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ع)  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف 

باتک تاصخشم 

یناتـسدرایقداص دـمحا  فیلاـت  نیـسح ع /  ماـما  رتخد  همطاـف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  - 1323 دـمحا ، یناتـسدرا  یقداص  هسانـشرس : 
 : یسیون تسرهف  تیعضو  لایر 9799645839557  6000 کباش :  204 ص . يرهاظ :  تاصخشم  رهطم 1378 . نارهت  رشن :  تاصخشم 
 : هرگنک يدنب  هدر  همانتـشذگرس  110ق --  نیـسح س - ،  تنبهمطاـف  عوضوم :  . 197 [ - 195  ] همانباتک ص تشاددای :  يراپـس  نورب 

م752-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/984 ییوید :  يدنب  هدر  BP52/2/ف2ص2 

همدقم

نیا رد  ار  دوخ  ناج  یتح  هدومن و  يراکادف  دوخ )) هدـیقع  نامیا و   )) هار رد  هک  یناسک  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هدـیقع  نامیا و  هار  رد 
هب  )) هدیقع رطاخ  هب  ار ، نوطالفا ))   )) داتـسا ینانوی و  گرزب  فوسلیف  طارقـس )) . )) دنـشاب یم  ناوارف  خیرات  لوط  رد  دنا ، هدرک  ادف  هار 

موکحم گرم  هب  مالسلا )  هیلع   ) میرم نب  حیسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  دصراهچ  دوبن ، راگزاس  یتلود  یمسر و  نیئآ  اب  هک  هناگی ))  يادخ 
(2  .) تفرگ بـقل  دیهـش )) فوـسلیف   )) و ( 1) داد ناـج  دیـشون و  دوـب  هدـش  دـیلوت  نارکوـش ))   )) هاـیگ زا  هک  ار  يرهز  ماـج  وا  دـندرک ،
رد يدالیم ،  لاس 1598  رد  وطسرا ))  )) یعیبط تمکح  و  سومیلطب ))   )) هیرظن در  رطاخ  هب  ییایلاتیا ،  گرزب  رکفتم  ونوربون )) ادروج  ))

یملع هدـیقع  زاربا  رطاخ  هب  ییایلاتیا ،  ناد  یـضایر  سانـش و  هراتـس  ناد ،  کیزیف  هلیلاگ ))  ( )) 3 .) دندنازوس ار  وا  دش و  هدـنکفا  شتآ 
و ( 4  ) تسا هدـمآ  رامـش  هب  شناد ))  ملع و  يادهـش   )) هرمز رد  هرخـالاب  و  دـید ، ناوارف  ياـه  هجنکـش  نـیمز ،  تـکرح  رب  ینبم  دوـخ ،

لالب دننام : يدارفا  مه  مالـسا  خـیرات  رد  ( 5 ((.) دـنوش یم  هتخانـش  دیهـش  ناونع  هب  رفن  رازه  هدراهچ  یکیلوتاک  ياـسیلک  رد   )) هصـالخ
ظفح هار  رد  هک  دندوب ، ینموم  گرزب و  ياه  تیـصخش  زا  هیمـس ،))   )) وا رـسمه  و  رامع ))  )) ردـپ ینمی  رـسای  ( 6  ) حابر دنزرف  یـشبح 

نامیا و دیهـش   )) ماجنارـس و  دنا ، هدیرخ  ناج  هب  ار  كاندرد  ياه  هجنکـش  اه و  هبرـض  نیرت  تخـس  شیوخ ،  يدیحوت  هدـیقع  نامیا و 
نایم رد  نادیهـش  دیـس  دـشخرد . یم  مالـسا  تمظع  رپ  خـیرات  یناشیپ  رب  نانآ ،  راگدـنام  ینارون و  مان  و  ( 7) دنا هدیدرگ  دوخ )) هدـیقع 

، دش دیهـش  دحا )) گنج   )) رد هک  ار  دوخ  يومع  هزمح ))   (، )) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تسخن  مالـسا ،  هار  نادـیهش 
هیلع یلع  نب  نیسح  ترضح  هب  نادیهش ))  دیس   )) بقل رگید  ناماما  ترضح و  نآ  نابز  زا  نآ  زا  دعب  اما  ( 8  ) تسا هدیمان  نادیهش  دیس 

ترضح ياروشاع  مایق  ناشخرد  هسامح  جوا  تمارک و  عاعـش  تداهـش ،  هویـش  تماما ،  تمظع  ( 9  .) تسا هدش  هداد  صاصتخا  مالـسلا 
ناملسم ریغ  نادجو  لها  هاگآ و  نادنمشناد  یهاگ  یمالسا ،  عماوج  هرتسگ  رب  نوزفا  هک  تسا ،  يا  هنوگ  هب  مه  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح

. دـنا هداد  رارق  شیاتـس  دروـم  ار  یناـسنا  سدـقم  ماـیق  نیا  تمظع  یعوـن  هب  مادـک  ره  و  هداد ،  رارق  شیوـخ  تمظع  ریثاـت  تحت  مه  ار 
(10  ((،) هدوتـس ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح تـضهن  ییاوـشیپ و  تیلوئـسم  ماـجنا   )) ییاـکیرمآ روهـشم  خروـم  کـینوریا ))  نتگنـشاو  ))
و ( 11  ) هداد رارق  شیاتس  دروم  نمشد ،  لطاب  رب  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح قح  يزوریپ  یـسیلگنا ،  فورعم  خروم  لیالراک ))  ساموت  ))
بیدا و يرعم ))  يالعلاوبا   ( )) 12  .) تسا هدومن  ناوارف  دیجمت  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح هناهاگآ  يزابناج  یناملآ ،  نیبرام ))  ویـسم  ))

یمن دورف  میظعت  رـس  سک  چـیه  ربارب  رد  شیوـخ  ناوارف  شناد  ملع و  رطاـخ  هب  هک  يرجه ،  مراـهچ  نرق  رد  ناملـسم  گرزب  فوـسلیف 
هدورس مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  وا  دنزرف  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  هدنزاس  نوخ  گنر  ینادیواج  تداهـش و  تمظع  هرابرد  دروآ ،

نایاپ رد  یکی  هک  تسا ،  هدنام  ياج  هب  راگدای  ود  مالسلا )  هیلع   ) نیسح نوخ  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نوخ  زا  نامـسآ ،  هرهچ  رب  تسا : 
، رـسپ ردپ و  نیا  نوخ  زا  نامـسآ  يرآ ،  دنهد . یم  یهاوگ  دوخ  یخرـس  اب  قفـش ،  مان  هب  بورغ  ماگنه  هب  يرگید  و  رجف ، مان  هب  بش ، 
تزع و عاعش  ییارُس  ّتلذ  زا  زیهرپ  ( 13 .) دوش یم  دراو  دنوادخ  هاگشیپ  هب  رشحم  رد  نینوخ ،  نهاریپ  اب  و  هتخاس ،  نیگنر  ار  دوخ  سابل 
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 ، تسا یتقیقح  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  ياروشاع  غورف  رپ  تضهن  صوصخ  هب  و  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  بتکم  تمظع 
هتشاداو میظعت  یتفگش و  هب  دشیدنا ، یم  تیناسنا  تمارک  يدازآ و  هب  درب و  یم  رس  هب  یمارم  بتکم و  ره  رد  ار  ینادجواب  ناسنا  ره  هک 
هعلاطم ار  نآ  دروم  دنچ  هکنانچ  دـنا ، هدروآ  دورف  میرکت  میلـست و  رـس  وا  ربارب  رد  يدایز  نادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  خـیرات  لوط  رد  و 

هک نانآ  يارب  صوصخ  هب  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس ترـضح  ناوریپ  يارب  ناشخرد ،  تمظع  تزع و  نیا  هب  هجوت  اب  يراب ،  میدرک . 
یم رت  يرورض  اروشاع ، تماما و  بتکم  تمظع  نایب  تیاعر  دنروآ ، یم  نایم  هب  نخس  ناراوگرزب  نآ  تیـصخش  زا  راتـشون ، نایب و  رد 
نانآ راتفگ  راتفر و  رـسارس  زین  تسام و  يداقتعا  لـئاسم  ءزج  ینعم  نیا  هکنیا  زا  ریغ  اریز  دوب ، دـهاوخ  نیرفآ  تیلو  ؤسم  یتح  دـیامن و 

ثدـحم دـنا . هداد  رارق  يدـج  شرافـس  دروـم  ار  تهج  نیا  زین  هعیـش  صلخم  گرزب و  ناـملاع  تـسا ،  هتـساریپ  ینوـبز  تـلذ و  زا  مـه 
نب نیسح  سدقم  تحاس  هب  تبسن  راب  تلذ  فیعض و  بلاطم  نایب  زا  زیهرپ  هنیمز  رد  یمق ))  سابع  خیـش  جاح   )) ماقمدنلب شوکتخس و 

 ، نایارس هیثرم  نارعاش و  ناگدنیوگ و  تیلوئسم  دروم  رد  و  ترـضح ،  نآ  ياروشاع  نادواج  ناشخرد و  بتکم  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
مالسلا هیلع   ) تیب لها  تلذ  يوب  هک  ینخـس  ره  زا  تسا ،  مزال  ناناوخ  هیثرم  نیرکاذ و  يارب  صوصخ  هب  یناسنا و  ره  يارب  دسیون : یم 

دوخ راوگرزب  نآ  اریز  دـننک ، يراددوخ  دـهدب ، ار  وا  تیب  لها  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ترـضح  اـم  يـالوم  تلذ  يوب  صوصخ  هب  (، 
هاگچیه مه ،  نامیا  لها  لوسر و  ادـخ و  ار ، راـک  نیا  میهد و  یمن  تلذ  هب  نت  زگره  اـم  ینعی ،  ۀـلذلا .))  اـنم  تاـهیه   : )) تسا هدومرف 

نآ هصالخ  هک  هدروآ ،  ار  یناتـساد  شیوخ  مالـسلاراد  باتک  رد  مه  يرون ))  ثدـحم   )) ام راوگرزب  داتـسا  ( 14 .) دندنسپ یمن  ام  يارب 
يارحـص فورعم ،  ناوخ  هضور  دارفا  زا  یکی  تسا :  هتفگ  یناـهبهب ))  دـیحو   )) گرزب همـالع  دـنزرف  دـمحم ، خیـش  تسا :  رارق  نیدـب 

ود ار  یـسک  ره  اریز  دوب ، يا  هراچ  هار  رکف  رد  یـسک  ره  دـنرب ، یم  رـس  هب  یتخـس  ساره  لوه و  رد  مدرم  هک  دـید  باوخ  هب  ار  تماـیق 
هیلع  ) یلع نآ و  يالاب  رب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تشاد ،  رارق  يدنلب  ربنم  یلحم  رد  دندرب . یم  باسح  ياپ  هب  رومءام 

: دیوگ یم  درم  نیا  دندوب . هتفرگ  رارق  یفـص  رد  ربنم  نآ  لباقم  رد  یـسرباسح  يارب  مه  مدرم  و  دـندوب ، هتـسشن  نآ  لوا  هلپ  رب  مالـسلا ) 
نم يدرمش !؟  راوخ  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسح مزیزع  دنزرف  ارچ  دومرف : نم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دیـسر ، نم  هب  یـسرباسح  تبون  یتقو 

ساسحا اـما  متـشادن ،  يا  هراـچ  منک ،  راـکنا  ار  يراـک  نینچ  هکنیا  زج  مدوب ،  هدـش  ناـشیرپ  هدز و  تشحو  لاوس  نیا  زا  هک  یلاـح  رد 
هتفگ یناکم  ناـمز و  ره  رد  ار  هچ  ره  دوشگ و  ار  يراـموط  هک  مدرک ،  هدـهاشم  ار  یـسک  دوخ  راـنک  رد  تفرگ ،  يدرد  میوزاـب  مدرک 
همالع راونالاراحب  باتک  مهد  دـلج  زا  ار  بلطم  نیا  میوگب :  هک  دیـسر ، منهذ  هب  يا  هراچ  هار  اـج  نآ  رد  دوب ! هدـش  تبث  نآ  رد  مدوب ، 

رارق ناملاع  لوا  فص  رد  هک  یسلجم ))  همالع   )) دزن هب  يرومءام  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  روتـسد  هب  اما  ما ،  هدرک  وگزاب  یـسلجم 
 ، مدز قرو  ار  نآ  هچ  ره  یناشیرپ  اب  نم  یلو  دندروآ ، ار  راونالاراحب  مهد  دلج  تفر و  دوب  هتفرگ  رارق  شاولج  مه  وا  ياهفیلات  تشاد و 
الم جاح  ءاکبلا  عبنم  باـتک  زا  ار  بلاـطم  نآ  میوگب :  هک  دیـسر ، منهذ  هب  زاـب  متفاـین !  باـتک  نآ  رد  مدوب ،  هتفگ  هک  ار  یبلاـطم  نینچ 
نآ تفر و  دوب  هتفرگ  رارق  متفه  ای  مشش  فص  رد  هک  مه  ملاع  نآ  دزن  عوضوم ،  نیا  يریگیپ  رومءام  یلو  ما ،  هدرک  لقن  یناغرب  حلاص 
لاح نآ  رد  متفاین !  نآ  رد  مدوب ،  هدرک  لقن  مالسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هرابرد  هک  ار  یتسردان  بلاطم  و  دروآ ، مه  ار  باتک 

هنوگنیا مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـشاب  رارق  رگا  هک  دیـسر ، ربخ  تمحر  ربماـیپ  هب  ناـبرهم  دـنوادخ  بناـج  زا  نم ،  یگدـنامرد  یناـشیرپ و 
باوـخ نآ  رطاـخ  هب  نم  اـما  تـفرگ .  شیپ  ار  تشذـگ  فـطل و  هار  دـیاب  هـکلب  تـشاد ،  دـهاوخن  یتاـجن  هار  یـسک  دـنک ، یـسرباسح 

متـشاذگ رانک  ار  لغـش  نیا  متفای ،  یمن  دوخ  رد  ار  حیحـص  یناوخ  هضور  طیارـش  نوچ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  ناـساره  كانتـشحو ، 
-3 اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک بنیز  عاجش  يوناب  - 2 ارچ ؟ مالسلا )  هیلع   ) نیسح مایق  - 1 ياه :  باتک  شراگن  یپ  رد  باتک  هرابرد  ( 15 .)

یخیرات ثداوح  عیاقو و  زا  یشخب  مادک  ره  هک  مالسلا )  هیلع   ) یلع رتخد  نامرهق  بنیز  - 4 مالسلا )  هیلع   ) لضفلاوبا ترضح  یناگدنز 
هـسامح نیا  زا  يرگید  شخب  لـیلحت  هیزجت و  ندوـمن و  وگزاـب  يارب  بناـجنیا  دـنک ، یم  وگزاـب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) ینیـسح ياروشاـع 

 ، میشاب هتشاد  هجوت  دروم  دیاب  مه  ار  نیا  ما .  هدروآرد  ریرحت  هتشر  هب  ار ، مالسلا -((  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف   )) باتک نادیواج ، 

ع)  ) نیسح ماما  رتخد  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


و فلتخم ،  دارفا  درم ، نز و  ناوج ،  ریپ و  و  هدوـب ،  ییانثتـسا  زاـتمم و  هعقاو  کـی  يرجه ،  لاس 61  ياروشاع  هعقاو  لصا  هک  روطناـمه 
لحارم شرازگ  يراگنربخ و  عون  رد  هداعلا ،  قوف  ییانثتـسا و  ياهیگژیو  نیا  دـنا ، هتـشاد  تکرـش  نآ  رد  ییاـه  هداوناـخ  ياـضعا  یتح 

 ( مالـسلا هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماـما  ار ، هعجاـف  نآ  ياهدادـیور  لـیاسم و  زا  یمهم  شخب  هک  اـنعم ، نیا  هب  دراد . دوجو  مه  نآ  فـلتخم 
هنیکس و و  راوگرزب ، نآ  دنمجرا  رسمه  بابر  ترضح ،  نآ  ياهرهاوخ  مالسلا )  هیلع   ) موثلکلا ما  بنیز و  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح دنزرف 

روضح نآ  فلتخم  لحارم  هعجاف و  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  دوخ  هک  مالـسلا ،)  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  ياـهرتخد  مالـسلا )  هیلع   ) همطاـف
يارب هراومه  دنامب و  ظوفحم  سدـقم  مایق  نیا  ياهـشزرا  ات  دـنا ، هدومن  وگزاب  ار  ناشخرد  خـیرات  نیا  زا  یـشخب  مادـک  ره  دـنا ، هتـشاد 

هب تسا ،  هنحـص  نآ  رد  رـضاح  نایوار  تیاور  هک  یلاـح  نیع  رد  باـتک  نیا  نیارباـنب ،  ددرگ . لـقتنم  هدـنیآ  ياهلـسن  هب  يزومآ  سرد 
 ، نآ نامرهق  یتازرابم  ینافرع و  یناسنا ،  یقـالخا ،  يداـقتعا ،  ياـه  یگژیو  دوش و  یم  بوسحم  زین  ( 16  -) تماما رما  ياـیحا  یعون - 

دوش و عقاو  هدـنزاس  هدـنزومآ و  هعلاطم ،  لباق  باتک  کی  دـناوت  یم  و  دراد ، یم  نایب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاـف  ینعی 
 ، یگدازآ يرادـنید ،  ناراـگزومآ  مادـک  ره  هک  ار ، وا  راکادـف  ناراـیتسد  ناراـی و  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  تـمظع 
زا هک  تسا ،  نیا  باتک  نیا  رگید  یگژیو  دزاس . رگ  هولج  رتشیب  تسا ،  ندرپس  تداهش  هب  نت  تزع  اب  نتسیز و  هنادنمتفارـش  تیناسنا ، 

هیلع  ) یلع بح   )) هرابرد ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ثیداـحا  يوار  ییوس  زا  يو  هک  دـیوگ ، یم  نخـس  یتیـصخشاب  يوناـب 
، دهد تاجن  ینادرگرس  زا  ار  مدرم  دنادرگ و  نشور  ار  مالسا  تما  يربهر  تماما و  یتایح  هلئسم  هلیـسو  نیدب  ات  ( 17  ) تسا مالسلا -(( 

تلـصخ نیا  گرزب  نایز  هک  دـشاب ، یم  مالـسلا -((  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  هب  تبـسن  ضغب  لامعا  دـهاش  ، )) وناـب نیا  رگید  ییوس  زا  و 
 ، ینیـشتآ قیمع و  هباطخ  یط  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف تهج  نیدب  تسا !  هدوب  البرک  كاندرد  هعجاف  ندـمآ  دوجو  هب  يداقتعا ،  تشز 
 ، هدروخ بیرف  ار  ناـنآ  دـشک ، یم  همکاـحم  هب  هفوک  رهـش  مدرم  عاـمتجا  رد  ار  هیما ))  ینب   )) بصاـغ نادـناخ  هفوـک و  ياـفو  یب  مدرم 
هار باختنا  تربع و  سرد  هدـنیآ ،  ياهلـسن  يارب  نانآ ،  راب  تبکن  تشذگرـس  اـت  ( 18) دـنک یم  یفرعم  راکهبت  رودزم و  و  بلطاـیند ، 

عضو دیشروخ )) کشا   )) ناونع تحت  نآ  لوا  لصف  هک  هتفای ،  لیکشت  لصف  هدراهچ  زا  باتک  نیا  دریگ . رارق  يا  هنادنمتفارـش  یگدنز 
نیسح ماما  رتخد  يربک  همطاف  یگدنز  فلتخم  لحارم  رگید ، ياهلصف  رد  و  دزاس ، یم  حرطم  ار  نآ  رد  يراوگوس  موزل  اروشاع و  یلک 

ات ماش و  هفوک و  رد  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  ریاس  همطاف و  تراسا  نآ ،  ياه  هنحـص  رد  روضح  ـالبرک و  هب  رفـس  زا  ار ، مالـسلا )  هیلع  )
و ینثم ))  نـسح   )) شراوـگرزب رـسمه  تداهـش  زا  سپ  وناـب ، نآ  ددـجم  جاودزا  وا ، یملع  يوـنعم و  تیـصخش  هنیدـم ،  هـب  تشگزاـب 
هک تسا ،  مزال  مه  هتکن  نیا  يروآداـی  درک . میهاوخ  هعلاـطم  ار  تمظعرپ  دنمـشناد و  نز  نیا  هاـگمارآ  لـحم  تاـفو و  هوحن  ماـجنارس 
زا سپ  هک  هدیـسر ،  پاـچ  هب  زور  نز  هـلجم  رد  يرمق ،  يرجه  لاس 1416  رفـص  مرحم و  ياه  هام  تبـسانم  هب  باتک  نیا  زا  ییاهلـصف 

زورما لسن  يرگنـشور  بجوم  رثا  نیا  تسا  دیما  تسا .  هدـمآرد  دـینک ، یم  هظحالم  هک  تروص  نیدـب  ناوارف ،  تافاضا  تاحالـصا و 
رارق كاپ  نادـناخ  نآ  تیانع  دروم  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  ناشخرد  هرهچ  رتهب  یفرعم  ناملـسم ،  ناوج  نانز 

مرحم 1420. یناتسدرا 9/2/1378 12  یقداص  دمحا  هیملع ،  هزوح  مق :  دریگ .

دیشروخ کشا  لوا :  لصف 

هراشا

نیمز و رد  هدیطلغ ،  نوخ  هب  نادیهش  هتسکش  ولگ  رد  دایرف  تساخ و  یمرب  اوه  هب  نانز  هجض  تفاکـش ،  یم  ار  اضف  هنیـس  هناکدوک  هلان 
یم هدـیتفت  ياهروهام  هرهچ  زا  تعرـس  اب  و  تخیمآ ،  یم  مهرد  گنج  نادـیم  راـبغ  درگ و  اـب  نازوس ،  داـب  تخادـنا .  یم  جوم  ناـمز 

طرف زا  مه  هام  تخیر .  یم  کشا  مه  دوخ  دنکارپ و  یم  اضف  رد  نیـشتآ  جوم  دیبات و  یم  نیمز  هب  دایز  ترارح  اب  دیـشروخ  تشذـگ . 
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هام نآ  و  دوب ، اروشاع  زور  نآ  دـشابن ! ناـمولظم  تشحو  نارگمتـس و  تشهد  دـهاش  رگید  اـت  تخیرگ ،  یم  قفا  يوس  هب  مرـش  مشخ و 
هب لکـش  نیرت  هنامولظم  نیرت و  نشخ  اب  نیمز ،  يور  دارفا  نیرتدنمتواقـش  تسد  هب  هک  ییاهنآ  و  البرک ))  )) نیمزرـس نآ  و  مرحم ))  ))
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نارای  نازیزع و  ناگداون و  نادنزرف و  دندیـشون ، تداهـش  تبرـش  دندیتلغ و  رد  نوخ  كاخ و 

(19 ((.) دوب راوگوس  تخیر و  یم  کشا  مه  دیشروخ   )) رطاخ نیدب  و  دندوب ،

مرحم تمرح 

مرتحم و هام  دـنک ، یناشفاوترپ  هعماج  رب  سدـقم  نیئآ  نیا  يونعم  یقالخا و  ياهـشزرا  هک  يراگزور  مالـسا و  زا  لبق  یتح  مرحم ،  هاـم 
هب مه  میرک  نآرق  دـندومن . یم  يراددوخ  نآ  رد  يزیرنوخ  گنج و  زا  دنتـشاد و  یم  ساپ  ار  نآ  مارتحا  یلهاـج  ياـهبرع  دوب ، سدـقم 
هب ناتـسرپ  تب  ناکرـشم و  اب  دیـسر ؛ نایاپ  هب  مارح  ياههام  هاگره  دـهد : یم  روتـسد  ناناملـسم  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ

(21  .) تسا لوـالا  عیبر  هاـم  و  رفـص ، مرحم ،  هجحیذ ،  مالـسلا :)  هیلع   ) قداـص ماـما  ناـیب  قبط  مه  مارح  ياـههام  ( 20 .) دیزادرپب گنج 
مازعا گـنج  هب  ار  یهاپـس  تساوخ  یم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یتقو  مه ،  اـههام  نیا  ناـیاپ  زا  سپ  نیا ،  رب  هفاـضا 
گنج رد  دـشاب ، دـنوادخ  هار  رد  ادـخ و  ماـن  هب  امـش  گـنج  تکرح و  هزیگنا و  دومرف : یم  داد و  یم  رارق  دوخ  يوربور  ار  ناـنآ  دراد ،

یتخرد یتح  دیوشن  راچان  ات  و  دیـشکن ، ار  نانز  ناکدوک و  توترف و  نادرمریپ  دیربن ، ار  يا  هتـشک  ینیب  شوگ و  دینکن و  تنایخ  زگره 
لاس 61 مرحم  ياروشاـع  رد  ماـقم ،  تسپ و  لاـنم و  لاـم و  ندروآ  تسد  هب  رطاـخ  هب  هک  هیما ))  ینب   )) اـما ( 22 ....) دـییامنن عطق  مه  ار 
، دندوب هتسب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادنزرف  ریاس  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح لتق  هب  رمک  يرجه 

اـضر ماما  دنتـسکش ! ار  مرحم  تمرح  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  زین  ار  تیلهاج  راگزور  موسر  بادآ و  یمالـسا ،  نیزاوم  ندرک  لاـمیاپ  زا  ریغ 
تیلهاج نامز  مدرم  هک  تسا  یهام  مرحم  دیامرف : یم  دنک و  یم  دیدش  رفنت  زاربا  هیما ))  ینب   )) یناسنا دـض  راتفر  زا  زین  مالـسلا )  هیلع  )

ار ام  نوخ  نتخیر  هام ،  نیا  رد  مالـسا  نانمـشد  اـما  دـندومن ، یم  يراددوخ  يزیرنوخ  لـتق و  زا  نآ  رد  دنتـشاد و  یم  هگن  ار  نآ  مارتحا 
، دندیشک شتآ  هب  ار  نانآ  ياهرداچ  اه و  همیخ  دنتفرگ ، تراسا  هب  ار  ام  نادناخ  ناکدوک  نانز و  دنتسکش ، ار  ام  تمرح  دنتسناد ، زاجم 

يرآ دندومنن . تیاعر  لکش  چیه  هب  ام ، هرابرد  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مارتحا  و  دندرب ، تراغ  هب  ار  اهنآ  ییاراد  لاوما و 
لیلذ ار  ام  نازیزع  البرک  رد  اریز  تسا ،  ریزارـس  ام  ياهکـشا  دش و  حورجم  ام  ياهمـشچ  کلپ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ياروشاع  زور  ، 

(23 .) دنتشاذگ راگدای  هب  یکاندرد  هودنا  مغ و  ام ، هشیمه  يارب  و  دندرک ،

نادیواج ياروشاع 

اب مالسا  شخبتایح  ياهـشزرا  لوصا و  يایحا  رطاخ  هب  البرک ، نیمزرـس  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  هک  یخیرات  نآ  زا 
رد هک  ار  يا  هثداح  زور و  نیا  مالـسلا ،)  هیلع   ) موصعم ناماما  درپس ، تداهـش  هب  نت  شیوخ ،  يافواب  نارای  نازیزع و  زا  نت  ود  داتفه و 
یم لیکشت  يراوگوس  سلجم  دندیشک ، یم  راک  بسک و  زا  تسد  دنتـشاد ، یم  یمارگ  هدنز و  فلتخم  ياه  تروص  هب  هدش ،  عقاو  نآ 

رگایحا و رئاعـش  اه و  هویـش  نیا  هب  زین  ار  نارگید  یتح  و  دـنداد ، یم  رـس  یقیمع  هآ  کشا و  دـنتخادنا ، یم  هار  هب  ییارـس  هحون  دـنداد ،
-1 دـنهد : رارق  قیقد  هجوت  دروم  ار  تاـهج  نیا  اروشاـع  هراـبرد  ناناملـسم ،  دـندرک  یم  شرافـس  و  دـندومن ، یم  توعد  نیرفآ  هوـکش 
اب دندومن و  ار  يراکادف  تیاهن  شنارای  دوخ و  درک ، مایق  نید  يایحا  هار  رد  مالسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  راک  بسک و  یلیطعت 
قح هاوخ  يدازآ  بلط و  قح  ياهناسنا  همه  ندرگ  هب  تهج  نیدـب  دـندش ، تیناسنا  مالـسا و  ینابرق  تمظع  صـالخا و  ناـمیا و  لاـمک 

دنشکب راک  بسک و  زا  تسد  ترـضح  نآ  مارتحا  هب  اروشاع  زور  رد  هک ،  تسا  نیا  یناسنا  فیاظو  زا  یکی  رطاخ  نیدب  دنراد ، یگرزب 
لیطعت ار  دوخ  لغـش  راک و  اروشاع  زور  رد  سک  ره  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دـنیامن . لـیطعت  ار  گرزب  يازع  زور  نیا  و 
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يرادازع و زور  دوـخ  يارب  ار  اروشاـع  زور  سک  ره  و  دــیامن ، یم  نیماـت  ار  وا  ترخآ  اـیند و  ياهیدــنمزاین  ناــبرهم  دــنوادخ  دــنک ،
نامداش تشهب  رد  ام ، هارمه  دنادرگ و  یم  وا  يدنسرخ  یلاحـشوخ و  زور  ار  تمایق  زور  دنوادخ  دهد ، رارق  هیرگ  هودنا و  يراوگوس و 
دهاوخن يریخ  دمآرد ، بسک و  نیا  زا  دهد ، رارق  يدام  عفانم  ندرک  هریخذ  تکرب و  زور  اروشاع  زور  سک  ره  و  دوب ، دهاوخ  زارفرس  و 

يا هنادرم  تمه  اب  یمالسا ،  ینابرق  اه  ناسنا  فرشا  يا  دزان ، یم  وت  هب  مدآ  قح  ياضر  هار  رد  يداد ،  ناج  وت  هک  ناس  نیا  ( 24 ....) درب
زا رگید  یکی  هدـنزاس ،  شخب و  یهاگآ  يراوگوس  سلاـجم  لیکـشت  يراوگوس  سلجم  - 2 ( 25) اهناملـسم هراومه  تمزع ،  زا  رختفم 

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  و  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح نارادتـسود  ریذپان  بانتجا  فیلاکت  زا  مالـسا و  راوگرزب  يایلوا  ياهتـساوخرد 
یم لیکشت  سلجم  ایآ  هدومرف :  دوب ، نایعیـش  زا  یکی  هک  لیـضف ))   )) هب مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هراب  نیا  رد  دشاب . یم  ملـس )  هلآ و 

هب دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تنابرق .  هب  مردام  ردپ و  يرآ ،  داد : خساپ  لیـضف  دیزادرپ ؟ یم  وگتفگ  ثحب و  هب  نآ  رد  دیهد و 
هار مان و  شخب ،  یهاگآ  ياهوگتفگ  ثحب و  اب  دیزاس و  رارقرب  سلجم  امتح  امش  میراد ،  تسود  رایـسب  ام  ار  سلاجم  هنوگ  نیا  یتسار 

تمحر و دروم  دنراد ، یم  هدـنیاپ  هدـنز و  ار  ام  تیناقح  هار و  دـنهد و  یم  لیکـشت  سلجم  هک  ار  يدارفا  دـنوادخ  دـیرادب ، هدـنز  ار  ام 
یسک هک  دوب  نیا  رب  دیزی ))  )) یعس همه  نیسح  مارم  زا  فقاو  یسک  ره  دوش  هک  وا ، يازع  ررکم  دش  ( 26 .) دهد یم  رارق  شیوخ  تیانع 
نیسح ماگ  ياج  هب  ار  دوخ  ماگ  دنراذگب  هک  دزس ، ار  نیملسم  نیسح  مایق  یلصا  تلع  دنبایرد  قلخ  هک  دیاب ، هکلب  نیسح  مالک  دونـشن ،
نیرت یلاع  دـنوش . یم  هضرع  دوجو  رازاب  هب  ناج  نوناک  زا  هک  دنتـسه ، يدـیراورم  ياه  هناد  کشا ،  ياه  هرطق  هلان  کشا و  - 3 ( 27 .)

ناج مالسلا )  هیلع   ) همطاف دنزرف  شارخلد  گوس  رب  کشا  تشاذگ .  شیامن  هب  ناوت  یم  اهکشا  فافش  هنییآ  رد  ار ، افص  قشع و  رهظم 
لد يادیوس  زا  هک  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح يازع  رب  هیرگ  دـهد . یم  وشتـسش  ار  یگدـنز  نشور  هار  يرابیوج  نوچ  دـشخب و  یم  الج  ار 

نیـسح اب  ار  ناسنا  یفطاع  دـنویپ  نیرت  مکحم  دزغل ، یم  ورف  هنوگ  ياهرایـش  رب  کـشا  ياـه  هرطق  تروص  هب  نآ  هدرـشف  و  دزیخ ، یمرب 
. دناشک یم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح يوس  هب  ار  ناسنا  اهطابترا ، اهکـشا و  نیا  و  دزاس ، یم  رارقرب  وا  فدـه  هار و  مان و  و  مالـسلا )  هیلع  )

قح هار  نادیهـش  ریاس  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح گوس  رب  دوخ  وا ، تیب  لها  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  تهج  نیدب 
یم ارف  يراوگوس  هیرگ و  هب  ار  دوخ  نارادتسود  ناوریپ و  هدنزاس ،  رابمغ و  راعشا  ندورس  ییارس و  هحون  هلیـسو  هب  و  دندرک ، یم  هیرگ 

دش و تحاران  رایسب  سیمع ))  رتخد  ءامسا   )) وا رسمه  دش ، دیهش  مالسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  رفعج  یتقو  هتوم ))   )) گنج رد  دندناوخ .
هناخ رد  مه  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تفر و  وا  ییوگ  تیلـست  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  تخادـنا ،  هار  هب  يرادازع 

يراوـگوس هیرگ و  يرآ ،  ( 28  .(() یکاوبلا کبتلف  رفعج  لـثم  یلع  : )) درک شرافـس  تفگ و  تیلـست  وا  هب  تفاـی و  روضح  ءامـسا )) ))
نبا . )) دنهد رـس  هلان  هیرگ و  دارفا  دیاب  امتح  مالـسلا -((  هیلع   ) بلاطیبا نب  رفعج   )) دننام یگرزب  تیـصخش  يارب  یتسار  دیـشاب ، هتـشاد 

هب مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  تداهش  ناتساد  زا  نخس  هک  متشاد ،  روضح  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  رانک  رد  دیوگ : یم  هجراخ )) 
نم و هک  دیدرگ ، يراج  وا  کشا  داد و  رس  هیرگ  دش و  بلقنم  يروط  هب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ناتـساد ،  نیا  ندینـش  اب  دمآ ، نایم 

رطاـخ هب  سک  ره  تسا :  هدومرف  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  ( 29  .) میداـتفا هلاـن  هیرگ و  هب  میتـشاد ،  روضح  سلجم  رد  هک  يدارفا  ریاـس 
هتفر اور  ام  نایعیـش  یتح  دادـجا و  رب  هک  یملظ  تبیـصم و  هرخالاب  و  ام ، نادـناخ  هب  تناها  ام ، قح  نتفر  امغی  هب  اـم ، نوخ  ندـش  هتخیر 

ترـضح بیاصم  رب  نتخیر  کشا  ندرک و  هیرگ  لصا  يراب ،  ( 30 .) دهد یم  رارق  تشهب  رد  ار  وا  هاگیاج  نابرهم  دـنوادخ  دـنک ، هیرگ 
 ، نیا رب  هفاـضا  تشاد .  دـهاوخ  یناوارف  دـمآ  یپ  شاداـپ و  هتفرگ و  رارق  نید  ردـقیلاع  ناـیاوشیپ  هیـصوت  دروـم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح

تهج نیدب  دشاب ، یم  یناسنا  یلمع و  یلاع  بتارم  هب  ندیسر  يارب  همدقم  هلیـسو و  هیرگ ،  کشا و  دش ، هراشا  مه  الاب  رد  هک  روطنامه 
دب هچ  وا ، یلاع  دصقم  هک  نیبب  تسا  نیکست  بلق  مالآ  رب  هیرگ ،  هچ  رگا  تسا  یفاک  بل  هنـشت  هاش  نآ  رب  هیرگ  هن  نیمه  مییوگب :  دیاب 

تـسا نیا  يوریپ  راثآ  هعیـش و  ناشن  دـیآ  نوخ  يوب  هدازآ ،  مدرم  كاخ  تسا ز  نیکمت  هاـج و  زع و  ببـس  نآ ،  كرد  هک  تسود  يا 
(31 .)
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نازورف هلعش 

جورع جوا و  اه  يرادازع  اه و  يراوگوس  اهکـشا و  اب  هتـسویپ  شبتکم  و  (، 32  (() هتسناد اهکشا  هتشک   )) ار دوخ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح
 ( مالسلا هیلع   ) نیسح زور  کی  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  هدرک :  تیاور  مه  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  دریگ . یم 

بولقلا یف  ةرارح  نیـسحلا  لـتقل  نا  دومرف : دنتـشاد  روـضح  هک  يدارفا  هب  باـطخ  تفرگ و  شوـغآ  رد  دوـب ، كدوـک  هک  یلاـح  رد  ار 
يدرس زگره  هک  دنام ، یم  یقاب  ینیشتآ  ترارح  نامیا ،  لها  ياهلد  رد  مالسلا )  هیلع   ) نیسح تداهـش  زا  ( 33 ...) ادبا دربتال  نینموملا ، 

و ددرگ ، یم  رت  نازورف  زور  هب  زور  تخورفارب ،  البرک  رد  شیپ  اهنرق  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح هک  ار  يا  هلعـش  ینعی ،  درادن . یـشوماخ  و 
رد زاب  تسا .  هدیدرگ  تباث  مه  هبرجت  هب  تهج  نیا  هکنانچ  دروآ ، یمرد  زاورپ  هب  دوخ  درگ  ار  یگدازآ  تلیـضف و  نامیا و  ياه  هناورپ 
 ، بلط قوش و  رـس  زا  تیگنادرم  تمه  رب  وت و  رب  ناهج ،  کی  تسا  هتخورفا  یگدازآ  شکرـس  هلعـش  قشع  ورهر  يا  وت  دای  اه ، هرطاخ 

هیلع  ) نیـسح هک  ار  یلعـشم  ارچ  و  تسیچ ؟  اروشاع  البرک و  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ینادیواج  زار  اما  ( 34  .) تسا هتخود  ناج  هدـید 
رون دـنوادخ  (( ؟ ددرگ یم  رت  نازورف  رت و  غورفرپ  هتـسویپ  تخورفارب ،  نیا  زا  شیپ  لاس  راـهچ  هاـجنپ و  دصیـس و  رازه  کـی  مالـسلا ) 
ماقم داهج و  صالخا و  نامیا و  اب  تسادخ و  نید  ماما  و  ادخ ، یلو  ادخ ، تجح  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ( 35  ((،) تسا نیمز  اهنامسآ و 
هتفای تیدـبا  گنر  ظاـحل  نیا  هب  و  تسا ،  هتـسویپ  ( 36  ) یهلا تردق  تمظع و  ندعم  هب  و  هتفای ،  ییادـخ  تلـصخ  دوخ ، تداهـش  دـنلب 

زا گرم  هک  دنناوخن  هدنز  ار ، هدنز  تسادخ  رون  دوشن ، یناف  هک  هولج  نآ  يرآ ،  تشگن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک ،  تنمـشد  تسا . 
 ( مالسلا هیلع   ) ماما مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  نایب  قبط  رگید ، ییوس  زا  ( 37  .) تسافق شتایح ز  هک  يدیهش ،  تسا  هدنز  هکلب  تسوا  یپ 

هدرکن شومارف  هکنانچ  دراد ، تیدبا  هولج  و  ( 38) دنک یم  یناشفاوترپ  نامیا  لها  ياهلد  رب  هتسویپ  وا  رون  و  هدیدرگ ،  دننام  دیشروخ  هب 
هک تسا  نیا  تماما ))  دیشروخ   )) اب دیشروخ ، تیخنس  همزال  و  دوب ، راوگوس  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح گوس  رد  مه  دیـشروخ  هک  میا ، 

هیلع  ) نیـسح يازع  رب  دیـشروخ ، يراوگوس  کشا و  زا  هتبلا  تسا .  راوگوس  دزیر و  یم  کشا  دیـشروخ  گوس  رد  دیـشروخ  مییوگب : 
لاـس 367 هب  هک  یمق ،  هیوـلوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  مساـقلاوبا  يرجه ،  مراـهچ  نرق  گرزب  هیقف  اریز  تـشاد ،  بـجعت  دـیابن  مالـسلا ) 
تداهش و ریثات  و  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تمظع  هرابرد  تارایزلا  لماک  شیوخ  ردقنارگ  باتک  رد  هتفای ،  تافو  يرجه 

هدوشگ ییاهباب  دوخ  باتک  رد  هیولوق ،  نبا  تسا .  هدروآ  يا  هدنهد  ناکت  ربتعم و  تایاور  یتسه ،  ملاع  رـصانع  رب  راوگرزب  نآ  گوس 
ییارـس هحون  ترـضح  نآ  رب  کلم  نج و  هدرک ،  هیرگ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح رب  نیمز  نامـسآ و  ناوارف  ربتعم  تایاور  ساـسا  رب  هک  ، 

نیا تسا ،  بسانم  هچ  و  ( 39 .) دنا هدش  راوگوس  یتسه  ناهج  تادوجوم  همه  و  هدیدرگ ،  ملاتم  رثاتم و  ایرد  نایهام  ناگدنرپ و  هتشاد ، 
 ، هداد رارق  رعش  بلاق  رد  يرجه ،  يافوتم 996  و  یناشاک ))  مشتحم   )) هب صلختم  دمحاریم )) نب  نیدلا  لامک   )) هک ار  یثیدح  نیماضم 

ياج هک  سدق ،  هاگراب  رد  مینک :  همزمز  مه  اب  هتسناد ،  راوگوس  مالسلا )  هیلع   ) نیسح يازع  رد  مه  ار  ادخ )) دوخ   )) تفارظ لامک  اب  و 
تـسا مدآ  دالوا  فرـشا  يازع ،  ایوگ  دـننک  یم  هحون  نایمدآ  رب  کلم ،  نج و  تسا  مغ  يوناز  رب  همه ،  نایـسدق  ياهرـس  تسین  لـالم 

راوـگرزب نآ  رـس  هزین ،  هب  دـش  هک  يزور  لـالم  یب  تسین  یلد  چـیه  و  تسا ،  لد  رد  وا  لـالجلاوذ  تاذ  يرب ،  هچ  رگ  لـالم  زا  تـسه 
(40 .) راز راز  تسیرگب  دمآ و  شراب  هب  يربا  هوک  هوک  تساخرب  دمآ و  شبنج  هب  یجوم  راسهوک  ز  دمآرب ، هنهرب  رس  دیشروخ 

 ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف ،  مود :  لصف 

هراشا

دنلب نانز  نایم  زا  ات  میتسه ،  ددـصرد  کنیا  میدوشگ .  زاـب  ار  ـالبرک  اروشاـع و  ناتـساد  زا  ییاـه  هشوگ  یلک  روط  هب  شیپ ،  لـصف  رد 
رد هرخالاب  و  دنا ، هدیزرو  اه  يدرمیاپ  دـنا ، هداد  جرخ  هب  اهتداشر  دـنا ، هدرک  اه  يروالد  دـنا ، هتفای  روضح  البرک  هنحـص  رد  هک  یماقم 
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هدوب میهس  کیرش و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ینعی  مایق ،  نآ  راکادف  دیـشر و  رادرـس  اب  يا  هنوگ  هب  سدقم  تضهن  نیا 
 ( مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلادیس ماقم  الاو  رتخد  همطاف ،  وا  میراذـگ .  یفرعم  هب  ار  يرگید  گرزب  يوناب  مییامن و  زاب  ار  يرگید  هیواز  دـنا ،

هتفگ هک  دزادنا ، یم  نخـس  نیا  دای  هب  ار  ناسنا  و  تسا ،  شزومآ  سرد و  شیگدـنز  رـسارس  البرک ، رد  رث  ؤم  روضح  زا  ریغ  هک  تسا ، 
هعلاطم غارس  هب  نونکا  لاح ،  ره  هب  ( 41 .) دروآ یمرد  هزرل  هب  ار  ناهج  پچ ،  تسد  اب  دنابنج و  یم  ار  هراوهگ  تسار  تسد  اب  نز  دـنا :

 : میور یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  یمارگ  تخد  يربک ،  همطاف  یگدنز  ناتساد  زا  یفلتخم  لحارم 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف تدالو 

نز وا  رگا  صوصخ  هب  دنک ، ادـیپ  عالطا  تیـصخش  کی  یگدـنز  تایـصوصخ  همه  زا  دراد ، یم  تسود  رایـسب  رگوج ، تسج و  ناسنا 
هب ار  البرک  شخب  تایح  ناشخرد و  خیرات  نآ  زا  یشخب  هک  دشاب ، مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  نادنزرف  زا  ینامرهق  دنمشناد و  ناوج 

ناماس ار  یمیظع  تلاسر  و  هدـناسر ،  ناگمه  شوگ  هب  ار ، نادیهـش  نوخ  مایپ  و  هدیـشخب ،  میکحت  ار  نآ  ینابم  هداد ،  صاـصتخا  دوخ 
راگزور رب  یناقفخ  وج  ای  هتفر ،  تراغ  هب  نانآ  راثآ  ای  هدمآ ،  هاتوک  ساسح  هنیمز  نیا  رد  نیشیپ ،  ناخروم  هک ،  سوسفا  اما  دشاب . هداد 

هدـش یمن  هداد  یتیمها  یخیرات  مهم  تایئزج  هب  الوصا  ای  هدومن ،  یم  بلـس  دارفا  زا  ار  هبناج  همه  يراگن  خـیرات  لاجم  هک  هدوب  مکاـح 
، دهد یمن  هئارا  ام  هب  ار  یقیقد  بلطم  خیرات  مالسلا ،)  هیلع   ) نیسح ترضح  رتخد  همطاف  تدالو  قیقد  خیرات  هرابرد  لاح ،  ره  هب  تسا ! 
ار هچنآ  - 1 دروآ : تسد  هب  ناوت  یم  ار ، گرزب  يوناب  نآ  تدالو  خیرات  دودح  ریز ، لحارم  هب  هجوت  و  یخیرات ،  دهاوش  ساسا  رب  هکلب 

 (( ینثم نسح   )) يراگتـساوخ دروم  رد  یناهفـصا ،  نیـسح  نیدلادامع  و  مرقم ،  يوسوم  قازرلادبع  یکیکف ،  قیفوت  لثم :  ینادنمـشناد 
هک تسا  نیا  میناوخ  یم  دنا ، هدرک  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  نارتخد  زا  یکی  زا  مالسلا ،)  هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  هدازردارب 

دروم رد  و  درب ، دوخ  هناخ  هب  ار  نسح  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  اهنم . ربکا  ۀـمطاف  تناـک  و  (... 42  ) هنیکـس همطاف و  هیتنبا  یف  هریخف  : 
 . تسا هدوب  رتگرزب  هنیکـس  زا  همطاف  دـنا : هتـشون  ناخروم  اما  تشاذـگ ...  دازآ  ار  وا  شیوخ ،  يرـسمه  يارب  هنیکـس  ای  همطاف  باـختنا 
نس ( 43  ) ۀنیکـس اهتخا  نم  انـس  ربکءا  همطاف  تناک  و  دـنک : یم  فارتعا  رابود  هک  یجنلبـش ))   )) ناـیب قبط  و  ناـیب ،  نیا  قبط  نیارباـنب ، 

نتشاد هدنز  رطاخ  هب  يو  ردپ  هک  مالسلا ،)  هیلع   ) نیسحلا تنب  هنیکس  تدالو  خیرات  هرابرد  - 2 تسا .  هدوب  هنیکس  نس  زا  رتشیب  همطاف ، 
بابر  )) وا ردام  و  ( 44) دوب هدیمان  هنمآ ))   )) ار وا  ملس -((  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  ردام  هنمآ   )) شیوخ گرزبردام  مان 

دانتـسا هب  یطاشلا ،  تنب  هشیاـع  رتکد  ( 45) دوـب هداد  هنیکـس ))   )) بقل وا  هب  درک ، یم  ساـسحا  وا  زا  هک  یـشمارآ  تذـل و  رطاـخ  هب  (( 
 ، بهذلا تارذش  و  ص 228 ، ج 8 ، يربط ،  كولملا  ممالا و  خیرات  ص 298 ، نایعالا ج 1 ، تایفو  باتک  رد  ناـکلخ ))  نبا   )) فارتعا
 : هک دریگ  یم  هجیتـن  يو  ( 46) دنا هتسناد  هنیدم  رد  لاس 117  لوالا  عیبر  هبنش 25  جنپ  ار  هنیکـس  تافو  خیرات  همه  هک  ص 154  ج 1 ،
هب هجوت  اب  - 3 ( 47 .(() دشاب هدراذگ  ناهج  نیا  هب  اپ  يرجه ،  لاس 47  هب  دیاب  سپ  هتفگ ،  تایح  دوردب  یگلاس  داتفه  نس  رد  هنیکـس  ))

تسا هتسناد  يرجه  لاس 117  ار  همطاف  تاـفو  یمق ،  ثدـحم  دـنا ، هدرک  یفرعم  هنیکـس  زا  رتگرزب  ار  همطاـف  ناـخروم ،  مومع  هک  نیا 
نیـسحلا تنب  همطاف  باتک  رد  ینیما  ص 234 و  ج 1 ، نانجلا ،  ةآرم  باتک  رد  یعفای  دعـسا  نب  هللادـبع  دـننام : ناخروم  مومع  اما  ( 48 .)

لاس داتفه  دودح  تافو ،  ماگنه  هب  يو  هک  نیا  هب  هجوت  اب  و  ( 49) دنا هتسناد  يرجه  لاس 110  ار  همطاف  تافو  ص 135 ، مالسلا ،)  هیلع  )
زور نییعت  نانز ،  نارتخد و  مومع  يارب  صوصخ  هب  هک ،  نیا  هب  هجوت  اب  اـما  دز . نیمخت  يرجه  لاس 41  ار  وا  تدالو  ناوت  یم  هتشاد ، 

هام زور و  هب  تسناوتن  یخیراـت ،  فلتخم  راـثآ  ذـخءام و  رد  شواـک  اـب  زین  هدنـسیون  نیا  هدوبن ،  یمومع  جـیار و  يراـک  تدـالو  هاـم  و 
يرجه لاس 41  ار ، همطاف  تدـالو  خـیرات  رگا  - 4 دنک . ادـیپ  يرتشیب  یـسرتسد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  تداعـس  اب  تدالو 

وا راوگرزب  يومع  هک  يرجه  لاس 50  هب  هتفای ،  تدالو  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  دوخ  دج  تداهـش  زا  دعب  لاس  کی  وناب  نیا  مینادب ، 
هیلع  ) یلع نب  نیسح  ترضح  وا  ردپ  هک  يرجه  لاس 61  هب  و  هدوب ،  هلاس   9 هدیشون ،  تداهش  تبرش  مالـسلا )  هیلع   ) یبتجم نسح  ماما 
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اروشاع عیاقو  زا  یشخب  رگشرازگ  یفرط  زا  هتسناوت ،  لیلد  نیمه  هب  و  هتشاد ،  لاس  تسیب  دودح  هدیسر ،  تداهش  هب  البرک  رد  مالـسلا ) 
رد یمالسا ،  تاداقتعا  بان  فراعم  نایب  نمض  تسا ،  هتسناوت  هفوک ))   )) رد شیوخ  هناملاع  نیـشتآ و  هباطخ  اب  رگید  فرط  زا  و  دشاب ،

ار هیما ))  ینب   )) عیجف مئارج  و  ملس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  هدمآ  دوجو  هب  تافارحنا  تماما ،  توبن و  هنیمز 
. دیامن اشفا  مه 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف جاودزا 

رابغ و تسد ،  اب  هک  یلاح  رد  و  دیپت ، یم  تخس  شا  هنیـس  رد  لد  تشاذگ ،  رـس  تشپ  ار  یکاخ  کیراب  هچوک  یـشیرق ،  يابیز  ناوج 
يوربور بدا  تیاهن  اب  و  درک ، مالس  یـصاخ  ینابرهم  تدارا و  اب  دش ، دراو  دوخ  يومع  هناخ  هب  درتس  یم  تروص  رـس و  زا  ار  هار  درگ 

هابتشا مالسلا -((  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح   )) شردپ مان  اب  وا  مان  هکنیا  يارب  تشاد و  مان  نسح ))   )) ناوج تسشن .  وناز  ود  ومع 
شیوـمع تبیه  و  دوـب ، هتـسب  شقن  نسح  یناـشیپ  رب  مرـش  قرع  دـندناوخ . یم  مود  نسح  ینعی  ینثم ))  نسح   )) ناوـنع هـب  ار  وا  دوـشن ،

مه یفرط  زا  اما  دیامن ، راکشآ  ار  نورد  زار  دیاشگ و  زاب  ار  لد  هرفس  وا  داد ، یمن  هزاجا  مالسلا -((  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  ))
یلمع ار  يراگتـساوخ  مه  دوخ  دـیاب  هدـمآ ،  يراگتـساوخ  هب  دوخ  هطـساو  نودـب  هک  یـسک  اریز  دـیوگب ، ار  لد  زار  هک  دوبن  يا  هراچ 
رتخد هلوخ ))   )) دنزرف و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ترـضح  هدازردارب  و  مالـسلا -((  هیلع   ) یلع نب  نسح   )) دـنزرف ینثم ،  نسح  دـنادرگ .
دوشگ نخس  هب  بل  هرخالاب  دوب ، هدمآ  دوخ  يومع  ياهرتخد  زا  یکی  يراگتساوخ  يارب  هک  ( 50 .) دوب يرازف ))  رایس  نابز  نب  روظنم  ))

ییاناوت ییاناد و  هب  تخانش و  یم  بوخ  ار  دوخ  ردارب  دنزرف  هک  مه ،  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  دومن . حرطم  ار  عوضوم  و 
 ، هدازردارب ياضاقت  هب  خـساپ  رد  تشاد ،  یهاگآ  وا  لامک  تقایل و  هب  هصالخ  یگدـنزارب و  یگداوناخ و  تلاصا  تقادـص ،  ناـمیا و  ، 

تسخن هلحرم  رد  اریز  منک ،  یم  داهنشیپ  ار  همطاف ))   )) مرتخد وت ، اب  جاودزا  يارب  نم  تخادرپ :  نخـس  هب  هنوگ  نیا  هیاریپ  یب  حیرص و 
هدـنز بش  هک  تسا ،  نینچ  وا  عضو  مه  يراد  نید  رظن  زا  تسا ،  اهیلع -(( هللا  مالـس  ) ارهز همطاـف   )) مرداـم هب  نم  نارتخد  نیرت  هیبش  وا 

 ، تسا يا  هتـشرف  مه  ییابیز  رظن  زا  و  دیامن ، یم  يرپس  يراد  هزور  اب  مه  ار  اهزور  دزادرپ ، یم  ندـناوخ  بش  زامن  هب  دـنک و  یم  يراد 
ياهرایعم و  تشاد ،  دوجو  مه  هب  تبـسن  مه و  ناـیم  هک  یتخانـش  هب  هجوت  اـب  بیترت ،  نیدـب  ( 51  .) تسا هدـمآرد  یناسنا  هرهچ  رد  هک 

رسپ و ینعی  مالسلا -((  هیلع   ) ینیسح همطاف   )) و مالسلا -((  هیلع   ) ینسح نسح   )) نایم دوب ، تقادص  نامیا و  مه  یئوشانز  دنویپ  یشزرا 
افـص يراداـفو و  لاـمک  رد  ناـنآ ،  یگداوناـخ  نوناـک  ینارون  لعـشم  و  دـیدرگ ، رارقرب  جاودزا  دـنویپ  مشاـه ))  ینب  هلیبق   )) زا يرتخد 
هکلب میبایب ،  تسد  میتسناوتن  یقیقد  یخیرات  لیلد  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف تدالو  خـیرات  هرابرد  هک ،  روط  نامه  اما  دـش . هتخورفارب 

زا اـما  میدرواـین ،  تسد  هب  ینـشور  یخیراـت  یهاوگ  مه ،  جاودزا  نیا  خـیرات  دروم  رد  میدرک ،  هئارا  ار  ینیمخت  یطابنتـسا  هیرظن  کـی 
زا لبق  همطاف  جاودزا  الوا  تشاد ،  تحارـص  خـیرات  ینثم ))  نسح   )) يراگتـساوخ دروم  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  ناـیب  رد  هچنآ 
زا لبق  لاس  کی  ار  جاودزا  نیا  خیرات  رگا  هتبلا  تسا .  هدوب  البرک  هب  رفـس  زا  لبق  جاودزا ،  نیا  ایناث  و  هتفرگ ،  تروص  هنیکـس ،  جاودزا 

جاودزا 25 ماگنه  هب  يو  هدش ،  دیهش  یگلاس  نس 35  رد  يرجه  لاس 87  دودح  ینثم  نسح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  مینادـب ،  البرک  هب  رفس 
هون و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح دنزرف  هکنیا  هب  هجوت  اب  ناوج ،  سورعون  همطاف  لاح ،  ره  هب  تسا .  هتشاد  لاس  هدجه  دودح  همطاف  و  لاس ، 

یگداوناـخ تلاـصا  زا  تسا ،  ملـس -((  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم  )) رتـخد اـهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاـف و  مالـسلا )  هـیلع   ) یلع ماـما 
نامه رد  دـیآ ، یم  تسد  هب  یخیرات  دـهاوش  زا  هک  روط  نآ  تسا و  تلاسر  نادـناخ  هتفاـی  شرورپ  وا  دـشاب ، یم  رادروخرب  یناـشخرد 
هبرجت لقعت و  تردق  هصالخ  و  يراکتـسرد ،  نامیا و  حور  یناسفن ،  تالامک  یناسنا ،  لئاضف  راتفر ، قالخا و  رظن  زا  یناوج ،  راگزور 

يا هنادواج  هناهاگآ و  نخس  نامه  اعدم ، نیا  تابثا  يارب  لیلد  نیرتهب  يرآ ،  تسا .  هتـشاد  رارق  تیـصخش  زا  ییالاب  حطـس  رد  یفاک ، 
همطاف مردام  هب  دارفا  نیرت  هیبش  همطاف ،  مرتخد  دومرف : و  هتشاد ،  نایب  وا  هرابرد  مالسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  شردپ  هک  تسا ، 
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ماـجنا رب  هفاـضا  هک  تسا ،  يا  هنوگ  هب  وا  يراد  نید  عضو  تسا ،  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رتـخد  اـهیلع ) هللا  مالـس  )
یمن تلفغ  تسین ،  بجاو  هک  مه  ناضمر  هام  ياهزور  ریغ  رد  يراد ،  هزور  و  بش ،  بحتـسم  زاـمن  ندـناوخ  زا  دوخ ، بجاو  فیاـظو 

(52 .) دنک

راوگرزب ردام 

میت  )) هلیبق نادنزرف  زا  هللادیبع ))  نب  ۀحلط   )) رتخد وناب  نیا  تشاد ،  مان  قاحسا  ما  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح  نارـسمه  زا  یکی 
 ، همطاف دـندیدرگ . یم  بوسحم  زاجح ))  )) روهـشم لیـصا و  لیابق  زا  همه  شا  هداوناخ  ياضعا  ردـپ و  وناب و  نیا  و  ( 53) دوب هرم ))  نم 

صاخ هقالع  هجوت و  دروم  ارهق  هک  يراد ،  هشیر  راوگرزب و  ردام  نینچ  نماد  زا  مینک ،  نییعت  ار  وا  تدـالو  خـیرات  دودـح  میتسناوت  هک 
وترپ رد  تفای و  ومن  دشر و  ردام  نآ  رهم  رپ  نماد  رد  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  هنیدـم ))   )) رهـش رد  هدوب ،  زین  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما 

مه ار  نیا  تفرگ .  رارق  لامک  لضف و  زا  یناشخرد  حطس  رد  توبن ،  یحو و  هلالس  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  ینامسآ  میلاعت 
قوف یگدـنزارب  تیـصخش و  تقایل و  زا  دـندوشگ ، یم  ایند  هب  مشچ  بلاطوبا ))   )) نامدود زا  هک  ینادرم  نانز و  همه  هک ،  مینادـب  دـیاب 

. دندناشفا یم  غورف  تیناسنا ،  نامسآ  رد  ناشخرد  يا  هراتس  نوچ  و  دنا ، هدوب  رادروخرب  يا  هداعلا 

نیرز گرب 

ناضمر هام  مهد  مینز :  یم  قرو  ار  خـیرات  زا  یگرب  مینک ،  ادـیپ  يرتشیب  یهاگآ  بلاطوبا ))   )) نامدود ناـشخرد  خـیرات  هب  هکنیا  يارب 
هاپس کی  یهدنامرف  هب  دوخ ، یلصا  نطو  زا  يرود  لاس  تشه  زا  سپ  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  ترجه ،  متـشه  لاس 

یتحاران اما  دندومن . حتف  يزیرنوخ  لتق و  نودب  لاس ،  نامه  ناضمر  هام  متـسیب  ار  هکم  رهـش  دندرک و  تکرح  هنیدم  زا  يرفن ،  رازه  هد 
تسکش و زا  سپ  نانآ  هک  دیدرگ ، بجوم  دنتشاد ، لد  هب  هکم  رگمتـس  نارفاک  زا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  هک  ییاه 

ماقتنا زور  زورما ، دنتشادرب : دایرف  تهج  نیدب  دوش ! عورـش  اه  باسح  هیفـصت  و  دنهد ، رـس  هنایوجماقتنا  شورخ  نازواجتم ،  یگدنامرد 
ار يزیرنوخ  زا  يراددوخ  روتسد  لبق  زا  هک  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ یلو  تسا !  شیرق  ینوبز  تراسا و  زور  زورما ، تسا ، 

 (( شیرق هلیبق   )) نابرهم دـنوادخ  و  تسا ،  تمحر  زور  زورما  ۀـمحرلا )).  موی  مویلا ،  : )) دومرف دوب ، تمحر  ربمغیپ  زین  دوخ  و  دوب ، هداد 
تخـسرس نانمـشد  زا  هک  نارفاک  زا  رفن  ود  نایم ،  نیا  رد  ( 54  .) تسا هدناسر  تمظع  تزع و  هب  ادـخ  ریغ  یگدـنب  دـیق  زا  يدازآ  اب  ار 

بلاطیبا نب  یلع  هک  هاگ  نآ  دـندش و  هدـنهانپ  بلاطوبا  رتخد  یناه ))  ما   )) هناـخ هب  دـندوب ، ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
ار هناخ  رد  یصاخ  تعاجش  اب  یناه  ما  دروآرد ، ياپ  زا  ار  نانآ  دوش و  یناه ))  ما   )) دوخ رهاوخ  هناخ  دراو  تساوخ  یم  مالـسلا )  هیلع  )

يارب یناه ))  ما   )) تعافـش ملـس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تطاسو  اب  مه  دعب  و  دیدرگ ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع دورو  عنام  تسب و 
هللا یلص   ) مالسا ربمایپ  تبسانم ،  نیدب  ( 55 .) دش مالعا  نما  هاگهانپ  مه  یناه ))  ما   )) هناخ و  دیدرگ ، نیمـضت  رفن  ود  نآ  ناج  تینوصم 
نیا هب  هجوت  اب   ) شا هناخ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دورو  زا  يریگولج  دروم  رد  ار  یناه ))  ما   )) يروـالد تعاجـش و  ملـس )  هلآ و  هیلع و 
همه رگا  ( 56 .) اناعجـش اوناکل  مهلک ،  سانلا  بلاطوبا  دلو  ول  دومرف : داد و  رارق  شیاتـس  دروم  دوب ) هدشن  یفرعم  نمءام  خیرات  نآ  ات  هک 

ياراد هک  زین  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح رتخد  همطاف  يراب ،  دندوب . روالد  عاجـش و  مدرم  همه  دندوب ، هدمآ  دوجو  هب  بلاطوبا  لسن  زا  مدرم 
تعاجـش و نامیا و  رد  مه  وا  ناردارب  و  هنیکـس ))   )) وا رهاوخ  و  تسا ،  بلاطوبا  نیمه  لـسن  زا  دوب ، یناـسنا  يونعم و  ناوارف  تـالامک 

. دنتشاد رارق  قالخا  مراکم  لیاضف و  زا  يدنلب  حطس  رد  یناسنا ،  دنمشزرا  ياه  تلصخ  ریاس 

ینثم نسح 
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زا زین  وا  و  تسا ،  ینثم ))  نسح   )) وا مان  هک  هتشاذگ ،  مدق  یناوج  هناخ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح لامک  اب  ناوج و  نموم ،  رتخد  همطاف 
زا همطاف ،  يومع  رسپ  و  مالسلا )  هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  دنزرف  ینثم ،  نسح  دشاب . یم  رادروخرب  يراشرس  تقایل  یگداوناخ و  تلاصا 

لیابق زا  وناب ، نیا  نامدود  هلیبق و  و  هدـمآ ،  ایند  هب  يرازف ))  رایـس  نب  نابز  نب  روظنم   )) رتخد هلوخ ))   )) مان هب  یتیـصخشاب  يوناـب  نماد 
(57 .) دشاب یم  زاجح  رادمان  لیصا و 

ردام جاودزا  ناتساد 

یناتـساد هک  زین ، ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  رـسمه  ینثم ))  نسح  ، )) رداـم جاودزا  ناتـساد  تسا ،  بساـنم  اـج  نیا  رد 
ۀبنع نب  اـنهم  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحا  نیدـلا  لاـمج  فورعم ،  سانـش  بسن  میهد :  رارق  هعلاـطم  دروـم  تـسا ،  یندـناوخ 

نب رباج  نب  ورمع  نب  رایـس  نب  نابز  نب  روظنم  رتخد  هلوخ  ینثم ،  نسح  ردام  دسیون : یم  يرجه  يافوتم 828  ینسح ،  يدوادلا  رغصالا 
هحلط  )) زا هلوخ ))   )) دش و هتشک  لمج  گنج  رد  هک ،  دوب  هللادیبع  نب  ۀحلط  نب  دمحم  رـسمه  ( 58  ،) هرازف نب  نزام  نب  یمس  نب  لیقع 
ردـپ روظنم  یتقو  اما  درک ، جاودزا  هلوخ  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح  تاـفو )  هدـع  تشذـگ  زا  سپ  . ) دوب مه  ینادـنزرف  ياراد  (( 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دجـسم  رد  ولج  ار  شیوخ  مچرپ  دش  هنیدم  دراو  دـش ، تحاران  دـیدرگ ، ربخ  اب  جاودزا  نیا  زا  هلوخ 
سپـس دندش ، عمج  وا  مچرپ  ریز  دنتـشاد  دوجو  هنیدـم  رد  دـندوب و  وا  ناشیوخ  زا  هک  سیق ))  هلیبق   )) زا یـسک  ره  و  درک ، بصن  ملس ) 

نب نسح  هن .  دنتفگ : رـضاح  دارفا  دنک ؟ جاودزا  عالطا  نودب  وا  رتخد  و  دوش ، ریگلفاغ  نم  لثم  یـسک  تسا  راوازـس  ایآ  تشادرب :  دایرف 
هار و  درک ، راوس  يا  هواـجک  رد  ار  دوخ  رتخد  مه  هحلط  داتـسرف ، شیارب  ار  وا  رتـخد  دـش ، علطم  راـک  نیا  زا  یتـقو  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

رـسمه نم  رخآ  يور ؟  یم  اجک  ردـپ ! تفگ :  دوخ  ردـپ  هب  رتخد  دندیـسر ، عیقب ))   )) هب یتقو  تفرگ ،  شیپ  ار  هنیدـم  زا  ندـش  جراـخ 
هب هلوخ  داقتعا  هقـالع و  زا  یتقو  هحلط  متـسه .  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  دـنزرف  مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع نب  نسح 

، دـشاب هتـشاد  زاین  هقالع و  وت  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نسح رگا  تفگ :  دـیدرگ و  تسـس  دوخ  میمـصت  رد  دـش ، علطم  مالـسلا )  هیلع   ) نسح
هیلع  ) نیـسح نسح و  دندیـسر ، هنیدـم  نوریب  ناتـسلخن  تشد و  هب  ناـنآ  یتقو  دـیآ ، یم  اـم  دزن  يدوز  هب  و  دـنک ، یمن  اـهر  ار  عوضوم 

 ( مالـسلا هیلع   ) نسح لیوحت  ار  هلوخ  دید ، دعاسم  هنوگ  نیا  ار  هنیمز  یتقو  مه  هحلط  دندش ، قحلم  نانآ  هب  رفعج  نب  هللادبع  و  مالـسلا ) 
هک تسا  یجاودزا  نینچ  لوصحم  ینثم  نسح  لاح ،  ره  هب  ( 59 .) دندرک دراو  شیوخ  هناخ  هنیدم و  هب  ار  وا  مالسلا )  هیلع   ) نسح و  داد ،

نسح ماما  گرزب  دنزرف  و  دوب ، فورعم  دمحم )) وبا   )) هب هک  ینثم ،  نسح  مینک :  یم  لابند  ار  وا  یگدنز  ناتـساد  رگید  لحارم  نونکا  ، 
تلیضف و هصالخ  ییاناوت و  تقایل و  يراوگرزب ،  تدایس و  ییاناد ،  ملع و  نانچ  نآ  زا  دیدرگ ، یم  بوسحم  زین  مالسلا )  هیلع   ) یبتجم

هاچ زا  هک  ار ، مالسلا -((  هیلع   ) نینموملاریما تاقدص   )) روما هرادا  و  دوب ، هداد  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  شردپ  هک  دوب ، رادروخرب  یلامک 
هب دیدرگ ، یم  ناتسدیهت  ناریقف و  یگدنز  فرص  نآ  تادیاع  دش و  یم  لیکـشت  هنیدم  رانک  رد  یناوارف  يزرواشک  كالما  بآ و  ياه 

همطاف هصالخ ،  ( 60 .) دـیآ یمرب  بوخ  روما  هنوگ  نیا  هرادا  زا  مه  اـناوت  نموم و  نسح  و  دوـب ، هدوـمن  راذـگاو  ینثم ))  نسح   )) هدـهع
زا زین  و  یناسنا ،  تمارک  لیاضف و  یتیصخش ،  ياهتلصخ  رظن  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) نسح ماما  سورع  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد 

رـسپ ینثم ،  نسح  دـمحموبا ، اب  ار  دوخ  كرتشم  یگدـنز  بیترت  نیدـب  و  دوب ، ییاه  یگژیو  نینچ  ياراد  یگداوناـخ  ياهـشزرا  ظاـحل 
دوجوب یعاجـش  حلاص و  نادنزرف  وا  نماد  زا  دعب  دومن و  زاغآ  تدوم  قشع و  افـص و  تقادـص و  نامیا و  ساسا  رب  دوخ ، نینزان  يومع 

ربمایپ تیب  لها  تحاس  ظفح  يارب  دنتـشاد و  شورخ  مایق و  بصاغ  نامکاح  متـس  ملظ و  ربارب  رد  شیوخ  هبون  هب  مادک  ره  هک  دـندمآ ،
هدنیآ ياه  لصف  رد  ار  نانآ  ياه  تشذگرس  هک  دنداد ، جرخ  هب  اه  يراکادف  مشاه ))  ینب   )) نامولظم و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

 . مینک یم  یسررب 
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خلت ثداوح  رد  موس :  لصف 

هراشا

و تسا ،  هدوب  يا  هتفشآ  تخس و  راگزور  دوب ، هدومن  زاغآ  ار  دوخ  یگدنز  نآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  هک  ار  يراگزور 
مالسا هزوح  رب  هک  یخلت  ثداوح  زا  يرایسب  دهاش  دوخ  هک  هتـشادن ،  ار  اضتقا  نیا  ناوجون ،  كرتخد  نآ  لاس  نس و  هک  یلاح  نیع  رد 
نارگید زا  هک  هتشذگ  خلت  تارطاخ  ندینش  اب  تسا و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح شوهاب  دیـشر و  رتخد  همطاف  هرخالاب  اما  دشاب ، هتفر  یم  اور 

امغی هب  زا : تسا  هدوب  ترابع  اهلاس  نآ  خـلت  ثداوح  دـیچیپ ! یم  مه  رد  یکاندرد ،  هودـنا  مغ و  جاوما  رد  شکچوک  بلق  هدینـش ،  یم 
یلع ماما  ندش  ینابرق  نآ  كاندرد  هجیتن  کی  هک  بلط ،  تصرف  دارفا  حـلاصان  يرازگراک  و  یمالـسا ،  تفالخ  ردـقنارگ  ثاریم  نتفر 
لاس هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح  همطاف ،  يومع  ندیـسر  تداهـش  هب  يرجه و  ملهچ  لاـس  هب  تداـبع ،  بارحم  رد  مالـسلا )  هیلع  )

 ، هدرکن هدـهاشم  ار  كاندرد  ثداوح  نیا  دوخ  همطاف  يرآ ،  تسا .  هدوب  يوما ))   )) مکاح بزح  نارودزم  هلیـسو  هب  يرجه ،  مهاـجنپ 
نادناخ رب  ار  دازآ  مارآ و  یگدنز  زور  ره  هک  ار  اه  یشک  قح  نآ  خلت  راثآ  ضراوع و  اما  تسا ،  هدینـش  اهرتگرزب  زا  ار  نآ  رابخا  هکلب 

و ةرجهلاراد ))   )) دـیجم نآرق  نابز  رد  هک  يرهـش  دـنک ، یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  همطاف ،  دـنیب . یم  دوخ  مشچ  اـب  دـنک ، یم  رت  گـنت  وا 
يرهش ( 62 .) دشاب یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  رهوگ  الاو  ربمایپ  هب  بوسنم  هک  يرهش  ( 61  .) تسا هتفرگ  بقل  نامیالاراد ))  ))

یتح نآ ،  رد  یسک  هک  يرهش  ( 64 .) درادن ار  نآ  نیمز  نتخورف  قح  یسک  هک  يرهش  ( 63 .) داد ماجنا  لسغ  دیاب  نآ  هب  دورو  يارب  هک 
مرح  )) ار نآ  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  يرهـش  ( 65  .) تسین زاجم  مه  يا  هدنرپ  ناویح و  ندرزآ  ندرک و  راکـش  هب 

هرخالاب و  ( 66  .) تسا هداد  رارق  ینامـسآ  ناگتـشرف  دوخ و  نیرفن  دروم  ار ، نیمزرـس  نآ  رد  راکفالخ  رگنایـصع و  هدـیمان و  شیوخ )) 
ترضح نآ  هک  تساجنآ ،  ات  هدوب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا نینزان  ربمایپ  نابزیم  يراگزور  هک  رهـش ، نآ  تسادق  تمرح و 

هب ار  هنیدــم  مدرم  سک  ره  ( 67  ....) هللا ۀـنعل  هیلع  هللا و  هفاخءا  هنیدـملا ،  لـها  فاـحءا  نم  تسا :  هدومرف  نآ  مدرم  رهـش و  نآ  هراـبرد 
دروم رهـش  نیا  هنافـسءاتم  اما  دهد . یم  رارق  مدرم  ناگتـشرف و  شیوخ و  تنعل  تشحو و  دروم  ار  وا  دنوادخ  دزادـنایب ، سرت  تشحو و 

اب مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح کچوک  رتخد  همطاف  و  تفرگ ،  رارق  يوما ))   )) حلاصان نامکاح  يوس  زا  یکاندرد  ياه  یتمرح  یب  اهتناها و 
یهاگ و  دوب ، اهتیذا  اه و  یتمرح  یب  نآ  زا  یشخب  دهاش  دوخ  هداوناخ  هب  تبسن  لقادح  تشاد ،  هک  يراشرس  شوه  دادعتـسا و  هب  هجوت 

یم جنر  رطاخ  نیدب  و  دینـش ، یم  ار  رگید  دهاجم  نموم و  دارفا  و  مشاه ))  ینب   )) نادناخ ياه  ینارگن  اه و  یتحاران  زا  یـشخب  ربخ  مه 
، دش یم  هدیمان  برثی ))   )) نهک ناراگزور  زا  نآ ،  رد  هیتاق ))  نب  برثی   )) تنوکـس رطاخ  هب  رهـش  نیا  هک  مینادب ،  دیاب  مه  ار  نیا  درب .
و سوا ))   )) هلیبـق ود  رارقتـسا  اـب  نآ  زا  دـعب  و  ( 68) دـندش دوباـن  ضرقنم و  راـگزور  ثداوح  تاـفآ و  رثا  رد  وا  هلیبق  و  برثـی ))   )) اـما
هیلع و هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترجه  اب  و  ( 69  ) تفای مان  رییغت  هنیدم ))   )) هب درک و  ادـیپ  تایح  دـیدجت  نارمع و  رهـش  نیا  جرزخ ))  ))

مالـسا يالتعا  شرتسگ و  اب  و  درک ، ادیپ  يا  هزات  ندـمت  نارمع و  رهـش  نیا  ( 70 ،) دجـسم نتخاس  يارب  ینیمز  يرادیرخ  و  ملـس )  هلآ و 
 . تفرگ یناوارف  ترهش  نآ  ندوب  لوسرلا ))  ۀنیدم  ))

هنیدم دیدج  ینماان 

هداوناـخ رد  هک  یلاـح  نیع  رد  يو  میدز ،  نیمخت  لاـس  هدـجه  دودـح  جاودزا  ماـگنه  هب  ار  همطاـف ))   )) لاـس نس و  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
دراو تماما  مالسا و  رکیپ  رب  هیما ))  ینب   )) يوس زا  هک  هدوب  یبیاصم  ثداوح و  دهاش  هتسیز ،  یم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح 

یکاندرد ياه  ینماان  تالکـشم و  اب  دـندوب ، مالـسا  ربمایپ  مارتحا  شرافـس و  دروم  هک  یمدرم  نامه  رهـش و  ناـمه  و  تسا ،  هدـمآ  یم 
هدش ماش  نیمزرـس  رادنامرف  مود ،  هفیلخ  يوس  زا  يرجه  مهدـجیه  لاس  هب  هک  نایفـس ،  یبا  نب  ۀـیواعم  دـنا . هدـش  یم  نابیرگ  هب  تسد 

ع)  ) نیسح ماما  رتخد  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


نسح ندناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  هک  دروآ ، تسد  هب  تردق  ردق  نآ  ( 71  ) تفای رارمتسا  وا  تیمکاح  مه  دعب  يافلخ  هلیـسو  هب  و  دوب ،
هیلع  ) یلع نب  نیسح  زا  نتفرگ  تعیب  هشقن  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دنزرف  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب 
همین خیرات  رد  وا ، گرم  اب  اما  تسا .  هتفاین  قیفوت  راک  نیا  هب  اما  دینارورپ ، یم  رس  رد  ار  یمالسا  ياهنیمزرس  رسارس  رب  هطلس  و  مالسلا ) 

اب یتح  و  هداد ،  شرتسگ  ار  یبلط  هطلس  هیحور  نیا  دوب ، يا  هتخپان  تسمرس و  ناوج  هک  دیزی ))  )) شدنزرف يرجه ،  تصش  لاس  بجر 
تیصخشاب سانشرس و  ناناملسم  زا  رگید  یخرب  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح زا  نتفرگ  تعیب  ماقم  رد  هنیدم ،  هب  ناسوساج  نارومام و  مازعا 

دیابن هتبلا  تسا .  هدیدرگ  هنیدم  رد  ینماان  بعر و  ياضف  هصالخ  تشحو و  سرت و  زیرگ ، رارف و  وج  نآ  هجیتن  کی  هک  تسا ،  هدمآرب 
ياج هب  دنا و  هدـش  راتفرگ  يا  هتفـشآ  عضو  نینچ  هب  هک  ملـس -((  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رهـش   )) مدرم هک ،  میرادـب  رود  رظن  زا 
هطلس و  نید ))  رد  تبیصم   )) اب نونکا  ( 72) دنک یم  فیصوت  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  نیـشیپ ،  يردارب  توخا و  و  تبحم ،  رهم و  ياضف 

هتـسیاب هویـش  نآ  ناربج  يارب  ای  دننک ، لمحت  ار  دوخ  ياهروصق  لامعا و  رفیک  دیاب  دننابیرگ ، هب  تسد  هیما ))  ینب   )) نیگآ مشخ  يرگ 
كاپ نادناخ  زا  يوریپ  و  بیط ))   )) یگدـنز ياج  هب  دـیاب  هک  دوب  هدز  رـس  ییاطخ  روصق و  هچ  هنیدـم  مدرم  زا  رگم  دـنراد ! لومعم  يا 

عقاو هیما ))  ینب   )) تنوشخرپ حلاصان و  يرگ  هطلـس  موجه و  دروم  دادس ، حالـص و  هب  ندیـسر  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
دیحوت و ياول  تحت  نانآ  هک  ییاهزور  نامه  زا  لبق ،  اهلاس  زا  دنربب ؟ جـنر  اهمتـس  نآ  شتآ  زا  زین  ناکاپ  ناهانگ و  یب  یتح  دـندرگ و 

متیءار اذءا  دوب : هتشاد  مالعا  ترضح  نآ  دنتسیز ، یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  نیرفآ  تداعـس  تیاده  وترپ  رد 
هراپ ار  وا  مکـش  دیـشکب و  نییاپ  ار  وا  هتفرگ ،  رارق  نم  ربنم  رب  هیواعم  دـیدرک ، هدـهاشم  هاـگره  ( 73  .) هنطب اورقبءاف  يربنم  یلع  ۀـیواعم 

لوسر روتـسد  یلو  دندرک ، هدهاشم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربنم  رب  ار  هیواعم ))   )) نارگید هنیدم و  مدرم  اما  دـییامن .
همادا اجنآ  ات  وا  هنامحر  یب  یبلط  هعـسوت  متـس و  هطلـس  هجیتن  رد  و  دنتـشاذگن ، ارجا  هب  وا  هرابرد  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ
نیـسح ماما  داد . رارق  یتخـس  ياهانگنت  رد  زین  ار  توبن  یحو و  نادـناخ  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هلالـس  یتح  هک  تفای ، 

هدـش راتفرگ  نادـب  دوخ  ياطخ  رطاخ  هب  هک  ار  يرفیک  و  هنیدـم ،  مدرم  زا  ار  دوخ  هیـالگ  مه ،  همطاـف  ماـقم  یلاـع  ردـپ  مالـسلا )  هیلع  )
هب ( 74 ...) ادـیزی هنباب  هللا  مهالتباف  هباورما ،  ام  اولعفی  ملف  يدـج ،  ربنم  یلع  ۀـنیدملا  لها  هءار  دـقل  هللا  وف  دراد : یم  ناـیب  هنوگنیا  دـندوب ،

هچنآ وا  هرابرد  اما  دندید ، ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مدج  ربنم  رب  دوخ  مشچ  اب  ار  هیواعم  هنیدم  مدرم  دنگوس ، دنوادخ 
التبم دـیزی ))  )) وا دـنزرف  تازاجم  هب  ار  ناـنآ  مه  دـنوادخ  و  دـندرکن ، یلمع  دوب  هداد  روتـسد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ ار 

 ! تخاس

هنیدم زا  ترجه 

مالسلا هیلع   ) نیـسح يارب  هیما ))  ینب   )) رودزم مکح ))  ناورم   )) رادنامرف و هبتع ))  نب  دیلو   )) هلیـسو هب  هک  هنیدم ،  ینماان  راشف و  عضو 
دش راچان  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح هک  داد ، رارق  هرطاخم  رد  ار  نانآ  نید  درک و  گنت  نانآ  رب  ار  یگدنز  نانچ  هدمآ ،  شیپ  شنادناخ  و  ( 
مایق و  حلاصان ،  تموکح  هیلع  نایصع  کی  ناونع  هب  يرجه ،  تصـش  لاس  بجر  هام  متفه  تسیب و  هبنـش  بش  شا ،  هداوناخ  ياضعا  اب 

 ، هنازیتـس ملظ  ترجه  نیا  رد  ( 75 .) دیوگب كرت  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رهـش  دوخ و  نطو  هنابـش  وا ، متـس  ملظ و  هیلع 
هدزاود اعمج  مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع نادـنزرف  نامثع  رفعج و  هللادـبع ،  سابع ،  دوخ  ناردارب  زا  ریغ  مالـسلا )  هیلع   ) ادهـشلادیس ترـضح 

دوخ نارهاوخ  و  مساق ،  ینثم و  نسح  ینعی  مالسلا ،)  هیلع   ) یلع نب  نسح  دوخ  ردارب  نادنزرف  رفعج ، لیقع و  دوخ ، ياهومعرسپ  ردارب ،
رد نیاربانب  ( 76 .) داد تکرح  دوخ  هارمه  زین  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) هنیکـس همطاف و  دوخ  ياهرتخد  موثلکلا و  ما  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز
 ( مالسلا هیلع   ) ینیسح ياروشاع  تضهن  زین  ینثم ))  نسح   )) وا داماد  ردارب و  رسپ  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  ماقم ،  نیا 

تیمکاح نتخانشن  تیمـسر  هب  قارع و  مدرم  توعد  هب  خساپ  روظنم  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ییاروشاع  ناوراک  دننک . یم  یهارمه  ار 
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هلمج زا  شا و  هداوناخ  ياضعا  و  دراپـس ، یم  هر  هکم ))   )) يوس هب  ههار  یب  هار و  زا  تسخن ،  هلحرم  رد  هیواعم ))  نب  دـیزی   )) هنابـصاغ
همدـص لمحت  رد  دنتـسه و  وا  ياهجنر  اهمغ و  دـهاش  شنارای ،  ناشیوخ و  موق و  ریاـس  زین  و  شداـماد ،  رتخد و  ینثم ،  نسح  همطاـف و 

. دننیرفایب ار  اروشاع  هسامح  ماجنارـس  ات  دنـشاب ، یم  دردمه  کیرـش و  ترـضح  نآ  اب  دوش ، یم  عقاو  تماما  مالـسا و  رکیپ  رب  هک  ییاه 
مغ رپ ز  نهک  خرچ  هناـسفا  ون ، زاـس  نز  قوش  مقر  ناـج ،  قرو  رب  قشمد  قارع و  و  رآ ، زاـجح  هب  ور  قشع  رـالاس  هلفاـق  ییوت ،  هکنوـچ 
زا بلط ،  تداهـش  يوک  نک  شون  اضر ، يابهـص  هعرج  نک  شوگ  اضق ، ناطلـس  همغن  ار  قاشع  هزاوآ  نک ،  خـسن  ار  قاـفآ  نک ،  قشع 

ناطلـس هماخ  زا  لزا  رد  ناهر  ار  ناهج  گرم ،  رطخ  زو  ناهج  يوج  هب  رآ ، تایح  بآ  لـجخ  تیور  ز  دیـشروخ ، هم و  يا  لد  ناـج و 
رف کین  يا  وت  هتـشک ،  يوشن  رگ  رایبآ  ارم  غاب  ییوت ،  بآ و  رایرهـش  يا  وت ، نوخ  زج  هب  تسین  قشع  نآرق  وت ، نوخ  زا  مقر  دـش  قشع 

، رفک ینکف  رد  دنلب  نامیا  مچرپ  ینک ،  هک  ات  ادخ  ياضر  رهب  زا  نک ،  شون  ادخ  ياضق  هب  تداهش  ماج  رجش  دزوسب  غاب و  دوش  کشخ 
(77 .) دنژن كاخ  هب 

اونین ياوه 

اب ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح يالبرک  هلفاق  میوش و  اونمه  رایرهـش ، نیـسح  دمحم  دیـس  داتـسا  اب  دوب ، دـهاوخ  بسانم  لصف  نیا  نایاپ  رد 
میرح زا  نیـسح  دراد  البرک  ناوراک  اب  لد ،  يور  نیـسح  دراد  اونین  ياوه  رگید  نایعیـش !  مینک :  یهارمه  هنوگ  نیدـب  کشا ،  ناوراک 

، اه نیا  زا  شیب  میظع  حبذ  ود  داتفه  البرک ، رد  درب  یم  نیسح  دراد  افص  اما  داهن ، رس  تشپ  هورم  تسد  تسـش  یکـشا  هب  شدج ،  هبعک 
 ، مرح لها  ندوب  نیـسح  دراد  افق  رد  مه ،  یملاـع  هآ  کـشا و  تسین  شیفاـک  یتسین  راـید  هار  ور ، شیپ  نیـسح  دراد  اـنم  يوک  تمرح 
 ، نشور رحس  نوچ  یلو  شراسخر ،  عمش  ناگناورپ  نارورـس ،  نیـسح  دراد  اور  یک  اه ، یتمرح  یب  نیا  هنرو ،  بیغ  رـس  دوب و  روتـسد 
اب ار ، دهع  يافو  وا  نیسح  دراد  ادخ  اب  يدهع  هک  دوخ ، دیامن  یم  قارع  يامیپ  هار  هداهن ،  لد  هار  هب  رس  نیسح  دراد  ادج  نت  زا  رـس  هک 
ات ود  نمشد  دنک ؟ رس  نیمادک  اب  افو  یب  شناتسود  ناما و  یب  شنانمشد  نیسح  دراد  افو  یب  نایفوک  زا  لد ،  هب  نوخ  یلو  ادوس  دنک  رس 

مخز ره  لد ،  هب  تسا و  قشع  زاس  نیسح  دراد  اجک  ات  نیب ،  یگدازآ  تزع و  دنک  یم  تمسق  هنشت  نانمـشد  اب  دوخ ، بآ  نیـسح  دراد 
انـشآ یهاگن  رجنخ ، مد  اب  زونه  مدید  دش ، هناگیب  همه  زک  رخآ ، تسد  نیـسح  دراد  اون  روش و  زا  رپ  ملاع  نک ،  شوگ  يا  همخز  ناکیپ 

 ، نیشنب ایب  وگ  نینوخ  کشا  نیـسح  دراد  ایروب  زا  نفک ،  هک  ییاج  هب  ات  دنرب  شجارات  هب  لگ  نوچ  مرح ،  جابید  تخر و  نیـسح  دراد 
(78  .) نیسح دراد  ایر  یب  ییازع  هشوگ ،  نیردناک  رایرهش ))  )) مشچ هب 

البرک راکیپ  رد  مراهچ :  لصف 

هراشا

زا هک  دنا ، هدرک  تیاور  ار  یفلتخم  بلاطم  ناسیون ،  خیرات  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  ءادهشلادیس ، ترـضح  نادنزرف  دادعت  هرابرد 
و مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح نادنزرف  دادـعت  ساسا  نیا  رب  درک . باختنا  ناوت  یم  ار  دـنزرف  هن  تیاور  هک  دریگ ، یمرب  رد  ار  رفن  هد  ات  شش 
لاس 33 نابعش  مهدزای  دوب ، یفقث ))  دوعسم  نب  ةرم  یبا   )) رتخد یلیل ))   )) وا ردام  هک  ربکا ، یلع  - 1 زا : تسا  ترابع  نانآ  تایصوصخ 

گنج دوـمن ، تکرـش  يرجه  لاس 61  ياروشاـع  راـکیپ  رد  دوخ  ردـپ  اـب  یگلاـس  دودـح 28  نس  هب  دـمآ و  اـیند  هـب  هنیدـم  رد  يرجه 
هک مالسلا -((  هیلع   ) نیدباعلا نیز   )) هب فورعم  طسوا ، یلع  - 2 ( 79 .) دیشون تداهش  تبرش  البرک  رد  ماجنارس  داد و  ماجنا  يریگمشچ 
رد وا  ردام  و  دش ، هداز  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 38  هب  یناریا ،  هاشداپ  درگدزی ))  )) رتخد ونابرهـش ))  )) ای نانز ))  هاش   )) ماـن هب  يرداـم  زا 

تشاد روضح  البرک  رد  یگلاس  نس 23  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نبا   ( 80 .) دیمرآ كاخ  هب  هنیدـم  رد  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  سافن  بت 
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هیلع  ) ءادهـشلادیس ترـضح  لسن  نوچ  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  نمـشد  تسد  زا  ماجنارـس  و  دوب ، فاعم  داهج  زا  يرامیب ،  تلع  هب  اـما  ، 
 (( بابر  )) وا ردام  هک  هللادبع ))   )) بقل اب  رغصا ، یلع  - 3 ( 81 .) دنا هداد  بقل  راربالا )) ۀمئالاوبا   )) هب ار  يو  هدنام ،  رارقرب  وا  زا  مالسلا ) 

، دوش یم  هدناوخ  هللادبعوبا ))   )) هب مالسلا )  هیلع   ) نیسح ترضح  تبـسانم  نیدب  دوب ، رباج )) نب  سوا  نب  يدع  نب  سیقلا  ءرما   )) رتخد
ردقنآ البرک ، هعقاو  زا  سپ  بابر  ( 82 .) دش دیهش  يدسا ))  لهاک  نب  ۀلمرح   )) ریت هلیـسو  هب  ردپ  شوغآ  رد  اروشاع  زور  كدوک  نیا  و 

هب شیرق  ناـگرزب  هک  مـه  هاـگ  نآ  و  ( 83) دـش کـشخ  وا  مشچ  کـشا  هک  درک ، هیرگ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح دوخ  رهوـش  گوـس  رد 
ناهج زا  مشچ  هنیدم  رد  البرک  هعقاو  زا  دعب  لاس  کی  ماجنارس  تفریذپن و  ار  يرگید  يرـسمه  یئوشانز  دنویپ  دندمآ ، وا  يراگتـساوخ 

رد هدوشگ و  ایند  هب  مشچ  بابر ))   )) نماد زا  هک  هدوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  رگید  دنزرف  دـمحم ، - 4 ( 84  .) تسب ورف 
وا یجنلبش ،  یمق و  ثدحم  دننام : ینیثدحم  هک  تسا ،  يرگید  دنزرف  رفعج ، - 5 تسا .  هتفر  ایند  زا  هنیدم  رد  یکدوک ،  راگزور  نامه 
هب هنیدم  رد  ییاضق ))  ثرح  نب  ورمع   )) هلیبق زا  ترضح ،  نآ  رگید  رسمه  نماد  زا  هک  دنا ، هتسناد  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس دنزرف  ار 

هیلع  ) ءادهشلادیس ترضح  رتخد  دنزرف  هنیکس  - 6 ( 85  .) تسا هتفر  ایند  زا  هنیدم  رد  ردپ ، تایح  نامز  رد  مه  كدوک  نیا  و  هدمآ ،  ایند 
هقالع هجوت و  دروم  ردـق  نآ  دوخ  ردام  اب  و  هتـشاد ،  روضح  البرک  هنحـص  رد  هدوشگ ،  ایند  هب  مشچ  بابر  نماد  زا  هک  هدوب ،  مالـسلا ) 

هنیکـس و هک  ار  يا  هناخ  نم  دنگوس ، ادخ  هب  تسا :  هدومرف  اهنآ  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  دندوب ، مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح 
رتخد زا  مه  یخرب  - 7  ( 86  .) متـسین نارگن  مه  دارفا  تمالم  زا  هنیمز  نیا  رد  و  مراد ،  یم  تسود  رایـسب  دنرب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  بابر 

یم ماـن  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  رتـخد  ناونع  هب  دنـشاب ، هدرک  صخـشم  ار  وا  رداـم  هکنیا  نودـب  هیقر ))   )) ماـن هب  يرگید 
اب هک  هللادـیبع ))  نب  ۀـحلط   )) تنب قاحـسا ))  ما   )) رتخد همطاـف  - 8 ( 88 .) دـشاب لیقع  نب  ملـسم  رتخد  وا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  ( 87) دنرب

نیسح ماما  ترـضح  زا  - 9 میدروآ .  ار  نانآ  جاودزا  ناتـساد  لبق  لصف  رد  هک  دنتـشاد  تکرـش  البرک  رد  ینثم ))  نسح   )) دوخ رـسمه 
یم مان  يرغص ))  همطاف   )) مان هب  يرگید  رتخد  رهپس ، یقت  دمحم  یسلجم و  رقاب  دمحم  همالع  دننام : یناخروم  ناثدحم و  مالسلا )  هیلع  )

دیهش مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  یتقو  تسا :  هدرک  تیاور  نیدباعلا  نیز  مالسلا ،)  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ساسا ،  نیا  رب  دنرب .
هناخ راوید  يالاب  ار  دوخ  و  دومن ، زاورپ  هنیدم ))   )) يوس هب  تخاس و  هتـشغآ  ترـضح  نآ  نوخ  هب  ار  دوخ  ياهلاب  دمآ و  یغالک  دـش ،

ياضعا ردپ و  هارمه  دوب  هتـسناوتن  هدوب و  رامیب  يرغـص  همطاف  تیاور ،  نیا  قبط  دیناسر . درک  یم  یگدنز  نآ  رد  يرغـص  همطاف  هک  يا 
، دـندوب هتفر  قارع ))   )) هب هک  دوخ  ناگتـسب  ردـپ و  زا  هتـسویپ  يرامیب ،  نمـض  تهج  نیدـب  دـیامن ، تکرـش  ـالبرک  رد  دوخ ، هداوناـخ 

هنوگنیا یکاندرد ،  هلان  اب  و  دروآ ، تسد  هب  ار  ردپ  تداهش  ربخ  دولآ ، نوخ  غالک  هدهاشم  اب  هک  تفرگ ،  یم  غارس  درک و  یم  وجتسج 
هچ وا  زا  متفگ :  ماما ،  تفگ :  یهد ؟  یم  رس  هلان  هنوگنیا  ارچ  وت ! رب  ياو  متفگ :  وا  هب  نم  و  داد ، رس  يرابمغ  هلان  غالک  داد : رـس  دورس 

هلان غالک  دراد ! رارق  نمشد  ياهریشمش  ریت و  نایم  رد  و  تسالبرک ،  رفاسم  نم  ردپ  رخآ  متفگ :  دیسر . تداعس  هب  تفگ :  يراد ؟  ربخ 
مالسلا هیلع  نیسح  مردپ  زا  هرخالاب  متفگ :  دیسر . یگرزب  شاداپ  هب  مالسلا )  هیلع   ) نیسح تفگ :  درشف و  مشچ  رد  یکشا  داد و  رس  يا 

. دادن ارم  باوج  رگید  درک و  توکـس  داد ، یمن  تکرح  مه  ار  دوخ  لاب  هک  یلاح  رد  و  دیمرآ ، كاخ  رد  وا  تفگ :  يراد ؟  يربخ  هچ 
دنـسرخ دوب ، هدیـسر  تداهـش  ضیف  هب  دوب و  هدـش  باجتـسم  وا  ياعد  هک  نیا  زا  اما  مدرک ،  هیرگ  ردـپ  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  مه  نم 

هدوب ییاضق ))  ثرح  نب  ورمع   )) هلیبق زا  هک  ینز  نآ  و  بابر ))   )) اهنت مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  نارـسمه  زا  نیاربانب ،  ( 89  .) مدیدرگ
یلع ربکا ، یلع  مالسلا :)  هیلع   ) ءادهشلادیس نادنزرف  زین  و  دنا ، هتشاد  تکرش  مالسلا )  هیلع   ) ینیـسح ياروشاع  تضهن  رد  البرک و  رد  ، 
هیلع  ) نیدباعلا نیز  زا  ریغ  و  دنا ، هتفای  روضح  البرک  هنحص  رد  هللادبع ))   )) هب روهشم  رغـصا  یلع  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  طسوا 

ترـضح ارچ  هک  مینک ،  بجعت  دیابن  مه  تهج  نیا  زا  دـنا . هدیـسر  تداهـش  هب  همه  میتشاد ،  الاب  رد  هک  يا  هراشا  هب  هجوت  اب  مالـسلا ) 
رگا هدومرف :  دوخ  هک  هدـش  تیاور  اریز  تسا ،  هدـیمان  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ياـه  ماـن  هب  ار  دوـخ  رـسپ  هس  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما 

متشاذگ یم  یلع  ار  اهنآ  همه  مان  مراد ،  مالسلا )  هیلع   ) یلع مردپ  هب  هک  يا  هقالع  رطاخ  هب  داد ، یم  نم  هب  مه  رسپ  دنزرف  رازه  دنوادخ 
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ناج شمارآ  هیام  و  هنیکس ))   )) ار وا  شردام  ینابز ،  شوخ  ییابیز و  رطاخ  هب  هک  هنمآ ،  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد  اما  ( 90 .)
نـسح ماما  دنزرف  ربکا )) هللادبع   )) جاودزا هب  میدز ،  نیمخت  هلاس  هدراهچ  زا  شیب  هک  یلاح  رد  ار  وا  هنیدم  رد  شردـپ  و  دوب ، هداد  بقل 

وا هنیک  هک  هللادـبع ))   )) شرهوـش تـشاد و  تکرـش  ـالبرک  رد  دوـخ  رهوـش  اـب  دوـب ، هدروآ  رد  دوـخ  ردارب  رـسپ  ینعی  مالـسلا )  هـیلع  )
ارهز همطاف  هب  تبـسن  یهاگ  هک ،  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رگید  رتخد  يربک ،  همطاف   ( 91 .) دیسر تداهش  هب  دوب ، رکبوبا )) ))

هک دنتـشاد ، تکرـش  البرک  نینوخ  مایق  رد  ینثم ))  نسح   )) دوخ رهوش  اب  همطاف  دنا . هدیمان  یم  يرغـص ،  همطاف  ار  وا  اهیلع ) هللا  مالـس  )
 . میهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار  نانآ  لاح  حرش  رگید  لحارم  باتک ،  نیا  رگید  ياهلصف  رد  تشذگ ،  لبق  ياهلصف  رد  هچنآ  رب  هفاضا 

نمشد موجه  هرصاحم و  رد 

دوخ رهش  هب  ییاوشیپ  تماما و  يارب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  دندوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوریپ  الوصا  هک  هفوک  مدرم 
رد زور  جنپ  تسیب و  دصکی و  تدم  زور ، نآ  هعماج  عاضوا  یـسررب  هعلاطم و  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  اما  دندومن ، توعد 
رد مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح تفگ .  كرت  قارع  هب  نتفر  يارب  ار  هـبعک  راوـج  يرجه ،  لاس 60  هجحیذ  متـشه  و  دومن ، تماـقا  هکم ))  ))
هب هدـنام  گنـسرف  هدزاود  تشاد ،  هارمه  ار  شیوخ  رتخد  همطاف  هلمج  زا  نارای و  نز و  درم و  زا  معا  شا  هداوناـخ  ياـضعا  هک ،  یلاـح 
 . تسویپ عوقو  هب  البرک  نینوخ  كاندرد و  هعقاو  هجیتن  رد  و  دمآ ، رد  نمـشد  شترا  هرـصاحم  هب  يرجه  لاس 61  مرحم  مود  هفوک ))  ))

نارتخد و نازیزع ،  ناشیوخ و  موق و  نارهاوخ ،  ناردارب و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ناهارمه  تخـس ،  ياه  یمارآان  اه و  يریگرد  نیا  رد 
هب ار  يوما ))  بزح   )) هنایـشحو ياه  تنوشخ  اهدیدهت و  اهرازآ و  دنـشاب و  یم  وا  کیرـش  دـهاش و  همه  گرزب  کچوک و  زا  نارـسپ 

مدق هک  یناوناب  دنراذگ . یم  مهرم  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف نینزان  دنزرف  دنمدرد  لد  رب  و  دـننک ، یم  لمحت  شیوخ  تلاسر  يادا  رطاخ 
و مالـسلا )  هیلع   ) یلع بتکم  ناگتفای  شرورپ  الوصا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) موثلکلا ما  بنیز و  نوچمه  دنا ، هتـشاذگ  اروشاع  دربن  هنحـص  هب 

نیسح ناوج  رتخد  هنیکس ))   )) اما دنا ، هتشارفارب  هنادرم  دق  مالسلا )  هیلع   ) نیسح يرای  هب  و  دنتـسه ، اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  نماد 
زا یناوج ،  یفطاع  عبط  بسح  هب  دنیب ، یم  هدیتلغ  نوخ  كاخ و  هب  ار  ردپ  نارای  گنت و  ار  نمشد  هرـصاحم  هقلح  یتقو  مالـسلا )  هیلع  )
 ، يا هدش  تداهـش  هدامآ  مه  دوخ  هک  لاح  ینعی ،  ( 92  (.) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  اندج  مرح  یلا  اندر  دهاوخ : یم  ردپ 

رهاوخ زا  هک  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح رتخد  همطاف  اما  نادرگزاب !  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دوخ  دـج  مرح  هب  ار  ام  سپ 
يراج نابز  هب  مه  ار  وا  مان  و  درک ، یم  یظفاحادخ  نانز  اب  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  هاگ  نآ  دوب ، رتگرزب  یکدـنا  دوخ 
بـسا مه  یتقو  دادـن . هار  لد  هب  یمیب  نمـشد  رطخ  زا  داد و  یهلا  ياضق  هب  نت  درک ، ظفح  ار  دوخ  هیحور  تماهـش  لامک  اـب  ( 93) دومن

تداهـش زا  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  دمآ و  هاگ  همیخ  فرط  هب  نادیم  زا  نانز  ههیـش  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح دولآ  نوخ  بحاص و  نودب 
تسد داد ، یم  رس  هلان  هک  یلاح  رد  و  دیود ، نوریب  همیخ  زا  باتش  اب  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  دندش ، ربخ  اب  ترـضح  نآ 

نیا ادخ ! لوسر  يا  دمحم ! يا  ( 94) ءادرلا ۀمامعلا و  بلس  دق  ءارعلاب ، نیسحلا  اذه  هادمحم ،  او  دز : دایرف  و  تشاذگ ،  رس  يور  ار  دوخ 
(( دایز نبا   )) مه یتقو  تسا .  هنهرب  وا  ندب  و  دنا ، هدرک  تراغ  ار  وا  يابع  همامع و  و  هتفرگ ،  رارق  نابایب  رد  وا  ندب  هک  تسا  وت  نیـسح 

خساپ همطاف  دش ؟ دهاوخ  يراتفر  هچ  امش  اب  دینک  یم  رکف  دنا ، هدش  هتشک  امش  نادرم  دیوگب : وا  هب  ات  داتـسرف ، همطاف  دزن  ار  دوخ  دصاق 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  وا  دج  يا ،  هتفای  نشور  ار  دوخ  مشچ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ندش  هتـشک  اب  رگا  دایز ! رـسپ  يا  داد :

هللا یلص   ) ادخ لوسر  تسا ،  هتسناد  تداعس  يدنلبرس و  ینشور و  مشچ  هیام  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح تداهـش  شیپ  ياهلاس  زا  ملس ) 
! دایز رسپ  يا  داد . یم  رارق  دوخ  هناش  يور  ار  وا  و  دیکم ، یم  ار  وا  ياهبل  دیسوب ، یم  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسح اهراب  ملـس )  هلآ و  هیلع و 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ربارب  رد  تمایق ،  زور  رد  شیوخ  همکاحم  يارب  دیاب  و  يا ،  هدرک  دوخ  نمشد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح دج 
(95  .) ینک هدامآ  یباوج  ینادرگ و  هدامآ  ار  دوخ  ملس )  هلآ و  و 
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اه همیخ  تراغ 

هداد تسد  زا  ار  دوخ  نازیزع  نادرم و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخ  ناکدوک  ناوناب و  هک  مه  اروشاع  زور  رهظ  زا  دـعب 
تنب همطاف  نمشد ،  دارفا  زا  یکی  درب ، شروی  نانآ  ياه  همیخ  هب  البرک ، نادیهش  ناگدنامزاب  ییاراد  لاوما و  تراغ  يارب  نمشد  دندوب ،
يارب و  مدوب ،  هداتسیا  همیخ  رد  ولج  نم  دیوگ : یم  دوخ  همطاف  داد ! رارق  هنادرمناوجان  هنایشحو و  هلمح  دروم  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیـسحلا

يرگمتس دنداد ، رارق  تراغ  هلمح و  دروم  ار  ناوناب  نمـشد  دارفا  مدرک  هدهاشم  هک  مدوب ،  نارگن  میاه  همع  یناشیرپ  نازیزع و  تداهش 
یم بقعت  ارم  بسا  اب  هک  نمشد  اما  متفرگ ،  شیپ  ار  میاه  همع  هب  ندرب  هانپ  رارف و  هار  نم  درک ، ارم  تراغ  دصق  و  دش ، نم  هجوتم  مه ، 
نوخ دش و  هراپ  مشوگ  هلال  هک  دیشک ، يا  هنوگ  هب  ار  ما  هراوشوگ  ( 96) دروآ نوریب  میاپ  زا  لاخلخ  تنوشخ  اب  درک  ریگتسد  ارم  دومن ،

موجه و زیگنا  مغ  يارجام  یتقو  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  ( 97  .) مداتفا نیمز  يور  مدـش و  شوهیب  نم  دـیدرگ و  يراج 
 ))- مالـسلا هیلع   ) نسح نب  هللادبع   )) شیوخ دنزرف  يارب  ار  يوما  هیامورف  رـصنع و  تسـس  هتخورف و  دوخ  میخژد و  نانمـشد  يرگتراغ 
ياپ چـم  رد  الط )) لاخلخ   )) ود مدوب و  یناوج  رتخد  نم  دـندش ، دراو  ام  ياه  همیخ  هب  میخژد  نارگتراـغ  دـیوگ : یم  دـنک ، یم  وگزاـب 

! درک یم  هیرگ  زین  لاح  نامه  رد  و  دروآ ، نوریب  نم  ياپ  زا  ار  لاخلخ ))   )) تساوخ یم  تمحز  اـب  نمـشد  دارفا  زا  یکی  متـشاد ،  دوخ 
رد منکن ،  هیرگ  هنوگچ  تفگ :  هللا .  لوسر  ۀنبا  بلسءا  انءا  و  یکبءا ،  فیک ال  لاقف :  ادخ ! نمـشد  يا  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  مدیـسرپ : 
ادخ لوسر  رتخد  نم  یناد  یم  هک  لاح   : ) متفگ متسه !؟  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  تراغ  لوغـشم  نم  هک  یلاح 

وا يرگید  سک  مسرت  یم  منکن  تراغ  ار  لاخلخ  نم  رگا  تفگ :  نک .  رظن  فرص  نم  تراغ  زا  متسه )  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
فاحل و یتح  دندرب ، دندرک و  تراغ  ار  ام  ییاراد  لاوما و  همه  يوما  نانمشد  هدرک :  تیاور  شیوخ  دنزرف  يارب  همطاف  دنک ! تراغ  ار 

هیلع  ) نیسح ماما  رتخد  شوگ  ود  زا  ار  هراوشوگ  هک  مه  دیز )) نب  سنخءا  ( )) 98 !) دندرک لواپچ  دندیشک و  ام  يور  زا  مه  ار  شوپالاب 
نانآ ( 99  .) تسا هدرک  وگزاب  نارگید  يارب  ار  دوخ  هنانئاخ  لمع  البرک ، هعقاو  زا  دعب  دوب ، هدرک  حورجم  ار  وا  شوگ  هدیشک و  مالسلا ) 
ندب هب  يا  هنادنمدرد  هاگن  اب  دنداد و  رس  مه  نویش  هلان و  هآ و  نانآ  دننادرگ ، تاوارطرپ  ار  مالـسا  راهب  ات  دندش ، رپرپ  نازخ  گرب  نوچ 

تخـس و ياه  متـس  هیلع  نانآ  يرگاشفا  يرگدایرف و  تبون  ات  دنتـسیرگن ، یم  شیوخ  هتفخ  كاخ  هب  نازیزع  ریاس  ردپ و  نوخ  رد  هقرغ 
هبطخ اب  رگم ؟ میدرک  هچ  نایفوک ،  دیـسرپ ز  درک  الیاو  هآ و  تفرگب و  ار  رـس  درک  اباب  هرهچ  هب  رظن  هیرگ ،  اب  دـسر . ارف  نمـشد  هناـعبس 

(100 .) درک اوسر  ار  هفیلخ  دوخ ،

نانمشد موجه  ماگنه  هب  مجنپ :  لصف 

هراشا

یلع نب  نیـسح  يوـما ))  بزح   )) نارودزم يرجه ،  لاس 61  ياروشاع  زور  رد  هک  میدرک ،  يا  هراشا  راتـشون  نیا  نیـشیپ  ياهلـصف  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ياه  هداون  زا  نت  ود  داتفه و  هرخالاب  و  نارای ،  نادـنواشیوخ و  ناـناوج و  ناردارب و  مالـسلا و  هیلع 

ربمایپ نادـنزرف  نالتاق  هزیگنا  هدـمع  هک  تسا ،  هجوت  لباق  مه  هتکن  نیا  دندیـشک ! نوخ  كاـخ و  هب  ار  دـهاجم  نموم و  نادرم  و  ملس ) 
نادنزرف نوخ  هب  تسد  نانآ  هک  یلاح  نیع  رد  هدوب ،  ماقم  تسپ و  لانم و  لام و  هب  نتفای  تسد  ملـس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا
ياهناسنا نیرتهب  دنتسناد ، یم  دوخ  دنتسب ، شقن  دوخ  یناشیپ  رب  ار  گنن  هکل  هشیمه  يارب  دندولآ و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

يارب یتـقو  ـالبرک ، كاـنلوه  هعقاو  زا  سپ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح لـتاق  دنـشک ! یم  نوـخ  كاـخ و  هب  ار ، تهج  ره  زا  نیمز  هرک  يور 
کلملا تلتق  انا  ابهذ  ۀضف و  یباکر  رقوا  تشادرب :  هناتسم  دایرف  دمآ ، دعـس )) نب  رمع   )) یهدنامرف رداچ  ولج  یـشک ،  ماما  دزم  تفایرد 

نم اریز  ینادرگ ،  هتـشابنا  الط  هرقن و  زا  ارم ، تسا  باـکر  اـت  دـیاب  ( 101 .) ابـسن نویـسنیذا  مهریخ  ابا و  اما و  سانلا  ریخ  تلتق  اـبجحملا 
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رظن زا  و  هدوب ،  نیمز  يور  دارفا  نیرتهب  ردام  ردپ و  رظن  زا  هک  ما ،  هتـشک  ار  یـسک  نم  ما .  هتـشک  ار  یتباجن  ایح و  اب  راوگرزب و  هاشداپ 
تیناسنا هتخورف  دوخ  نـالتاق  نانمـشد و  دوخ  فارتعا  هب  نیارباـنب ،  تسا .  هتـشاد  ار  تیـصخش  هشیر و  نیرتهب  مه  یگداوناـخ  تلاـصا 

نامیا ینابرق  ناگدش ،  هتشک  یهتنم  دنا ، هدوب  نیمز  هرک  يور  لیـصا  موصعم و  كاپ و  ياهناسنا  نیرتهب  اروشاع  ناگدش  هتـشک  هتخاب ، 
یکاندرد قیمع و  تیانج  نینچ  بکترم  ماقم ،  هاج و  انایحا  هرقن و  الط و  ندروآ  تسد  هب  رطاخ  هب  مه  نالتاق  و  دنا ، هدش  دوخ  هدیقع  و 

راب و تقر  رایـسب  نآ  ناتـساد  تسا ؟  هدوب  هنوگچ  نانآ  ناگدـنامزاب  عاضوا  و  تداهـش ،  زا  سپ  ناگدـش  هتـشک  عضو  اـما  دـنا . هتـشگ 
هک تسا ،  يا  هدید  تبیـصم  ناکدوک  هرخالاب  ناهورجم و  ناوناب ،  نارتخد ،  نارهاوخ ،  عضو  رت ، شارخلد  نآ  زا  و  دشاب ، یم  شارخلد 

هتخورفا نامسآ  نیمز و  تسا و  رهظ  دنا . هتفرگ  رارق  نمـشد  هنابعـس  تراغ  هنادرمناوجان و  موجه  دروم  سدقم ،  ياهدسج  نآ  رانک  رد 
(102  .) هتخوس لد  بل ،  هنشت  هدیکت ،  هدرسفا ،  ینیب ؟  یم  اونین  تسا ،  همطاف  نیا  هتخود  نادیم  قمع  هب  نارگن ،  یمشچ 

يربط فارتعا 

هیلع  ) یلع نب  نیسح  تداهش  زا  سپ  دسیون : یم  دوخ  روهشم  باتک  رد  يرجه ،  مراهچ  نرق  فورعم  خروم  يربط ))  ریرج  نب  دمحم  ))
دعب دندرک ، تراغ  ار  نانآ  ییاراد  اهرتش و  تالآ و  تنیز  دندیرب ، ار  اهرداچ  ياهدنب  دندرب ، شروی  وا  ياه  همیخ  هب  نانمـشد  مالـسلا ) 
ینز رگا  دـندرک و  امغی  ار  نانآ  یتمیق  ءایـشا  ییاراد و  سابل و  دـندرب ، موجه  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح هدـیدغاد  نارتخد  نانز و  فرط  هب 

سابل لاوما و  تراغ  هب  تنوشخ  اب  دـندرک و  یم  پاترپ  نیمز  يور  ار  وا  درک ، یم  تمواقم  دوخ  تالآ  تنیز  ساـبل و  يرادـهگن  يارب 
هیرگ دایرف و  داد و  اب  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  نانز  هک  ییاج  ات  ( 103) دنتخادرپ یم  نانآ 

(104 .) دندش یم  هدنکارپ  هراوآ و  نابایب  رد  دنشاب ، هتشاد  یبسانم  ششوپ  سابل و  هکنیا  نودب  هلان ،  و 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف رگید  شرازگ 

 ( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ناوج  رتخد  همطاف  ار ، هیامورف  ناـگتخورفدوخ  و  يوما ))  بزح   ، )) نارودزم هناـمیخژد  شروی  ناتـساد 
هک ار  وا  نارای  مردـپ و  نوخ  رد  هقرغ  ندـب  شارخلد  هنحـص  دایز  یتحاران  اب  مدوب و  هداتـسیا  همیخ  ولج  نم  دـنک : یم  شرازگ  روط  نیا 
رد دنناود ! یم  بسا  سدقم  ياهندب  نآ  رب  كافس  ناراوس  بسا  مدرک ،  یم  هدهاشم  مدید و  یم  تشاد  رارق  غاد  ياهنش  اهکاخ و  يور 
هب ای  دنـشک ، یم  مه  ار  ام  ایآ  دروآ ؟ دـهاوخ  هچ  ام  رـس  رب  نمـشد  و  دـش ؟ دـهاوخ  هنوگچ  اـم  عضو  مدرک ،  یم  رکف  دوخ  اـب  لاـح  نآ 
زا ار  دوخ  ات  درب  یم  هانپ  يرگید  هب  یکی  ره  نانآ  و  دروآ ، موجه  نانز  فرط  هب  یتسد  هب  هزین  راوس  بسا  مدید  هاگان  دنرب ؟ یم  تراسا 
یم نانز  رس  زا  ار  يرسور  دنبتسد و  یلدگنـس ،  تنوشخ و  لامک  اب  هفطاع  محر و  نودب  رگمتـس  نمـشد  اما  دراد ، نوصم  نمـشد  رطخ 

 ! نارای يا  نیسح !  يا  ناردارب !  يا  یلع !  ای  دمحم ! ای  ادج ! ای  دندز : یم  دایرف  هآ  کشا و  اب  مه  نانز  و  ( 105) درک یم  تراغ  دیشک و 
زا ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ میرح  دنک و  يرای  ار  ام  تسین  یـسک  ایآ  دهد ؟ هانپ  ار  ام  دسرب و  ام  داد  هب  تسین  یـسک  ایآ 

نیا هب  دایز  بارطـضا  اب  دیزرل ، یم  مناوختـسا  ياهدنب  دیپت ، یم  تخـس  نم  بلق  یلاح  نینچ  رد  يرآ ،  دنادرگ !؟ ظفح  نمـشد  ضرعت 
مدرک نامگ  دروآ ، یم  موجه  ام  فرط  هب  نمـشد  مدید  مدرک ،  دروخرب  موثلکلا ))  ما   )) ما همع  اب  هاگان  مدیود ،  یم  فرط  نآ  فرط و 

تخادنا نیمز  يور  ارم  دوخ  هزین  اب  وا  اما  مدیزرل ،  دوخ  هب  تخس  سرت  زا  درک ، هلمح  مدوخ  هب  هاگان  اما  دراد ، ار  ما  همع  هب  هلمح  دصق 
هب دیـشک ، ار  ما  هراوشوگ  تواسق  لامک  اب  دعب  تشادرب ،  مرـس  زا  ار  يرـسور  مداتفا ،  نیمز  يور  تروص  اب  درب ، ورف  مفتک  رد  ار  هزین  ، 

شقن متفر و  شوه  زا  مدـناسر ،  اه  همیخ  لحم  هب  ار  دوخ  هک  هاـگ  نآ  و  تفرگ ،  ار  متروص  رـس و  نوخ  دـش و  هراـپ  مشوگ  هک  يروط 
دنک یم  هیرگ  وا  مدید  مدرک ،  زاب  ار  دوخ  مشچ  یتقو  میایب ،  شوه  هب  ات  دنز  یم  ادص  ارم  ما  همع  مدش ،  هجوتم  تقو  کی  مدش .  نیمز 

ردارب و  تسا ؟  هدـمآ  هچ  نارتخد  نانز و  ریاس  رـس  هب  مینیبب  میورب  ایب  مزیزع !  دـیوگ : یم  و  دـنک ، دـنلب  نیمز  يور  زا  ارم  دـهاوخ  یم  و 
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نارگن عضو  اما  مدرک ،  تکرح  اج  زا  یتخـس  اب  نم  لاح ،  ره  هب  درب ؟ یم  رـس  هب  یعـضو  هچ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ترامیب 
؟  منامب ظوفحم  نامرحمان  دید  زا  ات  مناشوپب ،  ار  دوخ  يوم  رـس و  نآ  اب  نم  هک  يرادن  يا  هچراپ  ناج !  همع  متفگ :  متـشاد ،  يا  هدننک 

کتک قالـش  هنایزات و  اب  ار  ما  همع  نمـشد  مدرک  هدهاشم  یتح  مرادن ،  یـششوپ  متـسه و  وت  لثم  مه  نم  مردارب !  رتخد  تفگ :  ما  همع 
، دنا هدرک  تراغ  نمـشد  دارفا  ار  ام  ییاراد  لاوما و  همه  میدید  میتشگرب ،  اه  همیخ  لحم  هب  مه  یتقو  تسا ،  هدـش  هایـس  وا  ندـب  هدز و 
زا تکرح و  ییاناوت  نانمـشد  رازآ  يرامیب و  تدش  رثا  رد  دوب و  هداتفا  نیمز  يور  تروص  اب  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  مرامیب  ردارب 
اب مه  ترـضح  نآ  و  درک ، نایرگ  بلقنم و  تخـس  ار  ام  هک  دوب ، يدح  هب  مه  وا  یگنـشت  یگنـسرگ و  عضو  تشادن ،  ار  نتـساخرب  اج 

دندش رد  هدرپ  دوخ ، ربمیپ  ترتع  رب  ادخ  زا  هدیسرتن  هک  یتما ،  مرـش  یب  ( 106 .) داد رـس  یکانزوس  هلان  هیرگ و  ام ، شارخلد  عضو  ندید 
 ، ناشف کمن  مد  ره  تیب  لها  مخز  رب  هتشادن  افج ، زا  تسد  دندش  رگیدکی  رـس  هب  يرجعم ،  هراپ  زا  شوپ  هدرپ  هناگیب ،  هراظن  هشیدنا  ز 

نادیهش ناگدنامزاب  هب  تیذا  تناها و  دروم  رد  يوما ))  بزح   )) نارودزم يرگ  یـشحو  يرگمتـس و  راک  ( 107 .) دندش رگد  يافج  هب 
ياپ زا  ار  لاخلخ  رگمتس  درم  نآ  یتقو  دیوگ : یم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  هک  دوب ، هناعبس  دولآ و  مشخ  يردق  هب  البرک ،
هیرگ ارچ  تفگ :  ینک !؟  یم  هیرگ  ارچ  مدیسرپ :  درک ! یم  هیرگ  مه  رگمتس  درم  نآ  مداد و  یم  رس  هلان  هیرگ و  تخس  نم  دیـشک ، نم 
نیا زا  ارچ  سپ  متفگ :  مهد !؟  یم  رارق  تراـغ  رازآ و  دروم  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رتـخد  مراد  هک  یلاـح  رد  منکن ؟ 

(108 !.) دنک یم  ار  راک  نیا  يرگید  منکن ،  تراغ  ار  تالآ  تنیز  سابل و  نم  رگا  تفگ :  يراد !؟  یمنرب  تسد  راک 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف رهوش 

نـسح  )) وا يومع  رـسپ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح رتخد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف رهوش  میدش ،  روآدای  نیـشیپ  ياه  لصف  رد  هک  روطنامه 
هیلع  ) یلع نب  نیـسح  دوخ  يومع  هارمه  هب  هنیدـم  زا  اروشاع  ماـیق  رد  وا  دوب . مالـسلا )  هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  نب  نسح  دـنزرف  ینثم )) 
ماما يرای  هب  نانمـشد  هیلع  راکیپ  گـنج و  رد  و  تفاـی ،  روضح  ـالبرک  رد  يرجه  لاس 61  ياروشاـع  هعقاو  رد  درک ، تکرح  مالـسلا ) 

مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  شیوخ  ماما  ومع و  هار  رد  البرک  رد  ینثم  نسح  دسیون : یم  سوواط ،  نب  دیس  دومن . مادقا  دوخ  نامز 
یناوارف ياه  تحارج  وا  ندـب  و  داد ، جرخ  هب  يدایز  تمواقم  نانمـشد  ياـه  هزین  اهریـشمش و  ربارب  رد  درک ، داـیز  يراکادـف  داـهج و  ( 

نب دیس  ( 110 .) دوب يراگزیهرپ  لضاف و  لیلج و  درم  وا  دنا : هتـشون  ینثم  نسح  هرابرد  یلاجر ،  نادنمـشناد  ناخروم و  ( 109  .) تشادرب
 ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح شیوخ  يومع  باکر  رد  اروشاـع ، زور  ینثم  نسح  دـنک : یم  تیاور  راونـالا )) حـیباصم   )) باـتک زا  سوواـط ، 

هداتفا ناگدـش  هتـشک  نایم  رد  شوه  یب  و   ، ) تشادرب مخز  هدـجیه  زین  وا  دوخ  تشک ،  ار  نمـشد  دارفا  زا  رفن  هدـفه  دـیگنج ، هناعاجش 
نسح دندش  هجوتم  دننک ، ادج  ندب  زا  ار  نادیهش  ياهرس  دنتساوخ  یم  یتقو  اما  تسا ،  هدش  هتشک  مه  يو  دندرک  نامگ  نانمـشد  دوب ،

 (( هرازف ینب  هلیبق   )) سییر و  دوب ، هفوک  فارشا  زا  هک   ) ینثم نسح  ییاد  يرازف ،  هجراخ  نب  ءامـسا  ناسحوبا ،  دراد ) ندب  رد  ناج  زونه 
(( ءامسا ( )) 111 .) دنناسرب لتق  هب  ار  وا  و  دننک ، ادج  ندب  زا  نیریاس  لثم  ار  نسح  رـس  تشاذگن  درک و  ینایمرد  اپ  دعـس ) رمع  رکـشل  رد 

هفوک هب  منک و  یم  هجلاعم  ار  وا  نم  دیهدب ، نم  لیوحت  ار  وا  تفگ :  دننک  ادج  ندـب  زا  ار  نسح ))   )) رـس دنتـساوخ  یم  هک  ینادالج  هب 
یم نم  هب  ار  وا  تفریذپ ،  ارم  تطاسو  رگا  و  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  وا  تساوخ  دایز  هللادـیبع  ریما  رگا  مرب ،  یم  دایز )) نب  هللادـیبع   )) دزن

هجراخ نب  ءامسا   )) لیوحت ار  وا  دندرک ، رظن  فرص  ینثم ))  نسح   )) نتشک زا  نمشد  دارفا  تهج  نیدب  دنام . یم  یقاب  هدنز  وا  دشخب و 
یم ینیب  شیپ  هک  روط  نامه  درک و  لقتنم  هفوک  هب  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  ناریـسا  ناوراک  هارمه  هب  ار  وا  مه  ءامـسا  دنداد ، يرازف )) 

اهدرد و لمحت  زا  سپ  نسح  و  درک ، لقتنم  هنیدم  هب  ار  وا  يدوبهب  زا  سپ  تخادرپ و  نسح  هجلاعم  هب  یتدم  هفوک  رد  مه  ءامسا  اب  دش ،
(112 .) دیدرگ قحلم  هنیدم  رد  دوخ  هداوناخ  و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  هب  ناوارف ،  ياه  یتخس 
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هاگمزب باتهم 

كرت ـالبرک  رد  ار  شیوخ  نازیزع  نوخ  هب  هقرغ  ياهندـب  تساوخ  یم  هک  هاـگ  نآ  ار ، ینثم ))  نسح   )) لاـح ناـبز  رورـسم )) نیـسح  ))
هدنـشخر عمـش  اـسب  هاـگمزب  نیا  يور  ینک ،  نشور  هک  هاـم  يور  يا  بشما ،  باـتب  رتوکن  تسا :  هدروآرد  رعـش  هب  هنوگ  نیا  دـیوگب ،

هب تسد  هتفرب ز  یقاس  يوسکی ،  هب  هتخیر  حدق  هتـسکش ،  یحارـص  هتخیمآ  رگیدـکی  هب  نافیرح  كاپ  هدرم  ورف  ثداوح ،  داب  كانبات ز 
ناسچ نوخ  جوم  نیا  زک  دـنیب ، حور  رگم  نایکاخ  يزاـبناج  دـننیبب  ناـیکالفا  هک  بشما ،  هم  يا  باـتب  تسد  هداـتفا  برطم  رگد ، يوس 

رب دنکـشب ، اصع  كاچ  كاچ  نت  هب  یـسوم ،  هماج  دنک  راسمرـش  دوش  دوخ ، ینابرق  راگ ز  دنوادخ  لیلخ  دنیبب  نورب  دیاب  دروآ ، یتشک 
درآ هفرغ  زا  رس  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم زیر  زیر  دنک  ار ، بلـص  بیلـص و  زیختـسر  نیا  دنیب ، رگا  احیـسم  كاخ  بآ و  رس 

و مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  یهارمه  اب  ینثم  نسح  میـشاب ،  هتـشاد  هجوت  دـیاب  يرآ ،  ( 113  .) نوخ قرغ  ار ، هشوـگ  رگج  دـنیبب  نورب 
ضیف و هب  و  هدـیدرگ ،  بوسحم  ناییاروشاع  وزج  هداد ،  ناـشن  ار  دوخ  یلمع  تعاـطا  ناـمیا و  ترـضح ،  نآ  سدـقم  ماـیق  رد  تکرش 

مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ ، نینزان  رسمه  اب  دومن ، تشگزاب  هنیدم  هب  هک  مه  هاگ  نآ  تسا و  هتفای  تسد  ییالاب  تلیـضف 
نس 35 هب  ماجنارـس  ات  درک ، یم  هرادا  ار  دوخ  ردپ  دج و  هفوقوم  يزرواشک  كالما  راچان  و  داد ، یم  همادا  دوخ  يافـص  اب  یگدـنز  هب  ( 
غاد و رد  ار  همطاــف  و  ( 114) دیدرگ دیهـش  مومـسم و  رهز  هلیـسو  هب  یـسابع ،  هفیلخ  ناورم ))  کلملادـبع  نب  دـیلو   )) يوس زا  یگلاس 
، دحا هللا  وه  لق  وا  یناشیپ  رب  ایوگ  هک  دوب ، هدید  باوخ  رد  دوخ  تداهـش  زا  لبق  زور  دنچ  ینثم ))  نسح   )) هتبلا دیناشن . يا  هزات  گوس 

لاف هب  ار  باوخ  نیا  مه  نانآ  تسناد و  يا  هدژم  ار  نآ  دوخ  و  درک ، یم  ناـیب  هداوناـخ  ياـضعا  يارب  ار  باوخ  نیا  یتقو  هدـش ،  هتـشون 
تلالد دوب ، هدید  ار  هدنسیون  ملق  هدننبب  باوخ  رگا  هک  درک ، ریبعت  ار  باوخ  بیسم ))  نب  دیعـس   )) اما دندش ، لاحـشوخ  دنتفرگ و  کین 

یتفر و دنام  هدـید  حول  رب  وت ، يور  شقن  یتفر و  ( 115 .) دیـسر تداهـش  هب  زور  دنچ  زا  سپ  نسح  هرخالاب ،  یلو  تشاد ،  رمع  لوط  رب 
نیا رد  دـنام )) هدـیمخ  نیگمغ ،  نم  تماق  یتفر و   (( )) عادو یپ  مسوب  وت  ياـپ  هک  مدـش ،  مخ  نوچ   )) دـنام هدیـشک  مغ  لد  هب  وت ، غاد 
يا نم  راظتنا  مشچ  رد  تیئادج  راخ  دش و  یهت  نم  شوغآ  دـنام  هدـیدغاد  لد  شودـب  تمغ ،  راب  يدـش  ادـج  نم  زا  هر  همین  هک  رفس ،
نم ناوتان  ندب  زک  تسوت ،  قوش  زا  دنام  هدیپس  ات  رحس ، هاگ  هولج  هب  ممشچ  زور  هب  دسر  تهایس ،  قارف  بش  یک  ات  دنام  هدیلخ  لگ ، 

(116 .) دنام هدیچن  رخآ  نم ،  راظتنا  ياهلگ  مشچ  کشا  دیکشخ  نم و  هرهچ  درز  دش  دنام  هدیسر  بل  رب  دماین و  نورب  مناج 

هفوک ناروک  رد  مشش :  لصف 

هراشا

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هداون  رب  البرک  نیمزرس  رد  تناها  ملظ و  نیرت  عیجف  مالسا ،  خیرات  نینوخ  هعجاف  نیرت  هقباس  یب  رد 
سپ یتح  و  دندرکن ، محر  ناکدوک  ناوج و  ریپ و  كافـس و  نالتاق  كاندرد ،  هعجاف  نیا  رد  دش . دراو  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نادـنزرف  و 

رد ار ، نانآ  نوخ  رد  هقرغ  ناج و  یب  رکیپ  دهاز ، دباع و  ناناوج  نادرم و  و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هشوگ  رگج  نتـشک  زا 
نیا نایب  ( 117 !.) دندرک هراپ  هراپ  لامیاپ و  دوخ ، ياهبـسا  مس  ریز  رد  میخژد  ناراوس  بسا  كانتـشحو ،  رایـسب  هقباس و  یب  مادـقا  کی 
يارب و  تشاد ،  رارق  يرامیب  رتسب  رد  هک  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  و  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) بنیز يارب  اما  تسا ،  يا  هداس  راک  تیاکح 

هک نادیهش ،  ناگدنامزاب  ناکدوک و  ناوناب و  ریاس  و  نوخ ،  رد  هقرغ  تروص  رس و  اب  هدروخ و  هزین  مالسلا )  هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف 
راب تنوشخ  راـتفر  رت ، شارخلد  نآ  زا  تسا .  هدوب  شارخلد  كاـندرد و  رایـسب  هعجاـف  دـنا ، هدوب  ارجاـم  اـب  ریگرد  دـهاش و  کـیدزن  زا 

مالسلا هیلع   ) نیسح هدیدغاد  راوگوس و  رتخد  هنیکس  یتح  هک  ( 118  .) تسالبرک نادیهش  هدز  تبیصم  هدیدغاد و  ناگدنامزاب  اب  نایوما 
 ، لاح ره  هب  ( 119 .) دنزاس یم  ادج  ار  وا  رجز  اب  دنـشک و  یم  ردپ  نوخ  رد  هقرغ  رـس و  یب  دـسج  يور  زا  يا  هناکافـس  تنوشخ  اب  ار  ( 
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هتخوس مین  هدـش و  تراغ  ياه  همیخ  لـحم  رد  مه  بش  کـی  هداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  نازیزع  همع  زور  همین  کـی  رد  هک  ار  یناوناـب 
يوس هب  تراـسا  ناونع  هب  يرجه ،  لاس 61  مرحم  مهدزای  زور  رهظ  زا  دعب  دـندوب ، هدروآ  حبـص  هب  ناوارف  رجز  جـنر و  اب  ار  بش  دوخ ،

(120 .) دندش هداد  تکرح  هیواعم ))  نب  دیزی   )) يوس زا  دایز )) نب  هللادیبع   )) ییاورنامرف زکرم  هفوک ، 

هار ياه  یتخس 

رهوش ینثم  نسح  رمع و  دیز ، مالـسلا :)  هیلع   ) نسح ماما  نادنزرف  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ار ، ناریـسا  ناوراک  ناکدوک  نادرم و 
(121 .) دنداد یم  لیکشت  رسپ  رگید  كدوک  دنچ  و  هلاسراهچ ،  مالسلا )  هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 

همطاف هنیکس و  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  نارتخد  یناه  ما  هیفص و  هیقر ،  همطاف ،  موثلک ،  ما  اهیلع ،) هللا  مالس   ) بنیز ار  ناوناب  دادعت  اما 
هفاضا هب  هک  شیرق ،  نادناخ  زا  نز  رفن  تسیب  هصالخ  ترضح و  نآ  نارسمه  بابر  قاحسا و  ما  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ياهرتخد 

هک ار ، هدز  مغ  رادغاد و  ناریـسا  ناوراک  هرخالاب  ( 122 .) دنداد یم  لیکشت  ار  يرفن  راهچ  داتـشه و  هورگ  کی  نارای ،  باحـصا و  نانز 
یم رفن  دون  رب  غلاب  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  نارای  ناگدنامزاب  مشاه و  ینب  زا  معا  نارتخد ،  ناکدوک و  نانز و  نادرم و  زا  نانآ  دادعت 

هک یلاح  رد  هدیدغاد ،  نازیزع  ناوراک  دندرک . ادج  دوخ  نازیزع  هدیتلغ  نوخ  رد  ياهرکیپ  رانک  زا  تخس ،  تنوشخ  رابجا و  اب  دندش ،
هفوک رهـش  يوس  هب  يوما ،  نارودزم  دـیدش  تبقارم  هرـصاحم و  تحت  ساره  میب و  اب  دنتـشاد ، بل  ریز  ییارـس  هحون  میالم  ياه  همزمز 
بزح  )) رـس هریخ  ياهـشک  مدآ  هک  نیا  اب  هجوت  اب  و  دوب ، گنـسرف  هدزاود  دودح  هفوک  ات  البرک  زور  نآ  هلـصاف  دـندش ، یم  هداد  قوس 

زور رهظ  زا  دـعب  زا  ار  هفوـک  اـت  ـالبرک  هلـصاف  هک  نیا  لاـمتحا  دـنا ، هدیـسرت  یم  دوـخ  هیلع  مدرم  یلاـمتحا  ماـیق  شروـش و  زا  يوـما )) 
ریـسم نیا  ندومیپ  تسا ،  ملـسم  هچنآ  اما  تسناد .  ناوت  یم  کیدزن  عقاو  هب  دنـشاب ، هدیـسر  هفوک  هب  يرجه ،  لاس 61  مرحم  مهدزاود 

ياهرتخد هنیکـس  همطاف و  لیقع و  نب  ملـسم  رتخد  بابر و  موثلک و  ما  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز يارب 
تخـس و رایـسب  هیما ))  ینب   )) رودزم نادـالج  راـب  تنوـشخ  ياـه  تبقارم  تحت  مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع لآ  هداد  تسد  زا  زیزع  رادـغاد و 

 . تسا ناوتان  نآ  نایب  زا  ملق  نابز و  و  هدش ،  يرپس  شارخلد 

رهش كانفوخ  ياضف 

زکرم یمالـسا ،  دـالب  هرتسگ  رب  رتهب  فارـشا  تیزکرم و  رطاـخ  هب  ار  هفوک  رهـش  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  يرجه ،  لاس 35  زا 
هک مه  هاگ  نآ  تشاد .  یم  مازعا  اه  نیمزرـس  ریاس  هب  شترا  رادـنامرف و  رادناتـسا و  گرزب ،  هاگیاپ  نآ  زا  و  داد ، رارق  شیوخ  تفالخ 
رد ایوگ  دوب و  ترضح  نآ  زاتمم  صلاخ و  نارای  زا  هک  هتابن ))  نب  غبصا   )) هب باطخ  دش ، دراو  هفوک  هب  یمالسا  تموکح  يربهر  يارب 

کی نیمه  هک  موش ،  یم  دراو  امـش  رهـش  هب  تفالخ  يارب  یلاح  رد  نم  دینک ، هظحالم  دومرف : تشاد ،  روضح  ناگدـننک  لابقتـسا  نایم 
زا شیب  امـش  دزن  زا  نتفر  ماگنه  هب  رگا  مراد ،  دـینک  یم  هدـهاشم  ار  نآ  هک  یبکرم  و  ثاثا ،  هتـسب  هچقب  کی  نت ،  هب  هداس  سابل  تسد 

دراو هفوک  هب  يا  هنادهاز  هویش  نینچ  اب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  يرآ ،  ( 123 .) دوب مهاوخ  ناراکتنایخ  زا  مشاب ،  هتخودنا  ما  هتشاد  هچنآ 
زین و  دـنتخاس ، راداو  یلخاد  ياـه  گـنج  هب  هتـساوخان  ار  وا  نانمـشد  هک  یلاـح  نیع  رد  و  داد ، لیکـشت  ار  دوخ  ینآرق  تموکح  دـش و 

هنالداع تموکح  زا  یناوارف  رهاظم  تسناوت  ترـضح  نآ  دندوب ، هدـینادرگ  لیدـبت  یبولطمان  ماظن  هب  ار  یعقاو  مالـسا  نیـشیپ ،  نامکاح 
ار مالسا  ملاع  دوخ ، نادقف  اب  دیشون و  تداهش  تبرش  يرجه  ملهچ  لاس  هب  رهش  نامه  دجـسم  رد  هک  نیا  ات  دزاس ، رگ  هولج  ار  شیوخ 
زا لاس  یس  دودح  دننک ، یم  دراو  رهش  هب  هناگیب ،  ناریسا  تروص  هب  ار  وا  ياه  هون  اهرتخد و  هک  زورما  اما  دیناشن . یکاندرد  گوس  رد 

دیزی هیما ))  ینب   )) نارودزم تسا .  هتفرگ  دوخ  هب  یکاندرد  فوخم و  هرهچ  رهـش  ياضف  درذگ و  یم  تلادع  نآ  تموکح و  نآ  خیرات 
نیـسح دهاجم  نارادفرط  نارای و  هیما ))  ینب   )) رودزم هفوک و  مکاح  دایز  نب  هللادـیبع  ( 124 !) دـنا هدرک  یفرعم  نانمومریما  ار  هیواعم  نب 
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 ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  هدنیامن  ومع و  رسپ  لیقع ))  نب  ملـسم   )) هک مه  هاگ  نآ  و  ( 125) دنا هدومن  یفرعم  رگبوشآ  ار  مالسلا )  هیلع  )
یم یفرعم  یمالـسا  هعماج  عاضوا  ندز  مهب  شاشتغا و  لماع  زیگنا و  هنتف  رگالخا و  ار  وا  دـیآ ، یم  راـتفرگ  داـیز )) هللادـیبع   )) تسد هب 
همه دنراذگب  هکنیا  نودب  ناشن و  مان و  نودب  ار ، شنارای  و  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح مومـسم ،  نیغورد و  تاغیلبت  اب  هصالخ  و  ( 126) دنک

وا تداهش  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح نایرج  زا  هفوک  مدرم  مومع  هتبلا  دندوب ! هدرک  یفرعم  مالسا  دض  نایجراخ  ناگناگیب و  دنمهفب ، مدرم 
یناطیش و ياهریوزت  هنافسءاتم  اما  دندوب ، هدناوخ  ارف  شیوخ  رهش  هب  يربهر  تماما و  يارب  ار  ترضح  نآ  نانآ  دوخ  اریز  دندوب ، ربخ  اب 
و هدناشک ،  نادنز  لتق و  هب  ار  نادهاجم  نایعیش و  هتخاس ،  التبم  ینادرگرس  فارحنا و  هب  ار  مدرم  زا  يدادعت  هیما ))  ینب   )) هدننک لافغا 

تـسس تفـص  نوملقوب  نابلط  تصرف  و  هیما ))  ینب   )) رادـفرط ياه  هرپش  هدـناشک و  اه  هناخ  لخاد  هب  باـعرا  دـیدرت و  اـب  مه  ار  یخرب 
. دندوب هدش  هفوک  ياه  هچوک  نادیم و  رگیزاب  رصنع ،

هللادیبع سلجم  رد 

هللادیبع ینارمکح  زکرم  هرامالاراد ،  هب  مالسلا ،)  هیلع   ) تیب لها  ناریسا  شارخلد  دورو  اب  هارمه  دهاش و  ءادهشلادیس  ریـسا  رتخد  همطاف 
یم یهاگیاج  دراو  رابجا  اب  سردنم و  سابل  اب  البرک ، راسناوراک  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز شا  همع  دـنک  یم  هدـهاشم  وا  تسا ،  دایز  نب 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز هچ  رگا  تسا .  هدرک  یم  ییاوشیپ  تیناسنا  تلادع و  اب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینموملاریما  شردپ  يزور  هک  دوش ،
اما تخانشن ،  ار  وا  مه  هللادیبع ))   )) تسخن هلحرم  رد  و  دش ، دراو  سلجم  هب  سانشان ،  يا  هنوگ  هب  دایز و  تمواقم  يراد و  نتـشیوخ  اب 

(127  .) تسا هدوب  شارخلد  كاندرد و  رایسب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز يارب  راوشد  تخس و  طیارش  نآ  رد  دورو ، هنوگ  نیا  لاح  نیع  رد 
بنیز یتقو  دوب ، هدـننک  نارگن  رایـسب  سلجم ،  نآ  هب  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز دورو  عضو  دـسیون : یم  یطاـشلا ))  تنب  هشیاـع   )) رتکد

 ، هدنـشک هودنا  مغ و  نیگنـس  راب  و  دز ، هقلح  شیاهمـشچ  رد  کشا  دـید ، یلاخ  اج  نآ  رد  ار  شناردارب  ردـپ و  ياج  اهیلع ) هللا  مالـس  )
و ( 128 !) داد رارق  دوخ  بلق  يور  ار  دوخ  تسد  ود  دتفین ، راک  زا  شبلق  هک  نآ  میب  زا  اما  داد ، رارق  راشف  تحت  تخس  ار  وا  دنمدرد  بلق 

دیفم خیش  هک  روط  نآ  رت ، كاندرد  نآ  زا  و  دندرک . هدهاشم  ار  تلاح  نیا  مه  رگید  ناریـسا  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
ترـضح سدـقم  ناهد  ولج  ياهنادـند  هب  نآ  اـب  هتفرگ و  تسد  هب  یکچوک  دراـک  داـیز ، هللادـیبع  دـندید : دوخ  مشچ  اـب  تسا ،  هتـشون 

کی زا  هفوک  مدرم  زا  یمیظع  رـشق  ياه  ینکـش  نامیپ  لاـح ،  ره  هب  ( 129 .) دراد یم  اور  تناها  دنز و  یم  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس
نارومءام هارمه  هب  وا ، بلطایند  نایفارطا  و  دایز )) نب  هللادـیبع   )) دولآ مشخ  ياهدـیدهت  اه و  يراکبیرف  اهریوزت و  رگید  يوس  زا  و  وس ،

نیا رد  دوب . هدروآرد  یماظن  تموکح  تشحو و  بعر و  ياـضف  کـی  هب  ار  هفوک  رهـش  ياـضف  تسد ،  هب  حالـس  هتخورفدوخ  رودزم و 
: دوب هداد  روتـسد  دایز  نب  هللادیبع  دندش ، یم  دراو  هفوک  هب  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  ناریـسا  هک  يزور  رد  دهد : یم  یهاوگ  خیرات  هراب 

رازه هد  یلامتحا ،  رطخ  شروش و  هنوگ  ره  زا  يریگـشیپ  يارب  دـیایب ، نوریب  دوخ  هناخ  زا  حالـس  اـب  درادـن  قح  هفوک  مدرم  زا  سکچیه 
همطاف نادـنزرف  دوب . هدرامگ  رهـش  ياه  نادـیم  اـه و  هچوک  اـهرازاب و  رد  و  هفوک ،  فارطا  رهـش ، ياـه  هزاورد  رب  ار  حلـسم  راوس  بسا 

رد دندوب و  اهرتش  راوس  ناوناب  دنتشاد ، يا  هدننک  نارگن  عضو  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ كاپ  ياه  هداون  و  اهیلع ) هللا  مالـس  )
مدرم نایم  رد  هک  نیا  يارب  ار  نازیزع  نیا  بیترت  نیدب  و  دنداد ، یم  تکرح  ار  البرک  نادیهـش  زا  کی  ره  هدـیرب  رـس  يریـسا  ره  لباقم 
يارب نآ  لمحت  لیلد  نیمه  هب  و  دوب ، هقباس  یب  مالسا  خیرات  رد  هرظنم  نیا  یتسار  هب  ( 130 !) دندنادرگ یم  دننک ، داجیا  تشحو  سرت و 

تیـصخش و مدرم  نآ  هب  مالـسا  میلاعت  وترپ  رد  نانآ  دج  و  دـندوب ، ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامدود  زا  هک  ینازیزع  نانز و 
كاندرد و تخس و  رایـسب  ( 131 ،) دوب هتـشاد  ناـیب  مدرم  نآ  يارب  ار  شیوخ  هیرذ  تیب و  لـها  شرافـس  اـهراب  زین  و  دوب ، هداد  تیثـیح 
همطاف و بابر و  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز نوچ  هک  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رویغ  عاجـش و  رتخد  موثلک ))  ما   )) لیلد نیمه  هب  دوب . هدننکش 

لباقم رد  دوب ، هدمآ  مشخ  هب  نایچاشامت  هنادرمناوجان  هنارس و  هریخ  ياههاگن  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  نارتخد  هنیکس 
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نوییحـست اما  انع ، مکراصبا  اوضغ  ۀـفوکلا !  لها  ای  تشادرب :  دایرف  شورخ ،  مشخ و  ایند  کی  اـب  هیما ))  ینب   )) كافـس نارودزم  مشچ 
یمارگ لوسر  دنوادخ و  زا  امـش  ایآ  دیهد ، نایاپ  ار  دوخ  يرگاشامت  دـیریگرب و  ام  زا  مشچ  هفوک !  مدرم  يا  ( 132  ....) هلوسر هللا و  نم 

یم دـنرادن ، یتسرد  شـشوپ  هک  یلاح  رد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارتخد  ياشامت  هب  هک  دـینک ، یمن  اـیح  مرـش و  مالـسا 
هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ رگا  تفگ :  مدرم  هب  باطخ  داتفا ، مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  هدیرب  رـس  هب  وا  مشچ  مه  یتقو  دیزادرپ ؟

ترـضح رتخد  همطاف  ( 133 (؟... داد دـیهاوخ  یباوج  هچ  دـیدرک ، يراـتفر  هنوـگچ  نم  تیب  لـها  اـب  دـنک ، لاوـس  امـش  زا  ملـس )  هلآ و 
رد تهج  نیدب  دشاب ، یم  زوس  تیناسنا  كاندرد و  عیاجف  نیا  دهاش  دراد و  رارق  ناریسا  نیا  تیعمج  رد  مه  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس

کشا درب و  یم  جنر  تخس  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  مالـسا و  سدقم  رکیپ  رب  نانآ  ياوران  متـس  زا  هک  یلاح  نیع 
، دیامن یم  باجیا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ نادناخ  صوصخ  هب  ناملسم و  ره  تیلوئسم  هک  نانچ  دنادرگ ، یم  مشچ  رد  مغ 

باوـخ زا  ار  هدروـخ  بیرف  هدز و  تـلفغ  مدرم  رگید  فرط  زا  دریگرب و  هـیما ))  ینب   )) ریوزت هرهچ  زا  هدرپ  یفرط  زا  دریگ ، یم  میمـصت 
نارومءام ياهمـشچ  ربارب  رد  تعیمج و  ماحدزا  نایم  رد  دوخ ، نیـشتآ  قیمع و  هبطخ  داریا  اب  رطاـخ ، نیدـب  دـنک . رادـیب  تلفغ  لـهج و 

. دزادرپ یم  ینارنخس  داریا  هب  نایب ،  نامیا و  لماک  تردق  اب  تعاجش و  تیاهن  اب  دایز )) هللادیبع   )) حلسم میخژد و 

همطاف ینارنخس  متفه :  لصف 

هراشا

رب هدـعج  دـناوخب ، يا  هبطخ  مدرم  يارب  دومرف : یموزخم ))  هریبه  نب  ةدـعج   )) دوخ رهاوخ  دـنزرف  هب  زور  کی  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما 
قیمع هبطخ  تفرگ و  رارق  یسرک  رب  دوخ  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  هاگ  نآ  دنام . ناوتان  هباطخ  داریا  زا  یلو  تفرگ ،  رارق  هباطخ  یـسرک 

ياه هشیر  میتسه ،  يرونخس  ناریما  ام  ( 134  .) هقورع تبشنت و  انیف  و  مالکلا ،  ءارمال  انا  تشاد :  نایب  نآ  نمض  و  دومن ، داریا  ییاویش  و 
یلع يرونخـس  هداعلا  قوف  تراهم  رگید  لیلد  تسا .  هدرتسگ  هیاس  ام  رـس  رب  نآ  ياه  هخاش  هدـیدرگ و  راوتـسا  اـم  دوجو  رد  يرونخس 

هرابرد هک  تسا ،  ینئادم ))  دیدحلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا ،  ۀبه  دـماح  وبا  نیدـلازع   )) ریظن یب  نخـس  مالـسلا )  هیلع  )
قلاخلا مالک  نود  لیق :  همالک  یف  و  ءاغلبلا ، دیس  ءاحصفلا و  ماما  وه  تسا :  هتفگ  ترضح ،  نآ  ینامسآ  قیمع و  نانخـس  هغالبلا و  جهن 

رالاس ناحیـصف و  ياوشیپ  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماـما  ( 135  .) ۀـباتکلا هباطخلا و  ساـنلا  ملعت  هنم  و  نیقولخملا ،  مـالک  قوف  و 
اه ناسنا  نانخس  قوفام  و  دنوادخ ، مالک  زا  رت  نییاپ  مالسلا )  هیلع   ) یلع نانخس  هدش :  هتفگ  وا  نانخـس  دروم  رد  و  تسا ،  ناهج  ناغیلب 

تراسا رد  هک  هاگ  نآ  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  دـنا . هتخومآ  وا  زا  ار  تباتک  هباـطخ و  ناراونخـس  همه  و  تسا ، 
دنک و ینارنخـس  درک ، اضاقت  هیواعم ))  نب  دیزی   )) زا ماش  عماج  دجـسم  رد  تشادن ،  رتشیب  لاس  هس  تسیب و  تشاد و  رارق  هیما ))  ینب  ))
تفر و یمن  راب  ریز  دیزی ))  )) اما دندرک  یم  رارـصا  وا  ینارنخـس  داریا  يارب  مه  مدرم  دیوگب ، خـساپ  ار  وا  رودزم  بیطخ  ياوران  نانخس 

نایفس یبا  لآ  ۀحیضف  یتحیضفب و  الا  لزنی  مل  اذه ، ربنملا  دعص  نا  تفگ :  یم  مدرم  رارصا  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  ياضاقت  ربارب  رد 
نییاپ دنکن  اوسر  حـضتفم و  ار  نایفـسوبا  لآ  ارم و  ات  دریگ ، رارق  ربنم  يالاب  ناوج  نیا  رگا  ( 136 .) اقز ملعلا  اوقز  دـق  تیب  لها  نم  هنا  ... 

. دنا هدش  زهجم  شناد  ملع و  هب  یکچوک  یکدوک و  زا  و  دنا ، هدـیعلب  ردام  ریـش  هارمه  ار  ملع  هک  تسا ،  ینادـناخ  زا  وا  اریز  دـیآ ، یمن 
مالسا و زا  عافد  روظنم  هب  ترجه ،  مهدزای  لاس  هب  هنیدم  دجسم  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترـضح  یملع  قیمع و  رایـسب  هباطخ 

مالسلا هیلع   ) یلع دنمشناد  نامرهق و  رتخد  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک بنیز  ترضح  نیشتآ  ياه  هباطخ  ( 137  (.) مالسلا هیلع   ) یلع تماما 
ماما ياه  هباطخ  قیمع  ریثات  هرابرد  تسا .  نانآ  نانخس  تغالب  تحاصف و  ياه  هنومن  ( 139  ) ماش رد  دیزی ))  )) خاک و  ( 138  ) هفوک رد  ( 
هلان هیرگ و  هب  نانخـس  نآ  ندینـش  اب  مدرم  ینعی  ساـنلا ،))  حبـض   : )) تسا هدروآ  خـیرات  گرزب ،  ناوناـب  نیا  و  مالـسلا )  هیلع   ) داـجس
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مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  دنمشناد  عاجش و  رتخد  همطاف  دشاب . یم  زین  نانآ  یملع  ینامیا و  تمظع  زا  ییایوگ  هناشن  تهج  نیا  و  دنداتفا ،
شرورپ نانآ  یتیبرت  دهم  رد  هدرب ،  ثرا  هب  ردارب  همع و  ردپ و  هدج و  دج و  زا  ار  تیصخش  تلاصا و  تسا ،  يا  هداوناخ  نینچ  زا  مه  ( 

، اروشاع يارجام  رپ  مایق  یمالسا و  تفالخ  دض  ثداوح  یناوج و  راگزور  تخس  ياهنافوط  اهناروک و  رد  زین  و  هتخودنا ،  شناد  هتفای و 
نانچ نآ  يدـیزی ،  هتخورف  دوخ  نالتاق  يوما و  نامیخژد  یکافـس  يراکمتـس و  قمع  رگید ، يوس  زا  تسا .  هدروآ  تسد  هب  اـه  هبرجت 

دـنزب و دایرف  دـشورخب ، دـبوشآرب ، هک  دزاس ، یم  راداو  مه  ار  تراسا  لاح  رد  ناوج  نز  کی  یتح  هک  تسا ،  هدـنهد  ناکت  كاندرد و 
يارب یمالـسا  تفـالخ  ناملـسم و  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  ار ، ماـقم  هاـج و  ناـگدرب  یمالـسا و  تفـالخ  نابـصاغ  يراـکبیرف  ریوزت و  هدرپ 

. دندرگ رادیب  هدز  تلفغ  هدروخ و  بیرف  مدرم  مه  دنوش و  اوسر  نانآ  مه  ات  دـنزب ، رانک  دـنا  هدرک  دادـملق  هعماج  تینما  مظن و  يرارقرب 
همطاف دایز )) هللادیبع   )) حلـسم نارومءام  دیدش  تبقارم  تیعمج و  ماحدزا  نایم  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز هباطخ  زا  دعب  تهج ،  نیدـب 
روشرپ هباطخ  يوما ،  ناشک  مدآ  هفوک و  مدرم  هب  باطخ  فرگش ،  یتعاجش  اب  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  ریـسا  ناوج و  رتخد 

: دنک یم  زاغآ  هنوگ  نیا  ار  دوخ  هناملاع  و 

شیاتس دمح و 

. داد رارق  یهلا  شرع  نیمز و  نایم  هچنآ  هزادـنا  هب  و  نابایب ،  ياه  گیر  ارحـص و  ياه  نش  دادـعت  هب  ار ، لاـعتم  دـنوادخ  منک  یم  دـمح 
ریذـپان لاوز  تاذ  نم ،  هاگ  هیکت  اه  یتخـس  همه  رد  و  مراد ،  ناـمیا  وا  سدـقم  تاذ  هب  هک  تسا ،  ملاـع  راـگدرورپ  نآ  زا  نم  شیاـتس 

و تسین ،  روصت  لباق  یکیرـش  اتمه  یب  تاذ  نآ  يارب  زگره  درادن ، دوجو  يا  هناگی  دنوادخ  وا  زج  هک  مهد ،  یم  تداهـش  نم  تسوا . 
یهاوگ دوخ  دوجو  همه  اب  نینچ ،  مه  مروآ .  یم  دورف  میلست  تعاطا و  نامیا و  رس  وا ، سدقم  دوجو  ربارب  رد  دوجو  همه  اب  رطاخ  نیدب 

مهد یم  تداهش  هکنانچ  دشاب ، یم  ملاع  دنوادخ  راگتسر  لوسر  و  هدیزگرب ،  هدنب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم هک  مهد ،  یم 
هنیک اه و  هدقع  لامعا  رطاخ  هب  هکلب  اطخ ، هانگ و  نودب  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادنزرف  هک  مدید ،  دوخ  مشچ  ود  اب  و 
مرب یم  هانپ  وت  سدقا  تاذ  هب  ایادخ ! راب  دندیتلغ . دوخ  نوخ  رد  نازیزع ،  نآ  دندیرب و  رـس  تارف ))  رهن   )) رانک رد  اه ، ییوجماقتنا  اه و 

 ، نیاربانب دشاب . وت  تیاضر  تعاطا و  وت و  نآرق  مکح  فالخ  رب  هک  میوگب  يزیچ  منار و  نابز  هب  ار  ییاوران  غورد و  نخس  هک  نیا  زا  ، 
، دومرف بوصنم  قلخ  تماما  شیوخ و  تیاصو  هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  وت ، نامرف  ساسا  رب  وت ، ربماـیپ  هک  منک  یم  مـالعا 
. دندناسر لتق  هب  هفوک ))   )) رهش نیمه  رد  ار ، مولظم  موصعم  ماما  نآ  و  دندومن ، بصغ  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع تماما  قح  یـصاخشا  اما 

سدقم نیمزرـس  رد  دشاب ، هدـش  بکترم  ییاطخ  مرج و  هکنیا  نودـب  ار  مالـسلا -((  هیلع   ) یلع نب  نسح   )) ماما نآ  دـنزرف  نآ ،  زا  سپ 
رد اما  دنتـشاد ، یناملـسم  ياعدا  نابز ،  هب  هک  دندوب  یهورگ  مالـسلا )  هیلع   ) نسح یلع و  نالتاق  هتبلا  دنتخاس ، لوتقم  مومـسم و  هنیدـم 

داحلا و نارادمدرـس  رب  گرم  دندولآ . وت  ناگدنب  ناکین  ناکاپ و  نوخ  هب  تسد  رطاخ  نیدب  دـندوب و  ریـسا  قافن  رفک و  لاگنچ  هب  نطاب 
نامولظم نآ  گرم  زا  دـعب  هن  تایح و  نامز  رد  هن  و  دـندولآ ، مالـسلا )  هیلع   ) موصعم ناماما  نوخ  هب  تسد  هک  نانآ  داب  دوبان  و  قاـفن ، 

. دنناشن ورف  ار  متس  ملظ و  نازوس  شتآ  نآ  تحاس  زا  دنتسناوت ،

 ( مالسلا هیلع   ) یلع هرابرد 

ماقم هب  دوب و  موصعم  كاپ و  هک  یلاح  رد  تفای ،  راب  وت  روضح  هب  وا  دنتـشک ، ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع قافن  رفک و  نارادمدرـس  ایادـخ !
هیلع  ) یلع یناسنا  یلاع و  بقانم  لیاضف و  ادـنوادخ ! يدوب .  دنـسرخ  وا  هناحلاص  راتفر  لامعا و  زا  زین  وت  دوب و  هتفاـی  تسد  يدـنلب  سب 

میلـست رـس  وا  دننام  یب  تمظع  تقادص و  ربارب  رد  تشاد ،  رارق  یمارم  بهذم و  ره  رد  یـسک  ره  و  دوب ، نشور  ناگمه  يارب  مالـسلا ) 
شنزرـس زا  دوساین و  يا  هظحل  وت  ياهروتـسد  ماجنا  شیوخ و  تلاـسر  يادا  هار  رد  هک  دوب  يرـصنع  راوگرزب  نآ  اریز  دروآ ، یم  دورف 
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هب یکدوک  زا  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوخ  وت  اراگدرورپ ! دادـن . هار  دوخ  هب  میب  سرت و  يا  هرذ  نید ،  نانمـشد  تفلاـخم  نارگتمـالم و 
نت وت  اب  تاقالم  قشع  هب  هک  هاگ  نآ  ات  یگدنز  رسارس  رد  هراومه  وا  و  يدوتس ،  ار  وا  بقانم  لیاضف و  يدومرف ،  تیاده  مالسا  شوغآ 

اه جنر  تسیز و  هنادهاز  رذگهر  نیا  رد  و  دوب ، تما  حلصم  هاوخریخ و  وت ، لوسر  وت و  تیاضر  تعاطا و  هار  رد  درپس ، یم  تداهش  هب 
وا زا  وت  درک ، داـهج  دربن و  وت ، نید  فراـعم  ياـیحا  هار  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع گرزب !  يادـخ  يا  يرآ ،  دومن . لـمحت  اـه  یتخـس  و 

 . یتخاس راوتسا  میقتسم  طارص  هب  ار  وا  دوخ  يدیزگرب و  ار  وا  دوخ ، يدوب ،  دونشوخ  دنسرخ و 

 ... مدرم يا 

لها ام  دنوادخ ، هک  دینادب  ار  نیا  تسا !  يراکبیرف  يرگ و  هلیح  نوسفا و  گنرین و  امش  هویش  هک  یمدرم  يا  هفوک !  مدرم  يا  امـش ، اما 
دوب کین  ام  ناحتما  یلو  دیدش ، ناحتما  ام  هلیسو  هب  مه  امش  و  دومن ، ناحتما  امش  هلیسو  هب  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب 

زا ملاع  دنوادخ  گرزب  ناحتما  نیا  رد  يرآ ،  دیدیدرگ . راع  گنن و  راتفرگ  دوخ  دنسپان  ناحتما  اب  امـش  تشاذگ و  ياج  هب  کین  مان  و 
و راگدرورپ ، تمکح  تفرعم و  ندـعم  یهلا و  شناد  ملع و  نزخم  ام  و  دوزفا ، ام  تریـصب  مهف و  شناد و  ملع و  هب  شیوخ ،  ملع  هنازخ 
رب دنوادخ  گرزب ،  نومزآ  يراکادف و  نیا  وترپ  رد  هفوک !  مدرم  يا  يراب ،  میدیدرگ .  نیمز  يور  رد  ناگدنب ،  يادتقم  قلخ و  تجح 

. دیشخب نشور  تلیضف  يرترب و  اه  ناسنا  همه  رب  ار  ام  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم توبن  هیاس  رد  و  دومرف ، اطع  تمارک  جات  ام 
ار ام  نتـشک  یتح  و  دیدش ، التبم  تماما  تمعن  نارفک  بیذکت و  هب  دیتفرگ ، هدـیدان  ار  ام  میظع  ماقم  امـش  هک  تسا ،  یلاح  رد  نیا  هتبلا 

هتبلا میتسه !  لباک ))   )) و كرت ))   )) ناگناگیب ام  هک  دیتشادنپ  یم  هنوگ  نیا  و  دـیدومن ، تراغ  ار  ام  یگدـنز  لاوما و  دـیتسناد و  لالح 
و دـیدناسر ، لتق  هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ام  دـج  زورید  اریز  تسین ،  مه  هقباـس  یب  بیجع و  امـش  زا  یگرزب  هابتـشا  نینچ 
ام اب  امـش  هک  سوسفا  تسا .  ناکچ  نوخ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  ام  نوخ  زا  امـش  هتخآ  ياهریـشمش  مه  نونکا 

، دیرادنپ یم  طاشنرپ  نامداش و  ار  دوخ  ياهلد  نشور و  ار  دوخ  ياهمـشچ  ام ، تراسا  لتق و  اب  نونکا  و  دیتشاد ، يا  هنیرید  هنیک  هدقع و 
بآ رب  شقن  يارب  دنوادخ  و  دـیا ، هدرب  راک  هب  هلیح  گنرین و  دـیا ، هدروآ  دراو  ارتفا  وا  نید  ادـخ و  رب  هک  دـیراد ، تلفغ  انعم  نیا  زا  اما 

ار اـم  نوخ  هک  نیا  زا  و  دـیهدن ، بیرف  ار  دوخ  يرآ ،  دراد . يرتـالاب  تسایـس  تردـق و  امـش ، اـه  يراـکبیرف  اـه و  يرگ  هلیح  نتخاـس 
ياه تبیـصم  نیا  تسخن ،  هلحرم  رد  اریز : دـیرادنپن  زوریپ  بایماک و  ار  دوخ  دـیدناسر ، اـم  ییاراد  لاوما و  هب  تراـغ  تسد  دـیتخیر و 
حول رد  نیمز  شنیرفآ  زا  لـبق  هک  دوب ، يریدـقت   : )) هتـشاد ناـیب  میرک  نآرق  هک  روط  نآ  دـش ، دراو  اـم  رب  هک  یخلت  ثداوـح  گرزب و 

دیروخن فساـت  میا )  هداد   ) دـیا هداد  تسد  زا  هچنآ  رطاـخ  هب  اـت  تسا ،  ناـسآ  دـنوادخ  يارب  راـک  نیا  و  هدـیدرگ ،  بوـتکم  ظوـفحم 
یمن تسود  ار  یـشورفرخف  ربـکتم  چـیه  دـنوادخ  اریز  میرادـن )   ) دـیرادن شوخ  لد  هدـش ،  هداد  اـم )  ) امـش هب  هچنآ  يارب  و  میروخن )  )
راـچد تکـاله  گرم و  لاـگنچ  هب  هک  تشاذـگ ،  دـهاوخن  يزیچ  امـش  يزوریپ  یلاحـشوخ و  تدـم  زا  نـیا ،  رب  هفاـضا  ( 140 .(() دراد

رارق نادجو  تخـس  باذـع  رد  امـش  نونکا  مه  هتبلا  تخاون .  دـهاوخ  ار  امـش  رکیپ  يدـنوادخ  باذـع  تنعل و  هنایزات  و  دـش ، دـیهاوخ 
زا یهورگ  هک  دـییاپ ، دـهاوخن  مه  يرید  و  تسا ،  هدیـشک  دوخ  ماک  رد  ار  امـش  دوخ ، لامعا  رطاخ  هب  یهلا  باذـع  جاوما  زین  و  دـیراد ،

یتیانج ملظ و  رطاخ  هب  و  دیناشک ، دهاوخ  ماقتنا  تازاجم و  ماک  هب  زیرنوخ  ياهریـشمش  نامه  اب  ار  رگمتـس  كافـس و  هورگ  امـش ، دوخ 
هراومه دنوادخ ، تنعل  ترفن و  يرآ ،  دش . دیهاوخ  ریـسا  یهلا  رفیک  باذع و  لاگنچ  رد  هشیمه  يارب  دـیدش ، بکترم  ام  هب  تبـسن  هک 

(141 .) دوب دهاوخ  نارگمتس  ریگنابیرگ 

؟ دیدرک هچ  دیناد ، یم 

هب یتسد  هچ  اب  و  دیتشاذگ ؟ مدق  ام  اب  گنج  نادیم  هب  ییاپ  هچ  اب  امـش  دیا ! هدرک  هچ  امـش  دیناد  یم  امـش ! لاح  رب  ياو  هفوک !  مدرم  يا 
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یلدگنـس تواسق و  راتفرگ  امـش  دیناد ، یم  ایآ  دـیتشگ ؟ ییاوسر  يرگمتـس  ملظ و  راتفرگ  هنوگ  نیا  و  دـیدولآ ؟ تسد  ام  نوخ  نتخیر 
ياهوزرآ اهـسوه و  ریـسا  ار  امـش  ناطیـش  و  دیا . هداد  تسد  زا  ار  انیب  مشچ  اونـش و  شوگ  دـیراد . یکاب  یب  تخـس و  رگج  دـیا ؟ هدـش 

مدرم يا  ( 142 (.؟  تسا هتخاس  فرحنم  تیناسنا  تیاده و  تمعن  زا  ار  امـش  هدنبیرف ،  نیغورد و  ياه  يزاس  هنحـص  اب  و  هدرک ،  هدنبیرف 
خساپ دیاب  و  تسامـش ؟  ندرگ  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادنزرف  نوخ  زا  دادعت  هچ  دیناد  یم  امـش ! لاح  هب  ياو  هفوک ! 

یلص  ) ادخ لوسر  ردارب  قح  رد  یمتس  ملظ و  هچ  امش  دیناد  یم  ایآ  دیهدب ؟ ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ هب  ار  اه  یشکمدآ  نیا 
و دیدش ؟ بکترم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ كاپ  ترتع  نم و  دـج  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا 

راختفا رورغ و  هدبرع  رتروآ ، مرـش  نآ  زا  و  دیدیـشک ؟ نوخ  كاخ و  هب  ( 143) ار نیمز  يور  هانگ  یب  كاپ و  ياهناسنا  نیرتهب  هرخـالاب 
 (( كرت  )) ناریـسا نوچ  ار  نانآ  نانز  ام  میتشک !  اه  هزین  يدنه و  ياهریـشمش  اب  ار  وا  نادنزرف  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ام  هک :  دیداد  رس 
هنوگ نیا  هک  یـسک  نآ  ناهد  رب  كاخ  يا ،  میتخاس !  ناوتاـن  دروخ و  میدـیبوک و  مه  رد  میتسناوت ،  اـت  ار  ناـنآ  و  میتفرگ ،  تراـسا  هب 
زوریپ ار  دوخ  دلاب و  یم  دوخ  رب  هدیرفآ ،  هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ییاهناسنا  نتشک  يارب  و  دهد ، یم  رـس  هناهلبا  راختفا  راعش 
كاخ هب  ناـهد  كاـخ  لد  رد  هک  تردـپ ،  نوچ  و  وشم ، هرغ  دـنبورف ، بل  زیمآرفک ، نخـس  نیا  هدـنیوگ  يا  مارآ ،  مارآ ،  درادـنپ . یم 

تفایرد ار  نآ  شاداپ  تمایق  زور  هب  هداتسرف ،  شیپ  ار  یلمع  دوخ  تسد  اب  سک  ره  هک  نادب ،  مه  ار  نیا  شاب .  شوماخ  تسا ،  هتشابنا 
تفآ هـچ  دـسح  يراـمیب  هـک  ياو ،  يا  تـسا .  ریذـپان  باـنتجا  یهلا  لدـع  هـمکحم  رد  رفیک ، نـیا  ماجنارــس  و  ( 144  ) تشاد دـهاوخ 

نارگید رب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  ام  دـنوادخ ، هک  دوب  نیا  هن  رگم  رخآ  دروآ . یم  ناـسنا  رـس  رب  ییاـهالب  هچ  و  تسا ،  یکاـنرطخ 
لیاضف يایرد  رگا  دیدز !؟ نماد  ار  تایانج  هنوگ  نیا  دیدش و  رابگرم  کشر  راتفرگ  نآ  رطاخ  هب  امش  و  دوب ؟ هدیشخب  يرترب  تلیضف و 

یبآ نآ ،  فک  رد  تسا و  هدیکـشخ  ساسا  زا  امـش  دوجو  يایرد  رگا  و  تسیچ ؟  ام  هانگ  دـنز ، یم  جوم  هدـش و  هتـشابنا  هبـش  کی  ام ،
يرترب تلیـضف و  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  ام  هب  لاعتم ،  دـنوادخ  لاح ،  ره  هب  تسیچ ؟  ام  هانگ  درادـن ، دوجو  مه  یمرک  یگدـنز  يارب 

(145  ((.) تسا میظع  تیانع  لضف و  بحاص  وا  دیامرف ، یم  اطع  دهاوخ  یم  سک  ره  هب  هک  تسا ،  یهلا  لضف  نیا   )) و تسا ،  هدیـشخب 
هیلع  ) رفعج نب  یسوم  نب  دیز  ( 146 .) دنام دهاوخ  راتفرگ  هار  یکیرات  لهج و  هب  تشادـن ،  يا  هرهب  یهلا  تیادـه  رون  زا  مه  سک  ره  و 

، دیسر اجنیا  هب  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  هباطخ  یتقو  دیوگ : یم  هدرک ،  تیاور  دوخ  دادجا  هلیسو  هب  ار  هبطخ  نیا  هک  مالسلا ) 
يا هک :  دنداد  یم  رـس  هلان  دندرک و  یم  هیرگ  راز  راز  دنداد ، یم  رـس  دایرف  هجـض و  دنلب  يادص  اب  هک  دـندوب ، هدـش  بلقنم  نانچ  مدرم 

ار ام  ياهناج  یتخادـگ و  دوخ  نخـس  شتآ  اب  ار  ام  ياهرگج  يدرک ،  هراپ  هراپ  ار  ام  ياهلد  نک ،  هاـتوک  نخـس  كاـپ !  نادـناخ  رتخد 
هتشگ شوماخ  ( 147 .) دیدرگ تکاس  داب ، وا  ردپ  دج و  راثن  مالس  دورد و  هک  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف هاگ  نآ  يدرک .  هتفـشآ  ناشیرپ و 
میور فرط  ره  زک  تسین  رای  رود  زج  هب  هبعک ،  فاوط  ار  ام  تسام  يوگتفگ  اج  همه  رد  هک  ردـقنیا ، سب  میوش ؟  یک  شومارف ،  میا و 
مدرم دـنا ، هتـسب  رگ  تسام  يوک  كاخ  زا  شلگ  ام ، نوخ  شبآ ز  خرـس  ناوغرا  نیمز ،  يور  تسه  هک  اج  ره  تساـم  يوربور  ادـخ  ، 

(148  .) تسام يوک  هب  اهلد  بلاغ  هک  نوچ  تسین ،  مغ  قلخ  نابز  ملاظ 

همطاف هباطخ  حرش  متشه :  لصف 

هراشا

مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  هارمه  هب  هفوک ))   )) رد يرابجا  هزور  دنچ  تماقا  زور  کی  زا  سپ  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
تکرح ماش ))   )) دـصقم هب  ات  دـندرک ، یم  هدامآ  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  نادـناخ  ناریـسا  ریاـس  و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  و  ( 

ناوج و رهوش  هک  نیا  یکی  درـشف ، یم  مه  رد  تخـس  كاندرد ،  رایـسب  هعجاف  ود  ار ، ناوج  يوناب  نیا  نابرهم  كاپ و  بلق  یلو  دـنهد .
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تخوس یم  وا  ییادج  بت  رد  ناوج  نز  نیا  و  تشادـن ،  رارق  وا  رایتخا  رد  زونه  و  دوب ، البرک  گنج  حورجم  ینثم ))  نسح   )) وا يافواب 
زا ار  نآ  مغ  ناوتب ،  یگداـس  هب  هک  دوبن  يزیچ  مه  وا  نازیزع  ریاـس  و  ناردارب ،  و  ردـپ ، نداد  تسد  زا  نیگنـس  غاد  هک  نیا  يرگید  و  ، 

قیمع و هبطخ  زا  سپ  هک ،  دوب  يا  هبطخ  داریا  دیـشخب ، یم  نیکـست  ار  همطاـف  بلق  يداـیز  دـح  اـت  هک  يزیچ  اـما  درک . شوـمارف  رطاـخ 
ای افو و  یب  مدرم  میدـناوخ ،  راتـشون  نیا  نیـشیپ  لصف  رد  هکنانچ  و  دوب ، هداد  تروص  هفوک  رد  ار  نآ  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز نیـشتآ 

رادـیب يزور  دـنوش و  نامیـشپ  شیوخ  ياوران  ياه  هدرک  زا  دـیاش  ات  دوب ، هتـشاد  او  هلان  هجـض و  هآ و  کشا و  هب  ار  هفوک  نکـش  نامیپ 
 ، تشاد یم  دنـسرخ  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ییوس  زا  ینارنخـس ،  نآ  داریا  يرآ ،  دننک . ار  شیوخ  گرزب  ياطخ  ناربج  دـندرگ و 

رگید ییوس  زا  و  دوب ، هدناشک  تسکش  ییاوسر و  تحاضف و  نادیم  هب  ار  نمشد  هداد و  تروص  ار  یمهم  تلاسر  يادا  هلیسو  نیدب  هک 
هدرپ و  دریگ ، تروص  تسیاـب  یم  تراـسا ))  بلاـق   )) رد هک  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  شردـپ  گرزب  فدـه  زا  یمهم  شخب 

سدقم مایق  تساوخ  یم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ترضح  هک  تقو  نآ  دوب . هدناشوپ  لمع  هماج  دنزب ، رانک  ار  هیما ))  ینب   )) ریوزت بیرف و 
وا ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یمارگ  رـسمه  هملـس ))  هما   )) هنیدم زا  ندش  جراخ  ماگنه  هب  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  ياروشاع 
 ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  اما  دوب ، نارگن  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لها  تراـسا  زا  زین  و  داد ، یم  میب  لـتق  رطخ  زا  ار 

يری نا  ءاش  دـق  دومرف : هملـس ))  ما   )) هب باطخ  تشاد ،  یم  مالعا  مالـسا  نایک  ظـفح  يارب  ار  تداهـش  لـتق و  زا  ییاریذـپ  هکنآ  نمض 
یهلا تساوخ  کی  نیا  مدوخ ،  ندش  هتشک  رب  هفاضا  مردام !  ( 149  ...) نیمولظم نیحوبذم  یلافطا  و  نیدرشم ،  یئاسن  یطهر و  یمرح و 
ردارب هب  باطخ  ترضح  نآ  دنشون . تداهش  تبرـش  هنامولظم  زین  مناکدوک  و  دنور ، تراسا  هب  منارهاوخ ،  نارتخد و  نانز و  هک  تسا ، 

 ، هک تسه  ادـخ  تساوخ  نیا  ( 150 .) ایابـس نهاری  نا  ءاـش  دـق  هللا  نا  دومرف : هکم  زا  تکرح  ماـگنه  هب  زین ، هیفنح ))  نب  دـمحم   )) دوخ
ناوج و رتخد  همطاف  و  هدوب ،  تداهش ))  بتکم   )) هدننک لیمکت  هلابند و  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  تراسا  نیاربانب ،  دنیبب . ریـسا  ار  نانز 

تمظع هکنانچ  تسا .  هدیـشخب  تنیز  يرترب ،  لامج  هولج و  هب  ار  تراسا  نیا  دوخ ، روشرپ  هباطخ  اب  زین  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح عاـجش 
نیا يراب ،  میهد .  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  مهم  ياهروحم  هک  دوش ، یم  رت  نشور  هاـگ  نآ  میدـناوخ ،  شیپ  لـصف  رد  هک  ار  هباـطخ  نیا 

رد و  حلـسم ،  رودزم  نارومام  مشچ  لباقم  رد  و  هدروخ ،  بیرف  تیعمج  کی  يوهایه  نایم  رد  رادـغاد ، ریـسا  ناوج  نز  کی  ار  هباـطخ 
ماقم و  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  تمظع  اب  ار  ام  نآ ،  هتـسجرب  تاکن  هب  هجوت  هک  تسا ،  هدومن  داریا  هفوک  رهـش  یماظن  تموکح  ياضف 

هتـسجرب هدـمع و  تاکن  نونکا  دزاس . یم  انـشآ  رتشیب  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس رتخد  همطاف  تعاجـش  ییاناد و  یناـمیا و  ناـشخرد 
يداقتعا ینابم  رگنایب  هک  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  رتخد  همطاـف  ینارنخـس  یعاـمتجا  یقـالخا و  یخیراـت ،  يریـسفت ،  يداـقتعا ، 

 : میهد یم  رارق  حرش  دروم  هصالخ  روط  هب  ار ، دشاب  یم  مالسلا -((  هیلع   ) تیب لها  بتکم  ))

یهلا يانث  دمح و   - 1

ینافرع یبدا و  ياهتفارظ  ماکحتـسا و  قمع و  ناـنچ  نآ  زا  هتـشاد ،  ناـیب  شیوخ  هباـطخ  زاـغآ  رد  همطاـف  هک  ار ، یهلا  شیاتـس  دـمح و 
یط رد  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس ترـضح  ياه  هباطخ  ار و  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  ياه  هبطخ  هک  تسا ،  رادروخرب 

. دزاس یم  رادومن  ار  یگدنب  جوا  و  دنک ، یم  یعادت  ار  اروشاع  زور  رد  ترضح ،  نآ  ياه  هباطخ  صوصخ  هب  البرک و  هب  رفس 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع تماما   - 2

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ تیب  لها  رظن  زا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  مالسلا )  هیلع   ) یلع تماما  یتایح  هلئسم 
مه مالسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  و  دنا ، هداد  اه  ناج  هدرک ،  اه  يراکادف  نآ  رـس  رب  هک  هدوب ،  تیمها  ياراد  ردق  نآ  ملـس )  و 

عوضوم مه  همطاف  و  دنا ، هدیرخ  ناج  هب  ار  اهترارم  همه  رطاخ  نیدب  مه ،  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  زین  و  هدیدرگ ،  فدـه  نیمه  ینابرق 
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نایب هفوک  مدرم  يارب  ار ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع تماما  رب  ینبم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیـصو  دروم  رد  یهلا  نامرف  دهع و 
 . تسا هداد  رارق  دیکات  دروم  هتشاد و 

يراکبیرف ياشفا   - 3

هفیلخ نید و  هیلع  رگنایـصع  هناگیب و  یجراخ و  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسح هیلع  اـهورین  جیـسب  نداد و  بیرف  يارب  نمـشد 
 : تفگ یم  دوخ  نارای  هب  مالسلا ،)  هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  نتشک ،  هرابرد  البرک ، رد  جاجح ))  ورمع  ! )) دوب هدرک  یفرعم  ناناملـسم 

تفلاخم و دیزی )  ) ماما اب  هدش و  جراخ  نید  زا  هک  یسک  نتـشک  هرابرد  ( 151  ....) مامالا فلاخ  نیدـلا و  نم  قرم  نم  لتق  یف  اوبات  رت  ال 
هیلع  ) ءادهـشلادیس ترـضح  سدقم  رـس  دوخ ، نشج  سلجم  رد  مه  هیواعم ))  نب  دیزی  . )) دیهدن هار  دوخ  هب  يدیدرت  هدیزرو ،  نایـصع 

ترضح تسا !  تفالخ  هیلع  رگنایصع  درم  کی  رـس  نیا  ( 152  !) یجراخ سءار  تفگ :  یم  دوب و  هتـشاذگ  الط  تشط  رد  ار  مالـسلا ) 
هب اوران ، هب  ار  ترـضح  نآ  نانمـشد ،  هک  يا  هدروخ  بیرف  مدرم  هب  ات  دیـشوک  رایـسب  اروشاع ، زور  رد  مه  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس

يریغ یبـن  تنب  نبا  برغملا  قرـشملا و  نیب  اـم  هللا  وف  مکیبـن ،  تنب  نبا  ینا  دـنک : یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوـخ  دـندوب ، هدرک  یفرعم  ناـنآ 
نیدب درادن . دوجو  نم  زا  ریغ  يربمغیپ  رتخد  دنزرف  قرـشم ،  برغم و  نایم  دنگوس  ادخ  هب  متـسه ،  امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نم  ( 153 ...)

ترـضح هرهچ  یفرعم  نمـشد و  نیغورد  تاـغیلبت  بیذـکت  ماـقم  رد  اـهیلع ،) هللا  مالـس   ) يربـک بنیز  هباـطخ  زا  سپ  مه  همطاـف  تهج 
هللا یلـص   ) ربمغیپ نادنزرف  دنا ، هدش  هتـشک  تارف ))  رهن   )) رانک رد  هک  نانآ  دراد : یم  مالعا  و  دیآ ، یمرب  وا  سدقم  مایق  ءادهـشلادیس و 

. دنا هدوب  ملس )  هلآ و  هیلع و 

خیرات رارکت  - 4

هرابرد و  دوش ، یم  روآدای  ار  نانآ  رگید  ییافو  یب  هقباس و  ءوس  دـنز ، یم  قرو  ار  هفوک  مدرم  هایـس  هدـنورپ  هاگآ ،  ناوج و  يوناـب  نیا 
ماما دوخ  يومع  ینعی  مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع رگید  دـنزرف  تیمولظم  هرابرد  زین  و  هفوک ،  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوخ  دـج  ندـش  هتـشک 

. دیتشک دیتشاذگ و  اهنت  زین  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع رگید  رسپ  زورید  امش  دیوگ : یم  رهش  نآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) نسح

ناشخرد هقباس  - 5

نایب هفوک  مدرم  يارب  ار  نآ  همطاف  هک  تسا ،  يرگید  عوضوم  وا ، دج  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  ریظن  یب  ناشخرد و  هقباس  مهم ،  هلئـسم 
هیلع  ) یلع ماما  هقباس  مه  یتسار  تسا .  هدرک  تیاده  مالـسا  شوغآ  هب  یکدوک  زا  دـنوادخ  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـیوگ : یم  هدرک و 

رد ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع ندروآ  مالسا  و  تسا ،  ناشخرد  رایسب  هطقن  کی  درف و  هب  رصحنم  زایتما  کی  وا  یگدنز  سوماق  رد  مالـسلا ) 
 ( 154  ) یسلدنا ربلادبع  نبا  دننام : ینیخروم  دیوگ ، یم  نخس  وا  زا  شا  هون  دنا و  هتشک  مدرم  نیا  ار  وا  نیـسح  هک  یلاح  رد  یگلاس ،  هن 

هیلع  ) یلع ناشخرد  هقباـس  نآ  هجوتم  ار ، مدرم  همطاـف  و  دـنا ، هدروآ  نارگید  و  ( 156  ) يرزج ریثءا  نـبا  ( 155  ) يربط ریرج  نب  دـمحم 
 . تسا هدینادرگ  نانآ  گرزب  ياطخ  و  مالسلا ،) 

يرگ هلیح  ییافو و  یب  هقباس  - 6

يارب هک  دنتـسه ، یبلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  نانیا  دنتـسناد  یمن  یخرب  اما  دـندرک ، یم  هیرگ  ریـسا  ناکدوک  نانز و  لاح  رب  هفوک  مدرم 
هداد ماجنا  ناوارف  ياهتدهاجم  اهدربن و  دنوادخ ، نید  يایحا  هار  رد  همطاف :  لوق  هب  و  تشادن ،  رارق  مارآ و  يا  هظحل  مالـسا  زا  تسارح 

 ، هتخاس التبم  تلذ  تبکن و  هب  ار  نانآ  هک  هفوک ،  مدرم  ییامندرم  يرصنع و  تسـس  يرگ و  هلیح  هعدخ و  هک ،  دش  روآدای  همطاف  دوب .
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هیلع  ) نسح ماما  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  اب  نانآ  دراد . يا  هنیرید  هقباس  دنیآ ، نوریب  زارفرـس  یهلا  ناحتما  تعاطا و  زا  دنا  هتـسناوتن  و 
درد هب  نانچ  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع لد  یهاگ  رصنع ، تسـس  مدرم  نیا  یتح  و  دنا ، هدرک  راتفر  هنوگ  نیا  مه  وا  يومع  دج و  مالـسلا ،) 

مدید و یمن  ار  امـش  شاک  يا  تلـصخ !  كدوک  نایامن  درم  يا  دروآ : یمرب  هلان  نیدالوپ  رـصنع  تمواقم و  هوسا  نآ  هک  دـندروآ ، یم 
هنیس دولآ و  كرچ  ارم  بلق  هک  دشکب ، ار  امش  ادخ  دوبن . يرگید  زیچ  مغ  هصغ و  زج  نم  يارب  امش  نتخانـش  هجیتن  اریز  متخانـش ،  یمن 

(157 .) دیتخاس مشخ  ضیغ و  زا  هتشابنا  ار  ما 

ییاشگ هدقع  هنیک و  - 7

نیا و  تسا ،  ناـکچ  نوـخ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تیب  لـها  نوـخ  زا  امـش  ياهریـشمش  هک :  هلمج  نـیا  ناـیب  اـب  همطاـف 
یناور يرامیب  کی  یلهاج و  یقالخا  ياوران  تلصخ  کی  يور  زا  ار  هدرپ  تسامـش ؛  ییاشگ  هدقع  هنیرید و  هنیک  رطاخ  هب  يزیرنوخ ، 

ترـضح مه  هک  یتـقو  نآ  دوـمن . یفرعم  هیما ))  ینب   )) هناراـکهبت تسد  تلآ  هدروـخ و  بیرف  ار  ناـنآ  تـشادرب و  مدرم  نآ  كاـنرطخ 
هانگ مرج و  نییعت  راتـساوخ  و  تشاد ،  یم  زاب  یـشک  ماما  يزیرنوخ و  گنج و  زا  ار  نایوما ))   )) البرک رد  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس

اب میراد ،  لد  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع وت  ردپ  زا  هک  يا  هنیک  ضغب و  رطاخ  هب  ام  دنداد : یم  خساپ  نانآ  فسات  لامک  اب  دیدرگ ! یم  دوخ 
ماقتنا يزوت و  هنیک  حور  نیا  يرآ ،  ( 158  !) تسا هتـشک  ار  ام  ناگرزب  دادجا و  نینح ))   )) و ردب ))  )) گنج رد  وا  رخآ  میگنج ،  یم  وت 
سلجم رد  مه  هیواعم ))  نب  دـیزی   )) نانآ قیالان  ياوشیپ  یتح  و  دز ، یم  جوم  نانآ  نارودزم  و  هیما ))  ینب   )) گنهرف رد  یلهاـج  ییوج 

، ار البرک  مولظم  نادیهش  هدیرب  ياهرس  و  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  ناریـسا  و  دوب ، هداد  بیترت  ماش  رد  دوخ  زبس )) خاک   )) رد هک  ینـشج 
(( ردب  )) گنج رد  هک  نم ،  ناگرزب  دادجا و  شاک  يا  دیشک : یم  دایرف  دوخ  ینطاب  هدیقع  یتحاران و  ياشفا  اب  دوب ، هداد  روضح  نآ  رد 

و دندرک ، یم  هدهاشم  متفرگ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم نادنزرف  زا  نم  هک  ار  یماقتنا  و  دندوب ، رـضاح  زورما  دندش ، هتـشک 
(159 !.) دنکن درد  وت  تسد  دیزی ! يا  دنتفگ : یم  دنداد و  یم  رس  یلاحشوخ  ویرغ 

یخیرات یهاگآ  - 8

هب ار  دوخ  ییاـناد  یهاـگآ و  لاـس ،  نس و  نآ  رد  لـباک ))   )) و كرت ))   )) ناریـسا عوضوم  ناـیب  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ناوج  رتخد 
یمدرم هک  ناکرت  دـسیون : یم  ناکرت ))   )) تراسا عضو  هراـبرد  نادـیز ))  یجرج   . )) تسا هتـشاد  مـالعا  یعاـمتجا  یخیراـت و  لـیاسم 

. دندرک تماقا  ناتسکرت  یحاون  رد  مک  مک  و  دنتسب ، نامیپ  ناوریـشونا  دض  رب  دندرک و  حلـص  نایمور  اب  دندوب ، داقتعا  یب  و  درگ ، نابایب 
و هنسورشا ))   )) هناغرف و دنقرمـس ، اراخب ، ياهرهـش  دندیـسر و  ناتـسکرت  هب  دنتـشذگ و  رهنلاءاروام  زا  اهبرع  مالـسا  شیادیپ  زا  سپ  اما 

یم شورف  دیرخ و  هیزج  ياج  هب  ای  هدرب ،  ای  ریسا  ناونع  هب  ار  اه  هچب  كرت  ابلاغ  ناناملسم  و  دندوشگ ، نایوما  نامز  رد  ار  رگید  ياهاج 
ییایفارغج عضو  هرابرد  ( 160 .) دـنتفرگ یم  تمدـخ  هب  ناگرزب  افلخ و  ياه  هناخ  لخاد  رد  دـندناوخ و  یم  کیلامم  ار  نانآ  و  دـندرک ،

ياهرهش زا  یشخب  نایم و  اب  ناتسلباز و  دنس و  هب  لصتم  زبسرس  ياههوک  لماش  زور  نآ  لباک  دسیون : یم  يدوعـسم ))   )) مه لباک ))  ))
، اهبرع ریغ  ینعی  اـهمجع ، اـب  ناـیوما  هک  روط  نآ  ارهق  نادـیز ))  یجرج   )) لوق هب  ( 161  .) تسا هدـیدرگ  یم  ینوـنک  ناریا  و  زوریف )) ))

يراتفر نینچ  زین ، لباک ))   )) ناگدرب ناریـسا و  هرابرد  ( 162) دندرک یم  راذگاو  نانآ  هب  ار  تسپ  ياهراک  و  دنتـشاد ، زیمآ  تناها  راتفر 
ینب و  هتسناد ،  یم  بوخ  مه  ار  دنسپان  یقالخا  یخیرات و  لیاسم  نیا  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس ترـضح  رتخد  همطاف  و  دنا ، هتـشاد  ار 

هتـشاد ناـیب  مه  ار  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لـها  تیمولظم  و  هدرک ،  شهوکن  هنادـنمتواسق  ياهتلـصخ  هنوگ  نیا  زا  يوریپ  رطاـخ  هب  ار  هیما 
 . تسا
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نارگمتس تشونرس  نآرق و  - 9

هیلع  ) تیب لها  تمظع  دروم  رد  و  هتشاد ،  طلست  ییانشآ و  نآ  ریسفت  میرک و  نآرق  هب  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس دنمشناد  رتخد  همطاف 
ناونع هب  ار  میرک  نآرق  تایآ  زا  يدادعت  نابلطایند ،  نارگمتـس و  ناملاظ و  كاندرد  هریت و  تشونرـس  زین  ناکاپ و  ناکین و  و  مالـسلا ) 

 . تسا هدومن  تئارق  هدرک ،  شومارف  تلیضف  مدرم  نآ  يارب  دوخ ، نانخس  دییات  دهاش و 

هسامح رعش و  - 10

و دراپسب ، رطاخ  هب  ار  نآ  دنک ، عامتسا  ار  نمـشد  راعـش  رعـش و  تسا  هتـسناوت  كانتـشحو  يوهایه  نآ  رد  دنمـشوه ، هاگآ و  يوناب  نیا 
تیلهاج رصع  رعاش  یشعا ))   )) هب فورعم  سیق ))  نب  نومیم   )) رعش هکنانچ  دهدب ، نآ  هب  عطاق  خساپ  دناوخب و  ار  نآ  ینارنخـس  نمض 

 . تسا هدومن  حرطم  هیما ))  ینب   )) یتخبدب دسح و  جوا  و  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  یهانگ  یب  رب  لاثم  دهاش  ار  نآ  و  هتسناد ،  یم  ار 

كانرطخ تفآ  - 11

یم روآدای  تسا ،  هدوب  نانآ  یلدگنـس  بلق و  تواسق  هک  ار ، هفوک  مدرم  زا  يرگید  یحور  كاـنرطخ  يراـمیب  هباـطخ ،  نیا  رد  همطاـف 
نیا ماجنارس  و  دشاب ، یم  تریـصب  روعـش و  مهف و  نداد  تسد  زا  هک  ار ، نآ  كانتـشحو  رایـسب  راثآ  مکبولق ))،  تسق  : )) ریبعت اب  دوش و 
یم نایب  ار ، ددرگ  یم  یتیانج  هنوگ  ره  بکترم  هنوراو  ناسنا  و  دـناشک ، یم  نطاـب  يروک  يرک و  هب  ار  ناـسنا  كاـندرد ،  یناور  عضو 

. دراد

كاندرد تبقاع  - 12

 ، هناقمحا يوهایه  اب  دارفا  و  دـیآ ، یم  تسد  هب  یناسنا  تلاصا  تفارـش و  نداد  تسد  زا  ياهب  هب  هک  هزور ،  دـنچ  يرهاظ  ياـه  يزوریپ 
لاعتم دنوادخ  اریز  دوب ، لاحشوخ  دنسرخ و  دیابن  نآ  يارب  و  تسین ،  یلیصا  يزوریپ  همطاف  قطنم  رد  دنناد ، یم  دنلبرس  زوریپ و  ار  دوخ 

هب ار  نیلاشوپ  ياه  تسایس  اه و  يراکم  نیرکاملا ))  ریخ   )) دنوادخ دشاپ و  یم  ورف  ایند  نیمه  رد  ار  هزور  دنچ  یلاشوپ  ياهتردق  نایک 
هیلع  ) نیـسح خساپ  رد  مه  دعـس )) رمع   )) و دندید ، دوز  ار  دوخ  تشز  رادرک  رفیک  هیما ))  ینب   )) هکنانچ دـنک ، یم  بآ  رب  شقن  يدوز 

هب رگید  نالتاق  هارمه  هب  هک  دیشکن  یلوط  ( 163 (؛  منک یم  تعانق  نآ  وج  هب  مدیسرن ،  ير  مدنگ  هب  رگا  تفگ :  یم  هرخسم  هب  مالسلا ) 
و ( 164) دنداتفا ورف  گرم  ماک  هب  تلذ ،  تبکن و  اب  دنـشچب ، ار  تسایر  تموکح و  تذل  هکنیا  نودب  دـندش و  راتفرگ  یتخبدـب  لاگنچ 

. دندروآ دوجو  هب  دوخ  يارب  ار  يدبا  تنعل  ترفن و 

تمایق باسح  - 13

ترـضح هدیدغاد  رتخد  هک  تسا ،  يرگید  مهم  عوضوم  هیما ))  ینب   )) ياهـشک ماما  نارگمتـس و  يارب  تمایق  نیگنـس  تازاجم  رفیک و 
يارب يا  هشوت  دـب  هدومرف :  و  هتـشاد ،  مالعا  نکـش  نامیپ  افو و  یب  نایفوک  يارب  ار  نآ  شیوخ  هباـطخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس
راظتنا رد  یکیرات  تشونرـس  امـش  هرخالاب  و  دوب ، دـیهاوخ  راتفرگ  تمایق  كاندرد  باذـع  رد  مه  هشیمه  يارب  و  دیداتـسرف ، شیپ  دوخ 

 . تشاد دیهاوخ 

دیواج هدنز  - 14
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مایپ درک ، یفرعم  دنلب  رس  دیفسور و  ناگداد  ناحتما  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  هباطخ ،  نیا  داریا  اب  همطاف  هرخالاب 
 ( مالسلا هیلع   ) تیب لها  تراسا  تداعس و  ار  ادخ  هار  رد  تداهش  دیناسر ، نابلطایند  نانکشدهع و  ناگتفخ و  شوگ  هب  ار  نادیهش  نوخ 

. درمش نادیواج  ار  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  البرک و  نادیهش  هار  و  دیمان ، يدنلب  رس  تلاسر و  نانآ ،  دوخ  يارب  تزع و  مالسا ،  يارب  ار 
رد اوس  ام  ادخ  لظ  رد  وت  وحم و  يدوخ  لظ  رد  قلخ  تساخرب  تمایق  هک  تیشم ،  تفگ  اضق  اب  تسارآ  تداهش  رهب  اضق ، وچ  ار  تتماق 

تـشک تنمـشد  تسام  لد  تقیقح ،  ربق  ار  وت  ییام و  ناج  تسا  وت  هتـشک  ندـب  ام ، لد  ربق  رد  هدـنز  تساجک ؟  وت  ماقم  دـنمیقم و  هچ 
تسوت تنطلس  تنطلس ،  نایک  ز  ار ، نایک  داتفا  تنطلس  قریب  تسادخ  رون  دوشن  یناف  هک  هولج  نآ  يرآ ،  تشگن  شوماخ  وت ، رون  یلو 

گرم هک  دنناوخن ، هدنز  ار ، هدنز  تساج  هب  مولظم  هیاپ  دش و  تسد  زا  ملاظ  متـس  دنام  اج  هب  هن  رگمتـس ، درک  اقب  هن  تسوت  هدنیاپ  هک  ، 
تماق رب  هن  تسار  ابق ، نیا  یلو  داد  رـس  وت  ياپ  رد  هک  تفای ،  نآ  تلود  تسافق  شتایح ز  هک  يدیهـش ،  تسا  هدـنز  هکلب  تسوا  یپ  زا 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  ( 165  .) تساقب طرـش  انف  هک  قیالخ ،  دننادب  ات  قشع  هر  ردـنا  یتخاب  ناج  رـس و  لوا ،  رد  وت  تساپ  رـس و  یب  ره 
هیلع  ) نیسحلا لتقل  نا  تسا :  هدومرف  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس ترـضح  هنادواج  تداهـش  هار و  مان و  هرابرد  زین ، ملـس )  هلآ و  هیلع و 
هلعش نامیا ،  لها  ياهلد  رد  مالسلا )  هیلع   ) نیسح تداهـش  لتق و  يارب  نیقی  هب  ( 166 .) ادبا دربت  ال  نینموملا ،  بولق  یف  ةرارح  مالسلا ) 

مالسلا هیلع   ) نیسح يراگدنام  یگنادواج و  هرابرد  تشاد .  دهاوخن  یشوماخ  يدرس و  زگره  هک  ددرگ ، یم  هتخورفا  یتبحم  ترارح و 
هب ندش  میلست  ار  دوخ  یگدنز  هک ،  دوب  نکمم  نیسح  يارب  تسا :  هتفگ  مه  ییاکیرمآ  روهـشم  خروم  کینوریا ،  نتگنـشاو  وا ، مان  و  ( 

، دسانشب تفالخ  ناونع  هب  ار  دیزی ))  )) وا هک  داد  یمن  هزاجا  مالسا  شخب  تضهن  ییاوشیپ و  تیلوئـسم  اما  دشخب ، تاجن  دیزی ))  )) هدارا
ریز رد  تخاس ،  هداـمآ  هیما ))  ینب   )) لاـگنچ زا  مالـسا  نتخاـس  دازآ  روظنم  هب  يراـشف ،  یتحاراـن و  ره  لوبق  يارب  ار  دوخ  يدوز  هب  وا 

(167  ....) تساجرب ریذپانانف  نیسح  حور  ناتسبرع ،  هدیتفت  ياهگیر  يور  رد  کشخ و  ینیمزرس  نازوس  باتفآ 

ماش رد  همطاف  مهن :  لصف 

هراشا

رهش رد  دیدرگ ، حرطم  شیپ  لصف  ود  رد  نآ ،  حرش  نتم و  هک  ار  يا  هباطخ  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس دنمـشناد  عاجـش و  رتخد  همطاف 
تیب لها  ناریـسا  ناوراک  هارمه  هب  دومن و  داریا  درک ، یم  تموکح  نآ  رب  دایز )) نب  هللادـیبع   )) هک هفوک ))   )) هطلـس تحت  بوشآ و  رپ 

نب دـیزی   )) تموکح رقم  ماش ،  رهـش  دـیدرگ . ماش ))   )) هناور دایز )) نب  هللادـیبع   )) نارودزم دـیدش  تبقارم  رظن و  تحت  مالـسلا )  هیلع  )
نب نیـسح  نوخ  یتح  یهانگ ،  یب  دارفا  نوخ  ماـقم ،  نیا  تسارح  ظـفح و  يارب  تسناد و  یم  نینموملاریما  ار  دوخ  هک  دوب ، هیواـعم )) 

نیدب دوب . هتخیر  نیمز  هب  ار  دهاجم  نموم و  نادرم  و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ترتع  دارفا  زا  يرایسب  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
هکنانچ تشاد ،  يا  هداعلا  قوف  ساسح و  عضو  هماکدوخ ،  بصاغ و  نامکاح  يارب  تفـالخ ،  زکرم  ناونع  هب  ماـش ))   )) تیعقوم تهج 
مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس ترـضح  تراسا  لاح  رد  رادغاد و  راوگوس و  تیب  لها  يارب  بابان ،  نیگمـشخ و  رهـش  نیا  تازاوم  نیمه  هب 

رتشیب ماش ))   )) راب مغ  دعاسمان و  طیارـش  یعامتجا و  هقباس  اب  هکنیا  يارب  نونکا  دوب . هدروآ  مهارف  ار  يروآ  جنر  دـعاسمان و  طیارـش  (، 
رتهب دوب  هدـش  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  ناگدشریـسا  ریاس  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف رب  هک  ار  یکاندرد  تاـمیالمان  میوش و  انـشآ 
دروم هصالخ  روط  هب  مالسا ،  روهظ  زا  سپ  ار  رهش  نآ  یعامتجا  یسایس و  طیارش  لقادح  دوب ، دهاوخ  بسانم  اج  نیا  رد  مییامن ،  سمل 

 : میهد رارق  یسررب 

ماش دولآ  مشخ  هطلس 
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هب یمالـسا  نادـهاجم  هک  دوب ، هدـنام  رکبوبا ))  )) هب فورعم  رماع ، نب  نامثع  نب  هللادـبع  گرم  هب  زور  راهچ  ترجه ،  مهدزیـس  لاس  رد 
تـشذگرد لاس  نامه  یناثلا  يدامج  مود  تسیب و  رکبوبا  هک  هاگنآ  و  دندرک ، هرـصاحم  ار  قشمد  رهـش  دـیلو )) نب  دـلاخ   )) یهدـنامرف

ار حارج ))  هدیبعوبا   )) وا ياج  هب  درک و  لزع  یهدنامرف  زا  ار  دلاخ ))  )) وا دیـسر ، تفالخ  هب  يو  ياج  هب  باطخ ))  نب  رمع   )) و ( 168)
ترجه مهدراهچ  لاس  بجر  هام  رد  تلایا  نیا  ماجنارس  قشمد ،  هرصاحم  لاس  کی  زا  سپ  دومن . بوصنم  ناناملسم  هاپـس  یهدنامرف  هب 

رد و  دیزگرب ، قشمد ))   )) تیمکاح هب  ار  نایفـسوبا  نب  دـیزی  رمع ))  )) هلحرم نیا  زا  دـعب  (. 169) دش حتف  حارج ))  هدـیبعوبا   )) تسد هب 
هب تفرگربرد و  ار  هقطنم  نآ  مالـسا  راگزور  رد  راـب  نیلوا  يارب  ساومع ))  نوعاـط   )) يراـمیب اـج  نآ  رد  هک  ترجه ،  مهدـجیه  لاـس 

ینعی دـیزی ))  )) ردارب رمع ))  )) هاـگ نآ  ( 170  ) تشذگرد مه  نایفـس  یبا  نب  دـیزی  دـیدرگ ، یهتنم  رفن  رازه  جـنپ  تسیب و  ندـش  هتـشک 
لاس زا  هیواعم ))   ، )) بیترت نیدب  (. 171) دومن بوصنم  قشمد  تراما  هب  ترجه  مهدجیه  لاس  نامه  رد  ار  نایفـس ))  یبا  نب  هیواعم  ))
یم تموکح  ماش  نیمزرـس  رب  نانچ  مه  ترجه ،  جـنپ  یـس و  لاس  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملاریما تفالخ  زاغآ  اـت  ترجه ،  مهدـجه 

تشاد و تسد  رد  ار  ماش ))   )) نانچ مه  هیواعم  دیـشک ، لوط  لاـس  جـنپ  دودـح  هک  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملاریما تفـالخ  رد  زین  درک و 
 ، هیواعم اب  هتساوخان  حلص  دافم  قبط  مالسلا )  هیلع   ) نسح ماما  نتفر  رانک  زا  سپ  دوب . مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  اب  ینمـشد  هاگیاپ  قشمد 

شیپ زا  شیب  لاس ،  تسیب  تدم  نیا  رد  و  دیدرگ ، تموکح  رهاظ  هب  تفالخ و  زکرم  قشمد ))   )) يرجه لاس 61  ات  ترجه  لاس 41  زا 
ات دـمآرد ، مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  صوصخ  هب  مشاه ))  ینب   )) هب تراـسج  توادـع و  ینمـشد و  نوناـک  کـی  تروص  هب 
ات دهم  زا  روگ و  ات  هراوهگ  زا  وا ، نادناخ  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  ندز  تمهت  ییوگدب و  همانرب  نادـیز :))  یجرج   )) لوق هب  هک  ییاج 
نب دیزی  و  نایفـس ،  یبا  نب  هیواعم  نایفـس ،  یبا  نب  دیزی  حارج ،  هدیبعوبا  دـیلو ، نب  دـلاخ  باسح ،  نیا  يور  ( 172  !) تشاد همادا  دحل 

نیمزرس نآ  رد  دیـشک ، لوط  لاس  جنپ  لهچ و  زا  شیب  نانآ  هطلـس  دندرک و  یم  تموکح  ماش  رب  يرجه  ات 64  لاس 18  زا  هک  هیواعم ، 
هار و هرخالاب  تیلهاج و  راگزور  ياه  تلصخ  راتفرگ  و  هتـشاد ،  هنابلط  تنطلـس  ياهفده  هک  دوب ، يدارفا  تسد  هب  ناناملـسم  تشونرس 

یم رظن  زا  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  نانآ ،  یناسنا  یمالـسا و  دـض  ياهتـسایس  اـب  ییانـشآ  يارب  هک  دـنا ، هدوب  یبـالقنا  دـض  قـالخا  مسر و 
 : مینارذگ

اه تنوشخ  اه و  هنیک 

هیلع  ) یلع ماما  مشاه و  ینب  هیلع  زوس  ناـسنا  ياـه  تنوشخ  تروص  هب  هک  يوما ))  بزح   )) نیکرچ ياـه  هدـقع  نیرید و  ياـه  هنیک  زا 
رتهب هک  نیا  يارب  اما  دشاب ، یم  هایس  مه  خیرات  نآ  هرهچ  تسا و  ناوارف  نخس  هدیدرگ ،  یم  لامعا  وا  مولظم  كاپ و  نادناخ  و  مالسلا ) 

فارتعا دنچ  دنا ، هدش  هدـناشک  ینیـشتآ  كانرطخ و  مشخ ،  نوناک  هچ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) همطاف یلع و  تیب  لها  ناریـسا  مینک  ساسحا 
لصا کی  طقف  هیما ))  ینب   )) نایم رد  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  يدنه ،  ققحم  داتسا و  کی  - 1 مینک :  یم  رورم  ار  كاندرد  هثداح  خلت و 

یم یناملآ ،  قرشتسم  نتولف  ناف  - 2 ( 173 .) دوب مالسلا )  هیلع   ) یلع دالوا  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع اب  ینمشد  نآ  و  تشاد ،  دوجو  یساسا 
مایق ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانیـشناج  نایاوشیپ و  رب  هک  وجارجام ، یـصاع و  یماش ،  مدرم  هب  ار  نایولع  ناـیوما ،  دـسیون :

هب فورعم  خروم  بوـقعی ،  یبا  نب  دـمحا  - 3 ( 174 .) دـندومن یم  عنم  نایولع  اب  ترـشاعم  زا  ار  مدرم  و  دـندرک ، یم  یفرعم  دـنا ، هدرک 
يراکبیرف يرگ و  هلیح  رکم و  ار  هیواعم  ياهراک  رتشیب  ( 175  .) ۀلیحلا رکملا و  هلعف  رثکا  ناک  و  دسیون : یم  هیواعم  هرابرد  یبوقعی ))  ))

، دـنداد یم  وا  هب  يا  همان  درک ، یم  یتراما  ماقم و  ياضاقت  سک  ره  نایوما ،  نامز  رد  تسا :  هتـشون  يرگید  خروم  - 4 داد . یم  لیکشت 
يارب ربنم  يالاب  رد  ار  نآ  ات  دوب ، مالسلا )  هیلع   ) نیرهاط تیب  لها  و  مالسلا )  هیلع   ) نینموملاریما هب  تبسن  تمهت  مانشد و  رب  لمتشم  هک 

هچ و  دـش ، یم  عطق  وا  قوقح  يروف  درک ، یم  تفلاخم  هیما ))  ینب   )) اـب سک  ره  دـسیون : یم  نادـیز  یجرج  - 5 ( 176 .) دنک نایب  مدرم 
: دـسیون یم  يرگید  ققحم  - 6 ( 177 .) دـندرک یم  عطق  اج  نآ  یلاـها  زا  یکی  شروش  يارب  ار  رهـش  ود  اـی  رهـش  کـی  مدرم  قوقح  اـسب 
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: دسیون یم  ظحاج ، - 7 ( 178 !) دوب هداد  لیکشت  ناناملسم  ورملق  رد  مالسلا ،)  هیلع   ) یلع هیلع  یتاغیلبت  زکارم  ربنم و  رازه  داتفه  هیواعم ، 
باوج رد  يو  اما  یتشاد ،  یمرب  تسد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  نداتـسرف  تنعل  زا  شاـک  يا  دـنتفگ : هیواـعم  هب  هیما ))  ینب   )) زا یهورگ 

راک نیا  رـس  رب  ناناوج  و  دنبای ، شرورپ  هویـش  نیا  رب  ناکدوک  ات  مهد ،  یم  همادا  لمع  نیا  هب  ردق  نآ  دنگوس  ادخ  هب  هن ،  تفگ :  نانآ 
یلع نب  نیـسح  - 8 ( 179 .) درواـین ناـیم  هب  يداـی  مالـسلا )  هیلع   ) یلع لـئاضف  زا  سک  چـیه  تسا  نکمم  هـک  اـج  نآ  اـت  و  دـنوش ، ریپ 

رارقتسا و  هیما ))  ینب   )) تموکح طوقـس  زا  سپ  ماش ،  نارـس  نادنمتورث و  زا  یهورگ  دسیون : یم  يرجه  لاس 346  يافوتم  يدوعسم ، 
مدرم دنـسرب ، تفالخ  هب  سابع ))  ینب   )) هک نآ  زا  شیپ  دـندروخ : دـنگوس  دندیـسر و  حافـس ))  سابعلاوبا   )) روضح هب  سابع ))  ینب  ))

(180 .) دنتخانش یمن  هیما ))  ینب   )) زج ینادناخ  نادنواشیوخ و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يارب 

اه يزومآدب  نیا  راثآ 

تبکن و فارحنا و  هب  هشیمه  يارب  اما  دنتشاد ، یناملـسم  ناونع  هک  یمدرم  يور  ار  هیما ))  ینب   )) ياه يزومآدب  موش و  ياهتـسایس  راثآ 
روط هب  اج  نیا  رد  تهج ،  نیدب  دروآرد ! هرامـش  هب  ای  درک ، شومارف  ار  نآ  تفرگ و  هدیدان  ناوت  یمن  هاگ  چـیه  دـندیدرگ ، التبم  تلذ 
يوس زا  يرـشب  ندـمت  هب  هبرـض  الوصا  یناسنا و  يداقتعا و  رگناریو  راثآ  هب  يا  هراـشا  ینید ،  یخیراـت و  نوتم  هب  هعجارم  اـب  هصـالخ ، 

هکنانچ دشاب ، یم  اهنآ  نارادمدرـس  هجوتم  مه  فارحنا  نیا  ریـصقت  هدمع  هک  میناد ،  یم  مه  ار  نیا  و  مییامن ،  یم  نایوما ))  تموکح  ))
اب گنهامه  هک  تسا ،  نینچ  مدرم  عبط  ( 181  ) هللا مصع  نم  الا  ایندلا ، كولملا و  عم  سانلا  امنا  تسا :  هدومرف  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما 

لاح ره  هب  دیامن . ظفح  رطخ  نیا  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  يدارفا  رگم  دـننک ، یم  تکرح  ایند  يدام  عفانم  شیوخ و  نایاورنامرف  تساوخ 
يا و هلیبق  یموق و  ياهتلـصخ  دوب و  هدرک  ادـج  مالـسا  یناسنا  قـالخا  دـیاقع و  زا  ار  ماـش  مدرم  ناـنچ  هیما ))  ینب   )) ياـه يزومآدـب  ، 
دندوب و هتفای  شرورپ  هتسب  شوگ  مشچ و  هناروکروک و  زور ، هایـس  مدرم  نآ  هک  تخاس ،  رادیدپ  نآ  رد  ار  تیلهاج  راگزور  تیفارـشا 

یلع ماما  نانچ  تهج ،  نیا  دـندش ! یم  هناور  قحان  لطاب و  هار  هب  دـندرک و  یم  يوریپ  هیواعم ،  زا  ارچ ، نوچ و  یهاگآ و  ملع و  نودـب 
: دـیامرف یم  و  دـهد ، یمرـس  هیالگ  دوخ  يارگ  هقرفت  رـصنع و  تسـس  ناراـی  زا  رگید  يوس  زا  و  دوب ، هدرک  تحاراـن  ار  مالـسلا )  هیلع  )

مراد یم  تسود  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـننک ، یم  تعاطا  وا  زا  مدرم  اـما  دـنک ، یم  تکرح  دـنوادخ  تیـصعم  هار  رد  ماـش  مدرم  ياوشیپ 
زا رفن  هد  نم  زا  وا  تقو  نآ  دریگ ، یم  هرقن  مهرد  کی  دهد و  یم  الط  رانید  کی  هک  یفارص  نوچ  دنک ، هلماعم  امش  يور  نم  اب  هیواعم 

(182 !) دهدب نم  هب  ار  دوخ  دارفا  زا  رفن  کی  دریگب و  ار  هفوک )  مدرم   ) امش

هناروکروک تعاطا 

زا تشگزاب  ماـگنه  هب  هفوک  لـها  زا  يدرم  تسا :  یندینـش  مه  راـب  فساـت  ناتـساد  نیا  هیواـعم ،  زا  مدرم  هناروکروک  تعاـطا  باـب  رد 
هب راچان  یفوک  درم  درک ، بحاصت  ار  یفوک  درم  رن ))  )) رتش وا  و  تفرگ ،  رارق  یماـش  درم  کـی  هلمح  دروم  قشمد ))   )) رد نیفـص ))  ))
درم هب  قلعتم  هدام  رتش  نیا  هک  دنداد ، یهاوگ  هیواعم ))   )) دزن نانآ  درب ، هارمه  دهاش  رفن  هاجنپ  یماش  درم  اما  درک ، تیاکش  هیواعم ))  ))
رتش نیا  هک  درک ، ضارتعا  هیواعم  هب  یفوک  درم  اـما  درک . دـی  علخ  یفوک  درم  زا  تفریذـپ و  ار  اـهنآ  تداهـش  مه  هیواـعم  تسا .  یماـش 
اما تسین ،  ریذـپرییغت  هدـش و  رداص  نم  مکح  لاح ،  ره  هب  تفگ :  هیواعم  دـشاب ! یم  رن  رتش  ینعی  لـمج ))   )) هکلب تسین ،  هداـم  الـصا 
هیلع  ) یلع هب  یتفر  هفوک  هب  یتقو  تفگ :  و  داد ، وا  هب  ار  رتش  لوپ  دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  یفوک  درم  هیواعم  دـندش ، هدـنکارپ  دارفا  یتقو 

نم زا  لاح ،  نیع  رد  اما  دـنراذگ ، یمن  قرف  ار  رن  هدام و  رتش  ناـیم  هک  منک ،  یم  گـنج  وت  اـب  یمدرم  رازه  دـص  اـب  نم  وگب : مالـسلا ) 
روتـسد زامن و  تقو  رییغت  هرابرد  یتح  هیواـعم ))   )) زا ماـش  مدرم  يارچ  نوچ و  یب  تعاـطا  هنیمز  رد  نینچ  مه  ( 183 !) دننک یم  تعاطا 

نیفص  )) هب هعمج  زور  تساوخ  یم  یتقو  يو  هک  دوب ، هدیسر  ییاج  هب  هیواعم  تعاطا  رد  مدرم  راک  دسیون : یم  يدوعـسم ))  ، )) دنوادخ
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نیسح ماما  هک  تسا ،  تهج  نیدب  ( 184 !) دندرک ادتقا  وا  هب  زامن  نآ  رد  مه  مدرم  و  دـناوخ ، هبنـشراهچ  زور  رد  ار  هعمج  زامن  دورب ، (( 
نآ زا  و  درامـش ، یم  مالـسا  ناهج  یهلا و  ماکحا  يارب  تبیـصم ،  نیرتراب  هعجاف  نیرتگرزب و  ار  یتراما  تفالخ و  نینچ  مالـسلا )  هیلع  )

هدـناشک هبناج  همه  طاطحنا  لاذـتبا و  هب  ار  تلم  تما و  هک  تسا ،  يراوخ  بارـش  ناوج  دـیزی ،))  )) يدـهع تیـالو  هعجاـف  رتکاـندرد ،
یم لیکـشت  هابت  هایـس و  گرب  هس  مه ،  ار  هیواعم  زا  سپ  هفیلخ  دهعیلو و  دیزی ))  )) هلاس هس  دودح  تفالخ  هدـنورپ  تقو  نآ  ( 185 .) دوب

ناراـی و و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  نتـشک  گـنج و  هب  مادـقا  دوـب ، شتفـالخ  لاـس  نیلوا  هک  يرجه ،  لاـس 61  رد  وا  - 1 دهد :
، دراد یم  مازعا  هنیدم  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  ار  هبقع ))  نب  ملسم   ، )) يرجه لاس 62  رد  - 2 ( 186 .) دیامن یم  ترضح  نآ  ناشیوخ 

نب ملسم  ( )) 187 .) ددرگ یم  موسوم  هرح ))  هعقو   )) هب كاندرد  نینوخ و  هعجاف  نیا  دماجنا و  یم  هانگ  یب  ناملسم  نارازه  نتشک  هب  هک 
فارـسا فرـسم ))   )) بقل وا  هب  هک ،  درک  ییاورپ  یب  تیانج و  ردق  نآ  ناناملـسم ،  يزیرنوخ  لتق و  رد  دیزی ))  )) هاپـس هدنامرف  هبقع )) 

رب هیواعم ))  نب  دیزی   )) تهج يرابجا  نتفرگ  تعیب  يارب  ملـسم ))   )) هک یتیانج  هرابرد  دـیدحلا ، یبا  نبا  دـنداد . تیانج  لتق و  رد  راک ،
حاـبم دوـخ  يارب  ار  هنیدـم ))   )) زور هنابـش  هس  يرم ))  هـبقع  نـب  ملـسم   )) هاپـس دـسیون : یم  دروآ ، نآ  ناملـسم  مدرم  و  هنیدـم ))   )) رس
هچوک رد  هک ،  دنتخیر  نیمز  هب  نوخ  ردق  نآ  دندنارذگ ، ریشمش  مد  زا  دشک ، یم  ار  نادنفسوگ  هک  ناباصق  نوچ  ار  نآ  مدرم  دنتسناد ،

لتق هب  هیواعم ))  نب  دیزی   )) اب تعیب  يارب  ار ، ردـب )) لها   )) راصنا و نارجاهم و  نادـنزرف  هرخالاب  و  تفر ،  یم  ورف  نوخ  رد  چـم  ات  اپ  اه 
، دناد یم  يرجه  لاس 63  هجحیذ  هبنشراهچ 28  ار ، نآ  عورش  خیرات  هک  رابنوخ ، نیشتآ  هعقاو  نیا  هرابرد  يربط ))  ( )) 188 .(() دندناسر

هوک هب  رس  دندرک و  رارف  يدایز  دارفا  دنتشاذگ ، یم  دارفا  ندرگ  رب  ریـشمش  هیواعم ))  نب  دیزی   )) تهج نتفرگ  تعیب  يارب  : )) دسیون یم 
لد هعقاو  نیا  رد  يراـب ،  ( 189 .(() دنتـشک مه  ار  يدایز  دارفا  و  دندرک ، لواپچ  تراغ و  ار  مدرم  یگدـنز  لاوما و  دنتـشاذگ ، ارحـص  و 
هب تبسن  یناوارف  زواجت  دندش . دراو  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دجسم  هب  بسا  اب  دیزی ))  )) نارومام روآ ، مرـش  شارخ و 

هتـشک دادـعت  و  دـندش ، هتـشک  راصنا  رجاهم و  شیرق و  سانـشرس  فورعم و  لاـجر  زا  رفن  دـصتفه  تفرگ ،  تروص  ناناملـسم  سوماـن 
يارب هبقع ،  نب  ملسم  يرجه ،  لاس 63  نامه  رد  - 3 ( 190  .!) تسا هدرک  تبث  رفن  رازه  هد  خیرات  ار ، نز  درم و  زا  مدرم ،  ریاس  ناگدـش 

درم و هار  رد  يرامیب  رثا  رد  ملسم ))   )) هک دیشک ، رکشل  رهش  نآ  يوس  هب  هکم ))   )) مدرم ندومن  میلـست  و  ریبز )) نب  هللادبع   )) یبوکرس
(191 .) دیدرگ هبعک  يزوس  شتآ  ندش و  بارخ  بجوم  هک  درک ، هلمح  هکم  هب  و  دش ، راد  هدهع  ار  هاپس  یهدنامرف  ریمن )) نب  نیصح  ))

ناگدنامزاب ریاس  رهاوخ و  اه و  همع  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  هارمه  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رهگ  الاو  تخد  همطاف  يرآ ، 
لاگنچ رد  و  دنوش ، یم  دراو  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) يربمایپ تیب  لها  دض  نشخ و  دارفا  نینچ  تفالخ  زکرم  هب  البرک  نادیهش 

ياهدروخرب اه و  یکاته  زا  هنومن  دـنچ  هب  لاـح  دـندرگ . یم  ریـسا  یناـسنا  ياـهرایعم  یهلا و  ماـکحا  زا  ربخ  یب  زوت و  هنیک  دارفا  نینچ 
نانآ ربارب  رد  ار ، مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  لمعلا  سکع  و  دوب ، يوما  نامکاح  ياـه  يزومآدـب  تاـغیلبت و  هجیتن  هک  ماـش ،  مدرم  نشخ 

. دییامن هجوت 

 ( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ياه  هلان 

 (، مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلادیس رتخد  همطاف  هک  یهاتوک  تدـم  نیمه  رد  دوب ، امرف  مکح  ماـش  رب  هک  یبساـنمان  رایـسب  طیارـش  هب  هجوت  اـب 
هتـشذگ كاندرد  تخـس و  رایـسب  نانآ  رب  راگزور  دندرب ، یم  رـسب  رهـش  نآ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  موثلک و  ما  بنیز و 

هیلع  ) رقاب دمحم  ماما  دوخ ، ردپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  مه  سوواط ))  نب  دیس   )) دهد و یم  یهاوگ  خیرات  هک  روط  نآ  تسا ! 
ار نانز  دندوب ، هدرک  راوس  يزاهج  نودب  توترف  رتش  رب  ارم  تسا :  هدومرف  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  هدومن ،  تیاور  مالـسلا ،) 
ام زا  یـسک  رگا  و  دندرک ، یم  لمح  نم  يولج  زا  ار  نآ  دوب و  هزین  رـس  رب  مردـپ  هدـیرب  رـس  دـنداد ، یم  تکرح  نارتسا  اب  ام  رـس  بقع 

دـنداد و یم  رارق  دوخ  هلمح  دروم  هزین  اب  ار  وا  دـندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  ام  هک  یکاـته  نشخ و  ناروماـم  داد ، یم  رـس  يا  هلاـن  هیرگ و 
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نیدباعلا نیز  ماما  دایز ، نب  هللادیبع  تسا :  هدمآ  ۀـمهملا  لوصفلا  باتک  رد  ( 192 .) دندنار یم  یشارخلد  عضو  باتـش و  اب  ار  اه  بکرم 
نیدباعلا نیز  ماما  ( 193 .) دوب هتخاس  هناور  ماش  ات  هفوک  زا  و  هدومن ،  راوس  يزاهج  یب  رتش  رب  هدیشک و  ریجنز  لغ و  هب  ار  مالسلا )  هیلع  )

هب ار  نآ  رگید  تمـسق  و  نم ،  ندرگ  هب  ار  ینامـسیر  رـس  کی  دندرک ، یم  دراو  دیزی  خاک  هب  ار  ام  یتقو  تسا :  هدومرف  مالـسلا )  هیلع  )
ار ام  هنایزات  دـیدهت  اب  نارومام  هک  لاح  رد  و  دـندوب ، هتـسب  هدـیدغاد  ناوناب  ریاس  هنیکـس و  موثلک و  ما  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ندرگ 

لها یتقو  تسا :  هدرک  تیاور  رمع )) نب  ملید   ، )) عضو نیا  یلبق  لحارم  هرابرد  ( 194 .) دندرک دراو  دیزی  سلجم  هب  دنداد ، یم  تکرح 
هدهاشم هک  دوب ، نانآ  نایم  رد  مه  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  متشاد و  روضح  اج  نآ  رد  نم  دندروآ ، ماش  دجسم  ولج  ار  ریسا  تیب 

(195  ...) ۀـنتفلءا نرق  عطق  مککلها و  مکلتق  يذـلا  دـمحلا هللا  دز : دایرف  دـش و  کیدزن  ترـضح  نآ  هب  یماش  ياهدرمریپ  زا  یکی  مدرک 
نآ راثن  يداـیز  ياـه  مانـشد  دـعب  و  تسکـش ،  ار  يرگبوشآ  هنتف و  خاـش  درک و  دوباـن  تشک و  ار  امـش  هک  منک ،  یم  دـمح  ار  يادـخ 
هک هاگ  نآ  و  يا ؟  هدناوخ  نآرق  یناملسم و  ایآ  دیسرپ : وا  زا  و  تفگ ،  نخـس  وا  اب  ینابرهم  اب  مالـسلا )  هیلع   ) ماما یلو  دومن ، ترـضح 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  و  ( 196  ) یبرقلا يذ  هک  نآرق ،  تایآ  ندیمهف  هب  ار  وا  مالـسلا )  هیلع   ) ماما داد ، تبثم  باوج  درمریپ  نآ 
مه ( 198 !) دومن یهاوخرذع  دش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هدروخ  بیرف  درمریپ  نآ  داد و  هجوت  ( 197) دنک یم  یفرعم  ار  ملس )  هلآ و  و 

 : تسا هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  دوب ، ماش  هدز  تلفغ  مدرم  یگناگیب  و  هیما ))  ینب   )) ياه يراـکبیرف  رطاـخ  هب  نینچ 
هللادیبع نب  ۀحلط  نب  میهاربا   )) درب یم  رس  هب  تراسا  اب  ماش  رد  و  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  یتقو 

نیدباعلا نیز  ماما  هب  يدنت  نابز  مخز  اب  دوب ، هدناشوپ  ار  دوخ  تروص  هک  یلاح  رد  دش و  کیدزن  مالسلا )  هیلع   ) ماما هب  رهش  نآ  رد  (( 
یم رگا  داد : خساپ  یقطنم  نحل  کی  اب  مالسلا )  هیلع   ) ماما یلو  تسا ؟  هدش  زوریپ  یسک  هچ  نونکا  بلغ !؟  نم  تفگ :  مالـسلا )  هیلع  )
نابز هب  ار  یـسک  هچ  مان  نیبب  و  وگب ، هماقا  ناذا و  هاگ  نآ  دـسرب  زامن  تقو  ات  نک  ربص  یکدـنا  هدـش ،  زوریپ  یـسک  هچ  ینادـب  یهاوخ 

 ( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  لاح ،  ره  هب  (. 199) دوب دهاوخ  زوریپ  تسا ،  هدنیاپ  هدنز و  وا  مان  هک  یسک  نآ  اریز  ینک ؟  یم  يراج 
رد نم  تسا :  هدرک  نایب  هنوگنیا  رعـش  دنچ  بلاق  رد  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ریـسا  تیب  لها  دوخ و  هدننک  نارگن  عضو 

رای و هنوگ  چـیه  هک  متـسه ،  راـبگنز  ناـگدرب  زا  نم  اـیوگ  و  موش ،  یم  هدیـشک  وس  نآ  وس و  نیا  هب  يراـب ،  تقر  عضو  اـب  قشمد  رهش 
مه میالوم  و  دوش ، یم  لیلجت  وا  زا  اج  همه  رد  تسا و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ نم  دـج  هک  یلاـح  رد  درادـن ! يراکددـم 

ریـسا اهرهـش  رد  ارم  دیزی  هک  مدوبن  هدنز  الـصا  و  دوب ، هدییازن  ارم  ردام  شاک  يا  لاح ،  نیع  رد  اما  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملاریما
دج اب  هنوگ  نیا  تشادرب و  لد  زا  يا  هنادـنمدرد  كانزوس و  هلان  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  هک  دوب  اج  نیا  يراب ،  (. 200) دنیبب

یسک نآ  ناربمایپ !  نیرتهب  يا  و  نم !  راوگرزب  دج  يا  دمحم ! يا  تخادرپ :  همزمز  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دوخ 
لیذ هناگیب  ناگدرب  دننام  وت  نادناخ  نونکا  دنداد . رارق  متس  تناها و  دروم  ار  وت  هیرذ  لسن و  دش و  هتشک  دوب  وت  دیدش  هقالع  دروم  هک 
یلاح رد  دنزادرپ ، یم  وت  تیب  لها  ییوگدب  نیهوت و  هب  نانمـشد  زورما  دننادرگ . یم  مدرم  نایم  رد  ار  نانآ  يراوگان  اب  و  دنا ، هدـیدرگ 

ام هب  شاک  يا  راوگرزب ، دـج  يا  لاح ،  نیع  رد  اما  دراذـگ . یمن  نانآ  كاـپ  تحاـس  رب  يریثاـت  اهازـسان ، اـه و  ییوگدـب  هنوگ  نیا  هک 
(201  .) يدرک یم  هدهاشم  دنا ، هدرک  هضرع  نازینک  نوچمه  هک  ار  ام  نانز  عضو  یتخادنا و  یم  يرظن 

(( دیزی  )) سلجم رد 

ناریسا ناوراک  هارمه  هب  درک و  داریا  دش ، نایب  متفه  لصف  رد  نآ  حرش  هک  ار  يا  هباطخ  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس عاجـش  رتخد  همطاف 
یناغارچ نشج و  ار  ماش ))   )) رهـش دیدرگ . ماش ))   )) هناور هفوک ،  مکاح  دایز )) هللادیبع   )) نارودزم رظن  تحت  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها 
يزوریپ يداش و  همغن  درک و  یم  اشامت  ار  ناریـسا  دورو  هنحـص  دوب ، هدش  هداد  بیترت  شیارب  هک  يدنلب  هاگیاج  زا  دـیزی  دـندوب ، هدومن 
شیامن هب  يارب  یتح  و  يوما ،  نارودزم  سانشرس ،  دارفا  رابرد ، لاجر  داد ، لیکـشت  یمـسر  يزوریپ  نشج  سلجم  مه  دعب  داد . یم  رس 
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هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  سلجم ،  نآ  رد  دومن . توعد  سلجم  نآ  هب  مه  ار  ناـیدوهی  ناملـسم و  ریغ  صاخـشا  دوخ ، تردـق  نتـشاذگ 
هنیکـس و مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع نارتخد  موثلک ،  ما  بنیز ،  دوزفا ، یم  وا  يرامیب  رب  تراسا  رفـس  جـنر  دوب و  راـمیب  زونه  هک  ار  مالـسلا ) 
. دنداد تکرش  یشارخ  لد  هنامولظم و  عضو  اب  ار  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  ناگدنامزاب  ریاس  و  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد  همطاف 
لغ و هب  ار  نامیاهتـسد  دـندرک ، دراو  دـیزی  سلجم  هب  ار  اـم  یتقو  تسا :  هدومرف  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماـما  نیـسحلا ،  نب  یلع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رگا  ادخ ، هب  ار  وت  دیزی ! يا  متفگ :  میتفرگ ،  رارق  دیزی ))  )) ربارب رد  هک  هاگ  نآ  دندوب ، هتـسب  ریجنز 

يا تشادرب :  دایرف  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف ،  يراد ؟  یباوج  هچ  وت  و  تفگ ؟  دهاوخ  هچ  دنیبب ، عضو  نیا  اب  ار  ام  ملس ) 
ییاج ات  دنداتفا ، نویش  هیرگ و  هب  سلجم  لها  هاگ  نآ  يا ؟  هتفرگ  تراسا  هب  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارتخد  ایآ  دیزی !
نامه ( 202 .) دندرک دنلب  هلان  هیرگ و  هب  ار  دوخ  يادص  دندوب  نوردنا  رد  هک  دیزی ))  )) هداوناخ ياضعا  نانآ ،  هجـض  هیرگ و  رثا  رد  هک 
هدرپ مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح كاپ  هرهچ  يور  رب  هیما ))  ینب   )) زیمآریوزت تاغیلبت  میدناوخ ،  الاب  رد  هک  روط 
هدرک یفرعم  یمالسا  تفالخ  هیلع  رگلالخا  یغای و  صاخشا  ار  وا  نادناخ  ناریسا  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح هنافساتم  و  دوب ، هدیـشک  ماهبا 

دیدهت و زا  هیما  ینب  نانآ ،  ندنام  هتخانـشان  يارب  هکنانچ  دنداد ، یم  رـس  يداش  نشج و  ویرغ  هدز ،  تلفغ  مدرم  تهج  نیدـب  و  دـندوب ،
(( دیزی  )) هاگ نآ  تفرگ ،  دوخ  هب  یمسر  هبنج  دش و  مارآ  رورس  نشج و  سلجم  يراب ،  دندرک . یم  هدافتـسا  زین  هزینرـس  روز  باعرا و 

فرط زا  و  ( 203  ) تشادنپ یم  زوریپ  ار  دوخ  تفرگ و  یم  ازهتسا  هب  ار  شنارای  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع یفرط  زا 
دوخ ات  ( 204 ،) درک یم  یفرعم  رصقم  مالسلا )  هیلع   ) نیسح لتق  دروم  رد  ار  وا  و  داد ، یم  رارق  تنعل  دروم  ار  دایز )) نب  هللادیبع   )) رگید

هک ییاج  ات  دنتشاد ، يا  هدننک  نارگن  عضو  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ریـسا  تیب  لها  لاح ،  ره  هب  اما  دهد ! هولج  هانگ  یب  ار 
! دنراد اور  تدعاسم  کمک و  نانآ  هب  یعون  هب  دنتساوخ  یم  دندرب و  یم  تقر  نانآ  رب  دنتخانش ، یمن  ار  نانآ  هک  مه  يدارفا 

يوم خرس  درم  ناتساد 

يراب تقر  عضو  دـندیناشن ، دـیزی ))  )) لباقم سلجم  رد  ار  ام  یتقو  دـیوگ : یم  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس رتخد  همطاف  ناـیم ،  نیا  رد 
نم هب  يرازگتمدخ  يارب  ار  ناوج  نز  نیا  تفگ :  دیزی  هب  باطخ  درک و  تکرح  اج  زا  یماش  يوم  خرس  درم  کی  هک  ییاج  ات  میتشاد ، 

بنیز ما  همع  هب  ار  دوخ  تهج  نیدب  مدوب ،  يریسا  نز  هرخالاب  اریز  مدش ،  بلقنم  هتفشآ و  تخس  نخـس  نیا  ندینـش  اب  نم  اما  شخبب ! 
يرازگتمدـخ هب  الاح  ما ،  هدـش  میتی  هک  نم  ناج !  همع  متفگ :  متفرگ و  تسد  هب  مکحم  ار  وا  نماد  مدرک ،  کـیدزن  اـهیلع ) هللا  مالـس  )

یـسک دراد و  تینوصم  هک  داد ، يرادلد  ار  همطاف  تماهـش  تعاجـش و  ایند  کی  اب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز اما  مورب ؟!  دیاب  مه  نالهاان 
نم ياضاقت  زا  تسا و  برطـضم  هنوگ  نیا  هک  تسیک ،  ریـسا  ناوج  نز  نیا  رگم  تفگ :  مه  یماش  درم  درادـن . ار  وا  هب  تناـها  تردـق 

بنیز دنک ، یم  تیامح  وا  زا  هک  مه  نز  نآ  و  دشاب ، یم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح رتخد  همطاف  وا  داد : خساپ  دیزی  تسا !؟  هدش  هتفـشآرب 
نز نیا  سپ  تفگ :  دوب ، هدـش  هدز  تفگـش  هک  یلاـح  رد  یماـش  درم  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  رتخد  اـهیلع ) هللا  مالـس  )
روط نیمه  داد : باوج  دیزی  تسا !؟  مالسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف دنزرف  مالسلا )  هیلع   ) نیسح رتخد  ناوج 

هللا یلـص   ) ربمایپ ترتع  وت  ایآ  دنک ، تنعل  ار  وت  ادخ  دیزی ! دز : دایرف  دوب ، هدـش  هتفـشآرب  كانمـشخ و  هک  یلاح  رد  یماش ،  درم  تسا . 
 (( مور  )) ناریـسا نانیا  مدرک  یم  ناـمگ  لاـح  هب  اـت  نم  يا ؟  هتفرگ  تراـسا  هب  ار  ناـنآ  نادـنزرف  و  يا ؟  هتـشک  ار  ملـس )  هلآ و  هیلع و 
ایوگ ( 205 .) دندز ندرگ  مه  ار  یماش  درم  نآ  داد ، روتسد  دوب  هدیدرگ  كانمشخ  تخـس  دوب و  تردق  تسم  هک  دیزی  هاگ  نآ  دنتـسه !

نارتخد تسا  راوازس  ایآ  دیزی ! يا  تفگ :  درک و  باطخ  دیزی  هب  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح عاجـش  رتخد  همطاف  هک  دوب ، هلحرم  نیا  زا  سپ 
مرح لخاد  نونکا  مه  دیراوگرزب ، دازآ و  امش  تفگ :  دیزی  دنشاب !؟ تناها  دروم  ریسا و  هنوگ  نیا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هللا مالـس   ) همطاف ندمآ ،  هاتوک  نیا  اب  تقو  نآ  دیریگ ، رارق  نم  نارتخد  نانز و  ینعی  دوخ ، ياهومع  رتخد  رانک  رد  و  دیوش ، نم  يارس 
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اب مه  رابرد  نانز  دـنتفرگ ، رارق  نایفـسوبا  نادـناخ  نانز  رانک  رد  دـنتفای و  هار  خاک  نوردـنا  تمـسق  هب  مشاه  ینب  ناوناب  ریاـس  و  اـهیلع )
هدادـن رـس  هلان  هجـض و  هک  دـنامن ، یقاب  نانآ  زا  یـسک  و  دـنتخادرپ ، هلان  نویـش و  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) تیب لـها  ریـسا  ناوناـب  هدـهاشم 

تفای و تاجن  هدروخ  بیرف  نمشد  ضرعت  رطخ  زا  یفرط  زا  مالسلا ،)  هیلع   ) نیسح ریـسا  ناوج و  رتخد  همطاف  بیترت  نیدب  ( 206 .) دشاب
بنیز شا  همع  کمک  اـب  وا و  نوردـنا  و  هیواـعم ))  نب  دـیزی   )) نشج سلجم  هب  هتـساوخان  روضح  شیوخ و  تراـسا  اـب  رگید  فرط  زا 

هناملاظ هیرک و  هرهچ  زا  ار ، ریوزت  هعدخ و  زا  يرگید  هدرپ  مالسلا )  هیلع   ) نینموملاریما راکادف  عاجش و  رتخد  اهیلع ،) هللا  مالس   ) نامرهق
و ددرگ ، هدنـشک  خـلت و  لتاق ،  بصاغ و  نایدـیزی  ماک  رد  هشیمه  يارب  مه ،  ایند  هزور  دـنچ  تموکح  تذـل  اـت  دز ، راـنک  يوما  بزح 

ترتع سدقم  تحاس  هب  كاندرد  تناها  یـشک و  ماما  ییایند  رفیک  دنیبب و  ار  دوخ  هنابـصاغ  ماقم  یتسم  یلاشوپ و  تردـق  لامعا  يازس 
. دننک ساسحا  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ كاپ 

هنیدم هب  تشگزاب  رد  مهد :  لصف 

هراشا

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  هارمه  هب  ماش ))   )) رد دوخ  تراسا  تدم  رد  مالسلا ،)  هیلع   ) ءادهشلادیس ناوج  رتخد  همطاف 
نمشد هنامیخژد  ياه  تنوشخ  ربارب  رد  تمواقم  تماهش و  نامیا و  ایند  کی  اب  اما  دنتشاذگ ، رس  تشپ  ار  یکاندرد  تخس و  ياهزور  ( 

نتفرگ و تراسا  هب  یتسار  دـندمآ . نوریب  زارفارـس  مه  گرزب  ناـحتما  نیا  زا  دندیـشخب و  تزع  تردـق و  اروشاـع  بتکم  مالـسا و  هب  ، 
هدز و تبیـصم  رامیب  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  هلاس ،  شـش  هاجنپ و  هدـیدغاد  ياربک  بنیز  كاپ ،  ناوج و  نارتخد  ندـناسر  رازآ 

نانآ كافـس  نارودزم  و  نایوما ))   )) يارب و  تسا ،  یکانلوه  گرزب و  ملظ  هداد ،  تسد  زا  زیزع  راوگوس و  ناـکدوک  ناـنز و  هصـالخ 
هنارگاشفا هنامولظم و  ياهدایرف  نادیهـش و  نوخ  جوم  ربارب  رد  مه  اهزور  ناـمه  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  یخیراـت  ریظن  یب  هعجاـف  نیا  هک 

و مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  هک  ییاهزور  نامه  رد  يرآ ،  دمآ . دوجو  هب  يراب  تبکن  هنانوبز و  خـلت و  راگزور  ناریـسا ، 
تداهش زا  هام  کی  زا  شیب  دودح  زونه  و  دندرب ، یم  رـس  هب  ماش  رد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رادغاد  نادناخ  ياضعا  ریاس 

هک يوما ،  تسمرـس  ناوج و  هفیلخ  هیواعم ))   )) دنزرف دیزی )) ، )) دوب هتـشذگن  شراکادـف  نموم و  نارای  و  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس
عـضو شرازگ  هک  هاگ  نآ  داد ، لیکـشت  يزوریپ  یمـسر و  نشج  سلجم  ماش ))   )) رد یتقو  درک ، یم  ساسحا  بایماک  زوریپ و  ار  دوخ 

کـشا هرطق  دنچ  دوب ، مه  مدرم  شروش  ناریـسا و  ياهدایرف  زا  سرت  ای  ریوزت و  يراکبیرف و  يور  زا  هچ  رگا  دینـش ، ار  اروشاع  نادیهش 
مه ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح رگا  تفگ :  یم  دوخ  نارودزم  هب  ینامیـشپ  يراسمرـش و  ناونع  هب  حالطـصا  هب  و  دینادرگ ، دوخ  مشچ  رد 

، دنک تنعل  ار  هیمـس ))   )) دنزرف دایز  هللادیبع  دنوادخ  مدوب ،  یـضار  امـش  راک  زا  مدرک و  یم  شیاتـس  ار  امـش  تعاطا  نم  دیتشک ، یمن 
دنوادخ دشکب ، اج  نیا  هب  راک  متشاذگ  یمن  مدرک و  یم  رظن  فرـص  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح نتـشک  زا  متـشاد  روضح  اج  نآ  دوخ  رگا 

و مالسلا )  هیلع   ) نیـسح نتـشک  اب  داد و  یم  رـس  رفک  همغن  شیپ  یتاعاس  هک  دیزی  يراب ،  ( 207 !) دنک تمحر  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح
هیلع  ) تیب لها  ناریـسا  ربارب  رد  تهج  نیدـب  دـنیب ، یم  بولغم  هدروخ و  تسکـش  ار  دوخ  نونکا  تشادـنپ ،  یم  زوریپ  ار  دوخ  شناراـی 

نب نامعن   )) اما داد ! ار  نانآ  نتشک  داهنشیپ  هتخیرف  دوخ  نارودزم  زا  یکی  هنافـساتم  هک  تخادرپ ،  تروشم  هب  دوخ  نایفارطا  اب  مالـسلا ) 
ناک ام  رظنءا  تفگ :  تشاد  يا  هقالع  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  هب  لد  رد  دوب و  رضاح  دیزی ))  )) رابرد رد  هک  ریشب ))
ناـنآ اـب  دوب ، هدـنز  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نونکا  رگا  نیبـب  نک و  رکف  ( 208  .) مهب هعنـصاف  مهب ؟  هعنـصی  لوسرلا 
هتفرگ رارق  یمومع  راکفا  راشف  تحت  هک  دـیزی  هاگ  نآ  نک .  راتفر  هنوگ  نآ  نانآ  اب  نونکا  مه  وت  نیارباـنب ،  درک ؟ یم  يراـتفر  هنوگچ 

راوج رد  هک  يا  هناخ  رد  روظنم  نیا  يارب  و  دوش ، هداد  یبسن  يدازآ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لـها  هب  داد  روتـسد  دوب ،
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(209 !) دنزادرپب يراوگوس  يرادازع و  هب  دنناوتب  نانآ  تشاد ،  رارق  وا  خاک 

ماش زا  تکرح 

نیز و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ياه  هباطخ  زین  و  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس دـنمجرا  تخد  همطاـف  هناـبلط  قح  هناـمولظم و  ياـهدایرف 
ناـکاپ و ریاـس  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ترـضح  نوخ  نتخیر  ریثاـت  نینچ  مه  ماـش و  هفوک و  رد  موـثلک  ما  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا
. دومن تخـس  گنت و  رایـسب  يوما  راوخنوخ  كافـس و  مکاح  هیواـعم ))  نب  دـیزی   )) رب ار  راـگزور  دـنوادخ ، هار  نادـهاجم  ناـمولظم و 

ریبز نب  هللادبع  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هرابرد  هنیدم ))   )) رد شیوخ  رادـنامرف  هب  يا  همان  یط  نآ ،  زا  لبق  هام  دـنچ  دـیزی )) ))
رگا و  ریگب ، تعیب  نم  يارب  ناـنآ  زا  ( 210 ...!) امهـسو ؤرب  یل  ثعبا  و  امهق ، انعءا  برـضءاف  اعنتما  ناف  یل ،  ۀعیبلااب  امهذخف  دوب : هتـشون 

((، دیزی  )) اما تسرفب !  نم  يارب  ار  نانآ  هدیرب  ياهرس  نزب و  ار  اهنآ  ندرگ  دندرک ، يراددوخ  نم  ربارب  رد  ندش  میلست  تعیب و  زا  نانآ 
نادـناخ ریـسا  كاپ و  تیب  لها  هب  هتفرگ ،  رارق  یمومع  راکفا  راشف  تحت  هدـمآ ،  هوتـس  هب  تخـس  يزیرنوخ  یـشک و  ماما  نآ  زا  نونکا 

یم دوخ  یـصوصخ  هرفـس  رـس  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  دـهد ، یم  يرادازع  تصرف  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
ینلئس ام  ۀبحاص ،  ینا  ول  هللا  اما و  ۀناجرم ،  نبا  هللا  نعل  دیوگ : یم  مه  ناهنپ  رد  و  دروخ ، یم  کمن  نان و  اذغ و  ترـضح  نآ  اب  دناشن ،

هللادیبع  )) هناجرم رسپ  دنوادخ ، ( 211  ...) يدلو ضعب  كالهب  ولو  تطعتسا  ام  لکب  هنع  فتحلا  تعف  دلو  هایا ،  اهتیطعءا  الا  ادبءا  ۀلصخ 
یم ار  نآ  تشاد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح یتساوخرد  ره  مدوب ،  رـضاح  ـالبرک  رد  مدوخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک ، تنعل  ار  داـیز )) نب 

مهدب تسد  زا  ار  دوخ  نادنزرف  زا  یضعب  هار ،  نیا  رد  دش  یم  مزال  هچ  رگا  مداد ،  یم  تاجن  گرم  زا  ار  وا  دش  یم  روط  ره  متفریذپ و 
 ، مزال تاناکما  مارتحا و  اب  ار  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  ناریسا  ناوراک  داد ، روتـسد  دیزی ))  )) هاگ نآ  درک !؟ ناوت  هچ  یهلا  ریدقت  اب  اما  ، 

ناراـی و و  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  نتـشک  رطاـخ  هب  هک  یترفن  مشخ و  وج  يرآ ،  دـنهد . تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ماـش  زا 
هصرع نانچ  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  دیزی  هیلع  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  بنیز و  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) هنیکـس همطاف و  وا ، نارتخد  تراسا 
تکرح يدازآ و  روتـسد  تسنادـن و  حالـص  ماـش  رد  ناـنآ  يارب  ار  زور  تفه  زا  شیب  تماـقا  هک  دومن ، گـنت  خـلت و  وا  رب  ار  یگدـنز 

 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  مرح  راوج  رد  هنیدـم و  هب  نانآ  ات  درک ، رداـص  ار  ماـش  زا  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لـها  ناریـسا 
قمع اما  تسا ،  هدـش  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  ناریـسا  ناوراک  زا  تظافح  ینابهگن و  رومام  ریـشب )) نب  نامعن  ( )) 212 .) دندرگ راپسهر 
دیزی زبس  خاک  زا  يرادازع  هلان  هتخاس و  راوگوس  هتفـشآ و  مه  ار  دیزی  نایفـسوبا و  نادناخ  نانز  هک  تسا ،  شارخ  لد  يردـق  هب  هعجاف 
دراو يراب  تقر  عضو  اب  لبق  زور  دنچ  هک  ار ، ناریـسا  ناوراک  مه  نانآ  یتح  و  ( 213  ) تسا هتخودنا  دولآ  مغ  نینط  رهـش  ياضف  رد  مه 
دارفا رفن  اـه  هد  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لـها  ییاـمنهار  یناـبهگن و  يارب  ریـشب )) نب  ناـمعن  . )) دـندرک هقردـب  مارتحا  اـب  دـندوب ، هدـش  ماـش 

تافیرـشت یتموکح و  عضو  اب  هرخالاب  هتـسب و  اهرتش  تشپ  رب  راگنرز  زهجم و  ياه  هواجک  اهنآ  لاقتنا  يارب  هدرک ،  باختنا  هدومزآراک 
یتقو اما  دنادرگ ، هنیدم  هناور  مدرم  مشچ  لباقم  رد  ماش و  زا  ار  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس رادغاد  ناکدوک  نانز و  دهاوخ  یم  يرابرد 

هآ و ایند  کی  اب  و  دوش ، یم  نارگن  تخـس  دـیزی  هنارگلاـفغا  زومرم و  هشقن  زا  دـنک ، یم  هدـهاشم  ار  عضو  نیا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز
ندـش و راوس  زا  هاگ  نآ  دراد ؟ یبساـنت  هچ  راـگنرز  ياـه  هواـجک  اـب  اـم ، دوجوم  طیارـش  دروآ : یمرب  شورخ  دـنمدرد  لد  زا  کـشا ، 

ناوراک تکرح  دنک ، یم  اضتقا  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  حالص  دهاوخ و  یم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  ات  دنک ، یم  يراددوخ  اهنآ  زا  هدافتـسا 
ءارهزلا دالوءا  لتقل  ءازع  ۀبیـصم و  یف  اـنا  ساـنلا  ملعی  یتح  ءادوس ، اـهولعجا  دـهد : یم  روتـسد  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز دریگ . تروص 

ارهز همطاف  دنزرف  يازع  گوس و  رد  میتسه و  هدز  تبیـصم  ام  دـننادب  مدرم  ات  دـینک ، شوپهایـس  ار  هواجک  نیا  ( 214 (.) اهیلع هللا  مالس  )
هللا مالس   ) هنیکس همطاف و  دش ، یلمع  مالسلا )  هیلع   ) یلع نامرهق  رتخد  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز روتسد  میرب .  یم  رس  هب  اهیلع ) هللا  مالس  )
ياه هواـجک  رد  مارتحا  اـب  ناـکدوک  ناوناـب و  ریاـس  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماـما  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماـما  نارتخد  اـهیلع )
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کشا ياهمشچ  اب  نطاب  رد  اما  هوکش ،  تمظع و  اب  رهاظ  بسح  هب  نانآ  و  دنتفرگ ، رارق  دوب  هدیدرگ  بصن  اهرتش  يور  هک  یـشوپهایس 
. دنتفگ كرت  ملس -((  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رهش   )) دصقم هب  ار  ماش ))  رهش   )) هاکناج هودنا  مغ و  زا  رپ  ياهلد  دولآ و 

 ( مالسلا هیلع   ) نیسح رازم  رب 

هب ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  ریـسا  ناگدـنامزاب  ناوراک  هارمه  هب  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس دـنمجرا  تخد  همطاف 
هب لقتـسم  روط  هب  هار  کی  دروخ ، یم  مشچ  هب  یهار  ود  کی  اج  نآ  هدیـسر ،  قارع  نیمزرـس  هب  ناوراـک  دنراپـس ، یم  هر  هنیدـم  يوس 
(( ریـشب نب  نامعن   )) زا ناوناب  هک  دوب  اج  نیا  درک . روبع  ناوت  یم  هنیدم  يوس  هب  البرک  ریـسم  زا  رگید ، هار  رد  و  دوش ، یم  یهتنم  هنیدـم 

نیا دهد ، دوبع  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  رازم  زا  البرک و  ریـسم  زا  ار  نانآ  دندومن ، تساوخرد  ناوراک  يامنهار  تسرپرس و 
رازم راـنک  هک  یـسک  نیلوا  خـیرات ،  یهاوـگ  هب  رگید ، يوـس  زا  ( 215 .) داد یم  هار  همادا  ریـسم  نآ  زا  ناوراـک  دـش و  هتفریذـپ  داهنـشیپ 

یباحـص يراصنا ))  هللادـبع  نب  رباج   )) هداد ماجنا  ار  ترـضح  نآ  نیعبرا  ترایز  هتفاـی و  روضح  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  ترـضح 
روظنم نیدب  هنیدـم  زا  هدوب ،  انیبان  مشچ  ود  زا  هک  یلاح  نیع  رد  رباج ، ( 216  ) تسا هدوب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ راوگرزب 

رسفم هفوک ،  لها  هک  مه  یفوع ))  دعس  نب  ۀیطع   . )) تسا هتشادرب  دوخ  هارمه  ییامنهار  يارب  مه  يرازگتمدخ  و  ( 217  ،) هدرک تکرح 
تمحز اب  نانآ  دوب ، هتفرگ  شیپ  ار  البرک  هار  رباج ))  )) هارمه هب  هنیدم  زا  دوب ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  نارای  زا  ثیدح و  يوار  نآرق ، 

یم هیطع ))  . )) دـندناسر وا  نارای  ناردارب و  ریاس  و  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  ربق  رانک  هب  ـالبرک و  هب  ار  دوخ  داـیز  هلجع  و 
هنهرب ياپ  اب  دومن ، وبـشوخ  ار  دوخ  ندـب  درک ، نت  هب  زیمت  ساـبل  داد ، ماـجنا  تراـیز  لـسغ  تارف ))  رهن   )) رد هللادـبع  نب  رباـج  دـیوگ :

سدـقم ربق  يور  ار  دوخ  دـیناسر ، مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ربق  هب  ار  دوخ  درک ، یم  ییامنهار  ار  وا  شمالغ  هک  یلاـح  رد  درک و  تکرح 
يا مالسلا !)  هیلع   ) نیسح ای  نیسح !  ای  نیـسح !  ای  دز : هلان  هبترم  هس  دمآ  شوه  هب  یتقو  تفر ،  شوه  زا  هک  دز  هلان  ردق  نآ  تخادنا و 

نیـسح زا  رباـج ! داد : ار  دوخ  لاوس  باوج  دوخ  رباـج ))  )) اـما متـسه .  وت  تسود  نم  رخآ  یهد ؟  یمن  ار  نم  باوـج  ارچ  نم !  بیبـح 
ییادج ار  وا  سدقم  رس  نت و  نایم  و  هدیرب ،  ار  وا  يولگ  ياهگر  نمشد  یناد  یمن  رگم  يراد ؟  مالس  باوج  راظتنا  هچ  مالـسلا )  هیلع  )

هدمآ مالسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس رازم  ترایز  يارب  هنیدم  زا  هک  یفوع ،  هیطع  يو و  مالغ  رباج و  لاح ،  ره  هب  ( 218 (؟...  تسا هتخادنا 
و دنتخادرپ ، ییارس  هحون  همزمز و  هب  دنتفرگ و  رارق  سدقم  ياهربق  زا  یمک  هلصاف  اب  دنداد و  ناماس  ار  يراوگوس  ترایز و  راک  دندوب ،
رباج و دیزو و  یم  اونین  هتفرگ  مغ  تشد  نهپ  رب  نازوس  داب  دننک . تحارتسا  یکدنا  دـنتفرگ  میمـصت  یلاح ،  یب  یگتـسخ و  رثا  رد  دـعب 

هزات همزمز  نیمز  لاقتنا  تردق  هلیـسو  هب  هک  دنیاسایب ، یکدنا  ات  دـندوب  هتـشاذگ  مرن  ياه  نش  ياکتم  رب  رـس  ناراوگوس ،  نارئاز و  ریاس 
یسراو ار  فارطا  عاضوا  دورب و  يدنلب  يالاب  داد ، روتـسد  دوخ  مالغ  هب  رباج  دندمآ ، یم  يوس  نادب  یتیعمج  ایوگ  دندرک ، ساسحا  يا 

رطخ زا  ار  دوخ  ناج  یهاگهانپ  رد  دـنریگب و  هلـصاف  اهربق  رانک  زا  نانآ  دـنیآ ، یم  ماش  ریـسم  زا  يوما  تموکح  ناروماـم  رگا  اـت  دـنک ،
دندـمآ یم  يوس  نادـب  هک  ار  یتیعمج  عضو  یکدـنا  درک ، کیدزن  ماش  ریـسم  هب  ار  دوخ  هللادـبع ،  نب  رباج  مـالغ  دـننک ! ظـفح  نمـشد 

مالعا دایز  باتـش  اب  دـیناسر و  ناهارمه  رباج و  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  دز ، یم  دوخ  تروص  رـس و  هب  ناـنآ  هک  یلاـح  رد  و  دومن ، زادـنارو 
رد مه  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  داجس ، ماما  دنتسه ، ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تیب  لها  نانآ  دینک ، تکرح  درک :

يارب هک  مه ،  ناکدوک  نانز و  ریاس  و  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ياهرتخد  يو و  نارهاوخ  ترـضح ،  نآ  ياه  همع  تساهنآ ،  ناـیم 
یفوع و دعس  نب  ۀیطع  وا ، مالغ  يراصنا ،  هللادبع  نب  رباج  هاگ ،  نآ  دنتسه . ترضح  نآ  هارمه  دنیآ ، یم  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ترایز 
اج نآ  يراوگوس  ترایز و  يارب  هک  تارف  هلجد و  فارطا  ریاشع  نانز  نادرم و  زین  و  دندوب ، هدمآ  هنیدـم  زا  هک  مشاه ،  ینب  هلیبق  نادرم 

ماما ياهرتخد  همطاف  هنیکـس و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  لابقتـسا  هب  همه  دـندوب ، هدرک  عامتجا 
ياهدایرف هلان  هیرگ و  زا  و  دنتفگ ، تیلست  وا  هب  دنتفرگ ، شوغآ  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  دنتفاتش ، مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح

ع)  ) نیسح ماما  رتخد  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


نیز ماما  (. 219) دـمآ دوجو  هب  ییاغوغ  هدـیتفت ،  نابایب  نآ  رد  البرک ، نادیهـش  هناـمولظم  ياـهربق  راـنک  رد  ییارـس ،  متاـم  يرادازع و 
یم مارتحا  سدقم  ياهربق  هب  تشاد ،  یمرب  ماگ  هتسهآ  كانزوس  ياه  هلان  دنمدرد و  لد  رابکشا و  ياهمشچ  اب  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا
نانآ هب  باطخ  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  دندرک ، یم  تکرح  مالـسلا )  هیلع   ) ماما لابند  وا  ناهارمه  رباج و  هک  یلاح  رد  درک و 

لضفلاوبا ام  يومع  ناکم  نیا  رد  دندرک ، دیهـش  ار  مالـسلا )  هیلع   ) هللادبع یبا  ترـضح  هطقن  نیا  رد  دینک ، هظحالم  دییایب ، تفگ :  یم 
 ( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  بیترت  نیدب  و  ( 220) دندیرب رس  ار  مردپ  ناکدوک  هطقن  نیا  رد  دندناسر ، تداهش  هب  ار  مالسلا )  هیلع  )

ملاع ود  ناج  داب  هتشک !  يا  وت  يالبرک  زا  دزو ، یم  تشهب  يوب  دومن . صخشم  ار  البرک  نادیهـش  زا  کی  ره  ربق  ياج  تداهـش و  لحم 
حیبذ دص  يا  تفر  هدنز  دوب و  یکی  حیبذ  انم ، ردنا  وت  يادج  نت  زا  رس  نآ  يادف  نم  يا  ناوخب  يا  هیآ  ین  رـس  رب  زاب ، زیخرب و  وت  يادف 
لوبق ددرگ  وت ، فوخ  زامن  اب  ات  وت  يافص  يادف  هب  افـص ، هورم و  يا  تسین  فاوط  رد  جح ،  هرمع و  رازه  رجا  وت  يانم  رد  هدش ،  هتـشک 

هچ ره  وت  وت  ياضر  اب  ادـخ ، ياضر  دـحتم  دـش  هاگلتق  هب  کئاضقب ))  اضر   )) نتفگ اب  وت  ياپ  كاخ  نیقی ،  لـها  هاـگ  هدجـس  دـش  قح 
هب ادخ ، هتـشک  يا  تسین  يادخ  زج  وت و  نوخ  تسادخ  نوخ  وت  يازج  هلالج ،  لج  تسادـخ  ادرف  نیـسح !  يا  يداد  ادـخ  هب  یتشاد ، 

سک ره  دش ، اپ  هب  يرـشحم  نادیهـش  كاپ  تبرت  رانک  هب  هدـیدغاد  ناکدوک  نانز و  ندیـسر  اب  لاح ،  ره  هب  ( 221 .) وت ياهب  نوخ  ادخ 
يور ار  دوخ  مه  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رادغاد  ناوج و  رتخد  همطاف  تخادرپ ،  نویـش  يرادازع و  هب  تخادنا و  يربق  يور  ار  دوخ 

هس تدم  ات  ( 222 .) درک شغ  دیدرگ و  تقاط  یب  ردپ  ربق  يور  رد  هک  داد ، رـس  كانزوس  هلان  درک و  هیرگ  ردق  نآ  تخادـنا و  ردـپ  ربق 
هیداب ریاشع و  نانز  نادرم و  مشاه و  ینب  نادرم  هیطع و  رباج و  و  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  هک  يزور  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  هک  يزور 

ناـنز و صوـصخ  هب  و  دـندرک ، رارقرب  نازوـس  يارحـص  نآ  رد  یبـیجع  شارخ  لد  يراوـگوس  دـندوب ، هتـسویپ  ناـنآ  هب  هک  مه  ینیـشن 
(223 .) دنداد یم  رس  يا  هیثرم  هلان و  مادک  ره  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  ناکدوک 

هنیدم هب  دورو 

، دـنوش ادـج  دوخ  نازیزع  ياهربق  رانک  زا  دـندنک  یمن  لد  هک  یلاح  نیع  رد  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس رادـغاد  ناگدـنامزاب  ناوراک 
، دنراپـسن ناج  هلان  هیرگ و  تدـش  زا  نانز  ناکدوک و  هک  نآ  میب  زا  ریـشب )) نب  نامعن   )) ناوراک نابهگن  داهنـشیپ  هب  مه  دـیاش  راـچان و 
، دندرک یم  تکرح  تعرس  هب  رازنـش  ياه  هداج  رد  اهرتش  هچ  رگا  دنتفرگ . شیپ  ار  هنیدم ))   )) زارد رود و  هار  دندرک و  كرت  ار  البرک 
 . تخاس یم  نوزفا  ار  هدز  تبیـصم  ناکدوک  نانز و  جـنر  داد و  یم  ناشن  دـنک  ار  هار  همادا  اهلد ، رب  تخـس  هودـنا  مغ و  نیگنـس  راب  اما 

یم ار  غاد  ياـهنابایب  توکـس  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لـها  يراوـگوس  ياـه  همزمز  تشذـگ ،  لاوـنم  نیا  رب  زور  هنابـش  نیدـنچ  هرخـالاب ، 
نیز ماما  دیسر ، هنیدم  رانک  هب  ناوراک  یتقو  دیدرگ . نایامن  رود  زا  هنیدم  رهش  یهایس  هک  نیا  ات  دنداد ، یم  همادا  هار  هب  نانآ  تسکش و 

دوب و وا  دوخ  مالغ  هنیدم و  لها  هک  ملذج ))  نب  ریشب   )) هب هاگ  نآ  دنتشارفارب ، ار  اه  همیخ  داد و  فقوت  روتسد  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا
بوخ وا  دنک ، تمحر  ار  وت  ردپ  دنوادخ  دومرف : تشاد ،  هدهع  هب  زین  ار  ترـضح  نآ  يراتـسرپ  يرازگتمدخ و  هتـسویپ  البرک  رفـس  رد 

وا هب  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  هاگ  نآ  داد . تبثم  خساپ  ریـشب  يراد ؟  يا  هرهب  ردپ  ندورـس  رعـش  زا  زین  وت  ایآ  دورـس ، یم  رعش 
راوس هک  یلاح  رد  ریشب ، ناسرب .  مدرم  عالطا  هب  ار  مالسلا )  هیلع   ) هللادبعابا تداهش  ربخ  وش و  رهش  دراو  تسا ،  نینچ  هک  نونکا  دومرف :
دایرف هلاـن  هیرگ و  يادـص  اـب  دـیناسر و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ مرح  دجـسم و  هب  ار  دوخ  دـش ، دراو  هنیدـم  هب  دوب ، بسا 

زا هتسویپ  نونکا  دنتشک و  البرک  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسح اریز  تسین ،  امش  ندنام  ياج  رهـش  نیا  رد  رگید  هنیدم !  مدرم  يا  دروآرب :
هزین رـس  رب  ار  وا  سدقم  رـس  اما  دراد ، رارق  البرک  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح هراپ  هراپ  دولآ و  نوخ  ندب  تسا .  ریزارـس  کشا  نم  مشچ 

رویغ و دارفا  امش  نایم  رد  ایآ  دیشاب ، هتـشاد  يرتشیب  هجوت  دوخ  يالوم  ماما و  هب  هنیدم !  مدرم  يا  دنا . هدینادرگ  رهـش  هب  رهـش  دنا و  هدز 
نوریب اـه  هناـخ  زا  درم  نز و  گرزب ،  کـچوک و  نارگید ،  مشاــه و  ینب  زا  هنیدــم  مدرم  تـقو  نآ  ( 224 (؟ دوش یمن  ادـیپ  يدرمناوج 
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نیز ماما  روضح  هب  رهش و  نوریب  ار  دوخ  ملذج ))  نب  ریشب   )) ییامنهار اب  مدرم  همه  هاگ  نآ  دش ، هلان  هجض و  هچراپ  کی  رهش  دندیود ،
، داد یمن  ناما  نانآ  هلان  هآ و  اهتدـم  هک  یلاـح  رد  دـندناسر و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاـف موثلک و  ما  بنیز و  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدـباعلا

همطاف بیترت ،  نیدب  ( 225 .) دنداد ارف  شوگ  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  هنادنمدرد  ینارنخـس  هب  دـنتفرگ و  مارآ  یکدـنا  هرخالاب 
هنیدم هب  تشادن ،  یعالطا  نادـنچ  مه  ینثم ))  نسح   )) دوخ رهوش  زا  هک  یلاح  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  هدـیدغاد  ناوج و  رتخد 

ینب  )) ياه ییاورپ  یب  نیمه  رطاخ  هب  ایوگ  و  دندرک . لابقتـسا  وا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  نارادتـسود  مشاه و  ینب  نانز  تشگزاب و 
هب تسا :  هتفگ  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  هک  دنا ، هتـشادنپ  یم  بایماک  زوریپ و  ار  دوخ  هک  هدوب ،  نانآ  نارادفرط  و  هیما )) 
زا زین  و  دنا ) هدیـسرن  ییاج  هب  و   ) هتفاین تسد  يزیچ  هب  رطاخ ، نیدب  دنا ، هدرک  نوبز  لیلذ و  ار  دوخ  هک  يدارفا  زا  یـسک  دنگوس ، ادـخ 

يابیز رارـسا  نیاربانب ،  دنا . هدربن  يا  هرهب  دـنا ، هتفای  تسد  نادـب  درمناوج  تورم و  اب  دارفا  هچنآ  زا  شیب  مه ،  شیوخ  ياهتذـل  عفانم و 
(226 .() دیزاسن نوبز  لیلذ و  اه ، یشوخ  عفانم و  هب  نتفای  تسد  رطاخ  هب  ار  نتشیوخ  و   ) دیراد ظوفحم  روتسم و  ار  سفن )  تزع   ) یهلا

هنیدم راگزور  مهدزای :  لصف 

هراشا

یلاح رد  نآ ،  ياه  یتخـس  بیاصم و  لمحت  ماش و  هفوک و  البرک و  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس رتخد  همطاف 
زین لـبق  رد  هک  روط  ناـمه  درک . تماـقا  هنیدـم  رد  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نادـناخ  ناراـی  نازیزع و  زا  يرایـسب  ناردارب و  ردـپ ، هک 
نب نسح   )) دـنزرف ینثم ))  نسح   )) وا رهوش  دیـسر ، یم  لاس  تسیب  دودـح  هب  ناوج  يوناب  نیا  لاس  نس و  اـهزور  نآ  میداد ،  حیـضوت 
دوخ يومع  هارمه  هب  وا  هک  یلاح  نیع  رد  اریز  دوب ، هدرب  ردـب  ملاس  ناج  اروشاع  دربن  رد  همطاـف ،  يومع  رـسپ  و  مالـسلا -((  هیلع   ) یلع
یم نمـشد  یتقو  دوب ، هدـش  زین  حورجم  تخـس  تشاد و  تکرـش  مالـسا  نانمـشد  هیلع  داـهج  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  ترـضح 
هفوک هب  ار  وا  دروآ ، لمع  هب  يریگولج  راک  نیا  زا  يرازف ))  هجراخ  نب  ءامسا   )) ناسحوبا وا  ییاد  دزاس ، ادج  ندب  زا  ار  وا  رس  تساوخ 

 ، نارگید دیفم و  خیـش  ( 227  .) تسویپ دوخ  هداوناخ  ياـضعا  هب  هنیدـم  رد  يدوبهب ،  هجلاـعم و  زا  سپ  ینثم ))  نسح   )) و دومن ، لـقتنم 
 ، تیـصخشاب راوگرزب ، يدرم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  تخد  همطاف  رهوش  و  مالـسلا )  هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  دـنزرف  ینثم  نسح 

قبط هتشذگ  نوچ  و  داد ، یم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  همطاف  دوخ  رسمه  رانک  رد  تشگزاب  هنیدم  هب  هک  دنا ، هتـسناد  راگزیهرپ  دنمـشناد و 
و ( 228) درک یم  هرادا  دوب ، هدومن  سیـسات  ار  اهنآ  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملاریما هک  ار ، يزرواشک  كـالما  تاقدـص و  شردـپ  تیـصو 

. دومن یم  يرپس  ار  دوخ  يداع  یگدنز  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  مشاه و  ینب  نادنزرف  رگید  نوچ 

اهنآ جاودزا  هرابرد 

ساـسا رب  مـیدرک -  هعلاـطم  هـک  روـط  ناـمه  ینثم - ))  نـسح   )) وا يوـمع  رـسپ  اـب  مالـسلا )  هـیلع   ) نیـسح ماـما  رتـخد  همطاـف  جاودزا 
لوصحم و  تفرگ ،  تروص  البرک  هب  رفس  زا  لبق  مالسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تحلـصم  تقفاوم و  و  نسح ))   )) يراگتـساوخ

يردام دج  يرازف ))  نابز  نب  روظنم   )) يوس زا  جاودزا ،  نیا  مه  یفرط  زا  اما  میناوخ .  یم  ریز  رد  ار  نآ  حرش  هک  دش  ینادنزرف  مه  نآ 
. دوب دنهاوخ  فیحن  فیعض و  يدارفا  دننک ، یم  جاودزا  شیوخ  موق و  اب  هک  يدارفا  نادنزرف  هک :  تفرگ  رارق  داقتنا  دروم  ینثم ،  نسح 

روظنم  )) هک نسح  اما  دروآرد ! شیوخ  جاودزا  هب  ار  شیوخ  موق و  ریغ  هناـگیب و  ياـهبرع  زا  یکی  رتخد  ینثم  نسح  دوب  رتهب  نیارباـنب ، 
هاگ نآ  تسا .  هدومرف  اطع  نم  هب  يدنمورین  عاجـش و  ملاس و  نادنزرف  همطاف  نماد  زا  دنوادخ  اقافتا  تفگ :  دوب ، هدـیمهف  ار  نابز ))  نب 

ار دـنزرف  هس  ره  مه  روـظنم  و  دـندمآ ، روـظنم ))  )) دزن دـناوخ و  ارف  بیترت  هب  ار ، میهاربا  ثلثم و  نسح  هللادـبع ،  دوـخ ، نادـنزرف  نسح 
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(229 .!) ددرگن يرگید  دنزرف  ياراد  دنزرف  هس  نیا  زا  ریغ  دنک ، ششوک  نسح  درک : شرافس  اما  دومن ، فیصوت  بوخ  ریلد و  عاجش و 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف نادنزرف 

داهج و نید و  نادرم  نانآ  زا  کی  ره  هک  دـش ، رـسپ  دـنزرف  هس  ياراد  ینثم  نسح  دوخ  يومع  رـسپ  زا  همطاف  میدرک ،  هعلاـطم  هکناـنچ 
-1 مینک :  یم  هئارا  ار  یبلاطم  نانآ  یگدنز  دیاقع و  نوماریپ  یکدنا  اج  نیا  رد  هک  دندیدرگ ، مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  هار  رد  يراکادف 
و مالـسلا -((  هیلع   ) نسح نب  نسح   )) وا ردـپ  نوچ  هک  دوب ، هللادـبع ))   )) دـمحم وبا  ینثم ،  نسح  همطاـف و  دـنزرف  نیلوا  ضحم  هللادـبع 

هللادـبع زین  و  دـندوب ، زاتمم  صلاخ و  یقالخا  لیاضف  بسن و  بسح و  ظاحل  زا  و  دوب ، مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  شرداـم 
ینعی ضحم ))  هللادبع   )) ار وا  درک ، تلصو  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  دالوا  نیلوا  اب  هک  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) نسح دالوا  زا  سک  نیلوا 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  ردام  ردپ و  يوس  زا  ضحم ،  هللادبع  تلاصا  ( 230 .) دندیمان یم  زاتمم )) صلاخ و  هللادبع  ))
نیـسحلادبع همالع  مالـسلا ؛)  هیلع   ) ناماما زا  وا ، تعاطا  تقادص و  شناد و  هدیقع و  نامیا و  هرابرد  تهج  نیدب  و  دـیدرگ ، یم  یهتنم 

زا دوخ  لاجر  باـتک  رد  یـسوط ))  خیـش   )) رفعجوبا یعیـش ،  گرزب  ملاـع  ار  ینثم ))  نسح   )) دـنزرف ضحم  هللادـبع  دـسیون : یم  ینیما 
 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  دارفا  نیرت  هیبش  ار  وا  انهم )) نیدلا  لامج   )) و هدرمش ،  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  باحـصا 

نینموملاریما تاقدـص  يزرواشک و  كالما  یلوتم  ینثم ))  نسح   )) شردـپ زا  سپ  ار  وا  و  هتـسناد ،  دوخ  نامز  رد  مشاـه  ینب  گرزب  و 
نب دیس   )) اما هدش ،  دراو  یضیقن  دض و  بلاطم  هللادبع ))   )) هرابرد هچ  رگا  دسیون : یم  ینیما  همالع  تسا .  هدرک  یفرعم  مالـسلا )  هیلع  )
ماما و  هدومن ،  دییات  مالسلا )  هیلع   ) قداص رفعج  ماما  تماما  هب  تبـسن  ار  وا  بوخ  داقتعا  تیحالـص و  دوخ ، لابقا  باتک  رد  سوواط )) 

وا يومع  نادنزرف  يو و  يارب  و  هدومرف ،  فیـصوت  ادخ  حـلاص  هدـنب  ناونع  هب  ار  وا  هللادـبع ،  هب  يا  همان  یط  مه  مالـسلا )  هیلع   ) قداص
یم دیدحلا )) یبا  نبا  ( )) 231  .) تسا هدومن  تداعـس  تساوخرد  ریخ و  ياعد  دنا ) هتـشاد  يزیتس  ملظ  هدوب و  ناماما  قح  هب  فراع  هک  )

، دراد ترهـش  ضحم ))  هللادبع   )) هب هک  تسا ،  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  رادمان ، گرزب و  نادرم  زا  دـیوگ :
هیاپ نادب  ات  مه  هللادبع  تیصخش  دشاب . یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  رتخد  همطاف  وا  ردام  و  مالـسلا )  هیلع   ) نسح نب  نسح  وا  ردپ 
رگا ( 232  .) نسح نب  هللادبع  دنتفگ : یم  باوج  رد  دش ، یم  لاوس  دارفا  نیرتراوگرزب  و  نیرتدنمتواخس ،  نیرتابیز ،  زا  هاگ  ره  هک  دوب ،

تخادرپ یم  راک  نیا  هب  دوب و  هنیدم  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  یفقو  ياهنیمز  یلوتم  ضحم  هللادبع  میدرک ،  هراشا  هک  روط  نامه  هچ 
ار مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هدـش  هتخیر  قحان  هب  نوخ  دنتـسناوت  یمن  مشاـه ))  ینب   )) رگید نوچ  وا  هک  نیا  باـب  زا  اـما  ، 
، دـندوب كانمیب  شیوخ  تموکح  يارب  فئاخ ))  نئاخلا   )) باب زا  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لـها  نانمـشد  رگید  فرط  زا  و  دـننک ، شومارف 

روتسد هب  يرجه  لاس 145  هب  ماجنارس  و  درب ، رس  هب  نادنز  رد  لاس  هس  تدم  دش ، ینادنز  یقیناود ))  روصنم   )) روتسد هب  ضحم  هللادبع 
(233 !.) دیدرگ دیهش  مومسم و  یگلاس ،  جنپ  داتفه و  نس  رد  روصنم )) ))

هللادبع نادنزرف 

هیکزلا سفن   )) هب فورعم  دمحم ، - 1 زا : دندوب  ترابع  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  تخد  همطاف  ياه  هون  و  ضحم ))  هللادبع   )) نادنزرف
دیهش ار  وا  يرجه  لاس 145  رد  هبطحق ))  نب  دـیمح   )) و هدرمـش ،  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  نارای  زا  ار  وا  یـسوط ))  خیـش   )) هک ((، 

و داتسرف ، یقیناود ))  روصنم   )) يارب ار  نآ  مه  یسیع  داتسرف و  روصنم  هاپس  هدنامرف  یسوم ))  نب  یسیع   )) يارب ار  وا  هدیرب  رـس  و  درک ،
 (( نسح نب  هللادبع   )) رگید دنزرف  يرمخ ))  اب  لوتقم   ، )) میهاربا - 2 ( 234 .) دندینادرگ اهرهش  رد  ار  نآ  سپس  دندرک و  بصن  هفوک  رد 

هجحیذ رد  یقیناود ))  روصنم   )) رکشل اب  يریگرد  ماگنه  هب  فط ))   )) نیمزرس رد  هفوک ،  یگنـسرف  هدزناش  يرمخاب ))   )) رد هک  تسا ، 
زا ار  میهاربا  یسوط ))  خیـش  ( )) 235 .) دـندش دیهـش  دوخ  نامزرمه  ناهارمه و  زا  رفن  دـصناپ  ای  دـصراهچ  هارمه  هب  يرجه ،  لاس 145 

ع)  ) نیسح ماما  رتخد  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


دهعتم نموم و  رعاش  یعازخ ))  یلع  نب  لبعد   )) و هدوب ،  نسحلاوبا ))   )) وا هینک  هدرک ،  یفرعم  مالـسلا )  هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ناراـی 
تمظع هرابرد  هدومن ،  تئارق  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  ترـضح  روضح  رد  ار  نآ  هک  تاـیآ ))  سرادـم   )) فورعم هدیـصق  رد  یعیش ، 

: دیوگ یم  هدوب ،  هللادبع ))  دـنزرف  میهاربا   )) نانآ هلمج  زا  هک  مشاه ))  ینب   )) نادیهـش و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخ 
و داب . نانآ  راثن  نم  دورد  هک  هکم ،  کیدزن  خف ))   )) نیمزرـس رد  يرگید  ياهربق  و  هنیدـم ،  رد  ییاهربق  و  دراد ، رارق  هفوک  رد  ییاهربق 

نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  نب  ییحی  و  دراد ، رارق  ناسارخ  نیمزرـس  زا  خـلب ))   )) و ورم ))  )) ناـیم  (( ) ناـجزوج  )) لـحم رد  يرگید ،  ربق 
هللادبع ( 237  .) تسا هتفرگ  رارق  يرمخاـب ))   )) رد هناـبیرغ ،  تروص  هب  مه  يربق  و  ( 236  () تسا نوفدم  دیهش و  نآ  رد  مالـسلا )  هیلع  )

سیردا نامیلس و  ییحی ،  یسوم ،  ياهمان :  هب  مه ،  رگید  رسپ  راهچ  میهاربا ،  دمحم و  زا  ریغ  ضحم ))  هللادبع   )) هب فورعم  نسح ،  نب 
هک ( 238) دـنا هدوب  رئاج  بصاغ و  يافلخ  متـس  ملظ و  هیلع  زرابم  دـهاجم و  و  مالـسلا )  هیلع   ) موصعم ناماما  تعاطا  لـها  همه  هتـشاد ، 

هیلع  ) نیـسحلا تنب  همطاف  مود  دنزرف  ثلثم  نسح  - 3 تسا .  نوریب  باتک  نیا  هلـصوح  زا  نانآ ،  ياه  هزرابم  یگدنز و  خـیرات  یـسررب 
یم هدیمان  مود  نسح  وا  ردپ  و  هدوب ،  لوا  نسح  مالسلا )  هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  وا  گرزبردپ  هک  نآ  لیلد  هب  ینثم ،  نسح  و  مالسلا ) 

هئارا ام  هب  ار  يزیچ  خـیرات  ثلثم ))  نسح   )) تدالو خـیرات  زا  تسا .  هدـیدرگ  موسوم  موس  نسح  ینعی  ثلثم ))  نسح   )) هب يو  هدـش ، 
، دبعتم سانشادخ ،  يدرم  مالـسلا ،)  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  نسح  دسیون : یم  دیدحلا )) یبا  نبا   )) اما دهد ، یمن 
هب ( 239  .) تسا هدرک  یم  شالت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارجا  يارب  دوخ ، بتکم  مارم و  ساسا  رب  و  دوب ، راـگزیهرپ  دنمـشناد و 

نایح نب  نامثع   )) دوخ رادـنامرف  هب  يا  همان  یط  ناورم ،  کلملادـبع  نب  دـیلو  تسا :  هتـشون  ینیما ))  همالع   )) هک روط  نآ  لـیلد  نیمه 
درادـهگن و باـتفآ  مدرم و  ناـیم  رد  ار  وا  زور  کـی  دـنزب ، قالـش  هبرـض  دـص  ار  وا  دـنک ، ریگتـسد  ار  نسح  نب  نسح  تشون :  يرم )) 
ار ییاعد  تفر ،  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  دزن  دش ، ربخاب  يا  همان  نینچ  نومضم  زا  یتقو  نسح  ماما  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  ماجنارس 
ار اعد  نآ  يو  دندرب ، یم  نتـشک  هجنکـش و  يارب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  وا  نارومام  هک  هاگ  نآ  و  تخومآ ،  دوخ  يدازآ  تاجن و  يارب 
اما ( 240 .) درک باختنا  ار  هنایفخم  یگدنز  هار  يوما ،  نانمشد  متـس  میب  زا  تفای و  تاجن  گرم  تراسا و  زا  بیترت  نیدب  درک و  همزمز 

، ریگتسد ار  ثلثم  نسح  مالـسلا ،)  هیلع   ) راهطا همئا  زا  يرادفرط  تموکح و  هیلع  مدرم  کیرحت  ناونع  هب  یقیناود ))  روصنم   )) ماجنارس
نوریب یلحم  رد  هک  هللادـبع ))   )) وا ردارب  مه  یتقو  دـینادرگ . سبح  دوب ، هتفای  صاـصتخا  مشاـه ))  ینب   )) هب هفوک  رد  هک  ینادـنز  رد  و 

دنکن و تنیز  تسا ،  نادنز  رد  نسح  ات  درک ، دای  دـنگوس  دـیزگ ، تماقا  دـمآ و  هنیدـم  هب  درک  یم  یگدـنز  لثا ))  يذ   )) مان هب  هنیدـم 
رطاخ هدرزآ  مه  تهج  نیا  زا  نسح  و  دیـسر ، یم  وا  تسد  هب  رید  همان  اما  تشون ،  یم  نسح  هب  يا  هماـن  مه  یهاـگ  دـشوپن و  ون  ساـبل 

زا یگلاس  نس 68  رد  يرجه ،  لاس 145  هدعقیذ  هام  رد  هفوک ،  مشاه ))  ینب  نادنز   )) نامه رد  ثلثم ))  نسح   )) هرخالاب هک  نآ  ات  دوب ،
سابع هحلط ،  ياهمان :  هب  رسپ  شش  ياراد  ثلثم ،  نسح  تسا .  هتفای  تدالو  يرجه  لاس 77  هب  يو  باسح  نیا  يور  ( 241  .) تفر ایند 

یمن باتک  نیا  رد  نآ  حرش  و  دراد ، يا  هنادهاجم  لصفم و  ياهناتساد  کی  ره  یگدنز  هک  ( 242) دوب یلع  هللادبع و  میهاربا ،  هزمح ،  ، 
، دوب نسحلاوبا ))   )) وا هینک  هک  تسا  ینثم  نسح  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  رگید  دنزرف  میهاربا ،  رمغ  میهاربا  - 4 دجنگ .

هرابرد دیدحلا ، یبا  نبا  یناهفصا و  جرفلاوبا  دش . یم  هدناوخ  رمغ ))  )) بقل هب  یقالخا ،  لیاضف  ناوارف و  تواخـس  ییابیز و  رطاخ  هب  و 
، دوب يا  هتسجرب  مرتحم و  تیصخش  دوخ و  نادناخ  گرزب  مالسلا )  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  میهاربا  دنا : هتـشون  وا 

مه یلیبدرا  و  یمق ،  ثدحم  ( 243 .) دیدرگ یم  بوسحم  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  دوخ ، رصع  مه  دارفا  نیرت  هیبش  و 
هللادـبع و دوـخ : ردارب  ود  نوـچ  مه ،  نسح  نب  میهاربا  ( 244 .) دـنا هدرک  یفرعم  ثیدـح  يوار  ار ، نسح  نب  هللادـبع  وا  ردارب  مـیهاربا و 

لقتنم هفوک  هب  هنیدـم  زا  و  ریگتـسد ، یقیناود  روصنم  روتـسد  هب  رگمتـس ، ياـفلخ  دـض  رب  هزراـبم  يزیتـس و  ملظ  رطاـخ  هب  ثلثم ،  نسح 
زا ینادنز  نیتسخن  ماجنارـس  و  دوب ، ریـسا  ناوارف  هجنکـش  لمحت  دایز و  یتخـس  ها  هفوک  نایمـشاه ))  نادنز   )) رد لاس  تدم 5  دندومن ،

تـسب ورف  مشچ  ایند  زا  یگلاس  نس 69  هـب  يرجه ،  لاس 145  لوالا  عیبر  هام  رد  نادـنز ،  ناـمه  رد  هک  دوب ، مشاـه ))  ینب   )) ناینادـنز
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 ، همطاف هجیدـخ ،  هیقر ،  لیعامـسا ،  یلع ،  قاحـسا ،  رغـصادمحم ، ربکادـمحم ، بوقعی ،  ياهمان :  هب  دـنزرف  هدزاـی  دوخ  زا  اـما  ( 245 .)
اهباتک و هب  متس ،  روج و  يافلخ  هیلع  نانآ  هزرابم  راگزور  یگدنز و  حرش  هعلاطم  يارب  هک  ( 246  ) تشاذگ ياج  هب  قاحسا  ما  هنسح و 
البرک و زا  تشگزاب  زا  سپ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح دنمـشناد  عاجـش و  رتخد  همطاـف  لاـح ،  ره  هب  دومن . هعجارم  ناوت  یم  طوبرم  عباـنم 

نادـنزرف نینچ  دوخ ، هداوناخ  يافـصاب  مرگ و  نوناـک  رد  و  داد ، یم  همادا  یگدـنز  هب  ینثم ))  نسح   )) دوخ رهوش  اـب  هنیدـم  رد  تماـقا 
 ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  یتازرابم  هار  ناگدنهد  همادا  یعون  هب  مادـک  ره  هک  داد ، شرورپ  ار  يروالد  عاجـش و  نموم و 

. دندوب روج  بصاغ و  يافلخ  هناملاظ  مسر  هار و  هیلع 

رهوش گرم  رد 

نسح دوب ، هدیسر  تفالخ  هب  يرجه  لاس 86  هب  هک  ناورم ،  کلملادـبع  نب  دـیلو  میدرک ،  هراشا  مه  لبق  ياه  لصف  رد  هک  روط  نامه 
هک يرهز  هلیـسو  هب  یگلاس ،  رد 35  میـشاب -  هدروآ  تسدـب  یعالطا  وا  تدالو  خـیرات  زا  هکنیا  نودـب  ار -  همطاف  نینزان  رهوش  ینثم ، 

تداهـش زا  لبق  زور  دنچ  ینثم  نسح  ( 247 .) دندرپس كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  ار  وا  دسج  و  درک ، دیهـش  مومـسم و  دوب ، هتـشاد  لاسرا 
دوخ تداعـس  ریخ و  هناشن  ار  دوخ  باوخ  هاگ  نآ  تسا ،  هدـش  هتـشون  دـحا ، هللا  وه  لوق  هلمج  وا  یناـشیپ  رب  دوب : هدـید  باوخ  رد  دوخ 

بئاصم ثداوح و  زا  زونه  هک  همطاـف ،  ( 248 .) داد يدنمتداعـس  هدژم  مه ،  شیوخ  هداوناخ  ياضعا  ریاس  همطاـف و  هب  یتح  درک و  ریبعت 
نابیرگ هب  تسد  يا  هزات  متام  گوس و  اب  دوخ ، نابرهم  ناوج و  رهوش  گرم  اب  دوب ، هدادـن  مایتلا  ار  دوخ  بلق  نادـنچ  البرک ، كاـندرد 

 ، هودنا مغ و  زا  رپ  یلد  رابکـشا و  یمـشچ  اب  تهج ،  نیدب  دومن ، یم  ساسحا  دوخ  دوجو  رب  رتشیب  ار  راگزور  راشف  ینیگنـس  دـیدرگ و 
هزور تاـجانم  تداـبع و  هب  همیخ  نآ  رد  و  دـیزگ ، تماـقا  نآ  رد  لاـسکی  تدـم  تشارفا و  يا  همیخ  رهوش  رازم  رب  عیقب و  ناتـسربق  رد 

هب رتشیب  ار  دوخ  يرادافو  هقالع و  رگید  فرط  زا  و  دـشخب ، مایتلا  ار  شیوخ  دـنمدرد  بلق  یفرط  زا  ات  تخادرپ ،  یم  يراوگوس  يراد و 
زا ار  هچنآ  ایآ  تفگ :  یم  هک  دینـش  ییادن  دیـسر ، ارف  بش  هک  نیمه  لاس ،  کی  نتـشذگ  زا  سپ  اما  دـیامن . زاربا  دوخ  راوگرزب  رهوش 

شیپ ار  هناـخ  هب  تشگزاـب  هار  هناـسویءام  دـیاب  و  تسین ،  نینچ  هن ،  تفگ :  خـساپ  رد  يرگید  و  تفاـی ؟  دـنهاوخ  زاـب  دـنا ، هداد  تسد 
سک ره  و  دینک ، عادو  دیاب  لاس  کی  نتشذگ  زا  سپ  درک : یم  همزمز  ار  رعاش  دیبل ))  )) رعش هک  یلاح  رد  همطاف ،  تهج  نیدب  تفرگ ! 

داد روتسد  دوخ  نارازگتمدخ  هب  دیشک ، رهش  هرهچ  رب  هدرپ  بش  یهایس  هک  نیمه  دوب . دهاوخ  روذعم  رگید  دنک ، هیرگ  لماک  لاس  کی 
(249  .) تشگزاب هناخ  هب  هودنا  مغ و  زا  هتشابنا  یبلق  اب  هنابش  هاگ  نآ  و  دننک ، عمج  ار  همیخ 

یناسنا يونعم و  تیصخش  مهدزاود :  لصف 

هراشا

هباطخ داریا  و  البرک ، راکیپ  رد  مالسلا )  هیلع   ) نیسح دنمجرا  تخد  همطاف  رثوم  روضح  اب  باتک ،  نیا  یلبق  ياهلـصف  هعلاطم  زا  هچ  رگا 
یمالـسا و فراعم  هب  وا  ییاناد  یهاـگآ و  هب  هفوک ،  رد  هیما ))  ینب   )) ملاـظم هیلع  راوگرزب ، نآ  هنارگاـشفا  هناـملاع و  نیـشتآ و  قیمع و 

ییانشآ يارب  لاح ،  نیع  رد  میتخانش ،  ار  گرزب  يوناب  نآ  یناسنا  يونعم و  تیصخش  يدایز  دح  ات  و  میدش ،  انـشآ  وا  هنادهاجم  راتفر 
، ار وا  یگدـنز  زا  يرگید  یعامتجا  یقالخا و  ناشخرد  ياهزارف  دوب  دـهاوخ  بسانم  همطاف ،  یناسنا  دـنلب  ياهـشزرا  لیاضف و  اـب  رتشیب 

 : میهد رارق  هعلاطم  دروم 

هداعلا قوف  تدابع  - 1
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و دوب ، هدرکن  تکرش  البرک  سدقم  راکیپ  رد  زونه  دوب و  ناوج  هک  ییاهزور  نآ  هچ  مالسلا ،)  هیلع   ) ادهـشلا دیـس  دنمجرا  رتخد  همطاف 
ردپ نداد  تسد  زا  هنادنمدرد  كوس  اب  تشگزاب و  هنیدم  هب  البرک ، ياسرف  تقاط  تنحم و  رپ  كاندرد و  رفس  زا  هک  يراگزور  نآ  هچ 

تاجانم و تدابع و  زا  يا  هظحل  دـیدرگ ، نابیرگ  هب  تسد  ینثم ))  نسح   )) دوخ ناوج  رهوش  گرم  غاد  زین  ماقم و  الاو  نازیزع  ریاـس  و 
یم رارق  هراشا  دروم  هتـشاد ،  ظوفحم  دوخ  هظفاخ  رد  خـیرات  هک  ار  نآ  زا  هنومن  دـنچ  هک  درک ، یمن  تلفغ  ملاع  راگدرورپ  اب  زاین  زار و 
دوخ يومع  ياهرتخد  زا  یکی  يراگتساوخ  هب  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  هداز  ردارب  ینثم ))  نسح   )) هک هاگ  نآ  فلا :  میهد : 

تهابش زین  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  شردام  هب  وا  هک  تهج  نیا  هب  دوخ ، رتخد  همطاف  یفرعم  نمض  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  دمآ ،
همطاف يرادنید  عضو  اما  ( 250 .) راهنلا موصت  هلک و  لیللا  موقتف  نیدـلا ،  یف  اما  دومرف : همطاف  يونعم  دـنلب  ماقم  هرابرد  تشاد ،  يرتشیب 
تعاطا يراد و  هزور  اب  ار  اهزور  و  دنارذگ ، یم  دنوادخ  اب  تاجانم  تدابع و  هب  ار  بش  دناوخ ، یم  بش  زامن  هتـسویپ  هک  تسا ،  نینچ 
فورعم یعیش ،  رادمان  ثدحم  هیقف و  يدادغب ،  يرکبع  نامعن  نب  دمحم  ب :  دنادرگ . یم  يرپس  ملاع  راگدرورپ  سدقم  تاذ  ربارب  رد 

همطاف یتقو  دنک : یم  هفاضا  دروآ ، یم  ار  همطاف  تدابع  هرابرد  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ترـضح  نخـس  هک  نآ  زا  سپ  دیفم )) خیـش   )) هب
يراد هدنز  بش  هب  نآ  رد  و  درک ، اپ  رب  يا  همیخ  وا  ربق  رـس  رب  داد ، تسد  زا  ار  مالـسلا -((  هیلع   ) نسح نب  نسح   )) دوخ دنمجرا  رهوش 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ات  دنتشادرب ، ار  همیخ  وا  نامالغ  هک  نآ  ات  دیشک ، لوط  لاس  کی  تدم  راک  نیا  و  تخادرپ ،  یم  نتفرگ  هزور  و 
رکذ و يارب  دوب و  ایوگ  دنوادخ  حیبست  رکذ و  هب  هتـسویپ  همطاف  نابز  هدـمآ :  يرگید  عبانم  رد  ج :  ( 251 .) دیاسایب یکدنا  مغ  جنر و  زا 

یم موادم  حیبست  رکذ و  هب  نآ  اب  و  دوب ، هدروآ  رد  یلومعم  حـیبست  تروص  هب  ار  نآ  دوب ، هدز  ییاه  هرگ  ینامـسیر  هب  دـنوادخ ، حـیبست 
(252  .) تخادرپ

يراوگرزب تواخس و  - 2

هیلع  ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  و  دوب ، ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخ  ياضعا  همه  شنم  شور و  يراوگرزب ،  تواخس و 
ثرا هب  مالسلا )  هیلع   ) ءادهشلا دیس  ترضح  دوخ  ردپ  صوصخ  هب  دادجا و  زا  ار  یناسنا  یقالخا و  دنمشزرا  ياهتلصخ  زا  زین  مالـسلا ) 

 ، ترجه لاس 126  يافوتم  لاس 60 و  دلوتم  یعیـش ،  دهاجم  نامرهق و  رعاش  يدسا ))  دباخم  نب  سینخ  نب  دـیز  نب  تیمک  . )) دوب هدرب 
رتخد همطاف  رادیدب  ( 253) دوب هدورس  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  تیمولظم  تیناقح و  هرابرد  ار  تایمـشاه ))   )) دنلب قیمع و  هدیـصق  هک 

(( دمحم نب  ناورم   )) تفالخ نامز  رد  هعیش  دهاجم  هزاوآ و  دنلب  رعاش  يدسا ،  دیز  نب  تیمک  دش . بایفرش  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما 
هدیسر تداهش  هب  هفوک  رد  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  بتکم  تیناقح  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع لآ  جیورت  دروم  رد  راعشا ، ندورـس  مرج  هب 

 ، میدیسر مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  روضح  هب  هنیدم  رد  تیمک ))   )) هارمه هب  دیوگ : یم  تیمک  رازگتمدخ  دعاص ، تسا . 
دوب ییاراوگ  تبرـش  نآ  رد  هک  يا  هساک  هاگ  نآ  تسا ،  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لـها  اـم  رعاـش  درم ، نیا  تفگ :  تیمک  هراـبرد  همطاـف 

يراوس بسا  کی  اب  رانید  دصیس  داد  روتسد  دعب  دشونب . ات  داد  تیمک  هب  دوش و  طولخم  بوخ  ات  داد  ناکت  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  دروآ ،
تبحم اریز  مریذپ ،  یمن  ار  اه  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ :  دوب  هدز  هقلح  شمشچ  رد  قوش  کشا  هک  یلاح  رد  تیمک  اما  دنهدب . وا  هب 

رعاش تیمک  دنمتواخـس ، تسود و  بدا  دنمـشناد و  همطاف  اـما  ( 254  .) تسین ییایند  يداـم و  ياهفدـه  رطاـخ  هب  امـش ، هب  نم  تدارا  و 
. داد رارق  میرکت  لیلجت و  دروم  ار  صلخم  دهعتم و 

نایاوشیپ راثآ  ظفح  - 3

رادروخرب ییالاب  تسادـق  زا  اهتما  همه  يارب  ینید ،  نایاوشیپ  یهلا و  ربمایپ  راـثآ  مارتحا  ظـفح و  میـشاب ،  هتـشاد  هجوت  دـیاب  اـج  نیا  رد 
يزابناج يراکادف و  نآ ،  يرادهگن  هار  رد  یهاگ  دـنیوج و  یم  كربت  لسوت و  نآ  هب  یتح  دـننک ، یم  ظفح  دایز  رایـسب  ار  نآ  تسا ، 
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 ، هرز مچرپ ،  ریـشمش ، دـننام  ناگرزب  نایاوشیپ و  هب  قلعتم  ءایـشا  راثآ و  میناوخ :  یم  مه  یمالـسا  ثیداحا  راـبخا و  رد  دـنیامن . یم  مه 
رتشگنا اهیلع ،) هللا  مالـس   ) همطاف هفیحـص  مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع راقفلاوذ  ملـس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  شفک  رتشگنا و 

هب راثآ  هنوگ  نیا  هصالخ  و  مالسلا )  هیلع   ) مدآ نهاریپ  مالـسلا )  هیلع   ) فسوی نهاریپ  مالـسلا ،)  هیلع   ) یـسوم ياصع  حاولا و  نامیلس ، 
 ( مالـسلا هیلع   ) ناماما هب  هدش ،  یم  بوسحم  اه  نآ  تسادق  تکرب و  زا  ییوج  هرهب  زین  تقادص و  تیناقح و  لیلد  زاجعا و  کی  ناونع 

یتقو مه ،  یمور  یحیسم  کی  ( 255 .) دنتـشاد رظن  رد  يدایز  نمیت  مارتحا و  نآ  يارب  دنا و  هدرک  یم  ظفح  ار  نآ  هدیـسر ،  یم  ثرا  هب 
، راوگرزب نآ  ریسا  ناگدنامزاب  و  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  سدقم  هدیرب و  رـس  هب  تبـسن  هیواعم ))  نب  دیزی   )) سلجم رد 

ربمایپ دـنمجرا  رتخد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ياه  هداون  نادـنزرف و  نانآ  دـش ، هجوتم  درک و  هدـهاشم  یمارتحا  یب  ملظ و  بدا و  هئاـسا 
رتهب وت  نید  زا  هک  نم  نید  وت ! نید  رب  وت و  رب  فا  تفگ :  داد و  رارق  باتع  دروم  ار  دیزی  دنتسه ، ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا

اما تسا ،  هطساو  لسن  دنچ  گرزب  ربمایپ  نآ  اب  نم  نایم  متسه و  مالسلا -((  هیلع   - ) ربمغیپ دوواد   )) ياه هداون  زا  یکی  نم  اریز  تسا ، 
ار میاپ  ریز  كاخ  متسه ،  مالسلا )  هیلع   ) دوواد ياه  هداون  زا  نم  نوچ  و  دنریگ ، یم  راک  هب  یناوارف  لیلجت  مارتحا و  نم  يارب  نایحیـسم 

یم دراد  هلـصاف  وا  اب  لسن  کی  طقف  هک  ار ، دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  امـش  اـما  دـننک ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  دـنراد و  یم  رب  كربت  ناونع  هب 
یم يا ؟  هدینش  ار  رفاح )) هیسنک   )) ناتساد ایآ  میوگب :  رتمهم  نیا  زا  یبلطم  دیزی ! يا  دیریگ !؟ یم  تراسا  هب  ار  نانآ  نادنزرف  و  دیشک ،

هک یبکرم  مس  دنراد : هدیقع  دـنریگ و  یم  رظن  رد  يدایز  مارتحا  هیـسنک ))   )) نآ يارب  نایحیـسم ،  تسا ؟  رارق  هچ  زا  نآ  ناتـساد  یناد 
نیا هب  هدـیقع ،  نیا  ساسا  رب  خـیرات و  نآ  زا  و  تسا ،  هتـشاد  رارق  هطقن  نیا  رد  هدـش ،  یم  راوس  نآ  رب  مالـسلا )  هیلع   ) یـسیع ترـضح 

دیهاوخن یبوخ  تشونرـس  ریخ و  زگره  هک  دینادب  دیاب  اما  دیـشک ؟ یم  ار  دوخ  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  امـش  اما  دـنراذگ ، یم  مارتحا  نیمزرس 
و مدرک ،  ترایز  ار  نآ  بناج  نیا  هک  دراد ، رارق  یسدقم  هطقن  هقب و  قشمد ))   )) عماج دجسم  راوج  رد  زین  نونکا  مه  ( 256  ... .) تشاد
رد تبـسانم  نیمهب  هکنانچ  تسا ،  هتـشاد  رارق  اـج  نآ  رد  یتدـم ،  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  سدـقم  رـس  دوش ، یم  هتفگ 

نادنمدرد و ءاجلم  دـنوادخ و  تدابع  زکرم  مارتحا و  دروم  هدـش و  هتخاس  مالـسلا -((  هیلع   - ) نیـسحلا سار   )) میظع دجـسم  رـصم )) ))
هدـیقع رایـسب  و  دراد ، هاگمدـق ))   )) ناونع هک  میدرک ،  دروخرب  يزکارم  اه و  هعقب  هب  مه ،  ناریا  فلتخم  طاـقن  رد  تسا .  نادـنمتجاح 

هیرذ و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نادنزرف  و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  نادناخ  دارفا  ریاس  و  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  دنراد ،
يراگدای و ناونع  هب  نیمز ،  هطقن  نآ  يارب  هرخالاب  و  دـنا ، هدومن  روبع  اج  نآ  زا  ای  هدرک ،  فقوت  هطقن  نآ  رب  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاـف
هب ناوتب  رگا  هک  انعم ، نیا  يرآ ،  دـنیوج . یم  كربت  لسوت و  یهاگ  یتح  دـنریگ و  یم  رظن  رد  مارتحا  لیلجت و  نید ،  ناـیاوشیپ  دوبداـی 
مه مالـسا  لوا  نرق  ناناملـسم  هجوت  دروم  دروآ ، تسد  هب  یکربت  زین  و  دوزفا ، دوخ  داقتعا  رب  و  درک ، ادیپ  تسد  یموصعم  راثآ  زا  يرثا 
يا هدـیقع  شزرا و  نینچ  ياه  هنومن  زا  یکی  ریز  ناتـساد  هک  دـنا ، هدوب  ریگ  یپ  رگوجتـسج و  هراب  نیا  رد  یفلتخم  دارفا  و  تسا ،  هدوب 

 : تسا

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ راثآ  يرادهگن  - 4

يدارفا هلمج  زا  دوخ ، يرادتناما  ییاناد و  نامیا و  رطاخ  هب  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  دهد ، یم  یهاوگ  خیرات  هک  روط  نآ 
هداد یم  جرخ  هب  تقد  تراهم و  شـشوک و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  قلعتم  راثآ  يرادـهگن  ظفح و  رد  هک  هدوب ، 

رب هنیدم  هب  جح  رفس  زا  ورمع ))  )) مرـسپ اب  نم  دیوگ : یم  ( 257  ) هدوب دادح )) زمره  نب  تباث   )) وا یلـصا  مان  هک  مادقم ))  یبا   . )) تسا
تاقالم هب  متفرگ  میمـصت  نم  میدـش ،  دراو  هنیدـم  هب  یتقو  تفر .  ایند  زا  مرـسمه )  ینعی  (( ) ورمع  )) رداـم هار  نیب  رد  هک  میتشگ ،  یم 

هدومن و نیز  ار  دوخ  بسا  يو  مدرک  هدهاشم  اما  مدش ،  ترضح  نآ  هناخ  هناور  روظنم  نیا  يارب  مورب ،  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب دمحم  ماما 
 ، تسا بوخ  نم  لاح  متفگ  تسا ؟  روطچ  تلاح  مادـقم !  وبا  يا  درک : لاوس  نم ،  ندـید  اب  ترـضح  نآ  تسا .  ییاج  هب  نتفر  هداـمآ 
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 . نم يالوم  يا  تسا ،  نینچ  يرآ ،  متفگ :  يریگب ؟  هزاجا  ما  همع  اب  تاقالم  يارب  نم  زا  يا  هدـمآ  دومرف : ترـضح  نآ  موش .  تیادـف 
وا همع  هک  یلاح  رد  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  تشگزاب  زا  سپ  مدرگرب .  مورب و  دوخ  راک  لاـبند  نم  اـت  نکم  هلجع  دومرف : ترـضح  نآ 
نم يارب  ییاکتم  تفگ ،  دـمآ  شوخ  نم  هب  همطاف  مدیـسر .  شروضح  هب  دوب  ماما  نآ  هناخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 

لوسر رتخد  يا  تسا ،  بوخ  نم  لاح  متفگ :  دـش . ایوج  نم  لاح  زا  تخادرپ و  یـسرپ  لاوحا  هب  هاگ  نآ  منیـشنب ،  تحار  ات  تشاذـگ 
هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  يراثآ  ایآ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  مدرک :  لاوس  دعب  تنابرق .  هب  مناج  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ
وا دزن  رفن  جـنپ  دـناوخارف ، ار  دوخ  نادـنزرف  همطاـف ،  مدرگ ؟  دـنم  هرهب  منک و  هظحـالم  ار  نآ  نم  اـت  دراد ؟ دوجو  وـت  دزن  ملـس )  هلآ و 
یم ریمخ  نآ  رد  هک  ار  یفرظ  هاگ  نآ  دنتسه ، ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ نوخ  تشوگ و  نانیا  تفگ :  همطاف  دنتفای . روضح 

هب دـندرک و  یم  دـیرت ))  )) تشوگ و زا  رپ  هک  تسا  یفرظ  نیا  تفگ :  داد و  ناـشن  نم  هب  ار  يزلف ))  هباـت  یهاـم   )) کـی زین  و  دـندرک ،
ادخ لوسر  كربتم  سدقم و  راثآ  نیا  نم  یتقو  دـیوگ : یم  مادـقم  وبا  دـندوب . هدومن  هیدـه  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

(258  .) مدومن سمل  ار  اه  نآ  دوخ  تسد  اب  كربت ،  نمیت و  روظنم  هب  متشادرب و  مدرک ،  هدهاشم  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

تماما ثاریم  رادتناما  - 5

نآ هک  تسا  نیا  دراد ، یم  نایب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ترـضح  رتخد  همطاف  لالج  تمظع و  لقعت  نامیا و  تردق  هک  يرگید  لیلد 
دوخ زا  دـعب  ماما  تسد  هب  دـنک و  يرادـهگن  وا  ات  دـهد ، یم  لیوحت  همطاف  هب  ار  دوخ  همان  تیـصو  ـالبرک ، رد  اروشاـع  زور  ترـضح ، 

نب نیسح  تداهـش  ماگنه  نوچ  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  دیوگ : یم  دوراج )) یبا   )) هب فورعم  رذنم )) نب  دایز  . )) دناسرب
اریز داد ، وا  لیوحت  ار  يا  همان  تیـصو  هدـیچیپ و  مهب  باتک  دـیبلط و  دوخ  دزن  ار  همطاف  دوخ  گرزب  رتخد  دیـسر ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع

نآ اما  درب ، یم  رـس  هب  راضتحا  لاح  رد  تشاد و  یتخـس  میخو و  لاح  دوب ، هدش  التبم  هدعم  يرامیب  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع 
هب هنوگ  نیدـب  باتک  نآ  و  داد ، وا  لیوحت  ار  همان  تیـصو  باتک و  نآ  همطاف  تفای ،  يدوبهب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  هک  هاـگ 

؟ دوب هتـشون  یبلاطم  هچ  باتک  نآ  رد  دنادرگ ، تنابرق  ارم  دـنوادخ  نم !  يالوم  يا  دـیوگ : یم  رذـنم ، نب  دایز  تسا .  هدیـسر  ام  تسد 
هعماج دسر و  یم  نایاپ  هب  ایند  هک  ینامز  ات  مدآ ،  تقلخ  نامز  زا  هچنآ  باتک  نآ  رد  دـنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما 

يرگید رب  یـسک  هک  ار  یـشارخ  تازاجم  دودح و  ماکحا  یتح  دنگوس  ادـخ  هب  تسا .  هدـش  نایب  دراد ، هتـشاد و  جایتحا  نادـب  تیرـشب 
هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ زا  و  تسا ،  مالسلا )  هیلع   ) نیسح دنزرف  همطاف  لاح ،  ره  هب  ( 259  .) تسا هدیدرگ  نییبت  نآ  رد  دروآ ، یم  دراو 

نیز دوخ  ردارب  رانک  رد  هدرب ،  ثرا  هب  ار  یناسنا  ياهشزرا  لیاضف و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع و  ملـس )  هلآ و 
لها نادنزرف  ریاس  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) موثلک ما  بنیز و  رانک  رد  زین  و  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  شا  هداز  ردارب  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا

هدوـمزآ هدـیدبآ و  يرـصنع  ار  وا  یگدـنز  تخـس  ياـهناروک  اـهترفاسم و  نیا ،  رب  هفاـضا  تسا .  هتفاـی  شرورپ  مالـسلا )  مـهیلع   ) تـیب
نب قاحـسا  نب  یلع   )) مساقلاوبا هک  تسین ،  تهج  یب  تسا .  هدومن  جورع  یناسنا  يونعم و  یلاعت  تالامک و  همه  نیا  هب  و  هدـینادرگ ، 

ادهـشلا دیـس  هرابرد  دوخ ، ینالوط  هدیـصق  رد  یعیـش ،  نارهق  رعاش  یهاز ))   )) هب فورعم  و  خرک ))   )) نکاس يدادـغب ))  ناطحق  فلخ 
تـسا هداد  رارق  دیجمت  شیاتـس و  دروم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  یناسنا  تیـصخش  تریـصب و  لقع و  مالـسلا )  هیلع  )

(260 .)

یسانش کمن  يرادافو و  - 6

دلج 45، راونالا ، راحب  زا  ار  یناتـساد  نامعن ))  زا  ریدـقت   )) ناونع تحت  هحفـص 352  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رتخد  نامرهق  بنیز  باتک  رد 
يراصنا ریشب  نب  نامعن   )) بوخ ینابهگن  زا  مالسلا )  مهیلع   ) تیب لها  ریدقت  هرابرد  هحفص 266 ، دلج 3 ، يربط ،  خیرات  هحفص 146 و 
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نـسح نب  نموم  خیـش   )) هک ار ، ناتـساد  نامه  اـما  میا .  هدروآ  دوب  هدـش  حرطم  مالـسلا -((  هیلع   - ) یلع رتخد  همطاـف   )) يوس زا  هک  (( 
یم هنوگ  نیدب  دسر ، یم  رظن  هب  مه  رت  حیحص  و  هدرک ،  تیاور  ۀمهملا  لوصفلا  باتک  زا  یکلام  غابص  نبا  هلیسو  هب  یجنلبـش ))  نموم 
ریاس هارمه  هب  ار  وا  یتقو  مالسلا )  هیلع   ) نیسح لتق  زا  سپ  دوب ، يراوگرزب  میرک و  يوناب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح رتخد  همطاف  میناوخ : 
تفگ هنیکس  دوخ  رهاوخ  هب  همطاف  دنتشاد ، مازعا  هنیدم  هب  درک ، يراتفرشوخ  نانآ  اب  هک  ماش  زا  ینیما  درم  هلیـسو  هب  البرک ، ناگدنامزاب 

دنبتسد ود  زا  ریغ  هب  تفگ :  هنیکس  میهدب ؟  يا  هیده  وا  هب  هک  يراد  هارمه  يزیچ  ایآ  تشاد ،  يا  هتسیاش  بوخ و  راتفر  ام  اب  درم  نیا  : 
رادـقم نآ  هاگ  نآ  مینک ،  هیدـه  درم  نآ  هب  ات  هدـب ،  ار  نامه  درادـن ، يداریا  تفگ :  همطاف  تسین .  نم  دزن  يرگید  زیچ  دـنبوزاب ، ود  و 

يدام فده  تمدخ  زا  نم  رگا  تفگ :  تفریذپن و  ار  نآ  یماش ،  درم  ماما  دنداتـسرف . نیما  درم  نآ  يارب  دنتـشاد ، دوجوم  هک  ار  ییالط 
و ادـخ ، تیاـضر  يارب  زج  ار  تمدـخ  نیا  نم  هک ،  دـینادب  ار  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  یلو  دوـب ، یفاـک  میارب  مه  ـالط  رادـقم  نیا  متـشاد 

اما ( 261  .) مریذپ یمن  مه  یـشاداپ  دزم و  لیلد  نیدب  و  مدادـن ،  ماجنا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اب  امـش  يدـنواشیوخ 
کی یکین  ناسحا و  ربارب  رد  ار ، دوخ  یسانش  کمن  يرادافو و  هلیسو  نیدب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  راوگرزب  رتخد  همطاف  هرخالاب ، 

نیا و  دوب ، مالسلا )  هیلع   ) ادهـشلا دیـس  ترـضح  رتخد  همطاف  دنمجرا  تیـصخش  دنلب و  ماقم  نیا  تشاد .  راهظا  رازگتمدخ ، نیما و  درم 
موجه دروم  البرک  رد  ار  وا  رودزم  راکهبت  نانمشد  هک  تسا  یسک  نامه  تماما ،  توبن و  ثاریم  رادتناما  ملاع و  دباع ، سدقم ،  رـصنع 

 : هک میهد  رـس  هلان  میروآ و  رب  لد  زوس  دیابن  هاگ  نآ  دندیـشک ! وا  شوگ  زا  هراوشوگ ))   )) بلق تواسق  لامک  اب  دنداد و  رارق  تراغ  و 
زارد یبن  لآ  رب  صرح  هک ز  یناـسک ،  نآ  ماـمت  هب  تنعل  دـندرک  یتسرپ  تب  دـندش و  روحـسم  دـندرک  یتسـس  هک  یتعاـمج ،  هب  نیرفن 

(262 .) دندرک یتسد 

ثیداحا تیاور  یملع و  تیصخش  مهدزیس :  لصف 

هراشا

رپ ياه  هرطاخ  اه و  هبرجت  زا  يراب  هلوک  اب  البرک -  هرطاخم  رپ  رفس  زا  سپ  مالـسلا )  هیلع   ) ادهـشلا دیـس  دنمـشناد  نموم و  رتخد  همطاف 
و دوب ، ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رهـش  هنیدم  ددرگ . یم  رب  هنیدم  هب  اسرف ، تقاط  ياه  هودنا  اه و  مغ  اب  رگید  يوس  زا  و  انعم ،

لباقم رد  اما  درک ، یم  یناشفا  وترپ  نیشن  ناملسم  ياهنیمزرس  ریاس  هب  دیشروخ  ناسب  یمالسا  فراعم  توبن و  یحو و  نیمزرـس ،  نآ  زا 
ماقم بسک  يارب  هک  دندش ، یم  تفای  مه  یبلط  تصرف  تسرپ و  عفانم  دارفا  تشاد و  تیزکرم  تسادق و  رهش  نآ  هک  یتازاوم  نامه  هب 

فیرحت هب  یتح  دندرک و  یم  هدافتـسا  ءوس  میظع  زکرم  نآ  تسادق  ناونع و  زا  لانم ،  لام و  بآ و  نان و  ندروآ  تسد  هب  تیعقوم و  و 
. دندومن یم  مادقا  تفرگ ،  یم  تروص  ینید  دض  یلهاج  ياه  تنس  يایحا  يارب  یهاگ  هک  دوخ ، هنیرید  ضارغا  لامعا  ینید و  فراعم 

دارفا عیمطت  دـیدهت و  اب  ار  نآ  هک  دوب ، نید  دـض  یهاـگ  اوراـن و  بلاـطم  لـعج  يزاـس و  ثیدـح  اـه ، هدافتـسا  ءوس  هنوگ  نیا  هلمج  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هب  دوبن ، راگزاس  مه  یمالسا  نیزاوم  اب  الوصا  هک  ار ، بلاطم  هنوگ  نیا  هنافسءاتم  دنداد و  یم  تروص 
يا هدننک  نارگن  كاندرد و  ناتـساد  یمالـسا ،  ياهـشزرا  رد  فیرحت  و  ثیدح ))  لعج   )) يارجام يراب ،  دـنداد ! یم  تبـسن  ملـس )  و 
هداد رارق  شهوکن  ینارگن و  بجوـم  ار  نآ  يرجه ،  لاس 261  يافوتم  دلوتم 206 و  يروباشین ))  يریشق  حاجح  نب  ملـسم   )) هک دراد ،

ییاوران بلاطم  هک  ار ، وگغورد  يا و  هفرح  نازاس  ثیدح  دادعت  مه ،  ینیما  نیسحلادبع  خیش  همالع  یعیش ،  گرزب  دنمـشناد  و  ( 263)
یفرعم اب  دنا ، هداد  تبـسن  غورد  هب  ترـضح ،  نآ  نادناخ  نارادتـسود  نارای و  باحـصا و  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  ار 
ربماـیپ دوـخ  ار ، یگنهرف  ینید و  هعجاـف  نیا  هتبلا  ( 264  .) تسا هدرک  یفرعم  رفن  دـصتفه  دادـعت  هب  نانآ ،  تایـصوصخ  ریاـس  بلاـطم و 

ار یغورد  اوران و  بلاطم  دمع  يور  زا  سک  ره  تسا :  هدومرف  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدرک  ینیب  شیپ  مه  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
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دارفا ياه  یبلط  تصرف  اه و  ییوج  دوس  دش ، هراشا  هک  روط  نامه  اما  ( 265 .) دوب دهاوخ  خزود  شتآ  رد  وا  هاگیاج  دهد ، تبسن  نم  هب 
رابتعا یب  تسپ و  ياهفدـه  هب  نتفای  تسد  يارب  و  هتفرگ ،  هدـیدان  مه  ار  نیگنـس  ياـهتازاجم  هنوگ  نیا  هک  هدـش  یم  بجوم  حـلاصان ، 
هعجاف نیا  ربارب  رد  اما  ( 266  .) تسا نآ  هاوگ  یخیرات  ناوارف  كرادم  هک  دننز ، نماد  قیاقح  فیرحت  يزاس و  ثیدح  هب  نانچ  مه  ایند ،

ره و  دنتـسشن ، یمن  تکاس  مه ،  نانآ  نارادتـسود  نارای و  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  قیاقح ،  فیرحت  یگنهرف و 
نارای ناردـپ و  دادـجا و  زا  ار  قح  فراعم  و  دـندوب ، دارفا  کیدزن  توبن  یحو و  همـشچرس  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  دوخ ، مهـس  هب  مادـک 
ضرغ هدننک  هارمگ  مومـسم و  تافیرحت  تاغیلبت و  زا  یعیـسو  شخب  دندرک و  یم  وگزاب  نارگید  يارب  دندینـش ، یم  دوخ  دامتعا  دروم 

نیا رد  دنتـشامگ . یم  تمه  یمالـسا  فراعم  شرتسگ  ظفح و  هب  هیحان  نیا  زا  و  دـنتخاس ، یم  بآ  رب  شقن  ار ، ناـبلط  تصرف  نازرو و 
هک درب ، مان  ناوت  یم  هتشاد -  لاس  یس  زا  شیب  اهزور  نآ  هک  مالسلا - )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  دنمـشناد  هاگآ و  تخد  همطاف  زا  نایم ، 

لفحم  )) تداـبع هب  نتخادرپ  نازیزع و  گرم  غاد  لـمحت  نیع  رد  سدـقم ،  نیمزرـس  نآ  رد  تماـقا  و  هنیدـم ))   )) هـب تشگزاـب  زا  سپ 
ینید عجرم  کی  ناونع  هب  و  دریگ ، یم  شیپ  ار  مدرم  تیاده  هظعوم و  هار  دراد ، یم  نایب  ثیدح  هقف و  دهد ، یم  لیکشت  ثحب  سرد و 
يادا يارب  یتدـم  ات  دوخ ، رهوش  تداهـش  زا  سپ  یتح  و  دوش ، یم  مدرم  هعجارم  زکرم  وا  هناخ  دـهد ، یم  شزومآ  ار  یمالـسا  ماکحا  ، 

رد مالسلا )  هیلع   ) ادهـشلا دیـس  رتخد  همطاف  يرآ ،  ( 267 ((.) دـیامن یم  يراددوخ  مه  دـیدج  رـسمه  باختنا  جاودزا و  زا  تلاسر ،  نیا 
زا تسا ،  تماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح راد  ثاریم  هک  دنمـشناد ، نموم و  نز  کی  ناونع  هب  هدیزگ ،  تماقا  هنیدـم  رد  هک  يراگزور 
زا و  دـهد ، یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ینید  فراـعم  ثیدـح و  تیاور  یلاـعتم  ماـقم  و  ددرگ ، یم  نارگید  زا  ینید  ثیداـحا  يوار  یفرط 

شرتسگ ار  نآ  دنناسرب و  نارگید  شوگ  هب  ار  یمالسا  فراعم  ثیداحا و  نانآ  ات  دنک ، یم  لقتنم  نارگید  هب  ار  یثیداحا  وا  رگید  فرط 
لوسر تاقدص   )) هرابرد دنمشناد  يوناب  نآ  اب  مه  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  هک ،  هدوب  اجنآ  ات  همطاف  یملع  ماقم  هک ،  دنامن  هتفگان  دنهد .

(268  .) تسا هدرک  یم  وگو  تفگ  هرکاذم و  ملس -((  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   - ) ادخ

ثیدح تیاور 

نب یلع  نب  دـمحا  و  ( 269  ) هلاحک اضر  رمع  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  ثیدـح  تیاور  مهم  ناونع  یملع و  ماـقم  هراـبرد 
: دنـسیون یم  يرجه ،  لاس 852  ياـفوتم  دلوتم 773 و  يرـصم ،  روهـشم  دنمـشناد  خروم و  ینالقـسع ))  رجح  نبا   )) هب فورعم  دمحم ،

نیسح دوخ  ردپ  زا  و  هطساو ،  اب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  دوخ  هدج  زا  یندم ،  یمـشاه  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رتخد  همطاف 
هللا یلـص   ) ربمایپ نذوم  لالب  زا  اـهیلع ،) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  دوخ  همع  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیدـباعلا نیز  شردارب  زا  مالـسلا ،)  هیلع  )
نیا ( 270  .) تسا هدومن  وگزاـب  تیاور  هللادـبع ،  رتخد  هشیاـع  زا  سیمع و  رتـخد  ءامـسا  زا  ساـبع ،  نب  هللادـبع  زا  ملـس ،)  هلآ و  هیلع و 
ماقم ياراد  مادک  ره  سانـش ،  ثیدح  ینید و  ناملاع  رظن  زا  امومع  دنا ، هدوب  ینید  فراعم  نایب  ثیدح و  ذخا  عجرم  هک  اه ، تیـصخش 

ثیدـح عجرم  هک  نانآ ،  نوماریپ  لیلد  نیمه  هب  هتفرگ و  رارق  داـمتعا  شیاتـس و  دروم  ناـنآ  تقاـثو  ناـمیا و  ماـقم  و  هدوب ،  یملع  دـنلب 
رتخد اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  - 1 میهد :  یم  حیضوت  یکدنا  دنا ، هدوب  مالسلا )  هیلع   ) ادهشلا دیـس  ترـضح  رهگالاو  تخد  همطاف 

مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ردام  و  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  رسمه  ملس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یمارگ 
هعمج زور  هک  تسا ،  توبن  یحو و  بتکم  بتکم  هتفای  شرورپ  هدوب ،  داـمتعا  دروم  ثیدـح  يوار  دنمـشناد و  موصعم و  يوناـب  دوخ  ( 

هللا مالـس   ) يربک هجیدـخ  نماد  زا  هکم  رد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تثعب  زا  سپ  لاس  جـنپ  یناـثلا ،  يداـمج  متـسیب 
مهدزای لاس  یناثلا  يدامج  موس  ملـس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  زور  جنپ  داتفه و  و  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  اهیلع )

نب نیسح  - 2 ( 271 .) دیمرآ كاخ  شوغآ  هب  عیقب ))   )) ناتـسربق رد  و  تسب ،  ورف  ناهج  زا  مشچ  هنیدـم  رد  یگلاس  دودح 18  ترجه ، 
هدوشگ ناهج  هب  مشچ  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  نماد  زا  هنیدم ،  رد  ترجه  مراهچ  لاس  نابعش  موس  همطاف  ردپ  مالسلا )  هیلع   ) یلع
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تبرـش البرک  نابایب  رد  نایوما ،  بصاغ  تفالخ  اب  هزرابم  مالـسا و  زا  عافد  هار  رد  یگلاس  هب 57  يرجه ،  لاـس 61  مرحم  مهد  زور  و  ، 
همطاف ردارب  و  ام ، مراهچ  ماما  داجس ، دیس  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  - 3 ( 272 .) دیدرگ نوفدم  نیمزرس  نامه  رد  و  دیـشون ، تداهش 
هلیـسو هب  تماما ،  لاس  زا 34  سپ  دـمآ ، اـیند  هب  یناریا  يوناـب  ونابرهـش ))  )) نماد زا  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 38  لوالا  يداـمج  همین  رد 

 ، هنیدم عیقب ))   )) ناتسربق رد  و  دش ، دیهـش  یگلاس  رد 57  يرجه  لاس 95  مرحم  دیدرگ و 25  مومـسم  ناورم ))  کلملادبع  نبدیلو  ))
گرزب رتخد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  - 4 ( 273 .) دیمرآ كاخ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح  ماما  دوخ ، يومع  دـقرم  راوج  رد 

تیاور ثیدـح  وا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) ادهـشلا دیـس  تخد  همطاف  هک  تسا ،  يرگید  دنمـشناد  نامرهق و  يوناـب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماـما 
هب مشچ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  نماد  زا  هنیدم  رد  ترجه ،  مجنپ  لاس  یلوالا  يدامج  مجنپ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز تسا .  هدرک 

هیلع  ) یلع نب  نیـسح  دوخ  ردارب  هارمه  هب  داهج  هزرابم و  اب  هتخیمآ  ارجاـم و  رپ  هلاـس  یگدنز 57  کی  ندـنارذگ  زا  سپ  و  دوشگ ، ایند 
ناتـسربق ای  رـصم  رد  و  تفگ ،  دوردب  ار  یگدنز  هنیدم ))   )) ای رـصم ))  )) رد ترجه ،  لاس 62  بجر  هام  مهدراهچ  ماجنارس  مالـسلا ،) 

یلص  ) ادخ لوسر  نذوم  صلخم و  یباحص  هللادبع ،  وبا  هب  فورعم  حابر ،  نب  لالب  - 5 ( 274 .) دیمرآ كاخ  شوغآ  هب  هنیدم ،  عیقب ))  ))
ادـخ لوسر  هارمه  اج  همه  رد  دوشگ ، اـیند  هب  مشچ  هشبح  لـها  هماـمح ))   )) ماـن هب  يرداـم  زا  هکم  رد  هک  دوب ، ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا 

تشاد روضح  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ياهگنج  همه  قدنخ و  دحا ، ردب ، ياهگنج :  رد  دوب ، ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
 ، تفگن ناذا  کی  چیه  يارب  دوجوم ، يافلخ  نتخانـشن  تیمـسر  هب  رطاخ  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تافو  زا  سپ  ، 

رابکی دمآ ، هنیدم ))   )) هب ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ربق  ترایز  يارب  یتقو  طقف  دندرک و  دیعبت  ماش ))   )) هب ار  وا  تهج  نیدب 
 ، يرجه متسیب  ای  مهدجیه  لاس  رد  ماجنارـس  تشگزاب و  ماش  هب  تفگ و  یمامتان  ناذا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  تساوخ  رد  هب 
نب سابع  دنزرف  هللادـبع  - 6 ( 275  .) تفخ كاخ  هب  قشمد  ریغـصلا )) باـب   )) رد تفر و  اـیند  زا  نوعاـط  يراـمیب  رثا  رب  یگلاـس  رد 63 

زا مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع ماما  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ يومع  رـسپ  یمـشاه ،  یکم  فانم  دـبع  نب  مشاـه  نب  بلطملادـبع 
نآ دش ، دلوتم  يربک ))  هبابل   )) مان هب  يردام  زا  دنتشاد ، رارق  رفاک  نانمشد  هرصاحم  رد  بلاطوبا ))  بعش   )) رد ناناملسم  هک  يراگزور 

 ، ناوارف ششوک  راشرس و  دادعتـسا  رثا  رد  اما  دوب ، هلاس  هدزیـس  هللادبع  درک ، تلحر  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هاگ 
ثیل . )) دندیمان یم  ملع ))  يایرد   )) و تما ))  ملق   )) ار وا  هک  ییاج  ات  تفای ،  تسد  يدـنلب  ماقم  هب  نآرق ،  ریـسفت  هقف و  ملع  رعـش و  رد 
هلئسم کی  هرابرد  هاگره  هک  مدرک ،  هدهاشم  ار  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ باحصا  زا  رفن  داتفه  نم  تسا :  هتفگ  میلس ))  نب 

صلخم و نارای  زا  هللادبع ،  ( 276 .) دندومن یم  هعجارم  سابع ))  نب  هللادبع   )) هب نآ  لح  يارب  دـندرک ، یم  ادـیپ  رظن  فالتخا  ینید  مهم 
 (( نیفـص گنج   )) رد و  تشاد ،  تکرـش  لمج ))   )) گنج رد  ترـضح  نآ  رانک  رد  دـش ، یم  بوسحم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  عیطم 

نیـسح ماما  رتخد  همطاف  هک  دنا ، هدرک  تیاور  ثیدح  هللادبع  زا  يدایز  دارفا  دمآ . یم  باسح  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ناهدـنامرف  زا  مه 
 ، تفر ایند  زا  فئاط ))   )) رد یگلاس  دودح 83  نس  هب  يرجه   68 ياهلاس 70 -  نیب  هللادبع ،  دشاب . یم  هلمج  نآ  زا  مه  مالـسلا )  هیلع  )

سیمع رتخد  ءامسا  - 7 ( 277 .) دیدرگ نوفدم  فئاط ))   )) نامه رد  و  دناوخ ، زامن  وا  رب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  دنزرف  هیفنح  نب  دمحم 
هاگآ و ناوناب  زا  ءامسا  تسا .  هدومن  تیاور  ثیدح  وا  زا  مالسلا )  هیلع   ) ادهشلا دیـس  رتخد  همطاف  هک  دوب  يدهاجم  دنمـشناد و  يوناب  ، 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تیلاعف  زکرم  هک  مقرا ))   )) هناخ رد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تثعب  لیاوا  رد  هک  تسا ،  يزاتمم 
ماما ردارب  بلاط ))  یبا  نب  رفعج   )) دوخ رهوش  هارمه  هب  وا  دروآ . ناـمیا  مالـسا  هب  دیـسر و  ترـضح  نآ  روضح  هب  دوب ، ملـس )  هلآ و  و 

هب هکم  زا  ناناملـسم  زا  يرگید  دادـعت  هارمه  هب  دوخ ، هدـیقع  نامیا و  ظفح  رطاخ  هب  مالـسا ،  نانمـشد  رازآ  رثا  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
رهوش دش . لقتنم  هنیدـم  هب  ترجه  مشـش  لاس  رد  دـیزگ و  يرابجا  تماقا  نیمزرـس  نآ  رد  لاس  هدزیـس  تدـم  درک ، ترجه  هشبح ))  ))

ماما اب  سپس  دمآ و  رد  رکبوبا ))  )) هب فورعم  هللادبع ،  جاودزا  هب  وا  دعب  دش ، دیهش  هتوم ))   )) گنج رد  بلاط ))  یبا  نب  رفعج   )) ءامسا
ثیدح تصش  دودح  تشاد ،  یناوارف  شناد  ملع و  ءامسا  دش . هدیمان  ییحی ))   )) هک دییاز  يدنزرف  و  درک ، جاودزا  مالسلا )  هیلع   ) یلع
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رازگتمدخ و يو  دنا ، هدرمش  دامتعا  دروم  نموم و  يوناب  ار  وا  ناسانش  لاجر  و  هدرک ،  تیاور  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ زا 
تسا هدومن  يدایز  تامدخ  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ نادناخ  هب  هدوب و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  رارـسا  مرحم 

مالـسا یمارگ  لوسر  رـسمه  هفاحق و  یبا  نب  رکبوبا  هب  روهـشم  ناـمثع ،  نب  هللادـبع  رتخد  هللادـبع ))  ما   )) هب فورعم  هشیاـع  - 8 ( 278 .)
هیلع  ) یلع ماما  تمظع  هراـبرد  یناوارف  ثیداـحا  يوار  دوخ  تسا ،  مالـسا  خـیرات  سانـشرس  ناوناـب  زا  ملـس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

تسا هدومن  تیاور  ثیدح  وا  زا  زین  مالسلا )  هیلع   ) ادهشلا دیس  ترضح  تخد  همطاف  و  تسا ،  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  و  مالـسلا ) 
اما تخانـش ،  یم  بوخ  مه  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  درک ، یگدـنز  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ اب  ینایلاس  هشیاـع  ( 279 .)

 ، تفرگ رارق  یبلط  تصرف  دارفا  تاغیلبت  ریثءات  تحت  وا  ملس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ردق  یلاع  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هنافـسءاتم 
هار هب  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هیلع  ار  لـمج ))   )) گـنج ناـفع ))  نب  ناـمثع   )) یهاوخنوخ ناوـنع  هب  يرجه  لاـس 36  رد  و 

فرط ود  ره  زا  ناملـسم  رازه  یـس  دودح  یبوقعی ))   )) لوق هب  و  ( 280) رفن رازه  هد  هاپـس  ود  ره  زا  يربط ))   )) فارتعا هب  هک  تخادـنا ، 
لوسر هک  تشاد  لاس  هن  دمآ ، ایندب  هکم  رد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تثعب  زا  دـعب  لاس  راهچ  هشیاع ،  ( 281 !) دندش هتشک 

رد یگلاس  دودـح 67  نس  رد  يرجه ،  ای 58  لاس 57  ناضمر  هام  مهدـفه  رد  درک  جاودزا  يو  اب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ
(282 .) دیدرگ نوفدم  عیقب ))   )) ناتسربق رد  دناوخ و  زامن  وا  هزانج  رب  هریره ))  وبا   ، )) تفر ایند  زا  هنیدم 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف نایوار 

زا ار  ینید  فراعم  ثیداحا و  دامتعا ، دروم  نموم و  هاگآ و  نز  کی  ناونع  هب  مالـسلا )  هیلع   ) ادهـشلا دیـس  رتخد  همطاف  هک  روط  ناـمه 
هدومن وگزاب  نارگید  يارب  هطساو  یب  هطساو و  اب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  رگید  یخرب  همع و  هدج ،  ردپ ،

عـضو هک  دـنا ، هدومن  وگزاب  نارگید  يارب  دـنا و  هدینـش  دنمـشناد  گرزب و  يوناب  نیا  نابز  زا  ار  ینید  فراعم  ثیداـحا و  مه  يدارفا  ، 
نب مضمض  نبرضن  نب  کلام  نب  سنا  - 1 تسا :  رارق  نیدب  هصالخ  روط  هب  اهیلع -(( هللا  مالس   - ) همطاف زا  ثیدح  نایوار   )) زا يدادعت 

رد درک ، یم  يرازگتمدخ  ترـضح  نآ  يارب  یگلاس  هد  زا  دـندوب ، ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نارای  زا  مارح ،  نب  دـیز 
نب سنا  تشاد .  روضح  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ رانک  رد  نینح ،  گنج  فئاط و  هب  رفـس  جح ،  هرمع و  هیبیدح ))  حلـص  ))

 ، يرافغ رذوبا  هعـصعص ،  نب  کلام  هحاور ،  نب  هللادبع  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ملـس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ زا  کلام 
 ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  زا  میلـس ،))  ما   )) دوخ ردام  فوع ،  نب  هللادبع  سیق ،  نب  تباث  تماص ،  نب  ةدابع  لبج ،  نبذاعم 

تشاد و روضح  مخ ))  ریدغ   )) رد هک  یلاح  نیع  رد  دهاجم ، ردقلا و  لیلج  یباحص  نیا  هنافـسءاتم  اما  ( 283  .) تسا هدومن  لقن  تیاور 
شومارف هناهب  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  دوب ، مه  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  تفالخ  ماقم  نییعت  دـهاش 

نیب رد  و  دش ، التبم  تروص  یـسیپ  يرامیب  هب  رمع  رخاوا  رد  تفر ،  هرفط  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تیامح  دییءات و  زا  ریدغ ، ناتـساد  ندرک 
هب فورعم  نامعن ،  نب  ۀبیـش  - 2 ( 284 .) دـش هدرپس  كاخ  هب  دوب ، هتخاس  هک  يرـصق  رانک  رد  و  تفر ،  ایند  زا  يرجه  ات 93  ياهلاس 91 
نب دیعس  زا  وا  ( 285  .) تسا هدرمش  مالسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  نارای  زا  هعیش و  ار  وا  یسوط ،  خیش  دوب و  هفوک  لها  هماعنوبا ))  ))
نب دمحم  نب  بعصم  - 3 ( 286  .) تسا هدرک  وگزاب  ثیدح  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  و  دـلاخ ، هحلط ،  نب  یـسوم  ریبج ،

و کلام ،  نب  عفاـن  نب  لیهـس  یبا  حـلاص ،  وبا  زا  وا  دـنا ، هدرمـش  داـمتعا  دروم  حـلاص و  يدرم  ار  وا  دوب و  هکم  یلاو  هک  نمحرلادـبع ، 
یبا  )) هب فورعم  دادح ، زمره  نب  تباث  - 4 ( 287  .) تسا هدومن  تیاور  ثیدح  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح  یمارگ  تخد  همطاف 

و نارگید ،  و  راوگرزب ، ود  نآ  زا  هدوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  نایوار  نارای و  زا  هک  مادقم )) 
ییوناب همزع ))  نب  ةرامع  نب  ۀـحلط   )) رتخد هشیاـع ،  - 5 ( 288  .) تسا هدرک  لقن  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  زا  زین 

 ، هللادبع - 6 ( 289  .) تسا هدرک  یفرعم  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  زا  ثیدح ،  يوار  ار  وا  هلاحک ))  اضر  رمع   )) هک تسا ، 
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هللا مالـس   ) همطاف دوخ  ردام  زا  تسا ،  فورعم  ضحم ))  هللادـبع   )) هب هک  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاـف  ینثم و  نسح  دـنزرف 
تیصخش مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  ینثم و  نسح  رگید  دنزرف  ثلثم  نسح  - 7 ( 290  .) تسا هدرک  تیاور  ثیدـح  اهیلع )

نارای زا  و  ( 291) دوخ ردام  زا  ثیدح  يوار  ار  يو  هلاحک ))  اضر  رمع   )) و ینالقـسع ))  رجح  نبا   )) هک تسا ،  يرگید  ینامیا  یملع و 
مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  ینثم و  نسح  رگید  دنزرف  رمغ ، میهاربا  - 8 ( 292 .) دنا هدرک  یفرعم  مالسلا )  هیلع   ) رقاب دمحم  ماما 
تیاور ثیدـح  همطاف ،  دوخ  ردام  زا  هک  تسا ،  يرگید  دنمـشناد  درم  هلاـحک ))  اـضر  رمع   )) و ینالقـسع ))  رجح  نبا   )) فارتعا هب  (، 
همطاف ترـضح  زا  ثیدح  يوار  ار ، يو  هلاحک ))  اضر  رمع   )) هک تسا ،  يرگید  صخـش  یلیل ،  یبا  نب  ییحی  - 9 ( 293  .) تسا هدومن 
دنزرف جابید ))  دمحم   )) هب فورعم  نافع ،  نب  نامثع  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  دـمحم  - 10 ( 294  .) تسا هدرک  یفرعم  اهیلع ) هللا  مالس  )

، داـمتعا دروـم  ملاـع ،  يدرم  ار  وا  هک  تسا ،  ینثم ))  نسح   )) وا رـسمه  زا  سپ  مالـسلا )  هـیلع   ) نیـسح ماـما  رتـخد  همطاـف  مود  رهوـش 
تیاور ثیدـح  دوخ  ردام  همطاف  و  عفان ،  داـنز ، یبا  یلع ،  نبا  دوخ ، ردـپ  زا  يو  ( 295) دنا هتـسناد  یناوارف  ثیداحا  يوار  دنمتواخس و 

رتخد همطاف  زا  ثیدـح  يوار  ناوناـب  زا  زین  هلاـحک ))  اـضر  رمع   )) و ینالقـسع ))  رجح  نبا   )) ار رفعج ، ماـما  - 11 ( 296  .) تسا هدومن 
هتـشاد و مان  هبیبح ))   )) هدوب و نسح  رگید  رـسمه  ردام  نز  نیا  دوش ، یم  هداد  لامتحا  هک  دـنا ، هتـسناد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح 

هدوب راکزیهرپ  لـضاف و  يدرم  هک  همطاـف ،  هداز  ردارب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  نیـسح  - 12 ( 297  .) تسا هدوـب  یمور  زینک 
(298  .) تسا هدرک  تیاور  ثیدح  همطاف  زا  هک ،  تسا 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف تایاور 

هراشا

يو زا  مه  يدارفا  هدوب ،  ثیدح  يوار  مالسلا ،)  هیلع   ) ادهشلادیس ترضح  دنمشناد  رتخد  همطاف  میدرک ،  هعلاطم  الاب  رد  هک  روط  نامه 
 ( مالـسلا هیلع   ) نیموصعم زا  هطـساو  نودب  یهاگ  هطـساو و  اب  یهاگ  راوگرزب  يوناب  نیا  هک  مه  ار  یثیداحا  و  دنا ، هدرک  تیاور  ثیدح 

نادنمـشناد و راثآ  رد  هک  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  هک  تسا ،  هدوب  ینید  ماکحا  یقالخا و  يداقتعا و  فلتخم  لـئاسم  هنیمز  رد  هتـشاد ،  ناـیب 
 : میهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  میا ،  هدروآ  تسد  هب  شالت  رپ  ناثدحم  ناگدنسیون و 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع تبحم  - 1

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  شیوخ  ردام  زا  ترضح  نآ  و  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما 
تیب لها  امش  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : دمآ و  ام  هناخ  هب  يا  هفرع  بش  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک :  دنک  یم  تیاور 

مه نم  هداد ،  رارق  شیوخ  تیانع  ترفغم و  دروم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع صوصخ  هب  و  امـش ، همه  و  دـنک ، یم  تاهابم  مالـسلا )  هیلع  )
موق و باسح  ساسا  رب  نانآ  هب  تبـسن  نم  ینابرهم  هن  و  منابرهمان ،  شیوخ  موق و  هب  تبـسن  هن  هک  متـسه ،  امـش  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف 
 ، هک تسا  یسک  لماک  قیال و  دنمتداعس  هک :  دهد  یم  ربخ  نم  هب  و  دراد ، روضح  نونکا  هک  تسا  لیئربج  نیا  هکلب  دشاب ، یم  یشیوخ 

ثیدح هلابند  رد  لامعلا  زنک  هتبلا  ( 299 .) دشاب وا  بحم  و  درادب ، تسود  نم  تافو  زا  دعب  زین  نم  تایح  نامز  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع
. دنشاب هتشاد  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع ضغب  هک  دنتسه  یناسک  دارفا  نیرت  تخبدب  هدروآ : 

دیشروخ نتشگرب  - 2

 ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) نسح نب  هللادـبع 
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مالسلا هیلع   ) یلع نماد  رد  وا  كرابم  رس  دش ، یم  لزان  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  یحو  هک  یلاح  رد  تسا :  هدومرف 
ادـخ لوسر  تفای  نایاپ  یحو  راک  یتقو  دیـشک . لوط  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـب  یهلا  طاـبترا  نیا  و  تشاد ،  رارق  ( 

يا هن !  درک : ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يدوب ؟  هدـناوخ  ار  دوخ  زاـمن  یلع !  يا  دومرف : تشادرب و  رـس  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
یم وت  ادخ ! يا  هک :  تشادرب  اعد  هب  تسد  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هاگ  نآ  ملس .)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
هیلع  ) یلع ات  نادرگرب ،  ار  دیـشروخ  شیوخ  تردـق  اب  نونکا  دوب ، وت  لوسر  راک  وت و  راک  ماجنا  لاح  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  یناد 

ياعد رثا  رد  یلو  دوب ، هدرک  بورغ  باتفآ  هک  مدید  شیوخ  مشچ  اب  نم  دیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامـسا  دناوخب . ار  دوخ  زامن  مالـسلا ) 
بورغ زاـب  باـتفآ  هاـگ  نآ  و  دـناوخ ، ار  دوخ  زاـمن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع و  درک ، عولط  زاـب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

نیا ققحم  و  ( 301  ) هدروآ قشمد  خـیرات  باتک  رد  يرجه  لاس 573  ياـفوتم  دـلوتم 500 و  رکاـسع )) نبا   )) ار تیاور  نیا  ( 300 .) درک
(302  .) تسا هدروآ  تنس  لها  ياهباتک  تاور و  قرط  زا  قیرط  هد  زا  شیپ  زا  ار  نآ  هحفص ،  تشه  یط  يدومحم ،  رقاب  دمحم  باتک ، 

! ریدغ زا  تلفغ  - 3

ما هک ،  دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رتخد  موثلک ))  ما   )) دوخ همع  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد  هنیکـس ،  همطاـف و 
شومارف ار  مخ ))  ریدـغ   )) ناتـساد ایآ  دومرف : داد و  رارق  باتع  شنزرـس و  دروم  ار  يدارفا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف رداـم  هتفگ :  موثلک 

الوم و مه  مالسلا )  هیلع   ) یلع متسه ،  وا  ياوشیپ  الوم و  نم  سک  ره  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک ،  دیا  هدرک 
یلع يا  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) یلع هب  باطخ  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک ،  دنا  هدرک  شومارف  ایآ  و  تسوا ؟  ياوشیپ 
. دوب مالسلا )  هیلع   ) یسوم نیشناج  ردارب و  نوراه  هک  ( 303 (؟  یتسه مالسلا )  هیلع   ) یسوم هب  تبسن  نوراه  لثم  نم ،  هب  تبسن  وت  ! 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف تدایع  رد  - 4

مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح  يرامیب  یتقو  تسا :  هدرک  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  نسح ،  نب  هللادبع 
نانآ دـندرک . تداـیع  مالـسا  گرزب  يوناـب  نآ  زا  یعمج  تسد  روط  هب  راـصنا  رجاـهم و  ناوناـب  زا  یهورگ  تفرگ ،  تدـش  اـهیلع ) هللا 

هللا مالـس   ) همطاف يدروآ ؟  حبـص  هب  هنوگچ  ار  بش  تسا ؟  روطچ  تلاح  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ :
ار نانآ  اریز  مراد ،  رفنت  رایـسب  مه  امـش  ياهدرم  زا  و  مرازیب ،  تخـس  امـش  يایند  زا  هک  تسا ،  نینچ  نم  لاح  نونکا  داد : خـساپ  اهیلع )
مد دنک و  ياهریـشمش  نوچ  نانآ  مدنکفا !  رودب  ار  نانآ  مدـش و  دـیماان  نانآ  زا  تهج  نیدـب  مدـیدن ،  یتقایل  نانآ  رد  و  مدرک ،  ناحتما 

یسک ره  و  دندش ، هتفرگ  يزاب  هب  دندروخ و  بیرف  مالـسا ،  يارب  ناوارف  شالت  زا  سپ  دوخ ، یتقایل  یب  رطاخ  هب  هک  دندوب ، يا  هتـسکش 
یتسس ینادرگرس و  یناشیرپ و  هب  و  درب ، دهاوخن  يا  هرهب  نمشد  بوکرس  يارب  دوخ  حالـس  زا  دشاب ، لصاح  یب  هدوهیب و  شدوجو  هک 

يا يرآ ،  تشاد !  دهاوخ  شیپ  رد  یکاندرد  کیرات و  هابت و  هدنیآ  و  دش ، دـهاوخ  التبم  فارحنا  یگماکدوخ و  ینارـسوه و  هدـیقع و 
باذع هب  نانآ  و  تسا ،  نیگمشخ  تخس  امـش  ياهدرم  راتفر  لامعا و  رب  مه  دنوادخ  هک  دینادب ، ار  نیا  تحاران !  هدننک و  تدایع  نانز 

نانآ دوخ  هدهع  هب  ار  راک  مامز  راچان  مدید ،  نینچ  ار  امـش  نادرم  عضو  نوچ  مه  نم  دش . دنهاوخ  راتفرگ  نادـیواج  كاندرد  باقع  و 
هب ياو  دندرگ . مورحم  دنوادخ  تیانع  تمحر و  زا  و  دـننیبب ، ار  دوخ  لامعا  يازـس  و  دـنوش ، اریذـپ  دوخ  ار  راع  گنن و  ات  متـشاذگاو ، 

نادـناخ تلاسر و  هاگیاپ  ظـفاح  راوتـسا  یهوک  نوچ  وا  و  دوبن ، رت  هتـسیاش  یـسک  وا  زا  هک  ار  ییاوشیپ  ربهر و  هنوگچ  مدرم !  نیا  لاـح 
مورحم زایتما  همه  نیا  زا  و  دـنتخاس ؟ رود  دوخ  هاگیاج  زا  دوب ، ایند  نید و  لیاسم  هب  ياناد  قلخ و  تیادـه  یهلا و  یحو  طـبهم  توبن و 

شا هتخآ  ریـشمش  زا  دندیمر ؟ مالـسلا )  هیلع   ) نسحلاوبا زا  ارچ  مدرم ،  نیا  یتسار  دندش !؟ التبم  یگرزب  نایز  نارـسخ و  هب  و  دندیدرگ ،
و دوب ، هدومن  مالسا  نانمشد  بوکرس  يارب  هک  ییاهشالت  اه و  يراکادف  زا  ای  دندیسرت ؟ یم  شتلادع  تعاجـش و  زا  ای  دنتـشاد ، تشحو 
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ادخ هب  دندوب !؟ نارگن  دروآ ، یمن  دورف  میلـست  رـس  یقیالان  تردق  چـیه  ربارب  رد  و  تخانـش ،  یمن  اپ  زا  رـس  دـنوادخ  نید  يایحا  يارب 
سک ره  دیداد ، یم  رارق  اورنامرف  ریما و  دوخ  رب  ار  وا  و  دیتشاذگ ، یم  یقاب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رایتخا  رد  ار  تما  تماعز  رگا  دنگوس ،

یم نومنهر  تیادـه  یحو و  همـشچرس  هب  و  تخاـس ،  یم  راداو  دادـس  باوص و  هار  هب  دـش ، یمن  میلـست  تلادـع  قح و  ربارب  رد  هک  ار 
(304 ...) دینادرگ

نایعیش و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماقم  - 5

دوخ يومع  ادهـشلا و  دیـس  دوخ  ردپ  زا  وناب  نآ  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  یلع ،  نب  دمحم 
اهرویز و هب  هک  مدرک ،  هدهاشم  ار  یتخرد  مدش  تشهب  دراو  نم  یتقو  دنا : هتفگ  نانآ  هک  هدومن ،  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح 

نیا تفگ :  لیئربج  تسیک ؟  هب  قلعتم  هداـعلا  قوف  ياـبیز  تخرد  نیا  مدرک :  لاوس  لـیئربج  زا  دوب ... هتـسارآ  يا  هداـعلا  قوف  ياـهتنیز 
دهد یم  روتسد  شیوخ  ناگدنب  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  تسا .  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  وت ، يومع  رسپ  هب  قلعتم  تخرد 
نارگ ابیز و  ياهـسابل  نانآ  هب  هاگ  نآ  دنـسرب ، تخرد  نیا  هب  ات  دـنک ، یم  دراو  مه  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نایعیـش  دـنوش ، تشهب  دراو 
بلاط یبا  نب  یلع  نایعیش  نانیا  دراد : یم  مالعا  دنلب  يادص  اب  یسک  و  دننادرگ ، یم  راوس  ابیز  ياهبکرم  رب  دنناشوپ و  یم  یتشهب  تمیق 

هنوگ نیا  زورما  و  هدومن ،  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  هداد ،  جرخ  هب  تمواقم  ربص و  نارگید  رازآ  تیذا و  ربارب  رد  ایند  رد  هک  دنتسه ،
(305 .) دنشاب یم  زارفرس  دنلبرس و 

تلاسر دزم  - 6

هب ات  نک ،  نایب  نم  يارب  ار  یثیدـح  موش ،  تیادـف  متفگ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  هب  دـیوگ : یم  حاـبر ،  یبءا  نب  ءاـطع 
یتقو هک ،  درک  نایب  نم  يارب  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ترضح  ردپ  تفگ :  همطاف  منک .  لالدتسا  ثحب و  حلاصان  دارفا  اب  مناوتب  نآ  هلیسو 

تالکشم زا  هک  راصنا )) ، )) دندش دراو  ترضح  نآ  رب  هکم ))   )) زا نارجاهم  دمآ و  هنیدم  هب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
، دنراذگ وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ییاراد  زا  یمهـس  ات  دندیـسر . وا  روضح  هب  دندوب ، هدش  علطم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

دنلب ار  دوخ  رس  سپس  تخادنا و  ریز  هب  ار  دوخ  رس  یتدم  دش ، ربخ  اب  نانآ  میمـصت  زا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یتقو 
شناد و ملع و  امش  هب  هک  متسه  رومءام  نم  هکلب  دیتسه ، دازآ  امـش  مریگب ،  یلام  کمک  امـش  زا  هک  ما  هدشن  رومءام  نم  دومرف : درک و 

نانآ ياضاقت  وت و  موق  نخس  دنوادخ  ملس !)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم يا  تفگ :  دش و  لزان  لیئربج  لاح  نآ  رد  مشخب .  یهاگآ 
هتـشاد مناشیوخ  قح  رد  ارم  تبحم  تدوم و  هکلب  مهاوخ ،  یمن  امـش  زا  تلاـسر  دزم  وگب : درک ، بجاو  ناـنآ  رب  ار  یفیلکت  و  دینـش ، ار 

یلص  ) ادخ لوسر  دنتفگ : یم  دنتفر و  نوریب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دزن  زا  نخـس ،  نیا  ندینـش  اب  دارفا  ( 306 .) دیشاب
میلست بلطملادبع ))  نادنزرف   )) ربارب رد  ار  سک  همه  زیچ و  همه  تسا ،  رارقرب  نیمز  اه و  نامسآ  ات  دهاوخ  یم  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا 

ماغیپ و  داتسرف ، مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  غارس  دش ، علطم  نانآ  نخـس  زا  یتقو  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنک !
مک ار  يرازگراـک  دزم  سک  ره  مدرم !  يا  دـنک : مـالعا  هتفرگ  رارق  ربـنم  يـالاب  رب  و  نک ،  توـعد  دجـسم  هب  ار  مدرم  ترـضح  نآ  داد 
رد ار  دوخ  ياج  دنادرگ ، بوسنم  شیوخ ))  یلاوم   )) ریغ هب  ار  دوخ  سک  ره  تسا ،  هداد  رارق  خزود  شتآ  ار  شیوخ  هاگیاج  دراذـگ ،

نیـسح ماما  تسا .  هداد  رارق  خزود  شتآ  رد  ار  شیوخ  هاـگیاج  دـیامن ، كرت  ار  دوخ  نیدـلاو ))   )) سک ره  و  تسا ،  هداد  رارق  خزود 
یلع تسیچ ؟  تـالمج  نیا  زا  روظنم  نسحلاوبا !  يا  تفگ :  تساـخرب و  دارفا  زا  یکی  نانخـس ،  نیا  ندینـش  اـب  دومرف : مالـسلا )  هیلع  )

هللا یلص   ) ادخ لوسر  دزن  مالسلا )  هیلع   ) یلع هاگ  نآ  دنرتاناد . نآ  هب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ادخ و  دومرف : مالسلا )  هیلع  )
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اما  داد ، شرازگ  ار  مدرم  نآ  لاوس  شیوخ و  یناسر  ماـیپ  ناتـساد  تشگزاـب و  ملـس )  هلآ و  هیلع و 
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هک يرازگ ))  راک   )) نآ نک :  مالعا  هتفر و  نانآ  دزن  نونکا  دندیمهفن ، ار  وت  روظنم  هک  شیرق ))   )) لاح هب  ياو  دومرف : هبترم  هس  ملس ) 
ربمغیپ زین  و  میتسه ،  نانموم ))  يالوم   )) نم و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ متـسه  نم  هدرک ،  تابثا  ار  وا  تدوم ))   )) دنوادخ
نوریب هناخ  زا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  سپـس  میـشاب .  یم  نامیا ))  لها  ناردپ   )) نم و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

مکلوءا ایلع  نا  سانلا !  اهیا  دومرف : دندش ، عمج  نانآ  یتقو  راصنا ! و  نارجاهم ،  و  شیرق ،  تعامج  زا  دز : دایرف  دـنلب  يادـص  اب  و  دـمآ ،
دنع مکلضفءا  و  ۀیعرلاب ،  مکمحرا  و  ۀیوسلاب ،  مکمسقءا  و  ۀیـضقلاب ،  مکملعءا  و  هللادهعب ،  مکافوءا  و  هللارمءاب ،  مکموقءا  و  هللااب ،  انامیا 
امش نیرتراوتسا  مالسلا )  هیلع   ) یلع دروآ ، نامیا  دنوادخ  هب  امش  نایم  زا  هک ،  تسا  یسک  لوا  مالسلا )  هیلع   ) یلع مدرم !  يا  ۀیزم .  هللا 

نابرهم اه ، مهـس  میـسقت  رد  اه  ناسنا  نیرت  لداع  نید ،  ماکحا  هب  درف  نیرتاناد  یهلا ،  نامیپ  هب  صخـش  نیرتافو  اب  ادخ ، نامرف  ربارب  رد 
هیلع  ) یلع يارب  نم  مدرم !  يا  دشاب . ... یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نامیا ،  لها  نیرتزاتمم  نیرت و  تلیـضف  رپ  و  مدرم ،  هب  تبـسن  سک  نیرت 

 ( مالـسلا هیلع   ) یلع يوریپ  هب  نم ،  زا  دـعب  ار  تما  هک ،  متـساوخ  مراـگدرورپ  زا  و  مبلط ،  یم  نارفغ  تمحر و  وا ، نایعیـش  و  مالـسلا ) 
(307 ... .) درادب مدق  تباث  راوتسا و 

هدیزگرب يوناب  - 7

 ، هک دنک  یم  تیاور  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  شیوخ  ردام  زا  وا  و  دوخ ، ردپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
موق زا  يربمایپ  ره  ( 308  .) ییتنت یلا  یتبصع  ۀمطاف  نا  و  هیلا ،  نومتنی  هبصع  یبن  لکل  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

هللا مالـس   ) همطاف مه ،  نم  هب  بوسنم  ناشیوخ  موق و  نایم  زا  دنتـسه ، بوسنم  وا  هب  هک  دراد  هدیزگرب  زاتمم و  صخـش  دوخ  ناشیوخ  و 
 . تسا هدیزگرب  زاتمم و  يوناب  اهیلع )

ناهج نانز  رورس  - 8

: دومرف ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تسا :  هتفگ  يو  هک  هدرک ،  تیاور  هشیاع  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
؟  یتسه نایناهج  نانز  رورس  دیس و  هک ،  یتسین  دنسرخ  ایآ  همطاف !  يا  ( 309 (.؟  نیملاعلا ءاسن  ةدیس  نوکت  نءا  نیضرت  امءا  ۀمطاف !  ای 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف نادنزرف  - 9

( اهیلع هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  دوخ  هدـج  زا  وا  و  هدرک ،  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  رتخد  همطاـف  زا  هماـمعن ،  نب  هبیش 
دوخ يردپ  هلیبق  موق و  هب  يردام ،  ناگداون  نادنزرف و  همه  تسا :  هدومرف  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  هدومن ،  وگزاب 

یناسنا تیـصخش  و  دنتـسه ، بوسنم  نم  هب  اهنآ  هک  نم ،  رتخد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف نادنزرف  رگم  دنرب ، یم  ثرا  اهنآ  زا  دنبوسنم و 
(310 .) دنرب یم  ثرا  هب  نم  زا  ار  دوخ 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ياضر  مشخ و  - 10

لوسر زا  ترـضح  نآ  و  هدرک ،  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوخ  ردپ  زا  وا  و  شیوخ ،  ردپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
 ! همطاف يا  ( 311  .) كاضرل یضری  و  کبـضغل ،  بضغیل  هللا  نا  ۀمطاف !  ای  دومرف : هک  هدومن  وگزاب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ

. ددرگ یم  دنسرخ  وت ، یلاحشوخ  تیاضر و  زا  و  دوش ، یم  كانمشخ  وت  یتحاران  مشخ و  زا  لاعتم ،  دنوادخ  نیقی  هب 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نیشنمه  - 11
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تیاور دوخ  ردام  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دنزرف  جابید ))  دمحم   )) هب فورعم  نامثع ،  نبورمع  نب  هللادبع  نب  دمحم 
ادـخ لوسر  تسا :  هتفگ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف هک  هدرک ،  تیاور  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  دوخ  هدـج  زا  وناـب  نآ  و  دـنک ، یم 

ياضعا زا  صخش  نیلوا  وت  ( 312  .) ۀـنجلا یف  یتقیفر  تنءا  و  یب ،  اقوحل  یلهءا  لوا  تنءا  دومرف : نم  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
. دوب یهاوخ  نیشنمه  قیفر و  نم  اب  مه  تشهب  رد  و  يوش ،  یم  قحلم  نم  هب  هک  یتسه ،  نم  هداوناخ 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  بح  شزرا  - 12

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  شیوخ  ردام  زا  وا  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رتخد  بنیز  دوخ  همع  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
ار نیا  ( 313 .) ادیهش تام  دمحم ، لآ  بح  یلع  تام  نم  الءا  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا ،  هدرک  تیاور 

هتفر ایند  زا  دیهش  دریمب ، دراد -  یپ  رد  نآ  هک  یعضو  راثآ  اب  و  ملس - )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  بح  اب  سک  ره  هک ،  دینادب 
 . تسا

فراعم شزومآ  هب  بیغرت  - 13

ماما دوخ  یئاد  روضح  هب  هک ،  داد  یم  روتسد  نم  هب  هتـسویپ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  مردام  دیوگ : یم  نسح  نب  هللادبع 
 ، مدیسر یم  ترضح  نآ  روضح  هب  هک  يا  هسلج  ره  رد  مدرگ .  دنم  هرهب  راوگرزب  نآ  رضحم  زا  و  مسرب ،  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز 
لد رد  دنوادخ  زا  یتیشخ  فوخ و  دنوادخ ، زا  وا  تیشخ  فوخ و  هدهاشم  اب  اریز  متساخ ،  یم  رب  ناوارف  حالص  ریخ و  زا  يدنم  هرهب  اب 

(314  .) مدرک یم  هدافتسا  ترضح  نآ  هدرتسگ  شناد  ملع و  نمرخ  زا  ای  تشگ ،  یم  رادیدپ  نم 

 ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تدالو  - 14

هیلع  ) نیـسح یتقو  دـنک : یم  تیاور  بلطملادـبع  رتخد  هیفـص  زا  وا  و  رکبوبا ، رتخد  ءامـسا  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  متشاد ،  هدهع  رب  ار  وا  يراتسرپ  نم  تفای ،  تدالو  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  دوخ  ردام  نماد  زا  مالـسلا ) 

هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  يا  متفگ :  روایب . نم  دزن  ار  مدـنزرف  ناج !  همع  دومرف : دـیدرگ ، ربخ  اب  كدوک  تدـالو  زا  یتقو  ملـس )  هلآ و  و 
؟  هیفظنت تنءا  ۀمع !  ای  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ما .  هدرکن  زیمت  كاپ و  زونه  ار  كدوک  ملـس !)  هلآ و  هیلع و 

یناد یمن  رگم  ینک ؟  زیمت  كاپ و  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح یهاوخ  یم  وت  ناج !  همع  ( 315  .) هرهط هفظن و  دـق  یلاعت  كرابت و  هللا  نا 
؟  تسا هدینادرگ  هزیکاپ  كاپ و  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  شوغآ  رد  - 15

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  همع  بلطملادبع و  رتخد  هیفص  زا  وا  و  رکبوبا ، رتخد  ءامسا  زا  مالسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دزن  ار  وا  دیدرگ ، دلوتم  ردام  نماد  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح یتقو  دنک : یم  تیاور  ملـس )  و 

نابز ندیکم  هب  نیـسح  و  تشاذگ ،  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ناهد  رد  ار  شیوخ  نابز  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مدرب ، 
ای ریـش  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ندرک  نامگ  نم  هک  يروط  هب  تخادرپ ،  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

، درک راردا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  سابل  هب  دازون ، نیـسح  لاح ،  نآ  رد  دناروخ ! یم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح هب  لسع 
یم هیرگ  هکیلاح  رد  و  درـشف ، شوغآ  رد  ار  وا  دیـسوب ، ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح یناشیپ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اما 
ۀیقب دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تشک ؟  دنهاوخ  ار  وت  هک  یمدرم  دنک  تنعل  ادخ  مدنزرف !  دومرف : هبترم  هس  درک ،
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. دنک تنعل  ار  نانآ  دنوادخ  هک  هیما ))  ینب   )) زا رگزواجت  هورگ  ناگدنامزاب  ( 316  .) هللا مهنعل  ۀیما  ینب  نم  ۀیغابلا ،  ۀئفلءا 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ینارگن  - 16

کچوک كدوک  مساق ))   )) یتقو تسا :  هدومرف  ترضح  نآ  هک  دنک ، یم  تیاور  دوخ  ردپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
يا تفگ :  كدوک  ردام  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـسمه  هجیدخ  تفر ،  ایند  زا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

! دوش لماک  وا  یگراوخ  ریش  نارود  ات  تشاذگ ،  یم  هدنز  ار  وا  دنوادخ  شاک  يا  تفر ،  رده  هب  كدوک  نیا  ندروخ  ریش  ادخ ! لوسر 
يا تفگ :  هجیدخ  دوش . یم  لیمکت  تشهب  رد  وا  یگراوخ  ریش  نارود  شابن ،  نارگن  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تشگ .  یم  ناسآ  نم  رب  وا  قارف  درد  متسناد ،  یم  ار  انعم  نیا  رگا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
راک نیا  تفگ :  هجیدخ  دناسرب ؟ وت  شوگ  هب  ار  وا  يادص  ات  منک ،  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  يراد  لیم  رگا  دومرف : ملـس )  هلآ و  و 

(317  .) مراد نامیا  نادب  منک و  یم  قیدصت  ار  وا  لوسر  ادخ و  راتفگ  نم  هکلب  تسین ،  مزال 

دجسم هب  دورو  ياعد  - 17

مالس  ) ارهز همطاف  دوخ  هدج  زا  دنمجرا ، يوناب  نآ  هک  هدرک ،  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  دوخ  ردام  زا  نسح ،  نب  هللادبع 
یم دـش ، یم  دجـسم  لخاد  هاگ  ره  هک  دوب ، نیا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  شور  هتـسویپ  هک  هدومن ،  وگزاب  اهیلع ) هللا 

 ، هدـب رارق  دوـخ  تمحر  ترفغم و  دروـم  ارم  ایادـخ ! داد : یم  همادا  و  هللا . ...  لوـسر  یلع  هللا  یلـص  و  هللادـمحلا ،  و  هللا ،  مـسب  تـفگ : 
 ، هللا مسب  تفگ :  یم  ار  ییاعد  نینچ  دـمآ ، یم  نوریب  دجـسم  زا  هک  مه  هاـگ  نآ  و  نادرگزاـب .  نم  يور  هب  ار  شیوخ  تمحر  ياـهرد 

(318  .) کلضف باوبا  یل  حتفا  و  یبونذ ،  رفغا  و  دمحم ، یلع  لص  مهللا 

رهظ زامن  زا  دعب  ياعد  - 18

 ، هدرک تیاور  دوخ  ردپ  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  نسح ،  نب  هللادبع  رهظ )) زامن   )) زا دعب  ياعد  هرابرد 
ینا مهللا  وگب : نک و  دـنلب  ار  دوخ  تسد  يدـناسر ،  نایاپ  هب  ار  رهظ  زامن  یتقو  تسا :  هدومرف  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  ساسا  نیا  رب  و 

و کلـسر ،  کئایبنا و  کتکئالمب و  کیلا  برقتا  و  کلوسر ،  كدبع و  دـمحمب  کیلا  برقتءا  و  کمرک ،  كدوجب و  کیلا  برقتءا 
و ال یتجاح ،  یـضقت  و  یبونذ ،  رفغت  و  یتروع ،  رتست  و  یترثع ،  لیقت  نءا  کلئـسءا  و  دمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نءا  کلئـسءا 

(319  .) ینعسی كوفع  كدوج و  ناف  یلاعف ،  حیبقب  ینبذعت 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف باوخ  - 19

هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نم  درک : وگزاب  نم  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  مردام  دیوگ : یم  نسح  نب  هللادبع 
یسرکلا ۀیآ  ندناوخ  اب  هکلب  نادرگم ،  کبـس  ار  دوخ  لمع  نازیم  هفک  مرتخد !  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ  مدید و  باوخ  رد  ار  ملس ) 

تاهابم ناگتشرف  رب  نانآ  راتفر  زا  نیمز  اهنامسآ و  دناوخب ، ار  یسرکلا  ۀیآ  نم  نادناخ  زا  یسک  رگا  اریز  نک ،  نزو  رپ  نیگنس و  ار  نآ 
یم تساوخرد  ناگتـشرف  همه  زا  هاگ  نآ  و  دننک ، یم  سیدـقت  یهارمه و  شیاتـس  سیدـقت و  یلهت و  حـیبست و  اب  ار  نانآ  و  دـننک ، یم 

(320 .) دننک ترفغم  تمحر و  تساوخرد  نم ،  نادناخ  دارفا  نادنزرف و  شزرمآ  يارب  دننک ،

نادنزرف تداهش  - 20
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هب نانآ  زا  يدادـعت  دـندرک ، مایق  سابع ))  ینب   )) يافلخ هیلع  يرجه ،  لاس 145  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ناگداون  نادنزرف و  زا  یهورگ 
یبتجم نسح  ماما  نادنزرف  زا  یهورگ  تداهـش  هرابرد  دندیـسر . تداهـش  هب  رگید  ياهاج  اه و  نادنز  رد  مه  يدادعت  و  دنداتفا ، نادنز 

تسا هدمآ  ثیدح  خیرات و  رد  تروص  نیدب  هک  ( 321 ،) دندوب هداد  ربخ  لبق  زا  ار  عضو  نیا  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  و  مالسلا )  هیلع  )
تیاور مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  مردـپ  دـیوگ : یم  مالـسلا )  هیلع   ) قداص رفعج  ماما  : 

مهکردـیالو نولوالا ،  مهقبـسام  تارفلا  طشب  رفن  کنم  باصیوءا  کنم  لتقی  هدومرف :  همطاف  شیوخ  رتخد  هب  ترـضح  نآ  هک  هدرک ، 
راتفرگ اـی  هتـشک  تارف )  طـش   ) کـیدزن نسح )  ینب   ) هداوناـخ ياـضعا  زا  یهورگ  ( 322  .) مهریغ اهدـلو  نم  قـبی  مل  هـنا  و  نورخـالا ، 
همطاف نادنزرف  زا  مه  یـسک  و  تفای ،  دهاوخن  تسد  نانآ  تلزنم  ماقم و  هب  ناگدنیآ ،  ناگتـشذگ و  زا  یـسک  هک  دندرگ ، یم  بیاصم 

. دنام دنهاوخن  یقاب  اهنآ  زج 

دیهش تفه  نفدم  - 21

نب دمحم  دنزرف  میهاربا ،  نب  یلع  مان  هب  نانآ  زا  یکی  دندوب ، راتفرگ  یقیناود ))  روصنم   )) نادنز رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ناگداون  یتقو 
یتقو هدرک :  تیاور  دوب ، هتفای  ییاهر  روصنم ))  )) نادنز زا  هک  مالسلا ،)  هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نیـسح  نب  هللادیبع  نب  دمحم  نب  نسح 
رطاخ هب  ام  يراـتفرگ  نیا  رگا  ایادـخ ! تفگ :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح  نب  نسح  نب  نسح  نب  یلع  میدوب ،  راـتفرگ  نادـنز  رد  اـم 

 . يوش دونشوخ  ام  زا  وت  دوش و ) هتخیر  ام  ناهانگ   ) هلیسو نیدب  ات  نادرگ ،  رت  تخـس  ار  نآ  سپ  يا ،  هتفرگ  ام  رب  وت  هک  تسا  یمـشخ 
يراج نابز  هب  هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا  دهد ، رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  وت  ادخ  تفگ :  دینـش  ار  نخـس  نیا  یتقو  نسح ،  نب  هللادبع 

ارهز همطاف  دوخ  ردام  زا  ترـضح  نآ  و  شیوخ ،  ردپ  زا  هک  مدینـش ،  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  مردام  زا  نم  ینک ؟  یم 
مل تارفلا ،  یطاشب  ۀعبـس  يدلو  نم  نفدی  دومرف : نم  هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  هدرک  تیاور  اهیلع ) هللا  مالـس  )
زا یسک  هک ،  دنوش  یم  هدرپس  كاخ  هب  تارف ))  طش   )) کیدزن نم ،  نادنزرف  زا  رفن  تفه  نورخالا .  مهکردی  مل  و  نولوالءا ،  مهقبسی 

نسح نب  هللادبع  زا  ار  نخـس  نیا  یتقو  نم  دیوگ : یم  میهاربا  نب  یلع  تفای .  دهاوخن  تسد  نانآ  دنلب  ماقم  هب  ناگدنیآ ،  ناگتـشذگ و 
هک روطنامه  ار  ثیدح  تفگ :  هللادبع  میراد .  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  نادنز و  رد  هک  میتسه  رفن  تشه  نالا  هک  ام  متفگ :  وا  هب  مدینش ، 

یقمر زونه  نم  یلو  دنا ، هدش  دیهـش  رفن  تفه  دندرک  هدهاشم  دندرک ، زاب  ام  يدازآ  يارب  ار  نادنز  رد  یتقو  اما  مدرک ،  وگزاب  مدینش . 
رد هب  ملاس  ناج  نادنز  زا  متشه ،  رفن  ناونع  هب  بیترت  نیدب  و  مدمآ ،  لاح  هب  دنتخیر و  میولگ  رد  بآ  يرادقم  هاگ  نآ  متشاد ،  نت  رد 

(323  .) مدرب

يرامیب تمعن  - 22

نآ و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  دوخ  ردام  زا  ترـضح  نآ  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  نسح ،  نب  هللادبع 
یلا هللا  یحوءا  دـبعلءا  ضرم  اذا  دومرف : هک  دـنک ، یم  تیاور  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  شیوخ  ردـپ  زا  گرزب  يوناب 
ادخ هدـنب  یتقو  ( 324  .) هلیبس یلخءا  وءا  هتـضبقءا ،  یتح  هتـسبح  اـنءا  یناـف  یقاـثو ،  یف  ماداـم  ملقلءا  يدـبع  نع  اوعفرا  نءا  هتکئـالم ، 

تسا نم  یگدنب  دیق  رد  هک  یمادام  ات  و  دیرادرب ، وا  زا  ار  فیلکت  ملق  دتـسرف : یم  یحو  شیوخ  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  دوش ، یم  ضیرم 
ار وا  هک  نیا  ای  مریگب ،  ار  وا  حور  ای  هک  نیا  ات  ما ،  هدرک  سوبحم  دودحم و  ار  وا  نم  يرامیب ،  نیا  رطاخ  هب  اریز  دیـسیونن ، یهانگ  وا  رب 

 . منادرگ هدازآ  ملاس و  و  هدرک ،  كاپ  هانگ  زا 

يراتفرگ درد و  شاداپ  - 23
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انا اهرکذ : اذا  لاقف  ۀبیصم ،  هتباصءا  نم  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنک ، یم  تیاور  شیوخ  ردپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
ربص و و   ) دوش راـتفرگ  یتبیـصم  درد و  هب  سک  ره  ( 325  .) هتباصءا موی  هل  ناکام  لـثم  اـهرجءا ، نم  هل  هللا  ددـج  نوعجار ،  هیلا  اـنا  هللا و 
ار وا  شاداپ  دـنوادخ  دـیوگب ، نوعجار ،  هیلا  انا  انا هللا و  دـتفا ، یم  يراتفرگ  تبیـصم و  نآ  دای  هب  هک  هاگ  نآ  و  دزاس ) هشیپ  ار  تمواـقم 

. دیامن یم  اطع  شاداپ  هدش ،  راتفرگ  تبیصم  هب  هک  يراب  نیلوآ  دزم  لثم  و  دنادرگ ، یم  نوزفا 

یبیرف دوخ  ربکت و  - 24

یلص  ) ادخ لوسر  دزن  رمع  نب  هللادبع  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دنک ، یم  تیاور  شیوخ  ردپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
ربک و هناشن  مشوپب ،  ابیز  بوخ و  سابل  نم  رگا  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا 

توعد نآ  هب  ار  مدرم  منک و  هیهت  یبوخ  ياذغ  رگا  تفگ :  هللادبع  هن .  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا ؟  رورغ 
سپ داد : همادا  هللادبع  ریخ . دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تسا ؟  ربکت  تمالع  مورب ،  هار  نانآ  ولج  زا  نم  و  منک ، 

نآ رورغ  ربـک و  ( 326  .) ساـنلا صمغت  و  قحلءا ،  هفـست  نءا  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تسیچ ؟  رورغ  ربـک و 
 . ینادب یهارمگ  لطاب و  رد  ار  مدرم  و  یبیرف ،  هب  ار  دوخ  هتفرگ ،  هدیدان  ار  نآ  اما  یسانشب ،  ار  دوخ  تیعقوم  تیعضو و  هک ،  تسا 

نانز میرکت  ینتورف و  - 25

يوناب نآ  و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  دوخ  رداـم  زا  وا  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  رتخد  همطاـف  دوخ  رداـم  زا  نسح  نب  هللادـبع 
و بکانم ،  مکنیلءا  مکرایخ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنک ، یم  تیاور  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دوخ  ردـپ  زا  گرزب 
هب تبـسن  و  هدوب ،  وخ  مرن  نتورف و  عضاوتم و  نارگید  ربارب  رد  هک ،  تسا  یـسک  امـش  ناملـسم  دارفا  نیرتـهب  ( 327  .) مهئاسنل مهمرکءا 

. دنریگ راک  هب  مارتحا  میرکت و  مه ،  دوخ  نانز 

نانز ياه  یگژیو  - 26

ادخ لوسر  هک  دنک ، یم  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) یلع دوخ  ردپ  زا  ترضح  نآ  و  شیوخ ،  ردپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف 
فیرظ رصانع  نانز  ( 328  .) تویبلاب نهتروع  و  توکسلاب ،  نهیلع  اورتسءاف  تاروع ،  یع و  ءاسنلا  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )

نتشاد و روتسم  هویش  نیرتهب  و  دیراد ، هدیشوپ  روتسم و  نارگید  زا  ار  نانآ  ناکمالا  یتح  نیاربانب ،  دنشاب ، یم  نتشاد  روتـسم  راوازـس  و 
هناخ رد  نانآ  رارقتسا  نانز و  نتشاد  روتسم  هلئسم  هتبلا ،  دنبای . رارقتسا  هناخ  رد  دنیوگب و  نخـس  رتمک  نانآ  هک ،  تسا  نآ  مه  تینوصم 

هب و  یعامتجا ،  ياـه  هنحـص  رد  روضح  هناـخ و  زا  ناـنز  جورخ  اـب  تهج  نیدـب  دراد ، یم  ناـیب  ار  يداـع  طیارـش  یلوا و  لـصا  کـی  ، 
روضح زاوج  رب  تلالد  مه ،  ناناملسم  اهقف و  هریـس  و  ددعتم ، ثیداحا  و  درادن ، یتافانم  نانآ  ینالقع  ياهتراهم  اهدادعتـسا و  يریگراک 

(329 .) دراد یعامتجا  ياه  هصرع  رد  نانز 

هیاسمه رکف  هب  - 27

هعمج بش  دنک : یم  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح  دوخ  ردارب  زا  ترضح  نآ  و  دوخ ، ردپ  زا  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح رتخد  همطاف 
نآ ات  داد ، یم  ماجنا  دوجس  عوکر و  هتسویپ  دوب و  هداتـسیا  تدابع  بارحم  رد  هک  مدرک ،  هدهاشم  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف مردام  يا 

لها نانز  نادرم و  يارب  وا  هک  مدینـش ،  یم  مداد و  یم  شوگ  ار  وا  زاـین  زار و  اـعد و  هتـسویپ  نم  تشگ .  یم  ناـیامن  حبـص  هدیفـس  هک 
ریثات تحت  ارم  تخس  ردام ، راتفر  نیا  درک ! یمن  مه  اعد  هلمج  کی  یتح  دوخ  يارب  اما  درب ، یم  ار  اهنآ  مسا  یتح  درک و  یم  اعد  نامیا 
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 ! مدنزرف تفگ :  مردام  يدوب ؟  نارگید  يوگ  اعد  هتسویپ  و  يدرکن ؟  ییاعد  هنوگ  چیه  دوخ  يارب  ارچ  مدیسرپ :  هک  ییاج  ات  داد ، رارق 
(330 .) رادلا مث  راجلا  ینب !  ای  تلاقف :  شا .  هداوناخ  دوخ و  رکف  هب  دعب  دشاب و  هیاسمه  رکف  هب  لوا  دیاب  ناملسم  ناسنا 

ناگدنرپ تینما  - 28

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دیوگ ، یم  ترـضح  نآ  هک  دـنک ، یم  تیاور  دوخ  ردـپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
، دوشن دراو  ناگدـنرپ  تنوکـس  لحم  هنال و  رب  بش ،  ماگنه  هب  ( 331  .) نامءا هل  لیللا  ناف  اـهراکوءا ، یف  ریطلا  اوقرطت  ـال  دومرف : ملس ) 

. دشاب یم  اهنآ  تینما  شیاسآ و  تقو  بش  اریز 

! رگمتس هاپس  ود  - 29

هللا مالس   ) ارهز همطاف  ترـضح  دوخ  ردام  زا  ترـضح  نآ  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  شیوخ  ردام  زا  نسح ،  نب  هللادبع 
لاعتم دنوادخ  دنوش ، ریگرد  مه  اب  رگمتس  هاپس  ود  رگا  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک ،  دنا  هدرک  تیاور  اهیلع )

هاپـس ود  نآ  زا  یکی  هکنانچ  و  تشاد ،  دهاوخن  یکاب  ینارگن و  دنوش  زوریپ  يرگید  رب  مادـک  ره  و  دـنک ، یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ 
تراسخ و دوخ  دیاب  هدروخ ،  تسکش  هاپس  و  ددنسپ ، یمن  مه  ار  نیا  دنوادخ  دنک ، ههبج  هب  تشپ  دروخب و  تسکـش  زواجتم  رگمتس و 

ریغ فادـها  اه و  هزیگنا  و  سوه ،  يوه و  يور  زا  هکلب  و  ییادـخ ،  ریغ  نانآ ،  راک  ساـسا  نوچ   ( 332 .) دزادرپب ار  دوخ  تسکش  نایز 
 . تسا هدوب  ینالقع  ریغ  عورشم و 

باوخ زا  لبق  تفاظن  - 30

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  شیوخ  ردام  زا  وا  و  مالسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  ینثم ،  نسح  دنزرف  ثلثم  نسح 
هب رس  سک  ره  ( 333 .) رمغ هدی  یف  تاب و  نم  هسفن ،  الا  نم  ولی  ال  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک ،  هدرک  تیاور 

، ار دوخ  زا  ریغ  یـسک  دوش ، التبم  يراـمیب  یتحاراـن و  هب  و  دـشاب ، وب  دـب  كرچ و  برچ و  وا  تسد  هک  یلاـح  رد  دراذـگ ، باوخ  رتسب 
. دیامنن شنزرس  تمالم و 

یماذج زا  زیهرپ  - 31

ماما دوخ  ردپ  زا  وناب  نآ  و  مالسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  همطاف )  مود  رـسمه  دنزرف   ) نامثع نبورمع  نب  هللادبع 
اذا و  نیموذجملا ،  یلا  رظنلءا  امیدـت  ال  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دـنک ، یم  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح

دیهدن همادا  دنتسه ، التبم  مازج  هروخ و ) يرسم   ) يرامیب هب  هک  يدارفا  هب  ار  دوخ  هاگن  ( 334  .) حمر دیق  مهنیب  مکنیب و  نکیلف  مهوتملک 
رتم کی  دودح   ) هزین کی  هزادنا  هب  دینک ، تبحص  نانآ  اب  دیتساوخ  هاگ  ره  و  ددرگ ) نانآ  رطاخ  ندیجنر  ای  يرامیب  تیارس  بجوم  هک  )

. دیریگب هلصاف  نانآ  اب  مین )  و 

یقالخا یلاع  ياه  یگژیو  - 32

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  لوق  زا  ترضح  نآ  هک  دنک ، یم  تیاور  دوخ  ردپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
یقالخا دنمتفارش  یلاع و  ياهتلصخ  لاعتم ،  دنوادخ  ( 335 .) اهفاسفس هرکی  اهفارشا و  قالخالا و  یلاعم  بحی  هللا  نا  تسا :  هدومرف  نایب 

. درامش یم  دنسپان  ار  یقالخا  کچوک  تسپ و  تافص  و  دراد ، یم  تسود  رایسب  ار 
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لماک نامیا  ياه  هناشن  - 33

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  دنک ، یم  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نسح نب  هللادبع 
بضغ اذا  و  لطاب ،  یف  هاضر  هلخدی  مل  یضر  اذا  يذلا  نامیالا :  لاصخ  لکمتسا  هیف  نک  نم  لاصخ  ثالث  تسا :  هدومرف  ملـس )  هلآ و 

وا یقالخا  ياهتلصخ  دشاب ، تلصخ  یگژیو و  هس  ياراد  سک  ره  ( 336  .) هل سیل  ام  طاعتی  مل  ردق  اذا  و  قحلا ،  نم  بضغلا  هجرخی  مل 
دراو شزغل  هانگ و  لطاب و  هب  ار  وا  يدنـسرخ ،  تیاضر و  تسا )  یلاحـشوخ  هافر و  لاح  رد   ) یتقو هک  یـسک  تسا :  هدیـسر  لاـمک  هب 

هاگ نآ  و  دنادرگن ، جراخ  قح  تلادع و ) هریاد   ) زا ار  وا  بضغ ،  مشخ و  تسا ،  كانمشخ  و  تالکـشم )  ریگرد   ) هک هاگ  نآ  و  دنکن .
. دروخن و  دنکن ) لواپچ   ) ار نارگید  قح  شیوخ )  تاناکما  تردق و  اب   ) دیسر تردق  ییاناوت و ) ماقم و   ) هب هک 

يداش مغ و  بابسا  - 34

ادخ لوسر  هک ،  دنک  یم  تیاور  شیوخ  ردپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نسح نب  هللادـبع 
یگدادلد و ( 337  .) ندبلا بلقلا و  حیری  ایندلا  یف  دهزلا  و  نزحلا ،  مهلءا و  رثکت  ایندلا  یف  ۀبغرلا  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
حور و هب  نآ )  لیاسم  و   ) ایند هب  ییانتعا  یب  دهز و  و  دـهد ، یم  شیازفا  ار  هودـنا  مغ و  نآ )  رهاظم  ییاراد و  و   ) ایند هب  دایز  یگتـسباو 

. دشخب یم  شیاسآ  یگدوسآ و  ناسنا ،  مسج 

میلست يرازگ و  رکش  زجا  - 35

 ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  ترـضح  نآ  و  دـنک . یم  تیاور  شیوخ  ردـپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف 
ثدحیف اهدهشم ، مدق  نا  و  اهرکذیف ، ۀبیصمب  باصی  ملـسم  نم  ام  دومرف : ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هدرک ،  تیاور 

نآ تقو  هچ  رگا  دتفیب ، نآ  دای  هب  و  دوش ، التبم  یتبیصم  هب  یناملـسم  ره  ( 338  .) بیصی ام  لثم  رجءالءا  نم  هللا  بتک  الا  عاجرتسالا ،  هل 
نآ هب  هک  ار  يراب  نیلوا  شاداپ  دنوادخ  مینک ،  یم  تشگزاب  وا  يوس  هب  و  میتسه ،  ادخ  هب  قلعتم  ام  دیوگب : لاح  نیع  رد  دشاب ، هتشذگ 

. دسیون یم  وا  باسح  هب  زین ، دش  راتفرگ  تبیصم 

تما تکاله  حالص و  - 36

ادخ لوسر  زا  وا  و  شیوخ ،  ردپ  زا  وا  و  مالسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نسح  نب  هللادبع 
حـشلاب و اهرخآ  كاله  و  نیقیلا ،  دـهزلاب و  ۀـمالا  هذـه  لوا  حالـص  نا  دومرف : هک ،  تسا  هدرک  تیاور  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

نامیا نیقی و  و  ایند ، هب  اهنآ  یگتسباو  مدع  دهز و  رطاخ  هب  مالسا ،  ردص  ناناملسم  نیلوا  يدنمتداعس  حالص و  یتسار  هب  ( 339  .) لمالا
ياهوزرآ و  ایند ) ماقم  لام و   ) هب دـیدش  صرح  رطاخ  هب  مه ،  نامز  رخآ  ناناملـسم  يدوبان  تکاله و  و  هدوب ،  یمالـسا  فراعم  هب  اهنآ 

. دوب دهاوخ  زارد  رود و  لطاب و 

ترخآ ایند و  تداعس  - 37

یبا نب  یلع  دوخ  ردپ  زا  وا  و  مالسلا ،)  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  دوخ  ردام  زا  مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع نب  نسح  نب  نسح  نب  میهاربا 
یطعا دقف  ایندلا ، یف  لاصخ  عبرءا  یطعا  نم  دومرف : ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  هدرک ،  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) بلاط

 ، لهاجلءا لهج  هب  عفدی  ملح  و  سانلا ،  یف  هب  شیعی  قلخ  نسح  و  هللا ،  مراحم  نع  همـصعی  عرو  اهنم : هظحب  زاف  و  ةرخالا ،  ایندلا و  ریخ 
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و ترخآ ،  ایند و  تداعس  هب  نیقی  هب  هدش ،  اطع  ایند  رد  تلصخ  راهچ  سک  ره  هب  ( 340  .) ةرخالا ایندلا و  رما  یلع  هنیعت  ۀحلاص  ۀجوز  و 
هک یمرن  کین و  قالخا  دراد ، زاب  ناهانگ  هب  یگدولآ  زا  ار  وا  هک  يا  یـسرت  ادـخ  حور  يراگزیهرپ و  تسا :  هتفای  تسد  اهنآ  یباـیماک 
عفد شیوخ  زا  ار  نادان  هنادرخبان  دروخرب  نآ ،  هلیـسو  هب  دناوتب  هک  يا  هلـصوح  ربص و  دنک ، یگدنز  يراگزاس  اب  مدرم  نایم  رد  دـناوتب 

. دنک يرای  ترخآ  ایند و  روما  نیمءات  دروم  رد  ار  وا  هک  دشاب ، هتشاد  يا  هتسیاش  قیال و  رسمه  و  دیامن ،

بدا رعش و  ورملق  رد 

هب هکلب  دش ، یمن  رصحنم  ینید  مولع  ثیداحا و  نایب  تخانش و  هب  تبـسن  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  دنمـشناد  رتخد  همطاف  یملع  ماقم 
. درک یم  حیحصت  ار  اه  نآ  رعش  یهاگ  یتح  و  دروآ ، یم  لمع  هب  لیلجت  دهعتم  يارعش  رعش و  زا  تشاد ،  ییانشآ  مه  یبدا  مولع  رعش و 

عوـضوم و  میدروآ ،  يراوـگرزب ))  تواخـس و   )) ناوـنع تحت  لـصف 12  رد  ار  رعاـش  يدـسا  داـیز  نب  تیمک  زا  ار  وا  لـیلجت  عوضوم 
 : میهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  نونکا  ار  یعازخ ))  حمروبا   )) رعش حیحصت 

رعش حیحصت 

رد لاس 296  هب  هدوب ،  یناسارخ  وا  تلاصا  هک  یثدحم  بیدا و  ینابزرم ،  هللادیبع  نب  دیعس  نب  یـسوم  نب  نارمع  نب  دمحم  هللادبع ،  وبا 
تسا نارعاش  لاوحا  رعش و  دروم  رد  هک  دیفملا  باتک  رد  و  هتفر ،  ایند  زا  دادغب  رد  يرجه  لاس 384  هب  و  ( 341  ) هدمآ ایند  هب  دادغب )) ))

و دیـسر ، مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاـف  روضح  هب  يو  دـیوگ : یم  ((( 343) رعاش يزاجح  یعازخ  حـمروبا   )) هراـبرد ( 342 .)
ملف ةربع  بئاحـس  ینیع ،  یلع  تلاجءا  درک : داشنا  تروص  نیدـب  دوب ، هدورـس  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ترـضح  هرابرد  رد  هک  يا  هیثرم 

دق مهفویس و  اومیشی  مل  موق ،  کئلوءا  تلقءا  لب  عمدلا ال ، یف  ترثکءا  ام  دمحم و  یبنلا  لآ  یلع  یکبت  تلعمرا  یتح  عمدلا ،  دعب  حصت 
، دخرچ یم  مشچ  رب  کشا  ياهربا  ( 344  .) تلذف شیرق ،  نم  اباقر  لذءا  مشاه  لآ  نم  فطلا  لیتق  نا  تلس و  نیح  مه ،  ؤادعءا  تءاکن 

ترـضح یبن ،  نآ  رب  نم ،  مشچ  ددرگ . ریزارـس  نآ  زا  هتـسویپ  کشا  ياـه  هرطق  هک  نیا  اـت  دـبای ، یمن  يوبهب  اـه  کـشا  نیا  زا  سپ  و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  دشاب . یم  مه  مک  هکلب  تسین ،  دایز  نآ  هیرگ  و  دنک ، یم  هیرگ  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم

يدوبان تسکش و  هب  دندیشک ، ریشمش  هک  نانآ  نانمشد  اما  دندروخن ، تسکش  دوب و  فالغ  رد  نانآ  ریـشمش  هک ،  دنتـسه  یموق  ملس ) 
ماما رتخد  همطاف  دندیدرگ ! شیرق  یگتـسگشرس  تلذ و  بجوم  مشاه ،  لآ  زا  فط ))   )) ناگتـشک یتسار ،  هب  و  دندرک . مادـقا  شیوخ 
رعـش هنوگچ  سپ  تفگ :  حمروبا  ییوگ ؟  یم  رعـش  هنوگنیا  حـمروبا !  يا  تفگ :  رعـش  رخآ  عارـصم  ندینـش  اب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح

زج ار  دوخ  رعش  دعب ، هب  زورما  زا  تفگ :  حمروبا  تلذف .  نیملسملا ،  باقر  لذا  وگب : تفگ :  همطاف  دنادرگ . وت  يادف  ارم  ادخ  میوگب ؟ 
(345  .) مناوخ یمن  يدرک ،  حالصا  وت  هک  هنوگنیا 

رخآ گرب  دیدج و  یگدنز  مهدراهچ :  لصف 

هراشا

همطاف هک  يراگزور  میدروآ ،  تسد  هب  یخرات  دـهاوش  هب  هجوت  اب  و  میدرک ،  هراشا  باتک  نیا  نیتسخن  ياـه  لـصف  رد  هک  روط  ناـمه 
نآ تسا .  هتشاد  لاس  تسیب  دودح  دوب ، هتفای  روضح  البرک  رد  يرجه ،  لاس 61  ياروشاع  تضهن  رد  مالسلا ،)  هیلع   ) ادهشلادیس رتخد 
زا و  درک ، یگدنز  ینایلاس  دوب ، هتفای  يدوبهب  هک  ینثم ))  نسح   )) دوخ راوگرزب  رهوش  اب  تشگزاب ،  هنیدـم  هب  البرک  زا  يو  هک  مه  هاگ 

ینثم نسح   )) یتقو اما  میدرک .  هعلاطم  هدزای  لصف  رد  ار  نآ  حرش  هک  دیدرگ ، میهاربا  نسح و  هللادبع و  ياهمان :  هب  دنزرف  هس  ياراد  وا 
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رد و  دیدرگ ، مومسم  رهز  هلیـسو  هب  ناورم ))  کلملادبع  نب  دیلو   )) روتـسد هب  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  نینزان  رهوش  (( 
ماما رتخد  همطاف  میدرک ،  نایب  مهدزای  لصف  رد  هک  روط  نامه  دیمرآ ، كاخ  هب  هنیدم ))  عیقب   )) ناتـسربق رد  و  دـش ، دیهـش  یگلاس   35
تدم دز ، يا  همیخ  رهوش  ربق  يور  هک ،  دروآ  یم  لمع  هب  لیلجت  وا  يارب  و  تشاد ،  نسح ))   )) هب هقالع  ردق  نآ  مالسلا )  هیلع   ) نیسح

کی هک  هاگ  نآ  و  دـینارذگ ، یم  يراد  هزور  هب  ار  اهزور  و  تدابع ،  يراد و  هدـنز  بش  هب  ار  بش  و  دـیزگ ، تماـقا  نآ  رد  لاـس  کـی 
هلاس کی  يراوگوس  و  دننک ، عمج  ار  همیخ  دیـسر ، ارف  بش  هک  نیمه  داد : روتـسد  شیوخ  نارازگتمدخ  هب  تشذگ ،  عضو  نیا  زا  لاس 

نافلاخم يوس  زا  دیاش  هک  ییادص -  دننک ، ناکم  لقن  هناخ  رهـش و  لخاد  هب  هک  دندیچ ، یم  رب  ار  همیخ  هک  هاگ  نآ  اما  دـنهد . نایاپ  ار 
خـساپ هدوب -  نافلاخم  زا  مه  زاب  دـیاش  هک  يرگید -  سک  لاح  نآ  رد  دـنتفای ؟ دـندوب  هداد  تسد  زا  ار  هچنآ  اـیآ  هک :  دندینـش  هدوب - 

زا سپ  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ترـضح  رتخد  همطاف  لاح ،  ره  هب  ( 346 .) دنتـشگزاب شیوخ  هناخ  ناکم و  هب  دـندش و  سویام  هکلب  داد :
هک دـینارذگ ، یم  رهوش  كوس  البرک و  هعجاف  هودـنا  مغ و  اب  ار  دوخ  راـگزور  و  دـش ، نیـشن  هناـخ  ینـالوط  تدـم  دوخ ، رهوش  تاـفو 

(347 .) درک جاودزا  يو  اب  دمآ و  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف يراگتساوخ  هب  دایز  رارصا  اب  نامثع ))  ورمع  نب  هللادبع  ))

جاودزا نوماریپ  وگو  تفگ 

زین و  هتشاد ،  يدیز  مارم  هک  یناهفصا ))  جرفلاوبا   )) نامثع نب  ورمع  نب  هللادبع  اب  مالسلا )  هیلع   ) ادهشلادیس رتخد  همطاف  جاودزا  هرابرد 
نب هللادبع   )) هب تبسن  تشاد  رارق  گرم  رتسب  رد  هک  یماگنه  هب  ینثم  نسح  الوا  هک ،  نیا  رب  ینبم  دنا ، هدروآ  يا  هتفشآ  بلاطم  نارگید 

تافو هدع   )) نایاپ زا  سپ  مه  همطاف  ایناث  و  تسا !  همطاف  اب  جاودزا  ددص  رد  وا  گرم  زا  سپ  هک ،  تشاد  تیساسح  نامثع ))  نب  ورمع 
ریاس یتح  هعیش و  ياملع  و  تسا ،  لمات  لباق  عوضوم  نیا  تمسق  ود  ره  هک  ( 348 !) درک جاودزا  ورمع )) نب  هللادبع  اب   )) هلصاف نودب  (( 

یلاعتم تیـصخش  نآ  اب  و  ینامیا ،  يرکف و  حطـس  نآ  اب  ینثم ))  نسح   )) هب یبلطم  نینچ  نداد  تبـسن  اریز  دنا . هتفریذپن  ار  نآ  ناخروم 
نودـب و  تافو ))  هدـع   )) زا سپ  همطاف ،  هک  نیا  اما  تسا .  هدـماین  مه  يربتعم  عباـنم  رد  یبلطم  نینچ  نیا ،  رب  هفاـضا  تسین و  راـگزاس 

نوچ يا ،  هبتر  الاو  يوناب  یگداوناخ  یملع و  ینامیا و  تیـصخش  اب  صوصخ  هب  یناسنا ،  تریغ  اب  مه  نیا  دـشاب ، هدرک  جاودزا  هلـصاف 
نارگید و  یناهفصا ))  جرفلاوبا   )) هکلب دنا ، هدرکن  لقن  ار  نآ  مه  يربتعم  عبانم  و  درادن ، يراگزاس  مالسلا ،)  هیلع   ) نیـسح رتخد  همطاف 

زا دوخ  دنس  هب  دیعـس ، نب  دمحا  دسیون : یم  جرفلاوبا  تسا .  جرفلاوبا ))   )) لوا ياعدا  فالخ  رب  بلطم  نیا  یتح  هک  دنا ، هدروآ  یبلطم 
و داد ، در  باوج  وا  ناراگتـساوخ  هب  همطاف  درک ، يراگتـساوخ  همطاف  زا  ورمع )) هللادـبع   )) نوچ هک  هدرک  تیاور  بوقعی  نب  لیعامـسا 

يارب و  دریذپب ، ار  هللادبع ))   )) يرسمه هک ،  داد  دنگوس  ار  وا  دوب ، لیام  جاودزا  نآ  هب  هک  همطاف  ردام  یلو  دشن ، وا  اب  جاودزا  هب  رضاح 
همطاف دریذپب ، ار  هللادـبع ))   )) اب جاودزا  همطاف  هک  یتقو  ات  دزیخ ، یمنرب  اجنآ  زا  هک ،  دروخ  دـنگوس  تفر و  باتفآ  نایم  هب  روظنم ، نیا 

هتبلا ( 349  .) تفریذپ ار  هللادبع ))   )) اب جاودزا  تشاد )  رظن  رد  وا  هک  یحلاصم  و   ) ردام تیاضر  بلج  يارب  رارـصا و  رطاخ  هب  راچان  مه 
هدز همیخ  عیقب ))   )) رد شیوخ  دیهش  هلاس  رسمه 35  رازم  رب  لاس  کی  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ناخروم ،  همه  فارتعا  هب  هک  نآ  زا  دعب 
یبا نب  دـمحم   )) و رمع )) هللادـبع   )) نوچ ورمع )) نب  هللادـبع   )) باـسح تشاد ،  هجوت  دـیاب  نیا ،  رب  هفاـضا  دوب . هتخادرپ  يرادازع  هب  و 

مهیلع  ) تیب لها  اب  ترـشاعم  رثا  رد  نانآ  و  تسا ،  هدوب  ادـج  ناـنآ  دادـجا  ءاـبآ و  باـسح  اـب  مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لـها  رظن  زا  رکب ))
 ، تلاسر نادناخ  و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامدود  اب  دنناوتب  هک  دندوب ، هدیـسر  يدح  هب  نامز ،  طیارـش  لوحت  و  مالـسلا ) 
نب هللادبع   )) اب اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف جاودزا  لصا  نارگید  و  ( 350  ) یمق ثدحم  هکنانچ  دنشاب ، هتـشاد  جاودزا  دنویپ  یتح  طابترا و 

، دنمتواخـس يدرم  ار ، ورمع ، نب  هللادـبع  نیخروم ،  زا  يدادـعت  نیا ،  رب  هوـالع  ( 351 .) دـنا هداد  رارق  دـییات  دروم  ار  نامثع ))  نب  ورمع 
 ، هرمع یبا  نب  نمحرلادـبع  ساـبع ،  نبا  رمع ، نب  هللادـبع  ورمع ،)  ) دوـخ ردـپ  زا  ثیدـح  يوار  و  راـکوکین ، عاجـش ،  فیرـش ،  میرک ، 

تیب لها  فراعم  اب  وا  طابترا  يرادـنید و  شناد و  ملع و  و  ( 352 .) دنا هتسناد  نارگید  جیدخ و  نب  عفار  مالسلا ،)  هیلع   ) یلع نب  نیـسح 
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هب ناوارف ،  بئاصم  هب  هجوت  اـب  مالـسلا )  هیلع   ) ءادهـشلادیس رتخد  همطاـف  لاـح ،  ره  هب  تسا .  هتفرگ  رارق  دـییات  دروم  مالـسلا )  مهیلع  )
اهنت دوخ  بوـبحم  رهوـش  گرم  ـالبرک و  نازیزع  كوـس  رد  ار ، رمع  هیقب  تساوـخ  یم  مه  دـیاش  دوـبن و  لـیام  نادـنچ  ددـجم  جاودزا 

همطاف ( 353  .) تفریذپ ار  هللادبع ))   )) اب جاودزا  وا  تیاضر  بلج  دوخ و  ردام  رارصا  یعامتجا و  ینید و  حلاصم  ساسا  رب  اما  دنارذگب ،
رارق هللادـبع  ناوارف  هقـالع  تبحم و  دروم  هناـخ  نآ  رد  و  دـش ، دراو  ناـمثع ))  ورمع  نب  هللادـبع   )) هناـخ هب  جاودزا  دـنویپ  يرارقرب  اـب  ))

يراوگرزب تیـصخش و  اب  رـسمه  هب  يو  اریز  تخادرپ ،  یم  وا  تمدخ  هب  دوجو  همه  اب  مه  هللادـبع  و  تشاد ،  ياج  وا  بلق  رد  تفرگ ، 
هللا مالس   ) همطاف تفگ :  دیاب  و  تشاد ،  رارق  يدنلب  حطس  رد  یناسنا  تالامک  تواخس و  و  یگداوناخ ،  تلاصا  رظن  زا  هک  هتفای ،  تسد 

ره یتسار  هب  و  دشاب ، هتفای  ققحت  وا  رد  دنمـشزرا  تلـصخ  ود  نیا  هک  تفای ،  ناوت  یم  ار  ینز  رتمک  و  دوب ، لامک  لامج و  رهظم  اهیلع )
بلق يادیوس  رب  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف تهج  نیدب  و  هدرک ،  جورع  تیصخش  هلق  تمظع و  جوا  هب  دشاب ، تلـصخ  ود  نیا  ياراد  ینز 

اب اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف هزات  یگدـنز  يراب ،  ( 354  ((.) تشذگ یم  افـص  افو و  زا  راشرـس  نانآ  یگدنز  درک و  یم  تموکح  هللادـبع 
مساق دمحم ، ياهمان :  هب  هک  دیدرگ ، دنزرف  هس  ياراد  مه  دیدج  رسمه  زا  همطاف  تفای و  یم  همادا  نانچ  مه  هنیدم  رد  ورمع ، نب  هللادبع 

رعـش و هنیمز  رد  ینید ،  فراـعم  اـب  طاـبترا  ثیدـح و  تیاور  شناد و  مـلع و  زا  ریغ  ورمع ، نـب  هللادـبع  ( 355 .) دنا هدش  هدـیمان  هیقر  و 
نب نامثع  نب  ورمع  نب  هللادبع  دسیون : یم  یمق  ثدحم  تهج ،  نیمه  هب  دورـس ، یم  مه  ییاهلزغ  تشاد و  ییاناوت  تردق و  مه  يرعاش 

ماشه نب  دمحم   )) ردام ءادیج ))  )) هرابرد مه  راب  کی  و  تشاد ،  ترهش  ییارـس  لزغ  هب  دوب ، مشاه ))  ینب   )) روهـشم يارعـش  زا  نافع ، 
 ، فئاط کیدزن  هکم و  نایم  یناکم  رد  ار  وا  دمحم  و  دورس ، يزیمآزنط  لزغ  هکم ،  مکاح  کلملا ))  دبع  نب  ماشه   )) ییاد یموزخم )) 

، دندز قالش  ردق  نآ  ار  وا  و  دندرک ، موکحم  نادنز  هب  لاس  هن  تدم  دندینادرگ ، رازاب  رد  ار  وا  نآ  زا  لبق  درک . ینادنز  جرع ))   )) مان هب 
تـسا هتفای  ترهـش  یجرع ))   )) هنارعاش ناونع  اب  دوب ، هدش  ینادنز  جرع ))   )) رد وا  هک  تهج  نیمه  هب  و  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  هک 

رطاخ هب  و  دوب ، زین  ییامیـس  شوخ  ابیز و  درم  يو  اریز  دندوب ، هداد  مه  فرطم ))   )) بقل ورمع )) نب  هللادبع   )) هب نیا ،  رب  هوالع  ( 356 .)
هب وا  ییاـبیز  هولج  ربارب  رد  موش ،  یم  دراو  ورمع )) نب  هللادـبع   )) روضح هب  هاـگ  ره  نم  دوب : هدورـس  نصح ))  نب  كردـم   )) وا ییاـبیز 
هب جرع ))   )) رد ماشه ))  نب  دمحم   )) نادنز رد  هک  مه ،  یتقو  هللادبع ))   )) هکنانچ ( 357  .) منک یم  شمارآ  ساسحا  متفا و  یم  عوضخ 
 . متشادن یشیوخ  موق و  تبسن و  ورمع ))  )) لآ اب  و  مدوب ،  یبسن  لصا و  یب  مدآ  نانآ  نایم  رد  نم  هک  نیا  لثم  دوب : هدورـس  درب ، یم  رس 

. دندروآ دوجو  هب  وا  يارب  ار  یفیصوت  لباق  ریغ  تشز و  راگزور  و  دندناشک ، تلذ  هب  ار  يدرمناوج  هچ  اما  دندرک ، هابت  لیلذ و  ارم  نانآ 
راشف نم  يولگ  هب  نانآ  ياه  هزین  رـس  هک  یلاح  رد  مزاس ،  یم  هشیپ  ار  تمواقم  ربص و  اه ، يراـتفرگ  اـه و  یتخـس  موجه  ماـگنه  هب  نم 

(358  .) مرب یم  تیاکش  ادخ  هب  یگراوآ  ملظ و  نیا  زا  نم  و  دننادرگ ، یم  مدرم  نایم  رد  ارم  زور  ره  دروآ . یم 

رگید نادنزرف 

ياراد ینثم ))  نسح   )) دوخ لوا  رـسمه  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح دـنمجرا  تخد  همطاف  میدرک ،  هعلاطم  هدزای  لصف  رد  هک  روط  نامه 
 : ياهمان هب  دنزرف  هس  ياراد  مه  ورمع )) نب  هللادبع   )) دوخ مود  رـسمه  زا  همطاف  دنا : هتـشون  نیخروم  نینچمه  دوب . هدش  رـسپ  دنزرف  هس 
 ، میدرواین تسد  هب  يزیچ  ناشن  مان و  زج  خـیرات  رد  هیقر  مساـق و  یگدـنز  تایـصوصخ  زا  هک  ( 359) دوب هدیدرگ  هیقر  مساق و  دـمحم ،

ینعی وا ، لوا  دـنزرف  هرابرد  اما  ( 360  .) تسا هتـشاذگن  ياج  هب  یلـسن  دوخ  زا  هللادبع ،  نب  مساق  دـسیون : یم  يرونید ))  هبیتق  نبا   )) طقف
یم نآ  هعلاطم  هب  هک  دنا ، هتشاد  نایب  ار  یهجوت  روخ  رد  مزال و  بلاطم  فلتخم ،  ياهخیرات  هناتخبشوخ  ورمع )) نب  هللادبع  نب  دمحم  ))

 : میزادرپ

جابید دمحم 
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هولج رپ  لامج  ییابیز و  رطاخ  هب  هک  تسا ،  دمحم  نامثع ))  نب  ورمع  نب  هللادبع   )) زا مالسلا )  هیلع   ) ادهشلادیس رتخد  همطاف  لوا  دنزرف 
 ، هصالخ دشاب . ابیز ))  )) هدش یبرع  نامه  جابید ))   )) دـسر یم  رظن  هب  و  ( 361) دنا هدیمان  جابید ))  دمحم   )) ار وا  تسا ،  هتـشاد  هک  يا 

رایـسب ار  دـمحم  مه  هللادـبع  تشاد ،  يدایز  هقالع  هللادـبع ))   )) دوخ ردارب  هب  ضحم ))  نسح  نب  هللادـبع   )) يردام ردارب  جاـبید  دـمحم 
يریگ میمـصت  يارب  ءاوبا ))  )) رد هک  يا  هسلج  رد  و  دوب ، طاـبترا  رد  روج  ياـفلخ  اـب  يزیتس  ملظ  لـیاسم  رد  وا  اـب  تشاد و  یم  تسود 

نیا زا  یقیناود ))  روصنم   )) یتقو لـیلد  نیمه  هب  ( 362  .) تشاد تکرـش  دمحم  دندوب  هداد  لیکـشت  یقیناود ))  روصنم   )) اب هزرابم  يارب 
و داد ، رارق  دایز  شنزرـس  دروم  ار  وا  هاگ  نآ  دنروایب ، هنیدم  هب  ار  جابید ))  دـمحم   )) داد روتـسد  دـش ، ربخ  اب  یتازرابم  طابترا  تبحم و 

رطاـخ هب  دـنا : هتـشون  نارگید  و  يرونید ))  هبیتـق  نبا  ( )) 363 .) دنزادنیب نادنز  هب  ار  وا  و  دـننزب ، وا  هب  قالـش  هبرـض  تصـش  داد  روتـسد 
یم وا  هرابرد  مدرم  و  دـناوخ ، یم  ینالوط  ياـهزامن  دوب ، یتیـصخش  اـب  دـنمدرخ و  درم  وا  دـنداد ، جاـبید  بقل  وا  هب  دـمحم ))  )) ییاـبیز
رظن رد  صوصخ  هب  و  تسا ،  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دنزرف  مانمه  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ مانمه  دنتفگ :

تعیب وا  اب  بصاغ  يافلخ  متـس  ملظ و  اـب  هزراـبم  ییاوشیپ  يارب  دنتـساوخ  یم  هک  دوب ، تمظع  مارتحا و  ردـق  نآ  ياراد  ماـش ))   )) مدرم
لاس 144 رد  دندوب ، ینادنز  هنیدم  رد  لاس  هس  تدم  ات  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  نادـنزرف  دـسیون : یم  یمق ))  ثدـحم  ( )) 364 .) دننک

نشخ درم  هک  وا ، نابنادنز  رهزاوبا ، داد : روتسد  دومن و  فقوت  هذبر ))   )) لحم رد  تشگ ،  یم  رب  جح  زا  یتقو  یقیناود  روصنم  يرجه ، 
هک یلاح  رد  مه  جابید ))  دمحم  ، )) دنداد تکرح  هنیدـم  زا  ار  ناینادـنز  یتقو  دربب . هذـبر ))   )) هب ار  هنیدـم  ناینادـنز  دوب ، ییوخ  دـنت  و 
زا ار  شارخ  لد  هرظنم  نیا  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هک  هاگ  نآ  و  تشاد ،  رارق  نانآ  نایم  رد  دوب ، هدش  هدیشک  ریجنز  لغ و  هب  تخس 

تروص زا  کشا  دـیدرگ و  سیخ  مشچ  کشا  زا  وا  نساحم  هک  ییاج  ات  درک ، هیرگ  تخـس  درک ، یم  هدـهاشم  دوخ  قاطا  هرجنپ  تشپ 
نادنزرف یگراوآ  و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اب  تعیب  ندش  ثول  بجوم  هک  راصنا ))  )) ییافو یب  رب  و  تخیر ،  یم  وا 

(365 .) داتسرف نیرفن  دندوب ، هدیدرگ  ترضح  نآ  ياه  هداون  و 

هنیدم هیثرم 

هدش هدیـشک  ریجنز  لغ و  هب  دـندمآ و  رد  یقیناود  روصنم  تراسا  هب  هنیدـم  رد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هیرذ  هک  زور  نآ 
ربمایپ رطاخ  هب  هنیدـم  تشذـگ .  یم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  لاـس  دوـب و 133  يرجه  لاس 144  دودح  دـندوب ،

بقل مه  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ نانابزیم  تفرگ و  ناـمیالاراد ))   )) ناونع تفاـی و  راـبتعا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
رون عاعش  رد  دندروآ و  لمع  هب  یبوخ  ینابزیم  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  راصنا  دنتشاد . تفایرد  ار  راصنا ))  )) نیرفآ زایتما 

اـهتزع و نیا  دـهاش  رهـش  نیا  نزرب  يوک و  راوید و  رد و  دـنتفای . یناـسنا  تیـصخش  تکوش و  تمظع و  تزع و  میرک ،  نآرق  تیادـه 
قداص ماما  نایب  هب  راصنا ))  )) ياه يرصنع  تسس  رثا  رد  هک  تسا ،  دهاش  رهش  نیا  نرق ،  کی  دودح  نتـشذگ  زا  سپ  اما  دوب ، اهتمظع 
ههاریب هب  دوخ  يارجم  زا  تفالخ  لالز  بآ  نانچ  مالسلا ،)  هیلع   ) یلع ملـسم  تفالخ  قح و  زا  ندرکن  تیامح  دروم  رد  مالـسلا )  هیلع  )

لـغ و هب  دـنوش و  یم  هتفرگ  تراـسا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع و  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر لآ  لوسرلا ،  هنیدـم  رد  هک  هتفر ، 
دیارس یم  هیثرم  مه  هنیدم  هعجاف ،  نیا  رب  نیاربانب ،  دزیر . یم  کشا  هعجاف  نآ  رب  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  و  دنوش ، یم  هدیشک  ریجنز 

یم کشا  مه  نم  مالـسلا ،)  مهیلع   ) تیب لها  تیمولظم  تراسا و  و  راصنا ))  )) ییافو یب  رب  هکناـنچ  تسا ،  هدرک  نت  هب  كوس  ساـبل  و 
رما يارجا  مالسا و  زا  عافد  يارب  نانآ  و  دوبن ، مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  رظن  یـضرم  لماک  روط  هب  نازرابم  نآ  تکرح  هچ  رگا  مناشف ، 

هداون نادنزرف و  هصالخ ،  دندادن ! رارق  قیقد  هجوت  دروم  ار  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  ترضح  ياه  هیـصوت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 
 (( هذبر  )) هب ار  نانآ  دـندوب ، ریجنز  لغ و  رد  همه  تفاسم  نآ  یط  رد  هک  یلاح  رد  جابید ))  دـمحم   )) اب مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  ياه 

غارـس دـنب ، رد  تیعمج  نایم  زا  روصنم ))  )) نارومام زا  یکی  دـعب  اما  دنتـشاد ، هگن  غاد  باتفآ  نایم  يدایز  تدـم  ار  نانآ  دـندرک ، دراو 
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هنایزات ياه  هبرض  يادص  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دندرب ، روصنم ))  )) دزن ار  وا  و  درک ، یفرعم  ار  دوخ  دمحم  تفرگ ،  ار  جابید ))  دمحم  ))
! دندینش یم  دنبرد  ریسا و  دارفا  ار  وا  ياه  هجـض  درک و  رپ  ار  اضف  دنتخاون ، یم  جابید ))  دمحم   )) ندب رب  روصنم ))  )) نارومام هک  ییاه 

هبرض رثا  رد  و  هدش ،  هایس  هچراپ  کی  وا  ندب  دیفـس  تسوپ  ابیز و  تروص  دندنادرگرب ، ناردارب  نارای و  دزن  ار  جابید ))  دمحم   )) یتقو
عضو رطاخ  هب  مه  شنارای  زا  یـسک  اما  درب ، یم  جنر  رایـسب  مه  یگنـشت  تدش  زا  و  دوب ! هدیرپ  نوریب  هقدح  زا  مه  وا  مشچ  کی  قالش 

وا ردارب  اـجنیا  رد  هک  دـهدب ، وا  هب  یبآ  دوش و  کـیدزن  درک  یمن  تارج  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  روـصنم ))  )) هک یکاـنرطخ  كانمـشخ و 
زا يدرم  تقو  نآ  دهدب ؟ بآ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنزرف  هب  هک  تسین  یـسک  ایآ  دز : دایرف  ضحم ))  هللادـبع  ))
رب روصنم  روتـسد  هب  هک  ییاه  هنایزات  ياه  هبرـض  دـسیون : یم  خـیرات  هک  روط  نآ  داد . وا  هب  بآ  يرادـقم  تفر و  کیدزن  ناسارخ  لها 

نوریب وا  ندـب  زا  ار  سابل  دنتـساوخ  یتقو  هک  دوب ، هتخاس  نوخ  رد  قرغ  حورجم و  ناـنچ  ار  ندـب  دـندوب ، هدز  جاـبید ))  دـمحم   )) ندـب
هدـهاشم اما  دـندروآ ، نوریب  ندـب  زا  ار  سابل  نآ  دـندرک و  سیخ  دایز  نغور  اب  ار  ندـب  سابل و  تهج  نیدـب  دـش ، یمن  نکمم  دـنروآ 

تسیود و روصنم ))  )) روتسد هب  تسا :  هتشون  ینیما  نیـسحلادبع  خیـش  همالع  ( 366 !) دوش یم  هدنک  وا  سابل  اب  مه  ندـب  تسوپ  دـندرک 
هک یلاح  رد  مه ،  ینادمح ))  ساون  وبا   )) یعیـش فورعم  رعاش  دندز و  ورمع )) هللادبع  نب  دـمحم   )) جابید ندـب  رب  هنایزات  هبرـض  هاجنپ 

نانآ ردام  ردپ و  رخآ  دیداد ، نسح ))  ینب   )) هب یـشاداپ  دب  امـش  دیارـس : یم  دـهد ، یم  رارق  تخـس  شنزرـس  دروم  ار  ناملاظ  نآ  متس 
موق و دنگوس و  چیه  يارب  امش  یتسار  هب  و  تشادن ،  زاب  نانآ  نوخ  نتخیر  زا  ار  امش  ینوناق  چیه  دندوب . يراوگرزب  تیاده و  نایاوشیپ 
(( ردب گنج   )) رد نانآ  دادجا  هک  یتروص  رد  دیدروآ ، رد  تراسا  هب  ار  دارفا  نیا  هنوگچ  دیتشادن . هگن  يزرم  ینامیپ  دهع و  یشیوخ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارتخد  ارچ  و  دیتخاون ، قالش  جابید ))   )) ندب هب  ارچ  دنداد ؟ رارق  ینابرهم  وفع و  دروم  ار  امش  ناریسا 

(367 (؟ دیداد رارق  تناها  مانشد و  دروم  ار  ملس )  و 

هفوک نادنز  يوس  هب 

یقیناود روصنم  هذـبر ))   )) ياهنابایب رد  جاـبید ))  دـمحم   )) وا هداون  و  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماـما  نادـنزرف  هجنکـش  هلحرم  نآ  زا  سپ 
روصنم دندرک ، تکرح  بجاح ))  عیبر   )) هلمج زا  يو و  نارودزم  روصنم و  دنهد . تکرح  هفوک ))   )) هب ندرب  يارب  ار  نانآ  داد  روتـسد 

ریجنز لغ و  اب  زاهج و  یب  ياهرتش  رب  هک  یلاح  رد  هنشت  بل  هنسرگ و  مکش  اب  ار  مالسلا )  هیلع   ) نسح نادنزرف  دوب و  هتسشن  یلمحم  رد 
راگنرز لمحم  رد  دوخ  روصنم  درک ، هدهاشم  مالـسلا )))  هیلع   ) نسح نب  هللادبع   )) یتقو دنداد . یم  تکرح  هفوک  يوس  هب  دندوب ، هتـسب 

هب باطخ  دنهد ، یم  تکرح  شارخ  لد  عضو  نآ  اب  نازوس ،  نابایب  نآ  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  ياه  هداون  نادنزرف و  هتـسشن و 
روصنم و دج  سابع ))   )) تراسا ناتـساد  وا  روظنم  میدرک ؟  نینچ  ردـب )) گنج   )) زور رد  امـش  ناریـسا  اب  ام  رفعج ! وبا  يا  دز : دایرف  وا 

ربمغیپ دندیـشک ، ریجنز  هب  ار  وا  و  دـمآ ، رد  مالـسا  شترا  تراـسا  هب  یتـقو  هک  دوب ، ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يومع 
تسد و زا  ار  ریجنز  داد ، روتـسد  هک  نآ  ات  دمآ ، یمن  وا  مشچ  هب  مه  باوخ  یتح  دش و  تحاران  تخـس  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
: داد روتـسد  نسح ))  نب  هللادبع   )) هب رتشیب  تیذا  يارب  روصنم  تسا :  هتـشون  یناهفـصا ))  جرفلاوبا  ( )) 368 .) دندرک زاب  سابع ))   )) ياپ
هب لاسنهک  هللادبع  مشچ  یتقو  اما  دنهد ، تکرح  هللادـبع  يولج  زا  دـندوب ، هدرک  راوس  نآ  رب  ار  حورجم  جابید ))  دـمحم   )) هک ار  يرتش 

هدرکن هدهاشم  بات  یب  تحاران و  ردـقنآ  ار  هللادـبع  زور  نآ  ات  یـسک  هک  دز ، هجـض  نانچ  داتفا  دـمحم ))  )) دولآ نوخ  حورجم و  ندـب 
(369 .) دوب

فوخم نادنز 

، دندناسر هفوک  هب  ار  نسح ))  ینب   )) لاسنهک ناوج و  دارفا  ریاس  و  مالسلا )  هیلع   ) ادهـشلادیس رتخد  همطاف  دنزرف  جابید  دمحم  هرخالاب ، 
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ینادنز تشاد  رارق  هفوک ))  لپ   )) و تارف ))  رهن   )) رانک رد  و  دـندوب ، هداد  لیکـشت  مشاه ))  ینب   )) ندومن سبح  يارب  هک  ینادـنز  رد  و 
يردـق هب  تشاد و  رارق  نیمز  ریز  رد  نادـنز  دـنک : یم  وگزاـب  ار  يراـبمغ  ياهناتـساد  خـیرات  نادـنز ،  نیا  كاـندرد  عضو  زا  دـندومن .

ياه ندـب  دـندوب ، هدادـن  بیترت  تجاح  ياضاقت  لـحم  نآ  يارب  ( 370 .) داد صیخـشت  دـش  یمن  ار  زور  بش و  ناـیم  هک  دوـب ، کـیرات 
، دنهد صیخـشت  ار  ندناوخ  زامن  تقو  دنتـسناوت  یمن  یتسرد  هب  نانآ  دوب ، هدش  روجنر  مروتم و  هدولآ  ياوه  تبوطر و  رثا  رد  ناینادـنز 

متخ ره  و  دـنداد ، یم  ماجنا  ار  نآرق  متخ  کی  ظفح  زور ، هنابـش  ره  رد  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ياـه  هداون  تهج  نیدـب 
مادقا هضیرف  نآ و  ماجنا  هب  دنتشاد و  یم  بوسحم  زامن  تقو  ار  نآ  تمسق ،  ره  نایاپ  زا  سپ  و  هدومن ،  میـسقت  تمـسق  جنپ  هب  ار  نآرق 
قشمد رد  يرجه  يافوتم 654  يدادـغب ،  یلغواازق  نب  فسوی  ( 371 .) دنتشاذگ یم  رـس  تشپ  ار  یخلت  یتخـس و  راگزور  دندومن و  یم 

یم رــسب  نادـنز  نآ  رد  مالــسلا )  هـیلع   ) نـسح ماـما  نادـنزرف  زا  رفن  تـسیب  دـسیون : یم  يزوـج ))  نـب  طبــس   )) هـب فورعم  و  ( 372)
دنزرف یسوم  اب  ار ، ینثم ))  نسح   )) نب دوواد  نادنزرف  هللادبع ،  نامیلـس و  یقیناود ))  روصنم   ((: )) يدوعـسم  )) لوق هب  هک  ( 373) دندرب
تارف لحاس   )) رد هک  ینادـنز  نامه  رد  دارفا  هیقب  و  درک ، دازآ  ار  رفن ) تسیب  زا  رفن  راـهچ  ینعی   ) رفعج نب  نسح  و  ضحم ))  هللادـبع  ))
نوفدم اج  نامه  رد  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  و  دش ، بارخ  نانآ  رس  رب  نادنز  فقس  دندنام ، تشاد  رارق  هفوک ))  لپ   )) کیدزن (( 

و ( 374 .) دشاب یم  مدرم  هاگ  ترایز  تسا و  رارقرب  صخـشم و  دشاب ، یم  يرجه  لاس 332  هک  ام ، نامز  ات  نانآ  هربقم  رازم و  و  دـندش ،
تیاور نارگید  دوخ و  ردپ  زا  ار  نآ  همطاف  و  دوب ، هدرک  ینیب  شیپ  دوخ  رتخد  همطاف  هرابرد  هک  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ترـضح  نخس 

رد وت ، نادـنزرف  زا  رفن  تفه  هدومرف :  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  مردـپ  تسا :  هدرک  تیاور  همطاـف  تسویپ .  عوقو  هب  دوب ، هدوـمن 
اما ( 375 .) دسر یمن  نانآ  ماقم  هب  یسک  نیرخآ ،  نیلوا و  زا  مالسلا ))  هیلع   ) موصعم ناماما  زج   ) هک دندرگ ، یم  نوفدم  تارف  رهن  رانک 

نادـنز زا  ار  وا  داد  روتـسد  روصنم  دـندرب ، یم  رـسب  هفوک  نادـنز  رد  نسح ))  ینب   )) هک ییاهزور  نامه  ایوگ  جابید ))  دـمحم   )) هرابرد
هقطنم هب  ار  جابید ))  دـمحم   )) هدـیرب رـس  نارومام ،  دـننک و  ادـج  نت  زا  ار  وا  رـس  داد  روتـسد  هاگ  نآ  دـننزب ، هنایزات  و  دـندروآ ، نوریب 

 (( هللادبع نب  دمحم   )) هدیرب رـس  نیا  دـننک : دای  دـنگوس  دـنربب و  تشاد  يدایز  نارادـفرط  ضحم ))  هللادـبع  نب  دـمحم   )) هک ناسارخ ، 
(377 .) دنیامن رظن  فرـص  تموکح  هیلع  مایق  جورخ و  زا  دنوش و  سویام  مدرم  ات  ( 376  ) تسا مالسلا )  هیلع   ) نیسح رتخد  همطاف  دنزرف 

تسد زا  اب  ینامز  دوب ، هتفای  روضح  البرک  تضهن  رد  يراگزور  هک  مالـسلا ،)  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  رتخد  همطاف  بیترت  نیدب 
نادنزرف و تداهـش  ندش و  ینادنز  یگراوآ و  تراسا و  درد  اب  مه  ار  ینایلاس  دوب ، هدش  التبم  كوس  هب  البرک  رد  شیوخ  نازیزع  نداد 

نانچمه و  دیرخ ، ناج  هب  زین  ار  جابید ))  دـمحم   )) ینعی رگید  دـنزرف  تداهـش  غاد  دوب ، هدـنارذگ  دوخ  مود  رـسمه  نینچمه  اه و  هداون 
. دینارذگ یم  راگزور  هناروبص ،  مواقم و 

هاگمارآ تافو و 

ینادرم نانز و  هعجارم  لحم  هنیدـم  رد  شا  هناخ  مه  و  درک ، یم  لمحت  ار  اهدرد  اـه و  مغ  مه  مالـسلا )  هیلع   ) ادهـشلادیس رتخد  همطاـف 
هک مه  روط  نآ  دنتـشگ . یم  زاب  یهاگآ  تفرعم و  اب  دندمآ و  یم  اجنادـب  نید  ماکحا  نتخومآ  یقالخا و  لیاضف  تفایرد  يارب  هک  دوب ،

اجنآ رد  و  هدرک ،  ترجه  رصم  هب  دوخ  نادنزرف  زا  یضعب  اب  هنیدم  زا  رمع ، رخآ  ياه  لاس  نیسپاو  رد  همطاف  دنا ، هتـشون  ناخروم  مومع 
يارب یهلا ،  ریدـقت  تسد  مه  دـیاش  و  میناد !  یمن  تسا ؟  هدوب  يزیچ  هچ  ترجه  نیا  تلع  یلو  تسا ،  هداد  یم  همادا  دوخ  یگدـنز  هب 

نانچمه زین  اجنآ  رد  قح  مچرپ  ات  هدـناشک ،  ناماس  نآ  هب  ار  البرک  روآ  مایپ  راگدای و  نیا  البرک ، نادیهـش  تماما و  ماـیپ  نوخ و  ظـفح 
تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هنیدم  رد  يرجه  لاس 117  هب  مالسلا )  هیلع   ) نیسح رتخد  همطاف  تسا :  هتشون  یمق ،  ثدحم  دنامب . هتـشارفارب 

ات هک  باسح  نیا  اـب  ( 379) دنا هتسناد  رـصم ))  )) رد يرجه و  لاس 110  هب  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف تافو  نیخروم  مومع  اـما  ( 378 .)
يرجه لاس 41  رد  يو  میدز ،  نیمخت  لاس  تسیب  دودح  يرجه  لاس 61  ياروشاع  رد  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  نس  نونک 
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ناهج زا  مشچ  هنیدم  رد  هنیکس ))   )) هب فورعم  هنمآ ))   )) شرهاوخ هک  يرمق  يرجه  لاس 110  هب  و  هدوشگ ،  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد 
تنب همطاف  هاگمارآ  نیخروم  لاح ،  ره  هب  تسا .  هتـشاد  لاس  داتفه  دودـح  هدـیمرآ و  رـصم  كاخ  رتسب  هب  مه  همطاف  ( 380  .) تسب ورف 

مان ملـس -((  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) يوبن همطاف  هچوک   )) نونکا هک  يا  هچوک  رد  رمحا )) برد   )) لحم رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا
هللادبع نب  دمحم  نب  دمحم  هللادـبع ،  وبا  هطوطب  نبا  ( 381 .) دنناد یم  هدیدرگ  سیسات  مه  يدنمهوکش  دجـسم  ماقم و  اجنآ  رد  و  دراد ،

یف راظنلا  هفحت  مان  هب  شیوخ  همانرفس  رد  شکارم ))   )) رد يرجه  لاس 779  يافوتم  هجنط و  رد  دلوتم 703  فورعم  درگناهج  یجنط ، 
نآ کیدزن  دسیون : یم  مالسلا )  هیلع   ) ادهشلادیس همطاف  هاگمارآ  هرابرد  و  رـصم ))  )) هب دوخ  ترفاسم  دروم  رد  ( 382 ،) راصمالا بئارغ 

هعطق ود  ربق ، نییاپ  الاب و  تمسق  رد  دراد و  رارق  نآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  رتخد  همطاف  ربق  هک  تسه  یقاتا  گرزب ،  دجـسم 
نآ زا  اقب  تزع و  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  تسا :  هدـش  هتـشون  اه  نآ  زا  یکی  يور  ییابیز  رایـسب  طخ  اب  هک  هدـش ،  بصن  رمرم  گنس 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  تسا ،  هتـشاد  ررقم  تادوجوم  همه  يارب  ار  گرم  و  دناریم ، یم  دنک و  یم  هدنز  وا  تسادخ ، 
رمرم گنـس  يور  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح رتخد  همطاف  هملـس ،  ما  ربق  مه  نیا  دشاب ، یگدـنز  قشمرـس  امـش  همه  يارب  دـیاب  مه  ( 

 : تسا هدیدرگ  بوتکم  رعـش  هس  نیا  مه ،  هتـشون  نآ  ریز  رد  و  يرـصم ،  شاقن  لهـس ))  نب  دمحم   )) طخ هب  هدش :  هتـشون  مه  يرگید 
ربق نیا  تسا .  هتفرگ  رارق  اه  گیر  اه و  گنس  نایم  رد  وا  متسه ،  هدنز  نم  هک  نونکا  دوب ، هدیمرآ  ردام  مکـش  رد  زور  کی  هک  یـسک 
یم غورف  خـیرات  كرات  رب  ناشخرد  ناگراتـس  نوچ  هک  دـشاب ، یم  یناماما  رتخد  و  تسا ،  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  رتخد  همطاـف ، 

؟  يا هتخاس  ناهنپ  ار  يراوگرزب  تلاصا و  و  تباـجن ،  فاـفع و  يراـگزیهرپ ،  يرادـنید و  زا  یـشخب  دوخ ، لد  رد  هک  ربق  يا  دـنناشفا .
دمحم رتکد  لثم  مینادب و  رصم ))  )) هب ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  نفدم  هک  نیا  هصالخ ،  ( 383  .) ینامب دنلب  رس  نادیواج و 

یمق ثدحم   )) اریز دشاب ، یمن  یتسرد  دصرد  دص  ياعدا  ( 384  ) مینک حرطم  بلطم  نیا  يارب  مه  ار  ناخروم  رظن  عامجا  ینیما ،  يداه 
هک نآ  زا  سپ  زین  يافوتم 961(386 ) يرصم ،  يروهجءا  نمحرلادبع  خیـش  و  ( 385  ) هتسناد هنیدم  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف تافو  (( 

نکمم دیوگ : یم  دناد و  یم  حیحـص  ریغ  ار  نآ  دـنک ، یم  لقن  رـصم ))  )) رد نارگید  لوق  زا  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف نفدـم  عوضوم 
نآ ای  هدش ،  هتخاس  مالسلا )  هیلع   ) نیسحلا تنب  همطاف  تدابع  لحم  و  دبعم ))  )) ياج هب  دراد ، دوجو  رـصم ))  )) رد هک  یهاگمارآ  تسا 

 ، يرجه دلوتم 1250  يرصم  یجنلبش  نموم  نسح  نب  نموم  خیش  ( 387 .) دشاب توبن  نادناخ  ياه  همطاف  زا  يرگید  همطاف  هاگمارآ  اج 
دییات دشاب  توبن  نادناخ  زا  يرگید  همطاف  هب  قلعتم  تسا  نکمم  رـصم  رد  هاگمارآ  هکنیا ،  رب  ینبم  ار  يروهجا ))   )) هیرظن هکنآ  زا  سپ 

نب لیعامـسا  نب  میهاربا  نب  مساق  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  نب  لیعامـسا  رتخد  هیفـص  هدیـس  هب  قلعتم  هاگمارآ  نآ  دـسیون : یم  دـنک ، یم 
ار یگدنز  يرجه ،  لاس 383  مرحم  هبنش 9  بش 5  هک ،  تسا  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  ینثم  نسح  نب  مـیهاربا 

نب روصنم  خیـش  باسنالا  باتک  رد  گرزب ،  يالـضف  زا  یـضعب  طخ  هب  بلطم  نیا  و  تسا ،  هدیدرگ  نوفدم  اج  نآ  رد  و  هتفگ ،  دوردب 
هب قلعتم  رصم ))  )) رد مالـسلا )  هیلع   ) نیـسحلا تنب  همطاف  هب  بوسنم  هاگمارآ  نیاربانب  ( 388  .) تسا هدمآ  مه  یمویف  یتیرهءا  قحلادـبع 
یم مزال  مه  وا  میرکت  مارتحا و  و  دسر ، یم  مالـسلا )  هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  هب  هطـساو  تفه  اب  هک  تسا ،  لیعامـسا ))  رتخد  هیفـص  ))
لیلد زین  و  دنا ، هدرک  فارتعا  یجنلبش  یمق و  ثدحم  هک  روطنآ  ار  هنیدم ))   )) رد مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  نفدم  و  دشاب ،

نآ تفریذپ و  ناوت  یم  رتهب  میبای ،  یمن  رـصم ))  )) رد يو  تافو  و  هنیدم ))   )) زا اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ترجه  رب  ینبم  مه  يدهاش  و 
رطاخ هب  هک  هتشاد ،  رارق  عیقب ))   )) ناتـسربق رد  مشاه ،  ینب  مومع  دننام  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف هاگمارآ  ارهق  و  داد ، رارق  دییات  دروم  ار 
تنب همطاف  راثن  یهلا ،  تمحر  دورد و  لاـح ،  ره  رد  دروخ ! یمن  مشچ  هب  نآ  زا  يرثا  نونکا  دوعـس ، لآ  يوس  زا  رباـقم ، ریاـس  بیرخت 

تروص مالـسلا )  مهیلع   ) تیب لها  فراعم  قح و  يایحا  هار  رد  نانآ  تامم  تاـیح و  هک  ییاـه  همطاـف  همه  و  مالـسلا ،)  هیلع   ) نیـسحلا
 . تسا هتفرگ 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
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ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 
-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 

دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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