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تیرشب دادماب 

باتک تاصخشم 

) نامز ماما  نوماریپ  اهخساپ  اهشـسرپ و  زا  ياهعومجم  تیرـشب : دادماب  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1331 داوجدمحم ، یسبط  هسانشرس : 
 : کباش 5 ص . ، 160 يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1383 . سدقم  دجـسم  مق  رـشن :  تاصخـشم  یـسبط . یجورم  داوج  دمحم  جع / )

پاچ تشاددای :   1-20-8484-964 موس :  پاچ  لایر :  11000 978-964-8484-20-5 ؛  مراهچ :  پاچ  لایر :   11000 لایر ؛   7000
هماـنباتک ص تشادداـی :  . 1386 موس : پاـچ  تشادداـی :  . 1386 مراهچ : پاـچ  تشادداـی :  . 1381، مق باتک  ناتـسوب  تاراـشتنا  یلبق :

نبدـمحم عوضوم :  ناروای  255ق -- - . مهدزاود ، ماما  جـع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  نینچمه  157 ؛ [- 154]
ینآرق ياـههبنج  تیودـهم -- عوضوم :  راـظتنا  تیودـهم -- عوضوم :  اهخـساپ  اهشـسرپ و  255ق -- . مهدزاود ، ماـما  جـع ،)  ) نسح

يدنب هدر  BP224/ط23ب2 1383  هرگنک :  يدنب  هدر  شهوژپ  دـحاو  مق .)  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  ییارگدوعوم  عوضوم : 
م9686-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/462 ییوید : 

راتفگشیپ

دوخ ذوفن  هطیح  شرتسگ  هب  هار ، نیا  زا  تسا و  تاغیلبت  دنمزاین  دوخ ، ینامرآ  يداقتعا و  ینابم  لوصا و  نییبت  يارب  یماظن  بتکم و  ره 
رپ نیرترثؤم و  نیرتـهب ، زا  هک  تسا  هدیـسر  دـعب  ياـهلسن  تسد  هب  هدـنام و  اـج  هب  ییاههشیدـنا  اـهنت  خـیرات ، لوط  رد  دـباییم . تسد 

هداد رییغت  ار  دوخ  هرهچ  يرشب  ندمت  تفرـشیپ  رثا  رد  زیچ  همه  هک  ینونک  يایند  رد  دناهدوب . رادروخرب  یناسرمایپ  ياههویـش  نیرتذوفن 
گرزب ياهنامزاس  اههدکـشناد و  زورما  تسا . هدش  لیدبت  شناد  کی  هب  جراخ و  یتنـس »  » هویـش زا  تاغیلبت  هتفای ، يریگمـشچ  دـشر  و 
لوغشم یتدیقع ، یسایس و  يراجت ، فلتخم  ياههنیمز  رد  تاغیلبت  يدمآ  راک  ياتسار  رد  دنتـسه ، میظع  ياههجدوب  ياراد  هک  هدیچیپو 

هب هلمح  شیوخ و  يرامعتـسا  گنهرف  غیلبت  هب  رازبا ، نیرتهتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  اب  ناهج  رد  یتاغیلبت  ياـههناسر  ناـبابرا  دنتـسه . تیلاـعف 
زا هدافتـسا  دـنمزاین  یمالـسا ، گنهرف  زا  يرادـساپ  يارب  یتدـیقع  ياهزرم  نانابزرم  نونکا  دـنزادرپیم . دوخ  ناـبطاخم  نهک  ياـهرواب 
زا ماهلا  اب  ناریا  یبـالقنا  مدرم  هک  ینونک  طیارـش  رد  دنتـسه . یتاـعالطا  ياـههداد  نیرخآ  زا  یهاـگآ  یناـسر و  عـالطا  نیون  ياـهرازبا 

ياهشزرا يایحا  يارب  ار  ياهدرتسگ  شالت  دـناهداهن و  انب  یمالـسا  ياههشیدـنا  ساسا  رب  نیون  ياهعماج  مالـسا ، شخب  ییاـهر  بتکم 
ار يدمحم  بان  مالـسا  دنزادرپب و  اههشیدـنا  شیاریپ  هب  شیوخ ، ناوت  مامت  اب  ناملـسم  نادنمـشناد  تسا  هتـسیاش  دـناهدرک ، زاغآ  ینید 

هفیظو دراد . ناملـسم  مدرم  نـهذ  رد  هـشیر  زوـنه  طـلغ  ياـهرواب  اـههفارخ و  زا  يرایـسب  هـک  میریذـپب  دـیاب  هنادـنمگوس  دـننک . یفرعم 
، هعیش مهدزاود  ياوشیپ  هرابرد  رـضاح  باتک  دنـشکب . ریوصت  هب  ار  نید  یقیقح  هرهچ  دنیوگب و  خساپ  ار  تاهبـش  هک  تسا  نادنمـشناد 

دیجم نآرق  تسا . نآرق  زا  هتفرگرب  یمالـسا و  ياههشیدنا  نیرت  بان  زا  ّتیودهم  هلئـسم  تسا . جع )  ) يدهم ماما  ناهج ، گرزب  حلـصم 
. دیـسر دهاوخ  نافعـضتسم  هب  ناهج  ییاوشیپ  دش و  دنهاوخ  مکاح  ناهج  رـسارس  رب  نایاسراپ  ناکین و  هک  تسا  هداد  دیون  هیآ ، دنچ  رد 
ناـحلاص و تموـکح  ياـهیگژیو  دنتـسه ، نآ  قیاـقح  ناگدـننک  وگزاـب  نآرق و  نارّـسفم  هک  مالـسلا -  مهیلع  هّـمئا -  مالـسا و  ربماـیپ 

لیکشت يارب  یگدامآ  هب  ار  مدرم  دناهتشاد و  نایب  لیـضفت  هب  ار  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ماما  ییاوشیپ  هب  نافعـضتسم 
تموــکح دناهتــسناد . تاداــبع  نـیرترب  ار  نآ  راــظتنا  دــناهدناوخ و  ارف  تـسا ، یمالــسا  هلــضاف  هنیدــم  مــسجت  هــک  تموــکح  نآ 

هب مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  دنکیم . مکاح  ناهج  رب  ار  تلادعو  دزاسیم  دوبان  ارمتس  ياهخاک  مالـسلا  هیلعيدهمترـضح 
ار مدرم  هک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دزاسیم . مکاـح  ناـهج  رب  ار  حلـص  تینما و  دزادرپیم و  كرـش  رفک و  زا  اههشیدـنا  شیاریپ 

كاپ رابت  زا  ییاوشیپ  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  يدهم  تسا . لماک  ناسنا  يالعا  هنومن  ادخ و  تیدوبع  رهظم  دنکیم ، يربهر  تیادـه و 
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هار رد  ياهظحل  دـندوب و  تلادـع  قح و  نایاوشیپ  زا  لسن ، رد  لسن  شناردـپ  تسا . ناحلاص  ناکاپلسن و  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تداهـش هب  راگزور  ناداّلج  تسد  هب  يزیتسملظ ، یهاوختلادـع و  ببـس  هب  مه  ماجنارـس  هدرکن و  گنرد  نافعـضتسم  قوقح  زا  عاـفد 

هب ياهنوخ  ماقتنا  ات  دیآیم  وا  تسا . سدقم  كاپ و  ياهنوخ  نآ  ثراو  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  دوعوم -  يدـهم  دندیـسر .
زا زارد  نایلاس  لوط  رد  هک  ار  یبلاطم  مدـش و  راـک  هب  تسد  ینامـسآ ، درم  نیا  یـسانشزاب  يارب  شیپ ، اـه  لاـس  دریگب . ار  هتخیر  قحاـن 
رد هتخومآ و  هللا ، همحریـسبط  اـضر  دـمحم  خیـش  جاـح  هَّللا  تیآ  مراوگرزب ، ردـپ  ّیبرم و  مّلعم و  هژیو  هب  اـسراپ ، دنمـشناد و  ناداتـسا 

. مدروآرد خساپ  شـسرپ و  تروص  هب  يرگید  بلاطم  ندوزفا  هرابود و  يرگنزاب  اب  مدوب ، هدرک  وگزاب  ناناوج  يارب  نوگانوگ ، تاسلج 
یسبط یجّورم  داوج  دّمحم  مق  هّیملع  هزوح  ددرگ . هتفریذپ  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ماما  هاگشیپ  رد  زیچان  شالت  نیا  مراد  دیما 

تیودهم هب  داقتعا  لوا : شخب 

همدقم

رد هک  تسا  یناهج  یحلصم  روهظ  هب  داقتعا  هدش ، هراشا  نادب  ینامسآ  سّدقم و  ياهباتک  رد  هک  مّلسم  داهن و  كاپ  ياهرواب  زا  یکی 
هب هک  دنتـسه  يدرم  روهظ  راظتنا  رد  ینامـسآ  ياهباتک  ناوریپ  همه  دنـسریم . یعقاو  شمارآ  هب  ناهج  مدرم  ماـمت  وا ، تموکح  هیاـس 
هب داقتعا  دنتـسه . یناهج  حلـصم  روهظ  راظتنا  رد  نافعـضتسم  همه  دزاسیم . مکاح  ناهج  رد  ار  افـص  حلـص و  دـشخبیم و  نایاپ  اهمتس 

یبیغ و ییورین  زا  هک  تسا  یحلـصم  روهظ  ناهاوخ  شیوخ  ترطف  رد  ناسنا  درادـن . ینامـسآ  نایدا  ناوریپ  هب  صاـصتخا  ناـهج  یجنم 
ار دوخ  هک  تسا  نیا  ناشـشالت  مامت  رگمتـس  نایاورنامرف  زا  یخرب  هزورما  دهن . انب  لدع  هیاپ  رب  یتموکح  دناوتب  دـشاب و  رادروخرب  یهلا 
هب یـشکرکشل  اـب  اتـسار ، نیا  رد  ناـنآ  دـناشوپب . لـمع  هماـج  مدرم  يرطف  هدـیقع  نآ  رب  دوـخ ، لاـیخ  هب  اـت  دـنیامن ، یفرعم  يدرف  نینچ 

داقتعا هرابرد  مهم  شسرپ  دنچ  هب  شخب  نیا  رد  دننکیم . دادملق  رشب  قوقح  عفادم  ار  دوخ  عافدیب ، مدرم  راتشک  فیعـض و  ياهروشک 
. دوشیم هداد  خساپ  ناهج  یجنم  هب 

شسرپ 1

نیا خساپ  دراد ؟ ناناملسم  هب  صاصتخا  هدیقع  نیا  هکنیا  ای  تسا  هدش  ياهراشا  ناهج  یجنم  روهظ  هلأسم  هب  ینامسآ ، ياهباتک  رد  ایآ 
ماجرف رد  ناهج  یجنم  هک  دناهداد  هدژم  اهنییآ -  یخرب  و  یهلا -  ياهباتک  نایدا و  مامت  هکلب  درادـن ، ناناملـسم  هب  صاصتخا  هدـیقع 
َضْرَألا َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  تخاس . دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دیـسر و  دهاوخ  خیرات 

رد نآرق  نارّـسفم  دـش . دـنهاوخ  نیمز  تموکح  ثراو  ماهتـسیاش  ناگدـنب  میتشون : رکذ  زا  دـعب  روبز ، رد  1 ؛) «) َنوُِحلاّصلا يَدابِع  اـُهثِرَی 
، تسا هتـشگ  لزان  ناربمایپ  رب  دنوادخ  يوس  زا  هک  ینامـسآ  ياهباتک  مامت  هب  دـناهتفگ  یخرب  دـنراد ؛ رظن  فالتخا  رکذ »  » هژاو ریـسفت 

ماجنارـس هک  دناهداد  هدژم  ینامـسآ  ياهباتک  نیاربانب ، ( 3 .) تسا تاروـت  رکذ ، زا  دارم  دـناهتفگ : رگید  یخرب  ( 2 .) دوشیم هتفگ  رکذ 
روهظ ناتساد  نهک ، ناراگزور  زا  : » دسیونیم یمیکح  داتـسا  دیـسر . دنهاوخ  ناهج  ییاورنامرف  هب  دنوادخ ، هتـسیاش  ناگدنب  ناحلاص و 

رد اهنرق ، تشذگ  زا  سپ  زین  نونکا  دنروآیم . اهدای  هب  اهنآ  هتسویپ  رشب ، ناینیـشیپ  تسا . هدوب  یـساسا  یلـصا  نامزلا ، رخآ  رد  حلـصم 
: دسیونیم رصاعم  نادنمـشناد  زا  یکی  ( 4 «.) دـنکیم نومنهر  الاب  هتفگ  هب  ار  ام  هک  تسه  يراثآ  میدـق ، ياهناسنا  ياـهراگدای  لـالخ 

یتشدرز تیدوهی ، ینامـسآ  ياهشیک  رد  هک  تسا  ياهدـیقع  یجنم ، روهظ  راظتنا  نامزلا و  رخآ  هرود  هب  داقتعا  ینعی  مسیروتف ، ًالوصا  »
هب ًاصوصخ ، مالـسا  سدقم  نید  و  ًامومع ، تّوبن  نایعّدم  و  سکودـترا . ناتـستورپ و  کیلوتاک ، نآ : هدـمع  بهذـم  هس  رد  تیحیـسم  و 

طسب حرش و  ًالماک  لاکیلبیب  يژولوئت  هتشر  ینامسآ ، بهاذم  کیژولوئت  ثحابم  رد  نآ  هرابرد  تسا و  هدش  لوبق  مّلسم  لصا  کی  هباثم 
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بلاطم دوعوم  روهظ  ناـمزلا و  رخآ  هراـبرد  یتشدرز  تشدرز و  راـثآ  اـهباتک و  رد  : » دـسیونیم یمیکح  داتـسا  ( 5 «.) تسا هدـش  هداد 
رد زین  و  همان . تشترز  باتک  کینید ، ناتستاد  همان ، بساماج  باتک  دنز ، باتک  اتسوا ، باتک  اهباتک : نیا  رد  هلمج  زا  هدمآ ، يرایـسب 
رد نینچمه  ربمایپ ، ياینفـص  باتک  ربمایپ ، یجح  باتک  ربمایپ . لاـیناد  باـتک  دـننامه : قیتع  دـهع  تیدوهی و  هدـش  فیرحت  ياـهباتک 

، اهنآ ندش  فیرحت  هب  هّجوت  نمض  اّنحوی ، تافشاکم  ابانرب و  لیجنا  سقرم ، لیجنا  اقول ، لیجنا  یتم ، لیجنا  دننامه : تیحیسم  ياهباتک 
هرابرد يرتشیب  رتنشور و  بلاطم  دوب ، هدـشن  فیرحت  اهباتک  نیا  رگا  دـیدرت ، نودـب  ( 6 «.) تسا هدمآ  نایم  هب  نخـس  دوعوم  یجنم  زا 

زاب دوبن ، دوعوم  زا  یناشن  مان و  چیه  هتـشذگ ، ینامـسآ  ياهباتک  رد  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دشیم ، هدـید  اهنآ  رد  یناهج  حلـصم 
ياـهباتک رد  هک  هدرک  حیرـصت  دـیجم  نآرق  رد  اریز  تسا ، هتفگ  نخـس  دوعوم  يدـهم  زا  اـهباتک  ماـمت  رد  دـنوادخ  میتـفگیم : مه 

. تسا هتفگ  نخس  رشب  یجنم  زا  ینامسآ 

شسرپ 2

هلزنم هب  تقیقح ، رد  تسا و  یمالسا  نیناوق  فراعم و  همه  یلصا  عبنم  نآرق ، خساپ 1 -  تسا ؟ هدش  حرطم  میرک  نآرق  رد  تیودهم  ایآ 
اـهناگرا و ياـهتیلوؤسم  فادـها و  لوصا و  روشک ، ره  یـساسا  نوناـق  رد  هک  هنوگناـمه  تسا . یمالـسا  نیناوق  همه  یـساسا  نوناـق 

یخرب زین  نآرق  رد  تسا ، يداع  ياهنوناق  هدهع  هب  نآ  نییبت  حرش و  هدش و  تبث  لماک  حیضوت  حرش و  نودب  یّلک و  تروص  هب  اهداهن 
. تسا هدش  هداهن  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هدهعرب  نآ  حیـضوت  ریـسفت و  هدش و  نایب  لمجم  یّلک و  تروص  هب  یمالـسا  فراعم  زا 

يزوریپ هدرک و  ینیبشیپ  ار  متـس  يدوباـن  هیآ ، دـنچ  رد  هک  تسا  نآرق  رّکفت ، نـیا  یلـصا  هـشیر  تـسا . نـینچ  زین  تیودـهم  دروـم  رد 
ناراکوکین ناهج ، نایاپ  رد  هک  هداد  تراشب  هتسناد و  ناراکزیهرپ  نآ  زا  ار  راک  ماجرف  هداد و  دیون  ار  نافعـضتسم  ناحلاص و  نایاسراپ ،

ماما تموکح  اهنآ ، ربانب  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا -  مهیلع  هّمئا -  ربمایپ و  زا  ینوارف  تایاور  تایآ ، نیا  ریـسفت  رد  دش . دنهاوخ  مکاح 
رد دنوادخ  تسا . هدش  هداد  نآ  هب  تراشب  نآرق ، رد  هک  تسا  ناحلاص  نافعضتسم و  تموکح  نامه  نامزلا  رخآ  رد  مالـسلا  هیلعيدهم 

تیاور دصناپ  زا  شیب  تسا . هتفگ  نخس  تیودهم  هرابرد  یّلک  تروص  هب  تسا ، هدمآ  هروس  داتـشه  رد  هک  هیآ  جنپ  تصـش و  دصیس و 
( فلا مینکیم : هدنـسب  تیاور  هیآ و  دنچ  هب  هنومن ، باب  زا  تسا . هدـش  لقن  ( 7) تایآ نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا -  مهیلع  هّمئا -  ربمایپ و  زا 
میهن و تنم  نیمز  نافعضتسم  رب  میهاوخیم  ام  8 ؛) «) َنِیثِراولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  »

چیه دنوادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیوگ : هللا  همحریـسراف  ناملـس  میهد . رارق  نیمز  يور  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ 
نب دمحم  شدنزرف ، سپس  دومرف : درمش و  ار  ماما  هدزای  مان  سپ  داد . رارق  بیقن  هدزاود  وا  يارب  هکنآ  رگم  داتـسرفن ، ار  یلوسر  ربمایپ و 
َّنَأ ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  ( » ب ( 9 «.) دنکیم مایق  راگدرورپ  رما  هب  هک  تسا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  يدهملا -  نسحلا 

ریسفت رد  دش . دنهاوخ  نیمز  تموکح  ثراو  ماهتسیاش  ناگدنب  میتشون : تاروت )  ) رکذ زا  دعب  روبز  رد  َنوُِحلاّصلا ؛» َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا 
مهیلعدّـمحم لآ  مئاق  هیآ ، زا  دارم  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  نسح  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  هیآ ، نیا 

هک یـسک  ای  و  ( 11 ...«) ِضْرَألا َءآـفَلُخ  ْمُُکلَعْجَیَو  َءوُّسلا  ُفِشْکَیَو  ُهاـعَد  اذِإ  َّرَطْـضُملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  ( » ج ( 10 «.) دنشابیم شنارای  مالـسلا و 
رارق نیمز  يافلخ  ار  امـش  دزاسیم و  فرطرب  ار  یتخـس  الب و  و  دناوخیم ، ار  وا  هک  یماگنه  دـنکیم  تباجا  ار  راتفرگ  ّرطـضم و  ياعد 
روهظ عقوم  رد  ار  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ماما  ینارنخس  یلّصفم ، ثیدح  نمض  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دهدیم . ...

(12 «.) دومن دنهاوخ  تعیب  وا  اب  رفن  دصیس  زا  شیب  سپـس  تسا و  لیئربج  دنکیم ، تعیب  وا  اب  هک  یـسک  نیلّوا  : » دیامرفیم نایب  هّکم  رد 
زین تاکز  هزور و  زامن ،  دننامه  یمالسا  ماکحا  رتشیب  تایئزج  تایصوصخ و  هرابرد  هکلب  درادن  تیودهم  هب  صاصتخا  شسرپ  نیا   - 2

. تسا هدماین  نایم  هب  نخس  هزور ، تاکز و  بوجو  طیارش  ای  هناگجنپ  ياهزامن  تاعکر  رامش  زا  نآرق  ياج  چیه  رد  نوچ  تسا ، حرطم 
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شسرپ 3

تسا يداقتعا  یناهج ، حلصم  روهظ  هب  داقتعا  تشذگ ، همدقم  رد  هک  هنوگنامه  خساپ  دراد ؟ هعیش  هب  صاصتخا  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 
هب داقتعا  درک . دهاوخ  روهظ  خـیرات ، ماجرف  رد  ناهج  یجنم  هک  دـندقتعم  ینـس ، هعیـش و  زا  معا  ناناملـسم ، همه  تهج ، نیدـب  ینآرق و 
 - موصعم ناماما  ربمایپ و  زا  هک  يرایسب  تایاور  ربانب  نایعیش  دوریم . رامـش  هب  ناناملـسم  یـساسا  ياههشیدنا  وزج  یتیگ  حلـصم  روهظ 

همطاف كاپ  هلالـس  زا  وا  هک  دـندقتعم  اهنآ  دـننادیم . دوخ  ياوشیپ  نیمهدزاود  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  تسا ، هدـش  لقن  مالـسلا -  مهیلع 
نیا تشادگرزب  ظفح و  هار  رد  هعیش  هک  تسا  قیمع  رواب  نیا  تهج  هب  تسا . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دنزرف  نیمهن  مالـسلا و  اهیلعارهز 

نوگانوگ ياههبنج  زا  دنتـساخرب و  كاپ  رواب  نیا  یناب  زرم  هب  خیرات ، لوط  رد  هعیـش  نادنمـشناد  تسا . هدرک  یناوارف  ياهشالت  لصا ،
ماما هک  نآ  زا  شیپ  اهشالت  نیا  دنتـشون . يدنمـشزرا  رایـسب  ياهباتک  دـنتخادرپ و  نآ  لـیلحت  هب  یمـالک ، يریـسفت و  ییاور ، یملع ،

رد دناهتشاد و  هلئسم  نیا  هب  یّصاخ  هّجوت  زابرید  زا  زین  یّنُـس  ناگتخیهرف  دراد . همادا  نونکات  دش و  زاغآ  دوش ، ّدلوتم  مالـسلا  هیلعيدهم 
دودـح نّنـست  لـها  دـناهدرک . رکذ  نآ  كرادـم  دانـسا و  هارمه  ار  يوـبن  تاـیاور  هداد و  صاـصتخا  نآ  هـب  ار  یلـصف  دوـخ  ياـهباتک 

هعیش و هک  یتایاور  دناهدرک . لقن  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  دوعوم -  يدهم  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تیاور  دصراهچ 
ياهباتک زا  يدادـعت  یماسا  ( 13 .) تسا ثیدـح  رازه  شـش  دودـح  دـناهدرک ، لقن  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  ریاس  ربمایپ و  زا  یّنس 

یلعیوبا 274/2 3. دنسم  دمحا 36/3 2 . دنسم  . 1 تسا : نینچ  دناهداد ، صاصتخا  تیودهم  هب  ار  دوخ  ثحابم  زا  یشخب  هک  یّنس  ياملع 

نیحیحصلا 577/4 7. یلع  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  هجام 1368/2 6 . نبا  ننس  دوادوبا 107/4 5 . ننس  يذمرت 505/4 4 . ننس 

راصبألا ص 186 10. رون  رد  یجنلبش  ةّدوملا ص 241 9 . عیبانی  رد  یفنح  يزودـنق  ۀّمهملا ص 273 8 . لوصفلا  رد  یکلام  غابـصلا  نبا 
نبا دوخ 451/2 13 . خـیرات  رد  ناکلخ  نبا  ءاملعلا 291/3 12 . روتـسد  رد  يرگن  نیبغارلا ص 140 11 . فاعسا  رد  يرصم  نابـصلا  نبا 
دیس صاوخلا ص 378 16 . ةرکذـت  رد  يزوج  نبا  طبـس  باب 12 15 . لؤسلا ، بلاـطم  رد  هحلط  نب  دّـمحم  هیاهن 174/1 14 . رد  ریثـالا 

یبقعلا ص 136 و رئاخذ  رد  يربط  ۀـقرحملا ص 205 18 . قعاوصلا  رد  یمثیه  رجح  نبا  تاحوتف ص 322 17 . رد  نالحد  ینیز  دـمحا 
یخرب ( 14 .) دناهتخادرپ ترضح  نآ  روهظ  یگنوگچ  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  ياهیگژیو  هب  ّتنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  نت  اهدص 

.1 مینکیم : هدنـسب  اهباتک  زا  یخرب  مان  هب  هک  دناهتـشون  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هرابرد  یّلقتـسم  ياهباتک  نّنـست  لها  ياملع  زا 
نیدلا لالج  يدرولا ؛ فرعلا  اشاب 4 . لامک  نبا  ناـیبلا ؛ صیخلت  زیزعلا 3 . دبع  نب  دّمحم  رظنلا ؛ قیدـحت  يدـنه 2 . یقتم  هماّلع  ناهربلا ؛
یطویس نیدلا  لالج  يدهملا ؛ تامالع  یعفاش 7 . ییحی  نب  فسوی  رردلا ؛ دقع  ینیسح 6 . دّمحم  نب  دّمحم  يدرولا ؛ رطعلا  یطویس 5 .

یمثیه یلع  نب  دمحا  رـصتخملا ؛ لوقلا  یناولح 10 . نیدلا  باهش  يدهـشلا ؛ رطقلا  یلبنح 9 . فسوی  نب  یعرم  رکفلا ؛ دـئاوف )  ) دـئارف . 8
دّمحم نایبلا ؛ یناهفـصا 14 . میعنوبا  يدهملا ؛ تعن  یناهفـصا 13 . میعنوبا  يدهملا ؛ بقانم  یفنح 12 . ناطلس  اّلم  يدرولا ؛ برـشملا  . 11

هب متس  يدوبان  نامزلا و  رخآ  رد  مالسلا  اهیلعهمطاف  هلالس  زا  يدرم  مایق  تشادرواب  هک  دش  نشور  ناس ، نیدب  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب 
داقتعا رواب و  کی  یتح  دـنراد ، فارتعا  نآ  هب  ناناملـسم  همه  هک  یمومع  تسا  يرواب  هکلب  تسین ، هعیـش  ّصاخ  اهنت  وا ، ياـناوت  تسد 

روهظ يرـشب ، ياهبتکم  همه  تسا . یقاـب  زین  نونکاـت  هدوب و  ناـهج  ياـهبتکم  بهاذـم و  همه  ناـیم  رد  هک  تسا  یمومع  یناـهج و 
يراثآ نآ  رد  هک  هقبطیب  هعماج  هب  ندیسر  يداحلا ، ياهبتکم  یتح  دناهداد ، تراشب  دوخ  ناوریپ  هب  ار  نامزلا  رخآ  رد  گرزب  حلـصم 

رد هژیو  هب  مالسا ، رد  هک  هنوگنآ  هشیدنا ، نیا  ییالاو  تلاصا و  همه ، نیا  اب  دناهداد . دیون  ار  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یعامتجا  يرباربان  زا 
. تسا هدشن  ماجنا  یبتکم  چیه  رد  هتشگ ، نایب  نآ  هفسلف  هدش و  نییبت  حرش و  هعیش ، بهذم 

شسرپ 4
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ماما مان  يراخب ، حیحـص  زج  هب  هّتـس ، حاحـص  مامت  رد  فلا ) خـساپ  تسا ؟ هدـمآ  هّتـس  حاحـص  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  زا  یمان  اـیآ 
ياهباتک رد  ترضح  نآ  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نانخـس  مالـسلا و  هیلعيدهم  ترـضح  مان  تشاد ، دوجو  مالـسلا  هیلعيدهم 

حیحـص ياهباتک  رد  یلو  دـشابیم ؛ دوجوم  تسا ، سرتسد  رد  نالا  هک  ( 17) دوادوبا ننسو  ( 16) هجام نبا  ننس  (، 15) يذمرت حیحص 
رد ییالقسع  رجح  نبا  هک  تسا  نآ  هدوب ، ملسم  حیحص  رد  ًالبق  ثیداحا  نیا  هکنیا  رب  دهاش  تسا . هدیدرگ  فذح  یئاسن  ننس  ملـسم و 
(، 21) راونـألا قراـشم  رد  يوازمح  و  (، 20) لاـمعلا زنک  رد  يدـنه  یقّتم  (، 19) نیبغارلا فاعـسا  رد  نابـصلا  نبا  (، 18) ۀقرحملا قعاوصلا 

حیحص یلعف  هخسن  رد  یثیدح  نینچ  اّما  دناهدرک ، لقن  ملسم  حیحص  باتک  زا  ار  مالـسلا » اهیلعۀمطاف  دلو  نم  وهو  ّقح  ّيدهملا   » ثیدح
هیلعيدهم ترـضح  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نانخـس  هکنیا  رب  دهاش  و  دـشابیمن . دوجوم  تسا ، ناگمه  سرتسد  رد  هک  ملـسم 

لقن یئاسن  ننس  باتک  زا  ار  یّنم »... يدهملا   » ثیدح (، 22) رردلا دقع  رد  یمّلس  هک  تسا  نیا  تشاد ، دوجو  مه  یئاسن  ننس  رد  مالسلا 
(، 27) فصاـن یلع  روـصنم  خیـش  و  ( 26) يوازمح (، 25) ینالقـسع رجح  نبا  (، 24) داّبع نسحملا  دـبع  ( 23) ناّبـصلا نبا  تـسا و  هدرک 

غورد هب  رفن ، دنچ  نیا  ای  دینک : تواضق  دوخ  لاح ، دناهدرک . لقن  یئاسن  زا  ار  مالـسلا » اهیلعهمطاف  دـلو  نم  وهو  ّقح  يدـهملا   » ثیدـح
یلعف ياههخـسن  رد  ب ) تسا . هدـیدرگ  فذـح  شوختـسد  باتک  ود  نیا  ای  دـناهدرک و  لقن  یئاسن  ننـس  ملـسم و  حیحـص  زا  ار  یبلطم 

و ( 28) نامزلا رخآ  رد  ياهفیلخ  ندمآ  دروم  رد  ثیدح  ود  اّما  تسا ، هدشن  هدرب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  زا  یمان  هچرگ  ملـسم ، حـیحص 
هفیلخ نیا  دیـسرپ : دـیاب  هک  تسا . هدـش  رکذ  هفیلخ ، نآ  رـس  تشپ  شدـناوخ  زاـمن  و  ( 29) نامسآ زا  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  لوزن 

يراخب و رب  هک  ياهدمع  لاکـشا  ج ) تسا !؟ مالـسلا  هیلعيدهم  زا  ریغ  وا  ایآ  دناوخیم ؟ زامن  وا  رـس  تشپ  مزعلا  اولوا  ربمایپ  هک  تسیک 
رد نایوار  ثیدـح  لقن  هب  انبم  نآ  ربانب  دـناهتفریذپ و  يوار  کی  زا  تیاور  لقن  يارب  هک  ار  ییانبم  اـهنآ  هک  تسا  نیا  تسا ، دراو  ملـسم 

. دـناهدرواین دوب ، انبم  نآ  اب  راگزاس  اهنآ  لقن  هک  ار  تایاور  زا  يرایـسب  دـناهدرکن و  تیاـعر  اـج  همه  رد  دـناهتخادرپ ، دوخ  ياـهباتک 
نانآ اما  تشاد ، دوجو  اهنآ  رد  ثیدح ، لقن  يارب  ملـسم  يراخب و  يانبم  هک  یثیداحا  دوخ ، باتک  رد  م 405 ه.ق -  يروباشین -  مکاح 
یلع حیحـص  ثیدـح  اذـه  : » تسا هدرب  راک  هب  ار  حالطـصا  نیا  ثیدـح ، ره  نایاپ  رد  هدروآ و  درگ  دـندوب ، هدرکن  رکذ  ار  ثیداحا  نآ 

زا دناهدرکن .» لقن  ار  ثیدح  نیا  نانآ  یلو  تسا ، حیحص  ملـسم ) يراخب و   ) نیخیـش يانبم  رب  ثیدح  نیا  هاجرخی ؛ ملو  نیخیـشلا  طرش 
، دندرکیم لقن  ار  نآ  ثیدح ، لقن  رد  شیوخ  يانبم  رب  نانآ  دیاب  دوب و  حیحص  ثیدح ، رد  ملسم  يراخب و  يانبم  رب  هک  یثیداحا  هلمج 
(30 «.) تیبلا لهأ  نم  ٌلجر  اّنم  ّيدـهملا  . » 1 مینکیم : هراشا  تیاور  جنپ  هب  هنومن  باب  زا  هک  دشابیم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  هب  طوبرم 
(33 «.) یترتع نم  لجر  جرخی  ّمث  . »... 4 ( 32 «.) فنألا ینقأ  ههبجلا  یلجأ  یّنم  ّيدهملا  . » 3 ( 31 «.) ّيدهملاو بلطملا ... دبع  دلو  نحن  . » 2
زا دوادوبا  ننس  هجام و  نبا  ننس  يذمرت ، حیحص  تنس : لها  رظن  ربانب  د ) ( 34 «.) يدهملا هَّللا  هفیلخ  اهیف  ّنإف  دوسلا  تایارلا  متیأر  اذإ  . » 5
رد مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ثیداحا  نیاربانب ، تسا ، هدـمآ  اهباتک  نیا  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ثیداحا  هک  لاح  دناّهتـس . حاـحص 

رگید ثیداحا  رگم  دشاب . دوجوم  حاحـص  هیقب  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ثیدح  هک  درادن  یموزل  تسا . هدمآ  ّتنـس  لها  حاحص 
ترـضح ثیداحا  هراـبرد  تسا ، هدومن  هعیـش  هب  تبـسن  یناوارف  ياهیخاتـسگ  هک  هیّمیت  نبا  تسا . دوجوم  حاحـص  ياـهباتک  همه  رد 

دمحأو يذـمرتلاو  دوادوبأ  هاور  هحیحـص  ثیداحأ  ّيدـهملا  جورخ  یلع  اهب  جـّتحی  یّتلا  ثیداـحألا  ّنإ  : » دـسیونیم مالـسلا  هیلعيدـهم 
هک حیحص  دنتسه  یثیداحا  دوشیم ، لالدتسا  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  جورخ  رب  هک  یتایاور  (35 ؛) هریغو دوعسم  نبا  ثیدح  نم  مهریغو 

ثیداحا دوخ ، حیحـص  رد  هچرگ  يراخب  دـناهدرک .» لقن  ار  اهنآ  نارگید  دوعـسم و  نبا  قیرط  زا  اـهنآ  ریغ  دـمحا و  يذـمرت و  دوادوبا و 
زا ار  ثیدح  نیا  دوخ ، خیرات  رد  وا  تسا . هدرک  رکذ  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  مان  دروم  دنچ  رد  دوخ ، خیرات  رد  اما  هدرواین ، ار  يدهم 

« ۀمطاف دلو  نم  ٌّقح  يدهملا  : » ثیدـح هب  باتک  نامه  رد  يو  (. 36 «) تیبلا لهأ  اّنم  ّيدهملا  : » تسا هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(37 .) دنکیم هراشا 
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اهنآ رد  هک  مینکیم  دروخرب  نّنـست  لـها  هعیـش و  ياـهباتک  رد  يرایـسب  تاـیاور  هب  خـساپ  میـسانشب ؟ ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ارچ 
نیا رد  نامز  ماما  زا  روظنم  تنس  لها  نادنمـشناد  رتشیب  دنیامنب . يوریپ  وا  زا  دنـسانشب و  ار  دوخ  نامز  ماما  ات  دناهدش  فّظوم  ناناملـسم 

. دنتسه مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  تایاور ، رد  نامز  ماما  زا  روظنم  هک  تسا  رواب  نیا  رب  هعیش  دناهتـسناد . نارادمامز  افلخ و  ار  تایاور 
یلصربمایپ دیوگ : یسراف  ناملس  دنادیم . ماما  هدزاود  هب  تبسن  یّلک  تخانش  نیمه  زا  یئزج  ار  يدهم  تخانش  موزل  هعیـش  تهج  نیدب 

زا دنتـسه و  نم  ترتـع  ناـنیا  هک  دـینادب  دنـشابیم ... شیرق  زا  اـهنآ  همه  دنتـسه . رفن  هدزاود  نم ، زا  سپ  ناـماما  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا 
ماما ( 38 .) دـنکن اهنآ  بیـصن  ارم  تعافـش  دـنوادخ  دـنهدیم ؟ رازآ  نانآ  هراـبرد  ارم  مدرم  زا  یخرب  ارچ  دنـشابیم . نم  نوخ  تشوگ و 
تّما نیا  يدهم  دنشابیم ، نیسح  مردارب ، لسن  زا  اهنآ  زا  رفن  ُهن  دنتسه . رفن  هدزاود  ادخ ، لوسر  زا  سپ  ناماما  دومرف : مالـسلا  هیلعنسح 
ماما ناناملـسم  دـیاب  ارچ  هکنیا  اـهنآ و  ربارب  رد  ناناملـسم  هفیظو  ناـیب  هب  ناـماما ، دوجو  ترورـض  لـصا  ناـیب  زا  سپ  ( 39 .) تساهنآ زا 

فارحنا و زا  يریگولج  فلا . میـسانشب : ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  دـیاب  لـیلد  دـنچ  هب  میزادرپیم . دنـسانشب ، یناـمز  ره  رد  ار  شیوخ 
هب دوخ ، ماما  زا  نتفرگ  هلـصاف  رثا  رد  اهناسنا  هک  دوشیم  ساسحا  یتقو  هادف -  انحاورا  يدهم -  ترـضح  تخانـش  ترورـض  یهارمگ 

مالـسلا هیلعمظاک  ماـما  دوب . دـهاوخن  ماـما  زا  يوریپ  زج  یهار  كاـنرطخ ، ماد  نیا  زا  ییاـهر  يارب  هک  دـنوش  هدیـشک  یهارمگ  داـسف و 
راگتـسر دـباییم و  تاـجن  دـشاب ، وا  هارمه  هک  ره  دوـشیم و  هارمگ  دـنک ، اـهر  ار  وا  هک  ره  تسا ، ناگدـنب  تّـجح  ماـما ، : » دـیامرفیم

ینفّرع ّمهّللا  : » تسا هتـشون  هنوـگنیا  ماـمه  نب  دّـمحم  یلعوـبا  هب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  بیاـن  نـیلّوا  يرمع ، رفعجوـبا  ( 40 «.) دوشیم
، کتّجح فرعأ  مل  کلوسر  ینفّرعت  مل  نإ  ّکنإف  کـلوسر ، ینفّرع  ّمهّللا  کـلوسر . فرعأ  مل  کـسفن  ینفرّعت  مل  نإ  کـّنإف  کـسفن ،

نم هب  ار  دوـخ  رگا  هک  ناسانـشب  نـم  هـب  ار  تدوـخ  ایادـخ ! ینید ؛ نـع  تللـض  کـتّجح  ینفّرعت  مـل  نإ  کـّنإف  کـتّجح ، ینفّرع  ّمـهّللا 
نم هب  ار  ّتتجح  ایادخ ! تخانش . مهاوخن  ار  ّتتجح  هنرگ  ناسانشب و  نم  هب  ار  تلوسر  ایادخ ! تخانـش . مهاوخن  ار  تلوسر  یناسانـشن ،

لاـمعا و یلوبق  شریذـپ و  لاـمعا ) یلوـبق   ) لـمع نـالطب  زا  يریگوـلج  ب . ( 41 «.) دـش مهاوـخ  هارمگ  دوـخ  نید  زا  هـنرگ ، ناسانـشب و 
رب مالـسا  : » دومرف هرارز  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا . مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما  تیالو  نتفریذـپ  ورگ  رد  لمع ، نالطب  زا  يریگولج 

هیلعماما تسا ؟ رترب  اهنآ  زا  کی  مادـک  مدرک : ضرع  دـیوگیم  هرارز  تیالو .» هزور و  جـح ، تاکز ، زاـمن ، هدـش :  هداـهن  اـنب  زیچ  جـنپ 
دنک يرپس  هزور  هب  ار  دوخ  زور  زامن و  هب  ار  حبص  ات  بش  يدرم  رگا  تسا . اهنآ  يامنهار  مکاح و  دیلک و  اریز  تیالو ؛ : » دومرف مالـسلا 

هب شیاهراک  مامت  و  دیامن ، يوریپ  وا  زا  ات  دشاب  هتخانـشن  ار  ادخ  ّیلو  اّما  دورب ، جـح  هب  هلاس  همه  دـهدب و  هقدـص  ار  دوخ  تورث  مامت  و 
هللا یلصربمایپ  يونعم  تایح  هب  ندیسر  ج . ( 42 «.) دوب دهاوخن  نامیا  لها  زا  درادن و  یباوث  رجا و  دنوادخ  دزن  زگره  دشابن ، وا  ییامنهار 

زا دریذپب و  ار  مالـسلا  هیلعیلع  تیالو  دریمب ، نم  دننام  دشاب و  نم  دننامه  یگدـنز  رد  دـهاوخب  هکره  مدرم ! يا  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع 
هدش حیرصت  تسا ، تنس  لها  هعیـش و  شریذپ  دروم  هک  یتایاور  رد  تیلهاج  گرم  زا  رارف  يارب  د . ( 43 «.) دنک يوریپ  وا  زا  سپ  ناماما 

یماما دریمب و  سک  ره  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  دوریم . اـیند  زا  تیلهاـج  گرم  هب  دسانـشن ، ار  دوخ  ناـمز  ماـما  سک  ره  هک 
هللا یلصادخ  لوسر  ( 44 «.) دسانشب ار  دوخ  ماما  ات  تسین  روذعم  تهج  نیا  رد  سک  چیه  تسا و  تیلهاج  گرم  وا  گرم  دشاب ، هتشادن 

نامز رد  منادنزرف  زا  مئاق  رکنم  سکره  (45 ؛) ۀّیلهاج ۀتیم  تام  دقف  تامف ، هتبیغ  نامز  یف  يدـلو  مئآقلانم  رکنأ  نم  : » دومرف هلآو  هیلع 
يدارفا دننامه  زین  اهنآ  هک  تسا  نیا  تیلهاج  گرم  زا  روظنم  تسا .» هدرم  تیلهاج  گرم  هب  ًاعطق  دریمب ، لاح  نامه  رد  دوشب و  شتبیغ 

. دنریمیم دندُرم ، رفک  كرش و  لاح  رد  مالسا  زا  شیپ  هک 

تیرشب یجنم  دالیم  مود : شخب 

همدقم
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ماما هکنیا  هلمج  زا  دـندز ، تسد  ياهدرتسگ  ياهشالت  هب  ناهج ، یجنم  تدـالو  زا  يریگولج  يارب  ناـینوعرف ، دـننامه  یـساّبع  ياـفلخ 
یساّبع روج  يافلخ  نادنز  رد  ار  شیوخ  تماما  نارود  ياهزور  نیرتشیب  ترضح  نآ  دنتخادنا . نادنز  هب  ار  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح 

شیپ یثداوح  اما  دـندزیم ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هیلع  یکانرطخ  ياهمادـقا  هب  تسد  ساّبع  ینب  ياـفلخ  یهاـگ  درب . رـس  هب 
همین زور  رد  ناهج  یجنم  ماجنارس  دنام و  هجیتنیب  نانآ  هناحوبذم  ياهشالت  مامت  درکیم . فرـصنم  ماما  نتـشک  زا  ار  اهنآ  هک  دمآیم 

كرابم مان  شمان ، تخاس . نشور  شلامج  رون  هب  ار  ایند  داـهن و  یتیگ  هنحـص  هب  اـپ  ساـسح  رایـسب  یطیارـش  رد  لاس 255 ه.ق  نابعش 
ناهج یجنم  ياهبقل  زا  دّمحم  لآ  مئاق  يدـهم و  هَّللا ، ۀّـجح  هَّللا ، ۀـّیقب  تسوا . هینک  مه  شاهینک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح 

ترضح یهاگ  تشادیم . هگن  ناهنپ  تموکح  ناسوساج  دید  زا  ار  وا  شدنزرف ، ناج  ظفح  يارب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تسا .
هب ماما  نیمهدزاود  هک  دننادب  نایعیش  ات  دوشگیم ، نخـس  هب  بل  تشگیم و  رـضاح  يو  تاسلج  رد  ردپ  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلعيدهم 
رد نونکامه  هدمآ و  ایند  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یّنس ، نادنمشناد  زا  يرایسب  هعیـش و  نادنمـشناد  مامت  داقتعا  هب  تسا . هدمآ  ایند 

. دراد همادا  نونکامه  دیدرگ و  زاغآ  لاس 260 ه.ق  رد  شراوگرزب  ردپ  تلحر  اب  تبیغ  نیا  تسا . تبیغ  هدرپ  سپ 

شسرپ 6

ّتنس لها  نیب  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  تدالو  دروم  رد  خساپ  تسا ؟ هدش  ّدلوتم  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ّتنـس ، لها  رظن  هب  ایآ 
مالسلا هیلعيرکسع  ماما  دنزرف  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  دنراد  داقتعا  دنقفاوم و  هعیش  رظن  اب  اهنآ  زا  یهورگ  دراد . دوجو  رظن  فالتخا 
ترـضح هک  دناهدرک  حیرـصت  تسین ، مک  اهنآ  دادعت  هک  یّنـس  ياملع  زا  هورگ  نیا  تسا . هدش  ّدلوتم  ءاّرماس  رد  لاس 255 ه.ق  تسا و 

، تسا نوریب  باتک  نیا  هلـصوح  زا  هراب ، نیا  رد  ناشیاههتفگ  زا  یـشخب  داریا  اهنآ و  مان  رکذ  نوچ  تسا . هدش  ّدلوتم  مالـسلا  هیلعيدهم 
رد نسحلا  نب  دّمحم  مساقلاوبا  : » دسیونیم ۀّمهملا  لوصفلا  رد  یکلام  غابصلا  نبا  . 1 مینکیم : هدنسب  نانآ  نانخس  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هب 

، مدرم موـمع  زا  ماـما  دـّلوت  نتـشاد  هگن  ناـهنپ  ّتلع  هراـبرد  وا  ( 46 «.) دـمآ اـیند  هب  يأر » نـم  ّرـس   » رهـش رد  لاس 255 ه.ق  نابعـش  همین 
نامدرم زا  ار  شدالیم  تخاس و  شیوخ  نیـشناج  قح  تموکح  يراذگناینب  يارب  ار  رظتنم  مئاق  تّجح  شدنزرف  دّمحموبا ، : » دـسیونیم

اـضتقا نـینچ  ناـنآ ، رجز  سبح و  نایعیـش و  يریگتـسد  ناطلـس و  زا  سرت  ناـمز و  طیارــش  نوـچ  تخاـس ؛ هدیــشوپ  ار  شرما  یفخم و 
هتسناد مّلسم  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ّدلوت  هکنآ  نمض  مالسلا ، هیلعنامزلا  بحاص  رابخا  یف  نایبلا  رد  یعفاش  یجنگ  . 2 ( 47 «.) درکیم
ناونع اب  تسا  هدوشگ  یلـصف  دوخ  باـتک  رد  دـناهدش ، ترـضح  نآ  ندوب  هدـنز  رکنم  هک  یناـسک  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  يارب  تسا ،

مالـسلا هیلعيدـهم  ترـضح  ندوب  هدـنز  رکنم  هک  يدارفا  نانخـس  اویـش ، ياهلیلد  اب  و  تسا ) هدـنز  نونکات  شتبیغ  ماـگنه  زا  يدـهم  )
زا هک  رـضخ  سایلا و  یـسیع و  هک  یلاح  رد  دراد ، دوجو  يدهم  ندوب  هدـنز  زا  یعانتما  هچ  : » دـسیونیم يو  تسا . هدرک  در  ار  دنتـسه ،
رب هک  تسا  هدش  هچ  دنـشابیم !؟ هدنز  زونه  دنـشابیم ، ادخ  نانمـشد  زا  هک  سیلبا  لاّجد و  دنـشابیم و  هدنز  زونه  دنتـسه ، ادخ  يایلوا 

يارب هک  منکیم  نایب  ار  نانآ  زا  کی  ره  ندوب  هدنز  ياهنوگ  هب  نم  دنرکنم !؟ ار  يدهم  ندوب  هدنز  اما  دنراد ، رظن  قاّفتا  اهنآ  ندوب  هدنز 
وا دالوا  هلمجزا  : » دسیونیم صاوخلا  ةرکذت  رد  یفنح  يزوجلا  نبا  طبس  . 3 ( 48 «.) دنامن یقاب  يدهم  ندوب  هدنز  راکنا  ياج  یلقاع  چیه 

یلع نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  وا  تسا ، دّمحم  مالـسلا ) هیلعيرکـسع  نسح  ماما  )
هیلعنامزلا بحاص  ماـما ، نیـشناج  وا  تسا و  مساـقلاوبا  هَّللا و  دـبعوبا  شاهینک  و  مالـسلا -  مهیلع  بلاـط -  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب 

مان هکنآ  زا  سپ  هدنراگن -  ردپ  یسبط -  اضر  دّمحم  خیـش  هَّللا  تیآ  موحرم  ( 49 «.) دشابیم ناماما  رخآ  وا  تسا و  رخآ  مئاق و  مالـسلا ،
زین نم  : » دـیامرفیم دـنکیم ، يروآدای  هللا -  همحريرون  ثدـحم  هتـشون  راتـسألا -  فشک  لقن  ربانب  ار  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  رفن  لهچ 
نیا دنتـسه . مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تدالو  هب  لئاق  اهنآ  همه  هک  متفاـی  تسد  رگید  رفن  تسیب  ماـن  رب  اـهنآ ، ياـهباتک  رد  عّبتت  زا  سپ 

نامیإلا 4. بعش  رد  یعفاش  یقهیب  ظفاح  دوخ 3 . خیرات  رد  ناکلخ  نبا  بابحألا 2 . هضور  رد  یفشاک  نیسح  یلوم  . 1 زا : دنترابع  دارفا 
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رد ءادفلاوبا  خیراتلا 7 . یف  لماکلا  رد  ریثالا  نبا  هقرحملا 6 . قعاوصلا  رد  رجح  نبا  هیمالـسإلا 5 . تاحوتفلا  رد  نالحد  ینیز  دمحا  دّیس 
فارـشألا 11. ّبحی  فاـّحتالا  رد  يواربـش  نادـلبلا 10 . مجعم  رد  يوـمح  توقاـی  ءاـملعلا 9 . روتـسد  رد  يرگن  دـمحا  دوخ 8 . خـیرات 

دعس نبا  هّمغلا 15 . فشک  رد  باهولا  دبع  خیش  نانجلا 14 . ةآرم  رد  یعفای  مالسإلا 13 . لود  رد  یبهذ  راونألا 12 . قراشم  رد  يوازمح 
ۀـضور رد  نیدلا  لامج  ناـهربلا 18 . رد  یقتم  یلع  اـّلم  سیمخلا 17 . خیرات  رد  یکلام  یـضاق  نیدـلا  سمـش  يربکلا 16 . تاـقبطلا  رد 

لآ يدـهم  تدالو  هک  دـش  نشور  نایب ، نیا  اب  ( 50 .) نیبغارلا فاعسا  رد  نابـصلا  نبا  همالع  لودـلا 20 . رابخا  رد  ینامرق  بابحألا 19 .
زا یهورگ  دـناهدرک .» ناـیب  ار  ترـضح  نآ  دوعـسم  دـالیم  قیقد  خـیرات  یّنـس  هعیـش و  و  تسا ، خـیرات  تاـیعطق  زا  مالـسلا  مهیلعدّـمحم 

دیدحلا یبا  نبا  دیآیم . ایند  هب  نامزلا  رخآ  رد  تسا و  هدشن  ّدلوتم  زونه  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  دنرواب  نیا  رب  ّتنس  لها  نادنمشناد 
نامگ هیماما  : » دسیونیم ءامإلا » ةریخ  نبا  یبأب  : » دیامرفیم هک  مالسلا  هیلعیلع  شیامرف  حرـش  رد  شیوخ  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  یلزتعم 

يو هک  دـنراد  نامگ  ام  باحـصا  یلو  تسا ، سگرن  مان  هب  يزینک  دـنزرف  هک  تساـهنآ  مهدزاود  ماـما  ترـضح ، مـالک  روظنم  دـنربیم 
زا رپ  هکنآ  زا  سپ  دومن ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـمآ و  دـهاوخ  وا  دوشیم . دـّلوتم  يزینک  زا  هدـنیآ  رد  تسا و  یمطاف  يدرم 

یـشزغل نیرخآ  نیلّوا و  نیا  هچرگ  ( 51 «.) دناسریم اهتبوقع  نیرتدیدش  هب  ار  اهنآ  دریگیم و  ماقتنا  نارگمتـس  زا  وا  دـشاب . هدـش  متس 
رثکا رظن  عقاو و  فالخ  رب  هتـشگ و  دـیدرت  کـش و  راـچد  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  يو  اریز  تسا ؛ هدز  رـس  دـیدحلا  یبا  نبا  زا  هک  تسین 

زا زینک  رـضاح  لاح  رد  دوشیم !؟ ّدلوتم  وا  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک  يزینک  نآ  تساجک  تسا ، هدرک  رظن  راهظا  نادنمـشناد ،
هرابرد یّنـس ، هعیـش و  قاّفتا  هب  هک  تایاور  همه  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  رگید ، يوس  زا  هدـنیآ !؟ نامز  هب  دـسر  هچ  دوشیم ، ادـیپ  اجک 

هب مینک و  قبطنم  دوشیم ، ّدلوتم  ینامز  هچ  رد  تسیک و  دنزرف  تسین  مولعم  هک  یمانمگ  صخش  هب  تسا ، هدش  دراو  مالـسلا  هیلعيدهم 
.»!؟ میوش رکنم  ار  ماما  تدالو  لصا  میشاب ، هدرک  رارف  ترضح  نآ  رمع  لوط  زا  هکنیا  ببس  هب  : » یعفاش یجنگ  هتفگ 

شسرپ 7

، ترضح نآ  تبیغ  زا  شیپ  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يدایز  دارفا  خساپ  هدید ؟ شایکدوک  نارود  رد  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  یسک  ایآ 
يأر نمیف  ّیلولا  ةرصبت   » مان هب  هراب  نیا  رد  یباتک  ات  تشاداو  ار  ینارحب  مشاه  دیـس  موحرم  هک  دنتـسه  دایز  يّدح  هب  هّدع  نیا  دناهدید .

نـسح ماـما  هّمع  داوج و  ماـما  رتخد  همیکح  همیکح   - 1 مینکیم : هدنـسب  نانآ  زا  یخرب  مان  رکذ  هب  اـجنیا  رد  دراـگنب . ّيدـهملا » مئاـقلا 
تشاد و روضح  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دـّلوت  ماگنه  دوب و  ماـما  هناـخ  رد  ق  لاس 255 ه . نابعش  همین  رد  مالـسلا  امهیلعيرکـسع 

دصق مدیسر ، مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تمدخ  هب  يزور  دیوگیم : يو  قاحـسا  نب  دمحا   - 2 ( 52 .) داتفا وا  يابرلد  لامج  هب  شمـشچ 
زا لاعتم  دـنوادخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  : » دومرف منک ، لاؤس  وا  زا  هراب  نیا  رد  هکنآ  زا  شیپ  ترـضح  نآ  مسرپب . شنیـشناج  زا  متـشاد 

تّجح ماما و  سّدقم  دوجو  تکرب  هب  دراذگیمن . هتـشاذگن و  یلاخ  تّجح  زا  ار  نیمز  زگره  تمایق ، زور  ات  دـیرفآ  ار  مدآ  هک  یماگنه 
نیـشناج ماما و  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دـیوگیم : قاحـسا  نب  دـمحا  درابیم .»... ناراب  دوریم و  نوریب  نیمز  زا  اـهالب  هک  تسا 

هناش رب  ار  وا  دوب و  هدراهچ  بش  هام  دننامه  هک  ار  ياهلاس  هس  كدوک  هک  یلاح  رد  سپـس  دـش ، قاتا  لخاد  ترـضح  نآ  تسیک ؟ امش 
 - 3 ( 53 «.) مدادیمن ناـشن  وت  هب  ار  مدـنزرف  زگره  يدوبن ، یمارگ  ناـماما ، ادـخ و  دزن  وت  رگا  دـمحا ! : » دومرف دـش و  جراـخ  دوب ، هتفرگ 
دوب هتسشن  هناخ  يوکس  رب  ترضح  نآ  مدیسر . مالسلا  هیلعيرکـسع  یلع  نب  نسح  دّمحموبا  تمدخ  دیوگیم : يو  شوقنم  نب  بوقعی 
ماما تسیک ؟ امش  تماما  ثراو  نم ! يالوم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دوب . هدناشوپ  ار  نآ  ياهدرپ  هک  دوب  یقاتا  يو  تسار  تمـس  رد  و 

، دوب لاس  هد  ای  تشه  دودح  هک  بجو  جنپ  تماق  هب  یناوجون  مدز . رانک  ار  نآ  : » دیوگیم شوقنم  نب  بوقعی  نزب . رانک  ار  هدرپ  دومرف :
یناوسیگ تسار و  هنوگ  رب  یلاخ  هتشگرب ، ییاهوناز  ربتس ، ياهفتک  قارب ، ینامشچ  ینارون ، ياهرهچ  ناشخرد ، یناشیپ  وا  دمآ . نوریب 

، میسن  - 4 ( 54 ...«.) تسامـش ماما  اوشیپ و  نیا  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  تسـشن . دمحموبا  يوناز  يور  دمآ و  كدوک  تشاد . دـعجم 
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نـسح ماما  راکـشیپ  مناـغوبا ، مالـسلا 6 -  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  راکتمدـخ  هیراـم ، مالـسلا 5 -  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  راکتمدـخ 
هَّللا دبع  نب  دعـس  میهاربا 11 -  نب  لـماک  میکح 10 -  نب  ۀـیواعم  رذـنم 9 -  نب  نسح  ینارزیخ 8 -  یلعوـبا  مالسلا 7 -  هیلعيرکسع 

هدـمآ شرادـید  هب  هک  رفن  لهچ  هب  ار  دوخ  دـنزرف  مدرم ، اب  تاقالم  ياهزور  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  (/ 55) يرعشا
(56 .) داد ناشن  دندوب ،

شسرپ 8

دالیم زا  دمتعم ، يدتهم و  زتعم و  هژیو  هب  یـساّبع ، يافلخ  خـساپ  درک ؟ ناهنپ  مدرم  زا  ار  شدـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ارچ 
مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  تّدش  هب  نانآ  دندوب . ناساره  كانمیب و  دوخ  تموکح  رب  درک ، دهاوخ  ناریو  ار  متس  ناینب  هک  يدنزرف 

نانآ . داد ماجنا  مالـسلا  هیلعیـسوم  دـّلوت  زا  يریگولج  يارب  نوعرف  هک  دـندرک  ار  يراک  ناـمه  ور ، نیا  زا  دـندوب . هداد  رارق  رظن  ریز  ار 
يافلخ دنـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هناخ  هژیو  هب  مشاه ، ینب  ياـههناخ  اـت  دـندرامگیم  ار  دوخ  نارودزم 

هیلعيدهم ترضح  دندرک  یعس  اهراب  یساّبع  يافلخ  دنناسرب . لتق  هب  ار  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ات  دندومن  ناوارف  شالت  یساّبع 
نـسح ماـما  نتـشک  يارب  شـالت   - 1 مینکیم : هراـشا  تامادـقا  نیا  زا  هنوـمن  دـنچ  هـب  کـنیا  دـنناسرب . لـتق  هـب  دـننک و  ادـیپ  ار  مالـسلا 

ارم دنتشادنپ  ناراکمتس  : » دومرف مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  دیدرگ ، ّدلوتم  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
هیلعيرکسع نسح  ماما  هناخ  یـسرزاب   - 2 ( 57 (.»!؟ دناهتفای هنوگچ  ار  دنوادخ  تردـق  اهنآ  دـننکیم . عطق  ار  تماما  لسن  دنـشکیم و 

هرصاحم هب  یساّبع  دمتعم  فرط  زا  ترضح  نآ  هناخ  هک  دوب  هتـشذگن  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تلحر  زا  یتاظحل  زونه  مالـسلا 
ات دندومن  راضحا  ار  هلباق  نانز  نانآ  دنتخادرپ . شدنزرف  يوجتـسج  مالـسلا و  هیلعماما  هناخ  قیقد  یـسرزاب  هب  تموکح  نارومأم  دمآرد .

رومأم ار  نانز  زا  حلـسم  نانابهگن  دـندرک و  تشادزاب  یقاتا  رد  ار  زینک  تسا . رادراب  زینک  نالف  تفگ : ياهلباـق  دـنبایب . ار  رادراـب  نازینک 
هکنیا رب  ینبم  رفعج ، شرازگ  زا  سپ  لقیـص  يریگتـسد  رفعج و  شرازگ   - 3 ( 58 .) دنـشاب وا  بقارم  زینک ، نآ  نامیاز  ماگنه  ات  دـندرک 

هک داتـسرف  ار  دوخ  نارازگتمدخ  تفـشآرب و  دمتعم  رگید  راب  دراد . دوجو  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  هناخ  رد  یلاسدرخ  دنزرف 
ار يدنزرف  نانچ  دوجو  لقیص  دهد . ناشن  اهنآ  هب  ار  لفط  ات  دنهاوخب  وا  زا  دننک و  ادیپ  ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  زینک  لقیص ،

نـسح ماـما  زا  نم  تفگ : ناـنآ  هـب  دـناهرب ، رطخ  دـنزگ  زا  ار  هادـف -  اـنحاورا  رـصع -  ماـما  سّدـقم  دوـجو  هـکنآ  يارب  وا  درک . راـکنا 
وا تدالو  زا  سپ  ات  دروایب ، ایند  هب  ار  شدنزرف  ات  دننک  ینادنز  ياهناخ  رد  ار  لقیص  دنتفرگ  میمصت  نانآ  مرادراب . مالـسلا  هیلعيرکـسع 

تکلمم عاضوا  درک و  جورخ  هرصب  رد  جنزلا  بحاص  یفرط ، زا  دندش . هجاوم  هفیلخ  ریزو  ییحی ، نب  هَّللا  دبع  گرم  اب  هاگان  دنـشکب ، ار 
قیشر مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نتـشک  يارب  ورین  مازعا   - 4 ( 59 .) تشگزاب دوخ  هناخ  هب  درک و  هدافتسا  تیعقوم  نیا  زا  لقیـص  تفـشآرب .

هب میرادرب و  دوخ  اـب  بسا  ود  کـی ، ره  اـت  داد  روتـسد  اـم  هب  درک و  راـضحا  رگید  رفن  ود  هارمه  ارم  یـساّبع  هفیلخ  دـضتعم ، دـیوگیم :
مالغ دیـسریم ، هناـخ  رد  هب  هک  یتقو  تفگ : داد و  اـم  هب  ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هناـخ  یناـشن  وا  میورب . ارّماـس  هب  تعرس ،

روتـسد لابند  هب  دیوگیم : قیـشر  دیروایب . نم  يارب  ار  وا  رـس  دیدید ، اجنآ  رد  ار  هک  ره  دیوش و  هناخ  لخاد  تسا . هتـسشن  اجنآ  یهایس 
وا زا  دوب . هتـسشن  هناخ  زیلهد  رد  یهایـس  مالغ  میدیـسر ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماـما  هناـخ  هب  نوچ  میدـش . ارماـس  رهـش  یهار  وا ،
نآ ندوب  زیمت  زا  میدش ، هناخ  لخاد  نوچ  دومنن . ام  هب  ییانتعا  چـیه  رگید  و  شبحاص ، تفگ : تسه ؟ هناخ  نیا  رد  یـسک  ایآ  مدیـسرپ :

. میدز رانک  ار  هدرپ  میدوب ، هدیدن  نونکات  شدننام  هیبش و  زگره  هک  میدید  نازیوآ  ار  ياهدرپ  دوخ ، يور  هب  میدنام و  تفگش  رد  رایـسب 
رب هدرتـسگ و  بآ  يور  يریـصح  هرجح ، ياـهتنم  رد  دوب و  ناـیامن  هرجح  ناـیم  رد  یبآ  ییاـیرد  درک . هولج  ناـمرظن  رد  یگرزب  هرجح 

هرجح رد  اـپ  تیرومأـم ، ماـجنا  دـصق  هب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  درکیمن . اـم  هب  یهّجوت  چـیه  دوب و  زاـمن  لوغـشم  يدرم  ریـصح ، نآ  يور 
شوـه زا  هاـگان  هک  میدیـشک  نوریب  بآ  زا  ار  وا  اـم  درک و  زارد  تسد  داـیز ، ندز  اـپ  تسد و  زا  سپ  تفر و  ورف  بآ  رد  هک  تشاذـگ 
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نابز راچان ، هب  دش . هَّللا  دـبع  نب  دـمحا  دـننامه  شلاح  هک  دور ، شیپ  تفرگ  میمـصت  ام  رفـسمه  دـمآ . شوه  هب  یتعاس  زا  سپ  تفر و 
هچ دزن  هک  میتسنادیمن  دـنگوس ! ادـخ  هب  مهاوخیم ، ترذـعم  ادـخ ! هاـگرد  بّرقم  يا  وت  زا  ادـخ و  زا  متفگ : هدوشگ ، ار  یهاوخرذـع 

دضتعم فرط  هب  میدید ، نینچ  نوچ  دش . زامن  ندناوخ  لوغـشم  دومنن و  یهّجوت  ام  نانخـس  هب  وا  مینکیم . هبوت  نونکا  مییآیم و  یـسک 
میتفر و دضتعم  دزن  هک  دوب  بش  همین  دننکن . يریگولج  نامدورو  زا  میتشگرب ، ام  تقو  ره  هک  دوب  هدرپس  نانابهگن  هب  دـضتعم  میتشگرب .

دـضتعم هن . میتفگ : دـیاهدرک ؟ تبحـص  هراب  نیا  رد  يرگید  درف  اب  دیـسرب ، اجنیا  هب  هکنآ  زا  شیپ  ایآ  دیـسرپ : اـم  زا  وا  میتفگ . ار  ارجاـم 
تأرج دوب ، هدـنز  وا  اـت  ندـش ، هتـشک  سرت  زا  اـم  ور ، نیا  زا  تشک . مهاوخ  ار  امـش  همه  دوـش ، ربخاـب  ارجاـم  نیا  زا  یـسک  رگا  تفگ :

سّابعینب هّیما و  ینب  : » دومرف نینچ  دندوب ، هتفر  شتاقالم  هب  هک  یهورگ  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ( 60 .) مینک لقن  ار  ارجام  نیا  میتشادن 
راک هب  ام  نتـشک  يارب  ار  دوخ  ياهریـشمش  هدومن و  ینمـشد  ام  اب  دوب ، دـهاوخ  اـم  مئاـق  ياـناوت  تسدهب  ناـشکلم  لاوز  دـندیمهف  یتقو 

(61 «.) دندرب

شسرپ 9

یگدنز یکاخ  هرک  نیمه  يور  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يرآ ... خـساپ  دـید ؟ ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ناوتیم  تبیغ  نامز  رد  ایآ 
ار مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  دـنناوتیم  ناـیاسراپ  اـهنت  دنـسانشیمن . ار  وا  اـما  دـننیبیم ، ار  وا  مدرم  تسا . مدرم  نـیمه  نـیب  رد  دـنکیم و 
، یلقره لیعامسا  رایزهم ، نب  یلع  دنکیم . یفرعم  تسا ، هدید  ار  وا  هک  یـسک  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  زین  هاگ  دنـسانشب .

ماما تمدـخ  هب  هک  دـناهتفگ ، تحارـص  هب  نایاسراپ ، زا  رگید  رفن  اههد  مولعلا و  رحب  هماّلع  یلیبدرا ، سّدـقم  ینیرحب ، یـسیع  نب  دّـمحم 
رد مینک . دیدرت  اهتاقالم  نیا  زا  یـشخب  رد  ًاضرف  رگا  ( 62 .) دناهدرک لقن  ترضح  نآ  زا  زین  یبلاطم  نانآ  دناهدیسر . مالـسلا  هیلعنامز 

يرمـس دّمحم  نب  یلع  دوخ ، بیان  نیرخآ  هب  ياهمان  يرغـص ، تبیغ  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  درک . دیدرت  ناوتیمن  هک  اهنآ  همه 
بیان ناونع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  يدرف  زگره  هک  داد  روتـسد  يو  هب  تخاس و  ربخاـب  شرمع  رخآ  ياـهزور  ندـش  يرپس  زا  ار  وا  تشون و 

نمف الأ  هدهاشملا ، یعّدی  نم  یتعیش  نم  یتأیسو  : » تسا هدمآ  همان  نآ  زا  یـشخب  رد  دش . دهاوخ  عورـش  يربک  تبیغ  اریز  دنکن ؛ نییعت 
ارم هدهاشم  ياعّدا  هک  دنیآیم  نم  نایعیـش  زا  یخرب  يدوز  هب  و  (63 ؛) ٍرتفم باّذک  وهف  ۀحیصلاو ، ینایفـسلا  جورخ  لبق  هدهاشملا  یعّدا 

هدننز ارتفا  وگغورد و  دیامن ، هدـهاشم  ياعّدا  ینامـسآ ، هحیـص  هب  ندیـسر  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  دـنیامنیم .
نآ صاخ ، بیان  ناونع  هب  دناوتیمن  یـسک  هک  دشاب  نیا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دارم  دیاش  : » دـسیونیم هللا  همحریـسلجم  همّالع  تسا .»

يدارفا اهدعب  هک  دریگب  ار  نانمشد  هئطوت  يولج  هتساوخیم  همان  نیا  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دیاش  ( 64 «.) دنک تاقالم  ار  ترضح 
هتفگ نانآ  يارب  یفراعم  هداد و  نانآ  هب  ییاهروتسد  ترضح  نآ  دناهدیـسر و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تمدخ  هکنیا  هناهب  هب  هدروخ  يزاب 

. دننک دوبان  ار  ادخ  ماکحا  تسا ،

شسرپ 10

مه تیعقاو  هکلب  تسا ، نکمم  يزیچ  نینچ  اهنت  هن  هک  تفگ  دیاب  خساپ  رد  خساپ  دید ؟ باوخ  رد  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ناوتیم  ایآ 
تسا ییاهباوخ  تایاور و  دوجو  نآ  لیلد  و  دیآیمن . رد  مالسلا -  مهیلع  ناموصعم -  ربمایپ و  تروصهب  زگره  ناطیـش  هک  ارچ  دراد ؛

، رگید ماما  تمدـخ  ییوگزاب  زا  سپ  دـناهدید و  باوخ  رد  ار  اهنآ  ناشتداهـش  زا  سپ  مالـسلا -  مهیلع  ناـموصعم -  ربماـیپ و  ناراـی  هک 
ادخ لوسر  زا  شردپ  زا  مّدج  زا  مردپ  : » تسا هدومرف  اهباوخ  هنوگنیا  دییأت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم 
نم ٍدـحأ  ةروص  یف  الو  یتروص  یف  لـّثمتی  ـال  ناطیـشلا  ّنإـف  ینآر ، دـقف  هماـنم ، یف  ینآر  نم  دومرف : هک  هدرک  لـقن  مالـسلا -  مهیلع  - 

هب هن  نم و  تروصب  هن  ناطیـش  اریز  تسا ؛ هدـید  ارم  نیقی  هب  دـنیبب ، باوخ  رد  ارم  سکره  مهتعیـش ؛ نم  ٍدـحأ  ةروـص  یف  ـالو  یئایـصوأ 
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نیا ریسفت  حرش و  رد  هللا  همحریـسلجم  همّالع  ( 65 «.) دوشیم رهاـظ  ناـنآ  ناوریپ  زا  یکی  تروص  هب  هن  نم و  يایـصوا  زا  یکی  تروص 
لکش تروص و  رد  هکلب  مالـسلا ، مهیلعموصعم  ناماما  ربمایپ و  تروص  هب  ناطیـش  زگره  هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  و  : » دیامرفیم ثیدح 

... رذوبا و ناملـس و  دننامه ، اهنآ ، صلاخ  ناوریپ  نایعیـش و  نامه  نایعیـش  زا  دارم  دیاش  هک  دنکیم  هفاضا  سپـس  ددرگیمن . رهاظ  اهنآ 
زا یکی  ای  ربمایپ  يدرف  ره  هدش  تیاور  مالـسلا -  مهیلع  ام -  هّمئا  زا  هحیحـص  رابخا  رد  : » دسیونیم هللا  همحرقودـص  خیـش  ( 66 «.) دشاب
رد دنسرتیم ، نآ  زا  هک  هچنآ  زا  ار  اتسور  رهش و  نآ  ّتینما  اهنآ  دورو  تسا ، هدش  ییاتـسور  ای  رهـش  دراو  هک  دنیبب  باوخ  رد  ار  ناماما 

نیـشیپ خـساپ  شـسرپ و  رد  تسا ؟ تّجح  موصعم  ریغ  باوخ  ایآ  ( 67 «.) دیـسر دنهاوخ  ناشیاهوزرآ  هب  نینچمه  و  تشاد ، دـهاوخ  یپ 
ماما ای  ربمایپ  یسک  رگا  نایب  نیا  اب  دراد ، دوجو  باوخ  رد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  زا  یکی  ای  ادخ و  لوسر  ندید  ناکما  هک  دش  نشور 
دوخ هبتبـسن  ماکحا  نیا  میهدیم : خـساپ  هن ؟ ای  تسا  ارجالا  مزال  ایآ  داد ، وا  هب  يروتـسد  اـی  مکح و  اـی  ینخـس و  دـید و  باوخ  رد  ار 

نآرق مینکیم : ضرع  لاثم  باب  زا  تسا . هدوبن  ارجالا  مزـال  تسین و  تّجح  موصعم  ریغ  هب  تبـسن  اـما  تسا  ارجـالا  مزـال  ماـما  ربماـیپ و 
زور نآ  يادرف  هب  دنکیم ، حبذ  ار  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  هدید  باوخ  يو  هک  دنکیم  نایب  ار  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  باوخ  دیجم 

هکنیا ای  و  دنک . حبذ  شدنزرف  ياج  هب  ار  چوق  نآ  ات  هداتـسرف  شربمایپ  يارب  ار  یگرزب  چوق  دـنوادخ  هک  دـنزیم ، يراک  نینچ  هب  تسد 
لوسر تیأر  ّینإ  : » دومرف درکیم ، مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تشگزاب  يارب  يدایز  شالت  هک  رفعج  نب  هَّللا  دبع  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما 

لاح رد  هک  داد  يروتـسد  ارم  مدید ، باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  انامه  هیلإ ؛ یهتنأ  نأ  ّدـب  رمأب ال  ییرمأو  یمانم  یف  هَّللا 
مه سپ  نیا  زا  ماهتفگن و  یسک  يارب  ار  نآ  نونکات  : » دومرف ترـضح  تسیچ ؟ باوخ  نآ  دیـسرپ : هَّللا  دبع  متـسه .» تیرومأم  نآ  ماجنا 
رد یمایپ  رگا  تسا و  تّجح  موصعم  باوخ  تفگ : ناوتیم  ناـیب  نیا  اـب  و  ( 68 «.) منک تاقالم  ار  يادخ  ات  تفگ ، مهاوخن  یـسک  يارب 

هدوبن تّجح  باوخ  دش ، دهاوخ  لماش  ار  مدرم  ام  زا  کی  ره  هک  موصعم  ریغ  هب  تبسن  اّما  درک . دهاوخ  لمع  نآ  هب  دشاب ، هتشاد  باوخ 
. دشابیمن ارجالا  مزال  دشاب ، وا  رد  یمایپ  رگا  و 

رمع لوط  زار  موس : شخب 

همدقم

رپ فیرش و  رمع  زا  لاس  نونکا 1166  نیاربانب  دش . ّدلوتم  لاس 255 ه.ق  رد  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ماما  حیحـص ، تایاور  ساسا  رب 
ياینالوط رمع  نینچ  ایآ  هک  دیایب  دوجو  هب  یخرب  نهذ  رد  یتالاؤس  هک  هدش  بجوم  ناشیا  ینالوط  رمع  درذگیم . ترـضحنآ  تکرب 

. دهدیم خساپ  قوف  تالاؤس  هب  شخب  نیا  هن ؟ ای  دراد  هقباس  مدرم  ریاس  ناربمایپ و  نیب  رد  ایآ  و  تسا ؟ نکمم 

شسرپ 11

دوشیم هتفگ  یثداوح  هب  يداع  ریغ  تسا . يداع  ریغ  تسین ، لاحم  ینالوط  رمع  خـساپ  دـنک ؟ رمع  هزادـنا  نیا  یناسنا  تسا  نکمم  رگم 
طوقـس ای  موصعم ، ماما  هب  لّسوت  اعد و  هلیـسو  هب  جالعلا  بعـص  نارامیب  يافـش  دتفایم . قاّفتا  مک  رایـسب  اما  تسین ، لاُحم  شعوقو  هک 

لاحم زین  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رمع  ندوب  ینالوط  تشادـنپ . لاحم  ناوتیمن  ار  يو  ندـیدن  بیـسآ  دـنلب و  رایـسب  هطقن  زا  ناـسنا  کـی 
زونه یکشزپ  ملع  دنايداع . ریغ  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما  تامارک  ناربمایپ و  تازجعم  هک  هنوگنامه  تسا ؛ يداع  ریغ  یلو  تسین ،

زورما دنک . نیعم  ناسنا  رمع  يارب  ینامز  دناوتیمن  يرـشب  لقع  دنک . یفن  ار  ینالوط  رمع  ای  دـنک و  فشک  ار  گرم  زار  تسا  هتـسناوتن 
ملع زورما  : » دـسیونیم ییاکیرما  درولیگ  رتکد  دـنک . رمع  لاس  اهدـص  تسا  نکمم  رـشب  هک  دـناهدرب  یپ  هتکن  نیا  هب  برغ  نادنمـشناد 

میشاب راودیما  میناوتیم  نامناردپ ، دادجا و  فالخرب  زورما  هتشادرب و  رشب  هار  رس  زا  ار  رمع  دودح  دویق و  هیذغت ، ملع  کمکهب  یکشزپ 
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رد ار  نآ  هک  ار -  هایگ  کی  تسا -  ناملآ  رد  لاه  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  هک  ژرژ - رتکد  نینچمه  ( 69 «) مینکب ینالوط  رمع  میناوتیم  هک 
شیامزآ دروم  دنکیمن - . رمع  هتفه  ود  زا  شیب  دیوریم و  یبآ  ياهسگم  تشپ  رب  هایگ  نیا  دنمانیم و  اتکسم » اینلورپاس   » نیتال نابز 
شیامزآ نیا  دیناسر . لاس  شش  هب  دوبن ، شیب  هتفه  ود  هک  ار  هایگ  نیا  رمع  هرخالاب  ات  داد  شرورپ  یّـصاخ  طیارـش  رد  ار  نآ  داد و  رارق 

ار نآ  زا  یتاـیآ  میوریم و  نآرق  رـضحم  هب  نونکا  ( 70 .) میناسرب لاس  هب 10920  ینونک  عضو  زا  ار  یناسنا  رمع  اـم  هک  تسا  نآ  دـننام 
تلهم زا  وـت  71 ؛) «) ِمُوْلعَملا ِْتقَولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُملا *  َنِم  َکَّنِإَـف  : » دوـمرف ناطیـش  هب  دـنوادخ   01 مینکیم : رکذ  ینالوط  رمع  هراـبرد 

هیلعحون ترضح  هرابرد  نآرق   02 تسا . هدنز  نونکا  دـش ، هدـیرفآ  ناسنا  زا  شیپ  هک  ناطیـش  نیاربانب  ینّیعم . تقو  زور و  ات  یناگهتفای 
مالسلا 950 هیلعحون  ترضح  درک . گنرد  لاس  نانآ 950  نایم  رد  وا  و  72 ؛) «) ًاماع َنیِسْمَخ  ّالِإ  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  : » دیامرفیم مالسلا 
: دیامرفیم مالـسلا  هیلعسنوی  ترـضح  هرابرد  دیجم  نآرق   03 تسا . نیا  زا  شیب  وا  رمع  نیارباـنب ، تخادرپ . دوـخ  موـق  داـشرا  هب  لاـس 

مکش رد  تمایق  زور  ات  دوبن ، ناگدننک  حیبست  هلمج  زا  سنوی  رگا  73 ؛) « ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَسُملا *  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  الْوَلَف  »
نآرق رظن  زا  رمع  لوط  هلئسم  هک  دوشیم  مولعم  تسین ، نشور  یـسک  يارب  تمایق  زور  نامز  هکنیا  هب  هجوت  اب  دش . یم  راتفرگ  یهام  نآ 

. تسا هدش  هتفریذپ 

شسرپ 12

هب اهباتک  رد  تسا . يرشب  خیرات  تامّلسم  زا  یکی  رمع  لوط  هلئـسم  خساپ  تشاد ؟ هقباس  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زا  شیپ  رمع ، لوط  ایآ 
زین نارگمتس  زا  يرایسب  درادن . ناکین  هب  صاصتخا  رمع  لوط  دناهتشاد . ینالوط  رایسب  يرمع  هک  مینکیم  دروخرب  يرایسب  دارفا  ياهمان 

، ۀعیبر نب  رعوتسم  هَّللا ، دبع  نب  لبه  نبا  بابع ، نب  ریهز  رماع ، نب  رمع  درک . رمع  لاس  دودح 900  داع  نب  داّدش  دناهتشاد . ینالوط  رمع 
، مالسا زا  شیپ  ناحلاص  نیب  رد  ( 74 .) دندرک رمع  لاس  450 و 600  ، 330 ، 600 ، 300 بیترت 800 ، هب  ةدعاس ، نب  ّسق  و  دیز ، نب  دـیرد 

هلئسم درک . رمع  لاس   309 ایندـلا ) یبا  نبا   ) نامثع نب  یلع  مالـسا ، زا  سپ  ناحلاص  نیب  رد  و  ( 75 .) درک رمع  لاس  داع 3500  نب  نامقل 
ترـضح تسا . هدش  هراشا  نادـب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  دوب ، يداع  رایـسب  یعیبط و  يرما  ینامـسآ ، ناربمایپ  نیب  رد  رمع  لوط 

ترضح 950 نآ  هک  تسا  هدرک  حیرصت  نآرق  درک . رمع  لاس  ای 2500 -  ای 2300 و  ای 1470  ای 1450   1400 مالسلا 1000 -  هیلعحون 
، لاس مدآ 930  ترـضح  ًالثم  تسا ، هدیـسر  تاـبثا  هب  زین  رگید  ناربماـیپ  يارب  ینـالوط  رمع  نیا  دوب . لوغـشم  دوخ  موق  داـشرا  هب  لاـس 

ناربماـیپ یخرب  نیعمجأ . -  مهیلع  هَّللا  تاولـص  درک -  رمع  لاـس  دوه 670  لاـس و  ثیـش 920  لاس -   1000 ای نامیلس 712 -  ترضح 
، نیاربانب ( 76 .) درذگیم ناشفیرش  رمع  زا  لاس  نارازه  دنتسه و  هدنز  نونکات  مالـسلا -  مهیلع  رـضخ -  یـسیع و  سیردا ، سایلا ، دننام 

اضر دّمحم  خیش  هَّللا  تیآ  هلمج  زا  ناگرزب  زا  یخرب  درادن . صاخ  یهورگ  هب  صاصتخا  تسا و  یعیبط  يرما  اهناسنا  رمع  لوط  هلئـسم 
. دناهتشون هراب  نیا  رد  ییاهباتک  هدنراگن ) ردپ   ) یسبط

تبیغ هفسلف  مراهچ : شخب 

همدقم

تبیغ هدرپ  ِسپ  رد  ار  دوخ  هریخذ  نیرخآ  تسا ، هدیشوپ  ام  رب  اهنآ  زا  يرایسبو  دنادیم  دوخ  هک  ییاهتحلـصم  اهّتلع و  ربانب  دنوادخ 
تبیغ نیا  للع  دنـسرپیم : یخرب  دنادرگ . نیمز  ثراو  ار  وا  دهد و  رارق  شرایتخا  رد  ار  ناهج  نیا  تموکح  يزور  ات  تسا ، هتـشاد  هگن 

، تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  جرف  راظتنا  يانعم  تسا ؟ هداد  خر  یتاقاّفتا  نینچ  مالـسلا ، هیلعنامز  ماـما  زا  شیپ  اـیآ  تسیچ ؟
: میهدیم خساپ  اهشسرپ  نیا  هب  شخب ، نیا  رد  تسیچ ؟ نآ  راثآ  تسیچ ؟
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شسرپ 13

ترـضح هب  صاصتخا  تسا و  یهلا  رارـسا  زا  یکی  تبیغ  هلئـسم  خـساپ  هتـشاد ؟ دوجو  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  زا  شیپ  یتبیغ  نینچ  اـیآ 
، یـسوم فسوی ، میهاربا ، حلاص ، سیردا ، حون ، رـشبلاوبا ، مدآ  دنتـشاد . تبیغ  زین  ینامـسآ  ناربمایپ  زا  یخرب  درادن . مالـسلا  هیلعتّجح 

هاتوک ياهتبیغ  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  تاولص  مالسا -  راوگرزب  ربمایپ  و  یسیع ، ریزع ، لایناد ، طول ، نامیلس ، سایلا ، لیعامـسا ، بیعش ،
نآ تشگزاب  زا  سپ  دش . بیاغ  دوخ  موق  زا  یتّدم  مالسلا  هیلعحلاص  دنربیم . رس  هب  تبیغ  هدرپ  ِسپ  رد  نونکا  زین  یخرب  دنتشاد . یتّدم 

نامیپ دهع و  هب  زین  یهورگ  دندرب . رس  هب  دیدرت  کش و  رد  یهورگ  دندش . وا  يربمایپ )  ) رکنم یهورگ  دندش : هتسد  هس  مدرم  ترضح ،
زا شیپ  وا  دـش . بیاغ  دوخ  ناوریپ  دـید  زا  دوخ ، نامز  توغاط  اب  هزراـبم  لاـس  تسیب  زا  سپ  مالـسلا  هیلعسیردا  دـندنام . راداـفو  دوخ 

مالـسلا هیلعسایلا  دـیورب .» نوریب  اجنیا  زا  امـش  درابن . ناراـب  رهـش  نیا  رب  هک  ماهدرک  نیرفن  : » دومرف دـندوب ، وا  وریپ  هک  رفن  هد  هب  تبیغ ،
لاس دون  مالـسلا  هیلعلایناد  زین  لاس و  تشه  تسیب و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  دش . ناهنپ  دوخموق  زا  تفر و  اهتشدو  اهنابایب  هب  لاستفه 

(77 .) دنتشگ بیاغ 

شسرپ 14

زج یـسک  نونکات  هک  تسا  یهلا  رارـسا  زایکی  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  هلئـسم  خـساپ  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  هفـسلف 
زا ور  نیا  زا  درادـن . ار  یتسه  شنیرفآ  ياهزار  هب  ندرب  یپ  ناوت  رـشب  شناد  دربب . یپ  نآ  زار  هب  تسا  هتـسناوتن  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 

يدایز ياهلاؤس  هراب  نیا  رد  مدرم  دوب ، هدشن  ّدلوتم  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  زونه  هکنیا  اب  دیدرگ ، حرطم  تبیغ  هلئـسم  هک  یماگنه 
هَّللا دبع  دنتـشادن . ار  زار  نیا  ياشفا  هزاجا  اهنآ  نوچ  دندربن ؛ یپ  نآ  ّتلع  هب  زگره  اّما  دندومن ، مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  ربمایپ و  زا 

ناسنا ره  هک  دوب  دهاوخ  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  راچان ، هب  : » دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : یمشاه  لضف  نب 
نآ ياشفا  هزاجا  هک  يرما  تهج  هب  : » دومرف ترـضح  هچ ؟ يارب  مدرگ ! تیادف  مدرک : ضرع  داتفا .» دهاوخ  دیدرت  کش و  هب  ینامیا  یب 

«. تسا هداد  خر  هتـشذگ  ياـهتبیغ  رد  هک  تسا  ناـمه  تبیغ  تمکح  : » دوـمرف تسیچ ؟ تبیغ  نـیا  تـمکح  مدرک : ضرع  مرادـن .» ار 
نآ ندـش  هتـشک  یتـشک و  ندـش  خاروس  تمکح  هک  هنوـگ  ناـمه  روـهظ ؛ زا  سپ  رگم  ددرگیمن ، نشور  زگره  زار  نیا  : » دوزفا سپس 
يا رفسمه . رای  ود  نآ  ییادج  زا  سپ  رگم  دشن ، نشور  مالسلا  هیلعیسوم  يارب  مالسلا  هیلعرضخ  تسد  هب  راوید  ندشهتخاس  كدوک و 

یهاوگ مینادـب ، میکح  ار  دـنوادخ  رگا  راگدرورپ . ناهنپ  ياهزار  زا  تسا  يزار  یهلا و  رارـسا  زا  يّرـس  ادـخ ، يوس  زا  يرما  نیا  لضف !
مالـسلا مهیلعنیموصعم  هکنیا  اب  ( 78 «.) دـشابن نشور  اـم  يارب  شتمکح  هچ  رگا  تسا ؛ تمکح  يور  زا  شیاـهراک  ماـمت  هک  مـیهدیم 

هنومن دنچ  هب  هک  دناهدومن ، هراشا  تبیغ  ياهتمکح  زا  یخرب  هب  یهاگ  اما  دنزاس . هاگآ  تبیغ  یلصا  ّتلع  هب  ار  مدرم  هک  دندوبن  رومأم 
هیبش تسیابیم  هک  دوب  هدرک  رارقرب  ییاهّتنـس  ناربمایپ ، هب  تبـسن  دنوادخ  وا  رد  ناربمایپ  ياهّتنـس  ندش  يراج   - 1 مینکیم : هدنسب 
رما هب  ناربماـیپ  تسیاـبیم  دوب . ناربماـیپ  تبیغ  هلئـسم  اهّتنـس ، زا  یکی  دوش . يراـج  زین  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  مئاـق  دروـم  رد  اـهنآ 

تّما رد  دوب ، ینالوط  یهاگ  تّدم و  هاتوک  یهاگ  اهتبیغ  نیا  دنریگب . هلـصاف  مدرم  زا  یتّدـم  ییاهتحلـصم ، اهّتلع و  ربانب  دـنوادخ ،
مئاق يارب  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : یفریص  ریدس  تفای . صاصتخا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  هلئـسم  نیا  یمالـسا 
نینچ ادخ  تساوخ  : » دومرف ترـضح  نآ  ارچ ؟ مدرک : ضرع  دـیوگیم : یفریـص  دـماجنایم .» لوط  هب  شنامز  هک  دـشابیم  تبیغ  ود  ام 

امش همه  79 ؛) «) قبط نع  ًاقبط  نّبکرتل  : » دـیامرفیم دـنوادخ  دوش ... ارجا  وا  هرابرد  ناشتبیغ  هب  تبـسن  ناربمایپ  ریاس  ياهّتنـس  هک  تسا 
زین تما  نیا  رـس  رب  تسا ، هدمآ  نیـشیپ  ياهتّما  رـس  رب  هک  هچنآ  دیـسرب .) لامک  هب  ات   ) دیوشیم لقتنم  رگید  یلاح  هب  یلاح  زا  هتـسویپ 

هل انحاورا  رصع -  ماما  تبیغ  ياهتمکح  نیرتمهم  زا  یکی  دیاش  نایعیـش  ناحتما   - 2 ( 80 «.) تسا ریذپانرییغت  ّتنس  نیا  دمآ و  دهاوخ 
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هک راوشد  تخـس و  رایـسب  یـشیامزآ  دـنریگ ، رارق  شیامزآ  دروم  ناشماما ، تبیغ  نارود  رد  تسیابیم  نایعیـش  هک  دـشاب  نیا  ءادـفلا - 
دوخ ياهندرگ  هچنآ  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دنکیم . ادج  دب  زا  ار  بوخ  صلاخان و  زا  ار  صلاخ 

باوج رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 81 «.) دیوش ادج  مه  زا  دـیریگب و  رارق  شیامزآ  دروم  هکنیاات  دـید  دـیهاوخن  دیاهدیـشک ، وا  يوس  هب  ار 
هیفصت سپ  دیوش . هیفصت  هکنآ  ات  دوب  دهاوخن  ام  جرف  تاهیه ! : » دومرف دیسر ؟ دهاوخ  امـش  جرف  تقو  هچ  دوب : هدیـسرپ  هک  یفعج  رباج 

، مدرم زا  يرایسب  مدرم  هیبنت   - 3 ( 82 «.) دنوش ادج  مه  زا  دـب  بوخ و  هکنآ  ات  دومرف - : درک و  رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم  هس  و  دـیوش - ،
هب دندرکیم و  یـساپسان  مدرم  رگا  هک  تسا  نیا  ادـخ  ّتنـس  دـننکیم . مه  تمعن  نارفک  هکلب  دنتـسین ، دـنوادخ  ياهتمعن  سانـشردق 

رادـیب دوشیم  بجوم  هک  تساهنآ  زا  تمعن  نتفرگ  دارفا  نیا  بیدأت  هار  نیرتهب  دـنکیم . هیبنت  ار  اهنآ  دـندیزرویم ، رفک  وا  ياهتمعن 
دوجو زا  رتتکرباب  رتمیظع و  یتمعن  هچ  دـننک و  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  هتفر  تسد  زا  تمعن  نآ  دوخ ، شور  هار و  رییغت  اـب  دـنوش و 

هیلعيرکسع ماما  تداهش  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  یبن  تثعب  زاغآ  زا  لاس  لوط 273  رد  هک  دوب  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  ربمایپ و 
، دندیگنج اهنآ  اب  رگمتس  ياهتموکح  تفرگ . نانآ  زا  ار  تمعن  نیا  دنوادخ  دنتسنادن و  ار  نآ  ردق  مدرم  یلو  دندوب ، مدرم  نیب  مالسلا 

اهتمعن نیا  سانـشردق  زور ، نآ  مدرم  رگا  دندناسر . تداهـش  هب  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  دـندرک و  نیهوت  دـنتخادنا ، نادـنز  هب  ار  اهنآ 
یهلا گرزب  تمعن  نیا  لابند  هب  زور  بش و  دـیاب  تسا ، هدـش  نینچ  هک  لاـح  میتخوسیمن . ناـمزیزع  ماـما  نارجه  رد  اـم  زورما  دـندوب ،

: دـیوگ يرابنا  ناورم  میوش . دـنمهرهب  روهظ  ماـّیا  رد  شدوجو ، تمعن  زا  دـنادرگرب و  اـم  هب  رگید  راـب  ار  هیدـه  نیا  دـنوادخ  اـت  میـشاب ،
4 ( 83 «.) دزاسیم ادج  اهنآ  زا  ار  ام  دشاب ، هتشاد  تهارک  یمدرم  دزن  رد  ار  ام  روضح  دنوادخ  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلعرفعجوبا  ترـضح 

انحاورا رـصع -  ماما  تبیغ  تمکح  هک  تسا  هدش  رداص  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  زا  تیاور  هد  دودح  دشابن  شاهدهع  هب  یـسک  تعیب  - 
، دنک روهظ  طیارش  ندوب  هدامآ  نودب  ترـضح  نآ  رگا  دشابن . ترـضح  نآ  هدهع  رب  مدرم  يوس  زا  یتعیب  هک  دنادیم  نیا  ار  ءادفلا -  هل 
عوضخ و یتلود  چیه  ربارب  رد  درک و  دهاوخ  روهظ  هنادنمتردق  ترضحنآ  تهج  نیدب  دش . دهاوخ  هتـشک  ای  دشاب و  یتلود  عبات  دیاب  ای 

هیلعاضر ماما  دـیوگ : لاضف  نسح  نب  یلع  دـنک . ادـیپ  هبلغ  دـساف  بصاغ و  ياهتردـق  ماـمت  رب  تردـق  اـب  هکلب  درک ، دـهاوخن  عوشخ 
«. دننکیمن ادیپ  ار  وا  اّما  تشگ ، دنهاوخ  وا  لابند  هب  مدنزرف ، نیموس  ندش  دوقفم  زا  سپ  نایعیش  هک  منیبیم  ایوگ  : » دومرف نم  هب  مالسلا 

یـسک تعیب  ات  : » دومرف هچ ؟ يارب  متفگ : دوشیم .» بیاغ  اهنآ  زا  ناشماما  نوچ  : » دومرف ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع 
یکی هک  تسا  هدمآ  مالسلا  امهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  تیاور  دنچ  رد  ندش  هتـشک  میب   - 5 ( 84 «.) دشابن شاهدهع  هب  روهظ  ماگنه 

نآ يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـیوگ : هرارز  تسا . ترـضح  نآ  ندـش  هتـشک  میب  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  تبیغ  ياهتمکح  زا 
كرابم مکـش  هب  سپـس  دسرتیم و  : » دومرف هچ ؟ يارب  متفگ : دشابیم .» شروهظ  زا  شیپ  یتبیغ  مالـسلا -  هیلعيدهم  ترـضح  ناوج - 

هتشک رطخ  ضرعم  رد  هکنیا  اب  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  ریاس  رگم  لاؤس : ( 85 .) ندش هتشک  زا  ینعی  تفگ : هرارز  دومرف .» هراشا  دوخ 
مایق طیارـش  نوچ  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما  يارب  خساپ : دندرکیمن !؟ یگدنز  مدرم  نیب  یتشحو ، سرت و  چیه  نودـب  دـندوب ، ندـش 

يررض هکنیا  اب  هدیقع  نیا  دندوب . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  راظتنا  رد  هکلب  دندوبن ، تقو  هفیلخ  هیلع  مایق  هشیدنا  رد  دوبن ، مهارف 
تیعـضو یلو  دـنناسرب . تداهـش  هب  ار  اهنآ  ماجنارـس  دـننک و  ینادـنز  ار  ناماما  نانآ  هک  دـش  بجوم  دـیناسریمن ، تقو  نایاورنامرف  هب 

ریز هب  تردق  هکیرا  زا  ار  تردق  نابحاص  دنکیم و  مایق  ریـشمش  اب  ترـضح  نآ  اریز  تسین ؛ نینچ  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  ترـضح 
مدرم نیب  رد  هنادازآ  ترـضح  نآ  هک  تسین  نکمم  سپ  دنکیم . داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  روج ، ملظ و  طاسب  ندـیچرب  اب  دـناشکیم و 

ماما رگا  اما  دـشیم ، وا  نیـشناج  يرگید  ماما  دـشیم ، هتـشک  یماما  رگا  رگید ، يوس  زا  دوشن . وا  محازم  یتردـق  چـیه  دـنک و  یگدـنز 
، ادخ هار  رد  ندش  هتـشک  تداهـش و  بجاو . مزال و  تسا  يرما  وا  تبیغ  ور ، نیا  زا  تشادن . ینیـشناج  دـشیم  هتـشک  مالـسلا  هیلعنامز 

دید دیاب  اما  تسین ، یثحب  نیا  رد  دیـسر و  دـهاوخ  تداهـش  هب  ماجنارـس  زین  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تسا و  نیموصعم  تاراختفا  زا  یکی 
تموکح دشیم ، هتشک  ترـضح  نآ  رگا  . 2 دنامیم . تّجح  زا  یلاخ  نیمز  دشیم ، هتـشک  ترـضح  نآ  رگا  . 1 تسیچ ؟ وا  سرت  تـّلع 
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ماما زا  دـیوگیم : یلباک  دـلاخوبا  درک . یناوارف  شالت  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  نتـشک  يارب  نمـشد  دـنامیم . ربهر  نودـب  یناـهج  لدـع 
رگا دـلاخوبا ! يا  : » دومرف ترـضح  نآ  مسانـشب . ار  وا  ات  دـیوگب ، نم  هب  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  مان  مدرک  تساوخرد  مالـسلا  هیلعرقاـب 

رد هک  یعمج  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  ( 86 «.) دوب دـنهاوخ  صیرح  وا  ندـش  هعطق  هعطق  نتـشک و  رب  دنـسانشب ، ار  وا  همطاـف  نادـنزرف 
 - ام مئاق  ياناوت  تسد  رب  ناـشکلم  لاوز  دـندیمهف  یتقو  ساـّبع  ینب  هّیما و  ینب  : » دومرف درک و  هراـشا  بلطم  نیمه  هب  دـندوب ، شتمدـخ 

، دنیامن عطق  ار  ام  لسن  ات  دندرب  راک  هب  ام  نتشک  يارب  ار  ناشیاهریـشمش  دندرک و  ینمـشد  ام  اب  دوب ، دهاوخ  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع 
هنوگچیه ادخ  نانمشد  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  نانمؤم  زا  نارفاک  بلـص  ندش  یلاخ   - 6 ( 87 «.) دنشاب هتـشک  ار  ام  مئاق  هک  دیما  نیا  هب 

ات دشکب  لوط  ترـضح  نآ  تبیغ  هک  تسا  نیا  رب  ادخ  هدارا  ور ، نیا  زا  دناسر . دهاوخ  لتق  هب  ار  اهنآ  همه  هکلب  درک ، دهاوخن  یـشزاس 
نافلاخم اب  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملا  ریما  ارچ  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دنیایب . ایند  هب  دنوش ، ّدلوتم  دیابیم  هک  ینانمؤم  مامت 

ًاباذَع ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  اُولَّیََزت  َْول  : » دیامرفیم هک  ادـخ  باتک  رد  هیآ  کی  تهج  هب  : » دومرف ترـضح  نآ  درکن ؟ گنج  دوخ  لوا 
: مدرک ضرع  دـیوگ : يوار  میدرکیم .» یکاندرد  باذـع  ار  نارفاک  دـندشیم ، ادـج  مه  زا  هّکم ) رد   ) نارفاک نانمؤم و  رگا  ؛) 88 «) ًامِیلَأ

نینچ زین  مالـسلا  هیلعمئاـق  دـناهدوب . راـفک  بالـصا  رد  هک  تسا  یناـنمؤم  ياـههعیدو  : » دومرف ترـضح  نآ  تسیچ ؟ لـیازت  زا  دوـصقم 
نآ دندش ، جراخ  اههعیدو  نآ  مامت  هاگره  سپ  دنیایب . نوریب  اهبلـص  رد  دنوادخ  ياههعیدو  مامت  هکنیا  ات  دـنکیمن  روهظ  وا  دـنکیم .

(89 «.) دناسریم لتق  هب  ار  اهنآ  همه  ددرگیم و  ّطلسم  ادخ  نانمشد  رب  دنکیم ، روهظ  ترضح 

شسرپ 15

اب ای  دوش و  هتخانـش  نآ  داعبا  هک  بالقنا  ره  هک  تسا  نشور  نیا  خـساپ  درک ؟ يزاسهنیمز  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  روهظ  يارب  دـیاب  ارچ 
هکنیا يارب  اما  دـشابیمن ، تسکـش  هب  موکحم  هچرگا  مالـسلا  هیلعيدـهم  بالقنا  مایق و  دراد ، يزاسهنیمز  هب  زاین  دوشن ، وربور  تسکش 

هدـش عورـش  نآرق  زا  يزاسهنیمز  نیا  هتبلا  درک . يزاسهنیمز  نآ  يارب  شیپاـشیپ  دـیاب  تهج  نیدـب  دوش ، نشور  ناـگمه  يارب  نآ  داـعبا 
نیمز هب  تبـسن  ار  ناحلاص  تثارو  هیآ  دـنچ  رد  دـیجم  نآرق  دـناهتخادرپ . نآ  داعبا  هب  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  هّمئا  ربماـیپ و  سپس 

ِرْکِّذلا ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  : » هدومرف و  درک ، دهاوخ  راذگاو  اهنآ  هب  هدنیآ  رد  هک  ار  نیمز  يور  تموکح  نینچمه  هداد و  دـیون 
و دوب . دـنهاوخ  نم  راکوکین  ناگدـنب  نیمز  ییاهن  ثراو  هک  میتشون  روبز  رد  تاروت ، زا  سپ  90 ؛) «) َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ 

نانآ میهن و  ّتنم  نیمز  نافعضتسم  رب  میهاوخیم  ام  91 ؛) «) َنِیثِراولا ُمُُهلَعَْجنَو  ِضْرَألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  : » هدومرف
اَمَک ِضْرَـألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » هدوـمرف و  میهد . رارق  نیمز  يور  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار 

؛) 92 ...«) ًاْئیَش ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا 
تسا و هدیدنـسپ  نآ  اهنآ  يارب  هک  ینید  دـهد ، رارق  نیمز  نانیـشناج  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  ناراک  هتـسیاش  نانمؤم و  هب  دـنوادخ 
ار ادخ  ریغ  تعاطا  دنتـسرپب و  ار  شیوخ  يادخ  ياهمهاو  سرت و  نودب  دـیامن و  تینما  هب  لیدـبت  ار  نانآ  فوخ  نارود  و  دزاس ، رقتـسم 

تـسد هب  ار  تموکح  مه  دوب و  دنهاوخ  نیمز  ثراو  مه  هک  دننایک  ناحلاص  نیا  هک  هتـشاداو  رکف  هب  ار  مدرم  تهج  نیدب  دنهنن . ندرگ 
رکف نیا  رد  تهج  نیدـب  دـنزادرپ . تدابع  هب  لـماک  تینما  رد  تشحو ، سرت و  نودـب  هدومن و  یناـهج  ریگارف و  ار  مالـسا  دـنریگیم و 
لابند هب  و  هن ؟ ای  تسا  هدـش  رارقرب  نیمز  هرک  يور  یتموکح  نینچ  ایآ  و  هن ، اـی  هداد  خر  ياهثداـح  نینچ  نونکاـت  اـیآ  هک  دوب  دـنهاوخ 

زا یکی  يربـهر  هب  یناـهج  یتـموکح  هب  ار  ناناملـسم  تسخن  ناـمه  زا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنوادخ ، يوـس  زا  تاـیآ  نـیا  حرط 
هرهچ نیا  هب  ار  ناناملسم  مدرم و  هدش ، لقن  يو  زا  هک  یناوارف  تایاور  و  ( 93 .) تسا هداد  ربخ  هدوب ، شاهنیکمه  مانمه و  هک  شنادنزرف 

ثیداحا مامت  هک  ياهنوگ  هب  دناهتخادرپ ، نآ  داعبا  مامت  هب  يرتشیب  لئاسم  نییبت  اب  ناموصعم  هتخاس و  انشآ  یهلا  تموکح  نیا  سّدقم و 
زین ام  و  مینکیم ؟ يزاسهنیمز  هنوگچ  تسا . طبترم  ًالماک  ترـضح  نآ  تموکح  يزاسهنیمز  اب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  هرابرد  یمالـسا 
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ندناسانش نتخانش و   - 1 مینکیم : هدنـسب  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  ناوارف  اـههنیمز  نیا  مینک و  مهارف  ار  روهظ  هنیمز  هک  میراد  هفیظو 
شیوخ نامز  ماما  یسک  رگا  تایاور ، ریبعت  هب  هک  تسا  دنمشزرا  لئاسم  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تخانش  هلئـسم  مالـسلا  هیلعرـصع  یلو 

، تسا لطاب  ام  لمع  اهنت  هن  میسانشن ، ار  وا  رگا  هک  تسا  تهج  نیدب  هَّللا  ۀّیقب  تخانش  و  ( 94 .) تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار 
هارمگ دـنک ، اـهر  ار  وا  سکره  تسا ، ناگدـنب  تّجح  ماـما ، : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعمظاـک  ماـما  دـش . میهاوخ  هارمگ  فرحنم و  هکلب 

نم هب  ار  تدوـخ  ایادـخ ! : » میناوـخیم اـعد  رد  تهج  نیدـب  ( 95 «.) دوشیم راگتـسر  دـباییم و  تاـجن  دـشاب ، وا  اـب  سکره  دوشیم و 
مهاوخن ار  تتّجح  هنرگ  و  ناسانشب ، نم  هب  ار  تلوسر  ایادخ ! تخانش . مهاوخن  ار  تلوسر  یناسانشن ، نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  ناسانشب 

نیا زا  شیپ  اهيورجک  تافارحنا و  اب  هزراـبم   - 2 دش .» مهاوخ  هارمگ  دوخ  نید  زا  هنرگ  و  ناسانـشب ، نم  هب  ار  تتّجح  ایادخ ! تخانش .
ناهانگ اب  هزرابم  دوشیم و  هدز  نماد  هعماج  رد  نآ  هب  هک  تسا  یناهانگ  دوجو  مالـسلا  هیلعماما  تبیغ  ياـهتمکح  زا  یکی  هک  میتفگ 

تافارحنا و اـب  هزراـبم  ماـما ، ّمهم  رایـسب  فادـها  زا  یکی  هک  ارچ  دـشابیم ؛ ءادـفلا -  هل  اـنحاورا  رـصع -  ماـما  روهظ  يارب  يزاـسهنیمز 
هللا یلـصمرکا  ربمایپ  دنارتسگب ، نیمز  يور  ار  داد  لدع و  هداد و  نایاپ  متـس  ملظ و  هب  ات  دیآیم  ماما  تسا . دـسافم  يدوبان  اهيورجک و 

هدرک مهارف  ار  روهظ  هنیمز  میهاوـخب  رگا  نیارباـنب ، ( 96 «.) ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدـعو  ًاطـسق  ضرـألا  هب  هَّللا  ـألمی  : » دومرف هلآو  هیلع 
تافارحنا ربارب  رد  دوخ ، یتوافتیب  توکس و  اب  یخرب  تسا  نکمم  میوش . ماگمه  وا  اب  راک ، نیا  رد  هتفاتش و  ماما  کمک  هب  دیاب  میشاب ،

رثا رب  ات  دوش ، نادنچ  دص  هعماج  رد  دسافم  ات  درک  توکس  لقاّدح  ای  دز و  نماد  دسافم  هب  دیاب  هک  دننک  رکف  نینچ  یعامتجا ، دسافم  و 
ترـضح اریز  تسا ، ساسایب  طلغ و  ًالماک  دش -  ضرع  هکنانچ  هشیدـنا -  هیرظن و  نیا  هک  یلاح  رد  دـنک ، روهظ  ماما  نآ ، ندـش  دایز 

هک تسا  نیا  شلیلد  و  دمآ . دـهاوخن  ماما  هدـشن ، ملظ  روج و  زا  رپ  نیمز  ات  هکنیا  هن  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  ُرپ  ار  نیمز  ندـمآ  زا  سپ 
روهظ زاسهنیمز  هک  يرگید  هلئسم  ماما  فادها  نییبت   - 3 دیآیمن !؟ ماما  ارچ  نیاربانب  تسا ، هدش  روج  ملظ و  زا  ُرپ  یفاک  هزادنا  هب  نیمز 
دروم یسررب و  ار  ترضح  نآ  فادها  هادف ، -  انحاورا  رصع -  ماما  هب  تفرعم  تخانـش و  زا  سپ  هکنیا  دشابیم ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
هراشا نادـب  نآرق  رد  هک  یتموکح  مینادـب  نینچمه  نیـشیپ ، ياهتموکح  ریاس  زا  نآ  زایتما  تموکح و  ياهیگژیو  میهد . رارق  هعلاـطم 
یناهج تموکح  تشاد ، دهاوخ  یساسا  توافت  اهتموکح  مامت  اب  دناهدرک ، ییوگشیپ  ناربمایپ  هداد و  ربخ  نآ  زا  دنوادخ  تسا و  هدش 

تلادـع و طـسب  تموکح  یناـهج ، تینما  يرارقرب  تموکح  تسامالـسلا ،  مهیلعتیب  لـها  نآرق و  نید و  تیمکاـح  تموکح  یهلا ، و 
ماما دـناسرب . ماجنا  هب  ار  یهلا  يایبنا  مامت  هدـشن  هدایپ  فادـها  ات  دـیآیم  ماما  تسا . یناـسنا  ياـهشزرا  قـالخا و  تیمکاـح  تموکح 

، هصالخ و  دناسرب . دوخ  یعقاو  لامک  هب  ار  رـشب  ات  دیآیم  ماما  دراذگب . شیامن  هب  ار  یّقرتم  تموکح  کی  رهاظم  نیرتیلاع  ات  دـیآیم 
مامت هب  ات  دیآیم  وا  تسا . هتفرگن  تروص  خیرات  لوط  رد  ناهج ، رد  یمکاح  ای  ربمایپ و  چـیه  تسد  رب  نونکات  دـنکیم ، ماما  هک  يراک 

رس زا  ار  عناوم  میزرو ، شالت  یتموکح  نینچ  هب  ندیسر  يارب  هک  دوشیم  ببس  لئاسم  نیا  هب  داقتعا  دناشوپب . لمع  هماج  اههتـساوخ  نآ 
يزاـسهنیمز دراوم  رگید  زا  جرف  راـظتنا   - 4 دـشابیم . اـههنیمز  داـجیا  اـهراک ، نیمه  مینک و  بیغرت  قـیوشت و  ار  نارگید  میرادرب و  هار 

رد هک  يراظتنا  دناهدرک ، توعد  نآ  هب  ار  ام  مالسلا  مهیلعنیموصعم  ربمایپ و  هک  يراظتنا  تسا ، جرف  راظتنا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ 
رگا : » مالـسلا هیلعقداص  ماما  لوق  هب  هک  يراظتنا  تسا ، هدـش  هدرمـش  نانمؤم  تدابع  نیرتهب  لامعا و  نیرترب  ناونع  هب  نآ ، زا  تایاور ،

نآ هب  لـمع  فیاـظو و  تخانـش   - 5 ( 97 «.) دـشاب هدرم  مه  باوختخر  رد  هچرگا  دوب ، دـهاوخ  دیهـش  دریمب ، راـظتنا  لاـحرد  یـصخش 
تبیغ لاح  رد  مدرم  يارب  ار  یفیاظو  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  همئا  ربماـیپ و  شرافـس  ثیداـحا و  تاـیاور و  ساـسا  رب  اـم  ناـگرزب 
دروم دنچ  هب  یمق  ثّدحم  موحرم  دوب . دهاوخ  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  روهظ  زاسهنیمز  دوخ  اهنآ ، زا  کی  ره  هک  دناهدرک ، نایب  يربک 

انحاورا رـصع -  ماما  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  ندرک  اعد  . 2 تبیغ . ماّیا  رد  باـنج  نآ  يارب  ندوب  مومهم  . 1 تسا : هدرک  هراشا  اهنآ  زا 
رد نداد  هقدص  . 3 نیقفانم . نیدحلم و  راّفک و  رب  وا  هبلغ  رفظ و  ترـصن و  جرف و  لیجعت  بلط  ّنج و  سنا و  نیطایـش  ّرـش  زا  ءادفلا -  هل 
رد هکنانچ  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  زا  تباین  هب  جـح  ندروآ  اجب  . 4 مالـسلا . هیلعنامز  ماما  كرابم  دوجو  ظفح  يارب  ناوت ، ّدح 
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هَّللا لّجع  مئاق -  كرابم  مان  هژیو  هب  ترضح ، نآ  كرابم  مان  ندینش  میظعت  يارب  زا  نتـساخرب  . 5 تسا . هدوب  موسرم  هعیش  نایم  هتشذگ 
دادمتسا و . 7 تاهبـش . زا  ییاهر  نیطایـش و  دربتـسد  زا  نامیا  نید و  ظفح  يارب  دنوادخ ، زا  تساوخرد  عّرـضت و  . 6 فیرـشلا . -  هجرف 

(98 .) اههنتف تاهبش و  اهيرامیب و  اهيراتفرگ و  اهیتخس و  ماگنه  رد  بانج ، نآ  هب  هثاغتسا  تناعتسا و 

شسرپ 16

ققحت يارب  راظتنا  تسا ؛ جرف  راظتنا  يربک ، تبیغ  نارود  رد  مدرم  مّلـسم  فیاظو  زا  یکی  تایاور ، دانتـسا  هب  خساپ  تسیچ ؟ جرف  راظتنا 
داتفه هداد و  صاصتخا  هفیظو  نیمه  هب  ار  راونـألا  راـحب  باـتک  زا  یـشخب  هللا  همحریـسلجم  رقاـب  دّـمحم  همّـالع  یهلا . دوعوم  تموکح 

تدابع نیرتهب  لامعا و  نیرترب  جرف  راظتنا  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  تسا . هدرک  رکذ  هراب  نیا  رد  ار  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  زا  تیاور 
. دناهدیطلغ دوخ  نوخ  رد  هدز و  ریـشمش  ادخ  هار  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  نارظتنم  دنتـسه . نامز  مدرم  نیرتهب  نارظتنم  تسا . نمؤم 

هداد ردب  يادهش  دننام  دیهش  رازه  رجا  نانآ  هب  دناهدیسر و  تداهش  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رانک  رد  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  نارظتنم 
رارق یهلا  يایلوا  هرمز  رد  ار  نانآ  دیامنیم و  زاب  ناشیا  رب  ار  يزور  هار  دنوادخ  دنرتهب و  دُُحا  ردب و  يادهش  یخرب  زا  نارظتنم  دوشیم .
رارق مالسلا  مهیلعتیب  لها  شرافس  دروم  همه  نیا  راظتنا  ارچ  تسیچ ؟ راظتنا  ( 99 «.) تسین اهنآ  رد  یتشحو  سرت و  چیه  هک  داد  دهاوخ 

هب تسا ، هتفرگ  رارق  يدّـمحم  بان  فراعم  مالـسا و  نانمـشد  هنادرمناوجان  تـالمح  مجاـهت  دروم  هراومه  هلأـسم  نیا  ارچ  تسا ؟ هتفرگ 
. دـناهتخادرپ دوخ  لیم  هب  نآ  ریـسفت  هیجوت و  هب  یهاگ  هتـسناد و  قطنمیب  وسرت و  ياهّدـع  رکف  هدـییاز  هجیتن و  ار  نآ  یهاـگ  هک  يروط 
، دیـشخب تعرـس  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  روهظ  هب  نکمم  هلیـسو  ره  هب  دـیاب  هک  دـننکیم  نامگ  راظتنا ، موهفم  زا  طلغ  تشادرب  اب  یخرب 

دیاـب دـسافم  تاـفارحنا و  ربارب  رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  زین  یخرب  دـشاب . مدرم  نـیب  رد  اـشحف  داـسف و  ینیدیب و  رفک و  جـیورت  هـب  هـچرگ 
، راظتنا موهفم  زا  طلغ  ياهتشادرب  هب  ندز  نماد  دنک . روهظ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هجیتن  رد  دریگب و  ار  اج  همه  داسف  ات  دوب ، توافتیب 
هچ رگا  دوب ، دهاوخ  دیهش  دریمب ، راظتنا  لاح  رد  هک  یـصخش  ره  : » دومرف ریـصبوبا  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . یندوشخبان  یهانگ 

هنوگچ دربب !؟ ار  دیهـش  رجا  دـنک و  کـمک  داـسف  جـیورت  هب  يدرف  هک  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ  ( 100 «.) دـشاب هدرم  مه  باوختخر  رد 
شرتسگ ار  متس  داسف و  هک  یسک  توافتیب و  ناسنا  هنوگچ  دربب ؟ ار  دیهش  رجا  دشاب و  توافتیب  تارکنم  هب  تبسن  يدرف  تسا  نکمم 

لوسر رانک  رد  هدز و  ریـشمش  ادخ  هار  رد  ءادفلا -  هل  انحاورا  تّجح -  ترـضح  رانک  رد  هک  دـشاب  یـسک  قادـصم  دـناوتیم  دـهدیم ،
رظن دـیدجت  يارب  یکّرحم  لماع  جرف  راظتنا  رگا  تسا !؟ هدیـسر  تداهـش  هب  شراـنک  رد  هدومن و  مزر  داـهج و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

راظتنا و موهفم  ندش  نشور  يارب  يزاریـش  مراکم  هَّللا  تیآ  دـیدرگیمن . رداص  شاهرابرد  یتایاور  نینچ  زگره  دوبن ، یعامتجا  يدرف و 
، دـیآیم رد  لماک  شابهدامآ  تلاح  هب  ًامتح  دربیم ، رـس  هب  شخب  يدازآ  داـهج  راـظتنا  رد  هک  یـشترا  : » دـیامرفیم نآ ، هدـنزاس  راـثآ 
ار مزـال  ياهرگنـس  دـنکیم ، حالـصا  ار  دوـجوم  ياهحالـس  دروآیم ، تسدهب  تسا ، هتـسیاش  يدربـن  نادـیم  نـینچ  يارب  هـک  یحـالس 

ياهزرابم نانچ  يارب  ار  قوش  قشع و  هلعـش  دـنکیم و  تیوقت  ار  دوخ  دارفا  هیحور  دربیم ، الاب  ار  دوخ  تارفن  یمزر  یگدامآ  دزاسیم ،
، دـیوگب رگا  دربیمن و  رـس  هب  راظتنا  رد  زگره  تسین ، یگدامآ  نینچ  ياراد  هک  یـشترا  درادیم . هگن  هدـنز  شنازابرـس  درف  درف  لد  رد 
ار یلّوحت  ینوگرگد و  بالقنا و  راظتنا  دنـشکیم ، ار  یناهج  حلـصم  کی  راـظتنا  هک  یناـسک  : » دـسیونیم يو  ( 101 «.) دیوگیم غورد 

رـصنع ود  زا  راظتنا  تقیقح  ( 102 «.) تسا نیمز  هرک  يور  رـشب  خیرات  لوط  رد  یناسنا  ياهبالقنا  نیرتیـساسا  نیرتعیـسو و  هک  دنراد 
یگدیـشاپ مه  زا  فـالتخا و  بجوـم  هک  یلماوـع  دوـجوم و  ياـهیناماسبان  ندرب  نـیب  زا  ینعی  یفن  تـسا ، هتفاـی  بـیکرت  تاـبثا  یفن و 

، يرظن جـک  زا  ار  نامیاههشیدـنا  مینک و  حالـصا  ار  دوخ  دـیاب  اهنآ . ياج  یّقرت  دـشر و  لماوع  ندرک  نیـشناج  ینعی  تابثا  و  دـشابیم ،
نآ ساسا  هک  میـشاب  یلّوحت  رظتنم  میناوتیم  هنوگچ  دـشاب ، ام  رد  اـهبیع  نیا  رگا  نوچ  میناـهرب ؛ رگید  بیع  اهدـص  هنیک و  تداـسح ،

. میـشاب مه  هعماج  حالـصا  یپ  رد  دیاب  شیوخ ، حالـصا  رب  هوالع  تفرگ . دـهاوخ  ار  ام  ناماد  ماجنارـس  تساهبیع و  نآ  همه  اب  هزرابم 
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(103 «) ِْربَّصلِاب اْوَصاَوتَو  ِّقَحلِاب  اْوَصاَوتَو  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » هکرابم هیآ  لومـشم  ات  میریگب ، يّدج  ار  هعماج  حالـصا  دیاب 
. میوش

روهظ ياههناشن  مجنپ : شخب 

همدقم

لآ يدهم  روهظ  ياههناشن  مئالع و  نایب  ییوگـشیپ  ترورـض  نآ ، زا  سپ  مالـسلا و  مهیلعنیموصعم  رـصع  رد  تیودهم  نایعّدم  دوجو 
نایعّدم دهاش  زور  ره  ام  دشیمن ، نایب  اههناشن  نیا  رگا  نوچ  درک ، نادنچ  دص  مالسلا  مهیلعنیموصعم  فرط  زا  ار  مالـسلا  مهیلعدّمحم 

ات دش  ببس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  ياههناشن  دندش . ناناملسم  زا  يرایـسب  یهارمگ  ثعاب  تیودهم  نایعّدم  میدوب . تیودهم 
اهشسرپ نیا  هب  شخب ، نیا  رد  دناهتسویپ ؟ عوقو  هب  اهنآ  نونکات  ایآ  دنمادک ؟ روهظ  ياههناشن  دوش . هتـساک  تیودهم  نایعّدم  رامـش  زا 

. دش دهاوخ  هداد  خساپ 

شسرپ 17

روهظ زا  شیپ  ناهج  عاضوا  هرابرد  يرایسب  ياهییوگشیپ  یناوارف ، ثیداحا  رد  خساپ  هدش ؟ ینیبشیپ  روهظ ، زا  شیپ  ناهج  عاضوا  ایآ 
تشحو و نوناک  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  ایند  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهنآ  مامت  تسا ، هدـش  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 

شیپ ناهج  دنباییمن . ییاهر  اهنآ  زا  زگره  هک  دنوشیم  ییاهيراتفرگ  تریح و  یمگردرـس ، راچد  مدرم  دش و  دهاوخ  لّدبم  یتخبدـب 
ریگرد رگیدـکی  اـب  اـهّتلم  همه  هک  ياهنوگ  هب  دـش ، دـهاوخ  هدـننک  ناریو  تخـس و  رایـسب  ياـهگنج  راـچد  ترـضح ، نآ  روـهظ  زا 

دنزیخیمرب ینمشد  هب  مه  اب  نایحیسم  نایدوهی و  دوشیم ، هتـشک  ناشرفن  جنپ  رفن ، تفه  ره  زا  اهگنج  نیا  رد  تایاور ، ربانب  دنوشیم .
جوم رب  یپ  رد  یپ  ياهشروش  دریگیم . ارف  ار  اهروشک  اهرهش و  مامت  نایغط  دنرادیمنرب . تسد  یـشالت  چیه  زا  رگیدکی  يدوبان  رد  و 

مه اـب  برغ  قرـش و  دنـسریم . لـتق  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رثا  رد  نـید  نارادـساپ  نادنمـشناد و  رتـشیب  دـیازفایم . تـشحو 
ياــهگنج تاــفالتخا و  نـیا  ریثأــت  رگید ، يوـس  زا  ( 105 .) دــننکیم ادــیپ  فـالتخا  رگیدــکی  اـب  مـجع  برع و  و  ( 104) دنگنجیم

یناریو بجوم  نافوط  قرب و  دعر و  عرازم ، هب  اهخلم  هلمح  تشاد . دهاوخن  یتخبدب  رقف و  یگراچیب و  یطحق و  زج  يزیچ  زوسنامناخ ،
ماک هب  ار  ياهّدـع  زور  ره  هتخانـشان ، ياـهيرامیب  رگید  و  ( 106) نوعاط دـننامه  نامرد  نودـب  ياهيرامیب  دوشیم . اهاتـسور  اهرهش و 
نید رازاب  تایاور ، ربانب  تفرگ . دنهاوخ  هلصاف  مالسلا  مهیلعتیب  لها  گنهرف  یمالسا و  فراعم  زا  اهگنـسرف  مدرم  دتـسرفیم . گرم 

دنهاوخ لالح  ار  غورد  دـننکیم ، تناـیخ  تناـما  رد  درپس ، دـنهاوخ  یـشومارف  تسد  هب  ار  زاـمن  مدرم  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  قنور 
متـس هب  مدرم  تخورف ، دـنهاوخ  اـیند  هب  ار  نید  مدرم  دوشیم ، داـیز  يراوخ  هوشر  دریگیم ، ارف  ار  مدرم  رتشیب  نماد  يراوخاـبر  درمش ،
قساف نآرق ، نایراق  نئاخ و  ناسانـشرس  ملاظ ، ناریزو  رجاف ، نامکاح  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  دننکیم . راختفا  ندرک 

(107 .) دننکیم نانز  هیبش  ار  دوخ  نادرم  نادرم و  هیبش  ار  دوخ  نانز  دنرمشیم ، نیما  ار  نئاخ  دننکیم و  قیدصت  ار  وگغورد  دنتسه ...

شسرپ 18

یلصربمایپ هک  دنرواب  نیا  رب  يرایسب  خساپ  دنکیمن ؟ روهظ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ  ناهج  رسارس  رد  متس  ملظ و  يریگارف  هب  هّجوت  اب 
ربمایپ زگره  تسا و  طلغ  رادنپ  نیا  هک  یلاح  رد  دمآ ، دهاوخ  مالـسلا  هیلعيدهم  دش ، ملظ  زا  رپ  ایند  هاگره  تسا : هدومرف  هلآو  هیلع  هللا 

هب دنوادخ  108 ؛) «) ًاروجو ًاملظ  تئلم  اـمک  ًاطـسقو  ًالدـع  ضرـألا  هب  هَّللا  ـألمی  : » تسا هدومرف  ترـضح  نآ  هکلب  هدومرفن ، يزیچ  نینچ 
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، قوف ثیدح  ربانب  تسا .» هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا ، هیلعيدهم  ترضح  روهظ 
مالـسلا هیلعنامز  ماما  دش ، روج  ملظ و  زا  رپ  هاگره  هکنیا  هن  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیایب ، مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  هاگره 

داسف و ملظ و  نونکا  هک  تسا  نیا  تسین ، داسف  ملظ و  یناوارف  ورگ  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  هکنیا  رب  لیلد  نیرتهب  دمآ . دـهاوخ 
شیپ اهلاس  دشاب ، ناهج  رد  داسف  ملظ و  ندـش  ریگارف  ورگ  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رگا  تسا . هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یتلادـعیب 

هبنشجنپ ياهبش  رد  هک  بهذم  شیادیپ  هزیگنا  ثحب  رد  يزاریش  مراکم  هَّللا  تیآ  ترـضح  درکیم . روهظ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دیاب 
عیرـست يارب  هچنآ  دـننکیم ، روصت  یـضعب  هچنآ  فالخرب  تسا . فدـه  یگدامآ  تسین . فدـه  داـسف  : » تشاد راـهظا  دومرفیم ، داریا 

ناوتیمن هتبلا  تسا . مزال  یگنـشت  یگدامآ و  کی  هکلب  تسین ، نیمز  رـسارس  رد  داـسف  ملظ و  دوجو  تسا ، مزـال  یناـهج  حلـصم  روهظ 
اهضیعبت موش  خلت و  هرمث  ناهج  مدرم  یتقو  هکنیا  هچ  دوب ، دهاوخ  یگنـشت  یگدامآ و  للع  زا  یکی  داسف  ملظ و  شیازفا  هک  درک  راکنا 

، هجیتن رد  دنرادیمرب .» ماگ  یناهج  حلصم  کی  نتفای  حالصا و  قیرط  کی  يوجتسج  رد  دنوشیم و  تحاران  دنـشچب ، ار  اهیتلادعیب  و 
داسف ملظ و  دوجو  هک  نیا  هن  تسا ، ایند  زورما  ناماسبان  عضو  بقاوع  زا  یهاگآ  یگدامآ و  روهظ ، يارب  هنیمز  یلـصا  هتـسه  تفگ : دیاب 

. دشاب یلصا  فده 

شسرپ 19

ناـبز زا  هک  هدـش  داـی  دراوـم  خـساپ  دـنکیمن ؟ روـهظ  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  ارچ  تسا ، هتـسویپ  عوـقو  هب  مئـالع  زا  يرایـسب  هکنیا  اـب 
ياههناشن زا  یخرب  تایاور  رد  روهظ ، تلع  هن  دنتسه ، روهظ  مئالع  اهنآ  دنتسین ، شیب  ياهناشن  تسا ، هدش  نایب  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 

دّمحم لآ  زا  یناوج  ندش  هتـشک  ینایفـس و  جورخ  دننامه : تسا ، هدش  فورعم  یمتح  ياههناشن  ناونع  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ 
عوقو هب  مئالع  نآ  زونه  اما  درک ، دـهاوخ  روهظ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  کش  نودـب  دوش ، رهاظ  یمتح  ياههناشن  رگا  ماـقم . نکر و  نیب 

. تسا هتسویپن 

شسرپ 20

یلحم زا  قشمد ، رد  تسا و  ( 109) نایفس یبا  نب  دیزی  نب  دلاخ  نادنزرف  زا  ینایفس  ینایفس  جورخ  خساپ 1 -  دنمادک ؟ روهظ  ياههناشن 
رود زا  ار  اهنآ  مچرپ  هکره  دوشیم  ببس  دروآیم ، دوجو  هب  مدرم  ياهلد  رد  هک  یتشحو  بعر و  اب  وا  دنکیم . مایق  سبای  يداو  مان  هب 

یعیسو راتـشک  هب  تسد  دربیم و  موجه  هنیدم  هرـصب و  هفوک ، هلمج  زا  اهرهـش ، زا  يرایـسب  هب  ینایفـس  ( 110 .) دراذگب رارف  هب  اپ  دـنیبب ،
دجاسم دزادرپیم . اهنآرق  ندز  شتآ  نادنمشناد و  نتشک  هب  وا  دربیم . نیب  زا  يرگید ، زا  سپ  یکی  ار  یمالسا  ياهتمرح  يو  دنزیم .

دّرمت ناـیغط و  روـجف و  قـسف و  رب  زور  هب  زور  درادیمنرب و  تسد  متـس  مـلظ و  زا  زگره  درمـشیم ، لـالح  ار  مارح  دـنکیم . بارخ  ار 
، نیـسح نسح ، هزمح ، رفعج ، یلع ، دـمحا ، دّـمحم ، شماـن  هک  ار  يدرف  ره  دراد ، ربماـیپ  لآ  اـب  هک  ياهنیک  اـب  ینایفـس  دوشیم . هدوزفا 
2 دنکیم . ادیپ  همادا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  ات  تیعضو  نیا  ( 111 .) دناسریم لتق  هب  دشاب ، هجیدخ  موثلک و  ّما  هیقر ، بنیز ، همطاف ،

ماقم نکر و  نیب  تسا ، هّیکز  سفن  هب  فورعم  هک  نسح  نب  دّمحم  مان  هب  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  زا  یناوجون  هّیکز  سفن  ندش  هتـشک  - 
زا لـیئربج  داـیرف  ناـضمر ، موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  لـیئربج  يوس  زا  ینامـسآ  يادـن   - 3 ( 112 .) دوشیم هتشک  مارحلا  دجـسم  رد 
هک دنزیم  دایرف  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  مان  هب  نامسآ  زا  يدانم  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دوشیم . هدینش  نامسآ 

رادیب باوخ  زا  هدزتشحو  دنامیمن و  باوخ  رد  ياهتفخ  ناسنا  چیه  هک  ياهنوگ  هب  دیسر ، دهاوخ  برغم  قرـشم و  لها  مامت  شوگ  هب 
یگتفر ورف   - 4 ( 113 «.) دزیخیمرب ياج  زا  هکنآ  رگم  ياهتـسشن ، هن  تسـشن و  دهاوخ  هکنآ  رگم  دشابیمن ، ياهداتـسیا  چیه  دوشیم و 

هیلعرقاب ماما  تسا . هتسناد  ءادیب  مان  هب  هنیدم ، هکم و  نیب  یلحم  رد  فسخ »  » ار یمتح  تمالع  نیمراهچ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ءادیب  رد 
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! ءادیب يا  دسریم : ادن  نامسآ  زا  ناهگان  دسریم ، ءادیب  هب  ینایفس  یمازعا  هاپس  یتقو  : » دیامرفیم رباج  هب  یلّصفم  ثیدح  نمض  مالسلا 
رـستشپ هب  ار  ناـشیاهتروص  دـنوادخ  هک  رفن  هس  زج  دـنوریم . ورف  نـیمز  هـب  هـمه  سپ  تـسا ! هاپـس  نـیا  زا  هـچنآ  ربـب  ورف  دوـخ  رد 

کی رد  هام و  کی  رد  لاس ، کی  رد  ینامی  ینایفـس و  یناسارخ ، : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  یناـمی  ماـیق   - 5 ( 114 «.) دنادرگیمرب
فالتخا  - 6 ( 115 «.) دـنکیم تیادـه  قح  يوس  هب  ار  مدرم  اریز  تسین ، یناـمی  مچرپ  زا  رگتیادـه  یمچرپ  چـیه  دـننکیم و  ماـیق  زور 

یمتح ياههناشن  زا  ینایفس  جورخ  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دیوگیم : یلامث  سابع  نادنزرف 
یتسد ندش  نایامن   - 7 ( 116 «.) دشابیم هیمتح  مئالع  زا  سابع  نادنزرف  فالتخا  و  يرآ ، : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا .»

هلمج زا  ددرگیم ، رهاظ  نامسآ  رد  هک  یتسد  و  117 ؛) «) موتحملا نم  ءآمسلا  نم  علطت  ٌفکو  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  نامسآ  رد 
روهظ ياـههناشن  وزج  تاـیاور ، رد  هک  مینکیم  دروخرب  يرگید  ياـههناشن  هب  نینچمه  تسا .» روهظ  زا  شیپ  یمتح  ياـههناشن  روـما و 

ریغ تامالع  اّما  و  : » دسیونیم مئالع  هنوگنیا  هرابرد  هللا  همحریمق  ثّدحم  تسا . هدـشن  یمتح  هب  ریبعت  اهنآ  زا  زگره  اما  هدـش ، هدرمش 
: مینکیم هراشا  لامجا  وحن  هب  اهنآ ، زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  ام  هدشن و  عقاو  زونه  یضعب  هدش و  رهاظ  یضعب  تسا ، رایسب  اهنآ  سپ  هیمتح :

ندش بارخ  زا  دعب  هفوک  رهش  ندش  دابآ  هفوک 3 . ياههچوک  رد  تارف  طش  زا  يرهن  ندش  يراج  هفوک 2 . دجسم  راوید  ندش  بارخ  . 1
رد رادهلابند  هراتـس  ندش  رهاظ  دـشاب 6 . فرـشا  فجن  هک  يرغ  هب  تارف  زا  يرهن  ندـش  يراج  فجن 5 . ياـیرد  ندروآرد  بآ  نآ 4 .

، حویب راتشک  اهرهش 9 . زا  يرایـسب  رد  دیدش  نوعاط  هلزلز و  عوقو  روهظ 8 . زا  شیپ  دیدش  یطحق  ندـش  رهاظ  يدج 7 . هراتس  یکیدزن 
تفه ای  هس  ات  هک  نیمز  قرشم  تمـس  رد  شتآ  ندش  رهاظ  اثارب 11 . دجسم  ندش  بارخ  . 10 دریگیمن . مارآ  هک  يرایسب  راتـشک  ینعی 

.13 دوشیم . نهپ  نامسآ  رد  هک  يدیدش  یخرـس  ندش  رهاظ  . 12 دشاب . سرت  بجعت و  ثعاب  هک  دوشیم  هدـید  نامـسآ  نایم  رد  زور ،
هتشاد ششخرد  هام  دننام  هک  قرشم  زا  ياهراتـس  عولط  . 14 هدشن . هدید  نآ  دننام  هک  بجر  یناثلا و  يدامج  هام  رد  دیدش  ناراب  ندـمآ 

(118 «.) دریگیم دوخ  ماک  هب  ار  ناهج  مامت  هک  ناهانگ  قوسف و  رفک و  تملظ  نتفرگ  ورف  . 15 دنک . هریخ  ار  اهمشچ  و 

شسرپ 21

ینایفـس و ندمآ  نیب  تایاور ، ربانب  لاس  کی  زا  رتمک  خساپ 1 -  تسا ؟ هدش  نییعت  ینامز  هلـصاف  ماما ، روهظو  یمتح  ياههناشن  نیب  ایآ 
هدمآ تیاور  رد  ( 119 «.) دنتسه لاس  کی  رد  مالسلا  هیلعمئاق  ینایفس و  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسین . هلـصاف  لاس  کی  ماما  روهظ 

(120 «.) دنکیم روهظ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  سپ  دینک ، باسح  هام  ُهن  ات  زور  نامه  زا  درک ، تموکح  رهـش  جنپ  رب  ینایفـس  رگا  : » تسا
: دیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . هلصاف  بش  هدزناپ  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  روهظ  هّیکز و  سفن  ندش  هتـشک  نیب  بش  هدزناپ   - 2

یلعألا دبع  روهظ  زا  شیپ  بش  ود   - 3 ( 121 «.) ۀلیل رشع  ۀسمخ  ّالإ  ۀّیکزلا  سفنلا  لتق  نیب  مالسلا و  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  مایق  نیب  سیل  »
فرط هب  ار  دوخ  تسد  سپـس  دـشابیم . اههّرد  نیا  زا  یخرب  رد  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـیوگ : یبلح 

هب امـش  هّدع  دیوگیم : دـنکیم و  تاقالم  نارای  زا  ياهّدـع  اب  ترـضح  نآ  راکـشیپ  روهظ ، زا  شیپ  بش  ود  دومن . هراشا  يوط  يذ  هوک 
رگا دنهدیم : خساپ  دینک ؟ تاقالم  ار  دوخ  بحاص  رگا  هک  دینکیم  هچ  دیوگیم : اهنآ  هب  رفن . لهچ  دنیوگیم : تسا ؟ هدیسر  رفن  دنچ 

مالـسلا هیلعيدهم  ماما  روضح  هب  ناشدوخ ، باختنا  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  هد  دـعب ، بش  رد  دوب . میهاوخ  وا  هارمه  دربب ، اههوک  يوس  هب  ار  ام 
اذإ : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  مک  رایسب  هلـصاف   - 4 ( 122 «.) دهدیم ار  هدنیآ  بش  هدـعو  اهنآ ، اب  تاقالم  زا  سپ  ترـضح  دربیم ،
رد یتمـالع  رگا  (123 ؛) لیلقب مئاقلا  مادـق  یهو  سانلا  جرف  اهدـنعف  لاـیل  علطت  قرـشملا ، لـبق  نم  ۀـمیظع  ًاراـن  ءآمـسلا  یف  ۀـمالع  متیأر 

مدرم جرف  نآ  زا  سپ  دش . دهاوخ  رادیدپ  قرشم  فرط  رد  یپایپ  بش  دنچ  رد  میظع و  رایسب  یـشتآ  هک  دیدید  قرـشم  يوس  زا  نامـسآ 
. مکرایسب هلصاف  هب  دوب ، دهاوخ  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  ندمآ  زا  شیب  شتآ  نیا  دوب و  دهاوخ 
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شسرپ 22

ترـضح روـهظ  ياـههناشن  رگید  زا  خـساپ  دـنراد ؟ یـشقن  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روـهظ  ماـگنه  تـبیغ و  نارود  رد  ناـیناریا  اـیآ 
لیکـشت يارب  نایناریا  هدرتسگ  شالت  زا  تایاور ، رد  تسا . يربک  تبیغ  نارود  رد  ناملـسم  نایناریا  هدرتسگ  شالت  مالـسلا ، هیلعيدـهم 

هدمآ تایاور  رد  مالسا  زا  هبناجهمه  تیامح   - 1 زا : دنترابع  اهشالت  نیا  تسا ، هدش  لیلجت  رایسب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح 
زور دیوگ : يدسا  هَّللا  دبع  نب  ۀیابع  دننکیم .» يرادساپ  نآرق  نید و  زا  مالسا ، تبرغ  نامز  رد  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنت  نایناریا  : » تسا

. تشاد روضح  زین  ناحوص  نبا  دـناوخیم ، هبطخ  دوب و  هتـسشن  ربنم  زارف  رب  ناـشیا  مدوب و  هتـسشن  مالـسلا  هیلعیلع  رـضحم  رد  ياهعمج 
 - دنتشاد ترهش  ءارمح  هب  دندوب و  هفوک  نکاس  هک  دوب  ینایناریا  شدوصقم  ناتـسوپ -  خرـس  نیا  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : دمآ و  ثعـشا 

: دومرف دوب ، هدـمآ  مشخ  هب  ثعـشا  نانخـس  زا  هک  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  دناهتـشگ . ّطلـسم  ام  رب  ینکیم ، اـهنآ  هب  هک  ياهژیو  هّجوت  زا 
ياهناسنا نیا  ملظ  هراـبرد  ار  اـم  نخـس  یـسک  هچ  : » دومرف سپ  دوب .» ناـهنپ  نیا  زا  شیپ  هک  منک  نشور  ار  يزیچ  برع  هراـبرد  زورما  »

هرابرد هدـمآ و  نم  شیب  هاگنآ  دـنتلغیم ، دوخ  ياـهشرف  يور  حبـص  اـت  ار  اـهبش  هک  دریذـپیم  هنافـصنم  زغمکبـس ، بلطتحار و 
نیملاظ فص  رد  هلیسو  نیدب  منارب و  دوخ  رانک  زا  ار  اهنآ  ات  هداد  روتسد  دننزیم و  هنعط  دنتسه ، هدوب و  ادخ  دای  هب  هتـسویپ  هک  یهورگ 

هب هدنیآ  رد  نانیا  مسق ! ادخ  هب  دومرف : هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دیرفآ ، ار  هدنب  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  مسق  مریگ . رارق 
(124 «.) دیتخادرپ هلباقم  هب  اهنآ  اب  مالـسا  شریذـپ  يارب  تسخن  ياهزور  رد  هکنانچ  دـیبوک ! دـنهاوخ  امـش  رـس  رب  نید ، شریذـپ  رطاخ 
رد دنتخانشیم . رگید  ناونع  دنچ  ناملس و  موق  ءارمحلا ، ونب  یلاوم ، مجاعا ، سرف ، نیوانع  اب  مالسلا  مهیلعنیموصعم  نامز  رد  ار  نایناریا 
رد دـندرکیم . دای  هرود  نآ  رد  ناریا  روهـشم  ياهرهـش  رگید  ناقلاط و  لها  مق ، لها  ناسارخ ، لها  نیوانع  اب  نایناریا  زا  هاـگ  تاـیاور ،

نیا رگید  هتکن  دنتسه . ناریا  مدرم  اهنآ  زا  روظنم  يرایسب ، رظن  ربانب  هک  تسا  هدش  هتفگ  نخس  قرشم » لها   » ناونع اب  یمدرم  زا  تایاور ،
هیلعیلع رانک  رد  نایناریا  روضح  زا  هشیمه  دـندوب ، مالـسلا  هیلعیلع  نمـشد  جراوخ و  هورگ  زا  هک  ياهّدـع  سیق و  نب  ثعـشا  هک  تسا 

هیلعيدهم تموکح  نازاسهنیمز   - 2 دزاس . اهر  ار  نانآ  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  ات  دندرکیم  شالت  هتـسویپ  دندوب و  تحاران  مالـسلا 
دنهاوخ گـنج  هب  ههبج  ود  رد  مالـسا  نانمـشد  اـب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  اـت  دوـخ ، ینید  هفیظو  ساـسا  رب  ناـیناریا  مالـسلا 

ماما دباییم . نایاپ  ینایفس  اب  نانآ  نینوخ  يریگرد  هایـس و  ياهمچرپ  اب  ناسارخ  مدرم  مایق  اب  دوشیم و  عورـش  مق  زا  دربن  نیا  تخادرپ .
ینامز (125 ؛) هروهظ یلإ  انمئاق  ۀبیغ  نامز  یف  کلذو  قئالخلا  یلع  ۀّجح  اهلهأو  مق  نوکت  نامز  یتأیـس  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلعقداص 
همادا ام  مئاق  روهظ  ات  تسا و  تبیغ  نامز  رد  راک  نیا  اـنامه  دـنوشیم و  اههدـیرفآ  ماـمت  ياـهتّجح  نآ  ناـنکاس  مق و  هک  دـسریم  ارف 

دهاوـخ همادا  اـم  مئاـق  روـهظ  اـت  تسا و  تبیغ  زا  شیپ  یگنهرف ، گرزب  داـهج  یملع و  تضهن  نیا  تیاور ، نـیا  رباـنب  تـشاد . دـهاوخ 
همه هک  هنوگنآ  دیسر ، دهاوخ  نایناهج  شوگ  هب  مق  زا  تسا ، مالسلا  هیلعيدهم  همیرک  تلود  زاسهنیمز  هک  بان  مالسا  يادص  تشاد .

تایارلا باحـصا  (، » ناسارخ لها   ) قرـشم لها  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  يرایـسب  رد  دـش . دـنهاوخ  انـشآ  مالـسا  اب  نیمز  هرک  نانکاس 
دالب هب  ینایفـس  رکـشل  : » تسا هتـشون  محالم  رد  هللا  همحرسوواط  نبا  دنتـسه . مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تموکح  زاسهنیمز  دوسلا »

ناسارخ زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يرای  يارب  دنراد ، دوخ  اب  هک  یهایـس  ياهمچرپ  اب  ياهّدع  تخـس ، یگنج  زا  سپ  هتفر و  قرـشم 
، قرشملا نم  سان  جرخی  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ( 126 «.) دننک تعیب  وا  اب  ات  دوب  دنهاوخ  ترضح  یپ  رد  هدرک و  تکرح 

تاـیاور رد  دـننکیم . مهارف  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  تموکح  هنیمز  دـننکیم و  ماـیق  قرـشم  زا  یهورگ  (127 ؛) هناطلـس يدهملل  نوطویف 
هب دنرادن و  يزیچ  ای  یسک  زا  یتشحو  فوخ و  نیرتمک  دننکیم ، تکرح  ناسارخ  زا  هک  هایس  ياهمچرپ  نابحاص  : » تسا هدمآ  يرگید 

رکذ سدـقملا  تیب  مان  ایلیا ، ياـج  هب  تاـیاور ، یخرب  رد  ( 129 «.) دنزارفرب ( 128) ایلیا رد  ار  دوخ  ياهمچرپ  اـت  دـنهدیم  همادا  دوخ  هار 
هجو چـیه  هب  بصاغ  نایدوهی  رب  هبلغ  نودـب  سدـقملا  تیب  رد  ناـسارخ  مدرم  ياـهمچرپ  ندـش  هتـشارفارب  هک  تسا  نشور  تسا ، هدـش 

نایناریا ار  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  يدـهم  نارای  نیرتشیب  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  باکر  رد  اپ  نایهاپـس   - 3 دوب . دهاوخن  ریذـپناکما 
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، رخطـصا سموق ، ناورباـج ، ناـغم ، سوط ، ورم ، دور ، ورم  یلاـها  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ناراـی  زا  يرایـسب  دـنهدیم . لیکـشت 
هرابرد مالسلا  هیلعنانمؤم  ریما  ( 130 «.) دنتسه نامرک  ير و  فاریس ، زاوها ، ناگرگ ، مق ، ناتسربط ، روباشین ، ناتسجس ، ناقلاط ، بایراف ،

الط و سنج  زا  زگره  هک  تسا  هدـش  هریخذ  ییاهجـنگ  اجنآ  رد  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  يارب  اریز  ناقلاط ! لاح  هب  اشوخ  : » دومرف ناقلاط 
(131 «.) دنشابیم نامزلا  رخآ  رد  مالسلا  هیلعيدهم  نارای  نانیا  و  دنتخانـش ، قح  هب  ار  ادخ  هک  دنتـسه  ینادرم  اجنآ  رد  دنـشابیمن . هرقن 
ار ادخ  هار  رد  تداهش  هک  داهج  گنج و  لها  دنتـسه  ینادرم  روالد  اهجنگ  نیا  : » تسا هدمآ  ناقلاط  مدرم  هرابرد  تایاور ، رد  نینچمه 

دنوادخ دننادیم ، نیسحلا » تاراثل  ای   » ار دوخ  راعش  دهد ، رارق  نانآ  يزور  ار  تداهش  ادخ  هک  دننکیم  اعّدا  هتسویپ  دنرادیم و  تسود 
ِیلوُأ اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب   » هیآ زا  روظنم  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  و  ( 132 «.) دـنادرگیم زوریپ  ار  قح  ماما  اهنآ  هلیـسو  هب 

 - 4 ( 133 «.) مق لـهأ  هَّللاو  مه  مق . لـهأ  هَّللاو  مه  مق ، لـهأ  هَّللاو  مه  : » دوـمرف ترـضح  نآ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  - 5 ءارسا «- ٍدیدش ٍسَْأب 
رد هک  منیبیم  ار  مجع  ياـهرداچ  اـیوگ  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دـیوگ : هتاـبن  نب  غبـصا  همیرک  تلود  رد  نآرق  ناراـگزومآ 

(134 «.) دنهدیم دای  مدرم  هب  تسا ، هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  مایا  رد  هدش و  اپرب  هفوک  دجسم 
: مشـش شخب  دـنیآ !؟ باسح  هب  نآرق  نامّلعم  وزج  مالـسلا  هیلعيدـهم  همیرک  تلود  رد  ناـیناریا  هک  تسه  نیا  زا  رتـالاب  يراـختفا  اـیآ 

مالسلا هیلع  يدهم  رضح ياهیگژیو 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  ياهیگژیو  مشش : شخب 

همدقم

وا درادـن . اـم  فیـصوت  فیرعت و  هب  يزاـین  چـیه  هک  تسا  كاـنبات  نشور و  ردـقنآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  یتوکلم  سّدـقم و  هرهچ 
ریاس رد  یللع ، هب  هک  تسا  ییاهیگژیو  میظع ، تیـصخش  نیا  رد  تسا . کـیرات  نامـسآ  رد  هاـم  زا  رتهدنـشخرد  باـتفآ و  زا  رتنشور 

: تسا اهیگژیو  نیا  نایب  هرابرد  شخب  نیا  دشابیمن . موصعم  ناماما 

شسرپ 23

هک ناهج  نایعیـش  هدیدنـسپ  هریـس  نیا  خـساپ  میزیخیمرب ؟ اج  زا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  دـمحم -  لآ  مئاق  مان  ندینـش  ماـگنه  ارچ 
هراـب نیا  رد  هللا  همحريرون  نیـسح  ازریم  تسا . هدیـسر  اـم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  زا  کـش  نودـب  دراد ، همادا  ناـنچمه 

نآ دندرک ، لاؤس  يرئازج ؛ ثّدحم  طبس  هَّللا  دبع  دیس  رّحبتم ، ملاع  زا  ار  بلطم  نیا  هک  دناهدرک  لقن  نادنمـشناد  زا  یـضعب  : » دسیونیم
هیلعترـضح نآ  سلجم  رد  يزور  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  يربخ  رد  داد : باوج  دوخ ، فیناصت  زا  یـضعب  رد  موحرم 

رد زین  و  ( 135 «.) تساخرب ياج  زا  مارتحا ، میظعت و  تهج  هب  مالسلا  هیلعماما  دش و  هدرب  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  كرابم  مان  مالسلا 
یتقو درک . تئارق  ار  شراعشا  هدیسر و  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تمدخ  یعازخ  لبعد  تیب ، لها  فورعم  رعاش  يزور  : » تسا هدمآ  تیاور 

زا مارتحا  هب  دراذـگ و  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دیـسر ، دوب  هدورـس  ( 136) مالـسلا هیلعنامز  ماما  هرابرد  هک  یتاـیبا  هب 
رگید یتیاور  رد  تسا .» هتخاس  يراج  تنابز  رب  ار  تیب  ود  نیا  سدقلا  حور  هک  نادب  یعازخ ! يا  دومرف : سپس  و  ( 137) تساخرب ياج 

وا هب  رانید  دص  ترـضح  نآ  دنادرگ . روشحم  وا  اب  دنک و  يزور  وت  هب  ار  وا  ندـید  دـنوادخ  دومرف : لبعد  هب  ترـضح  نآ  : » تسا هدـمآ 
ماما سلجم  رد  مالسلا  هیلعنسحلا  نب  ۀّجح  ترضح  مان  یتقو  هک  هدش  تیاور  : » دنکیم هفاضا  هللا  همحريرون  يازریم  ( 138 «.) درک اطع 

هجرف و لّجع  ّمهّللا  : » دومرف تشاذگ و  شرـس  يور  ار  شکرابم  تسد  ود  تساخرب و  ياج  زا  ترـضح  نآ  دـش ، هدرب  مالـسلا  هیلعاضر 
؟ میزیخیمرب دوخ  ياج  زا  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  مان  ندینـش  ماگنه  ارچ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  ( 139 «.) هجرخم لّهس 
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ار نآ  یصخش  هک  نامز  ره  دراد ، دوخ  ناتـسود  هب  هک  یتّبحم  تّدش  زا  تسا ، ینالوط  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تبیغ  نوچ  : » دومرف
يالوم هک  یماـگنه  دزیخرب . دوخ  ياـج  زا  میظعت ، مارتحا و  تهج  هب  هدـننک  داـی  هک  تسا  راوازـس  دـیامنیم و  وا  هب  یهاـگن  دـنک ، داـی 
یخرب ( 140 «.) دهاوخب ار  وا  جرف  لیجعت  لاعتم  يادـخ  زا  دزیخرب و  دوخ  ياج  زا  سپ  دـنکیم ، هاگن  تفوطع  رهم و  رظن  هب  اروا  شیوخ 

هک یسبط  هَّللا  تیآ  هلمج  زا  دناهتسناد ، دکؤم  بحتسم  رما  کی  ار  راک  نیا  دناهتشون و  ییاهباتک  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  ناگرزب  زا 
. دناهتشون رظتنملا » مئاقلا  عامس  دنع  مایقلا  بابحتسا  یف  رهتشملا  فیسلا   » هلاسر

شسرپ 24

رکذ مالـسلا  مهیلعموصعم  ماما  ُهن  زا  ار  تیاور  هدزیـس  هللا  همحریـسلجم  هماّلع  خـساپ  تسا ؟ مارح  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ماـن  ندرب  اـیآ 
باطخ نب  رمع  خساپ  رد  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  دوشن .» هدرب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  مان  : » دـناهدومرف نیموصعم  اهنآ  رد  هک  تسا  هدرک 

، هتفرگ نامیپ  نم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نوچ  مربب ، مناوتیمن  ار  وا  مان  : » دومرف تسیچ ؟ مالسلا  هیلعنامز  ماما  مان  دوب : هدیـسرپ  هک 
زا : » دومرف یلباک  دلاخوبا  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 141 «.) تسا هدش  هتشاذگ  تعیدو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  رد  مان  نیا  و 

زیاج امـش  رب  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 142 «.) مدادیم خـساپ  زین  وت  هب  مدوب ، هتفگ  یـسک  هب  رگا  نونکاـت  هک  يدرک  یلاؤـس  نم 
ماما ( 144 «.) دنادرگ رهاظ  اروا  دنوادخ  ات  دیربب ، ار  شمان  تسین  زیاج  : » دومرف مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  ( 143 «.) دیربب ار  شمان  هک  تسین 

دای تاـیاور  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ( 145 !«.) دربب مدرم  عامتجا  رد  ارم  مان  هک  یـسک  داـب ، رود  ادـخ  تمحر  زا  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلعناـمز 
مالـسلا مهیلعموصعم  ناماما  نانخـس  ایآ  تسیچ . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  مان  ندربن  هرابرد  اهنآ  فدـه  تیب و  لـها  رظن  دـید  دـیاب  هدـش ،

دانتسا هب  هرـس  سدقیـسلجم  هماّلع  و  ( 146) هللا همحرقودص  خیـش  دـننامه  ناگرزب  دراد ؟ یـصاخ  طیارـش  صاخ و  نامز  هب  صاصتخا 
مالسلا هیلعمظاک  ماما  تیاور  حرش  رد  هرس  سدقیسلجم  هماّلع  دناهدرک . یهن  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  حیرـص  مان  ندرب  زا  تایاور ، نیمه 

يرغص تبیغ  نارود  هب  طوبرم  یهن  نیا  زگره  هک  دنکیم  تلالد  ینـشور  هب  دنادرگ ) رهاظ  ار  وا  دنوادخ  ات   ) دیدحت نیا  : » تسا هدومرف 
هب دنتسه ، فورعم  مالـسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  هّمئا  تایاور  هب  هک  تایاور  زا  یخرب  رد  ( 147 «.) دناهتسج دانتـسا  نآ  هب  یخرب  هک  دوشیمن 

ماما هدزاود  ياهمان  ( 148 () حول ثیدح  هب  فورعم   ) دنکیم لقن  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  زا  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  هک  یتیاور  هژیو 
ياهمان ندرب  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نینچمه  تسا . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  حیرـص  مان  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا ، هدش  هدرب 

هیلعيرکـسع نسح  ماـما  زین  و  ( 149 «.) هَّللا رمـشب  مئاقلا  يدـهملا  نسحلا  نب  دـمحم  هنبا  ّمث  : » دـیامرفیم یـسراف  ناملـس  هب  ماما ، هدزاـی 
هب طوبرم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  مان  ندرب  زا  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  عنم  دیاش  ( 150 .) دنکیم هراشا  دوخ  دنزرف  حیرص  مان  هب  مالسلا 
زا ار  دوخ  ناوریپ  مالـسلا ، هیلعيدـهم  ترـضح  ماـن  ندرب  زا  يراددوخ  اـب  دنتـساوخیم  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هک  دوب  یـصاخ  نارود 
رد هدش و  رداص  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زا  يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  هک  تسا  ياهمان  نامه  شدهاش  دنراد . هگن  ظوفحم  ثداوح  دنزگ 
هب هراـشا  ساـن »  » هملک زا  دارم  تسا  نکمم  هک  ( 151 «.) دربب مدرم  نایم  رد  ارم  مان  هک  یـسک  داـب  رود  ادـخ  تمحر  زا  : » تسا هدـمآ  نآ 

خیـش هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ياههمان  دـننام  دوب -  هدـش  رداص  يربک  تبیغ  رد  هماـن  نیا  رگا  دـشاب . مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  نانمـشد 
رد همان  نیا  اّما  دوشن ، هدرب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  حیرـص  مان  هک  تسا  نیا  رب  رظن  قاّفتا  میتفرگیم  کش  نودـب  هللا -  همحردـیفم 

، هدش تهج  ّتلع و  ره  هب  ات  درادیم  نآ  رب  ار  ام  هک  هچنآ  میرذگب ، تالامتحا  نیا  همه  زا  رگا  تسا . هدـش  رداص  يرغـص  تبیغ  نارود 
ماـما تدـالو  زا  شیپ  هب  طوـبرم  تاـیاور  نیا  زا  يدادـعت  هک  تسا  نیا  مـینک ، يراددوـخ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  حیرـص  ماـن  رکذ  زا 

اهنآ ماـمت  رد  تسا و  يرغـص  تبیغ  نارود  هب  طوبرم  رگید  یخرب  تدـالو و  زا  سپ  هب  طوـبرم  رگید  یخرب  تسا و  مالـسلا  هیلعيدـهم 
تبیغ نارود  هب  طوبرم  تیعونمم  نیا  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  هک  دوش ، هدرب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  حیرـص  ماـن  هک  تسا  هدـش  یهن 

دوش و هدرب  بدا  تیاعر  اب  دیاب  یهلا  هریخذ  نیا  هفیلخ و  نیا  مان  هک  هدوب  نیا  مالسلا  مهیلعناماما  دوصقم  فده و  دیاش  تسین . يرغص 
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دای نینچ  ناشدوخ  هک  هنوگنامه  دوش ، هدافتـسا  هَّللا و ... ۀـّیقب  مئاـق ، تّجح ، دـننام  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  باـقلا  زا  هک  تسا  راوازس 
صخش هن  هک  ییاهزور  رد  درک  دیهاوخ  هچ  : » دومرف نینچ  مشاهوبا  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  یثیدح ، رد  هکنانچ  دندرکیم ،

: دییوگب : » دومرف ترـضح  مینک ؟ دای  ار  وا  مان  هنوگچ  سپ  مدرک : ضرع  دیوگ : مشاهوبا  دیربب .» ار  شمان  تسا  زیاج  هن  دینیبیم و  ار  وا 
(152 «.) مالسلا مهیلعدمحم  لآ  نم  ۀّجحلا 

شسرپ 25

ترضح ًالثم  دناهدش ، روهشم  بقل  کی  هب  مالسلا  مهیلعنیموصعم  زا  کی  ره  خساپ  دوشیم ؟ هتفگ  مقتنم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ارچ 
. دراد تایاور  رد  هشیر  اهبقل  نیا  مامت  دناهتـشگ . روهـشم  ءادهـشلا  دّیـس  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نانمؤم و  ریما  هب  مالـسلا  هیلعیلع 

بقل نیا  هکلب  دناهداد . صاصتخا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هب  ار  مقتنم »  » بقل اهاعد ، تایاور و  یخرب  رد  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما 
ادخ و نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  ناونع  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  زا  تایاور  رد  تسا . هداد  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  هب  دنوادخ  ار 

ماـن هک  یثیداـحا  هلمج  زا  تسا . هدـش  هدرب  ماـن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  نوـخ  مـقتنم  هژیو  هـب  مالـسلا ، مهیلعناـماما  ربماـیپ و  نانمـشد 
توعد هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترـضح  یتقو  : » هدمآ ثیدح  نیا  رد  تسا . جارعم  ثیدح  درمـشیمرب ، ار  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 

، درک دنلب  ار  شرـس  ترـضح  نآ  نک . هاگن  ریگب و  الاب  ار  دوخ  رـس  دیـسر : ادن  تفر ، یلعا  ملاع  توکلم و  کلم و  رادید  هب  راگدرورپ 
: دیسر ادن  دنتسه ؟ یناسک  هچ  سّدقم  ياهرون  نیا  اهلا ! راب  تشاد : هضرع  دنوادخ  هب  داتفا و  یـسدقم  هدننک و  هریخ  ياهرون  هب  شهاگن 

لالح هکنآ  تسا ؛ فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  انامه  تسا ، هداتـسیا  هتفرگ و -  رارق  اهنآ  نیب  رد  هکنیا -  دنـشابیم و  ناماما  اهنیا 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  يزور  دیوگ : هشیاع  ( 153 «.) مریگیم ماقتنا  منانمـشد  زا  وا  هلیـسو  هب  و  دـنکیم ، مارح  ار  ممارح  لالح و  ارم 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  دورن . وا  دزن  سک  چیه  داد  روتـسد  یحو ، هتـشرف  اب  رادید  رد  هلآو 

لیئربج دیناشن . دوخ  يوناز  رب  تفرگ و  ار  وا  مدنزرف ، دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسیک ؟ كدوک  نیا  دیـسرپ : لیئربج  تفر . هلآو 
. تشک دنهاوخ  ار  يو  وت  تّما  تفگ : لیئربج  دشکیم ؟ ار  وا  یـسک  هچ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دش . دـهاوخ  هتـشک  وا  تفگ :

يا تفگ : لـیئربج  تسیرگ . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  يرآ . تفگ : لـیئربج  دنـشکیم ؟ ار  وا  دوـمرف : هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ام مئاق  لیئربج ! نم ، بیبح  دومرف : ربمایپ  تفرگ . دـهاوخ  ماقتنا  اهنآ  زا  تیب ، لها  امـش  مئاق  هلیـسو  هب  دـنوادخ  نکم ! هیرگ  ادـخ  لوسر 

دقف ًامولظم  لتق  نمو   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 154 .) تسا مالسلا  هیلعنیسح  لسن  زا  درف  نیمهن  وا  تفگ : تسیک ؟ تیب  لها 
( صاصق ّقح  و   ) هطلس شاّیلو  يارب  هدش ، هتشک  مولظم  هک  سک  نآ  و  155 ؛) «) ًاروصنم ناک  هنا  لتقلا  یف  فرسی  الف  ًاناطلس  هیلول  انلعج 

هتشک مولظم  هک  تسا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  دوصقم ، : » دومرف تسا . تیامح  دروم  وا  نوچ  دنکن ، فارسا  لتق  رد  اما  میداد ، رارق 
سپ دریگیم .» ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  نوخ  ماقتنا  دـنک ، مایق  هاگره  تسام و  زا  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  میتسه و  وا  ياـیلوا  اـم  دـش و 

: دیامرفیم نآرق  اما  ( 156 «،) تسا هدرک  فارـسا  نالتاق  زا  نتفرگ  ماقتنا  نتـشک و  رد  : » دنیوگیم یخرب  هک  دشکیم  ار  اهنآ  زا  ردـقنآ 
هیلعنیـسح ماما  هرابرد  هیآ  نیا  : » دومرف نآ  ریـسفت  رد  زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـنکیمن .» فارـسا  نتفرگ  ماقتنا  نتـشک و  رد  زگره  »
(157 «.) دوب دهاوخن  فرسم  زگره  دشکب ، ار  نیمز  لها  مامت  مالسلا ) هیلعنامز  ماما   ) وا ّیلو  رگا  سپ  تسا . هدش  لزان  مالسلا 

شسرپ 26

زا هادـف -  انحاورا  رـصع -  ماما  هک  دـش  نشور  نینچ  هتـشذگ ، تایاور  زا  خـساپ  دریگیم ؟ ماقتنا  یناسک  هچ  زا  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
، تسا روصت  لباق  ماقتنا  نیا  هنوگچ  اما  دریگیم . ماقتنا  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  نانمشد  زا  هژیو  هب  ناماما ، ربمایپ و  ادخ و  نانمـشد 
.1 دریگ : ماـجنا  تسا  نکمم  تروـص  ود  هب  ماـقتنا  نیا  تسا ؟ هتـشذگ  ناـشگرم  زا  لاـس  نارازه  زا  شیب  شّدـج  نـالتاق  هـک  یلاـح  رد 
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زا مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  . 2 دریگیم . ماقتنا  اهنآ  زا  دنکیم و  هدنز  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نالتاق  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  هک  ناشدادجا  نانآ و  یب  هطـساو  اههد  دنچره  دریگیم ، ماقتنا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نالتاق  ناگداون 
لومـشم زین  نانآ  تهج ، نیمه  هب  دـننکیم ، دـییأت  ار  دوخ  دادـجا  ياهتیانج  زین  نانآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ماـقتنا  نیا  دـشاب . دنتـسه ،
مالـسلا هیلعقداص  ماما  دـشاب . هتـشذگ  البرک  يارجام  زا  لاـس  نارازه  هچرگا  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  مالـسلا  هیلعتّجح  ترـضح  ماـقتنا 

دنکیم و هذخاؤم  ناشناردپ  هتشذگ  ياهراک  ببس  هب  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  نالتاق  ناگداون  مالـسلا  هیلعيدهم  دنگوس ! ادخ  هب  : » دومرف
مالسلا هیلعقداص  ماما  نخـس  نیا  هرابرد  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دیـسرپ : مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  يوره  ( 158 «.) دریگیم ماقتنا  نانآ  زا 

لتق هب  ناشناردپ ، لامعا  ببـس  هب  ار  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  نالتاق  ناگداون  دنک ، جورخ  مالـسلا  هیلعمئاق  رگا  : » دومرف هک 
ٌةَرِزاو ُرَِزت  الَو  : » دیامرفیم هک  دنوادخ  شیامرف  سپ  تفگ : يوره  تسا .» نیمه  : » دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما  ییوگیم ؟ هچ  دناسریم »

رد دـنوادخ  تفگ  تسار  : » دومرف ترـضح  نآ  دوشیم ؟ هچ  دـشکیمن . شود  رب  ار  يرگید  هانگ  يراـکهانگ  چـیه  159 ؛)  ) يرْخُأ َرْزِو 
سکره و  دننکیم ، راختفا  راک  نیدب  هدوب و  یضار  ناشناردپ  لامعا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نالتاق  ناگداون  نادب ، شیاه ! هتفگ  مامت 

یسک نیمز  برغم  رد  دوش و  هتشک  قرشم  رد  يدرم  رگا  تسا . هداد  ماجنا  ار  لمع  نآ  شدوخ  هک  تسا  نآ  لثم  دشاب ، یضار  يزیچ  زا 
مالسلا هیلعمئاق  ترضح  ینیبیم  هکنیا  سپ  تسا . لتاق  کیرش  دنوادخ  دزن  رد  صخش  نآ  دشاب ، یضار  وا  ندش  هتشک  هب  هک  دوش  ادیپ 

(160 «.) دنشابیم یضار  ناشناردپ  ياهراک  هب  نانآ  هک  تسا  ببس  نیدب  دشکیم ، ار  اهنا 

شسرپ 27

: دیسرپ مالسلا  هیلعمظاک  ماما  زا  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  خساپ  دوشیم ؟ هتفگ  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  مالسلا ، هیلعنامز  ماما  هب  ارچ 
زا ار  نیمز  هک  یقح  هب  مئاق  نآ  اـما  متـسه ، قح  هب  مئاـق  نم  يرآ ، : » دومرف مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  یتسه ؟ قح  هب  مئاـق  ناـمه  وت  اـیآ 
نم دالوا  زا  دنزرف  نیمجنپ  وا  تسا ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نآ  دنکیم و  كاپ  ادـخ  نانمـشد 
لها زا  مئاق  نامه  وت  هک  مراودیما  نم  تفگ : مالسلا  هیلعداوج  ماما  هب  ینـسح  میظعلا  دبع  ( 161 «.) دش دهاوخ  ینالوط  شتبیغ  هک  تسا 

يا : » دومرف وا  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  تسا . هدـش  متـس  روج و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  دـنکیم ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـشاب  تیب 
لها زا  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  یمئاق  نآ  اما  دشابیم ، نید  يوس  هب  هدننک  تیاده  ادـخ و  رما  هب  مئاق  ام  زا  کی  ره  مساقلاوبا !
مامت هکنیا  هب  تیانع  اب  ( 162 «.) دش دهاوخ  بیاغ  اهرظن  زا  تسا و  هدش  یفخم  مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا  نامه  دـنادرگیم ، كاپ  رفک 

مان هک  یثیداحا  مامت  رد  ًابیرقت  تسا و  مالسلا  هیلعنامز  ماما  صوصخم  بقل  نیا  اما  دنتـسه ، تفـص  نیا  ياراد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 
تسا هدش  هتفگ  ینانخـس  بقل  نیا  حرـش  رد  تسا . هتفر  راک  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  سّدقم  دوجو  هرابرد  بقل  نیا  دنربیم ، ار  ناشیا 

زا سپ  یبرع  درم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  نید  زا  تیاـمح  ماـیق و   - 1 مینکیم : هدنـسب  نخـس  دـنچ  هب  راـصتخا ، تهج  هب  هک 
ناربمایپ متاخ  نم  هن ، دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح  تسه ؟ ربمایپ  وت  زا  سپ  ایآ  دیسرپ : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ندش ، ناملسم 
لیئارـسا ینب  يابقن  دادعت  نامه  ناشدادعت  دنـشابیم و  طسق  هب  مئاق  هک  دوب  دنهاوخ  نم  لسن  زا  یناماما  نم  زا  سپ  هک  نادب  اما  متـسه ،

هب تسد  لاح  نامه  رد  و  تسا -  نیا  بلـص  زا  رفن  ُهن  نم و  زا  سپ  هفیلخ  ماما و  هک  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـهنآ  رفن  نیلوا  دـشابیم .
يارب زور  نیتسخن  رد  نم  هک  هنوگنامه  دـنکیم ، مایق  نید  يارب  ناـمزلا ، رخآ  رد  هک  تساـهنآ  زا  درف  نیمُهن  مئاـق ، و  دراذـگ -  ماهنیس 

ناماما مان  متساوخ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : یمرضح  دّمحم  نب  ۀمقلع  ریشمش  هلیـسو  هب  مایق   - 2 ( 163 ...«.) مدرک نینچ  نید 
نب دّمحم  نیسحلا ، نب  یلع  نیسح ، ماما  نسح ، ماما  بلاط ، یبا  نب  یلع  ناگتشذگ ، زا  دومرف : مالسلا  هیلعترضح  نآ  دیوگب . نم  هب  ار 
نم زا  سپ  وا  هک  مدرک  تیـصو  یـسوم  مدـنزرف ، هب  نم  دومرف : تسیک ؟ وت  زا  سپ  هَّللا ! لوسر  نباـی  مدرک : ضرع  مدوـخ . سپـس  یلع ،

وا زا  سپ  تسا و  هـتفرگ  بـقل  اـضر  هـک  تـسا  یلع  وا  دـنزرف  دوـمرف : دوـب ؟ دـهاوخ  یـسک  هـچ  یـسوم  زا  سپ  و  مدرک : ضرع  تـسا .
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 - نیعمجا مهیلع  هَّللا  تاولـص  يدهم -  نسح ، دنزرف  نسح و  شدنزرف  یلع ، زا  سپ  یلع و  شدنزرف  دّمحم ، زا  سپ  دّمحم و  شندنزرف 
جورخ هاگره  ام  مئاق  : » هک تسا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  مالسلا ، هیلعیلع  زا  دوخ ، ّدج  زا  شردپ ، زا  مردپ  دوزفا : سپس  . 

رد يریـشمش  دسریم ، ارف  وا  روهظ  هک  ینامز  سپ  دنوشیم .» عمج  وا  درگ  ردب ، گنج  ناگدنمزر  ددـع  هب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دـنک ،
ار ادخ  نانمـشد  ادخ و  یلو  يا  زیخرب ، (164 ؛) هَّللا ءادـعأ  لتقاف  هَّللا  ّیلو  ای  مق  : » دروآیم رب  دایرف  دراد ، رارق  شلباقم  رد  هدوب و  فـالغ 

ماما : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  رفعجوبا ، زا  دـیوگیم : فلد  یبا  نب  رقـص  وا  مان  ندرم  زا  سپ  مایق   - 3 ناسرب .»! لتق  هب 
، تسا نسح  شدـنزرف  وا ، زا  سپ  ماما  تسا . نم  تعاط  وا  تعاط  نم و  راتفگ  وا  راـتفگ  نم ، رما  وا  رما  تسا ، یلع  مدـنزرف  نم ، زا  سپ 

لوسر دنزرف  يا  مدرک : ضرع  درک . توکـس  سپـس  دـشابیم .» شردـپ  تعاط  وا ، تعاط  شردـپ و  راتفگ  وا  راتفگ  شردـپ ، رما  وا  رما 
هب مئاق  وا  دنزرف  نسح ، زا  سپ  : » دومرف سپس  تسیرگ ، تدش  هب  مالسلا  هیلعداوج  ماما  دوب ؟ دهاوخ  ماما  نسح ، زا  سپ  یسک  هچ  ادخ !
يو مان  هکنآ  زا  سپ  دـنکیم ، مایق  نوچ  : » دومرف دوشیم ؟ هتفگ  مئاق  يو  هب  ارچ  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  تسا .» رظتنم  ماـما  قح ،

هیلعرقاـب یلع ، نب  دّـمحم  رفعجوبا  هب  دـیوگیم : یلاـمث  هزمحوبا  ( 165 «.) دنـشاب هدش  دـترم  شتماما  هب  نادـقتعم  نیرتشیب  دـشاب و  هدرم 
مئاق مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ارچ  سپ  متفگ : ارچ . دومرف : دیتسین ؟ قح  هب  مئاق  امـش  همه  رگم  ادخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : مالـسلا 

هب دنوادخ  هاگرد  رد  ناگتشرف  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلعنیسح  مّدج  هک  یماگنه  : » دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  تسا ؟ هدش  هدیمان 
توکـس تسا ، هدـناسر  لتق  هب  ار  تاهدـیزگرب  دـنزرف  هدـیزگرب و  هک  یـسک  هرابرد  وت  ایادـخ ! دـنتفگ : دـنداتفا و  هلاـن  هّجـض و  هیرگ و 

مرج و نیا  زا  یتّدـم  هچرگا  تفرگ ؛ مهاوـخ  ماـقتنا  اـهنآ  زا  ملـالج ! تّزع و  هب  مـسق  دیـشاب ! مارآ  مناگتـشرف ! يا  دیـسر : ادـن  ینکیم ؟
زا ناماما  ندید  اب  ناگتشرف  هک  دز  رانک  ناشربارب  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نادنزرف  هب  تبسن  ار  اهباجح  سپس  دشاب . هتـشذگ  تیانج 

هلیسو هب  نم  دیسر : ادن  دوب . زامن  لاح  رد  هداتسیا و  رفن  کی  اهنآ  نایم  رد  دنتشگ و  دنـسرخ  داش و  رایـسب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  لسن 
، دنـشابیم رگیدـکی  هب  هیبش  ًاـبیرقت  هک  مینکیم  دروخرب  يرگید  تاریبعت  هب  رگید  تاـیاور  رد  ( 166 «.) مریگیم ماقتنا  اهنآ  زا  مئاـق  نیا 

(169 .) قح هب  مئاق  ( 168 ،) طسق هب  مئاق  ( 167 ،) هَّللا رمأب  مئاق  لثم :

شسرپ 28

هیلعيدهم ماما  رد  ناربمایپ  ياههناشن  زا  تایاور ، زا  يرایسب  رد  خساپ  دراد ؟ دوجو  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  رد  ناربمایپ  زا  ییاههناشن  هچ 
ياهتنس زا  تنس  رازه  ثراو  مالسلا  هیلعیلع  تسا و  یلع  ربمایپ و  ثراو  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  تسا . هدش  هتفگ  نخـس  مالـسلا 

مدآ ینالوط  رمع   - 1 زا : دنترابع  دراد ، دوجو  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  رد  ناربمایپ  مامت  زا  ییاههناشن ه  ( 170 .) دشابیم هتشذگ  ناربمایپ 
میهاربا ّدلوت  ندنام  ناهنپ   - 2 ( 172 .) دندرک رمع  لاس  مالسلا 2500  هیلعحون  و  ( 171) لاس مالسلا 1000  هیلعمدآ  مالـسلا  امهیلعحون  و 

هیلعمیهاربا ترـضح  ردام  دوب . زار  کی  اهتّدـم  ات  مالـسلا  امهیلعیـسوم  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  تدالو  مالـسلا  امهیلعیـسوم  و 
. درپس لین  هب  ار  دوخ  دنزرف  نوعرف ، سرت  زا  زین  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  ردام  تشاذگ . راغ  رد  ار  دوخ  دنزرف  دورمن ، سرت  زا  مالسلا 

سابع ینب  يافلخ  هک  دمآ  ایند  هب  یماگنه  يو  هک  تسا  نیا  دراد ، مزعلا  ولوا  ربمایپ  ود  نیا  زا  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  مئاق  هک  ياهناشن 
زا یّتح  ار  شیوخ  رـسمه  يرادراب  تموکح ، نارومأم  ندـش  ربخاب  سرت  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دـندوب . وا  نتـشک  لابند  هب 
نآ دوب ، مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  هّمع  داوج و  ماما  رتخد  هک  همیکح ، اهنت  تشاد . ناهنپ  دوخ  کیدزن  رایسب  ناگتـسب  ّصاخ و  ناکیدزن 

لاس 255 ه.ق نابعـش  همین  رد  دّمحموبا  دیوگیم : همیکح  دش . هاگآ  زار  نیا  زا  هادـف -  انحاورا  نسحلا -  نب  ۀّـجح  تدالو  بش  رد  مه 
ّیلو و دـّلوت  هب  ار  وت  ّلجوّزع -  يادـخ -  اریز  نک ؛ فرـص  ام  هناخ  رد  ار  تراطفا  بشما  ناـج ! همع  دومرف : داتـسرف و  نم  دزن  ار  یـسک 

لاحـشوخ رایـسب  نانخـس  نیا  زا  دیوگ : همیکح  تخاس . دهاوخ  نامداش  رورـسم و  نم ، زا  سپ  نیـشناج  شناگدـیرفآ و  رب  دوخ  تّجح 
ار يو  فارطا  شنازینک  دوب و  هتـسشن  طایح  رد  وا  مدیـسر . دّـمحموبا  هب  ات  متفر ، نوریب  هناخ  زا  هظحل  نامه  مدیـشوپ و  ار  مساـبل  مدـش ،
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راثآ متخادـنا و  اهنآ  هب  یهاگن  تسا . نسوس  زا  دومرف : تساهنآ ؟ زا  کی  مادـک  زا  تدـنزرف  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  دـندوب . هتفرگ 
اهّتلع و ربانب  مالـسلا  هیلعفسوی  ترـضح  مالـسلا  هیلعفسوی  ترـضح  ندوب  سانـشان   - 3 ( 173 .) مدـید نسوس  رد  اهنت  ار  يرادراـب 
زا نانچمه  هاچ ، زا  نتفای  تاجن  زا  سپ  يو  دـنتخادنا . هاچ  هب  یکدوک  رد  شناردارب  ار  ترـضح  نآ  دـش  بیاغ  یتّدـم  ییاهتحلـصم ،

هیلعيدهم ماما  ( 174 .) دنتخانشیمن ار  يو  اما  دندید ، یم  ار  وا  مدرم  درکیم . یگدنز  مدرم  نیب  رد  سانـشان  روط  هب  دوب و  بیاغ  اهرظن 
نیا وا ، رد  فسوی  زا  ياهناشن  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  دنـسانشیمن . ار  وا  اـما  دـننیبیم ، ار  وا  مدرم  تسا و  هنوگنیا  زین  مالـسلا 

تخـس شیامزآ   - 4 ( 175 «.) دنـسانشیمن ار  وا  یلو  دـننیبیم ، ار  وا  مدرم  هداد . رارق  باـجح  مدرم  ریاـس  وا و  نـیب  دـنوادخ  هـک  تـسا 
شیامزآ نیا  زا  يدنلبرس  اب  نایاپ  رد  تفرگ و  رارق  تخس  رایسب  شیامزآ  دروم  مالـسلا  هیلعبویا  ترـضح  مالـسلا  هیلعبویا  ترـضح 

گرزب شیامزآ  زا  سپ  زین  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دـش . عفر  شیاـهيراتفرگ  تفرگ و  ارف  ار  وا  دـنوادخ  هدرتسگ  تمحر  دـمآ و  نوریب 
هیلعبویا زا  هک  ياهناـشن  : » دومرف مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماـما  دـنکیم . روهظ  دوشیم و  لـصاح  وا  يارب  شیاـشگ  ماجنارـس  یهلا ،

هیلع یتم  نب  سنوی  مالسلا  هیلع  یتم  نب  سنوی  ترضح  یناوج   - 5 ( 176 «.) تسا شیامزآ  يراتفرگ و  زا  سپ  جرف  تسه ، وا  رد  مالسلا 
هدـش ریپ  مالـسلا  هیلعسنوی  دـندرکیم  رکف  مدرم  تشگزاب . اهنآ  نایم  هب  رگید  راـب  دوخ ، موق  زا  تبیغ  يرود و  اـهلاس  زا  سپ  مالـسلا 

، دشکب لوط  ردقهچ  تسین  نشور  هک  ینالوط  تبیغ  کی  زا  سپ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ( 177 .) تسا ناوج  زونه  وا  هک  دندید  اما  تسا ،
هیلع یتم  نب  سنوی  زا  هک  یتهابش  نآ  : » دومرف ملسم  نب  دّمحم  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  درک . دهاوخ  روهظ  هلاس  لهچ  یناوج  يامیـس  رد 

زا : » دومرف زین  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ( 178 «.) دوب دهاوخ  ناوج  يامیـس  هب  تبیغ ، زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسه ، وا  رد  مالـسلا 
نآ دربیم  ناـمگ  ياهدـننیب  ره  هک  دراد  ناوـج  ییامیـس  اـما  تسا ، ریپ  نس  رظن  زا  راوـگرزب  نآ  هک  تسا  نیا  مهدزاود  ماـما  ياـههناشن 

ترضح هرابرد  یهورگ  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  زا  ياهناشن   - 6 ( 179 «.) دراد لاس  لهچ  زا  رتمک  ای  تسا و  هلاـس  لـهچ  ترـضح 
هل انحاورا  رـصع -  ماما  هراـبرد  ( 180 .) تسا هدرم  يو  هک  دنتفگ  رگید  یهورگ  هدـشن و  دـّلوتم  زگره  وا  هک  دـنتفگ  مالـسلا  هیلعیـسیع 

ترـضح هراـبرد  تاـیاور ، رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصیفطصم  دـمحم  زا  ياهناـشن   - 7 تسا . هدـش  هـتفگ  ییاهنخـس  نـینچ  زین  ءادـفلا - 
ار مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  شور  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  (181 ؛) هتریسب ریـسیو  هادهب  يدتهی   » تسا هدمآ  مالـسلا  هیلعيدهم 
هار و مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـنکیم .» لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  نآ  هریـس  هب  هدرک و  تیادـه 

لوسر زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  ياهناشن  : » تسا هدش  تیاور  نینچمه  دریگیم .» شیپ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شور 
زا هـک  ياهناـشن  نآ  : » دوـمرف زین  مالــسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ( 182 «.) دـنکیم ماـیق  ریـشمش  اـب  هک  تسا  نـیا  دراد ، هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 

ریشمش سپس  دنکیم . نییبت  ار  شراثآ  دریگیم و  شیپ  رد  ار  ترضح  نآ  شور  هریـس و  هک  تسا  نیا  دراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
مایق ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ارچ  ( 183 «.) دـناسریم لـتق  هب  ار  ادـخ  نانمـشد  هاـم ، تشه  رد  دراذـگیم و  دوخ  هناـش  رب 

ياهگنج عوقو  دراد  لامتحا  . 1 مینکیم : هدنـسب  اهنآ  زا  خساپ  ود  هب  تسا ، هدش  هداد  شـسرپ  نیا  هب  هک  ییاهخـساپ  نیب  زا  دـنکیم ؟
.2 تشاد . دهاوخن  دوجو  روهظ  رصع  رد  ریشمش  زا  ریغ  یحالس  ور ، نیا  زا  دوش . رشب  نّدمت  نتفر  نیب  زا  ثعاب  روهظ ، زا  شیپ  ياهتـسه 

. دگنجب نانمشد  اب  زور  حالس  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دشاب و  تردق  زمر  ریشمش  دراد  لامتحا 

شسرپ 29

دنوادخ یهانتی  تردق ال  یّلجت  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  خساپ  دراد ؟ دوجو  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  دزن  ناربمایپ  ثاریم  ایآ 
یفّرعم هب  کنیا  دـشاب . ناربمایپ  مامت  هرطاخ  روآدای  اـت  دـهد  یتردـق  ناـنچ  شحلاـص  هدـنب  نیا  هب  هک  تسادـخ  تساوخ  هدارا و  تسا .

ترـضح هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  همامع و   - 1 میزادرپیم : دراد ، دوجو  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  دزن  هک  ناربماـیپ  ثاریم 
 - ار وا  دولآنوخ  نهاریپ  و  ( 184) دهنیم رس  رب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  شّدج  دیفـس  همامع  روهظ ، ماگنه  مالـسلا  هیلعيدهم 
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ار مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  نهاریپ  یهاوخیمن  ایآ  : » دومرف بیعش  نب  بوقعی  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دشوپیم . دحا -  گنج  رد 
دـندروآ و وا  يارب  هک  تساوـخ  ار  یقودنـص  ترـضح  نآ  يرآ . مدرک : ضرع  مهد »؟ ناـشن  وـت  هب  دـنکیم ، نت  هـب  روـهظ  زور  رد  هـک 

نوخ هب  هتشغآ  هک  داتفا  نهاریپ  پچ  نیتسآ  هب  ممشچ  هاگان  دیوگیم : بوقعی  درک . زاب  بوقعی  لباقم  رد  دروآ و  نوریب  نآ  زا  ینهاریپ 
نیا دنتسکش ، ار  ترـضح  نآ  نیـشیپ  ياهنادند  هک  يزور  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  نیا  : » دومرف ترـضح  نآ  دوب .

هاگنآ مدیشک . مشچ  هب  مدیـسوب و  ار  اهنوخ  دیوگیم : بوقعی  دنکیم .» مایق  نهاریپ  نیمه  اب  مالـسلا  هیلعمئاق  دوب . هدیـشوپ  ار  نهاریپ 
نتشاد مالسلا  هیلعقداصماما  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راقفلاوذ  ریشمش  هرز و   - 2 ( 185 .) داد رارق  دوخ  ياج  رد  دیچیپ و  ار  نهاریپ  ماما 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  هب  دـیوگ : يرـصن  ةریغملانب  ۀـثراح  دـنادیم . تماما  ياـههناشن  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخلوسر  ياـهحالس 
ترـضحنآ زیچ ؟ هچ  هب  رگید  و  مدرک : ضرع  راقو .» هنیکـس و  هب  : » دومرف ترـضح  نآ  دوشیم ؟ هتخانـش  زیچ  هچ  هب  ماما  مدرک : ضرع 

وا دزن  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  حالــس  مدرم و  زا  وا  يزاـینیب  وا و  هـب  مدرم  زاـین  مارح و  لــالح و  نتخانــش  هلیــسوب  ار  وا  : » دوـمرف
يارب ردـب  زور  رد  لـیئربج  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راـختفارپ  مچرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مـچرپ   - 3 ( 186 «.) یسانشیم

ار مچرپ  نیا  زین  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  دوب . دهاوخ  يدهم  هارمه  دندش ، زوریپ  ناناملـسم  شندمآرد  زازتها  هب  اب  دروآ و  ترـضحنآ 
هب نیّفـص  رد  ار  مچرپ  نآ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  اـت  دـندیزرو  رارـصا  ناـنمؤم  درک . روک  ار  هنتف  مشچو  دروآرد  زازتها  هب  هرـصب  رد 
هب ار  نآ  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  زج  یـسک  نم ، زا  دـعب  هک  تسا  یمچرپ  نیا  : » دومرف تفریذـپن و  ترـضح  نآ  یلو  دروآرد ، زازتها 
رب امـش  بحاص  منیبیم  ایوگ  : » دومرف یلباک  دـلاخوبا  هب  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  نیدـباعلا ، نیز  ترـضح  ( 187 «.) دروآیمن رد  زازتـها 

يوس هب  ار  نآ  تسا و  هتـشارفارب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مچرپ  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفرگ  رارق  هفوک  تشپ  رد  فـجن  يدـنلب 
: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  ياصع   - 4 ( 188 «.) دزاسیم ناشدوبان  دنوادخ  هکنآ  رگم  دربیمن  یهورگ  چیه 
هب سپس  دوب . مالسلا  هیلعمدآ  ترـضح  ياصع  دشاب ، مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  تسد  رد  هکنآ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلعیـسوم  ياصع  »

تسا زبس  نانچمه  اصع  نیا  گنر  تسام . دزن  اصع  نیا  نونکا  دیسر و  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  هب  دعب  مالسلا و  هیلعبیعش  ترـضح 
هریخذ فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  مئاـق  يارب  اـصع  نیا  دـهدیم : خـساپ  یـسرپب ، نآ  زا  رگا  تسا . یقاـب  دوخ  لوا  لکـش  ناـمه  و 
مالسلا هیلعیسوم  ترضح  گنس   - 5 ( 189 «.) داد ماجنا  مالسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هک  دنکیم  يراک  نامه  اصع  اب  وا  تسا . هدیدرگ 

نآ یتـقو  تـسا . مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  دزن  دـش ، ناور  نآ  زا  بآ  ياههمـشچ  دز و  نآ  رب  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترــضح  هـک  یگنس 
گنـس هاگنآ  درادـنرب . اذـغ  بآ و  سکچـیه  دـنزیم : داـیرف  شنارواـی  زا  یکی  دـنکیم ، تکرح  هفوک  يوس  هب  مالـسلا  هیلعترـضح 
گنـس نآ  زا  ياهمـشچ  هکنآ  رگم  دنیآیمن  دورف  یلزنم  چیه  رد  دنربیم . دوخ  هارمه  دنهنیم و  رتش  رب  ار  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح 

يارب دـنوادخ  هک  تسا  یقودنـص  نامه  نیا  هنیکـس  توبات   - 6 ( 190 .) دنوشیم باریـس  ناگنـشت  زاینیب و  ناگنـسرگ  دوشیم و  ناور 
اهحول و رمع ، نایاپ  رد  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  دنک . اهر  ایرد  رد  دهد و  رارق  نآ  رد  ار  شدازون  ات  داتـسرف  مالـسلا  هیلعیـسوم  ردام 

ینب تشاد . ياج  توبات  نیا  رد  ادـخ  ناربماـیپ  ياـهلاثمت  ناـقّقحم ، یخرب  هتفگ  هب  ( 191 .) داد رارق  نآ  رد  ار  شتّوـبن  راـثآ  هـمه  هرز و 
مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  ( 192 .) دروآیم تسد  هب  يزوریپ  نآ ، وترپ  رد  درکیم و  لمح  دوخ  اب  اهگنج  رد  ار  توباـت  نیا  لیئارـسا 

نوریب مالـسلا  هیلعیـسوم  ياـهحول  مالـسلا و  هیلعنامیلـس  متاـخ  هارمه  ار  توباـت  نآ  سدـقملا ، تیب  يوـس  هـب  نـتفر  روـهظ و  ماـگنه 
امهیلعنامیلـس متاخو  یـسوم  ياصع  اهحول و  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ناربماـیپ  راـثآ  زا  رگید  ياهعومجم   - 7 ( 193 .) دروآیم

دندرک و لمح  ار  نآ  ناگتشرف  هک  یتوبات  درکیم ، ینابرق  ادخ  يارب  نآ  رد  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  هک  یفرظ  تسا ، نم  دزن  مالسلا 
نم شیپ  دادیم ، رارق  رکــشل  ياـهفص  ناـیم  رد  ار  نآ  ناکرــشم  ياـهریت  زا  ناناملــسم  ظـفح  يارب  ربماـیپ  هـک  یماـن  زین  و  دـندروآ ،

لاقتنا مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  طّسوت  ینامـسآ  ياهباتک  مامت  ینامـسآ  ياهباتک   - 8 ( 194 «.) تسا
ناـمرف هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  هَّللا -  هّیقب  ترـضح  هـک  يزور  تـسا . یهلا  هریخذ  نـیرخآ  راـیتخا  رد  اـهنآ  هـمه  نوـنکا  تفاـی .
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ناربمایپ هب  زیچ  چـیه  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دروآیم . دوخ  اب  ار  اهنآ  مامت  دـیآ ، نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  راگدرورپ 
دزن یسوم ،  میهاربا و  فحص  دومرف : شاهرابرد  نآرق  هک  یفحص  نآ  درک . اطع  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دادن 
عادو ار  یناـف  راد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  يزور  دروآ  درگ  ار  نآ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هک  ینآرق   - 9 ( 195 «.) تسام

هب درب و  دجسم  هب  ار  نآرق  راک ، نایاپ  زا  سپ  وا  دروآ . درگ  ار  نآرق  ات  تسشن  هناخ  رد  يو  شرافس  هب  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  تفگ ،
ار نآ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  میرادـن . نآ  هب  يزاین  ام  نادرگرب ، دوخ  ياج  هب  ار  نآرق  نیا  یلع ! يا  تفگ : رمع  درک . هضرع  رکبوبا 

دزن هک  ینآرق  یناوتیم  یهاوخب  رگا  تفگ : مالـسلا  هیلعیلع  هب  يزور  دیـسر . تفـالخ  هب  رمع  هکیماـگنه  تشگرب . هناـخ  هب  تفرگ و 
رکبوبا نامز  رد  نم  تسین . نآ  هب  ندیـسر  يارب  یهار  تاهیه ! : » دومرف ترـضح  میوش . عمج  نآ  درگ  ات  يروایب  نونکا  يدروآ ، رکبوبا 

نآرق نیا  نونکا  يدرواین . ام  يارب  ای  میدوب ، لفاغ  نیا  زا  ام  دـییوگن : تمایق  زور  رد  مشاب و  هدرک  تّجح  ماـمتا  امـش  رب  اـت  مدرک  ناـنچ 
؟ دراد دوـجو  نآرق  نیا  راـهظا  يارب  یناـمز  اـیآ  تفگ : رمع  دـنزیمن .» تسد  نآ  هب  یـسک  نم  نانیـشناج  ناـکاپ و  زج  تسا و  نـم  دزن 
هب مالسلا  مهیلعنیموصعم  ياههتـشون  اهباتک و  مامت  نینچمه  ( 196 «.) دنک روهظ  منادنزرف  زا  مئاق  هک  یماگنه  يرآ ! : » دومرف ترـضح 
رفج ( 199 ،) همطاف فحصم  ( 198 ،) یلع باتک  دوب ، مالـسلا -  امهیلع  یلع -  ّطخ  ادخ و  لوسر  يالما  هک  ( 197) هعماج هفیحص  ياهمان 
دزن تسا ، هتشون  نآ  رب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ناوریپ  ناهاشداپ و  ناربمایپ ، مامت  مان  هک  ییاههفیحـص  و  ( 201) رمحا رفج  ( 200 ،) ضیبا
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلعیلع  هک  تسا  ینآرق  نامه  ینونک ، نآرق  هک  تسا  رکذ  نایاش  دراد . رارق  رـصع  ماـما 

. دیدرگ ور  هب  ور  باطخلا  نب  رمع  دیدش  تفلاخم  اب  هک  دنک  هضرع  ار  نآ  تساوخیم  درک و  عمج  هلآو 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تلود  متفه : شخب 

همدقم

ای قح  یتلود ، چـیه  نونکات  هک  تسا  رادروخرب  ییاهیگژیو  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  همیرک  تلود  تایاور ، نآرق و  تایآ  ساسا  رب 
دهاوخ رارقتـسا  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  شاهریخذ  نیرخآ  تموـکح  يارب  ار  اـهییابیز  نآ  ماـمت  دـنوادخ  تسا . هتفاـین  تسد  نآ  رب  لـطاب ،

ریاـس یـسیع و  ندـمآ  ناـگدرم و  یخرب  ندـش  هدـنز  هـلمج  زا  زور ، نآ  مـیظع  تـالّوحت  ناـیب  هـب  شخب ، نـیا  تـسا . هداد  رارق  تفاـی ،
. دزادرپیم مالسلا  مهیلعناربمایپ 

شسرپ 30

َُهلوُسَر َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » دیوگیم مالـسا  نید  ندـش  یناهج  هرابرد  نآرق  خساپ 1 -  تسا ؟ یناهج  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  تموکح  ایآ 
ات داتسرف ، قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا  202 ؛) «) َنوُکِرْشُملا َهِرَک  َْولَو  ُهّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنیِدَو  يدُهلِاب 

ناهج مدرم  مامت  نید  مالسا ، نید  زونه  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنـشاب . هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دنچره  دنادرگ ، بلاغ  اهنییآ  همه  رب  ار  اهنآ 
تـسین نکمم  هدعو  نیا  دنکفا و  هیاس  ناهج  مامت  رب  نید  نیا  هک  دسرب  يزور  دـیاب  تسا ، ریذـپانفلخت  دـنوادخ  هدـعو  تسا و  هدـشن 

رد  - 2 دنکیم . هدایپ  ناهج  رد  یهلا ، هدعو  قبط  ار  مالسا  نید  یناهج ، تموکح  لیکشت  اب  هک  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  ندمآ  اب  رگم 
( تاروـت  ) رکذ زا  دـعب  روـبز ، رد  203 ؛) «) َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اـُهثِرَی  َضْرَـألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  : » تسا هدـمآ  نآرق 
هب تثارو  نیا  تایاور  ربانب  تسا ، هتفاین  قّقحت  نونکات  هدعو  نیا  نوچ  دش . دنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ماهتـسیاش  ناگدـنب  میتشون :

ِتاومَّسلا ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهلَو   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما   - 3 ( 204 .) تفای دهاوخ  ققحت  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ياناوت  تسد 
: دومرف دنامیلست ، وا  نامرف -  ربارب -  رد  رابجا ، يور  زا  ای  رایتخا  يور  زا  دنتسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  و  ًاهْرُکَو ؛» ًاعْوَط 
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نیمز يور  ییاج  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  مایق  ماگنه  205 ؛) «) هَّللا ّالإ  هلإ  نأ ال  ةداهـش  اهیف  يدون  ّالإ  ضرأ  یقبی  مئآقلا ال  ماـق  اذإ  »
مهیلع نیموصعم -  همئا  ربمایپ و  زا  يرایـسب  تایاور  ربانب   - 4 دش . دهاوخ  هداد  ادخ  تینادحو  هب  تداهـش  نآ  رد  هکنآ  رگم  دـنامیمن ،

رد تایاور  نیا  دوب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگنامه  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  مالسلا ، - 
وا يارب  دنوادخ  206 ؛) «) اهبرغو ضرألا  قرـش  هل  هَّللا  حتفی  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما   - 5 تسا . هدمآ  هعیش  یّنـس و  ياهباتک  مامت 
رب مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  زا  تایاور  زا  رگید  یخرب  تشذگ ، هچنآ  رب  نوزفا   - 6 درک . دهاوخ  حتف  ار  نیمز  برغ  قرش و 

. تسا هداد  ربخ  اهروشک  زا  يرایسب  نیچ و  هینیمرا ، هینطنطسق ، مور ، ماش ، قارع ، ناریا ، زاجح ،

شسرپ 31

رب یلو  دنکیم ، روهظ  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  فورعم  خساپ  دنکیم ؟ روهظ  يزور  هچ  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
باتک رد  دـنکیم . مایق  هبنـش  زور  رد  ترـضح  نآ  تسا ، هدـیدرگ  لقن  مالـسلا -  امهیلع  قداص -  ماما  رقاب و  ماما  زا  هک  یتایاور  ساسا 

مایق هعمج  زور  رد  تیب  لها  اـم  مئاـق  207 ؛) «) هعمجلا موی  تیبلا  لهأ  انمئآق  جرخی  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا : هدـمآ  لاـصخ 
هیلعنیسحلا هیف  لتق  يذلا  مویلا  ءاروشاع  موی  تبسلا  موی  مئآقلا  جرخی  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا : هدمآ  نیدلا  لامک  رد  دنکیم .
همحریسوط خیش  دنکیم . مایق  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  يزور  هبنش ، زور  مالسلا  هیلعمئاق  ترـضح  208 ؛) «) مالسلا

يدانیو لیئربج  هیدـی  نیب  ماقملاو  نکرلا  نیب  ًامئآق  تبـسلا  موی  ءاروشاع  موی  مئآقلاب  ّینأک  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  دـسیونیم : هللا 
ماقم نکر و  نیب  هبنش  زور  اروشاع ، زور  رد  هک  منیبیم  ار  مالسلا  هیلعمئاق  ایوگ  209 ؛) «) ًاروجو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدع  اهألمیف  هَّلل ، ۀعیبلا 

، دنکیم داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دوخ ، مایق  اب  هک  هَّلل . ۀعیبلا  دـنکیم : ادـن  هتفرگ ، رارق  شلباقم  رد  لیئربج  هک  یلاح  رد  تسا ، هداتـسیا 
مایق هبنـش  زور  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تایاور ، ساـسا  رب  دـناهتفگ : ناـگرزب  زا  یخرب  دوب .» هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگناـمه 
باتک رد  هللا  همحردیفم  خیش  ۀبیغلا و  باتک  رد  هللا  همحریسوط  خیـش  نیدلا ، لامک  رد  هللا  همحرقودص  خیـش  ار  تایاور  نیا  دنکیم .

رد دیاش  دنکیم . مایق  هبنش  زور  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  هدش  حیرصت  نینچمه  تایاور ، نیا  رد  تسا . هدرک  لقن  ( 210) داشرا
زور اب  روهظ  زور  ینعی  دیامنیم ، مایق  هبنـش  زور  رد  دنکیم و  روهظ  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  تفگ : ناوتب  تیاور ، ود  نیا  نیب  عمج 

دیسر و تداهش  هب  يزور  هچ  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دید  دیاب  هبنش ؛ زور  هن  میهد ، رارق  اروشاع  زور  ار  كالم  رگا  دراد . توافت  مایق 
نانآ هچ  اریز  تسا ؛ هبنش  زور  نامه  مایق ، زور  هک  دسریم  رظن  هب  درک . صخشم  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  زور  نآ  ساسارب 

. دننادیم هبنش  زور  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  جورخ  زور  دناهتفگ ، ار  اروشاع  زور  هک  نانآ  هچ  دناهدرک و  حرطم  ار  هبنش  زور  هک 

شسرپ 32

رد هک  یتایاور  اریز  تسین ؛ مولعم  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  خساپ  دنکیم ؟ تموکح  لاس  دنچ  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما 
؛) 211) زور لهچ  زا : تسا  ترابع  هدش ، صخـشم  تموکح  يارب  تایاور ، رد  هک  ییاهتّدم  دراد . فالتخا  مه  اب  دراد ، دوجو  هراب  نیا 
ُهن دصیـس و  (217 ؛) لاس تسیب  (216 ؛) لاس هدزون  (215 ؛) لاس هد  (214 ؛) لاس ُهن  (213 ؛) لاس ُهن  اـی  تشه  اـی  تفه  (212 ؛) لاس تفه 

همه دراد ، دوجو  ثیداحا  نیب  هک  یضراعت  اب  ّالا  دندرگ و  هیجوت  دیاب  ثیداحا  نیا  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد  زا  یهورگ  (. 218) لاس
. تسا لوبق  لباق  هدـمآ ، مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  رابخا و  رد  هک  لاس  تفه  تیاور  طـقف  و  داد ، دـنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  راـبتعا 

لاس ره  هک  دوش  دنُک  نانچ  دوخ ، شدرگ  رد  کلف  : » دومرف ریـصبوبا  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  تموکح  نارود  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
هک دنکیم  رما  دنوادخ  : » دومرف ترـضح  دشکب ؟ لوط  هزادنا  نیا  اهلاس  تسا  نکمم  ایآ  دیـسرپ : ریـصبوبا  دماجنا .» لوط  هب  لاس  هد  هب 

: دومرف ترـضح  نآ  دزیریم . مه  هب  دنک ، رییغت  كالفا  ماظن  رگا  دنیوگیم  دیـسرپ : ریـصبوبا  دـنهد .» شهاک  ار  شیوخ  تکرح  كالفا 
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نون نب  عشوی  يارب  ار  باتفآ  دومن و  رمقلا  ّقش  شربماـیپ  يارب  دـنوادخ  دـنیوگیم . ار  ینخـس  نینچ  ناناملـسم  تسا ، هقداـنز  هتفگ  نیا  »
، نینس عبس  مئآقلا  کلمی  : » دومرف زین  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ( 219 «.) لاس رازه  اب  تسا  ربارب  تمایق  زور  هک  تسا  هداد  ربخ  دـنادرگرب و 
زا لاـس  داـتفه  اـب  تسا  ربارب  هک  دـنکیم  تموکح  لاـس  تفه  مالـسلا  هیلعمئاـق  ترـضح  220 ؛) «) هذه مکینـس  نم  ۀنـس  نیعبـس  نوکت 
اما تسا ، لاس  هدزون  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  تموکح  تدم  هک  هدش  تیاور  : » دیوگیم داشرا  رد  هللا  همحردیفم  خیش  امـش . ياهلاس 
هدش تیاور  ام  يارب  نینچ  نیا  تسا و  هدیشوپ  ام  رب  شنتسناد  یبیغ و  تسا  يرما  نیا  و  تسا ، ینالوط  شیاههام  اهزور و  هک  ییاهلاس 

(221 «.) تسا رهظا  لاس  تفه  تیاور  هچ  رگ  مینکیمن ، عطق  مزج و  فرط  کی  هب  ام  سپ  تسا .

شسرپ 33

رهش رد  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  کش ، نودب  تبیغ  زا  شیپ  نارود  خساپ 1 -  تساجک ؟ مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تنوکس  ّلحم 
ماما هّمع  همیکح ، دوب . اّرماس  رهش  رد  شردپ  لزنم  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زور  ات  ترـضح  نآ  دمآ . ایند  هب  اّرماس 
هدید شردپ  هناخ  رد  مالسلا ، هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  شیپ  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  راب  نیدنچ  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح 

وا هب  ار  دوخ  دنزرف  دوب ، ترـضح  نآ  لزنم  رد  هک  ناشیا  اب  قاحـسا  نب  دـمحا  ياهتاقالم  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دوب و 
نآ دسریم ؟ تماما  هب  یسک  هچ  امش ، زا  دعب  نم ! يالوم  دوب : هدیسرپ  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  شوقنم  نب  بوقعی  ( 222 .) داد ناشن 

ماــما تســشن .» ردــپ  يوـناز  رب  دــمآ و  نوریب  هدرپ  سپ  زا  یکدوـک  دز و  راــنک  ار  هدرپ  زین  وا  نزب . راــنک  ار  هدرپ  : » دوـمرف ترــضح 
دزن ار  وا  ینیبیم ، هدجس  لاح  رد  ار  یکدوک  وش ، قاتا  دراو  : » دومرف دیقع  مان  هب  دوخ  راکشیپ  هب  راضتحا  لاح  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع 

هیلعيدهم ترضح  تنوکس  ّلحم  دیشک ، لوط  لاس  دودح 74  هک  يرغص  تبیغ  نارود  رد  يرغـص  تبیغ  نارود   - 2 ( 223 «.) روایب نم 
میقتسم هطبار  وا  اب  هک  ترضح  نآ  صاخ  بیان  راهچ  اریز  تشاد ؛ تنوکس  قارع  رد  ترضح  نآ  دسریم  رظن  هب  دوبن . صّخشم  مالسلا 

ار شباوج  دـندناسریم و  ترـضح  هبو  دـنتفرگیم  ار  مدرم  ياههمان  هکنیا  زا  و  دنتـسیزیم . دادـغب  رهـش  رد  هژیو  هب  قارع ، رد  دنتـشاد ،
اب سامت  نابیان و  یـسرتسد  ناکما  هک  دوب  هداد  رارق  ییاج  ار  دوخ  تنوکـس  لحم  ترـضح  هک  دز  سدـح  ناوتیم  دـندرکیم . تفایرد 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  تشادن . یعالطا  ترـضح  نآ  تنوکـس  لحم  زا  یـسک  رفن ، راهچ  نیا  زج  تهج ، نیدب  دشاب ؛ ناسآ  شترـضح 
ار وا  ياـج  یــسک  تـسخن  تـبیغ  رد  ینـالوط . يرگید  هاـتوک و  ود  نآ  زا  یکی  تـسا ، تـبیغ  ود  مالــسلا  هیلعمئاـق  يارب  : » دـیامرفیم

ماـما يربـک  تبیغ  نارود   - 3 دنـشاب . هعبرا  باّون  صاـخ ، نایعیـش  زا  روظنم  دـسریم : رظن  هب  ( 224 «.) وا صاخ  نایعیـش  رگم  دنادیمن ،
نآ هک  دـنکیم  تلـالد  هلمج  نیمه  : » دومرف هللا  همحریـسلجم  هماـّلع  ( 225 «.) هبیط لزنملا  معنو  : » دومرف ریـصبوبا  هب  مالـسلا  هیلعقداص 

سک چیه  دوجو ، نیا  اب  ( 227 .) دومرف هراشا  يوط  هوک  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 226 «.) دشابیم نآ  فارطا  هنیدم و  رد  رتشیب  ترـضح 
وا نادنزرف  هن  دباییمن ، یهاگآ  نامز  ماما  تنوکس  لحم  رب  یسک  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 228 .) دنادیمن ار  وا  تنوکس  لحم 

: دومرف رایزهم  نب  میهاربا  هب  ءادـفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماـما  ( 229 «.) مالسلا هیلعيدهم  ترـضح  راکتمدخ  زج  يرگید ، صخـش  هن  و 
نارود هب  هزات  تّما  نادّرمتم  ناهارمگ و  ياهگنرین  زا  ات  منیزگ  نکسم  تسد  رود  روانهپ و  نیمزرـس  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  نم  زا  مردپ  »

(230 «.) تسا هدنکفا  نانیمطا  دروم  ياهنیمزرس  اهرازگیر و  دنلب و  ياهلت  زارف  رب  ارم  نامیپ  نیا  مشاب . نوصم  ناهن و  هارمگ ، هدیسر و 
هریزج نیا  رد  لضاف  نب  یلع  هچرگ  تسا . هدرک  لقن  ار  ءارـضخ  هریزج  هب  شدورو  ناتـساد  لضاف ، نب  یلع  زا  هللا  همحریـسلجم  هماـّلع 
هریزج نیا  هک  تسا  هدرک  طابنتـسا  نینچ  هتـشاد ، یخرب  اب  هک  ییاهتاقالم  زا  يو  اما  تسا . هدشن  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رادید  هب  ّقفوم 
نیمه رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تنوکـس  لحم  دنیوگب : دنهاوخیم  ارجام  نیا  هب  دانتـسا  اب  یخرب  دشابیم . ترـضح  نآ  تنوکـس  ّلحم 

 - تسا هتفرگ  يدیفس  ياهبآ  ار  نآ  فارطا  هک  ءارـضخ -  هریزج  فاصوا  ندومن  قبطنم  اب  هداهن ، رتارف  ار  اپ  رگید  یخرب  تسا . هریزج 
لحم نآ  هب  دـناوتیمن  یـسک  دـنیوگیم : تسا و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تنوکـس  لـحم  ادومرب  ثلثم  هک  دـنراد  هدـیقع  ادومرب  ثلثم  رب 
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: ًـالّوا اریز ، تسین ، حیحـص  هیرظن  نیا  ( 231 .) تسا هدوب  هجیتنیب  دنـسرب ، نآ  هب  دـناهدرک  شالت  گرزب  ياهتردـق  هچ  ره  اریز  دـسرب ،
رد هک  یتاضقانت  لیلد  هب  لضاف  نب  یلع  يارجام  لصا  ًایناث : درادن . یقیقد  عالطا  ءادفلا -  هل  انحاورا  رصع -  ماما  یگدنز  لحم  زا  یسک 

دروم هریزج  نآ  رب  ادومرب  قاـبطنا  هب  دـسر  هچ  اـت  دـشابیمن ، رادروـخرب  یتـسرد  لـصا  زا  تسا و  هشدـخ  دروـم  دوـشیم ، هدـهاشم  نآ 
نیب رد  سانـشان  روط  هب  راوفسوی ، دنکیم و  ادیپ  روضح  اج  همه  رد  هادف -  انحاورا  رـصع -  ماما  تایاور ، یخرب  دانتـسا  اب  ( 232 .) اعّدا
همه رد  ترـضح  نآ  نیاربانب ، ( 233 .) دنـسانشیمن ار  وا  مدرم  هک  یلاح  رد  دراذگیم ، مدق  مدرم  شرف  رب  دـنکیم و  دـمآ  تفر و  مدرم 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  مالسلا ، هیلعقداص  ماما  تیاور  ربانب  هک  ییاهناکم  زا  یکی  میسانشیمن . ار  وا  ام  اما  دنکیم ، ادیپ  روضح  اج 
ماما دنکیم . ادیپ  روضح  تافرع  رد  جح ، مایا  رد  هلاس  همه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تسا . تافرع  يارحـص  دنکیم ، ادیپ  روضح  اجنآ  رد 

دنناوتیمن ار  وا  اهنآ  یلو  دنیبیم ، ار  اهنآ  جـح  ماّیا  اهنآ ، ماما  دـننیبن ، ار  دوخ  ماما  مدرم  هک  دـسر  ارف  ینامز  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص 
، تسا سّدـقم  ياهناکم  ياراد  هک  ییاهرهـش  مارحلا و  دجـسم  هّکم ، هنیدـم ، هفوک ، فجن ، ـالبرک ، رد  اـملع  زا  يرایـسب  ( 234 «.) دننیبب
رد ربمایپ  رازه  اههد  هک  هلهس  دجسم  رد  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  روهظ ، نارود  رد  روهظ  نارود   - 4 دناهدرک . ترایز  ار  مالـسلا  هیلعماما 

هجرف هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  ندمآ  ایوگ  دّمحمابا ! يا  : » دومرف ریـصبوبا  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دراد . تماقا  دناهدرازگ ، زامن  نآ 
ایآ مدرک : ضرع  دیوگیم : ریـصبوبا  دـننکیم .» تماقا  اجنآ  رد  دوخ ، نادـنزرف  نز و  هارمه  هک  منیبیم  ار  هلهـس  دجـسم  هب  فیرـشلا - 

ثوعبم ار  يربمایپ  دـنوادخ  تسا و  مالـسلا  هیلعسیردا  لزنم  دجـسم )  ) نیا يرآ  : » دومرف ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ  وا  لزنم  هلهـس  دجـسم 
هللا یلـصربمایپ  همیخ  رداچ و  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دنک ، هتوتیب  دجـسم  نیا  رد  سک  ره  تسا . هدناوخ  زامن  اجنآ  رد  هکنآ  رگم  هدرکن ،

(235 «.) تسا هدرک  تماقا  هلآو  هیلع 

شسرپ 34

نامز رد  میظع  تالوحت  زا  مالسلا  مهیلعنیموصعم  يرایسب ، تایاور  رد  خساپ  دهدیم ؟ خر  مالسلا  هیلعرصع  ماما  نامز  رد  یتالوحت  هچ 
مامت هعیلط  هک  دـهدیم  ماجنا  یـساسا  راک  ود  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  هکنیا  هلمج  زا  دـناهداد ، ربخ  ءادـفلا -  هل  اـنحاورا  رـصع -  ماـما 
ۀلود تـبهذ  مئآـقلا ، ماـق  اذإ  : » دوـمرف مالــسلا  هیلعقداـص  ماـما  دزاـسیم . نوگنرــس  ار  لــطاب  ياــهتلود  . 1 دـشابیم : شیاـههمانرب 

ملظ یـسک  هب  رگید  فیرـشلا -  هـجرف  هَّللا  لّـجع  دوـعوم -  يدـهم  تـلود  رد  دزاـسیم . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  . 2 ( 236 «.) لطابلا
نآ تلود  رد  ینادرگرس  یناشیرپ و  يراکیب ، يرامیب ، دسریم ؛ هجرد  نیرتیلاع  هب  رشب  رکف  حطـس  ددرگیمن ؛ رامثتـسا  رـشب  دوشیمن ؛

، هافر تمعن  زا  یتیگ  رـسارس  رد  اهناسنا  دریگیم ؛ رارق  يرادربهرهب  هدافتـسا و  دروم  اهجـنگ  عباـنم و  یماـمت  دوریم و  نیب  زا  ترـضح 
مالـسا و شخبتایح  میلاعت  لماک  تسرد و  يارجا  هیاس  رد  اـهنیا  و  دـش . دـنهاوخ  رادروخرب  افـص  حلـص و  تلادـع ، تینما ، شیاـسآ ،

همه تقلخ ، زاغآ  زا  هک  يربارب  يردارب و  قافتا ، داّحتا ، تّذـل ، شیاسآ ، يدازآ ، ددرگیم . لصاح  نآرق  دنـسپ  درخ  دـیواج و  ماـکحا 
مالسلا هیلعيدهم  ترـضح  (. 237) دیآیم دیدپ  ادـخ  هدـیزگرب  نیرخآ  یناهج  دـحاو  تموکح  رد  دنتـسه ، نآ  يوجتـسج  رد  اهناسنا 

نادزد . 1 میزادرپیم : شتموکح  نارود  رد  ترضح  نآ  ياهتیلاعف  زا  یشخب  هب  کنیا  دنکیم ، هدایپ  هعماج  رد  ار  يدّمحم  بان  مالسا 
مالسا رگا  مالسلا ، هیلعنانمؤم  ریما  نانمشد  . 2 درک . دهاوخ  عطق  تهج  نیدب  ار  هبیـش  ینب  تسد  ریگتـسد و  ار  هبعک  لاوما  نارگتراغ  و 
تیلهاج ياهمسر  نیناوق و  ماـمت  هب  . 4 دریگیم . ماقتنا  نانمـشد  زا  . 3 دنوش . یم  هتـشک  ترـضح  نآ  طسوت  دنریذپن ، ار  يدّـمحم  بان 

ار یلاوما  راب  ود  یلاس  . 7 دناسریم . دوخ  ّدح  نیرتالاب  هب  ار  تاواسم  لدع و  تینما ، هافر ، . 6 دنکیم . درخ  ار  بیلص  . 5 دهدیم . نایاپ 
هب . 10 دزاسیم . رارقرب  ار  لماک  تینما  . 9 دربیم . نیب  زا  ار  روـج  ملظ و  . 8 دهدیم . قوقح  هبترم  ود  یهام  دنکیم و  میـسقت  مدرم  نیب 

. دـنادرگیم لماک  ار  نانآ  ياهلقع  دـشکیم و  مدرم  رـس  رب  ار  دوخ  تسد  . 11 ( 238 .) دنکیم میـسقت  مدرم  نیب  ار  لاوما  يواسم  روط 

.14 دزاسیم . ریگارف  اـج  همه  رد  ار  نآ  هب  هتـسباو  مولع  ینآرق و  ياـهشزومآ  . 13 دـنادرگیم . رهاظ  رـشب  رب  ار  یفخم  ياهشناد  . 12
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اههارگرزب . 16 دراد . رد  رازه  هک  دزاسیم  فجن  رد  يدجـسم  . 15 دناسریم . يرادربهرهب  هب  دروآیم و  نوریب  ار  نیمز  ياهجـنگ  مامت 
فاوط هک  نانآ  دـهدیم  روتـسد  . 18 دربیم . فجن  هب  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبا  ربـق  راـنک  زا  یبآ  رهن  . 17 دهدیم . هعـسوت  ار 

رصع ماما  دشابن . ناشلامعا  ماجنا  يارب  یتمحازم  ات  دنرپسب ، دنراد ، بجاو  فاوط  هک  يدارفا  هب  ار  فاطم  دوسألا و  رجح  دنراد  یبحتسم 
مالـسلا هیلع  ام  مئاق  هک  یماگنه  : » دندومرف مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  دروآیم . دوجو  هب  ناهج  رد  فرگـش  میظع و  یلّوحت 

(239 «.) درک نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  دنکیم ، توعد  يدیدج  رما  هب  ار  مدرم  دنکیم ، روهظ 

شسرپ 35

ناگدرم زا  یهورگ  ندـش  هدـنز  زا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  تایاور ، زا  يرایـسب  رد  خـساپ  تسا ؟ مادـک  نآ  ّهلدا  تسیچ و  تعجر 
زا نتسج  هرهب  تهج  یتّدم  دنوشیم و  هدنز  دنوادخ  نذا  هب  ناگدرم  زا  یخرب  دناهتفگ . نخس  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه 

نونکات ایآ  تسا ؟ نکمم  ناگدرم  ندش  هدنز  ایآ  درک . دنهاوخ  یگدنز  ترضح  نآ  تموکح  هیاس  رد  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  تموکح 
زین نآرق  تسا و  هدش  عقاو  هکلب  تسین ، لاحم  ًالقع  اهنت  هن  ناگدرم  ندش  هدنز  تسیچ ؟ اهنآ  ندش  هدنز  ّتلع  تسا ؟ هدش  هدنز  ياهدرم 
ُهَّللا ُمَُهل  َلاـقَو  ٌفُولُأ  ْمُهَو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُـجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ  : » دـیامرفیم هلمجزا  تسا ، هدوـمرف  هراـشا  دراوـم  نیا  هب  هیآ ، دـنچ  رد 

، دندوب رفن  نارازه  هک  یلاح  رد  دندیدرگ ، جراخ  ناشیاهرهـش  زا  هک  یناسک  تشونرـس  هب  دـینکیمن  هاگن  ایآ  240 ؛) «) ْمُهایْحَأ َُّمث  اُوتُوم 
ِییُْحی ّینَأ  َلاق  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِهَو  ٍۀَیْرَق  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  َْوأ  . » دـینادرگ هدـنز  ار  همه  سپـس  دـیریمب ، تفگ : نانآ  هب  دـنوادخ  سپ 

َکِماعَط یلِإ  ْرُْظناَف  ٍماع  َةَِأم  َْتِثَبل  ْلـَب  َلاـق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًاـمْوَی  ُْتِثَبل  َلاـق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاـق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماـع  َةَأـِم  ُهَّللا  ُهَتاـمَأَف  اـِهتْوَم  َدـَْعب  ُهَّللا  ِهِذـه 
َّنَأ ُمَلْعَأ  َلاق  َُهل  َنَّیَبَت  اّمَلَف  ًامَْحل ، اهوُسکَن  َُّمث  اهُزِْشُنن  َْفیَک  ِماظِعلا  َیلِإ  ْرُْظناَو  ِساّنِلل  ًۀَیآ  َکَلَعْجَِنلَو  َكِرامِح  یلِإ  ْرُْظناَو  ْهَّنَسَتَی  َْمل  َِکبارَشَو 
هب نآ  ياهراوید  هک  یلاح  رد  درک ، روبع  هدـش -  ناریو  يدابآ -  کـی  راـنک  زا  هک  یـسک  دـننامه  اـی  241 ؛) «) ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا 

ار اهنیا  دـنوادخ  هنوگچ  تفگ : دوخ ) اب  وا  دوب . هدـنکارپ  وس  ره  رد  نآ ، لـها  ياهناوختـسا  داـسجا و  و   ) دوب هتخیر  ورف  اهفقـس  يور 
؟ يدرک گنرد  ردقچ  دومرف : وا  هب  درک و  هدنز  سپـس  دناریم ، لاس  دـصکی  ار  وا  ادـخ  ماگنه ) نیا  رد  ( ؟ دـنکیم هدـنز  گرم  زا  سپ 

هارمه هک   ) دوخ یندیـشون  اذـغ و  هب  نک  هاگن  يدرک . گنرد  لاس  دـصکی  هکلب  هن ، دومرف : زور . کـی  زا  یـشخب  اـی  زور  کـی  تفگ :
همه رب  هدرک ، ظفح  تّدم  نیا  لوط  رد  ار  یندش  دساف  ّداوم  نینچ  هک  ییادـخ  ! ) تسا هتفاین  رییغت  هنوگچـیه  اهلاس ) تشذـگ  اب  یتشاد ،
رطاخ نانیمطا  يارب  مه  گرم  زا  سپ  وت  ندـش  هدـنز  نیا  هدـش ، یـشالتم  مه  زا  هنوگچ   ) نک هاگن  دوخ  بکرم  هب  یلو  تسا ) رداق  زیچ 

نک هاگن  دوخ ) يراوس  بکرم  ياهناوختسا  هب  نونکا  . ) میهد رارق  داعم ) دروم  رد   ) مدرم يارب  ياهناشن  ار  وت  هکنیا  يارب  مه ) و  تسوت ،
: تفگ دـش ، راکـشآ  وا  رب  قیاقح ) نیا   ) هک یماـگنه  میناـشوپیم ! نآ  رب  تشوگ  میهدیم و  دـنویپ  مه  هب  هتـشادرب ، ار  اـهنآ  هنوگچ  هک 

ْذُخَف َلاق  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکلَو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْملَو  َأ  َلاق  یتْوَملا  ِییُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإَو  . » تساـناوت يراـک  ره  رب  ادـخ  منادیم 
رطاخ هب   ) و 242 ؛) «) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِا  ملعاوًایْعَس  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث  َْکَیلِإ  َّنُهْرُِصف  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََعبْرَأ 

!؟ ياهدرواین نامیا  رگم  دومرف : ینکیم ؟ هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هدب  ناشن  نم  هب  ایادخ ! تفگ : مالـسلا  هیلعمیهاربا  هک  یماگنه  روایب )
حبذ زا  سپ   ) ار اـهنآ  نک و  باـختنا  ناـغرم  زا  غرم  عون  راـهچ  تروص  نیا  رد  دوـمرف : دـبای . شمارآ  مبلق  مهاوـخیم  یلو  ارچ ، تفگ :

هک نادب  دـنیآیم و  وت  يوس  هب  تعرـس  هب  ناوخارف ، ار  اهنآ  دـعب  هدـب ، رارق  نآ  زا  یتمـسق  یهوک  ره  رب  سپـس  نک ، هعطق  هعطق  ندرک )
ْمُهَف اِنتایِآب  ُبِّذَُـکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَیَو   » هیآ ریـسفت  رد  نایبلا ، عمجم  رد  یـسربط  موحرم  تسا . میکح  بلاغ و  دـنوادخ 

یهورگ مالسلا ، هیلعيدهم  ترضح  مایق  روهظ و  ماگنه  دنوادخ  مالـسلا ، مهیلعهّمئا  زا  ناوارف  تایاور  ربانب  : » دیامرفیم ( 243 «) َنوُعَزُوی
رورس و ینامداش و  راهظا  شتلود  رد  دنباتشب و  ترضح  نآ  يرای  باوث  هب  ات  دنادرگیم  هدنز  دناهتفر ، ایند  زا  هک  ار  ناوریپ  نایعیش و  زا 

ماقتنا اهنآ  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هلیسو  هب  ات  دنادرگیم ، هدنز  ار  دوخ  نانمشد  زا  ياهّدع  دنوادخ  نینچمه  دنیامنب .» یلاحـشوخ 
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ياهتّما رد  ار  نیمه  هیبش  دـنوادخ  تسا و  لاحم  ریغ  لاعتم و  دـنوادخ  رودـقم  راک  نیا  هک  درادـن  کـش  یلقاـع  چـیه  و  دوش ... هتفرگ 
داقتعا هرابرد  تاداقتعا ، باتک  رد  قودـص  موحرم  ( 244 .) تسا هتفگ  نخـس  هراب  نیا  رد  يددعتم  دراوم  رد  نآرق  هداد و  ماجنا  هتـشذگ 

هدنز رب  هیماما  عامجا  لقن  نمض  یضترم ، دیـس  موحرم  ( 245 «.) تسا قح  هک  تسا  نیا  تعجر  هرابرد  ام  داـقتعا  : » دـیامرفیم تعجر  هب 
یلقاع چیه  دندقتعم ، هیماما  هعیـش  هک  ار  هچنآ  : » دسیونیم مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  نانمؤم  زا  ياهّدـع  تعجر  ندـش و 

: دیامرفیم هللا  همحردـیفم  خیـش  ( 246 «.) دوـشیمن هدرمـش  تـالاحم  وزج  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  رودـقم  راـک  نیا  هک  دـنکیمن  ههبش 
رب دـنکیم و  هدـنز  ناـشدوخ  یلبق  ياـهتروص  هـب  ار  ناـگدرم  زا  یهورگ  مالــسلا ، هیلعيدـهم  ماـما  ماـیق  روـهظ و  ماـگنه  دــنوادخ  »

هّدع رگم  دنتـسه ، رظن  نیمه  رب  هیماما  مامت  دنادرگیم ... راوخ  لیلذ و  ار  رگید  هتـسد  دشخبیم و  تّزع  هتـسد  کی  هب  سپ  دـنادرگیم .
اهباتک و زا  یمیظع  شخب  هعیش  ناگرزب  نونکات ، هللا  همحرقودص  خیـش  نامز  زا  و  ( 247 «.) دننکیم لیوأت  ار  تایاور  هک  یمک  رایسب 
زا تسا . هدرب  مان  ار  اهنآ  زا  یشخب  ( 248) دوخ باتک  رد  ینارهط  گرزب  اغآ  هماّلع  هک  دناهداد ، صاصتخا  تعجر  هب  ار  دوخ  ياههتشون 

یـسبط اضر  دّمحم  خیـش  جاح  هَّللا  تیآ  موحرم  تسا ، هدرک  هدیقع  نیا  زا  عافد  فرـص  ار  دوخ  تقو  يزارد  نایلاس  هک  یناگرزب  هلمج 
. دشابیم ۀعجرلاو » ۀعیشلا   » مان هب  دلج  ود  رد  یباتک  يو  ياهشالت  لصاح  هک  تسا  هدنراگن ) ردپ  )

شسرپ 36

نآ هب  کمک  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  تموکح  زا  نتسج  هرهب  يارب  هک  یناسک  خساپ  دنوشیم ؟ هدنز  ترـضح  روهظ  ماگنه  یناسک  هچ 
: دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . هدمآ  تایاور  رد  ناشمان  هک  دنتسه  یناسک  لوا  هتسد  . 1 دنتسه : هتسد  ود  دنوشیم ، هدنز  ترضح 

ترـضح ناراـی  ءزج  ناـنآ  زا  رفن  هدزناـپ  دـنوشیم . جراـخ  درم  تـفه  تـسیب و  مالــسلا ، هیلعمئاـق  هارمه  (، 249) هفوـک رهـش  تشپ  زا  »
دادقم و يراصنا ، هناجدوبا  یسراف ، ناملـس  نون ، نب  عشوی  دنتـسه . فهک  باحـصا  ءزج  نانآ  زا  رفن  تفه  دنتـسه . مالـسلا  هیلعیـسوم 

دنهاوـخ شتموـکح  ناـیاورنامرفو  ناراـی  ناوـنع  هـب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تمدـخ  رد  ناـنیا  سپ  دنتـسه . ناـنآ  ءزج  زین  رتـشا  کـلام 
ترـضح هارمه  يوشیم و  هدـنز  رفن  راهچ  لهچ و  هارمه  وت  لّضفم ! يا  : » دومرف رمع  نب  لّضفم  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  ( 250 «.) دوب

هرابرد نینچمه  ( 251 «.) ینکیم یهن  رما و  دوب و  یهاوخ  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  تسار  فرط  رد  وت  دوب و  یهاوخ  مالـسلا  هیلعمئاق 
زین ( 252 «.) دـنک هاـگن  درم  نیا  هب  درگنب ، مالـسلا  هیلعمئاـق  ترـضح  باحـصا  زا  يدرم  هب  هک  دراد  تـسود  سکره  : » دوـمرف یّقر  دواد 

دهاوـخ دـندش -  دیهـش  ـالبرک  رد  هـک  دوـخ -  ناراـی  هارمه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ناراـی  هراـبرد 
. دنوشیم هدنز  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ندناسر  يرای  يارب  هک  تسا  هدروآ  ار  نانز  زا  ياهّدع  مان  ۀمامإلا  لئالد  رد  يربط  ( 253 «.) دمآ
هچ يارب  مدرک : ضرع  دـمآ .» دـنهاوخ  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  مئاق  هارمه  نز  هدزیـس  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگ : لّـضفم 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هارمه  هک  هنوگناـمه  تخادرپ ، دـنهاوخ  ناراـمیب  یتسرپرـس  ناـحورجم و  ياوادـم  هب  : » دوـمرف يراـک ؟
، رسای رامع  ردام  هّیمـس  هیبلاو ، هباّبح  نمیا ، ّما  يرجه ، دیـشر  رتخد  ةاونق  : » دومرف ترـضح  دیربب . مان  میارب  ار  اهنآ  مدرک : ضرع  دندوب .»

تایاور رد  ناشمان  هک  دنتـسه  یناسک  مود  هتـسد  . 2 ( 254 «.) هینهج دلاخ  ّما  هطـشام و  هنایـص  هیفنح ، دیعـس  ّما  هیـسمحا ، دلاخ  ّما  هدیبز ،
مالـسلا هیلعقداص  ماما  دنناوخب  ار  دهع  ياعد  حبـص  لهچ  هک  یناسک   - 1 زا : دنترابع  دارفا  نیا  تسا . هدـش  رکذ  ناشفاصوا  اما  هدـماین ،

رد ات  دروآ ، دهاوخ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، روهظ  زا  شیپ  یسک  نینچ  رگا  دنشاب و  مالسلا  هیلعام  مئاق  ناروای  زا  نانآ  : » دومرف
ره سکره  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـنناوخب  ار  ءارـسا  هروس  هعمج ، بش  ره  هک  یناـسک   - 2 ( 255 «.) دشاب ترضحنآ  تمدخ 
ره  - 3 ( 256 «.) دریگب رارق  شنارای  وزج  دنک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  ات  درم  دهاوخن  دـناوخب ، ار  ءارـسا  هروس  هعمج  بش 

سپ ترضح  نآ  تشاد ، هللا  همحریسراف  ناملس  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  ییوگتفگ  رد  دشاب  هللا  همحریسراف  ناملـس  هیبش  سک 
يا ۀفرعملا ؛ هذـه  هّالوت  نمو  کلثم  ناک  نمو  هکردـم  ّکنإ  ناملـس ! ای  : » دومرف ناملـس  هب  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما  مان  ندرمـشرب  زا 
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هتــشاد وا  هـب  تبــسن  یتـفرعم  تیـالو و  نـینچ  سکره  دـشاب و  وـت  دــننامه  سکره  نـینچمه  درک و  یهاوـخ  كرد  ار  وا  وـت  ناـملس !
، دـندرگیم زاب  اـیند  هبو  دـنوشیم  هدـنز  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  ماـّیا  رد  هک  یهورگ  نیمراـهچ  نادیهـش   - 4 ( 257 .) دشاب

دوخ دوبعم  رادید  هب  نوخ  هب  هقرغ  یندب  اب  تفرگ و  رارق  نمشد  ياهریت  جامآ  نآرق ، مالسا و  هار  رد  ناشرکیپ  هک  نانآ  دنتسه ، نادیهش 
رد مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـنورب . ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رـضحم  كرد  زا  سپ  اـت  دـندرگیمرب  زین  ناـنآ  دـنتفاتش .

لتق نم  سیل  : » دومرف يو  هب  تشاذـگ ، قرف  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  یعیبط و  گرم  نیب  هکنیا  نمـض  تشاد ، هرارز  اـب  هک  ییوگتفگ 
نآ اب  دوشیم ، هتـشک  سکره  تسین  نینچ  (258 ؛) توملا قوذی  ایندلا  یلإ  عجری  نأ  ّدـب  لتق ال  نم  ّنإ  هشارف ، یلع  تام  نمک  فیـسلاب 

نانمؤم  - 5 دـشچب .» ار  گرم  ات  ددرگرب  دـیاب  راچان  دوش ، هتـشک  ایند  رد  سکره  اـنامه  دـشاب . ناـسکی  دـشاب ، هدرم  باوختخر  رد  هک 
رب زین  وا  دـشاب ، تفرعم  تیـالو و  لـها  اـی  دـشاب و  وـت  دـننامه  سکره  ناملـس ! : » دوـمرف هللا  همحرناملـس  هب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ضحم نم  ّلـکو  : » دومرف ناملـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نینچمه  تسا .» نمؤم  زراـب  قادـصم  ناملـس  هک  تسین  یکـش  ددرگیم .
«. تشگ دهاوخ  زاب  زین  وا  دشاب ، هتشاد  ضحم  نامیا  سکره  و  (259 ؛) ًاضحم نامیإلا 

شسرپ 37

يرای ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  ناربمایپ  هب  دنوادخ  گرزب  ياههدعو  زا  یکی  خساپ  دنراد ؟ یشقن  مالسلا  هیلعيدهم  تموکح  رد  ناربمایپ  ایآ 
ِیف اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  انَلُسُر  ُرُْصنََنل  ّانِإ  : » دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ  دندش . هتشک  دندروخ و  تسکـش  نانآ  زا  يرایـسب  اما  داد ، دهاوخ 

( ترخآ رد   ) اـیند و یگدـنز  رد  دـناهدروآ ، ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دوخ و  ناربماـیپ  نیقی ، هب  اـم  (260 ؛) ُداهْـشَألا ُموُقَی  َمْوَیَو  اْینُّدلا  ِةایَحلا 
رد هیآ  نیا  قادـصم  مسق ! ادـخ  هب  : » دومرف هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  میهدیم .» يرای  دـنزیخیم ، اـپ  هب  ناـهاوگ  هک  يزور 

هتشک مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  نینچمه  دندش !؟ هتـشک  دندشن و  يرای  ایند  رد  ناربمایپ  زا  يرایـسب  ینادیمن  ایآ  دوب . دهاوخ  تعجر 
ماـما هارمه  : » دومرف يرگید  تیاور  رد  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  ( 261 «.) دیـسر دهاوخ  ققحت  هب  تعجر  رد  نیا  دـندشن . يرای  دـندش و 
ماـما تیاور  زا  ( 262 «.) دندوب هدمآ  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هارمه  هک  هنوگنامه  دـمآ ، دـنهاوخ  ربمایپ  داتفه  مالـسلا  هیلعنیـسح 
هدنز راگدرورپ  رما  هب  ناربمایپ  مامت  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، هدـمآ  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  زا  هیآ  نیمه  ریـسفت  رد  هک  مالـسلا  هیلعرقاب 

(263 .) دز دـنهاوخ  ریـشمش  وا  باکر  رد  دـنیآیم و  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  کمک  هبو  درک  دـنهاوخ  تعجر  همه  دـش و  دـنهاوخ 
. دندرگیم زاب  رگید  یخرب  هارمه  اب  ییاهنت  هب  هیقب  دننکیم و  تعجر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هارمه  طقف  ربمایپ  داتفه  نیا  تسا  نکمم 

هورگ نینچمه  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  اب  رگید  یهورگ  مالسلا ، هیلعنامز  ماما  اب  یهورگ  ًالثم  دننکیم ، تعجر  مک  مک  ناربمایپ  ًارهاظ 
دنترابع نانآ  درک ، دنهاوخ  تعجر  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  ربمایپ  دنچ  زا  تایاور ، رد  دـننکیم . تعجر  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  اب  يرگید 

دهاوخ تعجر  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  هک  دناهدرک  حیرصت  ینس  هعیـش و  تایاور  زا  يرایـسب  مالـسلا  امهیلعمیرم  نب  یـسیع   - 1 زا :
رد مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  ات  و  درب ، رـس  هب  اـج  ناـمه  رد  درک ، جورع  نامـسآ  هب  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  درک .

نارای نیرتگرزب  زا  یکی  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  ( 264 .) دمآ دـهاوخ  نیمز  هب  نز  دـصراهچ  درم و  دصتـشه  هارمه  يو  تساجنآ .
زا ( 265 .) درک دهاوخ  تعجر  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تسار  تسد  ریزو  ناونع  هب  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما 

ار بیلص  دراد ، تسد  رد  هک  ياهناد  اب  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  رد  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  ياهراک  نیرتمهم 
سایلا  - 2 ( 266 .) دنکیم میسقت  مدرم  نیب  دریگیم و  ار  مالسلا  هیلعمئاق  ترـضح  لاوما  دناسریم و  تکاله  هب  ار  لاّجد  دنکیم ، درخ 

هتفگ هک  تسا  مالـسلا  هیلعسایلا  ترـضح  دوب ، دـهاوخ  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  يدـهم  هارمه  هک  يربماـیپ  نیمود  مالـسلا  هیلعربماـیپ 
الاب نامـسآ  هب  ار  وا  ادخ  تسا و  هدرک  لیئارـسا  ینب  رد  دوخ  نیـشناج  ار  عسیلاو  دـناهتفگ : یخرب  تسا . حون  ترـضح  ّدـج  يو  دوشیم 

رگیدــکی راـنک  رد  دــننکیم و  ادــیپ  روـضح  تاـفرع  يارحــص  رد  مالــسلا  امهیلعرــضخ  وا و  هـفرع ، زور  رد  هلاـس  هـمه  تـسا . هدرب 
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تسا یناربمایپ  هلمج  زا  يو  هک  دوشیم  مولعم  هبعک ، رانک  رد  مالسلا  هیلعسایلا  اب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  يوگتفگ  زا  ( 267 .) دنشابیم
دز و رانک  هرهچ  زا  باقن  سپـس  داد ، ناشن  ماما  هب  ار  دوخ  ریـشمش  وگتفگ  نمـض  رد  وا  نوچ  دوب ، دهاوخ  مالـسلا  هیلعيدهم  هارمه  هک 

تداهش زا  شیپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  مالـسلا  هیلعسنوی  مالسلا 4 -  هیلعلایناد   - 3 ( 268 .) متسه مالـسلا  هیلعسایلا  نم  تشاد : راهظا 
لاـیناد و دومرف ...« : نینچ  دوخ  ناراـی  هب  مالـسلا ، هیلعيدـهم  تموکح  ناـمز  رد  ناربماـیپ  یخرب  ناـنمؤم و  ریما  تعجر  دروم  رد  دوخ ،
ار ود  نآ  سپس  دنتفگیم ، تسار  شربمایپ  ادخ و  دنرادیم : راهظا  دنوریم و  مالسلا  هیلعیلع  نانمؤم  ریما  يوس  هب  مالسلا  امهیلعسنوی 
. دنیامن بوکرس  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  هیلع  نایشروش  و  نایوجگنج -  ات  دنکیم  هناور  هرـصب ) يوس  هب   ) درم داتفه  هارمه 

(269 «.) دنناسریم لتق  هب  ار  نایشروش  نامرف -  یپ  رد  زین  اهنآ 

شسرپ 38

رما روهظ ، ماگنه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  خساپ  دروآیم ؟ يدیدج  ماکحا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ایآ 
یماکحا دـیدج  رما  زا  دارم  ( 270 .) دروآ دـیدج  رما  مالـسا ، زاغآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هنوگنامه  دروآ ، دـهاوخ  يدـیدج 

زا یخرب  هچرگ  تسا ، هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  زا  مالـسا  ماکحا  نوچ  دشاب ؛ مالـسا  نآرق و  ياهروتـسد  زا  جراخ  هک  تسین 
رد يدیدج  ياهحرط  دیدج  رما  زا  دارم  دیاش  تسا . هدشن  هدراذگ  ارجا  هلحرم  هب  ای  هدشن  هتفگ  زونه  ییاهتحلـصم ، ّتلع و  هب  انب  اهنآ 

دوعیـسو ًابیرغ  أدـب  مالـسإلا  ّنإ  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  یگزات  مدرم  يارب  تسا  نکمم  هک  دـشاب  یهلا  ماکحا  هئارا 
مالسا نآرق و  اب  ترضح  نآ  روهظ  نامز  رد  مدرم  نیاربانب ، دناشکیم . تبرغ  هب  ار  ود  نآ  نآرق  مالـسا و  زا  مدرم  نتفرگ  هلـصاف  ًابیرغ .»

رد مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . هدروآ  ار  يدیدج  ماکحا  ترـضح  نآ  دننکیم  رکف  ادخ ، تّجح  ندمآ  اب  دوب و  دنهاوخ  هناگیب  ًالماک 
(271 .) درک دهاوخ  تیاده  دوب ، هدش  ناهنپ  هک  يزیچ  هب  ار  اهنآ  رثد ؛» دق  رمأ  یلإ  مهادهو  : » دومرف هراب  نیا 

شسرپ 39

نیاو دنکیم  تنوکس  هلهـس  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هکنیا  زا  خساپ  تسا ؟ رهـش  مادک  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تموکح  لحم 
رب ثیداحا  رهاوظ  زا  نیا ، رب  نوزفا  دشابیم . هفوک  رهـش  نامز  ماما  تموکح  زکرم  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، هفوک  رهـش  رانک  رد  دجـسم 
رد هچرگا  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  دوشیم . هدراذگ  ارجا  هب  هفوک  رهـش  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ياههمانرب  مامت  هک  دـیآیم 

ماـما هک  تسا  ببـس  نیدـب  درک . دـهاوخ  تکرح  هفوک  رهـش  فرط  هب  اـهورین  هارمه  هکلب  دـنامیمن ، هکم  رد  اـما  دـنکیم ، روـهظ  هکم 
هزادنا هب  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما  ( 272 «.) دـهدن تسد  زا  ار  نآ  دراد ، هفوک  رد  ياهناخ  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص 

هفوک دجسم  رانک  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ( 273 «.) مشاب هتـشاد  ياهناخ  هنیدم  رد  هک  تسا  رتهب  میارب  هفوک  رد  مدـق  کی  عضوم 
(275 .) دتسرفیم ناهج  رسارس  هب  هفوک  زا  ار  دوخ  ياهورین  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ( 274 .) دراد رد  رازه  هک  دزاسیم  يدجسم 

شسرپ 40

مئاق تموکح  رد  هک  یهلا  ياههدعو  زا  یکی  خساپ  تسا ؟ هنوگچ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تموکح  رد  ینید  ياهتیّلقا  تشونرس 
میرک نآرق  هدومرف  قبط  هکلب  دـش ، دـهاوخ  هدـیچرب  رفک  كرـش و  طاـسب  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، ادـیپ  قـقحت  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ 

یلصدّمحم نید  زج  : » مالسلا هیلعرقاب  ماما  هدومرف  هب  و  تفرگ ، دهاوخ  ارف  ار  ناهج  رسارس  دیحوت  يادن  ( 276 «) ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  »
، دنکیم هحلاصم  اهنآ  اب  ترضح  هک  دننآ  رب  لوا  هتسد  دنتـسه : هتـسد  ود  رب  تایاور  اجنیا  رد  ( 277 «.) دنامیمن یقاب  ینید  هلآو  هیلع  هللا 
هچ هّمذ  لها  اب  مالـسلا  هیلع  رمألا  بحاص  مدرک : ضرع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : ریـصبوبا  دـش . دـنهاوخ  دودـحم  ًالماک  لاـح  نیع  رد  اـما 

تیرشب www.Ghaemiyeh.comدادماب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 60زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


هیزج تـّلذ  لاـمک  اـب  اـهنآ  دــنکیم و  هحلاـصم  ناـنآ  اــب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصمرکا  ربماــیپ  دــننام  : » دوـمرف ترــضح  درک ؟ دــهاوخ 
دنهاوخ دوبان  نانآ ، يوس  زا  قح  نتفریذپن  اهنآ و  رب  تّجح  مامتا  زا  سپ  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  مود  هتـسد  زا  و  ( 278 «.) دنزادرپیم

زا وا  غیلبت  مالـسلا و  هیلعيدهم  ماما  تعامج  زامن  رد  يو  روضح  نامـسآ و  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  ندمآ  دورف  اب  هک  ارچ  دش ؛
يدایز ناوریپ  نامز  نآ  رد  هک  مالسلا -  هیلعحیـسم  ناوریپ  يارب  ياهناهب  رذع و  چیه  ياج  رگید  يو ، طّسوت  بیلـص  نتـسکش  مالـسا و 

. دنام دنهاوخ  یقاب  نیمز  يور  ناتسرپادخ  طقف  نایب  نیا  اب  دوب . دهاوخن  یقاب  تشاد -  دنهاوخ 

روضح تبیغ و  نارود  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  نارای  متشه : شخب 

همدقم

؟ دنرفن دنچ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نانیا  دیسرپیم : دبال  تسا . هدمآ  نایم  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  نارای  زا  نخـس  تایاور  زا  يرایـسب  رد 
ماما تموکح  رد  و  دننکیم ؟ هچ  نونکا  دننکیم ؟ یگدنز  اهرهش  زا  کی  مادک  رد  دنشابیم ؟ ياهفیاط  هچ  زا  دنتسه ؟ یتیّلم  هچ  ياراد 

. تفای دیهاوخ  شخب  نیا  رد  ار  اهشسرپ  نیا  خساپ  درک ؟ دنهاوخ  هچ  مالسلا  هیلعيدهم 

شسرپ 41

دنچ مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  خساپ  دراد ؟ یشقن  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  نارود  رد  تسیک و  مالسلا  هیلعرضخ  ترـضح 
. دوب نینرقلاوذ  ناراـی  نیرتهب  زا  وا  دوب . مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هارمه  ییاـیرد ، رفـس  رد  ترـضحنآ  تسا . هدرک  رمع  لاـس  رازه 

سنوم ات  تشاد  هگن  هدـنز  ار  وا  دـشاب و  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  رمع  ندوب  ینـالوط  رب  يوق  یناـهرب  اـت  داد  ینـالوط  رمع  وا  هب  دـنوادخ 
زا یخرب  هک  تسا ، هدش  نایب  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  ياهیگژیو  تایاور ، رد  دـشاب . تبیغ  نامز  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ییاهنت 

.2 ( 279 .) دیـشون ار  نآ  زا  يرادـقم  درک و  ادـیپ  تسد  تاـیح  بآ  همـشچ  هب  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  يو  . 1 مینکیم : رکذ  ار  اـهنآ 
بآ زا  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دوب . دهاوخ  هدنز  روص  خفن  ات  تسا و  هدنز  نونکا  مالـسلا  هیلعرـضخ 

: دسیونیم یحیرط  درک . اطع  رـضخ  هب  يدنمورین  تردق  دنوادخ  . 3 ( 280 «.) دوش هدیمد  روص  خفن  ات  تسا  هدنز  وا  سپ  دیـشون . تایح 
ماما . 4 ( 282 «.) دوب نینرقلاوذ  رکشل  نالوارقشیپ  هدنامرف  وا  ( 281) درک اطع  ییالاب  رایسب  تردق  مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  هب  دنوادخ  »
رضخ تهج ، نیمه  هب  تشگیم و  زبسرس  هکنآ  رگم  تسشنیمن  ياهدیکشخ  هتخت  چیه  رب  مالسلا  هیلعرضخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص 

رد فهک  هروس  رد  تسا . هدرک  داـی  ملاـع  ناونع  هب  وا  زا  اـما  تسا ، هدربن  ار  وا  ماـن  اراکـشآ  دـنچره  میرک  نآرق  . 5 ( 283 «.) دش هدیمان 
انِْدنِع ْنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  ادَجَوَف  : » تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  اب  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  تاقالم  نایرج 

زا یناوارف  ملع  و  هداد ، وا  هب  دوخ  يوس  زا  یمیظع  تمحر  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  اجنآ ) رد  ( ؛) 284 «) ًاْملِع ّانَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَعَو 
، دوش دای  وا  زا  اجره  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ددرگیم . رـضاح  ًاروف  دوش ، هدرب  شمان  اجره  . 6 میدوب . هتخومآ  وا  هب  دوـخ  دزن 

ماما دراد . روضح  جـح  مسارم  رد  هلاس  همه  . 7 ( 285 «.) دنک مالـس  وا  رب  داتفا ، وا  دای  هب  امـش  زا  کی  ره  سپ  دوشیم . رـضاح  اج  نامه 
(286) نینمؤملا ءاـعد  یلع  نمؤیف  هفرعب  فقیو  کـسانملا  عیمج  یـضقیف  هنـس  ّلـک  مسوملا  رـضحیل  ّهنإو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعاـضر 

رانک رد  تافرع ، رد  دهدیم و  ماجنا  زین  ار  جـح  کسانم  مامت  دـباییم و  روضح  جـح  مسارم  رد  هلاس  همه  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح 
رایسب شقن  نیموصعم ، روضح  ماّیا  رد  مالسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  دیوگیم .» نیمآ  نانمؤم  ياعد  هب  دتـسیایم و  ادخ  هناخ  جاجح  ریاس 

مظعألا هَّللا  ۀیقب  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  وا  دنادیمن . نیموصعم  زج  یـسک  ار  شیاههمانرب  اهراک و  رتشیب  هچرگ  درکیم ، افیا  ار  یمهم 
ترـضح : » دومرف وا  هرابرد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  میتسه . عالّطایب  نآ  زا  هک  دـهدیم  ماجنا  ار  يدایز  ياـهراک  ءادـفلا ،-  هل  اـنحاورا  - 
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همادا زور  ره  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هب  تبـسن  ار  ناـمه  دـیدرت  نودـب  هتـشاد ، ناـموصعم  ریاـس  هـب  هـک  یمالـس  نآ  مالـسلا  هیلعرـضخ 
مالسلا هیلعرـضخ  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هلمج  زا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  ریاس  هک  ییاهراک  نآ  نینچمه  ( 287 «.) دهدیم

رد ناگدـنامرد  دایرف  هب  ندیـسر  لیبق  زا  دـش ؛ دـهاوخ  راذـگاو  وا  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  ًاـنیقی  دـندوب ، هدرک  راذـگاو 
رد ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  مالسلا ، هیلعرـضخ  ترـضح  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  رتمهم  همه  زا  ناگدشمگ . هب  کمک  اهنابایب و 
رد و  (288 ؛) هتدـحو هب  لصیو  انمئآق  ۀـشحو  هب  هَّللا  سنؤیـسو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دروآیم . نوریب  ییاهنت  زا  تبیغ  ماـیا 

هیلعترضح نآ  روای  رای و  درک و  دهاوخ  لّدبم  سنا  هب  شتبیغ  مایا  رد  ار  مالـسلا -  هیلع  ام -  مئاق  تشحو  وا ، هلیـسو  هب  دنوادخ  هدنیآ 
رمع ندوب  ینالوط  رب  لیلد  نیرتهب  ات  دومرف  تیانع  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  هب  ینالوط  رمع  دنوادخ  دوب .» دهاوخ  ییاهنت  رد  مالـسلا 
دبع : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دریگب . نانمـشد  تسد  زا  ار  هناهب  هلیـسو  نیدب  دشاب و  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 

تهج هب  هن  و  دشاب ، هدرک  رّدقم  شیارب  یتوبن  هکنیا  ات  دومنن ، ینالوط  ار  وا  رمع  زگره  دـنوادخ  انامه  مالـسلا ، هیلعرـضخ  ینعی  حـلاص ،
هب ار  ناگدـنب  هک  یتماما  يارب  هن  و  دـشاب ، هدرک  خـسن  ار  ربماـیپ  تعیرـش  نآ  اـب  هک  یتعیرـش  تهج  هب  هن  و  دوش ، لزاـن  وا  رب  هک  یباـتک 

رمع رد  يریدـقت  هک  تسنادیم  دـنوادخ  نوچ  هکلب  دـشاب ، هدرک  ضرف  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یتعاطا  يارب  هن  و  دـنک ، مزلم  وا  زا  يوریپ 
ات تساوخ  درک ، دنهاوخ  راکنا  ار  رما  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  تشاد و  دـهاوخ  تبیغ  مایا  رد  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح 

هگن هدنز  ار  وا  تهج  نیدب  دـیامن ، ینالوط  مالـسلا  هیلعرـضخ  ترـضح  حـلاص  دـبع  رمع  يازا  رد  هب  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  رمع 
(289 «.) دشاب نارکنم  تّجح  لاطبا  مالسلا و  هیلعمئاق  ترضح  رمع  لوط  لالدتسا  يارب  یلیلد  ات  تشاد ،

شسرپ 42

.1 دنوشیم : میـسقت  هورگ  دنچ  هب  ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  نارای  خساپ  تسا ؟ صخـشم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نارای  دادـعت  ایآ 
زا هادف -  انحاورا  هَّللا -  هیقب  مدـقم  تکرب  هب  هک  ینارای  . 2 دنکیم . زاغآ  نانآ  اب  ار  دوخ  تضهن  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک  ینارای 

، تایاور رد  دنتـسه . رفن  لوا 313  هورگ  دنیآیم . دورف  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هارمه  هک  ینارای  . 3 دنزیخیمرب . اهربق 
هیلعقداص ماما  تسا . هدش  صخـشم  دنیآیم ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يرای  هب  هقطنم  ره  زا  هک  يدارفا  دادعت  هورگ و  نیا  تنوکـس  لحم 

: ناوسا . 1 دومرف : نایب  حرش  نیدب  ار  هقطنم  ره  زا  اهنآ  دادعت  مالسلا و  هیلعيدهم  ماما  نارای  تنوکس  لحم  ریصبوبا ، ياضاقت  هب  مالـسلا 
2 دیرب : رفن 9 .  1 ودب : رفن 8 .  1 ادب : رفن 7 .  1 دافاب : رفن 6 .  1 هغاب : رفن 5 .  2 زاوها : رفن 4 .  2 رخطصا : رفن 3 .  7 فهک : باحصا  رفن 2 .  1

رفن  12 ناجرج : رفن 16 .  8 ررغ : لبج  رفن 15 .  3 ناورباج : رفن 14 .  9 توریب : رفن 13 .  1 مریب : رفن 12 .  1 سیبلب : رفن 11 .  3 هرصب : رفن 10 .
: ربیخ رفن 24 .  1 طالخ : رفن 23 .  1 ناویح : رفن 22 .  2 ناولح : رفن 21 .  3 بلح : رفن 20 .  1 نارح : رفن 19 .  1 راح : رفن 18 .  1 ناقوج : . 17
: ناتسجس رفن 32 .  1 ير : رفن 31 .  7 ير : رفن 30 .  3 هقر : رفن 29 .  2 هقفار : رفن 28 .  4 ملید : رفن 27 .  1 طایمد : رفن 26 .  1 هلیبد : رفن 25 .  1
رفن 39.  2 ناغماص : رفن 38 .  1 زاریش :)  ) فاریس رفن 37 .  1 طایسمیس : رفن 36 .  4 راجنس : رفن 35 .  4 دنمس : رفن 34 . 5 همیلس : رفن 33 .  3
1 هیربط : رفن 45 .  9 ناتسربط : رفن 44 .  1 ناقلاط : رفن 43 .  24 ناقلاط : رفن 42 .  1 یقرش : دنبزاط  رفن 41 .  1 لیئادیص : رفن 40 .  2 ءاعنص :
رفن 53.  4 طاطسف : رفن 52 .  1 هناغرف : رفن 51 .  1 اربکع : رفن 50 .  1 هثبع : رفن 49 . 1 رهط : رفن 48 .  5 سوط : رفن 47 .  2 سلبارط : رفن 46 .

رفن  2 ناوریق : رفن 60 .  18 مق : رفن 59 .  2 مزلق : رفن 58 .  2 نیوزق : رفن 57 .  2 تایرق : رفن 56 .  2 سمرق : رفن 55 .  1 براق : رفن 54 .  1 سباق :
رفن  12 ورم : رفن 67 .  2 دور : ورم  رفن 66 .  2 هنیدم : رفن 65 .  8 نیادم : رفن 64 .  14 هفوک : رفن 63 .  3 نامرک : روک  رفن 62 .  1 اثوک : . 61

12 تاره : رفن 74 .  4 جیشو : رفن 73 .  1 يرقلا : يداو  رفن 72 .  18 روباشین : رفن 71 . نیبیصن 1  رفن 70 .  1 يوسن : رفن 69 .  2 نایلوم : . 68
هلیبق زا  يرارف  رفن 79 .  1 هیلیقیصب : یلختملا  رفن 78 .  1 طهالس : رد  دوقفم  رفن 77 .  11 مور : هب  ناگدنهانپ  رفن 76 .  4 نادمه : رفن 75 .
مالغ رجات و 1   2 هیکاطنا : هب  هناع  نارفاسم  رفن 82 .  1 بشخی : زا  قح  لابند  هب  رگشدرگ  رفن 81 .  2 هیناورس : هب  نایرارف  رفن 80 .  1 دوخ :
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یخرب رد  . 1 ص 307 .) ۀمامالا ، لئالد   ) رفن  2 بیدنارس : ناگدنوش  دراو  رفن 84 .  1 سخرـس : زا  بصانلا  یلع  هَّللا  باتکب  ّجتحملا  . 83
، اقیلاق رون ، رئاح ، ناغون ، کبلعب ، نیطسلف ، قشمد ، هعقرت ، دوعوم ، ذمرت ، ماش ، هناغرق ، ناغاص ، : » تسا هدمآ  زین  اهرهـش  نیا  مان  تایاور ،

مالسلا هیلعيدهم  ماما  نارای  مان  هب  ثیداحا  زا  یخرب  رد  . 2 ( 290 «.) هنادرس مرا و  یهط ، ناوبخ ، هدبرت ، هبق ، سلاف ، ، هغارم اهر ، درجورب ،
هدمآ رگید  تیاور  رد  ًالثم  دراد . توافت  دش ، رکذ  هک  يدادعت  اب  تایاور ، یخرب  رد  ترـضح  نآ  نارای  دادعت  . 3 ( 291 .) هدش هراشا  زین 

رد . 4 ( 292 .) تسا هدـش  رکذ  رفن  دادـعت 7  نیا  رگید  تیاور  رد  و  دـیآیم ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  کـمک  هب  رفن  کـی  ير  زا  هک  تسا 
یخرب هباشتم  ياهمان  هب  تاـیاور ، یخرب  رد  . 5 ( 293 .) ير رهـش  ناقلاط و  دننام  تسا ، هدـش  رارکت  اهرهـش  زا  یخرب  مان  تایاور ، یخرب 
یخرب رد  . 6 (. 296) ناـغاص و  ( 295) ناغماص ( 294) هناغرف هناـغرق و  دـننام  دنـشاب ، رهـش  کـی  تسا  نکمم  هک  تسا  هتخادرپ  اـهرهش 

نامز رد  مالسلا  هیلعيدهم  نارای  تنوکس  لحم  دناهدش ، رکذ  هک  ییاهرهش  . 7 تسا . رفن  زا 313  رتمک  هدش ، رکذ  دارفا  دادعت  تایاور ،
مالسلا هیلعيدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  طقف  دنشابن و  هدش  دای  ياهرهش  لها  نانآ  تسا  نکمم  نیاربانب  دشابیم . ترـضح  نآ  روهظ 
ياهقف تاضق ، ابجن ، ءزج  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  نارای  همه  : » دومرف ریـصبوبا  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . 8 دنشاب . رهـش  نآ  نکاس 

نیب هسیاقم  اب  . 10 دشابیم . رهـش  یـس  دودح  رد  هک  دراد  دوجو  اهمان  نیب  رد  ناریا  ياهرهـش  زا  يرایـسب  مان  . 9 دنتـسه .» ماکح  نید و 
نآ ناراـی  نیرتـشیب  دوـشیم  موـلعم  دـنیآیم ، مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  يراـی  هـب  قطاـنم  نآ  زا  هـک  يدارفا  دادـعت  هدـش و  داـی  ياـهرهش 

زا 313 رتشیب  ترـضح  نآ  نارای  دـنرفن ؟ طقف 313  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نارای  ایآ  دـنهدیم . لیکـشت  نایناریا  ار  مالـسلا  هیلعترـضح 
هدـمآ زین  رفن  رازه  هدزناـپ  رازه و  هدزاود  رازه ، هد  رازه ، جـنپ  ترـضح  نآ  ناراـی  دادـعت  مالــسلا  مهیلعنیموـصعم  نانخــس  رد  دـنرفن .
داتفه نتسویپ  و  ( 298 .) دنیآیم نامسآ  زا  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هارمه  نز  دصراهچ  درم و  دصتـشه  اهنآ  رب  هوالع  ( 297 .) تسا

ترـضح نارای  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیرتهب  دندنویپیم ، ءادفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  هب  هفوک  رد  دنوشیم و  هدنز  هک  قیدـص  رازه 
همحریسلجم هماّلع  . 1 تسا : هدش  هداد  لامتحا  ود  هدمآ ، رابخا  رد  هک  ددـع  نیا  هیجوت  رد  دنتـسه . رفن  زا 313  شیب  مالسلا  هیلعيدهم 

زا دعب  يرگید  دارفا  هک  درادن  یتافانم  نیاربانب  دنرفن . هدزیس  دصیـس و  روهظ  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  نارای  : » دیوگیم هللا 
تموکح هبتر  یلاـع  نارازگراـک  هاپـس و  دـشرا  ناهدـنامرف  وزج  هّدـع  نیا  تسا  نکمم  . 2 ( 299 «.) دـندنویپب يو  هب  ترـضح  نآ  روهظ 

هفوک و ربنم  رب  ار  مئاق  منیبیم  ایوگ  : » دومرف هللا  همحر  رمع  نب  لّـضفم  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  دنـشاب . مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 
يور رد  ادخ  نامکاح  هک  نانآ  دنـشابیم ، اهمچرپ  نابحاص  هک  ییاهنامه  دناهدز ، هقلح  شدرگ  رب  شهارمه  رای  رفن  هدزیـس  دـصیس و 

(300 .) دوب دنهاوخ  شناگدنب  رب  نیمز  هرک 

شسرپ 43

نارود رد  ار  املع  شقن  دـیاب  تسخن  شـسرپ ، نیا  ندـش  نشور  تهج  خـساپ  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  تموکح  رد  اـملع  شقن 
. میزادرپب مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  روضح و  نارود  سپس  تبیغ و  هب  هاگنآ  درک ، یـسررب  مالـسلا -  مهیلع  موصعم -  ناماما  روضح 

مالسا ملاع  رد  ار  شقن  نیرتمیظع  نیرتگرزب و  مالسلا ، مهیلعناماما  زا  سپ  املع  مالسلا ، مهیلعنیموصعم  روضح  هلاس  نارود 260  رد 
، مالـسلا مهیلعنیموصعم  زا  یگدـنیامن  هب  یمالـسا ، ياهروشک  رـسارس  رد  ناهیقف  دـندوب . ینید  ياهشزرا  رادـساپ  نانآ  دـناهدرک . افیا 
، رگید يوس  زا  دناهدرک . افیا  ار  مدرم  مالـسلا و  مهیلعنیموصعم  نیب  طبار  شقن  نانآ  تقیقح ، رد  دـندناسریم . مدرم  هب  ار  یهلا  ماکحا 
. دندادیم عاجرا  اهنآ  يوس  هب  ار  مدرم  دندرکیم و  تیامح  دـییأت و  ار  اهنآ  هتـسویپ  ناهیقف ، شالت  ساپ  هب  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما 

خیـش دننام  یناهیقف  مالـسلا و  هیلعيدـهم  ترـضح  ناگدـنیامن  رگید  دیعـس و  نب  نامثع  نوچمه  یناگرزب  زین  يرغـص  تبیغ  نارود  رد 
یناـبزرم هب  يربک ، تبیغ  نارود  رد  اـملع  دناهتـشاد . مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  بتکم  شرتسگ  رد  یمیظع  شقن  ینیلک ، خیـش  قودـص و 

اهقف و املع ، ار  مالـسلا  هیلعترـضح  نارای  دندومن . مهارف  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  ياههنیمز  دنتخادرپ و  یتدیقع  ياهزرم 
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ار مالسلا  هیلعنامز  ماما  تموکح  ياههمانرب  دنوشیم و  شخپ  ناهج  رسارس  رد  ترضح  زا  یگدنیامن  هب  نانآ  دنهدیم . لیکشت  تاضق 
زا یخرب  هتبلا  دـنراد ، هدـهع  رب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تموکح  لیکـشت  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  املع  نیاربانب ، دـننکیم . هدایپ  هعماج  رد 

هورگ زا  نانآ  دومن . دنهاوخ  گنج  مالعا  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  هک  دش  دنهاوخ  ادیپ  تسودایند  فرحنم و  دهعتم و  ریغ  ياملع 
ترـضح نآ  دنزادرپیم ، ترـضح  نآ  اب  گنج  هب  هفوک  رهـش  تشپ  رد  نانآ  دشابیم . رفن  رازه  هدزناش  ناشدادعت  و  ( 301) دنتسه هیرتب 

(302 .) دناسر دهاوخ  لتق  هب  ار  اهنآ  همه  سپس  دنرادرب و  تسد  دوخ  عضاوم  زا  ات  دهدیم  تلهم  اهنآ  هب  زور  هس 

شسرپ 44

، دنرفن دنچ  دنتـسه ، یناسک  هچ  لادـبا  هک  تسا  نیا  هدـمآ ، مدرم  زا  يرایـسب  نهذ  رد  هک  ییاهشـسرپ  هلمج  زا  خـساپ  دـننایک ؟ لادـبا 
لادبا زا  ینخس  ناوارف  ینـس ، هعیـش و  ثیداحا  تایاور و  رد  میهدیم : خساپ  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  رد  تسا و  مادک  نانآ  ياهیگژیو 

ار اهوگتفگ  نآ  رما  نیا  ندـش  نشور  تهج  زین  اـم  دناهتـشاد و  ناـموصعم  زا  ار  اـهلاؤس  نیمه  زین  نارگشـسرپ  تسا و  هدـمآ  ناـیم  هب 
ایندلا ولخت  نیحلاصلا ال  نم  موق  لادبألا  : » دـسیونیم یحیرط  هماّلع  تسیچ ؟ لادـبا  زا  روظنم   - 1 میرادیم : میدقت  ناگدنناوخ  تمدخ 

یلاخ ناشدوجو  زا  نیمز  زگره  هک  دـنايراکوکین  حـلاص و  مدرم  زا  یهورگ  لادـبا  (303 ؛) رخآ هناکم  هَّللا  لدـب  ًادـحاو  تام  اذإ  مهنم ،
زا کیره  : » تسا هدروآ  نینچمه  دهدیم .» رارق  شیاج  ار  يرگید  صخـش  دنوادخ  دریمب ، دسر و  ارف  شلجا  اهنآ  زا  کی  ره  دوشیمن ،

ضرع مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  دیوگ : یـسراف  مثیه  نب  دـلاخ  ( 304 «.) دـهدیم رارق  وا  ياج  هب  ناـمدرم  رگید  زا  رفن  کـی  دریمب ، ناـنآ 
. دنتفگ تسار  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  دننایک ؟ نانیا  دنراد ، دوجو  لادبا  مان  هب  یهورگ  نیمز  يور  رد  هک  دـنراد  نامگ  مدرم  مدرک :
، دهدیم رارق  وا  نیشناج  لدب و  ار  اهنآ  يربمایپ  ره  تلحر  گرم و  زا  سپ  دنوادخ  هک  دنتسه  نانیـشناج  ایـصوا و  نامه  لادبا  زا  روظنم 

یهلا يایبنا  نانیشناج  لادبا  هک  دوشیم  نشور  وگتفگ  نیا  زا  و  ( 305 «.) داد همتاخ  ار  اهنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  هب  هکنیا  ات 
هک دراد  لامتحا  زین  دنتسه و  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  لادبا ، زا  روظنم  هک  دیآیم  تسد  هب  زین  تایاور  رگید  زا  هکنانچمه  دنتـسه ،
ای مالـسلا و  مهیلعموصعم  ناماما  لادبا ، زا  دارم  هکنیا  نایب  نمـض  یمق ، ثّدـحم  موحرم  ( 306 .) دنشاب مالـسلا  مهیلعناماما  ّصاخ  نارای 
رد هک  ارچ  دشاب ، مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  لماش  هکنیا  زا  هدرک  دیدرت  زاربا  دنتسه ، یهلا  يایصوا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هدومرف  قبط 

، دنتـسه ناماما  زا  ریغ  لادـبا  هک  دراد  تلالد  هدـش  دراو  بجر  همین  رد  هک  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  دوواد  ّما  زا  هدـش  تیاور  ياـعد 
: دیامرفیم ترضح  هک  تسا  نیا  رظن  دروم  ياعد  و  ( 307) دشاب دیکأت  رب  لمح  تسا  نکمم  درادن و  صوصخ  نیا  رد  یتحارص  هچرگا 

لـضفأب هتیب  لهأو  ًادّـمحم  صـصخاو  داهتجالاو  ّدـجلا  لهأو  داهزلاو  نیـصلخملاو  داـبعلاو  حایـسلاو  داـتوألاو  لادـبألا  یلع  ّلـص  ّمهّللا  »
نانز زا  ياهّدع  تایاور ، یخرب  رد  هکنآ  دنکیم ، دییات  ار  یمق  ثدحم  موحرم  هیرظن  هک  هچنآ  و  ( 308 ...«.) کتامارک لزجأو  کتاولص 

رد ای  و  ( 310) دش دهاوخ  هدرمـش  لادبا  وزج  دشاب ، وا  رد  یگژیو  دـنچ  سک  ره  هدـش : هتفگ  هکنیا  ای  و  ( 309) دناهدرمش لادبا  وزج  ار 
همه هک  ( 311 .) ناناملسم یهاوخریخ  تحیصن و  اخس و  دوج و  هلیـسو  هب  هدش : هتفگ  دناهدیـسر ؟ هبترم  نیا  هب  اجک  زا  لادبا  هکنیا  خساپ 

زا يرفن  یس  هورگ  نامداخ و  رب  رضاح  لاح  رد  تسا  نکمم  و  دنشابیم . مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ریغ  لادبا  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  اهنیا 
ّدب ال  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هللا  همحریسلجم  هماّلع  هچنانچ  دوش . قبطنم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ناهارمه 

تسا و یتبیغ  راچان  هب  ار  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  (312 ؛) هتشحو نم  نیثالثب  امو  ةّوق  نم  هتلزع  یف  ّدب  الو  ۀلزع  نم  رمألا  اذه  بحاصل 
، دـیآیم نوریب  ییاهنت  تشحو و  زا  شناهارمه  زا  رفن  یـس  هلیـسو  هب  نامز  نآ  رد  هک  تسا  مزال  وا  يارب  تّوق  تردـق و  تبیغ ، نآ  رد 
ات یس  نیب  اهنآ  دادعت  تسا و  فالتخا  تایاور  نیب  رد  تفگ : دیاب  دنتسه ؟ رفن  دنچ  لادبا   - 2 تسا .» راگزاس  ًالماک  لادبا  دادعت  اب  هک 

هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  تماص  نب  ةدابع  زا  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  رفن : یـس  فلا ) دوشیم : هدروآ  ًالیذ  هک  تسا ، هدش  نایب  رفن  داتـشه 
هناکم یلاعتو  كرابت  هَّللا  لدبأ  لجر  تام  امّلک  نمحرلا ، لیلخ  میهاربا  لثم  نوثالث  ۀـّمألا  هذـه  یف  لادـبألا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو 
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نیزگیاـج ار  يرگید  دـنوادخ  دورب ، اـیند  زا  هک  ناـنیا  زا  کـی  ره  و  لـیلخ . میهاربا  دـننام  دـنرفن ، یـس  تّما  نیا  رد  لادـبا  ؛) 313) ًالجر
لازی ـال  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوعـسم  نبا  زا  ریبکلا  مجعملا  رد  یناربـط  رفن : لـهچ  ب ) دـنکیم .»

هک دنتسه  رفن  لهچ  هتسویپ  314 ؛) ...) لادبألا مهل  لاقی  ضرألا  لهأ  نع  مهب  هَّللا  عفدـی  میهاربا  بلق  یلع  مهبولق  یتّمأ  نم  ًالجر  نوعبرأ 
ج) دوشیم .» هتفگ  لادبا  نانآ  هب  هک  دنادرگیم  رود  نیمز  لها  زا  ار  اهالب  اهنآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  میهاربا  بلق  دـننامه  ناشبلق 

دنوادخ هک  دنتسه  یهورگ  لادبا  315 ؛) ...) نوعبـس مهو  ضرألا  مهب  هَّللا  میقی  موق  لادبألا  : » تسا هدروآ  یحیرط  نیدلا  رخف  رفن : داتفه 
زا یبلعث  زا  راحبلا  هنیفـس  رد  یمق  ثدـحم  موحرم  رفن : تصـش  د ) تسا .» رفن  داتفه  ناشدادـعت  هک  درادیم  اپرب  ار  نیمز  نانآ  هلیـسو  هب 

تصش دیامرفیم : خساپ  رد  ترـضح  دنتـسه ؟ رفن  دنچ  لادبا  هک  دسرپیم  وا  زا  هتـشاد  سایلا  اب  هک  يرادید  رد  نالقـسع  لها  زا  يدرم 
تام امّلک  ةأرما ، نوعبرأو  ًالجر  نوعبرأ  لادـبألا  : » هدرک لقن  کلام  نب  سنا  زا  ًالـسرم  راـبخألا  سودرف  رد  و  رفن : داتـشه  ه ) ( 316 .) رفن

دنتـسه و نز  رفن  لـهچ  درم و  رفن  لـهچ  لادـبا  (317 ؛) ةأرما اهناکم  هَّللا  لدـبأ  ةأرما  تتام  امّلکو  ًـالجر ، هناـکم  هَّللا  لدـبأ  مهنم ، لـجر 
وا ياج  هب  ار  يرگید  نز  دریمب ، نانز  نآ  زا  یکی  هاگره  دـهدیم و  رارق  وا  ياج  هب  يرگید  درم  دـنوادخ  دریمب ، نادرم  زا  یکی  هاـگره 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هک  هدش  هراشا  دنچ  یتایاور  هب  ینس  هعیـش و  ياهباتک  رد  دنتـسه ؟ ییاهیگژیو  هچ  ياراد  لادبا   - 3 دهدیم .» رارق 
نب ةدابع  تسا . مالـسلا  هیلعمیهاربا  بلق  دـننامه  لادـبا  ياهبلق  فلا ) تسا . هدومرف  ناـیب  ار  لادـبا  ياـهیگژیو  زا  یگژیو  دـنچ  هلآو 
دارم دیاش  ( 318 «.) مالسلا هیلعمیهاربا  بلق  یلع  مهبولق  ًالجر  نوثالث  لادبألا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  تماص 

دننامه لطاب  ربارب  رد  تمواقم  یگداتسیا و  تبالـص و  تّدش و  رظن  زا  رفن  دنچ  نیا  هک  تسا  نیا  هیبشت  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نبا نینچمه  اهناسنا . يالب  رپس  ب ) داد . ناشن  یتخـسرس  دوخ  زا  داتـسیا و  هنوگنآ  لطاب  ربارب  رد  يو  هک  دنـشابیم  مالـسلا  هیلعمیهاربا 

ار اهالب  اهنآ ، هلیسو  هب  دنوادخ  319 ؛) .) ضرألا لهأ  نع  مهب  هَّللا  عفدی  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دوعـسم 
هک تسا  نیا  تسا ، هدـش  لـقن  لادـبا  يارب  هک  ییاـهیگژیو  رگید  زا  و  رگید . یگژیو  هـس  ياراد  ج ) دـنادرگیم .» رود  نـیمز  مدرم  زا 

ياضق مکح و  هب  ندوب  یـضار  (320 ؛) هَّللا تاذ  یف  بضغلاو  هَّللا  مراـحم  نع  ربصلاو  ءاـضقلاب  اـضرلا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تاساوم و نتشاد  د ) ادخ .» يارب  ندش  نیگمـشخ  مارح ، -  هب  ندش  هدولآ  زا  ندرک  يراددوخ  ادخ -  مراحم  رب  ندرک  هشیپ  ربص  یهلا ،

ءاـسأ نم  یلإ  نونـسحیو  مهملظ  نّمع  نوفعی  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  لادـبا  ياههصّخـشم  رگید  زا  وـفع . ناـسحا و 
ناشّقح رد  هک  نانآ  هب  ناسحا  یکین و  دننک ، ملظ  نانآ  هب  هک  یناسک  زا  وفع  تشذگ و  (321 ؛) ّلجوّزع هَّللا  مهاتآ  امیف  نوساوتیو  مهیلإ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  یهاوخریخ . ءاخـس و  دوج و  و ) تسا .» هداد  نانآ  هب  يادخ  هک  هچنآ  رد  تاساوم  راثیا و  دننک ، يدب 
، لادـبألا مهل  لاقی  ضرألا  لهأ  نع  مهب  هَّللا  عفدـی  میهاربِا  بلق  یلع  مهبولق  یتّمأ ، نم  ًـالجر  نوعبرأ  لازی  ـال  : » هدرک تیاور  نینچ  هلآو 

ءاخـسلاب لاق : اهوکردأ ؟ میف  هَّللا ! لوسر  ای  اولاـق : ۀـقدص . ـالو  موصب  ـالو  ةولـصب  اهوکردـی  مل  مّهنإ  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاـق 
، دـشابیم مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  بلق  دـننامه  ناشیاهبلق  هک  دنتـسه  نم  تّما  زا  رفن  لـهچ  هتـسویپ  (322 ؛) نیملسملل ۀحیصنلاو 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سپـس  دوشیم . هتفگ  لادبا  نانآ  هب  هک  دنادرگیم  رود  نیمز  لها  زا  ار -  اهالب  اهنآ -  هلیـسو  هب  دنوادخ 
هب سپ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  دناهدرواین . تسدـب  هقدـص  هزور و  زامن و  ندـناوخ  زا  ار  ماقم  نیا  زگره  نانیا  هک  دـینادب  دومرف :
هن لادبا  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  رد  لادبا   - 4 ناناملسم .» یهاوخریخ  ششخب و  دوج و  هلیسو  هب  دومرف : دندیـسر ؟ ماقم  نیا  هب  زیچ  هچ 

یصوصخب روشک  ای  رهش و  کی  زا  رفن  دنچ  ای  کی  تسا  نکمم  هکلب  یصوصخب . نطو  رهـش و  زاهن  دنتـسه و  یّـصاخ  تیّلم  هفیاط و  زا 
مینک قبطنم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نارای  رب  ار  لادبا  رگا  هژیو  هب  دنـشاب ، راید  رهـش و  هقطنم و  کی  زا  کی  ره  تسا  نکمم  زین  دنـشاب و 
لها زا  ار  لادبا  زا  رفن  لهچ  هک  نیرحبلا  عمجم  رد  یحیرط  نیدلا  رخف  لقن  رب  رگم  دننکیم . یگدـنز  فلتخم  ياهرهـش  رد  کشیب  هک 

ماـشلاب نوعبرأ  نوعبـس ؛ مهو  ضرـألا  مهب  هَّللا  میقی  موـق  لادـبألا  : » تسا هدروآ  دـنادیم ، اهرهـش  رگید  زا  ار  اـهنآ  هیقب  دـنادیم و  ماـش 
رد رفن  لهچ  تسا ، رفن  داتفه  ناشددـع  درادیم و  اپرب  ار  نیمز  اـهنآ  تکرب  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یموق  لادـبا  (323 ؛) اهریغب نوثالثو 
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اهنارود و همه  رد  لادـبا  هکنیا  هب  تیانع  اب  میهدیم : خـساپ  دوب ؟ لادـبا  ءزج  ناوتیم  ایآ   - 5 دنتسه .» اهرهش  هیقب  رد  رفن  یـس  ماش و 
مدرم دوخ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  هنوگنامه  دوب . اهنآ  زا  یکی  ناوتیم  ياههبـش  کش و  چیه  نودب  دنراد ، دوجو  اهناکم 

اخـس و دوـج و  هلیـسو  هب  هکلب  دناهدیـسرن ، ماـقم  نیا  هـب  تاـکز  هزور و  زاـمن و  هلیـسو  هـب  ناـنیا  زگره  هـک  داد  هجوـت  هـتکن  نـیا  هـب  ار 
. نک ییامنهار  نانیا  رادرک  لامعا و  رب  ار  ام  هَّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  هک  یخرب  خساپ  رد  نینچمه  تسا . هدوب  ناناملسم  یهاوخریخ 

هداد اهنآ  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  رد  تاساوم  يدب و  ربارب  رد  ناسحا  زین  دناهدرک و  ملظ  ناشقح  رد  هک  یناسک  زا  ندرک  تشذـگ  : » دومرف
لیلد اهنآ  همه  هک  تشذگ  ناترظن  زا  نآ  تایاور  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  لادبا  ءزج  دوش ، تفای  یسک  رد  رگا  هک  یتافص  رگید  و  تسا .»

یعدم ار  يزیچ  نینچ  سکره  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  اّما  دشاب ، لادبا  ءزج  دناوتیم  یفاصوا  نینچ  نتـشاد  اب  سک  ره  هک  تسا  نیا  رب 
. میریذپب وا  زا  ًاروف  دش ،

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  نانمشد  مهن : شخب 

همدقم

زا يرایسب  هب  میرک  نآرق  هک  دناهدوب  ور  هب  ور  یناوارف  نانمشد  اب  یتسرپادخ  هب  توعد  ياتـسار  رد  اهنآ ، يایـصوا  یهلا و  ناربمایپ  مامت 
يربمایپ چیه  : » دومرف ترضح  نآ  دوخ  هکنانچ  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  هب  تبسن  اهینمشد  نیا  جوا  تسا . هدرک  هراشا  اهنآ 

ياهتردـق مامت  گنج  هب  نوچ  تشاد ، دـهاوخ  هتـشاد و  يرایـسب  نانمـشد  زین  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دـیدن .» تیذا  رازآ و  نم  دـننامه 
ترـضح نآ  اب  یفارحنا  بتاکم  اههورگ و  اهتیّلم ، لـیابق ، فیاوط ، اهتردـق ، زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  تفر ، دـهاوخ  رگمتـس  بصاـغ و 

هب ار  باتک  نیا  شخب  نیرخآ  دنادرگیم . كاپ  ناشدوجو  ثول  زا  ار  نیمز  اهنآ ، رب  تّجح  مامتا  زا  سپ  يو  اّما  دـننکیم ، گنج  مالعا 
. میاهداد صاصتخا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  نانمشد  دروم  رد  اهشسرپ  نیا  زا  یخرب  خساپ 

شسرپ 45

گنج مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اـب  هک  ییاـههورگ  زا  یکی  يرکف  ناـفرحنم  خساپ 1 -  دنتسه ؟ یناسک  هچ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نانمـشد 
ماما هب  روهظ  ماگنه  نانآ  هک  يرازآ  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  دننکیم . ریـسفت  دوخ  لطاب  هشیدنا  اب  ار  نآرق  هک  تسا  یهورگ  دـنکیم ،

یلصربمایپ يدارفا  نوچ  دید ، دوخ  نامز  نادان  مدرم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  يرازآ  زا  شیب  دنناسریم ، مالـسلا  هیلعنامز 
یناسک دننکیم ، گنج  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  اب  هک  یناسک  اما  دندیتسرپیم ، ار  بوچ  گنـس و  هک  دـنداد  رازآ  ار  هلآو  هیلع  هللا 

دعـس نب  ةریغم  هب  بوسنم  هیدـیز و  زا  ياهخاـش  هیرتب  هیرتـب   - 2 ( 324 «.) دننکیم ریـسفت  ترـضحنآ  ربارب  رد  ار  ادخ  باتک  هک  دنتـسه 
مادقملاوبا لیهک و  نب  ۀملـس  هنییع ، نب  مکح  هصفح ، یبا  نب  ملاس  حلاص ، یبا  نب  نسح  اونلا ، ریثک  نارای  هیرتب  دـناهتفگ : یخرب  دنتـسه .

طولخم رمع  رکبوبا و  تبحم  اب  ار  وا  تبحم  اما  دندرک ، توعد  مالـسلا  هیلعیلع  تیالو  ّتبحم و  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  داّدـح  نب  تباث 
هک دوب  نیا  رب  ناشرظنو  دـندیزرو  ضغب  هشیاعو  ربیز  هحلط ، نامثع ، هب  تبـسن  یلو  دـنراد ، لوبق  ار  رمع  رکبوبا و  ّتبحم  ناـنآ  دـندرک .

: دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  هدرک  لـقن  نامیلـس  نب  نسح  ( 325 .) درک مایق  نانمـشد  هیلع  مالـسلا  هیلعیلع  نادنزرف  رانک  رد  دـیاب 
زا ناشیا  دارم  (، 327 «) سفنأ فالآ  رشع  ۀعضب  : » تسا هتشون  نانآ  دادعت  هرابرد  هللا  همحردیفم  خیـش  ( 326 .) دنتسه رفن  رازه  راهچ  نانآ 

: دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 328 .) دـنادیم رفن  رازه  هدزناش  ار  اـهنآ  دادـعت  يربط  متـسر  نبا  دـشابیم . رفن  رازه  هد  دـنچ  تراـبع ، نیا 
هحلـسا هک  یلاح  رد  دوشیم ، هتفگ  هیرتب  اهنآ  هب  هک  ياهّدع  دوریم ، هفوک  يوس  هب  دنکیم و  روهظ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  یماگنه  »

(329 «.) میرادن همطاف  ینب  هب  يزاین  ام  ياهدـمآ ! هک  ییاج  نامه  هب  درگرب  دـنیوگیم : دـنریگیم و  رارق  ماما  لباقم  رد  دـنراد ، شود  رب 
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يراددوخ ترـضح  نآ  اب  تعیب  زا  هیدـیز ، هب  فورعم  ناشوپ  هنیمـشپ  نآرق و  نـالماح  زا  رازه  راـهچ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
رارق رگیدـکی  لـباقم  رد  هاپـس  ود  ره  سپ  تسا . میظع  يرحـس  ناـمز ، نـیا  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ندـمآ  دـنیوگیم : دـننکیم و 

هیلعنامز ماما  تلهم ، نتفرگ  نایاپ  زا  سپ  دـهدیم . تلهم  نانآ  هب  زور  هس  دـنکیم و  هظعوم  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دـنریگیم ،
هفوک هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  یتقو  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ( 330 «.) دـنکیم رداص  ار  نانآ  اب  گـنج  روتـسد  مالـسلا 
هتفرگ ارف  ار  اهنآ  ياپ  ات  رـس  ییورود  قاـفن و  یلو  دـننادیم ، نید  ياـهقف  نآرق و  ناـیراق  ار  دوخ  هک  هیرتب  زا  رفن  رازه  هدزناـش  دوریم ،

وت هب  يزاـین  چـیه  هک  درگرب  همطاـف  دـنزرف  يا  دـنیوگیم : دـنیآیم و  ترـضح  نآ  دزن  تسا ، ناشـشود  رب  هحلـسا  هک  یلاـح  رد  تسا ،
تشپ رد  ار  اهنآ  همه  بش ، ات  رهظ  زا  دعب  زا  هبنشود  زور  رد  دیشک و  دهاوخ  ریـشمش  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک  تساجنیا  میرادن .
گنج نانآ  اب  روهظ  ماگنه  ترضح  هک  مالسلا  هیلعنامز  ماما  نانمـشد  زا  هورگ  نیموس  هئجرم   - 3 ( 331 «.) دناسریم لتق  هب  فجن  رهش 

هلـصاف مالـسا  زا  اهگنـسرف  دوـخ ، یفارحنا  دـیاقع  رثا  رب  هک  دنتـسه  هئجرم  ناشیدـنا  جـک  دـناسریم ، لـتق  هب  ار  اـهنآ  هـمه  دـنکیم و 
ناناملـسم زا  یهورگ  هئجرم  : » دـسیونیم هورگ  نیا  هراـبرد  یحیرط  هماـّلع  دـنهدیم . ماـجنا  اورپیب  ار  ناـهانگ  نیرتمیظع  دـنریگیم و 

یلوق نامیا  هب  لئاق  هک  دنتسه  یناسک  هئجرم  : » دیوگیم هبیتق  نبا  نینچمه  دنزیمن .» نامیا  هب  يررض  هانگ  زگره  دنراد  هدیقع  دنتـسه و 
(332 «.) درادن يرایتخا  دوخ  زا  هدنب  هاگچیه  دنیوگ : هک  دنتسه  هیربج  نامه  هئجرم  : » دناهتفگ زین  یخرب  دنـشابیم .» لمع  نودب  ینابز  و 

نآ هناخ  رد  رب  ياهدش  نیز  رطاق  مدیـسر ، مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هناخ  رد  هب  هک  نیمه  متـشاد ، هنیدـم  هب  هک  يرفـس  رد  : » دـیوگیم ریـشب 
مالسلا هیلعماما  هک  نیمه  مدش . يو  ندمآ  نوریب  رظتنم  هتسشن ، هناخ  رد  تشپ  ترضح ، نآ  اب  تاقالم  يارب  تهج  نیدب  متفای ، ترضح 

: دومرف قارع . لها  مدرک : ضرع  یتسه ؟ اجک  لها  دومرف : دمآ و  نم  يوس  هب  دش ، هدایپ  رطاق  زا  ترـضح  نآ  مدرک . مالـس  دـمآ ، نوریب 
هثّدـحم دوـمرف : هثّدـحم . زا  یهورگ  متفگ : درکیم ؟ یهارمه  ار  وـت  رفـس  نیا  رد  یـسک  هچ  دوـمرف : هفوـک . مدرک : ضرع  رهـش ؟ مادـک 

: دنیوگ نانآ  مدرک : ضرع  درب ؟ دنهاوخ  هانپ  یـسک  هچ  هب  دنک ، مایق  ام  مئاق  ادرف  رگا  اهنآ ! رب  ياو  دومرف : هئجرم . مدرک : ضرع  دننایک ؟
دریذـپیم و ار  شاهبوت  دـنوادخ  دـنک ، هبوت  سکره  : » دوـمرف میتـسه . ربارب  امـش  اـب  میریگیم و  رارق  وا  لدـع  لومـشم  همه  زور  نآ  رد 

دنوادخ دنک ، راهظا  زور  نآ  رد  ار  شلطاب  هدیا  سکره  درک و  دهاوخ  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دـشاب ، هتـشاد  نورد  رد  یقافن  سکره 
هنوگنامه تشک ، دهاوخ  ار  اهنآ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تسوا ، هضبق  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  : » دومرف سپـس  تخیر .» دهاوخ  ار  شنوخ 

يو تفرگ ، ناماس  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  رب  روما  هک  یماگنه  دنیوگ : نانآ  مدرک : ضرع  دشکیم .» ار  دوخ  دنفـسوگ  باّصق  هک 
امش ام و  ات  دوب ، دهاوخن  يزیچ  نینچ  تسوا ! تسد  رد  مناج  هکنآ  هب  مسق  : » دومرف مالسلا  هیلعترـضح  تخیر . دهاوخن  ار  ینوخ  هرطق 

، بالکونب یلاها  اب  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  ( 333 «.) دومن هراـشا  دوخ  یناـشیپ  هب  سپـس  مینادرگ و  كاـپ  ناـمیناشیپ  زا  ار  قرع  نوـخ و 
دزا و هلهاب ، ینغ ، هبـضونب ، هیما ، ینب  ماش ، بارعا ، درک ، ناسیمد ، هرـصب  هنیدـم ، هکم ، ( 337 ،) برع ( 336 ،) هفوک ( 335 ،) هینیمرا ( 334)

(338 .) درک دهاوخ  گنج  ير 

شسرپ 46

یخرب ربانب  دنکیم . توف  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما  تایاور ، یخرب  ربانب  خساپ  دوشیم ؟ هتـشک  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 
لاؤس يرآ . دومرف : ترـضح  تسا ؟ قح  تعجر  ایآ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوشیم . دیهـش  ترـضح  نآ  رگید ، تایاور 

دوخ و نارای  هارمه  مالسلا ، هیلعمئاق  ترضح  زا  سپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  : » دومرف تسیک ؟ درک ، دهاوخ  تعجر  هک  یسک  نیلّوا  دش :
ماما دوریم . ایند  زا  دهدیم و  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  ار  دوخ  رتشگنا  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  هاگنآ  تشگ . دهاوخرب  ربمایپ  داتفه 
ماما دـنک : لاؤس  یـسک  رگا  دـیوگیم : هللا  همحریـسلجم  هماّلع  ( 339 «.) دـنکیم نفدو  نفک  دـهدیم و  لسغ  ار  وا  مالـسلا  هیلعنیـسح 

، تسا هدش  دیهـش  ایند  نیا  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نوچ  : » مییوگیم باوج  رد  داد ؟ دهاوخ  لسغ  یـسک  هچ  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح 
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زامن وا  رب  دـنهدیم و  لسغ  ار  ناشیا  دـندرگیم ، زاب  اـیند  هب  هک  ترـضح  نآ  زا  دـعب  مالـسلا  مهیلعناـماما  اـی  درادـن ، لـسغ  هب  جاـیتحا 
هتشک ام  لوتقم ؛ وأ  مومسم  ّالإ  اّنم  ام  : » دناهدومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  نسح ، ماما  زا  و  ( 340 «.) دنراذگیم

زا یثحب  ربتعم ، ياهباتک  رد  دیـسر . دهاوخ  تداهـش  هب  زین  ءادـفلا -  هل  انحاورا  رـصع -  ماما  نیاربانب  تفر .» میهاوخ  ایند  زا  مومـسم  ای 
قّدصم مکبایإب  نمؤم   » ثیدح لیذ  رد  ییاسحا  دـمحا  خیـش  اما  تسا ، هدـماین  نایم  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تداهـش  یگنوگچ 

زا ینز  دوشیم و  هتـشک  وا  سپ  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هرابرد  رئاـصبلا ، بختنم  تیاور  رد  : » تسا هتـشون  مکتعجرب »
، دوخ هناخ  ماب  يور  زا  نز  نآ  دنکیم ، روبع  ياهچوک  زا  ترضح  نآ  یتقو  دراد ، نادرم  دننامه  ینساحم  هک  هدیعـس  مان  هب  میمت  هفیاط 

(341 «.) دنزیم ترضح  نآ  رس  رب  یگنس 

عبانم تسرهف 

یلماع 4. ّرح  نسحلا  نب  دـمحم  ةادـهلا  تابثإ  يدوعسم 3 . نیـسحلا  نب  یلع  ۀّیـصولا  تابثإ  نامعنلا 2 . نب  دـمحم  نب  دـمحم  داشرإلا  . 1
نب دمحم  تالاقملا  لئاوأ  يدزی 7 . یلع  خیـش  بصانلا  مازلإ  یـسربط 6 . نسحلا  نب  لضف  يرولا  مالعإ  ناّبصلا 5 . نبا  نیبغارلا  فاعسإ 

یفطصم دیس  مالسإلا  ةراشب  یـسلجم 10 . رقاب  دمحم  هماّلع  راونألا  راحب  یسبط 9 . داوج  دمحم  اّرماس  دیـشروخ  اب  نامعنلا 8 . نب  دمحم 
یعفاش 13. یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  نامزلا  بحاص  رابخأ  یف  ناـیبلا  یمق 12 . راّفـص  نسحلا  نب  دمحم  تاجردـلا  رئاصب  یمظاک 11 .

ةرصبت فصان 16 . یلع  روصنم  لوصألل  عماـجلا  جاـتلا  یفجن 15 . نیدـلا  فرـش  تایآلا  لیوأت  دهـشم 14 . ینید  داقتعا  نوناک  ام  خـساپ 
ةرکذت یبـطرق 18 . دـمحا  نب  دـمحم  ةرخـآلاو  یتوملا  لاوـحأ  یف  ةرکذـتلا  ینارحب 17 . مشاـه  دیـس  يدـهملا  مئاـقلا  يأر  نمیف  یلوـلا 

ییابطابط 21. نیسح  دمحم  دیس  هماّلع  نازیملا  ریـسفت  شاّیع 20 . نب  دوعسم  نب  دمحم  یشاّیعلا  ریـسفت  يزوجلا 19 . نبا  طبـس  صاوخلا 
تاقثلا یـسوط 24 . نسحلا  نب  دمحم  ماکحألا  بیذهت  یبلح 23 . حالـصلاوبا  فراعملا  بیرقت  یمق 22 . میهاربا  نب  یلع  یمقلا  ریـسفت 

نیقیلا ّقح  ینیما 27 . روپ  رقاب  دـمحم  يدـهم  ناروای  ناناوج  رادهقیرط 26 . لضفلاوبا  تیعقاو ؟ ای  هناـسفا  ءارـضخ  هریزج  ناّبح 25 . نبا 
اضر دمحم  برغم  دیـشروخ  يدنوار 30 . بطق  حئارجلاو  جـئارخلا  ینارحب 29 . مشاه  دیـس  راربألا  ۀیلح  یـسلجم 28 . رقاب  دمحم  هماّلع 

ینارهت 34. گرزب  اـغآ  ۀـعیرذلا  يربط 33 . متـسر  نب  ریرج  نب  دـمحم  ۀـمامإلا  لئالد  ینیما 32 . میهاربا  ناـهج  رتـسگداد  یمیکح 31 .
نبا ننس  یمق 37 . ساّبع  خیـش  راحبلا  ۀنیفـس  یـسبط 36 . داوج  دـمحم  نامز  ماما  تموکح  رد  ناـنز  یّشک 35 . ورمعوبا  یّـشکلا  لاجر 

ۀغالبلا جهن  حرش  يذمرت 40 . یسیع  نب  دمحم  يذمرت  ننس  یناتسجس 39 . ثعشا  نب  نامیلس  دواد  یبا  ننس  ینیوزق 38 . هجام  نبا  هجام 
یناروک یلع  روهظلا  رصع  ینالقسع 43 . رجح  نب  دمحا  ۀقّرحملا  قعاوصلا  یسبط 42 . اضر  دمحم  ۀعجرلاو  ۀعیشلا  دیدحلا 41 . یبا  نبا 

خیـش اضرلا  رابخأ  نویع  قودص 47 . خیـش  عئارـشلا  للع  دابع 46 . نسحملا  دـبع  رثألاو  ۀّنـسلا  لهأ  ةدـیقع  یملـس 45 . رردلا  دـقع  . 44
ینیومح 51. دـمحم  نب  میهاربا  نیطمـسلا  دـئارف  یبرعلا 50 . نبا  ۀـیّکملا  تاـحوتفلا  ینارحب 49 . مشاـه  دیـس  مارملا  ۀـیاغ  قودص 48 .

بوقعی نب  دـمحم  یفاکلا  یقـشمد 54 . ریثک  نبا  ءایبنألا  صـصق  یکلام 53 . غاّبـصلا  نبا  ۀّـمهملا  لوصفلا  یملید 52 . راـبخألا  سودرف 
یسوط 58. نسحلا  نب  دمحم  ۀبیغلا  باتک  قودص 57 . خیش  لاصخلا  باتک  هیولوق 56 . نب  دـمحم  نب  رفعج  تارایزلا  لماک  ینیلک 55 .

یقّتم لاّـمعلا  زنک  قودص 61 . خیـش  نیدـلا  لامک  زازخلا 60 . یلع  نب  دـمحم  رثـألا  ۀـیافک  ینامعن 59 . میهاربا  نب  دـمحم  ۀـبیغلا  باتک 
رصتخم یـسربط 65 . یلع  نب  نیـسح  نایبلا  عمجم  یحیرط 64 . نیدـلا  رخف  نیرجبلا  عـمجم  یقرب 63 . هَّللا  دـبعوبا  نساـحملا  يدنه 62 .

يوازمح 68. راونألا  قراشم  يروباشین 67 . هَّللا  دبعوبا  مکاح  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  یّلح 66 . نامیلس  نب  دمحم  تاجردلا  رئاصب 
زا یعمج  یـسبط و  داوج  دمحم  يدـهملا  مامإلا  ثیداحأ  مجعم  یمعفک 70 . یلع  نب  میهاربا  رئازلا  حابـصم  یسربط 69 . راونألا  ةاکـشم 

یفاص 74. هَّللا  فطل  رثـألا  بختنم  بوشآرهـش 73 . نبا  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  یّلح 72 . سوواط  نبا  نتفلاو  محـالملا  ناگدنسیون 71 .
ناگدنـسیون زا  یعمج  يدهم  رون  يرون 77 . نیـسح  ازریم  بقاثلا  مجنلا  هیمیت 76 . نبا  ۀّنـسلا  جاهنم  یمق 75 . سابع  خیـش  لامآلا  یهتنم 
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يزودنق نامیلس  نب  دمحم  ةّدوملا  عیبانی  . 78

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا يزیرین /  طـخ  یلحر  گـنر -  راـهچ  میرک /  نآرق  ياهشمق 2  یهلا  يزیرین /  طـخ  یلحر  هسـالگ  گـنر -  راـهچ  میرک /  نآرق   1
نآرق ياهشمق 5  یهلا  هط /  نامثع  طخ  همجرت ) اب   ) يریزو میرک /  نآرق  ياهشمق 4  یهلا  يزیرین /  طخ  يریزو  میرک /  نآرق  ياهشمق 3 

 / نانجلا حیتافم  تایلک  ياهشمق 7  یهلا  يراشفا /  طخ  يریزو  نانجلا /  حیتافم  تایلک  هط 6  نامثع  طخ  همجرت ) نودب   ) يریزو میرک / 
یبیج نانجلا /  حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین  نانجلا /  حـیتافم  تاـیلک  ياهشمق 8  یهلا  يراشفا /  طـخ  یبیج 

تاقیقحت 12 دحاو  ادخ  اب  طابترا  ياهشمق 11  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین  نانجلا /  حـیتافم  بختنم  ياهشمق 10  یهلا  يراشفا /  طـخ 
یهللا 15 فیـس  نسح  دمحم  دـهاز  ياضترم  خیـش  اقآ  تاقیقحت 14  دحاو  ادـیپ  دیـشروخ  نیرخآ  یمق 13  یمیرک  نیسح  رارـسا  هنیئآ 
شهوژپ 18 دـحاو  روهظ  تبیغ ، تماما ، تاقیقحت 17  دـحاو  تیالو  لالز  زا  شهوژپ 16  دحاو  مراکملا ) لایکم  رـصتخم   ) راظتنا نییآ 

راظتنا يولع 20  بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تاقیقحت 19  دحاو  يدهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماما و 
نیلوا اب  يدراهتشا 23  يدمحم  دمحم  هماقا  ناذا و  تیمّها  يردیح 22  هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 21  دحاو  ناراب  راهب و 
مچرپ يدراهتشا 26  يدمحم  دمحم  اونین  رادمچرپ  یسبط 25  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب  یناریا 24 نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما 

ریما خیرات  يرئاح 28  ییافـص  سابع  خیـش  دـلج  ود  مّلـسو /  هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  خـیرات  يربکا 27  اضر  دـمحم  تیادـه 
هچخیرات يرئاح 30  ییافص  سابع  خیش  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  خیرات  يرئاح 29  ییافص  سابع  خیش  دلج  ود  مالسلا /  هیلع  نینمؤملا 

دجسم هچخیرات  تاقیقحت 32  دحاو  یبرع  نارکمج /  سدـقم  دجـسم  هچخیرات  تاقیقحت 31  دحاو  یـسراف  نارکمج /  سدقم  دجـسم 
نامزلا بحاص  هاگیلجت  تاقیقحت 34  دحاو  ودرا  نارکمج /  سدـقم  دجـسم  هچخیرات  تاقیقحت 33  دحاو  یـسیلگنا  نارکمج /  سدقم 

اب يونعم  طابترا  راـتفگ  هدراـهچ  روپیلع 36  نیـسح  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  یناهنپ  ياـههولج  یمیظعریم 35  رفعج  دیـس  مالـسلا  هیلع 
داژندیـس 38 قداص  دیـس  مالـسلا  امهیلع  یلع  ماما  مالک  رد  يدـهم  ماما   / ثیدـح لـهچ  یجنگ 37  نیسح  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح 

متخ اینمیهف 40  نیـسح  دـمحم  دـیواج  ياهتمکح  يدراهتـشا 39  يدـمحم  دـمحم  تیالو  نابات  غورف  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
مجن رصتخم   ) بیاغ دیـشروخ  يرهوج 42  ینیسح  سابع  راعـشا ) هعومجم   ) راعـشالا نئازخ  شهوژپ 41  دـحاو  هعقاو  سی و  ياههروس 

یمثیم یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد   44 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعـشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ  يداتسا 43  اضر  بقاثلا )
، یفاص رون  يوجتـسج  رد  يودـهم 47  یلع  راعـشا ) هعومجم   ) قیاقـش غاد  داشرا 46  نسح  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  زا  ییاهناتـساد   45

تسود رادید  ترـسح  رد  هدشلد  ياهرمک 49  یمق /  سابع  خیـش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگهچ البرکرد  یناروک 48  یناحبس ،
هـسّدقم هیحان  ترایز  يزاّرخ 52  نسحم  دیـس  بیغ  ملاـع  زا  ییاـههنزور  یهللا 51  فیـس  نسحدـمحم  كرت  لوسر  یشاقلزق 50  ارهز 

يردیح 56 اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس  یتشهب 55  ههلا  رانا  خرس  دورس  يدزی 54  یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس  تاقیقحت 53  دحاو 
یبرع رعش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يامیس   57 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  يامیس 

رطع داژندیس 60  قداص  دیس  یـسیونهضیرع  يدیهش 59  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  یهللا 58  دبع  رتکد 
دحاو تیالو  دیراورم  مالـسلا  هیلع  یلع  یعفاشلا 62  سدقملا  یبرع  مالـسلا /  هیلع  رظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دـقع  یتّجح 61  دماح  بیس 

يدـحاو 65 دـمحم  دیـس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  راقفلاوذ  كدـف  نایفـسلف 64  دـیجم  دیـس  خـیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  تاقیقحت 63 
تامارک ینامیاهیقف 68  رقاـب  دـمحم  ربکا  زوف  يدزی 67  یلیعامـسا  ساـبع  تیبرت  گـنهرف  يدزی 66  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گـنهرف 

ود  ) ۀمعنلا مامتو  نیدـلا  لامک  تاقیقحت 70  دحاو  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ياهتمارک  تاقیقحت 69  دحاو  مالـسلا  هیلع  يدهملا 
تـسود رذگهر  زا  يدرگ  یناـتایب 72  نسح  راعـشا ) هعومجم   ) یلین هار  ناـشکهک  ناولهپ 71  روصنم  هَّللا /  همحر  قودـص  خیـش  دـلج )
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تاولص متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ  یناگیاپلگ 74  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   73 یجتلم )  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم  )
( دلج ود   ) مراکملا لایکم  ینذؤم 77  یلع  بئاغ  رکذـم  درفم  هَّللا 76  همحر  یسلجم  هماّلع  راونالا  ةاکـشم  یناکدرا 75  ینیسح  موحرم 

رفيردیح دیجم  اونین  روشنم  هَّللا 79  همحر  یمق  سابع  خیش  گرم  زا  سپ  یگدنز  ةرخآلا ، لزانم  ینیوزق 78  يرئاح  یناهفصا / يوسوم 
بوبحم يدیمعلا /  یمالـسا  هشیدـنا  رد  مالـسلا  هیلع  رظتنم  يدـهم  يردـیح 81  هَّللا  زیزع  تاـجن  دـیما و  مّسجت  مالـسلا  هیلع  يدـهم   80

دمحم نارکیب  رهم  ياهیمورا 83  هَّللا /  همحر  یـسلجم  هماّلع  دـلج  ود  راـحب -  دلج 13  همجرت  مالـسلا ، هیلع  دوعوم  يدـهم  بولقلا 82 
تاقیقحت 86 دحاو  یسراف  ام /  اب  یلو  ادیپان  ینیوزق 85  يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرش   ) نارظتنم قاثیم  يدابآهاش 84  نسح 

دحاو یلوبناتـسا  یکرت  ام /  اب  یلو  ادـیپان  شهوژپ 88  دـحاو  الاگنب  ام /  اـب  یلو  ادـیپان  تاقیقحت 87  دـحاو  یـسیلگنا  ام /  اب  یلو  ادـیپان 
راظتنا هماکچ  رای و  ياههناشن  يزاریش 91  یمداخ  دمحم  وا  روهظ  ياههناشن  هَّللا 90  همحر  يرون  نیسح  ازریم  بقاثلا  مجن  شهوژپ 89 
دمحم هَّللا /  همحر  یـضر  دیـس  یبیج  هغالبلا /  جهن  یتشد 93  دمحم  هَّللا /  همحر  یـضر  دیـس  يریزو  هغالبلا /  جهن  هدازیلع 92  يدهم 

رون دیس  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  ياهیگژیو  تاقیقحت 96  دـحاو  نارظتنم  فیاظو  یتشهب 95  ههلا  دـمآ  رترید  هکنآ  یتشد 94 و 
هَّللا همحر  ینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیجمین  هیدمحا /  هیدـه  هَّللا 98  همحر  ینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیج  هیدـمحا /  هیدـه  يرئازج 97  نیدلا 

 - یبرع ۀمکحلا /  عیبانی  یتّجح 101  دمحم  راعـشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای  يزاریش 100  یمداخ  دمحم  مالـسلا  هیلع  يدهم  دای   99
دجسم تاراشتنا  یتسپ 617 ،  قودنـص  مق -  یناشن : اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دـیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دـلج  جـنپ 

. دییامرف لصاح  سامت   0251  - 7253340 ياهنفلت 7253700 ،  هرامش  اب  ای  هبتاکم و  نارکمج  سدقم 

اه تشون  یپ 

ات 138  1

ص 66 و 67. نامه ، ( 5 ص 66 . برغم ، دیشروخ  ( 4 ص 329 . نامه ، ( 3 ص 337 . ج 14 ، نازیملا ، ریسفت  ( 2 هیآ 105 . ءایبنا  هروس  ( 1
اب ج 5  يدـهملا ،» مامالا  ثیداـحا  مجعم   » رد ار  تاـیاور  نیا  ماـمت  هدـنراگن  ( 7 . 74 ص 71 -  ناـمه ، ك : ر . رتـشیب ، عـالطا  تهج  ( 6

ص ج 1 ، تایآلا ، لیوأت  ( 10 ص 237 . ۀمامالا ، لئالد  ( 9 هیآ 5 . صصق ، هروس  ( 8 تسا . هدروآ  درگ  ناگدنسیون  زا  یهورگ  يراکمه 
رون ( 13 ص 56 . ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  ( 12 هیآ 62 . لمن ،  هروس  ( 11 ص 262 . ج 5 ، مالسلا ، هیلعيدهملا  مامإلا  ثیداحأ  مجعم  332 و 

ص 1368. ج 2 ، ۀجام ، نبا  ننس  ( 16 ص 505 . ج 2 ، يذمرت ، ننس  ( 15 . 5 ج 1 -  يدهملا ، مامالا  ثیداحأ  مجعم  ( 14 ص 37 . يدهم ،

ص 264. ج 14 ، لامعلا ، زنک  ( 20 ص 145 . نیبغارلا ، فاعسا  ( 19 ص 163 . ۀقرحملا ، قعاوصلا  ( 18 ص 367 . ج 2 ، دوادوبا ، ننس  ( 17
(25 ص 18 . رثألاو ، ۀّنـسلا  لهأ  ةدیقع  ( 24 ص 145 . نیبغارلا ، فاعـسا  ( 23 ص 33 . رردلا ، دـقع  ( 22 ص 112 . راونألا ، قراـشم  ( 21
ص ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 28 ص 343 . ج 5 ، لوصألل ، عماجلا  جاـنلا  ( 27 ص 112 . راونألا ، قراشم  ( 26 ص 163 . ۀقرحملا ، قعاوصلا 
ص ج 4 ، نامه ، ( 32 نامه ج 3 ص 211 . ( 31 ص 557 . ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 30 ص 2266 .  ، ج 4 نامه ، ( 29 . 701
(37 ص 317 . ج 1 ، يراخبلا ، خیرات  ( 36 ص 211 . ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 35 ص 463 . نامه ، ( 34 ص 558 . ج 4 ، نامه ، ( 33 . 558
(41 ص 148 . ج 4 ، يدهملا ، مامإلا  ثیداحا  مجعم  ( 40 ص 223 . رثالا ، ۀیافک  ( 39 ص 149 . رثالا ، هیافک  ( 38 ص 346 . ج 3 ، نامه ،
،ص 155، یقرب نساـحم  ( 44 ص 301 . ج 1 ، بلاـط ، یبا  لا  بقاـنم ، ( 43 ص 18 . ج 2 ، یفاـک ، لوصا  ( 42 ص 312 . رئاّزلا ، حابـصم 

یف نایبلا  ( 48 ص 272 . نامه ، ( 47 ص 274 . همهملا ، لوصفلا  ( 46 ص 412 . ج 2 ،  ، نیدلا لامک  ( 45 ص 49 . ج 7 ، نابح ، نبا  تاقثلا 
ج 2، هغالبلا ، جهن  حرـش  ( 51 ص 122 . ج 1 ، ۀعجرلاو ، ۀعیـشلا  ( 50 ص 325 . صاوخلا ، هرکذـت  ( 49 ص 521 . نامزلا ، بحاص  راـبخا 
، ارماس دیشروخ  اب  ( 54 ص 288 . ارماس . دیـشروخ  اب  ص 384 و  ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 53 ص 17 . ج 51 ، راونالا ، راحب  ( 52 ص 179 .
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ص رثالا ، هیافک  ص 134 و  نامه ، ( 57 ص 217 . ۀبیغلا ، باتک  ( 56 ص 93 . يدهملا ، مئاقلا  يأر  نم  یف  یلولا  ةرـصبت  ( 55 ص 290 .
، هبیغلا باتک  ( 61 فرـصت . صیخلت و  اب  ص 321 ؛ نیقیلا ، ّقح  ( 60 ص 320 . نیقیلا ، قح  ( 59 ص 43 . ج 1 ،  ، نیدلا لامک  ( 58 . 289
ص ج 13 ، راونالا ، راحب  ( 64 ص 508 . ج 2 ، یلامالا ، یهتنم  ( 63 ص 508 . ج 2 ، یلامالا ، یهتنم  ص 325 و  نیقیلا ، قح  ( 62 ص 106 .
(69 ص 297 . ج 3 ، يربط ، خیرات  ( 68 ص 210 . ج 1 ،  ، نیدلا لامک  ( 67 نامه ص 234 . ( 66 راونالا ج 58 ص 176 . راحب  ( 65 . 142
(74 هیآ 144 . تاـفاص  هروس  ( 73 هیآ 14 . توبکنع  هروـس  ( 72 هیآ 80 و 81 . هروـس ص ، ( 71 ،ص 20 . نامه ( 70 ص 17 . ام ، خـساپ 
ص 86. ج 3 ، یملید ، راـبخالا  سودرف  ص 295 و  ج 1 ، ۀعجرلا ، ۀعیـشلا و  ( 75 . 288 ص 225 -  ج 51 ، راونألا ، راـحب  هب : دوش  عوجر 

راحب ( 78 . 339 ص 329 -  ج 1 ، ۀـعجرلاو ، ۀعیـشلا  هب : دوش  عوجر  ( 77 . 300 ص 293 -  ج 1 ، ۀـعجرلاو ، ۀعیـشلا  هب : دوش  عوجر  ( 76
ص 64. ج 5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ( 81 ص 90 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 80 هیآ 19 . قاقشا  هروس  ( 79 ص 91 . ج 52 ، راونالا ،
(85 ص 91 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ص 480 و  ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ( 84 ص 90 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 83 ص 26 .  ، ۀـبیغلا باتک  ( 82
ص ج 1 ، عیارّشلا ، للع  ( 89 هیآ 25 . حتف ، هروس  ( 88 ص 106 . ۀبیغلا ، باتک  ( 87 ص 202 . ۀبیغلا ، باتک  ( 86 ص 176 . ینامعن ، تبیغ 
رردلادقع ص 32، صاوخلا ص 263 ، ةرکذت  ( 93 هیآ 55 . رون ، هروس  ( 92 هیآ 105 . ایبنا  هروس  ( 91 هیآ 5 . صصق ، هروس  ( 90 . 141
ص ج 4 ، يدـهملا ،  مامالا  ثیداحا  مجعم  ( 95 ص 412 . نیدلا ج 2 ، لامک  یقرب ص 155 ، نساحم  ( 94 ۀنسلا ج 4 ص 211 . جاهنم 
هک هدش  هراشا  زین  جرف  راظتنا  هب  تنس  لها  ياهباتک  رد  ًانمـض  ص 432 ، ج 1 ، هعجرلا ، ۀعیشلا و  ( 97 ص 81 . ینامعن ، تبیغ  ( 96 . 148

یهتنم ( 98 درک . هعجارم  ص 154  دادغب ج 2 ، خیرات  ص 62 ، باهش ج 1 ، دنسم  ص 124 ، ج 10 ، یناربط ، ریبـکلا  مجعملا  هب  ناوتیم 
هزیگنا نوماریپ  يزاریش  مراکم  داتـسا  ياهسرد  هوزج  ( 101 نامه . ( 100 ص 122 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 99 ص 483 . ج 2 ، لامالا ، 

ص 288. بصانلا ، مازلا  ( 105 ص 28 . مالسالا ، هراشب  ( 104 هیآ 3 . رصع ، هروس  ( 103 ص 46 . نامه ، ( 102 ص 47 . بهذم ، شیادیپ 
هسبنع دنزرف  نامثع و  شمان  ( 109 ص 424 . يرولا ، مالعا  ( 108 ص 193 .  ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 107 ص 28 . مالسالا ، هراشب  ( 106
مجعم ( 113 ص 192 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 112 ص 90 . نامه ، ص 72 111 ) رردلادقع ، ( 110 ص 205 . ج 52 ، راونالا ، راحب  تسا ، 

ص ج 52 ، راونألا ، راحب  ص 287 ؛ ۀبیغلا ، باتک  ( 115 ص 238 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 114 ص 253 . ج 3 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا 
(119 صیخلت . فرـصت و  یکدنا  اب  ص 497  ج 2 ، لاـمالا ، یهتنم  ( 118 ص 257 . یناـمعن ، تبیغ  ( 117 ص 206 . ناـمه ، ( 116 . 210
، قشمد زا : دنترابع  اهرهش  نیا  ص 86 . رردلادقع ، ( 120 ص 87 . رردلا ، دـقع  ص 240 و  ج 52 ، راونالا ، راحب  ص 267 ؛ ینامعنۀبیغ ،
 . ص 341 ج 52 ، راونالا ، راـحب  ص 56 و  ج 2 ، یشاّیعلا ، ریـسفت  ( 122 ص 192 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 121 بلح . ندرا و  نیطـسلف ،

، نتفلاو محالملا  ( 126 ص 213 . ج 60 ، راونالا ، راحب  ( 125 ص 693 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 124 ص 240 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 123
ص ج 2 ، نیطمسملا ، دئاوف  ص 53 ، ةرخآلاو ، یتوملا  لاوحا  یف  هرکذـتلا  ص 24 ؛ ج 2 ، ۀجام ، نبا  ننـس  ( 127 ص 84 . سوواـط ، نبا 

عییانی ( 131 ص 314 . ۀمامإلا ، لئالد  ( 130 يذمرت ج 4 ص 531 . ننس  ( 129 ص 228 . روهظلا ، رصع   ) تسا سدق  رگید  مان  ( 128 . 91
(135 ص 165 . ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 134 ج 60،ص 216 . راونالا ، راحب  ( 133 ص 207 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 132 ص 449 . هدوملا ،
لطاب و قح و  لک  اـنیف  ّزیمی  تاـکربلا  هَّللا و  مسا  یلع  موقب  جراـخ  ۀـلاجم  ـال  ماـما  جورخ  تفگ : لـبعد  ( 136 ص 444 . بقاـثلا ، مجنلا 

ص 339. ج 4 ، بلاط ، یلا  لآ  بقانم  ( 138 ص 505 . رثالا ، بختنم  تامقنلا 137 ) ءامعنلا و  یلع  يزجی 

ات 291  139

ص نامه ، ( 143 ص 31 . نامه ، ( 142 ص 33 . ج 51 ، راونالا ، راحب  ( 141 ص 505 . رثالا ، بختنم  ( 140 ص 505 . رثالا ، بختنم  ( 139
(149 ص 423 . ج 1 ، نیدـلا ، لامک  ( 148 نامه . ( 147 ص 32 . ناـمه ، ( 146 ص 33 . ج 51 ، راونالا ، راـحب  ( 145 نامه . ( 144 . 31
ص ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 152 ص 482 . ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 151 ص 409 . ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 150 ص 237 . ۀمامالا ، لئالد 
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(154 ص 651 . ةادـهلا ، تابثا  ص 58 و  ج 1 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  ص 252 ؛ ج 1 ، نیدـلا ، لامک  ص 153 ؛  رثالا ، ۀـیافک  ( 153 . 284
، تایالا لیوات  ص 255 ؛  ج 8 ، یفاکلا ، ( 157 ص 290 . ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 156 هیآ 33 . ءارسا ، هروس  ( 155 ص 187 . رثالا ، هیافک 
هیآ 164. ماعنا ، هروس  ( 159 ج 45 ص 298 . راونالا ، راحب  ص 63 ؛ تارایزلا ، لماک  ( 158 ص 63 . تارایزلا ، لـماک  ص 280 و  ج 1 ،
، رثالا ۀیافک  ( 163 ص 278 . نامه ، ( 162 ص 265 . رثالا ، ۀیافک  ( 161 ص 347 . ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  و  ج 52 ؛ راونالا ، راحب  ( 160

ماـمالا ثیداـحأ  مجعم  ص 160 و  عیارـشلا ، لـلع  ( 166 ص 279 . ناـمه ، ( 165 ص 263 . رثـالا ، ۀـیافک  ( 164 . 334،338 ص 173 ،
(170 ص 145 . ناـمه ، ( 169 ص 76 . رثالاۀـیافک ، ( 168 ص 222 . ج 5 ، يدـهملا ، مامالا  ثیداـحأ  مجعم  ( 167 ص 310 . يدـهملا ،
ص ارماس ، دیشروخ  اب  ( 173 ص 295 . ج 1 ، ۀعجرلا ، هعیشلا و  ( 172 ص 588 . ج ، مکاح ، كردتسم  ( 171 ص 114 . تاجردلا ، رئاصب 
ج نیدلا ، لامک  ( 176 ص 224 .  ، نامه ( 175 ص 217 و ص 224 . ج 51 ، راونالا ، راحب  ( 174 ص 141 . یـسوط ، ۀبیغ  زا  لقن  هب  ، 284
(180 ص 221 . رثالا ، بختنم  ( 179 نامه . ( 178 ص 218 . ج 51 ، راونالا ، راحب  ( 177 ص 217 . ج 51 ، راونالا ، راـحب  ص 321 و  ، 1
ج راونالا ، راحب  ( 183 نامه . ( 182 ص 224 . ج 51 ، راونالا ، راحب  ص 350 و  ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 181 ص 218 . ج 51 ، راونالا ، راحب 

مامالا ثیداحأ  مجعم  ( 187 ص 242 . ینامعن ، تبیغ  ( 186 ص 243 . ینامعن ، تبیغ  ( 185 7 ص 277 . رردلا دقع  ( 184 ص 218 . ، 51
ج 1، ۀعجرلا ، ۀعیشلا و  ( 191 ص 188 . نامه ، ( 190 ص 183 . تاجردلا ، رئاصب  ( 189 ص 201 . نامه ، ( 188 ص 386 . ج 3 ، يدهملا ،
ۀعیشلا و ( 196 نامه . ( 195 ص 135 . ناـمه ، ( 194 ص 175 . تاجردـلا ، رئاـصب  ( 193 ص 163 . ۀـعجرلاو ، ۀعیـشلا  ( 192 ص 164 .
، يدهملا مامالا  مجعم  ( 200 ص 151 . نامه ، ( 199 ص 147 . نامه ، ( 198 ص 142 . تاجردلا ، رئاصب  ( 197 ص 419 . ج 1 ، ۀعجرلا ،
ص ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 204 هیآ 105 . ءایبنا ، هروس  ( 203 هیآ 33 . هبوت ، هروس  ( 202 ص 151 . تاجردلا ، رئاصب  ( 201 ص388 . ج 3 ،
ج قودص ، لاصخ  ( 207 ص 291 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 206 ص 340 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ص 183 ، یشایع ج1 ، ریسفت  ( 205 . 77
ص راونألاراحب ج 52 ، ص 333 ؛ ج 4 ، ماکحألا ، بیذهت  ص 653 ؛ ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 208 ص 279 . ،ج 52 ، راونالا راحب  2،ص 394؛

یلع نب  نیسحلا  هیف  لتق  يذلا  مویلاوه  ءاروشاع و  موی  موقی  و  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 210 ص 453 . ۀبیغلا ، باتک  ( 209 . 285
(211 ص 431 ). يرولا ، مـالعا  ص 290 ؛ ج 52 ، راونالا ، راـحب  ص 341 ؛ دـیفم ، داشرا  « ) مرحملا نم  رـشاعلا  تبـسلا ، موی  یف  ینأـکل 
ص 224. ج 1 ، ۀعجرلا ، ۀعیـشلا و  ( 213 ص 291 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ص 331 ، هدوملا ، عیباـنی  ( 212 ص 31 . ج 3 ، ۀـیکم ، تاحوتف 

ۀعیشلا ( 219 ص 291 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 218 ص 181 . ناـمه ، ( 217 ص 331 . یناـمعن ، تبیغ  ( 216 ( 215 ناـمه . و 5 -  ( 214
هراشب ( 222 ص 345 . دـیفم ، داشرا  ( 221 ص 386 .  ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 220 ص 345 . دـیفم ، داشرا  ص 224 ؛ ج 1 ، ۀـمجرلاو ،

ج راونالا ، راحب  ( 226 ص 153 . نامه ، ( 225 ص 155 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 224 ص 165 . ۀـبیغلا ، باتک  ( 223 ص 167 . مالسالا ،
ص 82. ارماس ، دیشروخ  اب  ( 230 نامه . ( 229 ص 153 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 228 ص 56 . ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 227 ص 158 . ، 52

هریزج  » باتک هب  دیناوتیم  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  ( 232 راجن .) یجان  زا  لقن  هب   ) ص 47 تیعقاو ، ای  هناسفا  ءارضخ  هریزج  ( 231
ج 1، یفاک ، ( 234 ص 154 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 233 دییامن . هعجارم  رادهقیرط  لضفلاوبا  همجرت  قیقحت و  »؟ تیعقاو ای  هناسفا  ارـضخ 
، يدهم رون  ( 237 ص 287 . ج 8 ، یفاکلا ، ( 236 ج 52،ص 317 . راونالا ، راحب  ( 235 ص 204 . ینامعن ، تبیغ  و ص 339 ؛ ص 337 ،
(242 هیآ 259 . نامه ، ( 241 هیآ 243 . هرقب ، هروس  ( 240 ص 366 . نامه ، ( 239 ات 360 . ص 313  ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 238 ص 72 .
(246 ص 248 . ج 2 ، هعجرلا ، هعیـشلا و  ( 245 ص 367 . ج 7 ، ناـیبلا ، عمجم  ( 244 هیآ 83 . لـمن ، هروس  ( 243 هیآ 260 . هرقب ، هروـس 

فجن رهش  ماما ، روظنم  دیاش  ( 249 ص 90 . ۀعیشلا ج 1 ، فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  ( 248 ص 89 . تالاقملا ، لئاوأ  ( 247 ص 258 . نامه ،
، تاجردلا رئاصب  رصتخم  ( 253 ص 402 . یشک ، لاجر  ( 252 ص 248 . ۀمامالا ، لئالد  ( 251 ص 365 . دیفم ، داشرا  ( 250 دشاب . فرشا 
(257 ص 122 . ج 5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ( 256 ص 95 . ج 53 ، راونالا ، راحب  ( 255 ۀمامالا ص 260 . لئالد  ( 254 ص 48 .
(260 ص 237 . ۀـمامالا ، لئالد  ( 259 ص 29 . ج 53 ، راونالا ، راـحب  ص 112 و  ج 2 ، یشایع ، ریـسفت  ( 258 ص 237 . ۀـمامالا ، لئالد 
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ص 92. ج 2 ، هعجرلا ، هعیـشلا و  ( 263 ص 89 . ج 4 ، نامه ، ( 262 ص 384 . ج 5 ، يدـهملا ، مامالا  مجعم  ( 261 هیآ 51 . رفاـغ  هروس 
(268 ص 316 . نیرحبلا ، عـمجم  ( 267 ص 531 . نامه ، ( 266 ص 530 . ج 1 ، ناـمه ، ( 265 ص 515 . ج 5 ، راـبخالا ، سودرف  ( 264

رما یلا  سانلا  اعد  ماق  اذا  انمئاق  نا  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 270 ص 894 . ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 269 ص 242 . ج 1 ، یفاک ،
(273 ص 386 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 272 ص 431 . يرولا ، مـالعا  ( 271 ص 321 . ینامعن ، تبیغ  هَّللا » لوسر  هیلا  اـعد  اـمک  دـیدج 
(278 ص 340 . ج 50  راونالا ، راـحب  ( 277 هیآ 33 . هبوت ، هروـس  ( 276 نامه . ( 275 ص 341 . دـیفم ، داشرا  ص 385و 274 ) ناـمه ،
(282 ص 236 . نیرحبلا ، عمجم  ( 281 ص 389 . ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  ( 280 ص 236 . ناـیبلا ، عمجم  ( 279 ص 393 . ناـهج ، رتسگداد 
هیآ 65. فهک ، هروس  ( 284 ص 352 . ج 16 ، نازیملا ، ریسفت  ( 283 ص 140 . ج 2 ، ریثک ، نبا  ءایبنالا  صـصق  ص 29 ؛ ۀیصولا ، تابثا 
ج 2، راربالا ، هیلح  ص 167 ؛ ج 4 ، يدـهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ( 287 ص 391 . نامه ، ( 286 ص 390 . ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ( 285
(290 ص 406 . يرولا ، مـالعا  ( 289 ص 683 . ج 2 ، راربـالا ، هیلح  ص 167 ؛ ج 4 ، يدـهملا ، مامالا  ثیداـحا  مجعم  ( 288 ص 683 .

ص 209. مالسالا ، هراشب  ( 291 ص 307 . همامالا ، لئالد 

ات 341  292

ص مالسالا ، هراشب  ( 296 ص 307 . ۀمامالا ، لئالد  ( 295 ص 209 . مالسالا ، ةراشب  ( 294 نامه . ( 293 ص 307 . ۀمامالا ، لئالد  ( 292
مامالا ثیداحا  مجعم  ( 298 ص 16 . ع )  ) يدـهم ناروای  ناناوج  ص 323 ؛ ج 52 ، راونالا ، راـحب  ص 307 ؛  یناـمعن ، هبیغ  ( 297 . 209

ص 326. ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 300 ،ص 352 . نیقیلا قح  ( 299 ص 20 . ع )  ) نامز ماـما  تموکح  رد  ناـنز  ص534 ؛ ج 1 ، يدهملا ،
نیا دادعت  نامیلس  نب  نسح  دنوشیم . هداد  تبسن  دوب ،-  هتفرگ  بقل  رتبا  دعس -  نب  ةریغم  هب  دنتـسه و  هیدیز  فیاوط  زا  ياهخاش  ( 301

عمجم ( 303 ص 342 . ۀـمامالا ، لـئالد  ( 302 ص 190 . تاجردـلا ، رئاـصب  رـصتخم  هب : دوـش  عوـجر  دـنادیم . رفن  رازه  لـهچ  ار  هورگ 
(308 ص 64 . ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ( 307 نامه . ( 306 ص 64 . ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  ( 305 نامه . ( 304 لدب . هدام  ص 425 ، نیرحبلا ،
(312 ص 224 . ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 311 ص 84 . ج2 ، نامه ، ( 310 ص 119 . رابخالاسودرف ج1 ، ( 309 ص 264 . نانجلا ، حیتافم 

عمجم ( 315 ص 224 . ج 10 ، یئاربط ، ریبکلا  مجعملا  ( 314 ص 322 . ج 5 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ( 313 ص 153 . ج 52 ، راونالا ، راحب 
(319 ص 69 . لوصالا ، دـئاوف  ( 318 ص 119 . ج 1 ، راـبخالا ، سودرف  ( 317 ص 28 . ج 1 ، راحبلا ، هنیفـس  ( 316 ص 425 . نـیرحبلا ، 
ص ج 10 ، ریبکلا ، مجعم  ( 322 ص 8 . ءایلوالا ج 1 ، ۀیلح  ( 321 ص 84 . ج 2 ، رابخالاسودرف ، ( 320 ص 224 . ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا 

رئاصب رـصتخم  ( 326 ص 230 . نـیرحبلا ، عـمجم  ( 325 ص 363 . ج 52 ، راونـالا ، راـحب  ص 425 324 ) نـیرحبلا ، عـمجم  ( 323 . 224
ص دیفم ، داشرا  ( 329 ص 242 . ۀمامالا ، لئالد  ( 328 ص 338 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ص 343 ، دیفم ، داشرا  ( 327 ص 190 . تاجردلا ،
، نیرحبلا عمجم  ( 332 ص 242 . ۀمامالا ، لئالد  ( 331 ص 190 . تاجردلا ، رئاصب  رـصتخم  ( 330 ص 338 . ج 52 ، راونالا ، راـحب  ، 342
ص 160. ج 1 ، ۀعجرلا ، ۀعیـشلا و  ( 334 ص 283 . یناـمعن ، هبیغ  ص 81 ، ج 8 ، یفاک ، ص 256 ؛ ج 52 ، راونالا ، راـحب  ( 333 ص 35 .
ص 352 نیقیلا ، قح  ( 339 ص 363 . نامه ، ( 338 ص 355 . نامه ، ( 337 ص 387 . ج 52 ، راونالا ، راحب  ( 336 ص 162 . نامه ، ( 335

ص 53. ج 3 ، هرایزلا ، حرش  ( 341 ص 351 . نامه ، ( 340 ص 48 . تاجردلا ، رئاصب  بختنم  و 
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