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( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  نوماریپ   ) مرح دیما 

باتک تاصخشم 

نتم رظان  نیودت و  مالـسلا /  هیلع  سابعلضفلاوبا  ترـضح  یگدنز  مرح : دـیما  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  مساقلاوبا  يدـیمح ، هسانـشرس : 
-978 لایر :  10000 کـباش :  96 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1388 . سدقم  دجسم  مق : رـشن :  تاصخـشم  يدیمح . مساقلاوبا 

دجسم هدوزفا :  هسانش  همانتـشذگرس  61ق --  26 - ؟ ع ،)  ) یلع نبسابع  عوضوم :  اپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   0-194-973-964
1721233 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/9538 ییوید :  يدنب  هدر  ع2 ح8 1388   / BP42/4 هرگنک :  يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج

رشان همدقم 

دیما تسا ، ناهج  ناگدازآ  يارب  درف  هب  رـصحنم  لماک و  ییوگلا  مهیلع » هَّللا  مالـس   » بلاط یبا  نب  یلع  نب  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ترـضح 
نآ راـثیا و ...  دوخ ، ناـمز  ماـما  زا  يریذـپتیالو  تیارد و  تعاجـش ، یقـالخا ، تاـمارک  تافـص ، زا  يریگهرهب  اـب  اـم  ناـناوجون  تسا 
هژیو هب  دناهتـشاد  يراکمه  رثا  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  هک  ینازیزع  همه  زا  هَّللا . ءاش  نإ  دـنیآ . لیان  تیناـسنا  یلاـع  تاـجرد  هب  راوگرزب 
لامک يدیعس و ....  دیعس  ریما  یملید ، اضر  يدیعـس ، دمحا  جاح  شهوژپ  دحاو  ناردارب  يدیمح و  مساقلاوبا  مالـسالا  تّجح  ترـضح 
ریدم دریگ . رارق  فیرـشلا » جرف  یلاعت  هَّللا  لجع   » نامزلا بحاص  انالوم  هّجوت  ّقح و  ترـضح  ياضر  دروم  تسا  دیما  میراد و  ار  رکـشت 

يدمحا نیسح  نارکمج  سدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم 

مالسلا هیلعلضفلاوبا  ترضح  تاصخشم 

اّقـس جیاوحلا ، باب  مشاه ، ینب  رمق  بقل : بالکلا  ینب  هلیبق  زا  نینبلا  ّما  هب  روهـشم  هیبالک  همطاف  ردام : مالـسلا  هیلعیلع  ردـپ : ساّبع  مان :
نامز لـحم و  هنیدـم  رد  يرمق  يرجه  لاس 26  نابعـش  مراهچ  روهـشم ، ربانب  دـلوت : نامز  لحم و  هبرقلاوبا  لـضافوبا و  لـضفلاوبا ، هینک :

نحص و هاگراب و  دبنگ و  ياراد  یلعم ، يالبرک  فیرش : دقرم  لاس   34 رمع : تدم  يرمق  يرجه  لاس 61  اروشاع  زور  البرک ، تداهش :
ماما اـب  یگدـنز  نارود   - 2 لاس ) هدراهچ  دودـح   ) ردـپ اـب  یگدـنز  نارود   - 1 شخب : هـس  رد  رمع : نارود  مـیظع . یتوــکلم و  يارس 

: تداهش ماگنه  وا  هاگیاج  ناونع و  دیزی . هیواعم و  نامثع ، رصع : يافلخ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  اب  یگدنز  نارود  مالسلا 3 -  هیلعنسح 
(1 (.) هیحان ترایز  قبط   ) ییاط لیفط  نب  میکح  ینهج و  ءاقُر  نب  دیزی  لتاق : مالسلا . هیلعنیسح  ماما  هاپس  رادهپس  رادمچرپ و 

بوخ يرسمه  باختنا  يارب  لیقع  زا  تساوخرد 

لاس هد  رگیدمه ، هب  تبـسن  نانآ  زا  مادک  ره  تشاد و  رفعج  و  لیقع ، بلاط ، ياهمان : هب  بیترت  هب  ردارب ، هس  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 
تـسود ار  لیقع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب . رتگرزب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  زا  لاس  تسیب  لیقع  ور  نیا  زا  دنتـشاد ، نس  توافت 

هکنیا رگید  تشادیم ، تسود  ار  وا  بلاـطوبا  میوـمع  هک  ور  نیا  زا  یکی  مراد ، تـسود  تـهج  ود  زا  ار  لـیقع  دوـمرفیم : تـشادیم و 
نیا هب  ار  وا  ناگمه  تشاد و  صخاش  یگژیو  ود  لیقع  ( 2 .) دوشیم هتشک  مالسلا  هیلعنیسح  ّتبحم  هار  رد  مالسلا ) هیلعملسم   ) شدنزرف

 - 2 تشاد . عیسو  قیقد و  تاعالطا  نانآ  تلاصا  مدع  اههداوناخ و  تلاصا  تخانـش  رد  دوب و  سانـشبسن   - 1 دنتخانشیم : یگژیو  ود 
، هنومن ناونع  هب  درکیم . بوکنم  صوصخم  يدنمـشوه  اـب  ار  نادـناعم  و  تشاد ، یبـیجع  تیعطاـق  هجهل و  تحارـص  یباوـج و  رـضاح 

صاعورمع وا  تفگ : هیواعم  تسیک ؟ تسا  هتـسشن  وت  تسار  فرط  رد  هک  سک  نآ  تفگ : هیواعم  هب  هیواـعم ، سلجم  رد  لـیقع  يزور 
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نارگید رب  شیرق  باّصق  هکنیا  ات  دنتـسنادیم  دوخ  دنزرف  ناونع  هب  ار  وا  رفن ، شـش  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  تفگ : لیقع  سپـس  تسا ،
رـسپ وا  تفگ : لیقع  تسا . يرعـشا  یـسوموبا  وا  تفگ : هیواعم  تسیک ؟ يرگید  نآ  دیـسرپ : دعب  دناوخ . دوخ  دـنزرف  ار  وا  دـش و  زوریپ 

هک هجهّللا  حیرـص  عطاق و  مه  دوب و  سانـشبسن  مه  لـیقع  مینیبیم ، بیترت  نیا  هب  ( 3 ... .) درکیم و يدزد  رایـسب  هک  تسا  ینز  ناـمه 
لیـصا و رـسمه  باختنا  يارب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دـیلامیم . كاـخ  هب  هدـمآ  تسد  هب  ياـهتصرف  رد  ار  زوت  هنیک  نانمـشد  ینیب 
هب مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هک  هدمآ  اهریبعت  رد  دنک و  يرای  ار  وا  دروم  نیا  رد  تساوخ  وا  زا  دومن و  تروشم  لیقع  شردارب  اب  عاجش ،

روـالد و ینادـنزرف  وا  زا  دـنوادخ  دـشاب و  برع  ناـگداز  عاجـش  ناگتـسجرب و  زا  هک  ریگب  رظن  رد  نم  يارب  ار  يرـسمه  دوـمرف : لـیقع 
فورعم رگید ) رسپ  هس  ساّبع و  ترـضح  ردام   ) نینبلا ّما  هب  اهدعب  هک  ار  دلاخ  نب  مارخ  رتخد  همطاف  لیقع ، دراد . ینازرا  نم  هب  وجگنج 

، درک يراگتساوخ  نینبلا  ّما  زا  مالسلا  هیلعیلع  هک  دش  بجوم  ییاسانش  نیمه  درک . یفرعم  دوب ، بالک  ینب  عاجـش  نادناخ  زا  دیدرگ و 
(4 .) درک جاودزا  وا  اب  مالسلا  هیلعیلع  دنداد و  تبثم  خساپ  شنادناخ  وا و  هک 

مالسلا اهیلعنینبلا  ّما  دنمجرا  ماقم  زا  يوترپ 

همطاف دمآ ، مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هناخ  هب  هک  یماگنه  دوب . تفرعم  اب  روالد و  نابرهم ، تشرس ، كاپ  ناوناب  زا  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما 
شرـسمه هب  يزور  یـضعب : لقن  قباطم  تشادیم . مّدقم  دوخ  نادنزرف  رب  ار  نانآ  دوب و  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  نادـنزرف  يارب  یناث 
اهیلعارهز ترـضح  نادنزرف  ینزیم ، ادص  مان  نیا  اب  ارم  هک  یتقو  اریز  نزن ؛ ادص  همطاف  ارم  دـعب  هب  نیا  زا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعیلع 

هیلعیلع ترضح  دندرگیم . رطاخ  هدیجنر  دیآیم و  ناشرطاخ  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  بیاصم  دنتفایم و  ناشردام  دای  هب  مالسلا 
زا نینبلا  ّما  يرآ  دناوخ . اهرسپ ) ردام   ) نینبلا ّما  دوب ، هدش  ینادنزرف  ياراد  هک  ار  وا  دعب ، هب  زور  نآ  زا  تفریذپ و  ار  وا  ياضاقت  مالـسلا 

نادـنزرف يرازگتمدـخ  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  اـهناسنا ، رورـس  هناـخ  رد  هک  درکیم  راـختفا  دوب و  رادروخرب  یلاـع  هیحور  نینچ 
، ردام نوچمه  دندومنیم و  ینایاش  مارتحا  نینبلا  ّما  هب  زین  نانآ  تسا . نانآ  يارب  یمّود  ردام  دراد و  لاغتـشا  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 

مالسلا امهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  دمآ ، مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هناخ  هب  نینبلا  ّما  هک  یماگنه  هدش : تیاور  دنتـشاد . تسود  ار  وا 
نانآ تمدخ  هب  درک و  يراتسرپ  نانآ  زا  نابرهم ، زوسلد و  ردام  کی  نوچمه  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  دندوب . يرتسب  يرامیب ، رثا  رب  ود  ره 

تفرعم اب  ناوناب  زا  مالسلا  اهیلعنینبلا  ّما  دسیونیم : یفوتم 965 ه.ق )  ) یناث دیهش  هب  فورعم  نیدلا ، نیز  ینّابر ، ملاع  تسب . تمه  رمک 
. دوب هدومن  ناـنآ  هب  تمدـخ  فقو  ار  دوخ  تشاد و  دـیدش  صلاـخ و  یگتـسبلد  ّتبحم و  تّوـبن ، نادـناخ  هب  تبـسن  دوـب ، تلیـضفرپ  و 

شرضحم هب  وا  مارتحا  هب  دیع ، ياهزور  رد  دنتشاذگیم . یصوصخم  مارتحا  وا  هب  دندوب و  لئاق  ییالاو  هاگیاج  وا  يارب  زین  تّوبن  نادناخ 
هب هنیدم ، هب  البرک  رفـس  زا  تشگزاب  زا  سپ  ینیـسح  تضهن  کیرـش  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  دندرکیم و  مارتحا  يادا  دنتفریم و 
هک نانچ  دوب -  تفرعم  اب  نامیا و  اـب  يردـق  هب  مالـسلا  اـهیلعنینبلا  ّما  ( 5 .) تفگ تیلـست  وا  هب  ار  شنادنزرف  تداهـش  تفر و  وا  رـضحم 
زا ریشب  هک  یتقو  دمآ . دجسم  هب  دیسر  دوب ، هنیدم  رد  هک  وا  هب  البرک ، رد  شرسپ  راهچ  تداهـش  ربخ  هکنآ  زا  سپ  میدرک -  ناشن  رطاخ 

نامـسآ ریز  رد  هچنآ  همه  منادنزرف و  همه  هدب ، ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  ریـشب ! يا  تفگ : دادیم  ربخ  وا  نادنزرف  تداهش 
ّما هاـگنآ  درک ، مـالعا  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  تداهـش  ربـخ  ریـشب  هک  یتـقو  دنـشاب . مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  يادـف  هب  تسا  دوـبک 

هراپ هراپ  ار  ملد  ياهدـنب  ربخ  نیا  اب  ریـشب ! يا  ِیْبلَق ؛ َطاِین  َْتعَّطَف  ْدَـق  : » تفگ دوب ، هدـش  بلقنم  رایـسب  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  اـهیلعنینبلا 
هقالع هنوگ  نیا  تسا و  نینبلا  ّما  عیشت  تّوق  نامیا و  تّوق  رگنایب  دروخرب  نیا  دیوگیم : بلطم ، نیا  لقن  زا  سپ  یناقمام  همّالع  يدرک .»
ماـما تماـما  هب  مالـسلا  اـهیلعنینبلا  ّما  هک  تسین  تهج  نـیا  زا  زج  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هـب  مالـسلا  اـهیلعنینبلا  ّما  روـشرپ  تـّبحم  و 

کچوک مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يامظع  ماقم  ربارب  رد  ار  شدیشر  دنزرف  راهچ  ندش  هتشک  تشاد و  تفرعم  داقتعا و  مالسلا  هیلعنیـسح 
هک یماگنه  هدش : تیاور  رین  ( 6 .) دنکیم تیاکح  تناید  تفرعم و  رد  نینبلا  ّما  دنمجرا  رایـسب  ماقم  زا  شور ، نیا  تسنادیم و  زیچان  و 
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زا ار  شنارسپ  لاوحا  درک و  تاقالم  مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  اب  مالسلا  اهیلعنینبلا  ّما  ترضح  دنتـشگزاب ، هنیدم  هب  البرک  ناگدنامزاب 
هیلعنیسح يادف  هب  همه  ناج  درک : ضرع  مالسلا  اهیلعنینبلا  ّما  دندش . هتـشک  نانآ  همه  دومرف : مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  دیـسرپ ، وا 

نیا ات  مالسلا  اهیلعنینبلا  ّما  دنتشک . هنشت  بل  اب  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  دومرف : مالـسلا  اهیلعبنیز  ربخ ؟ هچ  مالـسلا  هیلعنیـسح  زا  مالـسلا 
ياو هانیسح ! او  دز : دایرف  راب  نیدنچ  دیبوک و  شرـس  رب  درک و  دنلب  ار  شیاهتسد  رایتخایب  هک  دش  نوگرگد  نانچنآ  دینـش ، ار  نخس 

(7 .) ناج نیسح 

نینبلا ّما  اب  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  جاودزا  یگنوگچ 

يور هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دجـسم  رد  هنیدم  رد  تشاد ، رایـسب  تاعالطا  اههلیبق ، اهبسن و  تخانـش  رد  لیقع  هکنیا : رتشیب  حیـضوت 
تلاصا مدع  تلاصا و  اهنادناخ و  ياههشیر  زا  دندرکیم و  عامتجا  وا  روضح  رد  مدرم  تسشنیم ، زامن  راظتنا  هب  دوخ ، هداجس  نیتسوپ 
فالتخا جاودزا و  دروم  رد  نانآ  تالکشم  عفر  رد  دادیم و  خساپ  عوجر ، بابرا  ياهشـسرپ  هب  وا  دندرکیم و  لاؤس  وا  زا  اههداوناخ ،

ییوناب زا  نم  يارب  مهاوخیم  دومرف : لیقع  شردارب  هب  مالسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  دیـشوکیم ، كوکـشم  دراوم  رد  نادنزرف  قاحلا  رد 
هچ يارب  ار  ییوناـب  نینچ  نـم ! ياـقآ  يا  درک : ضرع  لـیقع  دـشاب . لد  ریـش  هـجنپ و  يوـق  عاجـش و  نادـناخ  زا  هـک  ینک  يراگتـساوخ 

نینچ تفگ : رکف ، یکدنا  زا  سپ  لیقع  دیآ . دیدپ  وا  زا  روالد  عاجش و  دنزرف  هکنیا  يارب  دومرف : مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  یهاوخیم ؟
وا ناردپ  زا  رتعاجش  برع ، لیابق  نایم  رد  هک  مراد  غارس  ( 8) یبلک دـلاخ  نب  مازح  رتخد  همطاف  مان  هب  بالک  ینب  هلیبق  نایم  زا  ار  ییوناب 

لیابق زا  یـسک  هک  تفگ  بالک  ینب  هلیبق  تعاجـش  نأش  رد  ار  يرعـش  ردتم ، نب  نامعن  هریح ، هاشداپ  يارب  دـیبل )  ) فورعم رعاش  تسین .
طسو ماهلا  نوبراضلا  ۀعصعص  نب  رماع  ریخ  نحن  و  دوب : نیا  رعـش  نآ  دومنن و  داقتنا  دروم  نیا  رد  ار  وا  درکن و  راکنا  ار  رعـش  نآ  برع ،

ياههمجمج دوخ  رگبوکرـس  هدننکـش و  تابرـض  اب  گنج  هکرعم  رد  هک  نانآ  میتسه ؛ هعـصعص  نب  رماع  کین  لـسن  زا  اـم  ۀـمجمجلا و 
زج وا  زا  رتعاجش  ار  یسک  دوب و  ریظنیب  لیابق ، نایم  رد  تعاجش  رد  وا ) مود  ّدج  کلام ، نب  رماع   ) ءاربوبا دننکـشیم . مهرد  ار  نمـشد 

نینموملاریما لیقع .) راـتفگ  ناـیاپ  ( ) 10 .) دندناوخیم ( 9) اههزین اـب  هدـننک  يزاـب  ۀنـسال ،) بعـالم   ) ار وا  ور  نیا  زا  دنـسانشیمن ، اـمش ،
جاودزا عوـضوم  درک . جاودزا  تفاـی ، ترهـش  نینبلا  ّما  هب  اهدـعب  هک  همطاـف  اـب  تفریذـپ و  ار  لـیقع  شردارب  داهنـشیپ  مالـسلا  هیلعیلع 
يروما زا  مالسلا  اهیلعساّبع  ترضح  هلمج  زا  دیشر ، نادنزرف  ندمآ  دوجو  هب  رطاخ  هب  مالسلا  اهیلعنینبلا  ّما  اب  مالسلا  هیلعیلع  ترضح 

ماما عاجـش  گرزب و  ناراـی  زا  یکی   ) نیق نب  ریهز  اروشاـع ، زور  رد  هدـش : تیاور  هک  اـجنآ  اـت  دنتـشاد ، عـالطا  نآ  زا  يرایـسب  هک  دوب 
! نانمؤمریما رسپ  يا  درک : ضرع  داد و  مالسلا  هیلعساّبع  تسد  هب  ار  گرزب  مچرپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  بناج  زا  مالـسلا ) هیلعنیـسح 

یماگنه درک : ضرع  ریهز  نک . لقن  دومرف : مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  منک . لقن  وت  يارب  ماهدرپس ، رطاـخ  هب  هک  ار  یثیدـح  مهاوخیم 
اهبسن و هب  هک  ار  لیقع  شردارب  دـنک ، جاودزا  مالـسلا  اـهیلعنینبلا  ّما  ترداـم  اـب  تساوخیم  مالـسلا  هیلعیلع  ناـنمؤمریما  تردـپ  هک 

شیارب ار  بیجن  عاجـش و  نامدود  زا  ییوناب  هک  تساوخ  وا  زا  دـیبلط و  تشاد ، عیـسو  عالّطا  اـههداوناخ  ياـهتلاصا  مدـع  اـهتلاصا و 
نینچ يارب  ار  وت  تردـپ  انامه  دومن . يراگتـساوخ  وا  زا  درک و  باختنا  ار  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  ترداـم  مه  لـیقع  دـنک . يراگتـساوخ 

تـسد رد  ار  مچرپ  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  ینک . یهاـتوک  وا  یناـبهگن  تردارب و  يراـی  رد  اداـبم  سپ  تـسا . هدرک  هریخذ  يزور 
(11 .) تفاتش نمشد  يوس  هب  نمشد  اب  داهج  يارب  تفرگ و 

ترضح فیرش  نس  دلوت و 

رد يدنجریب  موحرم  ( 12 .) دمآ ایند  هب  هرونم  هنیدم  رهش  رد  يرمق  يرجه  لاس 26  نابعش  مراهچ  زور  رد  مالسلا  هیلعلضفلاوبا  ترضح 
ِّنس اب  طابترا  رد  تسا . هدمآ  ایند  هب  نابعـش  مراهچ  بش  رد  رورـس ، نآ  دنکیم : لقن  دوخ  نیرـصاعم  زا  مایالا » روهـشلا و  عیاقو   » باتک

( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  نوماریپ   ) مرح www.Ghaemiyeh.comدیما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


، نیفص گنج  رد  دناهتشون . لاس  هن  یس و  ات  لاس  ود  یس و  زا  ار  ترضح  نآ  ّنس  هک  تسا  لوق  نیدنچ  مالسلا  هیلعلضفلاوبا  ترـضح 
نیا اب  تسا ، هدوب  رتگرزب  وا  زا  لاس  تسیب  دودـح  مالـسلا  اهیلعبنیز  ترـضح  اذـل  هدوب ، لاس  هدـفه  اـت  هدزناـپ  نیب  ترـضح  نآ  ِّنس 

(13 .) تسا هتـشادن  رتشیب  لاس  تشه  یـس و  زا  رتمک و  لاس  جنپ  یـس و  زا  مالـسلا  هیلعلضفلاوبا  ترـضح  فالتخا ، یکدـنا  اب  باسح ،
نیمه مه  رابخا  و  تسا . هدوب  هلاس  تفه  یس و  البرک  رد  لاس و  هدجیه  مالسلا ، هیلعیلع  ماما  شراوگرزب  ردپ  تداهـش  ماگنه  نیاربانب ،

اهگنج زا  یـضعب  رد  دـمآ و  ایند  هب  يرجه  لاس 26  رد  بانج  نآ  دسیونیم : هیّنـسلا  سلاجم  رد  یلماع  نسحم  دیـس  دنکیم . دـییأت  ار 
(14 .) دوب هتشذگ  شکرابم  نس  زا  لاس  راهچ  یس و  تداهش  ماگنه  دادیمن و  مزر  هزاجا  وا  هب  شردپ  نکل  هتشاد ، روضح  فرش 

ردارب ماقم  تیمها 

تکرش هتوم  گنج  رد  هک  ناناملسم  لاوحا  زا  ربنم ، يالاب  هنیدم  دجسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  هدش  لقن  رابخا  بتک  رد 
مالسلا هیلعیلع  ترضح  ماگنه  نآ  رد  دنداد . ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  تداهش  ربخ  هکنیا  ات  دندادیم  ربخ  دوخ  باحـصا  هب  دندوب ، هدرک 

روضح هب  هنابرطـضم  دومن ، هدـهاشم  اهناملـسم  تروـص  رد  ار  نزح  راـثآ  دـش ، دجـسم  دراو  دروآ و  فیرـشت  یتـقو  دوـبن ، دجـسم  رد 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هدیسر ؟ يربخ  دناهدومن  تکرش  هتوم  گنج  رد  هک  اهناملسم  زا  رگم  درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

: دومرف تشگ و  يراج  شنامـشچ  زا  کـشا  دینـش ، ار  ردارب  تداهـش  ربخ  نوچ  دـنداد . مالـسلا  هیلعیلع  هب  ار  رفعج  تداهـش  ربخ  هلآو 
ترضح شردارب  گرم  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یلو  دش ؛ ادج  مه  زا  متـشپ  ياهناوختـسا  رفعج ، گرم  ربخ  اب  يِرْهَظ ؛» َمَصَْفنِإ  َنْالأ  »

نامقل ترضح  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  ( 15 .) تسکش مرمک  مردارب ، تداهش  ربخ  اب  يِرْهَظ ؛» َرَسَْکنِا  َنْالَا  : » دومرف مالسلا  هیلعلضفلاوبا 
؟ ربخ هچ  مردارب  زا  دیسرپ : سپس  دش ، ایوج  دوخ  رهاوخ  رسمه و  ردپ و  لاوحا  زا  درک . تاقالم  هار  رد  ار  شمالغ  تشگزاب ، يرفـس  زا 

دیس جاح  موحرم  راوگرزب ، مرتحم و  ظعاو  ( 16 .) تسکش متشپ  تفگ : ربخ  نیا  ندینـش  اب  نامقل  ترـضح  تفر . ایند  زا  تفگ : شمالغ 
ربنم ماظع  عجارم  تیب  رد  دوب ) هدرک  قیقحت  دایز   ... لـتقم و خـیرات و  فورعم  بتک  رد  دوب و  مق  روهـشم  ظاّـعو  زا  هک   ) یعقرب یـضترم 
مشچ هب  يریت  دندرک ، عطق  ار  مالسلا  هیلعلضفلاوبا  ترضح  ياهتسد  هک  یماگنه  درک : لقن  نینچ  دوخ  ياهربنم  زا  یکی  رد  تفریم .
نوچ دروآ . نوریب  كرابم  مشچ  زا  ار  ریت  وناز  اب  ات  دروآ  الاب  ار  دوخ  ياهوناز  تشادـن  تسد  نوچ  درک ، تباـصا  راوگرزب  نآ  كراـبم 
دیـس موحرم  هک  تسا  یباوخ  بلطم ، نیا  دـییأت  داـتفا . نیمز  هب  تروص  اـب  هک  دز ، ترـضح  نآ  قرف  هب  نینهآ  دوـمع  یملاـظ  دـش ، مخ 

تعامج ماما  مالـسلا  هیلعلضفلاوبا  ترـضح  نحـص  رد  ناشیا  دـندوب . هدـید  يرمق ) يرجه  لاـس 1360  یفوتم   ) ینیوزق میهاربا  دّـمحم 
بـش کی  تفریم . ربنم  ناشیا  زا  دعب  دوب ، ریظنیب  یظعاو  هک  لاس 1383 ه.ق ) یفوتم   ) یناسارخ یلع  دّمحم  خیـش  اقآ  موحرم  دندوب و 

. دوب هدرک  دای  راوگرزب  نآ  سّدقم  مشچ  هب  ریت  تباصا  زا  هدناوخ و  ار  مالسلا  هیلعلضفلاوبا  ترـضح  تبیـصم  یناسارخ ، ظعاو  موحرم 
ارچ درادـن  دنـس  هک  ار  یتخـس  ياهتبیـصم  نینچ  دوب : هتفگ  ناشیا  هب  دوب ، هدرک  هیرگ  رایـسب  هدـش و  رثأـتم  تخـس  هک  ینیوزق  موحرم 
دیـس دـندوب : هدومرف  ناشیا  هب  باطخ  اقآ  . دوب هدـش  فّرـشم  مالـسلا  هیلعلضفلاوبا  ترـضح  رـضحم  هب  ایؤر  ملاـع  رد  بش  دـیناوخیم ؟

ارم نمـشد  هاپـس  دیدرگ ، ادج  ندب  زا  متـسد  ود  هکنآ  زا  سپ  دندرک ؟ هچ  نم  اب  اروشاع  زور  ینادـب  هک  يدوب  البرک  رد  وت  ایآ  میهاربا !
نوریب ریت  هک  مداد  ناکت  ار  رـس  هچره  نم ) تسار  مشچ  هب  دوب  هدومرف  دیاش  و   ) دروخ نم  مشچ  هب  يریت  نامز  نیا  رد  دـندرک ، نارابریت 

اب نمشد  یلو  مشکب  نوریب  مشچ  زا  ار  ریت  وناز ، هلیـسو  هب  هک  مدش  مخ  مدروآ و  الاب  ار  اهوناز  داتفا ، مرـس  زا  همامع  دماین و  نوریب  دیایب ،
(17 .) دز مرس  رب  نینهآ  دومع 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  نأش  رد  مالسلا  مهیلعناماما  ارهز و  ترضح  ربمایپ ، راتفگ 

تمصع ماقم 
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ییوگهفازگ دوخ  راتفگ  رد  نانآ  درادن . هار  نآ  رد  اطخ  هنوگچـیه  تسا و  تیعقاو  نیع  ناشراتفگ  دنتـسه ، تمـصع  ماقم  زئاح  هکنانآ 
رد ات  مینکیم  نایب  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  نأش  رد  نانآ  راتفگ  زا  ییاههنومن  کنیا  دننکیم . وگزاب  ار  ّقح  نیع  هکلب  دننکیمن ،

: مینک هدهاشم  ار  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  لامک  لامج و  زین  هنیآ  نیا 

ساّبع هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نخس   - 1

ْنَِمل ْعَفْـشا  َو  ِجئاوحلا  ُباب  َْتنَأَف  َکَنیَع ، اَّرَقَأ ... : » دومرف ساّبع  ترـضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدـمآ ، هقداص  ياهایؤر  زا  یکی  رد 
(18 .«) نک تعافش  یتساوخ  هکره  زا  یتسه ، جئاوحلا  باب  وت  دنادرگ ، نشور  ار  تمشچ  دنوادخ  َْتئِش ؛

مالسلا هیلعیلع  ترضح  ینارون  مالک   - 2

رد هک   ) تسد ود  ياج  هب  دـنوادخ  تسا ، يدـنمجرا  رایـسب  ماـقم  ياراد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ساـّبع  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 
(19 .) دـنکیم زاورپ  ناگتـشرف  هارمه  تشهب  ياضف  رد  رایط ، رفعج  نوچمه  لاب  ود  نآ  اب  وا  دـهدیم و  وا  هب  لاـب  ود  درک ) ادـف  اروشاـع 
هب ار  وا  دیبلط و  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دوب ، تداهـش  رتسب  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا : هدمآ  نینچمه 
وت دوجو  هلیـسو  هب  ممـشچ  تماـیق ، زور  رد  يدوز  هب  مدـنزرف ! ِۀَـمایِْقلا ؛ ِموی  ِیف  َکـِب  ِینیَع  ُرُّقَتَـس  َو  يِدـَلَو  : » دومرف دینابـسچ و  شاهنیس 

(20 «.) ددرگیم نشور 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  راتفگ   - 3

مالـسلا اهیلعارهز  ترـضح  هب  دیامرفیم : مالـسلا  هیلعیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوشیم ، اپرب  تمایق  زور  هک  یتقو  هدـش ، تیاور 
اهیلعهمطاف ترـضح  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ماـیپ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  يراد ؟ هچ  تّما  تاـجن  تعافـش و  يارب  وگب ،

ْنِم ِناتَعوُطْقَْملا  ِنادیلا  ِماقَْملا  اَذه  ِلْجِال  انافَک  نینِمُؤملاریِمَا  ای  : » دیوگیم باوج  رد  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  دنکیم و  غالبا  مالـسلا 
(21 .) تسا یفاک  ساّبع ، مرسپ  هدیرب  تسد  ود  تعافش ، ماقم  دروم  رد  ام  يارب  نانمؤمریما ! يا  ِسابَْعلا :» یَْنبِا 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ینارون  راتفگ   - 4

رد فلا -  مینکیم : هراشا  هتکن  ود  هب  هلمج  نآ  زا  هک  دراد ، يددعتم  راتفگ  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  نأش  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
! مردارب ْمُهَئاج ؛ اَّمَع  ْمُْهلَئْسا  َو  ْمُهاْقَلت  َْتنَا  یِـسْفَِنب  ْبَکْرا  : » دومرف مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اعوسات ، رـصع 

هیلعنیسح ماما  ترابع ، نیا  رد  ( 22 (؟ دـناهدمآ اجنیا  هب  هچ  يارب  سرپب  نانآ  زا  ورب و  نمـشد  دزن  وش و  بسا  رب  راوس  تنابرق ، هب  مناـج 
جوا رگنایب  هک  يریبعت  نینچ  اب  درادیم و  زاربا  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  هب  ار  دوخ  ّتبحم  موش ) تیادـف  ) ریبعت نیرتیلاـع  اـب  مالـسلا 
نیلاب هب  همقلع  رهن  رانک  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  یماگنه  ب -  ( 23 .) تسا هدوتس  ار  وا  تسا ، مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  ماقم  تمظع 

دنوادـخ مردارب ! ِهِداهِج ؛ َّقَح  هَّللا  ِیف  َتدـهاج  ْدََـقل  یِخَأ ، ای  ًاریَخ  هَّللا  كازَج  : » دومرف وا  هب  باـطخ  دـمآ ، مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح 
(24 «.) يدرک داهج  لماک  روط  هب  ادخ  هار  رد  وت  دهدب ، وت  هب  کین  شاداپ 

مالسلا هیلعداجس  ماما  راتفگ   - 5

ماما وگ ، تفگ و  نمض  رد  درک ، عادو  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  شدنزرف  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اروشاع ، زور  رد  هک  یماگنه  فلا - 
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تارف راـنک  رد  دـش و  هتـشک  تیومع  دوـمرف : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ربـخ ؟ هچ  ساـّبع  میوـمع  زا  دیـسرپ : ردـپ  زا  مالـسلا  هیلعداـجس 
 - ب ( 25 .) دیدرگ شوهیب  هک  دش ، نایرگ  ناشیرپ و  يردق  هب  ربخ  نیا  زا  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دنتخاس . ادـج  ندـب  زا  ار  شیاهتسد 
رد هک  یتقو  دمآ ، البرک  هب  نادیهش  رّهطم  ياهرکیپ  نفد  يارب  دسا  ینب  اب  هارمه  مرحم  مهدزیـس  زور  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما 
هک یلاح  رد  تخادنا و  ترـضح  نآ  رّهطم  رکیپ  يور  هب  ار  دوخ  تفرگ ، رارق  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  شیومع  تسدیب  ندـب  رانک 
نب تباث  ج -  ( 26 «.) ایند رـس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  مشاه ! ینب  هام  يا  مِشاه ؛ یَنب  َرَمَق  ای  افَْعلا  َكَدَْعب  اینُدلا  یَلَع  : » دومرف دیـسوبیم ، ار  نآ 

رایتخایب داتفا ، مالسلا ) هیلعساّبع  ترـضح  دنزرف   ) هَّللادیبع هب  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  هاگن  يزور  دنکیم : تیاور  هیفـص  یبا 
نآ رد  دوبن ، دحا  گنج  زور  زا  رتتخـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  يزور  چیه  دومرف : هاگنآ  دش ، ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا 

یلصادخ لوسر  رب  زور  چیه  زور ، نآ  زا  دعب  دش و  هتشک  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ریش  ادخ و  ریـش  هزمح ، ترـضح  شیومع  زور 
رتتخس يزور  چیه  دومرف : هاگنآ  دش . هتشک  رایط  رفعج  شیومعرـسپ  زور  نآ  رد  هک  دوبن ، هتوم  گنج  زور  زا  رتتخـس  هلآو  هیلع  هللا 

هطاحا ار  مالسلا  هیلعنیسح  دنتـسه ، مالـسا  تّما  زا  دنتـشادنپیم  هک  نمـشد  زا  رفن  رازه  یـس  دوبن ، مالـسلا  هیلعنیـسح  تداهـش  زور  زا 
نآ ینمشد ، ملظ و  يور  زا  دندرکن و  شوگ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تحیصن  هب  دنتـسجیم ، بّرقت  ادخ  هب  وا  نوخ  نتخیر  رد  دندومن و 

دیدرگ و میظع  ناحتما  بیاصم و  راچد  درک و  راثیا  وا  ار ، مالـسلا  هیلعساّبع  دـنک  تمحر  دـنوادخ  دومرف : سپـس  دنتـشک ، ار  ترـضح 
ود تسد ، ود  نآ  ياج  هب  دنوادخ  دیدرگ ، عطق  هار  نیا  رد  شیاهتسد  هک  اجنآ  ات  دومن ، مالـسلا  هیلعنیـسح  شردارب  يادـف  ار  شناج 

مالـسلا هیلعبلاط  یبا  نب  رفعج  هب  دنوادخ  هک  نانچ  دـنکیم ؛ زاورپ  لاب  ود  نآ  اب  ناگتـشرف  هارمه  تشهب  رد  هک  درک ، تیانع  وا  هب  لاب 
مالـسلا هیلعداجـس  ماما  هاگنآ  دیآرد . زاورپ  هب  تشهب  رد  هک  درک  تیانع  لاب  ود  دـش ) عطق  هتوم  گنج  رد  هک  شتـسد  ود  ياج  هب   ) زین

تسا دنمجرا  سب  یماقم  گرزب ، دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  نأش  رد  ار  هلمج  نیا 
(27 .) دنربیم ترسح  ماقم  نآ  زا  تمایق ، زور  رد  نادیهش  همه  هک 

مالسلا هیلعقداص  ماما  راتفگ   - 6

مکحم ینامیا  و  زیت ، قیقد و  یشنیب  مالسلا  هیلعساّبع  ام  يومع  دومرف : نینچ  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  نأش  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
(28 .) دش لیان  تداهش  ماقم  هب  دمآرب و  یهلا  شیامزآ  هدهع  زا  یبوخ  هب  درک و  داهج  نانمشد  اب  شردارب  باکر  رد  تشاد و  راوتـسا  و 

وت رب  مالس  میناوخیم : نینچ  هدش ، لقن  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دروم  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  ياهمان  ترایز  زا  يزارف  رد 
دورد تمحر و  هک  مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  نینموملاریما و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ادخ و  نامرف  وریپ  هتـسیاش و  هدنب  يا 

هاوگ ار  ادـخ  مهدیم و  یهاوـگ  وـت ، ندـب  حور و  رب  وـت و  رب  ادـخ  ناوـضر  شزرمآ و  تاـکرب و  تمحر و  مالـس و  ناـنآ ، رب  دـنوادخ 
اب داهج  رد  هک  ینادـهاجم  نامه  دـننامه  یتفر ، ناهج  نیا  زا  ادـخ ، هار  نادـهاجم  ردـب و  ناملـسم  ناـیوجگنج  دـننامه  وت  هک  مریگیم 

، دنتساخرب عافد  هب  ادخ  ناتـسود  میرح  زا  یبوخ  هب  دندومن و  ادخ  ءایلوا  يرای  رد  ار  شـشوک  نیرخآ  دندوب و  نید  هاوخ  ریخ  نانمـشد ،
تباجا ار  ادخ  توعد  هدرک و  افو  ادخ  اب  شتعیب  هب  هک  يدارفا  زا  یکی  هب  هک  ار  یـشاداپ  نیرت  لماک  نیرتشیب و  نیرتهب و  وت  هب  دـنوادخ 
مالـسلا هیلعقداـص  ماـما  هماـن ، تراـیز  نیا  رخآ  زارف  رد  و  دـیامنیم . اـطع  دـنکیم ، تعاـطا  یهلا  ياـفلخ  ّقـح و  رما  ّیلو  زا  هدوـمن و 

اب یتسار  هب  يداتـسیان و  زاب  نمـشد ، ربارب  رد  يدرکن و  یتسـس  هنوگ  چـیه  تنید  رما  رد  ساـّبع ، يا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دـیامرفیم :
(29 .) يدرک يوریپ  ناربمایپ  زا  يدومن و  ناحلاص  هب  ادتقا  هک  یلاح  رد  یتفر ، ایند  زا  یهاگآ  تریصب و  لامک 

هسدقم هیحان  ترایز  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  ماقم   - 7

نب ساـبعلا  لـضفلا  یبا  یلع  مالـسلا  : » میناوـخیم نـینچ  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  هـب  باـطخ  هسّدـقم ، هیحاـن  تراـیز  زا  يزارف  رد 

( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  نوماریپ   ) مرح www.Ghaemiyeh.comدیما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


لامک اب  هک  نآ  نینموملاریما ؛ رـسپ  مالـسلا  هیلعسابعلا  لضفلاوبا  رب  مالـس  هسمأ ؛... نم  هدـغل  ذـخآلا  هسفنب  هاـخا  یـساوملا  نینمؤملاریما 
ار دوـخ  هک  نآ  داد . رارق  ترخآ  هلیـسو  ار  اـیند  هـک  نآ  درک ، مالـسلا  هیلعنیـسح  شردارب  راـثن  ار  شناـج  يردارب ، راـثیا و  تاـساوم و 

بل يوس  هب  یناـسربآ  يارب  رایـسب  شـالت  هک  نآ  دوب ، مالـسلا  هیلعنیـسح  هاپـس  نید و  ناـبهگن  هک  نآ  دومن ، ردارب  يادـف  هناراکادـف 
شش هب  ترابع  نیا  رد  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  دینکیم ، هظحالم  هک  نانچ  ( 30 .) دش عطق  ادخ  هار  رد  شتسد  ود  هک  نآ  دومن ، ناگنـشت 

(31 .) دیاتسیم یناسنا  یمالسا و  دنمجرا  لاصخ  نیا  اب  ار  وا  دنکیم و  هراشا  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  دنمشزرا  ماقم 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  نأش  رد  مالسلا  هیلعرصع  ماما  ینارون  مالک   - 8

مالـسلا هیلعساّبع  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  یلاع  ریبعت  رگنایب  هک  ییاهتمارک  زا  یکی  هب  ار  امـش  رظن  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 
یّفوتم 7 « ) هیلع هَّللا  ۀمحر   » یشعرم یفجن  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  دیلقت  عجرم  ینّابر و  ملاع  زا  مینک : بلج  تسا 

یلکـشم هک  درک  لقن  نم  يارب  دوب ، هدمآ  مق  هب  یتّدم  هک  فرـشا  فجن  ياملع  زا  یکی  دومرف : ناشیا  هک  دندرک  لقن  رفص 1414 ه.ق )
تطاسو هک  متساوخ  وا  زا  مدرک و  ضرع  مالسلا  هیلعرصع  یلو  ترضح  هب  ینعم  ملاع  رد  ار  ملد  درد  متفر . نارکمج  دجسم  هب  متـشاد ،
ياهجیتن یلو  متفریم ، نارکمج  دجسم  هب  رّرکم  روط  هب  روظنم  نیا  يارب  ددرگ . لح  نم  لکشم  ات  دنک  تعافـش  ادخ  هاگرد  زا  هدرک و 

زیاج ایآ  ناج ! الوم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  باطخ  تسکش و  ملد  زامن  ماگنه  رد  دجسم ، نآ  رد  يزور  هکنیا  ات  متفرگن ،
یتح ماما ، دوجو  اب  تسین  تشز  ایآ  دیشابیم ، نم  ماما  امش  موش ؟ لّسوتم  يرگید  هب  مشاب و  امـش  لزنم  رد  امـش و  رـضحم  رد  هک  تسا 
رارق يرادیب  باوخ و  نیب  یتحاران ، تّدش  زا  مهد ؟ رارق  عیفش  ادخ  دزن  ار  وا  موش و  لّسوتم  مالـسلا  هیلعمشاه  ینب  رمق  البرک  رادملع  هب 

ممالس باوج  مدرک ، مالس  گنرد  یب  مدش ، ورهبور  مالسلا  هیلعتجح  ترضح  ناکما ، ملاع  بلق  ینارون  هرهچ  اب  ناهگان  مدوب ، هتفرگ 
هک منکیم  زین  ییامنهار  ار  امـش  هکلب  يدرگ ، لـسّوتم  ـالبرک  رادـملع  هب  هک  موشیمن  تحاراـن  تسین و  تشز  اـهنت  هن  دومرف : داد و  ار 

؛ ِینْکِرْدَا ِثْوَْغلا  َابَأ  ای  : » وگب يدـش ، لّسوتم  ترـضح  نآ  هب  تجاح  ياور  يارب  هک  یماگنه  ییوگب ، هچ  البرک  رادـملع  هب  لّسوت  ماگنه 
(32 «.) هد هانپ  نم  هب  سرب و  مدایرف  هب  ناگدنهد  هانپ  ردپ  يا 

یکدوک نارود  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  تفرعم  ملع و 

هدیسر ام  هب  مالسلا  مهیلعموصعم  ناماما  زا  هک  یتیاور  رد  دسیونیم : سابعلا )  ) باتک رد  مّرقم  قازرلادبع  دیس  موحرم  دنمـشناد ، ققحم 
هدومن شناـج  دراو  شردـپ  زا  اذـغ  نوچ  ار  ملع  یکدوـک  رد  یلع  دـنزرف  ساـّبع ، اـنامه  ًاـقز ؛ معلا  قز  یلع  نب  ساـبعلا  ّنا  دـناهدومرف :

زا دناروخب ، شاهچب  هب  دنک و  اراوگ  مرن و  ار  اذغ  يرتوبک  هاگره  اریز  تسا ؛ یفیطل  رایسب  هیبشت  ریبعت ، نیا  دسیونیم : سپس  ( 33 .) تسا
، ردام ریش  نوچ  ار  تمکح  ملع و  یلاسدرخ ، نارود  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  هک  تسا  یکاح  نایب  نیا  دوشیم ؛ ّقُز )  ) هب ریبعت  نآ 

هیلعساّبع ترضح  نأش  رد  زین  و  ( 34 .) تسا هدوب  ّیندل  ملع  ياراد  هدومن و  ومن  دشر و  تمکح ، ملع و  ناماد  رد  هدومن و  شناج  هریش 
(35 «.) دـشابیم مالـسلا  مهیلعناماما  نادـنزرف  هیقف  ناملاع  زا  مالـسلا  هیلعساّبع  ۀـمئالا ؛ ِدـالْوأ  ِءاـهقف  ْنِم  ناـک  ّهنا  : » هدـش هتفگ  مالـسلا 
هک تسا  ییاـیرد  ییآ ، شبناـج  هـب  هـک  هـنارک  ره  زا  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  دـناهتفگ : شنأـش  رد  گرزب  ناثّدـحم  نادنمـشناد و 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  يزور  ( 36 .) تسا مرک  تواخـس و  زا  راشرـس  نآ  هنارک  تسا و  اهیکین  شیاهجوم 
. ود وگب  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  کـی . تفگ : مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  کـی . وـگب  دوـمرف : دربیم ، رـس  هب  یکدوـک  نارود  رد  هک 
: میوگب هک  منکیم  مرش  ماهدومن ) رارقا  ادخ  ییاتکی  هب  و   ) ماهتفگ کی  هک  ینابز  نآ  اب  نم  تفگ : خساپ  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
، تایاور زا  ياهراپ  قبط  ( 37 .) دیسوب ار  مالـسلا  هیلعساّبع  نامـشچ  ود  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  مدرگ .) جراخ  ادخ  ییاتکی  هریاد  زا  و   ) ود

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  نأش  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ساسا ، نیمه  رب  تشاد . لاس  جنپ  ماگنه  نیا  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
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رقاب دّمحم  موحرم  اذل  ( 38 «.) تشاد رگنقمع ) نیبزیت و  مشچ   ) ذفان تریـصب  ساّبع ، ام  يومع  ةریـصبلا ؛ ذـفان  سابعلا  انّمع  ناک  : » دومرف
(39 .) دوب تّوبن  نادناخ  ناگرزب  زا  گرزب و  ياهقف  زا  ساّبع ، انامه  دسیونیم : يدنجریب 

یکدوک نارود  رد  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح  بدا 

تنیز یگدـنز ، دراوم  همه  رد  تاسّدـقم و  ناگرزب و  ربارب  رد  بدا  تسا . بدا  تیاعر  یمالـسا ، یناـسنا و  يـالاو  ياـهشزرا  زا  یکی 
ماـما شدـنزرف  هب  شرافـس  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ناـنمؤمریما  تسا . يوـنعم  تیـصخش  مـهم  ناـکرا  لـماوع و  زا  تـسا و  قـالخا 

تلیــضف و لصفرــس  بـلق و  يرادــیب  لـقع و  ندــش  روراـب  بدا  مرــسپ ! ِلـْقَْعلا ؛... ُحاـِقل  ُبَدْـالَا  یَُنب  اـی  : » دوـمرف مالــسلا  هـیلعنسح 
بَسَحماقم و تمظع  ، تخادنا بقع  ار  وا  یبدایب ، هک  یـسک  ِِهبَـسَح ؛ ُۀَفاثِک  ُْهمِّدَقی  َْمل  ِِهبَدَا  ُمَدَع  َرَّخَا  ْنَم  : » دومرف زین  ( 40 «.) تساهشزرا
، ساسا نیمه  رب  ( 42 «.) تسین بدا  زا  رتدنمشزرا  یثرا  چیه  ِبَدَْالاَک ؛ َثاریِمال  : » دومرف زین  و  ( 41 «.) تخادنا دهاوخنولج  هب  ار  وا  لیماف ،

هیلعساّبع ترضح  دندوب . دوخ  هعماج  دارفا  نیرت  بدا  اب  زا  نانآ  ورنیا  زا  درک ، تیبرت  یبوخ  هب  ار  شنادنزرف  مالسلا  هیلعیلع  ترضح 
بدا مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  ناشخرد  رسارس  یگدنز  ياهیگژیو  زا  اذل  دوب ؛ هتخومآ  بدا  سرد  ناشخرد ، بتکم  نیمه  زا  مالـسلا 

 - 1 مینکیم : بلج  ریز  هنومن  دـنچ  هب  ار  امـش  رظن  اتـسار  نیا  رد  دوب . رمع  رخآ  اـت  یکدوک  زا  شایگدـنز  ياـهلاس  نارود  همه  رد  وا 
، تسـشنیم هزاجا  زا  سپ  رگا  تسـشنیمن و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  رانک  رد  هزاجا  نودب  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هک  هدش  تیاور 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  رمع  لاس  لوط 35  رد  هک  هدـش  تیاور   - 2 ( 43 .) تسـشنیم شیالوم  ربارب  رد  وناز  ود  عضاخ ، يدبع  دننام 
، هَّللا لوسر  نب  ای  يالوم ، يدیـس ، دـننام : یتاریبعت  اـب  هکلب  درکن ، باـطخ  ردارب  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  شردارب  زگره  راوگرزب  نآ 
رد رمع و  تعاـس  نیرخآ  دروم  رد  زج  هب  دزیم ، ادـص  ار  ترـضح  نآ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ  يا  نم ، رورـس  نم ، ياـقآ 

ار يردارب  مسر  تردارب  هک  دوب  نآ  رگنایب  اریز  دوب ؛ بدا  عون  کی  زین  ریبعت  نیا  بایرد ! ار  تردارب  ردارب ، دز : ادص  هک  تداهـش  هظحل 
ماـما يزور  هدـش : لـقن  ثیداـحالا » فرطتـسم   » باـتک رد  رگنب . نم  هب  يردارب  رهم  اـب  نوـنکا  ردارب ، يا  وـت  درک و  ادا  هـجو  نیرتـهب  اـب 

زا باتـش  اب  دـیوگب  یـسک  هب  هکنآیب  دوب ، كدوک  ماـگنه  نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلعساـّبع  تساوخ . بآ  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح 
هیلعنیـسح ماما  شردارب  هب  ار  بآ  فرظ  یـصاخ  مارتحا  اب  هدرک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  دـندید ، هظحل  دـنچ  زا  سپ  دـمآ . نوریب  دجـسم 

اجک دندیـسرپ : دمآ ، نوریب  هناخ  زا  باتـش  اب  دوب ، كدوک  هکنیا  اب  وا  دنداد . وا  هب  ار  يروگنا  هشوخ  يرگید ، زور  درک . میدقت  مالـسلا 
یلاسدرخ ناـمه  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ( 44 .) مربـب مالـسلا  هیلعنیـسح  میـالوم ، يارب  ار  روگنا  نیا  مهاوخیم  دوـمرف : يوریم ؟

، مسج حور و  تیوقت  يزرواشک ، دننام  تخس  مهم و  ياهراک  شالت و  هب  ار  وا  تشاد . ناشیا  بدا  هب  یّـصاخ  هّجوت  مالـسلا ، هیلعساّبع 
لوغـشم ردـپ  رانک  رد  یهاگ  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دوب . هداد  تداـع  میلعت و  یقـالخا ، لـیاضف  ریاـس  ینزریـشمش و  يزادـناریت و 

ناتـسدیهت و هب  تخومآیم و  نارگید  هب  دجـسم  رد  ار  مالـسا  ياههمانرب  ثیداحا و  ینامز  دوب و  اهناتـسلخن  رد  يرادغاب  يزرواشک و 
گنهرف حطـس  ندرب  ـالاب  رد  ناـنآ  شود  هب  شود  و  تشاذـگیم . یناـیاش  مارتحا  شنارهاوخ  ناردارب و  هب  وا  درکیم . کـمک  ناـیاونیب 

. دوب مالسلا  امهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  شناردارب  عیطم  مالـسا و  ذفان  مشچ  ردپ و  ناوترپ  يوزاب  مالک ، کی  رد  دیـشوکیم و  مدرم 
هیلعنیسح ماما  نوخ  هرهچ و  رد  ار  مالسلا  هیلعنسح  ماما  يامیس  نابز و  رد  ار  مالسلا  هیلعیلع  ماما  نخـس  مالـسلا  هیلعسابع  ترـضح 

(45 .) تشاد اهگر  رد  ار  مالسلا 

دسوبیم ار  مالسلا » هیلع   » سابع ترضح  ناتسد  نینمؤملاریما 

هک یلاح  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  دوب ، لاسدرخ  یکدوک  تقو  نآ  هک  ار  مالسلا  هیلعساّبع  شدنزرف  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  يزور 
نآ هک  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  دیـسوبیم . ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ناوزاـب  تخیریم ، شناگدـید  زا  کـشا  تارطق  یتحاراـن ، تّدـش  رثا  رب 
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نیا ياـهتسد  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیـسرپ : مالـسلا  هیلعیلع  زا  دـش و  نارگن  دـیدیم ، ار  هـنحص 
بارطـضا اب  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  مدـش . رثأتم  ور  نیا  زا  مدروآ ، رطاـخ  هب  دـسریم  ناـنآ  هب  هدـنیآ  رد  هک  ار  هچنآ  مدـید و  ار  كدوک 

راب دنچ  یکاندرد  هودنا  اب  سپس  دنوشیم . عطق  شیاهتسد  داد : خساپ  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  دنوشیم ؟ هچ  وا  ياهتسد  رگم  دیسرپ :
ياهتسد هچ  يارب  دیـسرپ : تخیریم ، هودـنا  کشا  نخـس ، نیا  ندینـش  اب  هک  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  ماهدرک ؟ هچ  دـیزی  اـب  رگم  دومرف :

نآ رطاخ  هب  نینبلا  ّما  داد ، حرش  مالسلا  اهیلعنینبلا  ّما  يارب  ار  البرک  يارجام  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  دنوشیم ؟ عطق  مالـسلا  هیلعساّبع 
دومن مارآ  ار  دوخ  رکش ، ربص و  يورین  اب  سپس  درک ، هیرگ  تخـس  دش و  بلقنم  دوشیم  دراو  تّوبن  نادناخ  رب  هک  يزادگناج  بیاصم 

(46 .) دومن رکـش  ددرگیم ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  طبـس  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  يادـف  شدـنزرف  هکنیا  رطاـخ  هب  ار  ادـخ  و 
يدنمجرا رایـسب  ماقم  ياراد  گرزب ، دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  دومرف : مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 

، دیآیم رد  زاورپ  هب  تشهب  ياضف  رد  ناگتـشرف  هارمه  لاب ، ود  نآ  اب  وا  دنکیم ، تیانع  وا  هب  لاب  ود  تسد ، ود  ياج  هب  دـنوادخ  تسا ،
يرآ ( 47 .) تفگ ساپس  ار  ادخ  دش و  دونشخ  هدژم ، نیا  ندینـش  اب  نینبلا  ّما  تسا . هدومن  تیانع  رایط ، رفعج  هب  ار  تبهوم  نیا  هک  نانچ 

يراکادف زا  یتقو  یلو  دوب  یفطاع  شاهیرگ  درکیم ، هیرگ  رگا  هک  دوب  ياهنومن  صلخم و  نانزریش  زا  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  ردام 
رطاخ هب  ار  ادـخ  لد ، قمع  زا  دـش و  دونـشخ  لد  قامعا  زا  دـش  ربخاب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  میرح  زا  يرادـساپ  ّقح و  هار  رد  شرـسپ 

(48 .) تفگیم ساپس  يدنزرف  نینچ  نتشاد 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  ملع  دروم  رد  خاتسگ  دنمشناد  زجع  زاربا 

روضح اجنآ  رد  هک  هعیش  ریغ  دهاز  ياملع  زا  یکی  دمآ . نایم  هب  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  یملع  تمظع  لضف و  زا  نخس  یـسلجم  رد 
وا نارضاح  تسناد . وا  زا  رتملاع  ای  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  فیدر  رد  ار  دوخ  هدش ، رورغم  دوخ  یملع  راثآ  ملع و  دهز و  هب  تشاد ،
هب ینامـسیر  هک  دندید  یلاح  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  مرح  رد  ار  وا  يزور  دنچ  زا  دعب  دـش ، متخ  سلجم  دـندرک و  شنزرـس  ار 
زا ار  ارجام  دیامنیم . شنزرس  ار  دوخ  هلان ، زجع و  اب  دنکیم و  هیرگ  هدز ، هرگ  رهطم  حیرض  هب  ار  نامسیر  رگید  رس  هتسب و  دوخ  ندرگ 
داد ربخ  یصخش  هدش ، لیکـشت  ناگرزب  املع و  زا  یهوکـشاب  سلجم  مدید  باوخ  ملاع  رد  هتـشذگ  بش  تفگ : خساپ  رد  دندیـسرپ ، وا 

هوکـش اب  دـیبات و  سلجم  نآ  رب  ترـضح  نآ  ناـبات  رون  یتاـظحل ، زا  سپ  دـیآیم . امـش  سلجم  هب  مالـسلا  هیلعلـضفلاوبا  ترـضح  هک 
یتراسج رطاخ  هب  دندوب . هدومن  عوضخ  شربارب  رد  همه  نارضاح  تسـشن . یلدنـص  يور  سلجم  ردص  رد  دش و  سلجم  دراو  يریظنیب 

درک و تبحـص  تسیرگن و  زیگنارهم  رظن  اـب  رـضاح  دارفا  همه  هب  راوـگرزب  نآ  تفرگ . ارف  ارم  بیجع  یتـشحو  سرت و  مدوـب  هدرک  هـک 
نسح و مناردارب  مردپ و  دزن  رد  نم  دومرف : مدرک . ینامیشپ  راهظا  ماهتفگ  زا  نم  ییوگیم ؟ هچ  وت  دومرف : دیـسر ، نم  هب  تبون  هک  یتقو 

رـس هب  دـیدرت  کـش و  رد  وـت  یلو  ماهدیـسر ، نیقی  هلحرم  هب  ماهتخوـمآ  هچنآ  دوـخ و  نید  رد  ماهتخوـمآ و  سرد  مالـسلا  امهیلعنیـسح 
رادیب باوخ  زا  هک  دـندز  مناهد  هب  كرابم  تسد  اب  رگید  ینایب  زا  سپ  و  تسین ؟ نینچ  ایآ  يراد ، کش  ّقح  ناماما  تماما  رد  يربیم و 
ارجام نیا  ریظن  ( 49 .) ماهدمآ فطل  وفع و  تساوخرد  يارب  شسّدقم  ناتسآ  هب  منکیم و  فارتعا  دوخ  یهارمگ  لهج و  هب  نونکا  مدش .

هیلعساّبع ترـضح  رب  یملع  رظن  زا  ناملـس  تفگیم : وا  داـتفا . قاـّفتا  دیـسریم  رظن  هب  ملع  لـها  ًارهاـظ  هک  يدارفا  زا  یکی  سلجم  رد 
زا دعب  وا  ( 50 «.) تسا نایاپیب  يایرد  ناملس  ُحَْزنی ؛ ٌرَْحب ال  ٌناْملَس  : » هدومرف شنأش  رد  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  اریز  دراد ؛ يرترب  مالسلا 

ناملس هتسشن و  سلجم  ردص  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تسا و  یهوکـشاب  سلجم  رد  دید  باوخ  ملاع  رد  یبش  نخـس ، نیا  نتفگ 
هک تسا  نیا  نم  راختفا  ینکیم ، هابتـشا  ارچ  درم ! يا  دیوگیم : وا  هب  تسا و  هداتـسیا  ترـضح  نآ  يراذگتمدخ  يارب  هنیـس  هب  تسد 

(51 .) مشابیم مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  مالسلا  هیلعیلع  دنزرف  راذگتمدخ 
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« مالسلا هیلع   » ساّبع ترضح  تالامک 

ترابع هب  تسا و  هدش  ریبعت  میلعت » هیکزت و   » هب مالسا  رد  دراد  یگتسب  وا  يونعم  يزاسهب  يزاسكاپ و  هب  ناسنا  تیصخش  دیدرت  نودب 
رد تخرد  نیا  دـیریگب ، رظن  رد  ار  یبالگ  تخرد  کی  ًالثم  تسا ؛ هدـنز  عفد  بذـج و  يورین  ود  اب  رگید  دوجوم  ره  ناـسنا و  رتنشور 

روط هب  اهزادـنا . تسد  عناوم و  تافآ و  عفد  لامک و  لماوع  بذـج  ینعی  تسا ، هارمه  عفد  بذـج و  اـب  هراومه  دوخ  ومن  دـشر و  ریـسم 
تخوس  ) مسیلوباتم متسیس  دریگیم ، رارق  یتسین  طوقس و  هاگترپ  رد  يرگید ، دوجوم  ره  ناسنا و  ددرگ ، فقوتم  عفد  بذج و  رگا  یلک 

، رون اذغ ، بآ ، دننام  یلماوع  لماکت ، ریـسم  رد  دوخ  ومن  دـشر و  رد  تخرد  تسا . ساسا  نیمه  رب  تاناویح ، ناسنا و  دوجو  رد  زاس ) و 
زا ار  راوخهقاس و ...  ياهمرک  اههّتش ، دننام  یهایگ ، تافآ  نابغاب ، رگا  دیامنیم . عفد  ار  تافآ  دنکیم و  بذج  ار  دازآ  ياوه  ترارح و 

نوخ هب  ناـسنا  یگدـنز  منیبیم ، زین  ناـسنا  دوـجو  رد  دریمیم . هوـیم  نداد  زا  لـبق  دکـشخیم و  هار  همین  رد  هاـیگ  نآ  دـیامنن ، عـفد  نآ 
بعکم رتمیلیم  ره  رد  ناشدادعت  هک  يدیفس  ياهلوبلگ  دنروانش ، ناوارف  روط  هب  زمرق  دیفس و  ياهلوبلگ  نوخ ، نایم  رد  دراد ، یگتـسب 

زا نآ  ندنار  نمشد و  عفد  رومأم  اهلوبلگ  نیا  دنـشابیم . ددع  درایلیم  یـس  زا  شیب  ندب ، لک  رد  تسا و  ددع  رازه  شـش  دودح  نوخ ،
هک خرـس  ياهلوبلگ  نیا  تیرومأم  هفیظو و  دـنوشن . یمـسج  لماکت  هار  دـس  ندـب و  هب  یناـسرتراسخ  بجوم  اـت  دنتـسه  ندـب  روشک 

نیا هب  تسا . ندب  رـسارس  هب  اذغ  شخپ  بذج و  تسا ، خرـس  لوبلگ  نویلیم  جنپ  نوخ ، بعکم  رتمیلیم  ره  رد  ًابیرقت  رایـسب و  ناشدادـعت 
هب التبا  دـننام   ) دوش دراو  لـالخا  ندـب  عفد  بذـج و  يورین  هب  هدرکن  يادـخ  رگا  هک  میربیم  یپ  عفد ، بذـج و  ِشقن  تیمها  هب  بیترت 
اب هطبار  رد  دزاـسیم . ور  هـب  ور  گرم  رطخ  اـب  ار  ناـسنا  تـسا ) دیفـس  ياـهلوبلگ  يزادـنا  راـک  زا  یلبنت و  بجوـم  هـک  زدـیا  يراـمیب 

( میلعت هیکزت و   ) بذـج عفد و  هب  یگتـسب  ناسنا ، تیـصخش  یلاـعت  دـشر و  ینعی  دراد ، دوجو  نوناـق  نیمه  زین  ناـسنا  يونعم  تیـصخش 
لیاضف دیاب  رگید  يوس  زا  دومن و  يزاسكاپ  عفد و  ناور ، حور و  زا  ار  ناهانگ  دننام  طوقـس ؛ ياههنیمز  لماوع و  دـیاب  وسکی  زا  دراد ،

بذج و عفد و  نیا  زا  هک  تسارآ ، ار  ناور  حور و  نانآ ، اب  هدرک و  بذج  ار  کین  لاصخ  حلاص و  لمع  ملع ، نامیا ، دـننام  اهشزرا ؛ و 
لامک عناوم  زا  ار  ناور  حور و  اوقت ، يورین  اـب  دـیاب  تسخن  ینعی  دـننکیم ؛ ریبعت  هیلحت » هیلجت و  هیلخت و   » هب قـالخا  ياـملع  نآ ، هجیتن 

ياهشزرا ادـخ و  رون  هک  تسا  موس  هلحرم  رد  داد و  تنیز  یقالخا  لـیاضف  اـب  ار  ناور  حور و  دـیاب  سپـس  تخاـس ، یلاـخ  ناـهانگ ) )
تسا فیرش  یمدآ  نت  يدعس : هتفگ  هب  دیـسر . دهاوخ  دوخ  تقلخ  زا  فده  هب  ناسنا  هدش ، راکـشآ  یّلجتم و  ناسنا  دوجو  رد  یتوکلم 

نایم راوید و  شقن  ناـیم  هچ  ینیب  شوگ و  ناـهد و  تسا و  مشچ  هب  یمدآ  رگا  تیمدآ  ناـشن  تساـبیز  ساـبل  نیمه  هن  تیمدآ  ناـج  هب 
فرط زا  ناربمایپ  نداتـسرف  زا  فده  دیجم ، نآرق  رد  تیمدآ  ناریط  ینیبب  ات  يآرد  هب  توهـش  دـنب  ياپ  وت ز  يدـید ، غرم  ناریط  تیمدآ 

هعمج و 164 هروـس  تایآ 2  رد  ینعم  نیا  هکنانچ  هدـش ، ناونع  يزاـسهب ) يزاـسكاپ و  اـی  بذـج  عفد و   ) میلعت هیکزت و  نیمه  ادـخ ،
هروس هیآ 2  رد  میزادرپیم ، تایآ  نیا  زا  یکی  رکذ  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسا . هدمآ  هرقب  هروس  نارمع و 129 و 151  لآ  هروس 
یَِفل ُْلبَق  نِم  اُوناک  نِإَو  َۀَـمْکِْحلاَو  َباتِْکلا  ِلَعیَو  ُمُهُمّ ْمِهیِّکَزیَو  ِِهتایآ  ْمِهیَلَع  اُوْلتی  ِم  ْمُْهنّ ًالوُسَر  ِمُأـْلا  َنییّ ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه   » میناوخیم هعمج 

دناوخب و نانآ  يارب  ار  شتایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدناوخن ، سرد  تیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  ٍنِیبُّم ؛» ٍللَض 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دندوب . يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دنچره  دزومایب ، تمکح  باتک و  دنک و  هزیکاپ  ار  نانآ 
رد يور  هداـیز  رگا  دومرف : نینچمه  ( 52 .) دنرگنب توکلم  ناهج  هب  دنناوتیم  اهناسنا  دـننکن ، هطاحا  ار  اهناسنا  ياهلد  اهناطیـش  رگا 
مه امـش  مونـشیم ، نـم  ار  هـچنآ  دـیدرکیم و  هدـهاشم  مـنیبیم  نـم  ار  هـچنآ  دوـبن ، داـسف  ربارب  رد  ناـتیاهلد  يدازآ  امــش و  ناـنخس 

(54 .) تسا یناسنا  يالاو  ياهشزرا  نتشاد  هانگ و  زا  يرود  يونعم ، تیصخش  هیام  هیاپ و  هکنیا : هجیتن  ( 53 .) دیدینشیم

رصتخم هاتوک و  یحرش  رد  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح  ياهبقل 

( مالسلا هیلع  سابع  ترضح  نوماریپ   ) مرح www.Ghaemiyeh.comدیما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


بقل يانعم 

رد دشاب . نانآ  ياهیگژیو  رگناشن  ات  دوشیم  هداد  تبـسن  نانآ  هب  اهناسنا  زا  ییاهتلـصخ  روهظ  زورب و  رثا  رد  هک  تسا  یناونع  بقل ،
زا هـتفرگ  تأـشن  ًاـبلاغ  دوـشیم ، ظـفلت  ْمُا )  ) دـنوسپ اـب  ناـنز  رد  و  َْبا )  ) دـنوسپ اـب  نادرم  رد  یبرع  ناـبز  رد  هـک  زین  هـینک  اتـسار ؛ نـیا 

یتسیز و كاپ  یکاپ و  میرح  ظفح  یشوپبیع و  يارب  مالسا  رد  دشابیم . نانآ  يدوجو  راثآ  هدنهد  ناشن  تسا و  اهناسنا  ياهتلصخ 
يارب تشز  ياـهبقل  رکذ  زا  تسا ، یموش  ياهدـمآیپ  ياراد  دـش و  دـهاوخ  طـیحم  یگدولآ  بجوـم  هک  تشز  ياـههعیاش  زا  يرود 

اب ار  رگیدـمه  باـقلالِاب ؛» اوذـَبانَتالو  : » میناوـخیم تارجح  هروـس  هـیآ 11  زا  يزارف  رد  هکناـنچ  تـسا ؛ هدــش  یهن  نمؤـم ، ياـهناسنا 
نمؤم ریقحت  تناـها و  نیرتکـچوک  بجوم  هک  ار  یبقل  مسا و  هنوگره  حیرـص  روط  هب  مالـسا  نیبـم  نید  دـینکن . داـی  تشز  ياـهبقل 
رـسمه دـش و  ناملـسم  ربـیخ ، حـتف  يارجاـم  زا  سپ  يدوـهی ، بطخا  نب  یح  رتـخد  هیفـص ، هدـش ، تیاور  تـسا . هدوـمن  عوـنمم  ددرگ ،

وا هیرگ  تلع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دزن  ناـیرگ  يزور  دـیدرگ . هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
مردـپ هک  يدادـن  باوج  وا  هب  ارچ  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هداز ! يدوـهی  يا  دـیوگیم : نم  هب  هشیاـع  درک : ضرع  وا  دیـسرپ ،

لزان قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد  متسه . مالسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رسمه  تسا و  مالسلا  هیلعیسوم  میومع  تسا و  یسوم  ردارب  نوراه 
دننام  ) ار کین  ياهبقل  دنزیهرپب و  نانمؤم  هب  تبـسن  تشز  يراذگبقل  زا  دیاب  ناناملـسم  هک  دوشیم  هدـیمهف  تیاور  نیا  زا  ( 55 .) دش
یشبح لالب  هب  يدروم  رد  باحصا  زا  یکی  هدش ، تیاور  زین  ( 56 .) دننیزگرب نانآ  يارب  یسوم و )...  هداز  ردارب  هدازنوراه ، هدازیسوم ،
خرـس ای  تسوپ  هایـس  رب  تَلمع  اب  زج  وت ، دومرف : درک و  شنزرـس  ار  وا  تفـشآرب و  ربماـیپ  هداز ! تسوپ  هایـس  يا  ءادوسلا ؛ نب  اـی  تفگ :

هب اهشزرا  نآ  دوب و  اهشزرا  نیرتیلاع  ياراد  یگدنز  فلتخم  داعبا  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  هکنیا  هب  رظن  يرادن . يرترب  تسوپ 
هک اههینک  اهبقل و  نآ  رکذ  اب  مدرم  دندش و  ییاههینک  اهبقل و  وا  يارب  اهنامه  جیردت  هب  دـشیم ، هدـید  وا  رد  لماک  راکـشآ و  روط 

( اهشزراردـپ  ) لضافوبا ار  وا  عومجم  رد  دـندرکیم و  وگزاب  ار  وا  یقالخا  تمظع  دـندوب ، مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  لـیاضف  رگناـیب 
رسارس تشاد 2 ) لـضف  ماـن  هب  يرـسپ  ( 1 دوـب : ّتلع  ود  نیا  زا  یکی  رطاـخ  هب  دـنتفگیم  لـضفلاوبا  شترـضح ، هب  هـکنیا  دـندناوخیم .

هیلعساّبع ترضح  لاح  ره  هب  دشاب . رتتبسانم  مود  تلع  دسریم  رظن  هب  هتبلا  دوب . تلیضف  لضف و  زا  رپ  ترضح  نآ  ناشخرد  یگدنز 
يارب ًابقل ؛ رـشع  ۀتـس  هل  تدع  دق  و  دسیونیم : لاقملا  حیقنت  رد  فورعم  یلاجر  یناقمام ، همّالع  هک  اجنآ  ات  تسا ، باقلا  ياراد  مالـسلا 
باقلا هکنیا  يروآدای  زا  سپ  یتّالحم  هَّللا  حـیبذ  خیـش  موحرم  ققحم ، ثّدـحم  دناهدرمـشرب . بقل  هدزناـش  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح 

حلاصدبع دیهشلا 4 ) جئاوحلا 3 ) باب  مشاه 2 ) ینبرمق  ( 1 تسا : هتخادرپ  بقل  هدراهچ  رکذ  هب  تسا ، رایسب  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
(11 ریش ) ) مغیـض ( 10 راکادـف ) ) يداف یماـح 9 ) رکـشل 8 ) هدـنامرف  ( 7 هاـنپ ) تـشپ و   ) راجتــسملا هبرقلاوــبا 6 ) یقاــس و  اّقــس و  ( 5

ترضح نآ  يارب  زین  يرگید  باقلا  اجنیا  رد  ( 57 (.) تیالو نابیتشپ   ) هیالولا رهظ  رادمچرپ 14 ) زاتشیپ 13 ) رادرس و  ( 12 رگراثیا ) ) رثؤم
هدـمآ یمقلعلا و ...  لطبلا  قیدص 21 ) یعاشلا 20 ) نیسحلا 19 ) باب  سلطا 18 ) یقاولا 18 ) یساوملا 16 ) ( 15 دننام : دـناهدرک ؛ رکذ 

. تسا هدمآ  رگید  بتک  ترـضح و  همانترایز  رد  بغار و ... بیجم ، رـصان ، دهاجم ، دـننام : رگید ؛ یباقلا  هک  دـنامن  یفخم  ( 58 .) تسا
: میزادرپیم شترضح  هناگ  کی  تسیب و  باقلا  يارب  رصتخم  هاتوک و  حرش  هب  هکنیا 

مشاه ینب  رمق  ( 1

ياهرهچ انعر و  دیـشر و  یتماق  باذـج ، ییامیـس  دوب ، رادروخرب  ياهژیو  ییابیز  لامج و  زا  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هک  میتفگ  ًـالبق 
دیـشروخ مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  دوب  نآ  رگناشن  ییوگ  عوضوم  نیا  دـندناوخ و  مشاه  ناـمدود  هاـم  ار  وا  ور  نیا  زا  تشاد . هدنـشخرد 

رد هک  تسا  یبقل  مشاه ، ینب  رمق  دـنکیم . رون  بسک  دیـشروخ ، زا  هام  هکنیا  هب  هّجوت  اب  بالقنا ، هام  مالـسلا  هیلعساّبع  تسا و  بالقنا 
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هب دیدرگ ، بقل  نیا  ببس  وا  هوبنا  تّهبُا  هارمه  هب  ساّبع  هاگن  يریگمـشچ  تروص و  يدیپس  ییابیز ، تسا ، هّجوت  لباق  یتیعقاو  هدنرادرب 
. دنتسنادیم مشاه  ینب  نادناخ  رد  هدنشخرد  نازورف و  یهام  نوچ  ار  وا  ناگمه  هک  ياهنوگ 

جئاوحلا باب  ( 2

رایـسب ماقم  ياراد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  یناسنا  میظع  لاصخ  راثیا و  صالخا ، اهيراکادـف ، رثا  رب  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  هک  اـجنآ  زا 
هاگرد رد  وا  تعافـش  شریذـپ  اریز  تسا ؛ تاـجاح  ندـش  اور  بجوم  وا  تیاـنع  لـیذ  هب  لّـسوت  دـیدرگ ، صوصخم  يوربآ  دـنمجرا و 
لـصف رد  ناـنآ  زا  ییاـه  هنومن  هک  دـناهتفرگ . هجیتـن  وا  هب  لّـسوت  اـب  میدـن ، میدـق و  زا  رفن  نارازه  دروم  نیا  رد  تسا و  یعطق  دـنوادخ 

ترـضح و نآ  يارب  رذن  هک  هدیـسر  يرایـسب  هبرجت  دندناوخ و  جئاوحلا  باب  ار  وا  ور  نیا  زا  تسا . هدـمآ  شترـضح  تایانع  تامارک و 
هژاو املع ، زا  یـضعب  هتفگ  هب  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدناسر  دوصقم  هب  ار  نادـنمتجاح  نانآ  هب  لّسوت  مالـسلا و  امهیلعنینبلا  ّما  شردام 

مالـسلا هیلعساّبع  ترـضح  هب  لیذ  ترابع  اب  راـب  زاـمن 133  زا  دـعب  سکره  تسا ، ددـع 133  لداعم  دـجبا ، باسح  فورح  هب  ساـّبع 
يا مالسلا ؛ هیلعنیـسحلا  کیخا  ّقحب  یبرک  فِشِْکا  نیـسحلا ، هجو  نع  برکلا  فشاک  ای  : » دسریم دوصقم  هب  ادخ  دیما  هب  دوش  لسوتم 

(59 .) زاس فرطرب  ارم  هودنا  مالسلا  هیلعنیسح  تردارب  ّقح  هب  یتخاس ، فرطرب  مالسلا  هیلعنیسح  هرهچ  زا  ار  هودنا  هک  ساّبع 

دیهش ( 3

نوگانوگ تاجرد  ياراد  نادیهـش  دیدرت ، نودب  یلو  دناهدش ؛ لیان  دیهـش »  » لادم ذـخا  راختفا  هب  يرایـسب  دنمتداعـس  ياهناسنا  هچرگ 
مامت هب  دوب و  لماک  روط  هب  تداهـش ، دیهـش و  قیمع  موهفم  زئاـح  یتسار  هب  هک  دوب  يدارفا  نآ  زا  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  دنتـسه ،
ياراد تمایق  رد  وا  دومرف : مالسلا  هیلعداجس  ماما  هکنانچ  دش ؛ زارفارس  نادیهش  نایم  رد  ناگتسجرب  زا  دیدرگ و  لیان  تداهش  تازایتما 

دندش و دیهـش  شدوخ  زا  رتدوز  شیاهتسد  هک  تسا  یـسک  وا  ( 60 .) دنربیم ترـسح  وا  ماقم  هب  نادیهـش  همه  هک  دش  دهاوخ  یماقم 
، مرحم زور 13  هک  یتقو  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ( 61 .) دوبن صخـشم  شتروص  تشپ  تروص و  هک  دید  هبرـض  ياهنوگ  هب  شاهدـیربرس 

کیلع و  دومرف : وا  هب  باطخ  دراپسب ، كاخ  هب  ار  نآ  ات  دمآ ، مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  رهطم  رکیپ  رانک  دسا  ینب  هارمه  لاس 61 ه.ق 
: دومرف وا  شیاتس  نمض  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ( 62 .) داب وت  رب  نم  مالس  ادخ ، هار  صلخم  دیهش  يا  بستحم ؛ دیهش  نم  مالّـسلا  یّنم 

یف هَّللا  کـثعب  دومرف : وا  هب  باـطخ  دومن ، میظنت  ترـضح  نآ  يارب  هک  ياهماـنترایز  رد  و  ( 63 .) تفر ایند  زا  دیهش  وا  ًادیهش ، یـضمو 
هّلق رب  هک  تسا  يرظانو  رضاح  دیهش  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  لاح ، ره  هب  ( 64 .) تخیگنارب نادیهش  نایم  رد  ار  وت  دنوادخ  ءادهـشلا ؛

تّوق اهلد  هب  شایمان  مان  دـنارورپب و  بلط  تداهـش  دوخ ، يونعم  هبذاج  اب  ات  تساههنحـص  رگهراظنو  هداتـسیا  تماـق  تسار  تداـهش ،
یمالسا تخس  ياههنحص  اهههبج و  يارب  ار  هتسیاش  ياهناسنا  دزاس و  راوتـسا  مکحم و  ار  ناوزاب  اهاپ و  دهد ، طاشن  ار  اهحور  دشخب ،

. دیامن هریخذ 

حلاصدبع ( 4

. حـلاصدبع يا  وت  رب  مالـس  دومرف : هک  هدـش  هتفرگ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نابز  زا  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  همان  ترایز  زا  بقل  نیا 
زامن و رد  اهنت  هن  دوبن ، هبئاش  هنوگچیه  وا  یگدـنب  تیدوبع و  رد  دوب . صلاخ  حـلاص و  مه  ادـخ و  دـبع  مه  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
، ادخ صلاخ  یگدـنب  تیدوبع و  ( 65 .) دـشن هدـید  وا  یگدـنز  رد  ییاطخ  زگره  دوب . ادـخ  عیطم  هدـنب  روما ، همه  رد  هکلب  يدابع ؛ روما 
هک یتقو  دـنوادخ  دراد . ادـخ  هاگـشیپ  رد  وا  تیدوبع  هجرد  هب  یگتـسب  یناسنا  ره  تمظع  تساهشزرا . ریاس  يانب  ریز  گنـس  ساسا و 

یلصدمحم یگدنب  ار  نآ  یلصا  لماع  دنک ، نایب  دش ، راکـشآ  جارعم  هلئـسم  رد  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمظع  جوا  دهاوخیم 
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هب مارحلا  دجسم  زا  بش ، کی  رد  ار  شاهدنب  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و  دیامرفیم : ءارـسا  هروس  زاغآ  رد  هدرک ، یفرعم  هلآو  هیلع  هللا 
ییاونش و يرآ ، ( 66 .) تسا انیب  اونـش و  وا  میهد . ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  ات  درب  میتخاـس ، تکرب  رپ  ار  شدرگادرگ  هک  یـصقالادجسم 

همه ات  نک  اهر  نت  دننک  تناطلـس  هک  ات  نک  یگدنب  رعاش : لوق  هب  دناسریم ، دنلب  رایـسب  ماقم  هب  ار  حـلاص  ناگدـنب  ادـخ ، قلطم  ییانیب 
تیدوبع و هک  هدش  ینعم  نیا  هب  ياهراشا  روکذم  هیآ  رد  دننک  تنامیلس  نک ، وخ  نیا  كرت  تسین  وت  راوازس  یناویح  يوخ  دننک  تناج 

دیدرگ تسوا ) تلاـسر  ياـمظع  ياـههصخاش  زا  هک   ) وا جارعم  ببـس  وا -  تلاـسر  هـن  هـلآو -  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هناـصلاخ  یگدـنب 
وت هرهچ  متفگ : وا  هب  دوب . هدش  هایـس  شیور  هک  مدید  ار  مِراد  ینب  هفیاط  زا  يدرم  تفگ : هتابن  غبـصا  نب  مساق  هدـش ، تیاور  ( 67 .) تسا
دوب راکـشآ  هدجـس  رثا  شیناشیپ )  ) شنامـشچ ود  نایم  رد  هک  ار  يدرم  نم  تفگ : خساپ  رد  تسا ؟ هدش  هایـس  هنوگ  نیا  ارچ  دوب ، دیفس 

زا تفگ : لدگنـس  صخـش  نیا  هدمآ ، رگید  لقن  رد  ( 68 .) دوب مالسلا  هیلعیلع  دنزرف  ساّبعوا  تفگ : دوب ؟ یـسک  هچ  وا  متفگ : متـشک .
هب ارم  ناشک  ناشک  دریگیم و  ارم  ناـبیرگ  دـیآیم و  نم  دزن  بش  ره  ماهتـشک ، ار  مالـسلا ) هیلعساـّبع  ترـضح   ) اـقآ نیا  هک  یتقو  نآ 

نویش يادص  لحم ، دارفا  همه  هک  يروط  هب  منزیم ، نویش  دایرف و  باوخ  ملاع  رد  دنکفایم . خزود  نایم  رد  ارم  دربیم و  خزود  هاگترپ 
(69 .) دنونشیم ارم 

( هاگهانپ  ) راجتسملا ( 5

مهیلعتیب لها  صلخم  میهف و  فورعم ، رعاش  دوب . ناگدـنهانپ  يارب  هاـنپ  راجتـسم و  هکنیا  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  رگید  باـقلا  زا 
ار هدیصق  زا  عرصم  نیا  هک  یماگنه  دورس . ياهدیصق  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  ماقم  نأش و  رد  ( 70 () يرزُا اضر  دّمحم  خیش   ) مالسلا
«، درب هانپ  مالسلا  هیلعساّبع  هب  تیاده  نزخم  مالـسلا  هیلعنیـسح  هک  تسا  يزور  اروشاع ، زور  يدهلا ؛ هب  راجتـسا  لضفلاوبا  موی   » دورس

هیلعنیسح ماما  لوبق  دروم  نخس  نیا  دیاش  دشاب و  هدرب  هانپ  وا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  هک  درمـش  دیعب  ار  بلطم  نیا  تّحـص  دوخ ، رظن  رد 
مردارب هب  نم  تسا ، حیحـص  ياهتفگ  ار  هچنآ  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  باوخ ، ملاـع  رد  ماـگنه  بش  ددرگن . عـقاو  مالـسلا 

هانپ مالـسلا  هیلعساّبع  هب  ماگنه  نآ  رد  اهماثل ؛ جاجعلا  ردک  نم  سمـشلاو  : » نک لیمکت  هلمج  نیا  اب  ار  رعـش  نیا  عرـصم  مدش ، هدـنهانپ 
رون يولج  رابغ  درگ و  باقن  هک  يروط  هب  دوب ، هدـش  رات  هریت و  نامـسآ  نیمز و  نیب  رابغ ، درگ و  يریگرد و  اـههلمح و  رثا  رب  هک  مدرب 

(71 «.) دوب هدومن  کیرات  ار  اوه  هتفرگ و  ار  دیشروخ 

رکشل هدنامرف  ( 6

تسا نشور  دوب . مالسلا  هیلعنیسح  ماما  رکشل  رالاسهپس  اورنامرف و  ضحم  هب  شیجلا ) دئاق   ) مالـسلا هیلعساّبع  ترـضح  باقلا  زا  یکی 
نیا مامت  هک  دراد  بلق  تّوق  یبلطتداهـش و  خـسار ، هدارا  نامیا و  یـشوهزیت ، ینادراک ، تعاجـش ، هب  یگتـسب  یبصنم  نینچ  زارحا  هک 

. تفرگ ترضح  نآ  زا  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يرکشلرس  لادم  هک  دوب  عمج  مالسلا  هیلعساّبع  تکرب  رپ  دوجو  رد  لاصخ 

یماحم یماح و  ( 7

تبسن ار  دوخ  يرای  تیامح و  تیاهن  تشاد و  روضح  البرک  ياههنحص  همه  رد  دوجو ، مامت  اب  یتسار و  هب  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
، تارابع زا  یضعب  رد  تسا . وا  دوجو  هدنبیز  لماک  هتسیاش و  روط  هب  ( 72) یماح بقل  ور  نیا  زا  تخاس . راکشآ  شرصع  ماما  نید و  هب 

ناوناب یماح  هناگی  وا  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  تسا ، جدوه  ینعم  هب  هنیعـض  ( 73 .) تسا هدش  دای  هنیعضلا ) یماح   ) ناونع هب  ترـضح  نآ 
. دنتشادن ینارگن  هنوگچیه  یعاجش  دنمورین و  نابهگن  نینچ  هانپ  رد  نانآ  درکیم و  ینابهگن  نانآ  زا  البرک  رفس  رد  دوب و  نیشن  جدوه 
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يداف ( 8

رسپ ود  یتح  دوخ و  یتسه  دوخ و  ناردارب  دوخ و  دیناسر ، دوخ  زرم  ّدح و  نیرخآ  هب  ار  يراکادف  یتسار  هب  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
شالت اب  ار  يزابناج  داهج و  ّقح  ( 74 .) درک ترضح  نآ  نامرآ  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  نید و  يادف  تایاور ) زا  یضعب  هب  انب   ) ار دوخ 

وت ردارب ! يا  دومرف : شاهدـیپت  نوخ  هب  رکیپ  رانک  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  درک  ادا  نوخ ، هرطق  نیرخآ  سفن و  نیرخآ  ات  ریظنیب 
(75 .) يداد ماجنا  تسا  داهج  راوازس  هک  هچنآ  ادخ  هار  رد 

مغیض ( 9

نادیم رد  وا  هک  ارچ  دندناوخیم ؛ تسا  کباچ  دـنمورین و  ریـش  ینعم  هب  ود  ره  هک  ماغرـض  یهاگ  مغیـض و  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  یهاگ 
ّتلذ كاخ  هب  دوخ  يردیح  ياههلمح  رد  ار  رفن  اهدص  اههد و  درکیم ، هلمح  هابور  هّلگ  هب  هک  دوب  دنمورین  يریـش  نوچ  نمـشد  اب  مزر 

هک هنوگنامه  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ریش  ادخ و  ریـش  شردپ ، يومع  مالـسلا  هیلعهزمح  ترـضح  هک  هنوگنامه  دنکفایم ؛
زا ریـش  نوچ  هدرب و  ثرا  هب  نانآ  زا  ار  تلـصخ  نیا  زین  وا  دوب . ادـخ  کباچ  بلاـغ و  ریـش  بلاـغلا ) هَّللا  دـسا   ) مالـسلا هیلعیلع  شردـپ 

. درکیم دربن  درادیم ، او  بّجعت  هب  ار  نانامرهق  هک  يدربن  نیرتیلاع  اب  لیدبیب ، یتعاجش  اب  دیسارهیمن و  نمشد 

( رگراثیا  ) رثؤم ( 10

ياذغ هک  ياهنسرگ  دننام  دشخبیم ، نارگید  هب  دراد  دوخ  ار  هچنآ  ناسنا  هکنیا  ینعی  راثیا  دوب ؛ راثیا  ّدح  رد  مالسلا  هیلعساّبع  يراکادف 
ردـپ و زا  يوریپ  هب  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تسا . تواخـس  زا  رتالاب  ياهلحرم  راـثیا  نیارباـنب  دـهدیم ، يریقف  هب  ار  دوخ  زاـین  دروم 

دوـخ زیچ  همه  زا  اتـسار  نیا  رد  هک  یتـسار  هب  دوـب و  رگراـثیا  ّقـح  هار  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  مالـسلا و  هیلعنسح  ماـما  شناردارب 
ّقح زا  مدق  تباث  راوتسا و  درک و  در  ار  نمشد  همانناما  درک . هیده  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  هداهن و  صالخا  قَبَط  رد  تشاد  هچنآ  تشذگ و 
هب تارف  هعیرـش  رانک  رد  دوب  هنـشت  تخـس  هکنیا  اب  وا  تشاذـگیم . نارگید  يارب  ار  دوخ  بآ  هریج  هک  دوب  اجنآ  ات  وا  راثیا  دومن . عاـفد 

ار هکم ) ناناملسم   ) نارجاهم هکنآ  رطاخ  هب  ار  هنیدم ) ناناملسم   ) راصنا نآرق ، رد  دنوادخ  دیشونن . بآ  تسا ، هنشت  شردارب  هکنآ  رطاخ 
یناسر و اذغ  رد   ) نانآ « ؛» ُۀَـصاَصَخ ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِـسُْفنَا  یلَع  َنوُِرثْؤیَو  :» دـناوخیم رگراثیا  دـنکیم و  دـیجمت  دنتـشاد ، مّدـقم  دوخ  رب 

هنشت تّدش  هب  هکنیا  اب  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  ( 76 «.) دنتسه ریقف  تّدش  هب  دوخ  هچرگ  دنرادیم ، مدقم  دوخ  رب  ار  نارجاهم  نکـسم )
هب شرسپ  ود  تایاور ، یضعب  قبط  درک و  راثیا  داتسرف و  نادیم  هب  دوخ  زا  رتولج  ار  شردارب  هس  وا  تشاد . مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  دوب ،

(77 .) دندش دیهش  البرک  رد  ود  ره  داتسرف و  نادیم  هب  دندوب ، ناوجون  هک  ار  دّمحم  هَّللادبع و  مان 

هاپس زاتشیپ  رادرس  ( 11

رد مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  يرادرـس  يزاتـشیپ و  رگنایب  بقل  نیا  دندناوخیم . هبیتکلا ) شبک   ) بقل اب  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
. تسا مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هاپس 

رادمچرپ ( 12

هیحور فیعـضت  بجوم  تسکـش و  لـیلد  مچرپ  ینوگنرـس  اریز  دوـب ؛ رادروـخرب  یـصاخ  تیعقوـم  زا  رادـمچرپ  میدـق ، ياـهگنج  رد 
مالسلا هیلعساّبع  ترضح  تسد  رد  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  رکـشل  مچرپ  اروشاع ، زور  رد  ورنیا  زا  دشیم . مچرپ  نآ  تحت  ناگدنمزر 
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شیومع نوچمه  تایاور ، زا  ياهراپ  قبط  یتح  تشاد . هگن  زارفارـس  ار  مچرپ  تشاد ، ندب  رد  تسد  ات  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دوب .
ات درک  ظفح  راک  نیا  اب  ار  یهدنامرف  زکرم  تّوق  تشاد و  هگن  دنابسچ و  شاهنیـس  هب  ار  مچرپ  شاهدیرب  يوزاب  ود  کمک  اب  رایط  رفعج 
یپ يارب  ( 78 .) دنداتفا نیمز  هب  مه  اب  شمچرپ  اب  وا  تقیقح  رد  داتفا ، نیمز  هب  بسا  تشپ  زا  دندز و  شرـس  رب  نینهآ  دومع  هک  یماگنه 

هدمآ یخیرات  ياهلقن  رد  مینکیم : بلج  ریز  بلاج  هیضق  هب  ار  امش  رظن  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  میظع  يرادمچرپ  تیمها  هب  ندرب 
دـیزی و تشاد . دوجو  یگرزب  مچرپ  اهنآ  نایم  رد  دـندرب ، دـیزی  دزن  ماش  هب  ار  البرک  يادهـش  زا  هدـش  تراغ  لیاسو  هک  یماـگنه  تسا 

نیا دیسرپ : بّجعت  تریح و  يور  زا  دیزی  تسا . ملاس  نآ  هتسد  یلو  هدش  خاروس  هدید و  بیسآ  مچرپ ، همه  دندید ، هدزتهب  نارـضاح 
راب هس  رادمچرپ ، زا  لیلجت  تریح و  يور  زا  دیزی  مالـسلا . هیلعیلع  رـسپ  مالـسلا  هیلعساّبع  دـنتفگ : درکیم ؟ لمح  یـسک  هچ  ار  مچرپ 

هریگتسد زج  هدنامن  نآ  رد  ملاس  ياج  چیه  اههبرض  تامدص و  رثا  رب  هک  دیرگنب  مچرپ  نیا  هب  تفگ : نارضاح  هب  تسـشن و  تساخرب و 
رب هک  ار  ییاههبرضو  اهریت  رادمچرپ ، هک  دهدیم  ناشن  ملاس ، هریگتسد  ینعی  . ) تسا هدرکیم  لمح  تسد  اب  ار  نآ  شرادمچرپ  هک  نآ 
يا ِهیخَال ؛ ِخَالا  َءافَو  ُنوُکی  اذَـکه  ُساَّبَع  ای  َنْعَْللا  َتَیبَأ  تفگ : سپـس  تسا ). هدرکن  اهر  ار  مچرپ  هدرک و  لّـمحت  هدـشیم  دراو  شتـسد 

هب تبـسن  ردارب  ياـفو  ینعم  تسا  نـیا  دـیوگ ) ازـسان  وـت  هـب  یـسک  تـسین  اور  زگره  و   ) یتخاـس رود  دوـخ  زا  ار  ازـسان  نـعل و  ساـّبع !
(79 .) شردارب

تماما تیالو و  نابیتشپ  ( 13

هک هنوگ  نامه  اریز  دنتفگیم ؛ تیالو  نابیتشپ  یماح و  80 ؛) () ِۀیالِْولا ُرْهَظ   ) وا هب  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  باقلا  زا  یکی 
ار یـشقن  نینچ  زین  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تسا ، ناسنا  تکرح  يارب  یمکحم  هناوتـشپ  درادیم و  هگن  تماق  تسار  ار  ناسنا  رمک ،

شیاـهنامرآو تیـالو  زا  ناوت  ّدـح  نیرخآ  اـت  تیـالو و  رما  هاـنپ  تشپ و  یتسار  هب  دوب و  اراد  تماـما  تیـالو و  میرح  زا  یناـبهگن  يارب 
يرْهَظ َرَسَْکنِا  َنالَا  : » دومرف دمآ و  شنیلاب  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دیسر ، تداهش  هب  سابع  ترضح  هک  یتقو  ور  نیا  زا  درک . ینابیتشپ 

يا متشپ  یتسکش  هلیح  تشگ  مک  ارم  تگرمز  هلیبق  رادهپس  ياک  شتفگب  ( 81 «.) دش مک  ماهراچ  تسکش و  متشپ  نونکا  یتَلیح ؛ ّْتلَقَو 
زا غیرد  مهانپ  یب  تیب  لها  زا  غیرد  تیاشگ  ربیخ  هجنپ  زا  غیرد  تیامزآ  روز  يوزاب  زا  غیرد  تمایق  ات  یتسرد  دـیابیمن  تماـق  داـشمش 

(82) مهاپس ریم  روای و 

يردارب تاساوم  ( 14

زا یساوم  تسا . هدناوخ  یساوم  بقل  اب  هیحان ، ترایز  رد  مالسلا  هیلعنسحلا  نب  ۀجح  ترضح  نامز ، ماما  ار  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح 
مالـسلا هیلعساّبع  ترـضح  تسا ؛ يزیچ  هب  یگتـسبلد  تّدش  ینعم  هب  هجیتن  رد  دیآیم و  ندیرب  ینعم  هب  لصا  رد  تسا و  ( 83) تاساوم
نوچمه مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  اب  وا  گـنتاگنت  ّتبحمرپ و  دـنویپ  يراـیمه و  يردارب ، دوب . نینچ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هاگـشیپ  رد 

هک دسوب  ناتسآ  نیا  یسک  تسا  لقع  زا  رتالاب  یسب  هگرد  رد  ار  قشع  ماقم  دوب . دوخ  قوشعم  هب  تبسن  یقیقح ، قشاع  دنویپ  يرایمه و 
يوربآ اهب و  تیناسنا ، هب  تخومآ و  نایناهج  هب  ار  ریظنیب  تشذگ  يراکادـف و  افو ، يردارب ، سرد  بیترت ، نیا  هب  دراد  نیتسآ  رد  ناج 

(84 .) داد هداعلا  قوف 

سلطا ( 15

. دیآیم لد  ایرد  روالد  کباچ و  عاجـش ، گنر و  هریت  خرـس  ینعم  هب  هملک  نیا  اریز  دندناوخیم ، سلطا  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
دشن و میلـست  دندرک  عطق  ار  شیاهتسد  یتقو  یتح  دوب . لیدـبیب  يروالد  داد ، ناشن  نوگانوگ  ياههنحـص  رد  هک  نانچ  ترـضح  نآ 
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تــشحو زگره  رفن  نارازه  ربارب  رد  دربــن  رد  تشادــن و  دوـجو  وا  یگدــنز  سوماــق  رد  سرت  یلک  روــط  هـب  دــیگنجیم و  ناــنچمه 
(85 .) درکیمن

مالسلا هیلعنیسحلا  باب  ( 16

رهش نم  َباْبلا ؛ ِْتاْیلَف  َۀَنیدَْملا  َدارَا  نَمَف  اُهباب  ِیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیدَم  اَنَا  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  نأش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ترضح ( 86 «.) ددرگ دراو  نآ  رد  زا  دیاب  تسا ، رهش  نیا  هب  دورو  ناهاوخ  هک  یـسک  تسا ، رهـش  نآ  ِرد  مالـسلا  هیلعیلع  متـسه و  ملع 

هطساو هب  مدرم  هک  دراد  ینواعم  یگرزب ، ره  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مدرم و  نیب  هطساو  راکـشیپ و  روما ، همه  رد  مالـسلا  هیلعیلع 
نیا هب  رظن  کی  زا  زین  وا  ندوب  جئاوحلا  باب  تسا و  نینچ  زین  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دننکیم . ادیپ  طابترا  گرزب  صخـش  نآ  اب  وا 

ناماس ار  ناناماسیب  دـنکیم و  نیمأت  ار  نادـنمزاین  ياهزاین  تطاسو ، اب  تسا و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  راکـشیپ  باب و  هک  تسا  رطاخ 
ياقآ نیفراعلا  ناهرب  نیکلاسلا و  دیـس  موحرم  دومرف : هک  هدـش  لـقن  نازیملا  ریـسفت  بحاـص  هرـس  سدـقییابطابط  همّـالع  زا  دـشخبیم .

هَّللادـبع اـبا  سّدـقم  دوجو  هک  دـش  راکـشآ  نشور و  نم  رب  فـشک ، ماـگنه  رد  دوـمرف : ناـفرع ) رد  همّـالع  داتـسا   ) یـضاق یلع  دیـساقآ 
، هَّللا یلا  جئاوحلا  باب  اقآ  افو ، بابرا  هقلحرس  البرک ، ياقس  ترضح ، نآ  راکـشیپ  باب  تسا و  هیهلا  تمحر  رهظم  مالـسلا  هیلعنیـسحلا 

(87 .) تسا مالسلا  هیلعسابعلا  لضفلاوبا 

( رگشالت  ) یعاّسلا  - 17

تیاهن وا  ینعی  تسا ؛ یعاس  بقل  هدمآ ، مالسلا  هیلعيداه  ماما  ترضح  هیحان  ترایز  رد  هک  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  باقلا  ریاس  زا 
یّتح اتسار  نیا  رد  دوب و  تضهن  نیا  مود  صخش  کیرش و  نیمود  دومن و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تضهن  ققحت  يارب  ار  شالت  یعس و 

روضح البرک  تضهن  ياهبیـشن  زارف و  همه  رد  هکلب  دوبن ، هنحـص  زا  جراخ  وجهناهب و  توافتیب ، زگره  وا  درکن . غیرد  مه  هظحل  کی 
هک مهدیم  یهاوگ  ْلُْکنَت ؛ َْملَو  ْنِهَت  َْمل  َکَّنَا  ُدَهْـشَأ  : » دومرف وا  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ساسا ، نیمه  رب  تشاد  لاّعف  قّـالخ و 

تـسد هک  یماگنه  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  یعـس  شالت و  ( 88 «.) يدرکن فقوت  یتسـس و  هنوگچـیه  ّقح ، ماـما  زا  عاـفد  نید و  هار  رد  وت 
زا مراد  ندب  رد  ناج  ات  گنرد  نودب  نم  دیدرک ، عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  ادخ  هب  دنگوس  : » دناوخ زجر  نینچ  دندرک ، عطق  ار  شتـسار 

(89 «.) منکیم تیامح  نیما  كاپ و  ربمایپ  نیتسار  دنزرف  وگتسار ، ماما  میرح  زا  منید و 

قیّدصلا  - 18

مالس یساوُْملا ؛ ُقیِّدِصلا  َو  ُِحلاّصلا  ُْدبَْعلا  اَهیَأ  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » هدمآ نابرق  رطف و  دیع  زور  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  همان  ترایز  رد 
ترـضح يارب  بقل  نیا  تسا ، تقادص  قدص و  رد  هغلابم  هغیـص  یبدا ، رظن  زا  قیّدص  هملک  راکادف .» نیتسار و  حـلاص و  هدـنب  يا  وت  رب 

هک تسا  یبقل  لمکا ، روط  هب  تفص  نیا  تسا و  یگدنز  داعبا  همه  رد  وا  شنم  نشور و  ِرکف  یتسار ، صولخ ، رگنایب  مالـسلا  هیلعساّبع 
نیا عقاو  رد  هک  ارچ  میربیم ، یپ  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هبناـج  همه  تقادـص  هب  زین  هار  نیا  زا  تسا . مالـسلا  مهیلعنیموصعم  هژیو 

شباـقلا همه  رد  صـالخا  لاـمک و  تیناّـقح ، قدـص ، رگناـشن  رتنشور  تراـبع  هب  تـسا ؛ ترـضح  نآ  ياـهبقل  ریاـس  لّـمکم  بـقل ،
(90 .) دشابیم

(( 91) همقلع رهن  نامرهق   ) یمقلع لطب   - 19

گرزب نانامرهق  زا  زج  هک  بیجع  ياهيروالد  اب  هنانامرهق و  يزابناج  اب  همقلع ، رهن  راـنک  رد  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  هکنیا  هب  رظن 
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نوماریپ ییاهباتک  فظم  دحاولادبع  خیش  ریبخ ، ققحم  موحرم  لثم  ییاهتیـصخش  ناگرزب و  دندناوخ . یمقلع  لطب  ار  وا  هدشن ، هدید 
. دناهدروآرد ریرحت  هتشر  هب  یمقلع ) لطب   ) مان نیمه  تحت  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  راختفا  رپ  یناگدنز 

(92) ناگنشت یقاس  اقس و  هَبْرِقلاوبا ،  - 20

زا یکی  ناگنـشت  هب  یناـسربآ  تیاقـس و  بـصنم  هـکنیا : حیـضوت  تـسوا . ندوـب  اقـس  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  فورعم  باـقلا  زا 
رد هّکم و  رد  نایجاح  تیاقـس  اب  مالـسا  رد  یناسر  بآ  ییاّقـس و  هچخیراـت  تسا ، یناـسنا  یمالـسا و  هماـنرب  نیرتاـبیز  نیرتدـنمجرا و 

كورتم و هنهک و  اهلاس  هک  ار  هبعک  رانک  رد  مزمز  هاچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لّوا  ّدج  بلطملادبع  دنکیم . ادیپ  طابترا  ّجح  مسارم 
ّبلطم و شیومع  مشاه و  شردـپ  وا  زا  لبق  داد . رارق  نایجاح  هب  یناسر  بآ  تیاقـس و  زکرم  ار  نآ  درک و  يزاسون  دوب ، هدـش  شومارف 

تسرپرس هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مراهچ  ّدج  یـصق ، نانآ  زا  لبق  دندوب و  یناسر  بآ  تیاقـس و  بصنم  رادهدهع  فانمدبع  نانآ  ردپ 
ساّبع شردارب  هب  ار  نآ  بلاطوبا  دیـسر و  بلاطوبا  شرـسپ  هب  تیاقـس  ماقم  بلطملادـبع  زا  سپ  دوب . نایجاح  هب  یناسر  بآ  تیاقس و 
يهدـش هتـسب  رد  لالز  روهط و  بارـش  زا  دـنوادخ  دـنک ، باریـس  ار  ياهنـشت  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 93 .) درک راذگاو 
روتـسد هب  هک  دوب  نیا  نمـشد  ياهراک  نیرتهنامحریب  زا  یکی  البرک ، يارجام  رد  ( 94 .) درک دهاوخ  باریـس  ار  وا  نایتشهب ، صوصخم 

دیدش هرصاحم  رد  ار  شناهارمه  مالسلا و  هیلعنیـسح  ماما  دنتـسب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نارای  تیب و  لها  يور  هب  ار  بآ  دایز ، نبا 
ات دـندش ، تارف  هعیرـش  ینابهگن  رومأم  راوس ، دـصناپ  اـب  نمـشد  نارـس  زا  یکی  جاـجح  نب  ورمع  مرحم ، متفه  زور  رد  دـنداد . رارق  بآ 

بآ مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  ّمهم  ياـهراک  زا  یکی  سپ ، نآ  زا  ( 95 .) دربن بآ  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ناراـی  زا  یـصخش 
دوب هتفر  تارف  هعیرـش  هب  ندروآ  بآ  يارب  هک  دوب  یتقو  ناشیا  تداهـش  دوب و  مالـسلا  مهیلعنیـسح  ماـما  ناراـی  تیب و  لـها  هب  یناـسر 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  هب  یتقو  راب  نیتسخن  دندناسر . تداهـش  هب  ار  وا  همقلع  رهن  رانک  رد  دنتفرگ و  ار  شهار  رـس  تشگزاب ، ماگنه 
دروم رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  اب  متفه ، زور  رد  بآ  ندش  عونمم  زا  سپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  دـش  هتفگ  ناسر ) بآ   ) اّقس
هدایپ رفن  یس  هراوس و  رفن  تسیب  هارمه  مرحم ) متشه  بش  رد  ًارهاظ   ) ار مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  سپس  درک ، وگ  تفگ و  یناسر  بآ 

اب ناـهارمه  مالـسلا و  هیلعساـّبع  ترـضح  نیب  يدـیدش  يریگرد  دـنتفر . تارف  يوس  هب  ناـنآ  داتـسرف . تارف  يوس  هب  کـشم  تسیب  اـب 
ترضح دندرکیم ، رپ  ار  اهکشم  یعمج  دندیگنجیم و  نمشد  اب  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هارمه  یعمج  داد ، خر  هعیرـش  نانابهگن 

ماـما ناـهارمه  دـندناسر و  اـههمیخ  هـب  ار  بآ  زا  رپ  کـشم  تـسیب  دوـش ، دیهـش  شناـهارمه  زا  رفن  کـی  هـکنآیب  مالـسلا  هیلعساـّبع 
هک دوـب  ور  نیا  زا  ُءاّـقَّسلا ؛» مالـسلا  هیلعُساـّبَْعلا  یِّمُـس  َِکلاذـِلو  : » هدـمآ تیاور  نیا  رخآ  رد  دندیـشون . بآ  نآ  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح 

، هدمآ خیراوت  زا  یضعب  رد  هچنآ  دش و  هتفگ  هچنآ  قباطم  هکنیا : هّجوت  لباق  هتکن  ( 97 («.) 96) دش هدیمان  اّقس  ناونع  هب  مالسلا  هیلعساّبع 
هیلعسابع ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يومع  مالسلا  هیلعساّبع  هب  هک  ار  یناسر  بآ  تیاقس و  بصنم  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح 

تعاجش لامک  اب  ردب ، گنج  رد  هک   ) مالسلا هیلعیلع  ترضح  شردپ  زا  ار  ماقم  نیا  شنادنزرف . هب  ساّبع  زا  دعب  دوب و  هدیـسر  مالـسلا 
ماما ناهارمه  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دوب . هدرب  ثرا  هب  ( 98 ،() دروآ بآ  ناناملسم  يارب  هاچ  نآ  زا  تفر و  دوب  نمشد  کیدزن  هک  یهاچ  رانک 
هدوب یّمهم  رایسب  راک  نانآ  بآ  نیمأت  هک  میریگیم  هجیتن  ناشتاناویح  ندوزفا  اب  دندوب و  رفن  رازه  زا  شیب  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح 

دای هب  هک  دوب  نیا  دیناسر ؛ تارف  هعیرش  هب  ار  دوخ  هک  یماگنه  اروشاع ، زور  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  ندیماشاین  بآ  ّتلع  تسا .
ارچ تسا ؛ ترضح  نآ  لماک  تیاقس  ماقم  رگنایب  نیا  داتفا و  ترضح  نآ  ناهارمه  یگنشت  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  شردارب  هنـشت  بل 

يرفن نیرخآ  دیاب  موق ، هدنناسر  بآ  یقاس و  ْمُهَرِخآ ؛ ِموَْقلا  ِیقاس  ْبِرشِیل  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدمآ ، تیاور  رد  هک 
بآ زا  نانآ  زا  لـبق  درک و  لـمع  ّتنـس  نیا  هب  دوب ، ناگنـشت  بل  یقاـس  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  ( 99 «.) دـشونب بآ  دوخ  هک  دـشاب 

هب ار  کشم  شیاهتسد ، ندش  عطق  زا  سپ  هک  دوب  اشوک  يردـق  هب  یناسر  بآ  عوضوم  رد  مالـسلا  هیلعسابع  ترـضح  ( 100 .) دیشونن
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ترتـخد زا  نـم  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  هـب  رمع ، رخآ  تاـظحل  رد  دـناسرب و  اـههمیخ  هـب  ار  بآ  هـکلب  اـت  تـفرگ  نادـند 
(101 .) مناسرب وا  هب  ار  بآ  متسناوتن  یلو  مداد  بآ  هدعو  وا  هب  اریز  مشکیم ؛ تلاجخ  مالسلا  اهیلعهنیکس 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  هب  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  صوصخم  تیصو 

لاس ناضمر  هام  بش 21  ات  زور 19   ) دوب هدیمرآ  تداهش  رتسب  رد  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هک  ماگنه  نآ  رد  تایاور ، زا  یـضعب  قباطم 
ممشچ وت  هلیسو  هب  تمایق  زور  رد  يدوز  هب  مرسپ ! دومرف : دینابسچ و  شاهنیـس  هب  ار  وا  دیبلط و  روضح  هب  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  40 ه.ق )

بآ زا  ادابم  يدـش ، دراو  بآ  هعیرـش  رب  دیـسر و  ارف  اروشاع  زور  هاگره  َۀَعَرْـشَْملا ؛... َْتلَخَد  َو  اروُشاع  َمْوی  َناـک  اذِإ  ، » ددرگیم نشور 
َءاْملا ُقُوذَا  ال  : » دومرف هک  اجنآ  ات  درک ، لمع  تیصو  نیا  هب  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  ( 102 «.) تسا هنشت  تردارب  هک  یلاح  رد  یشونب 

ترضح بیترت  نیا  هب  ( 103 «.) تسا هنشت  مالسلا  هیلعنیسح  میاقآ  هکنیا  اب  مشچیمن  بآ  زا  ادخ  هب  دنگوس  ًاناشْطَع ؛ ُنیـسُحلا  يِدیَـس  َو 
رتسب رانک  رد  دیناسر و  نایاپ  هب  ردپ ، هب  يرادافو  تبالص و  تیارد ، لامک  اب  ردپ ، رصع  رد  ار  دوخ  ناشخرد  یگدنز  مالسلا  هیلعساّبع 
ماما ینعی  وا  زا  دعب  ماما  يارب  نیتسار  افو و  اب  رای  ردپ ، نامز  نوچمه  تفرگ ، میمصت  درپس و  رطاخ  هب  دینـش و  ار  ردپ  ياهتیـصو  ردپ ،

. دنک عافد  تماما  مالسا و  میرح  زا  دوخ ، ناوت  نیرخآ  ات  دشاب و  مالسلا  هیلعنسح 

نیفص گنج  هنیآ  رد  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح  يامیس 

همدقم

تعیب مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  اب  مدرم  نامثع ، توف  زا  سپ  تسیزیم . هنیدـم  رد  ردـپ  ناردارب و  رانک  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
دوب و ردپ  رضحم  رد  شالترپ  لد و  يوق  نارایمه  زا  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  تسشن . تفالخ  هب  یمسر  روط  هب  ترضح  نآ  دندرک و 

ترـضح اب  هک  یناسک  نامه  زا  یعمج  هام  دـنچ  زا  سپ  درکیم . يرای  یمالـسا  يربهر  مالـسا و  ياـهنامرآ  ققحت  رد  ار  ترـضح  نآ 
شروش و ياـنب  دـندرک و  فرـصت  ار  اـجنآ  هدـمآ ، هرـصب  يوس  هب  ریبز  هحلط و  هشیاـع ، يربهر  هب  دـندوب ، هدرک  تعیب  مالـسلا  هیلعیلع 

دـض رب  ار  مدرم  دوب  لـمج )  ) رتـش رب  راوس  هک  هشیاـع  دـش . فورعم  نانکـشتعیب ، نیثکاـن )  ) ناوـنع هب  ناـشمان  هک  دنتـشاذگ  تفلاـخم 
زا وا  نارای  مالسلا و  هیلعیلع  ترـضح  ( 104 .) دندروآ دوجو  هب  ار  لمج  گنج  ماجنارس  درکیم و  کیرحت  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 

هیلعیلع ترـضح  هاپـس  دش  حرطم  هرـصب  نایـشروش  يارجام  هک  یتقو  دندوب . هدمآ  نوریب  هیواعم  رادفرط  نایغای  یبوکرـس  يارب  هنیدـم 
تکرح هیواعم  هاپـس  اب  دربن  يارب  نیفـص  يوس  هب  یلخاد ، نافلاخم  یبوکرـس  زا  سپ  ات  دـندرک  تکرح  هرـصب  فرط  هب  تسخن  مالـسلا 

تارکاذم هرـصب  رد  درک . تکرح  هرـصب  يوس  هب  ناردارب  ردپ و  هارمه  دوب ، سرون  یناوج  ماگنه  نیا  رد  هک  مالـسلا  هیلعساّبع  دـنیامن .
يزوریپ ماجنارـس  یلو  دیـسر  دوخ  تّدـش  جوا  هب  يریگرد  هجیتن  رد  دـندرک ، عورـش  ار  گنج  نانمـشد  دـشن . عقاو  دـیفم  حالـصا  يارب 

هب رفن  رازه  جنپ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  نارای  زا  دندش و  هتـشک  رفن  رازه  هدزیـس  نافلاخم  زا  دـیدرگ . مالـسلا  هیلعیلع  نارای  بیـصن 
راکادف رگـشالت و  نارای  زا  وا  ًاعطق  یلو  هدماین ؛ نایم  هب  خـیرات  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  زا  ینخـس  گنج ، نیا  رد  ( 105 .) دندیسر تداهش 

عورش نیّفص  گرزب  گنج  لمج ، گنج  زا  سپ  ( 106 .) تسا هدومن  شومارف  ار  وا  خیرات  ییوگ  هدوب ، یناوجون  نوچ  دوب و  هنحص  نیا 
هیلعیلع ترـضح  تفالخ  رـصع  ياهگنج  نیرتتخـس  زا  دیـشک و  لوط  هام  هدجیه  داد ، خر  وا  هاپـس  هیواعم و  اب  هک  گنج  نیا  دش و 

ّنس یـضعب  دنتـشاد . لاّعف  روضح  دربن ، نیا  رد  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  شناردارب  هارمه  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دوب . مالـسلا 
هحفص 54 ( 107) یمزراوخ بطخا  بقانم  رد  بلطم  نیا  هکنانچ  دناهدرک . نییعت  لاس  هدفه  دربن ، نیا  رد  ار  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح 

لاح ره  هب  داد . خر  لاس 36  رد  نیّفص  گنج  زاغآ  اریز  تسناد ؛ هنس 26  زا  لبق  ار  ترـضح  نآ  دلوت  دیاب  دشاب ، نینچ  رگا  تسا ، هدمآ 
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تعاجش و رب  نشور  ياهنومن  مادکره  هک  هدش  لقن  نیّفص  گنج  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تعاجـش  اب  هطبار  رد  بیجع  هعقاو  ود 
: مینکیم بلج  هثداح  ود  نآ  هب  ار  امش  رظن  دشابیم . یناوجون  نارود  رد  گنج  نیا  رد  یهلا  درم  گرزب  نآ  زاتمم  ياهيروالد 

نیّفص حتف  نیتسخن  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح   - 1

فرصت زا  سپ  درک . یتسد  شیپ  تارف  هعیرش  فرصت  رد  دش و  نیّفـص  نیمزرـس  دراو  دوخ ، هاپـس  رفن  رازه  جنپ  داتـشه و  هارمه  هیواعم 
نیّفـص نیمزرـس  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  نایهاپـس  هک  یماگنه  دومن . هعیرـش  نابهگن  رفن ، رازه  لهچ  اـب  ار  یملـسا  روعـالاوبا  نآ ،

هیلعیلع ترضح  هاپـس  زا  نادرگ  نیدنچ  تایاور ، زا  ياهراپ  قباطم  دوب . هدش  هتـسب  نانآ  يور  هب  بآ  یفرط  زا  دندوب و  هنـشت  دندیـسر ،
زا سپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  دـندشن . نآ  شیاـشگ  هب  قـفوم  یلو  دـندرک  تکرح  تارف  هاربآ  ندوـشگ  يارب  مالـسلا 

روعالاوبا هاگرارق  يوس  هب  رتشا ) کلام  دـننام   ) لیدـبیب صلخم و  ناروالد  ناراوس و  زا  یعمج  هارمه  هزاـجا ، بلط  ردـپ و  اـب  تروشم 
ناهارمه مالسلا و  هیلعنیـسح  ماما  طسوت  تارف  هاربآ  دیـشکن  یلوط  هک  دوب  دیدش  مکحم و  نانچ  نآ  نانآ  هلمح  دندرک ، هلمح  یملـسا 

گنج رد  هک  دوب  یحتف  نیتسخن  نیا  دندیسر و  تکاله  هب  یـضعب  هدش و  هدنکارپ  هعیرـش  فارطا  زا  هیواعم  نابهگن  هاپـس  دش و  هدوشگ 
رد ربتعم  بتک  زا  یـضعب  لقن  قباطم  دسیونیم : يدنجریب  همّالع  هکنیا  بلاج  ( 108 .) دیدرگ مالسلا  هیلعیلع  هاپس  بیصن  نیفص  گرزب 
اب دـندز و  باکر  مه ، شود  هب  شود  دوب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  شردارب  هارمه  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  نیّفـص ، هاربآ  شیاشگ 

(109 .) دنتخاس جراخ  نمشد  گنچ  زا  ار  تارف  هعیرش  دوخ ، هنانامرهق  ياهشروی 

دنکفا تکاله  كاخ  هب  ار  نامرهق  رفن  تشه  هک  يرادباقن   - 2

گنج نادـیم  هب  ات  تفرگ  هزاجا  دـمآ و  ردـپ  دزن  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  گنج ، ياـهزور  زا  یکی  رد  هکنیا  بیجع  هثداـح  نیمود 
هدنمزر کی  ناونع  هب  دوب ، ناوجون  تقو  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلعساّبع  دیناشوپ و  ار  وا  تروص  یباقن  اب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دورب ،

يوگ نوچ  نادیم  هصرع  تسا و  ناوجون  نآ  هضبق  رد  نادـیم  همه  ایوگ  هک  داد  نالوج  نادـیم  رد  نانچنآ  وا  تخات . نادـیم  هب  سانـشان 
هب تأرج ، رپ  لديوق و  عاجش ، یناوج  هک  تفایرد  وا  تبالصرپ  ياهتکرح  زا  ماش  هاپـس  تسا . وا  لیدبیب  ناوت  ذفان و  مشچ  هربنچ  رد 

تشحو بعر و  رثا  رب  یلو  دنتسرفب ، وا  نادیم  هب  ار  يدیشر  دروامه  ات  دنتخادرپ  تروشم  هب  هیواعم  یماظن  نیرواشم  تسا . هدمآ  نادیم 
ای  ) ءاثعشلا نبا  مان  هب  شرکشل  عاجش  نارادرس  زا  یکی  هب  هیواعم  ماجنارس  دنریگب . میمصت  دنتـسناوتن  دوب ، هدش  هریچ  نانآ  رب  هک  یبیجع 

ناوج نیا  نادیم  هب  تفگ : وا  هب  دیبلط و  روضح  هب  ار  دراد ) ار  هراوس  يوجگنج  رفن  نارازه  اب  ندیمزر  تردـق  دـنتفگیم  هک  ءاثعـشلاوبا 
هنوگچ دنـسانشیم ، وـجگنج  رازه  هد  ربارب  رد  ناـمرهق  ناوـنع  هب  ارم  مدرم  ریما ! يا  تفگ : ءاثعـش  نبا  نک . گـنج  وا  اـب  ورب و  سانـشان 

یکی مراد ، رسپ  تفه  نم  داد : خساپ  ءاثعش  نبا  منک ؟ هچ  سپ  تفگ : هیواعم  يزاسهناور ؟ كدوک  نیا  اب  گنج  هب  ارم  هک  تسا  هتسیاش 
ناوجون نآ  نادـیم  هب  ار  شنادـنزرف  زا  یکی  ءاثعـش ، نبا  نک . نینچ  تفگ : هیواـعم  دـشکب . ار  وا  اـت  متـسرفیم ، وا  گـنج  هب  ار  ناـنآ  زا 

موس دنزرف  وا  دش ، هتشک  وا  تسد  هب  زاب  داتسرف ، نادیم  هب  ار  شمود  دنزرف  ءاثعش  نبا  دش . هتشک  وا  تسد  هب  هک  دیـشکن  یلوط  داتـسرف ،
هب ءاثعـش  نبا  دوخ  ماگنه  نیا  رد  دندیـسر . تکاله  هب  سانـشان  ناوجون  نآ  تسد  هب  نانآ  همه  داتـسرف ، ار  دـنزرف  نیمتفه  ات  مراـهچ ، و 
هب ءاثعـش  نبا  مناشنیم . تیازع  هب  ار  تردام  ردپ و  ًاعطق  ادخ  هب  دنگوس  یتشک ، ار  منارـسپ  همه  وت  ناوج ! يا  دز : دایرف  تخات و  نادـیم 
ود ار  وا  هک  دز  ءاثعش  نبا  هب  ياهبرض  نانچ  ناوجون  نآ  ماگنه ، نیا  رد  دش ، لدب  در و  هبرـض  دنچ  ود ، نآ  نیب  درک و  هلمح  ناوجون  نآ 

مالسلا هیلعیلع  ترـضح  نینمؤملاریما  ماگنه  نیا  رد  دندرک ، بجعت  وا  تعاجـش  زا  نارـضاح  تخاس . قلحم  شنارـسپ  هب  درک و  فصن 
تفر و وا  لابقتـسا  هب  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  تشگزاب ، وا  دننزب . مخز  مشچ  ار  وت  نانمـشد  مراد  سرت  هک  درگرب  مدنزرف ! يا  دز : دایرف 

مالسلا هیلعساّبع  ترـضح  مشاه  ینب  رمق  وا  دندید  دندرک  هاگن  نارـضاح  دیـسوب . ار  شنامـشچ  ود  نیب  تشادرب و  وا  هرهچ  زا  ار  باقن 
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رایسب تعاجش  زا  یناوجون  نینس  نامه  رد  هک  دهدیم  ناشن  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  يامیـس  ینـشور ، هب  ارجام  نیا  ( 110 .) تسا
هنیدـم رد  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  شردام  ور  نیا  زا  تسا ، هدرب  ثرا  هب  ردام  ردـپ و  زا  ار  تعاجـش  هک  یتسار  هب  هدوب ، رادروخرب  ییـالاب 

رد تسد  رگا  دیوگیم : وا  هب  باطخ  مالسلا  هیلعساّبع  گوس  رد  يزارف  رد  البرک ، رد  مالـسلا  هیلعساّبع  تداهـش  ربخ  ندینـش  زا  سپ 
هیلعساّبع زا  يزارف ، رد  راعـشا ، نیمه  رد  و  تشادـن . ار  وت  هب  ندـش  کـیدزن  تأرج  سک  چـیه  دوب  تتـسد  رد  ریـشمش  یتشاد و  ندـب 

(111 .) دش دراو  ماهچب  ریش  رس  رب  نینهآ  دومع  هک  ياو  يا  دیوگیم : هدرک ، دای  دازریش )  ) ناونع هب  مالسلا 

مالسلا امهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  تماما  نارود  رد  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح 

هب ار  تماما  روما  مامز  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  داد ، خر  لاس 40 ه.ق  ناضمر  رد  هک  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  تداهـش  زا  سپ  هراشا :
زا دوب ؛ هتفرگ  رارق  هیواعم  ربارب  رد  تّدم  نیا  رد  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دوب . لاس  هد  دودح  ترـضح ، نآ  تماما  تّدـم  تفرگ و  تسد 

هیلعنسح ماما  هک  هیواعم ، اب  حلـص  خلت  يارجام  صوصخ  هب  دش ؛ وربور  نوگانوگ  ياهبیـشن  زارفاب و  رایـسب  خـلت و  یثداوح  اب  ور  نیا 
دندرک ضارتعا  ترضح  نآ  هب  ياهّدع  دنچ  ره  تفریذپ ، اهورین  يزاسزاب  ظفح و  يارب  طورشم ، سب  شتآ  کی  ناونع  هب  ار  نآ  مالسلا 

وا زا  دوب و  ردارب  عیطم  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  اهنارحب ، نیا  همه  رد  تفرگ . رارق  یتخـس  ياهراشف  رد  راوگرزب  نآ  هطبار  نیا  رد  و 
. دشن هدید  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هب  تبسن  وا  زا  یتفلاخم  نیرتکچوک  درکیم و  يوریپ  تعاطا و  ماما ، ناونع  هب 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  اب  هارمه  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح 

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  هب  باطخ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  نابز  زا  شاهمانترایز  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تعاطا  دروم  رد 
حلاص و هدنب  يا  وت  رب  مالـس  مالـسلا ؛ هیلعنیـسحلا  نسحلا و  نینمؤملا و  ریمال  هلوسرلو و  هَّلل  عیطملا  حلاصلا ، دـبعلا  اهیا  کیلع  مالـسلا  »

ماما نابز  زا  همانترایز  نیا  رخآ  تمسق  رد  و  مالسلا . امهیلعنیسح  نسح و  مالـسلا و  هیلعیلع  نانمؤمریما  وریپ  شلوسر و  ادخ و  عیطم 
هب ( 112 .) يدرک يوریپ  ربمایپ  زا  يدومن و  ناحلاص  هب  ادتقا  هک  یلاح  رد  یتفر ، ایند  زا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  هدمآ : مالـسلا  هیلعقداص 

وریپ رمع ، رخآ  ات  ار  وا  هتسناد و  مالسلا  امهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  عیطم  ار  ترضح  نآ  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  مینیبیم  بیترت  نیا 
رثا رب  هفوک ، رد  تفالخ  هام  شـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تسا . هدرک  یفرعم  یهاگآ ، تریـصب و  ساـسارب  ناربماـیپ  ناـحلاص و 

هارمه مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تسیز . هنیدـم  رد  تفالخ ، زا  رود  هب  هام  راهچ  لاس و  هن  تشگزاـب و  هنیدـم  هب  هفوک  ياـهیناماسبان 
يریگعضوم و درکن ، اـنتعا  هیواـعم  هایـس  تموکح  هب  زگره  تسیز ، شردارب  ماـما و  راـنک  رد  تشگزاـب و  هنیدـم  هب  هفوـک  زا  شردارب ،
ات داد  همادا  هیواعم ، نیگنن  تموکح  زا  رهق  ییانتعایب و  تروص  هب  مالسلا  هیلعنسح  ماما  شردارب  يریگعضوم  دننامه  ار  دوخ  تفلاخم 

(113 .) دیسر تداهش  هب  هدش و  مومسم  دوب ، هیواعم  يذوفن  لماع  هک  ثعشا  رتخد  هدعج  طسوت  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هک  هاگنآ 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  عیطم  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح 

ماـما شردارب  درک ، هدـهاشم  دوخ  رد  ار  تلحر  ياـههناشن  هک  یتـقو  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  تیـصو  يارجا  رد 
رهز ارم  مدـنویپیم ، میادـخ  هـب  نـم  هدیـسر ، ارف  قارف  ماـگنه  مردارب ! تـفگ : نـینچ  وا  هـب  دـیبلط و  روـضح  هـب  ار  مالــسلا  هیلعنیــسح 

مالـسا و حالـص  هک  ینک  گنج  نآ  ندرک  حرطم  اب  ییوگب و  ینخـس  هراب  نیا  رد  ادابم  مراد  وت  رب  هک  یّقح  نآ  هب  ار  وت  دناهدیناروخ ...
هب تیصو  نیا  تقیقح  یلو  دوب ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  هچرگ  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تیـصو  ( 114 .) تسین طیارـش  نیا  رد  نایعیش 

هیلعنسح ماما  تسا . هدوب  تیـصو  نیا  باـطخ  دروم  زین  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  ور  نیا  زا  دوب ، نایعیـش  مشاـهینب و  ناردارب  همه 
نایم رد  زامن ، نفک و  لسغ و  زا  سپ  تیصو ، قباطم  ار  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هزانج  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تسویپ و  هَّللاءاقل  هب  مالـسلا 
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ناهاوخدـب داد ، تکرح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رّونم  دـقرم  يوس  هب  نفد  يارب  نایعیـش ، ناگتـسب و  ناردارب و  هارمه  هب  داهن و  توباـت 
ربق رانک  رد  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  هزانج  دـنهاوخیم ، مشاهینب  نیـسح و  هک  دـنتفگ  رگیدـمه  هب  شاهتـسد  راد و  ناورم و  زوتهنیک ،
ربق رانک  رد  ترـضح  نآ  هزانج  نفد  زا  ات  دـندومن  عامتجا  دـندرک و  کیرحت  ار  رگیدـمه  نیاربانب  دـننک  نفد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
رسپ ِیتَیب ؛ َنَع  ْمُکَْنبِا  وَُّحن  دز : دایرف  تسویپ و  نانآ  هب  دش و  رطاق  رب  راوس  هشیاع  هک  اجنآ  ات  دنیامن ، يریگولج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
يارب ار  هزانج  هک  دـندنامهف  نانآ  هب  دـنداد و  ار  نانآ  خـساپ  مادـکره  ناردارب  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  دـینک .» رود  ماهناخ  زا  ار  دوخ 
عیقب هب  ار  هزانج  ناگتـسب ، ناردارب و  هارمه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هاگنآ  میاهدروآ . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دقرم  رانک  دهع ، دیدجت 

هب دندرک ، نارابریت  ار  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هزانج  هک  دیـسر  ییاج  هب  ناهاوخدب  دیلپ  ياههنیک  ( 115 .) دندرپس كاخ  هب  اجنآرد  هدرب و 
ترضح هک  تسا  نیا  تسا  هّجوت  لباق  اجنیا  رد  هک  هچنآ  ( 116 .) دندروآ نوریب  شرهطم  ندب  زا  ریت  هبوچ  داتفه  نفد ، ماگنه  هک  يروط 

هب هفیظو  قبط  لاح  نیع  رد  تشادرـس ، رد  یناوج  ساـسحا  مه  دوب و  عاجـش  مه  تشاد ، لاـس  ماگنه 24  نیا  رد  هک  مالـسلا  هیلعساّبع 
هتساوخ تاساسحا و  رب  ار  مالسلا  هیلعنسح  ماما  تیـصو  زا  تعاطا  یبالقنا ، ربص  يرابدرب و  ملح و  لامک  اب  درک و  لمع  ردارب  تیـصو 

لرتنک ار  دوخ  هنانامرهق  تشاذگ و  رگج  يور  رب  نادند  مالسا ، حالصا  رطاخ  هب  دوخ  رب  طلـست  يرادنتـشیوخ و  اب  تشاد و  مدقم  دوخ 
تیاور دسیونیم : مّرقم  قازرلادبع  دیس  همّالع  موحرم  ( 117 .) دومن افیا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  دهعت و  درک و 

شوج هب  شتریغ  دـید ، ار  شارخلد  عضو  نیا  مالـسلا  هیلعساّبع  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  رّهطم  هزانج  ناراب  ریت  زا  سپ  هدـش 
هب مالسلا  هیلعنیسح  ماما  یلو  تفرگ ، تنیط  دب  نایمارح  نآ  هب  هلمح  میمـصت  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  دش ، زیربل  شربص  هساک  دمآ ،
زا ار  ساّبع  دوب ، هتسنادن  اور  دروم ، نآ  رد  ار  يزیرنوخ  هک  مالسلا  هیلعنسح  ماما  شردارب  تیصو  هب  انب  دمآ و  مالـسلا  هیلعساّبع  غارس 

لمحت ربص و  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماما  زا  تعاطا  هب  دروخ و  ورف  ار  شمـشخ  شتآ  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تشادزاب . ندرک  هلمح 
دومن و مالسا  نییآ  يادف  ار  دوخ  ناج  البرک  هاگتداهش  رد  دیـسر و  ارف  تصرف  نیا  هکنیا  ات  تسـشن  یهلا  هدعو  تصرف  راظتنا  هب  درک و 

(118 .) تفای تسد  يدبا  تداعس  هب 

« مالسلا هیلع   » ساّبع ترضح  جاودزا 

، ردپ تداهـش  ماگنه  ترـضح  نآ  هکنیا  هب  رظن  یلو  دومن ، جاودزا  یلاس  هچ  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هک  تسین  نشور  یبوخ  هب 
ترـضح تسا . هدوـب  مالـسلا  هـیلعنسح  ماـما  تماـما  رـصع  رد  ترـضح  نآ  جاودزا  هـک  دز  سدـح  ناوـتیم  تـشاد ، لاـس  هد  دودـح 

دوب دنمجرا  ناوناب  زا  هبابل  درک ، جاودزا  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يومع  رـسپ  هک  ساّبع  نب  هَّللادیبع  رتخد  هباُبل  اب  مالـسلا  هیلعساّبع 
هَّللادیبع بناج  زا  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  لسن  دش و  هَّللادـیبع  هَّللا و  لضف  مان  هب  دـنزرف  ود  ياراد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  زا  و 

هک مساق  نب  ةزمح  یلعوبا  دـننام : یناسک  دـندمآ ، دوجو  هب  ياهتـسجرب  ناهیقف  ناملاع و  گرزب و  نادرمدار  لسن ، نیا  رد  تفای و  همادا 
میهاربا نب  یلع  ( 119 (؛ تسا هاگراب  دبنگ و  ياراد  هّلح ، کیدزن  رد  شرهطم  دقرم  تسا و  مجنپ  لسن  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  هون 

دـبنگ و ياراد  شرهطم  دـقرم  تسا و  موس  لسن  رد  ترـضح  نآ  هون  هک  مالـسلا  هیلعلضفلا  یبا  نب  هَّللادـیبع  نب  نسح  نبرفعج  یبا  نب 
ققحم موحرم  ( 120 .) دـشابیم فورعم  یلع ) دیـس  هاش  ای   ) یلع دیـس  هدازهاش  ناونع  هب  تسا و  مق  رد  مهم  هاگترایز  یتوکلم و  هاـگراب 

تسا و هدرک  رکذ  رتخد ) کی  رسپ و  جنپ   ) دنزرف شش  مالسلا ؛ هیلعساّبع  ترضح  يارب  سابعلا )  ) باتک رد  مّرقم  قازرلادبع  دیـس  اناوت 
دّـمحم و هَّللادـبع )  ) مساق نسح ، ياهمان  هب  شرگید  نادـنزرف  راهچ  ناردام  ای  ردام  دوب و  هبابل »  » هَّللادـیبع هَّللا و  لضف  رداـم  دـسیونیم :

هیلعساـّبع ترـضح  نادـنزرف  زا  رفن  ود  نیما ، نسحم  دیـس  همّـالع  موحرم  ( 121 .) تسا هدوب  دـلوّما » ، » تسین مولعم  شماـن  هک  يرتـخد 
وا دنزرف  کی  بقانم ، باتک  بحاص  ( 122 .) درمشیم البرک  نادیهش  رامش  رد  ار  ساّبع  نب  هَّللادبع  ساّبع و  نب  دّمحم  ياهمان  هب  مالسلا 

هدمآ البرک  هب  دوخ  هداوناخ  اب  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هک  تسین  دیعب  چیه  ( 123 .) تسا هدرمش  البرک  نادیهـش  وزج  ار  دّمحم  ینعی 
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نز و اب  البرک  نادیهش  رثکا  هکروطنامه  دنـشاب ، هدیـسر  تداهـش  هب  دوخ  زا  لبق  نانآ ، هداتـسرف و  نادیم  هب  ار  شناوج  دنزرف  ود  دشاب و 
صوصخم همیخ  ياراد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هک  تسا ، هدمآ  اروشاع  زور  ثداوح  رد  هکنانچ  دندوب ؛ هدمآ  البرک  هب  دوخ  دنزرف 

(124 .) درک عادو  شنادنزرف  رسمه و  اب  دمآ و  همیخ  نآ  هب  عادو  ماگنه  دوب و 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  تماما  رصع  رد  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح 

ماگنه ات  لاس 50  زا  ترضح  نآ  تماما  هدیدرگ و  تماما  روما  رادهدهع  مالسلا  هیلعنسح  ماما  تداهش  زا  سپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
وریپ رـصع ، نیا  رد  يدابع ، یـسایس و  یگنهرف ، ثداوح  همه  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تفاـی . همادا  لاـس ) هد  دودـح   ) شتداـهش

، نابعـش موس  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دلوت  هب  هّجوت  اب  نابعـش  مراهچ  رد  وا  ّدلوت  ایوگ  دوب ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  صلخم  لماک و 
(125 .) تسا هس  وریپ  راـهچ  هشیمه ، هک  ارچ  دزیم ، مقر  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  زا  مالـسلا  هیلعساـّبع  يوریپ  مـلق  ریدـقت ، مـلق  ساـسارب 

هیلعساّبع ترـضح  هب  طوبرم  ثداوح  نایم  رد  البرک ، يارجام  هیواعم و  زا  دعب  زین  هیواعم و  رـصع  رد  دـیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  يارجام 
ردارب یلمع  يرکف و  طخ  زا  زگره  هدیـشخرد و  ردارب  رانک  رد  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  هک  تسا ، مهم  گرزب و  هثداـح  ود  مالـسلا 

. دشن ادج 

دیزی اب  تعیب  اب  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح  تفلاخم  هب  هجوت 

طرش و نیا  هیواعم  دنکن ، نییعت  هفیلخ  دوخ  يارب  هیواعم  هک  دوب  نیا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  اب  حلص  طیارـش  زا  هکنیا  اب  هیواعم ، رـصع  رد 
رب هفوک  رد  وا  تخاس . راکـشآ  تّوبن  نادـناخ  اب  ار  دوخ  تفلاخم  یگماکدوخ  یخاتـسگ و  لامک  اب  تشاذـگ و  اپ  ریز  ار  رگید  طـیارش 

میاـپ ریز  ار  اـهنآ  همه  مدوـمن ، ییاهطرـش  نسح  اـب  یلْجِر ؛ َتَْحت  اـهُّلُک  ًاطوُرُـش و  ِنَـسَْحِلل  ُتْطَرَـش  : » تـفگ اراکـشآ  تـفر و  ربـنم  زارف 
هب ار  تصرف  نیا  يرجه ، لاس 565  رد  تشگیم ، تصرف  لابند  هب  هفیلخ ، ناونع  هب  دیزی  شدنزرف  بصن  يارب  هک  هیواعم  ( 126 «.) مداهن
ألم رد  ار  دیزی  يدهع  تیالو  تفگ : سیق  نب  كاّحـض  مان  هب  شدّالج  نارودزم  زا  یکی  هب  ًامـسر  درک و  نییعت  ار  يزور  دروآ و  تسد 

دیـسر و ارف  زور  نآ  دـنیامن . قیدـصت  ار  كاّحـض  غالبا  هک  داد  نامرف  روهـشم  دارفا  زا  رفن  دـنچ  هب  دـنک و  مالعا  قشمد  دجـسم  رد  ماع 
اب تعیب  هب  ار  مدرم  دناوخ و  مدرم  روضح  رد  ار  نآ  كاّحـض  داد . كاّحـض  هب  دوب ، هتـشون  یحول  رد  هک  ار  دیزی  يدـهع  تیالو  هیواعم 

یـضعب دـندرک و  تعیب  عمط ، يور  زا  یـضعب  سرت و  يور  زا  نارـضاح  زا  یـضعب  درک . توعد  دوب  هلاس  یـس  ماـگنه  نیا  رد  هک  دـیزی 
ار وت  تفگ : وا  هب  دومن و  یضار  ار  وا  عیمطت ، اب  هیواعم  درک ، ضارتعا  ناورم  یتح  دش ، رایسب  دروم  نیا  رد  وگوتفگ  دندومن . ضارتعا 

مدرم دوش و  هنیدم  رادنامرف  دورب و  هنیدـم  هب  ات  داد  روتـسد  وا  هب  هیواعم  دـش . میلـست  دـید ، نینچ  ناورم  هک  یتقو  مدومن . دـیزی  دـهعیلو 
رد هنامرحم  روط  هب  هیواعم  درک ، ضارتعا  هیواعم  هب  هشیاع  رگید ، تایاور  قباـطم  ( 127 .) دنک توعد  دیزی  اب  تعیب  شریذـپ  هب  ار  زاجح 
دزن هشیاع  هک  یتقو  درک  توعد  هرکاذـم ، يارب  ار  هشیاع  سپـس  دومن ، کهآ  زا  رپ  ار  نآ  لخاد  دـندنک و  ار  یهاـچ  داد  روتـسد  هنیدـم 

درم و اجنامه  رد  داتفا و  هاچ  هب  هشیاع  دروآ ، هاـچ  نآ  رـس  رب  ار  وا  فراـعت  يزادـنا و  مه  تشپ  يزاـسرهاظ و  اـب  هیواـعم  دـمآ ، هیواـعم 
ياهدـع هارکا ، روز و  اـب  نتفرگ  تعیب  نیا  لـباقم  رد  ( 128 .) تسا هتفر  اجک  هشیاع  هک  دنتـسنادیمن  اهتدـم  مدرم  دـش و  وا  ربق  اجنامه 

هب ياهمان  نمـض  رد  یتح  دومن  تفلاخم  تحارـص ، لامک  اب  هک  دوب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نانآ  سأر  رد  دـندرک ، تفلاـخم  اراکـشآ 
دیزی ترسپ  اب  تعیب  هب  هارکا  روز و  اب  ار  مدرم  رگا  و  تشون ...« : نینچ  درمـشیمرب ، ار  مالـسا  اب  وا  ياهتفلاخم  اهتعدب و  هک  هیواعم ،

هابت ار  دوخ  نید  ياهدرک و  مادـقا  دوخ ، نایز  ررـض و  رب  تقیقح  رد  تسا ، زابگـس  راوخبارـش و  هبرجتیب ، یناوج  وا  هکنیا  اب  یناشکیم 
زگره دومنیم و  تعاطا  وا  زا  درک و  رکف  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نوچمه  زین  ارجام  نیا  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  ( 129 .) ياهدومن

. درکیم لابند  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یلمع  يرکف و  طخ  نامه  وم  هب  وم  هکلب  دریذپب ، ار  دـیزی  اب  تعیب  وا  هک  دـشن  هدینـش  هدـید و 
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هیلعنیسح ماما  زا  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تعاطا  ماقم  دروم  رد  لاس 1391ه.ق ) یّفوتم   ) رقم قازرلادبع  دیـس  قّقحم  همّالع  موحرم 
ماـما ءادهـشلا  دیـس  راوـنا  وـترپ  زا  همه  اهتلیـضف  نـیا  دـسیونیم : مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  لـیاضف  زا  یـشخب  ناـیب  زا  سپ  مالـسلا 

. دوب هدش  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دوجو  يامن  مامت  هنیآ  هدومن و  بسک  وا  زا  يوریپ  رثا  رب  مالسلا  هیلعساّبع  هک  دوب ، مالسلا  هیلعنیـسح 
هروس هیآ 1 و 2  رد  دنوادخ  هک  دندوب  نآرق  تایآ  نیا  زراب  قیداصم  زا  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  کشیب 
نامز نآ  هام و  هب  دنگوس  دشخب و  غورف  هک  ماگنه  نآ  دیـشروخ و  هب  دنگوس  اهیَلت ؛ اذِا  ِرَمقلاو  اهیحُـض  ِسْمَّشلاو و  : » دیامرفیم سمش 
رگم تفگیمن  ینخس  چیه  ساّبع ، هک  ارچ  تسا ، مالسلا  هیلعساّبع  هام  مالسلا و  هیلعنیسح  دیشروخ ، تسا .» ناور  دیـشروخ  لابند  هک 

، مالک کی  رد  دریذـپ و  ماجنا  شماـما  زا  يوریپ  تهج  هب  هکنیا  رگم  دادیمن ، ماـجنا  یلمع  چـیه  دـشاب و  هدینـش  شردارب  زا  ًـالبق  هکنآ 
تمظع و رتنشور  تراـبع  هـب  تـشادیمن و  مّدـقم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  سّدـقم  دوـجو  رب  ار  شیوـخ  هاـگچیه  مالـسلا  هیلعساـّبع 
(130 .) دوب هدیبات  شاهتساریپ ، دوجو  هنیآ  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  سّدقم  رون  رطاخ  هب  مالسلا  هیلعلضفلاوبا  يونعم  تیصخش 

وا راذگناج  تداهش  البرکرد و  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح  ینارون  يامیس 

هراشا

تداهش هب  مهد  زور  هدش و  البرک  دراو  مرحم  مود  اریز  دندوب ؛ البرک  رد  ردارب  رانک  زور  تشه  عومجم  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح 
مالسلا و هیلعنیسح  ماما  شردارب  تمدخ  رد  اسرف  تقاط  ریگیپ و  یشالت  اب  زور  بش و  زور ، تشه  نیا  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  دندیـسر ،

هیلعنیـسح ماما  اب  هراومه  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  تضهن  تیـصخش  نیمّود  ناونع  هب  دوب و  مالـسلا  مهیلعتراـهط  تمـصع و  نادـناخ 
ترضح ياهيراکادف  زا  ییاههنومن  هب  ار  امـش  رظن  اتـسار  نیا  رد  درکیم . ارجا  وم  هب  وم  ار  وا  نامرف  تخادرپیم و  تروشم  هب  مالـسلا 

: مینکیم بلج  البرک  رد  مالسلا  هیلعساّبع 

اعوسات زور  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح 

نبا دوش . مامت  حلـص  اب  راک  نیا  هک  تسا  نیا  شرظن  دزادـنایم و  ریخأت  ار  گنج  البرک ، رد  دعـس  رمع  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  دایز  نبا  هب 
یتسس یهاوخیم  رگا  هک  داد  رادشه  دعس  رمع  هب  ياهمان  نمض  رد  داتـسرف و  البرک  هب  رفن  رازه  راهچ  اب  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دایز ،

هب دهدب ، تسد  زا  ار  ير  کلم  ماقم و  دوبن  رـضاح  هک  دعـس  رمع  هدب . رارق  دوخ  ياج  هب  ار  رمـش  ورب و  رانک  رکـشل  یهدنامرف  زا  ینک ،
تکرح هب  ار  رکـشل  اـعوسات  رهظزادـعب  هاـگنآ  شاـب . ماـظن  هداـیپ  ریما  وـت  منکیمن ، راذـگاو  وـت  هب  ار  یهدـنامرف  زگره ، هن  تفگ : رمش 

یگنـشت تّدش  بآ و  ندوبن  هک ، نیا  اعوسات  زور  عیاقو  زا  ( 131 .) تخاس هدامآ  شنارای  مالسلا و  هیلعنیـسح  اب  گنج  يارب  دروآرد و 
هب تسد  دندرک و  تیاکش  یگنشت  زا  هدمآ  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  دزن  نانآ  زا  یعمج  هک  دش  ثعاب  مایخ ، لها  ناکدوک و  باحـصا و 

نانآ دیـسرب . بآ  هب  هکلب  دینک ، رفح  یهاچ  یمدق  دنچ  رد  دیورب و  دومرف : رگید  رفن  دـنچ  ساّبع و  هب  مالـسلا  هیلعماما  دـندش ، وا  نماد 
نرق هتسجرب  ياملع  زا  هک  یقهیب  دّمحم  نب  میهاربا  ( 132 .) دندیسرن بآ  هب  رایسب ، شالت  زا  سپ  یلو  دندش ، هاچ  ندنک  لوغشم  دنتفر و 

هیلعنیـسح ماما  نیب  دـسیونیم : البرک  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  دورو  رکذ  رد  يواـسملا ) نساـحملا و   ) باـتک رد  تسا  يرجه  موس 
بآ هب  یبایتسد  زا  ار  شنارای  ماما و  دندش و  لئاح  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  بآ و  نیب  نانمشد  دوب ، یمک  هلصاف  بآ  اب  شنارای  مالسلا و 

هب مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  دیماشایب . خزود  نیکرچ  نازوس و  بآ  زا  هکنیا  ات  دیماشاین  بآ  زا  زگره  تفگ : نانآ  هب  رمـش  دندرک . عنم 
هیلعساّبع ترضح  میتسه . ّقح  رب  ام  يرآ  داد : خساپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  میتسین ؟ ّقح  رب  ام  ایآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

مالسلا و هیلعنیسح  ماما  تخاس و  هدنکارپ  رامورات و  ار  نانآ  هک  درک ، هلمح  نمشد  فص  هب  نانچنآ  خساپ ، نیا  ندینش  زا  سپ  مالسلا 
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(133 .) دنتشادرب بآ  نآ  زا  دندیشون و  بآ  زا  دنتفای ، تسد  بآ  هب  شنارای 

نمشد همانناما  دیدش  ّدر 

ُوَنب َنیَأ  : » دز دایرف  داتـسیا و  اجنآ  رد  دـیناسر و  شنارای  مالـسلا و  هیلعنیـسح  ماما  ياههمیخ  کیدزن  ار  دوخ  رمـش  اـعوسات ، رهظزادـعب 
هب رظن  دـنتفگیم ، رهاوخ  ار  دوخ  هلیبق  نارتـخد  هک  دوب  مسر  برع  ناـیم  رد  هکنیا : حیـضوت  ( 134 (»؟ دیئاجک ام  نارهاوخ  نارـسپ  اِنتُْخا ؛

اهیلعنینبلا ّما  زا  رمـش  دوب و  هلیبق  نیا  زا  زین  مالـسلا  هیلعساّبع  رداـم  مالـسلا  اـهیلعنینبلا  ّما  ترـضح  دوب  بـالکینب  هلیبق  زا  رمـش  هکنیا 
. دندرک وا  هب  تشپ  هتسج و  يرود  وا  زا  یلو  دندینش ، ار  وا  نخـس  شناردارب  مالـسلا و  هیلعساّبع  ترـضح  درک . رهاوخ  هب  ریبعت  مالـسلا 

شناردارب مالسلا و  هیلعساّبع  ترضح  دیهدب . ار  وا  باوج  یلو  تسا  دیلپ  قساف و  رمش ، هچرگ  دومرف : نانآ  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 
دوخ دیتسه  ناما  رد  امش  مناگداز ! رهاوخ  يا  تفگ : رمش  يراد ؟ راک  هچ  ام  اب  ییوگیم ، هچ  دنتفگ : رمـش  هب  باطخ  دندمآ و  شیپ  هب 

: داد باوج  نینچ  مالـسلا  هیلعساّبع  ماگنه  نیا  رد  دـییآرد . دـیزی  ناـنمؤمریما  تعاـطا  هب  دـیهدن و  نتـشک  هب  مالـسلا  هیلعنیـسح  اـب  ار 
یناما مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـسپ  يارب  یهدیم و  ناما  ام  هب  ایآ  دـنک ، تنعل  ار  وت  ناـما  وت و  دـنوادخ 

(135 (؟ مییآ رد  دیلپ  ناگدش  نوعلم  نادنزرف  نانیعل و  تعاطا  رد  هک  ینکیم  رما  ام  هب  وت  تسین و 

هیمس رسپ  ناما  زا  رتهب  ادخ  ناما 

ياههّمع رـسپ  يارب  تفر و  دایز  نبا  دزن  دوخ  شیپ  زا  وا  دوب ، مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  ترـضح  هدازردارب  مازح ، نب  لـحم  یبا  نب  هَّللادـبع 
هیلعساّبع هب  ات  داد  دوخ  مالغ  هب  ار  نآ  سپـس  تفرگ . همانناما  نامثع ، رفعج و  هَّللادبع ، شناردارب ، مالـسلا و  هیلعساّبع  ترـضح  دوخ 

دید ار  شناردارب  مالسلا و  هیلعساّبع  تفر ، مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هاگهمیخ  بناج  هب  دمآ و  البرک  هب  مالغ  دناسرب . شناردارب  مالسلا و 
مالـسلا و هیلعساـّبع  ترـضح  تسا . هداتـسرف  امـش  يارب  هَّللادـبع ، ناـتییاد  رـسپ  ار  هماـنناما  نیا  تفگ : داد و  ناـنآ  هـب  ار  هماـنناما  و 

هیمـس رـسپ  ناما  زا  رتهب  ادـخ  ناما  هیَمُـس ؛ ِْنبِا  ِنامَأ  ْنِم  ٌریَخ  ِهَّللا  ُنامَأ  : » وگب ناسرب و  نامییاد  هب  ار  ام  مالـس  دـنتفگ : مالغ  هب  شناردارب 
دنچ رطاخ  هب  میهدیمن و  ّتلذ  یتسپ و  هب  نت  زگره  میتسه ، زارفارـس  هدازآ و  نادناخ  زا  هدازبیجن و  ام  ینعی  ( 136 «.) تسا راکدبنز ) )

راختفا و يوکس  رب  مالسلا  هیلعساّبع  زین  اجنیا  رد  میوریمن . متس  ملظ و  نیگنن  مچرپ  ریز  هب  ّقح  دنلبرس  مچرپ  ریز  زا  ایند ، یگدنز  زور 
(137 .) دادن حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  درکن و  مخ  دق  اهیتسپ  ربارب  رد  داتسیا و  تماق  تسار  ینامرهق ،

اروشاع زور  رد  ساّبع  ترضح 

ياهتسجرب دارفا  زا  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دنداتـسیا . فص  رد  هدش و  هدامآ  زامن  يارب  ناینیـسح  دیـسر ، ارف  اروشاع  بش  رجف  عولط 
ماما سپـس  دـش ، هدـناوخ  نافرع  صالخا و  بلق و  روضح  اب  حبـص  زامن  درک . ادـتقا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هب  لوا ، فص  رد  هک  تسا 

هزاجا زور  نیا  رد  نم  امـش و  ندش  هتـشک  رد  دنوادخ  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  هبطخ  نآ  رد  دناوخ ، هبطخ  مالـسلا  هیلعنیـسح 
ماما كدـنا  هاپـس  تخاس . هدامآ  گنج  يارب  ار  نارای  مالـسلا  هیلعماـما  منکیم . هیـصوت  ندـیگنج ، تماقتـسا و  هب  ار  امـش  زین  نم  داد و 

هداـیپ رفن  لـهچ  هراوـس و  رفن  ود  یـس و  ناـنآ  یلوـق  هـب  دـندوب و  هداـیپ  هراوـس و  رفن  نانآ 72  دـندرک ، ییارآفص  مالـسلا  هیلعنیـسح 
نوتس هدنامرف  ار  رهاظم  نب  بیبح  دومن و  شرکـشل  تسار  تمـس  نوتـس  هدنامرف  ار  نیق  نب  ریهز  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ( 138 .) دندوب

دـنتفرگ و رارق  رکـشل  بلق  رد  مشاـه  ینب  دوخ و  درپـس و  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  تسد  هب  ار  گـنج  مچرپ  داد و  رارق  رکـشل  پچ 
ادابم ات  دـندز ، شتآ  هدومن و  مزیه  زا  رپ  ار  نآ  دـندوب و  هدـنک  قدـنخ  ًالبق  اـههمیخ  فارطا  رد  دـنداد . رارق  دوخ  رـس  تشپ  ار  اـههمیخ 
تمس هدنامرف  ار  جاجح  نبورمع  تخادرپ ، دوخ  رکـشل  ییارآفص  هب  دعـس  ِرمع  وس  نآ  زا  درب . موجه  اههمیخ  هب  رـس  تشپ  زا  نمـشد 
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رد زین  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ( 139 .) داد شمالغ  هب  ار  مچرپ  رکـشل و  پچ  بناج  هدـنامرف  ار  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  شرکـشل ، تسار 
، رتلديوق رتتیاـفک ، اـب  رتقیـال ، مچرپ ، زا  يرادـهگن  لـمح و  يارب  ار  وا  اریز  داد ؛ مالـسلا  هیلعساـّبع  هب  ار  مچرپ  دوـخ ، ناراـی  ناـیم 

(140 .) تفای رتدنمناوت  رتعاجش و 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  طسوت  ناگدش  هرصاحم  تاجن 

خر نمشد  ناگداتسرف  نانآ و  نیب  يدیدش  يریگرد  دندرک و  هلمح  نمشد  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  نارای  زا  يدادعت  گنج ، زاغآ  رد 
هیلعساّبع ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دنتفرگ . رارق  نمـشد  دیدش  هرـصاحم  رد  دـندش و  رود  رایـسب  اههمیخ  زا  ماما  نارای  هک  يروط  هب  داد 

هب اپ  نانمـشد  هک  دومن ، هلمح  نانآ  هب  نانچ  نآ  و  درک ، نمـشد  هوبنا  تیعمج  يوس  هب  ور  هورگ  نآ  تاـجن  يارب  بسا ، رب  راوس  مالـسلا 
ره هب  ( 141 .) دنادرگرب اههمیخ  هب  ار  نانآ  دیناهر و  نمشد  گنچ  زا  ار  نارای  هورگ  مالـسلا  هیلعساّبع  دندش و  رامورات  دنتـشاذگ و  رارف 

بازحا و خر  رب  هدرپ  هک  دیشوک  نانچنآ  راو  ردپ  مصخ ، مزر  هب  يدروآ  فلاخم  دای  هب  رشح  زور  هک  يدرک  ور  هدنرد  ریـش  وچ  فرط 
شتسد رب  داد  هسوب  نیما  لیئربج  هک  شتسویپ  ياههلمح  زا  فص  دیرد  نانچ  دیشوپ  ناورهن 

شنادنزرف رسمه و  اب  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح  عادو 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  درک . تاقالم  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  شردارب  اب  مالـسلا  هیلعساّبع  اروشاع ، زور  رد  هک  هدش  تیاور 
رسمه دمآ ، دوخ  همیخ  هب  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تسین . تشگزاب  نآ  رد  هک  یعادو  نک ، عادو  نانآ  اب  ورب و  تاهداوناخ  دارفا  دزن 

بآ مالسلا  هیلعساّبع  زا  دندوب  هنشت  تخس  هک  نانآ  درک . عادو  نانآ  اب  درپس و  ادخ  هب  ار  نانآ  دندوب ، همیخ  نآ  نایم  رد  شدنزرف  ود  و 
امش يارب  مورب  ات  دینک  ربص  یکدنا  تفگ : نانآ  هب  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  تسا . هدش  هریچ  ام  رب  یگنـشت  تّدش  دنتفگ : دنتـساوخ و 

هب درک و  كرت  ار  شاهناخ  لها  باتش  اب  دینش ، ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يادص  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد  مروایب . بآ 
دگنجیم و نانآ  اب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دناهدروآ و  موجه  اههمیخ  فرط  هب  هک  دید  ار  نمشد  رکـشل  تفاتـش . مالـسلا  هیلعماما  يرای 

تقو نآ  رد  دندیگنجیم و  ود  ره  راوگرزب  ود  نآ  دـش ، دربن  دراو  ماما  رانک  رد  زین  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دزیریم . مهرد  ار  نانآ 
(142 .) داد خر  یتخس  رایسب  دربن 

« مالسلا هیلع   » ساّبع ترضح  دیهش  نارسپ 

هب ات  دـندیگنج  نمـشد  اب  نانآ  داتـسرف ، نادـیم  هب  دوخ  ار  هَّللادـبع  دّـمحم و  مان  هب  شنادـنزرف  دوخ  زا  لبق  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح 
نادیم هب  ار  نوع  دّمحم و  شاهدید  رون  ود  هک  مالسلا  اهیلعبنیز  شرهاوخ  زا  مالسلا  هیلعسابع  ترـضح  ایوگ  ( 143 .) دندیسر تداهش 
تداهش ماقم  هب  رغـصایلع ، ربکایلع و  شمـشچ  رون  ود  هک  درک  ادتقا  مالـسلا  هیلعنیـسح  شردارب  هب  ای  درک و  يوریپ  داتـسرف  تداهش 

هلحرم نیرخآ  هب  ار  راثیا  دوبر و  نارگید  زا  ار  تقبـس  يوگ  اتـسار  نیا  رد  دوب و  دیهـش  ود  ردپ  مالـسلا  اهیلعساّبع  لاحره  هب  دندیـسر .
راختفارپ يوکـس  رب  تفر و  نادیم  هب  غاد  زوس و  زا  رپ  یبلق  اب  دید و  رایـسب  ياهغاد  مالـسلا  هیلعنیـسح  شردارب  دـننام  وا  دـیناسر . دوخ 

(144 .) داتسیا تداهش  ینامرهق و 

وا عادو  نادیم و  هب  نتفر  يارب  مالسلا » هیلع   » ساّبع ترضح  نتفرگ  هزاجا 

دیسر و شتمدخ  هب  دید ، ار  مالسلا  هیلعنیسح  شردارب  ییاهنت  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  هک  یتقو  دنکیم : لقن  یسلجم  همّالع  موحرم 
هیرگ نخـس  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  مورب »؟ نادیم  هب  ات  تسه  هزاجا  ایآ  ردارب ، يا  ٍۀَصْخُر ؛ ْنِم  ْلَه  یخأ  ای  : » درک ضرع 
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دهاوخ هدیشاپ  مه  زا  هدنکارپ و  ( 145) مهاپس يدرگ ، هتشک  يورب و  هاگره  یتسه ، نم  رادمچرپ  وت  مردارب ! دومرف : نینچ  درک و  یتخس 
زا ار  نادیهش  نوخ  ماقتنا  مهاوخیم  ماهدمآ ، هوتس  هب  هدش و  هتسخ  یگدنز  زا  هتشگ و  گنت  ماهنیس  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعساّبع  دش .

فرط هب  مالـسلا  هیلعساّبع  روایب . بآ  یکدـنا  هنـشت  ناکدوک  نیا  يارب  ورب و  سپ  دومرف : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  مریگب . ناـقفانم  نیا 
ترضح نآ  رادشه  زردنا و  یلو  داد ، رادشه  نانآ  هب  درک و  هظعوم  ار  نانآ  داتسیا و  نمـشد  تیعمج  ربارب  رد  دش و  هناور  تارف  هعیرش 
شطعلا داـیرف  ماـگنه  نیا  رد  داد . شرازگ  ار  عوـضوم  تشگزاـب و  شردارب  دزن  هب  مالـسلا  هیلعساـّبع  درکن . رثا  نـالد  روـک  نآ  لد  رد 

، درک تکرح  تارف  فرط  هـب  تـشادرب و  ار  یکـشم  دوـخ و  هزین  دـش ، بـسا  رب  راوـس  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  دینـش ، ار  ناـکدوک 
اب مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دـندرک ، نارابریت  ار  ترـضح  نآ  دنتـسب و  ار  ترـضح  نآ  هار  رـس  تارف  هعیرـش  نانابهگن  رفن  رازهراـهچ 
هب ار  دوخ  مالـسلا  هیلعساّبع  دندش و  هدنکارپ  هیقب  هدـش و  هتـشک  نانآ  زا  رفن  داتـشه  هک  يروط  هب  درک ، هلمح  نانآ  رب  ریظنیب  یتعاجش 

تیب لـها  مالـسلا و  هیلعنیـسح  یگنـشت  دـماشایب ، اـت  تفرگ  تسد  فـک  هب  بآ  يرادـقم  دـش ، کـیدزن  بآ  هب  دـیناسر . تارف  هعیرش 
يوس هب  داهن و  شتسار  هناش  رب  درک و  بآ  زا  رپ  ار  کشم  سپس  تخیر . شتـسد  فک  زا  ار  بآ  دروآ ، دای  هب  ار  مالـسلا  مهیلعنیـسح 

وا دندرک ، هلمح  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  هب  هعیرـش  نانابهگن  ( 146 .) دناسرب ناگنـشت  بل  هب  ار  بآ  هکنآ  دیما  هب  دـش ، هناور  اههمیخ 
هکنآ ات  مرادن  یـساره  كاب و  دروآرب ، دایرف  هک  ماگنه  نآ  رد  گرم  زا  نم   » دناوخیم زجر  نینچ  لاح  نیا  رد  درک و  هلمح  نانآ  هب  زین 

اب هک  ساّبع  منم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یفطـصم ، كاپ  ناج  يادـف  نابهگن ، نم  ِناج  دـتفا . كاـخ  هب  نادرم  روـالد  ناـیم  رد  مرکیپ 
همادا نانچمه  دوخ  گنج  هب  مالسلا  هیلعساّبع  مسرتیمن » نمشد  اب  يریگرد  رد  گرم  زا  میآیم و  ناگنشت  ندرک  باریس  يارب  کشم 

نب میکح  يرایمه  اب  درک و  نیمک  امرخ  هلخن  تشپ  زا  داقر ) نب  دیز   ) ای اقرو  نب  دـیز  ماگنه  نیا  رد  دومن ، هدـنکارپ  ار  نمـشد  دادیم و 
هیلعساـّبع ترـضح  دومن ، عطق  ار  ترـضح  نآ  تسار  تسد  دروآ و  دورف  مالـسلا  هیلعساـّبع  تسار  تسد  رب  ار  دوـخ  ریـشمش  لـیفط ،

امرخ هلخن  تشپ  رد  هک  لـیفط  نب  میکح  ناـیم  نیا  رد  داد ، همادا  نمـشد  اـب  دوخ  دربـن  هب  تفرگ و  پچ  تسد  رب  ار  شریـشمش  مالـسلا 
هیلعساّبع ترضح  هکنیا  بجع  دیدرگ . عطق  زین  شپچ  تسد  هک  دروآ  دورف  ترضح  نآ  پچ  تسد  رب  ار  شریـشمش  دوب ، هدرک  نیمک 

نیا رد  تشاد ، هگن  ار  نآ  هدـش  عطق  ناوزاب  اـب  دینابـسچ و  شاهنیـس  هب  ار  مچرپ  هتوم ) گـنج  رد  راـیط  رفعج  شیومع  دـننامه   ) مالـسلا
(147 .) داتفا نیمز  رب  بسا  تشپ  زا  ترضح  نآ  هک  دز  شرس  رب  نینهآ  دومع  یملاظ  ماگنه 

وا دیدش  هیرگ  ساّبع و  نیلاب  رد  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما 

کشم مالسلا  هیلعساّبع  دش ، عطق  مالسلا  هیلعساّبع  ياهتسد  هکنآ  زا  سپ  دسیونیم : نیطبسلا  یلاعم  رد  يرئاح  عبتتم ، ققحم  موحرم 
ریت تخیر و  نآ  بآ  درک و  تباصا  کشم  هب  يریت  هاگان  دناسرب ، اههمیخ  هب  ار  بآ  کشم  ات  تخاتیم  نانچمه  تفرگ و  نادـند  هب  ار 

رب نینهآ  زرُگ  دمآ و  شیپ  هب  نانمـشد  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  یتیاور  قباطم  داتفا و  نیمز  هب  ماگنه  نیا  رد  دیـسر و  شاهنیـس  هب  يرگید 
رب ریت  هکنآ  زا  سپ  دـسیونیم : هللا  همحریمق  ثّدـحم  ( 148 .) دیناسر تداهش  هب  ار  ترـضح  نآ  تبرـض ، نیمه  دز و  ترـضح  نآ  رس 

باتک بحاص  تیاور  هب  و  بایرد .» ار  تردارب  ردارب ! يا  كاخا ؛ ِْكرْدَا  هاخا ! ای  : » دز ادص  داتفا و  نیمز  هب  دیـسر ، وا  هنیـس  رب  کشم و 
يادـص مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دیـسر . تداهـش  هب  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  نینهآ  دومع  دـمآ و  شیپ  هب  ینوعلم  ماگنه  نیا  رد  بقانم ،
متـشپ نونکا  یتلیح ؛ تلق  يرهظ و  رـسکنا  نالا  : » دز ادص  دید ، لاح  نآ  اب  ار  وا  هک  یتقو  دیناسر  وا  نیلاب  هب  ار  دوخ  دینـش و  ار  شردارب 

دنلب ( 150) كاخا كردا  هاخا  ای  هب  مالسلا  هیلعساّبع  يادص  هک  یتقو  دناهتشون : رگید  یضعب  و  ( 149 «.) دش كدنا  نم  هراچ  تسکش و 
اب دید ، هراپ  هراپ  ندب  هدش و  عطق  ياهتسد  اب  ار  وا  دمآ ، مالـسلا  هیلعساّبع  نیلاب  هب  بقاث  باهـش  دـننام  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  دـش ،

. دش كدنا  ماهراچ  تسکش و  متشپ  نونکا  دومرف : درک و  هیرگ  دنلب  يادص 
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مالسلا هیلعنیسح  ماما  رابمغ  هرهچ 

: دـناهدرک یفرعم  نینچ  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هدـیپت  نوخ  هب  رکیپ  رانک  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  یحور  عضو  ناسیون ، هریس 
حور يا  هآ  مسابع ! هآ  مردارب  هآ  دز : ادص  درک و  یتخس  هیرگ  دش ، راکشآ  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هرهچ  رد  قیمع  هودنا  یگتـسکش و  »

. دیدرگ عطق  مدیما  دش و  كدنا  ماهراچ  تسکش و  متشپ  نونکا  ساّبع ! يا  وت ، زا  دعب  ییاونیب  زا  ياو  مبلق ! هویم  و 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  نیلاب  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زیگنامغ  تشگزاب 

هک یلاح  رد  تشگزاب ، اههمیخ  يوس  هب  هدرک و  اهر  همقلع  رهن  رانک  رد  ار  مالسلا  هیلعساّبع  هدیپت  نوخ  هب  رکیپ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما 
درکیم و كاپ  شتـسد  نیتسآ  اب  ار  شمـشچ  کشا  دـشیم ، يراج  شناگدـید  زا  کشا  کشرـس  دوب و  ناـشیرپ  نیگهودـنا و  رایـسب 

ترـضح دـنک !؟ عافد  ام  زا  دـسرتب و  خزود  شتآ  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  دـنک ؟ تیامح  اـم  زا  هک  تسه  یقح  رادـفرط  اـیآ  دومرفیم :
اهیلعبنیز هک  نیمه  دنتشک . ار  تیومع  دومرف : مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دیسرپ ، مالسلا  هیلعساّبع  شیومع  لاح  زا  دمآ و  شیپ  هب  هنیکس 

هیرگ يادـص  مینیبب ؟ هنوگچ  ار  وا  یلاخ  ياـج  تفر و  اـم  تسد  زا  ساـّبع  ياو ، يا  تفگ : دروآرب و  داـیرف  دینـش  ار  نخـس  نیا  مالـسلا 
(151 «.) میدش رواییب  وت  زا  دعب  ام  ساّبع  يا  كدعب ، اتفیض  او  : » دومرف درک و  هیرگ  نانآ  اب  زین  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  تساخرب ، ناوناب 

مولعلارحب همّالع  زوسناج  هیرگ 

نرق هتـسجرب  ياـملع  زا  موـلعلارحب ، هب  فورعم  ییاـبطابط  يدـهم  دـمحم  دیـس  همّـالع  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترـضح  موـحرم  گرزب ، هیقف 
ملاع نیا  رـصع  رد  دش . هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  درک و  تلحر  فرـشا  فجن  رد  راجاق  رـصع  رد  لاـس 1212ه.ق  هب  هک  دوب  مهدزیس 

، تفای عالطا  یناریو  نیا  زا  وا  تشاد ، يزاسون  هب  زاین  دوب و  هدش  ناریو  مالـسلا  هیلعلضفلاوبا  ترـضح  رهطم  مرح  زا  ییاههشوگ  ینّابر 
ربق و هب  یهاگن  رامعم  نیب ، نیا  رد  دننک . تبحـص  رامعم  اب  ریمعت  دروم  رد  کیدزن  زا  ات  دنتفر  دقرم  بادرـس  رادید  هب  رامعم  رفن  کی  اب 

هدینش هدناوخ و  نونکات  ام  تفگ : رامعم  سرپب . دومرف : همّالع  منک ؟ لاؤس  امش  زا  دییامرفیم  هزاجا  اقآ  دیـسرپ : درک و  همّالع  هب  یهاگن 
منیبیم نم  یلو  دـشاب ، هتـشاد  يرتشیب  لوط  ترـضح ، نآ  ربق  دـیاب  نیاربانب  تشاد ، دـنلب  یتماـق  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  هک  میدوب 

داهن راوید  هب  رس  خساپ ، ياج  هب  همّالع  دراد ؟ يرگید  ّتلع  ربق  یکچوک  ای  تسا و  غورد  نم  ياههدینش  ایآ  تسا ، کچوک  ربق  تروص 
نم رگم  يدـش ، نایرگ  بلقنم و  ارچ  نم  ياقآ  درک : ضرع  تخاس و  نارگن  ار  رامعم  وا ، زوسناج  ینالوط و  هیرگ  درک . دـیدش  هیرگ  و 
یلو تشاد ، دیشر  دنلب و  یتماق  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  یتفگ  هک  هنوگنامه  تسا ، تسرد  وت  ياههدینـش  دومرف : همّالع  متفگ ؟ هچ 
رارق هزین  ریـشمش و  ریت و  جامآ  شرهطم ، رکیپ  يردـق  هب  اریز  تخادـنا ، مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هاکناج  بئاصم  دای  هب  ارم  وت  لاؤس 
يربق هدش ) عطق  ياضعا  هدیربرس و  اهتسد و  اب   ) مالـسلا هیلعساّبع  ترـضح  ندب  يراد  راظتنا  وت  ایآ  دش . لیدبت  یتاعطق  هب  هک  تفرگ 

(152 (!؟ دشاب هتشاد  ربق  نیا  زا  رتگرزب 

« مالسلا هیلع   » ساّبع ترضح  تامارک  زا  ییاههنومن 

هراشا

، دنداد ماجنا  هجو  نسحا  هب  ار  ّقح  هار  رد  يراکادف  راثیا و  يدرمناوج و  افو ، افـص و  سفن ، بیذهت  یگدنز  رد  هک  ادخ ، گرزب  نادرم 
فشک و بحاص  دنوشیم و  هنوگادخ  تفرعم ، اب  صلاخ و  یگدـنب  رثا  رب  دـننکیم و  ادـیپ  يزاتمم  يوربآ  گرزب ، يادـخ  هاگـشیپ  رد 

وترپ رد  هک  ادخ  يایلوا  زا  گرزب  صخاش و  ياهقادصم  زا  یکی  ( 153 .) دننک فرصت  نیوکت  ملاع  رد  دنناوتیم  یّتح  هدش و  تامارک 
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رد وا  تامارک  هک  تسا  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دش ، هدـناوخ  جـئاوحلا ) باب   ) بقل اب  ور  نیا  زا  دیـسر و  ماقم  نیا  هب  یلاع ، لاصخ 
یگنادرم تریغ و  ندعم  شایگدنز ، نارود  دننامه  زین  نونکا  مه  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هک  یتسار  هب  تسا . رامـشیب  خیرات  لوط 

ياـهتمارک تروـص  هب  وا ، راشرـس  ياـهتمحرم  فـطل و  هراوـمه  دراد و  ناـیاونیب  هب  یـصاخ  هّجوـت  تسا و  مرک  دوـج و  ياـیرد  و 
وگ تفگ و  اج  همه  شجئاوحلا  باب  تسا  تجاح  بابرا  هلبق  وچ  وا  هاـگرد  دـسریم . شهاـگرد  ناگدـنهانپ  هب  بیجع  هداـعلاقراخ و 

بلج دروم  دنچ  هب  ار  نازیزع  امـش  رظن  راوگرزب ، نآ  ياهتمارک  زا  دروم  نارازه  اهدص و  نایم  زا  ماتخ  نسح  ناونع  هب  اجنیا  رد  دـننک 
. مینکیم

هانگیب رتخد  تاجن  مالسلا و  هیلعساّبع  يرواد   - 1

داوج ازریم  جاح  قحلا ، تیآ  موحرم  هتـسجرب  نادرگاش  زا  یمق  یمطاف  نیـسح  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ  هتـسراو ، دـهاز  ینّابر و  ملاـع  موحرم 
لّوحت تخدـنایم و  عرـضت  هیرگ و  هب  ار  راوید  رد و  هک  هنوگ  نآ  دـناوخیم ، لـیمک  ياـعد  شاهناـخ  رد  هعمج  ياـهبش  دوب . يزیربت 

هک دـنکیم  لقن  رردـلا » عماج   » دوخ باتک  رد  وا  دوب . ياهتـسراو  یفراع  ینّابر و  یملاع  یتسار  هب  درکیم ، داـجیا  نارـضاح  رد  یبیجع 
ممشچ ود  اب  نم  رگا  تفگیم : درک و  لقن  تسا  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  ِنآ  زا  هک  ار  ریز  تمارک  رّرکم  روط  هب  قاحـسا  دیـس  مردپ 

مرح هب  ـالبرک  رد  يزور  هکنیا  نآ  دـنوش و  رک  مشوگ  ود  ره  مشاـب ، هدینـشن  میاهـشوگ  اـب  رگا  دـندرگ و  روـک  منامـشچ  مشاـب  هدـیدن 
، دـندش مرح  دراو  ياهلماح  رتخد  هارمه  نیـشن ، هیداب  بارعا  زا  يدایز  تیعمج  مدـید  هاگان  مدـش ، دراو  مالـسلا  هیلعلضفلاوبا  ترـضح 

نارـضاح همه  ناـهگان  دـندش ، وا  هجوتم  نارـضاح  همه  درکیم ، نویـش  داـیرف و  دـیبسچ ، حیرـض  هب  رتـخد  نآ  دوب ، تیعمج  زا  رپ  مرح 
یکدوک نامه  زا  ادص  نیا  هک  دش  مولعم  دشابیم . مردام  رهوش  مردپ  تفگیم : نینچ  دندینـش  ار  نآ  همه  هک  ییاهادص  دندش ، تکاس 

نآ فرط  هب  مدرم  دـش و  دـنلب  هلهله  يداش و  دـمآ ، شوج  هب  مدرم  تاساسحا  ادـص ، نیا  ندینـش  اـب  تسا . رتخد  نآ  محر  رد  هک  تسا 
دوب هناتـسآ  ياهراددیلک  زکرم  هک  ياهرجح  هب  هداد و  تاجن  مدرم  گنچ  زا  ار  رتخد  نآ  تمحز ، اب  هناتـسآ  ماّدخ  دندروآ . موجه  رتخد 

، دنتفر مدرم  هکنآ  زا  سپ  متـشاد ، یتسود  هقباس  وا  اب  نم  هدوب و  ساّبع  دیـس  اقآ  موحرم  ردپ  نسح ، دیـس  موحرم  مرح ، راددیلک  دـندرب .
نیشن هیداب  بارعا  زا  هفیاط  نیا  تفگ : نینچ  حیضوت ، رد  وا  مدیـسرپ ، وا  زا  ار  رتخد  نآ  يارجام  متفر و  نسح  دیـس  ياقآ  روضح  هب  نم 
رایـسب یـسورع  زا  لبق  يدزمان ، نارود  رد  رـسمه  اب  تاقالم  نانآ و  نیب  رد  دوب ، شیومع  رـسپ  دقع  رد  رتخد  نیا  دنتـسه ، البرک  فارطا 
مورحم ّتلع  هب  رتـخد ، نیا  رهوش  ومع و  رـسپ  ددرگ . يزیرنوخ  بجوم  تسا  نکمم  دوش  فشک  دروم  نیا  رد  يزیچ  رگا  تسا و  تشز 

وا اب  ماجنارـس  دوشیم و  رتخد  بقارم  يزور  دـنک . نیگنن  ار  وا  تساوخیم  شنز ، ردـپ  اب  ترودـک  ّتلع  هب  ای  رـسمه ، تاقالم  زا  ندوب 
رهاـظ رتخد  رب  لـمح  راـثآ  یتّدـم  زا  سپ  دـیامنیم . رارف  شنزردـپ  رازآ  سرت  زا  سپـس  ددرگیم ، رتـسبمه  هدرک و  تاـقالم  هناـمرحم 

ار وا  رهوش  ماهدش . لمح  ياراد  مرهوش  زا  نم  دـیوگیم : رتخد  دـنزادرپیم ، یـسررب  قیقحت و  هب  عالطا  زا  سپ  رتخد  ناگتـسب  دوشیم ،
دنریگیم میمصت  رتخد  ناگتسب  دوشیم . هیـضق  رکنم  وا ، هب  یناسر  رازآ  ای  نزردپ ، سرت  زا  وا  دنیوگیم ، وا  هب  ار  ارجام  دننکیم و  ادیپ 

هانگیب ار  وا  دنهاوخیم  هک  درگنیم  یتخـس  يانگنت  رد  ار  دوخ  رتخد ، یتقو  دـننکیمن و  انتعا  رتخد  ياهسامتلا  هب  دنـشکب . ار  رتخد  ات 
نیا ناگتسب  دینک . ارجا  ار  نامه  دومرف ، وا  هچره  دیهد ، رارق  رواد  مَکَح و  نم  دروم  رد  ار  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  دیوگیم : دنـشکب 

دبسچیم و مالـسلا  هیلعساّبع  حیرـض  هب  رتخد  دنوشیم ، مالـسلا  هیلعلضفلاوبا  ترـضح  مرح  دراو  رتخد  هارمه  دنریذپیم ، ار  داهنـشیپ 
مالسلا هیلعساّبع  ترضح  صوصخم  فطل  اب  هک  دوب  اجنیا  رد  دشخب . تاجن  هکلهم  زا  ار  وا  دنک و  يرواد  هک  دهاوخیم  وا  زا  هناسمتلم 

نیا هب  متـسه . مردام  رهوش  دنزرف  نم  دـیوگیم : دـهدیم و  یهاوگ  دـنوشیم ، نارـضاح  همه  هک  دـنلب  يادـص  اب  رتخد ، محر  رد  نینج 
نوچمه مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  و  ( 154 .) دـباییم تاجن  هکلهم  زا  رتخد  نآ  هدرک و  ظفح  ار  وا  يوربآ  ردام ، یکاپ  نالعا  اـب  بیترت 

اب دیسر و  رتخد  داد  هب  دادیم ، تاجن  ار  ناگدنامرد  نایاونیب و  دوب و  مدرم  تالکشم  لّالح  هراومه  هک  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  شردپ 
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دوب نکمم  هک  ییمظع  هلئاغ  تقیقح ، فشک  اب  دنکیم و  دیفـس  ور  نانزهنعط  ناگناگیب و  دزن  ار  رتخد  ناگتـسب  روکذم ، بیجع  يرواد 
. دوریم نیب  زا  دوش  عیسو  هنتف  يزیرنوخ و  بجوم 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  هب  لّسوت  وترپ  رد  یحیسم  تجاح  ندش  اور   - 2

هک مدـید  ار  یـصلخم  حادـم  هک  دـنکیم  لـقن  ثداوحلا ) عیاـقولا   ) باـتک رد  یبوبلم  رقاـب  دّـمحم  خیـش  ياـقآ  ققحم  دنمـشناد  موـحرم 
مبیج زا  ار  هیارک  مدیـسر و  دـصقم  هب  یتـقو  مورب . یحادـم  يارب  يراوـگوس  سلجم  هب  اـت  مدـش  یـسکات  رب  راوـس  نارهت ، رد  تفگیم :

مالسلا هیلعلضفلاوبا  ترـضح  نارازگتمدخ  زا  ماهدرک  دهع  نم  تفگ : مدیـسرپ ، ار  ّتلع  تفرگن . مهدب ، یـسکات  هدننار  هب  ات  مدروآرد 
یحیسم نم  تفگ : یفطل ؟ هچ  متفگ : تسا . هدرک  نم  هب  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  هک  یفطل  رطاخ  هب  تفگ : ارچ ؟ متفگ  مریگن . هیارک 
ترـضح مالـسلا و  هیلعیـسیع  ترـضح  نید  ياـیلوا  هب  دوـب ، هدـیافیب  تاـجلاعم  مدـشن . دـنزرف  ياراد  جاودزا ، زا  سپ  اـهلاس  متـسه ،

هدینش دایز  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  مان  ناملـسم ، ناگدننار  اب  ترـشاعم  رثا  رب  متفرگن ، هجیتن  زاب  مدش ، لسوتم  مالـسلا  اهیلعمیرم 
تهاگرد رد  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  ایادخ  مدرک : ضرع  مدومن و  هّجوت  ادـخ  هب  دراد ، وربآ  دـنوادخ  هاگرد  رد  رایـسب  هک  مدوب 

دهع دنوادخ  اب  نونکات  نامز  نآ  زا  مدش و  دـنزرف  ياراد  دیـشکن ، یلوط  نک . اور  ار  متجاح  ترـضح ، نآ  ّقح  هب  مهدیم ، رارق  هطـساو 
(155 .) مریگن هیارک  مالسلا  هیلعلضفلاوبا  ترضح  ناحادمو  نامداخ  زا  هک  ماهتسب 

تعاس کی  رد  تمارک  ود   - 3

بحاص  ) يراصنا یضترم  خیش  مظعا  داتسا  هتسجرب  نادرگاش  زا  یّفوتم 1313 ه.ق )  ) يرتشوش میحرلادبع  خیش  همّالع  هَّللا  تیآ  موحرم 
مالـسلا هیلعساّبع  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ترایز  يارب  دـیوگیم : نانیمطا  دروم  دارفا  املع و  لقن  قباطم  دوب . لئاسر ) بساکم و  باتک 

هیرگ و تسب و  حیرـض  هب  یبانط  اب  دوب ، هدش  جلف  شیاهاپ  هک  ار  ياهچب  رـسپ  دش و  مرح  دراو  یبرع  مدـید  مدوب ، ترایز  لوغـشم  متفر .
هار تساخرب و  هچب  رسپ  هک  دیشکن  یلوط  تساوخیم . ار  شدنزرف  يافـش  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  زا  صلاخ  لسوت  اب  دومن و  يراز 
رس هب  نارئاز  داد . افـش  ارم  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دزیم  دایرف  وا  دشیمن و  هدید  شیاهاپ  رد  جلف  رثا  هنوگچیه  هک  یلاح  رد  تفر ،
هب مدید  نینچ  یتقو  مدوب ) فجن  هیملع  هزوح  رد  اهلاس  هک   ) تفرعم ملع و  نیا  اب  نم  دندرک . هراپ  كربت  يارب  ار  وا  سابل  دـنتخیر و  وا 

هجیتن هنوگ  نیا  دـنهاگآان ، وت  ماـقم  نأـش و  هب  هک  ناـنآ  لـضفلاابا ! اـی  مدرک : ضرع  يدـنت  لـسوت و  عّرـضت و  اـب  متفر و  حیرـض  فرط 
متجاح رگا  مدرگرب ، دـیما  ان  امـش  هناخ  رد  زا  امـش ، ماقم  هب  تفرعم  یملع و  هقباس  همه  نآ  اب  نم  هک  تسا  راوازـس  ایآ  یلو  دـنریگیم ،

نامیـشپ مدوخ  یخاتـسگ  بدا و  هئاسا  زا  مدـمآ ، نوریب  یناشیرپ  تلاح  زا  هک  یتقو  سپـس  دـمآ . مهاوخن  اجنیا  هب  رگید  دوشن ، هدروآرب 
. مدیسر شرضحم  هب  يراصنا  یضترم  خیش  مداتسا  مایپ  اب  فرشا  فجن  رد  متـشگزاب ، فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  سپ  مدومن . رافغتـسا  هدش 

هناخ ترایز  هب  نک و  يرادـیرخ  ياهناخ  اهنآ  اب  تسا ، مالـسلا  هیلعلـضفلاوبا  ترـضح  هلاوح  اـهنیا  دومرف : داد و  نم  هب  لوپ  هسیک  ود 
، يرتشوش میحرلادبع  خیـش  همّالع  موحرم  رگید ، لقن  قباطم  دـش ! هدروآرب  هلیـسو  نیا  هب  هک  دوب ، دروم  ود  نیمه  نم  تجاح  ورب . ادـخ 

ِتکرب زا  یگدـنز ،) ياهزاین  نیمأت  ّجـح 3 -  کسانم  ماـجنا  يارب  هّکم  هب  نتفر  ماو 2 -  ناـموت  تسیود  يادا   - 1 تشاد : تجاـح  هس 
رد هماقم ) هَّللا  یلعا   ) يراصنا یضترم  خیش  تمظع  ماقم و  نمض ، رد  دش و  هدروآرب  شتجاج  هس  ره  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  فطل 

(156 .) دیدرگ راکشآ  زین  تلاسر  نادناخ  هاگشیپ 

! یتسه جئاوحلا  باب  وت   - 4

سک ره  تفگیم  هک  مدید  ار  ياهدنیوگ  باوخ  ملاع  رد  نم  دنکیم : لقن  رمحالا  تیربک  رد  يدنجریب  رقاب  دّمحم  خیـش  همّالع  موحرم 
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ادـخ دـبع  يا  َکَـلیخَد ؛ ِلْـضَفلاَابأ ! هَّللاَدـْبع  ددرگیم : هدروآرب  شتجاـح  دوش ، مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  هب  لـسوتم  تراـبع  نیا  اـب 
هب ماهدـش و  لسوتم  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هب  ترابع  نیا  اب  اهراب  نم  هدـب .» مهانپ  ماهدرک  زارد  وت  نماد  يوس  هب  تسد  لضفلاوبا !
درم مدینش ، دیتاسا  زا  یکی  زا  دسیونیم : سپس  دشیم . لح  نم  لکـشم  تفریمن ، اجنآ  هب  منامگ  هک  ییاجنآ  زا  ماهدیـسر و  هجیتن  نیا 
سپ  ) ار وا  تفرگ ، یتخس  يرامیب  هک  تشاد  یحلاص  ناوج  دنزرف  دوب ، ریخ  لها  حلاص و  ناسنا  وا  تشاد ، تنوکـس  البرک  رد  ینامیا  اب 

هاگرد زا  ار  شرسپ  يافش  ات  دش  ترـضح  نآ  تیانع  هب  لسوتم  دروآ و  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  مرح  هب  تفاین ) نامرد  هک  یتّدم  زا 
مهاوخیم ماهدید ، یباوخ  بشما  نم  تفگ : دمآ و  شدزن  شناتـسود  زا  یکی  بش ، نآ  حبـص  درب ، رـس  هب  مرح  رد  ار  بش  دبلطب . ادـخ 

ماگنه نیا  رد  دیبلطیم ، دنوادخ  هاگرد  زا  ار  ترـسپ  يافـش  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هک  مدـید  باوخ  ملاع  رد  منک ؛ فیرعت  تیارب 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  بناـج  زا  ياهتـشرف 

هب مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  تسا . هدیسر  رس  هب  شرمع  تّدم  هدش و  کیدزن  شلجا  اریز  نکن  تعافش  ناوج  نیا  دروم  رد  دیامرفیم :
تساوخرد ادخ  هاگرد  زا  ناوج ، نیا  يافش  دروم  رد  وگب  نم  لوق  زا  ناسرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  ارم  مالـس  دومرف : هتـشرف  نآ 

نامه هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  درک ، غالبا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  ار  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  مایپ  هتـشرف  نآ  نک . افش 
هس عوضوم  نیا  دیناسر . مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  ضرع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نخـس  هتـشرف  نآ  دومرف و  رارکت  ار  لّوا  نخس 

نیا رمع  هک   ) دیناسر مالسلا  هیلعساّبع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مایپ  دمآ و  هتشرف  هک  یتقو  مراهچ  هبترم  رد  دش و  رارکت  راب 
نآ هب  درک و  ادیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  يونعم  هّجوت  دش و  رییغتم  مالسلا  هیلعساّبع  نکن ) تعافش  وا  زا  هدمآ ، رـس  هب  ناوج 

دنسانشیم و تَمس  نیا  هب  ارم  مدرم  هدادن ؟ نم  هب  ار  جئاوحلا  باب  بقل  دنوادخ  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دومن و  مالس  ترـضح 
هب تشاد  بل  رب  هدنخ  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دیریگب . نم  زا  ار  بقل  نیا  تسین  نینچ  رگا  دنوشیم ، لسوتم  نم  هب 

نک و تعافـش  یتـساوخ  هکره  زا  یتـسه و  جـئاوحلاباب  وت  هک  درگزاـب  دزاـس ، نشور  ار  تمـشچ  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلعساـّبع 
افـش ناوج  نآ  بیترت  نیا  هب  مدـید . ار  یباوخ  نینچ  ادـخ  هب  دـنگوس  يرآ ، داد . افـش  وت  دوـجو  تکرب  هب  ار  راـمیب  ناوـج  نیا  دـنوادخ 

(157 .) تفای

يزاریش يازریم  هَّللا  تیآ  زا  بیجع  یتیاکح   - 5

فورعم ياوتف  بحاص   ) يزاریش نسح  دّمحم  ازریم  یمظعلا  هَّللاتیآ  گرزب  عجرم  موحرم  زا  هللا  همحریکارا  یمظعلا  هَّللا  تیآ  موحرم 
، البرک يوس  هب  ارماس  زا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  رّونم  دـقرم  تراـیز  يارب  نم  دومرف : وا  هک  هدرک  لـقن  لاس 1312ه.ق ) یّفوتم  وکاـبنت ،

مارتحا نم  زا  هفیاط ، سیئر  مدـش . دراو  ناـنآ  رب  مدیـسر و  دنتـشاد  تنوکـس  اـجنآ  رد  هک  یفیاوط  زا  یکی  هب  هار  ریـسم  رد  مدـش ؛ هناور 
مالس هنوگ  نیا  زا  نم  ساّبع . مداخ  يا  وت  رب  مالـس  ِساَّبَْعلا ؛ َمِداخ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا  تفگ : دمآ و  نم  دزن  ینز  نایم ، نیارد  درک . ینایاش 
مالـس نم  هب  هنوگ  نیا  وا  ارچ  متفگ : دـشابیم . مرهاوخ  تفگ : تسیک ؟ نز  نیا  مدیـسرپ  هفیاـط  سیئر  زا  مدرک ، بجعت  نز ، نآ  ندرک 
همادا نامرد و  زا  ناگتـسب  همه  هک  يروط  هب  مدوب ، راـمیب  تخـس  نم  تفگ : تسیچ ؟ شتلع  متفگ : يرآ ، تفگ : دراد ؟ یتّلع  اـیآ  درک ،

، دش راکـشآ  ممـشچ  ربارب  رد  ياهرظنم  ناهگان  مدوب ، راضتحا  لاح  رد  دشیم ، کیدزن  نم  هب  هظحلره  گرم  دندش ، دیماان  نم  یگدنز 
ناشیرپ يوسیگ  اب  درک و  مالـسلا  هیلعساّبع  هاگراب  يوس  هب  ور  تفر ، دراد  رارق  ام  هفیاط  لحم  ولج  رد  هک  ياهپت  يالابرب  مرهاوخ  مدید 

هب نانآ  زا  یکی  دندمآ ، نم  نیلاب  هب  راوگرزب  رفن  ود  مدید  هاگان  دهد ) افش  ار  مردارب  هاوخب  ادخ  زا  ! ) لضفلاابا ای  : ) تفگ نایرگ  هدید  و 
هیلعنیـسح ماـما  دـهد ). افـش  ار  وا  هاوخب  ادـخ  زا  هدومن ، شردارب  يافـش  هلیـسو  ارم  نز  نیا  نیبـب  نیـسح ! مردارب  : ) درک ضرع  يرگید 

زا راب ، نیموس  راب و  نیمود  يارب  مرهاوخ  زاب  هتشذگ . راک  زا  راک  دورب ، ایند  زا  تسا  کیدزن  صخـش  نیا  ساّبع ! مردارب  دومرف : مالـسلا 
: درک ضرع  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  رابکـشا  هدید  اب  مالـسلا  هیلعساّبع  مدید  درک ، فطل  تیانع و  ياضاقت  مالـسلا  هیلعسابعلا  انالوم 
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یهجوت اب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ریگب . نک و  بلـس  نم  زا  ار  یجئاوحلا  باب  بقل  هنرگ  و  دبای ، افـش  رامیب  نیا  هاوخب ، ادخ  زا  ردارب ! يا 
تساجرباپ و تمایق  ات  هدوب و  رارقرب  وت  يارب  اهبنارگ  تیعقوم  بقل و  نیا  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  تیادخ  ردارب ، يا  دومرف : لماک 

دشاب هتشاد  یصاخ  تدارا  هک  یسک  ره  هب  نم  رهاوخ  سپ  نآ  زا  متفایزاب ، ار  دوخ  یتمالـس  نم  میداد . افـش  ار  رامیب  نیا  وت  مارتحا  هب  ام 
زرط نیا  هب  مرهاوـخ  نداد  مالـس  زار  تـسا  نـیا  دـناوخیم ، مالـسلا  هیلعساـبعلا  مداـخ  ار  وا  دریگ ) ياـج  شبلق  رد  وا  یناروـن  ماـقم  (و 

(158 .) امش هب  صوصخم 

مالسلا هیلعساّبع  ترضح  فطل  رثا  رب  ندش  انیب  - 6

راک بسک و  هب  تشاد و  هزاغم  نیمرحلا ، نیب  رازاب  رد  البرک  رد  انیبان  يدرم  تفگ : یهاشنامرک  يدـهم  خیـش  اقآ  ياـقآ  راوگرزب ، ملاـع 
نییاپ تمـسق  رد  دوب و  نامدوخ  هب  طوبرم  هک  هربقم  ياههرجح  زا  یکی  رد  يزور  میدوب ، هدـید  انیبان  ار  وا  میراد  دای  ات  ام  دوب ، لوغـشم 
ماگنه نیا  رد  دیایب . کنخ  داب  ات  مدوب  هدوشگ  ار  هرجح  رد  یکدنا  دوب  مرگ  اوه  نوچ  مدوب . هدیباوخ  تشاد ، رارق  ینیـسح  هاگراب  قاور 

، دوب زاب  ام  هرجح  رد  نوچ  دندش ، مرح  دراو  يدایز  تیعمج  کچوک ، نحـص  زا  مدید  مدرک  هاگن  مدینـش ، ار  یتیعمج  يوهایه  يادـص 
نم هرجح  لـخاد  دـنتفرگ و  مدرم  تسد  زا  روز  اـب  ار  وا  دـناهتفرگ و  ار  يدرم  رود  ياهّدـع  مدـید  دـندمآ ، اـم  هرجح  يوـس  هب  تـیعمج 

هدـهاشم متخانـشیم ، ًالماک  ار  وا  هک  تسا  بساک  يانیبان  درم  نامه  مدـید  مدومن ، هاـگن  هک  درم  نآ  هب  بوخ  دنتـسب ، ار  رد  دـندروآ و 
كربت ناونع  هب  ات  دـندوب ، هدرک  هراپ  هراپ  ار  وا  ياهسابل  مدرم  تسا ، هتفای  زاب  ار  دوخ  ییانیب  هدـش و  زاـب  شیاهمـشچ  نونکا  هک  مدرک 
مکمک دادیم . حیحـص  باوج  وا  تسا و  ات  دنچ  نیا  دندیـسرپیم  دنتفرگیم ، وا  ولج  تشگنا  دندمآیم ، وا  ندید  هب  جوف  جوف  دـنربب و 
لسوت اب  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  مرح  رد  هک  دش  مولعم  درک ، نایب  ار  ارجام  هدش ؟ هچ  مدیـسرپ  درم  نآ  زا  نم  دش ، مک  تیعمج  راشف 

(159 .) تسا هدش  انیب  شمشچ  هتفرگ و  افش  ترضح  نآ  هب 

زواجتم رفیک   - 7

مهتم غرود  هب  ار  ییوناب  اهزور ، زا  یکی  رد  البرک ، رد  وا  نارودزم  نارـشابم و  زا  یکی  دوب . فورعم  نیناوخ  زا  بابرا ، ناخ  دّمحم  ازریم 
زا مناخ  دـش ، مناخ  نآ  هقی  هب  تسد  ایحیب  رودزم  نآ  دریگب . لوپ  وناب  نآ  زا  قیرط ، نیا  زا  تساوخیم  داد و  وا  هب  اوراـن  تبـسن  درک و 

زوس و اب  تخادنا و  ترضح  نآ  سدقم  حیرـض  هکبـش  هب  تسد  دش و  هدنهانپ  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  مرح  هب  تخیرگ و  وا  تسد 
ات دش  مرح  دراو  هک  دیناسر  ییاج  هب  ار  ییایحیب  خاتسگ ، رودزم  درم  نآ  سرب . مدایرف  هب  متـسه  وت  لیخد  لضفلاابا ! ای  تفگیم : زادگ 

هچنآ درب و  نوریب  مرح  زا  ار  وناب  نآ  ییایحیب  لامک  اب  وا  لاح  نیا  رد  دـندرک ، تعناـمم  مرح  مادّـخ  دـشکب . نوریب  مرح  زا  ار  وناـب  نآ 
رب راوس  فرـشا  فجن  هب  نتفر  يارب  ناخدـمحم ، شبابرا  هارمه  خاتـسگ ، درمان  نیمه  ارجام ، نیا  زا  دـعب  زور  ود  تفرگ . وا  زا  تساوخ 

يوزاب هک  یتسد  نامه  نآ  رثا  رب  درک و  فداصت  يرگید  نیـشام  اب  هجیتن  رد  درب و  شباوخ  هار  ریـسم  رد  دندرک . تکرح  هدـش  لیبموتا 
هب تفاین و  نامرد  دـیدرگ و  هایـس  شناوختـسا  دـش ، درخ  یـشالتم و  هناش ، ات  جـنرآ  زا  دیـشک ، نوریب  مرح  زا  تفرگ و  نآ  اب  ار  وناب  نآ 

ترـضح مشخ  دـش و  راکـشآ  هدـنهانپ ، يوناـب  هب  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  یـسردایرف  رثا  بیترت  نـیا  هـب  و  دیـسر . شلاـمعا  يازس 
(160 .) تفرگ ارف  ار  ایحیب  رودزم  نآ  مالسلا  هیلعساّبع 

اه تشون  یپ 

حیقنت ( 4 . 184 ص 185 -  ج 1 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( 3 سلجم 27 . قودـص ، یلاما  ( 2 ص 12 . اونین ، رادـمچرپ  ( 1
ص یناشاک ، هَّللا  بیبحّالم  ءادهـشلا ، ةرکذت  ( 7 ص 70 . ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  ( 6 ص 145 . همهملا ، لوصفلا  ( 5 ص 70 . ج 3 ، لاقملا ،
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نب بعک  نب  دیلو  نب  هعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح  تنب  همطاف  دناهتشون : نینچ  ردپ ، بناج  زا  ار  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  بسن  هلـسلس  ( 8 . 441
نب رفعج  نب  کلام  نب  رماع  نب  لیهس  رتخد  همامث  تنب  دناهتشون : نینچ  ردام ، بناج  زا  هعصعص و  نب  رماع  نب  هعیبر  نب  بالک  نب  رماع 
نأـش رد  هک  هدـش  لـقن  رجح  نب  سوا  زا  ( 9 دوشیم . هدـناوخ  ءاربوبا )  ) هینک اب  مالـسلا  اهیلعنینبلا  ّما  مود  ّدـج  کلام  نب  رماـع  بـالک ،

یقرواپ تسا ؛ رکـشل  کی  يورین  عماج  ییاهنت  هب  یمزر  ناوت  رطاخ  هب  وا  دریگیم ، يزاـب  هب  ار  اههزینرـس  رماـع ، تفگ : رماـع  تعاـجش 
(12 ص 144 . ج 3 ، رمحألا ، تیربکلا  ( 11 ص 70 . ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  ص 292 ؛ ج 3 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 10 ص21 . اونین ، رادمچرپ 

راحب ( 16 ص 330 . عومدلا ، جاهنم  ( 15 ص 187 . ج 1 ، ءاجیهلا ، ناسرف  ( 14 ص 478 . تمحر ، باحس  ( 13 ص 136 . مّرقم ، سابعلا ،
(18 ص 523 . تمحر ، باحس  ص 289 ، البرک ، رادرس  ( 17 ص 317 . ج 8 ، نایبلا ، عمجم  نامقل ، صصق  باب  ص 424  ج 13 ، راونالا ،
، نیطبسلا یلاعم  ( 21 ص 454 . ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 20 ص 75 . مّرقم ، قازرلادبع ، دیس  سابعلا ، ( 19 ص 453 . ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم 

یتح تارابع : زا  یضعب  رد  ص 137 . ج 6 ، يربط ، خیرات  ص 157 ؛ نیظعاولا ، ۀضور  ص 92 ؛ ج 2 ، دیفم ، داشرا  ( 22 ص 452 . ج 1 ،
، نیطبسلا یلاعم  ( 25 ص 270 . ءادهشلا ، ةرکذت  ( 24 ص 47 . يدراهتشا ، يدّمحم  اونین ، رادمچرپ  ( 23 تسا . هدمآ  مهئاج ، اّمع  مهلأست 
(28 ص 298 . ص 274 و ج 44 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ح 10 ؛ قودص ج 70 ، خیش  یلاما  ( 27 ص 65 . نیطبسلا ، یلاعم  ( 26 ص 23 . ج 2 ،
ص 771، ناـنجلا ، حــیتافم  ص 258 ، ةراـیزلا ، لــماک  ( 29 ص 430 . ج 7 ، هعیــشلا ، ناـیعا  ص 128 ؛ ج 2 ، یناـقم ، لاـقملا ؛ حـیقنت 
، اونین رادمچرپ  ( 32 يدراهتشا . يدمحم  ص 54 ، اونین ، رادمچرپ  ( 31 ص 66 . ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 30 ص 277 . ج 101 ، راونالاراحب ،
ص 419. یلاخلخ ، ینّابر  یلع  هتشون  مالـسلا ، هیلعسابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  مشاه  ینب  رمق  ناشخرد  هرهچ  باتک  زا  سابتقا  اب  ص 55 

هدب هزاجا  دندرک  رارصا  دیزی  هب  مدرم  ماش ، يوما  دجسم  رد  هک  هاگنآ  دومرف ، مالسلا  هیلعداجس  ماما  هرابرد  دیزی  ار  ریبعت  نیا  نیع  ( 33
ملعلا وقز  دق  تیب  لهأ  نم  ّهنا  : » تفگ نینچ  ار  نآ  ّتلع  دادیمن و  هزاجا  دیزی  دورب ، ینارنخس  يارب  ربنم  يالاب  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  ات 
مامت اب  دراذـگیم ) شاهجوج  ناهد  هب  ار  اههناد  هک  ياهدـنرپ  دـننام   ) ار لامک  ملع و  هک  تسا  ینادـناخ  زا  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  ًاقز ؛
حیقنت ( 35 ص 192 . ج 1  ءاجیهلا ، ناـسرف  ( 34 ص 138 . ج 45 ، راونـالا ، راـحب  تسا . هدروآ  شیوخ  ماـک  هب  دوخ  نادـناخ  زا  دوجو 

دوب و زاتمم  زین  البرک  يارجام  زا  رظن  فرص  مالسلا  هیلعساّبع  تیصخش  نیا  ربانب  ج 191 ؛ ءاجیهلا ، ناسرف  ( 36 ص 128 . ج 2 ، لاقملا ،
، سابعلا ص 635 ؛ ج 2 ، لئاسولا ، كردتـسم  ( 37 تشاد . يرترب  زین  هیفنح  دّـمحم  لثم  مالـسلا  هیلعیلع  رگید  نادـنزرف  اـب  ساـیقم  رد 

داشرا ( 40 ص 45 . ج 2 ، رمحـالا ، تیربکلا  ( 39 ص 191 . ج1 ، ءاجیهلا ، ناـسرف  ص 70 ؛ ج 2 ، لاقملا ، حـیقنت  ( 38 ص 92 . مّرقم ،
(44 ص 443 . ج 1  نیطبـسلا ، یلاـعم  ( 43 تمکح 51 . هغـالبلا ، جـهن  ( 42 هـملک 513 . مـکحلا ، ررغ  ( 41 ص 160 . یملید ، بوـلقلا 
، سابعلا ( 47 یشرق . فیرش  رقاب  یلع ، نب  سابعلا  ( 46 ص 44 . اونین ، رادمچرپ  ( 45 ص 116 . یناسارخ ، ییاطع  زا  لضفلاوبا  تیـصخش 
ص 195. مّرقم ، قازرلادـبع  دیـس  زا  سابعلا  همجرت  باتک  زا  هتفرگرب  ( 49 ص 37 . اونین ، رادمچرپ  ( 48 ص 75 . مّرقم ، قازرلادبع  دـیس 
، نازیملا ریسفت  ( 53 ص 59 . ج 70 ، راونالاراحب ، ( 52 ص 114 . مالسلا ، هیلعلضفلاوبا  تیصخش  ( 51 ص 319 . ج 22 ، راونالاراحب ، ( 50
، ءاجیهلا ناسرف  ص 62 57 ) البرک ، رادمچرپ  ( 56 ص 136 . ج 9 ، نایبلا ، عمجم  ( 55 . 57 ص 60 -  اونین ، رادمچرپ  ( 54 ص 292 . ج 5 ،

سلجم قودص ، یلاما  ( 60 خیراوتلا . بختنم  ( 59 ص 66 . ج 45 ، راونالا ، راحب  رد  یسلجم  همّالع  لقن  قبط  ( 58 . 189 ص 190 -  ج 1 ،
ص 258. ةرایزلا ، لماک  ( 64 ص 128 . ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  ( 63 ص 398 . مّرقم ، نیسحلا ، لتقم  ( 62 ص 258 . ةرایزلا ، لماک  ( 61 . 70

ینب هفیاط  زا  يدرم  هب  لتق  تبـسن  ( 68 ص 68 . اونین ، رادمچرپ  ( 67 هیآ 1 . ءارسا ، هروس  ( 66 ص 635 . ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 65
خیش ( 70 ص 306 . ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 69 دز . مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  سّدقم  رـس  رب  نینهآ  دومع  وا  هک  تسا  ور  نیا  زا  مِراد ،

نارعاش املع و  زا  ردارب ، ود  نیا  دش . دلوتم  لاس 1231  رد  هیمشاه ، هدیصق  بحاص  يرزا ، مظاک  خیـش  ردارب  يدادغب  يرزا  اضر  دّمحم 
یلاعم ( 71 تسا . هتفرگ  رارق  هللا  همحریـضر  دیـس  هربـقم  رد  مـه  راـنک  نیمظاـک  رد  ناـشربق  دـندوب . مالـسلا  مـهیلعتیب  لـها  هتـسجرب 

(72 ص 260 . خـیراوتلا ، بختنم  ص 189 ، ج 1 ، ءاجیهلا ، ناسرف  يزیربت ، یلع  ّـالم  لـیلج  خیـش  زا  لـقن  هب  ص 441 ؛ ج 2 ، نیطبسلا ،
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ترضح رسپ  ود  نیما  نسحم  دیـس  همّالع  ( 74 ص 26 . یشرق ، فیرـش  رقاب  زا  یلع  نب  سابعلا  همجرت  ( 73 ص 66 . ج 45 ، راونالاراحب ،
ریبک ثدحمو  ص 610 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  تسا . هدرمش  البرک  نادیهش  رامش  رد  دنتشاد  مان  هَّللادبع  دّمحم و  هک  ار  مالـسلا  هیلعساّبع 
یبا لآ  بقانم  تسا . هدرمـش  البرک  ءادهـش  وزج  مالـسلا  هیلعدـمحم  مان  هب  ار  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  رـسپ  کـی  بوشآ ، رهـش  نبا 

ص ج 1 ، هعیـشلا ، نایعا  ( 77 هیآ 9 . رـشح ، هروس  ( 76 ص 270 . یناشاک ، هَّللا  بیبحالم  ءادهـشلا  ةرکذـت  ( 75 ص 112 . ج 4 ، بلاط ،
(81 تشپ . رمک و  ( 80 ص 288 . نّدمت ج 1 ، نید و  زا  لقن  هب  ص 80  البرک ، رادمچرپ  ( 79 ص 440 . ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 78 . 610

زور رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  هیحان  ترایز  رد  ( 83 ص 82 . يدراهتـشا ، يدمحم  البرک ، رادمچرپ  ( 82 ص 179 . موـهملا ، سفن 
ییاطع مشاـه ، ینب  رمق  تیـصخش  ( 85 ص 83 . ـالبرک ، رادـمچرپ  ( 84 ناـنجلا . حـیتافم  یـساوُْملا . َُخا  َمِْعنَف  هدـمآ : هلمج  نیا  زین  هـفرع 

ینب رمق  ناشخرد  هرهچ  زا  لـقن  هب  ص 86 ، البرک ، رادمچرپ  ( 87 ص 126 . ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتـسم  ( 86 ص 57 . یناسارخ ،
زا همقلع ، ( 91 ص 88 . البرک ، رادمچرپ  ( 90 ص 608 . ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 89 ص 208 . تارایزلا ، لماک  ( 88 ص 147 . ج 1 ، مشاه ،

هبرق ردپ  ینعم  هبرقلاوبا  هلمج  ( 92 تسا . تشاد  دوجو  ردس  تخرد  تارف  زا  هدش  ادج  رهن  رانک  رد  تسا و  ردس  تخرد  ینعم  هب  مقلع 
هدرک يرادهگن  ار  بآ  ات  دوب  بآ  ياه  کشم  تسرپرس  هکنیا  هب  رظن  مالسلا  هیلعساّبع  ترـضح  تسا  بآ  کشم  ینعم  هب  هبرق  تسا ،

رادهدـهع تسرپرـس و  ـالبرک  اـت  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلعساـّبع  ترـضح  دـندناوخیم . بقل  نیا  اـب  ار  وا  دـناسرب ، ناگنـشت  هب  عـقوم  هب  و 
ندش هتخیر  تمیق  هب  ار  بآ  دنک و  الب  رپس  ار  شزیزع  ناج  ات  دوب  هدامآ  هظحلره  دـعب ، هب  مرحم  متفه  زور  دوب ، ناگنـشت  هب  یناسربآ 

بل هب  ار  بآ  هکلب  ات  دزیم  باکر  ناـنچمه  تفرگ و  نادـند  هب  ار  کـشم  دـش ، عطق  شیاـهتسد  دروآ ، مهارف  ناگنـشت  يارب  شنوخ 
ص 178. موهملا ، سفن  دیسر . تداهش  هب  هنشت  بل  اب  دیشونن و  بآ  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هنـشت  بل  دای  هب  دوخ  یلو  دناسرب ، ناگنـشت 
ص 108؛ موــهملا ، سفن  ( 95 ص 172 . ج 96 ، راونـالاراحب ، ( 94 ص 20 . رـصبلا ، لـحک  زا  لـقن  هـب  ص 71 ، ـالبرک ، رادـمچرپ  ( 93

تارف هعیرش  شردارب  باکر  رد  نیفص  گنج  زاغآ  رد  مالسلا  هیلعساّبع  ترضح  هکنیا : اهینتفگ  زا  ( 96 ص 389 . ج 44 ، راونالاراحب ،
(99 تسا . هدمآ  يرولا ص 192  مالعا  باتک  رد  ارجاـم  نیا  ( 98 ص 388 . ج 4 ، راونالاراحب ، ( 97 دندرک . دازآ  نمشد ، فرّـصت  زا  ار 
، فنحم یبا  نیسحلا ، لتقم  ( 102 ج 1،ص 452 . نیطبسلا ، یلاعم  ( 101 ص 74 . البرک ، رادمچرپ  ( 100 ص 455 . ج 75 ، راونالاراحب ،

رادمچرپ ( 106 ص 9 . یهتنملا ، ۀمتت  ( 105 ص 90 . اونین ، رادمچرپ ، ( 104 ص 454 . ج 1 ، نیطبـسلا ، یلاعم  ( 103 ص 97 . همجرت ،) )
هب دوب ، مادنا  دنلب  لماک و  درم  نیفص  گنج  رد  مالـسلا  هیلعساّبع  ترـضح  دسیونیم : بقانم  باتک  رد  یمزراوخ  ( 107 ص 91 . اونین ،

دایرف سپس  تشک و  ار  مالسلا  هیلعیلع  نارای  زا  رفن  دنچو  دمآ  گنج  نادیم  هب  بیَرُک )  ) مان هب  نمشد  زا  یعاجـش  صخـش  هکنیا : لیلد 
نت رد  دروآ و  نوریب  ار  دوخ  سابل  دش و  هدایپ  بسا  زا  مالـسلا  هیلعیلع  مشکب . ار  وا  مهاوخیم  نم  دیآ ، نادیم  هب  مالـسلا  هیلعیلع  دز :

نادـیم هب  هاگنآ  دسانـشن ) ار  مالـسلا  هیلعیلع  نمـشد ، هک  دوب  نآ  يارب  راک  نیا   ) دیـشوپ ار  ساّبع   I  [ سابل هدرک و  مالـسلا  هیلعساّبع 
ج ءاجیهلا ، ناسرف  تشگزاب . دوخ  هاگیاپ  هب  سپس  دنکفا و  تکاله  كاخ  هب  ار  بیَرُک  تبرـض ، کیاب  هنانامرهق  هلمح  اب  تفر و  گنج 

بسانم مالسلا  هیلعیلع  نت  يارب  وا  سابل  هک  دوب  لماک  يدرم  مالسلا  هیلعساّبع  ( 1 دراد : تلالد  عوضوم  ود  رب  هثداح  نیا  ص 194 . ، 1
یلاعم ص 418 ؛ راـبخالا ، سیاـفن  ( 108 تسا . درومیب  یـضعب  راـکنا  هتـشاد و  روـضح  نیفـص  گـنج  رد  مالـسلا  هیلعساـّبع  ( 2 دوب .

ص 24. ج 3 ، رمحالا ، تیربکلا  ص 438 ؛ ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  ( 110 ص 24 . ج 3 ، رمحالا ، تیربک  ( 109 ص 437 . ج 2 ، نیطبسلا ،

ص 102. اونین ، رادمچرپ  ( 113 ص 258 . هرایزلا ، لماک  ( 112 ص 96 . اونین ، رادـمچرپ  یثر ؛ هدام  ص 510  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 111
(117 ص 133 . هیهبلا ، راونا  ( 116 ص 303 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  دـیفم ، داشرا  همجرت  ( 115 ص 14 . ج 2 ، دـیفم ، داشرا  همجرت  ( 114
ج 5، هعیرشلا ، نیحایر  ص 191 ، ج 1 ، ءاجیهلا ، ناسرف  ( 119 ص 280 . البرک ، رادرـس  سابعلا  همجرت  ( 118 ص 104 . اونین ، رادمچرپ 
ج هعیشلا ، نایعا  ( 122 ات 192 . ص 3  ج 1 ، ءاجیهلا ، ناسرف  ( 121 ص 219 . مرح ، همطاف  مالسلا ، اهیلعهموصعم  ترضح  ( 120 ص 49 .
، یهتنملا ۀمتت  ( 126 ص 108 . اونین ، رادمچرپ  ( 125 ص 106 . اونین ، رادمچرپ  ( 124 ص 112 . بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ( 123 ص 610 . ، 1
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، یشک لاجر  ( 129 ص 456 . لصف 16 ، باب 27 ، ییاهب ، لماک  ( 128 ص 79 . مالسلا ، هیلعنیـسح  ماما  خیراوتلا ، خسان  ( 127 ص 35 .
خسان ( 132 ج 91 . دـیفم ، داـشرا  همجرت  ( 131 ص 162 . البرک ، رادرـس  ساـبعلا  همجرت  ( 130 ص 20 . مّرقم ، نیـسحلا  لـتقم  ص 32 ،
یهتنم ( 134 ص 278 . ج 1 ، لاـمآلا ، یهتنم  زا  لـقن  هـب  ص 126  البرک ، رادـمچرپ  ( 133 ص 234 . مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماما  خیراوتلا 

نبا لماک  ( 136 ص 91 . دیفم ج 2 ، داشرا  همجرت  ص 120 ؛ يرولا ، مالعا  ص 251 ؛ مّرقم ، نیسحلا  لتقم  ( 135 ص 278 . ج 1 ، لامآلا ،
دادعت دروم  رد  ( 138 ص 131 . البرک ، رادمچرپ  ( 137 ص 430 . ج 7 ، هعیشلا ، نایعا  ص 236 ؛ ج 6 ، يربط ، خیرات  ص 23 ؛ ج 4 ، ریثا ،

ص 25 و يدوعـسم ، هیـصولا  تاـبثا  تسا . رفن  هدـش 61  هتفگ  هک  يددـع  نیرتمک  تسا ، رایـسب  فالتخا  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هاـپس 
ةرکذت ص 241 ؛. ج 6 ، يربط ، خیرات  ( 139 امن . نبا  نازحالا  ریثم  دندوب . هدایپ  رفن  دـص  هراوس و  رفن  هدش 45  رکذ  هک  يددـع  نیرتشیب 

ص 146. موهملا ، سفن  ( 141 ص 147 . البرک ، رادمچرپ  ( 140 ص 4 . ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 143 ، يزوجلا ، نبا  طبـس  صاوخلا ،
ص البرک ، رادمچرپ  ( 144 ص 610 . ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ( 143 ص 266 . ءادهـشلا ، ةرکذت  زا  سابتقا  ص 167 ؛ البرک ، رادمچرپ  ( 142

ماگنه نآ  رد  دش و  دیهش  تفر و  نادیم  هب  هک  دوب  مالسلا  هیلعماما  نارای  ِدارفا  نیرخآ  زا  مالسلا  هیلعسابع  ترـضح  هچرگ  ( 145 . 168
هیلعسابع تسد  رد  مچرپ  ات  دوب : نیا  مالسلا  هیلعماما  رظن  ییوگ  یلو  ددرگ . هدیشاپ  مه  زا  ات  تشادن  يرکـشل  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

تسا ناسرت  مالسلا  هیلعسابع  تلوص  رطاخ  هب  نمشد  دنتسه و  رارق  رب  مایخ ، لها  دارفا  شهاگیاپ و  شرکشل و  تسا ، زازتها  رد  مالسلا 
تمظع و رگنایب  زین  مالـسلا  هیلعسابع  نأش  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  نخـس  نیا  بیترت  نیا  هب  دوب . دـهاوخ  تلاـسر  مرح  هجیتن  رد  و 
. تسا ینیـسح  هاگیاپ  يرادهگن  ینابهگن و  يارب  یمکحم  نیدالوپ و  نوتـس  وا  هک  تسا . مالـسلا  هیلعسابع  ترـضح  هداعلا  قوف  هوکش 

ندنابسچ مچرپ و  نتشادهگن  42 ؛ ص 40 -  ج 45 ، راونالاراحب ، ( 147 ص 41 . ج 45 ، راونالاراحب ، ( 146 ص 169 . البرک ، رادمچرپ 
یلاعم ( 148 تسا . هدمآ  ص 440  ج 1 ، نیطبسلا ، یلاعم  مدقم و  قازرلادبع  دیس  فیلأت  سابعلا  باتک  رد  هدیرب  تسد  ود  اب  هنیس  هب  نآ 

: دسیونیم مّرقم  قازرلادبع  دیس  موحرم  ( 150 ص 279 . ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ص 179 ؛ موهملا ، سفن  ( 149 ص 447 . ج 1 ، نیطبسلا ،
رب ممالس  نیرخآ  هَّللادبع ؛ ای  مالسلا  ینم  کیلع  دز : ادص  داتفا  نیمز  هب  شرس ، هب  نینهآ  دومع  تباصا  رثا  رب  مالسلا  هیلعساّبع  هک  یتقو 

، البرک رادمچرپ  ( 152 ص 328 . مّرقم ، مالسلا ؛ هیلعنیـسحلا  لقتم  ( 151 ص 327 . مّرقم ، نیـسحلا  لتقم  مالـسلا ، هیلعهَّللادبع  ابا  يا  وت 
نآ قمع  تقیقح و  هک  تسا  يرهوگ  یگدنب  ۀیبوبرلا ، اهُْهنُک  ٌةرهوج  ۀـیدوبعلا  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  نانچ  ( 153 ص 316 .

ج یمطاف ، نیسح  هَّللا  تیآ  فیلأت  رردلا  عماج  زا  لقن  هب  ص229 ؛ البرک ، رادمچرپ  ( 154 ص 13 . ج 6 ، همکحلا ، نازیم  تسا . تیبوبر 
ص 38. ج 3 ، ثداوحلا ، عیاقولا و  زا  لـقن  هب  ص 226 ؛ البرک ، رادمچرپ  ( 156 ص 39 . ج 3 ، ثداوحلا ، عیاـقولا و  ( 155 ص 408 . ، 2

یناـّبر یلع  مشاـه ، ینب  رمق  ناـشخرد  هرهچ  ( 159 ص 36 . ج 3 ، ثداوـحلا ، عیاـقولا و  ( 158 ص 453 . ج 1 ، نیطبـسلا ، یلاـعم  ( 157
تیـصخش باتک  لقن  قبط  رمحـالا  تیربک  ( 160 ص 44 . یناـسارخ ، يداـه  ازریم  هَّللا  تـیآ  تاـمارک ، تازجعم و  ص 317 ، یلاخلخ ،

ص 76. یناسارخ ، ییاطع  هتشون  مالسلا  هیلعلضفلاوبا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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 
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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 
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 
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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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