دـمحا  وبا  - 44 ( 2)

(، تابجاو  ) ضئارف تسا :
ج1،ص:288  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنوادخ ملع  قبط  رب  ّتیـشم و  و  ردـق ، ءاضق و  و  تیاضر ، هب  دـنوادخ و  روتـسد  هب  تابجاو ، اهینامرفان .)  ) یـصاعم تاّبحتـسم ،)  ) لئاضف
قبط رب  تسا و  دونـشخ  یـضار و  اهنآ  هب  نکل  هتخاسن ) بجاو  ار  اهنآ  ینعی   ) تسین دـنوادخ  یبوجو  روتـسد  هب  لـئاضف  دوشیم . ماـجنا 
قبط رب  نکل  تسا ) هدادن  روتسد  ار  اهنآ  دنوادخ  و   ) تسین دنوادخ  روتـسد  هب  یـصاعم  دریگیم و  ماجنا  وا  ملع  ّتیـشم و  ردق و  ءاضق و 

. دنکیم باقع  ار  نآ  هدنهد  ماجنا  تسین و  یضار  نادب  دنوادخ  دریگیم و  ماجنا  وا  یهن  مغر  یلع  ادخ و  ملع  ّتیشم و  ردق و  ءاضق و 
ار ام  تسا ، هدش  تیاور  ناتناردپ  زا  هک  یتایاور  رطاخ  هب  مدرم ، مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : دلاخ  نب  نیسح  - 45 ( 1)
ربج و دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  يرابخا  ایآ  منیبب ، وگب  دلاخ  نبا  يا  دندومرف : ترـضح  دـننادیم  هیبشت  ربج و  هب  لئاق 

؟ تسا هدش  تیاور  مناردپ  زا  هک  يرابخا  ای  تسا  رتشیب  هدش  تیاور  هیبشت 
ج1،ص:289  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مالّـسلا هیلع  ربمایپ  دنیوگب  دیاب  سپ  دندومرف : ترـضح  تسا . رتشیب  هدش ، تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  هّتبلا  متفگ :
: متفگ تسا . هدوب  هیبشت  ربج و  هب  لئاق  زین 

: دومرف ترضح  دناهدز . ارتفا  ترـضح  نآ  هب  هکلب ، دناهتفگن  ار  ثیداحا  نیا  زا  کی  چیه  مالّـسلا  هیلع  لوسر  ترـضح  هک  دندقتعم  اهنآ 
: دندومرف سپس  دناهتسب ، غورد  نانآ  هب  هکلب  دناهتفگن  ار  بلاطم  نیا  اهنآ  هک  دنیوگب  دیاب  مه  مناردپ  دروم  رد  سپ 

ربج و رابخا  دـلاخ ، نبا  يا  میتسه ، رانک  رب  ءيرب و  وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  ام  تسا و  كرـشم  رفاک و  دوش  هیبشت  ربج و  هب  لئاق  سک  ره 
ره هتـشاد و  نمـشد  ار  ام  درادب  تسود  ار  اهنآ  سک  ره  دناهدرک ، لعج  ام  لوق  زا  دناهتـسناد  کچوک  ار  ادخ  تمظع  هک  ةالغ  ار  هیبشت 

اهنآ اب  سک  ره  تسا و  هدرک  ینمـشد  ام  اب  دنک ، رارقرب  یتسود  اهنآ  اب  سک  ره  تسا ، هتـشاد  تسود  ار  ام  درادـب  نمـشد  ار  اهنآ  سک 
ام اب  دنک  هطبار  عطق  اهنآ  اب  سک  ره  هدرک و  هطبار  عطق  ام  اب  دنک  رارقرب  هطبار  اهنآ  اب  سک  ره  تسا ، هدومن  یتسود  ام  اب  دـنک ، ینمـشد 

، دنک يدب  اهنآ  هب  سک  ره  تسا ، هدش  طبترم 
ج1،ص:290  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ره هدرک و  تناها  ار  ام  درادب  یمارگ  ار  اهنآ  سک  ره  تسا ، هدومن  يدب  ام  هب  دنک  یکین  اهنآ  هب  سک  ره  و  ( 1  ) تسا هدرک  یکین  ام  هب 
دنک ّدر  ار  اهنآ  سک  ره  تسا و  هدرک  ّدر  ار  ام  دریذپب  ار  ناشنخـس  اهنآ و  سک  ره  تسا ، هدرک  مارتحا  ار  ام  دـنک  تناها  اهنآ  هب  سک 
سک ره  تسا ، هدومن  ناسحا  ام  هب  دنک  يدب  اهنآ  هب  سک  ره  تسا و  هدرک  يدب  ام  هب  دنک  ناسحا  اهنآ  هب  سک  ره  تسا ، هتفریذپ  ار  ام 

اطع يزیچ  اهنآ  هب  سک  ره  تسا و  هدومن  قیدصت  ار  ام  دنک  بیذکت  ار  اهنآ  سک  ره  تسا و  هدرک  بیذکت  ار  ام  دنک  قیدـصت  ار  اهنآ 
زا دیابن  دشاب  ام  نایعیش  زا  هک  سک  ره  دلاخ ، نبا  يا  تسا . هداد  ام  هب  عقاو  رد  دهدن ، يزیچ  اهنآ  هب  سک  ره  هدومن و  مورحم  ار  ام  دنک 

. دنک باختنا  روای  تسود و  دوخ  يارب  اهنآ  نایم 
اهنآ و   ) تسا هدومن  ضیوفت  دوخ  ناگدنب  هب  ار  راک  دنوادخ  ایآ  مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  - 46 ( 2)
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هدرک روبجم  یـصاعم  رب  ار  اهنآ  ایآ  مدیـسرپ : دنک . نینچ  هک  تسا  نیا  زا  رتدنمتردق  وا  دومرف : دنتـسه ؟) وا  زا  زاینیب  ادخ و  زا  ّلقتـسم 
دنزرف يا  دیامرفیم : دنوادخ  تفگ : هداد  همادا  ترـضح  سپـس  دـنک . نینچ  هک  تسا  نیا  زا  رتمیکح  رتلداع و  دـنوادخ  دومرف : تسا ؟

! مدآ
ج1،ص:291  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک ییورین  اب  ار  ناهانگ  دوش . هداد  تبسن  وت  هب  تیاهيدب  هک  يرتراوازس  وت  و  دوش ، هداد  تبسن  نم  هب  وت  ياهیکین  هک  مرتراوازـس  نم 
. یهدیم ماجنا  مداد  وت  هب 

ياهّوق لوح و  هب  « ) دعقأ موقأ و  هتّوق  هَّللا و  لوحب   » و ادخ ) زا  رگم  تسین  ياهّوق  تکرح و  چیه  « ) هَّللاب ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  : » ینعی : ] حرش
تساوخ و هداراب و  اّما  تسا  یهلا  هّوق  لوح و  اـب  همه  نم ، تساـخرب  تسـشن و  سپ  مزیخیمرب ) منیـشنیم و  دـنکیم  اـطع  دـنوادخ  هک 

[. يراّفغ داتسا  زا  ماهدرکن - دیرم  راتخم و  ار  دوخ  دوخ ، نم  ّالا  تسا و  دنوادخ  بناج  زا  مه  اهنیا  دریذپ و  ماجنا  مدوخ  رایتخا 
: دومرف مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّيوره  حلاص  نب  مالّسلا  دبع  - 47 ( 1)

. دیریذپن ار  وا  تداهش  دیهدن و  وا  هب  ةاکز  زا  يزیچ  دشاب ، ربج  هب  لئاق  سک  ره 
يراک سک  ره  دیامرفیمن ، لیمحت  وا  هب  شتردق  زا  شیب  دنکیمن و  فیلکت  شناوت  عسو و  هزادـنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  لاعتم  دـنوادخ 

«1 . » دشکیمن شود  هب  ار  يرگید  هانگ  سک  چیه  و  تسا ، بوسحم  شدوخ  باسح  هب  دنک 
______________________________

ّدح نیرتمک  عسو »  » و يرْخُأ » َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  « » اهَعْـسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال   » ماعنا هرقب و 164  هروس  هیآ 286  هب  تسا  هراشا  (- 1)
. تسا ناوت 

ج1،ص:292  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ایآ دندومرف : ترضح  دش ، تبحص  ضیوفت  ربج و  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  روضح  رد  دیوگ : ّيرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  - 48 ( 1)

؟ دیوش زوریپ  دیدرک  ثحب  سک  ره  اب  دیوشن و  فالتخا  راچد  تقو  چیه  هک  مهد  شزومآ  امـش  هب  ار  یلـصا  دروم ، نیا  رد  دـیهاوخیم 
ینامرفان زین  اهناسنا  رگا  و  دنراتخم ) یگمه   ) ددرگن تعاطا  ناگدنب  يروبجم  اب  دـنوادخ  دـندومرف : دـیئامرفب . تسا  حالـص  رگا  میتفگ :

وا تسا . هدرکن  اهر  شیوخ  لاح  هب  ار  دوخ  ناگدنب  وا  لاح  نیع  رد  و  دـناهدرک ، ادـیپ  هبلغ  دـنوادخ  رب  هک  تسین  تباب  نیا  زا  دـننکیم 
رگا تساناوت ، رداق و  هتخاس ، اناوت  دروم  نآ  رد  ار  نانآ  هچنآ ، هب  تبـسن  زین  و  دومرف ، اطع  نانآ  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  کلام  دوخ 
نانآ زا  دهاوخب  رگا  دنریگب ، ینامرفان  تیصعم و  هب  میمـصت  رگا  دش و  دهاوخن  ناشعنام  دنوادخ  دنریگ ، ادخ  تعاطا  هب  میمـصت  مدرم ،

، تسا هتخادنین  تیـصعم  هانگ و  هب  ار  اهنآ  وا  دندش ، تیـصعم  بکترم  نانآ  درکن و  يریگولج  نانآ  راک  زا  رگا  یلو  دنکیم  يریگولج 
، دنک تفلاخم  وا  اب  دروم  نیا  رد  سک  ره  رب  دنک ، تاعارم  دبایرد و  ار  راتفگ  نیا  دودح  سک  ره  دومرف : سپس 

ج1،ص:293  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا زوریپ 

یضعب ربج و  هب  لئاق  نایعیش  زا  یضعب  مدرک ، ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  دیوگ : ّیطنزب  رـصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  - 49 ( 1)
نم هتـساوخ  ّتیـشم و  هب  هک  یتسه  وت  نیا  مدآ ! دـنزرف  يا  دـیامرفیم : دـنوادخ  سیونب ، دـندومرف : ترـضح  دـناهدش . ضیوفت  هب  لـئاق 

اونـش و ار  وت  ياهدشاناوت ، ینامرفان  تیـصعم و  رب  نم  تمعن  اب  یهدیم و  ماجنا  ار  تتابجاو  نم  تردـق  ورین و  هب  ینک و  هدارا  یناوتیم 
هک مرتراوازـس  نم  اریز  تسا ، تدوخ  زا  دـسر ، وت  هب  یتخـس  هچنآ  ره  تسام و  زا  دـسر  وت  هب  یکین  هچنآ  ره  ماهدومن . دـنمتردق  اـنیب و 

لاؤس و دروم  میاهراک  دروم  رد  نم  دوش . هداد  تبسن  تدوخ  هب  تیاهيدب  هک  يرتراوازس  زین  وت  دوش و  هداد  تبـسن  نم  هب  تیاهیکین 
. ماهدرک ّبترم  مّظنم و  تیارب  یهاوخب  هچنآ  ره  دش ، دهاوخ  لاؤس  تیاهراک  هراب  رد  وت  زا  یلو  متسین  تساوخزاب 
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! دانک تیاناد  دنوادخ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : دلاخ  نب  نیسح  - 50 ( 2)
ج1،ص:294  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدوبن وا  زا  لبق  يزیچ  هک  دنامهفیم  لقاع  مدآ  هب  هک  تسا  یتفـص  ندوب  یلزا  و  تسا ) هدوب  لزا  زا  ینعی   ) تسا میدق  دنوادخ  هک  نادـب 
زا لبق  يزیچ  هک  دوشیم  نشور  اـم  يارب  « 1  » تفـص هزجعم  هّماع و  رارقا  اب  دوب ، دـهاوخن  وا  هارمه  وا و  اب  يزیچ  زین  شءاـقب  رد  تسا و 

هدوب يزیچ  وا  هارمه  ای  وا و  زا  لبق  دـننکیم  ناـمگ  هک  یناـسک  راـتفگ  و  دوب ، دـهاوخن  شهارمه  هب  يزیچ  زین  شءاـقب  رد  هدوبن و  ادـخ 
هدوب ادخ  اب  لزا  زا  هشیمه  زیچ ، نآ  اریز  دـشاب  وا  قلاخ  دـنوادخ  تسیابیمن  دوبیم ، وا  هارمه  هب  يزیچ  رگا  اریز  ددرگیم . لطاب  تسا ،
ءیـش نآ  دشاب ، هدوب  ادخ  زا  لبق  ءیـش  نآ  رگا  تسا و  هدوب  شهارمه  هب  هشیمه  هک  دشاب  يزیچ  قلاخ  دناوتیم  هنوگچ  ادخ  سپ  تسا 

. دشاب مود ، نیا  قلاخ  لّوا ، نآ  هک  دوب  دهاوخ  نآ  هتسیاش  و  ادخ :)  ) نیا هن  دوب  دهاوخ  زاغآرس 
تـشاداو تدابع  نیا  رب  ار  اهنآ  تساوخ و  اهنآ  زا  دـیرفآ  ار  قلخ  هک  نامز  نآ  تسا و  هدومن  فصو  ییاهمان  اـب  ار  دوخ  دـنوادخ  سپس 

اهمان نیا  اب  ار  ادخ  هک 
______________________________

. تسا هدرک  زجاع  كرد  زا  ار  لقع  مدق »  » تفص هک  تسنآ  دارم  (- 1)
ج1،ص:295  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

فیطل و ناهنپ ، نطاب و  راکـشآ ، رهاظ و  اجرب ، اپ  مّویق و  هدنز ، رهاق ، رداق ، انیب ، اونـش ، تسا : هدیمان  اهمان  نیا  اب  ار  دوخ  وا  ( 1 ، ) دنناوخب
ار یماسا  نیا  ناگدـننکبیذکت  ناگدـننکّولغ و  هک  نامز  نآ  و  یماـسا ، نیا  لاـثما  میلع و  میکح ، تّزع ، اـب  ّيوق ، هاـگآ ، ریبخ و  قیقد ،

: میئوگیم ادخ  هراب  رد  ام  هک  دندینش  دندید و 
: دنتفگ درادن ، دوجو  ادخ  ّتیفیک  تلاح و  هب  زیچ  چیه  تسین و  ادخ  لثم  يزیچ 

هدیمان اهمان  نآ  یمامت  هب  و  دیتسه ؟ کیرش  ادخ  اب  ینـسح  ءامـسا  رد  امـش ، روطچ  تسین ، ادخ  هیبش  لثم و  زیچ  چیه  دیئوگیم  هک  امش 
امـش و مه  اریز  دیتسه ، ادخ  لثم  اهنآ  زا  یـضعب  رد  لقا  دح  ای  ادخ  تالاح  مامت  رد  امـش  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  سپ  دیوشیم ؟

. دیتسه وکین  ياهمان  يرس  کی  ياراد  وا  مه 
دننام تسا ، توافتم  مه  اب  اهنآ  یناعم  یلو  هداهن ، شناگدنب  رب  ار  دوخ  ياهمان  زا  ییاهمان  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  تفگ : دـیاب  اهنآ  هب 

نابز و نیمه  اب  مه  دنوادخ  و  تسا - مدرم  نایم  عیاش  راتفگ  نابز و  یعّدـم ، نیا  رب  لیلد  دراد ، فلتخم  ینعم  ود  مسا ، کی  هک  يدراوم 
رد مدرم  دناهدرک - عییضت  هچنآ  عییضت  رد  اهنآ  رب  دشاب  یتّجح  لیلد و  ات  دنمهفب ، هک  ياهنوگ  هب  هدرک ، تبحص  اهنآ  اب  شور 

ج1،ص:296  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
(، خلت  ) ۀمقلع رکش ،)  ) ةرّکـس واگ ،)  ) روث رخ ،)  ) رامح گس ،)  ) بلک ( 1 : ) دـنهدیم لیبق  نیا  زا  ییاهمان  رگید  کی  هب  دوخ  يداع  نابز 

اریز دنتـسین ، دـناهدش ، عضو  نآ  لباقم  رد  هک  یناعم  نآ  رب  اهمان  نیا  اریز  تساـهنآ ، یناـعم  فـالخ  رب  یماـسا  نیا  ماـمت  و  ریـش )  ) دـسا
. داهد رارق  دوخ  تمحر  فطل و  دروم  ار  وت  دنوادخ  مهفب . نک و  ّتقد  بوخ  بلطم  نیا  رد  تسین . گس  ای  ریش و  ناسنا ،

هب دـنادب و  ار  يزیچ  هدروآ ، شتـسدب  نونکا  هدوبن  هک  یملع  ار  وا  هک  تسین  تروص  نیا  هب  وا  ندوب  ملاع  اما  میمانیم  ملاـع  ار  ادـخ  اـم 
يزیچ نینچ  روطچ  دـنک ، هشیدـنا  رکف و  شتاقولخم  تقلخ  رد  و  دـیامن ، ظـفح  دـنکیم  دروخرب  نادـب  ادـعب  ار  هچنآ  ملع ، نآ  کـمک 

هب يزاین  وا  لاح  ره  هب  ، ) دنتسه شرـضحم  رد  دنرـضاح و  وا  يارب  همه  هتخاس ، دوبان  دوخ  هک  ار  یناگتـشذگ  هکنآ  لاح  تسا و  نکمم 
سپـس دناهتـشادن و  هک  یمولع  رطاخ  هب  هک  ملاع  مدرم  سکع  رب  دـنامب . فیعـض  لهاج و  دـشابن ، ملع  نآ  رگا  هک  درادـن ) یملع  ناـنچ 

دناهدروآ تسدب  هک  یملع  نیا  اسب  هچ  دناهدوب و  لهاج  دیدج ، ملع  نیا  زا  لبق  نانیا  هکنآ  هچ  دناهدش ، هدـیمان  ملاع  دـناهدروآ  تسدـب 
. دننک ریس  لهج  يوس  هب  دورب و  ناشتسد  زا  زین 
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ج1،ص:297  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هدـیمان ملاع  ود  ره  قولخم  قلاخ و  ینیبیم  هک  روط  ناـمه  تسین . لـهاج  زیچ  چـیه  هب  تبـسن  اریز  ( 1 ، ) دوشیم هدیمان  ملاع  دـنوادخ ،

. دراد قرف  مه  اب  ود  نآ  قادصم  ینعم و  یلو  دنوشیم 
اب ام  هکنیا  امک  ام ) رد  شوگ  لثم   ) دنیبب دناوتن  یلو  دونـشب  دـناوتب  نآ  اب  هک  شندـب  زا  يوضع  اب  هن  یلو  تسا  اونـش  ام ، راگدرورپ  زین  و 

. تسین ام  لثم  تسین و  هدیـشوپ  وا  رب  ییادص  چیه  هک  تسا  هدومرف  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  یلو  مینیبب  میناوتیمن  میونـشیم  هک  يوضع  نآ 
. دراد قرف  مه  اب  نآ  قادصم  ینعم و  یلو  دوشیم  قالطا  ادخ  ام و  رب  اونش  مسا  لاح 

، دنوادخ یلو  میربب ، میناوتیمن  نآ  زا  يرگید  هدافتسا  مینیبیم و  مشچ  اب  هک  ام  سکع  رب  وضع ، اب  هن  یلو  انیب )  ) ریـصب تسا  نینچمه  و 
. دراد قرف  مه  اب  نآ  قادصم  موهفم و  یلو  میتسه  كرتشم  مسا  رد  زین  اجنیا  رد  درادن ، لهج  یندید ، ءیش  چیهب  تسا و  انیب 

یگتسخ یتخس و  تمحز و  اب  اپ  يور  نداتسیا  ینعم  هب  هن  اّما  تسا  مئاق  وا 
ج1،ص:298  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دوشیم هتفگ  هکنیا  لثم  تسا  ءایشا  مّیق  ظفاح و  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا  مئاق  ادخ  دیامرفیم  یتقو  یلو  ( 1  ) ءایشا ریاس  نداتسیا  لثم 
هک ییاهراک  رد  تسا  یـسک  ره  مّیق  ظفاح و  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  تسا . ینالف  تسدـب  وا  ياهراک  ینعی  تسا » ینالف  رما  هب  مئاق  ینـالف  »

« نالف رماب  مق   » دوشیم هتفگ  هکنیا  لثم  دوریم ، راکب  زین  تیافک »  » ینعم هب  و  تسه ، زین  یقاب »  » ینعم هب  مدرم  مالک  رد  مئاـق  دـنکیم و 
هداتـسیا اپ  يور  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  نامدرم  ام  نایم  رد  مئاق  زین  نک و  فرط  رب  ار  شزاین  ینعی  هدـب ) ماجنا  شیارب  ار  ینـالف  راـک  )

. توافتم قادصم  تسا و  كرتشم  مسا  زین  دروم  نیا  رد  تسا .
: هلمج نیا  لثم  دـشابیم ، ندـشن » كرد   » و ءایـشا » رد  ذوفن   » ینعم هب  هکلب  تسین ، یکزان  یکچوک و  یمک ، ینعم  هب  فیطل  ظـفل  اـّما  و 
فیطل و شراتفگ  شور و  رد  ینالف  ینعی : « ) هلوق هبهذم و  یف  نالف  فطل   » و دـش ) ناهنپ  نم  زا  رما  نالف  ینعی ، « ) رمألا اذـه  یّنع  فطل  »
قیمع و رایـسب  تسا و  رود  هب  سرتسد  زا  دزاسیم و  بّجعتم  ار  لقع  دراد و  هدـیچیپ  يراتفگ  شور و  وا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ) فیرظ 

دوش كرد  یفـصو  ّدح و  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتهدیچیپ  رتقیقد و  دنوادخ ، تسا  نینچمه  و  دسریمن . وا  هب  هشیدـنا  رکف و  هدوب و  فیرظ 
ای و 

ج1،ص:299  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یلو میتسه  كرتشم  مسا  رد  مه  زاب  سپ  یمک ، یکچوک و  زا  تسترابع  نایمدآ  اـم  دروم  رد  تفاـطل »  » یلو ددرگ  فیـصوت  یفـصو  اـب 

. تسا توافتم  فلتخم و  نآ  موهفم  ینعم و 
نیا هب  شیامزآ  هبرجت و  اب  هن  یلو  دنامیمن ، رود  شسرتسد  زا  زیچ  چیه  تسین و  ناهنپ  وا  رظن  زا  يزیچ  هک  تسا  یـسک  ریبخ ، اّما  و  ( 1)

دشاب نینچ  هک  یسک  نوچ  تسنادیمن . چیه  دوبن ، شیامزآ  هبرجت و  نیا  رگا  هک  نانچنآ  دزومایب ، يزیچ  وا  هب  شیامزآ  نیا  هک  تروص 
نایم رد  اّما  تسا ، هدوب  هاگآ  ریبخ و  دـنک ، قلخ  هتـساوخیم  هچنآ  هب  لزا  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  و  هاـگآ ) ریبخ و  هن   ) تسا لـهاج 
ادـخ ام و  مسا  مه  دروم  نیا  رد  دـیآرب . نتفای  یهاـگآ  يریگداـی و  ددـص  رد  یلو  دـشاب  لـهاج  هک  دوشیم  هتفگ  ریبخ  یـسک  هب  مدرم ،

. توافتم نآ  يانعم  یلو  تسا  كرتشم 
هتفگ رهاظ  وا  هب  رطاخ  نیا  هب  هکلب  تسا  هتفر  الاب  اهنآ  زا  اهنآ ، رب  نتـسشن  ءایـشا و  رب  ندـش  راوس  اب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  رهاظ ، اـّما  و 
یلع ترهظ  : » دوشیم هتفگ  ـالثم  تسا . رداـق  زیچ  همه  هب  تبـسن  هتفاـی و  هبلغ  زیچ  همه  رب  تسا و  رهاـق  هریچ و  زیچ  همه  رب  هک  دوشیم 

و مدش ،) زوریپ  دوخ  نانمشد  رب  ینعی : « ) یئادعأ
ج1،ص:300  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رب ادخ  روهظ  تسا و  هبلغ  حتف و  روهظ ، زا  روظنم  اجنیا  رد  دینادرگ .) زوریپ  منمـشد  رب  ارم  دـنوادخ  ینعی ، « ) یمـصخ یلع  هَّللا  ینرهظأ  »
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. تسا نینچ  زین  ءایشا 
تسین هدیـشوپ  ادخ  رب  زیچ  چیه  رهاظ و  دهاوخب  ار  وا  هک  سک  ره  يارب  وا  هکنیا : نآ  تسه و  دنوادخ  روهظ  يارب  زین  يرگید  هجو  ( 1)

، ینک ور  اـجک  ره  هب  وـت ، تسا ؟ رتراکـشآ  رترهاـظ و  دـنوادخ  زا  يرهاـظ  هچ  سپ  تـسوا ، تـسد  هـب  دوـشیم ، هدـید  هـچ  ره  ریبدـت  و 
نامدرم ام  دروم  رد  رهاظ  یلو  تسا ، یفاک  وت  يارب  هک  تسه  وا  زا  يراـثآ  تدوخ ، دوجو  رد  و  ینیبیم ، ار  وا  تاـقولخم  تاعونـصم و 

ینعم یلو  تسا  كرتـشم  مسا  سپ  دـشاب ، مولعم  شفـصو  ّدـح و  هلیـسو  هب  هدوب ، راکـشآ  زراـب و  شدوجو  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب 
. توافتم

ءایشا نورد  هب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  دنک . ذوفن  روغ و  ءایشا  نورد  هک  ینعم  نیا  هب  تسین  ندوب » ءایشا  نورد   » ینعم هب  نطاب ، اّما  و 
. متـسناد ار  وا  ناهنپ  ّرـس  مدش و  هاگآ  نآ  زا  ینعی  هتنطبا » : » دوشیم هتفگ  هک  نیا  لثم  تسوا ، تسدب  نآ  ریبدـت  دراد و  یهاگآ  عالّطا و 

. توافتم ینعم  تسا و  كرتشم  مسا  سپ  دوش ، ناهنپ  هتفر و  ءایشا  نورد  هب  هک  دوشیم  قالطا  یسک  هب  نایمدآ  دروم  رد  نطاب »  » یلو
ج1،ص:301  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یـضعب هک  نانچنآ  تسین و  ندز  رانک  ار  رگید  کی  ندز و  بیرف  گنرین و  ندیـشک و  جـنر  ندرک و  تسرامم  ینعم  هب  رهاـق  اـّما  و  ( 1)
رهاق هک  نآ  دوش و  رهاق  دـعب  تسا  نکمم  تسا  روهقم  هک  یـسک  مدرم  نیب  رد  دـنوشیم ، بلاغ  رهاـق و  هریچ و  رگید  یـضعب  رب  مدرم ،

لباــقم رد  هـمه  هدرک ، قـلخ  ار  هـچنآ  ماــمت  هـک  تـسا  ینعم  نـیا  هـب  دــنوادخ  دروـم  رد  نـکل  و  ددرگ ، روــهقم  تـسا  نـکمم  تـسا 
رب مشچ  کی  وا  تردق  هطیح  زا  دنیامن و  عانتما  يراددوخ و  دنناوتیمن  وا  ياههتساوخ  لباقم  رد  دنتسه و  راوخ  لیلذ و  ناشهدننکداجیا 
هب ام  دروم  رد  رهاق  یلو  دوشیم . داجیا  قولخم ، نآ  دـهدیم و  وش » داجیا   » نامرف کی  طقف  وا  و  دـنوش . جراخ  دـنناوتیمن  مه  ندز  مه 

اجنیا رد  ار  اهنآ  ماـمت  دـنچ  ره  اـهمان ، یماـمت  تسا  نینچمه  و  دراد ، فلتخم  ینعم  یلو  كرتشم  مسا  سپ  متفگ . هک  تسا  یتروص  نآ 
. درک سایق  ناوتیم  میتفگ  وت  اب  هچنآ  هب  زین ) ار  هّیقب   ) نوچ مینکیم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  و  میدرمشنرب ،

. تسا امش  ام و  روای  راک و  کمک  قیفوت ، ییامنهار و  داشرا و  رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  و 
ج1،ص:302  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دیحوت رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هبطخ 

ار « 1  » مشاه ینب  دـنک  بوصنم  يدـهع  تیالو  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تساوخ  نومأم  یتقو  دـیوگ : بّویأ  نب  مساـق  - 51 ( 1)
ایآ دـنتفگ : تداسح  يور  زا  ساّبعلا  ینب  منیزگرب ، تفالخ  هب  ار  اضر »  » دوخ زا  سپ  مراد  میمـصت  نم  تفگ : نینچ  نانآ  هب  هدرک ، عمج 

دیایب اجنیا  هب  ات  تسرفب  وا  دزن  ار  یسک  ینک !؟ دوخ  دهع  ّیلو  درادن ، تسایـس  تفالخ و  اب  یئانـشآ  چیه  هک  ار  نادان  يدرم  یهاوخیم 
ابا ای  دـنتفگ : ساّبعلا  ینب  دـناوخ ، ارف  ار  ترـضح  زین  نومأم  ینیبب ، دوب  دـهاوخ  وا  هیلع  رب  یبوخ  لیلد  هک  ار  وا  تلاهج  زا  ییاـههنومن  و 

. میئامن تدابع  ساسا  نآ  رب  هتخانش و  حیحص  روطب  ار  دنوادخ  ات  نک  یئامنهار  ار  ام  ورب و  ربنم  هب  نسحلا !
دننک یتبحص  هکنیا  نودب  دنتخادنا و  ریز  هب  رس  هتفر ، ربنم  رب  ترضح 

______________________________

. دنشابیم ساّبعلا » ینب  ، » اجنیا رد  مشاه » ینب   » زا دارم  (- 1)
ج1،ص:303  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنتساخرب ياج  زا  هدرک ، یتکرح  سپس  ( 1 ، ) دنتسشن تلاح  نامه  هب  یتّدم 
(. مدوب سلجم  نآ  رد  ترضح  نانخس  دهاش  دوخ  نم  دیوگ : زین  تاداس - زا  بلاط - یبا  نب  ّیلع  نب  رمع  نب  ییحی  نب  دّمحم  )

: دندومرف هاگنآ  هداتسرف  دورد  شتیب  لها  مرکا و  ربمایپ  رب  و  هدروآ ، ياجب  یهلا  يانث  دمح و  ترضح ،
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دیحوت ساسا  ماوق و  و  تسوا ، نتسناد  « 1  » درف هب  رصحنم  دنوادخ  تخانش  ساسا  هیاپ و  و  تسوا ، تخانـش  ادخ ، تدابع  رد  لّوا  هلحرم 
زا هک  يزیچ  ره  هک  دـهدیم  یهاوگ  دوخ  ناـسنا  لـقع  اریز  « 2  » مینادب یفتنم  دـنوادخ  تاذ  زا  ار  تاذ ) رب  دـئاز   ) تافـص هک  تسا  نیا 
هن تسا و  تفـص  هن  هک  دراد  یقلاخ  هک  دهدیم  تداهـش  دوخ  زین  یقولخم  ره  و  تسا ، قولخم  دـشاب ، هدـش  بیکرت  یفوصوم  تفص و 

هارمه مه  اب  دیاب  هشیمه  یفوصوم  تفص و  ره  و  فوصوم .
______________________________

ات ود  تسا و  یکی  ادخ  یئوگب  هک  تسین  نیا  دیحوت  يانعم  ادـخ ، نتـسناد  یکی  هن  و  ادـخ ، نتـسناد  درف  هب  رـصحنم  ینعی : دـیحوت  (- 1)
ینعم نیا  هب  دیحوت  رگید  ترابعب  درادن . مه  ّدض  یتح  درادن ، دننام  لثم و  تسا و  کت  ادخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دـیحوت  هکلب  تسین ،

. درادن یمود  تسا و  کت  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  تسین  ات  ود  تسا و  یکی  ادخ  هک  تسین 
اب ریاغم  دنوادخ و  تاذ  زا  يادج  تسا  یتقیقح  ياراد  تردق و ...  ملع ، دننام  دنوادخ ، تافـص  زا  یتفـص  ره  هک  دندقتعم  هرعاشا  (- 2)

تاذ زا  ریغ  يزیچ  ادخ ، ملع  دنتسه ، دنوادخ  تاذ  نیع  تاذ ) تافص  ینعی   ) تافص لیبق  نیا  مالّسلا - مهیلع  هّمئا - میلاعت  قبط  یلو  نآ ،
و تسا ، وا  تاذ  نیع  زین  وا  تردق  تسا ، وا  تاذ  نیع  دـنوادخ  ملع  هکلب  تسین . وا  تاذ  زا  يادـج  يزیچ  زین  ادـخ  تردـق  تسین ، ادـخ 

(. قودص ص 35 دیحوت  یقرواپ  رد  ینارهط  ینیسح  مشاه  دّیس  موحرم  زا  سابتقا  . ) تاذ تافص  ریاس  تسا  نینچمه 
ج1،ص:304  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دهاوخب هک  یـسک  سپ  دراد ، تافانم  ندوب  یلزا  اب  مه  ندوب  ثداح  تساهنآ و  ندوب  ثداح  هناشن  مه ، اب  زیچ  ود  یهارمه  و  ( 1  ) دنشاب
رد دبایرد ، ار  ادخ  تاذ  هنک  دهاوخب  هک  یسک  و  تسا ، هتخانشن  ار  ادخ  عقاو  رد  دسانـشب ، شتاقولخم  هب  وا  ندومن  هیبشت  اب  ار  ادخ  تاذ 

تـسد وا  هنک  هب  ناوتیم  تسا و  تادوجوم  ریاس  لثم  زین  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لئاق  المع  راک  نیا  اب  اریز   ) تسین دـیحوت  هب  لئاق  عقاو 
هتفاین یهاگآ  وا  تقیقح  هب  دوش ، لئاق  دننام  لثم و  وا  يارب  هک  یـسک  و  درادن ) دننام  لثم و  تسا و  کت »  » دـنوادخ هکنآ  لاح  و  تفای ،

وا هب  ّصاخ  یتهج  رد  ای   ) دنک هراشا  وا  هب  دهاوخب  هک  یسک  و  تسا ، هدومنن  قیدصت  ار  وا  دنک  ضرف  یتیاهن  وا  يارب  هک  یسک  و  تسا ،
رد دنوادخ  اریز   ) تسا هدرک  هراشا  رگید  يدوجوم  هب  و  تسا ، هدومن  هّجوت  رگید  یتمـس  هب  هکلب  هتفرن ، ادخ  يوسب  عقاو  رد  دنک ) هراشا 

غارس هب  هکلب   ) هدرکن دصق  ار  دنوادخ  عقاو  رد  دنک  هیبشت  ار  وا  سک  ره  و  درک ،) هراشا  تهج  نآ  رد  وا  هب  ناوتب  ات  تسین  یّصاخ  تهج 
و تسا ، هدرکن  يراوخ  ّللذـت و  وا  لباقم  رد  عقاو  رد  دوش ، لئاق  ضاـعبا  ءازجا و  دـنوادخ  يارب  سک  ره  و  تسا ،) هتفر  رگید  يدوجوم 

دوخ تاذ  سفن و  هارمه  هب  هک  هچنآ  ره  تسا ، هتفرن  ادـخ  غارـس  هب  تقیقح  رد  دـیامن ، مّهوـت  ار  وا  دوـخ  رکف  هّوـق  اـب  دـهاوخب  سک  ره 
تسا لولعم  دشاب ، اجرباپ  مئاق و  دوخ ، زا  ریغ  يرگید ) زیچ  هب  ای   ) يرگید زیچ  رد  هچنآ  ره  و  تسا ، هدش  هتخاس  عونصم و  دوش ، هتخانش 

طّسوت درک و  لالدتسا  وا  دوجو  رب  ناوتیم  ادخ ، ياههتخاس  تاقولخم و  هلیسو  هب  دراد ، ّتلع  هب  زاین  و 
ج1،ص:305  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

طّـسوت تاـقولخم  شنیرفآ  دوـشیم ، ماـمت  مدرم  رب  تّجح  ترطف ، هلیـسو  هـب  و  ( 1 ، ) دریگیم اـپ  وا  تخانـش  تفرعم و  هک  تـسا  لـقع 
هوحن اب  تسوا  يدوجو  تواـفت  هکلب  تسین  يّداـم  یناـکم و  شناگدـنب ، زا  وا  یئادـج  يرود و  اـهنآ ، وا و  نیب  تسا  یباـجح  دـنوادخ ،
ءادتبا زاغآ و  هک  زیچ  ره  نوچ  درادن ، ءادتبا  زاغآ و  ادخ  هکنیا  رب  ناشیا  يارب  تسا  یلیلد  تاقولخم ، تقلخ  نتـشاد  زاغآ  و  اهنآ ، دوجو 

تالآ و دنوادخ  رد  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  نانآ  هب  ادـخ  نداد  تاودا  تالآ و  زین  و  دـشاب ، يرگید  زیچ  رگزاغآ  دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشاد 
رادرک لاعفا و  و  تسا ، ریبعت  ترابع و  ضحم  وا  ءامـسأ  تساهنآ ، بحاص  رقف  زجع و  دهاش  تاودا ، تالآ و  اریز  درادـن ، دوجو  تاودا 

دهاوـخب سک  ره  تساههدـیدپ ، ریاـس  زرم  ّدـح و  وا  ءاـقب  قـلخ ، زا  وا  یئادـج  شهنک ، تسا و  تقیقح  وا  تاذ  تـسا ، مـیهفت  دّرجم  وا 
تـشپ ار  وا  هتـشذگ و  وا  زا  عقاو  رد  دنک  ادیپ  هطاحا  وا  رب  دوخ  رکف  اب  دهاوخب  سک  ره  و  تسا ، هتخانـشن  ار  وا  دبایرد ، ار  ادخ  فاصوا 

. تسا هتفر  اطخ  هب  دبایرد  ار  وا  هنک  دهاوخب  سک  ره  و  تسا ، هدرک  ادیپ  هطاحا  تسا ) وا  رکف  هتخاس  هک   ) يرگید زیچ  رب  هداهن و  رس 
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عقاو رد  تسا ؟ هدش  دوجوم  یهار  هچ  زا  ارچ و  دیوگب : هک  ره  و  تسا ، هدومن  هیبشت  شتاقولخم ) هب   ) ار وا  تسا ؟ هنوگچ  دیوگب : هک  ره 
نامز تقو و  وا  يارب  تسا ؟ هدوب  عقوم  هچ  زا  دیوگب : سک  ره  و  تسا ، هدرک  رّوصت  ّتلع  وا  يارب 

ج1،ص:306  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ات شّدـح  دـیوگب : هـک  ره  و  تـسا ، هدرک  لاـیخ  ناـکم  اـج و  وا  يارب  دراد ؟ رارق  اـجک  رد  دـیوگب : سک  ره  و  ( 1 ، ) تسا هدرک  رّوـصت 

و تسا ، هداد  رارق  یئاهتنا  تیاغ و  وا  يارب  دوب ؟ دـهاوخ  ینامز  هچ  ات  دـیوگب : سک  ره  و  تسا ، هدرک  ضرف  یتیاهن  وا  يارب  تساـجک ؟
يارب دهد  رارق  كرتشم  ّدح  شتاقولخم  وا و  نیب  سک  ره  و  تسا ، هداد  رارق  كرتشم  ّدح  تادوجوم  ریاس  وا و  نیب  دـنک  نینچ  سک  ره 
دروم رد  دـیامن ، فصو  ار  وا  هک  ره  و  هدومن ، فصو  ار  وا  دـنک  رّوصت  ءازجا  ياراد  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هتـشادنپ  ضاـعبا  ءازجا و  وا 

. دماجنایم رفک  داحلا و  هب  شراک  هتفر و  اطخ  هب  دنوادخ 
، دوشیمن دودحم  دنتـسه ) دودحم  یگمه  هک   ) نیقولخم دودح  ّدح و  اب  هکنیا  امک  دـنکیمن ، يرییغت  نیقولخم ، نتفای  رییغت  اب  دـنوادخ  و 
، دـشاب سمل  لباق  هک  تروص  نیاب  هن  یلو  تسا  راکـشآ  رهاظ و  «( 1  ... » هس و و  ود ، لـباقم  رد  ي   ) ددـع ناونع  هب  هن  یلو  تسا  دـحأ » »
زا هن  یلو  تسا  رود  دشاب ، بئاغ  تاقولخم  زا  هکنیا  هن  یلو  تسا  ناهنپ  نطاب و  دوش ، هدید  هک  ینعم  نیاب  هن  یلو  تسادـیوه  راکـشآ و 
وا زا  لـبق  ، ) مدـع زا  دـعب  هن  یلو  تسا  دوجوم  مسج ، رظن  زا  هن  یلو  تسا  فیطل  یناـکم ، تهج  زا  هن  یلو  تسا  کـیدزن  تفاـسم ، رظن 

هکلب رابجا ، يور  زا  هن  یلو  دهدیم  ماجنا  راک  تسا و  لعاف  تسا ،) هدوب  دوجوم  هشیمه  وا  هکلب  هدوبن  مدع 
______________________________

. درادن یمود  اتمهیب و  تسا و  کت » ، » دش هراشا  البق  هک  روط  نامه  هکلب  (- 1)
ج1،ص:307  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، گنهآ اب  هن  یلو  دنکیم  هدارا  تکرح ، اب  هن  یلو  دنکیم  ریبدت  رکف ، يورین  اب  هن  یلو  دریگیم  میمـصت  دجنـسیم و  ( 1 ، ) ّمات رایتخا  اب 
مشچ و شوگ و  اب  هن  یلو  دنیبیم  دونشیم و  ّسح ، هلیسو  تلآ و  اب  هن  یلو  دنکیم  كرد  میمصت ، مزع و  اب  هن  یلو  دراد  هدارا  ّتیـشم و 

. رگید هلیسو  ای 
دّیقم ار  وا  زین  تاودا  تالآ و  دزاسیمن ، دودحم  ار  وا  فلتخم  تافص  دریگیمنارف ، ار  وا  باوخ  یکنیپ و  ترچ و  درادن ، ناکم  نامز و 

زا تسا ، هدوب  رتارف  یئادتبا  زاغآ و  ره  زا  شتّیلزا  و  تسا ، هتـشاد  دوجو  مدـع  زا  لبق  و  تسا ، هدوب  نامز  زا  لبق  وا  دـنکیمن ، دودـحم  و 
، ...( هقئاذ هسمال ، هعماس ، هرصاب ،  ) ّساوح نیا  دقاف  دوخ  هک  دوشیم  مولعم  وا  طّسوت  ّساوح  تقلخ 

هک دوشیم  هتـسناد  تسا  هدرک  رارقرب  ّتیّدـض  ءایـشا  نیب  هک  هچنآ  زا  و  درادـن ، رـصنع  هک  دوشیم  مولعم  رـصانع  داـجیا  زا  و  دـشابیم ،
يراکـشآ و تملظ ، رون و  نیب  درادـن ، دروامه  نیرق و  هک  دوشیم  هتـسناد  روما ، نیب  یگنهامه  هنراقم و  داجیا  اـب  و  درادـن ، ّدـض  دوخ ،

روما و  هدرک ، عمج  مه  رود  هب  ار  اهنآ  مه  زا  رود  دـعاسمان و  روما  تسا ، هدرک  رارقرب  تیّدـض  امرگ  امرـس و  يرت و  یکـشخ و  یگنگ ،
دوجو رب  تسا  یلیلد  اهنآ ، عامتجا  اهنیا و  یگدنکارپ  و  تسا ، هدومن  ادج  مه  زا  ار  کیدزن 

ج1،ص:308  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
« َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ْنِم  َو  : » دراد ینعم  نیمه  هب  هراـشا  هفیرـش  هیآ  نیا  و  ( 1 ، ) ناشاهدنروآدرگ هدـننکهدنکارپ و 

نیب تسا ،)] تانکمم  تافـص  زا  دّدعت ، دینادب  و   ] دـیوش رّکذـتم  امـش  ات  میدـیرفآ  جوز  تفج و  يزیچ  ره  زا  (، ) هیآ 49 تاـیراذ  هروس  )
هک دـهدیم  ناشن  تادوجوم  نیا  زئارغ  درادـن ، دـعب  لبق و  دوخ ، وا  دـننادب  همه  ات  دـنکفا  قرف  ییادـج و  قولخم  نیا  رد  دـعب »  » و لبق » »
رد یتوافت  درادن و  یـصقن  نانآب ، هدنهد  توافت  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  اهنآ  صقن ) ای   ) توافت و  درادن ، هزیرغ  دوخ  نانآ ، هب  هدنهد  هزیرغ 

ضعب زا  ار  یضعب  تسا ، نآ  زا  رتارف  نامز و  دقاف  نانآب ، هدنهد  نامز  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  هدننکنایب  نانآ  ندوب  رادنامز  تسین ، شتاذ 
. تسین اهنآ  وا و  نیب  يرگید  باجح  تاقولخم ، نآ  زا  ریغ  دوش ، هتسناد  ات  هدرک  ناهنپ  رگید 
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یقولخم كولمم و  هک  نامز  نآ  و  دوب ،) تباث  شیارب  ّتیبوبر  ماقم  ینعی   ) دوب ّبر  وا  تشادن ، دوجو  یقولخم ) و   ) بوبرم هک  نامز  نآ 
. دوب زیچ  همه  رب  یلوتسم  قالطالا و  یلع  کلام  وا  دوبن ،

(. دوب تباث  شیارب  هقلطم  تردق  قالطالا و  یلع  ّتیکلام  ماقم  ینعی  )
ریثأت و رد  ندوب  کلام  ینعم  هب  رگا  اّما  و  ّهلأتم . هلآ و  دـبع ، و  تسا ، هولأم  دـنوادخ  دـشاب ، تداـبع  ینعم  هب  ۀـّیهلا »  » رگا دـیوگ : مجرتم 

ساسا نیمه  رب  هولأم و  دبع  تسا و  هلآ  دنوادخ  تسا - دارم  رگید  ثیداحا  زا  يرایسب  رد  اجنیا و  رد  هکنیا  امک  دشاب - ءایشا  رد  فّرصت 
ثیدح  ) یثیدح رد  ار  هَّللا »  » ظفل مالّسلا  هیلع  ماما 

ج1،ص:309  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا هدومرف  ریسفت  تسا ) قودص  دیحوت  باب 31  زا  مراهچ 

نآ زین  و  دوب ، قلاخ  وا  دوبن ، ناهج  رد  یقولخم  هک  نامز  نآ  و  دوب ، ملاع  وا  دوش ، عقاو  مولعم  ات  دوبن  يدوجوم  چـیه  هک  نامز  نآ  و  ( 1)
تقلخ و هب  تسد  یتقو  زا  ّطقف  هک  تسین  روط  نیا  دوب ، قداص  وا  دروم  رد  ندینـش )  ) عمـس يانعم  تشادـن ، دوجو  یعومـسم  هک  ناـمز 

. تسا هتشاد  قادصم  وا  دروم  رد  ّتیقلاخ  زین ، تقلخ  هب  عورش  زا  لبق  هکلب  دوش ، بوسحم  قلاخ  دز ، شنیرفآ 
نیب رد  يدوجوم  مولعم و  دنچ  ره  تسا  هدوب  ملاع  هشیمه  الثم  تسا ، هدوب  تافـص  نیا  هب  فصّتم  لزا  زا  دـنوادخ  ینعی  : » دـیوگ مجرتم 
نیا دنوادخ  دروم  رد  یلو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  جراخ  رد  یمولعم  دوجوم و  هک  دنکیم  ادیپ  قادصم  ینامز  ملع ، ام ، دروم  رد  اّما  دشابن ،

، دشابن دوجوم  يزیچ  دـنچ  ره  تسا ) دـلب  ار  زیچ  همه  رتهداس ، ترابع  هب  و   ) دـنادیم ار  زیچ  همه  تسا ، یهانتی » ال   » وا ملع  تسین ، روط 
ناوتیم تسا  هدرکن  داجیا  ار  مادک  چیه  زونه  یلو  دـنک  تسرد  زیم  عون  اهدـص  دـناوتیم  هک  يراّجن  مینزب : یلاثم  نهذ  هب  بیرقت  يارب 

شملع تسا و  ملاع  دـنوادخ  تسا . هتفاین  قّقحت  جراخ  ملاع  رد  زونه  اهزیم  نیا  دـنچ  ره  دراد ، ملع  زیم  عون  دـص  هب  تفگ : شدروم  رد 
زا ریغ  ناوتیم  هنوگچ  مجرتم ) مالک  نایاپ  «. ) دـشابیمن جراخ  رد  یمولعم  دوجو  هب  طونم  تسا و  یهانتی  وا ال  ملع  هکلب  تسین ، عباـت  مه 

اهنامز یخرب  رد  ار  وا  دـهدیم  ناشن  ار  زاغآ  ءادـتبا و  هک  زا »  » هملک اب  ناوتیمن  درادـن و  يزاـغآ  ءادـتبا و  هکنآ  لاـح  درک ؟ رّوصت  ار  نیا 
(. نامزب دودحم  هن  تسا  نامز  زا  رتارف  وا  هکلب   ) تسا هدوب  تاقوا  همه  رد  هشیمه و  هکلب  درک ، ضرف  بئاغ 

( یسراف رد  یلقن  یـضام  لعف  لثم   ) تسا يرگید  نامز  هب  رظن  دروم  نامز  یکیدزن  هدنهد  ناشن  هک  یبرع ) نابز  رد  « ) دق  » لثم یتاملک  و 
همه کیدزن  هچ  و  رود ، هچ  هنمزا  مامت  نوچ   ) دشاب وا  نامز  یکیدزن  هدنهد  ناشن  دناوتیمن 

ج1،ص:310  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، نیقولخم دروم  رد  تسا و  ّتیعطق  مدـع  لامتحا و  رگناشن  هک  دـیاش ) ینعم  هب  « ) ّلعل  » لـثم یتاـملک  و  ( 1 ( ) دنتسه ناسکی  وا  هب  تبـسن 

لوصحلا ّیعطق  ادخ  هدارا  رما و  هکلب  دناسریمن  ار  یموهفم  نینچ  وا  دروم  رد  دهدیم  يراک  لوصح  يارب  یعناوم  ای  عنام  دوجو  زا  ربخ 
. تسا

ندرب راک  هب  و  تسین ، وا  يارب  ینّیعم  تقو  هدـنهد  ناـشن  یلو  دوریم  راـکب  ادـخ  دروم  رد  هچ  رگا  یناـمز ،)؟ هچ  یک ،؟ « ) یتم  » هملک و 
. تسا هتفرگ  رارق  نامز  هدودحم  رد  تسا و  فورظم  دنوادخ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  وا  دروم  رد  نامز »  » هملک

. تسا هارمه  نیرق و  يزیچ  اب  دنوادخ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  وا  دروم  رد  اب )»  » ینعم هب  « ) عم  » هملک دربراک  زین  و 
هن اهنیا ، و  تسا ، شیوخ  رئاظن  لاثما و  اب  بسانتم  تالآ ، و  درادـن ،) يریثأت  یلاعتقح  رد  ینعی   ) دزاـسیم دودـحم  ار  دوخ  لاـثما  تاودا ،

ینامز برق  و  دنـشابن ، میدـق  تادوجوم  ءایـشا و  هک  تسا  هدـش  ثعاب  نتـشاد ، ینامز  ءادـتبا  دـنّرثؤم ، ءایـشا  ریاس  رد  هکلب  دـنوادخ  رد 
یئادج قارتفا و  «، 1  » تسا هتخاس  رود  لامک  زا  ار  اهنآ  تافـص ، تالاح و  زا  یـضعب  نادقف  و  هتـشادزاب ، ندوب  یلزا  زا  ار  اهنآ  نتـشاد ،

رب اهنآ ، طّسوت  ءایـشا ، قلاخ  تساهنآ ، هدـنهد  توافت  دوجو  هناشن  اهنآ  توافت  نیابت و  تساهنآ ، هدـننکادج  دوجو  هناـشن  لـیلد و  اـهنآ 
یّلجت نایمدآ  لوقع 
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______________________________

: زا دنترابع  بیترت  هب  هک  الول »  » و دق ،» «، » ذم  » یناعم تسا  هدش  یعس  تارابع  نیا  همجرت  رد  (- 1)
. دوش هدروآ  هریغ ) دوجول  ءیش  عانتما  « ) رگید زیچ  دوجو  رثا  رد  يزیچ  دوبن   » و ینامز ،» برق  «، » ینامز ءادتبا  »

ج1،ص:311  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
«. 1  » هدرک

ءایـشا رد  تسا ، تادوجوم  ءایـشا و  نیمه  دنوادخ ، هراب  رد  راکفا  لالدتـسا  كالم  تسا ، هدیدرگ  ناهنپ  اهمـشچ  زا  اهنآ ، هلیـسوب  و  ( 1)
. تسا هدومرف  ماهلا  اهنآ  هب  ایشا  نیا  دوجو  ببس  هب  ار  دوخ  ّتینادحو  هب  رارقا  تسا ، ءایشا  ساسا  رب  ناشلیلد  هداد و  رارق  ار  تارییغت 
تناید دشابن  تخانـش  تفرعم و  ات  ددرگیم ، لماک  نامیا  ادخ  هب  رارقا  اب  و  دریذپیم ، تروص  لوقع  طّسوت  دـنوادخ  هب  رارقا  قیدـصت و 

رگا و  دوب ، دـهاوخن  نیب  رد  یـصالخا  هیبشت ، هب  داقتعا  اب  و  دریگیمن ، ماجنا  تخانـش  تفرعم و  دـشابن ، صـالخا  اـت  و  دوشیمن ، لـماک 
عقاو رد  هکلب  هدرکن  یفن  ار  هیبشت  دوشیم ،) هدـید  نیقولخم  رد  هک  نانچ   ) دوش لـئاق  تاذ  رب  دـئاز  یتافـص  هب  دـنوادخ  دروم  رد  یـسک 

هتـشاد ناکما  وا  دروم  رد  هچنآ  ره  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  شقلاخ  رد  دوش ، تفای  قولخم  رد  هک  يزیچ  ره  تسا ، هدـش  هیبشت  هب  لئاق 
دوخ هک  ار  يزیچ  دراد ، ناکما  هنوگچ  درادن ، دوجو  نوکـس  تکرح و  وا  دروم  رد  دوب ، دـهاوخ  عنتمم  لاحم و  شعناص  هراب  رد  دـشاب ،

وا دروم  رد  و  هتـشگزاب ، وا  يوس  هب  هدروآ  دوجو  هب  هدرک و  زاـغآ  شدوخ  ار  هچنآ  اـی  دـبای !؟ قادـصم  وا ، دوخ  دروم  رد  هدرک ، داـجیا 
هار شتاذ  رد  دوبمک  یتساک و  صقن و  دوب ، نینچ  رگا  دنک ؟ ادیپ  قادصم 

______________________________

. تسا هدمآ  یّلجت » اهب  « » یّلجت امل   » ياجب اهنآ  رد  هک  تسا  دیحوت  ياههخسن  زا  یکی  راحب و  هخسن  ساسا  رب  ترابع  نیا  همجرت  (- 1)
ج1،ص:312  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دشیم قولخم  لثم  قلاخ  دیدرگیم و  لاحم  شدروم  رد  ندوب  یلزأ  و  دشیم ، ءازجا  ياراد  هدمآ ، رد  تدحو  زا  شهنک ، تفاییم و 
، دوشیم ضرف  مه  ناصقن  دوش ، ضرف  ندوب  مامت  وا  يارب  رگا  و  دوشیم ، رّوصت  زین  وربور  لـباقم و  دوش ، رّوصت  تشپ  وا  يارب  رگا  ( 1)

هنوگچ دـشابن  لاحم  شاهراب  رد  ندـش  داـجیا  هک  یـسک  دـشاب ؟ یلزأ  دـناوتیم  هنوگچ  تسین ، لاـحم  شاهراـب  رد  ثودـح  هک ، یـسک 
يارب  ) دشیم هناشن  هیآ و  دوخ  تشادیم و  دوجو  وا  رد  ندوب  عونـصم  قولخم و  هناشن  دوب  نینچ  رگا  دشاب ؟ ءایـشا  هدننکداجیا  دـناوتیم 

. دنشاب وا  يارب  هناشن  هیآ و  رگید  تادوجوم  هکنیا  هن  رگید ) یلزأ  دوجوم  کی 
، تروص نیا  ریغ  رد  و  تسا ، باوج  دـقاف  ادـخ ، هراـب  رد  لاؤـس  و  درادـن ، رب  رد  یتّـجح  تسا  تقیقح  ّقـح و  فلاـخم  هک  لاـحم  لوـق 
تنیابم و نیقولخم  اب  لاعفا ) تافـص و  رد  هچ  تاذ ، رد  هچ   ) یّلک هب  دنوادخ  هکنیا  هب  هدیقع  رد  و  تسا ، هدشن  مارتحا  میظعت و  دـنوادخ 

يزاغآ هچنآ  و  دـبای ، هار  وا  رد  ندوب ) ات  ود   ) ّتیئود اـی  دـشاب  بّکرم  هک  تسا  لاـحم  یلزأ  دوجوم  تسین ، یئارتفا  ملظ و  دراد ، ّتیریغ 
. دوش رّوصت  شیارب  یماجنا  زاغآ و  دشاب و  قولخم  تسا  لاحم  درادن ،

ار ادخ  هک  یناسک  تسا ، هبترم  دنلب  گرزب و  هک  هَّللا »  » زج تسین ، يدوبعم 
ج1،ص:313  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دورد و  دناهدومن . نایز  اراکشآ  حوضو و  هب  دناهتشگ و  راچد  یگرزب  تلالض  هب  دناهتفگ و  غورد  دننادیم ، ناسکی  تادوجوم  رگید  اب 
. داب شکاپ  تیب  لها  دّمحم و  رب  ادخ 

دیحوت هراب  رد  نایدا  لها  اب  نومأم  روضح  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هرظانم  باب  باب 12 

دراو نومأم  رب  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  ینامز  تسا : هدـش  لـقن  نینچ  ّیمـشاه  « 1  » ّیلفوـن دّـمحم  نب  نسح  زا  - 1 ( 1)
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گرزب ملاع   ) تولاجلا سأر  يراصن ،) گرزب  ملاع   ) قیلثاج لثم  نیمّلکتم  نایدأ و  ياملع  ات  داد  روتسد  لهس  نب  لضف  هب  نومأم  دندش ،
نایمور و ملاع  اهیتشدرز ، و  نایتشدرز ) گرزب  ملاع   ) گرزب ذـبره  ربمایپ ،) ادـخ و  تعیرـش و  نید و  نیرکنم   ) نیئباص ياسؤر  دوهی ،)

ار نانآ  لاوقا  زین  اضر و  ترضح  دئاقع  راتفگ و  ات  هدروآ  مه  درگ  ار  مالک  ملع  ءاملع 
______________________________

هتفگ قبط  تسا و  هقث  هک  یلفون »  » زجب دناهدشن ) رکذ  لاجر  بتک  رد  ینعی   ) دـنا لمهم »  » یگمه ربخ  نیا  تاور  هک  دـنامن  هتفگان  (- 1)
. دراد یباتک  یشاجن 

ج1،ص:314  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دومن علّطم  نانآ  روضح  زا  ار  نومأم  دناوخارف و  ار  نانآ  زین  لهس  نب  لضف  ( 1 . ) دونشب

، ماهدناوخ ارف  يریخ  رما  يارب  ار  امـش  تفگ : نینچ  نانآ  هب  ییوگ  دمآ  شوخ  زا  دـعب  سپـس  دـنربب ، وا  دزن  ار  ناشیا  داد ، روتـسد  نومأم 
اهنآ دنکن ، یچیپرس  روتـسد  نیا  زا  یـسک  دییایب و  اجنیا  هب  تقو  لّوأ  ادرف  دینک ، هرظانم  هدمآ  اجنیا  هب  هنیدم  زا  هک  میومع  رـسپ  اب  ملیام 

. دوب میهاوخ  رضاح  اجنیا  رد  تقو  لّوا  ادرف  هَّللا  ءاش  نإ  دنتفگ : هدرک و  تعاطا  زین 
: تفگ هدش  دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مداخ  رسای ،»  » هاگان هک  میدوب  تبحص  لوغشم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  رد  ام  دیوگ : ّیلفون 

نم دزن  یگمه  مالک  ملع  ياملع  و  فلتخم ، نایدا  ياملع  داب ! تیادف  تردارب  دومرف : هدناسر و  مالـس  امـش  هب  نینمؤملا  ریما  نم ! يالوم 
رگا و  دیزادنین ، تمحز  هب  ار  دوخ  دیرادن  لیامت  رگا  و  دـینک ؟ وگتفگ  ثحب و  نانآ  اب  دـیئایب و  ام  دزن  دـیراد  لیامت  ایآ  دـنراد ، روضح 

، تسین لکشم  ام  يارب  میئایب ، امش  تمدخ  هب  ام  دیشاب  هتشاد  تسود 
ج1،ص:315  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دمآ مهاوخ  حبص  ادرف  مدوخ  هَّللا  ءاش  نإ  و  مدش ، امش  روظنم  هّجوتم  وگب  ناسرب و  مالس  وا  هب  دندومرف : ترضح  ( 1)
، دنراد یجنسهتکن  فیرظ و  عبط  اهّیقارع  یتسه و  ّیقارع  وت  ّیلفون ! دندومرف : هدرک  ام  هب  ور  ترضح  تفر ، رسای  یتقو  داد : همادا  ّیلفون 

: مدرکضرع تسیچ ؟ نومأم  طّسوت  كرش  لها  نایدا و  ياملع  زا  یئامهدرگ  نیا  هراب  رد  ترظن 
، تعدب لها  نیمّلکتم و  مدرک : ضرع  روطچ ؟ دندومرف : ترـضح  تسا ، هدرک  یکانرطخ  ّنئمطمان و  راک  و  دـیامزایب ، ار  امـش  دـهاوخیم 

ساسا رب  رگا  دـناهطلاغم ، راکنإ و  لها  همه ، اـهنآ  یلو  دـنکیمن ، راـکنا  ار  حیحـص  تسرد و  بلاـطم  ملاـع ، نوچ  دنتـسین ، ءاـملع  لـثم 
: تفگ دنهاوخ  دینک ، ثحب  نانآ  اب  ادخ  ّتینادحو 

هطلاغم سپـس  نک ، تباث  ار  شتلاسر  دنیوگیم : تسادخ ، لوسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  دیئوگب : رگا  و  نک ، تباث  ار  شتّینادـحو 
، مدرگ تنابرق  درادرب ، شیوخ  فرح  زا  تسد  دنک و  لطاب  ار  دوخ  لیلد  صخش ، دوخ  دنوشیم  ثعاب  دننکیم و 

ج1،ص:316  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دننک لطاب  ارم  ّهلدا  نانآ  یسرتیم  ایآ  ّیلفون ! يا  دنتفگ : دندومرف و  یمّسبت  ترضح  ( 1 ! ) دیشاب ناتدوخ  بظاوم  دیشاب ، رذح  رب  نانآ  زا 

: متفگ دننک !؟ مباجم  و 
. دنک زوریپ  نانآ  رب  ار  امش  دنوادخ  مراودیما  مرادن و  یسرت  نینچ  امش  هراب  رد  ادخب ، هن 

اب تاروت  لها  اب  دنیبب  هک  ینامز  دومرف : هلب ، متفگ : دوشیم ؟ نامیـشپ  نومأم  نامز  هچ  ینادـب  یهاوخیم  ّیلفون ! يا  دـندومرف : ترـضح 
اب یمور و  هب  نایمور  اب  یسراف و  هب  نایتشدرز  اب  يربع و  هب  نیئباص  اب  ناشروبز و  اب  روبز  لها  اب  ناشلیجنا و  اب  لیجنا  لها  اب  ناشتاروت و 

ناـنآ همه  مدـش و  زوریپ  یگمه  رب  ثحب  رد  مدرک و  باـجم  ار  همه  هک  هاـگنآ  و  منکیم ، ثحب  ناـشدوخ  ناـبز  هب  ءاـملع  زا  ياهقرف  ره 
نامیـشپ نومأم  هک  تسا  عقوم  نیا  رد  تسین ، وا  هتـسیاش  دـشابیم ، شددـص  رد  هک  هچنآ  تسناد  دـهاوخ  نومأم  دـنتفریذپ ، ارم  نانخس 

(. تسا دنوادخ  بناج  زا  یتردق ، ورین و  ره   ) میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  و ال  دش . دهاوخ 
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ج1،ص:317  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یک دناهدمآ ، نیّوعدم  ءاملع و  همه  تسامـش و  رظتنم  تیومع  رـسپ  مدرگ ، تنابرق  تفگ : دمآ و  ام  دزن  لهـس  نب  لضف  نادادـماب ، ( 1)

؟ دیروآیم فیرشت 
. دمآ مهاوخ  ادخ - تساوخب  مه - نم  دیورب ، رتدوز  امش  دندومرف : ترضح 

دزن هدش  جراخ  یگمه  هاگنآ  دنداد ، ام  هب  زین  يردق  و  دندومرف ، لیم  میلح ) ای  شآ و  ای  یندیـشون   ) قیوس يرادقم  هتفرگ ، ءوضو  سپس 
زین تاداـس و  زا  یهورگ  هارمه  هب  مالّـسلا ) هیلع  اـضر  ترـضح  يومع   ) رفعج نب  دّـمحم  دوـب ، ّتیعمج  زا  ّوـلمم  سلجم  میتـفر ، نومأـم 

. دنتشاد روضح  سلجم  نآ  رد  رکشل  ناهدنامرف 
، دنتساخرب ترضح  نآ  مارتحا  هب  سلجم  رد  رضاح  تاداس  مامت  رفعج و  نب  دّمحم  نومأم ، دندش ، دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  ینامز 

مرگ ترـضح  اب  یتّدـم  نومأم  و  دننیـشنب ، داد  روتـسد  نومأم  هکنیا  اـت  دـندوب  هداتـسیا  روط  ناـمه  هّیقب  یلو  دنتـسشن  نومأـم  ترـضح و 
همطاف نادنزرف  زا  نم و  يومع  رسپ  رفعج و  نب  یسوم  نب  ّیلع  ناشیا ، قیلثاج ! يا  تفگ : هدرک ، قیلثاج  هب  ور  سپس  دوب ، تبحص 

ج1،ص:318  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تّجح ییامن و  ثحب  ینک و  تبحـص  ناشیا  اب  مراد  تسود  ( 1 ، ) دنتسه مهیلع - هَّللا  تاولـص  بلاط - یبا  نب  ّیلع  و  نامربمایپ - رتخد  - 

. یهدب فاصنا  يروآ و 
يربمایپ راتفگ  هب  و  مرادن ، لوبق  ار  نآ  نم  هک  دنکیم  لالدتسا  یباتک  هب  هک  منک  ثحب  یـسک  اب  هنوگچ  نینمؤم ! ریما  يا  تفگ : قیلثاج 

؟ يریذـپیم ایآ  مروایب ، لیلد  وت  يارب  لیجنا  زا  رگا  یحیـسم ؟ درم  يا  دـندومرف : ترـضح  مرادـن ؟ نامیا  وا  هب  نم  هک  دـنکیم  جاـجتحا 
ترـضح تفریذـپ ، مهاوـخ  ماینطاـب ، لـیم  مغر  یلع  دـنگوس  ادـخ  هب  منک ؟ ّدر  هدوـمرف ، لـیجنا  ار  هچنآ  مناوـتیم  اـیآ  تفگ : قیلثاـج 

. نک تفایرد  ار  تباوج  سرپب و  یهاوخیم  هچ  ره  لاح ، دندومرف :
یـسیع و تّوبن  هب  نم  دندومرف : ترـضح  یتسه ؟ ود  نآ  رکنم  ایآ  يراد ؟ ياهدـیقع  هچ  شباتک  یـسیع و  تّوبن  هراب  رد  دیـسرپ : قیلثاج 

یلص دّمحم  تّوبن  هب  هک  يا  یسیع »  » ره هب  مراد و  نامیا  دناهتفریذپ  ار  نآ  زین  نّویراوح  هداد و  تراشب  نادب  ار  شتّما  هچنآ  هب  شباتک و 
لداع دهاش  ود  هب  زاین  یمکح  ره  رگم  تفگ : قیلثاج  مرفاک ، هدادن ، تراشب  وا  هب  ار  دوخ  تّما  هتـشادن و  نامیا  شباتک  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

؟ درادن
هک دوخ  ناشیکمه  ریغ  زا  لداع  دهاش  ود  سپ  تفگ : وا  ارچ ، دندومرف : ترضح 

ج1،ص:319  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
الاح دندومرف : ترضح  هاوخب ، لداع  دهاش  ود  نامناشیکمه  ریغ  زا  مه ، ام  زا  و  ( 1 ، ) نک یفّرعم  دشاب ، هتشاد  لوبق  ار  نانآ  زین  ّتیحیسم 

صخـش نیا  تفگ : قیلثاج  يراد ؟ لوبق  تشاد  یتلزنم  ماقم و  حیـسم  ترـضح  دزن  هک  ار  یلداـع  صخـش  اـیآ  یتفگ ، فاـصنا  هب  نخس 
مان ار  حیسم  دزن  صخش  نیرتبوبحم  هب ! هب  تفگ : یئوگیم ؟ هچ  ّیملید  اّنحوی  هراب  رد  دندومرف : ترضح  وگب ، ار  وا  مسا  تسیک ؟ لداع 

درک و هاگآ  یبرع  دّـمحم  نید  هب  ارم  حیـسم  تفگ : اّنحوی  هک  هدـماین  نینچ  لیجنا  رد  ایآ  مهدیم  مسق  ار  وت  دـندومرف : ترـضح  يدرب ،
لوـق زا  اـّنحوی  هلب ، تفگ : قیلثاـج  دـندروآ ، ناـمیا  وا  هب  اـهنآ  مداد و  هدژم  نوـّیراوح  هب  زین  نم  دـمآ و  دـهاوخ  وا  زا  دـعب  هک  داد  هدژم 
نّیعم تسا و  هداد  تراـشب  وا  ّیـصو  تیب و  لـها  هب  زین  هداد و  هدژم  ار  يدرم  تّوبن  تسا و  هدرک  لـقن  ار  یبـلطم  نینچ  حیـسم  ترـضح 

: دـندومرف ترـضح  میـسانشب ، ار  اهنآ  ات  تسا  هدرکن  یفّرعم  نامیا  رب  زین  ار  نانآ  داتفا و  دـهاوخ  قاّفتا  ینامز  هچ  عوضوم  نیا  هک  هدرکن 
ار شتّما  تیب و  لها  دّمحم و  هب  طوبرم  بلاطم  مینک و  رضاح  اجنیا  رد  دناوخب  ار  لیجنا  دناوتب  هک  یسک  رگا 

ج1،ص:320  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ات ار  لیجنا  « 1  » ثلاث رفس  دندومرف : یمور  ساطسن  هب  ترضح  ( 1 ، ) تسا یبوخ  فرح  تفگ : يروآیم ؟ نامیا  ایآ  دنک ، توالت  تیارب 
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؟ یتسه ظفح  زا  يّدح  هچ 
ترـضح هلب ، تفگ : ياهدـناوخ ؟ لیجنا  ایآ  دـندومرف : هدومن ، تولاجلا  سأر  هب  ور  سپـس  متـسه . ظفح  ار  نآ  لامک  ماـمت و  هب  تفگ :
تداهـش دوب ، شتّما  زین  و  مهیلع - هَّللا  مالـس  وا - تیب  لها  دّـمحم و  هراب  رد  یبلطم  اجنآ  رد  رگا  مناوخیم ، ار  ثلاث  رفـس  نم  دـندومرف :

هب طوبرم  بلطم  هب  یتقو  دندرک و  ثلاث  رفـس  ندناوخ  هب  عورـش  ترـضح  هاگنآ  دیهدن ، تداهـش  دوبن ، هراب  نیا  رد  یبلطم  رگا  دیهد و 
لیجنا هب  ملاع  نم  هک  یتسناد  ایآ  مهدیم ، مسق  شردام  حیسم و  ّقح  هب  ار  وت  دندومرف : هدرک  فقو  دندیسر ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

؟ یئوگیم هچ  لاح  تفگ : دومرف ، توالت  ار  شتّما  تیب و  لها  دّمحم و  هب  طوبرم  بلطم  سپس  هلب ، تفگ : متسه ؟
بیذـکت ار  مالّـسلا  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  ینک ، بیذـکت  ار  لـیجنا  بلاـطم  رگا  تسا ، مالّـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  راـتفگ  نیع  نیا 

تلتق يوش ، رکنم  ار  بلطم  نیا  رگا  ياهدرک و 
______________________________

رد تسا و  هداد  خر  یفیحـصت  اجنیا  رد  دیاش  تاروت ، هب  تسا  طوبرم  حالطـصا  نیا  درادن و  رفـس »  » لیجنا هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  (- 1)
. هدوب ثلاثلا » حاحصالا   » لصا

ج1،ص:321  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، منکیمن راکنا  دوش  نشور  میارب  لیجنا  زا  هک  ار  یبلطم  تفگ : قیلثاج  ياهدـشرفاک ، تباتک  ربماـیپ و  ادـخ و  هب  اریز  ( 1 ، ) تسا بجاو 

. دیشاب وا  رارقا  رب  دهاش  دندومرف : ترضح  مراد ، ناعذا  نادب  هکلب 
ترـضح دندوب ؟ رفن  دـنچ  لیجنا  ءاملع  زین  حیـسم و  ترـضح  نّویراوح  دیـسرپ : قیلثاج  سرپب ، یهاوخیم  هچنآ  دـنداد : همادا  ترـضح 

. دوب اقولأ  نانآ ، نیرتلضاف  نیرتملاع و  هک  دندوب  رفن  هدزاود  نّویراوح  يدرک ، لاؤس  یسک  بوخ  زا  دندومرف :
ربمایپ هب  طوبرم  بلاطم  زاّجر و  رد  ّیملید  اّنحوی »  » و ایـسیقرق »  » رد اّنحوی » «، » جأ  » رد ربکا  ي  اّنحوی » ، » دندوب رفن  هس  اهیحیـسم  ياملع  و 
دّمحم ترضح  تّوبن  هب  ار  لیئارسا  ینب  یسیع و  تّما  هک  دوب  وا  مه  هدوب و  وا  دزن  شتّما  تیب و  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا 

. داد هدژم  شتّما ، تیب و  لها  و 
هب تبـسن  و  میراد ، نامیا  تشاد ، نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  هب  هک  يا  یـسیع »  » هب ام  دنگوس  ادخ  هب  یحیـسم ! يا  دومرف : هاگنآ 

میرادن يداریا  امش  ي  یسیع » »
ج1،ص:322  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، يدرک فیعـضت  ار  دوخ  يدومن و  دـساف  ار  دوخ  ملع  مسق ، ادـخب  تفگ : قیلثاـج  ( 1 ، ) شاهزور زامن و  یمک  یناوتاـن و  فعـض و  زجب 
: تفگ وا  تسا ؟ هدش  روطچ  رگم  دندومرف : ترضح  یتسه ، ناناملسم  نیب  رد  درف  نیرتملاع  وت  مدرکیم  نامگ 

دنارذگن هزور  نودب  ار  زور  کی  یّتح  یسیع ، هکنآ  لاح  و  دناوخیم ، زامن  مک  تفرگیم و  هزور  مک  دوب و  فیعض  یـسیع  ییوگیم :
تفرگیم و هزور  یسک  هچ  هب  بّرقت  يارب  دندومرف : ترضح  رادهدنز ! بش  اهبـش  دوب و  هزور  اهزور  هشیمه  دیباوخن ، بش  کی  یّتح  و 

. دش تکاس  داتفا و  مالک  زا  قیلثاج  دناوخ !؟ یم  زامن 
ارچ دندیـسرپ : ترـضح  مهدیم ، خساپ  منادب ، ار  شباوج  رگا  سرپب ، تفگ : قیلثاج  مسرپب ؟ وت  زا  یبلطم  مهاوخیم  دندومرف : ترـضح 

التبم صخش  انیبان و  دنک و  هدنز  ار  اههدرم  هک  یـسک  اریز  تفگ : قیلثاج  درکیم ؟ هدنز  ار  اههدرم  ادخ  هزاجاب  یـسیع ، هک  یتسه  رکنم 
و تسادخ ، دهد  افش  ار  یسیپ  هب 

ج1،ص:323  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هدـنز هدرم  تـفریم ، هار  بآ  يور  رب  دادیم ، ماـجنا  یـسیع  ياـهراک  ریظن  ییاـهراک  زین  عـسی  دوـمرف : ترـضح  ( 1 ، ) شتسرپ هتـسیاش 

نب یسیع  لثم  زین  ربمایپ  لیقزح » ، » دیتسرپن ار  وا  یـسک  هتـسنادن و  ادخ  ار  وا  شتّما  یلو  دادیم ، افـش  ار  یـسیپ  هب  يالتبم  انیبان و  درکیم ،
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. دومن هدنز  ناشگرم ، زا  لاس  تصش  تشذگ  زا  دعب  ار  رفن  رازه  جنپ  یس و  درک ، هدنز  هدرم  میرم 
« رّـصنتخب « ؟ ياهدـید تاروت  رد  ار  لیئارـسا  ینب  ناناوج  زا  هّدـع  نیا  هب  طوبرم  بلاطم  ایآ  دومرف : هدومن ، تولاـجلا  سأر  هب  ور  هاـگنآ 
ار يو  زین  دنوادخ  درب ، لباب  هب  هدرک ، باختنا  دندوب ، هدش  ریسا  سدقملا  تیب  هب  هلمح  ماگنه  رد  هک  لیئارـسا  ینب  يارـسا  نیب  زا  ار  اهنآ 

سأر تسا ، رفاـک  دـنک ، راـکنا  ار  نآ  امـش  زا  سک  ره  تسه و  تاروت  رد  بلطم  نیا  دوـمن ، هدـنز  ار  اـهنآ  وا  داتـسرف و  اـهنآ  يوـس  هب 
زا رفـس  نیا  اـیآ  نیبب  نک و  ّتقد  لاـح  تسا ، تسرد  دومرف : ترـضح  میتسه ، علّطم  نآ  زا  و  میاهدینـش ، ار  بلطم  نیا  تفگ : تولاـجلا 

، بّجعت اب  ترضح ، نآ  توص  توالت و  ندینـش  اب  يدوهی  دومرف ، توالت  ام  رب  ار  تاروت  زا  یتایآ  سپـس  مناوخیم ؟ تسرد  ار  تاروت 
تکرح پچ  تسار و  هب  ار  دوخ  ندب 

ج1،ص:324  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یـسیع زا  لبق  اهنآ  تفگ : اهنآ ؟ زا  لبق  یـسیع  ای  دـناهدوب  یـسیع  زا  لـبق  اـهنیا  اـیآ  دندیـسرپ : هدرک ، قیلثاـج  هب  ور  سپـس  ( 1 ، ) دادیم

ار ناشیاههدرم  ترضح  هک  دندرک  تساوخرد  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  یگمه  شیرق  دندومرف : ترـضح  دناهدوب ،
ای  ) ارحص هب  : » دندومرف دنداتـسرف و  ناتـسروگ ) ای   ) ارحـص هب  نانآ  هارمه  ار  مالّـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ترـضح ، نآ  دنک ، هدنز 

: وگب ربب و  ار  نانآ  مان  کت  کت  نزب و  ادص  دنراد ، ار  نانآ  ندش  هدنز  تساوخرد  اهنیا  هک  ار  يدارفا  دـنلب  يادـص  اب  ورب و  ناتـسروگ )
ار دوـخ  رــس  ياـهكاخ  هتــساخرب ، هـمه  درک ) ادـن  ار  ناـنآ  زین  ناـنمؤم  ریما  ! ) دـیزیخرب ادـخ  نذا  هـب  دـیوگیم : ادـخ  لوـسر  دّـمحم ،

«. دندناکتیم
: دنتفگ نمض  رد  دندرکیم و  لاؤس  ناشروما  هراب  رد  نانآ  زا  زین  نایشرق 

زین ربمغیپ  و  «، 1  » میدروآیم نامیا  وا  هب  هدرک ، كرد  ار  وا  ام  شاک ، يا  دـنتفگ : هتـساخرب  كاخ  زا  ناگدرم  تسا ، هدـش  ربمایپ  دّـمحم 
ام یلو  تسا ، هدرک  تبحص  نیطایش  ّنج و  ناگدنرپ ، تاناویح ، اب  تسا ، هداد  افش  ار  ناگناوید  زین  یسیپ و  يرامیب  هب  التبم  ای  انیبان  دارفا 

رکنم لاح  نیع  رد  و  مینادیمن ، ادخ  ار  ترضح  نآ 
______________________________

رکذ رگید  بتک  رد  ياهزجعم  نینچ  یلو  تسا  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ - لوـسر  تازجعم  زا  یکی  رگناـیب  ربـخ ، زا  شخب  نـیا  (- 1)
. تسا یگتخاس  رابخا  هیبش  یلیخ  هک  اصوصخ  تسا  نآ  تّحص  رد  دیدرت  ّکش و  ببس  دوخ  نیا  و  تسا ، هدشن 

ج1،ص:325  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار یسیع  هک  امـش  ( 1 ، ) میتسین نیعمجا )- مهیلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم - لیقزح و  عسی ، یـسیع ،  ) ناربمایپ زا  هتـسد  نیا  لـئاضف 

ترـضح رگید  تازجعم  زین  و  دناهدرکیم ، هدنز  هدرم  یـسیع  لثم  زین  نانآ  نوچ  دینادب ، ادخ  زین  ار  لیقزح  عسی و  دـیاب  دـینادیم ، ادـخ 
. دندادیم ماجنا  زین  ار  یسیع 

ار نانآ  ناج  دنوادخ  یلو  دندش  جراخ  دوخ  رهش  زا  نوعاط  سرت  زا  دیسریم ، رفن  نارازه  هب  ناشدادعت  هک  لیئارسا  ینب  زا  ياهّدع  زین  و 
ناشیاهناوختـسا ات  دـندرک  اهر  لاح  نامه  هب  ار  ناگدرم  نآ  دندیـشک و  يراـصح  ناـنآ  فارطا  رهـش ، نآ  لـها  تفرگ ، هظحل  کـی  رد 

وا هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  درک ، بّجعت  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  ترثک  زا  درکیم ، رذـگ  اجنآ  زا  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  يربماـیپ  دیـسوپ ،
یحو دـنوادخ  هلب ، تفگ : ینک ؟ غیلبت  ار  دوخ  نید  هدرک و  راذـنا  ار  نانآ  ات  منک  هدـنز  تیارب  ار  نانآ  يراد  تسود  ایآ  هک : دومن  یحو 

رد دندش و  هدـنز  یگمه  دـیزیخرب ! ادـخ  نذا  هب  هدیـسوپ ! ياهناوختـسا  يا  درک : ادـن  نینچ  زین  ربمغیپ  نآ  نزب ! ادـص  ار  نانآ  هک : دومرف 
. دنتساخرب دندودزیم ، دوخ  رس  زا  ار  اهكاخ  هک  یلاح 

ج1،ص:326  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
داـهن و یهوـک  رب  ار  هّکت  ره  و  دوـمن ، هّکت  هّکت  تفرگ و  ار  ناگدـنرپ  هک  ناـمز  نآ  مالّـسلا  هیلع  نمحّرلا  لـیلخ  میهاربا  نینچمه  و  ( 1)
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. دندرک تکرح  وا  يوس  هب  دندش و  هدنز  اهنآ  دناوخارف و  ار  اهنآ  سپس 
: دنتفگ دنتفر و  هوک  هب  وا  هارمه  دوب و  هدرک  باختنا  لیئارـسا  ینب  نیب  زا  هک  شهارمه  رفن  داتفه  مالّـسلا و  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  زین  و 

: دنتفگ هدرک  رارصا  نانآ  یلو  ماهدیدن ، ار  وا  نم  دنتفگ : ترضح  هدب ، ناشن  زین  ام  هب  ار  وا  ياهدید ، ار  ادخ  وت 
هیآ 55) هرقب  هروس  مینیبب - ار  ادخ  راکشآ  نایعلاب و  هکنیا  رگم  مینکیمن  قیدصت  ار  وت  نانخـس  ام  « ) ًةَرْهَج َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  »

. تخاس دوبان  دنازوس و  ار  نانآ  ياهقعاص  هجیتن  رد 
اهنت لاح  و  مدروآ ، دوخ  هارمهب  مدرک و  باختنا  ار  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  داـتفه  نم  ایادـخ ! تشاد : هضرع  ادـخ  هب  دـنام و  اـهنت  یـسوم  و 
نیب زا  ـالبق  ار  ناـنآ  مه  نم و  مه  یتـساوخیم ، رگا  دـنریذپب ؟ هعقاو  نیا  دروـم  رد  ارم  نانخـس  مموـق  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  مدرگیمرب ،
هدنز ناشگرم  زا  سپ  ار  نانآ  زین  دنوادخ  فارعا ،) هروس  هیآ 155  نومضم  ( ؟ يزاسیم كاله  نادرخبان  راک  رطاخب  ار  ام  ایآ  يدربیم ،

. دومن
ج1،ص:327  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا یتاـیآ  نومـضم  یگمه ، اریز  ینک ، ّدر  یناوتیمن  مدرک  رکذ  تیارب  هک  ار  يدراوـم  زا  کـی  چـیه  دـنداد : همادا  ترـضح  سپـس  ( 1)
ادخ دهدیم ، افش  ار  ناگناوید  یسیپ و  هب  نایالتبم  نایانیبان و  دنکیم و  هدنز  هدرم  هک  سک  ره  رگا  تسا ، نآرق  روبز و  لیجنا ، تاروت ،

. هَّللا زج  تسین  يدوبعم  تسامش و  فرح  فرح ، هلب ، تفگ : قیلثاج  یئوگیم ؟ هچ  لاح ، نادب ، ادخ  مه  ار  اهنیا  سپ  دشاب ،
دّـمحم و ربخ  اـیآ  هک  مهدـیم  مسق  دـش ، لزاـن  نارمع  نب  یـسوم  رب  هک  ياهیآ  هد  هب  ار  وت  دـندومرف : هدومن  تولاـجلا  سأر  هب  ور  سپس 

رایـسب ار  دـنوادخ  و  دـنیایب ، راوس ، رتش  نآ  ناوریپ  رخآ ، تّما  هک  ناـمز  نآ  :( » تسا نینچ  ربخ  نآ  و  ( ؟ تسه دوجوم  تاروت ، رد  شتّما 
دنوش ناور  ناشهاشداپ  يوس  هب  نانآ و  يوس  هب  دیاب  لیئارـسا  ینب  نامز ، نآ  رد  ون ، یئاهدبعم  رد  دیدج  یحیبست  دنیوگ ، حیبست  رایـسب 
نیمز رانک  هشوگ و  رد  براحم )  ) راّفک زا  اهریـشمش  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـنراد  تسدـب  یئاهریـشمش  نانآ  اریز  دـبای ، شمارآ  ناشبولق  اـت 

زین ام  يرآ ، تفگ : تولاجلا  سأر  تسین ؟ بوتکم  تاروت  رد  هنوگ  نیمه  بلطم ، نیا  ایآ  دنریگیم » ماقتنا 
ج1،ص:328  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. میاهتفای تاروت  رد  هنوگ  نیمه  ار  نآ 
: تفگ یتسه ؟ انشآ  يدح  هچ  رد  ایعش »  » باتک اب  دومرف : قیلثاج  هب  سپس  ( 1)

نم مدرم ! يا  : » تسوا ياههتفگ  زا  بلطم  نیا  هک  دیراد  لوبق  ایآ  دومرف : ود  نآ  هب  سپـس  متـسه ، دـلب  منادیم و  فرح  هب  فرح  ار  نآ 
نوچمه شرون  هک  مدید  ار  راوس  رتش  نآ  تشاد و  نت  رب  رون  زا  یئاهـسابل  هک  یلاح  رد  مدید  ار  شوگزارد  رب  راوس  صخـش  نآ  ریوصت 

لیجنا رد  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هتفگ  نیا  اب  ایآ  دندومرف : ترـضح  تسا ، هتفگ  يزیچ  نینچ  ایعـش  هلب ، دنداد : خساپ  ود  نآ  هدوب ؟» هام  رون 
«. دمآ دهاوخ  اطیلقراف  و  تفر ، مهاوخ  مدوخ  يادخ  امش و  يادخ  يوس  هب  نم  : » یتسه انشآ 

: دنیامرفیم نینچ  هحفص 241  تّوبن » تابثا   » باتک رد  ّینارعش  داتسا  موحرم  دیوگ : مجرتم 
رسک هب   ) تسا سوتیلکرپ »  » لصا رد  ینانوی و  تغل  نیا  داد و  طیلقراف »  » ندمآ هب  تراشب  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  تسناد  دیاب  »

ار وا  سک  همه  دـشاب و  اهنابز  رـس  رب  وا  ماـن  هک  تسا  یـسک  سوتیلکرپ  و  دـش ، طـیلقراف »  » دـندرک شبّرعم  نوچ  هک  ءار ) یـسراف و  ءاـپ 
یسیلگنا نابز  نایانشآ  هب  ار  نآ  تسه ، یسیلگنا  هب  ّینانوی  تغل  باتک  ّفلؤم ، هدنب  نیا  دزن  و  تسا ، نیمه  دمحا »  » ینعم دنک و  شیاتس 

رد و  رتهدوتـس ) ینعی   ) تسا دـمحا »  » رد هک  یلیـضفت  ینعم  یّتح  تسا ، هدرک  همجرت  ینعم  نیمه  هب  ار  سوتیلکرپ » : » دـنتفگ مداد ، ناشن 
ناتسلگنا عبط  تغل  باتک  نیا  و  دوشیم ، هدیمهف  زین  ینانوی  سوتیلکرپ »  » هملک زا  تسین  دّمحم 

ج1،ص:329  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دندید ار  هملک  نیا  هک  اج  ره  ناگدنناوخ  و  دنروآیم ، هدـنهد » یّلـست   » لیجنا ياههمجرت  رد  هملک  نیا  ياج  هب  زورما  ياراصن  و  تسا ،
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هب رگا  دنیوگ  و  تسا ، ءار  ءاپ و  حتف  هب  سوتیلکرپ »  » هملک نایحیـسم  هدیقع  هب  تسا و  طیلقراف »  » هملک نآ  ياجب  لیجنا ، لصا  رد  دـننادب 
، تسا حیحص  لّوا  همجرت  ام  هدیقع  هب  تسا و  هدنهد » یّلست   » ینعم هب  تسا  حتف  هب  نوچ  دوب ، دمحا »  » ینعم هب  هدوب  فرح  ود  نیا  رـسک 

ياعّدم قدص  ّهلدا  بلطم ، همادا  رد  داتسا ، سپس  ُدَمْحَأ .» ُهُمْسا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  : » دومرف هیآ 6 ) ّفص  هروس   ) نآرق رد  و 
وا يارب  نم  هک  روط  ناـمه  داد  دـهاوخ  تداهـش  ّقح  هب  نم و  عـفن  هب  هک  تسوا  و  ( 1 ( ) مجرتم مالک  ياهتنا  «. ) دـناهدومرف ناـیب  ار  دوخ 

و درک ، دـهاوخ  راکـشآ  ار  اـهتّما  ياـهیئاوسر  هک  تسوا  و  درک ، دـهاوخ  ریـسفت  امـش  يارب  ار  زیچ  همه  هک  تـسوا  و  مداد ، تداـهش 
لوبق ایآ  دومرف : ترـضح  میراد ، لوبق  ار  نآ  یناوخب  لیجنا  زا  هچ  ره  تفگ : قیلثاـج  تسکـش ، دـهاوخ  ار  رفک  همیخ  نوتـس  هک  تسوا 

. هلب تفگ : تسا ؟ دوجوم  لیجنا  رد  بلطم  نیا  يراد 
عـضو امـش  يارب  ار  لیجنا  نیا  یـسک  هچ  دـیتفای و  یـسک  هچ  دزن  ار  نآ  دـیدرک ، مگ  ار  لّوا  لیجنا  هک  نامز  نآ  دـنداد : همادا  ترـضح 

نامیا رب  ار  نآ  یّتم  اّنحوی و  میدرک ، ادیپ  هزات  رت و  ار  نآ  سپس  میدرک و  مگ  ار  لیجنا  زور  کی  ّطقف  ام  تفگ : دومن ؟
ج1،ص:330  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دـشاب روط  نامه  بلطم  نیا  رگا  یتسه ! عالّطایب  نآ  ءاملع  لیجنا و  نیا  هّصق  هب  تبـسن  ردقچ  دـنتفگ ، وا  هب  ترـضح  ( 1 ، ) دندرک ادیپ 
رگا دیراد ، تسد  رد  هزورما  هک  تسا  یلیجنا  نیمه  رد  فالتخا  نیا  دـیدش ؟ فالتخا  راچد  لیجنا  دروم  رد  ارچ  سپ  ییوگیم ، وت  هک 

اهیحیـسم دـش ، مگ  لّوا  لیجنا  هک  نامز  نآ  منکیم : نشور  تیارب  ار  بلطم  نم  یلو  دـیدرکیمن ، فالتخا  نآ  رد  دوب ، لّوا  زور  لـثم 
؟ دیراد دوخ  دزن  هچ  ءاملع  امش  میاهدرک ، مگ  زین  ار  لیجنا  تسا و  هدش  هتشک  هک  میرم  نب  یـسیع  دنتفگ : دندش و  عمج  دوخ  ءاملع  دزن 
دیشابن و نوزحم  دروآ ، میهاوخ  امش  يارب  ار  نآ  زا  رفـس  کی  هبنـش  کی  زور  ره  میتسه و  ظفح  زا  ار  لیجنا  ام  دنتفگ : سوباقرم  اقولا و 
، اقولا سپـس  دوش ، يروآ  عمج  لیجنا  مامت  ات  دناوخ  میهاوخ  امـش  يارب  ار  نآ  زا  رفـس  کی  هبنـش ، کی  ره  دیراذگن ، یلاخ  ار  اههسینک 

نادرگاش درگاش  رفن  راهچ  نیا  و  دنتـشاگن ، امـش  يارب  لّوا  لـیجنا  ندـش  مگ  زا  سپ  ار  لـیجنا  نیا  دنتـسشن و  یتم  اـّنحوی و  سوباـقرم ،
و متسنادیمن ، لاح  هب  ات  ار  بلطم  نیا  تفگ : قیلثاج  یتسنادیم ؟ ار  بلطم  نیا  ایآ  دندوب ، نیتسخن 

ج1،ص:331  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یهاوگ مبلق  مدینش ، امـش  زا  یتسنادیم  وت  هک  ار  يرگید  بلاطم  و  ( 1 ، ) دش نشور  میارب  زورما  لیجنا ، هب  تبسن  امـش  یهاگآ  تکرب  زا 

. مدرک هدافتسا  رایسب  امش  نانخس  زا  تسا ، ّقح  اهنآ  هک  دهدیم 
: تفگ تسا ؟ هنوگچ  اهنیا  تداهش  وت ، هدیقع  هب  دندومرف : ترضح 

. تسا ّقح  دنهد  یهاوگ  نادب  دننک و  دییأت  ار  هچ  ره  دنتسه و  لیجنا  ءاملع  اهنیا  تسا ، لوبق  لباق  الماک  اهنیا  تداهش 
رـسپ ّقح  هب  ار  وت  دومرف : قیلثاج  هب  سپـس  میدـهاش ، ام  دـنتفگ : دیـشاب ، دـهاش  امـش  دومرف : نیریاس  شتیب و  لـها  نومأـم و  هب  ترـضح 

نب میهاربا  نب  دواد  دـنزرف  حیـسم ، تسا : هتفگ  یّتم  هک  ینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  مالّـسلا ) هیلع  میرم   ) شردام و  مالّـسلا ) هیلع  یـسیع  )
: تسا هتفگ  مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  بسن  لصا و  هراب  رد  سوباقرم  تسا و  نورضخ  نب - اذوهی  نب  بوقعی  نب  قاحسا 

امهیلع میرم  نب  یـسیع  تسا : هتفگ  اقولا  و  دمآ ، رد  ناسنا  تروص  هب  داد و  رارق  یناسنا  دسج  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسادـخ  هملک »  » وا
زا هک  يراد  لوبق  نمض  رد  و  درک ، لولح  نانآ  رد  سدقلا  حور  هک  تشوگ  نوخ و  زا  دندوب  ییاهناسنا  شردام  مالّسلا و 

ج1،ص:332  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هب سک  چـیه  میوگیم : ناـتیارب  تقادـص  یتـسارب و  نّویراوح ! يا  ( » 1 : ) هدوـمرف هک  تسا  نیا  شدوـخ ، هراـب  رد  یـسیع  بلاـطم  هلمج 
«، دیآیم دورف  دنکیم و  دوعـص  نامـسآ  هب  وا  هک  ءایبنألا ، متاخ  راوس ، رتش  نآ  رگم  هدـمآ  دورف  نآ  زا  هکنآ  زج  تفر  دـهاوخن  نامـسآ 

هراب رد  ترظن  دندومرف : ترضح  مینکیمن ، راکنا  ار  نآ  ام  تسا و  یـسیع  نخـس  نیا  تفگ : قیلثاج  تسیچ ؟ نخـس  نیا  هراب  رد  ترظن 
هب ترـضح  دـناهدز ، ءارتفا  یـسیع  هب  تفگ : قیلثاج  تسیچ ؟ وا  بسن  لصا و  یـسیع و  هراب  رد  یّتم  سوباقرم و  اقولا ، یهاوگ  تداهش و 
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تسا و ّقح  ناشراتفگ  دنتـسه و  لیجنا  ءاملع  نانآ  تفگن  درکن و  دـییأت  ار  نانآ  تقادـص  یکاـپ و  نـآلا ) نیمه   ) اـیآ دـندومرف : راّـضح 
وت تسا ، لوبق  دندومرف : ترضح  يراد ، فاعم  رفن  راهچ  نیا  دروم  رد  ارم  مراد  تسود  نیملسم ، دنمـشناد  يا  تفگ : قیلثاج  تقیقح !؟

ناـمگ مسق ، حیـسم  ّقح  هب  دـنک ، لاؤس  يرگید  تسا  رتـهب  درک : ضرع  قیلثاـج  نک ، لاؤس  یهاوـخیم  هچ  ره  لاـح  میدرک ، فاـعم  ار 
. دشاب هتشاد  دوجو  امش  لثم  یسک  نیملسم  ءاملع  نیب  رد  متشادن 

ای منک  لاؤس  وت  زا  نم  لاح ، دندومرف : هدرک ، تولاجلا  سأر  هب  ور  ترضح 
ج1،ص:333  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«، 1  » دواد روبز  زا  ای  لیجنا و  زا  ای  دشاب  تاروت  زا  ای  هک  مریذـپیم  ار  یباوج  ّطقف  منکیم و  لاؤس  نم  تفگ : وا  ( 1 ( ؟ ینکیم لاؤس  وت 
. یسوم میهاربا و  فحص  ای 

زا دیـسرپ  تولاجلا  سأر  دشاب . دواد  روبز  ای  یـسیع و  لیجنا  ای  یـسوم  تاروت  زا  هکنیا  رگم  ریذـپن  نم  زا  ار  یباوج  دـندومرف : ترـضح 
وا تّوبن  هب  نیمز ، رد  ادخ  هفیلخ  دواد  میرم ، نب  یـسیع  نارمع ، نب  یـسوم  ّيدوهی ! يا  دومرف : ماما  ینکیم ؟ تابثا  ار  دّـمحم  تّوبن  اجک 

شرافس لیئارسا  ینب  هب  یسوم  هک  يراد  لوبق  ایآ  دندومرف : ترـضح  نک ، تباث  ار  نارمع  نب - یـسوم  هتفگ  تفگ : وا  دناهداد ، یهاوگ 
لیئارـسا نیب  يدنواشیوخ  رگا  لاح  دیئامن ،» تعاطا  وا  زا  دـینک و  قیدـصت  ار  وا  دـمآ ، دـهاوخ  امـش  ناردارب  زا  يربمایپ  : » تفگ دومن و 

زا ریغ  یناردارب  لیئارـسا  ینب  هک  يراد  لوـبق  اـیآ  ینادیم ، مالّـسلا  مهیلع  میهاربا  فرط  زا  ار  ود  نآ  نیب  هطبار  لیعامـسا و  و  بوـقعی ) )
: تفگ تولاجلا  سأر  دنتشادن ؟ لیعامسا  نادنزرف 

______________________________

. دشاب خاّسن  تافاضا  زا  هک  تسا  یهابتشا  دواد » روبز  نم  وا  لیجنالا  نم  وا   » هلمج دسریم  رظنب  (- 1)
ج1،ص:334  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هَّللا یلص  دّمحم  زا  ریغ  يربمایپ  لیئارسا  ینب  ناردارب  زا  ایآ  دندومرف : ترضح  ( 1 ، ) مینکیمن ّدر  ار  نآ  ام  تسا و  یسوم  هتفگ  نیا ، هلب ،
تسود یلو  تسا ، حیحص  يرآ  تفگ : تسین ؟ حیحص  بلطم  نیا  امش  رظن  زا  ایآ  دندومرف : ترـضح  هن ، تفگ : تسا ؟ هدمآ  هلآ  هیلع و 

هوک زا  رون  : » دیوگیم امش  هب  تاروت  هک  یتسه  بلطم  نیا  رکنم  ایآ  دندومرف : ترضح  ینک ، تباث  میارب  تاروت  زا  ار  نآ  تّحـص  مراد 
متسه انشآ  تاملک  نیا  اب  تفگ : تولاجلا  سأر  دیدرگ ؟» راکشآ  ام  رب  ناراف  هوک  زا  دیـشخرد و  ام  رب  ریعاس  هوک  زا  دمآ و  ءانیـس  روط 

دنوادخ یحو  هب  هراشا  هدمآ » ءانیـس  روط  هوک  زا  رون  : » هلمج تفگ ، مهاوخ  تیارب  نم  دندومرف : ترـضح  منادیمن ، ار  اهنآ  ریـسفت  یلو 
دنوادخ هک  تسا  یهوک  هب  هراشا  دیشخرد » ام  رب  ریعاس  هوک  زا  : » هلمج و  درک ، لزان  مالّسلا  هیلع  یسوم  رب  ءانیـس  روط  هوک  رد  هک  تسا 

هّکم ياههوک  زا  یهوک  هب  هراشا  دـیدرگ » راکـشآ  ام  رب  ناراف  هوک  زا   » هلمج و  دومرف ، یحو  مالّـسلا  امهیلع  میرم  نب - یـسیع  رب  نآ  رد 
راوس ود  : » تسا هتفگ  تاروت  رد  تناتسود  وت و  هتفگ  قبط  مالّسلا  هیلع  ربمایپ  ي  ایعـش »  » و دشابیم ، زور  کی  هّکم  ات  شاهلـصاف  هک  تسا 

منیبیم ار 
ج1،ص:335  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رب راوس  شوگزارد و  رب  راوس  ( 1 «، ) رتش رب  راوس  يرگید  نآ  تسا و  یـشوگزارد  رب  راوس  نانآ  زا  یکی  دشخردیم ، ناشیارب  نیمز  هک 
یسیع تسا ، راوس  شوگزارد  رب  هک  نآ  دندومرف : ترضح  نک ، ناشیفّرعم  مسانـشیمن ، ار  نانآ  تفگ : تولاجلا  سأر  دنتـسیک ؟ رتش ،

. منکیمن راکنا  هن ، تفگ : یتسه ؟ رکنم  ار  تاروت  بلطم  نیا  ایآ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  راوسرتش  نآ  تسا و  مالّسلا  هیلع 
: تفگ یسانشیم ؟ ار  مالّسلا  هیلع  ربمایپ  قوقیح  ایآ  دندرک : لاؤس  ترضح  هاگنآ 

« نایب  » ناراف هوک  زا  دنوادخ  دیوگیم :- ار  بلطم  نیمه  زین  امش  باتک  و  تسا - هتفگ  نینچ  قوقیح  دندومرف : ترـضح  مسانـشیم ، هلب ،
تّما ّطلست  زا  هیانک  و  دنکیم - راوس  یکـشخ  ایرد و  رب  ار  شناراوس  تسا ، هدش  رپ  شتّما  دّمحم و  نتفگ  حیبست  زا  اهنامـسآ  دروآ و  ار 
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نیا هب  ایآ  تسا - ناقرف  باتک  زا  روظنم  و  دروآیم - اـم  يارب  دـیدج  یباـتک  سدـقملا  تیب  یبارخ  زا  دـعب  یکـشخ ،- اـیرد و  رب  تسوا 
. میتسین نآ  رکنم  ام  تسا و  هتفگ  قوقیح  ار  بلاطم  نیا  تفگ : تولاجلا  سأر  يراد ؟ نامیا  بلاطم 

ج1،ص:336  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تسا هتفگ  یناوخیم - ار  نآ  زین  وت  هک  شروبز - رد  دواد  دندومرف : ترضح  ( 1)

زا دعب  هک  یـسانشیم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  زا  ریغ  يربمایپ  ایآ  نک ،» ثوعبم  ار  ترتف  زا  دعب  ّتنـس  هدـننکاپرب  اپرب  ادـنوادخ ! »
، متسین رکنم  مراد و  لوبق  ار  نآ  تسا و  دواد  نخـس  نیا  تفگ : تولاجلا  سأر  دشاب !؟ هدرک  اپرب  ءایحا و  ار  یهلا )  ) ّتنـس ترتف ، نارود 
اب یسیع  ینکیم ، هابتشا  و  ینادیمن ، وت  دندومرف : ترضح  تسا ، ترتف  نارود  نامه  یسیع  راگزور  تسا و  هدوب  یـسیع  شروظنم  یلو 

نینچ لیجنا  رد  و  درب ، الاب  دوخ  دزن  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  ماـگنه  نآ  اـت  دوب  شور  ّتنـس و  نآ  قفاوم  هکلب  درکن  تفلاـخم  تاروت  ّتنس 
هدرک و ناسآ  ار  اهیتخـس  اهینیگنـس و  هک  تسا  یـسک  وا  دمآ و  دهاوخ  وا  زا  دـعب  اطیلقراف  دوریم و  راکوکین  نز  رـسپ  : » تسا هدـمآ 

يارب ار  لاثما  نم  دـهدیم ، تداهـش  نم  يارب  زین  وا  مهدیم  تداهـش  وا  يارب  نم  هک  روط  نامه  و  دـنکیم ، ریـسفت  ناـتیارب  ار  زیچ  همه 
؟ يراد نامیا  لیجنا  رد  بلطم  نیا  هب  ایآ  دروآ ،» دهاوخ  ناتیارب  ار  لیوأت  وا  مدروآ و  امش 

رد وت  زا  تولاجلا ! سأر  يا  دندومرف : ترضح  منکیمن . راکنا  ار  نآ  هلب ، تفگ :
ج1،ص:337  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ يدوهی  درم  تسه ؟ یـسوم  تّوبن  رب  یلیلد  هچ  دومرف : دیئامرفب ، درک : ضرع  ( 1 ، ) منکیم لاؤس  نارمع  نب  یـسوم  تربمایپ  هراب 
رام و هب  اصع  ندرک  لیدبت  ایرد و  نتفاکش  لثم  تفگ  زیچ ؟ هچ  لثم  دندومرف : ترـضح  دندوب ، هدرواین  نیـشیپ  ءایبنا  هک  دروآ  یتازجعم 

تردق نارگید  هک  ییاههناشن  تایآ و  زین  و  هدنشخرد ) دیفس و  تسد   ) ءاضیب دی  نآ ، زا  همشچ  دنچ  ندش  ناور  گنـس و  هب  ندز  هبرض 
نارگید هک  درک  يراـک  هک  دوـب  نیا  شتوـعد  ّتیناّـقح  رب  یـسوم  لـیلد  هکنیا  دروـم  رد  دـندومرف : ترـضح  دـنرادن ، دنتـشادن و  نآ  رب 

نآ ماجنا  هب  رداق  نارگید  هک  دهد  ماجنا  يراک  سپـس  دـنک  تّوبن  ياعّدا  هک  سک  ره  لاح ، ییوگیم ، تسرد  دـنهد ، ماجنا  دنتـسناوتن 
: تفگ تسین ؟ بجاو  امش  رب  شقیدصت  ایآ  دنشابن 

نامیا وا  هب  هک  تسین  بجاو  ام  رب  دنک ، تّوبن  ياعّدا  هک  سک  ره  تشادن و  ریظن  دنوادخ ، دزن  شتلزنم  برق و  رطاخ  هب  یـسوم  اریز  هن ،
مهیلع یـسوم  زا  لبق  هک  یئاـیبنا  هب  هنوگچ  سپ  دـندومرف : ترـضح  دـشاب ، هتـشاد  یـسوم  تازجعم  لـثم  یتازجعم  هکنیا  رگم  میرواـیب ،

زا دنتفاکشن و  ار  ایرد  نانآ  هکنآ  لاح  دیراد و  نامیا  دندوب  مالّسلا 
ج1،ص:338  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک نم  تفگ : يدوهی  دندرکن ، لیدبت  رام  هب  ار  اصع  و  دنتـشادن ، ءاضیب » دـی  ، » یـسوم لثم  و  ( 1 ، ) دندرکن داجیا  همـشچ  هدزاود  گنس ،
. تسا بجاو  ناشقیدصت  دشاب - یسوم  تازجعم  زا  ریغ  دنچ  ره  دنروایب - یتازجعم  ناشتّوبن  تابثا  يارب  هاگ  ره  متفگ ،

افـش ار  یـسیپ  هب  التبم  انیبان و  دارفا  درکیم و  هدـنز  هدرم  وا  هکنیا  اب  يروآیمن ؟ نامیا  میرم  نب  یـسیع  هب  ارچ  سپ  دـندومرف : ترـضح 
سأر دشیم ؟ لیدبت  هدنز  ياهدنرپ  هب  دنوادخ  نذا  هب  یلگ  همّـسجم  نآ  دیمدیم و  نآ  رد  تخاسیم و  یلگ  ياهدنرپ  لگ ، زا  دادیم و 

ایآ ياهدید ؟ ار  یـسوم  تازجعم  ایآ  دندومرف : ترـضح  میاهدیدن ، ام  یلو  دادیم ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  وا  هک  دنیوگیم  تفگ : تولاجلا 
: تفگ تسا ؟ هدیسرن  امش  هب  نانیمطا  لباق  دارفا  قیرط  زا  تازجعم  نیا  رابخا 

لقن امـش  يارب  رتاوتم  رابخا  مالّـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  تازجعم  هراب  رد  نینچمه  بوخ ، دـندومرف : ترـضح  تسا ، روط  نیمه  هلب ،
ار یسوم  ارچ  سپ  تسا ، هدش 

ج1،ص:339  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نینچمه و  دنداد : همادا  ترـضح  دادـن ، یباوج  يدوهی  درم  ( 1 ( ؟ دیدرواین نامیا  یـسیع  هب  یلو  دیدروآ  نامیا  وا  هب  دـیدرک و  قیدـصت 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ تازجعم  هلمج  زا  و  دشاب ، هدش  ثوعبم  ادخ  فرط  زا  هک  يرگید  ربمایپ  ره  زین  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  تّوبن  عوضوم  تسا 
اب تشادن و  دش  دـمآ و  زین  یمّلعم  دزن  دوب و  هتخوماین  یـشناد  تفرگیم ، ترجا  درکیم و  یناپوچ  هک  ریقف  هدوب  یمیتی  هک  تسا  نیا  ام 

ناگتـشذگ و رابخا  دراد و  رب  رد  فرح  هب  فرح  ار  نانآ  تشذگرـس  مالّـسلا و  مهیلع  ءایبنا  صـصق  هک  دروآ  ینآرق  فاصوا ، نیا  همه 
تازجعم تایآ و  و  دادیم ، ربخ  دـندادیم  ماـجنا  هناـخ  رد  هک  یئاـهراک  اـهنآ و  رارـسا  زا  تسا و  هدرک  وگزاـب  تماـیق  اـت  ار  ناگدـنیآ 

هک هچنآ  هب  تسین  زئاج  ام  يارب  تسا و  هدیـسرن  توبث  هب  ام  رظن  زا  دّـمحم  یـسیع و  هلأسم  تفگ : تولاـجلا  سأر  داد ، هئارا  يرامـشیب 
تداهـش داد ، یهاوگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  یـسیع و  يارب  هک  يدـهاش  سپ  دـندومرف : ترـضح  میروآ ، نامیا  تسا  هدـشن  تباث 

. دادن یباوج  يدوهی  تسا ؟ هداد  لطاب 
هدروآ یئاهزیچ  تفگ : تسیچ ؟ تشدرز  يربمایپ  هب  وت  لیلد  دومرف : دـناوخارف و  ار  نایتشدرز ) گرزب   ) گرزب ذـبره  ترـضح ، هاـگنآ 

یسک وا  زا  لبق  هک 
ج1،ص:340  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لـالح نارگید  هک  ار  ییاـهزیچ  وا  هک  تسا  تسد  رد  اـم  ناگتـشذگ  زا  يراـبخا  یلو  میاهدـیدن  ار  وا  دوخ  اـم ، هّتبلا  ( 1 ، ) تسا هدرواین 
وا زا  هدیـسر ، امـش  هب  هک  يرابخا  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دندومرف : ترـضح  مینکیم ، يوریپ  وا  زا  اذل  درک ، لالح  ام  رب  دناهدرکن 

ناربمایپ و نید  رب  ینبم  يرابخا  دـنانینچ ، زین  هتـشذگ  ياهتّما  ریاس  دـندومرف : ترـضح  تسا ، روط  نیمه  هلب  تفگ : دـینکیم ؟ يوریپ 
روما نیدب  نانآ  ریغب  نامیا  نانآ و  هب  نامیا  مدع  رد  امش  رذع  تسا ، هدیسر  ناشتـسد  هب  مهیلع - هَّللا  تاولـص  دّمحم - یـسیع و  یـسوم ،

دهاوخیم تسه و  مالسا  فلاخم  یـسک  امـش ، نیب  رد  رگا  دندومرف : ّتیعمج  هب  باطخ  ترـضح  سپـس  دز !! شکـشخ  ذبره  تسیچ ؟
يا تفگ : تساـخرب و  دوب ، نیمّلکتم  زا  یکی  هک  ّیباـص  نارمع  عقوم  نیا  رد  دـنک ، لاؤس  یتسیاـبردور  تلاـجخ و  نودـب  دـنک ، لاؤـس 

نیمّلکتم اـب  هدومن ، رفـس  هریزج  ماـش و  هرـصب ، هفوک ، هب  نم  مدرکیمن ، لاؤس  هب  مادـقا  يدوب ، هدرکن  شـسرپ  هب  توـعد  رگا  دنمـشناد !
سک وا  زا  ریغ  هک  ار  ي  دحاو »  » دوجو دناوتب  هک  ماهتفاین  ار  یسک  یلو  ماهدرک  دروخرب  يرایسب 

ج1،ص:341  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ّتیعمج نیب  رد  رگا  دـندومرف : ترـضح  یهدـیم ؟ نم  هب  شـسرپ  هزاجا  اـیآ  ( 1 ، ) دـنک تباث  میارب  ار  دـشابن  ّتینادـحو  هب  مئاـق  يرگید 

نخس زا  هدم و  تسد  زا  ار  فاصنا  یلو  سرپب  دندومرف : ترـضح  متـسه ، مدوخ  هلب  تفگ : یتسه ، وت  امتح  دشاب ، رـضاح  یباص  نارمع 
: تفگ نارمع  زیهرپب ، ّقح  زا  فرحنم  دساف و  لطاب و 

رگید زیچ  غارـس  هب  میوج و  کّسمت  منزب و  گـنچ  نآ  هب  ناوتب  هک  ینک  تباـث  میارب  ار  يزیچ  مهاوخیم  طـقف  مرورـس ، يا  مسق  ادـخب 
: تفگ نارمع  دـندش ، کیدزن  رگید  کـی  هب  دـندرک و  ماـحدزا  یگمه  سلجم  لـها  سرپب ، یهاوخیم  هچنآ  دـندومرف : ترـضح  مورن ،

هـشیمه هدوب ، دحاو  هشیمه  دحاو » ! » نک ّتقد  بوخ  سپ  يدرک ، لاؤس  دندومرف : ترـضح  دوب ؟ هچ  درک  قلخ  ار  هچنآ  دوجوم و  نیلّوا 
سپـس دوب ، دـهاوخ  هنوگ  نیا  زین  هشیمه  و  یـضارعا ، دودـح و  هنوگ  چـیه  نودـب  دـشاب ، شهارمه  هب  يزیچ  هکنیا  نودـب  هدوب ، دوجوم 
يزیچ رد  هن  و  داد ، رارق  يزیچ  رد  ار  نآ  هن  فلتخم ، يدودح  ضارعا و  اب  دیرفآ ، رگید  ياهنوگ  اب  ار  یقولخم  یلبق ، هقباس  چـیه  نودـب 

روص هب  ار  تاقولخم  نآ ، زا  دعب  و  دومن ، وا  لثم  ار  يزیچ  هن  و  درک ، شداجیا  يزیچ ، لثم  دننام و  هب  هن  دومن و  دودحم 
ج1،ص:342  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب يزاین  هکنیا  نودب  ( 1 ، ) دـیرفآ توافتم  ياهمعط  اهگنر و  هب  ناسکی ، فلتخم و  صلاخان ، صلاـخ و  هلمج : زا  نوگاـنوگ ، فلتخم و 
، دیدن یناصقن  ای  يدایز  دوخ ، رد  شنیرفآ ، نیا  رد  دـشاب و  جاتحم  تقلخ  نیا  هب  یتلزنم  ماقم و  هب  ندیـسر  يارب  ای  دـشاب و  هتـشاد  اهنآ 

. مرورس يا  ادخ ، هب  هلب  تفگ ، یمهفیم ؟ ار  بلاطم  نیا  ایآ 
هک درکیم  قلخ  ار  ییاهزیچ  ّطقف  درکیم ، قلخ  ار  تاقولخم  جایتحا ، زاین و  رطاخ  هب  دـنوادخ ، رگا  هک ، نادـب  و  دـنداد ، همادا  ترـضح 
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قلخ دوب ، هدرک  قلخ  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  هک  دوب  هتـسیاش  تروـص  نیا  رد  زین  و  دریگب ، کـمک  شتجاـح  ندروآرب  يارب  اـهنآ  زا  دـناوتب 
تشادن یمامت  اهتجاح  تروص  نیا  رد  زین  و  دش ، دهاوخ  رتيوق  هدنریگکمک  صخش  دنشاب ، رتشیب  راصنا  ناوعا و  ردق  ره  اریز  دنک ،
هدیرفاین زاین  يور  زا  ار  تاقولخم  میوگیم : رطاخ  نیا  هب  و  «، 1  » دشیم داجیا  وا  رد  يرگید  تجاح  دادیم ، ماجنا  هک  یشنیرفآ  ره  اریز 

جاتحم هکنیا  نودـب  دـهدیم  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  یـضعب  دـیامنیم و  لقتنم  يرگید  هب  یکی  زا  تاقولخم ، شنیرفآ  اب  هکلب  تسا ،
«. 2  » هدرک شنیرفآ  ّتلع  نیا  هب  دریگب ، ماقتنا  هتفرگ  رارق  تسدریز  هک  يرگید  نآ  زا  دهاوخب  ای  دشاب  رترب  صخش 

______________________________

. دنراد رگید  زیچ  هب  زاین  يزیچ ، ره  يارب  هک  مدرم  لثم  (- 1)
تـسا تقلخ  ّتلع  هک  شیامزآ  ناحتما و  اـت  رگید ، ضعب  رب  یـضعب  يرترب  داـجیا  رگید و  کـی  هب  تاـقولخم  زاـین  ببـس  هب  ینعی  (- 2)

. دوش قّقحم 
ج1،ص:343  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ دوب مولعم  دوخ ، دزن  دوخ ، يدوخ  هب  دوجوم ، نآ  ایآ  درک : لاؤس  نارمع  ( 1)
هک تسنیا  يارب  و  تسا ، ریغ  زا  نآ  زیمت  يارب  زیچ  ره  تخانـش  ملع و  هک  تسین  نیا  زج  دندومرف : ترـضح  تشاد )؟ ملع  شدوخ  هب  (و 

کی ره  زایتما  هک  دـشاب  یترورـض  و  دـشاب ، مزال  زییمت  ات  دوبن  يریغ  دوب و  ضحم  دوجو  اجنآ  رد  و  دوش ، هتخانـش  تباـث و  شتّیدوجوم 
يا يرآ  تفگ : نارمع !؟ يا  يدیمهف  ایآ  ددرگ ، مولعم  کی  ره  ّدح  دیآ  مزال  ات  دوبن  يرگید  زیچ  طیسب ، تحب  دوجو  زج  ددرگ ، مولعم 

یهاگآ نادب  تسا ، هتسناد  هک  ار  هچنآ  ياهلیـسو  هچ  هب  ینعی  تسنادیم ؟ هک  ار  هچنآ  تسنادیم  زیچ  هچ  هب  امرفب  نونکا  سپ  نم ، رورس 
؟ هتفای

؟ نآ زا  ریغ  يزیچ  ای  تسا ، هدوب  ریمض  طّسوت  هب  ایآ 
. دشابیم ملاع  سفن  رد  مولعم  تاذ  زا  هلصاح  تروص  روظنم  دیوگ : مجرتم 

ندوب و کت   ) ّتینادـحو دـنوادخ ، رد  يرگید  زیچ  ره  ای  و  ریمـض »  » تابثا اب  هک  تسا  هدوب  نیا  ارهاظ  لاؤس ، نیا  زا  نارمع  فدـه  زین  و 
دودرم دـنوادخ  دروم  رد  ار  یلوـصح » ملع  ، » ناـیب نیا  اـب  ترـضح  و  دـهد ، رارق  کیکـشت  دروـم  ار  یهلا  سدـقا  تاذ  هقلطم ) تدـحو 

. دناهدومن تابثا  ار  دنوادخ  ندوب ) ریذپان  ءزج   ) هقلطم تدحو  دناهتسناد و 
« ریمض  » نآ تخانش  يارب  ناوتیم  ایآ  دریذپب ، ماجنا  هشیدنا ) رد  هلصاح  تروص  نآ  و  « ) ریمض  » قیرط زا  وا  ملع  رگا  دندومرف : ترـضح 

رارق يدودح  ّدح و 
ج1،ص:344  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وت زا  رگا  لاح  تسین . یکاب  دندومرف : سپـس  ( 1 ! ) دادن یباوج  نارمع  تسیچ ؟ ریمـض  نآ  دنداد : همادا  ماما  ناوتیمن ، هن  تفگ : دادـن ؟
لطاب ار  تدوخ  ياعّدا  فرح و  عقاو  رد  يرآ ، یئوگب  رگا  یـسانشیم ، زاب  يرگید  ریمـض »  » اـب ار  نآ  اـیآ  هک  مسرپب ، ریمـض »  » هراـب رد 

راک درک و  زا  ریغ  شیارب  زا  هک  تسین  نانچ  و  دوشیمن ؟ فصو  ریمـض »  » ای دـحاو »  » هک ینادـب  تسین  هتـسیاش  ایآ  نارمع ! يا  ياهدرک ،
تاهج و لثم  فلتخم  ءازجا  تاهج و  وا ، هراب  رد  ای  و  دوش ، لایخ  مّهوت و  ءازجأ ، تاهج و  شاهراب  رد  هک  تسین  نانچ  وا  و  دوشن ، هتفگ 

. هدب رارق  ساسا  نآ  رب  ار  دوخ  حیحص  ياههتسناد  مهفب و  بوخ  ار  نیا  ددرگ ، رّوصت  لباق  نیقولخم  ءازجا 
، يدرک ار  تلاؤس  دـندومرف : ترـضح  ینکیم ؟ هاـگآ  نآ  عاونا  یناـعم و  شتقلخ و  دودـح  ّتیفیک  هراـب  رد  ارم  اـیآ  درک : لاؤـس  نارمع 

درادن « 1  » نزو هک  يزیچ  یندید ، یندرک ، نزو  یندرک ، سمل  تسا ، عون  شـش  دنوادخ  قلخ  دودـح  یمهفب : ات  نک  ّتقد  بوخ  نونکا 
تـسین ندیـشچ  لباق  درادن و  گنر  و  تسین ، ّسح  سمل و  لباق  درادن و  نزو  یلو  تسا  یندید  هک  رگید  یعون  تسا و  حور  نامه  هک 

و
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______________________________

. تسا هدمآ  گنریب  يانعم  هب  هل » نول  ام ال  : » باتک زا  ياهخسن  رد  (- 1)
ج1،ص:345  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لاح هب  یلاح  زا  دزاسیم و  ار  ءایشا  هک  تسا  یتاکرح  لمع و  اهنآ  هلمج  زا  و  ( 1 ، ) درادن زین  ضرع  لوط و  تروص و  ضرع و  هزادنا و 
ره سپ  دـنرادن ، هدوب  زاین  اهنآ  يارب  هچنآ  زا  رتشیب  ینامز  دـنوریم و  تاکرح  لامعا و  اّما  دـنکیم ، مک  داـیز و  دـهدیم و  شرییغت  رگید 

اهنت دوریم و  هک  تسا  نخـس  يارجم  يراج  و  دنامب ، یقاب  شرثا  دورب و  هدش و  تسین  نآ  دوش ، لصاح  لعف  نآ  زا  یـصالخ  غارف و  هاگ 
. دنامیم یقاب  شرثا 

يرییغت دوخ  قلخ ، شنیرفآ  ایآ  دشابن ، شهارمه  هب  يزیچ  زین  دشابن و  وا  زا  ریغ  يزیچ  دشاب ، دـحاو »  » قلاخ رگا  دـیئامرفب  تفگ : نارمع 
؟ دنکیمن

، دننکیم رییغت  دنکیم ، داجیا  اهنآ  رد  ادخ  هک  ییاهرییغت  اب  تاقولخم  هکلب  دنکیمن ، رییغت  قئالخ  تقلخ  اب  و  هدوب ، ادخ  دومرف : ترضح 
: دیسرپ وا ، زا  ریغ  يزیچ  اب  دندومرف : ترضح  میاهتخانش ؟ زیچ  هچ  اب  ار  ادخ  ام  دیسرپ : نارمع 

ثداـح و قوـلخم ، اـهنیا  یگمه  و  اـهنیا ، هـب  هیبـش  رگید  زیچ  ره  وا و  تفـص  وا و  مـسا  وا ، ّتیـشم  دـندومرف : ترـضح  تـسیچ ؟ وا  ریغ 
. دنتسه دنوادخ  هدشریبدت 

ج1،ص:346  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
لها زا  هچ  دنـشاب  نامـسآ  لـها  زا  هچ  ار - شتاـقولخم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، روـن  دـندومرف : ترـضح  تـسیچ ؟ وا  دیـسرپ : نارمع  ( 1)

. تسین بجاو  نم  رب  رگید  يزیچ  نایب  وا  ّتینادحو  تابثا  نایب و  زجب  دنکیم و  تیاده  نیمز -
رد توکـس  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ هدـمآ  قطن  هب  سپـس  هدوب ، تکاس  شنیرفآ  زا  لـبق  هک  تسین  روط  نیا  رگم  اـیآ  دیـسرپ : نارمع 

. دوشیمن هتفگ  تکاس »  » غارچ دروم  رد  لاثم ، ناونع  هب  دشاب ، نیب  رد  یقطن  البق  هک  دراد  ینعم  ییاج 
يزیچ هکلب  دنتـسین  غارچ  زا  ي  دوجو »  » و راک » «، » شـشخرد  » و رون »  » اریز دیـشخرد ،» غارچ  : » دوشیمن هتفگ  غارچ ، راک  دروم  رد  زین  و 
يارب زا  میئوگ  دشخبیم ، ینشور  ار  ام  هک  یماگنه  سپ  دنتسین ، رون  زج  يزیچ  دوخ  دنوشیمن و  بوسحم  غارچ  لعف  دنتـسین و  غارچ  زج 

. يدرگیم انیب  شیوخ  راک  رد  یباییم ، ار  دوخ  رما  ینشور  نآب  وت  و  میتسج ، ینشور  ام  دش و  نشور  ام 
نوـگرگد دوـخ  تلاـح  زا  دوـشیم  داـجیا  شراـک  رد  هک  يرییغت  تاـقولخم و  ندـیرفآ  اـب  قلاـخ  مدرکیم ، ناـمگ  نـم  تـفگ : نارمع 

: دندومرف ترضح  ددرگیم ،
ج1،ص:347  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ای دهد ؟ رییغت  ار  نآ  شتآ  رییغت  هک  ياهدید  ایآ  دهد ، رییغت  ار  نآ  يزیچ  هکنیا  رگم  دـنکیم ، رییغت  دوجوم  هک  یتفگ  یلاحم  نخـس  ( 1)
؟ دنیبب ار  دوخ  یئانیب  انیب ، صخش  هک  ياهدید  چیه  ای  دنازوسب ؟ ار  شدوخ  ترارح  هک  ياهدید  لاح  ات 

، تساهفرح نیا  زا  رترب  وا  دندومرف : ترـضح  دنیوا ؟ رد  تاقولخم  ای  تسا  تاقولخم  رد  وا  ایآ  دیئامرفب  لاح  ماهدیدن ، هن ، تفگ : نارمع 
، داد مهاوخ  حیضوت  تیارب  یهلا  هّوق  لوح و  هب  لاح  تسا ، تلاح  نیا  زا  رترب  رتالاو و  دنیوا ، رد  تاقولخم  هن  تسا و  تاقولخم  رد  وا  هن 

؟ ینیبیم هنیآ  رد  ار  تدوخ  هنوگچ  دیتسین  يرگید  رد  مادک  چیه  رگا  وت ؟ رد  هنیآ  ای  یتسه  هنیآ  رد  وت  ایآ  منیبب  وگب 
هنیآ رد  ینیبیم - دوـخ  مشچ  رد  هچنآ  زا  رتـشیب  ار - روـن  نآ  اـیآ  دـندومرف : ترـضح  تسه ، نآ  نـم و  نـیب  هـک  يروـن  طّـسوت  تـفگ ،
یکی رد  هکنیا  نودب  رون  نم ، رظن  زا  دندومرف : ترـضح  دادن ، یباوج  نارمع  هدب ، شناشن  ام  هب  دندومرف : ترـضح  هلب ، تفگ : ینیبیم ؟

، تسین یهار  اهنآ  رد  ار  لهاج  هک  دراد  مه  يرگید  ياهلاثم  عوضوم  نیا  تسا ، هداد  ناشن  ناتدوخ  هب  ار  هنیآ  وت و  دشاب ، ات  ود  امش  زا 
ج1،ص:348  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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. تسا رتالاب  ناتساد  ار  دنوادخ 
: تفگ نارمع  تسا ، هدش  زامن  تقو  دندومرف : هدومن ، نومأم  هب  ور  سپس  ( 1)

ياج زا  زین  نومأم  دنتـساخرب و  سپـس  میدرگیمزاب ، میراذـگیم و  زامن  دـندومرف : تسا ! هدـش  مرن  ملد  نکن ، عطق  ارم  لاؤس  نم ، يالوم 
، دندرازگ زامن  نوریب  رد  ترـضح ) يومع   ) رفعج نب  دّـمحم  تماما  هب  مدرم  دـندناوخ و  زامن  ینوردـنا )  ) لخاد رد  ترـضح  تساخرب ،

: دیئامرفب تفگ : نک ، ناونع  ار  تیاهلاؤس  دندومرف : هدناوخارف ، ار  نارمع  دنتشگزاب و  دوخ  ياج  هب  هدمآ و  نوریب  سپس 
زا هک  يدوجوم  نامه  اتکی ، هدننکداجیا  دنوادخ  دـندومرف : ترـضح  فصو ؟ يور  زا  ای  دوشیم  كرد  تقیقح  هب  دـنوادخ  یئاتکی  ایآ 
هن لوهجم ، هن  تسا و  مولعم  هن  درادـن ، یمود  تسا و  کـت  دـشاب ، شهارمه  هب  يزیچ  هکنیا  نودـب  هدوـب  اـتکی  هشیمه  تسا ، هدوـب  لّوا 

هداهن وا  رب  شدوخ  زا  ریغ  ءایـشا  زا  يرگید  زیچ  مان  هک  تسا  يزیچ  هن  و  هدـش ، شومارف  هن  تساهدای و  رد  هن  هباـشتم ، هن  تسا و  مکحم 
تقو ات  و  دشاب ، هدش  دوجوم  ّصاخ )  ) یتقو زا  هک  تسین  روط  نیا  دوش ،

ج1،ص:349  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ناهنپ يزیچ  رد  و  هدرکن ، هیکت  يزیچ  هب  دـشاب ، اپرب  يرگید  زیچ  زرم  ات  ای  و  دـشاب ، هدوب  رگید  زیچ  هب  مئاق  اـی  ( 1 ، ) دنامب یقاب  ینّیعم ) )
یتافـص یگمه  یهد  رارق  وا  رب  یتفـص  ره  تسا و  هدوبن  شدوخ  زا  ریغ  يزیچ  نوچ  تسا ، قلخ  تقلخ  زا  لبق  همه  اهنیا  و  تسا ، هدـشن 

. دوشیم ندیمهف  بجوم  هک  تسا  ینامجرت  ثداح و  تسا 
ره لصا  ار  اهنآ  هک  دوب  یفورح  وا ، ّتیـشم  هدارا و  عادـبا ، نیلّوا  و  دنتـسه ، زیچ  کـی  يارب  مسا  هس  هدارا ، ّتیـشم و  عادـبا ، هک  نادـب  و 

، لطاب ّقح و  زا  ّمعا  زیچ  ره  فورح  نآ  هلیـسو  هب  و  دومن ، یهبتـشم  رما  ره  رب  يرگنـشور  و  كردـم ، ره  رب  ییاـمنهار  داد و  رارق  يزیچ 
يارب فورح  نیا  شنیرفآ  رد  و  تسا ، هدش  عمج  اهنآ  رب  روما  همه  و  دوشیم ، هتخانـش  ادج و  مه  زا  ینعم  ریغ  ینعم و  ای  لوعفم ، لعف و 

لعف نیلّوا  اجنیا ، رد  رون ، و  دـناهدمآ ، دوجوب  داجیا ، عادـبا و  اب  اهنآ  اریز  دادـن ، رارق  اهنآ ، سفن  زا  ریغ  يدوجو  یهانتم و  ياـنعم  اـهنآ ،
ساـسا هک  دنتـسه  یفورح  اـهنآ  و  دناهدیـسر ، ّتیلعف  هب  لـعف ، نآ  زا  فورح  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رون  دوخ  هک  ییادـخ  تسادـخ ،

یگمه تارابع  و  تساهنآ ، رب  راتفگ 
ج1،ص:350  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رگناـشن اـهنآ  زا  فرح  تشه  تسیب و  دنتـسه ، فرح  هـس  یـس و  فورح ، نـیا  ( 1 ، ) تسا هتخوـمآ  دوـخ  قـلخ  هب  هک  تسا  دـنوادخ  زا 
اهنآ نایم  زا  و  تسا ، ّيربع  ینایرس و  ياهنابز  رگناشن  فرح ، ود  تسیب و  فرح ، تشه  تسیب و  زا  و  تسا ، ّیبرع  ياههجهل )  ) ياهنابز

تـشه تسیب و  زا  هک  دنتـسه  فرح  جـنپ  اهنیا  و  تسا ، هدـنکارپ  قّرفتم و  اهنابز ، فلتخم ، قطانم  رد  مجع  ياهنابز  رئاس  رد  فرح  جـنپ 
تسین زیاج  میتفگ  هچنآ  زا  شیب  هک  تسا  یلئالد  هب  فرح ، جنپ  نیا  و  دش ، فرح  هس  یـس و  فورح  هجیتن  رد  هک  دناهدش ، ادج  فرح 

وا وش ، دوجوم  « ) ُنوُکَیَف ْنُک  : » هفیرـش هیآ  نیا  لثم  دومن ، دوخ  لعف »  » اهنآ ندرمـش  ندومن و  ءاصحا  زا  دعب  ار  فورح  سپـس  دوش . رکذ 
ّزع دنوادخ - تقلخ  نیلّوا  تسا ، قولخم  عونصم و  دوشیم ، داجیا  نآ  زا  هک  هچنآ  و  تسادخ ، تقلخ  تفـص و  نک » (، » دش دوجوم  زین 

. تسا عادبا  ّلج - و 
، تسین ّسح  لباق  درادن ، گنر  تسین ، عومسم  تسا ، تکرح  نزو و  نودب 

ج1،ص:351  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
قولخم نیموس  دنتـسین ، ندـید  لباق  یلو  دنتـسه  ندرک  فصو  ندینـش و  لـباق  دـنرادن ، گـنر  نزو و  هک  دـنفورح  قولخم ، نیمود  ( 1)

اریز تسا ، هدوب  عادبا  زا  لبق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  تسا ، ندـید  لباق  ندیـشچ و  لباق  سوملم ، سوسحم  عاونا  همه  زا  تسا  يزیچ 
دوخ زا  ریغ  يرگید  زیچ  فورح  تسا و  هدوب  فورح  زا  لبق  عادـبا  و  تسا ، هدوبن  يرگید  زیچ  وا  هارمه  و  ّلج - ّزع و  دـنوادخ - زا  لبق 

. دنهدیمن ناشن  ار 
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؟ دنهدیمن ناشن  ار  يرگید  زیچ  دوخ  زا  ریغ  روطچ  درک : لاؤس  نومأم 
راهچ الثم  ار  اهنآ  زا  فرح  دـنچ  یتقو  دـنکیم ، عمج  مه  رانک  ینعم  يارب  ار  اـهنآ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اریز ، دـندومرف : ترـضح 

نارمع تسا ، هدوبن  البق  هک  دـیدج  ثدـحم و  تسا  ییانعم  يارب  دـهدیم ، رارق  مه  رانک  رد  ار  رتمک  ای  رتشیب  ای  شـش  اـی  جـنپ  اـی  فرح 
؟ میمهفب رتهب )  ) ار بلطم  نیا  میناوتیم  هنوگچ  ام  دیسرپ :

ادج ادج  ار  اهنآ  يرگید ، زیچ  هن  دشاب  اهنآ  دوخ  فورح ، نیا  زا  وت  دوصقم  یتقو  هک  تسا  نینچ  بلطم  نیا  حیضوت  دندومرف : ترـضح 
دوخ زا  ریغ  ییانعم  تروص  نیا  رد  رخآ . ات  خ  ح ، ج ، ث ، ت ، ب ، ا ، یئوگیم : ینکیم و  رکذ 

ج1،ص:352  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ینعم و رگناشن  يزاسب ، دوخ  رظن  دروم  ینعم  يارب  تفـص  مسا و  يراذـگب و  مه  رانک  ار  اهنآ  یتقو  اـّما  یباـییمن ، اـهنآ  رد  فورح  نیا 

. هلب تفگ : يدیمهف ؟ ایآ  دوب ، دنهاوخ  دوخ  فوصوم 
ءامـسا تافـص و  و  دوب ، دهاوخن  دودحم  نودب  ّدح  و  ینعم ، نودـب  مسا  زین  دـشاب و  فوصوم  نودـب  دـناوتیمن  تفـص  هک  نادـب  و  ( 1)

ییاتشش  ) سیدست و  ندومن ،) ییاتهس   ) ثیلثت ندومن ،) ییاتراهچ   ) عیبرت لثم  دودح ، دننام  هب  و  دنتـسه ، دوجو  لامک و  رب  ّلاد  یگمه 
طّسوت نداد  رارق  ّدح  اب  دوشیم و  كرد  ءامـسا  تافـص و  هلیـسو  هب  دنوادخ  تفرعم  اریز  دنرادن ، يریگارف  هطاحا و  رب  یتلالد  ندومن ،)

ّلـج و دـنوادخ - دروم  رد  تاروکذـم ، نیا  زا  زیچ  چـیه  و  دوشیمن ، كرد  اـهنآ  رئاـظن  نزو و  گـنر و  ترثـک ، ّتلق و  ضرع ، لوط و 
. دنسانشب دودح ) نیا  طّسوت   ) ار وا  دوخ ، تخانش  اب  دنناوتب  تاقولخم  ات  درادن  قادصم  سّدقت -

. دنتسه دنوادخ  رب  ّلاد  ادخ ، تافص  نکل  دوشیم ، تباث  ام  لئالد  اههتفگ و  زا  ةرورّضلاب ، بلطم ، نیا  و 
وا دوجو  رب  تاقولخم  دوجو  اب  و  ددرگیم ، كرد  شیوخ  ءامسا  اب  وا  و 

ج1،ص:353  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هطاحا تسد و  اب  سمل  شوگ و  اب  ندینـش  اـی  مشچ  اـب  ندـید  هب  يزاـین  تقیقح )  ) بلاـط ناـسنا  هک  ياهنوگ  هب  درک ، ناوتیم  لالدتـسا 

. تشاد دهاوخن  لد  ناج و  اب  ندرک 
هن دیتسرپیم ، ار  وا  تافص  ءامسأ و  قولخم ، درکیمن ، كرد  ار  وا  يانعم  قولخم  ملع  و  دوبن ، وا  رگناشن  شءامسا  تافـص و  رگا  و  ( 1)

رتشیب هلب ، تفگ : يدیمهف ؟ ایآ  دنتـسه ، وا  زا  ریغ  تافـص  ءامـسا و  اریز  دوب ، هَّللا »  » زا ریغ  اتکی  دوبعم  دوب ، نآ  زا  ریغ  رگا  و  ار ، وا  يانعم 
. دیهدب حیضوت 

باوث و يارب  دـنوادخ  هک  دـنراد  نامگ  هک  یناسک  نامه  يرآ ، نابز  رب  ار  لدروک  هارمگ و  نالهاج  نانخـس  اداـبم  دـندومرف : ترـضح 
روضح دوـب  رارق  رگا  هکنآ  لاـح  و  درادـن ، روـضح  ناگدـنب ، يراودـیما  تعاـطا و  يارب  اـیند  رد  یلو  دراد  روـضح  ترخآ  رد  باـقع ،

هب دـنراد ، يرادـنپ  نـینچ  هـک  يدارفا  نـیا  یلو  تـشادیمن ، روـضح  مـه  ترخآ  رد  دـشاب ، یگتــسکش  صقن و  هیاـم  وا  يارب  دـنوادخ 
: دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  هفیرش ، هیآ  نیا  دناهتشگ و  رک  روک و  ّقح  هب  تبسن  هتسنادن ، دناهتشگ و  راچد  ینادرگرس 

ج1،ص:354  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تسا و روک  زین  ترخآ  رد  دـشاب ، روک  ناـهج  نیا  رد  سک  ره  و  ( ) 1 « ) اًلِیبَس ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذـه  ِیف  َناـک  ْنَم  َو  »

ناـهج نآ  رب  لالدتـسا  هک  دـننادیم  نـالقاع  و  تسا ، قئاـقح  زا  يروک  هیآ ، نیا  رد  يروـک  زا  روـظنم  هیآ 72 ) ءارـسإ  هروس  رتهارمگ -
كرد ار  نآ  ددرگ و  ملاـع  نآ  هب  دوخ ، شیپ  زا  شیوـخ و  ءارآ  اـب  دـهاوخب  سک  ره  و  تسا ، ناـهج  نیا  رد  هچنآ  اـب  زج  تسین  نکمم 

و ملاع ، دنالقاع و  هک  تسا ، هداد  رارق  یناسک  دزن  ار  نآ  ملع  دنوادخ ، اریز  دریگیم ، هلصاف  قئاقح  نآ  كرد  زا  ّطقف  راک  نیا  اب  دیامن ،
. دنشابیم مهف  لها 

؟ قولخم ریغ  ای  تسا  قولخم  عادبا »  » ایآ دیئوگب  میارب  تفگ : نارمع 
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هدـمآ و دـیدپ  تسا  يایـش  هک : تسا  قوـلخم  تهج  نیدـب  و  دوـشیمن ، كرد  نوکـس  اـب  هک  نکاـس  تسا  یقلخ  دـندومرف : ترـضح 
تسا و دنوادخ  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ، هدش  قولخم »  » وا هجیتن  رد  و  هدروآ ، دیدپ  هدومن و  داجیا  ار  وا  هک  تسا  دـنوادخ  و  ثدـحم ،

نکاس ای  دنوادخ  قلخ  و  دنزیمن ، زاب  رس  ندوب  قولخم  زا  دیامن ، قلخ  دنوادخ  ار  هچنآ  تسین ، نایم  نیا  رد  یموس  زیچ  شتاقولخم ،
ج1،ص:355  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا ّلج - ّزع و  دنوادخ - قولخم  دریذپ ، ّدح  هچنآ ، ره  و  هبتشم ، ای  تسا  مولعم  ای  ناسکی ، ای  فلتخم  ای  كّرحتم ، ای  تسا 
يزیچ نامه  رگناشن  ّیـسح ، ره  و  تسا ، كرد  لـباق  ّساوح  اـب  هک  تسا  یئاـنعم  دـنک ، داـجیا  ار  نآ  تساوح  هک  هچنآ  ره  نادـب  و  ( 1)

. دریگیم همشچرس  بلق  زا  مهف  و  تسا ، هداد  رارق  شیارب  شکاردا  رد  دنوادخ  هک  تسا 
، دیرفآ هک  ار  هچنآ  و  دیرفآ ، صّخشم )  ) ّدح هزادنا و  اب  یقولخم  يدودح ، هزادنا و  چیه  نودب  تسا  اپرب  هشیمه  هک  ییاتکی  نآ  نادب ، و 
و داد ، رارق  يرگید  كاردا  هلیسو  ار  یکی  و  دوبن ، ندیشچ  لباق  تشادن و  نزو  گنر و  مادک  چیه  هزادنا و  اب  زیچ  هزادنا و  دوب : زیچ  ود 

نوچ دـیرفاین ، دوخ  زا  ریغ  هن  دوخ ، هب  مئاق  و  کـت ، تروص  هب  ار  يزیچ  دـنوش و  كرد  دوخ  يدوخ  هب  هک  داد  رارق  هنوگ  نآ  ار  ود  نآ 
. دهد رارق  نآ ، تابثا  شیوخ و  دوجو  رب  لالدتسا  يارب  یهار  تساوخیم 

نوصم دـنک و  ظفح  ار  وا  ای  دـنک و  شکمک  دراد و  هاگن  اـپرب  ار  وا  دـهاوخب  یمود  نآ  هک  درادـن  یمود  اـتکی ، تسا و  کـت  دـنوادخ ،
مدرم دنرادیم ، هاگن  دننکیم و  ظفح  ار  رگید  ضعب  یضعب  دنوادخ ، تساوخ  نذا و  اب  تاقولخم  یلو  درادب ،

ج1،ص:356  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا یئاهر  ددص  رد  یکیرات ، زا  هدافتسا  اب  و  دنداتفا ، تریح  ینادرگرس و  هب  هک  اجنآ  ات  ( 1 ، ) دندرک فالتخا  رگید  کی  اب  هلأسم  نیا  رد 
هب ندیسر ، دوصقم  لزنم  هب  نتفای و  تیاده  ياج  هب  هجیتن  رد  و   ) دندرک فصو  ناشدوخ  فاصوا  اب  ار  دنوادخ  نوچ  دندمآرب ، یکیرات 

، دندرکیم فصو  ناشدوخ  تافـص  اب  زین  ار  تاقولخم  ادخ و  دوخ  تافـص  اب  ار  دنوادخ  رگا  و  دندش ، رود  ّقح  زا  و  دـنداتفا ) یهارمگ 
نآ رد  دندشیم ، نادرگرس  نآ  رد  هک  دنتفر  يزیچ  لابند  هب  هک  اجنآ  زا  یلو  دنتشگیمن ، فالتخا  راچد  دندوب و  هتفگ  نخس  باوص  هب 

. دیامرفیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  سک  نآ  ره  دنوادخ  دندمآ و  راتفرگ 
. تسا هدنام  یقاب  میارب  يرگید  لاؤس  یلو  يدومن ، شفصو  هک  تسا  هنوگ  نامه  وا  هک  مهدیم  تداهش  مرورس  تفگ : نارمع 

زا اـیآ  و  تسا ؟ هدومن  هطاـحا  ار  وا  يزیچ  اـیآ  و  دراد ؟ رارق  يزیچ  هچ  رد  میکح  ادـخ ) : ) دیـسرپ نارمع  نک ، لاؤس  دـندومرف : ترـضح 
؟ دراد يزیچ  هب  يزاین  ای  دهدیم ؟ ناکم  رییغت  رگید ) ياج  ای   ) رگید يزیچ  هن  ییاج ) ای   ) يزیچ

مدرم لاؤس  دروم  هک  تسا  یتاکن  نیرتهدیچیپ  زا  بلطم  نیا  دندومرف : ترضح 
ج1،ص:357  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

كرد زا  فصنم  يالقع  لباقم ، رد  و  دنمهفیمن ، ار  نآ  دنتسه  مهف ) ای   ) ملع نادقف  لقع و  رد  یتساک  راچد  هک  یناسک  و  ( 1 ، ) دشابیم
: نارمع يا  مهفب  ار  نآ  نک و  ّتقد  نم  باوج  رد  بوخ  سپ  دنتسین ، زجاع  نآ 

رییغت شتاقولخم  تمـس  هب  میئوگب  هک  دوب  زئاـج  دوب ، هدرک  قلخ  ناـنآ  هب  زاـین  رطاـخ  هب  ار  تاـقولخم  دـنوادخ )  ) رگا نآ : لّوا  هتکن  اـّما 
رب هن  يزیچ و  رد  هن  تسا  هدوب  تباث  هشیمه  تسا و  هدرکن  قلخ  زاـین  يور  زا  ار  يزیچ  وا  یلو  دراد ، اـهنآ  هب  زاـین  نوچ  دـهدیم  ناـکم 

جراـخ رگید  یخرب  زا  یخرب  هدـش و  لـخاد  رگید  یخرب  رد  یخرب  دــنرادیم و  هاـگن  ار  رگید  کـی  تاـقولخم  هـکنیا  اـّلإ  يزیچ ، يور 
و ددرگیم ، جراخ  يزیچ  زا  هن  و  دوشیم ، لخاد  يزیچ  رد  هن  و  درادیم ، هاگن  ار  اهنیا  مامت  دوخ  تردـق  اب  لاعتم  دـنوادخ  و  دـنوشیم ،
ار رما  نیا  یگنوگچ  تاقولخم  زا  کی  چـیه  و  تسا ، زجاع  اهنآ  يرادـهاگن  زا  هن  و  دزاسیم ، ناوتان  هتـسخ و  ار  وا  اـهنآ  يرادـهاگن  هن 
ّصاوخ و یهلا و  ناربمایپ  زا : دـنترابع  هک  دـشاب ، هتخاس  علّطم  رما  نیا  رب  ار  اـهنآ  دوخ ، هک  یناـسک  نآ  دـنوادخ و  دوخ  رگم  دـنادیمن ،
ار هچنآ  ره  دیآیم ، رد  ارجا  هب  رتدوز  هکلب  ندز  مهرب  مشچ  کی  رد  وا  روتـسد  وا ، تعیرـش  نانابهاگن  ناظفاح و  وا ، رارـسا  هب  نایانـشآ 
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هب ّطقف  دیامرف ، هدارا 
ج1،ص:358  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وا هب  يرگید  زیچ  زا  شتاقولخم  زا  زیچ  چـیه  و  دوشیم ، دوجوم  یهلا  هدارا  تساوخ و  هب  زین  ءیـش  نآ  و  ( 1 ، ) وش دوجوم  دیوگیم : وا 
هک مهدیم  یهاوگ  و  مدیمهف ، مرورس ، هلب  تفگ : نارمع ؟! يدیمهف  ایآ  تسین ، رترود  وا  زا  رگید  زیچ  زا  زین  زیچ  چیه  تسین و  رتکیدزن 

رون هب  هک  تسوا  هدنب  دّـمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  و  يدومن ، شفـصو  ییاتکی  هب  يداد و  حیـضوت  هک  تسا  هنوگ  نامه  یلاعت  دـنوادخ 
. دروآ مالسا  هداتفا  هدجس  هب  هلبق ، هب  ور  هاگنآ  تسا ، هدش  ثوعبم  ّقح  نید  تیاده و 

رد یـسک  لاح  هب  ات  دوب و  تخـسرس  رایـسب  هکنآ  اب  دندید - نینچ  ار  یباص  نارمع  نیمّلکتم ، ریاس  یتقو  دیوگ : ّیلفون  دّـمحم  نب  نسح 
برغم مک  مک  دندرکن ، یلاؤس  ترـضح  زا  رگید  و  دشن ، کیدزن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  سک  چیه  دوب - هدرکن  هبلغ  وا  رب  ثحب 

مه ناتـسود و  زا  ياهّدع  اب  زین  نم  دندش ، قّرفتم  زین  مدرم  و  دـنتفر ، لخاد  هب  هتـساخرب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نومأم و  هدـمآ و  رد 
، متفر وا  دزن  هب  درک ، راضحا  ارم  رفعج  نب  دّمحم  هک  میدوب  هتسشن  نامدوخ ، ناکلسم 

ج1،ص:359  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نینچ رد  صوغ  روـغ و  ناوـت  اـضّرلا  یـسوم  نب - ّیلع  هک  متـشادن  ناـمگ  مسق ، ادـخب  درک ؟ هچ  تتـسود  يدـید  ّیلفوـن  يا  تفگ : ( 1)

. دنیآ درگ  وا  رب  مالک »  » ءاملع ای  دنک  تبحص  مالک »  » زا هنیدم  رد  هک  میتخانشیمن  هنوگ  نیا  ار  وا  دشاب ، هتشاد  ار  یلئاسم 
یهاگ دـنتفرگیم و  باوج  دـندرکیم و  لاؤس  وا  زا  مارح  لالح و  دروم  رد  یفلتخم  لئاسم  دـندمآیم و  وا  دزن  جاّـجح  یلو  متفگ : نم 
دزرو دسح  وا  رب  درم  نیا  مسرتیم  دّمحم ! وبا  يا  تفگ : رفعج  نب  دّمحم  دندرکیم ، هرظانم  ثحب و  ناشیا  اب  هدمآ  ترضح  دزن  يدارفا 

تساوخیم درم  نآ  تفریذپ ، دهاوخن  نم  زا  متفگ : درادرب ، تسد  اهراک  نیا  زا  وگب  وا  هب  دروایب ، وا  رس  یئالب  ای  دیامن ، مومـسم  ار  وا  و 
: وگب وا  هب  تفگ : نم  هب  رفعج  نب  دّـمحم  ریخ ؟ اـی  دـنادیم  يزیچ  مالّـسلا  مهیلع  شناردـپ  موـلع  زا  اـیآ  دـمهفب  اـت  دـیامن  ناـحتما  ار  وا 

. يرادرب تسد  اهراک  نیا  زا  دراد  تسود  دیآیمن و  ششوخ  عوضوم  نیا  زا  یفلتخم  للع  هب  تیومع 
هدرک یمّـسبت  ماما  متفگ ، ترـضح  نآب  ار  وا  تاـملک  مدـناسر و  ار  رفعج  نب  دّـمحم  ناـشیومع  ماـیپ  متـشگزاب ، ترـضح  لزنم  هب  یتقو 

دعب تسا ؟ تحاران  عوضوم  نیا  زا  ارچ  مسانشیم ، بوخ  ار  وا  دنک ، ظفح  ار  میومع  ادخ  دندومرف :
ج1،ص:360  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ناردارب زا  یکی  دزن  وا  تساجک ، وا  منادیم  نم  موش ، تیادـف  متفگ : ( 1 ، ) روایب نم  دزن  ار  وا  ورب و  یباص  نارمع  دزن  مـالغ ، يا  تفگ :
: دندومرف ترضح  تسا ، یعیش 

. دوش راوس  ات  دیهدب  وا  هب  یبکرم  درادن ، یبیع 
هد دنداد و  وا  هب  یبکرم  دندناشوپ و  وا  رب  دندیبلط و  یـسابل  دـنتفگ و  دـمآ  شوخ  وا  هب  ترـضح  مدروآ ، ار  وا  متفر و  نارمع  دزن  هب  نم 

، دـیدرک راـتفر  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تّدـج  لـثم  موش  تیادـف  مدرک : ضرع  دـنداد ، وا  هب  هّیدـه  ناونع  هب  دنتـساوخ و  راـنید  رازه 
ماش زا  دعب  دندناشن ، دوخ  پچ  تمس  ار  نارمع  تسار و  تمس  ارم  دنداد و  ماش  روتسد  سپس  میراد ، تسود  هنوگ  نیا  دومرف : ترضح 

ياههورگ زا  نیمّلکتم  هّیـضق ، نیا  زا  دـعب  میهدـب . وت  هب  هنیدـم  ياذـغ  زا  ات  ایب  ام  دزن  تقو  لّوا  ادرف  درگرب و  لزنم  هب  دـنتفگ : نارمع  هب 
هد نومأم  و  دنتفرگ ، هرانک  وا  زا  هرخألاب  هکنیا  ات  درکیم ، لطاب  هداد ، باوج  ار  نانآ  ّهلدا  نانخـس و  وا  دـندمآیم و  نارمع  دزن  فلتخم 

خلب تاقدـص  رومأم  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  داد و  وا  هب  یبکرم  دیـشخب و  یلاوما  وا  هب  زین  لـضف  داد و  هیدـه  وا  هب  مهرد  رازه 
نیا زا  و  « 1  » دندومن

______________________________

بصن اذل  دننکن ، تلاخد  صاخـشا  بصن  لزع و  یتلود و  روما  رد  هک  دندوب  هدرک  طرـش  يدهع  تیالو  یلوبق  عقوم  رد  ترـضح  (- 1)
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هیلع ماـما  هب  طوبرم  هوجو  ذـخا  یگدـنیامن ، زا  دارم  سپ  تسا . دـیدرت  دروم  تلود ، فرط  زا  تاقدـص  رومأـم  ناوـنع  هب  یباـص  نارمع 
. تسا مالّسلا 

ج1،ص:361  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تفای تسد  يدایز  عفانم  هب  هار 

نومأم روضح  رد  دیحوت ، دروم  رد  ناسارخ - مّلکتم  يزورم - نامیلس  اب  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هرظانم  هراب  رد  باب 13 

مارتحا ار  وا  نومأم  دـش ، دراو  نومأـم  رب  ناـسارخ  مّلکتم  ّيزورم  نامیلـس  هک : تسا  هدـش  لـقن  نینچ  ّیلفون  دّـمحم  نب  نسح  زا  - 1 ( 1)
ار نیمّلکتم  مالک و  ملع  تسا و  هدـمآ  نم  دزن  زاـجح  زا  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  میومع  رـسپ  تفگ : داد و  ییایادـه  وا  هب  دومن و  رایـسب 

سلجم رد  مرادن  تسود  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : نامیلـس  ییایب ، ام  دزن  وا  اب  هرظانم  يارب  هیورت  زور  هک  درادـن  یعنام  اذـل  دراد ، تسود 
حیحص زین  و  دروخیم ، تسکـش  نم  اب  ثحب  رد  نارگید  لباقم  رد  هک  ارچ  منک ، یتالاؤس  یـسک  نینچ  زا  مشاه  ینب  روضح  رد  و  امش ،

لدج ثحب و  دایز  وا  اب  هک  تسین 
ج1،ص:362  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا نم  هتـساوخ  اهنت  مداتـسرف و  تلابند  هب  متـسنادیم  هرظانم  ثحب و  رد  ار  وت  تردـق  هک  لیلد  نیا  هب  ّطقف  نم  تفگ : نومأم  ( 1 ، ) منک
ار ام  نک و  وربور  مه  اب  ار  وا  نم و  بوخ ، رایـسب  تفگ : نامیلـس  یئامن ، ّدر  ار  وا  ّهلدا  ینک و  باجم  دروم  کی  رد  ّطـقف  ار  وا  هک  تسا 

. شاب دهاش  دوخ  راذگاو و  مه  هب 
ام دزن  درادن - ربارب  تسا و  کت  ناسارخ  رد  یمالک  ثحابم  رد  هک  ورم - لها  زا  یصخش  تفگ : داتسرف و  ترضح  دزن  ار  یـسک  نومأم 

یباص نارمع  دیورب ، رتدوز  امش  دندومرف : ام  هب  دنتساخرب و  ءوضو  يارب  ترضح  دیئایب ، ام  دزن  درادن ، یعنام  امش  يارب  رگا  تسا ، هدمآ 
نومأم مدرک  مالس  یتقو  دندرک ، دراو  ارم  دنتفرگ و  ار  متـسد  دلاخ  رـسای و  میدیـسر ، نومأم  قاطا  رد  هب  میدرک و  تکرح  دوب ، ام  اب  مه 
روتسد دندوب ، سابل  ندیـشوپ  لوغـشم  میدمآیم  ام  یتقو  متفگ : دیامرف ، ظفح  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  تساجک ؟ نسحلا  وبا  مردارب  تفگ :

: متفگ تسیک ؟ نارمع  تفگ : تسا ، هناخ  نوریب  رد  زین  امـش  دـنمتدارا  نارمع ، نینمؤملا ! ریما  اـی  متفگ : سپـس  مییاـیب ، رتدوز  اـم  دـنداد 
امش طّسوت  هک  یباص ،

ج1،ص:363  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ سپـس  داد ، ياج  بسانم  ّلحم  رد  ار  وا  هتفگ  دمآ  شوخ  وا  هب  نومأم  دـش و  لخاد  نارمع  ( 1 ، ) دوش لخاد  تفگ : دش ، ناملسم 
، ریما يا  دومرف ، تیانع  فّرشت  امش  طّسوت  ارم  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تفگ : نارمع  يدش ! مشاه  ینب  زا  هرخألاب  ات  يدرمن  نارمع ! يا 
زا ناسارخ  رد  دـنکیم  نامگ  وا  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ : نارمع  تسا ، ناـسارخ  مّلکتم  يزورم  نامیلـس  نیا  نارمع ! يا  تفگ : نومأـم 
هب یگتـسب  رما  نیا  تفگ : نارمع  ینکیمن ؟ هرظانم  وا  اب  ارچ  تفگ : نومأـم  تسا ، رکنم  زین  ار  ءادـب »  » تسا و کـت  هرظاـنم  ثحب و  رظن 

لوسر نبا  ای  تفگ : نارمع  دیدرکیم ؟ تبحـص  هچ  هراب  رد  دندومرف : دندش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ماگنه  نیا  رد  دراد ، وا  دوخ 
، هلب تفگ : نارمع  يراد ؟ لوبق  ءادب  هراب  رد  ار  نسحلا  وبا  هتفگ  ایآ  تفگ : نارمع ) هب   ) نامیلس تسا ، يزورم  نامیلـس  صخـش  نیا  هَّللا !

. موش زوریپ  ثحب  رد  مدوخ  لاثما  رب  مناوتب  ات  دنهدب  هئارا  یلیلد  هکنیا  طرش  هب 
روطچ نامیلس ! يا  دندومرف : ترضح  دیراد ؟ يرظن  هچ  دننکیم  هرجاشم  ثحب و  نآ  رد  نانیا  هچنآ  هراب  رد  نسحلا ! ابا  ای  تفگ : نومأم 

لوبق ار  ءادب » »
ج1،ص:364  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد ار  وا  ام  هک  دنیبیمن  ناسنا  ایآ  « ) ًاْئیَش ُکَی  َْمل  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َو ال  َأ  : » دیامرفیم دنوادخ  هکنآ  لاح  و  ( 1 ( ؟ يرادن

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


«[( ۀیآلا ُهانْقَلَخ - اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َو ال  َأ   » تسا تروص  نیدب  هیآ 67  میرم  هروس  نآرق  رد  شظفل  هیآ  - ] دوبن چیه  وا  میدیرفآ و  هتشذگ 
زاغآ ار  تاقولخم  تقلخ  ای   ) دـنکیم زاغآ  ار  تقلخ  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  و  « ) ُهُدـیُِعی َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  يِذَّلا  َوُه  َو  : » دـیامرفیم زین  و 

: تسا هدومرف  زین  و  مور 27 ) دنادرگیم - زاب  ار ) نانآ  ای   ) ار نآ  سپس  دنکیم )
رد دهاوخب  هچنآ  ره  « ) ُءاشَی ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیِزَی  : » زین و  هرقب 117 ) چیه -] زا   ] نیمز اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  « ) ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب  »

َو : » دیامرفیم و  هدجـس 7 ) دومن - زاغآ  لگ  زا  ار  ناسنا  تقلخ  « ) ٍنیِط ْنِم  ِناـْسنِْإلا  َْقلَخ  َأَدـَب  : » دـیامرفیم و  رطاف 1 ) دـیازفایم - تقلخ 
رب ای  دنکیم  باذع  ار  نانآ  ای  دناهدش ، هدراذـگ  ادـخ  رما  راظتنا  هب  نارگید  و  « ) ْمِْهیَلَع ُبُوتَی  اَّمِإ  َو  ْمُُهبِّذَُـعی  اَّمِإ  ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ 

« ٍباـتِک ِیف  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصَْقُنی  ـال  َو  ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  اـم  َو  : » تسا هدومرف  زین  و  هبوت 106 ) دریذـپیم - ار  ناشهبوت  دـنکیم و  فطل  نانآ 
(. رطاف 11 تسا - طبض  تبث و  یباتک  رد  هکنیا  رگم  ددرگیمن  مک  سک  چیه  رمع  زین  دوشیمن و  هدروخلاس  ریپ و  سک  چیه  )

ار نآ  ماجنا  دصق  هک  يراک  زا  ندش  نامیشپ  ای  نتشگرب و  مزع  زا  ینعمب  ءادب »  » هک دوش  هداد  حیضوت  اجنیا  رد  تسا  مزال  دیوگ : مجرتم 
ار یلاعت  يراب  تاذ  نوچ  تسین ، اور  دنوادخ  رب  نآ  نداد  تبسن  هک  تسناد  دیاب  دشابیم و  تسا  هتشاد 

ج1،ص:365  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اریز دننادیمن ، زیاج  ار  نآ  دناهدرک و  عنم  هعیـش  ناگرزب  همه  ینعم  نیدـب  و  تسا ، رفک  یعون  دوخ  نیا  و  تسا ، نتـسناد  ثداوح  ّلحم 
هدرک رظن  فرص  دعب  هدوب و  هتفرگ  يراک  رب  میمصت  دنوادخ  میئوگب  تسین  نکمم  و  دوجولا ، بجاو  هن  تسا  تانکمم  صئاصخ  زا  نیا 
هعیـش هک  یئادب  و  تسا ، هتـشگرب  مزع  نآ  زا  هدش و  ادیپ  یببـس  دعب  تشاد و  ار  راک  نالف  رب  مزع  الثم  تسا ، هداد  رییغت  ار  دوخ  ریدقت  و 
خیـش ناشیا  هلمج  زا  دـناهدرک ، یمـالک  نینچ  نـالطب  هب  حیرـصت  همه  عّیـشت  ملاـع  ناـگرزب  و  تسین ! يزیچ  نینچ  نیا  تسا  لـئاق  نادـب 
ۀیاهن رد  یّلح  هماّلع  و  ۀعیرّـشلا » لوصا  یلإ  ۀعیرّذلا   » رد یـضترم  دّیـس  شداتـسا  و  نایبت ، ریـسفت  لوصالا و  ةّدـع  رد  هک  دـشابیم  ّیـسوط 

اجنآ ات  تسا - حلاصم  عبات  وا  مکح  هک  اریز  تسا ، زیاج  دنوادخ  رب  خسن  : » تسا هتفگ  مراهچ  ثحب  لّوا  لصف  متشه  دصقم  رد  لوصالا 
عمجم ریـسفت  رد  نآ  ریظن  و  یلاعت ،» هّقح  یف  نالاحم  امه  حیبقلا و  یلع  وأ  لهجلا  یلع  ّلد  ّهنأل  یلاعت  هیلع  زوجی  ءادبلا ال  و  : » دـیوگ هک 

(. دّلجم رد 13  عبط   ) حوتفلا ص 4 و 286 وبا  لّوا  دّلجم  رد  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدش  رکذ  دروم  نیدنچ  رد  ّيزار  حوتفلا  وبا  ریـسفت  نایبلا و 
دهاوخ رییغت  ار  نآ  یببس  شیادیپ  تروص  رد  هک  هتـسنادیم  هدرک و  یمکح  دنوادخ  هک  تسنآ  ءادب »  » زا دارم  : » دناهتفگ ياهراپ  هکنیا  و 

و تسا ، زیاج  فلتخم  طرش  ود  اب  عوضوم  کی  هراب  رد  مکح  ود  : » دناهتفگ هکنیا  زین  و  ءادب »  » اب هن  تسا  راگزاس  خسن  اب  ینعم  نیا  داد ،
نیا دشاب ، ینالوط  شرمع  درک  محر  هلـص  ای  داد ، هقدص  رگا  و  دشاب ، هاتوک  یـصخش  رمع  هک  هدرک  مکح  دنوادخ  الثم  درادـن ، ضقانت 

هک اجنآ  رد  هن  دوشیم ، لصاح  شطرـش  هک  دوریم  راکب  ییاج  ءاضق  ریدقت و  ّتیـشم و  هدارا و  اریز  تسین ، تسرد  نیا  درادن » یلاکـشا 
ّتیشم زا  درک و  رییغت  دنوادخ  يأر  هک  تسین  نیا  شینعم  اذک » هَّلل  ادب   » هک هدمآ  رابخا  رد  هچنآ  و  دش ، دهاوخن  نآ  هک  دنادیم  دنوادخ 

انوُفَسآ اَّمَلَف   » هیآ لثم  تسا  میهدیم  تبسن  ادخب  هک  فسا  اضر و  بصغ و  دننام  هکلب  تشگرب ، شریدقت  ای  و 
ج1،ص:366  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نانآ اب  تسا  ادـخ  ندرک  هلماـعم  نآ  ینعم  هک  تاـیآ  نیا  لاـثما  و  ( 1 « ) یـْسُنت َمْوَْیلا  َِکلذَـک   » هیآ و  ْمُهَیِـسَنَف ،» َهَّللا  اوُسَن   » هیآ و  اـنْمَقَْتنا »
نیا عقاو  رد  دنوادخ  هَّللاب  ذایعلا  هکنآ  هن  نامیشپ ، هلماعم  ای  نیگهودنا ، هلماعم  ای  هدرک ، ناشـشومارف  هک  یـسک  هلماعم  یـضاران و  هلماعم 

و تسا ، حیبق  دنوادخ  رب  شتبـسن  هک  رکم  لعف  هن  تساهنآ  رکم  نداد  هجیتن  هک  انْرَکَم » َو  ًارْکَم  اوُرَکَم  َو   » لثم دشاب  هدرک  ادیپ  ار  تافص 
«. دـیامنیم لیوأت  دـش  ریرحت  هچنآ  ریظنب  ار  ینعم  یلو  هدرک  ظفح  ابّدأت  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  نوچ  ار  ءادـب »  » ظفل زین  یـسلجم  هماّلع 

(. ّیناردنزام حلاص  اّلم  یفاک  حرش  رب  ّینارعش  موحرم  ياهیقرواپ  زا  سابتقا  )
تیاور نیا  قداص  ترـضح  زا  هلب ، دـندومرف : تسا ؟ هدیـسر  امـش  هب  تیاور  دوخ ، ناردـپ  زا  هراب ، نیا  رد  ایآ  تفگ : نامیلـس  يراب  ( 1)

ملع نآ  زا  شدوخ  زجب  یـسک  هک  ناهنپ ، نونکم و  نوزخم و  یملع  دراد ، ملع  ود  دـنوادخ  : » دـندومرف ناشیا  هک  تسا  هدـش  لـقن  میارب 
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زین ام  ربمایپ  تیب  لها  ءاملع  تسا و  هدومرف  میلعت  شناربمایپ  هکئالم و  هب  هک  یملع  و  دریگیم ، تأشن  ملع  نآ  زا  ءادب  و  درادـن ، یهاگآ 
«. دنهاگآ نآ  زا 

امَف ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  : » دـیامرفیم شربمایپ  هب  دـنوادخ  دومرف : یهد ، هئارا  میارب  دـنوادخ  باـتک  زا  ار  بلطم  نیا  مراد  تسود  تفگ : ناـمیلس 
ادتبا رد  دنوادخ  تایراذ 54 ) دش - یهاوخن  عقاو  تمالم  دروم  نک ، ضارعا  نانآ  زا  « ) ٍمُولَِمب َْتنَأ 

ج1،ص:367  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رّکذت اریز  هدب ، رّکذت  « ) َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  : » دومرف دش و  ضوع  شمیمصت  سپس  ( 1 ، ) دنک كاله  ار  نانآ  تساوخیم 

: دندومرف ترضح  موش ! تیادف  دیئامرفب  مه  زاب  تفگ : نامیلس  تایراذ 55 ) تسا - عفان  نینمؤم  يارب  نداد 
یحو شناربمایپ  زا  یکی  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک : دناهدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  مردپ 

عوضوم نآ  زا  ار  وا  تفر و  هاشداپ  دزن  ربماـیپ  نآ  درک ! مهاوخ  حور  ضبق  ار  وا  عقوم  نـالف  رد  هک  هدـب  ربخ  هاـشداپ  نـالف  هب  هک  دومرف 
نینچ دنوادخ  زا  وا  داتفا ، نیمز  هب  دوخ  تخت  يور  زا  هک  يوحن  هب  تخادرپ  عّرـضت  اعد و  هب  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دعب  هاشداپ  درک ، علّطم 

دزن هک : دومرف  یحو  ربمایپ  نآ  هب  دـنوادخ  دـهد ، ماجنا  ار  مراـک  دوش و  ناوج  مدـنزرف  اـت  هدـب  تلهم  نم  هب  دـنوادخ ! درک : تساوخرد 
وت ایادـخ ! درک : ضرع  ربمایپ  نآ  مدرک ، هفاضا  وا  رمع  هب  لاس  هدزناپ  متخادـنا و  ریخأت  هب  ار  وا  گرم  هک  هدـب  عالّطا  وا  هب  ورب و  هاـشداپ 

غالبا وا  هب  ار  بلطم  نیا  رومأم ، یتسه  ياهدنب  وت  هک : دومرف  یحو  وا  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ماهتفگن ، غورد  لاحب  ات  نم  هک  ینادیم  دوخ 
. دوشیمن عقاو  لاؤس  دروم  شیاهراک  هراب  رد  دنوادخ  نک ،

ج1،ص:368  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا تفگ : نامیلـس  ینکیم ؟! رکف  نایدوهی  دـننامه  عوضوم ، نیا  رد  منکیم  نامگ  دـندومرف : هدومن ، نامیلـس  هب  ور  ترـضح  هاـگنآ  ( 1)

هتـسب ادخ  تسد  « ) ٌَۀلُوْلغَم ِهَّللا  ُدَی  : » دنیوگیم نایدوهی  دندومرف : ترـضح  دنیوگیم ؟ هچ  نایدوهی  رگم  مربیم ، هانپ  ادخ  هب  يزیچ  نینچ 
رد مه  دـنوادخ  دـنکیمن ، داجیا  يزیچ  رگید  تسا و  هدیـشک  تسد  هدـش و  غراف  دوخ  راک  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  تسا )

ياهّدع زین  و  هدئام 64 .) ناشیاههتفگ - رطاخ  هب  دندش  تنعل  و  داب ، هتـسب  نانآ  تسد  « ) اُولاق اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَّلُغ  : » دیامرفیم باوج 
: دندومرف مردپ  دندرک ، لاؤس  ءادب  هراب  رد  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  مردپ  زا 

؟ دنتسه رکنم  دزادنیب ، ریخأت  هب  نانآ  دروم  رد  میمصت  يارب  ار  ياهّدع  رما  دنوادخ  هکنیا  نینچمه  و  دنرکنم ، ار  ءادب  مدرم  روطچ 
هدـش لزان  یعوضوم  هچ  اـب  هطبار  رد  ( 1 ردـق : میدرک - لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  ام  « ) ِرْدَْـقلا ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » هیآ تفگ : ناـمیلس 

: دندومرف ترضح  تسا ؟
رّدـقم ار  همه  يزور ، قزر و  رـش و  ریخ و  یگدـنز ، گرم و  زا  ار ، هدـنیآ  لاس  ات  لاسما  تارّدـقم  دـنوادخ  ردـق ، بش  رد  نامیلـس ! يا 

، مدرگ تنابرق  مدیمهف ، لاح  تفگ : نامیلس  تسا . یعطق  موتحم و  دیامن ، رّدقم  بش  نآ  رد  ار  هچنآ  دیامرفیم ،
ج1،ص:369  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دیئامرفب مه  زاب 
دزادنایم ولج  دهاوخب  ار  هچنآ  تسوا ، هدارا  هب  لوکوم  طونم و  تسا و  ادخ  دزن  رد  روما ، زا  یضعب  نامیلس ! يا  دندومرف : ترضح  ( 1)

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  ّیلع  نامیلس ! يا  دنکیم ، وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  و  دزادنایم ، ریخأتب  دهاوخب  ار  هچنآ  و 
هتخومآ شناربماـیپ  هکئـالم و  هب  هک  ار  هچنآ  هک  تسا ، هتخومآ  شناربماـیپ  هکئـالم و  هب  دـنوادخ  هک  یملع  تسا ، عوـن  ود  ادـخ )  ) ملع

دشابیم و نوزخم  تسوا و  دوخ  دزن  رد  هک  رگید  یملع  و  دنکیمن ، فالخ  شناربمایپ  هکئالم و  دوخ و  هب  دـش و  دـهاوخ  ماجنا  دـشاب ،
ریخأـتب دـهاوخب  ار  هچ  ره  دزادـنایم و  ولج  دـهاوخب  ار  هچنآ  هک  تسا  ملع  نآ  هیحاـن  زا  تسا ، هتخاـسن  هاـگآ  نآ  رب  ار  قلخ  زا  يدـحا 

. دیامنیم تبث  دهاوخب  ار  هچنآ  دنکیم و  وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  و  دزادنایم ،
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. تشادنپ مهاوخن  غورد  ار  نآ  و  درک ، مهاوخن  راکنا  ار  ءادب  ادخ ، تساوخ  هب  دعب  هب  زورما  زا  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : نومأم  هب  نامیلس 
نامیلـس ینک ! تیاعر  ار  فاصنا  یهدب و  شوگ  بوخ  هک  طرـش  نیا  هب  یلو  نک ، لاؤس  نسحلا  وبا  زا  یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : نومأم 

مالّسلا هیلع  ترضحب  باطخ  )
ج1،ص:370  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک یـسک  هراب  رد  امـش  رظن  تفگ : وا  نک ، لاؤس  یهاوخیم  هچ  ره  دـندومرف : ماما  منک ؟ لاؤس  دـیهدیم  هزاجا  اقآ ! يا  ( 1 : ) تفگ درک )
دناهدمآ و دیدپ  ءایشا  دیئوگیم : امش  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ دنادب  تفص  مسا و  ریدق »  » و ریصب » «، » عیمس «، » ّیح  » نوچمه ار  هدارا 

نوچ دنراد  توافت  رگید  کی  اب  دناهدمآ و  دیدپ  اهنآ  دیئوگیمن : یلو  تسا  هدرک  هدارا  هتساوخ و  وا  نوچ  دنراد ، توافت  رگید  کی  اب 
هدوب دیرم  لزا  لّوا و  زا  وا  تفگ : نامیلس  دنتسین ، ریدق »  » و ریصب »  » و عیمس »  » لثم اهنآ  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  نیا  تسا ، ریـصب  عیمـس و  وا 

(. تسا هدوب  هدارا  تفص  هب  فصّتم  ینعی )  ) تسا
: تفگ وا ؟ زا  ریغ  تسا  يزیچ  شاهدارا  ایآ  نامیلس ! يا  دندومرف : ترضح 

وا اـب  ار  يزیچ  هن ، تفگ : نامیلـس  ياهتـسناد ! هارمه  وا  اـب  لزا  زا  ار  وا  دوـخ  زا  ریغ  يزیچ  تروـص  نیا  رد  سپ  دـندومرف : ترـضح  هلب ،
: دندومرف ماما  منادیمن ، هارمه 

ینکیم هرباکم  یسک  نینچ  اب  ایآ  تفگ : دز و  گناب  وا  رب  نومأم  اجنیا  رد  تسین ، مه  ثداح  هن ، تفگ : نامیلس  تسا ؟ ثداح  هدارا  ایآ 
؟ دناهتسشن ثحب ، رظن و  لها  زا  تفارطا  رد  هک  ینیبیمن  ایآ  هدن ، تسد  زا  ار  فاصنا  یهدیم ؟ الابرس »  » باوج و 

ج1،ص:371  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هدیـسرپ وا  زا  ار  دوخ  لاؤس  ادّدـجم  ترـضح  تسا ! ناسارخ  ملاـع  وا  هدـب ، همادا  وا  اـب  ار  مـالک  ثحب  نسحلا ! اـبا  اـی  تفگ : سپـس  ( 1)

: تفگ نامیلـس  تسا ، یلزا  دوبن ، ثداح  رگا  و  تسا ، ثداح  اعطق  دوبن  یلزا  هک  يزیچ  نوچ  نامیلـس ! يا  تسا  ثداح  هدارا  دـندومرف :
: تفگ تسا ؟ هدرک  هدارا  ار  دوخ  ایآ  دندومرف : ترضح  تسوا ، دوخ  زا  وا  ملع  رصب و  عمس و  هکنیا  امک  تسوا  دوخ  زا  شاهدارا 

يادص هک  روط  نامه  هدرک ، هدارا  ار  دوخ  تفگ : نامیلـس  تسین ، ریـصب  عیمـس و  لثم  هدننکهدارا ) « ) دیرم  » سپ دـندومرف : ترـضح  هن ،
يزیچ هک  هتساوخ  ینعی  ایآ  هچ ؟ ینعی  هدرک » هدارا  ار  دوخ  : » دندومرف ترضح  تسا ، هاگآ  دوخ  هب  دنیبیم و  ار  دوخ  دونشیم و  ار  دوخ 

؟ تسا هدش  هنوگ  نیا  دوخ  هدارا  اب  ایآ  دندومرف : ترضح  هلب ، تفگ : دشاب ؟ ریدق  ای  ریصب  ای  عیمس  ای  هدنز  هک  هتساوخ  دشاب ؟
عمس و تایح ، نوچ  درادن ، ییانعم  دشاب  ریصب  عیمس و  ّیح ، ات  هدرک  هدارا  ییوگیم : هک  نیا  سپ  دندومرف : ترضح  هن ، تفگ : نامیلس 

اضر ترضح  و  دندیدنخ ، نایفارطا  نومأم و  اجنیا ، رد  تسا ، هدوب  شدوخ  هدارا  اب  ارچ ، تفگ : نامیلـس  تسا ، هدوبن  وا  هدارا  هب  وا  رـصب 
مّلکتم رب  دندومرف : دندیدنخ و  زین  مالّسلا  هیلع 

ج1،ص:372  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رییغت رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  دنوادخ  امش : داقتعا  رب  انب  نامیلس ! يا  دندومرف : سپـس  ( 1 ، ) دینکن تیذا  ار  وا  دیریگن و  تخـس  ناسارخ 
. دنام یقاب  دوخ  ياج  رد  تکاس  نامیلس  درک ، فصو  نآ  هب  ناوتیمن  ار  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  مه  نیا  تسا و  هدرک 

ترـضح مدرگ ، تناـبرق  دـییامرفب  تفگ : نامیلـس  مراد ، وـت  زا  یلاؤـس  نامیلـس ! يا  دـندومرف : وا  هب  مالّـسلا  هـیلع  اـضر  ترـضح  سپس 
دینادیمن هچنآ  ساسا  رب  ای  دینکیم  یمالک  ثحب  مدرم  اب  دیمهفیم  دینادیم و  هچنآ  ساسا  رب  تناتـسود  وت و  ایآ  منیبب ، وگب  دـندومرف :

: هک تسا  نیا  دنراد  لوبق  دننادیم و  مدرم  هچنآ  دندومرف : ترضح  میمهفیم ، مینادیم و  هچنآ  ساسا  رب  هّتبلا  تفگ : دیمهفیمن ؟ و 
هتفگ بلاطم  نیا  و  تسا ، لوعفم  زا  ریغ  لعاف  و  تسا ، هدوب  دوجوم  هدارا  زا  لبق  هدـننکهدارا  زین  و  تسا ، هدارا  دوخ  زا  ریغ  هدـننکهدارا ،

: دیئوگیم هک  ار  امش 
، تسین مدرم  ياههتـسناد  مهف و  ساسا  رب  بلطم  نیا  مدرگ ، تنابرق  تفگ : نامیلـس  دنکیم ، لطاب  دنتـسه ، زیچ  کی  هدننکهدارا  هدارا و 
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: دیئوگیم دینکیم و  ملع  ياعّدا  دیشاب ، هتشاد  یعالّطا  تفرعم و  هکنیا  نودب  سپ  دندومرف : ماما 
ملع لقع و  ساسا  رب  امش  داقتعا  نیا  اذل  و  تسا ، رصب  عمس و  دننام  زین  هدارا 

ج1،ص:373  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنک حرطم  هک  تشادن  یباوج  نامیلس  تسین ،

، هلب تفگ : نامیلـس  دراد ؟ ملع  تسا ، خزود  تشهب و  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  هب  دـنوادخ  اـیآ  نامیلـس ! يا  دـندومرف : ترـضح  سپـس  ( 1)
؟ دش دهاوخ  داجیا  دش ، دهاوخ  داجیا  هدنیآ  رد  هک  دنادیم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ایآ  دندومرف : ترضح 

ياهزیچ دـناوتیم  دـنوادخ  مه  زاـب  اـیآ  دـنامن ، یقاـب  يزیچ  رگید  هک  ياهنوگب  دـش  دوجوم  رگا  لاـح ، دـندومرف : ترـضح  هلب ، تفگ :
هفاضا دـنوادخ  هک  وت - هتفگ  رب  انب  دومرف : ترـضح  دـنکیم ، هفاـضا  تفگ : نامیلـس  دـنکیم ؟ رظن  فرـص  اـی  دـیازفیب  اـهنآ  هب  يرگید 

هب ادـخ  ار  هچنآ  مامت  هک  دوب  نیا  رب  ضرف  نوچ   ) دـش دـهاوخ  داجیا  هتـسنادیمن  دوخ  هک  تسا  هدرک  هفاـضا  اـهنآ  هب  يزیچ  دـنکیم ،-
(. تسین یقاب  يزیچ  رگید  تسا و  هدش  دوجوم  هتشاد ، ملع  هدنیآ  رد  نانآ  دوجو 

ینعی  ) اهنآ رد  هچنآ  هب  دنوادخ  ملع  امش  رظن  زا  سپ ، دندومرف : ترـضح  دنرادن ، تیاهن  تیاغ و  اههفاضا  مدرگ ، تنابرق  تفگ : نامیلس 
دوب دهاوخ  اهنآ  رد  هچنآ  هب  وا  ملع  رگا  تسین و  رّوصت  لباق  نآ  يارب  یتیاهن  نوچ  درادـن ، هطاحا  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  خزود ) تشهب و 

اههتفگ و نینچ  زا  دنوادخ  تسناد ، دهاوخن  ناشدوجو ، زا  لبق  دوب ، دهاوخ  اهنآ  رد  هک  ار  هچنآ  دشاب ، هتشادن  هطاحا 
ج1،ص:374  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا رتالاب  هّزنم و  يدئاقع 
یگنادواج هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دوخ  دنرادن و  یتیاهن  اهنآ  هک  دوب  ور  نیا  زا  درادن  ملع  اهنآ  هب  دنوادخ  متفگ  هک  نم  تفگ : نامیلـس  ( 1)

یهانتم اهنآ  دوشیمن  ثعاب  اهنآ  هب  دنوادخ  ملع  دندومرف : ترضح  میهد ، رارق  اهنآ  يارب  ینایاپ  میتساوخن  ام  اذل  تسا و  هدومرف  فصو 
نینچ دوخ  زین  دنوادخ  و  دـیامنیمن ، عطق  اهنآ  زا  ار  اههدوزفا  دـیازفایم و  اهنآ  رب  سپـس  دراد  ملع  اهنآ  هب  دـنوادخ  اسب  هچ  اریز  دنـشاب ،

يدیدج ياهتـسوپ  تخپیم ، اهنآ  ياهتـسوپ  هک  تقو  ره  « ) َباذَْعلا اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  : » تسا هدومرف 
َْریَغ ًءاـطَع  : » تسا هدومرف  ناـیتشهب  دروـم  رد  زین  و  (، 56 ءاسن : دنـشچب -. ار  باذـع  ات  میدرکیم  اهنآ  نیزگیاج  میدـق ، ياهتـسوپ  زا  ریغ 

نودب یگـشیمه ، عطقنی و  ال  ناوارف ، ياههویم  و  « ) ٍۀَعُونْمَم َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  ٍةَرِیثَک ال  ٍۀَهِکاف  َو  : » زین و  ( 108 دوه : نایاپیب - یئاطع  « ) ٍذوُذْجَم
(. 33 هعقاو : دوش - عنام  اهنآ  ندروخ  زا  یسک  هکنیا 

دنوادخ دنماشآیم  دنروخیم و  تشهب  لها  هچنآ  ایآ  دیامنیمن ، غیرد  نانآ  زا  ار  نآ  دنادیم و  ار  اهيدایز  نیا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  سپ 
يزیچ

ج1،ص:375  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زیچ هدـش ، فرـصم  هک  اهیندیـشون  اهیندروخ و  نآ  ياـجب  هک  لاـح  اـیآ  دومرف : ترـضح  ( 1 ، ) ارچ تفگ : دـنکیمن ؟ نآ  نیزگیاـج 

رد هچنآ  ره  تسا  نینچمه  سپ  دـندومرف : ترـضح  هن ، تفگ : نامیلـس  تسا ؟ هدرک  عطق  ار  دوخ  ءاطع  ایآ  هدومرف ، نیزگیاج  يدـیدج 
. دش دهاوخن  تسا و  هدشن  عطقنم  تشهب  لها  زا  اههدشنیزگیاج  نیا  دهد ، رارق  نآ  ياج  ار  يرگید  زیچ  دوش و  فرصم  دشاب و  تشهب 
رد هچنآ  تروص  نیا  رد  دـندومرف : ترـضح  دـهدیمن ، نانآ  هب  یفاضا  زیچ  دـنکیم و  غیرد  اهنآ  زا  ار  تاـفاضا  بوخ ، تفگ : ناـمیلس 

دوـلخ و ّدـض  ادـخ و  باـتک  فـالخ  رب  نامیلـس - يا  بلطم - نیا  و  دـش ، دـهاوخ  ماـمت  تفر و  دـهاوخ  نـیب  زا  تـسا  مـّنهج  تـشهب و 
دوجوم تشهب )  ) نآ رد  دـنهاوخب  هچنآ  ره  نانآ  يارب  « ) ٌدـیِزَم اْنیَدـَل  َو  اهِیف  َنُؤاشَی  اـم  ْمَُهل  : » دـیامرفیم دـنوادخ  اریز  تسا ، یگنادواـج 

« َنیِجَرْخُِمب اْهنِم  ْمُه  ام  َو  : » تسا هدومرف  زین  و  ٍذوُذْـجَم » َْریَغ  ًءاطَع  : » دـیامرفیم زین  و  ( 35 ق : تسه - یفاضا  يداـیز و  زین  اـم  دزن  تسا و 
: هنّیب دنتـسه - هنادواج  ناکم  نآ  رد  هشیمه  يارب  « ) ًاَدبَأ اهِیف  َنیِِدلاخ  : » دـیامرفیم و  ( 48 رجح : دنوشیمن - هدـنار  نوریب  اجنآ ، زا  نانآ  )
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. تشادن یباوج  نامیلس  ٍۀَعُونْمَم ،» َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  ٍةَرِیثَک ال  ٍۀَهِکاف  َو  : » تسا هدومرف  زین  و  ( 8
؟ لعف ریغ  ای  تسا  لعف  هدارا  ایآ  وگب  نامیلس ! يا  دندومرف : ترضح  سپس 

ج1،ص:376  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ترـضح تسین ، لعف  تفگ : نامیلـس  دنتـسه ، ثدحم  لاعفا  اریز  تسا  ثداح )  ) ثدحم سپ  دـندومرف : ماما  ( 1 ، ) تسا لـعف  هلب  تفگ :

نیا نامیلس ! يا  دندومرف : ترضح  تسا ، داجیا  ءاشنا و  نامه  هدارا  تفگ : نامیلس  تسا ، هدوب  ادخ  اب  لزا  زا  يرگید  زیچ  سپ  دندومرف :
ایرد و ای  نیمز ، نامـسآ و  رد  دنوادخ  هچنآ  دنیوگیم : هک  دیاهتفرگ  بیع  شناکلـسم  مه  و  « 1  » رارـض رب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نخس ،
، دریمیم دوشیم و  هدنز  ادخ  هدارا  دنتسه و  ادخ  هدارا  هلمج  هریغ ، اپراهچ و  ناسنا و  نومیم و  كوخ و  گس و  زا  هدرک ، قلخ  یکشخ 
دوشیم و رفاک  دـهدیم ، ماجنا  تشز  ياهراک  دـنکیم ، ملظ  دـنکیم ، لثم  دـیلوت  دـنکیم ، جاودزا  دـماشآیم ، دروخیم ، دوریم و  هار 

. تسا نآ  ّدح  نیا  مینکیم و  ینمشد  نآ  اب  میتسه و  ءيرب  اههتفگ  نیا  زا  ام  و  ددرگیم ، كرشم 
: دندومرف ترضح  تسا ، ملع  رصب و  عمس و  لثم  هدارا » : » تفگ نامیلس 

هدارا روطچ  سپ  دندومرف : ماما  هن ، تفگ : نامیلس  دناعونصم ؟ ملع ، رـصب و  عمـس و  ایآ  منادب  وگب  یتشگزاب ! دوخ  لّوا  فرح  هب  هرابود 
دینکیم و یفن  ار 

______________________________

(. نازیملا ناسل   ) تسا هتشاد  يدساف  دیاقع  هدوب و  یلزتعم  یضاقلا : ورمع  نب  رارض  (- 1)
ج1،ص:377  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنوادـخ لوعفم  هتخاـس و  هدارا ،» : » دـیئوگیم دوخ  هکنآ  لاـح  و  تسا ؟ هدرک  هدارا  دـیئوگیم : یهاـگ  تسا و  هدرکن  هدارا  دـیئوگیم :
ناـسکی ود  نیا  دـندومرف : ترـضح  دـنادیمن ، یهاـگ  دـنادیم و  یهاـگ  میئوگیم : هک  تسا  نیا  لـثم  نیا  تفگ : نامیلـس  ( 1 ، ) تسین

رد دوشن  هدارا  يزیچ  رگا  اریز  تسا ، هدارا »  » دوجو یفن  هدـش ،) هدارا   ) دارم یفن  هکنآ  لاـح  تسین و  ملع  یفن  مولعم ، یفن  اریز  دنتـسین ،
انیب ناسنا  اسب  هچ  ییانیب )  ) رـصب لـثم  درادـن  دوجو  مولعم  یلو  دراد  دوجو  ملع  هک  دوشیم  هاـگ  یلو  تسا ، هتـشادن  دوجو  ياهدارا  عقاو 

. درادن دوجو  مولعم  یلو  دراد  دوجو  ملع  درادن و  دوجو  یندید  ءیش  یلو  تسا 
عونصم رصب  عمس و  اریز  تسین ، رصب  عمـس و  دننام  تسا و  ثدحم  سپ  دندومرف : ترـضح  تسا ، عونـصم  هدارا  بوخ ، تفگ : نامیلس 

ناسنا سپ  دندومرف : ماما  تسا ، هدوب  لزا  زا  هک  تسا  دنوادخ  تافص  زا  یتفص  هدارا  تفگ : نامیلس  تسا ، عونـصم  یکی  نیا  دنتـسین و 
: دندومرف ترضح  تسا ، هتخاسن  ار  تفص  نآ  وا  اریز  هن ، تفگ : نامیلس  یلزا  وا  تفص  نوچ  دشاب  یلزا  دیاب  مه 

داجیا ءایشا  وا ، هتفگ  هدارا و  اب  ایآ  ینکیم ! هابتشا  ردقچ  یناسارخ ! يا 
ج1،ص:378  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دنکیم قلخ  ار  ءایشا  امیقتسم  هن  تسا و  ادخ  روتسد  ّتیشم و  هدارا و  اب  هن  رگا  سپ  دومرف : ترـضح  ( 1 ، ) هن تفگ : نامیلس  دوشیمن ؟
. دادن یباوج  نامیلس  تسا . اهنیا  زا  رتالاو  رترب و  دنوادخ  دناهدش ؟ داجیا  هنوگچ  تادوجوم  نیا  سپ 

رهـش و هک  مینک  هدارا  هاگ  ره  « ) اهِیف اوُقَـسَفَف  اـهِیفَْرتُم  اـنْرَمَأ  ًۀَـیْرَق  َکـِلُْهن  ْنَأ  اـنْدَرَأ  اذِإ  َو  : » هفیرـش هیآ  نیا  دروم  رد  دـندومرف : ترـضح 
زا روظنم  ایآ  ( 16 ءارـسا : دـنزادرپیم - روجف  قسف و  هب  اجنآ  رد  نانآ  میهدـیم و  يروتـسد  راید  نآ  نیفرتم  هب  میزاس  دوباـن  ار  ینیمزرس 

داجیا ار  هدارا  رگا  سپ  دندومرف : ترـضح  هلب ، تفگ : دنکیم ؟ داجیا  ار  هدارا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  ندرک  هدارا 
و دنکیمن ، داجیا  ار  دوخ  ادخ ، اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  تسوا ، زا  یئزج  ای  تسادـخ و  نامه  هدارا  یئوگیم : هک  وت  هتفگ  نیا  دـنکیم ،
، دنکیم داجیا  ياهدارا  هک  تسین  نیا  دنوادخ  روظنم  تفگ : نامیلـس  تسا ، نیا  زا  رتالاو  دنوادخ  دـیامنیمن ، رییغت  دوخ  یلعف  تلاح  زا 

؟ تسیچ شروظنم  سپ  دندومرف : ترضح 
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! وت رب  ياو  دندومرف : ترضح  دهدیم ، ماجنا  يراک  هک  تسا  نیا  شروظنم  تفگ ،
ج1،ص:379  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

سپ تفگ : نامیلـس  تسا ، ثّدحم  ءیـش  داجیا  لعف و  اریز  تسا ، ثدحم  هدارا  متفگ  هک  نم  ( 1 ( ؟ ینکیم رارکت  ار  بلطم  نیا  ردـقچ 
ینعم هک  ياهدارا  هداد ، رارق  دوخ  فصو  ار  هدارا  و  هدرک ، فصو  ار  دوخ  ادخ  امش ، رظن  زا  سپ  دندومرف : ترضح  درادن ، ییانعم  الصا 

هدرکیم هدارا  لزا  زا  دـنوادخ  : » دـیئوگیم هک  امـش  فرح  نیا  ثداح ، يانعم  هن  دـشاب و  هتـشاد  یلزا  ياـنعم  هن  هدارا  رگا  سپ  درادـن ،
ینادیمن ایآ  دندومرف : ترـضح  تسا ، دنوادخ  یلزا  لاعفا  زا  یکی  هدارا  هک  تسا  نیا  مروظنم  تفگ : نامیلـس  دوب ، دهاوخ  لطاب  تسا »

. دادن یباوج  نامیلس  یلزا ؟ میدق و  مه  ثّدحم و  مه  دشاب  عونصم  مه  دحاو  نآ  رد  دناوتیمن  تسا  یلزا  هک  يزیچ 
ترضح تسادخ ؟ تافص  زا  یتفـص  هدارا  ایآ  تفگ : نامیلـس  نک ، مامت  ار  تلاؤس  درادن ، یبیع  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  سپس 

: تفگ نامیلس  یلزا ؟ ای  تسا  ثدحم  شتفص  ینکیم ؟ رارکت  نم  يارب  ار  بلطم  نیا  ردقچ  دندومرف :
تافص زا  هچ  رگا  تسا ، ثدحم  هدارا  سپ  دندومرف : ترضح  تسا ، ثدحم 

ج1،ص:380  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
لوعفم و دشاب  یلزا  هک  يزیچ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ترـضح  ( 1 ، ) تسا هدرکن  هدارا  يزیچ  دنوادخ  سپ  دشاب ؟ دـنوادخ  یتاذ  یلزا و 

. دوب دهاوخن  عونصم 
هسوسو دندومرف : ترضح  تسا ، هدرکن  هدارا  يزیچ  دنوادخ  و  دیوگیم ) رارض  هک  روط  نامه  ، ) دنتسین هدارا  نیع  ءایشا  تفگ : نامیلس 

هچ دـنادیمن  هـک  تـسا  یـسک  تلاـح  تلاـح ، نـیا  تـسا ؟ هدـیرفآ  هدرکن ، هدارا  ار  نآ  تخاـس  شنیرفآ و  هـک  ار  يزیچ  اـیآ  ینکیم ،
. تسا رترب  هّزنم و  نخس  نیا  زا  دنوادخ  دنکیم ،

. تسا ملع  رصب و  عمس و  لثم  هدارا  مدرک  ضرع  هک  نم  اقآ ! تفگ : نامیلس 
ورب يرگید  بلطم  غارـس  هب  نک و  عطق  ار  نخـس  نیا  ینکیم !؟ رارکت  ار  طـلغ  فرح  نیا  ردـقچ  نامیلـس ! يا  وت  رب  ياو  تفگ : نومأـم 
لیلد ار  نآ  نوچ  نکن ، عـطق  ار  شتبحـص  نینمؤـم ! ریما  يا  نک  شیاـهر  دـندومرف : ترـضح  یهدـب ، يرگید  باوـج  یناوـتیمن  نوـچ 

: دندومرف ترضح  تسا ، ملع  رصب و  عمس و  لثم  هدارا  هک  مدرک  ضرع  تفگ : نامیلس ، هدب  همادا  دنکیم ، دادملق  دوخ  ّتیناّقح 
؟ تسا فلتخم  یناعم  ياراد  ای  دراد  ینعم  کی  هدارا  ایآ  منیبب  وگب  درادن ، یبیع 

اههدارا مامت  يانعم  ایآ  سپ  دندومرف : ترضح  دراد ، ینعم  کی  تفگ : نامیلس 
ج1،ص:381  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدارا نامه  مایق ، هدارا  دـیاب  دـشاب ، زیچ  کی  اههدارا  مامت  يانعم  رگا  سپ  دـندومرف : ترـضح  ( 1 ، ) هلب تفگ : نامیلـس  تسا ؟ زیچ  کی 
مّدـقت يرگید  رب  ادـخ  ياهدارم  زا  مادـک  چـیه  دـشاب ، زیچ  کی  دـنوادخ  هدارا  رگا  گرم ، هدارا  نامه  زین  یگدـنز  هدارا  و  دـشاب ، دوعق 

، دنتوافتم مه  اب  اهانعم  تفگ : نامیلـس  دوب ، دنهاوخ  زیچ  کی  یگمه  و  درک ، دهاوخن  توافت  يرگید  نآ  اب  کی  چیه  تشاد و  دهاوخن 
؟ تسا يرگید  زیچ  ای  تسا  هدارا  نامه  دیرم  ایآ  وگب ، الاح  بوخ ، دندومرف : ترضح 

نامیلـس تسا ، هدارا  نامه  وا  نوچ  دشاب ، فلتخم  دیاب  دیرم  امـش ، رظن  زا  سپ  دـندومرف : ترـضح  تسا ، هدارا  نامه  وا ، تفگ : نامیلس 
دنوادخ هارمه  يرگید  زیچ  هک  دیآیم  مزال  هن  رگ  تسا و  ثداح  هدارا  سپ  دندومرف : ترضح  تسین ، دیرم  نامه  هدارا  مرورس ! تفگ :

. هدب همادا  ار  تلاؤس  زاب  و  مهفب ، بوخ  ار  بلطم  نیا  دشاب ،
: تفگ «( 1  » دوب هتفرگ  سپ  ار  دوخ  نخس  یئوگ  هک  یلاح  رد   ) نامیلس

دوخ ایآ  دندومرف : ترضح  ادخ ، ءامسا  زا  تسا  یمسا  هکلب  هن ،
______________________________
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. دش تاعارم  روکذم  هخسن  زین  همجرت  رد  و  یه »...  لب  نامیلس : لاق   » تسا هدمآ  نینچ  يرگید  هخسن  رد  اجنیا ، رد  (- 1)
ج1،ص:382  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يرادن ّقح  وت  سپ  دندومرف : ترضح  تسا ، هتـشاذگن  دوخ  رب  یمان  نینچ  وا  هن  تفگ : نامیلـس  ( 1 ( ؟ تسا هداهن  شیوخ  رب  یماـن  نینچ 
هدرک فصو  دـیرم  ار  شیوخ  شدوخ ، وا  یلو  تفگ : نامیلـس  تسا ، هدـناوخن  ار  دوخ  یماـن  نینچ  اـب  دوخ  وا  هک  يراذـگب  وا  رب  یماـن 
هدارا هکنیا  ای  و  تسا ، هدارا  وا  دیوگب : هتساوخ  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا  هدومن  فصو  دیرم  ار  دوخ  هک  وا  دندومرف : ترـضح  تسا ،
تـسا ملاع  يزیچ  هب  دنوادخ  رگا  نادان ! يا  دندومرف : ترـضح  تسوا ، ملع  نیع  شاهدارا  نوچ  تفگ : نامیلـس  تسوا ، ياهمان  زا  یمان 
نیدب ایآ  دـنکن  هدارا  ار  نآ  رگا  لاح ، دـندومرف : ترـضح  هّتبلا ، هلب  تفگ : نامیلـس  تسا !؟ هدرک  هدارا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ 
یلیلد هچ  و  ییوگیم ؟ ینخـس  نینچ  اجک  زا  دـندومرف : ترـضح  هّتبلا ، هلب  تفگ : نامیلـس  درادـن !؟ یهاگآ  ملع و  نادـب  هک  تسا  ینعم 

نیا هلمج  زا  دنکیمن ، هدارا  ار  نآ  ادبا  یلو  دنادیم  ار  يزیچ  ادخ  دوشیم  هاگ  هکنآ  لاح  و  تسوا ؟ ملع  نیع  ادخ  هدارا  هکنیا  رب  يراد 
دنوادخ و  ( 86 ءارسا : درب - میهاوخ  میاهدومن  یحو  وت  رب  ار  هچنآ  میهاوخب ، رگا  « ) َْکَیلِإ اْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اْنئِـش  ِْنَئل  َو  : » هفیرـش هیآ 

تسد هدش و  غراف  راک  زا  ادخ  اریز  تفگ : نامیلس  درک ، دهاوخن  ار  راک  نیا  زگره  یلو  دربب ، ار  نآ  هنوگچ  دنادیم 
ج1،ص:383  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دندومرف ترضح  ( 1 ، ) دوزفا دهاوخن  يزیچ  هدومرف  رّدقم  هچنآ  رب  هدیشک و  راک  زا 
ات دـیناوخب  ارم  « ) ْمَُـکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعْدا  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هنوـگچ  سپ  دـشاب  تـسرد  امــش  فرح  رگا  تـسا ، دوـهی  نخــس  نـیا 
ایآ دـندومرف : ترـضح  تساـناوت ، راـک  نیا  رب  وا  هک  تسا  نیا  شروظنم  تفگ : نامیلـس  ( 60 نمؤم : منک - تباجا  ار  امـش  ياههتـساوخ 

هفاضا تقلخ  رد  دهاوخب  هچنآ  ره  « ) ُءاشَی ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیِزَی  : » تسا هدومرف  روطچ  سپ  درک !؟ دـهاوخن  افو  نآ  هب  هک  دـهدیم  ياهدـعو 
ره دنکیم و  وحم  دهاوخب  ار  هچنآ  ره  دنوادخ  « ) ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  : » تسا هدومرف  زین  و  ( 1 رطاف : دیامنیم -

. تشادن یباوج  نامیلس  تسا !؟ هدش  غراف  اهراک  زا  لاح ، ( 39 دعر : تسوا - دزن  رد  باتکلا  ّما  و  دیامنیم ، تباث  دهاوخب  ار  هچنآ 
ایآ و  دنک ؟ قلخ  یناسنا  ادبا  هک  تسا  هدرکن  هدارا  هکنآ  لاح  دش و  دهاوخ  دوجوم  یناسنا  هک  دنادیم  دـنوادخ  ایآ  دـندومرف : ترـضح 

سپ دندومرف : ترـضح  هلب ، تفگ : نامیلـس  دریمب ؟ زورما  هک  تسا  هدرکن  هدارا  هکنآ  لاح  دریمیم و  زورما  یناسنا  هک  دنادیم  دنوادخ 
دوجوم ود  ره  هک  دنادیم  تفگ : نامیلس  هدرکن ؟ هدارا  هک  ار  هچنآ  ای  دش ؟ دهاوخ  دوجوم  هک  دنادیم  هدرک  هدارا  هک  ار  هچنآ  ایآ 

ج1،ص:384  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تسا هداتـسیا  مه  هدرم ، مه  تسا  هدنز  مه  دحاو  نآ  رد  ناسنا  کی  هک  دنادیم  وا  تروص  نیا  رد  دندومرف : ترـضح  ( 1 ، ) دش دنهاوخ 

. تسا لاحم  نیا  و  انیب ، مه  تسا و  انیبان  مه  هتسشن ، مه 
دوجوم کیمادک  لاح  درادن ، یبیع  دندومرف : ترضح  دش ، دهاوخ  دوجوم  ود  نآ  زا  یکی  هک  دنادیم  وا  مدرگ ، تنابرق  تفگ : نامیلس 

مالّـسلا و هیلع  اضر  ترـضح  تسا ، هدرک  هدارا  ار  هچنآ  تفگ : نامیلـس  تسا !؟ هدرکن  هدارا  ار  هچنآ  اـی  هدرک  هدارا  ار  هچنآ  دـنوشیم ،
يدوب هتفگ  لّوا  رد  يدرک ، اهر  ار  تدوخ  لّوا  هتفگ  يدرک و  هابتـشا  دندومرف : ترـضح  دـندیدنخ ، سلجم  رد  رـضاح  ياملع  نومأم و 

: هک
هکنآ لاح  دـنکیم و  قلخ  ار  یتاقولخم  دریمب و  زورما  هک  تسا  هدرکن  هدارا  وا  هکنآ  لاح  درم و  دـهاوخ  زورما  یناـسنا  هک  دـنادیم  وا  »
ّطقف سپ  دریگ  ّقلعت  هدرکن  هدارا  هک  هچنآ  هب  ملع  هک  تسین  زیاـج  امـش  رظن  زا  هک  یتـقو  سپ  دـنک » قلخ  ار  ناـنآ  دـهاوخیمن  شدوخ 

. دنادیم هدرک  هدارا  ار  هچنآ 
رد تسین  ادخ  ییوگیم : یتقو  لهاج ! يا  دندومرف : ترـضح  ادـخ ، ریغ  هن  تسادـخ و  هن  هدارا  هک : تسا  نیا  نم  فرح  تفگ : نامیلس 

ياهدرک لوبق  عقاو 
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ج1،ص:385  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دنادیم دنوادخ  ایآ  دیسرپ : نامیلس  ( 1 ، ) تسادـخ نآ  هک  ياهدرک  لوبق  عقاو  رد  تسین ، ادـخ  هدارا  ییوگیم : یتقو  و  تسادـخ ، ریغ  هک 

؟ دنک قلخ  ار  يزیچ  هنوگچ 
فرح دندومرف : ترضح  «. 1  » تسا هتشاد  دوجو  زیچ  نآ  لزا ] زا   ] هک تسا  نیا  فرح  نیا  ینعم  تفگ : نامیلـس  هلب ، دندومرف : ترـضح 
يزیچ نتخاس  ای  دنکیمن ، یطاّیخ  یلو  تسا  دلب  یطاّیخ  ای  دزاسیمن ، ياهناخ  یلو  تسا  دـلب  یئاّنب  یـسک  اسب  هچ  اریز  ینزیم ، یلاحم 

؟ تسین شهارمهب  يزیچ  تسا و  دحاو  هک  دنادیم  شدوخ  ادخ  ایآ  دندومرف : ترـضح  سپـس  دزاسیمن ، ار  نآ  زگره  یلو  تسا  دلب  ار 
يزیچ تسا و  دحاو  هک  دنادیمن  تفگ : نامیلس  2 ؟»  » دنکیم تباث  ادخ  هارمهب  ار  يزیچ  بلطم ، نیا  ایآ  دندومرف : ترضح  هلب ، تفگ :

، الصا تفگ : نامیلس  يرتاناد ! دنوادخ  زا  وت  سپ  دندومرف : ترـضح  هلب ، تفگ : ینادیم ؟ ار  نیا  وت  ایآ  دندومرف : ترـضح  تسین ، وا  اب 
دشابن و وا  اب  يزیچ  دشاب و  دحاو  دنوادخ  هک  تسا  لاحم  وت  رظن  زا  دندومرف : ترضح  تسا ، لاحم  عوضوم  نیا 

______________________________

. تسین نینچ  هک  یلاح  رد  تسا  ءیش  نآ  دوجو  مزلتسم  ءیش  هب  ملع  دوب : دقتعم  نامیلس  (- 1)
هب ملع  نامیلـس  هدیقع  قبط  دشاب و  هتـشاد  ملع  ءیـش ) « ) زیچ  » هب دیاب  لوا  سپ  تسین ، شهارمه  هب  يزیچ  هک  دنادب  ادخ  رگا  ینعی  (- 2)

!. تسه وا  اب  يزیچ  لاح  نیع  رد  یلو  تسین ، وا  اب  يزیچ  تساتکی و  هک  دنادیم  دنوادخ  سپ  تسا ، ءیش  نآ  دوجو  مزلتسم  ءیش 
ج1،ص:386  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دحاو هک  تسا  هداد  ربخ  دوخ  هنوگچ  دـنوادخ  سپ  دـندومرف : ترـضح  ( 1 ، ) هلب تفگ : دـشاب ؟ رداـق  میلع و  میکح و  ریـصب و  عـیمس و 
؟ دنادیمن ار  بلاطم  نیا  شدوخ  وت ) هتفگ  قبط   ) هک یلاح  رد  تسا ؟ ریبخ  میلع و  رداق ، میکح ، تسا ، ریصب  عیمـس و  تسا ، هدنز  تسا ،

دهاوخیم هنوگچ  سپ  دـنداد : همادا  ترـضح  سپـس  تسا . هّزنم  نخـس  نیا  زا  دـنوادخ  تسا ، نآ  بیذـکت  دوخ و  نخـس  ّدر  وـت  نخس 
، دزاسب ار  نآ  دیاب  هنوگچ  هک  دنادیمن  زیچ ، کی  نتخاس  زا  لبق  هک  یعناص  دزاسب ؟ تسین ، دلب  ار  شنتخاس  دسانـشیمن و  هک  ار  يزیچ 

. رتالاو تسا و  هّزنم  عوضوم  نیا  زا  دنوادخ  و  نادرگرس ، تسا و  ناریح  عقاو  رد 
یعطق بلطم  نیا  و  تسا ، رداق  مه  دنکن  هدارا  هچنآ  رب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دـندومرف : ترـضح  تسا ، تردـق  نامه  هدارا  تفگ : نامیلس 

- درب میهاوخ  میاهدرک ، یحو  وت  رب  ار  هچنآ  میهاوـخب ، رگا  « ) َکـَْیلِإ اـْنیَحْوَأ  يِذَّلاـِب  َّنَبَهْذََـنل  اْنئِـش  ِْنَئل  َو  : » هدوـمرف دـنوادخ  نوـچ  تسا 
رد نامیلـس  تشاد ، ار  راک  نیا  رب  تردق  هک  ارچ  دربب ، ار  نآ  هک  دوب  هدرک  هدارا  دنوادخ  دوبیم ، تردـق  نامه  هدارا  رگا  و  ( 86 ءارسإ :

تسا یمشاه  نیرتملاع  وا  نامیلس ! يا  تفگ : نومأم  دنامرد . باوج 
ج1،ص:387  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«. 1  » دندرک كرت  ار  سلجم  نیرضاح  سپس  و 
ترـضح یملع  ماقم  رب  هک  یـصرح  زا  ار  میقتـسم  طارـص  زا  جراخ  فلتخم  بهاذم  قرف و  ياملع  نومأم  دـیوگ : باتک  نیا  ّفلؤم  ( 1)
دنزادرپ هثحابمب  ترضح  نآ  اب  هک  درکیم  توعد  ملاع  ياجک  ره  زا  دوب  هدینش  ای  تخانشیم و  هک  يدارفا  نآ  تشاد  مالّـسلا  هیلع  اضر 

ار وا  یملع  ترهـش  دناوتب  هلیـسو  نیدب  دوش و  شوماخ  شدسح  شتآ  ات  دـنوش  هریچ  ثحب  رد  وا  رب  دـنزاس و  باجم  موکحم و  ار  وا  ات 
لئالد دومن و  فارتعا  وا  یملع  دنلب  ماقمب  هکنیا  زج  تخادرپن  ثحب  هب  بانج  نآ  اب  اههقرف  نآ  ياملع  زا  سک  چیه  یلو  دـیامن ، رادهکل 
تّجح دـنکیم و  مامت  ار  ادـخ  رون  و  دـیوج ، يرترب  وا  رب  يدرف  دومنیم  غیرد  ملاع  دـنوادخ  اریز  درک ، باجم  مزلم و  ار  وا  ترـضح  نآ 

هدعو دنوادخ  نینچ  نیا  دهدیم و  يرای  ار  دوخ 
______________________________

اریز دشاب ، هدوب  هّیدیز  نارس  هب  تبسن  ترـضح  یملع  يرترب  ندرک  تباث  تهج  زا  سلاجم  هنوگ  نیا  رب  نومأم  صرح  تسین  دیعب  (- 1)
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هدیمهف بوخ  نومأم  نوچ  دندرکیم و  ششوک  نآ  يارب  دنتـشاد و  تفالخ  ياعّدا  مه  دندوب و  مشاه ) ینب   ) بلاط وبا  دالوا  زا  مه  نانآ 
هک دـنامهفب  مدرم  هب  هتـساوخیم  اذـل  درادـن ، يراک  وا  تسایر  اب  تسین و  يرهاظ  تفـالخ  ندروآ  تسدـب  ماـقم  رد  شترـضح  هک  دوب 

. ّیمشاه ملعا  اذه  تفگ : ور  نیمه  زا  تسا و  رتمک  ترضح  زا  رایسب  ناشیملع  ماقم  دنتـسه  تفالخ  ندروآ  تسدب  ماقم  رد  هک  یتاداس 
رگید ياملع  یضعب  زا  لاح  نیع  رد  دوشب ، مولعم  رگید  تاداس  رب  ترضح  يرترب  هتـساوخیم  هکنیا  نیع  رد  نومأم  هک  تسین  دیعب  هّتبلا 
طقف : » تفگ نامیلـس  هب  اذـل  بلاط ، وبا  دالوا  ّلـک  يارب  یگتـسکشرس  مه  ترـضح و  دوخ  يارب  دـشاب  یتسکـش  مه  اـت  دروخب  تسکش 

(. يراّفغ داتسا  « ) ینک باجم  ار  وا  هلأسم  کی  رد  مهاوخیم 
ج1،ص:388  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یگدنز رد  دـناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  ار و  دوخ  ناگداتـسرف  مییامنیم  يرای  هّتبلا  ام  « ) ۀـیآلا اُونَمآ - َنیِذَّلا  َو  انَلُـسُر  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ  : » هک هداد 
ناشیا زا  هک  ناسک  نآ  نانآ و  تفرعم  اب  ناوریپ  دنتـسه و  ةادـه  هّمئا  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  زا  شدارم  و  ( 51 نمؤم : ناهج - نیا 

فلخ زگره  دنوادخ  و  رگید ، ملاع  رد  نانآ  اب  دنکیم  راتفر  نینچمه  و  دنتـسه ، ناهج  نیا  رد  ات  ناشنیفلاخم  هیلع  دناهدومن  تّجح  ذخا 
. درک دهاوخن  هدعو 

تمصع هراب  رد  مهج  نب  دّمحم  نب  ّیلع  هب  ترضح  نآ  باوج  قرف و  للم و  ياملع  اب  نومأم  روضح  رد  ترـضح  نآ  رگید  سلجم  باب 14 
مالّسلا مهیلع  ءایبنا 

ریاس نیئباص و  سوجم ، يراصن ، دوهی ، ياملع  زین  یمالـسا و  فلتخم  قرف  ياملع  نومأـم  هک  هاـگنآ  دـیوگ : يوره  تلّـصلا  وبا  - 1 ( 1)
ترضح دزن  ار  مالک  ملع و  لها 

ج1،ص:389  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد گنـس  یئوگ  هک  دـنام  تکاـس  تفرگ و  عطاـق  باوج  تفگ  ینخـس  هتـساخرب و  ياـج  زا  سک  ره  و  دروآ ، درگ  مالّـسلا  هیلع  اـضر 

ءایبنا تمـصع  هب  لئاق  امـش  اـیآ  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  تفگ : تساـخرب و  مهج  نب  دّـمحم  نب - ّیلع  راـک ) رخآ  رد  ، ) دـناهدراذگ شناـهد 
.؟ دیتسه

راگدرورپ مدآ  « ) يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو  (: » دیئوگیم هچ   ) دینکیم هچ  تایآ  نیا  دروم  رد  سپ  تفگ : يو  ملئاق ، هلب  دندومرف : ترضح 
دوخ موق  مشخ  اب  هک  سنوی  و  « ) ِْهیَلَع َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  ( » 121 هط : تفر - ههاریب  هب  درک و  یناـمرفان  ار  دوخ 

« اِهب َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  : » فسوی ترـضح  هراـب  رد  و  (، 87 ءاـیبنا : تفرگ - میهاوخن  تخـس  وا  رب  اـم  هک  دوـب  نئمطم  درک و  كرت  ار 
هک دیمهف  دواد  « ) ُهاَّنَتَف امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  : » دواد ترضح  هراب  رد  و  هیآ 24 ) فسوی  هروس  وا - دصق  زین  فسوی  درک و  فسوی  دصق  اخیلز  )

اَم َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو   » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  هراب  رد  زین  و  ( 24 ص : « 1  » میاهدرک شیامزآ  ار  وا  ام 
______________________________

َُهل انْرَفَغَف  دیامرفیم : دـعب  هیآ  و  دـیبلط ، شزرمآ  شراگدرورپ  زا  ینعی  ُهَّبَر » َرَفْغَتْـساَف   » تسا هدـمآ  نینچ  هیآ  همادا  رد  دـنیوگ : رگا  (- 1)
دعب دواد و  رافغتسا  سپـس  هداد و  خر  هک  دنکیم  یهانگ  زا  تیاکح  رهاظ  رد  ظافلا  نیا  و  میدیـشخب ، وا  رب  ار  عوضوم  نآ  ینعی  َِکلذ »

: هک تسنآ  باوج  ادخ ، شزرمآ  نآ  زا 
: هدومرف دوخ  هدرکیم و  رافغتسا  رایسب  زور  ره  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  و  عیارش ، مامت  رد  تسا  تادابع  زا  یکی  دوخ  رافغتسا 

« ةّرم نیعبس  مویلا  یف  هَّللا  رفغتسأ  یّتح  یبلق  یلع  ناغیل  ّهنإ  »
. موشن وا  زا  لفاغ  هک  مبلطیم  ددم  دنوادخ  زا  دوشیم و  رات  مبلق  قلخ  روما  هب  لاغتشا  رثا  رد  هک  تسنیا  رافغتسا »  » زا ترضح  نآ  دارم  و 

( يراّفغ داتسا  . ) تسا بّرقت  بلق و  حور و  تیوقت  يارب  هکلب  تسین ، هدز  رس  صخش  زا  یتیصعم  هکنیا  رب  لیلد  ندومن  رافغتسا  سپ 
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ج1،ص:390  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ّیلع هراچیب  ياو ! يا  دـندومرف : ماما  ( 1 ( ) 37 بازحا : درک - دهاوخ  راکـشآ  ار  نآ  ادـخ  هک  ینکیم  ناهنپ  يزیچ  دوخ  رد  « ) ِهیِدـْبُم ُهَّللا 

هدومرف دنوادخ  نکن ، ریـسفت  لیوأت و  تدوخ  يأر  اب  ار  ادخ  باتک  و  هدن ! تبـسن  ادـخ  ءایبنا  هب  ار  اهیتشز  سرتب و  ادـخ  زا  مهج !) نب  )
هیآ اّما  و  (. 7 نارمع : لآ  دننادیمن - ملع  رد  نوخـسار  ادـخ و  زج  ار ، نآ  لیوأت  « ) ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  : » تسا

رد نیـشناج  نیمز و  يور  رب  دوخ  تّجح  ناوـنعب  ار  مدآ  ترـضح  لـج  ّزع و  دـنوادخ  مدآ : دروـم  رد  يوَـغَف » ُهَّبَر  ُمَدآ  یـصَع  َو   » هفیرش
ات تسا  مزال  نیمز  رد  تمصع  و  نیمز ، يور  رد  هن  دش  عقاو  تشهب  رد  مدآ  لمع  نیا  و  دوب ، هدیرفاین  تشهب  يارب  ار  وا  دیرفآ و  اهرهش 

دیدرگ هفیلخ  تّجح و  دش و  هدروآ  نیمز  هب  هک  هاگنآ  و  دسرب ، مامتا  هب  ادخ ) رما  تاریدقت  ای   ) ادخ رما  ياهنازیم  اههزادنا و 
ج1،ص:391  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

َمیِهاْربِإ َلآ  حون ، مدآ ، دنوادخ ، « ) َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  : » هیآ نیا  قبط  ( 1 ، ) دش موصعم 
(. 33 نارمع : لآ  دیزگرب - نایملاع  رب  ار  َنارْمِع  َلآ  َو 

ینعی ِْهیَلَع » َرِدـْقَن  َْنل   » يأ ناـمگ ، فرـص  هن  تسا ، نیقی »  » ینعم هب  اـجنیا  رد  ّنظ » « » خـلا َنَظَف - ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  : » هـیآ اـّما  و 
یتقو « ) ُهَقْزِر ِْهیَلَع  َرَدَـقَف  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  اَّمَأ  َو  : » ياهدینـشن ار  هیآ  نیا  ایآ  میتسین ] اناوت  وا  رب  ینعم  هب  هن  ( ] مینکیمن گنت  وا  رب  ار  شايزور  )

سنوـی رگا  و  دـنک ، گـنت  وا  رب  ار  شايزور  ینعی  ُهَقْزِر » ِْهیَلَع  َرَدَـقَف  ( » 16 رجف : دـنک - گنت  ار  شايزور  سپ  دـیامزایب  ار  ناسنا  ادـخ 
. دوب هدش  رفاک  اعطق  درادن ، ییاناوت  وا  رب  ادخ  هک  دوب  هدرک  نامگ 

اخیلز رگا  هک  تفرگ  یمیمصت  یتحاران  زا  فسوی  و  درک ، هانگ  دصق  اخیلز  اِهب » َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  : » فسوی ترـضح  هراب  رد  هیآ  اما  و 
َفِرْـصَِنل َِکلذَک  : » هیآ نیا  و  درک ، رود  تّفع  یفانم  لمع  لتق و  باکترا  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  دـشکب ، ار  وا  دـنک ، روبجم  ار  وا 

ءوـس دراد و  بلطم  نیمه  هب  هراـشا  ( 24 فسوی : مینک - رود  وا  زا  ار  ءاـشحف  ءوـس و  اـت  میدرک  لـمع  نینچ  نیا  « ) َءاـشْحَْفلا َو  َءوُّسلا  ُْهنَع 
ینعی

ج1،ص:392  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. انز ینعی  ءاشحف  لتق و 

دواد دنیوگیم : تفگ : مهج  نب  ّیلع  دنیوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  دنتـسه ، امـش  فرط  هک  یناسک  مالّـسلا ، هیلع  دواد  دروم  رد  اّما  و  ( 1)
تسکش و ار  دوخ  زامن  دواد  دش ، رهاظ  شلباقم  رد  ابیز  رایـسب  ياهدنرپ  لکـش  هب  سیلبا  هک  دوب  زامن  لوغـشم  شبارحم  رد  مالّـسلا  هیلع 

بلط رد  مه  دواد  دیرپ  ماب  تشپ  هب  هدـنرپ  دـش ، جراخ  قاطا  زا  شلابند  هب  مه  دواد  تفر ، طایح  هب  هدـنرپ  دریگب ، ار  هدـنرپ  ات  تساخرب 
لاح نیا  رد  درک و  لابند  ار  هدـنرپ  دوخ  هاگن  اب  دواد  دـیرپ ، ناـّنح  نب  اـیروا  طاـیح  لـخاد  هب  اـجنآ  زا  هدـنرپ  تفر ، ماـب  تشپ  هب  هدـنرپ 

هدنامرف هب  دواد  دوب . هداتسرف  گنج  هب  ار  ایروا  البق  یفرط ، زا  دش ، دنمقالع  وا  هب  داتفا و  دوب  لسغ  لوغـشم  هک  ایروا  رـسمه  هب  شمـشچ 
رب بلطم  نیا  دش و  زوریپ  نیکرشم  رب  ایروا  درک ، نینچ  زین  هدنامرف  تسرفب ، « 1  » دهع توبات  زا  رتولج  ار  ایروا  هک  تشون  ياهمان  رکشل 

______________________________

هک تسا  هدوب  یقودنص  توبات  نیا  هدیدرگ  لقن  تسا ، هدش  هراشا  لیئارسا  ینب  توبات »  » هب زین  هیآ 250  هرقب  هروس  میرک  نآرق  رد  (- 1)
رد ار  تّوبن  ياههناشن  دوخ و  سابل  حاولا ، تافو ، ماگنه  رد  زین  ترضح  نآ  هداهن و  نآ  رد  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ردام 
زین و  دنتـسجیم . كّربت  قودنـص  نیا  هب  لیئارـسا  ینب  و  دنداد ، دوخ  نیـشناج  یـصو و  مالّـسلا  هیلع  نون  نب  عشوی  بانج  هب  هداهن و  نآ 
دوخ هاپس  شیپاشیپ  ار  نآ  زین  لیئارسا  ینب  و  دادیم ، رارق  دارفا  يولج  ار  توبات  تکرح ، ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دنیوگ :

. دیدرگیم زوریپ  ای  دشیم  هتشک  ای  تفریم ، توبات  زا  رتولج  هک  ره  تسا  هدش  تیاور  زین  و  دندادیم ، رارق 
ج1،ص:393  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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ار ایروا  راب  نیا  زین  هدـنامرف  دنتـسرفب ، توبات  زا  رتولج  ار  ایروا  ات  داد  روتـسد  تشون و  ياهماـن  ادّدـجم  اذـل  ( 1 ، ) دـمآ نارگ  یلیخ  دواد 
. درک جاودزا  وا  رسمه  اب  دواد  دش و  هتشک  ایروا  داتسرف و  رتولج 

نواهت و هب  ار  ادخ  ناربمایپ  زا  يربمایپ  امش  َنوُعِجار !» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » دندومرف دندز و  دوخ  یناشیپ  رب  تسد  اب  ترـضح  دیوگ : يوار 
هـشحاف هب  ار  وا  سپـس  تفر ، ياهدنرپ  لابند  هب  هدرک  اهر  ار  زامن  دـیئوگیم : هک  ياهنوگ  هب  دـیداد  تبـسن  زامن  هراب  رد  ندرمـش  کبس 

: تفگ وا  دیداد ، تبسن  لتق  و  تّفع ) یفانم  لمع  )
؟] درک رافغتسا  نآ  تهج  هب  هک   ] تسا هدوب  هچ  دواد  ياطخ  سپ  هَّللا  لوسر  نبا  ای 

يوس هب  ار  هتشرف  ود  دنوادخ  اذل  تسا ، هدرکن  قلخ  وا  زا  رتاناد  ار  یسک  دنوادخ  هک  درک  نامگ  دواد  اونیب !! يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
ِّقَْحلِاب انَْنَیب  ْمُکْحاَف  ٍضَْعب  یلَع  انُضَْعب  یَغب  ِنامْصَخ  : » دنتفگ دنتشگ و  رضاح  دواد  لباقم  رد  هتفر و  الاب  بارحم  راوید  زا  نانآ  داتسرف و  وا 

ام « ) ِباطِْخلا ِیف  ِینَّزَع  َو  اهِیْنلِفْکَأ  َلاقَف  ٌةَدِحاو  ٌۀَْجعَن  َِیل  َو  ًۀَْجعَن  َنوُعِْـست  َو  ٌعِْست  َُهل  یِخَأ  اذه  َّنِإ  ِطارِّصلا * ِءاوَس  یلِإ  انِدْها  َو  ْطِطُْـشت  َو ال 
ام نیب  ّقح  هب  تسا ، هدرک  ملظ  يرگید  رب  ام  زا  یکی  میراد و  فالتخا  مه  اب  رفن  ود 

ج1،ص:394  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
کی ّطـقف  نم  دراد و  دنفـسوگ  هن  دوـن و  تسا ، نم  ردارب  نیا  ( 1 ، ) نک یئاـمنهار  تسرد  هار  هب  ار  اـم  وگن و  ّقـح  فـالخ  نک و  مکح 

23 و ص : مدشن - وا  فیرح  نم  وگتفگ  ثحب و  نیا  رد  راپـسب و  نم  هب  مه  ار  یکی  نآ  تسا : هتفگ  نم  هب  لاح  نیا  اب  و  مراد ، دنفـسوگ 
نیا اـب  « ) ِهِجاـِعن یلِإ  َکـِتَْجعَن  ِلاؤُِـسب  َکَـمَلَظ  ْدََـقل  : » تفگ نینچ  هداد ، مکح  هیلع » یعّدـم   » هیلع رب  درک و  هلجع  مالّـسلا  هیلع  دواد  ( 22

، یعّدم صخش  زا  دیاب  یـضاق  هکنآ  لاح  و   ) دیبلطن يدهاش ) لیلد و   ) ياهنّیب یعّدم »  » زا و  ( 24 ص : تسا - هدرک  ملظ  وت  هب  تساوخرد 
ییاطخ نآ  هن  دوب ، يرواد  مسر  هار و  ياطخ  اطخ ، نیا  ییوگیم ؟ هچ  وت  تفگن : مه  هیلع » یعّدـم   » هب یّتح  و  دـهاوخب ) دـهاش  لـیلد و 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  ياهدینشن  ایآ  دیتسه ، دقتعم  امش  هک 
، میداد رارق  هفیلخ  نیمز ، رد  ار  وت  ام  دواد ! يا  « ) خـلا يوَْهلا - ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلِاب  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  »
؟ تسا هدوب  هچ  ایروا  اب  وا  هّیضق  سپ  درک : لاؤس  وا  هیآ ، رخآ  ات  ( 26 ص : نکن - يوریپ  سفن  ياوه  زا  نک و  مکح  ّقح  هب  مدرم  نیب  رد 
زا دعب  دشیم ، هتشک  ای  درمیم  شرهوش  ینز  هاگ  ره  هک  دوب  نینچ  ادخ  مکح  مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  نارود  رد  دندومرف : ترـضح 

هیلع دواد  دـنک ، جاودزا  هدـش  هتـشک  شرهوش  هک  ینز  اـب  هک  درک  حاـبم  شیارب  دـنوادخ  هک  یـسک  نیلّوا  و  درکیمن ، جاودزا  زگره  وا 
هتشک زا  سپ  مه  ترضح  نآ  دوب ، مالّسلا 

ج1،ص:395  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دمآ نارگ  مدرم  رب  ایروا  دروم  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  درک ، جاودزا  نز  نآ  اب  شرسمه ، هّدع  ندش  مامت  ایروا و  ندش 

ُّقَحَأ ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَـشَْخت  َو  ِهیِْدبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  : » دیامرفیم هک  هیآ  نیا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  اّما  و  ( 1)
دنوادـخ هکنآ  لاـح  یـسرتیم و  مدرم  زا  درک و  دـهاوخ  راکـشآ  ار  نآ  ادـخ  هک  ینکیم  ناـهنپ  ار  يزیچ  شیوـخ  لد  رد  « ) ُهاـشَْخت ْنَأ 
ترضح نآ  هب  ار  ترخآ  رد  شنارسمه  ایند و  رد  ترضح  نآ  نارـسمه  یماسا  دنوادخ  (، 37 بازحا : یسرتب - وا  زا  هک  تسا  رتراوازس 

هثراح نب  دیز  رـسمه  ماّیا  نآ  رد  هک  دوب  شحج  رتخد  بنیز  نانآ ، زا  یکی  دنتـسه ، نینمؤملا » ّما   » نانآ هک  درک  مالعا  زین  و  داد ، عالّطا 
، دنادیم دوخ  نارسمه  زا  یکی  ار  يرادرهوش  نز  وا  دنیوگب : نیقفانم  ادابم  ات  درکن  راکشآ  دومرف و  ناهن  لد  رد  ار  وا  مان  ترـضح  دوب ،

میب هتفگ  نیا  زا  لد  رد  ینعی  ُهاـشَْخت » ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَـشَْخت  َو  : » دومرف دـنوادخ  اذـل  دندیـسرت ، یلاـمتحا  هتفگ  نیا  زا  ترـضح  و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترـضح  و  اّوح ، مالّـسلا و  هیلع  مدآ  زج  تسا  هدرکن  دقع  دوخ  ار  یجوز  چیه  ّلج  ّزع و  دنوادخ  و  يراد ،

یضَق اَّمَلَف  : » دراد هراشا  دقع  نیمه  هب  مه  نآرق  هیآ  نیا  هک  بنیز ،
ج1،ص:396  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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و ( 37 بازحا : میدروآ - رد  وت  دـقع  هب  ار  وا  داد ،] شقالط  و   ] تفرگرب وا  زا  شیوخ  ماک  دـیز  هک  هاگنآ  و  « ) اهَکانْجَّوَز ًارَطَو  اـْهنِم  ٌدـْیَز 
. ار مالّسلا  امهیلع  همطاف  ّیلع و  زین 

ادـخ ءاـیبنا  هراـب  رد  دـعب  هب  نیا  زا  هکنیا  زا  منکیم  هبوت  نم  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  تفگ : تسیرگ و  مهج  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  دـیوگ : يوار 
. میوگب ینخس  دیتفگ  امش  هچنآ  زا  ریغ  هب  مالّسلا  مهیلع 

مالّسلا مهیلع  ءایبنا  تمصع  هراب  رد  نومأم  مالّسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  يرگید  سلجم  باب 15 

لاؤس ترضح  زا  نومأم  دندوب ، اجنآ  زین  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مدش ، دراو  نومأم  سلجم  هب  دیوگ : مهج  نب  دّمحم  نب  ّیلع  - 1 ( 1)
َو : » تسیچ هیآ  نیا  ینعم  سپ  تفگ : ارچ ، دـندومرف : ترـضح  دنتـسه ؟ موصعم  ءایبنا  هک  دـیئوگیمن  امـش  اـیآ  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  درک ،

كرابت و دنوادخ  دندومرف : ترضح  « 1 « » يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع 
______________________________

. تشذگ باب 14  رد  نآ  ینعم  هیآ و  یناشن  (- 1)
ج1،ص:397  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تـشهب رد  ترـسمه  دوخ و  « ) َةَرَجَّشلا ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِـش  ُْثیَح  ًادَـغَر  اْهنِم  الُک  َو  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْـسا  : » دومرف مدآ  هب  یلاعت 
هب و  ( 35 هرقب : دـیوشن - کیدزن  تخرد  نیا  هب  دـیروخب و  دـیتساوخ  هک  نآ  ياـج  ره  زا  نآ و  ناوارف  يزور  قزر و  زا  دـیوش و  نکاـس 

تخرد نیا  زا  دومرفن : نانآ  هب  دنوادخ  و  ( 35 هرقب : دش - دیهاوخ  نیملاظ  زا  هک  « ) َنیِِملاَّظلا َنِم  انوُکَتَف  ، » دومرف هراشا  « 1  » مدنگ تخرد 
زا ناطیـش  هسوسو  زا  دـعب  هکلب  دـندروخن ، نآ  زا  دـندشن و  کـیدزن  تخرد  نآ  هب  زین  ود  نآ  دـیروخن ، عوـن ، نیا  زا  ياـهتخرد  ریاـس  و 

تخرد نیا  زا  ار  امش  امش ، راگدرورپ  « ) ِةَرَجَّشلا ِهِذه  ْنَع  امُکُّبَر  امُکاهَن  ام  : » تفگ نینچ  نانآ  هب  ناطیش  و  دندروخ ، « 2  » يرگید تخرد 
هب رگم  تسا  هدرکن  یهن  نآ  ندروخ  زا  ار  امش  و  هدرک ، یهن  نآ  ریغ  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  امش  ّطقف  و  ( 20 فارعا : تسا - هدرکن  یهن 

لبق ات  ءاّوح  مدآ و  و  متسه ، امش  هاوخ  ریخ  نم  هک  دروخ  مسق  نانآ  يارب  دیدرگن و  یگـشیمه  هنادواج و  ای  دیوشن  هتـشرف  هک  رطاخ  نیا 
زین اهنآ  ( 22 فارعا : داد - بیرف  ار  اهنآ  « ) ٍروُرُِغب امُهاَّلَدَف  . » دنک دای  مسق  ادخ  هب  غورد  هب  هک  دندوب  هدیدن  ار  یسک  نآ  زا 

______________________________

و تخرد »  » تسا هدومرف  اتحارـص  نآرق  لاح  رهب  یلو  دـشاب ، هدـش  هدرب  راکب  تخرد  ظـفل  مدـنگ  دروم  رد  اـتحماسم  تسا  نکمم  (- 1)
. درادن تخرد  مه  مدنگ 

ناونع هب  دندوب ، یکی  دروخ  نآ  زا  مدآ  هک  يا  هرجـش »  » دوب و دنوادخ  یهن  دروم  هک  يا  هرجـش »  » هک تسا  نیا  نآرق  تایآ  رهاظ  (- 2)
. فارعا هروس   19 تایآ 22 - هب  دینک  عوجر  لاثم ،

ج1،ص:398  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مدآ هک  دوبن  هریبـک  هاـنگ  مه  هاـنگ  نیا  و  داـتفا ، قاـّفتا  مدآ  تّوبن  زا  لـبق  هّیـضق ، نیا  و  ( 1 ، ) دـندروخ تخرد  زا  وا  مسق  هب  ناـنیمطا  اـب 

زا لبق  زین - ءایبنا  رب  ناهانگ ، لـیبق  نیا  و  « 1  » دشخبیم ار  اهنآ  ادخ  هک  دوب  ياهریغص  ناهانگ  هلمج  زا  هکلب  دوش ، مّنهج  باذع  ّقحتـسم 
، هریبک هچ  و  ریغـص ، هچ  یهاـنگ ، چـیه  دـش و  موصعم  دومن ، ربـمغیپ  دـیزگرب و  ار  وا  دـنوادخ  یتـقو  یلو  تسا ، زئاـج  ناـشتّوبن - ناـمز 
هب درک و  ینامرفان  ار  شراگدرورپ  مدآ  « ) يدَه َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث  يوَغَف  ُهَّبَر  ُمَدآ  یـصَع  َو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  دـشن ، بکترم 

یفَطْصا َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرفیم زین  و  ( 121 / 122 هط : دومن - تیاده  ار  وا  تفریذپ و  ار  شاهبوت  دیزگرب و  ار  وا  دنوادخ  سپـس  تفر  ههاریب 
«. َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ 

هب ملاس ) ای   ) حـلاص دـنزرف  دـنوادخ  یتقو  « ) امُهاتآ امِیف  َءاکَرُـش  َُهل  الَعَج  ًاِحلاص  امُهاتآ  اَّمَلَف  « ؟ تسیچ هیآ  نیا  ینعم  سپ  تفگ : نومأـم 
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ترضح ( 190 فارعا : دندش - لئاق  دنزرف  نیا  دروم  رد  ادخ ، يارب  یئاهکیرش  ناشیا  داد ، نانآ 
______________________________

يوار زین  تسا و  فیعـض  هک  دش  لقن  هر - هماّلع - لوق  زا  البق  هک  دراد  دوجو  یـشرق  میمت  نب  هَّللا  دـبع  نب  میمت  ثیدـح  دنـس  رد  (- 1)
، تسین يرابتعا  وا  لقن  هب  تسا و  کلسم  یبصان  یناغا  رد  یناهفـصا  جرفلا  وبا  هتفگ  قبط  هک  تسا  مهج  نب  دّمحم  نب  ّیلع  ثیدح  نیا 

نآ زا  يرثا  رگید  ياـهاج  رد  هدـمآ و  ربـخ  نیا  رد  طـقف  هـچ  ره  میریذـپیم و  تـسا  هحیحـص  راـبخا  قـفاوم  ربـخ ، نـیا  رد  هـچ  ره  اذـل 
تسا و لوهجم  سپ  هدرک ، دای  وا  زا  جرفلا  وبا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  ریغ  مهج  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  نیا  مه  رگا  و  مینکیم ، ّدر  مینیبیمن ،

غ) . ) تسا طقاس  رابتعا  زا  دنس  مه  زاب  اذل 
ج1،ص:399  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دندرک دهع  دنوادخ  اب  ءاّوح  مالّسلا و  هیلع  مدآ  و  ( 1 ، ) رتخد کی  رسپ و  کی  هبترم ، ره  هب  دیئاز  مکش  دصناپ  مدآ  يارب  ءاّوح  دندومرف :
هب یتفآ  یضیرم و  هنوگ  چیه  نودب  ملاس ، حیحـص و  یلـسن  دنوادخ  یتقو  و  دنـشاب ، رکاش  دهدب ، نانآ  هب  دنوادخ  یملاس  دنزرف  رگا  هک 

: دـیامرفیم دـنوادخ  دـندرکن و  رکـش  ناشردام  ردـپ و  دـننام  ار  ادـخ  و  دـنداد ، رارق  کیرـش  دوب ، هداد  نانآ  هب  ادـخ  هچنآ  و  داد ، نانآ 
(. 190 فارعا : تسا - اهنآ  كرش  زا  رازیب  رترب و  دنوادخ  « ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَتَف  »

ًابَکْوَک يأَر  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  : » دیهد حیـضوت  ار  هیآ  نیا  لاح  دیتسه ، ادـخ  لوسر  دـنزرف  اّقح  امـش  هک  مهدـیم  یهاوگ  تفگ : نومأم 
هیلع میهاربا  دندومرف : ترـضح  ( 76 ماعنا : تسا - نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : دـید  ياهراتـس  تفرگ ، ارف  ار  وا  بش  یتقو  « ) یِّبَر اذـه  َلاـق 

زین یهورگ  دندرکیم و  شیاتس  ار  هام  هک  یهورگ  دندیتسرپیم ، ار  هرهز  هراتـس )  ) هک یهورگ  دوب ، هدش  عقاو  هورگ  هس  نایم  رد  مالّـسلا 
ناهن ار  وا  هک  نیمز  ریز  رد  شهاگیفخم  زا  هک  دوب  ینامز  رد  نیا  و  ار ، دیشروخ 

ج1،ص:400  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یتقو تسا ؟ نم  راگدرورپ  نیا  اـیآ  تفگ : راـکنا  يور  زا  دـید  ار  هرهز  و  « 1  » تفرگ ارف  ار  وا  بش  یتـقو  ( 1 ، ) دش جراخ  دندوب  هتـشاد 
میدق دوجوم  تافص  زا  هن  تسا  اههدیدپ  تافـص  زا  بورغ  لوفا و  اریز  مرادن ، تسود  ار  اههدننکبورغ  نم  تفگ : درک ، بورغ  هراتس 

: تفگ راکنا  تلاح  اب  دید ، نامسآ  رد  ار  هام  یتقو  و  یلزا ، و 
رگا هک  دوب  نیا  شروظنم  دش ، مهاوخ  هارمگ  دنکن  تیاده  ارم  مراگدرورپ  رگا  تفگ : درک ، بورغ  یتقو  تسا ؟ نم  راگدرورپ  نیا  ایآ 
نیا تسا ؟ نم  راگدرورپ  نیا  ایآ  تفگ : راکنا  يور  زا  زاب  دید و  ار  دیشروخ  حبص  ادرف  مدوب ، هدش  هارمگ  درکیمن  متیاده  مراگدرورپ 
یِّنِإ َنوُکِرُْـشت * اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  اـی  : » تفگ هدرک و  ور  هورگ  هس  نآ  هب  درک  بورغ  مه  دیـشروخ  یتقو  تسا ، رتگرزب  هرهز  هاـم و  زا 
رارق ادـخ  کیرـش  ار  اـهنآ  امـش  هچنآ  زا  نم  مدرم  يا  « ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اـَنَأ  اـم  َو  ًاـفِینَح  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو 

ّقح يوس  هب  لـطاب  زا  منادرگیمرب ، هدـیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  هجو  نم  متـسه ، راـنکرب  رود و  دـیهدیم ،
نیا اب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  و  79 و 78 ) ماعنا : متسین - كرشم  موریم و 

______________________________

يارب ندناوخ  عقوم  رد  هدش و  تسد  کی  نتم  ات  دیدرگ  نایب  اهنآ  همجرت  طقف  دش و  يراددوخ  تایآ  نتم  رکذ  زا  تمـسق  نیا  رد  (- 1)
. دشاب ناور  مرتحم  هدنناوخ 

ج1،ص:401  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هرهز و لثم  هک  ییاهزیچ  ندرک  تدابع  هک  دنک  تباث  ناشیارب  و  ( 1  ) دنک نشور  ار  ناشنید  نالطب  نانآ  يارب  تساوخ  دوخ ، ياههتفگ 

دروآیم دوخ  موق  يارب  هک  ییاهلیلد  نآ  تسا و  نیمز  نامسآ و  قلاخ  اهنآ و  قلاخ  هتسیاش  هکلب  تسین ، حیحص  دنتسه  دیشروخ  هام و 
ياهتّجح ّهلدا و  اهنآ  و  ِهِمْوَق » یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ  اُنتَّجُح  َْکِلت  َو  : » دیامرفیم دـنوادخ  هک  روط  نامه  دوب ، وا  ياههداد  زا  ادـخ و  ماهلا 
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. دنک لالدتسا  اهنآ  هب  دوخ  موق  لباقم  رد  ات  میداد  میهاربا  هب  هک  دوب  ام 
ْنِکل َو  یَلب  َلاـق  ْنِمْؤـُت  َْمل  َو  َأ  َلاـق  یتْوَْـملا  ِیُْحت  َفـْیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  : » دـیئامرفب حیـضوت  هیآ  نیا  دروـم  رد  امـش ! رب  نیرفآ  تفگ : نومأـم 

: تفگ يرادن ؟ نامیا  ایآ  دومرف : دنوادخ  ینکیم ، هدـنز  ار  اههدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن  نم  هب  ایادـخ  تفگ ]: میهاربا  « ) ] ِیْبلَق َِّنئَمْطَِیل 
: هرقب دریگ - مارآ  مبلق  هکنیا  رطاخ  هب  یلو  ارچ ،

(. 260
یّتح هک  درک  مهاوخ  باختنا  یتسود  دوخ  يارب  مناگدنب  نایم  زا  نم  هک : دومرف  یحو  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  دـنوادخ  دومرف : ترـضح 

، تسا لیلخ  تسود و  نآ  وا  هک  دـش  ماهلا  شلد  هب  میهاربا  درک ، مهاوخ  وا  يارب  ار  راک  نیا  منک ، هدـنز  ار  اـههدرم  دـهاوخب  نم  زا  رگا 
هدنز ار  اههدرم  هنوگچ  هک  هدب  ناشن  نم  هب  ایادخ  تفگ : اذل 

ج1،ص:402  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دنوادـخ ندوب ، لیلخ  هب  تبـسن  ینعی  دریگ ، مارآ  مبلق  هکنیا  رطاخ  هب  یلو  ( 1 ، ) ارچ تفگ : يرادن ؟ نامیا  ایآ  دومرف : دـنوادخ  ینکیم ،

زا یـشخب  یهوک ، ره  رب  سپـس  نک ، هکت  هکت  ار  اهنآ  ریگب ، هدنرپ  راهچ  « ) خلا ْلَعْجا - َُّمث  َْکَیلِإ  َّنُهْرُـصَف  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََعبْرَأ  ْذُـخَف  : » دومرف
کی زین ، میهاربا  ( 260 هرقب : تسا - میکح  زیزع و  دـنوادخ  نادـب  دـنناسریم و  وتب  ار  دوخ  يروف  ناوخب  ار  اـهنآ  هاـگنآ  هد  رارق  ار  اـهنآ 

یـشخب ره  سپـس  تخیمآ و  رد  مه  اب  ار  اهنآ  ءازجا  درک و  هکت  هکت  ار  اهنآ  هتفرگ ، سورخ  کی  یباغرم و  کی  سواط ، کی  سکرک ،
دز و ادص  ناشمان  اب  ار  اهنآ  تفرگ و  تسدب  ار  نآ  راقنم  هاگنآ  داد و  رارق  فارطا  هوک  هد  زا  یهوک  ره  رب  ار  هدش  طولخم  ءازجا  نیا  زا 

رـس ندرگ و  غارـسب  یندب  ره  دـش و  لماک  اهندـب  دـندرک و  زاورپ  رگید  کی  يوس  هب  ءازجا  نآ  داد ، رارق  دوخ  دزن  بآ  هناد و  يرادـقم 
دندیـشون و بآ  نآ  زا  دندمآ و  دورف  سپـس  دندرک و  زاورپ  اهنآ  درک و  دازآ  ار  اهنآ  راقنم  میهاربا  سپـس  تسویپ ، اهنآ  هب  تفر و  دوخ 

دنکیم هدنز  دنوادخ  هکلب  دومرف : میهاربا  درادب ، هدنز  ار  وت  ادخ  يدرک ، هدنز  ار  ام  وت  ادخ ! ربمایپ  يا  دـنتفگ : دـنتفرگرب و  اههناد  نآ  زا 
. تساناوت راک  همه  رب  هک  تسوا  دناریمیم و  و 

ج1،ص:403  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ِلَمَع ْنِم  اذـه  َلاق  ِْهیَلَع  یـضَقَف  یـسُوم  ُهَزَکَوَف  : » دـیهد حیـضوت  هیآ  نیا  هراب  رد  لاح ) ! ) نسحلا ابا  اـی  امـش  رب  نیرفآ  تفگ ، نومأـم  ( 1)

زا یکی  هب  یـسوم  دـندومرف : ترـضح  ( 15 صـصق : تسا - ناطیـش  راـک  زا  نـیا  تـفگ  درم ، وا  دز و  تـشم  اـب  ار  وا  یـسوم  « ) ِناـْطیَّشلا
درم ود  دید  ماگنه  نآ  رد  داد ، خر  ءاشع  برغم و  نیب  دورو ، نیا  و  دندوب ، وا  دورو  زا  عالّطایب  هک  یلاح  رد  دـش  دراو  نوعرف  ياهرهش 

زا دوب ، یـسوم  کلـسم  مه  هورگ و  مه  هک  نآ  دوب ، وا  نانمـشد  زا  يرگید  یـسوم و  هورگ  زا  یکی  دـننکیم ، دروخ  دز و  رگید  کی  اب 
ار وا  تشم  اب  درک و  مکح  نمشد  هراب  رد  ادخ  مکح  هب  مه  مالّسلا  هیلع  یسوم  تساوخ ، کمک  دوب  نمـشد  هک  يرگید  هیلع  رب  یـسوم 

هداد خر  درم  ود  نآ  نیب  هک  دوب  يدروخ  دز و  شروظنم  تسا ، ناطیـش  راک  لمع  نیا  تفگ : راـک ) نیا  زا  سپ  یـسوم   ) و درم ، وا  دز و 
یسوم هتفگ  نیا  ینعم  سپ  تفگ ، نومأم  راکشآ . هدننکهارمگ و  تسا  ینمشد  ناطیـش ، ینعی  وا  یـسوم ، طّسوت  درم  نآ  نتـشک  هن  دوب ،

: دومرف ترضح  ( 16 صصق : زرمایب - ارم  مدرک ، ملظ  مدوخب  نم  ادنوادخ ! « ) ِیل ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  « :؟ تسیچ
رارق یطیارش  رد  ار  دوخ  رهش ، نیا  هب  ندش  دراو  اب  نم  هک  تسا  نیا  شروظنم 

ج1،ص:404  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
(1 ، ) دنشکن ارم  دنباین و  تسد  نم  هب  ات  ناشوپب  تنانمـشد  زا  ارم  ینعی  «« 1  » ِیل ْرِفْغاَف  ، » مدادیم رارق  طیارش  نآ  رد  تسیابیمن  هک  مداد 

هیلع یـسوم  تسا ، نابرهم  هدنزرمآ و )  ) هدننکرتس و وا  هک  اریز  دیناشوپ ) ار  وا  هدمآ ، اجنیا  رد  هچنآ  قبط  ای  و   ) دیزرمآ ار  وا  زین  دنوادخ 
مدروآ رد  ياپ  زا  ار  يدرم  تشم  کی  اب  هک  ياهنوگ  هب  يداد  نم  هب  هک  یئوزاـب  ینعی  تمعن ، نیا  هنارکـش  هب  ادـنوادخ ! تفگ : مالّـسلا 

هیلع یـسوم  حبـص ، ادرف  يوش . یـضار  وت  ات  درک  مهاوخ  هدـهاجم  وت  هار  رد  ورین  نیا  اب  هکلب  دوب ، مهاوخن  نیمرجم  راـک  کـمک  زگره 
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وا زا  يرگید ، صخـش  هیلع  رب  دوب ، هدـیبلط  يرای  هب  ار  وا  زورید  هک  یـسک  نامه  هرابود  دـید  هک  دوب  بقارم  ناـسرت و  رهـش  رد  مالّـسلا 
و درک ، مهاوخ  تبدا  يرگید ! اب  زورما  يدرکیم و  عازن  یکی  اب  زورید  یتسه ، يّرش  لها  مدآ  اّدج  وت  دومرف : یسوم  دهاوخیم ، کمک 
- دوب یـسوم  کلـسم  مه  هورگ و  مه  هک  نامه  وا - دنزب  دوب  ود  نآ  نمـشد  هک  ار  یـسک  نآ  تساوخ  هک  نیمه  و  دـنزب ، ار  وا  تساوخ 

کی زورید  هک  روط  نامه  یهاوخیم  ایآ  یسوم  يا  تفگ :
______________________________

يارب  » هک تسا  نیا  شیانعم  یل » رفغا   » بیکرت یلو  شـشوپ ،»  » و رتس »  » زا تسترابع  نارفغ »  » ینعم لـصا  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال  (- 1)
هچنآ رگا  دسریم  رظن  هب  و  تسا ، نآ  لاثما  و  بنذ » ، » بیکرت نیا  رد  لوعفم  الومعم  تسا و  هدش  فذح  اجنیا  رد  لوعفم  و  ناشوپب » نم 

. ملاعلا هَّللا  و  یل » رفغا   » هن ناشوپب ، ارم  ینعی  ینرفغا » : » تفگیم دیاب  دوب ، دارم  هدـش  هداد  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  نتم  رد 
(. مجرتم )

ج1،ص:405  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا دنوادخ  تفگ : نومأم  ( 1 ! ) یـشاب نیحلـصم  ءزج  هک  یتسین  نآ  ددص  رد  یـشاب و  راّبج  یهاوخیم  وت  یـشکب ! مه  ارم  یتشک ، ار  رفن 
:[ تفگ نوعرف  هب  یـسوم  « ) ] َنیِّلاَّضلا َنِم  اَنَأ  َو  ًاذِإ  اُهْتلَعَف  « :؟ تسیچ هیآ  نیا  ینعم  نسحلا ! ابا  ای  دهد  ریخ  يازج  امـش  هب  شئایبنا ، فرط 

یتقو دندومرف : ترضح  ( 20 ءارعـش : مدوب - هارمگ ) ای  هدـش  مگ   ) ّلاـض عقوم  نآ  رد  مدـش ، بکترم  ار  لـتق ) ینعی   ) ار راـک  نآ  هک  نم 
يدـش و بکترم  ار  راک  نآ  « ) َنیِِرفاـْکلا َنِم  َْتنَأ  َو  َْتلَعَف  ِیتَّلا  َکَـتَْلعَف  َْتلَعَف  َو  : » تفگ نوعرف  تشگرب ، نوعرف  دزن  نیدـم ] زا   ] یـسوم

مگ ار  هار  هک  مداد  ماجنا  یعقوم  رد  ار  راک  نآ  نم  تفگ : یـسوم  ترـضح  ( 19 ءارعش : يدوب - ساپسان  نم  ياهیبوخ  نم و  هب  تبـسن 
هلمج زا  ارم  دیـشخب و  تمکح  نم  هب  مراگدرورپ  مدرک و  رارف  مدیـسرت  امـش  زا  یتقو  و  « 1  » مدوب هدمآ  رد  رهـش  نآ  هب  اهابتـشا  هدرک و 

. داد رارق  ناربمایپ 
زین هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دندوزفا ) همادا  رد  اضر  ترضح  )

______________________________

ياههّچب نوعرف  روتـسدب  ناینوعرف  ایناث  و  یّلح ، هن  تسا  یتاکـسا  دشاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  اعقاو  اهباوج  نیا  رگا  هک  تسا  حـضاو  (- 1)
نودب ضرالا ، یف  دسفم  کی  نتشک  دندوب و  ضرالا  یف  دسفم  ناینوعرف )  ) نانآ و  دندرکیم ، ریسا  ار  نانز  دنتشکیم و  ار  لیئارـسا  ینب 

غ)  ) دشاب هتشاد  فّلکت  هب  زاین  ردق  نیا  دشاب و  تمصع  فالخ  هک  تسین  ياهلأسم  دصق 
ج1،ص:406  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تفاین اهنت  ار  وت  ینعی  ( 6 یحض : داد - رارق  تسرپرس  هانپرـس و  تیارب  تفاین و  میتی  ار  وت  ایآ  « ) يوآَف ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْمل  َأ  ( » 1 : ) دیامرفیم
هتخانـشان هدش و  مگ  دوخ ، موق  دزن  رد  ینعی  ( 7 یحـض : تفای - هدـش  مگ  ار  وت  و  « ) الاَض َكَدَـجَو  َو  « ؟ داد قوس  وت  يوس  هب  ار  مدرم  و 

تفای و ریقف  ار  وت  و  « ) ینْغَأَف اًِلئاع  َكَدَجَو  َو  ، » درک ییامنهار  وت ، تخانش  هب  ار  مدرم  ینعی  درک ) ییامنهار  تیاده و  و  « ) يدهف ، » يدوب
. دومن ینغ  ار  وت  هلیسو  نیا  هب  درک و  باجتسم  ار  وت  ياعد  ینعی  ( 8 یحض : دومن - ینغ 

ُهَمَّلَک َو  اِنتاقیِِمل  یـسُوم  َءاج  اََّمل  َو  « :؟ تسیچ هیآ  نیا  ینعم  دیئامرفب ) لاح  ! ) ادـخ لوسر  یمارگ  دـنزرف  يا  امـش  رب  نیرفآ  تفگ : نومأم 
نخـس وا  اب  شراگدرورپ  دـمآ و  میدوب  هدرک  نّیعم  هک  يدـعوم  تقو و  رد  یـسوم  یتقو  « ) ِیناَرت َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاـق  ُهُّبَر 
دنادن مالّسلا  هیلع  هَّللا  میلک  یـسوم  تسا  نکمم  هنوگچ  (، 142 فارعا : مرگنب - وت  هب  ات  هدـب  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  ایادـخ ، تفگ : تفگ ،

: دندومرف ترضح  دیامن ؟ یتساوخرد  نینچ  تسین و  تیؤر  لباق  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک 
وا تفگ و  نخس  وا  اب  دنوادخ  یتقو  نکل  دوش  هدید  مشچ  اب  هک  تسا  نیا  زا  رترب  دنوادخ  هک  تسنادیم  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  میلک  یـسوم 

، درک اوجن  وا  اب  هدرک ، کیدزن  دوخ  هب  ار 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


ج1،ص:407  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اوجن وا  اب  هدرک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وا  هتفگ و  نخس  وا  اب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  داد  عالّطا  نانآ  هب  تشگرب و  دوخ  موق  دزن  یسوم  ( 1)

ادخ يادص  وت  هک  روط  نامه  هکنیا ، رگم  ( 55 هرقب : مینکیمن - قیدصت  ار  وت  « ) ََکل َنِمُْؤن  َْنل  : » دـنتفگ نانآ  عقوم  نیا  رد  تسا ، هدومن 
زا سپس  دیزگرب ، رفن  رازه  داتفه  نانآ  نیب  زا  یسوم  دندوب ، رفن  رازه  دصتفه  مدرم ، نآ  و  میهد ، شوگ  نآ  هب  میناوتب  مه  ام  يدینـش ، ار 
هک يدـعوم  نامز و  يارب  ار  نانآ  نیب  زا  رفن  داـتفه  رخآ  رد  نت و  دـصتفه  سپـس  درک ، باـختنا  ار  رفن  رازه  تفه  رازه ، داـتفه  نیا  نیب 

كرابت دنوادخ  زا  تفر و  هوک  يالاب  هب  دوخ  درک و  فّقوتم  هوک  نیئاپ  رد  دروآ و  انیـس  هوک  هب  ار  نانآ  دیزگرب و  دوب ، هدرک  نّیعم  ادخ 
نخـس زین  نانآ  تفگ و  نخـس  وا  اب  مه  لاعتم  دنوادخ  دناسرب ، نانآ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  دـیوگ و  نخـس  وا  اب  هک  تساوخ  یلاعت  و 

هب درک  شاهدنکارپ  نآ  زا  دیرفآ و  تخرد  رد  ار  ادص  دـنوادخ  اریز  دندینـش ، وربور  رـس و  تشپ  تسار ، پچ و  نیئاپ ، الاب و  زا  ار  ادـخ 
اراکـشآ هکنیا  رگم  دشاب  ادـخ  مالک  میدینـش  هچنآ  هک  مینکیمن  لوبق  دـنتفگ : یلو  دندینـش ، فارطا  مامت  زا  ار  ادـص  نانآ  هک  ياهنوگ 

دندنار نابز  رب  یگرزب  نخس  نینچ  هک  ینامز  و  مینیبب ، ار  ادخ 
ج1،ص:408  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ترـضح درب ، نیب  زا  ناشملظ  رطاخ  هب  ار  نانآ  هقعاص  داتـسرف و  نانآ  رب  ياهقعاص  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  ( 1 ، ) دندومن یـشکرس  ّربکت و  و 
: تشاد هضرع  دنوادخ  هب  یسوم 

هب ادـخ  هک  يدوب  هتفگ  غورد  نوچ  يداد ، نتـشک  هب  يدرب و  ار  نانآ  دـنیوگب  ناشیا  مدرگرب  لیئارـسا  ینب  هّیقب  دزن  یتقو  رگا  ادـنوادخ !
نانآ داتسرف ، مالّسلا  هیلع  یسوم  هارمه  هب  درک و  هدنز  ار  نانآ  دنوادخ  اذل ، مهدب ؟ نانآ  هب  یباوج  هچ  نم  تسا ، هتفگ  نخـس  وت  اب  اوجن 

ام هب  وت  هاگنآ  درک ، دهاوخ  تباجا  ار  تاهتـساوخ  يرگنب ، وا  هب  وت  ات  دـهد ، ناشن  وت  هب  ار  دوخ  ادـخ ، هک  ینک  تساوخرد  رگا  دـنتفگ :
ّتیفیک الـصا  دوشیمن و  هدـید  مشچ  اب  دـنوادخ  مدرم ! يا  دومرف : یـسوم  میـسانشب ، هجو  نیرتهب  هب  ار  وا  ام  ات  تسا ، هنوگچ  ادـخ  وگب 
یسوم ینک . یتساوخرد  نینچ  ادخ  زا  هکنیا  رگم  میرادن  لوبق  ار  وت  نخـس  دنتفگ : دوشیم ، هتخانـش  شیاههناشن  تایآ و  اب  هکلب  درادن ،

درک یحو  یـسوم  هب  لاعتم  دنوادخ  ینادیم ، رتهب  ار  نانآ  حالـص  وت  يدینـش و  ار  لیئارـسا  ینب  راتفگ  دوخ  وت  ادنوادخ ! تشاد : هضرع 
ِّبَر ( » 2 : ) تفگ یسوم  عقوم  نیا  رد  درک ، مهاوخن  هذخاؤم  نانآ  ینادان  هب  ار  وت  نم  هاوخب ، نم  زا  دنتـساوخ ، وت  زا  هچنآ  یـسوم  يا  هک 

َلاق َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ 
ج1،ص:409  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

َلاق َقافَأ  اَّمَلَف  ًاقِعَـص  یـسُوم  َّرَخ  َو  اکَد  ُهَلَعَج  ِلَـبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلََجت  اَّمَلَف  ِیناَرت * َفْوَسَف  ُهَناـکَم  َّرَقَتْـسا  ِنِإَـف  ِلَـبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکل  َو  ِیناَرت  َْنل 
دوخ ياج  رد  رگا  رگنب  هوکب  یلو  دـید  یهاوخن  ارم  زگره  تفگ : مرگنب ! وت  هب  ات  هدـب  ناشن  نمب  ار  دوخ  ایادـخ  « ) َْکَیلِإ ُْتُبت  َکَناْحبُس 

، درک یّلجت  هوک  رب  دوخ  تایآ  زا  ياهیآ  اب  دنوادخ  یتقو  دـید . یهاوخ  ارم  دوب ) هدـمآ  ریزب  هوک  زا  تقو  نیا  رد  یـسوم  و   ) تفرگ رارق 
: فارعا مدرگیمزاب - وت  يوسب  منکیم و  هبوت  یهّزنم ، وت  تفگ : دمآ  شوه  هب  یتقو  داتفا ، نیمز  رب  شوهیب  یـسوم  دومن و  درخ  ار  هوک 

هکنیا هب  متسه  نمؤم  نیلّوا  نانآ  نیب  زا  نم  و  مدرگیمرب ، متـشاد ، وت  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  تخانـش و  هب  دوخ ، موق  لهج  زا  ینعی  ( 143
. يوشیمن هدید  وت 

« ِهِّبَر َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  : » دـیهد حیـضوت  هیآ  نیا  دروم  رد  لاح  نسحلا ! اـبا  يا  امـش  رب  نیرفآ  تفگ : نومأـم 
موصعم وا  نکل  درکیم ، اخیلز  دـصق  زین  وا  دـیدیمن ، ار  شراگدرورپ  ناهرب  فسوی  رگا  و  درک ، فسوی  دـصق  اـخیلز  دومرف : ترـضح 

نآ هک  دومرف  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  شردـپ  زا  مردـپ  و  دوشیم ، نآ  بکترم  هن  دـنکیم و  هاـنگ  دـصق  هن  موصعم  و  دوـب ،
. دهدن ماجنا  هک  تفرگ  میمصت  فسوی )  ) دهد و ماجنا  هک  تفرگ  میمصت  اخیلز ) : ) دومرف نینچ  ترضح 

ج1،ص:410  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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ترضح ِْهیَلَع ،» َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  : » دیهد حیـضوت  ار  هیآ  نیا  نسحلا ! ابا  يا  امـش  رب  نیرفآ  تفگ : نومأم  ( 1)
درک نیقی  هک  تسا  ینعم  نیدـب  ّنظ »  » و تفر . ناـنآ  نیب  زا  هدرک  بضغ  دوخ  موق  رب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یّتم  نب  سنوی  وا  دـندومرف :
ردـق  » هک ُهَقْزِر » ِْهیَلَع  َرَدَـقَف  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  اَّمَأ  َو  : » هفیرـش هیآ  نیا  لثم  مینکیمن » گنت  وا  رب  ار  شايزور  ام   » ینعی ِْهیَلَع » َرِدـْقَن  َْنل  ْنَأ  : » هک

بش یکیرات  رد  ینعی  دناوخ ، ار  دنوادخ  تاملظ ، یکیرات و  رد  وا  لاح ، ره  هب  تسا . تشیعم  ندرک  گنت  ینعم  هب  زین  هیآ  نیا  رد  هیلع »
مکـش رد  هک  یتدابع  نینچ  ندرک  كرت  رطاـخ  هب  نم  یهّزنم و  وت  تسین ، وت  زج  يدوبعم  تفگ : ار  نانخـس  نیا  یهاـم  مکـش  اـیرد و  و 

َنِم َناک  ُهَّنَأ  ْوَلَف ال  : » دومرف درک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  زین  دـنوادخ  متـسه ، راکمتـس  ملاـظ و  یتخاـس ، مهارف  میارب  ار  شناـکما  یهاـم 
/143 تافاص : دنامیم - یهام  نآ  مکـش  رد  زیخاتـسر  زور  ات  دوبن  ناگدـننکحیبست  زا  رگا  « ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَـسُْملا *

(. 144
: دیهد حیضوت  ار  هیآ  نیا  افطل  نسحلا ! ابا  ای  امش  رب  نیرفآ  تفگ : نومأم 

ج1،ص:411  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هتفگ غورد  نانآ  هب  هک  دندومن  نامگ  دندش و  دیماان  ناربمایپ  هک  ینامز  « ) انُرْصَن ْمُهَءاج  اُوبِذُک  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ُلُسُّرلا  َسَْأیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح  »

دندش و دیماان  دوخ  موق  زا  ناربمایپ  هک  یتقو  ینعی  دندومرف : ترـضح  ( 1 ( ) 110 فسوی : دیسر - نانآ  هب  ام  ترـصن  يرای و  تسا ، هدش 
. دیسر ناربمایپ  هب  ام  ترصن  يرای و  دنتشادنپ ، غورد  ار  ناشناربمایپ  نانآ  موق 

دعب لبق و  هانگ  ادخ  ات  « ) َرَّخََأت ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  : » تسیچ هیآ  نیا  ینعم  نسحلا ! ابا  ای  امـش  رب  نیرفآ  تفگ : نومأم 
، دوبن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  رتراکهانگ  یسک  هّکم ، نیکرشم  رظن  زا  دندومرف : ترضح  ( 2 حتف : دناشوپب - ار  وت  هتشذگ 

توعد هَّللا » ّالا  هلا  ال  ( » هکرابم هملک   ) هب ار  ناشیا  ترضح  نآ  هک  هاگنآ  دندیتسرپیم و  ار  تب  تصش  دصیـس و  تثعب ، زا  لبق  نانآ  اریز 
اوُِربْصا َو  اوُْشما  ِنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَْطنا  َو  ٌباجُع * ٌءْیََـشل  اذه  َّنِإ  ًادِحاو  ًاهلِإ  َۀَِهلْآلا  َلَعَج  َأ  : » دنتفگ دمآ و  نارگ  نانآ  رب  عوضوم  نیا  دومن ،

هداد رارق  ادخ  کی  دّدعتم  نایادخ  ياج  هب  ایآ  « ) ٌقالِتْخا اَّلِإ  اذـه  ْنِإ  ِةَرِخْآلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  اذـِهب  انْعِمَـس  ام  ُداُری * ٌءْیََـشل  اذـه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ  یلَع 
تسا يزیچ  نیا  دینامب ، راوتسا  دوخ  نایادخ  هب  داقتعا  رب  دیورب و  دنتفگ : هدمآ و  تکرح  هب  نانآ  نارس  تسا ، یبیجع  بلطم  نیا  تسا ،

زا هک 
ج1،ص:412  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا میاهدینشن ، دناهدوب ) ام  زا  لبق  هک  نانآ  ای  نیرصاعم  ینعی   ) رخآ تّما  نیب  رد  ار  ییاهفرح  نینچ  ام  ( 1 ، ) دوشیم هتساوخ  مدرم )  ) امش
: دومرف دومن ، حتف  شربمایپ  يارب  ار  هّکم  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  نامز  نآ  و  یلا 7 )  5 ص : تسین - يرگید  زیچ  ءارتـفا  غورد و  زج  نخس 

حتف وت  يارب  راکـشآ  یعطق و  یحتف  اب  ار  هّکم  ام  « ) َرَّخََأت ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  ُهَّللا  َکـَل  َرِفْغَِیل  ًاـنِیبُم  ًاـْحتَف  َکـَل  اـنْحَتَف  اَّنِإ  ! » دّـمحم يا 
، نآ زا  دعب  هتشذگ و  رد  دیحوت  هب  توعد  رطاخ  هب  هّکم  لها  رظن  زا  هک  ار  يزیچ  نامه  دناشوپب ) ار  وت  يدعب  یلبق و  هانگ  ادخ  ات  میدرک 

نآ دنتسناوتن  دندنام  هک  نانآ  و  دندیدرگ ، جراخ  هّکم  زا  یـضعب  دندش و  ناملـسم  هّکم  نیکرـشم  زا  یـضعب  اریز  دشیم ، بوسحم  هانگ 
رب ترـضح  هبلغ  اب  هکنیا  هچ  دـنریگب ، داریا  شترـضح  هب  تبـسن  دـیحوت  دروم  رد  درکیم  توعد  دـیحوت  هب  ار  مدرم  ترـضح  هک  نامز 

. دیدرگ هدیشوپ  دشیم ، بوسحم  هانگ  نانآ  رظن  زا  هچنآ  نانآ ،
: دییامرفب حیضوت  هیآ  نیا  هراب  رد  نسحلا ! ابا  ای  امش  رب  نیرفآ  تفگ : نومأم 

رد هب   » لیبق زا  هیآ  نیا  دـندومرف : ترـضح  ( 43 هبوت : يداد - هزاجا  ناـنآ  هب  ارچ  درذـگرد ! وت  زا  ادـخ  « ) ْمَُهل َْتنِذَأ  َِمل  َکـْنَع  ُهَّللا  اَـفَع  »
، یلصا روظنم  یلو  هدرک  تبحص  شربمایپ  اب  رهاظ  هب  دنوادخ  دشابیم ، دنک » شوگ  راوید  میوگیم ،

ج1،ص:413  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، يوش كرـشم  رگا  « ) َنیِرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َکـُلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  : » هفیرـش هیآ  تسا ، هیآ  نیا  ریظن  و  ( 1 ، ) تسا هدوـب  تّما 
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« اًلِیلَق ًاْئیَـش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکَْرت  َتْدِـک  ْدََـقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  : » هیآ نیا  زین  و  ( 65 رمز : دوب - یهاوخ  ناراکنایز  هلمج  زا  و  هدـش ، لـطاب  تلمع 
(. 74 ءارسا : ینک - لیم  نانآ  هب  یمک  دوب  کیدزن  میدرکیمن ، تیبثت  ار  وت  رگا  )

ِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  َو  « :؟ تسیچ هیآ  نیا  ینعم  دـیئامرفب ) لاح  ! ) هَّللا لوسر  نبا  ای  دـیتفگ  تسرد  تفگ : نومأـم 
ادخ هک  یـسک  نآ  هب  یتقو  « ) ُهاشَْخت ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَـشَْخت  َو  ِهیِْدبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  َهَّللا  ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ 
تنب بنیز   ) ترـسمه سرتب و  ادـخ  زا  ییوگیم  يداد  رارق  تیانع  فطل و  دروم  ار  وا  زین  وت  و  هثراـح ) نب  دـیز  ینعی   ) هداد تمعن  وا  هب 
تسا رتراوازس  ادخ  یسرتیم و  مدرم  زا  درک و  دهاوخ  راکشآ  ار  نآ  ادخ  هک  يرادیم  ناهنپ  ار  يزیچ  لد  رد  و  هدن ، قالط  ار  شحج )
هثراح نب  دیز  هناخ  هب  دنتفرگ  میمـصت  يراک  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندومرف : ترـضح  ( 37 بازحا : یـسرتب - وا  زا  هک 

وا هب  و  دندید ، ندرک  لسغ  لاح  رد  ار  دیز  نز  هک  دنورب ، « 1»
______________________________

ریـسا یگلاس  تشه  ّنسب  داد  خر  ّتیلهاج  نامز  رد  هک  یتراغ  رد  تسا و  برع  الـصا  يو  تسا ، ۀماسا  وبا  شاهینک  هثراح  نب  دیز  (- 1)
رد و  تفرگ ، يدنزرفب  درک و  دازآ  ار  وا  ترـضح  و  دیـشخب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شرهوشب  هدیرخ و  ار  وا  هجیدـخ  دـش و 

و دوب ، تحاران  تخس  لیحارش  شردپ  دوب  هدش  ریـسا  هک  یماگنه  رد  و  تخادنا ، يردارب  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  وا و  نایم  مالـسا  نامز 
هَّللا یلص  ربمغیپ  رب  دمآ و  هّکم  هب  شردارب  اب  تسا ، هدیشخب  دّمحم  شرهوشب  هدیرخ و  ار  وا  دلیوخ  تنب  هجیدخ  تفای  ربخ  هکنیا  زا  دعب 
دازآ ار  وا  نم  دومرف : ناشیا  باوج  رد  ربمایپ  دنک ، دازآ  ار  وا  دریگب و  هیدف  هک  درک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  دندش و  دراو  هلآ  هیلع و 

؟ یـسانشیم ار  نانیا  دومرف  دیبلط و  ار  وا  سپـس  و  دنک ، رایتخا  دهاوخیم  دوخ  هک  ار  هک  ره  دورب و  دهاوخیم  دوخ  هک  اجک  ره  مراذگیم 
: تفگ دیز  نک ، رایتخا  یهاوخیم  ار  هک  ره  نت  هس  ام  نایم  زا  دومرف : ترـضح  میومع ، رگید  نآ  تسا و  نم  ردـپ  نیا  يرآ  تفگ : دـیز 
: تفگ شیومع  ردپ و  هب  و  يرآ ، تفگ : یهدیم ؟ حیجرت  تیومع  ردپ و  يدازآ و  رب  ار  ندوب  هدرب  ایآ  دومرف : مهاوخیمن ! ار  وت  زج  نم 

دیز ادخ  لوسر  نآ  زا  سپ  و  دندش . سویأم  شیومع  ردپ و  مهد ! حیجرت  وا  رب  ار  یـسک  تسین  نکمم  هک  ماهدید  يزیچ  درم  نیا  زا  نم 
يو زا  زین  نم  دربیم و  ثرا  نم  زا  دش و  نم  هدناوخ  رـسپ  دیز  هک  منکیم  مالعا  امـشب  نارـضاح ! يا  دومرف : هدرب و  لیعامـسا  رجح  هب  ار 

. دنتفر هتشگ و  لاحشوخ  دندید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  لمع  نیا  دیز  يومع  ردپ و  نوچ  و  مربیم . ثرا 
نب رفعج  اب  هتؤم  گنج  رد  متـشه  لاس  رد  و  دروآ ، نامیا  واب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  توعد  زاغآ  رد  هک  تسیناـسک  هلمج  زا  دـیز 

. دش دیهش  بلاط  یبا 
ج1،ص:414  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا ار  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  ترـضح  روظنم  و  ( 1 ( ) تسا هدومن  قلخ  ار  وت  هک  یـسک  نآ  تسا  هّزنم  « ) کقلخ يذـّلا  ناحبـس  : » دـندومرف
َنِم َذَـخَّتا  َو  َنِینَْبلِاب  ْمُکُّبَر  ْمُکافْـصَأَف  َأ  : » دـیامرفیم زین  دـنوادخ  دـیامن ، هیزنت  دنتـسه ، ادـخ  نارتخد  هکئالم  دـنیوگیم  هک  یناسک  هتفگ 

؟ تسا هدیزگرب  هکئالم  زا  ینارتخد  دوخ ، يارب  هتشاذگ و  امش  يارب  ار  نارسپ  دنوادخ  ایآ  « ) ًامیِظَع ًالْوَق  َنُولوُقََتل  ْمُکَّنِإ  ًاثانِإ  ِۀَِکئالَْملا 
ار وت  هک  سک  نآ  دـنتفگ : دـندید  ندرک  لسغ  لاح  رد  ار  نز  نآ  ترـضح  یتقو  اذـل  و  ( 40 ءارـسإ : دیروآیم -! نابز  رب  یگرزب  نخس 

، دشاب ریهطت  لسغ و  دنمزاین  نینچ  نیا  دنزرف  نآ  هک  دشاب  هتشاد  يدنزرف  هک  تسا  نیا  زا  رتهّزنم  رترب و  هدرک ، قلخ 
ج1،ص:415  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب ار  کقلخ » يّذلا  ناحبس  : » دندوب هدومرف  هک  ترضح  نآ  هتفگ  لوسر و  ترضح  ندمآ  شرـسمه ، تشگرب ، هناخ  هب  دیز  یتقو  و  ( 1)
، وا رـسمه  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ترـضح  نخـس  هک  درک  ناـمگ  دـشن و  ترـضح  روظنم  هّجوتم  دـیز  داد ، ربخ  وا 
، مهدب قالط  ار  وا  مهاوخیم  تسا و  قالخا  دب  یمک  نم  نز  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دمآ و  ترـضح  دزن  اذل  تسا ، هدمآ  ناشـشوخ 

البق لاعتم  دنوادخ  و  ( 37 بازحا : سرتب - ادخ  زا  رادهگن و  ار  ترـسمه  « ) َهَّللا ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  : » دـندومرف وا  هب  ترـضح 
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لد رد  ار  عوضوم  نیا  ترـضح  دوب ، هداد  ربخ  ترـضح  نآ  هب  ار  تسا  ناـنآ  هلمج  زا  زین  نز  نیا  هکنیا  ترـضح و  نآ  نارـسمه  دادـعت 
هدرک دازآ  ار  وا  دوخ  هک  شاهدرب  هب  دّـمحم  دـنیوگب : مدرم  هک  دندیـسرتیم  نیا  زا  و  دـندوب ، هدرکن  راکـشآ  دـیز  يارب  هتـشاد و  ناـهنپ 
ُلوُقَت ْذِإ  َو  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  اذل  دنریگب ، هدرخ  ترـضح  نآ  رب  هتفگ ، نیا  اب  و  دش ، دهاوخ  نم  رـسمه  وت ، نز  دیوگیم :

، وا يزاس  دازآ  اب  زین  وت  هداد و  تمعن  وا  هب  مالـسا  هطـساو  هب  ادخ  هک  یـسک  نآ  هب  یتقو   ) ینعی دـش ») رکذ  البق  هک   ) هیآ رخآ  ات  يِذَِّلل -
ار نآ  ادخ  هک  يرادیم  ناهنپ  ار  يزیچ  لد  رد  رادهگن و  ار  ترسمه  سرتب و  ادخ  زا  ییوگیم : يداد ، رارق  تیانع  فطل و  دروم  ار  يو 

مدرم زا  درک و  دهاوخ  راکشآ 
ج1،ص:416  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا دعب  تشاد و  هگن  قالط  هدع  زین  نز  نآ  داد و  قالط  ار  وا  هثراح  نب  دیز  سپس  ( 1 ( ) یسرتب وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  ادخ  یسرتیم و 
ٌْدیَز یضَق  اَّمَلَف  : » تفگ نینچ  هدومرف ، لزان  ياهیآ  هراب  نیا  رد  دروآ ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  دقع  هب  ار  وا  دنوادخ  نآ ،

هک هاگنآ  و  « ) ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئاـیِعْدَأ  ِجاوْزَأ  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ـال  ْیَِکل  اـهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اـْهنِم 
دنزرف نارـسمه  اـب ] جاودزا   ] دروـم رد  نینمؤـم  رب  اـت  مـیدروآ  رد  وـت  دـقع  هـب  ار  وا  داد ] شقـالط  و   ] تـفرگرب وا  زا  شیوـخ  ماـک  دـیز 
ماجنا ادخ ) نامرف  ای   ) هتـساوخ دشابن و  یهانگ  دـنتفرگرب ، شیوخ  ماک  نانآ  زا  اههدـناوخ ] دـنزرف  نآ   ] هکنآ زا  دـعب  دوخ ، ياههدـناوخ 

، تفرگ دنهاوخ  هدرخ  ترـضح  نآ  رب  جاودزا ، نیا  رطاخ  هب  نیقفانم  هک  تسناد  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  سپـس  (، 37 بازحا : تسا - یندش 
یهانگ ربمایپ  رب  هداد ، تصخر  شربمایپ  هب  ادـخ  هچنآ  رد  « ) َُهل ُهَّللا  َضَرَف  امِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناک  اـم  : » دومرف لزاـن  ار  هیآ  نیا  اذـل 

، يدرک حـضاو  میارب  دوـب ، هدـش  هبتـشم  نم  رب  ار  هچنآ  و  هَّللا ! لوـسر  نبا  اـی  يدرک  مارآ  ار  مـلد  تـفگ : نومأـم  (. 38 بازحا : تـسین -
دّمحم تسد  تساخرب و  زامن  يارب  نومأم  دیوگ : مهج  نب  دّمحم  نب  ّیلع  ( 2 ! ) دهد ریخ  يازج  ار  امش  مالسا  ءایبنا و  فرط  زا  دنوادخ 

ج1،ص:417  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
وا هب  نومأـم  متفر ، ناـنآ  لاـبند  هب  زین  نم  درب ، دوخ  اـب  تفرگ و  دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  ار  اـضر ) ماـما  يومع   ) دّـمحم نب  رفعج  نبا 

دمآ تفر و  ملع  لها  املع و  زا  کی  چیه  دزن  هک  میدوب  هدـیدن  مه  البق  و  تسا ، دنمـشناد  تفگ : یتفای ؟ هنوگچ  ار  تاهدازردارب  تفگ :
نادـناخ ناکین  : » هدومرف نانآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  ربمایپ  نادـناخ  زا  تاهدازردارب  تفگ : نومأم  دـشاب ، هتـشاد 

نانآ هکنآ  هچ  دـیهدن ، دای  يزیچ  نانآ  هب  دـنرتاناد ، مدرم  همه  زا  یگرزب  رد  رترابدرب و  مدرم  همه  زا  یکدوک  رد  نم ، لسن  ناکاپ  نم و 
«. درک دنهاوخن  لخاد  ار  امش  تلالض  رد  درک و  دنهاوخن  جراخ  ار  امش  تیاده  رد  زا  دنرتاناد ، امش  زا 

يومع  ) رفعج نب  دّمحم  نومأم و  ياهتبحص  هتفر و  ترضح  نآ  دزن  هب  حبص  ادرف  دنتفر ، لزنم  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نآ ) زا  سپ  )
هب ارم  وا  دـهدن ، تبیرف  يدینـش  هچنآ  مهج ! نبا  يا  دـندومرف : هدرک  ياهدـنخ  ترـضح  نآ  مدـناسر و  ناشیا  عالّطا  هب  ار  ترـضح ) نآ 

. تفرگ دهاوخ  ماقتنا  وا  زا  نم  يارب  ادخ  تشک و  دهاوخ  گنرین  هعدخ و 
نب ّیلع  ندوب  یبصان  هب  هّجوت  اب  دیوگ : قودص ) خیش   ) باتک نیا  ّفلؤم  ( 1)

ج1،ص:418  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نامه دیوگ : مجرتم  تسا !! دیعب ) ای   ) بیجع وا  زا  یثیدح  نینچ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  شتوادـع  ضغب و  مهج و  نب  دّـمحم 

ّیلع هتسناد و  فیعض  دوخ  لاجر  رد  هر - هماّلع - ار  یـشرق  هَّللا  دبع  نب  میمت  نوچ  تسا ، فیعـض  ثیدح  دنـس  دش ، هراشا  البق  هک  روط 
هراشا نآب  ربخ  نیمه  ياهتنا  رد  هر - قودـص - باـنج  دوخ  هکنیا  اـمک  تسا ، هدوب  تیب  لـها  نمـشد  یبصاـن و  مه  مهج  نب  دّـمحم  نبا 
يراک ناوتیم  روطچ  هک  ارچ  تسا ، ربخ  فعض  لیلد  نتم ، رد  یتارابع  نینچ  دوجو  دنس ، فعـض  زا  رظن  فرـص  الوصا ، و  تسا ، هدرک 

لمع هیآ  نیا  هب  ربماـیپ  رگم  داد ! تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  میرادـن ، عـقوت  یلوـمعم  نیدـتم  درف  کـی  زا  اـم  هک  ار 
دوخ ياههناخ  زا  ریغ  ییاههناخ  هب  « ) خـلا اِهلْهَأ - یلَع  اوُمِّلَُـست  َو  اوُِسنْأَتْـسَت  یَّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدـَت  ـال  : » دـیوگیم هک  دومرفیمن 
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زا دعب  هیآ  نیا  هک  مه  ضرف  رب  و  ( 27 رون : دیئامن - مالس  هناخ  لها  رب  دیوشن و  دراو  هدزرس  دینک و  دورو  مالعا  هکنیا  رگم  دیوشن  دراو 
نآ یسک ، هناخ  هب  هدزرس  هزاجایب و  اعطق  دندوب ، قالخا  مراکم  مّمتم  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دشاب ، هدش  لزان  نایرج  نیا 

. دندشیمن دراو  مرحمان ، نز  مه 

« سّرلا باحصا   » دروم رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 16 

ماما زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دیوگ : يوره  تلّصلا  وبا  - 1 ( 1)
ج1،ص:419  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نآ دزن  ورمع ، مان  هب  میمت  فارـشا  زا  يدرم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  تداهـش  زا  لبق  زور  هس  هک  دـندرک  لـقن  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 
؟ دوب اجک  نانآ  نکسم  دنتسیزیم ؟ ینامز  هچ  رد  سّرلا  باحصا  دومن : یتالاؤس  نینچ  ّسّرلا ، باحصا  هراب  رد  هدمآ ، ترضح 

زا یلو  تسه  نانآ  مان  نآرق  رد  دـنتفر ؟ نیب  زا  هنوگچ  هن ؟ اـی  داتـسرف  ناـنآ  يوس  يربماـیپ  دـنوادخ  اـیآ  دوب ؟ یـسک  هچ  ناـنآ  هاـشداپ 
، دوب هدیسرپن  نم  زا  یلاؤس  نینچ  یسک  وت  زا  لبق  هک  يدرک  لاؤس  یبلطم  هراب  رد  دندومرف : ترـضح  تسا ، هدشن  رکذ  یبلطم  ناشرابخا 
ار نآ  هکنیا  رگم  تسین  نآرق  رد  ياهیآ  چـیه  و  نم ، لوق  زا  رگم  درک  دـهاوخن  لـقن  تیارب  یبـلطم  نآ  هراـب  رد  یـسک  زین  نم  زا  دـعب  و 
؟ زور ای  بش  ینامز ، هچ  رد  و  تشد ، رد  اـی  هدـش  لزاـن  هوک  رد  هدـش ، لزاـن  اـجک  رد  منادیم  زین  و  منادیم ، زین  ار  شریـسفت  منادیم و 

دنداد تسد  زا  ارم  یتقو  يدوز  هب  دنتـسه و  مک  نآ  نابلاط  یلو  تسا  يرایـسب  ملع  دـندومن - هراشا  ناشکرابم  هنیـس  هب  تسد  اب  اـجنیا -
. دش دنهاوخ  نامیشپ 

ج1،ص:420  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رانک رب  حون  نب  ثفای  ار  تخرد  نیا  دندیتسرپیم ، تخرد » هاش   » مان هب  ار  يربونـص  تخرد  هک : دوب  نینچ  نانآ  ناتـساد  یمیمت ! يا  ( 1)

هب نانآ  يراذگمان  ّتلع  و  دوب ، هدش  رفح  مالّسلا  هیلع  حون  يارب  نافوط ، زا  دعب  همشچ  نیا  دوب و  هدرک  سرغ  باشود »  » مان هب  ياهمشچ 
زا دـعب  ناـشنامز  و  ندرک ) ناـهنپ  اـی  ندرک  رفح  ینعی  ّسر  ، ) دـندرکیم رفح  نیمز  رد  ار  دوـخ  ياـههناخ  هک  دوـب  نـیا  ّسّرلا  باحـصا 

هدیمان ّسر  نانآ  مان  هب  زین  دور  نآ  دنتـشاد ، ّسر  مان  هب  نیمز  قرـشم  زا  يرهن  رانک  رد  هیرق  هدزاود  دوب . مالّـسلا  امهیلع  دواد  نب  نامیلس 
اهنآ مان  تشادـن ، دوجو  اهنآ  زا  رتدابآ  رتشیب و  ییاههیرق  دوبن و  نیمز  يور  نآ  زا  رتنیریـش  رتبآرپ و  يرهن  راگزور  نآ  رد  دوب . هدـش 
رهش نیرتگرزب  و  رویرهـش ، رهم ، ریت ، دادرم ، دادرخ ، تشهبيدرا ، نیدرورف ، رادنفـسا ، نمهب ، يد ، رذآ ، نابآ ، زا : دوب  ترابع  بیترت  هب 

شرای نب  روباغ  نب  « 1  » ذوکرت وا  مان  تسیزیم ، نآ  رد  هاشداپ  هک  دوب  رادنفسا  نانآ ،
______________________________

(. ج 8 ص 273  ) تسا هدمآ  ناعنک  نب  دورمن  نب  نواش  نب  شوان  نب  روماع  نب  نوکرت  حوتفلا ، وبا  ریسفت  رد  (- 1)
ج1،ص:421  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دوب مالّسلا  هیلع  میهاربا  نامز  نوعرف  يرخآ  نیا  هک  دوب  ناعنک  نب  دورمن  نب  نزاس  نبا 
یمیظع تخرد  هدرک ، دشر  هناد  نآ  دندوب و  هتشاک  ربونص  نآ  هویم  زا  ياهناد  هیرق  ره  رد  و  دوب ، رهش  نیمه  رد  ربونص  همشچ و  نآ  ( 1)
درکیم نینچ  سک  ره  دندیشونیمن و  نآ  زا  ناشنایاپراهچ  هن  دوخ و  هن  دندوب و  هدرک  مارح  ار  اههناخدور  همـشچ و  نآ  بآ  دوب ، هدش 

و دنک ، مک  يزیچ  اهنآ  یگدنز  تایح و  زا  یـسک  تسین  هتـسیاش  و  تسام ، نایادخ  تایح  هیام  بآ ، نیا  دـنتفگیم : دنتـشکیم و  ار  وا 
يدـیع هیرق ، ره  رد  لاس ، زا  هام  ره  رد  و  دـندرکیم ، هدافتـسا  دوب ، هدـش  انب  نآ  راـنک  رد  اـههیرق  هک  ّسر  دور  زا  ناـشنایاپراهچ  دوخ و 

دوب راـگن  شقن و  عاونا  ياراد  هک  ریرح  زا  يدـنب  هشپ  يداـبآ ، نآ  گرزب  تخرد  رب  هدـش و  عـمج  هیرق  نآ  لـها  هک  دـندوب  هدرک  نّیعم 
دندزیم و شتآ  هتخیر ، مزیه  اهینابرق  نآ  رب  دندرکیم و  ینابرق  تخرد  يارب  هدروآ و  یئاهدنفـسوگ  واگ و  سپـس  دندرکیم ، بصن 
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هب تخرد ، ربارب  رد  دننیبب ، ار  نامـسآ  دنتـسناوتیمن  رگید  دـشیم و  لئاح  نامـسآ  اهنآ و  نیب  هتفر و  اوه  هب  اهینابرق  نآ  دود  هک  هاگنآ 
ياههخاش دمآیم و  زین  ناطیش  و  دوش ، یضار  اهنآ  زا  ات  دندرکیم  يراز  هیرگ و  دنداتفایم و  هدجس 

ج1،ص:422  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
لاحـشوخ تحار و  مدـش ، یـضار  امـش  زا  مناگدـنب ! يا  هک : دزیم  داـیرف  یکدوک  نوچمه  نآ  هنت  زا  و  ( 1  ) دادیم تکرح  ار  تـخرد 

لاح نامه  هب  ار  بش  زور و  نآ  دندزیم و  جنس  دنتخاونیم و  یقیسوم  دندیشونیم و  بارـش  هتـشادرب ، هدجـس  زا  رـس  مه  نانآ  دیـشاب ،
. دنتفریم سپس  دندرکیم و  يرپس 

اههیرق نآ  لها  نوچ  دـندیمان ، هریغ  و  هام ، رذآ  هام ، نابآ  ار  دوخ  ياههام  دـنتفرگ و  اهيدابآ  نیا  مان  زا  ار  دوخ  ياـههام  ماـن  اـهمجع  و 
عمج رهـش  نآ  رد  نانآ ، گرزب  کچوک و  يدابآ ، نیرتگرزب  دـیع ، نامز  رد  هام و  نالف  دـیع  نآ  تسا و  هام  نالف  دـیع  نیا  دـنتفگیم :

هک تشاد  رد  هدزاود  رداچ  نیا  دنتخارفایمرب . دوب ، نآ  رب  راگن  شقن و  عاونا  هک  ریرح  زا  يرداچ  ربونـص ، همـشچ و  دزن  رد  دندشیم و 
تخرد ینابرق  ربارب  دنچ  یئاهینابرق  هدرک و  هدجس  ربونص  لباقم  رد  رداچ  زا  جراخ  رد  نانآ  دشیم ، هیرق  کی  لها  هب  طوبرم  يرد  ره 

نورد زا  دنلب  يادص  اب  دادیم و  ناکت  تّدش  هب  ار  ربونـص  دمآیم و  تخرد  نآ  دزن  زین  ناطیـش  و  دـندرکیم ، حـبذ  رتکچوک ، ياههیرق 
نیطایش مامت  ياهدیعو  دعو و  زا  شیب  و  هتفگ ، نخس  نآ 

ج1،ص:423  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يراوخبارش تّدش  زا  دنتفریم و  لاح  زا  طاشن  يداش و  تّدش  زا  دنتشادیمرب و  هدجس  زا  رس  نانآ  و  ( 1 ، ) دادیم دیعو  هدعو و  نانآ  هب 

دندنارذگیم لاح  نامه  هب  لاس ، مامت  رد  ناشدایعا  ددع  هب  بش ، زور و  هدزاود  و  دنتشادن ، ندرک  تبحص  ناوت  یقیسوم ، هب  لاغتـشا  و 
. دنتفریم سپس  و 

نب ادوهی  نادنزرف  زا  لیئارـسا  ینب  زا  يربمایپ  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  تشگ ، ینالوط  نانآ  نایم  رد  ادـخ  ریغ  تدابع  و  ادـخ ، هب  رفک  نوچ  و 
توعد وا  ّتیبوبر  تخانش  ّلج و  ّزع و  دنوادخ  تدابع  هب  ار  نانآ  هدوب و  نانآ  نیب  رد  ینالوط  ینامز  تّدم  داتسرف و  نانآ  يوس  بوقعی 
يوسب ار  وا  توعد  دنتـسه و  یهارمگ  لالـض و  رد  قرغ  تّدـش  هب  نانآ  هک  دـید  ربمایپ  نآ  یتقو  و  دـندرکن ، يوریپ  وا  زا  یلو  درکیم ،

راک وت  هب  رفک  نم و  بیذکت  زج  وت ، ناگدنب  نیا  ایادخ  تفگ : درک و  تکرش  اهنآ  گرزب  رهش  دیع  رد  دننکیم ، ّدر  يراگتـسر  دشر و 
. دنتسرپیم ررض ، هن  دراد و  هدیاف  هن  هک  ار  یتخرد  و  دننکیمن ، يرگید 

ار نانآ  بلطم  نیا  دوب ، هدش  کشخ  اهتخرد  دعب ، زور  حبـص  نایامنب ، نانآ  هب  ار  دوخ  تمظع  ردـق و  نک و  کشخ  ار  ناشناتخرد  مامت 
ساسحا دناسرت و 

ج1،ص:424  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، تسا نیمز  نامـسآ و  يادخ  لوسر  دنکیم  اعّدا  هک  درم  نیا  دنتفگ : یهورگ  دندش ، میـسقت  هورگ  ود  هب  و  ( 1  ) دندرک يدیماان  زجع و 

نایادخ هکلب  هن ، دنتفگ : رگید  هورگ  دنادرگ ، هّجوتم  شیوخ  يادخ  يوس  هب  ناتنایادخ  زا  ار  امـش  ات  تسا  هدرک  وداج  ار  امـش  نایادـخ 
يرگید يادخ  شتـسرپ  هب  ار  امـش  و  دیوگیم ، طوبرمان  نانخـس  ناشدروم  رد  دـنکیم و  ییوگبیع  نانآ  زا  هک  درم  نیا  ندـید  اب  امش 

زا ار  نانآ  ماقتنا  دیوش و  نیگمشخ  نانآ  رطاخ  هب  زین  امش  ات  دناهدناشوپ  امـش  زا  ار  دوخ  ياهب  ییابیز و  دناهدش و  نیگمـشخ  دناوخیم ،
. دیریگب درم  نیا 

زا ار  اهنآ  دنتفرگرب و  تشاد ، يداشگ  ياههناهد  هک  برـس  زا  يدنلب  ياههلول  راک  نیا  يارب  دنـشکب ، ار  وا  هک  دندش  نآ  رب  یگمه  اذـل 
دندیشک ار  هلول ) ای  همشچ   ) نآ لخاد  بآ  و  دندرک ، راوس  مه  يور  رب  بالضاف )  ) ههاربآ نیلافس  ياههلول  لثم  بآ  يور  ات  همـشچ  رعق 

دنداهن نآ  هناهد  رب  یگرزب  هرخـص  دنتخادنا و  نآ  نورد  هب  ار  ناشربمایپ  دندرک و  رفح  گنت  هناهد  اب  قیمع  یهاچ  نآ  رعق  رد  سپـس  و 
تفگیم نخـس  يدب  هب  ناشهراب  رد  هک  ار  یـصخش  ام ، هک  دندید  نایادخ  هک  نونکا  دنتفگ : دندروآ و  نوریب  بآ  زا  ار  اههلول  هاگنآ  و 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


زاب نانآ  شتسرپ  زا  ار  ام  و 
ج1،ص:425  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

اههچنغ دنشاب و  هدش  یـضار  ام  زا  هک  میراودیما  دریگ ، مارآ  شلد  ات  میدرک  شنفد  نایادخ  نیرتگرزب  ریز  رد  و  ( 1 ، ) میتشک تشادیم 
يادـخ : » تفگیم هک  دندینـشیم  ار  ناشربمایپ  هلان  يادـص  زور ، مامت  رد  مدرم  نآ  ددرگ ، زاب  ام  يوس  هب  هتـشذگ  لـثم  اـهنآ  توارط  و 
ریخأت ار  میاعد  تباجا  و  امرف ، محور  ضبق  رتدوز  نک و  محر  مایگدـنامرد  یناوتان و  هب  ینیبیم ، ارم  یتحاران  تّدـش  اـج و  یگنت  نم ،

هداد بیرف  ار  اهنآ  نم  يرابدرب  ربص و  هک  نم ، ناگدنب  نیا  ایآ  لیئربج ! يا  دومرف : لیئربج  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  درم ، هرخالاب  ات  زادنین »!
لباقم رد  هک  دننکیم  نامگ  دناهتـشک ، ارم  ربمایپ  دنتـسرپیم و  ار  نم  زا  ریغ  يرگید  سک  دـنرادنپیم و  ناما  رد  نم  مشخ  زا  ار  دوخ  و 

ارم هک  یـسک  زا  نم  هکنآ  لاح  و  هنوگچ !؟ دـنوش ؟ جراخ  نم  تردـق  هدودـحم  زا  دـنناوتیم  اـیآ  اـی  دـنراد ، تمواـقم  ناوت  نم  بضغ 
لها تربع  هیام  ار  نانآ  هک  ماهدرک  دای  مسق  ملـالج  تّزع و  هب  و  تفرگ ، مهاوخ  ماـقتنا  مدوخ  دـسارهن ، نم  باـقع  زا  دـنک و  یناـمرفان 

هب هدـش  ناریح  نافوط  نآ  رد  نانآ  دـنکفین ، ساره  هب  گنر  خرـس  ياهداب  اـب  زج  ناشدـیع  نآ  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ ، و  مهد ، رارق  ملاـع 
نانآ رب  هایـس  يربا  دش و  لیدبت  لعتـشم  يدرگوگ  هب  ناشیاهاپ  ریز  رد  نیمز  سپـس  دـندربیم ، هانپ  رگید  کی  هب  دـندوب و  هداتفا  ساره 

یشتآ دنکفا و  هیاس 
ج1،ص:426  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دش بوذ  باذم  برس  نوچمه  شتآ  رد  ناشیاهندب  دنکفا و  ورف  نانآ  رب  دبنگ  نوچمه  بهتلم 
. میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  و ال  شباذع . بضغ و  زا  لاعتم  دنوادخ  هب  میربیم  هانپ 

« ٍمیِظَع ٍحْبِذِب  ُهانْیَدَف  َو   » هفیرش هیآ  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 17 

میهاربا ترضح  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  نامز  نآ  هک  مدینش  نینچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دیوگ : ناذاش  نب  لضف  - 1 ( 1)
رد مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دیامن ، حبذ  دوب  هداتسرف  دنوادخ  هک  ار  يدنفسوگ  لیعامسا ، شدنزرف  ياجب  هک  دومرف  رما  مالّـسلا  هیلع 

شدنزرف حبذ  ياجب  دنفسوگ  حبذ  روتسد  درکیم و  حبذ  دوخ  تسد  هب  ار  مالّسلا  امهیلع  لیعامسا  شدنزرف  شاک  يا  هک  درک  وزرآ  لد 
نیا هب  ات  دوب ، هدشن  هداد  وا  هب 

ج1،ص:427  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
باوث تاجرد  نیرتعیفر  هتسیاش  هجیتن  رد  دشاب و  هتشاد  دنکیم ، حبذ  دوخ  تسد  هب  ار  شدنزرف  نیرتزیزع  هک  ار  يردپ  ساسحا  هلیـسو 

: تفگ میهاربا  تسیک ! وت  دزن  نم ، قلخ  نیرتبوبحم  میهاربا ! يا  هک : دومرف  یحو  وا  هب  زین  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  دوش ، بئاـصم  رب  ربص  رد 
يا هک : دومرف  یحو  وا  هب  دـنوادخ  دـشاب ، رتـبوبحم  نم  دزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تبیبـح  زا  هک  ياهدرکن  قلخ  یقوـلخم  ایادـخ !

تـسود رتشیب  ار  وا  دنزرف  ایآ  دومرف : دـنوادخ  مراد ، تسود  رتشیب  ار  وا  هن ، تفگ : وا  ار ؟ تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  ایآ  میهاربا 
لد شنانمـشد  تسد  هب  ملظ ، يور  زا  وا  دنزرف  رـس  ندش  هدیرب  ایآ  دومرف : دنوادخ  ار ، وا  دنزرف  درک : ضرع  ار ؟ تدوخ  دنزرف  ای  يراد 
هب وا  دنزرف  رـس  ندـش  هدـیرب  تفگ : نم ؟ نامرف  زا  تعاطا  رطاخب  تدوخ  تسد  هب  تدـنزرف  رـس  ندـیرب  ای  دروآیم  درد  هب  رتشیب  ار  وت 

، دـننادیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تّما  زا  ار  دوـخ  هک  یهورگ  دوـمرف : دـنوادخ  دروآیم ، درد  هب  رتـشیب  ارم  لد  شنانمـشد  تسد 
میهاربا دش ، دنهاوخ  نم  بضغ  مشخ و  بجوتـسم  راک  نیا  اب  درک و  دنهاوخ  حبذ  دنفـسوگ  دننام  هب  متـس  ملظ و  هب  ار  نیـسح  شدنزرف 

، درک هیرگ  هب  عورش  دمآ و  درد  هب  شلد  هدومن ، عزف  عزج و  بلطم  نیا  رب  مالّسلا  هیلع 
ج1،ص:428  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یتحاران و وا ، لتق  نیـسح و  رب  تعزف  عزج و  یتحاراـن و  نیا  رطاـخ  هب  میهاربا ! يا  دومرف : یحو  نینچ  وا  هب  مه  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  ( 1)
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وت هب  ار  بئاصم  رب  ربص  رد  باوث ، تاجرد  نیرتعیفر  و  متفریذـپ ، يدرکیم - حـبذ  ار  وا  رگا  هک  یتروص  رد  ار - لیعامـسا  رب  تهودـنا 
هراشا نادب  ( 107 تافاص : میدرک - وا  نیزگیاج  ار  یگرزب  حـبذ  « ) ٍمیِظَع ٍحـْبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو   » هیآ هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و  داد ، مهاوخ 

«. 1  » میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  و ال  دراد .
______________________________

مزال دشاب ، مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  لتق  میظع » حـبذ   » زا دارم  رگا  دوش : لاکـشا  تسا  نکمم  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزال  (- 1)
دوریم راکب  ییاج  رد  ءادف  هکنآ  لاح  دشاب و  هدش  دوخ  زا  رتنیئاپ  يادف  نیزگیاج و  تسا  رتفیرـش  رتالاب و  شاهبتر  هک  یـسک  دـیآیم 

رد  ) هدنیآ رد  هکنیا  هن  داتفا ، قاّفتا  هتشذگ  رد  راک  نیا  ینعی  تسا ، یضام  ظفلب  هفیرـش  هیآ  و  دوش ، رتالاب  نیزگیاج  ءادف و  رتنییاپ ، هک 
. دش دهاوخ  ماجنا  ینیزگیاج  ءادف و  نیا  مالّسلا ) امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ترضح  نامز 

ترضح نیزگیاج  ءادف و  ار  مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  دنوادخ ، هک  تسا  طلغ  مّهوت  نیا  هجیتن  لاکشا  نیا  میئوگیم : خساپ  رد 
دنوادخ هکنآ  زا  دعب  هدمآ : نینچ  تیاور  رد  اریز  تسا ، تیاور  نتم  حیرص  فالخ  مّهوت  نیا  هکنآ  لاح  داد ، رارق  مالّسلا  هیلع  لیعامسا 

حبذ ار  شدنزرف  شاک  يا  هک  درکیم  وزرآ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ددرگ ، مالّسلا  هیلع  لیعامسا  نیزگیاج  ات  داتـسرف  ار  دنفـسوگ 
هیرگ میهاربا  داد و  عالّطا  وا  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هنامولظم  تداهـش  مه  دنوادخ  دیدرگیم ، لئان  اهباوث  نیرتالاب  هب  ات  درکیم ،

تدـنزرف لتق  رد  تعزف  عزج و  یتحاران و  نیزگیاج  ار  وت  یباـتیب  عزج و  نیا  هک  دومرف  یحو  زین  دـنوادخ  و  دومن ، یباـتیب  يراز و  و 
هدیدرگ حیرصت  نآ  هب  يدعب  ثیدح  رد  هکنیا  امک  تسا ، هدوب  دنفسوگ  نامه  میظع  حبذ  رگید  ترابع  هب  مدومن ، لوبق  نآ  ياجب  هدرک 

(. يراّفغ داتسا   ) تسا هداتفا  قاّفتا  حبذ ، زا  دعب  بلاطم  نیا  و 
ج1،ص:429  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

« نیحیبّذلا نبا  انأ   » يوبن ثیدح  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 18 

( متـسه ینابرق  ود  دنزرف  نم  « ) نیحیبذلا نبا  انأ   » ثیدـح هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دـیوگ : لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  - 1 ( 1)
هَّللا دـبع  مالّـسلا و  امهیلع  لیلخ  میهاربا  دـنزرف  لیعامـسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  روظنم  دـندومرف : ترـضح  مدرک ، لاؤس 

دیـسر یّنـس  هب  هک  هاگنآ  و  . » داد میهاربا  هب  ار  وا  هدژم  دنوادخ  هک  تسا  يرابدرب  دنزرف  نامه  لیعامـسا  تسا ، هدوب  بلّطملا  دبع  دنزرف 
ترظن متـسه ، وت  حـبذ  لوغـشم  هک  مدـید  نینچ  باوـخ  رد  مدـنزرف ! تفگ : وا  هب  میهاربا  درکیم  تیلاّـعف  راـک و  میهاربا  ياـپ  هب  اـپ  هک 

نا تفای  یهاوخ  رابدرب  رباص و  ارم  هدب ،) ماجنا  يدید  ار  هچنآ  تفگن : و   ) هدب ماجنا  يراد  روتـسد  ار  هچنآ  ردپ ، تفگ : دـنزرف  تسیچ ؟
. هَّللا ءاش 

يدنفسوگ هک  ار  میظع  یحبذ  دنوادخ  تفرگ ، وا  حبذ  هب  میمصت  هک  هاگنآ 
ج1،ص:430  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لاس لهچ  نآ ، زا  لبق  و  « 1  » دوب هدرک  امن  وشن و  مّرخ  زبس و  نیمزرس  رد  دنفـسوگ  نیا  ( 1 . ) درک وا  نیزگیاج  هبرف ، هایس و  دیفـس و  دوب 
هلیـسو نیا  هب  ات  دوب ، هدش  دوجوم  زین  وا  وش ، داجیا  دوب : هتفگ  وا  هب  دنوادخ  هکلب  دوبن ، مه  يردام  ياراد  و  دیرچیم ، تشهب  ياهغاب  رد 

، ینابرق ود  زا  یکی  نیا  دشابیم . لیعامـسا  ءادف  هیدف و  دوش ، حـبذ  ینم  رد  هچنآ  ره  تمایق ، زور  ات  و  دوش ، لیعامـسا  نیزگیاج  ءادـف و 
: يرگید اّما 

زا یکی  دوش ، باجتسم  شیاعد  رگا  هک  درک  رذن  و  دهدب ، وا  هب  رـسپ  هد  هک  تساوخ  ادخ  زا  تفرگ و  ار  هبعک  برد  هقلح  بلّطملا  دبع 
ردـپ هَّللا - دـبع  مانب  هعرق  درک ، یـشکهعرق  نانآ  نیب  درب و  هبعک  لخاد  هب  ار  یگمه  دیـسر ، هد  هب  نانآ  دادـعت  یتقو  دـنک . حـبذ  ار  نانآ 

- تشادیم شتسود  رتشیب  همه  زا  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
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______________________________

هار درکیم و  هاـگن  یهایـس  رد  دـیماشآیم ، بآ  دروخیم و  اذـغ  یهایـس  رد  ینعی  داوس » یف  رعبی  و  داوس ...  یف  لـکأی  : » تراـبع (- 1)
تسا و هدمآ  ینابرق  هب  طوبرم  ثیداحا  یضعب  رد  توافت  یمک  اب  ترابع  نیا  تخادنایم ، نیگرـس  درکیم و  لوب  یهایـس  رد  تفریم ،

. هدیدرگ رکذ  نتم  رد  هک  دشاب  نامه  ریسفت  نیرتهب  دیاش  هک  دناهدرک  ریسفت  ار  نآ  فلتخم  ياههنوگ  هب  املع 
ج1،ص:431  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار وا  بلّطملا  دبع  دمآرد ، هَّللا  دبع  مان  زین  راب  نیا  دیشک ، هعرق  موس  راب  يارب  داتفا ، هَّللا  دبع  مان  هب  زاب  درک ، یشکهعرق  هرابود  ( 1 . ) داتفا
. دنک ینابرق  ار  وا  تفرگ  میمصت  درک و  ینادنز  تفرگ و 

دبع رتخد  هکتاع  دندمآ ، درگ  نانک ، نویش  هیرگ و  همه  زین  بلّطملا  دبع  نانز  دنتـشادزاب ، راک  نیا  زا  ار  وا  دندش و  عمج  یگمه  شیرق 
. رادب روذعم  ار  دوخ  هاوخب و  رذع  تدنزرف ، لتق  دروم  رد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دوخ و  نیب  تفگ : بلّطملا 

هعرق دنتـسه ، مرح  هدودـحم  رد  هک  تنارتـش  ترـسپ و  نیب  تفگ : هکتاـع  یتـسه ! لـماک  لـقاع و  هک  وت  هنوـگچ ؟ تفگ : بلّطملا  دـبع 
، داتـسرف نارتش  لابند  هب  بلّطملا  دبع  دتفیب ، نارتش  نآ  مان  هب  هعرق  دوش و  یـضار  تراگدرورپ  ات  ازفیب  اهنآ  دادـعت  رب  ردـقنآ  و  زادـنایب ،
هد روط  نیمه  و  داتفا ، هَّللا  دـبع  مانب  هعرق  تخادـنا ، هعرق  هَّللا  دـبع  اهنآ و  نیب  درک  ادـج  نانآ  نایم  زا  ار  رتش  هد  دـندرک ، رـضاح  ار  اهنآ 

، داتفا نارتش  مان  هب  هعرق  راب  نیا  هک  دیـسر  دـص  هب  نارتش  دادـعت  هکنیا  ات  داتفایم ، هَّللا  دـبع  مان  هب  هعرق  یلو  درکیم  هفاضا  رتش  هد  رتش ،
، هن تفگ : بلّطملا  دبع  دیزرل ، هماهت  ياههوک  هک  ياهنوگب  دندرک ، دنلب  ریبکت  هب  ادص  رورس  حرف و  تّدش  زا  نایشرق 

ج1،ص:432  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
بلاط و وبا  ریبز و  موس ، راب  رد  دـمآرد و  نارتش  مان  هب  هعرق  راب  ره  درک و  یـشکهعرق  رگید  راب  هس  ( 1 ، ) مشکب هعرق  دیاب  رگید  راب  هس 

نیمز يور  هک  هَّللا  دبع  تروص  زا  تمسق  نآ  تسرد  هک  ياهنوگب  دندرب ، دندیـشک و  بلّطملا  دبع  ياهاپ  ریز  زا  ار  هَّللا  دبع  ناشناردارب 
رد رتش  دص  یمامت  داد  روتـسد  بلّطملا  دبع  دندرکیم ، كاپ  ار  وا  ندب  ياهکاخ  دندیـسوبیم و  هدرک  دنلب  ار  هَّللا  دبع  دـش ، هدـنک  دوب ،

. دننکن مورحم  نانآ  تشوگ  زا  ار  سک  چیه  دنوش و  حبذ  مرح ) رد  تسا  یناکم  هک  (« ) 1  ) هروزح »
دص لتق ، رد  - 2 درک ، مارح  نارسپ  رب  ار  ناردپ  نارـسمه  - 1 دومن ، ءاضما  مالسا  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تشاد  ّتنـس  جنپ  بلّطملا  دبع 

و - 5 درک ، تخادرپ  تشاذـگ و  رانک  ار  نآ  سمخ  تفاـی و  یجنگ  - 4 دومنیم ، فاوـط  هبعک  رود  هب  رود  تفه  - 3 داد ، رارق  هید  رتش 
هیبش شدنزرف  حبذ  رب  شمیمصت  و  دوبن ، تّجح  دوخ  نامز  رد  بلّطملا  دبع  رگا  و  داهن ، مان  نایجاح » بآ  ، » درک رفح  هک  هاگنآ  ار  مزمز 

راختفا ینابرق ، ود  ناونعب  ود  نآ  هب  باستنا  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوبن ، لیعامـسا  شدـنزرف  حـبذ  هب  میهاربا  میمـصت 
زا ار  حبذ  دنوادخ  نآ ، رطاخب  هک  یتّلع  متسه ، ینابرق  ود  دنزرف  نم  دومرفیمن : درکیمن و 

ج1،ص:433  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هیلع هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  نیا  ّتلع  نآ  و  ( 1 ، ) دومرف عفد  هَّللا  دبع  زا  ار  حبذ  نآ  رطاخب  هک  دوب  یتّلع  نامه  دومن  عفد  لیعامـسا 

، مالّـسلا مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تـکرب  هـب  سپ  دـندوب ، ود  نآ  بلـص  رد  مـهیلع - هَّللا  تاولـص  هّـمئا - هـلآ و  و 
دیع ره  رد  هک  دوب  بجاو  مدرم  رب  هن ، رگ  و  دیدرگن . يراج  مدرم  نیب  رد  دـنزرف ، نتـشک  ّتنـس  دومن و  عفد  ود  نآ  زا  ار  حـبذ  دـنوادخ 

نیزگیاج ءادف و  دننک ، ینابرق  ادـخب  بّرقت  يارب  مدرم  هچنآ  ره  تمایق ، زور  ات  و  دـنیوج ، بّرقت  دـنوادخ  هب  ناشدـنزرف  نتـشک  اب  نابرق 
ثیدـح هراب  رد  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ترـضح  نانخـس  باب 18  همجرت ج1 433  / مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  دـشابیم . لیعامـسا 

429 ص :  نیحیبذلا ..... » نبا  انأ  » يوبن
یخرب رد  هدوب و  قاحـسا  حیبذ  هک  هدش  رکذ  اهنآ  زا  یـضعب  رد  تسا ، فلتخم  حیبذ  دروم  رد  تایاور  دـیوگ : باتک  ّفلؤم  قودـص  خ 

. درک ّدر  ار  نآ  ناوتیمن  دشاب ، حیحص  ربخ  دنس  یتقو  و  تسا ، هدوب  لیعامسا  حیبذ  هک  هدمآ  نینچ 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


لتق هب  رومأم  شردپ  هکنآ  شاک  يا  هک  درک  وزرآ  دش ، ّدلوتم  هعقاو  نیا  زا  دعب  قاحسا  یتقو  یلو  تسا  هدوب  مالّسلا  هیلع  لیعامسا  حیبذ 
لباقم رد  دوبیم و  قاحسا  دش  وا 

ج1،ص:434  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ردارب باوث  هجرد و  بیترت  نیا  هب  و  دش ، میلست  دومن و  ربص  شردارب  هک  هنوگ  نامه  دشیم  میلست  درکیم و  ربص  ّلج  ّزع و  دنوادخ  رما 

. دروآیم تسد  هب  ار 
. دیمان ینابرق )  ) حیبذ هکئالم  نیب  رد  شیوزرآ ، رطاخ  هب  ار  وا  تسناد و  ار  بلطم  نیا  دوب ، هاگآ  وا  لد  هب  هک  زین  دنوادخ 

«. 1  » ماهدروآ تّوبن »  » باتک رد  ار  هیضق  نیا  هب  طوبرم  ثیدح  و 
______________________________

باتک مراهچ  دّلجم  همجرت  رد  يراّفغ  ياقآ  بانج  مّظعم  داتـسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ردپ  هَّللا  دـبع  حـبذ  هراب  رد  (- 1)
: ددرگیم جرد  اجنیا  رد  انیع  هک  دناهدروآ  یبلاطم  دعب  هب  هحفص 111  هیقفلا » هرضحی  نم ال  »

تـسا ییاههّصق  زا  هک  دوشیم  صخـشم  دوش  یـسررب  قیقد  رگا  هدش ، هتفگ  وا  ناتـساد  هَّللا و  دبع  حبذ  هراب  رد  ینعی  هراب  نیا  رد  هچنآ  »
رذن ینعی  راک  نیا  نوچ  دننادیم . كرـشم  ار  بلّطملا  دـبع  هک  دنتـسه  یناسک  زا  یگلمج  و  دـناهتخادرپ ، شنم  یّنـس  نایارـسناتساد  هک 

، تسین يرذن  نینچ  نیا  ار  یسک  نیدّحوم  زا  تسا و  هدوب  نیکرشم  هب  رصحنم  ینآرق ، تایآ  حیرص  هب  انب  دنزرف  ندرک  ینابرق  هب  ندومن 
نآرق تشگ و  رومأم  راک  نیا  ماجنا  هب  دنوادخ  فرط  زا  تسا  تایآ  حیرص  هک  نانچ  هکلب  درکن ، رذن  زین  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  و 
ْمِْهیَلَع اوُِسْبلَِیل  َو  ْمُهوُدُْرِیل  ْمُهُؤاکَرُش  ْمِهِدالْوَأ  َْلتَق  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٍرِیثَِکل  َنَّیَز  َِکلذَک  : » دیامرفیم نیکرـشم  خیبوت  عینـشت و  ماقم  رد  دوخ 
وکین اههدکتب  ياسؤر  ار  دـنزرف  ندومن  ینابرق  لمع  ناکرـشم  زا  يرایـسب  رظن  رد  نینچ  نیا  و  « ) َنوُرَتْفَی ام  َو  ْمُهْرَذَـف  هلوق - یلإ  ْمُهَنیِد -

تافارخ نیا  زا  هچنآ  اب  و  راذگاو ، ناشتلالض  نامه  رد  ار  نانآ  دومرف -: هک  اجنآ  ات  دنربب - طلغ  هار  هب  ناشنید  زا  ار  نانآ  ات  دنداد ، ناشن 
و تسا ، بلّطملا  دبع  نأش  رد  هیآ  هک  دناهتفگ  یگلمج  هعیـش  ریغ  نارّـسفم  هیآ  نیا  لیذ  رد  هکنیا  بلاج  ( 137 ماعنا : نک - اهر  دنفابیم 
، تسا ءافنح »  » زا بلّطملا  دبع  هک  یلاح  رد  دـناهتفریذپ ، لّمأت  نودـب  زین  ناحولهداس  و  دناهتـسناد ، هیآ  هیلّوا  یعقاو و  قادـصم  ار  وا  اهنت 

هیلع قداص  ماـما  زا  نیعا  نب  ةرارز  زا  یفاـک  حیحـص  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  هدوب ، دّـحوم  اـهنت  دوخ  ناـمز  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  ینعی 
: دومرف هک  تسا  مالّسلا 

« كولملا ۀبیه  ءایبنألا و  امیس  هیلع  ةدحاو ]  ] هدحو ۀّما  ۀمایقلا  موی  بلّطملا  دبع  رشحی  «و 
یفاک ج 1 ( ] تسا ناهاشداپ  تبیه  ءایبنا و  هرهچ  ياراد  هک  یلاح  رد  دـش ، دـهاوخ  رـشحم  دراو  اهنت  دوخ  تمایق  زور  رد  بلّطملا  دـبع  )
تناتم و نآ  اب  ییاهنت  هب  دوخ  وا  دنوشیم  راضحا  رـشحم  هب  هدش  يدـنبفص  جوف و  جوف  مدرم  هک  یماگنه  ینعی  یبنلا ص ] دـلوم  باب 
دوب و درفنم  شیوخ  راید  لها  هفئاط و  شیرق و  نایم  رد  قح  نید  دـیحوت و  هب  دوخ  ناـمز  رد  هک  ارچ  دوشیم ، دراو  تبیه  يراوگرزب و 

. تشادن شیکمه 
يرایسب ياهّتنـس  ياراد  بلّطملا  دبع  زین  و  تسا . هدش  رکذ  یفاک  باتک  ّیبنلا  دلوم  خیرات  باب  رد  هک  هراب  نیا  رد  يرگید  ثیداحا  ای 

ّدح هنایزات  دص  ندرک  نّیعم  و  انز ، تمرح  رمخ و  برش  میرحت  لیبق  زا  دناهدرک ، رکذ  نیخّرؤم  هدرک و  ءاضما  مالـسا ، ار  همه  هک  تسا 
ینانز حاکن  تمرح  و  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدنز  زا  يریگولج  یهن و  و  رادهدکترـشع ، نانز  دیعبت  و  قراس ، تسد  ندیرب  و  نآ ، يارب 

ياههام تمرح  و  رذن ، هب  ءافو  موزل  و  هبعک ، ندرک  فاوط  نایرع  زا  يریگولج  و  ندـش ، دراو  هناخب  ماب  زا  یهن  و  دـنمرحم ، ناسنا  اب  هک 
تلالد اهنیا  هک  رتش و و ...  دص  کی  هب  لماک  هید  نییعت  و  هلهابم ، هب  ّقح - زا  ندز  زابرس  تروص  رد  ار - مصخ  ندناوخارف  هناگراهچ و 

ودـب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ور  نیا  زا  دـنکیم و  وا  يدنمـشیدنا  سفن و  تمارک  یگرزب و  حور و  تمظع  نـشور و  رکف  رب 
بلّطملا  دبع  نبا  انابذک  ّیبّنلا ال  انا  دومرفیم : نمشد  لباقم  رد  يدنلبرس  لامک  اب  درکیم و  تاهابم 
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هک درک  يراتفر  نانچ  ههربا  اب  هک  راشرس  لقع  زاتمم و  تیصخش  نیا  اب  يدرم  و  متسه ) بلّطملا  دبع  دنزرف  نم  مربمایپ ، تقیقح  هب  نم  )
نارادمتسایس همه  لد  هک  ساّسح  ّتیعقوم  نآ  رد  و  تشاد ، ناما  رد  بیسآ  زا  ار  رهش  مدرم  همه  دوخ و  ناج  تخادنا و  تریح  هب  ار  وا 

يرذـن نینچ  هنوگچ  دادـن ، تسد  زا  يزیچ  نمـشد  يدوبان  ات  تشذـگ و  نآ  رانک  زا  سفن  تردـق  لامک  اـب  تخادـنایم ، تشحو  هب  ار 
یترطف فلاخم  تسردان و  راک  مینک  رکف  هک  تسا  هناکدوک  رایـسب  دنادیم ، ادـخ  هب  بّرقت  بجوم  ار  یموصعم  كدوک  لتق  دـنکیم و 

. داسف تسا و  ّرش  تقو  نآ  دشاب  اهتب  يارب  رگا  اّما  و  باوص ، تسا و  تسرد  دوش  ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  رگا 
محر عطق  دنزرف و  نتشک  رذن  و  نیکرشم ، عبات  هن  دوب و  كرـشم  هن  بلّطملا  دبع  و  درمـشیم ، ناکرـشم  ياهّتنـس  زا  ار  لمع  نیا  نآرق 
رذـن يو  هک  دـسریم  رظنب  و  تسا ، اّربم  اهتمهت  هنوگ  نیا  لاـثما  زا  تقیقح  هب  وا  تب و  يارب  هچ  ادـخ و  يارب  هچ  تسا  هناـقمحا  ـالماک 
لمع نیا  دنک و  ینابرق  هقیقع و  رتش  هد  نامز  رورم  هب  مادک  ره  يارب  دیامرف  تیانع  هنیرن  دـنزرف  هد  وا  هب  دـنوادخ  هچنانچ  هک  دوب  هدرک 

دـندرک و جـیورت  هدروآرد و  تروص  نیدـب  یناتـساد  ار  نآ  يزروضرغ  اب  يدارفا  و  داد ، ماجنا  وا  زا  لبق  اـی  يرخآ و  دـنزرف  زا  سپ  ار 
ءابآ هک  ّتنـس  لها  نیرّـسفم  هدافتـسا  دروم  دش و  لخاد  ثیدـح  بتک  رد  هتفر  هتفر  دـندرک و  لقن  دـنتفریذپ و  لّمأت  نودـب  ناحولهداس 
َنِم ٍرِیثَِـکل  َنَّیَز  َِکلذَـک  َو  : » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  یگلمج  بطق  دّیـس  اـت  يرـشخمز  هک  ناـنچ  تفرگ ، رارق  دـننادیم  كرـشم  ار  ربـمغیپ 

 ..«. دنرمشیم بلّطملا  دبع  ار  نآ  هّیلّوا  یقیقح و  قادصم  رخآ » ات  َنیِکِرْشُْملا -
ج1،ص:435  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رقاب ماما  زا  زیرح  زا  لوهجم  یصخش  زا  یسیع  نب  داّمح  زا  یثیدح  هعرق » هب  مکح   » باب هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک رد  دیوگ : مجرتم 
هارمه هب  ار  نآ  همجرت  ام  دشابیم و  بلّطملا  دبع  طّسوت  هَّللا  دبع  حبذ  هب  طوبرم  ثیدـح  نآ  زا  یـشخب  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع 

رذن تشاد و  رسپ  هن  وا  هک  وحن  نیدب  داد ، يور  بلّطملا  دبع  يارب  ندیـشک  هعرق  نیا  سپـس  : » مینکیم رکذ  اجنیا  رد  داتـسا  تاحیـضوت 
هک تشادن  ار  نیا  ناکما  تفای  ّدلوت  هَّللا  دبع  هک  یماگنه  سپ  دیامن ، حبذ  ار  وا  دنک  تیانع  يو  هب  ار  یمهد  رـسپ  دنوادخ  رگا  هک  درک 

دمآرد هَّللا  دبع  مان  هب  هعرق  دراذگ و  هعرق  هب  رتش  هد  ربارب  ار  هَّللا  دبع  اذل  دیامن ، حبذ  دوب ، دهاوخ  شبلـص  رد  ادـخ  لوسر  هکنیا  اب  ار  وا 
نارتش رب  هعرق  ماگنه  نیا  رد  دیـسر ، دص  هب  نارتش  ددع  ات  دشیم  نوریب  هَّللا  دـبع  مان  هب  هتـسویپ  دیـشک ، هعرق  دوزفا و  نارتش  رب  هد  هد  و 

. داتفا
مان هب  راب  هس  ار  هعرق  ماهدادن و  فاصنا  ادخ  اب  تفگ : دیدب  نیا  هک  بلّطملا  دبع 

ج1،ص:436  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ بلّطملا  دبع  داتفا ، نارتش  هب  هعرق  راب  هس  ره  دز و  رتش  دص  هَّللا و  دبع 

«. درک ینابرق  ار  نارتش  سپ  تسا ، هدش  یضار  نم  يادخ  هک  متسناد  نونکا 
الب دوجوم ، بتک  مامت  رد  یسیع  نب  داّمح  اریز  تسا ، فیعـض  دنـس  رظن  زا  ربخ  نیا  : » دیامرفیم ثیدح  زا  تمـسق  نیا  حرـش  رد  داتـسا 

هکنیا رگید  تسا . هدرک  لقن  يو  زا  هطساولا  عم  ثیدح  نیا  رد  و  تسوا ، داتسا )  ) هزاجا خیش  دوخ  زیرح  دنکیم و  لقن  زیرح  زا  هطـساو 
رقاب ماما  درکن و  لقن  ثیدح  ود  زا  شیب  قداص  ماما  زا  دنیوگ  و  تسا ، مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  قداص و  ماما  باحـصا  زا  زیرح 

حالطـصاب دراد و  بیع  دنـس  اذل  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هطـساو  الب  ثیدـح  نیا  رد  تسا و  هدرکن  كرد  ار  مالّـسلا  هیلع 
ثیدح نیا  رب  انب  هدش و  فیرحت  دشاب و  هدرک  لقن  رقاب ]  ] ماما زا  رگید  یصخش  زا  زیرح  زا  یسیع  نب  داّمح  دیاب  ارهاظ  تسا و  برطضم 

. دنس رظن  زا  نیا  تسا ، لسرم 
دبع نب  ساّبع  ای  وا  تسا و  نس  مه  ادخ  لوسر  اب  بلّطملا  دبع  نب - ةزمح  هکنآ  لاح  هدرمـش و  رخآ  رـسپ  ار  هَّللا  دـبع  نتم ، رظن  زا  اّما  و 

بلّطملا
ج1،ص:437  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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ات دـناهتفگ و  رـسپ  هد  زا  شیب  ياهراپ  هّتبلا  و  دـناهدرک ، رکذ  برع  باـسنا  بتک  رد  هک  ناـنچ  دـندوب ، بلّطملا  دـبع  دـنزرف  نیرتکچوک 
بیغلاب امجر  هک  تسادـیپ  ناشیاههتفگ  زا  و  برع ، باسنا  ياملع  زا  هن  تسا  دـعب  نورق  نیخّرؤم  لوق  نیا  یلو  دـناهدرب ، ماـن  نت  هدزیس 

دنلئاق هکنیا  اب  دوب  دنزرف  نیرتکچوک  هَّللا  دبع  هک  دناهتـشون  ابلاغ  اریز  عالّطا ، يور  زا  هن  دناهتفگ  نخـس  ناشیرپ  و  یکیرات ) رد  یگنـس  )
ای هزمح و  ای  تروص  ره  هب  نیرخآ  دـنک و  ینابرق  ار  نیرخآ  ای  یکی  دـهد  رـسپ  هد  بلّطملا  دـبع  هب  دـنوادخ  نوچ  هک  دوب  نیا  رذـن  هک 

(. هیقفلا ج 4 ص 111 هرضحی  نم ال  باتک  همجرت   ..« ) دامتعا لباق  بلطم  هن  تسا  هناسفا  نانخس  لیبق  نیا  و  تسا ، ساّبع 
لاصخ ص 58 و باتک  رد  زین  ار  بلطم  نیا  قودص  خیش  تسا ، مالّسلا  امهیلع  قاحسا  لیعامسا و  نیحیبذ ، زا  دارم  هکنیا  دروم  رد  اّما  و 
، تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نارهم  نب  نامیلس  زا  حاّرج  نب  عیکو  زا  یناّرح  هداتق  وبا  زا  يرمحا  رهاد  نب  هَّللا  دبع  قیرط  زا 

رهاد نب  هَّللا  دـبع  هیقف ، باتک  همجرت  لاصخ و  یقرواپ  رد  يراّفغ  ياقآ  بانج  مّظعم  داتـسا  تاحیـضوت  قبط  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال  و 
عیکو هداتق و  وبا  اثلاث  و  دـشابیم ، دـیدرت  لباق  هداتق  وبا  زا  وا  ندرک  تیاور  هداتق  وبا  وا و  هقبط  فالتخا  هب  هّجوت  اب  اـیناث  و  تسا ، فیعض 

. دناهدشن قیثوت  زین  هعیش  هیحان  زا  دنبرشم و  یّنس  ود  ره 
ج1،ص:438  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ماما تامالع  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 19 

، رتاوقتاب نیرتمیکح ، نیرتملاع ، تسا : یتامالع  ار  ماما  تسا : هدرک  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  - 1 ( 1)
تشپ زا  دنیبیم ، وربور  زا  هک  روط  نامه  تسا ، رّهطم  كاپ و  دوشیم ، ّدلوتم  نوتخم  تسا ، درف  نیرتدباع  رتیخس و  رتعاجش ، رترابدرب ،

نیتداهش دنلب  يادص  اب  دتفایم و  نیمز  هب  تسد  فک  ود  يور  رب  دتفایم ، نیمز  هب  ردام  مکش  زا  هک  هاگنآ  درادن ، هیاس  دنیبیم ، زین  رس 
دونـشیم ار  یحو  هتـشرف  يادص  ینعی   ) تسا ثّدحم  دباوخیمن ، شبلق  یلو  دوریم  باوخ  هب  شمـشچ  دوشیمن ، ملتحم  دـیوگیم ، ار 

ّلج ّزع و  دنوادخ  اریز  دوشیمن ، هدید  وا  طئاغ  لوب و  تسوا ، هزادنا  الماک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرز  دـنیبیمن ،) ار  نآ  یلو 
زا مدرم  هب  تبسن  وا  رایتخا  تسا ، رتشوخ  کشم  زا  ماما  يوب  «، 1  » دعلبب دوشیم  جراخ  وا  زا  هک  ار  هچنآ  ات  هدرک  رومأم  ار  نیمز 

______________________________

: تسا هدمآ  هلمج  نیا  حیضوت  رد  ج 6 ص 378 ) « ) هیقفلا هرضحی  نم ال   » باتک رد  (- 1)
دـنکیم و یّلخت  دراد  فـینک  کـهاچ و  هک  ییاـج  رد  هکلب  دنیـشنیمن ، اجنتـسا  هب  تسا  نارگید  دـید  ضرعم  رد  هـک  یّلحم  رد  ینعی  »

نارگید دـید  ّلحم  نیمز و  يور  يراوید ، سپ  رد  هک  نامز  نآ  برع  مدرم  بلاغ  فالخ  رب  دوشیم ، ناـهنپ  نارگید  دـید  زا  شعوفدـم 
. دندرکیم تجاح  ءاضق 

ج1،ص:439  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دنوادـخ لـباقم  رد  مدرم  همه  زا  تسا ، رتزوـسلد  ناـشردام  ردـپ و  زا  مدرم  هب  تبـسن  ( 1 ، ) تسا رتشیب  ناشدوخ  هب  تبـسن  ناـنآ  راـیتخا 

یهن نآ  زا  ار  مدرم  هک  هچنآ  زا  رتـشیب ، همه  زا  دـنکیم و  لـمع  دـنکیم ، رما  نآ  هب  ار  مدرم  هک  هچنآ  هب  رتـشیب  همه  زا  تسا ، رتعضاوتم 
هحلـسا دش ، دهاوخ  مین  ود  دوش ، مین  ود  ياهرخـص  هک  دنک  اعد  رگا  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، باجتـسم  شیاعد  دیامنیم ، يرود  دـنکیم 

ات ناشنایعیش  یماسا  هک  تسا  ياهتشون  وا  دزن  تسوا ، دزن  هب  راقفلا  وذ  ینعی  ترضح  نآ  ریشمش  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح 
هک هعماـج » ، » تسا هدـمآ  نآ  رد  تماـیق  زور  اـت  ناشنانمـشد  یماـسا  هک  دراد  يرگید  هتـشون  زین  و  تـسا ، بوـتکم  نآ  رد  تماـیق  زور 
هک رغـصا  ربکا و  رفج  تسوا ، دزن  تسا  مدآ  دـالوا  ياهیدـنمزاین  یگمه  رب  لمتـشم  و  رتـم ) دودـح 35   ) عارذ داـتفه  لوط  هب  ياهفیحص 

تبث نآ  رد  هنایزات  ثلث  ای  مین  ای  کی  ندز  یّتح  شارخ و  کـی  تازاـجم )  ) شرا یّتح  مولع  عیمج  تسا و  یچوق  تسوپ  يزب و  تسوپ 
ارهز همطاف  فحصم  نینچمه  هدش و 
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ج1،ص:440  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسوا دزن  اهیلع - هَّللا  مالس  - 

ارهاظ هدـشن و  رکذ  احیرـص  تسا  نآ  رب  هّیماـما  عاـمجا  قاـّفتا و  هک  ماـما  تمـالع  نیرتمهم  نیرتگرزب و  ثیدـح  نیا  رد  دـیوگ : مجرتم 
زین لاّضف  نبا  و  دـنرادن ، لوبق  ار  نآ  هّیدوراج  هّیحطف و  لثم  هعیـش  قرف  یـضعب  هک  تسا  تمـصع »  » ماـقم نآ  و  تسا ، هدـیدرگ  فذـح 

ار رفعج  نب  هَّللا  دبع  ترـضح : نآ  ردارب  مالّـسلا ، هیلع  مظاک  ماما  ياجب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دعب  ینعی   ) تسا هدوب  بهذم  یحطف 
لثم تافـص  زا  ياهراپ  رد  یفرط  زا  و  دیدرگ ، هّبنتم  رمع  رخآ  رد  تسا و  هدوب  دامتعا  لباق  هقث و  رابخا  لقن  رد  دـنچ  ره  هتـسنادیم ) ماما 

. تسین يرورض  بجاو و  ششریذپ  دشاب ، لقع  رابتعا  فلاخم  هچنآ  اّلک  و  دنکیرش ، زین  نیموصعم  ریغ  ندش ، ّدلوتم  نوتخم 
ار مدرم  لامعا  هک  دراد  دوجو  رون  زا  ینوتـس  ادخ  وا و  نیب  و  تسا ، سدقلا  حور  هب  دّیؤم  ماما  تسا : هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  - 2 ( 1)
( دنادب دیاب  هک  ار  هچنآ   ) دوشیم و هدرتسگ  وا  يارب  رون  نآ  یهاگ  ددرگیم ، هاگآ  نآ  رب  دراد  جایتحا  نادب  ار  هچنآ  و  دـنیبیم ، نآ  رد 

. دنادیمن تسین ) مزال  هک  ار  هچنآ   ) هجیتن رد  دوشیم و  هتفرگ  وا  زا  هاگ  دنادیم و 
ءاضق دماشآیم ، دروخیم و  دباییم ، تمالـس  دوشیم ، ضیرم  دیامنیم ، لثم  دیلوت  دوخ  دوشیم و  ّدلوتم  ماما  دیوگ ): قودـص  خیـش  )

تجاح
ج1،ص:441  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یگدنز دـیرگیم ، ددـنخیم و  دوشیم ، نوزحم  لاحـشوخ و  ددرگیم ، « 1  » نایـسن وهـس و  راچد  دباوخیم ، دنکیم ، جاودزا  دـنکیم ،
باوث و وا  هب  ددرگیم ، عقاو  لاؤس  دروـم  دوـشیم و  روـشحم  دـننکیم ، تراـیز  ار  وا  مدرم  دوـشیم و  نفد  دریمیم ، سپـس  دـنکیم و 

. اعد تباجتسا  ملع و  تسا : زیچ  ود  وا  ّمهم  تمالع  و  دنکیم ، تعافش  دریگیم و  رارق  یهلا  مارکا  دروم  دوشیم و  هداد  شاداپ 
زا زین  لوسر  ترـضح  و  تسا ، هدیـسر  وا  هب  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ - لوسر  زا  شناردپ  زا  دهدیم ، هدنیآ  ثداوح  زا  هک  ییاهربخ 

. تسا هتسناد  ّلج - ّزع و  بویغلا - ماّلع  دنوادخ  زا  وا  لیئربج و 
امهیلع نیسح  ماما  نینمؤملا ، ریما  زا : دنترابع  هک  ریشمش ، اب  یـضعب  دناهدش ، دیهـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  ماما  هدزای  مامت  و 

ار کی  ره  ّمس ، اب  ناشیا  هیقب  مالّسلا و 
______________________________

: دشابیم لاونم  نیدب  هداد  حرش  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک رد  دوخ  هک  نانچ  نایسن  وهس و  زا  فّنصم  دارم  (- 1)
زا ماما  دوخ  هلصافالب  دش ، نینچ  هک  اجک  ره  و  دش ، دهاوخ  راچد  وهس  ای  نایسن  هب  ماما ) ، ) وا دهاوخب  یتحلـصم  هب  دنوادخ  هک  یماگنه 

و ماظع ، خیاشم  همه  هن  تسا  دیلولا » نبا   » شداتـسا ّفلؤم و  هدـیقع  نیا  هّتبلا  ددرگن ، هارمگ  یـسک  ات  دـهدیم  ربخ  دوخ  وهـس  ای  نایـسن 
. دننکیم ّدر  ای  لیوأت و  ار  رهاوظ  همه  اذل  دراد ، تافانم  تسا  ّتیّجح  كالم  هک  تمصع  اب  نایسن  وهس و  دنیوگ : نانآ 

ج1،ص:442  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رب ادخ  تنعل  هک  هضوفم - تالغ و  هک  نانچنآ  هن  تسا ، هدوب  یقیقح  یعقاو و  يرما  هّمئا  تداهش  و  تسا ، هدرک  دیهـش  شنامز  توغاط 

. دندقتعم داب - نانآ 
وا دننکیم و  ولغ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  هک  نانآ  - 1 دناهتـسد : هس  تالغ  تسا . هدننکّولغ  ینعم  هب  یلاغ  عمج  تالغ  دیوگ : مجرتم 

. دننادیم ادخ  ار 
نینچ ناشیا  دوخ  هک  دنتسه  یتاّیصوصخ  تافـص و  هب  دقتعم  ناشیا  هراب  رد  دننکیم و  ّولغ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هراب  رد  هک  نانآ  - 2

، زامن تراهط ، ور ، نیا  زا  دزاسیم و  زاینیب  تابجاو  تادابع و  یگمه  زا  ار  ناسنا  ماما  تخانـش  دـندقتعم  هک  ناـنآ  - 3 دنرادن . ییاعّدا 
هفئاط نیمه  رتشیب  نیمّدـقتم  بتک  رد  تالغ »  » زا دارم  و  دـننکیم . كرت  تیب  لها  تیالو  یتسود و  هب  لاّکتا  اب  ار  ّجـح  تاـکز و  هزور ،
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دنوادـخ هکنیا  هلمج  زا  تسا ، ینعم  تشه  ياراد  ضیوفت  دنـشابیم . ضیوفت  هب  لئاق  هک  ددرگیم  قالطا  یناسک  هب  هضّوفم  و  تسا . موس 
هب رتـشیب  حیـضوت  يارب   ) تسا ّولغ  دوخ  هدـیقع ، نیا  هک  تسا ، هدومرف  راذـگاو  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  ار  قزر  ریبدـت و  قـلخ و  رما 

(. دیئامرف هعجارم  ص 573  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک همجرت  مشش  دّلجم 
:( دیوگ قودص  خیش  . ) تسا هدش  هبتـشم  مدرم  رب  رما  هکلب  دناهدشن  هتـشک  عقاو  رد  نیموصعم ) هّمئا  ینعی   ) ناشیا دنیوگ : نانآ  يراب  ( 1)

مالّسلا امهیلع  میرم  نب  یـسیع  زج  هدشن  هبتـشم  مدرم  رب  ءایـصوا  ءایبنا و  زا  کی  چیه  رما  دانک ! بضغ  نانآ  رب  دنوادخ  دنیوگیم ، غورد 
وا هب  شحور  هدرب و  نامـسآ  هب  سپـس  دـیدرگ ، حور  ضبق  نامـسآ  نیمز و  نـیب  رد  دـش و  هدرب  نامـسآ  يوـس  هـب  هدـنز  وا  اریز  ّطـقف ،

هدنادرگرب
ج1،ص:443  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنوادخ هک  هاگنآ   ...« ) َكُرِّهَطُم َو  ََّیلِإ  َکُِعفار  َو  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  : » دراد هراشا  بلطم  نیمه  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  و  دش ،
، دنوادخ زین  و  ( 55 نارمع : لآ  منکیم - ترّهطم  كاـپ و  راّـفک  زا  مربیم و  ـالاب  دوخ  يوـس  هب  مریگیمرب و  ار  وـت  نم  تفگ : یـسیع  هب 

َْتنَأ َْتنُک  ِینَْتیَّفَوـَت  اَّمَلَف  ْمِهِیف  ُْتمُد  اـم  ًادیِهَـش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک  َو  : » دـیامرفیم تیاـکح  نینچ  ار  تماـیق  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  راـتفگ 
بقارم دوخ  یتفرگرب ، ارم  هک  هاگنآ  مدوب و  نانآ  رب  هاوگ  مدوب ، ناـشنایم  رد  هک  یماداـم  « ) ٌدیِهَـش ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َْتنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َبِیقَّرلا 

رگا دنیوگیم : دـناهدرک  زواجت  ّدـح  زا  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دروم  رد  هک  یناسک  و  (. 117 هدـئام : يدـهاش - زیچ  همه  رب  وت  يدوب و  نانآ 
مالّسلا مهیلع  هّمئا  رما  هک  دشابن  زیاج  ارچ  دوش ، هبتشم  مدرم  رب  تسا ، هدیدرگ  قلخ  ردپ  نودب  هک  مالّسلا  هیلع  یـسیع  رما  هک  تسا  زیاج 

؟ دوش هبتشم  زین 
نانآ اریز  دنوش ؟ قلخ  ردپ  نودب  زین  نانآ  هک  دشابن  زیاج  ارچ  سپ  دش ، قلخ  ردـپ  نودـب  یـسیع  تسا : نیا  داد  نانآ  هب  دـیاب  هک  یباوج 

زا دعب  ءایـصوا  لسر و  ءایبنا و  مامت  هک  یتقو  دانک ! تنعل  ناشیادـخ  دـننک ، راهظا  باب  نیا  رد  ار  دوخ  هدـیقع  هک  درک  دـنهاوخن  تأرج 
نایم نیا  رد  دنشاب و  هدش  قلخ  ردام  ردپ و  زا  مدآ 

ج1،ص:444  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مالّسلا مهیلع  ءایصوا  ءایبنا و  ریاس  رما  هن  دوش  هبتـشم  مدرم  رب  وا  رما  هک  تسا  زیاج  دشاب ، هدش  قلخ  ردپ  نودب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  طقف 

وا هک  دوش  هتـسناد  ات  دهد  رارق  ياهناشن  هیآ و  ار  وا  تسا  هتـساوخ  ّلج - ّزع و  دنوادخ - دوش ، قلخ  ردپ  نودب  هک  تسا  زیاج  هکنیا  امک 
(. قودص خیش  مالک  نایاپ   ) تساناوت يراک  ره  رب 

ماما هبتر  لضف و  تماما و  ماما و  تفص  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 20 

دجسم رد  هعمج - زور  دورو - زاغآ  زا  میدوب ، ورم  رد  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نامز  رد  دیوگ : ملسم  نب  زیزعلا  دبع  - 1 ( 1)
اقآ و دزن  نم  دـندرکیم ، وگتفگ  ثحب و  دروم ، نآ  رد  مدرم  دایز  تافالتخا  تماما و  هراب  رد  مدرم  میدوب و  هدـمآ  درگ  رهـش  نآ  عماج 

ياهوگتفگ متفر و  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  مرورس 
ج1،ص:445  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

گنرین هب  دوخ  نید  زا  دنرادن ، یعالّطا  مدرم  زیزعلا ! دـبع  يا  دـندومرف : هدرک  یمّـسبت  ترـضح  ( 1 ، ) مدـناسر ناـشیا  ضرع  هب  ار  مدرم 
هک ار  نآرق  دینادرگ و  لماک  وا  يارب  ار  نید  هکنیا  زا  دعب  رگم  درکن  حور  ضبق  ار  دوخ  ربمایپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دـناهدش ، هارمگ 

نایب نآ  رد  لامک  مامت و  روط  هب  ار  اهيدـنمزاین  عیمج  ماکحا و  دودـح و  مارح ، لالح و  دومرف ، لزان  وا  رب  تسا ، نآ  رد  زیچ  همه  نایب 
رّکذت هب  مزال  : » دـیوگ مجرتم  ( 38 ماعنا : میاهدرکن - یهاتوک  هجو  چـیه  هب  باتک  رد  « ) ٍءْیَـش ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  اـنْطَّرَف  اـم  : » تفگ دومرف و 

نیزگیاج اههلمج  هنوگ  نیا  رد  ائیش »  » و ائیش » ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  : » دشابیم نیا  هیآ  ریدقت  تسا و  هدئاز  ءیـش » نم   » رد نم »  » هک تسا 
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هنوگ نیا  رد  ائیش »  » رگید ترابع  هب  ًاْئیَـش .» ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُـضَی  ال  : » دننام اطیرفت .» ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  : » ینعی تسا ، يدیکأت  قلطم  لوعفم 
باتک رد  هدوب  مزال  هچنآ   » هکنیا هن  دـش ، رکذ  نتم  رد  هک  تسا  نامه  هیآ  ینعم  سپ  هب . لوعفم  هن  تسا  يدـیکأت  قلطم  لوعفم  تاراـبع 
نیمه باتک ، رد  یهاتوک  مدـع  زا  دارم  تسا  نکمم  هّتبلا  ( 1 / 241 نمحّرلا ، هب  نم  اـم  كر :  ... ) میاهدرکن راذـگورف  يزیچ  میاهدروآ و 

. میاهدراذگن یقاب  يزیچ  میاهدروآ و  باتک  رد  ار  زیچ  همه  هک  دشاب 
رد هلمج  نیا  دـعب  لبق و  هب  هّجوت  اب  لامتحا  نیا  و  نآرق ، هن  دـشاب  ظوفحم » حول   » تسا نکمم  هیآ  رد  باـتک »  » زا دارم  هکنیا  رگید  هتکن 

ْمُُکلاْثمَأ ٌمَمُأ  اَّلِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  َو   » تسا نینچ  هیآ  دوشیم ، دییأت  رتشیب  هیآ 
ج1،ص:446  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

باتک رد  دنتسه ، امش  لثم  ییاهتّما  نامـسآ ، ناگدنرپ  نیمز و  ياههدنبنج  مامت  « ) َنوُرَـشُْحی ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  ٍءْیَـش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام 
(. دنوشیم روشحم  دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  سپس  میاهدرکن ، یهاتوک 

ْمُکَنیِد ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دش  عقاو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  رمع  رخآ  رد  هک  عادولا  ۀّجح  رد  و  ( 1)
ار مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  ناتیارب  ار  امش  نید  زورما  « ) ًانیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو 
هیلع و هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  و  تسا ، نید  هدننکلماک  هدننکمامت و  تماما ، هلأسم  و  ( 3 هدئام : مدیدنسپ - امـش  يارب  نید ، ناونع  هب 

رارق ّقح  ریـسم  رد  ار  نانآ  درک ، راکـشآ  نانآ  يارب  ار  نآ  هار  و  دومرف ، نییبت  هداد ، حیـضوت  مدرم  يارب  ار  نید  دوخ ، تاـفو  زا  لـبق  هلآ 
سک ره  دومرف ، نایب  دـندنمزاین ، نآ  هب  مدرم  هک  ار  هچنآ  مامت  و  دومرف ، نییعت  ناشیارب  اـمنهار  ماـما و  ناونعب  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  داد و 

، تسا رفاک  دنک  ّدر  ار  ادخ  باتک  سک  ره  و  تسا ، هدرک  ّدر  ار  ادخ  باتک  تقیقح  رد  هدرکن ، لماک  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  دـنک  نامگ 
لیلج تماما ، دـشاب !؟ لوبق  لباق  دروم  نآ  رد  نانآ  تاباختنا  اـت  دـنهاگآ  تّما  نیب  رد  نآ  ّتیعقوم  تماـما و  شزرا  ردـق و  هب  مدرم  اـیآ 

نآ زا  رتقیمع  رتعینم و  رتالاو ، رتنأّشلا ، میظع  رتردقلا ،
ج1،ص:447  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یماما دوخ  باـختنا  اـب  دـنناوتب  اـی  دـنمهفب  ار  نآ  شیوخ  دـئاقع  ءارآ و  اـب  اـی  ( 1 ، ) دـننک كرد  ار  نآ  دوـخ  لوـقع  اـب  مدرم  هک  تـسا 
نادـب ار  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  موس ، ماقم  رد  یهّللا ) لیلخ  ماقم   ) ّتلخ تّوبن و  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  تماـما  دـننیزگرب ،

! میهاربا يا  « ) ًامامِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  : » دیامرفیم دنوادخ  درک ، هزاوآ  دـنلب  ار  وا  مان  و  دومرف ، فّرـشم  تلیـضف  نآ  هب  هداد  صاصتخا 
مه نم  لسن  نادنزرف و  زا  ایآ  « ) ِیتَّیِّرُذ ْنِم  َو  : » تفگ یلاحـشوخ  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  و  ( 124 هرقب : مدـیزگرب - ماما  مدرم ، يارب  ار  وت 
ره تماما  هیآ  نیا  و  ( 124 هرقب : دسریمن - نیملاظ  هب  نم  دهع  « ) َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  ال  : » دومرف دنوادخ  ( 124 هرقب : ياهدیزگرب ؟ ماما 
رد تماما  نداد  رارق  اب  دـنوادخ  سپـس  تفرگ . رارق  ناکاپ  ّصاوخ و  رد  تماما  بیترت  نیدـب  و  دـنکیم . لاطبا  تمایق  زور  ات  ار  یملاـظ 

ًۀَِّمئَأ ْمُهاْنلَعَج  َو  َنیِِحلاص  اـْنلَعَج  الُک  َو  ًۀَِـلفان  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَو  َو  : » دومرف تشاد و  یمارگ  ار  يو  وا ، لـسن  زا  ناـکاپ  ّصاوخ و 
رب هفاـضا  ار - بوـقعی  زین  قحـسا و  « ) َنیِدـِباع اـَنل  اُوناـک  َو  ِةاـکَّزلا  َءاـتیِإ  َو  ِةـالَّصلا  َماـقِإ  َو  ِتاْریَْخلا  َلـِْعف  ْمِْهَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو  اـنِْرمَِأب  َنوُدـْهَی 

دندرکیم و تیاده  ام  روتسد  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ار  نانآ  میداد ، رارق  نیحلاص  زا  ار  نانآ  یگمه  و  میدیشخب ، وا  هب  شاهتـساوخ -
کین ياهراک  ماجنا 

ج1،ص:448  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیمه هب  تماما  و  ( 1 (. ) 74 / 73 ءایبنا : دـندرکیم - تدابع  ار  ام  و  میداد ، روتـسد  هدرک  یحو  نانآ  هب  ار  تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا  و 
ثراو هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هکنیا  ات  دندربیم  ثرا  هب  ار  نآ  لسن  هب  لسن  يرگید  زا  دعب  یکی  دوب و  یقاب  وا  لسن  رد  بیترت 

. دیدرگ نآ 
نیرتهتـسیاش نیرتراوازـس و  « ) َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذه  َو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  : » دیامرفیم دنوادخ 
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نینمؤم ّیلو  دنوادخ  و  دندروآ . نامیا  هک  یناسک  زین  ربمایپ و  نیا  دـندومن و  يوریپ  ار  وا  هک  دنتـسه  یناسک  میهاربا  هب  باستنا  رد  مدرم 
بجاو دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  ادخ - رما  هب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  ّصاخ  تماما  نیا  و  ( 67 نارمع : لآ  تسا -
دنوادخ و  دندوب ، هدیزگرب  هک  مالّسلا  مهیلع  ّیلع  ترضح  لسن  زا  هتـسد  نآ  رد  سپـس  داد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هدهعب  دوب - هدومرف 

ِْثعَْبلا ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََقل  َنامیِْإلا  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تفرگ . رارق  هداد ، ناشیا  هب  نامیا  ملع و 
كدنا زا  شیب  دنتفگیم : تمایق  مایق  زا  دعب  هک  ینیمرجم  هب  باطخ  ، ] دوب هدش  هداد  ناشیا  هب  نامیا  ملع و  هک  یناسک  « ) ِْثعَْبلا ُمْوَی  اذهَف 

(56 مور : تسا - تمایق  زور  نامه  زورما  دیاهدنام و  ربق  رد  تمایق  زور  ات  ادخ ، ملع  باتک و  رد  امـش  دنتفگ : دـیاهدنامن ] ربق  رد  ینامز ،
ات مالّسلا  هیلع  یلع  دالوا  رد  تماما  نیا  سپ 

ج1،ص:449  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
باختنا دنهاوخیم  نالهاج  نیا  هنوگچ  لاح ، دمآ . دهاوخن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  زا  دـعب  يربمایپ  اریز  دوب ، دـهاوخ  تمایق  زور 

نینمؤملا و ریما  ماقم  و  ربمایپ ، ینیـشناج  و  ّلج - ّزع و  دـنوادخ - یگدـنیامن  تماما  تسا ، ءایـصوا  ثرإ  و  ءایبنا ، ماقم  تماما  ( 1 ( ؟ دننک
. تسا مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ثاریم 

. تسا نینمؤم  تّزع  ایند و  حالص  نیملسم و  مظن  ثعاب  نید و  مامز  تماما 
دوخ لامک  هب  داهج  ّجـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  هک  تسا  ماما  طّسوت  تسا ، نآ  يـالاو  هجیتن  هخاـش و  مالـسا و  هدـنلاب  هیاـپ  تماـما 

ار ادخ  لالح  ماما  دوشیم ، تسارح  ظفح و  اهزرم  و  ددرگیم ، يراج  ماکحا  دودح و  و  دباییم ، روفو  تاقدص  و  « 1  » ءیف و  دسریم ،
، عطاق لیلد  وکین و  هظعوم  تمکح و  اب  هدومن ، عافد  ادخ  نید  زا  دیامنیم و  يراج  ار  وا  دودح  و  دـنکیم ، مارح  ار  ادـخ  مارح  و  لالح ،

ناشخرد دیشروخ  نوچمه  ماما  دناوخیم ، ارف  شراگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم 
______________________________

. دتفایم نیملسم  تسدب  يزیرنوخ  گنج و  نودب  هک  دنیوگ  ار  یمئانغ  ءیف  (- 1)
ج1،ص:450  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

عطاس و رون  ناشخرد ، غارچ  ینارون ، هاـم  ماـما ، ( 1 ، ) دراد رارق  قفا  رد  اهمـشچ  اهتـسد و  سرتـسد  زا  رود  هک  يدیـشروخ  تسا ، ناـهج 
رب اراوگ  بآ  نوچمه  ماما  تسا . اهایرد  كانتـشحو  ياهجوم  فلع و  بآیب و  کشخ و  ياهارحـص  اهیکیرات و  لد  رد  امنهار  هراتس 

. تسا تکاله  زا  یجنم  تیاده و  يامنهار  تسا ، ناگنشت 
یئامنهار اههکلهم  رد  و  دنکیم ، مرگ  ار  وا  درب ، هانپ  شتآ  نآ  هب  امرـس  زا  هک  یـسک  اهنابایب ، ياهيدـنلب  رد  تسا  یـشتآ  نوچمه  ماما 

. دش دهاوخ  كاله  دشکب  تسد  وا  زا  سک  ره  دنکیم ،
. تسا هکرب  غاب و  ناشوج و  همشچ  وا  تسا ، هدرتسگ  نیمز  ناشخرد و  دیشروخ  تسا ، تکرب  رپ  ناراب  ناراب و  رپ  ربا  ماما 

. تسا ناگدنب  هانپ  بئاصم  رد  تسا ، ینت  ردارب  وا  نابرهم ، تسا  يردپ  هارمه ، تسا  ینیما  ماما 
عفادـم ادـخ و  يوسب  مدرم  هدـننکتوعد  ماـما  تسوا ، روشک  رد  ادـخ  هفیلخ  وا  تسا ، ناگدـنب  رب  وا  تّجح  نیمز و  رد  ادـخ  نیما  ماـما 

. تسا یهلا  ياهتمرح 
ج1،ص:451  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، تسا نیملـسم  تّزع  نید و  مظن  هیام  تسا ، رابدرب  میلح و  دراد ، صاصتخا  وا  هب  ملع  يّربم ، بویع  زا  تسا و  كاپ  ناهانگ  زا  ماما  ( 1)
. تسا نیرفاک  تکاله  نیقفانم و  مشخ  ثعاب 

نودب درادن ، دننام  لثم و  درادن ، لدب  تسین ، زارطمه  وا  اب  يدنمشناد  چیه  تسین ، کیدزن  وا  هب  یـسک  درادن ، ریظن  دوخ  نارود  رد  ماما 
، تلیضف اب  هدنیاشخب  دنوادخ  تسا و  هتفای  صاصتخا  وا  هب  تلیضف  دشاب ، هدروآ  تسدب  تلیـضف  دوخ  ای  دشاب و  تلیـضف  لابند  هب  هکنیا 
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. تسا هداد  صاصتخا  وا  هب  ار  لضف 
وا لئاضف  زا  یتلیـضف  وا و  نوؤش  زا  ینأش  فصو  رد  زگره ، زگره ، هن ، دـنک !؟ باختنا  ار  وا  اـی  دسانـشب  ار  ماـما  دـناوتب  هک  تسیک  سپ 

و دنیامنیم ، یکچوک  ساسحا  ناگرزب  هتشگ و  ناوتان  هدنامرد و  ناگدید  و  تسا ، هدنام  نادرگرس  ناریح و  هداتفا و  یهارمگ  هب  لوقع 
رعـش زا  ءارعـش  و  دـناهدش ، زجاع  شکرد  زا  نایاناد  ءالقع و  دـناهدنام و  زاب  هباطخ  زا  ءابطخ  تسا ، هاتوک  ءالقع  لقع  دـنناریح ، ءامکح 

هنوگچ دـنفرتعم ، دوخ )  ) یناوتان زجع و  هب  یگمه  دـناهدش و  ناوتان  هتـسخ و  ءاغلب  دـناهدیدرگ و  زجاـع  ءاـبدا  دناهتـشگ و  ناوتاـن  نتفگ 
ار وا  ناوتیم 

ج1،ص:452  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
.؟ دریگب ار  وا  ياج  هک  تفای  ار  یسک  ای  دیمهف  ار  وا  راک  زا  يزیچ  ای  دومن ، نایب  ار  وا  هنک  هدرک و  فصو 

؟ تسا مدرم  تسد  اههراتس و  نوچمه  شناگدننکفصو  وا و  تبسن  هکنآ  لاح  و  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  هن ، ( 1)
نامگ تفاـی ؟ یـصخش  نینچ  ناوتیم  اـجک  الـصا  اـجک ؟ تلزنم  نیا  كرد  اـجک و  لوقع  اـجک ؟ ماـقم  نیا  اـجک و  مدرم  باـختنا  سپ 
وزرآ هب  ار  نانآ  لیطابا  هتفگ و  غورد  نانآ  هب  ناشسفن  مسق  ادخب  تفای ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لآ  ریغ  رد  ار  وا  ناوتیم  هک  دناهدرب 

اب داتفا ، دنهاوخ  نیئاپ  هب  دیزرل  دهاوخ  نآ  زا  ناشیاهاپ  هک  دناهدرازگ  اپ  هدنزغل  لکـشم و  دـنلب و  یهاگترپ  هب  هجیتن  رد  تسا و  هتخادـنا 
دنهاوخن ياهجیتن  دـصقم  زا  يرود  زج  هک  دـناهدمآ  رب  ماما  بصن  ددـص  رد  هدـننکهارمگ  يدـئاقع  ریاـب و  صقاـن و  نادرگرـس ، یلوقع 

یهارمگ هب  دناهتفگ و  نخـس  ّقح  فالخ  هدمآرب و  لکـشم  سب  يراک  ددـص  رد  دـناهدش ؟! هدرب  اجک  هب  دـشکب ! ار  نانآ  ادـخ  تفرگ ،
دیشخب و تنیز  ناشرظن  رد  ار  ناشلامعا  ناطیش  و  دناهدرک ، كرت  ار  ماما  یهاگآ  اب  اریز  دناهداتفا ، ینادرگرس  رد  هتـشگ و  راچد  یقیمع 

هار زا  ار  نانآ 
ج1،ص:453  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«. 1  » دندوب ریصب  انیب و  هکنآ  لاح  تشادزاب ، ّقح 
باطخ نانآ  هب  دنلب  یئادص  اب  نآرق  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ ، رظن  رد  ار  دوخ  باختنا  هدراذـگ ، رانک  ار  شلوسر  ادـخ و  باختنا  نانآ  ( 1)

دهاوخب ار  هچنآ  وت  راـگدرورپ  و  « ) َنوُکِرُْـشی اَّمَع  یلاـعَت  َو  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناـک  اـم  ُراـتْخَی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » دـنکیم
ام َو  : » دـیامرفیم زین  و  ( 68 صـصق : تسا - رترب  هّزنم و  اهنآ ، كرـش  زا  دنوادخ  دنرادن و  باختنا  ّقح  نانآ  دـنیزگیم ، رب  دـنیرفآیم و 

، دنداد روتسد  يراک  هب  شلوسر  ادخ و  هک  هاگنآ  « ) ْمِهِْرمَأ ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک 
ْمَُکل ْمَأ  َنوُمُکَْحت * َفـْیَک  ْمَُکل  اـم  : » دـیامرفیم زین  و  ( 36 بازحا : تشاد - دـهاوخن  باـختنا  ّقح  دوـخ  شیپ  زا  ینمؤـم  نز  درم و  چـیه 

َِکلذـِب ْمُهُّیَأ  ْمُْهلَـس  َنوُمُکَْحت * اَمل  ْمَُکل  َّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ٌۀَِـغلاب  اْنیَلَع  ٌناْمیَأ  ْمَُکل  ْمَأ  َنوُرَّیََخت * اـَمل  ِهِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َنوُسُرْدـَت * ِهِیف  ٌباـتِک 
هک دیراد  ینامسآ  یباتک  ایآ  دینکیم ؟ مکح  هنوگچ  دوشیم ؟ هچ  ار  امش  « ) َنِیقِداص اُوناک  ْنِإ  ْمِِهئاکَرُِـشب  اُوتْأَْیلَف  ُءاکَرُـش  ْمَُهل  ْمَأ  ٌمیِعَز *

مکح هچنآ  ره  هکنیا  رب  ینبم  تمایق - ات  رادـیاپ  ینامیپ - دـهع و  ای  دوب ؟ دـیهاوخ  اراد  دـیهاوخب  دوخ  هچنآ  هک  دـیناوخیم  نینچ  نآ  رد 
رگا دنراد ؟ یناکیرش  ایآ  دننکیم  تنامض  ار  يزیچ  نینچ  نانآ  زا  کیمادک  سرپب  نانآ  زا  دیاهتفرگ ؟ ام  زا  تشاد ، دیهاوخ  دینکیم ،

______________________________

. توبکنع هروس  هیآ 38  زا  یشخب  هب  تسا  هراشا  (- 1)
ج1،ص:454  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

« اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  : » دـیامرفیم دـنوادخ  زین  و  ( 1 ( ) 36 - 41 ملق : دنروایب - ار  دوخ  ياکرـش  دنیوگیم  تسار 
ای دـنمهفیمن ، رگید  هدز و  رهم  ناـنآ  لد  رب  دـنوادخ  اـی  ( 24 دّـمحم : تسا -؟ هدـش  هدز  لفق  اهلد  رب  اـی  دـننکیمن  ّربدـت  نآرق  رد  اـیآ  )

ادخ رگا  و  دنـشیدنایمن ، هک  دنتـسه  ییاهلال  رک و  دنوادخ ، رظن  زا  ناگدنبنج  نیرتدـب  دنونـشیمن ، هکنآ  لاح  میدینـش و  دـنیوگیم  »
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میونشیم دنیوگ :  » و «« 1  » دندومنیم ضارعا  هدرک  تشپ  درکیم ، اونش  ار  نانآ  رگا  درکیم و  اونش  ار  نانآ  تشاد  غارس  نانآ  رد  يریخ 
««. 3  » تسا گرزب  یلضف  ياراد  دنوادخ  دیامرفیم و  اطع  دهاوخب  هک  ره  هب  هک  تسا  دنوادخ  لضف   » نآ هکلب  «« 2  » مینکیم ینامرفان  و 

یتخـس هک  تسا  ییاورناـمرف  و  درادـن ، هار  وا  رد  لـهج  هک  تسا  یملاـع  ماـما  هکنآ  لاـح  دـننیزگرب و  ار  ماـما  دـنهاوخیم  هنوـگچ  سپ 
. تسا هدوب  وا  ّقح  رد  ّطقف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياعد  تسا ، یگدـنب  ملع و  تداـبع و  یگزیکاـپ و  تسادـق و  ندـعم  دـهدیمن ،

: لثم )
هالاو نم  لاو  مهّللا 

( ای (و 
سجّرلا مهنع  بهذا  ّمهّللا 

ترضح لسن  زا  يو  تسا ، هدناوخ  ارف  تماما  هب  ار  وا  ّطقف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ای  و  هریغ ) و  - 
______________________________

يراددوخ همجرت  لـالخ  رد  هیآ  نتم  جرد  زا  همجرت  یتخاون  کـی  تهج  هدـمآ و  نتم  رد  هک  لاـفنا  هروس  زا   21 هیآ 23 - همجرت  (- 1)
. دیدرگ

. هرقب هروس  هیآ 93  زا  یشخب  همجرت  (- 2)
. دیدح هروس  هیآ 21  زا  یشخب  همجرت  (- 3)

ج1،ص:455  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا شیرق ، نیب  رد  و  تسا ، شیرق  زا  وا  بسن  تسین ، وا  زارطمه  یفیرـش  چـیه  تسین ، وا  بسن  رد  یبیع  چـیه  و  ( 1  ) تسا هرهاط  هقیّدص 
هَّللا یلـص  لوسر  ترـضح  ناکیدزن  لآ و  زا  ینعی  ترتع ، زا  نایم ، نآ  رد  و  دـنراد ، يرتشیب  تفارـش  شیرق  هّیقب  زا  هک  تسا ، مشاه  ینب 

. تسا هدیدنسپ  یضرم و  دنوادخ  رظن  زا  ماما  تسا ، هلآ  هیلع و 
رب تسا ، رایع  مامت  لماک و  وا  يرابدرب  ملح و  تسا ، ینوزفا  هب  ور  امئاد  وا  ملع  تسا ، فاـنم  دـبع  لـسن  زا  وا  تسا ، فارـشا  نیرتفیرش 

تماما رما  هب  دـنوادخ  نامرف  هب  تسا ، بجاو  شتعاطا  تسا ، هاگآ  ملاـع و  تّما  روما  هرادا  هوحن  هب  تسا ، دـنمتردق  اـناوت و  تماـما  رما 
هَّللا تاولـص  هّمئأ - ءاـیبنا و  دـنوادخ  تسوا ، نید  ظـفاح  ادـخ و  ناگدـنب  هاوخ  ریخ  تسا ،) یهلا  نیمارف  رماوا و  يرجم  اـی  ، ) هدومن ماـیق 
مولع یمامت  زا  نانآ  ملع  اذل  هدادن و  نارگید  هب  هک  دـهدیم  نانآ  هب  یمولع  دوخ  نوزخم  تمکح  ملع و  زا  دـهدیم و  قیفوت  ار  مهیلع -
َْفیَک ْمَُکل  امَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا ، رتـالاب  رترب و  ناـمز  لـها 
دننکن شاییامنهار  ات  هکنآ  ای  دننک  ّتیعبت  وا  زا  هک  تسا  رتهتـسیاش  تسا  ّقح  يوس  هب  مدرم  هدـننکتیاده  دوخ ، هکنآ  ایآ  « ) َنوُمُکَْحت

: سنوی دینکیم -؟ مکح  هنوگچ  ار ؟ امش  دوشیم  هچ  دباییمن ، تیاده 
سک نآ  ره  « ) ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  : » دیامرفیم زین  و  ( 35

ج1،ص:456  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
َُهداز َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  : » تسا هدومرف  تولاط  دروم  رد  و  ( 1 ( ) 269 هرقب : تسا - هدروآ  تسدب  يریثک  ریخ  دنهد ، تمکح  هک  ار 

ملع و رد  ینوزفا  وا  هب  هوالع ، هب  دیزگرب و  امش  رب  ار  وا  دنوادخ  « ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْـسب 
: هرقب تساناد - دنمناوت و  ینغ ، دنوادخ  و  دنکیم ، اطع  دهاوخب  سک  ره  هب  ار  دوخ  یهاشداپ  دنوادخ  و  دومرف ، ءاطعا  ینامسج  تردق 
زا هّمئا  دروـم  رد  زین  و  ( 113 ءاسن : تسا - میظع  وت  رب  ادـخ  لضف  « ) ًامیِظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناک  َو  : » دـیامرفیم شربماـیپ  هب  زین  و  ( 247

َو َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَـقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اـم  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ  : » دـیامرفیم شلـسن  نادـناخ و  تیب  لـها 
نانآ هب  دـنوادخ  هک  یلـضف  رطاخب  مدرم - هب  ایآ  « ) ًاریِعَـس َمَّنَهَِجب  یفَک  َو  ُْهنَع  َّدَـص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ًامیِظَع * ًاـْکُلم  ْمُهاـْنیَتآ 
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نانآ زا  یـضعب  سپ  میدومن ، اطع  یگرزب  یهاشداپ  نانآ  هب  میداد و  تمکح  باـتک و  میهاربا  لآ  هب  اـم  دـنزرویم ؟ دـسح  تسا - هداد 
(. 54 - 55 ءاسن : تسا - یفاک  نانآ ) يارب   ) مّنهج شتآ  دندرک و  ضارعا  نآ  زا  یهورگ  دندروآ و  نامیا 

و دیامرفیم ، تیانع  ار  راک  نیا  لماک  یگدامآ  ردص و  حرـش  وا  هب  دنیزگرب ، شناگدـنب  روما  هرادا  يارب  ار  ياهدـنب  دـنوادخ ، هاگ  ره  و 
نآ زا  دعب  و  دیامرفیم ، ماهلا  وا  هب  الماک  ار  ملع  و  دهدیم ، رارق  تمکح  ناشوج  ياههمشچ  شبلق  رد 

ج1،ص:457  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دوشیمن فرحنم  رود و  حیحص  راتفگ  راتفر و  زا  دنامیمن و  رد  یخساپ  چیه  زا 

شزغل و ياـطخ  زا  درادیم . هگن  مکحم  اـجرب و  اـپ  یتسرد  یتـسار و  رد  دـهدیم و  قیفوت  ار  وا  دـنوادخ  دـّیؤم ، تسا و  موصعم  وا  ( 1)
نیا و  شقلخ ، رب  دشاب  وا  هاوگ  شناگدنب و  رب  دـشاب  ادـخ  تّجح  ات  تسا  هداد  رارق  هنوگ  نیا  ار  وا  طقف  دـنوادخ  تسا ، ناما  رد  طوقس 

یـسرتسد ییاناوت و  يزیچ  نینچ  رب  ایآ  لاح  تسا ، گرزب  یلـضف  ياراد  دـنوادخ  و  دـهدیم ، دـهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسادـخ  لـضف 
ّقح زا  هک  ادخ  هناخ  هب  مسق  دنرادب ؟ مّدقم  نارگید  رب  ار  وا  ات  دراد  یفاصوا  نینچ  نانآ  بختنم  درف  ای  دننیزگرب ؟ ار  وا  دـنناوتب  ات  دـنراد 
رانک ار  نآ  اهنآ  تسا و  تیاده  ءافـش و  ادخ ، باتک  رد  دننادیمن ! چیه  ایوگ  دناهتخادنا ، رـس  تشپ  هب  ار  ادخ  باتک  و  دناهدرک ، زواجت 

، هدرک كاله  هدومن و  بضغ  ترفن و  دروم  هدومرف و  شهوکن  ار  نانآ  دنوادخ  اذل  و  دـناهدرک ، يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  هدراذـگ و 
: دیامرفیم

َّلَـضَأ َو  ْمَُهل  ًاـسْعَتَف   » هدوـمرف دـیامنن و  هار  ار  ناراکمتـس  ادـخ  دـنک و  لـمع  هنارـسدوخ  یهلا  ياـمنهاریب  هکنآ  زا  رتـهارمگ  یـسک  هچ 
: تسا هدومرف  زین  و  ( 8 دّمحم : داد - رارق  یهارمگ  ههاریب و  رد  ار  ناشیاهراک  دنوادخ  نانآ و  رب  داب  تکاله  « ) ْمَُهلامْعَأ

« ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َْدنِع  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  »
ج1،ص:458  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

(. 35 نمؤم : دهنیم - رهم  راّبج  ّربکتم و  ياهناسنا  بلق  ره  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا  نینمؤم ، دزن  ادخ و  دزن  تسا  ینمشد  ترفن و  گرزب  )
دمحا نب  نسح  قاّرو و  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  قاّقد و  نارمع  نب - دّمحم  نب  ّیلع  ّینیلک و  ماصع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  ار  ثیدـح  نیا  و  ( 1)

نیا ّینیلک  بوقعی  نبا  دّـمحم  دـناهتفگ : هدرک و  لقن  میارب  مهنع - هَّللا  یـضر  بّدؤم - ماـشه  نب  دـمحا  نبا  میهاربا  نب  نیـسح  بّدؤم و 
مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  ملـسم  نب  زیزعلا  دـبع  شردارب  زا  وا  ملـسم و  نب - مساـق  زا  وا  ءـالعلا و  نب  مساـق  دّـمحم  وبا  زا  ار  ثیدـح 

. تسا هدومن  لقن  ناشیارب 

- اهیلع هَّللا  مالس  همطاف - ترضح  جاودزا  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 21 

ّدج زا  دوخ  ردـپ  زا  ترـضح  نآ  دّـمحم و  نب - رفعج  شردـپ  زا  مردـپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیوگ : قباس  نب  دّـمحم  ( 2)
: هک دومرف  لقن  مالّسلا  مهیلع  شیوخ  راوگرزب 

ج1،ص:459  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ار  بلطم  نیا  مدرکیمن  تأرج  یلو  متفرگ  جاودزا  هب  میمصت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح 
نآ مدـش و  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رب  يزور  هکنیا  اـت  دوب ، مرکف  رد  زور  بش و  عوـضوم  نیا  یتّدـم  و  منک ، ضرع 
ادخ لوسر  مدرک : ضرع  يراد ؟ جاودزا  هب  یتبغر  لیم و  ایآ  دومرف : ادخ ! لوسر  يا  دیئامرفب  مدرک : ضرع  ّیلع ! يا  دندومرف : ترضح 

زا ار  همطاف  اب  جاودزا  تصرف  هکنیا  زا  نم  و  دـنروآرد - نم  دـقع  هب  ار  شیرق  نانز  زا  یکی  ترـضح  مدرب  ناـمگ  و  تسا - رتاـناد  دوخ 
نم هب  یتقو  مدیـسر ، ناشتمدخ  هب  هملـس  ّما  هناخ  رد  دندز و  ادص  ارم  ترـضح  هک  دش  هچ  هک  مدـشن  هّجوتم  و  مدوب ، نارگن  مهد ، تسد 

: دندومرف نم  هب  ترضح  مدید ، دیشخردیم  هک  ار  ناشیاهنادند  يدیفس  هک  ياهنوگ  هب  هدومرف  یمّسبت  دیشخرد  ناشهرهچ  دندرک ، هاگن 
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: متفگ تفرگ . هدهع  هب  دوخ  دوب  هدرک  لوغشم  ارم  رکف  هک  ار  وت  جاودزا  هلأسم  دنوادخ  هک  ارچ  هدژم ! ّیلع ! يا 
متفرگ ار  ود  نآ  نم  داد ، نم  هب  ار  اهنآ  دمآ و  نم  دزن  یتشهب  لفنرق  لبنس و  اب  لیئربج  دندومرف : ترـضح  هَّللا ؟! لوسر  ای  تسیچ  هّیـضق 

! لیئربج يا  متفگ : مدیئوب و  و 
ج1،ص:460  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار نآ  نینکاس  ریاس  زین  تشهب و  نکاس  هکئالم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تفگ : وا  ( 1 ( ؟ ياهدروآ تبسانم  هچ  هب  ار  لفنرق  لبنـس و  نیا 
اب ات  هداد  روتـسد  یتشهب  ياهداب  هب  و  دـندنب ، نیذآ  شیاهرـصق  اههویم و  اههناخدور و  اهتخرد و  مامت  اب  ار  اهتـشهب  ماـمت  هک  هدومرف  رما 

رما دوشیم  عورـش  مسط »  » اـب هک  ییاـههروس  و  يروش ،» «، » سط «، » هط  » ياـههروس ندـناوخ  هب  ار  نیعلا  روح  و  دـنزوب ، رطع  عاونا  يوـب 
ار دّمحم  رتخد  همطاف  هک  دیشاب  دهاش  نم  تشهب  نینکاس  يا  و  نم ! هکئالم  يا  دنزب : راج  نینچ  هک  داد  روتـسد  يدانم  کی  هب  و  دومرف ،
هب یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپـس  دـنرگید ، کی  زا  ود  نیا  مدونـشخ ، یـضار و  راـک  نیا  هب  مدروآ و  رد  بلاـط  یبا  نب - ّیلع  دـقع  هب 
زین وا  دـناوخب ، هبطخ  هک  دومرف  رما  دنـسریمن - وا  ياپ  هب  هکئالم  زا  کی  چـیه  تغالب  رد  هک  لـیحار - ماـن  هب  تشهب  هکئـالم  زا  یکلم 

هکئالم يا  دنزب : راج  نینچ  ات  داد  روتـسد  يدانم  کی  هب  سپـس  دندوب ، هدرواین  ياهبطخ  نینچ  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  دـناوخ  ياهبطخ 
هچ دییوگب ، کیربت  دّمحم  رتخد  همطاف  و  دّمحم ، بیبح  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  نم ! تشهب  نینکاس  يا  نم و 

ج1،ص:461  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ناـنآ يارب  تلزنم  تشهب و  رد  اـم  هچنآ  زا  رتشیب  ود  نآ  رب  وت  تکرب  تفگ : لـیحار  ( 1 ، ) مداد رارق  تکرب  ریخ و  ناـنآ  يارب  نم  هـکنیا 
هارمه مه  اـب  مدوخ ، ّتبحم  رب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  ود  نآ  رب  نم  تکرب  هلمج  زا  لـیحار ! يا  دومرف : دـنوادخ  تسین ؟ میدرک  هدـهاشم 

رد هک  دروآ  مهاوخ  دوجوب  ینادـنزرف  لسن و  ود ، نآ  زا  هک  ملالج  تّزع و  هب  مسق  و  مهدیم ، ناـشرارق  مدرم  رب  دوخ  تّجح  منکیم و 
. مهدیم رارق  مدرم  رب  تّجح  ار  نانآ  ناربمایپ ، زا  دعب  داد ، مهاوخ  ناشرارق  دوخ  تمکح  نداعم  نارادهنیجنگ و  نیمز 

وا يارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  مدروآرد و  وت  جاودزا  هب  ار  همطاـف  مرتـخد  ناـمحر ، يادـخ  نوچمه  زین ، نم  هک  ّیلع ! يا  هدـب  هدژم  سپ 
. مدیدنسپ زین  نم  دیدنسپ ،

قاتشم نآ ، لها  تشهب و  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  يرتراوازس ، وا  هب  تبـسن  نم  زا  وت  هک  ریگب  ار  دوخ  رـسمه  تسد  لاح 
رد ار  تشهب  لها  تشهب و  هتـساوخ  دنیزگرب ، قلخ  رب  یتّجح  امـش  لسن  زا  تساوخیمن  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رگا  و  دـنرفن ، ود  امش 
وت يارب  ادـخ  تیاـضر  و  یتسه ، یمدـمه  بوخ  هچ  داـماد و  بوخ  هچ  ردارب و  بوخ  هچ  وت  سپ  دومرفیم ، تباـجا  رفن  ود  امـش  دروم 

تسا یفاک 
ج1،ص:462  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

« َیَلَع َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  : » تـفگ مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  ( 1 ، ) تـسا رتـهب  رگید  سک  ره  تیاــضر  زا  و 
نیمآ زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  ( 19 لـمن : مرآ - ياـجب  يداد ، نم  هب  هک  یتـمعن  رکـش  هک  راد  نآ  رب  ارم  اراـگدرورپ ! )

«. 1  » دنتفگ
نینچ نآ  زاغآ  رد  و  تسا ، هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  زین  تسا ) روکذم  یبرع  نتم  رد  هک   ) رگید قیرط  زا  ثیدح  نیا 

هَّللا یلص  ادخ  لوسر  اب  ار  نآ  مدرکیمن  تأرج  یلو  متـشاد  همطاف  اب  جاودزا  هب  میمـصت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  تسا : هدمآ 
. ثیدح رخآ  ات  مراذگ - نایم  رد  هلآ  هیلع و 

. ماهدروآ ملعلا » ۀنیدم   » باتک رد  هک  دراد  زین  يرگید  قیرط  قوف  ثیدح  و 
______________________________

. تسین يرابتعا  دوشیم  لقن  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  هّماع  زا  هک  یبقانم  هب  و  یّنس ، يرابخا و  تسا  يدرم  قباس  نب  دّمحم  (- 1)

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یلو  دـنلمهم . ای  لوهجم و  شتاور  زین  اجنآ  رد  اّما  هدرک ، لقن  رگید  قیرط  هب  ار  ثیدـح  نیا  یلاما »  » رد ۀـمحّرلا - هیلع  قودـص - هّتبلا 
ار اـهیلع - هَّللا  مالـس  ءارهز - ترـضح  جاودزا  نشج  یتوکلم  تروص  ثیدـح  نیا  رد  ترـضح  تفگ : ناوتیم  ربخ  هیجوت  رد  لاـح  ره 

یلـص ادخ  لوسر  ییانتعایب  رب  ار  یگداس  نیا  مدرم  و  دوب ، هدش  رازگرب  هداس  رایـسب  رهاظ  تروص  رد  مسارم  نیا  اریز  دـناهدرک  فصو 
. دشابن ناتساد  ربخ  رگا  دیامرفیم ، دزشوگ  ار  نآ  یتوکلم  تروص  مالّـسلا  هیلع  ماما  اذل  و  دناهدرک ، لمح  جاودزا  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا 

( يراّفغ داتسا  )
ج1،ص:463  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لقن مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترضح  زا  نانآ  و  دوخ ، راوگرزب  ناردپ  زا  ترضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دلاخ  نب  نیـسح  - 2 ( 1)
شنزرـس ارم  وت  اب  همطاف  جاودزا  دروم  رد  شیرق  زا  یناگرزب  ّیلع ! يا  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک : دناهدرک 

هب مسق  متفگ : نانآ  هب  مه  نم  يدروآرد ، یلع  دقع  هب  هکلب  يدادن  ام  هب  ار  وا  یلو  میدرک  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  وا  ام  دنتفگ : دـندرک و 
! دّـمحم يا  تفگ : تشگ و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج  دروآرد ، ّیلع  دـقع  هب  دادـن و  امـش  هب  ار  وا  دـنوادخ  ماهدرکن ، ار  راـک  نـیا  نـم  ادـخ 

ییاتمه وفک و  متاخ ، ات  مدآ  زا  نیمز ، يور  رد  همطاف ، ترتخد  يارب  مدوب ، هدرکن  قلخ  ار  ّیلع  رگا  دـیامرفیم : هلالج - ّلـج  دـنوادخ -
. دوبن

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب - ّیلع  زا  زین  تسا ) روکذم  نتم  رد  هک   ) يرگید قیرط  زا  ثیدح  نیا 
دروم نیا  رد  ار  هچنآ  تسا و  هدش  لقن 

ج1،ص:464  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. ماهدروآ اهلئاضف » مالّسلا و  اهیلع  همطاف  دلوم   » باتک رد  هدش ، لقن  نم  يارب 

ءاضعا و اب  لمع  نابز و  هب  رارقا  یبلق ، تفرعم  زا : تسترابع  نامیا  هکنیا  و  نامیا ، هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخـس  باب 22 
حراوج

دندومرف لقن  مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  دوخ ، راوگرزب  ناردپ  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : يوره  تلّـصلا  وبا  - 1 ( 1)
. حراوج ءاضعا و  اب  لمع  نابز و  اب  رارقا  یبلق ، تخانش  تفرعم و  زا  تسترابع  نامیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک 

ناشراوگرزب ناردپ  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  رگید  يدنس  اب  زین  و  - 2 ( 2)
ج1،ص:465  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

اب لمع  نابز و  اب  رارقا  یبلق ، تخانـش  تفرعم و  زا  تسترابع  نامیا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدـش  لقن 
. حراوج ءاضعا و 

؟ تسیچ نامیا  مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : يوره  تلّصلا  وبا  - 3 ( 1)
. دوب دهاوخن  نیا  زا  ریغ  نامیا  و  حراوج ، اب  لمع  ینابز و  رارقا  یبلق ، داقتعا  زا  تسترابع  نامیا  دومرف :

هیلع هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  لوق  زا  اضر  ترضح  زا  رگید  يدنس  اب  زین  و  - 4 ( 2)
. حراوج ءاضعا و  اب  لمع  نابز و  اب  رارقا  یبلق ، تخانش  تفرعم و  زا  تسترابع  نامیا  دندومرف : هلآ  و 

ج1،ص:466  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هیلع هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  ناشراوگرزب  ناردپ  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  رگید  يدنـس  اب  زین  و  - 5 ( 1)

. حراوج ءاضعا و  اب  لمع  نابز و  اب  رارقا  یبلق ، تخانش  تفرعم و  زا  تسترابع  نامیا  دندومرف : هلآ  و 
رگا تفگ : متاح  وبا  تسا . هدش  لقن  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ّيوره  تلّـصلا  وبا  زا  رگید  قیرط  زا  ثیدـح  نیا  و 
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. تفای دهاوخ  افش  دوش ، هدناوخ  هناوید  رب  مالّسلا ) مهیلع  هّمئا  ینعی   ) ثیدح نیا  تاور  هلسلس  یماسا 
نب دّمحم  نب  دمحا  هیوهار و  نب  قاحسا  يوره و  تلّصلا  وبا  مدوب و  هداتسیا  مردپ  رس  يالاب  دیوگ : رهاط  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  - 6 ( 2)

روضح زین  لبنح 
ج1،ص:467  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ تلّصلا  وبا  دینک ، لقن  میارب  یثیدح  امش  زا  مادک  ره  تفگ : مردپ  دنتشاد ،
نب رفعج  شردپ  زا  رفعج ، نب  یـسوم  شردپ  لوق  زا  دوب ، دنـسپ  اضر و  دروم  شمان  لثم  اعقاو  هک  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 
لقن مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شردپ  زا  ّیلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  ّیلع  شردپ  زا  ّیلع  نب  دّمحم  شردپ  زا  دّـمحم 

. لمع لوق و  زا  تسترابع  نامیا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  درک 
ره هک  تسا ، ناگناوید  شخبافش  يوراد  تفگ : مردپ  دوب ، يدنس  هلـسلس  هچ  نیا  تفگ : لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحا  میدش ، جراخ  یتقو 

«. 1  » تفای دهاوخ  افش  دننک  يوادم  نآ  هب  ار  ياهناوید  هاگ 
______________________________

يو زا  ناشیاهننس  رد  یگلمج  ّیئاسن  يذمرت و  دواد و  وبا  حیحص و  رد  ّيراخب  هک  دّدسم  مانب  تسا  یـصخش  ّتنـس  لها  تاور  رد  (- 1)
، لبعرم نب  دروتسم  نب  لبرسم  نب  دهرسم  نب  دّدسم  يو  هک  دناهدرک  رکذ  نینچ  ار  وا  بسن  دنناد و  هقث  ظفاح و  ار  وا  دناهدرک و  تیاور 
زا میعن  وبا  دیوگ : لبنح  دمحا  و  تسا ، دنسام  نب  لدنرع  نب  لدنرس  نب  لدنرا  نب  لبعرم  نب  لبرغم  نب  لبرسم  نب  دهرسم  نب - دّدسم  ای 

( يراّفغ داتسا  . ) تسا برقع  نوسفا  نیا  دمحا  يا  تفگ : دّدسم ، بسن  رکذ  زا  سپ  دومن و  لاؤس  درم  نآ  بسن 
ج1،ص:468  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

« تّما  » و ترتع »  » نیب قرف  نوماریپ  نومأم ، اب  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هرظانم  نانخس و  باب 23 

قارع و ياملع  زا  ياهّدع  سلجم  نآ  رد  دش . رضاح  ورم  رد  نومأم  سلجم  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دیوگ : « 1  » تلص نب  ناّیر  ( 1)
هب ار  باتک  سپس  « ) انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  : » دیئوگب میارب  ار  هیآ  نیا  ینعم  تفگ : نومأم  دنتـشاد ، روضح  ناسارخ 

نومأم تسا ، تّما  یمامت  دنوادخ  دارم  دنتفگ : ءاملع  ( 32 رطاف : میداد - میدوب  هدیزگرب  ار  نانآ  هک  نامناگدنب  زا  یناسک  هب  ثرا  ناونع 
هدوب ربمایپ  هرهاط  ترتع  دنوادخ  دارم  نم : رظن  هب  هکلب  متسین ، هدیقع  مه  نانآ  اب  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ امـش  رظن  نسحلا  ابا  ای  تفگ :

: درک لاؤس  نومأم  تسا ،
______________________________

لاجر بتک  رد   ) تسا لمهم  یلّوا  دناهدش ، رکذ  ثیدـح  دنـس  رد  هک  رورـسم  نب  دّـمحم  نب  رفعج  هیوذاش و  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  (- 1)
رد هک  تلـصلا  نب  ناّیر  هب  بوسنم  باتک  هب  هر )  ) قودـص تیاور  قیرط  رد  زج  دـشابیم و  لاـحلا  لوهجم  یمود  و  تسین ،) وا  زا  یماـن 
رد فّرـصت  لامتحا  اذل  دناهدماین ، تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا - هیلع  اضر - ترـضح  زا  یتایاور  هتـشون و  ۀـّمالا » لآلا و  نیب  قرفلا   » عوضوم

داتـسا . ) دروخیم مشچ  هب  یتاهابتـشا  زین  ربخ  نتم  رد  نوچ  دراد ، دوجو  ّفلؤم  رب  هدـشن ) هدـناوخ   ) ةءورقم ریغ  هخـسن  هزاجا  ای  مالک و 
( يراّفغ

ج1،ص:469  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تـشهب لها  دیاب  نانآ  یگمه  دـشاب ، تّما  مامت  دارم  رگا  اریز  دـندومرف : ترـضح  ( 1 ( ؟ تّما هن  هدوب ، ترتـع  ّطـقف  دـنوادخ  رظن  روطچ 

: دیامرفیم دنوادخ  اریز  دنشاب ،
دـننکیم و متـس  دوخ  هب  نانآ  زا  یـضعب  « ) ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِتاْریَْخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِم  َو  ٌدِـصَتْقُم  ْمُْهنِم  َو  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف  »
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: رطاف گرزب - لضف  تسا  نیا  دنریگیم ، تقبس  نارگید  زا  دنمدق و  شیپ  تاریخ  رد  ادخ  نذا  هب  رگید  یضعب  و  دنتسه ، ورهنایم  یضعب 
: هدومرف هداد و  رارق  تشهب  لها  ار  همه  سپس  ( 32

نانآ هب  الط  ياهدنب  تسد  دنوشیم و  دراو  نآ  هب  هک  یمئاد  ياهتـشهب  « ) ۀیآلا ٍبَهَذ - ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  اهَنُولُخْدَـی  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  »
: تفگ نومأم  نارگید ، هن  تسا  هرهاط  ترتع  ّصتخم  تثارو  سپ  ( 33 رطاف : خلا - دنهدیم 

ُهَّللا ُدیُِری  امَّنِإ  : » هدومن فصو  هنوگ  نیا  شباتک  رد  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  نامه  دومرف : ترضح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هرهاط  ترتع 
كاپ و ار  امـش  هدرک ، رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  دـهاوخیم  طقف  دـنوادخ  « ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل 

: هدومرف ناشهراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانآ  و  ( 33 بازحا : دیامن - رّهطم 
باتک نیلقّثلا  مکیف  فّلخم  ّینإ  »

ج1،ص:470  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ملعأ مّهنإف  مهومّلعت  ساّنلا ال  اهّیا  امهیف ، ینوفلخت  فیک  اورظناف  ضوحلا ، ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  اـمّهنإ  ـالا و  یتیب  لـها  یترتع  هَّللا و 

« مکنم
دنهاوخن ادج  رگید  کی  زا  ود  نآ  مراذگیم . یقاب  امـش  نایم  رد  ار  متیب  لها  ینعی  مترتع  ادـخ و  باتک  هک  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  ( ) 1)

امـش زا  نانآ  اریز  دیزوماین  يزیچ  نانآ  هب  مدرم  يا  دـینکیم ؟ هچ  ود  نآ  دروم  رد  نم  دـعب  دـینیبب  دـنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رد  ات  دـش 
(. دنرتدنمشناد

املع دنتـسه ، لآ  نامه  نانآ  دندومرف : ترـضح  ددرگیم ؟ يرگید  دارفا  لماش  ای  تسا ، لآ  نامه  ترتع  ایآ  نسحلا  ابا  يا  دنتفگ : املع 
دنـس هب  هباحـص  ار  ثیدح  نیا  و  دنتـسه ، نم  لآ  نم  تّما  دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـنتفگ :

. دنیوا تّما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  لآ  هک : دناهدرک  لقن  يراکنا  لباق  ریغ  و  هدش ) لقن  فلتخم  قرط  زا  هک  یتیاور  ینعی   ) ضیفتسم
: دندومرف ترضح 

، ریخ دنتفگ : تسا ؟ مارح  تّما  رب  هقدص  ایآ  دندومرف : ترـضح  هلب ، دنتفگ : تسا ؟ مارح  لآ  رب  بجاو ) تاکز   ) هقدص ایآ  منیبب  دـیئوگب 
زواـجت ّدـح  زا  اـی  دـیاهدش ؟ نادرگيور  نآرق  زا  اـیآ  دـنربیم ؟ اـجک  ار  امـش  رخآ  تسا ، تّما  لآ و  نـیب  قرف  نـیا  دـندومرف : ترـضح 

رد تراهط  تثارو و  هلأسم  هک  دینادیمن  ایآ  دیاهدومن ؟
ج1،ص:471  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: هیآ نیا  زا  دومرف : نسحلا ؟ ابا  ای  دیئامرفیم  ار  بلطم  نیا  اجک  زا  دنتفگ : ( 1 ( !؟ نارگید هن  تسا  هتفای  تیاده  ناگدیزگرب  دروم 
رد میداتسرف و  ار  میهاربا  حون و  « ) َنوُقِـساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٍدَتْهُم  ْمُْهنِمَف  َباتِْکلا  َو  َةَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَج  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  »

يربمایپ و تثارو  هجیتن  رد  ( 26 دیدح : دنقـساف - ناشرتشیب  دناهتفای و  تیاده  نانآ  زا  یـضعب  میداد ، رارق  ار  باتک  تّوبن و  ود  نآ  لسن 
ِیْنبا َّنِإ  ِّبَر  : » تفگ درک و  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  حون  یتقو  دـینادیمن  ایآ  نیقـساف ، هن  تسا  ناـگتفای  تیادـه  هب  ّصتخم  باـتک ،

نیرتـهب وت  تسا و  ّقح  زین  وـت  هدـعو  تسا و  نم  هداوناـخ  ءزج  مرـسپ  ایادـخ  « ) َنیِمِکاـْحلا ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو  ُّقَْـحلا  َكَدـْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنِم 
دنوادخ و  دهد ، تاجن  ار  شاهداوناخ  وا و  هک  دوب  هداد  هدعو  وا  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  دوب  تهج  نیدب  نیا  و  ( 45 دوه : یئاهمکاح -

َنِم َنوُکَت  ْنَأ  َکُـظِعَأ  یِّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ِْنلَئْـسَت  ـالَف  ٍحـِلاص  ُْریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِإ  َکـِلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  اـی  َلاـق  : » دومرف باوـج  رد 
وت نکن ، تساوخرد  نم  زا  ینادیمن  هک  ار  يزیچ  سپ  تسیاشان ، تسا  يراک  وا  راک  اریز  تسین ، وت  هداوناخ  زا  وا  حون ! يا  « ) َنِیلِهاـْجلا

(. 46 دوه : یشابن - نانادان  هلمج  زا  هک  منکیم  تحیصن  ار 
ج1،ص:472  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ تسا هداد  يرترب  مدرم  ریاس  رب  ار  ترتع  دنوادخ  ایآ  دیسرپ : نومأم  ( 1)
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؟ تسا نآرق  ياجک  رد  تفگ : نومأم  تسا ، هداد  حرـش  شباتک  رد  مدرم  ریاس  رب  ار  ترتع  لضف  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دـندومرف : ترـضح 
ٌعیِمَس ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  : » هیآ نیا  رد  دندومرف : ترضح 

دنوادخ و  دنشابیم ، رگید  کی  زا  هک  دنتـسه  یلـسن  نانآ  دیزگرب ، نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ  « ) ٌمِیلَع
َلآ اْنیَتآ  ْدَـقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاـتآ  اـم  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  و  ( 33 ، 34 نارمع : لآ  تساـناد - اوـنش و 
هب ام  دـنزرویم ؟ دـسح  تسا ، هداد  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  یتلیـضف  رطاخ  هب  مدرم  ایآ  « ) ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ 

نینمؤم ریاس  هب  ار  باطخ  هیآ  نیا  زا  دعب  سپس  ( 54 ءاسن : میدومن - اطع  گرزب  یهاشداپ  نانآ  هب  میداد و  تمکح  باتک و  میهاربا  لآ 
ادخ زا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  « ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرفیم هدومن  هّجوتم 

رطاخب هدرک و  نیرق  تمکح  باتک و  اب  ار  نانآ  هک  یناسک  نامه  ینعی  ( 59 ءاسن : دییامن - تعاطا  رمألا  یلوا  ربمایپ و  زا  دینک و  تعاطا 
سپ دناهدش ، عقاو  تداسح  دروم  ود ، نآ 

ج1،ص:473  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، هیآ نیا  رد  یهاشداپ  و  ( 1 ، ) تسا ناکاپ  ناگدیزگرب و  زا  تعاطا  خـلا » ُهَّللا - ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ   » هفیرـش هیآ  زا  روظنم 

. تسا ناشیا  زا  تعاطا  انامه 
رد نآرق  رهاظ  رد  ار  ندیزگرب  دندومرف : ترضح  تسا ؟ هدومن  ریسفت  شیوخ  باتک  رد  ار  ندیزگرب  دنوادخ  ایآ  دییامرفب  دنتفگ : ءاملع 

. تسا هدمآ  نآرق  لیوأت  نطاب و  رد  هک  تسا  يدراوم  زا  ریغ  نیا  و  تسا ، هدومرف  ریسفت  عضوم  هدزاود 
- نک راذنا  ار  دوخ ] صلخم  ناشیوخ  و   ] دوخ کیدزن  لیماف  [« ) نیصلخملا کطهر  و   ] َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  : » هفیرـش هیآ  لّوا  دروم 

دبع فحـصم  رد  زین  و  نیـصلخملا )» کطهر  و   » هفاـضا اـب  ینعی   ) تسا هدوب  هنوگ  نیا  هب  بعک  نب  ّیبا  تءارق  رد  هیآ  نیا  ( 214 ءارعش :
ّزع و دنوادخ  هک  هاگنآ  هبترم ، دنلب  تسا  یتفارش  میظع و  تسا  یلـضف  عیفر و  تسا  یماقم  نیا  و  تسا ، هدوب  دوجوم  زین  دوعـسم  نب  هَّللا 

. لّوا نیا  دومرف : رکذ  ادخ  لوسر  يارب  داد و  رارق  رظن  دروم  ار  لآ  مالک  نیا  اب  ّلج 
« ۀیآلا َسْجِّرلا - ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » ندیزگرب ینعم  رد  مود  هیآ 

ج1،ص:474  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یلضف نیا  و  ( 1 ( ) 33 بازحا : دیامن - رّهطم  كاپ و  الماک  ار  امـش  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دهاوخیم  دـنوادخ  )

«. 1  » تسین رّوصتم  تراهط  زا  رتالاب  یلـضف  اریز  هارمگ ، دـناعم  رگم  دـنکیمن  راکنا  ار  نآ  تسین و  عالّطایب  نآ  زا  سک  چـیه  هک  تسا 
. مود نیا 

دنک و هلهابم  هب  مادقا  نانآ  هارمه  هب  هک  دومرف  رما  ار  شربمایپ  هلهابم  هیآ  رد  و  دومن ، ادـج  ار  دوخ  قلخ  ناکاپ  دـنوادخ  یتقو  موس : هیآ 
َو انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاـْنبَأ  َو  اـنَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  ! » دّـمحم يا  دومرف :

وت اب  دروم  نیا  رد  هک  ره  یتسناد ، ار  ّقح  مالّسلا ] هیلع  یسیع  باب  رد   ] هکنیا زا  دعب  « ) َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ 
ار ناتدوخ  نامدوخ و  زین  ناتدوخ و  نانز  نامدوخ و  ناـنز  و  ناـتدوخ ، نارـسپ  ناـمدوخ و  نارـسپ  دـیئایب  وگب : وا  هب  تساـخرب ، ثحب  هب 
، یهلا روتـسد  نیا  زا  دـعب  (، 61 نارمع : لآ  مینک - بلط  ناـیوگغورد  يارب  ار  ادـخ  نیرفن  مـیرادرب و  اـعد  هـب  تـسد  سپـس  میناوـخارف 
، تخاس هارمه  دوخ  اب  ار  اهنآ  هدروآ ، نوریب  ار  مهیلع - هَّللا  تاولص  همطاف - نیسح و  نسح ، ّیلع ، هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح 

دینادیم ایآ 
______________________________

رگید ياهنوگ  هب  ترابع  زین  لوقعلا  فحت  رد  و  دشاب . هدش  فذح  ال »  » هملک دسریم  رظنب  دشابیم و  برطضم  نتم  یبرع  ترابع  (- 1)
خـسان ملق  زا  الامتحا  هک  ال »  » ظفل هفاضا  اب  تسا  نویع »  » ترابع اب  قباطم  تسا ، هدمآ  همجرت  ناونع  هب  اجنیا  رد  هچنآ  تسا و  هدـش  لقن 
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. تسا هداتفا 
ج1،ص:475  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیلع اضر  ترضح  تسا . هتشاد  رظن  رد  ار  شدوخ  لوسر  ترـضح  دنتفگ : ءاملع  ( 1 ( ؟» ناتدوخ نامدوخ و  : » تسیچ ترابع  نیا  ياـنعم 
زا تسا  ياهلمج  بلطم  نیا  رب  لیلد  تسا و  هدوب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بانج ، نآ  روظنم  دـینکیم ، هابتـشا  دـندومرف : مالّـسلا 

نانآ يوس  هب  ار  مدوخ  دننامه  يدرم  ای  دـنرادیم  رب  اهراک  نیا  زا  تسد  هعیلو  ونب  نیا  : » دـندومرف هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر 
دارم تسا و  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هیآ ، رد  ءانبا »  » زا دارم  و  تسا ، هدوب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  بانج ، نآ  روظنم  هک  منکیم ،» ناور 
چیه هک  تسا  یتلیـضف  تسین و  مّدـقم  ناشیا  رب  نآ  رد  سک  چـیه  هک  تسا  یتّیـصوصخ  یگژیو و  نیا ، مالّـسلا . اهیلع  همطاف  ءاـسن »  » زا
ّیلع سفن  اریز  دریگ ، تقبس  دناوتیمن  نانآ  زا  فرش  نآ  رد  مدرم  زا  يدحا  هک  تسا  یفرش  و  دسریمن ، نانآ  هب  تلیضف  نآ  رد  يرشب 

. موس نیا  تسا ، هداد  رارق  دوخ  سفن  دننامه  ار  مالّسلا  هیلع 
ساّبع یّتح  مدرم و  هک  ياهنوگب  دومن ، جراخ  دجسم  زا  ار  دوخ  ترتع  زجب  مدرم  همه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مراهچ  هیآ  اّما  و 

ترضح يدرک ! جراخ  ار  ام  هدراذگ ، یقاب  ار  ّیلع  دنتفگ : هدوشگ  ضارتعا  هب  نابز  عوضوم  نیا  رد  ربمایپ  يومع 
ج1،ص:476  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا هدرک  نینچ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هکلب  ماهدرک ، جراخ  ار  امش  هدراذگ و  یقاب  ار  وا  هک  متسین  نم  دندومرف :
، نانآ زا  کی  ره  هدرک و  هطاحا  ار  نآ  باحصا  زا  یضعب  ياههناخ  هک  دوب  هدش  هتخاس  ياهنوگ  هب  ّیبّنلا  دجسم  زاغآ ، رد  دیوگ : مجرتم 

یبّنلا دجـسم  دراو  هدـش و  جراـخ  لزنم  زا  لـسغ  يارب  تباـنج و  تلاـح  هب  اـسب  هچ  و  دـندوب ، هدرک  زاـب  دجـسم  هب  یبرد  دوخ ، هناـخ  زا 
اذل دنک ، رذگ  دناوتیمن  مه  يروبع  یّتح  بنج ، صخش  یبّنلا ، دجسم  رد  هک  اجنآ  زا  و  دنتفریم ، نوریب  هدرک ، روبع  نآ  زا  دندشیم و 
ّیلع مکح ، نیا  زا  دنتـسب و  دـشیم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  دوخ  ياههناخ  رد  همه ، ات  دومرف  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
هدش ریبعت  باوبا » ّدس   » هب نآ  زا  خیرات  رد  هک  تسا  اههناخ  رد  نتسب  نیمه  همه ، ندرک  جراخ  زا  روظنم  و  دومرف ، ءانثتسا  ار  مالّـسلا  هیلع 

. تسا
: تفگ دیاب  اذل  درکیم ، یگدنز  هّکم  رد  هدرواین و  نامیا  زونه  باوبا » ّدـس   » هیـضق رد  ربمایپ  يومع  ساّبع  هکنیا : رگید  رکذ  لباق  هتکن  و 

نآ هب  هیبش  يزیچ  ای  و  ضعب » « » ساّبع  » ياج هب  لصا  رد  هدـش و  فیحـصت  ای  تسا و  ربمایپ  يومع  زا  ریغ  ای  ثیدـح  نیا  رد  ساّبع  ظـفل 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  شیامرف  نیا  بلطم ، نیا  و  همجرت ) همادا  ( ) مجرتم مالک  نایاپ  . ) تسا هدوب 
؟ تسا نآرق  ياـجک  رد  عوضوم  نیا  دـنتفگ : ءاـملع  دـنکیم ، نشور  تسا » یـسوم  هب  نوراـه  تبـسن  دـننام  نم  هب  وـت  تبـسن  ّیلع  يا  »

، روایب دنتفگ : مناوخیم ، امش  رب  مروآیم و  دهاش  نآرق  زا  ناتیارب  هراب  نیا  رد  دندومرف : ترضح 
ج1،ص:477  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یحو شردارب  یسوم و  هب  و  « ) ًۀَْلِبق ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجا  َو  ًاتُوُیب  َرْصِِمب  امُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  ِهیِخَأ  َو  یـسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  : » دیامرف ادخ  دنتفگ  ( 1)
هب نوراه  تبسن  هیآ ، نیا  رد  ( 87 سنوی : دیهد - رارق  هلبق  ار  دوخ  ياههناخ  دـینیزگرب و  ییاههناخ  رـصم ، رد  دوخ  موق  يارب  هک  میدرک 

ترضح شیامرف  نیا  رد  نیا ، رب  هفاضا  و  تسا ، هدش  صّخشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تبـسن  زین  یـسوم و 
. تسا راکشآ  نشور و  یلیلد  تسین » لالح  وا  لآ  دّمحم و  زج  یبنج  چیه  يارب  دجسم  نیا  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر 
. دوشیمن تفای  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  امش  زا  ریغ  رگید  ییاج  رد  نایب  حرش و  نیا  نسحلا ! ابا  ای  دنتفگ : ءاملع 

ملع رهش  نم  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  هکنآ  لاح  دنک !؟ راکنا  ار  ام  ّتیعقوم  نیا  هک  تسیک  دندومرف : ترـضح 
، مـیداد حیـضوت  حرـش و  هـچنآ  رد  و  ددرگ » دراو  نآ  برد  زا  دـیاب  دوـش  رهـش  دراو  دـهاوخب  سک  ره  رهـش و  نآ  برد  ّیلع  متــسه و 
و دـننکیمن ، راکنا  ار  نآ  دـناعم  دارفا  زج  یـسک  هک  تسه  یگزیکاپ  تراهط و  یهلا و  ندـیزگرب  يرترب ، فرـش ، لضف ، زا  ییاـههنومن 
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نیا رب  ار  ادخ 
ج1،ص:478  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. مراهچ نیا  میوگیم . ساپس  تلزنم 
دنوادخ هک  یتّیصوصخ  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  ( 26 ءارسا : هدب - ار  دنواشیوخ  ّقح  « ) ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » هفیرـش هیآ  مجنپ : هیآ  ( 1)

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـش ، لزان  هیآ  نیا  هک  هاگنآ  تسا ، هدـیزگرب  تّما  ریاس  رب  هداد و  صاصتخا  نآ  هب  ار  نانآ  راّبج  زیزع 
! هَّللا لوسر  ای  هلب  درک : ضرع  همطاف  ترـضح  همطاف ! يا  دومرف : ترـضح  دـندناوخ ، ارف  ار  همطاـف  دـیناوخارف ، نم  دزن  ار  همطاـف  دومرف :

: دومرف ترضح 
یمهـس نآ  رد  نیریاس  تسا و  نم  لام  ادخ ) مکح  قبط   ) اذـل تسا و  هدـمآ  تسدـب  گنج  نودـب  هک  تسا  یمئانغ  هلمج  زا  كدـف  نیا 

. مجنپ مه  نیا  و  تسا . وت  نادنزرف  وت و  لام  ریگب ، ار  نآ  مدیشخب ، وت  هب  ار  نآ  دومرف ، رما  ارم  دنوادخ  هک  لاح  و  دنرادن ،
یتسود رگم  مهاوخیمن  امـش  زا  يرجا  تلاسر  رطاخ  هب  وگب  « ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  : » هفیرـش هیآ  مشـش : هیآ 

: يروش نادنواشیوخ -
نارگید هن  ربمایپ و  لآ  ّصاخ  تسا  یتّیـصوصخ  زین  تمایق و  زور  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ّصاخ  تسا  یتیـصوصخ  نیا  ( 20

زا نآرق ، رد  لاعتم  دنوادخ  اریز 
ج1،ص:479  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

َو ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرجَأ  ْنِإ  ًالام  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ِمْوَق ال  ای  ( » 1 : ) هک هدومرف  لقن  مالّسلا  هیلع  حون 
ار نینمؤم  نم  تسادخ و  اب  نم  رجا  مهاوخیمن ، امش  زا  یلام  يربمایپ  تلاسر و  نیا  رطاخ  هب  مدرم  يا  ( ) 1 « ) َنُولَهَْجت ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل 
زا دنوادخ  و  ( 29 دوه : درخبان - دـیتسه  یمدرم  امـش  نم  رظن  رد  درک و  دـنهاوخ  تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  اهنآ  منکیمن ، درط  دوخ  زا 

رطاخ هب  وگب  « ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِینَرَطَف  يِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ِمْوَق ال  اـی  : » تفگ نینچ  وا  هک  تسا  هدومن  لـقن  زین  دوه 
دّمحم شربمایپ  هب  دنوادخ  یلو  ( 51 دوه : دینکیمن -؟ رکف  ایآ  هدیرفآ ، ارم  هک  تسا  یسک  اب  نم  رجا  مهاوخیمن  امش  زا  يرجا  تلاسر 

زج مهاوخیمن  يرجا  امـش  زا  دوخ  يربماـیپ  يارب  « ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  : » وـگب دـیامرفیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
نید زا  هاـگ  چـیه  ناـنآ  تسناد  هک  رطاـخ  نیا  هب  رگم  دوـمرفن  بـجاو  ار  ناـنآ  تّدوـم  دـنوادخ  و  ( 23 يروش : نادـنواشیوخ - یتسود 

شاهداوناخ زا  یـضعب  یلو  درادـب  تسود  ار  یـصخش  ناسنا  اسب  هچ  هکنیا  رگید  هتکن  تفر . دـنهاوخن  یهارمگ  يوس  هب  دـندرگیمنرب و 
هیلع هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لد  رد  دراد  تسود  دنوادخ  و  درادب ، تسود  هناصلاخ  ار  وا  دناوتیمن  امامت  ناسنا  بلق  اذل  و  دشاب ، وا  نمشد 

نینمؤم هب  تبسن  هلآ  و 
ج1،ص:480  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دـنک و لمع  روتـسد  نیا  هب  هک  سک  ره  تسا و  هدرک  بجاو  نانآ  رب  ار  هَّللا  لوسر  ناکیدزن  ناـشیوخ و  یتسود  اذـل  ( 1 ، ) دشابن يزیچ 
نیا سک  ره  و  دیایب ، شدب  وا  زا  دناوتیمن  ادخ  لوسر  درادب ، تسود  ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

ار وا  هک  تسا  بجاو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دشاب  هتـشادن  تسود  ار  تیب  لها  دیامنن و  لمع  نآ  هب  دنک و  كرت  ار  روتـسد 
دراد مّدقت  تلیضف  نیا  رب  یفرش  لضف و  هچ  لاح  تسا ، هدرک  كرت  ار  یهلا  تابجاو  زا  یکی  یصخش  نینچ  اریز  دشاب ، هتـشادن  تسود 

؟ دنکیم يربارب  نآ  اب  ای 
دوخ باحـصا  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دومرف و  لزان  ار  یبْرُْقلا » ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال   » هیآ دـنوادخ 

؟ دیهدیم ماجنا  ار  نآ  ایآ  تسا ، هدرک  بجاو  امش  رب  ار  يزیچ  نم  يارب  دنوادخ  مدرم ! يا  دومرف : هتفگ ، یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و 
؟ تسیچ نآ  وگب  الاح  بوخ ، دنتفگ : تسین ، یندیشون  یندروخ و  هرقن و  الط و  نآ ) ! ) مدرم يا  دومرف : ترضح  دادن ، شباوج  یسک 
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، میریذپیم ار  بلطم  نیا  دنتفگ : نانآ  دومرف ، توالت  ناشیا  رب  ار  هیآ  مه  ترضح 
ج1،ص:481  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دندرکن لمع  دوخ  هدعو  هب  ناشرتشیب  یلو 
ءایبنا شاداپ  دنوادخ  اریز  دـنکن ، بلط  دزم  رجا و  مدرم  زا  هک  درک  یحو  وا  هب  هکنآ  زج  دومرفن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  و  ( 1)

هدومرف بجاو  تّما  رب  ار  شکیدزن  نادـنواشیوخ  یتسود  شتعاـطا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  اـّما  و  داد ، دـهاوخ  لاـمک  ماـمت و  ار 
نیا و  دـنیامن ، ءادا  ربمایپ  نادـناخ  هب  ار  رجا  نآ  مدرم  ات  دـهد  رارق  شنادـناخ  ّقح  رد  ار ، دوخ  دزم  رجا و  هک  هداد  روتـسد  وا  هب  و  تسا ،

تخانـش و هزادناب  یتسود  تّدوم و  اریز  دراد ، ناکما  هدنادرگ ، بجاو  رّرقم و  ناشیا  يارب  دـنوادخ  هک  نانآ  لضف  تخانـش  اب  ّطقف  راک 
. تسا لئاضف  تفرعم 

یـضعب و  دمآ ، نیگنـس  مدرم  رب  زین  رما  نیا  تسا ، نیگنـس  تعاطا  بوجو  هک  اجنآ  زا  دومرف ، بجاو  ار  ّتبحم  نیا  دنوادخ  هک  هاگنآ  و 
يزابجل دانع و  هب  ّقح  زا  يرود  قاـفن و  لـها  دـندنام و  رادـیاپ  دوخ  دـهع  رد  دوب  هتفرگ  ناـنآ  زا  يراداـفو  ناـمیپ  دـنوادخ  هک  مدرم  زا 
ناشیوخ زا  روظنم  دنتفگ : هدز و  رانک  دوب ، هدومرف  نّیعم  دنوادخ  هک  يدودح  ّدح و  زا  ار  نآ  و  دنتـشگ ، رفاک  دروم  نیا  رد  دـنتخادرپ و 

سپ تسا ، بجاو  ناشیوخ  هراب  رد  یتسود  هک  تسا  نیا  تسا  مّلسم  هچنآ  لاح ، ره  رد  یلو  دنتسه ، ترـضح  توعد  لها  اهبرع و  مامت 
تبارق یکیدزن و  هچ  ره 

ج1،ص:482  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رادـقم نامهب  یتسود ، دـشاب ، رتکیدزن  ربمایپ  هب  صاخـشا  تبـسن  هچ  ره  و  ( 1 ، ) دراد دوجو  یتسود  يارب  يرتـشیب  ّتیولوا  دـشاب ، رتـشیب 
شتّما رب  دـنوادخ  هک  یتّنم  شنادـناخ و  هب  تبـسن  شاینابرهم  هقـالع و  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  اـب  یلو  تسا ، رتشیب 

ّتیعقوم و  دـندادن ، ماجنا  ربمایپ  نادـناخ  نادـنزرف و  ّقح  رد  ار  نآ  دـندرکن و  راتفر  فاصنا  هب  تسا ، زجاع  نآ  رکـش  زا  نابز  هک  هداـهن 
هب ّتبحم  هناشن  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاح  تیاعر  عقاو  رد  راک  نیا  هک  دنتسنادن ، رـس  رد  مشچ  دننامه  دوخ  نیب  رد  ار  نانآ 

لها نانآ  هکنیا  هراب  رد  تایاور  رابخا و  دـیامنیم و  توعد  نآ  هب  دـیوگیم و  نخـس  هراب  نیا  رد  نآرق  هکنآ  لاـح  و  هنوگچ !؟ دوب ، وا 
مّلـسم و تسا ، هداد  شاداپ  هدـعو  دروم  نآ  رد  و  هدومرف ، بجاو  ار  نانآ  تّدوم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـمه  دنـشابیم و  تّدوم 

رگم دنکیمن  هئارا  نامیا  صالخا و  لاح  اب  ار  تّدوم  نیا  یـسک  درکن ، لمع  هداد  دروم  نیا  رد  هک  ياهدعو  هب  یـسک  یلو  تسا ، یعطق 
ِتاـضْوَر ِیف  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( » 2 : ) دـیامرفیم نینچ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  اریز  دوب ، دـهاوخ  تشهب  بجوتـسم  هکنیا 

َْدنِع َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  ِتاَّنَْجلا 
ج1،ص:483  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ِیف َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَداـبِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َکـِلذ  ُرِیبَْکلا * ُلْـضَْفلا  َوُه  َکـِلذ  ْمِهِّبَر 
شیوخ راگدرورپ  دزن  دنهاوخب  هچنآ  دنتسه  مّرخ  زبسرـس و  ياهتـشهب  رد  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  هک  نانآ  ( ) 1 « ) یبْرُْقلا

نامیا هک  ییاهنامه  هداد ، تراـشب  نادـب  ار  دوخ  ناگدـنب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  گرزب  لـضف  تسا  نیا  تشاد ، دـنهاوخ 
(22 يروش : مهاوخیمن - امش  زا  نادنواشیوخ  تّدوم  زج  یـشاداپ  رجا و  تلاسر  نیا  لباقم  رد  وگب  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و 

. دنرگید کی  نّیبم  رّسفم و  نآ  لیذ  ردص و  هیآ  نیا 
ترـضح دزن  راصنا  نیرجاهم و  هک : دومرف  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  زا  شناردپ  زا  مّدج  زا  مردپ  دندومرف : ترـضح  سپس 

تسا نکمم  دنسریم  امش  تمدخ  هب  هک  يدارفا  دوخ و  جراخم  رد  امش  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دندمآ و  درگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر 
دینک لمع  نآ  رد  دیهاوخیم  هک  روط  ره  تسامش و  رایتخا  رد  نامناج  هک  نانچمه  دشاب  امش  رایتخا  رد  ام  لاوما  نیا  دیتفیب ، تمحز  هب 

: تفگ داتـسرف و  وا  دزن  ار  نیما  لیئربج  دنوادخ  رادهگن ، دوخ  دزن  یهاوخیم  هچ  ره  شخبب و  یهاوخیم  هچ  ره  یلکـشم ، چـیه  نودـب 
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ِْهیَلَع ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  ! » دّمحم يا 
ج1،ص:484  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب ار  ام  داهنشیپ  دنتفگ : ناقفانم  دندش و  جراخ  همه  دیـشاب ، هتـشاد  تسود  نم  زا  دعب  ار  مناشیوخ  ینعی  ( 1 « ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ 
غورد و هب  سلجم  نآ  رد  دّمحم ]  ] هک تسا  يزیچ  نیا  دـیامن ، بیغرت  دوخ  زا  دـعب  شناشیوخ  لاح  تیاعرب  ار  ام  هک  درک  ّدر  رطاخ  نآ 

ُْلق ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپس  دندرک ، يراج  نابز  رب  نانآ  هک  دوب  یگرزب  نخـس  نیا  و  تشاد ، نایب  ءارتفا 
هتخاس دنیوگیم  ایآ  « ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِِهب  یفَک  ِهِیف  َنوُضیُِفت  اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ِیل  َنوُِکلْمَت  الَف  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ 
لباقم رد  دیناوتیمن  امـش  تسا و  نم  دوخ  هّجوتم  شررـض  مشاب ، هدرک  نایب  ءارتفا  غورد و  هب  ار  نخـس  نآ  نم ، رگا  وگب  تسا ، دّـمحم 

دهاش ادـخ  هک  سب  نامه  امـش  نم و  نیب  تسا ، رتهاگآ  دـیزادرپیم  نخـس  ثحبب و  نآ  هراـب  رد  هچنآ  هب  وا  دـینک ، ظـفح  ارم  دـنوادخ 
قایـس دـشابیم و  یّلک  بلطم  کـی  هدوب و  فاـقحا  هروس  زا  هیآ  نیا  : » دـیوگ مجرتم  ( 8 فاقحا : تسا - نابرهم  هدـنزرمآ و  وا  و  دـشاب ،

هن تسا  هدوب  نیکرشم  اب  نخس  يور  هّکم  رهش  رد  اّلک  تسا و  ترـضح  تّوبن  نیرکنم  نیکرـشم و  اب  باطخ  رد  زین  نآ  دعب  لبق و  تایآ 
هوحن نیا  نداد  تبـسن  اذـل  دوش ) هعجارم  يروش  هروس  لـیذ  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  هب   ) تسا یندـم  يروـش  هروـس  هفیرـش  هیآ  نیقفاـنم و 

زا دعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  داد  لامتحا  نینچ  ناوتیم  هّتبلا  تسین ، حیحـص  مالّـسلا - هیلع  اضر - ترـضح  هب  لالدتـسا 
نامز نآ  رد  هیآ  نیا  هکنیا  هن  دندومرف ، توالت  ار  فاقحا  هروس  هیآ  نیقفانم  نخس 

ج1،ص:485  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
«. تسا هدومن  تلفغ  هتکن  نیا  زا  يوار ، و  تسا ، هدش  لزان 

ياهّدـع هَّللا ! لوسر  ای  هلب  دـنتفگ : تسا ؟ هداتفا  یقاّفتا  ایآ  دومرف : هدومن ، راضحا  ار  نانآ  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يراب  ( 1)
دنداتفا هیرگب  تخس  نانآ  دومرف ، توالت  نانآ  رب  ار  هیآ  ترضح ، عقوم  نیا  رد  دماین ، نامشوخ  زین  ام  هک  دناهتفگ  یتسیاشان  نخس  ام  زا 

هبوت شناگدنب  زا  هک  تسوا  « ) َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  اوُفْعَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ 
. مشش نیا  ( 25 يروش : دنادیم - دیهدیم ، ماجنا  ار  هچنآ  دنکیم و  تشذگ  اهيدب  زا  دریذپیم و 

ربمایپ رب  شاهکئالم  دـنوادخ و  « ) ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  : » متفه هیآ  اـّما  و 
مالس هوحن  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : مدرم  ( 56 بازحا : دینک - مالس  هداتسرف ، دورد  وا  رب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرفیم ، دورد 
یلع ّلص  ّمهّللا  : » دـییوگیم نینچ  نیا  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  دـییامرفب  ار  امـش  رب  نداتـسرف  دورد  هوحن  یلو  مینادیم ، ار  امـش  رب  ندرک 
نامه تسرف  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ  « ) دـیجم دـیمح  ّکنإ  میهاربا  لآ  یلع  میهاربا و  یلع  تیّلـص  امک  دّـمحم  لآ  دّـمحم و 

نیا رد  ایآ  لاح  یتسه ) گرزب  هدوتس و  وت  ياهداتسرف ، دورد  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هک  روط 
ج1،ص:486  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. هن دنتفگ : همه  دیراد ؟ ینخس  دروم 
يرتحـضاو هیآ  ایآ  یلو  دـنراد . قاّفتا  نآ  رب  تّما  همه  تسین و  نآ  رد  یفالتخا  هک  تسا  یبلاطم  هلمج  زا  بلطم  نیا  تفگ : نومأـم  ( 1)

؟ دیراد دایب  لآ  دروم  رد  نآرق  زا 
ناربمایپ زا  وت  میکح  نآرق  هب  مسق  سی ، « ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َنِیلَـسْرُْملا * َنَِمل  َکَّنِإ  ِمیِکَْحلا * ِنآْرُْقلا  َو  سی * ، » هلب دندومرف : ترـضح 

؟ تسیچ سی  زا  روظنم  منیبب  دییوگب  یلا 4 )  1 سی : يراد - رارق  میقتسم  هار  رد  یتسه و 
. درادن ّکش  هراب  نیا  رد  یسک  تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  سی ، دنتفگ : ءاملع 

رگم دسریمن  نآ  فصو  هنکب  سک  چیه  هک  تسا  هدومرف  تیانع  یلـضف  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  هب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دـندومرف : ترـضح 
. تسا هداتسرفن  مالس  مالّسلا  مهیلع  ادخ  ءایبنا  رب  زج  سک  چیه  رب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  اریز  دشیدنیب ، نآ  رد  بوخ  هک  یسک 
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یلَع ٌمالَس  : » تسا هدومرف  زین  و  ( 79 تافاص : مدرم - نیب  رد  داب  حون  رب  دورد  مالس و  « ) َنیَِملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  : » دیامرفیم دنوادخ 
« َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  ٌمالَس  : » دیامرفیم زین  و  ( 109 تافاص : میهاربا - رب  دورد  مالس و  « ) َمیِهاْربِإ

ج1،ص:487  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
لآ رب  مالس  هن  میهاربا و  لآ  رب  مالس  هن ، حون و  لآ  رب  مالس  تسا : هدومرفن  یلو  ( 1 ( ) 120 تاّفاص : نوراه - یسوم و  رب  دورد  مالس و  )
نیا رد  مالّسلا . مهیلع  دّمحم  لآ  ینعی  ( 130 تافاص : نیسای - لآ  رب  مالس  « ) نیسای لآ  یلع  مالس  : » تسا هدومرف  یلو  نوراه ، یـسوم و 

. یمتفه نیا  تسا . تیب ) لها   ) تّوبن ندعم  دزن  زین  هتکن  نیا  نایب  حرش و  هک  متسناد  تفگ : نومأم  عقوم 
هوحن رد  اذل  و  نیـسای ،» لآ  : » تسا هدش  هتـشون  لکـش  نیا  هب  فحاصم )  ) اهنآرق یمامت  رد  نیـسای » لآ   » ینعی هملک  نیا  : » دـیوگ مجرتم 
ةرـشع ءاّرق  زا  هک  ّيرـصب  بوقعی  زین  و  دنـشابیم ، هعبـس  ءاّرق  زا  ود  ره  هک  ّیماش  رماع  نبا  ّیندم و  عفان  تسا . فالتخا  ءاّرق  نیب  نآ  ظّفلت 

وبا یّکم ، ریثک  نبا  ّيرصب ، ورمع  وبا  ّیفوک ، ّیئاسک  ّیفوک ، هزمح  ّیفوک ، مصاع   ) ءاّرق هّیقب  و  نیسای ،» لآ   » تروص هب  ار  هملک  نیا  تسا 
: تسا حرط  لباق  هجو  هس  نیسای » لإ   » تءارق هیجوت  رد  نیا  رب  انب  سپ  دناهدناوخ  نیسای » لإ   » تروص هب  ّیفوک ) فلخ  و  ّیندم ، رفعج 

هک تسا  تبـسن  ءای  اب  هملک  نیا  لصا  رد  ینعی  تسا ، نیّیـسایلا  دارم  ب - دـشابیم . شتّما  وا و  دارم  تسا و  ساـیلإ  عمج  نیـسایلا  فلا -
لثم دـناهملک ، کی  يارب  ظّفلت  زرط  ود  هجهل و  ود  نیـسایلا  ساـیلإ و  ج - نیرعـشا . نیمجعأ و  دـننام : یتاـملک  لـثم  تسا  هدـش  فذـح 
سپ تسا  هدش  هتـشون  ادج  نیـسای »  » زا لآ »  » نوچ دـناهتفگ : نیـسای » لآ   » تءارق هیجوت  رد  اضیا  و  لیئاکیم . لاکیم و  لیئربج ، لیربج و 

«- دّمحم لآ   » ینعی سی » لآ   » هب نیسای » لآ   » ریسفت دسریم  رظن  هب  هیآ ) نیمه  لیذ  نایبلا  عمجم  زا  اصّخلم  . ) دنـشاب هملک  ود  دیاب  راچان 
زا دیابیم  دشابن ، هشدخ  لباق  مالّسلا - هیلع  ماما - هب  شتبسن  رگا  هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلص 

ج1،ص:488  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: اریز دسریم  رظن  هب  دیعب  ریسفت  نیا  هفیرش  هیآ  رهاظ  لیزنت و  رظن  زا  ّالإ  دشاب و  نطب  لیوأت و  لیبق 

: میئوگب دیاب  سپ  دشاب  نآ  فحصملا  مسر  نیسای » لآ   » تّحص لیلد  رگا 
رد دعب  لبق و  تایآ  ایناث : تسا . توافتم  مه  اب  ود  نآ  ّطخلا  مسر  اریز  تسا ، سی »  » هکرابم هروس  رد  سی »  » زا ریغ  هیآ ، نیا  رد  نیـسای » »

هدوب نوراه  یـسوم و  میهاربا و  حون و  هراب  رد  لبق  تایآ  هک  روط  نامه  تسا . مالّـسلا - هیلع  هلآ و  اـنّیبن و  یلع  ساـیلإ - ترـضح  هراـب 
هک دنکیم  مکح  تایآ  مظن  زین  تمـسق  نیا  رد  تسا ، هداتـسرف  دورد  مالّـسلا - مهیلع  ءایبنا - نآ  رب  تمـسق  ره  رخآ  رد  دنوادخ  تسا و 

« هیلع  » رد ه »  » ریمض زا  دارم  و  َنیِرِخْآلا » ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو   » دیامرفیم هیآ  نیا  زا  لبق  هیآ  رد  هک  اصوصخ  يرگید ، هن  دشاب  سایلا  رب  مالس 
. تسا هتفر  راکب  ریبعت  نیمه  نیع  مالّسلا - مهیلع  نوراه - یسوم و  حون و  ترضح  دروم  رد  هکنیا  امک  تسا . سایلا  ترضح  ّکش  الب 

. دنکرتشم تءارق  نیا  رد  نانآ  اب  هک  تسا  یناسک  رگید  ّیئاسک و  هزمح ، مصاع ، تءارق  حـجرأ ، تءارق  هک  دـسریم  رظن  هب  لاح  ره  رد 
تاءارق هب  تءارق  زاوج  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  نوچ  تسا  زیاج  دنچ  ره  نیـسای » لآ   » تءارق اّما  و  تسا ، ج »  » دنب هیجوت  نآ ، هیجوت  نیرتهب  و 

رد اتابثا  ایفن و  ام  دشاب  حیحص  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  نآ  تبسن  رگا  و  تسا . تایآ  رهاظ  فلاخم  نآ  رهاظ  یلو  دناهدومرف  اضما  ار  فلتخم 
َو : » هفیرش هیآ  متشه  اّما  و  ( 1 ( ) همجرت همادا  (. ) مجرتم مالک  نایاپ   ) مینادیم لوکوم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  ار  نآ  ملع  هدرکن و  مّلکت  نآ 
هب تسا  ّقلعتم  نآ  مجنپ  کی  دـیروآ  تسدـب  یتعفنم  ره  دـینادب  « ) یبْرُْقلا يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا 

مهس نایب  نیا  اب  و  ( 41 لافنا : نادنواشیوخ - لوسر و  ادخ و 
ج1،ص:489  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هجو کی  زین  نیا  ( 1 ، ) تسا هتخاس  نیرق  هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  مهـس  هب  دوخ و  مهـس  هب  ار  لوسر ) ترـضح   ) نادنواشیوخ
يارب هک  هدیدنـسپ  ار  نامه  نانآ  يارب  و  رگید ، ناکم  رد  ار  مدرم  هداد و  ياج  یناـکم  رد  ار  ناـنآ  دـنوادخ  اریز  تّما ، لآ و  نیب  زیاـمت 

هدرک و رکذ  ار  ربمایپ  سپـس  هدومن ، عورـش  دوخ  زا  لّوا  تسا ، هدومن  باختنا  هدـیزگرب و  ار  ناـنآ  دروم ، نآ  رد  تسا و  هدیدنـسپ  دوخ 
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يارب دنوادخ  هک  ار  ییاهزیچ  نامه  نآ ، ریغ  يزیرنوخ و  نودب  ای  دشاب  هدمآ  تسدـب  گنج  اب  هچنآ  ره  رد  ار  نادـنواشیوخ  نآ  زا  دـعب 
ِهَِّلل َّنَأَـف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  -:، » تسا ّقح  شاهتفگ  و  هدومرف -: هراـب  نیا  رد  تسا و  هدیدنـسپ  زین  ناـنآ  يارب  هدیدنـسپ  دوخ 

هک یباتک  تسا ، یقاب  نانآ  يارب  ادـخ  باتک  رد  تمایق  اـت  هک  تسا  يرثا  دّـکؤم و  تسا  يدـیکأت  نیا  یبْرُْقلا » يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ 
ِهِیتْأَی ال   » هفیرـش هیآ  « ) تسا هتـشگ  لزان  دـیمح  میکح و  دـنوادخ  دزن  زا  درادـن ، هار  نآ  رد  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  لطاب   » تسا و قطان 

(. تسا هدمآ  تلّصف  هروس  رد  هک  خلا - ِْهیَدَی - ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا 
مئانغ مکح  زا  دوش ، مامت  شایمیتی  میتی ، هاگ  ره  ِنیِکاسَْملا :» َو  یماتَْیلا  َو  : » دـیامرفیم هک  لاـفنا  هروس  هفیرـش  هیآ  هلاـبند  هراـب  رد  اـّما  و 

دوشیم جراخ 
ج1،ص:490  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تشاد و دـهاوخن  تمینغ  زا  ياهرهب  ددرگ  یفتنم  شاهقاف  رقف و  هاـگ  ره  نیکـسم ، تسا  نینچمه  و  ( 1  ) تشاد دهاوخن  نآ  زا  یمهـس  و 
هچ دنشاب  ینغ  هچ  تسا ، يراج  نانآ  ّقح  رد  هدوب ، اپرب  تمایق  ات  یبرقلا » يذ   » مهس یلو  دریگرب . يزیچ  نآ  زا  هک  تسین  لالح  وا  يارب 

یلـص شلوسر  دوخ و  يارب  تمینغ  زا  یمهـس  لاح  نیا  اب  تسین و  رتینغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  شلوسر  ادخ و  زا  سک  چیه  اریز  ریقف ،
. تسا هدیدنسپ  زین  ناشیا  يارب  هدیدنسپ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  شلوسر  دوخ و  يارب  هچنآ  سپ  تسا . هتفرگ  رظن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

هیلع و هَّللا  یلص  شربمایپ  دوخ و  يارب  ار  نآ  زا  هچنآ  ره  هدمآ ) تسدب  گنج  يزیرنوخ و  نودب  هک  ییاهتمینغ  « ) ءیف  » تسا نینچمه  و 
دعب هدرک و  زاغآ  دوخ  زا  تسا و  هداد  رارق  مهـس  نانآ  يارب  تمینغ  رد  هکنیا  امک  تسا ، هدیدنـسپ  زین  یبرقلا » يذ   » يارب هدیدنـسپ ، هلآ 

. تسا هدرک  نیرق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  شلوسر  مهس  ادخ و  مهس  هب  ار  نانآ  مهس  ار و  نانآ  سپس  هدومن و  رکذ  ار  شلوسر 
هک یناسک  يا  « ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تعاـطا ، رد  تسا  نینچمه  و 

! دیاهدروآ نامیا 
ج1،ص:491  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لهأ هّمئأ  ینعی  ( ) 59 ءاسن : دـینک - تعاطا  تسا ) نانآ  تسدـب  اهراک  هک  یناسک  ینعی   ) رمألا یلوا  ربمایپ و  زین  دـینک و  تعاطا  ار  ادـخ 
نینچمه و  تسا ، هدومن  رکذ  ار  وا  تیب  لها  هاگنآ  لوسر و  سپس  هدرک ، زاغآ  دوخ  زا  زین  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  ( 1 ( ) مالّسلا مهیلع  تیبلا 

، امش تسرپرـس  ّیلو و  « ) َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : » تیالو هیآ  تسا 
نانآ و تعاـطا  سپ  ( 55 هدـئام : دـنهدیم - تاکز  زامن  عوکر  لاح  رد  هک  ینینمؤم  نآ  شربماـیپ و  ادـخ ، دنتـسه : صاخـشا  نیا  ّطـقف 

تعاـطا نیرق  لوسر و  ترـضح  تیـالو  هارمه  ار  ناـنآ  تیـالو  نینچمه  دـنادرگ ، دوـخ  تعاـطا  نیرق  هارمه و  ار  مرکا  لوـسر  تعاـطا 
كاپ دینادرگ . نیرق  شیوخ  مهس  اب  ءیف »  » تمینغ و زا  مرکا  لوسر  مهس  اب  هارمه  ار  نانآ  مهـس  هکنیا  امک  تسا ، هدومن  دوخ  تیالو ) )

لها مرکا و  لوسر  مه  هتـسناد و  هّزنم  ار  دوخ  مه  تاقدـص  هّیـضق  رد  اّما  هناـخ ! نیا  لـها  رب  وا  تمعن  تسا  میظع  هچ  ادـخ ، تسا  هّزنم  و 
ِلِیبَس ِیف  َو  َنیِمِراْغلا  َو  ِباقِّرلا  ِیف  َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَـفَّلَؤُْملا  َو  اْهیَلَع  َنِیِلماْعلا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  : » دـیامرفیم دـنوادخ  ار  شتیب 

رما رد  هک  یناسک  نیکاسم ، ءارقف ، دارفا : نیا  هب  تسا  ّقلعتم  ّطقف  تاقدص  « ) ِهَّللا َنِم  ًۀَضیِرَف  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِهَّللا 
ج1،ص:492  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دننامیم رترادیاپ  دوخ  مالـسا  رد  ای  دنروآیم  ور  مالـسا  هب  ناشیا ، هب  لوپ  نداد  اب  هک  نانآ  دننکیم ، راک  تاکز  هقدـص و  يروآ  عمج 
رد هک  یناسک  زین  و  داهج ) يارب  هلمج  زا   ) ادـخ هار  رد  دنتـسین ، دوخ  نوید  تخادرپ  هب  رداق  هک  یناراکهدـب  ناگدرب ، ندرک  دازآ  يارب 
: هبوت ادخ - بناج  زا  تسا  ياهضیرف  اههار ، نیا  رد  تاکز  ندرک  جرخ  دنرادن ، ار  دوخ  نطو  هب  تشگزاب  هنیزه  دناهدنام و  رفس  ای  هار 

تسناد هّزنم  هقدص  زا  ار  دوخ  یتقو  اریز  دشاب ؟ هدرب  مان  ار  وا  ناشیوخ  ای  شلوسر  ای  دوخ  هک  تسه  يدروم  دراوم ، نیا  نیب  رد  ایآ  ( 60
مارح مالّـسلا - مهیلع  وا - لآ  دّمحم و  رب  بجاو ) تاکز   ) هقدـص اریز  دومن ، مارح  نانآ  رب  هکلب  تسناد  هّزنم  زین  ار  شتیب  لها  ربمایپ و  و 
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هک هاگنآ  دـناهدش و  كاپ  يدـیلپ  فیثک و  ره  زا  نانآ  اریز  تسین ، لالح  نانآ  رب  تسا و  مدرم  تسد  ياهكرچ  عقاو  رد  تاکز  تسا ،
يارب هک  تسناد  دب  ار  زیچ  نامه  دیدنسپ و  دوخ  يارب  هک  دیدنـسپ  ار  نامه  نانآ  يارب  دیزگرب ، دومن و  كاپ  ار  نانآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

. متشه نیا  تسناد . دب  دوخ 
: دیامرفیم نآرق  هک  میتسه  ِرْکِّذلا » َلْهَأ   » نامه ام  مهن ، هیآ  اّما  و  ( 1)

رگا سپ  میتـسه ، رکذ  لـها  اـم  ( 43 لـحن : دـینک - لاؤس  رکذ  لـها  زا  دـینادیمن  رگا  سپ  « ) َنوُـمَْلعَت ـال  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَئْـسَف  »
. دینک لاؤس  ام  زا  دینادیمن ،

ج1،ص:493  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیا رد  تسا ؟ زیاج  يزیچ  نینچ  ایآ  هَّللا ! ناحبـس  دـندومرف : ترـضح  دنتـسه ، يراصن  دوهی و  رکّذـلا  لها  زا  ادـخ  دوصقم  دـنتفگ  املع 

. تسا رتهب  مالسا  زا  نید ، نآ  تفگ : دنهاوخ  درک و  دنهاوخ  توعد  دوخ  نید  هب  ار  ام  نانآ  تروص 
دروم رد  اّما  دنـشاب ، باتک  لها  تسا  نکمم  رکذ  لـها  تسا  ربمغیپ  لوق  تّحـص  قیدـصت  هک  لوزن  دروم  رد  و  دراد ، قـالطا  هیآ  ینعی  )

(. دنرکذ لها  هک  دنشابیم  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  و  دنتسین ، يراصن  دوهی و  امّلسم  مالسا  نیبم  نید  مهف 
؟ ءاملع هتفگ  فالخ  رب  دیراد  یحیضوت  هراب  نیا  رد  ایآ  تفگ : نومأم 

نـشور الماک  قالط  هروس  رد  نآرق  رد  بلطم  نیا  میتسه . وا  هداوناخ ) و   ) لـها زین  اـم  تسا و  هَّللا  لوسر  رکذ » ، » هلب دـندومرف : ترـضح 
سپ « ) ٍتانِّیَبُم ِهَّللا  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ًالوُسَر  ًارْکِذ  ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَـق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  َهَّللا  اوُقَّتاَف  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا ،

رب ار  یهلا  نشور  تایآ  هک  یلوسر  ینعی  هداتـسرف ، رکذ  امـش  رب  دنوادخ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  نالقاع ، يا  ادـخ ، زا  دیـسرتب 
. مهن نیا  میتسه . وا  نادناخ )  ) لها مه  ام  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رکذ ، سپ  ( 10 ، 11 قالط : دنکیم - توالت  امش 

ج1،ص:494  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نارتـخد و نارداـم ، « ) ْمُُکتاوَـخَأ َو  ْمُُکتاـَنب  َو  ْمُُکتاـهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  : » دـیامرفیم هک  تسا  ءاـسن  هروـس  زا  ياهیآ  مهد ، هـیآ  اـّما  و  ( 1)

نم رتخد  دندوب ، تایح  دیق  رد  نآلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  ایآ  دیئوگب : لاح  ( 23 ءاسن : دش - مارح  امش  رب  امش  نارهاوخ 
نارتخد ایآ  دیئوگب  لاح  دندومرف : ترـضح  ریخ ، دـنتفگ : دـندوب ؟ لالح  ناشیارب  دنتـسه  نم  لسن  زا  هک  ینارتخد  ریاس  مرـسپ و  رتخد  و 

؟ دنلالح ناشیا  رب  دنشاب - تایح  دیق  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  هکنیا  ضرف  رب  امش -
وا لآ  زا  امش  رگا  دیتسین و  وا  لآ  زا  امـش  متـسه و  ترـضح  نآ  لآ  زا  نم  هکنیا  رب  تسا  لیلد  دوخ  نیا  دندومرف : ترـضح  هلب ، دنتفگ :

، دـیتسه وا  تّما  زا  امـش  متـسه و  وا  لآ  زا  نم  نوچ  دـنمارح ، ناشیا  رب  نم  نارتخد  هک  روط  نامه  دوب  مارح  ناشیا  رب  ناتنارتخد  دـیدوب ،
. مهد نیا  تسین . وا  زا  دشابن  لآ  زا  رگا  تّما  تسوا و  زا  لآ  اریز  تّما ، لآ و  نیب  رگید  یقرف  زین  نیا 

ٌنِمُْؤم ٌلُجَر  َلاق  َو  : » دـیامرفیم لقن  نوعرف  لآ  زا  نمؤم  يدرم  لوق  زا  دـنوادخ  هک  نمؤم  هروس  رد  تسا  ياهیآ  مهدزاـی : هیآ  اـّما  و  ( 2)
ُهَنامیِإ ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم 

ج1،ص:495  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ درکیم ، ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  لآ  زا  نمؤم  يدرم  « ) ْمُکِّبَر ْنِم  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُکَءاـج  ْدَـق  َو  ُهَّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  ْنَأ  اًـلُجَر  َنُوُلتْقَت  َأ 

هدروآ ناتیارب  ناتراگدرورپ  هیحاـن  زا  ینـشور  لـئالد  هکنآ  لاـح  و  دیـشکیم ؟ تسا  هَّللا  نم  ّبر  دـیوگیم  هکنیا  رطاـخب  ار  يدرم  اـیآ 
. هیآ رخآ  ات  ( 28 نمؤم : تسا -

زا هکنیا  رطاـخ  هب  اـم  اریز  میتـسه ، نینچ  زین  اـم  وا ، نید  هب  هن  دومن و  بوسنم  نوعرف  هب  ار  وا  دـنوادخ  دوب و  نوعرف  هلاـخ  رـسپ  درم  نیا 
، تسا تّما  لآ و  نیب  قرف  نیا  میکرتشم ، هّیقب  اـب  نید  رد  و  میتسه ، ترـضح  نآ  لآ  زا  میاهدـشدلوتم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. مهدزای نیا 
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نیا ( 132 هط : اـمن - يرادـیاپ  نآ  رب  نک و  رما  زاـمن  هب  ار  تنادـناخ  « ) اـْهیَلَع ِْربَطْـصا  َو  ِةـالَّصلِاب  َکَـلْهَأ  ُْرمْأ  َو  : » مهدزاود هیآ  اـّما  و  ( 1)
هک تسا  هداد  اـم  هب  ار  یگژیو  نیا  تّما  ریاـس  زا  يادـج  سپـس  هدومرف ، زاـمن  هماـقا  هب  رما  تّما  هارمه  ار  اـم  هک  تساـم  ّصاـخ  یگژیو 

همطاف ّیلع و  هناخ  رد  هب  تبون ، جنپ  زامن - تقو  رد  زور  ره  هام  هن  تّدم  هب  هیآ ، نیا  لوزن  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
!. داب امش  رب  دنوادخ  تمحر  فطل و  زامن ، دندومرفیم : دندمآیم و  مالّسلا  امهیلع 

ج1،ص:496  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ءایبنا نادـناخ  زا  ار  ام  اهنت  تسا و  هدرکن  مارکا  هتـشاد ، یمارگ  نادـب  ار  ام  هک  یتمارک  نینچ  هب  ار  ءایبنا  دـالوا  زا  کـی  چـیه  دـنوادخ  و 

. هدومن صوصخم 
رد ام  دـیامرف . تیانع  ریخ  يازج  تیب  لها  امـش  هب  تّما ، نیا  زا  تباین  هب  دـنوادخ  دـنتفگ : سلجم  رد  رـضاح  ياملع  نومأم و  اجنیا ، رد 

. میباییمن امش  دزن  زج  ار  نایب  حرش و  دوشیم ، هبتشم  ام  رب  هک  یبلاطم 

هفوک دجسم  رد  مالّسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما  زا  وا  تالاؤس  یماش و  درم  دروم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 24 

نب ّیلع  هک  دومن  لقن  ّیلع  نب  نیسح  زا  ناشناردپ  لوق  زا  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  دیوگ : « 1  » یئاط رماع  نب  دمحا  - 1 ( 1)
دجسم رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا 

______________________________

ياهخـسن ياراد  رماع  نب  دمحا  دناهدشن ، قیثوت  هدومن ، لقن  شردپ  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  هَّللا  دبع  شرـسپ  و  یئاط ، رماع  نب  دـمحا  (- 1)
رماع نب  دمحا  تسین . رتاوتم  زین  هخسن  نیا  هّتبلا  هک  هدروآیم  درگ  نآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  طوبرم  تایاور  هک  تسا  هدوب 
نیا رگید  يوار  ود  و  تسین . مولعم  تسا  هدیسر  ترضح  تمدخ  هب  اجک  رد  هکنیا  ارماس و  رد  سپس  هتـسیزیم و  دادغب  رد  رمع  لئاوا  رد 
هتکن دـننادیمن . موصعم  ناشبهذـم  بسحب  ار  ماـما  و  دنتـسه ، یماـما  ریغ  هلبج  نب  هَّللا  دـبع  وبا  ورمع و  نب  دّـمحم  نسحلا  وبا  ینعی  ربخ 

لقن ناشناردپ  زا  هّمئا  هک  یثیداحا  دنـس  رد  هک  تسین  ام  باحـصا  مسر  اریز  تسا ، هدش  ّتیعبت  هّماع  شور  زا  دنـس  نایب  رد  هکنیا  رگید 
نوچ دنربیمن ، راکب  ار  انثّدح »  » ظفل ناشناردپ ، زا  تیاور  ماگنه  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  رگید  ترابع  هب  دنیوگب ، انثّدح »  » ظفل دناهدرک 

دیدرتیب دنـشاب  هتـشاد  ّتیلها  هک  یناسک  يارب  ربخ  ندوب  یگتخاـس  درگاـش و  داتـسا و  ثحب و  سرد و  هسلج  هب  تسا  طوبرم  انثّدـح » »
ثیدـح تسین  مزـال  زین  و  طـقف . نتـسناد  هلأـسم  هن  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  قح و  ءاـیلوا  نتخانـش  ندوب ، لـها  زا  دارم  و  تسا ،

غ) . ) دنکیم تیافک  دوب  ّقح  فلاخم  نآ  زا  ياهراپ  هک  نیمه  دشاب  تسردان  شاهمه  یگتخاس 
ج1،ص:497  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ندرک ّتیذا  يارب  هن  نک  لاؤس  ندـیمهف  يارب  دومرف : ترـضح  مراد ، یتالاؤس  تفگ : تساخرب و  ماش  لها  زا  يدرم  هک  دوب  هفوک  عماج 
. دندرکیم هاگن  هریخ  هریخ  همه  مدرم  نتخادنا ! تمحز  هب  و 

زیچ هچ  زا  اهنامـسآ  دیـسرپ : درم  درک ، قلخ  ار  رون  دوـمرف : ترـضح  دوـب ؟ هچ  درک ، قـلخ  دـنوادخ  هک  يزیچ  نیلّوا  تفگ : یماـش  درم 
؟ دناهدش هدیرفآ 

؟ تسا هدش  قلخ  هچ  زا  نیمز  دیسرپ : درم  بآ ، راخب  زا  دومرف : ترضح 
؟ دناهدش هدیرفآ  هچ  زا  اههوک  دیسرپ : درم  بآ ، يور  فک  زا  دومرف : ترضح 

( اهيدابآ ردام   ) يرقلا ّما  ار  هّکم  ارچ  دیسرپ : درم  جاوما ، زا  دومرف : ترضح 
ج1،ص:498  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا هدش  هدرتسگ  نآ  ریز  زا  نیمز  اریز  دومرف : ترضح  دناهدیمان ؟
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دیـشروخ هام و  ضرع  لوط و  زا  درم  نآ  هدـش ، هتـشادزاب  جوم  کی  زا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ زا  هک  دیـسرپ  اـیند  نامـسآ  زا  درم  ( 1)
رد خسرف  هدزاود  دومرف : ترضح  درک ، لاؤس  هراتـس  ضرع  لوط و  زا  و  خسرف ، دصهن  رد  « 1  » خسرف دصهن  دومرف : ترضح  درک ، لاؤس 

بآ و زا  هک  تسا  عیفر »  » نامـسآ نیرتنیئاپ  مان  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  هناگتفه  ياهنامـسآ  ياهمـسا  گنر و  زا  و  رادـقم ، ناـمه 
. دشابیم سم  گنر  هب  تسا و  مودیف » ، » مود نامسآ  مان  دشابیم ، دود 

. تسا هرقن  گنر  هب  و  نولفرا »  » شمان مراهچ  نامسآ  دشابیم ، جنرب  گنر  هب  تسا و  مورام »  » شمان موس  نامسآ 
هب متفه  نامسآ  و  تسا ، زبس  توقای  کی  دوخ  و  سورع »  » شمسا مشش  نامسآ  و  تسا ، الط  گنر  هب  و  نوعیه »  » شمان مجنپ  نامسآ  و 

هدوب و ءامجع »  » مان
______________________________

مّلکت و  یبرع ! رد  هن  ددرگیم  لامعتسا  تفاسم  ینعم  هب  هک  تسا  یسراف  ناسل  رد  و  عطقنی ، مئاد و ال  ینعمب  برع  ناسل  رد  خسرف  (- 1)
هکلب ربخ  یتسـس  رب  لیلد  نآ  هیبش  رما و  نیا  دـناد و  ادـخ  هتفگ  ار  باوج  یـسرافب  ارچ  هدوب و  یبرع  یماـش  درم  اـب  مالّـسلا - هیلع  ریما -

. دشابیم مالّسلا - مهیلع  نیموصعم - رب  لّوقت 
ج1،ص:499  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا دیفس  دیراورم  کی 
تلاـجخ و رطاـخ  هب  دوـمرف : ترـضح  دـنکیمن ، دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  هتخادـنا ، نییاـپ  ار  شمـشچ  ارچ  هک  دیـسرپ  واـگ  زا  درم  نآ  ( 1)

. تخادنا ریزب  ار  شرس  دندیتسرپ ، ار  هلاسوگ  یسوم  موق  هک  هاگنآ  ّلج ، ّزع و  دنوادخ  زا  یگدنمرش 
ار لـیحار  راـبح و  هک  قاحـسا  نب  بوقعی  دومرف : درک ، لاؤس  تشاد  دوخ  دـقع  رد  ناـمزمه  ار  رهاوخ  ود  هک  اریـسک  ماـن  درم ، نآ  زین  و 

: »..... دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دش و  میرحت  راک  نیا  ادعب  تشاد و  دوخ  حاکن  هلابح  رد  نامزمه 
رزج هراب  رد  زین  و  ( 23 ءاسن : دیشاب - هتشاد  دوخ  دقع  رد  نامزمه  ار  رهاوخ  ود  هک  تسا  مارح  امـش  رب  زین  و  « ) ِْنیَتْخُْألا َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  َو 

رپ و دراذگب ، ایرد  رد  ار  شیاهاپ  تقو  ره  هدـش ، هدرامگ  اهایرد  رب  هک  نامور  مان  هب  تسا  ياهتـشرف  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  ّدـم  و 
وا و  ناموش ، دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  ّنج  ردـپ  ماـن  زا  زین  و  دوریم ، نییاـپ  بآ  دروآ  رد  ار  شیاـهاپ  هک  ناـمز  ره  دوشیم و  زیربل 

؟ تسا هدومن  ثوعبم  ّنج  يوسب  يربمایپ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ایآ  درک : لاؤس  درم  نآ  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  شتآ  هلعـش  زا  هک  تسا  نامه 
، هلب دومرف : ترضح 

ج1،ص:500  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مسا هراب  رد  یماش  درم  ( 1 . ) دنتـشک ار  وا  نانآ  یلو  دناوخ ، ارف  دـنوادخ  يوس  هب  ار  نانآ  هک  فسوی  مان  هب  داتـسرف  نانآ  يوسب  يربمایپ 

ترـضح دـش ؟ هدـیمان  مدآ  مدآ ، ارچ  دیـسرپ : درم  دوب ، ثراح  شمان  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  دوب  نامـسآ  رد  هک  نامز  نآ  سیلبا ،
رطاخ هب  دومرف : ترضح  تسا ؟ نز  ثرا  ربارب  ود  درم  ثرا  ارچ  دیسرپ : یماش  تسا ، هدش  هدیرفآ  نیمز  هنهپ ) « ) 1  » میدآ زا  نوچ  دومرف :
ثرا نز  ربارب  ود  درم  اذـل  و  داد ، مدآ  هب  ار  رگید  هناد  ود  دروخ و  ار  نآ  هناد  کی  اّوح  دوب ، نآ  رد  مدـنگ  هناد  هس  هک  مدـنگ  هشوخ  نآ 

«. 2  » دربیم
ثیـش دیرفآ و  نوتخم  ار  مدآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دومرف : تسا ؟ هدومرف  قلخ  نوتخم  دنوادخ  ار  ناربمایپ  زا  کیمادک  دیـسرپ : یماش  درم 

زین مالّسلا و  مهیلع  یسیع  یسوم و  لیعامـسا ، طول ، نامیلـس ، دواد ، میهاربا ، «، 3  » حون نب  ماس  حون ، سیردا ، زین  دـمآ و  اـیند  هب  نوتخم 
. دندش ّدلوتم  نوتخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم 

______________________________

. دشابیم یبرع  میدآ »  » و يربع ، مدآ »  » تغل هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  (- 1)
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. هتجوزل ام  فعض  لاملا  نم  هّظح  کلذ  عم  هتجوز و  رزو  فعض  مدآ  رزو  نأ  ینعملا  ذإ  یفخی  ام ال  هیف  (- 2)
. دوبن ناربمایپ  زا  حون  نب  ماس  هک  تسین  هدیشوپ  (- 3)
ج1،ص:501  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تفگ رعش  هک  یسک  نیلّوا  هراب  رد  زین  و  لاس ، یـس  دصهن و  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  مالّـسلا  هیلع  مدآ  رمع  رادقم  هراب  رد  درم  ( 1)
تعسو و كاخ و  دش و  هدروآ  نیمز  هب  نامـسآ  زا  یتقو  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هچ  شرعـش  دیـسرپ : مدآ ، دومرف : ترـضح  دومن ، لاؤس 

: تفگ مدآ  تشک ، ار  لیباه  لیباق ، دید و  ار  نآ  ياوه 
. تسا تشز  هایس و  نیمز  هرهچ  هدرک ، رییغت  نآ  یلاها  و  اهرهش ) ای   ) نیمزرس نیا ] - ] 1

. تسا هدش  مک  نیکمن  هرهچ  نآ  یباداش  و  هدرک ، رییغت  هتشاد  یمعط  گنر و  هک  زیچ  ره  - 2
هکنآ لاـح  مزیرن و  کـشا  ارچ  - 4 موش ؟ تحار  یگدـنز  نیا  زا  دوشیم  اـیآ  منیبیم ، هودـنا  مغ و  دوخ  رب  ار  یگدـنز  تّدـم  لوـط  - 3

. تسا ربق  رد  لیباه 
: تفگ باوج  رد  سیلبا  ( 2 . ) تفر متسد  زا  هرهچ  نیکمن  دنزرف  نآ  ياو  يا  تشک ، ار  لیباه  شردارب  لیباق  - 5

طّسوت هکنیا  هچ  وش ، رود  نآ  نینکاس  و  اهرهش ) ای  و   ) نیمزرس نیا  زا  - 1
ج1،ص:502  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تشادن وت  يارب  ییاج  رگید  تشهب ، عیسو  ياضف  نآ  نم ،
. دوب یتحار  رد  ایند  رازآ  زا  تبلق  دیتسیزیم و  راومه  ینیمز  رد  ترسمه  وت و  - 2
. تفر تتسد  زا  هدنزرا  ياهب  نآ  هکنآ  ات  يدشن  رود  نم  هلیح  رکم و  زا  یلو  - 3

. داد خلت ) هایگ   ) طمخ زگ و  تخرد  نیمز ، لها  هب  نیرب  تشهب  ياج  هب  هدنشخب  يادخ  و  - 4
یقاب وت  تسد  رد  نآ  زا  يرثا  يدوبن و  هرهبیب  نینچ  نیا  تشهب  زا  نونکا  وت  دـشیمن  زراب  نمب  یتمحر  راـّبج ، دـنوادخ  زا  رگا  سپ  - 5

«. 1  » دنامیم
شتـسار مشچ  زا  تسیرگ و  لاس  دص  دومرف : ترـضح  دومن ، لاؤس  وا  کشا  رادـقم  تشهب و  رطاخ  هب  مدآ  هیرگ  هراب  رد  درم  نآ  زین  و 

؟ دروآ اجب  ّجح  راب  دنچ  مدآ  دیسرپ : و  دش ، يراج  کشا  تارف  نوچمه  شپچ  مشچ  زا  هلجد و  نوچمه 
______________________________

« دـالب  » ناـمز نآ  رد  اـیآ  تسا ؟ هداد  باوـج  یبرع  مه  سیلبا  هـتفگ و  رعـش  یبرع  هـب  هـک  درکیم  مـّلکت  یبرع  ناـبز  هـب  مدآ  اـیآ  (- 1)
: هتفگ سیلبا  هک  تسا  هدوب  یناّکس  ياراد  نیمزرس ) )

هّتبلا تسه ، لاکـشا  نیا  زین  مدآ  لّوا  تیب  دروـم  رد  نینچمه  و  وـش ،) رود  شنینکاـس  نیمزرـس و  نیا ]  ] زا ( ؟ اـهینکاس دـالبلا و  نع  حـنت 
نیا رطاخ  هب  نیمز  هکلب  دوب ، هدرکن  رییغت  هک  تشهب  اریز  دـسریم ، رظنب  دـیعب  یلو  تسا  تشهب  دـالب »  » زا دارم  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 

( يراّفغ داتسا  . ) درکیم هولج  هنوگرگد  مدآ  رظن  رد  تبیصم 
ج1،ص:503  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا وا  هارمه  هب  دادیم و  ناشن  وا  هب  ار  بآ  عضاوم  دوب و  شهارمه  هب  «« 1  » درص  » شرفس نیلّوا  رد  و  هدایپ ، راب  داتفه  دومرف : ترضح  ( 1)
ترضح دوریمن ؟ هار  نیمز  يور  وتسرپ )  ) ارچ دیـسرپ : یماش  درم  دش ، عنم  وتـسرپ »  » و درـص »  » ندروخ زا  مدآ  دوب . هدمآ  نوریب  تشهب 

ییاههناخ رد  اذل  تسیرگیم و  مدآ  هارمه  هب  هشیمه  تسیرگ و  نآ  رب  لاس  لهچ  دومن و  یئارـسهحون  « 2  » سدقملا تیب  رب  اریز  دومرف :
هب زین  تمایق  ات  تشاد و  هارمه  هب  دـناوخیم ، ار  اهنآ  تشهب  رد  مدآ  هک  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  باـتک  تاـیآ  زا  هیآ  ( 9  ) هن دیزگ و  ینکس 

َْتأَرَق اذِإ  َو  : » زا دـنترابع  هک  ءارـسإ »  » هروـس زا  هیآ  هس  فـهک ،»  » هروـس لّوا  زا  هیآ  هس  زا : دـنترابع  تاـیآ  نآ  و  تشاد ، دـهاوخ  هارمه 
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ینعی « ) ادَـس ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو   » هیآ زا  ینعی  سی »  » هروس زا  هیآ  هس  و  ءارـسا ،) هروس  زا   45 / 46 تایآ 47 / ینعی   ) دـعب هب  َنآْرُْقلا »
؟ دوب هچ  حون  مان  دیسرپ : درم  نوعلم ، سیلبا  دومرف : ترضح  درک ، لاؤس  رفک  هدننکداجیا  رفاک و  نیلّوا  زا  یماش  درم  (. 9 / 10 تایآ 11 /

شمان دومرف : ترضح 
______________________________

. دنیوگ تسا  کچوک  يراکش  زاب  یعون  ای  سکرک و  نامه  هک  کشجنگ » ریش   » نآ هب  یسراف  رد  (- 1)
- مالّـسلا هیلع  مدآ  ترـضح  زا  سپ  نرق  اهدص  ینعی  مالّـسلا - هیلع  دواد  ترـضح  نامز  رد  سدقملا  تیب  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  (- 2)

. دش هتخاس 
ج1،ص:504  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لاؤس حون  یتشک  لوط  ضرع و  زا  درم  دومن ، هلاـن  هحون و  دوخ  موق  رب  لاـس  هک 950  دش  هدـیمان  حون  رطاخ  نیا  هب  و  ( 1 ، ) دوب نکس » »
. دوب عارذ  شعافترا 80  عارذ و  شضرع 500  و  « 1  » عارذ شلوط 800  دومرف : ترضح  درک ،

ترضح دوب ؟ تشاد ) مان   ) هچ نیمز  رد  هدش  سرغ  تخرد  نیلّوا  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : تساخرب و  يرگید  تسشن و  درم  نآ  هرخالاب 
، ودـک تخرد  دومرف : دوب ؟ هچ  دـیئور  نیمز  رد  هک  یتـخرد  نیلّوا  دیـسرپ  درم  دوـب ، نآ  زا  زین  یـسوم  ياـصع  هک  «، 2  » هجسوع دومرف :

نافوط نامز  هک  نیمز  تمـسق  نیلّوا  زا  درم  لیئربج ، دومرف : ترـضح  دوب ؟ هک  دروآ  اجب  ّجح  نامـسآ ، لها  زا  هک  یـسک  نیلّوا  دیـسرپ :
، دومن لاؤس  نیمز  يور  هّرد  نیرتتمارکاب  هراب  رد  درم  دوب ، زبس  يدجربز  هک  هبعک  ناکم  دومرف : ترضح  دومن ، لاؤس  دیدرگ  هدرتسگ 

زا صخش ، نآ  دمآ . دورف  اجنآ  هب  نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع  مدآ  هک  بیدنرس »  » مان هب  تسا  ياهّرد  دومرف :
______________________________

( سورال همجرت  . ) دشابیم رتمیتناس  ات 50  نیب 70  هدوب و  نوگانوگ  فلتخم ، ياهناکم  رد  شاهزادنا  هک  تسا  لوط  سایقم  عارذ  (- 1)
. تسا هتسناد  زین  کشمت »  » ینعم هب  ار  نآ  سورال  همجرت  رد  دنیوگ ، تخرد » هایس   » ای تخرد » راخ   » ار نآ  یسراف  رد  (- 2)

ج1،ص:505  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا مّنهج  ياههّرد  زا  هک  توهرب  مان  هب  نمی  رد  تسا  ياهّرد  دومرف : ترضح  ( 1 ، ) دومن لاؤس  نیمز  يور  هّرد  نیرتدب 

هارمه هب  ار  یتـم  نب  سنوی  هک  یهاـم  نآ  دومرف : ترـضح  دومن ، لاؤس  دربیم  هارمه  هب  دوخ  اـب  ار  دوخ  ینادـنز  هک  ینادـنز  زا  درم  نآ 
ياـصع میهاربا ، دنفـسوگ  ءاوح و  مدآ ، دومرف  ترـضح  دومن ، لاؤس  دـندشن  دـّلوتم  رداـم  زا  هک  يدوـجوم  شـش  زا  زین  و  دربیم ، دوـخ 

يدوجوم هچ  درک  لاؤس  درم  دمآرد . زاورپ  هب  ادخ  نذاب  تخاس و  ار  نآ  مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  هک  یشاّفخ  حلاص ، رتش  یـسوم ،
، دنتـسب غورد  وا  رب  فسوی  ناردارب  هک  یگرگ  دومرف : ترـضح  دـش ؟ عقاو  ءارتفا  تمهت و  دروم  سنا و  زا  هن  تسا و  ّنج  زا  هن  هک  تسا 

: دومرف ترضح  تسا ؟ هدومن  یحو  وا  هب  ادخ  سنا و  زا  هن  و  تسا ، نج  زا  هن  هک  تسیچ  نآ  درک : لاؤس  زین 
هبعک ماب  دومرف : ترـضح  تسین ؟ زیاج  نآ  رد  زامن  هک  نیمز  يور  رد  ناکم  نیرتكاپ  دیـسرپ : تسا ، هدومن  یحو  وا  هب  ادخ  هک  روبنز ،

مادک دیسرپ : درم  «. 1»
______________________________

ضعب دیاش  و  تسا ، هدش  ناونع  عیارش  لثم  یهقف  بتک  یضعب  زین  و  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » و یفاک »  » رد هبعک  ماب  رد  زامن  ّتیفیک  (- 1)
.( تسا هدشن  دیق  راونالا  راحب  باتک  رد  باوج  لاؤس و  نیا  و   ) دننادیمن زیاج  تسا  نانآ  زا  ربخ  يوار  هک  ّتنس  لها 

ج1،ص:506  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دنوادخ هک  ییایرد  دومرف : ترـضح  ( 1 ( ؟ دیبات دهاوخن  اجنآ  رب  ادـبا  نآ  زا  دـعب  دـیبات و  نآ  رب  باتفآ  زور  زا  یتّدـم  هک  تسا  تمـسق 

هب دیشروخ  رون  زگره  نآ  زا  دعب  تفرگ و  ارف  ار  اجنآ  بآ  سپس  دیبات و  نآ  رعق  رب  دیشروخ  تفاکش و  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  يارب 
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یسوم ياصع  نآ ، دومرف : ترضح  دیسرپ ، دروخ ، گرم ، لاح  رد  دیشون و  تایح ، لاح  رد  هک  يزیچ  هراب  رد  درم  دیسر ، دهاوخن  اجنآ 
. دوب مالّسلا  هیلع 

ياهچروم وا  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  سنا  زا  هن  دوب و  ّنج  زا  هن  یلو  داد  رادـشه  درک و  راذـنا  ار  دوـخ  موـق  هک  يریذـن  زا  درم  نآ 
دروم هک  ینز  نیلّوا  زا  زین  و  مالّـسلا . هیلع  میهاربا  دومرف : ترـضح  دومن ، لاؤس  داد  ندرک  هنتخ  روتـسد  هک  یـسک  نیلّوا  زا  درم  نآ  دوب .

و دـشاب ، هدرک  ارجا  ار  دوخ  مسق  ات  درک  ضفخ  ار  وا  هراس  هک  لیعامـسا  ردام  رجاه  دومرف : ترـضح  دومن ، لاؤس  دـش ، عقاو  « 1  » ضفخ
يدرم نیلّوا  زا  زین  و  درک ، رارف  هراس  زا  هک  دوب  رجاه  وا  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  دیـشک  نیمز  هب  ار  دوخ  نماد  هک  ینز  نیلّوا  زا  زین 

هک دیشوپ  نیلعن  هک  یسک  نیلّوا  دیسرپ : ترضح  زا  درم  نآ  سپس  نوراق . دومرف : ترضح  دومن ، لاؤس  دیشک  نیمز  هب  ار  دوخ  سابل  هک 
. مالّسلا هیلع  میهاربا  دومرف : ترضح  دوب ؟

______________________________

. تسا نارسپ  رد  هنتخ  لثم  نارتخد  رد  ضفخ  (- 1)
ج1،ص:507  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نب هَّللا ) لیئارسا   ) بوقعی نب  « 1  » فسوی ادخ ، تسود  دومرف : ترضح  تسا ؟ رتلیصا  رتهب و  همه  زا  شبـسن  هک  تسیک  دیـسرپ : درم  ( 1)
؟ دنمادک نانآ  دنشابیم ، مسا  ود  ياراد  ناربمایپ  زا  رفن  شش  دیسرپ : درم  مهیلع .- هَّللا  تاولص  هَّللا - لیلخ  میهاربا  نبا  هَّللا  حیبذ  قاحـسا 
و تسا ، ایقلح  شرگید  مان  هک  رضخ  و  تسا ، لیئارسا  نامه  هک  بوقعی  و  تسا ، لفکلا  وذ  نامه  هک  « 2  » نون نب  عشوی  دومرف : ترضح 
هیلع و هَّللا  یلـص  دوشیم - هدیمان  زین  دمحا  هک  دّـمحم  و  تسا ، حیـسم  شرگید  مان  هک  یـسیع  و  تسا ، نونلا  وذ  شرگید  مان  هک  سنوی 

لاؤس درم  تسا ، «« 3  » حبـص  » نآ دومرف : ترـضح  درادن ، نوخ  تشوگ و  یلو  دـنکیم  سّفنت  هک  تسیچ  دوزفا : همادا  رد  درم  نآ  هلآ -
هیلع هَّللا  یلص  دّمحم  لیعامسا و  حلاص ، بیعش ، دوه ، دومرف : ترـضح  دنمادک ؟ دنتفگیم  نخـس  یبرع  هب  هک  ناربمایپ  زا  رفن  جنپ  درک :

هب ار  ترضح  شیاهلاؤس  اب  درک  یعس  تساخرب و  يرگید  تسشن و  سپس  « 4  » هلآ و 
______________________________

، دنشابیم بسنلا  میرک  روط  نیمه  زین  دنتسه  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دالوا  زا  هک  یئایبنا  مامت  (- 1)
. تسین ربمایپ  تسا و  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ّیصو  نون  نب  عشوی  (- 2)

(. دش نشور   ) دیمد رب  حبص  ینعی  حبّصلا » سفنت  : » دوشیم هتفگ  یبرع  نابز  رد  (- 3)
! تفگ رعش  یبرع  هب  زین  هک  مه  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  (- 4)

ج1،ص:508  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ْمُْهنِم ٍئِْرما  ِّلُِکل  ِهِیَنب * َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِیبَأ * َو  ِهِّمُأ  َو  ِهیِخَأ * ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  : » هفیرـش تاـیآ  نیا  رد  ( 1 : ) تفگ نینچ  وا  دزادنیب ، تمحز 

وا هک  تسا  يراک  ار  یـسک  ره  زور  نآ  رد  دزیرگیم ، شدنزرف  نز و  شردام و  ردپ و  شردارب ، زا  یمدآ  هک  يزور  « ) ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی 
رارف لیباه  زا  لیباق  دومرف : ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دارفا  نیا  ( 34 - 37 سبع : دنکیم - لفاغ  نارگید  زا  هتشاد و  لوغشم  دوخ  هب  ار 

، تسا میهاربا  دنکیم  رارف  شایعقاو ) ردپ  هن  شتسرپرس  ینعی   ) شردپ زا  هک  نآ  و  تسا ، یسوم  دزیرگیم  شردام  زا  هکنآ  و  دنکیم ،
: دیسرپ درم  نآ  دنکیم ، رارف  شرسپ  ناعنک  زا  هک  تسا  حون  دزیرگیم  شرسپ  زا  هکنآ  و  تسا ، طول  دزیرگیم  شرسمه  زا  هکنآ  و 
لاؤس درک . توف  شربنم  رب  هبنشراهچ  زور  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  دواد  دومرف : ترـضح  دوب ؟ هک  دش  شگرم  ببـس  هتکـس  هک  یـسک  لّوا 

، ملع زا  ملاع  ندرک و  هاگن  زا  مشچ  رن ، زا  هّدام  ناراب ، زا  نیمز  دومرف : دـنمادک ؟ دـنوشیمن  ریـس  رگید  زیچ  راهچ  زا  هک  زیچ  راهچ  درک :
؟ دوب هک  درک  عضو  ار  مهرد  رانید و  شقن  هک  یسک  نیلّوا  دیسرپ :

، سیلبا دومرف : ترضح  دوب ؟ هک  داد  ماجنا  ار  طول  موق  لمع  هک  یـسک  نیلّوا  دیـسرپ : مالّـسلا . هیلع  حون  زا  دعب  ناعنک  نب  دورمن  دومرف :
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نآ زین  و  درک . هضرع  ار  دوخ  اریز 
ج1،ص:509  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ینهرق ناوخهزاوآ و  ناکزینک  یقیسوم و  تالآ  لها  هک  ار  نانآ  دومرف : ترـضح  ( 1 ( ؟ درک لاؤس  « 1  » هّیبعار رتوبک  يادص  هراب  رد  درم 
. دنکیم نیرفن  نعل و  دنتسه ، دوع  و 

ترـضح تسا ؟ هدـش  هدـیمان  عّبت  هاشداپ  عّبت  ارچ  دیـسرپ : درم  تسا ، لـاله  وبا  شاهینک  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  قارب  هینک  هراـب  رد 
هلمج اب  ار  نتشون  درکیم و  یگدنسیون  دوخ  زا  لبق  هاشداپ  يارب  هدنسیون و  دوب  یناوج  وا  اریز  دومرف :

« احیر احیص و  قلخ  يّذلا  هَّللا  مساب  »
ار نتـشون  ریخ ، تفگ : وا  دـعر ،» هاشداپ  مان  هب   » سیونب تفگ : وا  هب  هاشداپ  درکیم . زاغآ  دـیرفآ ) ار  دایرف  داب و  هک  يدـنوادخ  ماـن  هب  )
نآ یهاشداپ  دومن و  رکـش  ار  وا  یگژیو  نیا  دنوادخ  اذـل  مریگیم ، رظن  رد  ار  وت  هتـساوخ  سپـس  منکیم ، زاغآ  مدوخ  دوبعم  مان  اب  طقف 

. دش هدیمان  عّبت  اذل  دندش و  وا  عبات  دروم  نیا  رد  مدرم  درک و  ءاطعا  وا  هب  ار  هاشداپ 
؟ تسا نایامن  شتروع  تسا و  الاب  هب  ور  زب  مد  ارچ  درک : لاؤس  درم  نآ 

مالّسلا هیلع  حون  زا  درک ، دراو  یتشک  هب  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  حون  هک  ماگنه  نآ  اریز  دومرف : ترضح 
______________________________

. دروآیم رب  گناب  هک  رتوبک  یعون  (- 1)
ج1،ص:510  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب دوخ  اریز  تسا  هدیشوپ  شتروع  دنفـسوگ  و  ( 1 ، ) تسکـش شمد  هجیتن  رد  هک  درک  دراو  روز  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  دومن و  یچیپرس 
. دیدرگ روتسم  هبند  طسوت  هجیتن  رد  دیشک و  تسد  شتروع  مد و  رب  مالّسلا  هیلع  حون  اذل  دیزرو و  تردابم  یتشک  هب  ندش  لخاد 

«. 1  » ّیسوجم دومرف : ترضح  درک : لاؤس  مّنهج  لها  نابز  زا  تسا ، ّیبرع  ناشنابز  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  نایتشهب  نابز  زا  درم  نآ 
: درک لاؤس  زین  و 

یحو راظتنا  رد  دـباوخیمن و  ناشنامـشچ  دـنباوخیم و  زاب  قاط  ءایبنا  عون ، راـهچ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هجو  دـنچ  رب  ندـیباوخ  هوحن 
دنروخیم هچنآ  ات  دنباوخیم  پچ  تمسب  ناشنادنزرف  ناهاشداپ و  دباوخیم . هلبق  هب  ور  تسار  فرط  رب  نمؤم  دشابیم ، ناشراگدرورپ 

. دنباوخیم رمد  یضیرم  هناوید و  ره  شناردارب و  سیلبا و  دشاب و  اراوگ  ناشیا  رب 
هراب رد  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : تساخرب و  يرگید  تسشن و  درم  نآ  سپس 

______________________________

هفیرـش هیآ  زا  نینچمه  و  تسا ، یبرع  ناشنابز  دوشیم  هدیمهف  َنیِّلَـصُْملا » َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق : َرَقَـس * ِیف  ْمُکَکَلَـس  ام   » هکرابم هیآ  زا  (- 1)
«!. َرَقَس َّسَم  اُوقوُذ  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَحُْسی  َمْوَی  »

ج1،ص:511  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هام ره  هبنشراهچ  نیرخآ  نآ ، دومرف : ترـضح  ( 1 ( ؟ تسیچ امش  رظن  تسا  هبنـشراهچ  مادک  نآ  هکنیا  نآ و  نتـسناد  موش  هبنـشراهچ و 

و دش ، هدنکفا  شتآ  رد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هبنـشراهچ  رد  تشک ، ار  لیباه  شردارب  لیباق  هک  دوب  زور  نآ  رد  دشابیم ، قاحم  هک  تسا 
ور ریز و  ار  طول  هیرق  دـنوادخ  هبنـشراهچ  رد  «. 1  » درک قرغ  ار  نوعرف  دنوادخ  هبنـشراهچ  رد  دـنداهن و  قینجنم  رد  ار  وا  هبنـشراهچ  رد 

( تسا هدمآ  ملق  هروس  رد  شاهّصق  هک  ناساپـسان  زا  ياهدع   ) غاب هبنـشراهچ  رد  داتـسرف ، داع  موق  رب  نافوط  دنوادخ  هبنـشراهچ  رد  دومن .
هبنشراهچ رد  درک ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ناج  دصق  نوعرف  هبنـشراهچ  رد  دومن . ّطلـسم  دورمن  رب  ار  هشپ  دنوادخ  هبنـشراهچ  رد  دش ، هابت 
سدقملا تیب  هبنشراهچ  رد  درک . رداص  ار  نارسپ  حبذ  روتسد  نوعرف  هبنشراهچ  رد  دمآ . ورف  هتـشذگ  ماوقا  زا  یموق  راّفک  رـس  رب  فقس 
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رد دش ، هدنازوس  سراف  رخطصا  رد  دواد  نب  نامیلس  دجسم  هبنشراهچ  رد  دش ، بارخ 
______________________________

( هنازخ  ) هبیع وا  هک  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنیا  يارب  نمشد  دسریم  رظنب  سحن ، هن  دشاب  كرابم  دیاب  يزور  نینچ  نیا  سپ  (- 1)
ّرش نم  هَّللاب  ذوعن  تسا ، هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نادب  هتفاب و  مهب  ار  بلاطم  نیا  دهد  هولج  ياهناسفا  يدرم  دوب  یهلا  نید  مولع 

. نیلاعجلا
( يراّفغ داتسا  )

ج1،ص:512  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیمزب ار  نوراق  دنوادخ  هبنـشراهچ  رد  تفرگ ، ارف  ار  نوعرف  موق  باذع ، زاغآ  هبنـشراهچ  رد  ( 1 ، ) دش هتشک  اّیرکز  نب  ییحی  هبنشراهچ 

رد دـش ، هدرب  نادـنز  هب  فـسوی  هبنـشراهچ  رد  داد . تسد  زا  ار  شدـنزرف  لاـم و  هداوناـخ و  مالّـسلا  هیلع  بوـّیا  هبنـشراهچ  رد  درب ، ورف 
هبنشراهچ زور  (. 51 لمن : میدرک - دوباـن  یگمه  ار ، ناـشموق  ناـنآ و  اـم  « ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَمْوَق  َو  ْمُهاـنْرَّمَد  اَّنَأ  : » دومرف دـنوادخ  هبنـشراهچ 

گنـس ناراـب  طول  موق  رب  هبنـشراهچ  زور  رد  و  دـندرک ، یپ  ار  رتش  هبنـشراهچ  زور  دومث  موق  زین  و  تفرگ : ارف  ار  ناـنآ  ینامـسآ  هحیص 
زا ار  توبات  هقلامع  هبنشراهچ  زور  رد  و  تسکش ، هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا - ربمایپ  نادند  رـس و  هک  دوب  هبنـشراهچ  زور  رد  و  دیراب ،

رکم و زور  هبنـش ، زور  دومرف : ترـضح  دومن . لاؤس  داد ، ماجنا  ناوتیم  اهنآ  رد  هک  ییاهراک  ماّیا و  هراـب  رد  زین  و  دـنتفرگ . لیئارـسا  ینب 
ترفاسم و زور  هبنـشهس  زور  تسا ، يزیرنوخ  گنج و  زور  هبنـشود  زور  و  تسا ، نتخاس  نتـشاک و  زور  هبنـش  کی  زور  تسا و  هعدخ 

ءارما رب  ندش  دراو  زور  هبنشجنپ  زور  دننادیم ، موش  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  ینمیدب  ّریطت و  زور  هبنشراهچ  زور  تسا ، بلط 
ج1،ص:513  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا جاودزا  يراگتساوخ و  زور  هعمج  زور  تسا و  جئاوح  ندروآرب  و 
رد باتک ، نآ  رد  تسا  هدش  رکذ  زین  لاصخ ص 388  باتک  رد  تسا  هبنشراهچ  زور  دروم  رد  هک  ربخ  نیا  رخآ  تمسق  : » دیوگ مجرتم 

: تسا هدش  لقن  نینچ  یسلجم  هماّلع  زا  هیشاح 
و دوب ، هلـصاف  زور  هس  هعقاو  ود  نیا  نیب  اریز  دراد ، تافانم  هبنـشراهچ  زور  رد  رتش  ندرک  یپ  اب  اذل  تسا و  حـلاص  موق  هب  طوبرم  هحیص 

زور رد  هعقاو  نیا  هک  تسا  نیا  نیخّرؤم  نیرّسفم و  نیب  روهشم  داتفا و  قاّفتا  دحا  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رس  نتـسکش  زین 
(. دش مامت  یسلجم  موحرم  مالک  اج  نیا  ات   ) دشابیم تیاور  نیا  فعض  لیلد  اهنیا  و  دوب ، هبنش 

تّجح موصعم و  ماما  هب  ار  نآ  ناوتیم  لکـشم  رایـسب  هک  تسا  یبلاطم  ياراد  ربخ  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  زین  و  مجرتم ) مالک  همادا  )
هدـش و ّسد  نآ  رد  ای  تسا  لعج  رـسارس  اـی  ربخ  هک  تسادـیپ  ناـنچ  هدـش  رکذ  نتم  دنـس و  رد  هک  یمئـالع  زا  داد و  تبـسن  ّقح  هغلاـب 

یتقو هک  دوشیمن  هدید  راهطا  هّمئا  زا  يدنـس  چیه  رد  دش ، رکذ  ربخ  يادتبا  یقرواپ  رد  هک  روط  نامه  الثم  تسا ، هتـشگ  هدوزفا  یبلاطم 
دـشاب دوجوم  یثحب  سرد و  سلجم  هک  دوریم  راک  هب  يدراوم  رد  ظفل  نیا  اریز  دنیوگ ، انثّدح »  » ظفل هب  دننک  لقن  یثیدح  ناشردـپ  زا 

: دیوگیم درگاش  یتلاح  نینچ  رد  هک  دنک ، لقن  ار  یثیدح  نادرگاش  يارب  داتسا  سلجم  نآ  رد  و 
، دادغب خیرات  رد  يدادغب  بیطخ  لقن  قبط  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ار  ثیداحا  نیا  هک  رماع  نب  دمحا  زین  و  انثّدح ...... 

تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  يداه و  ترضح  نّذؤم  يو  هک  دنکیم  تیاور  هَّللا  دبع  شرـسپ  زا  ّیـشاجن  و  تسا ، هدوب  ءاّرماس  نکاس 
شیپ لاؤس  نیا  لاح  دناهتـشذگ ، قارع  زا  سوط  هب  رفـس  رد  ّطـقف  ءاّرماـسب ، هن  دـناهتفر و  دادـغب  هب  هن  مه  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  و 

تیاور ار  یباتک  هنوگچ  و  هدرک ، ترایز  اجک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رماع ، نب  دمحا  نیا  هک  دیآیم 
ج1،ص:514  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا هدینش  اضر  ترضح  زا  ار  نآ  ثیداحا  مامت  تسا  یعّدم  هک  دنکیم 
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ارچ و  دوب !؟ هک  داد  تحت  ام  هک  یسک  لّوا  هکنیا : دننام  تسا  رکنم  تشز و  بلاطم ، نیا  زا  یخرب  تفگ : دیاب  مه  ثیدح  نتم  دروم  رد 
نآ لغاشم و  همه  نآ  اب  تفالخ  نامز  رد  هک  تسا  رود  هب  مالّسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سّدقم  تحاس  زا  رایـسب  و  تسادیپ ، زب  ياج  نالف 

ندومن رابتعایب  هب  رظن  اهنت  ربخ  يوار  دسریم  رظنب  و  دهد ، خـساپ  هوای  وجه و  تالاؤس  نیا  هب  دنیـشنب و  هفوک  دجـسم  رد  نمـشد ، همه 
نایب تالئاطال و  نیا  لها  ار  هّمئا  همه  هک  هدوب  نیا  شدصق  هک  تسادـیپ  دنـس  بیترت  زا  هکلب  تسا ، هتـشادن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
اضر ترضح  هراب  رد  ناّبح  نب  متاح  وبا  هک  تسا  هدش  ثعاب  رماع  نب  دمحا  هخـسن  نیمه  ارهاظ  و  دیامن . یفّرعم  سرد ، سلجم  رد  اهنآ 

مهو و لها  ایوگ  دـنکیم ، لقن  یبیجع  بلاطم  شناردـپ  زا  « ) ءیطخی ّمهی و  ناک  هنأک  بئاـجعلا  هئاـبآ  نع  يوری  : » دـیوگب مالّـسلا  هیلع 
هتسناد یلعج  ار  ترضح  نآ  ثیداحا  زین  یسدقم  لضفلا  وبا  ظفاح  و  دروآیم ، نآ  يارب  زین  یلاثم  دنچ  دعب  و  تسا ) هدوب  نایـسن  اطخ و 
اهیوار و  ۀفیحّـصلا ، هتیاور ، نم  روهـشملا  و  كورتم ، ّالإ  هنع  يور  اـم  ّهنإـف  هتاور ، نع  هتاـیاور  یف  لـلخلا  و  : » دـیوگ ّیناعمّـسلا  نبا  نکل 

كورتم دارفا  اریز  تسا ، وا  تاور  هیحان  زا  وا  تاـیاور  رد  لـلخ  « ) بسنلا فرـش  عم  لـضفلا  ملعلا و  لـهأ  نم  اـضّرلا  ناـک  هیف و  نوعطم 
ّالإ تسا و  فیعـض  هدش و  عقاو  نعط  دروم  نآ  يوار  هک  تسا  هفیحـص  نامه  وا  روهـشم  تیاور  و  دناهدرک ، لقن  ثیدح  وا  زا  ثیدـحلا 

دمحا هخسن  ینعی   ) هفیحص نآ  زا  باتک  نیا  رد  هچنآ  اذل  و  تسا ) هتشاد  فیرش  یبسن  و  هدوب ، لضف  ملع و  لها  زا  اضر  ترضح )  ) دوخ
زا زین  و  ترـضح ، نآ  رب  ءارتفا  بذـک و  ای  تسا  موصعم  ماما  ثیدـح  اعقاو  ایآ  هک  دوش  ّتقد  نآ  رد  الماک  دـیاب  دـشاب  هدـمآ  رماـع ) نب 
وبا مدآ  هتفگ ، رعـش  نیمز  يور  رد  هک  يرعاش  نیلّوا  ربخ ، نتم  رد  هک  درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ناوتیم  ربخ  نیا  باوصاـن  بلاـطم  هلمج 

هب ار  شرعش  دوشیم و  رکذ  رشبلا 
ج1،ص:515  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

باب زا  دش  رکذ  هچنآ  هلمجلا  یف  دنادیمن و  برع  ار  مدآ  ترضح  دوشیم  برع  ءایبنا  مان  ددع و  زا  هک  یلاؤس  رد  یلو  دروآیم ، یبرع 
مه یحیحـص  بلاطم  ياراد  ربخ  نوچ  دیاش  و  دـشاب ، طلغ  حّحـصم  دـناوتیمن  مه  هیلع - هَّللا  ناوضر  قودـص - خیـش  لقن  و  دوب . هنومن 

بلطم نیا  رگا  دناهتسناد ، ّيرکـسع  يداه و  ماما  نّذؤم  ار  رماع  نب  دمحا  ینعی  ربخ  يوار  و  تسا . هدرک  تیاور  ار  نآ  ور ، نیا  زا  هدوب ،
، درکیم نییعت  تلود  ار  نینّذؤم  دـناهدوب و  رظن  تحت  ءاّرماس  رد  مالّـسلا  امهیلع  ّيرکـسع  يداه و  ماما  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـشاب ، حـیحص 

(. يراّفغ داتسا  زا  هدافتسا  . ) دشاب هدوب  بهذم  ّیماع  تموکح و  هاگتسد  رومأم  دیاب  رماع  نب  دمحا  نیا  هدعاقلا  یلع 
ینمی دب  تسوحن و  زور  هبنشراهچ  زور  دومرفیم : ترضح  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دیوگ : ّیئاط  رماع  نب  دمحا  - 2 ( 1)

دـشکب هرون  زور  نآ  رد  سک  ره  و  دوـش ، دوـبک  تماـجح  ّلـحم  هک  دوریم  نآ  فوـخ  دـنک  تماـجح  ور  نآ  رد  سک  ره  تسا ، یمئاد 
. ددرگ راچد  یسیپ  يرامیب  هب  هک  دوریم  نآ  فوخ 

ّیلع نب  دیز  هراب  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 25 

نب یسوم  نب  دیز  هک  ینامز  دنکیم : لقن  نینچ  شردپ  زا  نودبع  یبا  نبا  - 1 ( 2)
ج1،ص:516  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

شردارب مارتحا  هب  ار  وا  مرج  نومأـم  دـندرب ، نومأـم  دزن  دوب ، هدز  شتآ  ار  ساـّبعلا  ینب  ياـههناخ  و  درک ، جورخ  هرـصب  رد  هک  ار  رفعج 
، هدرک نانچ  نینچ و  هدرک و  مایق  تردارب  رگا  تفگ : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  باطخ  دیشخب و  مالّسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع 

ياهراک اریز  متشکیم ، ار  وا  دیتشادن ، ار  یلعف  ّتیعقوم  ماقم و  نم  اب  هطبار  رد  رگا  و  دش ، هتشک  درک و  مایق  ّیلع  نب  دیز  زین  هتشذگ  رد 
ياملع زا  وا  اریز  نکن ، هسیاقم  ّیلع  نب  دیز  اب  ار  دیز  مردارب  نینمؤملا  ریما  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا ، هدوبن  کچوک  وا 
امهیلع رفعج  نب  یـسوم  مردپ  دش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  ات  دیگنج  وا  نانمـشد  اب  و  دومن ، بضغ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  رطاخب  دوب ، دّمحم  لآ 

وا اریز  دنک ، تمحر  ار  دیز  میومع  دنوادخ  دینـش : نینچ  مالّـسلا  مهیلع  ّیلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  شردـپ  زا  هک  درک  لقن  میارب  مالّـسلا 
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افو درکیم ، توـعد  نادـب  ار  مدرم  هچنآ  هـب  دـشیم ، زوریپ  رگا  درکیم و  توـعد  دّـمحم  لآ  زا  هدیدنـسپ ) صخـش   ) اـضر هـب  ار  مدرم 
هـسانک هّلحم  رد  يوش و  هتـشک  هک  یتسه  یـضار  رگا  ناج ! ومع  متفگ : وا  هب  نم  دومن و  تروشم  شمایق  هراب  رد  نم  اب  و  «. 1  » دومنیم

تدسج « 2»
______________________________

دوخ يوس  هب  ار  مدرم  یلو  بسنلا ) ّيولع  زین  و   ) هدیدنـسپ دـشاب و  یـضرم  هک  دّـمحم  لآ  زا  یماما  هب  دـناوخیمارف  ار  مدرم  ینعی  (- 1)
. دناوخیمن

. هفوک رد  تسا  هدوب  ياهّلحم  (- 2)
ج1،ص:517  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار وا  دایرف  هک  یسک  رب  ياو  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ( 1 ، ) دیز نتفر  زا  دعب  و  هدـب . ماجنا  ار  راک  نیا  دـننک ، نازیوآ  رادرب  ار 
. دنکن يرای  ار  وا  دونشب و 

دیز دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدشن  دراو  دـننکیم ، تماما  ياعّدا  ّقحان  هب  هک  يدارفا  تّمذـم  رد  یتایاور  ایآ  نسحلا ! ابا  ای  تفگ : نومأم 
توعد دّـمحم  لآ  زا  هدیدنـسپ  یـضرم و  یـصخش  هب  ار  امـش  تفگیم : وا  دـنک ، نینچ  هک  دوب  نیا  زا  رتیقّتم  وا  درکیمن  ّقحان  ياعّدا 

هب ار  مدرم  تسا و  هدرک  نییعت  تماما  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  دـننکیم  اعّدا  هک  تسا  يدارفا  دروم  رد  هدـش  دراو  هک  یتاـیاور  نآ  منکیم ،
َّقَح ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  َو  : » دوب هیآ  نیا  نیبطاخم  زا  دیز  هک  ادخب  مسق  دنزاسیم . فرحنم  ادخ  هار  زا  ار  اهنآ  هدرک و  توعد  ادخ  نید  ریغ 

(. 78 ّجح : تسا - هدیزگرب  ار  امش  وا  دینک  داهج  تسادخ - هار  رد  داهج  هتسیاش  هک  روط  نآ  ادخ - هار  رد  « ) ْمُکابَتْجا َوُه  ِهِداهِج 
ره ات  منکیم  رکذ  ثیدح  نیا  زا  دعب  ار  اهنآ  نم  و  هدش ، لقن  هّمئا  ریاس  زا  هک  دراد  يرایـسب  لئاضف  ّیلع ، نب  دیز  دیوگ : قودـص  خـیش 

: دوش انشآ  دیز  هراب  رد  هیماما  تاداقتعا  اب  دنکیم ، هعلاطم  ار  ام  باتک  سک 
ج1،ص:518  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مان هب  دش  دهاوخ  جراخ  يدرم  وت  بلص  زا  نیـسح ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  فلا - ( 1)
. دنوشیم دراو  تشهب  هب  باسح  نودب  هدرک و  روبع  مدرم  فوفص  زا  ینارون ، ياههرهچ  اب  تمایق  زور  رد  شباحصا  وا و  دیز ،

نیـسح نب  ّیلع  مردپ  تفگ : دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  يوم  هک  یلاح  رد  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دـیز  دـیوگ : دـلاخ  نب  ورمع  ب - ( 2)
تسد هب  ار  دوخ  يوم  هک  یلاح  رد  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  تفگ : دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  يوم  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  امهیلع 

ادـخ لوسر  هک  تفگ : میارب  دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  يوم  هک  یلاـح  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  تفگ : میارب  مدوـب  هتفرگ 
ره تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  نم  زا  يوم  کـی  سک  ره  تفگ : دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  يوم  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

سک
ج1،ص:519  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنکیم تنعل  نیمز  نامسآ و  مامت  هزادناب  ار  وا  دنوادخ  درازایب  ار  ادخ  سک  ره  تسا و  هداد  رازآ  ار  ّلج  ّزع و  يادخ  دهد  رازآ  ارم 
، تفرگ ار  رد  بوچراچ  دش و  دراو  ّیلع  نبا  دیز  هک  مدوب  هتـسشن  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يزور  دـیوگ : رمعم  ج - ( 1)

ادخب مسق  تفگ : دیز  ردام  دش . یهاوخ  هتخیوآ  رادب  هسانک  رد  هک ) یلاح  رد   ) مراپسیم ادخ  هب  ارت  ناج ! ومع  دندومرف : وا  هب  ترـضح 
سپس دومرف و  رارکت  راب  هس  ار  هتفگ  نیا  و  دوب ، تداسح  يور  زا  شاک  يا  دومرف : ترضح  ینزیم ! مرـسپب  تداسح  يور  زا  ار  فرحنیا 

: داد همادا 
رد دوشیم و  هتـشک  هفوک  رد  هک  درک  دـهاوخ  جورخ  دـیز  مان  هب  يدرم  شنادـنزرف  زا  تسا : هدومرف  نینچ  مّدـج  هک  دومرف  لـقن  مردـپ 

يارب نامـسآ  ياهرد  هک  یلاح  رد  دـیآیم  نوریب  شربق  زا  دـنروآیمرب ، روگ  زا  رـس  همه  هک  تمایق  رد  ددرگیم ، هتخیوآ  راد  هب  هساـنک 
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دوشیم و هداد  رارق  زبس  ياهدنرپ  نورد  شحور  دنرورـسم و  لاحـشوخ و  وا  رطاخب  نیمز  نامـسآ و  لها  و  تسا ، هدـش  هدوشگ  وا  حور 
ره رد 

ج1،ص:520  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنکیم تکرح  دهاوخب  هک  تشهب  ياج 

سپـس تشاد ، روضح  زین  دیز - ترـضح - نآ  ردارب  هک  متفر  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  تمدخ  هب  دیوگ : یفعج  دیزی  نب  رباج  د - ( 1)
: ناوخب میارب  یتسه  دلب  هک  يزغن  راعشا  زا  فورعم ! يا  دندومرف : وا  هب  ترضح  دش ، دراو  ذوبرخ  نب  فورعم 

نخس رد  و  تسین 2 - فیعـض  کلام  وبا  تدوخ  ناجب  مسق  - 1 تسا ): نینچ  نآ  همجرت  هـک   ) درک داـشنا  ار ) اریز  راعـشا  زین   ) وا سپس 
. دزادرپب ینمشدب  وا  اب  دنک ، یهن  ار  وا  یمیکح  صخش  هاگ  ره  هک  تسین  دناعم  جوجل و  نتفگ 

. دننک دای  یکین  هب  ار  وا  نارگید  تسا و  هدیدنسپ  ییاهتلصخ  يوخ و  ياراد  دراد و  يرترب  دوخ  نارقا  رب  هک  تسا  ییاقآ  هکلب  - 3
رب شاهدـهع  زا  یبوخ  هب  يراذـگ ، وا  هدـهع  رب  هچنآ  تفای و  یهاوخ  يرادربنامرف  تعاطا و  تیاهن  رد  ار  وا  یباـی  تدایـس  وا  رب  رگا  - 4

. دمآ دهاوخ 
دیز فتک  ود  رب  ار  دوخ  تسد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  عقوم  نیا  رد  دیوگ : يوار 

ج1،ص:521  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تمدخ هب  هنیدم و  هب  هک  میدوب  رفن  تفه  ام  دـیوگ : هبایـس  نب  هَّللا  دـبع  ه - ( 1 ! ) نیـسحلا ابا  يا  تسا  وت  فصو  نیا ، دندومرف : هدراذـگ 

؟ دیراد يربخ  دیز  میومع  زا  ایآ  دندومرف : ترضح  میدیسر ، مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
هنیدم رد  هک  دوب  يزور  دـنچ  دـینک . علّطم  زین  ارم  دـیدروآ  تسدـب  يربخ  رگا  دـندومرف : ترـضح  تسا ، هدرک  مایق )  ) جورخ وا  میتفگ :

رد مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نبا  دیز  : » دوب هدـمآ  نینچ  همان  نآ  رد  دروآ ، دوخ  اب  ياهمان  دـمآ و  ام  دزن  ّیفریـص  ماّسب  فرط  زا  یکیپ  هک  میدوب 
هب زین  ینالف  ینالف و  دـش و  هتـشک  هعمج  زور  دوب و  لاح  نامهب  زین  هبنـشجنپ  هبنـشراهچ و  زور  درک و  جورخ  رفـص  لّوا  هبنـشراهچ  زور 

دناوخ و ار  همان  ترضح  میدرک ، میدقت  شترضح  هب  ار  همان  میدیسر و  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخب  ام  دندش .» هتشک  يو  هارمه 
، دوب یبوخ  يوـمع  اـعقاو  وا  منکیم ، بلط  ادـخ  زا  تبیـصم  نیا  رد  ار  دوـخ  رجا  َنوـُعِجار ،» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » دوـمرف سپـس  تسیرگ و 

، ادخ هب  مسق  ام ، ترخآ  ایند و  يارب  دوب  يدرم  میومع 
ج1،ص:522  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

- مهیلع هَّللا  تاولص  نیـسح - نسح و  ّیلع و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  هک  ییادهـش  نوچمه  تسا  يدیهـش  میومع 
. دندش دیهش 

زا یسک  هچ  تفگیم : هک  مدینش  متفر ، وا  دزن  درک ، جورخ  هفوک  رد  ّیلع  نب  دیز  هک  يزور  نامه  حبـص  دیوگ : راسی  نب  لیـضف  و - ( 1)
رارق ریذن  ریـشب و  ار  وا  و  دومن ، ثوعبم  ّقح  هب  ار  دّمحم  هک  يدـنوادخب  مسق  دـهدیم ؟ کمک  « 1  » ماش طابنا  اب  گنج  رد  ارم  امـش  نیب 

مهاوخ شدراو  تشهبب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  نذا  اب  هتفرگ و  ار  شتسد  تمایق  زور  دهد ، يرای  نانآ  اب  گنج  رد  ارم  امـش  زا  سک  ره  داد ،
. درک

: متفگ دوخ  اب  مدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  اجنآ  رد  مدش و  هنیدم  راپـسهر  هدرک و  هیارک  یبکرم  دـش ، هتـشک  یتقو 
، مدش دراو  ترضح  هب  یتقو  دنک ، یباتیب  تسا  نکمم  نوچ  مهدب ، ترضح  هب  ار  دیز  ندش  هتشک  ربخ  دیابن 

______________________________

نابزب مّلکت  رد  هک  اجنآ  زا  مه  ماش  لها  هب  دـندوب و  مجع  ناشرتشیب  هک  هفوک  هرـصب و  نیب  ياهنابایب  نکاس  دـندوب  ینامدرم  طاـبنا  (- 1)
راحب ج 46 ص 172) . ) دشیم قالطا  طابنا  دندوب - هیبش  طابنا  اهمجع و  هب  تهج  نیا  زا  و  دندوبن - حیصف  یبرع 
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ج1،ص:523  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
؟ دنتشک ار  وا  دومرف : تفرگ ، ار  میولگ  ضغب ، درک ؟ هچ  دیز  میومع  دومرف : ( 1)

راد مه  ار  شاهزانج  هک  ادـخ  هب  مسق  هلب ، متفگ  دـندرک ؟ راد  رب  مه  ار  شاهزاـنج  اـیآ  دومرف : دنتـشک ، ار  وا  هک  ادـخ  هب  مسق  هلب ، متفگ :
: دیوگ يوار  دندز ،

گنج رد  ایآ  لیضف ! دومرف : سپس  تخیریم ، شکرابم  تروص  فرط  ود  زا  ّرد  ياههناد  نوچمه  شیاهکـشا  داتفا و  هیرگ  هب  ترـضح 
؟ یتشک ار  نانآ  زا  رفن  دنچ  دومرف : هلب ، متفگ : یتشاد ؟ روضح  دیز  میومع  هارمه  ماش  لها  اب 

نیا رد  متـشکیمن ، ار  نانآ  متـشاد  ّکش  رگا  مدرک : ضرع  يراد ؟ ياههبـش  ّکش و  گنج  نیا  رد  ایآ  دومرف : رفن ، شـش  مدرک : ضرع 
: دومرفیم هک  مدینش  عقوم 

بلاط یبا  نب  ّیلع  نوچمه  دنتفر  ایند  زا  دیهـش  شنارای  میومع و  هک  ادخ  هب  مسق  نادرگ ! کیرـش  گنج  نیا  باوث  رد  زین  ارم  ادنوادخ 
. شنارای مالّسلا و  هیلع 

یلاعت دنوادخ  و  مدرکن ) لقن  ار  ثیدح  یقاب  و   ) مدرک لقن  دوب  زاین  دروم  هک  ار  یتمـسق  ّطقف  ثیدـح  نیا  زا  دـیامرفیم : قودـص  خـیش 
. تسا هدنهد  قیفوت 

ج1،ص:524  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

فلتخم تاعوضوم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  زا  « 1  » ردان يرابخا  باب 26 

حبص ناذا  هک  یماگنه  ار  رکذ  نیا  سک  ره  تسا : هدرک  لقن  نینچ  ترضح  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  راکتمدخ  ساّبع ، - 1 ( 1)
: تسا نیا  رکذ  نآ  دش و  دهاوخ  دراو  تشهب  هب  هدرم و  هبوت  اب  دریمب ، بش  ای  زور  نآ  رد  دناوخب و  دونشیم  ار  برغم  و 

بوتت نأ  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  یّلصت  نأ  کتاعد ، تاوصأ  کتاولـص و  روضح  کلیل و  رابدإ  كراهن و  لابقاب  کلأسا  ّینإ  ّمهّللا  »
« میحّرلا باّوتلا  ّکنإ  ّیلع 

تقو ندش  لخاد  تبش و  نتفر  تزور و  ندمآ  ّقحب  مهاوخیم ، وت  زا  ایادخ  )
______________________________

تفلاخم دـناهدرک  تیاور  نارگید  هک  یتیاور  اب  یلو  دـشاب  هدرک  لقن  هقث  يوار  کی  طقف  ار  نآ  هک  تسا  يربخ  ّذاش  ای  رداـن  ربخ  (- 1)
(. 44 تاحفص 45 ، سابقملا  صیخلت   ) تسین اور  زین  نآ  هب  لمع  دشاب و  هتشاد 

ندوب مک  ای  ندوب  درفب  رصحنم  رطاخب  هک  تسا  یتایاور  رابخا و  ینعم  هب  حالطـصا  نآ  هک  دوریم  راکب  رداون »  » حالطـصا زین  یهاگ  هّتبلا 
قودص خیـش  و  داد . صاصتخا  ةّدـح  یلع  یباب  ناشیارب  ناوتیمن  یئاهنتب  کی  ره  يارب  هک  ياهدـنکارپ  فلتخم و  رابخا  ای  ناشدادـعت و 

داد لامتحا  ناوتیم  اذل  و  سابقملا 161 ) صیخلت   ) تسا هدرب  راک  هب  ریخا  ینعم  نیا  هب  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باـتک رد  ار  رداـن »  » هملک
. دشاب نیمه  شدوصقم  زین  اجنیا  رد 

ج1،ص:525  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
(. ینابرهم ریذپهبوت و  وت  هکنیا  هچ  يریذپب ، ار  ماهبوت  یتسرفب و  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  هک  تناگدننکاعد ، يادص  و  تیاهزامن ،
لوسر ترضح  هک  تسا  هدومرف  لقن  مالّسلا  مهیلع  ّیلع  زا  ناشدادجا  ردپ و  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دیوگ : یعازخ  لبعد  - 2 ( 1)

منادنزرف نم  زا  دعب  هک  یسک  لّوا ): : ) دوب مهاوخ  نانآ  عیفش  نم  هک  دنتـسه  تمایق  رد  هورگ  راهچ  دندومرف : نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
، ناشیا يراتفرگ  يراچان و  عقوم  رد  هک  یـسک  موس ): ، ) دزاس هدروآرب  ار  نانآ  ياهتجاح  هک  یـسک  مود ): ، ) دـیامن مارتحا  مارکا و  ار 

. درادب تسود  ار  نانآ  نابز  لد و  اب  هک  یسک  مراهچ ): ، ) دشاب اشوک  ناشیاب  کمک  رد 
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- ینز اب  ناضمر  هام  زا  زور  کی  رد  هک  يدرم  مکح  هراب  رد  متشون و  همان  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماماب  دیوگ : یناجرج  دیزی  نب  حتف  - 3 ( 2)
، هراّفک کی  راب  ره  يارب  تسا ، وا  رب  هراّفک  هد  دومرف : ترضح  مدومن ، لاؤس  دنک  یکیدزن  راب  هد  مارح - هچ  لالح و  هچ 

ج1،ص:526  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا وا  هدهع  رب  زور  کی  هراّفک  دماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  رگا  و 

زا سپ  یکی  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  زین  ترـضح  نآ  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  وا  شردپ و  زا  دایز  نب  دّمحم  نب  فسوی  - 4 ( 1)
هیلع هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  تشگرب ، هشبح  زا  بلاط  یبا  نب  رفعج  یتقو  دومرف : مالّـسلا  مهیلع  ّیلع  ترـضح  هک  دناهدومرف  لقن  يرگید 

زا منادیمن  دومرف : تسیرگ و  دیـسوب و  ار  يو  یناشیپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هتفر  شیپ  مدـق  هدزاود  تساـخرب و  وا  لـباقم  رد  هلآ  و 
وا رادـید  یلاحـشوخ  زا  و  دوـمن ؟ حـتف  تردارب  تسد  هب  ار  ربـیخ  دـنوادخ  هکنیا  زا  اـی  رفعج ؟ يا  وـت  ندـمآ  زا  مرترورـسم ؟ کیمادـک 

. تسیرگ
لقن مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  زا  مالّـسلا  مهیلع  ناشراوگرزب  ناردـپ  زا  ناشیا  مالّـسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  - 5 ( 2)

نامز نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : دناهدومرف 
ج1،ص:527  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنچ متفگ : دـنکیم ، تیاکـش  يرگید  دـنواشیوخ  زا  هتخیوآ و  رد  یهلا  شرع  هب  هک  مدـید  ار  يدـنواشیوخ  دـندربیم ، جارعم  هب  ارم  هک 
؟ تسا هلصاف  وا  وت و  نیب  لسن 

. میسریم مه  هب  ملهچ  ّدج  رد  تفگ 
هب دریگب ، هزور  ادـخ  رطاخ  هب  ار  نابعـش  زا  زور  کی  سک  ره  مدینـش : نینچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ : لـاله  نب  ساـّبع  - 6 ( 1)

لوسر ترـضح  تّما  هورگ  رد  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دـنک ، رافغتـسا  راب  داتفه  نابعـش  زا  زور  ره  رد  سک  ره  و  دوشیم ، دراو  تشهب 
ياهقدـص نابعـش  هاـم  رد  سک  ره  و  ددرگیم ، بجاو  مزـال و  وا  يارب  ادـخ  بناـج  زا  یتمارک  دـیامرفیم و  روشحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ناضمر هب  ار  نآ  درادب و  هزور  ار  نابعـش  زا  زور  هس  سک  ره  و  دنکیم ، مارح  شتآ  رب  ار  شندب  دـنوادخ  امرخ - مین  کی  ول  و  دـهدب -
. دیامرفیم روظنم  یپایپ  هام  ود  هزور  وا  يارب  دنوادخ  دنک  لصو 

باب رازه  راهچ  زامن  هک : تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  مدآ  نب  اّیرکز  - 7 ( 2)
ج1،ص:528  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دراد
ایآ دومرف : ترضح  مدرک ، لاؤس  هدش  هتخیوآ  راد  هب  هک  یسکب  زامن  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : يرفعج  مشاه  وبا  - 8 ( 1)

: دومرف ترضح  ممهفیمن . بوخ  اّما  منادیم ، مدرک : ضرع  دناوخ ؟ زامن  دیز )  ) شیومع رب  مالّسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) مّدج هک  ینادیمن 
هلبق هب  شتشپ  رگا  و  تسیاب ، شتسار  هناش  فرط  رد  دوب ، هلبق  تمس  هب  هتخیوآ ) راد  هب   ) بولـصم تروص  رگا  مهدیم ، حیـضوت  تیارب 

شتـسار هناـش  فرط  رد  دوـب  هلبق  تمـس  هب  شپچ  هناـش  رگا  و  تسا ، هلبق  برغم  قرـشم و  نیب  اریز  تسیاـب ، شپچ  هناـش  فرط  رد  دوـب 
وشن و رود  شیاـههناش  زا  دوب  هک  فرط  رهب  لاـح  رهب  تسیاـب و  شپچ  هناـش  فرط  رد  دوـب  هلبق  تمـس  هب  شتـسار  هناـش  رگا  تسیاـب و 

رارق دوخ  پچ  اـی  تسار  فرط  رد  ار  وا  هکلب   ) اـمن وا  هب  تشپ  هن  نک و  وا  يوسب  ور  هن  دـشاب و  برغم  قرـشم و  نیب  اـم  دـیاب  تتروـص 
(. هدب

ج1،ص:529  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ثیدح نیا  دیوگ : داب ! شلاح  لماش  دنوادخ  فطل  هک  باتک  نیا  فّنصم  يدیمهف ! هَّللا  ءاش  نا  دومرف : ترضح  سپـس  دیوگ : مشاه  وبا 

«. 1  » ماهتفاین ار  ثیدح  نیا  يرگید  دنس  اب  دنس ، نیا  اب  زجب  و  ماهدیدن ، تافّنصم  لوصا و  زا  کی  چیه  رد  ار  نآ  تسا و  یبیجع 
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زا یتّنـس  دـشاب ، وا  رد  تلـصخ  هس  هکنیا  رگم  تسین  نمؤم  نمؤـم ، دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دـیوگ : ثاـهلد  نب  ثراـح  - 9 ( 1)
ِْبیَْغلا ُِملاع  : » دیامرفیم دنوادخ  تسا ، شیوخ  رارـسا  ظفح  شراگدرورپ ، ّتنـس  شیالوم . زا  یتّنـس  شربمایپ و  زا  یتّنـس  شراگدرورپ ،

رگم دزاسیمن  علّطم  دوخ  بیغ  رب  ار  سک  چـیه  تسا و  بیغ  هب  ملاـع  دـنوادخ  «، ) ٍلوُسَر ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  ـالَف 
: ّنج هروس  دنتسه - ناربمایپ  نامه  هک  دشاب ، یضار  يو  زا  ددنسپب و  هک  اریسک 

هب ار  شربمایپ  دنوادخ  تسا ، مدرم  اب  ندرک  ارادم  ربمایپ  ّتنس  اّما  و  ( 26 ، 27
______________________________

. هدش رکذ  زئانجلا ص 215 ) باتک  عورف - زا  لّوا  دّلجم   ) یفاک رد  رگید  يدنس  اب  ثیدح  نیا  (- 1)
ج1،ص:530  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

عّقوت ناـشناوت  زا  شیب  مدرم  زا  َنِیلِهاـْجلا -( » ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلاـِب  ُْرمْأ  َو  َوـْفَْعلا  ِذُـخ  : » دـیامرفیم دـنکیم و  رما  مدرم  اـب  ندرک  ارادـم 
ّتنس اّما  و  ( 199 فارعا : نک - ضارعا  رذگرد و  نانادان  ءاهفس و  زا  نک و  فورعمب  رما  نک و  راتفر  حماست  اب  مدرم  اب  شاب و - هتـشادن 

ربص تالکـشم  یتخـس و  رد  « ) ِءاَّرَّضلا َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تسا ، تالکـشم  اهیتخـس و  رد  ربص  شیالوم  زا 
ّیلع زا  دوخ ، راوگرزب  ناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـنکیم : لـقن  ّيرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  - 10 ( 1 ( ) 177 هرقب : دـننکیم -

هب دوز  حبص  ناهن ، رد  شزیمآ  دیزومایب : غالک  زا  ار  تلصخ  هس  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک : هدومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع 
. طایتحا نتفر و  قزر  بلط 

ای و   ) تـسا رتاـهنت  هـشیمه  زا  ناـسنا  عـضوم ، هـس  رد  دوـمرف : ترـضح  نآ  دـیوگ : مالّـسلا  هـیلع  اـضر  ترـضح  مداـخ  رـسای ، - 11 ( 2)
ددرگیم و جراخ  شردام  مکش  زا  دوشیم و  هداز  هک  يزور  تسا :) ّتیعقوم  هس  ناسنا ، يارب  اهتّیعقوم  نیرتکانسرت 

ج1،ص:531  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار یماکحا  دوشیم و  هدنز  ادّدجم  هک  يزور  و  دنکیم ، هدـهاشم  نایعلاب  ار  نآ  لها  ترخآ و  دریمیم و  هک  يزور  و  دـنیبیم ، ار  ایند  و 

دنوادخ تسا ، هدناشن  ورف  ار  وا  سرت  هداتسرف و  دورد  مالـس و  ییحی  رب  عضوم  هس  نیا  رد  دنوادخ  و  دوب ، هدیدن  ایند  راد  رد  هک  دنیبیم 
زور نآ  دریمیم و  هک  زور  نآ  دش و  هداز  هک  زور  نآ  وا  رب  مالـس  و  « ) ایَح ُثَْعُبی  َمْوَی  َو  ُتوُمَی  َمْوَی  َو  َِدلُو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌمالَـس  َو  : » دـیامرفیم

(. میرم 15 دوشیم - هدنز  ادّدجم  هک 
: تسا هتفگ  هداتسرف و  دورد  دوخ  رب  عضوم  هس  نیا  رد  زین  میرم  نب  یسیع  و 

ادّدجم هک  يزور  مریمیم و  هک  يزور  مدش و  هداز  هک  يزور  نم  رب  مالـس  و  « ) ایَح ُثَْعبُأ  َمْوَی  َو  ُتُومَأ  َمْوَی  َو  ُتِْدلُو  َمْوَی  َّیَلَع  ُمالَّسلا  َو  »
: دیوگ مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  راکتمدخ )  ) یلوم یملید  یلع  نب  نیسح  - 12 ( 1 ( ) 33 میرم : موشیم - هدنز 

وا زا  ادـخ  تسا و  هدـیرخ  دـنوادخ  زا  ار  دوخ  لوپ  نآ  اب  عقاو  رد  دتـسرفب  ّجـح  هب  ار  نمؤم  هس  سک  ره  دومرفیم : ترـضح  هک  مدـینش 
.؟ مارح ای  لالح  زا  هدروآ ، تسدب  اجک  زا  ار  شلام  دسرپیمن 

ج1،ص:532  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یلاؤس تسه  شلام  رد  هک  یکانههبـش  لاوما  هراب  رد  وا  زا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  دـیوگ : ثیدـح  نیا  حیـضوت  رد  قودـص  خـیش 

. دومن دهاوخ  یضار  وا  زا  ار  نانآ  دهدیم ، شناراکبلط  نانمشد و  هب  هک  ییاهضوع  اب  و  دنکیمن ،
رد ضیف ، موحرم  و  تسا ، هدمآ  زین  ّجحلا » لئاضف   » باب هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک رد  دنـس - رکذ  نودب  ثیدح - نیا  دیوگ : مجرتم 

نیا رد  هک  دـشاب  لام  ناـبحاص  نتخانـشن  هبوت و  هب  طورـشم  بلطم  نیا  دـیاش  : » تسا هدومرف  هدرک ، لـقن  ار  ثیدـح  نیا  یفاو »  » باـتک
ّیلع و نبا  دمحا  باّطخلا و  نب  ۀملـس  تیاور ، نیا  دنـس  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  دنادرگ .» زاب  نانآ  هب  ار  لاوما  نآ  دناوتیمن  تروص 
و تسین ) لاـجر  بتک  رد  وا  زا  يرکذ  و   ) تـسا لـمهم  یمّوـس  لوـهجم و  یمود  فیعـض ، یلّوا  هـک  دـنراد  رارق  ّیملید  ّیلع  نـب  نـسح 
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رد دورب ، ّجـح  هب  مارح  لام  اـب  سک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هیقفلا » هرـضحی  ـال  نم   » باـتک رد  ّفلؤم  صخش 
: دوشیم باطخ  وا  هب  نتفگ » کیّبل   » ماگنه

« کیدعس يدبع و ال  کیّبل  «ال 
(. ثیدح 2208 ص 216 ج 3  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک همجرت  هب  دوش  عوجر  )

هداد روتـسد  زیچ  هس  هب  دنوادخ  دندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  شردپ  زا  ثاهلد  نب  ثراح  - 13 ( 1)
و دش ، دهاوخن  لوبق  شزامن  دـهدن  تاکز  دـناوخب و  زامن  سک  ره  هک  دومرف ، رما  تاکز  زامن و  هب  دـنرگید ، زیچ  هس  اب  هارمه  هک  تسا 

هک هدومرف  رما  نیدلاو  شیوخ و  زا  يرازگساپس  هب 
ج1،ص:533  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

سک ره  تسا و  هدومن  محر  هلص  يوقت و  هب  رما  تسا و  هدرکن  رکش  ار  دنوادخ  دنکن  يرازگـساپس  رّکـشت و  شردام  ردپ و  زا  سک  ره 
. تسا هتشادن  يوقت  عقاو  رد  دنکن  محر  هلص 

يرد توکس  توکس . ملع و  ملح ، تسا ، زیچ  هس  هیقف  تامالع  هلمج  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : ّیطنزب  رـصن  وبا  - 14 ( 1)
. تسا تمکح  ياهرد  زا 

. تسا يریخ  ره  يامنهار  دنکیم و  ّتبحم  بلج  توکس ،
. تسا وا  لهج  شنمشد  وا و  لقع  ناسنا  تسود  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : ّیناوید  نادمح  - 15 ( 2)

ار ترـضح  نآ  يدرم  هک : دـناهدومرف  لـقن  مالّـسلا  مهیلع  ّیلع  ترـضح  زا  دوـخ  راوـگرزب  ناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  - 16 ( 3)
؟ دنمادک بلطم  هس  نیا  تفگ : درم  یهدب ، لوق  نمب  ار  بلطم  هس  هک  طرش  نیا  هب  دندومرف : ترضح  دومن ، توعد  ینامهیمب 

ج1،ص:534  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار تلاـیع  لـها و  و  ینکن ، غـیرد  نم  زا  يزیچ  تسه  لزنم  رد  هـچنآ  زا  يرواـین ، نـم  يارب  يزیچ  لزنم  زا  نوریب  زا  دـندومرف : ترـضح 

: تفگ درم  يزادنین . تمحزب 
. دنتفریذپ ار  وا  توعد  زین  ترضح  مهدیم ، لوق 

اـضر ماما  هک  هدرک  تیاور  نامیلـس  نب  دواد  زا  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  زا  هَّللا  دبع  نب  روصنم  زا  باّهولا  دبع  نب  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  - 17 ( 1)
: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دناهدومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع  ّیلع  ترـضح  زا  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع 
هب هدنهد  کمک  لّوا ) : ) دنیایب نم  دزن  نیمز  لها  مامت  هانگ  اب  هچ  رگا  دوب  مهاوخ  نانآ  عیفـش  نم  تمایق  زور  رد  هک  دنتـسه  هورگ  راهچ 

( مراهچ  ) درادب و تسود  شنابز  لد و  اب  ار  نانآ  هک  نآ  موس ) ، ) دنراد زاین  ودب  هک  ینامز  نآ  ناشیا  جئاوح  هدـنروآرب  مود ) ، ) متیب لها 
«. 1  » دیامن عافد  نانآ  زا  شیوخ  تسدب  هک  سک  نآ  زین 

رب هام  یتّدم  دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  - 18 ( 2)
______________________________

نع باتک  هل   » هدـش هتفگ  شاهراب  رد  هک  نامیلـس  نب  دواد  زج  هتخانـشان  دـنلمهم و  نآ  دنـس  لاجر  ماـمت  هک  تسا  رّکذـت  هب  مزـال  (- 1)
. دناهدرکن رکذ  ار  شلاح  یلو  تسا ) هدروآ  درگ  نآ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تاشیامرف  هک  دراد  یباتک  « ) اضّرلا

ج1،ص:535  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هدعو و  نک ، جراخ  رصم  زا  ار  مالّسلا  هیلع  فسوی  ياهناوختسا  هک  دومرف  یحو  یسوم  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  و  درکن ، عولط  لیئارسا  ینب 

، دنادب ار  اهناوختسا  ّلحم  هک  تخادرپ  یسک  يوجتسج  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  دنک ، عولط  هام  درک ، جراخ  ار  اهناوختسا  تقو  ره  هک  داد 
ترـضح دندروآ ، ار  انیبان  ریگنیمز و  ینزریپ  داتـسرف ، وا  لابندب  ترـضح  دراد ، عالّطا  بلطم  نیا  زا  هک  تساجنیا  ینزریپ  دـنتفگ : وا  هب 
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، یهد افش  ار  میاپ  طرـش ! راهچ  هب  تفگ : نز  وگب ، ار  ربق  ّلحم  دومرف : ترـضح  هلب ، تفگ : ینادیم ؟ ار  فسوی  ربق  ّلحم  ایآ  درک : لاؤس 
همادا رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یهد . رارق  تدوخ  هارمه  تشهب  رد  ارم  ینادرگزاب و  زین  ار  ماییانیب  ینادرگزاـب ، نم  هب  ار  مایناوج 

ار راک  نیا  نک  تباجا  ار  شیاههتـساوخ  یـسوم  يا  هک : دومرف  یحو  دنوادخ  دمآ ، نارگ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رب  اههتـساوخ  نیا  دومرف :
لین لحاس  زا  دوب ، رمرم  قودنـص  کی  رد  هک  ار  نآ  یـسوم  داد و  ناشن  ار  ربق  نز  درک ، لمع  یـسوم  ریذـپب . يو  زا  ینکیم  نم  باسحب 

تاوما باتک ، لها  اذل  درب و  ماش  هب  ار  نآ  سپس  و  درک ، عولط  نانآ  رب  هام  عقوم  نیا  رد  دروآ و  نوریب 
ج1،ص:536  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنربیم ماش  هب  ار  دوخ 
تفر ایند  زا  انیس  نابایب  رد  تشگن و  زاب  رصم  هب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  ثیدح  نیا  دروم  رد  : » دیوگ مجرتم 
دشاب انیس  نابایب  رصم ، زا  دارم  مه  دیاش  و  رصم ، رد  هن  دندوب  انیس  نابایب  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تردق  نامز  رد  لیئارـسا  ینب  و 

زین هبرجتب و  زین  و  دننکیم . لاکشا  دسج  لقن  ربق و  شبن  رد  ام  ياهقف  و  انیس ، رد  هن  دوب  نوفدم  رصم  رهـش  رد  مالّـسلا  هیلع  فسوی  یلو 
هیلع فسوی  ترـضح  نوچ  یگرزب  ربمایپ  هب  دـسرب  هچ  دـنامیم  ملاس  ربق  رد  نیحلاص  ءاـیلوا و  ياهندـب  هک  هدیـسر  تبث  هب  ثیداـحا  رد 

ار مالّـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هک  تسا  بلطم  نیا  هدننکیعادت  ثیدح  نتم  زین  و  درادن ، ینعم  ناوختـسا  ندروآ  نوریب  اذل  مالّـسلا و 
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  ّیلع  - 19 ( 1 (! ) نایحیسم شور  هب  ینعی   ) دناهدرک نفد  توبات  رد 

هک تسا  نیا  شیانعم  هَّللا » مسب  : » دـیوگیم یـسک  یتقو  دـندومرف : ترـضح  مدرک ، لاؤس  هَّللا » مسب   » هراب رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا 
؟ هچ ینعی  هناشن )  ) همس متفگ : دیوگ : يوار  تسا . ّتیدوبع  نامه  هک  مهنیم  دوخ  رب  ار  یهلا  ياههناشن  زا  یغاد 

. تمالع ینعی  دندومرف : ترضح 
ترضح هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  رفعج  نب  نامیلس  - 20 ( 2)

ج1،ص:537  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
قلخ دنوادخ  هک  يدهده  ره  لاب  رب  هک : تسا  هدومرف  لقن  نینچ  مالّـسلا  مهیلع  ّیلع  ترـضح  زا  شناردـپ  زا  مّدـج  زا  مردـپ  دـندومرف :

: تسا هدش  هتشون  ینایرس  نابز  هب  دنکیم 
. دنتاقولخم نیرتهب  دّمحم  لآ 

ترـضح هک  دناهدومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  دیوگ : يوار  مهدـفه  ربخ  دنـسب  - 21 ( 1)
وت زا  هک  یسک  لاحب  ياو  و  دنک ، قیدصت  ار  وت  درادب و  تسود  ار  وت  هکنآ  لاحب  اشوخ  ّیلع ! يا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر 

، هطقن ود  نیا  ناـیم  هلـصاف  رد  هقبط و  نیرخآ  رد  متفه  نیمز  متفه و  نامـسآ  رد  وـت  ناراد  تسود  دـنک ، بیذـکت  ار  وـت  دـیایب و  شدـب 
هداتفا و ریزب  عشاخ و  ناشیاهمشچ  دنتسه ، ّلج  ّزع و  دنوادخ  لباقم  رد  عضاوت  وکین و  شور  عرو ، نید ، لها  نانآ  دنتـسه ، هدش  هتخانش 

ّتبحم رس  زا  ناشیاهمشچ  تسا ، لوغـشم  وت  لئاضف  رکذ  هب  ناشیاهنابز  دناهتخانـش و  ار  وت  تیالو  ّقح  تسا ، ناسرت  ادخ  دایب  ناشیاهبلق 
رد دنوادخ  هچنآب  تسنایرگ ، وت  لسن  زا  ناماما  وتب و 

ج1،ص:538  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نادـب رمـالا » وـلوا   » هچنآ هب  و  دـنانّیدتم ، هدـش ، مئاـق  نآ  رب  ناـهرب  لـیلد و  هک  ربماـیپ  زا  ییاهتّنـس  نآ  هب  و  هدوـمرف ، رما  نآ  هب  شباـتک 

زا هنیک  ضغب و  دنراد و  تسود  ار  رگید  کی  دناهدیربن ، رگید  کی  زا  دنراد و  دنویپ  رگیدکیب  دنرادربنامرف ، لماع و  دـهد ، ناشروتـسد 
دننکیم رافغتسا  ناشیا  زا  راکهانگ  يارب  دنیوگیم و  نیمآ  نانآ  ياعد  رب  دنتـسرفیم و  دورد  نانآ  رب  تمایق  زور  ات  هکئالم  دنرادن ، مه 

. دننکیم ییاهنت  ساسحا  وا  نادقف  رد  و  دنیآیم ) شنیلاب  هب  گرم  لاح  رد  ای  و   ) دنوشیم رضاح  وا  هزانج  هب  و 
هک تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  - 22 ( 1)
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: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح 
، تسا هدومرفن  قلخ  دوخ - دزن  نم - زا  رتیمارگ  نم و  زا  رترب  یقلخ  دنوادخ 

ج1،ص:539  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
؟ لیئربج ای  دیتسه  رترب  امش  مدرک : ضرع  نم  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترضح 

مامت رب  ارم  تسا و  هداد  يرترب  دوخ  بّرقم  هکئالم  رب  ار  دوخ  لسرم  ناربمایپ  یلاعت - كراـبت و  دـنوادخ - ّیلع ! يا  دـندومرف : ترـضح 
ام ناتـسود  ام و  راک  کمک  هکئالم  و  دـشابیم ، وت  زا  دـعب  ناماما  وت و  يارب  نم  زا  دـعب  تلیـضف ، و  تسا ، هداد  يرترب  نیلـسرم  ءاـیبنا و 
هک یناسک  يارب  دنلوغشم و  زین  وا  حیبستب  ادخ  دمح  هارمه  دنتسه و  نایفارطا  یهلا و  شرع  لماح  هک  ياهکئالم  نامه  ّیلع ! يا  دنتـسه .

تشهب و هن  ار و  ءاوح  هن  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  هن  دـنوادخ ، میدوبن  ام  رگا  «. 1  » دننکیم رافغتـسا  دناهدروآ  نامیا  ّیلع - يا  ام - تیالو  هب 
ار ناـمراگدرورپ  ناـنآ  زا  شیپ  اـم  هکنآ  لاـح  و  میـشابن ؟ لـضفا  هکئـالم  زا  هنوگچ  سپ  درکیمن ، قـلخ  ار  نیمز  نامـسآ و  هن  مّنهج و 

اهنآ هک  دوب  ام  حاورا  درک  قلخ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلّوا  اریز  میداد ، تداهـش  وا  یگناگی  هب  هدومن و  سیدقت  حیبست و  ار  وا  میتخانش و 
نیا دندید ، دحاو  رون  کی  تروصب  ار  ام  حاورا  یتقو  هک  دومرف  قلخ  ار  هکئالم  نآ  زا  سپ  دروآ و  قطن  هب  شیوخ  دیجمت  دـیحوتب و  ار 

ام دنتفای و  میظع  گرزب و  رایسب  ار  هلأسم 
______________________________

«. نمؤم  » هکرابم هروس  زا  هیآ 7  هب  تسا  هراشا  (- 1)
ج1،ص:540  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يوریپ هب  زین  هکئالم  و  ( 1  ) میتفگ حیبست  ار  وا  تسام ، تافص  زا  رترب  هّزنم و  دنوادخ  میتسه و  قولخم  ام  هک  دنمهفب  هکئالم  هکنیا  يارب 
ات میداد  تداهـش  ادـخ  ّتینادـحو  هب  دـندید  ار  ام  نأش  تمظع  یتقو  و  دنتـسناد ، هّزنم  اـم  تافـص  زا  ار  وا  هتفگ و  حـیبست  اـم ، حـیبست  زا 

دنوادـخ هارمهب  ای  ییاهنتب و  دـیابن  میتسین و  ادـخ  میتسه و  ادـخ  ناگدـنب  ّطقف )  ) ام هک  دـننادب  هَّللا و  زج  تسین  يدوبعم  دـننادب  هکئـالم 
نآ زا  رتگرزب  دـنوادخ  هک  دـننادب  هکئالم  ات  میتفگ  ریبکت  دـندید ، ار  ام  ماقم  یگرزب  یتقو  و  هَّللا ،» ّالإ  هلإ  ـال  : » دـنتفگ میوش و  شتـسرپ 

: میتفگ دندید ، دوب  هداد  امب  دنوادخ  هک  یتردق  تّزع و  هک  یتقو  و  دیآ ، تسدب  وا  زا  ریغ  یقیرط  زا  ماقم  یگرزب  هک  تسا 
میراد ناوت  تردق و  ام  هک  هچنآ  دننادب  هکئالم  ات  تسادخ ) بناج  زا  هکنیا  رگم  تسین  یتردـق  ورین و  چـیه  « ) هَّللاب ّالإ  ةّوق  لوح و ال  «ال 

ات هَّلل » دـمحلا  : » میتفگ دـندید ، ار  ام - زا  تعاـطا  بوجو  ینعی  هدرک - بجاو  اـم  رب  هداد و  اـمب  ادـخ  هک  ار  یتمعن  یتقو  و  تسادـخ ، زا 
. هَّلل دمحلا  دنتفگ : زین  هکئالم  و  دنبایرد ، ام  ندرگرب  تسا  دنوادخ  ّقح  یهلا ، معن  لباقم  رد  عقاو ، رد  هک  ار  شیاتس  دمح و  هکئالم 

َو ُهَّللا ) اَّلِإ  َهلِإ  ال   ) لیلهت حیبست و  دیحوت و  هب  هک  دوب  ام  هلیسوب  عقاو  رد  سپ 
ج1،ص:541  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

داد رارق  وا  بلص  رد  ار  ام  درک و  قلخ  ار  مدآ  یلاعت - كرابت و  دنوادخ - نآ ، زا  دعب  سپـس ، ( 1 ، ) دندش تیاده  یهلا  دیجمت  دیمحت و 
رطاخب یفرط  زا  و  دوب ، دنوادخ  تدابع  عقاو  رد  نانآ  هدجس  و  دننک ، هدجس  مدآ  هب  ام  مارتحا  میظعت و  يارب  ات  دومرف  روتسد  ار  هکئالم  و 
هدجـس مدآ  هب  نانآ  همه  هکنآ  لاح  میـشابن  رترب  هکئالم  زا  ام  هنوگچ  لاح  دوب ، وا  زا  تعاطا  مارتحا و  مارکا و  مدآ ، بلـص  رد  ام  دوجو 

؟ دندرک
يا تسیاب  ولج  تفگ : نم  هب  سپـس  درکیم - رارکت  راب  ود  ار  دنب  ره  و  تفگ - هماقا  ناذا و  لیئربج  مدـش ، هدرب  جارعمب  هک  نامز  نآ  و 

يرترب شاهکئالم  مامت  رب  ار  شءایبنا  یلاعت - كرابت و  دـنوادخ - اریز  هلب ! تفگ : متـسیاب ؟ رتولج  وت  زا  اـیآ  لـیئربج ! يا  متفگ : دّـمحم !
هاگنآ و  مرادن ، ّربکت  رخف و  لاح  نیا  اب  دندرک ، ادتقا  نمب  نانآ  مداتسیا و  ولج  زین  نم  تسا ، هداد  يرترب  ییاهنت  هب  ار  وت  اصوصخ  هداد و 

اهر ارم  یعقوـم  عـضوم و  نینچ  رد  اـیآ  متفگ : وا  هب  داتـسیا ، بقع  دوـخ  ورب و  رتوـلج  تفگ : نمب  لـیئربج  مدیـسر ، روـن  بجح  هـب  هـک 
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؟ ینکیم
ّدح زا  يّدعت  رطاخب  میاهلاب  منک ، روبع  نآ  زا  رگا  تساجنیا ، هداد  رارق  نم  يارب  ّلج - ّزع و  دـنوادخ - هک  يزرم  نیرخآ  تفگ : لیئربج 

ياهزرم و 
ج1،ص:542  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ییادن مدیـسر ، تساوخ  ادخ  هک  ماقم  ّولع  زا  يّدـحب  ات  درک  باترپ  ولج  هب  ارم  رون  عقوم ، نیا  رد  ( 1 ، ) تفرگ دهاوخ  شتآ  مراگدرورپ 
! دّمحم يا  دمآ : ءادن  هرابود  یتسه ! ماقمالاو  هبترم و  دنلب  مراگدرورپ ! يا  هلب  مدرک : ضرع  متفگ و  خساپ  ار  ءادن  دـندناوخ ، ارم  دـمآ و 

تّجح مقلخ و  يوسب  نم  هداتـسرف  مناگدنب و  نیب  رد  نم  رون  وت  نک ، لّکوت  نم  رب  و  تسرپب ، ارم  سپ  متـسه ، وت  ّبر  نم  نم و  هدنب  وت 
تمارک و تیایصوا  يارب  و  ماهدرک ، قلخ  ار  مشتآ  تنیفلاخم  يارب  و  ماهدرک ، قلخ  ار  متشهب  تناوریپ  وت و  يارب  یتسه ، متاقولخم  رب  نم 

. ماهدرک بجاو  ار  مباوث  ناشنایعیش  يارب  و  ماهدومن ، بجاو  ار  ممارتحا 
رد نم  تسا ، هدش  هتـشون  مشرع  هیاپ  رب  وت  ءایـصوا  مان  دّـمحم ! يا  هک  دـمآ  یئادـن  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نم  ءایـصوا  اراگدرورپ ! متفگ :
مان رطـس ، نآ  رب  دوب و  گنر  زبس  يرطـس  رون ، ره  رد  هک  مدـید  رون  هدزاود  مدرک ، رظن  شرع  هیاـپب  هلـالج - ّلـج  مراـگدرورپ - روضح 
نم ءایـصوا  نم  زا  دـعب  اهنیا  اراـگدرورپ ! متفگ : دـندوب ، متّما  ّيدـهم  ناـنآ  نیرخآ  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  ناـنآ  نیلّوا  میایـصوا ، زا  یکی 

وت زا  دعب  نم  ياهتّجح  ناگدیزگرب و  ناتسود ، ءایصوا ، نانیا  دّمحم ! يا  هک  دمآ  ءادن  دنتسه ؟
ج1،ص:543  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار منید  هک  ملـالج  تّزع و  هب  مسق  دنتـسه ، وت  زا  دـعب  نم  قلخ  نیرتـهب  وت و  نانیـشناج  ءایـصوا و  اـهنآ  و  ( 1  ) دنتـسه متاقولخم  نیب  رد 
كاپ منانمـشد  دوجو  ثول  زا  نانآ  نیرخآ  اب  ار  نیمز  درب و  مهاوخ  ـالاب  ناـنآ  هلیـسو  هب  ار  شیوخ  هملک  منکیم و  زوریپ  ناـنآ  طّـسوت 

تخـس و ياـهربا  درک ، مهاوخ  وا  رادربناـمرف  ار  اـهداب  دروآ ، مهاوخرد  وا  راـیتخا  رد  کـلم و  هب  ار  ملاـع  برغ  قرـش و  درک و  مهاوخ 
اب دومن و  مهاوخ  شیرای  منایرکـشل  اب  درب و  مهاوخ  اهنامـسآ  هب  ار  وا  دومن و  مهاوخ  لیلذ  راوخ و  وا  يارب  وا و  لـباقم  رد  ار  نیگمهس 

همادا و ار  وا  یهاشداپ  سپـس  دروآ ، درگ  یتسرپاتکی  دیحوت و  رب  ار  قلخ  دنادرگ و  راکـشآ  ارم  توعد  ات  دناسر  مهاوخ  ددـم  ماهکئالم 
. داد مهاوخ  رارق  يرگید - سپ  زا  یکی  میایلوا - رایتخا  رد  تمایق  مایق  ات  ار  راگزور  مهدیم و  رارمتسا 

. تسا نامیا  زا  ءایح  دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  - 23 ( 2)
امهیلع دواد - نب  نامیلـس  ترـضح  يزور  هک : دناهدومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  ناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 24 ( 3)

كرابت دنوادخ  تفگ : دوخ  نارای  هب  مالّسلا -
ج1،ص:544  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یگمه شوحو ، ناگدنرپ و  ّنج و  سنا و  داب و  تسین . هتـسیاش  نم  زا  سپ  سک  چیه  يارب  هک  تسا  هدیـشخب  نم  هب  ییهاشداپ  یلاعت  و 
تنطلـس و نیا  ماـمت  دوجو  اـب  یلو  تسا ، هدومرف  اـطع  نمب  يزیچ  ره  زا  و  هتخومآ ، نمب  ار  ناگدـنرپ  ناـبز  تسا و  هدرک  نم  رّخـسم  ار 

مامت هب  هتفر ، نآ  يالاب  هقبطب  مورب و  مرصق  هب  ادرف  مراد  تسود  مشاب ، لاحشوخ  ماش  ات  زور  کی  هک  تسا  هدشن  رّـسیم  میارب  یهاشداپ ،
. مشچ يور  هب  هلب ، دنتفگ : یگمه  ددرگ ، رّدکم  نم  زور  ادابم  ات  دوش  دراو  نم  رب  دیهدن  هزاجا  یسکب  اذل  منک ، هاگن  مکلامم 

هیکت اصع  هب  دوب ، هدش  هداد  وا  هب  هچنآ  زا  لاحـشوخ  تفر و  شرـصق  رد  ناکم  نیرتالاب  هب  تفرگ و  تسدب  ار  شیاصع  زور  نآ  يادرف 
ياهشوگ زا  هک  سابل ، شوخ  تروص و  وکین  داتفا  یناوج  هب  شهاگن  عقوم  نیا  رد  دیدرگ . شیوخ  کلامم  هب  ندرک  هاگن  لوغشم  دز و 

زورما متساوخیم  تسا ؟ هدرک  لخاد  رصق  نیاب  ار  وت  یسک  هچ  تفگ : دید ، ار  وا  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  یتقو  دمآیم ، وا  فرطب  رـصق  زا 
رصق نیا  بحاص  تفگ : ناوج  يدش ؟ دراو  یسک  هچ  هزاجا  هب  مشاب ، اهنت  اجنیا  رد 

ج1،ص:545  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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نم تفگ : یتسیک ؟ وت  تسا ، رتراوازس  نم  زا  رصق ، نیا  هب  تبسن  شبحاص  تفگ : نامیلس  ( 1 ، ) مدش دراو  وا  هزاجا  هب  هدرک و  لخاد  ارم 
هداد روتسد  وتب  نم  هراب  رد - هچنآ  سپ  تفگ : نامیلـس  وت ، حور  ضبق  يارب  تفگ : ياهدمآ ؟ راک  هچ  يارب  تفگ  متـسه ، توملا  کلم 

رد ار  وا  حور  توملا  کلم  مشاب ، هتشاد  وا  ءاقل  زج  يرورـس  هک  تسا  هتـساوخن  دنوادخ  تسا و  نم  رورـس  زور  زورما  هدب ، ماجنا  هدش ،
نامگ دـندرکیم و  هاگن  وا  هب  مدرم  دـنام و  یقاب  لاح  نامهب  یتّدـم  درم و  نامیلـس  درک و  ضبق  دوب ، هداد  هیکت  شیاـصع  هب  هک  یلاـح 

رب یلاوتم  ياهزور  نیا  رد  نامیلـس  دنتفگ : یـضعب  دنداتفا ، هانگ  هب  دـندرک و  فالتخا  وا  دروم  رد  مک  مک  تسا ، هدـنز  وا  هک  دـندربیم 
تـسام راگدرورپ  نامه  وا  تسا ، هدیباوخ  هن  هدش و  هتـسخ  هن  هدیـشون ، يزیچ  هن  هدروخ ، اذغ  هن  هداتـسیا ، لاح  نامهب  هدز و  هیکت  اصع 
دومناو روط  نیا  ام ، ياهمـشچ  ندرک  وداج  اـب  وا  تسا ، رگوداـج  نامیلـس  دـنتفگ : رگید  یـضعب  مینک ، شتداـبع  تسا  بجاو  اـم  رب  هک 

، تسوا ربماـیپ  ادـخ و  هدـنب  نامیلـس  دـنتفگ : نینمؤم  تسین . روـط  نیا  هکنآ  لاـح  تسا و  هدز  هیکت  شیاـصع  هب  هداتـسیا و  هک  دـنکیم 
فالتخا یتقو  دنکیم . ریبدت  وا  دروم  رد  دهاوخب  هک  روط  ره  دنوادخ 

ج1،ص:546  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تروص اب  نامیلس  تسکش و  اصع  دروخ ، ار  نآ  لخاد ، زا  یتقو  دش ، اصع  لخاد  هنایروم  نآ  داتـسرف و  ياهنایروم  دنوادخ  ( 1 ، ) دندرک

مه لگ  بآ و  دشاب ، هنایروم  اج  ره  هک  تسا  ببس  نیمهب  و  دندرک ، رّکـشت  شراک  نیا  رطاخ  هب  هنایروم  زا  اهّنج  داتفا ، ریز  هب  رـصق  زا 
: تسا هدمآ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  تسنامه  بلطم  نیا  و  تسه ،

ِیف اُوِثَبل  اـم  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناـک  َْول  ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبـَت  َّرَخ  اَّمَلَف  ُهَتَأَْـسنِم  ُلُـکَْأت  ِضْرَأـْلا  ُۀَّباَد  اَّلِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  اـم  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَـضَق  اَّمَلَف  »
علّطم وا  گرم  زا  ار  ناـنآ  دروـخ  ار  شیاـصع  هـک  نـیمز ، روناـج  نآ  زج  يزیچ  مـیداد ، ار  وا  گرم  روتــسد  یتـقو  «، ) ِنـیِهُْملا ِباذَْـعلا 
قداص ماما  ( 14 أبس : دندنامیمن - یقاب  رابّتلذ  باذع  نآ  رد  دنتشادیم  بیغ  ملع  رگا  هک  دندیمهف  اهّنج  داتفا  نیمزب  یتقو  و  تخاسن ،
َْبیَْغلا َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  : » هدش لزان  لکش  نیا  هب  هکلب  تسا ، هدشن  لزان  هنوگ  نیا  هیآ  نیا  دندومرف : مالّسلا  هیلع 

دندنامیمن یقاب  رابّتلذ  باذع  رد  دنتشادیم  بیغ  ملع  اهنج  رگا  هک  دندیمهف  اهناسنا  داتفا  نیمز  هب  یتقو  « ) ِنیِهُْملا ِباذَْعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام 
«(. 1»
______________________________

، هدرک ّدر  ار  فیرحت  يرگید  باتک  رد  تسا و  فیرحت  فلاخم  ّفلؤم  دوخ  یلو  دراد  نآرق  فیرحت  رب  تلالد  رهاظب  ثیدح  نیا  (- 1)
. تسا هدش  دایز  مک و  ظافلا  لصا  هکنیا  هن  تسین ،» نینچ  نیا  هیآ  ینعم  عقاو  رد   » هک تسا  نیا  اجنیا  رد  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دوصقم  و 

ج1،ص:547  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تورام توراه و  دروم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نانخس  باب 27 

ام َو  َناْمیَلُس  ِْکُلم  یلَع  ُنیِطایَّشلا  اُوْلتَت  ام  اوُعَبَّتا  َو   » هیآ ریـسفت  رد  مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  زا  ناشناردپ  زا  يرکـسع  نسح  ماما  - 1 ( 1)
: دندومرف ( 102 هرقب : دشن - رفاک  نامیلـس  دندرک و  ّتیعبت  دـندناوخیم  نامیلـس  یهاشداپ  کلم و  رب  نیطایـش  هچنآ  زا  و  « ) ُناْمیَلُـس َرَفَک 
هک دندربیم  نامگ  هدرک ، يوریپ  اهوداج  رحس و  نآ  زا  نانآ  دندناوخیم و  نامیلس  تکلمم  لها )  ) رب ییاهوداج  رحس و  رفاک ، نیطایش 
ام عیطم  مدرم  ات  میهدیم  زورب  دوخ  زا  یتازجعم  بئاجع و  شور ، نامه  اب  زین  اـم  هدرکیم و  یهاـشداپ  اـهوداج  رحـس و  نآ  اـب  ناـمیلس 

: دنیوگ و  دنوش ،
. دوب هدیسر  تردق  یهاشداپ و  هب  شرحس  اب  دوب و  رهام  يرحاس  رفاک و  نامیلس 

رفاک نامیلس  و  « ) ُناْمیَلُس َرَفَک  ام  َو  : » دومرف هدرک و  ّدر  ار  نانآ  نخس  دنوادخ  و 
ج1،ص:548  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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دندوب و رفاک  نیطایش  نکل  « ) َرْحِّسلا َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  اوُرَفَک  َنیِطایَّشلا  َّنِکل  . » دربیمن راک  هب  رحس  دنیوگیم  اهنیا  هک  روط  نآ  و  ( 1 ( ) دوبن
- دش لزان  لباب  رد  تورام  توراه و  ینعی  هتشرف - ود  رب  هچنآ  هب  نامیلس و  هب  هک  ییوداج  رحـس و  دنتخومآیم ) وداج  رحـس و  مدرم  هب 

. دندادیم تبسن 
نامز نآ  ربمایپ  يوس  هب  ار  هتشرف  ود  ّلج - ّزع و  دنوادخ - اذل  دندوب ، هدش  دایز  رایسب  ناراکبیرف ، نارگوداج و  مالّـسلا  هیلع  حون  زا  دعب 
هدرک تفایرد  هتشرف  ود  نآ  زا  ار  بلاطم  نآ  زین  وا  دنزومایب ، ربمایپ  نآ  هب  ار  نآ  لاطبا  هوحن  رحس و  هک  داد  تیرومأم  ود  نآب  داتـسرف و 

و دنیامن . لطاب  ار  نآ  دننک و  یگداتسیا  رحس  لباقم  رد  هلیسو  نیا  هب  ات  داد  روتـسد  ود  نآ  هب  تخومآ و  مدرم  هب  ار  نآ  ادخ  نامرف  هب  و 
، دـهدب وا  هب  زین  ار  نآ  رهزداپ  دـنک و  یفّرعم  یـسک  هب  ار  یّمـس  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  دـندومرف ، یهن  دـننک  رحـس  ار  مدرم  هکنیا  زا  زین 
وا هب  هکنیا  رگم  دنتخومآیمن  يزیچ  یسکب  ود  نآ  و  « ) ْرُفْکَت الَف  ٌۀَْنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یَّتَح  ٍدَحَأ  ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو  : » دیامرفیم زین  دنوادخ 

يریگراکب اب  ینعی   ] وشن رفاک  میتسه ، ناحتما  هلیسو  ام  دنیوگب 
ج1،ص:549  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

[(. هدن رارق  نارفاک  ءزج  ار  دوخ  وداج  رحس و 
هتخومآ ود  نآ  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  هدـمآ و  رد  رـشب  تروص  هب  ات  داد  روتـسد  هتـشرف  ود  هب  مالّـسلا  هیلع  ربمایپ  نآ  هک  بیترت  نیا  هب  ( 1)

هلیـسو ام  دنیوگب : وا  هب  هکنیا  رگم  دنتخومآیمن  سک  چـیه  هب  ار  نآ  لاطبا  هوحن  رحـس و  دـیامرفیم : دـنوادخ  دـنزومایب ، مدرم  هب  تسا 
وداج رحـس و  ار  مدرم  دـنیامن و  لاطبا  ار  نارگوداج  يوداج  دـننک و  تعاطا  ار  ادـخ  دوخ ، ياـههتخومآ  اـب  اـت  میتسه  ناگدـنب  ناـحتما 

هلیـسو هب  وت  دنوش  دقتعم  هکنیا  هب  مدرم  ندناوخ  ارف  اب  ای  مدرم و  هب  ندناسر  ررـض  هب  وداج  رحـس و  نیا  يریگراکب  اب  زین  وت  سپ  دننکن ،
لیبق نیا  اریز  وشن  رفاک  یهدیم ، ماجنا  درادن ، ار  اهنآ  رب  تردق  یـسک  ادخ  زج  هک  ییاهراک  یناریمیم و  ینکیم و  هدنز  وداج  رحس و 

دنتشونیم نامیلس  تکلمم  لها )  ) رب هک  نیطایش  ياهرحس  زا  ینعی  بلاطم ، نیا  زا  رحس ، نابلاط  و  دیامرفیم : دنوادخ  تسا ، رفک  لامعا ،
نآ هب  هک  دـنتخومآیم  ییاـهزیچ  بلطم ) عون  ود  نیا  زا  ، ) دـیدرگ لزاـن  لـباب - رد  توراـم  توراـه و  هتـشرف - ود  نآ  هب  هچنآ  زا  زین  و 

. دزومآیم ار  مدرم  هب  ندز  ررض  هک  تسا  یسک  نیا  دنتخادنایم ، فالتخا  رهوش  نز و  نیب  هلیسو 
هوحن درک ، ار  راک  نالف  سک ، نالف  هدش و  نفد  زیچ  نالف  اج ، نالف  رد  هکنیا  نتخادنا و  هابتشا  ماهیا و  هب  گنرین و  هلیح و  عاونا  اب  نانآ 

ار ررض  داجیا  هقیرط  و 
ج1،ص:550  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ییادـج رهوش  نز و  نیب  بیترت  نیا  هب  دـننک و  ینز  بوبحم  ار  يدرم  اـی  هدرک و  يدرم  بوبحم  ار  یبـنجا )  ) ینز اـت  ( 1  ) دنتفرگیم دای 
( ادخ نذا  اب  رگم  دنناسر  يرازآ  یسکب  دنناوتیمن  نانآ  و  « ) ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍدَحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیِّراِضب  ْمُه  ام  َو  : » دیامرفیم دنوادخ  سپس  دنزادنا ،

عالّطا نانآ  راک  نیا  زا  ادخ  هک  تسا  نیا  نذا  زا  دارم  و  ادخ ، نذا  اب  رگم  دنناسریمن  رازآ  یسک  هب  وداج  رحـس و  بلاط  مدرم  نآ  ینعی 
. تفرگیم ار  نانآ  راک  يولج  روز  ربج و  اب  تساوخیم ، رگا  اریز  دنکیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  لاح ، نیع  رد  دراد و 

یتقو اریز  درادن ) ناشیارب  یعفن  دناسریم و  ررـض  نانآ  هب  هک  دنریگیم  دای  يزیچ  « ) ْمُهُعَْفنَی َو ال  ْمُهُّرُـضَی  ام  َنوُمَّلَعَتَی  َو  : » دیامرفیم سپس 
هب ناشنید  رد  هک  دناهتخومآ  ار  يزیچ  عقاو  رد  دشاب ، نانآ  هب  ندز  ررـض  نارگید و  ندرک  وداج  رحـس و  ناشـضرغ ، دنتخومآ و  ار  رحس 

دوـخ مدرم  نیا  و  دـنوشیم ، جراـخ  ادـخ  نید  زا  هلیـسو  نیا  هـب  هـکلب  تـسا ، هتـشادن  ناـشلاح  هـب  یعفن  نـید  رما  رد  هدز و  ررـض  ناـنآ 
: دیامرفیم دنوادخ  سپـس  تشاد ، دهاوخن  تشهب  زا  یبیـصن  ترخآ  رد  دشورفب ، بلاطم  نیا  هب  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  هک  دنتـسنادیم 

هک دنتسنادیم  رگا  دنداد ) رارق  باذع  ورگ  رد  ار  دوخ  هک   ) دنتخورف يزیچ  دب  هب  ار  دوخ 
ج1،ص:551  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک دـندوب  يدارفا  نامه  دـنتخومآیم ، ار  رحـس  نیا  هک  یناـسک  اریز  ( 1 ، ) دـناهدرک اـهر  ار  تشهب  زا  دوـخ  بیـصن  هتخورف و  ار  ترخآ 
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ْنِم ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََقل  َو  : » دیامرفیم دنوادخ  اذل  و  یتمایق ، ثعب و  هن  ییادخ و  هن  تسه ، ربمایپ  هن  هک  دنتشاد  داقتعا 
یترخآ الـصا  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  اریز  درادن ) یبیـصن  ترخآ  رد  دشاب  بلاطم  نیا  رادـیرخ  سک  ره  هک  دنتـسنادیم  نانآ  و  « ) ٍقالَخ

تشاد و دنهاوخن  ایند  نیا  زا  دعب  ياهرهب  بیـصن و  یلوا  قیرطب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یترخآ  رگا  هک  دنتـشاد  هدیقع  ینعی  درادـن  دوجو 
« ْمُهَسُْفنَأ ِِهب  اْوَرَش  ام  َْسِئَبل  َو  : » دومرف سپس  تشاد ، دنهاوخن  ناهج  نآ  رد  ياهرهب  دوخ ، رفک  نیا  اب  نانآ  دشاب ، یترخآ  ایند ، زا  دعب  رگا 

اُوناک َْول  ، » دنداد رارق  یمئاد  باذع  ورگ  رد  ار  دوخ  و  دنتخورف ، ایند  هب  ار  ترخآ  نوچ  باذع ، هب  ینعی  دنتخورف ) يزیچ  دـب  هب  ار  دوخ  )
ياهتّجح رد  یتقو  و  دنتسه ، رفاک  نآ  هب  اریز  دننادیمن  ار  بلطم  نیا  یلو  دناهتخورف ، باذع  هب  ار  دوخ  هک  دنتسنادیم ) رگا  « ) َنوُمَْلعَی

. دومن باذع  ّقح ، ندرک  راکنا  ناشلطاب و  داقتعا  رطاخب  ار  نانآ  دنوادخ  دنبای ، ملع  دنمهفب و  ات  دندرکن  رظن  دنوادخ 
هک  ) دوخ ناردپ  زا  راّیس  نب  دّمحم  نب  ّیلع  دایز و  نب  دّمحم  نب  فسوی  ( 2)

ج1،ص:552  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک دـننکیم  نامگ  ام  دزن  ياهّدـع  دـندرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما  هب  ود  نآ  هک  دـناهدرک  لقن  دنتـسه ) ثیدـح  نیا  ناـیوار 

يرگید کلم  اب  دیزگرب و  هکئالم  نیب  زا  ار  ود  نآ  دنوادخ  دش ، دایز  مدآ  ینب  نایـصع  هک  یتقو  هک  دندوب  هتـشرف  ود  تورام  توراه و 
رد ار  نانآ  دنوادخ  دندرک و  یشکمدآ  دندروخ و  بارش  دننک و  انز  وا  اب  دنتساوخ  دندش و  هرهز  بوذجم  ود  نآ  و  داتـسرف ، ایند  راد  هب 

ینعی  ) هراتـس نیا  تروص  هب  هدرک و  خسم  ار  نز  نآ  دنوادخ  دنتخومآیم و  وداج  رحـس و  ود ، نآ  زا  نارگوداج ، دومرف و  باذـع  لباب 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دروآرد ، هرهز ) هراتس 

َنوُصْعَی ال  : » دیامرفیم نانآ  هراب  رد  دنوادخ  دنناما ، رد  ادـخ  فطل  هب  حـئابق  رفک و  زا  و  دـنموصعم ، هکئالم  نانخـس ! نیا  زا  ادـخ  رب  هانپ 
: میرحت دنهدیم ، ماجنا  دنراد  روتـسد  ار  هچنآ  ره  دننکیمن و  ینامرفان  شتاروتـسد  رد  ار  دـنوادخ  « ) َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  ام  َهَّللا 
َراهَّنلا ال َو  َْلیَّللا  َنوُحِّبَُـسی  َنوُرِـسْحَتْسَی * َو ال  ِِهتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  ُهَْدنِع ال  ْنَم  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  : » دیامرفیم زین  و  ( 6
دننزیمن و زابرس  وا  تدابع  زا  هکئالم ) ینعی   ) دنیوا دزن  هک  ناشیا  دنتسه و  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  نآ  تسوا  يارب  و  « ) َنوُُرتْفَی

و ( 20 - 19 ءایبنا : دنتسیایمن - زاب  دنیوا و  حیبست  رد  زور  هنابش  دنوشیمن ، هتسخ 
ج1،ص:553  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

َو ال ْمُهَْفلَخ  اـم  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  اـم  ُمَْلعَی  َنُولَمْعَی * ِهِْرمَأـِب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلاـِب  ُهَنوُِقبْـسَی  ـال  َنُومَرْکُم * ٌداـبِع  ْلـَب  ( » 1 : ) دـیامرفیم هکئالم  هراـب  رد 
دنریگیمن و تقبس  دنوادخ  زا  راتفگ  رد  هک  دنتسه  ادخ  یمارگ  ناگدنب  هکلب  ( ) 1 « ) َنوُقِفْشُم ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  یضَتْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْشَی 
دننکیمن و تعافش  دنتـسه ، دنوادخ  تیاضر  دروم  هک  یناسک  يارب  زج  دراد و  هطاحا  اهنآ  هب  دنوادخ  ملع  دننکیم ، راک  وا  روتـسد  هب 

دنیوگیم نانآ  هک  روط  نامه  رگا  دـندومرف : ترـضح  هاگنآ  ( 28 ، 27 ، 26 ءایبنا : دنتـسه ، ینارگن  سرت و  رد  یهلا  تیـشخ  فوخ و  زا 
زا ایآ  دـناهدوب ، هّمئا  ءایبنا و  نوچمه  ناـنآ  دوب و  هداد  رارق  نیمز  يور  رد  دوخ  ياـفلخ  عقاو - رد  ار - هکئـالم  نیا  دـنوادخ  سپ  دـشاب ،

سنج زا  یماما  ای  ربمغیپ و  زا  ار  ایند  زگره  ّلج - ّزع و  دنوادخ - هک  ینادیمن  ایآ  دـنزیم ؟ رـس  انز  سفن و  لتق  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  ءایبنا و 
وت زا  لبق  ام  و  « ) يرُْقلا ِلْهَأ  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  : » تسا هدومرفن  دـنوادخ  ایآ  تسا ؟ هتـشاذگن  یلاـخ  رـشب ،

هداد ربخ  دوخ  دنوادخ  سپ  ( 109 فسوی : میدومن - یحو  نانآ  هب  هک  اهرهـش  لها  زا  ینادرم  رگم  میداتـسرفن  مدرم  يوس  یلوسر  چیه 
. دندشیم هداتسرف  ءایبنا  يوس  هب  طقف  نانآ  هکلب  تسا  هداتسرفن  نیمز  هب  مکاح  ماما و  ناونع  هب  ار  هکئالم  هک  تسا 

ج1،ص:554  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیا ایآ  تسا ، هدوب  ّنج  زا  هکلب  هن ، دومرف : تسا ؟ هدوبن  هتـشرف  مه  سیلبا  بیترت  نیا  هب  سپ  میدرک : ضرع  دنتفگ : همادا  رد  ود  نآ  ( 1)

هدجس مدآ  هب  میتفگ : هکئالم  هب  هک  نامز  نآ  و  « ) ِنِْجلا َنِم  َناک  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  : » دیاهدینـشن ار  هیآ 
، تسا ّنج  هفئاط  زا  وا  هک  داد  ربخ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  نیا  رب  انب  و  ( 50 فهک : دوب - ّنج  زا  وا  دندرک ، هدجـس  سیلبا  زج  همه  و  دینک ،
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- میدیرفآ دوب ، هتفرگ  تأشن  نازوس  داب  زا  هک  یـشتآ  زا  لبق  زا  ار  ّناج  و  : » تسا هدومرف  شاهراب  رد  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  و 
(. 27 رجح :

دندرک لقن  مالّسلا  مهیلع  ّیلع  ترـضح  زا  ناشناردپ  زا  ترـضح  نآ  اضر و  ماما  زا  مّدج  زا  مردپ ، دندومرف : مالّـسلا  هیلع  ّيرکـسع  ماما 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  هک :

هک درک  دنهاوخن  يراک  نانآ  هک : دوب  نیا  هب  هّجوت  اب  ندیزگرب  نیا  و  دیزگرب ، ار  برقم  هکئالم  زین  ناربمایپ و  دّـمحم و  لآ  ام  دـنوادخ 
. دنیآرد دنتسه  وا  تمقن  باذع و  ّقحتسم  هک  یناسک  ءزج  دننامب و  زاب  شتظافح  زا  دندرگ و  جراخ  شتیالو  زا  نآ  هطساو  هب 

ّیلع تماما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  هاگنآ  هک : تسا  هدش  تیاور  میدرک  ضرع 
ج1،ص:555  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ءابا نانآ  دومرف و  هضرع  هکئـالم  مدرم و  زا  یتعاـمج  رب  نامـسآ  رد  ار  ترـضح  نآ  تیـالو  دـنوادخ  ( 1 ، ) دومرف مالعا  ار  مالّـسلا  هیلع 
رب دننکیم و  بیذکت  ار  ام  اهنیا ، ادخ ! رب  هانپ  دندومرف : ترـضح  دومرف . خسم  هغابروق  لکـش  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دندرکن و  لوبق  هدرک ،

: دومرف ریخ ، میتفگ  دنزیم ؟ رـس  رفک  نانآ  زا  ایآ  دنـشابیم ، لسر  ءایبنا و  ریاس  دننام  دنتـسه و  یهلا  نالوسر  هکئالم  دـننزیم ، ءارتفا  ام 
. تلالج اب  رایسب  ناشرما  تسا و  میظع  رایسب  هکئالم  نأش  دنتسه ، روط  نیمه  مه  هکئالم 

هرهز هراتس  : » دنیوگیم دننکیم و  لقن  مدرم  هک  یبلطم  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نومأم  دیوگ : مهج  نب  دّمحم  نب  ّیلع  - 2 ( 2)
ترـضح درک ، لاؤس  هدوب  نمی  رد  تایلام  هدـننکعمج  رادلیـصحت و  لیهـس  و  دـندش . مارح  بکترم  وا  اب  تورام  توراه و  هک  دوب  ینز 

و دندوب ، هراتس  ود  نآ  دنیوگیم : هدرک  هابتشا  مدرم  دندوب و  يزبآ  روناج  ود  هکلب  دناهدوب ! هراتس  ود ، نآ  هک  دنیوگیم  غورد  دندومرف :
شیب ناگدشخسم  درک و  دهاوخن  خسم  دنـشاب ، رارقرب  یقاب و  ناهج ، نایاپ  ات  هک  ناشخرد  يراونا  تروص  هب  ار  دوخ  نانمـشد  دـنوادخ 

دننامیمن هدنز  زور  هس  زا 
ج1،ص:556  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

سرخ كوخ و  نومیم ، لثم  یتاناویح  و  درادن ، دوجو  ياهدشخسم  روناج  چـیه  نیمز  يور  رد  هزورما  و  ( 1 ، ) دننکیمن زین  لثم  دیلوت  و 
دنوادخ هک  دنتـسه  ییاهزیچ  نآ  هیبش  هکلب  دنتـسین  هدش  خـسم  ناشدوخ  دـناهدرک ، ادـیپ  ترهـش  هدـش  خـسم  ناونع  هب  هک  اهنآ  لاثما  و 

توراه و اّما  و  تسا ، هدومن  خسم  لاکـشا  نآ  هب  هدومرف ، بضغ  نیرفن و  نعل و  ناربمایپ  بیذـکت  دـیحوت و  راکنا  رطاخب  هک  ار  یناسک 
رد يزیچ  سک  ره  هب  و  دنیامن ، لطاب  ار  نآ  و  دننک ، زیهرپ  نارگوداج  رحـس  زا  ات  دنتخومآ  رحـس  مدرم  هب  هک  دـندوب  هتـشرف  ود  تورام 

: هرقب وشن - رفاک  میتسه ، وت  شیامزآ  هلیسو  ام ، « ) ْرُفْکَت الَف  ٌۀَْنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ   » دنتفگیم وا  هب  دنتخومآیم و  هراب  نیا 
رهوش نز و  نیب  دنتخومآیم  هچنآ  هلیسوب  دندش و  رفاک  دننک ، يرود  نآ  زا  دنتشاد  روتـسد  هک  يزیچ  يریگراکب  اب  یهورگ  یلو  ( 102

. دنتخادنایم ییادج 
(102 هرقب : ادخ - نذا  هب  رگم  دندزیمن  ررض  یسک  هب  رحـس  نآ  هلیـسوب  « ) ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍدَحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیِّراِضب  ْمُه  ام  َو  : » دیامرفیم دنوادخ 

. تسا ادخ  ملع  هیآ  نیا  رد  ادخ  نذا  زا  روظنم  هک 
ج1،ص:557  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدمآ نوگانوگ  لئاسم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  زا  هچنآ  باب 28 

ترـضح دشابن ؟ نآ  رد  ماما  دشاب و  نیمز  تسا  نکمم  ایآ  مدرک : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دـیوگ : لضف  نب  دّـمحم  - 1 ( 1)
. درب دهاوخ  ورف  دوخ  رد  ار  دوخ  لها  نیمز )  ) تروص نیا  رد  هن ، دندومرف :

: مدرک ضرع  ریخ ، دندومرف : دنامیم ؟ یقاب  ماما  نودب  نیمز  ایآ  مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دیوگ : رمع  نب  دمحا  - 2 ( 2)
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ناگدنب رب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنام  دهاوخن  یقاب  دندومرفیم : ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  ام  يارب  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
. درب دهاوخ  ورف  ار  دوخ  لها  تروص  نیا  رد  هک  دنامیمن ، یقاب  دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دریگ ، مشخ 

نیمز ایآ  مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دیوگ : ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  - 3 ( 3)
ج1،ص:558  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ناگدنب رب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  ام  يارب  مدرک : ضرع  ریخ ، دندومرف : دنامیم ؟ یقاب  ماما  نودب 
. درب دهاوخ  ورف  ار  دوخ  لها  تروص  نیا  رد  هک  دنامیمن ، یقاب  دندومرف : دریگ ، مشخ 

رگا دندومرف : دنام ؟ دهاوخ  یقاب  تّجح  نودب  نیمز  ایآ  مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّيرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  - 4 ( 1)
. درب دهاوخ  ورف  ار  دوخ  لها  دشاب ، تّجح  زا  یلاخ  ندز - مهب  مشچ  کی  تّدم  هب  ول  و  نیمز -

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب  دیوگ : ّيوره  حلاص  نب  مالّسلا  دبع  - 5 ( 2)
هیلع مئاق  هک  ینامز  دـناهدومرف : ترـضح  هک  تسیچ ، تسا ، هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  ثیدـح  نیا  هراـب  رد  ناـترظن 

، تسا روط  نیمه  دندومرف : ترضح  تشک ؟ دهاوخ  ناشناردپ  رادرک  رطاخب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  نالتاق  نادنزرف  دنک  مایق  مالّسلا 
ج1،ص:559  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: ماعنا دیـشک - دـهاوخن  شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راـب  سک  چـیه  « ) يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو  : » تسیچ هیآ  نیا  ینعم  سپ  مدرک  ضرع 
یضار ناشناردپ  رادرک  زا  مالّسلا  هیلع  نیـسح  نالتاق  نادنزرف  نکل  تسا ، هتفگ  تسرد  شیاهراتفگ  مامت  رد  دنوادخ  دندومرف : 164 ؟)

هتشک قرشم  رد  یـسک  رگا  و  هداد ، ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  لثم  دشاب  یـضار  يراک  زا  سک  ره  دننکیم و  راختفا  نآ  هب  دنتـسه و 
رطاخب دوخ ، مایق  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  و  دوب ، دهاوخ  کیرـش  لتاق  اب  ادخ  دزن  دشاب ، یـضار  لتق  نیا  زا  برغم  رد  يرگید  دوش و 

؟ دنکیم عورـش  يراک  هچ  زا  دنک ، مایق  مالّـسلا  هیلع  امـش  مئاق  یتقو  مدرک : ضرع  تشک ، دهاوخ  ار  ناشیا  ناردپ ، رادرک  زا  ناشتیاضر 
. دنتسه ادخ  هناخ  نادزد  نانآ  اریز  دیامنیم  عطق  ار  هبیش  ینب  ناتسد  زاغآ  رد  دندومرف :

هک نامز  نآ  منیبیم ، ار  هعیـش  ایوگ  دـندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لاّـضف  نب  ّیلع  نب  نسح  - 6 ( 1)
ار منادنزرف  زا  رفن  « 1  » نیموس

______________________________

هداد و خر  یهابتشا  ثیدح  نتم  رد  اذلف ، دوب  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  نادنزرف  زا  رفن  نیموس  (- 1)
. نیموس هن  دشاب  نیمراهچ  دیاب 

ج1،ص:560  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ای ارچ  مدرک : ضرع  دنباییمن ، ار  وا  یلو  دیامن  ریبدت  ار  ناشنوؤش  دریگ و  تسدب  ار  نانآ  روما  یسک  هک  دنتـسه  نیا  لابندب  دنباییمن و 
رد یـسک  تعیب  مایق ، ماـگنه  رد  اریز  دـندومرف : ارچ ؟ مدرک  ضرع  ددرگیم ، بئاـغ  ناـشماما  اریز  دـندومرف : ترـضح  هَّللا !؟ لوسر  نبا 

(. دشاب هدرکن  تعیب  دوخ  نامز  ملاظ  اب  رابجإلاب  و   ) دشابن وا  ندرگ 
هّدام اب  دـیاب  ار  ناهد  جراخ  طقف  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  يدـتهم  نب  زیزعلا  دـبع  - 7 ( 1)

. دریگیمن دوخب  ار  یبرچ  ناهد  لخاد  اّما  تسش و  هدننکكاپ 
: دندومرف ناشیا  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ییحی  نب  ناوفص  - 8 ( 2)

شباوج ای  دنک  تبحص  یسک  اب  تسا  هدشن  غراف  هک  یمادام  ءالخلا  تیب  رد  ناسنا  هک  دناهدومرف  یهن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دهدب ار 

ج1،ص:561  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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فصو ام  يارب  ار  گرم  دش : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک : دندومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع  مظاک  ماما  ناشردپ  زا  اضر  ماما  - 9 ( 1)
وا زا  درد  یگتـسخ و  دوریم و  لاح  زا  نآ ، شوخ  يوب  زا  دـیوبیم و  ار  نآ  هک  تسا ، اهلگ  نیرتوبـشوخ  لثم  نمؤم  يارب  دومرف : اـمرف ،
هّرا اب  ندش  هّکت  هّکت  زا  گرم  دنیوگیم : یضعب  دش : لاؤس  تسا . رتتخس  هکلب  برقع  یعفا و  شین  دننام  رفاک  يارب  و  دوشیم ، عطقنم 

يارب دندومرف : ترضح  تسیچ )؟ امش  رظن  ، ) تسا رتتخس  مشچ  هقدح  رب  اهایسآ  گنس  ندناخرچ  گنـس و  اب  ندش  هدیبوک  یچیق و  و 
نیا زا  هک  يزیچ  نآ  و  دیاهدیدن ؟ دشکیم  ار  اهیتخس  نیا  هک  ار  یسک  دارفا ، نیا  زا  ایآ  تسا ، روط  نیمه  نیرجاف  نیرفاک و  زا  یـضعب 

رب ندـنک  ناج  مینیبیم  ام  ارچ  سپ  دـش : هتفگ  تسا ، رتدـیدش  رتتخـس و  ایند  باذـع  زا  اریز  تسا ، ترخآ  باذـع  تسا  رتدـیدش  مه 
زا یـضعب  یلو  دنروط ؟ نیمه  مه  نینمؤم  زا  یـضعب  و  دریمیم ؟ دیوگیم ، نخـس  ددنخیم و  هک  یلاح  رد  تسا ، ناسآ  راّفک  زا  یـضعب 

؟ دنوشیم اهیتخس  نیا  راچد  توم  تارکس  ماگنه  رد  نیرفاک  نینمؤم و 
ج1،ص:562  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ات تسا  هانگ  زا  ندش  كاپ  ثعاب  وا  يارب  گرم  ماگنه  یتخس  تسا و  سردوز  باوث  لاح  نآ  رد  نمؤم  یتحار  دندومرف : ترـضح  ( 1)
رطاخب لاح ، نآ  رد  رفاک  یتحار  اّما  و  دشاب ، هتـشاد  ار  يدبا  باوث  قاقحتـسا  یعنام  چیه  نودب  دوش و  دراو  ترخآ  هب  يزیمت  یکاپ و  اب 

. دنیبن باذع  زج  دوشیم  ترخآ  دراو  یتقو  دراد و  تفایرد  ایند  رد  لامک  مامت و  روطب  ار  دوخ  ياهیکین  رجا  هک  تسا  نآ 
همادا ترـضح  دنکیمن ، ملظ  تسا و  لداع  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  تسا و  وا  باذع  زاغآ  گرم  عقوم  رد  رفاک  لاح  یتخـس  و 

تمحر رگید  ياهّدع  يارب  باذع و  ياهّدع  يارب  دـندومرف : ترـضح  نآ  دـش ، لاؤس  نوعاط  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـنداد :
هنزخ يارب  یلو  تسا  باذع  نیرفاک  يارب  مّنهج  شتآ  دینادیمن  ایآ  دومرف : دشاب !؟ باذـع  تمحر  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنتفگ : تسا ،

هاگ مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : طابـسا  نب  ّیلع  - 10 ( 2 ( ؟ تسا تمحر  هیام  دنتـسه ، اجنآ  رد  نیرفاک  اـب  هک  مّنهج 
ياهلأسم

ج1،ص:563  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
( نایعیش ینعی   ) امش ناتسود  زا  یسک  متسه  هک  يرهش  رد  و  منک ) ربص  مناوتیمن  و   ) تسا يرورـض  نآ  مکح  نتـسناد  هک  دیآیم  شیپ 

اریز نک ، لمع  نآ  فالخ  رب  داد  ییاوتف  رگا  نک و  لاؤس  ار  تاهلأسم  ورب و  رهـش  هیقف  دزن  دندومرف : ترـضح  منک  لاؤس  وا  زا  ات  تسین 
. تسا نامه  رد  ّقح 

رس يولج  رد  وم  يدیپس  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دندرک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  دوخ  ناردپ  زا  اضر  ماما  - 11 ( 1)
دب هناشن  رـس  تشپ  رد  تعاجـش و  تمالع  یناشیپ  لباقم  ياهوم  رد  و  تسا ، ءاخـس  تمالع  تروص  هراـنک  رد  و  ینمی ، شوخ  هناـشن ) )

. دشابیم یموش  ینمی و 
: هک دومرف  یحو  شیایبنا  زا  یکی  هب  ّلج - ّزع و  دنوادخ - دومرف : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّيوره  تلّـصلا  وبا  - 12 ( 2)

دیماان ار  یمراهچ  و  نک ، لوبق  ار  یمّوس  و  نک ، ناهنپ  ار  یمود  و  روخب ، يدید ، هک  ار  يزیچ  نیلّوا  حبص ، ادرف 
ج1،ص:564  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. نک رارف  یمجنپ  زا  نکن و 
هدومرف رما  ارم  ّلج - ّزع و  مراگدرورپ - تفگ : داتـسیا و  درک ، دروخرب  گرزب  هایـس و  یهوک  هب  هار  رد  درک و  تکرح  حبـص ، ادرف  ( 1)

ار نآ  ناوت  هک  دـنکیم  رما  يزیچ  هب  ارم  هلالج  ّلج  مراـگدرورپ  تفگ : دوخ  اـب  سپـس  دـنام ، ّریحتم  ناـمرف ) نیا  زا   ) مروخب و ار  نیا  هک 
نآ هب  ات  دـیدرگیم  رتکچوک  هوک  دـشیم ، کیدزن  نآ  هب  هک  ردـق  ره  و  دروخب ، ار  نآ  هک  درک  تکرح  نآ  فرطب  هاـگنآ  مشاـب . هتـشاد 

. تفای رتذیذل  ییاذغ  ره  زا  دروخ و  ار  نآ  تفای ، همقل  کی  هزادنا  هب  ار  نآ  دیسر و 
نورد ار  تشت  درک و  رفح  ياهرفح  منک ، ناهنپ  ار  نیا  هک  هدومرف  رما  ارم  مراگدرورپ  تفگ : تفای و  الط  زا  یتشت  درک و  تکرح  سپس 
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: تفگ دوخ  اب  تسا ، هدش  نایامن  تشت  هک  دش  هّجوتم  درک و  هاگن  ار  دوخ  رس  تشپ  درک ، تکرح  تخیر و  نآ  رب  كاخ  داد و  رارق  نآ 
هدـنرپ تسوا ، یپ  رد  یباقع  هک  دـید  ياهدـنرپ  داد و  همادا  دوخ  هارب  هاگنآ  مداد ، ماجنا  دوب ، هداد  روتـسد  مراگدرورپ  هک  ار  يراک  نم ،

زاب ار  دوخ  نیتسآ  سپ  مریذـپب ، ار  نیا  هک  هدومرف  رما  ارم  ّلج - ّزع و  مراگدرورپ - تفگ : دوخ  اب  ربماـیپ  دـیخرچیم ، ربماـیپ  نآ  فارطا 
: تفگ یتفرگ !؟ متسه  نآ  یپ  رد  تسا  زور  دنچ  هک  ار  مدیص  تفگ : باقع  دش ، نآ  لخاد  هدنرپ  درک و 

ج1،ص:565  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هارب تخادـنا و  وا  يوس  دـنک و  ار  دوـخ  نار  زا  ياهعطق  سپ  ( 1 ، ) منکن دـیماان  ار  نیا  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  ّلـج - ّزع و  مراـگدرورپ -

زا هک  هدرک  رما  ارم  ّلج - ّزع و  مراگدرورپ - تفگ : دروخرب ، دوب  هتـشاذگ  مرک  هک  وبدـب  يرادرم  تشوگ  هب  هار  نیب  رد  داد ، همادا  دوخ 
ایآ يداد ، ماجنا  يدوب  رومأم  نادـب  هک  يراک  وت  دـنیوگیم : وا  هب  ایوگ  هک  دـید  نینچ  باوخ  رد  تشگزاـب و  درک و  رارف  مزیرگب و  نآ 

تّدش و زا  دنیبیمن و  ار  دوخ  دوش ، كانبـضغ  یتقو  ناسنا  دوب ، بضغ  لبمـس  هوک ، اّما  و  دش ، هتفگ  هن ، تفگ : دندوب ؟ هچ  اهنآ  ینادیم 
، دریگ مارآ  شبضغ  دسانـشب و  ار  دوخ  شزرا  دیامن و  ظفح  ار  دوخ  هک  یتقو  و  دنکیم ، شومارف  ار  دوخ  شزرا  ردق و  بضغ ، یگرزب 

ناهنپ ار  نآ  ناسنا  یتقو  هک  دـشاب  حـلاص  لمع  لبمـس  ـالط ، تشت  اـّما  و  دروخب ، ار  نآ  هک  تسا  یئاراوگ  همقل  کـی  نوچمه  شتبقاـع 
و دهد ، تنیز  لمع  نآ  اب  ار  وا  دنکیم ، هریخذ  شیارب  ادخ  هک  یترخآ  باوث  رب  هوالع  ات  دنک  راکـشآ  ار  نآ  دهاوخیم  دـنوادخ  دـنک ،
، دیآیم وت  دزن  هک  دوب  يدنمتجاح  لبمس  باقع  اّما  و  ریذپب ، ار  شتحیـصن  وا و  دنکیم ، تحیـصن  ار  وت  هک  دوب  یـسک  لبمـس  هدنرپ  اّما 

اّما و  نکن ، دیماان  ار  یسک  نینچ  تقو  چیه 
ج1،ص:566  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. نک رارف  نآ  زا  هشیمه  دوب ، تبیغ  لبمس  وبدب  تشوگ 
: مدینش نینچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : عیزب  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  - 13 ( 1)

رب ایند  نداد  حیجرت  محر و  عطق  هدـننکهبلغ ، دایز و  صرح  ینالوط ، يوزرآ  دـیدش ، لخب  زیچ : جـنپ  لبق  زا  رگم  دوشیمن  هتـشابنا  تورث 
. ترخآ

نتشک زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دندرک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  زا  ناشناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 14 ( 2)
هب و  هغابروق ، هچروم و  لسع ، روبنز  دهده ، دش ،) دهاوخ  رکذ  نآ  حیـضوت  هک  ، ) ماّوص درـص  زا : دنترابع  هک  دندومرف  یهن  ناویح  جـنپ 

. راه گس  برقع و  رام ، زاب ،) یعون   ) نغز غالک ، زا : دنترابع  هک  دومرف  رما  زیچ  جنپ  نتشک 
. بوجو هن  تسا  تصخر  ثیدح  نیا  رد  رما  روتسد و  زا  روظنم  دیوگ : هر )  ) قودص خیش  باتک ، ّفلؤم 

ج1،ص:567  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد دنیوگ . کشجنگ  ریش  نآ  هب  یسراف  رد  دنکیم و  راکش  ار  ناکشجنگ  هک  گرزب  رس  اب  تسا  ياهدنرپ  ماّوص » درـص  : » دیوگ مجرتم 

ددع شش  تاناویح  نیا  دادعت  اریز  هداد - خر  یهابتشا  تفگ : دیاب  تروص  نیا  رد  هک  هدمآ  فطع  واو  اب  ماّوص »  » و درص »  » خسن یضعب 
، ار فطع  نیا  حالطـصا  هب  دـشاب و  درـص »  » نامه ماّوص »  » هکنیا ای  ناویح و  جـنپ  هدـش  هتفگ  ثیدـح  نتم  رد  هک  یلاح  رد  دـش  دـهاوخ 

(«. دوش هعجارم  ۀسمخ  باب  لاصخ »  » باتک هب   ) دناهدرک طبض  داص  ّمض  هب  یضعب  زین  ار  ماّوص »  » هملک و  مینادب . ریسفت  فطع 
: تساراد ار  ءایبنا  ياهتلـصخ  زا  تلـصخ  جنپ  دیفـس  سورخ  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ : ّینیطقی  یـسیع  نب  دّمحم  - 15 ( 1)

. ندرک یکیدزن  دایز  تعاجش و  ءاخس ، تریغ ، زامن ، تاقوا  تخانش 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دندرک  تیاور  میارب  مالّسلا  مهیلع  ناشناردپ  زا  اضر  ماما  دیوگ : مداخ  رـسای  - 16 ( 2)

زیچ جنپ  مراگدرورپ  زا  وت  هراب  رد  نم  ّیلع ! يا 
ج1،ص:568  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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هک یـشاب ، مهارمه  وت  دزیریم ، مرـس  يور  زا  كاـخ  دوشیم و  هتفاکـش  مربق  یتقو  متـساوخ  وا  زا  لّوا : دومرف : اـطع  نم  هب  هک  متـساوخ 
. دش لوبق  زین  نیا  هک  یـشاب ، نم  هارمه  وت  دهدیم ، رارق  لمع  نازیم  رانک  رد  ارم  یتقو  متـساوخ  وا  زا  مود : دـیدرگ . عقاو  ّقح  لوبق  دروم 

: تسا هدش  هتشون  نآ  هب  تسا و  ادخ  گرزب  مچرپ  مچرپ ، نآ  دهد و  رارق  نم  مچرپ  لماح  ار  وت  هک  متساوخ  مراگدرورپ  زا  موس :
لوبق و  یهد ، بآ  مضوح  زا  ار  متّما  وت  هک  متـساوخ  وا  زا  مراـهچ : دومرف . لوبق  و  دنـشاب ، هتفاـی  تسد  تشهب  هب  هک  دنراگتـسر  یناـسک 

نم رب  هلیـسو  نیا  هب  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  و  دومرف ، لوبق  دـهد و  رارق  تشهب  يوسب  متّما  ربهر  ار  وت  هک  متـساوخ  وا  زا  مجنپ : و  دومرف .
. داهن ّتنم 

: دومرفیم نینچ  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  دیوگ : ّيرفعج  بوقعی  - 17 ( 1)
نابز و دب  نز  رگـشاخرپ ، نز  ّنسم ، نز  تسا ، ازان  يراد  نیقی  هک  ینز  درادن : یعنام  تروص  رد 6  هجوز ) نتخاسن  رادراب   ) ندرک لزع 

دوخ دنزرف  هک  ینز  و  شاّحف ،
ج1،ص:569  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. زینک و  دهدیمن ، ریش  ار 
تـسا نکمم  دـشاب و  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تسا  نکمم  ثیدـح ، نیا  دنـس  رد  نسحلا  وبا  زا  دارم  دـیامرفیم : قودـص  خـیش 

. دوب هدرک  كرد  ار  مالّسلا  امهیلع  ماما  ود  ره  ّيرفعج  بوقعی  اریز  دشاب ، مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ضرع تسا ، ددـع  تفه  دـندومرف : مدرک ، لاؤس  هیحاتتفا  تاریبکت  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ : دـشار  نب  نسح  - 18 ( 1)

کی هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـندومرف : دـنتفگیم ، ریبکت  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مدرک :
. دنتفگیم هتسهآ  ار  رگید  ریبکت  شش  دنلب و  ار  ریبکت 

گرم ربخ  لیئربج  هک  ینامز  دناهدرک : لقن  مالّسلا  مهیلع  ّیلع  ترضح  زا  ناشناردپ  زا  اضر  ماما  زا  ناشناردپ  زا  ّيرکسع  ماما  - 19 ( 2)
ناتردارب دومرف : هدرک ، هیرگ  وا  رب  نیگهودنا  درف  کی  نوچمه  ترضح  نآ  داد ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضحب  ار  یشاجن 

ج1،ص:570  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
راومه ترضح  نآ  يارب  ار  اهيدنلب  مامت  دنوادخ  دنتفگ و  ریبکت  تفه  هتفر و  ارحـصب  سپـس  تسا ، هدرک  توف  یـشاجن ) مان   ) همحـصأ

. دندید هشبح  رد  ار  یشاجن  هزانج  ترضح  هک  يروطب  دومن 
هبنـشراهچ زور  و  دـینک ، هاـتوک  ار  دوخ  ياـهنخان  هبنـش  هس  زور  دوـمرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : ّيرفعج  - 20 ( 1)

. دینک وبشوخ  ناترطع  نیرتهب  اب  ار  دوخ  هعمج  زور  و  دیورب ، ماّجح  دزن  هبنشجنپ  زور  و  دیئامن ، مامحتسا 
، دنک كرت  ار  شوخ  يوب  رطع و  زور  چیه  ناسنا  تسین  هتسیاش  تسا : هدرک  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  داّلخ  نب  رّمعم  - 21 ( 2)
ره رد  ای   ) راـب کـی  ياهتفه  دـناوتیمن ، مه  رادـقم  نیا  رگا  و  دـنزب ، رطع  ناـیم  رد  زور  کـی  لـقا  ـال  تسین  نکمم  شیارب  زور  ره  رگا 

. دنکن كرت  ار  راک  نیا  و  دنزب ، رطع  هعمج )
ج1،ص:571  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لقن مالّـسلا  مـهیلع  ّیلع  ترـضح  زا  ناـشراوگرزب  ناردـپ  زا  ترـضح  نآ  مالـّـسلا و  هـیلع  اـضر  ماـما  زا  یعازخ  لـبعد  ردارب  - 22 ( 1)
ُباحْـصَأ ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يِوَتْـسَی  ال  : » دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  دناهدومرف :

تشهب لها  دنتفگ : نینچ  سپـس  و  ( 20 رـشح : دنراگتـسر - تشهب ، لها  دنتـسین ، ناسکی  تشهب  لها  مّنهج و  لها  « ) َنوُِزئاـْفلا ُمُه  ِۀَّنَْجلا 
مّنهج لها  و  دیامن ، رارقا  شتیالو  هب  دروآ و  دورف  میلست  رس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لباقم  رد  نم  زا  سپ  دنک و  تعاطا  ارم  هک  تسا  یـسک 

. دگنجب وا  اب  نم  زا  سپ  دنک و  ینکشنامیپ  دزرو و  هنیک  ضغب و  تیالو ، هب  تبسن  هک  تسا  یسک 
راب دص  رکش  هدجس  رد  دومرف : نینچ  نآ  رد  تشون و  همان  نم  هب  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  دیوگ : ّيزورم  نامیلس  - 23 ( 2)
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« ارکش ارکش  »
ای و 

« اوفع اوفع  »
. وگب

ج1،ص:572  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیا منادیمن  تهج  نیمهب  و  دوب ، هدش  فّرشم  مالّسلا  امهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  ود  ره  روضحب  ّيزورم  نامیلس  دیوگ : قودص  خیش 

. تسا راوگرزب  ود  نآ  زا  کیمادک  زا  ثیدح 
كرابت و دنوادخ - دورب ، باوخ  هب  هدجـس  لاح  رد  ناسنا  یتقو  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیوگ : ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  - 24 ( 1)

. مدرک حور  ضبق  مایگدنب ، تعاطا و  لاح  رد  ار  ماهدنب  دیامرفیم : یلاعت -
عضاوم رگم  تسا  لهج  امامت  ایند  دندومرف : لقن  مالّسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناشناردپ  زا  اضر  ماما  دیوگ : نامیلـس  نب  دواد  - 25 ( 2)

و دـشاب ، هناصلاخ  هک  هچنآ  رگم  دـشابیم  ایر  امامت  لـمع  و  «، 1  » دوش لـمع  نآـب  هچنآ  رگم  تسا  تّجح  ناـسنا  رب  اـمامت - ملع - و  ملع ،
تبقاع دنیبب  ناسنا  هکنیا  ات  تسا  رطخ  ضرعم  رد  مه  صالخا 

______________________________

دش و دـهاوخ  تساوخزاب  شیاههتـسناد  لباقم  رد  تسوا و  هیلع  رب  دوشیم و  مامت  وا  رب  تّجح  تسناد  ار  يزیچ  ناسنا  یتقو  ینعی  (- 1)
. دوب دهاوخ  لماع  هل  رب  دیامن  لمع  نادب  هک  یتروص  رد 

ج1،ص:573  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دوشیم هچ  شراک  نایاپ  و 

هک دندومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع  مظاک  ماما  شردپ  زا  وا  اضر و  ماما  شردپ  زا  داوج  ماما  مرورـس  دیوگ : ّیقرب  دلاخ  نب  دّـمحم  - 26 ( 1)
: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا : هدرک  لقن  نینچ  مظاک ) ماما   ) ترضح نآ  يارب  شردپ  زا  ةدیرب  وبا  زا  يدنک  حلجا 

. تسا نینمؤم  مامت  ماما  ّیلع  نم  زا  دعب 
دنوادخ هاگرد  هب  رکش  هّیموی ،)  ) بجاو زامن  زا  دعب  هدجس  تسا : هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  - 27 ( 2)

: دیوگب راب  هس  هک  تسا  نیا  رکش  هدجس  رد  رکذ  ّلقا  دح  و  تسا ، هداد  هضیرف  ءادا  يارب  شاهدنب  هب  هک  یقیفوت  رطاخب  تسا 
« هَّلل ارکش  »

: دومرف تسیچ ؟ هَّلل » ارکش   » زا روظنم  مدیسرپ : . 
رکـش و  تسا . هدومرف  ءاطع  نم  هب  هک  هضیرف  ءادا  تمدـخ و  قیفوت  رطاخب  تسا  دـنوادخ  هاـگرد  هب  رکـش  عقاو  رد  نم  هدجـس  نیا  ینعی 

رد رگا  و  تسا ، يدایز  بجوم 
ج1،ص:574  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دش دهاوخ  ناربج  هدجس  نیا  اب  دشاب  هدشن  ناربج  لفاون  اب  هک  دشاب  یصقن  یهاتوک و  زامن 
یناسک ارچ  هک  دش  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هک  دندومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع  ناشّدـج  زا  ناشردـپ  زا  اضر  ماما  - 28 ( 1)

دوخ رون  زا  ار  ناشیا  زین  دنوادخ  دناهدرک و  تولخ  ادـخ  اب  اهنآ  اریز  دـندومرف : دنتـسه ؟ دارفا  نیرتورـشوخ  زا  دـنناوخیم  بش  زامن  هک 
. تسا هدناشوپ 

ام اهوُعَدَْتبا  ًۀَِّینابْهَر  َو   » هیآ نیا  ریسفت  رد  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هَّللا  دبع  یبا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  - 29 ( 2)
ياضر بلج  يارب  دوخ  نکل  میدوب ، هدرکن  بجاو  اهنآ  رب  ام  دندرک  راکتبا  دوخ  زا  هک  یتینابهر  و  « ) ِهَّللا ِناوْضِر  َءاِغْتبا  اَّلِإ  ْمِْهیَلَع  اهاْنبَتَک 
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. تسا بش  زامن  دارم  دندومرف : (، 27 دیدح : دنداد - ماجنا  ار  نآ  ادخ 
ماما تمدخ  يدرم  تسا : هدمآ  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رد  - 30 ( 3)

ج1،ص:575  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا مّدج  زا  مردپ  دندومرف : ترضح  دینک ، ریسفت  نم  يارب  ار  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ! » هَّللا لوسر  نبا  ای  تفگ : دمآ و  مالّسلا  هیلع  اضر 

دمآ و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  يدرم  دندومرف : لقن  مالّـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  نیدباعلا  نیز  ترـضح  زا  رقاب  ترـضح 
: دندومرف ترضح  دینک : ریسفت  میارب  ار  َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » تفگ

هَّلل دمحلا 
ياهتمعن یمامت  دنناوتیمن  اهنآ  اریز  تسا ، هدناسانش  شناگدنب  هب  ار  دوخ  ياهتمعن  زا  یـضعب  هلمجلا  یف  دنوادخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب 

ساپـس دیئوگب  دیامرفیم : اهنآ  هب  دنوادخ  اذل  دوش . هرامـش  ای  هتخانـش و  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  یهلا  معن  اریز  دـنبایرد ، لیـصفت  هب  ار  وا 
هک ییاهتمعن  ببس  هب  ار  دنوادخ 

نیملاعلا ّبر 
و هتشاد . ینازرا  ام  هب 

نیملاع
ار اهنآ  دوخ  يزور  قزر و  زا  دـنکیم و  ور  ریز و  دوخ  تردـق  رد  ار  تاناویح  ناویح . داـمج و  زا  یقولخم  ره  زا  یتاـعامج  زا  دـنترابع 

تردق اب  ار  تادامج  دیامنیم . يربهار  شتحلـصم  قفو  رب  ار  کی  ره  دنکیم و  ظفح  ار  اهنآ  دوخ  تیامح  فنک  رد  دیامنیم و  هیذـغت 
مه و زا  نتخیسگ  زا  دنلصّتم ، رگید  کی  هب  هک  ار  یئاهنآ  درادیم و  هاگن  دوخ 

ج1،ص:576  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هاـگن نتفرورف  زا  ار  نیمز  دـنکیم و  ظـفح  شدوـخ - هزاـجا  اـب  رگم  دـتفیب - نیمز  رب  هکنیا  زا  ار  نامـسآ  و  ( 1 ، ) درادیم هگن  نتـسویپان 

. تسا نابرهم  فوؤر و  شناگدنب  هب  اریز  دوخ - نامرف  رما و  اب  رگم  درادیم -
: دندومرف ترضح  سپس 

نیملاعلا ّبر 
قوس ناشیوس  هب  دنوشیمن  هّجوتم  دوخ  هک  یقرط  زا  زین  دننادیم و  دوخ  هک  یقیرط  هب  ار  ناشقازرا  هک  یسک  اهنآ ، قلاخ  کلام و  ینعی 

. دشاب هتشاد  یشور  هچ  یگدنز  رد  ناسنا  هک  دنکیمن  یقرف  دمآ و  دهاوخ  ناسنا  غارـس  هب  تسا و  هدش  تمـسق  يزور  قزر و  دهدیم ،
شقزر ناسنا و  نیب  ددرگیم . ناشقزر  رد  ناصقن  بجوم  راکبان  دارفا  روجف  قسف و  هن  دـنکیم و  داـیز  ار  ناـشیزور  یقّتم  دارفا  ياوقت  هن 

روط نامه  دمآ  دـهاوخ  شلابند  هب  يزور  قزر و  دـنک ، رارف  شقزر  زا  یـسک  رگا  تسا . دوخ  يزور  یپ  رد  بلاط و  وا  تسا و  ياهدرپ 
زا لبق  ناگتشذگ  بتک  رد  هداد و  ام  هب  هک  ییاهتمعن  رطاخب  هَّلل » دمحلا   » دیئوگب دیامرفیم : دنوادخ  و  دمآ ، دهاوخ  شلابند  هب  گرم  هک 

بجاو ناشنایعیـش  رب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  بلطم  نیا  سپ  تسا ، هدومن  دای  یکین  هب  ار  ام  میئآ  دوجوب  ام  هکنیا 
نیا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ار  اهتلیضف  نیا  و  دننک . رکـش  ار  ادخ  تسا ، هداد  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ییاهتلیـضف  رطاخب  هک  دنکیم 

نایب روط 
ج1،ص:577  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار ایرد  دومرف و  باختنا  دوخ  اب  تاجانم  يارب  ار  وا  دیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  نارمع  نب  یـسوم  ّلج - ّزع و  دـنوادخ - یتقو  ( 1 : ) دندومرف
: تفگ تفایرد و  شراگدرورپ  دزن  رد  ار  دوخ  تلزنم  دومرف ، اطع  ار  حاولا  تاروت و  وا  هب  داد و  تاجن  ار  لیئارسا  ینب  تفاکش و  شیارب 

: دومرف هلالج  ّلج  دنوادخ  يدوب ، هدرکن  میرکت  هنوگ  نادب  ار  نم  زا  لبق  سک  چیه  هک  یتشاد  یمارگ  ياهنوگب  ارم  اراگدرورپ !
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هک لاح  اراگدرورپ ! تفگ : مالّسلا  هیلع  یـسوم  تسا ؟ رترب  متاقولخم  مامت  هکئالم و  مامت  زا  نم  دزن  دّمحم  هک  ینادیمن  ایآ  یـسوم ! يا 
هلالج ّلج  دـنوادخ  تسه ؟ رتیمارگ  نم  لآ  زا  ءایبنا ، لآ  نیب  رد  اـیآ  تسا ، رتمرتحم  رتیمارگ و  تاـقولخم  ماـمت  زا  وت  دزن  رد  دّـمحم 

: تفگ یسوم  تسا ؟ نیلسرم  یمامت  رب  دّمحم  يرترب  تلیضف و  دننام  ءایبنا  لآ  مامت  رب  دّمحم  لآ  يرترب  تلیـضف و  ینادیمن  ایآ  دومرف :
نیا نم  تّما  لئاضف  هلمج  زا  هک  ( ؟ تسه نم  تّما  زا  رترب  یتّما  وت  دزن  رد  ءایبنا  مما  رد  ایآ  دنانینچ  نیا  دّـمحم  لآ  هک  لاح  اراگدرورپ !

ایآ یـسوم ! يا  دومرف : دـنوادخ  یتفاکـش ! ناشیارب  ار  ایرد  يداتـسرف ، ناشیارب  يولـس  ّنم و  يداد ، رارق  ناـنآ  ناـبهیاس  ار  ربا  هک :) تسا 
تّما يرترب  تلیضف و  هک  ینادیمن 

ج1،ص:578  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار نانآ  شاـک  يا  اراـگدرورپ ! تفگ : یـسوم  ( 1 ( ؟ متاقولخم مامت  رب  تسا  وا  دوخ  يرترب  دـننام  ءاـیبنا  ریاـس  ياـهتّما  یماـمت  رب  دّـمحم 
رد هنادواج ، تشهب  تشهب ، رد  ار  نانآ  نکل  تسین ، نانآ  روهظ  تقو  نآلا  دید و  یهاوخن  ار  نانآ  دومرف : یحو  وا  هب  دنوادخ  مدـیدیم ،
وت شوگب  ار  ناـنآ  مـالک  یهاوـخیم  اـیآ  مئاد ، تباـث و  نآ  ياـهیبوخ  رد  دـنروهطوغ و  نآ  میعن  رد  هک  دـید  یهاوـخ  دّـمحم ، روـضح 

لیلج یهاشداپ  لباقم  رد  لیلذ  ياهدـنب  نوچمه  نم  لباقم  رد  دومرف : هلالج  ّلـج  دـنوادخ  نم . راـگدرورپ  يا  هلب  درک : ضرع  مناـسرب ؟
بالـصا رد  یگمه  دّـمحم ! تّما  يا  درک : ادـن  ام  راـگدرورپ  هاـگنآ  درک  نینچ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  و  نک . مکحم  ار  ترمک  تسیاـب و 

: دنداد باوج  ناردام  ماحرا  ناردپ و 
«« 1 [ » کیّبل  ] کل کیرش  ال  کلملا * کل و  ۀمعّنلا  دمحلا و  ّنإ  کیّبل * کل  کیرش  کیّبل ال  کیّبل * ّمهّللا  کیّبل  »

همادا ترضح  يرادن ،) کیرش  تسوت * نآ  زا  یهاشداپ  کلم و  تمعن و  ساپس و  دمح و  يرادن * کیرـش  وت  هلب  هلب * راگدرورپ ! هلب  )
: دنداد

باب 28 همجرت ج1 578  / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  يا  درک : ادن  ام  راگدرورپ  سپس  داد ، رارق  جاّجح  راعش  ار  خساپ  نیا  دنوادخ  و 
557 ص :  هدمآ .....  نوگانوگ  لئاسم  رد  مالسلا -  هیلع  اضر -  ترضح  زا  هچنآ 

____________________________________________________________

. میدروآ ّفلؤم  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک اب  قباطم  ار  هیبلت  نتم  (- 1)
ج1،ص:579  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ارم هکنیا  زا  لـبق  تسا . مباـقع  زا  شیپ  نم  وفع  تسا و  هتفرگ  یـشیپ  مبـضغ  زا  متمحر  تسا : نینچ  امـش  رب  نم  مکح  ( 1 ! ) دّمحم تّما 
رد دریمب )  ) دنک تاقالم  ارم  سک  ره  ماهدرک ، اطع  امش  هب  دیهاوخب  يزیچ  نم  زا  هکنیا  زا  شیپ  ماهدرک و  تباجا  ار  امـش  ياعد  دیناوخب 

شرادرک رد  قداص و  شراتفگ  رد  تسوا و  ربمایپ  دبع و  دّمحم  درادن و  یکیرـش  تسین و  هَّللا  زج  يدوبعم  دهدیم : تداهـش  هک  یلاح 
دّمحم تعاـطا  هک  روط  ناـمه  و  تسا . وا  تّما )  ) تسرپرـس ّیلو و  ادـخ ، لوسر  ّیـصو  ردارب و  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هکنیا  تسا و  ّقـحم 

ار ادـخ  تایآ  بئاجع  ود  نآ  زا  دـعب  هک  وا  رّهطم  كاپ و  هدـیزگرب  يایلوا  تسا و  مزال  زین  وا  تعاـطا  تسا ، مزـال  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
ره منکیم  لخاد  شیوخ  تشهب  هب  ار  یسک  نینچ  دنتسه ، وا  ناتـسرپرس  ءایلوا و  دننکیم ، نایب  ار  ادخ  ياهتّجح  لئالد  دنهدیم و  ربخ 

. دشاب اهایرد  بآ  يور  فک  هزادناب  شناهانگ  دنچ 
يا دومرف : درک ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  ام  ربمایپ  ّلـج - ّزع و  دـنوادخ - هک  یناـمز  و  دـنداد : همادا  ترـضح 

هب ار  وت  تّما  ینعی  ( 46 صصق : يدوبن - اجنآ  میدرک ، ادن  روط  هوک ]  ] رانک رد  هک  نامز  نآ  « ) اْنیَدان ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو  ! » دّمحم
دّمحم هب  ّلج - ّزع و  دنوادخ - سپس  میدرک ، ادن  تمارک  نیا 

ج1،ص:580  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: وگب دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
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نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا 
: دیئوگب زین  امش  دومرف : شتّما  هب  و  داد . صاصتخا  نم  هب  هک  تلیضف  نیا  رطاخب 

نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا 
«. 1  » داد صاصتخا  ام  هب  هک  لئاضف  نیا  رطاخب 

نآ تامالع  دیدح و  زا  یضعب  ارچ  هکنیا  مرح و  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّیطنزب  رـصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا  - 31 ( 1)
وبا هوکب  دنار و  نوریب  تشهب  زا  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  ّلج - ّزع و  دنوادخ - یتقو  دومرف : مدیـسرپ ؟ رترود  یـضعب  کیدزن و  رگید  کی  هب 

یتوقای زین  دنوادخ  و  درب ، تیاکـش  دنوادخب  دونـشیمن  رگید  دینـشیم ، تشهب  رد  ار  هچنآ  هکنیا  زا  ییاهنت و  زا  مدآ  دروآ ، دورف  سیبق 
دیسریم و مرح  تامالع  دودح و  لحم  هب  نآ  رون  درکیم و  فاوط  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  مدآ  داد و  رارق  تیب  ّلحم  رد  ار  نآ  داتسرف و  خرس 

دش و يراذگتمالع  توقای  نآ  رون  قبط  رب  مرح  تامالع 
______________________________

مساق نب  دّمحم  هکنآ ، مالک  هصالخ  و  تسا : رایـسب  نخـس  نایوار  مالّـسلا و  هیلع  ّيرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  دروم  رد  (- 1)
دـناهدرک و رکذ  لاحلا  لوهجم  ار  راّیـس  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  دایز و  نب  دّـمحم  نب  فسوی  دناهدرمـش و  حورجم  فیعـض و  ار  ّيدابآرتسا 
هیقفلا ص هرـضحی  نم ال  همجرت  مشـش  دـّلجم  هب  رتشیب  عالّطا  يارب  تسا ، دودرم  هّیماما  رظن  زا  هک  تسا  یبلاـطم  لـماش  زین  باـتک  دوخ 

. دیئامرف هعجارم   513
ج1،ص:581  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. داد رارق  مرح  ار  هدودحم  نآ  ادخ 
. تسا هدش  تیاور  زین  نتم ) رد  روکذم   ) رگید قیرط  ود  زا  ثیدح  نیا 

زا اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  مردپ  دندومرف : ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  مالّـسلا  هیلع  ّینـسح  میظعلا  دبع  - 32 ( 1)
رد نتـسشن  مالـس و  زا  سپ  تفر  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  ّيرـصب  دـیبع  نب  ورمع  هک  دـندومرف  لقن  مالّـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

(32 مجن : دـننکیم - بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  هک  یناسک  « ) ِْمثِإـْلا َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  : » درک توـالت  ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  رـضحم 
باتک زا  ار  هریبک  ناهانگ  مراد  تسود  درک : ضرع  يدش ؟ تکاس  ارچ  دندومرف : ترضح  دومن ، توکس  سپس 

ج1،ص:582  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ِهَّللِاب ْكِرُْـشی  ْنَم  ُهَّنِإ  : » هدومرف دنوادخ  تسا ، دنوادخ  هب  كرـش  هریبک ، هانگ  نیرتگرزب  ورمع ! يا  دندومرف : ترـضح  ( 1 ، ) مسانشب ادخ 

دنکیم مارح  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دزروب ، كرـش  دنوادخ  هب  سک  ره  « ) ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ُراَّنلا  ُهاوْأَم  َو  َۀَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف 
هدومرف دنوادخ  اریز  تسا ، دنوادخ  تمحر  زا  يدیماان  نآ  زا  دـعب  و  (، 72 هدـئام : تسین - يروای  ار  نیملاظ  تسا و  شتآ  شهاگیاج  و 
تمحر زا  راّفک  ّطقف  اریز  دـیوشن  دـیماان  ادـخ  تمحر  زا  « ) َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  اوُسَْأیَت  ـال  َو   » تسا

ُمْوَْـقلا اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَـی  ـالَف  : » هدوـمرف دــنوادخ  اریز  نتــسناد ، ناـما  رد  ادــخ  رکم  زا  ار  دوـخ  و  ( 87 فسوی : دنوشیم - دـیماان  ادـخ 
اریز تسا ، ندـش  نیدـلاو  ّقاـع  هـلمج  نآ  زا  و  ( 99 فارعا : دـننادیم - ناـما  رد  ادـخ  رکم  زا  ار  دوخ  راـکنایز  دارفا  ّطـقف  « ) َنوُرِـساْخلا

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  یسیع  تسا . هدیمان  تخبدب  راّبج و  یسیع ، نابز  زا  ار  نیدلاو  ّقاع  دنوادخ 
هدرکن تخبدـب  راّبج و  ارم  تسا و  هدومن  ناـبرهم  راـکوکین و  مرداـم  هب  تبـسن  ارم  دـنوادخ  « ) ایِقَـش ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل  َو  ِیتَدـِلاِوب  اَرب  َو  »

ره و  « ) خـلا اهِیف - ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  اریز  ّقحاـن ، هب  یـشک  مدآ  زین  و  ( 32 میرم : تسا -
نیا شیازج  دناسرب  لتق  هب  ادمع  ار  ینمؤم  سک 

ج1،ص:583  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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: دیامرفیم دنوادخ  اریز  نمادکاپ ، نانز  هب  نداد  اوران  تبـسن  زین  و  ( 1 ( ) ءاسن هروس  زا  هیآ 94  رخآ  ات  دـنامب ، مّنهج  رد  هنادواج  هک  تسا 
نمؤم و نمادـکاپ  نانز  هب  هک  یناسک  « ) ٌمیِظَع ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

اریز میتـی ، لاـم  ندروخ  و  ( 22 رون : تشاد - دـنهاوخ  میظع  یباذـع  دـناهدش و  تنعل  ترخآ  اـیند و  رد  دـنهدیم ، اوراـن  تبـسن  ربـخیب 
هب ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک  « ) ًاریِعَس َنْوَلْـصَیَس  َو  ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیامرفیم دنوادخ 
اریز نمـشد ، هـلمح  لـباقم  زا  رارف  و  ( 10 ءاـسن : تخوـس - دـنهاوخ  شتآ  رد  زین  يدوزب  دـنروخیم و  شتآ  عـقاو  رد  دـنروخیم ، ّقحاـن 

و « ) ُریِـصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَقَف  ٍۀَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  : » دیامرفیم دـنوادخ 
هکنیا رگم  تسا ، یهاگیاج  دب  هچ  تسا و  مّنهج  شهاگیاج  دـش و  دـهاوخ  یهلا  بضغ  راچد  دـنک  نانآ  هب  تشپ  زور  نآ  رد  سک  ره 

اریز يراوخابر ، و  ( 15 لافنا : ددنویپب - رگید  یهورگ  هب  ای  دوش  هدامآ  ادّدجم  گنج  يارب  دـهد و  رییغت  ار  دوخ  ّلحم  ههبج  رد  دـهاوخب 
: دیامرفیم دنوادخ 

دنزیخیم رب  یناسک  نوچمه  دـنروخیم  ابر  هک  یناسک  « ) ِسَْملا َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  امَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  »
َو : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  وداج ، رحس و  و  ( 275 هرقب : دشاب - هدرک  نونج  راچد  ار  نانآ  ناطیش  هک 

ج1،ص:584  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: هرقب درادن - یبیصن  ترخآ  رد  دشاب  وداج  رحس و  رادیرخ  هک  یـسک  دنتـسنادیم  و  « ) ٍقالَخ ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََقل 

ْنَم اَّلِإ  ًاناهُم * ِهِیف  ْدـُلْخَی  َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُباذَْـعلا  َُهل  ْفَعاُضی  ًاماثَأ * َْقلَی  َِکلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  اریز  اـنز ، و  ( 1 ( ) 102
دهاوخ یقاب  نآ  رد  يراوخ  اب  دبا و  ات  دش و  دهاوخ  نادنچ  ود  وا  يارب  باذع  دـید ، دـهاوخ  رفیک  دـهد ، ماجنا  ار  نآ  سک  ره  و  « ) َبات

اًلِیلَق ًانَمَث  ْمِِهناْمیَأ  َو  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیامرفیم دـنوادخ  غورد ، مسق  و  ( 70 ، 69 ، 68 ناقرف : دیامن - هبوت  هک  یسک  رگم  دنام 
- دنرادن یبیـصن  ترخآ  رد  دننکیم ، ضوع  یکدنا  ياهب  اب  ار  دوخ  ياهمـسق  ادخ و  دـهع  هک  یناسک  « ) ِةَرِخْآلا ِیف  ْمَُهل  َقالَخ  َِکئلوُأ ال 
ار تنایخ  نآ  دنک ، تنایخ  سک  ره  و  « ) ِۀَمایِْقلا َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو  : » دیامرفیم ّلج - ّزع و  دنوادخ - تنایخ ، و  ( 77 نارمع : لآ 

َمْوَی : » دـیامرفیم ّلج - ّزع و  دـنوادخ - اریز  بجاو ، تاکز  ندرکن  تخادرپ  و  ( 161 نارمع : لآ  دروآ - دـهاوخ  شیوخ ] اب   ] تمایق زور 
نآ هک  يزور  « ) َنوُِزنْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذَـف  ْمُکِـسُْفنَِأل  ُْمتْزَنَک  ام  اذـه  ْمُهُروُهُظ ، َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اـْهیَلَع  یمُْحی 
هک تسا  ییاـهزیچ  ناـمه  نیا  ددرگیم ، هدز  غاد  ناـشیاهتشپ  ولهپ و  یناـشیپ ، نآ ، هلیـسو  هب  دوشیم و  هتخادـگ  مّنهج  شتآ  رد  لاوما 

، دیدوب هتخودنا  دوخ  يارب 
ج1،ص:585  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و « ) َروُّزلا َنوُدَهْشَی  َنیِذَّلا ال  َو  : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  تداهش ، نامتک  لطاب و  تداهـش  و  ( 1 ( ) 35 هبوت : دیشچب - ار  دوخ  ياههتخودنا 
شبلق دنک ، نامتک  ار  تداهش  سک  ره  و  « ) ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  : » دیامرفیم زین  و  ( 73 ناقرف : دنهدیمن - لطاب  تداهش  هک  یناسک 
بجاو ره  ای  زامن و  يدمع  كرت  زین  و  « 1  » هتسناد يواسم  یتسرپتب  اب  ار  نآ  دنوادخ ، اریز  رمخ ، برش  و  ( 283 هرقب : تسا - راکهانگ 

دش دهاوخ  عطق  ادخ  اب  شاهطبار  دنک ، كرت  لیلدیب  ادمع و  ار  زامن  سک  ره  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  اریز  يرگید ،
: دیامرفیم دنوادخ  اریز  محر ، هلص  عطق  ینکشدهع و  زین  و  تشاد ،» دهاوخن  ینامیپ  وا  اب  دنوادخ  و 

(. 25 دعر : دش - دهاوخ  ناشبیصن  دب  هاگیاج  تنعل و  اهنآ ، « ) ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  »
اب سک  ره  مسق  ادـخب  تفگیم : نینچ  تفر و  نوریب  سلجم  زا  درکیم ، هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  هک  یلاـح  رد  دـیبع  نب  ورمع  دـیوگ : يوار 

«. 2  » تسا هدش  كاله  دیامن  يوریپ  ار  دوخ  رظن  دنک و  هعزانم  ملع  لضف و  رد  امش 
______________________________

ْمُکَّلََعل ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  َو  ُباـْصنَْألا  َو  ُرِْـسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَـمَّنِإ  : » دـیامرفیم هیآ 90  هدـئام  هروس  رد  دـنوادخ  (- 1)
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«. َنوُِحْلُفت
. تسا یناریا  وا  لصا  تسا و  هلزتعم  خویش  ناگرزب  زا  فورعم و  داّهز  زا  دیبع  نب  ورمع  (- 2)
. دش هدرپس  كاخب  هّکم  کیدزن  ناّرم »  » رد توف و  يرجه  لاسب 144  تسا ، ییاهباتک  ياراد 

ج1،ص:586  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرف دمآ ؟ دوجوب  هنوگچ  شوخ  يوب  بیط و  نیلّوا  مدرک : لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّیطنزب  رـصن  یبا  نب  دمحا  - 33 ( 1)
هب دش و  يراج  شیاهکـشا  تسیرگ ، تشهب  رب  درک و  طوبه  دنه  نیمزرـس  هب  مدآ  یتقو  دـنیوگیم : مدرک  ضرع  دـنیوگیم ؟ هچ  نارگید 

ءاّوح هکلب  تسین ، دـنیوگیم  نانآ  هک  روط  نیا  دومرف : ترـضح  دـیدرگ . لیدـبت  شوخ  يوب  بیط و  هب  تفر و  ورف  نیمز  رد  هشیر  لکش 
«، 1  » داـتفا تیـصعم  هب  درک و  طوبه  نیمز  هب  یتقو  و  درکیم ) رّطعم  اـی   ) تسبیم تشهب  ياـهتخرد  گرب  خاـش و  اـب  ار  شاهتفاـب  ياـهوم 

زاورپ هب  ار  نانآ  داتـسرف و  ار  يداب  ّلج - ّزع و  دـنوادخ - و  درک ، زاب  ار  دوخ  هتفاب  ياهوم  دـش و  هداد  لسغ  روتـسد  وا  هب  دـش و  ضئاـح 
. دمآ دوجوب  هنوگ  نیا  هب  شوخ  يوب  و  تخاس ، هدنکارپ  دومرف ، هدارا  ادخ  هک  ییاج  ره  رد  دروآ و  نییاپ  سپس  هدروآرد 

ماما زا  دوخ  یمارگ  ناردپ  زا  يداه  ماما  دیوگ : ّینسح  میظعلا  دبع  - 34 ( 2)
______________________________

زا ریغ  هدوب ، شرهوش  ینامرفان  اـی  يرگید  تیـصعم  دارم  هکنیا  رگم  تسا ، هدوب  تشهب  رد  ءاّوح  مدآ و  تیـصعم  هک  دـنامن  یفخم  (- 1)
. دشاب یتشهب  تخرد  هب  ندش  کیدزن 

ج1،ص:587  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، دـنک نینچ  رگا  اریز  دـنک ، عامج  هام  رخآ  طسو و  هام و  لّوا  بش  رد  ناسنا  هک  تسا  هورکم  هک : دـندرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  قداـص 
: دومرف ترضح  زین  و  دنوشیم ؟ شغ  عرص و  راچد  هام  رخآ  طسو و  لّوا و  رد  الومعم  اههناوید  هک  ینیبیمن  ایآ  دش ، دهاوخ  هناوید  هّچب 

دنک جاودزا  قاحم )  ) هام رخآ  رد  سک  ره  دومرف : زین  دید و  دهاوخن  یکین  « 1  » دنک جاودزا  تسا  برقع  رد  رمق  هک  یلاح  رد  سک ، ره 
. دشاب نینج  ندش  طقس  هدامآ  دیاب 

ار وا  راـک  نیا  دـنوادخ ، دـنک ، يدزد  شتـسد  هید  زا  رتـمک  یـسک  هک  یناـمز  اـت  تسا : هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  - 35 ( 1)
راکـشآ وا  زا  ار  بلطم  نیا  دـنوادخ  درک ، يدزد  شتـسد  هید  هزادـناب  یتقو  یلو  دوشیمن ،) يراـج  وا  رب  تقرـس  ّدـح  ینعی   ) دـناشوپیم

(. دوشیم يراج  وا  رب  ّدح  و   ) دنکیم
ضرع هدمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تمدخ  لیئربج  هک : هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نّویح  وبا  - 36 ( 2)

______________________________

. اهنت دقع  هن  تسا  یکیدزن  دروم  ود  ره  رد  جاودزا  زا  دارم  ارهاظ  (- 1)
ج1،ص:588  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ییاود دسریم ، هویم  یتقو  و  دنتسه ، تخرد  رب  هویم  لثم  هزیشود  نارتخد  دیوگیم : دناسریم و  مالس  امش  هب  تراگدرورپ  دّمحم ! يا  درک :
لامتحا هن  رگ  رهوش و  زج  دنرادن  ییاود  دندش ، غلاب  یتقو  زین  ناگزیـشود  دنربیم و  نیب  زا  ار  نآ  باتفآ  داب و  هن  رگ  و  ندیچ ، زج  درادن 

، دندومرف غالبا  نانآ  هب  ار  ادخ  روتسد  دومرف و  ینارنخس  هتفر ، ربنم  هب  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  دنوش ، راچد  هنتف  هب  دراد 
زارطمه وـفک و  یـسک  هچ  دندیـسرپ : دنـشاب ، ناـنآ  زارطمه  وـفک و  هک  يدارفا  هب  دوـمرف : میهد ؟ ناـشرهوش  سک  هچ  هـب  دـنتفگ : مدرم 

: دومرف دوشیم ؟ بوسحم 
سپـس دروآ ، رد  دوسا  نب  دادقم  دقع  هب  ار  بلّطملا  دبع  نب  ریبز  رتخد  هعابـض  ربنم ، يالاب  اج ، نامه  سپـس  دنرگید ، کی  وفک  نونمؤم 

. دوش رتهداس  جاودزا  رما  ات  مدروآ  رد  دادقم  دقع  هب  ار  میومع  رتخد  هعابض  مدرم ، يا  دومرف :
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ياهراک امش  هداوناخ  زا  ياهّدع  دنتفگ : دنتفر و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخ  هب  ناسارخ و  هب  ياهّدع  دیوگ : تلـص  نب  ناّیر  - 37 ( 1)
بوخ دنهدیم ، ماجنا  حیبق 

ج1،ص:589  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دنتفگ منکیمن ، ار  راک  نیا  دندومرف : ترضح  دیدومرفیم ، یهن  ار  نانآ  دوب 

تسپ ياهراک  حیبق ، ياهراک  زا  دارم  ارهاظ   ) تسا خلت  دنیاشوخان و  تحیصن  دومرف : هک  مدینـش  مردپ  زا  نوچ  دندومرف : ترـضح  ارچ ؟
(. تامّرحم هن  تسا 

: دندومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نّویح  وبا  - 38 ( 1)
دننامه زین  ام  رابخا  رد  دـندومرف : سپـس  تسا ، هدـش  تیادـه  تسار  هار  هب  دـهد ، عاجرا  نآ  تاـمکحم  هب  ار  نآرق  تاـهباشتم  سک  ره 

هارمگ هک  دیورن  نآ  تاهباشتم  لابند  هب  افرـص  دیهد و  عاجرا  نآ  تامکحم  هب  ار  نآ  تاهباشتم  اذـل  دراد ، دوجو  هباشتم  مکحم و  نآرق 
. دیوشیم

تـشهب دریگب ، هزور  ّلج - ّزع و  دنوادخ - باوث  دـیما  هب  ار  بجر  هام  زا  زور  نیلّوا  سک  ره  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 39 ( 2)
لوبق رـضم  هعیبر و  هلیبق  دادـعت  هب  يریثک  دارفا  رد  شتعافـش  دریگب  هزور  ار  نآ  طـسو  زا  زور  کـی  سک  ره  و  دوشیم ، بجاو  وا  يارب 

ار وا  دنوادخ  دریگب ، هزور  ار  نآ  رخآ  زا  زور  کی  سک  ره  و  دش . دهاوخ 
ج1،ص:590  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نایانـشآ و هلاـخ ، ییاد ، هّمع ، ومع ، ردارب ، رهاوخ ، رتخد ، رـسپ ، رداـم ، ردـپ ، دروم  رد  ار  وا  تعافـش  دـهدیم و  رارق  تشهب  نیطالـس  زا 
. دشاب هتشاد  دوجو  زین  شتآ  ّقحتسم  دارفا  نیا  نیب  رد  دنچ  ره  دریذپیم ، شناگیاسمه 

زا یکی  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـندومرف : لقن  نینچ  مالّـسلا  مهیلع  ناشراوگرزب  ناردـپ  زا  يرکـسع  ماما  - 40 ( 1)
زج ادخ  تیالو  اریز  نک ، ینمـشد  ادخ  يارب  نک و  یتسود  ادخ  يارب  شاب ، رّفنتم  ادخ  يارب  رادب و  تسود  ادخ  يارب  دومرف : شباحـصا 

و دشاب ، هنوگ  نیا  رگم  دشچیمن  ار  نامیا  معط  دشاب ، دایز  شاهزور  زامن و  هک  مه  ردـق  ره  سک ، چـیه  و  دـیآیمن ، تسدـب  هار  نیا  زا 
رگید کـی  زا  نآ  رطاـخب  دـنرادیم و  تسود  ار  رگید  کـی  نآ  رطاـخب  تسا ، اـیند  يارب  مدرم  ياـهیتسود  اـهيردارب و  رتـشیب  هزورما 

و هدوب ، ادخ  يارب  ماینمـشد  یتسود و  هک  ممهفب  هنوگچ  دیـسرپ : صخـش  نآ  تشاد . دهاوخن  يدوس  ناشیارب  نیا  یلو  دیآیم  ناشدـب 
ّیلو

ج1،ص:591  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
؟ میامن ینمشد  وا  اب  هک  تسیک  ادخ  نمشد  منک و  یتسود  وا  اب  هک  تسیک  ادخ 

ره دومرف : هلب ، درک : ضرع  ینیبیم ؟ ار  نیا  ایآ  دندومرف : هدرک  هراشا  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
اب شاب و  نمـشد  وا  نمـشد  اب  سپ  تسادـخ ، نمـشد  وا  نمـشد  و  اـمن ، یتسود  وا  اـب  اـب  سپ  تسادـخ ، ّیلو  درادـب ، تسود  ار  وا  سک 

. دشاب تدنزرف  ردپ و  دنچ  ره  شاب  نمشد  وا  نمشد  اب  و  دشاب ، تنادنزرف  ردپ و  لتاق  دنچ  ره  شاب  تسود  زین  وا  تسود 
دادعت هب  دـنچ  ره  ار  شناهانگ  دـنوادخ  دـنک ، رافغتـسا  هبترم  داتفه  نابعـش ، هام  رد  سک  ره  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 41 ( 1)

. دیشخب دهاوخ  دشاب  ناگراتس 
: هک دندومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  - 42 ( 2)

دنزب گنچ  مکحم  هریگتسد  هب  دوش و  راوس  تاجن  یتشک  هب  دراد  تسود  سک  ره 
ج1،ص:592  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هّمئا هب  دـنیزگرب و  دوخ  نمـشد  ار  ّیلع  نانمـشد  درادـب و  تسود  ار  ّیلع  نم  زا  دـعب  دـیاب  دـنک ، ظفح  ار  دوخ  یهلا  يوق  نامـسیر  اب  و 
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ادخ ياهتّجح  نم  زا  دعب  و  نم ، ءایـصوا  ءافلخ و  نانآ  اریز  دنیزگرب ، دوخ  ماما  ار  نانآ  دیامن و  یّـسأت  دنیوا ، نادنزرف  زا  هک  رگتیاده ،
نانمـشد بزح  و  تسادـخ ، بزح  نم  بزح  نم و  بزح  ناـنآ  بزح  دنتـسه ، تشهب  يوسب  نیقّتم  ربـهر  تّما و  رورـس  هدوب و  قـلخ  رب 

. تسا ناطیش  بزح  ناشیا 
رب بضغ  مشخ و  هک  یلاح  رد  دندش - دراو  دیشّرلا  نوراه  رب  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 43 ( 1)

نیا رد  ادـخ  هک  يرادـقم  نآ  زا  شیب  سپ  ینکیم ، بضغ  ادـخ  يارب  وت  دـندومرف : ترـضح  دوب - هدرک  رَدـِب  هروک  زا  ار  نوراه  يدرم ،
«. 1  » نکن بضغ  وت  دنکیم ، بضغ  دروم 

______________________________

. یئامن بضغ  دنکیم ، بضغ  دروم  نیا  رد  ادخ  هک  رادقم  نآ  زا  شیب  دیابن  وت  هک  تسنآ  دارم  (- 1)
ج1،ص:593  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

شـشخب شتآ و  زا  ییاهر  بش  دـندومرف : مدرک ، لاؤس  نابعـش  همین  بش  درو  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ : لاّضف  نبا  - 44 ( 1)
تسود رگا  یلو  درادن ، یّصاخ  زامن  دندومرف : ترـضح  دراد ؟ يرگید  زامن  اهبـش  ریاس  رب  هفاضا  ایآ  مدرک : ضرع  تسا ، هریبک  ناهانگ 

: دومرفیم مردپ  اریز  هدب ، ماجنا  رایسب  اعد  رافغتسا و  ادخ و  رکذ  و  ناوخب ، راّیط  رفعج  زامن  يروآ ، اجب  یّبحتسم  لمع  بش  نآ  رد  يراد 
هام رد  ردق  بش  كاکـص ، بش  دومرف : تسا ، كاکـص  بش  بش ، نآ  دنیوگیم : مدرم  مدرک  ضرع  تسا ، باجتـسم  بش  نآ  رد  اعد 

(. مجرتم دشابیم - تسا  ردق  بش  نامه  هک  تارب  بش  ینعی  كاکص  بش   ) تسا ناضمر 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دندرک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  ّیلع  ترـضح  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  - 45 ( 2)

هام نآ  رد  دنوادخ  تسا ، یگرزب  هام  ناضمر  هام 
ج1،ص:594  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنوادـخ دـهدب  ياهقدـص  هام  نیا  رد  سک  ره  دـنادرگیم ، عیفر  ار  تاجرد  دـیامنیم و  وحم  ار  تائّیـس  دـنکیم و  فعاضم  ار  تانـسح 
دنوادخ دشاب ، قلخ  شوخ  هام  نیا  رد  سک  ره  دزرمآیم و  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، یکین  شناگدرب  هب  سک  ره  و  دزرمآیم ، ار  شناهانگ 

وا دنوادخ  دنک  محر  هلـص  هام  نیا  رد  سک  ره  دزرمآیم و  ار  وا  دنوادخ  درب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  هام  نیا  رد  سک  ره  و  دزرمآیم ، ار  وا 
امش زا  یتقو  و  دنکیم ، ور  تکرب  تمحر و  اب  دنک ، ور  امـش  هب  تقو  ره  تسین ، اههام  ریاس  لثم  هام  نیا  دندومرف : سپـس  دزرمآیم ، ار 

. تسا لوبقم  نآ  رد  ریخ  لامعا  تسا و  فعاضم  نآ  رد  تانـسح  هک  تسا  یهام  هام  نیا  دوریم ، ناهانگ  شـشخب  نارفغ و  اب  دوش  ادـج 
مامت هام  نیا  هک  تسا  یسک  یعقاو  تخبدب  دومرف : سپس  دیشخب ، دهاوخ  ار  وا  ادخ  دناوخب  هلفان  تعکر  ود  ادخ  يارب  امـش . زا  سک  ره 

. دشاب هدرک  ررض  نایز و  دننکیم ، تفایرد  ار  میرک  يادخ  زئاوج  ناراکوکین  هک  یماگنه  دوشن و  هدیشخب  شناهانگ  دوش و 
لوسر دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  هک  دـندرک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناشراوگرزب  ناردـپ  زا  اضر  ماما  - 46 ( 1)

ایند و رد  وت  ّیلع ! يا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا 
ج1،ص:595  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ره تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  وت  سک  ره  یتسه  نم  ضوح  بحاـص  وت  یتسه و  نم  رادـمچرپ  ریزو و  ردارب ، ترخآ 
(. تسا رثوک  ضوح ، زا  دارم  هک  تسین  هدیشوپ  . ) تسا هدمآ  شدب  نم  زا  دیایب  شدب  وت  زا  سک 

مامت هک  يزور  رد  شمشچ  دنایرگب  ار  نارگید  ای  دیرگب  دروآ و  دایب  ار  ام  ياهتبیصم  سک  ره  دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  - 47 ( 1)
دریمیم اهبلق  هک  يزور  رد  شبلق  دنک ، هدنز  ار  ام  رما  اجنآ  رد  دنیشنب و  یسلجم  رد  سک  ره  و  دوب ، دهاوخن  نایرگ  تسا  نایرگ  اهمشچ 

. درم دهاوخن 
یکین دوـخ  هب  دـینک  یکین  رگا  « ) اـهَلَف ُْمتْأَـسَأ  ْنِإ  َو  ْمُکِـسُْفنَِأل  ُْمْتنَـسْحَأ  ُْمْتنَـسْحَأ  ْنِإ  : » هیآ نیا  دروـم  رد  مالّـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  زین  و 
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. دشخبیم ار  نآ  هک  تسه  يراگدرورپ  دینک ، يدب  رگا  ینعی  دـندومرف : ( 7 ءارـسا : دیاهدرک - دوخ  يارب  زین  دینک  يدب  رگا  دیاهدرک و 
( هبوت تمادن و  زا  سپ  )

ج1،ص:596  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا باتع  نودب  وفع  روظنم  دومرف : ( 85 رجح : نک - تشذگ  یکین  هب  « ) َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  : » هیآ نیا  هراب  رد  زین  و 

مه دیـسرتیم و  مه  هک  دـهدیم  ناشن  امـش  هب  ار  قرب  هک  تسا  یـسک  وا  « ) ًاـعَمَط َو  ًاـفْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه  : » هیآ نیا  دروم  رد  زین  و 
. دراد دیما  میقم  دسرتیم و  رفاسم  ینعی  دومرف : ترضح  ( 12 دعر : دیراودیما -

تاولـص رایـسب  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ضوع ، رد  دـهد ، رارق  شناهانگ  هراّـفک  هک  دـباییمن  يزیچ  سک  ره  دومرف : ترـضح  نآ  زین  و 
ال  ) لیلهت حیبست ، لداعم  دنوادخ  دزن  رد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  دومرف : و  دربیم ، نیب  زا  الماک  ار  ناهانگ  تاولـص  اریز  دتـسرفب 

. تسا نتفگ  ریبکت  و  ُهَّللا ،) اَّلِإ  َهلِإ 
: هک دندومرف  لقن  مالّسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  - 48 ( 1)

تکرب اب  ادخ  هام  مدرم ، يا  دندومرف : هدرک ، ینارنخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 
ج1،ص:597  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیرتهب شیاهبـش  اهزور و  نیرتهب  شیاهزور  تسا و  رترب  اههام  مامت  زا  ادـخ  دزن  هک  یهام  تسا ، هدرک  ور  امـش  هب  ترفغم  تمحر و  و 
ادـخ تمارک  لها  زا  نآ  رد  دـیاهدش و  توعد  ادـخ  ینامهم  هب  هام  نآ  رد  هک  تسا  یهام  نآ  تسا و  تاعاس  نیرتهب  شتاـعاس  اـهبش و 

اب سپ  باجتـسم ، ناـتیاعد  تسا و  لوبقم  نآ  رد  ناـتلامعا  تسا و  تداـبع  نآ  رد  ناـتباوخ  حـیبست و  هاـم  نیا  رد  ناتیاهـسفن  دیاهتـشگ ،
تـسا یـسک  تخبدب  اریز  دیامن ، ّقفوم  نآرق  تایآ  توالت  نتفرگ و  هزور  هب  ار  امـش  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  كاپ  ياهبلق  قداص و  ياهتّین 

هب دـیروآ ، دای  هب  ار  تمایق  یگنـشت  یگنـسرگ و  هام  نیا  یگنـشت  یگنـسرگ و  اب  دـنام ، مورحم  دـنوادخ  نارفغ  زا  میظع  هام  نیا  رد  هک 
، دینک رارقرب  طابترا  دوخ  ناشیوخ  اب  دینک ، ینابرهم  دوخ  لافطا  هب  دـینک ، مارتحا  ار  دوخ  ناگرزب  دـیهدب ، هقدـص  دوخ  نیکاسم  ءارقف و 
هب دیدنبب ، تسین  زیاج  شندینـش  هچنآ  زا  ار  ناتیاهـشوگ  و  دـینک ، ظفح  تسین  لالح  شندرک  هاگن  هچنآ  زا  ار  ناتیاهمـشچ  ناتیاهنابز و 

دینک هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  ناتناهانگ  زا  دننک ، ینابرهم  امش  ياهمیتی  رب  ات  دینک  ینابرهم  مدرم  ياهمیتی 
ج1،ص:598  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ناگدـنب هب  تمحر  رظن  اب  عقاوم  نآ  رد  دـنوادخ  و  تسا ، تاعاس  نیرتهب  تاقوا  نآ  اریز  دـیرادرب ، اـعد  هب  تسد  زاـمن  تاـقوا  رد  و  ( 1)
یتساوخرد وا  زا  هاگ  ره  دـهدیم و  ناشخـساپ  دـننک  ادـص  ار  وا  هاگ  ره  دـهدیم ، ناشباوج  دـننک ، تاجانم  وا  اب  هاـگ  ره  درگنیم ، دوخ 

. دنادرگیم باجتسم  ار  ناشیاعد  دننک ،
اب ار  اـهنآ  تـسا ، هدـش  نیگنـس  ناـهانگ  زا  ناتیاهتــشپ  دـینک ، دازآ  ار  اـهنآ  رافغتــسا  اـب  تـسا ، ناـتلامعا  ورگ  رد  ناـتیاهناج  مدرم ! يا 
ار ناگدننکهدجـس  نارازگزامن و  هک  تسا  هدروخ  مسق  شیوخ  تّزع  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دینادب  و  دـینک ، کبـس  ینالوط  ياههدـجس 

يرادهزور هام ، نیا  رد  سک  ره  مدرم  يا  دـناسرتن . شتآ  اـب  دـنکن و  باذـع  دـنزیخیم - رب  ناـیناهج  دـنوادخ  يارب  همه  هک  تماـیق - رد 
، تشاد دهاوخ  ار  شاهتـشذگ  ناهانگ  شـشخب  زین  هدرب و  کی  يزاس  دازآ  باوث  دنوادخ ، دزن  راک  نیا  لباقم  رد  دهد  يراطفا  ار  نمؤم 
، امرخ کی  زا  ياهّکت  اب  ول  دینک و  عفد  دوخ  زا  ار  شتآ  دندومرف : ترـضح  میرادن ، ار  راک  نیا  ناوت  ام  همه  هَّللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : مدرم 

. بآ هعرج  کی  اب  ول  دینک و  عفد  دوخ  زا  ار  شتآ 
ج1،ص:599  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و تشذگ ، دهاوخ  ناما  هب  اجنآ  زا  وا  تسا ، نازرل  طارص ، رب  اهمدق  هک  يزور  رد  دشاب ، قلخ  شوخ  هام ، نیا  رد  سک  ره  مدرم ! يا  ( 1)
زا ار  دوخ  ّرش  هام  نیا  رد  سک  ره  و  تفرگ ، دهاوخ  ناسآ  وا  رب  یـسرباسح  رد  دنوادخ  دریگب ، ناسآ  شیاههدرب  رب  هام  نیا  رد  سک  ره 
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مارکا ار  یمیتی  هام ، نیا  رد  سک  ره  و  دنکیم ، رود  وا  زا  ار  شبـضغ  دمآ ، دهاوخ  شتاقالم  هب  هک  يزور  رد  دنوادخ  دنک ، رود  نارگید 
رد ار  وا  دنوادخ  دنک ، محر  هلـص  هام  نیا  رد  سک  ره  و  دومن . دهاوخ  مارکا  تفر ، دهاوخ  شرادیدب  هک  يزور  رد  ار  وا  دنوادخ  دـنک ،
وا هک  يزور  رد  ار - شتمحر  دنوادخ  دنک ، محر  عطق  هام  نیا  رد  سک  ره  و  دهدیم ، دنویپ  دوخ  تمحر  هب  دنکیم ، شتاقالم  هک  يزور 
وا رب  ار  شتآ  زا  يرود  دـنوادخ  دـناوخب ، یّبحتـسم  زامن  کی  هام  نیا  رد  سک  ره  و  درک ، دـهاوخ  عطق  وا  زا  دـنکیم - تاـقالم  ار  ادـخ 

، دشاب هداد  ماجنا  هضیرف  داتفه  رگید  ياههام  رد  هک  دراد  ار  یـسک  باوث  دهد  ماجنا  ياهضیرف  هام  نیا  رد  سک  ره  و  دـنادرگیم ، یمتح 
ره و  دوب ، دهاوخ  نیگنـس  تسا ، کبـس  اهوزارت  هک  يزور  رد  شلامعا  نازیم  هّفک  دتـسرف  تاولـص  رایـسب  نم  رب  هام  نیا  رد  سک  ره  و 

. تشاد دهاوخ  دنک  متخ  رگید  ياههام  رد  ار  نآرق  هک  یسک  رجا  دناوخب  نآرق  زا  ياهیآ  هام  نیا  رد  سک 
ج1،ص:600  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا تسا ، هتـسب  امـش  رب  مّنهج  ياهرد  ددـنبن . امـش  رب  ار  اهنآ  هک  دـیهاوخب  دـنوادخ  زا  تسا ، زاب  هام  نیا  رد  تشهب  ياهرد  مدرم  يا  ( 1)
. دننکن ّطلسم  امش  رب  ار  نانآ  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  دنتسه ، دنب  رد  نیطایش  و  دنکن ، زاب  امش  رب  ار  اهنآ  هک  دیهاوخب  دنوادخ 

ابا ای  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ هام  نیا  رد  راک  نیرتتلیضف  اب  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ : متساخرب و  نم  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
امش هیرگ  ثعاب  زیچ  هچ  هَّللا ! لوسر  ای  مدرک  ضرع  دنتسیرگ ، سپس  و  تسا ، یهلا  تامّرحم  زا  زیهرپ  هام ، نیا  رد  لامعا  لضفا  نسحلا !

لوغـشم هک  منیبیم  ار  وت  ایوگ  منکیم ، هیرگ  دش  دهاوخ  وت  هب  تبـسن  هام  نیا  رد  هک  یلمع  نآ  رطاخب  ّیلع ! ای  دـندومرف : ترـضح  دـش !؟
، هتساخرب دروآ ، رد  اپ  زا  ار  دومث  هقان  هک  یسک  کلسم  مه  ردارب و  هدنیآ ،) رد  هچ  هتشذگ و  رد  هچ   ) رشب دارفا  نیرتیقش  یتسه و  زامن 
ای مدرک : ضرع  دنداد : همادا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنکیم ، باضخ  نوخ ] اب   ] ار تنساحم  دروآیم و  دورف  ترس  قرف  رب  ياهبرـض  و 

ار وت  سک  ره  ّیلع ! ای  دندومرف : سپس  تسا . ملاس  تنید  هلب  دندومرف : تسا ؟ ملاس  منید  لاح  نیا  رد  هَّللا ! لوسر 
ج1،ص:601  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ازسان ارم  دیوگ ، ازسان  وت  هب  سک  ره  و  تسا ، هدمآ  شدب  نم  زا  دیایب  شدب  وت  زا  سک  ره  و  ( 1 ، ) تسا هدناسر  لتق  هب  ارم  دناسر  لتق  هب 
ار وت  نم و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسا ، نم  لـگ  زا  وت  لـگ  نم و  حور  زا  وت  حور  یتسه ، مدوخ  دـننام  نم و  زا  وت  اریز  تسا ، هتفگ 

راکنا ارم  تّوبن  دنک ، راکنا  ار  وت  تماما  سک  ره  سپ  تماما ، يارب  ار  وت  درک و  باختنا  تّوبن  يارب  ارم  دـیزگرب و  ار  وت  نم و  دـیرفآ و 
رما یتسه ، متّما  رب  نم  نیـشناج  متامم  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  وت  یتسه ، مداماد  ینم و  ياههون  ردـپ  ّیـصو و  وت  ّیلع ! يا  تسا ، هدرک 

مدرم و رب  ادخ  تّجح  وت  داد ، رارق  تاقولخم  فرـشا  ارم  دیزگرب و  تّوبن  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  تسا ، نم  یهن  وت ، یهن  نم و  رما  وت ،
. یتسه شناگدنب  رب  وا  نیشناج  شرارسا و  رب  وا  نیما 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک : دندومرف  لقن  مالّسلا  مهیلع  داّجس  ماما  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  ّيرکـسع  نسح  ماما  - 49 ( 2)
يارب یسابل  هک  یلفاغ  صخش  رایسب  هچ 

ج1،ص:602  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
شنفد ّلحم  هناخ  نآ  یلو  دنیزگ  ینکـس  نآ  رد  ات  دزاسیم  ياهناخ  دوب و  دهاوخ  شنفک  سابل  نآ  یلو  دـشوپب  ار  نآ  ات  دزودیم  دوخ 

. دوب دهاوخ 
؟ تسیچ گرم  يارب  یگدامآ  دش : لاؤس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  زین  و  - 50 ( 1)

گرم ای  دورب  گرم  غارـسب  وا  هک  درادن  قرف  شیارب  يدرف  نینچ  و  بوخ ، قالخا  ندوب  اراد  تامّرحم و  كرت  ضئارف ، ماجنا  دـندومرف :
. دیایب وا  غارس  هب  گرم  ای  دورب  گرم  غارس  هب  وا  هک  درادن  یقرف  شیارب  بلاط  وبا  دنزرف  هک  ادخ  هب  مسق  دیایب ، وا  غارس  هب 

لحم ترخآ  تسا و  یتسین  انف و  لحم  ایند ، مدرم ! يا  دندومرف : دوخ  ياههبطخ  زا  یکی  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نینچمه  - 51 ( 2)
وا رب  ناترارـسا  هک  یـسک  لباقم  رد  دـیریگرب و  هشوت  دوخ  یگـشیمه  یمئاد و  يارـس  يارب  روبع  ّلحم  نیا  زا  تسا ، یگنادواـج  ءاـقب و 
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ایند رد  دینک ، جراخ  ایند  زا  ار  ناتیاهلد  دوش ، جراخ  ایند  زا  ناتیاهندب  هکنیا  زا  لبق  دیرادنرب ، ناتتـشز  لامعا  يور  زا  هدرپ  تسین ، یفخم 
یصخش یتقو  دروخب . ار  نآ  درادن  یهاگآ  نآ  زا  هک  یـسک  هک  تسا  یّمـس  لثم  ایند  دیاهدش ، قلخ  ترخآ  يارب  یلو  دینکیم  یگدنز 

: دنیوگ هکئالم  دریمیم ،
ج1،ص:603  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دـشاب و ناتعفن  هب  اـت  دـیتسرف  شیپ  یکین  لـضف و  دوخ  يارب  تسا ، هدراذـگ  یقاـب  زیچ  هچ  دـنیوگ : مدرم  و  تسا ؟ هدروآ  دوخ ) اـب   ) هچ
هک سک  نآ  دنام و  مورحم  دوخ  لام  تکرب  ریخ و  زا  هک  تسا  یسک  مورحم  اریز  دیراذگن ، یقاب  دوخ  زا  تسا  ترـسح  هیام  هک  يزیچ 
زین و  تشهب ، رد  ار  دوخ  هاگیاج  هدرک و  نیگنـس  ار  شلامعا  يوزارت  تاریخ  تاقدـص و  اب  هک  تسا  یـسک  دروخ  هطبغ  شلاح  هب  دـیاب 

. تسا هدنادرگ  وکین  طارص  رب  ار  شریسم 
وا ترخآ  ایند و  جئاوح  دنوادخ  دورن ، شجئاوح  اهراک و  ماجنا  لابند  هب  اروشاع  زور  سک  ره  دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  - 52 ( 1)

يداش و زور  ار  تمایق  زور  ّلج - ّزع و  دنوادخ - دشاب ، شاهیرگ  نزح و  تبیصم و  زور  اروشاع ، زور  هک  سک  ره  و  دزاس ، هدروآ  رب  ار 
يارب دمانب و  تکرب  زور  ار  اروشاع  زور  سک  ره  و  دش ، دـهاوخ  نشور  ام  رادـید  هب  ناشنامـشچ  تشهب  رد  داد و  دـهاوخ  رارق  شرورس 

نب هَّللا  دـیبع  دـیزی ، هارمه  تماـیق  زور  رد  و  تشاد ، دـهاوخن  تکرب  تسا ، هدرک  هریخذ  هچنآ  دـیامن ، هریخذ  زور  نآ  رد  يزیچ  شلزنم 
مهنعل دعس - نب  رمع  دایز و 

ج1،ص:604  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دش دهاوخ  روشحم  مّنهج  هجرد  نیرتتسپ  رد  هَّللا -

ضرع یتسه ؟ هزور  ایآ  دندومرف : ترضح  مدیسر ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدخب  مّرحم  زور  نیلّوا  رد  دیوگ : بیبش  نب  ناّیر  - 53 ( 1)
ًۀَبِّیَط ًۀَّیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  : » تفگ دـناوخ و  ار  شراـگدرورپ  مالّـسلا  هیلع  اـّیرکز  هک  تـسا  يزور  زورما ، دوـمرف : ریخ ، مدرک :

دنوادخ و  ( 38 نارمع : لآ  يونـشیم - ار  ناگدنب  ياعد  وت  انامه  امرف ، تمحرم  نم  هب  كاپ  يدـنزرف  اراگدرورپ ! « ) ِءاعُّدـلا ُعیِمَـس  َکَّنِإ 
هدژم ار  ییحی  وت  هب  ادخ  هک  دنیوگب  دوب - زامن  لاح  رد  بارحم  رد  هک  اّیرکز - هب  هک  داد  روتسد  هکئالم  هب  درک و  باجتسم  ار  وا  ياعد 

زین ار  وا  ياعد  درک ، باجتسم  ار  اّیرکز  ياعد  هک  روط  نامه  دنوادخ  دنک ، اعد  سپس  درادب و  هزور  ار  زور  نیا  سک  ره  سپ  دهدیم ،
دندوب هدرک  مارح  ار  گنج  ملظ و  نآ ، مارتحا  هب  ّتیلهاج  لـها  هک  تسا  یهاـم  مّرحم  بیبش ! نبا  يا  دومرف : سپـس  دـنکیم ، باجتـسم 

ار وا  دالوا  هام  نیا  رد  دندرکن ، ظفح  ار  دوخ  ربمغیپ  مارتحا  نآ و  مارتحا  تّما ، نیا  یلو 
ج1،ص:605  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یهاوخیم رگا  بیبش ! نبا  يا  ( 1 ! ) دشخبن ار  ناشراک  نیا  زگره  دنوادخ  دندومن ، تراغ  ار  شلئاسو  دندرک و  ریـسا  ار  شنانز  دنتـشک و 
هدجیه شناگتسب ، زا  دندرک و  حبذ  دنفسوگ  نوچمه  ار  وا  اریز  نک ، هیرگ  مالّـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  نب  نیـسح  رب  ینک ، هیرگ 

رازه راهچ  و  دنتسیرگ ، شتداهـش  رطاخب  اهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  دنتـشادن ، ریظن  نیمز  يور  رد  هک  دندش  دیهـش  شهارمه  هب  رفن 
یقاب هدـیلوژ  رازن و  لاح  اب  شربق  دزن  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  مایق  ات  اـهنآ  و  دوبن ، یهلا  ریدـقت  یلو  دـندمآ ، نیمز  هب  وا  يراـی  يارب  هتـشرف 

ناشراعش دنتسه و  مالّسلا  هیلع  مئاق  ناروای  زا  دنتسه و 
« نیسحلا تاراثل  ای  »

زا دش ، دیهـش  هیلع - هَّللا  تاولـص  نیـسح - مّدج  یتقو  هک : داد  ربخ  نم  هب  مالّـسلا  مهیلع  شّدج  زا  شردپ  زا  مردپ  بیبش ! نبا  يا  تسا .
دنوادخ دوش ، يراج  تیاههنوگ  رب  تیاهکشا  هک  ینک  هیرگ  نیسح  رب  ياهنوگ  هب  رگا  بیبش ! نبا  يا  دیراب . زمرق  كاخ  نوخ و  نامسآ 

يراد تسود  رگا  بیبش ! نبا  يا  دیـشخب . دـهاوخ  دایز - هچ  مک و  هچ  گرزب ، هچ  کچوک ، هچ  یـشاب - هدـش  بکترم  هک  یهاـنگ  ره 
ترایز هب  يورب ، ادخ  تاقالم  هب  هانگ  نودب  كاپ و 
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ج1،ص:606  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار نیسح  نالتاق  یشاب ، هارمه  تشهب  ياههفرغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  يراد  تسود  رگا  بیبش ! نبا  يا  ( 1 ، ) ورب نیسح 

هتـشاد دـندش  دیهـش  مالّـسلا  اـمهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هارمه  هک  یناـسک  باوث  دـننام  یباوث  يراد  تسود  رگا  بیبش ! نبا  يا  نک ، تنعل 
نبا يا  مدیـسریم .) میظع  زوف  هب  مدوبیم و  نانآ  اب  شاک  يا  « ) ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  : » وگب يداتفا  وا  دایب  هاگ  ره  یـشاب ،

رب و  شاب ، لاحـشوخ  ام ، یلاحـشوخ  رد  نیگهودنا و  ام  هودنا  رد  یـشاب ، هارمه  تشهب  یلاع  تاجرد  رد  ام  اب  يراد  تسود  رگا  بیبش !
. درک دهاوخ  روشحم  گنس  نآ  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  یگنس  یسک  رگا  اریز  ام ، تیالو  هب  داب  وت 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  دندرک : لقن  نینچ  مالّسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  ّيرکـسع  نسح  ماما  - 54 ( 2)
شرگید فصن  و  دوخ ، نآ  زا  نآ  فصن  مدرک ، میسقت  ماهدنب  دوخ و  نیب  ار  باتکلا  ۀحتاف - دیامرفیم : ّلج - ّزع و  دنوادخ - دندومرف :

ج1،ص:607  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ّلج دنوادخ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دیوگیم هدنب  یتقو  دروآ ، دـهاوخ  تسدـب  دـنک  بلط  ماهدـنب  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، ماهدـنب  يارب 

یتقو و  منادرگ ، كرابم  ار  شلاوحا  مناسر و  ماجنا  هب  ار  شروما  هک  نم  رب  تسا  بجاو  درک و  زاغآ  نم  مان  اب  ماهدـنب  دـیامرفیم : هلالج 
دوتس و ارم  ماهدنب  دیامرفیم : هلالج  ّلج  دنوادخ  تسا ) نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  شیاتس  دمح و  « ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دیوگ

مریگیم دـهاش  ار  امـش  تسا ، هدوب  نم  تردـق  هب  تسا  هدـش  عفد  وا  زا  هک  ییاهالب  تسا و  نم  زا  تسوا ، دزن  هک  ییاهتمعن  هک  تسناد 
زا مدرک ، عفد  وا  زا  ار  ایند  ياهالب  هک  روط  نامه  ار  ترخآ  ياهالب  و  منکیم ، هفاـضا  شايویند  ياـهتمعن  هب  ار  يورخا  ياـهتمعن  نم  هک 

، متـسه میحر  نامحر و  نم  هک  داد  تداهـش  ماهدـنب  دـیوگ : هلالج  ّلـج  دـنوادخ  ِمیِحَّرلا ،» ِنمْحَّرلا  : » دـیوگب یتقو  درک ، مهاوخ  رود  وا 
کلام « ) ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  : » دیوگب یتقو  دومن ، مهاوخ  دایز  مشـشخب  اطع و  زا  ار  شاهرهب  و  درک ، مهاوخ  نوزفا  متمحر  زا  ار  وا  بیـصن 
تمایق زور  متـسه ، تمایق  زور  کلام  نم  هک  درک  فارتعا  هک  روط  نامه  دیـشاب ، دهاش  دـیوگ : هلالج  ّلج  دـنوادخ  تسا ،) تمایق  زور 

. تشذگ مهاوخ  رد  شیاهيدب  زا  و  تفرگ ، مهاوخ  ناسآ  ار  شباسح 
ج1،ص:608  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دتـسرپیم ارم  طقف  دـیوگیم ، تسار  ماهدـنب  دـیامرفیم : ّلج - ّزع و  دـنوادخ - میتسرپیم ) ار  وت  طقف  « ) ُدـُبْعَن َكاَّیِإ  : » دـیوگیم یتقو  ( 1)
یتـقو و  دروخب ، هطبغ  وا  هب  هدوب  فلاـخم  وا  اـب  تداـبع  نیا  رد  سک  ره  هک  داد  مهاوخ  یباوث  وا  هب  شتداـبع  نیا  رطاـخب  دیـشاب  دـهاش 

نم هب  دـهاوخیم و  کمک  نم  زا  ماهدـنب  دـیامرفیم : ّلج - ّزع و  دـنوادخ - میهاوخیم ) کمک  وت  زا  طـقف  و  « ) ُنیِعَتْـسَن َكاَّیِإ  َو  : » دـیوگب
، یتخـس زور  رد  دیـسر و  مهاوخ  شدایرف  هب  اهیتخـس  رد  درک و  مهاوخ  کمک  شراـک  رب  ار  وا  هک  دیـشاب  دـهاش  تسا ، هدـش  هدـنهانپ 
: دیوگیم دنوادخ  هروس ، رخآ  ات  نک ) تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  « ) َمیِقَتْـسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  : » دیوگیم یتقو  و  تفرگ ، مهاوخ  ار  شتـسد 

وزرآ ار  هچنآ  مدرک و  باجتـسم  ار  ماهدـنب  ياـهاعد  تشاد . دـهاوخ  دـنک ، تساوخرد  ماهدـنب  هچنآ  تسا و  باجتـسم  شاهتـساوخ  نیا 
. متشاد ناما  رد  تسا  سرت  ثعاب  هچنآ  زا  ار  وا  مدومن و  اطع  وا  هب  هتشاد 

لوسر هلب ، دومرف : ترـضح  تسا ؟ باـتکلا  ۀـحتاف  زا  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » اـیآ دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دومرف : و 
عبس باتکلا ، ۀحتاف  دومرفیم : دروآیم و  باسحب  هروس  نآ  ءزج  ار  نآ  دومرفیم و  تءارق  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا 

ج1،ص:609  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا یناثملا 

« ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دندومرف لقن  نینچ  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  ّيرکـسع  نسح  ماما  زین  و  - 55 ( 1)
یلـص مرکا  لوسر  زا  دسریم ، لامک  مامت و  هب  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » اب هک  تسا  هیآ  تفه  دمح  هروس  تسا ، دـمح  هروس  زا  ياهیآ 

ام « ) َمیِظَْعلا َنآْرُْقلا  َو  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَـس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  ! » دّمحم ای  دومرف : نم  هب  ّلج - ّزع و  دنوادخ - دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا 
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میظع نآرق  ءازا  رد  ار  نآ  دومرف و  نانتما  نم  رب  دـمح  هروس  اب  لّوا  و  ( 87 رجح : میداد - ار  میظع  نآرق  زین  یناـثم و  زا  هیآ  تفه  وت ، هب 
دّمحم هب  ّصتخم  ار  نآ  ّلج - ّزع و  دنوادخ - و  دراد ، دوجو  شرع  ياهجنگ  رد  هک  تسا  يزیچ  نیرتفیرـش  باتکلا  ۀحتاف  و  داد ، رارق 

هب اریز  درکن ، کیرش  تلیضف  نیا  رد  وا  اب  ار  نامیلـس - زج  ناربمایپ - زا  يدحا  و  داد ، تفارـش  نادب  ار  يو  دومن و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
ِهَّللا ِمِْسب   » هیآ نامیلس 

ج1،ص:610  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دنکیم تیاکح  نینچ  سیقلب  لوق  زا  دنوادخ  ( 1 ، ) دومرف اطع  ار  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا 

هک تسا ، هدـش  هداتـسرف  میارب  نامیلـس  زا  يردـقنارگ  همان  « ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َو  َناْمیَلُـس  ْنِم  ُهَّنِإ  ٌمیِرَک  ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  یِّنِإ  »
(. 30 ، 29 لمن : خلا - میحّرلا - نمحّرلا  هَّللا  مسب  زا : تسترابع 

، دـشاب هتـشاد  نامیا  ناشنطاب  رهاـظ و  هب  هدوب ، ناـنآ  رماوا  عیطم  دـناوخب و  شکاـپ  لآ  دّـمحم و  تـالاوم  هب  داـقتعا  اـب  ار  نآ  سک  ره  و 
هک يايراق  هب  سک  ره  و  تسا ، رترب  شلاوما  تاریخ و  ماـمت  اـیند و  زا  وا  يارب  هک  دـهدیم  وا  هب  ياهنـسح  نآ  فرح  ره  ربارب  دـنوادخ 

رتشیب تسا  هدش  هضرع  امـش  هب  هک  يریخ  نیا  زا  دـیناوتیم  ات  سپ  تشاد . دـهاوخ  ار  يراق  رجا  دـننامه  دـهد ، شوگ  دـناوخیم  ار  نآ 
. دنامب ترسح  رد  ناتبولق  دورب و  شتقو  ادابم  و  تسا ، تمینغ  هک  دینک  هدافتسا 

نایعیـش زا  يدرم  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دندومرف  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  زا  ناشراوگرزب  ناردـپ  زا  اضر  ماما  - 56 ( 2)
وا رد  يریپ  هک  دندید  اهتّدم  زا  دعب  ار  دوخ 

ج1،ص:611  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
! نینمؤملا ریما  اـی  وـت  تعاـط  رد  درک : ضرع  درم  نآ  تسا ! هدـش  داـیز  ّتنـس  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  تفریم ، هار  یتخـس  هب  ادـیوه و 

. تسا امش  هب  ّقلعتم  نآ ، درک : ضرع  تسه ، وت  رد  یناوت  زونه  منیبیم  دندومرف : ترضح 
: دندرک لقن  نینچ  مالّسلا  مهیلع  نیسح  ماما  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  - 57 ( 1)

اب هک  يدنواشیوخ  ّتیعقوم و  نیا  اب  ایآ  دش : ضرع  ناشیا  هب  دنتسیرگ ، ترضح  نآ  دیـسر ، ارف  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  توف  نامز  یتقو 
دیاهتفر و ّجح  هب  هدایپ  راب  تسیب  هکنیا  دوجو  اب  و  امش ، هراب  رد  ترـضح  نآ  تاشیامرف  نآ  اب  يراد و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر 

رطاخب دندومرف : ترضح  دینکیم !؟ هیرگ  مه  زاب  اهنیا  همه  اب  ایآ  دیاهدرک ، تمسق  دنوادخ  اب  ار  ناتیاهشفک  یّتح  ناتلاوما  مامت  راب  هس 
. ناتسود يرود  و  گرم )  ) تفر میهاوخ  شلابقتسا  هب  هک  ياهثداح  تشحو  سرت و  منکیم ، هیرگ  زیچ  ود 

ج1،ص:612  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: هک دـندومرف  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  زا  ناشراوگرزب  ناردـپ  زا  ترـضح  نآ  اضر و  ماما  زا  دومحم  یبا  نب  میهاربا  - 58 ( 1)

لاحب اشوخ  و  دنک ، يّدعت  ملظ و  وت  هب  هک  یـسک  رب  ياو  نم ، زا  دعب  مولظم  ییوت  ّیلع ! يا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر 
رب ياو  دنگنجیم ، وا  اب  نارگید  نم  زا  دعب  هک  یتسه  یـسک  وت  ّیلع ! يا  دـهدن ، حـیجرت  وت  هب  ار  یـسک  دـنک و  يوریپ  وت  زا  هک  یـسک 

نخـس نم  مالک  اب  نم  زا  دـعب  هک  یتسه  یـسک  وت  ّیلع ! يا  دـنک ، گـنج  وت  هارمه  هک  یـسک  لاـحب  اـشوخ  دـگنجب و  وت  اـب  هک  یـسک 
وت ّیلع ! يا  دریذـپب ، ار  تراتفگ  هک  یـسک  لاحب  اشوخ  دـنک و  در  ار  وت  نانخـس  هک  یـسک  رب  ياو  ینکیم ، مّلکت  نم  نابز  اب  ییوگیم و 

سک ره  و  دوب ، دهاوخ  ادج  نم  زا  تمایق  رد  دوش ، ادج  وت  زا  سک  ره  یتسه ، نانآ  هفیلخ  ماما و  وت  یتسه ! تّما  نیا  رورـس  نم  زا  دـعب 
وت و  درک ، قیدـصت  ارم  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  یتسه  یـسک  نیلّوا  وت  ّیلع ! يا  دوب ، دـهاوخ  هارمه  نم  اب  تمایق  رد  دـشاب ، هارمه  وت  اـب 
رد دـناوخ  زامن  نم  اب  هک  یتسه  یـسک  نیلّوا  وت  و  دومن ، داهج  منانمـشد  اب  مهارمه  هب  درک و  يرای  ارم  مراک  رد  هک  یتسه  یـسک  نیلّوا 

هک یلاح 
ج1،ص:613  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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یهاوخ رب  كاخ  زا  رـس  تمایق  رد  نم  هارمه  هب  هک  یتسه  یـسک  نیلّوا  وت  ّیلع ! اـی  ( 1 ، ) دـندوب تلاهج  تلفغ  رد  راگزور  نآ  رد  مدرم 
چیه هک  تسا  هدروخ  مسق  دوخ  تّزع  هب  مراـگدرورپ  دومن ، یهاوخ  روـبع  طارـص  زا  نم  هارمه  هب  هک  یتـسه  یـسک  نیلّوا  وـت  تشاد و 

وت دشاب ، هتشاد  تسد  رد  شتآ  زا  تاجن  تارب  وت ، لسن  زا  ناماما  تیالو  وت و  تیالو  اب  هک  یـسک  زج  تشذگ  دهاوخن  طارـص  زا  سک 
نم هارمه  وت  ینکیم ، رود  نآ  زا  ار  تنانمشد  هدرک ، باریس  نآ  زا  ار  تناتسود  دش و  یهاوخ  دراو  نم  ضوح  رب  هک  یتسه  یسک  نیلّوا 
عقاو لوبق  دروم  ناـنآ  دروـم  رد  تتعافـش  ینکیم و  تعافـش  اـم  ناتـسود  يارب  مریگ و  رارق  دوـمحم  ماـقم  رد  هک  یناـمز  دوـب ، یهاوـخ 
هّکت داتفه  تسا و  دـمح  مچرپ  نآ ، هک  يراد  تسدـب  مچرپ  هک  یلاـح  رد  يوشیم  دراو  تشهب  هب  هک  یتسه  یـسک  نیلّوا  وت  و  دوشیم ،

هخاـش و وـت و  هناـخ  رد  نآ  هشیر  یتـسه ، تشهب  رد  یبوـط  تخرد  بحاـص  وـت  تسا ، رتعیـسو  دیـشروخ  هاـم و  زا  نآ  هّـکت  ره  دراد و 
. تسا تناراتسود  تنایعیش و  هناخ  رد  شیاهگرب 

امـش نیفلاخم  تایاور  زا  ام  دزن  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : ثیدح ) يوار   ) دومحم یبا  نب  میهاربا 
نانمؤم و ریما  لئاضف  رد 

ج1،ص:614  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا مردپ  دندومرف : ترـضح  ( 1 ( ؟ میوش دـقتعم  نانآ  هب  ایآ  منیبیمن ، امـش  تایاور  نیب  رد  ار  نآ  لاثما  هک  تسه  یتاـیاور  نادـناخ  اـمش 

ییوگنخس هب  سک  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  دندرک  تیاور  میارب  دوخ  ّدج  زا  ترـضح  نآ  شردپ و 
بناج زا  رگا  و  تسا ، هدرک  تدابع  ار  ادخ  وا  تفگیم ، نخـس  ادخ  بناج  زا  وگنخـس  نآ  رگا  تسا . هدرک  تدابع  ار  وا  دهد  ارف  شوگ 

لعج ام  لئاضف  رد  ربخ  عون  هس  ام  نیفلاـخم  دومحم ! یبا  نبا  يا  دـندومرف : سپـس  تسا ، هدرک  تداـبع  ار  سیلبا  تفگیم ، نخـس  سیلبا 
: دناهدرک

. نانآ هب  مانشد  و  ام ، نانمشد  ياهيدب  هب  حیرصت  - 3 ام ، ّقح  رد  یهاتوک  - 2 ّولغ ، - 1
یتقو و  دشابیم . دوخ  هّمئا  ّتیبوبر  هب  لئاق  هعیش  دنیوگیم : دننکیم و  ریفکت  ار  ام  نایعیش  دنونشیم ، ار  هتـسد  نآ  ّولغ  رابخا  مدرم  یتقو  و 

و دنهدیم . مانشد  ار  ام  دنونشیم ، ار  نانآ  هب  مانشد  ام و  نانمشد  ياهيدب  یتقو  و  دنوشیم ، دقتعم  نآ  هب  دنونشیم ، ار  ام  ّقح  رد  یهاتوک 
ناونعب نیکرـشم ، هک  ار  یناسک  و  « ) ٍْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَـع  َهَّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  َو ال  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هکنآ ، لاح 

هب ار  ادخ  زین  نانآ  هکنآ  هچ  دیهدن ، مانشد  دنناوخیم ، تدابع 
ج1،ص:615  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ام هقیرط  مزالم  وت  دـنوریم  تسار  پچ و  هب  مدرم  یتقو  دومحم ! یبا  نبا  يا  ( 1 ( ) 108 ماعنا : داد - دنهاوخ  مانـشد  ینادان  يور  زا  ملظ و 
يزیچ نیرتمک  دش ، میهاوخ  ادج  وا  زا  زین  ام  دـش  ادـج  ام  زا  سک  ره  و  دوب ، میهاوخ  هارمه  وا  اب  ام  دوش  هارمه  ام  اب  سک  ره  اریز  شاب ،

زا هدش و  دـقتعم  نادـب  سپـس  تسا و  هتـسه  نیا  دـیوگب  هزیرگنـس  دروم  رد  هک : تسا  نیا  دور  نوریب  نامیا  زا  ناسنا  دوشیم  ثعاب  هک 
نیا رد  تیارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  اریز  رادهگن ، نک و  ظـفح  متفگ  تیارب  ار  هچنآ  دوـمحم ! یبا  نبا  يا  دـیوج . يّربـت  دوـخ  نیفلاـخم 

. مدرک يروآدرگ  راتفگ 
نآ ات  داتسرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  لابندب  ّیقیناود  روصنم  هک : دندومرف  لقن  مالّـسلا  امهیلع  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  اضر  ماما  - 59 ( 2)
هب درک و  هدامآ  ار  دنتخادنایم  نیمز  رب  نیموکحم  مادـعا  عقوم  رد  هک  صوصخم  تسوپ  هّکت  کی  ریـشمش و  دـنک و  دیهـش  ار  ترـضح 
وا هب  رود  زا  دـندش ، دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  یتقو  نزب ، ار  شندرگ  مدز  فک  سپـس  مدرک و  تبحـص  وا  اـب  نم  یتقو  تفگ : عیبر 

ار دوخ  ياهبل  هدرک ، هاگن 
ج1،ص:616  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

امـش لابندـب  امـش ، یهدـب  تخادرپ  يارب  اـم  دـیدمآ ، شوـخ  تفگیم : و  دوـب ، هتـسشن  دوـخ  ّلـحم  رد  روـصنم  و  ( 1  ) دـندادیم تکرح 
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نّیعم ار  امـش  هزئاج  هدومرف و  ءادا  ار  امـش  نید  دـنوادخ  تفگ : هدرک و  یـسرپلاوحا  ترـضح  نآ  هداوناخ  زا  یمرن  اب  سپـس  میداتـسرف ،
ریـشمش نآ  ایآ  هَّللا ! دبع  ابا  ای  تفگ : عیبر  تفر : نوریب  یتقو  ددرگ ، زاب  شاهداوناخ  دزنب  رفعج  ات  هدـن ، ماجنا  ار  موس  راک  عیبر  يا  درک ،

؟ دیتفگیم هچ  دیدادیم ، ناکت  ار  دوخ  ياهبل  یتقو  يدید ؟ دوب  هدش  هدامآ  امش  تهج  هک  یتسوپ  و 
: متفگ مدید  شاهرهچ  رد  ار  ّرش  یتقو  هلب ! دندومرف : ترضح 

وه نم  یبسح  نیملاـعلا ، ّبر  هَّللا  یبسح  نیقوزرملا و  نم  قزاّرلا  یبسح  نیقولخملا و  نم  قلاـخلا  یبـسح  نیبوبرملا و  نم  بّرلا  یبـسح  »
میظعلا شرعلا  ّبر  وه  تلّکوت و  هیلع  وه ، ّالإ  هلإ  هَّللا ال  یبسح  یبسح ، لزی  مل  نم  یبسح  یبسح ،

نم يارب  ناروخيزور - زا  قزار - تسا ، یفاک  سب و  نم  يارب  نیقولخم - زا  قلاخ - تسا ، یفاک  نم  يارب  مدرم - ياجب  راـگدرورپ - « )
نم يارب  تسا  یفاک  تسا ، یفاک  هک  سک  نامه  نم  يارب  تسا  یفاک  تسا ، یفاک  نم  يارب  نایناهج  راگدرورپ  دـنوادخ ، تسا ، یفاک 

بحاص تسوا  منکیم و  لّکوت  وا  رب  تسا ، یفاک  نم  يارب  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  هَّللا  تسا ، هدوب  یفاک  میارب  هشیمه  هک  سک  ناـمه 
شرع

ج1،ص:617  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
(. میظع

: دندومرف لقن  نینچ  َمیِقَتْسُْملا » َطارِّصلا  اَنِدْها   » هیآ دروم  رد  مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  ّيرکـسع  ماما  - 60 ( 1)
ياوه يوریپ  زا  و  دـناسریم ، وت  نید  وت و  ّتبحم  هب  ار  ام  هک  یهار  تمزالم  هب  ینعی  نک ، ییاـمنهار  تیادـه و  تسار  هار  هب  ار  اـم  ینعی 

. امرف داشرا  دیامن - تعنامم  تسا ، تکاله  ثعاب  هک  یصخش  ءارآ  يوریپ  ای  يدوبان  ثعاب  هک  سفن 
َو ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀـَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  : » مدرک لاؤس  هفیرـش  هیآ  نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  دـیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح  - 61 ( 2)
- دـندرک يراددوخ  نآ  لمح  زا  اهنآ  میتشاد و  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  تناما  اـم  « ) اـهَْنلِمْحَی ْنَأ  َْنَیبَأَـف  ِلاـبِْجلا  َو  ِضْرَأـْلا 

. تسا هدش  رفاک  دوش ، نآ  یعّدم  ّقحان  هب  سک  ره  تسا ، تیالو  تناما ، دندومرف : ترضح  ( 72 بازحا :
ج1،ص:618  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: مدرک لاؤس  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّيوره  حلاص  نب  مالّسلا  دبع  - 62 ( 1)
هک دننکیم  تیاور  یـضعب ، دنیوگیم ، نوگانوگ  نانخـس  دروم  نیا  رد  مدرم  هدوب ؟ یتخرد  هچ  دـندروخ ، نآ  زا  ءاّوح  مدآ و  هک  یتخرد 

ترضح تسا ، هدوب  دسح  تخرد  نآ  هک  دننکیم  تیاور  رگید  یـضعب  تسا و  هدوب  روگنا  هک  دننکیم  تیاور  یـضعب  تسا ، هدوب  مدنگ 
: مدرک ضرع  تسا ، حیحص  اهنیا  مامت  دندومرف :

تخرد نآ ، دراد ، یفلتخم  ياههویم  راب و  تشهب  تخرد  تلـص ! ابا  يا  دندومرف ، تسیچ ؟ دـنراد ، هک  ییاهتوافت  نیا  اب  هوجو  نیا  ینعم 
هکئالم و ندروآ  رد  هدجـس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  مدآ  دنوادخ ، هک  نامز  نآ  و  تسین ، ایند  تخرد  دننام  تشاد و  زین  روگنا  هک  دوب  مدـنگ 
ار هچنآ  دنوادخ ، و  تسا ؟ هدرک  قلخ  نم  زا  رتهب  يرـشب  لاحب - ات  دنوادخ - ایآ  تفگ : دوخ  اب  مدآ  دومن ، مارکا  تشهب ، رد  ندـش  دراو 

هیاپ هب  درک و  دنلب  ار  شرس  مدآ  رگنب ، شرع  هیاپ  هب  نک و  دنلب  ار  ترس  مدآ ! يا  هک  دز  ادص  ار  وا  تسناد ، دوب ، هتـشذگ  مدآ  نورد  رد 
ار هتشون  نیا  تسیرگن و  شرع 

ج1،ص:619  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
( » 1 : ) تفای اجنآ  رد 

بابش ادّیس  نیسحلا  نسحلا و  نیملاعلا و  ءاسن  ةدّیـس  ۀمطاف  هتجوز  نینمؤملا و  ریما  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هَّللا و  لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال 
« ۀّنجلا لها 

و تسا ، ناهج  نانز  رورـس  همطاف  شرـسمه  تسا و  نانمؤم  ریما  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  تسادـخ و  لوسر  دّـمحم  تسین ، هَّللا  زج  يدوبعم  )
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- ّلج ّزع و  دنوادخ - دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  ایادخ ! تشاد : هضرع  مدآ  هاگنآ  دنتـسه ،) تشهب  لها  ناناوج  رورـس  ود  نیـسح  نسح و 
تشهب و نیمز و  نامـسآ و  هن  وت و  هن  دـندوبن ، نانآ  رگا  و  دـنرتهب ، متاقولخم  مامت  زا  وت و  زا  نانآ  دنتـسه و  وت  نادـنزرف  زا  اهنیا  دومرف :
هب دسح  اب  وا  یلو  درک ، مهاوخ  نوریب  مدوخ  راوج  زا  ار  وت  تروص  نیا  رد  هک  يرگنب ! نانآ  هب  دـسح  اب  ادابم  مدرکیمن ، قلخ  ار  خزود 

، دوب هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یتخرد  زا  هکنیا  ات  دـش  ّطلـسم  وا  رب  ناطیـش  هجیتن  رد  دومن و  وزرآ  ار  نانآ  تلزنم  ماـقم و  درک و  هاـگن  ناـنآ 
رد دوب و  هدرک  هاگن  دسح  مشچ  اب  اهیلع - هَّللا  مالـس  همطاف - هب  هکنیا  رطاخب  دـش ، ّطلـسم  زین  ءاّوح  رب  ناطیـش  نآ  زا  سپ  و  دومن ، لوانت 

«. 1  » داتسرف نیمز  هب  شیوخ  راوج  زا  درک و  نوریب  دوخ  تشهب  زا  ار  ود  نآ  ّلج - ّزع و  دنوادخ - و  دروخ ، تخرد  زا  مدآ ، لثم  هجیتن 
______________________________

زا لبق  ملاع  طئارش  اب  ایند  ملاع  طئارش  هک  تسناد  دیاب  و  میتفگ ، نخس  لیصفتب  هتـشذگ  ياهیقرواپ  رد  مدنگ  تخرد  هب  عجار  البق  (- 1)
(. يراّفغ داتسا   ) تسین ّطلسم  ادخ  ءایلوا  رب  ایند  نیا  رد  ناطیش  تسا و  يرایتخا  فیلکت  راد  ایند  نیا  و  تسین ، یکی  ایند 

ج1،ص:620  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ثّدحم مدرک : ضرع  دـشاب ، ثّدـحم  نمؤم ، درف  مراد  تسود  مدینـش : نینچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ : لاله  نب  دـیبع  - 63 ( 1)

. دشاب مّهفم  دومرف : تسیچ ؟
.( دبایرد ار  مّلکتم  دوصقم  مامت  رصتخم ، مالک  زا  لقع  ماهلا  اب  هک  كریز  هدیمهف و  ینعی  ارهاظ  )

رما هک  ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرفیم : نینچ  هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّيوره  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  - 64 ( 2)
: مدرک ضرع  درادب ، هدنز  ار  ام 

عالّطا کین  راتفگ  نآ  رب  مدرم  رگا  اریز  دزوماـیب ، مدرم  هب  دریگ و  ارف  ار  اـم  مولع  دـندومرف : ترـضح  درادـب ؟ هدـنز  ار  امـش  رما  هنوگچ 
. دندرکیم يوریپ  ام  زا  دنتفاییم ،

ار یبلطم  سک  ره  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  یتیاور  اـم  يارب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  مدرک : ضرع  دـیوگ : يوار 
ار مدرم  زا  یتعامج  کی  دزادرپب و  یشورف  رخف  تاهابم و  هب  ءاملع  اب  ای  دنک  لدج  ثحب و  نادان  دارفا  اب  ات  دزومایب 

ج1،ص:621  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ءاهفـس و ینادیم  ایآ  دندومرف ، تسرد  مّدج  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا ، مّنهج  لها  یـصخش  نینچ  دـنک ، هّجوتم  دوخ  يوسب 

املع ینادیم  ایآ  دناّتنس . لها  نازادرپ  ناتساد  نانآ  دندومرف : ترضح  هَّللا ، لوسر  نبا  ای  ریخ ، مدرک : ضرع  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نانادان 
دنوادخ هک  دنتـسه  مالّـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ءاملع  نانآ  دـندومرف ، ترـضح  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  ریخ ، مدرک : ضرع  دنتـسه ؟ یناسک  هچ 

دوخ يوسب  ار  مدرم  ات   » دناهدومرف هکنیا  زا  ترـضح  نآ  روظنم  ینادیم  ایآ  دـندومرف : سپـس  تسا ، هدرک  بجاو  ار  ناشیتسود  تعاطا و 
سک ره  و  تسا ، تماما  ياوران  اجبان و  ياعّدا  ترـضح ، نآ  روظنم  مسق  ادـخب  دومرف : ریخ ، مدرک  ضرع  تسا ؟ هدوب  هچ  دـنک » هّجوتم 

. دوب دهاوخ  مّنهج  لها  دنک ، نینچ 
فرـصم نالف  هب  ار  شلام  زا  یـشخب  هک  هدرک  ّتیـصو  يدرف  مدرک : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح  - 65 ( 1)

. ار شلام  ( 1 / 21  ) ثلث زا  متفه  کی  دندومرف : ترضح  دننک ؟ جرخ  فرصم  نآ  رد  دیاب  ار  شلام  زا  رادقم  هچ  دنناسرب ،
ج1،ص:622  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدیسر ییاج  هب  تراک  ایآ  تفگ : تراسج  اب  دش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رب  يراکم  دیعـس  یبا  نبا  مان  هب  یـصخش  - 66 ( 1)
تریقف دنک و  شوماخ  ار  ترون  دنوادخ  اهراک ؟! نیا  هب  هچ  ار  وت  دندومرف : ترـضح  ینکیم ؟ اعّدا  درکیم ، اعّدا  تردـپ  هک  ار  هچنآ  هک 

سپـس داد و  وا  هب  ار  میرم  لّوا  یلو  داد  مهاوخ  يرـسپ  وت  هب  هک  دومرف  یحو  نارمع  هب  ّلج - ّزع و  دـنوادخ - هک  ینادـیمن  ایآ  دـنادرگ ،
مردپ نم و  و  نم ، زا  مردپ  متسه و  مردپ  زا  نم  و  دنتسه ، زیچ  کی  ود  نآ  دنرگید و  کی  زا  میرم  یسیع و  سپ  داد ؟ میرم  هب  ار  یسیع 
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. میتسه زیچ  کی  زین 
، یتسین نم  نایلاوم  ناتسود و  زا  وت  يریذپب و  نم  زا  هک  مرادن  نامگ  دندومرف : ترضح  منکیم ، یلاؤس  وت  زا  سپ ، تفگ : دیعـس  یبا  نبا 

: تفگ سرپب ، یلو 
ترـضح درک ؟ دازآ  دـیاب  ار  شیاههدرب  مادـک  دنتـسه  دازآ  نم  یمیدـق  ياههدرب  مامت  هک  دـنک  ّتیـصو  شگرم  ماـگنه  رد  یـسک  رگا 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  دندومرف :
ج1،ص:623  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، بیترت نیا  هب  و  ( ] 39 سی : دمآرد - امرخ  یمیدق  هشوخ  کی  لکـش  هب  هکنیا  ات  « ) ِمیِدَْـقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  : » دـیامرفیم شباتک  رد 
دازآ دیاب  تسا و  یمیدـق  دـشاب  هتـشذگ  وا  رب  هام  شـش  هک  ياهدرب  ره  سپ  تسا ] هدومرف  نشور  ار  میدـق  هملک  دودـح  ّدـح و  ینعم و 

تنعل شیادخ  تشادن - ار  بش  کی  توق  یّتح  و  دوب ، رقف  رد  گرم  نامز  ات  هدیدرگ و  ریقف  دش و  جراخ  درم  نآ  دـیوگ : يوار  ددرگ ،
. تسا نآ  نداد  ماجنا  مک  هکلب  تسین ، نآ  ندرک  كرت  زیچ ، کی  زا  زیهرپ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  - 67 ( 1 -! ) دانک

دروم رد  نایعیـش  موش ، تیادف  متـشون : نومـضم  نیدب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ياهمان  مردـپ  طّسوت  دـیوگ : میهاربا  نب  رفعج  - 68 ( 2)
هب دنیوگیم : یضعب  تسا و  هنیدم  عاص  هب  هرطف  تاکز  دنیوگیم : یضعب  دنراد ، رظن  فالتخا  رگید  کی  اب  عاص 

ج1،ص:624  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دندومرف زین  نزو  دروم  رد  دیوگ : يوار  تسا . قارع  لطر  هن  هنیدم و  لطر  شـش  عاص  دندومرف : موقرم  خساپ  رد  ترـضح  قارع . عاص 

. مهرد داتفه  دص و  کی  رازه و 
: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : سواط  نب  هَّللا  دبع  - 69 ( 1)

هدرک يراج  ار  قالط  هغیص  راب  دنچ  ای  و  ، ) دیوگیم نخس  قالط  زا  امئاد  دشونیم و  بارش  ماهداد ، وا  هب  ار  مرتخد  هک  مراد  ياهدازردارب 
: دندومرف ترضح  تسا .)

: مدرک ضرع  نک ، ادـج  وا  زا  ار  ترتـخد  تسا ، ّتنـس  لـها  زا  رگا  یلو  تسین ) حیحـص  شقـالط   ) درادـن یعناـم  تسا ، نایعیـش  زا  رگا 
جاودزا دـناهدش  هداد  قالط  سلجم  کی  رد  راب  هس  هک  ینانز  اب  هک : تسا  هدـشن  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رگم  موش  تیادـف 

دروم رد  ثیدح  نیا  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دنراد . رهوش  زونه  نانآ  و  تسین ] حیحـص  سلجم  کی  رد  قالط  هس   ] اریز دینکن ،
شلاح لماش  نید  نآ  ماکحا  دریذپب ، ار  ینید  سک  ره  اریز  تسا ، یّنـس  ناشرهوش  هک  ینانز  هن  دشاب ، هعیـش  ناشرهوش  هک  تسا  ینانز 

. دوشیم
ج1،ص:625  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نب دیبع  زا  ریکب  نب  هَّللا  دبع  هک  تسا  یثیدـح  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دـیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح  - 70 ( 1)
نب میهاربا  هک  یلاـس  رد  تسا : هتفگ  ةرارز  نب  دـیبع  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ ثیدـح  نآ  دـندومرف : ترـضح  تسا ، هدرک  تیاور  ةرارز ،
يو هب  مدرم  هدرک و  ینارنخـس  صخـش  نیا  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  مدید و  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  درک ، مایق  نسح  نب  هَّللا  دبع 

و دیشاب ، مارآ  تسا ، رارقرب  نیمز  نامسآ و  هک  یمادام  دیشاب و  هتـشاد  يوقت  دندومرف : ترـضح  دییامرفیم ؟ يروتـسد  هچ  دناهدروآ ، ور 
: دندومرف ترـضح  دـیوگ : يوار  یمئاق ! هن  تسا و  راک  رد  یمایق  هن  دـشاب  هتفگ  تسار  ةرارز  نب  دـیبع  رگا  دـیوگیم : ریکب  نب  هَّللا  دـبع 

هدوب نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  دارم  هکلب  هدیمهف ، ریکب  نبا  هک  تسین  نآ  شیانعم  یلو  هدرک  تیاور  دیبع  هک  تسا  نامه  ثیدح 
[ ینایفس  ] رکشل ندرب  ورف  زا  نیمز  و  نامّزلا ، بحاص  مان  ندرک  ادص  زا  نامسآ  هک  یمادام  هک  تسا 

ج1،ص:626  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دیشاب مارآ  تسا ، مارآ 
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قاّفتا مئاق  مایق  تمایق ، زا  لبق  اـت  سپ  تسا ، رارقرب  تماـیق  اـت  نیمز  نامـسآ و  هک  دوب  نیا  دوب ، هدـیمهف  ریکب  نبا  هک  ییاـنعم  حیـضوت : )
: دندومرف ترضح  مدرک ، لاؤس  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ربق  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّیطنزب  - 71 ( 1 ( ) داتفا دهاوخن 

. تفرگ رارق  دجسم  رد  ترضح  نآ  ربق  دندرک ، گرزب  ار  دجسم  هّیما  ینب  هک  ینامز  و  دناهدش ، نفد  دوخ  هناخ  رد  ارهز  ترضح 
در غالا  زج  ار  مارتحا  میرکت و  دندومرفیم : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیوگ : مهج  نب  نسح  - 72 ( 2)

؟ هچ ینعی  مدرک : ضرع  دنکیمن ،
. ندرک فراعت  شوخ  يوب  نتسشن و  عقوم  رد  نداد  اج  ندرک و  زاب  اج  دندومرف :

( دنک در  دیابن  دندرک ، فراعت  وا  هب  شوخ  يوب  بیط و  ای  دندرک و  زاب  اج  یسلجم  رد  یسک  يارب  رگا  ینعی  حیضوت : )
ج1،ص:627  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: مدرک ضرع  دـنکیمن ، در  غالا  زج  ار  مارتحا  میرکت و  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  مدینـش  دـیوگ : مهج  نب  ّیلع  - 73 ( 1)
؟ تسا یمارتحا  عون  هچ  روظنم 

. دهد ماجنا  يرگید  هب  تبسن  یسک  هک  یمیرکت  مارتحا و  عون  ره  شوخ و  يوب  دندومرف :
نآ روظنم  و  دـنکیمن ، در  غالا  زج  ار  مارتحا  میرکت و  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : ّیکلاـم  دـیز  وبا  - 74 ( 2)

. هدوب نتسشن ) يارب   ) هّدخم یتشپ و  و  شوخ ) يوب  : ) بیط ترضح ،
؟ تسیچ امش  دزن  رد  هنیکس » : » دندومرف يدرم  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  - 75 ( 3)

تـسا يداب  دندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نآ  دییامرفب  دوخ  میدرگ ، تیادـف  دنتـشاد : هضرع  اذـل  دـنهدب ، یباوج  دنتـسناوتن  رـضاح  مدرم 
، نآ و  دشابیم ، مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  اب  هک  دراد  یناسنا  تروص  دوشیم ، جراخ  تشهب  زا  هک  دعاسم  میالم و 

ج1،ص:628  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار انب  میهاربا  دومن و  نییعت  ار  هناخ  ساسا  لودج  ّلحم و  و  دـیدرگ . لزان  هبعک  تخاس  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  رب  هک  تسا  نامه 

. داد رارق  ساسا  نآ  رب 
ترـضح دـش ، لاؤس  دـهاز  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـندومرف : تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  اـضر  ماـما  - 76 ( 1)

. دنکیم كرت  باقع  سرت  زا  ار  ایند  مارح  و  باتک ، باسح و  سرت  زا  ار  ایند  لالح  هک  یسک  دندومرف :
دوخ ياهرذن  دنهد و  ماجنا  ار  دوخ  ثفت »  » سپس « ) ْمُهَروُُذن اُوفُوْیل  َو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُّمث  : » هیآ نیا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  - 77 ( 2)

. مارحا زا  ندش  نورب  كرچ و  ندودز  نخان ، نتفرگ  زا  تسترابع  ثفت  دندومرف : ( 29 جح : دنیامن - ءادا  ار 
ّیلع زا  دوخ  ناردپ  زا  مردپ  درک : لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  لاّضف  نبا  - 78 ( 3)

ج1،ص:629  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تسا هدرک  خوسر  امـش  نیب  رد  هتـشذگ  ياـهتّما  ضرم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ : هک  دـندومرف  لـقن  مالّـسلا  هیلع 

. دسح يزوتهنیک و 
: دندومرف لقن  مالّسلا  مهیلع  قداص  ماما  زا  مظاک  ماما  ناشردپ  زا  اضر  ماما  - 79 ( 1)

. مرب تشهب  هب  ار  يو  راک  نآ  رطاخب  دهد و  ماجنا  یکین  راک  مناگدنب  زا  هدنب  کی  اسب  هچ  هک : دومن  یحو  مالّـسلا  هیلع  دواد  هب  دنوادخ 
: دندومرف ترضح  امرخ . کی  اب  ول  نمؤم و  مغ  ندرک  فرطرب  دومرف : تسیچ ؟ کین  راک  نآ  ایادخ ، تفگ : مالّـسلا  هیلع  دواد  ترـضح 

. دوش دیماان  وت  زا  دیابن  هک  تسا  ّقح  دسانشب ، ار  وت  سک  ره  تشاد : هضرع  مالّسلا  هیلع  دواد 
تنعل دنوادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  مدینـش : نینچ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : سایلا  تنب  نبا  نسح  - 80 ( 2)

؟ تسیچ ثدح  زا  روظنم  مدیسرپ : دیوگ : يوار  دهد . هانپ  ار  یثدحم »  » ای دنز  رس  وا  زا  یثدح  هک  ار  سک  ره  دنک 
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ج1،ص:630  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. لتق دندومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

یلـص مرکا  لوسر  دندومرف : ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  - 81 ( 1)
ادّدـجم زور ، نآ  يادرف  تسا ، نم  بلق  هلزنم  هب  ناـمثع  و  نم ، مشچ  هلزنم  هب  رمع  نم ، شوگ  هلزنم  هب  رکب  وبا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا 

رد زورید  ناج ! ردپ  مدرک : ضرع  دـندوب . اجنآ  زین  نامثع  رمع و  رکب ، وبا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ 
مشچ شوگ و  نانآ  دنتفگ : نینچ  هدرک ، هراشا  نانآ  هب  سپس  هلب ، دندومرف : دوب ؟ هچ  ناتدوصقم  دیدومرف ، یبلطم  ناتباحـصا ، نیا  دروم 

- ّلج ّزع و  دـنوادخ - دـندوزفا : سپـس  دـش ، دـنهاوخ  لاؤس  دـندرک - هراشا  بلاـط  یبا  نب - ّیلع  هب  و  ّیـصو - نیا  زا  و  دنتـسه ، بلق  و 
سپس ( 36 ءارـسا - دش - دـهاوخ  لاؤس  وا  زا  لد  مشچ و  شوگ و  « ) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَـصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  : » دـیامرفیم

مسق دندومرف :
ج1،ص:631  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیآ نیا  رد  هک  تسا  نامه  بلطم  نیا  دومن و  دـنهاوخ  لاؤس  وا  تیالو  زا  دـنرادیم و  هگن  تمایق  رد  ار  متّما  ماـمت  مراـگدرورپ ، تّزع  هب 
(. 24 تاّفاص : دش - دهاوخ  لاؤس  ناشیا  زا  هک  دیراد ! هگن  ار  نانآ  « ) َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو   » تسا هدمآ 

. نتم دنس و  تسا : یسررب  ّتقد و  لباق  تهج  ود  زا  ثیدح  نیا  دیوگ : مجرتم 
، تسا هتسناد  قمحا  ار  وا  ناذاش  نب  لضف  و  دناهداد ، تبسن  بذک  ّولغ و  هب  ار  وا  هک  تسا  هدش  رکذ  دنس  رد  دایز  نب  لهس  ثیدح : دنس 

(. دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک   ) تسا هشدخ  لباق  یبدا  رظن  زا  هچ  رگا  تسین ، رود  ّقح  زا  مه  نادنچ  ثیدح ، بلطم  دنچ  ره 
دوخ دنچ  ره  تسا ، دایز  اهنآ  رد  ندوب  یلعج  لامتحا  دنکیم  رکذ  ناشتفالخ  بیترت  هب  ار  هباحـص  هک  یثیداحا  بلاغ  اساسا  ثیدح : نتم 

، تسا هتفرگ  تروص  هک  يداهـشتسا  قبط  تسا ، ءارـسا  هروـس  هفیرـش  هیآ  هب  داهـشتسا  ثیدـح ، نتم  رد  رگید  هتکن  دـشاب . ّقـح  بلطم ،
رد هک  ددرگیمرب  يرگید  صخـش  هب  هـنع »  » ریمـض دـنریگیم و  رارق  تساوخزاـب  دروـم  ینعی  دنتـسه  لوئـسم  داؤـف ،»  » و رـصب »  » و عمـس » »
ره دـیامرفیم : دراد . يرگید  بلطم  هب  هراشا  یهیجوت - نینچ  زا  رظن  عطق  اـب  هیآ - رهاـظ  یلو  دـشابیم ، مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  تیاور ،

هتفگ هک  روط  نامه  سپ  دش ، دهاوخ  لاؤس  اهنآ  هراب  رد  هس ، نیا  بحاص  ینعی  دنتسه ، هنع » لوئـسم  «، » داؤف  » و رـصب » «، » عمـس  » زا کی 
، دسریم رظنب  رگید . سک  هنع » لوئـسم   » دنـشاب و لوئـسم »  » اهنیا هکنیا  هن  تسا ، يرگید  سک  لوئـسم »  » و دنتـسه ، هنع  لوئـسم  اهنیا  دش 

نیا اریز  ورن ، يزیچ  لابند  هناروکروک  و  نکن ، يوریپ  يرادـن  ملع  نادـب  هک  هچنآ  زا  دـشاب : نینچ  نآ ، لبق  هب  هّجوت  اـب  هفیرـش  هیآ  دارم 
دهاوخ تساوخزاب  ار  وت  اهنآ  هراب  رد  هداد ، وت  هب  ادخ  هک  ار  بلق  مشچ و  شوگ و 

ج1،ص:632  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هَّللا و  يداـتفا !؟ هارب  نارگید  لاـبند  هب  هناروـکروک  و  يدرکن ، هدافتـسا  اـهنآ  زا  ارچ  مدادـن ، بلق  شوـگ و  مشچ و  وـت  هب  رگم  هـک  درک ،

. ملاعلا
قاچ صخـش  تشوگ و  زا  یلاعت - كرابت و  دـنوادخ - دـندرک : لقن  نینچ  مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  زا  ناشردـپ  زا  اضر  ماما  - 82 ( 1)
سپ تسین ، یلاخ  تشوگ  زا  نامیاههناخ  میراد و  تسود  تشوگ  ام  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  دیسرپ : ترضح  نایفارطا  زا  یکی  دیآیم ، شدب 

اب مدرم  تشوگ  هناخ  نآ  رد  هک  تسا  ياهناخ  تشوگ ، زا  روظنم  تسین ، ياهدرک  رکف  هک  روط  نیا  دـندومرف : ترـضح  دوشیم ؟ روطچ 
. دنکیم تکرح  هنارورغم  نتفر  هار  رد  هدوب و  ّربکتم  هک  تسا  یسک  قاچ  زا  روظنم  و  دوشیم . هدروخ  ندرک  تبیغ 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : ّيوره  حلاص  نب  مالّسلا  دبع  - 83 ( 2)
هک تسا  هدش  لقن  ناتراوگرزب  ناردپ  زا  دنک ، لطاب  ار  شاهزور  ای  دـنک ، یکیدزن  ناضمر  هام  رد  هک  یـسک  دروم  رد  هَّللا ! لوسر  نبا  ای 

رد و  دهدب ، هراّفک  هس  دیاب 
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ج1،ص:633  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هام رد  رگا  ود ، ره  هب  دـندومرف : ترـضح  مینک ؟ لـمع  ربخ  ود  نیا  زا  کیمادـکب  دـهد ، هراّـفک  کـی  دـیاب  هک  هدـش  لـقن  رگید  تیاور 

دریگب هزور  یپایپ  هام  ود  دنک ، دازآ  هدرب  کی  دهدب  هراّفک  هس  دیاب  دنک  لطاب  ار  شاهزور  مارح  زیچ  اب  ای  دنک  یکیدزن  مارح  هب  ناضمر 
لطاب ار  شاهزور  یلالح  زیچ  اب  ای  دنک ، تبراقم  لالح  اب  رگا  اّما  دریگب ، هزور  زین  ار  زور  نآ  ياضق  دـنک و  ماعطا  ار  نیکـسم  تصـش  و 

. تسین وا  رب  ياهراّفک  اضق و  دنک ، نینچ  یشومارف  يور  زا  رگا  و  دریگب ، هزور  زین  ار  زور  نآ  ياضق  دهدب و  هراّفک  کی  دیاب  دنک 
رمن گـس ،)  ) بلک ار  دوخ  دـالوا  اـهبرع  ارچ  موـش ! تیادـف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هب  دـیوگ : میـشا  نب  دـمحا  - 84 ( 1)

ار نمـشد  دنتـساوخیم ، یماسا ، نیا  اب  دـندوب و  گنج  لـها  اـهبرع  نوچ  دومرف : دـندیمانیم ؟ نآ  لاـثما  و  گـنلپزوی )  ) دـهف و  گـنلپ ،) )
کین لاـف  هب  دـندیمانیم و  تکرب ) نمی و  اـب   ) نوـمیم كراـبم ، یتـحار ،) شیاـشگ و   ) جرف ياـهمانب  زین  ار  دوـخ  ياـههدرب  دـنناسرتب و 

. دنتفرگیم
ج1،ص:634  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: مدرک ضرع  تسا ، قولخم  مدرم ، لاعفا  دندومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : ّيوره  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  - 85 ( 1)
: دندومرف هچ ؟ ینعی 

. تسا هدش  رّدقم  ینعی 
دوخ تسار  تمـس  زا  ار  سابل  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  دندرک : لقن  مالّـسلا  هیلع  ناشردـپ  زا  ّيرکـسع  ماما  دـیوگ : مداخ  رـسای  - 86 ( 2)

و ُهَّللا » َوُه  ُْلق   » راب هد  ُهاْنلَْزنَأ ،» اَّنِإ   » راب هد  دندرکیم و  بلط  بآ  هساک  کی  دنـشوپب ، يدیدج  سابل  دنتـساوخیم  هاگ  ره  دندیـشوپیم و 
شسابل هکنیا  زا  لبق  سک  ره  دندومرفیم : دندیـشاپیم و  سابل  نآ  رب  ار  بآ  سپـس  و  دندناوخیم ، نآ  رب  َنوُِرفاْکلا » اَهُّیَأ  ای  ُْلق   » راب هد 

. تشاد دهاوخ  یتحار  تعسو و  اب  یگدنز  دشاب ، یقاب  سابل  نآ  زا  خن  کی  هک  یمادام  دنک ، نینچ  دشوپب  ار 
تسا و هدوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  مداخ  رسای  دیوگ : قودص  خیش 

ج1،ص:635  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دسریم رظنب  بیرغ  مالّسلا  هیلع  ّيرکسع  ماما  زا  شندرک  تیاور 

تسا هدش  لقن  هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر - ترضح  فصو  تعن و  دروم  رد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  زا  هچنآ  باب 29 

یبا نب  دنه  مایئاد  زا  دومرف : نینچ  ترضح  نآ  هک  دندرک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  یبتجم  ماما  زا  دوخ ، راوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  - 1 ( 1)
: تفگ نینچ  وا  مدرک ، لاؤس  ترضح  نآ  لئامش  فاصوا و  هراب  رد  دومنیم  فصو  بوخ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هلاه 

دارفا زا  رتدنلب  يّدق  اب  دیشخردیم ، مهدراهچ  بش  هام  نوچمه  ناشیا  هرهچ  دندوب ، تبیه  اب  رایسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح 
الماک هن  دوب و  دّـعجم  یلیخ  هن  ترـضح  نآ  ياهوم  دوب ، گرزب  يرـس  ياراد  و  تماق ، دـنلب  رغال و  دارفا  زا  رتهاـتوک  هماـقلا و  طّـسوتم 

، دشیم زاب  ناشیا ، ياهوم  هتفاب  تمسق  رگا  مرن ، فاص و 
ج1،ص:636  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وم يدنلب  دندرکیم  دنلب  ار  دوخ  يوم  هک  یعقاوم  رد  لاح  ره  رد  و  ( 1  ) هتشاذگ دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ّالإ  و  « 1  » دندرکیم زاب  قرف  ترضح 
نیع رد  ترـضح  نآ  ناوربا  و  دنتـشاد ، ینامک  هدیـشک و  یناوربا  نهپ و  یناشیپ  دوب ، ناشخرد  ناـشگنر  درکیمن ، زواـجت  شوگ  هلـال  زا 

ترضح نآ  ینیب  دشیم ، مّروتم  ناشیاهوربا  نایم  گر  دندشیم ، ینابصع  هاگ  ره  و  دوبن ، هتـسویپ  یلو  دوب  وم  رپ  لماک و  ندوب ، هدیـشک 
لّمأـت وا  رد  هک  یـسک  هک  یمـسقب  تشاد ، رب  رد  ار  ترـضح  نآ  هشیمه  هک  دنتـشاد  یتـّینارون  دوب ، هتـسجرب  یمک  طـسو  رد  کـیراب و 

. درکیم رکف  شّربکتم  تشادن 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوب قاّرب  دیفس و  ناشیاهنادند  و  « 2  » گرزب ناشناهد  تشوگ ، مک  راومه و  ناشیاههنوگ  و  دوب ، تشپ  رپ  هاتوک و  ترضح  نآ  نساحم 
. دوب ماف  هرقن  یگنت  یئوگ  وا  ندرگ  دنتشاد ، فان  ات  هنیس  ای  ندرگ  زا  كزان  ییوم  هتشر 

یندب ینالـضع و  نهپ و  ییاههناش  تشاد ، رارق  حطـس  کی  رد  مکـش  هنیـس و  لاح  نیع  رد  دوب و  هبرف  ناشندب  دنتـشاد ، نوگمه  یتقلخ 
. دنتشاد ینارون  دیفس و 

اهتمـسق ریاس  ناشیا و  كرابم  مکـش  هنیـس و  نییاپ  تشاد ، رارق  طخ  کی  لثم  كزاـن  ییوم  هتـشر  فاـن ، اـت  ترـضح  نآ  ندرگ  ریز  زا 
رد و  دوب ، وم  زا  يراع 

______________________________

ياهوم ترـضح  نآ  اریز  دشابیم  هتـصیقع »  » زا رتروهـشم  هتقیقع »  » ظفل هلمج  نیا  رد  دیوگ : صقع »  » هّدام رد  ۀـیاهّنلا »  » رد ریثا  نبا  (- 1)
. دشابیم رس  يور  رب  هدش  عمج  يوم  ینعم  هب  دیوگ : مجرتم  دندرکیمن ) لمع  هدش  هتفاب  تروص  هب  رس  تشپ  رد  ای  و   ) دنتفابیمن ار  دوخ 

(. 85 رابخالا ص : یناعم   ) تسا هدوب  نسح  اهبرع  نیب  رد  ناهد  یگرزب  (- 2)
ج1،ص:637  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ربز ناشکرابم  ياهاپ  اهتسد و  تشرد و  ناشتسد  فک  هدیشک ، ناشتـسد  قاس  ( 1 ، ) هدوب وم  رپ  ناشهنیـس  يالاب  و  اههناش ، دعاس ، لباقم ،
. دوب یجک  نودب  فاص و  ناشیاهناوختسا  بسانتم و  ناشیاهاپ  تسد و  دوب ، « 1»

يور زا  بآ  و  دوبن ، تشوگ  رپ  یلیخ  دریگیم ) رارق  شفک  لخاد  الومعم  هک   ) نییاپ هب  اپ  كزوق  تمسق  دوب ، دوگ  الماک  ناشیاهاپ  فک 
. داتسیایمن دشیم و  ّدر  شیاپ 

، دنتفریم هار  عیرـس  راقو و  اب  دندرکیم ، تکرح  لیامتم  یمک  تکرح  لاح  رد  دنتـشادیم ، رب  مدق  تردق  اب  دندمآیمرد  تکرحب  یتقو 
، دـندرکیم ور  وـس  نآ  هب  ندـب  ماـمت  اـب  دـندرکیم  ور  تسار  پچ و  هب  هـک  یماـگنه  دـنتکرح ، رد  نییاـپ  تمـس  هـب  يریزارـس  رد  اـیوگ 

سک ره  هب  دندرکیمن ، هاگن  هریخ  هریخ  الومعم  دوب ، نامـسآ  هب  ناشهاگن  زا  رتینالوط  نیمز  هب  ناشهاگن  دوب و  هداتفا  ریز  هب  ناشنامـشچ 
. دندرکیم مالس  دندیسریم ،

هشیمه نوزحم و  هتـسویپ  ترـضح  نآ  تفگ : نک . فصو  میارب  ار  ترـضح  نآ  راتفگ  متفگ : وا  هب  دنداد : همادا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 
. دنتفگیمن نخس  دوبن  زاین  هک  ییاج  رد  دنتشادن ، یتحار  شیاسآ و  دندوب ، رکف  رد 

______________________________

(. رابخألا ص 87 یناعم   ) تسا هتفریم  رامشب  نادرم  نساحم  زا  بارعا  نایم  رد  اپ  تسد و  يربز  تسد و  یتشرد  (- 1)
ج1،ص:638  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تمعن دندرکیمن ، تبحص  کبس  تشز و  دوب ، نیتم  ناشمالک  مک ، هن  دنتفگیم و  نخـس  يدایز  هن  دوب ، لماک  هدیجنـس و  ناشراتفگ  ( 1)
راهظا هن  دندرکیم و  فیرعت  هن  اذغ ، معط  زا  دندرکیمن ، تّمذم  ار  نآ  زا  يزیچ  دوب و  گرزب  ناشرظن  رد  مک ، دنچ  ره  نارگید  ّتبحم  و 
لباقم رد  يزیچ  تخانـشیمن و  ار  ناشیا  یـسک  دوب  نایم  رد  ّقح  ياپ  یتقو  و  درکیمن ، ینابـصع  ار  ترـضح  نآ  ایند  دندرکیم ، یتحاران 
بّجعت ماگنه  رد  دـندرکیم و  هراشا  تسد  مامت  اب  ندرک  هراشا  يارب  دـننادرگ ، زوریپ  ار  ّقح  هکنیا  اـت  تشادـن  تمواـقم  باـت  ناشبـضغ 

تـسد فک  هب  دوخ  تسار  تسـش  اب  هدرک و  کیدزن  پچ  تسدـب  ار  تسار  تسد  تبحـص  ماگنه  رد  و  دـندنادرگیمرب ، ار  دوخ  تسد 
رتشیب دـنتخادنایم ، ریز  هب  مشچ  یلاحـشوخ ، ماگنه  رد  و  دـندنادرگیمرب ، یتحاراـن  اـب  ار  دوخ  هرهچ  بضغ  ماـگنه  رد  و  دـندزیم ، پچ 

. دشیم ادیوه  ناشدیفس  ياهنادند  هدنخ  ماگنه  رد  دندزیم و  دنخبل  ابیز  رایسب  دوب ، مّسبت  ناشهدنخ 
وا زا  نم  زا  لبق  مدید  متفگ و  وا  هب  سپـس  متـشاد ، ناهنپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  زا  یتّدم  ار  ثیدح  نیا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما 

لاؤس ترضح  نآ  لکش  نتسشن و  جورخ و  دورو و  هراب  رد  شیوخ  ردپ  زا  راوگرزب  نآ  مدش  هّجوتم  زین  تسا و  هدرک  لاؤس 
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ج1،ص:639  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دوب هدراذگن  یقاب  يزیچ  هدرک و 

مردپ مدرک ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  دورو  عضو  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  مردپ  زا  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ( 1)
يارب تمسق  کی  دندرکیم ، تمسق  هس  ار  دوخ  تقو  دنتفریم  لزنم  هب  یتقو  دوب ، زاجم  ناشدوخ  يارب  ترـضح  نآ  دورو  عضو  دندومرف :

میـسقت مدرم  دوخ و  نیب  ار  دوخ  تمـسق  سپـس  دوخ ، يارب  زین  تمـسق  کی  هداوناخ و  يارب  تمـسق  کی  و  یلاعت - كرابت و  دنوادخ -
دروم رد  و  دومرفیمن ، غـیرد  ناـشیا  هب  تبـسن  ار  نآ  زا  يزیچ  و  « 1  » مدرم ریاـس  نآ  زا  سپ  دـندشیم و  دراو  ّصاوخ  لّوا  و  دـندرکیم ،

حیجرت نارگید  رب  نید ، رد  ناشلـضف  هزادـنا  هب  اهنآ  هب  نداد  هزاجا  اب  ار  لـضف  لـها  هک  دوب  هنوگ  نیا  راوگرزب  نآ  شور  تّما ، تمـسق 
. دندادیم

ثعاب هک  هچنآ  هب  زین - ار  نانآ  دـنتخادرپیم و  اهنآ  هب  سپ  رتشیب ، یـضعب  تجاح و  ود  یـضعب  دنتـشاد ، تجاح  کـی  ناـنآ ، زا  یـضعب 
دارفا دـندومرفیم : و  دـندرکیم . لوغـشم  مزال - بلاطم  نتفگ  زین  ناشلاوحا و  زا  ندـش  ایوج  اـب  هلمج  زا  دوب ، تّما  حالـصا  ناشحالـصا و 

نم هب  سک  ره  دننک و  غالبا  بئاغ  دارفا  هب  رضاح 
______________________________

(. 88 رابخالا 89 - یناعم   ) دننک لقتنم  مدرم  ریاس  ماوع و  هب  ار  دوخ  بادآ  مولع و  صاوخ ، هک  دوب  نیا  رب  ترضح  نآ  يانب  ای : و  (- 1)
ج1،ص:640  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد دـناسرب ، مکاح  هب  ار  دوخ  زاین  تسین  رداق  دوخ  هک  ار  يدـنمزاین  زاین  سک  ره  اریز  ( 1 ، ) دیناسرب نم  هب  ار  شتجاح  درادن ، یـسرتسد 
. دومرف دهاوخ  مدق  تباث  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، حرطم  مکاح  دزن 

رگوجتـسج ناگنهاشیپ  نوچمه  دومرفیمن ، لوبق  اـهنیا  زج  يزیچ  سک  چـیه  زا  دـشیم و  حرطم  بلاـطم  نیمه  طـقف  ترـضح  نآ  دزن  رد 
. دندشیم جراخ  نارگید  تیاده  هب  رداق  سانشنید و  رپ و  تسد  اب  دندشیم و  دراو 

، مدرک لاؤس  مردـپ  زا  دـندرکیم  هچ  ندـش  جراخ  زا  سپ  هکنیا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  جورخ  هراـب  رد  دـندومرف : ترـضح 
بیبحت مدرم  ناـیم  رد  دـندرکیم ، ظـفح  دـشیم ، طوبرم  ناـشیا  هب  هک  يدراوم  رد  زج  ار ، دوخ  ناـبز  ص )  ) مرکا لوسر  دـندومرف : مردـپ 

هکنیا نودب  دندوب  رذح  رب  مدرم  زا  دندادیم ، رارق  نانآ  سیئر  ار  یموق  ره  گرزب  میرک و  دندناریمن ، دوخ  زا  ار  نانآ  دندرکیم و  بولق 
دوخ نیب  هک  یلئاسم  دروم  رد  مدرم  زا  دندومرفیم و  دّقفت  دنتفرگیم و  غارـس  دوخ  باحـصا  زا  دـننک ، غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  ییورـشوخ 

ناسکی ورهنایم و  دـندرکیم . شزرایب  حـیبقت و  ار  يدـب  و  دـییأت ، نیـسحت و  ار  یکین  طیرفت ، طارفا و  نودـب  دـندرکیم ، لاؤس  دوب  مدرم 
هتسخ ای  دننک  تلفغ  مدرم  هک  ادابم  دندرکیمن  تلفغ  هاگ  چیه  دندوب ،

ج1،ص:641  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رتالاب رترب و  و  دندوب ، ّریخ  ناناملسم  نیرتهب  زا  شترـضح  نایفارطا  و  دندرکیمن ، زواجت  ّقح  زا  و  دندرکیمن ، یهاتوک  ّقح  رد  ( 1 ، ) دنوش

ترضح نآ  دزن  درکیم  کمک  يدردمه و  رتهب  نارگید  هب  تبسن  سک  ره  و  دیسریم ، همهب  شریخ  هک  دوب  نآ  ترـضح  نآ  دزن  همه  زا 
. تشاد رتگرزب  یتلزنم  ماقم و 

: دومرف مدرک ؟ لاؤس  ترضح  نتسشن  دروم  رد  دندومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دراو یسلجم  هب  تقو  ره  دندومرفیم ، یهن  راک  نیا  زا  دندرکیمن و  تماقا  یمومع  نکاما  رد  دندوب ، لوغشم  رکذب  نتساخرب  نتسشن و  رد 
نامگ یسک  ات  دومرفیم  دروخرب  ناسکی  دوخ  نانیشنمه  اب  دندادیم ، روتسد  راک  نیا  هب  هراومه  دنتسشنیم و  سلجم  رخآ  رد  دندشیم ،

دندرکیم ربص  ردق  نآ  وا  لباقم  رد  ترضح  دشیم  نیشنمه  ترـضح  نآ  اب  سک  ره  تسا ، رتیمارگ  ترـضح  نآ  دزن  يرگید  هک  دربن 
، باوج رد  ای  تشگیمرب  رپ  تسد  اب  اـی  تساوخیم  یتجاـح  ترـضح  نآ  زا  سک  ره  دـنک ، كرت  ار  سلجم  دوش و  دـنلب  وا  دوخ  لّوا  هک 
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، ّقح دروم  رد  دندوب ، نابرهم  يردپ  نوچمه  مدرم  يارب  دوب ، همه  لاح  لماش  ناشیا  يوخ  قلخ و  درکیم ، تفایرد  میالم  مرن و  يراتفگ 
دنلب اجنآ  رد  ادص  دوب ، تناما  تقادص و  ءایح ، ملح ، سلجم  ناشیا ، سلجم  دندوب ، ناسکی  ناشیا  لباقم  رد  همه 

ج1،ص:642  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
عضاوتم هتسویپ و  مه  هب  ربارب و  مه  اب  يوقت  يور  زا  همه  ( 1 ، ) دشیمن وگزاب  یسک  شزغل  دیدرگیمن و  تمرح  کته  یسک  زا  دشیمن و 

هانپ ار  بیرغ  دارفا  هداد و  حیجرت  دوخ  رب  ار  دنمتجاح  دارفا  دـندومنیم و  ینابرهم  لافطا  هب  دـندرکیم و  مارتحا  ار  رتگرزب  دارفا  دـندوب ،
. دندادیم

. دندوب دروخرب  شوخ  هدوب و  میالم  ورشوخ و  امئاد  دندومرف : دوب ؟ هنوگچ  دوخ  نانیشنمه  اب  ناشراتفر  مدیسرپ :
هک هچنآ  لباقم  رد  دنتفگیم ، ار  یـسک  يانث  دمح و  هن  دندرکیم و  یئوجبیع  هن  دندوبن ، نابز  دب  نک و  دایرف  داد و  نشخ ، ریگتخس و 

مورحم ناشنادـنموزرآ  دـشیمن و  دـیماان  ناـشیا  زا  یـسک  دـندروآیمن ، دوـخ  يور  هب  دـندزیم و  تلفغ  هب  ار  دوـخ  دنتـشادیمن ، تسود 
: دندوب هتشاذگ  رانک  ار  راک  هس  دندشیمن .

. دشیمن طوبرم  ناشیا  هب  هک  هچنآ  يور و  هدایز  لدج ، ثحب و 
دندرکیمن و لابند  ار  دارفا  یناهنپ  لئاسم  اهـشزغل و  دندرکیمن ، حیبقت  تّمذم و  ار  یـسک  دـندادیمن : ماجنا  مدرم  دروم  رد  ار  راک  هس  و 
درکیمن و یتکرح  نیرتکچوک  یسک  دندوب و  تکاس  همه  دندرکیم  تبحص  یتقو  دنتـشاد ، باوث  دیما  هک  دندومرفیم  مّلکت  يدروم  رد 

تبحص نارگید  دومرفیم ، توکس  هاگ  ره 
ج1،ص:643  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیقب درکیم ، تبحص  ترضح  نآ  تمدخ  رد  یسک  رگا  دنتفرگیمن ، رگید  کی  زا  ار  نتفگ  نخس  لاجم  ناشیا ، روضح  رد  ( 1 . ) دندرکیم
زیچ ره  زا  و  دیدنخیم ، ترـضح  دینادنخیم  ار  نارگید  هچ  ره  هب  دنتـشگیم  رب  ناشلّوا  مالکب  دعب  دوش  مامت  وا  نخـس  ات  دندرکیم  توکس 

و درکیم ، ربص  دنتـشادن  یتسرد  راتفر  تساوخرد ، راتفگ و  رد  هک  بیرغ  دارفا  لـباقم  رد  دومرفیم ، بّجعت  دـندرکیم  بّجعت  نارگید  هک 
: دندومرفیم ترضح  دنتشگیم و  يدارفا  نینچ  لابندب  ترضح  نآ  باحصا  یّتح 

ار قفانم  نامیالا و  فیعـض  دارفا  يانث  دـمح و  دـینک و  کمک  ار  وا  تسا  شیوخ  زاین  ندروآرب  یپ  رد  هک  دـیدید  ار  يدـنمتجاح  یتقو 
یهن اب  ای  ار  شمالک  تروص  نیا  رد  هک  درذـگب  تقو  ای  دـنک  عطق  دوخ  هک  ینامز  رگم  دـندرکیمن  عطق  اریـسک  مـالک  و  دـنتفریذپیمن ،

. دندرکیم عطق  سلجم  زا  نتساخرب  ای  ندرک و 
: دندومرف مردپ  مدرک ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  توکس  هراب  رد  دومرف : زین  و 

يریگهزادنا شجنس و  اّما  و  رّکفت . و  يریگهزادنا ، شجنس و  طایتحا ، رذح و  يرابدرب ، ملح و  دوب : دروم  راهچ  رد  ترضح  نآ  توکس 
روما رد  ترضح  نآ  رّکفت  و  نانآ ، ياهنخس  هب  نداد  شوگ  ناسکی  مدرم و  هب  ندرک  هاگن  ناسکی  رد 

ج1،ص:644  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هب هروک  زا  درکیمن و  ینابصع  ار  ترـضح  نآ  يزیچ  دندوب  اراد  ربص  یئابیکـش و  نیع  رد  ار  يرابدرب  ملح و  ( 1 ، ) دوب یناف  روما  یقاب و 

ياهراک كرت  دننک ، یّسأت  ترضح  نآب  نارگید  ات  کین ، ياهراک  ماجنا  دندرکیم : راتفر  طایتحا  ّتقد و  اب  دروم  راهچ  رد  و  دربیمن . رد 
ترخآ ایند و  ریخ  ياراد  همه  يارب  هک  يراکب  مادقا  شیوخ و  تّما  حالـصا  رد  رظن  ّتقد  شـشوک و  دـننک ، كرت  زین  نارگید  ات  حـیبق ،

. داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دوب ،
قرط نیب  زا  اجنیا  رد  ماهدومن و  رکذ  تّوبن »  » باتک رد  ار  نآ  تسا و  هدش  تیاور  فلتخم  دـیناسا  هب  خـیاشم  زا  نم  يارب  ثیدـح  نیا  و 

ترـضح نآ  رابرهوگ  رابخا  هراب  رد  باتک  نیا  اریز  تسا ، هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک  مدرک  باـختنا  ار  قیرط  نآ  فلتخم ،
. میاهدروآ رابخألا » یناعم   » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  ریسفت  دشابیم و 
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- يراّفغ داتـسا  بانج  داتفا و  بقعب  راک  هفیظو  تمدـخ  ندـمآ  شیپ  لیلدـب  یلو  مدرک  همجرت  ار  باتک  زا  تمـسق  نیا  ات  مجرتم : مالک 
رگا هک  مراد  اضاقت  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  همتاخ  رد  دنتفرگ . هدهعب  ار  باتک  دعب  هب  اجنیا  زا  همجرت  نم  اب  کمک  ناونعب  دوخ  هّزع - دیز 

. دوب دهاوخ  نم  راختفا  بجوم  هک  دنزاس  هاگآ  ار  ریقح  دندروخرب  یهابتشاب  يدروم  رد 
مارحلا 1414 ۀّجحلا  يذ  هنع  یفع  دیفتسم  اضر  دیمح  يدهلا  عّبتا  نم  یلع  مکیلع و  مالّسلا  و 

ج1،ص:645  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تسا هدیسر  بانج  نآ  زا  هک  ياهدنکارپ  رابررد  رابخا  باب 30 

نب یـسوم  زا  شراوگرزب  ناردپ  هطـساو  هب  ّيرکـسع  ماما  زا  تسا  روکذم  نتم  رد  هک  يدنـس  اب  ّیناجرج  رّـسفم  دـیوگ : ّفلؤم  - 1 ( 1)
ربخ وا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مردپ  گرزب  دنزرف  لیعامـسا  گرم  ربخ  یتقو  دومرف : ناشیا  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  رفعج 

يدنخبل دینش  ار  ربخ  نیا  نوچ  تشاد  اذغ  ندروخ  گنهآ  دندوب و  عمج  وا  درگ  شنامیدن  زا  یتعامج  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  دنداد 
درک و میـسقت  دوخ  ار  نارگید  ياذغ  دومرف و  لوانت  رتهب  ماّیا  ریاس  زا  دنتـسشن و  هرفـس  رـس  رب  دـننک و  رـضاح  ار  ماعط  داد  نامرف  هدز و 
وا راسخر  رد  يرثا  تبیـصم  نیا  زا  ارچ  هک  دـندرک  بجعت  یگمه  هک  تشاد  يزاب  يور  نادـنچ  دومرفیم و  صیرحت  ندروخ  هب  ار  نانآ 

تبیـصم هب  امـش  مینکیم ، هدهاشم  بیجع  رایـسب  يزیچ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  دنتفگ : هدومن  ترـضحب  ور  دـش  غراف  ماما  نوچ  دـننیبیمن !؟
ارچ دومرف : ترضح  تسا !؟ يداع  الماک  ناتراسخر  لاح  نیا  اب  دیاهدش و  راتفرگ  ناتدنبلد  دنزرف  نادقف 

ج1،ص:646  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
امـش نم و  هدومرف : هک  تسا  هدـمآ  ادـخ ) لوسر   ) نایوگتـسار نیرتوگتـسار  ربخ  رد  هکنآ  لاح  دـیرگنیم و  امـش  هک  مشاـبن  نینچ  نیا 

شـشومارف ینعی   ) دـنداد رارق  دوـخ  مشچ  شیپ  رد  ار  نآ  دنتخانـش و  ار  گرم  هک  ناـنآ  سپ  دیـشون ، میهاوـخ  ار  گرم  تبرـش  یگمه 
میلـست ّقح  تساوخ  نامرف و  هب  ریزگان  دوبر ، دهاوخ  ار  ناشیا  تفرگ و  دهاوخ  ار  نانآ  نابیرگ  يزور  گرم  هک  دننادیم  هّتبلا  دندرکن )

. دوب دنهاوخ 
قداص ماما  ناتسود  زا  یتعامج  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  شردپ  زا  متشه  ماما  زا  دانسا  نیمه  هب  ّیناجرج  - 2 ( 1)

نوگلین نیا  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دنتفگ : دوب ، ناگراتس  هب  ینارون  الماک  نامسآ  دندوب و  شترضح  درگ  رّونم  باتهم و  یبش  رد  مالّسلا  هیلع 
اّما دیئوگیم ، نینچ  نیا  امش  دومرف : نانآ  خساپ  رد  ماما  تسا ؟! هدنشخرد  رایسب  بکاوک  ناگراتس و  رون  و  تسا ! نشور  ردقچ  نامسآ 

( ساکعنا  ) دنرگنیم و ناتناردارب  امـش و  هب  نامـسآ  زارف  زا  حاورالا  ضباق  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  رازگراک : ّربدـم و  ناگتـشرف 
زین نانآ  ار  امـش  فصو  نیمه  ناگراتـس و  نیا  راونا  زا  تسا  رتنشور  رایـسب  ناـشیا  نامـسآ و  هب  تیب ) لـها  رادـفرط  نینمؤم   ) امـش رون 

! توکلم رد  نانمؤم  نیا  رون  تسا  وکین  هچ  هک : دنیوگیم 
ج1،ص:647  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

قداص ماما  دزن  يدرم  دیوگ : هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  شردپ  زا  اضر  ترضح  زا  دانـسا  نیمه  هب  یناجرج  و  - 3 ( 1)
ار وا  ات  نک  رمع  بلط  ادخ  زا  درم  يا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  مبلطیم ، گرم  دنوادخ  زا  مریس و  یگدنز  زا  تفگ : هدمآ  مالّسلا  هیلع 

هدرک وا  تیـصعم  هن  ات  يریمب ، هک  تسنآ  زا  رتوکین  وت  يارب  ینک  ادـخ  تعاـط  یـشاب و  هدـنز  رگا  سپ  یناـمرفان ، يارب  هن  ینک  تعاـط 
. ار شتعاط  هن  یشاب و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  شردپ  زا  متشه  ماما  زا  دانـسا  نیمه  هب  ّیناجرج  - 4 ( 2)
زا شیوخ و  ناهانگ  يرایـسب  زا  هدـنب  تسا  نکمم  یلو  دزادـنا ، هلـصاف  شرع  ات  شرف  هزادـنا  هب  تشهب  هدـنب و  نایم  هانگ  هک  تسا  هاگ 
ات دیرگب  ردقنآ  دوش و  ریزارس  ناگدید  زا  شکشا  دنک و  يراز  دنوادخ  سرت  زا  و  ددرگ ، نامیشپ  مدان و  تسا  هدزرس  وا  زا  اوران  هچنآ 
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. ددرگ مشچ  لخاد  یهایس  هب  مشچ  کلپ  زا  رتکیدزن  تشهب  يو و  نایم  هلصاف ) )
هـضرع مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  زا  متـشه  ماـما  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 5 ( 3)

دندیسرپ تمحر ، يرگید  مدرم  يارب  تسا و  یهلا  باذع  یمدرم  يارب  دومرف : ترضح  هد ، ربخ  نوعاط  زا  ام  هب  دنتشاد :
ج1،ص:648  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تـسا باذع  شلها  يارب  خزود  باذع  هک  دینادیمن  ایآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ تمحر  یعمج  يارب  باذع و  یعمج  يارب  نآ  هنوگچ 
تیاور مالّـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  متـشه  ماما  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 6 ( 1 ( !؟ تمحر دـننایخزود  اب  هک  مّنهج  نانابـساپ  يارب  اـّما 
شیراز هیرگ و  تمایق  رد  نکل  دوب  نوزفا  شیزاب  بعل و  يور  زا  هدـنخ  هک  یـسک  اسب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  هدرک 

هدنخ و تشهب  رد  زیختـسر  زور  و  دشاب ، رایـسب  هدومن  شینامرفان  هک  ادـخ  فوخ  زا  شاهیرگ  ایند  رد  هک  یـسک  اسب  هچ  و  دـشاب ، رایـسب 
. ناوارف شرورس 

امهیلع دّمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  یسوم  شردپ  زا  متشه  ماما  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 7 ( 2)
نیلابب دومرف و  وا  تدایع  مزع  ماما  تسا ، ضیرم  دـنتفگ  دیـسرپ ، دوب  هدـشن  رـضاح  سلجم  هب  هک  ناراـی  زا  یکی  لاـح  زا  يزور  مالّـسلا 
ضرع شیدنیب ، کین  نادرگ و  کین  لاعتم  دـنوادخ  هراب  رد  ار  دوخ  نامگ  دومرف : وا  هب  تفای ، تحاران  تخـس  ار  وا  تسـشن و  شرتسب 

متسرپرسیب نارتخد  يارب  ماهّصغ  نکل  تسا ، وکین  هّتبلا  دوخ  هراب  رد  ادخ  هب  منامگ  اّما  درک :
ج1،ص:649  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار وت  تانـسح  هک  يراد  نآ  دـیما  هک  سک  نامه  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ( 1 ، ) نانآ مغ  رکف و  رگم  هتـشادن  ضیرم  ارم  و  دـشابیم ،
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ینادیمن  ایآ  راد ، دیما  ار  تنادنزرف  راک  حالـصا  سک  نامه  زا  دزاس  وحم  ار  وت  ناهانگ  دیازفیب و 

: دومرف
زا و  تسا . هتخیوآ  اهناتـسپ  نوـچ  نآ  ياـههویم  مدـید  مدیـسر  نآ  ياـهقاس  اـههخاش و  هب  متـشذگیم و  یهتنملا  ةردـس  زا  هک  یماـگنه 
زا فایلا و  خن و  ای  رکشین  رگید  ضعب  زا  دیفس و  درآ  یضعب  زا  نغور و  یخرب  زا  لسع و  رگید  هراپ  زا  دیکچیم و  ریـش  اهنآ  زا  ياهراپ 

اهنیا ایآ  هک  مدرکیم  رکف  متشادنپیم و  نم  و  تخیریم ، نیمز  بناج  هب  اهنآ  همه  و  نیریـش ، تسا  يدرگ  هک  نیچراد  ای  ردس  يرگید 
؟ دنیاهتمعن هنوگ  نیا  ّقحتسم  یناسک  هچ  تسیک و  يارب  دزیریم  اهناتسپ  نیا  زا  هک 

يا هک : درک  باطخ  نم  هب  ّلج  ّزع و  مراگدرورپ  تساـخرب و  یئادـص  هاـگان  هک  مدوب  هتـشذگ  وا  ماـقم  زا  نم  دوبن و  نم  هارمه  لـیئربج 
ناردـپ هب  سپ  مهد ، اذـغ  ماعط و  ار  وت  تّما  نارتخد  نارـسپ و  ناکدوک : نآ  زا  ات  مدـینایور  ناـکم  نیرتعفترم  رد  ار  هرجـش  نیا  دّـمحم !

هنوگ نامه  ماهدرک  قلخ  ار  اهنآ  هک  روط  ناـمه  نم  هک  دـیربن  جـنر  ناـنآ  یتسدـگنت  رقف و  زا  دیـشابم و  ناـشیا  نارگن  لد  وگب : نارتخد 
( قزر )

ج1،ص:650  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. داد مهاوخ  يزور 

یسک هب  ياهمان  یط  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  متـشه  ماما  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 8 ( 1)
نیرتهب رد  وت  دـسریم  ارف  تگرم  ماگنه  نآ  ات  دریذـپ  ماـجنا  یبوخ  هب  تلمع  دـشاب و  ریخ  هب  تتبقاـع  یهاوخیم  رگا  هک  دومرف  رّکذـت 

ربص ملح و  تاهراب  رد  دنوادخ  هکنیا  هب  و  امنم ، فرص  شینامرفان  هار  رد  ار  وا  ياهتمعن  رادب و  گرزب  ار  يادخ  ّقح  سپ  یـشاب ، لامعا 
ای تسار   ) ار ام  یتسود  ياعّدا  هک  یـسک  ره  نینچمه  راد و  یمارگ  دنکیم  دای  نادناخ  ام  زا  هک  یتفای  ار  سک  ره  و  درگم . رورغم  دراد 
وا يرب و  باوث  تتّین  زا  وت  هک  تسین  نیا  زج  غورد ، هاوخ  دـنیوگ  تسار  هاوخ  تسین  يزیچ  وـت  رب  هاـگنآ  راد ، مرتـحم  دـیامنیم  غورد )

. دبای ار  دوخ  غورد  يازج 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


اب مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  زا  متـشه  ماـما  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 9 ( 2)
ناتلاوما دنتسه و  هار  رد  حّلسم  ینانزهار  هک  دنداد  ربخ  ناشیا  هب  دنتشذگیم ، یهار  زا  دنتـشاد  هارمه  هب  تراجت  يارب  یلاوما  هک  یهورگ 

تسا هدش  هچ  دومرف : نانآ  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  دنداتفا ، تشحو  هب  یگمه  دندیزرل و  دوخ  هب  ناهارمه  دنربیم ، تقرس  هب  ار 
هک ار  امش 

ج1،ص:651  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نوچ نادزد  دیاش  یناتسیم ؟ ام  زا  ار  اهنآ  وت  ایآ  دنربب  تقرس  هب  ام  زا  هک  میسرتیم  تسا و  یلاوما  ام  اب  دنتفگ : ( 1 ( ؟ دیناشیرپ نینچ  نیا 

دـصق ارم  ریغ  اهنآ  تسا  نکمم  دـینادیم ، اجک  زا  امـش  دومرف : ماـما  دـنوشن ! محازم  دـننک و  رظن  فرـص  دـنریگن و  تسوت  نآ  زا  دـننیبب 
تـسا رتدب  نیا  دومرف : مینک ؟ نفد  ار  نآ  ایآ  مینک ؟ راک  هچ  سپ  دنتفگ : دـینکفایم ، فلت  ضرعم  رد  ببـس  نیدـب  ارم  دنـشاب و  هتـشادن 

یئامنهار ار  ام  مینک ؟ هچ  سپ  دنتفگ : دـیباین ، هار  نادـب  نفد  زا  سپ  امـش  هکنیا  ای  دربب  ار  لام  دـمهفب و  ار  نآ  يدراو  هزات  بیرغ  دـیاش 
ره دـهد و  شّومن  دـنک و  يرادـهگن  دـیامن و  ظفح  الماک  ار  نآ  هک  یـسک  دـیراذگ ، هعیدو  هب  یـسک  دزن  ار  نآ  دومرف : ترـضح  نک ،

نادـب تخـس  امـش  هک  یماگنه  هرهب ، هدایز و  اب  دـنادرگ  زاب  امـش  هب  سپـس  دـیامن ، تسنآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  رتگرزب  ار  نآ  زا  يدـحاو 
افعـض و هب  دوـمرف : میراپـس ؟ هعیدو  ودـب  هنوـگچ  دندیـسرپ  تسا ، ملاـع  دـنوادخ  وا  دوـمرف : تـسیک ؟ وا  هـک  دندیـسرپ  دیـشاب ، جاـتحم 
ار نآ  مّوس  کی  هک  دینک  دصق  دومرف : مینک ؟) هچ   ) میرادن یـسرتسد  افعـض  هب  نونکا  دـنتفگ : دـیهد ، قّدـصت  ناناملـسم  زا  ناتـسدیهت 

میدرک دهع  میدرک و  لوبق  دنتفگ : دیامن ، ظفح  دیـسرتیم  نآ  زا  امـش  هچنآ  زا  ار  نآ  دنک و  عافد  نآ  یقب  ام  زا  دنوادخ  ات  دیهد  هقدص 
، مینک نینچ  هک 

ج1،ص:652  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تشگ و رهاظ  نایمارح  تمالع  ناهگان  دـنداتفا ، هار  هب  همه  دـینک ، تکرح  سپ  دـیتسه ، ّلج  ّزع و  دـنوادخ  ناـما  رد  نونکا  دومرف : ( 1)
، دـینکن میب  زگره  دـیتسه ، یلاعت  يادـخ  ناما  رد  امـش  دیـسارهیم ، نینچ  نیا  ارچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تفرگ ، فوخ  ار  هلفاـق  همه 

دندومن راهظا  هدیسوب و  ار  ترـضح  نآ  كرابم  تسد  دندش و  قداص  ماما  دزن  هدمآ  ریز  هب  نابـسا  زا  و  دندیـسر ، هراوس  نانزهار  هورگ 
امـش رایتخا  رد  نونکا  مینک و  یفّرعم  وت  هب  ار  دوخ  ات  هداد  نامرف  ام  هب  میدید و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باوخ  رد  شود  هک 

امش هب  يزاین  ام  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  میناسر ، لزنم  هب  هدومن  تظفاحم  ار  همه  ات  میوشیمن  ادج  هورگ  نیا  امـش و  زا  میتسه و 
، دومرف دهاوخ  نامظفح  نانمشد  ّرش  زا  دوب و  دهاوخ  ام  روای  رای و  ظفاح و  ومه  دومرف  ظفح  امـش  رطخ  زا  ار  ام  هک  سک  نامه  میرادن ،

دوس ناشیا  هراجتلا  لام  دنداد و  نایاونیب  ارقف و  هب  هقدـص  ناونع  هب  ار  لام  ثلث  دندیـسر و  لزنم  هب  دنتـشذگ و  تمالـس  هب  یگمه  سپ 
: دنتفگیم دوخ  اب  نانآ  و  دش ، ربارب  هد  یمهرد  ره  درک و 

: دندومرف ناشیاب  ماما  سپس  قداص ! ترضح ) اب  یهارمه   ) تکرب دوب  رایسب  هچ 
. دینک تموادم  نآ  رب  سپ  تسا ، دنمدوس  تکربرپ و  ردقچ  دنوادخ  اب  هلماعم  هک  دیتسناد  یبوخب  نونکا 

«. تسه زین  رمع  لام و  تکرب  دایدزا و  ببس  دنکیم  ظفح  ار  لام  ناج و  هکنیا  رب  هوالع  نداد  هقدص  هک  تسنآ  دارم  : » دیوگ مجرتم 
ج1،ص:653  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يدرم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  شردپ  زا  متشه  ماما  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 10 ( 1)
يرتگرزب تبیـصم  زا  ینکیم و  یباتیب  یکچوک  تبیـصم  رد  درم  يا  دومرف : وا  هب  دید و  درکیم  یباتیب  شدـنزرف  گرم  رب  تخـس  هک  ار 

یگدامآ مدع  رب  تبیصم  سپ  يدوبن ، ابیکشان  نینچ  نیا  زگره  یتخاسیم  اّیهم  هدامآ و  البق  تدنزرف  تبیـصم  يارب  ار  دوخ  رگا  و  یلفاغ !
. دنزرف تبیصم  زا  تسا  رتگرزب 

هدرک تیاور  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  متشه  ماما  زا  نانـس  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـس  هب  دیلو  نب  نسح  نب  دّمحم  - 11 ( 2)
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زین ماما  تفگ : يوار  نآ . يدـیپس  هب  هدـید  یهایـس  زا  دـنوادخ  مظعا  مسا  هب  تسا  رتکیدزن  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » اـنامه دومرف : هک 
: تفگیم دشیم  جراخ  لزنم  زا  نوچ  مالّسلا  هیلع  مردپ  دومرف :

یف هب  ینتأف  کقزرل  هب  اضّرعتم  ّبر ، ای  کـتّوق  کـلوحب و  لـب  یتّوق ، یلوحب و  ـال  هتّوق ، هَّللا و  لوحب  تجرخ  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  »
« ۀیفاع

يزور و بلط  ماـقم  رد  هک  یتلاـح  رد  نم ، راـگدرورپ  يا  وت  هوق  لوحب و  هکلب  دوخ  هوق  لوـحب و  هن  یهلا  هوـق  لوـحب و  مدـمآ  نوریب  ، )
تیفاع تمالس و  اب  ار  نآ  سپ  متسه ، وت  تمسق  بیصن و 
ج1،ص:654  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

(. نادرگب نم  يزور 
ماما  ) شردپ زا  مردـپ  مدینـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هک  تسا  تیاور  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـس  هب  و  - 12 ( 1)

نیرخآ و  دوـب ، َکِّبَر » ِمْساـِب  ْأَْرقا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب   » تشگ لزاـن  هک  ياهروـس  نیلّوا  هک  درکیم  تـیاور  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص )
«. ُْحتَْفلا َو  ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذِإ   » تشگ لزان  هک  ياهروس 

شردپ زا  درک  تیاور  لاس 339  هب  بجر  هام  رد  مق  رد  دسریم  مالّسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  هب  شبـسن  هک  دّمحم  نب  ةزمح  - 13 ( 2)
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  زا  مالّسلا  مهیلع  شناردپ  زا  وا  متـشه و  ماما  زا  مداخ  رـسای  زا 
أبن یئوت  و  یئادخ ، يوس  هب  هار  وت  و  یئادخ ، هب  بّرقت )  ) باب وت  یئادخ و  تجح  وت  ّیلع ! ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب - ّیلع  هب 

، نیّیصو نیرتهب  و  نینمؤم ، ریما  نیملسم و  ماما  یئوت  ّیلع ! ای  یهلا ، يالعا  لثم  یئوت  و  ّقح ، میقتسم  طارص  یئوت  و  میظع ،
ج1،ص:655  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یئوت و  متّما ، رب  نم  نیشناج  یئوت  ّیلع  ای  ربکا ، قیّدص  یئوت  و  لطاب ) زا  ّقح  هدننکادج  ، ) مظعا قوراف  یئوت  ّیلع  ای  نیقیّدص ، فرـشا  و 
یهاوخ رارق  متـس  دروم  دـش و  یهاوخ  مولظم  نم  زا  سپ  هک  یتسه  وت  ّیلع  ای  نم ، ياههدـعو  هدـنهد  ماجنا  یئوت  نم و  نوید  هدـننکادا 
مریگیم هاوگ  ار  ادخ  يدرگ ، نیـشنهناخ  روجحم و  نم  زا  سپ  هک  یئوت  ّیلع  ای  دنیوج ، هرانک  وت  زا  نم  زا  سپ  هک  یئوت  ّیلع  ای  تفرگ ،
ناطیـش بزح  وت  نانمـشد  بزح  و  تسادخ ، بزح  نم  بزح  تسا و  نم  بزح  وت  بزح  هک  نم  تّما  زا  دراد  روضح  هک  ار  سک  ره  و 

. تسا
یبوشآ هنتف و  راچانب  دومرف : نم  هب  ماما  تفگ : هک  درک  تیاور  متشه  ماما  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنس  اب  مردپ  - 14 ( 1)

نیا و  دوریم ، نیب  زا  دش و  دهاوخ  طقاس  یتقافر  یتسود و  یکیدزن و  یـشیوخ و  عون  ره  هک  داد  دهاوخ  يور  نینوخ  نیگمهـس و  رایـسب 
ره نیگهودـنا و  ره  و  نز ، درم و  زا  ياهنـشت  ره  نیمز و  نامـسآ و  لـها  هـک  دـنک ، مـگ  ار  مدـنزرف  نیموـس  هعیـش  هـک  تسیماـگنه  رما 
نب یـسوم  هیبش  نم و  هیبش  دشابیم و  مّدج  مانمه  هک  يدرف  نآ  يادـف  مردام  ردـپ و  دومرف : سپـس  دـنزیر ، کشا  وا  يارب  ياهدـیدمتس 

تسوا رکیپ  رب  تسا ، مالّسلا  مهیلع  نارمع 
ج1،ص:656  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ناریح و هک  نیگمغ  نادرم  رایـسب  هچ  نادرگرـس و  هنمؤـم  نز  رایـسب  هچ  هدـش ، هتخورفا  سدـق  یئانـشور  وـترپ  هـب  هـک  روـن  ياهـششوپ 
یئادن ناهگان  هک  دنسویأم  نآ  نتفای  زا  همامت  هب  هک  یماگنه  رد  مرگنیم  ار  نانآ  ایوگ  دنراوگشوخ ، بآ  نآ  هنشت  هک  دنـشاب  نیگهودنا 

. نارفاک رب  تبوقع  نانمؤم و  رب  تمحر  تسوا  هک  دوش  هدینش  کیدزن  زا  هک  نانچ  دنونشب  رود  زا  همه  هک  دیآرب 
ظفل ینعم  رد  : » حرش

« يدلو نم  ثلاّثلا  ۀعیشلا  نادقف  دنع  »
موس تشپ  وا  هک  تسا  ّيرکـسع  ماما  نادقف  دارم  ّدب  سپ ال  تسا ، ترـضح  نآ  مراهچ  تشپ  دـنزرف و  نامز  ماما  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
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«. دزاسب ود  ره  اب  هک  هدمآ  روط  نآ  همجرت  تسا و  هدش  فیرحت  ثلاث »  » هب عبار »  » هکنیا ای  و  دشابیم ، ترضح  نآ 
: تفگ هک  درک  تیاور  ءاشو  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  روکذم  دنس  اب  مردپ  - 15 ( 1)

نیا و  تسا ، هدجس  تلاح  تسا  رتکیدزن  ادخ  هب  تاقوا  همه  زا  هدنب  لاح  نآ  رد  هک  یتلاح  نآ  دومرفیم : مالّسلا  هیلع  متـشه  ماما  مدینش 
دّمحم زا  نتم  رد  روکذم  دنس  اب  مردپ  - 16 ( 2 ( ) وش کیدزن  ور و  هدجسب  . ) تسا ْبِرَْتقا » َو  ْدُجْسا  َو   » هدجس هفیرش  هیآ  نومـضم  نامه 

تیاور متشه  ماما  زا  لیضف  نب 
ج1،ص:657  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا ادخب  یقّتم  ره  بّرقت  هار  نیرتهب  زامن  دومرف : هک  هدرک 
: تفگ هک  درک  تیاور  ّيرفعج  نامیلس  زا  نتم  رد  روکذم  دنس  اب  مردپ  - 17 ( 1)

لاح رد  روط  نامه  نم  دیزخ و  ياهشوگ  هب  سک  ره  هدیزو ، تخـس  يداب  هک  مدوب  هدجـس  لاح  رد  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما 
دّمحم - 18 ( 2 ( ) تسا ندرک  هلیپ  تجامـس و  ینعمب  حاحلا » . ) » تفرگ مارآ  داب  هکنیا  ات  مدومنیم  حاحلا  دوخ  يادـخ  هب  مدوب و  هدـجس 
مدـید ار  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تفگ : هک  درک  تیاور  عیزب  نب  لیعامـسا  نب - دّـمحم  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـس  اـب  دـیلو  نب  نسح  نب 
هاگنآ درامـشیم  ار  دوخ  حیبست  هک  ایوگ  دادیم  تکرح  مارآ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  تشگنا  هس  تفریم  هدجـس  هب  هک  یماگنه 

ود عوکر  ماگنه  دشیم و  ماجنا  رتهاتوک  مدوب  هدید  ار  شعوکر  هک  سک  ره  زا  هک  مدید  ار  وا  عوکر  دـیوگ : تشادیمرب . هدجـس  زا  رس 
. دادیم رارق  لاب  ود  دننام  درکیم و  ادج  اهولهپ  زا  ار  شیوخ  تسد 

ج1،ص:658  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ هک  درک  تیاور  ءاشو  ّیلع  نب  نسح  زا  روکذم  دانساب  مردپ  - 19 ( 1)

هب دیرگنب  دیوگ : ار  ناگتشرف  لاعتم  دنوادخ  دیابرب ، باوخ  هدجس  لاح  رد  ار  ياهدنب  هاگ  ره  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  مدینش 
(. مدرب باوخ  هب  ار  وا  ینعی   ) مدومن ضبق  دوب  نم  تعاط  رد  يو  هک  یلاح  رد  ار  وا  حور  ماهدنب  يوس 

هب متـشه  ماما  زا  ياهماـن  رد  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  ّیطنزب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  نتم  دنـس  هب  دـیلو  نبا  مداتـسا  مردـپ و  و  - 20 ( 2)
يراد نتفر  نوریب  دـصق  يوشیم و  راوس  هک  یماـگنه  ماهدینـش  دـنزرف ! يا  دوب : هدومرف  موقرم  مدـید  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  وبا  شدـنزرف 

هک مهاوخیم  وت  زا  مراد  وت  رب  نم  هک  یّقح  هب  دنیب ، يریخ  وت  زا  یسک  ادابم  هک  دنربیم  نوریب  ریغص  باب  زا  ار  وت  لخب ، يور  زا  نامالغ 
یـسک هک  دشاب  رانید  مهرد و  ياههسیک  وت  اب  يراد  نتفر  نوریب  ندـش و  راوس  دـصق  هاگ  ره  و  دـشابن ، ریبک  باب  زا  زج  تدـمآ  تفر و 

رانید هاجنپ  زا  ادابم  درک  یکمک  تساوخرد  بلط و  وت  زا  یـسک  تیاـهیدوخ  زا  رگا  و  ینک ، اـطع  ودـب  هکنیا  رگم  دـهاوخن  وت  زا  يزیچ 
ودب

ج1،ص:659  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رتمک ودـب  رانید  جـنپ  تسیب و  زا  اداـبم  دـیبلط  یلاـم  وت  زا  ینز  ناـگدازهمع  زا  رگا  زین  و  یناد ، دوخ  ار  هاـجنپ  رب  نوزفا  و  یـشخب ، رتمک 
دریگ گنت  وت  رب  هک  سرتم  ادخ  زا  نک و  قافنا  سپ  دهد ، يرترب  وتب  دـنوادخ  هک  مهاوخیم  نم  و  یناد ، دوخ  ار ، نآ  رب  نوزفا  یـشخب و 

. يوش تسد  یهت  ای 
مدوب هنیدم  رد  يرجه  لاس 194  رد  تفگ  هک  هدرک  تیاور  یئاط  نامیلـس  نب  دواد  دمحا  وبا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  یقهیب  - 21 ( 1)
مرتخد دومرف : هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالّـسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  متـشه  ماما  هک 

شرع ياهنوتـس  زا  ياهمئاق  هب  تسوا و  اب  نوخ  هب  هدولآ  یئاـهنهاریپ  هک  یلاـح  رد  دوش  رـضاح  رـشحم  هصرع  هب  تماـیق  زور  رد  همطاـف 
( نک مکح  مدنزرف  نیلتاق  نم و  نایم  نارواد ! نیرتهب  يا  « ) يدلو لتاق  نیب  ینیب و  مکحا  نیمکاحلا  مکحا  ای  : » دیوگیم دنزیم و  گنچ 

هب دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
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ج1،ص:660  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنکیم مکح  همطاف  مرتخد  يارب  زا  دنوادخ  هک  دنگوس  هبعک  راگدرورپ 

نب ّیلع  میومع  زا  تفگ : هدرک  تیاور  يولع  قاحـسا  نب - نسح  زا  روکذـم  دنـس  هب  نم  يارب  دنقرمـس  رد  يراـصنا  دـسا  وـبا  - 22 ( 1)
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  درک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  شمارگ  ءاـبآ  زا  مدینـش  مالّـسلا  اـمهیلع  یـسوم 
ره و  دراذگاو ، یتسین  یهارمگ و  تلالـض و  يداو  رد  ار  وا  دنوادخ  دونـشب ، دـیاب  هچنآ  ندینـش  نودـب  ینید  هب  دورگب  سک  ره  دومرف :

و تسا ، كرشم  وا  سپ  هدومرف ) نّیعم  شقلخ  يارب  دوخ  دنوادخ  هک  یباب  ریغ  ینعی   ) هدینـش ّقح  باب  ریغ  زا  هچنآ  هب  دوش  نّیدتم  سک 
. سب تسا و  دّمحم  باب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  یحو  رب  نانیمطا  دروم  باب 

راگدرورپ هب  بّرقت  دصق  هب  رـشب  هک  یئاههار  مامت  دوشیمن و  هدیمهف  یحو  هار  زا  زج  ادـخ  هب  بّرقت  هار  هک  دزومآیم  ربخ  نیا  : » حرش
ادخ هب  ناوتیمن  و  دنوادخ ، زا  ندش  رود  یهارمگ و  تسا و  تلالض  همه  هدرک  عارتخا  دوخ  زا  تدابع  ناونع  هب  لامک  ماقم  هب  ندیسر  و 

زا یعارتخا  تدابع  ره  و  دـناهتخومآ ، ناشدوخ  زا  سپ  ناربهر  هب  نانآ  هدرک و  یحو  ءایبنا  هب  دوخ  هک  یهار  ناـمه  زا  زج  تسج  بّرقت 
تسا ناطیش  تدابع  هدننکرود و  ادخ  زا  تسا و  دّعبم  دشاب  سک  ره 

ج1،ص:661  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
جراخ رگا  ناشلمع  ّالا  دنشاب و  هتشاد  یعرش  یلیلد  یتدابع  عون  ره  يارب  دنشاب و  قیقد  رایشه و  رایـسب  دیاب  نیملـسم  نامحر و  تدابع  هن 

«. تسا خزود  شیازج  دوب و  دهاوخ  كرش  هباثم  هب  دشاب  روتسد  زا 
نب ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ّیخلب  دیعس  نب  ییحی  زا  تسا  لوهجم  نت  دنچ  نّمضتم  هک  نتم  دنس  هب  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دّمحم  - 23 ( 1)
ادـخ لوسر  هارمه  هب  نم  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم 

هب دروخرب و  ام  هب  تشاد  یهوبنا  شیر  هک  هناـشراهچ  تماـق و  دـنلب  يدرمریپ  هاـگان  میتفریم  هنیدـم  ياـههچوک  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
مالـس و ءافلخ ! نیمراهچ  يا  تفگ : هدرک  نم  هب  ور  هاـگنآ  دروآ ، ياـج  هب  مارتحا  مسر  درک و  مالـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
، تسا روط  نیمه  هلب  دندومرف : ترضح  تسین ؟ نینچ  نیا  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : هدومن  ربمغیپ  هب  ور  سپ  وت ، رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 
؟ دـیدرک قیدـصت  ار  نآ  امـش  تفگ و  نم  هب  درمریپ  نیا  هک  دوـب  زیچ  هچ  نیا  مدرک : ضرع  ادـخ  لوـسر  هب  نـم  تـفر و  درم  نآ  سپس 

ار ادخ  و  تفگ - وا  هک  یشابیم  روط  نامه  وت  دومرف : ترضح 
ج1،ص:662  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زین تسا و  مدآ  دارم  اـجنیا  رد  داد  رارق  وا  هک  ياهفیلخ  و  ( 1 « ) ًۀَفِیلَخ ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  : » هدومرف شباتک  رد  دـنوادخ  يرآ  ساپس ،-
: تفگ شردارب  هب  هک  یـسوم  لوق  زا  دـنوادخ  زاـب  و  تسا ، هفیلخ  نیمّود  وا  و  ۀـیآلا » ِضْرَأـْلا - ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  اـی   » هدومرف
َو  » هدومرف ّلج  ّزع و  دـنوادخ  زین  و  تسا ، یموس  وا  دـش و  موق  نایم  رد  یـسوم  هفیلخ  هک  دوب  نوراـه  وا  و  ِْحلْـصَأ » َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  »

یتـسه وت  يدومن و  غیلبت  شلوسر  ادـخ و  بناـج  زا  ار  هیآ  نیا  هک  يدوب  وـت  سپ  ِرَبْکَأـْلا » ِّجَْـحلا  َمْوَـی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ 
هکنیا زج  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  یئوت  و  نم ، ياههدعو  هدنهد  ماجنا  نم و  نید  هدننکادا  نم و  ریزو  نم و  ّیـصو 
هضرع دوب ؟ هک  وا  ینادیم  ایآ  درک ، مالس  ناونع  نادب  وت  رب  خیش  هک  نانچمه  یئافلخ  نیمراهچ  وت  سپ  دوب  دهاوخن  نم  زا  سپ  يربمایپ 

. نادب ار  نیا  دوب  مالّسلا  هیلع  رضخ  تردارب  وا  دومرف : ریخ ، متشاد :
میظعلا دبع  زا  نتم  رد  روکذم  دنس  اب  قاّرولا  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  - 24 ( 2)

ج1،ص:663  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرف هک  درک  لقن  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شمارگ  ءابآ  هطساو  هب  مردپ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ّینسح 

مدرک ضرع  نم  میتفای ، تسیرگیم  تخـس  هک  یلاح  رد  ار  ناـشیا  سپ  میدـش ، دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  همطاـف  نم و 
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نامسآ هب  ارم  هک  یبش  ّیلع ! يا  دومرف : مخـساپ  رد  دینکیم ؟ هیرگ  نینچ  نیا  امـش  هک  هدش  ثعاب  هچ  هَّللا ! لوسر  ای  تیادف  مردام  ردپ و 
باذع تهج  زا  ماهیرگ  و  دـمآ ، نارگ  تخـس  نم  يارب  عضو  نآ  و  متـسیرگن ، دـیدش  یباذـع  رد  ار  متّما  زا  ینانز  جارعم ) ینعی   ) دـندرب

(: تسا رارق  نیدب  هعقاو  حرش   ) مدید ار  ناشعضو  شیوخ  مشچ  هب  هک  تسا  نانآ  تخس 
دوب نازیوآ  مّنهج  رد  شنابز  هب  هک  مدید  ار  يرگید  نز  و  دیـشوجیم ، وا  رـس  زغم  هک  دندوب  هتخیوآ  ّقلعم ، خزود ، رد  شیوم  هب  ار  ینز 

تـشوگ هک  مدید  ار  يرگید  و  دندوب ، هتخیوآ  شیاهناتـسپ  هب  ار  وا  هک  مدرک  هدهاشم  ار  يرگید  نز  و  دـنتخیریم ، وا  موقلح  رد  شتآ  و 
اهرام دندوب و  هدرک  ریجنز  شیاهتسد  هب  ار  شیاهاپ  هک  مدید  ار  رگید  ینز  و  دیشکیم ، هلعش  وا  ریز  رد  شتآ  و  دروخیم ، ار  شیوخ  ندب 

یتوبات رد  هک  لال  روک و  رک و  مدید  ار  ینز  و  ( 1 ، ) دندوب ّطلسم  وا  رب  اهبرقع  و 
ج1،ص:664  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دهاشم ار  رگید  نز  تسا و  یـسیپ ) هروخ و   ) صرب ماذج و  زا  هعطق  هعطق  شندب  همه  دوشیم و  جراخ  شینیب  زا  وا  خم  تسا و  شتآ  زا 
و دنربیم ، نیـشتآ  یچیق  اب  شیپ  سپ و  زا  ار  شندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  و  تسا ، نازیوآ  شیاهاپ  هب  شتآ  زا  يرّونت  رد  هک  مدرک 
كوخ و رـس  شرـس  هک  مدید  ار  ینز  و  تسا ، شیوخ  ياههدور  ندروخ  لوغـشم  هتفرگ و  شتآ  شیاهتـسد  تروص و  مدید  ار  يرگید 
دنزیریم و شتآ  وا  مکـشب  بقع  زا  هک  مدید  گس  تروص  هب  ار  ینز  دننکیم و  باذع  ار  وا  عون  رازه  رازه  تسا و  رامح  ندب  شندـب 

. دننزیم وا  رکیپ  رس و  رب  نیشتآ  یئاهزرگ  اب  ناگتشرف  دزیریم و  نوریب  شناهد  زا 
هچ ناشراتفر  دندوب و  هدرک  هچ  نانیا  هک  وگب  نم  هب  مناگدید  رون  يا  و  نم ، بیبح  يا  درک : ضرع  شردـپ  هب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  سپ 

. دندش راتفرگ  تبوقع  نیا  هب  هک  دوب 
رـس يوم  هک  دوب  يدرف  نآ  دوب ، شتآ  رد  ّقلعم  شرـس  يوم  هب  هک  ینز  نآ  اّما  مزیزع  رتخد  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

و دادیم ، رازآ  ار  شیوخ  رهوش  نابز ، اب  هک  دوب  یـسک  وا  دوب  هتخیوآ  شنابز  هب  هک  ینز  نآ  اـّما  و  دـیناشوپیمن ، ناـمرحمان  زا  شیوخ 
یسک دوب  خزود  رد  قلعم  شیاهاپ  هب  هکنآ  اّما  تشادن و  زیهرپ  شیوش  اب  شزیمآ  زا  هک  دوب  يرادرهوش  دوب  نازیوآ  شیاهناتسپ  هب  هکنآ 

نذا نودب  هک  دوب 
ج1،ص:665  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تنیز نامرحمان  يارب  ار  دوخ  هک  دوب  نآ  دروخیم  ار  شیوخ  ندـب  تشوگ  هک  ینز  نآ  اـّما  و  ( 1 ، ) تفریم نوریب  هناخ  زا  دوخ  رـسمه 
وـضو تسرد  هک  دوـب  ینز  دـندوب  ّطلـسم  وا  رب  اـهبرقع  اـهرام و  دـندوب و  هدرک  ریجنز  مـه  هـب  ار  شیاـپ  تـسد و  هـکنآ  اـّما  و  درکیم ،

، تخاسیمن فیظن  ار  دوخ  دروآیمن و  ياجب  ضیح  تبانج و  لسغ  و  درکیمن ، ریهطت  سجن ، هب  یگدولآ  زا  ار  شـسابل  تخاسیمن و 
تبـسن دوخ  رهوش  هب  دـشیم و  دـنزرف  ياراد  شیوخ  رهوش  ریغ  زا  هک  دوب  ینز  لـال  روـک و  رک و  نآ  اـّما  و  دادیمن ، ّتیمها  زاـمن  هب  و 
اهنادـب ار  دوخ  داـهنیم و  یبنجا  نادرم  راـیتخا  رد  ار  دوخ  هک  دوب  ینز  يو  سپ  دـیربیم  اهـضارقم  اـب  ار  شندـب  تشوگ  هکنآ  و  دادـیم ،

هب یسنج  یلّالد  هک  دوب  یسک  نآ  دوب  دوخ  ياههدور  ندروخ  لوغشم  دوب و  هتفرگ  شتآ  شیور  رس و  هک  ینز  نآ  اّما  و  دومنیم ، هضرع 
شراسخر هکنآ  اّما  و  دومنیم ، غورد  هب  ینیچنخس  هک  دوب  ینز  نآ  دوب  رامح  ندب  شندب  كوخ و  رـس  شرـس  هکنآ  اّما  و  درکیم ، مارح 

ربمایپ هاگنآ  دوب ، دوسح  رگهحون و  ناوخهزاوآ و  ینز  نآ  دـمآیم  نوریب  شناـهد  زا  دـنتخیریم و  وا  ربد  رد  شتآ  دوب و  گـس  راـسخر 
لاح هب  اشوخ  و  درآ ، بضغ  هب  ار  شیوخ  يوش  هک  ینز  رب  ياو  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ج1،ص:666  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دشاب یضار  وا  زا  شرهوش  هک  یئوناب 

یهلا ياهتمعن  انامه  هفرع ! نبا  ای  دومرف : نم  هب  متـشه  ماما  تفگ : هدرک  تیاور  هفرع  نب  دّمحم  زا  نتم  روکذـم  دنـس  هب  مردـپ  - 25 ( 1)
راتفر وکین  نآ  اب  هک  تسا  یتقو  ات  مدرم  يارب  ریخ  نیا  دناهتسب ، تسا  یتانق )  ) ای رهن  رانک  رد  هک  شهاگباوخ  رد  هک  تسا  يرتش  دننامه 
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فرـصم باوصان  هار  رد  ار  تمعن  ینعی   ) دندومن يراتفردـب  نآ  اب  دنتخانـشن و  ار  شردـق  هک  نیمه  اّما  و  دنـسانشب ، ار  نآ  ردـق  دـننک و 
. دزیرگیم دوریم و  نانآ  گنچ  زا  دندرک )

ماعط زا  دنمتواخـس  صخـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تفگ : هدرک  تیاور  مداـخ  رـسای  زا  نتم  روکذـم  دنـس  هب  مردـپ  - 26 ( 2)
زا نارگید  هک  ادابم  دروخیمن  نارگید  ناوخ  زا  لیخب  صخش  سکع  هب  و  دننک ، هدافتسا  وا  هرفس  زا  زین  نانآ  هک  دنکیم  هدافتسا  نارگید 

. دنروخب وا  ماعط 
هیلع متـشه  ماما  مدینـش  تفگ : هدرک  تیاور  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  زا  هدـش  رکذ  نتم  رد  هک  يدنـس  اب  رورـسم  رفعج  نب  دّـمحم  - 27 ( 3)

تواخس اب  صخش  دومرفیم : مالّسلا 
ج1،ص:667  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رود زین  مدرم  زا  تسا و  رود  تشهب  زا  لیخب  و  رود ، شتآ  زا  و  تسا ، کیدزن  مدرم  هب  تسا ، کیدزن  تشهب  هب  تسا ، کـیدزن  ادـخ  هب 
. تسا کیدزن  شتآ  هب  و 

سک ره  تسا ، ایند  رد  نآ  ياهخاش  هک  سودرف  رد  تسا  یتخرد  یگدنشخب  اخس و  تفص  دومرفیم : مدینش  ترضح  نآ  زا  تفگ : رسای 
. تفر دهاوخ  تشهب  هب  دنز  گنچ  نآ  زا  ياهخاش  هب 

دندینش مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  ود  نیا  هک  درک  تیاور  لاّجح  طابـسا و  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـس  هب  دیلو  نبا  مداتـسا  - 28 ( 1)
. توکس لاس  هد  زا  سپ  رگم  تخادرپیمن  مادم  تدابع  هب  لیئارسا  ینب  زا  يدباع  دومرفیم : هک 

مالّـسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  زا  مالّـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  متـشه  ماما  زا  نتم  رد  شروکذم  دنـسب  یناجرج  رّـسفم  - 29 ( 2)
نانمؤم ریما  مردپ  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور 

ج1،ص:668  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ِّلُِکب َوُه  َو  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َّنُهاَّوَسَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  : » ّلج ّزع و  دـنوادخ  راـتفگ  ناـیب  رد 

و دیدرگ ، لصاو  ّقح  يدونـشخ  هب  دیـشیدنیب و  ات  تسا  نیمز  رد  هچنآ  ره  امـش  يارب  دـیرفآ  هک  تسا  یـسک  وا  دومرف : «« 1  » ٌمِیلَع ٍءْیَش 
تفه ار  نآ  سپ  تخادرپ ، نآ  ندومن  راوتـسا  نامـسآ و  تقلخ  هب  ینعی : ِءاـمَّسلا » َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  ، » دـیرادهگن شتآ  باذـع  زا  ار  دوخ 
تـسا هدـیرفآ  امـش  يارب  و  دـنادیم ، ار  قلخ  حالـص  زیچ ، همه  هب  وا  شناد ، تهج  زا  و  تسا ، اناد  يزیچ  ره  هب  وا  و  داد ، بیترت  نامـسآ 

نب ّیلع  نب  دـمحا  هیولیجام و  ّیلع  نب  دّـمحم  - 30 ( 1 ! ) مدآ نادـنزرف  يا  تسا  امـش  تحلـصم  امـش و  يارب  همه  تسا ، نیمز  رد  هچنآ 
: تفگ هک  دناهدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنس  اب  ّینادمه  دایز  نب  دمحا  میهاربا و 

یتـّما ره  يارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  درک  لـقن  مالّـسلا  مهیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  شمارگ  ناردـپ  زا  یـسوم  نب  ّیلع 
- نب ّیلع  تّما  نیا  قوراف  قیّدص و  و  تسا ، یقوراف  قیّدص و 

______________________________

هیآ 29. هرقب  هروس  ( 1)
ج1،ص:669  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دـشابیم تّما  نیا  نینرقلا  وذ  نوعمـش و  عشوی و  وا  زین  و  تسا ، تّما  نیا  هبوت ) هاگرد   ) هّطح باب  تاـجن و  یتشک  وا  تسا و  بلاـط  یبا 
زیتس هب  وا  اب  سک  ره  تسا ، ءایـصوا  نیرتهب  نانمؤم و  ریما  نانامه  وا  و  نم ، زا  سپ  تسا  نم  نیـشناج  ادخ و  هدیزگرب  ّیلع  نامدرم ! يا 

یگریچ نم  اب  دنک  یگریچ  وا  رب  سک  ره  و  تسا ، هدرک  متس  نم  هب  نامگیب  دنک  متـس  وا  هب  سک  ره  و  هتـساخرب ، زیتس  هب  نم  اب  دزیخرب 
وا اـب  سک  ره  و  تسا ، هدرک  اـفج  نم  هب  دـنک  اـفج  ودـب  سک  ره  و  هدرک ، یکین  نم  هب  دـیامن  یکین  يو  هب  هـک  سک  نآ  ره  و  هدوـمن ،
زا و  تسا ، نم  نابیتشپ  ردارب و  وا  اریز  هتـشاد ، تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هدـیزرو  ینمـشد  نم  اب  دـیامن  ینمـشد 
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. میدحاو رون  کی  وا  نم و  هدش و  هدیرفآ  نم  تنیط 
وا تهابش  هجو  رد  اّما  تسا ، حضاو  مالّسلا  مهیلع  یسیع  ّیصو  نوعمش  و  یسوم ، ّیصو  عشوی  هب  ترضح  نآ  ماقم  تهابش  هجو  : » حرش
وذ هتفگ و  راـصتخا  هب  میرک  نآرق  هک  تسناـمه  دـسریم  تسرد  ریقح  رظن  هب  هچنآ  دـناهتفگ ، دـنچ  یهوـجو  نینرقلا  وذ  هب  مالّـسلا  هیلع 
: همجرت اقَح » یِّبَر  ُدْعَو  َناک  و  یلا - ًابَبَس - ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ُهاْنیَتآ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ   » هک هدومرف  یفّرعم  تاّیصوصخ  نادب  ار  نینرقلا 
ّقح نم  راگدرورپ  هدـعو  یلا - میدراذـگ - شرایتخا  رد  ياهلیـسو  ره  زا  نیمز  يور  رد  و  میداد ، تردـق  تنطلـس و  نینرقلا » وذ   » وا هب  )

راتفر مدرم  حالـص  ریخ و  هب  مامت  تفرگ  تسد  رد  ار  تردـق  هک  يزور  دـنچ  نآ  رد  فهک .) هروس  زا  هیآ 98  ياهتنا  ات  هیآ 83  تسا -
نیا رد  شتردـق  ماّیا  رد  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  نآ  زا  رتهب  هکلب  لامعا  نیا  ریظن  تخادرپ و  اهیراکبارخ  اهیبارخ و  حالـصاب  و  درک ،

«. دش رداص  خیرات  ّصنب  تّما 
ج1،ص:670  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ناشیوخ زا  یکی  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  دومرفیم : مدینـش  متـشه  ماـما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ّیطنزب  زا  نتم  دنـس  هب  مردـپ  - 31 ( 1)
نارگید زا  ار  وا  نوخ  هبلاطم  دوخ  هاگنآ  تخادنا ، لیئارسا  ینب  ياههریت  زا  هریت  نیرتهب  هار  رس  رد  ار  لوتقم  هزانج  سپس  تشک ، ار  دوخ 

وگب ام  هب  دناهتشک ، ار  سک  نالف  دوب ) هداتفا  ناشهار  رد  لوتقم  هک  نامه   ) هلیبق نالف  دنتفگ : مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  لیئارسا  ینب  دومنیم ،
هکنیا زا  ادخ  هب  مربیم  هانپ  تفگ : ياهتخادنا ؟ تسد  ار  ام  دنتفگ : دیروایب ، يواگ  دومرف : یسوم  ترضح  تسوا ؟ لتاق  نانآ  زا  یسک  هچ 

نکل دشیم  ادیپ  لتاق  دوب و  مامت  راک  دندروآیم  يواگ  دندرکیم و  لمع  یسوم  روتـسد  هب  نانیا  رگا  دومرف : ماما  هاگنآ  مشاب ، لاّهج  زا 
: تفگ یسوم  دنک ، صّخشم  ار  واگ  تاّیصوصخ  هاوخب  تیادخ  زا  دنتفگ : يراب  تفرگ ، تخس  ناشیارب  مه  ادخ  سپ  دنتفرگ  تخس 

و دشابیم ، ود  نیا  هنایم  هکلب  هدیـسرن ، راک  ّدحب  ناوج  کچوک و  هن  هداتفا و  راک  زا  گرزب  نادنچ  هن  تسا  يواگ  نآ  دیامرفیم : ادـخ 
هاوخب دنوادخ  زا  دنتفگ : زاب  و  دنتفرگ ، گنت  دوخ  رب  ار  راک  نکیل  و  دشیم ، هتفریذپ  ناشیا  زا  دندوب  هدروآ  يواگ  نینچ  نانآ  هک  نانچ 

رد یسوم  دشاب ؟ هچ  شگنر  هک  دنک  نّیعم  ام  يارب 
ج1،ص:671  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دندروآیم يواگ  نینچ  نانآ  رگا  و  ناگدننیب ، هدننکداش  و  صلاخ ، گنر و  درز  تخـس  تسیواگ  نآ  دیامرفیم : ادخ  ( 1 : ) تفگ خساپ 
نیا سرپب  تیادخ  زا  دـنتفگ : یـسوم  هب  تفرگ ، تخـس  اهنآ  رب  مه  دـنوادخ  دـندرک و  تجامـس  دوخ  لالـض  رد  نکل  و  دـشیم ، لوبق 

نآ دیامرفیم : ادخ  تفگ : مالّسلا  هیلع  یسوم  درک ، دهاوخ  یئامنهار  ار  ام  دهاوخب  ادخ  رگا  هدش ، لکشم  ام  رب  رما  دشاب ؟ يواگ  هنوگچ 
کی صلاخ  گنر  ياراد  و  دـنهد ، بآ  ار  تعارز  دنـشک و  هاـچ  زا  بآ  وا  اـب  اـی  دـنز و  مخـش  ار  ینیمز  هک  تسا  مار  هن  هک  تسیواـگ 
یناوج دزن  تایـصوصخ  نینچ  اب  ار  نآ  دـندرک و  وجتـسج  سپ  يدرک ، نایب  دوشب  ههبـش  عفر  هک  نانچ  شتافـص  نونکا  دـنتفگ : تسد ،

هدمآ یـسوم  دزن  لیئارـسا  ینب  دینک ، الط  زا  رپ  ار  نآ  تسوپ  هکنیا  تمیق  هب  رگم  مشورفیمن  ار  نآ  تفگ : ناوج  نکل  دـنتفای  یلیئارـسا 
حبذ ار  نآ  داد  روتسد  دندیرخ و  ار  نآ  راچان  دیرخب ، ار  نآ  تسین  ياهراچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یـسوم  دنداد ، شرازگ  وا  هب  ار  ربخ  نیا 

میومع رسپ  ادخ ! هداتـسرف  يا  تفگ : دش و  هدنز  دندرک  نینچ  نوچ  دننزب و  لوتقم  ندب  هب  ار  واگ  نآ  مد  هک  داد  روتـسد  هاگنآ  دندرک ،
نتکی هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  ادخ ، ربمایپ  سپ  دنتخانـش . ار  شلتاق  ببـس  نیدب  و  دناهدرک ، مهّتم  ار  وا  هک  سک  نآ  هن  هدناسر ، لتق  هب  ارم 

واگ نیا  تفگ : شنارای  زا 
ج1،ص:672  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یکچوک هلاسوگ  یتقو  و  درکیم ، یکین  رایسب  شردپ  اب  لیئارسا  ینب  زا  یناوج  تفگ : یسوم  ( 1 ( ؟ تسیچ نآ  دیسرپ  دراد ، یبلاج  هّصق 
وا درک و  ّتقر  ردپ  رب  ناوج  دوب ، وا  رس  ریز  هلاسوگ  نآ  يرادهگن  ّلحم  دیلک  دوب و  باوخ  رد  شردپ  دروآ ، هناخ  هب  ار  نآ  دوب  هدیرخ 
هب تفگ : درک و  نیـسحت  ار  يو  ردـپ  تفگ : وا  يارب  ار  ناتـساد  تساـخرب  باوخ  زا  ردـپ  نوچ  درک ، اـهر  ار  هلاـسوگ  دومنن و  رادـیب  ار 
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شلها اجک  ات  هک  يراکوکین  کین و  لمع  هب  دیرگنب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دعب  دیـشخب ، ودب  يواگ  ریگب و  ار  واگ  نیا  نآ  ضوع 
. دربیم ار 

زا يزور  ناسارخ  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  تلص  نب - ناّیر  زا  نتم  رد  روکذم  دنس  هب  ّینادمه  رفعج  نب  دایز  نب  دمحا  - 32 ( 2)
ترـضح دـیاهداد !؟ ار  انغ  هب  نداد  شوگ  هزاجا  وا  هب  هک  درک  لقن  امـش  زا  یـساّبع  میهاربا  نب  ماشه  نم ، ياقآ  يا  مدیـسرپ  متـشه  ماـما 

هلأسم نیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يدرم  متفگ : نم  و )  ) درک لاؤس  نم  زا  انغ  ندینـش  مکح  هراب  رد  وا  تسا ، هتفگ  غورد  قیدنز  دومرف :
لطاب زا  ار  ّقح  دنوادخ  هک  یتقو  دندومرف : رقاب  ترضح  شخساپ  رد  و  دیسرپ ، ار 

ج1،ص:673  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
وت تروص  نیا  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  لطاب ، بناج  رد  تفگ : درم  دـشابیم ؟ ود  نآ  زا  کی  مادـک  رد  انغ  دـنکیم  ادـج 

. یتفگ ار  نآ  مکح  دوخ 
هب رگم  داتـسرفن ، يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ناـّیر  زا  نینچمه  - 33 ( 1)
هک مدینـش  دـیوگ : و  وا ، ثاریم  رد  ردـنک  ندوـب  و  دـنکیم ، دـهاوخب  هک  هچ  ره  دـنوادخ  هکنیا  هب  ندرک  رارقا  و  تارکـسم ، ندوـب  مارح 

. غارچ اب  رگم  دیورن  کیرات  هناخ  هب  بش  هاگ  چیه  دومرفیم :
: تفگ هک  هدرک  تیاور  مداخ  رسای  زا  روکذم  دنس  هب  زین  ّینادمه  - 34 ( 2)

: تفگ دیسرپ و  لگ  ندروخ  زا  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  رکشل  ناهدنامرف  زا  یصخش 
، كوخ تشوگ  نوخ و  رادرم و  دننامه  تسمارح ! لگ  ندروخ  دومرف : سپـس  تفـشآرب ، ترـضح  دنروخیم ، لگ  شنازینک  زا  ياهراپ 

. رادزاب لگ  ندروخ  زا  ار  نانآ 
یلاح رد  تشگیمزاب  دجسم  زا  هک  یماگنه  هعمج  زور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  درک  ثیدح  میارب  رـسای  دیوگ : میهاربا  نب  ّیلع 

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  دوب  دولآ  رابغ  هدرک و  قرع  شندب  هک 
هیف انأ  اّمم  یجرف  ناک  نا  ّمهّللا  »

ج1،ص:674  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
« ۀعاّسلا ّیلإ  هلّجعف  توملاب 

نیگهودنا و نینچمه  و  امرف ) لیجعت  نآ  رد  دوشیم  لصاح  مگرم  هب  متـسه  نآ  رد  هک  يراتفرگ  نیا  زا  نم  یـصالخ  رگا  اراگدرورپ ! )
. تفر ایند  زا  ات  درب  رسب  هدیجنر 

ینّیعم رادقم  هک  تسا  هدرک  ّتیصو  گرم  ماگنه  هتفر و  ایند  زا  یسوجم  يدرم  هک  دنتشون  نومأم  هب  ياهمان  ّیط  روباشین  زا  دیوگ : رسای 
اضر ترـضح  هب  نومأم  تسا !؟ هدرک  میـسقت  هقدص  هب  نیملـسم  ءارقف  رب  ار  نآ  روباشین  یـضاق  و  دنهد ، نیکاسم  ارقف و  هب  ار  شثاریم  زا 

؟ دیئامرفیم هچ  هلأسم  نیا  رد  امش  اقآ ! تفگ : مالّسلا  هیلع 
نیملسم هب  یـسوجم  لام  زا  هک  رادقم  نآ  هک  دیـسیونب  یـضاق  هب  دهدیمن ، هقدص  نیملـسم  ءارقف  هب  یـسوجم  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما 
مالّـسلا هیلع  نسحلا  وبا  زا  وا  ریغ  رـسای و  دـیوگ : میهاربا  نب  ّیلع  دـنک » قّدـصت  سوجم  ءارقف  هب  دریگرب و  لاـملا  تیب  زا  هدرک  قّدـصت 

. ماهدرب دای  زا  ار  اهنآ  هدیشک  لوط  رایسب  نامز  نوچ  نم  یلو  دندرک  تیاور  نم  يارب  يرایسب  ثیداحا 
ع)  ) متشه ماما  هک  هدرک  تیاور  ءاّشو  نسح  زا  روکذم  دنس  هب  مردپ  - 35 ( 1)

ج1،ص:675  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مرحم هک  ار  ام  دسریمن  هرمع ) مارحا  هن  میوش  جراخ  ّجح  مارحا  اب  دیاب   ) میـشاب هنیدم  رد  ام  دیآ و  رد  هّجحلا  يذ  هام  لاله  رگا  دومرف :

هّکم زا  نآ  و   ) میوش مرحم  تسا  هنیدم  لها  تاقیم  هک  هرجـش  دجـسم  زا  دیاب  ام  اریز  تسا ) نارق  ّجح  دوصقم   ) ّجح مارحا  هب  رگم  میوش 
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يذ هرغ  هب  هاگ  ره  دـیئآیم  قارع  يوس  زا  هک  امـش  اّما  هداد ، رارق  تاقیم  ار  اجنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تسا ) رود  رایـسب 
نآ ریغ  و  قرع » تاذ   » هداد رارق  امـش  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یتاقیم  اریز  دـیروآ  اجب  هرمع  دـیاب  دـیدش  دراو  هّجحلا 

میآ و نوریب  مارحا  زا  نونکا  مناوتیم  نم  ایآ  تفگ : نیتسایّرلا ] وذ  لهس  نب -  ] لضف تسا ، هّکم  هب  کیدزن  امش و  يور  شیپ  نآ  تسا و 
هنییع و نب  نایفـس  اب  رفعج  نب  دّـمحم  ار  هلأسم  نیا  يرآ . دومرف : ترـضح  ماهدروآ ؟ ياـجب  تیب  هب  ار  مفاوط  هک ) یلاـح  رد  ، ) منک عّتمت 

اوران مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زا  ار  نآ  نایفـس  تسا ، هتفگ  نانچ  نینچ و  صخـش  نالف  تفگ : نانآ  هب  تشاذـگ و  ناـیم  رد  وا  باحـصا 
. تفگ دب  هتسناد و 

ماّیا ات  دنکیم و  تیاور  ترضح  نآ  زا  هدرک و  تاقالم  ار  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هنییع  نب  نایفـس  دیوگ : هَّللا - همحر  باتک - فّنـصم 
. تسا هتشاد  تایح  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

ج1،ص:676  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ماما نسحلا  وبا  زا  تفگ : يو  دیوگ : هدرک  تیاور  ّیطنزب  رـصن  یبا  نبا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـس  هب  دـیلو  نب  نسح  نب  دّـمحم  - 36 ( 1)
نیا متسب ، عّتمت  ّجح  مارحا  ّجح  ماّیا  رد  و  مدروآ ، ياجب  هرمع  بجر  هام  رد  دومرف : يدرک ؟ هچ  هتشذگ  لاس  مدیسرپ : مالّسلا  هیلع  متشه 

. مروآ ياجب  هرمع  هاگ  ره  منکیم  نینچ 
نکر لباقم  وا  اب  نوچ  مدوب ، هبعک  فاوط  رد  نسحلا  وبا  اب  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دعس  نب  دعـس  زا  نتم  رد  دنـس  هب  مردپ  - 37 ( 2)

: تفگ هدرک  دنلب  اعد  هب  ار  اهتسد  داتسیا و  ترضح  میدیسر  ینامی 
کقلخ عیمج  یلع  ّیلع و  ۀیفاعلاب  لّضفتملا  ۀیفاعلاب و  ناّنملا  ۀیفاعلاب و  معنملا  ۀیفاعلا و  قزار  ای  ۀیفاعلا و  قلاخ  ای  ۀـیفاعلا و  ّیلو  ای  هَّللا  ای  »

اینّدلا یف  ۀیفاعلا  رکـش  ۀیفاعلا و  مامت  ۀیفاعلا و  ماود  ۀیفاعلا و  انقزرا  دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  امهمیحر  ةرخآلا و  اینّدـلا و  نامحر  ای 
«. نیمحارلا محرا  ای  ةرخآلا  و 

اهیرامیب و اهیتشز و  اهیدب و  عیمج  زا  ندوب  رود  ینعم  هب  تیفاع  : » حرش
ج1،ص:677  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

حضاو اعد  ینعم  و  دشابیم ، نید  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  نطاب  رد  هچ  رهاظ  رد  هچ  تاهورکم  و  یمـسج ، يرکف و  صئاقن  یقالخا و  لئاذر 
«. تسا

زور رد  ار  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لتاقم  نب  لتاقم  زا  روکذم  دنس  هب  لّکوتم  نب  یـسوم  نب  دّمحم  - 38 ( 1)
. دوب مرحم  هک  یلاح  رد  دومنیم  تماجح  هداج  رانک  رد  هک  مدید  رهظ  ماگنه  هعمج 

یعنام ترورـض  لاح  رد  هعمج  زور  رد  تماجح  هکنآ  یکی  تسا : هدئاف  دـنچ  ثیدـح  نیا  رد  دـیوگ : هیلع - هَّللا  ۀـمحر  باتک - ّفلؤم 
هکنآ مود  هدئاف  ترورـض .) هن   ) دـشابیم رایتخا  لاح  رد  تسا  هدـش  دراو  لمع  نیا  ۀـهارک  زا  هچنآ  انامه  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب  درادـن و 
لحم نکل  دـهد  ماـجنا  ار  نآ  هک  درادـن  یلاکـشا  دـش  ریزگاـن  مرحم  رگا  هکنآ  موس  هدـئاف  و  درادـن ، یعناـم  زین  لاوز  ماـگنه  تماـجح 

. دشارتن ار  تماجح 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  شیومع  زا  میعن  نب  رفعج  - 39 ( 2)

: دومرف هک  درک  لقن  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردپ  هطساو  هب  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  مدینش 
ج1،ص:678  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. مرحم مه  دوب و  هزور  مه  هک  یلاح  رد  درک  تماجح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
: تسا هدومرف  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  يربخ  اب  ربخ  نیا  دیوگ : هیلع - هَّللا  ۀمحر  باتک - ّفلؤم 

« موجحملا مجاحلا و  رطفا  »
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: ینعی
زا ندرک  تماجح  اریز  تسین ، ضراعم  فلاخم و  دندناکـش ، ینعی  دـندرک  راـطفا  ار  دوخ  هزور  ود  ره  هدـش  تماـجح  هدـننکتماجح و 

تـسا هدومن  لمع  نادب  زین  هداد و  رارق  اهتّنـس  زا  ار  نآ  تسا و  هدومرف  رما  نادب  دوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يروما 
ینعم سپ 

« موجحملا مجاحلا و  رطفا  »
. دندش لخاد  نم  ترطف  نم و  ّتنس  رد  ود  ره  هدش  تماجح  هدننکتماجح و  هک  دشاب  نیا  دیاب 

ناونع یباب  موجحملا » مجاحلا و  رطفا   » ربخ ینعم  ناـیب  رد  راـبخالا » یناـعم   » فیرـش باـتک  رخاوا  رد  هیلع - هَّللا  ناوضر  ّفلؤم - : » حرش
تماجح رادهزور  تسا  زیاج  ایآ  مدیسرپ  ساّبع  نبا  زا  دیوگ : هک  هدرک  لقن  يربخ  یعبر  نب  ۀیابع  زا  ادنسم  ّتنـس  لها  قیرط  زا  هدرک و 

؟ دنکیمن لطاب  ار  شاهزور  تماجح  ایآ  مدیسرپ  دسارهن ، شناج  رب  فعض  تدش  هبلغ  زا  هک  یمادام  يرآ  تفگ : دنک ؟
: دومرف دنکیم  تماجح  یسک  دید  ناضمر  هام  رد  هک  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  شیامرف  ینعم  سپ  متفگ : هن ، تفگ :

« موجحملا مجاحلا و  رطفأ  »
هب نعل ، نآ  رد  دـندرک و  نعل  رگید  کـی  هب  هکنیا  يارب  هکلب ) ، ) تماـجح يارب  هن  دـناهدرک  راـطفا  ناـنیا  تفگ : نم  خـساپ  رد  تسیچ ؟

«. دنتسب غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
دنک تماجح  هزور  لاح  رد  سک  ره  هک  تسنیا  نآ  تسه و  مه  يرگید  ینعم  ثیدح  يارب  دیوگ : هیابع  ربخ  لقن  زا  دـعب  ّفلؤم  سپس 

راطفا هب  زاین  يوس  هب  ار  وا  دش و  دهاوخ  یلوتسم  وا  رب  طرفم  فعض  اریز  هداد  رارق  راطفا  ضرعم  رد  ار  دوخ 
ج1،ص:679  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا هدرک  لقن  شیوخ  ّيروباشین  خیاشم  زا  یکی  زا  دشاب  دارم  ّتنس  ترطف و  رد  لوخد  هک  ار  ینعم  نآ  سپس  تسا و  هدرب 
هب تسا  نانآ  زا  یکی  لبنح  نب  دمحا  هک  یتعامج  : » دـیوگ فورعم  رّـسفم  ّيواضیب  هک  نانچ  تسا  یّماع  ربخ  لاح  ره  هب  : » دـیوگ ریقح 

ار ربخ  و  حیحـص ، ار  هزور  دـنناد و  هورکم  هّماع  زا  رگید  یتعامج  و  دناهدرمـش ، هزور  لطبم  ار  تماجح  دناهتـسج و  کّسمت  ربخ  رهاـظ 
«. دنناد خوسنم  ار  ربخ  مه  یتعامج  و  دناهدرک ، عنم  دیدشت  هب  لمح 

مدید هنیدم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـس  هب  مردـپ  - 40 ( 1)
رب دمآ و  رـس  يالاب  برغم  زامن  زا  سپ  دوب و  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  شّدـج  ربق  نیلاب  عادو  يارب  تشاد و  هرمع  دـصق 
هب لوغشم  دمآ و  يرانک  هب  رـس  يالاب  زا  تشگرب و  هاگنآ  و  دینابـسچ ، نوتـس  هب  ار  دوخ  درک و  مالـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

دینابسچ و تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رس  يالاب  نوتس  زا  دعب  هک  ینوتـس  هب  کیدزن  حیرـض  هب  ار  دوخ  پچ  هناش  دش و  زامن 
هب دوجـس  عوکر و  رد  شثکم  رادـقم  تفگ : لاّضف  نبا  و  دروآ ، ياجب  تشاد - ياـپب  نیلعن  هک  یلاـح  رد  زاـمن - تعکر  تشه  اـی  شش 

هک يّدح  ات  داد  لوط  تفر و  هدجس  هب  دش  غراف  زامن  زا  نوچ  و  دوب ، رتشیب  ای  حیبست و  راب  هس  نتفگ  هزادنا 
ج1،ص:680  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. درک رت  ار  اههزیر  گنس  شقرع  تارطق 
. درازگ دجسم  نیمز  يور  هب  ار  شکرابم  تروص  هنوگ و  ماما  دنتفگ : ترضح  نآ  باحصا  زا  ياهراپ  تفگ : يوار 

«. هدوبن مه  ایروب  هب  شورفم  یبّنلا  دجسم  اضر  ترضح  نامز  رد  هک  دوشیم  مولعم  مالک  لیذ  زا  : » حرش
مدید و مارحا  لاح  رد  ار  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  تفگ : هدرک  تیاور  عیزب  نب  لیعامسا  نب  دّمحم  زا  نتم  روکذم  دنس  هب  مردپ  - 41 ( 1)

. دوب يرتشگنا  شتسد  هب 
و هدمآ - تایاور  رد  هک  نانچ  مان - رهم  ای  تسا و  باوث  يارب  ای  نتـشاد  تسد  هب  يرتشگنا  نکل  دـنک ، تنیز  تسا  عونمم  مرحم  : » حرش
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و ندید ، يارب  تسا  نکمم  دشاب و  تنیز  تسا  نکمم  هک  کنیع  دننام  تسین  طانم  نتـشاد  تسدـب  قلطم  اذـل  تنیز ، يارب  تسا  نکمم 
«. تسا ّتین  دصق و  عبات  روما  هنوگ  نیا 

اب هک  یماگنه  دروآ و  ياجب  هرمع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ماّلس  نب  یسوم  زا  روکذم  دنـس  هب  مردپ  - 42 ( 2)
ار شیاهتسد  داتسیا و  هبعک  تشپ  رد  دجسم  نحص  رد  دمآ و  نیطاّنح  باب  يوس  دومن  جورخ  گنهآ  درک و  عادو  هناخ 

ج1،ص:681  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زامن زا  تسا  لضفا  نآ  رد  زامن  دبلط ، ادخ ) زا   ) تجاح نآ  رد  صخـش  هک  تسا  ییاج  نیرتهب  اجنیا  تفگ : زین  ام  هب  درک و  دـنلب  اعد  هب 

: تفگ دیسر  برد  کیدزن  نوچ  و  هام ، تصش  ای  لاس  تصش  هب  رگید  ياج  رد 
« تنا ّالا  هلا  نا ال  یلع  تجرخ  ّینا  ّمهّللا  »

(. موشیم جراخ  تاهناخ  زا  تسین  يدوبعم  وت  زج  هکنیا  هب  هدیقع  اب  نم  اراگدرورپ ! )
عادو هناخ  اب  هک  مدید  ار  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دومحم  یبا  نب  میهاربا  زا  روکذم  دنـس  هب  دـیلو  نبا  - 43 ( 1)

: تفگ هدرک  هبعک  هب  ور  تساخرب و  سپس  داتفا و  هدجس  هب  دوش  جراخ  برد  زا  تساوخ  نوچ  و  درک ،
« تنا الا  هلا  نا ال  یلع  بلقنا  ّینإ  ّمهّللا  »

(. تسین يدوبعم  وت  زج  هکنیا  هب  داقتعا  اب  مدرگیم  زاب  نم  ادنوادخ ! راب  )
متـشه ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  عیزب  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم  زا  ناذاش  نب  لضف  زا  شیومع  زا  ناذاش  نب  میعن  نب  رفعج  - 44 ( 2)

: دیوگ تسا ، عوکر  زا  لبق  دومرف : مدیسرپ  رتو  رجف و  زامن  رد  نآ  لحم  تونق و  ندناوخ  هب  عجار  مالّسلا  هیلع 
زا و  دومن ، تهارک  رّفنت و  راهظا  تخس  مدیسرپ ، رکسم ) یعون  ای   ) وجبآ عجار 

ج1،ص:682  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ریغ هچب  رتـخد  مدرک : لاؤس  و  تسناد ، هورکم  تسا  حور  يذ  شقن  ياراد  هک  ار  نآ  مدیـسرپ ، زاـمن  رد  رادشقن  ساـبل  ندیـشوپ  مکح 

نیمه ایآ  هدشن  عقاو  لوخد  زونه  یلو  هدش  غلاب  رتخد  تسا و  هدرم  ردپ  وا  غولب  زا  لبق  هدروآرد و  يدرم  دقع  هب  ار  وا  شردـپ  هک  یغلاب 
نامه دومرف : تسا ؟ یفاک  ردپ  هغیـص  نامه  ّدر  مدع  تروص  رد  و  دنک ، ّدر  دناوتیم  رتخد  هکنیا  ای  تسا  یقاب  دوخ  ياج  هب  ردپ  جیوزت 

. تسا یفاک  رتخد ) ءاضما  تروص  رد   ) ردپ دقع 
هک وـت  جرخم  ود  زا  هچنآ  رگم  دـنکیمن  لـطاب  يزیچ  ار  وـضو  تسا : هتفگ  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  و 

. تسا هدومرف  ماعنا  وت  هب  ادخ  هک  یجرخم  ود  نامه  دوش ، جراخ  هداد  رارق  تیارب  دنوادخ 
ندنام ّتین  رگا  تسا  هتسکش  دومرف : مامت ؟ ای  تسا  هتسکش  ایآ  هک  مدیسرپ  هنیدم  هّکم و  رد  زامن  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  و 

دراو مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  رب  نانیا  دومرف : اهارـسمرح : ناگهجاوخ  زا  نانز  باجح  مکح  زا  مدیـسرپ  و  دنکن ، زور  هد 
دناوتیم ایآ  تسا  هدش  دنزرف  ياراد  دوخ  بحاص  زا  هک  يزینک  زا  ترـضح  نآ  زا  مدرک  لاؤس  و  دـندناشوپیمن ، يور  نانآ  دـندشیم و 

اوراـن ار  نآ  هرقن ؟ ـالط و  فورظ  لامعتـسا  زا  مدرک  لاؤس  و  دـناشوپب ، ار  دوخ  رـس  دـیاب  دوـمرف : دـیآرد ؟ یبـنجا  نادرم  ناـیم  هنهرب  رس 
نتکی مدرک  ضرع  ( 1 ( ) مارح ینعی   ) تسناد

ج1،ص:683  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا شاهقلح  هکلب  هَّلل ، دمحلا  هن  دومرف : دوب ؟ هرقن  شدلج  هک  تشاد  ياهنیئآ  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  درکیم  لقن  باحـصا  زا 

فّلکم اـی  ، ) دـندوب هدرک  هنتخ  هک  یماـگنه  ار  شردارب - ینعی  ساـّبع - هک  درک  هفاـضا  و  تسا ، دوجوم  نم  دزن  نوـنکا  نآ  دوـب و  هرقن 
، دندوب هدیناشوپ  هرقن  هب  مهرد  هد  نزو  هزادـنا  هب  ار  شیور  هک  دـندوب  هتخاس  وا  یمرگرـس  يارب  ياهلیـسو  ای  یئاصع  شیارب  دوب ) هدـشن 

يارب ایآ  دـسوبیم ، ار  وا  تسا و  يزینک  ياراد  هکیدرم  زا  مدرک  لاؤس  زین  و  دنتـسکش ، ار  نآ  درک  رما  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
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رگید هدیسوبیم  ار  وا  یتقو  دومرف : يرآ ، متفگ : هدیـسوبیم ؟ ار  وا  توهـش  يور  زا  ردپ  ایآ  دیـسرپ : دوشب ؟ لالح  تسا  نکمم  شرـسپ 
: دومرف دوخ  منک  لاؤس  نم  هکنیا  نودب  ترضح  نآ  سپس  تسا ) مارح  ردپ  نز  هدرک و  ادیپ  ّتیجوز  ناونع  ینعی  ! ) هتشاذگن یقاب  ییاج 
هک یماگنه  مدرک : ضرع  دوشیم ، مارح  ود  ره  وا  رـسپ  وا و  ردپ  رب  زینک  نآ  هدرک  رظن  ودـب  توهـش  يور  زا  هدرک و  هنهرب  ار  زینک  رگا 

يزینک مدیسرپ  ترضح  نآ  زا  و  دش ، دهاوخ  مارح  وا ) رسپ  ردپ و  رب   ) دنک هاگن  وا  شجرف  هب  هک  نیمه  دومرف : دنک ؟ رظن  شندب  همه  هب 
: دومرف ار ؟ وا  دنکن  ءاربتـسا  ایآ  دشاب  هدیرخ  نارگید  زا  ار  وا  ناسنا  رگا  تسا  مک  شّنـس  هدیـسرن و  لمح  ّدـح  هب  هدـشن و  غلاب  زونه  هک 

کیدزن ای  لاس  تفه  رگا  مدیسرپ  ربم ،) یسنج  تّذل  ینعی   ) نک ءاربتسا  هامکی  ات  تسا  هدیسرن  غولب  ّدح  هب  رگا 
ج1،ص:684  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تفه نایم  مدرک  ضرع  ینکن ، شیاربتسا  هک  درادن  یلاکشا  تسا  كدوک  وا  دومرف : ( 1 ( ؟ دوبن لمح  تشادرب  لباق  هک  تشاد  ار  نآ  هب 
. درادن ررض  ینکن  ءاربتسا  دوش  مامت  شلاس  هن  هک  ینامز  ات  دومرف : تسیچ ؟ شمکح  هن  و 

هب و  دروآرد ، يدرم  دقع  هب  ار  دوخ  یتسم  لاح  رد  دوش و  تسم  دشاب  التبم  بارش  ندروخ  هب  هک )  ) ینز مدرک : لاؤس  ترضح  نآ  زا  و 
جیوزت نیا  ایآ  دراذگ ، درم  رایتخا  رد  ار  دوخ  هدوب و  حیحـص  جاودزا  دقع  نآ  هک  دنک  نامگ  سپـس  دـنک ، راکنا  ار  دـقع  دـیآ و  شوه 

وا رب  یهار  تسین و  وا  جوز  درم  هدوـب ، یتـسم  یـشوهیب و  لاـح  رد  نوـچ  هکنیا ) اـی  و  ( ؟ تسا دـساف  هکنیا  اـی  تسا  لـالح  نز  نآ  يارب 
هب لیلد  دوخ )  ) نیا سپ  دـشاب ، هداد  تسد  درم  نآ  هب  یتسم  زا  ندـمآ ) نوریب   ) هقافا زا  دـعب  هاگ  ره  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  درادـن ؟

. يرآ دومرف : تسا ؟ تسرد  نز  نآ  يارب  جیوزت  نیا  ایآ  لاح  ره  هب  مدرک : ضرع  ّتیجوز ، رب  تسا  وا  تیاضر 
يردارب ياراد  تسا و  رکب  هدـش  دازآ  زینک  دـندرک و  دازآ  ار  وا  ود  ره  دنکیرـش و  يزینک  رد  مه  اـب  نـت  ود  مدیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  و 

ماما دـیامن ؟ جاودزا  وا  اب  رتخد  نآ  ردارب  نذا  عالّطا و  اب  دـیاب  ای  دـنک ؟ جاودزا  رتخد  نآ  اب  دـناوتیم  کیرـش  ود  نآ  زا  یکی  ایآ  تسا ،
(، تسین مزال  ردارب  نذا   ) دیامن جاودزا  دناوتیم  دومرف : مالّسلا  هیلع 

ج1،ص:685  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. یلب دومرف : دریگب ؟ ار  وا  دناوتیم  تساوخ  رگا  سپ  مدرک : ضرع  ( 1)

نامگ هارمه  نم  دیامرفیم : ّلج  ّزع و  دنوادخ  اریز  نک  وکین  دـنوادخ  هب  ار  شیوخ  نامگ  دومرف : نم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـیوگ : يوار 
نم دراد  دـب  نامگ  هچنانچ  منادرگیم و  ریخ  هب  ار  شتبقاع  مهاوخ و  یکین  وا  هراب  رد  نم  دراد  نم  هب  کین  نامگ  رگا  مشابیم ، ماهدـنب 

. منکیم راتفر  وا  هراب  رد  شاهشیدنا  قباطم  زین 
ّقح ناگتـشرف  زا  ناگدنونـش  ناگدنریگ و  ناگتخومآ و  نایوگتـسار و  ءاملع و  نانآ  دومرف : هّمئا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیوگ : يوار 

. دنشابیم
لالح و ار  نآ  ياهراپ  دنراد : فالتخا  تسا  زیر  یهام  یعون  هک  اثیبر »  » هب عجار  اجنیا  رد  مدرم  متشون : ترضح  نآ  هب  ياهمان  ّیط  نم  و 

. تسین نآ  ندروخ  رد  یلاکشا  دومرف : دیهدیم ؟ روتسد  هچ  ارم  مهاوخیم  ار  امش  رظن  دننادیم ، مارح  ار  نآ  یعمج 
باحـصا زا  یتعامج  هک  یلاح  رد  يزور  هک  دندرک  تیاور  ّیمثیم  نب  دمحا  زا  قوف  دنـس  هب  دیلو  نب  نسح  نب  دّمحم  مردپ و  - 45 ( 2)

مکح رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ضراعم  ثیدح  ود  هراب  رد  دندوب و  بانج  نآ  درگ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ج1،ص:686  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار يزیچ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دومرف : ماما  دندیـسرپ . ترـضح  نآ  زا  ار  عازن  دروم  و  دندومنیم ، وگتفگ  ثحب و  هدیـسر  يدـحاو  عوضوم 
مارح ای  هدومرف ، مارح  دـنوادخ  هچنآ  ندرک  لالح  رد  هک  یتیاور  ره  و  هدـینادرگ ، بجاو  زین  ار  يروما  و  لالح ، ار  يزیچ  هدرک و  مارح 

نـشور الماک  ّتنـس  رد  شلیلد  تسا و  روکذم  شمکح  ادـخ  باتک  رد  هک  ار  یبجاو  ندرک  ّدر  ای  هدومرف ، لالح  دـنوادخ  هچنآ  ندرک 
داد و رارق  لمع  دروم  ناوتیمن  ار  عوطقم ) فلاخم  ینعی   ) تایاور نآ  تسا  هدمآ  دشاب ، هدرک  خسن  ار  نآ  هک  درادـن  مه  یخـسان  تسا و 
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لالح ار  يادخ  مارح  ای  مارح و  ار  ادخ  لالح  هک  دوبن  روط  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  دومن ، کّسمت  نادـب  تسین  زئاج 
و دوب ، ادخ  يوس  زا  هدنناسر  رما و  میلست  یحو و  عبات  الماک  دراوم  مامت  رد  دهد ، رییغت  هَّللاب ) ذایعلا   ) ار یهلا  ماکحا  ضئارف و  ای  و  دنک ،

ماـجنا یلمع  منکیمن و  يوریپ  ََیلِإ » یحُوی  اـم  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  : » وگب مدرم  هب  دـیامرفیم : وا  هب  هک  تسا  راـگدرورپ  مـالک  دوخ  تقیقح  نیا 
ماکحا و دـنوادخ  بناج  زا  دوب و  ادـخ  نامرف  عبات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  دوشیم  یحو  نم  هب  هک  ناـمه  رگم  مهدیمن 

لوسر زا  یمکح  یعوضوم  رد  نادناخ  امش  قیرط  زا  یهاگ  متشاد  هضرع  دیوگ : يوار  دومرفیم ، غیلبت  دوب  هدرک  رما  وا  هب  ادخ  ار  هچنآ 
؟ تسا هدیسر  امـش  زا  نآ  فالخ  یثیدح  سپـس  تسا ، ّتنـس  رد  تسین و  ادخ  باتک  رد  نآ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

: دومرف ( 1)
هدومرف و یهن  یئاهزیچ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوشیم  اسب  تسا  نینچمه  و 

ج1،ص:687  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تـسا مزال  بجاو و  رما  نآ  هدومرف و  يروما  هب  رما  زین  و  تسا ، ادخ  یهن  دننام  تسین و  زیاج  نآ  هب  لمع  هک  تسا  یمیرحت  یهن  شیهن 

زا هک  یمیرحت  یهن  ره  سپ  تسا ، قفاوم  ادـخ  رما  اـب  تسا و  یهلا  ناـمرف  رما و  قباـطم  ترـضح  نآ  رمآ  یلاـعت و  ّقـح  تاروتـسد  ریظن 
روط نیمه  تسین و  زیاج  فالخ  تیاور  نآ  هب  لمع  هدش ، رکذ  نآ  فالخ  سپس  تسا و  هتشگ  رداص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مینکیمن رما  و  تسا ، هدادن  هزاجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  يزیچ  میهدیمن  نذا  ام  اریز  تسا ، هدومرف  رما  نادـب  هچنآ  رد 
دراوم ینعی   ) دراد یپ  رد  ریزگاـن  هک  يرطخ  سرت  ّتلع  تهج و  هب  رگم  هدومرف . رما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنآ  فـالخ  هب 

هَّللا یلص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  مینک  مارح  ای  هدومرف  مارح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  مینک  لالح  هکنیا  اّما  و  هّیقت )
یهاون رماوا و  میلست  میتسه ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  وریپ  ام  اریز  دوب ، دهاوخن  زیچ  نینچ  زگره  تسا  هتـسناد  لالح  هلآ  هیلع و 

: دیامرفیم ّلج  ّزع و  دنوادخ  دوب ، وا  رماوا  میلست  ّلج و  ّزع و  راگدرورپ  نیمارف  عبات  وریپ و  ادخ  لوسر  هک  نانچمه  میشابیم  وا 
زاب تشاد  رذح  رب  ار  امـش  هچ  ره  زا  دیریذپب و  دروآ  امـش  يارب  ربمایپ  هک  ار  هچ  ره  « ) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  »

(. 7 رشح : دیتسیا -
، تسین مارح  یهن  ناونعب  هک  هدومرف  یهن  یئاهزیچ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  و 

ج1،ص:688  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رما يروما  هب  و  تمرح ، هن  تسا  يدنیاشوخان  تهارک و  راهظا  ترـضح  نآ  دوصقم  و  ( 1  ) یمیرحت هن  تسا  یتهارک  زیهرپ  یهن و  هکلب 

كرت لمع و  رد  ار  مدرم  هاگنآ  تسا ، نتـشاد  ناحجر  يرتهب و  لـضفا و  قیرط  هب  هکلب  تسین  یئارجـالا  مزـال  یبوجو و  رما  هک  هدومرف 
یهن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  سپ  دشابن ، هچ  دشاب  روذعم  لمع  ماجنا  زا  فّلکم  صخش  هکنیا )  ) هچ هتـشاذگ ، دازآ  نآ 
كرت لعف و  رد  تسین و  بجاو  نآ  كرت  ای  و  تسین ، مارح  نآ  هب  لمع  هک  تسا  هدـمآ  یّبحتـسم )  ) يداـشرا رما  اـی  یهورکم )  ) یهیزنت

ود نآ  زا  یهن  يرگید  هدرک و  يزیچ  هب  رما  یکی  هک  دـشاب  هدـش  دراو  ربخ  ود  امـش  رب  ام  بناج  زا  هاـگ  ره  هدومرف ، تصخر  ربمغیپ  نآ 
رد دشاب  فورعم  حیحـص و  نیلقان  قاّفتا  هب  ربخ  ود  ره  رگا  هدرکن ، راکنا  ار  کی  چـیه  تسا و  هدروآ  شباتک  رد  رفنکی  ار  ود  ره  زیچ و 

يراد تصخر  یناوتیم و  ینک  کّسمت  یهاوخب  هک  مادـک  ره  هب  ای  دوش ، ذـخأ  ود  ره  هب  ای  اهنآ  زا  یکی  هب  هک  تسا  بجاو  تروص  نیا 
هک اجک  ره  رد  ام  هب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  وا  هب  نآ  ملع  ندرک  ّدر  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  هب  ندوب  میلـست  تباب  زا 
هب كرشم  دوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  راکنا  دانع و  يور  زا  دنک  كرت  ار  ندوب  میلـست  هک  یـسک  اریز  دوبن ، حضاو  فیلکت 

. دوب دهاوخ  میظع  دنوادخ 
دیاب دشاب  ضراعم  ياراد  دوش و  تیاور  امش  رب  رابخا  زا  هک  يربخ  ره  سپ  ( 2)

ج1،ص:689  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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قفاوم مارح  ای  لالح  زا  تسا  دوجوم  ادـخ  باتک  رد  هچنآ  اب  هک  ربخ  نآ  سپ  دـیرادب ، هضرع  ادـخ  باتک  رب  ار  ود  ره  زیچ ) ره  زا  لـبق  )
هچنآ سپ  دینک ، هضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ياهّتنـس  هب  دیتفاین  ادخ  باتک  رد  هچنانچ  و  دینک ، لمع  دیدنب و  راکب  ار  نآ  تسا 

رما دوب ، هدـش  رما  نادـب  اـی  یمیرحت ، یهن  دوب ، هدـش  یهن  نآ  زا  ـالثم  دوب ، دوجوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  ّتنـس  رد  شمکح 
رد تسا و  هدمآ  یتهارک  یهن  ّتنس  رد  هچنآ  و  دینک ، لمع  نآ  قباطم  دیدنب و  راکب  تسا  ّتنـس  نآ  قفاوم  هک  يربخ  یمازلا ، یبوجو و 

ار نآ  هدوب و  هدرک  یهن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هچنآ  رد  تسا  یتصخر  نیا  سپ  هدـش ، دراو  نآ  فلاخم  يربخ  لباقم 
زا ود  ره  اریز  تسا  صخـش  دوخ  اب  رایتخا  درک و  کّسمت  ناوتیم  ربخ  ود  ره  هب  هک  تساجنیا  رد  عونمم ، مارح و  هن  هتـسناد ، دـنیاشوخان 

هچنآ و  میئامن ) عوجر  وا  هب  دوب  هبتشم  مکح  میتسنادن و  هک  دروم  ره  میئامن و  تعباتم  وا  زا  میشاب و  وا  میلـست  دیاب  ام  و   ) تسادخ ربمغیپ 
دوخ يأر  دوخ و  شیپ  زا  و  میرتیلوا ، نادـب  ام  و  دـینادرگ ، زاب  ام  هب  ار  نآ  ملع  دـشیمن  قیبطت  دوبن و  دراوم  نیا  زا  کی  چـیه  زا  هک  ار 

ات دیشاب  نآ  نوماریپ  ثحب  وجتسج و  رد  نتفای  مهف و  رظتنم  و  تاهبتشم ،»  » رد فّقوت  يراددوخ و  ّتقد و  هب  داب  امـش  رب  دیئوگن و  يزیچ 
دیایب و ام  بناج  زا  نآ  نایب  حیضوت و 

ج1،ص:690  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. ددرگ نشور  بلطم 

نب دّمحم  هب  یبوخ  داقتعا  هنع - هَّللا  یـضر  دیلولا - نب  دمحا  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  ام  خیـش  دـیوگ : هنع - هَّللا  یـضر  باتک - ّفلؤم  ( 1)
نب دعـس  « ) ۀمحرلا باتک   » زا باتک  نیا  رد  ار  ربخ  نیا  نم  نکل  دوبن  دامتعا  دروم  وا  رظن  رد  تشادن و  ربخ  نیا  يوار  ّیعمـسم  هَّللا  دـبع 

نمب ار  نآ  لقن  هزاجا  تفرگن و  یبیع  درکن و  يراکنا  مدرکیم  تئارق  داتسا  يارب  ار  باتک  نآ  نوچ  مدرک و  جارختسا  ّيرعـشا ) هَّللا  دبع 
. داد

: تفگ هدرک  تیاور  دومحم  یبا  نب  میهاربا  زا  نتم  روکذم  دنس  هب  مردپ  - 46 ( 2)
لطاب ار  نآ  تسا و  ءوضو  لـطبم  اـیآ  يزیرنوخ  قلطم  داـسف  كرچ و  ینیب و  يزیرنوخ  ءیق و  هک  دیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  زا 

: دومرف دربیم ؟ نیب  زا  هدرک 
. دنتسین وضو  هدننکلطاب  اهنآ  زا  کی  چیه 

یکرچ  ) روسان ایآ  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مدآ  نب  اّیرکز  زا  روکذم  دنـس  هب  مردـپ  - 47 ( 3)
داب طئاغ و  لوب و  زج  دومرف : دزاسیم ؟ لطاب  ار  وضو  دیآیم ) نوریب  هاگنمیشن  فارطا  ياهشوج  زا  هک 

ج1،ص:691  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنکیمن لطاب  ار  وضو  زیچ  چیه 

«. تسا وضو  لطبم  زیچ  هس  نیا  اهنت  دوشیم  جراخ  طئاغ  لوب و  جرخم  زا  هچنآ  زا  ینعی  : » حرش
رب یسک  دیسرپ  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبا  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاّشو  یلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـس  هب  مردپ  - 48 ( 1)

يور عضوم ، نتـسش  ياج  هب  دـناوتیم  ایآ  هدـش ، هتفرگ  وراد  اب  وا  يوضو  ياـج  هرـشب  يور  هدز و  مهرم  ار  نآ  هک  تسا  یمخز  شتـسد 
. تسا یفاک  وا  يارب  دشک و  تسد  ار  نامه  يرآ ، دومرف : دنک ؟ حسم  ار  اهوراد  نامه 

ترضح زا  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یسیع  نبا  دّمحم  شردپ  زا  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  نتم  رد  روکذم  دنس  هب  مردپ  - 49 ( 2)
لاح  ) دیـسرن بآ  شتروص  زا  ياهطقن  هب  هک  درک  رکف  دـش  ماـمت  تفرگ و  ار  شیوضو  هکنآ  زا  سپ  يدرم  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  اـضر 

زا دعب  ّکش  هب  نوچ   ) دنک رت  ار  اجنآ  شیوضو  عضاوم  زا  ياهراپ  تبوطر  اب  درادن ، یلاکشا  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟) درف  نیا  فیلکت 
(. درک انتعا  دیابن  ّلحم 

تیاور ناذاش  نب  لضف  زا  نتم  روکذم  دنس  هب  ّيروباشین  دحاولا  دبع  - 50 ( 3)
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ج1،ص:692  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، دندرب ماش  يوس  هب  ار  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  رس  هک  یماگنه  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک 

لوغـشم شنارای  اب  داب - وا  رب  ادخ  تنعل  هک  وا - و  دندرتسگ ، ار  اذغ  هرفـس  دنداهن و  يرانک  رد  ار  نآ  داد  روتـسد  هیلع - هَّللا  ۀنعل  دـیزی -
وا تخت  شیپ  هب  یتشط  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هدیرب  رـس  درک  رما  دنتـشگ ، غراف  نوچ  دندش ، وجبآ  بارـش  ندیـشون  اذغ و  ندروخ 
هب ار  شّدـج  ردـپ و  نیـسح و  و  هدـش ، لوغـشم  جنرطـش  يزاب  هب  شناراـی  اـب  دراذـگ و  تشط  نآ  يور  ار  جنرطـش  يزاـب  زیم  دـنداهن و 

یتشط رانک  رد  ار  نآ  هدنامهت  هاگنآ  دیشونیم ، راب  هس  هتفرگرب  ار  وجبآ )  ) بارـش ماج  دربیم  شیزابمه  زا  نوچ  و  درکیم ، دای  یگرخـسم 
. تخیریم نیمز  رب  دوب  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هدیرب  رس  هک 

نوچ وت ، مهس  مه  نیا  ایب  دیوگب : هکنیا  لثم  دادیم  ماجنا  رّهطم  سّدقم و  رـس  نآ  هب  ءازهتـسا  يور  زا  ار  راک  نیا  دیلپ  نآ  : » دیوگ مجرتم 
قیرط نیدـب  ار  وت  مهـس  اذـل  منادـیم ، لالح  ار  نآ  نوچ  نم  و  ینادـیم ، مارح  ار  بارـش  اّما  يراد ، روضح  ام  شیع  سلجم  رد  نونکا  وت 

-. هنعل زّوجی  نم ال  یلع  هیلع و  هَّللا  ۀنعل  الا  مزادرپیم -
زا سک  ره  و  دزیهرپب ، جنرطـش  يزاب  بارـش و  ندروخ  زا  دـیاب  دـشابیم  اـم  نارادـفرط  زا  سک  ره  سپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  هاـگنآ 
ّزع دنوادخ  دتسرف ، نعل  دایز  لآ  دیزی و  رب  دیامن و  دای  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دتفیب  جنرطـش  ای  وج  بارـش  هب  شاهدید  هک  ام  نایعیش 

ناگراتس ددع  هب  دنچ  ره  دزاس ، دوبان  وحم و  ار  شناهانگ  ّلج  و 
ج1،ص:693  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دشاب نامسآ 
یسوم نب  ّیلع  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ّيوره  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  زا  نتم  روکذم  دنـس  هب  ّیـشرق  هَّللا  دبع  نب  میمت  - 51 ( 1)

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  امهیلع 
هرفس رس  هک  یلاح  رد  دندروآ  شیارب  دوب ، ماش  رد  هیلع - هَّللا  ۀنعل  دیزی - دنتخاس ، وج ) بارـش   ) عاقف وا  يارب  مالـسا  رد  هک  سک  نیلّوا 

و دوب ، شنارای  رگید  یقاس  اصخش )  ) دوخ درک و  ندیشون  هب  عورش  و  دندوب ، هدرتسگ  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  رـس  رانک  رد  و  دوب ، اذغ 
ار نآ  هک  میتـسه  یناـسک  نیلّوا  اـم  هک  نیمه  رگم  نآ  تکرب  دوبن  رگا  تسا و  كراـبم  بارـش  نیا  هک  دیـشونب  تفگیم : اهنادـب  نوـعلم 
ندروخ و لوغـشم  نئمطم  بلق  رکف و  شمارآ  لامک  اب  ام  تسام و  ياذـغ  زیم  ریز  و  اـم ، لـباقم  رد  نمـشد  رـس  هک  یلاـح  رد  میـشونیم 
زا دـیاب  تسا  اـم  بتکم  ناوریپ  نایعیـش و  زا  سک  ره  سپ  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  ماـما  دـعب  دوـب . یفاـک  نآ  یکراـبم  رد  مـینآ ، ندیـشون 

دهاوخن ام  بتکم  ناوریپ  زا  دزیهرپن  نآ  زا  یسک  رگا  و  تسا ، ام  نمشد  هتخاس  ياههباشون  زا  نآ  اریز  دزیهرپب ، وجبآ )  ) بارش ندیماشآ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  درک  ثیدـح  نم  يارب  مالّـسلا  مهیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  شناردـپ  زا  شردـپ  زا  مردـپ  هـک  ارچ  دوـب ،

: دندومرف
ج1،ص:694  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نم نانمـشد  ءزج  تروص  نیا  رد  هک  اریز  دـیئامیپن ، ارم  نانمـشد  هار  و  دـیروخن ، ارم  نانمـشد  ماعط  و  دـینکن ، نت  هب  ارم  نانمـشد  ساـبل 
. دننم نانمشد  نانآ  هک  نانچ  دیوشیم ، بوسحم 

وجبآ امرخ و  بارش  دارم  نانمشد ، كاروخ  زا  و  تسا ، هایـس  سابل  نانمـشد ، سابل  زا  دارم  : » دیوگ هیلع - هَّللا  ۀمحر  باتک - ّفلؤم  ( 1)
شاهشال تسا و  هدرم  بآ  رد  هک  یهام  نآ   ) ّیفاط و  دراد ) شتـشپ  رد  دـنلب  نشخ و  ياهغیت  هک  یهاـم  نآ   ) ریّمز یهاـمرام و  و  لـگ ، و 

زاورپ رد  هکنآ  ناگدـنرپ  زا  و  هاـبور ، شوگرخ و  رامـسوس و  تشوـگ  و  تسین ، سلف  ياراد  هک  یهاـم  ره  هرخـالاب  و  دوریم ) بآ  يور 
و دناوتیمن ، زاورپ  درادـن و  رارف  تردـق  یکچوک  زا  هک  یئایرد  خـلم  و  دـشاب ، ناسکی  شیوس  ود  هک  هدـنرپ  مخت  نآ  دـنز و  لاب  رتمک 

(. لبسا  ) زرپس
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و مارح ، هب  بعل  وـهل و  سلاـجم  و  اههدـکیم ، يراوخبارـش و  سلاـجم  و  تـسا ، تـمهت  دروـم  هـک  تـسا  یئاـههّلحم  نانمـشد  هار  اـّما  و 
نینمؤم زا  دننزیم و  نعط  ار  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نآ  رد  هک  یلفاحم  و  دـننکیمن ، مکح  تلادـع  يور  زا  نآ  رد  هک  یئاهناوید 

و دروآیم ، یتسم  شرایـسب  اهبارـش  زا  ضعب  هک  ماهدینـش  نم  و  . ] رامق يراکداسف و  ملظ و  تیـصعم و  لها  سلاجم  دننکیم و  یئوگدب 
دیاب

ج1،ص:695  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
[. یهتنا تسا - مارح  ود  ره  شرایسب  مک و  تسا ، روآیتسم  شرایسب  هچنآ  ره  هک  تسناد 

«. تسین اههخسن  زا  ياهراپ  رد  تسا  هشورک  ود  نایم  هک  ریخا  هلمج  : » دیوگ حّحصم 
ّیلع ترضح  زا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  نتم  روکذم  دنس  هب  راّطع  سودبع  نب  دّمحم  نب  دحاولا  دبع  - 52 ( 1)

ّالا ةّوق  لوح و ال  و ال  تسا ، تمعن  ماود  هب  مالعا  دوخ  ندومن  راتفر  ناسحا  لدـع و  هب  دومرفیم : هک ، مدینـش  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب 
. هَّللاب

رد میقم  یّمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نبا  دّمحم  رفعج  وبا  فیلأت  مالّـسلا » هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع   » باتک زا  لّوا  ءزج  نایاپ 
. هتاضرمل هقّفو  هتعاط و  یلع  هَّللا  هناعا  ير ، رهش 

رابخا زا  مالّـسلا  امهیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  زا  هچنآ  باـب  نآ  زاـغآ  رد  مود و  دـّلجم  رد  دـنوادخ  تساوخ  هب  نآ  یپ  رد  و 
. دمآ دهاوخ  تسا  هدش  يروآعمج 

يرمق يرجه  یسمش 1414  يرجه   1372
ج2،ص:3  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مود دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نیرهاّطلا هلآ  دّمحم و  یلع  مالّسلا  ةالّصلا و  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

تسا هدمآ  هعومجم  رابخا  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هچنآ  ( 31  ) باب

نب ّیلع  نسحلا  وـبا  مدینـش  تفگ : هک  دـناهدرک  تیاور  مهج  نب  نسح  زا  نتم  روکذـم  دنـس  هب  دـیلو  نـبا  مداتـسا  ّیلع و  مردـپ  - 1 ( 1)
: دومرفیم مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم 

. تسوا تقامح  ینادان و  لهج و  وا  نمشد  تسوا و  لقع  سک  ره  تسود 
یبا نب  دومحم  زا  نتم  روکذم  دنس  هب  هَّللا - مهمحر  بتکم - میهاربا  نب  نیسح  و  ینانس ، دمحا  نب  دّمحم  قاّقد و  دمحا  نب  ّیلع  - 2 ( 2)

، درادن ار  قولخم  زا  شیوخ  تمعن  ساپ  هک  سک  ره  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مدینـش  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  دالبلا 
. تسا هدرکن  رکش  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ 

ج2،ص:4  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یکین نوچ  هک  تسا  یـسک  ادـخ  هب  نمؤم  دومرف : متـشه  ماما  هک  تسا  هدـش  تیاور  دومحم  یبا  نب  میهاربا  زا  دنـس  نیمه  هب  و  - 3 ( 1)
تمالس شتـسد  نابز و  زا  ناناملـسم  هک  تسا  سک  نآ  ناملـسم  و  دبلط ، شزوپ  دنزرـس  وا  زا  يدب  نوچ  و  دشاب ، رورـسم  دوخ  زا  دنک 
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. دشابن ناما  رد  وا  ياهالب  ّرش و  زا  شاهیاسمه  هک  یسک  تسین  ام  زا  دومرف : و  دنشاب ،
وا يروباشین و  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  زا  درک  تیاور  ام  يارب  دوخ  هناخ  رد  ورم  رد  ّيزورم  هیقف  هاش  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  نسحلا  وبا  - 4 ( 2)

روصنم وبا  نینچمه  و  لاس 194 ، هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  وا  لاس 260 و  هب  شردپ  زا  وا  ّیئاط و  رماع  نب  دـمحا  نب  هَّللا  دـبع  زا 
نب دمحا  زا  ّيروخ  دایز  نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  ّيروخ  نوراه  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  زا  درک  تیاور  روباشین  روخ  لها  میهاربا  نب  دمحا 
درک تیاور  خلب  رد  ّيزار  ّینانشا  دّمحم  نب  نیسح  هَّللا  دبع  وبا  نینچمه  مالّـسلا و  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  زا  ّینابیـش  ّيوره  هَّللا  دبع 

نب دّمحم  نب  ّیلع  زا 
ج2،ص:5  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّیلع نب  دّمحم  شردپ  زا  دّمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  زا  ترـضح  نآ  زا  ءاّرف  نامیلـس  نب  دواد  زا  ّینیوزق  هیورهم 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شردپ  زا  ّیلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسح  نب  ّیلع  شردپ  زا 
هک یـسک  و  درادـب ، مرتحم  ار  ماهّیّرذ  هک  یـسک  درک : مهاوخ  تعافـش  تمایق  رد  نم  ار  هفئاـط  راـهچ  دـندومرف : ربماـیپ  هک  درک  تیاور 

. درادب تسود  ار  نانآ  ود ، ره  نابز  لدب و  هکنآ  و  دنک ، ناشیرای  هجو  رهب  ناشرارطضا  ماگنه  رد  هکنآ  و  دروآرب ، ار  نانآ  جئاوح 
ارم سیمع  تنب  ءامسا  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  شناردپ  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 5 ( 1)

هدمآ و هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدیئاز  ار  وا  متشگ و  هلماح  نسح  مدنزرف  هب  هک  یماگنه  دومرف : ارم  مالّسلا  اهیلع  همطاف  تفگ :
: تفگ ءامسا  هب 

شتسار شوگ  رد  تخادنا و  رانک  ار  هچراپ  مردپ  دومن ، يو  میلست  دندوب  هدیچیپ  يدرز  هچراپ  رد  هک  ار  نسح  ءامـسا  روایب ، ار  مدنزرف 
ای تفگ : ياهدراذگ ؟ مان  هچ  ار  مدنزرف  دومرف : ّیلع  هب  سپس  هماقا ، شپچ  شوگ  رد  و  تفگ ، ناذا 

ج2،ص:6  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مراذگ ، برح »  » ار وا  مان  متـشاد  تسود  یلو  ( 1 ، ) ماهتفرگن یشیپ  يراذگمان  رد  امش  رب  نم  هَّللا  لوسر 

دناسریم مالس  ار  وت  یلعأ  ّیلع  دنوادخ  دّمحم  يا  تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  هاگنآ  میوجن ، تقبـس  میادخ  رب  وا  مان  رد  زین  نم  دومرف :
، نک نوراه  رسپ  مانمه  ار  تدنزرف  تسین ، وت  زا  دعب  یلوسر  و  یـسوم ، هب  تبـسن  تسا  نوراه  هلزنم  هب  وت  هب  تبـسن  ّیلع » : » دیوگیم و 

نابز دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ربش ، تفگ : لیئربج  دوب ؟ هچ  نوراه  دنزرف  مان  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
نوچ داهن ، نسح »  » ار كدوک  مان  ربمایپ  سپ  دـیوگ : ءامـسا  راذـگب ، نسح  ار  وا  مان  تفگ : لـیئربج  يربع ) تغل  نیا  و   ) تسا یبرع  نم 

دیشارت ار  دازون  رس  سپس  داد ، هلباق  هب  رانید  کی  اب  ار  نآ  نار  کی  و  درک ، هقیقع  وا  يارب  گنر  يرتسکاخ  دنفـسوگ  ود  دش  متفه  زور 
ّتیلهاج موسر  زا  دازون  رـس  هب  نوخ  ندـیلام  تفگ : ءامـسأ  هب  و  دومن ، نّولم  ار  وا  رـس  نارفعز  درگ  اـب  داد و  قّدـصت  هرقن  نآ  نزو  هب  و 

. تسا
ار مدنزرف  ءامسا  يا  دومرف : دمآ و  وا  غارس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دش ، ّدلوتم  مالّسلا  هیلع  نیسح  دعب  لاس  رد  دیوگ : ءامسا 

هچراپ رد  هک  یلاح  رد  ار  نیسح  ءامسا  روایب ،
ج2،ص:7  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

شوگ رد  ناذا و  مالّسلا  هیلع  وا  تسار  شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ناشیا  و  ( 1 ، ) داد ترضح  نآ  تسد  هب  دوب  هدش  هدیچیپ  يدیفس 
ور هچ  زا  تسیچ و  يارب  هیرگ  داب ، وت  يادف  مردام  ردـپ و  تفگ : ءامـسا  تسیرگ ، تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هاگنآ  دـناوخ ، هماقا  شپچ 

: دومرف ترـضح  تسا !؟ هدـمآ  اـیند  هب  نونکا  مه  هَّللا  لوسر  اـی  مدرک  ضرع  میرگیم ، مدـنزرف  نیا  لاـح  رب  دومرف : ترـضح  ییرگیم ؟
ار وا  هک   ) ار ربخ  نیا  ءامـسا  يا  دومرف : هاـگنآ  دـنادرگن ، ناـنآ  بیـصن  ارم  تعافـش  ادـخ  دـننکیم ، دیهـش  نم  زا  سپ  ار  وا  ناراـکمتس 
رب نم  تفگ : ياهداهن ؟ هچ  ار  مدـنزرف  مان  دومرف : هدرک  ّیلع  هب  ور  هاگنآ  تسا ، هتـشگ  غراف  هزات  وا  اریز  دـیناسرن ، همطاـف  هب  دنـشکیم )
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رب زین  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مراذگ ، برح »  » ار شمان  متـشاد  تسود  اّما  هَّللا ، لوسر  ای  میوجن  مان  رد  تقبـس  امش 
دـناسریم و مالـس  ار  وت  یلعأ  ّیلع  دّـمحم ! اـی  تفگ : تشگ و  لزاـن  لـیئربج  لاـح  نیا  رد  تفرگ ، مهاوخن  تقبـس  ّلـج  ّزع و  میادـخ 

هَّللا یّلـص  ادخ  لوسر  مان ، هب  نوراه  رـسپ  مان  هب  ار  تدنزرف  نیا  تسا ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  دننام  وت  هب  تبـسن  ّیلع  نوچ  دیوگیم :
: تفگ لیئربج  منابز ؟! یبرع  نم  تسا و  يربع  نابز  هب  نیا  دومرف : ترضح  ریبش » : » تفگ دوب ؟ هچ  نوراه  دنزرف  مان  دیسرپ  هلآ  هیلع و 

گنر يرتسکاخ  دنفسوگ  ود  ادخ  لوسر  تشذگ  هتفه  کی  نوچ  مانب ، نیسح »  » ار وا 
ج2،ص:8  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

قّدـصت هرقن )  ) شیاهوم نزو  هب  هدیـشارت و  ار  لفط  رـس  و  دومرف ، اطع  هلباق  هب  رانید  کـی  اـب  ار  اـهنآ  زا  نار  کـی  درک و  هقیقع  وا  يارب 
. تسا ّتیلهاج  نامز  موسر  زا  دازون  رس  هب  ندیلام  نوخ  ءامسا ! يا  دندومرف : و  دندومن ، نوگخرس  نارفعز  اب  ار  شرس  و  دنداد ،

نآ رد  سیمع  تنب  ءامسا  نوچ  سیمع ، تنب  یملس  ای  تسا  رکب  یبا  تنب  ءامسا  ای  نآ  حیحص  تسا و  هابتشا  سیمع  تنب  ءامـسا  : » حرش
ار شدـنزرف  ماـن  تسا  هتـشاد  رظن  رد  مالّـسلا  هیلع  ریما  هک  نیا  هدرک و  عمج  ربـخ  نیا  رد  ار  تیاور  هس  ّفلؤم  و  هدوب ، هشبح  رد  ماـگنه 
هب طلخ و  ار  تیاور  ابلاغ  يو  تسیئاط و  رماـع  نب  دـمحا  هب  ّقلعتم  تاـیاور  زا  عون  نیا  تسا و  نیفلاـخم  ياـههتخاس  زا  دراذـگ  برح » »
يو ور  نیا  زا  تسادیپ و  مّلکتم  هغیـص  هب  اذک  تلق  بئاغ و  هغیـص  هب  اذـک  تلاقف  رئامـض  زا  هک  نانچمه  هدرکیم  لقن  ناتـساد  تروص 

«. تسین دامتعا  دروم  نادنچ 
زور رد  همطاف  مرتخد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 6 ( 1)

وت رتسگداد ! يا  دـیوگیم : دریگ و  یمه  ار  شرع  ياههیاپ  زا  یکی  تسا و  نینوخ  ینهاریپ  وا  اب  هک  یلاح  رد  دـیآیم  رـشحم  هب  تماـیق 
يرواد مکح و  همطاـف  دوـس  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  مسق  هبعک  راـگدرورپ  هب  دوـمرف : دـعب  نک ، يرواد  مدـنزرف  لـتاق  نـم و  ناـیم  دوـخ 

. دوشیم یضار  وا  ياضر  هب  دنکیم و  بضغ  همطاف  بضغ  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یتسار  هب  و  دیامرفیم ،
ج2،ص:9  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب ارم  هک  بش  نآ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 7 ( 1)
تسد رد  ار  نآ  نم  و  داد ، نم  هب  هب »  » هناد کی  دیناشن و  یتشهب  ياهشرف  زا  یکی  رب  تفرگ و  ارم  تسد  لیئربج  دندرب  جارعم )  ) نامـسآ

وت مدیسرپ  دّمحم ! ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : مدوب  هدیدن  وا  زا  رتهب  هک  دوب  ابیز  نادنچ  دش ، جراخ  نآ  زا  ياهّیروح  هاگان  هک  مدینادرگیم 
، روفاک زا  طسو  کشم و  زا  نیریز  شخب  دیرفآ ، زیچ  هس  زا  ارم  دوجو  شخب  هس  راّبج  دنوادخ  هک  ماهّیضرم  هّیـضار  نم  تفگ : یتسیک ؟

رـسپ تردارب و  يارب  ارم  متفای ، دوجو  نم  سپ  شاـبیم ! تفگ  ارم  راـّبج  دـنوادخ  درک و  ریمخ  ارم  تاـیح  بآ  اـب  و  ریبع ، نم  يـالعا  و 
. دیرفآ بلاط  یبأ  نب  یلع  تّمع 

مالّسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  دومحم  یبا  نب  میهاربا  باـب 28 ، رد  هک  يربخ  رد  تسا و  یّماـع  نت  ود  یکی  شدنـس  رد  ربخ  نیا  : » حرش
و دـناهدرک . لعج  ار  اهنآ  وس  ضرغ  يور  زا  یهاگ  هک  دیـشیدنیب  دـننکیم  لقن  ام  يارب  هّماع  هک  یبقانم  رابخا  رد  هک  دوب  نیا  هدرک  لقن 
هب یقـشع  نادـنچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـّلا  تسا و  نکمم  میئاـمن  ریبعت  تاـقولخم  یتوکلم  اـی  یخزرب  تروص  اـب  رگا  ار  ربـخ  نیا 

«. دادیمن ناشن  دوخ  زا  ادخ  ریغ  هب  ياهقالع  تخاسیمن و  دنسرخ  ار  وا  زیچ  چیه  ادخ  هب  بّرقت  زج  تشادن و  هّیروح 
ج2،ص:10  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

( دنبلد  ) هناحیر دـنزرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 8 ( 1)
. دننم دنبلد  ود  نیسح  نسح و  و  تسا ،

خزود تشهب و  میسق  وت  ّیلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 9 ( 2)
. يوشیم نآ  لخاد  ارچ ) نوچ و  باسح و  رد  هشقانم   ) هبساحم نودب  ینزیم و  ار  تشهب  باب  هبوک  هک  یئوت  و  یشابیم ،
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رد نم  تیب  لها  لثم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 10 ( 3)
. دش ترپ  شتآ  رد  قرغ و  بآ  رد  دومن  فّلخت  سک  ره  تفای و  تاجن  دمآ  رد  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  امش  نیب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 11 ( 4)
. درازایب ارم  دنک و  متس  مترتع  هراب  رد  و  دزیرب ، ارم  خ ل ] هّیرذ -  ] نوخ هک  سک  نآ  رب  هتفای  تّدش  شلوسر  ادخ و  مشخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 12 ( 5)
يو وت  سپ  مدرک  جیوزت  ّیلع  هب  ار  همطاف  نم  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  وت  هب  دنوادخ  دّمحم ! ای  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  هب  ياهتـشرف 

نم و  روآ ، رد  وا  دقع  هب  ار 
ج2،ص:11  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رورـسم لاحـشوخ و  تلـصو  نیا  زا  نامـسآ  لهأ  هک  یتسار  هب  و  دروآ ، راـبب  ناـجرم  توقاـی و  ّرد و  اـت  ماهداد  ناـمرف  ار  یبوط  تخرد 
يا سپ  دنبای  تنیز  تشهب  لها  نت ، ود  نآ  ببس  هب  و  دنیآ ، دوجو  هب  دنیتشهب  ناناوج  ياقآ  هک  رسپ  ود  ود ، نیا  زا  يدوز  هب  و  دنتـشگ ،

. ناگدنیآ ناینیشیپ و  درف  نیرتهب  یتسه  وت  يرآ  ار ، وت  داب  هدژم  دّمحم !
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 13 ( 1)

ادـخ باتک  توالت  لّوا  تسا : رـضح  رد  هک  هس  نآ  اـّما  رفـس ، رد  زیچ  هس  رـضح و  رد  زیچ  هس  تسا ، ّتیناـسنا  یگنادرم و  زا  زیچ  شش 
اّما و  ادخ ، هار  رد  یناتسود  نتفای  موس ، و  ادخ ،) تدابع  تهج  نآ  رد  ّتیعمج  ندرک  رپ  هب   ) ادخ دجاسم  ندرک  دابآ  مود  دیجم ،) نآرق  )

. یصاعم ریغ  رد  یئوگ  هلذب  موس  و  یقلخ ، کین  مود  هشوت ، زا  قافنا  لّوا  زا ) دنترابع   ) تسا رفس  رد  هک  زیچ  هس  نآ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 14 ( 2)

. دنشابیم متّما  ناما  نم  تیب  لها  و  دننامسآ ، لها  ناما  تاراّیس  تباوث و  ناگراتس 
باکترا ینامرفان و  تروص  رد  و  دنکیم ، تمحر  اهنآ  رب  متّما  نایم  رد  نم  تیب  لها  ندوب  هطـساو  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دارم  : » حرش

باذع دوب  تّما  نایم  رد  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  فیرش  سفن  هک  نانچ  دیامرفیمن ، لزان  ناشیا  رب  باذع  یصاعم 
ج2،ص:12  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

- درک دهاوخن  لزان  باذع  دنوادخ  یتسه  نانیا  نایم  رد  وت  ات   ) ْمِهِیف َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  دـیامرفیم : دـنوادخ  دـش ، یمن  لزان 
(. هیآ 33 لافنا : هروس 

نیگن  ) رهم رب  دومرف : بانج  نآ  هک  تسا  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شّدـج  زا  لـقن  هب  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 15 ( 1)
لوسر رب  نینچمه  تسا و  وکین  ادخ  هب  منامگ  همجرت :)  ) دوب هدـش  شقن  یعابر  نیا  مالـسلا  هیلع  رقابلا  ّیلع  نب  دّـمحم  مردـپ  يرتشگنا )

. شنسح نیسح و  هب  و  شناسحا ، رپ  دنلب و  رظن  ّیصو  هب  و  شنمتؤم ،
- دنمارح ناگدنروخ   ) ِتْحُّسِلل َنُولاَّکَأ  هفیرش  هیآ  ینعم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 16 ( 2)

. دریذپب ار  وا  هّیده  هاگنآ  دروآرب و  شنمؤم  ردارب  زا  یتجاح  هک  تسا  یصخش  دارم  دندومرف : هدئام 42 )
(. دیامن يراوخ  هوشر  دنک و  اور  تجاح  لام ، عمط  هب  ینعی  )

و یبلق ، تخانـش  و  تسا ، نابز  هب  رارقا  نامیا » : » دومرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 17 ( 3)
. حراوج ءاضعا و  هب  نآ  قبط  لمع 

یلاـعت كراـبت و  دـنوادخ  دـندومرف : ناـشیا  هک  تسا  هدوـمن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دانـسا  نـیمه  هـب  و  - 18 ( 4)
فاصناب نم  اب  وت  مدآ ! دنزرف  يا  دیامرفیم :

ج2،ص:13  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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، یئامنیم ینمـشد  نم  اب  تیـصعم  باـکترا  یناـمرفان و  هب  وت  و  مدرک ، یتسود  وت  اـب  وت ، رب  تمعن  نتـشاد  ینازرا  اـب  نم  يدرکن ، راـتفر 
شرازگ ياهتشرف  بش  زور و  ره  رد  یپ  رد  یپ  دمآ ، الاب  هراومه  نم  يوس  هب  وت  ياهیدب  ّرـش و  و  دش ، ریزارـس  وت  يوس  هب  نم  ياهیبوخ 

هچ ینالف  هک   ) دندادیم ربخ  وت  هب  يرگید  زا  ار  وت  ياهراک  هچنانچ  مدآ  دـنزرف  يا  دـهدیم ، عالّطا  نم  هب  وت  زا  ار  یحیبق  لمع  رودـص 
. يدومنیم باتش  وا  ینمشد  رد  یتخانشیمن ، ار  يو  وت  و  هدرک ) هچ  هدرک و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 19 ( 1)
. تسا نانآ  دشر  تعرس  بجوم  دشاب و  رتکاپ  نانآ  يارب  نآ  اریز  دینک ، هنتخ  ناشتدالو  متفه  زور  رد  ار  دوخ  نادنزرف 

تسا ینامیا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  لامعا  نیرتهب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 20 ( 2)
و دشاب ، هدش  هتفریذپ  هک  ادخ  هناخ  ّجح  و  دـشابن ، نآ  رد  تمینغ  هب  تنایخ  هک  يداهج  و  دـشاب ، هتـشادن  هار  نآ  رد  یلد  ود  ّکش و  هک 
و دزرو ، صالخا  وا  اب  و  دیامن ، تعاطا  ار  شبحاص  نامرف  یکین ، هب  هک  ياهدنب  و  ادخ ، هار  رد  دیهش  دنوش  تشهب  دراو  هک  ناسک  نیلّوا 

، دندرگ خزود  لخاد  هک  ناسک  نیلّوا  و  دهد ، جرخ  هب  تّفع  هک  تسا  ینمادکاپ  دنملایع  درم 
ج2،ص:14  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رخف هک  یئاونیب  و  دنکن ، ادا  ار  لام  هبجاو  قوقح  هک  تسا  يدنمتورث  و  دیامنن ، تلادع  دنکن و  راتفر  ّقح  هب  هک  دشاب  یطّلسم  ياورنامرف 
. دنک یشورف 

بظاوم هک  نامیا  اب  صخـش  زا  هتـسویپ  ناطیـش  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 21 ( 1)
رب وا  هک  تسا  تقو  نینچ  رد  دهدن ، نآ  تاقوا  هب  تیّمها  دراذـگ و  عیاض  ار  نآ  هک  نامز  نآ  ات  دراد ، میب  تسا  شیوخ  ياهزامن  ماجنا 

. دنکفایم ناهانگ  رد  ار  وا  هتفای و  تسد  يو 
زا سپ  دهد  ماجنا  ار  دوخ  هضیرف  زامن  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 22 ( 2)

. دوشیم باجتسم  وا  ياعد  کی  زامن  ره 
اههنیزخ دـننامه  شناد  ملع و  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 23 ( 3)

هفئاط راهچ  رما  نیا  رد  اریز  دنک ،- تمحر  امـش  هب  دـنوادخ  دیـسرپب -! سپ  تسا ، ندیـسرپ  اهنآ  ياهدـیلک  هک  تسا ، اهقودنـص ) واگ  )
. هدنهد خساپ  هدنونش و  هدنزومآ ، هدنسرپ ، دنشاب : رجا  ياراد 

دراد نمـشد  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 24 ( 4)
. دنکن عافد  وا  دوش و  لخاد  شاهناخ  رد  نذا  نودب  یبنجا  هک  ار  يدرم 

ج2،ص:15  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
حالص قیرط  رد  نم  تّما  هتسویپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 25 ( 1)

زا و  دننکیم ، ادا  ار  تناما  دنهدیم و  ناغمرا  دنتـسرفیم و  هفحت  مه  هب  دـننکیم و  یتسود  رگید  کی  اب  هک  یمادام  تسا  هافر  ریخ و  و 
، دنزادرپیم ار  تاکز  یلام  قوقح  و  دنرادیم ، ياپ  رب  ار  تعامج  زامن  دـنرادیم و  یمارگ  ار  نامهم  دـنیامنیم ، يرود  بانتجا و  مارح 

. دندرگیم التبم  تشیعم  یگنت  ینارگ و  یلاسکشخ و  هب  دنهدن  ماجنا  دننک و  یتسس  روما  نیا  رد  هچنانچ  و 
یناملسم اب  هک  یسک  تسین  ام  زا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 26 ( 2)

. دیامن لمع  ریوزت  هلیح و  هب  ای  دنز  تراسخ  ای  دهد ) بیرف  ار  وا  و  دنک ، تنایخ  هلماعم  رد   ) دنک راتفر  گنرین  هب 
دنزرف یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 27 ( 3)

وت مدرم ، دادادخ  ياهتمعن  زین  و  دزاسن ، شیوخ  هانگ  هب  هّجوتیب  ار  وت  نارگید ، هانگ  مدآ ! رسپ  يا  تسا : هدومرف  هدرک و  باطخ  ار  مدآ 
نادـب دوخ  ّقح  رد  هک  یلاـح  رد  نکم  سویأـم  راـگدرورپ  تمحر  زا  ار  مدرم  و  دـیامنن ، لـفاغ  هتـشاد  ینازرا  وـت  رب  هک  یئاـهتمعن  زا  ار 
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. يراودیما
ج2،ص:16  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تّما رب  مگرم  زا  سپ  زیچ  هس  زا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 28 ( 1)
رد يور  هدایز  و  یگراوخمکـش ، و  هدـننکهارمگ ، ياههنتف  و  لـطاب ، زا  ّقح  تخانـش  یگتفاـی و  تیادـه  زا  سپ  یهارمگ  مناـسرت : دوخ 

. یسنج تاّذل 
« دّـمحم  » ار يدـنزرف  ماـن  رگا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 29 ( 2)

. دیئامنم یئورشرت  وا  اب  و  دینک ، زاب  اج  شیارب  لفاحم  رد  و  دیرامش ، مرتحم  ار  وا  دیاب  سپ  دیداهن ،
سلجم هک  دنتـسین  یعمج  چیه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 30 ( 3)

هب ءارآ  ءزج  ار  شیأر  و  دننک . لخاد  ار  وا  دشاب و  دومحم ] دماح و  ای  و   ] دمحا دّمحم و  مان  هب  یسک  نانآ  نایم  رد  دنشاب و  هتـشاد  اروش 
. دهد هجیتن  وکین  نانآ  يارب  تروشم  نآ  هکنیا  زج  دنروآ  باسح 

هک دنرتسگن  یماعط  هرفس  چیه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 31 ( 4)
. دوش ریهطت  هزیکاپ و  ینعی  سیدقت ، راب  ود  يزور  لزنم  نآ  هکنیا  رگم  دشاب  دّمحم  ای  دمحا و  مان  هب  يدرف  نیرضاح  نایم  رد 

ج2،ص:17  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یتاّیـصوصخ  ) تیب لـها  اـم  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هـب  و  - 32 ( 1)

هکنیا و  میئامنب ، ار  نآ  ّبحتـسم  بجاو و  تیاعر  بادآ ، مامت  اب  ار  وضو  هک  میاهدشرومأم  ام  و  تسا ، مارح  ام  رب  هقدص  نتفرگ  میراد ؛)
(. میهدن تنایدیب  مهفن و  قمحا و  درم  هب  ار  لامک  اب  نمؤم و  هدیمهف و  رتخد  هکنیا  زا  هیانک   ) میناهجن بیجن  بسا  رب  ار  رخ 

دزن رد  نمؤـم  صخـش  لـثم  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هـب  و  - 33 ( 2)
چیه و  تسا ، رتالاب  مه  نآ  زا  دنوادخ  دزن  رد  شماقم  نمؤم  درف  هک  یتسار  هب  و  تسا ، هاگرد  بّرقم  هتـشرف  دـننامه  ّلج  ّزع و  دـنوادخ 

. دوب دهاوخن  راک  هبوت  هنمؤم  نز  ای  راکهبوت و  نمؤم  درم  زا  رتبوبحم  دنوادخ  دزن  رد  زیچ 
متس مدرم  اب  هلماعم  رد  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 34 ( 3)

یگنادرم و هـک  تسیناـسک  زا  يو  سپ  دـنکن ، فـلخ  ناـشیا  اـب  شیاههدـعو  رد  و  دـیوگن ، غورد  ناـنآ  اـب  شنتفگ  نخـس  رد  و  دـنکن ،
. تسا هدش  مارح  وا  تبیغ  و  هدمآ ، مزال  يو  اب  يردارب  یتسود و  و  هتشگ ، راکشآ  شتلادع  و  هدیسر ، لامک  ّدح  هب  شتّیناسنا 

ج2،ص:18  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا نم  ّیلع ! ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 35 ( 1)

نیمز هک  یتقو  رد  مشاب  یـسک  نیتسخن  نم  هک  دوب  نیا  اهنآ  لّوا  اّما  دومرف ، اطع  ار  همه  مدرک و  تساوخرد  زیچ  جنپ  وت  هراب  رد  میادـخ 
هکنیا مود  دـش ، عـقاو  لوـبق  دروـم  نیا ، سپ  یـشاب ، نـم  اـب  وـت  مناـشفیب و  يور  رـس و  زا  ار  كاـخ  مرآ و  رب  ربـق  زا  رـس  دفاکـشب ، وا  رب 

هکنآ موس  دومرف ، اطع  زین  ار  نیا  یـشاب ، نم  اب  ماگنه  نآ  وت  دـنرب ، تمایق  رد  لمع  نازیم  دزن  باـسح  يارب  ارم  نوچ  مدومن  تساوخرد 
هک تسا  هدش  هتشون  ترابع  نیا  نآ  رب  دنیوگ و  شربکا  ءاول  هک  ارم  مچرپ  زور  نآ  رد  وت 

« ۀّنجلاب نوزئافلا  مه  نوحلفملا  »
زا هک  دوب  نیا  مراهچ  تفریذپ ، زین  ار  نیا  دنوادخ  یـشاب ، نآ  لماح  وت  دشاب و  وت  شودب  دنتفای ) تسد  تشهب  هب  هک  دننانآ  ناراگتـسر  )

سودرف هب  نم  تّما  رادولج  هدنهد و  قوس  وت  هک  دوب  نیا  مجنپ  اّما  و  دومرف ، لوبق  یـشاب و  مرثوک  ضوح  یقاس  وت  هک  متـساوخ  میادـخ 
. دومرف اور  ار  متاجاح  داهن و  ّتنم  نم  هب  هکنیا  زا  منکیم  شیاتس  ار  يادخ  سپ  دومرف ، اطع  یشاب و  نانج 

هک هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 36 ( 2)
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ج2،ص:19  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نابایب یشاب  لیام  هچنانچ  دیامرفیم : دناسریم و  مالس  ار  وت  ّلج  ّزع و  تراگدرورپ  دّمحم ! ای  تفگ : دش و  دراو  نم  رب  ياهتشرف  دومرف :
ساپـس ار  وت  مریـس و  يزور  نم  اراـگدرورپ ! تفگ : هدرک  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  ترـضح  دـیوگ : ماـما  منک ، ـالط  وت  يارب  ار  هّکم 

. میامنیم يزور  بلط  وت  زا  ماهنسرگ و  يزور  و  میوگیم ،
نوچ ّیلع ! ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 37 ( 1)

ناـمرف دـنوادخ  و  دیـشاب ، راوس  دناهتـسارآ  توقاـی  ّرد و  هب  هک  یقلبا  نابـسا  رب  نیموصعم ) هّمئا  ینعی   ) تنادـنزرف وت و  دوش  تماـیق  زور 
. دنرگنیم امش  هب  همه  مدرم  هک  یلاح  رد  دنرب ، تشهب  هب  ار  امش  هک  دنک  رداص 

رد ددرگ  روشحم  همطاف  مرتخد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 38 ( 2)
زا سپـس  دـنیامن ، بّجعت  نآ  زا  دـننک و  رظن  نآ  هب  قیـالخ  ماـمت  و  دراد ، رب  رد  هدـش  هتـشرس  تاـیح  بآ  هب  هک  تمارک  هّلح  هک  یلاـح 

: تسا هدش  هتشون  زبس  ّطخ  اب  کی  ره  رب  هک  هّلح  رازه  یتشهب  ياههّلح 
وا لّـکوم  زینک  رازه  داـتفه  سپ  رظنم ،» نسح  تروص و  نیرتهب  هوکـش و  لاـمک  اـب  دـینادرگ  لـخاد  دـیرب و  تشهب  هب  ار  دّـمحم  رتخد  »

يوس هب  ار  وا  دندرگ و 
ج2،ص:20  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. سورع کی  دننام  دننک  هقردب  تشهب 
زا دوش  اپ  رب  تماـیق  زور  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 39 ( 1)

. يردارب وکین  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تردارب  و  دوب ، يردپ  وکین  میهاربا  تردپ  دّمحم ! ای  هک  دنهد  رد  میادن  شرع  نایم 
نم دـناهدناوخ و  ارم  اـیوگ  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نـیمه  هـب  و  - 40 ( 2)

تـسا يرگید  زا  رتگرزب  ود  نآ  زا  یکی  مدراذـگاو  ار  اهبنارگ  زیچ  ود  تّما ، امـش  نایم  رد  هک  یتسارب  و  هدیـسر ، ارف  مگرم  ماهتفریذـپ و 
ود نیا  اب  هک  دینک  رظن  امش  سپ  تیبلا - لها  منادناخ - ترتع و  و  نیمز ،- يوس  هب  نامسآ  زا  تسا  ياهدیشک  نامـسیر  هک  ادخ - باتک 

. دومن دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  نم  زا  سپ 
قالخا  ) قلخ نسح  هب  داب  امش  رب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 41 ( 3)

خزود رد  دـیدرتیب  هلاـحم و  ـال  زین  نآ  هک  یئوـخ  دـنت  زا  دـیزیهرپب  و  تسا ، تشهب  رد  ارچ  نوـچ و  نودـب  قـلخ  نسح  اریز  هدیدنـسپ )
. دوب دهاوخ 

ج2،ص:21  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رازاب و دراو  هک  یماگنه  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 42 ( 1)

: دیوگب ار  تاملک  نیا  دوشیم  بسک  ّلحم 
وه و  ریخلا ، هدیب  تومی ، ّیح ال  وه  تیمی و  ییحی و  دمحلا  هل  کلملا و  هل  هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبـس  »

« ریدق ءیش  ّلک  یلع 
. دنهد رجا  ودب  تمایق  زور  ات  قئالخ  مامت  ددع  هب  ، 

ار ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یتسارب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 43 ( 2)
هاـگ ره  و  تسا ، متفه  نیمز  ریز  رد  یهاـم  هدرگ  رد  شاهیاـپ  شرع و  ریز  نوتـس )  ) دوـمع نآ  رـس  هـک  خرـس  توقاـی  زا  تـسا  يدوـمع 

شاهدنب
« هل کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  «ال 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ریگ ، مارآ  نم  شرع  يا  دـیوگ : شرع  هب  باطخ  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  دـبنجب و  یهاـم  دـیآ و  تکرح  هب  دومع  دزرلب و  شرع  دـیوگ ،
خـساپ رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ياهدیـشخبن ، ار  رکذ  نیا  هدـنیوگ  وت  هک  یلاـح  رد  مریگ  مارآ  هنوگچ  اراـگدرورپ  دـیوگ : باوـج 

«1 . » مدیشخب ار  تاملک  نیا  هدنیوگ  نم  هک  دیشاب  دهاش  میاهنامسآ  نینکاس  يا  دیامرف :
______________________________

. تایونعملا یف  لیثمّتلا  هیبشّتلا و  باب  نم  اهّلک  هذه  ّنأ  ریبخلا ، دقاّنلا  یلع  یفخی  ال  لوقا : ( 1)
ج2،ص:22  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّلج ّزع و  دنوادخ  هک  تقیقح  هب  دومرف : هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 44 ( 1)
. دوب هدومرف  ریبدت  ار  تاّربدم  ریدقت و  ار  تارّدقم  مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  ود 

هب ار  هدنب  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 45 ( 2)
رد ار  وا  ّالا  ددرگ و  اهر  دـشاب  هدروآ  ياج  هب  طئارـش  اب  ار  نآ  رگا  سپ  تسا ، زامن  دـننکب  وا  زا  هک  یلاؤس  نیتسخن  و  دـنناوخب ، هاـگرد 

. دننکفا شتآ 
اریز دیزاسن ، عیاض  ار  دوخ  زامن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 46 ( 3)

تسا راوازس  ّقح و  ار  دنوادخ  و  ددرگ ، روشحم  نوعرف ) ریزو   ) ناماه نوراق و  اب  دهدن ) ّتیّمها  نادب   ) درازگ عیاض  ار  شزامن  سک  ره 
لوسر ّتنـس  هک  یـسک  رب  و  دشاب ) نآ  زا  لفاغ   ) زامن رب  دـنکن  تظفاحم  هک  سک  نآ  رب  ياو  سپ  دتـسرف ، خزود  هب  نیقفانم  اب  ار  وا  هک 

(. دنک كرت  ار  تعامج  زامن   ) دیامنن تیاعر  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 
ّزع شیادخ  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 47 ( 4)

ارم اراگدرورپ ! تفگ : هدرک  تساوخ  رد  ّلج  و 
ج2،ص:23  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دش دهاوخن  وت  بیـصن  ضیف ، نیا  یـسوم  يا  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هدـب ، رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تّما  زا 
: دوـمرف هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نـیمه  هـب  و  - 48 ( 1 ( ) یـشابن وا  ناـمز  رد  ینعی  )

شرگید ياپ  قرشم و  رد  شیاپ  کی  تسا و  هتسشن  هک  مدید  ار  يدرم  موس  نامسآ  رد  دندربیم  اهنامـسآ  رد  جارعم  هب  ارم  هک  یماگنه 
: تفگ تسیک ؟ نیا  متفگ  لیئربج  هب  دـنابنجیم ، ار  شیوخ  رـس  درگنیم و  نآ  رد  هتـسویپ  هک  دراد  تسد  رد  یحول  و  تسا ، برغم  رد 

. تسا لیئارزع )  ) گرم هتشرف  نیا 
ياهبکرم زا  هک  قارب  دنوادخ ، دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 49 ( 2)

ترخآ ایند و  همه  دادیم  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  رگا  و  دنلب ، نادنچ  هن  دوب و  هاتوک  نادنچ  هن  نآ  دینادرگ ، نم  مار  ار  تسا  تشهب  يراوس 
. دوبیم رتگنرشوخ  يراوس  تاناویح  مامت  زا  نآ  و  درکیم ، یط  ماگ  کی  اب  ار 

دنوادخ دوش  اپ  هب  تمایق  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 50 ( 3)
هک  ) زین ار  وت  مسج  میدنلب ، لالج و  تّزع و  هب  گرم  هتشرف  يا  دیامن  باطخ  وا  هب  دهد و  نامرف  ار  توملا  کلم  ّلج  ّزع و 

ج2،ص:24  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یحاورالا ضباق 

. يدناشچ ار  نآ  معط  مناگدنب  هب  وت ، هک  روط  نامه  دیناشچ ، مهاوخ  گرم  معط  هب  ( 
ْمُهَّنِإ َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  هیآ  نیا  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 51 ( 1)

ناگتـشرف دنریمیم و  همه  نامدرم  ایآ  مدرک : ضرع  ادـخ  هب  تشگ ، لزان  ( 30 رمز : دـنریمیم - زین  ناـنآ  درم و  یهاوخ  وت   ) ینعی َنُوتِّیَم 
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ام يوس  هب  سپـس  تسا  گرم  هدنـشچ  یـسفن  ره   ) ینعی َنوُعَجُْرت  اْنَیلِإ  َُّمث  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  دـننامیم ؟ هدـنز 
(. 57 توبکنع : دومن - دیهاوخ  تشگزاب 

«. دشاب فیرحت  دسریم  رظن  هب  هدش و  تبث  ءایبنألا » یقبی   » و ۀکئالملا ،» یقبی  و   » ياج هب  اههخسن  ياهراپ  رد  : » رّکذت
دیهد حیجرت  خزود  رب  ار  تشهب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 52 ( 2)

. دینامب مادم  نآ  رد  دیوش و  هدنکفا  شتآ  رد  دوش  بجوم  هک  دیزاسن  دساف  ار  شیوخ  لامعا  و  دینک ، رایتخا  دیدنسپب و  ار  نآ  و 
َنیِِدلاخ ای  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  دـننام  دوشیم  هتـسناد  تایآ  زا  هک  نانچ  دـبا ، هن  تسا  ماود  ینعم  هب  دولخ  : » حرش

«. کلذ لاثما  هدش و  دّیقم  دبا  اب  هک  ًاَدبَأ  اهِیف 
ج2،ص:25  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نت راهچ  یتسود  هب  ارم  دنوادخ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 53 ( 1)
. دوسألا نب  دادقم  مراهچ : ّرذ ، وبا  موس : یسراف ، ناملس  مود : ّیلع ، لّوا : هداد  نامرف 

«. هفاضا هب  تسا  رورجم  ّرذ » یبأ   » نآ حیحص  یلو  هدش ، تبث  یبصن  تلاح  هب  اههخسن  رد  قوف  نتم  رد  ّرذ » ابا  : » حیضوت
زج دبنجن  اوه  رد  ياهدنرپ  لاب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 54 ( 2)

. میراد یهاگآ  نادب  ام  هکنآ 
ییدانم ددرگ  اـپ  رب  تماـیق  نوچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  - 55 ( 3)

. درذگب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ات  دیدنب  ورف  ار  دوخ  ياهمشچ  مدرم  يا  دهد : زاوآ 
گرزب اـقآ و  ود  ره  نیـسح  نسح و  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هـب  و  - 56 ( 4)

. رتهب ود  نآ  زا  ناشردپ  دنتسه و  یتشهب  ناناوج 
ّزع دنوادخ  ددرگ  اپ  رب  هک  تمایق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 57 ( 5)

، دنک یّلجت  شیوخ  نمؤم  هدنب  رب  ّلج  و 
ج2،ص:26  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

عالّطا لمع  نیا  زا  يدـحا  هک  یمـسق  هب  دـنادرگ  كاپ  دـناشوپب و  ار  وا  یـصاعم  سپـس  دزاس ، هاگآ  کی  کـی  دوخ  ناـهانگ  رب  ار  وا  و 
هب و  دـناشوپیم ، دـنوادخ  دوش  علّطم  نآ  رب  یـسک  هک  درادـن  شیوـخ  هدـنب  هک  ار  هچنآ  و  یلـسرم ، ربماـیپ  هن  یبّرقم و  هتـشرف  هن  دـباین ،

. دیوش لّدبم  تانسح  هب  هک  دهدیم  نامرف  وا  ناهانگ 
بطاخم وا  اب  ادخ  دنادب  يو  هک  تسا  یئاههناشن  ندومن  شاهدـنب ، رب  ادـخ  یّلجت  ینعم  دـیوگ : داب - وا  رب  ادـخ  تمحر  باتک - فّنـصم 

. تسا
ءوس لیبق  زا  یللع  رثا  رد  نکل  دنـشاب ، هتـشاد  اورپ  دـنوادخ  زا  هدرک و  لـمع  ناـمیا  طئارـش  هب  هک  تسا  یناـسک  هراـب  رد  رما  نیا  : » حرش

زا هک  سک  نآ  هن  دناهتـشگ ، ناهانگ  زا  ياهراپ  راچد  یناداـن  لـهج و  اـی  تلفغ و  اـی  تیـصعم ، هب  هدولآ  طـیحم  رد  یگدـنز  اـی  تیبرت ،
: دیامرفیم هک  تسا  ثیدح  نیا  دوخ  رد  بلطم  نیا  لیلد  تسا ، هتشادن  كاب  تیصعم 

« دحا هیلع  فقی  نا  هرکی  ام  هیلع  رتسی  «و 
يو زا  هک  یهانگ  زا  يدحا  هک  هدوبن  رضاح  هدرکیم و  رهاوظ  ظفح  هکلب  هتـشادن  ینلع  تیـصعم  صخـش  نیا  هک  تسادیپ  هلمج  نیا  زا 

و دیامرفیم : هراب  نیا  رد  ادخ  هدرکیم و  ترفغم  بلط  ادخ  زا  هدوب و  نامیشپ  گنردیب  شهانگ  زا  و  دوش ، هاگآ  هدز  رس  تلفغ  رثا  رد 
یناویح تاوهش  هبلغ  رثا  رد  هک  یهانگ  تیصعم و  زا  هک  نانآ   ) ٍتانَسَح ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  اًلَمَع  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَم 

هبوت و هب  ار  ناشهئّیـس  لمع  ام ، هک  دـننانیا  هدومن ، ناربج  ار  نآ  دناهتـشگزاب و  ناـمیا  هب  هدرک و  هبوت  و  دننامیـشپ ، هدـش  رداـص  ناـنآ  زا 
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(. 70 ناقرف : مینکیم - تانسح  هب  لیدبت  هداد ، ماجرف  نامیا  ّقح و  يوس  هب  تشگزاب 
ج2،ص:27  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يارب ار  ینمؤم  هک  سک  نآ  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 58 ( 1)
دنکیم یفّرعم  رـشحم  رد  رـضاح  قئالخ  همه  هب  ار  وا  دنوادخ  زیخاتـسر  زور  دنک  ریقحت  ار  وا  درامـش و  کچوک  شیئاونیب  یتسدگنت و 

. دیامنیم شیاوسر  هدز  رس  وا  زا  هک  یهانگ  هب  سپس 
هدوبن و ینمؤم  تماـیق  زور  اـت  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 59 ( 2)

. درازآیم ار  وا  هتسویپ  هک  دراد  یمدمه  هیاسمه و  هکنآ  زج  دوب  دهاوخن 
زا زج  تسا ، ناهانگ  همه  هدنزرمآ  ّلج - ّزع و  دنوادخ - هک : هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دنـس  نیمه  هب  و  - 60 ( 3)
هب ار  يدازآ  درف  هک  یـسک  نآ  ای  دزادرپن  متـس  هب  ار  يرودزم  دزم  اـی  دـیامن ] راـکنا  ار  شاهجوز  هیرهم  اـی  ، ] دـنک عارتخا  ار  ینید  هکنآ 

. دشورفب ّتیّقر 
اوُعْدَن َمْوَی  هیآ  نیا  ینعم  رد  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 61 ( 4)

باتک شنامز و  ماما  هب  ار  یموق  هفئاط و  ره  دومرف : ( 71 ءارسا : میناوخ - شیپ  ناشماما  مان  هب  ار  یموق  ره  هک  يزور   ) ْمِهِمامِِإب ٍسانُأ  َّلُک 
. میناوخیم شربمغیپ  ّتنس  شراگدرورپ و 

«. دش دهاوخ  روشحم  هدوب  نآ  وریپ  هک  یتّنس  باتک و  ماما و  اب  ّتیعمج  ره  هک  تسا  نآ  دارم  : » حرش
ج2،ص:28  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد نمؤم  هک  یتسار  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 62 ( 1)
. تسا بّرقم  هتشرف  کلم و  زا  رتیمارگ  ادخ  دزن  وا  زین  و  دسانشیم ، ار  شنادناخ  نادنزرف و  درم ، هک  روط  نامه  هدش  هتخانش  نامسآ 

ای ینمؤـم  هب  سک  ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هـب  و  - 63 ( 2)
زا هکنیا  ات  درادیم  هگن  شتآ  زا  یّلت  رب  ار  وا  دـنوادخ  تماـیق  زور  رد  تسین ، وا  رد  هک  هچ  نآ  هب  ددـنب  یئارتفا  اـی  دـنز  ناـتهب  ياهنمؤم 

. دیآ نوریب  هتسب  يو  رب  هک  یمالک  هدهع 
بناـج زا  لـیئربج  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 64 ( 3)

تیب لها  هب  وت و  هب  دناهدرک و  حلاص  لمع  هک  ار  نینمؤم  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  ار  وت  دنوادخ  تفگیم : هدـمآ  نم  دزن  دـنوادخ 
دنهاوخ دراو  ّتنج  هب  يدوز  هب  تسوکین و  رایـسب  یئازج  نم  دزن  ناـشیا  يارب  زا  هک  یتـسار  هب  هد ، تراـشب  تشهب  هب  دـناهدوب  نمؤم  وت 

. دش
هب هک  یناسک  رب  تشهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 65 ( 4)

گنج هب  نانآ  رب  دندرک و  متس  نم  تیب  لها 
ج2،ص:29  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد ریخ  زا  یبیصن  چیه  نانیا  دنتفگ ، ازسان  ارم  تیب  لها  دندرک و  يرای  ار  ناراکمتـس  هک  یناسک  رب  نینچ  مه  و  هتـشگ ، مارح  دنتـساخرب 
يارب دیامنن و  ناشکاپ  هانگ  هب  یگدولآ  زا  درک و  دهاوخن  یتمحر  رظن  درادن و  یتبحـص  ناشیا  اب  تمایق  رد  دـنوادخ  و  دـنرادن ، ترخآ 

. دوب دهاوخ  یکاندرد  باذع  نانآ 
مدرم عیمج  زا  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 66 ( 1)

. دزاسیم هناور  شخزود  هب  هرسکی  درادن و  یباسح  هک  دشاب  لئاق  کیرش  ادخ  يارب  هک  یسک  زا  زج  دشکیم  باسح  تمایق  رد 
یگیاد هب  ار  قمحا  نانز  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 67 ( 2)
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دراد و ریثأت  ریش  اریز  دراد ) مادم  کشا  شزیر  تسا و  دید  مک  شمشچ  هک  ینز   ) ءاشمع نانز  روط  نیمه  و  دیریگن ، دازون  نداد  ریش  و 
. دنک ادیپ  یئانیبان  ای  دوش  درخ  مک  دنک و  تیارس  لفط  هب  تسا  نکمم 

هتخیر نان  ياـههزیر  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 68 ( 3)
روح ترخآ  رد  شیازج  دوش  هتخیر  رود  دراذگن  دنک و  هدافتـسا  اهنآ  زا  سک  ره  ینعی   ) تسا نیعلا  روح  هّیرهم  هرفـس  فارطا  رد  هدـش 

(. دومنن ریذبت  داد و  ّتیّمها  ار  نآ  دیاب  اذل  تسا  نیعلا 
ج2،ص:30  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ردام ریش  زا  يریش  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 69 ( 1)
. دوب دهاوخن  رتهب  دازون  يارب 

وکین شمهف  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 70 ( 2)
. تسا ياهنسح  وا  يارب  دشاب 

امش ماعط  دیرت ، هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 71 ( 3)
. تسا فرظ  طسو  رد  تکرب  اریز  دیروخب ، فرظ  رانک  زا  دوب 

هکرس شروخ  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 72 ( 4)
. دنتسین ماعط  ای  شروخیب  نآ  لها  هاگ  چیه  دشاب  هکرس  نآ  رد  هک  ياهناخ  ره  و  تسا ،

زور حبص  رد  ادنوادخ ! دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 73 ( 5)
. امرف تیانع  تکرب  نم  تّما  هب  هبنشجنپ  هبنش و 

ار دوخ  هشفنب  نغور  اب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 74 ( 6)
مالسلا هیلع  اضر  ترضح  زا  هچنآ  ( 31) باب همجرت ج2 31  / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  کنخ  درس و  ناتسبات  رد  اریز  دینک ، وبشوخ 

3 ص :  تسا .....  هدمآ  هعومجم  رابخا  زا 
ج2،ص:31  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. مرگ ناتسمز  رد  تسا و 
یگناگیب رارقا  دیحوت و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 75 ( 1)

. دیرآ دورف  هقدص  نداد  اب  ار  دوخ  يزور  و  تسا ، نید  زا  یمین  دنوادخ 
هک دـسریم  رظنب  و  تسا ، نید  زا  یمین  مدرم  اب  ندرک  ینابرهم  ینعی  هدـمآ  دّدوت » « » دـیحوت  » ظفل ياـجب  اههخـسن  زا  ياهراـپ  رد  : » حرش

اهُعْرَذ ٍۀَلِْـسلِس  ِیف  َُّمث  ُهوُّلَـص * َمیِحَْجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ  دـیامرفیم : نایخزود  هراب  رد  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  اریز  دـشاب ، باوص  دـیحوت » »
درادیم و رب  دیحوت  یمین  ار  هلسلس  باذع  نیا  ِنیِکْـسِْملا ، ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال  ِمیِظَْعلا * ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک ال  ُهَّنِإ  ُهوُُکلْـساَف * ًاعارِذ  َنوُْعبَس 

اریز دیناروخب ، ءارقف  هب  هّیهت و  یماعط  هتفه  ره  تفگ : ار  دوخ  نارازگراک  ءادرد  وبا  هک  هدـمآ  فاّشک  ریـسفت  رد  و  هقدـص ، ار  رگید  مین 
«. مینک رود  دوخ  زا  نیکاسم  ماعطاب  شرافس  هب  دیاب  ار  رگید  مین  میتشادرب و  دوخ  ندرگ  زا  ادخ  هب  نامیا  دیحوت و  هب  ار  ریجنز  نیا  مین 

و هد ، ّتیمومع  ار  یکین  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 76 ( 2)
. یتسه نآ  لها  دوخ  امش  دشاب  هتشادن  ار  نآ  ّتیلهأ  دوشیم  عقاو  رهم  دروم  هک  یسک  هچنانچ  و  ناسرب ، لهاان  لها و  هب  ار  دوخ  ریخ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 77 ( 3)
ج2،ص:32  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هچ ناشکین و  هچ  نامدرم  اـب  ندرک  یتسود  یکین و  نینچمه  و  تسا ، ناـمیا  زا  سپ  لـقع  ناـمرف  نیلّوا  مدرم  اـب  ندرک  یناـبرهم  دومرف :
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. ناشدب
نیرتـالاب نیرتـهب و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 78 ( 1)

نادنزرف ياقآ  دوخ  نم  و  تسا ، بآ  ایند  نآ  ایند و  نیا  رد  یندـیماشآ  نیرتهب  و  تسا ، تشوگ  ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  اهیکاروخ 
. منکیمن يرخف  ممدآ و 

ایند رد  یکاروخ  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 79 ( 2)
. جنرب نآ  زا  سپ  تسا ، تشوگ  ترخآ  و 

رانا زا  تاجهویم  نایم  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 80 ( 3)
رود ای  لال  زور  لهچ  ات  ار  ناطیش  و  دشخبیم ، رون  افص و  ار  بلق  هکنیا  رگم  دوش  هدعم  دراو  هک  تسین  نآ  زا  ياهّبح  هک  دینک  هدافتـسا 

. دنکیم
«. دنکیم فاص  ار  نوخ  رانا  دراد و  نوخ  تمالس  هب  یگتسب  رکف  تمالس  : » حرش

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 81 ( 4)
ج2،ص:33  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار هدننکهدوسرف  يرامیب  و  دنکیم ، تیوقت  ار  باصعا  و  هدودز ، ار  مغلب  دنکیم ، كاپ  ار  هدعم  اریز  نوتیز ، نغور  هب  داب  امش  رب  دومرف :
. دیادزیم ار  ّمغ  هودنا و  و  دهدیم ، شمارآ  ار  حور  و  هتخاس ، وکین  ار  قالخا  دربیم ، نیب  زا 

هّبح هّبح  ار  روـگنا  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 82 ( 1)
. تسا رتاراوگ  رتذیذل و  نیا  هک  اریز  دیروخب 

دشاب افش  يزیچ  رد  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 83 ( 2)
. تسا لسع  زا  هتخاس  تبرش  رد  و  هدننکتماجح ، رتشین  رد  سپ 

نم تّما  تادابع  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 84 ( 3)
. تسا ادخ  بناج  زا  نیملسم  روما  رد  شیاشگ  جرف و  راظتنا 

راظتنا هک  یـسک  دننام  نآ  ندمآ  يارب  يزاسدوخ  شـشوک و  و  تسا ، ندومن  نآ  ياّیهم  هدامآ و  ار  دوخ  یهلا ؛ جرف  راظتنا  ینعم  : » حرش
هچ ره  دیوگب : و  دراذگب ، تسد  يور  تسد  یمادقا  هنوگ  چیه  نودب  هکنیا  هن  دشکیم ، ار  شرفاسم  ندمآ  ای  راطفا ، تقو  ای  زامن ، تقو 

دوخ و دنـشوکیم و  زور  هنابـش  نآ  قّقحت  هار  رد  هک  دنراد  یناسک  ار  مالّـسلا - مهیلع  دّمحم - لآ  جرف  راظتنا  دش ، دهاوخ  تسا  یندش 
ار دوخ  یمدرم  ات  هک  تسناد  دیاب  و  دنزاسیم ، هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  ّتیعمج 

ج2،ص:34  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هدامآ نآ  شریذـپ  قّقحت و  يارب  ار  دوخ  ام  هاگ  ره - و  دـنبای ، تسد  نادـب  هک  درادـن  ناکما  دـنیامنن ، نآ  ياّیهم  هداـمآ و  دـص  رد  دـص 

و تسا ، لاحم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـینادرگ ، دـهاوخ  ام  لماش  ار  دوخ  تمحر  دـنکیم و  ماـمت  ار  راـک  هبـش  کـی  دـنوادخ  میتخاـس ،
دنهاوخ بولطم  هب  تفای و  دـنهاوخ  ار  بوبحم  رادـید  تداعـس  دـش و  دـنهاوخ  ادـیپ  ناهج  رد  ّتیعمج  نیا  هضیفتـسم  تاـیاور  بسحب 

«. دیسر
هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 85 ( 1  ) تسپ الاب و  زا  تبآ  دشوجب  اتتسدب  روآ  یگنـشت  وج  مک  بآ 

ار شیاطع  دـینکن و  ّدر  ار  وا  تسد  دروآ ، هّیدـه  هب  لسع  تبرـش  امـش  يارب  یـسک  هک  ناـنچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دیریذپب

دیزپیم اذغ  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 86 ( 2)
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«. دنکیم تیوقت   » ياهخسن رب  انب  ای  و  دیامنیم . رورسم  ار  نوزحم  بلق  هتخپ ، يودک  اریز  دینک ، فرصم  دایز  ار  یئاولح  ودک 
ندروخب داب  امـش  رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 87 ( 3)

. دیازفایم زغم  تردق  رب  نآ  اریز  ودک ،
یمسج يورین  رظن  زا  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 88 ( 4)

لایع اب  يرتسبمه  بش و  زامن  ندروآ  ياجب  رد 
ج2،ص:35  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

درم لهچ  تردق  دش و  فرط  رب  میناوتان  مدروخ و  يردق  نآ  زا  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  اذغ  ياهچگید  لاح ) نیا  رد   ) مدرک ادیپ  یناوتان 
. دوب « 1  » هسیره نآ  مدرک و  ادیپ  ار  عامج  نتخیوآ و  رد  هلمح و  رد  ار 

ياهسیره هچگید  تّما  يارب  نامـسآ  زا  نوـچ  درادـن ، تـّما  يارب  ياهدـئاف  هنوـگ  چـیه  اریز  دـسریم  یگتخاـس  رظنب  تـیاور  نـیا  : » حرش
درم لهچ  تردق  رگا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زین  و  دننک ، هجلاعم  نادب  ار  دوخ  دش  ادیپ  یمسج  فعـض  هچنانچ  ات  دمآ  دهاوخن 

: هدومرف دوخ  هکنیا  اب  دوب  هدرک  ادیپ  عامج  رد  ار 
« اولسانت اوحکانت  »

لوسر نانمشد  هیحان  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  باحـصا  بتک  رد  رابخا  هنوگ  نیا  ریقح  رظنب  و  دومنن ، هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  ارچ  سپ 
رابخا نیا  دنـس  هلـسلس  رد  هکنیا  اب  دناهدرک ، لقن  هّجوت  عالّطا و  نودب  ثیدح  خیاشم  هدش و  هدوزفا  و  ّسد »  » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 
لمهم ینابیش ، هَّللا  دبع  نب  دمحا  نینچ  مه  و  تسا ، لاحلا  لوهجم  هدرک  یفّرعم  متشه  ماما  باحـصا  زا  ار  دوخ  هک  ّیئاط  رماع  نب  دمحا 

ار مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رابخا  دنباتک و  ياراد  ود  نیا  هک  ءاّرف  نامیلـس  نب  دواد  هیورهم و  نب  یلع  روط  نیمه  و  تسا ، هتخانـشان  و 
تـسا مدرم  نیرتایحاب  هک  ادخ  لوسر  اساسا  و  تسین ، مولعم  ناشلاح  لوهجم و  ود  ره  لاح  نیع  رد  یلو  دناهدرک  يروآ  عمج  یباتک  رد 
زیوالگ يارب  ار  درم  لهچ  تّوق  نونکا  نم  هک  دهد  تراشب  دنک و  لقن  نارگید  يارب  ار  دوخ  رمک  یتسـس  یتحاران و  هک  دراد  ینعم  هچ 

رظن دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  و  هتخاس ، بجاو  نم  رب  دـنوادخ  هک  دّـجهت  بش و  زامن  يارب  هن  ماهدرک ، ادـیپ  منانز  اب  عاـمج  ندـش و 
اهنت نتفگ  هب  لبق  رابخا  دننام  نکل  تسا  نکمم  نیا  میئوگ : رگید ، زیچ  هن  هدوب  هسیره  ّتیـصاخ  نتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

اب ار  یهلا  ججح  یتعامج  هدش  هتفگ  هک  روط  نامه  دزاس ، راکشآ  ار  دوخ  روتـسم  عضو  روط  نیا  هکنآ  هن  درک ، یم  هدنـسب  هسیره  هدئاف 
نآ دننکیم و  سایق  دوخ 

______________________________

. دشاب هیودا  ياراد  هک  تشوگ  اب  روغلب  شآ  ای  تسا و  میلح  ای  هسیره  ( 1)
ج2،ص:36  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک نأّشلا  میظع  ربمایپ  هک  دننکیم  رکف  و  دنرامشیم ، رخف  ار  نیا  دنیوگیم و  نآ  نیا و  هب  هدش  فرطرب  یببـسب  دناهتـشاد و  هک  یتحاران 
«. درادب ناما  رد  ظوفحم و  ناروابشوخ  نازاسربخ و  ّرش  زا  ار  ام  دنوادخ  هدرکیم ، الم  رب  ار  روما  نینچ  تسا  مدرم  نیرتایحاب 

دنوادخ دزن  زیچ  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 89 ( 1)
. تسین يروخ  رپ  زا  رتهورکم  رتروفنم و 

ای دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمه  هب  و  - 90 ( 2)
هک نیمه  و  دنک ، ینیرفآ  هثداح  هک  دهد  یمن  وا  هب  یتصرف  هاگ  چیه  هک : تسنیا  یکی  دنوادخ  دزن  رد  نمؤم  صخش  يراوگرزب  زا  ّیلع 

هیلع قداص  ماما  شّدج  زا  ترـضح  نآ  و  دیامنیم ، شحور  ضبق  دنکیم و  رداص  ار  وا  گرم  نامرف  دتفیب  ینیرفآ ) هثداح   ) رکف نیا  هب 
. ددرگ دایز  امش  رمع  ات  دیزروب  بانتجا  يزاس  هثداح  زا  هدومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوتن رازگزامن  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 91 ( 3)
دـشاب هلبقب  ور  وا  ياپ  هک  یتلاح  رد  دـباوخب  تشپ  هب  تسناوتن  مه  هتـسشن  هچناـنچ  و  دـناوخب ، هتـسشن  دروآ ، ياـجب  ار  شزاـمن  هداتـسیا 

( تسین طقاس  لاح  ره  هب  . ) دناوخب زامن  دوجس  عوکر و  رد  هراشا  ءامیا و  هب  هاگنآ ) )
ج2،ص:37  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ای نیرمت و  يارب  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 92 ( 1)
. دنهدب وا  هب  تسین  ایند  ياهزور  دننام  هک  نشور  ینارون و  زور  هد  باوث  دریگب ، هزور  ار  هعمج  زور  باوث ،

کی نم  يارب  زا  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 93 ( 2)
رد و  دراد ، یم  تسود  ار  وا  دـنوادخ  هک  منماـض  نم  دـنک  محر  هلـص  رگا  موشیم ، نماـض  ار  زیچ  راـهچ  وا  يارب  نم  دـنک  دّـهعت  ار  زیچ 

. دنادرگیم لخاد  تسا  هداد  شاهدعو  هک  تشهب  هب  و  دیامنیم ، نوزفا  ار  شرمع  و  دهدیم ، تعسو  شیزور 
: دومرف راب  هس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمه  هب  و  - 94 ( 3)

« یئافلخ محرا  مهّللا  »
نم زا  سپ  هک  نانآ  دومرف : دننایک ؟ امـش  نانیـشناج  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : باحـصا  هد ،) رارق  تمحر  دروم  ارم  نانیـشناج  اراگدرورپ  )

. دنزومایب مدرم  هب  ارم  ّتنس  دننک و  تیاور  مدرم  يارب  ارم  ثیداحا  دنیایب و 
زا و  راگزومآ ، هن  دـنزومآ  شناد  دوخ  هک  نیعباـت  باحـصا و  زا  ثیداـحا  تاور  هن  دنـشابیم ، مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  دارم  : » حرش

«. ناگدنزومآ هن  دوشیم  هدیمهف  ناراگزومآ  ربخ ، ظفل 
ج2،ص:38  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رازبا هحلسا و  دوخ  اعد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 95 ( 1)
[. دیزرو صالخا  نآ  رد  ندرک و  اعد  هب  داب  امش  رب  سپ  . ] تسا نیمز  اهنامسآ و  ینشور  نید و  نوتس  نمؤم و  راک 

یئوختشرد یقالخا و  دب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 96 ( 2)
. ار لسع  ینیریش  هکرس  هک  نانچ  مه  دنکیم  دساف  ار  لامعا 

هطساو هب  هدنب  هک  یتسارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 97 ( 3)
. دیسر دهاوخ  تسا  لوغشم  تدابع  هب  زین  اهبش  هک  يرادهزور  هجرد  هب  شقلخ  نسح 

لمع نازیم  رد  زیچ  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 98 ( 4)
. تسین رتنیگنس  قلخ  نسح  زا 

لهچ نم  تّما  زا  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 99 ( 5)
. دنازیگنارب كاخ  زا  دنمشناد  هیقف و  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  دنک ، ظفح  دنرب  هدئاف  نآ  زا  مدرم  هک  ثیدح 

ج2،ص:39  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ترفاـسم هبنـشجنپ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نـیمهب  و  - 101 ( 1)

. ددرگیم هتسب  تیالو  دقع  دوریم و  الاب  لامعا  زور  نینچ  رد  دومرفیم : و  درکیم ،
رد ام  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 101 ( 2)

هاـگنآ هدرک ، تئارق  ار  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُـه  ْلـُق  هروـس  مود  تعکر  رد  َنوُِرفاـْکلا و  اَـهُّیَأ  اـی  ْلـُق  هروـس  لّوا  تعکر  رد  داتـسیا و  زاـمن  هـب  رفس 
. مدومن تئارق  ار  نآرق  عبر  ار و  نآرق  ثلث  امش  يارب  دندومرف :

اذِإ هروـس  سک  ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 102 ( 3)
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. دشاب هدرک  متخ  ار  نآرق  مامت  هک  تسا  یسک  دننام  دناوخب ، راب  راهچ  ار  َِتلِْزلُز 
. هزور اب  رگم  دریذپن  تروص  فاکتعا  دومرف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 103 ( 4)

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 104 ( 5)
ج2،ص:40  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دشابیم قالخا  رظن  زا  امش  نیرت  وکین  قح  هب  نامیا  رظن  زا  امش  نیرتهب  دومرف :
ناـهنپ ندوـمن : یکین  ياـهجنگ  زا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 105 ( 1)

. تسا نآ  راهظا  مدع  و  اهیتخس ، رد  يرادیاپ  تمواقم و  کین ، لمع  نتشاد 
تسا و مدـمه  نیرتهب  یئوخ  کـین  دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 106 ( 2)

. میدن
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 107 ( 3)
زیچ هچ  دندیسرپ  زاب  و  . ] یئوخکین نتشاد و  اورپ  ادخ  زا  يراکزیهرپ و  دومرف : تسا ؟ نتفر  تشهب  ببس  ثعاب و  رتشیب  زیچ  هچ  دندیسرپ 
«. دناشکیم خزود  هب  ار  ناسنا  ناطیش ، هک  تسا  هار  ود  نیا  زا  ینعی  : » حرش جرف ] مکش و  دومرف : دوشیم ؟ خزود  هب  نتفر  بجوم  رتشیب 

نیرتکیدزن تمایق  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 108 ( 4)
یکین و هب  دوخ  هداوناخ  اب  هک  تسا  سک  نآ  امش ] نیرتهب   ] امش نیرتبوخ  و  تسا ، امـش  نیرتوخـشوخ  هاگیاج  ماقم و  رظن  زا  نم  هب  امش 

. دیامن راتفر  ینابرهم 
ج2،ص:41  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رظن زا  مدرم  نیرتـهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 109 ( 1)
. متسه رتراتفر  کین  ماهداوناخب  تبسن  امش  مامت  زا  نم  و  شاهداوناخ ، هب  تسا  نانآ  نیرتراتفر  کین  نیرتوخشوخ و  نامیا 

ٍِذئَمْوَی َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  هفیرـش  هیآ  رد  میعن »  » ینعم زا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 110 ( 2)
: دومرف دندرک ، لاؤس  ِمیِعَّنلا  ِنَع 

. تسا درس  بآ  هزات و  يامرخ  دارم 
نامه اجنیا  رد  ماـما  و  يونعم ، هچ  يّداـم  ياـهتمعن  هچ  دوش ، یم  یتمعن  ره  لـماش  هک  تسا  ّماـع  یظفل  تسا و  تمعن  عمج  میعن  : » حرش

دارم هیآ  نیا  هب  باوج  رد  يرگید  ثیداحا  رد  یلو  دنرامـشن ، ّتیمهایب  ار  نآ  هک  هداد  رّکذت  هدوب  نیلئاس  رایتخا  رد  هک  یناوارف  تمعن 
«. تسا حیحص  دوخ  ياجب  ود  ره  دناهتفگ و  تیبلا  لها  هّمئا  ار  میعن  زا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 111 ( 3)
. ردنک ندیوج  و  لسع ، ندروخ  و  نآرق ، تئارق  دیادزیم : ار  مغلب  دیازفایم و  ار  هظفاح  تردق  زیچ  هس 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 112 ( 4)
حبص سپ  تسین - یسک  يارب  ءاقب  هک  یلاح  رد  دنامب - یقاب  دهاوخیم  سک  ره 

ج2،ص:42  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
[. دوش رتسبمه  نانز  اب  رتمک  و  ، ] دنک شودب  کبس  يابع  و  دنک ، ياپب  یتحار  شفک  دیآ و  ردب  هناخ  زا  دزادرپ و  راکب  نادادماب 

ینالوط شرمع  دـشاب و  هدوسآ  ات  دربن  نید  راب  ریز  دایز  ار  دوخ  ینعی  تسا ، ندرک  مک  ار  نوید  ندومن » کبـس  ار  ءادر   » زا دارم  : » حرش
«. ددرگ

( ّیئاوس هَّللا  دـبع  نب  بهو   ) هفیحج وـبا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 113 ( 1)
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اریز روخب ) رتمک  ینعی  ، ) ریگب ار  تغورآ  يولج  دومرف : وا  هب  ترـضح  دزیم ، غورآ  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ 
ات دروخن  ریـس  ماعط  زا  هاگ  چیه  نآ  زا  سپ  هفیحج  وبا  دومرف : ماما  دنـشکیم ، یگنـسرگ  تمایق  رد  دنروخیم  رپ  ایند  رد  هک  نانآ  رتشیب 

. تسویپ ادخب 
زا سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 114 ( 2)

: تفگیم درکیم و  اعد  ماعط  لوانت 
« هنم اریخ  انقزرا  هیف و  انل  كراب  ّمهّللا  »

: تفگیم دروخیم  تسام  ای  و  ریش )  ) نبل نوچ  و  نادرگ ) ام  يزور  نیا  زا  رتهب  امرف و  تکرب  ماعط  نیا  رد  ام  يارب  ادنوادخ ! : ) ینعی ، 
« هنم انقزرا  هیف و  انل  كراب  ّمهّللا  »

(. نادرگ ام  يزور  نآ  زا  هد و  تکرب  ام  رب  ماعط  نیا  رد  ادنوادخ ! : ) ینعی ، 
، امش راد  هزور  صخـش  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 115 ( 3)

رارق دیابن  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ 
ج2،ص:43  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

(. دنک بانتجا  دیاب  اهنیا  هس  ره  زا   ) ابیز نز  و  تماجح ، ماّمح ، دهد :
، تسا یندرک  ناـهنپ  زیچ  هد  ياراد  نز  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نـیمهب  و  - 116 ( 1)

. تسا هدرک  ناهنپ  ار  ینتفگان  رما  هد  ره  دریمب ، هچنانچ  و  هدومن ، ناهنپ  ار  اهنآ  زا  یکی  درک  رایتخا  رهوش  نوچ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 117 ( 2)

لوسر تسا ، هرکاب  هک  تشادیم  راهظا  نز  هداد ، اـنز  يو  دـناهتفگ  هک  دـندرک  لاؤس  ینز  هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
، دنتفای شرکب  نانز  دننک ، صخـشم  ار  شعـضو  لاح و  دنرگنب و  ار  وا  هک  منک  رما  ار  نانز  هک  دومرف  رما  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 
. تسناد حیحص  تفریذپ و  یماقم  نینچ  لثم  رد  ار  اهنز  تداهش  و  دز ، مهاوخن  ّدح  تسوا  رب  یئادخ  رهم  هک  یسک  رب  نم  دومرف : ربمغیپ 

وت اب  یسک  هچ  دنـسرپب : هرجاف  نز  زا  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 118 ( 3)
و تسا ، هدز  صخـش  نادـب  هک  یئارتـفا  يارب  یکی  دوشیم ، يراـج  وا  رب  ّدـح  ود  سک ، نـالف  دـیوگب  وا  هداد و  ماـجنا  تشز  لـمع  نیا 

. هدومن دوخ  هیلع  رب  هک  يرارقا  يارب  يرگید 
مهّتم و تیاکش  تروص  رد  هکلب  تسین ، ّدح  بجوم  ارتفا  قلطم  : » حرش

ج2،ص:44  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
«. تسا یعدم  تابثا  مدع 

اَهُّیَأ ای   » هک تسین  نآرق  ياـجک  چـیه  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 119 ( 1)
يرگید ربخ  رد  و  تسا ، هدمآ  ُساَّنلا » اَهُّیَأ  ای   » ظفلب تاروت  رد  نامه  هکنآ  زج  دشاب ، هدمآ  اُونَمآ » َنیِذَّلا 

« نیکاسملا اهّیا  ای  »
. تسا هدش  رکذ 

هک دیدیم  ار  شتعرـس  لجا و  هدـنب  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 120 ( 2)
. درکیم اهر  ار  ایند  بلط  تشادیم و  نمشد  ار  وزرآ  هدرک ، ور  ودب  هنوگچ 

ادخ لوسر  رانک  رد  یبش  نیـسح  نسح و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 121 ( 3)
تسجب و یقرب  ناـهگان  دـیدرگزاب ، ناـتردام  دزنب  دومرف : ترـضح  تشذـگ ، بش  رتـشیب  اـت  دـندوب  يزاـب  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
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قرب یئانشور و  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  دندش ، دراو  همطاف  ناشردام  رب  ود  ره  ات  دش  نشور  هار  فرط و  رب  بش  یکیرات 
: تفگیم درکیم و  هدهاشم  ار 

. تشاد یمارگ  ار  نادناخ  ام  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 122 ( 4)

ج2،ص:45  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یمرچ هسیک  رد  هک  یباتک  رگید  و  نآرق ) ینعی   ) ادخ باتک  یکی  مدرب ، ثاریم  هب  باتک  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف :

: دنتفگ ماهتخیوآ ، مریشمش  ماین  فالغب و 
نتـشکب ار  دوخ  لـتاق  ریغ  هک  یـسک  هک  تسیبوتکم  نآ  رد  دومرف : تسیچ !؟ تسا  ریـشمش  فـالغ  رد  هک  یباـتک  نآ  نینمؤملا ! ریما  اـی 

. داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنزب ، ار  دوخ  هدننز  ریغ  ای  دهد ،
ربمغیپ يّدج  تاروتـسد  زا  نیا  و  دوش ، هتخانـش  رّـصقم  يریـصقتیب  ادابم  تسا ، مزال  رایـسب  ّتقد  روما  نیا  رد  هک  تسا  نآ  دارم  : » حرش

رد و  دور ، راکب  تلادـع  يارجا  رد  دـیاب  ریـشمش  هک  دـنامهفیم  اـمب  ندوب  هتخیوآ  ریـشمش  فـالغب  مرچ  زا  ياهسیک  رد  و  تسا ، مالـسا 
«. دومرف هراشا  نادب  لامجا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  و  دوب ، هدش  تبث  همان  نآ  رد  ریشمش  ندرب  راکب  ارجا و  دراوم  تقیقح ،

ادـخ لوسر  راـنک  رد  قدـنخ  رفح  رد  اـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 123 ( 1)
: دومرف مالّـسلا  ةالّـصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  داد و  ادخ  لوسر  هب  تشاد و  هارمهب  ینان  هراپ  دـمآ و  همطاف  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ترـضح مدروآ ، امـش  يارب  ار  نآ  زا  يردـق  متخپب و  نیـسح  نسح و  منادـنزرف  يارب  ینان  هدرگ  درک  ضرع  تساجک ؟ زا  نان  هراـپ  نیا 
. تسا هدیسر  تردپ  يولگ  هب  هک  تسا  ياهمقل  نیلّوا  نیا  زور  هنابش  هس  زا  دعب  دومرف :

ج2،ص:46  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یماعط هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 124 ( 1)
رتنوزفا شتکرب  نآ  اریز  دوش ، درـس  ات  دـینک  اهر  ار  نآ  دومرف : تفاـی ، مرگ  تخـس  ار  نآ  درب و  ورف  نآ  رد  یتشگنا  ترـضح  دـندروآ ،

(. تسام دوخ  تسدب  نآ  ندرک  مرگ  هکلب   ) هدومرفن ام  يزور  مرگ  ماعط  دنوادخ  تسا و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 125 ( 2)

نارمع و لآ  هروس  رخآ  هیآ  دوش  جراخ  لزنم  زا  نوچ  و  دور ، نآ  غارسب  هبنـشجنپ  زور  دادماب  لّوا  سپ  دراد  یتجاح  امـش  زا  یـسک  رگا 
. تسا یمتح  ترخآ  ایند و  جئاوح  ءاضق  تایآ  نیا  رد  اریز  دنک ، تئارق  ار  باتکلا  ّما  و  ِرْدَْقلا ، ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  یسرکلا و  ۀیآ 

هروس باتکلا  ّما  زا  دارم  و  تسا ، َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُِطبار  َو  اوُِرباص  َو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  نارمع : لآ  رخآ  هیآ  : » حرش
«. تسا دمح  هفیرش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 126 ( 3)
. تسا زرح  نتـسیرگن  نمد  تشدـب و  ناـنچمه  تسا ، زرح  زین ، يوشتـسش  و  يراـکراوس ، و  تسا ، دـنبوزاب ) ياـعد   ) زرح شوـخ ، يوـب 

(. دشخبیم شمارآ  ار  باصعا  )
ج2،ص:47  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 127 ( 1)
ار هکرـس  هب  بلقنم  رمخ  هکرـس  دومرف : زین  و  دـشکیم ، ار  هدـعم  مرک  نآ  اریز  دـیماشایب ، دـیناوتیم ) ار   ) هدـش هکرـس  هب  بلقنم  هک  یبارش 

. دیاهتخاس رکسم  دوخ  هک  يروگنا  بآ  نآ  هن  هتفر ، نیب  زا  شندوب  رکسم  هک  دیروخب 
هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب ] نسح  : ] تفگ هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 128 ( 2)
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گرب زا  دـعب  خرـس  لگ  نیا  دومرف : مدومن  کیدزن  دوخ  ینیب  هب  ار  نآ  نوچ  داد ، نمب  ار  یخرـس  لگ  شیوخ  كراـبم  تسد  ود  هب  هلآ 
. تسا تشهب  ياهلگ  دّیس  زا  دروم »  » تخرد

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 129 ( 3)
قلخ دب  دنک  كرت  ار  تشوگ  ندروخ  زور  لهچ  سک  ره  و  دـنکیم ، هبرف  ار  تالـضع  اریز  منکیم ، شرافـس  تشوگ  ندروخب  ار  امش 

. دوشیم
: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 130 ( 4)

هبند ای  تشوگ  زا  ياهمقل  چـیه  دومرف : ترـضح  نآ  دـمآ ، نایمب  یبرچ  تشوگ و  زا  تبحـص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد 
دوخ ياج  رد  هکنآ  رگم  ددرگن  هدعم  دراو 

ج2،ص:48  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دربب نایم  زا  ار  درد  دنک و  لصاح  افش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 131 ( 1)
. دنلوب هیفصت  هاگتسد  هک  دوب  تهج  نآ  زا  نیا  و  دنک ، مارح  ار  نآ  هکنآ  نودب  دروخ  یمن  هولق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 132 ( 2)
هب ار  نآ  دوب و  هب »  » کی هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسد  رد  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  هَّللا  دـیبع  نب  ۀـحلط 

«. دنیوگ زین  یبالگب  لج  رفس  : » دیوگ مجرتم  دنکیم . تیوقت  تحار و  ار  بلق  هک  ریگب  ار  نیا  دّمحم  وبا  يا  دومرف : داد و  هحلط 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 133 ( 3)

. دباین یشوخان  شیوخ  ندب  رد  رگید  دروخب ، خرس  شمشک  هناد  کی  تسیب و  اتشان  سک  ره 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 134 ( 4)

. تخادنایم رودب  هداهن  تسد  تشپ  رد  ار  نآ  هتسه  دروخیم  امرخ  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
ج2،ص:49  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 135 ( 1)
امش تسا ، امش  يامرخ  عون  نیرتهب  نآ  اریز  ینرب ، يامرخ  ندروخ  هب  داب  امش  رب  تفگ : هدمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  دزن  لیئربج 

. دنکیم رود  شتآ  زا  کیدزن و  ادخ  هب  ار 
دّیقم درادن و  قالطا  خزود  زا  نآ  ندوب  دّعبم  ادخب و  نآ  ندوب  بّرقم  اّما  و  راب ، کین  ینعی  تسا ، یـسراف  کینرب »  » بّرعم ینرب » : » حرش

هدروخن همه  رگا  دـناهدروخ ، ینرب  يامرخ  مه  ءادهّـشلا  دّیـس  ترـضح  نیلتاق  زا  یـضعب  ّالا  و  تسا ، حـلاص  لـمع  تیـالو و  ناـمیا و  هب 
«. دنشاب

: دنتفگ مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 136 ( 2)
مشچ کشا  قیقر و  ار  بلق  تسا ، هزیکاپ  كرابم و  نآ  اریز  سدع ، ندروخب  داب  امـش  رب  دومرف : نمب ]  ] هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. دناهدرک اعد  نآ  تکرب  هراب  رد  تسا  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ناشیا  رخآ  هک  ربمغیپ  داتفه  و  دنکیم ، دایز  ار 
رب نآ  اریز  ودک ، ندروخب  داب  امـش  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 137 ( 3)

(. تشذگ مقر 87  رد  . ) دیازفایم زغم  تردق 
ّیلع يدرم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 138 ( 4)

ج2،ص:50  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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مادک هس  نآ  دیسرپ  درم  ینک ، دّهعت  نم  يارب  ار  تلـصخ  هس  هک  یطرـشب  مریذپیم  ار  تتوعد  دومرف : ماما  درک ، توعد  ار  مالّـسلا  هیلع 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا ؟

توـعد نیا  يارب  تاهداوناـخب  و  ینکن ، غـیرد  نم  زا  ار  يزیچ  هناـخ  رد  و  یتـفین ،) تمحزب  ینعی   ) ینکن هـّیهت  نوریب  زا  يزیچ  نـم  يارب 
ترـضح هاگنآ  نینمؤملا ؛ ریما  ای  متفریذـپ  ار  همه  تفگ  درم  يریگن ،) گنت  ناشیا  هب  یهدـن و  رارق  تّقـشم  دروم  ینعی   ) ینکن فاـحجا 

. تفر وا  لزنمب  دومرف و  تباجا  ار  شتوعد 
. یناهگان تسا  یگرم  نوعاط  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 139 ( 1)

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 140 ( 2)
مکح دروم  رد  و  دینک ، یئانتعایب  نادب  دیرامـش و  ّتیمهایب  کچوک و  ار  نید  هدنیآ  رد  امـش  هک  مناسرت  نیا  زا  نم  دومرفیم : مدینش 

نآ تئارق  اب  دیهد و  رارق  بعل  وهل و  تلآ  ار  نآرق  دینک ، محر  عطق  و  دیئامن ، شورف  دـیرخ و  ار  يرواد  ءاضق و  بصنم  دـیریگ و  هوشر 
رتالاب امـش  زا  نید  رد  هک  دیهد  رارق  ادتقم  ار  یناسک  تعامج  زامن  رد  هرخالاب  و  دـیهد ، لیکـشت  یگدـنزاون  یناوخزاوآ و  سنا  سلجم 

. دنتسین
رد خسن  زا  ياهراپ  رد  تسا  مکحلا » عیب   » هک مود  دروم  رد  نتم  ظفل  : » حرش

ج2،ص:51  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
«. دشن ام  مولعم  تسا  باوص  حیحص و  مادک  و  هدرک ، تبث  مکحلا » عنم   » شماه

امش رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 141 ( 1)
ات دـنک  برچ  نادـب  ار  دوخ  يوم  دروخب و  نآ  زا  هک  سک  ره  هک  اریز  نک ، برچ  نادـب  ار  دوخ  يوم  روخب و  نآ  زا  نوتیز ، نغورب  داب 

(. تشذگ ربخ  نیا  ریظن  . ) ددرگن وا  درگ  ناطیش  زور  لهچ 
نآ هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 142 ( 2)

. تسا یگناوید  یسیپ و  ماذج و  اهنآ  نیرتکچوک  هک  تسا  يرامیب  داتفه  يافش  نآ  اریز  کمن ، هب  داب  وت  رب  ّیلع  ای  دومرف : ترضح 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 143 ( 3)

(. دشابیم درس  هناودنه  مرگ و  امرخ   ) دنیاراوگ كاپ و  ود  ره  نیا  دومرف : درک و  لوانت  ود  ره  زا  ترضح  دندروآ ، امرخ  هناودنه و  هلآ 
سک ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 144 ( 4)

. دشاب ماذج  اهنآ  نیرتمک  هک  دربب  وا  زا  ار  يرامیب  داتفه  دنوادخ  دنک ، زاغآ  کمنب  اذغ  ندروخ  ماگنه  رد 
ج2،ص:52  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نـسح ار  مدنزرف  متفه  زور  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  شردپ  زا  یبتجم  ماما  زا  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 145 ( 1)
. دیشکن لوط  لمح  تّدم  کی  زا  شیب  ود  نآ  نیب  ام  هک  دومرف  و  دیدرگ ، قتشم  نیسح  مان  نسح  مان  زا  دندیمان و 

کی و  تسام ، نآ  زا  هبنش  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 146 ( 2)
نایعیش نآ  زا  هبنشجنپ  و  ساّبع ، ینب  نآ  زا  هبنشراهچ  و  اهنآ ، ناوریپ  نآ  زا  هبنشهس  و  هّیما ، ینب  نآ  زا  هبنـشود  و  ام ، نایعیـش  نآ  زا  هبنش 

. اهنآ
ینعی هیاـنک ، زمر و  رب  تسا  لومحم  دنتـسین ) داـمتعا  دروم  نادـنچ  نآ  ناـیوار  نوچ   ) رودـص تّحـص  ضرف  اـب  راـبخا  هنوگ  نیا  : » حرش

. ربخ رخآ  ات  روط  نیمه  ناشنارادفرط و  هبنش » کی   » زا و  تسا ، تیبلا  لها  زا  هیانک  هبنش » »
تسا فیعض  رایـسب  شرودص  لامتحا  هک  يربخ  ّفلؤم  ارچ  هک  تفگ  دیابن  تسین ، مه  دیعب  نادنچ  هک  رودص  تّحـص  مدع  ضرف  اب  و 

دیاب دننکیم  کّسمت  جاجتحا و  نادب  ار  هچنآ  هکلب  دشاب ، رودّصلا  ّیعطق  دننکیم  لقن  ار  هچنآ  هک  هدوبن  نیا  امدق  يانب  اریز  هدرک ، لقن 
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جاجتحا هدوب  یعطق  شرودص  وا  دزن  هکيرابخاب  نآ  عورف  رد  ّصخالاب  یفاک  رد  هیلع - هَّللا  ناوضر  ینیلک - الثم  دـشاب ، رودّـصلا  ّیعطق 
هک نانچ  هیقفلا  هرـصحی  نم ال  باتک  رد  هیلع - هَّللا  ۀمحر  قودص - نینچمه  و  دـنکیمن ، لمع  هدروآ  ردان  ياهباب  رد  هچنآب  اّما  دـنکیم و 

- خیش هعنقم  حرش  ناونعب  هک  یشخب  رد  بیذهت  رد  ّیسوط  خیش  روط  نیمه  و  هدرک ، حیرصت  نآ  همّدقم  رد  دوخ 
ج2،ص:53  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دـنکیم ّدر  ار  ياهراپ  دوخ  اریز  هدروآ  باتک  ره  تادایز  شخب  رد  هک  يرابخا  مامت  هب  هن  دـنکیم  جاجتحا  هدروآ  ۀـمحّرلا - هیلع  دـیفم -
ماقم رد  رگم  دنتسنادیمن  زیاج  ار  نآ  لقن  تسا  لوعجم  يربخ  دنتسنادیم  نیقیب  رگا  يرآ  تسین ، نآ  لوبق  رب  لیلد  ربخ  لقن  فرص  سپ 
للع رد  يرابخا  هیلع - هَّللا  ناوضر  قودص - الثم  هک  دننادیم  ّنف  لها  اریز  تسا ، هابتشا  رد  تخس  دشیدنیب  نیا  زج  یـسک  رگا  و  نآ ، ّدر 

مه عنقم  هیادـه و  رد  و  هدرواین ، هیقف »  » رد ار  ربخ  نآ  یلو  تسا ، ماکحا  زا  یمکح  نّمـضتم  هک  هدرک  لقن  لاصخ  ای  یلاما ، اـی  عئارـشلا ،
هک هدرک  لقن  يرایـسب  رابخا  زین  و  تسا ، هداد  يأر  نآ  سکعب  هکلب  هدادـن  اوتف  تسا  رابخا  نآ  رد  هک  یماکحا  هب  تسوا  هلاـسر  ود  هک 

تسا ینآرق  نیمه  تساک  مکیب و  نآرق  هک  هدرک  حیرصت  شتاداقتعا  باتک  رد  مینیبیم  یلو  تسا ، هدش  فیرحت  نآرق  دراد  تحارص 
یلاکـشا درک  هیجوت  ار  نآ  يوحنب  ناوتیم  تسه و  اهنآ  رد  رودص  لامتحا  هک  يرابخا  لقن  رد  ّفلؤم  رب  سپ  تسا ، نیملـسم  دـی  رد  هک 

هدرخ مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رب  ناّبح  نبا  دننام  ّتنـس  لها  لیدعت  حرج و  ءاملع  هک  تسا  تهج  نیا  يارب  مالک  لوط  و  تسین ، دراو 
. تسا هدرک  رکذ  نآ  یپ  رد  ار  رابخا  لیبق  نیا  و  بئاجعلاب » هئابآ  نع  یتأی  : » دیوگیم هتفرگ و 

فاصنا يردـق  ّیناعمّـسلا  نبا  دـننام  نانآ  زا  ياهراپ  نکل  دـناهدرک ، حرج  ناشدوخ ) لوقب   ) ببـس نیدـب  ار  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  و 
بیذـهّتلا و بیذـهت  هب  دـناهدومن  حدـم  هدرک و  هئربـت  ار  باـنج  نآ  و  دـناهداد ، ترـضح  نآ  زا  تاور  هب  ار  لـعج  تبـسن  هداد و  جرخب 

«. دوش عوجر  یسدقم  ظفاح  يراق و  ّیلع  اّلم  تاعوضوم 
ِیف اوُرِـشَْتناَف  ُةـالَّصلا  ِتَیُِـضق  اذِإَـف  دـیامرفیم  یلاـعت  دـنوادخ  اریز  درک  دـیابن  رفـس  نآ  رد  و  مدرم ، موـمع  يارب  هعمج  و  همجرت ) همادا  )

. تسا هبنش  زور  دارم  دیوش ) هدنکارپ  نیمز  يور  رد  شیوخ ، راک  یپ  رد  دیتشگ  غراف  زامن  زا  نوچ   ) 10 هعمج : ِضْرَْألا -
اههلفاق نادادماب  حبص و  هک  رصع  نآ  ناناوراک  عضو  اب  ابلاغ  نوچ  : » حرش

ج2،ص:54  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
«. تسا دازآ  ترفاسم  هعمج  زامن  ماجنا  زا  سپ  ّالا  و  هدشیم ، هبنش  زور  نیمز  رد  راشتنا  راچان  اذل  درکیم ، تکرح 

مالّـسلا امهیلع  ّیلع  نب  نسح  نوچ  دومرف : مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 147 ( 1)
. دناوخ زامن  ناذا  ششوگ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفای  دلوت 

نیتداهش هملک  هب  تسا  لفط  شوگ  ياههدرپ  خامص و  ندرک  انـشآ  ندروآ و  رد  تکرحب  دازون  شوگ  رد  ناذا  نتفگ  زار  ّرـس و  : » حرش
ّمتا یفوأ و  قیرطب  ار  لمع  نیا  مالّـسلا  هیلع  نسح  شدـنبلد  دـنزرف  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  رگید ، توص  ره  زا  لبق 

ناطیش دش ، انـشآ  ربمغیپ  تّوبن  هب  تداهـش  دیحوتب و  زاغآ  زا  وا  هدنریگ  ياهمیـس  شوگ و  ياههدرپ  هک  یلفط  تسناد  دیاب  و  داد ، ماجنا 
«. دزاس فرحنم  ار  وا  دناوتیمن  یناسآب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 148 ( 2)
لگ نغور  دومرف : دیدومن ؟ لامعتـسا  هک  دوب  يرطع  هچ  نیا  مدرکـضرع  نم  دـیئالایب ، نادـب  ار  دوخ  يور  رـس و  دـیبلط و  يرطع  مردـپ 
هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  ثیدح  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  شردپ  زا  نیـسح  مّدج  زا  مردپ  دومرف : دراد ؟ يرترب  هچ  نیا  متفگ : هشفنب ،

. نایدا رئاس  رب  تسا  مالسا  يرترب  دننامه  اهرطع  رئاس  رب  هشفنب  لگ  نغور  يرترب  لضف و  دومرف : هلآ  و 
ج2،ص:55  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنک تعاطا  هک  سک  نآ  درادن  نید  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفگ  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 149 ( 1)
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. شقلاخ ینامرفان  رد  ار  قولخم 
اریز دـیروخب  نآ  هیپ  اـب  ار  راـنا  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  تـفگ  هـک  هدرک  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نـیمهب  و  - 150 ( 2)

. تسا هدعم  هدننکكاپ 
نب هَّللا  دـبع  دومرف : هدرک  لـقن  مالّـسلا  اـمهیلع  شردـپ  زا  نیـسحلا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 151 ( 3)

يرانا ره  رد  دومرفیم : و  دشیمن ، کیرش  یـسک  اب  درکیم  لوانت  رانا  هناد  کی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  تفگیم : ساّبع 
. تسا یتشهب  ياههناد  زا  هناد  کی 

«. دشاب یتشهب  هناد  نامه  ادابم  دوش  فلت  نآ  زا  ياهناد  دنراذگن  هک  دومرف  تهج  نادب  ار  نیا  دناهتفگ  یضعب  : » حرش
ّیلع رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  هک  هدرک  تیاور  متـشه  ماما  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 152 ( 4)

. درک رما  دجنس  ندروخب  ار  وا  ترضح  نآ  تشاد ، بت  ّیلع  هک  یلاح  رد  دش  دراو  مالّسلا  هیلع 
ّیلع نب  نیسح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  متشه  ماما  زا  دانسا  نیمهب  و  - 153 ( 5)

ج2،ص:56  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رـس و ءانثتـساب  ار  يرتش  يرگیدـب  ود  نآ  زا  یکی  دـندرب ، مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دزن  ار  ياهعفارم  نت  ود  دومرف : مالّـسلا  امهیلع 

کیرش وا  اب  تسوپ  رس و  ردقب  درم  نآ  هک  دومرف  مکح  ترضح  درب ،) رـس   ) دنک رحن  ار  نآ  تفرگ  میمـصت  سپـس  دوب ، هتخورف  تسوپ 
. تسا

ناویح نآ  رس  تسوپ و  رد  اهنت  دومرف : ماما  درک ، دنک و  رحن  ار  رتش  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  شیأر  شورف ، زا  سپ  هدنشورف  ینعی  : » حرش
تمیق ار  نآ  تشوگ  دنیامن و  تمیق  دننک و  ادج  ار  شتـسوپ  رـس و  هدـش ، رحن  رتش  نیا  هک  مینک  ضرف  دـیاب  تسا و  کیرـش  يرتشم  اب 
تمیق زا  ار  کی  ره  مهـس  تبـسن  نامهب  دننک و  تمیق  ار  هدنز  رتش  دنروآ ، تسدب  مدـنچ  دـنچ  رب  انب  ار  تمیق  ود  نایم  تبـسن  دـنیامن و 

ار تسوپ  رس و  هک  عیاب  دنک و  رحن  ار  رتش  هتساوخیم  يرتشم  هک  هدوب  نیا  يارب  اوعد  تسا  نکمم  و  ینعم ، کی  نیا  دنزاس  نّیعم  هتـشکن 
هب طوبرم  شتـسوپ  رـس و  اهنت  و  تسا ، راتخم  تسا و  يرتشم  نآ  زا  رتش  هک  هدومرف  ترـضح  هدوب ، مزال  مه  عیب  هدـشیم و  عنام  هتخورفن 

«. تسا عیاب 
ار نآ  هدوب  هداتفا  ياهمقل  دش و  حارتسم  لخاد  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 154 ( 1)

همقل نآ  مالغ  يا  دومرف : دـش  نوریب  ماما  یتقو  و  دروخ ، ار  نآ  مالغ  اـمن ، رّکذـتم  ارم  مدـمآ  نوریب  نم  نوچ  تفگ : درپس و  شمـالغ  هب 
؟ يدومن دازآ  ار  وا  ایآ  نم  رورس  دیسرپ : يدرم  يدازآ ، ادخ  هار  رد  وت  دومرف : ترـضح  نم ! يالوم  يا  مدروخ  ار  نآ  تفگ : مالغ  وک ؟

زا يرآ  دومرف :
ج2،ص:57  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ای دیامن و  كاپ  تسد  اب  هتـشادرب  ار  نآ  دبایب و  هدنکفا  رود  ینان  همقل  سک  ره  دومرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج 
ادخ هک  ار  یسک  متسین  رضاح  نم  دومرف : دعب   ] دیامن دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  یلاعت  ّقح  هتفرن  نیئاپ  وا  يولگ  زا  زونه  دروخب  دیوشب و 

[. مرادهگن ّتیّقر  دیق  رد  هدرک  دازآ  ار  وا 
تیب ینعمب  هچنانچ  یلو  درادـن ، یلاکـشا  یتراکن و  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هاگـشیاسآ  ینعمب  دـیاش  ربخ  نیا  رد  حارتسم  ظفل  : » حرش

- دشاب بجاو  نآ  زا  زیهرپ  هک  ّدح  نآ  رد  یگدولآ - ّکشیب  تفگ : دـیاب  و  تسا ، لّمأت  دروم  تشادـهب  یگدولآ و  رظن  زا  دـشاب  الخلا 
«. دادیم راهنز  ار  وا  ترضح  نآ  ّالا  و  هدوبن ،

ره هک  تسا  تاروتـسد ) زا   ) زیچ جنپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دنـس  نیمهب  و  - 155 ( 1)
هتـشادن دیما  و  شدوخ ، هانگ  زا  زج  ياهدنب  دشاب  هتـشادن  ساره  میب و  تفای : دیهاوخن  ار  ناشدننام  هراوس ، ول  دـیدرگب و  اهنآ  یپ  رد  هچ 
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زین و  مناد ، یمن  دیوگب  هکنیا  زا  دـشکن  تلاجخ  دنـسرپب  وا  زا  ار  نآ  رگا  دـنادیمن  ار  يزیچ  هک  یـسک  و  شدوخ ، راگدرورپب  رگم  دـشاب 
، ندب هب  تبسن  تسا  رس  دننام  نامیاب  تبـسن  يرادیاپ  ربص و  و  دریگ ، دای  دنادیم  هکنآ  زا  ار  نآ  دنادیمن  ار  يزیچ  هک  یـسک  دنادن  گنن 

. درادن ربص  هک  یسک  تشاد  دهاوخن  نامیا  و 
مالّسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دنس  نیمهب  و  - 156 ( 2)

ج2،ص:58  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دوشیم هضرع  ناحبس  دنوادخ  رب  رگم  تسین  يدادماب  چیه  رد  تّما  نیا  لامعا  تقیقحب ، دومرف :

دوشیم رورسم  لاحشوخ و  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 157 ( 1)
. دروآ ياجب  محر  هلص  سپ  ددرگ ، نوزفا  شیزور  دتفا و  ریخأتب  شگرم  دوش و  ینالوط  شرمع  هک 

یحول اهرهش  زا  يرهش  راوید  ریز  رد  دومرف : مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 158 ( 2)
: دوب هتشون  نآ  رد  هک  دمآ  تسدب 

لاحـشوخ هنوگچ  دراد  گرمب  نیقی  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  و  تسا ، نم  ربماـیپ  دّـمحم  و  تسین ، نم  زج  يدوبعم  میاـتکی ، دوبعم  نم  »
شیامزآ هدـید و  ار  ایند  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  و  تسا ؟ نوزحم  هنوگچ  دراد  نامیا  یهلا  تاریدـقتب  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  تسا ؟

.؟ دنکیم هانگ  هنوگچ  دراد  نیقی  تمایق ) يادرف   ) باسحب هک  یسک  زا  مراد  بجع  و  هتسب ؟ لد  نادب  هنوگچ  هدرک 
مالّسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ربق  ترایز  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 159 ( 3)

ار وا  ینعی   ) دشاب وا  ّقحب  فراع  دنک و  ترایز  ار  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  ربق  سک  ره  تفگ : نم  يارب  مردپ  دومرف : دندیسرپ 
ج2،ص:59  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ربق فارطا  رد  دومرف : سپـس  دـش ،) دـهاوخ  نیّیّلع  لها  زا  ینعی   ) دـیامرف تبث  نیّیّلع  رد  ار  وا  ماـن  دـنوادخ  دـنادب ) ۀـعاّطلا  ضرتفم  ماـما 
. تمایق زور  ات  دنیرگیم  ترضح  نآ  رب  دناهدرک و  عامتجا  دولآ  رابغ  وم و  هدیلوژ  هتشرف  رازه  داتفه  مالّسلا  هیلع  نیسح 

نتفگ ّفا »  » نتشگ ّقاع  هبترم  نیرتمک  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 160 ( 1)
. دومرفیم یهن  نآ  زا  شزیزع ) باتک  رد   ) تسنادیم نآ  زا  رتمک  يزیچ  دنوادخ  رگا  اریز  تسا ، ردام  ای  ردپب و 

«. یئوگب ار  ّفا »  » هملک نیا  یّتح  ردام  ردپب و  يرادن  ّقح  ٍفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  هک  هدمآ  هفیرش  هیآ  نیا  میرک  نآرق  رد  : » حرش
دزن نم  تفگ : « 1  » سیمع تنب  ءامسأ  دومرف : مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 161 ( 2)
هیلع ّیلع  هک  دوب  رز  دـنبندرگ  همطاف  ندرگ  رب  هک  یلاح  رد  دـش - دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدوب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 

دـشابن روط  نیا  همطاف ! يا  دومرف : هدومن  همطاف  هب  ور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دوب - هدرک  هّیهت  وا  يارب  دوخ  مئانغ  هّیمهـس  زا  مالّـسلا 
درک و زاـب  ندرگ  زا  ار  نآ  همطاـف  گـنردیب  درادرب ، رد  ار  ناـنآ  ساـبل  هتفر و  ناراـّبج  ّيز  هب  دّـمحم  رتـخد  همطاـف  دـنیوگب  مدرم  هـک 

تمیقب تخورفب و 
______________________________

( تشذگ باب  نیمه  ثیدح 5  رد  نآ  حرش  . ) تسا هتفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  یگراوخریش  ماّیا  رد  لاسب 40  ءامسا  ( 1)
ج2،ص:60  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تشگ رورسم  لمع  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  درک ، دازآ  دیرخ و  ياهدنب  نآ 
ِهِّبَر َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  هفیرش  هیآ  هب  عجار  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 162 ( 1)
زا تفگ : يدرک ؟ هچ  يارب  ار  راک  نیا  دیـسرپ : فسوی  دنکفا ، تب  يور  رب  ياهچراپ  تساخرب و  زیزع  نز  اخیلز  دومرف : فسوی ، هراب  رد 

دروـخیمن و دـمهف و  یمن  دـنیب و  یمن  دونـش و  یمن  هک  يزیچ  زا  وـت  اـیآ  تفگ : ودـب  فـسوی  مراد ، مرـش  دـنیبب  ار  اـم  تـب ، نـیا  هـکنیا 
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تسنیا مشاب !؟ هتشادن  مرزآ  هتخومآ ، وا  هب  هدیرفآ و  ار  ناسنا  هک  ار  يدنوادخ  نم  و  ینکیم ، مرش  تسین ) شیب  ياهمّـسجم   ) دماشآیمن
دید هک  نیمه  هک  تسنآ  دارم   ) دوب هدـیدن  ار  ّبر  ناهرب  نیا  هچناـنچ  ینعی  ِهِّبَر  َناـهُْرب  يأَر  ْنَأ  ـال  َْول  هدومرف : هک  دـنوادخ  راـتفگ  ینعم 

(. دوب یفاک  وا  يارب 
ار دوخ  یتمالس  تّحص و  هک  يرامیب  هاگ  ره  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 163 ( 2)

هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 164 ( 3 ! ) ناهانگ زا  ندش  كاپ  نیا  ارت  داب  اراوگ  دومرفیم : درکیم ، هدهاشم  دوب  هتفایزاب 
، مالّسلا هیلع  بّویا  زا  ار  ربص  دناهتفرگ : ارف  هتخومآ و  سک  هس  زا  ار  زیچ  هس  مدرم  دومرف : مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  هک 

ج2،ص:61  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. مالّسلا هیلع  بوقعی  نارسپ  زا  ار  دسح  و  مالّسلا ، هیلع  حون  زا  ار  ساپس  رکش و  و 

مالّسلا امهیلع  ّیلع  نب  دّمحم  مردپ  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 165 ( 1)
. دروآیم ياجب  هتسکش  ار  زامن  رفس  رد  شردپ  هک  داد  خساپ  دندیسرپ ، رفس  رد  زامن  هب  عجار 

يوم هک  یـسک   ) علـصا درم  لهچ  رد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 166 ( 2)
بوخ هسوک  زا  رتهب  دـب  علـصأ  تفای و  یهاوخن  يراکتـسرد  درف  هسوک  لهچ  ناـیم  رد  و  یباـییمن ، يدـب  صخـش  هتخیر ) شرـس  شیپ 

. تسا
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 167 ( 3)

. دیسر ریبکت  داتفه  هزمح  رب  سپ  ریبکت ، جنپ  هزمح  زا  دعب  رگید  ءادهش  رب  و  تفگ ، ریبکت  جنپ  هزمح  رب  هک  مدید 
رانک ار  ادهـش  زا  ياهتـسد  دناوخ  ار  ّتیم  زامن  ریبکت  جنپ  اب  ناشیا  هزانج  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  زا  سپ  ینعی  : » حرش
هزمح هزانج  رانک  ار  رگید  ياهتـسد  دـندربیم و  ار  ناـنآ  دـناوخیم و  ریبکت  جـنپ  اـب  ناـشیا  هزاـنج  رب  زاـمن  ادـخ  لوسر  دـنداهنیم و  هزمح 

راب داتفه  هزمح  رب  ادـخ  لوسر  دیـسر  رخآب  ادهـش  هزانج  هکنیا  ات  درازگیم  زاـمن  ناـشیا  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنداهنیم و 
«. دوب هتفگ  ریبکت 

ج2،ص:62  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ام يارب  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دوـمرف : مالّـسلا  اـمهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هک  هدرک  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نـیمهب  و  - 168 ( 1)

: دومرف نخس  نمض  رد  دناوخ و  ياهبطخ 
نادـب رما  دـنک و  نینچ  درادـن  ّقح  هکنیا  اب  دراد  غیرد  نآ  ّقحتـسم  زا  دزرو و  لخب  دراد  تسد  رد  هچ  نادـب  ّینغ  هک  دـسرب  يراـگزور 

اریز دـینکن  شومارف  دوخ  ناـیم  رد  ار  ناـسحا  لـضف و   ) ۀـیآلا «- 1  » ْمُکَْنَیب َلْـضَْفلا  اُوَْسنَت  ـال  َو  تسا : هدومرف  یلاـعت  يادـخ  تسا ، هدـشن 
و دـنزادنایم ، ولج  یموکح  یعامتجا و  ياـهراک  رد  ار  رارـشا  مدرم  هک  دـمآ  دـهاوخ  یناـمز  و  تسا ) هاـگآ  دـینکیم  هچنآـب  دـنوادخ 

هلماعم دنرادن  شورف  ای  دیرخ  زج  ياهراچ  هک  یناسک  ناگراچیب و  ّرطـضم و  اب  و  دنناریم ، بقع  دـننزیم و  رانک  ار  ناگتـسیاش  نایوکین و 
دیـسرتب سپ  هلماعم ، فرط  ندرک  نوبغم  ررغ و  عیب  زا  نینچمه  و  هدومرف ، یهن  يرارطـضا  هلماعم  زا  ادخ  لوسر  هک  یتروص  رد  دننکیم 

فرط نتخاـس  نوبغم  ررغلا » عیب   » زا روظنم  . ) دـینک ظـفح  ماهداوناـخ  رد  مه  ارم  و  ار ، دوـخ  ّتیعمج  دوـخ و  دـیئامن  حالـصا  مدرم و  يا 
زا دومرف : هک  هدرک  لقن  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 169 ( 2 ( ) دشابیم هلماعم 

چیه هکنیا  يارب  دومرف : دش ؟ میتی  ود  ره  ردام  ردپ و  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ارچ  دندیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
ّقح ار  یقولخم 

______________________________

هیآ 237. هرقب  هروس  ( 1)
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ج2،ص:63  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
(. تامّرحم ریغ  رد  تسا  بجاو  ردام  ردپ و  تعاطا  نوچ   ) دشابن ترضح  نآ  رب  نامرف ،

مادک ره  يارب  زا  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 170 ( 1)
. داتسرف هلباق  يارب  رانید  کی  اب  ار  دنفسوگ  نار  کی  درک و  هقیقع  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شنادنزرف  زا 

هدرک وگزاب  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  شّدج  زا  شردپ  زا  نیسحلا  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 171 ( 2)
ره و  دیوگ ، ساپـس  ار  لاعتم  دنوادخ  دیاب  هدیـشخب  ودب  یتمعن  دنوادخ  هک  ار  سک  نآ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک 

لوح و ال ال   » هفیرـش هملک  نتفگب  دیامنب  نیگهودنا  ار  وا  يرما  هک  ار  سک  ره  و  دنک ، رافغتـسا  دباییم  یتخـسب  رید و  ار  شیزور  سک 
. دیوج کّسمت  هَّللاب » ّالا  ةّوق 

هیلع ناـنمؤم  ریما  هب  دوهی  زا  يدرم  دوـمرف : مالّـسلا  اـمهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 172 ( 3)
؟ درادن نادب  ملع  هک  ار  هچنآ  تسین و  وا  دزن  هچنآ  و  تسین ، لاعتم  دنوادخ  يارب  هچنآ  زا  ارم  زاس  هاگآ  تفگ : مالّسلا 

دنزرف ریزع  « ) هَّللا نبا  ریزع  : » دیئوگیم هک  تسا  دوهی  ّتلم  امـش  راتفگ  نآ  دنادیمن  ادخ  هک  ار  هچنآ  اّما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
يدنزرف دنوادخ  و  تسادخ ،)

ج2،ص:64  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک تسا  ناگدنب  هب  ملظ  تسین ، ادخ  دزن  هچنآ  و  تسین ، وا  يارب  یکیرـش  سپ  تسین ، ادخ  يارب  یتفگ  هچنآ  اّما  و  دنادیمن ، دوخ  يارب 

«. هَّللا لوسر  ادّمحم  ّنا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  : » تفگ يدوهی  تسین ، ادخ  دزن  يزیچ  نینچ 
: تفگ مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 173 ( 1)

. دننک تنعل  وا  رب  نیمز  نامسآ و  ناگتشرف  دهد  اوتف  مدرم  يارب  یهاگآ  شناد و  نودب  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
: تفگ مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 174 ( 2)

شتآ زا  ار  وا  ناتـسود  ناعبات و  وا و  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  اریز  مداهن  مان  همطاف  ار  مرتخد  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 
. درادیم زاب  خزود 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 175 ( 3)
نخس زارب  هک  یکیدزن  ای  تمناوخب ؟ دایرفب  ات  يرود  نم  زا  وت  ایآ  اراگدرورپ  دیسرپ : ّلج - ّزع و  دوخ - راگدرورپ  زا  نارمع  نب  یـسوم 

. دنک دای  ارم  هک  مسک  نآ  نیشنمه  نم  یسوم ! يا  هک : داتسرف  یحو  ودب  لاعتم  دنوادخ  تمیوگ ؟
ج2،ص:65  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 176 ( 1)
(. مالّسلا اهیلع   ) همطاف يدونشخ  هب  ددرگ  دونشخ  همطاف و  بضغ  هب  دیامن  بضغ  هنیآ  ره  یلاعت  دنوادخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 177 ( 2)
. تمایق زور  رد  خزود  نیریز ) هقبط   ) لفسا كرد  رد  نیقفانم  اب  ار  نانآ  هاگیاج  مرگنیم  ایوگ  نم ، نادناخ  رب  ناراکمتس  لاح  رب  ادب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 178 ( 3)
ار شیاهتسد  اپ و  هک  یلاح  رد  تسوا ، رب  ایند  لها  همه  باذع  زا  یمین  و  دوب ، دهاوخ  نیشتآ  یتوبات  رد  ّیلع  نب  نیسح  لتاق  هک  یتسارب 

ياهدننکتحاران دنگ و  يوب  ياراد  و  دسر ، مّنهج  رعقب  ات  دوریم  ّقلعم  خزود  رد  نوگژاو  دناهتسب و  مهب  شتآ  زا  هتخادگ  یئاهریجنز  اب 
نآ كاندرد  باذع  زا  تسا و  یندـنام  هشیمه  نآ  رد  يو  و  دـنیوجیم ، هانپ  ناشیادـخب  وا  نّفعت  يوب  تّدـش  زا  نایخزود  همه  هک  تسا 

ات دروآرب  ون  زا  دنوادخ  دزوسب  ناشتسوپ  هچنآ  ره  و  دندرک ، يراکمه  مالّسلا  هیلع  نیسح  نتـشک  رد  وا  اب  هک  ناسک  نآ  همه  اب  هدنـشچ 
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، میمح زا  دننک  یگنشت  راهظا  نوچ  و  دنکن ، اهر  ار  ناشیا  ینآ  دنشچب و  ار  دردرپ  رازآ  هجنکش و  نآ  ّبترم  هکنیا 
ج2،ص:66  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. شتآ رد ] لاعتم  دنوادخ   ] باذع زا  ناشیا  رب  ياو  سپ  دنزیر ، ناشقلح  رب  تسا ) مّنهج  بادنگ  هک  )
زا نارمع  نب  یـسوم  دوـمرف : هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تـفگ : هـک  هدرک  تـیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نـیمهب  و  - 179 ( 1)

! یـسوم يا  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  لاعتم  دزیا  زرمایب ، ار  وا  تسا ، هدرم  نوراـه  مردارب  ادـنوادخ ! هک : هدرک  تساوخرد  دوخ  راـگدرورپ 
مدادیم رارق  وفع  دروم  ار  همه  متفریذپیم و  ار  تاهتساوخ  یئامنب  ترفغم  بلط  نم  زا  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  نیرخآ  نیلّوا و  يارب  رگا 

. تفرگ مهاوخ  ماقتنا  وا  نالتاق  زا  هک  ار ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیسح  نیلتاق  رگم 
هدیزرمآ ات  دنرادن  یهانگ  نوچ  هانگ ، یگدولآ  زا  ندـش  كاپ  هن  تسا  هجرد  عیفرت  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هراب  رد  نارفغ  هّتبلا  : » حرش

«. دنوش
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 180 ( 2)

. دید دهاوخن  هودنا  مغ و  دشاب  یسک  تسد  رد  ات  نآ  هک  اریز  دینک ، تسد  رد  قیقع  يرتشگنا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 181 ( 3)

رکشل رد  هک  تسنآ  دننام  دگنجب ، دزیخرب و  زیتس  هب  ام  اب  نامّزلا  رخآ  رد  سک  ره 
ج2،ص:67  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دشاب هتساخرب  گنجب  ام  اب  لاّجد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 182 ( 1)

دروم ار  هلمج  تنایعیش ، ناتـسود  نارادتـسود  و  تنایعیـش ، نارادتـسود  نایعیـش و  و  تنادناخ ، وت و  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسردب  ّیلع ! ای 
ّولمم تبلق  و  هتشگ ، رود  الماک  وت  زا  یئادج و  كرش  زا  نیطب ،» عزنا   » یئوت يرآ  ارت ، داب  هدژم  سپ  هداد ، رارق  شیوخ  شزرمآ  نارفغ و 

. تفرعم شناد و  زا  تسا  رپ  و 
ره دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  هراب  رد  مدرمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 183 ( 2)
وا وت  دراد  تسود  ار  ّیلع  سک  ره  ایادخ ! راب  تفگ : هدرک  اعد  هاگنآ  تسوا ، رورس  اقآ و  نم  زا  دعب  یلع  متسه  وا  رورـس  نم  هک  سک 

و امرف ، يرای  ار  وا  زین  وت  ادنوادخ  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  و  شاب ، نمـشد  وا  اب  وت  دنکیم  ینمـشد  ّیلع  اب  سک  ره  و  رادـب ، تسود  ار 
. نادرگ راوخ  ار  وا  وت  دیامنن ، ینابیتشپ  يرای و  دنک و  اهر  ار  ّیلع  سک  ره 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 184 ( 3)
. دربیم يرجا  هن  تسا و  ّقح  دنسپ  دروم  هن  نوبغم  صخش 

دهد تصرف  تالماعم  رد  هن  ینعی  یقالخأ ، نبغ  هن  یلام و  نبغ  هن  دوشن ، نوبغم  تالماعم  رد  هک  دنک  شـشوک  ناسنا  دـیاب  ینعی  : » حرش
دوخ رجا  بارخ و  ار  دوخ  ترخآ  هک  دزاس  نوبغم  ار  وا  دیامن و  هدافتـسا  ءوس  يرگید  تلفغ  زا  دوخ  هن  و  دـنک ، نوبغم  ار  وا  یـسک  هک 

«. دشاب هدرک  لامیاپ  ار 
ج2،ص:68  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانسا  نیمهب  و  - 185 ( 1)
. دنکیم دوبان  ار  هدعم  مرک  نآ  اریز  دیروخب  امرخ  یئاتشان  لاح  رد  هاگحبص و  رد 

. ددرگیم جلف  بجوم  تسا  یلاخ  هدعم  هک  یماگنه  رد  ینرب »  » ندروخ اریز  ینرب ،»  » زا ریغ  تساهامرخ  مامت  ترضح  دارم  دیوگ : ّفلؤم 
بجوم ندیشک  هرون  زا  سپ  نتسب  ءانح  دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 186 ( 2)
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. تسا یسیپ  ماذج و  ضرم  زا  يریگولج 
وت رگا  ّیلع  ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 187 ( 3)

. دندشیمن هتخانش  نم  زا  سپ  نینمؤم  يدوبن 
«. دندش هتخانش  نینمؤم  ریغ  زا  ّقح  هب  نینمؤم  هک  دوب  وت  دوجو  هطساوب  ینعی  : » حرش

یتسارب ّیلع  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 188 ( 4)
ادخ لوسر  ماهدش ؟ هداد  زیچ  هچ  تیادف  مردام  ردـپ و  مدرکـضرع  دوب ، هدـشن  هداد  وت  زا  شیپ  يدـحا  هب  هک  دـناهداد  زیچ  هس  ار  وت  هک 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص 
ج2،ص:69  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وت هب  نیـسح  نسح و  نوچ  ینادنزرف  دنوادخ  نینچمه  و  يراد ، همطاف  وچمه  ياهجوز  هکنیا  رگید  و  يراد ، نم  وچمه  ینز  ردپ  دومرف :
. تسا هدومرف  تیانع 

زور رد  ّیلع  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 189 ( 1)
؟ دننایک نت  راهچ  نآ  تیادـفب ، مردام  ردـپ و  تفگ : تساخرب و  راصنا  زا  يدرم  سپ  میـشاب ، نت  راهچ  ام  تسین و  ام  ریغ  يراوس  تمایق 
هک ادخ  هقان  رب  هک  تسا  حلاص  مردارب  رگید  و  مراوس ، قارب »  » ادخ رتسا  رب  هک  منانآ  زا  یکی  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 

هاتوک ای  شوگ  رد  صوصخم  تمالع  ياراد   ) ءابـضع هقان  رب  هک  تسا  ءادهّـشلا  دّیـس  هزمح  میومع  موس  و  تسا ، راوس  دـندرک  یپ  ار  وا 
شودـب ّتیدوبع ) مچرپ   ) دـمح ءاول  هک  یتلاح  رد  تسا  تشهب  ياـههقان  زا  ياهقاـن  رب  راوس  هک  تسا  ّیلع  مردارب  و  تسا ، راوس  تسد )

دنلب زاوآ  هب  دراد و 
« هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  «ال 

شرع نالماح  زا  هکنیا  ای  هدش ، هداتسرف  يربمایپ  ای  دنوادخ ، هاگرد  بّرقم  ياهتشرف  رگم  تسین  هدننکادن  نیا  دنیوگ : نامدرم  دیوگیم ،
هلمح زا  زین  و  تسین ، لسرم  ّیبن  ای  بّرقم و  هتـشرف  هدـننکادن  درف  نیا  اهناسنا  هورگ  يا  هک  دـهد  خـساپ  شرع  نورد  زا  ياهتـشرف  تسا ،

بلاط یبا  نب  ّیلع  وا  تسا و  ربکا  قیّدص  وا  هکلب  تسین ، زین  شرع 
ج2،ص:70  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دشابیم مالّسلا  هیلع 
يدنلب ياهرصق  منیبیم  ایوگ  دومرف : مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 190 ( 1)

بش نادنچ  و  هتشگ ، جراخ  نیـسح  ربق  يوسب  هفوک  زا  هک  ار  یئاهلمحم  منیبیم  زین  و  هدیدرگ ، انب  نیـسح  مدنزرف )  ) ربق رانک  رد  هک  ار 
. تفرگ تروص  هّیما  ینب  تلود  ضارقنا  رد  نیا  و  دنهار - رد  اهلمحم  نیسح  ربق  يوسب  ملاع  فانکا  فارطا و  زا  هک  درذگیمن  يزور  و 

هطـساوب یـسوم  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ّیلـشهن  بوقعی  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  نیروکذم  هطـساوب  ّیمـشاه  دّمحم  نب  نسح  - 191 ( 2)
- دنوادخ هک  دندرک  تیاور  لیفارسا  زا  لیئاکیم  زا  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردپ 
، مدیزگرب ار  دوخ  ءایبنا  ناشیا  نایم  زا  و  مدیرفآ ، ار  تاقولخم  دوخ  تردقب  تسین ، نم  زج  یئادـخ  اتکی ، دوبعم  منم  دومرف : هلالج - ّلج 

يوسب تلاسرب  ار  وا  و  مدینادرگ ، بختنم  بوبحم و  تسود و  ار  دّمحم  ایبنا  همه  نایم  زا  و 
ج2،ص:71  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يو زا  سپ  قلخ  يوسب  ّتیرومأم  هدـننکادا  ریزو و  ّیـصو و  ردارب و  ار  يو  و  مدـیزگرب ، وا  تنواـعم  يارب  ار  ّیلع  مداتـسرف و  متاـقولخم 
ار وا  و  دهد ، ماجنا  ناشیا  نایم  رد  ار  متاروتـسد  و  دـنک ، نایب  نانآ  يارب  ار  مباتک  ات  مدـینادرگ ، دوخ  بناج  زا  رومأم  هفیلخ و  مداد ، رارق 

ياهناخ نآ  مداد ، رارق  مهاگرد  هناخ و  تاّیـضرم و  هب  دورو  هار  بّرقت و  باب  و  مدومن ، یهارمگ  زا  مناگدـنب  يامنهار  تیادـه و  هناـشن 
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نادب سک  ره  هک  مدینادرگ  میوراب  هعلق و  دننامه  ار  وا  زین  و  دوب ، دـهاوخ  ناما  رد  متبوقع  شتآ  زا  دـهن  ماگ  نآ  طیحم  رد  سک  ره  هک 
مدومن دوخ  تهج  بوـص و  ار  وا  نینچمه  و  تشاد ، دـهاوخ  ناـما  رد  ار  وا  يورخا  هچ  یئاـیند و  هچ  یئاوراـن  ره  دـنزگ  زا  دـیوج  هاـنپ 

رد هک  متاقولخم  زا  ناسک  همه  رب  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  دوخ  تّجح  ار  وا  و  منادرگن ، يور  يو  زا  نم  دنک  ور  ودـب  سک  ره  هک  نانچنآ 
تـسوا و  تفریذپ ، مهاوخن  ملوسر  تّوبن  وا و  تیالوب  رارقا  نودـب  ناشیا  زا  ار  ياهدـننکلمع  چـیه  لمع  متخاس ، دـننکیم  یگدـنز  نآ 

. متشاد ینازرا  مراد  ناشتسود  هک  مناگدنب  نآ  رب  هک  یتمعن  تسوا  و  مناگدنب ، رس  رب  نم  هدوشگ  تسد 
هک ار  مناگدنب  زا  سک  ره  و  متخومآ ، واب  ار  ّیلع  تخانـش  تیالو و  متـساوخیم ، ار  وا  هتـشاد و  تسود  هک  ار  مناگدـنب  زا  سک  ره  سپ 

درادن تسود  هک  ماهدرک  دای  مسق  ملالج  تّزع و  هب  سپ  دینادرگ ، يور  ّیلع  تیالو  تخانش و  زا  وا  هک  دوب  تهج  نادب  متشاد  نمـشد 
رود يو  زا  ار  شتآ  هکنیا  زج  مناگدنب  زا  ياهدنب  ار  ّیلع 

ج2،ص:72  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
بضغ وا  رب  هکنآ  رگم  شیتسود  زا  سک  چیه  دنادرگن  ور  مناگدنب و  زا  يدحا  درادن  شنمـشد  زین  و  منک ، لخاد  شتـشهب  هب  منادرگ و 

. دوب دهاوخ  یتبقاعدب  نیا ، منکفا و  رد  شتآ  هب  ار  وا  هدرک و 
متشه ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مهج  نب  نسح  زا  هدش  رکذ  نتم  رد  هک  يدارفا  هطـساو  اب  سیردا  نب  دمحا  نب  نیـسح  - 192 ( 1)

: دـیوگ یـسارهن ، يدـحا  زا  یـشاب  ادـخ  اـب  وت  اـت  هکنآ  دوـمرف : تسیچ ؟ ادـخب  لّـکوت  ّدـح  موـش  تیادـف  متفگ  مدیـسرپ و  مالّـسلا  هیلع 
: دـیوگ دنـشخب ، وتب  نانآ  يراد  تسود  هک  ار  هچنآ  دـننام  یـشخبب  مدرمب  دوخ  بناج  زا  هکنآ  دومرف : تسیچ ؟ عضاوت  ّدـح  مدرکـضرع 
، دراد هار  لدب  لد  ینعی   ) ماهنوگچ وت  دزن  رد  نم  رگنب  دومرف : ماهنوگچ  امش  دزن  رد  نم  منادب  متشاد  تسود  مدرگ  تیادف  متشاد  هضرع 

(. مرادیم تسود  ار  وت  نم  زین  هزادنا  نامه  يراد  تسود  ارم  وت  هک  ردق  نامه 
متـشه ماما  هب  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  نامعن  نب  ّیلع  زا  يراّیـس  دّمحم  نب  دمحا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  دیلو  نبا  مداتـسا  - 193 ( 2)

مدرگ تیادف  متشاد  هضرع 
ج2،ص:73  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دـشاب دـیفم  هک  یهد  دای  نمب  نآ  عفر  يارب  ياهراچ  مهاوخیم  امـش  زا  هدـش  نم  یتحاران  بابـسا  هک  مراد  ندـب  رد  يرایـسب  لـیگز  نم 
َو هکرابم  هیآ  و  اثَْبنُم ، ًءابَه  هلمج - ات  ار  ُۀَِـعقاْولا - ِتَعَقَو  اذِإ  راـب  تفه  کـی  ره  رب  ریگرب و  وج  هناد  تفه  اـهنآ  زا  مادـک  ره  يارب  دومرف :

نک تئارق  ار  یلا 107 ) هط 104  هروس   ) ًاْتمَأ َو ال  ًاجَوِع  اهِیف  يَرت  ال  ًافَصْفَص * ًاعاق  اهُرَذَیَف  ًافْسَن * یِّبَر  اهُفِْسنَی  ْلُقَف  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
رد دـنبب و  یگنـسب  ار  نآ  زیرب و  ياهتـسشن  هچراپ  رد  ار  همه  سپـس  ياسب ، یلیگز  رب  ار  کی  ره  ریگرب و  هناد  هناد  هاـگنآ  مدـب ، نادـب  و 

متـسد فک  لثم  دوبن و  یقاب  يزیچ  متـسیرگن  متفه  زور  مدرک و  لمع  ار  روتـسد  نیا  نم  تفگ : ناـمعن  نب  یلع  زیواـیب ، یکیراـت  ياـج 
-. دوش ماجنا  تسین  ادیپ  نیمز  ياج  چیه  رد  هام  ینعی  تسا - ّقاحم  هک  هام  رخآ  رد  ار  راک  نیا  تسا  راوازس  و  دوب ، هدش  فاص 

فیعـض و شدوخ  دساف و  شبهذم  تسین ، دامتعا  لباق  شثیداحا  نادنچ  تسا  يرایـس  دّمحم  نب  دـمحا  هک  ربخ  يوار  دـنچ  ره  : » حرش
«. تسناد وراد  دننام  ار  نآ  دیابن  یلو  دراد ، رثا  اعد  نکل  تسا ، یلاخ  وت  شتایاور 

امهیلع اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  تسا  روکذـم  نتم  رد  هک  يدنـسب  هیولیج  اـم  نب  دّـمحم  - 194 ( 1)
هدرک لقن  مالّسلا  مهیلع  یلع  زا  شئابآ  زا  مالّسلا 

ج2،ص:74  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک مدینش  مالّسلا  هیلع  لیئربج  زا  نم  اریز  درب ، راکب  هلیح  رکم و  دیابن  تسناملـسم  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک 

، دنک یتسردان  يدنر و  یناملسم  اب  هک  یسک  تسین  ام  زا  دومرف : ترضح  نآ  سپـس  تسا ، شتآ  رد  گنرین )  ) هعدخ رکم و  تفگ : یم 
: تفگ هاگنآ  دزرو ، تنایخ  یناملسم  اب  هک  یسک  تسین  ام  زا  و 
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ار ترخآ  ایند و  ریخ  نآ  اریز  یقلخ ، کین  هب  داب  وت  رب  دّـمحم ! ای  تفگ : دـش و  لزاـن  نم  رب  یلاـعت  ّقح  بناـج  زا  نیمـألا  حور  لـیئربج 
. قالخا تهج  زا  تسا  امش  نیرتوکین  نمب  امش  نیرت  هیبش  ّکش  نودب  هک  دینادب  و  دراد ، هارمهب 

اـضّرلا نسحلا  وبا  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  دمحا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  لّکوتملا  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  - 195 ( 1)
يارب نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  ار  نآ  دومرف : دوب ؟ اجک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ریشمش  راقفلا » وذ  : » مدیسرپ مالّسلا  هیلع 

. تسا نم  دزن  نونکا  دوب و  ماخ  هرقن  زا  يرویز  ياراد  نآ  و  دروآ ، ترضح  نآ 
: دومرف مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبا  هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  دیلو  نبا  مداتـسا  - 196 ( 2)

، تسا تدابع  ام  هیرذ  هب  ندرک  رظن 
ج2،ص:75  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هیّرذ  عیمج  رب  هلمج  هن  ای  تسا ، امش  زا  نیموصعم  همئأ  هب  ندرک  رظن  دارم  ایآ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دنتفگ :
ار دوخ  هدـشن و  فرحنم  وا  طارـص  زا  هک  یماداـم  هّتبلا  تسا ، تداـبع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربـمغیپ  هیّرذ  ماـمت  هب  ندرک  رظن  هلب  دومرف :

. دنشاب هدولاین  یصاعمب 
اـضّرلا یـسوم  نب  یلع  زا  داوج  ماما  زا  ینادمه  دّمحم  نب - دمحا  زا  نتم  رد  روکذـم  هطـساو  ود  اب  هیلع - هَّللا  ۀـمحر  مردـپ - - 197 ( 1)

هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  ءایصوا  دّیس  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شناردپ  زا  ترضح  نآ  مالّـسلا و  امهیلع 
ءادا یئوگتـسارب و  هکلب  دـیرگنن ، بش  یکیرات  رد  ناـنآ  ياـههمزمز  تاـقافنا و  ّجـح و  هزور و  زاـمن و  يرایـسب  هب  دـندومرف : هلآ  هیلع و 

. دینک رظن  ناشتناما 
«. تسا صخش  تمالس  ساسا  باسح  زور  داعم و  ءدبم و  هب  نامیا  هکلب  تسین  لیخد  صخش  یبوخ  رد  رهاظ  نسح  اهنت  ینعی  : » حرش

يوره مالّسلا  دبع  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  یشرق  هَّللا  دبع  نب  میمت  - 198 ( 2)
ج2،ص:76  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نابعش هام  تلص  ابا  يا  دومرف : مدش ، دراو  مالّسلا  امهیلع  یـسوم  نب  یلع  رب  هک  دوب  نابعـش  رخآ  هعمج  زور  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور 
يزور دنچ  نیا  رد  ياهدرک  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  هام  نیا  رد  هک  ریخ  لامعا  زا  هچنآ  سپ  تسا ، نآ  رخآ  هعمج  نیا  تشذگ و  شرتشیب 

رافغتـسا و اعد و  و  درادـن ، ياهدـئاف  وت  يارب  هچنآ  كرت  تسا و  دـیفم  وت  لاحب  هچنآ  ماجنا  هب  داب  وت  رب  و  نک ، كرادـت  هدـنام  یقاب  هک 
هک یلاح  رد  دشاب  هدرک  ور  وتب  ادخ  هام  نیا  ات  امن ، هبوت  درگ و  زاب  ادـخ  يوسب  تیاهینامرفان  ناهانگ و  زا  و  نک ، نوزفا  ار  نآرق  توالت 

هنیک تلد  رد  زین  و  ینک ، ادا  ار  نآ  هکنآ  رگم  راذـگم  یقاب  دوخ  ندرگ  رب  یتناما  و  یـشاب ، هدـیزرو  صالخا  ّلج - ّزع و  تیادـخ - اب  وت 
زا هدرک و  اهر  ار  نآ  هکنآ  رگم  راذگماو  ياهدوب  بکترم  هک  ار  یهانگ  چیه  و  ینک ، نوریب  لد  زا  ار  نآ  هکنیا  رگم  دـشابن  ینمؤم  چـیه 
دنک لّکوت  ادخ  رب  سک  ره  و  نک ، دامتعا  لّکوت و  وا  رب  تراکـشآ  ناهن و  روما  رد  و  شاب ، هتـشاد  اورپ  دنوادخ  زا  و  ینیزگ ، يرود  نآ 
نیا هدنامیقاب  رد  و  تسا ، هداد  رارق  ياهزادنا  زیچ  ره  يارب  و  ار ، دوخ  راک  تسا  هدنناسر  دـنوادخ  اریز  تسا ، یفاک  ار  وا  دـنوادخ  انامه 

: يوگب ار  رکذ  نیا  دایز  هام 
« هنم یقب  امیف  انل  رفغاف  نابعش  نم  یضم  ام  یف  انل  ترفغ  دق  نکت  مل  نإ  مهّللا  »

هدیسرن رسب  هک  هام  نیا  رد  نونکات  رگا  اراگدرورپ ! ینعی : )
ج2،ص:77  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هام نیا  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  يزرمایب ) یشخبب و  ار  ام  هام  نیا  هدنامیقاب  رد  هک  میهاوخیم  وت  زا  سپ  ياهدیـشخبن ، ار  ام  تسا 
. ناضمر كرابم  هام  مارتحا  تهجب  دنکیم  دازآ  شتآ  زا  ار  يرایسب  مدرم 

مهیلع رفعج  نب  یسوم  شردپ  زا  یسوم  نب  یلع  شّدج  زا  شناردپ  زا  ّيرکسع  ماما  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیناجرج  رّـسفم  - 199 ( 1)
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دنک بانتجا  شلالح  زا  هک  یـسک  نآ  دومرف : تسیک ؟ ایند  رد  دـهاز  هک  دندیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا 
. نآ تبوقع  شتآ  میب  زا  دنک  كرت  ار  شمارح  نآ و  باسح  يراتفرگ  يارب 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  شردپ  زا  ترضح  نآ  زا  دنس  نیمهب  و  - 200 ( 2)
يا دومرف : وا  هب  ترـضح  هرظنم ) نیا  ندید  زا  سپ  ، ) دنکیم یباتیب  شدنزرف  گرم  رب  تخـس  هک  دـید  ار  يدرم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
غاد يارب  هدامآ  ار  دوخ  البق  وت  رگا  ياهدـشلفاغ ، لـفاغ  رتگرزب  تبیـصم  زا  ینکیم و  یباـتیب  روط  نیا  کـچوک  تبیـصم  يارب  اـیآ  درم 

دنزرف غاد  ندید  يارب  ندوب  اّیهم  یگدامآ و  مدع  هب  تبیصم  سپ  دومنیمن ، نیگنس  وت  يارب  تبیـصم  نیا  رادقم  نیا  يدومنیم  تدنزرف 
تسا رتمیظع  رتالاب و 

ج2،ص:78  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. ترسپ نادقفب  تبسن  وت  يدنمدرد  زا 

مهیلع شمارگ  ءابآ  زا  شردـپ  زا  متـشه  ماـما  هک  هدرک  تیاور  تلـص  نب  ناـّیر  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  میهاربا  نب  نیـسح  - 201 ( 1)
. دنناراگتسر ّیلع  ناوریپ  زیخاتسر  زور  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  مالّسلا  هیلع  ّیلع  زا  مالّسلا 

مالّـسلا امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ریثک  نب  لضف  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  سیردا  نب  دـمحا  نب  نیـسح  - 202 ( 2)
رد تمایق  رد  دنک  تاقالم  ار  دنوادخ  دنکیم ، مالـس  نادـنمتورث  رب  هک  وحن  نآ  فالخ  رب  دـنک  مالـس  يریقف  ناملـسمب  سک  ره  دومرف :

. تسا هتفرگ  مشخ  وا  رب  هک  یلاح 
ورب ور  نآ  اـب  تماـیق  رد  صخـش  هک  تسا  یباذـع  راـگدرورپ  مشخ  زا  دارم  تسا و  یهلا  يازج  تاـقالم  ادـخ ، تاـقالم  زا  دارم  : » حرش

«. دوشیم
دبع زا  ّیناـیور  هَّللا  دـیبع  زا  وا  ّیفوص و  نوراـه  نب  دّـمحم  ياـهمانب  لوـهجم  نت  ود  زا  نارمع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  ّیلع  - 203 ( 3)

هک هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  شّدج  زا  شمارگ  ءابآ  زا  یسوم  نب  ّیلع  زا  داوج  ماما  زا  ّینسح  هَّللا  دبع  نب  میظعلا 
ج2،ص:79  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب يرظن  دـینادرگ و  تشادرب و  ار  اهنآ  رذ  وبا  دروآ ، نان  هدرگ  ود  وا  یئاریذـپ  يارب  درک و  توعد  شاهناخ  هب  ار  ّرذ  وبا  ناملـس ، دومرف :
تخس ناملس  دشابن ، هتخپ  تسرد  ادابن  منیبب  متساوخ  تفگ : رذ  وبا  يدرک ؟ ار  راک  نیا  هچ  يارب  دیسرپ  وا  زا  ناملس  تخادنا ، نآ  تشپ 

یبآ نان  نیا  رد  دنگوس  ادخب  ریمخ ، ای  تسا  هتخپ  ینادب  هک  ینادرگیم  ار  نان  هدرگ  ود  نیا  هک  یتارج  رپ  ردـقچ  تفگ : هدـمآ و  مشخب 
هدـناسر و اهربا  هب  ار  نآ  داب  نآ  هدـیناسر و  داب  هب  ار  نآ  ات  دـناهدرک  راک  ناگتـشرف  روط  نیمه  هتـشاد و  ّتیلاـعف  هدوب  شرع  ریز  رد  هک 

ياهیاج هب  ار  نآ  ات  دناهدوب  راک  رد  همه  یگلمج  هکئالم  زا  نیرومأم  قرب و  دعر و  و  دناهدناسر ، نیمزب  ار  نآ  ات  دناهدرک  ششوک  اهربا 
و کـمن - مزیه و  شتآ و  ناویح و  نهآ و  بوـچ و  نینچمه  هدرک و  تیلاـعف  نآ  يور  رد  زین  نیمز  و  دـناهدومن ، شخپ  نیمز  رد  دوـخ 

هنوگچ وت  سپ  هدمآ ، تسدـب  نان  نیا  ات  دـناهدوب  راک  رد  همه  همه و  مدرک - هراشا  نادـب  هک  تسا  نیا  زا  شیب  مدرکن  رکذ  هک  ار  هچنآ 
رذـع امـش  زا  میاـمنیم و  ترفغم  بلط  میاـمنیم و  هبوـت  ادـخ  يوـسب  نم  تفگ : رذ  وـبا  يرآ ؟ ياـجب  ار  نیا  رکـش  هک  تسناوـت  یهاوـخ 

زا مهاوخیم 
ج2،ص:80  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. یتشاد شوخان  ار  نآ  یتسناد و  دنسپان  ار  نآ  وت  دزرس و  نم  زا  هک  يراک 
بآ دوخ  هزوک  زا  ار  نآ  دروآ و  نوریب  کشخ  نان  ياهعطق  دوخ  ناـبنا  زا  درک و  ناـمهم  ار  رذ  وبا  ناملـس ، يزور  دومرف : ترـضح  ( 1)
ورگ ار  دوخ  هزوک  تفر و  نوریب  هناـخ  زا  تساـخرب و  ناملـس  دوـبیم ، یکمن  نآ  اـب  رگا  ناـن  نیا  دوـب  بوـخ  ردـقچ  تفگ : رذ  وـبا  دز ،

دروخیم دناشفایم و  کمن  نآ  رب  تفرگیم و  رب  نان  نآ  زا  ياهمقل  رذ  وبا  سپ  داهن ، يو  دزن  دروآ و  هناخب  درک و  هّیهت  یکمن  دراذـگ و 
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. تفریمن ورگب  نم  هزوک  یتشاد  یتعانق  وت  رگا  تفگ : واب  ناملس  سپ  درک ، ام  يزور  ار  تعانق  هک  ار  یئادخ  ساپس  تفگیم : و 
تسدب ینان  ات  دناهدوب  راک  رد  یگمه  تانئاک  نیمز و  نامسآ و  همه  اریز  تسین ، دراو  رذ  وبا  هب  ناملس  لاکـشا  هک  تسناد  دیاب  : » حرش

تسا نایفوص  هتخادرپ  هتخاس و  تایاور  هنوگ  نیا  و  تسا ، هداد  دابب  ار  نانکراک  همه  تمحز  نآ  نتخپ  رد  رشب  لامها  رثا  رد  نکل  دیآ ،
«. تسادیپ نآ  دنس  زا  هک  نانچ 

! هَّللا لوسر  نبا  ای  مدرکضرع  مالّسلا  هیلع  مهن  ماما  رفعج  وبا  هب  هک  هدرک  تیاور  ینسح  میظعلا  دبع  زا  لوهجم  دنـس  نیمهب  و  - 204 ( 2)
هیلع نانمؤم  ریما  هک  مالّـسلا - مهیلع  شناردپ - زا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : يوگزاب ، مالّـسلا  هیلع  دوخ  ناردـپ  زا  یثیدـح  نم  يارب 

هک نامز  نآ  ات  دننکیم  یگدنز  یبوخ  ریخب و  مدرم  هتسویپ  دومرف : مالّسلا 
ج2،ص:81  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّتیلوئـسم راب  زا   ) دندوب يواسم  مه  اب  هروکذم  روما  نیا  رد  رگا  و  دـنتوافتم ، یخارف  یتسدـگنت و  هقیلـس و  ملع و  لقع و  ثیح  زا  مه  اب 
ریما هک  درک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  شئابآ  زا  مّدج  زا  مردپ  دومرف : دیئازفیب ، میارب  متشاد  هضرع  دندیدرگیم ، كاله  هدرک و ) یلاخ  هناش 

رد  ) و دیدیناشوپیمن ، يو  رب  هنیآ  ره  تشادیم ، عالّطا  يرگید  ناهنپ  صقن  بیع و  زا  امش  مادک  ره  هچنانچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم 
. دشیم شاف  همه  رارسا  هجیتن )

درک ثیدح  میارب  مالّسلا  مهیلع  مدادجا  زا  مدج  زا  مردپ  دومرف : دیئامرفب ، هفاضا  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع  ترـضحب  دیوگ : يوار 
زاب و يور  شوخ و  قالخا  اب  سپ  دـیناسرب  مدرم  هب  یلام  ریخ  هک  دـیرادن  نآ  ناوت  زگره  هک  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک 

نارگیدب لام  اب  دـیناوتیمن  هک  امـش  دومرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  اریز  دـیوش ، وربور  نانآ  اب  یلاع  دروخرب 
. دیئامن راتفر  مدرم  اب  کین  قلخ  اب  سپ  دینک  کمک 

: دومرف ترضح  امرفب : رتشیب  میارب  ربمغیپ  دنزرف  يا  متفگ  دیوگ : يوار 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  درک  ثیدح  میارب  مالّسلا  مهیلع  شئابآ  زا  مدج  زا  مردپ 

. دش دهاوخ  عقاو  شنزرس  باتع و  دروم  هراومه  دوخ  دنک  شهوکن  دهد و  رارق  شنزرس  دروم  ار  راگزور  سک  ره 
ج2،ص:82  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نامز و رد  داسف  ّرـش و  يدـب و  دوخ ، يدارا  لاعفا  اب  هک  دـننامز  ره  مدرم  هکلب  درادـن ، هدارـالاب  يدـب  یکین و  ناـمز ، راـگزور و  : » حرش
یتخـس و راشف و  یگریت و  بجوم  هک  دـنمدرم  نیا  و  تسا ، یهّجوتیب  لاـمک  زا  نتـسناد  لوئـسم  ار  هناـمز  و  دـننکیم ، داـجیا  راـگزور 

«. ناکم نامز و  فرظ  اب  هن  دنهدیم  ماجنا  داسف  ّرش و  یناب  رّصقم و  اب  ار  باتع  دنوشیم و  هنامز  یمیالمان 
ریما هک  درک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  مدادـجا  زا  مدـج  زا  مردـپ  دومرف : ماما  ازفیب ؟ میارب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک  ضرع  دـیوگ : يوار  ( 1)

( ناسنا هب  نانآ  ای   ) تسا دـنموربآ  مدرمب  صخـش  ینامگدـب  تمهت و  بجوم  دـساف  دـب و  مدرم  اب  ینیـشنمه  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نانمؤم 
نینمؤملا ریما  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  مدادجا  زا  مدج  زا  مردپ  دومرف : ماما  وگب ، میارب  نیا  زا  هدایز  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  متفگ :

. ترخآ رفس  يارب  زا  تسا  ياهشوت  دب  رایسب  ادخ  ناگدنب  اب  ندرک  ینمشد  دومرف : مالّسلا  هیلع 
ریما هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  مدادـجا  زا  مدـج  زا  مردـپ  دوـمرف : ترـضح  ادـخ ، لوـسر  دـنزرف  يا  دـیئامرفب  میارب  رتـشیب  مـتفگ :

. دهدیم ماجنا  کین  هک  تسا  یلمع  نآ  شناد و  هزادناب  يدرف  ره  شزرا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
هیلع نانمؤم  ریما  هک  درک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  شمارگ  ياین  زا  شردـپ  زا  روط  ناـمه  ترـضح  دـیئامرفب ، میارب  مه  زاـب  متـشاد  هضرع 

درف ره  نطاب  ّتیصخش و  دومرف : مالّسلا 
ج2،ص:83  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا ناهنپ  هتفهن و  شنابز  ریز  رد 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  درک  لقن  مالّسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قیرط  نامهب  ترضح  دییازفیب ، میارب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متفگ : ( 1)
. دش دهاوخن  كاله  زگره  تخانش  ار  دوخ  ردق  هک  یسک 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  مدادجا  زا  مّدج  زا  مردپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  نک ، نوزفا  میارب  مدرکـضرع 
. درادیم ناما  رد  رود و  تمادن  ینامیشپ و  زا  ار  ناسنا  راک ، ماجنا  زا  شیپ  یشیدنا  تبقاع  رادرک و  زا  لبق  تقد  دومرف :

: دومرف مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  درک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  شدادجا  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـیئامرفب ، رتشیب  متفگ 
(. دومن ناوتن  نآ  رب  هیکت  تسا و  هدندرگ  راگزور  خرچ  ینعی   ) دروخ دهاوخ  نیمز  دنک  هیکت  راگزور  هب  هک  یسک 

نانمؤم ریما  هک  درک  ثیدح  میارب  مالّـسلا  مهیلع  مدادجا  زا  مدج  زا  مردپ  دومرف : ازفیب ، میارب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع  دیوگ : يوار 
هتخادـنا رطخب  ار  دوخ  ناج  دـنیب  زاینیب  نارگید  اب  تروشم  زا  ار  شیوخ  دـنک و  داـمتعا  دوخ  يأر  هب  هک  سک  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

. تسا
اب : ) دومرف ترضح  وگب ، میارب  نیا  زا  شیب  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  متفگ : زاب 

ج2،ص:84  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يزاینیب و راـسی : ود  زا  دارم   ) تسا یخارف  زا  یکی  یلاـیع  مک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  مالّـسلا ) هیلع  ترـضح  هب  دنـس  لاـصتا 

(. تجاح دروم  نآ  نتشادب  يزاینیب  يزیچ و  هب  نتشادن  تجاح 
نینمؤملا ریما  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  مدادجا  زا  مدج  زا  مردپ  تفگ : ماما  امن ، نوزفا  میارب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متـشاد : هضرع  ( 1)

. دیدرگ كاله  تفای  هار  وا  رد  یئاتسدوخ  هک  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالّسلا ) هیلع  ترـضح  هب  دنـس  لاصتا  اب  : ) تفگ ماما  امن ، نوزفا  میارب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متـشاد : هضرع 

قح هار  فرـص  ار  لام  یتحارب  تسا و  زاب  تسد  شـشخب  رد  هجیتنلاب ) ، ) دراد نیزگیاج  دنوادخ  هار  رد  لام  قافنا  دراد  نیقی  هک  یـسک 
. دنکیم

هیلع نینمؤملا  ریما  مالّـسلا ) هیلع  ترـضح  هب  دنـس  لاصتا  اب  : ) دومرف ماما  وگب ، میارب  نیا  زا  شیب  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  متفگ : رخآ  راـب  يارب 
نارتـالاب و بناـج  زا  ار  دوخ  ندـنام  تمالـس  دـنک ، هدنـسب  ناتـسد  ریز  يوس  زا  شیوخ  ندوب  تمالـس  هب  اـهنت  سک  ره  دومرف : مالّـسلا 

. تسا یفاک  ردق  نیمه  مدرکضرع  تفگ : يوار  تسا ، هدرب  تمینغ  ناتسدربز 
ج2،ص:85  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب عجار  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  ّیلع  نب  دّمحم  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینـسح  هَّللا  دـبع  نب  میظعلا  دـبع  زا  دنـس  نیمهب  و  - 205 ( 1)
زا زین  و  ینتـشگرود ] نانچ   ] يدرگ رود  ایند  ریخ  زا  دیامرفیم : دنوادخ  دومرف : مدرک ، لاؤس  یلْوَأَف  ََکل  یلْوَأ  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هدومرف 

دلاخ نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 206 ( 2 « ) و 35 تاـیآ 34  تماـیق  هروس  . » يدرگ رود  ترخآ  ریخ 
هک دراد  تسد  رد  يرتشگنا  دنکیم و  ریهطت  ار  دوخ  یـصخش  مدرکـضرع  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ّیفریص 
هک تسین  روط  نیا  ایآ  موش  تیادف  متشاد  هضرع  مراد ، هورکم  ار  نآ  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟ نآ  مکح  تسا  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » نآ شقن 

، يرآ دومرف : تشاد ؟ تسد  رد  ار  شیرتشگنا  درکیم و  ار  راک  نیا  امـش  یمارگ )  ) ناردپ زا  کی  ره  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: متفگ دینک ، رکف  دوخ  هراب  رد  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دومرف : دعب  دوب ، ناشتسار  تسدب  ناشرتشگنا  نکل  و 

يو زا  لبق  ناسک  زا  ارچ  دومرف : دوب ؟ هچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  متاخ  نیگن  شقن 
ج2،ص:86  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

 » مالّسلا هیلع  مدآ  متاخ  شقن  دومرف : ( 1 ( )؟ دوب هچ  مالّسلا  هیلع  مدآ  « 1  » متاخ شقن   ) مسرپیم کنیا  متفگ  يدیسرپن ؟
هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  ال 
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زا رگا  حون  يا  هک  داتـسرف  یحو  ودب  دنوادخ  دـشیم  راوس  یتشک  رب  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  حون  و  درک ، طوبه  نیمزب  نامه  اب  دوب و  « 
 » راب رازه  سپ  يراد  ساره  قرغ 

هَّللا ّالا  هلا  ال 
یتشکب شناهارمه  اب  حون  نوچ  مرادـیم . ناما  رد  ندـش  قرغ  زا  ار  تناهارمه  وت و  ببـس  نیدـب  و  هاوخب ، تاجن  نم  زا  سپـس  يوگب ، « 

نتفگ تلهم  ار  حوـن  تـفرگ ، ار  ناـنآ  دـش و  عورـش  داـب  ناـفوط  تخادـنا و  هارب  ار  نآ  درک و  دازآ  ار  یتـشک  باـنط  رگنل و  تسـشن و 
: تفگ ینایرس  نابزب  و  دیدن ، ناما  رد  ندش  قرغ  زا  ار  شنارای  دوخ و  حون  دادن ، تالیلهت 

قرغ زا  نادب  ارم  دنوادخ  هک  یمالک  تفگ : حون  تفرگ و  مارآ  یتشک  تسـشن و  ورف  جوم  ریگ ،» مارآ  ایرامای  ایرامای  رازه  رازه  ایلولیه  »
 » هملک شیرتشگنا  نیگن  رب  اذل  ددرگن ، ادج  نم  زا  هک  تسا  نآ  راوازس  داد  تاجن 

« ینحلصأ ّبر  ای  ةّرم  فلأ  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
. دومن شقن  ار 

یحو ودـب  دـنوادخ  و  تفـشآرب ، مالّـسلا  هیلع  لیئربج  دـندراذگ  قینجنم  رد  ار  يو  هک  یماگنه  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  و  دومرف : ماـما  دـعب 
رب ار  وت  زیچ  هچ  لیئربج  يا  داتسرف :

______________________________

. دندرکیم هدافتسا  نآ  زا  يزورما  ياضما  رهم و  ياجب  هدرک و  شقن  ار  نآ  نیگن  راگزور  نآ  رد  هک  تسا  يرتشگنا  متاخ ، زا  دارم  ( 1)
ج2،ص:87  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تداـبع نیمز  رد  ار  وـت  یـسک  وا  زج  هک  تسا  وـت  تسود  نیا  اراـگدرورپ ! تشاد : هضرع  لـیئربج  ( 1 ( ؟ يدوـمن بضغ  هک  تـشاد  نآ 
گرم زا  هک  تسا  ياهدنب  راک  باتش  ریگ ، مارآ  داتسرف ، یحو  ودب  دنوادخ  یتخاس ، ّطلسم  يو  رب  ار  وا  دوخ و  نمـشد  نونکا  دنکیمن ،

مارآ لیئربج  سفن  اجنیا  رد  دومرف : ماما  مباییم ، رد  ار  وا  منک  هدارا  هاگ  ره  منادـیم و  دوخ  هدـنب  ار  وا  سپ  نم ، اـّما  وت ، دـننام  دـسارهیم 
اّما دومرف : میهاربا  يراد ؟ یتجاح  لاح  نیا  رد  ایآ  دیـسرپ  يو  زا  و  دیدرگ ، ناور  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  يوسب  و  دش ، لاحـشوخ  تفرگ و 

تشاد و هارمهب  دوب  هدش  شقن  هملک  شـش  شنیگن  رد  هک  يرتشگنا  داتـسرف و  نیمزب  ار  وا  دنوادخ  و  دـیناسر ) ار  مایپ  لیئربج  ، ) ریخ وتب 
 » دوب نیا  نآ  تاملک 

هَّللا یبسح  هَّللا ، یلا  يرهظ  تدنسا  هَّللا ، یلا  يرمأ  تضّوف  هَّللاب ، ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
. منادرگیم تمالس  درس و  وت  رب  ار  شتآ  نم  نک و  تسد  رد  ار  متاخ  نیا  هک  داتسرف  مایپ  دنوادخ  و  « 

: دوب هدش  هتفرگ  تاروت  زا  هک  دوب  هدش  شقن  هملک  ود  مالّسلا  هیلع  یسوم  يرتشگنا  نیگن  رد  دومرف : ماما 
« جنت قدصا  رجؤت ، ربصا  »

. یبای تاجن  ات  يوگ  تسار  يرب ، رجا  ات  نک  يرادیاپ  ینعی :
دوب نیا  مالّسلا  هیلع  نامیلس  متاخ  شقن  و  دومرف : ماما 

« هتاملکب ّنجلا  مجلا  نم  ناحبس  »
(. درک راهم  ار  ّنج  دوخ  تاملک  اب  هک  یئادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  )

ج2،ص:88  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دوب هتفرگ  لیجنا  زا  ار  نآ  هک  دوب  هلمج  ود  مالّسلا : هیلع  یسیع  متاخ  شقن  و  ( 1)

«. هلجا نم  هَّللا  یسن  دبعل  لیو  و  هلجا ، نم  هَّللا  رکذ  دبعل  یبوط  »
، » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  متاخ  شقن  و 
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هَّللا لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  ال 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  متاخ  شقن  و  دوب ، « 

« هَّلل کلملا  »
مالّسلا امهیلع  ّیلع  نب  نسح  متاخ  شقن  و 

« هَّلل ةّزعلا  »
 » مالّسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  متاخ  شقن  دوب و 

ِهِْرمَأ ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ 
نب رفعج  متاخ  شقن  و  مالّـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  نینچمه  و  درکیم ، تسدـب  ار  نیـسح  شردـپ  متاخ  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  و  «، 

مالّسلا هیلع  دّمحم 
« هقلخ نم  یتمصع  یّیلو و  هَّللا  »

مالّسلا امهیلع  رفعج  نب - یسوم  متاخ  شقن  و 
« هَّللا یبسح  »

. دوب
تـسد رد  شردـپ  يرتشگنا  دـندرک و  زاب  ار  ناتـشگنا  دـندروآ و  شیپ  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح  هاگنآ  دـیوگ : دـلاخ  نب  نیـسح 

. دنداد ناشن  نمب  ار  نآ  شقن  دوب و  شکرابم 
دوب هلمج  نیا  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  متاخ  شقن  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  زا  ریغ  رگید  ربخ  رد  و 

« ّیلع نب  نیسحلا  لتاق  یقش  يزخ و  »
. مالّسلا امهیلع 

ج2،ص:89  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
امهیلع اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  طابسا  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 207 ( 1)

ناـیم تسا  هدـنامن  یقاـب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  شمارگ  ياـین  زا  مالّـسلا 
ماجنا یلیام  یهاوخ و  هچ  ره  سپ  ینکیمن  مرش  هک  نونکا   » هک روهشم  هلمج  نیمه  زج  مالّـسلا  مهیلع  نیتسار  ناربمایپ  راتفگ  زا  نامدرم 

«. هد
زا اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  دلاخ  نب - نیـسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  یّمق  میهاربا  نب  ّیلع  دنزرف  دمحا  - 208 ( 2)
زا نیما  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالّـسلا  مهیلع  شمارگ  ياین  زا  شردپ 

مکاـح و یـضاق و  و  مقلخ ، رب  تسا  نم  تّجح  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  دوـمرف : ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  داد  ربـخ  نـمب  نیملاـعلا  ّبر  بناـج 
، دـنناوخیم نم  میقتـسم  هارب  ار  نامدرم  دـنیاجرباپ ، راوتـسا و  نم  نیناوق  رب  هک  مروآرب  ار  یناـیاوشیپ  وا  لـسن  زا  تسنم ، نید  هدـنرادهگن 

عفد منازینک  ناگدرب و  زا  ار  اهیراتفرگ  اهالب و  ناشیا  ببسب 
ج2،ص:90  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. مزاسیم لزان  نایناهج  رب  متمحر  زا  نانآ  دوجوب  و  میامنیم ،
مالّسلا امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  هب  هک  هدرک  تیاور  تلص  نب  ناّیر  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  رورـسم  نب  دّمحم  نب  رفعج  - 209 ( 1)

، دیرذگن نآ  زا  تسادخ ، مالک  نآرق  دومرف : ترـضح  نآ  دیئامرفیم ؟ هچ  نآ  هراب  رد  تسا و  هنوگچ  امـش  رظن  رد  نآرق  متـشاد : هضرع 
. تشگ دیهاوخ  هارمگ  هک  دیئوجم  هار  نآ  ریغ  زا  و  دیهنن ) رتارف  مدق  )
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لفاحم رد  رـصع  نآ  رد  هک  يروهظون  هلأـسم  هراـب  رد  ار  ترـضح  نآ  رظن  تلـص  نب  ناـّیر  هک  تسادـیپ  نینچ  تیاور  ظاـفلا  زا  : » حرش
لاؤس نیا  خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  و  میدـق ، اـی  تسا  ثداـح  دـیجم  نآرق  اـیآ  هک  هدوب  نیا  نآ  و  هتـساوخیم ، هدوب  ثحب  دروم  یملع 

شیداقتعا لوصاب  و  دـش ، رّونم  شراونا  زا  درک و  يوریپ  نآرق  زا  دـیاب  تسا و  لمع  تیادـه و  باـتک  نآرق  دـینادب  هک  دـهدیم  رادـشه 
فرـص و  دروخب ، ترخآ  ای  ایند  درد  هب  هک  تسین  یبلطم  نیا  میدـق  ای  تسا  ثداح  هکنیا  اـّما  دوب ، لـماع  شیلمع  تاروتـسدب  دـقتعم و 

زا ار  ناناملـسم  هار  نیا  زا  دهاوخیم  هک  راکبان - ياناد  نمـشد  ای  قمحا و  نادان و  تسود  بناج  زا  ای  تسا  نتفاب  لایخ و  مهو و  رادنپ و 
«. تسا هدش  ءاقلا  دزاس - فرحنم  ار  ناناملسم  هتسب و  ار  ادخ  باتک  مهف  هار  رود و  نآرق  تامیلعت 

شردپ زا  لاّضف  نب  ّیلع  زا  هدقع  نبا  زا  قاحسا  نب  میهاربا  نب  دّمحم  - 210 ( 2)
ج2،ص:91  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ياراد ترخآ  ملاع  رد  میئاقآ و  رورـس و  ایند  رد  هک  میئاـم  دومرف : مالّـسلا  اـمهیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  تفگ : هک  درک  تیاور  نسح 
. میتسه تنطلس  تردق و 

ّیلع نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هناتان  میهاربا  نب  نیـسح  میهاربا و  نب  ّیلع  دـنزرف  دـمحا  هیولیجام و  ّیلع  نب  دّـمحم  - 211 ( 1)
مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالّسلا  مهیلع  شراوگرزب  ياین  زا  شردپ  زا  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  یمیمت 

تـسد اب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یخرـس  توقای  لاهن  زا  ياهخاش  رب  درادـشوخ  سک  ره  دـندومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
نانآ اریز  دشاب ، هتـشاد  لد  رد  ار  نیرهاط )  ) هّمئا شدالوا  ّیلع و  يّالوت  دـیاب  سپ  دـنز ] گنچ  نادـب  دـهاوخب  و   ] هتـشک شیوخ  تردـق 

. یشزغل اطخ و  ره  زا  نوصم  موصعم و  دننانآ  و  دنیوا ، نابختنم  ناصلاخ و  دنشابیم و  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ناگدیزگرب 
مالّسلا امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  تلص  نب  ناّیر  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هناتان  میهاربا  نب  نیـسح  - 212 ( 2)

ظفل نیا  هب  راب  داتفه  نابعش  هام  زا  زور  ره  رد  سک  ره  دومرف :
« ۀبّوتلا هلأسا  هَّللا و  رفغتسا  »

، دنک شزرمآ  بلط 
ج2،ص:92  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تـشهب هک  رارق  هاگلزنمب  ار  وا  و  ار ، طارـص  لپ  زا  روبع  هناورپ  زین  دـسیونیم و  وا  يارب  ار  خزود  شتآ  زا  يدازآ  تارب  لاـعتم  دـنوادخ 
. دنکیم دراو  تسا 

نب دواد  زا  نتم  دنسب  ّيرمق  لاسب 354  ّجح  زا  منتـشگرب  ماگنه  هّکمب - قارع  هار  رد  تسیلزنم  دیف - رد  ّیقهیب  دمحا  ّیلع  وبا  - 213 ( 1)
بلاط یبأ  نب  ّیلع  زا  مالّـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ءابآ  زا  شردـپ  زا  مالّـسلا  امهیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  درک  تیاور  میارب  ناـمیلس 

سپ دوشیم ، راذگاو  امب  ام  نایعیش  یسرباسح  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع 
سک ره  و  دیامرفیم ، ءاضما  دنوادخ  مینک  مکح  هچ  ره  هدرک و  يرواد  ام  تسا  دنوادخ  وا و  نایم  شهانگ  یهدـب و  هملظم و  سک  ره 
تیب لها  ام  وا و  نایم  شاهملظم  سک  ره  و  دنشخبیم ، نانآ  و  دنـشخبب ، ار  وا  مینکیم  اضاقت  مدرم  زا  ام  تسا ، مدرم  وا و  نایم  شاهملظم 

. میشابیم تشذگ  وفع و  ششخب و  هب  سک  همه  زا  رتراوازس  ام  تسا 
یسرباسح ماقم  نیا  دشاب  هچ  ره  فعض  تحص و  رظن  زا  ربخ  دنس  : » حرش

ج2،ص:93  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زین و  هدمآ ، تسا  رتاوت  هکلب  ضیفتسم  ّدح  رد  هک  تایاور  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  تامّلـسم  زا  نیموصعم  هّمئا  يارب  تمایق  رد  يرواد  و 

لوصا و  ملحلا ، یهتنم  و  تمحر ، ندـعم  ار  ناشیا  نوچ  نانآ ، هراب  رد  نایعیـش  ام  هدـیقع  قفاوم  تسا  یبلطم  ار  دوخ  ّقح  ناـنآ  شـشخب 
«. دومرف هک  تسنامه  تافص  نیا  ياضتقا  مینادیم و  هلوصوم  تمحر  و  معن ، ءایلوا  و  مرک ،
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ياین زا  شردـپ  زا  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  میاـقآ  تفگ : هدرک  تیاور  يزار  هَّللا  دـبع  نب  نسح  زا  « 1  » ّیباعج رمع  نب  دّـمحم  - 214 ( 1)
عباـت دریمب و  ناناملـسم  زا  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  درک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  زا  شمارگ 
دیاب ار  همه  و  تسین ، هتفریذپ  وا  لامعا  تسا و  هدرم  ّتیلهاج  لاح  رد  گرمب  دسانشن ) ار  دوخ  نامز  ماما   ) دشابن نم  دالوا  هّمئا  زا  یماما 

. هدروآ مالسا  هک  نآ  زا  سپ  هچ  و  شندوب ، لهاج  نامز  هچ  دهد  سپ  باسح 
رد بلاط - یبا  نب  ّیلع  ینعی  درم - نیا  نم و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانسا  نیمهب  و  - 215 ( 2)

، میشاب تشگنا  ود  نیا  دننام  تمایق  زور 
______________________________

ّیمیمتلا رکب  وبا  ای  یباعجلا  نبا  هب  هدوب و  عّیشت  شبهذم  و  تسا ، روهشم  نیثّدحم  زا  یباعج  رمع  نب  دّمحم  هک  تسا  هتفگ  یناعمـس  ( 1)
مالس و ای  تسا  ملس  ایآ  هک  شیالعا  ّدج  هراب  رد  هتسشن و  اضق  بصنمب  لصوم  رد  ینامز  تسا  رایسب  فیناصت  ياراد  يو  هتفای ، ترهش 

هدرب مان  ار  وا  باتک  هد  زا  شیب  هتسناد و  ملع  لها  ناگرزب  ثیدح و  ظاّفح  زا  ار  وا  شلاجر  باتک  رد  یشاجن  و  تسا ، فالتخا  ملاس  ای 
. تسا

ج2،ص:94  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرف دروآ و  مه  رانک  ار  دنیوگ - هباّبس  ار  نآ  یبرعب  هک  تداهش - تشگنا  ود  هاگنآ 

. دوب دهاوخ  ام  اب  مه  وا  دنک  يرای  ار  نادناخ  ام  زا  یمولظم  هدیشک و  متس  سک  ره  نینچمه  و  دنشاب ، ام  اب  زین  ام  ناوریپ 
یمکحم زیواتسدب  هک  دراد  تسود  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانسا  نیمهب  و  - 216 ( 1)

. دنز گنچ  دننم  تیب  لها  هک  شدالوا  ّیلع و  يالو  یتسودب و  دیاب  سپ  دنز  گنچ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانسا  نیمهب  و  - 217 ( 2)

سک ره  و  هدرک ، تعاطا  ار  يادخ  درب  نامرف  ار  ناشیا  سک  ره  و  دنـشابیم ، نیـسح  نادـنزرف  زا  یگمه  نم ) زا  سپ   ) نایاوشیپ ناماما و 
يوسب يامنهار  دننانیا  و  راوتـسا ، هریگتـسد  مکحم و  زیواگنچ  دـنناشیا  و  تسا ، هدرک  تیـصعم  ّلج  ّزع و  ار  يادـخ  دـنک  نانآ  ینامرفان 

. ّلج ّزع و  دنوادخ 
( نیـسح نسح و   ) تدنزرف ود  اب  وت  ّیلع ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  یباعج  دانـسا  نیمهب  و  - 218 ( 3)

. دیشابیم قلخ  زا  ادخ  ناگدیزگرب 
. میاهدشهدیرفآ رون  کی  زا  ّیلع  نم و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانسا  نیمهب  و  - 219 ( 4)

ج2،ص:95  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، درادـب تسود  ار  تیب  لـها  اـم  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباـعج  دانـسا  نیمهب  و  - 220 ( 1)

. دنادرگیم روشحم  یمارآ  لد  تمالس و  نما و  لاح  رد  ار  وا  زیخاتسر  زور  لاعتم  دنوادخ 
ار وت  سک  ره  ّیلع ! ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانـسا  نیمهب  و  - 221 ( 2)
وا رب  یکاب  ار ، وت  درادیم  نمشد  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  نانآ  هجرد  رد  نیتسار و  ناربمیپ  اب  تمایق  رد  درادب  تسود 

. ینارصن ای  دورب  ایند  زا  يدوهی  هک  درادن ، یئابا  تسین و 
ْمُهَّنِإ ْمُهوُِفق  َو  ّلج : ّزع و  دـنوادخ  راتفگ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانـسا  نیمهب  و  - 222 ( 3)

. دش دنهاوخ  شسرپ  ّیلع  تیالو  زا  دومرف : ( 24 تافاص : دنوشب - دیاب  یسرپزاب  نانیا  دیراد  زاب  ار  نانآ  : ) ینعی َنُولُؤْسَم 
مالّـسلا و مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانـسا  نیمهب  و  - 223 ( 4)

تمالس حلص و  رد  امـش  اب  هک  سک  ره  اب  و  مشابیم ، گنج  رد  دگنجب  امـش  اب  هک  سک  ره  اب  نم  دومرف : لیقع  بلّطملا و  دبع  نب  ساّبع 
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. مشابیم تمالس  حلص و  رد  تسا 
نیا رد  ساّبع  لیقع و  رکذ  دیوگ : ۀمحّرلا ) هیلع  قودص   ) باتک نیا  فّنصم 

ج2،ص:96  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. ماهدینشن ّیباعج  رمع  نب  دّمحم  زا  ریغ  رگید  سک  زا  ثیدح  نیا  رد  ار  نت  ود  نیا  هفاضا  نم  تسا و  بیرغ  ثیدح 

زا هک  یبتک  ياههخسن  زا  تسادیپ  قایـس  زا  هک  نانچ  ار  رابخالا ) نویع  ینعی   ) باتک نیا  رابخا  هیلع - یلاعت  هَّللا  ناوضر  ّفلؤم - : » حرش
همه اهباتک  هدوبن و  پاچ  نامز  نآ  رد  نوچ  و  هدرک ، جارختـسا  دـناهداد  ار  اهنآ  تیاور  هزاجا  وا  هب  شخیاـشم  هدـنام و  ياـجب  ناینیـشیپ 

فرـصت نیفرحنم  زا  یـضعب  طّسوت  هدوبن  رتاوتم  شاهخـسن  هک  بتک  زا  ياهراپ  هک  دوریم  لامتحا  نیا  هدوب ، سیون  تسد  یطخ و  هخـسن 
دناهدرک و تیاور  زین  نارگید  هدرک  تیاور  شبتک  رد  ّیباعج  رمع  نب  دّمحم  هک  يرابخا  و  دنـشاب ، هدومن  هفاضا  ای  مک  ار  يزیچ  هدـش و 

هداد رّکذت  اجنیا  رد  هدیدن و  ار  هفاضا  نیا  رگید  باتک  رد  یباعج  رمع  نب  دّـمحم  باتک  زا  ریغ  رگید  بتک  رد  ۀـمحّرلا - هیلع  قودـص -
«. دنکیم تیوقت  هدرک  لقن  نآ  زا  یباعج  هکیردصم  رد  ار  ندومن  هفاضا  فّرصت و  لامتحا  رّکذت  نیا  تسا و 

نم ینم و  زا  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ارم  تفگ : مالّسلا  هیلع  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانـسا  نیمهب  و  - 224 ( 1)
. وت زا 

رـشب دارفا  نیرتـهب  وت  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباـعج  دانـسا  نیمهب  و  - 225 ( 2)
. رفاک زج  دنکن  ّکش  تاهراب  رد  یسک  یتسه و 

نم دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانسا  نیمهب  و  - 226 ( 3)
ج2،ص:97  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. مدادن رهوش  هب  ار  مرتخد  همطاف  یلاعت  ّقح  نامرفب  زج 
زا سپ  ّیلع  متـسه  وا  رما  ّیلو  نم  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانـسا  نیمهب  و  - 227 ( 1)
اب سک  ره  رادـب  نمـشد  و  درامـشیم ، دوخ  ّیلو  هتـشاد و  تسود  ار  ّیلع  سک  ره  رادـب  تسود  اراگدرورپ ! دوب ، دـهاوخ  وا  رما  ّیلو  نم 

راوخ و و  دومن ، ددـم  ار  وا  هک  ار  سک  ره  امن  کمک  و  درک ، يرای  ار  وا  هک  ار  یـسک  امن  يرای  و  تسا ، زیتس  رد  هدرک و  ینمـشد  ّیلع 
ینازرا ناشیدـب  هچنآ  رد  و  اـمرفب ، ریخب  متخ  ار  ناـشرما  تبقاـع  و  ار ، وا  نادـنزرف  وا و  نک  تیاـفک  و  ار ، ّیلع  نمـشد  نادرگ  رادـقمیب 

و شاب ، ناشرادـهگن  دـننک  ور  هک  نیمز  ياجک  ره  هب  و  اـمرف ، دـّیؤم  یحو - لـماح  هتـشرف  سدـقلا - حورب  ار  ناـنآ  و  هد ، تکرب  یتشاد 
ار ناـنآ  ناـنامرفان  ناـفلاخم و  و  نک ، اـطع  وکین  يازج  دـننکیم  يوریپ  ناـشیا  زا  هک  ار  یناـسک  و  هدرارق ، ناـنآ  رد  ار  یئاوشیپ  بصنم 

. ياهدننکتباجا کیدزن و  وت  هک  یتسارب  نادرگ ، كاله 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانسا  نیمهب  و  - 228 ( 2)

هدـنهد ازج  دـنوادخ  اب  تمایق  رد  هک  دـشاب  یـسک  نیلّوا  ومه  و  دروآ ) نامیا  نمب  ینعی   ) درک يوریپ  نم  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  ّیلع 
. دش دهاوخ  وربور 

مالّسلا هیلع  ّیلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانسا  نیمهب  و  - 229 ( 3)
ج2،ص:98  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. متّما رب  نم  نیشناج  هفیلخ و  یئوت  و  درک ، یهاوخ  يرب  ارم  هّمذ  وت  ّیلع ! ای  دومرف :
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  زا  دانسا  نیمهب  و  - 230 ( 1)

و دبای ، تاجن  دنک  تعباتم  ار  وا  سک  ره  و  دهد ، نذا  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسیماگنه  نآ  و  دـنک ، مایق  ام  ّقح  رب  مئاق  ات  دوشن  اپ  رب  تمایق 
خی و يورب  دنچ  ره  دیور  وا  يوسب  ادخ ! ناگدنب  يا  دـیروآ ، دایب  ار  ادـخ  ار ، ادـخ  دـش ، دـهاوخ  كاله  دـنادرگ  يور  يو  زا  سک  ره 
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. تسا نم  نیشناج  دنوادخ و  هدنیامن  وا  هک  اریز  دشاب ، فرب 
تـسد رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تسد  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانـسا  نیمهب  و  - 231 ( 2)

. دیوگیم غورد  دشاب  هتشادن  تسود  ار  ّیلع  رگا  دراد ، تسود  ارم  هک  دیامن  ءاعّدا  سک  ره  دومرف : تشاد 
نم و ناوریپ  يارب  يربانم  تماـیق  زور  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباـعج  دانـسا  نیمهب  و  - 232 ( 3)

نامرف ار  ناگدـنب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دـنرادیم و  اپ  رب  شرع  فارطا  رد  دـنزرویم - صـالخا  اـم  ّتبحم  رد  هک  ناـنآ  متیب - لـها  ناـیعیش 
اهجنر و نآ ) رد  دیدومیپ و  صالخا  اب  ار  ّقح  هار   ) ایند رد  امـش  هک  ارچ  منک ، شخپ  امـش  رب  ار  متمارک  ات  دیباتـشب  نم  يوسب  هک  دهدیم 

. دیدید اهرازآ 
ج2،ص:99  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ياهدشهدیرفآ یلاهن  هرجـش و  زا  وت  ّیلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّیباعج  دانـسا  نیمهب  و  - 233 ( 1)
ره و  دـننآ ، ياهگرب  ام  ناتـسود  نآ و  ياههخاش  نیـسح  نسح و  نآ و  هنت  وت  منآ و  هشیر  لـصا و  نم  و  ماهدـش ، قلخ  نآ  زا  زین  نم  هک 

. درب دهاوخ  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  دزیوایب  هرجش  نیا  ياجک  رهب  سک 
ادـخ لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  زا  ّیباـعج  دانـسا  نیمهب  و  - 234 ( 2)
. دشاب يدوهی  لصا  رد  هک  سک  نآ  رگم  درادن  نمشد  ار  وت  یسک  هنیدم ) لها  هباحص   ) راصنا زا  ّیلع ، ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
نانیا و  دندوب - يدوهی  ناشردام  ردپ و  لصا  رد  هک  دندش - ناملسم  دعب  دندوب و  يدوهی  هک  دنتسه  یناسک  راصنا  نایم  رد  نوچ  : » حرش

دندروآیم نابز  رب  ار  نیتداهش  هملک  رهاطب  هتشادن و  نامیا  عقاو  رد  هک  هدوب  نیکرـشم  زا  ای  دندیزرویم  ینمـشد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  اب  هک 
دناهتفریذپ و ار  مالـسا  رهاظ  رد  هدنام و  یقاب  نطاب  رد  دوهی  نید  نامه  رب  هک  دندوب  ياهدازيدوهی  ای  و  دشاب ، ناما  رد  ناشلام  ناج و  ات 
و دشاب ، نمشد  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  هک  تسا  لاحم  دشاب  مالسا  نیدب  نیدتم  هک  یسک  ّالا  و  دناهتشادیم ، ناهنپ  ار  دوخ  رفک  نیقفانم  دننام 

هّکم رد  دوهی  اریز  دندوب  هناگیب  دوهی  اب  دناهّکم و  لها  نیرجاهم  هک  تسنآ  نیرجاهم  هن  هدومرف  نینچ  نیا  راصنا  هراب  رد - اهنت  هکنیا  ّرس 
«. دنتسیزیم راصنا  اب  هنیدم و  رد  هکلب  دندرکیمن ، یگدنز 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ّیباعج  دانسا  نیمهب  و  - 235 ( 3)
ج2،ص:100  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رگم درادن  نمشد  نمؤم و  رگم  درادن  تسود  ار  نم  هک  تشاد  ینخس  نینچ  نیا  نم  اب  داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  هدناوخان - سرد  لوسر 
. قفانم

«. دنکیم دییأت  لصا  ینعم  رد  ار  شیپ  ربخ  نایب  ربخ  نیا  : » مزال رّکذت 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 236 ( 1)

نیسح نسح و  همطاف و  وت و  نم و  يارب  زج  دنک  روبع  ّیبّنلا ) دجسم  ینعی   ) دجسم نیا  زا  تبانج  لاح  اب  هک  تسین  زئاج  سک  چیه  يارب 
. دننم زا  نانآ  هک  اریز  دشاب ، نم  لها  زا  سک  ره  و 

ّیّماع ّیفوک  یمیت  درص  نب  رارض  ناّحط ، میعن  وبأ  لاثمأ : هعیش  یّنـس و  نیقیرط  ناگرزب  هک  نانچ  تسا  زاتجی » «، » بنجی  » زا دارم  : » حرش
نانآ هراب  رد  ریهطت  هیآ  هک  دـنربمغیپ  تیب  لها  یگمه  هدربمان  نت  جـنپ  و  دـناهدرک ، ینعم  هعمل  حراـش  ّیلمآ  ءاـملعلا  ناطلـس  و  بهذـم ،

، تسین حاکن  بانجا ،»  » ینعم و  تسا ، نانآب  قحلم  دشاب  تمصع  ياراد  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ - تیب  لها  زا  سک  ره  هدش و  لزان 
رذگ زایتجا و  دارم  راچان  سپ  درادن ، رّوصت  تسین  اهنآ  لماش  ریهطت  هیآ  هک  شتاجوز  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دروم  رد  اریز 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  عئارّشلا  للع  رد  هک  يربخ  و  حاکن ، هن  تسا  ندرک 
دجسملا اذه  یف  حکنی  «ال 
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لقن یظفلب  ار  ربخ  نیا  ردص  دوخ  عماج  رد  يذمرت  و  تسا ، هدرک  انعمب  لقن  هدیمهفن و  ار  نآ  يانعم  يوار ، هک  تسا  ربخ  نیمه  خـلا » - 
ّبحم نینچمه  تسا ، نسح  ثیدح  نیا  هک  تسا  هتفگ  هدرواین و  ار  مالّسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  و  مالّـسلا ؛ هیلع  نانمؤم  ریما  ات  هدرک 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدروآ  تروص  نیدب  ار  نآ  یبقعلا ص 77  رئاخذ  رد  ّيربط  نیّدلا 
« كریغ يریغ و  دجسملا  اذه  یف  بنجی  نأ  دحأل  ّلحی  ّیلع ال  ای  »

«. ابیرقت يذمرت  دننام 
ج2،ص:101  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّتیم زیهجت  لسغ و  ماگنه  ارم  هنهرب  ندـب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  و  - 237 ( 1)
(. دنکفا رظن  ادمع  هک  سک  نآ  درادن  نامیا  ینعی   ) رفاک رگم  درگنن ، ّیلع  زج  سک  چیه 

وت ناوریپ  ّیلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 238 ( 2)
. دناشونن بآ  نانآب  یسک  دنبلط و  بآ  و  یگنشت ، تیاغ  رد  دنیآیم  تنانمشد  یلو  یگنشت ، نودب  باریس و  دنیآیم  تمایق  رد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 239 ( 3)
. قافن مشاه  ینب  اب  ینمشد  و  تسا ، رفک  ّیلع  اب  ینمشد 

مـشاه ینب  اب  مه  نامیا  راهظا  زا  سپ  دنتـشاد  مشاه  ینب  اب  هک  ياهنیک  هطـساوب  یلو  دندوب ، هدروآ  نامیا  رهاظب  دـنچ  ره  هّیمأ  ونب  : » حرش
ینب اب  راکشآ  ندرک  ینمـشد  اذل  ٌةَوْخِإ » َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  : » دیامرفیم نآرق  هکنیا  اب  دندومنیم ، ینمـشد  ابلاغ  هکلب  دنتـشادن ، یتسرد  شزاس 

«. تسا ینیدیب  قافن و  دص  رد  دص  يزّوجم  چیه  نودب  مشاه 
: دومرف مالّسلا  هیلع  ّیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 240 ( 4)

رباص و هلـصوح و  رپ  زاب و  ار  شاهنیـس  زاس و  نشور  ار  شلد  اراگدرورپ ! : » تفگ هدرک  اعد  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
«. شرادهگن امرس  امرگ و  زا  رادب و  يوق  تباث و  ار  شنابز  امرف و  رابدرب 

ج2،ص:102  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
و لمج ) لـها   ) نانکـشدهع اـب  هک  مدـش  رومأـم  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 241 ( 1)

. مزادرپ هزرابمب  ناورهن ) لها   ) ّقح نیئآ  زا  ناگتفر  نوریب  و  نیّفص ) رکشل   ) نارگمتس نارئاج و 
. نزح ّبج  زا  دیرب  هانپ  ادخب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 242 ( 2)

تسا نینچ  ایؤرلا » یف  ءاج  ام   » باب زا  دعب  دهز »  » باتک ّيذمرت  ننس  رد  ربخ  لصا  و  هودنا ، ینعمب  نزح  تسا و  هاچ  ینعمب  ّبج  : » حرش
: دومرف ربمایپ  هک 

: لاق نزحلا ؟ ّبج  ام  هَّللا و  لوسر  ای  اولاق : نزحلا ، ّبج  نم  هَّللاب  اوذوعت  »
 ....« ةّرم ۀئام  موی  ّلک  مّنهج  هنم  ذّوعتی  مّنهج  یف  داو 

یهاچ دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسیچ ؟ نزحلا  ّبج  ادـخ ! لوسر  يا  دندیـسرپ : نزحلا ،» ّبج   » زا ادـخ  هب  دـیربب  هاـنپ  ینعی : . 
: دومرف دتفایم ؟ نآ  رد  یسک  هچ  دندیسرپ : دربیم ، هانپ  ادخب  نآ  زا  مّنهج  راب  دص  يزور  هک  خزود  رد  تسا 

«. راکایر ءاّرق 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 243 ( 3)
. ّیلع يرایب  زج  دوشیمن  افو  میاههدعوب  زین  و  ّیلع ، زج  دنکیمن  ادا  ارم  نوید  تادّهعت و 

ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 244 ( 4)
ج2،ص:103  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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. دش دیهاوخ  فعضتسم  نم  زا  سپ  امش  دومرف : مشاه  ینب  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
«. دننادرگ مورحم  نآ  زا  ار  وا  دنریگرب و  متس  هب  ار  شّقح  هک  تسا  یسک  دارم  اجنیا  رد  فعضتسم  : » حرش

تورث نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  و  - 245 ( 1)
. تسا هقدص  شیاههریخذ  ناسنا و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 246 ( 2)
. مدوشخب امش  رب  ار  ناگدرب  اهبسا و  عاونا  تاکز 

، تسا هدیشخب  ار  نآ  یتحلصم  هب  شترضح  اّما  هدوب ، تاکز  ذخا  رب  انب  دشخبن و  هتسناوتیم  ترضح  هک  تسنیا  ندیشخب  موهفم  : » حرش
دنک نّیعم  یتاکز  دوشیم  بوسحم  لام  هچنآ  رب  هک  تسا  رما  ّیلو  رب  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  هفیرـش  هیآ  قبط  رب  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  و 

زا دارم  هک  دنکیم  یئامنهار  شلوزن  نأش  هیآ و  قایـس  و  دناسر ، فرـصم  هب  هدومن  نّیعم  میرک  نآرق  هک  يدراوم  رد  دناتـسب و  ار  نآ  و 
رد دیاب  هک  تسا  نیملـسم  ياوشیپ  نیا  و  دوشیم ، ِءاِینْغَْألا » َْنَیب  ًۀـَلوُد  : » نآرق هدومرف  هب  دـنکیم و  داجیا  مکارت  هک  تسا  یلام  نآ  لاوما 

نییعت اهنآ  رد  ار  تاکز  مزال  باصن  و  دزاس ، صّخشم  دوشیم  تورث  مکارت  بجوم  هک  ار  یلاوما  طیارـش  عاضوا و  بسح  رب  ینامز  ره 
. دیامن

رصحنم دشیم  هعماج  يداصتقا  ماظن  یگنهامهان  هجیتن  رد  تورث و  مکارت  بجوم  هک  یلاوما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد 
، دوب الط -) هرقن و  نامه   ) رانید مهرد و  و  دنفـسوگ ) واگ و  رتش و   ) هثالث ماعنا  و  امرخ ) زیوم و  وج و  مدـنگ و   ) هعبرا تاّلغ  زیچ - هن  رد 

وفع دروم  ناگدرب  اهبسا و  تاکز  نیا  رب  انب 
ج2،ص:104  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا ار  دوخ  قنور  مه  ناگدرب  شورف  دیرخ و  و  تشادن ، ياهظحالم  لباق  شرتسگ  زاجح  رد  بسا  شرورپ  نامز  نآ  رد  هک  اریز  دش  عقاو 
. دوب هداد  تسد 

ناـشتورث هب  هجیتن  رد  هک  تاـماش  رـصم و  ناریا و  قارع و  دـننام  یئاـهروشک  رد  نیملـسم  دـیدج  تاـحوتف  ناـمز و  تشذـگ  رثا  رب  اـّما 
نّیعم باصن  هب  ناشلاوما  قفاوم  تسیاب  یم  کـلامم  نآ  هدـش  ناملـسم  یلاـها  دـیدرگ ، هفاـضا  زیچ  هن  ( 9  ) نآ زا  ریغ  يرگید  ياــهزیچ 

. دننک تخادرپ  تاکز 
نانچ داد ، رارق  تاکز  وبای ) بسا و  ینعی   ) قاتع لیخ و  رب  شیرهاظ  تفالخ  ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  ثیدـح  رد  و 

یم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  تسا و  هدـمآ  تاکز ) باـتک  ناویحلا - نم  ۀـقدصلا  هیلع  بجی  اـم   ) باـب یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  هک 
: دیامرف

« یّکزی يّذلا  لاملا  نم  ّهناف  ةراّجتلا  یغتبت  يّذلا  قیقرلا  »
. دناهدومرف نییعت  ار  نآ  باصن  رگید  ربخ  رد  و  دریگیم ، ّقلعت  تاکز  دناهدش  هّیهت  شورف  دیرخ و  تراجت و  يارب  هک  یناگدرب  رب  ینعی 
نآ رد  يرایـسب  ثیداحا  دراد و  دوجو  ةراّجتلا » لام  ةاکز   » ناونعب یباب  و  لیخلا » قیقّرلا و  ةاکز   » ناونعب یباب  زین  یفاو  فیرـش  باـتک  رد 

تسا تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  زا  هعبرا  بتک  رگید  یفاک و  رد  لاثم  ناونعب  تسا ، هدش  لقن  هعبرا  بتک  زا  باب 
: دومرف هک 

« ههابشا یّکزی و  اذه  ّلک  مسمّسلا  سدعلا و  تلّسلا و  زرالا و  نخّدلا و  ةّرّذلا و  ریعّشلا و  ّربلا و  »
. دوش تخادرپ  اهنیا  لاثما  دجنک و  سدع و  و  تسوپیب ) وج   ) تلس جنرب و  نزرا و  تّرذ و  وج و  مدنگ و  تاکز  دیاب  ینعی :

رب انب  دناهدیمهف و  ضراعت  تسا  نتم  تیاور  لثم  هک  یتایاور  زا  نوچ  دننکیم  بابحتسا  رب  لمح  ار  تایاور  نآ  همه  ماظع  ياهقف  نکیل 
. دناهدرک بابحتسا  رب  لمح  ار  اهنآ  نیا 
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اریز تسین  راگزاس  تاکز  بوجو  لصا  اب  و  دسریمن ، حیحص  رظنب  نیا  اّما 
ج2،ص:105  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ياجب اهنیمزرس  زا  يرایسب  رد  و  درادن ، دوجو  دورب  ارچ  هب  نابایب  رد  هک  یتروصب  مهنآ  رتش  اساسا  کلامم  زا  يرایـسب  رد  لاح  نامز  رد 
دوصقم  ) تسا هظحالم  لباق  ریغ  كدنا و  رایـسب  وج  مدـنگ و  تعارز  هدوب و  تّرذ  تشک  ریز  نیمز ، راتکه  نارازه  وج  مدـنگ و  تشک 

توق تشک و  هک  دوب  هنوگ  نآ  زاجح  عضو  رگا  دش  لزان  تاکز  هیآ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  تسا  نیا 
هّکس اساسا  هکلب  تسین ، جیار  كوکسم  لوپ  ایند  طاقن  بلغا  رد  زین  و  دادیم ) رارق  نآ  رب  ار  تاکز  ربمغیپ  امّلـسم )  ) دوبیم تّرذ  بلاغ ،
زورب زور  تاکز  نیّقحتسم  اّما  تسا ، هداد  رگید  لاوما  هب  ار  دوخ  ياج  هتفر و  نایم  زا  مارآ  مارآ  زیچ  ( 9  ) هن نآ  زا  رگید  يوکز  لاوما  و 

هک تسا  یلاوما  نامه  هب  رـصحنم  هدش  ررقم  نیملـسم  یتسدگنت  رقف و  زا  يریگولج  يارب  هک  تاکز  تفگ  ناوت  یمن  دـنوشیم و  رتشیب 
اّبترم عیانص  يراجت و  تاسسؤم  تاجناخراک و  دمآرد  هک  نارود  نیا  رد  هتشاد و  ّتیعوضوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد 

اب دـشاب  هتـشاد  یناتـسلخن  یـسک  رگا  مه  زوـنه  یلو  هدـشن  هداد  رارق  نادنمتـسم  ارقف و  يارب  یمهـس  لاوـما  نیا  رد  تسا  شیازفا  هـب  ور 
؟! دنام دنهاوخ  بیصنیب  نادنمزاین  ّالا  دزادرپب و  ار  نآ  تاکز  دیاب  درادن  قّقحت  ناکما  امومع  هک  یطیارش 

ربهر دیاب  نامز  ره  رد  نکیل  دوشیم  لماش  ار  يزیچ  ره  دراد و  قالطا  لاوما »  » ًۀَقَدَص و ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  دیامرفیم : احیرـص  میرک  نآرق 
یتاقبط و فالتخا  تّدـش  بجوم  نامز  نآ  رد  هک  ار  دـمآرد  رپ  لاوما  يداصتقا ، لـئاسم  نیـصّصختم  ياروش  اـی  دوخ ، نیملـسم  هعماـج 

نّیعم نآ  رد  دـنیوگیم  تاکز  ار  نآ  افرع  هک  هقدـص  ناونعب  یمهـس  ناکم  نامز و  بساـنت  هب  دـننک و  صخـشم  دوشیم ، تورث  مکارت 
«. دشاب هدش  لمع  هفیرش  هیآ  هب  ات  دنناتسب  هعماج  ناگداتفا  راک  زا  ناتسدیهت و  عفن  هب  هدرک و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 247 ( 1)
ج2،ص:106  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنشابیم مردپ  ناردارب  بلّطملا ،] دبع  نب   ] ساّبع هزمح و  میاهومع  نیرتهب  و  تسا ، ّیلع  مناردارب  نیرتهب 
نآ زا  نت و  ود  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 248 ( 1)

(. زامن رد  ینعی   ) دوشیم بوسحم  تعامج  رتشیب 
رد نایوگ  ناذا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 249 ( 2)

. دنرت تماق  دنلب  نارگید  زا  تمایق 
ادخ رون  اب  نمؤم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 250 ( 3)

. درگنیم
دوخ زور  لامعا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 251 ( 4)

. دش دهاوخن  ّدر  شیاعد  دنک  نینچ  سک  ره  و  دینک ، زاغآ  هقدص  نداد  اب  ار 
نیمز لها  درف  نیرتهب  نیـسح  نسح و  مدـنزرف  ود  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دروآ  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 252 ( 5)

، ّیلع ناشردپ  زا  سپ  نم و  زا  سپ  دنتسه 
ج2،ص:107  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا ملاع  نانز  نیرتهب  زین  ناشردام  و 
ناـنز دننیـشنیم  رتش  رب  هک  یناـنز  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  و  - 253 ( 1)

. دننابرهم شیوخ  يوش  اب  هک  دنتسه  ّیشرق 
تّما ناـیم  تساوـخ  دـمآ و  سک  ره  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  هدرک  تـیاور  دانـسا  نـیمهب  ّیباـعج  و  - 254 ( 2)
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ّلج ّزع و  دنوادخ  دیشکب ، ار  وا  دریگ  تسدب  نارگید  اب  تروشم  نودب  دادبتـسا  يور  زا  هنابـصاغ  ار  هعماج  رما  دنک و  داجیا  یگدنکارپ 
(. تسا مزال  نارگید  رب  شنوخ  نتخیر   ) تسا هداد  نذا  نادب 

ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  هیآ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 255 ( 3)
. هتشگ لزان  ّیلع  هراب  رد  دننکیم ) قافنا  راکشآ  ناهن و  دننکیم ، قافنا  زور  هنابش  رد  ار  ناشلاوما  هک  یناسک   ) ًۀَِینالَع َو  ارِس 

ٌنُذُأ اهَیِعَت  َو  هیآ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  و  - 256 ( 4)
. دهد رارق  وت  شوگ  ار  نآ  متساوخ  دنوادخ  زا  دومرف : هدنریگرب ) رد  اونش و  شوگ  دنکیم  ظفح  دریذپیم و  ار  نآ  : ) ینعی « 1  » ٌۀَیِعاو

______________________________

هیآ 12. هقاحلا  هروس  ( 1)
ج2،ص:108  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلص ادخ  لوسر  زا  رتهناشراهچ  هک  ار  یـسک  نم  مدیدن  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 257 ( 1)
. دشاب هلآ  هیلع و  هَّللا 

زا هک  يزیچ  لّوا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 258 ( 2)
. تسا تیبلا  لها  ام  یتسود  دوشیم  لاؤس  هدنب 

اهبنارگ زیچ  ود  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 259 ( 3)
. دندرگ زاب  نمب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوشن  ادج  رگید  کی  زا  زگره  و  تسا ، نم  ترتع  ادخ و  باتک  نآ  مراذگیم و  یقاب  امش  نایم 

دنفسوگ ود  نابرق  دیع  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  - 260 ( 4)
. درکیم ینابرق  رادخاش  گنر  يرتسکاخ 

هک درک  اعد  نم  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 261 ( 5)
. دیامرف ظفح  امرگ  امرس و  زا  ارم  دنوادخ 

نم دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 262 ( 6)
ج2،ص:109  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

(. نز غورد   ) باّذک رگم  دنکن  اعّدا  نیا  نم  زج  یسک  متسه و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب 
نمب تبسن  وت  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 263 ( 1)

(. یشابیم نم  ریزو  ینعی   ) یسومب تبسن  ینوراه  هلزنمب 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 264 ( 2)

طارفا وا  یتسود  رد  ردـقنآ  يراصن  هک  تسنیا  نآ  تسه و  یـسیع  زا  یلثم  وت  رد  دومرف : نمب  باطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دندش رفاک  هک  دندرک  ینمشد  وا  اب  ردقنآ  دوهی  و  دنتشگ ، رفاک  هک  دندرک 

شیوخ نماد  همطاف  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 265 ( 3)
. تخاس مارح  شتآ  رب  ار  ناماد  نآ  هدرورپ  هّیّرذ  دنوادخ  تشاد و  كاپ 

هک هدمآ  باب 58  لّوأ  رد  باتک  نیمه  رد  یتیاور  یلو  دنمارح ، شتآ  رب  همطاف  هّیرذ  همه  هک  تسنآ  دارم  هک  دناهتشادنپ  ياهراپ  : » حرش
دنیوا نطب  نادنزرف  اهنت  دارم  دنکن  رورغم  ار  وت  هفوک  نایوار  تیاور  دومرف : مالّسلا  هیلع  یسوم  نب - دیز  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

« ۀّصاخ اهنطب  دلو  نیسحلا و  نسحلل و  ّالا  كاذ  ام  «و 
(«. وا دوخ  نادنزرف  رگید  مالّسلا و  امهیلع  نینسح  يارب  رگم  تسین  نیا  )
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ج2،ص:110  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 266 ( 1)

[. تسادخ نمشد  نم  نمشد  و   ] نم نمشد  وت  نمشد  تسا و  نم  تسود  وت  تسود  دومرف : نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
تـسود ار  ّیلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 267 ( 2)

. رفاک رگم  درادن  نمشد  نمؤم و  رگم  درادن 
یناتخرد زا  مدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 268 ( 3)

. میتخرد کی  زا  وت  نم و  و  دنفلتخم ،
تسد رد  ار  دوخ  يرتشگنا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 269 ( 4)

. درکیم تسار 
ّتیعمج ار  رـسای  راّـمع  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 270 ( 5)

. تشک دنهاوخ  رگزواجت 
نایالوم ریغب  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 271 ( 6)

ار دوخ  نابابرا  ریغ  ای  دهد ، تبسن  ار  دوخ  دوخ ،
ج2،ص:111  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. داب وا  رب  یگمه  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  ددنویپب ، شنابحاص  ریغب  هک  ياهدرب  ای  و  دریگ ، بابرا 
ارجالا مزال  دوخ  رب  ار  وا  نامرف  دنک و  ضرف  دوخ  يارب  یماما  ادخ  بناج  زا  صوصنم  ناماما  زا  ریغ  هک  دـشاب  یـسک  دارم  دـیاش  : » حرش

«. دناد
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 272 ( 1)

. دننک لمح  عضو  هک  ینامز  ات  رادراب  نانز  اب  ترشابم  يرتسبمه و  زا  درک  یهن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 273 ( 2)

. دنشیرق زا  یگمه  ناماما  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 274 ( 3)

. دش دهاوخ  تشهب  دراو  دشاب  ّیلع  نم و  رب  دورد  شمالک  نیرخآ  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 275 ( 4)

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  نید  رب  نم  هک  یتسارب  دیئوج ، يّربت  نم  زا  ادابم  دیئوج . يرازیب  نم  زا  هک ، دـش  دـیهاوخ  عقاو  ضّرعت  دروم 
. متسه

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 276 ( 5)
ج2،ص:112  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نوعلم شلوسر  نابز  رب  دـنوادخ  ار  نیّفـص  لها  هک  دـننادیم  دـنراد  دایب  ار  وا  تاملک  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  يافو  اب  باحـصا 
. ددنب غورد  سک  ره  تسا  هرهبیب  تسا و  هدومرف  نعل  هدرمش و 

ار یهار  چیه  دومرف : نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 277 ( 1)
يرگید هداج  هار و  رد  وت  فالخ  رب  ناطیـش  هکنیا  زج  یهنن ، مدق  ینیزگن و  رب  ار  ياهداج  يرادـن و  رب  ماگ  ینکن و  رایتخا  ریـس  يارب  وت 

. دور
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ار نیـسح  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  هدرک  تـیاور  مالّـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نـیمهب  ّیباـعج  - 278 ( 2)
. دوشیم رفاک  نمب  هک  یسک  هّمئا ) ینعی   ) شنادنزرف زا  دیوجیم  يرازیب  و  تشک ، دهاوخ  تّما  نیا  درف  نیرتراکهبت 

شردپ زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  هَّللا  دبع  شردپ  زا  یمیمت  هَّللا  دبع  نب  نسح  زا  ّیباعج  رمع  نب  دّمحم  - 279 ( 3)
شردپ هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تخد  مالّسلا  مهیلع  همطاف  شردام  زا  وا  ّیلع و  نب  نیـسح  زا  شراوگرزب  ياین  زا 

متسه وا  ياوشیپ  نم  هک  ار  سک  ره  و  تسوا ، رورس  ّیلع  میوا  رورس  نم  هک  سک  ره  دومرف :
ج2،ص:113  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا وا  ياوشیپ  ّیلع 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 280 ( 1)

نم تسدب  ار  ربیخ  عالق  دـنوادخ  ات  مدـنادرگن  يور  گنج  زا  نم  و  درپس ، نم  هب  ار  ملع  ربیخ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دومن حتف 

مدش رومأم  نم  دومرف : نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 281 ( 2)
. تسا مارح  نم  رب  ناشلام  ناج و  دندروآ  نابز  رب  ار  مالک  نیا  نوچ  و  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » دنیوگب ات  مگنجب  مدرم  اب  هک 

باطخ میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا . فلاخم  نآرق  رهاظ  اب  و  دشابیم ، ّتنس  لها  زا  يرایسب  هدیقع  قفاوم  ظفل  نیا  اب  تیاور  نیا  : » حرش
تاـیآ و  ینادرگ ]؟ نمؤم  روز  هب  ار  مدرم  یهاوخیم  وت  اـیآ  : ] ینعی َنِینِمْؤـُم  اوـُنوُکَی  یَّتَـح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَـف  َأ  دـیامرفیم : شربماـیپ  هب 

تایآ ُغالَْبلا و  اَّلِإ  َْکیَلَع  ْنِإ  ُنِیبُْملا و  ُغالَْبلا  اَّلِإ  اْنیَلَع  ام  َو  ُنِیبُْملا و  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف  ُنِیبُْملا و  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  هفیرش 
لاتق گنج و  تسا و  نید  هضرع  یهلا و  توعد  غالبا  اـهنت  لـسرم  ءاـیبنا  هفیظو  هک  دنتـسه  اـنعم  نیا  هب  یگمه  نومـضم  نیدـب  يرگید 
تایآ هک  نانچ  دـنزادنا ، رطخ  رد  ار  وا  هب  ناگدـنورگ  ربمایپ و  لام  ناج و  دـننک و  گنج  هب  مادـقا  نیفلاخم  هک  دوشیم  زئاج  یماـگنه 

ًۀَّفاَک ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاَک  َنیِکِرْـشُْملا  اُوِلتاق  اوُدَـتْعَت و  َو ال  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  اوُِملُظ و  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  هفیرش 
زا عافد  ار  گنج  دروم  همه  َنیِِملاَّظلا  یَلَع  اَّلِإ  َناوْدُـع  الَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  اوُعاطَتْـسا و  ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاـُقی  َنُولازَی  ـال  َو  و 

لوسر هب  دنوادخ  و  دنرادیم ، نیعم  نیملسم  مالسا و  هزوح 
ج2،ص:114  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ره و  تسا ، هدرکن  راکیپ  لاتق و  فیلکت  وا  يارب  و  دـنادیم ، هدـنهد  میب  روآ و  مایپ  اهنت  ار  وا  ٌنِیبُم و  ٌریِذـَن  اَّلِإ  اـَنَأ  ْنِإ  دـیامرفیم : شیمارگ 
انشآ یتسردب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هریـس  تقیقح  مالّـسلا و  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  رابخا  میرک و  نآرق  اب  سک 

، نآ خسن  و  تسا ، هدرکن  خسن  ار  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  هفیرش ال  هیآ  کی  چیه  هدوب و  یعافد  داهج  رگنایب  همه  داهج  تایآ  هک  دنادیم  دشاب 
«. تسا هعیش  زا  نانآ  نیدّلقم  ّتنس و  لها  هدیقع 

هدوب ساّنلا » دهاجا  نا  ترما   » لصا رد  هدش و  انعم  هب  لقن  ای  فیرحت  ربخ  رد  لتاقا »  » ظفل هک  تسا  نیا  دـسریم  رظن  هب  هچنآ  اجنیا  رد  اّما 
هکرابم هیآ  اب  مینک  اـنعم  شرهاـظ  هب  ار  ربخ  رگا  تسا و  هدرک  تیاور  روط  نیا  تسا و  لـتاقا » «، » دـهاجا  » ینعم هک  هدرک  مّهوت  يوار  و 

یَّتَح َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  ـال  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  اُوِلتاـق 
مارح دنرادن و  نامیا  تمایق  ادخ و  هب  هک  باتک  لها  زا  ناسک  نآ  اب  دیامرفیم : هک  تسین  راگزاس  َنوُرِغاص  ْمُه  َو  ٍدَی  ْنَع  َۀَـیْزِْجلا  اوُطُْعی 
ینعی دنوش » هیزج  تخادرپ  هب  رـضاح  يراوخ  لامک  اب  ات  دیگنجب  دـنورگیمن  ّقح  نیئآ  نید و  هب  دـننادیمن و  مارح  ار  شلوسر  ادـخ و 

اب راکیپ  هب  مدـق  هک  هاگنآ  ات  يراب  دنـشاب . هتـشادن  نامیا  تمایق  ادـخ و  هب  دـنچ  ره  دـینک  اهر  ار  اـهنآ  دـنتفریذپ  ار  هیزج  تخادرپ  نوچ 
ینمـشد دـنتفا و  رد  نیملـسم  اب  نوچ  یلو  دوب  دـهاوخ  یقاب  مکح  نیمه  دـش و  دـنهاوخن  عقاو  ضّرعت  دروم  دناهتـشاذگن  شیپ  نیملـسم 

هب ار  اهنآ  ّبترم  دیاب  لاح  رهب  یلو  دننک ، راکیپ  ناشیا  اب  هک  دـنراد  هفیظو  نیملـسم  ددرگیم و  حابم  نیملـسم  رب  ناشلام  ناج و  دـنزرو 
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ار مالـسا  لامک  شیوخ و  هدـیقع  صقن  مارآ  مارآ  ات  درک  هضرع  ناشیا  هب  ار  نید  تقیقح  رایـسب ، شالت  یعـس و  اـب  دومن و  توعد  ّقح 
نیا دیؤم  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإ  هفیرـش  هیآ  دنیآ و  رد  مالـسا  نیئآ  هب  دنبایرد و 

«. تسا راتفگ 
ج2،ص:115  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 282 ( 1)
. دروخن ریس  صلاخ  مدنگ  نان  زا  یپ  رد  یپ  زور  هس  تفر  ایند  زا  هک  ینامز  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

لها ام  زا  ناملـس  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 283 ( 2)
. تسا تیب 

نیا قیدص  رذ  وبا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 284 ( 3)
. تسا تما 

«. رادیاپ و  وگتسار ، صلخم ، افو ، اب  رادرک ، تسرد  راکوکین ، ینعی  قیدص  : » حرش
ار يرام  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 285 ( 4)

. تسا هتشک  ار  يرفاک  قیقحتب  دشکب 
«. دنناد نمشد  همه  ار  رام  تسا و  هدش  رامب  هیبشت  اریز  تسا  ودع  ینعمب  ربخ  نیا  رد  رفاک  : » حرش

: دومرف مالّـسلا  هیلع  ّیلعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 286 ( 5)
دصق اب  ار  نآ  داتفا ، مرحمان  ینز  رب  ترظن  دصقیب  رگا  ّیلع  يا 

ج2،ص:116  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تشادن یعنام  لّوا  هاگن  نامه  وت  يارب  اریز  نکم  رارکت 

يوسب ارم  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 287 ( 1)
ار هیـضق  وا  لباقم  فرط  زا  هکنآ  زا  شیپ  دندرک ، تیاکـش  یـسک  زا  دندروآ و  وت  دزنب  ییرواد  هاگ  ره  دومرف : داتـسرف  نمی  يرادـنامرف 

. دشن ادیپ  میارب  یّکش  يرواد  دروم  چیه  رد  رگید  نآ  زا  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  نکم ، مکح  يونشب 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 288 ( 2)

. دننوعلم زین  ادخ  لوسر  ناسلب  نانیا  و  دننکیم ، همصاخم  ادخ  نید  هراب  رد  نینمؤم  اب  هک  ار  یناسک  تسا  هدرک  تنعل  لاعتم  دنوادخ 
هفیرش هیآ  قباطم  ّقحب  توعد  رد  دیاب  تسا و  عونمم  مالسا  سّدقم  نیئآ  رد  یلمع  ای  يداقتعا  لئاسم  رد  همـصاخم  ینعمب  لادج  : » حرش

اب تراگدرورپ  قیرط  تسار و  هارب  ار  مدرم  ینعی  دـشاب ، ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا 
يارب هدافتـسا  فلاخم  یلقع  تاّیمّلـسم  زا  ینعی : هد ، ماجنا  ار  نآ  رتوکین  هچ  ره  قیرطب  دش  هلداجمب  زاین  رگا  ناوخب و  وکین  دنپ  ناهرب و 

. امنب شیوخ  بولطم  تابثا 
« ادخ هراب  رد  ءارم  لادج و  مالک و  زا  یهن  باب   » ناونعب یباب  شدیحوت  باتک  رخآ  رد  همحّرلا  هیلع  قودص  راوگرزب  خیش  ّفلؤم  موحرم 

«. تسا هدرک  رکذ  ثیدح  یس  زا  شیب  نآ  رد  هدرک و  زاب 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 289 ( 3)

ج2،ص:117  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نم هراب  رد  مه  َنوُدـِلاخ  اهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  َنُوثِراْولا  ُمُه  َِکئلوُأ  دومرف : زین  تشگ و  لزان  نم  هراب  رد  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو 

«. دش لزان 
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ۀیآ سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 290 ( 1)
. تسا هدرک  تدابع  ار  ادخ  رمع  مامت  هک  دشاب  یسک  دننامه  دناوخب  راب  دص  کی  ار  یسرکلا 

امـش درف  نیرتهب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 291 ( 2)
. دزادرپ ادخ  تدابعب  دنباوخ  رد  همه  هک  ار  بش  و  درادب ، هدرتسگ  ار  شماعطا  هرفس  و  دنک ، هزیکاپ  ار  شنخس  هک  تسا  یسک 

دننک رود  نآ  زا  ار  الب  یناسک  دومرف : دروآ و  نایمب  هفوک  زا  نخـس  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 292 ( 3)
. دندومنیم رود  ار  نمشد  دندرکیم و  عافد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ياههدرپارس  زا  هک  نانچمه 

ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تعافش  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 293 ( 4)
(. دوشیمن تعافش  ربمغیپ  تعافش  رکنم  ینعی   ) دوب دهاوخن  نآ  لومشم  دنک  بیذکت  دشاب و  رکنم 

ج2،ص:118  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يرپس راـگزور  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 294 ( 1)
مچرپ هک  يروط  نامهب  دنارتسگب  نایناهج  همه  رـس  رب  ناهج  رـسارس  رد  ار  تلادع  رتچ  دنک و  مایق  نیـسح  دالوا  زا  یلجر  هکنآ  ات  دوشن 

. دوب هتخاس  رات  هریت و  ار  اج  همه  يراکمتس  ملظ و 
ادخ لوسر  هک  مدید  نینچ  نیا  دومرف : دعب  و  دـیماشآ ، بآ  هداتـسیا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 295 ( 2)

. دومنیم لمع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 296 ( 3)

. تسا نمؤم  هدشمگ  شناد  ملع و 
اب سک  ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  دانـسا  نـیمهب  ّیباـعج  - 297 ( 4)

. میوجیم يرازیب  وا  زا  نم  دنک  راتفر  گنرین  بیرفب و  تروشم ، رد  ناناملسم 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 298 ( 5)

لآ  ) ام نادـناخ  رد  توبن  تلاسر و  نایک  و  تسا ، هتـشگ  لزان  نآرق  ام  تیب  رد  اریز  تسین ، سایق  لباق  ربمغیپ  تیب  لها  ام  اب  سک  چـیه 
. تسا میهاربا )

ج2،ص:119  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مملع و رهـش  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 299 ( 1)

[. دوش دراو  دیاب  رد  نامه  زا  تسا  ملع  بلاط  سک  ره  سپ   ] تسا رهش  نآ  هزاورد  ّیلع 
رب لج  زع و  دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  و  - 300 ( 2)

تـسرپرس ار  وت  هاگنآ  دیزگرب ، نم  زا  دعب  ار  وت  دنکفا و  يرظن  مود  راب  سپـس  دومن ، رایتخا  ناگدـنب  نایم  رد  ارم  دیـشک و  يرـس  نیمز 
. دوب دهاوخن  ام  دننامه  ام  زا  دعب  سک  چیه  و  داد ، رارق  نم  زا  سپ  نم  تّما 

ِراوَْجلا َُهل  َو  نمحّرلا  هروس  همیرک 24  هیآ  رد  تآشنم » راوج   » هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 301 ( 3)
. تساهیتشک روظنم  ِمالْعَْألاَک  ِرْحَْبلا  ِیف  ُتآَْشنُْملا 

نید رب  رسای  راّمع  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 302 ( 4)
هتشک هورگ  ود  نایم  رد  هک  يراگزور  تسا ، ّقح 

ج2،ص:120  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دناهتشگ ّدترم  هتفر و  نوریب  ّقح  نید  زا  هک  دنتسه  یناسک  رگید  یهورگ  دنشابیم و  نم  نیئآ  نید و  رب  هورگ  کی  هک  دوشیم 
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زا هک  یئاهرد  مامت  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 303 ( 1)
. ار ّیلع  باب  زج  دیدنبب  تسا  زاب  دجسمب  لزانم 

نم نوچ  ّیلع ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 304 ( 2)
هب ندیـسر  زا  ار  وت  هداد و  رگید  کی  تشپ  هب  تشپ  یگمه  ددرگیم و  راکـشآ  یهورگ  ياههنیـس  زا  وت  اب  ینورد  ياـههنیک  مرذـگرد 

. دنوشیم عنام  تمّلسم  ّقح 
تسد ّیلع  تسد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 305 ( 3)

. تسا نم  اب  تعیب  ّیلع  اب  تعیب  ینعی  تسا . نم 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 306 ( 4)

. مالّسلا مهیلع  شدالوا  ّیلع و  اب  ینمشد  ضغب و  تمالع  اب  رگم  میتخانشیمن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تایح  نامز  رد  ار  نیقفانم  ام 
مالّـسلا هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 307 ( 5)

ناملس راّمع و  و  وت ، رادید  يوزرآ  تشهب  دومرف :
ج2،ص:121  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دراد ار  دادقم  ّرذ و  وبا  و 
نم تّما  دوـمرف : نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نـیمهب  ّیباـعج  - 308 ( 1)

همجرت ج2 121 / مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  دنیامنیم . يوریپ  مدرم  دب  بوخ و  ار  تنایخ  نیا  دننکیم و  تنایخ  هلیح و  وت  اب  يدوزب 
3 ص :  تسا .....  هدمآ  هعومجم  رابخا  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هچنآ  ( 31) باب

ار ّیلع  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 309 ( 2
. یلاعت هناحبس و  تسا . هداد  مانشد  ار  دنوادخ  قیقحتب  دهد  مانشد  ارم  سک  ره  و  هداد ، مانشد  ارم  دیدرتیب  دهد  مانشد 

رد وت  ّیلع ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباـعج  - 310 ( 3)
. تسا وت  رایتخا  رد  نآ  برغ  قرش و  یشاب و  تشهب 

دناوخ و ياهبطخ  ام  يارب  نینمؤملا  ریما  مردپ  يزور  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 311 ( 4)
. تسا هدش  لزان  اجک  رد  یسک و  هچ  هراب  رد  میوگب  امشب  ات  دیسرپب  نم  زا  نآرق  تایآ  زا  دومرف : نآ  رد 

نم تقیقحب  دومرف : نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  ّیباعج  - 312 ( 5)
. مراد شوخان  شیوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  وت  يارب  مراد  شوخان  مراد و  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  وت  يارب  مراد  تسود 

ج2،ص:122  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 313 ( 1)

. مینک مالس  نینمؤملا  ریما  ناونعب  تردپب  هک  داد  نامرف  ار  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  نم  يارب  هدیرب 
«. هدوب مالّسلا  هیلع  ّیلع  نانمؤم  ریما  قباس  نارادفرط  زا  هک  تسا  ّیملسا  بیصحلا  نب  ةدیرب  دارم  : » حرش

تنایعیش دومرف : ّیلعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 314 ( 2)
. نم تعافش  رگم  تشاد  دهاوخن  يدوس  نآ  رد  دنزرف ) لام و   ) زیچ چیه  هک  يزور  زیخاتسر ، زور  رد  منانآ  عیفش  نم  هک  هد  تراشب  ار 

تشهب زکرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  دانسا  نیمهب  ّیباعج  - 315 ( 3)
. تسنم تیب  لها  نم و  نآ  زا 

امهیلع نیسح  نب  ّیلع  نب  دیز  نب  نیسح  نب  ّیلع  دنزرف  هک   ) هَّللا دبع  شردپ  زا  ّيولع  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  زا  ّیباعج  - 316 ( 4)
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لیئربج زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شراوگرزب  ءابآ  زا  شردپ  زا  اضر  ترضح  زا  تسا ) مالّسلا 
ج2،ص:123  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ره و  تسا ، هتـساخرب  زیتس  هب  نم  اب  ّکشیب  دـنک  ینمـشد  نم  ناتـسود  اب  سک  ره  تسا : هتفگ  لاعتم  دـنوادخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور 
نوچیب و سپ  دنیزگ  تسرپرـس  ار  ناشیا  ریغ  سک  ره  و  دریگ ، ارف  ار  وا  مرفیک  باذع و  سپ  دزیخرب  گنجب  مربمغیپ  تیب  لها  اب  سک 

ارم سک  ره  و  تـسا ، هدرک  رازآ  ارم  دـیدرتیب  سپ  درادـب  زیزع  ناـشیا  ياـجب  ار  ناـشیا  ریغ  سک  ره  و  دزیر ، ورف  وا  رب  نـم  مـشخ  ارچ 
. دشاب خزود  شتآ  شرفیک  درازایب 

شردپ زا  یسوم  نب  ّیلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يوره  تلّصلا  وبا  زا  نارهم  نب  یسیع  زا  ینیسح  دّمحم  نب  رفعج  زا  ّیباعج  - 317 ( 1)
زامن هداتسیا  دناوتن  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دومن  لقن  مالّـسلا  مهیلع  ّیلع  زا  نیـسح  زا  شراوگرزب  ياین  زا 
زامن دشاب  هلبقب  ور  شیاپ  ود  هک  یلاح  رد  هدیباوخ  تشپ  هب  درآ ، ياجب  زامن  دناوتن  مه  هتـسشن  سک  ره  و  دـناوخب ، زامن  هتـسشن  درازگ ،

. دهد ماجنا  هراشا  ءامیا و  هب  ار  شاهدجس  عوکر و  درازگ و 
قاّرو ّيدادغب  دمحا  نب  دّمحم  رکب  وبا  باتک  زا  نونکا  دیـسر و  نایاپب  ّيدادغب  ّیباعج  رمع  نب  دّمحم  باتک  زا  ّفلؤم  لقن  اجنیا  : » رّکذت

دادـغب رد  نوچ  یلو  هدـش  ناونع  دادـغب  خـیرات  رد  قیرز  نبا  و  دروآیم ، ار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ثیداـحا  قیرز ، نبا  هب  فورعم 
هدرک تافو  ناریا  رد  هتفر و  ناسارخب  هدنامن و 

ج2،ص:124  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
«. تسا هدرکن  رکذ  ار  شتافو  خیرات 

هـصیبق نب  مراد  زا  دیـشّرلا  نوراه  مالغ  هسبنع  نب  دّمحم  نب - ّیلع  زا  ّيدادغب  قیرز  نبا  هب  فورعم  دـمحا  نب  دّـمحم  رکب  وبا  - 318 ( 1)
هک مالّـسلا  مهیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  شراوگرزب  ءاـبآ  زا  شردـپ  زا  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  زا  هدرک  تیاور  نم  يارب  اّرماـس  رد  هک  یلـشهن 

ینخـس هدوب و  اجب  هک  دـشاب  لها  هدـنریگ  رگا  سپ  هد ، ماجنا  شلها  ریغ  شلها و  رب  ار  ناسحا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. يراد ار  ناسحا  ّتیلها  هک  دوخ  وت  تشادن  ّتیلها  هدنریگ  دوب و  اجبان  رگا  و  تسین ،

سک ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نـیمهب  قـیرز  نـبا  - 319 ( 2)
. تسا هدش  نوریب  ادخ  نید  زا  دزاسیم  نیگمشخ  ار  ادخ  هک  يزیچ  هب  دنک  دونشخ  ار  يدنمتردق 

، وا ياضر  طیحمب  ای  دور  ّقح  بضغ  طیحمب  هک  تسنیا  وا ، نتخاس  یـضار  اـی  ادـخ ، ندومن  نیگمـشخ  زا  دارم  هک  تسناد  دـیاب  : » حرش
«. دروآ بضغب  ای  دنک  دونشخ  ار  وا  هدرک  ریثأت  وا  رد  دناوتب  یسک  هک  تسین  ثداوح  ّلحم  دنوادخ  اریز 

ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  ّيراصنا  رباج  زا  مالّسلا  مهیلع  شیالاو  ّدج  زا  شردپ  زا  اضر  ترضح  زا  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 320 ( 3)
تسوپ زا  هک  ياهمیخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ج2،ص:125  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  يوضو  بآ  هدنامیقاب  دمآ و  نوریب  ترضح  نآ  دزن  زا  هک  مدید  ار  لالب  نم  دنتشاد ، فیرشت  دوب  هدش  هّیهت 

هرهچ رب  تفرگیم و  رب  تسد  اب  يزیچ  بآ  نآ  زا  سک  ره  دـنتفرگ و  ار  وا  درگ  باحـصا  هرظنم ) نیا  ندـید  اب  ، ) تشاد تسد  رد  ار  هلآ 
هدـنامیقاب اب  ار  راک  نیمه  و  دـیلامیم ، دوخ  تروصب  درکیم و  هدافتـسا  يرگید  من  زا  تشادـن  یبیـصن  هک  سک  ره  و  دیـشکیم ، شیوخ 

. دندرکیم مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يوضو 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 321 ( 1)

ار كدوک  باوخ ، رد  دونـشیم و  ار  یبرچ  يوب  ناطیـش  اریز  دـینک  هزیکاپ  دـیئوشب و  ماـعط  يوب  یبرچ و  زا  ار  ناتنادـنزرف  يور  تسد و 
. دننیبیم رازآ  وا  لّکوم  ناگتشرف  دزادنایم و  تشحوب 
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رـسب صالخا  اب  ار  زور  لهچ  ياهدنب  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 322 ( 2)
. دوشیم يراج  شنابز  رب  وا  بلق  زا  تمکح  ياههمشچ  هکنآ  زج  درواین 

اریز دـینک ، تءارق  وکین  توص  اب  ار  نآرق  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 323 ( 3)
هدنونش يارب  ار  نآرق  نسح  یتوص  شوخ 

ج2،ص:126  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دومرف توالت  ار  ُءاشَی  ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیِزَی  هیآ : نیا  و  دیازفایم ،

قوقح زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  قیرز  نبا  - 324 ( 1)
. یئامن شتعیاشم  ینکیم  جراخ  تمیرح  زا  ار  وا  هک  اجنآ  ات  هک  تسنآ  نامهیم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  قـیرز  نبا  - 325 ( ] 2)
[. دندرک یکین  دوخ  ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  هب  هک  اریز  دندش ، هدیمان  راربا  ناراکوکین 

: دوـمرفیم مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دوـمرف : هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  روکذـم  دنـسب  قـیرز  نـبا  - 326 ( 3)
هک تسیهوک  نیلّوا  نآ  اریز  دینک ، تسدب  قیقع  يرتشگنا 

ج2،ص:127  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
[. تشهب هب  تنایعیش  يارب  نینچمه  و   ] دومن رارقا  ّیلع  ای  وت  ندوب  ّیصو  نم و  تّوبن  ّقح و  ترضح  ّتیدحاو  دیحوتب و 

دای رایـسب  تسا  تاّذـل  عطاـق  هک  گرم  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 327 ( 1)
. دینک

«. دروآیم رابب  یئاوسر  ام  رتشیب  يارب  گرم  زا  تلفغ  اریز  : » حرش
وا یتسدیهت  رقف و  يارب  ار  ینمؤم  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 328 ( 2)

. دنادرگیم اوسر  ار  وا  طارص  لپ  رس  تمایق  زور  رد  دنوادخ  درامش ، کچوک 
زا هک  مدینـش  مردپ  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  اضر  ترـضح  رتخد  همطاف  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  قیرز  نبا  - 329 ( 3)

هک یناملسم  درف  چیه  يارب  تسین  زئاج  دومرف : ترضح  نآ  هک  درکیم  لقن  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردپ  زا  شردپ 
ج2،ص:128  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دناسرتب ار  یناملسم 
الصا اضر  ترضح  اریز  تسین  تسرد  نیا  تسا و  یـسوم » نب - ّیلع  تنب  همطاف   » همه دنـس  رد  ام  دزن  رد  دوجوم  ياههخـسن  رد  : » حرش

نتم رد  اّیلع » یبا  تعمـس   » تسا و مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  تسا  ّیلع » نب  دّمحم   » مانب دنزرف  کی  ياراد  اهنت  تسا و  هتـشادن  يرتخد 
. تسا تسرد  ثیدح  نتم  دوخ  یلو  دشاب ، ّیلع » تخا   » دیاب ّیلع » تنب   » دشاب و باوص  ات  دشاب  اّیلع » یخا  تعمس   » دیاب

دنوادـخ درب ، ورف  ار  دوـخ  مشخ  سک  ره  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دنـس  نـیمهب  زاـب  و  - 330 ( 1)
. دناسر ار  وا  رادهدنز  بش  رادهزور  هجردب  دنوادخ  دنک  وکین  ار  دوخ  قالخا  سک  ره  و  دنادرگب ، وا  زا  ار  شباذع 

نآ هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  زا  یلـشهن  زا  نوراه  مـالغ  هسبنع  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  زا  قیرز  نبا  - 331 ( 2)
هدرک هامب  باطخ  لاله  تیؤر  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : دومرف  لقن  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردپ  زا  ترضح 

وت نم و  يادخ  هتـشگ ، ریدقت  تنالوج  ام  ملاع  روانهپ  هنحـص  رد  هک  يا  عیرـس ، ۀکرحلا و  مئاد  رادربنامرف ، عیطم و  قولخم  يا  دومرفیم :
هک نانچمه  و  زاسون ، ام  رب  یئوکین  مالسا و  تمالس و  ناما و  نما و  اب  ار  هام  نیا  اهلا ! راب  تشادیم - هضرع  هدرک  اعد  سپس  تسا - هَّللا 

رادید امب  میدرک  كرد  ار  نآ  زاغآ  هک  يدوشخب  رمع  امب 
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ج2،ص:129  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ياجب کین  ياهراک  تانـسح و  هدودز و  ناملمع  همان  زا  ار  نامناهانگ  هک  هد  رارق  ام  يارب  یتکرب  رپ  هام  ار  نآ  و  امرف ، اطع  ار  نآ  ماجنا 

!. تسا میظع  گرزب و  تتاریخ  هکنآ  يا  يرب  الاب  ار  ام  لامک  تاجرد  هام  نیا  رد  ینادرگ و  تبث  نآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 332 ( 1)

تفرگیم هزور  ار  نآ  رخآ  ههد  زا  زور  هس  طسو و  زا  زور  هس  لّوا و  زا  زور  هس  دشیم  نابعش  هام  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
. تخادرپیم بجاو  هزورب  هاگنآ  دوبن ، هزور  هدنام  ناضمر  هامب  زور  ود  و 

هام بجر  هام  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 333 ( 2)
اب هتـسویپ  ناگدـنب  رب  یهلا  تامحر  نآ  رد  و  تسا - مارح  هاـم  راـهچ  زا  ینعی  دروخیمن -، شوگب  هحلـسا  توص  نآ  رد  هک  تسا  ادـخ 

ریجنز سیلبا  نایرکشل  ناضمر  هام  لّوا  بش  رد  و  دبای ، عویش  هدنکارپ  روطب  تاریخ  عاونا  نآ  رد  هک  نابعش  هام  و  دنکیم ، شزیر  یهوبنا 
نابعـش و بجر و  هام  رد  هچنآ  ددعب  دنوادخ  دیآ ، رد  ردق  بش  نوچ  و  دندرگ ، هدیزرمآ  راکهانگ  نت  رازه  داتفه  بش  ره  رد  و  دـنوش ،

، دشخبب بش  نآ  رد  تسا  هدیزرمآ  تقو  نآ  ات  ناضمر 
ج2،ص:130  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رگید کی  اب  ات  دیهد  تلهم  ار  نانآ  دیامرف  روتـسد  ار  ناگتـشرف  هک  دشاب ، یتوادع  شقیفر  ینید و  ردارب  وا و  نایم  هک  ار  سک  نآ  رگم 
. دننک شزاس  حلص و 

رپ ینعی  ّبصا  و  اونشان ، رک و  ینعی  ّمصا  هدش و  رکذ  لدب  هخـسن  بصالا » هَّللا  رهـش  « » ّمصألا هَّللا  رهـش   » ياجب خسن  زا  ياهراپ  رد  : » حرش
«. شزیر

ناحبس دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 334 ( 1)
رصع زامن  زا  سپ  نم  نازینک  ناگدنب و  رب  هک  داتـسرف  یحو  دننکیم  ریبعت  ةرربلا » مارکلا   » هب نانآ  زا  هک  ناسنا  رب  هتـشامگ  ناگتـشرف  هب 

. دیسیونن یشزغل  یّتلز و 
سپ رادهزور  صخـش  هک  تسا  حضاو  رپ  و  تسا ، یگلـصوح  مک  یئوخدنت و  ینعمب  ترثع » رجـض و   » و دنراد ، هزور  دارفا  دارم  : » حرش

دهدیمن ماجنا  یئاوران  دمع  يور  زا  سپ  تسا ، هدوبر  ار  شرایتخا  هدرک و  هبلغ  وا  رب  یگنشت  یگنسرگ و  تسا و  هتـسخ  رـصع  زامن  زا 
«. دیامرفیم رداص  ندرکن  تبث  نامرف  دریگیمن و  وا  رب  دنوادخ  اذل  تسا و  هدش  دنت  هداد و  تسد  زا  ار  دومخ  یئوخمرن  يّدح  ات  هکلب 

ّزع و دـنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 335 ( 2)
سورخ نآ  دوـش  بش  رخآ  ثلث  نوـچ  و  تسا ، نیمز  نیمتفه  هقبط  زکرم  رد  شیاـپ  شرع و  ریز  رد  شجاـت  هک  تسا  یـسورخ  ار  ّلـج 

ادصب
ج2،ص:131  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنیآ رد  ادصب  وا  ياونب  ناهج  نیا  ناسورخ  و  دنونشب ، سنا  ّنج و  زج  قئالخ  همه  هک  یتوص  زاوآ و  هب  دنک  حیبست  ار  ادخ  دیآ و  رد 
تـسا بش  رخآ  ثلث  ینآ  ره  نوچ  دهد ، زاوآ  تاقوا  همه  دیاب  یـشرع  سورخ  نیا  اریز  دـشاب ، دارم  ربخ  نیا  رهاظ  تسین  مولعم  : » حرش

«. توکلم ءارو و  ام  ملاع  اب  تسا  رهاظ  ناهج  طابترا  دارم  تفگ : دیاب  اذل  ياهعطق ، يارب 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 336 ( 1)

مشخ ار  ناطیش  دومرفیم : و  درکیم ، لوانت  مه  اب  ار  امرخ  دوخ  اب  امرخ  تخرد  هیپ  اب  ار  امرخ  هفوکـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دروخیم مه  اب  ار  هنهک  هزات و  دیوگیم : دوشیم و  نوزفا  مدآ  ینب  رب  شبضغ  دریگیم و  الاب 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 337 ( 2)
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یئاـصع تسد  رد  هتخیر و  شنامـشچ  يور  رب  شناوربا  يریپ  تّدـش  زا  هک  هدـیمخ  تشپ  یـصخش  هک  مدوب  هتـسشن  هبعک  راـنک  رد  نم 
هک یلاـح  رد  دـش - کـیدزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  و  تشادرب ، رد  هنیمـشپ  یـسابل  هداـهن و  رـس  رب  خرـس  یهـالک  تشاد و 
يا دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نک ، اعد  نم  شزرمآ  يارب  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : و  دوب - هداد  هبعک  راویدـب  تشپ  ترـضح 

دیسرپ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنادرگب ، يور  درمریپ  نوچ  سپ  هارمگ ، تسردان و  وت  لمع  و  تسا ، رمثیب  وت  شـشوک  درمریپ 
ناطیش صخش  نیا  دومرف  دنگوس ، ادخب  هن  مدرکضرع  یتخانش ؟ ار  وا  ایآ  ّیلع  ای 

ج2،ص:132  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يالاب رب  متفوک و  نیمز  رب  هتفرگ  ار  وا  مدناسر ، واب  ار  دوخ  ات  مدـیود  مدرک و  یپ  تعرـسب  ار  وا  نم  دـیوگ : مالّـسلا  هیلع  ّیلع  دوب ، نیعل 

ات مناگدـشهدادتلهم  زا  نم  اریز  نکم  ار  راک  نیا  ّیلع  ای  تفگ : درمریپ  منک ، هفخ  ار  وا  اـت  هدرب  وا  يولگ  ریز  تسد  متـسشن و  شاهنیس 
تلاـخد وا  هفطن  داـقعنا  رد  نم  هکنیا  زج  درادـن  نمـشد  ارت  سک  چـیه  و  مراد ، تسود  ار  وـت  نـم  ّیلع  اـی  دـنگوس  ادـخب  و  ینّیعم ، زور 

. مدرک اهر  ار  وا  مدیدنخ و  نم  سپ  تسین ، لالح  دلو  تهج  نیا  زا  وا  و  ماهتشاد ،
دیـشّرلا نومأم  زا  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  دّمحم  شدـنزرف  متـشه و  ماما  زا  دنـس  نیمهب  قیرز  نبا  - 338 ( 1)

: تفگ هیواعمب  ساّبع  نبا  هک  درکیم  لقن  شّدج  زا  شردپ  زا  وا  روصنم و  زا  وا  و  يدهم ، شردپ  زا  وا  و  نوراه ، شردـپ  زا  هک  میدـینش 
: تفگ هیواعم  دندیمان ؟ همطاف  ار  همطاف  ارچ  هک  ینادیم  ایآ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نیا  نم  دناهدش ، هتفرگ  زاب  خزود  شتآ  زا  شنایعیـش  وا و  هکنیا  يارب  تفگ : ساّبع  نبا  منادـیمن ،
. دومرفیم هک  ماهدینش 

تیاور مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  تسا  روکذم  نتم  رد  هک  يدنس  اب  قیرز  نبا  - 339 ( 2)
ج2،ص:133  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّالا متـساوخ  ار  نآ  زین  وت  يارب  هکنیا  رگم  متـساوخن  زیچ  چیه  دـنوادخ  زا  نم  ّیلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک 
. تسا ءایصوا  متاخ  ّیلع  یناربمغیپ و  متاخ  وت  دوب و  دهاوخن  وت  زا  سپ  یّیبن  هدومرف : دنوادخ  هک  اریز  تّوبن ، ماقم 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 340 ( 1)
مه نـمب  ندروـخب و  درک  عورـش  و  دوـب ، هـب »  » کـی ترـضح  نآ  تـسد  رد  مدـش و  دراو  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رب  يزور 

ار اهتّذـل  همه  هب )  ) نآ رد  نم  دومرف : وت ، نم و  يوـسب  تسا  راـّبج  دـنوادخ  هفحت  هّیدـه و  نیا  ّیلع ! يا  روـخب  دوـمرفیم : و  دـیناروخیم ،
سیلبا ّرش  زا  و  ددرگ ، زیربل  شناد  يرابدرب و  زا  شلد  و  دبای ، افص  شنهذ  دروخب  هب »  » اتشان زور  هس  سک  ره  ّیلع ! ای  تفگ : دعب  متفای ،

. دنامب نوصم  شنایرکشل  وا و  هلیح  و 
هک هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 341 ( 2)

ج2،ص:134  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ياذغ ود  زا  یکی  نآ  هک  ارچ  زپب ، دایز  تشوگبآ  یتخپ  تاریخ ) يارب   ) يزیچ هاگ  ره  ّیلع ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دیسر دهاوخ  ناشیاب  تشوگ  بآ  دیسرن ، نانآب  تشوگ  رگا  نوچ  تشادرب ، ناگیاسمه  يارب  ناوتیم  رتشیب  و  تسا ، یتشوگ 
مدرم ّیلع ! ای  دومرف : ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 342 ( 1)
نیـسح نسح و  تنادنزرف  و  نآ ، هنت  وت  منآ و  لصا  هشیر و  نم  هک  تخرد ، کی  زا  وت  نم و  یلو  دناهدش ، هدیرفآ  یفلتخم  ياهتخرد  زا 
دهاوخ لخاد  تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  دز ، گنچ  نآ  ياههخاش  زا  ياهکرت  هب  سک  ره  سپ  دـنتخرد ، نآ  ياهگرب  تنایعیـش  و  اههخاش ،

. درک
هک تسا  هدرک  تیاور  يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  تسا  روکذـم  نتم  رد  هک  يدنـسب  قیرز  نبا  - 343 ( 2)
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دیلک غارسب  دیاب  دنک  هدافتسا  هنیجنگ  زا  دهاوخب  سک  ره  و  نآ ، دیلک  ّیلع  مملع و  هنیجنگ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دورب نآ 

ج2،ص:135  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  هدش  رکذ  نتم  رد  هک  يدنـسب  قیرز  نبا  - 344 ( 1)

. دشابیم یئاشگراک  دیلک  نآ  و  تسا ، هّیده  یشکشیپ و  زیچ  نیرتهب 
هیده یشکشیپ و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دنـس  نیمهب  قیرز  نبا  - 345 ( 2)

. تسا اهلد  زا  اههنیک  ندرب  نیب  زا  بجوم 
دزن رد  ار  ریخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا  نتم  دنـس  هب  قیرز  نبا  - 346 ( 3)

. ومخا نامدرم  نایور و  شرت  زا  تسا  رتراوازس  نانآ  زا  یلمع  شوخ  راظتنا  اریز  دیئوجب ، نایورهداشگ 
متاـخ ّیلع  ناربـمیپ و  متاـخ  نم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  شیپ  ربـخ  دنـس  هب  قـیرز  نبا  - 347 ( 4)

. تسا ءایصوا 
ادخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 348 ( 5)

ج2،ص:136  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دینکن صوصخم  نتفرگ  هزور  يارب  هتفه  مایا  زا  اهنت  ار  هعمج  زور  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 349 ( 1)
. تسا هدرکن  هانگ  هک  تسنانچ  دنک  هبوت  تسا  هدز  رس  وا  زا  هک  یهانگ  زا  هک  یسک 

شوماخ ار  غارچ  بش  رد  باوخ  عقوم  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 350 ( 2)
. دننزب شتآ  ار  اج  همه  دنشک و  يوس  رگیدب  ار  شتآ  هلعش  يذوم  تاناویح  ادابم  دینک 

اهنآ رب  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  ّنم »  » زا نیبجنرت  هک : درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دانـسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 351 ( 3)
. ّمس جلاعم  تسا و  تشهب  زا  دنیوگ  شاهوجع  هک  ینرب  يامرخ  و  تسا ، مشچ  يافش  نآ  دومرف : و  يولس -» نم و   » ینعی دمآ - دورف 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دانسا  نیمهب  قیرز  نبا  - 352 ( 4)
. مرادیم مولعم  ار  وا  ثرا  هداد و  زیمت  لوب  جرخم  زا  ار  یثنخ  صخش  نم 

ج2،ص:137  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تسا هدمآ  ماکحا  للع  رد  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  هچنآ  باب 32 

اـضر ترـضح  هب  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  لاّضف  نب - نسح  زا  نتم  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  یناقلاط - میهاربا  نب  دّمحم  - 1 ( 1)
قلخ نوگانوگ  تروص ) رظن  زا   ) ار اهنآ  دیرفاین و  عونکی  ار  دوخ  تاقولخم  دـنوادخ  ارچ  هَّللا ، لوسر  نبا - ای  متـشاد  هضرع  مالّـسلا  هیلع 

زج دنکن  روطخ  يدـحلم  نهذـب  یتروص  و  تسا ، زجاع  دـنوادخ  دـننکن  رکف  هکنیا  يارب  تفگ : نم  خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دومرف ؟
رگم دنیرفایب ، يدوجوم  لکـش  تروص و  نالفب  دناوتیم  ادخ  ایآ  دیوگن : یـسک  زین  و  دراد ، یتاقولخم  تروص  نآ  دـننام  دـنوادخ  هکنآ 

ره رب  دـنوادخ  هک  دوش  هتـسناد  شقلخ  نوگانوگ  عاونا  هب  هّجوت  اب  و  دـبایب ، یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ناگدـیرفآ  رد  ار  نآ  لـثم  هکنیا 
. تساناوت يزیچ 

هب تفگ : هک  هدرک  تیاور  تلـصلا  وبا  يوره  مالّـسلا  دبع  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ینادـمه - دایز  نب  دـمحا  - 2 ( 2)
مالّسلا هیلع  اضر  ترضح 
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ج2،ص:138  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ناکدوک و اـهنآ  ناـیم  رد  هکنآ  لاـح  درک و  قرغ  مالّـسلا  هیلع  حون  ناـمز  رد  ار  یکـشخ  همه  ادـخ  ارچ  هَّللا ، لوسر  نبا  اـی  مدرکـضرع 

: دومرف دندوب ؟ دنتشادن  یهانگ  هک  يدارفا 
عطقنم ناشلـسن  و  دوب ، هدومرف  میقع  شیپ  لاس  لهچ  زا  ار  ناشنانز  محر  حون و  موق  نادرم  بلـص  دنوادخ  اریز  دوبن : اهنآ  نایم  یکدوک 

و دراد ، بّذعم  راکهنگ  باذعب  ار  هانگیب  دنوادخ  هک  تسین  روط  نیا  دوبن و  ناشنایم  رد  یکدوک  هک  یلاح  رد  دنتـشگ  قرغ  دوب ، هدـش 
دوب ناشتیاضر  يارب  رگید  تعامج  و  دندومن ، ادخ  ربمغیپ  زا  هک  دوب  یبیذکت  يارب  دندش  قرغ  هک  حون  موق  ناگدـنامزاب  زا  یتعامج  اّما 

. تسا هداد  ماجنا  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  یسک  دننام  دهد ، تیاضر  نادب  یلو  دشاب  رود  يرما  زا  سک  ره  و  ناگدننکبیذکت ، بیذکتب 
امهیلع شردپ  زا  مدینـش  متـشه  ماما  زا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هَّللا - همحر  مردپ - - 3 ( 1)

اب يو  نوچ  تسین  وت  لها  زا  رـسپ  نیا  تفگ : ار  حون  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  هک  درک  لقن  مالّـسلا 
ار هیآ  نیا  نیفلاخم ، دیـسرپ ، نم  زا  ماما  دـیوگ : يوار  تسنادـیم . يو  لـها  دوب  وا  ناوریپ  زا  هک  سک  ره  دـنوادخ  و  دوب ، فلاـخم  حون 

تءارق حون  رسپ  هراب  رد  هنوگچ 
ج2،ص:139  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

حون رـسپ  وا  دنیوگیم ، غورد  دومرف : ماما  ٍِحلاص ، ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  رگید  هجو  و  ٍحـِلاص ، ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  یکی  هجو ، ود  مدرکـضرع : دـننکیم ؟
. دوبن هدیقع  مه  ردپ  اب  دوب و  فلاخم  وا  نید  اب  نوچ  درک  یفن  حون  زا  ار  وا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  نکیل  دوب ،

مالّسلا هیلع  اضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ینادمه - دایز  نب  دمحا  - 4 ( 1)
دوخ تسود  لیلخ و  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دومرف : هک  درک  ثیدح  مالّـسلا  امهیلع  شردپ  زا  مدینـش  مردپ  زا  دومرف :

. تساوخیمن یتجاح  ّلج  ّزع و  دنوادخ  زج  مه  یسک  زا  و  درکیمن ، ّدر  شاهتساوخ  ماجنا  نودب  ار  يدنمتجاح  چیه  اریز  دیزگرب 
ْقِرْسَی ْنِإ  اُولاق  هیآ  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  متـشه  ماما  هک  درک  تیاور  ماّمه  نب  لیعامـسا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  رفعج  نب  رفظم  - 5 ( 2)

زا شیپ  زین  شردارب  هک  ارچ  تسین ) دیعب   ) ددزدب وا  هچنانچ  دنتفگ :  ) ْمَُهل اهِْدُبی  َْمل  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ُفُسُوی  اهَّرَـسَأَف  ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ٌَخأ  َقَرَـس  ْدَـقَف 
ناربمغیپ زا  هک  تشاد  يدـنبرمک  ربمغیپ  قاحـسا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  درواین ) نانآ  يورب  درک و  ناهنپ  ار  نآ  فسوی  دـیدزد ، زین  وا 

وا هب  گرزب 
ج2،ص:140  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ماـیپ شرهاوخب  بوقعی  تشاد ، هقـالع  تخـس  كدوک  نآ  هب  دوب و  وا  دزن  مه  فسوی  دوب و  بوقعی  رهاوخ  دزن  نآ  و  دوب ، هدیـسر  ثرا 
نم دزن  فسوی  بشما  دیهد  هزاجا  وگب  درگزاب و  تفگ ، ار  هداتـسرف  فسوی  هّمع  دنادرگ ، زاب  اریو  ادرف  و  دتـسرفب ، ار  فسوی  ات  داتـسرف 

: دیامرفیم ماما  متسرفیم ، ار  وا  ادرف  دنامب و 
رب نهاریپ  سپـس  تسبب  وا  هاگیهت  رب  ریز  رد  ار  دنبرمک  نآ  دروآ و ) نوریب  شرکیپ  زا  نهاریپ  دومن و  هنهرب  ار  كدوک   ) دش حبـص  نوچ 

تقرـس نآ  تفگ ، و  دـمآرب ، دـنبرمک  نآ  يوجتـسج  رد  رهاظب  دـش ، نوریب  وا  دزن  زا  فسوی  نوچ  و  داتـسرف ، شردـپ  دزنب  درک و  وا  نت 
. دندادیم لام  بحاصب  یگدربب  ار  وا  دوخ  دشیم ، تباث  شتقرس  یسک  رگا  هک  دوب  نیا  مسر  و  دنتفای ، فسوی  رب  رد  ار  نآ  و  هدش ،
مالّسلا امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  رفعج  نب  رفظم  - 6 ( 1)

، دشیم لام  بحاص  هدنب  هک  دوب  نیا  شرفیک  دیدزدیم  يزیچ  یسک  هاگ  ره  هک  دوب  نینچ  نیا  لیئارسا  ینب  رد  يرواد  ءاضق و  دومرفیم :
بوقعیب ار  نآ  هک  تشاد  يدـنبرمک  مالّـسلا  هیلع  قاحـسا  و  تشادـیم ، تسود  ار  وا  شاهّمع  و  دوب ، لفط  دوب و  دوخ  هّمع  دزن  فسوی  و 

هدیناشوپ
ج2،ص:141  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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تهج نیدـب  وا  تساوخ ، دوب  فسوی  همع  هک  شرهاوخ  زا  ار  فسوی  بوـقعی  و  دوـب ، فـسوی  همع  قاحـسا  رتـخد  دزن  ادـعب  نآ  و  دوـب ،
ار دنبرمک  داتسرفیم  ار  وا  هک  یماگنه  و  داتسرف ، مهاوخ  ار  وا  دوخ  نم  دنامب ، نم  دزن  وا  راذگاو  نونکا  هک  داتـسرف  ماغیپ  دش و  تحاران 
مگ دنبرمک  هک  تشاد  راهظا  دیـسر و  وا  یپ  رد  شاهّمع  دمآ ، ردپ  دزن  فسوی  نوچ  داتـسرف ، ار  وا  تسب و  فسوی  هماج  سابل و  ریز  رد 

مدنگ هنامیپ  فسوی  هک  یماگنه  فسوی  ناردارب  هک  دوب  تهج  نیمهب  و  دنتفای ، وا  نهاریپ  ریز  ار  نآ  دندومن و  یـسراو  ار  فسوی  هدش ،
سک نآ  مکح  دیئوگب : دیـسرپ  فسوی  درک ، يدزد  البق  زین  شردارب  دنکیم  يدزد  وا  رگا  دنتفگ : دوب  هدرک  ناهنپ  شردارب  لاوج  رد  ار 

: دنتفگ تسیچ ؟ هدش  تفای  وا  لاوج  رد  هنامیپ  هک 
فرظ هب  همه  زا  سپ  نانآ و  لاوج  رد  وجتسجب  دومن  عورش  هک  دوب  نیا  و  ، » تسنآ رب  ام  مسر  هک  نانچ  تسا ، يدزد  نآ  يازج  شدوخ 
شیپ زین  شردارب  دنکیم  يدزد  وا  رگا  دنتفگ : فسوی  ناردارب  تهج  نیدـب  دروآ » نوریب  ار  هنامیپ  وا  فرظ  زا  هاگنآ  تخادرپ ، شردارب 

«. درواین ناشیا  يور  هب  تشادهگن و  لد  رد  ار  نآ  فسوی  و  . » دوب دنبرمک  نآ  ناشدارم  درک ، يدزد  وا  زا 
نب میهاربا  زا  نتم  دنسب  ّيروباشین  سودبع  نب  دّمحم  نب  دحاولا  دبع  - 7 ( 1)

ج2،ص:142  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هکنیا اب  ار  نوعرف  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هچ  يارب  مدیـسرپ  مالّـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ینادمه  دّمحم 
نامیا و  دروآ ، نامیا  درک  هدـهاشم  هنیعب  ار  باذـع  هک  یماگنه  وا  هکنیا  يارب  دومرف : درک ؟ قرغ  دومن  رارقا  وا  یئاتکی  هب  دروآ و  نامیا 

: دیامرفیم هک  نانچ  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  هراب  رد  تسا  یلاعت  يادـخ  مکح  نیا  و  دوب ، دـهاوخن  هتفریذـپ  رفیک  اب  ندـش  وربور  زا  سپ 
هدـهاشم ار  ام  باذـع  نوچ   ) انَـسَْأب اَْوأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْـحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف 

باذع هک  ماگنه  نیا  رد  ناشنامیا  اّما  میدروآیم ، کیرـش  وا  يارب  هچنآب  میدش  رفاک  دحاو و  يادخب  میدروآ  نامیا  ام  دـنتفگ : دـندرک 
َْمل اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  هدومرف  رگید  مالک  رد  و  84 و 85 ) نمؤم : دیشخبن - ناشلاحب  يدوس  دندید  هنیعب  ار 

، دیآ باذع  هک  زور  نآ  رد  سک  چیه  دـیایب  تراگدرورپ  باذـع  زا  ياهراپ  هک  يزور   ) ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت 
دهاوخن شلاحب  ياهدئاف  هدزن - رس  وا  زا  يریخ  راک  شنامیا  تّدم  فرظ  رد  ای  هدوب  هدرواین  نامیا  البق  هک  یتروص  رد  شندروآ - نامیا 

َنیِِملْسُْملا َنِم  اَنَأ  َو  َلِیئارْسِإ  اُوَنب  ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  َلاق  دشیم  قرغ  هک  ینامز  نوعرف  هراب  رد  زین  و  ( 158 ماعنا : تشاد -
ودب مدش ) ناناملسم  زا  نم  دناهدروآ و  نامیا  نادب  لیئارسا  ونب  هک  نامه  رگم  تسین  يدوبعم  هکنیاب  مدروآ  نامیا  تفگ  )

ج2،ص:143  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نامیا راهظا  نونکا   .... ) ًۀَیآ َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف  َنیِدِسْفُْملا * َنِم  َْتنُک  َو  ُْلبَق  َْتیَـصَع  ْدَق  َو  َنْآلآ !؟ ( 1  ) دش هتفگ 

يارب اـت  میهدـیم  تاـجن  ار  تحوریب  رکیپ  زورما  اـم  يدوب * ناراـکهبت  زا  یتـشاد و  ناـیغط  تخـس  نیا  زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  ینکیم !؟
(. یلا 92 سنوی 90  دشاب - یتربع  بجوم  ناگدنیآ 

يدنلب نیمز  رب  دوب  هدش  قرغ  هکنآ  زا  سپ  ار  وا  دنوادخ  تشاد ، ندـب  رب  نینهآ  هرز  و  دوب ، هحلـسا  قرغ  مدـق  ات  رـس  زا  نوعرف  هکنیا  اب 
ورف نیگنس  زیچ  ره  ّتیـصاخ  دنرگنب و  عفترم  نیمز  نآ  رب  تالآ  نهآ  ینیگنـس  همه  اب  ار  وا  و  دشاب ، ياهناشن  ناگدنیآ  يارب  ات  تخادنا 

. دوب ياهناشن  هیآ و  دوخ  نیا  و  ندمآ ، الاب  هن  تسا  بآ  رد  نتفر 
دوخ هب  و  دناهرب ، ار  وا  ادخ  باذع  زا  هک  درب  هانپ  یـسومب  نوعرف  اریز  تخاس : قرغ  ار  نوعرف  ّلج - ّزع و  دنوادخ - رگید  یتلع  يارب  و 
هدرب هانپ  نمب  رگا  يدوب ، هدرکن  قلخ  ار  وا  نوچ  يدیسرن  نوعرف  دایرفب  یسوم  يا  هک  داتـسرف  یحو  یـسومب  دنوادخ  تسجن ، هانپ  ادخ 

. مدادیم شتاجن  دوب 
زا مدینـش  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  زا  هک  هدرک  تیاور  ّيزاـغ  نامیلـس  نب  دواد  زا  نتم  دنـسب  ّیـشرق  دّـمحم  نب  هَّللا  دـبع  - 8 ( 2)

نب رفعج  شّدج  زا  یسوم  شردپ 
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ج2،ص:144  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرفیم اِهلْوَق  ْنِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف  هیآ  رد  هک  درک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  دّمحم 

لمن هورگ  يا   ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  تفگ : هچروم )  ) هلمن نآ  هک  یماـگنه 
نامیلـس شوگب  ار  ادص  نیا  اوه  جاوما  ( 18 لمّنلا : دنرادن - اپ  ریزب  هجوت  نانآ  دننکن  ناتلامیاپ  شرکـشل  نامیلـس و  ات  دیورب  ناتاههناخب 

: تفگ واب  نامیلـس  دندروآ ، ار  وا  نوچ  تساوخ ، ار  هچروم  داتـسیا و  دربیم - ار  نآ  داب  دوب و  تکرح  رد  اوه  رد  هک  یلاح  رد  دـیناسر -
: تفگ هلمن  مرادیمن ؟ اور  يدحا  هب  متس  ملظ و  میادخ و  ربمایپ  نم  هک  ینادیمن  ایآ 

ای لالج  هاج و  هب  مدیسرت  تفگ : هلمن  دنور ؟ ناشیاههنال  هب  یتفگ  و  يدیناسرت ، نم  ملظ  زا  ار  اهنآ  ور  هچ  زا  سپ  تفگ : نامیلـس  يرآ ،
ای تسا  رتالاب  تماقم  وت  ایآ  دیـسرپ : نامیلـس  زا  سپـس  دـننام ، لفاغ  یلاـعت  يادـخ  رکذ  زا  دـندرگ و  وت  هتفیـش  دـنرگنب و  وت  رویز  رز و 
نم تفگ  نامیلـس  تسا ؟ نوزفا  تردپ  مسا  فورح  زا  فرح  کی  وت  مسا  فورح  ارچ  تفگ : هلمن  دواد ، مردپ  تفگ : نامیلـس  تردپ ؟

دواد  ) ینعی ّدوب » هحرج  يواد   » دواد تردپ  اریز  تفگ : هلمن  مرادن ، یهاگآ  نادب 
ج2،ص:145  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نامیلس يا  وت  و  هدوب ) نیا  دواد  يراذگمان  هجو  درادن و  ینوزفا  وا  مسا  فورح  زا  وت  مسا  فورح  سپ   ) یتسودب ار  شمخز  درکیم  اود 
. یسرب تردپ  هب  مراودیما 

هچروم درک ، یعالّطایب  راهظا  نامیلس  دش ؟ وت  رّخـسم  کلم  نیا  زیچ  همه  نایم  زا  داب  ارچ  ینادیم  ایآ  دیـسرپ : روبزم  هچروم  سپـس  ( 1)
، دوبیم داب  لاوز  دننام  همه  لاوز  میدرکیم  رخـسم  وت  يارب  ار  تکلمم  عیمج  رگا  هک  دزومایب  وتب  ات  تساوخیم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  تفگ :

. تفرگ هدنخ  ار  نامیلس  هچروم  نیا  راتفگ  زا  تفریم . وت  تسد  زا  داب ، نوچ  و 
هیلع متـشه  ماما  اریز  دشاب  هدش  رداص  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  تسین  مولعم  هظفلب  هنیعب و  تایاور  هنوگ  نیا  هک  تسناد  دـیاب  : » حرش

، دـنکیم محفم  تکاـس و  ار  همه  هدرک و  ثحب  دوـخ  رـصع  بهذـم  یعیبـط  نادنمـشناد  بهاذـم و  ءاـملع  نیرتتسدربز  اـب  هک  مالّـسلا 
ار دواد  ماـن  تسا و  یبرع  هحرج » يواد   » تسا و يربـع  دواد »  » ظـفل تسین و  تسرد  يربـع  هملک  زا  یبرع  هملک  قاقتـشا  هـک  هتـسنادیم 
و دـنادن ، تسا  قلخ  رب  ادـخ  تّجح  هک  ربماـیپ  هک  دـنادب  ار  يزیچ  دوشیمن  هچروم  زین  و  وا ، دوخ  هن  دـندرک  يراذـگمان  وا  يارب  نارگید 

هتسنادیم ار  نامیلس  نابز  مه  هچروم  هکنآ  هن  اّما  ار ، هچروم  هلمج  زا  ار  تاناویح  همه  نابز  دیاش  هتـسنادیم و  ار  رویط  نابز  نامیلـس  هتبلا 
دوخ هچ  ره  يوار  هدرک و  نایب  یئاهلاثم  هتفگ و  یبلاـطم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسادـیپ  تسا  ربخ  رد  هک  بلاـطم  هنوگ  نیا  زا  و  تسا ،

ربخ دنـس  و  درک ، لاکـشا  هتـشاذگ و  ماما  باسحب  دروخیم  مشچب  باوصان  یبلطم  رگا  رابخا  هنوگ  نیا  رد  دیابن  اذل  هدرک  ریرحت  هدیمهف 
رد هن  نآ  تاور  تسا و  لوهجم  یماع و  مه 

ج2،ص:146  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنشابیم سانشان  دارفا  زا  نآ  نایوار  تسا و  دحاو  ربخ  سپ  دناهدشن ، هتخانش  هصاخ  رد  هن  هماع و 

تـسین ثیدـح  مقـس  تّحـص و  رد  هرّرقم  لوصا  هب  نمؤم  مدرم  يارب  نآ  تّحـص  لیلد  باتک  رد  ار  نآ  هَّللا - همحر  قودـص - ندروآ  و 
ار اهنآ  تحارصب  شتاداقتعا  رد  یلو  هدرک  لقن  شبتک  رد  هر )  ) قودص ار  نآرق  فیرحت  رابخا  اریز  تسین ، لوبق  لیلد  لقن  فرص  نوچ 

نیا دربیم ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  داب  ار  نامیلـس  هچیلاق  هک  تسین  نیا  شیانعم  َحـیِّرلا  َُهل  انْرَّخَـسَف  هک  دـنامن  هتفگان  و  تسا ، هدرک  در 
دش عارتخا  دوب  داب  اب  شتکرح  هک  رادنابداب  یتشک  دندرک و  یملع  هدافتـسا  داب  يورین  زا  نامز  نآ  رد  هکلب  تسا ، سانلا  ماوع  رکف  زرط 
هیلع دواد  نامز  رد  َدـیِدَْحلا  َُهل  اََّنلَأ  َو  نینچمه  هامکی ،) شهاگنابـش  و  دوب ، هار  هامکی  ّیط  شدادـماب  « ) ٌرْهَـش اهُحاوَر  َو  ٌرْهَـش  اهُّوُدُـغ   » هک

« ِرْطِْقلا َْنیَع  َُهل  اْنلَسَأ   » َو دنک ، بوذ  ار  نهآ  گنس  دوخ  تسناوت  رشب  تسا  مالّسلا  هیلع  حیـسم  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه  تسرد  هک  مالّـسلا 
هناسفا دـناهدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  موصعم  زا  ثیدـح  تروصب  هک  يریـسفت  ءارآ  زا  ضعب  یهاگ  و  دـش ، فشک  ناـمز  نآ  رد  زین  سم  و 
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«. درب دیاب  هانپ  ادخ  هب  تسا ، مالّسلا  مهیلع  شنیموصعم  ءایلوأ  یهلا و  باتک  ندرک  لذتبم  شاهجیتن  تسا و  نامر  دننام و 
نم زا  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ّيرفعج  نامیلـس  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 9 ( 1)

کی ات  دوب و  هتشاذگ  هدعو  يدرم  اب  دومرف : ترضح  سپ  ریخ ، مدرکضرع : دندناوخ ؟ دعولا  قداص  ار  لیعامسا  ارچ  ینادیم  ایآ  دیـسرپ 
. دومن تبقارم  وا  راظتنا  رد  لاس 

ج2،ص:147  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مالّسلا هیلع  نسحلا  وبا  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاّضف  نب - ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ّیناقلاط - ساّبعلا  وبا  - 10 ( 1)

كرچ و دـندوب و  وشـسابل  نوچ  دـندش  هدـیمان  نّویراوح  مدرم  دزن  رد  اـّما  دوـمرف : دـندیمان ؟ نوـّیراوح  ار  نوـّیراوح  ارچ  متـشاد  هضرع 
ریمخ هدش  کلا  درآ  زا  هک  تسا  ینان  نآ  هدش و  هتفرگ  راّوح  زبخ  زا  هک  تسا  یمسا  نآ  هکنیا ) رگید   ) و دنتسشیم . ار  اهسابل  یگدولآ 

، دندومنیم كاپ  تحیـصن  دنپ و  هلیـسوب  هانگ  یگدولآ  زا  ار  نارگید  دوخ و  هک  اریز  دـندش  هدـیمان  مان  نیا  هب  ام  دزن  اّما  و  دنـشاب ، هدرک 
میرم دوب و  ماش  ياهرهش  زا  تشاد و  مان  هرصان  هک  دندوب  ياهیرق  لها  نوچ  دومرف : دنتفگ ؟ ینارصن  ارچ  ار  يراصن  مدرکـضرع ، دیوگ :

. دندیزگ لزنم  هدرک  لوزن  اجنآ  رد  دنتشگزاب  رصم  زا  هکنآ  زا  سپ  مالّسلا  امهیلع  یسیع  و 
اهجازم دومرف : مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  هک  هدرک  تیاور  هزمح  یبا  نب  رهاط  یبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  مردپ - - 11 ( 2)

دننام نآ  تسا و  نوخ )  ) مد اهنآ  زا  يرگید  و  تسا ، تخس  ینمشد  مغلب  تسا و  مغلب  یکی  اهنآ  زا  دنامسق ، راهچ 
ج2،ص:148  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یمرن هب  دزاسیم و  ّتیعر  اب  هک  تسا  یناطلـس  نآ  تسا و  داب  يرگید  و  دـشکب ، ار  شبحاص  مالغ  هک  دوشیم  اـسب  تسا و  یگنز  مـالغ 
تـشپ رب  هچ  ره  دیآ  رد  هزرلب  هاگ  ره  تسا  نیمز  دننام  نوچ  تسا  رود  رایـسب  نآ  زا  تاجن  هک  تسا  ءارفـص  رگید  نآ  و  دنکیم ، راتفر 

. دنازرلیم ار  همه  دراد 
وبا هب  تیّکس  نبا  هک  هدرک  تیاور  ّيدادغب  بوقعی  وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  رورـسم - نب  دّمحم  نب  رفعج  - 12 ( 1)

: تفگ مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا 
ار مالّسلا  هیلع  یسیع  یلو  داتسرف ، رحس  لاطبا  اضیب و  دی  اصع و  هزجعم  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هچ  يارب 
؟) تسا نآرق  دارم  هک  تغالب  تحاصف و  ینعی   ) اههبطخ مـالک و  اـب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  و  ضارما ، يافـش  ّبط و  هزجعم  اـب 

ّمهم تشاد و  جاور  رـصع  نآ  رد  هک  یلمع  نآ  دومرف ، ثوعبم  ار  یـسوم  یتقو  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : شخـساپ  رد  ترـضح 
تّجح دوبن - نآ  دننام  یلمع  نامز  نآ  لها  تردق  رد  هک  رحـس - لاطبا  هزجعم  اب  دنوادخ  بناج  زا  یـسوم  اذل  دوب و  رحـس  دـشیم  یّقلت 

ّبط و هب  يدیدش  زاین  مدرم  و  تشاد ، عویش  نامردیب  نمزم و  ياهدرد  هک  داتسرف  یماگنه  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  یلاعت  يادخ  و  دروآ ،
بیبط

ج2،ص:149  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
روک يافـش  ناگدرم و  ندرک  هدـنز  نآ  دوبن و  شدـننامه  نانآ  عسو  رد  هک  دـمآ  ياهزجعم  اب  یلاـعتقح  بناـج  زا  یـسیع  سپ  دنتـشاد ،

. درک مامت  نانآ  رب  ار  تّجح  و  دوب . ادخ  نذاب  یسیپ  ضرم  هب  التبم  دازردام و 
رعش منکیم  رکف  دوبیم - جیار  مالک  ینارنخـس و  هک  دومرف  ثوعبم  ینامز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زین  و 

تابثا و نیکرشم و  بلاطم  لاطبا  ماکحا و  ظعاوم و  يواح  هک  دنوادخ  باتک  اب  ترـضح  نآ  سپ  تغالب ،) ینعی  - ) دومرف هفاضا  مه  ار 
. دمآ دوب  اهنآ  رب  تّجح  مامتا  دوخ و  تاعوضوم  تّحص 

و تسیک ؟ تسیچ و  قـلخ  رب  تّجح  هزورما  وـگب  نوـنکا  ماهدـیدن ، زگره  وـت  دـننام  راـگزور  نیا  رد  دـنگوس  ادـخب  تفگ : تیّکـس  نبا 
، دنک شبیذکت  دسانـشب و  ار  ادخ  رب  يوگغورد  و  دنک ، شقیدصت  هتخانـش و  ار  ادخ  رب  يوگتـسار  نآ  اب  ات  تسا ، لقع  دومرف  ترـضح 
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. تسا نیمه  تسرد  باوج  دنگوس  ادخب  تفگ : تیّکس  نبا 
برع تاّیبدا  تغل و  ملع  ناگرزب  زا  یکی  تسا  ّيزاوها  فسوی  نب  قاحسا  نب  بوقعی  فاک - دیدشت  نیس و  رسکب  تیّکس - نبا  : » حرش

هک تسا  قطنملا  حالصا  مانب  شفورعم  باتک  تسا ، مالّسلا  امهیلع  مهد  مهن و  ماما  ّصاوخ  زا  تسا و  رعش  و 
ج2،ص:150  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دّیؤم و مّلعم  يو  هک  دوب  نیا  شببـس  دنیوگ  و  دـیناسر ، لتقب  یعیجف  زرطب  یـساّبع  لّکوتم  لاس 244  رد  ار  يو  هدـش ، رـشن  عبط و  اهراب 
تیّکـس نبا  ّیلع ؟ نادنزرف  نیـسح  نسح و  ای  دنرتهب  وت  دزن  رد  كدوک  ود  نیا  دیـسرپ ، وا  زا  لّکوتم  يزور  دوب ، لّکوتم  نادـنزرف  ّزتعم 

، تدـنزرف ود  وت و  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  مداخ  ربنق  تفگ ، هرخالاب  و  درک ، دزـشوگ  ار  ماـما  ود  نآ  بقاـنم  زا  ضعب 
رایـسب هک  دـناهتفگ  تیّکـس  نبا  ار  وا  ببـس  نیدـب  و  دـش ، هتـشک  دندیـشک و  نوریب  شیافق  زا  ار  وا  نابز  درک  رما  هدومن  بضغ  لّـکوتم 
ثعاب ناسل  نامه  هرخالاب  هک  تسنیا  بئارغ  زا  و  داب ، رب  دـهد  ار  زبس  رـس  خرـس  نابز  ادابم  اـت  تفگیم  نخـس  رتمک  درکیم و  توکس 

«. دش وا  لتق 
مالّسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبا  هک  درک  تیاور  لاضف  نبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیناقلاط - میهاربا  نب  دّمحم  - 13 ( 1)

حون زا  سپ  ناربمغیپ  هک  تسنانچ  نیا  و  دندوب ، تمیزع  تعیرش و  بحاص  نانآ  هکنآ  يارب  دنتفگ  مزعلا  ولوا  ار  مزعلا  ولوا  ءایبنا  دومرف :
هیلع لیلخ  میهاربا  نامز  ات  ار  وا  باتک  دعب ، ناربمیپ  دندرکیم و  يوریپ  ار  وا  شور  تاروتسد و  دندوب و  حون  تعیرش  رب  همه  مالّسلا  هیلع 
دروم وا  یبهذم  شور  ّتنـس و  دندرکیم و  لمع  میهاربا )  ) وا تعیرـشب  ءایبنا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  زا  سپ  اّما  و  دندرکیم ، لمع  مالّـسلا 

ءایبنا نانچمه  وا  زا  سپ  مالّسلا و  هیلع  یسوم  نامز  ات  دندربیم  راکب  ار  وا  فحص  باتک و  دوب و  نیدّحوم  ناربمیپ و  لمع 
ج2،ص:151  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نامز رد  هک  يربهر  ره  مالّسلا و  امهیلع  یسیع  نامز  ات  دندومنیم  لمع  ار  یسوم  تعیرـش  دندرکیم و  راتفر  تاروت  قباطم  لیئارـسا  ینب 
ولوا ناربمیپ  نت  جنپ  نیا  و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ام  ربمایپ  نامز  ات  دـندوب  شتعیرـش  وا و  قیرط  رب  یگمه  وا  زا  سپ  دوب و  یـسیع 

زور ات  دوشیمن  خسن  شتعیرش  رگید  هک  تسا  متاخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  و  دنشابیم . مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  لضفا  هک  دنتـسه ، مزعلا 
سک ره  يارب  دروایب ، نآرق  زا  سپ  یباتک  ای  دـنک  تّوبن  ياعّدا  يو  زا  سپ  سک  ره  سپ  دوب ، دـهاوخن  وا  زا  سپ  يربماـیپ  و  زیخاتـسر ،

. تسا حابم  شنوخ  دونشب  ار  وا  ياعّدا  هک 
یـسوم نب  ّیلع  هک  هدرک  تیاور  لاله  نب  ساّبع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّيدنقرمـس - ّيولع  رفعج  نب  رفظم  - 14 ( 1)

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  مالّسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  شّدج  زا  شراوگرزب  ياین  زا  شردپ  زا  مالّـسلا  امهیلع 
ندیـشود و  نالاپ ، اب  رامح  رب  ندش  راوس  و  ناگدرب ، اب  نیمز  يور  رب  هتـسشن  ماعط ، ندروخ  منکیمن : كرت  ار  زیچ  جنپ  گرم  ماگنه  ات 

و دوخ ، ياهتسد  اب  زب  ریش 
ج2،ص:152  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ددرگ ّتنس  نم  زا  سپ  هک  ناکدوک ، رب  ندرک  مالس  و  هنیمشپ ، سابل  ندیشوپ 
نـسحلا یبا  هب  تفگ ، هک  هدرک  تیاور  لاّضف  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هیلع - هَّللا  همحر  ّیناقلاط - میهاربا  نب  دّـمحم  - 15 ( 1)

ار وا  يرترب  هکنیا  اـب  دـندش  وا  ریغب  لـیام  دنتـشادرب و  تسد  ّیلع  ّتیعبت  زا  مدرم  هـک  دوـب  هنوـگچ  هـک  مدرکـضرع  مالّـسلا  هـیلع  اـضّرلا 
دندیشک تسد  ّیلع  زا  هک  دوبن  نیا  زج  دومرف : دنتخانشیم !؟ ادخ  لوسر  دزن  ار  وا  ماقم  و  دندوب ، هاگآ  مالسا  رد  وا  هقباس  زا  دنتسنادیم و 

اهولاخ و  اهومع ، ناردارب ، دادجا ، ناردپ ، زا  ترـضح  نآ  نوچ  دنتـشاد ، یهاگآ  نارگید  رب  وا  يرترب  زا  هکنیا  اب  دنروآ ، ور  وا  ریغ  هب  و 
تـسود و  دوب ، تهج  نیا  زا  وا  رب  لد  رد  ناشهنیک  و  دوب ، هتـشک  ار  يرایـسب  دـندومنیم  ینمـشد  شلوسر  ادـخ و  اـب  هک  ناـشناشیوخ  و 

زا دوبن و  ّیلع  دننام  تاوزغ  رد  يرگید  نآ  نوچ  دنتشادن ، لد  رد  ياهنیک  نینچ  نارگیدب  تبسن  و  دنک ، یتسرپرس  نانآ  رب  وا  دنتشادیمن 
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. دنتسویپ يرگیدب  هدینادرگ  يور  ّیلع  زا  هک  دوب  تهج  نیا  يارب  سپ  دندوب ، هدیدن  اهگنج  رد  نینمؤملا  ریما  لمع  دننام  يزیچ  وا 
- نب مثیه  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  میهاربا - نب  دّمحم  - 16 ( 2)

ج2،ص:153  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مالّسلا هیلع  ّیلع  ارچ  منادب  وگب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متشاد  هضرع  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ّینامر  هَّللا  دبع 

هب شتموکح  ماّیا  رد  ادعب  و  درکن ، راکیپ  ادخ  نانمـشد  اب  و  دوب ، نیـشنهناخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  لاس  جـنپ  تسیب و 
نیکرشم اب  راکیپ  زین  ترضح  نآ  نوچ  درک ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ادتقا  راک  نیا  رد  دومرف : ترضح  دوشگ ؟ تسد  راکیپ 

رب تردـق  دـندوب و  كدـنا  شناروای  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  درک ، كرت  هنیدـم  رد  هام  هدزون  هّکم و  رد  لاس  هدزیـس  تثعب  زا  سپ  ار  هّکم 
ادخ ربمغیپ  نوچ  و  نانآ ، هیلع  رب  روای  نتشادن  يارب  تشاذگ  رانک  ار  نانمشد  اب  هدهاجم  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینچمه  و  تشادن ، نانآ  هیلع 
هیلع ّیلع  تماـما  روط  نیمه  دوشیمن ، لـطاب  شتّوبن  هنیدـم  هاـم  هدزون  هّکم و  لاـس  هدزیـس  رد  داـهج  كرت  نیدـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

. دوب یکی  ّتلع  نوچ  دش ، دهاوخن  لطاب  دنتشاد  یعنام  ود  ره  هک  لاس  جنپ  تسیب و  داهج  كرت  اب  مالّسلا 
تیاور یخلب  بوقعی  یبا  نب  دّمحم  زا  يدیبع  زا  هَّللا  دبع  یبا  نب  دمحا  شّدج  زا  شردـپ  زا  ّیقرب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  نب  ّیلع  - 17 ( 1)

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  هدرک 
ج2،ص:154  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هکنیا  يارب  دومرف : ترـضح  مالّـسلا ، امهیلع  نسح  ماما  هن  تفرگ  رارق  نیـسح  ماما  دالوا  رد  تماما  ارچ  مدیـسرپ 
عقاو تساوخزاـب  دروـم  ادـخ  و  مالّـسلا ، هیلع  نسح  دـالوا  رد  هن  دوـمرف ، نّیعم  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  دـالوا  رد  ار  تماـما  داد ؛ رارق  روـط 

. دوشیمن
لوسر دومرف : مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  هک  هدرک  تیاور  دیمحلا  دبع  نب  میهاربا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 18 ( 1)

يا دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب ، هداهن  باتفآ  رد  ار  شبآ  لطـس  هشئاع  دش و  دراو  هشئاع  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
ینعی  ) تسا صرب  بجوم  اریز  نکن  رگید  ار  راک  نیا  دومرف : ماهدراذـگ ، باتفآ  رد  ندـش  مرگ  يارب  ار  بآ  تفگ : تسیچ ؟ نیا  اریمح 

(. ددرگیم یسیپ  صرب و  یضیرم  ثعاب  دوش  مرگ  باتفآ  اب  هک  یبآ 
رفعج نب  یـسوم  شردپ  ای  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ربخ  نیا  رد  نسحلا  وبا  زا  دارم  دوشیم  دـیوگ : هَّللا - همحر  باتک - ّفلؤم 

. تسا لیسارم  زا  ثیدح  نیا  و  دنکیم ، تیاور  ماما  ود  ره  زا  دیمحلا  دبع  نب  میهاربا  اریز  مالّسلا  امهیلع 
نیا زا  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ ) رکذ  نودب   ) امیقتسم مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هکنیا  يارب  ارهاظ  : » حرش

«. تسا لسرم  ور 
ج2،ص:155  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نسحلا وبا  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رـضن  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  سیردا - نب  دمحا  نب  نیـسح  - 19 ( 1)
: مدیسرپ مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع 

یکی لسغ  يارب  بآ  تسا و  تبانج  لاح  رد  يرگید  و  تفر ، ایند  زا  ناشیا  زا  یکی  و  دنراد ، هارمهب  یبآ  رصتخم  دنرفـس و  رد  یتعامج 
تبانج لسغ  اریز  دوشیم ، هتـشاذگاو  ّتیم  دـنک و  لـسغ  وا  تسا ، مّدـقم  بنج  دومرف : تسا ؟ مّدـقم  کیمادـک  تسا ، یفاـک  ود  نآ  زا 

. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ّتنس  ّتیم ) لسغ   ) نیا و  تسا ) ادخ  باتک  حیرص  ّصن  ینعی   ) تسا هضیرف 
اضر ترضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رضن  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  قیرطب  هنع - هَّللا  یضر  دیلولا -) نبا   ) نسح نب  دّمحم  - 20 ( 2)
هتفرگ زور  هنابـش  زامن  جنپ  زا  نآ  هک  دـناهدرک  تیاور  نینچ  دومرف : دـنیوگیم ؟ ّتیم  زامن  رد  ریبکت  جـنپ  ارچ  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع 
هنابـش رد   ) هتخاس بجاو  ناگدنب  رب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هکنیا  نآ  تسه و  زین  يرگید  تهج  یلو  تسا ، ثیدـح  رهاظ  نیا  هّتبلا  و  هدـش ،
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کی اهنیا  زا  مادک  ره  زا  ّتیم  يارب  و  ار ، تیالو  ّجح و  هزور ، تاکز ، زامن ، هضیرف : جنپ  زور )
ج2،ص:156  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا زا  و  ریبکت ، راهچ  هتفریذـپن  سک  ره  و  دراد ، ّتیم  زاـمن  رد  ریبکت  جـنپ  دـشاب ، هدرک  تیـالو  لوبق  هک  سک  ره  و  هتـشاد ، رّرقم  ریبکت 
. ریبکت راهچ  امش  نیفلاخم  دیئوگیم و  ریبکت  جنپ  نایعیش  امش  هک  تسا  تهج 

ترضح زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  نب  نامیلس  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  قاّقد - نارمع  نب  دمحا  نب  ّیلع  - 21 ( 1)
هیبلت مدیسرپ  مالّسلا  هیلع  اضر 

( کیّبل کل  کیرش  کیّبل ال  مهّللا  کیّبل  کیّبل  )
: دومرف تسیچ ؟ نآ  نتفگ  ّتلع  و 

مارح شتآ  رب  ار  امش  هنیآ  ره  نم ، ناگدرب  ناگدنب و  يا  دیامرفیم : هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  دنوادخ  دنوش ، مرحم  نوچ  ناگدنب 
: دیئوگیم سپ  دیاهدرک ، مارح  دوخ  رب  ار  یئاهزیچ  هتسب و  مارحا  نم  يارب  امش  هک  روط  نامه  مدرک 

« کیّبل مهّللا  کیّبل  »
. دیهدیم خساپ  ار  وا  يادن  هدومن و  تباجا  ار  ّلج  ّزع و  راگدرورپ  توعد  و 

کی مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیـسح  زا  نتم  دنـسب  هیلع - هَّللا  ۀـمحر  مردـپ - - 22 ( 2)
زا یحضأ ) دیع  رد   ) ینابرق رتش ) )

ج2،ص:157  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هرفـس کی  رـس  دنـشاب و  جرخمه  هک  یتروص  رد  نت  جنپ  زا  دومرف : واگ ؟ کی  مدرکـضرع : نتکی ، زا  دومرف : دنکیم ؟ تیافک  رفن  دنچ 

؟ دنکیم تیافک  نت  جنپ  زا  واگ  اّما  دنکیمن ، تیافک  نتکی  يارب  زج  رتش  کی  ارچ  متشاد : هضرع  دننیشنیم ،
هلاـسوگ شتـسرپب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  یـسوم  موق  زا  ناـسک  نآ  هکنیا  نآ  و  تسین ، تسه ، واـگ  رد  هک  یتـّلع  نآ  رتـش  رد  اریز  دوـمرف :

هنوذبم شردارب  هنونیذأ و  زا  دندوب  ترابع  و  دندروخیم ، اذغ  هرفـسکی  رـس  دندوب و  تیب  کی  لها  همه  و  دندوب ، نت  جنپ  دندرک  توعد 
هک دـندوب  نانیا  و  نون ) ياجب  ءای  اب  تسا  هیوذـبم » هیونیذا و  : » هیقفلا هرـضحی  نم ال  هخـسن  رد   ) دوب شرـسمه  رتخد و  شاهدازردارب و  و 

. دندرک حبذ  دوب ، هدرک  رما  نآ  ینابرقب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  ار  ياهرقب  هک  دننانیا  و  دندرک ، توعد  هلاسوگ  شتسرپب  ار  مدرم 
هلاسوگ هک  تسنیا  شنومضم  هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  زا  دلاخ  نب  نیـسح  زا  یتیاور  هر - ّفلؤم - لاصخ  باتک  : » حرش

اب تیاور  ود  ره  و  هتفگ ، نت  جنپ  دنداد  نامرف  هلاسوگ  تدابعب  ار  یـسوم  موق  هک  یناسک  ربخ  نیا  رد  یلو  دـندوب ، نت  جـنپ  ّطقف  ناتـسرپ 
ُيِِرماَّسلا و ُمُهَّلَضَأ  َو  دیامرفیم : تحارص  اب  دنادیم و  لیئارـسا  ینب  لالـض  ببـس  ار  يرماس  نآرق  اریز  تسین  راگزاس  ادخ  باتک  حیرص 

َْنل اُولاق  یلاعت - هلوق  یلا  َکَمْوَق - اَّنَتَف  ْدَق  اَّنِإَف  دیامرفیم  ٌراوُخ و  َُهل  ًادَسَج  اًلْجِع  ْمِهِِّیلُح  ْنِم  ِهِدـَْعب  ْنِم  یـسُوم  ُمْوَق  َذَـخَّتا  َو  دـیامرفیم : زین 
ای نتم  ربخ  رب  انب  و  دندش . تسرپ  هلاسوگ  موق  رتشیب  ای  همه  هک  دراد  نآ  رد  روهظ  هک  ۀـیآلا  یـسُوم - اْنَیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  َنیِفِکاع  ِْهیَلَع  َحَْربَن 

ببس هدش  تیاور  لاصخ  رد  هچنآ 
ج2،ص:158  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیّلـضم ای  نّیلاض  راک  هنوگچ  اساسا  و  تسه ، هکرابم  تایآ  رد  هچنآ  فالخب  دـناهدوب  نت  جـنپ  نّیلاض  ای  نت  جـنپ  موق  لالـضا  ای  لالض 
ار مدرم  نتخاس و  يرماس  هلاسوگ  ای  ندـیتسرپ  هلاسوگ  تسا  ياهنـسح  ّتنـس  راک و  ایآ  دوشیم ! یهلا  ماکحا  زا  یمکح  عیرـشت  كالم 

نیا لـجع ، هن  تسا  هرقب  زین  ربـخ  رد  شدوـخ و  هن  دـنک  تیاـفک  نت  جـنپ  زا  هلاـسوگ  رداـم  دـیاب  و  دوـش ، یّـسأت  نآـب  اـت  ندرک ؟ هارمگ 
«. درادن زین  یملاس  ربتعم و  دنس  هکنآ  رب  هوالع  دنکیم ، فیعضت  ار  ربخ  دوخ  تالاکشا 

ترضح نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  دلاخ  نب  نیسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  دیلولا - نبا  - 23 ( 1)
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حابم ناکرـشم  رب  هام  راهچ  ار  مرح  لوخد  یلاعت  دـنوادخ  هکنیا  يارب  دومرف : دـننکیمن ؟ تبث  ار  یجاح  هانگ  هام  راهچ  ات  ارچ  مدیـسرپ :
هام راهچ  ات  دور  ّجـحب  هک  نینمؤم  زا  سک  ره  هک  تسا  ور  نیا  زا  و  ( 2 هبوت -  ) ٍرُهْشَأ َۀََعبْرَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُحیِسَف  دیامرفیم : هک  نانچ  درک ،

. دوشیمن هتشون  شهانگ 
اهتلفغ بونذ »  » زا دارم  هکنیا  ای  ُهَرَی ، ارَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  ّالا  تسا و  رافغتسا  يارب  بکترم  نداد  تلهم  هانگ  نتـشونن  زا  دارم  : » حرش

«. تامّرحم باکترا  ةالص و  كرت  لثم  هریبک  یصاعم  هن  تسباوصان  ياهراک  و 
ای  ) هنییع نب  رفعج  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  مردپ - - 24 ( 2)

ج2،ص:159  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک یناـمز  اـت  هّکم  زا  ترجه  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ناـنمؤم  ریما  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  ۀـبقع ) نبا 

يارب ور و  هچ  زا  مدرکضرع : ترضح  نآب  دیوگ : دربن ، رسب  هّکم  رد  ار  یبش  چیه  تفای ) تافو   ) درب دوخ  راوجب  ار  وا  ّلج  ّزع و  دنوادخ 
اذل درب ، رسب  اجنآ  رد  ار  بش  تسا  هدرک  ترجه  نآ  زا  هلآ ] هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر   ] هک ینیمزرـس  رد  تشادن  شوخ  دومرف : هچ ؟

. دربیم رسب  ار  بش  يرگید  نیمزرس  رد  دشیم و  جراخ  دروآیم  اجب  هک  ار  رصع  زامن 
اضر ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّمحم  - 25 ( 1)
چیه هک  دومرف  بجاو  شیوـخ  رب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  دوـمرف : تسا ؟ مهرد  دـصناپ  ّتنـس »  » رد هّیرهم  ارچ  مدیـسرپ : مالّـسلا  هیلع 

راب دص  هک  دشابن  ینمؤم 
« ربکا هَّللا  »

راب دص  و 
« هَّلل دمحلا  »

راب دص  و 
« هَّللا ناحبس  »

 » راب دص  و 
هَّللا ّالا  هلا  ال 

دناوخب ار  اعد  نیا  دتسرف و  تاولص  وا  لآ  دّمحم و  رب  راب  دص  دیوگب و  « 
« نیعلا روحلا  نم  ینجوز  مهّللا  »

هب ّلج  ّزع و  دنوادخ  ور  نیا  زا  و  دهد ، رارق  وا  هّیرهم  ار  راکذا  نیا  و  دروآ ، رد  وا  يرـسمهب  یتشهب  ناروح  زا  يروح  دـنوادخ  هکنآ  زج 
درک و لمع  روتسد  نآ  قبط  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دنک ، ّتنس  مهرد  دصناپ  ار  هنمؤم  نانز  هّیرهم  هک  داتسرف  یحو  شربمایپ 

ج2،ص:160  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. داهن ّتنس  ار  نآ 

«. تسا مهرد  دصناپ  ياجب  دیوگب  دوشیم  رکذ  دصناپ  نآ  هعومجم  هک  راب  دص  کی  مادک  ره  ار  رکذ  جنپ  نیا  سک  ره  ینعی  : » حرش
هیلع اـضر  ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  سیردا  نب  دـمحا  نب  نیـسح  - 26 ( 1)

رب ّلج  ّزع و  دنوادخ  يرآ  دومرف : تسا ؟ هدش  رّرقم  هّیقوأ   12 لداعم 5 / مهرد  دصناپ  نانز  هیرهم  ارچ  موش  تیادف  متشاد : هضرع  مالّسلا 
دیوگ و لیلهت  راب  دص  دمح و  راب  دص  حیبست و  راب  دص  ریبکت و  راب  دـص  ار  يادـخ  هک  دـشابن  ینمؤم  چـیه  هک  تسا  هدرک  بجاو  دوخ 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دتسرف و  تاولص  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  راب  دص 
« نیعلا روحلا  نم  ینجّوز  ّمهللا  »

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


ینید ردارب  زا  هک  ینمؤم  ره  و  تسا ، هدش  رّرقم  مرد  دصناپ  نانز  هّیرهم  ور  نیا  زا  و  دروآ ، رد  وا  يرسمهب  ياهّیروح  دنوادخ  هکنیا  رگم 
، دزرو عانتما  واب  رتخد  نداد  زا  دریذپن و  يو  زا  وا  و  دهد ، رارق  مهرد  دـصناپ  ار  وا  هّیرهم  دـهاوخب  و  دـیامنب ، يراگتـساوخ  يرتخد  دوخ 

. دزاس مورحم  هیروح  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسنآ  ّقحتسم  و  هدیناجنر ، هدرک و  رازآ  ار  وا  هک  یتسارب 
زا نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ّیناقلاط - میهاربا  نب  دّمحم  - 27 ( 2)

ج2،ص:161  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نآ و   ) دـنکن رگید  رهوش  ات  ارچ  يدـع  هقّلطم  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاّـضف  نب  ّیلع  نب  نسح 
هداد نذا  راب  ود  هک  تسین  نیا  زج  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هلب  دومرف : دوشن ؟ لـالح  لّوا  رهوش  رب  دریمب ) اـی  دـهد  قـالط  ار  وا  رهوش 

تسرد و ای  دیاب  سپـس  تسا  راب  ود  قالط  ینعی  ٍناسْحِِإب  ٌحیِرْـسَت  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِإَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا  دیامرفیم : هک  نانچ  دـنهد  قالط 
لخاد نوچ  و  دریگب ، ار  وا  دناوتن  رگید  هک  دنک ، اهر  ار  وا  یکین  يدرسنوخ و  لامک  اب  ای  دننک ، شزاس  مه  اب  دیرادهگن و  ار  نز  یبوخب 

يرهوش ات  دوب  دهاوخن  لالح  وا  رب  رگید  و  هدرک ، مارح  يو  رب  ار  نز  نآ  دنوادخ  دراد ، شوخان  ار  نآ  دنوادخ  هک  موس  قالط  رد  دوش 
نانزب و  دنرمـشن ، فیفخ  ار  نآ  و  دننکن ، یقلت  هداس  ناسآ و  لهـس و  يرما  ار  قالط  هلأسم  مدرم  هک  تسنآ  يارب  نیا  دنک ، رایتخا  رگید 

. دنناسرن تراسخ  ّتیذا و  رازآ و 
دیاـب زین  و  ّتیمرحم ، فرـص  هـن  دوـش  هدـناوخ  دـقع  یگـشیمه  مـئاد و  تـّیجوز  دـصقب  دـیاب  مود  جوز  يارب  هـک  تـسناد  دـیاب  : » حرش

هن دنـشاب  هتـشاد  مئاد  جاودزا  دـصق  درم  مه  نز و  مه  فرط ، ود  ره  نینچمه  و  تبحـص ، ینیـشنمه و  اهنت  هن  دریگ  تروص  یگباوخمه 
راک دننک و  تسیز  مه  اب  دنتـسناوتن  ای  تفر  ایند  زا  درم  رگا  طورـش  ققحت  تروص  رد  و  دنـشاب ، هتـشاد  قالط  دصق  ود  ره  ادتبا  زا  هکنآ 

نیا ریغ  رگا  و  هدش ، عقاو  لّلحم  هک  تسا  تقو  نآ  داد  قالط  ار  نز  درم  دیشک و  قالطب 
ج2،ص:162  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«. تسا هدش  دشابن ، لهس  يرما  قالط  هک  هتساوخ  عراش  هچنآ  فالخ  رب  هدش و  یّقلت  هداس  لهس و  يرما  قالط  هک  تسا  یهیدب  دشاب 
اـضر ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرعـشا  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّمحم  - 28 ( 1)

نارگید قالط  تسین و  لالح  نارگید  يارب  امـش  قالط  هک  یتسردب  دومرف : مدیـسرپ ، هدـش  هقالط  هس  نانز  نتفرگ  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع 
. دننادیم تسرد  ار  امش  قالط  هس  نانآ  یلو  دینادیمن  تسرد  ار  اهنآ  قالط  هس  امش  هک  اریز  لالح ، امش  يارب 

هیلع متـشه  ماما  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاّضف  نبا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیناـقلاط - میهاربا  نب  دّـمحم  - 29 ( 2)
يدنزرف ترضح  نآ  هکنیا  يارب  دومرف : دش ، مساقلا » وبا   » شاهینک هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ارچ  مدیـسرپ : مدرک و  لاؤس  مالّـسلا 

؟ دـینیبیم رتشیب  حیـضوت  لها  ارم  ایآ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متـشاد  هضرع  دـیوگ : دـنتفگ ، مساقلا  وبا  ار  وا  تهج  نیا  زا  و  تشاد ، مساق  ماـنب 
ربمایپ ینادـیم  اـیآ  و  يرآ ، متفگ : میتّما ؟ نیا  ردـپ  ود  ّیلع  نم و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینادـیم  اـیآ  يرآ  دومرف :

يرآ متفگ : تسا ؟ ناشیا  زا  زین  مالّسلا  هیلع  یلع  و  تّما ، مامت  ردپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
ج2،ص:163  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: مدرکضرع تسا ؟ خزود  تشهب و  هدننکتمسق  ّیلع  هک  ینادیم  ایآ  دومرف :
مالک نیا  ینعم  متـشاد : هضرع  واب  تسا ، مّنهج  تشهب و  هدننکتمـسق  ردپ  نوچ  دوشیم  هتفگ  مساقلا  وبا  وا  هب  ور  نیا  زا  دومرف : يرآ ،

نیرتهب و  دالوأب ، تبسن  تسا  ناردپ  ینابرهم  تقفش و  دننام  شتما ، هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  تقفـش  رهم و  دومرف : تسیچ ؟
لوسر  ] وا تقفش  رهم و  دننام  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تقفش  يو  زا  سپ  و  تسا ، مالّسلا - هیلع  ّیلع - هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ - لوسر  تّما 

ادـخ لوسر  و  میتّما ، نیا  ردـپ  ود  ّیلع  نم و  دومرف : هک  دوب  نیا  يارب  سپ  تسا ، وا  زا  سپ  ماـما  و  هفیلخ ، ّیـصو و  وا  اریز  تسا ، ادـخ ]
نم زین  ار  شلایع  و  ادا ، دـیاب  نم  ار  شنید  دراذـگ ، یقاب  دوخ  زا  سپ  یلاـیع  اـی  نید  سک  ره  دومرف : تفر و  ربنمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
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هَّللا یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دوب ، دـهاوخ  وا  هثرو  نآ  زا  نآ  دراذـگ ، یقاـب  یتورث  یلاـم و  هک  سک  ره  و  مهد ، هقفن  دـیاب 
روط نیمه  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  زا  و  ناـشدوخب ، ناـشدوخ  زا  نینچمه  ناـشناردام و  ناردـپ و  زا  نینمؤمب  دوب  یلوا  هلآ  هیلع و 

. تشاد نایرج  ّتیولوا  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ 
هیلع اضر  ترضحب  يزور  دیشّرلا  نومأم  هک  هدرک  تیاور  يوره  تلّصلا  وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  ّیـشرق  هَّللا  دبع  نب  میمت  - 30 ( 1)

! نسحلا ابا  ای  تفگ : مالّسلا 
ج2،ص:164  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و دوشیم ، تابثا  هنوگچ  تسا و  ینعم  هچب  نیا  و  دیدرگ ، خزود  تشهب و  هدننکتمسق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تّدج  ارچ  وگب  نمب 
؟ ماهدرک رکف  هراب  نیا  رد  دایز  نم 

لوسر زا  تفگ : هک  دناهدرکن  تیاور  ساّبع  نب - هَّللا  دبع  زا  تدادجا  زا  تردپ  زا  ایآ  نیملسم ! ریما  يا  تفگ : ودب  مالّسلا  هیلع  ترضح 
هاـگ ره  دومرف : ماـما  يرآ ، تفگ : نومأـم  رفک ؟ وا  اـب  ینمـشد  تسا و  ناـمیا  ّیلع  یتـسود  دومرفیم : مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 

: تفگ نومأـم  دوب ، دـهاوخ  خزود  تشهب و  هدننکتمـسق  وا  تروص  نیا  رد  سپ  مّنهج ، وا  ینمـشد  تسا و  تشهب  بجوـم  وا  یتـسود 
. هیلع هَّللا  یلص  یئادخ  ربمایپ  ملع  ثراو  وت  یتسارب  هک  منکیم  قیدصت  نسحلا ! وبا  يا  دراذگن  هدنز  وت  زا  سپ  ارم  دنوادخ 

وکین هچ  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع : مدیـسر و  شتمدـخب  نم  تشگزاب  لزنمب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  نوچ  دـیوگ : تلّـصلا  وبا 
(، نسحأ یّتلاب  هلداجم  ینعی   ) متفگ نخـس  وا  اب  تسنادیم  تّجح  ار  نآ  وا  هک  قیرط  نامه  زا  نم  دومرف : ماما  یتفگ ، خساپ  ار  ریما  هلأسم 

لقن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مّدج  زا  درکیم  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  مدینـش  مردـپ  زا 
نم زا  درف  نیا  هک  یهد  نامرف  شتآب  تمایق ، زور  رد  خزود  تشهب و  هدننکتمسق  یئوت  ّیلع ! ای  دومرف : هک  هدرک 

ج2،ص:165  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
(. ریگب ار  وا   ) تسا وت  زا  درف  نیا  و  رذگ ) رد  وا  زا   ) تسا

مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لاّضف  نب  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  ناّطق  نسح  نب  دمحا  - 31 ( 1)
دنوادخ هک  تهج  نیدب  دومرف : دینادرگن ؟ زاب  شبحاصب  ار  كدف  تسشن  تفالخب  هکنآ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ارچ  مدیسرپ :

تسرپرـس و ءایلوا و  اـم  و  دریگن ، اـم  رب  ناراکمتـس  زا  دـنوادخ  زج  ار  اـم  قوقح  تسا و  هداد  تیـالو  ار  تیبلا  لـها  اـم  دوخ  ّلـج  ّزع و 
زاب ار  نامهدـشبصغ  قوقح  دوخ  يارب  اّما  میناتـسیم ، زاـب  ناراکمتـس  زا  مینکیم و  مکح  ناـنآ  قوقح  رد  و  میناـنمؤم ، راـیتخا  بحاـص 

. میناتسن
هچنآب ّطقف  باتک  نیا  رد  ماهدرک و  جارخا  ثیداحا  رابخا و  زا  عئارّـشلا  للع  باتک  رد  بلطم  نیا  يارب  يرگید  هوجو  نم  دـیوگ : ّفلؤم 

. مدرک افتکا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا 
بـسانم رایـسب  اجنیا  رد  شرکذ  هک  هدرک  لقن  یبلطم  صیب  صیح و  سراوفلا  وبا  مسا  لیذ  نایعالا  تایفو  باتک  رد  ناـکّلخ  نبا  : » حرش

. تسا
ّیلع نانمؤم  ریما  ایؤر  ملاع  رد  باوخب  تفگ : هک  هدرک  لقن  تسا  هدرمش  ار  وا  ّتنس  لها  تاقث  زا  یکی  هک  یّلجم  نب  هَّللا  رـصن  خیـش  زا 

يو زا  هدید  ار  مالّسلا  هیلع 
ج2،ص:166  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار نایفس  وبا  هناخ  و  هدیشخب ) ار  همه   ) دیدمآ بلاغ  زوتهنیک  نمـشد  رب  دیدرک و  حتف  ار  هّکم  نوچ  تیبلا  لها  امـش  هک  دش  هچ  مدیـسرپ 
: دیتفگ هداد و  رارق  نما  ّلحم 

« نمآ وهف  نایفس  یبا  راد  لخد  نم  »
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هک ار  صیب ] صیح و   ] یفیص نبا  راعشا  وت  ایآ  دومرف : دنداد ؟ ماجنا  ملظ  زا  دنتسناوت  هک  هچنآ  تنادنزرف  اب  البرک )  ) ّفط رد  نانآ  یلو  ، 
صیح و هب  ار  دوخ  متـشگ و  رادـیب  باوخ  زا  نم  ونـشب ، وا  دوخ  زا  دومرف : ترـضح  ریخ ، مدرکـضرع : ياهدینـشن ؟ هدورـس  دروم  نیا  رد 

دنگوس ادـخب  هاگنآ  داتفا ، هیرگب  تخـس  دیـشک و  بلق  زا  ياهلان  مد  رد  وا  متفگ ، ار  شیوخ  باوخ  ودـب  هدـیناسر و  یفیـص ) نبا   ) صیب
بـش نیمه  رگم  ماهدرواین  مظنب  ار  راعـشا  نآ  و  ماهداتـسرف ، یـسکب  ار  ماهتـشون  هن  و  هدـناوخ ، یـسک  يارب  مبل  زا  هن  زونه  نم  هک  دروخ 

: تسا نینچ  هک  هدرک  راعشا  نآ  ندناوخب  عورش  هتشذگ و 
حطبا مّدلاب  لاس  متکلم  اّملفۀّیجس  اّنم  وفعلا  ناکف  انکلم 

حفصن وفعن و  يرسألا  یلع  انودغاملاط  يراسالا و  لتق  متللح  و 
تشذگ ششخب و  میتفرگ ، تسد  رد  ار  تردق  میدیسر و  تموکحب  ام  هک ) ینامز   ) حضنی هیف  امب  ءانا  ّلک  واننیب  توافتلا  اذه  مکبـسحف 

. تفرگ ارف  ار  حطبا  يارحص  رسارس  نوخ  دیدیسر  تردقب  امش  هک  ینامز  اّما  دوب ، ام  تداع  يوخ و  وفع ) )
رارق ششخب  وفع و  دروم  ار  همه  میتشذگرد و  ناریسا  زا  ام  هک  تشذگ  رایسب  یلو  دیدرمش ، لالح  ار  ناریـسا  همه  نوخ  نتخیر  امـش  و 

. میدرک دازآ  هداد و 
«. تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  ّقحان ، ّقح و  تخانش  رد  تسا  سب  امش  ام و  نیب  امیف  توافت  نیمه  ار  امش 

ناوکذ یبا  زا  ّیلوّصلا  ییحی  نب  دّمحم  زا  ّیقهیب  دمحا  نب  نیسح  - 32 ( 1)
ج2،ص:167  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

امهیلع رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ساّبع  نب  میهاربا  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیعامـسا  نب  مساـق 
یباداش یگزات و  زج  سرد  رشن و  عقاوم  رد  نآرق  هک  تسیچ  دیسرپ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش  دومرف : هک  درکیم  لقن  مالّـسلا 

ینامز ره  رد  نآ  و  داتسرفن ، ینّیعم  مدرم  يارب  روط  نیمه  و  دومرفن ، لزان  یّصاخ  نامز  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  اریز  دومرف : دیازفایمن ؟
. دراد یباداش  یمّرخ و  يروآون و  تمایق  ات  یموق  ره  يارب  و  تسا ، هزات  دیدج و 

نخـس زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  يزار  رـصن  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  زا  دنـس  نیمهب  و  - 33 ( 1)
: تسا هدومرف  هک  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 

موّجنلاک یباحصا  »
: دومرف هک  ناشیا  رگید  نخس  و  دیبای . هار  دینک  ادتقا  مادک  رهب  دننامسآ ، ناگراتس  دننام  نم  باحصا  خلا ،» - 

« یباحصأ یل  اوعد  »
رییغت وا  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  دارم  ثیداحا ) نیا  رد  و  ، ) تسا تسرد  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دیراذگاو ؟ نمب  ارم  باحـصا  ، 
دنتفای رییغت  نانآ  هک  دوش  هتسناد  اجک  زا  دندرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دیوگ : يوار  دندادن ، لیدبت  رییغت و  نید  رد  دندرکن و  ادیپ  لاح 
ینادرم تمایق  زور  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دناهدرک  تیاور  دوخ  هک  اجک  زا  دومرف : دنداد ؟ لیدبت  ار  نید  هکنیا  ای  و 

زا نم  باحصا  زا 
ج2،ص:168  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

!؟ مباحـصا اراگدرورپ ! میوگیم : نم  و  دـنوشیم ، عناـم  دـنناریم و  روخـشبآ  زا  ار  بیرغ  نارتشا  هک  ناـنچ  دـنوشیم ، عونمم  رثوک  ضوح 
و دندرک . داجیا  یثداوح  هچ  وت  زا  سپ  ینادیمن  وت  هک : دوشیم  هداد  خساپ  نمب  مسانشیم ، ار  نانآ  نم  دننم ، نارای  اهنیا  ینعی  مباحصا ،؟

: میوگیم نم  و  لامّشلا ،) باحصأ  يوسب   ) دنربیم پچ  بناج  هب  ور  هتفرگ و  ار  ناشیا 
« اقحس مهل و  ادعب  »

يارب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتفگ  نیا  ایآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هاگنآ  ار . ناشیا  داب  يدوبان  ار و  نانآ  داب  يرود 
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تیاور شردپ  زا  ّیناقلاط  قاحـسا  نب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  دنـس  نیمهب  و  - 34 ( 1 ( ؟ تسا هدادن  نید  رد  لیدـبت  رییغت و  هک  تسا  یـسک 
باحـصا زا  هیواـعم  هک  میوگن  تسار  رگا  دـشاب  مارح  نم  رب  هقّلطم و  منز  هک  درک  داـی  دـنگوس  ناـسارخ  رد  یـصخش  تفگ : هک  هدرک 

اوتف فارطا  اجنآ و  ياهقف  دوب ، ناسارخ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دوب  یماگنه  رد  نیا  و  دوبن -! هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
لاسرا بانج  نآب  دنتـشون و  ياهماـن  اـعمج  اـهقف  تسین . هقّلطم  شنز  دومرف : دندیـسرپ ، ترـضح  نآ  زا  و  تسا - هقّلطم  شنز  هک  دـنداد 

نانآ همان  رانک  رد  ترـضح  ادـخ !؟ لوسر  رـسپ  يا  تسین  هقّلطم  نز  نآ  ياهتفگ  لـیلد  هچ  هب  اـجک و  زا  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  دنتـشاد 
هّکم حتف  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ّيردخ  دیعس  وبا  زا  دیاهدرک  لقن  ناتدوخ  هک  یتیاور  زا  ار  نیا  هک : دندومرف  موقرم 

رد هک  یناسکب 
ج2،ص:169  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دنناکین زا  زین  نم  باحصا  دینابوخ و  زا  امش  دومرف : دندش  ناملسم  دندرک و  مالـسا  راهظا  دندوب و  هتفرگ  ارف  ار  شدرگادرگ  ماگنه  نآ 
باحـصا ءزج  ار  نانآ  و  دینادرگ ، لطاب  ار  حتف  زا  دـعب  ترجه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  تسین ، یترجه  حـتف  زا  سپ  نکیل  و 

. دنتفریذپ ار  مالّسلا  هیلع  ماما  لوق  هتشگرب و  دوخ  ياوتف  زا  دندید  ار  ترضح  نآ  باوج  نوچ  اهقف  دینادرگن ،
زا یصخش  هک  دینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مساق  نب  لهس  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  ّیقهیب  مکاح  ّیلع  وبا  - 35 ( 1)

: دومرف واب  ماما  دنتساخرب ، گنجب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هک  یناسک  دنک  تنعل  دنوادخ  تفگیم : شنایعیش 
: » وگب

« حلصأ بات و  نم  ّالإ 
داسف و عفد  رد  وا  اب  هدـیزرو و  فّلخت  هک  نانآ  هانگ  دومرف : سپـس  دـندومن . حالـصا  ار  دوخ  دـندرک و  هبوت  هک  یناـسک  زا  ریغب  ینعی ) )

بناج زا  هبوت  قیفوت  ّقفوملا » هَّللا  و  . » دندومن هبوت  دعب  دـندیگنج و  وا  اب  هک  ناسک  نآ  هانگ  زا  تسا  رتگرزب  دـندرکن  یماگمه  نیدـسفم 
. تسادخ

ج2،ص:170  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تشون ماکحا  للع  زا  نانس  نب  دّمحم  لئاسم  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هچنآ  رکذ  باب 33 

باوـج رد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّـمحم  زا  نتم  رد  روکذـم  دانـساب  هیلع - هَّللا  همحر  هیولیجاـم - ّیلع  نـب  دّـمحم  ( 1)
: تشون ماکحا  للع  هب  عجار  وا  تالاؤس 

مـسج ندرک  رهاط  و  ینم ، زا  تسا  هدیـسر  واب  هچنآ  زا  ار  دوخ  تسا  ناسنا  ندومن  كاپ  و  تسا ، تفاظن  یگزیکاپ و  تبانج  لسغ  ّتلع 
وا رب  ندب  مامت  ریهطت  ور  نیا  زا  سپ  دوشیم . جراخ  دسج  ءاضعا  مامت  زا  تبانج  اریز  ار ؛ دوخ 

ج2،ص:171  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا هدش  بجاو 

هک تسنیا  تدابع  يارب  نتفرگ  وضو  نتـسش و  دّرجم  ندوب  یفاک  و  لسغ ) بوجو  مدـع  ینعی   ) طئاغ لوب و  رد  تراهط  فیفخت  ّتلع  و 
و دراد ، تّقشم  راب  ره  رد  لسغ  ماجنا  تسناسنا و  هدارا  نودب  شندمآ  و  دتفایم ، قاّفتا  ناسنا  يارب  زور  هنابش  رد  رّرکم  اهنیا  زا  کی  ره 

. دنکیم نادب  راداو  ار  شیوخ  دوخ  رایتخاب  تسین و  نآ  رب  سفن  هارکا  تّذل و  توهش و  نودب  تبانج  نکل  تسین ، راک  رد  یتوهش  زین 
ندومن هّجوت  زین  و  تسا ، ار  دوخ  راگدرورپ  هدنب  میظعت  تشادگرزب و  اهنآ  رد  هک  تسنآ  اهلـسغ  رگید  هعمج و  نیدـیع و  لسغ  ّتلع  و 

دشاب فورعم  ناشیارب  زا  دیع  زور  هکنآ  يارب  زا  و  تسا ، ناهانگ  شزرمآ  ترفغم و  تساوخرد  و  دوخ ، راوگرزب  میرک و  راگدرورپب  وا 
نآ داد و  رارق  زور  نآ  تشادگرزب  ار  زور  نآ  لسغ  دنوادخ  سپ  لاعتم ، يادخ  رکذ  يارب  دننک  عامتجا  دـنیآ و  مه  درگ  زور  نآ  رد  و 
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دشاب هدنب  یکاپ  تراهط و  لسغ  نیا  هکنیا  تهجب  و  دومرف ، رّرقم  نآ  تاّبحتسم  تدابع و  ینوزفا  ماّیا و  ریاس  رب  زور  نآ  لیضفت  لیلد  ار 
. رگید هعمج  ات 

و  ) اهیگدولآ زا  دوش و  هزیکاپ  ات  دنهد  لسغ  ار  وا  هک  تسنیا  ّتیم  لسغ  ّتلع  و  ( 1)
ج2،ص:172  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لها اب  دـنکیم و  تاقالم  ناگتـشرف  اب  وا  اریز  ددرگ ، كاپ  اهیـشوخان  عاونا  زا  تسا  هدیـسر  واب  هچنآ  هتـشاد و  هک  یـضارما  و  اهبورکیم )
دنریگیم سامت  وا  اب  نانآ  دنکیم و  تاقالم  هک  ار  ناکاپ  دوشیم و  دراو  هک  ادخ  رب  هک  تسا  وکین  هچ  سپ  ددرگیم ، نیـشنمه  ترخآ 

. دوش عقاو  تعافش  تمحر و  تساوخرد  دروم  ات  دشاب  فیظن  تراهط و  اب  دنکیم ، لصاح  سامت  ناشیا  اب  وا  و 
يارب لـسغ  سپ  ددرگیم ، بنج  دوـشیم و  جراـخ  وا  ندـب  زا  گرم  ماـگنه  رد  هدـش و  هدـیرفآ  نآ  زا  هک  یینم  نآ  هکنآ  رگید  تـّلع  و 

. تسنآ
ایند زا  هک  صخـش  هک  ارچ  یّفوتم ، ياهیدـیلپ  كرچ و  زا  هدیـسر  ودـب  هچنآ  زا  تسا  هدـنهد  لسغ  ندـش  رهاط  ّتیم  ّسم  لـسغ  ّتلع  و 
. دومن ریهطت  زین  ار  وا  درک و  ریهطت  وا ، اب  ّسامت  زا  سپ  دیاب  اذل  دنامیم ، یقاب  وا  رکیپ  رد  اهتفآ  رتشیب  دومن ، تقرافم  وا  زا  حور  تفر و 

و ادخ ، لباقم  رد  تسا  هدنب  نداتسیا  تهجب  اهاپ ، رس و  حسم  تسد و  عارذ  ود  تروص و  نتسش  هدش  رّرقم  نآ  يارب  زا  هک  وضو  ّتلع  و 
ناگتشرف اب  تسا  وضو  ياضعا  هک  هرهاظ  حراوج  نآ  اب  تسا  وا  تاقالم  و  دوخ ، يرهاظ  حراوج  اضعا و  مامت  اب  تسوا  ندومن  ادخب  ور 

تروص نتسش  سپ  نیبتاکلا ، مارک  و 
ج2،ص:173  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و دنکفایم ، دعب  دربیم و  الاب  یلاعتقح  هاگردب  ار  اهنآ  هک  تسا  تهج  نادب  تسد  ود  نتـسش  و  ( 1 ، ) نآ رد  عوضخ  تسا و  هدجس  يارب 
رد تسا و  هنهرب  راکـشآ و  رهاظ و  هک  تسنیا  يارب  اپ  ود  يور  رـس و  حسم  و  دهدیم ، ماجنا  « 1  » لّتبت تبهر و  تبغر و  فک  ود  نآ  اـب 

. تسین نیعارذ  يور و  ّدحب  دننامه و  لّتبت  عوضخ و  اهنیا  رد  دتسیا و  ّقحب  ور  دنک و  لابقتسا  هس  نیا  اب  زامن  تالاح  عیمج 
دنوادـخ و  دـیاین ) شیپ  یکارتشا  کلـسم  ات   ) ءاـینغا نادـنمتورث و  لاوما  ظـفح  زین  و  تسا ، ناـیاونیب  هب  توق  نداد  يارب  تاـکز  ّتلع  و 

َّنُوَْلُبَتل دیامرفیم : هک  نانچ  دنیامن ، ناگدـیدالب  ناگدزتفآ و  ياهزاینب  مایق  ات  هتخاس  فّلکم  ار  تمالـس  تّحـص و  لها  یلاعت  كرابت و 
تخادرپب لاوما  رد  نارمع 186 ) لآ  دش - دیهاوخ  عقاو  شیامزآ  ناحتما و  دروم  ناتـسفن ، او  اهناج  لاوما و  رد   ) ْمُکِـسُْفنَأ َو  ْمُِکلاْومَأ  ِیف 

ّلج و ّزع و  راگدرورپ  ياهتمعن  رکش  ءادأ  تاکز  تخادرپ  رد  هکنیا  اب  و  اهیراوگان ، تاّیلب و  رب  ربص  يارب  ندش  ایهمب  اهناج  رد  تاکز و 
رب صیرحت  نینچمه  و  تـسا ، افعـض  نیـشنخوک و  اوـنیب و  مدرم  نـالاحناشیرپ و  رب  تـمحر  تـفأر و  زین  و  تـسا ، تـمعن  تداـیز  دـیما 

ارقف و اب  يدردمه  تاساوم و 
______________________________

تسنآ تبغر  دندومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  هیلع - یلاعت  هَّللا  ناوضر  ّینیلک - یفاک  ياعد  باتک  رد  (- 1)
ندرک هراشا  تشگنا  هب  لـتبت  دوش و  نامـسآب  تسد  ود  تشپ  دـنلب و  اهتـسد  هک  تسنآ  تبهر  و  دوش ، دـنلب  نامـسآب  تسد  ود  فک  هک 

. تسا
ج2،ص:174  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا رد  نانیا  ياهیتخبدب  ندید  اب  هک  نادنمتورث  يارب  دنـشاب  يدـنپ  هظعوم و  دوخ  نایاونیب  نیا  و  ( 1 ، ) تسا ینید  روما  رب  ناشیا  تناـعا 
نآ رد  يدازیب  یگراـچیب و  هب  تماـیق و  ملاـع  يریقف  هب  دـنریگ ، سرد  ارقف  یتسد  یهت  نیا  زا  دـنتفا و  ترخآ  یئاونیب  داـی  ءاـینغا  اـیند ،

هدومرف زاینیب  ار  نانآ  هداد و  تورث  اهنآب  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  يرازگرکـش  رب  تاکز  ندادب  دـنوش  صیرحت  و  دـنرب ، یپ  ناماس 
اهنیا دننام  روما  زا  يرایـسب  رد  و  دندرگ ، نایاونیب  نیا  دننام  يزور  هکنیا  زا  دنـسرتب  عّرـضت و  اعد و  رب  دـنوش  صیرحت  نینچمه  و  تسا ،
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. روما لیبق  نیا  زا  نارگیدب و  ناسحا  محر و  هلص  هقدص و  تاکز و  نوچ 
تـسا هدش  رداص  ناسنا  زا  هک  ناهانگ  عیمج  زا  ندش  نوریب  و  رایـسب ، باوث  ندرک  بلط  ادخ و  يوسب  نتفر  ندروآ ، ياجب  ّجح  ّتلع  و 
بجوم جـح  نوچ  دریگ ، رـس  زا  ار  دوخ  هدـنیآ  لامعا  هدـش و  كاـپ  هدرک و  هبوت  هتـشذگ  تاهابتـشا  زا  هک  تسنیا  يارب  زین  و  دـشابیم ،

ّتلع زین  و  تسا ، هتـشگ  هدش  فّلکم  هدیـسر و  غولب  ّدحب  هزات  هک  تسا  يدرف  دننام  دوب و  دـهاوخ  وا  هتـشذگ  ناهانگ  هراّفک  شزرمآ و 
یناوهـش و یلامعا  زا  ندش  عنم  ندب و  نتخادنا  تّقـشم  تمحز و  بعتب و  لاوما و  ندیـسر  باسحب  ندرک و  جرخ  زا  تسنآ  مزاول  ّجـح 

بّرقت و  تاّذل ، ندرب 
ج2،ص:175  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

امرگ رد  تشد ، هّرد و  ارحص و  نایم  رد  دیدم  یتّدم  رفس  ّتلذ  ندیشک  و  ( 1 ، ) ینتورف عوضخ و  تادابع و  ببسب  ّلج  ّزع و  راگدرورپب 
و مدرم ، عیمج  يارب  عفانم  زا  تسا  ّجح  رد  هچنآ  و  هتسویپ ، ینالوط و  سب  ینامز  رد  سرت ، یعمج و  رطاخ  فوخ و  نما و  نایم  امرس ، و 

ندربن دای  زا  زین  و  یکابیب ، یلدگنس و  یمحریب و  تشز  تفص  زا  ندش  رود  ندرک و  اهر  و  وا ، زا  ندیـسرت  ادخ و  زا  تجاح  نتـساوخ 
یئارگداسف زا  سفن  يریگولج  و  ندرک ، یگدیسر  قوقحب  و  نتخادرپ ، لمعب  و  ندیرب ، دیما  ادخ  ریغ  زا  ندرکن و  شومارف  ار  وا  و  ادخ ،

ّجح رد  دنربیم ، رـسب  ایرد  ای  ارحـص  رد  دننکیم ، یگدنز  نیمز  برغ  ای  قرـش  رد  هک  یناسک  ندیـسر  تعفنمب  ای  ندناسر  عفن  و  یئارگ ،
نینچمه و  دـنمزاین ، بساـک و  زا  يرتـشم ، رادـیرخ و  اـی  هدنـشورف  هدـننکدراو و  زا  ناـگرزاب ، رجاـت و  زا  دـناهدرکن ، اـی  هدرک ، تـکرش 

تـسا هدومرف  هکرابم  هیآ  رد  هک  نانچ  تسه ، نآ  رد  نایجاح  عامتجا  ناکما  هک  اهناکم  نآ  فانکا و  فارطا و  مدرم  تاـجاح  ندروآرب 
. ْمَُهل َِعفانَم  اوُدَهْشَِیل 

نیرت تردـق  مک  هظحالم  ضئارف  تابجاو و  همه  رد  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  تسنیا  يارب  راـب  کـی  رمع  تّدـم  رد  ّجـح  بوجو  ّتلع  و 
یکی و  تسا ، هدومرف  ار  نیفّلکم 

ج2،ص:176  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک هدرک  بیغرت  نادـب  ار  ناتردـق  بحاص  هاگنآ  تسا ، رمع  رد  هبترم  کی  شبوجو  هک  تسا  ادـخ  هناخ  ترایز  ّجـح و  تابجاو  نآ  زا 

. دنروآ ياجب  رّرکم 
همه هدمآ و  نوریب  بآ  ریز  زا  نیمز  هک  تسا  یعـضوم  اجنآ  هک  تسنیا  يارب  هدـش  عضو  نیمز  نیگنایم  رد  تیب  ّلحم  هکنیا  ّتلع  و  ( 1)

و هدش ، هدرتسگ  تسا و  هتـسویپ  نادـب  ریز  زا  اهیکـشخ  مارآ  مارآ  دـعب  تسا و  یکـشخ  شیادـیپ  زاغآ  تسا و  ّیماش  نکر  ریز  زا  اهداب 
شاهلصاف برغ  قرش و  ناهج  فارطا  زا  ات  تسا  ناسکی  هراب  نیا  رد  نوکـسم  عبر  نینکاس  ضرف  هتفرگ و  رارق  طسو  رد  نآ  تهج  نادب 

توس دنتفگیم : درکیم  نآ  دصق  هک  ار  یسک  زین  و  دندیشکیم ، توس  نآ  رد  مدرم  هکنآ  تهجب  دندیمان  هکم  ار  هّکم  دشاب . تبسن  کیب 
تـسین و  : ) ینعی ًۀَـیِدْصَت  َو  ًءاکُم  اَّلِإ  ِْتیَْبلا  َدـْنِع  ْمُُهتالَـص  َناک  اـم  َو  تسا : هدومرف  دوخ  باـتک  رد  دـنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  و  دیـشک ،

. تسا ندز  تسد  هیدصت »  » ندیشک و توس  ءاکم »  » سپ لافنا 35 ،) ندز - تسد  ریفص و  رگم  هناخ  نآ  دزن  ناشزامن 
: دومرف ناگتشرفب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسنیا  هناخ  فاوط  ّتلع  و 

دنک داسفا  هک  ار  یسک  نیمز  رد  یهدیم  رارق  ایآ  دنتشاد  هضرع  ناگتـشرف  مهد ، رارق  نیـشناج  نیمز  رد  مهاوخیم  نم   ) ۀیآلا ٌلِعاج - یِّنِإ 
و دیامن )!؟ اهیزیرنوخ  و 

ج2،ص:177  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک تشاد  تسود  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دندرک ، رافغتـسا  هدرب و  هانپ  شرعب  دـندش و  نامیـشپ  دـعب  اّما  ( 1  ) دـنتفگ یلاعتقح  اب  ار  مالک  نیا 

حارـض نادب  هک  داد  رارق  ياهناخ  شرع  يذاحم  مراهچ  نامـسآ  رد  اذـل  دـننک ، تدابع  هکئالم  دـننام  ناگدـننکتدابع ، ناگدـنب و  ریاس 
عضو ار  هبعک  هناخ  هاگنآ  دوب ، حارض  يذاحم  نآ  دنتفگیم و  رومعملا  تیب  ار  نآ  هک  داهن  انب  ياهناخ  ایند  نامسآ  رد  سپـس  دنتفگیم ،
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ار شهانگ  مدآ  رب  ّلج  ّزع و  يادخ  و  دنک ، فاوط  نآ  درگب  ات  داد  روتسد  ار  رشبلا  وبا  مدآ  و  نآ ، يذاحم  رومعملا و  تیب  ربارب  رد  دومن 
. تشگ يراج  تمایق  زور  ات  مدآ  دالوا  رد  رما  نیا  دوشخبب و 

دوسالا رجح  تفرگ  قاثیم  مدآ  ینب  زا  هک  یماگنه  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  تسنیا  دوسألا  رجح  ندیـسوب  ای  سمل  مالتـسا و  هکنیا  ّتلع  و 
زا دنیامن ، افو  ار  شیوخ  نامیپ  دـننک و  ظفح  ار  قاثیم  نیا  هک  دومن  فّلکم  ار  مدآ  ینب  ور  نیا  زا  سپ  تفرگ ، ماک  رد  همقل  نوچ  ار  نآ 

ار نآ  هک  تسنم  تناما  نیا  -« ) ةافاوملاب یل  دهـشتل  هتدـهاعت  یقاثیم  اهتیّدا و  یتناما  : » دـنیوگیم دوسالا  رجح  دزن  رد  هک  تسا  تهج  نیا 
(. یهد تداهش  مندرکافوب  نم  يارب  ات  مدومن  دیدجت  ار  نآ  هک  تسنم  نامیپ  و  مدرک ، ادا 

هوک نوچ  تمایق  رد  دوسالا  رجح  تسا : هتفگ  هَّللا - همحر  ناملس - ور  نیا  زا  و 
ج2،ص:178  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دهد تداهش  تسا  هدرک  ترایز  ار  وا  هک  تسنآ  يارب  بل  نابز و  اب  هتشگ و  رضاح  سیبق  وبا 
يوزرآ نک و  اّنمت  تفگ : ار  وا  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دزنب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسنیا  دـنتفگ  ینم  ار  ینم »  » هکنیا ّتلع  و  ( 1)

دهد و رارق  چوق )  ) دنفـسوگ ینابرق ، رد  لیعامـسا ، شدنزرف  ياجب  هک  تساوخ  ادخ  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  سپ  هاوخب ، ادخ  زا  ار  دوخ 
. داد ار  وا  تجاح  دنوادخ  و  دشاب ، لیعامسا  يادف  هک  دنک  نآ  حبذب  رما 

ُءـالَْبلا َوَُهل  اذـه  َّنِإ  دـیامرفیم : نآرق  هکنآ  لاـح  و  هدوـبن ، راـک  رد  یـشیامزآ  تروـص  نیا  رد  اریز  تسین  تسرد  رظنب  هلمج  نیا  : » حرش
«. راکشآ سب  تسا  یشیامزآ  هتبلا  نیا  و   ) ُنِیبُْملا

لّمحت ار  نآ  یتحاران  جنر و  دتفا و  میالمان  یتخس و  رد  هدنب  هکنآ  هب  تسا  یگنـشت  یگنـسرگ و  یتحاران  ندیمهف  نتفرگ  هزور  ّتلع  و 
، ترخآ ملاع  ياهیتخـس  زا  وا  يارب  دشاب  یلیلد  نیا  زین  و  درازگ . دنوادخ  باسحب  ار  شیرادیاپ  ربص و  هتـشاد و  رجا  دنوادخ  دزن  ات  دنک 
، ترخآ يارب  تسا  تمالع  لیلد و  ایند و  رد  ار  وا  تسا  هدنهد  دنپ  وا و  يارب  تسا  تاوهـش  ندـیبوک  مهرد  ثعاب  هزور  هکنیا  رب  هوالع 

ینعم نیدب   ) ترخآ ایند و  رد  ناتسدیهت  ءارقف و  جنر  تّدش  كرد  زین  و  ایندب ، تبسن  نآ  تّدش  یتخس و  رادقم  نادب  دوشیم  هتـسناد  و 
زا هدرک و  كرد  ار  ترخآ  لاوحا  تّقشم  و  دنک ، ّسح  دشچب و  ایند  رد  ار  رقف  یگنسرگ و  تّدش  یتخس و  راد  هزور  صخـش  نوچ  هک 

یتخس يارب  ار  دوخ  و  تفرگ ، دهاوخ  دنپ  هزور 
ج2،ص:179  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

(. تخاس دهاوخ  اّیهم  زور  نآ 
فـالتخا نیرتمک  رد  یگمه  و  دـنامیمن ، یقاـب  يرـشب  دوب  هدرک  لـالح  رگا  هکنیا  يارب  تسا  هدرک  مارح  ار  سفن  لـتق  دـنوادخ  و  ( 1)

. دوب دساف  تسردان و  وا  ریبدت  و  دندشیم ، دوبان  هداتفا و  رگید  کی  ناجب 
ردـپ و زا  دـنزرف  مارتحاب  یلاعت  يراب  نامرف  تیاـعر  قوقع  رد  هکنیا  يارب  ار  رداـم ) ردـپ و  یتیاـضران   ) نیدـلاو قوقع  وا  میرحت  ّتلع  و 

دوباـن شـساسا  يرازگـساپس  رکـش و  و  دوشیم ، نارفک  دـنوادخ  تمعن  دوریم و  نیب  زا  ود  نآ  تشادـگرزب  زین  و  هدـشن ، شیوخ  رداـم 
ناـنآ نتخاـس  یـضاران  نیدـلاو و  تفلاـخم  رد  اریز  دروآیم ، راـبب  نآ  عاـطقنا  لـسن و  ّتلق  يوـسب  دـناوخیم  هک  ار  هچنآ  و  تـشگیم ،

دنهاوخن دنزرفب  یتبغر  نیدـلاو  و  ددرگیم ، عطق  یـشیوخ  و  دوشیمن ، هتخانـش  ناشقوقح  و  دـنامیمن ، یقاب  ردام  ردـپ و  يارب  یمارتحا 
ار نانآ  تعاطا  دنزرف  هک  ارچ  دـنرادن  ضوع  رد  وا  یئوکین  هب  يدـیما  هکنآ  يارب  دومن ، دـنهاوخن  یـششوک  وا  تیبرت  رد  اذـل  و  تشاد ،

. تسا هدرک  اهر 
و رابت ، لـسن و  ندروخ  مهب  اـهبسن و  نتخیمآ  رد  رگید و  کـی  راتـشک  زا  دراد  رب  رد  هک  تسا  يداـسف  نآ  تهجب  اـنز  تمرح  ّتلع  و 

يدوبان یهابت و  بجوم  تسا و  هلوقم  نیا  زا  هک  یئاهداسف  ثاریم و  ندروخ  مه  رب  و  نادنزرف ، تیبرت  كرت 
ج2،ص:180  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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. ددرگیم
ار یمیتی  لام  ناسنا  هاگ  ره  هک  تسنیا  نآ  نیلّوا  هک  تسا  داسف  هوجو  زا  يرایسب  تهجب  متـس  هب  نامیتی  لام  ندروخ  تمرح  ّتلع  و  ( 1)

راک دناوتیمن  دوخ  زجاع و  دنمزاین و  تسا  يدرف  میتی  اریز  هدرک ، تناعا  وا  نتشک  رب  هک  تقیقحب  دنک  فّرصت  متس  يراکبان و  يور  زا 
وا یتسرپرس  هب  دنک و  يزوسلد  وا  يارب  ردام  ای  ردپ  دننام  هک  درادن  مه  ار  یسک  و  دنک ، بسک  ار  دوخ  يزور  و  دهد ، ماجنا  ار  شیوخ 

رقفب و و  تسا ، هتـشک  ار  وا  یتـسارب  هک  تسنآ  دـننام  نیا  دروـخب ، ار  وا  لاـم  یـسک  رگا  سپ  ددرگ ، لّـفکتم  ار  شاهقفن  و  دـیامن ، ماـیق 
َشْخَْیل َو  هک  هدومرف  نّیعم  شنیبم  باتک  رد  تبوقع  نآ  يارب  هداد و  میب  لـمع  نیا  زا  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  اـب  تسا ، هدـیناشک  شتکـالف 

( دننک راتفر  وکین  نامیتی  اب  و   ) دنـشاب هتـشاد  میب  شیوخ  لمع  تافاکم  زا  ناگدنب  دـیاب   ) ۀـیآلا ًافاعِـض - ًۀَّیِّرُذ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  اوُکََرت  َْول  َنیِذَّلا 
(. 9 ءاسن : دننک - اورپ  دنوادخ  زا  دیاب  و  دنسرتب ، اهنآ  لاح  رب  دنراذگ  ياجب  فیعض  ریغص و  ینادنزرف  دوخ  زا  سپ  ادابم 

رد يرگید  ایند و  رد  یکی  هدومرف ، دیدهت  ار  نامدرم  میتی  لام  ندروخ  رد  رفیک  ود  هب  دنوادخ  : » تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین  و 
زین و  دـشاب ، هتـشادن  لام  رد  ریغب  يزاین  ات  هک  شیوخب  تبـسن  تسوا  ندومن  لقتـسم  میتی و  يرادـهگن  میتی  لام  میرحت  رد  سپ  ترخآ »

راتفرگ ات  تسا  میتی  مّیق  ناگدنامزاب  نتشادهگن  تمالس 
ج2،ص:181  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هکنآ نآ  رب  هفاضا  و  تسا ، هدرک  يویند  تبوقعب  دـنوادخ  هک  يدـیدهت  نامه  هیحان  زا  ( 1  ) تسا هدش  راتفرگ  میتی  هک  یتبیـصمب  دنوشن 
ینمـشد و يزوتهنیک و  و  تسب ، دهاوخ  ماقتنا  رمک  و  درک ، دهاوخ  بلط  ار  دوخ  لام  و  تفای ، دهاوخ  دـشر  دـش و  دـهاوخ  گرزب  میتی 

. دراپسب یتسین  انف و  دابب  ار  یگمه  هرخالاب  ات  دروآ  دهاوخ  رابب  نانآ  نایم  تموصخ 
ندرمش و کچوک  تهجب  و  دروآیم ، دیدپ  تناید  رد  یتسـس  هک  تهج  نیا  زا  ار  مجاهم  اب  دربن  نادیم  زا  رارف  هدومرف  مارح  دنوادخ  و 

لباقم رد  نانآ  ندرکن  يرای  و  مالّسلا ، مهیلع  لداع  ناماما  یهلا و  نارورس  ادخ و  ناربمیپ  رما  نتـشاگنا  ّتیمهایب  نتـسناد و  شزرا  مک 
ندرک رانک  رب  یعامتجا و  تلادـع  ندومن  راکـشآ  یتسرپادـخ و  هب  رارقاـب  توعد  راـکنا  نآ  هک  اریز  تسا  رفیک  بجوم  و  ناشنانمـشد ،

تراسا و زا  دراد  یپ  رد  هچنآ  و  ناناملـسم ، رب  شتراسج  نمـشد و  يّرجت  زا  نآ  رد  هچنآ  و  یهابت ، داسف و  ندرب  نایم  زا  و  ملظ ، روج و 
. تسنآ رد  هک  ینماان  داسف و  زا  یئاهزیچ  رگید  ّلج و  ّزع و  دنوادخ  نیئآ  نید و  ندرب  نایم  زا  هانگیب و  مدرم  راتشک 

ياهتّجح ناربمیپ و  ندومنن  يرای  و  ینیدیب ، هب  تسا  نید  زا  تشگزاب  نآ  هکنیا  يارب  هدومرف ، مارح  ار  ترجه  زا  دعب  بّرعت  دنوادخ  و 
رد هچنآ  و  مالّسلا ، مهیلع  ادخ 

ج2،ص:182  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مه قوقح  ّقح و  اب  رگا  هک  ارچ  ینیـشننابایب ، يارب  اهنت  هن  لگنج ) نوناـق  دـننام   ) یّقح يذ  ره  قح  ندرک  دوباـن  و  ( 1 ، ) داسف زا  تسنآ 

يارب راک  نیا  و  دشاب ، هتشاد  شزیمآ  لهاج  گنهرفیب و  ماوع و  مدرم  اب  درادن  ّقح  زاب  و  تخانش ، تفایرد و  الماک  ار  نید  و  دش ، انشآ 
رود لهاج و  نامدرم  دننام  هتـشاذگ و  اپ  ریز  دنادیم  هچنآ  هک  دشک  اج  نادب  شراک  مک  مک  هک  تسین  نانیمطا  اریز  تسا ، كانرطخ  وا 

. دزروب مه  طارفا  دنک و  راتفر  گنهرف  زا 
اریز دوش ، هتـشک  ادخ  ریغ  مانب  ای  دـنیوگن و  هَّللا  مسب  دوشن و  هدرب  نآ  رب  ادـخ  مان  حـبذ  ماگنه  هک  ياهحیبذ  تسا  هدرک  مارح  دـنوادخ  و 

فرـصم يارب  هک   ) تشوگ لالح  تاناویح  حبذ  ماگنه  رد  و  دننک ، رارقا  شیگناگی  دیحوتب و  هک  هدومرف  بجاو  شناگدنب  رب  یلاعت  ّقح 
يزیچ تسا و  ّلج  ّزع و  واب  بّرقت  ببـس  هک  يزیچ  نایم  دـشابن  يواسم  هکنیا  يارب  و  ریغ ، دـنرب ال  ار  وا  مان  تسا ) كاـشوپ  كاروخ و 

رد و  دشابیم ، شدـیحوت  وا و  ّتیبوبرب  رارقا  ادـخ  مان  ندرب  رد  اریز  تسا ، نیطایـش  تدابع  تسا و  ناتب  هب  بّرقت  وا و  زا  يرود  ثعاب  هک 
رد وا  ریغ  مان  ندرب  و  نتفگ ، هَّللا  مسب  هب  حبذ  نیح  رد  ادخ  مان  ندرب  سپ  تسا ، نتـسج  وا  ریغب  بّرقت  ادخب و  كرـش  ادـخ  ریغ  مان  ندرب 

. دوب دهاوخ  یهلا  مارح  لالح و  نیب  قراف  ماگنه  نآ 
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ج2،ص:183  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
عوفدم زا  دنروخیم و  تشوگ  مارح  هدرم و  شال  هک  اریز  هدرک ، مارح  الک  ار  شوحو  رویط و  ناگدنرد  تشوگ  ندروخ  دـنوادخ  و  ( 1)

ات هداد  رارق  ریط  شحو و  رد  شمارح  لالح و  تخانش  يارب  یتامالع  ّلج  ّزع و  دنوادخ  سپ  اهزیچ ، نیا  زا  دننکیم و  كاروخ  هدافتسا 
ره ناگدنرد و  زا  « 1  » شین بحاص  ره  : » هدومرف مالّسلا ) امهیلع  رفعج  نب  یـسوم   ) مردپ هک  نانچ  شمارح  زا  نآ  لالح  دوش  هداد  زییمت 

قرف هک  يرگید  تمالع  و  دوب » دهاوخ  تشوگ  لالح  تسا  نادگنـس  ياراد  هک  ياهدنرپ  ره  و  تسا ، مارح  ناگدنرپ  زا  لاگنچ  بحاص 
روخب و شتشوگ  زا  دنزیم  لاب  ّبترم  زاورپ  ماگنه  هک  ياهدنرپ  نآ  : » دومرف مردپ  هکنآ  تسا ، تشوگ  مارح  هدنرپ و  تشوگ  لالح  نایم 

«. روخم شتشوگ  زا  دنکیم  ریس  شیاهلاب  تکرح  نودب  رتشیب  دنزیم و  لاب  یهاگ  زاورپ  رد  هکنآ 
دنراد ناگدنرد  هک  مکح  نامه  اذل  تسا ، لاگنچ  ياراد  شوحو  ریاس  هبرگ و  دننامه  نوچ  هدرک  مارح  ار  شوگرخ  تشوگ  دنوادخ  و 

. تسا هدش  خسم  وا  هچ  تسا ) رتدیلپ  ندب  نوخ  زا  هک   ) ضیح نوخ  دننام  تسه  یتساجن  وا  سفن  رد  هک  هوالعب  تسا  يراج  وا  هراب  رد 
______________________________

. دنیوگ شین  راهچ  ار  فرط  ود  رد  نیئاپ  الاب و  زا  تسا  یسرک  ياهنادند  زا  لبق  تاّیعابر و  زا  دعب  هک  نادند  ود  (- 1)
ج2،ص:184  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ناسنا اریز  دراد ، دوجو  نآ  رد  لاوما  هب  تبـسن  هک  يداسف  نآ  يارب  نآ ، زا  تسا  دـنوادخ  یهن  نامه  یلماـعم  ياـبر  میرحت  ّتلع  و  ( 1)
يوبر تالماعم  شورف و  دیرخ و  سپ  هدش ، هابت  رگید  مهرد  و  تسا ، مهردکی  مهردکی  تمیق  درخب ، مهرد  ود  هب  ار  مهردـکی  هچنانچ 
يارب تسا  هدرک  مارح  ار  ابر  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ور  نیا  زا  سپ  هدنـشورف ، رادیرخ و  يارب  لاح  ره  رد  تسا  ررـض  تراسخ و  همه 
تسنآ میب  هک  ارچ  دنهد ، رارق  وا  رایتخا  رد  ار  هناوید  ای  لقع و  مک  هیفـس و  لاوما  هدومرف  عنم  هک  نانچمه  اهتورث ، لاوما و  یهابت  داسف و 
دنوادخ ببس  نیدب  سپ  دوشیم ) هتـشادرب  عنم  تقو  نآ  رد  هک   ) دوش هدید  یلقع  دشر  وا  زا  هک  ینامز  ات  دنک ، دوبان  فلت و  ار  همه  هک 

. تسدب تسد  تسا  مهرد  ود  هب  مهرد  کی  ندرک  هلماعم  يوبر  عیب  تسا و  هدومرف  مارح  ار  ابر  ّلج  ّزع و 
هدومرف مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یمارح  ندرمش  کچوک  نآ  رد  هک  تسنآ  نآ  هراب  رد  ادخ  مکح  نتسناد  زا  دعب  ابر  میرحت  زار  و 

(. تیصعم اهنت  هن   ) تسا رفک  رد  لوخد  دوخ  نآ ، نتفرگ  هدیدان  یهلا و  تامّرحمب  یئانتعایب  نیا  هتشگ و  مولعم  شتمرح  اعرش  تسا و 
ج2،ص:185  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و دنوشیم ، لیام  شالتیب  تعفنم  ندربب  مدرم  و  دوشیم ، فلت  لاوما  دوریم و  نایم  زا  ریخ  راک  هک  تسنآ  یضرق  يابر  میرحت  ّرس  و  ( 1)
دوـشیم و هدـنریگضرقب  هک  تسا  یمتـس  داـسف و  يارب  زا  و  تـسا ، اـهیراکوکین  زا  نداد  ضرق  و  دوریم ، ناـیم  زا  نـسحلا  ضرق  نداد 

(. دناهدید مشچب  ار  نآ  دوخ  ناگدنریگابر  ناگدنهد و  ابر  همه  ام ، رمع  نارود  رد  هک  نانچ   ) تسا اهتورث  نتفر  دابب  يدوبان و 
ناگدنب يارب  تربع  دنپ و  ار  نآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  و  تسا ، حـیبق  تشز و  نوچ  هدـینادرگ ، مارح  ار  كوخ  تشوگ  ندروخ  دـنوادخ  و 

نوچ دناهدش ، لیدـبت  خـسم و  تروص  نیاب  هک  تسا ، هدـش  خـسم  نآ  هچنآ  رب  دـشاب  تمالع  لیلد و  ات  هدومرف  قلخ  ار  نآ  و  هداد ، رارق 
. رگید رایسب  ياهتّلع  اب  راکشآ ) ناگمه  رب  شیدیلپ  و   ) تسا تاساجن  نیرتسجن  هک  تسا  تاروذاق  نآ  كاروخ 

و هدـش ، عقاو  قلخ  يارب  زردـنا  دـنپ و  دروم  هتـشگ و  خـسم  كوخ  نوچ  زین  هنیزوب  هک  تهج  نآ  زا  هدوـمرف  مارح  ار  هنیزوـب  نینچمه  و 
لیلد ات  هداد  رارق  ناسنا  زا  یتهابـش  نآ  رد  دـنوادخ  و  تسا ، هدـش  خـسم  وا  لکـش  تروصب و  هک  يزیچ  ره  يارب  تسا  لیلد  تمـالع و 

. هدوب عقاو  یهلا  بضغ  دروم  تسا و  مهیلع  بوضغم  تاقولخم  زا  نآ  هکنیا  رب  دشاب 
ج2،ص:186  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و تسا ، نادبا  هب  ندناسر  تفآ  و  ندرک ، دـساف  بجوم  هک  تسا  برکیم )  ) یئاهزیچ نآ  رد  هک  اریز  هتـشگ ، مارح  رادرم  تشوگ  و  ( 1)
، تسا هدشن  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هتیم  و  دوش ، نآ  ندوب  لالح  ببس  ناویح  حبذ  ماگنه  رد  شکرابم  مان  ندرب  هک  تسا  هتـساوخ  دنوادخ 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب مارح  لالح و  نیب  قرف  دوخ  نیا  هک  هتساوخ  زین  و 
بادرز و هدننکدیلوت  دنکیم و  دساف  ار  اهندب  هک  تسا  یئاهزیچ  زین  نآ  رد  اریز  هتیم ، ندرک  مارح  دننام  هدرک  مارح  ار  نوخ  دـنوادخ  و 
یمحریب و یلدگنـس و  بجوـم  دـساف و  ار  قـالخا  و  دـنادرگیم ، دـنگ  يوـب  ار  ندـب  يوـب  و  دـنکیم ، وـب  دـب  ار  ناـهد  و  تـسا ، ارفص 

. دشکب ار  دوخ  تسود  قیفر و  ای  ار  دوخ  ردپ  هک  درادن  یکاب  نآ  هدنروخ  هک  نادنچ  تسا  یگفطاعیب 
رد تسا  رادرم  تمرح  نوخ و  تمرح  رد  هک  تلع  ناـمه  تسنآ و  رد  نوخ  هک  تهج  نیا  زا  دومرف  مارح  ار  زرپس )  ) لاـحط دـنوادخ  و 

. دنکیرش داسف  رد  دنتسه و  ریسم  کی  رد  ود  ره  اریز  تسه  زین  نآ 
رب هک  تسنیا  يارب  نانآ ، هب  ناشنانز  هن  دـنزادرپب  ناـشتاجوزب  ناـنآ  دـیاب  هک  نادرم  رب  نآ  بوجو  ناـنز و  يارب  هیرهم  نداد  رارق  تلع  و 

هلماعم و  تسا ، يرتشم  درم  و  تسا ، هدرک  راذـگاو  درمب  ار  دوخ  یگباوخمه  راـیتخا  عضب و  نز  و  نز ، جراـخم  هقفن و  تسا  بجاو  درم 
هچ شورف و  هچ  درادن ، ینعم  تمیق  نمث و  نودب 

ج2،ص:187  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا و  دـنراد ) زور  نیدـنچ  هام  ره  رد  هک  یعـضو  يارب  ، ) دـنروظحم رانک و  راک  بسک و  شورف و  دـیرخ و  زا  ناـنز  هکنیا  اـب  ( 1 ، ) دیرخ

. دنراد رذع  دتس  داد و  تراجت و  لحمب  ندمآ 
راهچ درم  هک  تروص  نآ  رد  هک : تسنیا  نز  يارب  رهوش  کی  زا  هدایز  ندوب  مارح  و  دنک ، جیوزت  دناوتیم  نز  راهچ  ات  درم  هکنیا  تلع  و 

هک دوشیمن  هتخانـش  دـش  هلماح  تشاد و  شیب  رهوش  کی  نز  رگا  اـما  تسوا ، هب  بوسنم  دـنزرف  دـشاب  هتـشاد  نز  کـی  زا  شیب  اـی  نز 
ثاریم هدروـخ و  مه  رب  اـهبسن  تروـص  نیا  رد  و  دـنربارب ، وا  اـب  یگباوـخمه  رد  نارهوـش  همه  اریز  تـسا ، رهوـش  مادـک  زا  شدـنزرف 

. تفر دهاوخ  نیب  زا  یلکب  دنزرف  ردپ و  تخانش  و  دریذپیمن ، ناماس  شعضو 
و قالط ، رد  مه  حاکن و  رد  مه  تسا ؛ دازآ  درم  مین  وا  هکنیا  يارب  دشاب ، هتـشاد  رتشیب  هجوز  ود  زا  دـناوتیمن  دـبع  هدرب و  هکنیا  تلع  و 

نادب نیا  و  دـشابیم ، شبحاص  هدـهعب  مه  وا  دوخ  هقفن  درادـن ، يزیچ  دوخ  زا  دوشیمن و  یلام  کلام  و  تسین ، شیوخ  سفن  کلام  دوخ 
. دسرب شبابرا  راکب  دشاب و  رتمک  نانز  هراب  رد  شتیلاعف  هکنیا  رگید  و  دازآ ، صخش  وا و  نایم  دشاب  یقرف  هک  تسا  تهج 

ج2،ص:188  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ای دنک  ادیپ  نزب  یتبغر  دیاش  هک  هدش  هداد  تلهم  رگید  نآ  ات  مادک  ره  هلـصاف  رد  هک  تسنیا  يارب  تسا  راب  هس  ات  هک  قالط  تلع  و  ( 1)

تـسد دوخ  نارهوش  ینامرفان  تفلاخم و  زا  هک  دـشاب  یعنام  نانز و  يارب  دـشاب  یـسرت  بیدأت و  نیا  زین  و  دـیآ ، نیئاپ  بضغ  ناـبدرن  زا 
شرهوش رما  تفلاخم  نآ  هک  هدوبن  وا  راوازـس  هک  هدرک  يراک  اریز  دش ، دهاوخ  یئادج  تقرافم و  قحتـسم  دـشن  نینچ  رگا  و  دـنرادرب ،

. دشابیم
رما هک  درم  ره  يارب  تسا  یتـبوقع  دوخ  نیا  دوـشیمن ، لـالح  وا  رب  هجو  چـیهب  رگید  هک  قـالط  هن  زا  سپ  رهوـش  رب  نز  میرحت  ّتلع  و 
دوـخ راـک  رد  درگنب و  دـنک و  زاـب  ار  دوـخ  شوـگ  مشچ و  و  درادـنپن ، فیعـض  تسد و  ریز  ار  نز  و  دریگن ، يزاـب  یخوـش و  ار  قـالط 

. دنربب دیما  قالط  هن  زا  دعب  مه  زا  هکنیا  رگید  يرادیب ، يرایشه و  لامک  اب  دشیدنیب 
لوسر و  تسا ، هدازآ  هّدع  مین  زینک  قالط  هّدع  هک  تسنیا  تسا ) لّلحمب  جاتحم  مود  راب  زا  سپ  هک   ) راب ود  كولمم  دـبع  قالط  ّتلع  و 

هدع رد  نینچمه  و  لماک ، روطب  دوش  ماجنا  ءورق » ۀثالث   » هام و هس  مامت  هّدـع  رد  هک  داد  رارق  راب  ود  ار  قالط  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ 
هد هام و  راهچ  دازآ  نز  درادهگن ، دیاب  هدع  دازآ  مین  زینک  تافو ،

ج2،ص:189  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. زور جنپ  هام و  ود  زینک  و  زور ،

رگید کی  اب  هکنیا  دنفیعـض و  تیؤر  رد  ابلاغ  نانز  هک  تسنیا  يارب  لاله ، تیؤر  قالط و  رد  نانز  تداهـش  ندوبن  عومـسم  ّتلع  و  ( 1)
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، دننک للعت  تداهـش  يادا  رد  ناشتـسود  زا  يرادبناجب  تسا  نکمم  دننادیم و  دوخ  نانگمه  یگتـسکشرس  بجوم  ار  قالط  و   ) دنتـسود
نیا زا  سپ  دننک ) ضرغ  لامعا  تساوخ ، تداهـش  درک و  راضحا  ار  قالط  نادهاش  یـضاق  درک و  قالط  راکنا  درم  رگا  هک  ینعم  نیدـب 

قح درم  هک  یئاهزیچ  و  الثم ، لفط  ندمآ  ایندب  هدنز  رد  هلباق  تداهـش  دننام  ترورـض  عقوم  رد  رگم  تسین  لوبقم  نانآ  تداهـش  تاهج 
دنوادـخ نآرق  رد  اریز  دوـشن ، تفاـی  اـهنیا  ریغ  هک  یتـقو  رد  تـسا  باـتک  لـها  تداهـش  زیوـجت  ریظن  نـیا  و  درادـن ، ار  نآـب  ندرک  رظن 

زا ینعی  ، ) ناتدوخ ریغ  زا  نت  ود  ای  ناتدوخ  زا  لداع  نت  ود  تداهـش  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِنارَخآ  َْوأ  نیملـسم *)  ) ْمُْکنِم ٍلْدَع  اَوذ  ِناْنثا  دیامرفیم :
. دشابن غلاب  یسک  نادرم  زا  اهنآ  ریغ  هک  یماگنه  لتق  رد  تسا  غلابان  ناکدوک  تداهش  دننام  هیضق  نیا  و  سوجم ) ای  يراصن  ای  دوهی 

یـضاق و هک  تسنآ  دارم  هکلب  دنکن ، رواب  ناسنا  میاهدید  ار  هام  ام  دنتفگ  ینانز  رگا  هک  تسین  نیا  دارم  هک  تسناد  دـیاب  دـیوگ : مجرتم 
مکح نز  ندوب  هقّلطمب  ای  و  دـنک ، نییعت  نیملـسم  يارب  ار  نابرق  رطف و  دـیع  ای  هام و  لّوا  هدرک و  مکح  ناـنآ  تداهـشب  دـناوتیمن  مکاـح 

. دریذپب دیابن  ناسنا  دندرک ، تیؤر  ياعّدا  ینانز  رگا  هکنیا  هن  دنک ،
رفن ود  تیافک  و  انزب ، تداهش  رد  لداع  درم  رفن  راهچ  تداهش  موزل  ّتلع  و  ( 2)

ج2،ص:190  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دیاب تداهش  تهج  نیا  زا  سپ  تسا ، لتق  راسگنس و  مکح  نآ ، رد  اریز  تسا ، رادرسمه  درم  ای  نز  يارب - ّدح - تّدش  رگید ، دراوم  رد 

. ثاریم رد  بسن  داسف  تهجب  تسا ، ردپ  زا  دنزرف  یشیوخ  ندیرب  و  سفن ، لتق  نآ  رد  اریز  رتقیقد ، دشاب و  نادنچ  ود 
دنزرف هک  تسنیا  وا  هزاجا  اب  رگم  دنزرف  يارب  ردپ  لام  ندوبن  لالح  وا و  هزاجا  نذا و  نودب  شردپ  يارب  دنزرف  لام  ندوب  لالح  ّتلع  و 

دهاوخب هک  سک  ره  هب   ) َروُکُّذلا ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  َو  ًاثانِإ  ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  دـیامرفیم : شباتک  رد  دـنوادخ  تسا ، ردـپب  هدشهدیـشخب  دوخ 
هب شتبـسن  و  ریبک ، هچ  ریغـص و  هچ  تسا  ردپ  اب  شاهنوئم  دـنزرف  هکنیا  و  ( 49 يروش : رـسپ - دنک  هدارا  هک  سک  رهب  دـشخبیم و  رتخد 

ْمُهوُعْدا هک  تسا  هدومرف  دـنوادخ  و  نالف ، رـسپ  نالف  دـنیوگیم : دوشیم ، هتخانـش  هدـناوخ و  وا  ماـنب  تسا و  وا  هب  بوسنم  تسا و  ردـپ 
: هدومرف هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  ِهَّللا و  َْدنِع  ُطَْسقَأ  َوُه  ْمِِهئابِآل 

« کیبال کلام  تنا و  »
اریز هزاجا ، نذا و  هب  رگم  درادـن  ار  دـنزرف  لام  رد  فّرـصت  ّقح  تسین و  نینچ  نیا  رداـم  یلو  تسه ،) تردـپ  نآ  زا  همه  تتورث  وت و  )

«. 1  » تسین بجاو  وا  رب  دنزرف  هقفن  تسین و  نینچ  نیا  ردام  یلو  تسا ، ذوخأم  نادب  دهدب و  ار  دنزرف  هقفن  دیاب  ردپ 
______________________________

لقن رابخالا  یناعم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  قودـص  هک  یتیاور  قبط  دـنناد و  دـّیقم  ار  قلطم  ربخ  نیا  اـهقف  هک  تسناد  دـیاب  (- 1)
هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  ربخ  دنک و  فّرـصت  شتوق  هزادناب  دنزرف  نذا  نودب  دناوتیم  يور  هدایز  نودب  رارطـضا  عقاوم  رد  دنیوگ : دـنکیم 

. دننادیم مکاح  هدش  انعم  ربخ  نامه  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و 
ج2،ص:191  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک لتق  زج  هیلع  یعّدـم  رب  دـنگوس  و  تسا ، هدـننکاعّدا  صخـش  اـب  دـهاش  لـیلد و  ندروآ  یقوقح  تاـعفارم  هّیلک  رد  هکنیا  ّتلع  و  ( 1)
تسا و رکنم  هیلع  یعّدم  هک  تسنیا  رطاخب  نیا  و  مهّتم ، هیلع و  یعّدم  رب  دهاش  لیلد و  ندروآ  و  تسا ، یعّدـم  اب  دـنگوس  تسا  سکعب 
دـنراد و ّتقد  طایتحا و  نآ  رد  ناناملـسم  و  مولعم ، يرما  لتق  رد  اّما  لوهجم ، تسا  يرما  راکنا  نوچ  تسین ، ندروآ  دـهاش  ناکما  ار  وا 

تازاجم یلتاق  هک  تسنیا  عنام  ریگولج و  دوخ  نیا  و  دوش ، لاماپ  دیابن  سک  چیه  نوخ  دـنهدیمن و  تداهـش  یهاگآ  ندیـسر و  نودـب 
چیه دش  وا  لتقب  مهّتم  رگا  دننادیم و  ینالف  اب  ار  وا  ینمشد  نارگید  دنادب  دیاب  دشاب  هتشاد  ار  یـسک  نتـشک  لایخ  یـسک  رگا  اذل  دوشن ،

رب لتق  ددـص  رد  اذـل  تسا ، لاحم  هکلب  بعـص  يرما  دـهاش  ندروآ  مهّتم ، يارب  و  داد ، دـهاوخن  تداهـش  وا  تءارب  هب  نایانـشآ  زا  سک 
. تردنب رایسب  رگم  درک  دهاوخن  ادیپ  ماّهتا  عفر  رب  يدهاش  نوچ  دیآیمن 
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دنگوس ندرک  دای  زا  نانآ  رگا  و  تسا ، هتـشک  ار  لوتقم  سک  نالف  هک  تسا  لوتقم  يایلوا  ندرک  دای  دـنگوس  نآ  هک   ) هماـسق ّتلع  اـّما 
هک تسنآ  تهجب  نیا  و  تسا ، يرب  نآ  زا  مهّتم  میـسانشیمن ، ار  لتاق  ام  هک  دـننک  دای  مسق  نت  هاـجنپ  مهّتم  ناـسک  زا  دـندیزرو ) عاـنتما 

ینوخ هک  ددرگ  طایتحا  لتق و  رما  رد  دشاب  يریگتخس 
ج2،ص:192  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دورن رده 
ود هنّیب  مود : تسا . یفاک  راب  کی  دراد  هک  یطئارـش  اب  نآ  و  لـتاق ؛ رارقا  لّوا : تسا : دوجوم  هار  هس  لـتق  مرج  ندـش  تباـث  يارب  : » حرش

نئارق و هک  تسییاج  رد  نآ  و  هماسق ؛ موس : دـشاب ، هید  بجوم  رگا  درم  کـی  نز و  ود  و  دـشاب ، صاـصق  بجوم  رگا  درم  لداـع  دـهاش 
باعرا و ینمشد و  هقباس  اّما  دنهد ، تداهش  هک  دنـشابن  زین  ینادهاش  و  دنکن ، رارقا  مهّتم  یلو  تسا ، لتاق  ینالف  هک  دنک  تلالد  تارامأ 

ّیلو يارب  دـشاب و  دوجوم  دـنیوگ  ثول »  » ار نآ  عرـش  رد  هک  نآ  دـننام  وا و  هماـج  ندوب  دوـلآ  نوـخ  مهّتم و  تسد  رد  لـتق  تلآ  ندوـب 
زا هک  تسنانچ  نآ  هماسق و  اب  رگم  دـنک  صاـصقب  مکح  دـناوتیمن  یـضاق  یلو  تسیک ، لـتاق  هک  دوش  لـصاح  ملع  نئارق  نآ  زا  لوتقم 

. دنکیم رداص  ار  مکح  یضاق  هاگنآ  تسا ، ومه  لتاق  هک  دننک  دای  دنگوس  رفن  جنپ  تسیب و  اطخ  رد  و  هاجنپ ، دمع  لتق  رد  لوتقم  ءایلوا 
دوش عقاو  لتق  هاـگ  ره  سپ  دناهتـشاد ، ینمـشد  نیا  زا  عـالّطا  نادـنواشیوخ  و  هتـشاد ، دوجو  ینمـشد  لوتقم  لـتاق و  ناـیم  اـبلاغ  نوچ  و 

دنراد یعالّطا  شیب  مک و  لوتقم  اب  لتاق  ینمشد  زا  ناتسود  لیماف و  رتشیب  ای  همه  زین  و  تسا ، هتـشک  ار  وا  سک  نالف  هک  تسه  ياهنیرق 
لتقب ار  يرگید  دهاوخب  هک  یـسک  تروص  نیا  رد  دننک ، صاصق  ار  لتاق  و  دـننک ، دای  دـنگوس  دنرـضاح  لتاق  رب  مرج  تابثا  ماقم  رد  و 

صاصق موکحم و  ار  وا  دنروخیم و  دـنگوس  تعامج  نآ  دوش  یلمع  رگا  راک  نیا  و  تسا ، مولعم  لوتقم  اب  وا  هقباس  هک  دـنادیم  دـناسر 
«. نوخ نتخیر  زا  دشاب  وا  عنام  دنکن و  لتقب  مادقا  هک  دوشیم  بجوم  هلأسم  نیا  اذل  دنیامنیم ،

اب يو  هک  تسا  تهج  نادب  يدزد  رد  تسار  تسد  ناتشگنا  ندیرب  ّتلع  اّما  و  ( 1)
ج2،ص:193  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هّبنت و بجوم  نآ ، ندـیرب  سپ  تسا ، رتهب  رتشیب و  اضعا  رئاـس  زا  شتعفنم  ناـسنا  ندـب  رد  تسد  و  هدوب ، لـمع  نیا  رـشابم  تسار  تسد 
دنوادـخ و  دوشیم ، يدزد  تسار  تسد  اـب  رتشیب  هکنیا  هدـمع  و  دـنیالاین ، تسد  راـک  نیدـب  دنـسرتب و  هک  ار  هعماـج  دارفا  تسا  تربـع 

تـسا مارح  داسف  و  دوشیم ، ّبترتم  نآ  رب  داسف  عاونا  هکنآ  يارب  تسا  هدومرف  مارح  یعرـش  زّوجم  نودب  ار  نآ  فّرـصت  لاوما و  بصغ 
. تسا دسافم  رگید  يدوبان و  انف و  بجوم  اریز 

دوـجوب ار  رگید  کـی  مدرم  راتـشک  يزیرنوـخ و  تفریم و  تسد  زا  لاوـما  همه  دوـب ، زیاـج  رگا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  يدزد  تمرح  و 
ناشیا ای  وا  اـب  دروخ  دز و  هعزاـنم و  اـی  وا  لـتقب  راـچان  یـصخش  لاـم  بصغ  يارب  اریز  دـندشیم ، عقاو  فلت  ضرعم  رد  همه  و  دـمآیم ،
شالت شـشوک و  راکب و  سک  چـیه  تشگیم و  لـیطعت  تعانـص  بسک و  تراـجت و  و  دـندربیم ، دـسح  رگید  کـی  رب  و  دنتـشگیم ،

هک تسادـیپ  نیا  و  . ) دـنیواسم ناـسمه و  نآ  ذـخا  رد  همه  هدـش  ادـیپ  يدرف  شـشوک  اـب  هک  لاـم  نآ  دوش  نینچ  نوـچ  تخادرپیمن و 
همه تسا و  هتشگ  تشز  لمع  نیا  رشابم  رکیپ  نآ  اب  هک  تسنآ  دننز  شندب  رب  هنایزات  یتخـس  اب  ار  راکانز  هکنیا  ّتلع  و  تسا ) تسردان 

يارب تسا  تربع  بجوم  تسا و  مارح  تّذل  نآ  تبوقع  وا  دسج  رب  هنایزات  برض  سپ  هدرب ، تّذل  نآ  زا  شدوجو 
ج2،ص:194  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا ناهانگ  نیرتگرزب  تبوقع  هنایزات )  ) برض دص  کی  هک  دننادب  هک  نارگید 
نآ رد  هک  تسنیا  دماشایب  يرکـسم  ای  دهد  رگید  تشز  لمع  ای  انز  تبـسن  يرگیدـب  هک  یـسکب  دـننز  هنایزات  داتـشه  هکنیا  ّتلع  و  ( 1)

نایذـه دوش  تسم  هاـگ  ره  راوخبارـش  اریز  رمخ ، براـش  نینچمه  و  تسا ، باـسنا  ندروخ  مه  رب  تسا و  لـسن  عطق  دـلو و  یفن  تبـسن 
. تسا فذق  ّدح  زین  وا  رب  سپ  ددنبیم ، ارتفا  نارگیدب  دهدیم و  تسد  زا  ار  لقع  یّلکب  دیوگیم و 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ نوناقب  يو  هک  تسنآ  نز  هچ  دـشاب و  درم  هچ  تشک ، دـیاب  ار  وا  انز  بکترم  رب  ّدـح  هماقا  هس  زا  سپ  مراهچ ، راب  رد  هکنیا  ّتلع  و 
نیا تسا  هدرک  رکف  و  هتـسناد ، دازآ  یّلک  روطب  ار  دوخ  و  هدوبن ، ّمهم  وا  يارب  نادنچ  نآ  تبوقع  و  هتفرگ ، هدیدان  ار  نآ  هدادن و  ّتیمها 

دروآ و اجب  ار  عینش  لعف  دناوتیم  تسین و  یّمهم  رما  وا  يارب  مهنآ  دراد و  هنایزات  هبرض  دص  تبوقع  هکنیا  زج  دنیرفآیمن  ياهلأسم  لمع 
(. دوشیم دوبان  هعماج  دوشن  يریگولج  رگا  ببس  نیدب  و  . ) دنک لّمحت  مه  ار  نآ  تمارغ 

نیئآ زا  دزرو و  رفک  هک  یسک  يازـس  و  تسا ، رفاک  درامـش  کبـس  ار  نآ  دهنن و  یعقو  شدودح  ادخب و  هک  یـسک  هکنیا  رگید  ّتلع  و 
. دوشیم بجاو  شلتق  هدش و  رفک  رد  لخاد  يرامش  کبس  نیدب  صخش  نیا  و  تسا ، لتق  دور  نوریب  ّقح 

تهج نیا  زا  نانز  اب  نانز  ای  نادرم  اب  نادرم  يزاب  سنجمه  تمرح  ّتلع  و  ( 2)
ج2،ص:195  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و دـیآ ، دـیدپ  لسن  عاطقنا  تروص  نیا  ریغ  رد  نز و  نآ  زا  درم  دـشاب و  درم  نآ  زا  نز  هک  هدـیرفآ  یماظن  رب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  تسا 
. دوب دهاوخ  نآ  رد  ایند  یبارخ  و  تقلخ ، ماظن  ریبدت  داسف 

تشوگ ندومن  لالح  ببـس  و  اهنآ ، دوجو  ناکما  یناوارف و  يرایـسب و  يارب  هدومرف  لالح  ار  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  تشوگ  دنوادخ  و 
یگلمج ناشیاذـغ  و  دـنروخیمن ، مارح  هورکم و  زا  دـننکیم و  هیذـغت  ملاس  كاروخ  زا  تاناویح  نیا  هک  تسنیا  نآ  لاثما  یـشحو و  واگ 

نآ يرهاظ  عضو  رد  و  درادن ) يررض  مه  ناشتـشوگ  اذل  ، ) دراد اهناسنا  يارب  هن  اهنآ و  يارب  هن  يررـض  هنوگ  چیه  ياراد  و  تسا ، حابم 
. دوشیمن هدید  یحبق  یتشز و  تاناویح 

هدافتـسا اـهنآ  زا  دـنامدرم و  تجاـح  دروـم  تاـناویح  نیا  هک  ارچ  تسا  هدرک  هورکم  ار  راـمح ) رتـسا و   ) یلها همیهب  رطاـق و  تشوـگ  و 
. ناشکاروخ يدیلپ  ای  دشاب  اهنآ  تقلخ  تثابخ  يارب  هکنیا  هن  تسا ، نانآ  يدوبان  میب  اهنآ  تشوگ  نتسناد  حابم  رد  و  دننکیم ، یشکراب 

ناشنارهوش حاکن  هلابح  رد  هک  ینانز  يومب  ندرک  رظن  تسا  هدرک  مارح  و  ( 1)
ج2،ص:196  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دیماجنا دهاوخ  داسفب  توهش  ندمآ  تکرحب  دنک و  نادرم  توهش  کیرحت  اهندید  نیا  هکنیا  تهجب  نانز  رگید  زا  نانآ  ریغ  دنتـسه و 
دیاـب هـک  ناـشیاهوم  زا  ریغ  يرگید  وـضع  ره  نـینچمه  و  دوـشیم ، عورـشمان  هدیدنـسپان و  ياـهراک  مارح و  لـمع  رد  لوـخد  ثعاـب  و 

: هک هدومرف  هداد و  هزاجا  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  دنناشوپب ،
زا يریپ  ّنس و  رظن  زا  هک  ینانز   ) ٍۀَـنیِِزب ٍتاجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعَـضَی  ْنَأ  ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاحاِکن  َنوُجْرَی  ِیتاَّللا ال  ِءاسِّنلا  َنِم  ُدِـعاوَْقلا  َو 

دننکفیب و رس  يور  زا  ار  دوخ  ياههماج  هک  تسین  نانآ  رب  یکاب  سپ  دنـشاب ، هتـشادن  حاکن  دیما  دنـشاب و  هداتـسیا  ضیح  ندید  دالوا و 
هنهرب زا  ضرغ  دنیامنب و  ار  دوخ  تنیز  شیارآ و  دـنهاوخن  و  دنـشاب ، هدرکن  شیارآ  ار  دوخ  هک  یتروص  رد  دـنیامن  هنهرب  ار  دوخ  يوم 

. نتسیرگن نانز  نینچ  يوم  هب  درادن  یلاکشا  تروص  نیا  رد  هک  شوپور »  » سابل رگم  دشابن ) دوخ  شیارآ  تنیز و  ندنایامن  رس ، ندرک 
تهج نیا  زا  دزادرپیم ، درم  یلو  دناتسیم  یلام  دنک  رایتخا  رـسمه  نز  نوچ  هک  تسنآ  دنوشیم  هداد  ثرا  نادرم  مین  نانز  هکنیا  ّتلع  و 

. دناهدرک نوزفا  ار  درم  دمآرد  هک  تسا 
هدـش رادهدـهع  درم  ار  وا  تاـجایتحا  تسا و  درم  روـخ  هقفن  لاـیع و  نز  هک  تسنآ  دربیم  ثرا  نز  نادـنچ  ود  درم  هک  يرگید  ّتلع  و 

هدهعب هکلب  تسین ، فّلکم  مه  ار  دوخ  هقفن  چیه ، تسین  هک  درم  هدنهد  هقفن  نز  اّما  دزادرپب ، هک  تسا 
ج2،ص:197  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ُلاجِّرلا دـیامرفیم : هک  تسا  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هتفگ  نیا  تسا و  هداد  رارق  نوزفا  ار  درم  مهـس  دـنوادخ  ور  نیا  زا  و  ( 1 ، ) تسوا رهوش 
ثرا رد  ار  نانآ  دنوادخ  هچ  نادب  دنتـسه  نانز  هدـنهد  هقفن  نادرم  : ) ینعی ۀـیآلا » ٍضَْعب - یلَع  ْمُهَـضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق 

. دنزادرپب دیاب  دنراد و  ندرگ  رب  دوخ  لایع  هب  تبسن  هک  یلام  قافنا  يارب  و  تسا ) هداد  لیضفت 
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درک و میـسقت  دوشیمن  ار  نامتخاس  هک  تسنیا  يارب  ار  نآ  نامتخاس  تمیق  رگم  دـنربیمن  ثرا  ناشنادرم  كالما  زا  ناـنز  هکنیا  ّتلع  و 
رییغت و سپ  دـنک ، رهوش  يرگیدـب  درک  ادـیپ  یئاهر  شلّوا  رهوش  زا  رگا  تسا  نکمم  نز  و  درب ، رگید  ياـجب  ییاـج  زا  ار  نآ  ناوتیمن 
ار نز  هک  یلاح  رد  دوش ، عطق  رگیدـکیب  ناشتبـسن  تسین  نکمم  اریز  تسین ، نینچ  ردـپ  دـنزرف و  ناـیم  یلو  تسا ، نکمم  هجوز  لیدـبت 

ناوتب هک  تسیزیچ  نآ  رد  شثاریم  تسا  زیاج  وا  تفر  دمآ و  تسا و  نکمم  شلیدبت  هکنآ  سپ  دروآ ، ار  يرگید  وا  ياجب  تسا  نکمم 
تـسیزیچ رد  مه  شثاریم  دـنکیمن  رییغت  شلاح  تسا و  میقم  تباث و  هکنآ  اّما  و  ّتیثیح ، نیا  زا  دـنرگید  کـی  هیبش  نوچ  درب ، دروآ و 

. تسا یقاب  دوخ  ياج  رب  تسین و  ریذپ  یئادج  هک 
ج2،ص:198  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

اـضر ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هَّللا - همحر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّـمحم  - 2 ( 1)
: دومرفیم مدینش  مالّسلا  هیلع 

يادخ راکنا  هب  راداو  و  دزاسیم ، نوگرگد  ار  دوخ  براش  هشیدنا  رکف و  تسا و  نآ  رد  هک  يداسف  نآ  يارب  درک  مارح  ار  رمخ  دـنوادخ 
ازسان لتق ، لیبق  زا  تسا  دوجوم  نآ  رد  هک  یئاهداسف  رگید  و  دناماجنایم ، وا  ناربمیپ  هناحبس و  وا  رب  نتسب  ءارتفاب  و  دیامنیم ، ّلج  ّزع و 
تسا مارح  هک  اهیندیشون  زا  ياهدننکتسم  ره  تمرح  رب  میدرک  مکح  ببس  نیدب  و  یهانگ ، ره  زا  ندزن  زابرـس  انز و  تمهت و  یئوگ و 
تیالو دراد و  نامیا  تمایق  ادخب و  سک  ره  سپ  دـناشکیم ، رمخ  هک  ییاج  نامهب  دـناشکیم  دراد و  رب  رد  رمخ  هچنآ  دراد  رب  رد  نوچ 

ام و ناـیم  اریز  دزیهرپب ، دـشاب  هک  ياهدـننکتسم  عون  ره  زا  نآ و  زا  دـیاب  دـنکیم ، اـعّدا  ار  اـم  یتسود  تساراد و  ار  تّوبن  نادـناخ  اـم 
، دهدب شتاجن  ترخآ  رد  هک  دشابن  ام  یتسود  تیالو و  هب  راودیما  راوخبارـش  ینعی   ) دوب دـهاوخن  رارقرب  ياهطبار  هنوگ  چـیه  راوخبارش 

(. دنمورحم ام  تعافش  زا  نوچ 
ج2،ص:199  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تسا هدرک  رکذ  ناذاش  نب  لضف  هک  یللع  باب 34 

مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  زا  فلتخم  سلاجم  رد  رگید  زا  سپ  یکی  ماّیا  رورم  رد  ار  للع  نیا  هک  هدومن  يروآدای  نآ  همتاخ  رد  و  ( 1)
زا وا  هطساوب  ار  نآ  تیاور  هزاجا  ّيروباشین  هبیتق  نب  دّمحم  نب  ّیلع  هب  هدروآ و  درگ  يرتفد  رد  ار  همه  نآ  زا  سپ  هدرک و  تبث  هدینش و 

. تسا هداد  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح 
ناذاـش نب  لـضف  زا  هبیتق  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  هک  درک  لـقن  لاس 352  نابعـش  رد  ّيروباشین  سودبع  نب  دّـمحم  نب  دـحاولا  دـبع  - 1 ( 2)

نینچ وا  هک  دـندرک  تیاور  ناذاش  نب  لضف  زا  وا  ناذاـش و  نب  دّـمحم  دوخ  يومع  زا  ناذاـش  نب  میعن  نب  رفعج  مکاـح  زین  و  ّيروباـشین ،
واب یئانعم ؟ یببـس و  ّتلع و  چیه  نودب  دـنک  فیلکت  يراکب  ار  دوخ  هدـنب  میکح  دـنوادخ  دوشیم  ایآ  دیـسرپ : یلئاس  رگا  هک  درک  لقن 

هدوهیب هک  تسین  مه  نادان  دنزیمن و  رـس  وا  زا  ثبع  تسا و  راکتـسرد  میکح و  وا  هک  اریز  تسین ، زیاج  يزیچ  نینچ  هن ، دوشیم : هتفگ 
: دنتفگ رگا  و  دهد ، ینامرف 

ج2،ص:200  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. رایسب ياهتّلع  يارب  دوشیم  هتفگ  هدومن ؟ فّلکم  ار  قلخ  هچ  يارب 

شلها دزن  دوـشیم : هتفگ  تسین ؟ فورعم  و  هدـشن ، قـلخ  هن  اـی  تسا  دوـجوم  هدـش و  هتخانـش  اـهتّلع  نآ  اـیآ  وـگب  تفگ : رگا  سپ  ( 1)
. تسا دوجوم  فورعم و 

. میرادن یعالّطا  هن ، ار  یخرب  مینادیم و  ار  ياهراپ  یلب  دوشیم : هتفگ  دیسانشیمن ، ای  دیسانشیم  ار  اهنآ  امش  دیسرپ : رگا  سپ 
زا هک  یئاهتّجح  وا و  لوسر  ّلج و  ّزع و  وا  ّتینادحو  ادخب و  رارقا  نآ  هک  تسنآ  شخـساپ  تسا ؟ مادـک  بجاو  نیلّوا  دـیوگب : رگا  سپ 
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. تسا هدمآ  وا  دزن 
یئاهتّلع يارب  هک  دوشیم  هداد  خساپ  دـناهدش ؟ وا  هلزان  تاروتـسد  وا و  ياهتّجح  ءایبنا و  ادـخب و  رارقاب  رومأم  قلخ  ارچ  دـسرپب  رگا  سپ 

ناهانگ باکترا  زا  دزرون و  بانتجا  وا  ینامرفان  زا  دشاب و  هتـشادن  ّلج  ّزع و  دـنوادخب  رارقا  سک  ره  هک : تسنیا  هلمج  نآ  زا  هک  رایـسب 
ندرک و داـسف  زا  نـینچمه  دـنکن و  ساره  یــسک  زا  دربیم  تّذـل  دــنکیم و  اـضتقا  شتوهــش  هـچنآ  رد  دــیامنن و  يراددوـخ  گرزب 

ياوه دـنکیم و  ءاضرا  ار  شتوهـش  هک  یلامعا  بکترم  یـصخش  ره  دـنهد و  ماجنا  اورپیب  ار  يدـسافم  نینچ  مدرم  نوچ  و  يراـکمتس ،
دیامنیم بلط  ار  نآ  وا  سفن 

ج2،ص:201  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
و تسا ، مدرم  هـمه  يدوباـن  تروـص  نـیا  رد  ( 1 ، ) دریگب رظن  رد  دوـخ  رب  ینابـساپ  دـشیدنیب و  یبـقارم  دوـخ  يارب  هـکنیا  نودـب  دوـشب 
، نارگید نوخ  نتخیر  و  دنربب ، جاراتب  ار  تورث  لاوما و  و  یمارحب ، دنریگ  ماک  نانز  زا  ریوزت  روزب و  و  دنهجرب ، رگید  کی  رب  هجیتنلاب ) )
، قلخ يدوبان  ایند و  یبارخ  دوخ  نیا  رد  و  دنناسر ، لتقب  ّقحانب  مرج و  نودب  ار  یخرب  یخرب  و  دنرمش ، حابم  ار  ریغ  نانز  زا  يریگهرهب  و 
دشابن و میکح  و  تسا ، راکتسرد  میکح و  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  تسنیا  یکی  للع  نآ  هلمج  زا  و  تسا ، اهلسن  اهتشک و  یهابت  داسف و  و 

اهیراکتشز زا  و  يریگولج ، متـس  ملظ و  زا  و  دیامن ، رما  یتسرد  حالـصب و  دنک و  عنم  داسف  زا  هک  سک  نآ  رگم  ددرگن  تمکحب  فصو 
ّلـج و ّزع و  دـنوادخب  رارقا  زا  سپ  رگم  تسین  نـکمم  اهیراکتـشز  زا  يریگوـلج  یتـسرد و  حالـصب و  رما  داـسف و  زا  عـنم  و  دـنک ، یهن 

رما دـندشیم ، اهر  وا  تخانـش  ّلج و  ّزع و  دـنوادخب  نامیا  رارقا و  نودـب  مدرم  هچنانچ  و  هدـنرادزاب ، هدـننکرما و  زا  یهاگآ  تخاـنش و 
یمدرم هک  میباییم  ام  زین  و  دوبن ، راک  رد  دنـسانشب  هک  ياهدنراد  زاب  هدننکرما و  اریز  دوبن ، تباث  تسردان  لامعا  زا  یهن  تسرد و  راکب 

دشابن ناهن  رد  وا  زا  سرت  ّلج و  ّزع و  راگدرورپب  رارقا  رگا  سپ  دنهدیم ، ماجنا  نارگید  هدید  زا  رود  ار  دساف  ياهراک  ناهنپ  یناهن و  رد 
نودب دنک  بلط  شیاوه  هچ  ره  دوخ و  ینارتوهشب  ناهن  تولخ و  رد  سک  ره 

ج2،ص:202  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هریبک ناهانگ  باـکترا  تمرح و  کـته  رد  تسین ، هاـگآ  وا  زا  یـسک  دـنادب  نوچ  و  دـنکیم ، عابـشا  ار  دوخ  يدـحا  زا  سرت  تبقارم و 

اوق سپ  دوب ، دهاوخ  قلخ  یمامت  تکاله  نآ  رد  سپ  درادن ، یبقارم  و  تسا ، روتـسم  نارگید  هدـید  زا  شلعف  نوچ  ( 1 ، ) دیامنیم يدامت 
، رتناـهنپ ناـهنپ و  ياـناد  ریبخ و  میلع و  دـنوادخ  دوجوب  ناـشیا  زا  نتفرگ  رارقا  هب  رگم  دوبن  نکمم  ناـشیا  حالـص  قلخ و  ییاـج  رب  اـپ  و 

يریگولج نیا  رد  هکنیا  ات  دوب  دهاوخن  هدیـشوپ  وا  رب  یناهن  زیچ  چیه  هکنآ  و  يراک ، هبت  داسف و  زا  هدـنرادزاب  يراکتـسردب و  هدـننکرما 
. یهابت داسف و  هنوگ  ره  زا  دش  دنهاوخ  بکترم  ناهنپ  رد  هچنآ  زا  دشاب 

هتفگ خـساپب  تسا ؟ هدـش  بجاو  نانآ  نامرفب  نداهن  رـس  ناشیا و  تعاطاب  رارقا  ناربمیپ و  تخانـش  تفرعم و  ور  هچ  زا  سپ  دـسرپب  رگا 
زا و  تسا ، هدشن  هداهن  دمهفب  ار  دوخ  حلاصم  همه  نادب  هک  ار  هچنآ  اهنآ  یغامد  ياوق  يرشب و  دوجو  نامتخاس  رد  هکنآ  يارب  دوشیم :

یتسیاب راچان  دننک  كرد  رهاظب  ار  وا  هکنیا  زا  دـنزجاع  قولخم  و  دوش ، هدـید  مشچ  اب  هکنیا  زا  تسا  اّربم  هزنم و  ناشقلاخ  رگید ، بناج 
ررـض عفن و  ات  دیامن  ناشفقاو  وا  تاروتـسد  زا  و  دناسرب ، ناشیاب  ار  وا  یهاون  رماوا و  ات  دـشاب  دـنوادخ  ناشیا و  نایم  موصعم  ياهداتـسرف 

دنسانشب ار  دوخ 
ج2،ص:203  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و دوبن ، ياهدـئاف  ناربـمغیپ  ندـمآ  تثعب و  رد  دـنهن  ندرگ  ار  وا  تعاـط  دنـسانشب و  ار  يادـخ  هک  ناـشیا  رب  دوـبن  بجاو  هچناـنچ  و  ( 1)
هک یمیکح  تافص  زا  نیا  و  دوب ، حالص  دوس و  نودب  هدوهیب و  ناشیا  ندمآ  هکلب  درکیمن ، فرطرب  ار  يزاین  دروآیمن و  رب  ار  یتجاح 

. تسا رودب  تسا  هدیرفآ  مظن  ناقتا و  لامک  رد  ار  زیچ  همه 
؟ دومرف بجاو  ار  ناشتعاط  داد و  رارق  رمالا  یلوا  ارچ  دسرپ : یسک ]  ] رگا و 
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و دش ، مولعم  ناشیارب  یصّخشم  نّیعم و  دح  نوناق ، رد  هک  نیمه  مدرم  هکنآ : هلمج  نآ  زا  هک  رایـسب ، ياهتّلع  يارب  دوشیم : هتفگ  خساپب 
ینیما هتسیاش و  درف  هکنیا  زج  ددنویپن  عوقوب  دوشن و  تباث  مّلسم و  رما  نیا  دنوش ، هدیشک  داسفب  ات  دنیامنن  زواجت  نآ  زا  هک  دندوب  رومأم 

، دنیارگ داسفب  دـنوش و  لخاد  تاعونمم  رد  دراذـگن  دـشاب و  ریگولج  نوناق  زا  زواجت  يّدـعت و  زا  ار  ناشیا  يو  ات  دوش  هدرامگ  نانآ  رب 
يرگید داسفب  ول  دـیدیم و  نآ  رد  شیوخ  يارب  یتعفنم  تفاـییم و  ار  دوخ  تّذـل  نآ  رد  هچنآ  زا  سک  چـیه  دوبن ، نینچ  نیا  رگا  اریز 

يریگولج یهابت  زا  ار  نانآ  ات  داد  رارق  تسرپرـس  مّیق و  نانآ  يارب  دـنوادخ  سپ  دومنیمن ، يراددوخ  تشادـیمن و  رب  تسد  دوش  ماـمت 
. دراد رارقرب  ار  ماکحا  دنز و  ّدح  دیامن و  تبوقع  فّلخت  تروص  رد  دنک و 

ج2،ص:204  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نتـشاد اب  رگم  دنـشاب  هداد  همادا  دوخ  یعامتجا  یگدنز  تایحب و  هک  میباییمن  ار  یتلم  ّتیعمج  چیه  هورگ و  چـیه  ام  هکنیا  رگید  و  ( 1)

یلاعت يراب  تمکح  رد  سپ  ناشترخآ ، رما  رد  هچ  ناـشایند و  رما  رد  هچ  نآ  نتـشاداپرب  زا  دـنراچان  هک  يروما  يارب  سیئر  تسرپرس و 
نآ نییعت  زا  ياهراچ  دـنادیم  هکنیا  اب  دـنک  اهر  نادراک  یتسرپرـس  سیئر و  نودـب  ار  قلخ  هک  تسین  زیاـج  تسا  راکتـسرد  میکح و  هک 

یمومع لاوما  دنناریم و  ار  نمشد  شنامرف  وا و  اب  و  تسین ، رـسیم  اوشیپ  نودب  قلخ  ياقب  يارب  ماود  اقب و  و  ددرگ ، باختنا  دیاب  تسین و 
. درادیمزاب مولظمب  ملظ  زا  ار  راکمتس  هک  تسوا  و  دنهدیم ، ماجنا  وا  تماما  هب  ار  یعامتجا  تادابع  هعمج و  زامن  و  دننکیم ، تمسق  ار 

و ددرگیم ، دوبان  یّلکب  نیئآ  ّتیّلم و  دـهدن ، رارق  نانآ  يارب  ناـنیمطا  دروم  یتسرپرـس  ظـفاح و  نیما و  یئاوشیپ  رگا  هکنیا  رگید  ّتلع  و 
و هدوـمن ، فّرـصت  لـخد و  نآ  رد  نارازگتعدـب  دوـشیم و  ور  ریز و  اـجباج و  لیدـبت و  ماـکحا  هتفاـی و  رییغت  ّتنـس  دوریم ، نیب  زا  نید 

لماک و  دنرکف ، هاتوک  شنیب و  مک  فعـضتسم و  مدرم  هک  میاهدید  ام  و  دننکیم ، هبتـشم  ناناملـسم  رب  ار  نآ  دنهاکیم و  نآ  زا  نادـحلم 
مّیق اهنآ  رب  رگا  دنراد ، هک  یئارآ  ّتتشت  اهاوه و  مهف و  فالتخا  هفاضا  هب  دنتسین ،

ج2،ص:205  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک يوحن  نامهب  یگمه  دشاب  تسا  هدروآ  وا  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ینیئآ  هدنرادهگن  هک  درامگن  تسرپرـس  و 

ماجنارـس و  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  رییغت  همه  نامیا  نید و  ساسا  اهتّنـس و  ماـکحا و  عیارـش و  و  دـش ، دـنهاوخ  هاـبت  میداد  حیـضوت  میتفگ و 
. دشکیم قلخ  همه  يدوبانب 

: دوشیم هتفگ  شخـساپ  رد  دـشاب ، اوشیپ  رتشیب  ای  رفن  ود  ناـمزکی  رد  نیمز  يور  رد  تسین  تسرد  ارچ  دـیوگب : ياهدنـسرپ ]  ] رگا و  ( 1)
اب ناشریبدـت  لاعفا و  نت  ود  اّما  درادـن ، فالتخا  تسا و  یکی  شریبدـت  لـعف و  نتکی  هک  تسنیا  اـهنآ  زا  یکی  هک  یفلتخم  تاـهج  يارب 

ناشیأر يرما  يّدـصتم  نت  ود  هک  میاهدـیدن  نونک  ات  ام  هک  نانچ  تشاد و  دـنهاوخن  روما  مامت  رد  يأر  کی  تسا و  فلتخم  رگید  کی 
کی اب  ناشیأر  رظن و  دندوب و  نامزکی  ماما  صخـش  ود  نوچ  و  دشاب ، یکی  یفالتخا  هنوگ  چیه  نودـب  ود  ره  هتـساوخ  دـشابن و  فلتخم 

ناشنایم تّما  دـیدرتیب  سپ  دوبن ، يرگید  تعاـطا  رب  یلوا  کـی  چـیه  تعاـطا  دوب و  بجاو  ناـشتعاط  ود  ره  و  تشاد ، فـالتخا  رگید 
رگم دشاب  دناوتیمن  ود  نآ  زا  یکی  نامرف  عیطم  سک  چـیه  نوچ  و  دـماجنایم ، داسفب  راک  هتـشگ و  داجیا  شکمـشک  عزانت و  فالتخا و 
یهار زگره  تروص  نیا  رد  و  دوب ، دـنهاوخ  نامرفان  یـصاع و  مدرم  یماـمت  باـسح  نیا  هب  و  دـشاب ، ناـمرفان  رگید  نآ  هب  تبـسن  هکنیا 

نیا تشاد و  دنهاوخن  نامیا  تعاط و  يوسب 
ج2،ص:206  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

فلتخم ماما  ود  تعاطب  ار  نانآ  هک  ارچ  هدرکزاب ، ار  داسف  هرجاشم و  فـالتخا و  باـب  دوخ  هک  تسا  ناـشقلاخ  بناـج  زا  مه  يراـتفرگ 
. تسا هداد  نامرف  نامزکی  رد  يأرلا 

چیه مکح  دـننکیم و  هعجارم  دـندوب  لـیام  دوخ  هک  مادـک  رهب  نیمـصاختم  دوب ، راـک  رد  یلو  اوشیپ و  ود  رگا  هکنیا  رگید  لـیلد  و  ( 1)
زا رتراوازـس  مه  مادـک  چـیه  و  دـنادیمن ، بجاو  دوخ  رب  ار  شتعاطا  هدرکن و  لوبق  ار  وا  يو  نوچ  تسین  ذـفان  رگید  نآ  ّقح  رد  مادـک 
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ود نیا  زا  کی  چیه  هک  تسنیا  اهتّلع  هلمج  زا  و  دنامیم ، لطاع  لطاب و  دودح  ماکحا و  قوقح و  همه  سپ  دـناهدوبن ، تموکحب  يرگید 
ره رب  تسا  نینچ  نیا  هک  نونکا  و  تسین ، رگید  نآ  زا  رتراوازس  ندومن  یهن  رما و  ندرک و  يرواد  ندرک و  رداص  نامرف  هب  اوشیپ  ماما و 

یمالک نتفگب  رگید  نآ  زا  درادن  ّقح  زین  مادـک  چـیه  و  دـنیامنب ، ار  مکح  نایب  دـننک و  نداد  رظنب  عورـش  هک  تسا  يرورـض  مزال و  ود 
يرگید رب  دشاب ، اور  توکس  ود  نآ  زا  یکی  رب  هچنانچ  و  دنرادن ، يرگید  رب  یناحجر  دنیواسم و  ماقم  رد  ود  ره  هک  ارچ  دیوج ، تقبس 
دوشیم نانچ  ددرگیم ، لطاب  یهلا  دودح  و  دنامیم ، عیاض  ماکحا  قوقح و  دـش  زیاج  توکـس  ود  ره  رب  نوچ  و  تسا ، زیاج  توکـس  زین 

ماما و اساسا  مدرم  یئوگ  هک 
ج2،ص:207  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنرادن یتسرپرس 
يدّدعتم ياهتّلع  يارب  دوشیم : هتفگ  دشاب ، ربمغیپ  نادناخ - ینعی  سنج - ریغ  زا  ماما  تسین  زیاج  ارچ  دـسرپب : ياهدـنیوگ  رگا  سپ  ( 1)

زیامتم ار  وا  نارگید  زا  دنک و  یفرعم  ار  وا  هک  دشاب  یلیلد  هناشن و  دیاب  راچان  تسا  ضرف  شتعاط  ماما  نوچ  هک  تسنیا  هلمج  نآ  زا  هک 
. ددرگ یفرعم  هصخشب  بوخ  و  دوش ، هتخانش  ریغ  زا  يو  ات  اراکشآ ، شرافس  تیصو و  و  تسا ، روهشم  یشیوخ  تبارق و  نآ  و  دزاس ،

دالوا اریز  ربمایپ ، رب  تسین  ربمایپ  هک  یـسک  دـبای  يرترب  هک  دـیآ  مزال  دـشاب ، ربمغیپ  نادـناخ  ریغ  زا  هچنانچ  هک  تسنیا  اهتّلع  زا  رگید  و 
تماما ناشیا  داقتعاب  اریز  دش ، دنهاوخ  عقاو  طیعم  یبأ  نب  ۀبقع  لهج و  وبا  نوچ  شنانمشد  دالوا  نامرف  عبات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

عبات و ادخ  لوسر  نادنزرف  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  سپ  دنـشاب ، نامیا  ياراد  رگا  نانمـشد  دالوأب  نانآ  زا  دـنک  ادـیپ  لاقتنا  هک  تسا  زیاج 
رتراوازس و تلیضف  رما و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  و  دنشاب ، هدنامرف  و  عوبتم ، ادخ  لوسر  نانمـشد  ادخ و  نانمـشد  دالوا  و  ربنامرف ،

. نارگید زا  تسا  رتهتسیاش 
رس و  دننک ، ربمایپ  توبن  رب  رارقا  مدرم  هاگ  ره  هک  تسنیا  نآ  ياهتّلع  زا  رگید  و  ( 2)

ج2،ص:208  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک تسین  نارگ  یـسک  رب  نادنچ  نآ  و  دنک ، تعاطا  ار  وا  هّیرذ  نادنزرف و  هکنیا  زا  دنزیمن  زاب  رـس  سک  چـیه  دـنهن ، وا  نامرف  تعاطب 

ار دوخ  سک  همه  دشاب  ربهر  نادنزرف  ریغ  رد  تماما  سکعب  رگا  یلو  دـیامن ، شربهر  هیرذ  زا  تعاطا  دـشاب و  شربمایپ  دالوا  رازگنامرف 
ریگنابیرگ یهاوخدوخ  توخن و  ربک و  نانچ  ور  نیا  زا  و  دنادیم ، تّما  یئاوشیپ  یتسرپرس و  هب  نارگید  زا  رتهتـسیاش  هکلب  هدید  ّقح  يذ 

قافن و داسف و  بجوم  دوخ  نیا  و  تفر ، دنهاوخن  دنرادنپیم  دوخ  زا  رتمک  ار  وا  هک  سک  نآ  تعاط  راب  ریز  رگید  هک  دـش  دـهاوخ  نانآ 
. دش دهاوخ  فالتخا 

هک یفلتخم  تاهجب  دوشیم : هتفگ  تسا ؟ بجاو  قلخ  رب  وا  تینادحو  نتخانـش  دنوادخ و  یئاتکی  هب  رارقا  ارچ  دـیوگب : يدرف  هچنانچ  و 
رگا دننک و  روصت  ملاع  يارب  رتشیب  ای  ربدم  ود  هک  دوب  نکمم  تخانـش ، رارقا و  نیا  دشیمن  بجاو  اهنآ  رب  رگا  هک  تسنیا  اهنآ  هلمج  زا 
کی مادک  هک  تسنادیمن  یناسنا  ره  اریز  دندادیمن ، زیمت  رگید  نآ  زا  ار  دوخ  یقیقح  قلاخ  دوبن و  تخانـش  هار  دوب  زیاج  يزیچ  نینچ 
هدرک قلخ  ار  وا  کیمادک  هک  دوبن  مولعم  سک  چیه  رب  درکیم و  تعاطا  ار  وا  تسین  وا  هدننیرفآ  هک  ار  یـسک  و  تسوا ، قلاخ  ود ، نآ  زا 

دیاب هدننکیهن  مادک  تاّیهنم  زا  و  دیامن ، تعاطا  دریذپب و  دیاب  ار  مادک  رما  تسا و 
ج2،ص:209  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ادـخ ود  هک  دوـب  نکمم  رگا  هکنیا  لـلع  هلمج  زا  و  ( 1 . ) دنهدیمن صیخـشت  ار  یعقاو  هدننکیهن  هدـننکرما و  هک  ارچ  دـننک ، يراددوخ 
زاوج کیرش  ود  نآ  زا  کی  ره  زا  ندرب  نامرف  تعاطا و  زاوج  رد  و  دوبن ، تعاطا  شتسرپ و  هب  رتراوازـس  رگید  نآ  زا  مادک  چیه  دشاب ،

ینامـسآ بتک  ءایبنا و  یماـمت  تسادـخب و  رفک  نآ  و  دوب ، مّلـسم  هَّللا »  » تعاـطا مدـع  زاوج  نیا  رد  دوب و  دوجوم  رگید  زا  يرادربناـمرف 
یـصاعم و ّلک  باکترا  و  تاحابم ، همه  میرحت  و  تامّرحم ، یمامت  نتـسناد  لالح  قوقح و  همه  ءادا  كرت  لـطاب و  ره  تاـبثا  و  ناـنآ ،
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رگا هکنیا  رگید  و  دوب ، ملـسم  يرما  یّقح  ره  ندومن  لطاب  و  داسف ، یهابت و  ره  ندرک  لالح  و  تاعاط ، عیمج  زا  ندش  نوریب  و  ناهانگ ،
اب ماکحا  یمامت  اب  ات  منم  رگید  يادخ  نآ  دنک  اعّدا  سیلبا  تسا  زیاج  سپ  مینادب  ادخ  مه  ار  وا  ریغ  مینادن و  اتکی  ار  ادخ  هک  دشاب  زیاج 

. دوب دهاوخ  رتدیدش  قافن  رتمیظع و  رفک  نیا ، رد  و  دناوخب ، دوخ  يوسب  ار  مدرم  دنک و  هضراعم  یلاعت  دنوادخ 
هب ادخب و  دننک  رارقا  هک  نانآ  رب  تسا  بجاو  ارچ  دسرپب : یلئاس  هچنانچ  و 

ج2،ص:210  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تدابع دنرواین و  ور  وا  زج  يرگیدب  هک  تسنیا  هلمج  زا  هک  دراد  يرایـسب  ياهتّلع  هک  هک  تسنآ  باوج  ( 1 ( ؟ تسین دننامه  ار  وا  هکنیا 

دننام وا  هک  دننادن  رگا  هکنیا  رگید  و  دنربن ، نامگ  دوخ  قزار  ار  ریغ  دشابن و  هبتشم  نانآ  رب  ناشراگدرورپ  رما  دننکن و  وا  ریغ  تعاطا  و 
دندوب هداد  رارق  دوبعم  دوخ  يارب  ناشناردپ  هک  یئاهزیچ  نامه  دنراگنا  دوخ  قلاخ  عناص و  ار  اهتب  دـنمهفن و  دوب  نکمم  درادـن  يزابنا  و 

نیا رد  و  دشاب ، هبتشم  نانآ  رب  رما  دشاب و  هتشاد  يریظن  ادخ  هک  دشاب  زیاج  هک  هاگ  ره  تادوجوم  لیبق  نیا  و  شتآ ، هام و  دیشروخ و  زا 
هب یهن  رما و  زا  ناشنامرف  بابرا و  نآ  ربخ  هک  اجنآ  ات  ناهانگ  تاـمّرحم و  ّلـک  باـکترا  تاـبجاو و  همه  كرت  یهاـبت و  داـسف و  عضو 

. دشاب هدیسر  ناشیا 
رب هچنآ  همه  تسا  يراـج  وا  رب  هک  دـننک  رکف  هک  دوـب  زیاـج  هنیآ  ره  درادـن  یئاـتمه  دـنوادخ  دـننادب  هک  دوـبن  بجاو  رگا  هکنیا  رگید 

سک ره  و  ندومن ، يّدـعت  متـس و  نتخادرپ و  غورد  و  ندـش ، دوبان  نتفریذـپ و  رییغت  نتـسنادن و  ندـناماو و  لثم  تسا  يراج  وا  قولخم 
باوث دیعو و  دعو و  یهن و  رما و  راتفگ و  تسین و  شیتسرد  تلادعب و  ینانیمطا  شیاقب و  هب  يدیما  دشاب  اور  وا  رب  يروما  نینچ 

ج2،ص:211  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دوب دهاوخ  وا  تیبوبر  يزادنارب  لاطبا و  ملاع و  داسف  بجوم  نآ  تروص  نیا  رد  و  دوب ، دهاوخن  قّقحم  شباقع  و 

هتسباو ناشتّینما  حالـص و  ناشماود و  ءاقب و  هک  تسنیا  وا  خساپ  هدومرف ؟ یهن  رما و  ار  ناگدنب  دنوادخ  ارچ  دیوگ : یـسک  رگا  سپ  ( 1)
. دوب لاوما  لواپچ  داسف و  زا  نتشادزاب  يریگولج و  یهن و  رما و  هب 

اهر ار  وا  نیئآ  و  دـنربن ، دای  زا  ار  وا  اـت  هک  دوشیم  هتفگ  باوج  داد ، ناـمرف  یگدـنب  تداـبعب و  ار  ناـنآ  ارچ  دـسرپب : یلئاـس  هچناـنچ  و 
دـندشیم و اـهر  تاداـبع  روتـسد  نودـب  ناـنآ  رگا  تـسا ، ناـشیا  ماود  شمارآ و  نآ  رد  اریز  دـنریگن ، يزاـبب  ار  شیهن  رما و  و  دـننکن ،

. دنتشگیم لدگنس  محریب و  هدش و  تخس  ناشیاهلد  تفاییم ، ماود  نانآ  رب  راگزور 
اریز تسا ، مومع  حالص  نیا  تسا و  دنوادخ  ّتیکلامب  رارقا  زامن  رد  هک  تسنآ  باوج  دنتـشگ : رومأم  زامنب  ارچ  دسرپب : يدرف  رگا  سپ 
ّتلذ راهظا  یکچوک و  لامک  اب  تسا  راّبج  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ندیـسر  اهنآ و  همه  زا  ندرک  رذـگ  رگید و  نادوبعم  ندرک  اهر  نآ  رد 

یگدنب هب  فارتعا  و  عوشخ ، عوضخ و  يدنمزاین و 
ج2،ص:212  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار وا  و  دشاب ، ادخ  دایب  هشیمه  هدـنب  هکنیا  ات  بش ، ره  زور و  ره  كاخ  يور  رب  یناشیپ  نداهن  و  ( 1 ، ) هتشذگ ناهانگ  زا  ششخب  بلط  و 
هوالعب دشاب ، دوخ  يایند  نید و  ینوزفا  هب  لیام  هدـنهاوخ و  و  ریقح ، کچوک و  ساره و  رپ  هتخابدوخ و  وا  هاگرد  رد  و  دـنکن ، شومارف 

قلاخ تسرپرس و  ّربدم و  هدنب  هکنیا  يارب  زور  هنابـش  رد  دراد  همادا  وا  يارب  بترم  لمع  نیا  و  تسا ، نآ  رد  هک  یهابت  هانگ و  زا  راجزنا 
کلـس رد  هراومه  هکنیا  يارب  و  دنک ، یـشکرس  نایغط و  دـتفا و  یـساپسان  يرکـشان و  هب  هک  ات  دراپـسن  یـشومارفب  دربن و  دای  زا  ار  دوخ 
یعنام و  ناهانگ ، زا  ار  وا  دشاب  ریگولج  تادابع  نیا  و  دنک ، مایق  شیادخ  هاگـشیپ  رد  یگدـنب  فئاظوب  و  دـشاب ، دوخ  راگدرورپ  تعاط 

. يراکبارخ داسفب و  شیارگ  زا  دشاب  وا  يارب 
هدنب هکنیا  يارب  دنیوگ : باوج  رد  تسا ؟ هدش  نآ  هب  زاغآ  دنریگب و  ءوضو  تدابع  يارب  هک  دنرومأم  هچ  يارب  دیوگب : یـسک  رگا  زاب  و 
هتـشگ رهاط  كاپ و  وضو  نآ  ببـسب  ناهانگ  یـصاعم و  یگدولآ  زا  و  دتـسیایم ، اـپ  رب  دوخ  يادـخ  ربارب  رد  هک  یماـگنه  دـشاب  فیظن 
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كاپ و يرب و  یتساجن  يدـیلپ و  ره  زا  و  تسا ، هدرک  رداص  هک  ینامرف  رد  دـشاب  وا  عیطم  دوخ  راگدرورپ  اب  تاـجانم  تقو  رد  و  دـشاب ،
ار بلق  نشور و  ار  لد  درادـیم و  زاب  ندز  ترچ  تلاسک و  زا  ار  یمدآ  دوخ  نتخاس  وضو  هک  هوالعب  دتـسیاب ، دـنوادخ  هاگردـب  هزیکاـپ 

يارب دنادرگیم و  صلاخ  زیمت و 
ج2،ص:213  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ناگدنب شوپ  هدرپ  قح و  ناطلس  رابج و  دزیا  هاگشیپ  هب  نتفر 
دبع و هک  اریز  دوشیم : هتفگ  تسا ؟ هدش  بجاو  اپ  رـس و  حسم  تسد و  ود  تروص و  نتـسش  ور  هچ  زا  هک  دسرپب  یـسک  رگا  زاب  و  ( 1)

تدابع لامعا  رشابم  اضعا  نیا  اب  هک  نانچ  دشاب ، راکشآ  هدش  بجاو  وا  رب  نآ  نتسش  هک  هچنآ  همه  دتـسیاب ، ّقح  هاگـشیپ  رد  نوچ  هدنب 
دیامنیم و تلأسم  دوخ  دنوادخ  زا  شیوخ  تسد  ود  اب  و  دـیامنیم ، عوضخ  دـنکیم و  ل ] لابقتـسا خ - و   ] هدجـس دوخ  يو  رب  دوشیم ،

دوجـس عوکر و  رد  دوخ  رـس  اب  و  دهدیم ، ناشن  تسا ) تیدوبع  بلط و  دیما و  فوخ و  هناشن  هک  تسد  تکرح   ) لّتبت تبهر و  تبغر و 
. دنیشنیم دزیخیمرب و  دوخ  ياپ  ود  اب  و  دنکیم ، لابقتسا 

حسم همه  رب  ای  نتسش  همه  رب  اپ و  ود  يور  رس و  رب  حسم  و  هدش ، بجاو  تسد  ود  يور و  نتسش  تهج  هچ  زا  دیوگب : یـسک  رگا  زاب  و 
؟ تسا هدشن  بجاو  ندرک 

ود ره  نآ  و  تسا ، هدجس  عوکر و  یلعا ، گرزب و  شتسرپ  تدابع و  هکنیا  هلمج  نآ  زا  هک  فلتخم  تهج  دنچ  يارب  دش : دهاوخ  هتفگ 
و دنرادن ، ار  اهاپ  رس و  نتسش  یگدامآ  هشیمه  مدرم  هکنیا  رگید  و  اهاپ ، رس و  اب  هن  تساهتسد  يور و  اب 

ج2،ص:214  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نتسش و  زور ، بش و  تاقوا  زا  ياهراپ  و  يرامیب ، مایا  و  اهرفـس ، رد  و  ( 1 ، ) اوه يامرـس  رد  تسا  روآ  جنر  راوشد و  نانآ  يارب  راک  نیا 

هک دشاب  هدـش  عضو  ملاس  مدرم  نیرتتقاطمک  ّدـح  رد  تابجاو  ضئارف و  هاگ  ره  و  اپ ، رـس و  زا  تسا  رتناسآ  وضو  رد  تسد  تروص و 
راکـشآ و هشیمه  اپ  ود  يور  رـس و  هکنیا  رگید  و  فیعـض ، هچ  يوق و  هچ  دنـشابیم  فّظوم  تقاط  مک  نآ  ردقب  همه  سپ  تسا ) هدش  )

. شفک هالک و  زا  نآ  ریغ  اهشفک و  همامع و  يارب  اهتسد  يور و  دننام  تسین  ادیپ 
شباوج اهنیا ؟ ریغ  هن  تسا  ندـیباوخ  دوشیم و  جراخ  طئاغ  لوب و  جرخم  ود  زا  هچنآ  طقف  وضو  تالطبم  ارچ  دـسرپب : یـسک  رگا  زاب  و 

رگم دـهد  نوریب  ار  تساجن  هک  تسین  ناـسنا  يارب  یهار  و  تسنآ ، هار  دـهدیم و  نوریب  ار  تاـساجن  هک  تسا  جرخم  ود  نآ  هک  تسنآ 
. دومن ثّولم  ار  ار  نانآ  ود  نیا  زا  تساجن  هک  یماگنه  تراهطب  دنرومأم  سپ  جرخم ، ود  نیا 

دوشیم هدوشگ  تسس و  وا  ياضعا  دهدیم و  فک  زا  ار  رایتخا  دش  ّطلسم  وا  رب  باوخ  دیباوخ و  صخش  نوچ  هکنیا  يارب  باوخ ، اّما  و 
. دنک وضو  دیدجت  دیاب  هجیتنلاب  سپ  تسا ، داب  دوشیم  جراخ  يو  جرخم  زا  هک  يزیچ  رتشیب  و 

ج2،ص:215  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اریز دنیوگ : باوج  رد  دـنرومأم ؟ تبانج  رد  هک  نانچ  دـناهدشن  لسغ  هب  رومأم  تساجن  نیا  رد  ارچ  هک : دـسرپب  یـصخش  رگا  زاب  و  ( 1)

زا رتمک  ّدـح  رد  ار  فیلکت  دـنوادخ  و  ندرک ، لـسغ  راـب  ره  رد  مدرم  همه  يارب  تسین  نکمم  و  راـیتخایب ، یمئاد و  تسا  يرما  نیا  هک 
تقو ره  هک  تسین  نیا  زج  تسین ، یگـشیمه  رما  تبانج  و  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  فّلکم  یتحار  لاـمک  اـب  هک  هداد  رارق  تقاـط 

فالخب رتشیب ، ای  رتمک  ای  زور  هس  تسوا ، رایتخا  رد  شریخأت  لیجعت و  دـنک و  بنج  ار  دوخ  رایتخا ، هدارا و  اـب  دـش  بلاـغ  وا  رب  توهش 
. تسین نینچ  هک  طئاغ  لوب و 

باوج تسا ؟ رتدیلپ  نآ  هکنیا  اب  دناهدشن  عوفدم  عفد  رد  لسغ  هب  رومأم  دناهدش و  تبانج  لسغ  هب  رومأم  ارچ  هک  دسرپ  یسک  رگا  زاب  و 
رکیپ ياضعا  مامتب  یطبر  طئاغ  لوب و  نیا  یلو  تسا ، اضعا  عیمج  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  تسا و  ناـسنا  ندـب  ماـمت  زا  تباـنج  هک  تسنآ 

. دوشیم جراخ  رگید  هار  زا  شتالوضف  هدش و  لخاد  فرطکی  زا  هک  تسیئاذغ  درادن و 
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تسا يروآ  دای  هلمج  نآ  زا  و  رایـسب ، ياهتّلع  يارب  دنیوگ : خساپ  رد  دناهتـشگ ؟ رومأم  نادب  ارچ  وگب  ار  ناذا  هک : دسرپب  یلئاس  رگا  زاب 
صخش نداد  رایشه  و 

ج2،ص:216  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يوسب ار  قلخ  دـشاب  ياهدـنناوخ  ناذا  نیا  هکنیا  و  دـنادیمن ، ار  زامن  تاقوا  هک  یـسک  يارب  تسا  تقو  نـالعا  و  ( 1 ، ) زامنب تسا  لفاغ 

رهاظ و ار  نامیا  و  دوبعم ، یگناگیب  ار  ناـنآ  دروآ  رد  رارقاـب  و  شیاـین ، هب  صیرحت  بیغرتب و  دـنک  ناـشلیام  و  ناـشراگدرورپ ، تداـبع 
دناهتفگ نّذؤم  ار  نّذؤم  هک  تسین  نیا  زج  و  دناهتشگ ، لفاغ  نآ  زا  هک  ار  یناسک  تسیاهدنیامن  مالعا  و  هدننکراکـشآ ، ار  مالـسا  ینلع و 

. دناسریم همه  شوگب  ار  نآ  یئاپرب  دنکیم و  زامن  مالعا  هکنآ  يارب 
؟ دـنیوگ هَّللا » ّالا  هلا  ال   » دـیحوت و هملک  هکنآ  زا  شیپ  دـننکیم  ربکا » هَّللا  : » نتفگ ریبکتب و  زاغآ  ناذا  رد  ارچ  هک : دـسرپب  یـسک  رگا  سپ 

 » رد یلو  تسا  زاغآ  رد  هَّللا »  » ریبکت رد  و  دوش ، وا  رکذب  ءادتبا  تسا  هتساوخ  دنوادخ  هک  تسنآ  خساپ 
هَّللا ّالا  هلا  ال 

. دشاب هَّللا »  » نآ رخآ  فرح  ناذا و  لّوا  فرح  ات  دومرف  تسا  هَّللا »  » هک دوخ  مانب  ادتبا  سپ  تسا ، رخآ  رد  هَّللا »  » وا مان  « 
رگا دشاب ، يدیکأت  ناعماس  شوگ  رد  هکنآ  يارب  دنیوگ : خساپ  رد  دوشیم ؟ رارکت  راب  ود  ناذا  زا  هلمج  ره  ارچ  هک : دسرپب  يدرف  رگا  و 
راـب ود  راـب  ود  زین  ناذا  تـالمج  اذـل  تسا ، تعکر  ود  تعکر  ود  زاـمن  هکنآ  رگید  و  دوش ، هجوتم  مود  راـب  رد  دوب  لـفاغ  ار  لّوا  يادـن 

. تسا
ج2،ص:217  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نودـب نآ  هکنیا  يارب  دـنیوگ : خـساپ  رد  دوشیم ؟ رّرکم  راب  راـهچ  ناذا  لّوا  رد  ربکا ) هَّللا   ) ریبکت ارچ  دـیوگب : ياهدنـسرپ  رگا  سپ  ( 1)
تـسا ناعمتـسم  نداد  رادشه  يرادیب و  يارب  رارکت  نیا  اذل  دهد ، هجّوت  ار  عمتـسم  ات  تسین  یمالک  نآ  زا  لبق  و  دوشیم ، عورـش  هقباس 

. نآ زا  سپ  تالمج  هب  نداد  ارف  شوگ  يارب 
؟ تسا هتشاد  رّرقم  نیتداهش  هلصافالب  ریبکت  زا  سپ  ارچ  هک : دسرپب  رگا  زاب  و 

هکنآ و  وا ، لوسر  تّوـبنب  رارقا  نآ  زا  سپ  و  تسا ، ّلـج  ّزع و  راـگدرورپ  یگناـگیب  رارقا  دـیحوت و  دوـخ  ناـمیا  اریز  دـنیوگ : خـساپ  رد 
رّرقم ناذا  رد  نیتداهش  و  تسا ، نداد  تداهش  نامیا  ساسا  هکنآ  تسا و  نورقم  نامیا  رد  رگید  کی  اب  ود  ره  تخانـش  ود و  نآ  تعاط 

فارتعا رارقا و  و  یلاعتقح ، یگناگیب  فارتعا  رارقا و  نوچ  سپ  تسا ، هتشگ  رّرقم  تداهش  ود  یقوقح  روما  رگید  رد  هک  نانچمه  هتشگ 
. دشابیم شلوسر  ادخب و  رارقا  نامه  نامیا  لصا  اریز  هدومن ، ناعذا  نامیا  هلمجب  سپ  درک ، ربمایپ  تّوبنب 

: دنیوگ خساپ  رد  تسا ؟ هدمآ  زامن  هب  توعد  تّوبن ، هب  تداهش  دوبعم و  یئاتکی  هب  قیدصت  رارقا و  زا  سپ  ارچ  دیوگب : ياهدنیوگ  رگا  و 
يارب « ) ةالّصلا یلع  ّیح   » نتفگب نّذؤم  و  تسا ، صوصخم  ناکم  رد  زامنب  توعد  يارب  ناذا  اساسا 

ج2،ص:218  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
و شیپ ، هلمج  راهچ  هنایم  رد  ار  نآ  و  دیامنیم ، مالعا  هداد و  عالّطا  ناگدنونـش  مومعب  ار  زامن  تقو  ندیـسر  ( 1 ( ) دیباتشب زامن  نتشاد  اپب 

راهچ و  تّوبن ، دیحوتب و  رّرکم  تداهش  ود  و  رّرکم ، ریبکت  ود  زا  تسا  ترابع  مّدقم  هلمح  راهچ  و  دنکیم ، غالبا  نآ  زا  سپ  هلمج  راهچ 
و يدنمتداعـس ، يراگتـسر و  يارب  دیباتـشب  ینعمب  رّرکم  لمعلا ،» ریخ  یلع  ّیح   » و رّرکم ، حالفلا » یلع  ّیح   » زا دنترابع  هک  رّخؤم  هلمج 

سپـس و  نآ ، رد  تسا  هدرک  بیغرت  هک  یلاح  رد  تسا ، هدناوخ  لمع  نیرتهب  يوسب  سپـس  تسا ، زامن  هک  لامعا  نیرتهب  يارب  دیباتـشب 
دـیامنیم و لیمکت  لبق  تالمج  دـننام  ار  دـعب  تالمج  نداد  ادـن  هَّللا ، ّالا  هلا  نتفگ و ال  ربکا  هَّللا  لـیلهت ، راـب  ود  ریبکت و  راـب  ود  نتفگب 

ارچ دسرپب : یـصخش  رگا  سپ  دومن . زاغآ  مان  نامه  دای  اب  هک  نانچمه  دهدیم  نایاپ  تسا  اتکی  دوبعم  مان  هک  هَّللا »  » دای رکذ و  اب  ار  مالک 
ال  » هلمج رخآ  رد  هک  تهج  نادـب  دوشیم : هتفگ  دادـن ؟ رارق  تسنآ  لّوا  رد  هک  ناـنچ  ربکا » هَّللا   » و داد ، رارق  ار  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » رخآ رد 
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. دش زاغآ  وا  مانب  هک  نانچ  دبای ، نایاپ  وا  مانب  نخس  هک  تشادشوخ  وا  و  تسا ، یلاعت  يادخ  مان  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ 
؟ تسه زین  هلمج  ود  نیا  رخآ  رد  دنوادخ  مان  هک  یلاح  رد  تسین ، هَّلل » دمحلا   » ای هَّللا » ناحبـس  «، » ُهَّللا اَّلِإ  َهلِإ  ال   » ياجب ارچ  دیوگب : رگا  و 

َهلِإ ال  : » دوشیم هتفگ 
ج2،ص:219  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يدوبعم یگتسیاش  قولخم  و   ) دنقولخم دنتسین و  ادخ  هدش و  هتفرگ  دوبعم  هک  یئاهزابنا  همه  یفن  و  ( 1  ) ادخ یئاتکیب  تسا  رارقا  ُهَّللا » اَّلِإ 
. دشابیم رکذ  ود  نآ  زا  مظعا  تسا و  رتالاب  دیمحت  حیبست و  زا  تسا و  نامیا  ساسا  رارقا  نیا  و  درادن )

رد هک  تسنامه  شخـساپ  تفگ ؟ ریبکت  دـیاب  دوعق  مایق و  دوجـس و  عوکر و  ره  زا  شیپ  زامن و  ءادـتبا  رد  ارچ  دـسرپب : یـسک  هچنانچ  و 
. میتفگ ناذا 

.؟ تءارق زا  سپ  اعد  تونق و  مود  تعکر  رد  و  هدمآ ، تءارق  زا  شیپ  لّوا  تعکر  رد  اعد  ارچ  دسرپب : هچنانچ  و 
هدـناوخ اـعد  نیا  لّوا  یلاوـتم  ریبـکت  هس  زا  سپ  هک  دوـشیم  هدـناوخ  هّیحاـتتفا  هناـگتفه  تاریبـکت  نیب  رد  هـک  تسیئاـهاعد  دارم  : » حرش

ود رد  و  تنأ » ّالإ  بونّذـلا  رفغی  ـال  ّهنإ  یبنذ ، یل  رفغاـف  یـسفن  تملظ  ّینإ  کناحبـس  تنأ ، اـّلا  هلا  ـال  ّقحلا  کـلملا  تنأ  مهّللا   » دوشیم
و ال  ] أجلم ال  تیده ، نم  ّيدهملا  و  کیلا ، سیل  رّـشلا  و  کیدی ، یف  ریخلا  و  کیدعـس ، کیّبل و  : » دوشیم هدـناوخ  اعد  نیا  رگید  ریبکت 

ریبکت تفه  نیا  زا  هک  رگید  ریبکت  ود  زا  دـعب  و  تیبلا » ّبر  کناحبـس  تیلاعت ، تکرابت و  کینانح ، کناحبـس و  کیلا ، ّالا  کنم  اجنم ]
: دوشیم هدناوخ  اعد  نیا  دنک  ّتین  مارحالا  ةریبکت  دیاب  ار  یکی 

یکـسن و یتالـص و  ّنا  نیکرـشملا * نم  انا  ام  املـسم و  افینح  ةداهـشلا  بیغلا و  ملاـع  ضرـألا * تاوامّـسلا و  رطف  يذـلل  یهجو  تهجو 
نیملسملا و لوا  انا  ترما و  کلذب  هل و  کیرش  ال  نیملاعلا * بر  هَّلل  یتامم  يایحم و 

ج2،ص:220  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
«. میجرلا ناطیشلا  نم  هَّللاب  ذوعا  نتفگ  هتسهآ  دعب 

لیم سیدقت و  ساپـس و  دمح و  اب  ار  دوخ  تدابع  دنوادخ و  هاگردب  ار  شمایق  هدنب  هک  تسا  هتـشاد  شوخ  دوشیم : هتفگ  خساپ  هب  ( 1)
لـصاح یلوط  تونق  ندـناوخ  يارب  تعکر  نیا  رد  وا  مایق  رد  زین  و  درب ، ناـیاپب  تروص  نیمهب  و  دـنک ، زاـغآ  عوشخ  سرت و  تبغر و  و 

. دوشن توف  وا  زا  تعامج  هضیرف ، تاعکر  رد  ات  دسرب  تعامجب  ات  دوش 
رانک ار  نآ  تءارق  ددرگن و  روجهم  نآرق  هکنآ  يارب  دوشیم : هتفگ  خـساپب  دـناهدش ؟ زامن  رد  نآرق  ندـناوخب  رومأم  ارچ  دـسرپب : رگا  و 

هتخانشان ددرگن و  دوبان  یشالتم و  دنام و  یقاب  اههنیس  اهبلق و  رد  و  دوش ، ظوفحم  نآ  و  دننکن ، اهر  عیاض و  كورتم و  ار  نآ  دنراذگن و 
. دنامن

ياجک چیه  هک : تسنیا  خساپ  ار ؟ رگید  ياههروس  هن  دنناوخب  ار  دمح  هروس  تءارق  ره  يادتبا  رد  هک  دناهدش  رومأم  ارچ  دـیوگب : رگا  و 
مـالک نیا  تسا  ناـنچ  و  تسین ، اـههروس  زا  کـی  چـیه  رد  تسا ، عمج  اهـشناد  تاریخ و  عیمج  زا  دـمح  هروس  رد  هک  رادـقم  نآ  نآرق 

: دنوادخ
دبع و دنوادخ  هچنآ  زا  ساپـس  رکـش و  تسا و  هتخاس  بجاو  ناگدنب  رب  رکـش  ساپـس و  زا  یلاعتقح  هک  تسار  هچنآ  ءادا  هَّلل :» دـمحلا  »

نادب ار  دوخ  هدنب 
ج2،ص:221  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

همه ّبر  کلام و  هدـننیرفآ و  وا  هکنیاب  رارقا  تسوا و  دـیمحت  دـیجمت و  نیملاعلا :» ّبر   » و ( 1 ( ؛ تاریخ اهیبوخ و  یماـمت  زا  هداد  قیفوت 
؛ شناگدنب تاقولخم و  مامت  رب  وا  ياهتمعن  فاطلا و  رکذ  تسا و  دنوادخ  تیاضر  بلج  میحّرلا :» نمحّرلا   » و وا ، ریغ  هن  تسا  تاقولخم 

اهنت ترخآ  ملاع  ّتیکلام  نتـسناد  تباث  و  تسا ، لامعا  تافاکم  باسح و  تشگزاب و  ندـش و  هتخیگنارب  رب  رارقا  ِنیِّدـلا :» ِمْوَی  ِکـِلام  »
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راهظا ّلج و  ّزع و  دـنوادخب  نتـسج  بّرقت  تبغر و  دـبعن :» كاـّیا  . » تسوا نآ  زا  یتسه  ناـهج  نیا  یهاـشداپ  هک  ناـنچ  یلاـعت  وا  يارب 
یلاـعت يادـخ  هچنآ  ماود  تساوخرد  یگدـنب و  قیفوت و  ینوزفا  بلط  نیعتـسن :» كاـّیإ  و  : » يرگید هن  وا ، هب  تسا  تیدوـبع  صـالخا و 

گنچ و  تسرد ، قح و  نیئآ  باوص و  قح و  هارب  ییامنهار  داشرا و  بلط  َمیِقَتْـسُْملا :» َطارِّصلا  اَنِدْها  « ؛ وا يرای  تسا و  هدومرف  تمحرم 
؛ وا یئاـیربک  تمظعب و  شیگرزبـب و  دوخ و  راـگدرورپب  تفرعم  یتداـیز  ناـفرع و  تخانـش و  ینوزفا  تساوخرد  و  وا ، نامـسیر  هب  ندز 
رب یلاعت  وا  هک  ار  یتالّـضفت  اهتمعن و  تسندرک  دای  رکذ و  و  تبغر ، شهاوخ و  لاؤس و  رد  تسا  دـیکأت  ْمِْهیَلَع :» َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِـص  »

نتسج هانپ  ْمِْهیَلَع :» ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ( » 2 ( ؛ دوخ يارب  تساهنآ  دننامه  تساوخرد  و  تسا ، هدومرف  اطع  شناگدنب 
ج2،ص:222  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنتفریذپن ار  قح  و   ) دندیزرو رفک  هک  ناسک  نآ  نادناعم و  وا و  تاروتسد  ناگدنرمـش  کچوک  نانامرفان و  زا  ادابم  هکنیا  زا  ادخب  تسا 
نودب وا  هار  زا  هک  دوش  ناهارمگ  زا  ادابم  هکنیا  زا  تسا  ندش  نمادـب  تسد  نیلاّضلا :» و ال  « ؛ دـشاب دـندش ) عقاو  بضغ  مشخ و  دروم  و 

ریخ و یمامت  زا  هچنآ  هدـمآ  درگ  هروس  نیا  رد  سپ  دـناهداد . ماجنا  وکین  يراک  هک  دـندربیم  نامگ  دـندش و  جراـخ  تفرعم  تخاـنش و 
. تسا هدماین  درگ  نانچنآ  يزیچ  چیه  رد  هک  يرادقم  نآ  ایند  روما  ترخآ و  روما  زا  تسا  شناد 

: میئوگ تسا ؟ هدمآ  حیبست  رکذ  دوجس  عوکر و  رد  ارچ  دیوگب : رگا  سپ 
ینتورف و یکچوک و  یئاونیب و  و  یئاـسراپ ، تیدوبع و  عوـشخ و  عوـضخ و  لاـمک  اـب  هدـنب  هکنیا : تسا  هلمج  نآ  زا  هک  یئاـهتّلع  يارب 

گرزب و  داـقنم ، عـیطم و  هدـننکحیبست و  هدـننکدیجمت و  و  ار ، وا  رم  دـشاب  هدـننکسیدقت  تساراد ، دوـخ  راـگدرورپ  يوـسب  هک  یبّرقت 
يوس ههاریب و  هب  ار  وا  اهوزرآ  دوشن و  فرحنم  شاهشیدنا  و  ار ، دوخ  هدـنهد  يزور  هدـننیرفآ و  قلاخ و  رم  دـشاب  هدننکرکـش  هدـنراد و 

. دربن وا  ریغ 
اهزامن زا  ياهراپ  هب  هدش و  هداد  رارق  تعکر  ود  زامن  لصا  ارچ  هک : دیسرپ  رگا  و  ( 1)

ج2،ص:223  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تعکر کی  زامن  لصا  هکنیا  يارب  میئوگ : تسا ؟ هتشگن  هدوزفا  يزیچ  یخرب  رب  تعکر و  ود  یـضعب  رب  تسا و  هدش  هفاضا  تعکر  کی 

ّلج ّزع و  دـنوادخ  و  دوب ، دـهاوخن  زامن  نآ  دـبای  صقن  تعکر  کی  زا  هچنانچ  تسا ، کـی  دـحاو و  ددـع ، لـصا  هک  اریز  تسین ، شیب 
اذـل دروآ ، دـنهاوخن  ياجب  بلق  روضح  لامک و  ماـمتب و  دوشیمن  بوسحم  نآ  زا  رتمک  هک  ار  تعکر  کـی  نآ  ناگدـنب  هک  تسنادـیم 

تعکر ود  ّلج  زع و  دـنوادخ  ار  زامن  لصا  ور  نیا  زا  سپ  ددرگ ، لماک  رگید  تعکر  اب  صقن  نآ  ات  درک  هفاـضا  هارمه و  نآ  اـب  یتعکر 
دننکیمن ادا  لماک  تسرد و  مه  ار  تعکر  ود  نآ  ناگدنب  هک  تسناد  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ - لوسر  شربمایپ  سپـس  تشاد ، رّرقم 

تعکر ود  نآ  یفاضا  تعکر  ود  نآ  اـب  هکنیا  اـت  دوزفا  تعکر  ود  بش  رخآ  ءاـشع  رـصع و  رهظ و  زاـمنب  سپ  دـنرومام ، نآـب  هک  ناـنچ 
دوخ راک  زا  دنراکب  لوغـشم  هک  ناگدـنب  رثکا  هک  تسا  بجاو  یتقو  رد  برغم  زامن  هک  دوب  نیا  هجّوتم  هاگنآ  دریذـپ ، مامتا  لّوا  یلـصا 
سپ دنتسه ، نتشگ  باوخ  يایهم  و  نتخاس ، وضو  ندیماشآ و  ندروخ و  راطفا و  يارب  لزنمب  نتشگزاب  نتفر و  هدامآ  هک  هدیـشک  تسد 
لاحب ار  حبـص  زامن  و  دشاب ، درف  زور  هنابـش  رد  زامن  تاعکر  هکنیا  ات  و  دـشاب ، رتناسآ  ناشیا  يارب  هک  دوزفا  تعکر  کی  برغم  زامن  رد 

، درک اهر  دوخ 
ج2،ص:224  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دنیامن هیهت  ماگنه  نآ  رد  ار  دوخ  ياهزاین  دنزادرپب و  دوخ  لغش  راکب و  دیاب  تسا و  رتدایز  مدرم  لاغتـشا  حبـص  ماگنه  رد  هک  ارچ  ( 1)
زامنب وا  هجوت  لابقا و  هجیتنلاب )  ) و مک ، رایسب  دتـس  داد و  هکنآ  يارب  تسا ، رتدازآ  لبق  تاقوا  رگیدب  تبـسن  حبـص  زامن  تقو  رد  اهلد  و 

. تسین تعکر  ود  نیا  زا  شیب  هب  يزاین  حبص  زامن  رد  اذل  هدرک و  تحارتسا  بش  رد  نوچ  تسین  هتسخ  رگید و  تاقوا  زا  تسا  رتشیب 
؟ هتشگ رّرقم  زامن  يادتبا  رد  هناگتفه  ياهریبکت  ارچ  هک : دسرپب  رگا  و 
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: دوشیم هتفگ  ریبکت  تفه  تسا  زامن  لصا  هک  زامن  لّوا  تعکر  رد  نوچ  میئوگب : هک  تسنآ  باوج 
نمل هَّللا  عمـس   » زا لبق  دـب  ال   ) عوکر يارب  يرگید  ریبکت  و  نآ ، دـعب  لبق و  لّوا  هدجـس  ریبکت  ود  و  عوکر ، زا  لبق  ریبکت  مارحالا ، ةریبکت 
ریبکت نیا  زا  يرکذ  ماظع  ءاـهقف  یلو  درادـن  عوکر  کـی  زا  شیب  تعکر  ره  اـّلا  و  تسا ، دارم  عوکر  زا  نتـشادرب  رـس  ماـگنه  و  هدـمح »

زاغآ رد  ناسنا  نوچ  و  دوشیم ، ریبکت  تفه  یگلمج  هک  نآ  دـعب  لبق و  مود  هدجـس  يارب  رگید  ریبکت  ود  و  هَّللا ) دـنع  ملعلا  و  دـنرادن -
يوهس رگا  سپ  تسا ، هدرک  ءادا  ار  ةالص  تاریبکت  همه  دیوگب  ریبکت  تفه  زامنب  دورو 

ج2،ص:225  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنکیمن داجیا  یصقن  درک  شومارف  ای  داد و  خر 

تسا و ریبکت  شـش  هیحاتتفا  هّبحتـسم  تاریبکت  اریز  دشاب ، هداد  خر  نآ  هدنـسیون  ای  ربخ  يوار  يارب  يوهـس  دسریم  رظنب  : » دـیوگ مجرتم 
شـش و نآ  سپ  تسا ، لطاب  زامن  دـبای  ناصقن  رگا  نآ  تسا و  ةالـص  ناکرا  ءزج  بجاو و  هک  تسا  مارحالا  ةریبکت  یفاضا  ریبکت  کـی 

تسا تعکر  کی  تاریبکت  نآ  ریبکت  شـش  دیوگب  ار  هناگتفه  هیحاتتفا  تاریبکت  یـسک  هچنانچ  و  دوشیم ، ریبکت  تفه  مهیور  کی  نیا 
«. دسریمن رظنب  حیحص  نتم  تسا و  يراچان  زا  هیجوت  نیا  نکل  و  تسا ، هدرک  ادا  ار  همه  ّبحتسم و  بجاو و  زا  ّمعا 

: دوشیم هتفگ  دراد ؟ هدجس  ود  عوکر و  کی  تعکر  ره  ارچ  هک  دسرپب : رگا  و  ( 1)
هدجس اذل  تسا ، هداتـسیا  زامن  مین  هتـسشن  زامن  و  تسا ، نتـسشن  دوعق و  لاح  لاعفا  زا  هدجـس  تسا و  مایق  لاح  لاعفا  زا  زامن  عوکر  اریز 

. دوجس تسعوکر و  زامن  هک  ارچ  دشابن ، توافت  ود  نآ  نایم  و  دشاب ، ربارب  عوکر  اب  ات  دش  رّرقم  راب  ود 
ياراد هک   ) ناذا دوجـس  عوکر و  زا  شیپ  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  دـیدرگ ؟ رّرقم  نیتـعکر  يادا  زا  دـعب  دّهـشت  ارچ  هک : دـیوگب  رگا  و 

انث و دمح و  دّهشت و  ندناوخب  دوجس ) عوکر و   ) اهنآ ماجنا  زا  سپ  دیدرگ  رما  نینچمه  سپ  دش ، هداد  رارق  تءارق  اعد و  و  تسا ) دّهشت 
. اعد

ياجب و  درک ، نآ  لیلحت  زامن و  زا  جورخ  هملک  ار  مالس  ارچ  دیوگب : رگا  و 
ج2،ص:226  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مارح ادـخ  ریغ  اب  نخـس  زاـمن  هب  دورو  ماـگنه  رد  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  ( 1 ( ؟ تسا هدادـن  رارق  رگید  زیچ  ای  حـیبست  ای  ریبکت  مـالس 
رگیدـکیب یتقو  هک  نیقولخم  مالک  اب  نارگید  اب  يوگتفگ  ندـش  لالح  نآ و  لیلحت  ریغ ، دـشاب ال  دـیاب  ادـخ  يوسب  هجوت  مامت  تشگ و 

. دش زاغآ  دننکیم  مالسب  ادتبا  دنسریم 
ات دوشیم : هتفگ  رخآ ؟ تعکر  ود  رد  تاحیبست  و  دش ، رّرقم  لّوا  تعکر  ود  رد  هروس ) دمح و  ندـناوخ   ) تءارق ارچ  هک : دـسرپب  رگا  و 

. دشاب صّخشم  هدوزفا  دوخ  بناج  زا  شربمایپ  لوسر و  هچنآ  اب  تسا  هتشگ  بجاو  ّلج  زع و  دنوادخ  دزن  زا  هچنآ  قرف 
: دوشیم هتفگ  خساپ  رد  هدش ؟ هداد  رارق  تعامجب  زامن  ارچ  هک : دسرپب  رگا  و 

شراهظا رد  هک  اریز  دشاب ، اراکـشآ  روهـشم و  رهاظ و  ینلع و  راگدرورپ  تدابع  مالـسا و  و  یتسرپاتکی )  ) دیحوت صالخا و  هکنآ  يارب 
درامشیم کچوک  ار  نآ  دهدیمن و  ّتیمها  زامنب  هکنآ  قفانم : هکنیا  يارب  و  ّلج ، زع و  دنوادخ  يارب  برغ  قرـش و  لها  رب  تسا  تّجح 

هک ات  دـشاب  بقارم  درآ و  ياجب  نیملـسم  ّتیعمج  نایم  رد  ار  مالـسا  زاـمن  دـشاب و  هدرک  ادا  رهاـظ  رد  هدرک  رارقا  نآـب  هچ  نادـب  راـچان 
زامن رد  هک  يرگید  دئاوف  اب  دشاب ، نکمم  رگید  هراپ  هراب  رد  ياهراپ  ناناملسم  تداهش 

ج2،ص:227  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا يرایسب  عوقو  زا  يریگشیپ  و  یـصاعم ، زا  زیهرپ  يراکوکین و  ناگدنامرد ، يرای  نایاونیب و  هب  یگدیـسر  دننام  تسا  ملـسم  تعامج 

. تخاس لئاز  ناوتیم  تعامج  زامن  هلیسوب  هک  ّلج  ّزع و  دنوادخ  یهانم  ناهانگ و 
یئاهزامن هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  ندناوخ ؟ هتسهآ  یـضعب  رد  دش و  رّرقم  ندناوخ  دنلب  اهزامن  زا  ضعب  رد  ارچ  هک : دسرپب  رگا  و  ( 1)
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یـسک ات  دوش  هدناوخ  دنلب  هک  تسا  مزال  اذل  دـنروآیم ، ياجب  کیرات  تاقوا  رد  هک  تسا  یئاهزامن  نآ  دوشیم  هدـناوخ  رهج »  » هب هک 
رگا هکنیا  يارب  و  دـنک ، تکرـش  نانآ  اب  درازگ  زامن  دـهاوخب  رگا  و  تسا ، اپ  رب  تعامج  زامن  ناکم  نیا  رد  هک  دـنادب  دـنکیم  روبع  هک 

( رـصع رهظ و   ) هناگود ياهزامن  نآ  و  دونـشب ، شوگ  هار  زا  دیدن  رگا  مشچ  هار  زا  دونـشب و  ار  ناشیادص  ار ، تعامج  دـیدن  ای  تسنادـن 
نوچ دوش  هدناوخ  دنلب  تسین  مزال  دـنیبیم و  رـصب  هار  زا  سپ  تسا ، نشور  الماک  اوه  هک  تسا  یتقو  رد  دوشیم و  ماجنا  زور  رد  نوچ 

. دنیبیم صخش 
تاقوا نیا  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  ریخأت ؟ میدـقت و  نودـب  تسا  هدـش  بجاو  یـصوصخم  تاقوا  رد  زامن  ارچ  هک : دـسرپب  هچناـنچ  و 

مولعم راکـشآ و  دوخ  باتفآ  بورغ  دنـسانشیم : تقو  راهچب  ار  نآ  لهاج  ملاـع و  و  تسا ، حـضاو  مولعم و  نیمز  يور  مدرم  همه  يارب 
ورف و  تسا ، هدش  بجاو  برغم  زامن  نآ  رد  هک  تسا 

ج2،ص:228  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رجف عوـلط  نینچمه  و  ( 1 ، ) تسا ءاشع  زامن  تقو  نآ  هک  تسا  دوهـشم  مولعم و  دیـشروخ  بورغ  زا  سپ  باـتفآ  یخرـس  قفـش )  ) نتفر

و دوشیم ، بجاو  رهظ  زامن  نآ  رد  و  تسا ، حـضاو  مولعم و  زین  سمـش  لاوز  و  تسا ، حبـص  زاـمن  تقو  نآ  هک  تسا  راکـشآ  نشور و 
هدـش ماجنا  نآ  زا  لـبق  هک  تسا  رهظ  زاـمن  ماـجنا  زا  سپ  نآ  تقو  رگید و  ياـهزامن  دـننام  تسین  ینیعم  صوصخم و  تقو  رـصع  يارب 

. تسا
سپ دننک ، زاغآ  وا  تدابع  تعاطب و  يراک  رهب  عورش  زیچ و  ره  زا  لبق  شناگدنب  هک  هتشادشوخ  ّلج  زع و  دنوادخ  هکنیا  رگید  ّتلع  و 

ار دوخ  يایند  رما  دنور و  شیوخ  يزور  راک و  یپ  رد  نیمز  رد  سپـس  دنزادرپ  شتدابعب  هک  تسا  هدرک  رما  زور  عولط  لّوا  رد  ار  ناشیا 
هک تسا  یتقو  نآ  و  دنـشک ، تسد  راک  زا  دوش  زور  مین  نوچ  و  تخاس ، بجاو  ناشیا  رب  ار  حبـص  زاـمن  تقو  نیا  رد  سپ  دـننک ، هرادا 

دنوادخ یماگنه  نینچ  رد  و  دننک ، تحارتسا  دنوش و  لوغشم  ندروخب  دنیاسایب و  دنرآ و  ردب  نت  زا  سابل  دندرگزاب و  دوخ  ياجب  مدرم 
سپـس دـنیامن و  زاغآ  نادـب  ات  تسا  هتخاـس  بجاو  ناـشیا  رب  ار  رهظ  زاـمن  اذـل  دـننک ، وا  تداـبع  رکذـب و  ادـتبا  هک  هدومرف  رما  ار  ناـنآ 

ماجنا ار  یصخش  روما  نوچ  دنزادرپب و  رگید  ياهراکب 
ج2،ص:229  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رظن رد  هک  يراکب  سپـس  دـنهد و  ماجنا  ار  نآ  هک  هداد  ار  رـصع  زامن  روتـسد  زاب  دـنور  دوخ  بسک  راـک و  یپ  دنتـساوخ  و  ( 1 ، ) دنداد
شیپ دندرگ ، زاب  لزنم  هاگیاجب و  دننکفیب و  نت  زا  سابل  دش ، بش  نوچ  و  دنزادرپ ، دوخ  یئایند  رما  نآ  حالصاب  هتشگ و  راپـسهر  دنراد 

نوچ و  دومرف ، بجاو  ناشیا  رب  ار  برغم  زامن  اذل  دنزادرپ ، رگید  روماب  دعب  و  دننک ، ادتبا  ناشراگدرورپ  رکذ  تدابعب و  دـیاب  راک  ره  زا 
رد سپـس  دنزادرپ ، وا  تعاط  تدابعب و  زاغآ  رد  هک  تسا  هتـشادشوخ  دنتفای  تغارف  شـشوک  راک و  زا  دـیآ و  باوخ  تحارتسا و  تقو 

شتسرپ تعاطب و  زور  هنابش  تاعاس  زا  یلـصف  ره  رد  دنـشاب  هدرک  ادتبا  هک  دنـشاب  نانچنآ  دنور و  دنهد  ماجنا  دنهاوخیم  هک  يروما  یپ 
وا زا  درک و  دـنهاوخن  شومارف  ار  وا  دـندنب  راکب  ار  روتـسد  نیا  نوچ  سپ  تخاس ، بجاو  ار  ءاشع  زامن  تقو  نیا  رد  تهج  نیا  زا  و  وا ،

. دهاکن ناشتبغر  ددرگن و  تخس  ناشاهلد  تروص  نیا  رد  دش و  دنهاوخن  لفاغ 
ای حبص ، ءاشع و  نایم  داد و  رارق  برغم  رهظ و  نیب  ار  نآ  ارچ  رگید ، ياهزامن  تاقوا  دننام  تسین  رـصع  يارب  نیعم  یتقو  دیوگب : رگا  و 

زا ءافعض و  زا  مدرم  يارب  یتقو  چیه  هکنآ  يارب  دوشیم : هتفگ  دادن ؟ رارق  رهظ  حبص و  نایم 
ج2،ص:230  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لّوا زا  یگمه  مدرم  اریز  ( 1 ، ) تسین نیعم  تقو  نیا  زا  رصع  زامن  يارب  رتبـسانم  رتتحار و  رتناسآ و  نارازگراک  ایوقا و  نارانکرب و  راک 
دنوادـخ سپ  بسک ، ياـهرازاب  تیلاـعف  و  دوخ ، جـئاوح  عفر  رد  شـشوک  راـک و  تفر و  دـمآ و  هلماـعم و  تراـجت و  هب  دنلوغـشم  زور 

مدرم و  دـنکب ، یتسردان  راتفر  ناشیا  یئاـیند  حـلاصم  اـب  دـیامن و  لوغـشم  رگید  يراـکب  يزور  ندروآ  تسدـب  زا  ار  ناـنآ  هک  تساوخن 
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دنوشیمن رادیب  دـش - رگا  بش  ياههمین  رد  نآ - تقو  رد  و  دـننکیمن ، كرد  مه  تسرد  ار  نآ  و  دنتـسین ، يزیخ  بش  هب  رداق  یگمه 
رد ار  رصع ) ةالـص  ینعی   ) زامن نآ  تفرگ  ناسآ  نانآ  رب  دنوادخ  سپ  تسا ، مک  رایـسب  ناشیا  يارب  مه  شناکما  دشاب و  بجاو  دنچ  ره 

هدومرف دوخ  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  نانچ  داد  رارق  ماـگنه  نیرت  تحار  رد  ار  نآ  تقو  هکلب  دومرفن ، رّرقم  زور  هنابـش  تاـعاس  نیرتتخس 
.185 هرقب : َرْسُْعلا - ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  تسا 

، ساـمتلا ناـشن  اهتـسد ، ندوـمن  دـنلب  هکنیا  يارب  دوـشیم : هتفگ  مینکیم ؟ دـنلب  ریبـکت  ماـگنه  رد  ار  اهتـسد  ارچ  هک : دـسرپب  هچناـنچ  و 
یگدنامرد راهظا  لاحب  وا  ندرک  دای  شیاین و  تقو  رد  شاهدنب  هک  دراد  تسود  ّلج  زع و  دنوادخ  سپ  تسا ، ندومن  يراز  و  یسکیب ،

دیوگیم و هچ  نادب  تسا  بلق  روضح  هجوت و  یعون  اهتسد  ندرب  الاب  رد  هکنیا  يارب  زا  و  دشاب ، سامتلا  تساوخرد و  يراز و  و  زجع ، و 
ج2،ص:231  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دراد ار  نآ  دصق 
هدـفه هضیرف )  ) بجاو ياهزامن  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  خـساپ  رد  تسا ؟ تعکر  راهچ  یـس و  هلفان  ياهزامن  ارچ  دـسرپب : رگا  و  ( 1)

. دوش ناربج  لفاون  نادب  دشاب  هتفای  یناصقن  رگا  هک  نآ  ندوب  لامک  مامت و  يارب  هدش  هداد  رارق  نآ  نادنچ  ود  هلفان  زامن  تسا ، تعکر 
تقو هس  تاـقوا  نیرتهب  هک  تسنآ  شخـساپ  تسین ؟ دـحاو  تقوکی  رد  هدـش و  نیعم  فلتخم  تاـقوا  رد  لـفاون  ارچ  دـیوگب : هچناـنچ  و 

تاقوا نیا  رد  واـب  برق  يارب  هک  تشادـشوخ  دـنوادخ  سپ  رحـس ، ماـگنه  و  برغم ، نآ  زا  سپ  و  رهظ )  ) دیـشروخ لاوز  ماـگنه  تسا :
رد هکنیا  زا  تسا  رتـتحار  ناـسآ و  همه  يارب  شماـجنا  دوش ، قرفتم  ياـهتقو  رد  شناـمز  لـفاون  رگا  اریز  دـنروآ ، ياـجب  زاـمن  هناـگهس 

. دنروآ ياجب  تقو  کی  نامه  رد  یپ  رد  یپ  ار  هلمج  ات  دوش ، نّیعم  صاخ  دودحم  تقوکی 
ای دوبن و  عمج  طئارـش  ای  دوب و  ماما  نودب  رگا  و  تسا ، تعکر  ود  دنروآ  ياجب  تعامجب  ماما و  اب  رگا  ارچ  ار  هعمج  زامن  دیوگب : رگا  و 

مدرم هکنآ  هلمج  زا  دراد ؛ يرایسب  ياهتّلع  هک : تسنآ  باوج  تسا ؟ تعکر  راهچ  دنهد  ماجنا  يدارف 
ج2،ص:232  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مک ار  ناشتمحز  دریگ و  ناسآ  ناشیا  رب  هک  تشاد  تسود  زیزع  دنوادخ  اذل  ( 1 ، ) دنیآیم درگ  هعمج  زامن  ندروآ  اجب  يارب  رود  هار  زا 
يارب ار  نانآ  ماما  هکنیا  رگید  و  «، 1  » داد رارق  تعکر  ود  ار  تعکر  راهچ  تهج  نیاب  اذـل  دراد  روظنم  ار  هار  يرود  قیرط و  ّیط  دـنک و 

و تسا ، مامت  مکح  رد  هک  تسیزامن  رد  دوخ  دـشک  ار  زامن  راظتنا  سک  ره  و  دنـشکیم ، ار  زامن  راظتنا  نانآ  درادیم و  هگن  ینامز  هبطخ 
رگید یکی  و  ماما ، يرترب  تلادـع و  شناد و  ملع و  يارب  تسا  رتلماک  رتمامت و  ندروآ  ياجب  ماما  اب  تعامجب و  زامن  اساسا  هکنیا  رگید 

. تسنآ رد  هک  ياهبطخ  ود  نآ  يارب  تسین  هتسکش  تسا و  تعکر  ود  دیع  زامن  و  تسا ، دیع  زور  هعمج  زور  هکنیا 
یگمه مدرم  هک  دوشیم  دقعنم  یناکم  رد  هعمج  زامن  نوچ  هک : تسنآ  باوج  تسا ؟ هدـش  رّرقم  نآ  رد  هبطخ  ور  هچ  زا  دـیوگب : رگا  و 

زا و  دیامن ، بیغرت  دنوادخ  تعاطب  دنک و  هظعوم  ار  مدرم  ات  اوشیپ ، ریما و  يارب  دشاب  یببـس  دننکیم ، تکرـش  دنوشیم و  رـضاح  نآ  رد 
تراما هزوح  هب  طوبرم  هک  يروما  زا  و  دـهد ، یهاـگآ  ناـشیایند  نید و  حـلاصمب  ار  ناـنآ  و  دـهد ، میب  شترـضح  یناـمرفان  تیـصعم و 

یعاضوا هب  ار  نانآ  دزاس و  علّطم  ار  ناشیا  يداصتقا ) هچ  یسایس و  هچ  ، ) تسوا
______________________________

تعکر ود  و  تسا ، هدرک  هضیرف  تعکر  ود  تعکر  ود  ار  اـهزامن  همه  دـنوادخ  نوچ  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  دـیابن  خـساپ  نیا  (- 1)
اذـل تسا  تعکر  ود  ياـجب  هبطخ  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  ربـخ و  نیمه  رد  زین  تسا و  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ّیبـّنلا  ۀـضیرف  رگید 

. تسه نآ  رد  ةالص  یفانم  لمع  ماجنا  مدع  هلبق و  لابقتسا  تراهط و  طئارش 
ج2،ص:233  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ تسا هدش  نییعت  هبطخ  ود  ارچ  دسرپب : رگا  سپ  ( 1 ، ) دنک دزشوگ  ار  مزال  تاروتسد  هاگآ و  تسا  نآ  رد  ناشتعفنم  نایز و  ررض و  هک 
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هک يرورـض  بلاطم  يارب  رگید  نآ  و  دشاب ، ّلج  ّزع و  وا  دیجمت  سیدـقت و  و  یهلا ، ءانث  دـمح و  ماجنا  يارب  یکی  هک  تسنآ  شخـساپ 
اب تفلاخم  ناهانگ و  باکترا  زا  قلخ  ندـیناسرت  و  اهزاین ، عفر  و  هتـشاد ، یلیلد  هچ  هدـش  ماجنا  ياهراک  هکنیا  و  دوش ، هداد  رّکذـت  دـیاب 
زا یهن  يریگولج و  و  تسا ، همه  حالـصب  هک  رماوا  غـالبا  و  ّلـج ، ّزع و  دـنوادخ  هاگردـب  اـعد  زین  و  شتموکح ، هزوـح  یمـسر  نیناوـق 

. دشابیم تسا ، داسف  بجوم  همه و  نایزب  هک  یئاهراک 
هعمج هک  تسنآ  خساپ  زامن ؟ زا  دعب  نابرق ) رطف و   ) دیع ود  رد  و  دناهتـشاد ، رّرقم  زامن  زا  لبق  هعمج  زور  رد  ار  هبطخ  ارچ  دیوگب : رگا  و 

نازیرگ نآ  زا  مدرم  دـشیم  ماجنا  زاـمن  زا  دـعب  رگا  تسا  داـیز  نوچ  و  دوب ، دـهاوخ  رایـسب  لاـس  رد  هاـم و  ره  رد  تسا  رّرکم  مئاد و  رما 
نیا زا  دنتشگیم ، قّرفتم  دندشیم و  جراخ  ّلحم  زا  ناشرتشیب  ای  همه  دنتسشنیمن و  هبطخ  يارب  دندروآیم ، اجب  هک  ار  زامن  دندشیم و 

، تسین شیب  راب  ود  لاس  ضرع  رد  نابرق  رطف و  دیع  ود  اّما  و  دندرگن ، جراخ  لحم  زا  دنوشن و  هدنکارپ  ات  هدش  رّرقم  زامن  زا  شیپ  تهج 
مدرم اریز  تسا  هعمج  زامن  زا  نوزفا  نآ  رد  ّتیعمج  ترثک  تسا و  رتشیب  هعمج  زامن  زا  شتمظع  نآ  و 

ج2،ص:234  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هام ره  رد  رّرکم  دایز و  نآ  و  دـننامیم ، یقاب  مدرم  رتشیب  دـنورب  دـننک و  رظن  فرـص  هبطخ  ندینـش  زا  مه  یناسک  رگا  و  دـنرتبغار ، نادـب 

. دننکن انتعا  دنناد و  ّتیمهایب  ار  نآ  دنوش و  هتسخ  دشاب و  روآ  لالم  هکنیا  ات  تسین 
و تسا ) هتفگ  زامن  زا  شیپ  ار  هعمج  ياههبطخ  ینعی   ) تسا نینچ  نیا  ربخ  نیا  دـیوگ : هَّللا )- همحر  قودـص - خیـش   ) باـتک ّفلؤم  ( 1)

هبطخ هک  یسک  نیلّوا  و  تسا ، رخآ  تعکر  ود  هلزنمب  نآ  اریز  تسا ، زامن  زا  دعب  هعمج  زامن  رد  مه  نیدیع و  زامن  رد  مه  اههبطخ ، نکل 
ندینـش يارب  هدش و  رّفنتم  وا  زا  مدرم  داد ، ماجنا  هک  یتسردان  ياهراک  هطـساوب  و  دوب ، ناّفع  نب  نامثع  دناوخ  زامن  زا  لبق  ار  هعمج  زامن 

وا دراد ، هدئاف  هچ  وا  هظعوم  دنتفگیم : دوخ  اب  و  دندشیم ، هدنکارپ  قّرفتم و  تفاییم  نایاپ  زامن  هک  يدّرجمب  و  دـندنامیمن ، یقاب  هبطخ 
مه  ) زامن راظتنا  يارب  مدرم  لقا ) ال   ) ات دش ، اههبطخ  نتخادـنا  ولج  هب  راچان  نامثع  دومنن . ار  ادـخ  نامرف  تیاعر  و  درک ، تساوخ  هچ  ره 

. دندرگن قّرفتم  دننامب و  یقاب  هدش ) هک 
ار دـیع  زامن  ياههبطخ  ناـمثع  و  تسا ، هداد  خر  عوضوم  نیا  رد  يوهـس  اـجنیا  رد  ّفلؤم  يارب  هک  تسناد  دـیاب  : » دـیوگ باـتک  مجرتم 
و تسا ، زاـمن  زا  لـبق  هعمج  زاـمن  ياـههبطخ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  یگلمج  هّصاـخ  هـچ  هّماـع و  هـچ  نـیقیرف  تـیاور  و  تخادـنا ، شیپ 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ّفلؤم  هک  دشاب  يربخ  تهج  زا  هابتشا  ارهاظ  و  ةالص ، زا  دعب  نیدیع  ياههبطخ 
یلع ساّنلا  فقی  مل  یّلص  اذا  ناک  ّهنأل  نامثع  ۀعمجلا  موی  ةالّصلا  یلع  ۀبطخلا  مّدق  نم  لّوأ  »

ج2،ص:235  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
 ....« هتبطخ

يارب دـنتفریم و  مدرم  درکیم  ماـمت  ار  زاـمن  هک  نیمه  اریز  دوـب ، ناـمثع  تشاد  مّدـقم  هعمج  زور  رد  زاـمن  رب  ار  هبطخ  هک  یـسک  نـیلّوا  )
- هیلع هَّللا  ۀمحر  ّفلؤم - و  هدوب ، دیعلا »  » لصا رد  ۀعمجلا »  » هداد و خر  یفیرحت  یفیحصت و  ربخ  نیا  رد  یلو  دندنامیمن ) هبطخ  عامتـسا 

یمن زامن  زا  سپ  ار  هعمج  زامن  هبطخ  هعیـش  نادنمـشناد  زا  کی  چیه  ّالا  و  هتفگ ، نینچ  نیا  اذل  تسا  هدـشن  فیحـصت  ای  فیرحت  هّجوتم 
«. مالّسلا و  دنناد .

تسنآ خساپ  رتشیب ؟ هن  هدش  بجاو  دنتسه  نآ  هماقا  ّلحم  ات  یخـسرف  ود  تفاسم  رد  هک  ناسک  نآ  رب  هعمج  زامن  ارچ  دیوگب : رگا  و  ( 1)
کی  ) خسرف راهچ  ای  تسا  دیرب ) ود   ) خسرف تشه  نآ  دروآ  اجب  هتسکش  دیاب  حالطصاب  ار  زامن  درک و  دیاب  رـصق  نآ  رد  هک  یتفاسم  هک 

هک یـسک  رب  تسا  هدش  بجاو  هعمج  زامن  و  دـش ، دـهاوخ  خـسرف  تشه  مهیور  هک  نتـشگزاب  دـیرب ) کی   ) خـسرف راهچ  نتفر و  دـیرب )
دوشیم رـصق  زاـمن  نآ  رد  هک  یتفاـسم  ّدـحب  و  دوشیم ، خـسرف  راـهچ  شنتفر  ندـمآ و  تسا ، رود  دـشاب ) خـسرف  ود  هک   ) دـیرب فـصن 

. تسا رفاسم  قیرط  مین  دسریمن و 
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رـصع هلفان  تعکر  تشه  رهظ و  هلفان  تعکر  تشه  رب  ارچ  ینعی  ( ؟ دوشیم هدوزفا  تعکر  راهچ  هعمج  زور  لفاون  رب  ارچ  دـسرپب : رگا  و 
يارب هعمج  زور  رد  هفاضا  تعکر  راـهچ  نیا  تسا  رهظ  زا  لـبق  تعکر  تسیب  شاهلفاـن  هعمج  زور  دوشیم و  تعکر  هدزناـش  مهیور  هک 

. تسا اهزور  ریاس  اب  شقرف  زور و  نیا  تشادگرزب  هعمج و  زور  تمظع  يارب  نیا  هک : تسنآ  خساپ  تسیچ )؟
ج2،ص:236  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تعکر هد  اهنآ  دوب  هدش  بجاو  رما  زاغآ  رد  هک  یئاهزامن  هک  دش  دهاوخ  هتفگ  درک ؟ رـصق  دیاب  رفـس  رد  ار  زامن  ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)
جنر یتخـس و  يارب  داد  فیفخت  رفاسمب  ار  تدایز  نآ  دنوادخ  سپ  دـش ، هفاضا  اهنآب  دـعب  دـئاز  تعکر  تفه  نآ  و  دوب ، زور  هنابـش  رد 

يداـیز نآ  اداـبم  اـت  دراد ، هار  نیب  لزاـنم  رد  ندـمآ  دورف  ندرک و  چوـک  تمحز  شیاـهراک و  ماـجناب  تبـسن  وا  هک  یتاّیلوغـشم  رفس و 
يارب ّلج  ّزع و  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یتمحر  ةالص  رصق  نیا  و  دراد ، زاب  تسا  هدرک  رفـس  نآ  يارب  هک  مزال  ياهراک  زا  ار  وا  تاعکر 

راب کی  دوخ  نآ  اریز  دوش  هدروآ  اجب  مامت  دـیاب  تسین و  ریـصقت  نآ  رد  هک  برغم  زاـمن  رد  زج  ناـنآ ، رب  تسا  وا  تفوطع  و  نارفاـسم ،
. تسا هدش  رصق 

همه هک  تسیّدح  خـسرف  تشه  هک  تسنآ  باوج  رتشیب ؟ هن  رتمک و  هن  هدـش  رّرقم  خـسرف  تشه  تفاسم  رد  رـصق  ارچ  دـسرپب : رگا  سپ 
زا شیب  الومعم  زور  کی  رد  ینعی   ) دـننک ّیط  زور  کی  رد  دـنناوتیم  همه  عاتم  هدـننکلمح  ناوراـک و  هلفاـق و  هراوس و  هداـیپ و  زا  مدرم 
. تسا هدش  نییعت  نآ  هزادناب  تفاسم  ّدح  اذل  نتشگزاب ) نتفر و  ول  دنهار و  رد  زور  کی  نآ  همه  نوچ  و  دنوریمن ، شیپ  خسرف  تشه 
هار زور  کی  ّدح  رد  رگا  دوشیم : هتفگ  زور ، کی  زا  رتشیب  هن  هدش  رّرقم  هار ) زور  کی  هزادناب  ینعی   ) موی ةریـسم  رد  ارچ  دسرپب : رگا  و 

ّدح رد  دشیمن ، نّیعم 
ج2،ص:237  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ظاحل شیراتفرگ  زورما  رگا  دنرگید  کی  دـننام  همه  دـیآیم  زورما  زا  سپ  هک  یئاهزور  نوچ  ( 1 ، ) دـش یمن  نّیعم  مه  لاس  کی  نتفر 
. تسین ناشنایم  یقرف  دنرگدمه و  ریظن  نوچ  زورما ، لثم  مه  زور  ره  دشیمن ،

تسیهار خسرف  تشه  هک  تسنآ  باوج  زور ؟ کی  تّدم  رد  دومن  رایتخا  ار  خسرف  تشه  اجک  زا  تسا ، دنک  دنت و  اهنتفر  دیوگب : رگا  و 
. دنوریم زور  کی  رد  اهناوراک  نارادرتش و  هک  تسا  یتفاسم  نامه  نیا  دننکیم و  ّیط  زور  کی  رد  اههلفاق  نارتش و  الومعم  هک 

کی تفاسم ، كالم  هک  دوشیم  مولعم  مینادـن - هچ  مینادـب  دنّـسلا  حیحـص  ار  نآ  هچ  تایاور - هنوگ  نیا  زا  : » دـیوگ قاروا  نیا  مجرتم 
یـسک يارب  ناـمز  نآ  دوجوم  لـئاسو  اـب  خـسرف  تشه  زا  شیب  ریـسم  رّوصت  هدوبن  يروتوم  لـئاسو  ناـمز  نآ  رد  نوچ  و  تسا ، هار  زور 

نوچ و  دـشیم ، بوسحم  يروتوم  لئاسو  نیا  يور  زا  زور  کی  تفاسم  كـالم  دوب ، اـم  ناـمز  ینونک  لـئاسو  نیا  رگا  هک  ناـنچ  هدوبن ،
تـشه و  تسا ، موی » ةریـسم   » نآ هتفر و  ریذپان  رییغت  عوضوم  يور  مکح  تسین  ریذـپ  رییغت  تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  شماکحا  مالـسا 

ره اـب  دـشاب ، رفـس  رد  ار  زور  کـی  تقو  ماـمت  سک  ره  هزورما  و  هدوبن ، زور  کـی  رد  نآ  زا  شیب  ناـکما  هک  تسیناـمزب  طوبرم  خـسرف 
نامز نآ  لئاسو  هک  اهنیا  لاثما  يراگ و  ای  رتش و  اب  ای  هداـیپ و  رگا  تسا ، رفاـسم  دـشاب  دـجاو  زین  ار  طئارـش  رگید  و  دورب ، هک  ياهلیـسو 

نیا يروتوم  لـئاسو  اـب  رگا  یلو  دوب ، دـهاوخ  خـسرف  تشه  ناـمه  شمکح  دـنک  ترفاـسم  اـهنآ  زا  یکی  اـب  مه  زورما  هچناـنچ  هدوـبیم 
تایاور رد  هک  نانچ  كالم  دنک  ترفاسم  راگزور 

ج2،ص:238  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تسا هدمآ  ربتعم  دنّسلا و  حیحص  هدّدعتم 

« موی ةریسم  »
ای

« موی ضایب  »
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ظفل و  دشابیم ،
« نیدیرب »

ای
« خسارف ۀینامث  »

ای و 
« الیم نورشع  ۀعبرا و  »

، تسا لّمأت  نودب  امدق  دـیلقت  دـیاش  رّوصت و  فرـص  هکلب  تسین  داهتجا  دـناهدیمهف ، خـسرف  تشه  نآ  قالطا  زا  نیرخاتم  زا  ياهراپ  هک 
: دسرپیم مالّسلا  هیلع  ماما  زا  لئاس  نوچ  دوشیم ، كاردا  ناشندوب  دّیقم  رگید  رابخا  زا  تاقلطم ، نآ  همه  اریز 

»؟ لجّرلا رّصقی  ام  یندا  مک  »
: دیامرفیم خساپ  رد  ماما 

« خسارف ۀینامث  امه  و  نادیرب ، کلذ  و  موی ، ةریسم  یف  »
: دسرپیم يوار  رگید  حیحص  تیاور  رد  و  تسا ، خسرف  تشه  ای  دیرب  ود  هک  هار  زور  کی  ریسم  رادقم  ینعی 

لجّرلا رّصقی  مک  یف 
: دیامرفیم ماما   ؟

« نیدیرب وا  موی ، ضایب  یف  »
هک تسا  نشور  رایـسب  و  تفاسم ، رادـقم  زا  هن  دـهدیم  رفـس  ناـمز  زا  ءادـتبا  ار  خـساپ  ماـما  ربخ  ود  ره  رد  دوشیم  هظحـالم  هک  ناـنچ  ، 

: دیامرفیم رگید  ربخ  رد  و  هار ، لوط  هن  تسا ، نامز  كالم ،
« هلمع یف  رودی  ناک  نا  موی و  ةریسم  یف  ریصقّتلا  بجی  »

خسرف و تشه  تایاور  نوچ  هتشذگ  رد  مهیلع - هَّللا  ۀمحر  ماظع - ياهقف  و  تفاسم ، هن  دراد  تّدم  رد  تحارص  زین  نیا  و 
« نیدیرب »

و
« موی ةریسم  »

و
« موی ضایب  »

ّدح يروتوم  ياهوردوخ  اب  موی  ةریسم  هک  نونکا  اما  دناهداد ، رارق  كالم  ار  خسرف  تشه  مومع  يارب  اذل  هدرکیم ، نایب  ار  ّدح  کی  همه 
تـشه ّالا  و  تفاسم ، دـعب  هن  دور  نامز  يور  دـیاب  دوشیم - هدـیمهف  تایاور  زا  هک  نانچ  كالم - مکح و  تسا  خـسرف  دـص  کـی  ّلـقا 
تمحز دشاب  هتـساوخ  دنوادخ  ات  دنکیمن  ساسحا  نآ  رد  یجرح  رـسع و  رفاسم  دوشیم ، ماجنا  نتفر  هقیقد  لهچ  زا  رتمک  رد  هک  خسرف 

«. يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  دهاوخب . رصق  وا  زا  ار  بجاو  زامن  و  دنک ، بجاو  وا  رب  ار  هزور  راطفا  و  دنک ، مک  ار  وا 
رارقرب بش  لفاون  یلو  دنک  كرت  دیاب  ار  زور  لفاون  رفاسم  ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)

ج2،ص:239  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد نوچ  برغم  زامن  هک  تسا  نینچ  نآ  و  تسیقاب ، دوخ  ياج  رب  مهنآ  لفاون  تسین  رصق  رفس  رد  هک  يزامن  ره  هک  تسنآ  خساپ  تسا ؟

تـسا مامت  نوچ  حبـص  زامن  نینچمه  و  دوش ، ادا  دـیاب  تساجرب و  یمامت  نآ  زا  دـعب  ياههلفان  دوش  هدروآ  اجب  مامت  دـیاب  رـضح  رفس و 
. تساجرب مه  نآ  لبق  ام  لفاون 
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تعکر هاجنپ  زا  تعکر  ود  نیا  دوشیم  هتفگ  تسین ، طقاس  شاهلفان  دوش  هدـناوخ  دـیاب  رـصق  هک  ءاـشع  زاـمن  ارچ  هک  دـنک  لاؤس  رگا  و 
. دشاب هلفان  تعکر  ود  هضیرف  زا  تعکر  ره  لباقم  رد  ات  هدش  هفاضا  هلفان  هضیرف و  تعکر  هاجنپ  رب  هکلب  تسین ، لفاون  ضئارف و 

رفاسم هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  دـنروآ ؟ ياجب  بش  لّوا  رد  ار  دوخ  بش  زامن  هک  تسا  زیاج  ضیرم  رفاسم و  يارب  ارچ  دـیوگب : رگا  و 
هدش زیاج  لفاون  يادا  نانآ  يارب  بش  لوا  رد  اذل  دننک ، تحارتسا  دیاب  بش  رد  دراد و  یتمالسان  فعض و  مه  رامیب  و  دراد ، یتاّیلوغشم 

. دسرب تسا  قیرط  ّیط  هار و  ندومیپ  لئاسو و  بابسا و  هّیهت  هک : دوخ  راکب  مه  رفاسم  دنک و  تحارتسا  ضیرم  ات  تسا 
: دوشیم هتفگ  میناوخب  زامن  دوخ  ناگدرم  رب  هک  میرومأم  ارچ  دسرپب : رگا  و 

، دنهاوخب دنوادخ  زا  ار  وا  شزرمآ  دنوش و  تیم  عیفش  ادخ  هاگردب  هکنیا  يارب 
ج2،ص:240  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

شزرمآ ترفغم و  بلط  وا  يارب  زا  دوش و  تعافـش  هک  تسین  گرم  زا  سپ  هظحل  زا  رتجاتحم  یّفوتم  درف  تاقوا ، زا  یتقو  چـیه  هک  ارچ 
. دننک

؟ شش هن  راهچ و  هن  هدش  رّرقم  ّتیم  زامن  رد  ریبکت  جنپ  ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)
. ریبکت کی  زامن  ره  لباقم  رد  هدش  هتفرگ  زور  هنابش  زامن  جنپ  زا  ریبکت  جنپ  نآ  هک  دوشیم : هتفگ 

نوچ دوش  تعافـش  ّتیم  يارب  هک  هدـش  هتـساوخ  زامن  نیا  اـب  هکنآ  يارب  میئوگ : باوج  رد  درادـن ؟ دوجـس  عوکر و  ارچ  دـیوگب : رگا  و 
. تسا هداتسرف  شیپ  هچ  نادب  تسا  جاتحم  درادن و  يدوس  وا  لاحب  رگید  هداهن و  رس  تشپ  هتشاد  هچنآ 

يدیلپ تسا  یلوتـسم  وا  رکیپ  رب  هچنآ  هدش  حور  ضبق  نوچ  هکنآ  يارب  دوشیم : هتفگ  تسا ؟ هدومرف  ّتیم  لسغب  رما  ارچ  دسرپب : رگا  و 
لـصاح ساـمت  وا  اـب  دـنوشیم و  مدـمه  وا  اـب  هک  ناگتـشرف  زا  یناـکاپ  اـب  نوـچ  يو  هک  تسا  هتـشاد  تسود  و  تـسا ، كرچ  ضرم و  و 
ياهفطن نآ  هکنیا  رگم  دورن  ایند  زا  سک  چیه  و  دنرب ، ادـخب  ور  ار  وا  تراهط  اب  و  دـشاب ، كاپ  رهاط و  دوخ  دـنکیم  تاقالم  دـننکیم ،

هک تسا  بجاو  نیا  يارب  و  دوش . جراخ  يو  زا  هدوب  نآ  زا  وا  نّوکت  لصا  هک 
ج2،ص:241  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنهد لسغ  ار  وا 
؟ هدش وا ) نداهن  كاخ  نایم  رد  و   ) ّتیم ندرک  نفک  هب  رما  ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)

يارب ناتـسروگب  ار  وا  هک  یناسک  رب  شتروع  زین  و  دـنک ، رادـید  كاخب  هدولآان  كاپ و  ندـب  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  ات  میئوگ : باوج  رد 
ضعبب التبم  ندـبب  نوچ  ددرگن ، رهاظ  یـسک  رب  شرکیپ  یتشز  دـسج و  بولطماـن  ّتیفیک  وب و  و  دـشابن ، راکـشآ  هنهرب و  دـنربیم  نفد 

هک دـنناشوپیم  نفک  رد  زین  و  دـنیبیم ، نآ  رد  هک  یـصقن  بیع و  تفآ و  تهج  زا  دروآیم  رابب  بلق  تواسق  نتـسیرگن ، دایز  اـهیرامیب 
یّلکب ار  وا  دای  دـیوج و  ترفن  نآ  زا  دـنیبب و  شتـسود  ار  وا  هدز  تفآ  تخل  رکیپ  اداـبم  هکنیا  و  دـشاب ، دـنیاشوخ  نارگید  رب  نآ  هرظنم 

و دیامنن ، لمع  ار  وا  ّتیـصو  و  دنک ، یتسـس  هدنامیقاب  وا  زا  هچنآ  ظفح  رد  رذگهر  نیا  زا  و  درادرب ، تسد  شیتسود  زا  و  دنک ، شومارف 
. دنک كرت  ّبحتسم  هچ  بجاو و  هچ  هدرک  شرافس  ّتیصو و  نادب  هچنآ 

ار ناگدنز  و  دوشن ، رهاظ  وا  نتفرگ  نّفعت  يوب  و  دسج ، داسف  عضو  مدرم  رب  ات  دوش : هتفگ  تسا ؟ هدش  ّتیم  نفدب  رما  ارچ  دـسرپب : رگا  و 
و ددرگیم ، یـشان  شندشیـشالتم  نتـشگ و  دساف  ندیدنگ و  تلاح  رد  نآ  هشال  زا  هک  يّرـضم  داوم  و  دـب ، يوب  هب  دـهدن  جـنر  رازآ و 

تتامش ار  شناسک  هدش و  داش  شنمشد  هن  ات  دشاب ، ناهنپ  هدیشوپ و  شنانمشد  هدید  ناتسود و  راظنا  زا  شبولطمان  راجنهان و  هرظنم 
ج2،ص:242  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دوش تحاران  ددرگ و  نوزحم  شتسود  هن  و  دنک ،
؟ دنک ّتیم  ّسم  لسغ  دیاب  شاهدنهد  لسغ  هک  هدرک  رما  ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)
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لـسغ ياـضعا  تسدـب و  هدوب و  یّفوتم  تسوپ  رد  هک  ییازكرچ  يذوم و  داوم  یگدولآ و  زا  يو  ندـش  كاـپ  يارب  هک : تسنآ  خـساپ 
یقاب ندـب  رب  هدوب  التبم  نادـب  هچنآ  ضرم و  تفآ و  یگدولآ  دوشیم  جراـخ  ناـسنا  ندـب  زا  هک  حور  اریز  تسا ، هدرک  تیارـس  هدـنهد 
ندب نآ  اب  هناگهس  ياهلسغ  ماجنا  زا  لبق  سک  ره  و  تسا ، ّتیم  ندب  حطس  رب  هک  يرـسم  ياهبورکیم  نامز  نیا  ءاّبطا  لوقب  دارم   ) دنامیم

زا دوخ  هتفر  راکب  لـسغ  رد  هک  يروفاـک  اریز  تسین ، مزـال  لیـسغت  زا  سپ  یلو  دروآ ، اـجب  ّتیم  ّسم  لـسغ  دـیاب  درک  لـصاح  ساـمت 
(. تسین مزال  لسغ  اذل  دنک  تیارس  ات  دراذگیمن  یقاب  یبورکیم  ّتیم  ندب  رهاظ  رد  و  تسا ، اهشک  برکیم  نیرتنازرا  نیرتهب و 

خـساپ تسین ؟ مزال  ّتیم  ّسم  لسغ  کی  چیه  ناگدنرد  ای  ناگدنرچ  ای  ناگدنرپ  زا  ناسنا  ریغ  هدرم  ندب  اب  ّسامت  رد  ارچ  دسرپب : رگا  و 
تایح ياراد  مادک  چیه  دـننامیم و  كاپ  اهنیا  همه  و  دنتـسه ، كرک  ای  و  وم ، مشپ ، رپ ، ياراد  ناشندـب  تسوپ  رهاظ  رد  اهنآ  هک : تسنآ 

هدنز لاح  رد  هک  لاح  نامه  و  دـناهدرمن ،) مشپ  کلک و  وم و  رپ و  ینعی :  ) دـننک رییغت  دـنریمب و  ناشنابحاص  گرمب  ات  دـندوبن  ینانچنآ 
درادن یقرف  گرم  تایح و  لاح  رد  هک  تسیزیچ  اب  ّسامت  اهنآ  ندب  رهاظ  اب  ّسامت  سپ  دنراد ، زین  وا  گرم  زا  سپ  دـنراد  ناویح  ندوب 

(. دنک بجاو  ار  ّتیم  ّسم  لسغ  تسین  مولعم  ناسنا  ّتیم  يوم  اب  ّسم  اذل  )
ج2،ص:243  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

بلط و اعد و  زج  درادن و  دوجـس  عوکر و  نوچ  هک  دوشیم  هداد  خساپ  دینادیم ؟ زیاج  ار  ّتیم  زامن  وضو  نودب  ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)
يارب اهنت  وضو  و  دشاب ، تراهط  نودـب  تسا  زیاج  ندـناوخ  ار  ادـخ  نتـساوخ و  تجاح  ندرک و  بلط  دـنوادخ  زا  و  تسین ، تساوخرد 

. تسا نآ  ناکرا  زا  دوجس  عوکر و  هک  تسیزامن 
هدش عنم  زامن  زا  تاقوا  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دینادیم  زیاج  مه  رجف  زا  دـعب  بورغ و  زا  شیپ  تقو  رد  ار  ّتیم  رب  زامن  ارچ  دـسرپب : رگا  و 
رگید دـننام  درادـن و  یّـصاخ  تقو  و  تسا ، نآ  دوجو  نامه  نآ  ّتلع  تسا و  هزانج  روضح  شناـمز  زاـمن  نیا  هک  تسنآ  خـساپ  تسا ؟

دوش ادا  دیاب  هک  یّقح  زج  و  تسین ، ناسنا  رایتخا  رد  و  دوشیم ، ماجنا  دادـیور  کی  نداد  يور  ماگنه  رد  هک  تسیزامن  و  تسین . اهزامن 
. درادن ادا  يارب  یصوصخم  تقو  هک  اریز  دیامن  ادا  دناوتیم  تقو  ره  رد  صخش  ار  قوقح  و  تسین ، يرگید  زیچ 

راگدرورپ ياههناشن  تامالع و  زا  یکی  نآ  هکنیا  يارب  دوشیم  هتفگ  تسا ؟ هدـش  عضو  زامن  یگتفرگ  دیـشروخ  يارب  ارچ  دـسرپب : رگا 
رد شتّما  هک  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ور و  نیا  زا  باذع ، ای  تسا  تمحر  شماجنا  رـس  هک  تسین  مولعم  تسا و 

تمحر هب  نآ  زا  دنروآ و  ور  ناشقلاخ  دنوادخب  یماگنه  نینچ 
ج2،ص:244  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، درادـب ناشنوصم  ظوفحم و  دـیآ  رابب  تسا  نکمم  هک  يراتفرگ  زا  دنـشاب و  ناما  رد  نآ  دـنیاشوخان  تبقاع  زا  ات  ( 1 ، ) دنوش هدنهانپ  وا 
. دنتفای تاجن  دندرک و  يراز  هدرب و  هانپ  دنوادخ  هاگردب  باذع  لوزن  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  سنوی  موق  هک  نانچمه 

زا هدش و  ضرف  ادخ  بناج  زا  زاغآ  رد  هک  يزامن  هک : دش  دـهاوخ  هتفگ  تسا ؟ هدـش  نییعت  عوکر  هد  تایآ  زامن  رد  ارچ  دـسرپب : رگا  و 
هک زامن  نیا  اج و  نیا  رد  عوکر  هد  نآ  یمامت  و  تسا ، عوکر  هد  ياراد  هک  دوب  تعکر  هد  زور  هنابـش  رد  دـمآ  نیمزب  نآ  مکح  نامـسآ 

هدجس یلو  دشاب  هتشاد  عوکر  يزامن  دوشیمن  هک  تسنیا  يارب  زا  هدش  بجاو  هدجـس  نآ  رد  ارچ )  ) هکنیا و  هدش ، عمج  تسا  تایآ  زامن 
نآ رد  هدجس  راهچ  و  دننک ، متخ  دنوادخ  هاگردب  یگدنب  ّللذت و  عوضخ و  هدجس و  اب  ار  ناشزامن  ناگدنب  هکنیا  يارب  و  دشاب ، هتـشادن 

هدجس راهچ  زامن  ره  رد  دوجـس  زا  ضرف  نیرتمک  هکنیا  يارب  دوش ، طقاس  زامن  دوش  شومارف  هدجـس  کی  هاگ  ره  هک  نانچ  هدش ، نّیعم 
(. هدش بجاو  ضرف  نیرتمک  نامه  زامن  نیا  رد  اذل   ) تسا

: دش دهاوخ  هتفگ  تشگن ؟ رّرقم  هدجس  عوکر  ياجب  ور  هچ  زا  دسرپب : رگا  و 
نتفرگ هداتسیا  صخش  و  هتسشن ، زامن  زا  تسا  لضفا  هداتسیا  زامن  هکنیا  يارب 

ج2،ص:245  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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. دنیبیمن هدجس  لاح  رد  یلو  دنیبیم ، ار  نآ  ندش  زاب  دیشروخ و 
زامن نیا  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  تسا ؟ هدـش  هداد  رییغت  هدرک  بجاو  دـنوادخ  هک  رگید  ياهزامن  اب  شناکرا  ارچ  دـسرپب : رگا  و  ( 1)
رییغت ّتلع  هک  ینامز  سپ  تسا ، دیـشروخ  نتفرگ  هک  تسا  هدش  بجاو  هداد  خر  ملاع  روما  زا  يرما  رد  يداع  ماظن  رد  هک  يرییغت  يارب 

. درک دهاوخ  ادیپ  رییغت  زین  لولعم  دنکیم 
کی رد  یگمه  هک  دنـشاب  هتـشاد  يزور  ناناملـسم  هکنیا  يارب  دش  دهاوخ  هتفگ  تسا ؟ هدش  هداد  رارق  دیع  رطف  زور  ارچ  دـسرپب : رگا  و 

اب هدرک و  نانآ  هراب  رد  هک  یفطل  ماعنا و  يارب  ار  وا  دـنوش و  راکـشآ  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  بناـج  زاـب  یئارحـص  رد  و  دـنیآ ، درگ  ناـکم 
عامتجا زور  دوشیم و  بوسحم  دیع  زور  نآ  و  دنیوگ ، ساپـس  دـمح و  هتخاس  ناشبّرقم  دوب  هدرک  بجاو  ناشیارب  هک  ههام  کی  تدابع 

يراـب هاگردـب  يراز  هلاـن و  زور  قیوشت و  تبغر و  زور  و  ءارقفب ، شـشخب  تاـکز و  تخادرپ  زور  راـطفا و  زور  و  تسا ، نیملـسم  همه 
ندروخ زور  شیپ ، ههام  کی  ياهزور  فالخب  زور  نآ  رد  تسا و  دیدج  لاس  ياهزور  زاغآ  لّوا و  زور  نآ  هکنیا  يارب  و  تسا ، یلاعت 
عامتجا زور  ار  رطف )  ) زور نآ  هک  دیدنسپیم  نانچ  دنوادخ  و  تسا ، لاس  هام  نیلّوا  ناضمر  هام  ّقح ، لها  دزن  رد  اریز  تسا ، ندیماشآ  و 

. دننک میرکت  سیدقت و  دنیوگ و  ساپس  ار  وا  زور  نآ  رد  ات  دهد  رارق  ناناملسم 
ج2،ص:246  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ تسا رگید  ياهزامن  زا  شیب  نآ  رد  ربکا » هَّللا   » ریبکت ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)
ار شناگدنب  تخاس  ّقفوم  دیـشخب و  تیفاع  دومرف و  تیاده  هکنآ  يارب  تسا  وا  دیجمت  دوبعم و  تشادـگرزب  ربکا » هَّللا  : » دوشیم هتفگ 

نّیعم تّدم  هکنآ  يارب   ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َو  ْمُکادَه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  َةَّدِْعلا  اُولِمُْکِتل  َو  دـیامرفیم : دوخ  هک  نانچ  وا  نامیا  هب  بّرقتب و 
(. هرقب 185 دیرآ - ياجب  ار  وا  رکش  امش  هک  دشاب  درک ، تیاده  ار  امش  هک  ارچ  دیئامن ، دای  یگرزبب  ار  دنوادخ  هکنآ  دینک و  مامت  ار 
هدزاود تعکر  ود  رد  نوچ  هکنیا  يارب  نوچ  دش : دهاوخ  هتفگ  دـش ؟ هداد  رارق  ریبکت  هدزاود  رطف ) زامن   ) نآ رد  هچ  يارب  دـسرپب : رگا  و 

. دش هداد  رارق  ریبکت  هدزاود  نآ  رد  تهج  نیمه  هب  دشابیم ، ریبکت 
ناسکی شتاریبکت  ددـع  تعکر  ود  ره  تسا و  هتـشگ  رّرقم  مود  تعکر  رد  ریبکت  جـنپ  لّوا و  تعکر  رد  ریبکت  تفه  ارچ  دـسرپب : رگا  و 

ریبکت تفه  اب  اجنیا  رد  لّوا  تعکر  ور  نیا  زا  تسا ، تفه  هضیرف  ياهزامن  هّیحاـتتفا  تاریبکت  ددـع  نوچ  هک  دـش  دـهاوخ  هتفگ  تسین ؟
زین و  تسا ، یکی  زامن  ره  رد  زور  هنابـش  زاـمن  جـنپ  مارحـالا  ةریبکت  هکنیا  يارب  هدـش  نّیعم  ریبکت  جـنپ  مود  تعکر  رد  و  دوشیم ، زاـغآ 

. جوز هن  دشاب  درف  تاریبکت  ددع  زامن  تعکر  ره  رد  هکنیا 
ج2،ص:247  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دازیب و رقفب و  یپ  هار  نیا  زا  و  دننادب ، ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  درد  هک  تسنآ  خـساپ  تسا ؟ هدـش  بجاو  هزور  ارچ  دـسرپب  رگا  و  ( 1)
یکچوک دنک و  ینتورف  هدمآ  شیپ  شیارب  یگنشت  یگنسرگ و  زا  هک  یتحاران  رثا  رب  راد  هزور  هکنیا  يارب  و  دنربب ، ترخآ  یگهشوتمک 

تاهج نیا  زا  و  نآ ، رب  دنک  تمواقم  يرادیاپ و  دسانـشب و  ار و  شیوخ  راک  دروآ  باسحب  درب و  رجا  ات  دـهد  ناشن  يدـنمزاین  دـیامن و 
تربع و بجوم  هکنیا  و  اهاوه ، لرتنک  تاوهش و  نایغط  زا  يریگولج  لیبق  زا  تسنآ  رد  هک  يرگید  دئاوف  اب  ددرگ ، باوث  رجا و  ّقحتسم 
رما و تّدش  هب  ار  ناشیا  دشاب  یئامنهار  و  فیلاکت ، ماجناب  نانآ  يزاسهدامآ  يارب  دـشاب  ینیرمت  ایند و  نیا  رد  ار  ناشیا  دـشاب  ياهظعوم 

يارب ناشلاوما  رد  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  و  درذـگیم ، هچ  اـیند  نیا  رد  یئاونیب  یگنـسرگ و  زا  ارقفب  هک  دـننادب  زین  و  رگید ، ملاـع  تّقـشم 
. دنیامن ادا  هدومن  بجاو  ناتسد  یهت  نیکاسم و 

هک تسا  یهام  ناضمر  هام  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  رگید ؟ ياههام  هن  تسا  هدش  رّرقم  ناضمر  هام  رد  طقف  هزور  ارچ  هک  دسرپب  رگا  و 
هام : ) تسا هدومرف  دوخ  دنوادخ  هک  نانچ  هداتفا ، یئادج  الماک  لطاب ، قح و  نایم  نآ ، رد  و  تسا ، هدومرف  لزان  ار  نآرق  نآ  رد  دنوادخ 

هتشگ و لزان  نآرق  نآ  رد  هک  تسا  یهام  ناضمر 
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ج2،ص:248  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ربمغیپ هب  هام  نیا  رد  ( 1 ( ) 185 هرقب : تسا - لطاب  زا  قح  هدـننکادج  یئامنهار و  يارب  زا  یمئالع  نآ  رد  تسا و  مدرم  تیادـه  يارب  نآ 

نآ و  «، 4 ناخد : دوشیم - رارقرب  مکحم و  راـک  ره  بش  نآ  رد  ، » تسا رتهب  هاـم  رازه  زا  هک  یبش  ردـق ، بش  تسا  نآ  رد  و  دـش ، یحو 
، ررـض عفن و  ّرـش  ریخ و  يدـب ، یکین و  زا  لاس  نآ  رد  هک  یلئاسم  تاریدـقت و  نآ  رد  هک  تسا  یهام  ناـضمر  و  تسا ، يرمق  لاـس  لّوا 

نآ هک  تسا  تهج  نیمهب  و  دشابیم ) هام  نیا  رد  هک  ردق  بش  رد   ) ددرگیم نییعت  درف  ره  يزور  هرهب  گرم و  یگدـنز و  و  نایز ، دوس و 
. دنیوگیم ردق »  » ار بش 

؟ رتدایز هن  رتمک و  هن  سب ، ناضمر و  هام  هزورب  دنرومأم  ارچ  دسرپب : رگا  و 
دنوادـخ هک  تسین  نیا  زج  و  يوق ، مه  دـیآیم و  رب  فیعـض  مه  نآ ، ماـجنا  زا  هک  تسا  يّدـح  رادـقم ، نیا  هکنآ  يارب  دوـشیم : هتفگ 

رگا هک  ینعم  نیدـب  هداد ، يدازآ  ار  ناـناوتان  هاـگنآ  هدوـمرف ، نییعت  دـشاب  دارفا  بلاـغ  ناـکما  رد  هـک  ياهزادـناب  ار  تاـبجاو  ضئارف و 
هام ریغ  دنتـساوخ  رگا  هک  هدرک  صیرحت  بیغرت و  ار  نایاناوت  زین  و  دـشابن ، یعناـم  دـنهد  ماـجنا  ار  نآ  تسا  تخـس  هکنیا  اـب  دنتـساوخ 
زا رتشیب  هب  جاتحم  رگا  و  دومرفیم ، رتمک  دنوادخ  دوب  ناشحالـص  نیا  زا  رتمکب  هک  نانچ  و  دـنیوج ، برقت  هزور  نتفرگ  اب  مه  ار  ناضمر 

. دومرفیم رما  نیا  زا  هدایزب  دندوب  نیا 
؟ دوشیم طقاس  وا  زا  هزور  زامن و  دوشیم  ضئاح  هک  نز  ارچ  دسرپب : رگا  و 

ج2،ص:249  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يارب هزور  هکنیا  يارب  و  تراهط ، اب  رگم  دوش  تدابع  تسا  هتساوخن  دنوادخ  تسا و  كاپان  ماگنه  نآ  رد  وا  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ 

. تسین تسرد  تسین  وا  يارب  يزامن  هک  یسک 
ار وا  هزور  نتفرگ  هکنیا  لّوا  تهج : دنچ  يارب  هک  دوشیم  هتفگ  درادن ؟ اضق  شزامن  یلو  دنک  اضق  ار  هزور  دیاب  ارچ  دـسرپب : رگا  و  ( 1)
وشتـسش و لزنم و  روما  حالـصا  وا و  نامرف  ماجنا  شرهوشب و  تمدـخ  يرادهناـخ و  زا  درادیمن و  زاـب  دوخ  یگدـنز  مزـال  ياـهراک  زا 

بجاو رّرکم  زور  هنابـش  رد  زاـمن  اریز  دوـشیم ، رگید  روـما  همه  ماـجنا  زا  عناـم  دریگیم و  ار  تقو  زاـمن  یلو  دوـشیمن ، عناـم  تفاـظن 
مزال و ياهراک  مه  و  یکاپ ، ماّیا  ياهزامن  مه  و  دروآ ، ياجب  ار  دوخ  یکاپان  تّدم  ياهزامن  مه  هک  درادن  ار  نآ  تردق  نز  و  دوشیم ،

. تسین نینچ  نیا  هزور  یلو  دهد ، ماجنا  ار  دوخ  يدرف  ای  یئوشانز  یگدنز  يرورض 
زا هزور  رد  یلو  دراد ، مزال  شوج  بنج و  كّرحت و  تساخرب و  تسـشن و  تمحز  دوخ  زاـمن ، هک  تسنیا  نآ  ياـهتّلع  زا  رگید  یکی  و 

. تیلاّعف شبنج و  تکرح و  هن  تسا  تارطفم  زا  ندرک  يراددوخ  ندروخن و  اهنت  و  تسین ، روما  نیا 
نیا هزور  یلو  دوشیم ، بجاو  يدیدج  زامن  نآ  رد  هکنیا  رگم  دـسریمن  يدـیدج  تقو  چـیه  زور  هنابـش  تّدـم  مامت  رد  هکنیا  رگید  و 

هک زور  ره  هک  تسین  روط 
ج2،ص:250  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دشاب بجاو  وا  رب  يزامن  دسریم  رس  تقو  ره  هک  زامن  دننام  دشاب  بجاو  وا  رب  شاهزور  دسریم 
یتمالـس تّحـص و  ضیرم  دیـشک و  لوط  رگید  ناضمر  ات  دوب و  رفاسم  ای  ضیرم  ناضمر  هام  رد  یـسک  هاـگ  ره  ارچ  دـسرپب : رگا  و  ( 1)

طقاس شیاضق  هتشذگ و  ناضمر  يارب  دهدب  هیدف  دیاب  دیسر  رگید  لاس  ناضمر  هام  دیسرن و  نایاپب  شرفـس  رفاسم  ای  تفاین ، زاب  ار  دوخ 
هتفگ دهد ؟ هیدف  مه  دنک و  اضق  ار  هزور  مه  دیاب  درکن  اضق  ار  هزور  و  دش ، مامت  شترفاسم  ای  تفای  افش  لاس  نیب  رد  رگا  یلو  دوشیم ،

رد نوچ  و  دیدرگ ، لوکوم  دعب  هب  شنامز  دوب  رفاسم  ای  ضیرم  نوچ  یلو  دوب ، هدش  بجاو  وا  رب  هزور  لاس  نآ  ناضمر  هام  رد  دوشیم :
وا زا  هزور  اساسا  هدشن ، دوجوم  وا  يارب  تسا  ندوبن ) رفاسم   ) نطو رد  روضح  و  ندب ) یتمالـس   ) تّحـص هک  هزور  طئارـش  لاس  نیا  مامت 

ادـخ و  تسا ، هتفاین  ضرم  زا  ياهقافا  و  هداد ، هبلغ  وا  رب  ار  ضرم  یلاعتّقح  اریز  ددرگیم ؛ بجاو  هیدـف  وا  رب  نآ  ياـجب  و  دوشیم ، طـقاس 
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نیا زا  سپ  دریگب ، هزور  دیابن  مه  رفاسم  و  درادـن ، ار  نتفرگ  هزور  تردـق  ضیرم  نوچ  هدادـن ، رارق  وا  يارب  فیلکت  يادا  يارب  زا  یهار 
هنابش کی  ضرفب  هک  یشوهیب ؛ دننام  دنک ، ّطلـسم  وا  رب  دنوادخ  هک  ار  زیچ  ره  رد  مکح  تسا  نینچمه  و  تسا ، طقاس  وا  زا  هزور  تهج 

لاح نآ  رد  هک  درب  رسب  یشوهیب  لاح  رد  زور 
ج2،ص:251  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلوتسم شاهدنب  رب  دنوادخ  هک  ار  زیچ  ره   » هدومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  ( 1 ، ) درادن مه  اضق  اذل  هتشگن و  بجاو  وا  رب  زامن 
هدنام یقاب  هفقویب  شرذع  لاس  رخآ  ات  هدوب و  روذعم  ناضمر  كرابم  هام  ندش  لخاد  ماگنه  رد  يو  نوچ  هتـشاد » روذعم  ار  وا  دنادرگ 
هزور تعاطتسا  هشیمه  يارب  هک  تسا  یـسک  هلزنمب  وا  و  هزور ، هن  هدش  بجاو  تسا ) نداد  نیکـسمب  ماعط  يرادقم  هک   ) هیدف وا  رب  سپ 

ْعِطَتْسَی َْمل  ْنَمَف  ِْنیَِعباتَتُم ....  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف  هدومرف : ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، هتـشگ  رّرقم  هیدف  نداد  وا  رب  هک  دشاب  هتـشادن  ار 
: هلداجم تسا - نداد  ماعط  ار  نیکسم  تصش  درادن  ار  نآ  تردق  سک  ره  و  تسا ، هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  ینعی :  ) ًانیِکْسِم َنیِّتِس  ُماعْطِإَف 

هیآ رایتخا  رد  يوار  و  روذـعم . ضیرم  مکح  هن  دـشابیم ، هدوب ، ّتیلهاج  قـالط  یعون  هک  راـهظ  هراّـفک  دروم  رد  هیآ  : » دـیوگ مجرتم  ( 4
«. تسا هدرک  هابتشا 

نیا رد  سپ  ( 196 هرقب : ینابرق - ای  هقدص  ای  تسا  هزور  نآ  هیدف  سپ   ) ٍکُُسن َْوأ  ٍۀَقَدَص  َْوأ  ٍمایِـص  ْنِم  ٌۀَـیْدِفَف  هدومرف : رگید  هیآ  رد  زین  و 
. دشاب یناج  هقیضم  رد  یجاح  هک  یتروص  رد  هداهن  هزور  ياجب  ار  هقدص  هیآ 

لاس رد  ینعی   ) هدـش تردـق  ياراد  هک  نونکا  هتـشادن  تردـق  نوچ  هدوبن  فّلکم  تقو  نآ  رد  رفاـسم  اـی  ضیرم  درف  رگا  دـسرپب : رگا  و 
نوچ دوشیم : هتفگ  دعب ؟)

ج2،ص:252  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یـصخش هلزنمب  وا  اریز  ( 1 ، ) هدـش اضق  هزور  يارب  دوشیم  هیدـف  ندادـب  لیدـبت  شمکح  دیـسر  رگید  ناضمر  هام  ات  دوب  یقاـب  شرذـع 

ياجب دوشیم و  طقاس  هزور  وا  زا  سپ  درادـن  ار  هزور  نتفرگ  تقاـط  تسا و  هدـش  بجاو  وا  رب  هراّـفک  هزور  یلمع  هطـساوب  هک  دوشیم 
يارب دـیاب  تفرگن ، ار ) هزور  لاح  نیا  اب   ) دـش و لصاح  يدوبهب  هقاـفا و  رگید  ناـضمر  هاـم  اـت  وا  يارب  رگا  و  ددرگیم ، مزـال  هیدـف  نآ 
هتفرگ ّقلعت  شاهّمذ  رب  دراد و  هک  ار  ياهزور  ياضق  دـهد و  هیدـف  هدرکن  هدافتـسا  هفیظو  ماجنا  يارب  نآ  زا  هدرک و  عیاـض  ار  تقو  هکنیا 

. دهد ماجنا  ار  نآ  تسا  هتسناوتیم  نوچ  دروآ  ياجب 
. دزاس لماک  ار  بجاو  ياههزور  هکنآ  يارب  دوشیم : هتفگ  هدش ؟ رّرقم  یّبحتسم  ياههزور  ارچ  دسرپب : رگا  و 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دش : دهاوخ  هتفگ  زور ؟ کی  يزور  هد  ره  رد  تسا و  زور  هس  هام  ره  رد  یّبحتسم  ياههزور  ارچ  دسرپب : رگا  و 
رد سک  ره  سپ  ( 160 ماعنا : تشاد - دهاوخ  شاداپ  ازج و  ربارب  هد  دهد  ماجنا  یکین  لمع  سک  ره   ) اِهلاْثمَأ ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم 

: تفگیم هیلع - هَّللا  ۀـمحر  ناملـس - هک  نانچ  تسا ، هتفرگ  هزور  ار  لاس  ماّیا  همه  هک  تسنیا  دـننام  دریگب  هزور  ار  زور  کـی  زور  هد  ره 
«. دریگب هزور  دبایب  ینامز  نآ  ریغ  سک  ره  سپ  دیآیم ، باسحب  اهزور  مامت  رهد و  هزور  هام  ره  رد  زور  هس  هزور  »

ج2،ص:253  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هدش نّیعم  هام  ره  طسو  ههد  هبنشراهچ  و  رخآ ، ههد  رخآ  هبنـشجنپ  لّوا و  ههد  لّوا  هبنـشجنپ  رد  یّبحتـسم )  ) هزور ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)

: هک تسنآ  باوج  تسا ؟
هتشاد تسود  سپ  ددرگیم ، هضرع  ّلج  ّزع و  دنوادخ  رب  ناگدنب  لامعا  هبنـشجنپ  ره  رد  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هبنـشجنپ : اّما 

. دشاب هزور  لاح  رد  يو  دوشیم  هضرع  وا  رب  هدنب  لمع  هک  یماگنه  رد 
هزور لاح  اب  رخآ  ههد  زور  تشه  لمع  رخآ ، ههد  رد  نوچ  هک  تسنآ  باوج  تسا ؟ هدش  هتفگ  هام  هبنـشجنپ  نیرخآ  ارچ  دیوگب : رگا  و 

رد نیا  يارب  ار  هبنـشراهچ  هزور  اّما  و  دوش ، هضرع  دـنوادخب  هزور  اب  زور  ود  لـمع  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دوش  هضرع  دـنوادخب  هدـنب  ندوب 
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زور رد  درک و  قـلخ  هبنـشراهچ  زور  رد  ار  شتآ  دـنوادخ  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هکنیا  تهج  زا  دـنداد  رارق  هاـم  طـسو  ههد 
موش هچراپکی  ینعی  رمتـسم  سحن  زور  زور ، نیا  و  تخاس ، كاله  ار  نانآ  و  دـش ، لزان  شیپ  ياـهتّما  ناراـکهنگ  رب  باذـع  هبنـشراهچ 

. تسا هتسج  بّرقت  نادب  هک  ياهزور  ببسب  دنادرگ ، رود  دوخ  زا  ار  نآ  یسحن  شاهدنب  زور  نآ  رد  هک  تسا  هتساوخ  دنوادخ  و  تسا ،
ج2،ص:254  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ریغ هن  زامن و  هن  ّجح و  هن  تسا  هدرک  نیعم  هزور  دنک  دازآ  هدنب  هک  درادن  یلام  تردق  هک  یـسک  يارب  هرافک  رد  ارچ  دسرپب : رگا  و  ( 1)
زا ار  ناسنا  تسا و  یگدـنز  شـشوک  راک و  زا  عنام  هبجاو  تادابع  ریاس  ّجـح و  زامن و  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  ار ؟ تادابع  زا  ود  نیا 
هن دراد ، اضق  شاهزور  هک  تسه  اجنیا  رد  همه  دـش  رکذ  ضئاح  هزور  ءاضق  رد  هک  اـهتّلع  ناـمه  و  درادـیم ، زاـب  تشیعم  يرورـض  روما 

. شزامن
لاس رد  دنوادخ  هک  تسنآ  باوج  هام ؟ هس  هن  هامکی و  هن  دـش ، بجاو  لتق و )....   ) هراّفک رد  یپ  رد  یپ  هام  ود  هزور  ارچ  دـسرپب : رگا  و 

. دومن نادنچ  ود  دیکأت  وا و  رب  يریگتخس  يارب  ار  نآ  هدرک و  بجاو  ار  هامکی  هزور 
ناـسآ تیمهایب و  کـچوک و  ار  نآ  هک  تسنآ  يارب  نـیا  هـک : دوـش  هداد  خـساپ  تـسا ؟ هدـش  رّرقم  یپ  رد  یپ  نآ  ارچ  دـسرپب : رگا  و 

. دیامنیمن تخس  نادنچ  دنرآ  ياجب  اقّرفتم  ار  نآ  رگا  نوچ  دنرامشن ،
ّزع و دنوادخ  يوسب  نتفر  و  ّتیدوبع ، تحاسب  دورو  يارب  زا  دـش : دـهاوخ  هتفگ  تسا ؟ هدومرف  هبعک  هناخ  ّجـحب  رما  ارچ  دـسرپب : رگا  و 

رجأ تساوخرد  ّلج و 
ج2،ص:255  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد عورش  و  تسا ، هدزرـس  وا  زا  ینامرفان  ریـصقت و  زا  نونکات  هچنآ  زا  تشگزاب  هبوت و  و  ناهانگ ، زا  ندش  نوریب  و  ( 1 ، ) رتشیب شاداپ  و 
. تسا هتـشگ  كاپ  دیفـس و  دازردام  یلفط  وچمه  ناهانگ  یهایـس  زا  شلامعا  همان  هک  یلاح  رد  دنک  زاغآ  ون  زا  ار  لمع  و  هدرک ، هدـنیآ 

دوخ ندرک  عنم  و  ناشیوخ ، دنزرف و  نز و  زا  يرود  رفس و  تاّقـشم  نادبا و  نتخادنا  تمحزب  لاوما و  فرـص  قافنا و  زا  هچنآ  رب  هوالع 
و للذت ، عضاوت و  یکچوک و  عوضخ و  لامک  اب  دناسر ، دوصقمب  ار  دوخ  ات  ماوّدلا  یلع  امرـس  امرگ و  رد  رایـسب  هار  ندومیپ  و  اهتّذل ، زا 

سک ره  نآ ، رئازج  ایرد و  لها  زا  هچ  دشاب و  یکشخ  لها  زا  هچ  تسا ، یئاهتعفنم  برغ  قرش و  لها  مدرم  همه  يارب  رفس  نیا  رد  هکنیا 
بساک و رادیرخ ، هاوخ  و  هدنـشورف ، هاوخ  هدننکدراو ، هاوخ  رجات ، هاوخ  دـنربیم ، هدـئاف  نآ  زا  یگمه  هن ، ای  تسا  هتفر  ّجـحب  دـشاب ، هک 

شیپ ناـشیا  رب  هک  یتاـعامتجا  رد  فلتخم  دـالب  لـها  و  دـنوشیم ، دـنمهرهب  همه  همه و  اوـنیب ، و  يراوـس ، بکرم  هدـنهد  هیارک  ریگنیمز ،
تسا و نید  ماکحا  شزومآ  نآ  رد  اهنیا  رب  هوالع  دـننکیم ، يرای  ار  رگید  کی  نآ  عفر  رد  دـنمهفیم و  ار  رگید  کی  جـئاوح  دـیآیم 
ْوَلَف ال تسا : هدومرف  یلاعت  دنوادخ  هک  نانچ  و  دننکیم ، نید  جیورت  دنهدیم و  لاقتنا  رگید  هیحان  هب  ياهیحان  زا  ار  نید  نایاوشیپ  رابخا 

کی هقرف  ره  زا  دننکن  چوک  ارچ  سپ   ) َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن 
هقف لیصحت  ات  تعامج 

ج2،ص:256  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
- دننک رذح  هک  دشاب  دنناسرتب ، اطخ  يراک و  تسردان  زا  ار  اهنآ  دندرک  تاقالم  ناشیوخ  موق و  اب  نوچ  و  دنزومایب ، نید  ماکحا  دننک و 
دـنیآ و رـضاح  دوخ  يورخا  باوث  رجا و  ندرب  یئایند و  تراجت  تعفنمب  ات  « ) ْمَُهل َِعفاـنَم  اوُدَهْـشَِیل  : » هدومرف رگید  هیآ  رد  و  (، 122 هبوت :

هدـیمهف داـهجب  نتفر  نآ  رهاـظ  زا  هک  دراد  يردـص  قایـس و  نآرق  رد  هکراـبم  هیآ  هـک  تـسناد  دـیاب  : » حرـش ( 28 ّجحلا : دـنریگ - هرهب 
هتـشون و مسا  جیـسب  رد  یگلمج  نمؤم  نادرم  هدـش ، رکذ  لبق  تاـیآ  رد  هک  یببـسب  هدـمآ ، هک  داـهج  مکح  تسا : نینچ  نآ  و  دوشیم ،

َناـک اـم  َو  هک  دـمآ  هیآ  دـنامیم ، اـهنت  زکرم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ناـیم  نیا  رد  دـندشیم ، هیرـسب  نتفر  هداـمآ  رـضاح و 
ره زا  ارچ  دـنوش ، جیـسب  یگمه  نانمؤم  تسین  مزال   ) ینعی هیآ » رخآ  ات  ٌۀَِـفئاط - ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُـک  ْنِم  َرَفَن  ـال  ْوَلَف  ًۀَّفاَـک * اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا 
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دنکیم نایب  نانآ  يارب  ادخ  لوسر  دوشیم و  لزان  هک  یتایآ  دننامب و  ادخ  لوسر  دزن  هیقب  ات  دـنورن  دربن  يارب  نینمؤم  زا  یتعامج  یموق ،
هب نتفر  رد  روهظ  هکنیا  ول  هیآ و  سپ  دنزومایب ،) ناشیاب  دناهتخومآ  هک  ار  یبلاطم  نانیا  دنتـشگ  زاب  نوچ  هتفر  تعامج  نآ  و  دنریگ ، ارف 
هب مالّـسلا - مهیلع  تیب - لها  تایاور  رد  اذـل  دـنکیم  نادـب  رما  درادرب و  رد  ار  نید  رد  هّقفت  بوج  هیآ و  لیذ  یلو  دراد ، ار  دربن  هیرس و 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  اریز  نید ، رد  هقفت  يارب  رفن »  » بوجوب هن  تسا ، هدـش  داهـشتسا  نید  رد  هّقفت  بوجو  يارب  هکرابم  هیآ  نیا 
یملع زکرم  ره  ای  مق  لها  هب  ناوتیمن  راگزور  نیا  رد  نونکا  هک  نانچ  دنزومآ ، هقف  ات  دـنور  اجکب  وا  دزن  زا  تسا  هقف  راگزومآ  دوخ  هلآ 

نیا رد  و  ندرک ، چوک  هن  تسا  نتخومآ  صیرحت  زا  دارم  سپ  دیزومایب ، ملع  ات  دیوریمن  فارطا  هب  دینکیمن و  چوک  ارچ  تفگ : رگید 
شیپ لاکـشا  مینک  روـصت  ملع  لیـصحت  هب  رفن  ار ، هیآ  رفن  هب  صیرحت  هک  یتروـص  رد  و  تسا ، اـجب  تسرد و  هیآ  هب  داهـشتسا  تروـص 

ملعا هَّللا  و  دیآیم ،
ج2،ص:257  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«. باوّصلاب
ار تاـبجاو  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  يارب  دوشیم : هتفگ  رتشیب ، هن  دـناهدش  ّجـحب  رومأـم  هبترم  کـی  رمع  ماـمت  رد  ارچ  دـسرپب : رگا  و  ( 1)

ینابرق دنفسوگ   ) ِيْدَْهلا َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  هدومرف : دوخ  هک  نانچ  تسا ، هداد  رارق  یئاناوت  تردق و  ثیح  زا  درف  نیرتتسپ  لاح  هظحالمب 
تابجاو یقاب  نینچمه  و  دـنهد ، ماجنا  دـنناوتب  لاـملا  فیعـض  مه  ّینغ و  مه  اـت  يدنفـسوگ ، ینعی  ( 196 هرقب : تسا - رّـسیم  هچنآ  ّجـح 

هبترم کی  هک  تسا  ّجـح  تابجاو  هلمج  زا  یکی  و  تسا ، هدـش  نییعت  تردـق  رظن  زا  درف  نیرتمک  هظحـالمب  هک : تسین  نیا  ریغ  یگلمج 
. تسا هدرک  بیغرت  ناشتعاطتسا  ردقب  ار  نینّکمتم  نادنمتورث و  دنوادخ  دعب  و  هدش ، هضیرف  رمع  مامت  رد 

تامّرحم زا  ناوتیم  هدرواین  ياجب  ّجـح  زونه  نآ  لامعا  ماجنا  هرمع و  مارحا  زا  سپ  ینعی   ) دـناهدش عّتمت  هرمعب  رومأم  ارچ  دـسرپب : رگا  و 
شناگدنبب دنوادخ  هک  تمحر  تسا و  یفیفخت  نیا  هک  تسنآ  شخـساپ  تسناد )؟ لالح  ار  مارحا  رد  هعونمم  تاّذل  دـش و  ّلحم  مارحا 

یتّدم ندوب  عونمم  زا  دنکن و  هنخر  نانآ  رد  داسف  و  دنیبن ، بیسآ  نامز  لوط  رثا  رد  ناشمارحا  تّدمرپ  زارد و  رود و  رفس  نیا  رد  ات  هداد 
رد ندـنامیقاب  اب  و  دـهاوخیم ، مارحا  ود  ره  و  تسا ، بجاو  ود  ره  هرمع  ّجـح و  هکنیا  يارب  و  دـنوشن ، نآـب  صیرح  تاّذـل  ضعب  ندرب  زا 

199 ص :  تسا .....  هدرک  رکذ  ناذاش  نب  لضف  هک  یللع  باب 34  همجرت ج2 258  / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  دننام  لّوا  مارحا 
ج2،ص:258  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هداد زیمت  رگید  کی  زا  دـتفا و  هلـصاف  ود  نآ  نایم  دـشابن و  هرمع  نودـب  ّجـح  هکنیا  يارب  و  تسا ، هرمع  مارحا  ندومن  لطاب  ای  لیطعت و 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  و  ( 1 . ) دنوش

يدـه قایـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رگا  و  ّجـح ، ياوس  تسا  يرگید  بجاو  هرمع  و  تمایق ، زور  اـت  دـش  ّمضنم  ّجـحب  هرمع 
دننام زین  وا  دـناسرب ، دوخ  لحمب  ار  اهینابرق  ات  دوشب  ّلـحم  هک  دوبن  زیاـج  وا  يارب  زا  دوب و  هدرواـین  دوخ  هارمهب  یناـبرق  ینعی  دوب  هدرکن 

ینابرق امـش  دننام  نیا  زا  شیپ  رگا  دومرف : ور  نیمه  زا  و  دنک ، ینابرق  هکنیا  زا  لبق  تشگیم  جراخ  هرمع  مارحا  زا  دشیم و  ّلحم  نارگید 
ای مدیـشارتیم  رـس  ینابرق  زا  شیپ  ینعی  مدرک ، رما  نادـب  ار  امـش  هک  ناـنچ  مدروآیم  ياـجب  ار  دوخ  لـمع  نیرخآ  مدوب  هدرواـین  هارمهب 

. دنک ینابرق  هکنیا  ات  دوش  جراخ  مارحا  زا  دناوتیمن  يده  قئاس  مدرک و  يده  قوس  نم  نکل  مدرکیم ، ریصقت 
تبانج بآ  ام  ياهرـس  زا  هکنیا  لاح  میتسه و  ّجاح  هک  یلاح  رد  میوریم  نوریب  ام  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : تساـخرب و  ناـیم  نیا  رد  يدرم 

. دروآ یهاوخن  نامیا  مکح  نیدب  وت  زگره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دوب ،) تبانج  لسغ  شدارم  ( ؟ دکچیم
اب قیرـشت  ماّیا  رد  هک  تشادشوخ  لاعتم  دنوادخ  هک : تسنآ  خساپ  تسا ؟ هتـشگ  رّرقم  هّجحلا  يذ  لوا  ههد  ّجح ، ماّیا  ارچ  دـسرپب : رگا  و 

بّرقت ودب  تدابع  نیا 
ج2،ص:259  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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فاوط هناخ  درگب  دـندرازگ و  ّجـح  ادـخ  يارب  ناگتـشرف  هک  دوب  يراب  نیلوا  ماـّیا  نیا  و  ( 1 ، ) دـننک تدابع  ار  وا  ماـّیا  نیا  رد  دـنیوج و 
میهاربا و حون و  مدآ و  ناربمیپ : اـّما  و  تماـیق ، زور  اـت  دومرف  ّجـح  کـسانم  ندرازگ  تقو  داد و  رارق  تنـس  ار  نآ  دـنوادخ  و  دـندومن ،

دـش ّتنـس  نیا  و  دناهدروآ ، اجب  ّجح  یماّیا  نینچ  رد  زین  ایبنا  زا  ریغ  رگید  نیعمجا و  مهیلع  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  یـسیع و  یـسوم و 
. زیخاتسر زور  ات  ناشیا  دالوا  يارب 

ّلج ّزع و  يادـخ  مرحب  هکنآ  زا  شیپ  دـنهدردنت ، دنـشاب و  نتورف  هکنیا  ات  دوشیم : هتفگ  دـناهدش ؟ مارحا  هب  رومأـم  ارچ  دـسرپب : رگا  و 
تنیز و زا  و  دـنزادرپن ، ایند  راکب  دـنراد و  زاب  تسد  هدوهیب  وهل و  زا  هک  نیا  يارب  و  دـنوش ، دراو  ناـما  نما و  يارـس  هب  دـندرگ ، لـخاد 

دـصق هک  دـنور  نآ  يوسب  هلمج  دـنزادرپب و  دوجو  مامتب  دـناهدمآ  نآ  يارب  هک  يراـکب  دـهج  ّدـج و  لاـمک  اـب  و  دنـشوپ ، مشچ  تاّذـل 
عـضاوت یکچوک و  راهظا  و  وا ، تیب  زین  لاـعتم و  دـنوادخ  تشادـگرزب  زا  تسا  مارحا  رد  هک  یئاـهزیچ  هوـالعب  دـنهد ، ماـجنا  دـناهدرک 

زا دنناسرت  و  شاداپ ، باوث و  هب  دنراودیما  هک  یلاح  رد  دنوشیم  دراو  وا  رب  و  دناهدرک ، ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هک  ماگنه  نآ  رد  ناگدنب 
ینتورف و تلاح  اب  وا  بناجب  دنناراپسهر  وا ، يوسب  دنناگدنور  رفیک ، باقع و 

ج2،ص:260  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. ملس هلآ و  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  و  دوخ - ندرمش  زیچان  یکچوک و  عوضخ و 

نم تفگ : هک  يروباشین  هبیتق  نب  دّمحم  نب  ّیلع  زا  درک  ثیدح  هنع - هَّللا  یـضر  ّيروباشین - سودبع  نب  دّـمحم  نب  دـحاولا  دـبع  و  ( 1)
تدوخ تاطابنتسا  زا  يدرک  نایب  هک  یئاهتّلع  نیا  ایآ  وگب  نمب  متفگ : واب  ماکحا ، للع  رد  مدینش  ار  بلاطم  نیا  ناذاش  نب  لضف  زا  یتقو 

نم خساپ  رد  ياهدرک ؟ تیاور  هدینـش و  یـسک  زا  ار  اهنیا  هکنیا  ای  ياهدروآ ، نوریب  ار  نآ  هدیـسر و  نادـب  هشیدـنا  رکف و  هار  زا  هک  دوب 
: تفگ

ّتنـس هدرک و  عیرـشت  هچ  يارب  هک  منادـب  ار  ادـخ  لوسر  دارم  ای  و  ممهفب ، وا  ماکحا  ضئارف و  زا  ار  دـنوادخ  دارم  هک  متـسین  یـسک  نم 
- مالّسلا امهیلع  اضّرلا - یسوم  نب  یلع  میالوم  زا  ار  همه  متفگ  هچنآ  هکلب  منک ، یسانشتلع  ار  نآ  دوخ  يدوخب  مناوتیمن  و  تسا ، هداهن 

. مدرک فیلأت  هدرک و  عمج  ار  همه  مدینش و  اقّرفتم 
. يرآ تفگ : منک ؟ تیاور  ترضح  نآ  زا  وت و  زا  ار  ثیداحا  نیا  مراد  هزاجا  متفگ : سپس 

. مدرک يروآ  عمج  مدینش و  قّرفتم  روطب  مالّسلا - هیلع  اضر - میالوم  زا  ار  للع  نیا  دیوگ : لضف  زین  و 
ج2،ص:261  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تشون نومأم  يارب  نآ  ماکحا  صلاخ و  مالسا  عوضوم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  یباتک  باب 35 

هراشا

ناذاش نب  لضف  زا  هبیتق  نب  دّمحم  نب  ّیلع  زا  نابعش 352  هام  رد  هنع - هَّللا  یضر  ّيروباشین - سودبع  نب  دّمحم  نب  دحاولا  دبع  - 1 ( 1)
ار تسد  کی  صلاخ و  مالسا  هصالخ  لامجا و  روطب  هک  درک  تساوخرد  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  زا  نومأم  هک  درک  ثیدح  میارب 

: تشون وا  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  دسیونب ؛ وا  يارب 
، درادن دننام  لثم و  هناگی ، دحاو و  تسا  يدوبعم  درادن ، ریظن  تسین ، وا  زج  یئادـخ  هک  تسا  دوبعم  یئاتکی  هب  تداهـش  ضحم ، مالـسا  »

یهاگآ ملاع و  تسا ، يدمرـس  یلزا و  تسا ، تردق  بحاص  انیب و  اونـش و  تسا ، دوخ  تاذـب  مئاق  درادـن و  زاغآ  تسا ، يدـبا  زاینیب و 
وا رب  ار  زاین  جایتحا و  هک  تسا  یتاّذـلاب  ّینغ  زاینیب و  درادـن ، هار  وا  رد  زجع  هک  تسا  ییاناوت  تسین ، هدیـشوپ  وا  رب  زیچ  چـیه  هک  تسا 

هدننیرفآ وا  و  دنزیمن ، رس  وا  زا  متس  هک  تسا  یلداع  تسین ، یهار 
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ج2،ص:262  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تدابع رد  بولطم  دوصقم و  تسوا  و  درادن ، زابنا  کیرـش و  راکمه و  درادن ، هیبش  لثم و  دـننام و  ریظن و  اتمه و  و  ( 1 ، ) تسا زیچ  همه 

. فوخ ءاجر و  لاؤس و  ءاعد و  و 
ناربـمیپ و رـالاس  دّیـس و  و  شقلخ ، ناـیم  زا  تسا  وا  بختنم  هدـیزگرب و  نیما و  و  تـسا ، وا  لوـسر  هداتـسرف و  هدـنب و  دّـمحم  هـکنآ  و 
رییغت و شماکحا  و  دوب ، دـهاوخن  وا  زا  سپ  يربمایپ  و  تسا ، ملاـع  قلخ  نیرتهب  یهلا و  ءاـیبنا  هدـننکمتخ  و  ّقح ، بناـج  زا  ناگداتـسرف 

قیدصت و  تسا ، راکـشآ  ّقح  یگلمج  تسا  هدروآ  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  هچنآ  هکنیا  و  دش ، دهاوخن  ضوع  شتعیرـش  تسین ، ریذپ  لیدـبت 
حیحـص تسار و  هک  وا  باتکب  قیدصت  و  تسا ، ّقح  موصعم  نایاوشیپ  یهلا و  ناربمیپ  زا  دناهدوب  وا  زا  شیپ  هک  یئایبنا  عیمج  لوبق  واب و 

ٌلیِْزنَت ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ال   » رـس تشپ  هن  يور و  شیپ  هن  تسین  یهار  نآ  رد  ار  لطاب  هک  یباـتک  نآ  تسا  زیزع  و 
هک یئاهتمعن  هب  تسا  هدیدنسپ  هدوتس و  و  اناد ، قلخ  حلاصم  رب  روما و  همهب  هک  يدنوادخ  دزن  زا  تسا  ياهداتسرف  ورف  ٍدیِمَح » ٍمیِکَح  ْنِم 

. هتشاد ینازرا  شتاقولخم  رب 
زا شماجنا  ات  زاغآ  زا  تسا  تسرد  ّقح و  نآ  و  هتـشگ ، لزاـن  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  یبتک  همه  هدـنرادرب  رد  نآرق )  ) باـتک نیا  هکنیا  و 

نامیا ام  و  همتاخ ، ات  هحتاف 
ج2،ص:263  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هچ شتراـشب و  هچ  شدـیعو ، هچ  شدـعو و  هچ  شّماـع ، هچ  شّـصاخ و  هچ  ( 1 ، ) شهباـشتم هچ  شمکحم و  هچ  نآ  تاـیآ  هـب  مـیراد 
ار نآرق )  ) نآ دننام  تاقولخم  زا  کی  چـیه  میراد . نامیا  نآ  همهب  شرابخا ، هچ  صـصق و  هچ  شخوسنم ، هچ  شخـسان و  هچ  شراهنز ،
تسرپرس و نانمؤم و  رب  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصم  دّمحم  ربمایپ   ) وا زا  سپ  يامنهار  ّتیرـشب و  ناوراک  لیلد  هکنآ  و  دروآ . دناوتن 

ودـب شتبـسن  هک  سک  نآ  دـشابیم ، شنادـناخ  رما  يّدـصتم  وا و  ّیـصو  ردارب و  نآ ، ماکحاب  ملاع  نآرق و  هدـننکنایب  و  ناناملـسم ، ماما 
و ناگشیپ ، يوقت  ماما  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  بلاط  یبا  نب  ّیلع  وا  و  مالّـسلا ] امهیلع   ] یـسومب تسا  نوراه  تبـسن  نوچمه 

دراو ینارون  ياهاپ  تسد و  تروص و  اب  تمایق  رد  و  هدرک ، ینارون  ار  دوخ  يور  رـس و  وضو  نتفرگ  اب  هک  تسیناـسک  رادولج  ورـشیپ و 
سپ و  قلخ ، رب  ادخ  ناگداتسرف  ناربمایپ و  همه  شناد  ملع و  ثراو  ءایصوا و  نیرتالاب  نیرتهب و  و  نیلّجحملا ) ّرغلا  دئاق   ) دنوشیم رـشحم 
سپ و  ناتسرپ ،) ادخ  تنیز   ) نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  یلع  سپس  دنتسه ، یتشهب  ناناوج  رورـس  اقآ و  ود  ره  هک  نیـسح  نسح و  يو  زا 

رفعج نب  یسوم  هاگنآ  ءایصوا ، ملع  ثراو  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  سپس  ءایبنا ، مولع  تالضعم  هدنفاکش  ّیلع  نب  دمحم  وا  زا 
ج2،ص:264  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هاگنآ و  ّیلع ، نب  نسح  سپس  دّمحم ، نب  ّیلع  وا  دعب  و  ّیلع ، نب  دّمحم  يو  زا  دعب  ( 1 ، ) یسوم نب  ّیلع  هاگنآ  مشخ ، هدنرب  ورف  مظاکلا 
نایاوشیپ ماـما و  یـصو و  یگلمج  ناـنیا  هک  مهدـیم  تداهـش  مهاوگ  داـب .- ناـشیا  یگمه  رب  ادـخ  تمحر  دورد و  رظتنم - مئاـق  تّجح 
زیواتـسد هک  دننانآ  و  دنـشابن ، راگزور  رـصع و  چیه  رد  تّجح  نودب  مدرم  دـنام و  دـهاوخن  یلاخ  ادـخ  تّجح  زا  نیمز  هکنیا  و  دـننید ،

ددرگ زاب  دنوادخ  هب  دوش و  رخآ  ایند  هک  يزور  ات  ایند  لها  رب  دنکالم  دنـس و  ناهرب و  ّقح و  هار  نایاوشیپ  و  قلخ ، يارب  دنیادخ  مکحم 
هدننکاهر هدننکهارمگ و  هارمگ و  دیامن  تفلاخم  ناشیا  اب  سک  ره  هکنیا  و  دندرکیم ، یگدنز  نآ  رد  هک  نانآ  نیمز  لها  نیمز و  ثاریم 

ادخ لوسر  هتفگ  ناشراتفگ  هک  دننانیا  و  نآ ، ریبعت  ریـسفت و  تسا و  نآرق  شـساسا  دنیوگب  هچنآ  هک  دـنناشیا  و  تسا ، تسار  هار  ّقح و 
تـسناشیا نـیئآ  زا  و  تـسا ، هدرم  یلهاـج  گرمب  وا  دسانـشن  ار  ناـنآ  دریمب و  سک  ره  و  نآ ، حیــضوت  اـب  تـسا  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلص 

ار ّقح  و  مدرم ، تاناما  ندنادرگزاب  و  شـشوک ، و  يرادیاپ ، یتسرد و  یکین و  و  یئوگتـسار ، ینمادکاپ و  و  يراگزیهرپ ، یـسانشادخ و 
يرادهدـنزبش و اهزور و  ندوب  رادهزور  و  هدجـس ، نداد  لوط  و  راکهانگ ، رجاف و  هاوخ  دـشاب  راکوکین  هاوخ  ندـناسر ؛ ّقح  بحاـصب 

يرادنتشیوخ و و  نآ ، ققحت  رد  ششوک  تمواقم و  يرادیاپ و  ربص و  اب  جرف  راظتنا  و  تامّرحم ، زا  ندیزگ  يرود 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 332 

http://www.ghaemiyeh.com


ج2،ص:265  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. قیفر تسود و  اب  راتفر  نسح  و  تبیصم ، رد  یئابیکش 

حـسم و  ناتـشگنا ، رـس  ات  اهجنرآ  زا  تسد  ود  يور و  نتـسش  هدومرف  رما  دوخ  باـتک  رد  دـنوادخ  هک  روط  نآ  وضو  نتفرگ  هاـگنآ  ( 1)
هکنیا و  دنکیمن ، لطاب  تبانج  ای  باوخ  ای  هدعم  زا  داب  ندـش  اهر  ای  لوب  ای  طئاغ  زج  ار  وضو  هکنیا  و  راب ، کی  اپ  ود  يور  رـس و  ندرک 
هدومن تفلاخم  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  یتسارب  سپ  دـنک ، حـسم  ار  دوخ  شفک  يور  دـشکن و  تسوپ  هرـشب و  رب  ار  اهاپ  حـسم  سک  ره 

. تسا هدومنن  لمع  ار  شباتک  هدرک و  كرت  ار  وا  بجاو  و  تسا ،
لـسغ ترایز و  لسغ  و  هنیدـم ، ای  هکمب  ندـش  دراو  لسغ  و  ناـبرق ) رطف و   ) دـیع ود  لـسغ  نینچمه  و  تسا ، ّتنـس  هعمج  زور  لـسغ  و 

نیا همه  لسغ  هام . نآ  موس  تسیب و  بش  مکی و  تسیب و  بش  مهدزون و  بش  مهدـفه و  بش  و  ناضمر ، هاـم  لّوا  بش  لـسغ  و  مارحا ،
. تسنآ دننام  ضیح  لسغ  نینچمه  و  تسا ، بجاو  هضیرف و  تبانج  لسغ  و  تسا ، بحتسم  ّتنس و  اهبش 

ود حبـص  زامن  و  تعکر ، راهچ  بش  رخآ  ءاشع  و  تعکر ، هس  برغم  و  تعکر ، راـهچ  رـصع  تعکر و  راـهچ  رهظ  تسا : هضیرف  زاـمن  و 
هدفه اهنیا  و  تعکر ،

ج2،ص:266  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دوشیم تعکر 

تعکر تشه  و  رهظ ، بجاو  زامن  زا  لبق  تعکر  تشه  تسا ؛ تعکر  راهچ  یـس و  تسا  ّبحتـسم  زور  هنابـش  رد  هک  ّتنـس  زاـمن  و  ( 1)
و دوشیم ، بوسحم  تعکر  کی  هک  ءاشع  زاـمن  زا  سپ  هتـسشن  تعکر  ود  و  برغم ، زاـمن  زا  سپ  تعکر  راـهچ  و  رـصع ، زاـمن  زا  لـبق 

مود تعکر  زا  سپ  هک  تعکر  هس  مهیور  رتو  تعکر  کی  عفش و  زامن  تعکر  ود  و  رجف ،) عولط  زا  لبق   ) رحـس ماگنه  رد  تعکر  تشه 
زامن ربارب  راهچ  تسیب و  تعامج  زاـمن  باوث  و  تسا ، لـضفا  تقو  لّوا  رد  زاـمن  و  حبـص . زاـمن  هلفاـن  تعکر  ود  و  دوشیم ، هداد  مـالس 

یلع نابهذـم  مه  نارادـفرط و  تیالو و  لها  هک  یناسکب  زج  و  دوشیمن ، بوسحم  زامن  رجاف  ماـما  اـب  تعاـمج  هب  زاـمن  و  تسا ، يدارف 
زامن هدرم  ناویح  تسوپ  رد  و  تسین .] تسرد  زیاج و  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نافلاخم  هب  يادتقا  ینعی   ) تسین زیاج  ادتقا  دنشابیم ، مالّـسلا  هیلع 

اریز نیحلاّصلا » هَّللا  دابع  یلع  اـنیلع و  مالّـسلا   » نتفگ لوا  دهـشت  رد  تسین  زیاـج  و  ناگدـنرد . تسوپ  رد  نینچمه  و  دوشیمن ، هدـناوخ 
. ياهدشجراخ زامن  زا  یتفگ  مالس  نیا  نوچ  و  تسا ، مالس  نتفگب  زامن  زا  جورخ 

ینک و ترفاسم  نوچ  و  دوب ،) هار  رد  صخـش  زور ، نآ  لئاسو  اب  مامت  زور  کی  هک   ) رتدایز تسا و  خـسرف  تشه  نتفر  هتـسکش  زاـمن  و 
یناوخب هتسکش  ار  زامن 

ج2،ص:267  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دیاب تسا و  لطاب  شاهزور  درکن  راطفا  تفرگ و  هزور  لاح ) نیا  اب   ) دوب و یعرش  شترفاسم  سک  ره  و  ( 1 ، ) ینک راطفا  دیاب  ار  تاهزور 

. تسا لطاب  رفس  رد  هزور  اریز  دنک ، اضق  رضح  رد  ار  نآ 
(. دناوخب ار  نآ  دیاب  ناکمالا  یّتح  ینعی   ) تسا بجاو  ّتنس  ءاشع  برغم و  رصع و  رهظ و  حبص و  هضیرف :)  ) زامن رد  تونق  و 

ار ّتیم  نوچ  و  تسا ، هدرک  تفلاخم  ّتنـس  اب  دیوگب  ریبکت  جـنپ  زا  رتمک  ینعی  دـنک  مک  سک  ره  سپ  تسا ، ریبکت  جـنپ  ّتیم  رب  زامن  و 
. دننک ربق  لخاد  مارآ  مارآ  شیاپ  زا  ادتبا  دیاب  دننکیم  ریزارس  روگب 

رد تسا و  مهرد  جـنپ  مهرد  تسیود  ره  رد  بجاو  تاـکز  و  تسا ، ّتنـس  اـهزامن  یماـمت  رد  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » نـتفگ دـنلب  و 
و دوش ،) لاس  مهدزاود  هام  دراو  ینعی   ) درذـگب وا  رب  لاس  هکنیا  زا  سپ  رگم  دریگیمن  ّقلعت  لام  رب  تاکز  و  تسین ، یتاکز  نآ  زا  رتمک 
وج و مدنگ و  تاکز  هّیرشع  و  داد ، دنفورعم - عّیشتب  هک  یناسک  زا  هعیش - ریغب  ای  داد ، بهذم  يرشع  ینثا  ریغب  ار  تاکز  هک  تسین  زیاج 
و رتمک ، هن  دریگیم ، ّقلعت  تاکز  دیـسر  تسا - ّدـم  راهچ  عاص  ره  تسا و  عاص  تصـش  مادـک  ره  هک  قسو - جـنپ  هب  نوچ  زیوم  اـمرخ و 
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بجاو نز ، هچ  درم و  هچ  هدرب ، هچ  دازآ و  هچ  گرزب ، هچ  کچوک و  هچ  يدرف  ره  رب  هرطف  تاکز 
ج2،ص:268  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زیاـج و  تسا ) مرگ  ّدـم 750  ره   ) تسا ّدـم  راهچ  نآ  هک  عاص  کـی  زیوم ، اـمرخ و  وج و  مدـنگ و  زا  تسا  تراـبع  نآ  هک  ( 1  ) دشابیم
. دوش هداد  یماما  هعیش  ریغ  هب  تسین 

دشاب و نوخ  ندمآ  زا  عنام  ات  درادرب  هبنپ  دوخب  هضاحتسم  نز  دیاب )  ) و زور ، هس  شرتمک  تسا و  زور  هد  الومعم )  ) ضیح ّدح  نیرخآ  و 
. دنک اضق  دیاب  ار  نآ  اّما  دنکیم  كرت  ار  هزور  و  درادن ، مه  اضق  دنکیم و  كرت  ار  زامن  ضئاح  اّما  و  دناوخیم ، زامن  دنکیم و  لسغ 

ار یّبحتـسم  زامن  و  راـطفا ، لـاله ، تیؤر  اـب  دوشیم و  هتفرگ  هزور  لـاله  تیؤر  اـب  و  رـضاح ) يارب   ) تسا بجاو  ناـضمر  هاـم  هزور  و 
هام ره  رد  زور  هس  هزور  و  تسا ، خزود  شماجنارس  یهارمگ  ره  یهارمگ و  تسا و  تعدب  نآ  هک  اریز  دروآ  ياجب  تعامجب  ناوتیمن 
نآ يارب  تسوـکین  رایـسب  نابعـش  هاـم  هزور  و  تسا ، بحتـسم  طـسو  هبنـشراهچ  رخآ و  هبنـشجنپ  لّوا و  هبنـشجنپ  زور  کـی  ههد  ره  رد 

. تسا يزجم  دروآ و  ياجب  اقّرفتم  ناوتیم  ار  ناضمر  هام  هدشاضق  ياههزور  و  درادب ، هزور  هک  صخش 
بجاو دشاب  هتشاد  نآب  یهار  دشاب و  عیطتسم  هک  یسک  رب  ادخ  هناخ  ّجح  و 

ج2،ص:269  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
و تسا ، عّتمت  ّجح  هّکم ، لها  ریغ  يارب  ّجح  و  تسا ، ندب  تحص  ندوب و  هلحار  داز و  ياراد  نتشاد  هار  تعاطتـسا و  زا  دارم  و  ( 1  ) تسا

مارحا و  تسا ، رهـش  نآ  رد  ناشلزنم  دناهّکم و  لها  زا  هک  یناسک  يارب  رگم  تسین  تسرد  دنروآیم  اجب  اهیّنـس  هک  يدارفا  نآرق و  ّجح 
« ِهَِّلل َةَرْمُْعلا  َو  َّجَْحلا  اوُِّمتَأ  َو  : » هدومرف لاعتم  دنوادخ  دشاب ) هدرک  بجاو  دوخ  رب  رذـنب  هکنیا  رگم   ) تسین تسرد  تاقیمب  ندیـسر  زا  لبق 

اریز دوشیمن ، هتفریذپ  درک و  ینابرق  ار  هتخا  دنفسوگ  تسین  زیاج  و  (، 196 هرقب : دیروآ - ياجب  مامت  ادخب  بّرقت  يارب  هرمع  اب  ار  ّجح  )
. دشاب هداتفا  راک  زا  ياهبرض  رثا  رد  وا  ياههضیب  هک  يدنفسوگ  نینچمه  تسا و  صقان  نآ  هک 

ای نارفاک  زا  يدحا  تسین  زیاج  و  تسا ، دیهش  دوش  هتشک  دوخ  لام  ظفح  تهجب  سک  ره  و  ددرگیم ، بجاو  لداع  ماما  روتسدب  داهج  و 
دوخ و رب  هک  تسیتروـص  رد  مه  نیا  و  راکمتـس ،) اـی   ) دـسفم وجارجاـم و  اـی  دـشاب  لـتاق  هکنیا  رگم  تشک ، هّیقت  ناـمز  رد  ار  ناـیبصان 

لها راتشک  يزیرنوخب و  تسد  یبصان  ای  رفاک  نآ  نارادفرط  هک  دشاب  نآ  میب  رگا  ینعی   ) یسارهن ندش  هتـشک  زا  دوخ  نارای  باحـصا و 
هّیقت يور  زا  دوـخ  زا  ملظ  عـفد  يارب  هک  یـسک  و  تسا ، بجاو  هّیقت  ّلـحم  اـی  هّیقت و  ناـمز  رد  ندرک  هّیقت  و  تـسین ) زیاـج  دـننزیم  ّقـح 

. تسا هدرکن  هانگ  درادن و  هراّفک  دنک  دای  غوردب  دنگوس 
رد یلاعت  دنوادخ  هک  یشور  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تنس  شورب و  انب  قالط  و  ( 2)

ج2،ص:270  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، تسین تسرد  تسا و  باتک  فلاخم  قـالط  طئارـش ، شور و  نآ  ریغ  رد  تسا و  حیحـص  تسا  لوسر  ّتنـس  رد  هدومرف و  دوخ  باـتک 

راهچ زا  شیب  درم  تسین  زیاج  و  دنکیمن ، داجیا  ّتیجوز  هقلع  هطبار و  تسین و  حاکن  دوب  فلاخم  ادـخ  باتک  اب  رگا  زین  حاکن  هک  نانچ 
دقعب يرهوش  هکنآ  رگم  ددرگیمن  زاب  درم  نادب  رگید  دش ، هداد  يّدـع  قالط  راب  هس  نز  هاگ  ره  و  دـشاب ، هتـشاد  حاکن  هلابحب  دازآ  نز 

ریما و  دیآ ) رد  وا  حاکن  دقعب  ناوتیم  دوشیم و  لالح  لّوا  رهوش  رب  هدـش و  عقاو  لّلحم  داد  قالط  ای  درم  وا  هچنانچ  و   ) دـنک رایتخا  ماود 
: تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  نانمؤم 

هک تسا  نیا  نیفلاخم  هدیقع  . ) دنرهوش ياراد  نانیا  هک  اریز  دناهدش  هداد  قالط  راب  هس  سلجم  کی  رد  هک  ینانز  اب  جاودزا  زا  دیزیهرپب 
(. قالط هس  سلجم  کی  رد 

ینعی  ) اهنیا ریغ  تشوگ و  لالح  تاناویح  ندرک  حـبذ  تقو  رد  اـی  ندرک ، هسطع  ماـگنه  اـج : همه  رد  تسا  بجاو  ربمغیپ  رب  تاولـص  و 
زیاج شکرت  دّهشت  رد  دراد و  ّتیمومع  هکلب  درادن ، زامن  دّهشتب  صاصتخا  اهنت  و  ًامِیلْسَت ،» اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » مکح
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بجاو ناشنایاوشیپ  زا  اهنآ و  زا  نتـسج  يرازیب  ادخ و  نانمـشد  اب  ینمـشد  و  ادخ ، ناتـسود  اب  یتسود  و  دنکیم ،) صقان  ار  زامن  تسین و 
، تسین زیاج  تسا  ّلج  ّزع و  يادخ  تیصعم  هک  يرما  رد  ناشتعاط  اّما  دنشاب ، كرـشم  دنچ  ره  تسا  بجاو  ردام  ردپب و  یکین  و  تسا ،

هن
ج2،ص:271  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تعاطا قلاخ  تیـصعم  ینامرفان و  رد  ار  یقولخم  هک  ارچ  تسین ، زیاج  راگدرورپ  تیـصعم  رد  سک  چـیه  تعاطا  هکلب  ردام  ردـپ و  اهنت 
. تسین

حبذ نامه  دشاب  هتـشاد  کلک  وم و  هک  یتروص  رد  شردام  حبذ  تقو  رد  دـیآ  ایندـب  هدرم  حوبذـم  مکـش  زا  هک  یلد  وت  هّرب  حـبذ  و  ( 1)
. دیرب رس  ار  نآ  دیاب  دیآ  ایندب  هدنز  هک  یتروص  رد  دشابیم و  شردام 

هجوز و هعتم  یکی  تسا ، هداهن  ّتنس  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هدومرف و  لزان  شباتک  رد  دنوادخ  هک  هعتم  ود  نآ  ندوب  زیاج  و 
. ّجح رد  عّتمت  ینعی  ّجح ؛ هعتم  يرگید  و  تسا ، نّیعم  تدمب  یعاطقنا و  دقع 

دایز ار  ياهراپ  ّقح  درک و  يّدعت  دودح  نآ  زا  دیابن  و  هدومرف ، رّرقم  شباتک  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  تسا  يوحن  نامه  ثاریم  ضئارف و  و 
باتک رد  هک  یناسک  و  هجوز ، ای  رهوش  رگم  دنربیمن  ثرا  ماوقا  زا  يدحا  ردام  ردپ و  دنزرف و  دوجو  اب  و  دوش ، متـس  نارگیدـب  هک  داد 

. تسین ادخ  نید  زا  هبصع  و  تسا ، هدشن  رکذ  ناشیا  رب  یّقح  هک  یناسک  زا  دنرتراوازس  ثاریمب  تسا  هدش  رکذ  ناشیا  يارب  یمهس  ادخ 
کی هب  ناشمهـس  نا  رب  مهـس  دیایب و  دایز  هدـش  نّیعم  ضئارف  رد  هک  یماهـس  زا  ثاریم  لام  هک  تسنآ  اهقف  حالطـصا  رد  هبـصع  : » حرش

هب دیاب  دنیوگیم  هماع  ياهقف  ار  دئاز  غلبم  دوش ، لام  مهد  تفه  الثم  دسرن و  مکی 
ج2،ص:272  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ثاریم لام  رگا  نینچمه  و  درک ، ّدر  ناشمهس  قفاوم  ماهس  بحاصب  دیاب  ام  بهذم  رد  و  داد ، دناهدرب  مهـس  هک  نانآ  ریغ  یّفوتم  ناشیوخ 
هک یسک  ره  ام  بهذم  رد  درک ؟ مک  یسک  هچ  زا  دیاب  ار  لام  رسک  دشاب  متشه  هد  ماهس  الثم  دیایب  مک  دش  رکذ  نآرق  رد  هک  یماهس  زا 

يارب نّیعم  مهـس  کی  هک  یناسک  زا  و  دـننکیمن ، رـسک  رگید  وا  رتمک  مهـس  زا  تسا  هدـش  رکذ  فلتخم  طئارـش  رد  يو  يارب  مهـس  ود 
«. دنیوگ لوع »  » ار نیا  دنراذگیم و  رسک  نآ  رب  ثاریم  همه  مهس  زا  هّماع  یلو  دننکیم  رسک  دش  رکذ  ناشیا 

شدالیم متفه  زور  رد  شرس  يوم  ندیـشارت  يراذگمان و  نینچمه  و  تسا ، مزال  رتخد - ای  سپ  دولوم - يارب  زا  ندرک  هقیقع  يراب : ( 1)
ار یسک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  نانز ، يارب  تسا  ریخ  و  بجاو ، نادرم  يارب  ندرک  هنتخ  و  نداد ، هقدص  هرقن  ای  الط  وا  يوم  نزوب  و 
الماک و هک  يدح  رد  رگم  دزاسیمن  فّلکم  ار  یـسک  دنوادخ  « ) اهَعْـسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال   » هکلب دزاسیمن ، فّلکم  شتقاط  هزادناب 

.( راشف تقاط و  ياهتنم  رد  هن  دشاب  هعس  رد  دهد و  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دناوتب  یتحار  لامک  اب 
ینیوکت قلخ  هن  هن ) ای  دنهد  ماجنا  دنناوتب  دنشاب و  راتخم  تسا  هتساوخ  ادخ  ینعی   ) يریدقت قلخب  اّما  تسا ، ادخ  قولخم  ناگدنب  لاعفا  و 

زیچ همه  قلاخ  هّتبلا  دنوادخ  و  دنزبرس ) اهنآ  زا  یلمع  رگراک ، رازبا  دننام  فّرصت  هنوگ  چیه  تلاخد و  نودب  دنشاب و  هتشادن  رایتخا  هک  )
و دنکیمن ، هذخاؤم  راک  ریصقت  مرجم و  ياجب  ار  ریصقتیب  دنوادخ  و  ضیوفتب ، هن  میلئاق و  ربجب  هن  ام  و  تسا ،

ج2،ص:273  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دوخ هک  ار  هچنآ  رگم  تسین  صخش  يارب  و  دیشک ، دهاوخن  ار  يرگید  راب  سک  چیه  و  ( 1 ، ) دیامنیمن باذع  ناردپ  هانگب  ار  ناکدوک 
رداص وا  زا  ملظ  روج و  متـس و  و  دیامن ، راتفر  شمرک  لضفب و  دنک و  وفع  درذـگب و  هک  تسا  دـنوادخ  رب  و  هدروآ ، تسدـب  شـشوکب 

رود ّقح  طارـص  زا  دـنکیم و  هارمگ  ار  مدرم  وا  دـنادیم  هک  ار  یـسک  يربناـمرف  دـنوادخ  و  تسا ، نآ  زا  ياّربـم  هّزنم و  هک  اریز  دوشیمن 
وا و هب  يو  هک  دنادیم  هک  ار  سک  نآ  شناگدنب  زا  و  تسا ، هدیزگنرب  ار  یـسک  نینچ  نیا  شتلاسر  يارب  تسا و  هتخاسن  بجاو  دزاسیم 

. دنکیمن باختنا  درک  دهاوخ  ار  ناطیش  يوریپ  دش و  دهاوخ  رفاک  شتدابعب 
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و درادـن ، ناـمیا  يدزد  ماـگنه  رد  دزد  و  تسین ، نمؤم  یناملـسم  ره  یلو  تسناملـسم ، ینمؤم  ره  و  تسا ، ناـمیا  زا  ریغ  مالـسا  هکنیا  و 
باحـصا و  درکیمن ، انز  دوب  نمؤم  رگا  هک  ارچ  تسین ، نمؤم  لاح  نآ  رد  هدـش و  بلـس  وا  زا  نامیا  ندرک  انز  ماگنه  رد  یناز  نینچمه 

نینمؤم زا  ار  سک  چیه  دنوادخ  و  دنناملسم ، اهنت ) هکلب   ) نارفاک زا  هن  دننانمؤم و  زا  هن  دنتسه  ّدح  رفیک  ّقحتسم  هک  یناسک  ینعی : دودح 
و دـنکیمن ، نوریب  شتآ  زا  هداد  واـب  شتآ  رد  يدـبا  دولخ  هدـعو  هک  ار  يرفاـک  و  دـنکیمن ، لـخاد  خزودـب  هداد  وا  هب  تشهب  هدـعو  هک 

ار كرش  زا  ریغب  و  تسا ، هدشیم  لئاق  یکیرش  زابنا و  شیارب  و  هدوب ، كرشم  هک  ار  یسک  دزرمآیمن 
ج2،ص:274  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تاجن يزور  درادیمن و  دّلخم  خزود  شتآ  رد  ار  نادّـحوم  ناراکهانگ  و  ( 1 - ) دنادب حالص  دوخ  هک  ار  یـسک  نآ  زا  هّتبلا  دزرمآیم -
. تسا زیاج  ناشیا  ّقح  رد  تعافش  و  درک ، دنهاوخ  ناشجراخ  شتآ  زا  تفای و  دنهاوخ 

فورعمب رما  و  نامیا ، نیمزرس  هن  رفک و  نیمزرس  هن  تسا  مالسا  نیمزرـس  نآ  هک  موب ، زرم و  نیا  رد  تسا  هّیقت  راگزور  راگزور ، نیا  و 
زا زیهرپ  تناما و  ءادا  هب  نامیا ، و  دـشابن . صخـش  ناج  رب  یمیب  هک  ناکما ، تروص  رد  تسا  تابجاو  زا  بجاو و  ود  ره  رکنم  زا  یهن  و 

: دیوگب احیرص  هک   ) نابز اب  ندومن  رارقا  بلق و  میمـص  لد و  هب  تسا  لوسر  ادخ و  تفرعم  تخانـش و  نآ  و  تسا ، هریبک  ناهانگ  عیمج 
. تسا ندرک  لمع  داقتعا ، نآ  قبط  و  هَّللا ) لوسر  ادّمحم  ّنأ  و  هَّللا ، الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  )

زا دعب  اهنآ  يادتبا  هک  تسا - بجاو  ریبکت ) نتفگ   ) زامن جـنپ  بیقعت  رد  رطف  دـیع  رد  و  تسا ، بجاو  نابرق  رطف و  دـیع  زور  رد  ریبکت  و 
یحـضا دیع  ینابرق و  زور  رد  تسا  رهظ  زامن  بقع  نآ  يادتبا  هک  تسا - زامن  هد  زا  دعب  نابرق  دیع  رد  و  تسا ،- دـیع  بش  برغم  زامن 

. تسا روآ  نایز  شکرت  ینعی  تسا ، بجاو  زامن  هدزناپ  زا  دعب  دشاب  رضاح  ینم  رد  هک  یسک  يارب  و  دشاب ،- هّجح  يذ  هام  مهد  هک 
ج2،ص:275  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زامن دش ، كاپ  زور ) هدجیه   ) نیا زا  شیپ  رگا  سپ  دنکیمن ، زامن  كرت  زور  هدجه  زا  شیب  سافن  نامیاز و  زا  دعب  تلاح  رد  نز  و  ( 1)
. دهدیم ماجنا  ار  هضاحتسم  لمع  درازگ و  زامن  دنکیم و  لسغ  سپ  دماین  دنب  نوخ  تشذگ و  زور  هدجه  زا  رگا  یلو  دناوخب ،

لپ نازیمب و  و  زیخاتـسر ، زور  رد  گرم  زا  سپ  ندـش  هـتخیگنارب  هـب  زین  و  نتـشاد ، ناـمیا  ریکن  رکنمب و  و  خزرب ، ملاـع  ربـق و  باذـعب  و 
نیـشنهناخ ار  نانآ  هک ) اسؤر  اـصوصخ   ) و تسا ؛ بجاو  دـندرک  ملظ  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  ّقح  رد  هک  یناـسک  زا  يرازیب  و  طارص .

یّلص ربمغیپ - ّتنـس  و  دنداهن ، ّتنـس  نانآ  رب  ار  یئاوران  متـس و  و  دنتـشاد ، ار  نآ  دصق  ای  دندنار ، نوریب  دوخ  هاگداز  دالب و  زا  دندومن ،
هیواعم و هک  نیطـساق  دنـشاب و  لمج  باحـصا  هک  نانکـشنامیپ  زا  يرازیب  نینچمه  و  دـنداد . رییغت  هدرک و  ور  ریز و  ار  هلآ - هیلع و  هَّللا 
ار ناشماما  اب  تعیب  دندرک و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  باجح  کته  هک  دـننانیا  زا  دـنناورهن ، جراوخ  هک  نیقرام  و  دـنیوا ، عابتا 
هک ار - يوقت  اب  نایعیـش  و  دنتخادرپ ، لاتقب  مالّـسلا - هیلع  نانمؤم - ریما  اب  و  دندروآ ، هرـصبب  هدرک و  رتش  راوس  ار  گنز  نآ  دنتـسکش و 

. دنتشک داب - ناشیا  رب  ادخ  تمحر 
یّلـص ادخ  لوسر  هک  ار  اهنآ  و  داتـسرف ، تبرغ  هب  ار  نانآ  درک و  دلب  یفن  ار  رایخا  راکوکین و  هباحـص  هک  سک  نآ  زا  نتـسج  يرازیب  و 

مالسا زکرمب  دوب  هدرک  درط  هلآ  هیلع و  هَّللا 
ج2،ص:276  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ناشّقح زا  يزیچ  افعضب  تخاس و  مورحم  ار  ارقف  درک و  شخپ  نارگناوت  نایم  رد  ار  نیملـسم  لاوما  و  ( 1 ، ) داد هانپ  ار  نانوعلم  و  دروآ ،
دروم ود  ره  هک  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  دننام  داد - رارق  یمالـسا  تکلمم  نارازگراک  لاّمع و  زا  ار  نادرخیب  و  یکدـنا ، رگم  تخادرپن 

، دنتـساخرب هبراحمب  نانمؤم  ریما  اب  هک  ناشیا  ناتـسود  زا  نتـسج  يرازیب  تسا  بجاو  و  دـندوب ،- هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نعل 
. دندیناسر لتقب  ناینیشیپ  زا  ار  حالص  لضف و  لها  و  دنتشک ، ار  نیرجاهم  راصنا و 

ِیف ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا  دناهیآ : نیا  لها  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  هک  شناتسود  ّيرعـشا و  یـسوم  وبا  و  يروش ، لها  زا  يرازیب  نینچمه  و 
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نیرتراکنایز هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  : ) ینعی ْمِهِّبَر ، ِتاـیِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ًاْعنُـص * َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمُه  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا 
و دنهدیم ، ماجنا  وکین  راک  هک  دنرادنپیم  و  ایند ، نیا  رد  کین  ياهراک  ماجناب  ناشیا  ياهـششوک  دیدرگ  عیاض  دـش و  مگ  هک  دـنمدرم 

ینعی دندش ، رفاک  راگدرورپ  ءاقلب  و  مالّـسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما  تیالوب  و  دنتـشگ ) رفاک  ناشراگدرورپ  ياههناشن  تایآب و  هک  دننانیا 
زیخاتـسر زور  و  دوشیم ، دوبان  طبح و  هابت و  رـسکی  ناشلامعا  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  تیالو  نودب  دنریمیم  درک و  دنهاوخ  تاقالم  ار  ادخ 

، دش دوبان  هابت و  همه  دنامن و  یقاب  اهنآ  يارب  يریخ  اریز  دوش ، هدیجنـس  ناشیا  ریخ  لمع  نادب  هک  درک  میهاوخن  اپب  ناشیا  يارب  یئوزارت 
. دنخزود لها  ناگس  نانآ  و 

تلالض نایاوشیپ  هک  یگتخاس  ياهتب  اهنآ  زا  يرازیب  تسا  بجاو  نینچمه  و  ( 2)
ج2،ص:277  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هقان ناگدننکیپ  راکمه  هک  یناسک  زا  يرازیب  زین  و  ناشنیرخآ . نیلّوا و  زا  یگلمج  دندوب  ّتیعر  رب  متس  روج و  نارادولج  یهارمگ و  و 
یتسود و تسا  بجاو  و  هتخیر ، یتسود  حرط  نانآ  اب  هک  سک  ره  زا  و  نیرخآ . ءایقـشا  نانیا  و  تسا ، نیلّوا  ءایقـشا  زا  هک  دندوب  حـلاص 

هَّللا تاولـص  ناشربمغیپ  شور  هار و  جاهنم و  طارـص و  رد  هک  یناسک  مچرپ  تحت  و  ندوب ، وا  مچرپ  ریز  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  اب  تـالاوم 
یسراف ناملس  دننام  دندرکن ،) تعدب  هب  لمع  ّتنس و  كرت   ) دندادن رییغت  ار  وا  ّتنس  زا  يزیچ  و  دندومن ، كولس  و  دنتشادرب ، ماگ  هیلع 

وبا و  تماص ، نب  ةدابع  و  فینح ، نب  لهس  و  ناهّیت ، نب  مثیه  وبا  و  نامیلا ، نب  ۀفیذح  و  رسای ، راّمع  و  دوسا ، نب  دادقم  يرافغ و  ّرذ  وبا  و 
تمحر و دوب و  یـضار  ناـنآ  زا  دـنوادخ  هک  ناـنیا  لاـثما  و  يردـخلا ، دیعـس  وبا  و  نیتداهّـشلا ، وذ  تباـث  نب  ۀـمیزخ  و  يراـصنا ، بّویا 

هار رد  هک  یناسک  و  ناشیا ، میلعت  یئامنهارب و  ناگتفای  تیادـه  و  ناشناوریپ ، اههدـیقع و  مه  ناعبات و  یتسود  و  داب ، ناـشیا  رب  شناوضر 
. داب دونشخ  ناشیا  زا  دنوادخ  دندرک ، كولس  نانآ  شورب  دنتشادرب و  مدق  نانآ 

هچ ره  و  شرایـسب ، ای  كدنا  ياهدننکتسم  ره  تمرح  و  نآ . رایـسب  هچ  كدنا و  هچ  تارکـسم ؛ رمخ و  تمرح  تسا  مالـسا  نیئآ  زا  و 
دروآ یتسم  شرایسب 

ج2،ص:278  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ياهدنّرد ناویح  ره  تمرح  تسا : مالسا  زا  و  تشک ، دهاوخ  ار  وا  اریز  دروخب  بارش  دیابن  نآ  هب  ّرطـضم  و  ( 1 ، ) تسا مارح  زین  شکدنا 

يّرج تمرح  و  تسا ، هتـسب  نوخ  نوچ  زرپسا ؛ تمرح  زین  و  ناگدنرپ ، زا  یلاگنچ  بحاص  ره  تسا و  زارگ )  ) شین ياهنادند  ياراد  هک 
؛ سفن لتق  دننام : هریبک  ناهانگ  زا  ندیزگ  يرود  بانتجا و  و  درادـن ، سلف  هک  یهام  ره  ریّمز و  و  یهام ، رام  و  بآ ، يور  هدرم  یهام  و 

ندروخ و  دربن ، نادیم  زا  رارف  و  نیدلاو ، یتیاضران  ندرک  مهارف  تارکـسم و  ندروخ  يدزد و  انز و  و  هدومرف ، مارح  ار  نآ  دـنوادخ  هک 
رب ادخ  مان  ای  تسا  هدـش  هدرب  نآ  رب  ادـخ  ریغ  مان  هک  یحیابذ  و  كوخ ، تشوگ  نوخ و  رادرم و  ندروخ  و  روز ، متـس و  هار  زا  میتی  لام 

. دشابیم ترورض  لاح  ریغ  رد  اهتمرح ) نیا  ضعب  هّتبلا  ، ) تسا هدشن  هدرب  نآ 
، طول موق  لمع  و  ندز ، نمادکاپ  نانز  هب  تمهت  و  نزو ، لیک و  رد  یشورف  مک  و  رامق ، مارح و  لام  و  نآ ، نتـسناد  زا  سپ  يراوخابر  و 
ناملاظ و يرای  و  راگدرورپ ، تمحر  زا  دیما  عطق  و  يدنوادخ ، تبوقع  زا  نمأ  و  دـنوادخ ، تمحر  زا  سأی  و  نداد ، تداهـش  غوردـب  و 

نتفگ و غورد  و  نتخادرپن ، لام  نتشاد  اب  ار  مدرم  بلط  قوقح و  و  ندرک ، دای  غوردب  دنگوس  و  اهنآب ، ندیورگ  و  نارگمتس ،
ج2،ص:279  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

برط زاوآ  زاس و  مرگرـس  و  یلاعت ، ّقح  ءایلوا  اب  دربن  و  هبعک ، هناخ  ّجح  ندرمـش  کچوک  و  تنایخ ، ریذـبت و  فارـسا و  و  ندرک ، ّربکت 
. ناهانگ رب  رارصا  و  ندش ،

ناذاش نب  ّیلع  نب  ربنق  هک : درک  تیاور  نم  يارب  دوب  مالّسلا - امهیلع  نیسحلا - نب  ّیلع  نب  دیز  دافحا  زا  هک  ّيولع  دّمحم  نب  ةزمح  ( 1)
هک تسا  هتفگن  هکنیا  ّالا  تسا ، هدرک  لقن  ار  باتک  نیا  لثم  مالّـسلا - اـمهیلع  اـضّرلا - یـسوم  نب  ّیلع  زا  ناذاـش  نب  لـضف  زا  شردـپ  زا 
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امرخ و و  وج ، عاص »  » کی ای  مدنگ و  ّدم »  » ود ار  هرطف  تاکز  هک : دراد  ار  هفاضا  نیا  همان  وا  ثیدح  رد  و  تشون ، نومأم  يارب  ترـضح 
ناربمیپ ناهانگ  و  تسا ، هدرک  رکذ  نآ  ندروآ  ياجب  وکین  ار  راب  ود  راب  ود  و  هضیرف ، ار  راب  کی  راب  کی  نتسش  ار  وضو  و  هتفگ ، زیوم 

رتـش و زیوم و  اـمرخ و  وج و  مدـنگ و  هک : هدرک  نّیعم  زیچ  [ 9  ] هن رد  ار  تاـکز  زین  و  تسا ، هتفگ  هدوشخب  ریاغـص  هدـمآ ) نآرق  رد  هک  )
و ال تسا ، رتحیحـص  نم  دزن  رد  هنع - هَّللا  یـضر  سودبع - نب  دّمحم  نب  دحاولا  دـبع  ثیدـح  اّما  تسا ، هرقن  الط و  و  دنفـسوگ ، واگ و 

. هَّللاب ّالإ  ةّوق 
ج2،ص:280  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیلع اضر  ترضح  زا  ناذاش  نب  لضف  زا  ناذاش  نب  دّمحم  شیومع  زا  هنع - هَّللا  یـضر  ناذاش - نب  میعن  نب  رفعج  دّمحم  وبا  مکاح  و  ( 1)
. درک تیاور  میارب  سودبع  نب  دّمحم  نب  دحاولا  دبع  ثیدح  دننام  ار  نآ  مالّسلا 

: مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  رابخا  زا 

هک درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  درک  تیاور  مصاـع  وبا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  ّیقهیب  دـمحا  نب  نیـسح  - 2 ( 2)
واب مالّسلا  هیلع  شردپ  تفگ ، نخـس  وکین  تفگ و  نخـس  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ماما  شردپ  روضح  رد  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  يزور 

ناربج و  نادنزرف ، نایم  رد  رورـس  یلاحـشوخ و  هیام  و  داد ، رارق  تناردپ  نیـشناج  ار  وت  دنوادخ  هک  هَّلل  دمحلا  مزیزع ! دنزرف  يا  دومرف :
. دومن ماهتفر  هتسد  زا  ناتسود 

زاوآ برط و  زاس و  لها  هک  دوب  روهشم  هک  داّبع - یبا  نب - دّمحم  زا  درک  تیاور  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  دمحا  نب  نیـسح  - 3 ( 3)
: تفگ تسا - یشون  هداب  و 

ج2،ص:281  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اجنآ ياملع  نیثدحم و  اهقف و  دارم   ) زاجح لها  دومرف : مدرک ، لاؤس  انغ  زاس و  رورس و  دجو و  سلاجم  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا 

: هدومرف دنوادخ  هک  يدینشن  ایآ  تسا ، وهل  لطاب و  فیدر  بوچ و  راهچ  رد  نکل  دننادیم ، زیاج  تسا )
- دـننکیمن انتعا  هدرک  ظفح  ار  دوخ  ّتیثیح  يراوگرزب و  دـننکیم  رذـگ  لطاب ] دـنرچ و   ] وغل رانک  زا  نوچ   ) ًامارِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  َو 

(. 72 ناقرف :
نمب ناسارخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مساق  نب  لهـس  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  ّیقهیب  دـمحا  نب  نیـسح  - 4 ( 1)

نب رماع  نب  هَّللا  دبع  هک  یماگنه  دومرف : نم ؟ رورـس  يا  تسا  مادـک  نآ  مدرکـضرع : دراد ، دوجو  یـشیوخ  کی  امـش  ام و  نایم  دومرف :
وا و  داتسرف ، ناّفع  نب  نامثع  دزن  هنیدمب  تفرگ و  ریسا  ار  اهمجع  نیمزرس  هاشداپ  درگدزی  نارتخد  زا  نت  ود  درک ، حتف  ار  ناسارخ  زیرک 
نب ّیلع  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  رـسمه  و  دـنتفر ، ایند  زا  سافن  لاح  رد  نانیا  ود  ره  و  نیـسح ، هب  ار  يرگید  هدیـشخب و  نسح  هب  ار  یکی 

نادنزرف زا  یکی  دلو  ّما  هک  نازینک - زا  یکی  دوب ، هتفر  ایند  زا  سافن  نامیاز و  لاح  رد  نوچ  و  دوب ، هدـش  هلماح  مالّـسلا  امهیلع  نیـسحلا 
ترـضح و  دادیم ) ریـش  ار  وا  مه  رگید  ینز  و   ) تفرگ هدـهعب  ار  وا  یگلل  يردام و  دوب - مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  شردـپ  دـنزرف 

يارب دلو  ّما  نآ  زج  يردام  دش و  گرزب 
ج2،ص:282  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

جاودزا يو  اب  ترضح  نوچ  و  دنتـسنادیم ، يو  ردام  ار  وا  زین  مدرم  تسوا ، راکتمدخ  هیاد و  نز  نآ  هک  دیمهف  ادعب  و  تخانـشیمن ، دوخ 
نب یلع  هناخ  رد  نز  نیا  هک  دوب  نیا  هلأسم  لصا  هکلب  هکلب  ادـخب ، هاـنپ  هَّللا ، ذاـعم  تسا ، هتفرگ  تیجوزب  ار  دوخ  رداـم  دنتـشادنپیم  درک 

نوریب ندرک  لسغ  يارب  دوب و  هدـش  غراف  شنارـسمه  زا  یکی  اب  یگباوخمه  زا  ماـما  یتقو  کـی  دوب ، راگدـنام  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا 
نز وگب ، نکن و  ناـهنپ  نم  زا  راد و  رظن  رد  ار  ادـخ  يرادرـسمه  يوزرآ  مه  وـت  رگا  تفگ : وا  هب  ترـضح  دـید ، اریو  نز  نآ  دـمآیم ،
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نب ّیلع  هک  دـنداد  ترهـش  دنتـشادنپیم ، ترـضح  رداـم  ار  وا  نوچ  مدرم  و  دروآ ، رد  دوـخ  ّتیجوزب  ار  وا  ترـضح  سپ  يرآ ، تفگ :
نب نوع  دیوگ : یلوص  ییحی  نب  دّمحم  و  تسا » ربکا  ّیلع  هیبأ » دـلو   » هب دارم  : » دـیوگ مجرتم  تسا . هدرک  جـیوزت  دوخ  ردام  اب  نیـسحلا 

مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  ثیدح  هکنیا  رگم  دوبن  بلاط  وبا  نادنزرف  زا  کی  جیه  هک : درک  لقن  نم  يارب  مساق  نب  لهـس  تفگ : دّمحم 
. تشون نم  زا  قوف ) هیضق   ) هیضق نیا  هب  عجار  ار 

: دومرف دوخ  نامالغ  زا  یکیب  يزور  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  مدینش  تفگ : داّبع  یبا  نب  دّمحم  نیسح  وبا  نتم  رد  روکذم  دنسب  - 5 ( 1)
شیب لوعفم  کی  یتؤی » یتآ   » لـعف نوچ  متـشاگنا ، تسرداـن  لد  رد  ار  ترـضح  ظـفل  نم  رواـیب ، ار  هناحبـص  ءادـغلا » ینتآ  : » مـالغ يا 

دشاب و هیدعت  ءاب  اب  دیاب  نآ  مود  لوعفم  دریگیمن و 
ج2،ص:283  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ُهاتَِفل َلاق  دومرف : تءارق  ار  هیآ  نیا  و  درک ، سّرفت  نم  هراسخر  زا  ار  راکنا  نیا  ترـضح  ءادغلاب .» ینتآ  : » دوش هتفگ  دـیاب  الثم  دوش ، رکذ 
. تسا لضفا  همه  زا  دشابیم و  مدرم  نیرتملاع  ماما  مدرکضرع  نم  (، 61 فهک : ار - ام  تشاچ  روایب  تفگ : عشوی  هب  یـسوم   ) انَءادَغ اِنتآ 

(. تسج لّثمت  دننادیم  هزجعم  تحاصف  رظن  زا  ار  نآ  برع  ياحصف  یمامت  هک  نآرقب  ترضح  )
: تفگ هک  هدرک  لقن  ّیلوص  ییحی  نب  دّمحم  زا  ّیقهیب  دمحا  نب  نیسح  - 6 ( 1)

دزن يزور  ام  تفگ : هدرک  وگزاب  میارب  هنـس 227  زاوها  رد  بتاک  سابع  نب  میهاربا  هک  درک  لقن  میارب  ناوکذ  وبا  هنس 285  فاریس  رد 
شرـضحم رد  هک  ءاهقف  زا  ياهراپ  تسین ، یقیقح  میعن  ناـهج  نیا  رد  دومرف : ارم  ترـضح  میدوب  مالّـسلا  اـمهیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 

: دیامرفیم دوخ  دنوادخ  تسین ، نینچ  نیا  دنتفگ : دندوب  رضاح 
ترضح تسین ؟ ایند  رد  اراوگ  درس  بآ  نیمه  نیا  ایآ  ( 8 رثاکت : دش - دیهاوخ  شسرپ  میعن  زا  زور  نیا  رد   ) ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث 
یتعامج و  تسا ، کنخ  بآ  دارم  دنتفگ : یتعامج  دیئامنیم ، ریسفت  هجو  دنچب  ار  نآ  و  دینکیم ، ینعم  نینچ  نیا  امش  دومرف : دنلب  زاوآ  اب 

. تسا شوخ  باوخ  دنتفگ : رگید  هّدع  و  تسا ، ذیذل  ماعط  دنتفگ : رگید 
ج2،ص:284  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیآ نایب  رد  امش  لاوقا  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبع  وبا  شردپ  رـضحم  رد  هک  درک  لقن  میارب  مردپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ( 1)
شناگدنب هب  هک  يزیچ  زا  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دومرف : هتـشگ  نیگمـشخ  تحاران و  ترـضح  نآ  دش ، رکذ  ِمیِعَّنلا » ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  »

ملاع دنوادخب  دسر  هچ  ات  تسا  تشز  حیبق و  تاقولخم  رد  ناسحا  هب  ّتنم  و  دهنیمن ، ّتنم  نانآ  رب  نادب  دیسرپ و  دهاوخن  هدرک  لّضفت 
تیبلا لها  ام  یتسود  میعن  نیا  هب  دارم  نکل  و  دـنهد ، تبـسن  ادـخب  تسین  یـضار  نادـب  ادـخ  قولخم  هک  ار  يزیچ  هنوگچ  و  ّلـج ، ّزع و 

، تّوبن دـیحوت و  زا  شـسرپ  زا  سپ  دـنوادخ  درک . دـهاوخ  تساوخ  زاب  تمایق  رد  نآ  زا  دـنوادخ  تسا ، ام  تیالو  و  تلاسر ) نادـناخ  )
هب ار  وا  رما  نیا  دشاب ، هدرک  افو  نادب  دـیآرب و  لاؤس  نیا  هدـهع  زا  رگا  هدـنب  اریز  درک ، دـهاوخ  یئوجزاب  ام  تیالو  هلأسم  زا  ار  ناگدـنب 

لقن میارب  مالّـسلا - ةالّـصلا و  مهیلع  نانمؤم - ریما  زا  شمارگ  ءابآ  زا  شردـپ  ار  بلطم  نیا  هک  یتسارب  و  دـناسریم ، تشهب  هنادواج  میعن 
: تفگ هک  تروص  نیدب  درک 

تداهـش تسا ؛ نیتداهـش  دوشیم  لاؤس  گرم  زا  سپ  هدـنب  زا  هک  يزیچ  نیلّوا  ّیلع ! اـی  دومرف : نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
ای وت  هکنیا  هب  تداهش  رگید  و  تسادخ ، لوسر  هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم - هکنیاب  تداهش  و  تسین ، هَّللا  زج  يدوبعم  هکنیاب 

ج2،ص:285  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
فرتعم دـنک و  لوبق  دـیامن و  قیدـصت  ار  نآ  سک  ره  سپ  یتسه ، نینمؤم  تسرپرـس ) ماما و   ) ّیلو نم  بناج  زا  ادـخ و  بناج  زا  ّیلع !

. تسا راپسهر  تشهب  هنادواج  میعن  يوسب  دشاب  نادب 
نیا تفگ : دوب - هدرک  زاـغآ  نم  لاؤس  نودـب  ار  نآ  دوخ  هک  ربـخ  نیا  لـقن  زا  سپ  ناوـکذ - وـبا  دـیوگ : ّیلوـص  ییحی  نب  دّـمحم  ( 1)
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تهج کی  ياهدـمآ ، نم  ندـیدب  تسهار ) زور  تفه  هک  فاریـس  ات   ) هرـصب زا  وت  نوچ  منکیم ، لـقن  وت  يارب  تهج  دـنچ  زا  ار  ثیدـح 
هب تاـقوا  همه  نم  هکنیا  رگید  و  دومرف ، هداـفا  ار  ثیدـح  نیا  نم  يارب  هک  تسا  ّیلوص ) ساـبع  نب  میهاربا   ) وت يوـمع  نآ  يوار  هکنیا 
هک یلاح  رد  مدید  باوخ  رد  ار  هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ - لوسر  ات  متـشادن ، یقوذ  ملع  ود  نیا  ریغب  متخادرپیم و  راعـشا  تغل و  ملع 

: مدرکضرع دادن ، باوج  ارم  مالس  ترضح  مدرک ، مالس  هتفر  شیپ  نم  دادیم ، خساپ  ار  ناشمالس  ترضح  دندرکیم و  مالس  واب  مدرم 
يارب يدینـش  میهاربا  زا  میعن  هب  عجار  هک  ار  یثیدـح  نآ  نکل  یتسه  نم  تّما  زا  ارچ  دومرف : متـسین ؟ امـش  تّما  زا  نم  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای 

رکذ نآ  رد  هک  تروص  نیدب  یلو  دننکیم ، تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هماع  ار  ثیدح  نیا  و  دیوگ : یلوص  وگب ، مدرم 
زا تمایق  زور  رد  هک  يزیچ  لّوا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـننکیم  تیاور  اـهنت  و  تسین ، نآ  ریـسفت  هیآ و  و  میعن » »

دیحوتب تداهش  دوشیم  لاؤس  هدنب 
ج2،ص:286  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  یتسود  تّوبن و  و 
زا نخـس  يزور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  یـسوم  نب  دّمحم  زا  یلوص  زا  یقهیب  دـمحا  نب  نیـسح  - 7 ( 1)

زیوآ گنچ  تسا ، یهلا  مکحم  نامـسیر  نآ  دومرف : و  تفگ ، نخـس  نآ  مظن  زاجعا  تمـالع و  تّجح و  تمظع  نوماریپ  و  دـنار ، نآرق 
خزود شتآ  زا  دـناسریم و  تشهب  هب  ار  دوخ  راپـسهر ، کلاس و  هک ، تسوا  لماک  رترب و  هتـسجرب و  هار  و  تسوا ، ياـج  رب  اـپ  راوتـسا و 

، دیاین زیچان  شزرایب و  تسـس و  فلتخم  ياهنابز  رب  و  ددرگن ، هنهک  ناراگزور  تشذگ  ماّیا و  رورم  نامز و  لوط  رد  دشخبیم ، تاجن 
همه يارب  ناهرب  تسا و  تّجح  هکلب  تسا ، دـیدج  ون و  هزات و  شیپ  نامز  دـننام  نامز  ره  رد  و  هدـماین ، ّصاخ  یناـمز  يارب  نآ  هک  ارچ 

زا درادن ، هار  نآ  رب  لطاب  وس  چـیه  زا   ) ٍدـیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ال  ناکم ، نامز و  ره  رد  اهناسنا 
(. 42 تلّصف : دننکیم - دمح  ار  وا  تاقولخم  یمامت  هک  هدمآ  دورف  يدیمح  میکح و  بناج 

: هک درک  تیاور  یناجشون  لهس  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  دمحا  نب  نیسح  - 8 ( 2)
ج2،ص:287  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا هّیقت  لاح  رد  ادـخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  دـناهدرک  لقن  ریبز  نب  ةورع  زا  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب  يدرم 
َکُمِـصْعَی ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  اّما  دومرف : تفر ؟ ایند 

یناسرن يرادـهگن و  ناهنپ  ار  نآ  رگا  هک  نک  غالبا  مدرمب  تراگدرورپ  بناج  زا  تسا  هدـش  هداتـسرف  وت  رب  هچنآ  ربمایپ  يا  « ) ِساَّنلا َنِم 
وا نایم  ار  يا  هّیقت  عون  ره  هیآ  نیا  ( 67 هدئام : درک - دهاوخ  ظفح  نانآ  ینمـشد  مدرم و  زا  ار  وت  دنوادخ  يا ، هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر 

ماجنا وا  تلحر  زا  سپ  تشاد  لیم  هک  راک  ره  شیرق  اّما  هدومرف ، غالبا  ار  ادخ  رما  و  تسا ، هتـشادرب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  نامـضب  مدرم  و 
(. دناهدوب هّیقت  لاح  رد   ) دیاش هکرابم  هیآ  لوزن  زا  لبق  اّما  داد ،

: تفگ هک  درک  تیاور  ساّبع  نب  میهاربا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  - 9 ( 1)
ایند هک  یماگنه  دومرف : هک  درک  ثیدح  ارم  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  شّدـج  زا  شردـپ  زا  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 

( ایند  ) دـنادرگ يور  یـسک  زا  نوچ  و  دزاسیم ، رگهولج  وا  رد  اـیند )  ) ار نارگید  ياـهیبوخ  اـهیکین و  نساـحم و  دروآیم  يور  صخـشب 
دب هدرک و  بلس  وا  زا  مه  ار  صخش  دوخ  بوخ  ياهتلصخ  اهیکین و 

ج2،ص:288  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دهدیم هولج 

: تفگ هک  درک  تیاور  ساّبع  نب  میهاربا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  - 10 ( 1)
يارب شناد  ملع و  و  دـنکیم ، تبارق  یـشیوخ و  داجیا  هلاس  تسیب  تقافر  ای  یتسود  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  زا 
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. دناهدراذگ یقاب  راختفا  ای  لام  وا  يارب  رابت  ناردپ و  هچنآ  زا  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  تسا  رتهدنروآ  درگ  دنزرف 
تیاور مالّسلا  مهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  زا  ّيرکـسع  ماما  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  يدادغب  دمحا  نب  دّمحم  - 11 ( 2)

ماما هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  یسک  مئاق  دومرف : بانج  نآ  هک  درک  لقن  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردپ  زا  ترـضح  نآ  هک : درک 
. دشاب ّیصو  دنزرف  ّیصو  ماما و  رسپ 

هیلع و هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دومرف : بانج  نآ  هک  درک  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  شردپ  زا  قداص  ماما  زا  دنـس  نیمهب  و  - 12 ( 3)
يادخ راتفگ  رد  همیرک  هیآ  هراب  رد  سپس  مالّسلا ، مهیلع  نیسح  نسح و  ّیلع و  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  دومن  شرافـس  درک و  ّتیـصو  هلآ 

ِْرمَْألا ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هدومرف : هک  ّلج  ّزع و 
ج2،ص:289  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

همطاف ّیلع و  دـالوأ  زا  هّمئا  دوصقم  تفگ : (، 59 ءاسن : زین - ار  رمألا  یلوا  دـینک و  تعاطا  ار  شربمغیپ  ادـخ و  نینمؤم ، هورگ  يا   ) ْمُْکنِم
. زیخاتسر زور  ات  دنشابیم  مالّسلا  مهیلع 

مهیلع ّیلع  نب  نیـسح  زا  شمارگ  ءابآ  زا  شردـپ  زا  ّيرکـسع  ماـما  زا  دـمحا  نب  رکب  زا  لـضف  نب  دـمحا  زا  دـمحا  نب  دّـمحم  - 13 ( 1)
مراگدرورپ هک  یبش  نآ  جارعم ؛ بش  رد  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  دومرف : هک  درک  تیاور  مالّـسلا 

اب بلاط  یبا  نب  ّیلع  هک  نانچ  درکیم ، يزاب  نآ  اب  تشاد و  تسد  رد  رون  زا  يریشمش  هک  مدید  شرع  هنایم  رد  ار  ياهتشرف  داد  ریـس  ارم 
! اراگدرورپ متشاد  هضرع  دندرکیم ، هتـشرف  نآ  خر  رب  رظن  دندشیم ، ّیلع  يور  قاتـشم  هاگ  ره  ناگتـشرف  مدید  و  دنکیم ، يزاب  راقفلا  وذ 

؟ تسا نم  يومع  رسپ  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  مردارب  نیا  ایآ 
باوث تسا و  لوغـشم  نم  تدابعب  شرع  هنایم  رد  وا  ماهدرک ، قلخ  ّیلع  تروصب  ار  وا  هک  تسا  ياهتـشرف  نیا  دّمحم  يا  دومرف : دنوادخ 

. تمایق زور  ات  دوشیم  بوتکم  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لمع  همان  رد  همه  سیدقت  حیبست و  زا  ار  وا  تانسح 
لاعتم دنوادخ  جارعم ، رد  و  تسا ، تردق  لبنس  ریشمش  : » حرش

ج2،ص:290  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يزاب ریشمش و  اب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  تروص  و  داد ، ناشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  شلوسرب  ار  هلـضاف  هنیدم  العا و  سودرف  یتوکلم  تروص 

سرت و يارب  ریـشمش  و  دـشاب ، دـنراوّیلع  هک  یناسک  ای  ّیلع  تسدـب  دـیاب  هلـضاف  هنیدـم  رد  تردـق  هک  تسنآ  شریبعت  نآ  اب  وا  ندرک 
هب نولتقت   » هن دوش  « 60 لافنا : ِهَّللا - َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت   » هدافتسا تردق ، زا  دیاب  ناکمالا  یّتح  و  يزیرنوخ ، راتـشک و  هن  تسا  مصخ  باعرا 

«. مهفاف فلاخ » نم 
مهیلع شمارگ  ءابآ  زا  شردپ  زا  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  زا  نامیلـس  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  يدادغب  دمحا  نب  دّمحم  - 14 ( 1)

هک دومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  بانج  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالّـسلا 
. دریگ تقبس  یهلا  تاریدقت  رب  دسح  هک  تسا  کیدزن  دومرف :

دریگ و یشیپ  یهلا  تارّدقم  زا  تسین  دیعب  هک  تسا  تخس  دیدش و  نانچ  یهاگ  رگیدکیب  تبسن  دارفا  تداسح  هک  تسنیا  دارم  : » حرش
دنکیم و بلط  ار  دوسحم  ریخ  تمعن و  لاوز  دوسح  صخـش  دزاس و  لئاز  هتـساوخ  تمعن  ریخ و  زا  دوسحم  يارب  دنوادخ  هک  ار  يزیچ 

هچنآ هک  دراد  نآ  رد  یعس  دشکیم و  ار  وا  و  ددنبیم ، دوسحم  لتقب  رمک  هک  دوشیم  اسب  و  تسا ، وا  زا  تمعن  ندرک  رود  شـشالت  همه 
«. دنز مه  رب  تسا  هدرک  ریدقت  هتساوخ و  دنوادخ 

یسوم نب  ّیلع  زا  ّیلشهن  مراد  زا  روکذم  دنسب  ّيدادغب  دمحا  نب  دّمحم  - 15 ( 2)
ج2،ص:291  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ هک  درک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مالّسلا  مهیلع  شمارگ  ءابآ  زا  شردپ  زا 
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و ناراکوکین ، ناتریس ، كاپ  ناگشیپ ، يوقت  رگم  دنکن  یسک  وت  هراب  رد  ارم  تاعارم  ّیلع ! ای  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
کیرات بش  رد  دشاب  هایـس  واگ  رد  هک  يدیفـس  يوم  دننامه  كدنا  رگم  دنتـسین  نم  تّما  نایم  رد  صاخـشا  نینچ  نیا  و  ناگدـیزگرب ،

(. دوش هدید  یتخسب  هک  )
ّیلع زا  مالّسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  شردپ  زا  یسوم  نب  ّیلع  زا  ّیلشهن  مراد  زا  روکذم  دنـسب  ّيدادغب  دمحا  نب  دّمحم  - 16 ( 1)

ینامی قیقع  زا  يرتشگنا  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : باـنج  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب 
دیـشخب و نمب  ار  يرتشگنا  نآ  تفای  نایاپ  زامن  نوچ  و  دناوخ ، تعامج  زامن  ام  اب  تماما  هب  دـمآرد و  ام  رب  تشاد  تسد  رد  گنراگنر 

نیگن نآ  و  دوشیم ، بوسحم  زامن  داتفه  ینامی  قیقع  اب  ندرازگ  زامن  هک  ینادـیمن  ایآ  رآ ، ياجب  زامن  يرتشگنا  نیا  اـب  ّیلع  اـی  دومرف :
يراگتـسر و اهـشزغل و  زا  يرادهگن  و  دوشیم . تبث  دراد  تسدـب  ار  نآ  هک  شبحاص  يارب  راکذا  نآ  باوث  دـنکیم ، رافغتـسا  حـیبست و 

. تسا ادخ  تسدب  یتخبشوخ  یبایماک و 
ج2،ص:292  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دش دراو  نآ  رد  هک  ياهّلحم  هناخ و  رکذ  و  روباشین ، هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ندش  دراو  باب 36 

مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  یتقو  مدینش  هدنـسپ  نب  نادمح  رتخد  هجیدخ  ما  هّدج  زا  دیوگ : ّيروباشین  قاحـسا  نب  دمحا  نب  دّمحم  - 1 ( 1)
يارب دنتفگ  هدنسپ  ار  يو  و  دندومرف ، لالجا  لوزن  هدنسپ  مّدج  هناخ  رد  تسا  رهـش  یبرغ  هیحان  رد  هک  ذاباشال »  » هب دندش  دراو  روباشینب 

دارم هک  تسا  ّیـضرم »  » یبرعب شیانعم  تسا و  یـسراف  هملک  هدنـسپ »  » و درک ، رایتخا  ار  وا  هناخ  اـههناخ  ماـمت  ناـیم  رد  ترـضح  هکنیا 
رد دـیئور و  لاهن  نآ  و  تشاک ، هناـخ  نآ  ياـیاوز  زا  ياهیواز  رد  یماداـب  لاـهن  دـش  دراو  اـم  هناـخب  نوچ  تسا ، تیاـضر  دروم  صخش 

راچد هک  ار  سک  ره  و  دـندربیم ، نارامیب  يافـش  يارب  نآ  ماداب  زا  و  دـندیمهف ، ار  نیا  مدرم  و  داد ، رمث  دـش و  یتخرد  لاس  کـی  ضرع 
یتحاران ار  سک  ره  و  تفاییم ، دوبهب  دروخیم و  یبایافش  ناونعب  ار  نآ  تسجیم و  كّربت  تخرد  نآ  ماداب  کی  هب  دوب  يرامیب  یعون 

درد رگا  رادراب  نز  و  تفاییم ، افش  تشاذگیم و  دوخ  مشچ  يور  ار  ماداب  نآ  زا  ياهناد  دوب  مشچ 
ج2،ص:293  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هاگ ره  و  ( 1 ، ) دـشیم غراف  لاح  رد  و  ناسآ ، وا  رب  لـمح  عضو  درکیم و  لواـنت  نآ  ماداـب  زغم  زا  هّبح  کـی  دـشیم  تخـس  وا  رب  ناـمیا  ز 
جنلوق داب  و  تفاییم ، تیفاع  دـندوسیم  شمکـش  ریز  رب  تخرد  نآ  خاش  زا  ياهکرت  تشگیم  جـنلوقب  ـالتبم  یلها  ناـیاپراهچ  زا  یناویح 

ار نآ  ياههخاش  دمآ و  مّدج  دش ، کشخ  تخرد  نآ  هک  تشذگ  دنچ  يراگزور  دـشیم ، رود  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تکربب 
وا لاوما  دعب  تشادرب ، نیمز  يور  زا  دیرب و  ار  نآ  هنت  دنتفگیم ؛ ورمع  وبا  ار  وا  هک  نادمح  نبا  سپـس  دـش ، روک  شاهدـید  درک و  عطق 

، دنامن یقاب  وا  يارب  يزیچ  تفر و  تسد  زا  دیدرگ و  دوبان  همه  سراف  هزاورد  رد  دوب ، اهنآ  شزرا  مهرد  رازه  داتشه  ات  رازه ، داتفه  هک 
دنتساوخ قداص ، وبا  مانب  يرگید  مساقلا و  وبا  مانب  یکی  دندوب  روجمس  نب  میهاربا  نب  دّمحم  رادرتفد  هک  تشاد  رـسپ  ود  ورمع  وبا  نیا  و 

اج زا  ار  روبزم  تخرد  ياههشیر  هناـخ  ریمعت  ماـگنه  دـندرک و  نآ  جراـخم  فرـص )  ) مهرد رازه  تسیب  دـننک و  ریمعت  ار  هناـخ  نیا  هک 
تاغاب كالما و  یضارا و  ّیلوتم  رسپ  ود  نآ  زا  یکی  ادعب  تشاد ، دنهاوخ  یتبقاع  هچ  هک  دنتسنادیمن  دندروآرد و 

ج2،ص:294  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یشالتم نآ  تشوگ  مکمک  دوب و  هدش  هایس  شتسار  ياپ  هک  یلاح  رد  تشگزاب  رهشب  یلمحم  اب  یتّدم  زا  سپ  و  ( 1 ، ) دش ناسارخ  ریما 

دـش و رادرتفد  روباشین  ریما  ناوید  رد  دوب  رتگرزب  ردارب  هک  رگید  نآ  و  دومن ، میلـست  نیرفآ  ناـجب  ناـج  هک  دیـشکن  لوط  هاـمکی  دـش و 
: تفگ دندوب  شرانک  رد  یگمه  هک  ّتیعمج  نایم  رد  شنادنمراک  زا  یکی  يزور  تشاد ، وکین  رایسب  یّطخ  دندوب و  وا  درگ  یتعامج 
ادیپ نآ  رد  یلمد  داتفیب و  وا  تسد  زا  ملق  داتفا و  هشعرب  دیزرلب و  شتـسد  مد  نامه  دنک ، ظفح  دب  مشچ  زا  ار  ّطخ  نیا  بحاص  دنوادخ 
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نزب و گر  تسا ، نوخ ) راشف   ) ترارح زا  یتحاران  نیا  دنتفگ : واب  و  دنتفر ، شتدایعب  یتعامج  اب  بتاک  ساّبعلا  وبا  و  تفر ، لزنمب  دـش ،
يو ریگب  نوخ  دـنتفگ : ار  وا  رگید  راب  دـندمآ و  شتدایعب  رگید  زور  تفرگ ، نوخ  وا  زا  دـمآ و  ماّجح  تفریذـپب و  يو  نک ، تماجح  ای 

زا رتمک  رد  ردارب  ود  ره  ندرم  و  تفگ ، عادو  ار  یناف  راد  دیـسر و  ارف  شگرم  زور  نامه  یلو  تفرگ  نوخ  درک و  تماجح  مود  راـب  رد 
. داتفا قاّفتا  لاس  کی 

دیعب رایـسب  ّالإ  و  دـناهدش ، نآ  هشیر  ندـنک  اههخاش و  عطق  تخرد و  ندـیرب  بکترم  تفلاـخم  نیهوت و  دـصقب  دارفا  نیا  ارهاـظ  : » حرش
مالّسلا مهیلع  تمصع  نادناخ  تمحر  زا  رود  مه  نیهوت  دصق  اب  هکلب  دنشاب ، هدش  تابیصم  نیا  هب  التبم  نیهوت  دصق  نودب  هک  دیامنیم 

تیبرت هک  یمدرم  يارب  یئاهرفیک  نینچ  هک  تسا 
ج2،ص:295  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نمؤم تقیقح و  لها  هک  یناسک  تافـص  رد  شمیرک  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  دنراد ، رّرقم  تسین  مامت  اهنآ  رب  تّجح  دناهدشن و  حـیحص 
مه بضغ  هچنانچ  دـننکیمن و  بضغ  یناسآ  هب  نانیا  ینعی  َنوُرِفْغَی  ْمُه  اُوبِـضَغ  ام  اذِإ  َو  دـیامرفیم : دـنتیب  لها  تیالو  لوسر و  ادـخب و 

رهظم هک  مالّسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ربمغیپ و  لآ  هب  دسر  هچ  ات  تسا  نانمؤم  تفص  نیا  دننکیم ، رظن  فرـص  دنـشخبیم و  يدوزب  دننکب 
، دندوب ربخیب  راک  تبقاع  زا  نانآ  هک  هدمآ  ناتـساد  نتم  رد  و  دـننادیمن . زیاج  تّجح  مامتا  زا  لبق  ار  رفیک  دنتـسه و  یهلا  تمحر  هّمات 

نکمم هکلب  دـشاب ، هدـش  رداص  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموصعم  زا  یکی  ناسل  زا  هک  تسین  یثیدـح  ناتـساد  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  يراـب 
اضر ترـضح  زا  ياهزجعم  ربخ  نیا  رد  نوچ  هَّللا - همحر  ّفلؤم - و  دناهدروآرد ، یناتـساد  تروصب  ار  نآ  نایوار  هتـشاد و  یلـصا  تسا 

هک تسا  نازورف  باهش  دیشروخ و  دننام  ماما  هّتبلا  درادن ، رب  رد  هزجعم  کی  لقن  زا  شیب  یمکح  و  هدرک ، لقن  ار  نآ  هدوب  مالّـسلا  هیلع 
دنمتداعـس ار  تایح  ناـیناوراک  شیوخ  تاـکرب  ریخ و  زا  و  رّونم ، ار  تاـیح  نوناـک  شیوخ  تاـکرب  رون و  زا  دـنک  عولط  هک  قفا  ره  رد 

خارف راوتـسا و  مّظنم و  وا  ریبدـت  تکرب  زا  ناگدـنز  همه  رب  یگدـنز  همه  دریذـپب ، ار  نآ  دریگ و  راـیتخا  رد  ار  تموکح  رگا  و  دزاـسیم ،
رد یلو  تشگ ، دنهاوخ  دنمتداعـس  دیـسر و  دنهاوخ  دوخ  رّدقم  دشرب  امامت  و  دنکفایم ، وترپ  ناگمه  رـس  رب  یعقاو  تلادـع  و  ددرگیم ،

رایـسب یلو  دیـسر ، دهاوخ  مدرمب  رگید  ءاحنا  عاونا و  هب  شدوجو  ریخ  دنراپـسب  يرگیدب  ار  تموکح  دـنراذگ و  رانک  ار  وا  هک  یتروص 
. تسا لصا  نیا  يور  ناتساد  نیا  و  رادیاپان ، مک و  یئزج و 

«. تسین رمثیب  نادب  هعجارم  میاهدروآ  ارّکذت  ربخ  نیا  اب  بسانم  یمالک  يربخ  لیذ  رد  باب 57  رد  ام  و 
ج2،ص:296  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دوب هدش  جراخ  روباشین  زا  نومأم  رادید  مزعب  هک  یماگنه  ترضح  نانخس  باب 37 

هیلع اضر  ترضح  تفگ : هک  درک  تیاور  يوره  تلّصلا  وبا  زا  هطساو  کی  اب  شلزنم  رد  روباشین  رد  روباشین  رد  لضف  نب  دّمحم  - 1 ( 1)
دمحا عفار و  نب - دّـمحم  هاگان  دوب ، راوس  يرامع  رد  قلبا  يرتسا  رب  بانج  نآ  مدوب و  وا  هارمهب  نم  درکیم  چوک  روباشین  زا  هک  مالّـسلا 

هتفرگ تسدـب  ار  رتسا  ماجل  دـنتفرگ و  ار  شفارطا  ءاـملع  نیثّدـحم و  زا  یتعاـمج  اـب  هیوهار  نب  قاحـسا  ییحی و  نب  ییحی  ثراـح و  نب 
: دندرکضرع

يادر هک  یلاح  رد  ترـضح  وگب ، اـم  يارب  تراوگرزب  ردـپ  زا  یثیدـح  میهدـیم  تدـنگوس  تبّیط  كاـپ و  ءاـبآ  ّقحب  هَّللا  لوسر  نبا  اـی 
نب یـسوم  ادخ  حلاص  هدنب  مراوگرزب  ردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : دروآ و  نوریب  هیرامع  زا  كرابم  رـس  تشاد  شود  رب  ّزخ  زا  یئورود 
ّیلع نب  دمحم  رفعج  وبا  مردپ  ارم  درک  ثیدح  تفگ : و  دّمحم ، نب  رفعج  میوگتـسار  زیزع  ردپ  مردـپ ، ارم  درک  ثیدـح  دومرف : رفعج و 

، رقاب
ج2،ص:297  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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رورـس مردپ  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : نیـسحلا ، نبا  ّیلع - ناگدـننکتدابع  رورـس  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : ءایبنا ، مولع  هدـنفاکش 
هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگ : مالّسلا و  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مردپ  ارم  درک  ثیدح  تفگ : ّیلع و  نب  نیسح  یتشهب  ناناوج 
سپ تسین ، نم  زج  یئادخ  مدوبعم ، دوخ  نم  هک  یتسارب  دومرف : هلالج  ّلج  دنوادخ  تفگیم : هک  لیئربج  زا  مدینـش  دومرفیم : هلآ  هیلع و 

ره و  تسا ، هدش  نم  راصح  هعلق و  رد  دراو  دیایب ، صولخ  يور  زا  هَّللا » ّالا  هلا  ال   » هملک نیا  هب  تداهش  اب  سک  ره  هک  دینک  شتـسرپ  ارم 
. دوب دهاوخ  نمیا  نم  باذع  زا  دوش  نم  يوراب  جرب و  راصح و  هعلق و  رد  لخاد  هک  سک 

ریما زا  شکاپ  دادجا  زا  شردپ  زا  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب - ّیلع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  شلزنم  رد  يدورورم  ّیلع  نب  دّمحم  - 2 ( 1)
: هدومرف ّلج  ّزع و  دنوادخ  دومرف : بانج  نآ  هک  درک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  مهیلع  ّیلع  نانمؤم 

. دوب دهاوخ  نمیا  نم  باذع  زا  دوش  لخاد  هعلق  نیدب  سک  ره  سپ  تسا ، نم  يوراب  جرب و  مکحم و  هعلق  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  «ال 
ج2،ص:298  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نب ّیلع  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  شردپ  زا  بئاغ  ماما  ردپ  ّيرکسع  ترـضح  زا  هطـساو  ود  اب  یّبض  نیـسحلا  نب  دمحا  رـصن  وبا  - 3 ( 1)
یّلص هَّللا  دبع  نب  دّمحم  ءایبنا  دّیس  ادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  شدادجا  زا  شردپ  زا  اضّرلا  یـسوم 

هناگی و دوبعم  دوخ  هک  منم  دـیامرفیم : ّلـج  ّزع و  یلعأ و  ّیلع  دـنوادخ  تفگ : لـیئربج  ناگتـشرف  گرزب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
نـصح هعلق و  رد  هک  سک  ره  و  تسا ، هدش  نم  هعلق  رد  لخاد  دـنک  رارقا  نم  یئاتکیب  سک  ره  سپ  نم ، زج  دـشابن  يدوبعم  مزابنایب و 

. دوب دهاوخ  نمیا  نم  باذع  زا  ددرگ  لخاد  نم 
هک ینامز  رد  تفگ : هک  درک  تیاور  هیوهار  نب  قاحسا  زا  نتم  رد  روکذم  دنس  اب  هنع - هَّللا  یضر  لکوتم - نب  یسوم  نب  دّمحم  - 4 ( 2)

مالّسلا امهیلع  یسوم  نب  ّیلع 
ج2،ص:299  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نبا ای  دنتفگ : هدمآ ، وا  هار  ارف  هلمج  دندوب  راید  نیا  رد  هک  ینیثّدحم  دـشیم ، جراخ  نومأم  يوسب  اجنآ  زا  هک  يزور  دـش ، دراو  روباشینب 
هاـگآ میوـش  دـنمرهب  نآ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  تّدـج  ثیداـحا  زا  یثیدـحب  ار  اـم  يوریم و  اـم  ناـیم  زا  هَّللا ! لوـسر 
مردـپ زا  مدینـش  دومرف : دروآ و  نوریب  يرامع  زا  شیوخ  رـس  دوب - هتـسشن  يرامع  رد  ترـضح  نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  يزاسیمن -؟

: تفگ هک  ّیلع  نب  دّمحم  مردپ  زا  مدینش  تفگ : هک  دّمحم  نب  رفعج  مردپ  زا  مدینش  تفگ : هک  رفعج  نب  یسوم 
: تفگ هک  ّیلع  نب  نیسح  مردپ  زا  مدینش  تفگ : هک  نیسحلا  نب  ّیلع  مردپ  زا  مدینش 

زا مدینش  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  تفگ : هک  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  مردپ  زا  مدینش 
زا ددرگ  لخاد  نم  هعلقب  سک  ره  سپ  تسنم ، هعلق  راصح و  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » هملک دومرف : ّلج  ّزع و  دنوادخ  مدینش  تفگیم : هک  لیئربج 
نم و  دراد ، یطورـش  نیا  دومرف : دنلب  زاوآب  بانج  نآ  درک  تکرح  يرامع  هک  یماگنه  دیوگ : هیوهار  نبا  دوب ، دهاوخ  نمیا  نم  باذع 

. متسه نآ  طورش  هلمج  زا  دوخ 
ّزع و دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  ترـضح  نآ  تماما  هب  رارقا  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » هملکب رارقا  طورـش  زا  دیوگ : هَّللا - همحر  باتک - هدنـسیون 

. تسا بجاو  ضرف و  ناگمه  رب  شتعاط  و  تسا ، هدش  نیعم  ّلج 
ج2،ص:300  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک دوب  یماّمح  ّلحم  نآ  رد  و  تفر ، ماّمحب  دنیوگ  ینیورف  ار  نآ  هک  ياهّلحم  رد  دـش ، دراو  روباشین  هب  ترـضح  نوچ  دـنیوگیم : و  ( 1)
هداهن ندیکـشخب  ور  هک  دوب ، یهاچ  ّلحم  نآ  زا  يرانک  رد  و  دـنیوگیم ، اضّرلا  ماّمح  نامز  نیا  رد  ار  نآ  تسا و  فورعم  ماّـمح  نیمه 

هب هّلپ  اب  هک  تخاس  یضوح  هاچ  برد  نوریب  رد  و  تشگ ، ناوارف  شبآ  درک و  یبوریال  ار  هاچ  نآ  هک  تشامگ  ار  یـسک  ترـضح  دوب ،
زاـمن ضوح  نآ  تشپ  رد  دـمآ و  نوریب  درک و  لـسغ  ضوـح  نآ  رد  ترـضح  دـندرک و  رپ  هاـچ  نآ  بآ  زا  ار  نآ  دـندشیم و  دراو  نآ 
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دنچ ياهرطق  كّربـت  دـصقب  بآ  نآ  زا  دـندناوخیم و  زاـمن  هدـمآ  نوریب  دـندرکیم و  لـسغ  هدـش  لـخاد  نآ  رد  تبونب  مدرم  و  درازگ ،
هزورما هک  تسا  ياهمشچ  نیمه  نآ  و  دنتـساوخیم ، تجاح  شمرک  هاگرد  زا  و  دندومنیم ، شیاتـس  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دندیـشونیم و 

. دنیآیم نتسج ) كّربت  يارب   ) نآ يوسب  فرط  ره  زا  مدرم  و  تسا ، نالهک  همشچ  هب  فورعم 
ج2،ص:301  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ترضح نآ  زا  يردان  ربخ  باب 38 

نب ّیلع  ترـضح  تفگ : هک  درک  تیاور  لالب  نب  ّیلع  زا  هدـش  رکذ  نتم  رد  ناشمان  هک  هطـساو  دـنچ  اب  ناّـطق  نسح  نب  دـمحا  - 1 ( 1)
زا لیئاکیم  زا  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  شراوگرزب  ءابآ  زا  شردـپ  زا  یـسوم 

، تسا نم  مکحم  يوراب  جرب و  بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  دـیامرفیم : ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  تفگ : هک  درک  تیاور  ملق  زا  حول  زا  لیفارـسا 
. دوب دهاوخ  نمیا  نم  باذع  زا  دوش  لخاد  نآ  رد  سک  ره 

نیا رد  دـنناد ، دوـخ  رمـالا  یلوا  ار  وا  دـنور و  وا  مچرپ  ریز  و  دـنریذپب ، ار  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تموـکح  مدرم  رگا  هک  تسنآ  دارم  : » حرش
و ددرگیم ، اهر  اهیناماسبان  ضرم و  رقف و  لواپچ و  لتق و  يدزد و  زین  و  یتخبدب ، یتحاران و  باذع و  هنوگ  ره  زا  تیرشب  ناهج  تروص 

«. دوشیم هتشادرب  قلخ  زا  هرسکی  باذع  هتسبرب و  تخر  نایم  زا  تالضعم  نیا  همه  لاح  نیا  رد 
ج2،ص:302  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ورم هب  اجنآ  زا  سوط و  يوسب  روباشین  زا  ترضح  نآ  جورخ  باب 39 

مالّسلا امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  یتقو  درک : لقن  يوره  تلّـصلا  وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـس  هب  یـشرق  هَّللا  دبع  نب  میمت  - 1 ( 1)
؟ دیناوخیمن زامن  ایآ  هدش  رهظ  ماگنه ) : ) دش ضرع  بانج  نآ  هب  دیسر  هک  ءارمح  هیرق  هب  هار  نیب  رد  دش  راپسهر  نومأم  يوسب 

ار نیمز  شیوخ  تسد  اب  ترضح  تسین ، ام  اب  یبآ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دنتفگ : دیروایب ، میارب  یبآ  دومرف : دمآ و  دورف  بکرم  زا  ترـضح 
و تسا ، یقاب  راگزور  نیا  ات  نونکا و  بآ  نآ  راثآ  و  دنتخاس ، وضو  نادـب  دـندوب  وا  اب  هک  شباحـصا  دوخ و  هک  دـمآ  دـیدپ  یبآ  دوسب 

: تفگ هدرک و  دنزاسیم - یگنس  گید  نآ  زا  هزورما  هک  یهوکب - هیکت  دش  دراو  دابانس  هب  نوچ 
« هنم تحنی  امیف  هیف و  لعجی  امیف  كراب  و  هب ، عفنا  مهّللا  »

داد روتـسد  سپـس  دنزاسیم ) نآ  زا  هچنآ  دنهنیم و  نآ  رد  هچنآ  هد  تکرب  و  دنرب ، عفن  نآ  زا  هک  هد  رارق  روط  نآ  ار  هوک  نیا  ادـنوادخ ! )
ياـهفرظ نیمه  رد  رگم  دـیزپن  يزیچ  نم  يارب  رگید  فرظ  رد  دومرفیم : و  دـنتخاس ، گـید  دـنچ  هوـک  نآ  گنـس  زا  ترـضح  يارب  هک 

هداس ياهزیچ  دوب و  كاروخ  مک  رایسب  ترضح  و  یگنس ،
ج2،ص:303  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هبطحق نب  دیمح  هناخب  هاگنآ  دـش . رهاظ  هوک  نآ  رد  ترـضح  ياعد  تکرب  هتفای و  تیادـه  ترـضح  يوسب  مدرم  ور  نیا  زا  و  دروخیم .
ّلحم ناکم  نیا  دومرف : دیـشک و  یّطخ  نوراه  ربق  رانک  رب  شکرابم  تسد  اب  و  تفر ، دوب  اجنآ  رد  نوراه  ربق  هک  ياهعقب  هب  دـش و  دراو 

، داد دهاوخ  رارق  مناتـسود  نم و  نایعیـش  دش  دمآ و  هاگترایز و  ّلحم  ار  ناکم  نیا  دنوادخ  و  دش ، مهاوخ  نفد  اجنیا  رد  و  تسا ، نم  ربق 
تطاسو تعافشب و  دنوادخ  تمحر  شزرمآ و  هکنآ  زج  دتسرفن  مالس  نم  رب  ياهدنهد  مالـس  دنکن و  ترایز  ارم  يرئاز  دنگوس  ادخب  و 

. ددرگ وا  بیصن  تیب  لها  ام 
و داد ، لوط  رایسب  ار  هدجس  تفر و  هدجـسب  دش  غراف  اعد  زا  نوچ  دناوخب و  یئاهاعد  درک و  زامن  تعکر  دنچ  هدرک و  هلبقب  يور  سپس 

. تساخرب سپس  درک  حیبست  ار  ادخ  هدجس  نآ  رد  راب  دصناپ  هک  مدرمش  نم 
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نب ّیلع  نوچ  تفگیم : هک  مدینش  مّدج  زا  تفگ : وا  مردپ و  زا  تفگ : دمحا  نب  نیسح  دیوگ : یّبض  نیـسحلا  نب  دمحا  رـصن  وبا  - 2 ( 1)
ات مدرکیم  مادقا  راوگرزب  نآ  یـصخش  ياهراکب  و  مدوب ، شتمدـخ  رد  نم  دـمآ  روباشینب  نومأم  نامز  رد  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم 

مدرک و هقردب  ار  وا  نم  دش و  جراخ  روباشین  زا  سخرس  دصقب  هک  يزور 
ج2،ص:304  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لاـمک اـب  درگ  زاـب  دوـمرف : دروآ و  نوریب  لـمحم  زا  رـس  میدرک  ّیط  ار  هار  زا  هلحرم  کـی  نوـچ  و  مشاـب ، وا  هارمهب  ورم  اـت  متـساوخیم 
یفطصم و دّمحم  تّدج  ّقحب  ارت  مدرکـضرع : تسا ، سب  يدومن ، هفیظو  ماجنا  تعیاشم  ّدح  ات  يدرک و  مادقا  دوخ  بجاوب  وت  ّتیقّفوم ،

نم زا  وت  دومرف : مدرگزاب ، ات  دـشاب  افـش  ارم  ات  وگب  نم  يارب  ثیداحا  زا  ثیدـح  کی  هک  ارهز ، همطاف  ترداـم  یـضترم و  ّیلع  تردـپ 
دّمحم ّقحب  متشاد  هضرع  دیشک ، دهاوخ  اجکب  مرما  تبقاع  منادیمن  هکنآ  لاح  و  مدش ، نوریب  مّدج  راوج  زا  دوخ  نم  یسرپیم !؟ ثیدح 
ثیدح دومرف : منطو ، يوسب  مدرگزاب  ات  یشاب  هدیشخب  تیفاع  افـش و  ارم  هک  وگب  میارب  یثیدح  ارهز  همطاف  یـضترم و  ّیلع  یفطـصم و 
مالّـسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مردپ  زا  مدینـش  تفگ : هک  شردپ  زا  زین  وا  دینـش و  شردپ  زا  وا  هک  شردپ  زا  مّدج  زا  مردـپ  ارم  درک 

: هدومرف هلالج  ّلج  دنوادخ  دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش  تفگیم : هک 
سک ره  و  هدش ، لخاد  نم  مکحم  راصح  نصح و  رد  دیوگب  ار  نآ  بلق  صالخا  يور  زا  سک  ره  تسا ، نم  ناشن  مان و  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  «ال 

. دوب دهاوخ  نمیا  نم  باذع  زا  دوش  لخاد  نم  راصح  نصح و  رد 
ج2،ص:305  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زاب ینامرفان  زا  و  دنک ، ظفح  تیصعمب  ندش  هدولآ  زا  ار  يو  هملک  نیا  هکنیا  ینعی  نآ  رد  صالخا  دیوگ : هَّللا - همحر  باتک - هدنـسیون 
. دراد

یسوم نب  یلع  نوچ  تفگ : هک  هدرک  لقن  مداخ  رـسای  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  لکوتم - نب  یـسوم  نب  دّمحم  - 3 ( 1)
نآ ات  داد  دوخ  زینکب  ار  نآ  دیمح  و  داد ، دیمحب  درک و  نوریب  نت  زا  ار  دوخ  سابل  دش  دراو  هبطحق  نب  دیمح  رصقب  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا 
وبا سابل  بیج  رد  هعقر  نیا  هک  درک  راهظا  تشاد و  تسد  رد  ياهعقر  تشگزاب و  زینک  نآ  هک  دیـشکن  یلوط  دـنک ، تفاظن  دـیوشب و  ار 

ار هعقر  نیا  زینک  نیا  مدرگ ! تیادف  مدرکـضرع : ترـضح  نآ  هب  نم  دیوگ : دـیمح  داد ، دـیمح  هب  ار  نآ  هدوب و  یـسوم  نب  یلع  نسحلا 
ادج دوخ  زا  هاگ  چـیه  نم  هک  تسا  یئاعد  زرح و  هعقر  نیا  دومرف : تسا ؟ زیچ  هچ  نیا  تسا ، هتفای  امـش  بیج  رد  هک  دـیوگیم  هدروآ و 

دـشاب هتـشاد  هارمهب  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  يزرح  نیا  دومرف : یتخاسیم ، فرـشم  نادب  ارم  شاک  يا  هک  متـشاد  هضرع  نم  مزاسیمن ،
اعد و نآ  سپـس  ناطلـس ،] ّرـش  زا  و   ] نوعلم ناطیـش  ّرـش  زا  وا  يارب  تسا  یهانپ  و  دوب ، دهاوخ  ناما  رد  هّیلب  ره  زا  هدش و  عفد  وا  زا  اهالب 

نینچ نآ  درک و  هتکید  دیمح  هب  ار  زرح 
ج2،ص:306  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مانب میحر ، نامحر و  دنوادخ  مانب  تسا : نیا  نآ  همجرت  تسا و  هدـش  رکذ  نتم  رد  هک  اعد ، رخآ  ات  ِمیِحَّرلا - ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ( » 1 : ) دوب
، انیب اونش و  دنوادخ  يرایب  ار  وت  شوگ  مشچ و  یشابن ، هچ  یشاب و  سرت  ادخ  هچ  وت ، زا  نامحر  دنوادخب  مربیم  هانپ  نم  هک  یتسارب  ادخ 
رب هن  میوم و  رب  هن  و  ممـشچ ، رب  هن  و  مشوگ ، رب  هن  نم و  رب  هن  تشاد ، یهاوخن  هبلغ  یئاـناوت و  تردـق و  نم  رب  هنوـگ  چـیه  وـت  و  متـسب ،

هچنآ رب  هن  و  ملام ، رب  هن  و  ملایع ، لـها و  رب  هن  و  مناوختـسا ، رب  هن  و  مبـصع ، رب  هن  و  مزغم ، رب  هن  و  منوخ ، رب  هن  متـشوگ و  رب  هن  متـسوپ و 
هدرپ ادـخ  ناگداتـسرف  ءایبنا و  رتس  اب  ار  وت  دوخ و  نایم  نم  يرادـن ، یهار  نم  روما  نیا  زا  کـی  چـیه  رب  وت  هدومرف ، میزور  مراـگدرورپ 
بناج زا  لیئاکیم  نم و  تسار  بناج  زا  لیئاربج  دندرک ، ظفح  نآب  نامز  ياهنوعرف  ّرش  زا  ار  دوخ  یهلا  ناربمایپ  هک  يرتس  نآ  مدیـشک ؛

عنام ارت  نم و  زا  تسهاگآ  دنوادخ  و  تسنم ، زا  عنام  نم  يور  شیپ  زا  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم - و  تشپ ، سپ  زا  لیفارـسا  پچ و 
دنکرب و ياج  زا  ارم  هک  دوشن  بجوم  و  وت ، بیکش  ربصب و  وا  یهاگآ  مدع  دنکن  هریچ  اراگدرورپ ! ار ، ناطیش  نینچمه  نم و  زا  دوشیم 
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«. ها موشیم - هدنهانپ  وتب  اهلا ! راب  موشیم ، هدنهانپ  وتب  اهلا ! راب  موشیم ، هدنهانپ  وتب  اهلا ! راب  درامش ، مریقح  کچوک و  دزادنا و  تشحوب 
لاس رد  لیمک - نزو  رب  ءاح  ّمضب  هبطحق - نب  دیمح  هک  تسناد  دیاب  : » حرش

ج2،ص:307  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زا شتموکح  زکرم  سوط  رد  لاس 159  رد  یساّبع  ّيدهم  نامز  رد  و  هدش ، بوصنم  تاناسارخ  تموکحب  یقیناود  روصنم  يوس  زا   152

و تسا ، هدش  توعد  ای  راضحا  ناسارخب  يرجه  لاسب 200  دیشرلا  نومأم  نامز  رد  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  تسا و  هتفر  ایند 
بیرق وا  نوچ  تسا ، هدرک  ار  اعد  زرح و  نآ  تساوخرد  ترضح  زا  وا  هداد و  هبطحق  نب  دیمحب  ار  شنهاریپ  ترضح  هک : تفگ  ناوتیمن 
نوراه هک  سک  نامه  ّیئاط ؛ مناغ  یبا  نب  دیمح  الثم  دیمح ، مانب  دشاب  يرگید  دارم  هک  دـسریم  رظنب  هدوب ! هدرم  نیا  زا  شیپ  لاس  لهچ 

نب دیمح  اب  هبطحق  نب  دیمح  هک  تسیتروص  رد  نیا  و  دش ، نفد  درم و  اج  نامه  درک و  لزنم  وا  هناخ  رد  دش  دراو  ناسارخب  یتقو  دیشّرلا 
لاح ره  رد  یلو  تسا . یگتخاس  اسأر  ای  تسا ، هداد  خر  یفیحـصت  ای  فیرحت  بلطم  نیا  رد  تفگ : دـیاب  ّالا  و  دنـشابن ، دـّحتم  مناغ  یبأ 

، تسا غیردیب  شتّینامحر  تمحر  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اریز  دشاب ، یئالعا  حیحـص  شدنـس  تسین  مزال  تسا و  تسرد  ذیوعت  اعد و 
زا رفن  تصـش  نتـشک  هبطحق و  نب  دـیمح  فورعم  هّصق  و  مریذـپیم ،) امـش  زا  دـیناوخب  ارم   ) ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  تسا  هدومرف  دوخ  و 

و هدوب ، هتفر  ایند  زا  وا  هدوب  دعب  هب  هنس 170  رد  هک  نوراه  تفالخ  نامز  رد  نوچ  تساراد ، ار  لاکشا  نیمه  زین  نوراه  روتـسدب  تاداس 
هَّللا و  دنتـسم - ریغ  ياهملیف  دننام  حیحـص  ضرغب  اّما  دـشاب  یگتخاس  ياهّصق  دـسریم  رظنب  و  تسا ، نوراه  رمع  رخآ  راتـشک  نیا  خـیرات 
هدوب مالّـسلا  مهیلع  ربمغیپ  لآ  اب  شناراکردناتسد  نوراه و  یمحریب  یلد و  تخـس  نایـساّبع و  ینمـشد  نداد  ناشن  يارب  نآ  و  ملاعلا -

-«. هَّللا نئاعل  مهیلع  و  تسین -، نآ  رد  مه  یّکش  هک 
ج2،ص:308  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یضار ای  ار  نآ  دنتشاد  شوخان  هک  یناسک  داد و  خر  هچنآ  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترضح  يوس  زا  نومأم  يدهعتیالو  شریذپ  ببس  رد  باب 40 
دندوب

ینعی  ) اـم باحـصا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  باّـشخلا ]  ] یـسوم نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  رّفظم  نب  رفعج  نب  رّفظم  - 1 ( 1)
، دروایب تسار  ار  تراک  دـنوادخ  تفگ : ترـضح  نآب  یـصخش  هک  دـناهدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  تیبلا ) لها  نارادـفرط 
تفرگیم و هدروخ  ترـضح  رب  ار  لمع  نیا  راگنا  دـیدناسر -!؟ نومأم  راـنکب  ار  دوخ  هتفریذـپ و  ار  دـهع ) تیـالو   ) رما نیا  امـش  هنوگچ 

ترـضح ربمایپ ، تفگ : درم  ربمایپ ؟ ّیبن و  ای  تسا  رتـالاب  ّیـصو  اـیآ  منادـب  وگب  درم ! يا  دومرف : واـب  ترـضح  ار - نآ  تشادـیمن  شوخ 
ینعی زیزع - هک  یتسردب  دومرف : ماما  ناملسم ، هّتبلا  تفگ : خساپب  درم  كرشم ؟ ای  تسا  رتالاب  ناملسم  دیسرپ :

ج2،ص:309  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
زیزع زا  فسوی  و  ربـمغیپ ، هن  متـسه  ّیـصو  زین  نم  و  تسا ، ناملـسم  نومأـم  نونکا  و  دوب ، ربـمغیپ  فـسوی  دوـب و  كرـشم  رـصم - زیزع 

. دنک هّلغ  ریما  ار  وا  هک  تساوخ 
هار منکیم و  تبقارم  نآ  زا  وـکین  نم  هک  اریز  نک ، يزرواـشک  سیئر  ریما و  ارم   ) ۀـیآلا ِضْرَأـْلا - ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  تفگ : هـک  اـجنآ 

. متشگ راک  نیا  رب  روبجم  نم  و  منادیم ) ار  ینابز  ره  مظفاح و  تسه  هک  ار  هچنآ  منادیم و  ار  لوصحم  شیازفا 
تفگ ار  نانخس  نیا  کلم  اب  مالّسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  و  تسا ، کلم  هاشداپ و  زا  ریغ  رـصم  زیزع  نآرق ، رد  هک  دنامن  هتفگان  : » حرش

فـسوی و  زیزع ، هن  دید  باوخ  کلم  و  کلم ، هن  دوب  اخیلز  رهوش  زیزع  هک  دنادیم  یبوخب  تسانـشآ  نآرق  اب  هک  یـسک  ره  و  زیزع ، اب  هن 
دینک مولعم  هدنکفا  منادنزب  هانگیب  رـصم  زیزع  هک  ارم  فیلکت  لّوا  تفگ : دماین و  ادـتبا  تساوخ و  ار  وا  هاشداپ  درک  ریبعت  هک  ار  باوخ 

دنرتانـشآ نادب  دنمهفیم و  رتهب  ار  نآرق  مدرم  همه  زا  مالّـسلا - مهیلع  تیب - لها  هکنیا  رد  و  تفای ، مهاوخ  روضح  دـیهاوخب  رگا  هاگنآ 
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و دـنکیمن ، هابتـشا  زیزع  اب  ار  کلم  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  حـضاو  رپ  و  تسین ، روعـشاب  ناناملـسم  زا  يدـحا  يارب  ياههبـش  ّکش و 
. تسا هدرک  هراشا  فسوی  هّصقب  مالّسلا  هیلع  ماما  نیضرتعم ، زا  ياهراپب  ییوگخساپ  يارب  و  تسا ، هدش  فّرصت  مالک  رد  هک  تسا  مولعم 

هدرک ینعمب  لقن  هدیمهف و  نینچ  دنهدیمن  زیمت  ار  کلم  زیزع و  نیب  هک  دارفا  زا  يرایسب  دننامب  زین  ناتساد  نیا  يوار  هنافسأتم  و 
ج2،ص:310  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تـسدب دّدعتم  تایاور  زا  هچنآ  دـندرواین و  وا  اب  ار  سک  چـیه  شنادـناخ  زا  دـندرک و  راضحا  سوط  هب  هنیدـم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  و 
نابایب هب  نوچ  و  دندادیم ، تکرح  تافیرشت  اب  ار  ترضح  تّدم  نآ  رد  دندیـسریم  يدابآ  رهـشب و  هک  اجک  ره  هک ): تسا  نیا   ) دیآیم

هک دنراذگن  ار  دیع  زامن  تسا  روهشم  هک  نانچ  و  دندرکیم ، راوس  نابیاس  نودب  رتسأ  رب  هدروآ و  نوریب  هیرامع  زا  دندیـسریم  ریوک  و 
هک تسادیپ  الماک  و  دندرامگ ، زامنب  ار  يرگید  و  دـندنادرگ ، زاب  ار  وا  هار  نایم  زا  هکلب  دـنک ، ادا  تساوخیم  هک  یتروصب  ترـضح  نآ 

همطاف دالوا  زا  یکیب  میزادنایمرب و  ار  افلخ  دنتفگیم  ابلاغ  هک : هدوب  نابهذم  يدیز  ندرک  تکاس  يارب  يدیهمت  هکلب  هدوبن  يرایتخا  رفس 
راضحا ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نب  ّیلع  نومأم  دوب ، ناشراعـش  دّمحم » لآ  نم  اضّرلاب   » و دنک ، تماما  هک  میهدـیم  تیاضر  مالّـسلا  اهیلع 
ترـضح نآ  ندرک  مومـسم  هب  نآ  رد  هدورـس و  شدـنزرف  هـیثرم  رد  ّیعازخ  لـبعد  هـک  يرعـش  حیرـص  زا  هـک  ناـنچ  ار - شبقل  درک و 

و دنهاکب ، يّدح  ات  دنراد  یـساّبع  يافلخ  اب  هک  یتفلاخم  زا  و  دننک ، توکـس  هّیدیز  هدیقع  نارادفرط  ات  دـنداهن  اضر » - » هدومن ياهراشا 
: تسا نینچ  روبزم  رعش 

نوته تایراّسلا  کیلع  سوطبهّلحم  بیرغلا  ربقلا  اهّیا  الأ  - 1
نوهیف يدرلا  بیر  مأ  کیکبافۀبرشب  یقسم  يردأ أ  امف  تککش  - 2

نیمقل هنا  توم  تلق  نا  وۀبرش  تلق  نا  تلق  ام  امهیا  و  - 3
نوضغ  ۀحلک و  مهنم  كاقلی  واضّرلا  کنومسی  مهنم  ابجع  ایأ  - 4

نیبم وه  هَّللا و  نید  ملاعماوفیختی  نأ  فالجالل  بجعتأ  ج2،ص:311 5 -  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مغ ياهکـشا  تسا ، بیرغ  سوط  رد  شهاگیاج  هک  يربق  يا  - 1 همجرت : نیقی  كانه  ام  نکل  ّيدلۀیآ و  کلضفب  مهیف  تقبـس  دقل  - 6

. تسا نازیر  وت  رب  هتسویپ 
ره و  - 3 ددرگ !؟ رتناسآ  نم  رب  وت  غاد  ات  ياهتفر  ایند  زا  یعیبط  گرمب  ای  منک  هیرگ  وت  رب  ات  دـندناروخ  رهز  ار  وت  ایآ  هک  ماههبـش  رد  - 2

. تسا نتسیرگ  راوازس  ود  ره  یعیبط ، گرمب  یئوگب  هچ  و  رهز »  » هب یئوگب  هچ  یئوگب ؛ ار  مادک 
راکـشآ ملاعم  هک  نالد  تخـس  نیا  زا  ینکیم  بجعت  ایآ  - 5 ینیبب ! جنر  میب و  اهنآ  زا  دـیاب  وت  یلو  دـندیمان  اضر »  » ار وت  هک  اتفگـش  - 4

؟ دننک لیدبت  رییغت و  شوختسد  ار  ادخ  نید 
. تسین ینیقی  اجنآ  رد  هک  درک ) دیاب  هچ   ) یلو هدوب  شیپ  زا  يا  هناشن ) و   ) هیآ نم  دزن  اهنآ  نایم  وت  لضف  رد  - 6

رابخا باتک  نیا  رد  و  دش ، دهاوخن  ملاظ  هاگتسد  دنمراک  موصعم  ماما  هاگ  چیه  و  هدوبیم ، رارق  هچ  زا  عوضوم  هک  تسادیپ  مالک  نیا  زا 
هدرکن ار  تسنآ  رد  هچ  ره  تّحص  نیمضت  ّفلؤم  و  تسه ، زین  تسردان  تسرد و  زا  طولخم  و  تسه ، حیحصان  رابخا  حیحـص و  رایـسب 

«. تسا
نب یلع  رب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  تلـص  نب  ناّیر  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نب  ّیلع  زا  هنع - هَّللا  یـضر  ینادـمه - داـیز  نب  دـمحا  - 2 ( 1)

هضرع مدش و  دراو  مالّسلا  امهیلع  یسوم 
ج2،ص:312  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار نومأم  يدـهعتیالو  لاح ) نیا  اب   ) دـیرادیم راهظا  هک  یئاسراپ  ایندـب و  دـهز  لاـمک  اـب  امـش  دـنیوگیم : مدرم  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  متـشاد 
: دومرف راوگرزب  نآ  دیاهتفریذپ ؟
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لتق رب  ار  نآ  ندش ، هتشک  رما و  نیا  لوبق  نایم  دش  رئاد  رما  هک  یتقو  یلو  مدیدنـسپیمن ، ار  راک  نیا  ّدح  هچ  ات  نم  هک  دنادیم  دوخ  ادخ 
یلَع ِیْنلَعْجا  تفگ : رـصم  هاشداپ »  » هب درک  اضتقا  ترورـض  نوچ  دوب و  ربمایپ  فسوی  هک  دـننادیمن  اـیآ  ناـشیا ! رب  ياو  مدـیزگرب ، سفن 

كاله رب  فرـشم  هکنیا  زا  سپ  و  دیـشک ، راک  نیدب  یـشوخلدان  هارکا و  لامک  اب  يراچان  ترورـض و  مه  ارم  ۀـیآلا ، ِضْرَْألا ....  ِِنئازَخ 
وا زا  مربیم و  ادخب  ار  تیاکش  و  دشاب ، هدش  جراخ  نآ  زا  هک  یسک  دننام  رگم  متـشگن  لخاد  رما  نیا  رد  و  متفریذپ ، هارکا  هب  ار  نآ  مدوب 

. میوجیم يرای 
مالّسلا هیلع  اضر  ترضحب  نومأم  هک  درک  تیاور  يوره  تلّصلا  وبا  زا  لبق  ربخ  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  هناتان - میهاربا  نب  نیـسح  - 3 ( 1)

و ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  متخانـش  ارت  تدابع  عرو و  ادخ و  زا  سرت  تیئاسراپ و  ایندب و  امـش  یئانتعایب  لضف و  یملع و  ماقم  نم  تفگ :
ترضح مداد ، صیخشت  شیوخ  زا  رتراوازس  تفالخب  ارت 

ج2،ص:313  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
عرو و اب  و  مبلطیم ، ایند  ّرـش  زا  ار  دوخ  صالخ  تاجن و  ایندب  یتبغریب  دهزب و  و  ( 1  ) منکیم راختفا  دوخ  راگدرورپ  یگدنب  هب  دومرف :
عضاوت و اب  و  میوا ، هاگردب  برق  تاجرد  يدنوادخ و  ياههرهب  هب  ندش  زئاف  تداعـسب و  ندیـسر  راودیما  یهلا  تامّرحمب  یکیدزن  مدع 

علخ تفالخ  زا  ار  دوخ  مراد  رظن  رد  نم  تفگ : نومأم  مراد ، ّلج - ّزع و  دوخ - راگدرورپ  دزنب  ار  دـنلب  ماقم  يوزرآ  ایند  نیا  رد  ینتورف 
رارق وت  يارب  ادـخ  سپ  تسا  وت  نآ  زا  تفالخ  نیا  رگا  دومرف : وا  خـساپ  رد  ترـضح  منک ، تعیب  وت  اب  مراپـسب و  وتب  ار  ماـقم  نیا  منک و 

يرگیدـب و  یناشوپب ، دوخ  ریغب  و  ینک ، نوریب  نت  زا  هدـیناشوپ  وت  تماـقب  دـنوادخ  هک  ار  یتعلخ  ساـبل و  هک  تسین  زئاـج  و  تسا ، هداد 
دنزرف يا  تفگ : نومأم  يرادن ، يراذگاو  نمب  تسین  وت  زا  هک  ار  يزیچ  هکنیا  ّقح  سپ  تسین  وت  نآ  زا  ماقم  نیا  رگا  و  یئامن ، راذگاو 

هاگ چـیه  تبغر  لیم و  يور  زا  ار  رما  نیا  دومرف : ترـضح  ینک ، لوبق  ار  نامرف  نیا  يریذـپب و  ار  داهنـشیپ  نیا  هکنیا  زا  يراـچان  ربمغیپ 
راچان تشگ ، سویأم  نآ  زا  هرخالاب  ات  دومنیم  يراشفاپ  دیزرویم و  رارـصا  زور  دنچ  ات  عوضوم  نیا  رد  نومأم  یپ  رد  یپ  و  مریذـپیمن .

سپ منک  تعیب  وت  اب  تفالخ  ناونعب  نم  هک  يوشیمن  رـضاح  و  يریذـپیمن ، ار ) تفالخ   ) ار نآ  هک  نونکا  هک : درک  داهنـشیپ  ترـضحب 
[، دشاب وت  نآ  زا  نم  زا  سپ  تفالخ  ات   ] ینک لوبق  دیاب  ارم  يدهعیلو  راچان 

ج2،ص:314  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نم يارب  هلآ - هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالّسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شمارگ  ياین  زا  مردپ - دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  ( 1)
نم رب  نیمز  نامـسآ و  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  موشیم ، هتـشک  مولظم  و  موریم ، ایند  زا  امومـسم  وت  تایح  ناـمز  رد  نم  هک  درک  ثیدـح 

هچ هَّللا  لوسر  نبا  ای  دیـسرپ  سپـس  تسیرگب ، نومأم  مدرگیم ، نوفدـم  دیـشّرلا  نوراه  راـنک  رد  تبرغ  نیمزرـس  رد  و  دـننکیم ، هیرگ 
رگا نم  دومرف : ترـضح  تشاد !؟ دهاوخ  ار  وتب  ندرک  يدـب  تأرج  ای  تردـق  یـسک  هچ  متـسه ، هدـنز  نم  ات  و  دـشکیم ؟ ار  وت  یـسک 

راـتفگ نیا  اـب  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  تفگ : نومأـم  تشک ، دـهاوخ  ارم  یـسک  هچ  هک  میوگیم  منکیم و  منک  یفّرعم  ار  دوخ  لـتاق  مهاوخب 
ایند تساـیرب  تبغریب  دـهاز و  ردـقچ  یـسوم  نب  ّیلع  دـنیوگب  ناـمدرم  اـت  يریذـپن  ارم  يدـهعتیالو  ینک و  هدوسآ  ار  دوخ  یهاوخیم 

ایندب ندیـسر  يارب  ار  ایند  و  ماهتفگن ، غورد  نونکات  هدیرفآ  ارم  لج - زع و  يادخ - هک  يزور  زا  دنگوس  ادـخب  دومرف : ترـضح  تسا !؟
؟ میوگب ار  تسار  رگا  یهدیم  مناما  ایآ  تفگ : ماما  مهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ  نومأم  یهاوخیم ، هچ  وت  منادـیم  بوخ  نم  و  ماهتفگن ، كرت 

تسایر ایندب و  یسوم  نب  ّیلع  دنیوگب : مدرم  هک  تسنیا  ترظن  وت  دومرف : ترضح  یناما ، رد  وت  تفگ : نومأم 
ج2،ص:315  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، تفریذـپ ار  يدـهعتیالو  عمط  زآ و  يور  زا  هنوـگچ  دـینیبیمن  رگم  تسا ، تبغریب  وا  هب  هک  تسا  اـیند  نیا  هکلب  ( 1 ، ) تسین تبغریب 
شوخ ار  نآ  نم  هک  ینکیم  راتفر  يروط  نم  اـب  ّبترم  وت  تفگ : هدـش  مشخ  رد  نخـس  نیا  زا  نومأـم  ددرگ ، لـئان  تفـالخب  هک  دـشاب 

وت ّالا  يریذپب و  رایتخاب  ار  يدهع  تیالو  دیاب  دنگوس  ادخب  ینادیم ، نمیا  ار  دوخ  يرادن و  كاب  نم  تکوش  تردق و  زا  ایوگ  و  مرادـن ،
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: دومرف ترـضح  مشکیم ،) ار  وت   ) منزیم ار  تندرگ  يدومن  تفلاـخم  رگا  و  رتـهب ، هچ  هک  يدرک  لوبق  رگا  سپ  منکیم ، روـبجم  نادـب  ار 
ار نآ  نم  و  هد ، ماجنا  هدیـسر  ترظنب  هک  راک  ره  تسا  لاونم  نیدب  رما  رگا  هدومرف ، یهن  مزادـنا  تکالهب  ار  دوخ  هکنیا  زا  ارم  دـنوادخ 

امنهار ریـشم و  رودارود  زا  منکـشن و  ار  یتّنـس  مهدن و  رییغت  ار  یمـسر  و  منکن ، تلاخد  يدحا  بصن  لزع و  رد  هکنآ  طرـشب  مریذپیم 
. تشاد تهارک  نآ  زا  الماک  نکل  و  داد . رارق  دهعیلو  ار  مالّسلا - هیلع  وا - تفریذپ و  وا  زا  طرش  نیا  اب  نومأم  سپ  مشاب ،

مالّـسلا هیلع  اـضر  ترـضحب  نم  تفگ : هک  درک  لـقن  هفرع  نب  دّـمحم  زا  هطـساو  ود  هب  هنع - هَّللا  یـضر  قاـّقد - دـمحا  نب  ّیلع  - 4 ( 2)
مّدج هک  زیچ  نامه  دومرف : یتفریذپ ؟ ار  نومأم  يدهعتیالو  هک  تخاس  روبجم  ار  امش  زیچ  هچ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکضرع :

ج2،ص:316  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دیامن تکرش  يرفن ) شش   ) اروش رد  هک  تشاداو  ار  نینمؤملا  ریما 

هیلع اـضر  ترـضح  تفگ : هک  درک  تیاور  يوره  مالّـسلا  دـبع  زا  شردـپ  زا  یّمق  زا  هنع - هَّللا  یـضر  قاّرو - هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  - 5 ( 1)
زا و  دـندرب ، هفوکب  ار  وا  هنیدـم  زا  رابجا  هارکا و  لامک  اـب  هکلب  تشگن ، لـخاد  تبغر  عوط و  يور  زا  يدـهعتیالو )  ) رما نیا  رد  مالّـسلا 

. دندناشک ورم  يوسب  سراف  هرصب و  هار  زا  اجنآ 
نب دّمحم  اب  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  میارب  هملـس  نب  یـسوم  زا  شّدـج  زا  دادـغب  رد  هنع - هَّللا  یـضر  ّيولع - ییحی  نب  نسح  - 6 ( 2)

يزیچ نم  تفگ : هدش  جراخ  يزور  گنج ) ریزو  مه  ءارزولا و  سیئر  مه   ) لهـس نب  لضف  نیتسایّرلا  وذ  مدینـش  مدوب  ناسارخ  رد  رفعج 
نب ّیلع  هب  نومأم  مدید  تفگ : يدید ؟ زیچ  هچ  درادـب  تتمالـس  ار  وت  يادـخ  دـنتفگ : يدـید ؟ هچ  ارم  دیـسرپب  مدرک ، هدـهاشم  تفگش 
مراد هدـهعب  هچنآ  و  میامن ، راذـگاو  وتب  ار  نیملـسم  روما  تیالو  منک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  هک  ماهتفرگ  رظن  رد  نم  تفگیم : یـسوم 

رد یسوم  نب  ّیلع  هک  مدید  و  مزادنا ، وت  ندرگب 
ج2،ص:317  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مدوب هدیدن  زگره  تفگ ): لضف  ، ) تسین نم  رد  نآ  تردق  مرادـن و  ار  يراک  نینچ  تقاط  نم  ادـخب ، ار  وت  ادـخب  ار  وت  تفگیم : خـساپ 
زا زین  وا  دـنکیم و  راذـگاو  یـسوم  نب  ّیلعب  دریگیم و  هرانک  نآ  زا  شیوخ  رایتخا  اب  نومأم  نینمؤملا  ریما  نیا !! زا  رتعیاض  ار  تفـالخ  رما 

. دریذپیمن دنزیم و  زابرس  نآ 
دهع تیالوب  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  هک  یماگنه  تفگ : هک  درک  لـقن  لیعامـسا  نب  دـمحا  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  دـمحا  نب  نیـسح  - 7 ( 1)

، دوب ناشیا  هارمه  زین  لبعد  ردارب  ّیلع  نب  نیزر  دندش و  راپـسهر  ترـضح  نآ  يوسب  یعازخ  لبعد  ساّبع و  نب  میهاربا  تشگ  بوصنم 
، دندرب هانپ  نانکراخ  هب  راچان  نانآ  و  دندرب . تراغب  ار  ناشلاوما  نادزد )  ) اهنآ هدروخرب و  نانزهارب  هار  نیب  رد  ات  دندشیمن . ادج  مه  زا  و 

: درکیم همزمز  هدورس و  ار  رعش  نیا  ساّبع  نب  میهاربا  هراب  نیا  رد  و  دندش . راوس  هدرک  هدافتسا  ناشیا  نایاپراهچ  زا  و 
فزخب یـشکراخ  زا  سپ  نایاپراچ  نیا  ینعی  فعّـضلا  ةّدش  نم  لب  ةرمخلا  نم  يواشنفزخلا ال  نم  الامحا  كوّشلا  لمح  دـعب  تدـیعا 

میتسه یشوهیب  یتسم و  لاح  رد  نونکا  و  دناهداد ) تسد  زا  لام  هتسخ و  هک  تسنانآ  دوخ  حوریب  رکیپ  فزخب  شدارم  ، ) دنداتفا یـشک 
. یلاحیب فعض و  تّدش  زا  هکلب  بارش  زا  هن  اّما 

ج2،ص:318  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ يو  نک ، مامت  ار  نآ  وت  تفگ : لبعد  ردارب  نیزر  هب  نآ  زا  سپ  و 

نآ رد  دـیدوب و  قباـس  تلاـح  نآ  رب  رگا  ینعی : فسخلا  یلع  اوقبت  مل  هیف و  مکلاـح  تواـستفصقلا  یلا  نوریـصت  كاذ  یلع  متنک  وـلف 
. دیدنامن یقاب  ّتلذ  يراوخ و  رب  دش و  يواسم  نآ  رد  ناتلاح  دعب  لبق و  دیدوب ، یتحار  یشوخ و  هب  تلاح 

: تفگ لبعد  نک ، مامت  ار  نآ  وت  ّیلع ! وبا  يا  تفگ : لبعد  هب  يو  زا  سپ  و 
، میاهداد تسد  زا  میدوب  هتـشاد  هچنآ  هک  نونکا  ینعی : یّفخ  عیاب  ّینإف  مویلا  فصقن  اوّفخ  وفرّظلا  يوذ  نم  اونوکف  تاف  يذـلا  تاف  اذا 
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. مشورفیم ار  دوخ  شفک  یّتح  جراخم  يارب  نم  میربیم و  رسب  ار  زورما  دیریگب و  ناسآ  دیشاب و  يرادیاپ  ربص و  ياراد  سپ 
مالّـسلا هیلع  اـضر  ترـضح  دزن  لـبعد  میهاربا و  نوچ  هک  درک  لـقن  یبـّلهم  نوراـه  زا  یلوص  دـیوگ : ّیقهیب  دـمحا  نب  نیـسح  - 8 ( 1)

: تسنیا نآ  علطم  هک  دورس  ار  راعشا  نیا  لبعد  دندوب ، هدرک  تعیب  يدهعیلو  ناونعب  ترضح  اب  مدرم  هک  یلاح  رد  دندیسر 
لوزن ّلحم  و  دوب ، هدش  یلاخ  نآرق  ندناوخ  زا  ینآرق  سورد  ّلحم  ینعی : تاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  وةوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 

ج2،ص:319  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ ار  رعش  نیا  ساّبع  نب  میهاربا  و  دوب . نکاس  نودب  یلاخ و  فلع  بآیب و  ياهنابایب  نانوچ  سکیب ، یهاگلزنم  یحو 

، دـید هک  یتابیـصم  نآ  زا  سپ  ار  لد  ياهیتحاران  اهیتخـس و  دربب  نیب  زا  ینعی : دّـمحم  یبّنلا  دالوأ  عراصمدـلّجتلا  دـعب  بلقلا  ءانع  لازا 
(. ص  ) دّمحم ادخ  لوسر  دالوا  ناماما  دهاشم  ّلحم و  ماقم و 

يوار دیشخبب ، دندوب  هدز  هّکس  وا  مانب  نومأم  روتـسدب  هک  یمهارد  نآ  زا  مهرد  رازه  تسیب  رعاش  ود  نآب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  و 
نآب مدرم  نوچ   ) درک هلداـبم  مهرد  هد  اـب  ار  یمهرد  ره  دـش و  راپـسهر  مق  يوسب  شمهـس  مهرد  رازه  هد  اـب  یعازخ  لـبعد  اـّما  دـیوگ :

هب هک  یتمـسق  نآ  زج  دوب  وا  دزن  غلبم  نآ  همه  ساّبع  نب  میهاربا  اّما  و  دش ، دیاع  مهرد  رازه  دـص  کی  وا  يارب  سپ  دنتـسجیم ،) كّربت 
. دش ماجنا  لوپ  نآ  اب  وا  نفد  نفک و  جراخم  دمآرس و  شرمع  هک  یتقو  ات  داد  شاهداوناخ  ضعب  هب  ای  درک و  ادها  نآ  نیا و 

یسوم نب  ّیلع  ترضح  نومأم  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدرک  لقن  یلفون  دّمحم  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ییحی  نب  دمحا  - 9 ( 1)
رارق شیوخ  دهعیلو  ار  مالّسلا  امهیلع 

ج2،ص:320  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ترضح نآ  يدهعیلو  باختنا )  ) رد ار  شاهّیرظن  هکنیا  تهجب  نومأم  دندرکیم و  حدم  ار  ترضح  دندمآیم و  نومأم  بناجب  ارعـش  داد ،

وبا زج  دنتفگ  حدم  دندمآ و  فورعم  يارعـش  همه  تهج  نیمهب  دادـیم ، هیدـه  هلـص و  نانآب  دـندادیم  رارق  شیاتـس  دروم  دوخ  رعـش  رد 
ار یسوم  نب  ّیلع  تلزنم  دوخ  وت  ساون ! ابا  يا  هک : دیـسرپ  نومأم  دش و  دراو  نومأم  رب  وا  درکن ، حدم  مه  ار  ترـضح  دماین و  هک  ساون 
ار وا  حدم  هچ  يارب  و  يدرکن ؟ مارکا  ماقم  نیدب  ار  وا  ارچ  سپ  یتسنادـیم ، تساراد  يو  نونکا  هک  ار  یماقم  نآ  ینادـیم و  نمب  تبـسن 

؟ يدرکن حدم  ار  يو  يراد  یئاقآ  تدایس و  نارگید  رب  رعش  رد  یتسه و  دوخ  نامز  رعاش  هکنیا  اب  یتخادنا و  ریخأتب 
: تفگ دوشگ و  بل  ساون  وبا 

هیبّنلا مالکلا  نم  نونف  یفارط  ساّنلا  دحوا  تنا  یل  لیق 
هینتجم يدی  یف  رّدلا  رمثیعیدب  مالکلا  رهوج  نم  کل 

هیف نعّمجت  یتلا  لاصخلا  ویسوم  نبا  حدم  تکرت  ام  یلعف 
رتزاتمم يرونخس  ّنف  رد  مدرم  دارفا  عیمج  زا  وت  هک  دناهتفگ  نمب  هکنیا : ینعم  لصاح  هیبأل  امداخ  لیربج  ناکماما  حدمل  يدتها  ال  تلق :

يرد نانوچ  نآ  هدنونـش  يارب  هک  رتروآبجعت  و  رتنیـسحت ، روخ  رد  رتتفگـش و  هچ  ره  مالک  نخـس و  زا  تسار  وت  و  يرتجنـسهتکن ، و 
هک تسا 

ج2،ص:321  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يزیچ تسا  عمج  وا  رد  هک  يزاتمم  تافص  زا  ياهدرک و  كرت  ار  یسوم  نب  ّیلع  حدم  ارچ  فصو  نیا  اب  سپ  ( 1 ، ) تسا هدروآ  تسدب 
حدـم هدوب  شراوگرزب  ّدـج  مداخ  لـیئاربج  هک  ار  یماـما  هک  تسین  یهار  ارم  مرادـن و  نآ  ردـق  متفگ  ناـشیا  خـساپ  رد  نم  یئوگیمن ،

. میوگ
. داد يرترب  اریو  نانآ  همه  رب  و  داد ، واب  دوب  هداد  ماعنا  هلص و  ارعش  یمامت  هب  هک  يرادقمب  و  تفگ ، تنسحا  دینشب  نیا  نوچ  نومأم 
. داد يرترب  اریو  نانآ  مه  رب  و  داد ، واب  دوب  هداد  ماعنا  هلص و  ارعش  یمامت  هب  هک  يرادقمب  و  تفگ ، تنسحا  دینشب  نیا  نوچ  نومأم 
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دنکفا مالّسلا  امهیلع  یـسوم  نب  یلع  هب  رظن  يزور  ساون  وبا  هک  درک  لقن  نتم  دنـس  هب  هَّللا - همحر  ّبتکم - میهاربا  نب  نیـسح  - 10 ( 2)
! هَّللا لوسر  نبا  ای  درک : ضرع  درک و  مالس  وا  رب  هدمآ و  شیپ  دوب ، راوس  يرتسا  رب  هدمآ و  نوریب  نومأم  دزن  زا  شترضح  هک  یعقوم  رد 

: تفگ هدرک  عورش  ساون  وبا  وگب . دومرف : ترضح  يونشب ، نم  زا  ار  نآ  متشاد  تسود  ماهدورس  تیب  دنچ  امش  هراب  رد  نم 
: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  تسا  هدش  رکذ  نتم  رد  هک  يراعشا  رخآ  ات  اورکذ  امنیا  مهیلع  ةالّصلا  يرجتمهبایث  تاّیقن  نورّهطم 

ج2،ص:322  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مالـس و دورد و  و  ریهطت ) هیآ  هب   ) تسا رّهطم  كاپ و  یگدولآ  هاـنگ و  ره  زا  ناـشنماد  هک  دنتـسه  يدارفا  مالّـسلا  مهیلع  ربمغیپ  لآ  ( 1)

داـی ار  شراـبت  هک  ار  سک  نآ  ره  و  ِِیبَّنلا ) یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  هیآ   ) دـیآ ناـیمب  ناـشرکذ  هاـگ  ره  تسا  ناـشیا  رب  تاولص 
ناقتا نینچ  اب  دیرفآ  ار  شناگدنب  هک  یماگنه  زیزع  دنوادخ  تسا ، هدوبن  يراختفا  وا  يارب  ماّیألا  میدـق  رد  دـشابن ، يولع  هچنانچ  ینکیم 

دیئامـش نامدرم ! يا  درک ، باختنا  ار  امـش  همه ، نایم  رد  دیزگرب و  ار  دّمحم  لآ  نادناخ  امـش  شتاقولخم  همه  نایم  زا  یگژیو  مظن و  و 
. تسا هدمآ  اههروس  زا  هچنآ  و  نآرق ) ینعی   ) ادخ باتک  ملع  تسا  امش  دزن  و  یلعا ، ألم  نآ 

ام جراخم  زا  ایآ  دومرف : ار  شمالغ  هاگنآ  دندوب ، هدرواین  نارگید  نونکات  هک  يدورـس  یتایبا  دومرف : دینـشب : نیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نوچ 
نآ مالغ  يا  درامـش ، كدنا  ار  نآ  دـیاش  تفگ : سپـس  هد ، يو  هب  ار  نآ  دومرف : رانید ، دصیـس  تفگ : مالغ  تسه ؟ نونکا  وت  اب  يزیچ 

. نک اطع  واب  مه  ار  رتسا 
شاهبطخ رد  تفر و  ّجحب  مدرم  اب  دش و  ّجاحلا  ریما  یـسوم  نب  یـسیع  نب  یـسوم  نب  قاحـسا  دـمآرب ، ّيرجه  مکی  تسیود و  لاس  نوچ 

تفلاخمب ناهام  نب  یـسیع  نب  ّیلع  نب  هیودـمح  نیعمتـسم  زا  و  درک ، اعد  يدـهعتیالوب  ار  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  تفـالخب و  ار  نومأـم 
و دیچیپ ، دوخب  تفرگرب و  یهایـس  مچرپ  سپ  تفاین  ار  نآ  دیبلط و  دوب  هایـس  هک  ار  دوخ  یمـسر  سابل  یـسوم  نب  قاحـسا  و  تساخاپب ،

هک دوب  یتیرومأم  قبط  متفگ  نم  هچنآ  ساّنلا ! اهّیأ  تفگ : مدرمب  باطخ 
ج2،ص:323  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دمآ ریزب  ربنم  زا  و  مسانشیمن ، لهس  نب  لضف  و  نومأم ، نینمؤملا  ریما  زج  ار  يدحا  دوخ  اّما  مدوب ، هدش  رما  نادب 
وت رظن  دیسرپ : هَّللا  دبع  زا  نومأم  دوب . اجنآ  رد  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  دش و  دراو  نومأم  رب  يزور  فّرطم  نب  هَّللا  دبع  ( 1)

بآب هک  یلاهن  هتـشگ و  ریمخ  تّوبن  تلاسر و  بآـب  هک  یتنیط  هراـب  رد  میوگب  هچ  نم  تفگ : هَّللا  دـبع  وگب ؟ تسیچ  تیب  لـها  هراـب  رد 
نآ رد  هک  ياهبعج  نومأم  دوشیم !؟ مامشتسا  وا  زا  یتسرد  يوقت و  ربنع  تیاده و  رطع  کشم و  يوب  زج  ایآ  تسا !؟ هدش  هتـشاک  یحو 

. دومن ؤلؤل  زا  رپ  ار  هَّللا  دبع  ناهد  دندروآ و  ار  نآ  تساوخ  دوب  دیراورم )  ) ؤلؤل
وبا هک  درک  تیاور  دّربم  دیزی  نب  دّـمحم  زا  هدـش  رکذ  نتم  رد  هک  دـنچ  ياهطـساو  اب  قالیا  رد  بتاک  ّیخرک  دّـمحم  رـصن  وبا  - 11 ( 2)
ّیلع نیا  دنتفگ : دیـسرپ  وا  لاح  زا  دیدن ، ار  شیور  اّما  تسا  وا  لباقم  رد  هک  دید  ار  يراوس  دـمآ و  نوریب  شیوخ  هناخ  زا  يزور  ساون 

: دورس ار  یعابر  نیا  مد  رد  تسا ، مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب 
بلقلا کتبثا  کّشلا  کیف  ضراع  وۀیاغ  دعب  نم  نیعلا  کترصبا  اذا  ج2،ص:324   ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ایآ هکنیا  رد  دسانـشن و  ار  وت  و  دنیبب ، رود  زا  ار  وت  ياهدید  نوچ  ینعی : بکّرلا  کب  ّلدتـسی  یّتح  کمیـسنمهداقل  كومّما  اموق  ّنا  ول  و 
زا ندـیدب  جاـیتحا  و  یتـسه ، دوخ  وت  هک  دـنک  نیقی  دزاـس و  فرط  رب  ار  ّکـش  بلق  ّتبحم  هبذاـج  نآ  دـنک  ّکـش  تسیرگید  اـی  یئوت 

دهاوخ تیافک  قیرط  تیاده  ثیح  زا  ار  نانآ  وت  میـسن  شوخ و  يوب  نامه  دـنناد ، ماما  اوشیپ و  ار  وت  یمدرم  هچنانچ  و  درادـن ، کیدزن 
. دوب دهاوخ  ناوریپ  يداه  هار  نآ  رد  وت  شوخ  يوب  يرذگیم  وت  هک  هار  نآ  زا  ینعی  درک ،

تفگ داهن و  ّتنم  ترـضحب  يزور  نومأم  تفگ : سرـشا  نب  ۀمامث  هک  درک  تیاور  ظحاج  زا  دّربم  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  نیـسح  - 12 ( 1)
مالّسلا امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  زا  و  دشاب . نینچ  دیاب  دشاب  هتـسویپ  ادخ  لوسرب  سک  ره  دومرف : ترـضح  مدرک ، دوخ  دهعیلو  ار  وت  نم 
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: تسا هدیسر  یبلطم  نینچ  نیا  زین 
- درکیم ناهنپ  ار  دوخ  دوب و  يرارف  لاس  تصـش  تّدم  هک  دیز - نب  یـسیع  نب  دـمحا  زا  ّیبالغ  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  دـمحا  نب  نیـسح  - 

درکیمن ترفاسم  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  هک  درک  تیاور  مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  میومع  تفگ :
ج2،ص:325  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و دشاب . هتـشاد  هدهعب  ناشتاجایتحا  یمامت  رد  ار  نارگید  تمدـخ  وا  هک  درکیم  طرـش  نانآ  اب  و  دنتخانـشیمن ، ار  وا  هک  یناسک  اب  رگم 
: تفگ دندوب  ترضح  نآ  اب  هک  موق  نآ  هب  تخانش و  ار  ترضح  يدرم  درک و  ینینچ  نیا  ترفاسم  یمدرم  اب  راب  کی 

ياـپ يور  تعاـمج  تسا ، نیدـباعلا ) نیز   ) مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیا  تـفگ : هـن ، دـنتفگ : تـسیک ؟ صخـش  نـیا  دـینادیم  اـیآ 
و میزوسب ، مّنهج  شتآب  ام  یهاوخیم  ایآ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دنتفگ : دنتـساوخ و  رذـع  دندیـسوب و  ار  وا  ياپ  تسد و  دـنتخیر و  شترـضح 
ار دوخ  هک  تسا  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  دش !؟ میهاوخن  كاله  ام  تسا  یقاب  ایند  ات  ایآ  دنز  رس  وتب  تبسن  ام  زا  یتراسج  هدرکن  يادخ  رگا 

یموق اـب  هک ) تسا  نیا  نآ  حرـش  و  ، ) تسا هدـش  ماـجنا  ـالبق  نم  اـب  هک  مراد  ار  يراـتفر  نآ  میب  نم  دوـمرف : ترـضح  ینکیمن ؟ یفّرعم 
نیا زا  سپ  متـشادن ، ار  نآ  قاقحتـسا  نم  هک  دندرک  راتفر  یعون  نم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مارتحا  هب  نانآ  مدرک ، ترفاسم 

نوراه زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  - 13 ( 1 [ ) دوبن طوطخم  خسن  زا  ياهراپ  رد  ربخ  نیا  -. ] مراد تسود  رتشیب  ار  مدوخ  رما  نامتک  ور 
رد هنیدـم ) یلاو   ) دیعـس نب  راّبجلا  دـبع  دیـسر  اـمب  هنیدـم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  يدـهعتیالو  ربخ  نوچ  هک  درک  تیاور  ّيورف 

رد هک  یبیترت  نیدب  درک ، غالبا  مدرم  رب  ار  رما  نیا  ياهبطخ 
ج2،ص:326  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نب رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  وا  هک  دینادب  سپ  تفگ : ریخ ، دـنتفگ : تسا ؟ امـش  ریما  دـهعیلو  یـسک  هچ  دـینادیم  ایآ  تفگ : هبطخ  رخآ 
: تسا مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم 

نانیا و  دشابیم ، ناشدوخب  رصحنم  نانآ  ّتیصخش  هک  یناردپ ! هچ  یناردپ  شش  مامغلا  بوص  برشی  نم  ریخ  مه  مه ، نم  مه  ءابآ ، ۀّتس 
(. دنتسه ادخ  قلخ  نیرتهب  ینعی   ) دنناراب بآ  ناگدنماشآ  نیرتهب 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  مساقلا  نب  دمحا  زا  ّیلوص  زا  زین  ّیقهیب  - 14 ( 1)
واب باطخ  ترـضح  تسب ، مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  اب  ار  يدهعتیالو  دقع  نومأم  نوچ  تفگیم : ساّبع  نب  میهاربا  مدـینش 
نم هب  تبـسن  ار  راک  نیا  مدرم  هّماـع  تسین ، نمؤم  راوازـس  یئورود  ّشغ و  و  تسا ، بجاو  مزـال و  وت  اـب  صـالخا  ریما  يا  تفگ : هدرک 

، يداد ماجنا  لهس  نب  لضف  اب  وت  هچنآ  دنرادن  شوخ  تعامج  نارس  نینچمه  و  دنریذپب ، وت  ینیشناج  هب  ارم  دنتسین  رضاح  دنراد و  هارکا 
نیمه دنگوس  ادخب  تفگ : میهاربا  دـبای ، ناماس  ترما  ات  يزاس  رود  شیوخ  زا  ار  نت  ود  ام  هک  تسنیا  امـش  هراب  رد  باوص  يأر  نونکا 

راک هک  ار  هچنآ  دش  ثعاب  مالک 
ج2،ص:327  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دش ماجنا  نادب 
بـصن يدهعتیالوب  ار  ترـضح  نومأم  نوچ  هک  دناهتـشون  خیرات  ءاملع  هک  تسا  هدرک  لقن  هرکذت  رد  ّيزوج  نبا  طبـس  : » دـیوگ مجرتم 
بـصن وا  ياـجب  ار  ّيدـهم  نب  میهاربا  عـلخ و  تفـالخ  زا  ار  وا  هداد  لیکـشت  یعمجم  دادـغب  رد  دـنتفرگ و  مشخ  يو  رب  ساـّبع  ینب  درک 

«. تفگ نومأمب  ترضح  ار  مالک  نیا  ور  نیا  زا  دندرک 
نب ّیلع  اب  نومأم  نوچ  تفگ : هدرک  لـقن  شردـپ  زا  نودـبع  یبا  نبا  هک  درک  تیاور  دـیزی  نب  دّـمحم  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  زاـب  - 15 ( 1)

ترـضح اب  و   ) هتـساخرب تسا ) نومأم  رـسپ  ارهاظ  هک   ) بیطخ ساّبع  دـیناشن و  دوخ  بناج  رد  ار  وا  تسب  ناـمیپ  ار  يدـهعتیالو  یـسوم 
: دورس ار  تیب  نیا  رخآ  رد  و  تفگ ، نخس  وکین  رایسب  دناوخ و  ياهبطخ  و  دومن ) تعیب 
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: تفگ هدرک  نومأم  هب  باطخ  رمقلا  کلذ  اذه  سمش و  تنأفرمق  نم  سمش و  نم  ساّنلل  ّدب  ال 
. دیتسه هام  یسوم ) نب  ّیلع   ) نیا دیشروخ و  وت  کنیا  دنراد ، ود  ره  هام  دیشروخب و  زاین  مدرم 

«. تسا هدش  لامعتسا  اجب  رایسب  رعش  نیا  رد  و  رّکذم ، رمق  ظفل  و  تسا ، ّثنؤم  سمش  ظفل  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  : » دیوگ مجرتم 
ج2،ص:328  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تینهت ار  وا  هدرک  عاـمتجا  مدرم  دـندرک ، تعیب  يدـهعتیالوب  ترـضح  اـب  نوچ  هک  هدرک  لـقن  نتم  دنـسب  یلوص  زا  ّیقهیب  زاـب  - 16 ( 1)
: دومرف نانآ  تینهت  عامتسا  زا  دعب  سپس  دننک ، توکس  هدرک  هراشا  نانآب  ترضح  دنتفگیم ،

ار شیاضق  و  تسین ، ضارتعا  ّقح  ار  یـسک  شمکح  رب  دـهدیم  ماجنا  دـهاوخب  هچنآ  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نیرخآ نیلّوا و  رد  دّـمحم  رب  دـنوادخ  دورد  و  ار ، اـهلد  رد  هدـشناهن  اههدـید و  ياـطخ  دـنادیم  دوـب ، دـهاوخن  ندرک  ّدر  ناوـت  يدـحا 

هک نومأم )  ) نینمؤم ریما  هک  میوگیم  مرفعج و  نب  یـسوم  نب  ّیلع  نم  دومرف : هاگنآ  شاهزیکاـپ ، كاـپ و  نادـنزرف  لآ و  رب  تاـقولخم و 
ار نآ  نارگید  هک  تخانـش  ار  یّقح  نادـناخ  اـم  قوـقح  زا  دراد ، قـّفوم  تـسار  هارب  ار  وا  و  دـنک ، يراـی  ار  وا  يراکتـسرد  رد  دـنوادخ 

نئمطم داد و  ناما  دنتـسیزیم  تشحو  سرت و  اب  هک  ار  یـسوفن  و  دومن ، لصو  يو  دـندوب ، هدرک  عطق  نارگید  هک  ار  یمحر  و  دنتخانـشن ،
روما نیا  همه  رد  درک ، زاینیب  دوب  رگا  ار  ناشدنمزاین  و  داد ، شمارآ  و  دیشخب ، تاجن  سأی  یگدرم و  زا  و  دینادرگ ، هدنز  هکلب  تخاس ،

زا رگم  تساوخیمن  لمع  يازج  یسک  زا  تساوخیم ، ار  دوخ  راگدرورپ  تیاضر 
ج2،ص:329  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نمب ار  دوخ  دهع  يو  هک  یتسردب  و  تشاذگ ، دهاوخن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  و  داد ، دهاوخ  ازج  ار  نیرکاش  مه  دنوادخ  و  ( 1 ، ) ادخ
رما نآ  يرادـهگن  ظـفح و  هب  دـنوادخ  هک  ار  یناـمیپ  دـقع و  سک  ره  سپ  هدرپس ، نمب  دوخ  زا  سپ  ار  تراـما  تفـالخ و  هدراذـگاو و 

يّدعت هتفرگ و  زیچان  ار  ادخ  هاگقرق  میرح و  دنکـشب ، دنک و  تسـس  هتـساوخ  ار  نآ  یمکحم  دنوادخ  هک  ار  ياهرگ  و  دـیاشگب ، هدومرف 
هب هدومنن و  تعاطا  ار  شرما  هدرک و  عیاـض  ار  اوشیپ  ّقح  راـک ، نیدـب  اریز  تسا ، هتـسناد  لـالح  ار  یهلا  تاـمّرحم  و  هتـسکش ، هدومن و 

هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تیاصو  تمرح   ) تفرگ تروص  راک  نیا  هتشذگ  رد  هک  نانچ  تسا ، هدرک  یتمرحیب  دنوادخ  نیئآ  مالـسا و 
زا دشن  نآ  ضّرعتم  تردق  نارود  رد  مهنآ  زا  سپ  دومن و  ربص  فالخ  لامعا  اهیراکبان و  نآ  رب  ّیصو  صخش  و  دشن ) هتشادهگن  هلآ  و 

اهزغم رد  ّتیلهاج  نامز  راکفا  هک  اریز  دلسگب  نیملسم  داّحتا  تدحو و  هتشر  و  ددرگ ، تسس  مالـسا  دوش و  داجیا  هقرفت  ادابم  هکنآ  میب 
ادـیپ يزیواتـسد  ات  دـندوب  هتـسشن  تصرف  نتفای  هار  رد  هدرک و  نیمک  الماک  نیقفانم  و  دـندوب ، دـهعلا  بیرق  کیدزن و  نادـب  دوب و  یقاب 

یتسردب وا  ادخ و  تسدب  رگم  تسین  اضق  ملق  دش ، دهاوخ  يراتفر  هچ  امش  نم و  اب  ماجنارس  منادیمن  مه  نونکا  و  دننک ، اپب  ّرش  هدرک و 
. تسا لطاب  زا  ّقح  هدنزاس  ادج  هدننکلصف و  نیرتهب  تسا و  ّقح  هدنزاس  راکشآ 

: تفگ هک  درک  تیاور  مهج  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  زاب  - 17 ( 2)
ج2،ص:330  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّیلع اب  تعیب  ربخ  ساّنلا ! اهّیا  تفگ ، تفر و  ربنمب  دوخ  تسب ، ار  يدهعتیالو  نامیپ  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  اب  نومأم  هک  یماگنه 
رب ار  اهمان  نیا  رگا  دنگوس  ادخب  دیسر ، امشب  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب - دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب 

. دنبای افش  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هدارا  نذاب و  دنناوخب ، گنگ  رک و 
هراشا هیانک و  اب  نومأم  هب  لهـس  نب  لضف  تفگ : هک  درک  تیاور  رهاط  نب  هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  زا  ّیلوص  هطـساوب  ّیقهیب  زاب  - 18 ( 1)

. دیوج بّرقت  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  وا - لوسر  ّلج و  ّزع و  دنوادخب  دشاب - محر  هلص  هک  ریخ - لمع  اب  تفگیم :
هلیـسوب و  دـنادرگ ، زاب  ناشیا  هب  تسا  هدـش  بصغ  ناشیا  زا  هک  ار  تفـالخ  ماـقم  دراذـگاو و  ناـشدوخب  ار  تیب  لـها  تیـالو  ّقح  ینعی 

، دزاس وحم  هدرب و  اهدای  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  نادناخ  هب  تبسن  ار  نوراه  تایانج  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  ندومن  دهعیلو 
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رـسای كاّحـض و  یبا  نب  ءاجر  ناسارخ  زا  اذل  دهد ، ماجنا  ار  وا  هتفگ  تفالخ  و  دنکن ، تقفاوم  لهـس  نب  لضف  رظن  اب  تسناوتن  نومأم  و 
دزنب ار  رفعج  نب  یسوم  نب  ّیلع  و  دّمحم ، نب  رفعج  نب  دّمحم  ات  داتسرف  هنیدمب  ای  زاجح  هب  ار  « 1  » مداخ

______________________________

( دوش هعجارم  نیّیبلاّطلا  لتاقم  هب   ) تسین تباث  نومام  يوس  زا  رسای  تیرومأم  تحص  (- 1)
ج2،ص:331  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار وا  نومأـم  دـندروآ ، نومأـم  دزن  ورم  رد  ار  ترـضح  نآ  نوچ  و  ( 1 . ) تفای رودـص  يرجه  تسیود  لاـس  رد  ناـمرف  نیا  و  دـنروآ ، وا 
کی قوقح  هنوئم و  کی  ره  ار  نایرکـشل  هک  درک  رداص  يروتـسد  و  داد ، رارق  شیوخ  نیـشناج  دوخ  زا  سپ  دیزگرب و  دوخ  يدهعیلوب 

و درک ، موسوم  اضر »  » هب ار  ترضح  و  درک ، غالبا  نارادناتـسا  همهب  تشون و  یمالـسا  دالب  مامت  هب  ار  بلطم  نیا  و  دننک ، اطع  مامت  لاس 
نآ ياجب  دـننک و  نوریب  نت  زا  تسا  نایـساّبع  راعـش  هک  هایـس  سابل  هک  درک  رما  ار  نامدرم  هدز و  ترـضح  نآ  مانب  مداـخ  هرقن  زا  هّکس 
نآ دنزرفب  ار  لضف  ّما  شرگید  رتخد  و  درک ، جیوزت  يوب  تشاد  مان  بیبح  ّما  هک  ار  دوخ  نارتخد  زا  یکی  هاگنآ  دـننک ، رب  رد  زبس  سابل 
نیا ثعاب  و  دروآرد ، شیوخ  ّتیجوزب  ار  یسخرس  لهس  نب  نسح  رتخد  ناروپ  دوخ  و  دومن ، جیوزت  مالّسلا  هیلع  داوجلا  دّمحم  ترضح 

و دش ، ماجنا  زور  کی  رد  روما  نیا  یگمه  و  دوب ، لهس  نب  لضف  راک  لمع  نیا  ینعی  دوب ، یسخرس  لهـس  نب  لضف  رتخد  يومع  جیوزت 
. دسرب ترضحب  يو  زا  سپ  تفالخ  رما  هک  تشادیمن  شوخ  نومأم  نکیل 

هلمج نآ  زا  هک  فلتخم  قرطب  درک  لـقن  میارب  رهاـط  نب - هَّللا  دـبع  نب  هَّللا  دـیبع  ار  هچنآ  دوب  حیحـص  تفگ : ّیلوصلا  ییحی  نب  دّـمحم 
: تفگ هک  درک  تیاور  لهس ) نب  لضف  ردارب  ای   ) یتخبون لهس  یبأ  نب  لضف  زا  دّمحم  نب  نوع  هکنیا 

ج2،ص:332  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: متفگ دوخ  اب  نم  درک ، مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  يدهعتیالوب  مزع  نومأم  هک  نیمه  ( 1)

!؟ هن هکنیا  ای  درک ، ار  راک  نیا  لمع  تقادص  بلق و  يور  زا  هدیقع و  دصق و  يور  زا  ایآ  هک  ار  نومأم  میامزآیم  نم  هک  دـنگوس  ادـخب 
ار رابرد  يّرس  بلاطم  دوب و  وا  رارسا  مرحم  هک  نومأم - مداخ  تسدب  متشون و  ياهمان  اذل  تسا ؟! يزاس  تروص  رهاظت و  فرص  طقف ) )
وذ یـسخرس  لهـس  نب  لضف  هک  دوب  نیا  هماـن  نآ  نومـضم  مداتـسرف و  نومأـم  هب  هداد و  داتـسرفیم - نمب  تشونیم و  مداـخ  نآ  هطـساوب 

علاط هکنیا  لاح  و  دهد ، رارق  تنطلس  دهعیلو  اریو  دنکیم  شـشوک  و  تسا ، هتفرگ  يدج  میمـصت  یـسوم  نب  ّیلع  يدهعتیالوب  نیتسایّرلا 
ره بلقنم و  تسا  یجرب  ناطرس  نکل  و  تسا ، ناطرس  جرب  رد  يرتشم  فرش  هچ  رگا  و  تسا ، جرب  نآ  رد  يرتشم  تسا و  ناطرـس  جربب 

نازیم جرب  رد  تسا ) ربکا  سحن  هک   ) خیّرم نیا  رب  هوالع  و  دش ، دـهاوخن  مامت  تشاد و  دـهاوخن  تبقاع  دریگ  تروص  جرب  نآ  رد  يرما 
هتسب نآ  رد  هک  يدقع  ره  تبکن  و  ددرگ ، عقاو  نامز  نآ  رد  هک  دراد  يرما  ره  تبکن  رب  تلالد  نیا  و  تبقاع ، هناخ  رد  نآ  و  دراد ، رارق 
دروـم ار  ریقح  دزاـس ، هاـگآ  نآ  زا  ار  نینمؤـملا  ریما  یـسک  نم  زا  ریغ  رگا  اـت  مهدـیم  شرازگ  نینمؤـملا  ریما  هب  ار  بـلطم  نـیا  و  دوـش ،

: تشون نمب  همان  خـساپ  رد  نومأم  يدرکن ، راطخا  نمب  ار  یبلطم  نینچ  نیا  وت  ارچ  هک  دـنکن  شنزرـس  تمـالم و  دـهدن و  رارق  هذـخاؤم 
يوسب هدنروآ  نامه  اب  ار  همان  نیع  يدش ، هاگآ  نآ  ياوتحم  زا  دیسر و  وتب  ماهمان  هک  نیمه 

ج2،ص:333  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک ددرگ  نآ  ببـس  و  دـبای ، عالّطا  یتشون  نمب  هک  بلطم  نیا  زا  یـسک  اداـبم  شاـب ، بقارم  بظاوم و  ار  شیوخ  و  ( 1 ، ) نادرگ زاب  نم 
وت شود  رب  ار  هانگ  راب  مسیونیم و  وت  ياپب  دـهد  خر  يزیچ  نینچ  رگا  هک  ددرگ ، زاب  شتّین  زا  هدـش  هاگآ  نیتسایّرلا  وذ  لهـس  نب  لـضف 
رد ایند  و   ) دمآ گنت  نم  رب  ناهج  مدناوخ  ار  باوج  نیا  هک  نیمه  تفگ : یتخبون  لضف  مرامـشیم . نآ  ببـسم  ار  وت  و  تخادنا ، مهاوخ 
وذ هک  متفای  ربخ  يدـنچ  زا  سپ  اّما  متـشونیمن ، نومأم  هب  ار  ياهمان  نینچ  مدوب و  هدرم  شاک  يا  هک  مدرک  وزرآ  دـش ) راـت  هریت و  مرظن 
ادخ هب  نم  اّما  و  تشاد ، نآ  « 1  » هچیاز موجن و  ملع  زا  یفاک  تاعالّطا  وا  هچ ؛ هتشگرب ، شیأر  زا  هدش و  هّبنتم  دب  علاط  هب  دوخ  نیتسایّرلا 
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نامـسآ رد  يرتشم  زا  رتدعـس  ياهراتـس  ایآ  مدیـسرپ : هدرک  وگتفگ  متفر و  نیتساـیّرلا ) وذ   ) وا دزنب  هتـساخرب  مدیـسرت و  دوخ  رب  هک  مسق 
؟ يراد غارس 

سپ متفگ : هن : تفگ : شفرـش ؟ لاح  رد  يرتشم  زا  دـشاب  رتدعـس  یلاح  رد  هک  ینادـیم  یمجن  بکاوک  نایم  رد  اـیآ  متفگ : ریخ ، تفگ :
دعس هراتس  هکنیا  لاح  و  درگن ، زاب  دوخ  مزع  زا  راد و  رارقرب  يدهعتیالو  دقع  رد  یتشاد  هک  یمیمصت 

______________________________

عوقو ای  تدالو  تعاس  مّجنم  و  هدـش ، تبث  لاس  ياهجرب  زا  یکی  مان  هناخ  ره  رد  هدـش و  میـسقت  هناخ  هدزاود  رب  هک  تسا  ياهرئاد  (- 1)
دناهتخاس ار  نآ  دوخ  هک  ار  یلوصا  اب  و  تسا ، علاط  تاراّیس  زا  یبکوک  هچ  جرب  نآ  رد  هداتفا و  قاّفتا  یجرب  هچ  رد  هک  دنیبیم  ار  لمع 

« باّذک مّجنملا   » تیاور و  دننادن ، حودمم  ار  نآ  اعرش  درادن  یمکحم  ساسا  نوچ  راک  نیا  و  دننکیم ، جارختسا  ار  بلطم  سحن  دعس و 
. لاس هام و  ماّیا  زورهنابش و  تاعاس  جارختسا  هن  تسا  یموجن  مولع  شخب  هب  طوبرم 

ای یلمع  ماجنا  ای  لفط  تدالو  نامز  تسا و  یقرـش  قفا  رب  هک  تسا  جوربلا  ۀقطنم  زا  یئزج  نیمّجنم ، نایماکحا  حالطـصا  رد  علاط ؛ اّما  و 
هدرک عولط  جرب  نآ  رد  هک  یبکوک  لاح  زا  ار  سحن  دعس و  و  دشاب ، رادومن  یقرش  قفا  زا  يزیچ  ماگنه  نآ  هک  یجرب  نآ  یلئاس ، لاؤس 

. دننک جارختسا  تسا 
ج2،ص:334  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنام و یقاب  شیوخ  مزع  رب  نیتسایّرلا  وذ  دـشابیم . ناطرـس  جرب  رد  هک  تسا  فرـش  رد  ینعی  دوخ  تالاح  نیرتدعـس  رد  يرتشم »  » کلف
. دیدرگ عقاو  يدهعتیالو  نامیپ  ات  هدرم  ای  ماهدنز  ایآ  هک  متسنادیمن  نومأم  سرت  زا  نم  یلو  دیناسر ، ماجناب  ار  راک 

نب قاحـسا  اب  ساّبع  نب  میهاربا  دنتفگ : هک  درک  لقن  ّیئاطقاب  ّیلع  نب  نیـسح  تارف و  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  - 19 ( 1)
حدـم رد  ناسارخ  زا  شجورخ  ماـگنهب  میهاربا  هک  يراعـشا  تشاد و  یتسود  دوب  نمز »  » فورعم ب هک  نادـیز - ردارب  بتاـک - میهاربا 

ات دوب  هدنام  قاحسا  دزن  راعشا  نیا  هخـسن  دوب و  وا  دوخ  ّطخ  زا  مه  يزیچ  نآ  رد  درک و  تباتک  دوب  هدورـس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
یتّدم نادـیز  ردارب  میهاربا  نب  قاحـسا  وا و  نایم  و  دـش ، لّکوتم  كالما  هرادا  سیئر  یـساّبع  لّکوتم  بناج  زا  ساّبع  نب - میهاربا  هکنیا 
تخس وا  رب  درک و  هبلاطم  یلام  میهاربا  نب  قاحـسا  زا  دش ، راکیب  وا  درک و  لزع  ار  میهاربا  لّکوتم  هکنیا  ات  دوب ، هداتفا  یئادج  یترودکب 

دیوـگب واـب  دوـش و  هناور  ساـّبع  نب  میهاربا  دزن  تفگ : واـب  و  تساوـخ ، دـندوب  شناـنیمطا  دروـم  هک  یناـسک  زا  نتکی  قاحـسا  تفرگ ،
رد هک  يراعشا 

ج2،ص:335  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مهاوخ لّکوتم  دزن  ار  هلمج  درادـنرب  تسد  هبلاـطم  زا  رگا  ( 1  ) تسا دوجوم  نم  دزن  وا  ریغ  وا و  ّطـخب  تسا  هتفگ  یـسوم  نب  ّیلع  حدـم 

يو دزن  راعشا  زا  هچنآ  تشادرب و  تسد  هبلاطم  زا  هکنیا  ات  دمآ  گنت  يو  رب  ایند  دیناسر و  میهاربا  هب  ار  قاحسا  مایپ  صخش  نآ  داتسرف ،
. دنک شرازگ  يزیچ  هفیلخب  وا  هن  دنک و  یلام  هبلاطم  نیا  هن  هک  دندرک  دای  دنگوس  رگید  کی  اب  تفرگ و  دوب 

قاروا هکنیا  ات  مدـناسریم  رگید  نآب  ار  میهاربا  قاحـسا و  ینعی  ود ؛ نیا  زا  کی  ره  ماـغیپ  نم  تفگ : مّجنم  ّیلع  نب  ییحی  دـیوگ : ّیلوص 
. دز شتآ  نم  يور  شیپ  رد  ار  اهنآ  همه  وا  هداد و  میهارباب  متفرگ و  قاحسا  زا  ار  رعش 

وبا نانآ  هینک  هک  نیـسح  نسح و  مانب  تشاد  رـسپ  ود  ساّبع  نب  میهاربا  هک  درک  لقن  میارب  ناحلم  نب  دمحا  تفگ : هداد  همادا  ّیلوص  زاب 
و درک ، قاحسا  هداد و  رییغت  دوب  نسح  هک  ار  شگرزب  رسپ  مان  میهاربا  دیسر ، تفالخب  یـساّبع  لّکوتم  نوچ  و  دوب ، هَّللا  دبع  وبا  دّمحم و 
- تشاد بهذم ) یبصان   ) هفیلخ نآ  زا  هک  یـسرت  زا  ار - شاهینک  هدومن و  ساّبع  هب  لیدـبت  دوب  نیـسح  هک  ار  شرتکچوک  دـنزرف  نآ  مان 

. درک لضفلا  وبا  زین 
ج2،ص:336  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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کلملا دبع  نب  یـسوم  ساّبع و  نب  میهاربا  هک : تفگ  میارب  بیـصخلا  نب  لیعامـسا  نب  دمحا  تفگ : ّیلوصلا  ییحی  نب  دّمحم  زاب  و  ( 1)
ار رکسم  نیا  ود  ره  وا  تفالخ  نامز  رد  یلو  دیسر ، تفالخب  یساّبع  لّکوتم  هک  ینامز  ات  دندیشونن  تسا - بارش  یعون  هک  ذیبن - زگره 
ات دنشون  بارش  نانآ  اب  راب  هس  يزور  و  دنروآ ، درگ  ار  اهتّیصخشیب  ناتفـص و  نز  اپ و  رـسیب و  نامدرم  هک  دنتـشاد  دّمعت  و  دندیـشون ،

. تسین نآ  رکذ  ّلحم  اجنیا  هک  تسه  نانآ  هّیقت  رد  مه  يرگید  رایسب  رابخا  و  دبای ، عویش  نانآ  زا  ربخ  نیا 
نادنچ لقن  رد  یلو  هدوبیم  یلاع  لّصفم و  رایـسب  ياهناخباتک  ياراد  هدوب و  رعاش  بیدا و  يدرم  یلوّصلا  ییحی  نب  دّمحم   » دیوگ مجرتم 

«. تسا هدرک  رکذ  ار  وا  دادغب  خیرات  رد  بیطخ  دراد ، یتاهابتشا  تسین و  بوخ  شطبض  نیثّدحم  حالطصاب  تسین و  قیقد 
دندرک تیاور  میهاربا  نب  ّیلع  زا  هنع ) هللا  یضر   ) قاّرو هَّللا  دبع  نب  ّیلع  و  ّبتکم ، میهاربا  نب  نیسح  ینادمه و  دایز  نب  دمحا  - 20 ( 2)

رد هک  یئایاضق  رابخا و  همه  تشگزاب  ناسارخ  زا  هک  یماگنه  سوطب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تافو  زا  سپ  مداـخ  رـسای  تفگ : هک 
نب ناّیر  تفگ : میهاربا  نب  ّیلع  زاب  و  درک ، لقن  میارب  دوب  هداتفا  قاّفتا  تّدم  نیا 

ج2،ص:337  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نانیا یمامت  هک  يدشار  دیعـس  نب  حلاص  يدـشار و  هفرع  نب  دّـمحم  زا  مردـپ  زین  و  ( 1 ، ) دوب لهـس  نب  نسح  نارازگراک  زا  هک  تلّـصلا 

هب دـیدرگ ، ّرقتـسم  تفالخ  هکیرا  رب  نومأم  دـش و  مامت  نیما  رما  نوچ  دـنتفگ : دـنداد و  حرـش  ام  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  رابخا 
عاـنتما توعد  نیا  نتفریذـپ  زا  يرایـسب  ياهرذـعب  ترـضح  نآ  درک ، توعد  ناـسارخب  ار  وا  تشون و  هماـن  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 

دش جراخ  هنیدم  زا  راچان  تسین ، رادرب  تسد  يو  دیمهف  ماما  هک  يّدحب  درک  هبتاکم  ترضح  اب  رّرکم  تشادنرب و  تسد  نومأم  دیزرو ،
، هدـم رارق  ار  تترفاسم  مق  هفوک و  هار  زا  هک  تشون  واب  نومأم  دوب و  شرمع  لاس  نیمتفه  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبا  شدـنزرف  هک  یلاح  رد 

تماما تفالخ و  بصنم  نومأم  دش  دراو  ورمب  نوچ  و  دنداد ، تکرح  دیسر  ورمب  ات  سراف  زاوها و  هار  هرصب و  قیرط  زا  ار  ترضح  سپ 
نومأم هام  ود  تّدـم  ات  دـش و  رایـسب  ناشنایم  وگتفگ  عوضوم  نیا  رد  تفریذـپن و  دومرف و  ابا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  و  تشاد ، هضرع  وا  رب  ار 

ار يدهعتیالو  نومأم  دیشک ، ازاردب  مالک  رما  نیا  رد  نوچ  و  درکیم ، ّدر  ار  شداهنـشیپ  ّبترم  تفریذپیمن و  ترـضح  درکیم و  رارـصا 
موقرم ترضح  دنتفگ : سرپب ، یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : نومأم  مسرپیم ، هک  یطورش  اب  دومرف : اّما  درکن ، ّدر  ار  نآ  ترضح  درک ، داهنشیپ 

مریذپیم ار  يدهعتیالو  نم  هک  تشاد 
ج2،ص:338  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ماظن نیا  زا  هن  و  میامن ، تلاخد  يرواد  اضق و  رد  هن  یهن و  هن  منک و  رما  هن  منکن ، تلاخد  یتکلمم  روما  رد  هجو  چیهب  هکنآ  طرـشب  ( 1)
نارکاچ و نادـنمراک و  تاضق و  رکـشل و  نارـس  و  درک ، لوبق  ار  طورـش  نومأم  مشاب ، فاعم  روما  نیا  یمامت  زا  و  مهد ، رییغت  ار  يزیچ 

يزئاوج نابـصنم  بحاصب  و  دندمآ ، درگ  همه  دـناوخ  يدـهعتیالوب  ترـضح  نآ  اب  تعیب  هب  ار  ساّبع  نادـنزرف  یمامت  تلود و  نارومأم 
ای  ) سنوی وبا  و  نارمع ، نب  ّیلع  و  ّيدولج ، یـسیع  ياهمانب :)  ) يرکـشل ياسؤر  زا  نت  هس  ّالا  دنتفریذپ  هاوخان  هاوخ و  یگمه  درک و  اطع 
اب و  دندش ، ینادنز  تشادزاب و  اذل  دننک ، تعیب  يدهعتیالو  ناونعب  اضر  ترضح  اب  هک  دندشن  رضاح  نانیا  و  سنوم ،) نبا  ای  سیؤم ، نبا 
ار هبطخ  ربانم  رد  و  دندز ، هّکس  ترضح  نآ  مانب  مهرد  رانید و  و  دندرک ، غالبا  یمالـسا  کلامم  رـسارس  هب  ار  نآ  دش و  تعیب  ترـضح 

. درک جرخ  یناوارف  رایسب  لام  راک  نیا  رد  نومأم  و  دندناوخ ، مالّسلا ) هیلع  ترضح   ) يو مانب 
تساوخرد ترضح  زا  داتسرف و  ار  یصخش  نومأم  دیسر  دیع  بش  نوچ  و 

ج2،ص:339  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
لد شمارآ  دـندرگ و  ّنئمطم  همه  ات  دـناوخب  هبطخ  هدـش و  وربور  مدرم  اـب  ترـضح  دوخ  و  ( 1 ، ) دور دـیع  زاـمنب  دوش و  راوس  هک  درک 

. دیآ نوریب  بارطضا  زا  دریگ و  رارق  كرابم  تلود  نیا  رب  اهلد  ات  دنسانشب ، ار  وا  شناد  لضف و  ماقم  و  دنبای ،
هک ینادیم  يربخاب و  تشذگ  وت  نم و  نایم  طورـش  رد  هک  ینایرج  زا  وت  هک  داد  مایپ  نومأمب  داتـسرف و  ار  یـسک  باوج ) رد   ) ترـضح
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يروشک يرکشل و  هّماع و  زا  مدرم  همه  ياهلد  هک  تسنیا  مرظن  نم  هک  داد  خساپ  نومأم  مدش ، لخاد  رما  نیا  رد  يرارق  دیق و  هچ  اب  نم 
وگتفگ نیا  و  دـننک ، رارقا  تسا  هتـشاد  ینازرا  وـتب  دـنوادخ  هـک  يراوـگرزب  لـضفب و  و  ددرگ ، خـسار  دـیآ و  نوریب  بارطـضا  زا  هـمه 
تـسود رتشیب  هّتبلا  ینک  وفع  راک  نیا  زا  ارم  رگا  ریما  يا  تفگ : دنکیم  يراشفاپ  تخـس  نومأم  دید  ماما  هرخالاب  ات  تشاد  همادا  نانچمه 

نومأم مهد ، ماجنا  ار  زامن  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـننام  نم  هک  مراـچان  سپ  يریذـپیمن  رگا  نکل  مراد ،
یـسوم نب  ّیلع  هناخ  رد  دادـماب  هک  داد  نامرف  ار  مدرم  نارومأـم و  هاپـس و  نارـس  سپـس  تسین . یعناـم  یـشاب  لـیام  هک  روط  ره  تفگ :

همه و  دوب ، هدیدرگ  كدوک  درم و  نز و  زا  ّولمم  همه  اههار  اههچوک و  و  دندرک ، رپ  ار  ترـضح  نآ  هناخ  فارطا  یگمه  مدرم  دنـشاب ،
هناخ درگ  همه  یماظتنا  نارومأم  دنتشاد و  ار  ترضح  راظتنا  هتسشن و 

ج2،ص:340  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يورب ار  نآ  يوس  کی  تسبب و  رس  رب  هبنپ  زا  دیفـس  ياهمامع  درک و  لسغ  هتـساخرب  ماما  درک  عولط  باتفآ  نوچ  و  ( 1 ، ) دنتفرگ ار  ماما 
یگمه دومرف : هدرک  شنارایب  ور  هناخ  نحـص  رد  دومن و  هنهرب  ار  اهاپ  قاس  درک و  اـهر  تشپ  سپ  هب  ار  رگید  يوس  تخیوآ و  شاهنیس 

مین ات  ار  دوخ  لیوارـس  دوب و  هنهرب  ياپ  وا  میدوب و  شفارطا  رد  ام  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  هتفرگ و  تسدب  یئاصع  هاگنآ  دینک ، نم  دـننام 
رس ناهگان  میدرکیم ، تکرح  شلباقم  رد  ام  دمآ و  ام  نایم  رد  نوچ  و  دوب ، هدز  الاب  تشادرب  رد  هک  ار  یسابل  نماد  و  دوب ، هدز  الاب  وناز 
وا اـب  همه  راوید  رد و  نامـسآ و  میتشادـنپ  اـم  هک  یمـسقب  درک ، رارکت  راـب  راـهچ  اـت  ار  نآ  و  ربـکا » هَّللا  : » تفگ هدرب و  نامـسآ  يوـسب 

دنتشادرب رد  یماظن  حالس  همه  و  دندوب ، هداتسیا  بترم  هدیـشک و  فص  هتـسارآ و  برد  نوریب  رد  بسا  رب  راوس  نارومأم  و  دنیادصمه ،
رمکب نماد  میدمآ ، نوریب  رد  زا  هنهرب  ياپ  تیصوصخ  تروص و  نیا  اب  ام  نوچ  و  دندوب ، هداد  لیکـشت  یبلاج  رایـسب  هرظنم  هحلـسا  اب  و 

: تفگ سپس  هدومن  ثکم  هناخ  باب  رد  یکدنا  دش ، هدید  ّتیعمج  نایم  ترضح  و  هتخیوآ ، کنحلا  تحت  هدز و 
«. انالبا ام  یلع  هَّلل  دمحلا  و  ماعنألا ، ۀمیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هَّللا  اناده ، ام  یلع  ربکا  هَّللا  ربکا ، هَّللا  ربکا  هَّللا  »

ج2،ص:341  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هلان ادصب و  ورم  رهش  مامت  هرابکی  میدناوخیم ، ار  دیع  تاریبکت  میدرک و  دنلب  ار  نامیاهادص  زین  ام  درک ، دنلب  نادب  ار  دوخ  توص  و  ( 1)

- هرظنم نیا  ندید  اب  ناراوس  درک ، رارکت  ار  راکذا  راب  هس  ات  شترـضح  و  دندادرـس ، هلان  تاریبکت  نتفگب  ناغف  هیرگ و  اب  همه  دـمآرد و 
هلان ناغف و  هّجـض و  هچراپکی  ورم  دندرک . اهر  هدروآ  ردب  ياپ  زا  هزوم  هدـمآ و  نیمز  رب  ناشبکرم  زا  امامت  دوب - هنهرب  ياپ  ترـضح  هک 

و دـناوخیم ، ار  عبرا  تاریبکت  داتـسیایم و  تشادـیم و  رب  ماگ  هد  ترـضح  و  دـننک ، يراددوخ  هلان  هیرگ و  زا  دنتـسناوتن  مدرم  و  تشگ ،
مدرم همه  و  تفگیم ، هدرمـش  ار  راکذا  ترـضح  ینعی   ) دـنهدیم خـساپ  ار  وا  یگلمج  راوید  رد و  نیمز و  نامـسآ و  ایوگ  هک  دوب  ناـنچ 

یمامت دـسر ، زامن  ّلحمب  عضو  نیا  اب  اضر  رگا  ریما ! يا  تفگ : لهـس  نب  لضف  نیتساـیّرلا  وذ  دیـسر ، نومأـمب  ربخ  نیا  دـندادیم ) خـساپ 
شهاوخ ترـضح  زا  داتـسرف و  ار  يرومأم  نومأم  ددرگزاـب ، یهاوخب  وا  زا  هک  تسنآ  حالـص  دـنتفایم ، هنتفب  دـندرگیم و  رب  وت  زا  مدرم 

. تشگزاب لزنمب  دیشوپ و  درک و  بلط  ار  دوخ  ياهشفک  ماما  ددرگ ، زاب  هک  درک 
تلص نب  ناّیر  زا  نتم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ّینادمه - دایز  نب  دمحا  - 21 ( 2)

ج2،ص:342  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
و يداع ، مدرم  هاپـس و  نارـس  زا  ّمعا  دـندرک ؛ تکرـش  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اب  تعیب  رد  هک  یمدرم  رتشیب  تفگ : هک  هدرک  تیاور 

شوـگب بلطم  نیا  تسا ، هدرک  راداو  نادـب  ار  هفیلخ  هک  تسا  لهـس  نب  لـضف  راـک  نیا  هک  دـنتفگیم  دنتـساوخیمن  ار  نیا  هک  یناـسک 
زا مالّسلا  هیلع  اضر  اب  تعیب  دناهتفگ  مدرم  هک  هدیسر  ربخ  نمب  ناّیر ! يا  تفگ : نمب  متفر ، وا  دزن  نم  دیبلط ، ارم  بش  مین  دیـسر ، نومأم 

: تفگ تسا ] نیمه  مه  تسرد  و  ، ] دنیوگیم ار  نیا  ریما  يا  يرآ ، متفگ : تسا ، لهس  نب  لضف  تاریبدت 
ّتیعر و زا  همه  تسا و  وا  تسدـب  تردـق  تسا و  هدازهفیلخ  هک  ياهفیلخ  هب  هک  دراد  یتراـسج  نینچ  یـسک  اـیآ  ناـّیر ! يا  وـت  رب  ياو 
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رد تسرد  لقع  اب  نیا  ایآ  راپـسب !؟ يرگیدـب  ار  تفالخ  دوخ  تسد  اب  هک  دـنک  داهنـشیپ  دـنیوا  نامرفب  عیطم و  داقنم و  نابـصنم  بحاص 
نیا هن ، تفگ : درادن ، ار  يداهنـشیپ  نینچ  تراسج  يدـحا  دـنیوگیم ، نانآ  هک  تسین  روط  نیا  دـنگوس  ادـخب  هن  مدرکـضرع : دـیآیم !؟

ار دوخ  مور و  وا  دزن  هک  درک  رما  نمب  نیما  دّمحم  مردارب  هک  یماگنه  میوگیم : ار  نآ  ببس  وت  يارب  نم  نکل  تسین ، دنیوگیم  هک  نینچ 
نب ّیلع  هب  ینامرف  يو  مدومنن ، ءانتعا  شاهتفگب  هدومن و  عانتما  نم  دـنک ، رداص  دراد  رظن  رد  هک  یمکح  نم  هراب  رد  اـت  منک  یفّرعم  واـب 

ریگتسد ارم  هک  درک  رومأم  ار  وا  تشون و  ناهام  نب  یسیع 
ج2،ص:343  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار نیعا  نب  ۀـمثره  دیـسر ، نمب  مکح  نـیا  ربـخ  ( 1 . ) دـهد لـیوحت  يوـب  ارم  ریجنز  رد  اـپ  تسد و  دـهن و  مـندرگب  ریجنز  ّلـغ و  دـنک و 
درک جورخ  « 1  » ریرس بحاص  و  دومن ، تمیزه  درک و  دساف  نم  رب  ار  رما  وا  متشاد  لیسگ  بناوج  نآ  اهنآ و  عباوت  نامرک و  ناتسجسب و 

یئاـناوت نم  داد  خر  روما  نیا  نوچ  و  دروآ ، موـجه  نم  رب  هتفه  کـی  رد  عیاـقو  نیا  همه  و  تفاـی ، تسد  ناـسارخ  یحاوـن  زا  یکی  رب  و 
يزیچ سرت  زجع و  فعض و  زج  همه  هاپس  نارس  زا  و  منک ، لصاح  یتردق  نادب  هک  دوبن  نم  رایتخا  رد  یلام  متشادن و  ار  نآ  اب  تمواقم 
تـسا نکمم  و  رفاک ، تسا  يدرم  لباک  هاشداپ  متفگ  دوخ  اب  دـعب  مدرگ ، قحلم  ودـب  مرب و  هانپ  لباک  هاـشداپب  هک  مدرک  هدارا  و  مدـیدن ،

ار دوخ  هکنیا  زج  مناـهرب  ار  دوخ  هک  متفاـین  نآ  زا  رتـهب  یهار  دـهد ، يو  لـیوحت  ارم  وا  و  دتـسرفب ، وا  يارب  یلاوـما  نیما  دّـمحم  مردارب 
هدـمآ شیپ  هک  يراوشد  روما  نیا  رد  میوجب  تناعتـسا  وا  زا  و  ماهدـش ، بکترم  نونکات  هک  یناـهانگ  زا  منک  هبوت  مرب و  دـنوادخ  يوسب 

زیمت و  درک - هراشا  یقاطا  هب  تسد  اب  و  دننک - تفاظن  ار  هناخ  نیا  ات  مداد  روتسد  سپ  موش ، هدنهانپ  یلاعت  وا  هب  و  تسا ،
______________________________

رهـش هن  تسا  تکلمم  مان  ریرـس  و  باوبالا .» باب   » و نال »  » نایم تسا  یگرزب  تکلمم  و  هنانک ، ینب  دـالب  رد  تسا  یعـضوم  ریرـس  (- 1)
رگید کی  زا  ود  ره  و  دوب ، ضّرعت  مدـع  نامیپ  نیملـسم  ریرـس و  نایم  و  دـندوب . ینارـصن  نآ  لها  و  تسا ، هتفگ  يرختـسا  هک  ناـنچمه 

. دوب نامیپ  زین  اهنآ  نیب  هک  خسرف  ود  دودح  رد  دوب  يرهش  ردنمس  ریرس و  تیالو  نایم  و  دنتشاد ، همهاو 
ج2،ص:344  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد مدروآ و  ياجب  زامن  تعکر  راـهچ  مدرک و  نتب  يدیفـس  راولـش  نهاریپ و  مدرک و  لـسغ  متخیر و  دوخ  رب  بآ  نم  سپ  ( 1 ، ) دندومن
تین صولخ  اب  متسب  مکحم  نامیپ  دهع و  وا  اب  مدرب و  هانپ  ودب  مدناوخ و  ار  لاعتم  دنوادخ  و  مدرک ، تءارق  متشاد  دای  نآرق  زا  هچنآ  نآ 

نم دشاب ، نم  نابیتشپ  دنک و  تیافک  ارم  روما  نیا  ياهیتخـس  تالکـشم و  رد  دنادرگ و  نم  بیـصن  ار  تراما  تماما و  دـنوادخ  رگا  هک 
تفرگ و مارآ  ملد  سپـس  تسا ، هداد  رارق  دـنوادخ  هک  یئاج  نامه  مهنب  شدوخ  هاگیاج  رد  ار  تماـما  رما  مهد و  ّقح  بحاـصب  ار  ّقح 
اج نادب  رهاط  اب  وا  راک  و  متـشاد ، لیـسگ  ناهام  نب  یـسیع  نب  ّیلع  يوسب  ار  نینیمیلا ) وذ  نیـسحلا  نب   ) رهاط سپـس  دش . لئاز  مهودـنا 
وا تفای و  رفظ  وا  رب  مداتسرف ، راّیس ] نب  رصن  نب  ثیل  نب   ] عفار یبوکرسب  ار  نیعا  نب  ۀمثره  زاب  و  دش ، هک  دش  نانچ  دیـشک و  هک  دیـشک 

تشادرب و تسد  تفلاخم  زا  وا  ات  هدرک  راتفر  رهمب  وا  اب  مداتسرف و  وا  يارب  یئایاده  و  مدناوخ ، حلصب  ار  ریرـس  بحاص  زین  و  تشک ، ار 
رایتخا رد  هرـسکی  ار  تفالخ  رما  دنوادخ  و  دش ، نینچ  نیما  دمحم  مردارب  اب  هک  دیـسر  اجنیدب  ات  تفای  تیوقت  مرما  هتـسویپ  و  دـمآ ، هارب 

تسود زین  نم  دومن ، افو  متشاد  تساوخرد  نم  هچنآب  مراگدرورپ  نوچ  و  دیدرگ ، راوتسا  نم  رما  و  داد ، میالیتسا  نآ  رب  داهن و  نم 
ج2،ص:345  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

اذل مدیدن ، تفالخ )  ) رما نیا  ّقحتسم  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  زج  ار  یـسک  و  ( 1 ، ) منک افو  ماهتسب  دهع  هچ  نادب  میادخ  اب  هک  متـشاد 
. يدهعتیالوب تعیب  نیا  ببس  دوب  نیا  ینادیم ، دوخ  هک  قیرط  نادب  رگم  تفریذپن  وا  اّما  مداد  رارق  يو  رایتخا  رد  ار  نآ 

نابـصنم بحاص  عمج  نایم  رد  دمآرب  باتفآ  دش و  حبـص  نوچ  ناّیر  يا  تفگ : دعب  درادب ، ّقفوم  ار  ریما  دنوادخ  متفگ  نم  دیوگ : ناّیر 
ماهدینـش وت  زا  هچنآ  زج  بلطم  نیا  رد  نم  ریما  يا  متفگ : وگب ، ناشیا  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نانمؤم  ریما  لـئاضف  ور و 
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: تفگ منک ؟ وگزاب  نانآ  يارب  ار  نامه  ایآ  منادیمن ، يزیچ 
. متسنادیم دوخ  رارسا  مرحم  ار  مق  لها  نم  دنک ، يرای  رما  نیا  رد  ارم  هک  مباییمن  ار  يدحا  هَّللا ! ناحبس 

دزن رد  نانآ  ماقم  دالوا و  اب  مدرم  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  لئاضف  نتفگ  رد  هک  تسنآ  دارم  : » دیوگ مجرتم 
«. دنربیم یپ  نم  راک  تحصب  دنوشیم و  هاگآ  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  وا - لوسر  هب  ناشبرق  دنوادخ و 

؟ منک وگزاب  ناشیا  يارب  ماهدینش  امش  زا  هک  یثیداحا  متفگ : دیوگ  نایر 
نارس نایمب  نم  دش  حبص  نوچ  وگب . يدینش  اهتلیضف  رد  نم  زا  هچنآ  يرآ ، تفگ :

ج2،ص:346  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یلص ادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  شناردپ  زا  شردپ  زا  نومأم  نینمؤملا  ریما  ( 1 : ) متفگ هدرک  نخسب  عورش  متفر و  نانآ  زکرم  رد  رکشل 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا 
« هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

: دندومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  شناردپ  زا  شردپ  زا  نومأم  نینمؤملا  ریما  ارم  درک  ثیدح  اضیا  و  ، 
«. یسوم نم  نوره  ۀلزنمب  یّنم  یلع  »

: ربیخ ثیدح  و  مدرکیم ، طلخ  یهاگ  متشادن و  هظفاح  رد  قیقد  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  ار  ثیداحا  نم  و 
« ۀیارلا نیطعأل  »

ّیعازخ کلام  نب  هَّللا  دـبع  نایم  نآ  رد  مدرک ، لقن  ناشیا  يارب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  لئاضف  رد  ار  يرگید  روهـشم  ثیداحا  روط  نیمه  و  ، 
ار یمالغ  نومأم  دوب ، هتسیاش  حلاص و  يدرم  يو  دتسرف ، تمحر  ّیلع  رب  دنوادخ  احلاص ،» الجر  ناک  اّیلع  هَّللا  محر  : » تفگ تساخرب و 
، درک راضحا  ارم  داتـسرف و  نم  دزن  ار  یـسک  نومأم  دیوگ : ناّیر  دهد ، شرازگ  دـنیبب و  ار  ام  يوگتفگ  سلجم و  عضو  هک  دوب  هداتـسرف 

؟ ياهتشاد هگن  دوخ  هظفاح  رد  ار  همه  ینادیم و  ثیدح  ردقچ  ناّیر ! يا  تفگ : داتفا  نم  رب  شاهدید  نوچ  مدش  دراو  وا  رب  نم 
: تفگ هک  دیسر ، تفگ  کلام ) نب  هَّللا  دبع   ) يدوهی نآ  هچنآ  ربخ  نمب  تفگ : هاگنآ 

. تشک مهاوخ  ادخ  يرایب  ار  وا  دنگوس  ادخب  احلاص » الجر  ناک  اّیلع  هَّللا  محر  »
ج2،ص:347  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و دـیآ ، ناسارخب  ترـضح  هکنیا  زا  لبق  دوب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دزن  دارفا  نیرتبّرقم  زا  ّینادـمه  ّيدـشار  میهاربا  نب  ماشه  و  ( 1)
فارطا یحاون و  زا  ار  لاوـما  دوـب و  وا  تسد  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ياـهراک  و  دوـب ، هدـیمهف  حیـصف و  بیدا و  ملاـع و  يدرم 
میهاربا نب  ماشه  وا  دورو  زا  سپ  یلو  دیآ ، ناسارخ  هب  ماما  هکنآ  زا  شیپ  هّتبلا  دومنیم ، طبـض  تبث و  تفرگیم و  لیوحت  وا  دندروآیم و 

هیلع اضر  ترـضح  راـبخا  هک  دوب  نیا  شراـک  و  داد ، رارق  دوخ  هاگتـسد  ناـمرحم  زا  ار  وا  مه  نیتساـیّرلا  وذ  و  تسویپ ، نیتساـیّرلا  وذ  هب 
وذ نومأم و   ) ناشیا رب  اضر  ترـضح  زا  يربخ  چیه  و  دوب ، هدش  بّرقم  ود  نآ  دزن  دادـیم و  شرازگ  نیتسایّرلا  وذ  نومأم و  هب  ار  مالّـسلا 

دادیمن ماما  رب  ار  سک  چیه  دورو  هزاجا  وا  و  دوب ، هدرک  ماما  صوصخم  نادوجآ  رادهدرپ و  ار  وا  نومأم  و  دنامیمن ، هدیشوپ  نیتسایّرلا )
تشاد ار  ماما  رادید  دصق  سک  ره  و  تفرگ ، گنت  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رب  ار  راک  و  تساوخیم ، تشاد و  رظن  دوخ  هک  نانآ  رگم 

وذـب نینچمه  دـشیم و  هداد  نومأمب  يو  طـسوت  نآ  شرازگ  هکنیا  رگم  دـشیمن  رداـص  ماـما  زا  یمـالک  و  دوب ، عناـم  وا  دـشیمن و  ّقفوم 
زا و  دزومایب ، تاّیبدا  ملع و  ار  وا  هک  دوب  هدرپس  ماشه  هب  ار  ساّبع  شرسپ  نومأم  و  نیتسایّرلا ،

ج2،ص:348  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تهج نآ  يارب  نیا  تخاس ، راکشآ  ماما  اب  ار  دوخ  دیدش  ینمشد  نیتسایّرلا  وذ  دیوگ : ناّیر  ( 1 . ) دنتفگیم یساّبع  ماشه  ار  وا  تهج  نیا 

، دوب هدش  تداسح  نیا  بجوم  تشاد  ترـضح  اب  نومأم  هک  يراتفر  درب و  دسح  وا  رب  اذل  درکیم ، مارتحا  يو  زا  شیب  واب  نومأم  هک  دوب 
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تـسود ار  نومأـم  زین  ومع  رتـخد  نآ  و  تشادـیم ، تسود  ار  وا  هک  دوب  یئوـمع  رتـخد  ار  نومأـم  هک  دـش  عورـش  اـجنیا  زا  نآ  يادـتبا  و 
وذ زا  دوب و  لیام  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  ومع  رتخد  نآ  و  دندوب ، هدرک  زاب  نومأم  سلجمب  ومع  رتخد  نآ  لزنم  زا  يرد  اذل  تشادیم 

يرد ناـنز  هرجح  زا  تسین  حیحـص  تفگ : هدـمآ و  نومأـم  دزن  و  دیـسر ، نیتساـیّرلا  وذـب  رما  نیا  و  تـفگیم ، دـب  نومأـم  دزن  نیتساـیّرلا 
، دیآ مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دزن  نومأم  زور  کی  هک  دوب  نیا  مسر  و  دندرک . ّدس  ار  رد  نآ  درک  رما  نومأم  دشاب ، زاب  هفیلخ  سلجمب 

لخاد نومأم  رب  ترضح  نوچ  و  دوب ، نومأم  رـصق  رانک  رد  دوب  هدرک  لزنم  ترـضح  هک  ياهناخ  و  دوش ، دراو  نومأم  رب  ماما  زور  کی  و 
يرد ام  سلجمب  نانز  هرجح  زا  هک  ددنسپیمن  ار  نیا  لهـس  نب  لضف  تفگ : نومأم  دیـسرپ ، ار  نآ  ببـس  دناهدرک ، ّدس  ار  رد  دید  دش و 

: تفگ دومن و  يراج  نابز  رب  ار  عاجرتسا  هملک  دینشب : مالک  نیا  ماما  نوچ  دشاب ، زاب 
تلاخد یگداوناخ  روما  نیا  رد  هک  دسر  هچ  ار  لضف  َنوُعِجار ، ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 

ج2،ص:349  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد ار  لضف  لوق  ینک و  دمآ  تفر و  تیومع  رتخد  اب  ینک و  زاب  ار  رد  هکنیا  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ امش  رظن  دیسرپ  نومأم  ( 1 ( !؟ دنک

لـضف هب  ربخ  نیا  و  دـش . دراو  یئوجلدـب  شیومع  رتخد  رب  و  دـندوشگ ، ار  رد  داد  روتـسد  نومأم  يریذـپن ، دـنکیم  مارح  ای  لـالح  هچنآ 
. تخاس نیگمغ  ار  وا  دیسر و 

لاّمع نایلاو و  يوسب  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح  زا  طرّـشلا  ءاـبحلا و  باـتک  هخـسن  بتک  زا  ياهراـپ  رد  و  - 22 ( 2)
ار نآ  روبزم  باتک  رد  هکنآ  زج  تسا ، هدادن  نمب  ار  باتک  نآ  تیاور  هزاجا  یسک  نکل  متفای ، شردارب  لهس و  نب  لضف  هراب  رد  تلود 

(: تسا نیا  نآ  همجرت  هدش و  رکذ  نتم  رد  نآ  یبرع  هک   ) تسا نینچ  نآ  ماهدید و 
، تسا ناشیا  رب  ریگ  مشخ  ناگدنب و  رب  نابهگن  دنمزوریپ ، اناوت و  دجوم ، عرتخم و  و  هدنروآ ، دیدپ  هک  تسار  يدنوادخ  ساپـس  دمح و 
ره دناهتـشون ، یتسپ  يراوخ و  ّتلذ و  طخ  شتّزع  هاگراب  رد  و  دناهدروآ ، دورف  تعاطا  میظعت و  رـس  شهاگردب  تاقولخم  یمامت  هکنآ 
زیچ ره  شیهاگآ  ملع و  و  دننک ، ینتورف  شیگرزب  تمظع و  يرالاس و  تنطلس و  ربارب  رد  یگلمج  و  تسا ، وا  تردق  میلـست  تسه  هچ 
هیاس زا  يریقح  کچوک و  چیه  و  دناوتن ، ینارگرس  شهاگشیپ  رد  یگرزب  الاو و  چیه  ادیوه ، ادیپ و  وا  رب  زیچ  ره  رامـش  و  هتفرگ ، ارف  ار 

شتمحر فطل و 
ج2،ص:350  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ندـیرفآ و تـسار  وا  رم  دـسرن ، یئاـجب  وا  ناگدـننکفصو  یفرعم  و  دـباین ، رد  ار  وا  ناگدـننیب  هدـید  هـکنآ  ( 1 ، ) دــنامن هرهبیب  رود و 
. راکتسرد اناد و  دنمورین ، اناوت و  تسوا  و  نیمز ، اهنامسآ و  رد  تسالعا  لثم  و  ندادنامرف ،

ار نآ  و  دیشخب ، یگرزب  تمارک و  فرش و  داد و  يرترب  نایدا  همه  رب  ار  نآ  و  داد ، رارق  نوناق  ار  مالسا  نیئآ  هک  يدنوادخ  رب  ساپـس  و 
لزنمب درب  نایاپب  شیوخ  لمع  نادب  دراذگ و  مدق  نآ  رد  سک  ره  هک  یتسار  هار  و  دومرف ، یفّرعم  رییغت  لباق  ریغ  اجرب و  اپ  راوتـسا ، نید 

و داد ، رارق  نایب  افـش و  ناهرب و  رون و  نید  نآ  رد  تفای ، دـهاوخن  هار  دـنادرگ  يور  نآ  زا  سک  ره  و  ددرگن ، هارمگ  هدیـسر و  دوصقم 
هک یمدرم  نایم  رد  داتـسرف ، دوب  هدرک  باـختنا  تلاـسر  يربمغیپ و  هب  ار  وا  هک  سک  ره  يوس  هب  شاهدـیزگرب  ناگتـشرف  هلیـسوب  ار  نآ 

دّمحم هب  تلاسر  تبون  هکنیا  ات  هتفریذـپ ، نایاپ  هتـشذگ و  هک  یناراگزور  رد  و  دـناهداد ، نارگیدـب  ار  شیوخ  یلاخ  ياج  هتفر و  نونکا 
يوسب تمحر  فطل و  يور  زا  و  داد ، رارق  اـیبنا  دـمآیپ  ار  وا  و  دـنتفای ، ناـیاپ  ودـب  ناربمیپ  و  دیـسر ، هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم -

رارق ناگدننکبیذکت  نارکنم و  هدنهد  راهنز  و  شاهداتـسرف ، نیقدصم  ناگدنروآ و  نامیا  هدنهد  تراشب  ار  يو  زین  و  داتـسرف ، نایناهج 
دوش دوبان  كاله و  و  دشاب ، مامت  قلخ  رب  شتّجح  ات  داد 
ج2،ص:351  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تـسرد ندومن  اراکـشآ  ندوب و  نشور  زا  سپ  دنام  هدنز  سک  ره  دوش  هدنز  و  ( 1 ، ) لطاب زا  ّقح  يرادومن  زا  سپ  دوش  دوباـن  سک  ره 
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. تساناد اونش و  دنوادخ  هک  یتسارب  و  تسردان ، زا 
دزن ار  تمکح  ملع و  و  درک ) نانآ  هژیو  ار  يربهر  ینعی   ) دومرف اطع  تّوبن  ثیراوم  ار  شلوسر  تیب  لها  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  زاب  و 
ماقم ّلحم و  و  تخاس ، بجاو  همه  رب  ار  ناشیا  یتسود  درک و  مدرم  رب  تراما  يربهر و  تماما و  نوناک  ار  نانآ  و  داهن ، تعیدوب  ناـشیا 
ِْهیَلَع ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  تفگ : هک  نانچ  دـهاوخب ؛ ار  نانآ  یتسود  تّدوم و  تّما  زا  هک  درک  رما  ار  شربمایپ  و  داد ، رارق  الاو  ـالاب و  ار  ناـنآ 

شرافـس ار  امـش  نکل  تسا ) نم  هدنتـسرف  رب  نم  رجا  اریز   ) مهاوخیمن تلاـسر  دزم  رجا و  امـش  زا  نم  وگب   ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْـملا  اَّلِإ  ًارْجَأ 
زا يرود  زا  درک  فـصو  نادـب  ار  ناـشیا  هک  ار  هـچنآ  و  (، 23 يروش : دـینک - یتـسود  ّتبحم و  رهم و  نم  ياـبرقلا  يوذ  اـب  هک  منکیم 

ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  دومرف : هک  دوخ  مالک  رد  نانآ  یگزیکاپ  یکاـپ و  یفّرعم  و  يدـیلپ ،
(. 33 بازحا : دراد - هگن  رّهطم  رهاط و  ار  امش  هدوب ، كاپ  يدیلپ  ره  زا  امش  هک  تسا  هتساوخ  نینچ  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  )

وا دوب ، هدش  عطق  هک  یمحر  یگداوناخ و  هطبار  و  دومن ، راتفر  یکین  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ترتع  هب  تبـسن  نومأم  هکنیا  سپس 
ّتبحم سنا و  و  درک ، لصو 

ج2،ص:352  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دوب هداتفا  نادـناخ  کی  ّتیعمج  نایم  رد  هک  یفاکـش  و  تشادرب ، نایم  زا  ار  ناـشیوخ  نیب  یئادـج  هقرفت و  و  ( 1 ، ) دینادرگزاب ار  یلیماف 

یتسود ّتبحم و  یتسیزمه و  سنا و  يرای و  نآ  ياجب  و  درب ، نایم  زا  یّلکب  ار  اهیهاوخدـب  اههنیک و  دـنوادخ  بیترت  نیا  هب  و  داد ، مایتلا 
. دومن نیزگیاج  ار  یعقاو 

یکی و همه  مارم  و  دـش ، یکی  همه  ياهتـسد  دروآ ، ياجب  وا  هک  ياهلـص  شیئوکین و  وا و  ریخ  تکرب و  يرادـهگن و  نمی و  هب  کنیا  و 
یکین و  تشگزاب ، دوخ  ياجب  اهثرا  تیاعر و  سک  ره  قوقح  و  دـش ، یکی  نوگاـنوگ  ياههشیدـنا  راـکفا و  و  تشگ ، دـحاو  ناـشنخس 
ساسا رب  یتموکح  هاگتـسدب  ار  دارفا  یکیدزن  يرود و  تاجرد  و  داهن ، جرا  ار  ناگدـششیامزآ  شیامزآ  و  داد ، شاداپ  ار  ناراـکوکین 

میدـقت و لیـضفت و  هب  صوصخم  دوب  هتخادـنا  شیپ  ار  وا  شـشوک  یعـس و  هک  يدرف  نآ  روما ، نیا  زا  سپ  و  داد ، رارق  ناـنآ  يرادـنید 
هک تسا  يدرف  وا  هک  درک  هدهاشم  و  دید ، یمیمص  راکمه  ار  وا  نوچ  تسا ، نیتسایّرلا  وذ  لهس  نب  لضف  نیمه  وا  و  دینادرگ ، فیرـشت 

ناماظن هراوس  يارب  زین  و  تسا ، یبوخ  راگزومآ  تسرپرـس و  تلود  نارازگراک  رب  تسایوگ ، وا  ناهرب  لیلدب و  و  تسا ، راوتـسا  وا  ّقحب 
کلـسم مارمب و  ار  مدرم  و  تسا ، تسایـس  ياراد  ّتیعر  يارب  و  ّربدت ، اب  رظن و  بحاص  وا  ياهدربن  رازراک و  رد  و  تسا ، یئاجب  هدنامرف 

و دنکیم ، توعد  وا 
ج2،ص:353  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنزرـس وا  زا  ینامرفان  ای  دـنک و  یلاخ  هناش  دـهنن و  ندرگ  ار  هفیلخ  ناـمرف  هکنآ  زا  و  ( 1 ، ) دهد شاداپ  دریذـپب  ار  وا  توعد  هک  یـسکب 
تـسد رد  لامعا ، نیا  زا  و  شخب ، افـش  ار  یحور  ناراـمیب  ملاـسان و  ياـهبلق  و  تسا ، درفنم  وا  يراـی  ترـصن و  رد  و  دـنیزگیم ، يرود 

زا ار  وا  تشحو  سرت و  و  دزاسیمن ، فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  ار  وا  عمط  و  درادیمن ، زاب  ار  وا  رای  نتفاین  ای  لام  ندوب  مک  ای  نتـشادن 
قرب دـعر و  نوچ  دـننکیم و  تشحو  داجیا  هک  یناـسک  ناگدـنناسرت و  هک  یماـگنه  هکلب  دـهدن ، قوس  رگید  يوس  هب  شـشنیب  دـصق و 

رتریبدـت اب  رتشیدـناهراچ و  و  رتمّمـصم ، رتمزع و  اب  رتمدـقتباث و  نارگهلیح ، نانمـشد و  نافلاخم و  يرایـسب  رد  و  دـنیامنیم ، اـپب  بوشآ 
یهارمگ نادند  هک  ینامز  ات  دناوخیم ، ار  مدرم  رتهب  رتشیب و  وا  يوسب  و  دـیامنیم ، عافد  شقوقح  نومأم و  زا  تیّدـج  لامک  اب  و  دوشیم ،

نوـچ ار  همه  تشپ  و  دـنکرب ، نب  خـیب و  زا  ار  ناـنآ  تکوـش  و  دـیچ ، ار  ناـشیاهنخان  و  دوـمن ، دـنک  ار  ناشریـشمش  يزیت  تسکـش و  ار 
ّتیمهایب ار  نآ  دندرک و  فافختسا  وا  ّقحب  و  دنداد ، ناشن  یتسـس  وا  رما  رد  دنتـسکشب و  دهع  هک  نانآ  دیبوک : كاخب  نید  رب  نادحلم 

هچنآ و  كرـشم ، ياهتّما  فانـصا  رد  نیتسایرلا  وذ  راثآ  هوالعب  دندوب . ناما  رد  ندرک  رذحب  وا  تاراطخا  زا  هک  ناسک  نآ  دندومن ، یّقلت 
امش يارب  ار  شرابخا  هچنآ  زا  تخاس ، نوزفا  وا  هلیسوب  ار  یمالسا  کلامم  دودح و  دنوادخ 
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ج2،ص:354  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مولعم دناهدناسر  نارگیدب  هتفرگ و  امش  زا  ایند  مدرم  لها و  هچنآ  زین  و  دناهدرک ، تءارق  امـش  رب  ربانم  رد  ار  نآ  ياهباتک  و  ( 1  ) دناهتفگ

. تسا راکشآ  و 
يارب وا  مایق  دش ، لّوحم  ودـب  تارایتخا  همه  هک  دیـسر  اج  نادـب  نومأم  نینمؤملا  ریما  ّتیعقوم  زا  وا  یـسانشردق  نیتسایّرلا و  وذ  رکـش  و 

ات دوب  تریـس  هدیدنـسپ  يوخـشوخ و  و  تنیط ، شوخ  كاـپ و  هک  لهـس ، نب  دّـمحم  وبا  شردارب  دوخ و  نوخ  لذـب  و  ریما ، ّقح  قاـقحا 
رایـسب و لاوما  ودـب  نومأم  نینمؤملا  ریما  شاداـپ  ربارب ، رد  تفاـی و  يرترب  ناراگتـسر  همه  رب  تفرگ و  یـشیپ  ناگتـشذگ  زا  هک  يّدـحب 

افو يربارب و  دـنارذگ  وا  هک  یتاماقم  زا  ماقم  کی  و  وا ، زور  کی  ّتیلاّعف  اب  دـنچ  ره  دوب ، رامـشیب  تارهاوج  و  روانهپ ، عیـسو و  یـضارا 
لانم لام و  زا  ندرک  يرود  ناناملـسم و  لام  نتخاس  رفاو  و  شتّمه ، يدـنلب  اـهنیا و  رد  یتبغریب  تهج  زا  وا  همه  نیا  اـب  نکل  دـنکیمن ،

. تشاذگاو ار  اهنیا  همه  ترخآب ، لیم  تّدش  و  ایند ، هب  ترخآ  نداد  حیجرت  و  نآ ، نتسناد  ریقح  ایند و 
افعتـسا نیا  و  درکیم ، ترازوب  یلیمیب  راـهظا  دومنیم و  نینمؤـملا  ریما  زا  یگتـسشنزاب  بلط  ّبترم  تساوـخ و  افعتـسا  نینمؤـملا  ریما  زا  و 

ار ام  دنوادخ  نوچ  دوب ، ام  ریما و  دزن  رد  یگرزب  لمع  رایسب  لام  هاج و  رد  دهز  نتساوخ و 
ج2،ص:355  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و میدوب ، هدـیمهف  نیکرـشم  اب  ار  وا  داهج  و  ( 1 ، ) دوب هدرک  هاـگآ  نیملـسم  روما  حالـصا  رب  تّوق  رادـتقا و  نید و  تّزع  رد  وا  ّتیعقوـمب 
تّوق و  وا ، ّتیریدم  ریبدت و  تّحـص  و  وا ، یتنیطكاپ  كاپ  یتسرد و  یتسار و  قدص و  ّتین  زا  دوب  هدومن  امب  دـنوادخ  هک  اهزیچ  رگید 

. يوقت یئوکین و  و  حالص ، دشر و  میقتسم و  هار  یتسار و  ّقح و  رب  وا  يرای  و  دهاوخیم ، هچنآب  وا  ندیسر  وا و  لقع  يالاو  ماقم  يأر و 
ار وا  نامرف  میدرک  تباجا  ام  دوب ، وا  حالـص  هچنآ  ندرک  رایتخا  و  وا ، تناید  تهج  زا  زین  ام  درک و  نانیمطا  واب  نینمؤملا  ریما  نوچ  سپ 
، تسا هدش  جرد  نآ  هخسن  نم  باتک  نیا  رخآ  رد  هک  ار  طرش » ءابح و   » باتک نیتسایّرلا ) وذ   ) وا يارب  میتشون  و  دوب ، شماقم  قفاوم  هک 
ناهیقف و نایـضاق و  نایرابرد و  هاپـس و  نارـس  ماوقا و  زا  دـندوب : هک  یناسک  همه  میتفرگ و  دـهاش  نآ  رب  ار  نارـضاح  مامت  دـنوادخ و  و 

. هّماع هصاخ و 
ره لها  دوش و  عیاش  اج  همه  رد  دبای و  راشتنا  ات  دننک ، شخپ  دالب  همه  رد  ار  نآ  هخـسن  هک  دید  حالـص  نانچ  نومأم )  ) نینمؤملا ریمأ  و 

ياهخسن راید  ره  دلب و  ره  یضاق  مکاح و  دزن  و  دوش ، هدناوخ  هخسن  ربانم  رد  و  دننادب ، ار  بلطم  دالب 
ج2،ص:356  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ار نآ  یناعم  مهد  حرش  حیضوت و  مزادرپ و  هخسن  ار  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  و  دنامب ، نآ  زا 
تهج نادب  دنوادخ  و  هتشاد ) هک  یئاهتّیلاعف   ) هتـسویپ عوقوب  نیتسایّرلا  وذ  زا  هچنآ  یمامت  رکذ  رد  لّوا : باب  ( 1 : ) تسا باب  هس  رب  نآ  و 

. تسا هدرک  بجاو  نیملسم  ام و  رب  ار  يو  ّقح 
و دوش ، عنام  وا  ياهتیلاعف  زا  دنک و  ارچ  نوچ و  هک : تسین  نآ  ّقح  ار  یسک  هکنیا  و  وا ، لامعا  تّحص  دشر و  هبترم  نایب  رد  مود : باب 
زج تسین  ياهراچ  یهار و  یعنام  دنراد  ندرگ  رد  ار  ریما  تعیب  هک  قلخ  زا  سک  چیه  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  لامعا ، نآ  ّتلع  رکذ 
ام هیلع  رب  داسف  رد  یعـس  دراد و  اور  نانآ  هراب  رد  ملظ  هک  دننک  فرط  رب  ار  یعنام  دنراد  ّقح  نانآ  و  شردارب ، وا و  اب  دـننک  تعیب  هکنآ 
ای و  دـنک ، ناشیا  ینامرفان  لایخ  و  دـنارورپن ، رـس  رد  ناشیا  تفلاخم  يوزرآ  یـسک  هک  تسنیا  يارب  نیا  و  دـنک ، ام  ناتـسود  ناـشیا و  و 

. دهدن هار  دوخب  نت  ود  نیا  ام و  یئادج  يارب  یهار  زا  يرگهلیح 
و نآ ، نتـشاذگاو  ایندـب و  یتبغریب  زا  تساوخ  وا  هچنآ  نایب  و  نیتسایّرلا ،) وذ   ) ناشیا رب  ریما  ياهـششخب  اـیاطع و  ناـیب  رد  موس : باـب  و 

رویزب دوخ  نتسارآ 
ج2،ص:357  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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نآ راتساوخ  هدرک و  ترخآ  رما  رد  مامتها  ششوک و  هتسویپ  هک  تسنیا  لمع  نیا  رب  لیلد  و  ( 1 ، ) ماقم هاج و  لامب و  یگقالعیب  دهز و 
تشادگرزب و واب و  شـشخب  زا  ام  رب  تسا  هدش  مزال  هک  ار  هچنآ  و  ددرگ ، فرطرب  دراد  وا  رد  یّکـش  سک  ره  هک  رادقم  نآب  تسا  رجا 

تسا لمتشم  باب  نیا  و  میدرک ، عنم  ار  دوخ  نآ  ببسب  ام  هک  ار  هچنآ  دوخ  زا  ناشیا  عنم  و  میتشاد ، ینازرا  شردارب  وا و  رب  هک  وا  تّزع 
. دنکیم طایتحا  نآ  رد  دوخ  يایند  نید و  رما  رد  هدننکطایتحا  هک  يزیچ  رهب 

: نآ لصا  هخسن و  نتم  کنیا 
لضف نیتسایّرلا  وذ  يارب  یسوم  نب  ّیلع  وا  دهعیلو  نانمؤم و  ریما  نومأم  هَّللا  دبع  زا  تسا  یطرـش  هتـشون و  نیا  ِمیِحَّرلا : ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نینمؤملا ریما  تفالخ  راک  ناّنم  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نآ  و  يرمق )  ) مکی تسیود و  لاس  ناضمر  هام  متشه  هبنشود  زور  رد  لهـس  نب 
ّیلو حالـص  رد  شیوخ  يوزرآ  هب  و  دیناشوپ ، تعلخب  گنر  زبس  سابل  ار  نامدرم  و  تسبب ، ار  يدهعتیالو  دـقع  درک و  خـسار  مامت و  ار 

. دیسر نمشد  رب  ندش  زوریپ  دوخ و 
تراگدرورپ ّقح  ياداب  وت  هک  اریز  تسا ، نآ  رد  وت  شاداپ  زا  ضعب  هک  يزیچب  زور  نیا  رد  میدرک  توعد  لهـس  نب  لـضف  يا  ار  وت  اـم 

ياداب زین  یتساخرب و 
ج2،ص:358  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا تمالس  نید و  حالص  نآ  ببـسب  هک  مشاه  ینب  ّقح  یـسوم و  نب  یلع  وا  دهعیلو  نینمؤملا و  ریما  ّقح  نینچمه  و  ( 1 ، ) وا هداتسرف  ّقح 
نینمؤملا ریما  رم  تسا  وت  يرای  تنواعم و  نآ  رگید  ببس  و  دبای ، تابث  نیملـسم  همه  ام و  رب  تمعن  هکنآ  ات  تسا ، دیما  ناناملـسم  هقرفت 

نتسکش كرش و  عمق  علق و  و  رتهب ، حیجرت  و  ار ، ققحم  هیناث و  توعد  راهظا  و  نیلسرملا ، دّیس  ّتنس  نید و  نیناوق  نتشاداپب  رب  ار  نومأم 
، عولخم هفیلخ  نیما  ندرک  رانکرب  هب  طوبرم  تفای  ترهش  اهرهش  رد  وت  زا  هک  یئاهراک  ریاس  ناشکندرگ و  نایغای و  ندرب  نیب  زا  و  اهتب ،

دّمحم نب  رفعج  نب  دّـمحم  تسوا  هک  هدـیمان  ّيدـهم  ار  وا  هک  رگید  نآ  و  ایارّـسلا ، وبا  شاهینک  دوب و  رفـصا  هب  یمـسم  هکنآ  هراـب  رد  و 
لـباک و رد  و  اـجنآ ، یلاو  مـلید و  رد  و  نیورـش ، نـب  زمره  اـت  ناـماس  نآ  ماّـکح  ناتـسربط  رد  و  ّیجلخ ، ناـکرت  زین  و  « 1  » بسن ّیبلاـط 
رد و  نآ ، فانصا  روغ و  ناتسشرغ و  هدنبرادب و  لابج  رد  و  مربمای )  ) مرب نبا  هراب  رد  و  ذبهفـصا ، شرگید  ناطلـس  و  سروهم ، شناطلس 

نولم ناقاخ و  ناسارخ 
______________________________

یلا 521 زا ص 476  نییبلاّطلا  لتاقم  باتک  همجرت  رد  ود  ره  مالّـسلا  امهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  نب  دّـمحم  ایارّـسلا و  وبا  لاح  حرـش  (- 1)
. دوش هعجارم  اج  نادب  عالّطا  يارب  تسا ، هدش  رکذ  احورشم 

ج2،ص:359  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ياهدربن رد  برغم و  رد  و  رزخ ، بحاـص  و  ریرـس ، بحاـص  اـی  و  زاـجح ، هینیمرا و  رد  رغرغت و  و  ( 1 ، ) نامیک رد  ّتبت و  لبج  بحاـص 

. تسا طوبضم  هدش و  تبث  عیاقو ، خیرات و  هطوبرم  هرادا  رد  نآ  لیصفت  هک  رگید 
هد و  دوب ، مهرد  رازه  رازه  دص  کی  غلبمب  نآ  دـشاب و  وت  هنوعم  هک  میدومن  توعد  نآب  ار  وت  میتشاد و  رّرقم  وت  يارب  هک  یبجاوم  نآ  و 
ام دزن  رایـسب  رهاوج  مهرد  رازه  رازه  دص  کی  تمیق  هّتبلا  و  دوب ، هدیـشخب  البق  وتب  هفیلخ  هچنآ  رب  هوالع  رهاوج  زا  دمآرد  مهرد  نویلیم 

نید ادخ و  و  دوب ، هداد  وتب  نیما  هک  ینامز  ار  لاوما  نیا  دننامه  يدرک  كرت  وت  و  يراد ، ار  نآ  قاقحتـسا  وت  هچنآب  تبـسن  تسا  كدنا 
یتشذگ دوب  وت  قوقح  رجا و  هک  رایسب  لاوما  زا  و  يدومن ، ینادردق  رّکشت و  شدهعیلو  نینمؤملا و  ریما  زا  وت  هکنیا  یتشاد و  مّدقم  ار  وا 

. یتشاد مّدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  ددرگ و  نوزفا  ناشلاملا  تیب  دبای و  قنور  ناشیا  هیلام  ات  يدراذگاو  ناناملسمب  ار  نآ  و 
و ایندـب ، وت  یتـبغریب  زا  و  ترازو ) ینعی   ) دوـب وـت  نأـش  رد  يدوـب و  بغار  نادـب  اـتاذ  هک  يدرک  یتلـصخ  تساوـخرد  اـم  زا  نوـنکا  و 

نیقی ترخآ  ای  تسایند  يارب  ایآ  هک  تشاد  ّکش  وت  شـشوک  رد  هک  سک  نآ  يارب  هک  هزادـنا  نآ  اـت  ناـمدرم ، نیا  زا  وت  یئوجهراـنک 
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ترخآ يارب  تششوک  یعس و  همه  يدهاز و  وت  اعقاو  هک  دش  لصاح 
ج2،ص:360  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یئوت دننام  و  دـنراد ،) زاین  مدرم  یـصخش  وت  نوچ  هب  هشیمه  ینعی   ) تسین يزاینیب  لاح  چـیه  رد  یئوت  دـننام  زا  سپ  ( 1 ، ) ایند هن  تسا 
، سکعب هک  یلاح  رد  اهتمعن ، زا  يرایـسب  زا  دشاب  ام  هدننکرود  تاهتـساوخ  هک  دنچ  ره  دوش ، ّدر  ددرگن و  انتعا  شاهتـساوخ  دیابن  زگره 

وت درادنپیم  هک  یـسک  رب  ار  تّجح  و  دهاکیم ، نآ  زا  درادـیمرب و  ام  زا  ار  ینارگ  جراخم  دـناسریم و  يرایـسب  ياهتمعنب  ار  ام  وت  هتـساوخ 
. دنکیم مامت  تترخآ ، يارب  هن  ياهتساوخ  ار  ماقم  نآ  ایند  عمطب 

رییغت لیدبت و  هک  دّکؤم  ادخ و  اب  قاثیم  دهع و  اب  ياهدرک  تساوخرد  وت  هک  تسا  یتسپ  نامه  نآ  مینکیم و  تباجا  ار  وت  هتساوخ  کنیا 
هک ار  هچ  ره  و  میدرک ، بوصنم  ماـقم  نادـب  ار  وت  هدومن و  ضیوفت  وتب  ار  رما  یتـقولا  عفد  چـیه  نودـب  و  دـش ، دـهاوخن  تسین و  نآ  رد 

راداو يراد  هورکم  هچنآ  هب  ار  وت  ای  دنک و  يریگولج  ياهدرک  هدارا  هچنآ  رد  وت  زا  هک  تسین  نآ  تردـق  ار  یـسک  و  هد ، ماجنا  یهاوخب 
تندب يروجأم و  مّرکم و  زاب  یئاسایب  یهاگ  دنچ  یگتسخ  عفر  يارب  هچنانچ  و  مینکیم ، عفد  دوخ  زا  ار  هچنآ  مینکیم  عفد  وت  زا  و  دیامن ،

. يدازآ مارتحا  لامک  اب  دراد  شیاسآ  ّقح  مه 
يارب نینچمه  درک و  میهاوخ  ادا  تتحارتسا  تّدم  نآ  رد  وتب  يدیشخب ، نارگیدب  ار  نآ  وت  میدرک و  اطع  وتب  نونکا  هک  ار  هچنآ  سپس  و 

لهس نب  نسح  تردارب 
ج2،ص:361  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رگید و  وت ، يارب  یکی  نیا  و  تفرگیم ، ام  زا  البق  هک  یقوقح  نآ  مین  اب  و  ( 1 ، ) میداد رارق  هنایهام  دوب  هدش  رّرقم  وت  قوقح  هک  رادقم  نآ 
ار ناتفـص  ناطیـش  تعامج  و  درک ، حـتف  ار  قارع  راب  ود  هکنآ  دومن و  ناج  لذـب  نایغاط  ناشکرـس و  اب  هزراـبم  رد  وا  هک  تسنآ  تهجب 
ناهدـنامرف و هـمه  اـم و  شناـسک  دوـخ و  سفن  اـب  تســشن و  ورف  یپ  رد  یپ  ياـهگنج  شتآ  تـفرگ و  تّوـق  نـید  اـت  دوـمن  هدــنکارپ 

. دیناهر ار  ّقح  ناتسود  زا  نارادمتسایس 
دهاش نآ  زا  دـعب  زورما و  ار  دنتـسب  دـهعب  يافو  نامیپ  دـندرک و  تعیب  ام  اـب  هک  ناـسک  نآ  همه  قلخ و  ناگتـسیاش  هکئـالم و  ادـخ و  و 

میرمـشیم بجاو  دوخ  رب  ار  دـهعب  يافو  و  هتفرگ ، نماض  دوخ  رب  ار  ادـخ  و  هتـشگ ، موقرم  ناـمرف  نیا  باـتک و  نیا  رد  هچنآ  رب  میریگیم 
ّتیلوئـسم تسا  يرما  نامیپ  دهع و  و  دنتـسه ، ناشدادرارق  دنبیاپ  نانمؤم  و  دنک ، ضقن  رهاظ  ای  نطاب  رد  ار  نآ  هک  يزیچب  ءانثتـسا  نودب 

و دنشابیم ، دهعب  يافو  راتـساوخ  مدرم  زا  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  دهع  يافو  هب  مدرم  نیرتهب  و  دوب ، دهاوخ  تساوخ  زاب و  دروم  و  روآ ،
اوُضُْقنَت َو ال  ُْمتْدَهاع  اذِإ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  دـیامرفیم : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  و  دـنراد ، ار  دناهتـسب  نامیپ  نادـب  هچنآ  ءادا  یئاناوت  دوخ 

َهَّللا ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدیِکَْوت  َدَْعب  َناْمیَْألا 
ج2،ص:362  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دای دنگوس  نآ  رب  هچنآ  و  دینک ، افو  دیاهتـسب  ناتدوخ  نیب  دنوادخ  نامـضب  هک  يدادرارق  دـهعب و   ) َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  اًلیِفَک ، ْمُْکیَلَع 
هچنآ زا  دنوادخ  دیاهتفرگ  هاوگ  نآ  رب  ار  ادخ  دیاهتخاس و  دّکؤم  مسقب  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ  دینکن  ینکـشنامیپ  دـیهد و  ماجنا  دـیاهدرک 

(. 91 لحن : تسا - هاگآ  دینکیم 
: تسا نینچ  نآ  هک  تشون  ار  نومأم  راتشون  لیذ  لهس  نب  نسح  و  ( 1)

دنوادـخ تسا ، هدـش  تبث  هتـشگ و  موقرم  باتک  نیا  رد  هچنآ  درک  بجاو  دوخ  رب  نومأـم  نینمؤملا  ریما  يرآ  ِمیِحَّرلا : ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
یطورش دوخ و  ياطع  نتخاس  نّیعم  يارب  هنس 202  رفـص  هام  رد  شیوخ  ّطخ  اب  ار  نآ  تفرگ و  لیفک  نماض و  دهاش و  نآ  رب  ار  لاعتم 

رب یسوم  نب  ّیلع  دیدرت  نودب  ِمیِحَّرلا : ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دوب : هتشون  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  ّطخب  و  تسا . هدرک  هک 
ادرف و زورما و  رد  تسا  هدش  نانیمطا  دروم  دّکؤم و  ینامیپ  هک  هجو  نادـب  تسا  روطـسم  باتک  نیا  رد  هچنآ  عیمج  دـینادرگ  مزال  دوخ 
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دوخ ّطخب  زین  و  تسا . یفاک  تداهـش  يارب  دوخ  ادـخ  و  داد ، رارق  لیفک  نماض و  دـهاش و  نآ  رب  ار  دـنوادخ  تسا و  هدـنز  هک  یماداـم 
[. ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  و  مّلس ، هلآ و  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  َنیَِملاْعلا و  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  و   ] لاس نیا  زا  هام  نیا  رد  تشاد : موقرم 

ج2،ص:363  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مشاه نب  میهاربا  نب  ّیلع  مق - رد  لاس 339  رد  تفگ -: نینچ  ام  يارب  هدش  رکذ  نتم  رد  شبسن  هک  ّيولع  نب  دّمحم  نب  ةزمح  - 23 ( 1)
تولخ مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هاگ  ره  هک  درک  ثیدح  مداخ  رـسای  هک  دوب  هدرک  لقن  نآ  رد  داتـسرف و  نم  يارب  یباتک  لاس 307  رد 

ناـنآ اـب  تفگیم و  نخـس  ناـنآ  يارب  درکیم و  عمج  دوخ  درگ  ریبـک  ریغـص و  زا  ار  شیوخ  ناراکتمدـخ  نارازگراـک و  یماـمت  درکیم 
هرفـسکی رـس  ار  همه  هک  دوب  نیا  اذـغ  فرـص  ماـگنه  رد  ترـضح  نآ  شور  و  دـشیم ، تبحـصمه  تفرگیم و  سنا  دوـمنیم و  وـگتفگ 

هرفس رـس  رب  هکنآ  رگم  ار  نک  تماجح  نابـسا و  رگرامیت  یّتح  ار  يرتهک  رتهم و  گرزب و  کچوک و  چیه  تشاذگیمن  ورف  و  دناوخیم ،
دشیم زاب  ترضح  لزنم  هب  نومأم  رصق  زا  هک  يرد  لفق  يادص  هاگان  هک  میدوب  ترضح  اب  ام  يزور  دیوگ : مداخ  رسای  تخاسیم ، رضاح 

تـساوخ ترـضح  دش ، دراو  تشاد  تسد  رد  هک  دنلب  ياهمان  اب  نومأم  میتساخرب و  ام  دیوش ، قّرفتم  دـیزیخرب و  دومرف : ماما  و  میدـینش ،
يور دیناسر و  ترضحب  ار  دوخ  دمآ و  هاگنآ  زیخنرب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ّقحب  ار  وت  هک  داد  مسق  نومأم  دنک ، مارتحا  دزیخرب و 

رد دناوخ و  ار  همان  و  تسشن ، هّدخم  کشت و  يور  شلباقم  رد  دیسوب و  ار  وا 
ج2،ص:364  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

همان ندناوخ  زا  نوچ  میدومن ، نینچ  نانچ و  میدوشگ و  ار  نالف  هعلق  ام  هک  دوب  هتـشون  و  ( 1  ) دوب لباک  ياههیرق  زا  ياهراپ  حتف  ربخ  نآ 
رورـس و حتف ، نیا  رد  ایآ  تفگ : نومأم  دنکیم ؟ دونـشخ  ار  وت  كرـش  لها  ياههیرق  زا  ياهیرق  حـتف  ایآ  دومرف : واب  ترـضح  دـش ، غراف 
! هداد وتب  ادخ  هک  یتیرومأم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تّما  تاعارم )  ) رد نک  اورپ  ادـخ  زا  ریما  يا  دومرف : ماما  تسین ؟ یلاحـشوخ 
و ياهدرک ، لّوحم  نارگید  هدـهعب  ار  نآ  ینکیمن و  یگدیـسر  ناشروماب  ياهتـشاذگ و  عیاض  يراد  تموکح - اـهنآ  رب  هک  یئاـهنیمزرس 

ّلحم طبهم و  نآ  هک  ياهدـشلفاغ  لفاغ  ةرجهلا  راد  هنیدـم  زا  یّلکب  و  هدومرف ، ادـخ  هچنآ  فالخب  دـننکیم  تموکح  تّما  نیا  رب  نانآ 
دوشیم و متس  ملظ و  ّبترم  نانآب  وت  ندوب  اب  دناهدش و  عقاو  مولظم  اجنآ  رد  راصنا  رجاهم و  دالوا  و  تسا ، یحو  لوزن  تمحر و  شزیر 
و دننکیمن ، قلخ  اب  هن  ادخ و  اب  هن  يدـهع  نامیپ و  هنوگ  چـیه  تیاعر  هظحالم و  دنـشابیم  ّطلـسم  نانآ  رب  هک  یناسک  دـنرادن و  یـسرداد 
ار یسک  و  دنزجاع ، دوخ  جراخم  هقفن و  زا  و  دننارذگیم ، یتخبدب  تّقـشم و  رد  الماک  هک  درذگیم  ناماس  نآ  مولظم  مدرم  رب  يراگزور 
هب سرتب و  ادخ  زا  ریما  يا  دـسریمن ، ییایربک  نمادـب  نانآ  تسد  و  دـننک ، تیاکـش  وا  هب  ار  دوخ  ناشیرپ  لاح  هک  دـنباییمن  ای  دـنرادن 

یلاو هک  ریما  يا  ینادیمن  ایآ  زادنیب ، راصنا  نیرجاهم و  زکرم  تّوبن و  هناخب  يرظن  و  امن ، یگدیسر  ناناملسم  روما 
ج2،ص:365  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يا درک : ضرع  نومأم  ( 1 ( !؟ دریگیم ار  دومع  دنکیم  همیخ  نآ  گنهآ  سک  ره  تسا ، همیخ  دومع  مکح  شمکح  نیملسم  تسرپرـس  و 
اجنآ رد  تناردپ  هک  يزکرمب  يور و  نوریب  دالب  نیا  زا  هک  تسنیا  نم  رظن  دندومرف : ماما  تسیچ ؟ امـش  يأر  منک ، هچ  نونکا  نم ! دـّیس 

اریز يراذگناو ، نارگیدب  ار  نانآ  و  ینک ، یگدیـسر  ناناملـسم  روماب  اجنآ  رد  و  تفالخ ) زکرم  تختیاپ و  ، ) ینکفا تماقا  لحر  دـندوب 
و تسا ، حیحـص  هدیدنـسپ و  تسرد و  امـش  رظن  درکـضرع : تساخرب و  نومأم  ار ، وت  ياهراک  درک  دـهاوخ  لاؤس  وت  زا  یلاعت  دـنوادخ 

لـضف شوگب  ارجام  نیا  و  یگمه - شتلود  ناکرا  هداوناـخ و  دـنوش - رـضاح  قارعب )  ) نتفر يارب  یگمه  هک  داد  ناـمرف  و  تفر ، نوریب 
ترـضحب اذل  تشادن  تفلاخم  تأرج  اریز  دوبن ، مهم  نومأم  رظن  ّطلـسم و  الماک  دوب و  وا  تسدب  روما  اریز  تفرگ ، ارف  مغ  ار  وا  دیـسر ،

نیدـب ارم  نسحلا  وبا  نم  ياقآ  تفگ : نومأـم  ياهدرک !؟ رما  نادـب  هک  تسا  ییأر  هچ  نیا  ریما ! يا  تفگ : نومأـمب  لهـس  دوب ، هدرب  هاـنپ 
زورید وت  اریز  تسین ، یتسرد  يأر  نیا  هن ، تفگ : نیتسایّرلا  وذ  تسا ، باوص  نم  رظن  رد  يأر  نیا  و  تسا ، هدومرف  رما  راک 

ج2،ص:366  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 366 

http://www.ghaemiyeh.com


و دنتـسه ، ینوخ  نمـشد  وت  اب  یگمه  تردپ  نادنزرف  و  يدز ، رانک  تراما  زا  ار  وا  یتفرگ و  يو  زا  ار  تفالخ  و  ( 1  ) یتشک ار  تردارب 
تفالخ رما  يدومن و  دوخ  دهعیلو  ار  یسوم  نب  ّیلع  يدرک و  هک  يراک  نیا  سپس  دننمشد ، وت  اب  برع  وت و  نادناخ  قارع و  لها  عیمج 

یضار راک  نیدب  بلّطملا  دبع  نب  ساّبع  دالوا  یبهذم و  ناربهر  نادنمـشناد و  مدرم و  همه  هکنآ ) لاح   ) و يدرب ، نوریب  ساّبع  ینب  زا  ار 
زا مک  مک  دـبای و  شمارآ  اهلد  هک  ینامز  ات  ینامب  ناسارخ  رد  هک  تسنآ  يأر  دراد ، ترفن  وت  لمع  نیا  وت و  زا  ناـشیاهلد  و  دـناهدوبن ،
رد تردـپ  هک  دنتـسه  یناگرزب  تفگ : دـعب  دـننک ، شومارف  تردارب  اب  ار  وت  راتفر  و  دـنریگ ، سنا  وت  تلود  اـب  دـنتفیب و  مشخ  بضغ و 

؟ یناسک هچ  لثم  تفگ : نومأم  نک ، لمع  دـنتفریذپ  رگا  نک ، تروشم  ناـشیا  اـب  ار  هلأـسم  نیا  زین  وت  درکیم ، تروشم  ناـنآ  اـب  لـئاسم 
هداتفا نادـنزب  نسحلا  وبا  تعیب  اـب  تفلاـخم  لیلدـب  هک  ناـنآ  ، ) ّيدولج دـیزی ] نب  یـسیع   ] سنوی و وبا  نارمع و  نب  ّیلع  لـیبق  زا  تفگ :

: تفگ لهس  نب  لضف  باوج  رد  نومأم  دندوب )
وذ هچنآ  نومأم  يدرک ؟ هچ  دیـسرپ  دـش و  دراو  نومأم  رب  ماما  دـش  حبـص  نوچ  سپ  يرآ ، تفگ : منک ؟ تروشم  ناشلاثما  اهنیا و  اب  ایآ 

و تفگ ، دوب  هداد  رظن  نیتسایّرلا 
ج2،ص:367  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و دوب ، نارمع  نب  یلع  دـش  دراو  نومأم  رب  هک  یـسک  لّوا  ( 1 ، ) دنروآ روضحب  هدرک  جراخ  نادـنز  زا  ار  نت  هس  نآ  هک  داد  روتـسد  دـعب 
امـشب دنوادخ  هک  ار  تفالخ )  ) رما نیا  ادابم  مراپـسیم ! تیادـخب  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : دـید ، نومأم  رانک  رد  ار  یـسوم  نب  ّیلع  نوچ 

ناشنتشکب تناردپ  هک  نانآ  يراپسب ؛ ناتنانمشد  تسدب  ینک و  جراخ  ناتعمج  زا  هدومن  نآب  صوصخم  ار  امـش  هتـشاد و  ینازرا  نادناخ 
! نزب ار  شندرگ  داّلج  ینکیم ! رکف  روط  نیا  زونه  وت  هدازكاپان ! يا  تفگ : نومأم  دنتخاس ، ناشنوریب  دوخ  راید  رهش و  زا  دنداد ، نامرف 

هتسشن نومأم  رانک  رد  هک  داتفا  ترضحب  وا  رظن  نوچ  دندروآ ، ار  سیؤم ] وبا  ای  سنؤم  وبا  ای   ] سنوی وبا  دعب  دز ، ندرگ  درب و  ار  وا  داّلج 
وت هدازكاپان ! يا  تفگ : نومأم  دننکیمن ، شیاتـس  ار  ادـخ  و  دنتـسرپیم ، ار  وا  هک  تسا  یتب  صخـش  نیا  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : تسا 
نیب ام  دیوگ : مجرتم  . ) دش راضحا  ّيدولج  هاگنآ  تشکب ، زین  ار  وا  داّلج  نک ! ادج  ار  شندرگ  داّلج  يا  یـشیدنایم ، هنوگ  نیا  زونه  مه 

نوراه دوب ، درک ، مایق  هنیدم  رد  دّمحم  نب  رفعج  نب  دّمحم  هک  یماگنه  دیـشر  تفالخ  نامز  رد  ّيدولج  ( ) دسریمن رظنب  حیحـص  زتنارپ 
تراغ ار  بلاط  یبا  لآ  ياههناخ  و  دزاس ، ادج  رفعج  نب  دّمحم  ندب  زا  رس  تشگ  زوریپ  بلاغ و  رگا  داد  روتسد  داتسرف و  هنیدمب  ار  وا 

ج2،ص:368  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نب یسوم  تقو  نآ  رد  و  ( 1 ، ) دراذگن یقاب  شـشوپ  کی  زا  شیب  نز  ره  يارب  یّتح  دریگرب ، دنراد  ثاثا  سابل و  رز و  زا  هچ  ره  دـنک و 

، درب هلمح  اجنآب  شناراوس  اب  ّيدولج  هک  دوب  شاهناخ  رد  اضر  ترضح  و  دوب ، هدش  هتشک  ّمسب  نادنز  رد  دادغب  رد  مالّـسلا  امهیلع  رفعج 
تشاد ششوک  دیدب  نیا  نوچ  ّيدولج  داتسیا ، برد  تشپ  دوخ  درب و  هناخ  ياهقاطا  زا  یکی  هب  ار  نانز  راچان  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

نیا يّدصتم  دوخ  نم  دومرف : هدـیزرو و  عانتما  ادـیدش  ماما  و  دریگب ، دـنراد  رویز  رز و  زا  هچنآ  نانز  زا  دوخ  دوش و  تیب  نآ  دراو  دوخ 
ار راک  نیا  دوخ  هک  دیـشوکیم  دشن و  رـضاح  ّيدولج  یلو  مریگب ، دشاب  هچ  ره  مراذگن و  یقاب  يزیچ  هک  مروخیم  دنگوس  موشیم و  راک 
هب ترضح  نآ  تفریذپ و  ّيدولج  هرخالاب  ات  درکیم  دای  دنگوس  ترضح  هکنیا  اب  دش ، رایسب  وگتفگ  دوب و  عنام  مه  ترضح  دهد ، ماجنا 

لیوحت هتفرگ  دوب  هچ  ره  ار  همه  دنبتـسد  لاـخلخ و  هراوشوگ و  روـیز ، رز و  ساـبل و  زا  دوـب  ناـنز  هارمه  هچ  ره  دـش و  لـخاد  تیب  نآ 
هنـس رفعج  نب  دّمحم  مایق  دیوگ : مجرتم  (. » دـندرب تراغب  شیب  مک و  زا  ار  همه  دوب  هناخ  نآ  رد  ثاثا  زا  هچ  ره  اهنیا  ریغ  و  داد ، ّيدولج 

«. دوب نومأم  نامز   200
ریما ای  تفگ : نومأم  هب  داتفا  ّيدولج  هب  ترـضح  نآ  رظن  و  دـید ، نومأم  رانک  رد  ار  ترـضح  دـش و  دراو  نومأم  رب  ّيدولج  هک  نونکا  و 

ار درمریپ  نیا  نینمؤملا 
ج2،ص:369  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  نارتخد  ربمغیپ و  لآ  اب  هک  تسا  سک  نامه  نیا  نم  ياقآ  يا  تفگ : هدرک  ترـضحب  ور  نومأم  ( 1 ، ) شخبب نمب 
دازآ ار  يو  هک  درکیم  رارصا  نومأم  هب  ترـضح  تسیرگنیم و  ترـضحب  ّيدولج  و  هریغ ، لواپچ و  زا  درک  يدید  هک  نانچنآ  هلآ  هیلع و 

صیرحت ار  نومأم  ماما  هک  تشادنپیم  نانچ  ترـضح  نادـناخ  اب  شتایانج  هقباس  رظن  زا  ّيدولج  اّما  درذـگب ، وا  نوخ  نتخیر  زا  دـنک و 
نسحلا یباب  ور  نومأم  ریذپم ، نم  هراب  رد  ار  درم  نیا  هتساوخ  دیـشرب  متمدخ  ادخب و  ارت  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : نومأمب  دنکیم ، وا  لتقب 

رد ار  وا  لوق  مسق ، ادخب  هن  تفگ : درک و  ّيدولجب  ور  هاگنآ  دنکیم ! بلط  ار  امش  لوق  ّدر  دنگوس  اب  درم  نیا  تفگ : هدرک  مالّـسلا  هیلع 
. دندز ندرگ  دندرب و  ار  وا  دینک ، قحلم  شقیفر  ودب  ار  وا  تفگ  و  تفریذپ ، مهاوخن  وت  هراب 

روتسد نومأم  البق  و  تفر ، لهس  شردپ  دزن  نیتسایّرلا  وذ  و  تسا »! هدش  رصم  مکاح  لاسب 213  يدولج  نیخّرؤم  قاّفتاب  : » دیوگ مجرتم 
كرت رفـس  نیا  دـیاب  دوب : هتفگ  هدرک و  ّدر  ار  اهنآ  نیتسایّرلا  وذ  یلو  دـنوش ، رـضاح  ناـنآ  هک  دوب  هداد  ار  باـکر  ناراوس  ندـش  هداـمآ 

. دراد رفس  مزع  نومأم  هک  تسناد  نیتسایّرلا  وذ  دوب ، هدرک  نت  هس  نآ  لتقب  رما  نومأم  نوچ  و  دوش ،
: تفگ دنلب  زاوآ  اب  دمآ و  نوریب  ترـضح  امرف ، لمع  نیاب  رما  ار  اهنآ  دوخ  امـش  تفگ : يدرک ؟ هچ  دیـسرپ  نومأم  زا  ترـضح  نآ  سپ 

يوار دیروآ ، شیپ  ار  نایراوس 
ج2،ص:370  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد نیتسایّرلا  وذ  و  دندروآ ، رضاح  ار  يراوس  ياهبکرم  دندمآ و  شیپ  نارومأم  سپ  ( 1 ، ) دیشک هلعش  مدرم  نایم  رد  یشتآ  ایوگ  تفگ :
ریما ای  تفگ : ياهتـسشن ؟ تاهناخ  رد  ارچ  تفگ : و  تساوخ ، روضحب  ار  وا  هداتـسرف  ار  یـسک  نومأم  دـماین ، نوریب  تسـشن و  دوخ  لزنم 
اضر اب  و  متشک ، ار  نیما  تردارب  ارچ  هک  دننکیم  شنزرس  تمالم و  ارم  و  تسا ، میظع  رایسب  مدرم  وت و  نادناخ  دزن  مهانگ  نم  نینمؤملا 

منامب و ناسارخ  رد  نک  اهر  ارم  دننک ، یئوگدب  وت  دزن  نم  زا  ناراکمتـس  نادوسح و  نایوگدـب و  هک  متـسین  نمیا  نیا  زا  و  مدرک ، تعیب 
وت دـنزادنا ، هار  هلئاغ  دـننک و  تیاعـس  وت  زا  تسا  نکمم  یتفگ  هکنیا  اّما  میتسین ، زاینیب  وت  زا  ام  تفگ ، نومأم  منک ، هرادا  ار  اجنیا  روما 

حالـص دوخ  هک  روط  نآ  ياهمان  ناما  دوخ  يارب  سیونب  دوخ  زوسلد ، صلخم و  هدش و  شیامزآ  نمتؤم و  درفکی  رگم  یتسین  ام  دزن  رد 
ءاملع مامت  زا  تشون و  دوخ  همان  ناما  يارب  ياهمان  تفر و  نیتسایّرلا  وذ  زاس ، ّنئمطم  دّـکؤم و  دـیاب  دـیاش و  هک  ناـنچ  ار  نآ  ینادـیم و 

هک تشون  دوخ  ّطخب  درک و  اضما  دوب  هتـساوخ  نیتسایّرلا  وذ  هچنآ  درک و  تءارق  يو  ار  نآ  و  دروآ ، نومأـم  دزن  ار  نآ  و  تفرگ ، اـضما 
ار هوبح  باتک  درک  هفاضا  و  تسا ، تسرد  حیحص و  همان  نیا 

ج2،ص:371  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
! نینمؤملا ریما  ای  تفگ : نیتسایّرلا  وذ  ( 1 - ) دنک وزرآ  ایند  زا  وا  هچنآ  تردق و  یضارا و  لاوما و  زا  نانچ  نینچ و  مدرک  اطع  وتب  ینعی  - 

نومأم تسامـش ، دهعیلو  وا  اریز  دریذپب ، زین  وا  دـیدومرف  تمحرم  امـش  هچنامه  وا  و  دـشاب ، هدوب  همان  نیا  رد  نسحلا  وبا  ّطخ  تسا  مزال 
وا زا  اـم  دـشابن ، وا  اـب  یقتف  قتر و  دـشاب و  هتـشادن  یتلاـخد  روما  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  طرـش  اـم  اـب  نسحلا  وبا  هک  ینادـیم  وـت  تفگ ،

دمآ و نیتسایّرلا  وذ  ار ، هتساوخ  نیا  دنکن  ّدر  وت  رب  وا  تسا  دیما  نک  بلط  وا  زا  دوخ  وت  میهاوخب ، دراد  هورکم  وا  هک  ار  يزیچ  میناوتیمن 
بانج نآ  لباقم  رد  دش و  لخاد  وا  میدش ، رود  ام  دیوش و  رود  دومرف : امب  ترضح  دیوگ : مداخ  رـسای  تساوخ ، ترـضح  زا  دورو  نذا 

هک تسا  یناما  هقرو  نیا  نم  ياقآ  يا  تفگ : لضف  تسیچ ؟ تتجاح  لضف  يا  دیسرپ : درک و  دنلبرـس  ترـضح  یتّدم  زا  سپ  و  داتـسیا ،
ماما دیـشابیم ، نیملـسم  دهع  یلو  امـش  اریز  دیئامرف ، تمحرم  نمب  وا  دننام  هک  دیرتراوازـس  امـش  و  تسا ، هتـشون  نم  يارب  نینمؤملا  ریما 

لضف نک ، تءارق  ار  نآ  دومرف  مالّسلا  هیلع 
ج2،ص:372  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا وت  يارب  لضف  يا  دومرف : ترضح  ( 1 ، ) دش مامت  ات  درک  تءارق  دوب  یگرزب  دلج  رد  هک  ار  هتـشون  نآ  دوب  هداتـسیا  اپ  رب  هک  نانچمه 
. ینک اورپ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  زا  هک  یمادام  تسا  ام  هدهع  رب  نامض 
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نومأم و  تفر ، ترـضح  نآ  دزن  زا  يو  درک ، دودحم  ار  نیتسایّرلا  وذ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هملک ، کی  نآ  دحاو و  دـیق  نآ  اب  دـیوگ : رـسای 
نسح فرط  زا  ياهمان  هک  میدوب  هار  نیب  لزانم  زا  یکی  رد  ام  تشذگ و  هک  زور  دنچ  میدش ، جراخ  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  ام  و  دش ، جراخ 

ار نیا  نآ  باسح  رد  لاـس و  نیا  لـیوحتب  مدرک  رظن  موجن  رد  نم  هک  دوب  هتـشون  نآ  رد  هدـمآ و  وا  يارب  نیتساـیّرلا  وذ  ردارب  لهـس  نب 
نب ّیلع  نینمؤملا و  ریما  وت و  هک  تسنآ  نم  يأر  و  یـشچیم . شتآ  ترارح  نهآ و  ترارح  هبنـشراهچ  زور  نـالف  هاـم  رد  وـت  هک  مدـید 

- ماهدید موجن  باسح  رد  نم  هک  نآ - تسوحن  ات  دوشب ، يراج  تندب  رب  نوخ  هک  نک  تماجح  وت  و  دیورب ، ماّمحب  زور  نآ  رد  یـسوم 
زین نسحلا  وبا  نومأم و  هک  دوب  هدرک  تساوخرد  و  داد ، شرازگ  ار  ارجام  نیا  تشون و  نومأمب  ياهمان  نیتساـیّرلا  وذ  ددرگ ، لـئاز  وت  زا 

رد ماما  دور ، ماّمحب  ادرف  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  تشون و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  ياهمان  نومأم  دنور ، ماّمحب  یگمه 
ج2،ص:373  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تحلـصم زین  لضف  يارب  نینچمه  يور و  ماّمحب  مه  وت  هک  منادیمن  حالـص  و  ( 1  ) موریمن ماّمحب  دوخ  ادرف  نم  هک  تشون  هماـن  باوج 
لوسر اریز  موریمن  ماّمحب  ادرف  نم  هک  دومرف : باوج  راـب  ود  ره  ترـضح  تشون و  هماـن  راـب  ود  نومأـم  دور ، ماّـمحب  ادرف  هک  منادیمن 

: دومرف نمب  هک  مدید  باوخ  رد  بش  نیمه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 
تـشون ترـضحب  نومأم  لضف . يارب  نینچمه  يور و  ماّمحب  منادـیمن  حالـص  نینمؤملا  ریما  ای  مه  وت  يارب  سپ  ورن ، ماّمحب  ادرف  ّیلع  اـی 

رـسای دـنکیم ، هچ  دـنادیم  رتهب  دوخ  لضف ، اما  و  تفر ، مهاوخن  ماّمحب  نم  تسا ، هتفگ  تسار  ادـخ  لوسر  و  نم ، ياقآ  یئوگیم  تسار 
: دیئوگب دومرف  امب  ترضح  درک ، بورغ  دیشروخ  دش و  ماش  نوچ  دیوگ :

« ۀلیّللا هذه  یف  لزنی  ام  رش  نم  هَّللاب  ذوعن  »
: دیئوگب دومرف  دروآ ، ياجب  زامن  ترضح  دش و  حبص  ات  میتفگیم ، ار  نآ  ّبترم  رکذ و  نآ  نتفگب  میدرک  عورش  ام 

« مویلا اذه  یف  لزنی  ام  رش  نم  هَّللاب  ذوعن  »
يراز و يادص  متفر  هناخ  ماب  يالابب  نم  نوچ  يونشیم ، يزیچ  ایآ  هک  هد  شوگ  ور و  الاب  مابب  دومرف : ترضح  سمـش  عولط  دودح  رد  ، 

يا تفگیم : دش و  لخاد  دشیم  زاب  ترضح  لزنمب  شرصق  زا  هک  يرد  نآ  زا  نومأم  مدید  هاگان  هک  دش  رایـسب  ادص  نآ  مدینـش و  نویش 
دنوادخ نم ،! ياقآ 

ج2،ص:374  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دنتشک و ار  وا  هدروآ و  موجه  وا  رب  تسدب  ریشمش  یتعامج  هک  دوب  هدش  لخاد  ماّمحب  يو  ( 1 ، ) دیامرف تیانع  رجا  لضف  تبیصمب  ار  وت 

. دوب خ ل ] نیملعلا -)؟(  وذ   ] نیملقلا وذ  لضف  هلاخ  رسپ  نانآ  زا  نتکی  هک  « 1  » دناهدوب رفن  هس 
لوگ ار  وا  نومأم  دنتفگیم : دندمآ و  درگ  نومأم  رصق  هناخ و  رد  نیتسایّرلا  وذ  نامرف  تحت  نایرکشل  رکشل و  نارس  یمامت  دیوگ : رـسای 
رگا تفگ : هدش ) هدنهانپ   ) ترضحب نومأم  میبلطیم ، نومأم  زا  ار  وا  نوخ  مینکیم و  وا  یهاوخنوخ  ببـس ) نیدب   ) و تسا ، هتـشک  هدز و 

نوریب برد  زا  نوچ  وش ، راوس  تفگ : زین  نمب  دـش و  راوس  ماما  دـیوگ : رـسای  زاس ، قّرفتم  ار  نانآ  و  ورب ، نوریب  دوخ  وت  ینادـیم  حالص 
اب دز و  ناشیا  رب  ياهحیـص  ترـضح  دننازوسب ، هدز و  شتآ  ار  برد  هک  دناهدرک  هدامآ  شتآ  دناهدمآ و  درگ  ّتیعمج  دـید  ماما  میدـش 

رگید کی  اب  هک  دندراذگ  رارفب  يور  نانچ  مدرم  هک  دنگوس  ادخب  دیوگ : رسای  دنتفر ، همه  دیوش ، قّرفتم  هک  درک  هراشا  كرابم  تسد 
. دنامن يدحا  دنتفر و  همه  تفرگیم و  ندیود  يو  هکنیا  رگم  درکیمن  هراشا  یسک  يوسب  ترضح  و  دنتخیریم ، مه  يور  هدرک  یقالت 

______________________________

. دناهدوب دیعس  یبأ  نب  یلع  نامرف  تحت  هک  ّقفوم  جرف و  نیطنطسق ، بلاغ ، ياهمانب : دناهتفگ  نت  راهچ  خیراوت  (- 1)
ج2،ص:375  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وذ لهس  نب  لضف  رما  یتقو  هک : درک  تیاور  داّبع  یبا  نب - دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  هطـساو  دنچ  اب  ّیقهیب  دمحا  نب  نیـسح  و  - 24 ( 1)
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یتقو نونکا  تفگیم  درکیم و  هیرگ  دـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رب  نومأم  دـش ، هتـشک  دیـشک و  هک  دیـشک  اجنآب  نیتسایّرلا 
رب تسا و  وت  اب  روما  ریبدت  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  نک ، يرای  ارم  ریگب و  هدهعب  ار  ترازو  رما  نسحلا ، وبا  يا  مراد  وتب  زاین  نم  هک  تسا 

: مدرکضرع ترضحب  تفر  نوریب  نومأم  نوچ  تفگ : داّبع  یبا  نبا  ندرک ، اعد  تسا  ام 
ياو تفگ : ماما  و  يدیزرو !؟ عانتما  یتخادنا و  ریخأتب  تساوخ و  وت  زا  نینمؤملا  ریما  هک  ار  هچنآ  یتفریذپن  ارچ  دهد ! تّزع  ارت  دـنوادخ 

نیگمغ و تسا  هدـش  هچنآ  زا  نم  هک  دـید  ماما  دـیوگ  داـّبع  یبأ  نبا  تسین ، وت  رب  هدـش  عقاو  هچنآ  زا  یکاـب  چـیه  نیـسح ! اـبا  يا  وت  زا 
یتسه نونکا  هک  روط  نامه  نمب  تبسن  وت  یئوگیم و  وت  هک  دشک  اج  نادب  راک  رگا  رما ؟ نیا  رد  یشیدنایم  هچ  دومرف : نمب  ماهدرـسفا ،

. دوب یهاوخ  نم  دزن  نارگید  دننام  مه  وت  تسا و  هدش  نّیعم  البق  هک  دوب  دهاوخ  يرادقم  نامه  تاهنایهام ) قوقح  ینعی   ) وت هقفن  یشاب ،
لقن شردپ  زا  جوملا  یبا  نب  دّمحم  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  دمحا  نب  نیسح  - 25 ( 2)

ج2،ص:376  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تشادهگن ام  يارب  هک  رکش  ار  ادخ  تفگیم : راوگرزب  نآ  هک  درکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یـصخش  مدینـش  تفگ : هک  درک 

ربانم رب  ار  ام  يدامتم  لاس  داتـشه  هک  اج  نادب  ات  دندرک ، تسپ  مدرم  هک  ردق  ره  ار  ام  دومن  دنلب  و  دـندرک ، عیاض  مدرم  نیا  هک  ار  هچنآ 
تعفر و زج  یلاعت  دنوادخ  و  دندنب ، غورد  ام  رب  هک  دندرک  جرخ  اهلام  و  دندومن ، نامتک  ار  ام  لئاضف  مامت  و  دنداد ، مانـشد  نعل و  رفک ،

لوسر اب  ینمشدب  هکلب  دوبن ، ام  دوخ  يارب  دش ، امب  هک  یملظ  نیا  دنگوس  ادخب  تساوخن ، رگید  يزیچ  ام  لئاضف  ترهش  نأش و  یگرزب 
میتشادن ترـضح  نآ  اب  یـشیوخ  رگا  ینعی   ) میدش عقاو  اهمتـس  نیا  دروم  میتشاد  تبارق  يو  اب  ام  نوچ  دوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

ادخ لوسر  زا  هک  یتایاور  ام و  رما  ام  زا  سپ  هک  هدیشک  اج  نادب  راک  هک  دندرک ) راتفر  روط  نیا  ام  اب  وا  ینمشدب  و  دنتشادن ، امب  يراک 
. دش دهاوخ  وا  تّوبن  نیهارب  تایآ و  نیرتگرزب  میاهدرک  لقن 

: تفگ درم  داد ، ار  يدرم  نتشک  روتـسد  نومأم  تفگ : هک  درک  لقن  دیز  نب  یـسیع  نب  دمحا  زا  ّیبالغ  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  زاب  - 26 ( 1)
؟ ترکش ات  یشاب  هک  دوخ  وت  تفگ : نومأم  ماهداد ، ماجنا  یتمدخ  ینعی  تسا ، يرکش  ارم  نوچ  شکم  ارم 

هک مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  وت  نینمؤملا  ریما  يا  دومرف : مالّسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع 
ج2،ص:377  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رکـش ار  وا  نانآ  و  تسا ، هدرک  رکـشب  رما  ار  دوخ  ناگدـنب  لاعتم  دـنوادخ  هک  اریز  نک ، ریدـقت  دـشاب  كدـنا  هچ  رگا  ار  سک  ره  لمع 
. تشذگ نانآ  زا  دندرک و 

شیوخ دهعیلو  ار  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  هک  درک  هراشا  نومأمب  نیتسایّرلا  وذ  لهس  نب  لضف  هک  دناهدرک  رکذ  یتعامج  - 27 ( 1)
ار نیا  تسا  هتشون  ناسارخ  خیرات  رد  هک  دوخ  باتک  رد  وا  هک  تسا ، یمالس  دمحا  نب  نیـسح  ّیلع  وبا  تعامج  نآ  هلمج  زا  دهد ، رارق 

مالسا دلاخ  نب  ییحی  تسدب  دوب و  بهذم  ّیسوجم  و  دوب ، نومأم  روما  ربدم  ریزو و  لهـس  نب  لضف  نیتسایّرلا  وذ  دیوگیم : هدرک و  رکذ 
دلاخ نب  ییحی  ار  لضف  اّما  و  دروآ ، مالـسا  یـساّبع  ّيدهم  تسدب  نیتسایّرلا  وذ  ردپ  لهـس  هک  هدش  هتفگ  و  دش ، وا  باحـصا  زا  دروآ و 

ار یماقم  نومأم  دزن  رد  و  دش ، یلوتسم  دوخ  تیرومأم  رب  لضف  و  دومن ، نومأمب  هتسباو  ار  وا  و  درک ، رایتخا  نومأم  تمدخ  يارب  یکمرب 
تسپ ود  هک  دش  نیتسایّرلا  وذ  هب  بّقلم  تهج  نادب  و  وا ، اب  تروشم  نودب  دادیم  ماجنا  تساوخیم  هک  راک  ره  دوخ  يأر  اب  هک  درک  ادیپ 

. رکشل یهدنامرف  ترازو و  تشاد : رایتخا  رد  ار  ساّسح 
لضف زور  کی  تشگ ، ّرقتسم  وا  رما  تسشن و  تفالخب  نومأم  هک  ینامز  رد 

ج2،ص:378  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ تسود  نآ  تسا ، هنوگچ  داد  ماجنا  ملـسم  وبا  هک  یلمع  هب  تبـسن  مداد  ماجنا  هک  نم  لمع  تیعقوم  تفگ : شنانیـشنمه  زا  یکیب 

روط نیا   ) هن تفگ : لـضف  یناد  رتـهب  دوخ  ار  ود  نیا  قرف  و  يرداربـب ، يردارب  زا  وـت  و  داد ، رییغت  رگید  هلیبـقب  ياهلیبـق  زا  ار  تفـالخ  وا 
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ّیلع و  داد ، رارق  دهعیلو  نمتؤم  شردارب  ياجب  ار  یـسوم  نب  ّیلع  هک  نومأمب  درک  هراشا  مربیم و  رگید  هلیبقب  ياهلیبق  زا  مه  نم  تسین ،)
. كاّحض یبا  نب  ءاجر  هارمهب  سراف  هرصب و  هار  زا  تسیود  هنس  رد  دش ، دراو  نومأم  رب  دمآ و  ناسارخب  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب -

ار ّيدهم  نب  میهاربا  هدمآ  نارگ  رایـسب  اهنآ  رب  دیـسر ، ساّبع  ینب  هب  دادـغبب  نایرج  نیا  ربخ  و  درک ، جـیوزت  نومأم  رتخد  اب  بانج  نآ  و 
نایهاپـس هورگ  يا  - 1 ( 1 : ) هدورـس يرعـش  نعطب )  ) ّیعازخ ّیلع  نب  لبعد  وا  هراب  رد  و  دـندرک ، تعیب  تفـالخب  وا  اـب  دـنتخادنا و  شیپ 

« ناک امب  اوضرا  و   » هدمآ مکایاطع » اوذخ   » ياجب خسن  زا  ياهراپ  رد  دینک و  تفایرد  ار  دوخ  ياههلـص  یمـسر و  قوقح  دیـشابم ، دـیمون 
. دوشن خلت  ناتتاقوا  دیشابن و  نیگمشخ  و  دیشاب ، یضار  هدش  عقاو  هچنآب  ینعی  تسا ،

ج2،ص:379  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. هدش یمدنگ  وج  يوم  درم  و  سرون ، ناوج  درب  تّذل  وا  زا  هک  ار  ورشوخ  كزینک  دشخبیم  امشب  دراو  هزات  هفیلخ  نیا  يدوزب  - 2

. دندنبیمن یناکم  رد  دننکیمن و  هسیک  رد  ار  اهنآ  تسا ، امش  نارس  نآ  زا  هک  همغن  یقیسوم  تالآ  هّتبلا  و  - 3
. تسا ناگدنزاون  تلآ  زاس و  ینعی  طبرب »  » شنآرق هک  ياهفیلخ  نیا  ار ، شنارای  دهدیم  يزور  نینچ ، نیا  و  - 4

هک دیمهف  دیسر  نومأمب  ربخ  نوچ  و  يراوخ ، بارشب  داتعم  دوب و  برض  زاس و  هدادلد  تخـس  ّيدهم  نب  میهاربا  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  و 
نب لضف  درک و  ياهلیح  دـش و  جراخ  قارع  يوسب  ورم  زا  اذـل  تسا ، هتفگ  واـب  تروشم  رد  ار  تسرداـن  هار  هدرک و  اـطخ  نیتساـیّرلا  وذ 

لاس 203 نابعش  هام  رد  هعقاو  نیا  و  دش ، هتشک  تشگ و  ریگلفاغ  نومأم ) یئاد   ) بلاغ تسدب  ماّمح  رد  سخرس  رد  نومأم  روتسدب  لهس 
. داتفا قاّفتا 

ار وا  تشاد  ترضح  هک  یئزج  يرامیب  رد  هکنیا  ات  دیشک  نتـشک  هشقن  مالّـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  يارب  مه  نآ  زا  دعب  نومأم 
رد ار  وا  داد  نامرف  نومأم  و  تفر ، ایند  زا  ( 52  ) یگلاس ود  هاجنپ و  ّنس  رد  رفص  هام  لاس 203  رد  ماما  دیناروخ و  ّمس 

ج2،ص:380  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. یگلاس جنپ  هاجنپ و  ( 55  ) ّنس رد  دناهتفگ  دننک و  نفد  شردپ  ربق  رانک  ذابانس 

. تسا هدرک  لقن  شباتک  رد  یمالس  دمحا  نب  نیسح  ّیلع  وبا  نینچ  نیا  ( 1)
اّما و  تشذگ ، نآ  لقن  هک  نانچ  داد ، دوب  هدرک  هک  يرذن  تهجب  ار  ترـضح  نآب  يدـهعتیالو  نومأم  هک  تسنآ  حیحـص  نم  دزن  رد  اّما 
هک دیدنسپیمن  تشاد و  تهارک  نآ  زا  تشادیم و  ضوغبم  ار  يدهعتیالو ) ضیوفت   ) راک نیا  درکیم و  ینمـشد  هتـسویپ  لهـس  نب  لضف 

(49  ) تافو ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ّنس  و  دوب ، ناّیکمرب  ياههدرورپ  تسد  زا  وا  اریز  دـشاب ، نومأـم  دـهعیلو  ترـضح  نآ 
. ماهدرک رکذ  باتک  نیا  رد  دنس  اب  ار  نآ  هک  نانچ  دوب  لاس 203  رد  شتافو  و  هدوب ، هام  شش  لاس و  هن  لهچ و 

يزور دومرف : نمب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  درک  تیاور  دالخ  نب  رمعم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 28 ( 2)
زا یـضعب  تموکح  هب  ار  وا  هک  یئامن  یفرعم  نمب  یناوتیم  دشاب  امـش  قوثو  دروم  هک  ار  یـسک  هچ  نیبب  نسحلا  ابا  ای  تفگ : نمب  نومأم 

نم مرامگب . دننکیم  يراکبارخ  ام  هیلع  رب  هک  یئاهرهش  نیا 
ج2،ص:381  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يدهعتیالو لوبق  رد  مطرـش  نم  منامیم ، رادیاپ  ماهتـسب  نامیپ  وت  اب  هچنآب  مهنم  ینکیم  افو  ياهتـسب  دهع  نم  اب  هچنآ  اب  وت  ریما ! يا  متفگ :
يراک یپ  رد  ار  یسک  ای  و  مرامگ ، راکب  ار  یـسک  هن  منک و  لزع  ار  یـسک  هن  یهان ، هن  مشاب  رمآ  هن  مشابن  روما  نیا  ضّرعتم  هک  دوب  نیا 

ار نآ  رکف  ماهدرکن و  سفن  ثیدح  دوخ  اب  هاگ  چیه  ار  تفالخ  دنگوس  ادخب  دربب ، ایند  زا  ارم  وت  زا  شیپ  دنوادخ  هکنیا  ات  مرادب ، لیسگ 
ناماس و نآ  مدرم  و  مدرکیم ، دـمآ  تفر و  نآ  ياههچوک  رد  دوخ  يراوس  ياپ  راهچ  نامه  اـب  مدوب  هنیدـم  رد  نم  ماهدـنارورپن ، رـس  رد 

نم يارب  نانآ  اذـل  مدروآیم ، رب  ار  ناشتجاح  مدرکیم و  تباجا  دوب  مناوت  رد  هچنآ  نم  و  دنتـساوخیم ، ار  ناشتجاح  نم  زا  ناـنآ  زا  ریغ 
رب نم  رب  امـش  و  دنتفریذپیم ، دوب و  ذفان  متـشونیم  هک  سک  ره  نیمزرـس و  ره  اجک و  رهب  نم  ياههمان  و  دـندوب ، میاهومع )  ) مامعا دـننام 
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. درک مهاوخ  افو  هماندهع  نآ  هب  مه  نم  تفگ : درک و  قیدصت  نومأم  يدوزفین ، يزیچ  دوب  هتشاد  ینازرا  نمب  دنوادخ  هچنآ 
ار ترـضح  رادید  گنهآ  هدـش ] رکذ  راحب  رد  هک  نانچ  رمع  نب  ماشه  ای   ] میهاربا نب  ماشه  اب  لهـس  نب  لضف  هک  تسا  تیاور  - 29 ( 1)
، دوش تولخ  ام  يارب  سلجم  اـمرف  روتـسد  ماهدـمآ  وت  دزن  يّرـس  يرما  يارب  نم  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  تفگ : لـضف  دورو  زا  سپ  دـندرک و 

اـضما داد و  هراّفک  درک و  ضقن  ار  نآ  ناوتیمن  هک  یئاهزیچ  قالط و  قتع و  هب  دوب  يدنگوس  نآ  رد  هک  دروآ  نوریب  ياهمان  لضف  هاگنآ 
، دوب هدش 

ج2،ص:382  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، تفالخ و  امش ، تراما  تراما ، هک  مینادیم  دوخ  و  میئوگ ، تسار  ّقح و  مالک  هک  میاهدمآ  وت  دزن  ام  دنتفگ : ود  ره  ماشه  لضف و  و  ( 1)

قالط ناگدـنب و  يدازآ  هب  دـشاب  دـنگوس  ّالا  میراد و  بلق  رد  ار  نامه  میئوگیم  نابزب  هچنآ  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  تسا ، امـش  نأـش  ّقح و 
میناسرب و لتقب  ار  نومأم  میراد  میمـصت  ام  دـشاب ، ام  هدـهع  رب  میورب  هدایپ  ياـپ  اـب  هک  ّجـح  یـس  تسین و  رادرب  هراّـفک  هچنآ  ناـمنانز و 

یئانتعا هکلب  دادن  شوگ  نانآ  فرحب  ماما  دسرب . رادّقحب  ّقح  ددرگ و  زاب  دوخ  ياجب  ّقح  ات  دـشاب  وت  يارب  بیقر  نودـب  صلاخ  تراما 
رگا زین  ارم  و  دیتخادنا ، رطخ  رد  ار  دوخ  تمالس  دیدرک و  تمعن  نارفک  امش  دومرف : و  درک ، ناشنعل  تفگ و  دب  اهنآب  و  درکن ، نانآب  مه 

. مشاب هدوب  یضار  امش  يأر  هب 
هکنآ زا  سپ  اما  دندومن  نومأم  دزن  نتفر  گنهآ  اجنآ  زا  دناهدومیپ ، اطخ  هار  نانآ  هک  دنتسناد  دندینـش  ار  مالک  نیا  ماشه  لضف و  نوچ 
غورد دومرف : ترـضح  میئاـمزایب ، ار  امـش  هک  دوب  نیا  دـصق  و  میتفگ ، امـش  ناـحتما  يارب  ار  بلاـطم  نیا  اـم  هک  دندرکـضرع  ترـضحب 

: دنتفگ و  دندش ، لخاد  نومأم  رب  هتفر و  نوریب  دیتفاین . دوخ  يأر  قفاوم  ارم  هکنیا  ّالا  دیدروآ ، نابز  رب  هک  تسنامه  ناتبلق  رد  دیئوگیم و 
مینادب میتساوخ  میدرک و  یئوگتفگ  وا  اب  شیامزآ  يارب  میتفر و  نسحلا  وبا  دزن  ام 

ج2،ص:383  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ نومأم  داد ، یئاهباوج  نانچ  وا  میتفگ و  ینانخـس  نینچ  اـم  ( 1 ، ) دنکیم ناهنپ  ار  نآ  هک  دراد  ياهدـیقع  هچ  امـشب  تبـسن  لد  رد 
و دـش ، دراو  وا  رب  درک و  نومأم  تاقالم  دـصق  ترـضح  دـندش ، نوریب  نومأم  دزن  زا  نانآ  نوچ  و  دـیدش ،) ّقفوم  ای   ) دـیدرک یبوخ  راک 

بظاوم دنک و  ظفح  ناشیا  زا  ار  دوخ  هک  درک  شرافـس  و  تشاذـگ ، نایم  رد  نومأم  اب  دوب  هدـش  هچنآ  ماما  دـندومن و  تولخ  ار  سلجم 
. تسا قداص  وا  دیوگیم و  تسار  ترضح  درک  نیقی  دینش  ار  ارجام  نیا  نومأم  نوچ  و  دشاب ، شیوخ 

نافلاخم و یئاوسر  تکاله و  وا و  ياعد  تباجا  رد  یهلا  ياهتردق  ندادـناشن  و  نومأم - تساوخردـب  ترـضح - ناراب  بلط  باب 41 
مالّسلا هیلع  وا  تّیصخش  نارکنم 

هدرک تیاور  مالّسلا  مهیلع  یسوم  نب  ّیلع  زا  شّدج  زا  شردپ  زا  ّيرکـسع  ماما  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  رّـسفم  مساق  نب  دّمحم  - 1 ( 2)
نیفلاخم نومأم و  نایفارطا  زا  ضعب  دـماین . ناراب  یتّدـم  داد  رارق  شیوخ  دـهعیلو  ار  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  نومأـم  نوچ  تفگ :

نب ّیلع  یموش  زا  نیا  دنتفگ : هدرک  یئوگ  هوایب  عورش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ج2،ص:384  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ربخ نیا  هدومرف ، غیرد  ناراب  نداتـسرف  زا  دـنوادخ  هدـیرابن و  نامـسآ  زا  ناراب  هداهن  مدـق  نیمزرـس  نیاب  يو  هک  ینامز  زا  تسا ، یـسوم 
شاک يا  تفگ : دـناوخب و  ناراب ) بلط   ) ءاقـستسا زاـمن  ناـشیا  هک  درک  اـضاقت  هدـمآ  ترـضح  دزن  دـمآ ، نارگ  وا  رب  دیـسر و  نومأـمب 

زور زور  نآ  و  زور - هچ  رد  درک : لاؤس  نومأم  بوخ ، رایسب  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  داتـسرفیم ، ناراب  دنوادخ  درکیم و  اعد  ترـضح ) )
هک مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  نم  نوچ  هبنـشود ، زور  دومرف : ماما  یهدیم ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  دوب - هعمج 

: دومرف نمب  دوب ، وا  اب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نانمؤم  ریما  مّدج 
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هب و  داتسرف . دهاوخ  ناراب  مدرم  يارب  لاعتم  دنوادخ  نک ، ناراب  بلط  دنوادخ  زا  ور و  ارحصب  هاگنآ  نک  ربص  هبنشود  زور  ات  مناج  رـسپ 
دنـسانشب و ار  وت  ات  نانآ ، ناـیم  رد  وت  دوجو  ّتیعقوم  زا  دنتـسین  هاـگآ  نادـب  مدرم  هک  دـنایامنب  وتب  زیزع  دـنوادخ  ار  هچنآ  هد  ربخ  ناـنآ 

ترـضح دیـسر  هبنـشود  زور  نوچ  دـندرگ . هاگآ  ّلج  زع و  دـنوادخ  دزن  رد  وت  رابتعا  ماقم و  لضفب و  و  دوش ، دایز  وت  هراب  رد  ناـشملع 
هاگنآ و  دروآ ، اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تفر و  ربنمب  بانج  نآ  دنتـسیرگنیم ، همه  دـندمآ و  نوریب  هلمج  نامدرم  و  داهن ، ارحـصب  يور 

ام ّقح  هک  یئوت  نم  راگدرورپ  يا  تفگ :
ج2،ص:385  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار تتمحر  دنـشاب و  وت  مرک  راودیما  و  دنبلط ، يرای  ام  زا  دـنوش و  ام  نمادـب  تسد  وت  رماب  مدرم  ات  ( 1 ، ) یتشاد ررقم  میظع  ار  تیب  لـها 
و گنردیب ، هفقویب و  ریگارف ، دوس ، رپ  ینارابب  ار  ناشیا  نک  باریـس  سپ  دنبلط ، ار  تشـشخب  و  دـنزود ، مشچ  وت  ناسحا  هب  دـنیوجب و 
هک سک  نآ  هب  مسق  تفگ : يوار  دشاب ! ناشیاههاگرارق  ناشلزانمب و  ارحـص  نیا  زا  ناشیا  نتـشگزاب  زا  سپ  شیادـتبا  نایز . ررـضیب و 

دعرب نامسآ  دروآ و  دوجوب  اهربا  ببس ) نیدب   ) تفرگ و ندیزو  اهداب  هاگان  درک : ثوعبم  تّوبن  هب  ّقحب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم 
، دیـشاب مارآ  مدرم  يا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دنتـشاد . ناراـب  زا  زیرگ  دـصق  اـیوگ  دـنداتفا ، شبنج  هب  مدرم  و  داـتفا ، قرب  و 

لماش هک  دمآ  رگید  يربا  سپـس  دندیرابن ، دنتفر و  همه  اهربا  دنوریم ، دلب  نالف  يوسب  تسین  امـش  نآ  زا  اهربا  نیا  دینزن  مهب  ار  فوفص 
دوریم و دـلب  نالفب  تسین  امـش  يارب  زین  ربا  نیا  دیـشاب ، مارآ  دوخ  ياج  رب  دومرف : ماما  دـندرک  تکرح  اج  زا  مدرم  زاب  دوب ، قرب  دـعر و 

امـشب طوبرم  نیا  تفگیم : ار  مادـک  ره  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  و  ربا ، هعطق  هد  ات  دـنتفر  دـندمآ و  اهربا  هتـسویپ  و  درابیم ، اجنآ  لـها  يارب 
بوشآ دینامب و  مارآ  دوخ  ياج  رب  دینکن و  تکرح  امش  تسا  رهش  نالف  لها  نآ  زا  نیا  تسین ،

ج2،ص:386  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
وا سپ  هتخیگنارب  امـش  يوسب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ار  ربا  نیا  دومرف : ماما  راب  نیا  رد  دمآ ، دیدپ  يربا  مهدزای  راب  يارب  هکنیا  ات  ( 1 ، ) دینکن
امش رس  يالاب  ربا  نیا  و  دیورب ، دوخ  ياهلزنم  اههاگرارقب و  دیزیخرب و  نونکا  دیئوگ ، ساپـس  تسا  هدرک  امـش  رب  هک  یلّـضفت  تهجب  ار 

و تسا ، يدنوادخ  مرک  هتسیاش  هک  درابیم  ریخ  امش  رب  رادقم  نآ  و  دریگیم ، ندیراب  هاگنآ  دیـسرب  دوخ  لزانم  هناخب و  ات  درابیمن  تسا و 
لزانم کیدزن  ناگمه  ات  دیرابیمن  دوب و  نانچمه  ربا  و  دنتـشگزاب ، مدرم  و  دمآ ، ریزب  ربنم  زا  تفگب و  نیا  تسوا . لالج  نأش و  راوازس 
عورـش مدرم  و  تفرگ ، ارف  بآ  یگمه  ار  اهارحـص  اهلادوگ و  اهرختـسا و  اهدور و  و  دومن ، ندیرابب  عورـش  تّدـشب  هاگنآ  دـندش ، دوخ 
هدومرف تمحرم  ودب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یتمارک  ببـسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هب  نتفگ  تینهت  کیربت و  هب  دـندرک 

: دنتفگیم و  تسا ،
دیسرتب ادخ  زا  ساّنلا ! اهّیا  دومرف : هاگنآ  دندش ، رضاح  يرایسب  مدرم  دندمآ و  ّتیعمج  نایم  ترضح  هاگنآ  تمارک ! نیا  ار  وا  داب  اراوگ 

يرازگرکش یگدنب و  تعاطب و  ار  یهلا ) معن   ) هکلب دیئامنن ، نازیرگ  دوخ  زا  ار  اهتمعن  ندرک ، ینامرفانب  دینادب و  ردق  ار  وا  ياهتمعن  و 
یگشیمه یمئاد و  يدنوادخ ، یپ  رد  یپ  يایاطع  رب  اهنآ و  رب 
ج2،ص:387  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلـص ادخ  ربمایپ  دّمحم  لآ  زا  وا  ءایلوا  قوقحب  فارتعا  ادخب و  نامیا  زا  سپ  دینکن - رکـش  ار  وا  زیچ  چیهب  امـش  هک  دینادب  و  ( 1 ، ) دینک
: زا دشاب  رتبوبحم  وا  دزن  هک  هلآ - هیلع و  هَّللا 

ره يرآ  دنناسرب ، ناشراگدرورپ  تشهب  هب  ار  دوخ  ات  نانآ  يارب  تسا  يروبع  ّلحم  هک  ناشیایند  رما  رد  رگیدکیب  نینمؤم  ندناسر  يرای 
زا ّکشیب  دنک ) يریگتـسد  ار  ناشیاونیب  هداتفا و  دیامن و  تناعا  دهد و  يرای  ناشروما  رد  ار  دوخ  ینید  ناردارب  ینعی   ) دنک نینچ  سک 

راوازـس هک  تسا  یمالک  باب  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه  دـش ، دـهاوخ  هدرمـش  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ناّصاخ 
هک تسنیا  مالک  نآ  و  دنک ، لمع  نادب  دشیدنیب و  نآ  رد  رگا  دـهدن ، ّتیمها  نادـب  دـنک و  تلفغ  ادـخ  تمحر  لضف و  زا  یلقاع  تسین 
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هکلب تسین  روط  نیا  دومرف : ترـضح  تسا ، نانچ  نینچ و  شناهانگ  اریز  دـش  كاله  ینالف  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسرب 
، دومن دهاوخ  لّدبم  تانسحب  ار  اهنآ  و  دیـشخب ، دهاوخ  ار  وا  ناهانگ  همه  يدوزب  دنکیم و  ریخب  متخ  ار  شلمع  دنوادخ  تفای و  تاجن 
وا هکنیا  نودـب  درم  نیا  سپ  تسنادـیمن ، شدوخ  هک ) یلاـح  رد   ) دوـب هدـش  ناـیامن  شتروـع  ینمؤـم  تشذـگیم و  یهار  رد  وا  هک  ارچ 

دیمهف درم  نآ  ياهّرد  نایم  رد  ات  دنتفریم  رگید  کی  اب  و  دشکب ، تلاجخ  دوش  علّطم  رگا  هکنآ  سرت  زا  دیناشوپ  ار  وا  تروع  دوش  هّجوتم 
و رایسب ، لیزج و  ارت  باوث  دنوادخ  درم ! يا  تفگ : تسا ، هدرک  يراک  نینچ  وا  هک 

ج2،ص:388  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار درم  نیا  و  تخاس ، باجتـسم  يو  ّقح  رد  ار  درم  نآ  ياعد  دـنوادخ  دریگن ، تخـس  وت  اـب  باـسح  رد  و  ( 1 ، ) دـنک ریخب  ار  وت  تبقاع 

شاهراب رد  هک  یـصخش  درم - نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالک  نیا  و  نمؤم ، نآ  ياعدب  رگم  درکن  شریخب  تبقاع  دنوادخ 
یلاوما دندز و  نوخیبش  هنیدم  فارطاب  هکنیا  ات  دوب  هتـشذگن  زور  تفه  ات  دیئارگ  لمعب  درک و  هبوت  دیـسر و  دـش - كاله  دـندوب  هتفگ 

. دش هتشک  دوب و  تعامج  نآ  رد  صخش  نیا  داتسرف و  نانآ  بیقعتب  ار  یتعامج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دندوبر ،
زا یکی  دوزفا . دالب  رب  ار  تکرب  مالّسلا  هیلع  اضر  ياعد  ببسب  ّلج - ّزع و  دنوادخ - دومرف : مالّسلا  مهیلع  یسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  ماما 
هک دندوب  نومأم  فارطا  رد  یتعامج  و  ار ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هن  دـنیزگرب ، يدـهعتیالوب  ار  وا  تشادـیم  دـیما  نومأم  ناگتـسباو 

تفالخ خـیرات  تراک  نیا  اب  ادابم  مهدـیم  تهانپ  ادـخب  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نومأمب  نانآ  زا  یکی  دـندیزرویم ، دـسح  ماما  رب  یگمه 
، تفالخ هک  ارچ  یـشاب ، ّیـساّبع  يافلخ  شخب  نایاپ  دوخ  و  دـنهد ، رارق  خـیرات  هّداـم  ناگدـنیآ  ار ، وت  میظع  لـمع  نیا  يوش و  یـساّبع 

ناشیا نادناخ  زا  نآ  ندرب  نوریب  بجوم  وت  و  ساّبع ، ینب  يارب  تسا  یگرزب  رایسب  راختفا  يدنلبرس و  بجوم  فرش و 
ج2،ص:389  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دوب مانمگ  هکنیا  اب  ار  هدازرحاـس  رحاـس  درم  نیا  هک  ياهدرک ، متـس  تنادـناخ  دوخب و  تروص  نیا  رد  و  ( 1  ) دوب یهاوخ  ّیلع  نادـناخب 
، دوب زیچان  و  يداد ، ترهـش  ار  وا  دوب ، هدـش  شومارف  و  ياهتخاس ، زیزع  نیزو و  ار  وا  دوب  رادـقمیب  راوخ و  هکنیا  اـب  هدروآ و  راـک  يور 
زا ار  تفالخ  رما  درم  نیا  هکنیا  زا  مراد  میب  تخس  دش ، لزان  وا  ياعدب  هک  یناراب  نیا  ببسب  يدومن  دنلب  ایند  ياج  همه  رد  ار  شاهزاوآ 

تفالخ تمعن  دوخ ، رحـس  اب  درم  نیا  ادابم  هک  تسا  هتفرگ  ارم  دوجو  سرت  ردقچ  زاب  و  درب ، نوریب  ّیلع  نادـنزرف  يارب  ساّبع  نادـنزرف 
دوخ تنطلـس  دوخ و  رب  ار  تیانج  نیا  لـثم  يدـحا  اـیآ  تروص  نیا  رد  دـناروشب ، وت  رب  ار  نآ  دـنک و  هنخر  تکلمم  رد  دناتـسب و  وت  زا 

ات مینک  دوخ  دهعیلو  ار  وا  میتساوخ  ام  دناوخیم ، دوخ  تراما  هب  ار  مدرم  ام ، زا  يافخ  رد  درم  نیا  تفگ : نومأم  ياهدرک !؟ وت  هک  دـنکیم 
ار یهاشداپ  کلم و  و  دشاب ، هدرک  ام  تفالخب  فارتعا  دهع  تیالو  یلوبق  اب  و  دناوخ ، ام  يوسب  ار  مدرم  دـشاب و  ام  يارب  شتوعد  هکنیا 

ّکـشب ّقح  رد  هدوبن و  تسرد  نآ  هک  دـننک  ادـیپ  داقتعا  دـننادب و  دـناهدش  وا  نوتفم  هدروخ و  ار  وا  لوگ  هک  یناسک  و  دـناد ، اـم  نآ  زا 
ام و يارب  زا  وا  ینمـض  ياضماب  تفـالخ  رما  و  تسا ، تسرداـن  داـیز  مک و  رد  هدوب ، یعّدـم  هچنآ  هک  دـننادب  دـنوش و  تسـس  هداـتفا و 

فاکش یعون  دنک و  هنخر  ام  رب  يوحنب  مینک  اهر  لاح  نآ  رب  ار  وا  رگا  هک  میدیسرت  ام  و  وا ، يارب  هن  تسا  ام  صوصخم 
ج2،ص:390  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار وا  هک  لاح  میـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  لّمحت  تقاط  هک  دـیآ  ام  رـسب  یئـالب  وا  هیحاـن  زا  و  ( 1 ، ) میریگ ولج  ار  نآ  میناوتن  هک  دـنک  داـجیا 
یتسس وا  رما  رد  تسین  زئاج  نونکا  میدرک ، كاله  رب  فرـشم  ار  دوخ  شندومن ، دنلب  اب  میدش و  یئاطخ  بکترم  میدرک و  دوخ  دهعیلو 
يرکف سپـس  درادـن ، ار  رما  نیا  تقایل  وا  هک  میهد  هولج  ّتلم  رظن  رد  اـت  میرآ  شدورف  كدـنا  كدـنا  هک  میراد  جاـیتحا  میهد و  جرخب 

. میوش صالخ  شرکف  زا  و  دنک ، عطق  ام  زا  ار  الب  هّدام  هک  مینک  شلاحب 
زا رگا  و  دیآ ، دـنب  ناشنابز  هک  نانچ  منکیم  تکاس  ار  شنارادـفرط  وا و  نم  راذـگاو ، نمب  ار  وا  ثحب  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : درم  نآ 
رما رد  ار  وا  یئاـسران  مروآیم و  شدورف  مهاـکیم و  وا  ردــق  تـمظع  زا  و  مناـشنیم ، دوـخ  ياـج  رب  ار  وا  مشاـبن  ساره  رد  وـت  تـبیه 
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زا تفگ : درم  تسین ، نیا  زا  رتهب  نم  دزن  يزیچ  تفگ : نومأم  مزاسیم ، نشور  ناگمه  هب  ياهتخاس  اج  رب  اـپ  وا  يارب  وت  هک  يدـهعتیالو ،
رد ار  وا  ناصقن  نم  اـت  اـهقف ، زا  ناگدـیزگرب  نایـضاق و  نایرکـشل و  هاپـس و  نارـس  زا  روآ ؛ رـضاح  ار  یتعاـمج  موب  زرم و  نیا  ناـگرزب 

نآ رد  ار  وا  وت  هک  تسا  یماقم  نتفرگزاب  هلزنمب  تقیقح  رد  دوخ  نیا  و  مناسر ، تابثا  هب  هدرک و  نشور  عمج  روضح 
ج2،ص:391  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دناهتسناد بیصم  راک  نیا  رد  ار  وت  هدرک و  یّقلت  تسرد  ار  نآ  نانآ  ياهتشاذگاو و  ودب  هدروآ و  دورف 
اضر ترضح  تشاد و  روضح  لفحم  نآ  رد  دوخ  تخاس و  رـضاح  یعیـسو  سلجم  رد  ار  یگرزب  ياهتیـصخش  نومأم  تفگ : يوار  ( 1)

تشاد و رظن  هک  بجاح  كدرم  نآ  هاگنآ  دـیناشنب ، دوب  هتـشاد  رّرقم  وا  يارب  هک  يدـهعتیالو  هاگیاج  رد  دوخ  لباقم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع 
تیاکح امـش  زا  اهزیچ  یلیخ  مدرم  تفگ : هدرک  نخـسب  عورـش  ترـضحب  باـطخ  دروآ  دورف  شماـقم  زا  ار  ترـضح  هک  دوب  هداد  لوق 

دیاب هک  يزیچ  نیلّوا  و  تسج ، دیهاوخ  يرازیب  نآ  زا  دیبای  عالّطا  نآ  رب  دوخ  رگا  هک  دننکیم  يوردنت  امـش  فصو  رد  يردقب  دننکیم و 
چیه نودب  هلاس  ره  تداع  بسحب  ّبترم و  امـش  ياعد  نودب  هکنیا  لاح  دمآ و  ناراب  يدرک و  اعد  هک  تسا  امـش  ءاقـستسا  زامن  میوگب 

وت هک  دناهدرک  تباث  تمالع  هزجعم و  نیا  اب  و  دناهتسناد ، ياهزجعم  امش  يارب  ار  نآ  و  تسنآ ، تداع  ّتنس و  نیا  درابیم و  ناراب  یئاعد 
زج يدحا  اب  دوشن  لباقم  درادب - شرادیاپ  دنوادخ  هک  نینمؤملا - ریما  نیا  هک  یتروص  رد  تسین ، ایند  رد  يدحا  وت  دننام  يرادن و  ریظن 

تـسین راوازـس  سپ  ینادیم ، یـسانشیم و  هک  تسا  هداد  رارق  یماقم  رد  تسا و  هداد  يدهعتیالو  بصنم  ار  وت  و  دراد ، ینوزف  وا  رب  هکنآ 
ثیدح زا  ار  ادخ  ناگدنب  نم  دومرف : ترضح  دشاب ، نینمؤملا  ریما  رب  نآ  رزو  ینک و  زیوجت  ار  نآ  دناهتفگ  وت  هراب  رد  غوردب  هچنآ  هک 

ج2،ص:392  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
فاصوا رب  یلاحـشوخ  طاـشن و  قوش و  نم  هک  تسنآ  تیاـهن  ( 1 ، ) موشیمن عنام  تسا  هداد  ارم  لّـضفتب  دـنوادخ  هک  یئاـهتمعن  ندرک 

: یتفگ هکنیا  اّما  و  منکیمن ، دوخ 
فسوی هب  رصم  هاشداپ  هک  یّلحم  نآ  رگم  هدادن  یّلحم  وا  ارم  هک  نادب  سپ  تسا ، هداد  رارقتـسا  بصنم  نیا  رب  ارم  نومأم  ینعی  تبحاص 

ندینش اب  كدرم  ربمغیپ ،) قیّدص  فسوی  و  دوب ، رفاک  رصم  هاشداپ  هک  ینادیم  وت  ینعی   ) ینادیم وت  ار  ود  نآ  لاح  لیـصفت  و  داد ، قیّدص 
يارب دنوادخ  يدومن ! زواجت  دوخ  نأش  زا  ياهداهن و  رتارف  مدق  دوخ  ّدـح  زا  یـسوم ! رـسپ  يا  تفگ : هدـمآ  شوجب  شمـشخ  بلطم  نیا 

ياهداد رارق  هزجعم  تمالع و  دوخ  يارب  ار  نآ  وت  درابیم ، ریخأت  میدقت و  نودب  رّدقم  نّیعم و  تقو  رد  نآ  هدرک و  ریدقت  ار  ینامز  ناراب 
ار ناغرم  رـس  هک  یماگنه  نمحّرلا - لیلخ  میهاربا  دـننام  يراک  هک  ایوگ  یهدـیم ، ناـشن  تردـق  يرترب و  دوخ  يارب  یلاـبیم و  نادـب  و 
دندش و قحلم  دوخ  ياهرـس  هب  هدناسر  ار  دوخ  باتـش  اب  اهنآ  و  دناوخ ، دندوب  اههوک  هّلق  رب  هک  ار  اهنآ  هدیبوک  ءاضعا  تفرگ و  تسدـب 

زاس ّطلـسم  نم  رب  ار و  ود  نیا  نک  هدـنز  سپ  ياهتـشادنپ  هچنآ  رد  یئوگیم  تسار  رگا  ياهدرک ، دـندومن - زاورپ  ادـخ  نذاب  هدز و  لاب 
هزجعم ار  نآ  یناوتیم  تقو  نآ  يداد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  هک  دشابیم ،) دوب  نومأم  دنسم  شقن  رب  هک  ریش  ود  شدارم  )

ج2،ص:393  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، دـشاب هتخیر  ناراب  وت  ياعد  اهنت  ببـسب  هک  یتسین  نارگید  زا  رتراوازـس  وت  دراد  ندـیرابب  تداـع  هک  یناراـب  اریز  ( 1 ، ) يروآ باسحب 

هدیـشک نومأم  تخت  رب  مه  يوربور  هک  يریـش  ود  شقن  هب  درک  هراشا  و  يدرکیم ، اعد  وت  هک  روط  نامه  دـندرک  اعد  وت  اـب  زین  نارگید 
ود نآ  دـیراذگم ، یقاب  يو  زا  يرثا  دـیردب و  ار  رجاـف  نیا  دومرف : دز و  تروص  ود  نآ  رب  ياهحیـص  دـش و  بضغ  رد  ترـضح  دـندوب ،

دندروخ و امامت  ار  وا  دندیوج و  هتـسکش  ار  شناوختـسا  دندیرد و  ار  وا  دندرب و  هلمح  درم  رب  دندمآرد و  هدـنز  ریـش  ود  تروصب  شقن 
ور دندش  صالخ  درم  نآ  راک  زا  هک  ناریـش  دـننیبیم ، هچ  هک  دـندوب  هدـنام  ّریحتم  دنتـسیرگنیم و  همه  نارـضاح  و  دندیـسیل ، ار  شنوخ 

- نومأم هب  هراشا  ار - نیا  هک  یهدـیم  هزاجا  یئامرفیم  هچ  ار  ام  نیمز  يور  رد  ادـخ ! ّیلو  يا  دـنتفگ : هدرک  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضحب 
ناریش دیـشاب ، دوخ  ياج  رد  دومرف : ناریـش  هب  ماما  داتفیب ، شوهیب  هدرک  شغ  دینـشب  نیا  نوچ  نومأم  میزاس ؟ قحلم  شقیفر  هب  میردب و 
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. دمآ شوهب  هدیشاپ  نومأم  يور  رب  هدروآ و  بالگ  نامالغ  دینک ، رّطعم  ار  وا  دیشاپب و  نومأم  رب  بالگ  دومرف : دعب  دنداتسیا ،
تـسا يریبدت  وا  هراب  رد  ار  دنوادخ  هن ، دومرف : ماما  میزاس ، قحلم  شقیفرب  مینک و  مامت  زین  ار  وا  راک  ام  امرف  هزاجا  دنتفگ : ناریـش  زاب  و 

دهاوخ ماجنا  دوخ  هک 
ج2،ص:394  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نامهب هتشگزاب  تخت  يوسب  ریش  ود  نآ  دیوشب ، دیدوب  هک  نانچمه  و  دیدرگ ، زاب  دوخ  ياجب  دومرف : مینک ؟ هچ  ام  سپ  دنتفگ : ( 1 ، ) داد
. دندش شقن  نآ  رب  ریش  تروص  هب  هیلّوا  تروص 

اضر ترضحب  ور  هاگنآ  دوب ،). هدش  دوبان  درم  نآ  شدارم   ) دومرف تیافک  نارهم  نب  دیمح  ّرش  زا  ارم  هک  ار  يادخ  ساپـس  تفگ : نومأم 
: درکضرع هدرک  مالّسلا  هیلع 

نادنزرف امـش  يارب  يو  زا  سپ  هدوب و  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  امـش - ّدـج  نآ  زا  تراما  تفالخ و  رما  نیا  هَّللا ! لوسر  نبا  ای 
ار وت  متساوخیم  يزیچ  نینچ  رگا  دومرف : ترـضح  مراپـسب ؟ امـشب  ار  نآ  مریگ و  هرانک  ماقم  نیا  زا  امـش  عفنب  نم  دیهاوخیم  رگا  دشابیم ،

اطع امب  ار  دوخ  تاقولخم  ریاس  تعاطا  دنوادخ  اریز  متساوخیم ، دوخ  يادخ  زا  هکلب  مدرکیمن ، شهاوخ  اّنمت و  وت  زا  مدادیمن و  تلهم 
رگا نانیا  و  دننکیم ، یـشکرس  هک  دنمدآ  ینب  ناگداتفا  بقع  لاّهج و  زا  یتعامج  نیا  و  ریـش ، شقن  ود  نآ  زا  يدـید  هک  نانچ  هدومرف ،

، مشاب هتشادن  وت  رب  یضارتعا  هک  هدومرف  رما  ارم  و  تسا ، یتحلـصم  لمع  نیا  رد  ار  یلاعت  دنوادخ  یلو  دناهدرک ، نایز  دوخ  هرهب  رد  هچ 
. داد رارق  رصم  نوعرف  نامرف  تحت  ار  فسوی  هک  نانچ  مشاب ، وت  رایتخا  رد  نم  ینک  راهظا  وت  هچنآ  و 

ج2،ص:395  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هرخالاب هکنیا  ات  دومنیم ، مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دزن  رد  تراقح  یکچوک و  راهظا  هتـسویپ  نومأم  ارجام  نیا  زا  سپ  دیوگ : يوار  ( 1)

. دهد ماجنا  تساوخیم  هک  ار  يراک  ترضح  نآ  هراب  رد  داد  ماجنا 
ناتـسرپادخ نایم  رد  يرکنم  تسا و  قطان  نادب  نآرق  حیرـص  و  مّلـسم ، تسا  يرما  تامارک  تازجعم و  هک  تسناد  دیاب  : » دـیوگ مجرتم 

یهلا هاگرد  نابرقم  هتسجرب و  دارفا  زا  هکلب  قحب و  ءایلوا  یهلا و  ءایبنا  زا  هزجعم  یلو  دننادیم ، رکف  نشور  ار  دوخ  هک  یکدنا  رگم  درادن 
تسین مه  مزال  و  دنزجاع ، نآ  لثمب  نایتا  زا  نارگید  هک  تسا  یلمع  نآ  تمارک  هزجعم و  لصا  و  دوشیم ، رداص  راگدرورپ  نذاب  اهنت ) )

َکِماقَم ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاق  دیامرفیم : هفیرـش  هیآ  دشاب ، موصعم  دوشیم  رداص  وا  زا  تمارک  هک  یـسک 
ٌْملِع ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  منکیم . رضاح  وت  دزن  ار ) ابص  هکلم  تخت   ) يزیخرب سلجم  زا  هکنیا  زا  لبق  نم  نامیلس ) ترضح  هب  باطخ  : ) ینعی

. مروآیم وت  دزن  رد  ار  تخت )  ) نآ تندز  مهب  مشچ  کی  زا  رتمکب  نم  ینعی )  ) َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم 
هزجعم هک  دوب  رما  نیا  هّجوتم  دـیاب  یلو  درادـن ، ناکما  یـسک  يارب  مه  راگزور  نیا  رد  هکلب  راگزور  نآ  رد  هک  تسا  یتمارک  دوخ  نیا 

: دراد یطئارش 
ره اج و  ره  تقو و  ره  هن  تسا ، يّدحت  ماقم  رد  و  تسا ، هنّیب  هیآ  تسناشیا و  تّوبن  تابثا  يارب  مالّـسلا - مهیلع  ءایبنا - هزجعم  هکنیا  لّوا 

سکعب هکلب  دنک  دوبان  تسه  هچنآ  هک  تسین  یتروصب  تازجعم  هکنیا : مود  دـشاب . هدـش  تباث  لباقم  فرط  رب  ّقح  نآ  نودـب  هک  دـنچ 
ار ضیرم  ای  دیامنیم ، يراج  شناتـسپ  زا  ریـش  ار  هتفر  ریـش  زا  زب  ای  دنکیم ، هدنز  ار  هدرم  ای  دنکیم ، زبس  ار  هدـش  کشخ  تخرد  الثم :

دوبان هکنیا  هن  دیامنیم ، عبان  ناشوج و  ار  بآیب  هدش و  کشخ  همشچ  ای  دنکیم ، ناتسلگ  ار  شتآ  ای  دهدیم ، افش 
ج2،ص:396  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنک کشخ  نآ  رد  ناهد  بآ  نتخادنا  اب  ار  بآ  رپ  هاچ  هک  صخش  نآ  دننام  دشاب ، هدننکدوبان 
ناسنا تیادـه و  ناشراک  تسا و  تیالو  تماما و  يربهر و  خـماش  ماقم  ناـشماقم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناـماما  هکنیا  رگید  بلطم  و 
رّدـقم دـشرب  ار  سوفن  يراج و  ار  لدـع  كاپ و  يّدـعت  ملظ و  زا  ار  ناهج  دـتفا  نانآ  تسد  رد  تفالخ  تیـالو و  رگا  هک  تسا ، يزاـس 
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ّتینما لامک  رد  هعماج  دارفا  هک  دننکیم  ذاّختا  ار  یئاهشور  دنهدیم و  ناماس  رـس و  ار  هعماج  عضو  یعون  هک  ینعم  نیدب  دنناسریم ، دوخ 
روهظ هّصنمب  دشر و  هلحرمب  همه  تسا  هتفهن  ناشـسوفن  دادعتـسا  تردق و  رد  هچ  ره  دوخ  شـشوک  اب  دنهد و  همادا  ار  یناگدنز  هافر  و 
يافـش لثم  یئزج  ياهراک  ندومن و  هزجعم  يارب  ماما  هکنآ  هن  تسا ، ماما  نأش  نیا  دنامن ، عیاض  يدـشر ، دادعتـسا  هنوگ  چـیه  و  دـسر ،

، سب دشاب و  نیمه  شیدوجو  ّتیـصاخ  ّتیرومأم و  و  دشاب ، هدش  هدیرفآ  رک  روک و  يافـش  ای  هدناماو ، شاهجلاعم  رد  بیبط  هک  يرامیب 
مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  دوخ  هک  نانچ  هکلب  تسا  یئزج  روما  نیا  زا  رتالاب  ماما  ماـقم  و  تسا ، تقیقح  زا  رود  يرّوصت  نینچ  نیا  هن ،

: دومرف
« هدالب یف  هتفیلخ  و  هدابع ، یلع  هتّجح  و  هضرا ، یف  هَّللا  نیما  مامالا  »

: دومرف تماما  هراب  رد  و 
مامت مامالاب  یماّسلا ، هعرف  و  یماّنلا ، مالـسالا  ّسا  ۀمامالا  ّنإ  نینمؤملا ، ّزع  اینّدـلا و  حالـص  نیملـسملا و  ماظن  نیّدـلا و  مامز  ۀـمامالا  ّنإ  »

« داهجلا ّجحلا و  مایّصلا و  ةاکّزلا و  ةالّصلا و 
مالـسا ساسا  تماما  تسنانمؤم ، تّزع  بجوم  ناشیایند و  نتفای  ناماس  ببـس  و  ناناملـسم ، ماظن  هیام  و  تسا ، نید  مامز  تماـما  اـنامه  )

هب هتسباو  همه  همه و  نیملسم  لاوما  ینوزفا  و  داهج ، ّجح و  هزور و  تاکز و  زامن و  و  تسنآ ، عیفر  دنلب و  هخاش  تسا ، هدنزارب  ورـشیپ و 
( تسا وا  تماما  ماما و 

ج2،ص:397  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
« يدیألا اهلانت  ثیحب ال  قفالا  یف  یه  ملاعلل و  اهرونب  ۀّللجملا  ۀعلاّطلا  سمّشلاک  مامالا  «و 

تردـق ار  یـسک  هک  تسا  یئالعا  قفا  رد  دوخ  دریگیم ، ارف  ار  ناـهج  رـسارس  شغورف  رون و  هک  تسا  باـتناهج  دیـشروخ  نوچ  ماـما  )
(. تسین وا  هجردب  ندیسر 

نیا ّتیلباق  هک  یناـسک  و  دـندز ، راـنک  دوخ  ساّـسح  تسپ  زا  ار  دارفا  نیا  نوچ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـش  نشور  بلطم  نیا  هک  نونکا 
دنتفرگ گنت  ناشنارادفرط  ناشیا و  رب  دنتسناوت  هچ  ره  دندمآ و  راک  يور  دنتشادن  ار  ماقم 

« ۀبوثملا نسح  هل  یجری  امب  مهل  ءاضقلا  يرج  یبس و  نم  یبس  لتق و  نم  لتقف  »
لاح و نیا  رد  تسا ! ینتفگان  هک  دندروآ  دوجوب  یناقفخ  دـندنار و  ناشیا  زا  دنتـسناوت  هچ  ره  ار  مدرم  دـندرک و  نامتک  ار  نانآ  لئاضف 
رد اهنامر  نیا  زا  و  دنوش ، رادیب  ناگتفخ  دیاش  ات  دننک  رکذ  نامر  تروصب  ار  یقئاقح  هک  دـندش  راچان  غیلبت ) تهج   ) یتعامج ّتیعـضو 

ناوتیمن تهج  نیا  زا  دناهدرک و  لقن  ناتساد  تروصب  ار  نآ  نکل  هتشاد  یلصا  هتبلا  هدش و  هتشون  رایـسب  مجنپ  هکلب  مراهچ  موس و  نرق 
مدرم نیرتبّرقم  زا  و  ّقح ، هّیلامج  تافص  رهظم  ماما  و  دراد ، رب  رد  مه  ار  یّلیخت  بلاطم  اریز  درک ، جاجتحا  نادب  تسناد و  تیاور  ار  نآ 

و دنکیم ، لمع  هداد  روتـسد  دنوادخ  هچنآ  دیآ  مه  مشخب  هچنانچ  دـیآیمن و  مشخب  یناسآب  دـشابیم و  دـنوادخ  تمحر  وفع و  ماقم  هب 
كدرم نآ  ماـما  دـشاب و  هتفگ  مّدـلا  رودـهم  ار  وا  دـنوادخ  هک  تـسا  زیاـج  يدرف  نآ  نتـشک  دـیامنیمن ، زواـجت  یهلا  ناـمرف  زا  زگره 

يارب یمکح  شّدـج  نید  رد  نوچ  دـهدیمن ، نتـشکب  ار  وا  دومنن  تیاعر  ار  ماما  مارتحا  درک و  ترـضحب  هک  یتراـسج  اـب  ار  ياهناـسفا 
ینعی َلیِمَْجلا » َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  : » دومرف شّدج  هب  دنوادخ  هکلب  دهاوخب ، شدوخ  ول  تسین و  يدرف  نینچ  نتشک 

ج2،ص:398  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
همه هدـش  رکذ  ناتـساد  نیا  رد  هک  یبلاطم  هنوگ  نیا  سپ  هدومن ، ینعم  دوخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  نانچ  باتع ، نودـب  شخبب 
هدرک لقن  ار  ناتـساد  نیا  هک  یناجرج  رّـسفم  هراب  رد  اساسا  و  دشاب . مالّـسلا  هیلع  یموصعم  زا  هکنآ  هن  تسا  ناتـساد  هدنزاس  مهف  قباطم 

يرکنم ثیداحا  دراد و  یتایاور  لوهجم  نت  ود  زا  تسا و  باّذک  فیعـض و  يو  تسا  هدومرف  لاجّرلا  ۀصالخ  رد  هر )  ) یّلح هماّلع  تسا 
. تسا هدروآ  شریسفت  رد 
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زا ار  مالّـسلا - مهیلع  نیموصعم - همئا  تحاس  هک  دوب  نیا  المجم  تشادن  ناتـساد  نیا  اب  مه  یتبـسانم  نادنچ  هک  مالک  لوط  زا  ضرغ  و 
هَّللا دابع  یلع  انیلع و  مالـسلا  و  دـشابیم ، بلاطم  نیا  زا  ّلجا  مالّـسلا  مهیلع  ربمایپ  ّقحب  نانیـشناج  ماقم  و  مزاس ، كاپ  اهناتـساد  هنوگ  نیا 

«. نیحلاّصلا

رد ترضح  نیرفن  ار و  بانج  نآ  وا  ندومن  کچوک  مالّسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  زا  مدرم  ندرک  رود  يارب  نومأم  يزیر  هشقن  رد  باب 42 
وا هراب 

وبا هک  دیـسر  ربخ  نومأمب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ّيوره  مالّـسلا  دبع  زا  قیرط  ود  هب  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هَّللا - همحر  قودـص - - 1 ( 1)
مالّسلا امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا 

ج2،ص:399  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ّیـسوط ورمع  نب  دّمحم  نومأم  دـناهدش ، وا  یملع  ماقم  هتفیرف  مدرم  دـهدیم و  لیکـشت  بهذـم  نید و  لوصا  هب  طوبرم  یملع  یـسلاجم 

داتفا وا  هب  شمشچ  نوچ  درک و  راضحا  ار  ترـضح  نآ  و  دوش ، عنام  سلاجم  نیا  رد  تکرـش  زا  ار  مدرم  هک  درک  رومأم  ار  دوخ  بجاح 
تکرح ار  شکرابم  ياهبل  دـمآ و  نوریب  تحاران  هتفـشآ و  یلاح  اب  نومأـم  دزن  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  درک ، یمارتحایب  هدومن و  شاـخرپ 

: تفگیم دادیم و 
ببـس هک  یئاجب  ات  مرادیمرب  وا  زا  ار  دنوادخ  يرای  هک  یمـسقب  منکیم  نیرفن  ار  وا  هک  ءاسّنلا  ةدّیـس  یـضترم و  یفطـصم و  ّقحب  دنگوس 
لزنمب و  دنرامـش ، کبـس  ار  نانآ  دنهد و  تّفخ  شنایرابرد  نارادفرط و  واب و  دننک و  نوریب  ار  وا  رهـش  نیا  لها  ياهگـس  لذارا و  دوش 

هدـش رکذ  نتم  رد  هک  ار  یئاعد  مود  تعکر  تونق  رد  دروآ و  ياجب  زامن  تعکر  ود  هتخاس  وضو  و  دـیبلط ، بآ  وضو  يارب  تشگزاب و 
(: روبزم ياعد  همجرت   ) دناوخ

ياهیئوکین و  یپایپ ، ياهتمعن  بحاص  يا  و  نارکیب ، تمحر  يایرد  ياراد  يا  و  تسا ، ریگارف  لماک و  تتردـق  هک  یئادـخ  يا  اهلا ! راب  »
ددم ياهورین  و  دیابن ، ریظن  دننامب و  تهیبشت  و  دیاشن ، لاثم  ار  تفصو  هکنآ  يا  رامشیب ، ياهمرک  هدنراد  و  یپ ، رد  یپ  هتسویپ و  مادم و 

يا دناهتفاین ، تسد  تسدق  تحاس  رب  هتفای 
ج2،ص:400  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلو هدیـشخب  ماظن  و  هدیزگ ، یئالاو  يرترب و  و  هدومنب ، هار  هتـشرسب و  و  هدومن ، ایوگ  هدرک و  ماهلا  و  ( 1 ، ) هداد يزور  هدیرفایب و  هکنآ 
و لامک ، مامتب و  اّما  هدومرف  تمارک  و  اسر ، لماک و  اّما  هدرک  لیلد  هماقا  «، 1  » مکحم راوتسا و  هچ  یلو  هداد  شقن  و  قیقد ، وکین و  رایسب 
رد و  تسا ، هتـشذگ  اهـشنیب  دـید  ّدـحارف  ناوت و  زا  هک  هتفرگ  جوا  نانچ  یگرزب  یئایربک و  رد  هکنآ  يا  ناوارف ، رایـسب و  یلو  هدیـشخبب 

هزوـح رد  هتفرگ و  یگناـگی  تتنطلـس  رد  هکنآ  يا  تسا ، هدـمآ  رتارف  اههشیدـنا  كرد  زا  هـک  هدـش  کـیدزن  ناـنچ  یگنریب  تفاـطل و 
هکنآ يا  تسین ، راک  رد  شیالاو  تردق  ربارب  رد  يریگههبج  فیرح و  هدیزگ و  یئاتکی  شیئایربک  رد  و  تسین ، دـننام  اتمه و  شرادـتقا 
تـسد زا  ار  دوخ  شنیب  شندید  زا  شیپ  ناگدننیب  هدید  و  تسا ، هدنام  نادرگرـس  توهبم و  نانیبفرژ ، هشیدـنا  شتمظع ، یگرزب و  رد 
كاخب اهیور  شتبیه  زا  هکنآ  يا  ناگدـننیب ، نتـسیرگن  ياـنیب  يا  و  دـنکیم ، روطخ  ناـفراع  لد  رب  هک  اـههرطاخ  رب  اـناد  يا  تسا ، هداد 

لوه و زا  ندرگ  ياهگر  و  دناهدیپت ، یمه  شتوطس  میب  زا  اهلد  و  دناهدمآ ، ریزب  شهوکش  لابق  رد  اهرس  و  دناهداهن ، هدجسب  رس  هداتفا و 
زامن هک  سک  نآ  رب  تسرف  دورد  ماقمالاو ! و  زیزع ، ياناوت  يا  و  مادم ، هدنروآون  يا  و  مات ، هدننکداجیا  يا  دناهتفرگ ، ندیزرل  شتشحو 

وا رب  دورد  هب  ار 
______________________________

رّوص نقتأف و  رّدـق  و   » نآ حیحـص  و  هداد ، خر  یفیرحت  دـسریم  رظنب  تسا و  نقتأـف » رّوص  نسحأـف و  ردـق  و   » همجرت هلمج  ود  نیا  (- 1)
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. ناقتا هن  تسا  بسانم  ریوصت  اب  نسح  و  نسح ، اب  هن  تسا  بسانم  ریدقت  اب  ناقتا  دشاب و  نسحأف »
ج2،ص:401  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدـنار نم  هناـخ  رد  زا  ارم  ناوریپ  هتخاـس و  کبـس  ارم  هتـشاد و  اور  متـس  نم  رب  هک  سک  نآ  زا  ریگ  ماـقتنا  و  ( 1 «، ) 1  » يدیشخب فرش 
نانچنآ زاس ، رود  تمرک  تمحر و  هاگرد  زا  ار  يو  و  تسا ، هدـیناشچ  نمب  وا  هک  نانوچ  ناشچب  ودـب  ار  تّفخ  و  يراوخ ، یخلت  تسا ،

. دوشیم هدودز  هتخیر و  رود  یگدولآ  يدیلپ و  كرچ و  هک 
دایرف و دروخ و  مهب  رهـش  داتفا و  رهـش  رد  هلزلز  هک  دوب  هدرکن  مامت  زونه  ار  دوخ  ياعد  ماما  دیوگ : حلاص  نب  مالّـسلا  دـبع  تلّـصلا  وبا 
ات مدرکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  نم  یلو  داتفا ، رهـش  رد  يدیدش  ياغوغ  و  تساخرب ، رابغ  درگ و  و  دش ، دـنلب  اههرعن  تفرگ و  جوا  ناغف 
رد و  ، ) رگنب ار  هداج  نوریب و  اجنآ  زا  ور و  ماـب  يـالابب  تلّـصلا  وبا  يا  دومرف : هدرک  نمب  ور  هاـگنآ  تفگ ، ار  دوخ  زاـمن  مالـس  میـالوم 

کیرحت ار  رارـشا  هک  ینز  دـید ، یهاوخ  ار  دـنکیم  دایرف  تسا و  نآ  نیا و  یبنجا و  درمب  نتخیوآ  رکفب  امئاد  هک  كاـپان  ینز  اـجنآ ):
، تهالب یمهفدنک و  تهجب  ولاتشوگ ) هبرف ، قاچ و  ینعی   ) دنیوگیم هناّمـس »  » ار وا  رهـش  نیا  لها  و  دراد ، نت  رب  نیکرچ  هماج  دنکیم و 

ین زا  ياهخاشب  و  وا ، يردهدرپ  یخاتسگ و  یمرشیب و  و 
______________________________

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  هکراـبم  هیآ  مکح  هب  زاـمن  رد  ادـخ  لوسر  رب  تسا  تاولـص  بوجو  دارم  (- 1)
. ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص 

ج2،ص:402  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یهاپـس رگاغوغ  مدرم  زا  دهاوخیم  و  هداد ، رارق  دوخ  مچرپ  ار  نآ  هتـسب و  نارب  ار  دوخ  گنر  خرـس  هدرپ  و  ( 1  ) هتسج لّسوت  هزین  ياجب 

. دهد قوس  شرکشل  نارس  لزانم  نومأم و  رصقب  ار  شابوا  نآ  دنک و  يربهر  ار  نانآ  دزاس و 
نومأم و  مدیدن ، گنسب  هتسکش  یئاهرـس  و  تسدب ، بوچ  یمدرم  زج  مدنکفا ، رظن  جراخ  هب  متفر و  ماب  يالاب  رب  نم  دیوگ : تلّـصلا  وبا 

زا هک  ار  یچتماجح  درگاش  رگم  مدیمهفن  يزیچ  رگید  نم  هداهن ، رارفب  يور  هدش و  نوریب  ناجهاش  رـصق  زا  هدیـشوپ و  هرز  هک  مدید  ار 
هکنآ زا  سپ  تخیر  وا  رـس  زغم  هک  يدحب  تسکـش  وا  رـس  داتفیب و  شدوخ  هالک  دمآ  نومأم  رـسب  نآ  و  هدرک ، باترپ  یتشخ  ماب  يالاب 

نیا وت ! رب  ياو  تفگ : دوب  هدرک  باترپ  ار  تشخ  هک  سک  نآ  رب  دوب  هتخانش  ار  نومأم  هک  یناسک  زا  یکی  دوب ، هدش  هتفاکش  رس  تسوپ 
زور یـسک و  زا  يرادـفرط  یـسانشمدآ و  زور  زورما  ردامیب ! شاب  تکاس  تفگ : واب  هناّمـس  هک  مدینـش  نم  و  دوب ، نومأم  نینمؤملا  ریما 

ار رجاف  راکدب و  نادرم  دوب  نینمؤم  ریما  اعقاو  نیا  رگا  دوش ، راتفر  شماقم  قبط  رب  سک  ره  اب  هک  تسین  يزور  تسین و  تاجردب  مارتحا 
. دندنار رهش  زا  هجو  نیرتدبب  يراوخ  تّفخ و  لامک  اب  ار  شرکشل  نومأم و  نآ ) زا  سپ   ) و درکیمن ، ّطلسم  رکب  نارتخد  رب 

ج2،ص:403  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدومرف یشوپ  هدرپ  و  دوش ، تسود  هکنآ  ات  نمشد  بذج  تسود و  باتع  كرت  لهاج و  لباقم  رد  توکس  ملح و  هراب  رد  هک  يراعشا  باب 43 
تسا

ار وا  مان  هک  یـصخش  زا  دّمحم  نب  یـسوم  زا  تسا  روکذم  نتم  رد  هک  يدنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دـمحم  - 1 ( 1)
ترضح دناهدرک ؟ تیاور  تیارب  يرعش  نونکات  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  نومأم  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دوب  هدرب 

(2 : ) دومرف ماما  يوگزاب ، ام  يارب  دناهتفگ ، وت  يارب  ملح  دروم  رد  هک  يرعش  نیرتهب  سپ  تفگ : نومأم  رایسب ، دومرف :
لهجلاب  لباقت  نأ  یسفنل  تیبأهلهجب  تیلب  نم  ینود  ناک  اذإ 

لثملا نع  ّلجأ  یک  یملحب  تذخأیهّنلا  نم  یلحم  یف  یلثم  ناک  نإ  ج2،ص:404 و   ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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لضفلا  مّدقتلا و  قح  هل  تفرعیجحلا  لضفلا و  یف  هنم  یندأ  تنک  نإ  و 
هک تسیدرف  وا  ای  تسین : یلاخ  لاح  هس  زا  منیبیم  یتحاران  وا  زا  هک  مریگ  رارق  یسک  لباقم  رد  نم  هاگ  ره  لامجا : روطب  راعـشا  همجرت 

مزادـنایمن رد  ار  دوخ  تسا  نم  زا  رتمک  هک  سک  نآ  اب  تسنم ، زا  رتعیفر  رتالاب و  ای  و  نم ، قباطم  يزاوم و  ای  نم ، زا  رتمک  شتیـصخش 
زا ات  منکیم  راتفر  وا  اب  يرابدرب  ملح و  اب  تسا ، نم  قباطم  شنأـش  اـی  و  موش . فرط  سکاـن  سک و  ره  اـب  هک  مرادـیم  مرتحم  ار  دوخ  و 

سپ  ) میامنیم يراددوخ  مهدـیم و  ودـب  ار  لضف  مدـقت و  يرتگرزب و  ّقح  تسا  رتالاب  رترب و  نم  زا  هک  نآب  تبـسن  اّما  و  مشاب . رتالاب  يو 
(. ماهتسب راکب  دوخ  عفنب  ار  يرابدرب  ملح و  لاح  هس  ره  رد 

. ام ناناوج  زا  یکی  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  هدورس ؟ یسک  هچ  ار  نیا  رعش ، نیا  دوب  وکین  ابیز و  رایسب  هچ  تفگ : دینشب  نوچ  نومأم 
، وگزاب ام  يارب  ياهدینش  تسودب  ندرک  باتع  كرت  لهاج و  دروم  رد  یـشوماخ  توکـس و  دروم  رد  هک  يرعـش  نیرتهب  تفگ : نومأم 

: دومرف ترضح 
ابابسأ  هرجهل  ّنأ  هیرأفابّنجت  قیدّصلا  ینرجهیل  ّینإ 

: تسنیا شاهمجرت  هک  نتم  رد  روکذم  رطس  راهچ  رخآ  ات 
ج2،ص:405  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ودب و  - 2 هدوب ، هچ  وا  ندیزگ  يرود  بابـسا  هک  منامهفیم  ودب  نینچ  نم  یئادج و  دصقب  دنیزگیم  يرود  نم  زا  متـسود  انامه  - 1 ( 1)
منیبیم باتع  دوخ  ار ، باتع  يدنت و  كرت  سپ  ماهدش ، ببـس  شرجه  همادا  رد  ار  وا  منک  يدـنت  واب  هطبار  عطق  نیا  رد  رگا  هک  میامنیم 

-4 دنادیم . یندش  دراد و  رواب  ار  یندـشان  لاحم و  روما  دـیوگیم و  ّقحان  دراد و  یگماکدوخ  هک  ینادان  تسودـب  موش  التبم  هاگ  ره  - 3
ناهلبا باوج   ) دوشیم بوسحم  باوج  تاقوا  زا  ياهراپ  رد  یشوماخ  دوخ  هک  اریز  منادیم  وا  راوازس  ار  وا  ربارب  رد  یشوماخ  توکس و 

(. تسا یشوماخ 
؟ تسا یسک  هچ  زا  رعش  نیا  تسا ، وکین  رایسب  هچ  درک : ضرع  نومأم 

وا هک  تخـسرس  نمـشد  ندرک  مار  دروم  رد  هک  يرعـش  نیرتهب  زا  ارم  نسحلا ! ابا  ای  تفگ : نومأم  ام ، ناـناوج  ضعب  زا  دومرف : ترـضح 
: دومرف ترضح  وگب  میارب  تسا  هدش  هدورس  دوش  نابرهم  یتسود 

لّمّحتلا  وفعل  یّنم  هترقوأفهترهقف  هتملاس  ۀلیغ  يذ  و 
حلص و هار  زا  يزاب  گنرین  رورـش و  صخـش  اب  هک  تسا  هدش  اسب  - 1 ( 2 : ) تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  نتم  رد  روکذـم  رطـس  هس  رخآ  ات 

یتسود
ج2،ص:406  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ماهدومن رابنارگ  هدرب  ششخب  وفع و  راب  ریز  ار  وا  و  ماهدش ، بلاغ  يو  رب  هدمآ و  رد 
ماقم زا  ار  يرابدرب  اـی  شـشخب  ماـعنا و  وا  دـنکن ، عفد  دوخ  زا  یکین  ناـسحا و  وفع و  اـب  ار  شیوخ  نمـشد  تشز  لاـمعا  سک  ره  و  - 2
ُهَْنَیب َو  َکَْـنَیب  يِذَّلا  اَذِإَـف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَفْدا  تسا : هدومرف  هک  نآرق  زا  ینعی  ـالاب  ماـقم  زا  دارم   ) تسا هتخوماـین  هتفرگنارف و  يرتـالاب 

تسا ادخ  لوسر  دارم  ای  تسا ، هداتفا  ءای  رعش  هیفاق  ترورـضب  هک  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  دارم  ای  ٌمیِمَح  ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَع 
(. دندش وا  رای  یگلمج  دیشخب و  ار  دوخ  ینوخ  نانمشد  همه  هّکم  حتف  رد  هک 

تدوم و زا  رتهدـنهد  هجیتن  دوز  رتعیرـس و  یهار  نت  ود  نایم  فـالتخا  شکمـشک و  وگم و  وگب  يارجاـم  ندرک  فرطرب  يارب  نم  و  - 3
. ما هدیدن  باتش  اب  ینابرهم 

رد هک  يرعـش  نیرتهب  درکـضرع : تسا ، ام  ناناوج  زا  یکی  زا  داد : خساپ  ماما  تسیک ؟ زا  رعـش  دیئامرفب  دوب . بوخ  رایـسب  تفگ : نومأم 
: دناوخ ار  رعش  نیا  ماما  وگب . میارب  تسا  یشوپّرس 
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یسنی  ناب  ناصی  ارس  يأر  نم  ایفهعیذأ  یک ال  ّرّسلا  یسنأل  ّینإ  و 
: تسنیا شاهمجرت  تسا و  هدمآ  نتم  رد  هک  رطس  هس  رخآ  ات 

راپـس یـشومارف  هب  ار  نآ  يراد  يّرـس  یـسک  زا  هکنآ  زا  سپ  ددرگ ، عیاش  ادابم  اـت  منک  شومارف  ار  يرگید  رـس  هک  تسنیا  مسر  ارم  - 1
. دنام دهاوخ  ظوفحم  ّرس )  ) نآ اتجیتن ) )

. دنکفا دوخ  فارطا  رب  ار  نآ  ملد  و  دیآ ، نم  دایب  نآ  ادابم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ندرپس  یشومارفب  نیا  - 2
ج2،ص:407  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دـنکیم و تقاطیب  ار  وا  درذـگیم و  ّبترم  شنهذ  هرطاـخ و  رد  هدومنن و  شاـف  ار  يّرـس  یـصخش  هک  تسا  یندـش  بیرق و  یلیخ  و  - 3
. دزاسیم شاف  ار  نآ  رایتخایب  و  دناشوپب ، ار  نآ  دناوتیمن 

: میوگیم دومرف : ماما  یئوگیم ؟ هچ  برت ) هدام  زا   ) دنزیر كاخ  باتک  رب  هک  یئوگب  یهاوخب  رگا  درکضرع : نومأم  هاگنآ  ( 1)
« برت »

رگا احـس »  » هّدام زا  تفگ : نومأم  دشکب ،) ار  بّکرم  من  هک  دنتخیریم  نآ  رب  مرن  كاخ  دنتـشونیم  بّکرم  اب  هک  همان  ندرک  کشخ  يارب  )
: دومرف دیئوگیم ؟ هچ  دینک  انب  رما  هغیص 

« حس »
: دومرف دیئوگیم ؟ هچ  نیط »  » هّدام زا  تفگ : ، 

« نیط »
: تفگ شمالغب  نومأم  ، 

ریگ ورف  لگ  رد  ار  نآ  و  دـنبب ، ار  نآ  رـس  زیر و  كاخ  همان  نیا  رب  « ) هنّیط  » و هحـس »  » و زیر ) كاـخ  باـتک  نیا  رب  « ) باـتکلا اذـه  بّرت  »
رهم ار  لگ  نآ  دـنداهنیم و  لگ  نایم  دنتـسبیم و  ار  همان  تکاپ  هدـشیم و  هدافتـسا  كاـخ  زا  نک  کـشخ  ياـجب  ناـمز  نآ  هک  ناـنچ 

(. ددرگن علّطم  نآ  زا  دوب  هدش  هتشون  وا  مانب  همان  هک  سک  نآ  زج  یسک  هک  دندومنیم 
. ناتسب يو  زا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  يارب  مهرد  رازه  دصیس  و  تسرفب ، لهس  نب  لضف  يارب  ار  نآ  سپس 

هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یهجو  نامه  ار  لام  نومأم  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفایرد  هجو  دیوگ : هر )  ) باتک ّفلؤم 
ار ناهاشداپ  كولم و  يایاده  هلآ 

ج2،ص:408  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ره و  دنتفرگیم ، افلخ  زا  هک  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  یقاب  روط  نیمه  و  دیناتـسیم ، هیواعم  زا  ّیلع  نب  نسح  هک  تسنامه  و  ( 1 ، ) تفریذپیم

. دناتسب هک  تسا  زیاج  وا  يارب  دنهدب  يوب  ار  نآ  زا  یضعب  دننک و  بصغ  يو  زا  دشاب و  وا  نآ  زا  ایند  هک  سک 
- قاّقد نارمع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  نب  ّیلع  - 2 ( 2 : ) تسجیم لثمت  نادب  دـناوخیم و  هک  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رگید  راعـشا  زا  و 

دراو مالّسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  رب  ام  دنتفگ : هک  دنکیم  تیاور  یتعامج  داّلخ و  نب  رّمعم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر 
بش رتشیب  شود  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  منیبیم ؟ نوگرگد  ار  ناتکرابم  راسخر  ارچ  میوش  تیادف  درکـضرع : ام  زا  یکی  و  میدش ،

: تسا هتفگ  هک  مدیشیدنایم  « 1  » ۀصفح یبأ  نب  ناورم  رعش  نیا  رد  مدیشک و  يرادیب 
مامعالا  ۀثارو  تانبلا  ینبل  - نئاکب كاذ  سیل  و  نوکی - ینأ 
اههدازرتخد هک  دوب  دهاوخن  یندش  نیا  دوشیم و  اجک  زا  رعش : همجرت 

______________________________

، دروآ مهارف  دوخ  يارب  یهوبنا  تورث  دیشر  يدهم و  حدم  هار  زا  هک  دوب  یساّبع  دهع  يارعش  زا  هَّللا - هنعل  ۀصفح - یبا  نب  ناورم  (- 1)
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. تسا هدرم  دادغب  رد  يرجه  لاسب 182  يو  دوب ، هدش  کیدزن  نوراه  هاگتسدب  نایولع  وجه  تهجب  و 
ج2،ص:409  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و هتفرگ ، ار  برد  بوچ  راهچ  یـصخش  مدید  باوخ  ملاع  رد  هاگان  مدیباوخ  سپـس  دندومرف : ترـضح  ( 1 ( !؟ دـنربب اهومع  ياجب  ثرا 
: دیوگیم

مالسالا  مئاعد  نیکرشملل  - نئاکب كاذ  سیل  و  نوکی - ینأ 
: راعشا همجرت  تسا . هدش  رکذ  نتم  رد  هک  تیب  شش  رخآ  ات 

. دنشاب مالسا  نارادمچرپ  نیکرشم  هک  دوب - دهاوخن  یندش  نیا  و  هچ - يارب  ور و  هچ  زا  - 1
. دوریم رانک  ثرالا  مهس  نودب  ومع  هک  یلاح  رد  دنربیم ، ناشّدج  زا  ار  دوخ  ثرا  بیصن  ناگدازرتخد  - 2

«. 1  » هتشگ دازآ  هیدف  اب  هدش و  نیملسم  ریسا  هدوب و  رفک  رکشل  رد  هکنآ  - 3
. هدرک مالسا  راهظا  ریشمش  سرت  زا  هک  هدش  هدازآ  اسب  هچ  درب ؟ تّوبن  ثرا  هنوگچ 

هچنآ تسا و  هداد  ربخ  ووو ) یـشخب  متاخ  هیآ  ریهطت و  هیآ  هلهابم و  هیآ  هب   ) دوب رب  ثرا  هکنآ  ماقم  لـضفب و  ار  وت  شیپ ، زا  نآرق  و  - 4
. تسا هتفگ  دوب  وا  هراب  رد  ماکحا  زا 

. اههدازومع زا  دربیم  ار  تّوبن  ثرا  وا  تسناگمه  دزنابز  روهشم و  هک  دسا ؛) تنب   ) همطاف دنزرف  هک  يدرف  نآ  - 5
. دننکیم یمدمه  يو  اب  شناشیوخ  دیرگیم و  دتسیایم و  ّریحتم  رانک  رد  بلّطم ) نب  ساّبع  ردام  بانج ، تنب   ) هلیتن دنزرف  اّما  - 6

______________________________

. دش دازآ  هیدف  اب  دش و  ریسا  نیملسم  تسدب  ردب  گنج  رد  هک  دشابیم  بلّطملا  دبع  نب  ساّبع  دارم  (- 1)
ج2،ص:410  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ هک  درک  تیاور  هریغم  نب  هَّللا  دبع  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  مردپ  - 3 ( 1)
: دناوخیم هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  مدینش 

لماعلا  لمع  اهیف  لبقیةّدم  اهل  راد  یف  ّکنإ 
: تسنیا نآ  همجرت  و  تسا ، هدش  رکذ  نتم  رد  هک  تیب  راهچ  رخآ  ات 

. تسا لوبق  دروم  یلماع  ره  لمع  هاتوک  تّدم  نیمه  رد  تسا و  دودحم  تندنام  تّدم  هک  یتسه  یئارس  هناخ و  رد  نونکا  وت  - 1
امامت هاتوک  مک و  تّدم  نیا  رد  و  - 3 دهدیم !؟ انف  داب  رب  ّبترم  ار  اهوزرآ  و  هتفرگ ، ارف  ار  ارـس  نیا  وس  ره  زا  گرم  هک  ینیبیمن  ایآ  - 2

. یهدیم هدعو  هتخادنا و  بقعب  ار  قح  يوسب  تشگزاب  هبوت و  و  ینک ، ریس  ار  دوخ  تاوهش  یناسفن و  لایما  هک  يراد  باتش  یشوکیم و 
. دنکب دیاب  هچ  هشیدنا  رکف و  اب  صخش  نیبب  نونکا  دسریم ! ارف  ناهگان  ربخ و  نودب  گرم  هکنیا  اب  - 4

رد ام  تفگ : هک  درک  تیاور  شردپ  زا  ضاّیف  یبا  بتاک  نیسح  نب  دمحا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  دیعـس  نب  هَّللا  دبع  نب  نسح  - 4 ( 2)
یسوم نب  ّیلع  سلجم 

ج2،ص:411  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
وا يارب  ار  راعـشا  نیا  راوـگرزب  نآ  و  درکیم ، تیاکـش  وا  زا  ترـضحب  تـشاد و  هـلگ  شردارب  زا  يدرم  میدوـب ، رـضاح  مالّـسلا  اـمهیلع 

: دناوخ
هبویع  یلع  ّطغ  رتسا و  وهبونذ  یلع  كاخا  رذعا 

: تسنیا نآ  همجرت  هک  نتم  رد  روکذم  رطس  هس  رخآ  ات 
و تسا ) هتـشاد  نآ  باکترا  رد  يرذـع  دـیاش  وگب  و   ) ریگم هدرخ  وا  رب  رادـب و  روذـعم  شتـسردان  ياـهراک  تاـّلز و  رد  ار  تردارب  - 1
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. شحیبق تسردان و  لامعا  يور  رب  شک  هدرپ  ناشوپب و 
. دیآیم شیپ  هک  راگزور  تخس  ثداوح  رب  نینچمه  و  نک ، یئابیکش  تفگ ، یّقحان  تسب و  یناتهب  وت  رب  ینادان  درخیب و  رگا  و  - 2

. راذگاو تسوا  تسد  رد  همه  وا و  باسح  هکنآ  هب  ار  راکمتس  و  نک ، اهر  ار  وا  هدم و  ار  وا  باوج  دوخ  یئاقآ  یگرزب و  يور  زا  و  - 3
مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  هک  درک  تیاور  تلص  نب  ناّیر  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع ) هللا  یـضر   ) لّکوتم نب  یـسوم  نب  دّمحم  - 5 ( 1)

: دناوخ نم  يارب  بلّطملا  دبع  هراب  رد  ار  راعشا  نیا 
اناوس  بیع  اننامزل  ام  وانامز  مهّلک  ساّنلا  بیعی 

: تسا نینچ  راعشا  همجرت  هدمآ و  نتم  رد  هک  رگید  تیب  هس  اب 
بیع دوخ  ام  اّما  دنیوگیم ، دب  دننکیم و  بیع  ّبترم  ار  هنامز  مدرم ، - 1

ج2،ص:412  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. درادن یبیع  هنامز  ام  ندوب  زج  میا و  هدش  هنامز 

. تخاسیم اوسر  درکیم و  وجه  ار  ام  تشاد  نابز  هنامز  رگا  هک  نانچ  تسام ، رد  بیع  نکل  مینکیم ، داقتنا  ار  راگزور  هنامز و  - 2
زا دارم  ارهاظ  و  دروخیم - ار  يرگید  ینلع  ناشیـضعب  مدرم  زا  یلو  دروخیمن ، ار  نآ  تشوگ  دردـیم  هک  ار  دوخ  بیقر  گرگ  انامه  - 3

-. دشاب تبیغ  رگید  کی  ندروخ 
. دروخ بیرف  دسانشن و  ار  ام  دشاب ، بیرغ  هک  یتخبدب  نآ  لاحب  ياو  میئارآیم ، یحلاص  عضوب  مدرم  بیرف  يارب  ار  دوخ  رهاظ  ام  - 4

نانمؤم ریما  زا  شدادـجا  زا  اضر  ترـضح  هک  درک  تیاور  هَّللا  دـبع  نب  مثیه  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هر )  ) ّیناقلاط ساّبعلا  وبا  - 6 ( 1)
: درک لقن  ار  یعابر  نیا  مالّسلا  هیلع 

لیخب مهنم  ّیخس و  مهنمفةردق  یف  قئالخلا  تقلخ 
لیوط  موشف  لیّخبلا  اّما  وۀحار  یفف  یخّسلا  اّمأف 

یخس هکنآ  اّما  و  رظنگنت ، سیسخ و  ياهراپ  هدنـشخب و  زاب و  لد  تسد و  یـضعب  یلو  يدیرفآ  ترطف  کی  رب  ار  مدرم  ادنوادخ  ینعی :
لامک رد  سپ  تسا 

ج2،ص:413  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تساراد ار  یتخبدب  یموش و  تیاهن  تسا  لیخب  هکنآ  یلو  دربیم ، رسب  یشوخ  ردص و  هعس  یتحار و 

نیا هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  یسوم  نب  ّیلع  زا  يزور  تفگ : میارب  میومع  تفگ : هک  تسا  لقن  دابع  یبأ  نب  ییحی  نب  دّمحم  زا  و  - 7 ( 1)
: دناوخیم رعش  مک  رایسب  وا  هکنیا  اب  دناوخیم ، ار  راعشا 

لمألاب  تامذاه  ایانملا  ولجألا  یف  اّدم  لمأن  انّلک 
: تسا نیا  نآ  همجرت  هک  نتم  رد  روکذم  رگید  تیب  ود  اب 

و . ) نآ هدننکعطق  دنتاذل و  اهوزرآ و  هدننکدوبان  دوخ  اهگرم  هک  یلاح  رد  دـهد ، تلهم  ار  ام  گرم  هک  میراد  نیا  يوزرآ  ام  یمامت  - 1
باوصان و  شاب ، يور  هنایم  دنبیاپ  و  هوای ، فالخ و  رب  نیغورد و  ياهوزرآ  ار  وت  دهدن  بیرف  - 2 تسا ) لمالا » تافآ  نه   » ياهخسن رد 

. راذگ رانک  ار  يرگهدوهیب  و 
زا سپ  و  دزادـنایم ، راـب  نآ  رد  يراوـس  ّبترم  هک  تسیئارـس  تسین ، یندـنام  تسا و  لاوزب  ور  هک  دـنام  ار  يا  هیاـس  اـیند  هـک  اریز  - 3

: دومرف تسیک ؟ زا  راعـشا  نیا  درادـب ، زیزع  ار  امـش  دوجو  دـنوادخ  مدرک : ضرع  ترـضح  نآب  دـیوگ : دـنکیم . چوک  یگنرد  رـصتخم 
: مدرک ضرع  هتفگ ، امش  يارب  قارع  لها  زا  نتکی 

نخس زرط  نیا  و  ناوخب ، شمانب  اریو  دومرف : ماما  تسا  هدورس  دوخ  لاح  بسانم  هکنیا  اب  دناوخ ، میارب  دوخ  زا  ار  راعـشا  نیا  ۀیهاتعلا  وبا 
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هک راذگاو  ار 
ج2،ص:414  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ارچ دیناوخن ، ناشدب  بقلب  ار  مدرم  دینکن و  یئوجبیع  ِباْقلَْألِاب  اوَُزبانَت  َو ال  دیامرفیم : نآرق  یناوخب ، تسا  ّمذ  رب  رعشم  هک  یبقلب  ار  یسک 
. دراد وا  شنزرس  ّمذب و  راعشا  هک  ار  بقل  نآ  دشاب  هتشاد  شوخان  دیاش  هک 

شاهینک تسا و  مساق  نب  لیعامـسا  شمان  رعاش  هیهاتعلا  وبا  و  تسا ، يدرخیب  یهارمگ و  نآ  ینعم  تسا و  ردـصم  ۀـیهاتعلا » : » حیـضوت
اطلتخم كارا  ، » تفگ ّيدهم  داد و  خر  يدهم  زینک  هبتع  وا و  نایم  یئارجام  و  داد ، بقل  هیهاتعلا  وبا  یـساّبع  يدـهم  ار  وا  و  قاحـسا ، وبا 

«. دنداد بقل  هیهاتعلا  وبا  ار  يو  نامز  نآ  زا  منیبیم ، ارس  هوای  نونجم و  ار  وت  اهّتعتم »
يزینک نومأم  تفگ : هک  درک  تیاور  ّینسح  دّمحم  نب  میهاربا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ّیناذمه - دایز  نب  دمحا  - 8 ( 1)
تهارک راهظا  راوگرزب  نآ  يوم  يدیپس  زا  دش  هدروآ  ترضح  دزن  نوچ  سپ  داتسرف ، مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترـضح  دزن  هب  هّیدهب  ار 

: تسا نینچ  تایبا  نآ  و  دینادرگ ، زاب  دوب  هتشون  نومأمب  هک  يرعش  اب  ار  وا  دید ، ار  زینک  يدنیاشوخان  نوچ  ماما  دومن ،
بیبّللا  ظعّتی  بیّشلا  دنع  وبیشملا  یسفن  یلإ  یسفن  یعن 

: دوشیم رکذ  نآ  همجرت  هک  تسا  روکذم  نتم  رد  هک  رگید  رطس  تفه  اب 
. تسا ریذپ  تحیصن  يریپ  ماگنه  رایشه  كریز و  صخش  و  دهدیم ، ار  مگرم  ربخ  نمب  میوم  يدیپس  يریپ و  - 1

ج2،ص:415  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دید مهاوخن  دوخ ، ياجب  نآ  زا  ینتشگزاب  رگید  و  دیسر ، رخآب  شتّدم  دش و  يرپس  یناوج  مایا  يرآ  - 2 ( 1)

. ددرگزاب دریذپب و  هک  دشاب  مناوخیم ، ار  وا  هراومه  و  مهدیم ، رس  هلان  میرگیم و  شیرود  قارف و  رد  - 3
. درادیماو نآ  تشگزاب  يوزرآب  ارم  نزغورد  سفن  نیا  ما  هداد  تسد  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تاهیه  و  - 4

. تشگ دهاوخ  ریپ  دیشک  لوط  شندوب  هک  سک  ره  و  دنسارهیم ، نم  دیفس  يوم  زا  مادنا  شوخ  ابیز و  نانز  - 5
. تسا بیصن  نونکا  ار  ام  نانآ  یئادج  تقرافم و  و  دننازیرگ ، نم  زا  هک  مرگنیم  ار  نت  نیمیس  نایوروکن  - 6

. تسا بوبحم  نم  يارب  نانچمه  مه  يریپ  کنیا  دوب ، ام  بوبحم  تسا  هتشذگ  نونکا  هک  یناوج ، رگا  سپ  - 7
شندـمآ زا  مه  ینادـنچ  هک  لـجا  هکنیا  اـت  دـنوادخ  زا  ياورپ  اـب  موشیم  تسود  هدرک و  تقاـفر  یگدروخلاـس  يریپ و  نیمه  اـب  نم  - 8

. دزادنا یئادج  وا  نم و  نایم  دسر و  ارف  تسا  هدنامن 
باب همجرت ج2 416  / مالـسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  تفگ : هک  درک  تیاور  ساّبع  نب  میهاربا  زا  ناوکذ  وبا  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  - 9 ( 2)

یـشوپ هدرپ  و  دوش ، تسود  هکنآ  ات  نمـشد  بذـج  تسود و  باتع  كرت  لهاج و  لـباقم  رد  توکـس  ملح و  هراـب  رد  هک  يراعـشا   43
403 ص :  تسا .....  هدومرف 

ج2،ص:416  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دناوخیم دایز  ار  رعش  نیا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 

مّمت . مّلس و  ّمهّللا  لق  نکل  وهب  ررتغت  الف  ریخ  یف  تنک  اذا 
. رادب رادیاپ  نم  رب  ار  تتمعن  ملاس و  ار  منت  ادنوادخ ! وگب : هکلب  وشم ، رورغم  يراد  یگدنز  یتحار ، شیاسآ و  رد  نوچ 

- مالّسلا هیلع  ترضح - نآ  هدیدنسپ  تافص  تدابع و  هدیمح و  قالخا  رکذ  رد  باب 44 

شرف ناتـسبات  رد  تفگ : درک  تیاور  داـبع  یبأ  زا  نوـع  زا  ّیلوـص  زا  مـیارب  روباـشین  رد  لاس 352  رد  ّیقهیب  دـمحا  نب  نیـسح  - 1 ( 1)
رگم دیشوپیم ، نشخ  ربز و  ینهاریپ  و  دمن ، يور  ناتـسمز  رد  و  تسـشنیم ، نآ  يور  دوب و  ایروب  ریـصح و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
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. دومنیم رب  رد  رتهب  نیگنس و  سابل  تقو  نآ  رد  هک  دیآ  مدرم  شیپ  دهاوخب  هکنآ 
زا اضر  ترضح  زا  یسیع  نب  داّمح  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  - 2 ( 2)

ج2،ص:417  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ماجنا زاین و  عفر  هب  نم  دـبلطیم ، یتجاح  نم  زا  هک  يدرف  دومرفیم : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  شدـج  زا  شردـپ 

هدـش اور  يرگید  قیرط  زا  شتجاح  و  مسرب ، رید  نم  و  دوش ، زاینیب  يو  هک  مراد  نآ  فوخ  هک  اریز  منکیم  تعرـس  تردابم و  وا  راک 
. دشاب

و دوش ، رکذ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  قالخا  رد  دیاب  و  درادن ، یتبـسانم  باب  ناونع  اب  ثیدح  نیا  تسا  دوهـشم  هک  نانچ  : » دیوگ مجرتم 
«. دحاو رون  مهّلک  دندوب و  یکی  قالخا  رد  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هّمئا  همه  میئوگب  هکنیا  زج  دشن  ام  مولعم  هدمآ  اجنیا  رد  هجو  هچ  هب 

زینک ياهّدع  اب  نم  هک  درک  لقن  نم  يارب  دوب  اردغ  ای  ردغ  شمان  هک  مردـپ  ردام  تفگ : یلوص  ییحی  نب  دّـمحم  دـیوگ : ّیقهیب  - 3 ( 1)
زا نومأم  تشهب  دـننام  هناخ  رد  ام  و  دـندرب ، نومأم  يوسب  هراوس  ار  اـم  و  مدوب ، هدـمآ  ایندـب  اـجنآ  رد  نم  میدـش و  يرادـیرخ  هفوک  رد 
نآ هناخب  یتقو  دیشخب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  ارم  نومأم  و  میدوب ، دنمهرهب  الماک  ناوارف  لوپ  شوخ و  يوب  یندیماشآ و  یندروخ و 
هب درکیم و  رادـیب  باوخ  زا  ار  ام  اهبـش  دوب و  ام  هّیبرم  هک  دنتـشامگ  ام  رب  ار  ینز  و  مداد ، تسد  زا  ار  اـهتمعن  نآ  یگمه  متفر  راوگرزب 

ام رب  رایسب  راک  نیا  و  تشادیماو ، زامن 
ج2،ص:418  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هب نوچ  دیـشخب ، ساّبع  نب  هَّللا  دـبع  وت  ّدـجب  ارم  هکنیا  ات  موش ، نوریب  اجنآ  زا  هک  دوب  نیا  میوزرآ  همه  نم  و  ( 1 ، ) دوب راوگان  تخس و 
لاس رد  يو  مدیدن ، دوخ  هّدج  دننام  ار  ینز  زگره  تسد  تواخـس  لقع و  رد  نم  دیوگ : ّیلوص  ماهدـش . تشهب  هب  ایوگ  مدـمآ  وا  لزنم 

رد دندیـسرپیم ، ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  عضو  وا  زا  دایز  مدرم  و  دومن ، رمع  لاس  دـصکیب  کیدزن  درک و  توف  داـتفه  تسیود و 
کـشم بالگ و  اب  سپـس  دادیم ، روخب  ماخ  يدنه  دوعب  ار  دوخ  هک  مدیدیم  هکنیا  رگم  مرادـن  دای  يو  زا  يزیچ  تفگیم : نانآ  خـساپ 

رب هاگنآ  دمآیم ، الاب  باتفآ  ات  تشادیمن  رب  رس  تفریم و  هدجسب  دعب  دادیم و  ماجنا  تقو  لّوا  ار  حبص  زامن  و  درکیم ، وبشوخ  ار  دوخ 
نیا ریغ  و  دوب ، هک  سک  ره  تشادن  ندرک  دنلب  ادص  تردق  وا  هناخ  رد  يدحا  و  دشیم ، راوس  ای  و  تسـشنیم ، مدرم  زاین  هب  تساخیم و 

. تفگیم نخس  هدرمش  هتسهآ و  یمرنب و  مدرم  اب  هک  دوبن 
سپ يو  هک  تسب  دادرارق  ینعی  درک ؛ ریبدت  وا  اب  دندیـشخب  ودب  ار  يو  هک  يزور  نامه  و  تسجیم ، كّربت  زینک  نیا  هب  هَّللا  دبع  مّدـج  و 

، دشاب دازآ  وا  گرم  زا 
ج2،ص:419  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وا هک  درک  اضاقت  مّدج  زا  دمآ ، شوخ  ار  وا  دید و  ار  زینک  نآ  دش و  دراو  مّدج  رب  رعاش  فنحا  نب  ساّبع  مّدـج  يولاخ  زور  کی  و  ( 1)
: دورس ار  رعش  نیا  فنحا  نب  ساّبع  تسا ، دازآ  نم  تافو  زا  سپ  ینعی  تسا ؛ هربدم  زینک  نیا  تفگ : دشخبب ، يوب  ار 

هک وت  مان  ببـسب  تشاد ) هک  حبق  یتشز و  لامک  اب   ) گنرین هلیح و  ردغ »  » يا رهّدلا  کب  نسحی  نمل  ءاسا  وردغلا  کمـساب  نّیز  ردغ  ای 
. دومن راتفردب  درکیم  ار  وتب  ناسحا  هدارا  تشاد و  رظن  رد  یکین  وت ، اب  هک  یسکب  راگزور  اّما  و  تفای ، تنیز  تسا  ردغ 

هیلع اضر  ترـضح  شدارم  و  درک - دب  وا  اب  راگزور  تساوخیم  ار  وت  یبوخ  دـیناسریم و  ریخ  وتب  هکنآ  هک  تسنآ  رعـش  دارم  : » حیـضوت
فنحا نب  سابع  هب  رعش  نیا  باستنا  هک  تسا  هّجوت  نایاش  هتکن  نیاب  رکذت  اّما  تفر .- ایند  زا  تبرغ  رد  دش و  مومـسم  هک  تسا  مالّـسلا 
فنحا سابع  تسا و  هتفر  ایند  زا  لاس 203  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اریز  تسا  لوخدم  مالک  رخآ  هلمج  اتجیتن  دشابیم و  تسردان 
نکمم هنوگچ  لاوحا  نیا  اـب  دـناهتفگ و  مه  ار 188  وا  توف  ياهراـپ  نوچ  هدوب ، هدرک  توـف  امّلـسم  لاس 192  رد  خـیراوت  قاّفتاب  رعاش 

ناـشدورو لاـس  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  ار  زینک  نآ  هدـش و  دراو  دوـخ  هدازرهاوـخ  رب  ترـضح  نآ  توـف  زا  سپ  تـسا 
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نبا ص 127 و  دادـغب ج 12  خـیرات  [ .»!؟ دـیوگب ار  رعـش  نآ  دـشاب و  هدرک  ار  اضاقت  نیا  هدیـشخب ، واب  هدوب  تسیود  هنـس  هک  ناسارخب 
[«. صیصنّتلا ج 1 ص 54 دهاعم  ۀیاهّنلا ج 10 ص 217 و  ۀیادبلا و  ناکّلخ ج 1 ص 245 و 

درک لقن  ساّبع  نب  میهاربا  زا  هدمآ  نتم  رد  هک  يدنس  هب  ّیقهیب  ّیلع  وبا  - 4 ( 2)
ج2،ص:420  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رتعالّطااب يو  زا  و  تسنادـیم ، ار  نآ  خـساپ  هکنیا  رگم  دوش  یلاؤس  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  مدـیدن  زگره  تفگ : هک 
خـساپ وا  درکیم و  ناحتما  ّبترم  ار  وا  زیچ  ره  زا  لاؤس  اب  نومأم  و  مدیدن ، ار  يدحا  شدوخ  رـصع  راگزور و  ات  نامز  يادتبا  زا  خیراتب 

متخ نآرق  کی  يزور  هنابش  هس  ره  و  دوب ، هدروآ  نوریب  نآرق  زا  ار  همه  دروآیم  هک  يدهاوش  اهباوج و  راتفگ و  مامت  و  دادیم ، تسرد 
: دومرفیم و  درکیم ،

دارم هک  مشیدنایم  نآ  رد  هکنیا  ّالا  مرذگن  ياهیآ  چـیهب  زور ) هس  متخ  رد   ) نکل مناوتیم ، منک  متخ  مه  نامز  نیا  زا  رتمکب  مهاوخب  رگا 
. دشکیم لوط  زور  هنابش  هس  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  هدوب ، یتقو  هچ  شلوزن  نامز  هدش و  لزان  يدروم  هچ  رد  تسیچ و 

رد سک  ره  و  هریبک ، هانگ  باکتراب  تسا  یهار  هریغص  ناهانگ  هدومرف : هک  تسنیا  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهـشم  تاملک  زا  یکی  و 
مه خزود  زا  دناوخیمن و  ار  مدرم  تشهب  هب  دنوادخ  رگا  و  دیسرت ، دهاوخن  ادخ  زا  مه  گرزب  ناهانگ  رد  دسرتن  ادخ  زا  یکچوک  هانگ 

ّقح رد  هک  یفطل  یکین و  لّضفت و  تهجب  دنشاب ، رذح  رب  شینامرفان  زا  دننک و  شتعاطا  دوب  بجاو  مه  زاب  دیناسرتیمن 
ج2،ص:421  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنتشادن ار  نآ  قاقحتسا  هک  هدروآ  یتسه  هب  یتسین  زا  ار  نانآ  تشاد و  ینازرا  ناشیا  هب  هک  يدوجو  تمعن  تسا و  هدومن  ناشیا 
ّیلع هک  داتسرف  ارم  نومأم  دیوگ : كاّحض  یبا  نب  ءاجر  هک  درک  لقن  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هَّللا - دبع  نب  میمت  - 5 ( 1)

هک درک  رما  ارم  مشاب و  وا  بظاوم  بقارم و  اصخش  نم  هک  دومن  شرافس  و  مروآ ، وا  دزن  ناسارخب  هنیدم  زا  ار  مالّسلا  امهیلع  یـسوم  نب 
و منک ، دراو  نومأم  رب  ار  يو  ات  مشاب  وا  ظفاحم  موشن و  ادج  وا  زا  مه  زورهنابش  و  مق ، هار  هن  مهد  تکرح  سراف  زاوها و  هرـصب و  هار  زا 
زا ای  و  دشاب ، یلاعت  يادخب  تبسن  رتیقّتم  وا  زا  هک  مدیدن  ار  يدحا  مسق  ادخب  و  ورم ، ات  هنیدم  زا  مدشیمن  ادج  مدوب و  وا  اب  هتسویپ  نم 

ياجب زامن  دیمدیم  هدیپس  نوچ  و  دشاب ، وا  زا  رتاسراپ  سرت و  ادخ  ای  و  شتاقوا ، یمامت  رد  دیوگ ، ادـخ  رکذ  دـشاب و  ادـخ  دای  رتشیب  وا 
نتفگ لوغشم  تسشنیم و  دوخ  هاگهدجس  رد  هدروآ و 

هَّللا ّالا  هلا  و ال  هَّللا ، دمحلا  هَّللا و  ناحبس 
مدرم هب  تساخیمرب و  هاگنآ  دـیآ ، ـالاب  باـتفآ  اـت  دوب  هدجـس  رد  تفریم و  هدجـسب  سپـس  دـمدب ، باـتفآ  اـت  دوب  تاولـص  ریبکت و  و  ، 

زاب شیوخ  زامن  ّلحمب  هدرک و  وضو  دیدجت  سپـس  رهظ  لاوز  کیدزن  ات  دادـیم  دـنپ  هظعوم و  درکیم و  ثیدـح  ار  نانآ  و  تخادرپیم ،
رهظ لاوز  نوچ  و  تشگیم ،

ج2،ص:422  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تءارق ار  َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  دمح ، زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  و  ( 1 (، ) یتعکر ود  زامن  هس  ینعی   ) دروآیم ياجب  زامن  تعکر  شـش  دشیم 
تعکر ود  ره  رد  ار و  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ْلـُق  دـمح و  رگید  تعکر  راـهچ  رد  و  ار ، ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ْلـُق  دـمح  زا  سپ  مود  تعکر  رد  و  درکیم ،

رگید تعکر  ود  تفگیم و  ناذا  هاـگنآ  دـناوخیم ، تونق  عوـکر  زا  شیپ  تءارق و  زا  سپ  مه  مادـک  ره  مود  تعکر  رد  و  دادیم ، مـالس 
هعبرا تاحیبست  دادیم  ار  زامن  مالس  نوچ  و  دروآیم ، ياجب  ار  شرهظ  زامن  و  تفگیم ، هماقا  سپس  دروآیم ، ياجب  زامن 

( ربکا هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلا  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  )
راب دص  کی  لاح  نآ  رد  دروآیم و  ياجب  رکش  هدجس  تفریم و  هدجسب  دعب  درکیم ، ادا  تساوخیم  ادخ  هک  ردقنآ  ار 

« هَّلل ارکش  »
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تعکر ره  رد  دروآیم ، ياجب  زامن  رگید  تعکر  شـش  تساخیم و  رب  اج  زا  تشادـیم  رب  رکـش  هدجـس  زا  ار  دوخ  رـس  نوچ  و  تفگیم ،
عوکر زا  شیپ  تءارق و  زا  سپ  زامن  ره  مود  تعکر  رد  دادیم و  مالـس  تعکر  ود  ره  رـس  دناوخیم و  ار  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  دـمح ، زا  سپ 

زا سپ  و  دناوخیم ، تونق  مود  تعکر  رد  دروآیم و  ياجب  هلفان  رگید  تعکر  ود  تفگیم و  ناذا  دـشیم  مامت  نوچ  و  دـناوخیم ، تونق 
زامنب هتساخرب و  مالس 

ج2،ص:423  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ادـخ هک  اجنآ  ات  تفگیم  ار  لبق  هناگراهچ  تاحیبست  تسـشنیم و  اج  نامه  رد  دادیم  ار  زامن  مالـس  نوچ  و  ( 1 ، ) درکیم عورش  رصع 

درکیم و وضو  دیدجت  زاب  درکیم ، بورغ  باتفآ  نوچ  و  تفگیم ، هَّلل » ادمح   » رکذ راب  دص  کی  تفریم و  هدجـسب  هاگنآ  دشاب ، هتـساوخ 
تءارق ندش  مامت  زا  دـعب  عوکرب و  نتفر  زا  لبق  مود  تعکر  رد  تونق  هماقا و  کی  ناذا و  کی  اب  دروآیم  ياجب  برغم  زامن  تعکر  هس 

و تفریم ، رکش  هدجـسب  دعب  و  دروآیم ، ياجب  ار  لبق  روکذم  تاحیبست  تسـشنیم و  اج  نامه  رد  دادیم  ار  زامن  مالـس  نوچ  و  هروس ،
اب مالـس  کی  هب  تعکر  ود  ره  دروآیم ، ياجب  ار  برغم  هلفان  تعکر  راهچ  هکنیا  ات  درکیمن  مّلکت  یـسک  اب  یلو  تشادـیم  رب  رـس  دـعب 

مود تعکر  رد  دـناوخیم و  ار  دـحج  دـمح ، زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  و  عوـکر . زا  شیپ  تءارق و  زا  سپ  مادـک  ره  مود  تعکر  رد  توـنق 
تـسود ادخ  هک  اجنآ  ات  تخادرپیم  تابیقعتب  دادیم و  مالـس  دناوخیم و  ار  دیحوت  دمح  زا  سپ  دعب  تاعکر  رد  ار و  دیحوت  دمح  زا  سپ 

راهچ درکیم و  عورـش  ار  اشع  زامن  تساخیم و  رب  دـعب  درذـگب ، بش  زا  یثلث  ات  دومنیم  تحارتسا  و  تخادرپیم ، راطفاب  هاـگنآ  تشاد ،
شیوخ ياّلصم  رد  دادیم  مالس  نوچ  و  دناوخیم ، تونق  عوکر  زا  شیپ  تءارق و  زا  سپ  مود  تعکر  رد  و  دروآیم ، ياجب  تعکر 

ج2،ص:424  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هاگنآ تفریم ، رکش  هدجسب  تابیقعت  نیا  زا  سپ  و  ( 1 ، ) تسشنیم دش  هتفگ  البق  هک  هروکذم  تاحیبست  هب  نتفگ  لوغـشم  هدنام و  یقاب 

رافغتسا لیلهت و  ریبکت و  دیمحت و  حیبست و  رکذ  اب  هتـساخرب و  باوخ  زا  دشیم  بش  رخآ  ثلث  نوچ  هتفر و  باوخ  رتسبب  هتـشادرب و  رس 
مالس کیب  تعکر  ود  ره  تعکر  تشه  تخادرپیم و  بش  زامنب  هتخاس و  وضو  سپـس  تشگیم و  لوغـشم  شیوخ  ياهنادند  كاوسمب 
رفعج زامن  تعکر  راهچ  زین  و  دناوخیم ؛ ار  دیحوت »  » هروس راب  یـس  و  دمح »  » هروس راب  کی  زامن  لّوا  تعکر  رد  دناوخیم و  بش  زامن 

زا ار  نآ  دـناوخیم و  تونق  مود  تعکر  عوکر  زا  لبق  حـیبست  زا  سپ  مادـک  ره  رد  مالـس و  کیب  تعکر  ود  ره  دروآیم  ياـجب  ار  راـّیط 
( كرابت  ) کلم هروس  دمح و  هروس  لّوا  تعکر  رد  دشیم و  لوغشم  ار  رگید  تعکر  ود  هتساخرب و  سپـس  تشادیم ، بوسحم  بش  زامن 

تخادرپیم عفـش  زامنب  تساخیمرب و  هدرک  مامت  ار  زامن  و  ار ، ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  هروس  و  دمح ، مود  تعکر  رد  و  درکیم ، تءارق  ار 
دمح هروس  تعکر  ره  رد  و 

ج2،ص:425  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نوچ دروآیم و  ياجب  تونق  تءارق  زا  سپ  عوکر و  زا  لبق  مود  تعکر  رد  و  ( 1  ) دومنیم تءارق  راب  هس  ار  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  لق  راب و  کی 

راب و هس  ار  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  لق  راب و  کی  ار  دـمح  نآ  رد  دادیم و  ماجنا  ار  تعکر ) کی   ) رتو زامن  تساخیم و  رب  دادیم ، ار  زامن  مالس 
رد هک  یئاعد  اب  ار  تونق  تءارق ، زا  سپ  عوکر و  زا  لبق  هدـناوخ و  راب  کی  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  لق  راب و  کی  ار  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  دـعب 

: تسا نینچ  اعد  همجرت  و  دناوخیم ، تسا  هدش  رکذ  نتم 
ياهدیـشخب تیفاع  هک  نانآ  زا  و  امرف ، تیاده  ياهدومرف  تیادـه  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  ام  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دّـمحم و  رب  اهلا ! راب  »

ار ام  و  امرف ، اطع  تکرب  ياهتـشاد  ینازرا  ام  رب  هک  ار  هچنآب  و  يدیزرو ، رهم  ناشیاب  هک  نانآ  نایم  رد  هد  رارق  رهم  دروم  ار  ام  و  هد ، رارق 
ّتیشم و  ) تسین ینامرف  وت  رب  ار  یسک  یهدیم و  نامرف  هک  یئوت  اریز  نک ، ظفح  ياهتشاد  رّرقم  ناراکتیـصعم  يارب  هک  یمکح  ّرـش  زا 

زیزع و  ياهتفرگ ، دوخ  تسود  هداد و  رارق  رهم  دروم  شاوت  هکنآ  ددرگن  راوخ  انامه  و  سب ،) تسا و  ذفان  یتسه  رـسارس  رد  وت  تساوخ 
: تفگیم راب  داتفه  نآ  زا  سپ  و  ام ! راگدرورپ  يا  یعیفر  گرزب و  الاو و  ياهتشاد ، نمشد  ار  وا  هکنآ  دشابن  مرتحم  و 
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« ۀبّوتلا هلأسأ  هَّللا و  رفغتسا  »
و تشاد ، تسود  ادخ  هک  یتّدم  ات  تسشنیم  تابیقعت  ندناوخ  يارب  دادیم  زامن  مالس  نوچ  و  ، 

ج2،ص:426  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اَهُّیَأ اـی  لـق  دـمح و  هروـس  لّوا  تعکر  رد  و  دروآیم ، ياـجب  ار  حبـص  هلفاـن  تـعکر  ود  هتـساخرب  ( 1  ) دـشیم رجف  عولط  کـیدزن  نوچ 

تفگیم و هماقا  ناذا و  درکیم  عولط  رجف  نوچ  و  دـناوخیم ، ار  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  لق  دـمح و  هروس  مود  تعکر  رد  درکیم و  تءارق  َنوُِرفاـْکلا 
هدجـسب هاگنآ  و  باتفآ ، عولط  ات  تخادرپیم  زامن  تابیقعتب  تسـشنیم و  زامن  مالـس  زا  سپ  و  دروآیم ، ياـجب  حبـص  زاـمن  تعکر  ود 

رد و  هانلزنا ، ّانإ  هروس  دـمح و  هروس  لوا  تعکر  رد  بجاو  ياهزامن  مامت  رد  و  دوش . دـنلب  زور  اـت  دوب  هدجـس  رد  ناـنچمه  هتفر و  رکش 
دمح و هروس  روکذم  تاقوا  نآ  رد  هک  هعمج  ياهزور  رـصع  رهظ و  حبـص و  زامن  زجب  دناوخیم  ار  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  لق  دـمح و  مود  تعکر 

سپ مود  تعکر  رد  هعمج و  هروس  دمح ، تءارق  زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  هعمج  بش  ياشع  زامن  رد  و  درکیم ، تءارق  ار  نیقفانم  هعمج و 
یتَأ ْلَه  هروس  دمح و  هروس  لّوا  تعکر  رد  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  حبص  زامن  رد  و  دناوخیم ، ار  یَلْعَْألا  َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَـس  هروس  دمح ، زا 

. درکیم تءارق  ار  ِۀَیِشاْغلا  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  هروس  دمح  زا  سپ  مود  تعکر  رد  و  ِناْسنِْإلا ، یَلَع 
ج2،ص:427  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ود رد  و  دناوخیم ، یگتسهآب  ار  رصع  رهظ و  زامن  و  دنلب ،)  ) رهجب ار  حبـص  رتو و  عفـش و  بش و  زامن  ءاشع و  برغم و  زامن  تءارق  و  ( 1)
رخآ تعکر 

« ربکا هَّللا  هَّللا و  ّالإ  هلإ  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  »
: دوب نیا  اهزامن  یمامت  رد  وا  تونق  رکذ  و  تفگیم ،

« مرکألا ّلجألا  ّزعألا  تنأ  ّکنإ  ملعت ، اّمع  زواجت  و  محرا ، یل و  رفغا  ّبر  »
(. يرتمرتحم رتدنمهوکش و  رتزیزع و  دوخ  وت  نوچ  رذگب ، ياهدید  ام  زا  دنسپان  هچنآ  زا  امن و  محر  زرمایب و  ادنوادخ ! )

ادـتبا دـشیم  ماش  نوچ  و  دومنیمن ، راطفا  ار  شاهزور  درکیم و  زور  هد  هماقا  دـصق  دـشیم  دراو  يرهـشب  دوب و  رفاسم  هزور  ماّیا  رد  رگا  و 
اهنت دروآیم و  ياجب  تعکر  ود  برغم  زامن  زج  ار  شبجاو  ياهزامن  هار  نیب  رد  اّما  و  دنک ، راطفا  هکنآ  زا  شیپ  تخادرپیم  برغم  زامنب 
رفس رد  هچ  ار  حبص  هلفان  تعکر  ود  و  رتو ، عفـش و  زین  بش ، لفاون  نینچمه  دروآیم و  اجب  مه  ار  نآ  هلفان  درازگیم و  تعکر  هس  ار  نآ 
یـس دوب  هدناوخ  هتـسکش  رـصق و  هک  يزامن  ره  زا  سپ  و  دناوخیمن ، ترفاسم  رد  ار  زور  ياههلفان  و  دومنیمن ، كرت  رـضح ، رد  هچ  و 

راب
هَّلل دمحلا  هَّللا و  ناحبس  »

ج2،ص:428  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
« ربکا هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلا  و ال 

مدیدن و  تسا ، هدش  هدروآ  ياجب  مامت  هک  تسنیا  دننام  دـنکیم و  رپ  ار  هدـناوخن  تعکر  ود  نآ  ياج  نیا  دومرفیم : و  ( 1 ، ) تفگیم رکذ 
( دنناوخیم ار  نآ  زور  هنایم  دش و  مسر  رمع  نامز  رد  هک  تسا  اهتعدب  زا  یحض  ةالص   ) دناوخب یحض  ةالص  رـضح  رفـس و  رد  هک  ار  وا 

. تفرگیمن هزور  رفس  رد  و 
تاولص رایسب  نآ  ریغ  زامن و  رد  داتسرفیم و  وا  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  ادتبا  درکیم  عورش  هک  یئاعد  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  و 

دوب خزود  ای  تشهب  زا  يرکذ  نآ  رد  هک  ياهیآ  هب  هاگ  ره  و  درکیم ، نآرق  توـالت  داـیز  تفریم  باوخ  رتسبب  نوچ  اهبـش  و  داتـسرفیم ،
 » و دربیم ، هانپ  ودب  خزود  شتآ  زا  درکیم و  تشهب  تساوخرد  دنوادخ  زا  و  تسیرگیم ، دیسریم 

میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب 
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و تساتکی ) ادخ  « ) دحا هَّللا  : » تفگیم هتسهآ  دناوخیم  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  نوچ  و  تفگیم ، دنلب ) زاوآ   ) رهجب شزور  هنابش  ياهزامن  رد  ار  « 
: تفگیم راب  هس  دشیم  مامت  هروس  نوچ 

« اّنبر هَّللا  کلذک  »
: تفگیم راب  هس  هروس  نآ  زا  غارف  زا  سپ  َنوُِرفاْکلا و  اَهُّیَأ  ای  تفگیم : لد  رد  هتسهآ و  دناوخیم  ار  َنوُِرفاْکلا » اَهُّیَأ  ای  ُْلق   » هروس نوچ  و  ، 

« مالسالا ینید  هَّللا و  ّیبر  »
نیّتلا و   » هروس نوچ  و  تسا ،) مالسا  منیئآ  تسادخ و  مراگدرورپ  )

ج2،ص:429  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگیم غارف  زا  سپ  ( 1 ، ) درکیم تءارق  ار  نوتیّزلا » و 

« نیدهاّشلا نم  کلذ  یلع  انأ  یلب و  »
: تفگیم غارف  زا  سپ  درکیم  تءارق  ار  ِۀَمایِْقلا » ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ال   » هروس نوچ  و  مهدیم ) تداهش  نآ  رب  نم  تسا و  نینچ  يرآ  )

« مهّللا کناحبس  »
تفگیم ِةَراجِّتلا ، َنِم  َو  ِوْهَّللا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُْلق  دناوخیم  ار  هیآ  نیا  هعمج  هروس  رد  نوچ  و  نم ،) راگدرورپ  یهّزنم  )

« اوقتا نیذلل  »
: » تفگیم دشیم  غراف  هحتاف  هروس  ندناوخ  زا  نوچ  و  دومرفیم ، تءارق  تسا  َنِیقِزاَّرلا  ُْریَخ  ُهَّللا  َو  هک  ار  هیآ  همتت  سپس  و 

نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلا 
: تفگیم هتسهآ  دناوخیم  ار  یَلْعَْألا » َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس   » هروس نوچ  و  «. 

« یلعالا ّیبر  ناحبس  »
: تفگیم هتسهآ  درکیم  تءارق  هروس  ره  رد  ار  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  نوچ  و  ، 

«. کیبل ّمهّللا  کیّبل  »
ینید تالکشم  لئاسم و  يو  زا  هدمآ  شندیدب  ناماس  نآ  یلاها  هکنیا  زج  تشاذگیمن  مدق  يرهش  چیه  رد  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  و 

ثیدح هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  مهیلع  شمارگ  ءابآ  زا  شردـپ  زا  نانآ  يارب  رایـسب  و  دندیـسرپیم ، ار  دوخ  یملع  و 
. درکیم

هنابـش لاـمعا  راـتفر و  زا  متفگ ؛ وا  يارب  مدوب  هدـید  هچنآ  نم  دـش ، وا  رادرک  لاـح و  ياـیوج  نم  زا  مدرک  دراو  نومأـم  رب  ار  وا  یتقو  و 
همه شندنام  نتفر و  زا  شزور و 

ج2،ص:430  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رتنوزفا و شتداـبع  رتشیب و  شملع  همه  زا  نیمز و  يور  قلخ  نیرتهب  درم  نیا  كاحـض ! یبأ  رـسپ  يا  تفگ : نومأـم  ( 1 ، ) مداد حرش  ار 
، نم نابز  زا  رگم  ددرگن  رهاظ  یـسک  رب  شیراوگرزب  لضف و  ات  نکم  وگزاب  يدحا  هب  ياهدید  يو  زا  هچنآ  سپ ، تسا ، رتاجب  تسرد و 

نومـضم . ) مهد عویـش  مزاس و  رـشتنم  اج  همه  رد  ار  شمان  منک و  دنلب  ار  وا  ماقم  هک  ماهدرک ؛ ّتین  هچنآ  رب  میوجیم  يرای  دـنوادخ  زا  و 
هک درک  تیاور  يوره  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  ینادـمه  دایز  نب  دـمحا  - 6 ( 2 !( ) دـشابیم ریاغم  دـعب  ربخ  اب  نآ 

نابنادنز زا  دوب ، دیق  رد  وا  متفر و  دندوب  هدرک  ینادنز  نآ  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  هک  ياهناخ  ردب  سخرـس  رد  نم  تفگ :
یتعاس اهنت  و  دـناوخیم ، زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد  هکنیا  يارب  تفگ : ارچ ؟ مدیـسرپ  تسین ، نکمم  تفگ : مدرک ، تاـقالم  بلط 

اب تسا و  رکذ  لوغـشم  دـنکیمن و  تکرح  ياج  زا  یلو  دراذـگیمن ، زامن  باتفآ  يدرز  بورغ و  کیدزن  لاوز و  کیدزن  زور  لّوا  رد 
بایفرـش ناشیا  دزن  نم  هک  دریگ  تاقالم  نذا  نم  يارب  هک  متـساوخ  نابنادنز  زا  نم  تفگ : مالّـسلا  دـبع  دـنکیم ، تاجانم  دوخ  يادـخ 
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هتسشن و شیوخ  ياّلصم  رد  مدید  متفر و  ترضح  نآ  تمدخب  نّیعم  تعاس  رد  نم  تفرگ و  نذا  نابنادنز  موش ،
ج2،ص:431  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مدرکـضرع تسا ، مادـک  نآ  دومرف : دـناهدرک ؟ عیاـش  امـش  زا  مدرم  هک  تسیچ  نیا  هَّللا ! لوسر  نبا  اـی  متفگ : ( 1 ، ) تسا هـتفر  ورف  رکفب 
ار نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  يا  ادـنوادخ ! تفگ ، ترـضح  نآ  دنتـسه ! اـم  دـیرخ  رز  هدـنب  مدرم  هـک  دـیاهدرک  اـعّدا  امـش  دـنیوگیم :

ماهدینـشن مالّـسلا  مهیلع  مناردپ  زا  يدحا  زا  و  ماهتفگن ، زگره  ار  یبلطم  نینچ  نم  هک  يدهاش  وت  یهاگآ ، ادیپ  ادـیپان و  هب  ياهدـیرفآ و 
زا مه  ارتـفا  نیا  هکنیا  و  تسا ، هدـش  دراو  اـمب  یئاهمتـس  هچ  مدرم  نیا  زا  هک  ینادـیم  دوخ  وـت  اـهلا ! راـب  دنـشاب ، هتفگ  یمـالک  نینچ  هک 
امب هک  ناشدوخ - راتفگ  رب  انب  نانیا  رگا  مالّـسلا ! دبع  يا  دومرف : هدرک  يور  نمب  هاگنآ  دناهتـشاد ، اور  ام  هراب  رد  هک  تسناشیا  ياهمتس 

تـسار مدرکـضرع : میاهدیرخ ؟ ار  نانآ  ام  یـسک  هچ  زا  دنیوگب  سپ  دنتـسه ، ام  دیرخ  رز  هدنب  یگمه  میاهتفگ  ام  هک  دـنهدیم - تبـسن 
نارگید وت و  رب  ام  تماما  تیـالو و  زا  یلاـعت  دـنوادخ  ار  هچنآ  يرکنم  وت  اـیآ  مالّـسلا  دـبع  يا  دومرف : سپـس  هَّللا ، لوسر  نبا  اـی  یتفگ 

. مراد رارقا  امش  تماما  تیالوب و  نم  هکلب  زگره ! ادخب ، هانپ  متفگ : دنرکنم ؟ نارگید  هک  نانچ  تسا  هدومرف  بجاو 
زا نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ناذاش - نب  میعن  نب  رفعج  - 7 ( 2)

ج2،ص:432  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یتشرد ای  افج و  یـسک  هب  شراتفگ  رد  یمالک  اـب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  مدـیدن  زگره  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساـّبع  نب  میهاربا 

و تفگیم ، یمالک  دیدیم  مزال  رگا  دعب  دوش و  مامت  شنخـس  فرط  ات  درکیم  ربص  دـنک ، عطق  اریـسک  نخـس  مدـیدن  هاگ  چـیه  و  دـنک ،
ربارب رد  و  درکیمن ، زارد  ار  دوخ  ياپ  یـسک  دزن  زگره  و  دنک ، ّدر  دشاب و  ترـضح  نآ  رودـقم  دـهاوخب و  یتجاح  وا  زا  یـسک  مدـیدن 
مشچ شیپ  رد  ای  و  دهد ، مانشد  دیوگب و  دب  ار  یسک  دوخ  نارازگراک  ناراکتمدخ و  زا  مدیدن  زگره  و  دادیمن ، هیکت  یسیلج  نیشنمه و 
يارب ماعط  هرفـس  دشیم و  تولخ  نوچ  و  دوب ، مّسبت  شاهدنخ  هکلب  دیامن ، ههقهق  ندیدنخ  رد  مدیدن  زگره  و  دزادـنیب ، ناهد  بآ  یـسک 
رایسب دوب و  باوخ  مک  رایسب  مالّسلا  هیلع  وا  و  ار ، رتهم  نابرد و  یتح  دناوخیم ، هرفس  رس  رب  ار  ناراکتمدخ  نامالغ و  همه  دندرتسگیم  وا 

هام ره  هزور  زور  هس  و  تفرگیم ، هزور  رایسب  و  حبـص ، ندیمد  ماگنه  ات  لّوا  زا  دربیم ؛ رـسب  يرادیب  اب  ار  بش  رتشیب  و  دیـشکیم ، يرادیب 
نیا رتشیب  و  درکیم ، ناسحا  دادیم و  هقدص  یناهنپ  رایسب  و  تسا ، لاس  همه  نتفرگ  هزور  دننام  هزور  نیا  دومرفیم : دشیمن و  توف  يو  زا 

. نکن رواب  وا  زا  تسا  هدید  ار  وا  دننام  لضف  رد  هک  دنکیم  نامگ  سک  ره  و  دادیم ، ماجنا  کیرات  ياهبش  ار  راک 
ج2،ص:433  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نارگید رب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  يرترب  تماما و  هراب  رد  نافلاخم  اب  ثحب  هلداجمب و  ترضح  نآب  نومأم  نتسج  بّرقت  باب 45 

یـسلاجم نومأم  هک  تسا  هدرک  تیاور  داّمح  نب  قاحـسا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیـشرق - هَّللا  دـبع  نب  میمت  - 1 ( 1)
یبا نب  ّیلع  تماما  دروم  رد  نانآ  اب  وا  دـندمآیم و  درگ  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیفلاخم  سلاجم  نآ  رد  ثحب و  يارب  دادـیم  لیکـشت 

ار راک  نیا  و  دادـیم ، لیـضفت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  نارگید  رب  ار  وا  درکیم و  ثحب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بلاـط 
شاف هک  تشاد  نانیمطا  نانآب  نوچ  شناتسود  نارایب و  ترـضح  نآ  و  درکیم ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دزن  دوخ  ندش  بوبحم  يارب 

ربص و زج  ياهراچ  نم  نکیل  و  تسین ، نم  لتاق  وا  زج  دـنگوس  ادـخب  دـیروخن ، ار  نومأم  ياـهراک  هنوگ  نیا  بیرف  دومرفیم : دـننکیمن 
. دیآ رسب  مامت  مرمع  تّدم  هکنیا  ات  مرادن  بیکش 

ج2،ص:434  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ام مثکا  نب  ییحی  تفگ : هک  دندرک  لقن  دیز  نب  داّمح  نب  قاحسا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  امهنع - هَّللا  یـضر  دیلو - نبا  مردپ و  - 2 ( 1)

مالک و ملع  ياـملع  زا  یهورگ  ثیدـح و  لـها  زا  یتعاـمج  هک  تسا  هداد  روتـسد  نمب  نومأـم  تفگ : دروآ و  درگ  سلجم  کـی  رد  ار 
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دـندش و عمج  رفن  لهچ  کیدزن  فنـص  ود  نیا  زا  مدرک و  یلمع  ار  شناـمرف  زین  نم  منک ، توعد  یـسلجم  رد  هرظاـنم  يارب  ار  فراـعم 
رد نانآ  و  مهد ، شرازگ  ار  ناشیا  ندـمآ  نومأم  بجاحب  ات  دـننامب  وا  راظتنا  قاطا  ناـبرد و  يارـسرس  رد  متفگ  مدرب و  دوخ  اـب  ار  ناـنآ 

سنا و تبحـصب و  یتعاس  نومأم  و  دندرک ، مالـس  دندش و  دراو  وا  رب  نانآ  داد ، روضح  روتـسد  دـندرک و  ربخ  ار  نومأم  ات  دـندنام  اجنآ 
سک ره  سپ  مریگ ، تّجح  یلاـعت  كراـبت و  میادـخ  دوخ و  ناـیم  ار  امـش  هک  مراد  رظن  رد  نم  تفگ : هاـگنآ  درب  رـسب  ناـشیا  یئاریذـپ 
ياـپ زا  هزوم  دینیـشنب و  تحار  و  دزاـس ، اـهر  رگید  نآ  لوب و  راـشف  زا  ار  دوخ  دزیخرب و  دراد  تجاـح  ءاـضقب  جاـیتحا  تسا و  روصحم 

. دندرک لمع  دوب  هتفگ  هچنآ  دینکفیب . شود  زا  ادر  دینک و  نوریب 
امش اب  هک  ماهدرک  راضحا  ار  امش  نم  تعامج ! يا  تفگ : هدرک  موقب  ور  هاگنآ 

ج2،ص:435  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ادابم و  دـیئامن ، هظحالم  ار  ناتماما  دوخ و  و  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  وا  دـیزیهرپب و  دـنوادخ  زا  سپ  ( 1 ، ) مرآ تجح  دوخ  يادـخ  دزن 

و درادن ، زاب  دشاب  هک  سک  ره  زا  لطاب  نخس  ندرک  ّدر  زا  و  دریگ ، زاب  دشاب  سک  ره  زا  ّقح  شریذپ  زا  ار  امش  نم ، ّتیعقوم  تمـشح و 
ینامرفاناب ياهدنب  چیه  دینادب  دیئوجب ، شتعاط  نتـشاد  مّدـقم  وا و  يدونـشخ  اضرب و  ار  ادـخب  بّرقت  و  دیـسرتب ، خزود  شتآ  زا  دوخ  رب 

، دـینک ثحب  ناتلقع  مامت  اـب  نم  اـب  سپ  تخاـس ، ّطلـسم  يو  رب  ار  قولخم  نآ  دـنوادخ  هکنآ  زج  درکن  کـیدزن  یقولخمب  ار  دوخ  ادـخ 
: تفگ هاگنآ 

تـسرد مرظن  نیا  رد  نم  رگا  تسا ، هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  سپ  نادرم  نیرتـهب  ّیلع  مـنکیم  رکف  هـک  متـسه  يدرم  نـم 
وگتفگب نم  اب  دـینک و  ّدر  ارم  لوق  لـیلد  اـب  مشیدـنایم  اـطخ  هچناـنچ  و  دـیناد ، باوص  ار  منخـس  دـینک و  قیدـصت  ارم  سپ  مشیدـنایم 

دندوب ثیدح  لها  هک  نانآ  تفگ ، نانخس  نیا  نومأم  نوچ  دیهاوخیم . يزیچ  ره  دیسرپب  نم  زا  امـش  ای  مسرپیم  امـش  زا  نم  ای  دیزادرپ ،
: دنتفگ

دیوگ نخس  وا  نوچ  و  دینک ، راک  نیا  رومأم  ار  وا  دیراذگاو و  دوخ  زا  نتکیب  ار  ناتنخس  دیـسرپب و  تفگ : مینکیم ، لاؤس  وت  زا  ام  سپ 
: تفگ نانآ  زا  یکی  سپ  دینک ، ناربج  ار  شیاطخ  درک  اطخ  رگا  و  دیوگب ، تشاد  يزیچ  یسک  نآ ، رب  هدایز  رگا 

ج2،ص:436  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد همه  ینعی  هیلع - عمجم  ربـخ  رد  هک  تهج  نآ  زا  ( 1  ) دوب رکب  وبا  ادـخ  ربمغیپ  زا  سپ  مدرم  نیرتهب  هک  تسنآ  نامنامگ  داقتعا و  اـم 

امـش ربهر  نم  زا  سپ  هک  یناسکب  دـینک  ادـتقا  نم  زا  دـعب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  دـنراد - هملک  قاـفتا  نآ 
نیرتهب زج  وا  هک  مینادـیم  ام  و  هداد ، نانآب  يادـتقا  هب  نامرف  هدرک و  رداص  ار  روتـسد  نیا  تمحر  ربماـیپ  نوچ  و  رمع ، رکب و  وبا  دـنوش ،

. دهدیمن رارق  ادتقم  ار  مدرم 
رگا و  تسردان ، ياهراپ  تسا و  تسرد  ياهراپ  ای  تسردان و  همه  ای  تسا و  تسرد  همه  ای  راـچان  و  تسا ، رایـسب  تیاور  تفگ : نومأـم 

رد سپ  تسا ، لطاب  همه  میئوگب  رگا  و  دـنادیم ، تسردان  ار  رگید  ضعب  یـضعب  نوچ  تسا  لطاب  همه  سپ  تسا ، تسرد  همه  میئوگب 
ارارطـضا دیاب  ار  موس  هجو  دب  تسا ال  لطاب  هجو  ود  نیا  نوچ  و  دوریم ، نیب  زا  سّدـقم  عرـش  دوشیم و  تباث  نید  نالطب  رابخا ، نالطب 

میوش و دقتعم  ات  میـشاب ، هتـشاد  اهنآ  یتسرد  رب  یلیلد  ام  دـیاب  دـش  نینچ  نوچ  تسا و  حیحـصان  یـضعب  حیحـص و  یخرب  هک : میریذـپب 
لمع ملع و  كالم  میریذـپب و  ار  نآ  میوش و  دـقتعم  نادـب  هک  تسنآ  رتهب  سپ  دوب ، ّقح  دوخ  ربخ  لیلد  رگا  و  مینک ، ّدر  ار  نآ  فـالخ 

نادب يدناوخ و  وت  هک  یتیاور  نیا  و  میهد ، رارق 
ج2،ص:437  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا و  تسا ، امکح  نیرتاناد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  اریز  ( 1 ، ) تسنآ دوخ  رد  نآ  نالطب  لیلد  هک  تسیتایاور  زا  يدومن  کسمت 
رب انب  تسا . رتهّزنم  رترود و  لطابب ، نامیاب  دارفا  نتشاداو  و  لاحم ، هب  رما  رد  مدرم  همه  زا  زین  و  تسا ، رتهتسیاش  یئوگتسارب  مدرم  یمامت 
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دوب و یکی  ناشمارم  تهج  ره  زا  ای  اـهنآ  هک  تسین  نیا  زا  یلاـخ  هک  اریز  نت ، ود  نیا  تماـما  تفـالخب و  دـشاب  هدومرف  مکح  دـیابن  نیا 
دهاوخن هدوبن و  مه  نینچ  و  دنـشاب ، یکی  مسج  تروص و  ددع و  رد  دیاب  سپ  دـندوب ، قفتم  تهج  ره  زا  رگا  و  فلتخم ، ای  دـندوب  قفّتم 

وت اریز  تسا ! قاطی  ام ال  فیلکت  نیا  و  ود ؟ ره  يوریپ  تسا  زیاج  هنوگچ  سپ  دنتشاد  فالتخا  مه  اب  رگا  و  دنـشاب ، یکی  نت  ود  هک  دوب 
هک تسنآ  فالتخا  نیا  رب  لیلد  و  ياهدومن ، تفلاخم  رگید  نآ  اـب  ینک  يوریپ  فـالتخا ، تروص  رد  ود  نآ  زا  یکی  زا  رگا  هک  ینادـیم 

يارب و  دنک ، لزع  شبصنم  زا  ار  دیلو  نب  دلاخ  هک  تساوخ  رکب  وبا  زا  رمع  و  درک ، دازآ  ار  نانآ  یمود  و  تفرگ ، ریسا  ار  ّهدر  لها  یلّوا 
رکب وبا  درک و  مارح  ار  نانز  هعتم  ّجح و  هعتم  هعتم ، ود  رمع  و  درکن ، صاصق  تفریذپن و  رکب  وبا  دنک ، صاصق  ار  وا  هریون  نب  کلام  لتق 

؛ دـنهدب ینّیعم  رادـقم  مادـک  رهب  هک  دومن  نّیعم   ) داد بیترت  ار  ناریگب  قوقح  نایرکـشل و  یماسا  تبث  ناوید  رمع  و  درکن ، يراک  نینچ 
رجاهم هک  یتروص  رد 

ج2،ص:438  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیملـسم همهب  رکب  وبا  و  ( 1 ( ) غلبم نالف  دنـشاب  برع  ریغ  رگا  غلبم و  نالف  دنـشاب  برع  رگا  غلبم ، نالف  دنـشابن  رگا  غلبم و  نـالف  دنـشاب 

زا و  درکن ، رمع  درک و  نّیعم  نیـشناج  دوخ  زا  سپ  رکب  وبا  و  دادـن ، حـیجرت  راصنا  رب  ار  رجاهم  مجع و  رب  ار  برع  تخادرپیم و  ناـسکی 
. دراد رایسب  رئاظن  هک  روما  نیا 

نیا نآ  دهد و  رّکذت  مصخب  ار  نآ  هک  درکن  هّجوت  نومأم  هک  دوب  يرگید  بلطم  اجنیا  رد  دـیوگ : هنع - هَّللا  یـضر  باتک - نیا  فّنـصم 
: دشاب هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرکن  لقن  نینچ  نیا  نانآ  ار  ربخ  ظفل  هک  دوب 

« رمع رکب و  یبأ  يدعب  نم  نیذّللاب  اودتقا  »
لقن بوصنم  تروصب  رمع » رکب و  ابا   » ظفلب مه  ياهراپ  و  تسا ، هدـمآ  عوفرم  تروصب  رمع » رکب و  وبأ   » ربخ ظـفل  ناـنآ  لـقن  رد  هکلب  ، 

نم نیذّللاب  اودتقا  : » هک دوشیم  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  لوق  ینعم  دشاب ، حیحص  بصنب  تایاور  لصا  هچنانچ  و  دناهدرک ،
، رمع رکب و  وبأ  ساّنلا و  اهیأ  اودـتقا  : » هک دوشیم  نیا  نآ  ینعم  دـشاب  حیحـص  عفرب  رگا  و  رمع ،» رکب و  ابأ  ای  ةرتعلا ، هَّللا و  باتک  يدـعب 

: میدرگیم زاب  نومأم  ثیدح  هّیقب  هب  ةرتعلا .» هَّللا و  باتک  يدعب ؛ نم  نیذّللاب 
نم رگا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : ثیدح  باحصا  زا  رگید  یکی 

ج2،ص:439  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. مدیزگیمرب یتسود  يارب  ار  رکب  وبا  هنیآ  ره  منیزگرب  دوخ  يارب  یتسود  متساوخیم 

نامیپ  ) يردارب هنیدم  رد  شباحـصا  نایم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  امـش  تایاور  رد  اریز  تسا  لاحم  نیا  تفگ : نومأم  ( 1)
يارب ارت  نم  دومرف : دیسرپ ، ار  نآ  ببس  ّیلع  و  دادن ، رارق  يردارب  ّیلع  يارب  تسب و  تّوخا  دقع  يرگید  اب  ار  مادک  ره  دنکفا و  تّوخا )

ار تیاور  ود  نیا  زا  مادـک  ره  سپ  متـشاذگ ، یقاـب  دوخ  يارب  ار  وت  هکنیا  يارب  رگم  دوبن  ریخأـت  نیا  ینم و  ردارب  وت  متـشادهگن و  دوخ 
. مینک ّدر  دیاب  ار  رگید  نآ  میریذپب 

لاـحم زین  نیا  تفگ : نومأـم  دنـشابیم ! رمع  رکب و  وبا  شربماـیپ  زا  سپ  تّما  نیا  دارفا  نیرتـهب  تفگ : ربـنم  رد  دوخ  ّیلع  تفگ : يرگید 
رب ار  دیز  نب  ۀماسا  راب  کی  صاع و  نب  ورمع  راب  کی  دنلـضفا ، همه  زا  نانیا  هک  تسنادـیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رگا  اریز  تسا ،

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  تسا  ّیلع  دوخ  راتفگ  دـنکیم  بیذـکت  ار  ربخ  نیا  هک  یئاهزیچ  زا  و  درکیمن . ّیلو  ریما و  ناـنآ 
هزات مدرم  دوش و  داجیا  فالتخا  هکنیا  زا  مدیسرت  نکل  منهاریپ  هب  مدوخ  زا  مدوب  رتکیدزن  وا  ینیـشناجب  نم  و  : » دومرف ینخـس  رد  هک  هلآ 

: دومرف هک  شرگید  راتفگ  و  دنوش ، رفاک  دندرگ و  زاب  مالسا  زا  ناملسم 
ج2،ص:440  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رکب وبا  تفگ : رگید  يدرم  ( 1 !! ) زین نانآ  زا  سپ  مدیتسرپیم و  ار  ادخ  اهنت  نانآ  زا  لبق  نم  هک  یلاح  رد  دـنرتهب ؟ نم  زا  ود  نآ  اجک  زا 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : ّیلع  و  ارم ؟ تفالخ  هب  تعیب  دنک  خسف  هک  تسه  یـسک  ایآ  تفگ : تسبب و  شیوخ  هناخ  برد 
، دز زاب  رس  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  دوخ  وا  اریز  تسا ، لطاب  نیا  تفگ : نومأم  دنار !؟ بقع  ار  وت  دناوتیم  یـسک  هچ  سپ  تشاد ، مّدقم  ار  وت 

هنابش ار  وا  هک  درک  ّتیصو  مالّسلا  اهیلع  همطاف  و  درکن ، تعیب  ّیلع  تشاد  تایح  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ات  هک  دیاهدرک  تیاور  دوخ  امش  و 
رارق دوخ  هفیلخ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  هکنیا  رگید  لیلد  و  دنوش ، رـضاح  شاهزانجب  نت  ود  نآ  ادابم  هک  دـننک  نفد 

!!!؟ دـیهد يأر  رمع  و  حاّرج )  ) هدـیبع وـبا  ود : نیا  زا  یکیب  تفگ : راـصنا  هب  و  دـینک ، هلاـقا  ارم  اـب  تعیب  تـفگ : هنوـگچ  سپ  دوـب ، هداد 
نادرم زا  دیـسرپ : هشئاع . دومرف : يرادیم ! تسود  رتشیب  ار  تنانز  زا  کیمادک  هَّللا ! ّیبن  ای  تفگ : صاع  نب  ورمع  تفگ : يرگید  صخش 

: دومرف ار ؟ یسک  هچ 
. ار رکب ) وبا   ) شردپ

تیاور دوخ  امش  هکنیا  تهج  زا  تسا  تسردان  مه  نیا  تفگ : نومأم 
ج2،ص:441  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و نک ، رـضاح  نم  دزن  ار  دوخ  قلخ  نیرتبوبحم  ادنوادخ  تفگ : ( 1 ، ) دندروآ نایرب  ناغرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  هک  دینکیم 
وبأ رب  ارم  سک  ره  تسا : هتفگ  دوخ  ّیلع  تفگ : يرگید  درک !؟ لوبق  ناوتیم  تسا و  تسرد  ناتتیاور  مادـک  سپ  دوب ، ّیلع  صخـش  نآ 

. مزاسیم يراج  وا  رب  ار  هدنهد  ارتفا  دح  دهد ، لیضفت  حیجرت و  رکب 
هتفگ نینچ  رگا  تسا !؟ هتـسناد  زیاج  ار  راک  نیا  منزیم و  هنایزات  تسین  وا  رب  يّدـح  هک  ار  یـسک  تسا  هتفگ  ّیلع  هنوگچ  تفگ : نومأـم 
امـش و  تسین ، ارتفا  ود  نآ  رب  وا  نداد  يرترب  نیا  و  هدومن ، یهلا  رمأ  فالخب  لمع  و  هدرک ، يّدـعت  زواـجت و  یهلا  دودـح  رد  سپ  دـشاب 
درم ود  نیا  زا  کیمادک  سپ  متسین ، رتهب  مدرم  امش  زا  نکل  مدیـسر و  امـش  تیالوب  نم  تفگ : رکب ) وبا   ) ناتیاوشیپ هک  دیاهدرک  تیاور 

رتحیحـص تسرد و  امـش  دزن  رد  کیمادک  رکب ؟ وبا  هراب  رد  ّیلع  نخـس  ای  دوخ ، هراب  رد  رکب  وبا  نخـس  ایآ  دنرتوگتـسار ؟ امـش  دزن  رد 
دیاب دشاب  قداص  رگا  سپ  سکعب ، ای  تسا  قداص  دوخ  لوق  رد  ای  رکب  وبا  میئوگب  میراچان  و  دراد ، ضقانت  ثیدـح  دوخ  هکنآ  اب  تسا ؟

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  یحو  هک  دوب ، یحوب  دـیئوگ  رگا  دوخ ؟ رکف  رظنب و  ای  دوب  یحوب  ایآ  تسناد ؟ اـجک  زا  تفگ :
هدش عطقنم 

ج2،ص:442  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسین یهار  ماقم  نیا  رد  ار  رکف  سپ  تفگ ، نینچ  دوخ  هشیدنا  رکفب و  رگا  و  ( 1 ، ) دوب

. دراد ياپب  ار  یهلا  دودح  ددرگ و  نانآ  رما  ّیلو  دشاب و  نیملسم  رمأ  ّیلوتم  نزغورد  يدرف  نینچ  تسا  لاحم  دشاب ، قداص  ریغ  رگا  و 
: دومرف هک  تسا  هدیسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  تفگ : ثیدح  باحصا  زا  رگید  یسک 

« ۀّنجلا لهأ  لوهک  ادّیس  رمع  رکب و  وبا  »
. دنتشهب لها  ناریپ  رمع  رکب و  وبا  : 

دزن دـنتفگیم  هّیعجـشأ »  » ار وا  هک  ینزهریپ  هک  تسا  تیاور  و  تسین ، درمریپ  تشهب  رد  هک  اریز  تسا ، لاحم  ثیدـح  نیا  تفگ : نومأـم 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیرگ ، لاز  هریپ  دوشیمن ، تشهب  لخاد  نزهریپ  دومرف : ترـضح  نآ  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
همه و  نانچ ، يداجیا  ار  نانز  مینکیم  داجیا  ام  ًاباْرتَأ : ًابُرُع  ًاراْکبَأ  َّنُهاْنلَعَجَف  ًءاْشنِإ  َّنُهانْأَْشنَأ  اَّنِإ  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  انامه  دومرف : واب 

رد و  تشهب ، هب  دورو  ماـگنه  رد  دوشیم  ناوج  اـهنت  رکب  وبا  هک  دـیاهدرک  ناـمگ  رگا  سپ  میهدـیم ، رارق  ناگزیـشود  رتـخد و  رکب و  ار 
نایم رد  دـنیتشهب  ناناوج  ياقآ  نانآ  هک  تفگ  نیـسح  نسح و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیاهدرک  تیاور  دوخ  هک  یلاح 

. تسا رتهب  ود  نآ  زا  ناشردپ  و  قلخ ، عیمج 
نم رگا  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : رگید  يدرم 
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ج2،ص:443  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دشیم ثوعبم  رمع  هتبلا  مدشیمن  ثوعبم  امش  نایم  رد 

َنیِِّیبَّنلا َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  هدومرف : نآرق  رد  یلاعت  يادـخ  هک  اریز  تسا ، عنتمم  لاـحم و  زین  نیا  تفگ : نومأـم  ( 1)
يا روآدای   ) َمَیْرَم ِْنبا  یَسیِع  َو  یسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ٍحُون  ْنِم  َو  َْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  هدومرف : زین  و  ، 163 ءاسن : ِهِدَْعب - ْنِم 

- تلاسر يارب  میتفرگ  قاثیم  دهع و  میرم  نب  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  ون  وت  زا  ار و  ناشنامیپ  ناربمیپ  زا  ام  هک  ار  یماگنه  دّمحم 
هدوبن یناـمیپ  هکنآ  يارب  و  دـسرن ، يربـمغیپب  هدوب  راـک  رد  وا  تّوبن  يارب  يدـهع  قاـثیم و  هک  یـسک  تسا  زیاـج  اـیآ  سپ  (، 7 بازحا :

؟ دسرب يربمغیپب 
روطب دوخ  ناگدنبب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف : و  دز ، يدـنخبل  دـنکفا و  يرظن  رمعب  هفرع  زور  رد  ادـخ  لوسر  تفگ : يرگید  درف 

. یصوصخ روطب  رمع  هب  یلو  دنکیم  تاهابم  یّلک 
رد شلوسر  هب  دـنک و  تاهابم  صوصخب  رمعب  دراذـگیمن و  راـنک  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ، یندـشن  مه  نیا  تفگ : نومأـم 

مدینـش یـشفک  يادص  مدش  تشهب  دراو  نم  دومرف : ادخ  لوسر  دیئوگیم : هک  تسین  امـش  تایاور  زا  رتبیجع  تایاور  نیا  و  مدرم ، مومع 
زا لبق  رکب  وبا  مالغ  لالب  مدید  مدرک  رظن  نوچ 

ج2،ص:444  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  رکب  وبا  مالغ  دیئوگیم  امش  یلو  تسا ، رتهب  رکب  وبا  زا  ّیلع  دیوگیم : هعیش  يرآ  ( 1 ! ) دوب هدمآ  تشهبب  نم 

رمع هیاس  زا  ناطیـش  هک  دـیاهدرک  تیاور  هک  نانچمه  هدیـسر ، وا  یپ  رد  هکنآ  زا  تسا  لضفا  هتفرگ  تقبـس  هکنآ  اریز  تسا ، رتالاب  هلآ 
نـالاثم سواـط  اـهتب  نیا  « ) یلعلا قینارغلا  ّنّهنإ  و  : » دـیوگب هک  تخادـنا  ربمغیپ  ناـبزب  ناطیـش  دـیئوگیم  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، رارف  مه 

. درک اقلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ناسل  رب  ار  رفک  اّما  درکیم ، رارف  رمع  زا  ناطیش  امش  نامگب  «(، 1  » دناعیفر
یتح  ) دـباین تاـجن  يدـحا  باّـطخلا  نب  رمع  زج  دوش  لزاـن  باذـع  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : ناـنآ  زا  یکی 

!(. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
وت هک  یمادام  ات  ، ) ْمِهِیف َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  هدومرف : شربمغیپ  هب  هک  تسا  ادخ  باتک  حیرـص  فلاخم  ثیدح  نیا  تفگ : نومأم 

. دیاهداد رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دننام  ار  رمع  امش  و  میتسرفن ،) باذع  ار  نانآ  یشاب  نانآ  نایم  رد 
هرشع  » ار نانآ  هک  باحصا  زا  نت  هد  نآ  هلمج  رد  رمع  ندوب  تشهب  لها  هب  تداهـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : رگید  درف 

هک  ) نامیلا نب  ۀفیذحب  رمع  دشاب ، تسا  امش  نامگ  هک  نینچ  رگا  تفگ : نومأم  ( 2 ! ) داد دنیوگ  هرّشبم »
______________________________

(، 52 ّجـح :  ) ِِهتَِّیْنمُأ ِیف  ُناـْطیَّشلا  یَْقلَأ  یَّنَمَت  اذِإ  اَّلِإ  هیآ : لـیذ  رد  ّتنـس  لـها  نیرّـسفم  ضعب  هک  ياهصق  هب  دراد  هراـشا  بلطم  نـیا  (- 1)
: تفگ هتخاس  يراج  يو  نابز  رب  یمالک  ناطیش  هک  دوب  یحو  لقن  لاح  رد  ربمایپ  ینامز  هک : دناهدروآ 

یجرتل . نهتعافش  ّنإ  ویلعلا  قینارغلا  کلت 
ج2،ص:445  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  وت  تفگیمن : دوب ) هدرک  یئاسانش  دنتـشاد  هبقع  هلیل  رد  ار  ربمایپ  رورت  دصق  هک  ار  نیقفانم  وا  تسا  روهـشم 
یلص ادخ  لوسر  لاح ) نیا  اب   ) یتشهب لها  زا  وت  هک  دوب  هتفگ  واب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  رگا  و  متـسه !؟ نیقفانم  زا  نم  ایآ  یئوگب 
سپ هن ! ار  ادخ  ربمغیپ  یلو  دوب ، هدرک  قیدصت  ار  هفیذح  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دسرپیم ! هفیذح  زا  هدرکن و  قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 

مه اب  ربخ  ود  نیا  و  دسرپب ، هفیذح  زا  هک  تسا  یلیلد  هچ  سپ  دوب ، هدرک  قیدصت  ار  ادـخ  لوسر  هچنانچ  و  تسا ، یناملـسم  فالخ  نیا 
. دراد ضقانت 
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متما رب  نم  دندیجنـس و  ینازیم  رد  متما  اـب  ار  نم  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّکـش  ـالب  تفگ : ناـنآ  زا  رگید  یکی 
، دیبرچ نانآ  رب  زین  وا  دندیجنس ، ار  رمع  هاگنآ  دیبرچ ، نانآ  رب  رکب  وبا  دندیجنـس ، نم  تما  اب  ار  رکب  وبا  نم  ياجب  سپـس  متفای ، ناحجر 

. دنتشادرب ار  نازیم  هاگنآ 
ناشمسج ییوگ  رگا  ار ، ناشلامعا  ای  دندرک  نزو  ار  ناشمسج  ای  تسین : یلاخ  لاح  ود  زا  هکنیا  تهج  زا  تسا  لاحم  نیا  تفگ : نومأم 

تقو نآ  رد  دندیجنس ، تّما  اب  ار  نانآ  لاعفا  رگا  و  دشاب ، نوزفا  تّما  همه  زا  ناشیا  رهاظ  نزو  هک  تسین ، تسرد  نیا  سپ  دندیجنـس  ار 
قلخ زونه  و  دوبن ، رضاح  تّما  لامعا  همه  هک 

ج2،ص:446  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يرترب تّما  ماـمت  رب  زیچ  هچ  هـب  هنوـگچ و  دـییوگب  سپ  ( 1 ، ) تسا نکمم  تمایق  زور  رد  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  یلامعا  اـت  دـندوب  هدـشن 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  یـسک  دیئوگب  نمب  نونکا  تفگ : نومأم  هحلاص ، لامعا  هب  دنتفگ : یـضعب  دنتـشاد ؟
ینوزف وا  لمع  رب  شتـسود  حـلاص  لمع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ  یلو  تشاد ، يرترب  شقیفر  رب  شحلاـص  لـمع 

: دیئوگب رگا  تسا ؟ هتشاد  يرتالاب  هجرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دسریم  شقیفر  ماقمب  ایآ  تفای ،
رد هک  نانآ  زا  شیب  بتارمب  تاکز - زامن و  هزور و  ّجـح و  داهج و  زا  ناشتدابع - حـلاص و  لاـمعا  هک  یناـسک  رـصع  نیا  رد  نم  يرآ ،
ام نامز  نیحلاص  ریخ و  نـالماع  یئوگیم ، تسار  دـنتفگ : منکیم ، یفرعم  امـشب  ار  دـناهدوبیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـیح 

: تفگ نومأم  دنسریمن ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  داّبع  ریخ و  نالماع  ماقمب 
هچنآ و  دناهدرک ، لقن  هتفگ و  ّیلع  هراب  رد  دیاهتفرگ - میلعت  نانآ  زا  ار  ناتنید  هک  امـش - یبهذم  نایاوشیپ  لئاضف ، زا  هچنآ  دـیرگنب  امش 

هک دنهدیم  تداهش  هلمج  داد و  تشهب  هدژم  ناشیاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یباحـص  هد  نآ  هرّـشبم - هرـشع  هراب  رد  هک  ار 
دیدید رگا  و  تسا ، حیحص  نامه  دیئوگیم  امش  هک  نامه  تسا ، رایسب  زا  یئزج  هک  دیدید  رگا  دیجنـسب ، مه  اب  دناهتفگ  دنتـشهب - لها 

- رد هک  ار  هچنآ  دوخ  نایاوشیپ  زا  سپ  تسا ، رتشیب  دننکیم  لقن  ّیلع  هراب  رد  هک  ار  هچنآ 
ج2،ص:447  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دیرذگن نآ  زا  و  دینک ، لوبق  دناهدرک  تیاور  ّیلع  هراب 
نونکا تفگ : نومأم  میدرک ، مامت  ار  نامفرح  ام  دنتفگ : دیدش !؟ تکاس  ارچ  دیـسرپ : نومأم  و  دندنکفا ، ریزب  رـس  همه  دیوگ : يوار  ( 1)

: مسرپیم امش  زا  نم 
: دـنتفگ دوب ؟ رتـشیب  لاـمعا  همه  زا  شباوث  یلمع  هچ  دـش ، غیلبت  تلاـسر  دومرف و  ثوعبم  ار  شلوسر  دـنوادخ  هک  یماـگنه  رد  دـیئوگب 

لوسرب نامیاب  دنتفرگ  یشیپ  هک  نانآ   ) َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  اریز  مالسا ، لوبق  رد  نتفرگ  یشیپ 
(. هعقاو 11 دنبّرقم - نانیا  ادخ ، هاگردب  مالسا  نیئآ  ادخ و 

یلو دوب ، كدوک  زونه  اّما  تسا  تسرد  نیا  دنتفگ : دیئوگب ، دیراد  غارـس  رگا  دوب ؟ هدروآ  مالـسا  ّیلع  زا  لبق  یـسک  ایآ  تفگ : نومأم 
باسح ناوتیم  رکب  وبا  نامیا  يور  و  تسا ، تواـفت  يدـنملاس ) یکدوک و   ) تلاـح ود  نیا  ناـیم  و  دوب ، ناونع  ياراد  دـنملاس و  رکب  وبا 

زا هک  دوب  ماهلا  هیحان  زا  ّیلع  مالـسا  ایآ  دـیئوگب  تفگ : نومأم  دروآ ، باسحب  ناوتیمن  هدوبن  غلاـب  هکنیا  لیلدـب  ار  ّیلع  ناـمیا  اـّما  درک ،
لیـضفت ادخ  لوسر  رب  ار  وا  دوب ، ماهلا  هب  دـیئوگب  رگا  سپ  هلآ ؟ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  توعد  فرـصب  ای  دوب ، هدـش  وا  هب  ادـخ  يوس 

سپ دوب ، ربمایپ  توعدـب  هن ، دـیئوگب : رگا  دـیناسر و  واـب  ار  دـنوادخ  ماـیپ  دـمآ و  لـیئربج  هکلب  دـشن ، مهلم  ترـضح  نآ  اریز  دـیاهداد ،
: دیئوگب رگا  ادخ ؟ رمأب  ای  دوب  دوخ  بناج  زا  ربمغیپ  توعد  ایآ  دیئوگب :

ج2،ص:448  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک اجنآ  رد  هدومن ، فصو  نادب  ار  شلوسر  دـنوادخ  هک  تسنآ  فالخ  نیا  سپ  ( 1 ، ) درک مالـسا  هب  توعد  ار  وا  دوخ  شیپ  زا  ربمغیپ 
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: دومرف هک  شرگید  نخس  رد  و  مشاب ) هتشاد  يدنب  دوخب  هک  متسین  نانآ  زا  نم  « ) َنیِفِّلَکَتُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  : » دیامرفیم
- دوشیم یحو  وا  هب  هک  نامه  رگم  دیوگیمن  و  دیوگیمن ، يزیچ  سوه  يوه و  يور  زا   ) یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو 

مالـسا هب  دـنیزگرب و  مدرم  ناـکدوک  همه  ناـیم  زا  ار  ّیلع  هک  دوب  هدرک  رما  دـنوادخ  سپ  دوب ، ادـخ  فرط  زا  هچناـنچ  و  و 4 ،)  3 مجن :
. درک توعد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  دییأت  هب  نانیمطا  یهاگآ و  يور  زا  اذل  و  دنک ، توعد 

هتـشادن ار  نآ  تقاط  هک  دنک  يراکب  فیلکت  ار  دوخ  قولخم  تسا  نکمم  اناد  میکح و  دـنوادخ  ایآ  دـیئوگب : نمب  رگید ، تهج  کی  و 
: دیئوگب رگا  دشاب ؟

ناـکما هک  یـسک  ندرک  توـعد  هب  ار  شربماـیپ  دـنک  رما  هک  تسا  زیاـج  هنوـگچ  سپ  هن ، دـیئوگب : رگا  و  دـیاهدیزرو ، رفک  سپ  يرآ ،
. دراد مکح  نتفریذپ  زا  هک  یناوتان  و  شّنس ، یئاسران  یمک و  يارب  درادن  ار  نآ  شریذپ 

ناکدوک زا  يدحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیاهدید  ایآ  رگید : تهج  زاب 
ج2،ص:449  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هتفرگ رارق  ّیلع  يوگلا  قشمرـس و  لافطا  یماـمت  ناـیم  رد  ناـنآ  هکنیا  اـت  ( 1 ، ) دـشاب هدرک  توعد  مالـساب  ار  ناشیا  ریغ  زا  اـی  شلیماـف 
. مدرم ناکدوک  همه  رب  ّیلع  يارب  تسا  یتلیضف  دوخ  نیا  سپ  تسا ، هدرکن  مالـسا  هب  توعد  ار  ّیلع  زج  وا  هک  دیرادنپیم  رگا  دنـشاب ؟
: دـنتفگ تسا ؟ رتشزرا  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  نامیا  رب  نتفرگ  تقبـس  زا  سپ  لمع  نیمادـک  دـیئوگب : نمب  تفگ : هاگنآ 

: تفگ ادخ ، هار  رد  داهج 
هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  یفقاوم  یمامت  رد  رفک  اب  هزرابم  داهج و  هقباس  ّیلع  دننامب  هرّـشبم ) هرـشع   ) نت هد  نآ  زا  یکی  يارب  ایآ 

دنتشک ار  راّفک ) رکشل  زا   ) نت دنچ  تصش و  زا  شیب  هک  تسا  ردب  هوزغ  نیا  دیراد ؟ غارس  خیرات  رد  تشاد  نید  نانمـشد  راّفک و  اب  هلآ 
لوسر اب  دوخ  نابیاس  رد  رکب  وبا  تفگ : نارضاح  زا  یکی  سپ  مه ، اب  همه  نارگید  ار  هّیقب  و  داتـسرف ، خزودب  ار  نت  دنچ  تسیب و  ّیلع  و 

اب ای  دوب  هتفرگ  هدهعب  ار  گنج  ریبدت  ربمغیپ  زا  يادج  ایآ  وگب  ینزیم ! یبیجع  فرح  تفگ : نومأم  درکیم ، يربهر  ار  گنج  دوب و  ادـخ 
، تشاد زاین  وا  ندومن  يربهر  يأر و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  يارب  ای  هیلع - هَّللا  تاولـص  وا - اب  تکرـشب  ربمغیپ و  رظن 
و تشاد ، تکرش  ورین  ریبدت  رد  ادخ  لوسر  اب  منک  نامگ  رگا  مربیم  ادخب  هانپ  تفگ : درم  یئوگب ؟ يرادشوخ  رتشیب  ار  رما  هس  نیا  مادک 

دوخ هکنیا  ای 
ج2،ص:450  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد دراد  یتلیضف  هچ  سپ  تفگ : دوب  جاتحم  وا  يأر  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  میوگب  هکنیا  ای  و  ( 1 ، ) تفرگیم میمصت  یئاهنتب 
ره هک  تسنیا  شاهمزـال  سپ  هدوب ، نادـیمب  نتفرن  داـهج و  كرتـب  رکب  وـبا  تلیـضف  هچناـنچ  و  ندـید ؟ ار  نیدـهاجم  نتـسشن و  ناـبیاس 

ِیلوُأ ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِعاْقلا  يِوَتْسَی  ال  دیامرفیم : ّلج  ّزع و  دنوادخ  هکنیا  اب  میهد ، حیجرت  نیدهاجم  رب  ار  یگنج  كرات  فّلختم و 
اب دنور  یمن  گنجب  دننکیم و  يراددوخ  و  دربن ، نادیمب  نتفر  زا  دـنرادن  يرذـع  هک  یـصاخشا  نآ  دنتـسین  ربارب  يواسم و  خـلا  ِرَرَّضلا -
رد هک  نانآ  زا  دومن  رترب  ار  ناج  لامب و  نیدهاجم  ماقم  دنوادخ  اریز  دننکیم ، لذـب  داهج  ادـخ و  هار  رد  ار  دوخ  ناج  لام و  هک  یناسک 
زا ناریگهرانک  رب  ار  نیدهاجم  یلو  تسا ، هداد  وکین  هدعو  نینمؤم  همهب  دـنوادخ  هچ  رگا  دـنریگیم ، هرانک  گنج  زا  دننیـشنیم و  هناخ 

. تسا هداد  يرترب  گرزب  يدزمب  گنج 
هیآ هب  مدیـسر  ات  هدرک  یتأ  له  هروس  ندـناوخب  عورـش  نم  نک ، تءارق  ار  یتأ  له  هروس  تفگ : نمب  هاـگنآ  دـیوگ : داّـمح  نب  قاحـسا 

: تفگ ًاروُکْشَم  ْمُُکیْعَس  َناک  و  هلمج - ات  ًاریِسَأ - َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  هکرابم 
دیسرپ ّیلع ، هراب  رد  مدرک  ضرع  تسا ؟ هدش  لزان  یسک  هچ  هراب  رد  تایآ  نیا 

ج2،ص:451  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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ْمُْکنِم ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  تسا : هتفگ  ریـسا  میتی و  زا  يریگتـسد  نیکـسم و  ماعطا  ماگنه  یلع  هک  هدیـسر  يربخ  وتب  ایآ  ( 1)
وا ّتین  ریمّـضلا و  یف  ام  زا  یلاعت  دنوادخ  سپ  دومرف : ریخ ، متفگ : تسا ؟ هتفگ  نآرق  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  نانچنآ  ًاروُکُـش  َو ال  ًءازَج 

هدرک فصو  تشهب  زا  هچنآ  رد  دنوادخ  هک  ياهتـسناد  ایآ  دنادرگ . رهاظ  ار  وا  رما  مدرمب  ات  درک  رکذ  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  دوب و  هاگآ 
نیرّولب یئاهگنت  و  « ) ۀّـضف نم  ریراوق  : » هدومرف هک  نینچ  نیا  دـشاب  هدومن  فصو  هدرک  فصو  هروس  نیا  رد  هچنآ  دـننام  ار  يزیچ  تسا 

؟) هدش هتخاس  هرقن  زا 
دهاوخیم تفگ : منادیمن ، متفگ : دوشیم ؟ هرقن  زا  يرّولب  گنت  هنوگچ  اهنآ ، زا  يادـج  تسا  یتلیـضف  دوخ  نیا  تفگ : هن ، مدرکـضرع :

تفاـطل و زا  دـیوگ : هک  نک ، لـّمأت  يردـق  قاحـسا  يا  نیا  رد  تسادـیپ ، جراـخ  زا  شلخاد  هک  تسناـنچ  افـص  رد  ياهرقن  هک  دـنامهفب 
: قاحسا يا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفگ  رد  و  یکزان ، یمرن و  تّدش  زا  دنشاب  نیرّولب  گنت  نوچمه  تسوپ  ینشور 

« ریراوقلاب کقوس  ادیور  »
. نانآ مسج  ّتقر  تفاطل و  تهجب  دوب  نانز  ریراوق  زا  شدارم  و 

ار نانآ  درب و  هارمهب  ار  شیوخ  نانز  عادولا  ۀّجح  رفـس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نینچ  ارجام  لصا  : » دـیوگ مجرتم 
اب هک  دوب  ادص  شوخ  گنر و  هایس  ياهدرب  يو  و  دوب ، ۀشجنأ  مانب  یـصخش  ترـضح ، مالغ  نارتش ، رومأم  دندوب و  هدرک  راوس  نارتش  رب 

لماح نارتش  زاوآ ، ندناوخ 
ج2،ص:452  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

لوسر دندادیم ، هقباسم  نارتش  ندرب  دنت  رد  ود  ره  نانیا  دادـیم و  قوس  کلام  نب  ءارب  ار  نادرم  نارتش  و  دـناریم ، دـنت  ار  نینمؤم  تاهّما 
: تفگ هشجنأ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 

« ریراوقلاب اقفر  كدیور  »
«. نارم دنت  ار  نارتش  نک و  ارادم  ناوناب  نیا  اب  رتمارآ ، يردق  هشجنأ ! يا  ینعی :

ادخ لوسر  راتفگ  دننام  نینچمه  دوزفا : و  ( 1)
« ارحب هتدجوف  ۀحلط  یبأ  سرف  تبکر  »

. ایرد بآ  يور  نتفر  دنت  دننام  دوب  وا  نتفر  دنت  شدارم  متفای ،) ایرد  نوچ  ار  نآ  مدش  راوس  هحلط  وبا  بسا  رب  )
ادخ لوسر  تاوزغ  یمامت  رد  هدوب و  ناعاجش  زا  يو  تسا ، راّّجنلا  ینب  هلیبق  زا  و  تسا ، يراصنا  لهـس  نب  دیز  هحلط  وبأ  : » دیوگ مجرتم 

نیسحت ار  وا  همه  هک  داد  ناشن  يراکادف  داد و  جرخب  تعاجش  یگداتـسیا و  نانچ  نینح  هوزغ  رد  و  درک ، تکرـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
رتهب راوس  دص  کی  زا  نم  يارب  رکـشل  رد  هحلط  وبا  يادص  دومرف : شاهراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسنامه  يو  و  دـندرک ،

«. تسا
لاعتم دنوادخ  لوق  دننام  زین  و  تسا ، زات  تخات و  يرایـسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالک  رد  رحب  زا  دارم  تفگ : نومأم  يراب ،

دنک ور  وا  هب  وـس  ره  زا  گرم  ینعی :  ) 17 میهاربا - ٌظِیلَغ . ٌباذَـع  ِِهئارَو  ْنِم  َو  ٍتِّیَِمب  َوُه  ام  َو  ٍناـکَم  ِّلُـک  ْنِم  ُتْوَْملا  ِهِیتْأَـی  َو  هدومرف : هک 
کی زا  هک  دنچ  ره  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  وا  فرط  ره  زا  گرم  یئوگ  هک  تسنآ  دارم  تسا ) تخـس  دنوادخ  باذع  هکلب  هدرمن  وا  یلو 

ار اهگرم  نیا  یخلت  و  هتفرگ ، رب  رد  ار  وا  فارطا  عیمج  زا  ندـنک  ناج  یخلت  مالآ و  هک  تسنآ  ضرغ  و  تسا ، هدرم  وا  دـیآ  رگا  مه  وس 
. دشچیم

ج2،ص:453  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نمب تفگ : يرآ ، متفگ : دنتشهب ؟ رد  هرّشبم » هرشع   » نآ دنهدیم  تداهش  هک  یتسین  نانآ  زا  وت  ایآ  قاحسا ! يا  تفگ : نومأم  سپس  ( 1)

ربخ ینعی  هن : ای  تسا  حیحص  ربخ  نیا  منادیمن  تفگیم  دوب و  رکنم  يدرم  رگا  وگب 
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« ۀّنجلا لها - نم  ةرشع  »
له هروس  هک  منادیمن  دیوگب : رگا  تفگ : هن ، متفگ : ینادیم ؟ رفاک  دوخ  دزن  ار  وا  ایآ  تسا ) هدرب  نآ  رد  ار  هباحـص  زا  نت  هد  مان  دـعب  (و 

ره هک   ) مرگنیم نوزفا  ار  ّیلع ) ینعی   ) درم نیا  لضف  نم  سپ  تفگ : يرآ ، متفگ  ینادیم ؟ رفاک  ار  وا  هن ، ای  تسا  نآرق  ياههروس  زا  یتأ 
(. دوشیمن رفاک  دنک  دیدرت  تسا  ثیدح  هک  ةرشع  لضف  رد  رگا  اّما  تسا ، رفاک  دنک  دیدرت  تسا  نآرق  هک  وا  لضف  رد  سک 

نیرتبوبحم و هک  تساوخ  ادـخ  زا  دـندروآ و  ادـخ  لوسر  يارب  هک  ینایرب  غرم  « ) ّيوشم ریط   » ثیدـح زا  ارم  قاحـسا ، يا  تفگ : هاـگنآ 
: متفگ تسا ؟ حیحـص  وت  دزن  رد  ایآ  هک  هد  ربخ  درک ) وا  كاروخ  مه  ار  ّیلع  دنوادخ  دـنادرگ و  کیرـش  نآ  رد  وا  اب  ار  شقلخ  نیرتهب 

یلـص ربمغیپ  ياعد  اب  هکنیا  تسین ، یلاخ  لاح  هس  نیا  زا  رما  يدرک ، فارتعا  دوخ  دش و  رهاظ  وت  دانع  هک  دـنگوس  ادـخب  تفگ : يرآ ،
رتبوبحم وا  دزن  رد  رتهک  لوضفم و  یلو  تخانـش  ار  قلخ  نیرتهب  لـضاف و  دـنوادخ  هکنیا  اـی  دودرم ؟ اـی  داـتفا  لوبقم  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا 

رد ماسقا  نیا  زا  مسق  نیمادک  وگب  تخانشیمن ، دادیمن و  صیخشت  ار  لوضفم  لضاف و  دنوادخ  اساسا  هکنیا  ای  و  دوب ،
ج2،ص:454  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

! ریما يا  متفگ : هتـشادرب  رـس  هکنیا  ات  متـشادن ، یباوج  مدوب و  ریزب  رـس  یتّدـم  نم  دـیوگ : قاحـسا  ( 1 ( ؟ تسا رتتسرد  رتـهب و  وـت  دزن 
راغ رد  دوب  رفن  ود  نآ  نیمود   ) انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  تسا : هدومرف  رکب  وبا  هراب  رد  دـنوادخ 

شربمغیپ اب  بحاصم  تبـسنب  ار  وا  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  و  ( 40 هبوت : تسا - ام  اب  ادـخ  سرتم  تفگ : شبحاص  راـیب و  ربمغیپ  هک  یماـگنه 
نیا دوشیمن ؟ نمؤم  بحاصم  رفاک  ایآ  تسا ، كدنا  وت  مهف  ردقچ  هَّللا ! ناحبـس  تفگ : نومأم  دـنادرگیم ، رختفم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ٍباُرت ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاص  َُهل  َلاق  هدومرف : تیاکح  هک  ار  دنوادخ  نخس  ياهدینـشن  رگم  تسا ، تلیـضف  هچ 
دیرفآ كاخ  زا  ار  وت  هک  وا  يدـش ؟ رفاک  ادـخب  ایآ  تفگ : دـیزیتسیم  وا  اب  هک  شزاسمد  بحاـص و  هب   ) اًـلُجَر َكاَّوَس  َُّمث  ٍۀَـفُْطن ، ْنِم  َُّمث 

رعاش ّیلذه  رعـش  ای  و  درک ، دای  ینمؤم  بحاصم  ار  يرفاک  دـنوادخ  سپ  ( 37 فهک : تخاس - یماـمت  درم  ار  وت  هاـگنآ  هفطن ، زا  سپس 
: تسا هتفگ  هک 

اج همه  هب  شلج  ریز  زا  دوب و  یشحو  میراوس  بسا  مدرک و  حبص  کشیب  قرشملاب  ةریصب  ءادرلا  تحتۀّیشحو  یبحاص  تودغ و  دقل  و 
. دیشکیم راظتنا  نتسیرگن  اب  ار  باتفآ  عولط  ّلحم  دوب و  انیب 

: تسا هتفگ  هک  رگید  يرعاش  ّيدزا ، راتفگ  ای  و 
ج2،ص:455  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

(1)
ناکم و نآ  رد  یئاهنت  زا  مدرک  تشحو  مدیـسرت و  دیدرت  نودـب  لکیه و  ناجه  نم  مئاوقلا  ضحمیبحاص  هیف و  شحولا  ترعذ  دـقل  و 

. دوب تماق  دنلب  دیپس و  قاس  بیجن و  یئاپراچ  نم  زاسمد  مدمه و  اهنت 
: هدومرف هکنآ  اّما  تسا . هدناوخ  شیوخ  بحاص  ار  دوخ  بسا  رعاش  سپ 

ُنوُکَی ام  و  هدومرف : دنوادخ  هک  ياهدینشن  رگم  تسه ، يرادرکدب  راکوکین و  ره  اب  دنوادخ  هک  نادب  سپ  تسام ) اب  ادخ  « ) انَعَم َهَّللا  َّنِإ  »
دنوادـخ هکنیا  زج  دـننکن  يوجن  مه  اب  ینت  هس  چـیه  هک  تسنیا  شیانعم  هک  هلداجم  هروس  هیآ  رخآ  اـت  ْمُهُِعبار - َوُه  اَّلِإ  ٍۀـَثالَث  يوَْجن  ْنِم 
یتعامج نیا  زا  رتشیب  هن  رتمک و  هن  و  تسا ، ناشیا  یمـشش  دنوادخ  هکنیا  ّالا  دنـشابن  رگید  کی  اب  ینت  جـنپ  چـیه  و  تسا ، نانآ  یمراهچ 

«. دنشاب هک  اجک  ره  تسنانآ  اب  دنوادخ  هکنآ  زج  دنیاین  درگ 
ادخ تعاط  هک  ینکیم  رکف  رگا  وا ؟ تیصعم  ای  دوب  ادخ  تعاط  رکب  وبا  یتحاران  نزح و  نیا  منادب  وگب  سپ  ْنَزَْحت  ال  دومرف : هکنیا  اّما  و 
رگا و  تسا ، میکح  صخـش  لـعف  فـالخ  رب  نیا  و  دومرف ، عنم  ار  وا  ادـخ  تعاـط  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یئوگ  سپ  دوـب ،

. یصاع يارب  تسا  یتلیضف  هچ  نیا  رد  سپ  دوب ، تیصعم  نآ  یئوگ 
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ِْهیَلَع ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  هدومرف : تیاکح  دنوادخ  هکنیا  منادب  وگب  نونکا 
ج2،ص:456  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

شمارآ هب  يزاـین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اریز  رکب ، وـبا  رب  مـتفگ  دـیوگ : قاحـسا  ( 1 ( ؟ دـش لزاـن  کیمادـک  رب  شمارآ  نیا 
ْمُْکتَبَجْعَأ ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  دیامرفیم : ّلج  ّزع و  يادخ  هک  وگب  میارب  نینح  زور  رد  ادـخ  نخـس  زا  تفگ : دوب ، هدیـسرتن  هک  ارچ  تشادـن ،

- َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  َنیِِربْدـُم * ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک 
.26 ، 25 هبوت :

و دیدرک ، رارف  و  تشادن ، ناتیارب  ياهرمث  چیه  یلو  دوب ، هدش  امـش  یلاحـشوخ  بجوم  ناتتّیعمج  يرایـسب  هک  یماگنه  نینح  زور  رد  (و 
امـش ياهلد  رب  شربمایپ و  هب  ار  دوخ  شمارآ  هنیکـس و  دنوادخ  هکنیا  ات  داد ، رارق  گرم  راشف  تحت  ار  امـش  فرط  ره  وس و  ره  زا  نیمز 

، منادیمن متفگ  نم  دـیوگ : دـننایک ؟ هدومرف  هدارا  همیرک  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  نینمؤم  نآ  زا  دارم  ینادـیم  ایآ  تخاس .) لزان  نینمؤم 
ینب زا  نت  تفه  زج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  و  دندرک ، رایتخا  رارق  رب  ار  رارف  هک  يزور  نآ  رد  نینح و  هوزغ  رد  مدرم  تفگ :

: دنامن یقاب  سک  چیه  مشاه 
نت جـنپ  و  دوب ، هتفرگ  تسدـب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتسا  ماجل  هک  دوب  ساّبع  درکیم و  رازراک  شریـشمش  اب  هک  دوب  ّیلع 

ات دنناسرب ، یبیسآ  ای  دننز  ادخ  لوسرب  یتبرض  ادابم  هک  دنتشاد  نآ  فوخ  دندوب و  هدز  هقلح  ترضح  نآ  درگادرگ  هک  رگید 
ج2،ص:457  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

سپ مشاه ، ینب  زا  نت  دنچ  نآ  دوب و  ّیلع »  » اجنیا رد  هکرابم  هیآ  رد  نینمؤم  زا  شرظن  سپ  ( 1 ، ) داد رفظ  ار  شربمغیپ  دنوادخ  هک  یتقو 
دش و لزان  ربمایپ  رب  هنیکـس  دوب و  ربمغیپ  اب  هکنآ  ای  دش ؟ لزان  ربمغیپ  رب  وا و  رب  هنیکـس  دوب و  ربمایپ  اب  هکنآ  ایآ  تسا ؟ لضفا  یـسک  هچ 

. دوش لزان  وا  رب  هنیکس  هک  تشادن  ّتیلها  وا 
و رکب ، وبا  رب  هن  دش  لزان  ربمغیپ  رب  هنیکس  راغ  رد  هک  دشاب  هتفریذپ  قاحسا  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  نومأم  جاجتحا  : » دیوگ مجرتم 

«. تشادن شمارآ  هب  يزاین  ربمغیپ  دمآ و  رکب  وبا  رب  هنیکس  راغ  رد  هک  دوب  هتشاد  راهظا  قاحسا  هکنآ  لاح 
نآ يادف  ار  دوخ  دیباوخ و  ربمغیپ  رتسب  رب  هکنآ  ای  دوب ، راغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هکنآ  ایآ  دنلـضفا ؛ کیمادـک  قاحـسا  يا 
دنک رما  ار  ّیلع  ات  داتسرف  یحو  بانج  نآب  دنوادخ  دناسر !؟ ماجناب  ّقح  هملک  يالتعا  هنیدمب و  ترجه  رد  ار  دوخ  راک  ات  درک  ترـضح 

هک درک  رما  ار  وا  ترـضح  نآ  سپ  دـشاب ، ناما  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناج  راک  نیدـب  دـباوخب و  وا  رتسب  شارف و  رد  هک 
: تفگ ّیلع  يرآ ، دومرف : دینامیم ؟ تمالسب  امش  راک  نیدب  ایآ  دیسرپ : ّیلع  و  دبسخب ، شارف  رد  وا  ياجب 

هرـصاحم ار  هناخ  فارطا  نیکرـشم  و  دیچیپ ، دوخ  رب  ار  وا  هفالم  دـیباوخ و  ربمغیپ  رتسب  رد  هاگنآ  ار ، تنامرف  منکیم  تعاطا  مشچ  يورب 
نامیپمه نتکی  هفئاط  ره  زا  و  دشاب ، ربمغیپ  رجب  یسک  رتسب  نآ  رد  هک  دنتشادن  ّکش  دنتفر و  نوردب  دندرک و 

ج2،ص:458  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اب ریبدت  زا  دینشیم و  ار  نانآ  نانخس  تسنادیم و  ّیلع  و  ( 1 ، ) درک دنناوتن  صاصق  هبلاطم  مشاه  ینب  ات  دننز  یتبرض  مادک  ره  هک  دندش 
راغ رد  رکب  وبا  هک  نانچ  دنک  عزج  دناسرتب و  ار  وا  تسناوتن  روما  نیا  زا  کی  چیه  و  دیدیم ، كاله  ضرعم  رد  ار  دوخ  دوب و  هدش  ربخ 

ار دوخ  دوب و  راوتـسا  رادـیاپ و  رباـص و  هتـسویپ  و  دوب ، اـهنت  ّیلع  یلو  دوب ، وا  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکنیا  اـب  درک ، عزج 
هک شیرق  تساخرب و  مد  هدیپس  دننک ، تبظاوم  نمـشد  ّرـش  زا  ار  وا  ات  داتـسرف  ار  یناگتـشرف  مه  دنوادخ  و  دوب ، هدراذـگ  ادـخ  باسحب 

و يداد ، بیرف  ار  ام  وت  دنتفگ : تساجک ، منادیمن  تفگ : دنتفرگ ، يو  زا  ار  ربمایپ  غارـس  دندید و  ار  وا  دندوب  ادخ  لوسر  نتـشک  هدامآ 
هکنیا اـت  تخاـسیم  رتبّرقم  ار  وا  دیـسریم و  روهظب  يو  زا  یلمع  زورب  زور  دوب و  لـضفا  ّیلع  سپ  دـیناسر ، ربـمغیپ  هب  دـعب  ار  دوـخ  وا 

. دوب ّقح  نارفغ  دروم  هدیدنسپ و  الماک  هک  یلاح  رد  درب  دوخ  يوسب  یقاب  ملاعب  یناف  يایند  نیا  زا  ار  وا  یلاعت  دنوادخ 
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نم نک ، ثیدـح  نم  يارب  ار  نآ  تفگ : ماهدرک ، تـیاور  دوـخ  يرآ  مـتفگ : ياهدرکن ؟ تـیاور  ار  تیـالو  ثیدـح  وـت  اـیآ  قاحـسا  يا 
ار ثیدح 

( هالوم ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  )
هدـهع رب  هک  دـنادرگیم  بجاو  رمع  رکب و  وبا  هدـهع  رب  ّیلع  يارب  ار  یّقح  ثیدـح  نیا  هک  ینیبیمن  ایآ  تفگ : مدرک ، تیاور  وا  يارب 

، ود نآ  زا  ّیلع 
ج2،ص:459  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و  ) دومرف هثراح  نب  دیز  ببسب  ار  مالک  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنیوگیم  مدرم  متفگ : ( 1 ( ؟ تسا هدینادرگن  بجاو  یّقح 
يـالوم هک  دوب  هثراـح  نب  دـیز  وا  تسوا و  تسرپرـس  یلو و  ّیلع  نم  زا  سپ  مراد ، ار  وا  تیـالو  نونکا  نم  سک  ره  هک : دوـب  نیا  دارم 

زا هک  یماگنه  متفگ : تفگ ؟ ادـخ  لوسر  تقو  هچ  اجک و  رد  ار  مالک  نیا  دیـسرپ : داد ،) ّیلع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  وا  تیالو  دوب و  ربمغیپ 
زا شیپ  هثراح  نب  دیز  ایآ  تفگ : هتؤم ؟ رد  متفگ : دیـسر ؟ لتقب  اجک  رد  هثراح  نب  دیز  تفگ : مخ ، ریدـغ  رد  تشگیم  زاب  عادولا  ۀّـجح 

میومع رـسپ  نآ  زا  نم  مالغ  هک  دیریذپب  مدرم ! دیوگب : وت  هلاس  هدزناپ  دنزرف  رگا  وگب  تفگ : يرآ ، متفگ : دوب ؟ هدشن  هتـشک  مخ  ریدـغ 
هّزنم ارت  دـنزرف  تفگ : مرادـیم ، هورکم  يرآ  متفگ  هن ؟ ای  يرادـیم  شوخان  ار  نآ  يربیم و  جـنر  تدـنزرف  مـالک  نیا  زا  وت  اـیآ  دـشابیم ،

رد دنوادخ  دیاهتفرگ ، دوخ  بابرا  ار  دوخ  ياهقف  هک  امش  رب  ياو  دوبیمن ، هّزنم  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هک  يزیچ  زا  يرادیم 
- دناهتفرگ دوخ  نایادخ  ار  دوخ  نانابهر  نادنمـشناد و  نایحیـسم   ) ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  دیامرفیم : يراصن  هراب 

تعاطا نانیا  دنتفگیم  نانآ  هچ  ره  نکیل  و  دندناوخیمن ، زامن  دنتفرگیمن و  هزور  نانآ  يارب  زا  دنگوس  ادـخب  هک  یلاح  رد  (، 32 هبوت :
: تفگ ّیلعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ثیدح  نیا  ایآ  تفگ : هاگنآ  دندرکیم 

یّنم تنا  »
ج2،ص:460  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

« یسوم نم  نوراه  ۀلزنمب 
ردارب ّیلع  ایآ  تفگ : ارچ ، متفگ : دوب ؟ یـسوم  يردام  ردپ  ردارب  نوراه  هک  ینادیمن  ایآ  تفگ : ( 1 ، ) يرآ متفگ : ياهدرک ؟ تیاور  ار 

، دوبن هک  يرداـم  ردـپ  ردارب  سپ  دوبن  ربمغیپ  نوراـه  دـننام  هک  یلع  دوب و  ربمغیپ  نوراـه  تفگ : ریخ ، متفگ : دوب ؟ ربمغیپ  يرداـم  ردـپ 
نیقفانم هک  دوب  تهج  نآ  زا  ادخ  لوسر  مالک  نیا  و  ربمایپ ؟ تفالخ  زج  دوب  هچ  دوب  اراد  هک  یموس  تلزنم  نآ  سپ  دوبن ، هک  مه  ربمغیپ 

دربب ار  یلع  هک  دوب  تخس  وا  يارب  دربن و  داهجب  دراذگ و  یقاب  لافطا  نانز و  رـس  رب  هنیدم  رد  دربن و  دوخ  هارمهب  ار  ّیلع  ربمغیپ  دنتفگ :
هدرک تیاکح  یـسوم  زا  دنوادخ  هک  نانچ  تفگ ، ار  مالک  نیا  اذل  دنامب  وا  ياجب  هنیدم  رد  هدوسآ  يرطاخ  اب  ّیلع  تساوخ  ربمغیپ  یلو 

: تفگ نوراه  هب  هک  تسا 
هدم و ناراکداسف  فرحب  شوگ  نک و  حالـصا  ار  روما  نامب ، یقاب  وت  نم  موق  رد   ) َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  ِْحلْـصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا 

دوخ راگدرورپ  تاقیمب  دراذگ و  دوخ  ياجب  ار  نوراه  تایح  لاح  رد  یـسوم  متفگ : نومأم  هب  نم  فارعا 142 ) نکن . هشیپ  ار  نانآ  هار 
هنیدم رد  هک  یمدرم  رب  اهنت  ار  ّیلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  اّما  داد  رارق  دوخ  هفیلخ  موق  یمامت  رب  ار  نوراه  یـسوم  سپ  تفر ،
هارمهب مدرم  رتشیب  اریز  ناکدوک ، نانز و  دندوب و  روذعم  ینثتـسم و  گنج  زا  هک  افعـض  رب  ، ) داد رارق  دوخ  هفیلخ  نیـشناج و  دندوب  یقاب 

وا هارمهب  موق  زا  يدارفا  ای  تفر  هاگتاقیم  هب  اهنت  یسوم  ایآ  تفگ : نومأم  دندوب ) هدش  زیهجت  كوبت  يارب  هدوب و  وا 
ج2،ص:461  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، يرآ متفگ : دادـن ؟ رارق  دوخ  نیـشناج  تسرپرـس و  نانآ  یمامت  رب  ار  نوراه  ایآ  تفگ : دـندوب ، شهارمهب  یناـسک  متفگ : ( 1 ( ؟ دندوب
و درامگ ، ار  ّیلع  ناکدوک  نانز و  دنتـشادن و  دربن  تردـق  هک  یناـسک  رب  تفر  نوریب  هوزغ  يارب  نوچ  درک  نیـشناج  زین  ار  ّیلع  تفگ :
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: دومرف هک  تسا  نیا  شگرم  زا  سپ  ار  ّیلع  نداد  رارق  هفیلخ  رب  لیلد 
، مالک نیدب  تسا  ربمغیپ  ریزو  وا  سپ  دوب ،» دهاوخن  نم  زا  سپ  يربمایپ  هکنیا  ّالا  یسومب ، تبـسن  تسا  نوراه  هلزنمب  نمب  تبـسن  ّیلع  »

ِیل ْلَعْجا  َو  هک : تارابع  نیدب  دومن  راک  کمک  رای و  بلط  وا  زا  درک و  اعد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگردـب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اریز 
نوراه نآ  هد و  رارق  نم  ناسک  لها و  زا  يراکددم  نم  يارب  تفگ : يِْرمَأ . ِیف  ُهْکِرْـشَأ  َو  ِيرْزَأ  ِِهب  ْدُدْـشا  یِخَأ ، َنوُراه  ِیلْهَأ ، ْنِم  ًاریِزَو 
ربمغیپ هب  تبسن  ّیلع  هاگ  ره  سپ  نادرگ ، نم  کیرش  تّما  ظفح  تّوبن و  غیلبت  رد  ار  وا  و  نادرگ ، مکحم  ودب  ارم  تشپ  و  دشاب ، مردارب 

یـسوم و ریزو  نوراه  هک  روط  نامه  تسا  وا  نیـشناج  وا  و  تسوا ، هدننکيرای  لوسر و  ریزو  دشاب ، نوراه  هلزنمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
. دوب وا  هفیلخ  وا و  هدننکيرای 

امش زا  نم  تفگ : هدرک  نادنمشناد  املع و  زا  نارضاحب  يور  نومأم  سپس 
ج2،ص:462  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ مینکیم ، لاؤس  وت  زا  ام  دنتفگ : ( 1 ( ؟ دیسرپیم نم  زا  امش  ای  مسرپب 
لقن دـننام  وا ، زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لقنب  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  بناـج  زا  یلع  تماـما  اـیآ  تفگ : ناـشیا  زا  نتکی  دیـسرپب ،

: تفگ نومأم  تسین ؟ ادخ  هناخ  ّجح  ای  و  تسا ، مهرد  جـنپ  هک  مهرد  تسیود  تاکز  و  تسا ، تعکر  راهچ  هک  رهظ  زامن  دـننام  ضئارف 
هکنیا يارب  تفگ : خـساپ  رد  نومأم  تسا ؟ فالتخا  یلع  تفالخ  رد  اما  تسین  یفالتخا  هنوگ  چـیه  اهنیا  رد  ور  هچ  زا  سپ  تفگ : يرآ ،

نآ رد  تسا  تسایر  یعون  نوچ  يرادـمامز  تفالخ و  یلو  دـشاب ، تباقر  یمـشچمه و  مشچ و  نآ  رد  هک  تسین  روط  نآ  ضئارف  ماـمت 
. تسه تباقر 

رایتخاب ار  نتکی  نیملـسم  دوخ  هک  دـشاب  هدرک  رما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یتسه  نیا  رکنم  امـش  ارچ  تفگ : نارـضاح  زا  رگید 
وا اب  تّما  دنک و  نّیعم  ار  یـسک  دوخ  هکنیا  نودب  تشاد ، شتّماب  هک  یفطل  ینابرهم و  يور  زا  دـشاب ، وا  ماقم  مئاق  هک  دـننک  نییعت  دوخ 

تـسا رتنابرهم  دوخ  قلخب  دنوادخ  هک  مرکنم  تهج  نیا  زا  ار  بلطم  نیا  تفگ : نومأم  ددرگ ؟ لّجـسم  ناشیا  رب  باذع  دننک و  تفلاخم 
تسنادیم هکنیا  اب  دننک  نیعم  ار  یسک  دوخ  ات  دراذگن ، مدرم  رایتخا  هدهعب و  ار  ربمغیپ  نییعت  لاح  نیا  اب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا 

ياهّدع تفلاخم و  يدارفا  نانآ  نایم  رد  هک 
ج2،ص:463  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دوخ هک  دنک  رما  رگا  هکنیا  رگید  ّتلع  و  دتسرفن ، یـسک  دنکن و  نییعت  ربمایپ  دوخ ، هک  دشن  بجوم  نیا  و  ( 1  ) دنیامنیم ار  يو  تعاطا 
دنرومأم یگمه  سپ  دـشاب  هدرک  رما  ار  همه  رگا  ار ، یـضعب  ای  هدرک و  رما  ار  همه  اـی  تسین ، جراـخ  لاـح  ود  زا  دـننک  راـیتخا  ار  يدرم 

جراخ لاح  نیا  زا  زین  نیا  ار ، همه  هن  دننک  باختنا  هک  هدرک  رما  ار  یخرب  رگا  و  دشاب ؟ هک  راتخم  تروص  نیا  رد  دنهد و  يأر  يرگیدب 
مولعم شمئالع  هیقف و  تاصّخـشم  دیاب  سپ  دنیاهقف ، نانآ  یئوگ  رگا  سپ  دنـشاب ، یتمالع  ياراد  صخـشم و  ضعب  نآ  دیابیم  تسین ،

. دشاب
حیحص وکین و  ناناملـسم  ار  هچ  ره  دومرف : هک  تسا  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  تفگ : نارـضاح  زا  رگید  یکی 
نومأم تسا ، حـیبق  تشز و  دـنوادخ  دزن  نامه  دـننادب ، تشز  دـب و  هک  ار  هچنآ  و  تسا ، وکین  تسرد و  دـنوادخ  دزن  رد  ناـمه  دـننادب 

همه اریز  تسا ، یندشن  يزیچ  نینچ  دنـشاب  دارم  همه  رگا  سپ  نانآ ، زا  ضعب  ای  هدوب  نینمؤم  همه  دارم  مینادـب  میراچان  اجنیا  رد  تفگ :
تیاور یبوخب  دوخ  بحاص  هراب  رد  هورگ  ره  هک  مینیبیم  ام  دنـشاب  دارم  ناشیا  زا  یـضعب  رگا  و  دـننک ، عاـمتجا  يرما  رد  تسین  نکمم 

نآ ّیلع  ریغ  هراب  رد  هعیش ) ریغ   ) هّیوشح و  دناهدرک ، تیاور  ار  اهیبوخ  همه  ّیلع  هراب  رد  هک  هعیش  دننام  دننکیم 
ج2،ص:464  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زیاج نیا  رب  انب  تفگ : يرگید  صخـش  دیاهدرک !؟ هدارا  امـش  هک  یتماما  نآ  دوشیم  تباث  اجک  زا  سپ  ( 1 ، ) دناهدرک تیاور  ار  اهیبوخ 
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انب هک  یلاح  رد  دندومن  عامتجا  تلالـض  رب  هدرک و  اطخ  نانآ  مینک  رکف  روطچ  تفگ  دـندرک ؟ اطخ  ربمایپ  باحـصا  هک  ینک  رکف  تسا 
بناج زا  هن  تسا و  هدـش  بجاو  ادـخ  بناج  زا  هن  تماما  ینکیم  نامگ  وت  هک  ارچ  ّتنـس ، هن  دنتـسنادیم و  ضرف  هن  ار  تماما  وت  ناـمگب 

؟ ّتنس هن  تسا و  بجاو  هن  هک  يزیچ  دوب  دهاوخ  اطخ  هنوگچ  سپ  تسا ، مدرم  رایتخاب  هکلب  ّتنس ، ادخ  لوسر 
: دینک هماقا  ار  ناتناهرب  وا  ریغ  هن  دینادیم  تسرد  ّیلع  يارب  ار  تماما  امش  رگا  تفگ : يرگید 

راک هک  درادنپیم  هک  تسا  سک  نآ  یعّدـم  و  تسین ، لیلد  رقم  رب  متـسه و  هدـیقع  نیاب  ّرقم  هکلب  متـسین  نیا  یعّدـم  نم  تفگ : نومأم 
وا نافیدرمه  زا  ای  هک  تسین  نیا  زا  یلاـخ  دـهاش  هنّیب و  و  تسوا ، تسدـب  همه  راـیتخا  تسا و  بصن  لزع و  یلوتم  وا  تسا و  وا  تسدـب 

دنتـسین و ناـنیا  زج  یـسک  هک  ناـشیا  ریغ  زا  اـی  و  دننمـشد ، وا  اـب  یگمه  هک  ناـشیا  نارادـفرط  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  دـننام  دـشاب ،
.؟ دروآ دهاش  دناوتیم  بلطم  نیا  رب  هنوگچ  سپ  دراد ، مدع  ندوبن و  مکح  فلاخم ، همه  نیا  لباقم  رد  درادن  يرمث  مه  ناشتداهش 

ج2،ص:465  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
درم دروآ ، ياجب  هک  ار  هچنآ  تفگ : دهد ؟ ماجنا  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ّیلع  دوب  بجاو  يراک  هچ  تفگ : نانآ  زا  يرگید  درف  ( 1)

لعفب تسین و  دوخ  هراب  رد  وا  لعفب  تماـما  اـنامه  تفگ : نومأـم  دـنک ؟ مـالعا  قلخ  هب  ار  دوخ  تماـما  هک  دوبن  بجاو  وا  رب  اـیآ  تفگ :
رد تسا  یلاعت  دـنوادخ  لعفب  تماما  هکلب  اهنیا ، زا  ریغ  ای  دـنهد  يرترب  نارگید  رب  اـی  دـننک  راـیتخا  ار  وا  هک  تسین  وا  هراـب  رد  مه  مدرم 

. يو
ای دومرف : مالّـسلا  هیلع  دواد  هب  و  مهدـیم ) رارق  ماما  مدرم  رب  ار  وت  نم   ) ًامامِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  هک  نانچ 

ماما یلاعتقح  بناج  زا  ماما  سپ  ًۀَـفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  دومرف : مدآ  هراب  رد  ناگتـشرفب  زین  ِضْرَْألا و  ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد 
ياراد و  بسن ، رد  ندوـب  فیرـش  تقلخ و  رد  ندوـب  وـکین  ماـمت و  هب  لـماک  دوـجو  يادـتبا  زا  میرک  يادـخ  راـیتخا  نییعت و  هب  تسا و 

نینچ ار  دوخ  تسناوتیم  هک  سک  ره  سپ  دوب  وا  دوخ  تسدـب  تماما  رگا  و  تسا ، رمع  عیمج  رد  تمـصع  دـلوم و  أـشنم و  رد  تراـهط 
لامعا رایتخاب  ماما  بصن  لزع و  دـشیم و  علخ  تماما  زا  دوخب  دوخ  دومنیم  ار  نآ  فالخ  نوچ  و  تماما ، قحتـسم  ای  دوب و  ماـما  وا  دـنک 

. دشیم هدنب 
ج2،ص:466  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ يدـینادرگ بجاو  ّیلع  يارب  زا  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  تـلحر  زا  سپ  ار  تماـما  ور  هـچ  زا  سپ  تـفگ : رگید  یـسک  ( 1)
تلالـض و زا  يرازیب  نامیا و  يوسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  دـننام  داهن  دوجو  هصرعب  اپ  نامیا  اب  یکدوک  زا  وا  نوچ  تفگ : نومأـم 
زا وا  بانتجا  يارب  و  دـندومیپیم ، لالـض  هار  لیلد  تّجح و  نودـب  دوبن و  یتسرپتب  رب  یلیلد  ار  اهنآ  هک  شیرق ) زا   ) شناسک یهارمگ 

دیتسرپ تب  سک  ره  و  دوب ، دهاوخن  ماما  نیملسم  عامجاب  دتسرپ  تب  هک  یسک  و  تسین ، ماما  ملاظ  و  تسا ، ملظ  كرـش  هک  اریز  كرش ،
تداهـش هکنیا  ات  وا  ندوب  رفاک  رب  دنهدیم  تداهـش  هک  تّما  عامجاب  تسا  رفک  مکح  وا  مکح  تسا و  هتفرگ  ادخ  ياجب  ار  ادـخ  نمـشد 

دعب تسین  زیاج  دنداد  تداهـش  وا  هیلع  رب  نارگید  دش و  عقاو  هیلع  موکحم  هبترم  کی  هک  یـسک  تسین و  رفاک  نونکا  هک  دنهد  يرگید 
. دنام دهاوخن  یقاب  هیلع  موکحم  مکاح و  نایم  یقرف  سپ  دوش ، عقاو  مکاح 

نومأم درک ؟ هلتاقم  هیواعم  اب  هک  نانچ  تساخنرب ، گنجب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اب  ّیلع  ارچ  سپ  تفگ : مالک  باحـصا  زا  رگید  نتکی 
رگا ینعی  یفنم ، لمع  زا  هن  دننکیم  تبثم  لمع  زا  لاؤس  هک  اریز  تسین ، تسرد  لاؤس  نیا  تفگ :

ج2،ص:467  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تفالخ هلأسم  ایآ  دید  دـیاب  ( 1 ، ) دنوش وجیپ  ار  نتـساخنرب  ّتلع  سکع  رب  هکنیا  هن  دنتـساوخیم  ار  شتّلع  دوب  هتـساخرب  نانآ  اب  گنجب 

رفک هن  ای  تسا  تسرد  ایآ  هک  نآ  رد  ّکش  سپ  تسا  ادخ  بناج  زا  هک  دوب  حیحص  رگا  و  يرگید ، بناج  زا  ای  دوب  ادخ  بناج  زا  ّیلع 
اَّمِم ًاجَرَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُدِـجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  ـالَف  دـیامرفیم : هک  دـنوادخ  لوق  تهجب  تسا 
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هب دنگوس  دـننامیا ، ياراد  زاب  دـنزادرپیم  تفلاخمب  وت  اب  هکنیا  اب  هک  دـناهدرک  نامگ  ناقفانم  هک  تسنانچ  هن   ) ًامِیلْـسَت اوُمِّلَُـسی  َو  َْتیَـضَق 
زا کی  چیه  یئوگب  ار  مکح  نوچ  دنهد و  رارق  یضاق  ناشتافالتخا  رد  ار  وت  هک  هاگنآ  ات  تشاد  دنهاوخن  یقیقح  نامیا  هک  تراگدرورپ 

هکنآ هچ  ياهدرک و  مکح  وا  عفنب  هک  سک  نآ  هچ  دشاب  دنـسرخ  وت  مکحب  دـنکن و  یتحاران  ساسحا  دوخ  بلق  نطاب و  رد  اوعد  نیفرط 
هک تسنیا  دوصقم  : » دیوگ مجرتم  ( 65 ءاسن : دوب - دنهاوخ  نمؤم  تروص  نیا  رد  دنشاب و  وت  مکح  میلست  الماک  دیاب  ود  نآ  و  وا ، ررضب 

هدنهدناشن دوخ  ندوب ، تحاران  مکح  زا  ای  نتـساوخ  لوسر  ادخ و  زا  نآ  يارب  لیلد  و  تفریذـپ ، ارچ  نوچ و  نودـب  دـیاب  ار  یهلا  مکح 
«. تسا نامیا  مدع 

تسا و ّقح  بناج  زا  مه  وا  ياهراک  سپ  دوب ، یلاعت  دنوادخ  بناج  زا  تماما  هب  شمایق  ّیلع  رگا  تسوا ، لصا  عبات  صخش  لاعفا  يراب 
کسانم زا  ار  وا  ناکرشم  هک  هیبیدح  هعقو  زور  رد  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنشاب ، وا  رما  میلـست  یـضار و  هک  تسا  مدرم  رب 

هک یماگنه  یلو  درک ، كرت  ار  لاتق  دندرک  عنم  هرمع 
ج2،ص:468  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا ام  لوسر  يا  ینعی   ) َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْـصاَف  لّوا : رد  دیامرفیم  یلاعت  دنوادخ  هک  نانچ  ( 1 ، ) دیگنج درک  هّیهت  یناروای  تفای و  تردق 
َو ْمُهوُذُـخ  َو  ْمُهوُُمتْدَـجَو  ُثـْیَح  َنیِکِرـْـشُْملا  اُوُلْتقاَـف  تـسا : هدوـمرف  نآ  زا  سپ  و  ( 85 رجح : رتوـکین - هـچ  ره  قـیرطب  رذـگ  رد  ناـشیا 

ناشهرـصاحم دیدنبب و  نانآ  رب  ار  هار  دینک و  ناشریـسا  دیتفای و  هک  اجک  ره  ار  ناکرـشم  دیـشکب   ) ٍدَـصْرَم َّلُک  ْمَُهل  اوُدـُْعقا  َو  ْمُهوُرُـصْحا 
(. 5 هبوت : دیشاب - نانآ  نیمک  رد  اجک  ره  دینک و 

زا سپ  تسا و  هبوت  هروس  رد  لاتقب  رما  هیآ  اریز  تاـیآ ،) هب  داهـشتسا  رظن  زا  هتبلا   ) تسین تسرد  نادـنچ  نومأـم  باوج  : » دـیوگ مجرتم 
ةدعق يذ  هام  رد  ترجه  مشـش  لاسب  حلـص  نآ  و  هیبیدح ، حلـص  رد  هن  هدش  لزان  هنیدم  رد  حفـصب  رما  هیآ  تسا و  هدـش  لزان  هّکم  حـتف 

، دـنگنجب راّفک  اب  دنتـشاد  تردـق  نیملـسم  ّالا  و  دوبن ، زیاج  نیکرـشم  رظن  زا  مه  نیملـسم و  رظن  زا  مه  هام  نآ  رد  گـنج  هک  دوب  مارحلا 
امـش اب  گنجب  راّـفک  رگا   ) ًاریِـصَن ـال  َو  اِیلَو  َنوُدِـجَی  ـال  َُّمث  َراـبْدَْألا  اُوَّلََول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکََلتاـق  َْول  تسا  هدـمآ  هکراـبم  هیآ  رد  هک  ناـنچ 
َّفَک يِذَّلا  َوُـه  دـیامرفیم  هک  رگید  هیآ  و  هیآ 22 ) حتف  هروس  دـنتفاییمن - دوخ  يارب  يروای  دـندرکیم و  رایتخا  رارف  هتبلا  دـنتخادرپیم 
امـش هلمح  زا  ار  نانآ  دومرف و  ظفح  نانآ  ّرـش  زا  ار  امـش  دنوادخ   ) ْمِْهیَلَع ْمُکَرَفْظَأ  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  َۀَّکَم  ِنْطَِبب  ْمُْهنَع  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُْکنَع  ْمُهَیِْدیَأ 

نامیا یلو  دندوب  هدش  ناملسم  هّکم  لها  زا  یتعامج  هک  دوب  تهج  نیدب  نیا  و  حتف 24 ) دوب - هتخاس  بلاغ  نانآ  رب  ار  امش  هکنآ  زا  سپ 
تحاران دندیمهفیم و  دعب  ناناملسم  تخیریم و  ناشنوخ  هتخانـشن  نانآ  دندربیم  هلمح  هّکم  هب  نیملـسم  رگا  دنتـشادیم و  یفخم  ار  دوخ 

رب نانآ  ياهبنوخ  هید و  دندشیم و  رثأتم  هتشگ و 
ج2،ص:469  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ِْریَِغب ٌةَّرَعَم  ْمُْهنِم  ْمُکَبیُِصتَف  ْمُهُؤَطَت  ْنَأ  ْمُهوُمَْلعَت  َْمل  ٌتانِمُْؤم  ٌءاِسن  َو  َنُونِمُْؤم  ٌلاجِر  َْول ال  دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  دوبیم ، ناناملسم  هدهع 
دناهدروآ نامیا  هّکم  رد  نانز  نادرم و  زا  یتعامج  هک  دوبن  رگا   ) خلا اوُرَفَک - َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  اُولَّیََزت  َْول  ُءاشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  َلِخُْدِیل  ٍْملِع 

دنوادخ دیآیم و  شیپ  امـش  يارب  یتحاران  ینامیـشپ و  بابـسا  دنوشیم و  هتـشک  نانآ  دیرب  هلمح  هچنانچ  دیـسانشیمن و  ار  نانآ  امـش  و 
راّفک هنیآ  ره  دنریگ ، هرانک  رهـش  نآ  زا  دناهدش  ناملـسم  هک  نانآ  رگا  دهاوخب ، هک  ار  هک  ره  دنادرگ  لخاد  دوخ  تمحر  رد  دـهاوخیم 
لیمج حفـصب  رومأم  تشادن  تردق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هکنیا  سپ  ( 25 حتف : تخاس - میهاوخ  بّذـعم  ار  اجنآ  میقم 

ات يوشن  ضرعتم  هک  تسنآ  رتهب  نکل  يریگب  ماقتنا  یناوتیم  وت  هک  دراد  تلالد  دوخ  َلیِمَْجلا  َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  هلمج  تسا و  تسردان  دوب 
. تسا هیآ  ینعم  فالخ  نیا  و  وشن ، ضّرعتم  شخبب و  يرادن  تردق  نوچ  هکنآ  هن  دسرب ، شنامز 

مدرم دوب و  هدرک  مالعا  مه  ربمایپ  دوب و  هدـش  بوصنم  تماـما  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  هک  تسنآ  هیآ  حیحـص  باوج  و 
راتفرگ نآ  تبوقعب  دوخ  دـنتفرن  شنامرف  راب  ریز  هک  نانچ  و  دـننک ، تعاـطا  ار  شناـمرف  دـننادب و  ربمغیپ  هفیلخ  ار  ّیلع  دـنریذپب و  دـیاب 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 403 

http://www.ghaemiyeh.com


اب تفالخ  نتفرگ  يارب  لاتق  گنج و  اما  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  نینمؤملا  ریما  و  تسین ، شنامرف  غالبا  زج  یفیلکت  ماما  رب  و  دش ، دـنهاوخ 
لثم و و  دنراد ، یگتـشک  ردپ  ینمـشد و  هقباس  يو  اب  هک  یناسک  نآ  اب  اصوصخ  باوصان ، تسا  يراک  مدرم  لوبق  مدع  روای و  نتـشادن 

لثمک مامالا  لثم  . » دـیآ مدرم  غارـسب  نآ  هکنآ  هن  دـنور  نآ  غارـسب  ترایز  رد  مدرم  دـیاب  هک  تسادـخ  هناخ  هبعک و  هباثم  هب  ماما  دـننام 
«. روزت رازت و ال  ۀبعکلا 

امش هک  تسا  روط  نیا  رگا  تفگ : سلجم  نآ  رد  ملع  نایعّدم  زا  رگید  نتکی  ( 1 ( ) میدرگیمزاب نتم  همجرت  هب  )
ج2،ص:470  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ماکحا و غیلبت  رگم  دوبن  زیاج  ءایبنا  رب  ارچ  سپ  دنیامنب ، ار  شتعاطا  دوب  بجاو  هدوب و  راگدرورپ  بناج  زا  ّیلع  تماما  هک  دـینکیم : رکف 
توعد شیوخ  تعاطب  ار  مدرم  دهدن و  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دنک و  غیلبت  كرت  هک  دوب  زیاج  ّیلع  يارب  اّما  ادخ ، يوسب  مدرم  توعد 

تیرومأم دـننام  وا  تیرومأـم  هک  میرادـن  ار  یناـمگ  نینچ  و  غیلبتب ، دوب  رومأـم  ءاـیبنا  دـننام  ّیلع  میئوگیمن  اـم  تفگ : نومأـم  دـیامنن ؟
، تسا ادخ  رما  عیطم  وا  درک ، تعاطا  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، مدرم  ادـخ و  نایم  رد  یتمالع  راوگرزب  نآ  میئوگیم  هکلب  تسا ، ناربمیپ 

تفاین يروای  رگا  و  درکیم ، مادقا  تفاییم  یناروای  رگا  و  تسا ، نامرفان  یـصاع و  وا  تفریذـپن  ار  وا  تیالو  درک و  تفلاخم  سک  ره  و 
رومأم وا  یلو  دـننک ، تعاطا  اریو  لاح  ره  رد  دـندوب  رومأم  اریز  دـندرکن ، يرای  ار  وا  هک  تسنانآ  نآ  زا  شنزرـس  تسین و  وا  رب  یتمالم 
بجاو دندرک  لمع  رگا  دنور ، ّجحب  وا  يوسب  دیاب  مدرم  هک  تسا  ادـخ  هناخ  هلزنمب  وا  و  دزادرپ ، زیتسب  نارگید  اب  روای  رای و  نودـب  دوبن 

. ادخ هناخ  رب  هن  تسا  مدرم  رب  شنزرس  مول و  دنتفرن  رگا  و  دناهدروآ ، ياجب  ار  دوخ 
وا هک  هدش  بجاو  رارطـضاب  اجک  زا  دـنراچان ، وا  ندوب  زا  دنـشاب و  هتـشاد  یماما  مدرم  هک  تسا  هدـش  مزال  بجاو و  رگا  تفگ : يرگید 

؟ يرگید هن  دشاب  ّیلع 
ج2،ص:471  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رگا و  تسین ، یندـش  ینعی  تسا  عنتمم  نآ  اریز  دزاـسیمن ، بجاو  ار  یلوهجم  درف  تعاـطا  دـنوادخ  هک  تهج  نآ  زا  تفگ : نومأـم  ( 1)
بجاو و روطب  دنک  یفّرعم  مدرمب  ار  وا  شلوسر  دیاب  راچان  سپ  دـشاب ، صخـشم  نّیعم و  دـیاب  سک  نآ  تخاس  بجاو  ار  یـسک  تعاط 
زا یهام  کی  هزور  مدرم  رب  دنوادخ  رگا  هک  ینیبیمن  ایآ  دنامن ، یقاب  شناگدنب  دـنوادخ و  نایم  يرذـع  و  دـنک ، رذـع  عطق  ات  يرورض 
ادخ هک  هام  نآ  ناشلقع  اب  دوخ  هک  دراذگ  ناگدنب  هدـهعب  و  دـهدن ، نآ  يارب  ياهناشن  و  دـنکن ، نّیعم  ار  هام  نآ  اّما  دـنک  بجاو  ار  لاس 

لاـسرا هب  رگید  دـننک  صّخـشم  ار  نآ  دوـخ  لـقعب  رگید  ياـههام  زا  دنـسانشب و  تسا  هدرک  بجاو  ضرف و  ار  شاهزور  دراد و  رظن  رد 
. دهد ربخ  نانآب  ربمغیپ  هیحان  زا  هک  یماما  زا  زین  دنتشادن و  یجایتحا  قلخ  ربمغیپ ، نداتسرف  لوسر و 

هکنآ اب  دوب ، غلاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  توعد  زور  رد  یلع  هک  يرادـیم  تباـث  اـجک  زا  تفگ : سلجم  ياـملع  زا  رگید  یـصخش 
فّلکم هن  تشاد و  یمکح  هن  دوب و  هدیـسرن  نادرم  ّنسب  دوب و  كدوـک  دـش ، توـعد  ناـمیا  هب  هک  ماـگنه  نآ  رد  وا  دـناهتفگ  ناـمدرم 

نآ رد  هک  دوبن  یلاخ  نیا  زا  بلطم  هک  منکیم  تباث  هار  نیا  زا  تفگ : نومأم  دوب ، هدیـسر  فّلکم  نادرم  نسب  هن  و  دوب ، زیاج  وا  نتخاـس 
ّتیحالص ّیلع  ای  تقو 

ج2،ص:472  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
و هدوب ، اراد  ار  فیلکت  مکح و  لّمحت  تقاط  تروص  نیا  رد  هک  ( 1 ، ) دنک مالسا  هب  وا  توعد  رومأم  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  تشاد  نآ 

ادخ لوسر  و  دیامنب ، وا  توعدب  رومأم  ار  شلوسر  دنوادخ  هک  هتشادن  ار  تیحالـص  نیا  هن  ای  تسا ، هتـشاد  یهلا  ضئارف  يادا  رب  تردق 
دنوادخ و  دشاب ، هتسب  ارتفا  ادخ  رب  هک  دیآ  مزال  تروص  نیا  رد  هک  ادخ ، مکحب  هن  هدرک  توعد  ار  وا  دوخ  شیپ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ار وا  تسار  تسد  هنیآ  ره  ددـنب  ارتفا  ام  رب  رگا   ) َنِیتَْولا ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلاـِب * ُْهنِم  انْذَـخََأل  ِلـیِواقَْألا * َضَْعب  اـْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  دـیامرفیم :
هچ نادب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زاب  ایآ  نیا  دوجو  اب  و  یلا 44 )  46 ۀـقاحلا : مینکیم  عطق  ار  شبلق  گر  هتفرگ و 
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مکح نآ  رب  یئاناد  چیه  و  درادن ، ناکما  شندوب  هک  تسا  تالاحم  زا  نیا  و  دیامنیم ؟ فیلکت  هدادن  ناشیدب  ار  نآ  تقاط  یلاعت  دنوادخ 
مه وا  لوسر  نأش  و  دنک ، لاحمب  رما  هکنیا  زا  تسا  رتگرزب  دنوادخ  دیامنیمن ، تلالد  نآ  رب  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و  دنکیمن ،

تکاس یگمه  دیـسر  اجنیدب  نومأم  نخـس  نوچ  یلاعت ، يراب  تمکح  رد  تسا  نکمم  فالخ  هک  يزیچب  دـنک  رما  هکنیا  زا  تسا  لجأ 
. دنتسب ورف  بل  رظن  راهظا  زا  دندش و 

هلب دنتفگ : منک ؟ یتالاؤس  امـش  زا  نم  هک  دیهدیم  هزاجا  نونکا  دیتفرگیم  لاکـشا  نم  رب  دیدرکیم و  لاؤس  امـش  نونکات  تفگ : نومأم 
: تفگ نومأم  دییامرفب ،

ج2،ص:473  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرف هک  دناهدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  عامجا  هب  تّما  هک  تسین  نیا  ایآ  ( 1)

« راّنلا نم  هدعقم  ءّوبتیلف  ادّمعتم  ّیلع  بذک  نم  »
: تفگ يرآ ، دنتفگ : دنکیم ) اّیهم  خزود  شتآ  رد  ار  شهاگیاج  تمایق  رد  ددنب  غورد  نم  رب  دمع  يور  زا  سک  ره 

هدیقع ار  نآ  سپس  گرزب و  هچ  تیصعم و  نآ  دشاب  کچوک  هچ  دوش  بکترم  ار  ادخ  تیصعم  سک  ره  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  و 
ار یـسک  دیهد  ربخ  ارم  نونکا  تفگ : يرآ ، دنتفگ : دوب ؟ دهاوخ  دـّلخم  مّنهج  تاقبط  رد  وا  سپ  دزرو ، رارـصا  نآ  رب  دـهد و  رارق  دوخ 

بوصنم شیادخ  بناج  زا  و  مینادب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیلخ  ار  وا  تسا  زیاج  ایآ  دندرک  رایتخا  تفالخ  ناونعب  مدرم  هک 
هرباـکم کـشیب  تسا ، زیاـج  يرآ  دـیئوگب : رگا  دوب  هدرکن  نییعت  ینیـشناجب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  اـب  میرادـب ،

هدوبن لج  ّزع و  ادخ  بناج  زا  زین  هدوبن و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هفیلخ  رکب  وبا  هک  دـیآ  مزال  ریخ ، دـیئوگ : رگا  و  دـیاهدومن ،
کنیا و  تسا ، هداد  رارق  ناشندوب  یخزود  رب  یناشن  ربمغیپ  هک  دیـشاب  ناسک  نآ  ضرعم  رد  دیـشاب و  هتـسب  غورد  ربمایپ  رب  امـش  دـشاب و 

، دومرفن نّیعم  دوخ  يارب  هفیلخ  تفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  رد  ایآ  دیئوگتـسار : لوق  ود  نیا  زا  لوق  مادک  رد  دیئوگب 
ریغ نیا  دیئوگب  تسار  ار  ود  ره  رگا  [ ؟ هَّللا لوسر  ۀفیلخ  ای  دیئوگیم : رکب  وبا  هب  هکنیا  ای 

ج2،ص:474  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اورپ دنوادخ  زا  سپ  دش ، دهاوخ  لطاب  رگید  نآ  دینک  قیدصت  هک  ار  مادک  کی  رگا  و  ( 1 [ ) دنرگید کی  ضقانتم  هک  ارچ  تسا  نکمم 

لمع و یلاعت  دنوادخ  دنگوس  ادخب  دـیزیهرپب ، مولعمان  لیلدیب و  روما  زا  و  دـیراذگب ، رانک  ار  دـیلقت  و  دـینک ، رکف  دوخ  لاحب  و  دـینک ،
لقع ار  شندوب  ّقح  هک  ار  نآ  رگم  دشاب  هتفریذپن  و  دشاب ، هداد  ماجنا  لقع  هشیدنا و  يور  زا  هکنآ  رگم  دریذپیمن  یسک  زا  ار  ياهدیقع 

دهاوخ خزود  شتآ  شاهدنراد  هاگیاج  تسا و  لاعتم  دنوادخب  رفک  ندوب  لد  ود  هتـسویپ  و  نیقی ، هن  تسا  کش  یلد  ود  دنکیم و  اضما 
. دوب

، هن دنتفگ : همه  وا ؟ هدرب  رادیرخ  دوش و  الوم  هدرب  درک  يرادیرخ  نوچ  و  درخب ، ياهدرب  امـش  زا  یـصخش  تسا  زیاج  ایآ  دیئوگب  نمب  و 
تیالو هک  یلاح  رد  دشاب ، امش  يالوم  دیاهدناسر  ماقمب  ار  وا  دیاهداد و  تفالخ  هبترم  واب  امش  هک  ار  یـسک  دوشیم  هنوگچ  سپ  تفگ :

یلص ادخ  لوسر  هفیلخ  وا  هک  دیاهتفگ  دعب  دیاهتخاس و  ياهفیلخ  امش  هکلب  دوب ؟ دیهاوخن  هفیلخ  وا  رب  امـش  ایآ  دیاهدیـشخب ؟ واب  امـش  ار 
يارب تفگ : نارـضاح  زا  یکی  دش . ناّفع  نب  نامثع  اب  هک  نانچ  دـیاهدناسر  لتقب  ار  وا  دـیتفرگ  مشخ  وا  رب  نوچ  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا 

لیکو مکح  رد  ماما  هکنیا 
ج2،ص:475  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نومأم دـنیامنیم ، شلزع  دـنتفرگ  مشخ  وا  رب  تقو  ره  و  دـهدیم ، همادا  شراکب  دنـشاب  یـضار  شتلاکو  زا  هاگ  ره  ( 1 ، ) تسا نیملسم 
يارب هک  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  سپ  تفگ : تسا ، دنوادخ  نآ  زا  همه  دنتفگ : تسیک ؟ نآ  زا  اهرهـش  ناگدـنب و  ناناملـسم و  دیـسرپ :

رد سک  ره  هک  تسنیا  دراد  عامجا  نآ  رب  تّما  هک  یتاعوضوم  ماکحا  زا  هک  اریز  وا ، ناگدنب  ات  دهد  رارق  لیکو  اهرهـش  دوخ و  ناگدنب 
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درک فّرـصت  رگا  و  دنک ، فّرـصت  دوخ  ریغ  کلم  رد  هک  دسریمن  ار  وا  و  دوب ، دهاوخ  نآ  نماض  دـنک  ثادـحا  يررـض  يرگید  کلم 
. تسا نماض  راکهدب و 

ریخ دـنتفگ : هن ؟ اـی  درک  نّیعم  ینیـشناج  شیوـخ  يارب  شنتفر  ماـگنه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـیآ  دـیئوگب  نمب  تـفگ : هاـگنآ 
تیاده تسا  بجاو  مدرم  رب  سپ  تفگ : دوب ، تیاده  دنتفگ : یهارمگ ؟ ای  دوب  تیاده  راک  نیا  كرت  ایآ  دیـسرپ : درکن ، نّیعم  ياهفیلخ 

ور هچ  زا  سپ  تفگ : دنداد ، ماجنا  ار  راک  نیمه  دنتفگ : دننک ، كرت  ار  نآ  دـنیوج و  يرود  یهارمگ  تلالـض و  زا  و  دـننک ، تعباتم  ار 
و تسا ، یهارمگ  لالـض و  دوخ  وا  لمع  هقیرط و  ندرک  اهر  و  دوب ، هدرک  كرت  دوخ  وا  هکنیا  اـب  دـندرک  نییعت  هفیلخ  وا  تلحر  زا  سپ 

داد رارق  دوخ  يارب  هفیلخ  رکب  وبا  ارچ  سپ  دشاب ، تیاده  هفیلخ  نییعت  كرت  هک  یتقو  و  دشاب ، تیاده  تیادـه ، فالخ  هک  تسا  لاحم 
رما رمع  نینچمه  و  دوب ، هدادن  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  و 

ج2،ص:476  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يارب ياهفیلخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دـیرادنپیم  امـش  اریز  ( 1 ( !؟ رکب وبا  شقیفر  فالخ  رب  داد  رارق  ناناملـسم  ناـیم  اروشب  ار 
هدرک كرت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچنآ  درکن  كرت  ار  هفیلخ  نییعت  زین  رمع  درک و  نّیعم  رکب  وبا  یلو  دومنن ، نّیعم  دوخ 

دیهد و خساپ  نمب  درک ،) راذگاو  يرفن  شش  ياروشب  ینعی   ) تفرگ راکب  یموس  عون  و  درکن ، مه  رکب  وبا  دننام  هک  امش  رادنپ  رب  انب  دوب 
ار رکب  وبا  سپ  دـینادب ، باوص  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لـعف  رگا  دوـب ؟ تسرد  حیحـص و  مسق  هس  نیا  زا  نیمادـک  دـیئوگب 

هَّللا یلـص  ربمغیپ  راتفر  دوب ؛ تسرد  هوجو  نیا  زا  کی  مادـک  دـیهد  ربخ  ارم  و  لاوقا . هّیقب  رد  رگید  هوجو  نینچمه  دیاهتـسناد و  راکاطخ 
؟ دندومن يوحنب  دوخ  يارب  نیشناج  هفیلخ و  نییعت  هک  نارگید  راتفر  ای  هفیلخ ، نییعت  مدع  رد  هلآ  هیلع و 

تیاده و  تیاده !؟ زین  نارگید  زا  نآ  لعف  و  دشاب ، تیاده  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نییعت  كرت  تسا  زیاج  ایآ  دیئوگب : نمب 
هیلع هَّللا  یلص  ربمغیپ  تلحر  نامز  زا  ایآ  دیئوگب  نمب  کنیا  تساجک ، تسیچ و  شیانعم  تلالـض  تروص  رد  دشاب !؟ تیاده  ّدض  دوخ 
مدرم یمامت  هک  دـیاهدینادرگ  مزال  سپ  ریخ ، دـیئوگب : رگا  تسا ؟ هدیـسر  تفالخب  ربمغیپ  باحـصا  عیمج  رایتخاب  یـسک  نونک  ات  هلآ  و 

تلحر زا  سپ 
ج2،ص:477  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک ار  یهوجو  امـش  لوق  دیاهدرک و  بیذکت  ار  تّما  يرآ ، دیئوگب : رگا  و  ( 1 ، ) دناهدومیپ تلالض  هار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دیئوگب لاح  و  دنکیم . لطاب  تسین  راکنا  لباق 

رد هچنآ  تسیک  نا  زا  وگب   ) ِهَِّلل ُْلق  ِضْرَْألا ، َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْنَِمل  ْلـُق  تسا : هدومرف  هک  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  لوق  نیا  تسا  تسار  اـیآ 
؟ تسا نیمز  اهنامسآ و 

؟ تسا هدوب  نآ  کلام  نآ و  هدـننکداجیا  هک  تسین  ادـخ  زا  تسادـخ  ریغ  هچنآ  اـیآ  تفگ : تسا ، تسار  دـنتفگ : تسادـخ ) نا  زا  وگب 
ذفان امـش  رب  شمکح  هک  دـینک  ياهفیلخ  رایتخا  دوخ  هک  دـیاهدینادرگ  بجاو  هک  تسنآ  نالطب  ناتراتفگ  نیا  رد  تفگ : يرآ ، دـنتفگ :
دوخ رب  ار  وا  تعاط  دیاهدناشن و  تراما  تفالخب و  ار  وا  دوخ ، هکنآ  لاح  و  دینادب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  ار  وا  دشاب و 
ارتفا ادخ  رب  ار  یغورد  امـش ! رب  ياو  دیـشکیم ، ار  وا  دزرو  عانتما  رگا  دـینکیم و  شلزع  دـیدرک  بضغ  وا  رب  نوچ  و  دـیاهدرک ، بجاو 

رد دیوش  دراو  شلوسر  ادخ و  رب  دـیریگ و  رارق  لمع  نازیم  ربارب  رد  هک  ماگنه  نآ  دـید  دـیهاوخ  تمایق  يادرف  ار  شتبوقع  هک  دـیدنبن ،
اّیهم خزود  شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ددـنب  غورد  نم  رب  سک  ره   » تسا هدومرف  وا  هکنیا  دوجو  اب  دیاهتـسب ، غورد  وا  رب  ادـمع  هک  یلاـح 

«. دنیبب
: تفگ هدرب و  الاب  نامسآ  يوسب  ار  شیاهتسد  هدومن و  هلبقب  ور  هاگنآ 

ج2،ص:478  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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هک یتسارب  اهلا ! راب  متفگ ، مدومنن و  غیرد  میوگب  نانیا  هب  هک  دوب  بجاو  نم  ندرگ  رب  هچنآ  و  ( 1  ) مدرک داشرا  ار  نانیا  نم  اراگدرورپ !
هیلع و هَّللا  یلـص  تربمغیپ  تلحر  زا  سپ  نارگید  رب  ار  ّیلع  میدـقت  وت  يوسب  نتـسج  بّرقت  يارب  مدرکن و  ناشیاهر  ّکش  لاـح  رد  نم 
زا سپ  یعامتجا  نینچ  رگید  و  میدـش ، قّرفتم  همه  دـیوگ : يوار  دوب ، هدرک  رما  نادـب  ار  ام  وت  لوسر  هک  نانچنآ  متفرگ ، دوخ  نید  هلآ 

. میدادن لیکشت  دوب  هدنز  نومأم  ات  نآ 
توکـس ببـس  دیـسرپ : نومأم  و  دندش ، تکاس  موق  همه  هک  هدمآ  رگید  يربخ  رد  تفگ : ّيرعـشا  نارمع  نب  ییحی  نب  دمحا  نب  دّمحم 

امش رب  تّجح  دنکیم و  تیافک  ثحب  رادقم  نیمه  سپ  تفگ : نومأم  میئوگب ، هچ  مینادیمن  دنتفگ : دیدش ؟ تکاس  ارچ  تسیچ و  امش 
نب لضفب  نومأم  و  میدـش ، نوریب  تلجخ  ینادرگرـس و  ّریحت و  تلاح  اب  یگمه  ام  و  دـننک ، نوریب  ار  همه  داد  روتـسد  هاگنآ  دـش ، مامت 
نم رب  نانیا  هک  دـش  عنام  نم  تلالج  هک  دـنکن  رکف  یـسک  سپ  دنتـشاد ، ناـنیا  هک  دوب  يزیچ  نآ  تیاـهن  نیا  تفگ : هدـنکفا  رظن  لـهس 

. تسادخ هدنهد  قیفوت  و  دننک ، ضقن  ار  ممالک 
ج2،ص:479  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدمآ ضیوفت  نیلئاق  نایلاغ و  ّدر  مالّسلا و  مهیلع  هّمئا  تماما  هّلدا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  هچنآ  باب 46 

ترضح مدش و  دراو  نومأم  سلجمب  يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مهج  نب  نسح  زا  نتم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ّیـشرق - میمت  - 1 ( 1)
لاؤس ترضح  زا  نانآ  زا  یکی  دندوب ، سلجم  نآ  رد  ياهفئاط  هقرف و  ره  زا  ءاهقف  مالک و  ملع  ياملع  و  دوب ، اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر 
ماما تلالد  دیـسرپ  لئاس  لیلد ، ّصن و  هب  دومرف : ماما  دوشیم ؟ تباث  نآ  یعّدم  يارب  تماما  لیلد  هچ  هب  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : هدرک 

؟ تسیچ رد 
؟ تسا زیچ  هچ  هب  دوشیم  عقاو  ادـعب  هک  یئاهزیچ  هب  امـش  نداد  ربخ  هجو  تفگ : وا ، ياـعد  ندـش  باجتـسم  و  شناد ، ملع و  رد  دومرف :
هچ هب  تفگ : لئاس  تسا ،) هعماج  هفیحص  دارم   ) تسا هدیسر  امب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  يدوهعم  ملع  نآ  هار  زا  دومرف :

نیا وتب  رگم  دومرف : دیبایم ؟ یهاگآ  مدرم  یبلق  تاّین  زا  زیچ 
ج2،ص:480  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

درم « 1 «، » دنکیم رظن  دادادخ  رونب  وا  اریز  دیزیهرپب ، نمؤم  تسارف  زا  ( » 1 : ) دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدیسرن  ربخ 
يرایشوه شنیب و  غلبم  نامیا و  رادقمب  شنطاب  یئادخ  رون  اب  هک  ار  وا  رم  تسا  یتسارف  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم  دومرف : ماهدینش ، تفگ :

باتک رد  دوخ  و  تسا ، هداد  نینمؤم  همهب  هک  یسّرفت  هزادناب  ناماما  ام  رد  تسا  هدرک  عمج  دنوادخ  و  درگنیم ، ناهج  هب  دوخ  شناد  و 
هک یناـسک  ینعی  نیمـسوتم - يارب  تسا  یئاـههناشن  نیا  رد  هـک  یتسردـب   ) َنیِمِّسَوَـتُْمِلل ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  تـسا : هدوـمرف  شمکحم 

، دوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامّـسوتم  زا  درف  نیلّوا  و  ( 75 رجح : دـننک - كرد  ار  یتقیقح  مئالع  نآ  زا  دـننک و  رظن  یمئالعب 
: دیوگ مهج  نب  نسح  تمایق ، نیسپ و  زاب  زور  ات  مالّسلا  مهیلع  نیسح  دالوا  زا  ناماما  ناشیا  سپ  زا  نینـسح و  هاگنآ  نانمؤم ، ریما  سپس 
هک ار  هچنآ  زا  و  هدـب ، همادا  اـم  يارب  ار  تنخـس  نسحلا  اـبا  يا  تفگ : هدرک  ور  ودـب  نومأـم  تفگب  نخـس  نیا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نوـچ 

: دومرف ترضح  ازفیب ، زین  ار  ام  هدومرف  اطع  تیب  لها  نادناخ  امشب  دنوادخ 
زا سک  چـیه  اـب  تسین و  هتـشرف  نآ  هک  هدوـمرف  دـّیؤم  دوـخ  بناـج  زا  يرهطم  سّدـقم و  حورب  ار  اـم  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هـک  یتـسارب 

اب رگم  تسا  هدوبن  ناگتشذگ 
______________________________

ربخ و نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  لقن  ربخ  جنپ  نآ  لیذ  رد  تسا و  هدرک  ناونع  یباب  دروم  نیا  رد  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  (- 1)
. دشابیم مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  لوق  زا 
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ج2،ص:481  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نآ و  درادیم ، ناشقّفوم  دـیامنیم و  تیادـه  يرای و  ار  نانآ  تسه و  ام  زا  ناـماما  اـب  حور  نآ  و  ( 1 ، ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ّولغ و امـش  هراب  رد  یتعامج  هک  دـناهداد  ربخ  نمب  نسحلا  وبا  يا  تفگ : وا  هب  نومأم  ّلج ، ّزع و  دـنوادخ  ام و  نایم  رون  زا  تسا  يدومع 
ّیلع نب  دّمحم  شردپ  زا  وا  دّمحم و  نب  رفعج  شردپ  زا  وا  رفعج و  نب  یسوم  مردپ  دومرف : ماما  دنرذگیم ، ّدح  زا  و  دننکیم ، يور  هدایز 
یلص ادخ  لوسر  زا  وا  مالّسلا و  مهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شردپ  زا  وا  ّیلع و  نب  نیسح  شردپ  زا  وا  و  نیسحلا ، نب  ّیلع  شردپ  زا  وا  و 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  اریز  دـیربم ، رتالاب  تسا  نم  ّدـح  ّقح و  هچنآ  زا  ارم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا 
َو َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  ُهَّللا  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  تسا : هدومرف  دوخ  باـتک  رد  و  دـهد ، رارق  لوسر  هکنآ  زا  شیپ  تسا  هداد  رارق  دـبع  ارم 

ْنَأ ْمُکَُرمْأَی  َو ال  َنوُسُرْدَت * ُْمْتنُک  اِمب  َو  َباتِْکلا  َنوُمِّلَُعت  ُْمْتنُک  اِمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  ْنِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِیل  ًادابِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َةَُّوبُّنلا 
تسا هداتسرف  تمکح  باتک و  وا  رب  دنوادخ  هک  ار  يرـشب  چیه   ) َنوُِملْـسُم ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدَْعب  ِْرفُْکلِاب  ْمُکُُرمْأَی  َأ  ًابابْرَأ  َنیِِّیبَّنلا  َو  َۀَِکئالَْملا  اوُذِخَّتَت 

رب ناربمیپ  هکلب  ار ، دنوادخ  هن  دینک  شتسرپ  ارم  دیـشاب و  نم  ناگدنب  دیوگب : مدرمب  نآ  زا  سپ  هک  دسریمن  هدیزگرب ، تّوبن  هب  ار  وا  و 
زا دیاهتخومآ  هک  ار  هچنآ  دینک و  لمع  دیشوکب و  نتخومآ  رد  الماک  دیتسرپب و  ار  ادخ  دنیوگیم  مدرمب  دوخ  هفیظو  بسح 

ج2،ص:482  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار امش  نانآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دینادب ، دوخ  راگدرورپ  ار  ءایبنا  ناگتشرف و  هک  ار  امـش  دننکیمن  رما  و  ( 1 ، ) دیزومایب نارگیدب  باتک ،

نم هراب  رد  هفئاط  ود  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  ّیلع  و  ( 81 ، 80 نارمع : لآ  دیاهدروآ - نامیا  هناگی  يادخب  هکنآ  زا  سپ  دنناوخب  رفکب 
يرگید و  دـنکیمن ، ار  صاخـشا  دودـح  تیاعر  هک  راک  طارفا  رگزواجت و  تسود  یکی  تسین ؛ یهانگ  ارم  دـناهدرک و  كاله  ار  دوخ 

و دنک ، ّولغ  ام  هراب  رد  هک  یسک  زا  میربیم  هانپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخب  میئوجیم و  يرازیب  ام  و  ار ، ینمشد  هدنارذگ  ّدح  زا  هک  ینمـشد 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  درب ، هانپ  دنوادخب  يراصن  زا  مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  روط  نامه  درب ، رتالاب  ادخ  یگدنب  ّدح  زا  ار  ام 

هکنآ رآ  دای   ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأ  َو  یلإ - ِهَّللا - ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  َو 
: تفگ یـسیع  دینک ، رایتخا  ملاع  يادخ  زا  ریغ  رگید  يادـخ  ود  ار  مردام  نم و  یتفگ : ار  مدرم  وت  ایآ  تفگ : میرم  نب  یـسیعب  دـنوادخ 

رتهب وت  مشاب  هتفگ  زیچ  نینچ  نم  رگا  میوگب ، یّقحان  نخس  نینچ  هک  دیاشن  ارم  زگره  یهّزنم ، کیرش  دننام و  لثم و  ره  زا  وت  ادنوادخ !
رب یهاگآ  الماک  ینادیم و  ار  رارسا  همه  هک  یئوت  انامه  مرادن ، یهاگآ  یناد  وت  هچنآ  زا  نم  ینادیم و  مراد  بلق  رد  نم  هچنآ  یناد ، یم 

نم و راگدرورپ  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  اهنت  میوگب : يداد  نامرف  ماهتفگن ، ناـنآ  هب  وگب  يدرک  رما  ارم  وت  هچنآ  زج  يزیچ  نم  یناـهنپ ، ره 
نانآ هاوگ  دوخ  نم  و  تسا ، امش 

ج2،ص:483  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ملاـع و يزیچ  ره  رب  وت  و  يدوـب ، ناـشلامعا  رظاـن  ناـبهگن و  ناـنآ  رب  دوـخ  يدرب  ارم  نوـچ  و  ( 1 ، ) مدوب هدـنز  ات  ناـشلمع  رظاـن  هدوب و 

نب یسیع   ) َنُوبَّرَقُْملا ُۀَِکئالَْملا  َال  َو  ِهَِّلل  ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِسَْملا  َفِْکنَتْسَی  َْنل  تسا : هدومرف  ّلج  ّزع و  دنوادخ  زین  و  ( 117 هدئام : یهاوگ -
رد زاب  و  ( 173 ءاسن : برقم - ناگتـشرف  روط  نیمه  و  دشاب ، هدنب  ار  ادـخ  هکنیا  زا  دـنکیمن  زگره  عانتما  ابا و  درادـن و  یکاب  دوخ  میرم 

يربمایپ میرم  رسپ  حیسم   ) َماعَّطلا ِنالُکْأَی  اناک  ٌۀَقیِّدِص  ُهُّمُأ  َو  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  اَم  دیامرفیم : رگید  هیآ 
رشب ینعی   ) دندروخیم اذغ  مه  ود  ره  دوب و  نامیا  اب  وگتـسار و  ینز  زین  شردام  و  دندوب ، هتفر  هدمآ و  یئایبنا  مه  وا  زا  لبق  هک  دوبن  شیب 

. دندرکیم طّوغت  دنتشاد و  عوفدم  عفد  هب  زاین  ینعی  ( 75 هدئام : دندوب -)
ناشیا ریغ  ّقح  رد  ای  دوش  دقتعم  ار  ناشیا  تّوبن  ای  ددرگ  یعّدم  یتّیبوبر  ناماما  يارب  ای  دشاب و  لئاق  یئادخ  ناربمیپ ، يارب  سک  ره  سپ 

هچ تعجر  هراـب  رد  امـش  هک  دیـسرپ  نومأـم  سپ  ترخآ . ملاـع  رد  مه  اـیند و  رد  مه  مـیرازیب  وا  زا  اـم  ددرگ ، لـئاق  تماـما  یئاوـشیپ و 
و تسا ، قطان  نادـب  مه  دـیجم  نآرق  و  تسا ، هدوب  مه  نیـشیپ  ياـهتما  رد  و  تسا ، ّقح  اـجب و  نآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـییامرفیم ؟
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ادخ لوسر 
ج2،ص:484  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

قباط تساک  مکیب و  داتفا  دـهاوخ  قاّفتا  زین  تّما  نیا  رد  هداـتفا  قاـّفتا  قباـس  ياـهتّما  رد  هچ  ره  ( 1 : ) هدوـمرف مه  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلص 
تـشپ و  دوش ، لزان  مالّـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  دنک  جورخ  نم  دالوا  زا  تّما  ّيدهم  هاگ  ره  دومرف : و  توافت ، نودـب  لعّنلاب و  لعّنلا 
لوسر ای  دندیـسرپ : ابرغ ، لاحب  اشوخ  سپ  ددرگ ، زاب  تبرغب  هک  يدوزب  دـش و  عورـش  یبیرغ  اب  مالـسا  دومرف : درازگ و  زامن  وا  اب  وا  رس 

؟ دش دهاوخ  هچ  سپس  هَّللا 
. تشگ دهاوخ  زاب  شبحاصب  ّقح  سپس  دومرف :

؟ دیئوگیم هچ  نآ  هب  نیلئاق  خسانت و  هراب  رد  نسحلا  ابا  ای  تفگ : نومأم 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  مّنهج  تشهب و  و  رفاک ، گرزب  دنوادخب  دشاب  خسانتب  لئاق  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 

«. ناویح ای  ناسنا و  ای  دریگیم ، ّقلعت  يرگید  ندبب  حور  گرم ، زا  سپ  هک  دندوب  لئاق  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  : » دیوگ مجرتم 
: دومرف ترضح  تسیچ ؟ ناگدشخسم  هراب  رد  امش  رظن  دیسرپ : نومأم 

زین لسن  دـیلوت  و  دـندش ، كاله  سپـس  دـندوب و  هدـنز  زور  هس  دـندش ، خـسم  درک و  بضغ  ناـشیا  رب  دـنوادخ  هک  دـندوب  یموق  ناـنیا 
مان هک  دنتسه  یتاناویح  نآ  دوشیم  هدید  نانآ  ریغ  اهکوخ و  اهنومیم و  زا  ایند  رد  هچنآ  سپ  دندومنن ،

ج2،ص:485  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا مارح  اهنآ  زا  يرگید  هدافتسا  عون  ره  كاروخ و  هدافتسا  هک  یتاناویح  نآ  زین  و  دناهداهن ، اهنآ  رب  ار  ناگدشخسم 

و نادناخ ، امش  دزن  رگم  دوشیمن  تفای  حیحـص  ملع  دنگوس  ادخب  نسحلا ! وبا  يا  دراذگن  هدنز  وت  زا  سپ  ارم  دنوادخ  تفگ : نومأم  ( 1)
. دهد ریخ  يازج  ار  وت  شلها  مالسا و  زا  دنوادخ  تسا ، هدیسر  وتب  اج  کی  تناردپ  همه  مولع 

هـضرع مدـش و  دراو  وا  رب  نم  و  تفر ، لزنمب  باـنج  نآ  مدرک و  لاـبند  ار  وا  نم  تساـخرب  ترـضح  نآ  نوـچ  تفگ : مهج  نـب  نـسح 
دومن وکین  امش  هراب  رد  ار  وا  هدیقع  تخاس و  امش  هّجوتم  ار  نومأم  نینمؤملا  ریما  کین  رظن  هک  ار  يادخ  ساپس  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متشاد :

مارتحا زا  وت  هچنآ  مهج  نبا  يا  دومرف : نم  خساپ  رد  ماما  دروآ ، ياجب  تترضح  زا  ياهتسیاش  مارتحا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وا  هک  يّدح  ات 
نم رب  وا  درک و  دهاوخ  كاله  ّمس  نداد  اب  ارم  يدوزب  انامه  دهدن ، تبیرف  يدـید  نم  بلاطمب  وا  نداد  شوگ  نمب و  تبـسن  وا  مارکا  و 
دارم  ) منادیم تسا  هدیسر  نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مناردپ  زا  هک  يدوهعم  دهع  نامه  هار  زا  ار  نیا  نم  ددرگ و  راکافج 

رد نم  ات  ار  بلطم  نیا  وت  و  تسا ،) مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تباتک  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ءـالما  هک  تسا  هعماـج  هفیحص 
. نک نامتک  ار  نآ  زاسم و  شاف  متایح  دیق 

هکنیا ات  مدراذگن  نایم  رد  ار  ارجام  نیا  يدحإب  نم  دیوگ : مهج  نب  نسح 
ج2،ص:486  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نوراه رانک  رد  دوب  هدـش  نفد  نوراه  هک  ياهعقب  نامه  رد  یئاط  هبطحق  نب  دـیمح  هناـخ  رد  و  دـش ، هتـشک  ّمسب  سوط  رد  ترـضح  نآ 
(. هیلع هتاکرب  هَّللا و  مالس  . ) دش هدرپس  كاخب 

اضر ترضح  هک  درک  تیاور  ّیفریص  دلاخ  نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّمحم  - 2 ( 1)
يدوهی شاک  دنادرگ ، رود  شتمحر  زا  ار  تالغ  دنوادخ  دومرف : سپـس  تسا ، رفاک  دشاب  خسانت  هب  دقتعم  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

شاک دـندوب ، « 2  » هئجرم زا  شاـک  دـندوب ، بهذـم  « 1  » ّيردـق شاک  يا  دـندوب ، ّینارـصن  شاک  يا  دـندوب ، ّیـسوجم  شاک  يا  دـندوب ،
اب دومرف : هاگنآ  تسا ،) رتدب  نیفرحنم  نیا  همه  زا  یلاغ  ینعی  ( ؟! دندوب « 3  » يرورح
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رد و  تسین ، یئاضق  لامعا  نآ  رد  ار  ادخ  و  تسناشدوخ ، قولخم  ناشیا  لامعا  لاعفا و  یگمه  دـنتفگیم : هک  دنتـسه  یموق  هّیردـق  (- 1)
و دباییمن ، قّقحت  دهاوخب  ادخ  هک  يزیچ  دیوگیم : هک  تسا  یـسک  وا  و  دوشیمن ، لخاد  تشهب  هب  يردق  چیه  : » هک تسا  هدـمآ  ثیدـح 

«. دوشیم قّقحتم  دهاوخب  ناطیش  هچنآ 
دوس یتعاط  رفک  اب  هک  روط  نامه  دـناسریمن ، نایز  یتیـصعم  چـیه  نامیا ، ندوب  اب  ناـشیا  هدـیقعب  هک  دنناناملـسم  زا  ياهقرف  هئجرم  (- 2)

هک تسا  هدش  هتفگ  و  هدنکفا ، ریخأتب  ناهانگ  ربارب  رد  ار  ناشیا  باذع  ادخ  هورگ  نیا  هدیقعب  هک  تسنیا  ناشیا  هیمـست  هجو  و  دـهدیمن .
رهن میئوگیم : هک  نانچ  تسیزاجم  وا  هب  لعف  هفاضا  تسین و  یلعف  هدـنهد  ماجنا  هدـنب  ناشیا  هدـیقعب  هک  دنتـسه  يربج  هقرف  نامه  ناـشیا 

ار هریبک  یـصاعم  و  دننکفایم ، ریخأتب  ار  ادخ  رما  ناشیا  هک  دـناهدیمان  هئجرم  تهج  نآ  زا  ار  هّربجم  و  داتفا . شدرگب  ایـسآ  و  دـش ، ناور 
ار رئابک  نیبکترم  مکح  هک  دناهدیمان  مان  نیا  هب  ورنآ  زا  ار  ناشیا  هک  تسا  هدـمآ  يزّرطم  زا  هدـش  تیاکح  ینایب  رد  و  دـنوشیم ، بکترم 

یحیحص خساپ  دندرکیم و  دراو  هباحص  زا  ضعب  هب  مدرم  هک  يرایـسب  تالاکـشا  رثا  رد  هک  دسریم  رظنب  و  دننکیم . لوکوم  تمایق  زورب 
. دش عارتخا  بهذم  نیا  تشادن 

«- ارورح  » هب بوسنم  ناونع  نیا  و  دنداد . یهاوگ  وا  رفکب  و  دنتسج ، يرازیب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  زا  هک  دنجراوخ  زا  ياهفئاط  هیرورح  (- 3)
اب و  دـندرک ، عامتجا  ناکم  نآ  رد  دوخ  راـک  زاـغآ  رد  هقرف  نیا  اریز  تسا ، هفوک  نوریب  رد  ياهدـکهد  واو - نوکـس  مود و  لّوا و  حـتفب 

. دندش بوسنم  هدکهد  نآ  هب  ور  نیا  زا  و  دندمآرد ، تفلاخم  رد  زا  مالّسلا  هیلع  ّیلع 
ج2،ص:487  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا هتسج  يرازیب  نانآ  زا  دنوادخ  دیئوج ، يرازیب  نانآ  زا  و  دییامنن ، یتسود  تقافر و  دینکن ، ینیشنمه  تالغ ) ینعی   ) نانیا
طقاس وا  زا  فیلاکت  یمامت  رگید  تخانش  ار  دوخ  نامز  ماما  یـسک  رگا  دندوب  دقتعم  هک  دنتـسه  یتعامج  تالغ  زا  دارم  : » دیوگ مجرتم 
یمارح چیه  زا  و  دندشیم ، بکترم  ار  یهلا  تامّرحم  دندرکیم و  كرت  ار  تابجاو  اذل  درادـن ، ینعم  وا  يارب  مارح  لالح و  و  دوشیم ،

نیا ياراد  هک  یناسک  هیّلک  هب  دنتـشادنپیم ، ادخ  ار  ّیلع  هکنیا  ای  دـندروآیمن و  اجب  زین  ار  تابجاو  تامّرحم و  یهاگ  دنتـشادن و  زیهرپ 
مهیلع رگید  هّمئا  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  لـئاضف  رد  سک  ره  هکنآ  هن  دـنتفگیم ، تـالغ  ناـشتعامج  هب  و  یلاـغ ، دـندوب  ياهدـیقع  نینچ 

لوب و هک  دنتسه  یناسک  ام ، ناگرزب  نایم  رد  تسا ، یعالّطایب  يور  زا  تسردان و  لوق  نیا  زگره ، تسا ، یلاغ  دنک  يور  هدایز  مالّسلا 
تکرح و رد  وا  نذاب  تانئاک  همه  و  دـنادیم ، ار  نئاک » وه  ام  نوکی و  ام  ناـک و  اـم   » ملع ماـما  دـندقتعم  دـننادیم و  كاـپ  ار  ماـما  طـئاغ 
وا نامرف  نودب  و  دنیبیم ، ور  شیپ  زا  هک  روط  نامه  دنیبیم  رس  تشپ  زا  و  تسین ، یفخم  ماما  زا  يزیچ  نیمز  نامـسآ و  رد  دنـشدرگ و 

یضعب لیلدیب و  ای  لیلد و  اب  ای  بلاطم  لیبق  نیا  زا  و  دبنجیمن ، ياج  زا  یهاک  رپ  و  دیوریمن ، يزیچ  نیمز  زا 
ج2،ص:488  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد دنوادخ  يارب  دننادیمن و  لالح  ار  وا  مارح  مارح و  ار  دوخ  لالح  و  دنتسین ، نامز  نآ  یحالطـصا  یلاغ »  » نانیا مادک  چیه  یلو  چوپ ،
هدیـسر هک  یتایاور  تهج  زا  اهنت  اهنت و  و  دـننکیم ، يوریپ  ار  وا  مارح  لالح و  دنتـسرپیم و  ار  وا  اـهنت  و  دـنروآیمن ، کیرـش  تداـبع 
ترضح دارم  و  دندرگیمزاب ، دوخ  هدیقع  زا  تسا  تسردان  دننادب  رگا  و  دناهدش ، دقتعم  بلاطم  نیدب  حیحـصان - ای  حیحـص  هک  تسا -

لها لئاضف  رد  ناوردـنت  هن  داحلا ، لها  ینعی  دـش ، هراشا  نادـب  ـالبق  هک  ددرگیم  یهورگ  ناـمه  لـماش  هکلب  تسین ، صاخـشا  هنوگ  نیا 
. مالّسلا مهیلع  تیبلا 

دناهّزنم كاپ و  هباحص  دنیوگ : زین  و  ۀعاط » رفکلا  عم  عفنت  امک ال  ۀیصعم  نامیالا  عم  ّرضی  ال  : » دنیوگ هک  دنتسه  یناسک  هئجرم  زا  دارم  و 
رما میهدب ، اطخ  تبسن  ای  مینک  نیهوت  نانآ  هب  میرادن  ّقح  ام  هدز  رس  نانآ  زا  یئاطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  نامز  رد  رگا  و 

ياهراک دناهتفر  ایند  زا  مه  نامیا  اب  دناهدروآ و  نامیا  نانآ  نوچ  تمایق . زورب  ات  میزادـنایم  ریخأت  میراذـگیماو و  دـنوادخ  هب  ار  نانآ 
. میهدیم عاجرا  ترخآ  هب  ار  ناشرما  درادن ، یلخد  امب  دندرک  هک  یئاهملظ  تسردان و 
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دنوادخ تساوخ  میهدیم و  ماجنا  ار  راک  ره  دوخ  تردق  اب  ام  و  تسا ، دوخ  لاعفا  قلاخ  دوخ  هدنب  دنیوگ : هک  دنتـسه  یموق  هّیردـق  اّما  و 
، دربیمن شیپ  زا  يراک  ام  يارب  وا  تساوخ  ّتیـشم و  دراذگاو و  دوخب  ار  ام  رگید  درک  قلخ  ار  ام  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  و  درادـن ، ینعم 

هنوگ چیه  دشاب ، هتفرگن  ای  دشاب  هتفرگ  ّقلعت  نآ  ماجنا  نادب و  شتّیـشم  دـنوادخ  میهد  ماجنا  میناوتیم  میهاوخب  ار  راک  ره  هک  میتسه  ام  و 
. دوش ماجنا  دهاوخن  وا  ول  میهد و  ماجنا  میناوتیم  ام  درادن و  واب  یطبر 

«. دنشابیم مالّسلا  هیلع  یلع  نانمشد  ناورهن و  جراوخ  زا  یتعامج  هّیرورح  و 
مالّسلا هیلع  اضر  ترضحب  تفگ : هک  درک  تیاور  مداخ  رسای  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّمحم  - 3 ( 1)

دروم رد  امش  رظن  مدرکضرع :
ج2،ص:489  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يارب دنوادخ  هک  يروما  يارب  قادـصم  نییعت  ینعی   ) شنید روما  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ ضیوفت 
، هدرک راذگاو  شربمغیپ  هب  روما ) لیبق  نیا  ّجح و  تاکز و  زامن و  دننام  هداد ؛ روتسد  الامجا  ار  یبلطم  رما و  ای  هدومرف ، لزان  یمکح  نآ 

نآ زا  درک  یهن  ار  هچ  ره  دـیریذپب و  دروآ  ربـمغیپ  هک  هـچ  ره   ) اوُهَْتناَـف ُهـْنَع  ْمُکاـهَن  اـم  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُـسَّرلا  ُمُکاـتآ  اـم  تـسا : هدوـمرف  و 
ّلج ّزع و  دـنوادخ  تفگ : سپـس  یعیرـشت ) هن  تسا  ینیوکت  روما  نیا  و   ) دراذـگماو واب  ار  نداد  يزور  قلخ و  اـّما  ( 7 رشح : دیزیهرپب -
َُّمث ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکَقَزَر  َّمـُث  ْمُـکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  هدوـمرف : زاـب  و  ( 16 دـعر : تسا - زیچ  ره  قلاخ  دـنوادخ   ) ٍءْیَـش ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  دـیامرفیم :

هدرک و قلخ  ار  امـش  هک  تسا  دنوادخ   ) َنوُکِرُْـشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمُِکلذ  ْنِم  ُلَعْفَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه  لق )  ) ْمُکِییُْحی
دناوتیم ار  یئاهراک  نینچ  نیا  یـسک  دیاهتـشادنپ  ادخ  امـش  هک  اهنآ  زا  ایآ  وگب ) ، ) دنکیم هدـنز  زاب  دـناریمیم و  سپـس  هداد و  يزور 

(. 40 مور : دناهداد - رارق  کیرش  وا  يارب  هچنآ  زا  تسا  رترب  دنوادخ و  نآ  تسا  هّزنم  دنکب ؟
نـسحلا وبا  ماما  زا  تفگ : هک  درک  تیاور  ّيرفعج  مشاه  وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  راّشب - نب  ّیلع  نب  دّمحم  - 4 ( 1)

تالغ و زا  مالّسلا  هیلع  اضّرلا 
ج2،ص:490  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

كاروخمه و اـی  دـنک ، دـمآ  تفر و  اـی  دوش  نیـشنمه  ناـشیا  اـب  سک  ره  دنکرـشم ، هضّوفم  و  رفاـک ، تـالغ  دومرف : مدیـسرپ ؟ هضّوـفم 
ار ناشثیدح  ای  دناد ، نیما  یتناما  رد  ای  دهد  ناما  ار  نانآ  ای  دناتـسب ، ای  دهدب  رتخد  دنک ؛ تجوازم  ای  دیامن ، تلـصاوم  ای  دوش ، برـشمه 

جراخ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  شیمارگ  لوسر  ّلج و  ّزع و  دـنوادخ  تیالو  میرح  زا  دـیامن ، يرای  یمالک  رد  ار  ناـشیا  اـی  دـنک ، قیدـصت 
. تسا هتفر  نوریب  نادناخ  ام  تیالو  هرئاد  زا  هتشگ و 

رد هَّللا ! لوسر  نب  ای  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب  تفگ : هک  هدش  تیاور  يوره  تلّصلا  وبا  زا  روکذم  فیعض  دنسب  - 5 ( 1)
يوهـس هکنآ  داـنک ! تنعل  ناشیادـخ  دـنیوگیم ، غورد  دومرف : درکن ، وهـس  زاـمن  رد  ربماـیپ  هک  دـنراد  هدـیقع  یمدرم  هفوک  رهـش  فارطا 

نب ۀلظنح  دنوادخ  هدشن و  هتـشک  نیـسح  دنیوگ : یتعامج  ناشنایم  رد  مدرک  ضرع  دیوگ : تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  تسادـخ  دـنکیمن 
هدروآ و رد  شلکشب  ار  « 1  » ّیمابش دعسا 

______________________________

شیپ هک  تسنامه  يو  دیسر ، تداهشب  اروشاع  زور  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  یکی  یمابش  دعـسا  نب  ۀلظنح  (- 1)
نآ رب  تسا  نوعرف  لآ  نمؤم  راتفگ  هک  ار  تایآ  نیا  دز و  دایرف  دنلب  يادـص  اب  داتـسیا و  نمـشد  فوفـص  لباقم  مالّـسلا  هیلع  ماما  يور 

ِدابِْعِلل ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ِبازْحَْألا  ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  دـناوخ : موق 
هباطخ همادا   ) ٍداـه ْنِم  َُهل  اـمَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ٍمِصاـع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  اـم  َنیِِربْدـُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی  ِداـنَّتلا * َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاـخَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  اـی  َو 

كاله و لاصیتسا  باذعب  ار  امش  دنوادخ  هک  دینکن  مادقا  نیسح  نتشکب  مدرم  يا  باذعب :» هَّللا  مکتحسیف  انیسح  اولتقت  موق ال  ای  ۀلظنح )
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: دومرف ماما  دشن ، یلو  دشکب  ار  وا  هک  درب  هلمح  نمشد  هباطخ  نیا  زا  سپ  درک . دهاوخ  دوبان 
دعسا نبا  ای  هَّللا  کمحر 

، درک تبحص  ترـضح  اب  دنچ  یمالک  يو  دنتـسب ، رمک  وت  لتقب  نانآ  يدناوخ و  ناشیا  رب  نآرق  وت  دندش ، باذع  بجوتـسم  مدرم  نیا  ! 
تخادرپ و لاتقب  هتفر  نادـیمب  درک و  مهاوخ  تاـقالم  ار  امـش  تشهب  رد  ادـعب  اـمرف ، هزاـجا  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ  درک و  مالـس  سپس 

. ایَح ُثَْعُبی  َمْوَی  َو  ُتوُمَی  َمْوَی  َو  َِدلُو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌمالَس  َو  دیسر - تداهشب 
ج2،ص:491  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، داد تاجن  نتشک  زا  درب و  نامسآب  ار  یسیع  هک  نانچمه  هدرب  نامسآب  ادخ  ار  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هتـشگ و  لوتقم  هک  تسوا 
هدادن رارق  یهار  نانمؤم  رب  نارفاک  يارب  دنوادخ   ) اًلِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاْکِلل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْنل  دننکیم  لالدتسا  مه  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  و 

هک یبیذـکت  هب  دنتـشگ  رفاک  نانآ  و  داب ! ناشیا  رب  وا  تنعل  دـندرگ و  یهلا  بضغ  لومـشم  دـناهتفگ ، غورد  دومرف : (. 141 ءاسن : تسا -
هتشک نیسح  : » دومرف داد و  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  تداهـش  لتق و  زا  هک  يربخ  رد  دنیامنیم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
امهیلع ّیلع  نب  نسح  نانمؤم و  ریما  دندوب  رتهب  نیسح  زا  هک  یناسک  هدش و  هتشک  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  دیدرت  نودب  مسق .» ادخب  دوشیم 

ار نیا  زاب ، هّقح  يدرمان  تسد  هب  دش  مهاوخ  هتشک  ّمس  اب  زین  نم  و  دوشیم ، هتشک  هکنیا  رگم  تسین  یسک  ام  زا  و  دندش ، هتشک  مالّـسلا 
نیملاعلا ّبر  بناج  زا  لیئربج  بلطم  نادب  ار  وا  هدیسر و  امب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  بناج  زا  هک  يدوهعم  دهع  نآ  زا  منادیم 

َْنل َو  هدومرف : هک  ياهکرابم  هیآ  اّما  و  هداد ، یهاگآ  ّلج  ّزع و  دنوادخ 
ج2،ص:492  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رارق نمؤم  نیملـسم  هیلع  رب  نیرفاک  يارب  یتّجح  دنوادخ  ینعی  ( 1 ، ) تسا تّجح  ماقم  رد  نیا  اًلِیبَس  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاـْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی 
لتقب ار  یهلا  ءایبنا  هک  راّفک  زا  تسا  هداد  ربخ  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  رد  یّکـش  ۀّـجح ، نمؤملا  یلع  رفاکلل  هَّللا  لـعجی  نل  ینعی  هدادـن ،

دنوادخ تسا و  اجب  تسرد و  هیآ  زاب  دنتشک  ار  نانآ  هکنیا  اب  و  دنشاب ، هتـشاد  تسد  رد  هک  یلیلد  تّجح و  چیه  نودب  ّقحانب ، دندیناسر 
دنناوتب ناهرب  لیلد و  نآ  اب  و  دـشاب ، نانآ  هناهب  تّجح و  هک  تسا  هتـشاذگن  مالّـسلا  مهیلع  شیایبنا  نتـشک  رب  یلیلد  یهار و  ناشیا  يارب 

. دننک نانمؤم  ای  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  هیلع  رب  دوخ  ّتیناّقح  تابثا 
« ضیوفتلا ّولغلا و  لاـطبا   » باـتک رد  تسا  ضیوفت  ّولغ و  لاـطبا  هب  طوبرم  هک  تسا  بلطم  نیا  رد  ثیداـحا  زا  هچنآ  نم  دـیوگ : فـّلؤم 

. ماهدرک تبث 

دراد ترضح  نآ  تماما  رب  تلالد  هک  يرابخا  رکذ  باب 47 

نـسحلا وبا  دزن  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیزی  نبا  ریمع  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ینادـمه - دایز  نب  دـمحا  - 1 ( 2)
دوخ رب  نم  دومرف : دروآ و  نایمب  مالّسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  نب  دّمحم  زا  نخس  ترضح  نآ  و  مدوب ، مالّسلا  هیلع  اضّرلا 

ج2،ص:493  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يومع هراب  رد  و  دنکیم ، ناشیوخ  اب  یکین  محر و  هلصب  رما  ار  ام  وا  متفگ : دوخ  اب  نم  منامن ، فقس  کی  ریز  رد  وا  اب  هک  مدرک  بجاو 

هراب رد  دنک  دـمآ  تفر و  نم  دزن  وا  یتقو  اریز  تسا ، هلـص  ّرب و  دوخ  راک  نیا  دومرف : درک و  نمب  يرظن  ترـضح  دـیوگیم !! نینچ  دوخ 
دیوگب یبلطم  رگا  دیاین ، نم  دزن  وا  دشابن و  یتفر  دمآ و  نوچ  دننکیم و  قیدصت  ار  وا  دوشیم و  ناشرواب  مدرم  دیوگیم و  یئاهزیچ  نم 

. دوب دهاوخن  نارگید  لوبقم  شلوق 
: رگید تلالد  ( 1)

ياهمان يرهاط  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  تفگ : هک  درک  تیاور  دیبع  نب  یسیع  نب  دّمحم  زا  هَّللا ، دبع  نب  دعـس  زا  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 2
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هکنیا دوب و  هدرک  تیاکش  هدمآرد  نانآ  سابلب  دنکیم و  تمدخ  ناطلس  هاگتسد  رد  هک  شیومع  زا  تشون و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضحب 
دهاوخ فرطرب  لکشم  نیا  يدش و  تیافک  ّتیـصو  رما  رد  اّما  دومرف : موقرم  يو  همان  خساپ  رد  ماما  تسا ، وا  تسد  رد  يو  ّتیـصو  رما 

. تفر ایند  زا  زور  تسیب  زا  سپ  و  تفرگ ، دنهاوخ  يو  زا  ار  نآ  هک  تشادنپ  دش و  نارگن  تخس  دّمحم  دش ،
« هّمغ  » هلمهم نیع  اب  هّمع »  » ياجب خسن  زا  ياهراپ  رد  : » دیوگ مجرتم 

ج2،ص:494  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد دوـخ  هکنیا  زا  تشاد  تیاکـش  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هک  دوـشیم  نیا  ربـخ  ینعم  تروـص  نیا  رد  تسا و  هدـش  طبـض  همجعم  نیع  اـب 

رکف وا  و  دش ، تیافک  هک  تشون  ترـضح  دـسریمن و  تسوا و  تسد  رد  مه  ّتیـصو  رما  دراد و  يرادا  لغـش  تسا و  ناطلـس  هاگتـسد 
«. درم زور  تسیب  زا  سپ  دوبن و  روط  نیا  یلو  دش  نوزحم  و  دنکیم ، علخ  ندوب  ّیصو  زا  ار  وا  درکیم 

: رگید تلالد  ( 1)
هیلع اضر  ترـضح  دزن  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  یّمق  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  زا  نتم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  دیلو - نب  نسح  نب  دّمحم  - 3

تساوخ و بآ  دوخ  ترـضح  میامنب ، سلجم  نآ  رد  بآ  بلط  متـشادن  شوخ  و  دوب ، هدرک  هبلغ  نم  رب  یگنـشت  تخـس  مدوب و  مالّـسلا 
. مدیماشآ نم  کنخ و  تسیبآ  ماشایب  دّمحم  يا  تفگ : داد و  نمب  ار  بآ  فرظ  دیشچ و  يردق 

: رگید تلالد  ( 2)
ّبیط نسحلا  وبا  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رفعج  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّـمحم  - 4

مدینش بیبط ] ]
ج2،ص:495  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و هّرب ، گس ، تفر و  رازاـبب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تفر ، اـیند  زا  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  یماـگنه  تفگیم :
یـسوم نب  ّیلع  هک  داد  شرازگ  نوراه  هب  تشاد  رظن  ریز  ار  ترـضح  ياهراک  هنیدم  رد  هک  نوراه  رومأم  درب ، هناخب  دیرخ و  یـسورخ 

لایخ هک  میدـیمهف  ینعی   ) میدـش ناما  رد  وا  بناج  زا  تفگ : نوراه  تسا ، هدرک  يرادـیرخ  دوخ  يارب  ار  یئاهزیچ  نینچ  هتفر و  رازاـبب 
وا زا  راکفا  هک  دش  سورخ  دنفسوگ و  گس و  دیرخ  رشابم  دوخ  درک و  ار  شیوخ  نأش  اب  بسانمان  راک  نیا  ترـضح  درادن و  تموکح 

هاگتسد و رومأم  دوخ  هک  يریبز  ادعب  دشاب ،) نامأ  رد  نوراه  ّرش  زا  راک  نیدب  و  تسا ، تنطلس  رکف  رد  وا  دننکن  مّهوت  ات  دوش  فرـصنم 
ار نانآ  هدوشگ و  مدرم  يورب  ار  شیوخ  هناخ  رد  یسوم  نب  ّیلع  هک  تشون  نوراه  هب  يرگید  همان  رد  درک و  تیاعس  دوب  ّتینما  دنمراک 

نب ّیلع  هک  دوب  هتـشون  دوخ  يریبز !) شدوخ  رومأم  ناـمه  ینعی   ) درم نیا  تسا  بیجع  تفگ : نوراـه  دـنکیم ، توعد  دوخ  تماـما  هب 
تلالد ( 1 !! ) دنکیم توعد  دوخ  تماما  هب  ار  مدرم  وا  هک  دسیونیم  همان  دعب  دیرخ و  سورخ  گس و  هّرب و  هتفر و  نوریب  اصخـش  یـسوم 

: رگید
زا نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  قاّرو - هَّللا  دبع  نب  ّیلع  - 5

ج2،ص:496  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اب میدـمآ ، نوریب  ناـسارخ  يوـسب  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هارمهب  نم  تـفگ : هـک  درک  تـیاور  شیوـمع  زا  وا  غئاـص و  نـسحلا  وـبا 

: دومرف درک و  یهن  راک  نیا  زا  ارم  مدرک ، تبحص  دوب  ماما  ندرب  رومأم  هک  كاّحض  یبأ  نب  ءاجر  لتق  هب  عجار  شترضح 
هب میدیـسر  زاوها  هب  نوچ  و  تشک ،) دـنهاوخ  ار  وت  هک  دوب  نیا  دارم  ( ؟ یهد نتـشکب  رفاـک  رفنکی  لـباقم  رد  ار  نمؤـم  رفنکی  یهاوـخیم 
رد ین »  » هک دـنادیمن  یتاهد  درم  نیا  تفگ : قمحا  لقع و  مک  مدرم  زا  یکی  دـینک ، هّیهت  رکـشین  ین »  » نم يارب  دومرف : رهـش  نآ  یلاـها 

: دومرف تسناتسمز ، رد  نیا  دوشیمن ، تفای  لصف  نیا  رد  ین » ! » ام رورس  يا  دنتفگ : مه  یمدرم  دوشیمن ، ادیپ  ناتسبات  لصف 
، دـنکیمن بلط  دـشابن  دوجوم  يزیچ  ات  میاقآ  دـنگوس  ادـخب  تفگ : میهاربا  نب  قاحـسا  تفاـی ، دـیهاوخ  ار  نآ  هرخـالاب  دـینک ، وجتـسج 
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: دنتفگ دندمآ و  قاحسا  نارگراک  هرخالاب  و  دننک ، هّیهت  ین »  » هک دنداتسرف  فارطا  هب  ار  یتعامج 
نآ هک  میدیـسر  یناکم  هب  نوچ  سپ  دوب ، وا  تامالع  هلدا و  زا  یکی  نیا  و  میاهدرک ، هریخذ  رذب  يارب  زا  هک  تسه  ام  دزن  ین »  » يرادقم

: تفگیم شاهدجس  رد  هک  مدینش  دنتفگیم  هیرتق »  » ای ۀّیرق »  » ار
نا یل  ۀّجح  کتعطا و ال  نا  دمحلا  کل  »

ج2،ص:497  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
قراشم یف  نمل  رفغا  میرک  ای  کنمف ، ۀنـسح  نم  ینباصا  ام  تأسأ ، نا  یل  رذـع  و ال  کناسحإ ، یف  يریغل  یل و ال  عنـص  ـال  کتیـصع و 

« تانمؤملا نینمؤملا و  نم  اهبراغم  ضرألا و 
نم يارب  زا  یلمع  و  منک ، ینامرفان  تیصعم و  ار  وت  رگا  تسین  يرذع  یتّجح و  ارم  و  منک ، تعاطا  ار  وت  رگا  تسا  وت  صوصخم  دمح  )

بناج زا  همه  دسر  نمب  یکین  یبوخ و  هچنآ  و  مهد ، ماجنا  يدب  راک  رگا  تسین  يرذع  ارم  و  وت ، ششخب  ناسحا و  رد  تسین  نم  ریغ  و 
زامن وا  بقع  هام  دـنچ  ات  تفگ : قاحـسا  تسا .» تاـنمؤم  نینمؤم و  زا  ملاـع  برغم  قرـشم و  رد  هک  سک  ره  زرماـیب  میرک  يا  تسا ، وت 

. دوزفین يزیچ  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  دمح و  مود  تعکر  رد  و  هانلزنأ ، ّانإ  دمح و  لّوا  تعکر  رد  بجاو  ياهزامن  رد  ترضح  نآ  و  میدرازگ ،
: رگید تلالد  ( 1)

ترضح دزن  مردارب  نم و  تفگ : هک  درک  تیاور  دواد  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّمحم  - 6
زین ام  دش و  ناور  تساخرب و  ماما  دنتـسب ) ار  شاهناچ  ینعی   ) دش دیلک  رفعج  نب  دّـمحم  ناهد  دـندروآ  ربخ  هک  میدوب  مالّـسلا  هیلع  اضر 

هناچ هک  میدید  میتفر و  وا  هارمهب 
ج2،ص:498  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

وا نیلابب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنیرگیم ، شاهزانج  درگ  بلاط  یبا  دالوا  زا  یتعامج  وا و  نادنزرف  رفعج و  نب  قاحـسا  و  دناهتـسب ، ار  دّمحم 
: دنتفگ ياهراپ  دندش ، تحاران  دندیـشک و  مه  رد  يور  لمع  نیا  زا  سلجم  نارـضاح  دز و  يدـنخبل  هدرک و  وا  يورب  یهاگن  تسـشن و 

: تفگ يوار  دوب ، شیومعب  وا  تتامش  دنخبل ، نیا 
رب لمح  ار  نآ  دماین و  ناشـشوخ  امـش  هدنخ  زا  نانیا  میوش  تیادـف  میدرکـضرع  واب  ام  دـناوخب ، زامن  دجـسم  رد  هک  تساخرب  ترـضح 

ادخب و  دوب ، قاحسا  نتسیرگ  رد  بّجعت  زا  ماهدنخ  دومرف : ترضح  دیدومن ، مسبت  امـش  یتقو  میدینـش  نانآ  زا  یئاهفرح  دندرک و  ضرغ 
. درپس ناج  وا  زا  لبق  قاحسا  و  تفای ، دوبهب  دّمحم  نآ  زا  سپ  تسیرگ ، دهاوخ  وا  رب  دّمحم  دوریم و  ایند  زا  دّمحم  زا  شیپ  وا  دنگوس 

: رگید تلالد  ( 1)
نب دّمحم  مردپ  دیوگ : هدرک  وگزاب  رفعج  نب  دّمحم  نب  ییحی  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّـمحم  - 7

تسیرگیم و وا  رب  دوب و  هتسشن  قاحسا  میومع  و  دمآ ، وا  تدایعب  مالّسلا  هیلع  ماما  دش ، ضیرم  یتخس 
ج2،ص:499  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

امش هک  یتلاح  نیا  يارب  مدرکضرع  دنکیم ؟ هیرگ  تیومع  ارچ  دیـسرپ : هدرک  یهّجوت  نمب  ترـضح  دیوگ : ییحی  درکیم ، یباتیب  تخس 
، درذگیم رد  دّمحم  زا  لبق  قاحـسا  اریز  شابن ، تحاران  ردـق  نیا  وت  تفگ : دـنکفا و  يرظن  نمب  بانج  نآ  دـینکیم ، هدـهاشم  ضیرم  رد 

. تفر ایند  زا  وا  زا  شیپ  قاحسا  اّما  تفای  یتمالس  مردپ  يدنچ  زا  سپ  دیوگ : ییحی 
هداوناخ نیا  زا  کی  ره  رمع  رادـقم  نآ  رد  هک  ایانم  ملع  نآ  رد  هک  یباتک  زا  ترـضح  ار  روما  نیا  دـیوگ : هَّللا - همحر  باتک - هدنـسیون 

ریما هک  تسا  باتک  نیمه  نآ  و  دوب ، هدیسر  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثاریم  قیرطب  باتک  نآ  هتـسنادیم و  تسا  تبث 
(. تسا هعماج  هفیحص  دارم  ، ) دناهداد تاعفارم  تاموصخ و  لصف  اهبسن و  ایالب و  ایانم و  ملع  ارم  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  نانمؤم 

: تفگ هک  درک  تیاور  یـسوم  نبا  قاحـسا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  قارو - هَّللا  دبع  نب  ّیلع  - 8 رگید )( : تلـالد  ( 1)
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هب وا  زا  و  دناوخیم ، شیوخ  يربهر  تماما و  هب  ار  مدرم  درک و  جورخ  هّکم  رد  مالّسلا  امهیلع  دّمحم ) نب   ) رفعج نب  دّمحم  هک  ینامز 
ج2،ص:500  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ومع يا  تفگ : و  دش ، دراو  وا  رب  هّکم  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـندوب ، هدرک  تعیب  تفالخب  وا  اب  و  دـندرکیم ، ریبعت  نینمؤملا  ریما 
ات مدوـب  وا  هارمهب  نم  دـمآ و  نوریب  تفگب و  نیا  و  تشاد ، دـهاوخن  ماجنارـس  وـت  تفـالخ  رما  نکم ، بیذـکت  ار  تردارب  ردـپ و  ناـج 

ناما راچان  وا  و  داد ، تمیزه  ار  وا  رکـشل  هتفر و  اج  نادب  يدارفا  اب  يرکـشل  بصنم  بحاص  ّيدولج  هک  تشذگ  یکدنا  مدمآ ، هنیدـمب 
: تفگ درک و  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخ  و  تفر ، ربنمب  هدرک ، رب  رد  هایس  یسابل  و  دیبلط ،

ایند زا  ناگرگ  رد  هدـش و  راپـسهر  ناسارخ  يوسب  هاـگنآ  و  دوب ، دـهاوخن  نم  يارب  نآ  رد  یمهـس  و  دـشابیم ، نومأـم  هب  طوبرم  رما  نیا 
. تفر

رد هدوب و  دهاز  دباع و  يدرم  دناهتفگ  هدوب ، رفعج  وبا  وا  هینک  تسا و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنزرف  رفعج  نب  دّـمحم  : » دـیوگ مجرتم 
هام رد  لاس 203  رد  و  هتـسیزیم ، تّزع  اب  مرتحم و  دوخ  هلیبق  ناشیوخ و  نایم  رد  و  دوب ، هزور  نایم  رد  زور  کی  لاس  زا  هام  هدزاـی  ماـمت 
نب نیـسح  هک  یماگنه  دیوگ  دوخ  خیرات  رد  ّيربط  تسا . هدـناوخ  زامن  وا  رب  نومأم  دـنیوگ : و  تفگ ، تایح  دوردـب  ناگرگ  رد  نابعش 

و دندینـش ، ار  ایارّـسلا  وبا  لتق  ربخ  و  دناهتـشگ ، فرحنم  نید  حیحـص  شور  زا  مدرم  هک  دـندید  شتیب  لها  زا  دوخ  نارای  اب  ّيولع  نسح 
دّمحم فارطا  هداتفا ، ساّبعلا  ینب  تسدب  زاب  تردـق  تموکح و  و  دـناهدرک ، نوریب  قارع  ياهرهـش  هرـصب و  هفوک و  زا  ار  نیّیبلاط  هکنیا 

ّتیعقوم ماقم و  دوخ  وت  دنتفگ : و  دندمآ ، درگ  وا  دزن  هتفرگ و  ار  رفعج  نبا 
ج2،ص:501  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تفلاـخم یـسک  اـعطق  میناوخیم و  وت  اـب  تعیب  هب  ار  مدرم  اـم ، نک و  یفّرعم  ار  دوخ  يآ و  نوریب  نونکا  ینادـیم ، مدرم  ناـیم  رد  ار  دوخ 
و دش ، مایقب  رـضاح  ات  دندرک  رارـصا  يوب  سطفا  نسح  نب  نیـسح  ّیلع و  شدنزرف  ّبترم  نکل  تفریذپیمن ، ادتبا  دّمحم  درک ، دهاوخن 

: تسا هدروآ  یلا 115  زا ص 113  دادغب ج 2  خیرات  رد  بیطخ  ار  وا  لاح  حرش 
كاخب ار  وا  ات  درک  تعیاشم  ار  شاهزانج  دناوخ و  زامن  وا  رب  دش و  هدایپ  دیناسر و  نادب  ار  دوخ  دندربیم  هک  ار  يو  هزانج  نومأم  دیوگ :

: تفگ دیوش ، راوس  تسا  بوخ  دیوشیم  هتسخ  امش  دنتفگ  واب  نوچ  و  دندرپس ،
«. تسا هدش  عطق  تسا  لاس  تسیود  تّدم  هک  تسا  یمحر  نیا  هن ،

: رگید تلالد  ( 1)
هک ومه  مرثا - نب  دّمحم  هک  هدرک  لقن  مرثأ  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  راّطعلا - ییحی  نب  دّمحم  نب  دـمحا  - 9
وا درگ  هنیدم  رهش  رد  شیرق  زا  نانآ  ریغ  دّمحم و  تیب  لها  تفگ : دوب - ّيولع  نامیلـس  نب  دّمحم  ینابرهـش  سیئر  ایارّـسلا  وبا  نامز  رد 

رادـفرط وا  دـنتفگ  و  دتـسرفب ، مالّـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  وبا  غارـسب  ار  یـسک  هک  دنتـساوخ  وا  زا  و  دـندرک ، تعیب  وا  اب  هدرک و  عاـمتجا 
واب ناسرب و  ار  ام  مالس  ورب و  وا  دزن  تفگ : نامیلس  نب  دّمحم  تسا ، یکی  وا  ام و  رما  تسام و 

ج2،ص:502  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هب ترضح  نآ  دزن  نم  دیوگ : يآ ، اجنیدب  ینادیم  حالص  رگا  یشاب ، نانآ  اب  امش  هک  دنراد  تسود  و  دناهدرک ، عامتجا  وت  نادناخ  وگب :

مالس دومرف : مدرکضرع ، ناشیا  هب  دوب  هداتسرف  نآ  غالبا  هب  ارم  هک  ار  دّمحم  مایپ  مدیـسر و  شتمدخ  اجنآ  رد  هتفر و  «« 1  » دسألا ءارمح  »
يزور دـنچ  مدومن ، غالبا  دّـمحم  هب  ار  ترـضح  خـساپ  متـشگزاب و  نم  دـمآ ، مهاوخ  نم  تشذـگ  هک  زور  تسیب  وگب  ناسرب و  واـب  ارم 
يوسب نم  تخاس و  مزهنم  ار  ام  تخادرپ و  دربنب  ام  اب  دمآ و  يدولج  رومأم  ءاقرو »  » دیسر غالبا  زور  زا  زور  نیمهدجه  نوچ  تشذگ و 
مالّـسلا هیلع  نسحلا  وبا  مدـید  مدرک  ور  واب  نم  مرثأ ! ای  : » تفگ هدرک  باـطخ  ارم  یفتاـه  مدینـش  ناـهگان  هک  مدرک  رارف  «« 2  » نیروص »

مالّسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  دواد  نب  نامیلـس  نب  دّمحم  يو  و  هن »؟ ای  تشذگ  زور  تسیب  دیوگیم : و  تسا ،
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. تسا
يو نیخّروم  هتـشون  رب  انب  نکل  و  ددرگیم ، رب  نامیلـس  نب  دّمحم  هب  ارهاظ  هتیب » لها  هیلع  عمتجاف   » هلمج رد  هیلع »  » ریمـض : » دیوگ مجرتم 

بناج زا  دور و  نئادـم  يوسب  دـش  رومأم  دوب  هدرک  جورخ  رد  تکراشم  تعیب و  اـبطابط  میهاربا  نب  دّـمحم  اـب  هک  ایارّـسلا  وبا  بناـج  زا 
«. دشاب هداد  خر  یطقس  ربخ  رد  و  دشاب ، دندرک  تعیب  وا  اب  هک  ابطابط  میهاربا  نب  دّمحم  دارم  دیاش  و  درب ، هلمح  دادغبب  یقرش 

______________________________

اجنآ زا  نیکرـشم  بیقعت  يارب  دحا  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  يریـسم  نآ  و  هنیدم ، یلیم  تشه  رد  تسا  یناکم  (- 1)
. تشذگ

. دشابیم هنیدم  یکیدزن  رد  یعضوم  (- 2)
ج2،ص:503  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید تلالد  ( 1)
رد تلـص  نب  ناّیر  تفگ : هک  درک  تیاور  داّلخ  نب  رمعم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  سیردا - نب  دـمحا  نب  دّـمحم  - 10

: تفگ نمب  دوب  هتشاد  لاسرا  یلاو  ناونعب  ناسارخ  ياهرهش  زا  ياهراپ  هب  ار  وا  لهس  نب  لضف  هک  ینامز  ورم 
زا هک  مراد  لـیم  یلیخ  و  منک ، ضرع  یمالـس  مسرب و  شتمدـخ  هک  يریگب  هزاـجا  نـم  يارب  مالّـسلا  هـیلع  نـسحلا  وـبا  زا  مراد  تـسود 

: دیوگ دناهدز ، هّکس  وا  مانب  هک  یمهارد  نآ  زا  دنچ  یمهرد  دقن  لوپ  زا  نینچمه  دهد و  نمب  يزیچ  شیاهسابل 
زا و  دوش ، دراو  ام  رب  تسا  هتـساوخ  تلـص  نب  ناّیر  یتسار  دومرف : ءادـتبا  دوخ  منک  يراهظا  هکنیا  زا  لـبق  مدـش ، دراو  شترـضح  رب  نم 
درک مالـس  دمآ و  ناّیر  دعب  دیایب ، ام  دزن  هک  مهدیم  نذا  ار  وا  نم  مینک ، اطع  واب  هک  هتـشاد  تساوخرد  يزیچ  ممانب  مهارد  زا  ام و  سابل 

. دیشخب يوب  دندوب  هدز  هّکس  وا  مانب  هک  اهنامه  زا  مهرد  یس  سابل و  تسد  ود  مالّسلا  هیلع  ماما  و 
ج2،ص:504  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید تلالد  ( 1)
یـسوم نب  نیـسح  هک  هدرک  تیاور  یقرب  دلاخ  نب  دمحم  شیالعا  ّدج  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هَّللا - همحر  یقرب - دـمحا  نب  ّیلع  - 11

رفعج هک  میدوب  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب - ّیلع  نسحلا  وبا  رانک  رد  مشاه  ینب  ناناوج  زا  یتعامج  ام  تفگ : ّيولع  دّمحم  نب  رفعج  نب 
یبولطمان سابل  عضو  زا  رخسمتب  دنتخادنا و  رظن  نارگیدب  ام  زا  ياهراپ  تشذگ ، ام  رب  سردنم  ییاهسابل  ودب و  یعـضو  اب  ّيولع  رمع  نب 

دودح ای  هامکی  دید ، دیهاوخ  يرایـسب  ناوریپ  اب  دنمتورث و  ار  وا  يدوزب  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دـندیدنخ . تشادرب  رد  رفعج  هک 
تـشذگ ام  رانک  زا  یتقو  و  تفای . ناماس  رـس و  شیّدام  عضو  تفرگ و  ـالاب  شراـک  دـش و  هنیدـم  یلاو  رمع  نبا  رفعج  هک  تشذـگ  نآ 

. دندوب وا  هارمهب  یناراوس  هتفرگ و  ار  شفارطا  ناگجاوخ 
مالّسلا مهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  رمع  نب - ّیلع  نب  نسح  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  رفعج  يو  دیوگ : باتک  فّنصم 

. دشابیم
ج2،ص:505  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید تلالد  ( 1)
انامه دومرف : مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  راّشب  نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 12

ناسارخ رد  نونکا  هک  هَّللا  دبع  يرآ ، دومرف : دشکیم ؟ ار  نوراه  نب  دّمحم  نوراه  نب  هَّللا  دبع  مدرکضرع  دشکیم ، ار  دّمحم  هَّللا ، دبع 
زا دوب  هنیدم  رد  ترـضح  هک  یماگنه  هک  تسنآ  دارم   ) تشک اریو  مه  وا  و  تشک ، دهاوخ  تسا  دادغب  رد  هک  ار  ةدیبز  نب  دّـمحم  تسا 

(. داد ربخ  نومأم  روتسدب  نیما  ندش  هتشک 
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: رگید تلالد  ( 2)
درک تیاور  میارب  ییحی  نب  ناوفص  نارجن و  یبا  نبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  مق  رد  لاس 339  بجر  هام  رد  ّيولع  دّمحم  نب  ةزمح  - 13

يارب مه  ام  و  میریگ ، تاقالم  نذا  وا  يارب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هک  تساوخ  ام  زا  دوب  نایفقاو  ياسؤر  زا  هک  امایق  نب  نیـسح  هک 
ماما امش  دیسرپ : دش ، وربور  ماما  اب  نوچ  میتفرگ ، نذا  وا 
ج2،ص:506  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

شوماخ هدنکفا  ریزب  رس  یتّدم  ماما  یتسین ، ماما  وت  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  نم  تفگ : امایق  نبا  مماما ، نم  هلب  دومرف : ترـضح  دیتسه ؟
دناهدرک تیاور  ار  ام  نوچ  تفگ : امایق  نبا  متـسین ؟ ماما  نم  هک  ینادیم  اجک  زا  دومرف : هدروآرب  رـس  دـعب  دزیم  نیمز  رب  تشگنا  اب  دوب و 

! دـیرادن يدـنزرف  هتـشذگ و  امـش  زا  یّنـس  دوب و  دـهاوخن  رـسپ  دـنزرف  نودـب  میقع و  ماما  تسا : هدومرف  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
دنچ هک  مریگیم  دـهاش  ار  دـنوادخ  زین  نم  تفگ : تشارفارب و  رـس  هاگنآ  هداد  لوط  شیپ  زا  شیب  تفر و  ورف  رکفب  رگید  راب  ترـضح 

يرامـش تشگنا  ار  اههام  ام  دیوگ : نارجن  یبا  نب  نمحّرلا  دبع  درک . دهاوخ  تیانع  يرـسپ  نمب  نامحر  دنوادخ  هک  درذـگیمن  يزور 
و دومرف ، اطع  وا  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  دـنوادخ  هک  دوب  هتـشذگن  لاس  کـی  دوب  هتفر  نخـس  نیا  هک  يزور  نآ  زا  میدرکیم ،

ارچ دیسرپ : هدرک  رذگ  وا  رب  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دوب ، هداتـسیا  ّریحتم  فاوط  ماگنه  تیب  رد  امایق  نب  نیـسح  نیا  تفگ :
. دش یفقاو  وا  نیرفن  نیا  رثا  رد  و  دنک ! ناریح  ارت  ادخ  ارت ؟ تسا  هدش  هچ  یفقوتم ، اجنیا  رد 

هام رد  مالّسلا  هیلع  داوج  ترضح  دالیم  اریز  هدش ، عقاو  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  امایق و  نبا  نیب  ام  يوگتفگ  : » دیوگ مجرتم 
. تسا هدوب  هنیدم  رد  لاس 195  ناضمر 

ج2،ص:507  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: رگید تلالد  ( 1)

رد هک  مدید  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ : هک  درک  تیاور  نوراه  نب  یسوم  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  مردپ - - 14
نیمه دیوگ : دنزاسیم ، ادج  شندب  زا  ار  شرـس  دنربیم و  ورم  هب  ار  وا  منیبیم  یئوگ  دومرفیم : تسیرگنیم و  نیعا ) نبا   ) ۀمثره هب  هنیدـم 

. دش مه  روط 
و تشگ ، نومأم  هاپس  نارس  ءزج  نومأم ، زا  نیما  رکـشل  تسکـش  زا  شیپ  دوب و  نیما »  » رکـشل ياسؤر  زا  نیعأ  نب  ۀمثره  : » دیوگ مجرتم 
زا یکی  راک  رخآ  رد  یلو  دوب ، ایارـسلا  وبا  نایرکـشل  نارادـفرط و  ندرک  رام  رات و  هلمج  زا  هک  داد  ماجنا  نومأـم  يارب  گرزب  یتامدـخ 
هدز هنایزات  ار  يو  وا ، يور  شیپ  رد  هدرک و  راضحا  ار  وا  نومأم  دراد ، هلسارم  ایارّـسلا  وبا  اب  همثره  هک  داد  شرازگ  يوب  نومأم  نارومأم 

«. دندناسر لتقب  ار  وا  ياهئطوت  طّسوت  نادنز  رد  دنتخاس و  هناور  نادنزب  و 
: رگید تلالد  ( 2)

یلـص ادخ  لوسر  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  ّیجابن  بیبح  یبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ینادمه - دایز  نب  دـمحا  - 15
ایؤر ملاع  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 

ج2،ص:508  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
لثم و  هدـمآ ، دورف  دـننکیم  لزنم  لاس  ره  رد  نایجاح  هک  يدجـسم  رد  هدـمآ و  زاجحب ) هرـصب  هار  رد  تسا  ياهیرق   ) جابن هب  هک  مدـید 

هک مدید  هنیدم  يامرخ  گرب  زا  هتفاب  یقبط  وا  دزن  رد  مداتسیا ، ترضح  نآ  لباقم  رد  مدرک و  مالس  هدش  بایفرـش  شروضحب  نم  هکنیا 
مدرمـش و ار  نآ  و  داد ، نمب  ار  اـمرخ  نآ  زا  یتشم  درب و  تسد  ترـضح  نآ  یئوگ  و  دوب ، اـمرخ ) زا  یعون   ) ّیناحیـص رمت  نآ  ناـیم  رد 
، درک مهاوخ  رمع  لاس  کی  ماهتفرگ  هک  یئامرخ  هناد  ره  ربارب  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  ار  مباوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  و  دوب ، هناد  هدـجه 

ربخ دمآ و  یـسک  هاگان  هک  دندرکیم  هدامآ  ار  نیمز  نیعراز  مدوب و  راکب  لوغـشم  هعرزم  رد  نم  تشذگ  ارجام  نیا  زا  زور  تسیب  نوچ 
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وا يوسب  بناج ، ره  زا  مدرم  و  هدومرف ، لالجا  لوزن  روبزم  دجسم  رد  هدمآ و  هنیدم  زا  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  ترـضح  هک  دروآ 
باوخ رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یعـضوم  رد  مالّـسلا  هیلع  وا  مدید  متفر ، وا  تمدخب  هدرک و  اهر  ار  راک  نم  دنباتـشیم ،

ادخ لوسر  ياپ  ریز  رد  هک  ریصح  نامه  دننام  تسا  يریصح  هتخت  شیاپ  ریز  و  دوب ، هتسشن  شّدج  هک  روط  نامه  هتـسشن  مدید  اجنآ  رد 
نم تسا ، قبط  نآ  رد  ّیناحیـص  رمت  نامه  زا  تسا و  امرخ  زا  هدـشهتفاب  گرب  زا  یقبط  شلباـقم  رد  و  مدوب ، هدـید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

هرامش ار  نآ  داد ، نمب  امرخ  نآ  زا  تشم  کی  متفر ، ولج  نم  يآ ، شیپ  دومرف : داد و  ارم  مالس  باوج  ترضح  مدرک ، مالس  هتفر  شیپ 
ج2،ص:509  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رتـشیب هَّللا  لوسر  نبا  اـی  مدرکـضرع  دوب ، هداد  نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  شّدـج  هک  دوـب  يددـع  ناـمه  دـننام  ( 1  ) مدرک
. میدادیم ار  وت  مهس  نیا  زا  شیب  مه  ام  دوب ، هداد  وتب  نیا  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  دومرف : دییامرفب ، تمحرم 

رکذ لئالد  رد  ار  نآ  نم  هک  تسه  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  يارب  یتلـالد  نینچ  دـیوگ : هَّللا - همحر  قودـص - خیـش  باـتک  فّنـصم 
. ماهدرک

باحـصا زا  یکی  هک  ّيزنع  ناکـسم  نب  هَّللا  دـبع  ار  نآ  تسا و  یباـتک  ياراد  و  هدوب ، تاور  زا  یکی  ّیجاـبن  بیبح  وبا  : » دـیوگ مجرتـم 
ملسم نب  دّمحم  تاور  زا  دوخ  بیبح  وبا  و  دنکیم ، تیاور  تسا  عامجا  باحصا  زا  هقث و  مالّـسلا و  امهیلع  رفعج  نب - یـسوم  ترـضح 

ریغ ای  هدوب  دمآیم  ناسارخب  ترـضح  هک  يرفـس  رد  هلأسم  نیا  هک  دـشن  ام  مولعم  و  دـنکیم . تیاور  وا  زا  زین  مشاه  نب  میهاربا  تسا و 
«. هَّللا دنع  ملعلا  و  دیامنیم - ناسارخب  رفس  رد  رهاظب  دنچ  ره  نآ ،

: رگید تلالد  ( 2)
ياهلفاق تفگ : هک  درک  لقن  ّیناوفـصب  فورعم  نمحّرلا  دبع  نب - هَّللا  دبع  دمحا  وبا  زا  ّیبلاعث  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دمحا  دماح  وبا  - 16

دوب لام  ترثکب  نونظم  هک  ار  يدرم  دنتخات و  نآ  رب  نانزهار  هار  رد  هک  تفریم  نامرک  يوسب  ناسارخ  زا 
ج2،ص:510  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دشخبب ناشیدب  دوخ  يزاساهر  هیدف و  ناونعب  یلام  هکنیا  ات  دندرکیم  هجنکش  ار  وا  دوب و  راتفرگ  نانآ  لاگنچ  رد  یتّدم  و  دنتفرگ ، ریـسا 
موق نآ  زا  ینز  هکنیا  ات  دنتـسبیم  ار  وا  ياپ  تسد و  و  دندرکیم ، خی  زا  رپ  ار  وا  ناهد  دنتـشادیم و  هاگن  خی  يور  ار  وا  دننک ، اهر  ار  وا  و 

حورجم یمسقب  شنابز  ناهد و  لخاد  نکل  هدرک  رارف  درم  و  درک ، اهر  دنب  زا  دبای  ربخ  یـسک  هکنآیب  ار  وا  تخوسب و  يو  لاحب  شلد 
مالّسلا امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  هک  دینش  تفر و  ناسارخ  يوسب  تشگزاب و  دصقم  هار  زا  و  تشادن ، ار  یمالک  نتفگ  تردق  هک  دوب  هدش 

نامرد وت  هدش ، دراو  ناسارخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  دیوگیم : وا  هب  یـصخش  هک  دید  باوخ  رد  یبش  هدمآ ، روباشین  هب 
دـصق نم  هک  مدیدیم  نانچ  باوخ  رد  دیوگ : دنک ، یئامنهار  تسوت  درد  ياود  هک  یئورادب  ار  وت  تسا  دیما  هاوخب ، يو  زا  ار  دوخ  درد 

هریز و دوـمرف : نمب  باـنج  نآ  سپ  متفگ ، ار  دوـخ  درد  و  مداد ، شرازگ  ترـضح  نآ  دزن  دوـب  هدـمآ  مرـس  رب  هـک  ار  هـچنآ  مدرک و  وا 
یلو دـش ، رادـیب  باوخ  زا  درم  تفای ، یهاوخ  افـش  نادرگب ، راب  هس  اـی  ود  دوخ  ناـهد  رد  بوکب و  ار  کـمن  يردـق  و  هنیدوپ )  ) نشیوآ

امهیلع یـسوم  نب  ّیلع  دـنتفگ : وا  هب  دیـسر ، روباـشین  هزاورد  هب  اـت  تفر  و  درکن ، هراـب  نیا  رد  مه  يرکف  دادـن و  تیّمها  ار  دوخ  باوخ 
نوریب روباشین  زا  مالّسلا 

ج2،ص:511  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ات دـیوگب  بانج  نآب  ار  دوخ  یتحاران  يراتفرگ و  دور و  ترـضح  نآ  دزن  هک  داتفا  لاـیخب  درم  ( 1 ، ) تسا دعـس  طابر  رد  نونکا  هدش و 

، دش دراو  شترضح  رب  تشگ و  راپسهر  دعس  طابر  يوسب  هدرک و  ناکم  نآ  گنهآ  اذل  دهدب ، ار  دشاب  وا  لاح  عفان  هک  یئوراد  روتـسد 
هداتفا راک  زا  منابز  هدش و  یشالتم  مناهد  و  تسا ، نانچ  نینچ و  نم  هلأسم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : دوب  نکمم  هک  روط  نآ  هراشا و  هب  و 

ایآ دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  منونمم ، دینک  یفّرعم  میارب  یئاود  دییامرفب  تمحرم  رگا  یتخـس ، اب  رگم  منزب  فرح  متـسین  رداق  هک  یمـسقب 
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میدرک تمیلعت  باوخ  رد  هک  نامه  ورب و  دوش ) فرطرب  تنابز  يدـنک  تناهد و  یتحاران  ات  نک  هچ  هک  ( ؟ میدادـن داـی  وتب  باوخ )  ) رد
هریز و دومرف : ترـضح  اـمرف ، ناـیب  ار  وراد  رگید  راـب  ینادـیم  تحلـصم  رگا  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  تفگ : درم  یباـییم . يدوـبهب  هد  ماـجنا 

ترـضح شیامرف  قباطم  ار  روتـسد  نیا  نم  دیوگ : درم  تفای . یهاوخ  جالع  نادرگب  ناهد  رد  راب  هس  ای  ود  بوکب و  کمن  اب  ار  نشیوآ 
ّیناوفصب روهشم  نمحّرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  دمحا  وبا  زا  نم  دیوگ : ّیبلاعث  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دمحا  دماح  وبا  متفای ، تّحص  هتسب و  راکب 

. مدینش ار  تیاکح  نیا  وا  دوخ  زا  مدید و  ار  درم  نآ  نم  تفگیم : هک  مدینش 
ج2،ص:512  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید تلالد  ( 1)
متـساوخیم هک  یتقو  تفگ : هک  درک  تیاور  تلـص  نب  ناّیر  زا  یّمق  میهاربا  نب  ّیلع  زا  هنع - هَّللا  یـضر  ینادـمه - داـیز  نب  دـمحا  - 17

شیصخش ياهـسابل  زا  ینهاریپ  ترـضح  زا  هک  مدرکیم  رکف  دوخ  اب  و  متفر ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  عادو  دصقب  مور  قارعب 
عادو ترـضح  اب  نوچ  و  میامن ، هّیهت  يرتشگنا  منارتخد  يارب  ات  لوپ  مه  یغلبم  منک و  دوخ  نفک  ار  نآ  ات  مهاوخب  تسا  هدرک  نت  رب  هک 
نوچ مهاوخب ، وا  زا  مدوب  هدرک  رکف  ار  هچنآ  مدرک  شوـمارف  یلکب  هک  دـش  مریگوـلگ  هیرگ  ناـنچ  شقارف  یئادـج و  یتحاراـن  زا  مدرک 

یئاهنهاریپ زا  يراد  تسود  ایآ  دومرف : متـشگ ، زاب  نم  درگ ! زاب  ناّیر  يا  دومرف : دز و  ادص  ارم  دـنلب  زاوآ  هب  مداتفا  هارب  مدـمآ و  نوریب 
تنارتخد يارب  اـت  مهد  وتب  یمهرد  دـنچ  يراد  تسود  اـیآ  يراذـگ ؟ راـنک  دوخ  نفک  يارب  اـت  مهد  وتب  ار  یکی  ماهدرک  نت  رب  دوخ  هک 

يزیچ نینچ  تساوخرد  امش  زا  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  امش  تمدخب  ندیسر  زا  لبق  دوخ  نم ، رورس  يا  مدرکـضرع : ینک ؟ هّیهت  يرتشگنا 
راـنک دـعب  دروآ و  نوریب  ینهاریپ  دز و  راـنک  ار  شیتشپ  ترـضح  درب ، مداـی  زا  ار  نآ  یّلکب  امـش  قارف  هودـنا  نزح و  تّدـش  نکل  منکب 

نمب تشادرب و  دنچ  یمهارد  دز و  الاب  ار  هداّجس 
ج2،ص:513  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دوب مهرد  یس  مدرمش  ار  نآ  نم  داد و 
: رگید تلالد  ( 1)

، مدوب ّکش  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تماما  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رصن  یبا  نبا  زا  نتم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 18
میمـصت نآ  رب  مسرپب و  هیآ  هس  هب  عجار  وا  زا  دهد  منذا  رگا  متفرگ  رظن  رد  و  مدومن ، تاقالم  تساوخرد  متـشون و  ترـضح  نآب  ياهمان 

اّما ار ، امـش  زین  دیامرف و  تیانع  تیفاع  ار  ام  دنوادخ   » هک دوب  نینچ  نیا  نآ  دمآ و  همان  باوج  دیوگ : مدرک ، مزج  ار  دوخ  مزع  هتفرگ و 
لرتنک تحت  ار  نارگید  تفر  دمآ و  هار  نم ، رب  موق  نیا  و  تسا ، یتخـس  راک  نم - رب  دورو  ینعی  راک - نیا  يدـیبلط ، تاقالم  نذا  هکنیا 

نذا تقو  نآ  دـنهد  يدازآ  دوش و  زاب  هار  نیا  ادـعب  هَّللا  ءاش  نا  یبایب ، ینذا  نینچ  یناوتیمن  نـآلا  تسا و  تمحز  بابـسا  دـناهداد و  رارق 
رد نم  دنگوس  ادخب  اّما  دندوب ، هتشون  میارب  منک  لاؤس  شترـضح  زا  هیآ  هس  نآ  هب  عجار  متـشاد  رظن  رد  هچنآ  باوج  دعب  و  داد ، مهاوخ 

هدنام ورف  بّجعت  رد  روط  نیمه  اذل  مدوب ، هدرکن  تایآ  نآ  هب  ياهراشا  هنوگ  چیه  ماهمان 
ج2،ص:514  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدرک هراشا  نادـب  همان  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هک  راک  نیا  ینعم  مدـش  هجوتم  دـعب  اـت  تسیک ؟ خـساپ  تسیچ و  بلاـطم  نیا  هک  مدوب 
. تسیک وا  هک  دینامهف  نمب  و  تسیچ ،

: رگید تلالد  ( 1)
مالّـسلا هیلع  اـضر  ترـضح  تفگ : هک  درک  تیاور  ّیطنزب  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  دـیلو - نب  نـسح  نـب  دّـمحم  - 19

ات تساوخ  ماما  نوچ  مدـنام ، وا  دزن  بش  زا  یـساپ  ات  مدـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  هدـش  راوس  نم  مور ، وا  دزن  هک  داتـسرف  میارب  یبکرم 
نامب و ام  دزن  ار  بشما  دومرف : موش ، تیادـف  يرآ  مدرکـضرع  يدرگ ، زاب  هنیدـمب  یناوتب  عقوم  نیا  رد  منکیمن  رکف  تفگ : نمب  دزیخرب 
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ار شاهیراج  ترـضح  موش ،- تیادف  منکیم - ار  راک  نیمه  درادن  یعنام  متـشاد  هضرع  نک ، تکرح  ّلج - ّزع و  يادـخ - يرایب  حـبص 
، راذگب وا  رس  ریز  ارم  شلاب  هّدخم و  و  نکفیب ، رتسب  نآ  رب  مباوخیم  نآ  ریز  رد  هک  ارم  هفحلم  و  رتسگب ، يو  يارب  ارم  باوخ  رتسب  تفگ :

نمب یماقم  شدزن  رد  دنوادخ  دشاب !؟ هدـش  بیـصن  ار  وا  هتـشگ  نم  بیـصن  هک  تلزنم  ماقم و  رادـقم  نیا  هک  تسیک  متفگ : دوخ  اب  نم 
دوخ شارف  مدش ، راوس  ات  داتسرف  ار  دوخ  بکرم  هدرکن : اطع  ام  باحصا  زا  يدحاب  هک  دومرف  اطع 

ج2،ص:515  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نم تفگ : دمحا  ( 1 ، ) تسا هدشن  نینچ  نیا  یبیـصن  ار  ام  باحـصا  زا  يدحا  و  مدروآ ، زورب  ار  بش  وا  شلاب  فاحل و  رد  ات  هدرتسگ  ار 
نب ّیلع   ) نانمؤم ریما  دـمحا ! يا  تفگ : ناهگان  هک  دوب  نم  رانک  رد  راوگرزب  نآ  مدـنارذگیم و  لد  رد  ار  تـالایخ  نیا  مدوب و  هتـسشن 
رخف نادب  مدرم  رب  تسناد و  دوخ  راختفا  ببـس  ار  نیا  دیز  تفر و  وا  تدایعب  دوب  ضیرم  ناحوص  نب  دیز  یتقو  مالّـسلا  هیلع  بلاط ) یبا 

اج زا  هدرک  شیوخ  تسد  رب  هیکت  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دعب  امن ، یکچوک  عضاوت و  ادخ  يارب  زا  نکم و  ار  راک  نیا  وت  سپ  درکیم ،
. تساخرب

یبا نب  دمحا  ناونع  تحت  هرامش 481  ثیدح  یشک  لاجر  رد  و  دراد ، یطقس  ای  طلخ  ثیدح  رخآ  تمـسق  دسریم  رظنب  : » دیوگ مجرتم 
تسا نینچ  نیا  ربخ  ترابع  ّیطنزب  رصن 

کموق و یلع  ارخف  كایا  یتدابع  لعجت  ال  ۀعصعص ! ای  لاقف : ناحوص ، نب  ۀعصعص  داع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّنإ  دمحا ! ای  ینادانف  »
« هَّللا کعفری  هَّلل  عضاوت 

رب دوخ  تاـهابم  رخف و  ببـس  ار  تداـیع  نیا  هک  درک  دزـشوگ  واـب  درک و  تداـیع  هعـصعص  زا  ناـنمؤم  ریما  دـمحا  يا  هک  داد  ادـن  ارم  )
زا ود  ره  هعـصعص  ای  دیز  و  دسریم ، رظنب  رتحیحـص  ظفل  نیا  هتبلا  و  دـنک ،) دـنلب  ارت  ماقم  دـنوادخ  ات  نک  هشیپ  عضاوت  ریگن و  تناشیوخ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یتقو  داتفا ، نیمز  رب  دروخ و  مخز  لمج  گنج  رد  دیز  و  دندوب . مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  باحصا  ناگرزب 
جرخ و مک  يرای  هچ  دنک ! تمحر  ارت  دنوادخ  « ) ۀنوعملا میظع  ۀنوئملا ، فیفخ  تنک  دق  دیز ! ای  هَّللا  کمحر  دومرف : ودـب  دـمآ  شنیلابب 

( يدوب يرمث  رپ 
ج2،ص:516  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و امیکح ، ایلعل  باتکلا  ّما  یف  و  امیلع ، هَّللاب  ّالإ  کتملع  ام  هَّللا  وف  اریخ ، هَّللا  كازجف  نینمؤملا ! ریمأ  ای  تنأ  و  : » تفگ تشادرب و  رـس  دیز 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگیم : هک  مدینش  هملس  ّما  زا  هک ) ارچ   ) مدوبن وت  اب  هتسنادن  نم  مسق  ادخب  میظعل » كردص  یف  هَّللا  ّنأ 

: دومرفیم وت  هراب  رد 
کلذخا نا  هَّللا  تهرکف و  هلذخ  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم ، ّیلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  »

«. هَّللا ینلذخیف 
: رگید تلالد  ( 1)

: تفگ هک  درک  تیاور  مثیه ) ردپ   ) قورسم وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  قاّقد - نارمع  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  ّیلع  - 20
نب قاحسا  نب  دّمحم  و  ّینئاطب ، هزمح  یبا  نب  ّیلع  ناشیا  نایم  رد  دندش ، دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رب  نابهذم  یفقاو  زا  یتعامج 

تردپ زا  مدرگ  تنابرق  درک : ضرع  ترضح  نآب  هزمح  یبا  نب  ّیلع  و  دندوب ، يراکم  دیعـس  یبا  نب  نسح  نارهم و  نب  نیـسح  و  راّمع ،
: دومرف تسا ؟ هدرک  یفّرعم  دوخ  ياجب  ار  یـسک  هچ  تفگ : تسا ، هدرک  تافو  مردـپ  دومرف : ماما  تسا ؟ روطچ  شلاـح  يراد ؟ ربخ  هچ 

یلو دـنتفگ : ترـضح  تسوا ، زا  سپ  سک  ره  بلاـط و  یبا  نب  ّیلع  دـناهتفگن ، تناردـپ  زا  يدـحا  هک  یئوگیم  يزیچ  امـش  تفگ : نم 
هک نم  ناردپ  نیرتالاب  نیرتهب و 

ج2،ص:517  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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دوـخ رب  ساـّبعلا ) ینب  ینعی   ) موـق نـیا  زا  اــیآ  تـفگ : هزمح  یبا  نـب  یلع  ( 1 ، ) تسا هدوـمرف  دـشاب  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  بهل  وبا  هک  اریز  ماهدرک  تناعا  ار  ناشیا  دوخ ، هیلع  مسرتب  ناـنیا  زا  رگا  دومرف : ماـما  یـسرتیمن ؟
رکف ياهشدخ  نیرتکچوک  وت  هیحان  زا  نم  رگا  دومرف : بهل  وبا  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  و  درک ، دیدهت  ار  وا  دـمآ و 

و دومنب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  ياهناشن  نیلّوا  نیا  و  میوگغورد ، دوخ  تّوبن  رد  و  دوب ، مهاوخ  باّذک  نم  سپ  منک ،
نزغورد و نم  دـسرب  نمب  ياهمدـص  نیرتکچوک  نوراه  بناج  زا  رگا  هک  تسا  نم  تمالع  هناشن و  نیلّوا  زین  نیا  هّیفقاو )  ) امـش يارب  زا 

ماما یئامن ، مالعا  اراکـشآ  ار  دوخ  تماما  امـسر  هک  ياهدروآ  میهاوخیم  ام  هچنآ  ینامز  تفگ : نارهم  نب  نیـسح  مشاب ، نیغورد  یعّدم 
؟ ياهراک چـیه  وت  مماما و  نم  میوگب  واب  مورب و  نوراه  دزن  دوخ  نم  یهاوخیم  اـیآ  تسیچ ؟ ترظن  وت  تفگ : وا  خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع 

شدامتعا دروم  دارفا  ناراداوه و  ناشیوخ و  هک  دوبن  نیا  زج  و  درکن ، يراک  نینچ  شتوعد  يادتبا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دناهدوب نم  زا  لبق  هک  نم  ناردـپ  يارب  ار  تماما  امـش  و  ار ، مدرم  همه  هن  دومن  توعد  مالـسا  هب  ار  ناـنآ  درک و  هاـگآ  دوخ  تّوبن  زا  ار 

دنکیم و راکنا  ار  شیوخ  ردپ  تایح  هّیقت  يور  زا  یسوم  نب  ّیلع  هک  دیتسه  لئاق  و  دیاهتفریذپ ،
ج2،ص:518  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدنز رگا  مردپ  هنوگچ  سپ  متسه ! ماما  نم  میوگیم  حیرص  منکیم و  غالبا  امشب  ار  دوخ  تماما  هّیقت  نودب  نم  اریز  ( 1 ، ) دیامنیم نامتک 
زا تشادن ، كاب  نوراه  زا  ترضح  هکنیا  دیوگ : هَّللا - همحر  باتک - ّفلؤم  تسا !؟ هتفر  ایند  زا  میوگیم  منکیم و  نامتک  امـش  زا  دشاب 

. ار نوراه  هن  دوب  هدربمان  نومأم  ار  يو  هدنشک  نآ  رد  دوب و  هدیسر  وا  هب  هک  دوب  ياهماندهع  نآ  تهج 
: رگید تلالد  ( 2)

اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  رب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  راّشب  نب  نیسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّبتکم  میهاربا  نب  دمحا  نب  نیـسح  - 21
دومرف نمب  ترضح  نآ  متساوخیم ، حیضوت  دوب  هدرک  مّلکت  نم  اب  هک  یتاملک  ضعب  زا  مدش  دراو  شردپ  تداهش  زا  سپ  مالّسلا  امهیلع 

: تفگ مدوب ، بّقلم  بقل  نیدب  متفریم  بتکمب  هک  یکدوک  رد  نم  دنگوس  ادخب  مدرگ  تنابرق  مدرکضرع  نم  عامس ! يا  بوخ  رایسب 
. درک نم  يورب  یمّسبت  ترضح 

رفعج نب  یسوم  باحـصا  زا  يدرف  نینچ  لاجر  بتک  رد  هدش و  هتـشون  راّشب » نب  ییحی   » همه ماهدید  هک  یئاههخـسن  رد  : » دیوگ مجرتم 
مالّسلا امهیلع 

ج2،ص:519  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نمـض رد  تسا و  هتـشگزاب  ّقح  بهذم  هب  سپـس  هدوب و  بهذم  یفقاو  دـناهتفگ  هک  تسا  راّشب » نب  نیـسح   » مانب تسه  هکنآ  و  تسین ،
تباتک تروص  نوچ  تسا ، هدـش  فیحـصت  ییحی  نب  نیـسح  ریقح  رظنب  تسا ، دامتعا  دروم  يو  دـیوگ : هیلع - هَّللا  ناوضر  یّلح - هماّلع 

«. دنتشونیم مهب  هیبش  نیسحلا »  » ار نیسحلا  و  ییحی ،»  » ار ییحی  دوب : کیدزن  نیسح  هب  ییحی  نامز  نآ 
: رگید تلالد  ( 1)

ّیلع میالوم  اقآ و  رب  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  نیعا  نب  ۀمثره  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینانـس - دمحا  نب  دّمحم  - 22
تـسرد نیا  و  تسا - هتفر  ایند  زا  یـسوم  نب  ّیلع  هک  دوب  هتفای  ترهـش  اجنآ  رد  مدـش و  دراو  نومأم  هناخ  رد  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب 

: دیوگ همثره  مدیبلط ، تاقالم  نذا  مدش و  دراو  نم  دوبن -
تـسود ار  میاقآ  ّقحب  تخـس و  وا  و  دـندیمانیم ، ّیملید » حـیبص   » ار وا  هک  دوب  یناوج  دـندوب  نانیمطا  دروم  هک  نومأـم  ماّدـخ  ناـیم  رد 

نومأم دمتعم  راکـشآ  ناهنپ و  رد  نم  هک  ینادیمن  وت  ایآ  ۀمثره  يا  تفگ : دید  ارم  نوچ  دش و  جراخ  ناوج  نآ  نامز  نآ  رد  تشادـیم ،
دروم هک  رگید  نامالغ  زا  نت  یس  اب  ارم  نومأم  هک  نادب  همثره  يا  تفگ : تسا ، حیحـص  متفگ : میوا ؟ نلع  ّرـس و  باحـصا  زا  متـسه و 

وا نانیمطا 
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ج2،ص:520  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نوچ بش  هک  دوب  نشور  اجنآ  رد  غارچ  ياهزادناب  و  مدش ، دراو  وا  رب  نم  ( 1 ، ) درک بلط  بش  لئاوا  رد  دندوب  وا  نلع  ّرس و  باحصا  و 

ام زا  دـیبلط و  ار  ام  کـی  کـی  سپ  دـندوب ، هداد  بآ  رهزب  ار  همه  هک  دوب  نیمز  يور  هنهرب  یئاهریـشمش  وا  ربارب  رد  و  دوب ، نشور  زور 
دینک و افو  نادب  دیاب  هک  تسا  لّجسم  مزال و  امـش  رب  دهع  نیا  تفگ : و  دوبن ، اجنآ  رد  يدحا  ام  زج  هک  یلاح  رد  تفرگ ، نامیپ  دهع و 

سپس میهد ، ماجنا  ار  شنامرف  هک  میدرک  دای  دنگوس  زین  ام  دیوگ : دیهد ، ماجنا  لّمأت  فّلخت و  نودب  منکیم  رما  نادب  ار  امـش  هچنآ  دیاب 
وا رگا  سپ  دیوش ، دراو  شاهرجح  رد  وا  رب  دیناسرب و  یسوم  نب  ّیلع  هناخب  ار  دوخ  ات  دیورب  دریگرب و  يریشمش  امـش  زا  کی  ره  تفگ :

وم و نوخ و  تشوگ و  دیروآ و  دورف  وا  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دیئوگن و  يو  اب  ینخـس  دیدید  باوخ  رد  ای  دوعق  ای  مایق  لاح  رد  هچ  ار 
دزن سپس  دیئامن ، كاپ  دیئاس و  اهشرف  نآ  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دیزادنا و  وا  يورب  ار  اهـشرف  هاگنآ  دیبوک ، مه  رد  ار  زغم  ناوختـسا و 

زا یعارز  نیمز  هعطق  هد  و  مهرد ، هردـب  هد  کی  رهب  هک  ماهدرک  رارق  دوخ  اب  دـیراد ، ناهنپ  دـیهد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  رگا  و  دـیئآ ، نم 
نآ هرجحب  هتـشادرب و  ار  اهریـشمش  ام  هک : داد  همادا  حـیبص  مّربن ، امـش  زا  ار  هّیطع  نیا  ماهدـنز  اـت  و  مهدـب ، هدرک  باـختنا  دوخ  كـالما 

دراو ترضح 
ج2،ص:521  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، میدـیمهفیمن اـم  هک  تفگیم  ینخـس  دوخ  اـب  دادیم و  تکرح  ار  شکراـبم  ناتـشگنا  دوب و  هدـیباوخ  ولهپ  رب  راوگرزب  نآ  ( 1 ، ) میدش
نآ یئوگ  مدرکیم ، رظن  هداتـسیا  هتخادـنا و  ار  دوـخ  ریـشمش  نم  یلو  دـندروآ ، دورف  وا  رب  ار  دوـخ  ياهریـشمش  هتفرگ و  یـشیپ  ناـمالغ 
وا يورب  ار  اهـشرف  نامالغ  سپ  دشابن ، رگراک  نادب  هحلـسا  هک  دوب  هدرکن  ربب  یـسابل  میروآیم ، موجه  شرـس  رب  ام  تسنادیم  ترـضح 

ییاج ار  بلطم  نیا  درک  شرافـس  میدرک ، لمع  میدوب  رومأـم  هچنآـب  دـنتفگ : دـیدرک ؟ هچ  دیـسرپ  وا  دنتـشگزاب ، نومأـم  دزن  هتخادـنا و 
درک زاب  نهریپ  ياههمکت  تسشن و  دوخ  سلجم  رد  هنهرب  رس  نومأم  تشگ ، علاط  رجف  دش و  حبـص  نوچ  دیراد ، ناهنپ  ار  نآ  دیئوگن و 

هتساخرب و هنهرب  رس  ياپ و  اب  سپس  درکیم ، راهظا  ار  وا  تافو  دش ، ترضح  نآ  يرادهیزعت  ياّیهم  دومن و  مالعا  ار  ترضح  نآ  تافو  و 
و دمآرد ، هزرلب  شندب  دینش  هک  ار  بانج  نآ  همهمه  يادص  درک و  زاب  ار  رد  تفر و  ترـضح  هرجح  يوسب  مدوب  شدزن  نم  داتفا و  هارب 

میدید هاگان  میتفاتـش  وا  يوسب  ام  وا ، اب  تسیک  دـینیبب  دوز  تفگ : مینادیمن ، ام  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : وا ؟ رانک  رد  تسیک  تفگ : دـنلب 
نومأم هب  نم  دیوگیم ، حیبست  تسا و  لوغشم  زامنب  هتسشن و  دوخ  بارحم  رد 

ج2،ص:522  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
امـش تفگ : تفرگ و  شتهب  هدیزرل و  دوخب  ربخ  نیا  زا  دیوگیم ، حیبست  دناوخیم و  زامن  هک  منیبیم  ار  یـصخش  بارحم  رد  ( 1 : ) متفگ

ار وا  وـت  حـیبص ! يا  تفگ : درک و  نـمب  ور  تعاـمج  نآ  ناـیم  زا  و  دـنک ، تـنعل  ار  امـش  ادـخ  دـیداد ، بـیرف  ارم  دـیتفگ و  غورد  نـمب 
: دومرف هدرک  دنلب  ادص  مدیسر ، رد  هناتسآب  نوچ  تشگرب ، نومأم  مدش و  هرجح  لخاد  نم  دیوگ : دناوخیم ؟ زامن  تسیک  نیبب  یسانشیم ،

خلا ْمِهِهاْوفَِأب - ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  دـنک  محر  تیادـخ  زیخرب  دومرف : مداتفا ، رد  ور  هب  يالوم و  ای  کـیّبل  مدرکـضرع : حـیبص ، اـی 
( دنـشاب هتـشادن  شوخ  ار  نآ  نارفاک  دنچ  ره  دناسر  مامتا  هب  ار  شرون  هک  تساوخ  دنوادخ  یلو  دـننک  شوماخ  ار  ادـخ  رون  دنتـساوخ  )
هک مسق  ادخب  متفگ : یتفای ؟ هچ  نم  زا  سپ  وت  تفگ : نمب  دوب ، هدـش  یناملظ  رات  یبش  نوچ  شیور  متـشگزاب  نومأم  دزن  تفگ : حـیبص 

ار دوخ  هماج  ياههمکت  نومأم  تفگ : حـیبص  تفگ . ناـنچ  نینچ و  دـناوخ و  دوخ  دزن  ارم  دوب و  هتـسشن  تمالـسب  هرجح  رد  باـنج  نآ 
دوب و هدش  شوهیب  هدرک و  ادیپ  یتحاران  یسوم  نب  ّیلع  دیئوگب  تفگ : و  دیشوپب ، ار  نآ  دندروآ و  ار  وا  یتنطلس  سابل  درک  رما  و  تسب ،

رکش و ار  ادخ  نم  دیوگ : همثره  هتفای ، هقافا  وا  ّتلع  نونکا 
ج2،ص:523  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هّـصق نارگید  يارب  يدینـش  حیبص  زا  هچنآ  دومرف : دید  ارم  نوچ  مدـش ، دراو  ترـضح  رب  هاگنآ  ( 1 ، ) مدرک رایـسب  دمح  متفگ و  ساپس 
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ار ناتنامرف  نم  ياقآ  يا  متـشاد  هضرع  دـشاب ، هدومزآ  ام  تیالو  ّتبحمب و  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  یـسک  يارب  زا  زج  يوگم  زاب  نکم و 
«. 1  » دسر رس  دوصقم  کیپ  دیآ و  رسب  بوتکم  لجا  هکنیا  ات  دناسریمن  يررض  امب  نانیا  رکم  همثره ! يا  دومرف : منکیم ، تعاطا 

: رگید تلالد  ( 2)
قبرأ هرطنق  رد  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  ّیلفون  دّمحم  نبا  رفعج  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  قاّرو - هَّللا  دبع  نب  ّیلع  - 23

ترضح نآ  رانک  رد  مدرک و  مالس  مدیسر و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  دنیوگ ) کبرا  ار  نآ  هک  ناتـسزوخ  رد  تسا  يرهـش  )
ادخ دنیوگیم ، غورد  دومرف : دراد ، تایح  تردپ  هک  دنرادنپیم  هک  دنتسه  یحاون  نیا  رد  یمدرم  مدرگ ، تنابرق  مدرکضرع  متسشن و 

______________________________

يرجه لاسب 200  نومأم  رب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  دورو  زا  لبق  دناهتـشون  ناخّرؤم  هچنآ  رب  انب  نیعا  نب  ۀمثره  لتق  هک  تسناد  دیاب  (- 1)
زونه هک  ینامز  رد  هدش ، هتشک  نومأم  نادنز  رد  وا  دیامنب  مالّسلا  امهیلع  یـسوم  نب  یلع  راضحا  هب  رما  نومأم  هکنآ  زا  شیپ  ینعی  هدوب ،

هدروآ ناتسزوخ  هب  هرصب  قیرط  زا  هنیدم  زا  ار  ترضح  نآ  لاس 201  رد  ناخّرؤم  قاّفتا  هب  و  دوب . هدشن  جراخ  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما 
. دندرب ورم  هب  اجنآ  زا  و  روباشین ، هب  نابایب  هار  زا  اجنآ  زا  و 

ج2،ص:524  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، دیشچ ار  گرم  معط  دنگوس  ادخب  وا  نکل  و  دنتفریمن ، رهوشب  شنانز  دندرکیمن و  میسقت  ار  شثاریم  دوب  هدنز  رگا  ( 1 ، ) دنک ناشتنعل 

سپ داب  وت  رب  دومرف : تسیچ ؟ نم  فیلکت  مدرکضرع  دیوگ : ّیلفون  رفعج  دیـشچ ، مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شّدج )  ) هک نانچمه 
رد ربق  ود  اـب  تسا ، سوط  رد  هک  يربق  داـب  كراـبم  تسین ، نم  يارب  یتشگزاـب  تفر و  مهاوخ  نم  اـّما  دّـمحم ، مدـنزرف  هب  نم  گرم  زا 

ار نآ  يدوزب  دوـمرف : تساـجک ؟ رگید  نآ  مالّـسلا ،) اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ربـق  ینعی   ) مسانـشیم ار  یکی  مدرکـضرع  دـیوگ : دادـغب ،
روگ نم و  ربق  تفگ : هاگنآ  تسا ،) مالّـسلا  امهیلع  داوج  ترـضح  شدنزرف  ربق  شردپ و  ربق  دادغب  رد  ربق  ود  زا  دارم   ) تخانـش دیهاوخ 

-. دینابسچ مهب  ار  دوخ  تشگنا  ود  و  تسا - نینچ  نیا  دیشّرلا  نوراه 
: رگید تلالد  ( 2)

زا نوراه  تفگ : هک  درک  تیاور  یناـجّرا  رفعج  نب  ةزمح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  سیردا - نب  دـمحا  نب  نسح  - 24
: تفگ نوراه  هب  تربع  يور  زا  و  رگید ، رد  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  دش و  جراخ  رد  کی  زا  مارحلا  دجسم 

. دروآ یهاوخ  اج  کی  رد  ار  وا  نم و  يدوزب  سوط ! يا  سوط ، يا  کیدزن !! سوط  رد  تاقالم  تسا و  رود  هناخ  ردقچ 
ج2،ص:525  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید تلالد  ( 1)
رفعج نب  یسوم  مالغ  تفگ : هک  درک  تیاور  صفح  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  ناذاش - نب  میعن  نب  رفعج  - 25

ام و رب  یگنشت  میدوب و  تکرح  رد  بآیب  کشخ و  ینابایب  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  یتعامج  نم و  هک  درک  لقن  مالّـسلا  امهیلع 
رگا دندومرف : هداد  ناشن  ار  یّلحم  ترضح  نآ  هک  میدوب  هدش  عقاو  فلت  ضرعم  رد  دوب و  هدرک  هبلغ  تخـس  دوب  ام  هارمه  هک  یتاناویح 

باریـس ار  نامتاناویح  هلفاق و  همه  دوخ و  ام  دوب و  یبآ  همـشچ  میتفر و  اجنآب  تعامج  ام  تفگ : دیـسر ، دیهاوخ  بآ  هب  دیور  اج  نادـب 
شـشوک هچ  ره  ام  دـینک ، وجتـسج  ار  همـشچ  نآ  دـیراد  نتفر  مزع  هک  نونکا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  میدرک ، چوک  اـجنآ  زا  میدرک و 

تـسیب دـص و  کی  دوب و  ربنق  دالوا  زا  هک  يدرم  رب  ار  ثیدـح  نیا  وا  و  میدـیدن . يزیچ  رتش  کشپ  زج  میتفاین و  همـشچ  زا  يرثا  میدرک 
وا مدوب و  ترـضح  تمدـخ  رد  ناـمز  نآ  رد  نم  تفگ : درک و  لـقن  نم  يارب  ار  نیا  ریظن  درمریپ  نآ  درکیم و  فیرعت  تشاد  رمع  لاـس 

. تفریم ناسارخ  يوسب  مالّسلا  هیلع 
ج2،ص:526  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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: رگید تلالد  ( 1)
يارب نومأم  هداتـسرف  نوچ  تفگ : هک  درک  تیاور  یناتـسجس  لّوخم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هَّللا - همحر  ینادمه - دایز  نب  دمحا  - 26

یلص ادخ  لوسر  اب  هک  تفر  دجسمب  ترـضح  نآ  مدوب ، هنیدم  رد  نم  دش ، دراو  هنیدم  هب  ناسارخب ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  لیـسگ 
رّهطم ربـق  يوـسب  زاـب  دـشیم و  رود  دـنچ  یمدـق  راـب  ره  تساوـخ و  یـصخرم  هزاـجا  درک و  عادو  راـب  دـنچ  دـنک ، عادو  هلآ  هـیلع و  هَّللا 

رفـس نیدب  ار  وا  نم  و  داد ، ارم  مالـس  باوج  مدرک ، مالـس  ناشیا  هب  هتفر و  شیپ  نم  دشیم ، دنلب  هلان  هیرگ و  هب  شیادـص  تشگیمزاب و 
رانک رد  و  مراپـسیم ، ناج  تبرغ  رد  موریم و  مراوگرزب  ّدـج  راوج  زا  نم  راذـگاو ، ارم  رادرب و  تسد  دومرف : متفگ ، تینهت  نومأم  يوسب 

وا نوراه  رانک  رد  تفر و  ایند  زا  سوط  رد  دیـسر و  ناسارخب  ات  مدرکیم  لابند  ار  وا  مدوب و  وا  هارمهب  نم  دیوگ : موشیم ، نفد  نوراه  ربق 
. دندرپس كاخب  ار 
: رگید تلالد  ( 2)

- نبا زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هَّللا - همحر  ّینانس - دمحا  نب  دّمحم  - 27
ج2،ص:527  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یماما هب  وا  زا  دـعب  دـندنام و  ّریحتم  وا  رما  رد  مدرم  درک ، تافو  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نوچ  تفگ : هک  درک  تیاور  ریثک  یبا 
تماما رد  ایآ  هک  درکیم  روطخ  ملدـب  مدرک ، تاقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هاگان  متفر و  ّجـحب  لاس  نآ  رد  نم  و  دـندشن ، لـئاق 

زا ایآ  « ) ُهُِعبَّتَن ًادِحاو  اَّنِم  ًارََـشب  َأ  : » متفگیم دوخ  اب  و  تسا ؟ نم  نامز  ماما  تسوا  دنزرف  هک  صخـش  نیا  ای  منامب  یقاب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
ادـخب نم  دومرف : درک و  رذـگ  نم  رب  هدـنهج  یقرب  نوچ  ترـضح  نآ  مدوب  راـکفا  نیا  رد  نم  اـت  مینک ) تعباـتم  ناـمدوخ  دـننام  يرـشب 

، مراپـسیم امـشب  ار  ماهدیقع  مبلطیم و  شزوپ  وت  یلاعت و  يادخ  زا  متفگ : ینک ، يوریپ  تعباتم و  ار  وا  دیاب  هک  متـسه  يرـشب  نآ  دنگوس 
: دومرف

. یشاب هدش  هدیشخب 
. دناهدرک لقن  ّیفوک  هَّللا  دبع  یبا  نبا  دّمحم  زا  نم  يارب  ار  ثیدح  نیا  مخیاشم  زا  رفنکی  زا  شیب  دنس  نیمهب  و 

: رگید تلالد  ( 1)
هیلع اـضر  ترـضح  تفگ : هک  درک  تیاور  ءاّـشو  ّیلع  نب - نسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هَّللا - همحر  ّیناذاـش - مـیعن  نـب  رفعج  - 28

هک یماگنه  درک : لقن  میارب  مالّسلا 
ج2،ص:528  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رب ار  نانآ  هیرگ  يادـص  اـت  دـننک  هیرگ  نم  يارب  متفگ  مدـناشن و  دوخ  درگ  ار  دوخ  هداوناـخ  همه  دنـشک  نوریب  هنیدـم  زا  ارم  دنتـساوخ 
. تشگ مهاوخن  زاب  رگید  متفگ  مدرک و  میسقت  ناشیا  نایم  دوب  نم  دزن  مهس  رانید  رازه  هدزاود  سپس  و  مونشب ، مدوخ 

: رگید تلالد  ( 1)
يراکهدب تفگ : هک  درک  تیاور  ّيرافغ  دّمحم  وبا  مانب  یصخش  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  قاّرو - هَّللا  دبع  نب  ّیلع  - 29

یکمک نمب  منید  يادا  يارب  هک  تسین  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  میاقآ  الوم و  زا  ریغ  سک  چیه  متفگ : دوخ  اب  و  مدوب ، هدرک  ادیپ  ینیگنس 
: تفگ مدش  لخاد  وا  رب  نوچ  دومرف ، تمحرم  دورو  هزاجا  نمب  مدیبلط ، نذا  متفر و  ترضح  نآ  هناخ  ردب  دمآرب  باتفآ  نوچ  دنک ،
میدرک فرـص  دـندروآ و  راطفا  يارب  یماعط  تشگ و  ماـش  نوچ  مینک ، ادا  ار  تنید  هک  تساـم  رب  میتسناد و  ار  تتجاـح  دّـمحم  اـبا  يا 

، مورب منادـیم  رتهب  يزاس  اور  ار  متجاح  رگا  نم  رورـس  يا  مدرک : ضرع  يدرگیم ، زاـب  تلزنمب  اـی  یناـمیم  بشما  دّـمحم  وبا  يا  دومرف :
نوچ و  داد ، نمب  رز  یتشم  شرف  ریز  زا  ترضح  دیوگ :
ج2،ص:529  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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هاجنپ اههّکـس  دّمحم  وبا  يا  دوب : هتـشون  نآ  رب  دمآ  متـسدب  هک  ياهّکـس  نیلّوا  تسا ، خرـس  درز و  یئاههّکـس  مدید  مدرب  غارچ  کیدزن 
حبـص نوچ  تفگ : تاهداوناخ . جراخم  يارب  نآ  رانید  راهچ  تسیب و  و  تسا ، وت  نید  يادا  يارب  نآ  راـنید  شـش  تسیب و  تسا ، راـنید 

. دوب یقاب  تساک  مک و  نودب  رانید  رانید و 24  روط 26  نامه  هّیقب  متفاین و  دوب  نآ  رد  روکذم  بلطم  هک  ياهّکس  نآ  دش 
: رگید تلالد  ( 1)

متـشاد زینک  ود  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  عیزب  نب  رمع  نب - یـسوم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هَّللا - همحر  ّیماف - نوراه  نب  دمحا  - 30
تـساوخرد ترـضح  نآ  زا  مداد و  عالّطا  ار  بلطم  نیا  متـشون و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  ياهمان  دـندوب ، رادراـب  ود  ره  هک 

: دوب هتـشاد  موقرم  نم  همان  خساپ  رد  دزاس ، رختفم  هّیطع  نیدب  ارم  دهد و  رـسپ  نمب  ادخ  دـشاب و  رـسپ  ود ، نیا  دالوا  هک  دـنک  اعد  مدرک 
: هک دوب  هتشون  نومضم  نیدب  نآ  زا  يادج  يرگید  همان  رد  سپس  درک ،» مهاوخ  اعد  یلاعت  يادخ  يرایب  »

ج2،ص:530  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هاگآ دـیامرف ، ظفح  شیوخ  تمحرب  ترخآ ، ایند و  رد  تیفاع  تّحـص و  نیرتوکین  هب  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ  ِمیِحَّرلا : ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »

دوخ هک  روط  نآ  دزاـسیم  يراـج  روما  نآ  رد  تحلـصم  قفو  رب  ار  دوخ  تاریدـقت  و  تسا ، ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  تسد  رد  روما  هک  شاـب 
ار رتخد  مان  و  راذگب ، دّـمحم  ار  رـسپ  مان  سپ  هَّللا ، ءاش  نإ  رتخد  يدـنزرف  درک و  دـهاوخ  تیانع  وتب  رـسپ  يدـنزرف  دـنوادخ  دـهاوخیم ،

. دوب هدومرف  هک  روط  نامه  دش  ّدلوتم  نم  يارب  رتخد  کی  رسپ و  کی  سپ  تفگ : هَّللا - همحر  يو - تنمیم .» یکرابمب و  همطاف ،
: رگید تلالد  ( 1)

یفقاو نم  تفگ : هک  درک  تیاور  ةریغم  نب  هَّللا  دـبع  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هَّللا - همحر  بّدؤـم - هیوذاـش  نب  نیـسحلا  نـب  ّیلع  - 31
«- مزتلم  » هب سپ  ریخ ، ای  تسا  حیحـص  مبهذم  ایآ  هک  تشذـگ  مرطاخب  مدیـسر  هّکمب  نوچ  متفر ، ّجـحب  هدـیقع  نیمه  اب  مدوب و  بهذـم 
هب دوخ  وت  مهاوخیم ، هچ  تسیچ و  متجاـح  هک  ینادـیم  وت  اراـگدرورپ ! متفگ : و  مدـش ، هدـنهانپ  هناـخ - باـب  دوسـالا و  رجح  نیب  راوید 

- نب ّیلع  اب  هک  تشذگ  مبلق  رب  و  نک ، يرای  داشرا و  ارم  بهاذم  نیرتهب 
ج2،ص:531  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يدرم وگب  تیالومب  ورب  متفگ  شمالغب  مداتسیا و  ترضح  نآ  هناخ  رد  مدمآ و  هنیدمب  سپ  منک ، تاقالم  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم 
، ةریغم نب  هَّللا  دبع  يا  وش  لخاد  دومرفیم : هک  مدینـش  هناخ  نورد  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  وا  يادص  دهاوخیم ، نذا  تسا و  رد  رب  قارع  لها  زا 

تداهش متفگ : نم  دومن ، تیاده  ار  وت  تسار  هارب  و  درک ، باجتسم  ار  وت  ياعد  دنوادخ  دومرف : داتفا  نمب  شرظن  نوچ  هدش ، لخاد  نم 
. یتسه شناگدنب  رب  وا  نیما  ادخ و  تّجح  وت  هک  مهدیم 

: رگید تلالد  ( 1)
نم دزن  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  تفگ : هک  درک  تیاور  نـیزر  نـب  دواد  زا  نـتم  رد  روکذـم  دنـسب  هَّللا - هـمحر  مردـپ - - 32

ام دمآ و  نم  زا  سپ  سک  ره  تفگ : و  دراذگ ، یقاب  نم  دزن  ار  هّیقب  درک و  تفایرد  ار  یغلبم  داتـسرف و  ترـضح  دوب ، دقن  لوپ  يرادقم 
یصخش مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  شدنزرف  تفر  ایند  زا  بانج  نآ  نوچ  و  تسا ، وت  ماما  وا  راذگب و  وا  رایتخا  رد  درک  بلط  ار  یقب 

. مداتسرف ار  هجو  نآ  مامت  مه  نم  و  تسرفب ، ار  نآ  تسوت  دزن  دقن  لوپ  غلبم  نالف  هک  داتسرف  نم  دزن  ار 
ج2،ص:532  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید تلالد  ( 1)
نب رفعج  نب  ساّبع  تفگ : هک  درک  تیاور  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  دیلو - نب  نسح  نب  دّمحم  - 33

تسدب ادابم  دنازوسب  ار  ساّبع  ياههمان  هک  منک  اضاقت  وا  زا  مسیونب و  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضحب  هک  تساوخ  نم  زا  ثعـشا  نب  دّمحم 
نم سیونب  تتـسودب  هک : نومـضم  نیدـب  دیـسر  ياهمان  ترـضح  نآ  زا  مهد  عالّطا  هکنیا  زا  لبق  اـّما  دـیامن ، تمحز  داـجیا  دـتفا و  ریغ 
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. مدینازوس تءارق  زا  سپ  ار  وا  ياههمان 
: رگید تلالد  ( 2)

یبا روضح  رگا  هک  مدرک  رکف  دوخ  اب  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  دّمحم  نب  دمحا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 34
متـسشن شلباقم  رد  مدـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  نوچ  تسا ، هتـشذگ  امـش  ّنس  زا  ردـقچ  منک  لاؤس  وا  زا  مدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نسحلا 

، رادـقم نالف  موش  تناـبرق  مدرک  ضرع  تسا ؟ هتـشذگ  وت  رمع  زا  لاـس  دـنچ  دیـسرپ  هتـسیرگن و  متروصب  یّـصاخ  هّجوت  اـب  درک  عورش 
زا نم  دومرف :

ج2،ص:533  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يارب دومرف : مسرپب ، ار  امش  ّنس  متشاد  رظن  رد  نم  موش  تیادف  متـشاد  هضرع  درذگیم ، نم  رمع  زا  لاس  ود  لهچ و  نونکا  مرتگرزب و  وت 

. متفگ وت 
: رگید تلالد  ( 1)

نـسحلا وبا  رب  تفگ : هک  درک  تیاور  ّینئادم  ناقرز  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینادـمه - رفعج  نب  دایز  نب  دـمحا  - 35
ماهنیس رب  تفرگ و  ارم  تسد  ماما  دیوگ : میامن ، یشسرپ  رفعج  نب  هَّللا  دبع  دروم  رد  متـساوخیم  هدش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

زا شیپ  نم  لاؤس  هب  سپ  دشابیمن ، ماما  هَّللا  دبع  هک  یتسارب  مدآ  نب  دّمحم  يا  دومرف : سپس  منک - لاؤس  وا  زا  نم  هکنیا  زا  شیپ  داهن -
. تفگ خساپ  منک  ناونع  ار  نآ  هکنآ 

«. ار مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  هن  دننادیم  ماما  ار  وا  هعیش  زا  یتعامج  هک  تسا  حطفا  هَّللا  دبع  هَّللا » دبع   » زا دارم  : » دیوگ مجرتم 
ج2،ص:534  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید تلالد  ( 1)
اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  رب  تفگ : هک  درک  تیاور  ّیـساّبع  ماشه  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّمحم  - 36

دنکب و مدوب  التبم  یتّدم  نادب  هک  يدردرس  عفر  يارب  یئاعد  هک  منک  تساوخرد  شترضح  زا  متشاد  رظن  رد  مدش و  دراو  مالّسلا  امهیلع 
، مدرک شومارف  ار  متجاـح  دومرف ، باوج  وا  مدیـسرپ و  ملئاـسم  زا  مدـش و  لـخاد  نوـچ  مدـنب ، مارحا  ود  نآ  رد  هک  هچراـپ  هعطق  ود  زین 

نم رس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  متسشن ، شلباقم  رد  نم  نیـشنب ، دومرف : نمب  منک  عادو  متـساوخ  مور و  نوریب  ات  متـساخرب  هک  یماگنه 
یپ رد  هّکم  رد  دیوگ : یساّبع  وش ، مرحم  نیا  رد  دومرف : داد و  نمب  درک و  بلط  شیوخ  ياههماج  زا  هماج  ود  دعب  دناوخ ، یئاعد  داهن و 

، متفاین هّکم  رد  متـساوخیم  هک  ار  نآ  مدرک  وجتـسج  هچ  ره  دشاب ، مدـنزرف  يارب  یکی  هک  منک  يرادـیرخ  هّیدعـس  هماج  ود  هک  مدوب  نیا 
بلاط نم  هک  روط  نآ  هّیدعس  هماج  ود  ترضح  میآ  نوریب  متـساوخ  مدرک و  عادو  نوچ  مدش و  دراو  ترـضح  رب  متـشگزاب ، هک  هنیدمب 

. داد نمب  و  تساوخ ، مدوب 
ج2،ص:535  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: رگید تلالد  ( 1)
نـسحلا یبا  اب  تفگ : هک  درک  تیاور  یـسوم  نب  نیـسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  سیردا - نب  دـمحا  نب  نیـسح  - 37

هب نوچ  و  میدش ، راپسهر  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  كالما  ضعب  يوسب  دوب  ربایب  فاص و  الماک  اوه  هک  يزور  رد  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا 
میراد یناراب  هب  یتجاح  هچ  ریخ ، میتفگ : دیاهتشادرب ؟ دنک ) ظفح  ناراب  زا  ار  امـش  هک  یـسابل   ) یناراب دوخ  اب  ایآ  دومرف : میدیـسر  نابایب 

زج دـیوگ : تفرگ ، دـهاوخ  ناراب  يدوزب  ار  امـش  ماهدروآ و  دوخ  اب  نم  اـّما  دومرف : تسین ، يربخ  ناراـب  ندـیراب  زا  تسین و  ربا  هک  اوه 
هکنیا رگم  دنامن  یقاب  ام  زا  يدحا  میدوب و  دوخ  رکفب  همه  و  تفرگ ، ندیراب  ام  رب  دمآ و  دیدپ  نامـسآ  رد  يربا  هک  میدوب  هتفرن  یکدنا 

. درک سیخ  ناراب  ار  شیاپ  ات  رس 
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: رگید تلالد  ( 2)
هیلع اضر  ترضحب  هک : درک  تیاور  نارهم  نب  یسوم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  راّطعلا - ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  - 38

رسپ هراب  رد  هک  دوب  هتشون  مالّسلا 
ج2،ص:536  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دنوادخ دعب  و  درم ، شبابان  رسپ  و  درک . دهاوخ  اطع  حلاص  يرـسپ  وتب  دنوادخ  هک  دوب  هدومرف  موقرم  همان  باوج  رد  دیامرف ، اعد  شبابان 
. داد واب  يدنزرف 

: رگید تلالد  ( 1)
مانب هّکم  یلزنم  کی  رد  یّلحم  دراو  تفگ : درک و  تیاور  لیـضف  نب  دّمحم  زا  نتم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  قاّرو - هَّللا  دبع  نب  ّیلع  - 39

ترـضح تمدخ  هنیدم  رد  و  دنتفگیم ، ّینیدملا » قرع   » یبرعب ار  نآ  هک  دـش  ثداح  نم  ياپ  ولهپ و  رد  يدرد  اجنآ  رد  مدـش ، ّرم  نطب 
ضرم مدیـسر  ّرم » نطب   » هب یتقو  مدرکـضرع  منیبیم ؟ دنمدرد  ار  وت  ارچ  تسیچ ؟ وت  درد  یتحاران و  دیـسرپ : مدیـسر ، مالّـسلا  هیلع  اضر 

بآ دومرف و  مّلکت  دنچ  یتاملکب  دومن و  دوب  نم  لغب  ریز  رد  هچنآب  هراشا  ترـضح  نآ  سپ  دـش ، ادـیپ  میاهاپ  ولهپ و  رد  ّینیدـملا  قرع 
: دومرف درک و  دوب  میاپ  رد  هچنآ  هب  يرظن  دعب  و  تسین ، یجنر  درد  نیا  زا  رگید  ارت  تفگ : هاگنآ  داهن ، نآ  رب  ناهد 

یباوث ّلج  ّزع و  دنوادخ  دـیامن ، ربص  دـنک و  يرادـیاپ  دوش و  راتفرگ  یئالبب  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب )  ) رفعج وبا 
ات هاگ  چیه  درد  اپ  زا  دنگوس  ادخب  متفگ : دوخ  بلق  رد  دسیونب ، وا  لمع  همان  رد  دیهش  رازه  رجا  دننامه 

ج2،ص:537  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دیگنلیم وا  رمع  رخآ  ات  دیوگ : تسا  قورسم  یبا  نب  مثیه  هک  وا  لوق  زا  يوار  تفای ! مهاوخن  افش  مریمب 

راشف و رد  گـنج  ههبج  رد  زابرـس  دـننام  لاـح  نآ  رد  نمؤم  اریز  درک ، بّجعت  ربخ  نیا  رد  ـالتبم  رجا  يرایـسب  زا  دـیابن  : » دـیوگ مجرتم 
ار نآ  نوچ  و  دنکیم ، تمواقم  و  دیوگیم ، کئالب » یلع  اربص   » تقیقح رد  و  دراذـگیم ، دوخ  يادـخ  باسحب  تسا و  یتحاران  تمحز و 
و دزابیمن ، ار  دوخ  دهدیمن و  تسد  زا  ار  هّیحور  اذل  دنادیم ، ادخب  دوخ  برق  و  رجا ، ببس  دنکیمن و  يرکشان  دنادیم  یهلا  تحلـصم 

«. دهدیم همادا  دوخ  ینانچنآ  یگدنزب  تماهش  لامک  اب 
: رگید تلالد  ( 1)

و دوب ، هدمآ  فارطا  زا  نم  يارب  یئاهراب  تفگ : هک  درک  تیاور  دشار  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردـپ - - 40
: هدومرف ترضح  نآ  هک  دروآ  ماغیپ  دمآ و  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هداتسرف  منکب ، نآب  یهجوت  مرگنب و  ار  اههمانراب  نم  هکنآ  زا  شیپ 
وا نوچ  مشاب  شیوجتسج  رد  مرادن  نآ  زا  يربخ  هک  ار  يزیچ  متفگ : دیوگ : مرادن ، هناخ  رد  الصا  رتفد  نم  هک  تسرفب  نم  يارب  يرتفد 

ار
ج2،ص:538  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ضعب نک و  فقوت  یمک  هک  مدز  ادص  ار  وا  تشگزاب  هداتسرف  نآ  نوچ  مدروخنرب ، يزیچ  رب  متفاین و  متشگ  هچ  ره  و  ماهدومن ؟ قیدصت 
بلط لـیلد  نودـب  يزیچ  راوـگرزب  نآ  متـسنادیم  نکل  و  مدوـبن ، هاـگآ  نادـب  زگره  هـک  دوـب  نآ  رد  يرتـفد  مدرک  زاـب  ار  اـههلومحم  زا 

. مداتسرف وا  يارب  ار  نآ  و  دنکیمن ،
: رگید تلالد  ( 1)

هیلع نسحلا  وـبا  تفگ : هک  درک  تیاور  ّيرـصب  دّـمحم  وـبا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  دـیلو - نب  نسح  نب  دّـمحم  - 41
هچ ادـخ  ات  نک  ربص  نونکا  تشون : همان  خـساپ  رد  مور ، رـصم  هب  تراـجت  يارب  هک  متـساوخ  نذا  ياهماـنب  وا  زا  نم  دـش و  دراو  مالّـسلا 

خساپ رد  متساوخ ، رفس  نذا  متـشون و  يا  همان  شکرابم  روضحب  موس  لاس  متخادنا و  ریخاتب  ار  مرفـس  مامت  لاس  ود  نم  دیوگ : دهاوخب ،
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جراخ نم  دیوگ : درک ، دـهاوخ  رییغت  رما  و  دـینادرگ ، كرابم  ریخ و  وت  يارب  زا  دـنوادخ  ار  رفـس  نیا  ور ، نوریب  دوب : هتـشون  نمب  ماهمان 
. متفای یصالخ  هنتف  نآ  زا  نم  نامز  نآ  رد  دش و  جرم  جره و  دادغب  رد  مدرب و  يرایسب  ریخ  مدش و 

ج2،ص:539  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: رگید تلالد  ( 1)

: تفگ هک  درک  تیاور  ّیخرک  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  راّـطعلا - ییحی  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  - 42
مالّـسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبا  رب  متفر و  ّجحب  یلاس  ات  دندش  توف  همه  نم  دالوا  زا  نت  هدزناپ  هد  زا  شیب  دـندنامیمن و  هدـنز  منادـنزرف 

دعب مدیـسرپ ، يو  زا  یبلاطم  و  مدیـسوب ، ار  ترـضح  نآ  تسد  مدرک و  مالـس  نم  دش ، نوریب  نم  يوسب  یگنر  سابل  اب  وا  مدش و  لخاد 
نم دومرف : هدرک  ور  نمب  هاگنآ  درک ، اعد  رایسب  و  تفر ، ورف  رکفب  یتّدم  ترـضح  مدرک ، یتحاران  راهظا  منادنزرف  رتشیب  گرم  هب  عجار 

زا تتایح  مایا  رد  دشاب و  يدنزرف  زا  سپ  يدـنزرف  نآ  زا  سپ  دـشاب و  یلمح  تیارب  يدرک  تعجارم  یتشگزاب و  هک  اجنیا  زا  مراودـیما 
زا تفگ : تسا ، رداق  يزیچ  ره  رب  وا  و  دنکیم ، هدروآرب  دنادرگ ، باجتـسم  ار  یئاعد  دهاوخب  هاگ  ره  لاعتم  دنوادخ  و  يرب ، هرهب  ناشیا 
زا سپ  و  مداهن ، میهاربا  ار  وا  مان  دروآ و  يرـسپ  میارب  دوب و  هلماـح  دوب  میولاـخ  رتخد  هک  ملاـیع  مدـمآ و  لزنمب  مدرک و  تعجارم  ّجـح 

دنچ یس و  میهاربا  و  مداهن . نسحلا  وبا  ار  شاهینک  مدراذگ و  دّمحم  ار  وا  مان  هک  دروآ  رسپ  يدنزرف  هتشگ و  رادراب  اددجم  لاس  دنچ 
ج2،ص:540  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا سپ  و  دندوب ، لیلع  رامیب و  ود  ره  متشگزاب و  متفر و  ّجحب  نم  و  دندش ، ضیرم  ود  ره  و  لاس ، راهچ  تسیب و  دّمحم  درک و  رمع  لاس 
نب دمحا  دوخ  دوزفا : يوار  و  دّمحم ، هام  نامه  رخآ  رد  وا  زا  سپ  درک و  توف  میهاربا  دعب  هام  لّوا  رد  هک  تشذگ  هام  ود  نم  تشگزاب 
رمع رتشیب  هام  دـنچ  ود  نآ  زا  لبق  وا  نادـنزرف  زا  کی  چـیه  تفر و  ایند  زا  دوب و  هدـنز  مین  لاس و  کی  ود ، نآ  زا  سپ  ّیخرک  هَّللا  دـبع 

. دندرکیمن
: رگید تلالد  ( 1)

هیلع نسحلا  وبا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دعـس  نب  دیعـس  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّـمحم  - 43
هک يزیچ  نآ  هداـمآ  ار  دوخ  و  نک ، ّتیـصو  دوش  ماـجنا  وت  زا  سپ  یهاوخیم  هچنآـب  ادـخ  هدـنب  يا  دومرف : دـنکفا و  رظن  يدرمب  مالّـسلا 

. تفگ عادو  ار  یناف  راد  زور  هس  زا  سپ  درم  دش و  دوب  هدومرف  هک  روط  نامه  و  زاسب ، گرم ) ینعی   ) يوشیم عقاو  نآ  رد  راچان 
رد روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ّینادمه - رفعج  نب  دایز  نب  دمحا  - 44 رگید )( : تلالد  ( 2)

ج2،ص:541  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نوریب دادنامرف  ار  نارگید  و  دناشنب ، ارم  مدـش ، دراو  نومأم  رب  يزور  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  یمـشاه  « 1  » هَّللا دبع  نب  دّمحم  زا  نتم 

یـسکب درک  ور  دندز و  ياهدرپ  درک  رما  هاگنآ  میدومن ، هزیکاپ  وب و  شوخ  ار  دوخ  دعب  و  میدرک ، فرـص  مه  اب  و  دیبلط ، ماعط  و  دنتفر ،
، ناوخرب ار  ياهدناوخ  تفر  ایند  زا  دوب و  سوط  رد  هکنآ  هیثرم )  ) ياثر رد  هک  يرعـش  دنگوس  ادـخب  ارت  تفگ : دوب و  هدرپ  تشپ  رد  هک 

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  یفطـصم  نادناخ  زا  دـنکفا  تماقا  لحر  نآ  رد  هک  سک  نآ  سوط و  يارب  داب  اراوگ  ندـناوخب : درک  عورـش  ینز 
. درک اپب  متام  نزح و  ام  يارب  اجنیا  شندرک  بورغ  هک  هلآ  هیلع و 

هک دننکیم  شنزرـس  وت  تیب  لها  متیب و  لها  ارم  ایآ  هَّللا ! دـبع  يا  تفگ : ارم  و  تسیرگ ، هیثرم  نیا  ندینـش  زا  سپ  نومأم  تفگ : يوار 
دزن يزور  یئآ ، تفگـشب  نآ  زا  هک  منک  لقن  یثیدح  وت  يارب  دنگوس  ادخب  مداهن !؟ یـصخاش  ملع و  اجنیا  رد  ار  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 

، دندوب مالّسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ّیلع و  نب  دّمحم  و  دّمحم ، نب  رفعج  رفعج و  نب  یـسوم  تناردپ  مدرگ  تنابرق  متفگ : متفر و  يو 
نونکا و  دش . دهاوخ  تمایق  زور  ات  هچنآ  هتشذگ و  هچنآ  ملع  دوب  نانآ  دزن  و 

______________________________
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خسن بلغا  رد  هک  دشابیم  سطفا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  روبزم  صخـش  و  هدش ، تبث  ردپ  ياجب  رـسپ  رـسپ و  ياجب  ردپ  خسن  بلاغ  رد  (- 1)
. تسا هدش  تبث  هابتشا 

ج2،ص:542  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیا مدرکـضرع  يراد ، تجاـح  هچ  وگب  دومرف : تسا ، یتجاـح  وت  يوسب  ارم  و  ( 1 ، ) تسوت دزن  ناـشیا  ملع  یناـنآ و  ثراو  ّیـصو و  وت 
هدش نتسبآ  نونکات  راب  دنچ  مرادیمن ، مّدقم  ار  یسک  وا  رب  و  تسا ، نم  ّصاخ  هدیزگرب و  قالخا  نسح و  افـص و  رد  هک  ۀّیرهاز »  » مزینک

، دـیازب تفآیب  ار  شدـنزرف  دوش و  ملاس  ات  دـنک  هجلاعم  ار  وا  هک  يزیچ  هب  نک  یئامنهار  ارم  تسا ، هلماح  مه  نونکا  و  هدومن ، طقـس  و 
تـشگنا شرداـمب و  تسا  مدرم  نیرتهیبـش  هک  دروآیم  يرـسپ  دـباییم و  افـش  وا  نوـچ  شاـبم ، نارگن  دـنکیم  طقـس  هـکنیا  زا  دوـمرف :

: متفگ مبلق  رد  نم  تسا ، هدایز  دنب  نودب  یتشگنا  شپچ  ياپ  رد  زین  و  دنب ، نودب  دراد  دئاز  تسار ، تسد  رد  یکچوک 
یکچوک تشگنا  شتـسار  تسد  رد  و  دوب ، رتهیبش  شردامب  سک  ره  زا  هک  دـیئاز  يرـسپ  روبزم  زینک  تساـناوت ، ییزیچ  ره  رب  دـنوادخ 

مالّـسلا هیلع  شترـضح  هک  روط  ناـمه  تشادـن  دـنب  هک  دوب  هداـیز  یتشگنا  شپچ  ياـپ  رد  نینچمه  و  دوبن ، دـنب  ياراد  هک  دوب  هدـیئور 
بلاـطم ثیدـح  نیا  رد  تفگ ): يوار  . ) مداد رارق  شاهناـشن  مدومن و  ملع  ار  وا  هکنیا  رد  دـنک  تمـالم  ارم  هک  تسیک  سپ  دوب . هدومرف 

. میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  و ال  مدرک ، هاتوک  ار  نآ  نم  هک  دوب  يرتشیب 
ج2،ص:543  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

طّسوت هک  تسا  ياهفیحص  نامه  قیرط  زا  هعقاو  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  یهاگآ  ملع و  دیوگ : هَّللا - همحر  باتک - فّنصم  ( 1)
زا ار  ناشیا  دالوا  ءافلخ و  رابخا  ادخ  بناج  زا  لیئربج  هک  دوب  نیا  نآ  و  دوب ، هدیـسر  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شناردپ 

لوسرب ار  همه  دش  دهاوخ  ارجا  نانآ  تسدب  هک  ار  هچ  ره  همه و  داد  دهاوخ  خر  نانآ  راگزور  رد  هک  یثداوح  و  ساّبع ، ینب  هّیما و  ینب 
. ِهَّللِاب اَّلِإ  َةَُّوق  لوح و ال  و ال  داد ، عالّطا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 

دوب هدرک  متس  ودب  هک  بعصم » نب  هَّللا  دبع  نب  راّکب   » قح رد  شنیرفن  لوبقب  ترضح  نآ  تیّجح  تابثا  باب 48 

بلاط یبأ  دالوا  زا  يدرم  تفگ : هک  درک  تیاور  یلفون  دّمحم  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  دمحا  نب  نیسح  ّیلع  وبا  - 1 ( 2)
هب دـش  ـالتبم  درک و  داـی  دـنگوس  ریبز  و  داد ، مسق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربنم  ربـق و  نیب  یعوضوم  هراـب  رد  ار  راّـکب  نب  ریبز 

هظحالم ار  ناوارف  صرب  شیاهاپ  اهقاس و  رد  نم  هک  صرب ، يرامیب 
ج2،ص:544  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا یگنس  مد  رد  درک و  نیرفن  ار  وا  ترضح  درک و  متس  يدروم  رد  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نب  راکب  شردپ  و  ( 1 ، ) مدرک
ار نسح  نبا  هَّللا  دبع  نب  ییحی  همان  نامیپ  بعـصم  نب  هَّللا  دبع  شردپ  اّما  و  تسکـش ، ار  وا  ندرگ  دمآ و  دورف  راّکب  رب  يدنلب  نامتخاس 

تـسردان هماندـهع  نیا  تسین و  یناما  ار  وا  هک  اریز  شکب  ار  وا  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ : درک و  تناها  واـب  نوراـه  روضح  رد  و  دـیرد ،
لیلد هک  وا  زا  يراعـشا  و  دـنکیم ، يرادـفرط  زورما  دوب و  هدرک  جورخ  نم  ردارب  اـب  شیپ  يدـنچ  دوـخ  وا  تفگ : دیـشرب  ییحی  و  تسا ،
لوح زا  وگب : هلبقب  ور  زیخرب و  تفگ : درک و  توعد  هلهابم  هب  ار  وا  ییحی  تسین ، نم  زا  هک  درک  راکنا  هَّللا  دبع  دناوخ ، دوب  ییحی  مالک 

رد و  دهدب ، تسا  نم  تکاله  هک  نم  تافاکم  دنوادخ  ماهتفگ  غورد  رگا  ماهتفگن و  ار  راعـشا  نم  و  میوگ ، غورد  رگا  مرازیب  ادخ  هّوق  و 
. تسشن ورف  نیمزب  راب  نیدنچ  شربق  درپس و  ناج  زور  هس  زا  سپ  دش و  شضراع  بت  سلجم  نامه 

. رادقم نیاب  مدرک  رصتخم  ار  نآ  نم  یلو  تسا  هدرک  لقن  لّصفم  ّیقهیب  ار  ربخ  دیوگ : ّفلؤم 
نوراه نامز  رد  هک  تسا  ساّبعلا  ینب  نارازگراک  زا  نتکی  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  نب  تباث  نب  بعـصم  نب  هَّللا  دـبع  نب  راّـکب  : » دـیوگ مجرتم 

«. دراد یساّبع  يدهم  ياثر  رد  ياهیثرم  و  هدوب ، همامی  مکاح  یساّبع  يدهم  نامز  رد  هَّللا  دبع  شردپ  و  هدوب ، هنیدم  مکاح 
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ج2،ص:545  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دید دهاوخن  ار  وا  مه  دادغب  دنیبیمن و  ار  دادغب  هک : وا  یئوگشیپ  رد  ترضح  نآ  تیّجح  تابثا  باب 49 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضحب  نومأم  يزور  تفگ : هک  درک  تیاور  داّبع  یبا  یبا  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  ّیقهیب  ّیلع  وبا  - 1 ( 1)
نوچ و  يوریم ، دادغبب  نینمؤملا  ریما  يا  وت  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترـضح  مینکیم ، نانچ  نینچ و  میدش  دراو  هک  دادغبب  ادخ  يرایب  تفگ :

ارم نیسح  يا  رخآ  دومرف : متفگ ، ار  بلطم  نآ  دش و  مهودنا  بجوم  هک  مدینش  یمالک  نم  مدرکـضرع : نم  دش ، یلاخ  رایغأ  زا  سلجم 
. دید دهاوخ  ارم  زگره  وا  هن  منیبیم و  ار  وا  نم  هن  راکچ ، دادغب  اب 

کمرب لآ  ّقح  رد  شیاعد  تباجا  هب  ترضح  نآ  تیّجح  تابثا  باب 50 

رد روکذم  دنسب  هَّللا - امهمحر  دیلو - نب  نسح  نب  دّمحم  مداتسا  مردپ و  - 1 ( 2)
ج2،ص:546  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زاغآ رد  داد  نامرف  ناشلتقب  تفرگ و  مشخ  کـمرب  لآ  هب  نوراـه  هک  یلاـس  نآ  رد  تفگ : هک  دـندرک  تیاور  لیـضف  نب  دّـمحم  زا  نتم 
هیلع متـشه  ماما  دـش ، دراو  هک  هچنآ  دـش  دراو  هکمارب  رب  و  دـنکفا ، نادـنزب  ار  شردـپ  درک و  ار  ّیکمرب  يایحی  نب  رفعج  لتقب  رما  راک ،

: دومرف دندیسرپ ، ار  نآ  ببس  يو  زا  داد ، یمه  تکرح  ار  شیوخ  كرابم  رـس  سپـس  درکیم ، اعد  دوب و  هداتـسیا  هفرع  زور  رد  مالّـسلا 
هراـب رد  ار  میاـعد  زورما  دـنوادخ  و  دنتـشاد ، اور  مالّـسلا  هیلع  مردـپ  رب  هک  یمتـس  يارب  مدرکیم  نیرفن  ار  شردـپ ) رفعج و   ) هکمارب نم 
التبم باذعب  ییحی  شردپ  رفعج و  و  دندش ) راتفرگ  هکمارب   ) هک تشذگن  ردـقنآ  دومرف  تعجارم  هناخب  نوچ  و  دومرف ، باجتـسم  ناشیا 

. دش نوگژاو  اهنآ  عضو  دندش و 
امهیلع رفعج  نب  یـسوم  باحـصا  زا  ملـسم  وبا   ) رفاسم زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّـمحم  - 2 ( 1)

رذـگ ام  رب  نایکمرب  زا  یتعاـمج  اـب  دـلاخ  نب  ییحی  هک  میدوب  ینم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  اـب  نم  تفگ : هدرک  تیاور  مالّـسلا )
او هآ ، تفگ : سپس  دمآ ؟ دهاوخ  ناشرـس  رب  هچ  لاس  نیا  رد  دننادیمن  هک  هورگ  نیا  تخبدب  هراچیب و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دندرک ،

نم و هک  رما  نیا  زا  ابجع 
ج2،ص:547  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دیوگ رفاسم  دینابسچ !- رگیدکیب  ار  دوخ  ناتشگنا  و  میئود - نیا  دننام  نوراه 
. دندرپس كاخب  نوراه  بنج  رد  ار  وا  هک  ینامز  ات  مدیمهفن  ار  مالک  نیا  ینعم  نم  دنگوس  ادخب 

نب رفعج  زا  هک : درک  تیاور  نارهم  نب  یسوم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  لاسب 352  ّيروباشین  سودبع  نب  دّمحم  نب  دحاولا  دبع  - 3 ( 1)
: تفگیم هک  مدینش  ییحی 

، نکن شومارف  ياهدروخ  بلاط  یبا  لآ  هراب  رد  هک  ار  يدنگوس  تفگیم : تفریم  هّکم  هب  هّقر  زا  هک  یماگنه  نوراه  نب  رفعج  نب  یـسیع 
هک تسا  وا  رسپ  یسوم  نب  ّیلع  نیا  کنیا  ینزب ، ار  شندرگ  دنک  تماما  ياعّدا  رفعج  نب  یسوم  زا  سپ  يدحا  رگا  هک  يدروخ  مسق  وت 

ترظن یئوگیم ، هچ  تفگ : درک و  يوب  دنت  يرظن  نوراه  دنتفگیم ، شردپ  هراب  رد  هک  دنیوگ  نامه  يو  هراب  رد  و  تسا ، تماما  یعّدـم 
؟ تسیچ

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  متفگ ، ار  نایرج  هتفر  ترضح  نآ  دزن  مدینش  ار  نیا  نم  نوچ  دیوگ : نارهم  نب  یـسوم  مشکب ! ار  همه  یهاوخیم 
دنرادن ار  نآ  تردق  دنگوس  ادخب  مراد ؟ نانآب  راک  هچ  نم 
ج2،ص:548  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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. دنهد ماجنا  نم  ّقح  رد  يراک 
رفعج نب  یسوم  نوچ  تفگ : هدرک  تیاور  ییحی  نبا  ناوفص  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینادمه - دایز  نب  دمحا  - 4 ( 1)

ترضح نآب  نم  میدیسرت و  وا  رب  تهج  نیا  زا  درکیم ، تبحص  تماما  رما  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  و  تفر ، ایند  زا  مالّـسلا  امهیلع 
، درب راکب  ار  دوخ  ناوت  دهد و  ماجنا  دناوتیم  هچ  ره  دومرف : میسرتیم ، رگمتس  نیا  زا  ام  و  دینکیم ، راکشآ  ار  یگرزب  رما  امش  مدرکضرع :

رسپ ّیلع  نیا  تفگ : دیـشر )  ) راّبج نآب  ّیکمرب  دلاخ  نب  ییحی  تفگ : نمب  یّقثوم  صخـش  دیوگ : ناوفـص  تشاد ، دهاوخن  نم  رب  یهار 
همه يراد  رظن  شردپ ، نتشک  زا  میاهدرب  هرهب  هچ  تفگ : دنکیم ، توعد  شیوخ  تماماب  ار  مدرم  هتسشن و  وا  ياج  رد  هک  تسا  یسوم 

. دندرکیم راکشآ  ار  ناشیا  اب  توادع  دندوب و  نمشد  هَّللا  لوسر  نادناخ  اب  هکمارب  ّکش  نودب  میشکب !؟ ار 
هدکتب يّدصتم  خلب  رد  دناهتفگ  هک  نانچ  هک  دسریم  یمان  کمرب  هب  نانآ  تبسن  دندوب ، لصالا  یناریا  ياهداوناخ  هکمارب  : » دیوگ مجرتم 

ماشه دهع  رد  و  تفای ، دنلب  ياهیاپ  دش و  وا  میدن  دمآ و  ناورم  نب  کلملا  دبع  رابردب  ادتبا  دلاخ  شرسپ  هتـشاد و  تسایر  هدوب و  راهبون 
دروآ و مالسا  کلملا  دبع  نب 

ج2،ص:549  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ییحی و  تفای ، ترازو  تمس  دمآ و  حاّفس  ساّبعلا  وبا  دزنب  هّیما  ینب  تموکح  لاوز  زا  سپ  دش و  یناسارخ  ملسم  وبا  هاپـس  نارـس  زا  ادعب 

: دناهتفگ هک  دوب  ّیخس  شوهزیت و  سّیک و  يدرم  وا  دوب  دیشّرلا  نوراه  یبرم  شرسپ 
ار دیشّرلا  نوراه  ترازو  هک  دوب  ییحی  نب  رفعج  شدنزرف  درم و  نیا  بیجع  تسایس  ریبدت و  نسح  زا  یـساّبع  تلود  تمظع  رارقتـسا و 

تلاسر نادناخ  هب  ياهقالع  هک  تسادیپ  نینچ  ام  تایاور  زا  و  دناهتـشون ، يرایـسب  ياهباتک  شردپ  يو و  تالاوحا  رد  و  تشاد ، هدـهعب 
نیمه و  دنتشاد ، دننایساّبع  هک  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  هب  یطرفم  هقالع  یلو  دندوبن ، مه  راکـشآ  نمـشد  میئوگب  ول  و  دنتـشادن ،

«. دنکیم باجیا  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  نیرفن  رادقم ،

نوراه بنجب  شنفد  ّلحمب  وا  رابخاب  ترضح  نآ  تیّجح  تابثا  باب 51 

دجـسم رد  مدید  تفگ : هک  درک  تیاور  نارهم  نبا  یـسوم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینادـمه - دایز  نب  دـمحا  - 1 ( 1)
کی رد  ود  ره  وا  نم و  دید  دیهاوخ  ایآ  دومرف : دوب ، اجنآ  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  و  دناوخیم ، هبطخ  ربنم  رد  نوراه  هنیدم 

. میوشیم نفد  اج 
زا نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّمحم  - 2 ( 2)

ج2،ص:550  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رد ترـضح  نآ  هک  منکیم  تیاور  درکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  یـسک  زا  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  لیـضف  نب  دّـمحم 

دروآ مه  رانک  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  ود  و  میوشیم - نفد  روط  نیا  وا  نم و  دومرفیم : تسیرگنیم  نوراه  هب  هک  یلاح  رد  تافرع  اـی  ینم 
مردـپ ربق  رانک  رد  ار  وا  تفگ : نومأم  و  دیـسر ، ماـجناب  دـش  هک  ناـنچ  سوط  رد  وا  رما  هکنیا  اـت  تسیچ ، شدارم  میتسنادیمن  اـم  یلو -

. دیراپس كاخب 

نوراه ربق  رانک  رد  شندشنفد  ّمس و  اب  شندشهتشک  هب  مالّسلا - هیلع  ترضح - نآ  رابخا  باب 52 

متـشه ماما  زا  تفگ : هک  درک  تیاور  ّيوره  مالّـسلا  دـبع  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّـمحم  - 1 ( 1)
ارم ربق  تبرت  دـنوادخ  و  دـننکیم ، نفد  نوراـه  ربق  راـنک  رد  دنـشک و  یم  رهز  اـب  متـس  یمولظمب و  ارم  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  اـمهیلع 

ترایز تمایق  زور  رد  نم  رب  دنک ، ترایز  متبرغ  رد  ارم  سک  ره  سپ  داد ، دهاوخ  رارق  مناّبحم  نایعیـش و  تفر  دمآ و  ّلحم  هاگترایز و 
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رب ار  وا  و  تشاد ، یمارگ  تّوبن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  هک  سک  نآب  مسق  دوشیم ، بجاو  وا 
ج2،ص:551  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ددرگ ّلج  ّزع و  راگدرورپ  شزرمآ  ّقحتسم  هکنآ  زج  دراذگن  زامن  تعکر  ود  نم  ربق  رانک  رد  امش  زا  کی  چیه  دیزگرب ، شقلخ  یمامت 
هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  زا  سپ  ار  ام  هک  یـسک  هب  دنگوس  دوش ، وربور  وا  يازج  اب  دـنک و  تاقالم  ار  وا  شاداپ )  ) هک زور  نآ  رد 

: هک داد  صاصتخا  امب  ار  ربمایپ  تیاصو  و  دومرف ، بوصنم  تماما 
زا ياهرطق  دزیر و  کشا  نم  یبیرغ  رب  دنک و  ترایز  ارم  هک  تسین  ینمؤم  چیه  و  تمایق ، رد  ادخ  دزن  دـندارفا  نیرت  یمارگ  نم  ربق  راّوز 

. دنک مارح  خزود  شتآ  رب  ار  وا  رکیپ  مسج و  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک ، كرت  ار  وا  يور  نآ 

ار قافن  لها  نامیا و  لها  وا  یئاسانش  و  مالّسلا - هیلع  ترضح - نآ  تسارف  تّحص  باب 53 

نارای ضعب  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تفگ : هک  درک  تیاور  نارجن  یبا  نبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 1 ( 1)
ایآ هک  مینادب  میسانشب و  مینیبب  نوچ  ار  صخش  ام  دوب : نیا  شنومضم  هک  دناوخ  نم  رب  تشون و  ياهمان  دوخ 

ج2،ص:552  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. مینادب ار  وا  قافن  تقیقح  نامیا و  تقیقح  ینعی  قفانم ، ای  تسا  نمؤم  اتقیقح 

اهنابز تاغل و  عیمج  هب  مالّسلا  هیلع  بانج  نآ  یهاگآ  تفرعم و  باب 54 

تشاد ینامالغ  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تفگ : هک  درک  تیاور  مداخ  رـسای  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 1 ( 1)
ترـضح اهبـش  زا  یبش  دوب ، ناشیا  هب  کیدزن  ترـضح  هرجح  و  یمور ، ياهراپ  و  ناتـسراغلب ) رد  تسیرهـش   ) دـندوب بلقـص  لها  زا  هک 

، میاهتفرگن نوخ  لاس  چیه  اجنیا  رد  نونکا  میتفرگیم ، نوخ  راب  کی  یلاس  نامدوخ  دالب  رد  ام ، دنیوگیم : ّیمور  ّیبلقـص و  نابزب  دـینش 
مالغ زا  ار و  گر  نالف  مالغ  نالف  زا  و  ریگب ، نوخ  نزب و  ار  گر  نالف  مالغ  نـالف  زا  تفگ : ار  ءاـّبطا  ضعب  ترـضح  دـش  حبـص  نوچ 

درک و سامآ  متسد  تهج ) نیدب  و   ) متفرگ نوخ  مدرکن و  هّجوت  نم  نکل  نزن ، گر  وت  رسای  يا  تفگ : نمب  سپس  ار ، گر  نالف  رگید 
: مدرکضرع هدش ؟ هچ  ار  وت  دیسرپ  نم  زا  دش ، دوبک 

شیپ ار  دوخ  تسد  نونکا  مدرکن ؟ یهن  راک  نیا  زا  ار  وت  رگم  دومرف : مدز ، گر 
ج2،ص:553  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ات مه  نم  روخم ، اذغ  اهبش  دومرف : هاگنآ  دراذگ ، ناهد  بآ  نآ  رب  دیلامب و  نآ  رب  ار  شیوخ  تسد  ترضح  مدرب  شیپ  ار  متسد  نم  رآ ،
. درکیم دوع  یتحاران  نآ  مدروخیم  يزیچ  بش  مدرک و  یم )  ) تلفغ هاگ ) ره   ) مدروخن و اذغ  اهبش  متسناوت 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  اب  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  يرفعج  مساق  نب  دواد  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 2 ( 1)
نآ دزن  يراک  يارب  ار  دوخ  مالغ  نم  هک  دشیم  اسب  و  دـناوخیم ، ار  دوخ  نامالغ  ضعب  ّیـسراف  ّیبلقـص و  نابزب  یهاگ  مدـشیم ، اذـغ  مه 

دمآیم و نارگ  شمالغ  رب  ّیمجع  مالک  مهف  تاقوا  ضعب  و  تسنادیم ، ترضح  و  درکیم ، مّلکت  یـسراف  نابز  اب  مداتـسرفیم و  ترـضح 
. دادیم حیضوت  مالغ  يارب  دوخ  مالّسلا  هیلع 

هیلع اضر  ترضح  تفگ : هک  درک  تیاور  ّيوره  تلّـصلا  وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینادمه - دایز  نب  دمحا  - 3 ( 2)
يزور دوب ، یتغل  ناـبز و  رهب  صاخـشا  نیرتملاـع  ناـمدرم و  نیرتحیـصف  مسق  ادـخب  و  درکیم ، وگتفگ  ناـشدوخ  ناـبزب  دارفا  اـب  مالّـسلا 

رد نم  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکضرع : شترضحب 
ج2،ص:554  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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رب ادخ  تّجح  نم  تلـص  رـسپ  يا  دومرف : دـیراد ، یهاگآ  ّطلـست و  روط  نیا  دـنراد  هک  یتافالتخا  اب  تاغل  یمامتب  امـش  هکنیا  زا  متفگش 
ریما هک  تسا  هدیـسرن  وتب  ربخ  نیا  ایآ  دنادن ، ار  ناشتاغل  دمهفن و  ار  نانآ  نابز  هک  دزیگنایمن  یموق  رب  یتّجح  دنوادخ  و  میوا ، ناگدـنب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا 
« باطخلا لصف  انیتوا  »

.؟ تسا یتغل  رهب  تفرعم  زج  ورین  نیا  ایآ  سپ  ار ،) عطاق  نخس  يرواد و  يورین  میاهدشهداد  ام  )

داد ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  هب  لاؤس  زا  لبق  هک  یئاهخساپب  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیّجح  باب  باب 55 

تروصب ار  يرایـسب  لـئاسم  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  ءاّـشو  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردـپ - - 1 ( 1)
مشاب هتشاد  عطق  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  تماما  هب  هکنیا  زا  لبق  و  متـشادیمرب ، هشیمه  ار  اهنآ  دوخ  هارمهب  مدوب و  هتـشون  تشاددای 

يواح هک  مدوب  هدروآ  رد  یباتک  تروصب  ار  اهتشاددای  نآ 
ج2،ص:555  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

اذـل مشاب ، هدروآ  لمعب  یقیقحت  شتماما  هراب  رد  میامزایب و  ار  وا  هک  متـساوخیم  و  دوب ، ناـنآ  ریغ  مالّـسلا و  مهیلع  شناردـپ  زا  یتاـیاور 
باتک مشاب و  اهنت  ترضح  اب  یتقو  هک  متـشاد  تسود  مدش و  ناور  وا  لزنم  يوسب  مدرک و  ناهنپ  نیتسآ  رد  هتـشادرب و  دوخ  اب  ار  باتک 
مدوب نذا  بلط  رکفب  متـسشن و  شاهناخ  ياضف  زا  يرانک  رد  اذل  دراد ، یملع  تردق  ّدح  هچ  ات  منادب  و  منک ، یهاوخرظن  مهدـب و  واب  ار 
هاگان مدوب ، شروضحب  فّرـشت  يارب  ياهراچ  رکفب  نم  هک  روط  نیمه  دنتـشاد و  وگتفگ  رگید  کی  اب  هتـسشن و  یتعامج  هرجح  رد  رب  و 

؟ تسیک يدادغب  سایلا  رتخد  رـسپ  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  تفگ : دنلب  يادـص  اب  دـمآ و  نوریب  تشاد  تسد  رد  ار  نآ  هک  یباتک  اب  یمالغ 
نورب هتفرگ و  ار  باتک  نآ  نم  ار ، نآ  ریگب  مهدـب ، وتب  ار  باتک  نیا  ماهدـش  رومأـم  نم  تفگ : یهاوخیم ؟ هچ  منم ، متفگ : هتـساخرب  نم 

هک مدوب  هدرک  تبث  دوخ  ياهتشاددای  رد  دوخ  هک  یلئاسم  مامت  دنگوس  ادخب  مدرک ، هعلاطم  ار  روبزم  باتک  متـسشن و  ياهشوگب  مدش و 
. مدرک اهر  ار  فقو  بهذم  و  تسا ، ماما  وا  هک  مدرک  ادیپ  عطق  سپ  نآ  زا  و  دوب ، هداد  خساپ  هدرک و  ناونع  ار  همه  مسرپب 

: رگید تلالد  ( 1)
هدرک تیاور  ءاّشو  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  مردپ - - 2

ج2،ص:556  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، نالف عون  زا  اجنالف ، تفاب  زا  هک  ياهماج  دوب  هتشون  نآ  رد  هک  داتـسرف  نم  دزن  ياهعقر  اب  ار  شمالغ  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  تفگ : هک 

نینچ اب  هک  دنک  ضرع  نم  لوق  زا  ترـضح  نآ  تمدخ  متفگ : مالغ  نآب  متـشون و  ياهمان  نم  تسرفب ، نم  يارب  ار  دـشابیم  نالف  گنرب 
: تفگ تشگزاب و  هتفر  هداتسرف  تسین ، نم  دزن  مسانشیمن و  ياهماج  مسق  نیا  و  تسین ، دوجوم  نم  دزن  ياهماج  تاّیصوصخ 

تشگزاب و تفر و  هداتسرف  تسین ، اجنیا  رد  ياهماج  نینچ  ماهتشگ  نم  مدرکضرع  یباییم ، نک  وجتـسج  رتشیب  تسه ، وت  دزن  دیامرفیم :
شواک مدوب ، هدرک  شومارف  نم  دوب و  هدراذگ  شورف  يارب  یسابل  نینچ  نم  دزن  يدرم  دیوگ : ءاّشو  نبا  درک ، یهاوخ  ادیپ  درگب  تفگ :

. مداتسرف بانج  نآ  دزن  و  متفای ، ار  نآ  اهسابل  ریز  ینادهماج  رد  داتفا و  نادب  ممشچ  ات  مدرک  ور  ریز و  دوب  هچ  ره  مدرک و 
: رگید تلالد  ( 1)

ناوفص زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ینادمه - دایز  نب  دمحا  - 3
ج2،ص:557  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تنابرق درک : ضرع  دش و  دراو  ّیفریص  دلاخ  نب - نیسح  هک  مدوب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دزن  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ییحی  نبا 
( تسین حالـص  تنتفر  ینعی   ) شاب اجنآ  مزالم  ياهتفای  تسد  نما  تیفاعب و  هک  اج  ره  دومرف : ماما  مورب ، صوعأ  هب  مراد  لایخ  نم  مدرگ 
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دندوبر و دوب  وا  اب  هچنآ  دنتخیر و  وا  رب  نانزهار  هار  رد  دش ، راپسهر  وس  نادب  درکن و  راوگرزب  نآ  شیامرفب  یهجوت  دلاخ  نب  نیسح  و 
یخـسرف دنچ  رد  تسا  یناکم  ای  هک  دشاب  حیحـص  نیا  ارهاظ  و  تسا ، هطقن  نودب  داصب  صوعا »  » خـسن زا  ياهراپ  رد  ضوعا » . ) » دـندرب

(. راید رهش و  مسا  هن  دشابیم ، ياهّرد  مان  هطقن  اب  داض  اب  ضوعا »  » اما و  هلهاب ، ینب  راید  رد  تسا  یئارحص  ای  و  هنیدم ،

قیلثاج تسود  هّرق  وبا  لاؤس  هب  ترضح  نآ  باوج  باب 56 

تـسود هّرق  وبا  تفگ : هک  درک  تیاور  ییحی  نبا  ناوفـص  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینادـمه - داـیز  نب  دـمحا  - 1 ( 1)
، روایب ار  وا  دومرف : مدیبلط ، نذا  هراب  نیا  رد  نم  مربب ، مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  سلجمب  ار  وا  هک  تساوخ  نم  زا  قیلثاج 

ج2،ص:558  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دوخ نامز  لها  فارـشا  اب  هک  تسا  نیا  ام  نید  مسر  تفگ : و  دیـسوب ، ار  ترـضح  نآ  ياپ  ریز  شرف  دـش ، دراو  راوگرزب  نآ  رب  نوچ  و 

ناشیا ریغ  زا  يرگید  هقرف  و  دراد ، یئاعدا  هک  ياهقرف  هراب  رد  امش  رظن  دییامرفب : نونکا  دراد ، تمالسب  ار  امـش  يادخ  مینک ، راتفر  نینچ 
هقرف تفگ : درم  تسا ، تباث  ناشیاعّدا  دـندومرف : ترـضح  دـننکیم ؟ قیدـصت  ناشیاعّدا  رد  ار  ناـنآ  دـناهدش  یفّرعم  تلادـع  هب  دوخ  هک 

. تسا دودرم  ناشیاعدا  دومرف : هچ ؟ نانیا  ناشدوخ ، زا  رگم  دنک  قیدصت  ار  نانآ  هک  دـننکیمن  ادـیپ  يدـهاش  و  دـنراد ، یئاعدا  يرگید 
اعّدا نیا  رد  ام  اـب  ناناملـسم  دومن ، ءاـقلا  میرم  هب  هک  تسوا  هملک  هَّللا و  حور  یـسیع  هک  مینکیم  اـعّدا  اـم  امـش ، اـم و  کـنیا  تفگ : درم 

و مینکیمن ، قیدصت  ار  نانآ  ام  تسا و  ادخ  هداتـسرف  ربمایپ و  دّمحم  هک  دننآ  یعدم  ناناملـسم  یلو  دـننکیم ، قیدـصت  ار  ام  دـنقفاوم و 
، اّنحوی تفگ : تسیچ ؟ وت  مسا  دیـسرپ : ترـضح  دراد ، يرترب  دـننکیم  اعّدا  طـقف  هقرف  کـی  هچنآ  رب  دـنقفاوم ، هقرف  ود  ره  هک  ار  هچنآ 

هدژم هتـشاد و  نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  هب  هک  میراد  نامیا  یئادـخ  هملک  هَّللا و  حور  میرم و  نب  یـسیع  هب  ام  اّنحوی  يا  دومرف :
نینچ نیا  يراد  رارقا  وا  هب  وت  هک  یسیع  نآ  رگا  سپ  دراد ، يراگدرورپ  تسا و  هدنب  هک  دشاب  هدرک  رارقا  دوخ  تسا و  هداد  ار  وا  ندمآ 

، دنادب دوخ  راگدرورپ  ار  ادخ  هدرک و  ّتیدوبعب  رارقا  دشاب و  هدروآ  نامیا  دمحم  هب  هک  تسین 
ج2،ص:559  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار اـم  سلجم  نیا  زیخرب ! تفگ : ییحی  نب  ناوفـص  هب  تساـخرب و  هّرق  وبا  میراد ؟ عاـمجا  نآ  رب  اـجک  سپ  میرازیب ! یئاـسیع  نینچ  زا  اـم 
(. هتفای رییغت  هدوب  اّنع » انغأ   » نتم ارهاظ  . ) دوبن ام  يارب  شخب  رمث  میدربن و  هرهب  نآ  زا  دوخ  عفن  دوسب و  ام  درکن و  زاینیب 

نومأم دزن  كاّحض  نب  ییحی  اب  تماما  عوضوم  رد  مالسلا - هیلع  ترضح - نآ  نانخس  باب 57 

: تفگ هک  درک  تیاور  ّیلوّصلا  ییحی  نب  دّمحم  زا  ّیقهیب  نیسح  ّیلع  وبا  - 1 ( 1)
ظافلا اب  و  متفاین ، نآ  يارب  منادب  ربتعم  ار  نآ  نم  هک  يدنس  هدمآ و  فلتخم  ظافلا  هب  هک  هدش  لقن  يربخ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا 

: دراد فالتخا  شظافلا  دنچ  ره  منکیم  لقن  ار  نآ  يانعم  مروآیم و  ار  نآ  هکنیا  زج  مدید  ار  نآ  ینوگانوگ 
، دـنک هبلغ  وا  رب  شفیرح  دـنام و  زجاع  دوشیم  وربور  هک  یناسک  اب  ثحب  رد  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  تساوخیم  نطاب  رد  نومأم 

دوب هتفگ  نانآ  هب  افخ  رد  و  دندمآ ، درگ  وا  دزن  مالک  لها  ياملع  ءاهقف و  دومنیم ، ار  نیا  ریغ  رهاظ  رد  هچ  رگا 
ج2،ص:560  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

امش تفگ : نانآب  ترضح  دش ، هدامآ  سلجم  نوچ  ( 1 ، ) دنز رود  ثحبم  نیا  لوح  امش  هرظانم  دینک و  ثحب  وا  اب  تماما  هلأسم  هب  عجار 
، دشاب هدمآ  مزال  امـش  همه  رب  دیآ  مزال  وا  رب  هچ  ره  هک  دـنک ، تبحـص  نم  اب  امـش  بناج  زا  وا  هک  دـینک  باختنا  دوخ  نایم  زا  ار  نتکی 
زا دومرف : واب  ترضح  دندرک ، یفّرعم  تشادن  دننامه  ناسارخ  رد  هک  ّيدنقرمس  كاحض  نب  ییحی  مانب  ار  يدرم  نارـضاح  نایم  زا  نانآ 

ینکیم اهر  و  درکن ، تماما  هک  یـسک  يارب  ینکیم  تماما  ياعّدا  هنوگچ  امـش  مسرپیم ، تماـما  هب  عجار  تفگ : سرپب ، یهاوخیم  هچ  ره 

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یسک  دنکیم  قیدصت  هکنآ  وگب  ییحی ! يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  دنداد ؟ تیاضر  شتماما  هب  مه  مدرم  درک و  تماما  هک  ار  یـسک 
راکتسرد و دنّقح و  ود  نیا  زا  کی  مادک  دنادیم  وگتـسار  ار  دوخ  هک  ار  یـسک  دنکیم  بیذکت  هکنآ  و  دنکیم ، بیذکت  ار  دوخ  وا  هک 

: تفگ وا  هب  نومأم  دش ، تکاس  ییحی  راکاطخ ؟ لطاب و  نیمادک  و  دناهدیسر ، عقاوب 
، میدیمهف لاؤس  زا  ار  امـش  دوصقم  ام  نسحلا  ابا  ای  تفگ : نومأم  درادب ، فاعم  لاؤس  نیا  باوج  زا  ارم  نینمؤملا  ریما  تفگ : هدب ، باوج 

ناـنآ هک  درادـنپیم  رگا  و  قیدـصت ؟ مادـک  دـندرک و  بیذـکت  ار  دوخ  مادـک  شناربهر  زا  هک  دـهد  ربخ  ییحی  دـیاب  نونکا  دومرف : ماـما 
هتفگ هک  تسا  یلوا  ناشیا  هلمج  زا  سپ  دندرک ، قیدصت  درادنپیم  رگا  و  تسین ، تماما  هتسیاش  باّذک  سپ  دندرک  بیذکت 

ج2،ص:561  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ره دوب ، هابتـشا  یلّوا  اب  تعیب  هک  دیوگ  شاهراب  رد  دوب  يو  زا  سپ  هکنآ  و  ( 1 ، ) متسین امش  نیرتهب  اّما  متفای و  تیالو  امـش  رب  نم  تسا :
دنک رارکت  ار  نانآ  لمع  هک  یـسک  يارب  دوبن  یـضار  دیدنـسپن و  دنگوس  ادخب  دیـشکب ، ار  وا  دنک  راتفر  نیا  زا  دعب  راک  نیا  لثمب  سک 

زا یکی  هک  یتایصوصخ  تافصب و  رگم  دوب  دهاوخن  يرتهب  هک  یلاح  رد  تسین - مدرم  نیرتهب  هک  یسک  سپ  ندش ! هتـشک  لتقب و  رگم 
بجوم هک  دـشاب  هابتـشا  شزغل و  تماماب  وا  اب  تعیب  سک  ره  و  دوبن - وا  رد  لئاضف و  رگید  شـشوک و  داهج و  یکی  و  تسا ، ملع  اـهنآ 

يور دوخ  سپـس  دشاب ؟ نیا  وا  عضو  دشاب و  لوبق  دروم  نارگید  يارب  شتماما  هنوگچ  دـنک ، رارکت  ار  نآ  لثم  هک  دـشاب  یـسک  نتـشک 
، دیروآ تسار  هارب  ارم  مدرم  امش  دیناشک  یجکب  ارم  میقتسم  قیرط  زا  وا  هاگ  ره  دوشیم  ضراع  نم  رب  هک  تسا  یناطیش  ارم  تفگ : ربنم 

رگید ییحی  غورد ، هچ  دـنیوگب  تسار  هچ  دنتـسین  ماما  ناشدوخ  لوقب  ناـنیا  نیا  رب  اـنب  دـینک ، مداـشرا  دزرـس  نم  زا  یئاـطخ  هاـگ  ره  و 
! امـش زج  دیوگ  نخـس  وکین  روط  نیا  هک  تسین  یـسک  نیمز  يور  رد  نسحلا  ابا  ای  درکـضرع  دش و  بجع  رد  نومأم  و  تشادن ، یباوج 

تابثا تایاور  نیا  لقن  زا  دوصقم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  : » دیوگ مجرتم 
ج2،ص:562  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و هدوب ، یعقاو  هتـسیاش  درف  ات  دوش ، نییعت  دنوادخ  بناج  زا  دیاب  ماما  هک  دـنیوگ  دـناهدیقع و  نآ  رب  هّیماما  هک  دـشابیم  لصا  نآ  تّحص 
هک تسا  یبهاوم  مامت  زا  يرادـهگن  ّتینمأ و  داجیا  هک   ) ار تماما  هفیظو  دـناوتب  ات  دـشاب  تسا ، تماما  همزـال  هک  لاـمک  تافـص  ياراد 

اهینماان و مامت  ندرب  نیب  زا  زین  و  تسا ، هدومرف  تمحرم  ناشدادادخ  تادادعتسا  زورب  رـشب و  دارفا  ندناسر  لامکب  دشر و  يارب  دنوادخ 
نآ تسا  یتیگ  رسارس  رد  داد  لدع و  شرتسگ  هرخألاب  و  تسا ، لامک  دشر و  مدع  بجوم  هچنآ  اهیرگمتـس و  اهیئاجبان و  اهیتسردان و 
الب امّلـسم و  دنـشابن  هچ  دنـشاب و  لداع  هچ  قلخ  بناج  زا  ینییعت  يافلخ  و  تسا ) هدرک  نّیعم  یماکحا  نآ  يارب  هدومرف و  ادـخ  هک  روط 

يزیرنوخ و زا  دنناوتب  دنراد  نامرف  ریز  رد  هک  ياهقطنم  رد  اهنت  دننک  شـشوک  یلیخ  رگا  دنرادن . دش  هتفگ  هک  ار  راک  نیا  تردق  ّکش 
زج سک  چیه  زا  ّتیلعف ، دحرس  ات  تادادعتسا  ندناسر  دشرب  ناهج و  مامت  رد  لدع  شرتسگ  اّما  و  دننک ، يریگولج  يدح  ات  يراکمتس 

نیفلاخم و  سب ، تسا و  نیا  شنخـس  فرح و  هّیماما  هعیـش  و  تسین ، هتخاـس  دـهدیم  رارق  نارگید  ّیلو  ار  وا  دوخ  دـنادیم و  ادـخ  هکنآ 
سکعب رگا  دندمآ  راک  رـس  روز  تردق  اب  هک  نانآ  هچ  دندرک و  باختنا  مدرم  هک  نانآ  هچ  افلخ  زا  کی  چیه  هک  دنراد  نیقی  دوخ  نانآ 

لدع و یلو  دندرک ، یتاحوتف  نیملسم  دش و  هدوشگ  اهروشک  مود  هفیلخ  نامز  رد  دنتـشادن . مه  ار  ّتیرـشب  هتـساوخ  نیا  یئاناوت  دندوبن 
رب برع  دنتشاد و  يرترب  قوقح  ذخا  رد  راصنا  رب  رجاهم  دشیمن و  ماجنا  دوب  یمالسا  تفالخ  زکرم  هک  هنیدم  دوخ  رد  حیحص  يرگداد 

یعقاو هن  اّما  دـشیم  لمع  لدـع  هّتبلا  دـناهدرک ، تبث  ار  نآ  نیخّرؤم  هک  نانچ  تشاد ، شحاف  يرترب  لمع  يواست  اب  قوقح  غلبم  رد  مجع 
َو ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  هفیرش  هیآ  حیرص  فلاخم  هک  يدادرارق  لدع  هکلب 

ج2،ص:563  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دومرف هک  هّکم  حتف  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رابررد  مالک  زین  و  تسا . ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق 

«، يوقت نیدب و  ّالا  لضف  دحأل  سیل  »
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: دومرف هک  شرگید  مالک  ای  و 
«. يوقّتلاب الإ  دوسا  یلع  رمحأل  و ال  رمحأ ، یلع  دوسأل  ّیبرع و ال  یلع  ّیمجعل  ّیمجع و ال  یلع  ّیبرعل  لضف  الا ال  »

ِْلبَق ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  هفیرـش ال  هیآ  و  تسین ، هاـگآ  نآ  زا  ادـخ  زج  ینطاـب و  تسیرما  مهنآ  هک  تسا ، اوقتب  دارفا  يرترب  ینعی 
هک دنک  رکف  روط  نیا  یـسک  تسا  هناقمحا  الماک  و  درادن ، یعامتجا  قوقحب  یطبر  تسا و  يورخا  رجأ  هب  طوبرم  ۀـیآلا  َلَتاق - َو  ِحـْتَْفلا 

. دشاب رتدایز  مجع  زا  وا  مهس  قوقح و  دیاب  تسا  رتیقتم  هکنیا  يارب  برع 
شاهبترم تّوبن  زا  عّیـشت  لوصا  رد  تماما  دـیوگیم ، هچ  تسیچ و  هیماما  هعیـش  دوصقم  هک  دـننادب  ات  دـش  لقن  رازه  زا  هنومن  کی  يراـب ،

نآرق ظفاح  دیاب  ماما  اّما  ُنِیبُْملا . ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف  ُغالَْبلا ، اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  تسا : هدومرف  هک  نآرق  حیرـص  مکحب  تسا  رتالاب 
راـک و نیمز  يور  رد  ماـما  هفیلخ و  تـسا ، ّیبـن  ّتیلوئـسم  زا  رتتخـس  نیگنـس و  رایـسب  وا  ّتیلوئـسم  دـشاب و  نیملـسم  تـّینما  تنـس و  و 
رد تسا  اهنآ  لامک  و  ندیناسر ، ردقم  دـشرب  و  تسا ، ناگدـنیآ  نیرـضاح و  قئالخ  همه  قوقح  لام و  ضرع و  ناج و  ظفح  شاهفیظو 

هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  اب  انـشآ و  الماک  ادخ  باتک  اب  هک  سک  نآ  زج  دوب  دهاوخن  یعّدم  ره  راک  راک  نیا  و  ناشیایند ، نید و 
يوس هب  تشگزاب  دشرب و  ندیـسر  بلط  قلطم و  لامک  يوسب  اهلد  نداد  هجوت  اب  و  لهج ، تملظ  ندرک  فرطرب  اب  ات  دشاب  مدمه  هلآ  و 

یمدرم یهلا و  هفیظو  ناهج  رد  لدع  شرتسگ  يارب  مادم  شـشوک  و  متـس ، ملظ و  زا  يریگولج  روما و  یمامت  رد  حیحـص  ریبدت  و  ّقح ،
. دشاب هداد  ماجنا  ار  شیوخ 

ج2،ص:564  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دننادب و دوب  هچ  وا  زا  لبق  هفیلخ  ود  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  نایم  قرف  ات  دنمهفب  نیملـسم  ار  ینعم  نیا  هک  تسنیا  هّیماما  شـشوک  همه  يرآ 
هک دوب  نیا  يارب  نیا  ّصن ، لباقم  رد  دوخ  یـسایس  داـهتجا  هب  هن  دـندرکیم ، راـتفر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنـسب  کیمادـک 

لدع تموکح  یمالـسا  تموکح  و  تشاد ، دهاوخن  تقایل  يدـحأ  دـنیزگرب  شدـنوادخ  هکنآ  زج  ار  یهلا  لدـع  تموکح  دوش  هتـسناد 
«. يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  يراعش ، لدع  تموکح  هن  تسا  یعقاو 

اب يراتفردب  هراب  رد  ترضح  نآ  نانخس  و  تخورفیم ، رخف  نومأم  سلجم  رد  هک  یماگنه  دیز ، شردارب  اب  ترـضح  نآ  يوگتفگ  باب 58 
نایعیش

رد ناسارخ  رد  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  يدادـغب  ءاّشولا  یـسوم  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  ینانـس  دـمحا  نب  دّـمحم  - 1 ( 1)
نینچ ام  هک  تخورفیم  رخف  راّضح ، تعامجب  دوب و  رضاح  اجنآ  رد  یسوم  نب  دیز  مدوب و  مالّسلا - هیلع  اضّرلا - یـسوم  نب  یلع  سلجم 

ياهفرح ایآ  دیز ! يا  تفگ : هدرک  واب  ور  دینش و  ار  دیز  نانخـس  دوب  وگتفگ  لوغـشم  نارگید  اب  هک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  و  مینانچ ، و 
هفوک نالاّقن 

ج2،ص:565  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هیرذ رب  ار  شتآ  دنوادخ  درک و  ظفح  ار  دوخ  تّفع  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ( » 1 : ) دـننکیم تیاور  هک  ياهدروخ  بیرف  هدرک و  رورغم  ار  وت 
هکنیا اما  تسین ، ریغ ، هّصاـخ و ال  ترـضح  نآ  هطـساو  ـالب  نادـنزرف  نیـسح و  نسح و  يارب  زج  رما  نیا  دـنگوس  ادـخب  دومن ؟» مارح  وا 

تیـصعم و وت  دزادرپ و  تدابع  زاـمنب و  ار  اهبـش  دریگب و  هزور  ار  اـهزور  دـنک ، ادـخ  تعاـطا  تردـپ  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم 
زا رتزیزع  وت  دیدرت  نودب  سپ  دشاب ، تشهب  ود  ره  يازج  دیـشاب و  يواسم  لمع  رد  ود  ره  زیخاتـسر  زور  رد  سپـس  ینک ، ادخ  ینامرفان 

يرآ ياهتفرگ ) ار  شاداپ  نامه  تیـصعم  اب  تعاطیب و  وت  تسا و  هدـش  تشهب  ّقحتـسم  دوخ  تاعاط  اب  وا  نوچ   ) یـشاب ادـخ  دزن  رد  وا 
باذـع و نادـنچ  ود  ام  راکدـب  يارب  تسا و  رجا  شاداپ و  نادـنچ  ود  ام  راـکوکین  يارب  تسا : هدومرف  مالّـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع 

ُهَّنِإ َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق  دـیناوخیم : هنوگچ  ار  هیآ  نیا  نسح  يا  دومرف : هدرک  نمب  ور  ماما  هاگنآ  دـیوگ : ءاّشو  نسح  همیرج ،
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ٌلَمَع ُهَّنِإ  مدرم  زا  ياهراپ  مدرکضرع : 46 ؟) دوه : تسا - تسردان  لمع  اریز  تسین  وت  لها  زا  وا  هک  یتسردـب  حون  يا   ) ٍحـِلاص ُْریَغ  ٌلَمَع 
ره و  هدرک ،) يراکدـب  ینعی   ) دـنناوخیم ٍحـِلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  یـضعب  و  تسا ، تسردان  یلمع  وا  ینعی  یفـصو ، قیرطب  دـنناوخیم  ٍحـِلاص  ُْریَغ 

روط نیا  زگره  هن ، دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دناد ، وا  ردپ  ار  يریغ  هدرک و  یفن  حون  زا  ار  وا  دناوخب  ٍِحلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  سک 
ج2،ص:566  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ام و  ، ) دومن یفن  شریذـپ  زا  ار  وا  دـنوادخ  درک ، ینامرفان  ار  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  نوچ  نکیل  دوب و  حون  یعقاو  رـسپ  وا  هکلب  ( 1 ، ) تسین
تیب لها  ام  زا  ینک  تعاطا  ار  دنوادخ  رگا  نسح  يا  وت  و  تسین ، ام  زا  دنک  ادخ  ینامرفان  ام  زا  سک  ره  میتسه ) نینچ  نیا  زین  تیب  لها 

. دوب یهاوخ 
: تفگ هک  درک  تیاور  نودبع  یبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  ّیلع  وبا  - 2 ( 2)

شتآ ار  ساّبع  ینب  ياههناخ  دوب و  هدرک  شروش  هرصب  رد  لاسب 199  هک  مالّسلا - هیلع  اضر  ترضح  ردارب  یـسوم  نب  دیز  هک  یماگنه 
رد دیز  يا  تفگ : وا  هب  نومأم  دندروآ ، شنومأم  دزن  دش ، ریگتـسد  دـندناوخیم - رانلا  دـیز  ار  وا  ببـس  نیدـب  دوب و  هدرک  بارخ  هدز و 

رـسپ ياههناخ  هب  ینک  زاغآ  دایز ) لآ  و  ۀـلهاب ، و  ّینغ ، و  فیقث ، هیما ، ینب   ) نامنانمـشد ياـههناخب  هکنیا  ياـجب  ینکیم و  جورخ  هرـصب 
ریما ای  تهج  ره  زا  مدرک  هابتشا  تفگ : تشاد  خوش  ياهحیرق  هک  دیز  یشکیم !؟ شتآب  ار  اهنآ  ییامنیم و  عورـش  ساّبع  دالوا  تیاهومع 

شردارب دزن  ار  وا  تفرگ و  هدنخ  ار  نومأم  مزادرپیم ، اهنآ  هب  راب  نیا  مدرگ  زاب  رگا  نینمؤملا ،
ج2،ص:567  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تمالم ار  يو  دندروآ  ترـضح  دزن  ار  وا  نوچ  و  مدیـشخب ، امـش  رطاخب  ار  وا  هک  داتـسرف  مایپ  هدرک و  هناور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
. دیوگن نخس  تسا  هدنز  ات  وا  اب  هک  دومن  دای  دنگوس  ورب و  یهاوخ  هک  اجک  ره  يدازآ  وت  تفگ : دومن و  شنزرس  درک و 

ینب هیلع  لاس 199  رد  ور  نیا  زا  تشاد  یگتـشک  ردپ  نوراه  ّصخألاب  ساّبعلا و  ینب  اب  صوصخلاب  دیز  هک  تسناد  دیاب  : » دیوگ مجرتم 
«. درک مایق  ساّبعلا 

زا یـضعب  رد   ] دوب هدش  رـصتنم  میدـن  رفعج  نب  یـسوم  نب  دـیز  هک  درک  تیاور  دوخ  خـیاشم  زا  هباّسن  دـمحا  نب  ّیلع  ریخلا  وبأ  - 3 ( 1)
هک دادغب  رد  يرهن  رانک  رد  و  بهذـم ، يدـیز  اما  دوب ، نایب  شوخ  روآنابز و  يدرم  وا  و  هدـش ،] فیحـصت  هک  دوب  رـصنتسم »  » اههخـسن
وبا نوچ  و  دوب ، هدـش  رکـشل  رادرـس  هفوک  رد  ایارـسلا  وبا  ماّیا  هک  تسا  سک  ناـمه  يو  و  دوب ، هدـیزگ  لزنم  تسا  اـیاخرک »  » هب موسوم 

يراوتم هتفر و  هنیدمب  یعمج  هفوکب و  ياهراپ  دادـغبب و  ياهراپ  دـندش ، هدـنکارپ  اهبهذـم ) يدـیز   ) ینـسح تاداس  دیـسر ، لتقب  ایارـسلا 
وا رب  هرخألاب  ات  دوب  وا  نتفای  یپ  رد  نیتسایّرلا ) وذ  لهس ؛ نب  لضف  ردارب   ) لهس نب  نسح  و  دوب ، نایراوتم  هلمج  زا  یسوم  نب  دیز  دندش ،

نوریب فالغ  زا  ریـشمش  تشگ و  رـضاح  نتـشک  رومأم  دـناسر ، شلتقب  هک  درک  راضحا  ار  وا  يزور  ات  دـنکفا ، شنادـنزب  تفای و  تسد 
ار رومأم  تساوخ  لهس  نب  نسح  دندومن و  نتشک  ياّیهم  ار  دیز  دیشک و 

ج2،ص:568  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ارم امنم ! باتش  راک  نیا  رد  ریما  يا  تفگ : دنلب  دوب  نارـضاح  نایم  رد  هک  همثیخ  نب  جاّجح  ( 1 ، ) دنک ادج  شندب  زا  رس  هک  دهد  نامرف 
يو هاگنآ  دیوگیم ، هچ  وا  منیبب  ات  رادهگن  تسد  تفگ : رومأمب  لهس  نب  نسح  منک ، یتحیـصن  ار  وت  یهاوخ  ریخ  يور  زا  ات  ناوخ  شیپ 
نآ يوـگتفگ  باـب 58  همجرت ج2 568  / مالـسلا هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نوـیع  تفگ : جاّـجح  تسیچ ؟ تتحیـصن  تـفگ : دـناوخ و  شیپ  ار 

 : ص نایعیش .....  اب  يراتفردب  هراب  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  و  تخورفیم ، رخف  نومأم  سلجم  رد  هک  یماگنه  دیز ، شردارب  اب  ترـضح 
564

هک یلاـح  رد  یناـسریم  لـتقب  ار  هفیلخ  يومع  رـسپ  ینوناـق  زوجم  هچ  هب  سپ  تفگ : ریخ ، تفگ : تسا ؟ هداد  ار  وا  لـتق  روتـسد  هفیلخ  ا 
: تفگ سپس  ياهدرکن ، یهاوخ  رظن  وا  زا  زین  دوخ  وت  و  تسا ، هدرکن  رداص  امش  يارب  ار  وا  نتشک  نامرف 
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دعب و  دوب ، هدرک  ینادنز  یکمرب  ییحی  نب  رفعج  دزن  ار  يو  نوراه  هک  ار  وا  هّیضق  و  ونـشب ، ار  سطفا  نسح  نب  هَّللا  دبع  تیاکح  ریما  يا 
نوراه هک  ینامز  و  داتـسرف ، نوراه  دزن  زورون  يایادـه  ناونعب  یقبط  رد  ار  وا  رـس  تشک و  ار  وا  نوراه  نذا  نودـب  زورون  دـیع  ماـیا  رد 

سطفألا نبا  نتـشک  يازـس  نیا  وگب  دیـسرپ  ار  تراک  نیا  لیلد  وت  زا  رفعج  رگا  تفگ : ودـب  داد  ریبک  رورـسم  هب  ار  رفعج  نتـشک  ناـمرف 
هفیلخ وت و  نایم  رگا  هک  یّنئمطم  وت  ایآ  تفگ : هدرک  لهـس  نب  نسحب  ور  جاّجح  هاگنآ  يدـیناسر ! لتقب  ار  وا  نم  نامرف  نودـب  هک  تسا 

- درم نیا  نتشک  وا  دیآ  شیپ  ياهلأسم 
ج2،ص:569  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ لهـس  نب  نسح  ( 1 ( !؟ درک یکمرب  رفعج  اـب  نوراـه  شردـپ  هک  روط  ناـمه  دـهدن ، رارق  وت  لـتق  يارب  یلیلد  ار  هفیلخ - هدازومع 
نب میهاربا  اب  دادغب  لها  تعیب  نامز  ات  و  دندنادرگ ، زاب  نادنزب  ار  یـسوم  نب  دـیز  داد  روتـسد  سپـس  و  دـهد ! ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ 

نوریب نادـنز  زا  ار  وا  نومأم  نارادـفرط  ات  دوب  نادـنز  رد  وا  هراومه  دادـغب ، زا  شجارخا  لهـس و  نب  نسح  رب  نانآ  ندـیروش  و  ّيدـهم ،
رخآ ات  دوب  هدـنز  یـسوم  نب  دـیز  و  داتـسرف ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  شردارب  دزن  ار  وا  مه  نومأم  و  دنداتـسرف ، نومأـم  دزن  هدروآ و 

. دیسر ارف  شگرم  يأر » نم  ّرس   » رد و  « 1  » یساّبع لّکوتم  تفالخ 
نادناخ عضو  زا  هک  دوب  نیا  ددـص  رد  تخـس  نوراه  هک  تسا  نینچ  لامجا  روطب  نیخّرؤم  هتفگب  سطفأ  هَّللا  دـبع  هّصق  : » دـیوگ مجرتم 

زا یماـن  ناـسارخ  رد  اـیآ  دیـسرپ : ییحی  نب  لـضف  زا  يزور  تهج  نیا  زا  و  دـشاب ، ربـخ  اـب  هظحل  ره  ناـنآ  سانـشرس  دارفا  بلاـط و  وبا 
زج ماهدینشن  ار  نانآ  زا  یـسک  مان  ماهتـشاد ، هراب  نیا  رد  هک  یتیّدج  مامت  اب  دنگوس ، ادخب  هن  تفگ : دروخیم ؟ شوگب  بلاط  وبا  نادنزرف 

رومأم ار  یسک  ثکم  نودب  اروف و  نوراه  دوشیم . دراو  اجنآ  رد  سطفا  نسح  نب  هَّللا  دبع  تفگیم : دربیم و  ار  یلحم  مان  یصخش  هکنیا 
ات دندادیم  ساپ  روبزم  ّلحم  رد  هتفر و  هنیدمب  رومأم  یتعامج  دنتـسرف . يو  دزن  هتخاس  ریگتـسد  ار  وا  و  دنور ، هنیدـمب  یعمج  اب  هک  درک 

نوراه دندروآ ، نوراه  دزن  هدرک  ریگتسد  دندید و  ار  يو 
______________________________

و خلا ، نیعتسم - رـصتنم ، لّکوتم ، قثاو ، مصتعم ، دشابیم : بیترت  نیدب  نومأم  زا  سپ  نیخّروم ) قاّفتا  رب  انب   ) یـساّبع يافلخ  بیترت  (- 1)
ۀفالخ رخآ  یلإ  دیز  شاع  : » ثیدح ياهتنا  هلمج  نیا  رب  انب  تسا  هدوب  رصتنم  میدن  یسوم  نب  دیز  هک  دوب  هدمآ  ثیدح  نیمه  يادتبا  رد 

هَّللاب نیعتـسملا  تفالخ  ماّیا  رد  برعلا -» باسنأ  ةرهمج   » باتک رد  یـسلدنا » مزح  نبا  - » ار راّنلا  دیز  توف  و  دشابیم ، تسردان  لّکوتملا »
. دناهدرک رکذ  يرجه  خیراتب 248  رصتنم ) زا  سپ  ینعی  )

ج2،ص:570  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نانمؤم ریما  يا  تفگ : هَّللا  دبع  یئامنیم !؟ توعد  دوخ  يرای  نم و  رب  جورخب  ینکیم و  عمج  دوخ  درگ  ار  هّیدـیز  وت  ماهدینـش  تفگ : واب 

یّلک روطب  و  تسین ، ّتیعمج  نآ  رد  نم  زا  یماـن  ادـبا  متـسین و  عمج  نیا  زا  نم  نوچ  يزیرن  ارم  نوـخ  هک  مهدـیم  دـنگوس  ادـخب  ار  وـت 
دـشر نآ  فارطا  ياهنابایب  رد  هنیدـم و  رد  یناوج  زا  نم  اریز  تسا ، نم  راتفر  فالخ  رب  ناـشراتفر  دـنراد  ار  رّکفت  زرط  نیا  هک  یناـسک 

نوراـه مرادـن . يرگید  قشع  نیا  زج  و  تسا ، یقرق »  » غرم راکـش  مراـک  ماهدوبن و  يرگید  راـب  ریز  هداتـسیا و  دوخ  ياـپ  يور  ماهدرک و 
وت دزن  دـهاوخب  مه  یـسک  رگا  و  دـنک ، تبقارم  ار  وت  هک  مرامگیم  وت  رب  مه  يرومأم  منکیم و  تشادزاـب  ار  وت  اـما  مریذـپیم  وت  زا  تفگ :

ندرگ ارم  نوخ  ادخب  ارت  ریما  يا  تفگ : هَّللا  دبع  درادن . یعنام  ینکب  مه  يزاب  رتوبک  اج  نامه  رد  یهاوخب  رگا  و  دـنکن ، تعنامم  دـیآ ،
دوب و اجنآ  رد  و  درک ، ینادـنز  ياهناـخ  رد  ار  وا  تفریذـپن و  نوراـه  اـّما  منکیم ، ادـیپ  ساوح  لـالتخا  ینک  ینادـنز  ارم  رگا  اریز  ریگم ،
درک و رهم  ار  نآ  تشون و  نوراهب  ازـسان  شحف و  رـسارس  ياهمان  تفای و  یتصرف  هرخألاب  ات  دتـسرف  نوراهب  ياهماـن  اـت  تسجیم  یتصرف 
ار دوخ  دـهاوخیم  هدـش و  گنت  شاهنیـس  درم  نیا  تفگ : هدومن و  هراپ  هراپ  درک  تءارق  ار  هماـن  نآ  نوراـه  نوچ  داتـسرف ، نوراـه  يارب 

هناخ هب  ار  هَّللا  دبع  ات  داد  روتـسد  واب  درک و  بلط  ار  یکمرب  رفعج  هاگنآ  منادـیمن ، وا  لتق  بجوم  ار  وا  راک  نیا  نم  یلو  دـهد ، نتـشکب 
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رـس دندز و  ار  شندرگ  داد  نامرف  و  درب ، هناخ  هب  ار  هَّللا  دبع  دوب  زورون  زور  هک  دعب  زور  دهد ، هعـسوت  شتـشادزاب  ّلحم  رد  و  درب ، دوخ 
شرظن نانآ  نایم  رد  نوچ  و  تفریذپ ، ار  وا  يایاده  نوراه  دروآ ، نوراه  دزنب  رگید  يایاده  اب  هیده  ناونعب  هدیچیپ و  ياهچراپ  رد  ار  وا 

! وت رب  ياو  تفگ : رفعجب  يدنت  لامک  اب  و  دنک ، يراددوخ  تسناوتن  هک  ردقنآ  دـش  تحاران  تخـس  دروخ و  هّکی  داتفا ، هَّللا  دـبع  رـس  هب 
نم نذا  نودب  ار  راک  نیا  وت  تفگ : نوراه  دوب ، هتشون  نانمؤم  ریما  هب  هک  یمانشد  همان  نآ  يارب  تفگ : رفعج  يدرک ؟ نینچ  ارچ 

ج2،ص:571  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نتـشک رومأم  ار  ریبک  رورـسم  و  تفرگ ، هکمارب  يدوبان  هب  میمـصت  نوراه  هک  یتقو  ات  تشذـگ  نیا  دوب ، هماـن  نآ  زا  رتدـب  نیا  يدرک و 

نم هدازومع  نسح  نب  هَّللا  دبع  نتـشک  ياجب  نتـشک  نیا  هک  وگب  واب  ینز  ندرگ  ار  وا  یهاوخیم  هک  یماگنه  تفگ : ودـب  هدرک و  رفعج 
«. يدیناسر لتقب  نم  هزاجایب  ار  وا  وت  هک  تسا 

لقن میهاربا  نب  ّیلع  زا  مهنع - هَّللا  یـضر  ینادمه - دایز  نب  دمحا  و  لکوتم ، نب  یـسوم  نب  دّمحم  و  هیولیجام ، ّیلع  نب  دّـمحم  - 4 ( 1)
: تفگ مداخ  رسای  هک  دننکیم 

وا ور  نیا  زا  تشک و  ار  یمدرم  دیشک و  شتآب  ار  یئاههناخ  درک و  جورخ  « 1  » هنیدم رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  ردارب  یسوم  نب  دیز 
رـسای دیربب ، نسحلا  وبا  شردارب  دزن  ار  وا  داد  روتـسد  دندروآ ، شدزن  دندرک و  ریگتـسد  ار  وا  داتـسرف  نومأم  و  دنداد ، بقل  راّنلا  دیز  ار 

هک تسا  هدومن  رورغم  هفوک  لها  مهفن  نامدرم  نخـس  ارت  اـیآ  دـیز ! يا  تفگ : وا  هب  باـنج  نآ  دـش  دراو  ترـضح  نآ  رب  نوچ  دـیوگ :
دننک تیاور 

« راّنلا یلع  اهتّیّرذ  هَّللا  مّرحف  اهجرف  تنصحا  ۀمطاف  ّنإ  »
رکف وت  رگا  تسا ، ّطقف  نیسح  نسح و  صوصخم  نیا  تخاس ) مارح  شاهّیّرذ  رب  ار  شتآ  دنوادخ  سپ  تشادهگن  ار  دوخ  تّفع  همطاف  )

تـشهبب دنک و  ادخ  تعاطا  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تردپ  يور و  تشهبب  يرآ و  ياجب  ار  ّلج  ّزع و  دنوادخ  تیـصعم  ینکیم 
لخاد
______________________________

. هنیدم رد  هن  تشگ  بکترم  ار  لامعا  نیا  هرصب  رد  یسوم  نب  دیز  نیخّروم  قاّفتاب  (- 1)
ج2،ص:572  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تـسا ادخ  دزن  هچنآ  هب  تعاط  هار  زا  زج  سک  چـیه  دـنگوس  ادـخب  ( 1 ، ) دوب یهاوخ  رتـیمارگ  دـنوادخ  دزن  رد  وت  تروص  نیا  رد  دوـش 
: تفگ دیز  تسا ، ینامگدب  وت  نامگ  سپ  یسریم ، نادب  تیصعم  اب  يرادنپیم  وت  و  دیسر ، دهاوخن 

ار ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک  یماگنه  ینم  ردارب  وت  تفگ : شخـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  مشابیم ، تردپ  رـسپ  متـسه و  امـش  ردارب  نم 
: تفگ مالّسلا  هیلع  حون  نوچ  ینک ، تعاطا 

مکح تسا و  ّقح  وت  هدعو  تسا و  نم  لها  زا  نم  رـسپ  اراگدرورپ !  ) َنیِمِکاْحلا ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو  ُّقَْحلا  َكَدْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر 
وت لها  زا  وا  حون  يا   ) ٍِحلاص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  دومرف : شخساپ  رد  دنوادخ  (، 45 دوه : تسا - اهمکح  نیرتهب  وت 

. تسنادن حون  زا  دوب  نامرفان  راکتیصعم و  نوچ  ار  وا  دنوادخ  سپ  تسا ) ٍِحلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  وا  تسین 
اضر ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ّيوره  تلّـصلا  وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیـشرق - هّللا  دبع  نب  میمت  - 5 ( 2)
هراب رد  امش  رظن  ناج ، ردپ - يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  شردپ  هب  لیعامسا  هک  درکیم  ثیدح  شردپ  زا  هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع 

نادناخ ام  ریغ  زا  راکهنگ  نادناخ و  ام  زا  راکهنگ 
ج2،ص:573  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

( ارچ نوچیب و   ) ار نآ  يازـس  دـهد  ماجنا  يدـب  راک  سک  ره  هکلب  تسین ، باتک  لها  ياهوزرآ  اـی  امـش  ياـهوزرآ  هب  دومرف : تسیچ ؟
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(. 123 ءاسن :  ) دید دهاوخ 
ترـضح دزن  تفگ : هک  درک  تیاور  مهج  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  قاّقد - نارمع  نب  دـمحا  نب  ّیلع  - 6 ( 1)

ام هک  نادب  نک و  اورپ  ادخ  زا  دیز  يا  دومرفیم : واب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوب ، اجنآ  رد  شردارب  یـسوم ، نب - دیز  مدوب و  مالّـسلا  هیلع  اضر 
تیاعر ار  ادخ  نامرف  دشاب و  هتشادن  يوقت  سک  ره  و  يراکزیهرپ ، يوقت و  هار  زا  رگم  میدرواین  تسدب  قلخ  ادخ و  دزن  ار  ّتیعقوم  نیا 

کچوک و ار  وا  یتفای  ّطلـست  وا  ببـسب  هک  ام  نایعیـش  زا  سک  نآ  ادابم  دـیز  يا  میتسین ، وا  زا  زین  ام  و  دوب ، دـهاوخن  زگره  اـم  زا  دـنکن 
ّتبحم و يارب  راـگزور  نیا  مدرم  دـیز  يا  تسا ، وت  تدایـس  ّتیعقوم و  ندرب  ناـیم  زا  ببـس  نیا ، هک  ینک  یئوـگروز  يرامـش و  تسپ 

لالح ار  ناشلاوما  ندرب  نوخ و  نتخیر  و  دننکیم ، يزوتهنیک  نانآ  اب  دنرادیم و  نمشد  ار  نانآ  دنراد  نامتیالو  هب  نایعیـش  هک  ياهدیقع 
. ياهتخاس عیاض  ار  دوخ  ّقح  ياهدرک و  متس  دوخب  ینک  يدب  نانآ  اب  مدرم  دننامب  وت  رگا  و  دننادیم ،

رازیب وا  زا  دنک  تفلاخم  ادخ  نیئآ  نید و  اب  سک  ره  مهج  رسپ  يا  دومرف : هدرک  نمب  ور  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپـس  دیوگ : مهج  نب  نسح 
دهاوخ هک  سک  ره  شاب 

ج2،ص:574  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ریگم تسود  ار  وا  دنک  ینمشد  ادخ  اب  سک  ره  و  رگید ) ناسک  زا  هچ  و  ّيولع ، ّیمشاه و  دّیس  هچ   ) دشاب هدوب  هک  ياهلیبق  ره  زا  دشاب و 

ار وا  هکنآ  دومرف : تسیک ؟ ادـخ  اب  هدننکینمـشد  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع  دـیوگ : دـشاب ، هک  ياهفئاط  ره  زا  دـشاب و  هک  سک  ره 
. دنک تیصعم  ینامرفان و 

ترـضح زا  تفگ : هک  درک  تیاور  ّینادمه  دّـمحم  نب - میهاربا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیناذاش - دّـمحم  وبا  - 7 ( 1)
ار یعیطم  سک  ره  و  تسا ، راکتیـصعم  دوخ  وا  درادـب  تسود  ار  يراکتیـصعم  صخـش  سک  ره  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اضر 

راکمتـس دوخ  دنکن  ینابیتشپ  ار  یلداع  سک  ره  و  تسا ، ملاظ  دوخ  دیامن  تناعا  ار  يراکمتـس  سک  ره  و  تسا ، عیطم  وا  درادب  تسود 
یلـص ادخ  لوسر  و  تعاط ، هار  زا  رگم  دسرن  دنوادخ  یتسود  تیالوب و  سک  چـیه  و  تسین ، یـشیوخ  يدـحا  ادـخ و  نایم  يرآ  تسا ،

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  و  دوخ ، ياهبسن  اب  هن  دیئآ  نم  دزن  دوخ  کین  لامعا  اب  دومرف : بلّطملا  دبع  نادنزرفب  هلآ  هیلع و  هَّللا 
َِکئلوُأَف ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو  َنوُِحْلفُْملا * ُمُه  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  َنُولَءاسَتَی * َو ال  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَْنَیب  َباـْسنَأ  ـالَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَـف 

َنیِذَّلا
ج2،ص:575  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نانآ سپ  دنسرپن ، نآ  زا  و  دیاین ) راکب  یشیوخ   ) دنـشابن نایم  رد  اهبـسن  دوش  هدیمد  روص  رد  نوچ   ) َنوُِدلاخ َمَّنَهَج  ِیف  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ 
ار دوخ  دناهداد  نایز  هک  دننانیا  دشاب  کبس  ناشلامعا  نازیم  هک  ناسک  نآ  و  دنراگتـسر ، نانآ  دشاب  نوزفا  ناشلامعا  شجنـس  نازیم  هک 

ّیلع نب  یسوم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  ّيرـصب  دّمحم  نسحلا  وبا  - 8 ( 1 ( ) ات 101 نونمؤم 103  دنـشاب - راگدنام  نادواج  خزود  رد  و 
: تفگ يوار  تسا ، هدـش  هتـشادرب  ملق  اـم  ناوریپ  زا  دوـمرف : مالّـسلا  اـمهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وـبا  تفگ : هک  درک  تـیاور  یـشرق 

؟ نم رورس  يا  تسا  هنوگچ  نیا  مدیسرپ 
نانآ دنناما و  رد  همه  مدرم  تسا ، هدش  هتفرگ  نامیپ  ناشیا  زا  راک  نیا  رد  دننک و  راتفر  هّیقتب  لطاب  تلود  رد  دناهدش  رومأم  نوچ  دومرف :
هتـشک ام  هار  رد  نانآ  و  میوشیمن ، ریفکت  نانآ  رطاخب  ام  یلو  دـننکیم ، ریفکت  ار  ناشیا  ام  رطاـخب  دـنربیم و  رـسب  میب  فوخ و  لاـمک  رد 

ورف ار  وا  ّمغ  هودـنا و  هکنآ  رگم  دوش  یهانگ  بکترم  هک  تسین  ام  نایعیـش  زا  يدـحا  میوشیمن ، هتـشک  ناشیا  يارب  ام  نکل  دـنوشیم ،
. دریگیم

هچنانچ و  اهتخرد ، اهراخ و  و  اهنابایب ، نش  گیر و  ددعب  ای  دشاب ، ناراب  ددعب  شناهانگ  دـنچ  ره  دـنکیم  فرطرب  ار  وا  ناهانگ  هک  نانچ 
و دیسر ، دهاوخ  وا  هب  یمغ  شلاوما  ای  شاهداوناخ  هراب  رد  دوشن  هودنا  هب  التبم  شدوخ  صخش  رما  رد 
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ج2،ص:576  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. ددرگ وا  ناهانگ  نتخیر  بجوم  نآ  هک  دنیب  ياهدننکتحاران  باوخ  ددرگن ، یتبیصمب  التبم  دسرن و  وا  هب  یمغ  شیایند  رما  رد  رگا 
اضّرلا نسحلا  وبأ  ماما  تفگ : هک  درک  تیاور  نانس  نبا  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  قاّرو - هَّللا  دبع  نب  ّیلع  - 9 ( 1)

هک سک  ره  سپ  تسا ، هدـش  بجاو  مدرم  رب  ام  ّقح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ببـسب  و  تیبلا ، لـها  میئاـم  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
. تشاد دهاوخن  مدرم  رب  یّقح  وا  دنکن ، ادا  ار  مدرم  ّقح  دوخ  بناج  زا  ذوخأم ، ّقح  نآ  لثم  یلو  دنک ، ذخا  یّقح  ادخ  لوسر  ببسب 

مزال یّقح  نامدرم  يارب  زین  ام  رب  تسا ، هدش  لئاق  یّقح  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يروط  نامه  ینعی  : » دیوگ مجرتم 
«. تسا ایند  نآ  رد  تعافش  ایند و  نیا  يربهر  نآ  و  مینک ، ادا  ار  نآ  هک  ام  رب  تسا  بجاو  هک  هدومرف 

يدرم تفگ : هک  درک  تیاور  شردـپ  زا  ّيزار  رـصن  نـب  یـسوم  زا  نـتم  رد  روکذـم  دنـسب  ّیقهیب  دـمحا  نـب  نیـسح  ّیلع  وـبا  - 10 ( 2)
: دومرف تسین ، رتفیرش  وت  زا  يدحا  ردپ  تهج  زا  نیمز  حطس  يور  رد  دنگوس  ادخب  تفگ : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضحب 

دنمهرهب نادب  ار  ناشیا  دنوادخ  تعاطا  زین  داد و  نانآ  هب  ار  فرش  نیا  يوقت 
ج2،ص:577  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا هک  تسیسک  رتهب  نم  زا  روخم ، دنگوس  درم ! يا  دومرف : یتسه ، مدرم  نیرتهب  وت  دنگوس  ادخب  درک : ضرع  يرگید  دیوگ ): ، ) دینادرگ
َو هدوـمرف : دـنوادخ  هک  تسا  هدـشن  خوـسنم  هیآ  نیا  مسق  ادـخب  رتـنوزفا ، شتعاـطا  تسا و  رتـشیب  لاـعتم  دـنوادخب  تبـسن  شیاوـقت  نم 

نکل اهمان ، نآب  دـیوش  هتخانـش  ات  میداد  رارق  فلتخم  لئابق  ار  امـش  ام   ) ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراـعَِتل  َلـِئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاـْنلَعَج 
راـک یـشیوخ  تبارق و  تبـسن  رب  داـمتعا  ینعی  ( ) 13 تارجح : تسا - امـش  نیرتراـکزیهرپ  نـیرت و  یقّتم  دـنوادخ  دزن  امـش  نیرتـیمارگ 

(. تسا يوقت  نآ  سأر  رد  هک  لمع  تسا و  ملع  رب  فرش  لامک و  تسین و  یتسرد 
مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  زا  تفگ : هک  درک  تیاور  ساّبع  نب  میهاربا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  دمحا  نب  نیسح  ّیلع  وبا  - 11 ( 1)
منامالغ همه  نونکا  منک ، دازآ  ياهدنب  هکنآ  زج  مروخن  قتع  هب  دنگوس  هک  ماهتـسب  نامیپ  میادخ  اب  نیا  زا  شیپ  نم  دومرفیم : هک  مدینش 

هیلع و هَّللا  یلـص  ادخ  لوسرب  میـشیوخ  يارب  درک - شنامالغ  زا  یکیب  هراشا  مالغ - نیا  زا  نم  هک  دنک  رکف  روط  نیا  رگا  مدرک  دازآ  ار 
. مشاب هتفای  وا  رب  یتلیضف  لمع  نآ  تهجب  هک  مشاب  هتشاد  یحلاص  لمع  هکنآ  رگم  مرتالاب  رترب و  هلآ 

باتک و یّطخ  ياههخـسن  رد  ربخ  ظـفل  هک  تسناد  دـیاب  نکل  و  تسا ، هدـمآ  نتم  رد  هک  تسا  یظفل  رب  اـنب  همجرت  نیا  : » دـیوگ مجرتم 
نآ زا  هک  یبتک 

ج2،ص:578  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، تسا هدش  تبث  هک  تسا  نتم  نیمه  دننام  یـضعب  تسا ، فلتخم  راونالا ) راحب  باتک  و  هعیّـشلا ، لئاسو  باتک  دننام   ) دناهدرک لقن  خسن 

لضفا ار  دوخ  ترضح  تفگ : يوار   » دشاب نینچ  دیاب  همجرت  ظفل  نیا  رب  انب  و  اذه » نم  ریخ  ّهنا  يرأ  ناک  نإ   » تسا ظفل  نیدب  ياهراپ  و 
«. هّیطرش هن  تسا  هیفان  نإ »  » تروص نیا  رد  و  تسنادیمن » شمالغ  زا 

دیناسر لتقب  رهز  اب  ار  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  نومأم  نآ  بجومب  هک  یللع  باب 59 

زا میهاربا  نب  ّیلع  دنتفگ : مهنع - هَّللا  یـضر  ّینادمه - دایز  نب  دـمحا  قاّرو و  هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  بّدؤم و  نب  میهاربا  نب  نیـسح  - 1 ( 1)
ياهزور رد  نومأم  و  مدوب ، مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  مرورـس  دزن  ناسارخ  رد  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  نانـس  نب  دّـمحم  زا  شردـپ 

اهیفوص زا  يدرم  هک  دنداد  ربخ  نومأمب  راب  کی  دیناشنیم ، دوخ  تسار  تمس  رد  ار  ترضح  دادیم  تاقالم  نذا  هک  هبنشجنپ  هبنـشود و 
: تفگ تسا ، ادیوه  هدجس  راثآ  شیناشیپ  رد  شوپهدنژ و  يدرم  دید  درک  رظن  وا  هب  نوچ  دندروآ ، ار  وا  داد  روتـسد  تسا ، هدرک  يدزد 

وکین راثآ  نیا  تسا ! بیجع  رایسب 
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ج2،ص:579  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: تفگ درم  تسا ، مولعم  وت  رهاظ  زا  تسا و  ادیپ  وت  يور  رب  هک  یلیمج  راثآ  نیا  اب  دنهدیم  وتب  تقرـس  تبـسن  ایآ  ( 1 ، ) تشز لعف  نیا  و 

عوـنمم تسا  نم  ّقـح  هک  تمینغ  سمخ و  زا  ار  اـم  وـت  هک  یعـضو  رد  تـسا ، هدوـبن  ادـمع  ماهدز ، راـک  نیدـب  تـسد  يراـچان  يور  زا 
؟ يراد مئانغ  سمخ و  رد  یّقح  هچ  وت  دیسرپ : نومأم  ياهتشاد ،

: تسا هدومرف  هدرک و  میسقت  تمسق  شش  ار  سمخ  لاعتم  دنوادخ  تفگ : درم 
زین و  تسوا ، ناشیوخ  یبرقلا و  يوذ  وا و  لوسر  ادخ و  ّقح  نآ  سمخ  هک  یتسارب  سپ  دـشاب  هچ  ره  زا  دـیربیم  تمینغ  هچنآ  دـینادب  »
دوخ هدنب  رب  میداتسرف  ورف  هچنآب  دیشاب و  هتشاد  نامیا  ادخب  امش  رگا  تسا ، رفـس  رد  ناگدنامرد  ناشیورد و  نانیکـسم و  نامیتی و  يارب 

دینادرگزاـب هچنآ  : » دوـمرف درک و  تمـسق  شـش  ار  تمینغ  و  «، 41 لاـفنا : دـش - صّخـشم  زور  نآ  رد  لـطاب  زا  ّقـح  هک  ردـب - زور  رد 
يوذ شربمغیپ و  ادـخ و  يارب  سپ  دـندوب ، هتـساخرب  ناناملـسم  اب  گنجب  هک  اههیرق  نآ  یلاها  لاوما  اهنیمز و  زا  دوخ  ربمایپ  رب  دـنوادخ 
امـش نارگناوت  تسد  رد  اهنت  لاوما  نآ  هکنیا  ات  نّیعم ، یّقح  تسا  رفـس  هار  رد  ناگدـنامرد  ناجاتحم و  نامیتی و  وا و  ناشیوخ  یبرقلا و 

مرذگهر و متسه و  رفس  هار  رد  ناگدنامرد  زا  نم  و  يدومن ، عنم  نم  مّلسم  قح  زا  ارم  وت  تفگ : یفوص  درم  هاگنآ  « 7 رشح : دخرچن -
ج2،ص:580  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا يارب  نم  ایآ  تفگ : نومأم  ( 1 ، ) منآرق يراق  ینعی  متـسه  زین  نآرق  نیلماح  زا  مرادن و  تسد  رد  يزیچ  هدش و  مامت  ماهتـشاد  هچ  ره 
رد لّوا  ار  ّدح  يارجا  تفگ : درم  میامنن !؟ ارجا  قراس  هراب  رد  ار  یهلا  ماکحا  منک و  لیطعت  ار  يادخ  ّدح  وت  ياهیئارـسهوای  تافرخزم و 

هاگنآ نک ، ریهطت  ار  دوخ  سفن  نک و  عورـش  تدوخب  لّوا  زادرپ ، نارگیدب  دـعب  ینک  كاپ  هانگ  زا  ار  وا  هک  هد  ماجنا  تدوخ  سفن  هراب 
دوبر ارم  لاوما  دزد  دـیوگیم : درم  نیا  دومرف : ترـضح  دـیوگیم ؟ هچ  درم  نیا  تفگ : هدرک  ماما  هب  ور  تفـشآرب و  نومأم  ار ، دوخ  ریغ 

درم منکیم ، عطق  ار  تتـسد  دنگوس  ادخب  تفگ : یفوصب  و  تشگ ، تحاران  الماک  هدش  بضغ  رد  نومأم  مدوبر ، ار  نآ  زا  ضعب  زین  نم 
تردام هکنیا  يارب  تفگ : مدش !؟ وت  هدنب  نم  اجک  زا  وت  رب  ياو  تفگ : نومأم  ینم ، هدنب  هکنآ  لاح  يربیم و  ار  متسد  ایآ  تفگ : یفوص 

ار وت  نم  و  دننک ، دازآ  ار  وت  هکنیا  ات  یبرغم  ات  قرـشم  نینکاس  زا  مدرم  همه  هدنب  وت  و  دش ، يرادیرخ  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  دوب و  زینک 
ادا ارم  دننام  نم و  مهس  و  يدرکن ، ادا  ار  تاداس  ّقح  دیـسر و  وتب  لام  يدیعلب و  ار  دّمحم  لآ  سمخ  سپـس  منکیمن ، دازآ  مّقحب  تبـسن 

یثیبخ دزاسیمن  كاپ  ثیبخ  درف  هکنیا  رگید  يدومنن و 
ج2،ص:581  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تـسا هدـش  بجاو  وا  رب  يّدـح  هک  یـسک  نوچ  ینک ، عطق  ارم  تسد  یناوـتیمن  زگره  وـت  اـساسا  ( 1 ، ) بلاـطم نیا  ریغ  و  ار ، دوـخ  لـثم 
َأ دیامرفیم : هک  ياهدینـشن  ار  ادخ  مالک  ایآ  دنک ، عورـش  دوخ  زا  هکنیا  رگم  دـنک  ارجا  يرگید  رب  ار  ّدـح  ّدـح ، نامه  دروم  رد  دـناوتیمن 

شومارف ار  دوخ  دـینکیم و  رما  یکین  ناسحا و  هب  ار  مدرم  ایآ   ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأـَت 
(. 44 هرقب : دیدنبیمن - راکب  ار  دوخ  لقع  دینکیمن و  رکف  ایآ  دیناوخیم ؟ ار  ادخ  باتک  هک  یلاح  رد  دینکیم 

هیلع و هَّللا  یلـص  دّمحم  شربمایپ  هب  دنوادخ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ وا  هراب  رد  امـش  رظن  تفگ : هدومن  ترـضحب  يور  نومأم 
نآ دوب  نادب  لهاج  هکنیا  اب  دـسرب  ربخیب  رب  نوچ  هک  تسا  یتّجح  نآ  نیا  و  تسا ، مامت  اسر و  ادـخ  تّجح  هک  وگب  تسا : هدومرف  هلآ 
درم نیا  و  تسا ، اپ  رب  تّجح  هب  ترخآ  ایند و  و  دنادیم ، ار  نآ  دوخ  ملع  اب  ملاع  هک  يروط  نامه  دـنکیم ، ادـیپ  ملع  نادـب  دـمهفیم و  ار 

زا رما  هب  و  تفر ، نوردـنا  هب  هتـساخرب  درک و  رداص  ار  یفوص  درم  نآ  يدازآ  روتـسد  تقو  نیا  رد  نومأم  دروآ ، ار  دوخ  لیلد  تّجح و 
لضف هکلب  وا  اهنت  هن  و  تشکب ، رهز  ندیناروخ  اب  ار  ترضح  نآ  دیسر و  دوخ  يوزرآ  هب  هکنیا  ات  تخادرپ  ّمس  اب  ترضح  نآ  ندرب  نیب 

. تشک زین  ار  نایعیش  زا  یتعامج  لهس و  نب 
، تسا هدش  تیاور  نینچ  نیا  ثیدح  نیا  دیوگ : هَّللا - همحر  باتک - فّنصم 
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ج2،ص:582  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. مریگیمن هدهعب  ار  نآ  تّحص  نم  نکل 

و تیاور ، هن  تسا  تیاـکح  هک  تسادـیپ  ـالماک  یفرع  حالطـصاب  هک  تسه  ربـخ  نتم  رد  نآ ، ندوـب  یگتخاـس  نـئارق  : » دـیوگ مجرتـم 
هب ّقلعتم  دنزرف  هکلب  دوشیمن  هدرب  ردام  رابتعا  هب  دـنزرف  نآ  دـش ، دـنزرف  ياراد  زینک  زا  تشاد و  يزینک  يدرم  رگا  هکنیا  همه  زا  رترهاظ 

يّدحب دنادیم  وا  قّدصم  ار  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  و  هدوب ، زینک  شردام  نوچ  دنادیم  دبع »  » ار نومأم  هناسفا  نیا  رد  ردام و  هن  تسا  ردـپ 
هّیوشح و رب  ّالا  و  تفگ ، ار  مالک  نیا  هک  دربب  الاب  تشهب  رد  ار  ّفلؤم  تاـجرد  دـنوادخ  و  درامـشیم ، هغلاـب  تّجح  ار  درم  نآ  لـیلد  هک 

اریز درادـن . يدامتعا  لباق  دنـس  ربخ  هک  میتفگیم  ول  و  میدرکیم ، لاکـشا  ربخ  نتم  هب  ام  رگا  دـمآیم  نارگ  ثیدـح  لها  زا  نارکفهاتوک 
هکنیا زج  دنـشاب  مه  ّتیعقوم  ياراد  ثیدح و  خیاشم  زا  دنچ  ره  ّینادمه  دایز  نب  دـمحا  قاّرو و  هَّللا  دـبع  نب  یلع  میهاربا و  نب  نیـسح 

هل : » دیوگ نانـس  نب  دّمحم  هراب  رد  یـسوط  خیـش  و  دنرادن ، يرگید  شقن  دـناهداد  لقن  هزاجا  ناشذـیمالت  هب  ار  نانـس  نب  دّـمحم  باتک 
ياراد يو   ) ینعی خـلا » ۀـعامج - ّولغ  وا  طیلخت  نم  اهیف  ناک  ام  اـّلا  هاور  اـم  عیمج  هبتکب و  اـنربخا  لاـق : و  فّعـض ، هیلع و  نعط  دـق  بتک 
هزاـجا نمب  خـیاشم  زا  یتعاـمج  ار  وا  تاجتـشون  بتک و  همه  دناهدرمـش و  فیعـض  ار  وا  دـناهدرک و  یتالاکـشا  وا  رب  تسا و  یئاـهباتک 

دوبن مولعم  زاب  دنس  فعـض  دروم  رد  راتفگ  نیا  مامت  اب  دراد ) طلخ  دراد و  یمهرب  مهرد و  یگتخیمآ و  نآ  رد  هچنآ  زج  دناهداد  تیاور 
«. دومن یعدم  ناربخیب  یئامنهار  يارب  ياهراشا  ّفلؤم  دوخ  هک  رکش  ار  يادخ  نونکا  میوشن ! عقاو  ملع  نایعّدم  مشخ  دروم 

رد لاسب 352  هنع - هَّللا  یضر  يزار - دمحا  نب  نیسح  ّبیطلا  وبا  - 2 ( 1)
ج2،ص:583  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

درک تیاور  مصتعم -) ردام  دیشّرلا ، نوراه  زینک   ) ةدرام ردارب  یـساّبع و  مصتعم  یئاد  بیبش - نب  ناّیر  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  روباشین 
( نیتسایّرلا وذ   ) لهس نب  لضف  يارب  يدهعتیالو و  هب  اضر  ترـضح  يارب  ینینمؤملا و  ریما  هب  دوخ  يارب  تساوخ  نومأم  نوچ  تفگ : هک 

نذا دعب  تفرگ ، رارق  اهنآ  زا  یکی  رب  کی  ره  و  دندرک ، بترم  صوصخم  یلدنص  ای  لبم  هس  داد  روتسد  دریگ ، تعیب  مدرم  زا  ترازو  هب 
ار دوـخ  تسار  تسد  نت  هس  نآ  هک  تروـص  نیدـب  نداد  تسد  اـب  دـندشیم و  لـخاد  يرد  زا  مدرم  دـنوش ، دراو  تعیب  يارب  مدرم  داد 
زا و  دندیشکیم ، کچوک  تشگنا  يالاب  ات  اهتسش  رخآ  زا  نانآ  تسد  ریزب  الاب  هب  ور  تسد  فک  مدرم  و  دنتـشادهگن ، نامـسآب  تشپ 

دوخ تسش  ینعی   ) داد تسد  اهیلبق  سکعب  دمآ و  شیپ  راصنا  زا  یناوج  دارفا ، همه  تعیب  زا  سپ  رخآ  رد  ات  دندشیم ، نوریب  رگید  رد 
تـسد تعیب  خـسف  تروصب  همه  دومرف : هدز  يدـنخبل  ترـضح  و  دیـشک ) ماما  تسـش  فرطب  داد و  رارق  ماـما  کـچوک  تشگنا  ریز  ار 

مالّـسلا هیلع  ماما  هنوگچ ؟ دـقع  لمع  تسا و  هنوگچ  خـسف  لمع  دیـسرپ  نومأم  درک ، لمع  تعیب  دـقع  تروصب  ناوج  نیا  یلو  دـنداد ،
تشگنا رخآ  زا  شنداد  تسد  تعیب  دقع  دندومرف :

ج2،ص:584  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ادـص رـس و  دومرف  ار  نیا  ماـما  نوچ  کـچوک ، تشگنا  رـس  اـت  تسا  تسـش  رخآ  زا  تعیب  خـسف  و  ( 1 ، ) تسـش رخآ  ات  تسا  کـچوک 
دوب هدومرف  بانج  نآ  هک  یمـسقب  دنتـشگزاب و  مدرم  دـینک ، عورـش  ار  تعیب  مسارم )  ) ون زا  تفگ : نومأم  و  دـندمآرب ، مهب  تساـخرب و 

راوازـس وا  دنادیم  هکنآ  دنادیمن ، ار  تعیب  دـقع  مسر  هک  دـشاب  یـسک  تراما  هب  تعیب  قحتـسم  هنوگچ  دـنتفگیم  مه  اب  دـندرک و  تعیب 
. دناسر لتقب  ّمس  نداد  اب  ار  راوگرزب  نآ  هک  دش  ثعاب  راتفر  نیمه  دیوگ : دنادیمن ، هکنآ  هن  دشاب  نانمؤم  ریما  هک  تسا 

ّيوره تلّصلا  وبا  زا  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  يراصنا  ّیلع  نب  دمحا  زا  شردپ  زا  هنع - هَّللا  یـضر  ّیـشرق - هَّللا  دبع  نب  میمت  - 3 ( 2)
دهعیلو ار  وا  هک  اجنآ  ات  تشاد  وا  هب  هک  یتّبحم  درکیم و  مالّـسلا  اـمهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  زا  هک  یمارکا  نآ  اـب  نومأـم  هنوگچ  مدیـسرپ :

نآ لضف  ملع و  زا  هک  یئاسانـش  تهجب  نومأم  يرآ  تفگ : نم  خساپ  رد  دـشکب ؟ ار  ترـضح  نآ  هک  دروآ  تقاط  شلد  داد ، رارق  دوخ 
هقالع ایندب  وا  هک  دـنامهفب  مدرمب  هک  دوب  نیا  شرظن  داد  رارق  دوخ  دـهعیلو  ار  وا  هکنیا  اما  دومنیم ، ّتبحم  مارکا و  ار  وا  تشاد  ترـضح 
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طوقس ناشرظن  رد  دتفیب و  نارگید  مشچ  زا  و  دندرگزاب ، دنراد  وا  هب  هک  ياهدیقع  زا  مدرم  ات  تسا ، بلط  تسایر  دراد و 
ج2،ص:585  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

، دش نوزفا  تفر و  رتالاب  مدرم  لد  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  ّتیعقوم  سکعب  هکلب  ( 1 ، ) دشن تساوخیم  هچنآ  دید  نیا  زا  دعب  و  دنک ،
بجوم هک  وا  ندرک  باجم  ترـضح و  نآ  اـب  ثحب  يارب  اـهروشک  زا  ار  فلتخم  دـیاقع  نادنمـشناد  مـالک و  ملع  ياـملع  نآ ) زا  سپ  )

ثحب هب  ار  نانآ  دهاکب ، شردق  زا  دوش و  راکشآ  یماع  مدرم  دزن  شدوبمک  صقن و  ببس  نیدب  و  دشاب ، املع  نایم  رد  وا  یگتـسکشرس 
و ناتـسرپ ، هراتـس  زا  هچ  يراصن و  زا  هچ  دوهی و  زا  هچ  ینید ؛ فلتخم  ياههورگ  زا  نافلاخم  زا  سک  چـیه  و  درک ، توعد  بانج  نآ  اب 
لیلد و اب  ار  همه  هدرواین و  بات  وا  اب  هثحابم  رد  یمالـسا ، فلتخم  بهاذم  نابحاص  و  نایرهد ، نادحلم و  يدنه و  ای  ییودنه  نایئامهرب 

نارازگربخ و  تسا ، رتراوازـس  یمالـسا  تفالخب  نومأم  زا  وا  دنتفگیم  همه  هک  اجنآ  ات  دـمآ ، بلاغ  نانآ  یگلمج  رب  دومن و  مازلا  ناهرب 
زا و  تفای ، تّدش  شدسح  تفشآ و  رب  هدش و  مشخ  رد  ور  نیا  زا  يو  و  دندیناسر ، نومأم  شوگب  دوب  هدش  زور  نخس  هک  ار  هلأسم  نیا 
وا دـنیاشوخ  هک  دادـیم  نومأم  لاؤس  هب  یباوج  تاقوا  رثکا  و  تفگیم ، احیرـص  ار  ّقح  تشادـن و  یکاب  نومأـم  زا  ترـضح  رگید  يوس 

ترضح نآ  رما  رد  هلیح  ره  زا  نوچ  و  درکیمن ، راهظا  تشادیم و  ناهنپ  لد  رد  ار  وا  هنیک  تفرگیم و  مشخ  وا  رب  زین ) نومأم   ) و دوبن ،
ج2،ص:586  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دیناسر لتقب  رهز  اب  ار  وا  دش و  لخاد  هار  نیا  زا  دنام  زجاع 

دوخ ینیشناجب  مالّسلا - امهیلع  اضر - ترضح  يوس  زا  داوج  رفعج  وبا  ترضح  باصتنا  باب 60 

رب ار  وا  لهس  نب  لضف  هک  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  بتاک  داّبع  یبا  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  ّیقهیب  دمحا  نب  نیـسح  - 1 ( 1)
الثم هینک ، هب  رگم  دربیمن  ار  دّمحم  شدـنزرف  مان  هاگ  چـیه  بانج  نآ  تفگ : هک  درک  تیاور  دوب  هتـشامگ  ترـضح  تمدـخب  راک  نیا 
لامک اب  ماما  یلو  دوب ، كدوک  زونه  هنیدم  رد  وا  هک  یلاح  رد  متشون ، نینچ  رفعج  وبا  هب  نم  ای  هداتسرف ، ياهمان  نمب  رفعج  وبا  دومرفیم :

رد منیشناج  ّیصو و  دومرفیم : ماما  مدینش  راب  کی  و  دادیم ، خساپ  یئاویـش  تغالب و  تیاهن  اب  زین  يو  دربیم و  مان  اههمان  رد  وا  زا  مارتحا 
. تسا رفعج  وبا  نم  زا  سپ  منادناخ  نایم 

کی زا  شیب  مالّسلا - هیلع  داوج  ترـضح  ناشیمارگ - دنزرف  تماما  رب  ینبم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هدراو  صوصن  دیوگ : مجرتم 
. تسا هدرک  لقن  یفاک  باتک  رد  ار  نآ  یمامت  هَّللا - همحر  ینیلک - مالسالا  ۀقث  موحرم  و  دشابیم ، ربخ 

ج2،ص:587  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دیناروخ وا  هب  هلیح  اب  نومأم  هک  يرهز  اب  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  تافو  باب 61 

تیاور نارادرـس ) زا  یکی  شمات  وا   ) ریبک ءاغب  بتاک  نیـسح  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  ّیقهیب  دمحا  نب  نیـسح  ّیلع  وبا  - 1 ( 1)
ترـضح نآ  ندـید  يارب  نومأم  دـنک ، تماجح  تساوخ  تفرگ ، نوخ  راشف  ای  و  درک ، بت  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تفگ : هک  درک 

ینیـس رد  ار  نآ  مالغ  دنک ، درخ  تسد  اب  ار  نآ  هک  تساوخ  وا  زا  داد و  شمالغ  هب  دروآ و  نوریب  نیلافـس  یفرظ  زا  يزیچ  دـش و  راوس 
دش دراو  وا  رب  و  داتفا ، هارب  ترضح  هناخ  بناجب  هدش  راوس  ایب و  نم  هارمهب  یئوشب  ار  تتسد  تسین  مزال  تفگ : ار  وا  نومأم  هدرک ، درخ 

تماجح راک  دشاب ) تسا  نتم  رد  يوار  نامه  ارهاظ  هک   ) هَّللا دیبع  تیاورب  ای  درک ، تماجح  ترـضح  و  تسـشن ، بانج  نآ  لباقم  رد  و 
هدـیچ تخرد  زا  يرانا  مالغ  دوب ، يراـنا  تخرد  ترـضح  لزنم  هچغاـب  رد  و  رواـیب ، ار  راـنا  نآ  تفگ : شمـالغب  و  تخادـنا ، ریخأـتب  ار 
اههناد نآ  ای  دوخ ، تسد  وا  هک  درک  رما  سپس  درک ، هناد  یفرظ  نورد  ار  نآ  مالغ  دنک ، هناد  هناد  ار  نآ  تفگ  ار  وا  نومأم  درک ، رضاح 

ور نومأم  درک ، رضاح  ار  نآ  مالغ  و  دیوشب ، ار 
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ج2،ص:588  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هن تفگ : نومأـم  مروخیم ، تفر  نوریب  هک  ریما  هن ، امـش  روـضح  رد  دوـمرف : ( 1 ، ) شونب راـنا  بآ  نیا  زا  يردـق  تفگ : هدومن  ترـضحب 
زا قشاق  دنچ  ترـضح  مدروخیم  امـش  اب  مه  نم  دوبیمن  ماهدعم  یتحاران  زا  نم  رگا  يروخب و  نم  روضح  رد  دیاب  دوشیمن  دـنگوس  ادـخب 
زا دوب ، هدشن  هدناوخ  رـصع  زامن  زونه  زور  نآ  رد  راب  هاجنپ  ات  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  اّما  دـمآ ، نوریب  هتـساخرب  نومأم  دروخ و  نآ 

، يدرک هک  تسا  یتماجحب  طوبرم  یـشوهیب  یتحاران و  نیا  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  ار  یـسک  نومأم  تسـشن ، دـعب  داـتفا و  تفر و  شوه 
ْمُِکتُوُیب ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق  دوب : هکرابم  هیآ  نیا  تفگ : هک  یمالک  نیرخآ  و  تفر ، ایند  زا  نادادماب  هکنیا  ات  دش  رتتخـس  وا  لاح  بش  یلو 

رب تداهش  هک  نانآ  دیـشاب  دوخ  ياههناخ  رد  امـش  رگا  وگب   ) ًاروُدْقَم ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ْمِهِعِجاضَم ، یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل 
: نارمع لآ  دش - دنهاوخ  راپسهر  دوخ  ياههاگباوخ  هب  تسا  هدش  ریدقت  ناشیا 

(. 38 بازحا : یندش - ماجنا  تسا  یمکح  اضق و  راگدرورپ  رما  و  ( ) 154
اب هزانج  رـس  تشپ  دوخ  و  دـندرک ، نفک  هداد و  لسغ  ار  هزانج  تعرـسب  داد  روتـسد  هک  دوب  نیا  شراک  نیلوا  نومأم  دـش ، ادرف  حبـص  و 

ببسب کش  نودب  مردارب  يا  تفگیم : درکیم و  تکرح  ترسح  راهظا  اب  هالک  همامع و  نودب  هنهرب  ياپ 
ج2،ص:589  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تفاکش و ار  نوراه  شردپ  ربق  سپس  درک ، هبلغ  وت  ّقح  رد  نم  شـشوک  رب  یهلا  تارّدقم  و  ( 1 ، ) دمآ دیدپ  مالسا  رد  ياهنخر  وت  توف 
یعفن مردپب  هزانج  نیا  یکیدزن  هطـساوب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مراودیما  تفگ : و  درپس ، كاخب  وا  رانک  نوراه  روگ  رد  ار  بانج  نآ 

(. دوب اهینس )  ) هّماع قیرط  زا  ربخ  نیا  ، ) دناسر

نایعیش قیرط  زا  مالّسلا - هیلع  ترضح - نآ  تافو  رد  رگید  يربخ  رکذ  باب 62 

هار رد  هک  درک  لقن  نم  يارب  مداخ  رسای  تفگ : یّمق  میهاربا  نب  ّیلع  دیوگ : هنع - هَّللا  یـضر  ّینادمه - رفعج  نب  دایز  نب  دمحا  - 1 ( 2)
نآ يرامیب  میدیـسر  سوطب  ام  ات  و  دـش ، رامیب  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  دوب ، هدـنام  یقاب  هار  لزنم  تفه  سوط  اـم و  ناـیم  هک  ییاـج  رد 
نآ رد  هک  يرخآ  زور  رد  و  دمآیم ، وا  تدایعب  راب  ود  يزور  نومأم  و  میدرک ، تماقا  سوط  رد  زور  نیدـنچ  و  تفای ، تّدـش  ترـضح 

مدرم نیا  رـسای ، يا  تفگ : نمب  دروآ  ياجب  ار  شرهظ  زامن  هکنیا  زا  دـعب  دوب ، هدـش  فیعـض  مه  رایـسب  هک  تفر  اـیند  زا  ترـضح  زور 
ترضح دنروخب ، يزیچ  دنناوتیم  روطچ  نم  رورس  يا  دیراد  امش  هک  یعضو  نیا  اب  مدرکضرع  دنروخیمن ؟ يزیچ 

ج2،ص:590  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یقاب ار  يدـحا  دـناوخ و  ار  دوخ  ناـنکراک  همه  و  دـیروایب ، ار  اذـغ  دومرف : ( 1  ) هدرک تسار  ار  دوـخ  مخ  رمک  دینـش  هک  ار  مـالک  نـیا 

، دندرک فرـص  ار  اذغ  نوچ  و  درک ، وجتـسج  ناشعـضو  زا  دیـسرپ و  لاوحا  ادج  ادج  کی  ره  زا  و  دـیناشن ، هرفـس  رـس  رب  رگم  دراذـگن 
داد و تسد  وا  رب  يدیدش  فعض  دش  مامت  راک  نیا  یتقو  دندومن ، ریس  ار  همه  دندرب و  اذغ  زین  نانآ  يارب  دیربب ، ماعط  نانز  يارب  دومرف :

نویـش ناغف و  دـنتخیر و  اجنآ  هب  هنهرب  اپ  رـس و  شنارـسمه  نومأم و  نازینک  و  تساـخرب ، نارـضاح  زا  نویـش  يادـص  و  داـتفیب ، شوهیب 
تسیرگیم و فّسأت  راهظا  اـب  هتفرگ و  ار  دوخ  شیر  ناـنز  رـس  رب  هک  یلاـح  رد  هنهرب  اـپ  رـس و  دوخ  نومأـم  و  تفرگ ، ار  سوط  رـسارس 

نومأم دمآ ، شوهب  ترضح  عقوم  نیا  رد  هک  داتسیا ، دیناسر و  ترـضح  هزانج  نیلابب  ار  دوخ  دوب  ریزارـس  شتروص  رب  هدید  زا  شکـشا 
نمب مدرم  نیا  هک  یتمهت  ای  مهدیم ، تسد  زا  ار  وت  هکنیا  تسا ، رتلکـشم  تخـس و  تبیـصم  ود  نیا  مادک  منادـیمن  نم ! ياقآ  يا  تفگ :

درک و زاب  مشچ  هشوگ  ماما  دیوگ : رـسای  تسا ؟ هدیناسر  لتقب  هدرک و  مومـسم  ار  وا  يو  دنیوگیم  دـننادیم و  وت  لتقب  مهّتم  ارم  دـننزیم و 
ار دوخ  هباّبـس  تشگنا  ود  و  تسا - نینچ  وا  رمع  وت و  رمع  اریز  نک  راتفر  یکینب  مدـنزرف )  ) رفعج وبا  اب  ریما  يا  تفگ : هدرک  ور  نومأمب 

مه دزن 
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ج2،ص:591  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مدرم دعب  زور  حبص  تسب ، رب  ایند  زا  هدید  دش و  مامت  ترضح  نآ  راک  تشذگ  نآ  زا  یـساپ  دش و  بش  نوچ  دیوگ : رـسای  ( 1 - ) دروآ

هَّللا یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  دـندادیم  راعـش  و  دوب ، نومأم  ناشدارم  و  دـیناسر ، لتقب  هلیح  اب  ار  وا  درم  نیا  دـنتفگیم : و  دـندش ، عمج 
هک مالّسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  نب  دّمحم  رفعج  وبا  دیچیپ ، مهب  اهادص  و  دندرکیم ، رارکت  دایز  ار  راعش  نیا  و  دش ، هتـشک  هلآ  هیلع و 

روضح سوط  رد  تقو  نیا  رد  و  تسا ) مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يومع  وا  و   ) دوب هدـمآ  ناسارخب  هنیدـم  زا  هدـیبلط و  ناما  نومأـم  زا 
، دـننکیمن جراخ  زورما  ار  نسحلا  وبا  هزانج  وگب  ور و  مدرم  نیا  نایمب  رفعج  وبا  يا  تفگ : ار  وا  نومأم  دربیم ، رـسب  نومأم  دزن  تشاد و 

دمآ نوریب  رفعج  نب  دّمحم  دوب ، تحاران  دوش  اپب  ياهنتف  ادابم  هکنیا  زا  و  دیآ ، نوریب  هزانج  دوبن  لیام  وا  و  دیور ، دوخ  راک  رـس  لزنمب و 
هاگنآ دندش ، هدـنکارپ  مدرم  دـنروآیمن ، نوریب  ار  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبا  زورما  دـیوش ! قّرفتم  ساّنلا  اهّیا  دز : دایرف  ّتیعمج  نایم  رد  و 

ار نآ  مرادن  شوخ  هک  تفگ  نمب  يزیچ  رـسای  دیوگ : میهاربا  نب  ّیلع  و  دـندرک ، نفد  بش  رد  ماش  ماگنه  دـنداد و  لسغ  ار  نسحلا  وبا 
. مروایب باتک  رد 

ج2،ص:592  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تسا هتفگ  دولآ  رهز  روگنا  اب  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  تداهش  دروم  رد  يوره  تلّصلا  وبا  هچنآ  باب 63 

تلّـصلا وبا  زا  تسا  هدـش  رکذ  نتم  رد  ناـشمان  هک  مهنع - هَّللا  یـضر  خـیاشم - زا  رگید  نت  شـش  اـب  هیولیجاـم  یلع  نب  دّـمحم  - 1 ( 1)
: تفگ هک  دناهدرک  تیاور 

: دومرف نمب  بانج  نآ  مدوب ، هداتسیا  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبا  لباقم  رد  نم  هک  روط  نیمه 
، روایب نم  يارب  كاخ  یتشم  جـنک  راهچ  زا  نآ  هشوگ  ره  زا  وش و  لخاد  تسا  هدـش  نفد  اجنآ  رد  نوراه  هک  هعقب  نیا  هب  تلـص  اـبأ  يا 

دزن وا  هد و  نمب  ار  كاخ  تشم ) راهچ   ) نآ زا  یکی  یکی  دومرف : مدیـسر  شلباقم  نوچ  مدروآ ، هتـشادرب  دوب  هتـساوخ  هچنآ  متفر و  نم 
نم نفد  يارب  اجنیا  رد  تفگ : هدرک  نمب  ور  سپـس  تخیر  نیمز  رب  دـیئوب و  ار  نآ  مداد  ودـب  ار  یکی  اـهکاخ  زا  نم  دوب ، هداتـسیا  برد 

دنیآ درگ  ناسارخ  ياهگنلک  همه  رگا  هک  دوشیم  ادیپ  یگنس  و  دننکیم ، رفح  يربق 
ج2،ص:593  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هاگنآ دومرف ، ار  مالک  نیا  ریظن  زین  نوراه  رـس  يالاب  كاخ  اپ و  نییاپ  كاخ  هراب  رد  دعب  ( 1 ، ) دننک نوریب  اج  زا  ار  گنس  نآ  دنناوتیمن 
دعب تسا ؛ نم  تبرت  زا  كاـخ  نیا  دوـمرف : و  تفرگب ، ار  نآ  مداد  ودـب  ار ) يور  شیپ   ) كاـخ نم  هد ، نمب  ار  رگید  كاـخ  نآ  تـفگ :

داشگ و ار  ربق  وسکی  زا  اجنآ  رد  و  دـننک ، دوگ  هّلپ  تفه  اـت  هک  ینک  رما  ار  ناـنآ  وت  و  دـننک ، رفح  يربق  عضوم  نیا  رد  نم  يارب  دومرف :
کی عارذ و  ود  دیاب  وگب  سپ  دشاب ، هتـشاد  دحل  دیاب  امتح  دـنتفگ : دـندیزرو و  عانتما  نآ  زا  رگا  دـنیامن ، ثادـحا  يربق  دـننک و  عیـسو 

ربق نیلاب  رد  هک  دید  یهاوخ  وت  دندرک ، نینچ  نوچ  و  دهدیم ، تعسو  دهاوخب  هچ  ره  ار  نآ  دوخ  دنوادخ  سپ  دشاب ، ربق  تعـسو  بجو 
، بآ نآ  رد  و  دوشیم ، رپ  دـش و  دـهاوخ  بآ  زا  رپ  ربـق  سپ  ناوخب ، اـجنآ  رد  مزومآیم  وتب  هک  ار  یمـالک  نیا  دوـشیم ، ادـیپ  یـسیخ 

دنامن یقاب  نان  نآ  زا  يزیچ  نوچ  دنعلبیم و  اهنآ  و  ینکیم ، درخ  مهدـیم  وتب  نونکا  هک  ینان  اهنآ  يارب  سپ  دـید ، یهاوخ  يزیر  نایهام 
رب تسد  وت  دش  بیاغ  نوچ  ددرگیم و  ناهنپ  سپس  دنامن  یقاب  چیه  هکنیا  ات  دعلبیم  ار  زیر  نایهام  نآ  دوشیم و  راکـشآ  یگرزب  یهام 

بآ نآ 
ج2،ص:594  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

شیپ رد  زج  ار  راک  نیا  و  دـنامیمن ، یقاـب  نآ  زا  يزیچ  و  دنیـشنیم ، ورف  بآ  و  ناوخب ، مهدـیم  داـی  وتب  هک  ار  مـالک  نیا  و  ( 1 ، ) رب ورف 
: دومرف هاگنآ  هدم ، ماجنا  نومأم  يور 
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، داد مهاوخ  ار  تخساپ  نم  يوگ و  نخس  نم  اب  مدش  جراخ  هنهرب  رس  اجنآ  زا  رگا  سپ  موشیم ، دراو  رجاف  نیا  رب  نم  ادرف  تلص  ابا  يا 
بارحم رد  درک و  نت  رب  ار  دوخ  سابل  دش  حبص  نوچ  دیوگ : تلّصلا  وبا  وگم ، نخس  نم  اب  مدوب  هدیشوپ  ار  مرس  نتشگزاب ، رد  رگا  یلو 
ترضح دنکیم ، راضحا  ار  امـش  ریما  تفگ : و  دش ، دراو  نومأم  مالغ  ناهگان  دیـشکیم  راظتنا  هک  روط  نیمه  و  تسـشن ، رظتنم  شتدابع 

رد و  دـش ، دراو  نومأـم  رب  اـت  متفریم  وا  یپ  رد  نم  درک و  تکرح  هتـساخرب  دـنکفا و  شود  رب  ار  دوخ  يادر  درک و  ياـپب  ار  دوخ  شفک 
و دوب ، هدروخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  هک  دوب  يروگنا  هشوخ  وا  تسد  رد  تاـجهویم و  زا  یئاـهقبط  دوب و  روگنا  زا  یقبط  نومأـم  يور  شیپ 
ار ترضح  نآ  دیسوب و  ار  شیناشیپ  درک و  هقناعم  وا  اب  تساخرب و  ياج  زا  داتفا  ترـضح  نآب  شمـشچ  نوچ  دوب ، یقاب  نآ  زا  يرادقم 

: تفگ هداد و  بانج  نآ  هب  تشاد  تسد  رد  هک  يروگنا  هشوخ  و  دیناشن ، دوخ  رانک  رد 
: دومرف ودب  ترضح  ماهدیدن ، نونکات  رتهب  نیا  زا  يروگنا  نم  هَّللا  لوسر  نبا  ای 

ج2،ص:595  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ماما دـینک . لوانت  نآ  زا  امـش  تفگ : ( 1 ( ) تسا تشهب  رد  وـکین  روـگنا  ینعی  ، ) تسا تشهب  زا  تسا ، وـکین  يروـگنا  هک  دوـشیم  اـسب 

هـشوخ و  ياهدرک ؟ نم  هراب  رد  يدـب  لایخ  دـیاش  يروخیمن ؟ هچ  يارب  ینک ، لوانت  دـیاب  تفگ : رادـب ، فاعم  نآ  ندروخ  زا  ارم  دومرف :
ار هشوخ  هدراذگ و  نهدـب  ار  نآ  زا  هناد  هس  تفرگ و  وا  زا  ماما  هدروآ و  شیپ  هب  دـعب  و  دروخ ، ار  نآ  زا  هناد  دـنچ  تشادرب و  ار  روگنا 

تلّصلا وبا  دش ، جراخ  هدیشک  رـسب  ابع  و  يداتـسرف ، ارم  وت  هک  اج  نادب  دومرف : دیوریم ؟ اجکب  دیـسرپ : نومأم  تساخرب ، داهن و  نیمز  رب 
دوخ رتسب  رد  ترضح  دنتسب و  ار  اهرد  دیهدن ) هار  ار  یسک   ) دیدنبب ار  اهرد  دومرف : و  دش ، هناخ  لخاد  ات  متفگن  ینخـس  وا  اب  نم  دیوگ :

، يورـشوخ سرون ، یناوجب  ممـشچ  لاح  نآ  رد  هک  مدوب  هداتـسیا  نیگهودنا  هدرـسفا و  یتلاح  اب  هناخ  نحـص  رد  یکدنا  نم  و  دـیباوخ ،
هتسب هک  اهرد  نابرق  مدرک  لاؤس  مدیود و  شیپ  نم  دش ، هناخ  لخاد  هک  داتفا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  مدرم  نیرتهیبش  يوم ، دّعجم 

: تفگ دیدش ؟ دراو  اجک  زا  امش  دوب 
وت رب  ادخ  تّجح  نم  تفگ : دیشاب ؟ هک  امش  مدیسرپ  دومن ، هناخ  دراو  هتـسب  رد  زا  ارم  ومه  دروآ  اجنیدب  تقو  نیا  رد  هنیدم  زا  ارم  هکنآ 

دومرف ارم  دش و  قاطا  دراو  تفر و  شردپ  يوسب  سپس  مشابیم ، ّیلع  نب  دّمحم  نم  تلص ، ابا  يا  متسه 
ج2،ص:596  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ندرگ رد  تسد  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  تسج و  اج  زا  هبترم  کی  داتفا  وا  رب  مالّـسلا  هیلع  اضر  شردپ  هدـید  نوچ  ( 1 ، ) موش لخاد  وا  اب 
تفگ يزیچ  واب  هتسهآ  دیـسوبیم و  ار  ردپ  داتفا و  رد  ور  هب  ّیلع  نب  دّمحم  دیـشک و  شارفب  دوخ  اب  ار  وا  دیـسوب و  ار  شیناشیپ  درک و  وا 

دعب و  تفرگیمرب ، نابز  اب  ار  نآ  رفعج  وبا  دوب  رتدیفـس  فرب  زا  هک  مدـید  یفک  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نابل  رب  اّما  مدـیمهفن ، نم  هک 
، تفر ایند  زا  ترضح  و  دیعلب ، ار  نآ  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبا  دروآ و  نوریب  کشجنگ  دننام  يزیچ  درب و  هنیس  رب  سابل  ریز  تسد  ترضح 
، روایب لیسغت  يارب  بآ  زاس و  رـضاح  دنیوشیم  نآ  رب  ار  ّتیم  هک  ياهتخت  رابنا  وتـسپ و  نآ  زا  زیخرب  تلـص  ابا  يا  تفگ : ارم  رفعج  وبا  و 

مدید مدـش و  رابنا  لخاد  نم  هد ، ماجنا  مدرک  رما  وتب  هچنآ  دومرف : ترـضح  یلو  تسین ، بآ  لسغ و  هتخت  وتـسپ  رابنا و  رد  مدرکـضرع ،
تلص ابا  يا  دومرف : ترضح  مهد ، لسغ  ار  بانج  نآ  هک  مدومن  هنهرب  ياپ  متسب و  رمک  رب  ابق  نماد  مدروآ و  نوریب  تسا ، هدامآ  ود  ره 

هک ینادهماج  ور و  وتسپ  هب  دومرف : نمب  و  هداد ، لسغ  ار  ماما  و  دنکیم ، يرای  زیهجت  رد  ارم  هک  تسا  نم  اب  یسک  وت  زا  ریغ  هک  ور  رانک 
زگره هک  مدید  ياهچقب  متفر  نم  روایب ، تسا  طونح  نفک و  نآ  رد 

ج2،ص:597  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، روایب ار  توبات  نآ  تفگ : سپ  دراذـگ ، زامن  وا  رب  درک و  نفک  ار  وا  سپ  مدروآ ، ترـضح  دزن  هتفرگرب  ار  نآ  ( 1 ، ) مدوب هدیدن  ار  نآ 

یتوبات هتفر  رابناب  نم  تسه ، یتوبات  رابنا  هنازخ و  رد  ورب  زیخرب و  هن ، دومرف : دزاسب ؟ یتوبات  مهاوخب  وا  زا  مور و  يراّجن  دزن  مدرکضرع 
توبات نآ  رد  هتشادرب  ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هزانج  وا  مدروآ ، شترـضح  دزن  ار  نآ  مدوب ، هدیدن  ار  نآ  اجنآ  رد  نونکات  هک  متفای 
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نآ زا  هزانج  تفاکـش و  هناخ  فقـس  هک  دوب  هدـشن  مامت  زونه  هک  دـناوخ  زامن  تعکر  ود  داهن و  رگید  کی  تسار  ار  شیاـپ  ود  داـهن و 
ام زا  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  تردپ  دمآ و  دهاوخ  نومأم  کنیا  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرکـضرع  نم  تفر ، نوریب  دش و  جراخ  فقـس  فاکش 

دورن و ایند  زا  قرـشم  رد  يربمایپ  چیه  و  تشگ ، دهاوخ  زاب  هزانج  تلـص ، ابا  يا  شاب  تکاس  دومرف : مینک ؟ هچ  دیاب  ام  دـنکیم ، هبلاطم 
فقـس هک  دوب  هدرکن  مامت  ار  شراتفگ  ماما  زونه  دـیامنیم ، عمج  ار  نانآ  داسجا  حاورا و  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دریمن  برغم  رد  وا  ّیـصو 

هداد و لسغ  هکنیا  دننام  داد ، رارق  دوخ  رتسب  رد  دروآ و  نوریب  توبات  زا  ار  هزانج  تساخرب و  سپ  دمآ ، دورف  توبات  اب  هزانج  تفاکش و 
نم نک ، زاب  نومأم  يورب  ار  رد  زیخرب و  تلص  ابا  يا  تفگ : ارم  هاگنآ  تسا ، هدشن  هدرک  نفک 

ج2،ص:598  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هناخ لخاد  تسا ، نوزحم  دـیرگیم و  هک  یتلاح  رد  تسا  هداتـسیا  هناخ  رد  شنامالغ  اب  نومأـم  مدـید  هک  ( 1  ) مدوشگ ار  رد  متـساخرب و 

سپـس تخادـنا ، تبیـصمب  ارم  وت  گرم  نم ، رورـس  يا  نم  دّیـس  يا  تفگیم : و  دزیم ، دوخ  يور  رب  همطل  درک ، هراپ  ار  شناـبیرگ  دـش ،
نامه مدـنک ، نم  ار  عضوم  نآ  و  دـننکب ، يربق  درک  رما  و  دـیوش ، نآ  زیهجت  لوغـشم  تفگ : و  تسـشن ، هزانج  نیلابب  دـش و  قاطا  لخاد 

؟ دوب ماما  وا  يرادـن  رواب  یئوگیمن و  ایآ  تفگ : نومأم  نایرابرد  زا  یکی  دـش ، رهاظ  دوب  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک  اـهزیچ 
هک هدرک  رما  ارم  متفگ : دـننک ، رفح  شیارب  يربق  هلبق  تمـس  درک  رما  و  دـشاب ، مّدـقم  مدرم  همه  رب  رگم  دوب  دـهاوخن  ماـما  يرآ  تفگ :

تلـص وبا  هچ  ره  تفگ : نومأم  میاشگب ، نفد  يارب  یّلحم  وا  يارب  تمـس  کـی  رد  دـعب  منک ، رفح  وا  يارب  زا  نیئاـپب  ور  هّلپ  تفه  ردـقب 
بآ دید  نوچ  و  دیراذگب ، دحل  دینکب و  یلومعم  ار  ربق  هکلب  ربق ، قمع  رانک  رد  ّلحم  نآ  زج  دینک  لمع  تسا  هدرک  رما  وا  هک  دـیوگیم :
نامز رد  اضر  ترـضح  هتـسویپ  تفگ : نومأم  تشگ ، رهاظ  دوب  هدومرف  هک  يرگید  ياهزیچ  و  دندش ، نایامن  نآ  رد  نایهام  دـش و  ادـیپ 

ایآ تفگ : دوب  وا  اـب  هک  شیارزو  زا  یکی  دـسریم ، روهظب  وا  زا  یبئاـجع  زین  شگرم  زا  سپ  یّتـح  و  دوـمنیم ، اـمب  یبئاـجع  دوـخ  تاـیح 
هچ زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ینادیم 

ج2،ص:599  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تنطلس تّدم  لوط  ّتیعمج و  ترثک  اب  ناتتکوش  تلود و  سابع ، ینب  امش  هک  دنامهفیم  وتب  تفگ : ( 1 ، ) هن تفگ : دهدیم ؟ ربخ  وتب  زیچ 

دنک ّطلـسم  امـش  رب  ام  زا  ار  يدرم  دنوادخ  دورب ، تسد  زا  ناتتردق  دیآ و  رـسب  ناتتّدم  دسرب و  ناتلجا  هکنیا  ات  دیتسه  نایهام  نیا  دـننام 
یتفگ و هک  ار  یمالک  نآ  تفگ : هدرک  نمب  ور  هاگنآ  یتفگ ، تسار  تفگ : نومأم  ار ، ناتنیرخآ  نیلوا و  دراپـسب ، اـنفب  ار  امـش  همه  هک 
هب ارم  درک  رما  وا  یلو  متفگیم ، تسار  نم  و  مدرک ، شومارف  نالا  مسق  ادـخب  متفگ  هد ، دای  نمب  وگب و  نم  يارب  دـندش  هدـیعلب  ناـیهام 

تخـس رایـسب  نادـنز  رد  نم  رب  مدرب و  رـسب  سبح  رد  لاس  کی  تّدـم  دنراپـسب . كاـخب  ار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـنرب و  نادـنز 
لآ دّمحم و  لاح  نآ  رد  هک  یئاعدب  متـشگ و  لوغـشم  يراز  اعدب و  متفر و  ادخ  هاگردب  مدنام و  رادیب  دربن و  مباوخ  یبش  تشذـگیم ،
هک دوب  هدیسرن  مامتا  هب  میاعد  زونه  مدرک ، عورش  متساوخیم  جرف  دنوادخ ، زا  نانآ  ّقحب  مدرکیم و  رکذ  ار  مهیلع - هَّللا  تاولـص  دّمحم -

مامت تاهلصوح  تسا و  هدش  گنت  تاهنیس  تلـص  ابا  يا  دومرف : هدش و  دراو  نم  رب  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبا  مدید  هاگان 
؟ هتشگ

تسد هاگنآ  يآ ، نوریب  نم  اب  زیخرب و  دومرف : دنگوس . ادخب  يرآ  مدرکضرع 
ج2،ص:600  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یلاح رد  دروآ ، نوریب  نادنز  زا  تفرگ و  ارم  تسد  و  ( 1 ، ) دش هتشادرب  نم  زا  همه  هدز  دوب  نم  رب  هک  یئاهریجنز  دنک و  هب  ار  شکرابم 
ناما هب  ورب  دومرف : نمب  نآ  زا  سپ  مدش ، جراخ  رد  زا  نم  دنتشادن و  نتفگ  نخس  تردق  یلو  دندرکیم  هراظن  ارم  نامالغ  نانابساپ و  هک 
نمب نومأم  نونکات  تفگ : تلّـصلا  وبا  تفای . دهاوخن  ار  وت  مه  وا  و  يوشن ، وربور  نومأم  اب  زگره  وت  هک  نادـب  مدرپس  ادـخب  ار  وت  ادـخ 

. تسا هتفاین  تسد 
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زیهجت و و  هتسب ، ياهرد  زا  ترـضح  نآ  رب  وا  ندش  دراو  مالّـسلا و  هیلع  رفعج  وبا  ندمآ  زا  تسا  هدید  تلّـصلا  وبا  هچنآ  : » دیوگ مجرتم 
هدوب ياهفشاکم  تلاح  تفگ  ناوتیم  ار  رگید  همه  همه و  نآ  نتشگزاب  نامسآب و  هزانج  نتفر  فقس و  نتفاکـش  شردپ و  هزانج  لیـسغت 
لاحم ار  نآ  درک و  شاحیتسا  دیابن  تسا و  هدید  هدرک و  هولج  وا  يارب  رما  نیا  ینطاب  یتوکلم و  تروص  هداد و  تسد  وا  يارب  هک  تسا 

هب اـی  سدـح  هب  اـی  رکف  هب  سفن  يارب  ملع  لوصح  زا  تستراـبع  هفـشاکم  و  دراد ، داـیز  راـبخا  رد  هباـشم  و  درمـش ، هناـسفا  اـی  تسناد و 
نآ زا  ربخ  نیا  ارهاظ  و  مالّـسلا » هیلع  اضّرلا  ةافو   » مانب تسا  یباتک  ياراد  تلّـصلا  وبا  يوره  حـلاص  نب  مالّـسلا  دـبع  و  ّصاخ ، ياهحناس 

حرج هدیبوک و  ار  وا  تخـس  ّتنـس  لها  فورعم  ياملع  هدوب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّبحم  تلّـصلا  وبا  نوچ  و  تسا ، هدـش  لقن  باتک 
مالعا و زا  هک  راّیـس  نب  دـمحا  و  تسا ، ثیبخ  یـضفار و  وا  دـیوگ : ینطقراد  و  تسین ، هقث  وا  دـیوگ : ننـس  بحاص  یئاـسن  و  دـناهدرک ،
اب تشادیم و  مّدقم  ّیلع  رب  ار  رمع  رکب و  وبا  تلص ، وبا  : » دیوگ تسا  هدینش  ثیدح  وا  زا  هدید و  ار  تلّصلا  وبا  تسا و  ّتنس  لها  ظاّفح 

ج2،ص:601  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
یهاـگ یلو  هدرکیم  هّیقت  تلّـصلا  وبا  هک  تسادـیپ  مـالک  نیا  زا  درکیم .» تیاور  نیخیـش  زا  یئاـهیتسردان  اـهبیع و  بلاـثم و  لاـح  نیا 
مدینـش يزار  دیعـس  نب  دمحا  زا  دیوگ : سیق  نب  ۀـکرب  هک  تسا  هدروآ  دوخ  لاجر  رد  یّـشک  ورمع  وبا  و  هدروآیم ، نابز  رب  ار  نعاطم 

ّبح هبهذم  هنید و  ناک  و  هیلع ،- هَّللا  یلـص  هَّللا - لوسر  لآ  ّبحی  ّهنا  ّالإ  ثیدحلا ، یلع  نومأم  ۀقث و   » تلـصلا وبا  هک  یتسارب  تفگیم :
نیحیحصلا كردتسم  بحاص  يروباشین  مکاح  زا  و  تسا ، هدوتس  ار  وا  یئوگتسارب  نّیعم  نب  ییحی  یلو  مالّسلا » مهیلع  هیلع و  دّمحم  لآ 

«. دناهدرک شقیثوت  هکنیا  اب  دنناد  یّنس  ار  وا  نایعیش  زا  ياهراپ  و  دناهدرک ، لقن  ار  تلّصلا  وبا  قیثوت 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  ناوکذ  وبا  زا  ّیلوص  زا  ّیقهیب  دمحا  نب  نیسح  - 2 ( 1)

مکی تسیود و  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مجنپ  زور  رد  مالّـسلا  امهیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  اـب  تعیب  تفگ : ساـّبع  نب  میهاربا  مدـینش 
ماما هس  تسیود و  لاس  رد  و  ود ، تسیود و  لاس  لّوا  رد  درک  جـیوزت  يوب  ار  بیبح  ّما  دوخ  رتخد  نومأـم  و  داـتفا ، قاـّفتا  يرمق  يرجه 
میارب یقهیب  زا  ریغ  اّما  و  درک ، تکرح  قارع  يوسب  لاس  نامه  بجر  هام  رد  دوب و  قارع  مزاـع  نومأـم  هک  یماـگنه  درک  تاـفو  سوطب 
تافو هک  تسنآ  حیحص  لوق  و  دوب ، هتشذگ  هام  شش  لاس و  هن  لهچ و  شکرابم  ّنس  زا  تفر و  ایند  زا  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 

هب زور  هن  ناضمر  هام  رخآ  ههد  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ 
ج2،ص:602  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. يرمق يرجه  هس  تسیود و  لاس  رد  داتفا ، قاّفتا  هدنام  هام  رخآ 

رانا روگنا و  هب  ترضح  نآ  ندرک  مومسم  هراب  رد  نیعأ  نب  ۀمثره  ربخ  باب 64 

روضح رد  یبش  نم  تفگ : هک  درک  تیاور  نیعأ  نبا  ۀمثره  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  یـشرق - هَّللا  دبع  نب  میمت  - 1 ( 1)
ممالغ مدینش  رد  نتفوک  يادص  دش  هک  بش  همین  متفر ، دوخ  هناخب  نم  داد و  نتفر  نذا  تشذگ  بش  زا  تعاس  راهچ  نوچ  مدوب  نومأم 

گنردیب نم  تفگ : همثره  ناـسرب ، ودـب  يروـف  ار  دوـخ  دـبلطیم  ار  وـت  تیاـقآ  يوـگب  ار  همثره  تفگ : مـالغ  هب  هدـنبوک  داد ، خـساپ 
دراو نم  دعب  دش و  لخاد  وا  دوب  نم  يور  شیپ  رد  مالغ  مدیناسر ، ترـضح  هناخ  هب  ار  دوخ  تعرـس  اب  مدرک و  نت  رب  سابل  متـساخرب و 

نم دزن  دومرف : يالوم ، ای  کیبل  مدرکـضرع  همثره ! يا  تفگ : داتفا  نمب  شمـشچ  نوچ  مدـید ، هتـسشن  لزنم  نحـص  رد  ار  ماما  مدـش و 
هچ هک  نک  شوگ  بوخ  دومرف : نمب  متسشن ، نم  نیشنب ،

ج2،ص:603  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
همان دیـسر و  رخآب  مرمع  و  مدرگ ، قحلم  مناردپ  ّدج و  هب  منک ، تلحر  ادخ  يوسب  دـیاب  هدیـسر و  نم  گرم  نامز  نونکا  ( 1 ، ) میوگیم

ار ياهتشر  و  دزاس ، مومسم  رانا  روگنا و  اب  ارم  هک  تسا  هدرک  نآ  دصق  راکمتس  نومأم )  ) درم نیا  میوگیم : وتب  و  تسا ، هتفای  نایاپ  ملمع 
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تروص نیدـب  ّمسب  رانا  ندرک  هدولآ  هقیرط  اـّما  و  هدرک ، نیگآرهز  ار  نآ  هدرب و  ورف  روگنا  هّبح  رد  هدرک و  نزوسب  ار  نآ  هدولآ و  رهزب 
دنز گنچ  ار  نآ  دنک و  هبح  هبح  ار  رانا  هدولآ  تسد  نامه  اب  دیالایب و  نادـب  ات  هتخیر  شنامالغ  زا  یکی  تسد  فک  رد  ار  ّمس  هک : دوب 

، مروخب ار  نآ  هک  دهاوخیم  نم  زا  و  دهنیم ، نم  دزن  یئاریذپ  مسرب  ار  روگنا  رانا و  نآ  دنکیم و  توعد  ارم  ادرف  و  دور . نآ  دروخب  ّمس  ات 
مدوخ تفگ : دهاوخ  نومأم  متفر ، ایند  زا  نم  نوچ  سپ  دوشیم ، ماجنا  هدرک  مکح  ریدـقت و  ادـخ  هچنآ  سپـس  و  مروخیم ، ار  نآ  نم  و 

راک نیا  میوگب  وتب  ات  تسا  هتفگ  نمب  وگب : شـشوگب  نم  لوق  زا  هنامرحم  وت  دیوگ ، نینچ  نوچ  مهد ، لسغ  شیوخ  تسد  اب  ار  وا  دـیاب 
اب ینکیم  رذح  نآ  زا  هچنآ  و  دیآیم ، دورف  يدوزب  هداتفا و  ولج  هب  دوش  لزان  وت  رب  دـعب  یتّدـم  تسا  رارق  هک  یمیلا  باذـع  هک  ینکن  ار 

: دومرف مشچ ، يورب  نم  رورـس  يا  مدرکـضرع : دیوگ : همثره  درادیمرب ، راک  نیا  زا  تسد  هتفریذـپ  وت  زا  وا  و  دیـسر ، دـهاوخ  وتب  باتش 
رد دوخ  و  درامگب ، ار  وت  نم  لیسغت  يارب  نوچ 

ج2،ص:604  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ات وشم  نم  نتسش  يّدصتم  نکم و  نآب  مادقا  ( 1 ، ) دشاب وت  لمع  رظان  هک  دنیشنب  یهدیم  لسغ  ارم  هک  اجنآ  رب  فرـشم  هک  یعفترم  ّلحم 
رد رب و  همیخ  نآ  نوردب  ماهتفر  ایند  زا  نآ  رد  هک  مسابل  نامه  اب  ارم  يدـید  ار  همیخ  نآ  نوچ  ینیبب ، هناخ  رانک  رد  يدیفـس  همیخ  هکنیا 

دـیآ و وت  کیدزن  نومأم  دـعب  دـش ، یهاوخ  كـاله  نوچ  ینیبب  ارم  هک  نزن  ـالاب  ار  همیخ  و  تسیاـب ، راـظتنا  هب  تناراـکمه  اـب  نآ  تشپ 
رد داد  لسغ  یسک  هچ  ار  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  نیا  سپ  دهدیمن ؟ لسغ  ماما  زج  ار  ماما  هک  دییوگیمن  امـش  ایآ  همثره  يا  دیوگ :

يزیچ نینچ  نوچ  و  میتسه ؟ سوط  رد  نونکا  ام  و  تسا ، زاجح  ياهناتـسرهش  زا  نآ  تسا و  هنیدم  رد  نونکا  دّمحم  شدـنزرف  هک  یلاح 
لمع نیا  درک و  يّدعت  یسک  رگا  یلو  وا ، زا  سپ  ماما  رگم  دهد  لسغ  یسک  تسین  بجاو  دیابن و  ار  ماما  وگب : شخـساپ  رد  تفگ ، وتب 

اب ددرگیمن  لطاب  مه  يو  زا  سپ  ماما  تماما  نینچمه  و  دـش ، دـهاوخن  لطاب  هدـنهد  لسغ  يراک  زواجت  يارب  ماما  تماما  داد  ماـجنا  ار 
رد دّمحم  شرـسپ  تفریم  ایند  زا  دوب و  هنیدم  رد  یـسوم  نب  ّیلع  رگا  دهد و  لسغ  ار  شردپ  وا  دراذگن  دـنک و  هبلغ  وا  رب  يرگید  هکنیا 

رد ار  وا  دش  نونکا  هک  روط  نیا  دادیم و  لسغ  ار  وا  رهاظ 
ج2،ص:605  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رد رادرب و  ارم  سپ  ماهدـش ، هدیـشوپ  نفک  رد  هک  دـید  یهاوخ  ارم  وت  دوش  هتـشادرب  همیخ  نوـچ  و  ( 1 ، ) هداد یمه  لسغ  یناهنپ  اـفخ و 
دهاوخن زگره  نیا  و  دهد ، رارق  نم  ربق  هلبق  ار  نوراه  شردپ  ربق  دـهاوخیم  دـنک ، هدامآ  ارم  ربق  دـهاوخب  نوچ  و  نک ، لمح  هنب و  توبات 

ندنک يارب  هاگ  ره  و  دنیامنن ، رفح  ار  نیمز  ینخان  تشپ  هزادناب  دنکن و  ریثأت  نیمز  رب  هنوگ  چیه  دنبوک ، نیمز  رب  ار  اهگنلک  نوچ  دش و 
ربق هلبق  رد  گنلک  کی  هک  تسا  هدرک  رما  نمب  وگب : نومأمب  نم  لوق  زا  دنرب  شیپ  زا  يراک  دنتسناوتن  دندومن و  ار  دوخ  شـشوک  نیمز 

زا ات  دیراذگن  نآ  رد  ارم  دش ، ادیپ  ربق  تفریذپ و  نوچ  و  دوشیم ، راکشآ  هدامآ  هتخاس و  يربق  مدز  نوچ  منز و  نیمز  رب  نوراه  تردپ 
دوش و ناـیامن  ربق  لوطب  ییهاـم  نآ  رد  سپـس  ددرگ ، نیمز  يور  اـب  يواـسم  بآ  اـت  دـنک  رپ  ار  ربق  هک  دـیآ  نوریب  يدیفـس  بآ  ربـق  هت 
، راذگب دحل  و  رب ، ربق  رد  ارم  سپ  دنیـشن ، ورف  بآ  ددرگ و  ناهن  یهام  هکنیا  ات  دیربن  ربقب  ارم  تسا  تکرح  رد  یهام  ات  و  دیآ ، تکرحب 

: دیوگ همثره  دوش ، هدیشوپ  رپ و  دوخب  دوخ  ربق  اریز  دزیر ، كاخ  نم  يور  رب  یسک  راذگم  و 
: دومرف ترضح  سپ  منکیم ، تعاطا  يدومرف  هچ  ره  نم ! رالاس  يا  مدرکضرع 

ج2،ص:606  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار امـش  رماوا  رگا  مربیم  هانپ  ادـخ  هب  نم ! ياقآ  يا  مدرکـضرع  امنم ، تفلاـخم  نک و  لـمع  نادـب  راپـسب و  رطاـخب  متفگ  وتب  هک  ار  هچنآ 

. منک تفلاخم 
هاگآ نم  لد  زا  یـسک  ادـخ  زج  مدـش و  نوریب  نایرب  هبات  رد  هناد  نوچ  نالان  نایرگ و  نوزحم و  یتلاح  اب  ماما  دزن  زا  دـیوگ : همثره  ( 1)

رب رگا  وگب  ناسرب و  ماما  هب  ارم  مالـس  ورب و  همثره  يا  تفگ : هاگنآ  مداتـسیا ، وا  دزن  تشاچ  ات  دـیبلط و  ارم  نومأم  دـش  زور  نوچ  دوبن ،
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نآ تمدخب  نوچ  دیایب ، رتدوز  نک  رارصا  تفریذپ  ار  ندمآ  هچنانچ  میآ و  امـش  تمدخ  نم  هن  رگا  و  دیئایب ، نم  دزن  تسین  تخـس  امش 
دوخ شفک  سپ  يرآ ، متفگ  ياهدرپس ؟ رطاخب  ارم  تاشرافس  ایآ  همثره  يا  دومرف : ترضح  میوگب  ینخـس  هکنآ  زا  لبق  مدیـسر  بانج 

هدیشوپ مدرک و  رـضاح  ار  ترـضح  نیلعن  دیوگ : تسا ، هداتـسرف  نم  دزن  هچ  يارب  ار  وت  تسیچ و  وا  ماغیپ  منادیم  نم  تفگ : دیبلط و  ار 
دیسوب ار  ترضح  یناشیپ  هدومن  هقناعم  بانج  نآ  اب  داتسیا و  هتساخرب  اج  زا  نومأم  دیسر ، وا  لزنمب  نوچ  دش ، نومأم  يوسب  داتفا و  هارب 

زا یکی  سپ  دمآ ، الاب  زور  ات  تخادرپ  نخـسب  وس  ره  زا  ندرک و  وگتفگ  يو  اب  درک  عورـش  و  دیناشن ، تخت  رب  شیوخ  رانک  رد  ار  وا  و 
هک تفگ  ار  نامالغ 

ج2،ص:607  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رب نم  تلاح  متـساوخن  نوچ  و  داتفا ، ممادـنا  رب  هزرل  مروآ و  تقاط  متـسناوتن  مدینـش  ار  نیا  نوچ  تفگ : همثره  ( 1 ، ) دروآ رانا  روگنا و 
رهظ لاوز  نوـچ  مدـنکفا ، رـصق  تاـیح  زا  ياهشوـگ  رد  ار  دوـخ  مدـش و  نوریب  سلجم  زا  مارآ  مارآ  هدـینادرگ  ور  دوـش ، رهاـظ  نومأـم 
هدش رداص  رما  نومأم  يوس  زا  مدـید  سپـس  تسا ، هتفر  دوخ  هناخ  هب  هدـش و  جراخ  نومأم  دزن  زا  مرورـس  هک  مدومن  سح  دـش  کیدزن 

: دنتفگ تسا ؟ هدش  هچ  مدیسرپ  دنرب ، ترضح  نیلابب  دنناوخ و  ار  ناراتسرپ  نابیبط و  هک  تسا ؟
ارم وا  زا  نوچ  متـشاد  نیقی  تسیچ و  زا  متـسنادیم  نم  یلو  دـندوب  دـیدرت  ّکش و  رد  مدرم  تسا و  هدـش  ضراـع  باـنج  نآ  رب  یـضرم 

: تفگ همثره  دوب ، یهاگآ 
نادب هک  قلخ  نایم  رد  باتش  اب  مدینش و  ار  ناغف  دوخ  نم  تساخرب و  ترضح  نآ  هناخ  زا  نویش  هلان و  يادص  دش  بش  رخآ  ثلث  نوچ 

رد نم  درکیم ، هحون  تسیرگیم و  هداتـسیا  اپ  يور  زاب  ياههمکت  اب  هنهرب  رـس  نومأم  مدرک و  رظن  مدیناسر و  اجنآ  هب  ار  دوخ  دنتفریم  وس 
نآ يادرف  میدرک و  حبـص  يراب  دوب ، هدش  سبح  ماهنیـس  رد  سفن  نزح  تّدش  زا  نوچ  مدیـشکیم  دـنلب  ياهـسفن  مداتـسیا و  مدرم  نایم 

میاقآ هزانج  رس  تساخرب و  دعب  تسشن ، يرادهیزعت  يارب  نومأم  بش 
ج2،ص:608  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

دوب هتفگ  نمب  ترـضح  هچنآ  متفر و  شیپ  نم  مهد ، لسغ  ار  وا  هزانج  دوخ  مهاوخیم  دینک  هدامآ  یّلحم  ( 1 : ) تفگ و  دمآ ، مالّسلا  هیلع 
هکنیا ات  مدوب  هداتـسیا  نم  دیوگ : همثره ، يا  ینادیم  دوخ  وت  موشیمن  وا  لسغ  ضّرعتم  نم  تفگ : متفگ ، ودـب  نفد  نیفکت و  لسغ و  زا 

اَّلِإ َهلِإ  ال   ) لیلهت و  ربکا ) هَّللا   ) ریبکت يادص  و  میدوب ، همیخ  تشپ  رد  دندوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  یناسک  نم و  و  دش ، اپ  رب  ياهمیخ  مدید 
یئوب رتـشوخ ، نآ  زا  زگره  هک  دیـسریم  ماـشمب  عوبطم  شوخ و  یئوب  دیـسریم و  مشوگب  بآ  نتخیر  اـهفرظ و  تکرح  و  حـیبست ، و  ُهَّللا )

. مدوب هدرکن  مامشتسا 
: تفگ هدز  گناب  ارم  هناخ  ناویا  يالاب  زا  نومأم  مدید  هاگان  تفگ : همثره 

وا دهد ، لسغ  ار  وا  دیآ  رضاح  هک  شدنزرف  ّیلع  نب  دّمحم  تسا  اجک  سپ  دهدیمن ، لسغ  وا  لثم  ماما  ریغ  ار  ماما  دیتشادنپیم  هک  امش 
سپ وا ، لثم  یماما  رگم  دهد  لسغ  تسین  بجاو  ار  ماما  میئوگیم : ام  ریما ! يا  متفگ  دیوگ : سوط ؟ رد  نیا  تسا و  هنیدم  رد  نونکا  هک 

وا زا  مه ، دعب  ماما  تماما  و  تسا ، هدرک  يّدعت  لساغ  هک  اریز  ددرگیمن  لطاب  وا  تماما  دهد  لسغ  ار  ماما  دنک و  يّدعت  يراکمتس  رگا 
، دناهدومن عنم  شردپ  لیسغت  زا  ار  وا  هدش و  ملظ  وا  هب  اریز  دوشیمن ، لطاب 

ج2،ص:609  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رهاظب هچ  رگا  نونکا  و  دادیم ، لسغ  ار  وا  دّمحم  شدنزرف  دوب  میقم  هنیدم  رد  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  رگا  و  ( 1)

رظن نوچ  دـش ، هتـشادرب  همیخ  و  تفگن ، يزیچ  دـش و  تکاس  نومأم  تسا ، هداد  لسغ  ار  وا  نطاب  اـفخ و  رد  یلو  دـهدیمن  لـسغ  ار  وا 
زامن ترـضح  نآ  هزاـنج  رب  نارـضاح  عیمج  اـب  نومأـم  هدراذـگ و  يراـمع  رد  ار  وا  مدـید  هدـیچیپ  شیاـهنفک  رد  ار  دوخ  يـالوم  مدرک 

دننزیم و نیمز  رب  نوراه  ربق  کیدزن  هتفرگ  تسدب  گنلک  هک  میدید  ار  یتعامج  میدیسر ، ربق  عضومب  ات  میتشادرب  ار  هزانج  و  دندناوخ ،
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ریثأت كاخ  رد  ياهّرذ  دنکیم و  نتـسج  دنبوکیم  نیمز  رب  گنلک  هچ  ره  یلو  دـنهد ، رارق  ترـضح  نآ  ربق  هلبق  ار  نوراه  ربق  دـنهاوخیم 
دوخ ریما  يا  متفگ : نم  دزرویم !؟ عانتما  وا  يارب  ربق  ندنک  زا  هنوگچ  ینیبیمن  ار  نیمز  ایآ  وت  رب  ياو  همثره  يا  تفگ : نومأم  دنکیمن ،
کی وت  تفگ : نومأـم  مبوکن ، نیمز  رب  ار  نآ  راـب  کـی  زا  ریغ  منز و  نیمز  رب  تردـپ  ربـق  يور  شیپ  فرطب  یگنلک  تسا  هتفگ  نمب  وا 

رب یگنلک  نم  رگا  و  دـشاب ، وا  ربق  هلبق  دیـشر  تردـپ  ربق  تسین  زیاـج  هک  تسا  هداد  ربخ  راوگرزب  نآ  متفگ : دوش !؟ هچ  اـت  ینز  گـنلک 
و تسین ، يرادرب  كاخ  ندنکب و  مزال  هک  دیآ  دیدپ  اّیهم  هدامآ و  يربق  مبوک  نیمز 

ج2،ص:610  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
گنلک وت  همثره  نسحلا ، وبا  زا  راتفگ  نیا  تسا  بیجع  ردقچ  هَّللا ! ناحبـس  تفگ : نومأم  ( 1 ، ) دوش نایامن  نآ  نایم  رد  عیسو  یحیرض 

هدامآ هدنک و  يربق  سپ  متفوک ، نیمز  رب  نوراه  ربق  هلبق  تمس  رد  هتفرگ  تسد  رد  ار  گنلک  نم  دیوگ : دوشیم ، هچ  مینیبب  ام  ات  نزب  ار 
، ربق نیمز  زا  ات  منکن  باتـش  راک  نیا  رد  تسا  هدرک  رما  وا  ریما  يا  متفگ : راذگ ، ربق  رد  ار  هزانج  همثره  يا  تفگ : نومأم  دـش ، رادـیدپ 

یهام نآ  نوچ  و  دیآ ، رد  تکرحب  نآ  رد  دوش و  نایامن  نآ  رد  ربق  لوطب  ییهام  و  ددرگ ، رپ  نیمز  ربارب  ات  ربق  دـیآ و  دـیدپ  دیفـس  یبآ 
نم دـیوگ : همثره  نک ، لمع  يراد  روتـسد  هچ  ره  تفگ : نومأم  و  منک ، اهر  مرب و  ربق  رانک  رد  ار  وا  تسـشن  ورف  بآ  نآ  دـش و  بیاـغ 

رانکب ار  فیرش  هزانج  دندیدیم ، همه  مدرم  تسـشن و  ورف  ربق  بآ  تشگ و  بیاغ  دش و  رادیدپ  هک  مدوب  یهام  بآ و  ندش  ادیپ  رظتنم 
ار هزانج  سپـس  مدوب ، هدیـشکن  ربق  رب  ار  نآ  و  مدیدیمن ، ار  ربق  نم  هک  دش  هدیـشک  ربق  يور  رب  يدیفـس  هدرپ  مدـید  ناهگان  مدرب و  ربق 
زا يو  رب  هک  درک  هراشا  مدرمب  نومأم  و  تشادن ، یتیلاعف  یـسک  ام  زا  و  دراذگ ، دحل  درب و  ربق  لخادـب  هتـشادرب  نارـضاح  ام  ریغ  یـسک 

ياو تفگ : ریما ، يا  مینکیمن  ار  راک  نیا  متفگ : نم  دیزیرب ، كاخ 
ج2،ص:611  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رپ دوخب  دوخ  ربـق  هک  هداد  ربـخ  و  دزیرن ، كاـخ  وا  يور  رب  یـسک  هک  تسا  هتفگ  ارم  وا  متفگ : ( 1 ، ) دـنکرپ ار  ربق  یـسک  هچ  سپ  وت  رب 
دندوب هتـشادرب  هک  یئاهکاخ  و  دنزیرن ، كاخ  يو  رب  تفگ : مدرمب  نومأم  دوشیم ، شوگراهچ  دیآیم و  الاب  نآ  زا  سپ  و  دش ، دـهاوخ 

: تفگ هدرک و  تولخ  نم  اب  دیبلط و  ارم  تشگزاب و  نومأم  دش ، عبرم  تشگ و  هتسجرب  نیمز  زا  دش و  رپ  ربق  دنتخیر و  نیمز  رب 
نآ هچنآ  دیوگ : همثره  وگب ، تسار  میارب  ياهدینـش  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  هک  مهدیم  تدـنگوس  ادـخب  منکیم و  لاؤس  وت  زا  همثره  يا 

، داد ربـخ  وتب  اـهزیچ  هچ  یتـفگ  نمب  هچنآ  ریغ  رگید  وگب  تسار  مهدـیم  تدـنگوس  ادـخب  تفگ : متفگ ، وا  يارب  دوب  هدوـمرف  راوـگرزب 
نآ تفگ : يرآ ، متفگ  تفگ ؟ يزیچ  یناهنپ  رد  وتب  نیا  زا  ریغ  ایآ  دیـسرپ  میوگیم ، تسار  ار  تباوج  یـسرپب  هچ  ره  زا  ریما  يا  متفگ :

یهاگ درز و  یهاگ  دـیدرگیم  گنرب  گنر  درک و  رییغت  نومأـم  گـنر  دـیوگ : داد ، ربخ  نمب  ار  راـنا  روگنا و  تیاـکح  متفگ : تسیچ ؟
: تفگیم یشوهیب  تلاح  رد  دش و  شوهیب  درک و  ّشغ  دیشک و  ياهزایمخ  سپس  تشگیم ، هریت  یهاگ  خرس و 

ج2،ص:612  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
! نیسح نسح و  زا  نومأم  رب  ياو  ارهز ! همطاف  زا  نومأم  رب  ياو  بلاط ! یبا  نب  ّیلع  زا  نومأم  رب  ياو  لوسر ! ادخ و  زا  نومأم  رب  ياو  ( 1)

نب یـسوم  زا  نومأـم  رب  ياو  دـمحم ! نب  رفعج  زا  نومأـم  رب  ياو  ّیلع ! نب  دّـمحم  زا  نومأـم  رب  ياو  نیـسحلا ! نب  یلع  زا  نومأـم  رب  ياو 
مدید نوچ  نم  و  تفگیم ، رّرکم  ار  تاملک  نیا  و  نیبم ! نارـسخ  دنگوس  ادخب  تسا  نیا  اضّرلا ! یـسوم  نب  یلع  زا  نومأم  رب  ياو  رفعج !

وا رب  دناوخ ، ارم  تسـشن و  دمآ و  شوهب  وا  دیوگ : متـسشن ، رـصق  زا  يرانک  رد  مدمآ و  نوریب  متـساخرب و  دیماجنا  لوطب  وا  تلاح  رییغت 
عیمج هکلب  یتسین ، رتزیزع  وا  زا  نم  دزن  رد  وت  دنگوس  ادخب  تفگ : نمب  و  هتـسشن ، تسم  صخـش  نوچ  دوخ  ياج  رد  مدـید  مدـش  دراو 

يرگیدب ار  يزیچ  ياهدینـش  هدـید و  بانج  نآ  زا  هچنآ  زا  هک  دـسرب  نمب  رگا  ادـخب  دنتـسین ، رتزیزع  نم  دزن  وا  زا  نامـسآ  نیمز و  لها 
، دـشاب لالح  وت  رب  منوخ  یتفای  عالّطا  اهنیا  زا  نم  هیحان  زا  يزیچ  رب  رگا  ریما  يا  متفگ : منکیم ، كـاله  ارت  ياهدومن  وگزاـب  ياهتفگ و 
زا و  یئامن ، نامتک  ار  نآ  يراد و  هدیـشوپ  ار  هعقاو  نیا  هک  يدنب  نامیپ  دهع و  دنگوس ، ندرک  دای  اب  رگم  مریذـپیمن  مسق  ادـخب  تفگ :

مالسلاهیلع اضرلا  رابخا  نویع  نتم  www.Ghaemiyeh.comهمجرت و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 452 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ و  تفگ : هتفرگ  دنگوس  اب  قاثیم  درک و  نامیپ  ذخأ  نم 
ج2،ص:613  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دناوخیم ار  هیآ  نیا  تفوکیم و  رگید  کی  رب  ار  شیوخ  تسد  ود  ( 1  ) مدش نوریب  نم 
درک و دـنناوتن  ناهنپ  دـنوادخ  زا  دـننکیم و  ناـهنپ  ناـمدرم  زا   ) ینعی رخآ  اـت  ْمُهَعَم - َوُه  َو  ِهَّللا  َنِم  َنوُفْخَتْـسَی  ـال  َو  ِساَّنلا  َنِم  َنوُفْخَتْـسَی 

عیمجب وا  ددنـسپیمن و  دنوادخ  هک  ار  يراک  دننکیم  ریوزت  ریبدـت و  بشب  هک  یماگنه  تسا و  ناشرارـسا  رئامـض و  ناشیا و  اب  دـنوادخ 
: ءاسن تسا - هاگآ  الماک  دنزیم  رس  اهنآ  زا  هچنآ 

(. 108
هدید رون  لضاف ، رباص ، قداص ، ار : وا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  شردپ  و  دوب ، ماما  مالّـسلا - هیلع  دّمحم -» ، » دـنزرف زا  ترـضح  نآ  يارب  و 

. داد بقل  نادحلم  مشخ  ظیغ و  هیام  نانمؤم و 
نادنز رد  يرجه  تسیود  هنـس  رد  نیخّروم  قاّفتا  هب  دوب  نومأم  نارادرـس  زا  هک  نیعأ  نب  ۀـمثره  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  : » دـیوگ مجرتم 

مالّـسلا امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  ندروآ  يارب  هنیدم  هب  ار  كاّحـض  یبأ  نب  ءاجر  نومأم  لاس  نامه  رد  و  تسا ، هدش  هتـشک  نومأم 
لاس هس  هدومن و  مومـسم  ار  ماما  هس  تسیود و  لاس  رد  هدرک و  تعیب  يدـهعتیالوب  وا  اب  ود  تسیود و  لاـس  رد  تسا و  هداتـسرف  سوطب 

دّمحم دنچ  ره  درادن  رابتعا  نادنچ  یشرق  میمت  هطساوب  شدنـس  ربخ  نیا  و  دوب ، هدیـسر  لتقب  نیعا  نب  ۀمثره  ترـضح ، نآ  توف  زا  لبق 
لوهجم همه  ّيرطاط  فلخ  نب  دّمحم  زین  تسا و  یّنثم  نب - دّـمحم  رگید  هراپ  رد  یـسیع و  نب  دّـمحم  خـسن  زا  ياهراپ  رد  هک  ییحی  نبا 

هک ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  تداهش  عوضوم  دسریم  رظنب  و  دنلاحلا ، لوهجم  ای  صخّشلا 
ج2،ص:614  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رگا و  تسا . اناد  ادخ  دشاب - هتـشاد  ّتیعقاو  شبلاطم  همه  هکنآ  هن  دـناهتخاس ، هّجوت  بلاج  یندـناوخ و  یناتـساد  تروصب  تسا ، ملـسم 
هک شخیاشم  تخانـش  يارب  هک  هدوب  نیا  قودـص  مسر  مییوگ  هدـش ، هدربمان  ایّـضرتم  اج  همه  باـتک  نیا  رد  هَّللا  دـبع  نب  میمت  دـنیوگ 
ّمذ حدمب و  یطبر  هدومن و  صّخـشم  هَّللا - همحر  ای - هنع - هَّللا  یـضر  هملک - اب  ار  نایعیـش  اج  همه  دنتـسه ، یّنـس  مادـک  هعیـش و  مادـک 

«. درادن حلطصم 

دناهدورس مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  هراب  رد  هک  ییثارم  یضعب  باب 65 

مالّسلا هیلع  اضر  ترضح  هیثرم  رد  ار  يراعـشا  عّیـشم  نبا - زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیـشرق - هَّللا  دبع  نب  میمت  - 1 ( 1)
: دیآیم هک  تسا  هدرک  لقن 

: تسا نینچ  نآ  همجرت  تسا و  هدش  رکذ  نتم  رد  هک  یتیب  شش  رخآ  ات  دّیس  نم  ساّنلا  یف  هلثم  امدّیس  اهب  تام  ۀعقب  ای 
. تسا هدوبن  ناهج  مدرم  نایم  رد  وا  دننام  هک  یگرزب  تسا  هدش  نفد  وا  رد  هک  یهاگراب  رازم و  يا  - 1

نماد قلخ  نایم  زا  تافـص  نیا  ندرب  رد  گرم  تشگ و  عطقنم  تسبرب و  تخر  یّلکب  ریخ  لضف و  دوج و  تیاده و  وا  زا  سپ  هکنآ  - 2
. دومن ادتقا  وا  هب  دز و  رمکب 

ج2،ص:615  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. یهاگماش ره  رد  حبص و  ره  رد  داب  وت  رب  یهلا  تمحر  ناراب  شزیر  هتسویپ  فیرش ! نفدم  يا  - 3 ( 1)

هار هشیمه  شرون  زا  هک  دوب  یناـشخرد  هراتـس  نوچ  میدـشیم ، باریـس  شدوجو  زا  هک  دوـب  یتـمحر  ناراـب  مدرم ، اـم  يارب  دوـخ  وا  - 4
. میتفاییم

. دندش نفد  ربق  کی  رد  يراوگرزب  یگرزب و  وا و  تفای و  تافو  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  يرآ ، - 5
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. دنتشگ ضرقنم  ود  ره  هک  ارچ  نک  هیرگ  نوخ  فرش  تزع و  رب  وا  نداد  تسد  زا  زا ، سپ  هدید ! يا  نونکا  - 6
: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  يارب  تسا  ياهیثرم  ار  یفاوخ  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  و 

. سوط يا  يرادرب  رد  یبوخ  تکرب و  ریخ و  زا  ردقچ  هک  دنک ، باریس  شتمحر  ناراب  زا  ار  وت  دنوادخ  سوط  نیمزرس  يا  - 1
هدیزگ و تماقا  دابانـس  رد  هک  تسا  یـصخش  نآ  يارب  تراهط  یکاپ و  نیا  و  سوط ، يا  وت  نیمز  تاعطق  ایند  رد  داب  هزیکاپ  كاپ و  - 2

. تسا هدش  هدرپس  كاخب 
دنوادخ تمحر  رد  دوخ  وا  مالسا و  يارب  شگرم  دوب  نارگ  رایسب  هک  یسک  - 3

ج2،ص:616  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا روهطوغ  قرغ و  نونکا 

. تسا هدش  نفد  تسادق  تراهط و  ملع و  ملح و  وت  نایم  رد  هک  نادب  ياهتفرگرب  رد  ار  وا  هک  یهاگمارآ  يا  - 4 ( 1)
وت زا  یهلا  راـبرد  بّرقم  ناگتـشرف  هکنیا  و  دـنربیم ، گـشر  وـت  رب  يرادرب  رد  هـک  سک  نآ  يارب  اهنیمزرـس  هـمه  اریز  ربـق  يا  زاـنب  - 5

. دننکیم ینابهگن  تسارح و 
رهش رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  گرم  ربخ  تفگ : هک  درک  تیاور  ّیلع  نب  لبعد  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  ّیقهیب  دمحا  نب  نیـسح  - 2

: تسا نینچ  نآ  همجرت  مدورس ، ترضح  نآ  هیثرم  رد  ار  هیئار  هدیصق  دیسر و  نمب  مق 
اّما دناهدرب ) ثرا  هب  دوخ  ّدج  زا  ار  مشاه  دالوا  اب  ینمشد  نوچ   ) منیبیم روذعم  مالّسلا  مهیلع  همطاف  دالوا  نتـشک  رد  ار  هیما  ینب  نم  - 1

. مباییمن يرذع  ساّبع  دالوا  يارب 
. دندمحم لآ  اب  ینمشد  ضغب و  هنیک و  لها  طیعم ، ونب  نادناخ  ناورم و  برح و  نادنزرف  - 2

دانع ینمشد و  زا  ریزگان  ات  دیتخادرپ  هزرابم  هب  نانآ  نارس  اب  هک  یموق  - 3
ج2،ص:617  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنداد همادا  دوخ  زیتس  رفک و  رب  دنتفای ، تردق  هک  نیمه  دنتسجنیم ، تصرف  دنتشادرب و  تسد 
هب اـی  ، ] يرارقرب تسا  قح  نید  هک  ترطف  نیئآ  رب  دوخ  نید  رد  رگا  نیزگ ! لزنم  وا  رهطم  كاـپ و  رازم  يوک و  رب  سوط  رهـشب  - 4 ( 1)

(.[ دراد رطو » یلع   » هک ياهخسن  رب  انب   ) دیسر یهاوخ  فده  وزرآ و 
و دیشّرلا ،) نوراه   ) ناهج مدرم  نیرتریرش  روگ  يرگید  و  یسوم ) نب - ّیلع   ) دنوادخ قلخ ، نیرتهب  ربق  یکی  تسا ، سوط  رد  ربق  ود  - 5

. تسا تربع  بجعت و  بجوم  رایسب  نیا 
ینایز ررـض و  نینچمه  و  دشاب ، قلخ  نیرتهزیکاپ  كاپ و  ربق  برق  رد  شروگ  هکنیا  تشاد  دهاوخن  دیلپ  صخـش  يارب  یعفن  هدئاف و  - 6

. دشاب یکاپان  دیلپ و  صخش  روگ  رانک  رد  شنفدم  هک  درادن  رهطم  كاپ و  درف  يارب 
یهاوخیم رگا  ریذـپب و  ار  نیا  یهاوخیم  رگا  وـت  سپ  دوـب ، دـهاوخ  شیوـخ  لـمع  ورگ  رد  سک  ره  دـیدرت  ّکـش و  نودـب  تاـهیه ! - 7

. دش هتفگ  هک  تسا  نیمه  ّقح  نک ، اهر  راذگاو و 
لقن يدیزی  دمحم  وبا  زا  ار  راعشا  نیا  هحلط  وبا  هک  تفگ  دناوخ و  يراعشا  میارب  هحلط  نب  روصنم  دیوگ : دّمحم  نب  نوع  دیوگ : ّیلوص 

ترضح نآ  توف  يارب  زا  ياهیثرم  نم  تفگ ، عادو  ار  یناف  راد  مالّسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نوچ  تسا : هتفگ  هک  تفگ  درک و 
: تسا جردنم  نتم  رد  رخآ  ات  سوطل - ام  هک : مدورس 
ج2،ص:618  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دربیم ورف  دیابریم و  ار  سیفن  اهبنارگ و  يرهوگ  زور  ره  درادن ، یمارگ  شیادخ  تسا ، هدش  هچ  ار  سوط  رهش  - 1 ( 1)
-. مالّسلا امهیلع  «- 1  » ار یسوم  نب  یلع  سپس  درک و  راکش  ار  دیشر  ادتبا  - 2
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نداد تسد  زا  هطساوب  راگزور  دعـس  و  تشاد ، تمظع  يرترب و  لضف و  رگید  ناماما  هلمج  دننامب  هک  یماما  هکلب  ار  يداع  یماما  هن  - 3
. تشگ یسحن  هب  لّدبم  وا 

: متفای ار  راعشا  نیا  یّبض  بیبح  نب  دّمحم  باتک  رد  و 
. تسا مزال  یمتح و  ام  رب  وا  ترایز  و  تسا ، نوفدم  نآ  رد  یماما  هک  تسا  سوط  رد  يربق  - 1

ءادها نادب  مالس  ّتیحت و  بترم  زور  ره  و  تسا ، مالـس  دورد و  لحم  هکنآ  ای  و  تسا ، اپ  رب  نادب  تشهب  مالّـسلا  راد  هک  تسا  يربق  - 2
. ددرگیم

. دشخبیم افش  ار  اهضرم  شیوک ، كاخ  و  رون ، ار  انیبان  هدید  هدیشک و  نامسآب  رس  شراونا  هک  تسیربق  - 3
دنک فّقوت  اجنآ  رد  هک  يرئاز  نمؤم  هدید  رد  ار  شّیصو  ادخ و  لوسر  هک  يربق  - 4

______________________________

تنایخ ینامرفان و  يارب  هک  ار  دیشر  مه  نوچ  هتخانشیمن  ار  لطاب  قح و  اعطق  هتفگ  ار  هیثرم  نیا  هک  سک  ره  ای  يدیزی  دمحم  وبا  (- 1)
هک ار  مالّـسلا  امهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  مه  و  دـنادیم ، اـهبنارگ  يرهوگ  دـنادیم  لـالح  ار  هکمارب  همه  نوخ  نتخیر  یکمرب ، رفعج  نتکی ،

!!؟ تسا هداد  رارق  شنیملاعلل  ۀمحر  دنوادخ 
ج2،ص:619  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دزاسیم مّسجم 
. دندش عشاخ  عضاخ و  دراد  دوخ  رکف  هشیدنا و  رد  نانآ  ماقم  یئالاو  زا  هک  یگرزب  تبیه و  زا  اهمشچ  - 5 ( 1)

. دوش هتخیر  ناشناهانگ  دنوریم  نوریب  هک  یماگنه  دندرگ ، دراو  نآ  رب  دنیآ و  نآ  رانک  رد  نوچ  شراّوز  هک  يرازم  - 6
هب يزور  هکنآ  زا  زین  دـنرب و  هرهب  ار  یهلا  باذـع  زا  ینمیا  هشوـت  دنتـشاد ، تراـیز  دـصق  دـنداهن و  مدـق  ّلـحم  نآ  هـب  هـک  یناـسک  - 7

. دنبای ّتینما  دنوش  راتفرگ  یتسدیهت 
ناشیا تّالز  تسا و  هدش  هتشادرب  ناشیا  زا  ملق  ببس  نیدب  و  هتـشگ ، نماض  نآ  نیرئاز  يارب  ار  ینمیا  ربق ، بحاص  بناج  زا  دنوادخ  - 8

، دـنز رـس  ناـشیا  زا  یهاـنگ  دـهد و  يور  یتلفغ  رگا  و  دـننکیمن ، هاـنگ  تیـصعم و  یعقاو  راوز  هتبلا  ، ) دنـسیونن لاـمعا  ناگدنـسیون  ار 
(. دنهاوخیم رذع  ناشیادخ  زا  هدرک و  هبوت  گنردیب 

. دیرابیمن ناراب  دالب  نیا  رب  اهربا  دوبن  رگا  هک  تسا  فیرش  ربق  نآ  تکرب  زا  نیا  میاهدشزاینیب  ناراب  ندیراب  زا  نونکا  رگا  - 9
. دنکیم رخف  هّکم  مرح  نیمزرس  رب  ینعی  مرح  ّلح و  رب  دراد  رب  رد  ار  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  هک  يربق  - 10

مرح ترایزب  هک  نانچمه  تسا ، بجاو  ضرف و  نتفر  ربق  نآ  ترایزب  - 11
ج2،ص:620  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. تسا راوازس  مزال و  نآ  میظعت  مارتحا و  دیزگ  لزنم  نآ  رانک  رد  هک  سک  ره  رب  تسا و  بجاو  هبعک 
. ددرگ مارح  يو  رب  خزود  شتآ  دنک  ترایز  ار  وا  هّقحب  افراع  هقلطم ، تبرق  دصقب  سک  ره  - 12 ( 1)

. دراد یهاگیاج  ماقم و  نیرب  سودرف  رد  تسا و  هدیدنسپ  یماقم  ياراد  يو  تمایق ، يادرف  نیقیب  و  - 13
تـشگزاب وا  هب  دسریم و  واب  اهدنگوس  همه  هک  هدروخ  سک  نآب  دنگوس  تسا ، نماض  هدـننکافو و  ار  ماقم  نیا  وا  يارب  دـنوادخ  و  - 14

. دنکیم
نینچمه و  - 16 دینادرگ ، دنلب  شسفن  تمالـس  يدنمورب و  ار  ّیلع  ماقم  و  ربمایپ ، دمحم  رب  تسا  هداتـسرف  دتـسرف و  تمحر  ادخ  و  - 15

. تسا بویغلا  ماّلع  وا  دسانشیم و  ار  وا  ّقح  هک  نوچ  شّقح  يادا  يارب  دتسرف  هّیضرم  يارهز  رب  ناوارف  دورد  هتسویپ 
. تسا نایامن  یگرزب  شیور  زا  هک  نیسح  رب  لوا و  نسح ، شدنزرف  رب  وا و  رب  و  - 17
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گرزب و هک  تاولـص  دورد و  ناـنیا  زا  کـی  ره  رب  رقاـب و  دّـمحم  شدـنزرف  رب  تسا و  يوـقت  بحاـص  هـک  نیـسحلا  نـب  ّیلع  رب  و  - 18
. دنمرتحم

ج2،ص:621  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. دنراد ابا  نآ  زا  ناگیامورف  ناسکان و  هچ  رگا  داب ، دورد  مالس و  نیرتهب  دّمحم  نب  رفعج  هزیکاپ  كاپ و  نآ  رب  و  - 19 ( 1)

کّسمت هعیـش  ماوقا  همه  نادب  تسا و  هدش  تیاور  وا  زا  تسا و  روثأم  وا  زا  امـش  نایم  رد  یمالـسا  مولع  یمامت  هک  یئوگتـسار  نآ  - 20
. دنیوجیم

-. تسا يدبا  ینعی  دشابیم - اود  ار  تمحر  ات  وت  رب  ادخ  تمحر  دورد و  يو  زا  سپ  و  تردپ ، یسوم  رب  دورد  نینچمه  و  - 21
رارقرب نخـس  هک  یمادام  ات  ّیلع  شدـنزرف  رب  و  داب ، نادـنچ  ود  يدـیلپ و  ره  زا  دوب  هزیکاپ  كاـپ و  هک  ّیکز  دّـمحم  تدـنزرف  رب  و  - 22

. تسا نایم  رد  نخس  وا  زا  تسه و  ناهج  رد  يرشب  یقولخم و  ات  ینعی  تسا ،
. تفرگ ارف  ار  دالب  همه  یکیرات  وا  توف  هب  هک  ّیلع  نب  نسح  هدیدنسپ ، دنزرف  هدیدنسپ  نآ  رب  و  - 23

. دبای ّتیمامت  تماما  لدع و  وا  رد  دبای و  دوجو  ودب  ماظن ، هک  تسیسک  نآ ) و  ، ) نیمز يور  رب  ادخ  تّجح  وا  نیشناج  رب  دورد  و  - 24
. دوش راوتسا  ناهج  رد  یهلا  نیمارف  ماکحا و  ددرگ و  افوکش  ون  زا  شدوجوب  تیاده  هک  تسا  وزرآ  هکنآ  تسوا  سپ  - 25

مالسا و  تفریم ، نیب  زا  تیاده  دندوبن ، يرگید  زا  سپ  یکی  ناماما  رگا  - 26
ج2،ص:622  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

(. دوب ّطلسم  اج  همه  كرش  رفک و  ینعی   ) دشیم عقاو  بولغم 
. دیسر نامز  نیا  مئاق  هب  تبون  ات  دندش  دوخ  زا  شیپ  ماما  نیشناج  هّمئا  زا  کی  ره  - 27 ( 1)

. تسا اپ  رب  وت  دوجو  ببسب  هزور  زامن و  هک  نیمز  يور  رب  ادخ  تّجح  يا  و  ربمایپ ، دنزرف  يا  - 28
دوجوب دسافم  اهیناماسبان و  ضارما و  هک  دوب  یماما  ینیـشناج و  وا  ياجب  هکنآ  رگم  تفرن  ایند  زا  دشن و  بیاغ  امـش  زا  یماما  چـیه  - 29

. تفاییم تّحص  دشیم و  عفد  وا 
. دنشاب ناوجون  هچ  دنسر و  تماما  هب  يریپ  رد  هچ  دنتسه  يواسم  لامک  ملع و  تماما و  رد  - 30

نآ رون  تیاده و  ياههناشن  زا  دوخ  دنتخانـش و  ار  تیاده  ّقح و  هار  هک  نانآ  دیئامـش  و  ادخ ، يوسب  امنهار  هلیـسو و  دـیتسه  امـش  - 31
. دندوب

رابتعا و ياراد  هّجوت و  دروم  تمرح و  نابحاص  ادـخ  بناج  زا  هک  ناسک  نآ  و  ود ، ره  ایند  نید و  رد  دـیئادخ  ياـیلوا  هک  دیئامـش  - 32
. دنرایتخا

تاـناویح و امــش ، لـضف  نارکنم  و  دـشاب ، هتــشاد  فارتـعا  امــش  تـّیزم  يرترب و  لـضفب و  هـک  تسیــسک  ناـسنا  مدرم ، هورگ  زا  - 33
. دننایاپراهچ

هک يدانع  رفک و  تهجب  دنرتتسپ  رتهارمگ و  مه  تاناویح  زا  هکلب  - 34
ج2،ص:623  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دنشاب ریت  فده  دننکیم  يوریپ  نانآ  زا  هدرک و  ادتقا  نانآ  هب  هک  یناسک  و  دنراد ،
. دننایاپراچ ناویح و  دننام  ار  امش  مرک  لضف و  نانآ  راکنا  رد  و  دننکیم ، هدافتسا  امش  یئایند  هرهب  زا  - 35 ( 1)

نایعیـش رب  دـنوادخ  ار  وـت  تماـما  تمعن  اـقآ ! يا   ) تسا هتـشاد  ینازرا  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  دـنوادخ  هـک  یتـکرب  تـمعن و  يا  - 36
(. هدومرف تمحرم 

دارم ای   ) تسا ام  ناور  یگدـنز و  شمارآ و  بجوم  وت  حور  اّما  درک ، ناهنپ  اـم  زا  دـنوادخ  ار  وت  مسج  هچ  رگا  یـسوم ! دـنزرف  يا  - 37
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(. تسا رمالا  بحاص  ترضح  رعاش 
. دشابیم بیاغ  ناهنپ و  ناتمسج  ام  هدید  زا  هچ  رگا  تسا ، دوجوم  هنیعب  همه  امش  حاورا  - 38

. یماگمه يو  اب  تفص  لعف و  رد  وت  تّوبن ، ياهنم  و  تسا ، تّوبن  اهنت  ربمغیپ  نایم  و  زیزع ) يا   ) وت نایم  قرف  - 39
. دنیبیم ار  نآ  شتآ  هلعش  هک  يرگید  رد  تلالض  یهارمگ و  و  تسا ، نوفدم  یکی  رد  تیاده  هک  تسا  سوط  رد  ربق  ود  - 40

هک یتشهب  تسا  ياهضور  ای  رازلگ و  نیا  دنرگید ، کی  رانک  رد  ربق  ود  - 41
ج2،ص:624  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دوش ترایز  نآ  رد  یماما 
. تسا یگنشت  شطع و  شهارمگ  بحاص  يارب  هراومه  هک  مّنهج  زا  تسا  یلادوگ  هرفح و  رگید  نآ  زین  و  - 42 ( 1)

نیا هک  وا - لـیم  فـالخ  رب  تسوا و  باذـع  ندـش  نادـنچ  ود  بجوم  رّهطم  كاـپ و  نآ  هضور  هب  ّلاـض  هارمگ  نآ  روگ  یکیدزن  - 43
روگ رب  و  دـنرود ، رگید  کی  زا  رایـسب  نطاب ، ملاع  رد  نکل  دـنکیدزن ، مهب  ربق  ود  رهاظ  رد  هچ  رگا  - 44 دوشب - باذع  ندش  مک  ثعاب 

. مکارتم باذع  ياهتعلخ  ملاظ ، نآ 
تشخ و ینعی   ) تسا هدرک  کیدزن  وتب  ار  نآ  مرن  ربز و  ياهگنـس  زا  هدـش  هتخاس  يانب  هک  یکاـپان  وتب  دـناسریمن  ررـض  نینچمه  و  - 45

(. دناسریمن يررض  تسا  مه  کیدزن  هک  ربق  ياج  نامتخاس و  لگ 
عقاو مارتـحا  مارکا و  دروم  وت  نوـچ  دـنایامنیم ، ار  وا  ناوارف  ترـسح  وـت  رب  هکلب  چـیه ، هک  دـناسریمن  يررـض  ربـق  ود  یکیدزن  نیا  - 46

. مادم اهلاس  اهزور و  تاعاس و  رد  ددرگیم  هفاضا  نآ  ره  باذع  يدب  و  - 47 متش ، کته و  دروم  نیعل  نآ  يوشیم و 
دهاوخ نانمشد  عمق  علق و  يارب  نم  تسدب  ریشمش  ایآ  و  متسه ؟! نم  ایآ  مالّـسلا  هیلع  ناتمئاق  مایق  زا  سپ  ادرف  متـسنادیم  شاک  يا  - 48

؟ هن ای  داتفا 
ج2،ص:625  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هکنآ ات  ددرگن  باریس  دشاب و  هنـشت  منابل  هک  یلاح  رد  دیآ ، رهاظ  امـش  نایم  رد  نانمـشد  هراب  رد  ریـشمش  نآ  اب  نم  تسد  ود  - 49 ( 1)
. دسرب دوخ  دوصقمب 

. دروآیم شورخب  اههمیخ  رب  هتشارفا  ياهمچرپ  ار  نارگید  هک  یلاح  رد  دروآیم ، شورخ  شوجب و  ارم  نادناخ ، امش  روبق  يرآ  - 50
امـش یناوخانث  یئوگ و  حدمب  نم  یلو  دیامنیم ، راختفا  دشوکیم و  نارگناوت  نارادلام و  يارب  یئارـسهماکچ  یئوگانث و  هب  سک  ره  - 51

. منکیم رخف  مزرویم و  قشع  تیب  لها 
. دنرب تّذل  نآ  زا  اههشیدنا  راکفا و  دتفا و  دنسپ  دروم  ات  منکیم ، ءادها  ار  نآ  مالّسلا  امهیلع  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  هب  و  - 52

تمالم شهوکن و  ره  نادناخ  امـش  ّتبحم  یتسود و  رد  وا  هکنآ  ریذپب ، یّبض »  » دوخ زیچان  هدنب  رکاچ و  نیا  زا  ار  لباقان  هّیده  نیا  - 53
. درادن ياهوکش  دریذپیم و  لد  ناج و  اب  ار  یشنزرس  و 

. دزادنا ریخأتب  هچ  رگا  تسا  یّقح  نابزیم  رب  ار  نامهم  منادیم  هک  تسنآ  يارب  زا  مدومن  تیاعر  ار  ادخ  ّقح  تتحدم  هب  تبسن  رگا  - 54
هجیتن هب  نم  ددرگ  لوبق  نم  دصق  نامه  رگا  هک  متفگ ، هچنآ  زا  هن  ریذـپب ، نم  دـصق  ّتین و  بناج  زا  ار  يرادـنامهم  نیا  لوبق  سپ  - 55

. ماهدیسر مهاوخلد 
نم اّما  دناهدرک ، كرد  ار  امش  یتسود  نتخومآ ، میلعت و  هب  نارگید  رگا  - 56

ج2،ص:626  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. ماهدش اراد  ار  امش  ّتبحم  يدنوادخ  ماهلا  هار  زا 

- مالّسلا امهیلع  اضّرلا - یسوم  نب  ّیلع  ماما  ترایز  باوث  باب 66 
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امهیلع اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  دیوگ : هدرک  تیاور  مداخ  رسای  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینادمه - دایز  نب  دمحا  - 1 ( 1)
رهز اب  نم  هک  دینادب  يرآ  تیبلا ، لها  ام  روبق  ترایز  يارب  رگم  دینکن  رفس  دیدنبن و  هنب  راب و  يربق  چیه  ترایز  يارب  دندومرف : مالّـسلا 

هدیزرمآ شناهانگ  باجتسم و  شیاعد  دنک  رفـس  نم  ترایز  يارب  سک  ره  سپ  دوب ، دهاوخ  تبرغ  رد  منفد  ّلحم  و  دش ، مهاوخ  دیهش 
. دش دهاوخ  هدیشخب  و 

دنسب مهنع - هَّللا  یـضر  ماشه - نب  میهاربا  نب  نیـسح  قاّرو و  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  ینانـس و  دمحا  نب  دّمحم  قاّقد و  دمحا  نب  ّیلع  - 2 ( 2)
زا دنک و  ترایز  هار  يرود  اب  ارم  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  نتم  رد  روکذم 

ج2،ص:627  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: مهد تاجن  لاح  نآ  ياهیتحاران  زا  ار  وا  ات  دمآ  مهاوخ  وا  يرایب  فقوم  هس  رد  تمایق  زور  رد  دیآ  نم  ترایزب  رود  هار 

ُبَـساُحی َفْوَسَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف  هک   ) پچ بناج  زا  تسار و  بناج  زا  دوشیم  شخپ  لامعا  ياههمان  هک  ماگنه  نآ  رد  لّوا -
ِِهلامِِـشب َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  دنـسر ؛ وا  باسحب  تلوهـس  یمرن و  اـب  دوش  هداد  شتـسار  تسدـب  شلمع  هماـن  هک  سک  ره  ًاریِـسَی  ًاـباسِح 

تفگ دهاوخ  دنهد  شپچ  تسدب  ار  شباتک  هکنآ  اّما  و   ) ْهَِیناْطلُـس یِّنَع  َکَلَه  یلإ - ْهَِیباسِح - ام  ِرْدَأ  َْمل  َو  ْهَِیباتِک  َتُوأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَیَف :
(. دندیسریمن شباسحب  و  دندادیمن ، ودب  ار  شاهمان  شاک  يا  هک 

. درذگیم طارص  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  مود -
. دنجنسیم هدرک  یسررب  ار  وا  لمع  دسریم و  لمع  نازیم  ياپب  هک  تقو  نآ  رد  موس -

زا يدرم  دومرفیم : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّمحم  - 3 ( 1)
تبرغ لاحب  دوش و  هتشک  رهز  اب  اجنآ  رد  دنرب و  ناسارخ  سوطب  ار  تسا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مّدج  مانمه  هک  یسوم  مدنزرف  دالوا 

یـشاداپ واب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  دراد ) قیدصت  ار  وا  تماما   ) دشاب فراع  وا  ّقحب  دنک و  ترایز  ار  وا  رازم  سک  ره  دنراپـس ، كاخب  ار  وا 
اب ادخ  هار  رد  هدرک و  قافنا  ادخ  هار  رد  هّکم  حتف  زا  شیپ  هک  سک  نآ  شاداپ  دننامه  دهد 

ج2،ص:628  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. تسا هدیگنج  نمشد 

قداص ماما  هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  هرامع  نب  دّمحم  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیناقلاط - میهاربا  نب  دّـمحم  - 4 ( 1)
يدوزب دومرف : هک  درک  ثیدـح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالّـسلا  مهیلع  ناـنمؤم  ریما  شّدـج  زا  دوـخ  ناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع 

بجاو وا  يارب  ار  تشهب  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هکنآ  زج  دورن  وا  ترایزب  ینمؤم  چیه  ددرگیم ، نوفدـم  ناسارخ  نیمزرـسب  نم  نت  زا  ياهراپ 
. تسا هدرک  مارح  يو  رب  ار  خزود  شتآ  و 

دمحا دنتفگ : یگلمج  شاّقن  نارکب  نب  دّمحم  و  ّیناقلاط ، میهاربا  نب  دّمحم  و  یثیل ، دـمحا  نب  دّـمحم  و  ناّطق ، نسح  نب  دـمحا  - 5 ( 2)
: دومرف مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب - ّیلع  نسحلا  وبا  هک  درک  تیاور  لاّضف  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـس  هب  هدقع  نبا  دّمحم  نب 
و دنیآ ، دورف  ناگتشرف  زا  یجوف  ّبترم  و  ددرگ ، ناگتشرف  دمآ  تفر و  لحم  ینامز  هک  تسا  ياهعقب  ناسارخ  نیمزرـس  رد  هک  یتسردب 

ترضح نآ  زا  دوش . هدیمد  روص  رد  هک  يزور  ات  دننک  زاورپ  نامسآ  يوسب  یجوف 
ج2،ص:629  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا تسا  يرازلگ  نآ  دـنگوس  ادـخب  و  تسا ، سوط  نیمزرـس  رد  هعقب  نآ  دومرف : تسا ، مادـک  هعقب  نیا  هَّللا  لوـسر  نبا  اـی  هک  دندیـسرپ 
ترایز ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسیـسک  دـننامه  شرجا  ناکم ، نآ  رد  دـنک  تراـیز  ارم  سک  ره  تشهب ، ياهناتـسلگ 

وا ناعیفش  مناردپ  نم و  و  دسیونب ، تسرد  لوبقم و  هرمع  رازه  حیحـص و  روربم و  ّجح  رازه  باوث  وا  يارب  لاعتم  دنوادخ  و  تسا ، هدرک 
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. میشاب تمایق  زور  رد 
ماما زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يرفعج  مساق  نب  دواد  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّـمحم  - 6 ( 1)

: دومرفیم مدینش  مالّسلا  هیلع  داوج 
ادـخ ناـما  رد  زیخاتـسر  زور  دوش ، دراو  تشد  نآ  رد  سک  ره  تسا ، تشهب  كاـخ  یتـشم  سوط ، رهـش  هوـک  ود  ناـیم  رد  هک  یتـسارب 

. دوب دهاوخ 
ماما هک  تسا  هدرک  تیاور  ّینـسح  هَّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّـمحم  - 7 ( 2)

دـشاب وا  ّقحب  فراع  هک  یتروص  رد  دنک  ترایز  سوط  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  مردـپ  رازم  هک  سک  نآ  يارب  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  داوج 
. لاعتم دنوادخ  بناج  زا  مشابیم  تشهب  نماض 

ج2،ص:630  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مالّـسلا هیلع  داوج  ماما  رفعج  وبا  هب  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  ّینـسح  هَّللا  دـبع  نب  میظعلا  دـبع  ترـضح  زا  لـبق ، دنـس  اـب  و  - 8 ( 1)

هیلع تردـپ  ربق  هتفر و  سوطب  ای  منک ، ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  نادیهـش  رـالاس  ربق  هک  ماهدـنام  ّریحتم  مدرکـضرع :
اب تفر و  هناخ  نوردنا  هب  دعب  مدرگزاب ، ات  تسیاب  اج  نیمه  نک و  ربص  یکدنا  دومرف : نمب  تسیچ ؟ امـش  رظن  میامن ، ترایز  ار  مالّـسلا 

ردپ راّوز  یلو  دنرایـسب ، مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبا  ربق  راّوز  تفگ : و  دمآ ، نوریب  تخیریم  شکرابم  راسخر  رب  کشا  هک  نایرگ  یمـشچ 
. دنکدنا رایسب  سوط  رد  مالّسلا  هیلع  نم 

اضر ترضح  زا  تفگ : هک  درک  تیاور  ّيوره  تلص  وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّمحم  - 9 ( 2)
: دومرفیم مدینش  مالّسلا  هیلع 

لتقب ار  امـش  صخـش )  ) یـسک هچ  دـش : لاؤس  وا  زا  ددرگیم ، دیهـش  دـسریم و  لـتقب  هکنآ  رگم  تسین  هّمئا  اـم  زا  کـی  چـیه  مسق  ادـخب 
؟ ادخ لوسر  دنزرف  يا  دناسریم 

یهاگآ دنکیم ، نفد  بیرغ  يرهـش  رد  گنت  ياهناخ  رد  ارم  سپـس  دشکیم ، رهز  ندیناروخ  اب  ارم  نم  نامز  رد  ادخ  قلخ  نیرتدب  دومرف :
رازه دص  کی  و  دیهش ، رازه  دص  کی  رجا  لاعتم  دنوادخ  دنک ، ترایز  میبیرغ  رد  ارم  سک  ره  هک  مهدیم 

ج2،ص:631  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
وا لمع  همان  رد  ّقح  هار  رد  زرابم  دـهاجم و  رازه  دـص  کی  و  هتفر ) هرمع  ّجـحب و  هک  یـسک   ) رمتعم ّجاح و  رازه  دـص  کـی  و  قیّدـص ،

. دهد رارق  دنلب  تاجرد  رد  ام  قیفر  ار  وا  تشهب  رد  و  دیامرف ، روشحم  ام  هرمز  رد  ار  وا  و  دسیونب ،
همان رد  تفگ : هک  دنک  تیاور  ّیطنزب  دّمحم  نب  دـمحا  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  دـیلو - نب  نسح  نب  دّـمحم  - 10 ( 1)

، تسا ّجـح  رازه  کی  لداعم  نم  ترایز  هک  ناسرب  ار  ماـیپ  نیا  نم  نایعیـشب  دوب : هتـشاد  موقرم  هک  مدـناوخ  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
ار وا  هک  یسک  يارب  تسا  ّجح  رازه  رازه  مسق  ادخب  يرآ  دومرف : ّجح !؟ رازه  ایآ  مدرکضرع : مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما  شدنزرف  هب  دیوگ :

. دشاب فراع  وا  ّقحب  دنک و  ترایز 
یناسارخ يدرم  تفگ : هک  دنک  تیاور  لاّضف  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیناقلاط - میهاربا  نب  دّـمحم  - 11 ( 2)

هک مدید  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نم  هَّللا ! لوسر  نبا  ای  تفگ : مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم - نب  ّیلع  ترـضحب 
ددرگ نوفدم  امش  نیمزرس  رد  هاگ  ره  امش  لاح  تسا  هنوگچ  تفگیم : نمب  ایوگ 

ج2،ص:632  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نم دندومرف : ترـضح  نم ؟ هراتـس  امـش ، تبرت  رد  دوش  ناهنپ  بیاغ و  و  ارم ، تناما  يرادهگن  ظفح و  دـنهاوخب  امـش  زا  و  نم ، نت  هراپ 
مّدج هک   ) بکوک هراتس و  نآ  منم  تناما و  نآ  منم  و  امش ، ربمایپ  نت  هراپ  منم  و  ددرگیم ، نوفدم  امـش  نیمزرـس  رد  هک  سک  نآ  متـسه 
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تعاط ّقح و  زا  تسا  هتخاس  بجاو  لاعتم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دنادب  وا  و  دنک ، ترایز  ارم  سک  ره  هک  دینادب  دیشاب و  هاگآ  دندومرف .)
ّنج هانگ  لثم  ول  میوش و  وا  عیفش  ام  هک  سک  ره  و  میـشاب ، تمایق  زور  رد  وا  يارب  يدّدعتم  ياهعیفـش  مراوگرزب  ناردپ  نم و  سپ  نم ،

هک درک  وگزاب  مالّـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مّدـج  زا  نم  يارب  مردـپ  يرآ  تفای . دـهاوخ  تاجن  دـشاب  وا  رب  لابو  رزو و  سنا ، و 
دناوتیمن ناطیـش  اریز  تسا ، هدرک  ترایز  ارم  دیدرتیب  دنک  ترایز  باوخ  رد  ارم  سک  ره  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

و نم ، ءایصوا  نایعیـش  زا  يدحا  تروصب  هن  و  نم ، يایـصوا  زا  کی  چیه  لکـش  تروص و  هب  نینچمه  دیآ و  رد  نم  لیامـش  تروصب و 
. تسا تّوبن  ءزج  داتفه  زا  یئزج  هقداص  يایؤر  هکنیا 

ناطیـش دومرف : هکنیا  لّوا  تسا : ّتقد  نایاش  بلطم  ود  نآ  نتم  رد  و  تسا ، ربتعم  ـالماک  ربخ  نیا  دنـس  هک  تسناد  دـیاب  : » دـیوگ مجرتم 
ای ربمایپ و  نم  هک  دنک  اعّدا  دیآ و  رد  امـش  نم و  باوخب  سک  ره  هک  تسین  نیا  شینعم  دیآ ؛ رد  نادناخ  ام  لکـش  تروصب و  دـناوتیمن 

هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  سک  ره  هکلب  تسین ، روط  نیا  هن  تفریذپ ، وا  زا  دیاب  تسا و  هتفگ  تسار  میوا  لاثما  ای  دیفم  خیش  ای  ماما و 
رد ار  هلآ 

ج2،ص:633  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
تسا و ومه  تسرد  دـید  باوخ  رد  رگا  دسانـشیم  هدـید و  يرادـیب  لاح  رد  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  ای  تسا  هدـید  يرادـیب 
ای ماما  ار  دوخ  دـمآ و  ناسنا  باوخب  سک  ره  سپ  درادـن ، ار  راـک  نیا  تردـق  نوچ  تسا ، هتـشگن  مّسجم  موصعم  نآ  تروصب  ناـطیش 
ار وا  ياعّدا  هدیدن  هکنآ  هن  دسانـشب ، دشاب و  هدـید  يرادـیب  رد  ار  وا  هک  تسا  لوبق  لباق  یماگنه  دومن  یفّرعم  ناگرزب  زا  یکی  ای  ربمایپ 

. دریذپب
، لمع نامیا و  رظن  زا  هک  دوشیم  عقاو  مالّسلا  مهیلع  ناماما  تعافـش  دروم  یمادام  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  رئاز  هکنآ  مود 
قفشم و یتسود  ار  ناراکمتس   ) ُعاُطی ٍعیِفَش  َو ال  ٍمیِمَح  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  هفیرش  هیآ  قبط  اریز  دشاب ، اراد  ار  نتفر  تعافـش  هیاس  ریز  ّتیلباق 

مالّسلا مهیلع  نیموصعم  هّمئا  مرکا و  ربمایپ  ترایز  و  ( 18 رفاغ : دوب - دهاوخن  دشاب  لوبق  دروم  شتعافش  هک  یعیفش  الوم و  زین  زوسلد و 
و دـننکیم ، ترایز  ار  ناشروبق  زور  ره  نافلاخم  زا  يرایـسب  مه  نانآ  تامم  لاح  رد  و  تشادـن ، يدوس  يرایـسب  يارب  مه  ناشتایح  رد 

نانآ يارب  ياهدئاف  امّلـسم  یلو  دندرکیم  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  اهراب  زور  ره  زین  ناشقمحا  نارادفرط  نیقفانم و 
هک سک  ره  و  تسا » ندوب  نانآ  ّقحب  فراع   » ترایز طئارـش  زا  نوچ  تشاد ، مه  دـهاوخن  دـنوش و  عقاو  تعافـش  دروم  هک  اـت  تشادـن 

رماوا نید و  غالبا  هک  هار - نیا  رد  دوخ  نوخ  زا  دنتلیـضف و  ّقح و  هار  ناینابرق  نانآ  هک  دنادب  دسانـشب و  ار  تقیقحب  ّقحب و  ماما  ربمایپ و 
زا زگره  دسانـشب  ار  نید  مـالعا  نیا  هنوـگ  نیا  هک  سک  ره  و  دنتـشذگ ، دـشابیم - ادـخ  تیـصعم  اوراـن و  متـس و  زا  يریگوـلج  و  ّقـح ،

دهاوخیم و رذع  دنوادخ  زا  هدومن و  هبوت  دوش  هانگ  بکترم  هچنانچ  و  دیامنیمن ، ار  يادخ  ینامرفان  دنکیمن و  یچیپرس  نانآ  تاروتسد 
قبط تشادـنرب ، تسد  هاـنگ  زا  درکن و  هبوت  رگا  و  دوشیم ، عقاو  ناـهج  نآ  رد  تعافـش  ناـهج و  نیا  رد  وفع  دروـم  دـنکیم و  رافغتـسا 

تاجن خزود  زا  ءایلوا ، تعافشب  هدش و  عقاو  تعافش  دروم  تقو  نآ  دوش  كاپ  هانگ  زا  ات  دزوسیم  شتآ  رد  ردقنآ  هدیسر  تایاور 
ج2،ص:634  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تاـجن ار  وا  تعافـش  نآ  دـید ، خزود  رد  ار  نآ  تبوـقع  هکنآ  زا  سپ  دـشاب  مه  سنا ) ّنج و   ) نـیلقث هزادـناب  شهاـنگ  رگا  و  دـباییم ،
«. مالّسلا و  داد - دهاوخ 

مالّسلا هیلع  داوج  ماما  زا  تفگ : هک  دنک  تیاور  نارجن  یبا - نب  نمحّرلا  دبع  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 12 ( 1)
. تشهب مسق  ادخب  دومرف : دشابیم ؟ دنک  ترایز  ار  تردپ  هک  یسک  يارب  یباوث  هچ  یئامرفیم  مدیسرپ 

وبا زا  تفگ : هک  درک  تیاور  طابـسا  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  دـیلو - نب  دـمحا  نب  نسح  نب  دّـمحم  - 13 ( 2)
: مدیسرپ مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  رفعج 
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. تشهب دنگوس  ادخب  تشهب ، دنگوس  ادخب  دومرف : دنک ؟ ترایز  ناسارخ  رد  ار  تردپ  هک  تسا  یسک  يارب  یباوث  هچ 
ّیـصو زا  تفگ : هک  دـنک  تیاور  ّیفعج  رباج  زا  ۀـصیبق  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ینادـمه - داـیز  نب  دـمحا  - 14 ( 3)

زا نیسحلا  نب  ّیلع  نیدباعلا  دّیس  مردپ  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  رفعج  وبا  ءایبنا  ملع  ثراو  ءایصوا و 
ج2،ص:635  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ادخ لوسر  تفگ : هک  درک  ثیدح  مالّسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ءایصوا  دیس  زا  ّیلع  نب  نیـسح  ءادهـشلا  دّیـس  شردپ 
دنکیمن ترایز  ار  وا  يدنمدرد  چیه  هک  دوشیم ، هدرپس  كاخب  ناسارخ  نیمزرس  رد  نم  نت  زا  ياهراپ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

« هتبرک هَّللا  سّفن  ّالإ  »
ناهانگ زا  دنوادخ  هکنیا  زج  دوش ، لئان  وا  ترایزب  هک  تسین  يراکهنگ  چیه  و  دنکیم ، فرطرب  ار  وا  مغ  یتحاران و  دـنوادخ  هکنیا  رگم 

.( دوشیم هبوت  هب  ّقفوم  ینعی  . ) درذگرد وا 
رفعج وبا  زا  تفگ : هک  دـنک  تیاور  نامیلـس  نب  دّـمحم  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  نیـسح - نب  ّیلع  نب  رفعج  - 15 ( 1)

ّجح ّتین  هب  و  هدروآ ، ياجب  ار  مالـسالا  ۀّجح  هدش و  فّرـشم  ادخ  هناخ  ّجـحب  هکیدرم  زا  مدیـسرپ  مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  ّیلع  نب  دّـمحم 
یلـص ادخ  لوسر  ترایز  هدمآ و  هنیدمب  سپـس  هدومن ، هرمع  ّجحب و  ّقفوم  ار  وا  دنوادخ  هدروآ و  ياجب  ّجـح  لامعا  هدـش و  دراو  عّتمت 

وا هدوب و  فراع  وا  قحب  هدروآ و  ياجب  ار  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تّدـج  ترایز  هتفر و  هفوک  هب  هاگنآ  هداد و  ماجنا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 
سپـس هداد ، مالـس  وا  رب  و  هتـسنادیم ، دنوش  دراو  ادـخ  تمحرب  برد  نآ  زا  دـیاب  ناگدـنب  هکیهار  باب  قلخ و  رب  ادـخ  تّجح  ماما و  ار 

رالاس ترایزب 
ج2،ص:636  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

رفعج نب  یـسوم  تّدج  رب  هدمآ و  دادغبب  هاگنآ  هداد ، مالـس  وا  رب  هتـشگ و  ّقفوم  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  وبا  نادـیهش 
ار هناخ  ّجـح  رگید  راب  تقو  نیا  رد  دـنوادخ  و  هتفر ، شیوخ  راید  رهـشب و  نآ  زا  دـعب  هدرک و  ترایز  ار  وا  هدـش و  دراو  مالّـسلا  امهیلع 

یـسوم نب  ّیلع  تردپ  ترایزب  هکنیا  ای  دور ، ّجحب  رگید  راب  هداد ، ماجنا  ار  دوخ  بجاو  ّجـح  هک  صخـش  نیا  ایآ  تسا ، هدرک  وا  يزور 
ار مادک  تسیچ و  امـش  رظن  دورن ؟ ّجح  يارب  هّکمب  و  دنک ، ترایز  ار  وا  دـهد و  مالـس  وا  هب  دـنک و  رفـس  ناسارخب  مالّـسلا  امهیلع  اضرلا 
هک تسین  راوازس  و  دریگ ، ماجنا  بجر  هام  رد  دیاب  نیا  نکل  تسا ، لضفا  دنک  مالـس  مردپ  رب  دور و  ناسارخب  یلب  دومرف : دینادیم ؟ رتهب 
زا تسا و  هّیقت  نامز  نامز ، اریز  دـیور ، مردـپ  ترایزب  ناسارخب  دـیورن و  ادـخ  هناـخ  تراـیزب  ار  هّجحلا ) يذ   ) هاـم نیا  راـگزور  نیا  رد 

. دنروآیم رابب  تحیضف  دنریگیم و  بیع  امش  ام و  رب  ار  راک  نیا  تلود  هیحان 
زا تفگ : هک  دننک  تیاور  یطنزب  رـصن  یبا  نبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  امهنع - هَّللا  یـضر  دیلو - نب  نسح  نب  دّمحم  مردپ و  - 16 ( 1)

دشاب نم  قحب  فراع  هک  یلاح  رد  منایعیش  زا  يدحا  دنکن  ترایز  ارم  دومرفیم : مدینش  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ج2،ص:637  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. درک مهاوخ  تعافش  تمایق  زور  رد  ار  وا  هکنآ  زج 

نب ّیلع  نانمؤم  ریما  تفگ : هک  دنک  تیاور  دعس  نبا  نامعن  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  قارو - هَّللا  دبع  نب  ّیلع  - 17 ( 1)
نم مان  وا  مان  هک  ملظ ، متـس و  يور  زا  دسریم  لتقب  رهز  اب  ناسارخ  نیمزرـس  رد  يدرم  نم  نادنزرف  زا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

، دـنک ترایز  تبرغ  نآ  رد  ار  وا  سک  ره  دیـشاب ، هاگآ  منکیم  مـالعا  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نارمع ، رـسپ  ماـن  شردـپ  ماـن  تسا و 
ینعی  ) دشاب ناتخرد  گرب  ناراب و  تارطق  موجن و  ددعب  دنچ  ره  درذگرد ، وا  نیرخآ  نیلّوا و  ناهانگ  زا  دزرمایب و  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ 

(. دراد ار  هبوت  مکح  وا  ترایز 
یـسوم نب  دّمحم  و  هیولیجام ، نب  دّمحم  و  میهاربا ، نبا  ّیلع  نب  دمحا  بتکم و  میهاربا  نب  نیـسح  و  هناتان ، میهاربا  نب  نیـسح  - 18 ( 2)
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نارمح نب  ةزمح  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  یگمه  مهنع - هَّللا  یضر  قاّرو - هَّللا  ۀبه  نب  ّیلع  و  لکوتم ، نب 
ج2،ص:638  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ترایزب سک  ره  دسریم ، لتقب  سوط  مانب  يرهـش  رد  ناسارخ  رد  نم  هون  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور 
لها زا  دـنچ  ره  درک ، مهاوخ  شتـشهب  لـخاد  هتفرگ  ار  وا  تسد  نم  تماـیق  زور  دسانـشب ) ار  وا  ماـقم   ) دـشاب فراـع  وا  ّقـحب  دور و  وا 
ماقم ینعی   ) تسا هعاطلا  ضرتفم  ماما  وا  هک  دنادب  دومرف : تسیچ ؟ وا  قح  نافرع  موش  تیادف  مدرکـضرع  دـیوگ : دـشاب ، گرزب  ناهانگ 
داتفه رجا  دنوادخ  دنک ، ترایز  ار  وا  تخانـش  نیا  اب  سک  ره  و  دناهدرک ، دیهـش  ار  وا  هک  دنادب  و  دشاب ،) دـقتعم  ار  وا  ّتیّجح  تماما و 
. دومرف دهاوخ  اطع  وا  هب  دناهدش  هتشک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  تقیقح  یتسارب و  هک  یئادهش  زا  دیهش  رازه 

- درک مالّـسلا  هیلع  یـسوم  شدـنزرفب  هراشا  تسد  اـب  و  نیا - زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 
. يرتمک یمک و  دارفا  رگم  دنکیمن  ترایز  ار  وا  یسک  دسریم و  لتقب  سوط  رد  يدنزرف 

ور تقیقح  ّقح و  يوسب  تفرعم ، يّربت و  ّیلوت و  طرـش  اب  مالّـسلا  مهیلع  راـهطا  هّمئا  روبق  تراـیز  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  دـیوگ : مجرتم 
ام : » دومرف هکنیا  زا  دیابن  و  تسا ، اراد  ار  ندروآ  ادخب  ور  هبانا و  هبوت و  مکح  دوخ  نیا  و  تسا ، ندرک  تشپ  ّقحان  لطاب و  هب  و  ندروآ ،

هاگردـب هبانا  هبوت و  ینعم  ترایز  دوخ  اریز  مینک ، بجعت  دـشاب » هریبک  ناهانگ  لها  زا  ول  مینکیم و  لـخاد  تشهب  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد 
روتسد نیا  بّرقت  ناونعب  هک  رئاز  درف  دراد و  ار  ادخ 

ج2،ص:639  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
وا و زا  ماما  يریگتـسد  ینعم  و  دریگیم ، رارق  وفع  دروم  ناهج  نیمه  رد  شناهانگ  و  هتفرگ ، رارق  شـشخب  وفع و  دروم  دـهدیم  ماجنا  ار 
رد هکنیا  رگید  بلطم  و  تسا ، هتخادـنا  تشهب  هار  رد  هداد و  تاجن  رورـش  زا  ار  وا  اـیند  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  تشهب  هب  وا  ندرک  دراو 

بـسحب باوث  هکنیا  نآ  تشاد و  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  کی  تسا  هدیـسر  تایاور  رد  ابیرقت  رتاوت  ّدـحب  هک  راهطا  هّمئا  روبق  ترایز  باوث 
رد ات  دنربب - دای  زا  ار  وا  دننک و  شومارف  ار  روزم  صخش  مدرم  ات  هدیشوکیم  نمشد  هک  ینامز  رد  الثم  دنکیم ، توافت  صخـش  نامز و 

دوش هدوزفا  وا  تردق  رب  دورب و  اهدای  زا  دناهدیمهف  ار  وا  يراکمتس  دناهدرب و  یپ  نادب  مدرم  هدرک و  وا  قح  رد  نمشد  هک  یتیانج  هجیتن 
دندرکیم ترایزب  نتفر  زا  عنم  ابلاغ  هک  یـساّسح  ّتیعقوم  نینچ  رد  دـندرکیم - هیما  ینب  دـیزی و  هک  ناـنچ  دـهد ، همادا  متـس  ملظب و  و 

وا رب  هک  دـیامنیم  عاـفد  شنیئآ  نید و  زا  دـنکیم و  ادـخ  هار  رد  داـهج  هک  تسا  یـسک  باوث  دـننام  شباوث  هدـننکترایز  تسا  مولعم 
روزم و نآ  نیئآ  ياقب  هب  هتسباو  شیاقب  ّجح  حیحـص  ترایز  نوچ  دوب ، دهاوخ  رتدایز  ّجح  نارازه  باوث  زا  اذل  تسا ، هدوب  هدش  بجاو 

یعون و  ددرگیم ، زاـب  یلهاـج  ناـمز  ّجـح  تروصب  هدوب  ادـخ  نیئآ  رد  هک  یّجح  دوش  شومارف  نآ  رگا  هک  تسا ، وا  تاـیاور  لاوـقا و 
روزم هک  تسین  ماقم  نیا  رد  نمـشد  تسا و  يداع  عضو  تسین و  روط  نآ  نامز  یهاگ  و  ادخب ، بّرقم  تدابع  هن  دوشیم  يزاب  حیرفت و 
يدابع لمع  کی  ّدـح  ات  دـباییم و  شهاک  شباوث  ینامز  نینچ  رد  دوش ، دوبان  وحم و  هتفر  هتفر  نیئآ  نید و  هجیتن  رد  اـت  دربب  داـی  زا  ار 

دورب و ترایزب  حیرفت  يارب  اضعب  هکلب  ینارذگـشوخ  لامک  اب  یتمحز  جنر و  چیه  نودـب  و  دوش ، رورغم  دـیابن  رئاز  و  دـسریم ، بحتـسم 
دنادـب هک  تسا  نیمه  ندوب  قحب  فراع  یناـعم  زا  یکی  و  دـنک ، ضرف  دوخ  يارب  هدوب  ربخ  رودـص  عقوم  رد  هک  ار  یگرزب  ناـنچ  باوث 

رادهدهع ار  یّمهم  شقن  هچ  عامتجا  ماظن  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ترایز 
ج2،ص:640  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

امّلـسم دـندرکیم و  ّیط  ترایز  يارب  ار  هار  اهگنـسرف  اپراهچ  رتش و  اب  ای  هدایپ  ياپ  اب  نامز  نآ  رد  هک  مینکن  شومارف  مه  ار  نیا  و  تسا .
تّقشم اب  بسانم  نامز  نآ  ترایز  باوث  هجیتن  رد  دراد . قرف  دننکیم  ترفاسم  ریسلا  عیرس  يروتوم  لئاسو  اب  هک  نامز  نیا  اب  هار  تّقـشم 

رد رئاز  تفرعم  هک  تسا  يرورض  رایسب  هتکن  نیا  هب  هجوت  رخآ  رد  و  نامز ، نیا  هار  تّقـشم  قباطم  نامز  نیا  ترایز  دوب و  نامز  نآ  هار 
نتفرگ تراجت و  بسک و  حـیرفت و  يارب  هک  یـسک  اـب  دوریم ، تراـیزب  بّرقت  يارب  اـهنت  هک  یـسک  دراد ، تلاـخد  باوث  رد  یناـمز  ره 
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«. دراد قرف  نامسآ  ات  نیمز  دوریم  ترایزب  تجاح 
رفعج وبا  زا  تفگ : هک  دنک  تیاور  حون  نب  بّویا  زا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  زا  هنع - هَّللا  یـضر  راطعلا - ییحی  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  - 19 ( 1)

وا نیسپ ) نیشیپ و   ) هتشذگ ناهانگ  دنوادخ  دنک ، ترایز  سوط  رد  ار  مردپ  رازم  ربق و  سک  ره  دومرفیم : مدینش  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماما 
بـصن ییـسرک  وا  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینارنخـس  یـسرک  ربنم و  يوربور  دوش  تمایق  زور  نوچ  و  دیزرمآ ، دهاوخ  ار 

. دوش مامت  دنک و  یگدیسر  ار  قیالخ  باسح  دنوادخ  ات  دریگ  رارق  نآ  رد  يو  دننک و 
نب یسوم  زا  تفگ : هک  دنک  تیاور  صفح  نب  نامیلس  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  رورـسم - نب  دّمحم  نب  رفعج  - 20 ( 2)

مدینش مالّسلا  امهیلع  رفعج 
ج2،ص:641  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

؟ ّجـح داتفه  مدرکـضرع : دـشاب ، صلاخ  ّجـح  داتفه  باوث  دـنوادخ  دزن  رد  وا  يارب  دـنک  تراـیز  ار  یلع  مدـنزرف  ربق  سک  ره  دومرفیم :
رانک رد  ار  بش  کی  ار و  وا  دـنک  ترایز  سک  ره  و  دـشابن ، لوبق  دروم  هک  تسا  یّجح  اسب  هچ  دوزفا : و  جـح ، رازه  داتفه  هکلب  دومرف :

: دومرف تسا ؟ هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  مدرک  ضرع  تسا ، هدومن  ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  درب  رسب  رازم  نآ 
میهاربا و حون و  لوا : رفن  راهچ  اّما  دنریگ ، رارق  نیرخآ  زا  نت  راهچ  نیلّوا و  زا  نت  راهچ  يدنوادخ  شرع  رب  دوش  تمایق  زور  نوچ  يرآ 
، دنشاب داب  ناشیا  رب  ادخ  مالس  دورد و  هک  نیسح  نسح و  ّیلع و  دّمحم و  نیرخآ : نت  راهچ  اما  و  دنشاب ، مالّسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم و 

رئاز ماقم  هجرد و  هک  مهدیم  یهاگآ  مینیشنب ، ناماما  روبق  راّوز  اب  ام  دننک و  نّیعم  يراصح  دنـشکب و  شرع  فارطا  رد  ینامـسیر  هاگنآ 
تلزنم برق  اطع ، يرتکیدزن  زا  دارم  . ) تسا رتهب  رتکیدزن و  رگید ، هّمئا  راّوز  یمامت  زا  شیاطع  و  تسا ، رتالاب  نارگید  زا  نم  دـنزرف  ربق 
ترایز شرع  رد  ار  ادخ  هک  دشاب  یـسک  دننام  : » هدومرف هک  وا  لوق  ینعم  دیوگ : دنک  تمحر  ار  وا  دنوادخ  هک  باتک  نیا  ّفلؤم  تسا )

بوسنم شرع  هکلب  دوش ، هدیمهف  ادخ  نتفرگ  رارق  شرع  رب  ندوب و  مسج  نآ  زا  هک  تسین  هیبشت  هدرک ،»
ج2،ص:642  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: دنیوگیم دننکیم و  فاوط  شدرگ  هتـسج و  هانپ  نادب  دـننکیم و  ترایز  ار  شرع  ناگتـشرف ، اریز  تسا ، ترایز  ّلحم  تسا و  دـنوادخب 
زا تسا  رترب  تسین و  یناکم  ار  دـنوادخ  هک  ارچ  میدرک ، ترایز  ار  ادـخ  هناخ  میئوگیم : اـم  هک  ناـنچنآ  میدرک ، تراـیز  ار  ادـخ  شرع 

. رایسب ّدحیب و  يرترب  دوش ، فصو  ناکمب  هتشاد و  ناکمب  يزاین  هکنیا 
ّیلع دزن  رد  نم  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يوره  تلّصلا  وبا  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیـشرق - هَّللا  دبع  نب  میمت  - 21 ( 1)

داد و باوج  ار  ناشمالس  ماما  و  دندرک ، مالس  دندش و  دراو  ترضح  نآ  رب  مق  لها  زا  یتعامج  هک  مدوب  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب 
ارم نایعیش ، امش  هک  دیایب  يراگزور  و  دیتسه ، ام  نایعیش  زا  ّقحب  امـش  ابحرم ، دیدمآ  شوخ  دومرف : هدرک  مارکا  تشاد و  بّرقم  ار  نانآ 

ردام زا  ییوگ  هک  نانچنآ  دوشیم  كاپ  ناهانگ  یمامت  زا  دـنک  ترایز  لسغ  اب  ارم  سک  ره  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـینک ، تراـیز  سوط  رد 
. درادن یگدولآ  هانگب  هنوگ  چیه  هدش و  ّدلوتم 

زا تفگ : هک  دنک  تیاور  ینـسح  هَّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینانـس - دمحا  نب  دّـمحم  - 22 ( 2)
ّيرکسع دّمحم  نب  ّیلع 

ج2،ص:643  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دهـشمب دـننکیم و  ترایز  ار  مّدـج  نوچ  هواس ) مق و  نیب  تسا  یهد  هک   ) هبآ لها  مق و  لها  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  مهد ) ماـما  )

دـسر ودـب  نامـسآ  زا  یناراب  هرطق  هار ، رد  دـنک و  ترایز  ار  وا  سک  ره  هک  دـینادب  دـنراگدرورپ ، شزرمآ  دروم  دـنوریم  ترایزب  مّدـج 
. دیامرفیم مارح  خزود  شتآ  زا  ار  وا  مسج  دنوادخ 

یسوم زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يزورم  صفح  نب  نامیلس  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیماف - نوراه  نب  دمحا  - 23 ( 1)
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سوط رد  نوراه  ربق  رانک  رد  و  دوشیم ، هتـشک  رهز  اب  متـس  ملظ و  يور  زا  مدنزرف  هک  یتسردب  دومرف : مدینـش  مالّـسلا  امهیلع  رفعج  نب 
. دشاب هدرک  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسیدرف  دننام  دنک  ترایز  ار  وا  سک  ره  دش ، دهاوخ  هدرپس  كاخب 

نسحلا وبا  زا  تفگ : هک  دنک  تیاور  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  دیلو - نب  نسح  نب  دّمحم  - 24 ( 2)
نآ ندرک  ءادا  دهع و  ندرک  مامت  زا  و  شنایعیش ، ناتـسود و  هّمذ  رب  تسیدهع  یماما  ره  يارب  انامه  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا 

قشع و اب  سک  ره  سپ  تسناشیا ، روبق  ترایز  مامتب ،
ج2،ص:644  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. زیخاتسر زور  رد  دنشاب  شعیفش  وا  ناماما  دهد ، ماجنا  دنتشاد و  تبغر  نادب  نانآ  هک  ار  هچنآ  دریذپب  دنک و  ترایز  ار  نانآ  روبق  هقالع 
يداه ماما  هب  نم  تفگ : هک  دنک  تیاور  هبقع  نب  میهاربا  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّـمحم  - 25 ( 1)

ترضح ترایز  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  وبا  ءادهشلا  دّیس  ترضح  ترایز  زا  مدرک  لاؤس  ترـضح  زا  متـشون و  همان  مالّـسلا  هیلع 
ترایز دوب : هدومرف  موقرم  ماهمان  خـساپ  رد  تسا ؟ رتدایز  شباوث  کیمادـک  هک  مالّـسلا  مهیلع  داوج  ماما  رفعج و  نب  یـسوم  نسحلا  وبا 

. دوب دهاوخ  رتشیب  شرجا  رتعماج و  ترایز  نیا  و  تسا ، مّدقم  هَّللا  دبع  یبا 
مظاک ماما  ینعی : دـشاب  دارم  مالّـسلا  امهیلع  نیمظاک  تراـیز  و  تسا ، هدـش  هبتـشم  فّنـصم  رب  نسحلا » یبا   » ظـفل ارهاـظ  دـیوگ : مجرتم 

« نیمظاک ترایز  لـضف   » باـب رد  هَّللا - اـمهمحر  ینیلک - هیولوق و  نبا  هک  ناـنچمه  مالّـسلا ، اـمهیلع  داوج  ترـضح  رفعج و  نب  یـسوم 
. دناهدروآ

رفعج وبا  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رایزهم  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّـمحم  - 26 ( 2)
: مدرکضرع مالّسلا  هیلع  داوج  ماما 

ج2،ص:645  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
مردـپ ترایز  دـندومرف : مالّـسلا ؟ هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبا  ترایز  ای  تسا  لـضفا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تراـیز  مدرگ  تیادـف 

زج ار  مردپ  یلو  دننکیم ، ترایز  یعیش  یّنس و  زا  ناملـسم  مدرم  یمامت  ار  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  تسلـضفا ،
. دننکیمن ترایز  نایعیش  ّصاوخ  زا  یعمج 

اضر ترضح  تفگ : هک  دنک  تیاور  ءاّشو  ّیلع  نب  نسح  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  دیلو - نب  نسح  نب  دّمحم  - 27 ( 1)
دنوادخ دنک  ترایز  ارم  نم ، ّقح  تخانش  اب  سک  ره  سپ  متس ، يور  زا  موشیم  هتـشک  رهز  اب  هنامولظم  يدوزب  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع 

. دشخبیم ار  وا  نیسپ )  ) رّخؤم و  نیشیپ )  ) مّدقم ناهانگ 
هدنیآ رگا  نوچ  ار ، وا  هدنیآ  ناهانگ  هن  دزرمآیم  ار  وا  هتـشذگ  ناهانگ  ینعی  تسا ، یـضام  لعف  ود  ره  رّخأت »  » و مّدقت » : » دـیوگ مجرتم 

مه القع  و  دـناهدومنن ، ظفل  رد  ّتقد  دـناهدرک  ینعم  هدـنیآ  ناهانگ  هک  یناسک  عراـضم و  لـعف  تروصب  رّخأـتی » اـم  : » دومرفیم دوب  دارم 
عقاو وـفع  دروـم  درک  هک  یهاـنگ  ره  مه  نیا  زا  دـعب  میئوـگب  هکنیا  رگم  دزرماـیب ، ار  یـسک  هدرکن  ناـهانگ  دـنوادخ  هک  تسین  تـسرد 

طقاـس وت  زا  فیلکت  ینک  ادـیپ  هدـیقع  ناـنچ  نینچ و  رگا  دـنیوگ  هک  هدـحالم  هدـیقع  تسا و  فیلکت  عـفر  تقیقح  رد  نیا  و  دوـشیم ،
«. مهداحلا نم  مهنم و  هَّللا  انمصع  دش - دهاوخن  هتشون  وت  رب  یهانگ  هک  نکب  یهاوخیم  هک  راک  ره  تئش » ام  لمعاف   » دوشیم

زا نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  ّینانس - دمحا  نب  دّمحم  - 28 ( 2)
ج2،ص:646  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ار دوخ  کسانم  دوریم و  ّجـحب  یـسک  امـش  زا  هاـگ  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  اـمهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  زا  نارهم  نب  لیعامـسا 
نآ کسانم  ّجـح و  رخآ  ءزج  ینعی  تسا ؛ ّجـح  ّتیمامت  زا  راک  نیا  اریز  دـنک ، ترایز  ار  تیب  لها  ام  و  دـیآ ، هنیدـم  هب  دروآیم  ياـجب 

. تسا
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تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعج  یبا  زا  یفعج )  ) رباج زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  هیولیجام - ّیلع  نب  دّـمحم  - 29 ( 1)
. تسا ماما  ترایزب  ّجح  ندوب  مامت  دومرف : هک  دنک 

دناهدش رومأم  نامدرم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هرارز  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  مردپ - - 30 ( 2)
دنیامن و مالعا  امب  ار  دوخ  تعباتم  یتسود و  دنیآ و  ام  يوسب  هاگنآ  دـنیامن ، فاوط  نآ  درگ  دـننک و  کیدزن  ار  دوخ  اهگنـس  نادـب  هک 

. دنراد هضرع  امب  تبسن  ار  دوخ  يرای  ترصن و 
درک تیاور  ماّحش  دیز  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یضر  مردپ - - 31 ( 3)

ج2،ص:647  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک نامه  دـننام  تفگ : دـنک ؟ ترایز  ار  هّمئا  امـش  زا  یکی  هک  یـسک  يارب  تسیچ  مدرکـضرع : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  تفگ : هک 

. دنک ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر 
دبع نب  ّیلع  و  هناتان ، میهاربا  نب  نیسح  و  میهاربا ، نب  ّیلع  نب - دمحا  و  هیولیجام ، ّیلع  نب  دّمحم  و  ّبتکم ، میهاربا  نب  نیسح  - 32 ( 1)
ماما  ) دّمحم نب  ّیلع  مرورـس  مدینـش  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  فلد  نب  رقـص  زا  نتم  رد  روکذـم  دنـسب  مهنع - هَّللا  یـضر  قاّرو - هَّللا 

مالّـسلا امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  مّدـج  ترایزب  سوطب  سپ  دراد  یتجاح  دـنوادخ  يوسب  سک  ره  دومرفیم : مالّـسلا  امهیلع  يداه )
شیوخ تجاح  لاعتم  دنوادخ  زا  زامن  تونق  رد  هاگنآ  درازگ ، زامن  تعکر  ود  ترضح  نآ  رـس  يالاب  دشاب و  تراهط  لسغ و  اب  و  دور ،

زا یکی  ترـضح  نآ  ربق  ّلحم  هک  یتسردب  و  دروآ ، دـهاوخرب  دـشابن  محر  عطق  ای  هانگ  هک  یتروص  رد  ار  شتجاح  ادـخ  دـنک ، بلط  ار 
یگـشیمه هناـخ  رد  لـخاد  و  دـنک ، دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  زج  دـنکن  تراـیز  ار  نآ  ینمؤم  و  تسا ، تشهب  ياـهخاک 

. دیامن تشهب 
ج2،ص:648  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ّیلع زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  لاّضف  نب  ّیلع  زا  نتم  رد  روکذم  دنسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّیناقلاط - میهاربا  نب  دّمحم  - 33 ( 1)
هدرپـس كاـخب  نطو  زا  رود  تبرغ و  نیمزرـس  رد  و  موشیم ، دیهـش  رهز  اـب  نم  يرآ  دومرفیم : مدینـش  مالّـسلا  اـمهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب 

زارب لـسنلا  دـعب  الـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  بلاـط  یبا  نب - ّیلع  زا  شراوـگرزب  ناردـپ  زا  مردـپ  ار  بلطم  نیا  موـشیم ،
زور رد  مناردپ  نم و  دیآ ، نم  ترایزب  تبرغ  نیمزرس  نآ  رد  سک  ره  هک  ار  امـش  مهدیم  یهاگآ  و  هدوب ، نانآ  دوهعم  دهع  دناهتفرگ و 

ّنج و راب  هزادناب  شهانگ  راب  ینیگنـس  هکنیا  ول  و  تفای ، دهاوخ  تاجن  میـشاب  وا  عیفـش  ام  هک  سک  نآ  ره  و  میـشاب ، وا  ياعفـش  تمایق 
یلمع يروما  دـیاب  دوش  قح  نیئآ  نید و  زا  مدرم  جورخب  رجنم  هک  دـشاب  يروط  عضو  هاگ  ره  تشذـگ  البق  : » دـیوگ مجرتم  دـشاب  سنا 

روبق ترایز  هک  تسا  حضاو  رپ  و  دنـشاب ، هانگب  هدولآ  ول  دراذگ و  یقاب  قح  طارـص  رد  ار  مدرم  دنک و  يریگـشیپ  داسف  نآ  زا  هک  ددرگ 
جورخ زا  يریگولج  نیا  رادهدـهع  هک  یلمع  نآ  هب  بیغرت  اذـل  تسا ، رادهدـهع  اجک  ره  رد  ار  ّمهم  تسپ  نیا  مالّـسلا  مهیلع  راهطا  همئا 
میظع ّدح  نیا  ات  هک  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ترایز  باوث  دسریم  رظنب  و  تسا ، روما  مهأ  زا  يرورـض و  دنکیم ، دسفم  نمـشد  تاغیلبت  نید و 
مردپ یلو  دراد  ناوارف  رئاز  مالّسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیـسح  هَّللا  دبع  وبا  دومرف : هک  ربخ 26  زا  و  دشاب ، نیا  شّرـس  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

نیا درادن  نایعیش  زا  يدودعم  دارفا  زج  يرئاز 
ج2،ص:649  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. ملاعلا هَّللا  و  دوشیم ، دییأت  بلطم 
دنـسب اـمهنع - هَّللا  یـضر  قاّرو - هَّللا  دـبع  نب  ّیلع  و  تسا ) ّبتکم  ناـمه  هک   ) بّدؤم ماـشه  نب  دـمحا  نب  میهاربا  نب  نیـسح  - 34 ( 1)
هدومرف لالجا  لوزن  ورم  رد  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  رد  یعازخ  لبعد  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  ّيوره  مالّـسلا  دبع  زا  نتم  رد  روکذـم 

: تفگ ماما  هب  دش و  دراو  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  رب  دوب 
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لبعد ار ، نآ  ناوخب  دومرف : ترـضح  مناوخن ، امـش  زا  لبق  يدحا  يارب  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  هتخاس و  ياهدیـصق  نم  هَّللا  لوسر  نبا  ای 
: دناوخ تسا  نیا  شرطس  کی  هک  ياهدیصق  ندناوخب  درک  عورش 

: هک دیسر  اج  نادب  ات  « 1  » تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  وةوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
نیمه یعازخ  يا  یتفگ  تسار  دومرف : و  تسیرگ ، مالّسلا  هیلع  ترـضح  « 2  » تارفص مهئیف  نم  مهیدیأ  وامـسقتم  مهریغ  یف  مهئیف  يرأ 

، تسا روط 
______________________________

یئارحـص نوچ  یحو  لوزن  ّلحم  و  تسا ، یلاـخ  نونکا  دـشیم ، سیردـت  ریـسفت و  هدـناوخ و  نآرق  نآ  رد  هک  یلفاـحم  سرادـم و  (- 1)
. تسا هداتفا  کشخ  فلع و  بآیب و 

، مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ   ) ناشیا ياهتسد  هک  مرگنیم  و  دوشیم ، میسقت  نارگید  نایم  رد  هک  منیبیم  ار  نیملسم  لاملا  تیب  مئانغ و  (- 2)
. تسا یلاخ  نآ  زا 

ج2،ص:650  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: هک دیسر  تیب  نیا  هب  لبعد  نوچ  و  ( 1)

درکیم و ور  ریز و  دـیناخرچیم و  ار  شتــسد  ود  فـک  مالـّـسلا  هـیلع  ماـما  « 1  » تاـضبقنم راـتوالا  نع  اّـفکأمهیرتاو  یلإ  اوّدـم  اورتو  اذإ 
: دیسر تیب  نیاب  نوچ  و  تسا ، هتسب  اهتسد  تسا ، نینچ  نیا  يرآ  دومرفیم :

ناما رد  باذع  زا  تسا  تمایق  هک  ربکا  عزف  زا  ار  وت  دنوادخ  دومرف : « 2  » یتافو دعب  نم  الا  وجرأل  ّینإ  واهیعس  مایا  اینّدلا و  یف  تفخ  دقل 
: دیسر هدیصق  زا  تیب  نیا  هب  نوچ  و  دراد ،

لماک ات  میازفیب  تاهدیصقب  تیب  ود  اجنیا  رد  ایآ  تفگ : مالّسلا  هیلع  ماما  « 3  » تافرغلا یف  نمحّرلا  اهنّمضتۀّیکز  سفنل  دادغبب  ربق  و 
______________________________

. دنیاشگیم نمشد  يوسب  ار  هتسب  هبرح و  زا  یهت  ياهتسد  دنوشیم ، عقاو  نمشد  ملظ  الب و  تیانج و  ریت  هبرح  فده  هاگ  ره  (- 1)
متافو زا  سپ  هک  تسا  نیا  همه  نم  دـیما  اـّما  مدرک ، یگدـنز  تشحو  سرت و  رد  رمع  همه  منادـناخ  امـش  ّتبحم  ياراد  نوچ  نم  (- 2)

. مشاب ناما  رد  باذع  زا  رگید 
نب یـسوم  ترـضح  دارم   ) تسا هداد  اوأم  ار  وا  تشهب  تافرغ  زا  یکی  رد  دنوادخ  هک  تسا  ياهّیکز  سفن  نا  زا  دادـغب  رد  يربق  و  (- 3)

(. دشابیم مالّسلا  امهیلع  رفعج 
ج2،ص:651  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دییامرفب هَّللا  لوسر  نبا  ای  درکضرع : لبعد  ( 1 ( ؟ ددرگ
: درک هفاضا  ار  تیب  ود  نیا  ترضح 

تاقرحلاب ءاشحألا  یف  دّقوتۀبیصم  نم  اهل  ای  سوطب  ربق  و 
تابرکلا  ّمهلا و  اّنع  جّرفیامئاق  هَّللا  ثعبی  یّتح  رشحلا  یلإ 

رگم درذگیمن  يراگزور  هک  تسا  نم  ربق  نآ  دندومرف : ترضح  تسیک ؟ ربق  سوط  رد  هک  دیئامرفب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : لبعد  « 1»
ترایز سوط  رد  مربق  تبرغ  نامز  رد  ارم  سک  ره  هک  منکیم  مـالعا  و  دوشیم ، نم  ربق  راّوز  نایعیـش و  تفر  دـمآ و  ّلـحم  سوط  هکنیا 

. دشاب هدیزرمآ  كاپ و  هانگ  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دوب  دهاوخ  مدمه  نم  اب  نم  هجرد  رد  وا  دنک 
هناخ نورد  هب  و  دـنامب ، دوخ  ياج  رب  هک  تفگ  ار  لبعد  تساخرب و  ياج  زا  دیـسر  ناـیاپب  لـبعد  هدیـصق  هکنیا  زا  سپ  ترـضح  سپس 
هکـس و  داد - لبعد  هب  ار  نآ  و  دمآ ، نوریب  دوب  رانید  دص  کی  ياراد  هک  رز  زا  ياهسیک  اب  ترـضح  نآ  مداخ  تشذـگ  یتعاس  و  تفر ،
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نم دنگوس  ادخب  تفگ : لبعد  نک ، دوخ  هقفن  ار  رز  هسیک  نیا  تسا : هدومرف  تیالوم  تفگ : لبعد  هب  و  دوب - ترضح  مانب  اهرانید  نآ 
______________________________

هلعش ندب  هشیر  گر و  اضعا و  رد  شگرم  هعجاف  تبیصم  شتآ  هک  شهودنا  مغ و  زا  اتبیصم  او  هک  تسا  سوط  رهـش  رد  يربق  و  (- 1)
. دشخب مارآ  يّدح  ات  ار  ام  جنر  درد و  دوش و  زوریپ  ناراکمتس  متس و  رب  دزیگنارب و  یمئاق  دنوادخ  رگم  رشح ، زور  ات  دنزیم 

ج2،ص:652  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ياههماج زا  ياهماج  ياضاقت  و  درک ، ّدر  دناتـسن و  ار  لام  و  ماهدورـسن ، لام  عمطب  ار  هدیـصق  نیا  و  ( 1  ) ماهدماین اجنیدب  هلـص  ذخا  يارب 

طّسوت رز  هسیک  نامه  اب  ّزخ  ياهّبج  مالّسلا  هیلع  ماما  سپ  دیامن ، هماج  نآب  فّرشم  ار  دوخ  هتسج و  كّربت  نادب  هک  دومن  ار  ترضح  نآ 
زاب ار  نآ  و  دـش ، دـهاوخ  جاتحم  نادـب  اریز  دریذـپب  ار  لام  نیا  هک  دـیوگب  لبعد  هب  داد  روتـسد  ار  مداـخ  و  دومرف ، اـطع  وا  هب  شمداـخ 
مان هک  دندیـسر - ناهوق » « 1  » ناـیم  » هب نوچ  و  دـمآ ، نوریب  ياهلفاـق  اـب  ورم  يوسب  و  تفریذـپ ، هّبج  نآ  اـب  ار  رز  هّرـس  لـبعد  دـنادرگن ،

ار نانآ  ياهفتک  هدرک  ریـسا  ار  هلفاق  لها  و  دندرک ، فّرـصت  ار  لاوما  یمامت  دـندوبر و  ار  هلفاق  نانزهار  سوط ،- کیدزن  تسا  یعـضوم 
نادزد نایم  رد  دندش . لاوما  میسقت  لوغشم  نایمارح  و  دندوب ، هتـسب  ار  وا  فتک  هدش و  ریگتـسد  هک  دوب  یناسک  زا  دوخ  لبعد  و  دنتـسب ،

: تسج لّثمت  لبعد  رعش  نیاب  يدرم 
درم تسیک ؟ زا  رعش  نیا  دیـسرپ  درم  نآ  زا  دینـش ، ار  رعـش  نیا  يو  زا  لبعد  تارفـص  مهئیف  نم  مهیدیأ  وامّـسقتم  مهریغ  یف  مهئیف  يرأ 

ّیلع نب  لبعد  ار  وا  دشابیم و  هعازخ  هلیبق  زا  هک  تسا  یصخش  کی  زا  تفگ :
______________________________

( نینیمیلا وذ   ) نیـسحلا نب  رهاط  لآ  ياهرـصق  هک  دشیم  قالطا  روباشین  رد  یعـضاوم  هب  هک  تسا  يدنوشیپ  میم  رـسکب  نایم »  » ظفل (- 1)
. تسا هدوب  اجنآ  رد 

ج2،ص:653  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
لّثمت نادـب  وـت  هک  تسنیا  شتیب  کـی  هک  ماهدورـس  نم  ار  هدیـصق  نیا  تسا و  لـبعد  مماـن  متـسه و  نم  ّیعازخ  نآ  تفگ  ( 1 ، ) دنیوگ
ارجام و  دوب - تیب  لها  نارادفرط  زا  وا  و  دیناسر - دوب  زامن  لوغـشم  ياهّپت  يالاب  هک  یلاح  رد  ناشـسیئرب  ار  دوخ  يروف  درم  نآ  یتسج ،

ار هدیصق  تفگ : درم  يرآ ، تفگ : یلبعد ؟ وت  ایآ  تفگ : داتسیا و  دمآ و  لبعد  دزن  شیوخ  ياپب  اصخـش  زین  ناشـسیئر  داد ، ربخ  يوب  ار 
دازآ دـندرک و  زاب  ار  هلفاق  یماـمت  فتک  داد  روتـسد  درک و  زاـب  ار  وا  فتک  درم  دـناوخ ، وا  يارب  هماـمتب  ار  هدیـصق  لـبعد  ناوخب ، میارب 

اـضاقت يو  زا  اجنآ  لها  دیـسر ، مق  رهـشب  ات  دمآ  داتفا و  هارب  لبعد  و  دندرک ، ّدر  نانآ  هب  ار  لاوما  یمامت  لبعد  مارتحا  يارب  زا  دندومن و 
هاگنآ دـندش  عمج  دجـسم  رد  همه  یتقو  و  دـیئایب ! عماج  دجـسمب  یگمه  تفگ : لبعد  دـناوخب ، ناشیا  يارب  ار  دوخ  هدیـصق  هک  دـندرک 

وا زا  دـنتفای ، هّبج  زا  ربـخ  و  رایـسب ، تعلخ  لاـم و  زا  دـندروآ  هلـص  وا  يارب  مدرم  و  دـناوخ ، مق  لـها  يارب  ار  دوخ  هدیـصق  هتفر و  ربـنمب 
رانید رازهب  ار  نآ  زا  ياهراپ  هعطق و  هک  دنتساوخ  وا  زا  دشن ، رـضاح  لبعد  دشورفب ، نانآ  هب  رز  رانید  رازهب  ار  نآ  هک  دندرک  تساوخرد 

زا برع  ناوج  ياهّدع  دش ، نوریب  مق  ياهیدابآ  زا  نوچ  و  تشگ ، شیوخ  راید  رهش و  راپسهر  مق  زا  و  دشن ، رضاح  زاب  دشورفب ، ناشیدب 
وا هب  رس  تشپ 

ج2،ص:654  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
عانتما نآ  نداد  زا  ناناوج  درک ، بلط  ار  هّبج  سامتلاب ، نانآ  زا  و  تشگزاب ، مق  هب  راچان  لـبعد  ( 1 ، ) دندناتسب يو  زا  ار  هّبج  و  دندیسر ،

، يرادن هّبج  نآ  نتفرگ  يارب  یهار  دنتفگ : لبعدب  دندرک ، ینامرفان  دنهد  سپ  زاب  وا  هب  ار  هّبج  دنتـشاد  رظن  هک  ار  نارتگرزب  و  دندیزرو ،
تـساوخرد راچان  تشگ ، سویأم  نانآ  نداد  سپزاب  زا  هکنیا  ات  درکیمن ، لوبق  لبعد  ورب ، ریگب و  رز  رانید  رازه  ناتـسب ، اـم  زا  ار  شتمیق 

رازه ار  نآ  یقاب  تمیق  دـندرک و  میلـست  يوب  ار  نآ  ضعب  و  دـنتفریذپ ، ار  داهنـشیپ  نیا  ناناوج  دـنهد ، يو  هب  ار  نآ  زا  ياهراـپ  هک  درک 
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نآ اذل  دناهدوبر ، نادزد  تسا  هتشاد  هچ  ره  دید  دیسر  لزنمب  نوچ  و  تشگ ، شیوخ  رهش  هناور  هدومن  تمیزع  لبعد  دنداد ، وا  هب  رانید 
راتفگ دایب  هاگنآ  دروآ ، تسدـب  مهرد  رازه  هد  و  تخورف ، مهرد  دـص  کی  هب  ار  يرانید  ره  دوب  هداد  وا  هب  ماما  هک  يراـنید  دـص  کـی 

زینک نآ  تشادیم ، تسود  تخس  ار  وا  هک  تشاد  يزینک  و  دش ،» یهاوخ  جاتحم  اهرانید  نادب  وت  : » دوب هدومرف  هک  داتفا  مالّسلا  هیلع  ماما 
هجلاعم شتـسار  مشچ  اّما  دـنتفگ : دـندرک و  يرظن  وا  هب  هدروآ  وا  نیلاب  هب  ار  نابیبط  و  تخـس ، يدرد  مشچ  دـش ، لـصاح  درد  مشچ  ار 
تخـس لبعد  دوش ، هجلاعم  میراودیما  و  دبای ، دوبهب  هک  میـشوکیم  مینکیم و  هجلاعم  ار  شپچ  مشچ  اّما  تسا و  هدش  روک  تسین و  ریذـپ 

تحاران
ج2،ص:655  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هیراج مشچ  ود  دروایب و  ار  نآ  تسوا ، دزن  هّبج  نآ  زا  ياهتشر  هک  دمآ  شدایب  و  ( 1  ) دش باتیب  تفرگ و  ارف  ار  وا  نارگ  یهودنا  هدش و 
. دوب هدش  رتملاس  رتهب و  لّوا  زا  مالّسلا - هیلع  اضر - ترضح  تکربب  زینک  نامشچ  دش  حبص  نوچ  تسبب و  نآ  اب  بش  لّوا  رد  ار 

لبعد زا  يربخ  دوب و  ترـضح  نآ  ترایز  باوث  نّمـضتم  نوچ  مدروآ  باب  نیا  رد  ار  ربخ  نیا  نم  دیوگ : هَّللا - همحر  باتک - هدنـسیون 
. دیآیم هک  تسا  مالّسلا  هیلع  مئاق  هراب  رد 

نب لبعد  زا  تفگ : هک  دنک  تیاور  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  زا  نتم  رد  روکذم  دنـسب  هنع - هَّللا  یـضر  ّینادـمه - دایز  نب  دـمحا  - 35 ( 2)
: تفگیم مدینش  ّیلع 

: دوب نیا  نآ  علطم  هک  مدناوخ  ار  هدیصق  نیا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  يارب  نوچ 
«1  » تاصرعلا رفقم  یحو  لزنم  وةوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 

______________________________

: تسا رعش  نیا  شعلطم  هکلب  تسین ، هدیصق  علطم  نآ  یلو  تشذگ  تیب  همجرت  (- 1)
نداد رد  دنیآ  رد  هلان  ناغف و  نویشب و  دوخ  وگتفگ ، مالک و  ظافلا و  نارگهحون  تاقطّنلا  ظفّللا و  مجع  جئاونتارفّزلا  نانرالاب و  نبواجت 

. خساپ
ج2،ص:656  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: مدوب هتفگ  هک  مدیسر  اجنیدب  ات  ( 1)
تاکربلا هَّللا و  مسا  یلع  موقیجراخ  ۀلاحم  ماما ال  جورخ 

رس هاگنآ  تسیرگ ، یتخسب  راعشا ) نیا  ندینش  زا  سپ   ) مالّـسلا هیلع  ماما  « 1  » تامقّنلا ءامعّنلا و  یلع  يزجی  ولطاب  ّقح و  ّلـک  اـنیف  ّزیمی 
ماما نآ  ینادیم  ایآ  تفگ ، ار  نخـس  دورـس و  ار  تیب  ود  نیا  وت  نابز  زا  سدقلا  حور  یعازخ  يا  دومرف : درب و  الاب  نم  يوسب  ار  شیوخ 
نیمز يور  دنکیم و  جورخ  نادناخ  امش  زا  یماما  ماهدینش  هکنیا  زج  مرورـس ، يا  ریخ  مدرکـضرع : دنکیم ؟ مایق  ینامز  هچ  رد  تسیک و 

زا سپ  و  تسا ، دّـمحم  مدـنزرف  نم  زا  سپ  ماما  لبعد ، يا  دومرف : بانج  نآ  دـیامنیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  كاـپ و  داـسف  زا  ار 
نامز رد  دنـشک و  ار  وا  راظتنا  شتبیغ  ناـمز  رد  هک  مئاـق  تّجح  شدـلو  وا  زا  سپ  نسح و  شدـنزرف  يو  زا  سپ  ّیلع و  شرـسپ  دّـمحم 

نآ دنوادخ ، زور ، کی  رگم  دنامن  یقاب  راگزور  زا  رگا  و  دشاب ، هدنامرف  عاطم و  نایناهج  همه  رب  شروهظ  روضح و 
______________________________

ره ام  نایم  رد  تسا و  یمتح  دروآیم  دوخ  هب  ار  تاکرب  همه  ادـخ  ماـنب  دوش و  جراـخ  راـچان  هک  یماـما  جورخ  عوقو  نیقیب  ینعی  (- 1)
واب دب  يازـس  درک  يدـب  هک  ره  و  ریخ ، شاداپ  درک  وکین  یلمع  سک  ره  دـهدیم ، ازج  يدـب  یکین و  رب  دزاسیم و  ادـج  لطاب  زا  ار  یّقح 

. دهدیم
ج2،ص:657  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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اّما و  تسا ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچمه  دنک ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  يور  دوش و  جراخ  وا  ات  ( 1  ) دنکیم ینالوط  ار  زور  کی 
دادـجا زا  شردـپ  زا  نم  يارب  مردـپ  و  تسا ، تماـیق  تقوـب  نداد  ربـخ  زا  دـننام  نیا  داد ؟ دـهاوخ  يور  هعقاو  نـیا  تـقو  هـچ  رد  یک و 

لثم نآ  لثم  دومرف : دنکیم ؟ جورخ  تسامش  هّیّرذ  زا  هک  یمئاق  تقو  هچ  هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : ادخ  لوسرب  هک  درک  ثیدح  شراوگرزب 
رگم نآ  دـیآیمن  نیمز ، لـها  اهنامـسآ و  لـها  رب  نآ  تسا  نارگ  رایـسب  دـنوادخ ، رگم  ار  نآ  دـنکن  راکـشآ  هک  تـسا  تماـیق  تعاـس 

يرایـسب يارب  شندمآ  اّما  دوب  دهاوخن  مولعم  یـسک  رب  زین  مایق  نیا  تسین  مولعم  يدحا  يارب  شتقو  تمایق  هک  روط  نامه  ینعی  ناهگان ،
. دش دهاوخ  مامت  نارگ  مدرم  زا 

لبعد دنزرف  ّیلع  زا  تفگیم : مدینـش  يرکب  دواد  زا  دیوگ : ّیقهیب  ّيزمره  دّمحم  نب  دمحا  ّیلع  وبا  شتافو 36 - لاح  رد  لبعد  ربخ  ( 2)
وا بهذم  نم  هک  دوب  کیدزن  و  دش ، هایس  شیور  دمآ و  دنب  شنابز  دیدرگ و  نوگرگد  شراسخر  گرم  ماگنه  رد  مردپ  تفگ : مدینش 

ياهماج هک  مدید  باوخ  رد  ار  وا  دعب  تشذگ ، لاح  نیدب  زور  هس  ات  منک ، اهر  ار 
ج2،ص:658  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هچنآ زیزع ! دنزرف  يا  تفگ : مخـساپ  رد  درک ؟ هچ  وت  اب  دنوادخ  ردپ ! يا  متفگ : واب  ( 1 ، ) هداهن رس  رب  دیفس  یهالک  دراد و  رب  رد  دیفس 
رد امئاد  مدروخیم و  بارـش  ایند  رد  نم  هک  دوب  تهج  نیا  زا  همه  نابز ، ندـمآ  دـنب  نآ و  یهایـس  مراسخر و  گنر  رییغت  زا  يدـید  وت 

تشاد رس  رب  دیپس  یهالک  رب و  رد  دیپس  یسابل  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا  ات  متـسیزیم  يراوخبارـشب  دایتعا  لاح 
؟ یلبعد وت  ایآ  دومرف : نمب  و 

نیا نم  ناوخب ، نم  يارب  يدورـس  نم  دالوا  هراـب  رد  هک  يرعـش  نآ  دومرف : متـسه ، ّیعازخ  لـبعد  نم  ادـخ  ربماـیپ  يا  يرآ  مدرکـضرع 
: مدناوخ وا  يارب  ار  مرعش 

اورهق دق  نومولظم  دمحا  لآ  وتکحض  نإ  رهّدلا  ّنس  هَّللا  کحضأ  ال 
رد و  نیرفآ ، تنسحا ، دومرف : نمب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترـضح  « 1  » رفتغی سیل  ام  اونج  دق  مّهنأکمهراد  رقع  نع  اوفن  نودرـشم 

. دومنب نمب  ار  شدیفس  ياهسابل  ینیبیم و  هک  تسا  نیا  نآ  داد و  نمب  ار  دوخ  ياهسابل  درک و  تعافش  نم  هراب 
______________________________

زا همه  دناهدیدرگ ، مولظم  هدش و  متس  ربمایپ  لآ  هک  یلاح  رد  ددنخب  دهاوخب  رگا  دنکن  راکـشآ  هدنخب  ار  راگزور  نادند  دنوادخ  (- 1)
. تسین ششخب  لباق  هک  تسا  هدز  رس  یتیانج  داسف و  نانآ  زا  هَّللاب - ذایعلا  ییوگ - هک  هدش  هدنار  دوخ  یلصا  هناشاک  هناخ و 

ج2،ص:659  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
: دنتفای هتشون  لبعد  رازم  گنس  رب  هچنآ  ( 1)

: دوب هدش  هتشون  تایبا  نیا  ّیلع  نب  لبعد  ربق  گنس  يور  تفگیم : مدینش  ّیخرک  نسح  نب  دّمحم  رصن  وبا  زا  - 37
وه ّالإ  هلإ  نأ ال  لبعدهاقلی  موی  هَّلل  ّدعا 

هَّللا ۀمایقلا  یف  همحریاهب  هاسع  اصلخم  اهلوقی 
تخر ایند  زا  دـنکیم و  تاقالم  ار  ادـخ  هک  يزور  يارب  لبعد ، دـینادرگ  هدامآ  ینعی : هالوم  ّیـصولاف  امهدـعبنم  لوسّرلا و  هـالوم و  هَّللا 

زا ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  دـیماب  دادـیم  تداهـش  تقیقح  صالخا و  لامک  يور  زا  ار  نآ  و  ار ، ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » هملک دوخ  هریخذ  ددـنبیمرب 
. دوب دهاوخ  وا  يالوم  ادخ  لوسر  ّیصو  ود ، نیا  سپ  زا  شربمایپ و  وا  زا  سپ  و  تسوا ، يالوم  دنوادخ  دشخب ، تاجن  تمایق  ياهیتخس 

راصتخا هب  ود  نیا  ریغ  دادـغب و  خـیرات  رد  ّيدادـغب  بیطخ  و  نایعألا ، تایفو  رد  ناکّلخ  نبا  ار  ّیعازخ  لبعد  لاح  حرـش  دـیوگ : مجرتم 
وجه مه  ارم  لبعد  تسا : هتفگ  نومأـم  هدرب ، نومأـمب  تیاکـش  وا  هدرک و  وجه  ار  ّیـساّبع  ّيدـهم  نب  میهاربا  يو  دـنیوگ : و  دـناهدروآ ،

«. تسا هدومن  تافو  لاس 246  رد  هدمآ و  ایندب  لاس 148  رد  وا  يراب  دناهدومن ، رکذ  يو  زا  نومأم  وجه  رد  دنچ  یتیب  هدرک و 
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ج2،ص:660  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

مالّسلا مهیلع  اضر  ترضح  مالک  زا  رفعج  نب  یسوم  یمارگ  تخد  همطاف  ترایز  باوث  باب 67 

وبا ترضح  زا  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  دعس  نب  دعس  زا  نتم  دنسب  امهنع - هَّللا  یـضر  لّکوتم - نب  یـسوم  نب  دّمحم  و  مردپ ، - 1 ( 1)
وا سک  ره  دومرف : مدیسرپ ، مالّسلا  مهیلع  رفعج  نب  یسوم  رتخد  همطاف  شرهاوخ  ترایز  زا  مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا 

. دوب دهاوخ  تشهب  شباوث  دنک  ترایز  ار 

مالّسلا امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ترایز  رکذ  باب 68 

هراشا

امهیلع یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  رازم  یهاوخب  هاگ  ره  هک  تسا  هدروآ  دوخ  عماج  باتک  رد  هَّللا - همحر  نسح - نب  دّمحم  مداتـسا  ( 2)
: ناوـخب تسا  نینچ  شاهمجرت  هک  اـعد  نیا  لـسغ  نیح  رد  نک و  لـسغ  ندـش  نوریب  تقو  رد  سپ  ینک ، تراـیز  سوـط  رد  ار  مالّـسلا 

و نادرگ ، كاپ  لمع  قالخا و  ياهیتشز  هانگ و  زا  ارم  ادنوادخ  »
ج2،ص:661  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

یتردق چیه  اریز  زاس ، يراج  منابز  رب  ار  شیوخ  يانث  حدم و  و  امرف ، اطع  ردص  حرـش  نمب  و  نادرگ ، هزیکاپ  زین  ار  میاههشیدنا  راکفا و 
«. هد رارق  مضارما  زا  يافش  ناهانگ و  زا  یکاپ  نم  يارب  ار  نتسش  نیا  ادنوادخ  وت ، يوس  زا  وتب و  رگم  تسین  يدحا  يارب 

: همجرت رخآ » ات  هَّللاب - هَّللا و  مسب  : » وگب هَّللا » مسب   » زا سپ  یئآ  نوریب  نوچ 
لّکوت ودب  و  دنکیم ، تیافک  ارم  دوخ  ادخ  و  موریم ، ادخ  لوسر  دنزرف  ترایزب  و  منکیم ، دـصق  ادـخ  يوسب  ادـخ و  مکحب  ادـخ و  مانب  »

«. مبلطیم ار  وت  برق  ترایز  نیا  رد  و  تسا ، وت  بناجب  مدصق  تسا ، وت  يوسب  میور  اراگدرورپ  ماهدومن ،
نادنزرف لام و  لها و  و  ماهدرک ، ور  وت  يوسب  اراگدرورپ ! ( » ینعی : ) ناوخب ار  اعد  نیا  تسیاب و  هناخ  رد  رب  هدـمآ  نوریب  لزنم  زا  نوچ  و 

دنک ور  ودب  سک  ره  ددرگن  هرهبیب  هکنآ  يا  نادرگم  ماهرهبیب  تسا ، وتب  منانیمطا  دامتعا و  همه  ماهدرپس و  وتب  ار  ياهداد  نمب  هچنآ  و 
ظوفحم تافآ  عیمج  زا  ارم  و  تسرف ، دورد  وا  لآ  دّمحم و  رب  دریگ ، تیانع  فنک  رد  هک  ار  سک  ره  دنادرگن  عیاض  و  دـهاوخب ، ار  وا  و 

سوط هب  ملاس  نت  اـب  نوچ  و  دـنیبن .» یبیـسآ  هنوگ  چـیه  یـشاب  شناـبهگن  وت  ددرگ و  عقاو  وت  یناـبهگن  ّلـظ  رد  سک  ره  هک  ارچ  رادـب ،
تمسق همجرت  هک  ناوخب  ار  اعد  نیا  نک و  لسغ  هدرک ) بدا  راهظا  داتفا  هضور  نآ  رب  تاهدید  و   ) يدیسر

ج2،ص:662  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ار تربمغیپ  ّتنس  تعباتم  و  ندوب ، وت  رما  میلست  منید ، تّحص  يراوتـسا و  ماوق و  توق و  هک  منادیم  نم  هّتبلا  ( » 1 : ) تسا نینچ  اعد  رخآ 

يزیچ ره  رب  وـت  اریز  هد ، رارق  روـن  افــش و  نـم  يارب  ار  نآ  زیزع  يادـخ  يا  سپ  یگلمج ، تتاـقولخم  رب  نداد  یهاوـگ  و  تـسا ، ندرک 
«. یئاناوت

ّقح دـیجمت  لیلهت و  ریبکت و  هب  نابز  و  رادرب ، ماگ  راقو  هنیکـس و  زا  ياهلاح  رد  هنهرب  ياـپ  اـب  نک و  نت  رب  ار  دوخ  ساـبل  نیرتهزیکاـپ  و 
«. هَّللا ّیلو  اّیلع  ّنأ  دهـشا  و  ات - هَّللا - لوسر  ۀّلم  یلع  هَّللاب و  هَّللا و  مسب  : » وگب يدش  مرح  لخاد  نوچ  و  رادرب ، کیدزن  ار  اهمدـق  و  اشگب ،

: وگب تسیاب و  هلبق  هب  تشپ  وا  يوربور  ور و  شیپ  رازم  رانک  ات  و 
«. ۀمایقلا موی  لاوها  و  ات - ادّمحم - ّنأ  دهشأ  هل و  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلا  نأ ال  دهشأ  »

ج2،ص:663  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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. درادن همجرتب  مه  يزاین  هدش و  رکذ  الاب  رد  یبرع  ترایز  نتم  : » دیوگ مجرتم 
ج2،ص:664  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

ۀعدبلا روجلا و  ملّظلا و  ساسا  تسّسأ  ۀما  هَّللا  نعل  ات - هَّللا - ّیلو  ای  کیلع  مالّسلا  : » یئوگیم هتـسشن  نیمز  رب  كرابم  رـس  دزن  هاگنآ  ( 1)
«. تیبلا لها  مکیلع 

«. هیجو هَّللا  دنع  ات - یضرا - نم  تدمص  کیلا  ّمهللا  : » ییوگیم هدمآ و  زارف  يردق  هاگنآ 
ج2،ص:665  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«. نامحر ای  یلا - مهّبحب - کیلإ  برقتا  ّینإ  ّمهّللا  : » ییوگیم هداهن  ربق  رب  زاب  ار  پچ  تسد  دنلب و  ار  تسار  تسد  هاگنآ  ( 1)
«. نسلألا و  ات - کیلع - هَّللا  یّلص  : » یئوگیم هتفر و  اپ  نییاپ  هب  سپس 

یمامت رب  روط  نیمه  و  ینکیم ، نعل  ءادهّـشلا  دّیـس  یبتجم و  ترـضح  نالتاق  نانمؤم و  ریما  نـالتاق  رب  هدرک و  دـنلب  ار  تسد  ود  ره  سپ 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تیب  لها  نانمشد 

دـمح و لوا  تعکر  رد  و  يرازگیم ، مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  رد  زامن  تعکر  ود  يدرگیمزاب و  كرابم  رـس  بناجب  هاـگنآ 
اهنآ ياجب  ار  دیحوت »  » هروس یتشادن  رب  زا  رگا  ار و  نمحّرلا »  » هروس و  دمح »  » مود تعکر  رد  و  نیسای ، هروس 

ج2،ص:666  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
اعد نانز  نادرم و  نینمؤم ، شیوخ و  ناردارب  عیمج  ردام و  ردـپ و  دوخ و  يارب  و  يزرویم ، رارـصا  عّرـضت  اعد و  رد  و  ( 1  ) هدرک تءارق 

ياجب ربق  دزن  ار  ترایز  زامن  یئاـمنیم و  گـنرد  یهاوخ  هچنآ  نارگید ) تمحازم  مدـع  ناـکما و  تروص  رد   ) رـس يـالاب  رد  و  ینکیم ،
. يروآیم

عادو ترایز 

«. ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  یلا - يالوم - نبا  يالوم و  ای  کیلع  مالّسلا  : » ییوگیم ینک  عادو  یتساوخ  نوچ  و  ( 2)
ج2،ص:667  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

«. نیحلاصلا هَّللا  دابع  ات - کیعرتسا - هَّللا و  کعدوتسا  : » یئوگیم هاگنآ 
. دوش ناهنپ  تاهدید  زا  ربق  نوریب و  ترظن  زا  ات  ینادرگیمن  يور  ترضح  نآ  زا  يدش  جراخ  مرح  زا  نوچ  و 

هدرک تیاور  ناسح  نب  ّیلع  زا  راّفص  زا  دیلو  نبا  مداتـسا  دـناوخ 1 - مالـسلا - مهیلع  هّمئا - زا  کی  ره  يارب  ناوتیم  هک  یترایز  باب  ( 1)
ياهقاور رد  دومرف : دـش ، لاؤس  مالّـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردـپ  ربق  تراـیز  هب  عجار  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  تفگ : هک 
: ییوگیم ربق ) نآ  فارطا  دجاسم  ای  اهقاور  - ) اهنآ زا  کی  ره  رد  دنکیم  تیافک  و  دیرازگیم - زامن  نآ  فارطا  دجاسم  ای  فارطا 

« نیرهاّطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  ات - هئایفصا - هَّللا و  ءایلوا  یلع  مالّسلا  »
.

ج2،ص:668  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
سپ یکی  ناشمان  ندرب  اب  راهطا  هّمئا  و  وا ، لآ  دّمحم و  رب  تسرف  تاولص  رایـسب  و  تسا ، یفاک  هفّرـشم  دهاشم  تارایز و  همه  رد  نیا  و 

. نک رایتخا  یتساوخ  هک  نانمؤم  رگید  دوخ و  يارب  زاین  اعد و  زا  هچ  ره  و  ناشنانمشد ، زا  نک  تءارب  راهظا  و  يرگید ، زا 

- مالّسلا مهیلع  هّمئا - عیمج  اضّرلا و  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  يارب  يرگید  ترایز 

رد روکذم  دنـسب  یگلمج  ّبتکم  میهاربا  نب  نیـسح  قارو و  هَّللا  دبع  نب  ّیلع  ّینانـس و  دمحا  نب  دمحم  قاّقد و  دـمحا  نب  ّیلع  - 1 ( 1)
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نارمع نب  یسوم  زا  نتم 
ج2،ص:669  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

کی ره  هک  زومایب  نمب  غیلب  یترایز  هک  مدومن  تساوخرد  مالّسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  ماما  يداه  ترـضح  زا  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  ّیعخن 
: دومرف منک ، ترایز  نآ  اب  ار  ناماما  زا 

تسیاب و داتفا  ربقب  تمشچ  يدش و  لخاد  نوچ  و  یشاب ، هتشاد  لسغ  هک  یلاح  رد  وگب  ار  نیتداهـش  تسیاب و  يدیـسر  مرح  رد  هب  نوچ 
ربق ربارب  رد  ات  ور  شیپ  شمارآ  ینیگنـس و  لامک  اب  رادرب و  هاتوک  ماگ  مارآ  مارآ  سپـس  نک ، رارکت  راب  یـس  ات  ار  نآ  و  ربکا ، هَّللا  وگب :
راب دـص  کی  ات  نک  رارکت  ار  ریبکت  رگید  راب  لهچ  اجنیا  رد  وش و  کیدزن  ربقب  وگب و  ریبکت  رگید  راب  یـس  زاب  تسیاب و  هاـگنآ  یـسر ،
نآ همجرت  و  دشاب ، لیکولا » معن  و   » هملک هک  ترایز  رخآ  ات  ۀلاسّرلا - عضوم  ةّّوبنلا و  تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  : » وگب هاگنآ  دوش ، مامت 

: تسا نینچ 
هنازخ و  تمحر ، ندـعم  و  یحو ، لوزن  هاگیاج  و  ناگتـشرف ، دـش - دـمآ و  لحم  و  تلاسر ، عضوم  و  تّوبن ، نادـناخ  يا  امـش  رب  مالـس  »

و راـیخا ، نارورــس  نارــس و  و  راربا ، رــصانع  و  مـعن ، ءاــیلوا  و  تـّما ، ناربـهر  مرک و  لوـصا  و  مـلح ، تاــجرد  نـیرخآ  و  مـلع ، ناراد 
و نیلـسرم ، ناگدـیزگرب  ءایبنا و  نادـنزرف  و  نامحر ، ءانمأ  نامیا و  رهـش  ياههزاورد  و  دـالب ، ناـکرا  و  ناگدـنب ، نوئـش  ناگدـننکریبدت 

ترتع
ج2،ص:670  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

يوقت و ياهمچرپ  و  تملظ ، طیحم  ياهغارچ  و  تیاده ، نایاوشیپ  رب  مالـس  ( 1 . ) زین وا  تاکرب  تمحر و  نیملاعلا و  ّبر  هدـیزگرب  ربمیپ 
و مالّـسلا ) هیلع  میهاربا  توعد   ) ینـسح توعد  و  الاو ، ياههنومن  و  ءایبنا ، ناـثراو  و  ناـگمه ، هاـگهانپ  و  لـقع ، ناـبحاص  و  دنمـشیدنا ،

. وا تاکرب  تمحر و  و  ترخآ ، ایند و  مدرم  رب  ادخ  ياهتّجح 
ءایـصوا و  ادخ ، باتک  ناظفاح  و  ادخ ، رـس  نانابهگن  و  ادخ ، تمکح  نداعم  و  ادخ ، تکرب  ياههاگرارق  و  ادـخ ، تفرعم  زکارم  رب  مالس 

. وا تاکرب  تمحر و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هّیرذ  و  ادخ ، ربمیپ 
ّتبحم رد  ناگدشلماک  و  ادخ ، رما  رد  نامدق  تباث  و  ادخ ، ياضر  لزنم  رـسب  ناشیا  نایامنهار  و  ادخ ، يوسب  قلخ  ناگدنناوخ  رب  مالس 

تقبس وا  رب  نتفگ  نخـس  رد  هاگ  چیه  هک  وا  مّظعم  هّزنم و  ناگدنب  و  ادخ ، یهن  رما و  ناگدننکرهاظ  و  ادخ ، دیحوت  رد  ناصلخم  و  ادخ ،
. وا تاکرب  تمحر و  زین  و  دندنب ، یم  راکب  ار  وا  نامرف  و  دنریگیمن ،

نایماح و  نیلسرملا ، دّیس  تعیرش  نیعفادم  و  نینمؤم ، تسرپرـس  نارورـس و  و  هدنیامن ، هار  نارادمامز  و  هدننکتوعد ، نایاوشیپ  رب  مالس 
قوقح

ج2،ص:671  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ناهرب رون و  طارـص و  تّجح و  ملع و  هنازخ  وا و  بزح  هدـیزگرب و  و  قح ، هیقاب  تمحر  و  رمـألا ، یلوا  و  رکذ ، لـها  و  ( 1 ، ) نیفعضتسم

. وا تاکرب  تمحر و  و  ادخ ،
و هداد ، تداهـش  شیوخ  هراب  رد  دوخ  دـنوادخ  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن ، یکیرـش  هک  تسین ، هَّللا »  » زج یّقح  دوبعم  هک  مهدـیم  تداـهش 

. دناهداد تداهش  نآ  رب  شقلخ  زا  ملعلا  ولوأ  شناگتشرف و 
اب ار  وا  هک  تسا ، وا  هدیدنسپ  ربمیپ  هدیزگرب و  هدنب  دّمحم  هک  مهدیم  تداهش  و  تسا ، میکح  زیزع و  هک  تسین  وا  زج  یّقح  دوبعم  چیه 

مهدیم تداهش  و  دنـشاب ، هتـشاد  تهارک  نیکرـشم  هچ  رگا  دزاس ، زوریپ  نایدا  یگمه  رب  ار  وا  نید  ات  تسا  هداتـسرف  ّقح  نید  تیاده و 
، وا هدارا  هب  هدننکلمع  و  وا ، رما  ناگدنراد  اپب  و  ادخ ، عیطم  هدیزگرب  قداص ، یقتم  بّرقم  مّرکم  موصعم  هتفای  تیاده  نایاوشیپ  امش  هک 

يرادساپ يارب  و  هدیدنـسپ ، دوخ  نید  نزاخم  يرادهنازخ  يارب  و  هدیزگرب ، دوخ  ملعب  ار  امـش  وا  دیتسه ، وا  تمارکب  ناگدـنبای  تسد  و 
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يرادلعـشم يارب  و  هداد ، صاصتخا  دوخ  ناهربب  و  هتخاس ، زیزع  دوخ  تیادهب  و  هدومرف ، رایتخا  دوخ  تردـقب  و  هدرک ، باختنا  دوخ  ّرس 
ار امش  و  هداد ، تیاضر  شدوخ  نیمز  رد  امش  تفالخب  و  هدومرف ، دییأت  دوخ  حورب  و  هتشامگرب ، دوخ  رون 

ج2،ص:672  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
، دیحوت ناکرا  و  یحو ، نامجرتم  و  تمکح ، هاگتعیدو  و  ملع ، نانزاخ  ّرـس و  ناظفاح  نید و  نارای  و  ( 1  ) شیوخ قلخ  رب  دوخ  ياهتّجح 
زا ار  امـش  وا  تسا . هداد  رارق  دوخ  طارـصب  نایامنهار  و  اهرهـش ، رد  اهنکفارون  و  ناگدنب ، يارب  امنهار  ياههناشن  و  قلخ ، رب  نادهاش  و 
رود تیب  لها  يا  ناتـسدق  تحاس  زا  ار  یکاپان  و  هتخاس ، كاپ  اهیدیلپ  زا  و  هدیـشخب ، ینمیا  اههنتف  دربتـسد  زا  و  هتـشاد ، نوصم  اهـشزغل 

دیجمت ار  شمرک  و  دیتخانش ، گرزب  ار  شنأش  و  دیتشاد ، میظع  ار  شلالج  امش  ور  نیا  زا  و  هتشاد ، هزیکاپ  تیاهنیب  ار  امش  و  هدنادرگ ،
طرـش راکـشآ ، ناهن و  رد  و  دیدنادرگ ، مکحم  ار  شتعاط  دنویپ  و  دیدومن ، دّـکؤم  ار  شنامیپ  و  دیدیـشخب ، ماود  ار  شرکذ  و  دـیدرک ،

و دیدومن ، لذـب  وا  ياضر  هار  رد  ار  ناتناج  و  دـیدناوخ ، ارف  وا  هارب  هنـسح  هظعوم  تمکح و  نیئآ  هب  و  دـیتسب ، راکب  وا  يارب  ار  صالخا 
ماجنا رب  دـیتخادرپ و  ار  تاکز  و  دـیتشاد ، اپب  ار  زامن  و  دـیدنام ، ابیکـش  تسویپ  امـشب  وا  تعاـطا  هار  رد  هک  یبئاـصم  دـئادش و  ربارب  رد 

ات دـیدرک ، شـشوک  داهج و  تسا  شـشوک  داهج و  ّقح  هک  نانچ  ادـخ  هار  رد  و  دـیتشاد ، زاب  رکنم  باـکترا  زا  و  دـیدرک ، رما  فورعم 
ار شماکحا  عیارش  دیتشاد و  اپب  ار  شدودح  و  دیدرک ، نّیبم  ار  شضئارف  و  دیدومن ، راکشآ  ار  شتوعد 

ج2،ص:673  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ناربـمیپ دـیدش و  میلـست  وا  ياـضقب  و  دـیتشگ ، راپـسهر  وا  ياـضر  يوسب  هار  نیا  رد  و  ( 1 ، ) دـیدرک نایب  ار  شتنـس  و  دـیداد ، شرتسگ 

. دیداد رارق  قیدصت  دروم  ار  شاهتشذگ 
امش ّقح  رد  هک  یسک  و  ددنویپیم ، امشب  ددرگ  امش  مزالم  هک  یسک  دوشیم و  جراخ  نید  زا  دباترب  يور  امش  يوس  زا  هک  یـسک  سپ 

نآ و لها  امـش  تسا و  امـش  يوسب  هدندرگزاب  و  امـش ، بناج  زا  و  امـش ، نادناخ  رد  امـش و  اب  قح  و  دـتفایم ، هکلهمب  دراد  اور  ریـصقت 
لطاب ّقح و  نیب  قراف  لصاف و  تّجح  و  امـش ، هدهع  رب  ناشباسح  امـش و  يوسب  قلخ  تشگزاب  و  امـش ، دزن  تّوبن  ثاریم  و  دینآ ، ندـعم 

ضّوفم وا  رما  و  امـش ، نادـناخ  رد  وا  ناهرب  رون و  و  امـش ، تعباتم  رد  وا  ياهنامیپ  اهدـهعب و  ءافو  و  امـش ، شیپ  ادـخ  تاـیآ  امـش و  دزن 
نیقیب درادب  نمـشد  ار  امـش  هک  سک  ره  و  تسا ، هتـشاد  تسود  ار  ادخ  نامگیب  درادب  تسود  ار  امـش  هک  سک  ره  تسا . امـش  يوسب 

اب دزرو  هنیک  امش  اب  هک  سک  ره  و  هتشاد ، لد  رد  ار  ادخ  ّتبحم  دشاب  هتشاد  لد  رد  ار  امش  ّتبحم  هک  سک  ره  و  هتشاد ، نمـشد  ار  ادخ 
. تسا هتخیوآ  رد  ادخ  فطل  نمادب  دزیوآ  رد  امش  نمادب  هک  سک  ره  و  هدیزرو ، هنیک  ادخ 

، ظوفحم تناما  و  هتخودنا ، تیآ  و  هتسویپ ، تمحر  و  ءاقب ، راد  ناعیفش  و  انف ، يارس  نادهاش  و  ادخ ، يوسب  هار  نیرتمیقتسم  نآ  دیئامش 
هک يرد  نامه  و 

ج2،ص:674  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک سک  ره  و  تفای ، تاجن  دمآ  امش  يوسب  هک  سک  ره  ( 1 ، ) دنوشیم شیامزآ  نآ  هب  دورو  رد  مدرم  لیئارسا ) ینب  هّطح  باب  نوچمه  )
وا نامرف  دیوشیم و  میلست  وا  ربارب  رد  دیورگیم و  وا  هب  دینکیم و  تلالد  وا  رب  دیناوخیم و  ادخ  يوسب  امـش  دش ، كاله  دماین  امـش  يوسب 

. دیناریم مکح  وا  لوقب  و  دینکیم ، يربهر  وا  هارب  دیدنبیم و  راکب  ار 
دیمون درک  راکنا  ار  امش  هک  سک  ره  و  دش ، كاله  درک  ینمشد  امش  اب  هک  ره  و  تشگ ، دنمتداعس  دش  امـش  تسود  هک  ره  مسق ! ادخب 

، دش نمیا  درب  هانپ  امشب  هک  سک  ره  و  دش ، راگتسر  دومن  کّسمت  امـشب  هک  سک  ره  دش و  هارمگ  دش  ادج  امـش  زا  هک  سک  ره  و  دش ،
شیاوام درک  امـش  يوریپ  هک  ره  تفای . تیادـه  دز  امـش  نمادـب  تسد  هک  سک  ره  و  دـنام ، ملاس  درک  قیدـصت  ار  امـش  هک  سک  ره  و 
گنجب امـش  اـب  هک  ره  و  تسا ، رفاـک  درک  راـکنا  ار  امـش  هک  ره  و  تسا . منهج  شهاـگیاج  درک  امـش  تفلاـخم  هک  ره  و  تسا . تـشهب 

راودا رد  ماـکحا  نیا  هک  مهدـیم  تداهـش  تسا ، منهج  كرد  نیرت  تـسپ  رد  شیاـج  درک  ّدر  ار  امـش  هـک  ره  و  تسکرـشم ، تساـخرب 
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ریمخ امش و  رون  امش و  حاورا  هک  مهدیم  تداهـش  و  تسیراج . امـش  رب  هدنام  ياجب  راصعا  رد  و  هدوب ، قباس  تباث و  امـش  يارب  هتـشذگ 
یکی امش  هیام 

ج2،ص:675  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
شرع نوماریپ  هاگنآ  و  دیرفایب ، يراونا  تروصب  ار  امـش  ادخ  تسا . هتفرگ  رگید  نآ  زا  ار  یکاپ  یگزیکاپ و  امـش  زا  کی  ره  ( 1 ، ) تسا

رد وا  مان  دـبای و  تعفر  ات  داد  نذا  هک  داد  ياج  ییاههناخ  رد  ار  امـش  و  داهن ، ّتنم  ام  رب  امـش  دوجو  هلیـسوب  هک  هاگنآ  ات  داد ، رارق  دوخ 
ام و قلخ  نسح  بجوم  تسا ، هداد  صاصتخا  امب  هک  ار  امـش  تیالو  و  میتسرفیم ، امـش  رب  ام  هک  ار  یئاـهدورد  و  دوش ، هدرب  اـههناخ  نآ 
و صّخـشم ، امـش  يرترب  هب  تبـسن  فارتعا  هب  وا  هاگـشیپ  رد  ام  هک  اریز  تسا ، هداد  رارق  ام  ناهانگ  هراّفک  ام و  هیکزت  ام و  سوفن  یکاـپ 

ّلحم نیرتفیرشب  ار  امش  ّلج  ّزع و  يادخ  دیدیشخب  امب  هک  هرهب  نیا  ربارب  رد  سپ  میاهدوب . فورعم  امـش  تلزنم  ماقمب و  تبـسن  قیدصتب 
قّوفت نآ  رب  یقئاف  چیه  و  ددنویپن ، نآ  هب  یقحال  چیه  هک  یئاجب  دیناسرب ! نیلسرم  تاجرد  نیرتالاو  نیبّرقم و  لزانم  نیرتالاب  نیمّرکم و 

، یبّرقم کلم  چیه  هک  نادنچ  ددنبن ، عمط  نآ  هب  نتفای  تسد  رد  يراکعمط  چیه  و  دریگن ، تقبـس  نآ  رب  ياهدنریگتقبـس  چیه  و  دباین ،
رابج و  یحلاط ، رجاف  و  یحلاص ، نمؤم  و  ياهیاـپ ، دـنلب  ياهیاـمورف و  و  یلهاـج ، و  یملاـع ، و  يدیهـش ، و  یقیدـص ، و  یلـسرم ، ربمیپ  و 

امش رما  تلالج  ادخ  هکنآ  رگم  دنامن  یقاب  عمج  نیا  نایم  رد  دهاش  یقولخم  چیه  و  يدیلپ ، نامرفان  ناطیش  و  يدینع ،
ج2،ص:676  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و وا ، دزن  امـش  ّلحم  فرـش  امـش و  ماقم  تابث  امـش و  بتارم  قدـص  و  امـش ، رون  لامک  و  ( 1 ، ) امـش نأش  یگرزب  امـش و  ردق  تمظع  و 
. دناسانشب ناشیاب  ار  وا  هب  تبسن  ناتتلزنم  برق  و  وا ، هاگراب  رد  ناتتاّیصوصخ  و  وا ، رب  ناتندوب  یمارگ 

نامیا دیراد  نامیا  نآ  هب  امش  هچنآ  امـشب و  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  ار و  ادخ  امـش ! يادف  منادناخ  لام و  هداوناخ و  مردام و  ردپ و 
، مناتناتسود امش و  تسود  مریصب ، ناتنیفلاخم  یهارمگب  امـش و  ماقم  نأشب و  مرازیب ، دیرازیب  نآ  زا  امـش  هچنآ  امـش و  نمـشد  زا  و  مراد ،

دراد گنج  رس  امش  اب  هک  ره  اب  و  مربیم ، رسب  یتشآ  رد  دشاب  یتشآ  رس  رب  امش  اب  هک  ره  اب  مناشیا ، دناعم  امش و  نانمشدب  تبـسن  روهنیک 
و امش ، ّقحب  فراع  امش و  عیطم  مسانشیم ، لطاب  دیسانشب  لطاب  امـش  ار  هچ  ره  و  منادیم ، ّقح  دینادب  ّقح  امـش  ار  هچ  ره  مگنج ، لاح  رد 
امش و تعجر  قّدصم  و  امـش ، تشگزابب  دقتعم  و  امـشب ، فرتعم  و  امـش ، ناما  شـشوپب  هدیـشوپ  و  امـش ، ملع  ظفاح  و  امـش ، لضفب  ّرقم 

يوج هانپ  یجتلم و  و  امـش ، رئاز  و  امـشب ، هدنهانپ  و  امـش ، نامرف  هب  لماع  و  امـش ، لوق  ياریذپ  و  امـش ، تلود  دّصرتم  و  امـش ، رما  رظتنم 
ملاوحا و یگمه  رد  و  امش ، هلیسوب  وا  يوسب  هدنیوج  بّرقت  ّلج و  ّزع و  يادخ  بناج  زا  تعافش  هدننکتلأسم  و  امش ، روبق 

ج2،ص:677  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ناتلّوا و  ناتبئاغ ، رضاح و  و  ناتراکشآ ، ناهنب و  نمؤم  و  ماهدارا ، مجئاوح و  مشهاوخ و  شیپاشیپ  رد  امش  هدنراد  مّدقم  ( 1 ، ) مروما هّیّلک 

، متسه امش  ندرک  راذگاو  زا  يوریپب  ادخب  اهنآ  هدننکراذگاو  امـشب و  اهراک  هدننکضیوفت  لاوحا  بتارم و  نیا  یگمه  رد  و  ناترخآ ، و 
ار امش  و  دزاس ، هدنز  امش  هلیسوب  ار  شنید  ادخ  هکنآ  ات  تسا ، هدامآ  امـش  يارب  میرای  و  امـش ، يأر  عبات  میأر  و  امـش ، هدارا  میلـست  مبلق 

. دشخب نّکمت  ّطلست و  شدوخ  نیمز  رد  و  دزاس ، زوریپ  شتلادع  ءارجا  يارب  و  دنادرگ ، زاب  دوخ  ماّیا  رد 
يادخ يوسب  و  ار ، ناتلوا  هک  مرادیم  تسود  ساسا  نامه  رب  ار  ناترخآ  و  مدروآ ، نامیا  امشب  امش . نمـشد  اب  هن  امـش ، اب  میامـش  اب  سپ 
رکنم ار  امش  قح  و  دندرک ، متس  امش  هراب  رد  هک  ناشبزح  نیطایش و  زا  و  توغاط ، تبج و  زا  و  ماهتسج ، يرازیب  ناتنانمـشد  زا  لج  زع و 

امـش زا  و  دندش ، دیدرت  ّکش و  شوختـسد  امـش  تاماقم  رد  و  دندرک ، بصغ  ار  ناتثاریم  و  دنتـشگ ، جراخ  ناتتیالو  هزوح  زا  و  دـندش ،
توـعد خزودـب  هـک  یناـیاوشیپ  زا  و  امـش ، زجب  یئاورناـمرف  ره  و  امـش ، ریغ  يدـمتعم  ره  زا  ماهتـسج  يرازیب  نـینچمه  دنتـشگ ، فرحنم 

. دننکیم
تباث و امش  نید  امش و  یتسود  امش و  يرای  رب  ارم  ادخ  مشاب  هدنز  ات  سپ 
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ج2،ص:678  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رارق دنیامش ، توعد  وریپ  هک  امش ، ناتـسود  هلمج  زا  ارم  و  دزاس ، میزور  ار  ناتتعافـش  دیامرف و  قفوم  ناتتعاط  يارب  و  ( 1 ، ) درادب راوتسا 
عمج رد  و  دنیوج ، یمه  هار  امش  تیاده  وترپ  رد  و  دنور ، امش  هارب  و  دنراپس ، یمه  ماگ  امـش  یپ  رد  هک  دروآ  رد  یناسک  هرمزب  و  دهد ،

زا يّوج  رد  و  دنسریم ، تموکحب  امش  تلود  رد  و  دندرگیم ، زاب  ناتنانمـشد  ّدض  رب  راکیپ  يارب  امـش  تعجر  رد  و  دنوشیم ، روشحم  امش 
امـش رادیدب  ناشمـشچ  ادرف  و  دنباییم ، تابث  نّکمت و  تّزع و  امـش  ماّیا  رد  و  دـنوشیم ، لئان  ماقم  ّولع  فرـشب و  امـش  تیفاع  تمالس و 

. ددرگیم نشور 
اتمهیب اتکی و  ار  وا  هک  ره  و  درک ، زاغآ  امـش  هلیـسوب  تساوخ  ار  ادـخ  هک  ره  امـش ! يادـف  ملام  ماهداوناخ و  مناـج و  مرداـم و  مردـپ و 

. دش هیجوت  امش  هلیسوب  درک  وا  گنهآ  هک  ره  و  تفریذپ ، ار  نآ  امش  هیحان  زا  تخانش 
و مسریمن ، امش  تلزنم  ردقب و  فصو  قیرط  زا  امـش و  تمظع  هنکب  حدم  نابز  اب  و  مروآیمن ، ءاصحا  هب  ار  امـش  يانث  نم ، نارورـس  يا 

امـش دوجو  نمیب  و  دـشخبیم ، نایاپ  امـشب  و  تسا ، هدرک  زاغآ  امـشب  ادـخ  دـیراّبج . يادـخ  ياهتّجح  و  راربا ، نایداه  و  رایخا ، رون  امش 
اهلد زا  ار  هودنا  رابغ  امش  فاطلا  هلیسوب  و  درادیم ، زاب  شنذا  نودب  نیمزب  طوقس  زا  ار  نامسآ  و  درابیم ، ورف  ار  ناراب 

ج2،ص:679  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
دناهدرک لزان  شناگتـشرف  دناهدروآ و  دورف  شناگداتـسرف  هچنآ  و  دزاسیم ، فرطرب  ار  لاح  يدب  یگدنز و  یتخـس  و  ( 1 ، ) دیادز یمه 

. تسا هدش  هداتسرف  امش  ّدج  يوسب  نیمألا » حور   » و تسا ، امش  دزن 
: وگب یناوخیم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  ار  ترایز  نیا  رگا  (و 

«(. تسا هدش  هداتسرف  تردارب  يوسب  نیمألا  حور  »
ریزبرـس امـش  فرـش  ربارب  رد  یفیرـش  ره  تسا ، هدومرفن  اطع  ناهج  مدرم  زا  کـی  چـیهب  هک  تسا  هدرک  اـطع  امـشب  ییاـهزیچ  دـنوادخ 

هدارا لباقم  رد  يزیچ  ره  هدرک و  عوضخ  امـش  لضف  ربارب  رد  يراّبج  ره  و  هتـشگ ، عضاخ  امـش  تعاـط  ماـقم  رد  يّربکتم  ره  و  هدـنکفا ،
هلیسوب دناهدش ، راگتـسر  مار و  امـش  تیالو  لبحب  کّسمت  اب  ناراگتـسر  و  هتـشگ ، نشور  امـش  رونب  نیمز  و  هدش ، رادربنامرف  مار و  امش 

. تسا هتفرگ  مشخ  دنک  راکنا  ار  امش  تیالو  هک  یسک  رب  نامحر  يادخ  و  تفای ، ناوتیم  هار  ناوضر  تشهبب  امش 
نایم رد  ار  ناتمان  و  دـنروآیم ، نایمب  نخـس  نارگید  نوچ  زین  امـش  زا  ناگدـنیوگ  ناتیادـفب ! ملام  منامناخ و  مناـج و  مرداـم و  مردـپ و 

ناتسوفن و  حاورا ، نایم  رد  ناتحاورا  اهرکیپ و  نایم  رد  امش  ياهرکیپ  دنناریم و  نابز  رب  رگید  ياهمان 
ج2،ص:680  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هچ و  امـش ! ياهمان  تسا  ریذـپلد  نیریـش و  هچ  یلو  تسا ، روبق  رگید  نایم  رد  ناتروبق  و  راثآ ، نایم  رد  ناـتراثآ  و  ( 1 ، ) سوفن نایم  رد 
و رون ، ناتنخس  ناتدهع ! تسا  افو  اب  مأوت  هچ  و  ناتتلزنم ! فرش و  تسا  تلالج  اب  هچ  و  ناتنأش ! تسا  میظع  هچ  و  ناتـسوفن ! تسا  مّرکم 
مکح و ناتلوق  و  قفر ، قدـص و  قح و  ناتنأش  و  مرک ، ناتیوخ  ناـسحا و  ناـتتداع  و  ریخ ، ناـتلعف  يوقت و  ناتـشرافس  و  تیادـه ، ناـترما 

. دینآ ياهتنم  يوأم و  ندعم و  عرف و  لصا و  زاغآرس و  امش  دیآ ، نایمب  ریخ  زا  نخس  رگا  تسا . مزح  ملح و  ملع و  ناتیأر  و  متح ،
ار ام  ادخ  هک  یتروص  رد  مروآ  رد  هرامـشب  ار  ناتیالب  لیمج  منک و  فصو  ار  ناتیانث  نسح  هنوگچ  امـش ! يادفب  مناج  مردام و  مردـپ و 

تاجن خزود  شتآ  زا  کلاهم و  هاگترپ  زا  ار  ام  و  هدرک ، فرطرب  ام  زا  ار  هودنا  مکارتم  رابغ  و  هدروآرب ، ّتلذ  ضیـضح  زا  امـش  هلیـسوب 
. تسا هداد 

دوب هدش  دساف  هک  نامایند  زا  ار  هچنآ  و  تخومآ ، امب  ار  نامنید  زومر  ادخ  امـش  یتسود  نمیب  امـش ! يادف  منامناخ  ناج و  ردام و  ردپ و 
یگدنکارپ و  هتفرگ ، تمظع  تمعن ، و  هتفای ، لامک  دیحوت » هملک   » امش یتسود  تکرب  زا  و  دروآ ، حالصب 

ج2،ص:681  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
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و دومحم ، ماقم  و  عیفر ، تاجرد  و  بجاو ، تّدوم  و  دوشیم . لوبق  ضورفم  تعاط  هک  تسا  امـش  یتسودـب  و  ( 1 ، ) هدش لّدبم  تفلا  هب 
. تسا امش  صوصخم  لوبقم ، تعافش  و  ریبک ، نأش  میظع و  يوربآ  و  ّلج ، زع و  يادخ  دزن  مولعم  ناکم 

بوسحم بوتکم و  تقیقح  نیا  هب  نادـهاش  اب  ار  ام  سپ  میدومن ، يوریپ  ربمیپ  زا  و  میدروآ ، نامیا  ياهدرک  لزان  هچنآ  هب  اراـگدرورپ ! »
امب یتمحر  دوخ  يوس  زا  و  زاسم ، فرحنم  ار  ناماهلد  يدومرف  تیادـه  دوخ  نید  میقتـسم  طارـصب  ار  ام  هکنآ  زا  سپ  اراـگدرورپ ! راد ،

. میرک هدنشخب  رایسب  نآ  یئوت  اریز  راد ، ینازرا 
«. تسا یلمع  وا  هدعو  نامگیب  و  تسهّزنم ، هدعو  فلخ  زا  ام  راگدرورپ 

زار مرحم  ّرس و  نیما  ار  امش  هک  یـسک  قحب  سپ  دنکیمن ، وحم  ار  نآ  امـش  ياضر  زج  هک  تسه  یناهانگ  ادخ  نم و  نایم  ادخ ! ّیلو  يا 
ادخ زا  ار  ام  ناهانگ  یگدوشخب  هداد ، رارق  دوخ  تعاط  نیرق  ار  امش  تعاط  و  هدرپس ، امش  تیانع  تیاعرب و  ار  قلخ  راک  و  هتخاس ، دوخ 
امـش نامرف  زا  رـس  هک  ره  و  هدرک ، تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  امـش  هک  ره  میامـش ، عیطم  نم  هک  اریز  دیـشاب ، نم  عیفـش  و  دیهاوخب ،

. تسا هدیزرو  هنیک  ادخ  اب  دزرو  هنیک  امش  اب  هک  ره  و  هتشاد ، تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  امش  هک  ره  هدومن و  ینامرفان  ار  ادخ  دباتب 
ج2،ص:682  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

( راـکوکین راـیخا  ناـیاوشیپ  راربا و  ناـماما  نآ   ) شاهدـیزگرب تیب  لـها  دّـمحم و  زا  وتب  رتکیدزن  یناعیفـش  نم  رگا  ناـمگیب  ایادـخ ! ( 1)
هک منکیم  تلأسم  ياهتخاس  بجاو  دوخ  رب  نانآ  يارب  هک  ناشیا  ّقح  نآ  هب  ار  وت  سپ  متخاسیم ، دوخ  عیفـش  ار  ناـشیا  هنیآ  ره  متفاـییم 

نیرتناـبرهم وـت  هـک  اریز  روآ ، رد  ناشتعافـش  ضیفب  ناراودـیما  هورگ  هرمز و  رد  و  ناـشّقحب ، ناـشیا و  هـب  تبــسن  ناـفراع  هـلمج  زا  ارم 
[. امیلست مّلس  هلآ و  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  و   ] ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْسَح  و  ینانابرهم ،

عادو ترایز 

: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  لیکولا » معن  و  یلا - ةّوبّنلا - تیب  لها  ای  مکیلع  مالّـسلا  : » وگب تسیاب و  سپ  يدرگزاـب  یتساوخ  نوچ  و  ( 2)
هتسخ و امش  راوج  برق  زا  هن  اّما  دنک ، كرت  ار  امش  برق  تسا  ریزگان  هک  ياهدننکدورد  هب  مالس  و  تّوبن ، تیب  لها  يا  امـش  رب  مالـس  »
برقب و همادا  زا  هن  و  مرگنیم » اـفقب  ترـسح  رـس  زا  موریم و  : » دـیوگیم لاـح  ناـبزب  هکلب  دوـش ، رود  هـک  درادـشوخ  هـن  و  هدـش ، درـسلد 

یگرزب تمظع و  اب  و  هدوتس ، نیقیب  تسا  وا  تّوبن ! تیب  لها  يا  داب  امش  رب  شتاکرب  ّقح و  تمحر  و  تسا ، هتشگ  لولم  امـش  ترواجم 
. فرش و 

هن و  دباتیم ، رب  يور  امش  زا  هن  هک  ناتسود  زا  یتسود  مالس  امش ، رب  مالس 
ج2،ص:683  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. دوشیم ریس  امش  يراوجمه  برق و  زا  هن  و  دنکیم ، رایتخا  ار  وا  هدرک  اهر  ار  امش  هن  دنیزگیمرب و  امش  ياجب  ار  يرگید 
عمج رد  ارم  میادخ  و  امش ، رب  دورد  دهدن ، رارق  امش  رازم  دهاشمب و  فّرشت  امـش و  روبق  زا  نم  ترایز  نیرخآ  ار  راب  نیا  راگدرورپ  ( 1)

هطلـس و زا  ارم  امـش  یهلا  تموکح  نارود  رد  و  دنادرگب ، یـضار  نم  زا  ار  امـش  و  دـهد ، رارق  ناتبزح  امـش و  رثوک  رب  نیدراو  زا  امش و 
یتیرومأم دهد و  رارق  يرما  کلام  امـش  یئاورنامرف  رـصع  رد  ارم  و  دنادرگ ، هدنز  امـش  تموکح  تعجر  رد  و  دزاس ، رادروخرب  یتردـق 

نمی هب  و  دزرمایب ، امش  تعافش  اب  ار  مناهانگ  و  دراد ، روکشم  امش  تاکرب  زا  امش  یهدنامرف  نامز  رد  ار  متیلاعف  یعس و  دنادرگ ، مبیـصن 
ماقمالاو و امش  یئامنهار  تیاده و  وترپ  رد  ارم  و  دزاس ، عیفر  ار  مبرق  ماقم  امش  ءالو  هب  و  دشوپ ، مشچ  میاهشزغل  تاریصقت و  زا  ناتتّبحم 

لین يزاینیب و  تیفاع و  یتمالـس و  تامعن و  زا  يرادروخرب  و  یبایماک ، يراگتـسر و  زا  يدروآ  هر  شاداپ و  نیرتهب  اب  و  دنادرگ ، زیزع 
نآ نتخودنا  اب  امش  نایعیـش  ناتـسود و  نیرئاز و  زا  هک  نانوچ  دنادرگزاب . نطو  يوسب  وا  تیامح  تیافک و  لّضفت و  ادخ و  يدونـشخب 

. دنادرگ زاب  مراید  رهشب و  ارم  ددرگیم ، زاب  نطوب  تابهوم 
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ادخ ار  امش  ترایزب  ندمآ  هشیمه  درادب  هدنز  ارم  دنوادخ  هک  نامز  ره  ات  و  ( 2)
ج2،ص:684  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

راب نیا  ادنوادخ ! دیامرف . میزور  رهاط  بیط و  لالح و  ناوارف و  يزور  عوشخ و  يوقت و  نامیا و  افص و  قدص و  زا  ياهشوت  اب  نم  يارب 
تکرب و ریخ و  تمحر و  شزرمآ و  و  هدم ، رارق  ناشیا  رب  تاولص  دورد و  میدقت  ناشیا و  دای  زا  ناشیا و  زا  نم  ترایز  تبون  نیرخآ  ار 
- دنفراع تیب  لها  ّقحب  هک  تءایلوا  و  ناتسود ، يارب  هک  زاس  یمتح  نم  يارب  هنوگ  نادب  ار ، اعد  تباجا  نسح  نامیا و  رون و  یبایماک و 
وت و هاگردـب  ترایز  نادـب  هتخاس و  متح  دـنلیام - قئاش و  هتفیـش و  تخـس  ناشیا  ترایزب  دـنناد و  بجاو  دوخ  رب  ار  ناشتعاط  هک  ناـنآ 

. دنیوجیم بّرقت  ناشیا 
بزح رد  و  دـیهد ، رارق  دوخ  هّجوت  تیانع و  دروم  تمحر  هار  زا  ارم  نادـناخ ، امـش  يادـفب  میتسه  لام و  ماهداوناخ و  مرداـم و  مردـپ و 
مالـس و  تسرف ، تمحر  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ  دییامن ، دای  نم  زا  ناتراگدرورپ  دزن  و  دینک ، ناشتعافـش  لومـشم  و  دیریذپب ، دوخ 
دورد و  داب ، ناشیا  رب  يو و  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  مالـس و  و  ناـسرب . دنـشاب  اـجک  ره  رد  ناـشرّهطم  مسج  ناـنآ و  كاـپ  ناورب  ارم 

لیکو و نیرتهب  وا  تسا و  یفاک  اـم  زاـین  ندرک  فرط  رب  تاّـمهم و  ءاـضق  يارب  ادـخ  و  داـب ، نوزفا  رایـسب و  شلآ  دّـمحم و  رب  دـنوادخ 
. تسا نابیتشپ 

ج2،ص:685  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هعقب نآ  رد  اعد  تباجتسا  هدش و  رهاظ  ترضح  نآ  رازم  زا  هک  یتازجعم  باب 69 -

رد ناقون »  » دوخ رهـش  رد  رات  یبش  نم  تفگیم : هک  مدینـش  ّیناقون  رمع  نب  دّمحم  زا  دیوگ : یئاط  هَّللا  دـبع  نب  نیـسح  بلاط  وبا  - 1 ( 1)
رد مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا  یـسوم - نب  ّیلع  ربق  هک  ياهیحان  نآ  رد  مدرک  رظن  مدـیرپ و  باوخ  زا  هبترم  کـی  مدوب ، باوخب  ياهناـخ  ـالاب 

مالّسلا هیلع  ترـضح  نآ  تماما  دروم  رد  نم  هدومن ، نشور  زور  نوچ  ار  هیحان  نآ  مامت  نامـسآب و  ات  هدش  دنلب  يرون  مدید  دوب ، دابانس 
هچ ار  وت  تفگ : تشادـن - رواب  ار  وا  دوب و  فلاخم  وا  تماما  رما  رد  زین  وا  هک  مردام - دـشاب ، قح  وا  هک  مدرکیمن  رواب  مدوب و  کش  رد 

نینچ تفگ : مرداـم  سپـس  تسا ، هدـش  رپ  نآ  وترپ  زا  دهـشم  نآ  تسا و  هتفرگ  ار  ّوج  یماـمت  هک  منیبـیم  عطاـس  يرون  متفگ  دوـشیم ؟
بش زا  رتدیدش  نآ  یکیرات  هک  يرگید  بش  رد  تفگ : و  تسا . ناطیـش  هسوسو )  ) زا دوخ  نیا  هک  تسین  نیا  زج  درادن و  ناکما  يزیچ 

اج نادب  هتخاس و  ربخ  اب  ار  مردام  لاح  نیا  رد  دوب ، هدش  رپ  رون  زا  دهشم  نآ  دش و  رارکت  دوب  هدید  بش  نآ  رد  هک  نامه  دننام  دوب  لّوا 
ار نآ  تسا ، هدـش  رپ  رون  زا  دابانـس  رد  هقطنم  نآ  مامت  هک  دـید  شیوخ  مشچ  اب  وا  هبترم  ود  مدوب  هدـید  نم  هچنآ  زین  وا  هکنیا  ات  مدروآ 

نامیا تسرد  نم  دننام  هکنیا  ّالا  نتفگ ، ادخ  دمح  درک  انب  تسناد و  بیجع 
ج2،ص:686  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: متفگ دوخ  يادخ  اب  مدید ، هدش  لفق  هتـسب و  ار  مرح  رد  مدمآ  اج  نادـب  نوچ  مدرک و  ترـضح  نآ  ترایز  دـصق  نم  سپ  ( 1 ، ) درواین
هدوبن لفق  رد  نیا  دیاش  متفگ : لد  رد  دـش ، هدوشگ  رد  مدز  رد  رب  تسد  اب  هاگنآ  نک ، زاب  ار  رد  نیا  تسا  قح  اضر  رما  رگا  اراگدرورپ !

اـضر تماما  رما  هچنانچ  ادنوادخ ! متفگ : هاگنآ  تشادن ، ناکما  شندشزاب  دیلک  نودب  هک  نانچنآ  متـسب  ار  رد  سپ  مدرک ، هابتـشا  نم  و 
زامن مدرک و  ترایز  مدش و  لخاد  نم  دـیدرگ و  زاب  رد  مداد ، راشف  مدراذـگ و  رد  رب  تسد  سپـس  اشگب ، نم  يارب  ار  رد  نیا  تسا  ّقح 

ترـضح نآ  ترایزب  ناقون  زا  هعمج  بش  ره  رد  سپ  نآ  زا  و  متفای ، یهاـگآ  دـش و  رادـیب  ملد  راوگرزب  نآ  رما  رد  و  مدـناوخ ، تراـیز 
. نامز نیا  ات  مناوخیم ، زامن  اجنآ  رد  موریم و 

وت ایآ  تفگیم : تسا  يدرویب  هب  فورعم  هک  سوط  مکاح  هب  مدینش  قازّرلا  دبع  نب  روصنم  وبا  زا  دیوگ : ّیئاط  صخش  نامه  زاب  - 2 ( 2)
ات ینکیمن  اعد  اجنآ  رد  يوریمن و  مالّـسلا  هیلع  اضر  دهـشم  تراـیزب  ارچ  سپ  تفگیم : وا  هب  روصنم  وبا  هن ، تفگیم : وا  يراد ؟ يدـنزرف 
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اهزیچ ّلج  ّزع و  دنوادخ  زا  مدرک و  اهاعد  مالّـسلا ) هیلع  اضر  دهـشم   ) اجنآ رد  نم  دـنادرگ ؟ وت  بیـصن  يزور و  يرـسپ  دـنوادخ  هکنیا 
همه متساوخ 

ج2،ص:687  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
رازم دهـشم و  نآ  رد  مدومن و  داب  وا  رب  مالـس  هک  بانج  نآ  تراـیز  دـصق  نم  تفگ : مکاـح  ( 1 ، ) دـش اور  متجاح  و  دومرف ، تباـجا  ار 

، دومرف میزور  رسپ  يدنزرف  دنوادخ  دیامرف ، تیانع  يرسپ  نمب  هک  متساوخ  ّلج  ّزع و  دنوادخ  زا  مدرک و  اعد  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
داد و يرسپ  نمب  درک و  باجتـسم  هعقب  نیا  رد  ار  میاعد  دنوادخ  هک  متفگ  مداد و  شرازگ  ودب  ار  بلطم  متفر و  روصنم  وبا  يوسب  سپ 

. دومرف مارکا  ارم 
مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  ترایزب  نتفر  يارب  زاوج  ياضاقت  ۀـلوّدلا  نکر  زا  نم  لاس 352  رد  دـیوگ : هَّللا - همحر  باـتک - نیا  ّفلؤم 

: تفگ دناوخ و  زاب  ارم  مدمآ  نوریب  نوچ  داد ، نم  تسدب  دش و  رداص  نم  زاوج  لاس  نآ  بجر  هام  رد  مدرک ،
ارم هک  مهاوخیم  وت  زا  هدومرف ، تباجا  ار  همه  ماهتـساوخ و  یئاهتجاح  ادـخ  زا  و  ماهتفر ، ترایزب  اجنآ  نم  تسا و  یکرابم  هاگترایز  نیا 

ار نیا  نم  تسا ، باجتـسم  ناکم  نآ  رد  اعد  اریز  نک ، ترایز  ار  ترـضح  نآ  زین  نم  بناج  زا  ینکن و  یهاتوک  میارب  اعد  زا  اـجنآ  رد 
زا مدش ، دراو  هلودلا  نکر  رب  متـشگزاب و  داب - مالـس  دورد و  نآ  نکاس  رب  هک  اجنآ - زا  نوچ  مدومن ، افو  نادـب  و  مدرک ، دّـهعت  وا  يارب 

نم
ج2،ص:688  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

: تفگ يرآ ، متفگ : يدومن ؟ ترایز  ام  بناج  زا  يدرک و  اعد  ار  ام  ایآ  دیسرپ :
. تسا باجتسم  فیرش  رازم  نآ  رد  اعد  هک  تسا  هدش  تباث  نمب  نیرفآ ! تنسحا !

تاولـص رد  تیب  لها  اـب  شینمـشد  تّدـش  زا  و  مدوب ، هدـیدن  رتیبصاـن  وا  زا  ار  یـسک  نم  هک  یّبض - نسح  نب  دـمحا  رـصن  وبا  - 3 ( 1)
نآ نیثّدحم  زا  هک  ءاّرف  یماّمح  رکب  وبا  مدینش  دیوگ : داتسرفیمن - تاولص  ترـضح  نآ  لآ  رب  و  اهنت » دّمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » تفگیم
رد ار  نآ  نم  و  دوب ، هعیدوـب  یلاـم  نم  دزن  مدرم  ضعب  زا  تفگیم : روباـشین - رد  تسا  یّلحم  ماـن  هک  برحلا -» ۀّکـس   » رد تسا  نیمزرس 
اب تخاـس ، مهّتم  لاـم  ندربـب  ارم  هعیدو  نآ  بحاـص  و  منک ، هچ  مدـش  ّریحتم  و  مدرک ، شومارف  ار  نآ  عضوم  دـعب  و  مدرک ، ناـهنپ  نیمز 

یـسوم نب  ّیلع  رازم  يوسب  هک  مدید  یتعامج  لاح  نآ  رد  درک ، مدیاب  هچ  هک  مدـنام  ناریح  مدـمآ و  نوریب  لزنم  زا  مغ  هودـنا و  لامک 
مدرک اعد  مدرک و  ترایز  هدمآ  دهشمب  مدش و  راپـسهر  ناشیا  اب  نم  دنراد و  ار  ترـضح  نآ  ترایز  دصق  دنوریم و  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا 

ار هعیدو  تفگ : نمب  دمآ و  یـسک  هکنیا  لثم  مدید  باوخ  رد  یبش  اجنآ  رد  دروآ ، دای  نمب  ار  روبزم  هعیدو  ّلحم  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هک 
هعیدو بحاصب  نم  يدرک ، نفد  عضوم  نالف  رد 

ج2،ص:689  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نادـنچ دوخ  هک  یلاح  رد  مداد  ناـشن  ودـب  دـندوب  هتفگ  نمب  باوخ  رد  هک  اـجنآ  تسا و  ناـکم  نـالف  رد  وت  لاـم  متفگ : هدرک  هعجارم 

نآ زا  و  تفای ، دوب  هدز  نآ  رب  دوخ  هک  يرهم  نامه  اب  ار  هعیدو  لام  هدرک و  رفح  ار  نیمز  تفر و  اج  نادـب  يو  متـشادن ، هدـیقع  مباوخب 
. دومنیم قیوشت  داب  مالس  دورد و  شنکاس  رب  هک  ربق  نآ  ترایزب  ار  مدرم  درکیم و  لقن  سلاجم  رد  ار  ارجام  سپ 

رد مدوب ، دورورم »  » نم تفگیم : مدینـش  ّیناتـسهق  نسح  نب - ّیلع  زا  دـیوگ : هَّللا - همحر  يوره - ّیمیمت  مساقلا  یبا  نب  دّـمحم  - 4 ( 1)
دهـشم ترایز  دـصقب  وا  هک  درک  لقن  نم  يارب  تشذـگیم ، نیمزرـس  نآ  زا  دوب و  هزمح  شمان  هک  مدـید  ار  رـصم  یلاها  زا  يدرم  اـجنآ 

وا زج  ترضح  هدوب و  بورغ  ماگنه  هدش  لخاد  مرح  رازمب و  نوچ  و  تسا ، هدش  جراخ  سوط  يوسب  رصم  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح 
رّهطم ربق  مداخ  دـهدیم ، ماجنا  زین  ار  اشع  زاـمن  اـت  دـنامیم  دروآیم و  اـجب  ار  برغم  زاـمن  دـنکیم و  تراـیز  يو  هتـشادن ، رئاز  ار  یـسک 

ار وا  دیامن و  لفق  وا  يورب  ار  رد  هک  دنکیم  تساوخرد  مداخ  زا  دنک ، لفق  هتسب  ار  رد  هدرک و  نوریب  مرح  زا  ار  وا  دهاوخیم 
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ج2،ص:690  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ندرک جراخ  هب  يزاین  تسا و  هدمآ  رود  رایسب  هار  زا  نوچ  ( 1 ، ) دروآ حبصب  زامن ، تدابع و  هب  ار  بش  هدرک  هتوتیب  ات  دنک  اهر  مرح  رد 

مرح رد  وا  و  تفر ، هدرک  لفق  هتـسب و  ار  برد  هدراذگ و  یقاب  مرح  رد  ار  وا  مداخ  دـنک ، لفق  ار  برد  هک  یتروص  رد  تسین  مرح  زا  وا 
يردق نوچ  و  دنک ، تحارتسا  یتعاس  ات  هداهن  وناز  رب  رس  هتسشن و  يرانک  رد  هتشگ و  هتسخ  ات  هدش  زامنب  لوغشم  بش  زا  یساپ  ات  رّهطم 

سک ره  تسا : نینچ  نآ  همجرت  هک  هدید  هتشون  رعش ، تیب  ود  هدوب  وا  يوربور  هک  يراوید  حطس  رب  هتشادرب و  رـس  دمآ  رد  یگتـسخ  زا 
هک ربق  نیا  دیایب  سپ  دهد  وا  راک  رد  یجرف  هدرک و  نزح  مغ و  ّمه و  عفر  نآ  رئاز  زا  دنوادخ  هک  دـنک  ترایز  ار  يربق  هک  دراد  تسود 

متـساخرب و تفگ : يرـصم  درم  دنک . ترایز  هداد  نکـسم  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دّـمحم  نامدود  زا  نتکی  دـنوادخ 
نآ مدیدن و  راوید  رب  هتشون  يزیچ  متشادرب  رس  نوچ  مداهن و  وناز  رب  رـس  متـسشن و  لّوا  دننام  هاگنآ  دش ، رحـس  تقو  ات  مداد  همادا  زامنب 

، درک زاب  ار  رد  مداخ  دیمد و  حبص  مدرک و  ربص  دیوگ : دندوب ، هتشون  هزات  ایوگ  هک  دوب  هدشن  کشخ  زونه  هک  مدید  نانچ  مه  ار  هتشون 
. مدش جراخ  رد  زا  و 

زا يورم  ثیدح  بلاطم ، نیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  : » دیوگ مجرتم 
ج2،ص:691  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

و تسین ، رتشیب  تیاکح  کـی  ّدـح  رد  نآ  دـشاب و  يرورـض  نآ  يوار  تخانـش  دـشاب و  هتـشاد  لـماک  ّتقدـب  يزاـین  هک  تسین  موصعم 
نیا و  تسا ، نهربم  تباث و  حیحـص ، رابخا  هب  شتماما  لئالد  مالّـسلا و  امهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترایز  و  باب ، رابخأ  هّیقب  نینچمه 
رگا ینعی  تشاد ، دهاوخن  مه  ياهدئاف  دـشابن ، مالّـسلا  هیلع  ماما  تازجعم  رد  حیحـص  تسرد و  ثیداحا  ندرک  یهاو  بجوم  رگا  رابخا 

«. دنادب حیحص  ار  همه  هکنآ  هن  هتشاد  دناهتشون  هچنآ  لقنب  رظن  باتک  نیا  رد  ّفلؤم  و  درادن ، مه  ياهدئاف  دشاب  هتشادن  ررض 
: تفگ يروباشین  يذاعم  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  نب  دّمحم  ّیلع  وبا  - 5 ( 1)

هَّللا لوسر  ای  دیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  دید و  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمغیپ  ناحلاص ، زا  يدرم  هک  درک  لقن  لّدـعم  دـمحا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا 
اب هک  زین  ياهراپ  و  دندمآ ، نم  دزن  دـناهدناسر  لتقب  رهز  اب  هک  ار  مدالوا  زا  ياهراپ  دومرف : منک ؟ ترایز  ار  وت  نادـنزرف  زا  کیمادـک  ربق 

کی زا  مادک  ره  ناکم ]  ] ندوب رود  اب  ادخ  ربمایپ  يا  منک  ترایز  ار  کیمادـک  مدرکـضرع  دـندمآ ، مدزنب  دـندوب  هدـناسر  لتقب  ریـشمش 
: دـیوگ تسا ، هدـش  هدرپـس  كاـخب  تبرغ  نیمزب  و  يرواـجم ، نآ  اـب  وـت  تسا و  رتـکیدزن  وـتب  هک  نک  تراـیز  ار  یـسک  دوـمرف : رگید ،
، هیلع هَّللا  یّلص  هیلع ، هَّللا  یّلص  وگب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسا ؟ مالّـسلا  هیلع  اضر  ناتدارم  هَّللا  لوسر  ای  مدرکـضرع 

. هیلع هَّللا  یّلص 
ج2،ص:692  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

زا ياهمان  ير  رهـش  زا  رفن  ود  هک  درک  لقن  ناقون  مکاح  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  ورمع  وبا  تفگ : ّيذاعم  دـمحا  نب  دّـمحم  ّیلع  وبا  - 6 ( 1)
زا یّمق  صخـش  نآ  و  مق ، لها  يرگید  دوب و  ير  لها  نت  ود  نآ  زا  یکی  دندوب ، هدروآ  دـمحا  نب  رـصن  اراخب  ریما  يارب  نیطالـس  ضعب 
نآ دندیسر ، روباشین  هب  نوچ  و  دوب ، هعیش  ير و  لها  يرگید  نآ  یلو  تشاد  ار  نایبصان  بهذم  دوب و  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نیفلاخم 

ام تفگ : یّمق  صخـش  اراـخبب ؟ دـعب  میورن و  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  تراـیزب  لّوا  اـیآ  تفگ : یّمق  نآ  هب  دوب  ير  لـها  زا  هک  درم 
يراکب میهد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  ریغ  هک  تسین  زیاج  ام  رب  و  میناسر ، اراخبب  ار  وا  همان  میور و  اراخبب  هک  ناطلـس  فرط  زا  میرومأم 
هدـیناسر ار  ناطلـس  هلاـسر  دـنتفر و  اراـخب  يوسب  ود  ره  میزادرپ ، دوخ  راـکب  هاـگنآ  دوـش ، ماـجنا  تیرومأـم  هکنآ  اـت  میزادرپـب  نآ  ریغ 

یّنـس مق  زا  نم  تفگ : یّمق  ار ؟ مالّـسلا  هیلع  ترـضح  مینکن  ترایز  اـیآ  تفگ : یّمق  هب  ّيزار  درم  دندیـسر ، سوط  لـباقم  دنتـشگزاب و 
راوس یئاپراهچ  دوخ  دراذگ و  یّمق  دزن  ار  دوخ  هعتما  ثاثا و  مامت  يزار  درم  مدرگیمن ، زاب  اج  نادب  یـضفار  ماهدـمآ و  نوریب  بهذـم 

هدش و
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ج2،ص:693  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نمب ار  اهدیلک  دیراذگ و  یقاب  مرح  رد  بشما  ارم  تفگ : هعقب  نآ  نامداخ  هب  و  ( 1 ، ) درک ار  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رّهطم  مرح  دصق 

هتفر و ماما  رـس  يالاب  مدرک و  ترایز  متـسب و  تشپ  زا  ار  برد  متفر و  مرح  رد  نم  دیوگ : دندرپس ، ودب  ار  مرح  دنتفریذپ و  نانآ  دیهد ،
ار نآرق  توص  يادـص  دـیوگ : نآ ، يادـتبا  زا  نآرق  ندـناوخب  مدرک  عورـش  دـعب  مدـناوخ و  زامن  هَّللا  ءاش  ام  یلا  مدـش و  زاـمن  لوغـشم 

زاب متفاین ، ار  یسک  متشگ و  ار  مرح  زا  هشوگ  ره  مدش و  ترایز  لوغـشم  هدرک  اهر  ار  نآرق  تءارق  مدینـش ، مدناوخیم  دوخ  هک  نانچمه 
عطق هک  مدینـش  مدناوخیم  دوخ  هک  نانچ  ار  توص  نآ  زاب  نآرق ، ءادتبا  زا  مدرک  ندـناوخ  هب  عورـش  متـسشن و  نآرق  تءارق  هب  مناکم  رد 
میرم هروس  رخآ  هب  ات  مدینـشیم  مدوب  هدـناوخ  ار  هچنآ  و  تسا ، ربق  هیحان  زا  توص  مدـید  متـشاد و  ارف  شوگ  مدـش و  تکاس  دـشیمن ،
نینچ ربق  زاوآ  هک  مدینـش  ًادْرِو  َمَّنَهَج  یلِإ  َنیِمِرْجُْملا  ُقوُسَن  َو  ًادـْفَو  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُـشَْحن  َمْوَی  مدرک : توالت  ار  هیآ  نیا  مدیـسر و 

، درک متخ  زین  وا  مدرک  مامت  ار  تءارق  نم  نوچ  ًادْرِو و  َمَّنَهَج  یلِإ  نومرجملا  قاـسی  و  ًادـْفَو ، ِنمْحَّرلا  َیلِإ  نوقّتملا  رـشحن  موی  هک : دومن 
اّما تسا  تسرد  دنتفگ : تسا ؟ هنوگچ  لوهجم ) هغیصب   ) تءارق نیا  مدیـسرپ  ناماس  نآ  نایراق  زا  و  متـشگزاب ، ناقون  هب  دش  حبـص  نوچ 

میسانشیمن و ار  نآ  ام 
ج2،ص:694  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

چیه مدیـسرپ ، دنتـسیزیم  اجنآ  رد  هک  ینایراق  زا  مدمآ و  روباشین  هب  نم  ( 1 ، ) میرادن ربخ  دـشاب  هدرک  تءارق  نینچ  هک  ءاّرق  زا  يدـحا  زا 
موی تءارق  متفگ  مدیـسرپ و  تءارق  نیا  زا  ير  ءاّرق  زا  ياهراپ  زا  مدرک و  تعجارم  ير  رهـش  هب  هکنیا  اـت  تخانـشن ، ار  نآ  ناـنآ  زا  کـی 

هچ زا  ینکیم و  لـقن  اـجک  زا  ار  نیا  دیـسرپ : يو  تسا ؟ هنوگچ  ادرو  مّنهج  یلا  نومرجملا  قاـسی  و  ادـفو ، نمحّرلا  یلا  نوـقّتملا  رـشحی 
هک تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تءارق  نیا  تفگ : مسانشب ، ار  نآ  ماهدش  راچان  هک  هداد  خر  يرما  ارم  متفگ : ياهدروآ ؟ یـسک 

حرـش يو  يارب  ار  دوخ  هّصق  نم  تسیچ ؟ منادـب  وگب  هدوب ، هچ  وت  تیاکح  دیـسرپ : نم  زا  هاـگنآ  تسا ، هدـش  لـقن  شتیب  لـها  قیرط  زا 
. مدرک رایتخا  دوخ  يارب  هتسناد  حیحص  مه  ار  تءارق  نیا  و  مداد ،

یـسوم نب  یلع  ترـضح  ترایزب  شمالغ  اب  خـلب  یلاـها  زا  يدرم  تفگ : هک  دـنک  تیاور  يوره  نسحلا  وبا  زا  ّيذاـعم  ّیلع  وبا  - 7 ( 2)
لوغشم هتفر  اپ  نیئاپ  تمسب  مالغ  ترـضح و  رـس  يالابب  درم  نآ ، زا  سپ  هدش و  ترایز  لوغـشم  ود  ره  و  دندمآ ، مالّـسلا  امهیلع  اضّرلا 

رایسب دنتفر و  هدجسب  دش  ماجنا  زامن  نوچ  دندش و  زامن 
ج2،ص:695  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هدجـس زا  رـس  مالغ  دناوخب ، ار  وا  دید ، هدجـس  لاح  رد  ار  دوخ  مالغ  هتـشادرب و  هدجـس  زا  رـس  درم  نآ  هکنیا  ات  دش  ینالوط  ناشهدجس 
ادـخ زا  ار ) نیمه   ) تاهدجـس رد  اـیآ  منک ؟ دازآ  ار  وـت  یهاوـخیم  تـفگ : درم  دـییامرفیم ؟ هـچ  نـم  ياـقآ  کـیّبل  تـفگ : و  تـشادرب ،

يدونــشخ يارب  هدرک  دازآ  زین  مراد  خـلب  رد  هـک  يزینک  نآ  و  مدوـمن ، دازآ  ادـخ  هار  رد  ارت  تـفگ : درم  یلب ، تـفگ : مـالغ  یتـساوخ ؟
يارب مراد  ّلحم  نالف  رد  هک  کلم  نالف  و  متفرگ ، هّمذ  رب  وت  بناج  زا  وا  يارب  نّیعم  غلبم  نالف  ار  وا  هّیرهم  مدومن و  جـیوزت  وتب  دـنوادخ 

درک و دای  دـنگوس  نتـسیرگب و  درک  عورـش  مالغ  متفرگ ، دـهاش  ار  ماما  نیا  و  مدرک ، فقو  لسن  زا  دـعب  یلـسن  ناـتدالوا  نت و  ود  اـمش 
نونکا و  مدوـب ، هتـساوخن  ادـخ  زا  تسا  هدـش  هک  نیا  زج  يزیچ  ماهدجـس  رد  نم  هک  مسق  راوـگرزب  ماـما  نیا  یلاـعت و  دـنوادخب  تفگ :

. متفایرد ار  اعد  تباجا  تعرس 
هک نادنچ  مدش  التبم  تخـس  یـضرمب  تفگ : هدرک  لقن  نم  يارب  دوب  روباشین  لها  زا  هک  نّذؤم  رـصن  وبا  دیوگ : ّيذاعم  ّیلع  وبا  - 8 ( 1)

مور مالّسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترایزب  مدرک  رکف  دوخ  اب  مداد ، تسد  زا  ار  مّلکت  تردق  هدش و  نیگنس  منابز 
ج2،ص:696  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

نیا زا  دشخب و  افـش  ارم  دنوادخ  هکنیا  ات  مروآ ، عیفـش  ادخ  هاگردب  ار  ماما  نآ  مهاوخب و  ار  دوخ  يافـش  دنوادخ  زا  شرّهطم  مرح  رد  و 
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ار مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ربق  هدـش و  ّقفوم  مدرک و  دهـشم  دـصق  مدـش و  راوس  ییاپراهچ  رب  سپ  ددرگزاـب ، مناـبز  مباـی و  تاـجن  ضرم 
مدرک و اعد  متسناوت  هچنآ  سپ  هتفر  هدجسب  و  مدناوخ ، ترایز  زامن  تعکر  ود  هداتسیا  ترضح  نآ  كرابم  رس  دزن  رد  و  مدرک ، ترایز 

تلاح نآ  رد  سپ  مدرک ، بلط  ار  دوخ  تیفاع  مدروآ و  عیفش  ادخ  دزن  رد  ار  رازم  نآ  بحاص  دهد و  افش  ارم  نابز  هک  متـساوخ  ادخ  زا 
و دش ، کیدزن  نمب  دمآ و  نوریب  نآ  زا  نوگمدنگ  تخـس  رادلاس  يدرم  و  دش ، هتفاکـش  ربق  ایوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  متفر و  شوه  زا 

مّلکت يارای  تسا و  هتـسب  منابز  هکنآ  لاح  میوگب و  هنوگچ  هک  متفگ  ءامیا  هب  مدرک و  هراشا  نم  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » وگب رـصن  ابا  يا  تفگ :
: دیوگ درادن !؟

ياپ و  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » متفگ دش و  زاب  منابز  ناهگان  نم  ُهَّللا !» اَّلِإ  َهلِإ  ال  : » وگب يوشیم ، رکنم  ار  دنوادخ  تردق  هک  دز  نم  رب  ياهحیـص  وا 
. دشن هتسب  متفای و  تیفاع  نآ  زا  سپ  رگید  و  دش ! زاب  منابز  ُهَّللا ! اَّلِإ  َهلِإ  ال  متفگیم : هک  یلاح  رد  متشگزاب  ملزنم  هب  هدایپ 

يروباشین نّذؤم  رصن  وبا  زا  تفگ : ّيذاعم  دمحا  نب  دّمحم  ّیلع  وبا  - 9 ( 1)
ج2،ص:697  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

تساوخب اّما  دیامن ، ناریو  ار  رازم  هعقب و  تفریم  نآ  فوخ  هک  دش  ریزارس  دهـشم  يوسب  دابانـس  هیحان  زا  میظع  یلیـس  تفگ : هک  مدینش 
دراو مالّسلا  هیلع  ماما  دهشم  هب  یبیـسآ  تخیر و  دوب  رتدنلب  دهـشم  ّلحم  زا  هک  یتانق  رد  تفرگ و  الاب  دش و  فرحنم  لیـسم  هار  رد  ادخ 

. دماین
وبا رکـشلرس  تمدخ  رد  نم  تفگ : هدرک  لقن  نم  يارب  ّینانـس  دمحا  نب  دّمحم  دیوگ : يروباشین  لضفلا  وبا  دمحا  نب  دّـمحم  - 10 ( 1)
ءزج ارهاظ  هزورما  رهّنلا و  ءارو  ام  رد  تسیرهش  هک   ) نایناغص ات  وا  باکر  رد  و  درکیم ، ناسحا  ارم  وا  مدوب و  هاپس  هدنامرف  یناغـص  رـصن 
هلمج زا  هک  دادیم ، یتناما  نمب  یهاگ  و  دندربیم ، دسح  نم  رب  شنایفارطا  دومنیم ، نم  رب  هک  یمارکا  تهج  زا  و  مدوب ، تسا ) ناتسکیجات 

هک ییاـج  رد  هتفرگ  ار  هسیک  نآ  نم  و  منک ، میلـست  شاهنازخب  ار  نآ  هک  داد  نمب  دوب  مهرد  رازه  هس  نآ  رد  هک  موـتخم  ياهسیک  یتـقو 
هسیک مدید  راب  کی  هک  ندرک  تبحص  نارگید  اب  دوخ  راک  هب  عجار  مدرک  انب  مداهن و  دوخ  ربارب  رد  ار  هسیک  متسشن و  تسشن  وا  نابرد 

رظن نوچ  و  دوب ، رـضاح  اجنآ  رد  وا  شات و  خلطخ  مانب  تشاد  یمالغ  ریما ، و  منک ، هچ  متـسنادن  دـناهدرک و  تقرـس  ار  نآ  تسین و  لوپ 
مدرک و

ج2،ص:698  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
نیا ياهدراذگن و  اجنیا  رد  ياهسیک  نینچ  وت  و  میرادن ، ربخ  نآ  زا  ام  دـنتفگ : دـندش و  رکنم  یگمه  ( 1 ، ) متفگ نانآب  مدیدن و  ار  هسیک 

ار هّیـضق  نیا  هک  متـشادن  شوخ  دیامن  مهّتم  ارم  هکنیا  سرت  زا  و  متـشاد ، ربخ  ناشیا  تداسح  زا  نم  اّما  يدـنبیم ، ام  رب  هک  تسا  یئارتفا 
مردپ یلو  تسا ، هدوبر  ار  لوپ  هسیک  یسک  هچ  تسیچ و  ماهراچ  هک  متسنادیمن  منک ، هچ  هک  مدوب  تریح  رد  میوگب ، رـصن  وبا  ریما  يارب 

سّدقم ناکم  نآ  رد  درکیم و  ترایز  هتفر و  مالّسلا  هیلع  ترضح  دهـشمب  درکیم ، ادیپ  يراتفرگ  تخاسیم و  نوزحم  ار  وا  يرما  هاگ  ره 
نآ يادرف  نم  دـشیم ، اور  شتجاح  دیـسریم و  دوصقمب  و  دزاس ، فرطرب  ار  وا  ّمه  دـشخب و  جرف  ار  وا  يراتفرگ  دـنوادخ  هک  درکیم  اعد 
نم متفگ : تسیچ ؟ تراک  دیسرپ  مراد ، يراک  اجنآ  رد  متفگ : متساوخ و  نذا  وا  زا  سوطب  نتفر  يارب  مدش و  دراو  رـصن  وبا  ریما  رب  زور 

و ماهدرک ، مگ  دـیدوب  هدرک  تمحرم  نزاـخب  ندرک  در  يارب  هک  یلوـپ  هسیک  نم  هدرک و  رارف  و  تسا ، سوـط  لـها  زا  هک  مراد  یمـالغ 
نینچ زا  ادـخب  مربـیم  هاـنپ  متفگ : دـیارگن ، داـسفب  اـم  دزن  رد  تتّیعقوم  شاـب  هّجوتم  تفگ : ریما  تسا ، هدوبر  ار  نآ  وا  هک  تسنیا  مناـمگ 

نم کلم  هناخ و  متشگنزاب  رگا  زور  لهچ  ات  متفگ  ار ؟ هجو  نآ  تخادرپ  يزادنا  ریخأتب  رگا  دوشیم  وت  نماض  یسک  هچ  تفگ : يزیچ ،
هب ياهمان  ریما  تسا ، امش  رایتخا  رد 

ج2،ص:699  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
و متفر ، سوـط  يوـسب  نم  داد ، نتفر  نذا  مه  نـمب  و  ( 1 ، ) دوش فّرـصتم  سوط  رد  ارم  کـلمی  اـم  عیمج  هک  تشون  ّیعازخ  نسحلا  وـبا 
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رد مدرک و  ترایز  ار  ترـضح  ربق  و  مدیـسر ، داب - ادـخ  مالـس  شنکاـس  رب  هک  سوطب - اـت  مدرکیم  هیارک  يراوس  ياـپراچ  لزنمب  لزنم 
دوبر و باوخ  ارم  اجنآ  رد  دزاس ، علّطم  لام  نآ  عضوم  رب  ارم  هک  متـساوخ  دنوادخ  زا  مدرک و  اعد  ترـضح  كرابم  رـس  يالاب  رد  اجنآ 
ام یلإ  متخاس و  وضو  مدش و  رادیب  باوخ  زا  دش ، اور  تتجاح  زیخرب  دومرفیم : مدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ایؤر  ملاع  رد 

: دومرف نمب  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ایؤر  تلاح  رد  دوبر و  باوخ  ارم  نامـشچ  زاب  مدرک  اعد  مدـناوخ و  زامن  هَّللا  ءاش 
، تسا دوجوم  یناغـص  رـصن  وبا  ریما  رهمب  اجنآ  رد  هسیک  نآ  هدرک و  نفد  شاهناخ  قاـجا  ریز  رد  و  هدـیدزد ، شاـت  خـلطخ  ار  هسیک  نآ 

: متفگ مدش ، لخاد  ریما  رب  نوچ  و  دوب ، یقاب  زور  هس  هدشن و  مامت  زور  لهچ  زونه  هک  یلاح  رد  متشگزاب ، ریما  يوسب  دیوگ :
نونکا دیـسرپ  مدش ، دراو  وا  رب  هدومن  ّبترم  ار  دوخ  هدرک و  ضوع  ار  رفـس  سابل  مدمآ و  نوریب  رکـش ، ار  ادخ  تفگ : دش ، اور  متجاح 

: متفگ تسا ؟ اجک  هسیک 
رد هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  متفگ : یتسناد ؟ اجک  زا  دیسرپ : تسا ، شات  خلطخ  دزن 

ج2،ص:700  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
هک ياهسیک  تفگ : دیبلط و  ار  شات  خلطخ  لاح  رد  دمآرد و  هزرلب  شندب  ریما ) ( ) 1 ، ) داد ربخ  نمب  مالّسلا  هیلع  اضر  ربق  رانک  رد  باوخ 

اجک هسیک  دـیوگب  اـت  دـننک  دـیدهت  ندزب  ار  وا  هک  درک  رما  دوب - وا  ناـمالغ  نیرتزیزع  زا  و  درک - راـکنا  وا  تساـجک !؟ رد  ياهتـشادرب 
، تسا هداد  ربـخ  نمب  ار  هسیک  ياـج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  اریز  دـننزب  ار  وا  یئاـمرفب  تسین  مزـال  ریما  يا  متفگ : نم  تسا ،

؟ تسا اجک  نآ  تفگ :
ار اجنآ  هک  داد  روتـسد  و  داتـسرف ، دوب  شدامتعا  دروم  هک  ار  یـسک  تسا ، هدـش  نفد  ریما  رهم  نامه  اب  قاجا  ریز  رد  شاهناخ  رد  متفگ :

نوچ داهن ، نیمز  رب  دروآ و  ریما  دزن  هتـشادرب  ار  نآ  تفای و  رهمب  رـس  ار  هسیک  درک و  رفح  ار  اجنآ  دمآ و  وا  هناخب  درم  نآ  و  دنک ، رفح 
ار وـت  ّتیعقوـم  لـضف و  نیا  زا  شیپ  نم  رـصن ، وـبا  يا  تفگ : هدرک  نـمب  ور  دـید ، نآ  رب  ار  دوـخ  رهم  داـتفا و  هـسیک  نآ  رب  شرظن  ریما 

دـصق متـسنادیم  رگا  و  مرادیم ، مّدـقم  مناگداپ  دارفا  ریاس  رب  ار  وت  و  میازفایم ، تمارتحا  وت و  ناسحا  قوقح و  رب  يدوزب  متخانـشیمن و 
عضو و نیا  زا  مدیـسرت  وا  هاگتـسد  ناـکرت  زا  نم  دـیوگ : رـصن  وبا  مدرکیم ، راوس  دوخ  يراوـس  ياهبـسا  زا  یکی  رب  ار  وـت  يراد  دهـشم 
مدمآ و روباشین  هب  متفرگ و  نذا  ریما  زا  اذل  دنزادنا ، يدیدش  يراتفرگ  رد  ارم  دریگ و  ینوزفا  نم  رب  ناشدـسح  هک  ریما  دزن  نم  ّتیعقوم 

متسشن دوخ  ناّکد  رد 
ج2،ص:701  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

. هَّللاب ّالإ  ةّوق  و ال  ملوغشم ، راکنیمهب  نونکا  ات  مداد و  همادا  دوخ  یشورف  هاکب  و 
رفعج وبا  تفگ : مدینش  ّیبتع  رفعج  یبا  تسود  يزار  مکاح  زا  دیوگ : هنع - هَّللا  یضر  ّيروباشین - لضفلا  وبا  دمحا  نب  دّمحم  - 11 ( 1)

مالّـسلا هیلع  اضر  ترـضح  تراـیزب  هک  متـساوخ  نذا  وا  زا  دوب  هبنـشجنپ  زور  نوچ  و  داتـسرف ، قاّزّرلا  دـبع  نب  روصنم  وبا  دزنب  ارم  یبتع 
راوز و رب  مدوب و  نادان  یناوج  ماّیا  رد  نم  تفگ : هاگنآ  میوگب ، يزیچ  سّدقم  هاگترایز  دهشم و  نیا  رما  رد  وت  يارب  ونـشب  تفگ : مورب ،
، مدوبریم ار  ناشلاوما  مدرکیم و  تخل  ار  نانآ  مدـشیم و  نارئاز  ضّرعتم  متـسبیم و  نآ  راّوز  رب  ار  هار  مدـناسریم و  رازآ  دهـشم  نیا  لها 

بیقعت ار  وا  يزات  نآ  هتـسویپ  مداتـسرف و  نآ  یپ  رد  ار  دوخ  يراکـش ) گس   ) يزات مدـید و  ار  یئوهآ  مدوب و  هتفر  راکـشب  يزور  سپ 
مدرکیم هچنآ  نم  و  تفریمن ، نآ  کیدزن  داتسیا و  نآ  لباقم  رد  يزات  داتـسیا و  درب و  هانپ  دهـشم  نآ  طیحم  لخادب  وهآ  هکنیا  ات  درکیم 

دیدرگ و نحـص  لخاد  وهآ  ات  دومنیم  لابند  ار  نآ  يزات  درکیم  تکرح  دوخ  ياج  زا  وهآ  نوچ  و  دـشیمن ، دوش ، نآب  کیدزن  گس  هک 
داتسیاب و عضوم  نامه  رد  يزات 

ج2،ص:702  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
يراق رصن  وبا  زا  مدیدن ، ار  وهآ  مدش و  لخاد  نحصب  نم  دش و  سّدقم  نحـص  ياههرجح  زا  ياهرجح  لخاد  وهآ  سپ  ( 1 ، ) دشن لخاد 
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رثا کشپ و  متفر ، دوب  هدش  نآ  لخاد  وهآ  هک  یناکم  رد  مدیدن ، ار  نآ  تفگ : تفر ؟ اجک  دـش  نحـص  لخاد  نالا  هک  یئوهآ  مدیـسرپ :
راک يارب  رگم  موشن  نانآ  ضّرعتم  منکن و  تیذا  ار  راّوز  سپ  نآ  زا  هک  مدرک  دهع  ادخ  اب  مدـیدن ، ار  نآ  دوخ  اّما  مدـید  ار  وهآ  ندـمآ 

يراز هلان و  اعد و  اـجنآ  رد  متفریم و  ترـضح  نآ  تراـیزب  دادـیم  يور  یلکـشم  نم  يارب  هاـگ  ره  نآ  زا  سپ  و  ناـشتجاح ، عفر  ریخ و 
يرسپ نمب  هک  متساوخ  دنوادخ  زا  اجنآ  رد  و  دومرفیم ، تمحرم  ارم  تجاح  دنوادخ  متساوخیم و  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  مدرکیم و 

زا هتفر و  دهـشمب  زاب  نم  دنتـشک ، ار  وا  دیـسر ، غولب  دـشر و  دـحب  نوچ  مدـش و  يرـسپ  ياراد  دـش و  باجتـسم  میاعد  دـیامرف ، تیاـنع 
ادـخ زا  یتجاح  اجنآ  رد  نونکات  و  دومرف ، اـطع  نمب  مود  راـب  يارب  رـسپ  يدـنزرف  دـنوادخ  دـنک ، يزور  نمب  يرـسپ  متـساوخ  دـنوادخ 

رب دـنوادخ  هک  رهطم - دـقرم  نیا  تکرب  زا  نم  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  و  تسا ، هدوـمرف  اـطع  نمب  دـنوادخ  هـکنیا  زج  ماهتـساوخن 
. تسا هدیسر  روهظب  دتسرف - دورد  شنکاس 

لضفلا یبا  نب  دّمحم  دیوگ : يروباشین  لضفلا  وبا  دمحا  نب  دّمحم  - 12 ( 2)
ج2،ص:703  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هک یناسک  ات  دوب  دیز ) نب  نیسح  ای   ) دیزی نب  نیـسح  نادیم  رد  يزور  روباشین  رد  ناسارخ  رکـشل  ریما  بحاص و  هیومح  تفگ : یطیلس 
، تشذگب وا  رب  يدرم  دنزاسب ، یناتـسرامیب  اجنآ  رد  دوب  هدرک  رما  مه  نآ  زا  شیپ  دنیبب و  دـندوب  لیقع  باب  رد  نابـصنم  بحاص  زا  وا  اب 

دوخ راک  زا  ریما  و  داد ، ماجنا  ار  دوخ  ّتیرومأم  مالغ  ددرگزاب ، دوخ  ات  درب  ریما  هناخب  و  دـنک ، لابند  ار  وا  داد  روتـسد  ار  یمـالغ  هیومح 
دوخ مالغ  زا  تساوخ و  ار  درم  نآ  ریما  دنتـسشن  اذـغ  هرفـس  رـس  رب  هک  نیمه  تشگزاب و  دوخ  هناخ  هب  نابـصنم  بحاص  اب  هتفاـی  تغارف 
نگل داد  روتسد  هیومح  ریما  دش  دراو  درم  نوچ  روایب ، ار  وا  تفگ : تسا ، هداتسیا  برد  مد  وا  تفگ : مالغ  تساجک ، درم  نآ  هک  دیسرپ 

: تفگ درم  نآ  هب  دندش ، غراف  اذغ  زا  نوچ  و  دیناشنب ، هرفس  رس  رب  ار  وا  دیئوشب و  ار  درم  نیا  تسد  تفگ : دندروآ و  بآ 
درم يراد ؟ هارمهب  دوخ  جراـخم  يارب  یلوپ  اـیآ  دیـسرپ : دـنداد ، وا  هب  یئاـپراچ  داد  روتـسد  هن ، تفگ : يراد ؟ اـپراچ  نتفر  يارب  وت  اـیآ 

وا يارب  تفگ  هک  رگید  مزاول  رفـس و  مزاول  ینیجرخ و  و  دـندرک ، اّیهم  وا  يارب  هیزوخ  لاوج  ود  لوپ و  مهرد  رازه  دادـنامرف  هن ، تفگ :
؟ تسیک درم  نیا  هک  دینادیم  ایآ  تفگ : هدرک  نابصنم  بحاص  رگیدب  ور  هیومح  ریما  هاگنآ  و  دندرک ، میلست  وا  هب  دندومن و  هدامآ 

ج2،ص:704  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
ياهنهک سردنم و  ياهسابل  مدرکیم و  ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یناوج  ّنس  رد  نم  دینادب  تفگ : ریما  مینادیمن ، دنتفگ  ( 1)

یلاو هـک  متـساوخیم  دـنوادخ  زا  رهطم  دـقرم  دزن  رد  مدوـب و  اـعد  لوغـشم  و  مدـید ، دوـخ  راـنک  رد  مرح  رد  ار  درم  نـیا  متـشاد و  رب  رد 
هک یتالآ  بابـسا و  نیا  دـنوادخ  هک  درکیم  اعد  نم  رانک  رد  مه  درم  نیا  و  دـنادرگ ، نم  يزور  ار  میلقا  نآ  تراما  دـنادرگ و  مناسارخ 
هب میاعد  سّدقم  دهـشم  نآ  رد  هک  ماهدید  دـنوادخ  زا  ار  میاعد  تباجا  نسح  نوچ  نم  و  دـنک ، اطعا  وا  هب  مدرک  اّیهم  وا  يارب  نم  زورما 

نکیل و  دنادرگ ، باجتـسم  ار  شیاعد  دنک و  هلاوح  نم  تسدب  ار  وا  ياعد  درم و  نیا  جـئاوح  ادـخ  هک  مدوب  لیام  رایـسب  دیـسر ، تباجا 
هنهک و ياهـسابل  نآ  اـب  ارم  نوـچ  مرح  رد  درم  نیا  تفگ : تسیچ ؟ نآ  هک  دندیـسرپ  نابـصنم  بحاـص  تـسه ، یـصاقت  وا  نـم و  ناـیم 

تاعقوت هک  دید  کچوک  دوخ  دزن  رد  ارم  ّلحم  رایـسب  مراتـساوخ ، دنوادخ  زا  یگرزب  بلطم  هک  دینـشیم  ار  میاهاعد  و  دـید ، سردـنم 
تـسایر ناسارخ و  تراما  عّقوت  دراد ، یئاجیب  عمط  عضو  رـس و  نیا  اب  یئوت  لثم  تفگ : و  دز ، نمب  یئاپیت  دوخ  ياـپ  اـب  میاـمنیم و  اـجیب 

ّقح رد  ار  ّتبحم  هکنیا  ات  شخبب  ار  وا  و  رذگرد ، وا  زا  ریما  يا  دنتفگ : نابصنم  بحاص  ینارورپیم ، رس  رد  ار  نآ  يوزرآ  يرادرکـشل و 
، یشاب هدرک  مامت  وا 

ج2،ص:705  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 
. متشذگ رد  وا  زا  هّتبلا  تفگ : ریما 

هکنآ زا  سپ  داد  يولع  دـیز  نب  دـمحم  نب  دـیز  هب  ار  دوخ  رتخد  و  تفریم ، مالّـسلا  هیلع  ترـضح  ترایزب  نآ  زا  سپ  هیومح  نیا  و  ( 1)
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میلست دهد  وا  هب  دیاب  ماعنا  هچنآ  و  داد ، لاقتنا  دوخ  رصقب  ار  وا  و  دوب ، هدیـسر  لتقب  ناگرگ  رد  هنع - هَّللا  یـضر  دیز - نب  دّمحم  شردپ 
. دش ماجنا  دوب  هدید  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رّهطم  دقرم  زا  هک  دوب  یتکرب  هطساوب  روما  نیا  یمامت  و  درک ، يو 

تعیب وا  اب  روباشین  لها  زا  نت  رازه  تسیب  بیرق  درک و  جورخ  هَّللا - همحر  ّيولع - داـیز  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نیـسحلا  وبا  هک  یناـمز  و 
ریما هب  و  درک ، زاب  شندرگ  زا  ریجنز  ّلغ و  دش و  دراو  وا  رب  هیومح  و  داتسرف ، اراخب  هب  درک و  ریگتسد  اجنآ  رد  ار  وا  هفیلخ  دندوب ، هدرک 
ینک يرادهگن  ناشیا  زا  هک  تسا  بجاو  وت  رب  دنشکیم ، یگنسرگ  دنشابیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  نادنزرف  نانیا  تفگ : ناسارخ 

وا هب  هام  ره  هک  داد  رارق  يرّرقم  ّيولع  دمحا  نب  دمحم  يارب  و  دنوشن ، راچان  شاعم  بلط  يارب  جورخ  هب  ات  یئامن  تیافک  ار  ناشروما  و 
نیا تکرب  زا  نیا  و  دندادیم ، هفیظو  ار  تاداس  اراخب  رد  هک  دش  ببـس  لمع  نیا  و  دینادرگزاب ، روباشین  هب  هدرک  دازآ  ار  وا  و  دوش ، هداد 

. دش داب - دورد  شنکاس  رب  هک  فیرش - دقرم 
ج2،ص:706  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

هلمج زا  وا  و  دوب - ورم  مکاح  هک  يدرویب  هَّللا  دـبع  نب  رماع  زا  دـیوگ : هنع - هَّللا  یـضر  مکاح - دّـمحم  نب  دـمحا  ساـّبعلا  وبا  - 13 ( 1)
يدرم اجنآ  رد  و  متفر ، مالّـسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  فیرـش  دقرم  ترایزب  سوط  رد  تفگیم : مدینـش  تفریم - رامـشب  نیثّدحم 

درکیم و اعد  یکرت  نابزب  نتخیر و  کشا  ندرک و  هیرگ  هب  درک  عورـش  داتـسیا و  ماما  رـس  نیلاب  دش و  دراو  هّبقب  هک  مدید  ار  نابز  كرت 
ارم تسا  هتفر  ایند  زا  رگا  و  ناسرب ، نمب  ار  وا  واب و  ارم  ریگرب و  ار  وا  نم و  نایم  هلـصاف  تسا  هدـنز  مدـنزرف  رگا  نم  راگدرورپ  تفگیم :

یباتیب ارچ  هدـش  هچ  ار  وت  مدیـسرپ  هتفر  شیپ  مدـیمهف ، ار  وا  تجاح  متـسنادیم  یکرت  نم  نوچ  و  زاـس ، هاـگآ  شنفد  ّلـحم  وا و  ربخ  زا 
وا زا  هک  تساـهلاس  و  دـش ، هچ  متـسنادن  مدرک و  مگ  ار  وا  و  دوب ، نم  اـب  دابآقاحـسا  برح  رد  هک  متـشاد  يدـنزرف  نم  تفگ : ینکیم ؟

ار ملکـشم  نیا  دنوادخ  هک  منکیم  اعد  اجنیا و  ماهدمآ  نم  و  دنکیم ، هلان  دیرگیم و  وا  مغ  رد  ّبترم  زور  هنابـش  شردام  و  مرادن ، يربخ 
زا هتفرگ  ار  وا  تسد  مدرک و  ّتقر  وا  لاحب  نم  دـیوگ : هَّللا  دـبع  نب  رماع  تسا ، باجتـسم  ناکم  نیا  رد  اعد  ماهدینـش  نوچ  دـنک ، لـح 

میدش جراخ  دجسم  نآ  زا  نوچ  و  منک ، یئاریذپ  وا  زا  مرب و  هناخب  ات  مدرب  نوریب  مرح 
ج2،ص:707  ، همجرت / مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع 

درم نآ  نوچ  تشاد ، نت  رب  رادهلـصو  ياهماـج  دوب و  هدـش  زبـس  شبل  تشپ  هزاـت  تشاد و  هدیـشک  یتماـق  هک  دروخرب  اـمب  یناوـج  ( 1)
دوب شرسپ  نامه  نیا  و  دنتخانش ، ار  رگید  کی  ود  ره  ندرک و  هیرگ  هب  درک  انب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تسجرب و  داتفا  ودب  شمشچ 

هنوگچ مدیسرپ  وا  زا  دیوگ : دنک ، هاگآ  شربخ  زا  ای  دناسرب  يوب  ار  وا  ادخ  هک  درکیم  اعد  مرح  رد  تشاد و  ار  وا  ندید  راظتنا  اهلاس  هک 
نونکا و  درک ، تیبرت  درب و  دوخ  هناخب  ارم  ملید  لها  زا  يدرم  مداتفا و  ناتسربط  هب  دابآقاحسا  هّیـضق  زا  سپ  تفگ : يدمآ ؟ اجنیا  هب  وت 
یهورگ اب  متـسنادیمن  ار  هار  نوچ  و  مدمآ ، نوریب  متـشادن  يربخ  هنوگ  چیه  ود  نآ  زا  هک  مردام  ردپ و  غارـسب  مدیـسر ، غولب  ّنسب  نوچ 

نیقی هک  يزیچ  فیرش  دقرم  نیا  زا  نم  يارب  زا  تفگ : نابز  كرت  درم  نآ  مدیسر ، اجنیا  هب  مدش و  هارمه  دندوب  راپسهر  يوس  نیدب  هک 
. مرادنرب تسد  متسه  هدنز  ات  دهشم  نیا  ترواجم  زا  هک  منادرگیم  بجاو  دوخ  رب  منکیم و  دای  مسق  نونکا  و  مدید ، دومن  مکحم  ارم 
ربکا یلع  مجرتم : اریثک . امیلـست  مّلـس  هلآ و  یفطـصملا و  دّـمحم  یلع  مالّـسلا  ةالّـصلا و  و  اـنطاب ، ارهاـظ و  و  ارخآ ، ـالّوا و  هَّلل  دـمحلا  و 

 1414 يراّفغ 1372 -

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
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ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 487زکرم  هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
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