




هیمطاف گنهرف 
: هدنسیون

روپیلین يدهم 

: یپاچ رشان 

( هر  ) سردم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هیمطاف 37گنهرف 

باتک 37تاصخشم 

لوا پاچ  37همدقم 

مود پاچ  37همدقم 

راتساریو 38همدقم 

39فلا

ترخآ رد  ارهز  ترضح  هب  تبحم  39راثآ 

یمالسا تما  رب  وا  رهم  همطاف و  ياعد  40نیرخآ 

همطاف تاظحل  40نیرخآ 

همطاف هاگدید  رد  يرادازع  40بادآ 

همطاف یگدنز  رد  ندیباوخ  زا  شیپ  مهم  41بادآ 

همطاف گرم  41يوزرآ 

( هرح  ) 42هدازآ

42هراشا

ةرح رح و  يوغل  42يانعم 

یمالسا گنهرف  رد  هرح  رح و  هژاو  42ياهدربراک 

همطاف راتفر  هاگدید و  رد  یگدازآ  43يدازآ و 

43هراشا

تسیک دازآ  یلع  همطاف و  دنزرف  یلع  نب  نیسح  هاگدید  رد  43اما 

درآ 44بایسآ 

یلع 44باتفآ 

همطاف هریس  رد  شرورپ  44شزومآ و 
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ارهز هقیدص  ترضح  نأش  رد  نآرق  زا  46یتایآ 

ریهطت 47هیآ 

هلهابم 48هیآ 

49ا

دیهش تبرت  هب  49مارتحا 

یمطاف بدا  49قالخا و 

49هراشا

همطاف ترضح  يدرف  50قالخا 

یگداوناخ 50قالخا 

یعامتجا 51قالخا 

51هراشا

ترضح نیملسم  روما  هب  مامتها  زا  51يدراوم 

نمشد اب  میقتسم  دروخرب  51تراسج 

مالس رد  51تقبس 

رارسا 52نامتک 

مدرم زا  همطاف  سدقم  52تلزع 

یهاوخ لیلد  لالدتسا و  52لها 

52هراشا

هللا لوسر  نذؤم  ناذا  ناذا و  نتشاد  52تسود 

هشیدنا رکفت و  هب  توعد  هشیدنا و  رکف و  52لها 

رهوش زا  يریذپ  52تعاطا 

52هراشا

همطاف 53لکوت 

شنادنزرف يرامیب  رد  همطاف  53ینارگن 
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یهاوخداد رد  ارهز  همطاف  هنیب  53هلدا و 

لالب مامتان  54ناذا 

ارهز ترضح  مزع  54هدارا و 

54هراشا

هدارا هدننک  تیوقت  55لماوع 

هدارا يورین  هدنهاک  55لماوع 

اهقاثیم ظفح  رد  ارهز  همطاف  56هدارا 

ناسنا یگدنز  رد  قاثیم  نوگانوگ  56عاونا 

56هراشا

ارهز ترضح  یگدنز  رد  یهلا  دهع  هب  56يافو 

ادخ اب  طابترا  رد  دوخ  تادهعت  هب  56لمع 

دوخ اب  ارهز  ترضح  یصخش  56نامیپ 

ارهز ترضح  یگداوناخ  57تادهعت 

یلع تیالو  هب  تبسن  57نامیپ 

یعامتجا ياهدادرارق  اهنامیپ و  اب  دروخرب  رد  ارهز  57همطاف 

58هراشا

ارهز ترضح  يدابع  58مزع 

ارهز ترضح  یتازرابم  58مزع 

هناخ ياهراک  رد  هدارا  58مزع و 

شیوخ نادنزرف  اب  ارهز  ترضح  یملع  59طابترا 

59هراشا

ناکدوک تیبرت  رد  ارهز  ترضح  یتیبرت  هویش  نیا  زا  59یئاهسرد 

نآرق هب  ناشیا  تالالدتسا  همطاف و  60ثرا 

داتفا قافتا  هنوگچ  مالسا  ردص  یگنهرف  60هلاحتسا 
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وا قح  تیاعر  رگراک و  61مادختسا 

درد يافش  همطاف  هب  61هثاغتسا 

همطاف تمدخ  رد  هتسیاش  ینز  62ءامسا ،

همطاف زیتس  62کشا 

همطاف 63ياهکشا 

63هراشا

یلع تالکشم  اهتبیصم و  رب  64کشا 

یمارگ لوسر  رب  قارف ، 64هیرگ 

یسایس 64هیرگ 

یلع رب  رهم  تقفش و  64هیرگ 

( هنافراع هیرگ  فوخ ، هیرگ   ) تمایق تایآ  تئارق  ماگنه  رد  65کشا 

ارهز ترضح  یگدنز  رد  لمع  رد  لالقتسا  65رارصا و 

یلع همطاف و  یگدنز  رب  مکاح  66لوصا 

66هراشا

یگداوناخ دهز  یتسیز و  هداس  67لصا 

یگدنز روما  رد  تکراشم  67لصا 

جاودزا رد  اهشزرا  تیمکاح  جاودزا و  ندوب  67یشزرا 

نادنزرف تیبرت  هب  نداد  67تیمها 

هناخ رد  تفایض  یتسود و  نامهیم  68لصا 

یگداوناخ قافنا  68راثیا و 

تالکشم تالضعم و  لح  يارب  يونعم  لماوع  يریگراکب  68هدافتسا و 

هداوناخ ءاضعا  نیب  رد  يراکمه  راک و  هب  مارتحا  69تیمها و 

هناخ راک  69میسقت 

رگیدکی هب  ءاضعا  لباقتم  69مارتحا 
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یگدنز رب  تروشم  لصا  69تیمکاح 

یلع زا  همطاف  يریذپ  69نامرف 

رسمه باختنا  كالم  رد  یلهاج  ياهشزرا  70یفن 

رسمه يارب  تنیز  شیارآ و  70لصا 

تدابع اب  لافطا  ندومن  سونأم  هناخ و  رد  70تدابع 

هناخ رد  تدابع  يارب  یقاطا  70صاصتخا 

مالسا يارب  نداد  یئادف  ءاضعا و  همه  ندوب  يداهج  71لصا 

دجسم اب  نادنزرف  ندومن  انشآ  دجسم و  اب  هناخ  طابترا  71لصا 

هداوناخ ءاضعا  همه  یتسود  71ملع 

نتشاد رتشیب  تغارف  يارب  راکتمدخ  زا  71هدافتسا 

راکتمدخ قح  72تیاعر 

هداوناخ ءاضعا  همه  يریذپ  72تنحم 

هداوناخ ءاضعا  همه  رد  رعش  تایبدا و  رب  طلست  هباطخ و  قیرط  زا  اهشزرا  زا  72عافد 

ءاضعا همه  يریلد  72تعاجش و 

هداوناخ ءاضعا  همه  رد  دوخ  رب  نارگید  نتشاد  مدقم  72راثیا و 

رگیدکی هب  ءاضعا  همه  ینابرهم  هفطاع و  73قشع و 

وا نادناخ  همطاف و  یگدنز  ندوب  یبادآ  73طابضنا و 

ارهز ترضح  تدالو  زور  73لامعا 

تسا همطاف  يدهم ، 74يوگلا 

اهیبا 74ما 

نینبلا 74ما 

همطاف نمیا و  75ما 

میرم ترضح  هب  تبسن  يربک ) میرم   ) ارهز ترضح  75تازایتما 

75هراشا
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میرم رب  ارهز  ترضح  76ياهیرترب 

میرم ترضح  اب  ارهز  ترضح  76تاکارتشا 

ناشیدنارگد اب  وا  هزرابم  نایعیش و  هب  همطاف  یملع  ياهیناسر  77دادما 

هملس 79ما 

موثلک 79ما 

تیناسنا هخسن  همطاف  80هیسنا ،

80هراشا

ندوب ناسنا  هب  ارهز  ترضح  حدم  هرابرد  ینیمخ  ماما  80مالک 

نآ شقن  سنج و  ارهز ، ترضح  81رتشگنا 

تالکشم اب  ترضح  دروخرب  یگنوگچ  ارهز و  ترضح  یگدنز  تالکشم  81عاونا 

81هراشا

( يدرف تالکشم   ) ارهز ترضح  یگدنز  يداصتقا  82تالکشم 

82هراشا

یگدنز تاناکما  دوبمک  82لکشم 

اذغ دوبمک  82لکشم 

یگنسرگ 82لکشم 

نادنزرف یگنسرگ  83لکشم 

یگداوناخ 83تالکشم 

یگنهرف یعامتجا  یسایس  84تالکشم 

هرهاط هقیدص  ترضح  هیراج  تاقدص  85فاقوا و 

یتشهب 85نیلوا 

همطاف 86يرگراثیا 

همطاف 86نامیا 

87ب
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87لوتب

همطاف يراد  87هچب 

ارهز ترضح  یکدوک  نارود  88ياهنارحب 

89تکرب

ارهز ترضح  ياذغ  89تکرب 

همطاف مان  90تکرب 

90هراشا

ارهز ترضح  تکرب  اب  دنب  90ندرگ 

ارهز ترضح  ياهاعد  زا  91ياهدیزگرب 

91هراشا

هبنشود زور  91ياعد 

هبنش هس  زور  92ياعد 

يزیر 92همانرب 

92هراشا

طابضنا 93فیرعت 

ردق بش  93همانرب 

كاروخ 93همانرب 

هرواشم 94همانرب 

هناخ راک  رد  94همانرب 

ارهز ترضح  تازرابم  دنور  یتازرابم و  94همانرب 

يدابع يزیر  94همانرب 

95عیقب

ارهز رب  ربمایپ  95ياههسوب 

تشهب 96يوب 
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ردپ 96يوب 

نازحالا 96تیب 

لیئربج تیلست  ردام و  مغ  رد  همطاف  يرارق  97یب 

97پ

نت 97هراپ 

نانآ نیب  رد  ارهز  ترضح  هاگیاج  نآرق و  رد  نز  98هدزناپ 

دجسم 99هاگیاپ 

نایمخز 100راتسرپ 

ههبج مدقم  طخ  نیدهاجم  زا  همطاف  یتاکرادت  101ینابیتشپ 

ارهز ترضح  يرادیاپ  هولج  101جنپ 

101هراشا

فوخ ربارب  رد  ارهز  ترضح  یلمع  یلوق و  101يرادیاپ 

ترضح نآ  يروبص  ارهز و  همطاف  یگنسرگ  عوج و  هب  102ناحتما 

لاوما 102صقن 

یندب رازآ  ناج و  صقن  هب  ناحتما  103ءالتبا و 

تارمث صقن  رد  ارهز  ترضح  103تائالتبا 

هتسکش 103ولهپ 

ارهز نادنزرف  اب  يزاب  مرکا و  104ربمایپ 

یسورع 104نهاریپ 

105ت

تسا همطاف  زا  یتشهب  نانز  ياههیده  105اههفحت و 

ارهز ترضح  یگدنز  یعامتجا  ثداوح  105لیلحت 

105هراشا

تیبلها يونعم  تاماقم  105راکنا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


يرالاس اروش  يرالاس و  مدرم  ماظن  هب  تماما  ماظن  106رییغت 

هفیلخ باختنا  ندومن  106یئاروش 

ندومن یمومع  ناهذا  هعماج و  رب  مکاح  ار  هللا  باتک  انبسح  نیغورد  106راعش 

یپ رد  یپ  ياهيراذگ  106تعدب 

( كدف بصغ   ) تراهط تمصع و  تیبلها  هب  يداصتقا  106هبرض 

تیبلها هب  یسایس  هبرض  ندومن  107دراو 

یلع تیصخش  107رورت 

وا هناخ  همطاف و  تمرح  سدقت و  107نتسکش 

مالسا یسایس  يایفارغج  باسح  یب  107شرتسگ 

يرگ هفئاط  ماظن  اهتیموق و  زا  هدافتسا  یئارگ و  107تیصخش 

نانآ تارظن  بسک  نایدوهی و  اب  108تسلاجم 

مدرم رد  سرت  داجیا  يارب  روز  زا  108هدافتسا 

ندومن عیمطت  ار  نارگید  ندادن و  ار  تیبلها  یلام  109قح 

ارهز ترضح  يراتفر  قطنم  رد  كدوک  109تیبرت 

109هراشا

ناکدوک رد  یتسرپادخ  سح  109شرورپ 

ناکدوک اب  تفطالم  110ندیسوب و 

زامن رد  یتح  ناکدوک  اب  110محرت 

110هراشا

نادنزرف زا  111تبقارم 

111هراشا

كدوک زاین  دروم  ياهتبقارم  111عاونا 

111هراشا

شنادنزرف ربارب  رد  ارهز  ترضح  یتشادهب  تبقارم  زا  112ياهنومن 
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ردام ای  ردپ و  يوس  زا  يرادهگن  تبقارم و  112تیمها 

112هراشا

نادنزرف ندش  دیدپان  نارگن  112همطاف 

تبقارم یقالخا  113مزاول 

113هراشا

ارهز ترضح  نادنزرف  113يزاب 

ارهز ناکدوک  ياهيزابمه  ناکدوک و  اب  اهرتگرزب  ندش  114يزابمه 

نیسح نسح و  114يزابمه 

همطاف یتیبرت  ياههویش  114ریس 

117حیبست

ارهز همطاف  117تاحیبست 

همطاف رکیپ  118عییشت 

ارهز همطاف  یگدنز  رد  یگداوناخ  نواعت  118مهافت و 

118هراشا

نیجوز نیب  راک  118میسقت 

اذغ نان و  هیهت  رد  ارهز  همطاف  118کمک 

يراد هچب  هناخ و  ياهراک  رد  ارهز  همطاف  هب  یلع  ترضح  119کمک 

نتشاد رگیدمه  هب  یفطاع  نابرهم و  ياههاگن  یفطاع و  حور  119تیمکاح 

رهوش يداصتقا  طیارش  ندومن  119تیاعر 

نتشاد رهوش  زا  يدام  ياضاقت  119مدع 

هناخ تیریدم  رد  رهوش  قح  120تیاعر 

ارهز همطاف  يوس  زا  يراد  هچب  ياهجنر  120لمحت 

یلع یگدنز  رب  مکاح  یعامتجا  تالکشم  اهجنر و  120لمحت 

یلع ارهز و  همطاف  نیشنلد  ياهوگتفگ  120حیرفت و 
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ارهز ترضح  یگدنز  رد  نآرق  121توالت 

122هراشا

نآرق هب  همطاف  یگتسبلد  توالت و  هب  122هیصوت 

همطاف نآرق  122توالت 

دندومن تئارق  هک  ياهبطخ  دنچ  رد  نآرق  تایآ  زا  همطاف  122لالدتسا 

( هضف  ) ینآرق درگاش  123شرورپ 

نآ ریسفت  نآرق و  تایآ  هب  ءافلخ  مدرم و  ندز  اپ  تشپ  زا  124تیاکش 

نآ یلمع  ریسفت  نآرق و  تایآ  قبط  لامعا  125میظنت 

ارهز ترضح  تاملک  رد  هیبشت  126لیثمت و 

126هراشا

موصعم نایاوشیپ  126لاثم 

یمارگ لوسر  تامدخ  برع و  تیلهاج  زا  126یمیسرت 

126هراشا

یصوصخ تیکلام  قح  يارب  127یلیثمت 

لاب رپ و  یب  127ياههجوج 

هللالوسر زا  سپ  دوخ  تالاح  127میسرت 

ربمایپ يامظع  تلحر  تبیصم  زا  128يریوصت 

128هراشا

دنیوا لیصف  زا  رتیمارگ  منادنزرف  هللا و  ۀقان  زا  رتیمارگ  128نم 

ادخ رون  قادصم  تیب  128لها 

ربمایپ تبیصم  تمظع  يارب  129یلاثم 

لاثم کی  رد  مدرم  هب  یگنهرف  یناسر  دادما  129شزرا 

وگب اباب  129وت ،

130لسوت
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130هراشا

رافغتسا 130هبوت و 

یقالخا 131لئاضف 

ادخ تدابع  131يوریپ و 

131نآرق

تیب لها  بح  نامز و  131ماما 

ارهز ترضح  هب  131لسوت 

132ث

كدف بصغ  اب  مدرم  رب  تموکح  تهج  عورشمان  132تورث 

133ج

133لیئربج

نید يایحا  رد  ناناوج  شقن  همطاف و  133یناوج 

همطاف 134داهج 

134هراشا

یناسل داهج  یملع و  134هزرابم 

داهج یلمع و  134هزرابم 

همطاف روضح  دحا و  135گنج 

ارهز همطاف  135هیزیهج 

136چ

دجسم يوسب  رس  رب  136رداچ 

تشاد كدف  هبلاطم  رب  رارصا  ارهز  همطاف  136ارچ 

دندرک بصغ  ار  كدف  138ارچ 

كدف بصغ  یسایس  138لماوع 

ارهز ترضح  تخانش  139یگنوگچ 
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139هراشا

ارهز ترضح  یتاذ  139تالامک 

ارهز هقیدص  ترضح  یگداوناخ  139تالامک 

اههار 140ریاس 

ینیمخ ماما  شورخ  زا  يدای  ارهز و  ترضح  نأش  رد  یهقف  مکح  140دنچ 

همطاف رون  ندش  رادیدپ  يارب  ربمایپ  يزاسدوخ  بش  142لهچ 

همطاف يارب  ربق  هبش  143لهچ 

143ح

143هیناح

143هراشا

ارهز ترضح  یئایند  143تقفش 

ارهز ترضح  یترخآ  143تقفش 

ردام ردپ و  هب  تبسن  143تقفش 

یلع ناشیوش  هب  تبسن  ینابرهم  144تقفش و 

نادنزرف قح  رد  ینابرهم  144تقفش و 

مدرم هب  تبسن  144تقفش 

همطاف هاگدید  زا  145باجح 

ءاسک 145ثیدح 

حول 146ثیدح 

كالول 147ثیدح 

همطاف ترضح  147زرح 

هیسنا 147ءاروح 

لمعلاریخ یلع  148یح 

148خ
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ارهز همطاف  یگدنز  148تارطاخ 

یگراوخریش 148نارود 

ردپ 148راتسرپ 

149يراذگمان

ارهز ترضح  149تاحیبست 

هروظنم دنچ  ياهناخ  همطاف  149هناخ 

همطاف هشیدنا  یگدنز و  رد  150ادخ 

150هراشا

ارهز همطاف  هشیدنا  رد  151ادخ 

هناصلاخ 151تدابع 

ادخ يابیز  لامج  رظان  151همطاف 

ادخ اب  تاقالم  داعم و  رکف  رد  151همطاف 

یئارگادخ هب  ردام  زا  151توعد 

ارهز همطاف  یگدنز  رد  151ادخ 

یکدوک نینس  رد  همطاف  151یئارگادخ 

ادخ نذا  اب  همطاف  152جاودزا 

نیسح مان  هب  یکدوک  يازا  رد  ادخ  اب  همطاف  152هلماعم 

همطاف يارب  ییادخ  ياذغ  152لوزن 

ادخ تعاطا  رد  یلع  روای  153همطاف 

همطاف ترضح  ردام  153هجیدخ 

همطاف مالک  رد  نآ  شزرا  153امرخ و 

ارهز ترضح  تعافش  دروم  نانز  153تایصوصخ 

دجسم رد  دقع  154هبطخ 

نیمز نامسآ و  رد  یلع  همطاف و  جاودزا  154ياههبطخ 
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154هراشا

ارهز ترضح  جاودزا  دقع  رد  ینامسآ  ناگتشرف  هبطخ  زا  155یتمسق 

همطاف اب  جاودزا  رد  یلع  ترضح  هبطخ  زا  155یتمسق 

ارهز همطاف  155ياههبطخ 

155هراشا

ینکش نامیپ  شهوکن  رد  156ینارنخس 

شاهناخ هب  مجاهت  ماگنه  رد  156ینارنخس 

نآ هناگتفه  ياهروحم  هنیدم و  دجسم  156هبطخ 

همطاف راتفگ  رد  163سمخ 

163هراشا

نآ فرصم  نییعت  سمخ و  زا  ارهز  همطاف  163عافد 

سمخ كدف و  دروم  رد  رکبوبا  رمع و  لمع  رکف و  اب  همطاف  مجاهت  164عافد و 

گرم هدژم  ماگنه  رد  همطاف  165هدنخ 

همطاف ترضح  هیرگ  165هدنخ و 

زگره 165هدنخ ،

همطاف نارود  ماوع  165صاوخ و 

166هراشا

مدرم زا  صاخلا  صاخ  ای  تیب  لها  هب  166نارادافو 

مدرم هدوت  رب  راذگریثأت  تیب و  لها  هب  رادافو  ریغ  صاوخ  166هقبط 

دندوب صاوخ  زا  ریذپریثأت  هک  مدرم  مومع  ای  مدرم  166هدوت 

167د

دجسم رد  167یهاگداد 

همطاف هناخ  167برد 

ارهز لئامش  فصو  168رد 
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رس رب  ازع  168لامتسد 

وزاب 169تسد و 

ارهز همطاف  169ياهاعد 

169هراشا

وا زا  جئاوح  تساوخرد  یهلا و  ءانث  رد  ترضح  نآ  169هیعدا 

دراد طابترا  نآ  هب  هچنآ  زامن و  دروم  رد  ترضح  نآ  169هیعدا 

جئاوح ءاضق  اههودنا و  لاوز  رد  ترضح  نآ  170هیعدا 

اهیرامیب تارطخ و  عفر  رد  ترضح  نآ  170هیعدا 

هام هتفه و  مایا  رد  ترضح  نآ  170هیعدا 

باوخ بادآ  رد  ترضح  نآ  170هیعدا 

دارفا تمذم  ای  حدم  رد  ترضح  نآ  170هیعدا 

تمایق زور  رد  ترضح  نآ  170هیعدا 

نوگانوگ روما  رد  ترضح  نآ  هیعدا  170رد 

همطاف هاگدید  رد  نابلطایند  170ایند و 

ام يارب  هتکن  هدراهچ  كدوک و  يارب  سرد  راهچ  رعش ، تیب  171ود 

171هراشا

راعشا نیا  مایپ  راهچ  نسح و  ماما  زا  ارهز  ترضح  هتساوخ  171راهچ 

ارهز ترضح  یتیبرت  تکرح  نیا  زا  171یئاهسرد 

ایرد 172ود 

همطاف يارب  كدف  تابثا  رب  لیلد  172هد 

ردپ اب  لاس  174هد 

هیمطاف 174ههد 

175ر

ارهز ترضح  یگداوناخ  یگدنز  رد  هرواشم  175یئامنهار و 
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175هراشا

رسمه باختنا  يارب  175هرواشم 

ربمایپ یئامنهار  هناخ و  راک  میسقت  یگنوگچ  رد  175تروشم 

هداوناخ يداصتقا  تالکشم  رب  ندمآ  قئاف  یگنوگچ  يارب  176هرواشم 

یگداوناخ مهافت  وج  داجیا  تهج  رد  دوخ  رواشم  تاروتسد  قبط  همطاف  176راتفر 

هداوناخ رواشم  رظن  هب  هجوت  اب  راکتمدخ  176تیاعر 

176هراشا

هداوناخ رواشم  کمک  اب  نادنزرف  نامرد  یپ  176رد 

هرواشم کی  رد  اعد  تیمها  شزرا و  176نایب 

یقالخا هیصوت  کی  177هرواشم و 

رگید يونعم  یئامنهار  177کی 

ناشنانمشد ارهز و  ترضح  178تعجر 

178هراشا

تعجر يداقتعا  178هاگیاج 

ارهز ترضح  هب  نارگمتس  زا  ماقتنا  يدهم و  ترضح  179روهظ 

ارهز ترضح  نارگمتس  ندنادرگزاب  داوج و  ترضح  179تعجر 

همطاف 179تیاضر 

ارهز هناخ  رد  هداوناخ  دارفا  قوقح  قیقد  180تیاعر 

ارهز همطاف  مارتحا  هب  هدیس  نانز  180تیاعر 

ارهز همطاف  181تایاور 

یبحتسم هزور  یلع و  همطاف و  جاودزا  181زور 

ارهز ترضح  صاخ  تعاس  صوصخم و  ترایز  صاخ و  182زور 

همطاف هاگدید  یگدنز و  رد  182هزور 

ارهز همطاف  183ياهایؤر 
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183هراشا

ربمایپ تلحر  زا  سپ  همطاف  183باوخ 

183ز

همطاف هللا  لوسر  183رئاز 

ارهز ترضح  رب  184مخز 

همطاف هبطخ  رد  نآ  هفسلف  184تاکز و 

ءاعد يارب  نآ  تیاعر  یسانش و  184نامز 

همطاف ریسفت  رد  هدازآ  185نز 

همطاف نیفدت  زیهجت و  رد  رضاح  185نانز 

عیشت بتکم  مالسا و  ینیب  ناهج  رد  186نز 

186ارهز

هنیدم يدوهی  نانز  یسورع  رد  186ارهز 

هللا لوسر  ترایز  همطاف  187ترایز 

ارهز ترضح  همان  188ترایز 

188هراشا

مالس هن  ندوب و  ربمایپ  188رتخد 

مالس کی  ندوب ، یلع  188جوز 

ارهز ترضح  يونعم  يرهاظ و  189ياهیئابیز 

همطاف یگدنز  يرهاظ  189ياهیئابیز 

یگدنز طیحم  سابل و  ندب ، 189یگتسارآ 

هرهچ نسح  190یئابیز و 

يونعم 190ياهیئابیز 

190هراشا

ارهز ترضح  یگدنز  رد  يونعم  ياهیئابیز  زا  190ییاههنومن 
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همطاف 191ياهیئابیز 

ردام تنیز  192بنیز ،

192هراشا

بنیز ترضح  192باقلا 

193س

وا یترخآ  هریخذ  همطاف و  یشوپ  193هداس 

همطاف یلع ، دوجو  193نوتس 

راصنا رجاهم و  نانز  عمج  رد  193ینارنخس 

( اهرد نتسب   ) باوبا 195دس 

سورع هب  195یشکرس 

همطاف یسورع  بش  رد  هنیدم  نانز  يداش  196ياهدورس 

( ارهز همطاف  جح   ) ارهز همطاف  197ياهرفس 

197هراشا

هکم حتف  رد  ارهز  197همطاف 

عادولا ۀجح  مسارم  رد  197همطاف 

198هفیقس

البرک هشیر  198هفیقس 

همطاف یسایس  200توکس 

تمایق هنماد  ات  شنادنزرف  هب  همطاف  200مالس 

همطاف رضحم  رد  200ناملس 

كدف 201دنس 

دندز شتآ  ار  كدف  202دنس 

ارهز یگدنز  عوضوم  رد  202یتالاؤس 

رثوک 203هروس 
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یتا له  204هروس 

ارهز ترضح  تیصخش  عوضوم  رد  نخس  205ياههژوس 

ایند زا  همطاف  باختنا  206هس 

خیرات باب  ندنامزاب  يارب  گرزب  206یتسایس 

( سودرفلا ۀحافت   ) یتشهب 206بیس 

كدف بصغ  یخیرات  207ریس 

یسانش 208هریس 

208یلیس

208ش

هبیط هرجش  208هخاش 

لخن 209هخاش 

همطاف 209ياهبش 

209هراشا

ردق بش  رد  نآرق  209لوزن 

بش رد  ربمایپ  209جارعم 

بش رد  یسوم  ادخ و  210هدعاوم 

يراد هدنز  بش  اب  دومحم  ماقم  210لیصحت 

ادخ لوسر  مالک  رد  يراد  هدنز  بش  210راثآ 

یگداوناخ يراد  هدنز  210بش 

210هراشا

ارهز همطاف  هنابش  210ياهتدابع 

هناخ رد  همطاف  هنابش  211راک 

همطاف هنابش  211يرادنامهیم 

تموکح هیلع  رب  مدرم  جیسب  هنابش و  یهاوخ  211يرای 
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بش رد  همطاف  212یسورع 

همطاف هنابش  212ياههیرگ 

یسورع بش  رد  همطاف  يونعم  212ياهتلاح 

نیمز رد  همطاف  يارب  یتشهب  ینامهیم  کی  213حرش 

همطاف 214ياهرعش 

214هراشا

یلع يارب  یسورع  بش  رد  ارهز  215هدورس 

ناکدوک تیبرت  يزاب و  لاح  رد  همطاف  215راعشا 

یلع زا  تعاطا  رد  همطاف  215هدورس 

دوخ نادنزرف  گوس  رد  دوخ و  یتوکلم  زاورپ  لاح  رد  همطاف  215راعشا 

تمایق زور  هعفاش  216تعافش و 

یحو عطق  زا  همطاف  216تیاکش 

ارهز ترضح  تاحیبست  رد  217کش 

ارهز همطاف  هنارگاشفا  217ياههوکش 

217هراشا

لوا تیاور  رد  اههوکش  217تسرهف 

مود تیاور  رد  اههوکش  218تسرهف 

ردپ اب  همطاف  218ياههوکش 

یلع ترضح  تخانش  قیرط  زا  ارهز  همطاف  219تخانش 

ارهز ترضح  220همانسانش 

220هراشا

دلوت ماگنه  رد  كدوک  220تالاح 

تداهش رتسب  رد  همطاف  ینامداش  221قوش و 

ارهز همطاف  هیلع  رب  قحان  هب  221تداهش 
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دحا 221يادهش 

222هدیهش

222هعیش

222هراشا

نیلقث 222ثیدح 

ارهز همطاف  هاگدید  زا  هعیش  223ياهیگژیو 

223ص

همطاف تاقافنا  223تاقدص و 

همطاف رب  224تاولص 

ادخ رکذ  يارب  حیبست  زا  هدافتسا  ارهز و  ترضح  يزاس  حیبست  224تعنص 

225ط

225هرهاط

225ع

ارهز ترضح  هاگدید  زا  تداعس  225لماع 

225هراشا

تداعس 225فیرعت 

تداعس 226لماوع 

226هراشا

تسا امنهار  هب  دنمزاین  تداعس  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  226ایآ 

ارهز همطاف  هریس  رد  227تدابع 

227هراشا

ارهز ترضح  هریس  رد  تدابع  227ناکم 

ارهز ترضح  هریس  رد  تدابع  228نامز 

ارهز ترضح  هریس  رد  تدابع  228تیفیک 
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ارهز ترضح  هریس  رد  تدابع  228تیمک 

یسورع نشج  همطاف و  228یسورع 

228هراشا

اتمه وفک و  229باختنا 

يراگتساوخ 229شور 

سورع رظن  تیمها  230تروشم و 

کبس 230هیرهم 

هیزیهج هناخ و  ساسا  230هیهت 

هیزیهج هیهت  یگدنز و  لیکشت  يارب  یلام  تکراشم  نواعت و  230لصا 

یسورع نشج  سلجم  230همیلو و 

ارهز 230نارادازع 

230هراشا

دوشیم شوهدم  داهج  ياهنادیم  نامرهق  231یلع 

همطاف 232نادنزرف 

داوج ترضح  232هیرگ 

دروم نیا  رد  وا  هریس  مالک و  همطاف و  حودمم  232تلزع 

همطاف یگدنز  رد  شوخ  يوب  234رطع و 

234هراشا

زامن رد  تنیز  234رطع و 

شوخ يوب  زا  یمئاد  235هدافتسا 

همطاف یسورع  بش  يارب  رطع  235هیهت 

ارهز ترضح  تافو  رد  فالتخا  235تلع 

همطاف فیصوت  رد  235یلع 

236غ
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همطاف نانخس  رد  236ریدغ 

237ف

تفگ هچ  رکبوبا  اب  237همطاف 

237هراشا

ماما ناج  زا  237عافد 

رکبوبا اب  ندز  فرح  رد  238باصتعا 

تفگ هچ  رمع  اب  238همطاف 

ناسنا تروص  یتشهب  240همطاف 

240هراشا

دوشیم هتفگ  ءاروح  ارهز  همطاف  هب  240ارچ 

تمایق رد  240همطاف 

ناگرزب هاگدید  زا  ارهز  241همطاف 

( ریدغ مایپ  هدیهش   ) یلع یسایس  تیالو  هدیهش  242همطاف 

دیرازاین ار  اهمان  242همطاف 

ربمایپ 243همطاف و 

نیسح ياهتبیصم  243همطاف و 

243هراشا

البرک رد  نیسح  تداهش  زا  243یهاگآ 

نیسح تداهش  نوماریپ  ربمایپ  زا  243شسرپ 

هضف هب  نیسح  244شرافس 

244كدف

همطاف 245نادنزرف 

245هراشا

رگید 246يدلوت 
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رون زا  مراهچ  موس و  246دولوم 

ربمایپ یئادف  همطاف  246نادنزرف 

همطاف تمدخ  رد  247ناگتشرف 

همطاف 247هضف 

ارهز همطاف  یقالخا  247ياهتلیضف 

تلیضف 247فیرعت 

ارهز ترضح  يدرف  248ياهتلیضف 

یگداوناخ 248ياهتلیضف 

ارهز ترضح  یعامتجا  248ياهتلیضف 

ارهز ترضح  یسایس  249ياهتیلاعف 

249هراشا

ربمایپ روضح  249هرود 

ربمایپ تبیغ  نارود  رد  ارهز  ترضح  یسایس  249ياهتیلاعف 

ارهز همطاف  نأش  رد  نآرق  زا  یتایآ  250تسرهف 

250هراشا

لیزنت 250يانعم 

قیبطت ریسفت و  250يانعم 

قیبطت یگنوگچ  250قیبطت و 

لیوأت ریسفت و  250يانعم 

ارهز همطاف  یحور  ریغ  ياهتبیصم  251تسرهف 

251ق

تیوفک 251نوناق 

مرکا ربمایپ  تیاور  هب  تشهب  رد  ارهز  همطاف  252رصق 

هناخ برد  نیریش  خلت و  252ياههصق 
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ارهز ناتسآ  نیریش  253ياههصق 

دنبلطیم نذا  مالس  هس  اب  253ربمایپ 

ربمایپ هژیو  253تیرومأم 

سورعون ربارب  رد  254يدنمزاین 

ارهز هناخ  رد  رب  سک  هس  یپ و  رد  یپ  زور  254هس 

رد کی  زج  254هب 

ارهز هناخ  رد  خلت  255ياهتیاکح 

همطاف نسحم  255هاگلتق 

رد تشپ  رد  یلع  زا  عافد  رگنس  رد  255همطاف 

255ذفنق

ارهز همطاف  هبطخ  رد  لوصا  ملع  255دعاوق 

256هراشا

مصخ لئالد  هب  256هراشا 

ددنبیم اهنآ  يور  هب  ار  رارف  ياههار  مامت  256همطاف 

یحو تیب  لها  ای  دیرتانشآ  نآرق  هب  امش  256ایآ 

همطاف نایب  هبطخ و  رد  یهقف  257دعاوق 

257هراشا

نآرق تایآ  هب  نآ  در  هفیلخ و  داهشتسا  دروم  تایاور  ندوب  یلعج  257تابثا 

قح تابثا  تهج  تداهش  258هماقا 

نآرق تایآ  رهاظ  هب  258لالدتسا 

عونمم صن  لباقم  259داهتجا 

ارهز نماد  هدیرفآزاب  اروشاع  لوا  260نامرهق 

260هراشا

نیسح يریذپ  تلذ  عنام  ارهز  كاپ  261نماد 
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همطاف ردام ، هب  261راختفا 

مدرم زا  261لاؤس 

همطاف هاگدید  رد  نآ  دای  261تمایق و 

261ك

هناخ رد  262راک 

ارهز ترضح  262همانباتک 

262هراشا

ارهز ترضح  هرابرد  فیلأت  هچخیرات  هب  262یهاگن 

ارهز ترضح  ياههمانباتک  262نیودت 

همطاف تشهب و  263ياههبیتک 

همطاف 264هبلک 

264هراشا

هناخ ینامتخاس  264تیعضو 

هداوناخ هناخ و  داصتقا  هب  264کمک 

264هراشا

هناخ داصتقا  هب  کمک  تهج  ارهز  ترضح  265یگدنفاب 

دومرف همطاف  266ترضح 

ارهز ترضح  هیرذ  تاداس و  ماسقا  دادعت و  266تیمک و 

ارهز ترضح  267ياههینک 

268رثوک

همطاف هاگدید  زا  زامن  هب  تبسن  يراگنا  لهس  268رفیک 

زامن هب  تبسن  يراگنا  لهس  268رفیک 

يدمحم رثوک  لسن  يدوجو  تاکرب  269تیفیک و 

270گ
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270یگنسرگ

دیهش رب  270هیرگ 

دربن هزرابم و  270هیرگ ،

271ل

ارهز همطاف  رمع  ینایاپ  271ياههظحل 

ارهز همطاف  271ياهبقل 

ردقلا 273ۀلیل 

273م

273هکرابم

همطاف 273تبحم 

لوا 273همدقم 

مود 274همدقم 

274هثدحم

275نسحم

ردپ ياثر  رد  همطاف  275ياههیثرم 

همطاف نادنزرف  طخ  275هقباسم 

ارهز ترضح  276دجسم 

يدازآ زا  هدافتسا  ءوس  هجیتن  یلع  276تالکشم 

ارهز همطاف  ياهتمارک  276تازجعم و 

همطاف 278تفرعم 

همطاف موس ، 278موصعم 

هبعش نب  278ةریغم 

یلع ارهز و  279هرخافم 

ارهز ترضح  یگدنز  ياهنارود  280عطاقم و 
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280هراشا

280شخب 01

280شخب 02

280شخب 03

یگدنز ياهناکم  ساسارب  ترضح  یگدنز  280میسقت 

281شخب 04

281شخب 05

281شخب 06

ارهز ترضح  یگدنز  مهم  عئاقو  ینامز و  281میوقت 

دومحم 281ماقم 

همطاف 282مقتنم 

همطاف ینامسآ  بقل  282هروصنم ،

تسا همطاف  زا  282يدهم 

ارهز 283هیرهم 

283ن

ناتسود زا  ارهز  ياههوکش  283اههلان و 

ارهز ترضح  یگدنز  راتفگ و  رد  284رذن 

همطاف يارب  یتشهب  ياذغ  284لوزن 

همطاف رد  تداهش  285طاشن 

( توبات  ) 285شعن

نارگمتس هب  همطاف  285نیرفن 

تیرشب خیرات  رد  ارهز  ترضح  يزاس  گنهرف  هدنزاس و  285ياهشقن 

وا دوخ  یتیصخش  لالقتسا  اهناسنا و  خیرات و  یگدنزاس  رد  ارهز  ترضح  میقتسم  شقن  زا  286یئاههنومن 

286هراشا
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ارهز ترضح  میقتسم  ینیرفآ  شقن  رگید  287ياههولج 

يزاس ناسنا  يزاس و  خیرات  رد  همطاف  ترضح  میقتسمریغ  شقن  287قیداصم 

خیرات رد  ارهز  ترضح  میقتسمریغ  ياهشقن  زا  288یتسرهف 

تشهب دیشروخ  دنخبل  رد  همطاف  نادند  288نیگن 

همطاف ترضح  هب  هثاغتسا  288زامن 

ارهز ترضح  288زامن 

289و

ارهز همطاف  رب  289یحو 

همطاف نادنزرف  291عادو 

تدابع زا  اپ  291مرو 

292همانتیصو

292هراشا

یئادج 292نامز 

مالک 292نیرخآ 

نکم 292مشومارف 

وت اب  مزامن  292لسغ و 

نک 292منفد 

ناوخب نآرق  دایز  292میارب 

دشاب وت  اب  طقف  292ملسغ 

راپس مکاخ  هب  293هنابش 

نکم ربخ  ار  293یسک 

دنشابن مسارم  رد  293نارگمتس 

هدش هتشون  همان  293تیصو 

اعد 293تقو 
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كدف هرادا  رد  همطاف  يداصتقا  294يالکو 

همطاف 294تدالو 

ارهز همطاف  ینیوکت  یعیرشت و  295تیالو 

295هراشا

ارهز ترضح  یعیرشت  تیالو  زا  یئاههنومن  296قیداصم و 

ارهز ترضح  ینیوکت  296تیالو 

ارهز ترضح  یملع  ینیوکت  296تیالو 

ارهز ترضح  یلمع  ینیوکت  297تیالو 

298ه

298ترجه

ترضح لامعا  رئاس  اب  ارهز  ترضح  ياهاعد  299یگنهامه 

299هیاسمه

ارهز ترضح  یگدنز  رد  300رنه 

300هراشا

تغالب 300تحاصف و 

يرعاش 300رعش و 

یگدنسیون یطاطخ و  301رنه 

ارهز همطاف  یگدنز  رد  یگدنفاب  301رنه 

302ي

قداص ماما  ياعد  همطاف و  زا  302يدای 

مدرم زا  همطاف  یبلط  303يرای 

راصنا نیرجاهم و  زا  همطاف  یبلط  303يرای 

تاقالم 303کی 

304یقرواپ
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  321هرابرد 
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هیمطاف گنهرف 

باتک تاصخشم 

يدهم فلوم  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یتیـصخش  يابفلا  هیمطاف  گنهرف  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - يدهم 1341  روپیلین ، هسانشرس : 
پاچ لایر   27500 لایر ؛  20000 کـباش :  623 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  هر )1380 .  ) سردم ناهفـصا  رـشن :  تاصخـشم  روپیلین .

یسیون تسرهف  تیعضو   X-978-964-6323-09 متفه :  پاچ  لایر :   70000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لایر  40000: X-964-6323-09 ؛  مود
همانباتک ص تشاددای :  . 1388 متفه :  پاچ  تشادداـی :  . 1385 مجنپ : پاچ  تشادداـی :  . 1382 مود : پاچ  تشاددای :  يراپـسنورب  : 
.  -- 11ق ترجه -  زا  لـبق  8 ؟ ارهز  س ،) همطاف  عوضوم :  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یتیـصخش  يابفلا  رگید :  ناونع  . 623 [ - 621]

 - 11ق ترجه -  زا  لبق  8؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم :  لیاضف  . 11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ ارهز  س ،) همطاف  عوضوم :  همانتشذگرس 
 : ییوید يدـنب  هدر  BP27/2/ن94ف4  هرگنک :  يدـنب  هدر  ناهفـصا )  ) سردـم دیهـش  یگنهرف  زکرم  هدوزفا :  هسانـش  ریــسفت  دـقن و  - 

م5984-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973

لوا پاچ  همدقم 

هکنآ [ 3 . ] تسا ناسنا  تروص  رد  هتشرف  لیثمت  و  [ 2  ] یمدآ تروص  رد  لامج  لامک و  ییابیز  يانعم  و  [ . 1  ] ردقلا ۀلیل  مسجت  رد  مالک 
رد تخومآ و  اـم  هب  ار  یگدازآ  و  [ 6  ] يدازآ هک  وا  رثاکت . ندـنابوک  يارب  ناـیرج  رد  [ 5  ] يرثوک دوب و  ربماـیپ  يارب  [ 4  ] ردام رتخد و 

یقطنم و راتفگ  رب  هوـالع  هک  وا  دـیگنج . دوخ  ناـمز  روج  هفیلخ  اـب  ییوس  زا  [ 7  ] هدـنبوک ءاسر و  ینایب  اـب  وسکی و  زا  داـهج  ترجه و 
لمع رد  هکلب  راعش  رد  هن  ار  تداهـش  هک  وا  تشاد . یهلا  تبیه  و  [ 8  ] تنوشخ مشخ و  دایرف و  عقوم  هب  یملع ، ياهوگتفگ  زا  یناـبیتشپ 

، هن نانز ، هوسا  مالسلا » اهیلع  همطاف  [ . 9 . ] درکیم نیرفن  نعل و  اهنآ  رب  تسنادیمن و  وگتفگ  لباق  ار  رگمتس  متـس و  درکیم و  لابقتـسا 
یناوج وا  [ . 11 . ] تسا مالسلا » هیلع   » نامزلابحاص يدهم  نوچمه  اهناسنا  نیرتالاو  هوسا  هکلب  [ ، 10  ] نادرم نانز و  هوسا  نآ ، زا  رتالاب 
تمایق زور  ِيربک  هعفاـش  و  [ 12  ] تسوا زا  يربک  تمـصع  ماقم  تسا . نکمم  ياهیگتـسیاش  نیرتالاب  اب  ینز  یناـسنا و  تـالامک  همه  اـب 

[ ، 17  ] میقتسم طارـص  راکوکین ،) [ ) 16  ] ّرب [ ، 15  ] ةرهطم ردـقلاۀلیل ، ایرد ،) [ ) 14  ] رحب رثوـک ، وا ، نآرق  مـالک  رد  تسوـمه . زین  [ 13]
هیضار [ ، 23  ] هیکز [ ، 22  ] هرهاط [ ، 21  ] هکرابم [ ، 20  ] هثدحم تایاور ، رد  و  تسا . هدش  هدیمان  [ 19  ] هبیط هرجش  هخاش  و  [ 18  ] ةوکشم
هدیمان [ 29  ] تشهب رب  دراو  نیلوا  و  [ 28  ] یلع وفک  [ ، 27  ] هللا ۀما  [ ، 26  ] همئالاما اهیبا ، ما  یبنلا ، ۀعـضب  ردقلاۀلیل ، [ ، 25  ] هیضرم [ ، 24]

وا یتیصخش  يابفلا  تسا . هّللا  یلا  بّرقت  يرگهعیـش و  تداعـس و  یگدنز ، يارب  عماج  گنهرف  کی  وا  یگدنز  وا و  فصو  نیا  اب  هدش .
يوزرآ میرادیم . ناـتروضح  میدـقت  کـنیا  میدیـشچ و  ار  وا  رثوک  لـالز  زا  ياهرطق  ناوت  ردـق  هب  نکل  تسا  اـهتنایب  میظع و  یگنهرف 

. تسا مزال  ام  درم  نز و  ریپ ، ناوج و  یگدـنز  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  مارم  گنهرف و  طسب  ندـش و  یمطاف  يارب  شالت  ندوب و  یمطاف 

. مینکیم ینادردـق  رکـشت و  دـنداد  يرای  ار  ام  باـتک  نیا  رـشن  فلتخم  لـحارم  رد  هک  يراوگرزب  یمارگ و  ناردارب  نارهاوخ و  همه  زا 
1377 رویرهش -  روپیلین  يدهم 

مود پاچ  همدقم 

ياهناسنا اهناسنا و  ربا  زا  اهناسنا  رگید  یـسأت  يریذـپوگلا و  تهج  هب  یئامنهوسا  يراگنوگلا و  شور  نآرق  رد  تیبرت  ياهـشور  زا  یکی 
هدـهاشم هب  ار  مالـسا  یناسنا  ياهلآهدـیا  مسجم و  ياـهنوناق  مکتنـسلا  ریغب  ساـنلا  َةاـعد  اونوک  هدـعاق  ساـسا  رب  شور  نیا  تسا . لـماک 
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ترـضح دـناوخیم . ارف  یناسنا  تالامک  يونعم و  ياهیئابیز  بناج  هب  ار  هدعتـسم  سوفن  ناشخرد و  ياهدادعتـسا  دراذـگیم و  نارگید 
یباقلا هدنزارب  هدنبیز و  دوخ ، هاتوک  رمع  رد  هک  تسا  یناسنا  ربا  هللاۀـجح ، هللاۀـیلو و  ناونع  هب  اهناسنا  نیرترب  هوسا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز

یکیرات زارف  رب  یباهـش  نوچمه  وا  دش . مالـسلا » اهیلع  همطاف  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ءابجنلا ، ۀمئالا  ما  اهیبا ، ما  ردقلاۀلیل ، رثوک ، نوچمه :
، نآرق زا  هتفرگرب  یگنهرف  هیمطاف  گنهرف  تشگ . نآ  دیهـش  دـهاش و  هاگنآ  داهن ، هیاپ  ار  یندـمت  گنهرف و  دیـشخرد و  یناسنا  ندـمت 
ناملس و و  مالسلا » هیلع  نیسح  و  مالسلا » هیلع  نسح  وا  موصعم  نادنزرف  نآ  نادرگاش  تسا و  يولع  ياضما  یمطاف و  ماهلا  يوبن ، تنس 

نوچمه زورما  دیـشخب و  رارمتـسا  هاگنآ  داهن و  هیاپ  ار  هعیـش  گنهرف  ساسا  گـنهرف  نیا  بتکم و  نیا  دنـشابیم . ءامـسا  هضف و  رباـج ،
انـشآ هیمطاف  گنهرف  اب  و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف اب  ات  تسا  یناریا  هعیـش  ناناوج  هژیوب  زورما  لسن  رب  دریذپیم . درگاش  دوخ  يارب  زورید 
هعماج يوگلا  نیرترب  اب  دـنناوتیم  هلیـسونیدب  تسا و  یبنلاۀـنیدم  هب  ياهنزور  نآ  هک  ارچ  دـنناسر  یبنلا  ۀـمطاف  باب  هب  ار  دوخ  هتـشگ و 

هناـخ برد  رب  هاـگنآ  دـنوش و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ بتکم  زا  يوضع  ناونع  هب  زین  ار  دوخ  اـت  دـننک  شـالت  دـنوش و  انـشآ  يوـبن 
مکمعطن اّمنا  هک : دنونشب  باوج  رد  ات  اریسا . ًامیتی و  انیکـسم و  هّبُح  یلع  ماعطلا  نومعطیو  هک : دننک  منرت  ار  هیآ  نیا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

ياهیئاوسر نالطب  يارب  ياهشوتهر  مالـسلا » اهیلع  همطاف  لامج  لامک و  ملع و  زا  ناسنیدب  و  اروکـشال . ًءازج و  مکنم  دـیرن  هللا ال  هجول 
هعومجم تسا . مالـسلا  مهیلعتیبلها  ياهراعـش  شنم و  بتکم و  هب  ءاجتلا  ام  تاجن  هار  طقف  هک  دـنروآ  مهارف  یعدـم  نادرخباـن  يرکف 

هب باتک  دـص  دودـح  زا  ماهلا  اب  هدـش  شـالت  هک  دـشابیم  يریذـپوگلا  دـید  اـب  ءاـبجنلا  ما  ترـضح  یگدـنز  هب  هاـتوک  یهاـگن  رـضاح 
نآ زا  ریگمشچ  لابقتسا  باتک و  لوا  پاچ  یپ  رد  دوش . هتخادرپ  ابفلا  فورح  ساسا  رب  شترضح  یتیـصخش  يابفلا  نییبت  يراگنامیس و 
رد باتک  مود  پاچ  شترـضح  هدادـلد  ناتـسود  تمه  اب  کنیا  صقاون  یـضعب  عفر  هظحالملباق و  تافاضا  بلاطم و  شیاریو  زا  سپ  و 

هام 1380 رویرهش  روپیلین  يدهم  دریگ . رارق  شترضح  لوبق  دروم  میراودیما  تسامش . رایتخا 

راتساریو همدقم 

هیواز زا  هک  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  ترـضح  ملاـع  ود  يوناـب  یناگدـنز  رد  صوـغ  روـغ و  زا  تـسا  ياهعوـمجم  هیمطاـف  گـنهرف 
هدنـسیون دشاب . رثؤم  ام  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، یگدـنز  رد  دـناوتیم  هک  هدـش  هاگن  فلتخم  داعبا  رد  يریذـپوگلا  يراگنهریس و 

يرکف و ياضف  اب  یبسن  یئانـشآ  دـشابیم . هعماج  زور  لئاسم  اب  سونأم  رکفشوخ و  نویناحور  زا  روپیلین  مالـسالاتجح  هعومجم  نیا 
حیحص و هرهچ  هئارا  يارب  تیلاعف  موزل  كرحت و  ندیـشیدنا ، ون  حور  زورما ، ناناوج  هب  ناشیا  ندوب  کیدزن  صوصخب  هعماج ، یگنهرف 
زا لابقتـسا  تسا . رادروخرب  نآ  زا  ناشیا  تاقیقحت  اههتـشون و  هک  تسا  یتازاـیتما  نید  مالـسلا و  مهیلعنیموصعم  همئا  زا  سرتسد  لـباق 

عماج درک : هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  یئاهیگژیو  هیمطاف  گنهرف  تساعدم . نیا  دیؤم  هیمطاف  گنهرف  لوا  پاچ 
تاکن و نایب  هطساو  هب  وناب  نآ  یلمع  یملع و  هریس  هتخادرپ و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یناگدنز  فلتخم  داعبا  هب  هدش  یعـس  ندوب :
زا هدـش  یعـس  تسا . ثحب  ره  ندوب  هصالخ  هعومجم ، نیا  ياهیگژیو  دراوم و  رگید  زا  ندوب : هصـالخ  دوش . هدرمـشرب  یخیراـت  عیاـقو 

هداس یتایبدا  ناور و  ینایب  اب  بلاطم  مامت  هداس : نابز  دوش . يراددوخ  ثحب  لـصا  هب  گرب  خاـش و  ندوزفا  درومیب و  ياـهنتفر  هیـشاح 
تاکن و هب  نتخادرپ  ندوب : یلمع  دـندرگ . دـنمهرهب  نآ  زا  دـنناوتب  فلتخم  داوس  حطـس  اـب  دارفا  مومع  هک  ياهنوگهب  تسا  هدـش  هتـشون 

تایحور زا  دیجمت  فیرعت و  هب  اهنت  اذل  دشاب . هتـشاد  هارمه  هب  ار  بلاطم  نیا  زا  يریذـپوگلا  دـناوتیم  دوخ  اهنآ  نایب  یلمع و  تایاکح 
قوف دراوم  زا  ریغ  هب  ددرگیم . نایب  نآ  زا  نوگانوگ  ياهتـشادرب  هارمه  هب  ناشیا  راـتفر  رد  یلمع  دراوم  هکلب  هدـشن  اـفتکا  ترـضح  نآ 
رضاح هعومجم  هک  ياهنوگ  هب  درک ، هراشا  یئاهن  شیاریو  سپس  لوا و  پاچ  هب  تبـسن  باتک  بلاطم  هب  زا 13  شیب  ندوزفا  هب  ناوتیم 
نیرمت يارب  دناوتیم  هک  هدـمآ  ثحابم  نتم  زا  باتک  نایاپ  رد  یتالاؤس  نینچمه  دریگیم . رارق  ناگدـنناوخ  رایتخا  رد  صقن  نیرتمک  اب 

کی زا  هک  ینوگانوگ  ياهـسرد  لیلد  هب  ًاضعب  هکنیا  رگید  هتکن  دـشاب . دـیفم  تاقباسم  يرازگرب  يارب  ای  دوخ و  ناـحتما  بلاـطم و  مهف 
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هک هدوب  یعونتم  ياهتـشادرب  لـیلد  هب  اـهرارکت  نیا  هک  هدـش  رارکت  عـضوم  دـنچ  رد  هصق  کـی  تفرگ ، ناوـتیم  یخیراـت  لـقن  هعقاو و 
هک دوب  هدش  هجوت  رتمک  نآ  هب  لوا  پاچ  رد  هک  تفرگ  رارق  رظندروم  یتاکن  هعومجم  نیا  شیاریو  رد  تشاد . دادـخر  کی  زا  ناوتیم 

باتک ثحب  اب  ياهیواز  زا  هک  يریگیپ  لباق  مهم و  تاـکن  هدـش  یعـس  - 1 دوشیم : نایب  ناگدنناوخ ، رتهب  هدافتـسا  یئانـشآ و  تهج  رد 
. تسا هدـیدرگ  رکذ  یقرواپ  رد  زین  تاقیقحت  عبانم  نینچمه  دوش . هدروآ  یقرواپ  رد  دـشابیم  دـیفم  قیقحت  رما  يارب  اما  درادـن  یطابترا 

هدمآ هدش  هعجارم  نآ  هب  هک  یعبنم  هحفـص  هرامـش  ثیدح و  باب ، دلج ، دعب  مجرتم و  هدنـسیون و  دعب  باتک ، مان  ادـتبا  اهیقرواپ  رد  - 2
طخ زا  هدـیمخ  طخ  اب  زین  اهلوقلقن  - 4 تسا . هدـمآ  نتم  طخ  زا  توافتم  تایاور و ... ثیداحا و  تایآ ، لـماش  یبرع  طوطخ  - 3 تسا .

یگتسخ زا  رودب  رتمک و  نامز  فرـص  اب  دنناوتب  یتحار  هب  ناگدنناوخ  ات  هدش  تقد  زین  اهطخ  باختنا  رد  - 5 دناهدش . زیامتم  باتک  نتم 
رتیت هتـسد  ود  هب  باتک  ثحابم  - 7 تسا . هدـمآ  لخاد ] [  تایاور  تایآ و  همجرت  - 6 دنیامن . رورم  ار  بلاطم  طخ ، عون  زا  یـشان  مشچ 

رد اهیقرواپ و  رد   - 8 دناهدش . پاچ  رتکچوک  دنتسه  یلصا  رتیت  هعومجمریز  هک  یعرف  ياهرتیت  هک  دناهدش  میـسقت  یعرف  رتیت  یلـصا و 
تاداقتنا و تارظن ، تسا . هدمآ  یئاهنت  هب  هیآ  هرامـش  اههروس و  مان  هدشن و  هدافتـسا  هروس "  " ظفل زا  تسا  هدـمآ  اههروس  مان  هک  یئاج 

یلعای نیحلاصلا  هللادابع  یلع  مالسلاو  دوب . دهاوخ  تسد  نیا  زا  يراثآ  رتهب  هئارا  رد  ام  رگیرای  مرتحم  هدنناوخ  امش  تاداهنشیپ 

فلا

ترخآ رد  ارهز  ترضح  هب  تبحم  راثآ 

يرگهیفـصت يزاسناسنا و  یتیبرت و  شقن  رب  هوالع  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  سدقم  تحاس  هب  تبحم  هژیو  هب  ربمایپ  تیبلها  تبحم 
نوگانوگ تاکرب  راثآ و  ياراد  زین  ترخآ  ملاع  رد  خزرب و  رد  دشابیم  یمارگ  لوسر  تلاسر  شاداپ  ناونعب  هکنآ  رب  هوالع  دراد و  هک 

هک دراد  زین  يرگید  راثآ  جیاتن و  اّما  تسا . تشهب  رد  ماقمیلاع  ربمایپ  اب  ّتیعم  ماقم  هب  ندـش  لئان  راثآ  نآ  نیرتینافرع  زا  هک  دـشابیم 
ْنَم َو  یعَم  ِۀَّنَجلا  ِیف  َوُهَف  ِیتَْنبا  َۀَـمِطاف  َّبَحَا  ْنَم  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاـق  مینکیم : تیاـفک  دروم  نیا  رد  تیاور  ود  لـقن  هب 

ْنَمَف ُۀَبَساحُملاو  ُطارِّصلاو  ُنازیملا  ْربَقلاو و  ُتوَملا  ِنِطاوَملا  َْکِلت  ُرَْسیَا  نِطاوَملا  َنِم  ًۀَئاِم  ُعَْفنَی  َۀَمِطاف  ُّبُح  ُناملَـس  ای  ِراَّنلا  ِیف  َوُهَف  اهَـضَْغبَا 
اهَلَعب ُِملْظَی  َو  اهُِملْظَی  نَِمل  ٌلیَو  ُناملس  ای  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ِْهیَلَع  ُتبِضَغ  ْنَم  َو  ُْهنَع  ُهَّللاَیِضَر  ُْهنَع  ُتیِضَر  ْنَم  َو  ُْهنَع  ُتیِضَر  یتنبِا  ُْهنَع  ْتَیِضَر 

نم اب  وا  درادب  تسود  ارم  رتخد  همطاف  سک  ره  ناملس ! يا  دومرف : ناملس  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  . ] اهَتَّیِّرُذ ُِملْظَی  نَِمل  ٌلیَو  َو 
دوس نطاوم  زا  هاگیاج  دص  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ّبح  ناملـس ! يا  تسا . شتآ  رد  وا  درادب  نمـشد  ار  وا  سک  ره  تسا و  تشهب  رد 

ره میضار و  وا  زا  نم  دشاب  یضار  مرتخد  وا ، زا  سک  ره  تسا . هبساحم  طارـص و  نازیم و  ربق و  گرم و  نطاوم  نآ  نیرتناسآ  دهدیم .
وا رب  ادخ  میامن  مشخ  وا  رب  سک  ره  منک و  مشخ  وا  رب  نم  دنک  مشخ  وا  رب  هک  ره  دشاب و  یضار  وا  زا  ادخ  مشاب  یـضار  وا  زا  نم  سک 
لاق ٍلیوَط  ٍثیدَح  ِیف  [ .[ 30 . ] دنک متس  وا  هیرذ  هب  هکیسک  هب  ياو  دنک . متـس  شرهوش  وا و  هب  هکیـسک  رب  ياو  ناملـس ! يا  دنک . مشخ 

ِّبَحلا َنِم  َدِّیَجلا  َّبَحلا  ُْریَّطلا  ُطِقَْتلَی  امَک  اـهِّیُِجم  اهَتعیـش و  ُطـِقَْتلََتل  ۀـمایقلا ) ینعی   ) ُموَیلا کـلذ  اـهَّنِإ  ُِرباـج  اـی  هللاو  مالـسلا :» هیلع  » رفعجوبا
دق ْمُُکتاِفْتِلا و  ام  ِیئابِحا  ای  لجوزع : ُهللا  لوُقیَف  اُوتَفَتِلا  اذِاَف  اُوتِفَتلَی ، ْنَا  مِهبولق  ِیف  ُهَّللا  یِقُلی  ِۀَّنجلا  ِباب  َدنِع  اهعم  اُهتعیِـش  راص  اذِإَف  ِءيِدَّرلا ،
ْنَم اوُرُْظنا  اوُعِجِْرا و  ِیئاَّبِحا  ای  ُهللا : ُلوقیف  ِمویلا  اذـه  ِلثِم  ِیف  انرَدَـق  َفِرعَی  ْنَا  اـْنبَبْحَا  ِّبر ! اـی  َنُولوُقَیَف : ِیبِیبَح ؟ َتنب  َۀـمطاف  مُکِیف  ُْتعَّفَش 

اوُرُظنُا َۀمطاف ، ِّبُح  ِیف  ًَۀبْرَـش  مُکاقَـس  ْنَم  اوُرُْظنا  َۀمطاف ، ِّبِحل  ْمُکاسَک  ْنَم  اوُرُظنا  َۀَمِطاف ، ِّبُِحل  مُکَمَعْطَا  ْنَم  اوُرُظنُا  َۀمِطاف ، ِّبُِحل  مُکَّبَحَا 
هدش لقن  مالـسلا » هیلع   » رقاب ماما  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  [ . ] 31 . ] َۀَّنَجلا ُهُولُخْداَو  ِهِدَِیب  اوُذُـخ  َۀـمطاف ، ِّبُح  یف  ًۀَـبیِغ  ْمُکنَع  َّدَر  ْنَم 

نایعیش و دزاسیم ، ادج  دب  زا  ار  بوخ  هناد  هک  ياهدنرپ  ناسب  همطاف  ترـضح  تمایق  زور  رد  رباج ! يا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک  تسا 
نانآ لد  رد  دـنوادخ  دنـسریم  تشهب  رد  کیدزن  ترـضح  نآ  اب  شنایعیـش  هک  یماگنه  دـهدیم . تاجن  هتفرگرب  ار  دوخ  نارادتـسود 
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هک نیا  اب  دیاهتشگرب ؟ ارچ  نم ! ناتسود  يا  دیامرفیم : لاعتم  يادخ  دننکیم ، هجوت  هتـشگرب  هکنیمه  دیرگنب ! دیدرگرب و  هک  دنکفایم 
هتخانش يزور  نینچ  رد  ام  تلزنم  ردق و  هک  میراد  تسود  اراگدرورپ ! دنیوگیم : ماهتفریذپ ؟ تعافش  هب  ار  مبیبح  رتخد  امش  نیب  رد  نم 

ار امش  یسک  هچ  دینیبب  تسا . هتشاد  تسود  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  ار  امش  یـسک  هچ  دینیبب  دیدرگرب و  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  دوش .
هب یـسک  هچ  دیرگنب  تسا ، هدـناشوپ  سابل  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  ار  امـش  یـسک  هچ  دـیرگنب  تسا ، هدرک  ماعطا  همطاف  تبحم  رطاخ  هب 

، تسا هدنادرگرب  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  امـش  زا  ار  یتبیغ  یـسک  هچ  دـیرگنب  تسا ، هدرک  باریـس  ار  امـش  رابکی  همطاف  یتسود  رطاخ 
![ دینک تشهب  لخاد  ار  وا  هتفرگ  ار  شتسد 

یمالسا تما  رب  وا  رهم  همطاف و  ياعد  نیرخآ 

ادخ رکذ  هب  نابز  اعد و  رب  تسد  نیسپاو  ياههظحل  رد  دوب . وا  یگشیمه  نارگشیاین  ادخ و  نیرکاذ  هفئاط  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
ناراـکهانگ و ّقـح  رد  دوـب و  مالـسا  ناوریپ  نایعیـش و  لومـشم  وا  یئادـخ  تـّبحم  اـعد  نـیرخآ  نـیا  رد  زاـب  اـّما  دوـب  هتــشاد  لوغــشم 
رد هک  دنکیم  لقن  راّیط  رفعج  رسمه  ءامـسا ، تشاد . ادخ  هاگراب  زا  نانآ  يارب  ترفغم  بلط  درکیم و  اعد  یمالـسا  تما  ناگهشیپاطخ 
رد درک و  ضوع  ار  اهـسابل  درک و  لسغ  ادـتبا  مدوب ، ملاع  نانز  گرزب  نآ  هّجوتم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  رمع  یناـیاپ  ياـههظحل 

، هدروآرب نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  و  هتسشن ، هلبق  هب  ور  هک  مدید  ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف متفر ، ولج  دش . ادخ  اب  زاین  زار و  لوغشم  هناخ 
. ِیتَیِّرُذ ِۀَعیـش  َو  ِیتَعیـش  ِةاَصُِعل  َرِفْغَت  ْنَا  ِیتَقَرافُم  یف  َّيََدلَو  ِءاُکِبب  َو  ْمُهَْتیَفَطْـصا  َِنیَّذلِاب  َُکلَئْـسَا  يدِّیَـس  َو  یهِلا  َْتلاق : دـنکیم : اعد  نینچ 

ناراکهانگ مهاوخیم  وت  زا  نم ، قارف  رد  نیـسح  نسح و  ياههیرگ  هب  يدـیزگرب و  ار  اهنآ  هک  یناربمایپ  قح  هب  اراوگرزب ! اراگدرورپ ! ]
[ .[ 32 . ] یئاشخبب ارم  نادنزرف  نایعیش  نم و  نایعیش 

همطاف تاظحل  نیرخآ 

تعاس رد  لیئربج  هک  یماگنه  : " دومرف نم  هب  داتفا ، راضتحا  لاح  هب  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  هک  یماـگنه  دـیوگیم : سیمع  تنب  ءامـسا 
ارنآ هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ دروآ ، تشهب  زا  روفاک  يرادقم  دمآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دزن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تلحر 

تـشاذگ نم  يارب  ار  نآ  مسق  کی  و  مالـسلا » هیلع   » یلع يارب  ار  نآ  مسق  کی  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  نآ  مسق  کی  درک ، تمـسق  هس 
." راذگب مرـس  رانک  روایب و  تسا  اج  نالف  رد  هک  ار  هدنام  یقاب  روفاک  نآ  ءامـسا  يا  : " دومرف نم  هب  هاگنآ  دوب ". مهرد  نآ 40  نزو  هک 

مدادن ار  وت  باوج  رگا  نزب ، ادص  ارم  سپس  شاب ، نم  راظتنا  رد  نک و  ربص  یکدنا  : " دومرف دیـشک و  رـس  هب  ار  شاهماج  تفگ و  ار  نیا 
َْتِنب ای  دز : ادص  دینـشن ، یباوج  دز و  ادص  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف سپـس  درک ، ربص  یکدنا  ءامـسا  " ماهدـش . قحلم  مردـپ  هب  هک  نادـب 
رتخد يا  . ] ینْدَا ْوَاِْنیَـسْوَق  َباق  هِّبَر  ْنِم  َناک  ْنَم  َْتِنب  اـی  یـصِحلاَأَطَو  ْنَم  ِْریَخ  َْتِنب  اـی  ءاـسِّنلا  ُْهتَلَمَح  ْنَم  ُمَرْکَا  َْتِنب  اـی  یفَطْـصُْملا ، ٍدَّمَُحم 
یـسک رتخد  يا  تفریم ، هار  نیمز  يور  رب  هک  یـسک  نیرترب  رتخد  يا  اهناسنا ! نیرتهب  رتخد  يا  هلآو !» هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم 

اهیلع همطاف  هک  تفایرد  هاگان  دز ، رانک  ار  شوپور  ءامـسا  دینـشن ، باوج  زاـب  دیـسر ]. یهلا  برق  صاـخ  هاـگیاج  هب  جارعم  بش  رد  هک 
هب هک  یتقو  همطاف ! يا  : " درک ضرع  دیـسوب و  ار  وا  تخادـنا و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  يور  هب  ار  دوخ  تسا ، هتـسویپ  هَّللاءاـقل  هب  مالـسلا »

[ . 33."  ] ناسرب وا  هب  ارم  مالس  يدیسر ، هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  تردپ  روضح 

همطاف هاگدید  رد  يرادازع  بادآ 

. دنتخادرپ یناوخهحون  يرادازع و  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يازع  رد  هنیدم  نانز  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  تلحر  زا  سپ 
همطاـف ماـگنه  نیا  رد  دوـب . لوـقعم  لداـعت و  ّدـح  زا  جراـخ  یهاـگ  صاـخ و  ياهتنـس  اـب  يرادازع  مـسارم  يراوـگوس و  برع  نـیب  رد 
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[ . 34 . ] اعُّدلِاب َّنُْکیَلَع  َو  َدادْعَّتلا  َنْکْرُتا  تلاق : دـنداد . نانآ  يرادازع  هب  حیحـص  یتهج  ینعم  رپ  یلو  هاتوک  ياهتکن  اب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
ياههیـصوت رگید  نوـچمه  نـیا  و  دـیزادرپب ]. تداـبع  اـعد و  هـب  دـیرادرب و  تافـص  تاراـختفا و  شرامـش  زا  تـسد  رادازع ، ناـنز  يا  ]

ای دیهش و  رب  دیتساوخ  هاگ  ره  دیشخب و  یـشزرا  يونعم و  تهج  ار  دوخ  ياههیرگ  ات  دندرک  شرافـس  هک  تسا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 
ِْنب ِِّیلَع  ِْنب  ْنیَسُْحِلل  ِْکباَف  ٍءیَِشل  ًایِکاب  َْتنُک  ْنِا  مالـسلا :» هیلع   » اضرلالاق دینک . هیرگ  مالـسلا » هیلع   » یلعنبنیـسح رب  دینک  هیرگ  یبیرغ 

نبایلع رسپ  نیـسح  رب  سپ  ینک  هیرگ  یتساوخ  يزیچ  رب  یطئارـش و  رد  رگا  دندومرف : مالـسلا » هیلع   » اضر ترـضح  [ . ] 35 . ] ٍِبلاط یبَا 
.[ نک هیرگ  بلاطیبا 

همطاف یگدنز  رد  ندیباوخ  زا  شیپ  مهم  بادآ 

اب دـیاب  ناملـسم  ره  تسا و  صخـشم  صاخ و  بادآ  ياراد  دـنمنوناق و  ناسنا  ياـهراتفر  یماـمت  تانکـس و  تاـکرح و  همه  مالـسا  رد 
باوخ مالسا  رد  دروآرد . ینید  طابضنا  کی  تحت  ار  دوخ  ياهراتفر  همه  دنک  شالت  دوخ  یگدنز  رد  فلتخم  بادآ  هب  لماک  یئانشآ 

تایاور رد  تسادـخ . اب  نمؤم  صخـش  نیب  طابترا  داجیا  و  [ 36  ] يونعم ياهندـید  باوخ  يارب  باوخ  هکلب  تسین  تحارتسا  يارب  طـقف 
[ . 37 . ] ُهَدـْبَع ُبَّرلاِِهب  َمَّلَکَت  ٍمالَک  يرْجَم  يرَْجت  ِنِمؤُْملا  اَـیْؤُر  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  لاـق  تسا : هدـمآ  باوخ  دروم  رد  ینید 

ینوگانوگ بادآ  ياراد  مالـسا  رد  ندید  باوخ  لیلد  نیمه  هب  دراد ]. شاهدنب  اب  دنوادخ  هک  تسا  ینخـس  دننامه  نمؤم  ندـید  باوخ  ]
هلبق هب  ور  وضو و  تراـهط و  اـب  ندـیباوخ  هنومن  روطب  دوش . عقاو  رثؤم  اـم  تیبرت  رد  اـت  دومن  لـمع  نآ  هب  تفرگ و  میلعت  دـیاب  هک  تسا 

رـس ریز  نتـشاد و  هدامآ  ار  دوخ  همان  تیـصو  نداد ، رارق  رـس  يالاب  كاوسم  مالـسلا ،» اهیلع  » ارهز ترـضح  تاحیبست  نتفگ  ندیباوخ و 
شرافس و هب  مالسلا » اهیلع   » همطاف هنیمز ، نیمه  رد  تسا . بادآ  نیا  زا  یـشخب  نتـشاد  لوغـشم  یهلا  راکذا  هب  ار  نابز  هلمج  زا  نداهن و 
رد دروآ  فیرشت  ماهناخ  هب  لوسر  ترضح  : " تسا هدش  تیاور  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  زا  دندومنیم . تئارق  ار  يراکذا  ردپ  میلعت 

، یـشاب هداد  ماـجنا  راـک  راـهچ  هکنآ  زا  شیپ  هاگچـیه  همطاـف ! يا  دومرف : مدوب . هدرک  نهپ  ندـیباوخ  يارب  ار  دوـخ  رتـسب  نم  هک  یلاـح 
بلطم نیا  یهد . ماجنا  هرمع  جح و  و  يزاس ، دونـشخ  دوخ  زا  ار  نانمؤم  یهد ، رارق  دوخ  عیفـش  ار  ناربمایپ  ینک ، متخ  ار  نآرق  باوخن !

يداد روتـسد  راک  راهچ  هب  هَّللالوسر ! ای  مدرک : ضرع  دش ، مامت  شزامن  هکنیا  ات  مدرک  ربص  نم  دش . ندـناوخ  زامن  لوغـشم  دومرف و  ار 
هبترم هس  ار  دحا  هَّللا  وه  لق  هروس  هاگ  ره  دومرف : هدرک  مسبت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  مرادـن ! ار  شماجنا  ناوت  لاح  نیا  رد  هک 
تمایق زور  رد  وت  ناعیفـش  ام  یتسرفب  دورد  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  رب  نم و  رب  هاگ  ره  و  ياهدرک . متخ  ار  نارق  هک  تسا  نآ  دننام  یناوخب ،

ُهَّللاَو ُهَّللا  ِّالا  َهِلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُـس  هاگ  ره  دش و  دـنهاوخ  دونـشخ  وت  زا  همه  ینک  رافغتـسا  نانمؤم  يارب  هاگره  دوب و  میهاوخ 
[ . 38."  ] ياهداد ماجنا  هرمع  جح و  یناوخب  ار  ْرَبْکَا 

همطاف گرم  يوزرآ 

رد دمآرب  یمالـسا  تموکح  نینمؤملاریما و  تیالو  زا  عافد  رد  ناوت  مامت  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هکیماگنه  تسا  دراو  تیاور  رد 
هثداح دید و  رانک  تموکح  زا  ار  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما هکنآ  زا  سپ  دـش . راتفرگ  نوگانوگ  ياهیراوگان  اهتبیـصم و  هب  ریـسم  نیا 

رد دـید و  لهاان  نادرمان  ناتـسد  رد  ار  دوخ  يداصتقا  قوقح  كدـف و  هک  ماگنه  نآ  دـید و  تقو  تلود  تّما و  هدـش  شومارف  ار  ریدـغ 
یتح هک  هاگنآ  و  تفاین ، ینما  ّلحم  قفانم  ناکاّته  طسوت  ار  تیبلها  تمرح  میرح و  هکنآ  زا  سپ  تشگ و  دـیماان  دوخ  قوقح  زا  عاـفد 

باـتک رد  دومن . ار  ادـخ  لوسر  ادـخ و  اـب  تاـقالم  يوزرآ  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  دـید  گـنتلد  دوـخ  ياـههیرگ  يادـص  زا  ار  مدرم 
هداد ربخ  شیوخ  باحصا  هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هاکناج  ياهمغ  اههوکـش و  هرابرد  تسا : هدمآ  ةایحلاجهن 

گرم و يوزرآ  ادـخ  زا  هتـشادرب ، اـعد  هب  تسد  هک  دوشیم  نارگن  كاـنمغ و  اهتبیـصم ، اـهالب و  جاوما  رد  ناـنچنآ  مرتـخد  : " دومرف و 
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زا اراگدرورپ ! . ] ًاعیرَـس یتافَو  لِّجَع  یهِلا  یبََأب  ینْقِْحلَاَف  اْینُّدـلا  ِلْهَِاب  ُْتمَّرَبَت  َو  َةایَْحلا  ُتِْمئَـس  ْدَـق  یِّنِا  ِّبَر  ای  دـیوگیم ": دـنک ، تداـهش 
نادرگ و لصّتم  ادخ  لوسر  مردپ  هب  ارم  ایادخ  ماهدید ، راوگان  ياهتبیـصم  اهالب و  ناگدزایند ، زا  ماهدش و  نادرگيور  هتـسخ و  یگدنز 

[ .[ 39 . ] ناسرب دوز  ارم  گرم 

( هرح  ) هدازآ

هراشا

هجو ياراد  ادـخ  ءایلوا  هفیرـش  ءامـسا  باقلا و  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدازآ  ای  هّرح و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  سدـقم  باقلا  زا  یکی 
ترضح ياههینک  ءامسا و  باقلا و  نوماریپ  هک  دراد  اج  دراد ، دوجو  اهیرازگمان  اهمان و  نآ  رد  تقد  فطل و  و  تمکح ، تسا و  هیمست 

راوگرزب نآ  یتوکلم  تیـصخش  زا  یئایاوز  هب  مه  قیرط  نیا  زا  ات  دریذپ  تروص  يّدـج  تاقیقحت  یملع و  تاعلاطم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
دوجو یخیرات  دانسا  رد  دشابیم . ناشیا  باقلا  اهمان و  یـسررب  وا  هب  تفرعم  بسک  ياههار  زا  یکی  هک  ارچ  میـشاب  هدومن  یملع  يذوفن 

یظافلا دناهدادیم  رارق  باطخ  دروم  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ینوگانوگ  ءامـسا  باقلا و  اب  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  هک  دراد 
همطاف مالسلا ،» هیلع   » یلع ترضح  هک  یباقلا  زا  یکی  هللا . لوسر  تنب  ۀمطاف ، ةّوبنلاۀیقب ، نیملاعلا ، ءاسن  ةدیس  ةّرحلا ، هللاۀیفـص ، نوچمه :

َو َُکْتَیب  ُْتیَْبلَا  ُۀَـمِطاف : َْتلاق  َو  ُةَرُّحلا ... اَُهتَّیَا  اَهل  َلاقَف  ۀَـمِطاف  یلَع  ٌِّیلَع  َلَخَد  تسا ... . هّرح  دـندومن  نآ  هب  بقلم  ار  دوخ  مالـسلا » اهیلع  »
هدازآ نز  نیا  تسوت و  هناخ  یلع  ای  دومرف : همطاـف  و  هدازآ .... نز  يا  دومرف  دـش و  دراو  ارهز  ترـضح  رب  یلع  [ . ] 40 . ] َُکتَجْوَز ُةَّرُْحلا 

ترـضح هدـیدرگ و  ررقم  باـختنا و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  يارب  مالـسلا » هیلع   » یلع يوـس  زا  ماـن  نیا  ساـسا  نیا  رب  وـت ]. رـسمه 
نییبت نمض  اجنیا  رد  دننکیم . هدافتسا  هّرح )  ) بقل نیا  زا  ًاددجم  وگتفگ  نیا  رد  نآ  لوبق  اب  مان و  نیمه  ساسارب  مه  مالسلا » اهیلع  » ارهز
يارب يراذـگمان  نیا  نوگاـنوگ  تـالامتحا  ددـعتم و  هوجو  هب  یمالـسا  گـنهرف  رد  ّرح  هژاو  ياـهدربراک  یـسررب  اـب  ّرح  يوـغل  ياـنعم 

. میراد یتاراشا  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 

ةرح رح و  يوغل  يانعم 

ياراد یگداوناـخ  تهج  زا  هک  یـسک  بسنلا و  فیرـش  درم  نز و  ینعی  هدازآ  دازآ و  تـغل  رد  هدازآ و  نز  دازآ و  درم  ینعی  هّرح  رح و 
. دشاب يراوگرزب  لوبقم و  تیصخش  تفارش و  ياراد  يدرف  تهج  زا  تفارش و  تلاصا و 

یمالسا گنهرف  رد  هرح  رح و  هژاو  ياهدربراک 

ْنَم مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  دوریم . راکب  ینید  گنهرف  رد  ناسنا  یگتـسراو  يونعم و  ياـهيدازآ  عوضوم  رد  تیّرح  هژاو  یهاـگ  - 1
دوخ هب  یسایس  یگنر  هژاو  نیا  یهاگ  - 2 تسا ]. دازآ  دراذـگاو  ار  دوخ  یناسفن  ياهاضاقت  سک  ره  [ . ] 41 . ] ًاّرُح َناک  َتاوَهَّشلا  َكََرت 
یلع نب  نیـسح  ترـضح  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دـنزرف  نآ  یلاع  هنومن  هک  دوشیم  هتفگ  ّرح  زیتس  ملاظ  دنلبرـس و  ياهناسنا  هب  دریگیم و 
هتفگ تشهب  يادیـش  منهج و  مغ  زا  هتـسراو  ناگدـنب  زا  هورگ  نآ  هب  دراد و  یناـفرع  ياهوـلج  ّرح  هژاو  یهاـگ  - 3 تسا . مالـسلا » هیلع  »
ًۀَبْغَر َهَّللا  اودَبَع  ًامْوَق  َّنِا  مالسلا :» هیلع   » یلع لاق  تسا . یهلا  بّح  هزیگنا  اب  هنافراع و  ناشتدابع  ادخ  ربارب  رد  تدابع  ماقم  رد  هک  دوشیم 

یهورگ انامه  [ . ] 42 . ] ِرارْحَْالا ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًارْکُـش  َهَّللا  اودَبَع  ًامْوَق  َّنِا  َو  دیبَْعلا  ُةَدابِع  َْکِلتَف  ًۀَبَهَر  َهَّللا  اودَبَع  ًامْوَق  َّنِا  َو  ِراجُّتلا  ُةَدابِع  َْکِلتَف 
تداـبع ار  وا  باذـع  سرت  زا  یهورگ  تسا و  ناـگهشیپ  رجاـت  تداـبع  نیا  سپ  تشهب  هب  تـبغر  رطاـخ  هـب  دـننکیم  شتـسرپ  ار  ادـخ 
تمکح رد  تسا ]. ناگدازآ  تداـبع  نیا  دـننکیم و  تداـبع  ار  وا  رازگـساپس  ناونع  هب  یهورگ  تسا و  ناـگدرب  تداـبع  نیا  دـننکیم 
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هتفگ هّرح  ترضح  هب  تهج  نآ  هب  دیاش  - 1 زا : دنترابع  هک  هدش  هتفگ  تلع  تمکح و  نیدنچ  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يراذگمان 
ّتیرح . ) دومن اوسر  ار  نانآ  هدومن و  تمواقم  یتخـس  هب  دوخ  نامز  راّبج  نیمکاـح  ناشیدـناجک و  نیقفاـنم و  ربارب  رد  نوچ  تسا  هدـش 

. دوب رارحا  تدابع  شتدابع  هکلب  راّجت  تدابع  هن  دوب  دیبع  تدابع  هن  ناشتدابع  تدابع ، ماقم  رد  هک  تسا  تهج  نادب  دیاش  - 2 یسایس )
هتسر یقالخا  لئاذر  یناسفن و  ياهدنب  همه  زا  نوچ  هدش  هدیمان  هّرح  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تلع  نادب  دیاش  - 3 ینافرع ) ّتیرح  )

وا دیاش  - 4 يونعم ) یقالخا و  ّتیرح  . ) دوب هدـش  لئان  یئایند  رهاظم  هب  ندز  اپتشپ  دـهز و  قیرط  زا  يونعم  يدازآ  یلاع  ماقم  هب  دوب و 
هب ناـنچنآ  نوچ  دـندیمان  هدازآ  ار  وا  دـیاش  - 5 تـسا . نادرم  ناـنز و  يارب  یگهدازآ  يدازآ و  مـلعم  نیرتـگرزب  نوـچ  دـندیمان  هّرح  ار 

( ینأش یمکح و  ّتیرح   ) دنتـسین شیب  يزینک  هدرب و  وا  خماش  ماقم  ربارب  رد  نادرم  نانز و  یمامت  هک  هدومن  ءاقترا  یلامک  یلاع  تاماقم 
نیا هب  دندیمان  هدازآ  ار  وا  دـیاش  هرخالاب  و  - 6 مکفرـشل .... فیرـش  لک  أطأط  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیمه  هب  هعماج  ترایز  مالک  نیا  و 
َهَّللا َّنَِال  َۀَـمِطاف  یتْنبِا  ْتَّیِمُـس  امَّنِا  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق  دـندازآ . هتـسر و  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  شاهّیرذ  وا و  هک  رطاخ 

.[ تسا هدیناهر  منهج  زا  ار  شناتسود  وا و  ادخ  هک  هدیمان  همطاف  مرتخد  تهج  نآ  زا  [ . ] 43 . ] ِراَّنلا ِنَع  اهّیبُِحم  َمَطَف  َو  اهَمَطَف 

همطاف راتفر  هاگدید و  رد  یگدازآ  يدازآ و 

هراشا

نیا تسا  یگدازآ  يدازآ و  موهفم  هدیـسر  لامک  هب  ياهناسنا  مداینب و  يارب  ینتـشاد  تسود  باّذـج و  دـنلب  میهافم  اـههژاو و  زا  یکی 
هژاو نیا  زین  نید  ناگرزب  ینیبناهج  رد  مالـسا و  نید  رد  دوشیم . هدش و  نوگانوگ  ياهفیرعت  فلتخم  ياهگنهرف  رد  هژاو  نیا  موهفم و 
نیا رد  صوصخهب  دشابیم . تایرورـض  زا  موهفم  نیا  اب  یئانـشآ  ام  نامز  رد  دـسریم  رظن  هب  هک  تسا  یـصاخ  ریـسفت  فیرعت و  ياراد 

ناـمرف هنوگچ  هک  دوش  هراـشا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز هقیدـص  ترـضح  زا  اـیوگ  زغمرپ و  یلو  هاـتوک  یتراـبع  هب  تسا  بساـنم  هعوـمجم 
یگدازآ يدازآ و  رانک  رد  مالسلا » هیلع   » یلع اب  ندوب  رسمه  رطاخهب  ار ، وا  زا  مزال  تعاطا  ار و  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما زا  شیریذپ 

یلع لاق  دنتسه . تاوهش  تراسا  دیق  زا  ناگتفای  تاجن  ناگدازآ  مالسلا » هیلع   » یلع هاگدید  رد  دننادیم . مه  اب  مزالم  ار  اهنآ  هدراذگ و 
لامج یئاـبیز و  نینچمه  تسا ]. دازآ  درادرب  یناـسفن  تـالیامت  زا  تسد  سک  ره  [ . ] 44  ] ًاّرُح َناک  تاوَهَّشلا  َكََرت  ْنَم  مالـسلا :» هیلع  »

یئاـبیز [ . ] 45 . ] ِراـْعلا ُبُّنََجت  ِّرُْحلا  ُلاـمَج  مالـسلا :» هـیلع   » یلع لاـق  دـیامرفیم : دـنادیم و  یناـسنا  فـالخ  روـما  زا  زیهرپ  ار  ناـگدازآ 
ِتاوهَّشلا ُنیرَق  مالسلا :» هیلع   » یلع لاق  دیامرفیم : ناریسا  تراسا و  فیرعت  رد  یفرط  زا  تسا ]. فالخ  روما  اهگنن و  زا  يرود  ناگدازآ 

[ . 47 . ] ُهُرُْسا ُّکَْفنَیال  ٌریسَا  ِةَوْهَّشلاُْدبَع  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  تسا ]. دوخ  ياههتـساوخ  هدرب  هدز ، توهـش  ناسنا  [ . ] 46 . ] ِتاِعبَّتلا ُریسَا 
. ًاّرُح ُهَّللا  َکَلَعَج  ْدَـق  َو  ُعَمَّطلا  َکَّنَقِرَتْسَی  ال  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  دوشیمن ]. دازآ  تراسا  زا  هاگچیه  هک  تسا  يریـسا  توهـش ، هدـنب  ]

.[ تسا هدیرفآ  دازآ  ارت  ادخ  هک  ارچ  دناشکن  دنب  یگدنب و  هب  ارت  یئارگایند  عمط و  [ . ] 48]

تسیک دازآ  یلع  همطاف و  دنزرف  یلع  نب  نیسح  هاگدید  رد  اما 

دـیزی و تموکح  زا  يرارف  هبوـت ، هدـیرفآ  زاـب  هک  تسا  یتیـصخش  یحاـیر  دـیزی  نبرح  مالـسلا ،» هیلع   » نیـسح بتکم  رد  هدازآ  دازآ و 
عاجـش باّوت  گرزب ، دهاجم  رکیپ  رانک  رد  مالـسلا » هیلع  یلع  نب  نیـسح  تسادخ . هار  رد  دیهـش  دهاجم و  تیبلها و  بتکم  هب  هدـنهانپ 

[ . 49 . ] ةَرِخْآلا َو  اْینُدلا  ِیف  ُّرُْحلا  َْتنَا  َو  َکُُّما  َْکتَّمَـس  امَک  ُّرُْحلا  َْتنَا  دومرف : ءاضما  تاملک  نیا  اب  ار  وا  يدازآ  دنـس  البرک  هکرعم  دـیهش 
ماما ترـضح  اروشاع  زور  ینعی  زور  نیمه  رد  اما  ترخآ ]. ایند و  رد  يدازآ  وت  دـیمان و  ّرح  ارت  تردام  هکناـنچمه  ياهدازآ  دازآ و  وت  ]
ُۀَعیش ای  ْمُکَْلیَو  دنکیم : هیکت  اسر  يدایرف  اب  اهنآ  ینوبز  هب  دراد و  هراشا  نایفسیبا  ناوریپ  یتفص  نود  تراسا و  رب  مالـسلا » هیلع  نیـسح 
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امَک ًاـبُرُع  ُْمْتنُک  ْنِا  ْمُِکباـسْحَا  یِلا  اوـُعِجْراَو  ْمُکاـْینُد  یف  ًارارْحَا  اوـُنوُکَف  َداـعَْملا  َنُوفاـَختال  ُْمْتنُک  َو  ٌنید  ْمَُکل  ْنُـکَی  ْمـَل  ْنِا  ِنایْفُـس  یبَا  ِلآ 
مارتـحا دوـخ  یبرع  تاداـع  هب  دیـشاب و  درمدازآ  لـقاال  دیـسرتیمن  داـعم  زا  دـیرادن و  نـید  رگا  نایفـسوبا  ناوریپ  يا  [ . ] 50 . ] َنوُمَعَْزت

هلئسم هب  تبسن  یکابیب  عرـش و  نوناق  هب  مارتحا  مدع  يدیقیب و  راثآ  نایب  نمـض  مالـسلا » هیلع  یلع  نب  نیـسح  مالک  نیا  رد  دیراذگب ].
هلیبق رب  مکاح  ننـس  نیناوق و  تیاعر  يدرمدازآ  نیا  طرـش  دیامرفیم  دـیامنیم و  يدرمدازآ  هب  توعد  ار  نانآ  یـسرباسح ، داعم و  زور 

یگدازآ يدازآ و  فلاـخم  اهتنـس  بادآ و  نیناوق و  همه  ندراذـگ  اـپ  ریز  هک  دـنکیم  هیکت  زاـب  تسامـش و  دوخ  مارتـحا  دروم  برع و 
.( دوش هعجارم  مالسلا » اهیلع  همطاف  ریسفت  رد  هدازآ  نز  ناونع  هب  ثحب  نیا  لیمکت  تهج  . ) تسا

درآ بایسآ 

مامت يوگلا  کی  ناونع  هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هریس  رد  تسا . لمجت  هافر و  يراکیب و  تلاطب ، زا  يرود  مالـسا  تادیکأت  زا  یکی 
روما رد  دنتشاد و  راک  هلیسو  هناخ  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  دوشیم . هدید  حوضوهب  لمجت  زا  يرود  شالت و  راک و  یمالسا  رایع 

درآ يارب  یبایـسآ  هناخ  رد  راوگرزب  نیا  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  هنومن  يارب  دـندرکیم  میقتـسم  تلاخد  شاعم  رارما  هداوناخ و  يداصتقا 
. تخادرپیم نان  تخپ  هب  نآ  زا  سپ  دومنیم و  هیهت  درآ  درکیم و  ینابایـسآ  لزنم  لخاد  لـغاشم  همه  راـنک  رد  تشاد و  مدـنگ  وج و 
رد ناشنابرهم  ردـپ  هب  ناشیا  دوب و  هدز  لواـت  یگنـس  بایـسآ  ندـنادرگ  هنازور و  راـک  تدـش  زا  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  نینزاـن  ناتـسد 
راک هجیتن  رد  مناتـسد  ادخ  لوسر  يا  . ] ًةَّرَم ُنُجْعَا  َو  ًةَّرَم  ُنَحْطَاِءاحَّرلا  َنِم  َيادَی  ْتَلِجَم  ْدََقل  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  تلاق : دنیامرفیم : صوصخنیا 

[ .[ 51 . ] منکیم ریمخ  درآ  ینامز  منکیم و  درآ  مدنگ  یهاگ  هک  ارچ  تسا  هدش  مخز  هدز و  لوات  یگنس  بایسآ  اب  ندرک 

یلع باتفآ 

و هلآو » هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هژیوب  ادخ  ءایلوا  يارب  هدنشخرد  ياهراتس  نابات و  یهام  نایامن ، يدیشروخ  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
دوب و رون  همه  همه و  وا  يونعم  هرهچ  شمارم و  شهاـگن ، شراـتفر ، شمـالک ، ینعی  وا  دوجو  رـسارس  دوب . مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح 

یلع هناخ  نامـسآ  زا  مالـسلا » اهیلع  همطاف  رون  هک  تسا  تایاور  رد  دوب . ینتـشاد  تسود  رایـسب  مالـسلا » هیلع  یلع  يارب  رون  نیا  و  رون ،
هموظنم رد  مالسلا » اهیلع  همطاف  يدوجو  ياههولج  زا  هولج  کی  نامز  ره  رد  تشاد و  صاخ  یلجت  ماش  رهظ و  حبص و  ره  مالـسلا » هیلع 

«: مالـسلا هیلع   » قداصلا مامالا  لاق  میزورفیب . لد  رد  يرون  وا  تفرعم  تبحم و  زا  میـشاب  قیال  مه  ام  میراودیما  دیـشخردیم . وا  يدوجو 
ُرَهَْزت اـهَّنَِال  َلاـقَف  ارْهَز ؟ مالـسلا » اـهیلع  » ُءارْهَّزلا ِْتیَّمُـس  َِمل  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َْنباَـی  مالـسلا » هـیلع  هللادـبع  یبـال  تـلق  : لاـق بـلغت  نـب  ناـبا  نـع 
رـسپ يا  مدرک : ضرع  مالـسلا » هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگیم : بلغت  نبنابا  . ] ِروُّنلِاب ٍتاَّرَم  َثـالَث  ِراـهَّنلا  ِیف  مالـسلا » هیلع  َنینِمْوُْملاِریمَاـِل 

.[ درکیم یناشفارون  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  يارب  راب  هس  زور  ره  رد  وا  اریز  دومرف  ترـضح  دش . هدیمان  ارهز  ارهز ، ارچ  ادخ ! لوسر 
: َلاقَف مالسلا ؟» اهیلع  » َءارْهَّزلا ُۀَمِطاف  ْتَّیِمُس  َِمل  مالسلا » هیلع   » رکـسعلا بحاص  ُتلأس  يرکـسع  مشاهوبا  مالـسلا :» هیلع  يداهلا  مامالا  لاق 

ِسْمَّشلا ِبوُرُغ  َدـْنِع  َو  ِرینُْملا  ِرَمَْقلاَک  ِلاوَّزلا  َدـْنِع  َو  ۀَـیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَک  ِراـهَّنلا  ِلَّوَا  ْنِم  مالـسلا » هیلع   » َنینِمْوُْملاریمَاـِل ُرَهْزَی  اـهُهْجُو  َناـک 
مان ارهز  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هچ  يارب  مدرک  ضرع  مالـسلا » هیلع   » يداه ماما  هب  دـیوگیم : يرگـسع  مشاهوبا  . ] ِيِّرُّدـلا ِبَکْوَْکلاَـک 

ناشخرد هراتس  نوچ  زور  نایاپ  رد  نابات و  هام  نوچ  زور  نایم  رد  نازورف و  دیشروخ  نوچ  زور  زاغآ  رد  وا  يامیس  اریز  دومرف : دنداهن ؟
[ .[ 52 . ] درکیم یناشفا  وترپ  مالسلا » هیلع   » نینمؤملاریما يارب 

همطاف هریس  رد  شرورپ  شزومآ و 

اهنآ و هب  فراعم  مولع و  لاقتنا  تیرـشب و  لسن  يارب  نانآ  يرگیبرم  یملعم و  تمـس  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  تیمها  اـب  ياهتیلوئـسم  زا  یکی 
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مدرم هدوت  رب  تاّنیب  تایآ و  تئارق  زا  ربخ  ربمایپ ، رب  هدـش  لزاـن  تاـیآ  نیلوا  دوب . دـهاوخ  هدوب و  اـهناسنا  دعتـسم  سوفن  تیبرت  میلعت و 
گرزب داتسا  نیا  سرد  یلصا  نتم  نآرق  تایآ  دشابیم . باتک  میلعت  ادخ و  تایآ  توالت  راوگرزب  نآ  تثعب  ياههفسلف  زا  یکی  دراد و 

شزومآ و تیبرت و  میلعت و  يارب  مود  هناوتشپ  نانآ  لعف  لوق و  و  مالـسلا » هیلع  نیرهاط  همئا  دوجو  دشابیم و  یناسنا  یمالـسا  هاگـشناد 
. دناهدیـشخرد خیرات  رد  اهناسنا  نیرتهتـسجرب  ناونعب  خیرات  لوط  رد  مه  بتکم  نیا  نادرگاش  لیلد  نیمه  هب  دـشابیم و  اهناسنا  شرورپ 
اههشوگ و هب  رـصتخم  نیا  رد  هک  تسا  لاعف  نشور و  رایـسب  نینمؤم  شرورپ  يزومآملع و  تهج  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  هریس 

نیرترب زا  یکی  نیا  تسا و  نانز  نادرم و  يارب  يراتفر  یلمع و  يوگلا  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  - 1 مینکیم . هراشا  نآ  زا  یئاههنومن 
-2 دنـشاب . لمع  ماقم  رد  دوخ  بتکم  ياهلآهدـیا  همه  ملعم  یلمع و  غلبم  راتفر  لمع و  اب  نایبرم  هک  تسا  یتیبرت  ياههویـش  نیرترثؤم  و 

هلمج زا  هک  درگاـش  تـیبرت  - 3 دـندوب . رثؤم  گرزب  ياـهناسنا  شرورپ  شزومآ و  ماـقم  رد  دوـخ  کـی  ره  هک  نادـنزرف  نیرتـهب  تیبرت 
یسراف و ناملس  نوچمه  نادرم  زا  یـضعب  مالـسلا و  مهیلعموثلکما  يربک ، بنیز  نیـسح ، ماما  یبتجم ، نسح  ماما  ترـضح  وا  نادرگاش 

تالاؤس هب  خساپ  ای  هناخ و  رد  میلعت  سرد و  سالک  لیکشت  - 4 دنتسه . همداخ  هضف  لثم  ترضح  نآ  نیمداخ  ای  هنیدم و  نانز  زا  یضعب 
همئا هب  نآ  میدـقت  هیمطاف و  هفیحـص  لـیزنت  - 6 نیملعم . نازوـمآملع و  حدـم  قـیوشت و  - 5 ینید . تاـثحابم  رد  تکرــش  مدرم و  ینید 

تیبرت میلعت و  تهج  دوخ  بناج  زا  ای  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  قیرط  زا  تایاور  ندناوخ  - 7 یملع . هناوتشپ  ناونع  هب  نیرهاط 
. نارگمتس اشفا  ربمایپ و  تلاسر  يدیحوت ، قیاقح  نایب  رد  نوگانوگ  ياههبطخ  ءاشنا  - 8 دوش ). هعجارم  هیمطاف  هفیحص  ثحب  هب   ) نینمؤم

ءاشنا - 10 دوش ) هعجارم  اعد  ثحب  هب  . ) دنتـسه تیبرت  میلعت و  يارب  یلماع  دوخ  هک  فلتخم  ياههنیمز  رد  نوگانوگ  ياـهاعد  ءاـشنا  - 9
لقن کی  هب  تسا  بسانم  رکذـلاقوف  هناـگهد  دراوم  هب  هجوت  اـب  دوش ). هعجارم  رعـش  ثحب  هب   ) فلتخم ياهتبـسانم  هب  نوگاـنوگ  راعـشا 

: درک ضرع  دیـسر و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  روضح  ینز  دوش : هراـشا  دـشاب  بلاـطم  نیا  تاـبثا  يارب  يدنـس  دـناوتیم  هک  یخیراـت 
امـش اب  ار  وا  شـسرپ  ات  داتـسرف  امـش  دزن  ارم  دوشیم  هجاوم  یتالاکـشا  اب  زامن  هرابرد  تسا و  جازملا  فیعـض  لیلع و  هک  مراد  يردام  "

خـساپ ترـضح  نآ  تخاس و  حرطم  ار  يرگید  شـسرپ  نز  نیا  یلو  داد  خساپ  نز  نیا  شـسرپ  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف مزاس ". حرطم 
اهیلع  » همطاـف دیـسر و  لاؤس  هد  هب  ماجنارـس  هک  تشاذـگ  ناـیمرد  ترـضح  نآ  اـب  ار  يددـعتم  ياهـشسرپ  هنوگنیمه  دومرف و  ناـیب  ارنآ 

یگدنمرـش ساـسحا  شیوخ  ياهـشسرپ  ددـعت  ترثـک و  تلع  هب  نز  نیا  دومرف . داریا  ار  مزـال  ياـهباوج  تـالاؤس  نیا  ماـمت  هب  مالـسلا »
همطاـف موـشیمن . مـحازم  نـیا  زا  شیب  درک : ضرع  تـهج  نـیمه  هـب  دیــشکیم . تلاـجخ  رتـشیب  تـالاؤس  ندرک  وگزاـب  زا  دوـمنیم و 

نز نیا  هک  نآ  يارب  ترضحنآ   ) شابن نیگمرش  نآ  ندرک  وگزاب  زا  وگب و  دیآیم  وت  رظن  هب  هک  یلاوئس  ره  : " دومرف مالسلا » اهیلع  » ارهز
هب ارنآ  دشک و  شود  هب  ار  ینیگنس  نارگ و  راب  زورکی  تدم  رد  یـسک  رگا  دیـسرپ :) وا  زا  دیامرف  قیوشت  بیغرت و  شتالاؤس  حرط  هب  ار 

شاداپ دزم  نانچ  نتـشاد  اب  ایآ  دیامن  تفایرد  رانید  رازه  لداعم  يا  همحزلاقح  نآ  ربارب  رد  دـنک و  لمح  ینامتخاس  ياهناخ و  ماب  يالاب 
« مالـسلا اهیلع  » ارهز همطاـف  هن ، درک : ضرع  تسا "؟ لـمحت  لـباق  ریغ  راوگاـن و  وا  رب  نارگ  راـب  لـمح  تمحز و  جـنر و  لـمحت  یناوارف 
زا رتـنوزف  یلاوئـس  رههب  خـساپ  ءازا  رد  نم  ترجا  دزم و  مداد ، رارق  ادـخ  رودزم  ریجا و  ار  نتـشیوخ  منکیم و  يرودزم  مه  نم  : " دومرف

ربارب رد  ات  متسه  رودزم  ربراب  نیا  زا  رتراوازس  هتسیاش و  نم  سپ  دنکیم  رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  نایم  هلـصاف  هک  تسا  يدیراورم  عومجم 
هک ینادنمـشناد  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  مردپ  زا  میامنن . تمحز  جنر و  ساسحا  وت ، ياهـشسرپ  هب  خساپ 

داشرا هار  رد  هک  یـششوک  شناد و  ملع و  هزادـنا  هب  دـنوشیم  روشحم  دـنزیخیم و  اپب  تمایق  زور  رد  هک  هاگنآ  دنتـسه  اـم  بتکم  وریپ 
هلح رازه  نارازه  ار  نانآ  زا  کی  ره  تماق  هک  یئاج  ات  دوشیم  هدنکفا  يراوگرزب  تمارک و  ياهتعلخ  ناشتماق  رب  دناهتشاد  ادخ  ناگدنب 

هدیرب ماگنه  هب  هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دمحم لآ  نامیتی  ناتـسرپرس  يا  دـهدیم : رـس  ادـن  نامراگدرورپ  يدانم  دـناشوپیم و  ینارون 
یتسرپرـسیب ناکدوک  نامیتی و  نامه  اهنیا  دـیدومن ! یتسرپرـس  ار  ناشیا  دـندوب ، نانآ  ناماما  ناـیاوشیپ و  هک  ناشناردـپ  زا  ناـنآ  ندـش 

نامیتی نامه  دوخ ، نادرگاش  مادنا  رب  نانآ  دیناشوپب ! ار  ایند  مولع  ياهتعلخ  نانآ  رب  دیدرک . یتسرپرـس  لّفکت و  ار  نانآ  امـش  هک  دنتـسه 
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دـص نانآ  زا  یخرب  رب  هک  یئاج  ات  دنناشوپیم  اهتعلخ  نآ  زا  دـندوب  هداد  نانآ  هب  هک  یـشناد  هزادـنا  هب  دوب ، هدرک  یتسرپرـس  ایند  رد  هک 
سپـس دـنناشوپیم . تعلخ  دـناهتفرگ  ارف  هک  یـشناد  هزادـنا  هب  دوخ  ناداتـسا  مادـنا  رب  ماـتیا  نآ  ًـالباقتم  دوـشیم . هدـناشوپ  تعلخ  رازه 

مامت هکنیا  ات  دـینک ! رارکت  ار  تعلخ  شـشوپ  رگید  راب  دـندرک ، یتسرپرـس  ار  ماـتیا  هک  ینادنمـشناد  نیا  رب  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ 
دوخ ناگتـشذگ  هب  تبـسن  ناگدنیآ  روطنیمه  ددرگیم و  مامت  دوشیم و  هدـناشوپ  اهنآ  رب  هدـش  هداد  صاصتخا  نانآ  هب  هک  یئاهتعلخ 

نارازه دباتیم  نآ  رب  دیشروخ  هک  هچ  نآ  زا  اهتعلخ  نیا  خن  هتشر  کی  دنوادخ ! زینک  يا  : " دومرف مالسلا » اهیلع  همطاف  دننکیم ". لمع 
لباق مه  اـب  ًالـصا  و   ) تسا هارمه  یفاـصان  یگریت و  اـب  يویند ) ياـهتعلخ  ینعی   ) اـهنیا هک  یتلیـضف ! يرترب و  هچ  تسا و  رترب  هبترم  رازه 

[ . 53 .( "  ] تسین هسیاقم 

ارهز هقیدص  ترضح  نأش  رد  نآرق  زا  یتایآ 

چیه نـک و  ادا  ار  هدـنام  هار  رد  نیکـسم و  نادـنواشیوخ و  قـح  و  . ] ًاریِذـْبَت ْرِّذَُـبت  ـالَو  ِلـِیبَّسلا  َنـْباو  َنیِکْـسِملاَو  ُهَّقَح  یبْرُقلاَذ  ِتآ  َو  - 1
.... اْهیَلَع ِْربَطْصاو  ِةولَّصلِاب  َکَلْهَا  ُْرمْأ  َو  - 2 [ . 55 . ] تسا مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ترضح  یبرقلايذ ، لیوأت  [ .[ 54 . ] نکم يراکفارسا 

نسح همطاف و  یلع و  نینمؤملاریما  ترضح  کلها ، لیوأت  [ .[ 56 . ] نک ییابیکـش  نآ  رب  هد و  نامرف  زامن  هب  ار  دوخ  ناسک  ربمایپ )! يا  ])
هدامآ ناشیارب  دنهاوخب  هچ  ره  هک  یتشهب  رد  نانآ  و  . ] َنوُدـِلاخ ْمُهُـسُْفنَا  ْتَهَتْـشا  امِیف  ْمُه  َو  -... 3 [ . 57 . ] تسا مالسلا  مهیلع  نیـسح  و 
َنیِذَّلَا - 4 [ . 59 . ] تسوا ناتـسود  نایعیـش و  نادـنزرف و  و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ترـضح  مه ... لـیوأت  [ .[ 58 . ] دناهنادواج تسا 

...، نیذلا لیوأت  [ .[ 60 . ] دـننکیم دای  هتفخ  ولهپ  هب  هتـسشن و  هداتـسیا و  ار  ادـخ  هک  نانآ  .... ] ْمِِهبُونُج یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی 
. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِا  - 5 [ . 61 . ] تسا مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  نینمؤملاریما  ترـضح 

دمحم ترضح  تیبلالها ، لیوأت  [ .[ 62 . ] دیامن كاپ  ًالماک  ار  امـش  دنادرگ و  رود  تیبلها  امـش  زا  ار  يدیلپ  ات  دهاوخیم  ادـخ  انامه  ]
َهَّللا اوُرُکْذا  اُونَما  َنیِذَّلااَهُّیَا  ای  - 6 [ . 63 . ] تسا مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نینمؤملاریما  ترضح  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  »
اهیلع  » ارهز همطاف  ترـضح  تاحیبست  اریثک ، ارکذ  لیوأت  [ .[ 64 . ] دینک دای  ناوارف  ار  ادـخ  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  . ] ًارِیثَک ًاْرکِذ 

َّنِإ هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق  لاق : هللادـبع  نبرباج  نع  [ . 66 . ] میقتسملا طارـصلا  اندها  یلاعت : هلوق  - 7 [ . 65 . ] تسا مالسلا »
نبرباج . ] ٍمیقتـسُم ٍطارِـص  یلِإ  َيِدُـه  مِهب  يدَـتْهاِنَم  یتَّمأ ، یف  ملعلا  باوبا  مه  و  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللاجَـجُح  هَئانبا  هتجوز و  ًاـّیلع و  لَـعَج  هَّللا 

دوـخ ياـهتجح  زا  ار  شرـسپ  ود  رـسمه و  یلع و  لاـعتم ، دـنوادخ  اـنامه  دوـمرف : ترـضح  هک  تسا  هدرک  لـقن  ادـخ  لوـسر  زا  هللادـبع 
تیاده تسار  هار  هب  دبای ، تیاده  نانآ  هلیـسو  هب  سک  ره  دنـشابیم . نم  تما  رد  شناد  يایرد  نانآ  و  تسا ، هداد  رارق  شناگدیرفآرب 

ِهَّللا َلوسر  تلَأَس  لاـق  ساـبَع  ِنبا  نَع  [ . 67 . ] میِحَّرلا ُباوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباـتَف  ٍتاـِملَک  ِهِّبَر  نِم  ُمَدا  یّقَلَتَف  یلاـعت : هلوـق  - 8 تسا ]. هتفای 
تُبت َّالِإ  نیـسحلاو  ِنسحلاو  َۀمطاف  ٍّیلع و  دمُحم و  ِّقِحب  لَأَس  لاق : هیلع ، باتَف  هِّبَر  نِم  ُمَدا  اهاَّقَلت  یتَّلا  ِتاملکلا  نَع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »

وا هبوت  دنوادخ  دومن و  تفایرد  شراگدرورپ  زا  مدآ  هک  یتاملک  هرابرد  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  تیاور  سابعنبا  زا  . ] هیلع باتف  ّیلع ،
دنوادخ دریذپب و  ار  وا  هبوت  هک  درک  تساوخرد  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  دنوادخ  زا  دومرف : مدیسرپ . تفریذپ ، ار 
نادنزرف میناوخب  امش  ام و  دییایب  وگب  [ . ] 69 ... ] ْمُکَئاِسن انَئاِسن و  َو  ْمُکَئاْنبَا  َو  انَءاْنبَا  ُعْدـَن  اَولاعَت  ْلُقَف  یلاعت : هلوق  - 9 [ .[ 68 . ] تفریذپ مه 

انسح و ۀمطاف و  ایلع و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  اعد  ۀیالا ، هذه  تلزن  امل  هنع : هللا  یضر  دیعس  نبا  نع  ار ]... دوخ  سوفن  نانز و  و 
یلع و هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  تسا : هدش  تیاور  دیعسوبا  زا  . ] ِیلْهَا ِءالُؤه  َّمُهَّللَا  لاق : انیـسح و 

َبَرَض َْفیَکََرت  َْملَا  یلاعت : هلوق  - 10 [ .[ 70 . ] دنشابیم نم  تیبلها  نانیا  ادنوادخ ! درک : ضرع  هدناوخ  ارف  دوخ  دزن  ار  نینـسح  همطاف و 
ٌنسح و َو  اهُحاِقل  ٌّیلع  َو  اهُعرَف ، ُۀمطاف  َو  ٌةَرَجَش  اَنَأ  لوقی : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  نع  [ . 71 ... ] ٍۀَبِّیَط ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  ًالَثَم  ُهَّللا 

همطاف متسه و  هرجش  نم  دومرف : ادخ  لوسر  . ] ِّقَحلِاب ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ٍنْدَع  ِۀَّنَج  ِیف  مُه  لاق : مث  اُهقاروَأ . یتَّمُأ  نِم  مهیِّبُِحم  َو  اهُرَمَث ، ٌنیسُح 
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: دومرف سپـس  و  دنـشابیم . تخرد  نآ  ياهگرب  متما  زا  ناـنآ  نارادتـسود  و  هویم ، نیـسح  نسح و  نآ ، يروراـب  لـماع  یلع  نآ ، هخاـش 
َنوُعْدَـی َنیِذَّلا  َِکئلُوا  یلاـعت : هلوق  - 11 [ .[ 72 . ] دنـشابیم نادواـج  تشهب  رد  ناـنآ  دـیزگرب ، یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس 

ربمایپ نانآ  دیوگیم : همرکع  . ] مالسلا مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  ۀمطاف و  یلع و  یبنلا و  مه  ۀمرکع : نع  [ . 73 . ] َۀَِلیسَولا ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی 
[75 . ] َنوُِزئاْفلا ُمُه  ْمُهَّنِإ  اوُرَبَص  اِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنإ  یلاعت : هلوق  - 12 [ .[ 74 . ] دنشابیم مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  و 

َیلع َو  ِتاعاَّطلایلَع  اینُّدـلاِیف  ِنیـسحلاو  ِنسحلاو  َۀـمطاف  َو  ٍبلاطِیبا  نب  ِّیلَع  ِربِصب  موَیلا  ۀَّنجلاـِب  مُهْتیَزَج  ِینعَی  دوعـسم : نب  هللادـبع  نع  . 
نب هللادـبع  . ] ِباـسِحلا َنِم  نوُجاَّنلاو  َنوُِزئاـفلا  ُمُه  مُهَّنَأ  اینُّدـلا ، ِیف  ِهَِّلل  ِءـالَبلا  یَلَع  اوُرَبَـص  َو  یِـصاعَملایَلَع  اورَبَـص  اـِمب  َو  ِْرقَفلاَو ، ِعوُـجلا 
ایند رد  نیسح  نسح و  همطاف و  بلاطیبا ، نبیلع  ربص  يرابدرب و  رطاخ  هب  تشهب  هب  زورما  ار  نانآ  مهدیم  شاداپ  ینعی  دیوگ : دوعـسم 
نانآ انامه  ایند ؛ رد  دنوادخ  شیامزآ  الب و  رب  و  مدرم )  ) ناهانگ لباقم  رد  ربص  رطاخ  هب  یتسدیهت و  یگنسرگ و  رب  یهلا و  تاروتـسد  رب 

نع [ . 77 ... ] ٍۀَجاجُز ِیف  ُحابْـصِملَا  ٌحابْـصِم ، اهِیف  ٍةاکْـشِمَک  یلاعت : هلوق  - 13 [ .[ 76 . ] دنـشابیم باسح  زا  ناگتفای  ییاهر  ناراگتـسر و 
، ُنَسَحلا ُحابْصِملاو  ُۀمِطاف ، ُةاکشِملَا  َلاق : ٌحابْـصِم  اهِیف  ٍةاکْـشِمَک  َّلَج  َوَّزَع  ِهَّللا  ِلوق  نَع  مالـسلا » هیلع   » نَسَحلاابَا ُتلأَس  لاق : رفعج  نبیلع 

میِهاربا ُۀَکرابملا  ُةَرَجَّشلَا  ٍۀکرابُم  ٍةَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  َنیَملاعلا  ِءاِسن  نِم  ًاّیرُد  ًابکوک  ُۀمِطاف  َْتناک  َلاق : ٌّيِّرُد  ُبَکْوَک  اهَّنَأَک  ۀَجاجُزلا  ُْنیَـسُحلاَو 
ٌماِما اهیف  لاق : ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران ، ُهْسَسْمَت  َْمل  َولَو  اْهنِم  َِقلَْطنَی  ْنَأ  ُْملِعلا  ُداکَی  لاق  ُءیُضی  اُهتیَز  داکَی  ٍۀینارصنالَو  ٍۀیدوهَیال  ٍۀیبرغ  َو ال  ٍۀیقرَش  ال 

نبیـسوم ترـضح  زا  هک  تسا  تیاور  رفعج  نبیلع  زا  . ] ُءاشَی ْنَم  اِنتَیالِِول  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  يِدهَی  لاق  ُءاشَی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدـْهَی  ٍماِما  َدـَعب 
يرد بکوک  تسا . نیـسح  هجاجز  نسح و  حابـصم  و  همطاف ، ةاکـشم  زا  دوصقم  دومرف : مدیـسرپ ، هیآ  نیا  هراـبرد  مالـسلا » هیلع   » رفعج

يدوهی هن  یبرغ ، هن  تسا و  یقرش  هن  هک  تسا  میهاربا  هکرابم  هرجـش  دشابیم . ناشخرد  ياهراتـس  نایناهج  نانز  نیب  رد  هک  تسا  همطاف 
یلَع ٌرُون  زا  دوصقم  و  دیوگیم ، نخـس  نادـب  دوشیم و  رهاظ  نآ  زا  هک  تسا  ملع  دـهدیم  رون  هکنآ  غارچ  نغور  ینارـصن ، هن  تسا و 

، دنکیم تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  شرون  هب  دـنوادخ  دـنیآیم ، يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دنتـسه  یناماما  همطاف  ترـضح  دوجو  رد  ٍرُون 
[ .[ 78 . ] دنکیم تیاده  ام  تیالو  هب  ینعی 

ریهطت هیآ 

نطاب رهاظ و  تراهط  دوشیم  هیصوت  مالسا  یتیبرت  نییآ  رد  تسا  مالسا  بتکم  رد  یتیبرت  هتسجرب  لوصا  زا  یکی  تراهط  یکاپ و  لصا 
بذهم و سفن  میلس ، بلق  دوشیم  يراذگهیاپ  نآ  رب  دارفا  تیـصخش  یـساسا  هیاپ  هچنآ  ددرگ و  تاعارم  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد 

ناونع هب  ارنآ  هک  تسا  مالسا  سدقم  عراش  رظن  دروم  تیمها و  اب  نانچ  نآ  تراهط  تسا . فلتخم  بئاوش  زا  صلاخ  هدش و  هیکزت  حور 
هیآ تسا . هداد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هللا ، لوسر  نادناخ  هب  صاصتخا  زایتما ، نیرتیلاع  راختفا و  لادـم  نیرترب 

لـصا زا  هدافتـسا  اب  میـشوکب  دیاب  زین  ام  دشاب . مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تیـصخش  فّرعم  دـناوتیم  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  ریهطت 
َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا  مینادرگ . هناخ  نآ  لها  کیدزن و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  هللالوسر  نادناخ  هب  ار  دوخ  يدّمحم  ناملس  نوچمه  ریهطت 
اهيدب زا  دنادرگ و  هزیکاپ  كاپ و  ار  تیبلها  امـش  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  [ . ] 79 . ] ًاریهْطَت ْمُکَرِهَُّطی  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 

يداقتعا و طوسبم  ياهباتک  رد  یمالـسا  فراعم  مولع و  نادنمـشناد  نیثدـحم و  نیرـسفم و  هک  یقیقد  هنمادرپ و  تاقیقحت  دزاـس ]. رود 
زا نت  جنپ  انامه  تیبلها  زا  هفیرـش  هیآ  روظنم  فده و  هک  دهدیم  ناشن  دناهداد ، ماجنا  ربتعم  ذـخآم  دانـسا و  ساسارب  یکیژولوئدـیا و 

یلـص » ادخ لوسر  زا  بّکرم  هک  ضیف ، ءاشنم  رون و  عبنم  جنپ  نابات ، رتخا  جنپ  نامه  ینعی  تسا . تلاسر  ترتع و  نامدود  زا  ءاسک  نارای 
زا ربتعم  فورعم و  ذـخآم  رثآم و  هب  یهاگن  ریغـالو . دـناهدوب  مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  همطاـف و  بلاـطیبا و  نب  یلع  هلآو ،» هیلع  هللا 

فورعم ریــسفت  رد  یطویــس  نیدــلالالج  هـلمج  زا  دزاـسیم . نـشور  هـنیمز  نـیا  رد  ار  یمهم  تاـکن  هماـع ، هصاـخ و  روآماـن  ياـملع 
زا روظنم  دـنکیم  تابثا  هک  تسا  هتخاس  دراو  فلتخم  ياـههار  زا  ثیدـح  زا 20  شیب  هفیرـش  هیآ  نیا  هیجوت  ریـسفت و  رد  روثنملاردلا ،
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هیآ دارم  فده و  هک  تسا  هدروآ  ءایبا  رد  ثیدـح  زا 15  شیب  يربط  ریرج  نبا  زین  و  دنتـسه . ءاسک  لها  زا  راوگرزب  جنپ  نامه  تیبلها 
تکربرپ ضیفرپ و  صاخ و  شوپریز  ءاسک  تحت  هک  يدارفا  نامه  دـهدیم . صاصتخا  راوگرزب  نت  جـنپ  نامه  هب  تیبلـها  زا  ار  روبزم 

نامه رد  تسا . اهنآ  صوصخم  يرـشب ، تیونعم  خـیرات  مالـسا و  خـیرات  رد  نت  جـنپ  هنادواج  هوکـشرپ و  ناونع  دنتـشاد و  رارق  تلاـسر 
تشادرب اعد  هب  تسد  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دندوب ، هداد  لیکـشت  ار  ءاسک  نارای  ینارون  عامتجا  راوگرزب ، جنپ  نآ  هک  يزور 

." رادب هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  زاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدب  دنتـسه ؛ نم  تیبلها  نانیا  ادنوادخ ، : " درک ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  هب  و 
رارکت ار  اعد  نیا  اهراب  سپ  نآ  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکلب  دـشن ، دودـحم  رابکی  نامه  زور و  کی  نامه  هب  اـعد  نیا  هتبلا 
لوسر تلیـضفاب  نارـسمه  زا  یکی  هملـسما  دادیم . همادا  یلاعتیراب  هاـگرد  دـنوادخ و  ربارب  رد  ار  هناربماـیپ  تساوخرد  نیا  و  دومرفیم ،

هراـب نیا  رد  دراد ، رارق  یمالـسا  نیققحم  ءاـملع و  مومع  هجوت  دروم  هک  يربـتعم  خـیراوت  بتک و  دانتـسا  هب  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ
تلاـسر تیب  لـها  هراـبرد  ار  ادـخ  لوسر  ياـعد  زور ، نآ  یتقو  دوب . نم  هناـخ  رد  راوگرزب  ینارون و  نت  جـنپ  نیا  عاـمتجا  : " دـیوگیم

رد ادخ  لوسر  دوشیم ؟ زین  نم  لماش  هللا  لوسر  ياعد  ایآ  متـسه  تیبلها  زا  مه  نم  هک  مدرک  ضرع  ربمایپ  سدقم  رـضحم  رد  مدـینش ،
يا دومرف : تشاذگیمن  یقاب  ار  یللعت  نیرتمک  ياج  هک  راوتـسا ، مکحم و  ینحلاب  دیـشک و  ءاسک  نارای  رـس  رب  ار  دوخ  يابع  نم  خـساپ 

قیرط زا  هراب ، نیا  رد  یناوارف  رابخا  ثیداحا و  یلب ، یتسین ". تیبلها  لومشم  تسا  هاوگ  ادخ  اما  یتسه  قح  ریـسم  رد  وت  هتبلا  هملـسما ،
ناراوگرزب نآ  هب  اهنت  ندوب  تیبلـها  یگتـسیاش  دـهدیم  ناـشن  یفرط  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  تلاـسر  تراـهط و  تمـصع و  تیبلـها 

هب دارفا  نیرتکیدزن  هلمج  زا  هک  ار  ادـخ  لوسر  نارـسمه  یتح  ربمایپ ، ناگتـسباو  هداوناخ و  ءاضعا  ریاس  مه  یفرط  زا  و  دراد ، صاـصتخا 
هیآ دارم  روظنم و  هک  شاینامـسآ  یهلا و  يانعم  هب  ندوب  تیبلـها  لومـش  زا  دـناهدوب ، شایگدـنز  کیرـش  یتراـبع  هب  ترـضح و  نآ 
لقن هراـبنیا  رد  یتاـیاور  رتاوـت ، دـح  رد  زین ، تنـس  لـها  ناردارب  زا  يرادـمان  گرزب و  نیثدـحم  دـنکیم . درط  راـنکرب و  هدوـب  هـفیرش 

هفیرـش هیآ  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  نیا  رد  دش . دهاوخ  رکذ  رـضاح  باتک  یتآ  شخب  رد  اهنآ ، زا  ییاههنومن  هک  دناهدرک 
هب مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  لباقم  زا  روبع  ماگنهب  دـمآیم ، نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نآ  هک  ناهاگحبـص  مالـسا  ربمایپ  كراـبم  بلق  رب 

َو ْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  امَّنِا  ْتیَْبلا ، َلْهَا  َةولَّصلَا ! َةولَّصلَا ! دومرفیم : دـناوخیم و  ارف  ار  هناخ  نآ  لها  دـنلب  يادـص 
اهیدیلپ اهيدب و  زا  دـنادرگ و  هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  تلاسر  نادـناخ  زامن ...!، زامن ، .... ] ًاریهْطَت ْمُکَرِهَُّطی 

رد فالتخا  هب  هجوت  اب   ) هام هن  ای  تشه  یلا  هام  شش  زا  روبزم  تارابع  رارکت  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لمع  نیا  دزاس ].... رود 
رارکت ماجنا و  ناشیا  يوس  زا  تاملک  نیمه  نایب  لمع و  نیا  ناهاگرحس ، ماگنهب  هزور  همه  تدم ، نیا  لوط  رد  هتشاد و  همادا  تایاور )

[ . 80 . ] تسا هدشیم 

هلهابم هیآ 

نیرتینارحب نیرتساسح و  رد  تسا . هدـهاشم  لباق  نآرق  ياج  ياج  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدـص  ترـضح  تلزنم  تلـالج و  ماـقم و 
شخبتّزع نانمـشد و  هئطوت  هدننک  یثنخ  ناشدوجو  رون  روهظ  اب  مالـسلا  امهیلعیلع  همطاف و  سدقم  دوجو  مالـسا  ردص  خیرات  لحارم 

يارجام ینعی  مالسا  ردص  ياهارجام  نیرتزاس  تشونرـس  زا  یکی  رد  هلمج  زا  دندوب . مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  مالـسا  سـسوم  مالـسا و 
ْلُقَف ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاح  ْنَمَف  دـش : باطخلالصف  اشگلکـشم و  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف دنمهوکـش  روضح  هلهاـبم 

اب هک  سک  نآ  ره  [ . ] 81 . ] َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَا  َو  انَـسُْفنَا  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَا  َو  انَءاْنبَا  ُعْدَن  اَْولاعَت 
رب ار  دـنوادخ  تنعل  مینک و  هلهاـبم  سپـس  میهاوخب ، ار  دوـخ  ناـشیوخ  ناـنز و  نادـنزرف و  یگمه ، دـییایب  هک  وـگب  دـیامن ، هّجاـحم  وـت 
زا یکی  رب  رظان  هدـش ، لزان  مالـسا  ردـص  یخیرات  ساسح و  رایـسب  تاـظحل  زا  یکی  رد  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  میهد ].... رارق  ناـیوگغورد 
هک دیسر  ییاجب  راک  تفرگ و  الاب  ترضح  نآ  اب  رگید  نایدا  نارس  هلباقم  يوبن و  توعد  هلأسم  یتقو  يرآ  تسا . مهم  رایسب  ياهارجام 

هیمطاف www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


ود ره  دش  رارق  دـمآ . شیپ  راوشد  تخـس و  ناحتما  کی  هلحرم  هفیرـش ، هیآ  نیا  لوزن  اب  دـندرک ، دادـملق  وگغورد  ار  مرکا  لوسر  نانآ 
ادخ و تنعل  مادک ، ره  ینعی  . ) دنزادرپ هلهابم  هب  هدرک و  ییارآفص  رگیدکی  ربارب  رد  دوخ  نادنواشیوخ  نادنزرف و  هداوناخ و  اب  فرط 

قیدـصت هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  اجنیا  رد  دـنوش ). ناهاوخ  تسا  وگغورد  دوخ  ياعدا  رد  هکیـسک  يارب  ار  یهلا  باذـع  نیرفن و 
هب هجوت  اب  اریز  تسا . هفیرش  هیآ  نیا  لومش  دروم  ناقفانم ، جراوخ و  یتح  هصاخ ، هماع و  نیثدحم  نیملسم و  مومع  عامجا و  هلبق و  لها 

اهیلع همطاف  زج  نانز  نایم  زا  مالـسا  ربمایپ  دیهاوخب ، ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  امـش  زا  کیره  هک  تسا  هدمآ  روبزم  هفیرـش  هیآ  رد  هکنیا 
هک ار  مالـسلا » هیلع  بلاطیبا  نبیلع  زج  نادـنواشیوخ  زا  مالـسلا و  امهیلعنیـسح  نسح و  زج  نادـنزرف  زا  و  دوخ ، هشوگ  رگج  مالـسلا »

دورب هلهابم  يارب  ات  داتفا  هارهب  كدنا  هورگ  نیمه  اب  طقف  تساوخن و  ار  يرگید  سکچیه  دوب ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  دننامه  وا  يارب 
اب هلهاـبم  يارب  يرجه  مهد  لاـس  رد  ینارون ، کـچوک و  هورگ  نیا  عمج  اـب  مالـسا  ربماـیپ  اـجنیا  رد  دتـسیاب . نیفلاـخم  فص  لـباقم  رد 

سیئر مظعا و  ياهفقسا  اهاسیلک ، ياسؤر  زا  لکـشتم  هک  لباقم  هورگ  یفرط ، زا  درک . تکرح  زور  نآ  تیحیـسم  ياسؤر  ناشیـشک و 
فقـسا هکنیمه  اما  دـندوب . هتخاس  هدامآ  هلهاـبم  يارب  ار  دوخ  هک  دـندوب  رفن  ًاعمج 14  هک  دـندوب  يرگید  عمج  يراـصن و  تلم  یبهذـم 

يا تفگ : دوخ  نارای  هب  هراشا  اب  دـش و  بلقنم  شنورد  ناـهگان  داـتفا ، یـسدق  رون و  ناوراـکنیا  هب  شمـشچ  هورگ ، نآ  سیئر  نارجن ،
دوخ لحم  زا  ار  اـههوک  دـنوادخ  هک  دـننک  اـعد  رگا  هک  منیبیم  تکرح  لاـحرد  ار  یهلا  ياهامیـس  ینارون و  هورگ  نم  يراـصن ، هورگ 
يور رد  دیـسر و  دیهاوخ  تکاله  هب  هک  دینکن  هلهابم  یهورگ  نینچ  اب  زگره  درک . دهاوخ  باجتـسم  ار  ناشیاعد  دنوادخ  دـهد ، ناکت 
ربمایپ باختنا  تیـصوصخ  توعد و  نیا  عون  هفیرـش و  هیآ  لوزن  یلو  دـشن  ماجنا  هلهابم  نآ  هچرگ  دـنام . دـهاوخن  یقاـب  ینارـصن  نیمز 

تباجتـسا اهنآ و  نتفگ  نیمآ  هب  تبـسن  دوب و  هدیزگرب  شاهداوناخ  زا  هک  يدارفا  ياعد  هب  تبـسن  راوگرزب ، لوسر  هک  دزاسیم  راکـشآ 
یهلا و ناتـسآ  هتـسیاش  دارفا  نانآ  هک  تشاد  نیقی  ربمایپ  رگید  نخـس  هب  دـیزرویم . لـماک  داـمتعا  ناـنیمطا و  ادـخ  فرط  زا  ناـشیاعد 

. دنوریم رامشهب  مالسا  یتیبرت  ياههنومن  نیرتیلاع  دنتسه و  هدوب و  مالسا  یهلا  نییآ  یعقاو  نیدقتعم  نارازگتمدخ و 

ا

دیهش تبرت  هب  مارتحا 

، ربکا هَّللا  راب  [ . 82  ] دنداد ناشیا  هب  ار  فورعم  تاحیبست  روتـسد  ناشراوگرزب  ردپ  هک  یتقو  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  يربک  هقیدـص 
يومع ربق  رـس  يالاب  میناوخیم ) باوخ  تقو  رد  ای  بیقعت  ناونع  هب  زامن  زا  دـعب  ًالومعم  مه  ام  هک  هَّللاناحبـس  راب   33 هللادمحلا ، راب   33

ربق تسا . مرتحم  دیهش  كاخ  هکنیا  ینعی  درک . تسرد  حیبست  دوخ  يارب  دیهش  تبرت  زا  تفر و  بلطملادبع  نبةزمح  بانج  شراوگرزب 
هک دـنکیم  قرف  هچ  تسا ؛) حـیبست  ، ) تسا هحبـس  هب  دـنمزاین  درامـشب  ار  دوـخ  داروا  راـکذا و  هکنیا  يارب  ناـسنا  تـسا . مرتـحم  دـیهش 

میرادیمرب دیهش  تبرت  كاخ  زا  ار  نیا  ام  یلو  تسا ، هتشادرب  درادرب  یکاخ  ره  زا  و  كاخ ؟ ای  بوچ  ای  دشاب  گنس  زا  حیبست  ياههناد 
[ . 83 . ] تسا تداهش  تسادق  نتخانش  تیمسر  هب  یعون  تسا ؛ تداهش  دیهش و  هب  مارتحا  یعون  نیا  و 

یمطاف بدا  قالخا و 

هراشا

قالخا و هکلب  تسوا  یصخش  ِیحور  لماکت  رگنایامن  هک  تسا  یقالخا  كولس و  اهنت  هن  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  قالخا  كولس و 
نیا یگدـنز  هب  هعجارم  اـب  تسا . قـالخا  یگنازرف و  هتفیـش  نادرم  ناـنز و  رگید  يارب  وـگلا  هوـسا و  كـالم و  نازیم و  وا  شور  شنم و 
کی رد  هک  تسا  یناوج  يوناب  وا  میباییم . یقالخا  ياهیئامنهار  اهدومنهر و  اهمایپ و  ناشیا  یگدـنز  نوگانوگ  داعبا  رد  ناوناب  يوناب 
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ملاع ناهـشکهک  رد  وا  يدوجو  تاکرب  وا و  یتایح  راثآ  اّما  دومن  رذگ  ایند  زا  رونرپ  زیت و  یباهـش  نوچمه  ایند  رد  یگدـنز  هاتوک  هرود 
« مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  بادآ  قالخا و  يدنبمیـسقت  کی  رد  تسا . لماکت  تکرح و  طخ  تداعـس و  سرد  هشیمه  يارب  تیناسنا 
یـصخش و تالامک  زا  ياهعومجم  ًالوا  وا  دریگ . رارق  هعلاطم  یبایزرا و  دروم  دـناوتیم  یعامتجا  یگداوناخ 3 - يدرف 2 - - 1 داعبا : رد 

یعامتجا یهورگ و  قالخا  رد  ًایناث  هدراذگ و  شیامن  هب  ار  تالامک  زا  یلماک  ياههولج  هداوناخ  هموظنم  رد  ًایناث  تساراد ، ار  یتیصخش 
روحم هس  نیا  رد  ترضح  یگدنز  بادآ  تایقالخا و  زا  یتسرهف  لقن  هب  ارذگ  يرظن  اب  اجنیا  رد  دراد . زومآسرد  یلاعتم و  یکولـس  زین 
. میهدیم باتک  رد  قرفتم  ثحابم  هب  عاجرا  ار  دراوم  رئاس  رارکت ، هلاطا و  مدع  تهج  دراوم  زا  یضعب  لقن  اب  میزادرپیم و  یساسا 

همطاف ترضح  يدرف  قالخا 

، تسودشناد تداـبع ، رد  شوکتخـس  هماـنرب ، اـب  مظنم و  یناـسنا ، قیمع  فـطاوع  ياراد  رادـیاپ ، روبـص و  يژرنا ، رپ  شوـکتخس و 
رد تقبـس  ایند ، هب  تبغریب  عناق و  سانـشنامز ، تسایـس و  لها  اـهتمالم ، ربارب  رد  سرتن  رعاـش ، قح ) هب   ) رگداـیرف بیطخ و  دنمـشناد ،

هبذاج نمشد ، اب  دروخرب  تراسج  ردپ ، ردام و  يارب  يرادازع  مدرم ، زا  مالسلا » اهیلع   » همطاف تلزع  اوزنا و  رارسا ، نامتک  نتـشاد ، مالس 
هاوخریخ هنیکـس ، راقواب و  دـنمتریغ ، تمهیلاع ، مدـق ، تباث  ادـخ ، زا  فئاخ  عاجـش ، هشیدـنا ، رکف و  لها  لالدتـسا ، لها  يوق ، هعفاد  و 
تاـفارخ اـب  هدـننک  هزراـبم  ادـخ ، لوسر  ادـخ و  عیطم  نتورف ، اـهنآ ، ربارب  رد  نارگمتـس  هدـننک  نعل  زیتس ، نمـشد  سانـشنمشد ، مدرم ،

هب طلسم  تسودنآرق ، ادخ ، ربمایپ  زا  ریذپریثأت  سانشردق ، تسودمدرم ، رگراثیا ، يدنمتورث  لد ، تقر  ياراد  قح ، رب  تماقتسا  یلهاج ،
اعد قشاع  زامن ، قشاع  رظن ، دادبتسا  زا  يرود  داعم ، هب  قیمع  نامیا  اضر ، لکوت ، ادخ ، هب  يوق  ینامیا  نآرق ، تایآ  زا  رثأتم  نآرق ، تایآ 

روآدای هاتوک ، يوزرآ  ياراد  یمانمگ ، هب  هقالع  رکنم ، زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  مدرم ، زا  یئوجلد  یمالک و  شوخ  ادـخ ، اب  تاجانم  و 
نزح ياراد  میلـست ، رادافو ، هللا ، یف  ضغب  هللا و  یف  بّح  تفـص  نتـشاد  ادخ ، بوبحم  ّبحم و  سفنلا ، ۀبـساحم  لها  ادخ ، رکاذ  گرم ،
یلص هللالوسر  نذؤم  ناذا  ناذا و  نتشاد  تسود  نیملـسم ، روما  هب  مامتها  نیدلاو ، هب  یکین  ناسحا و  ادخ ، لوسر  رئاز  هزیکاپ ، حودمم ،
نامز هفیلخ  اب  نسحا  لادج  لها  نامز ، ماما  زا  يریذـپتعاطا  رهوش ، تراظن  هب  مارتحا  ردـپ ، رظن  يأر و  نتـسناد  مرتحم  هلآو ،» هیلع  هللا 

، تدابع يارب  يزیرهمانرب  نوگانوگ ،) تاقافنا  كدف ، دنـس  نتفرگ  كدف ، زا  عافد  كدـف ، هرادا  دـننام   ) يداصتقا روما  رد  تیلاعف  دوخ ،
«.( مالسلا اهیلع   » همطاف هاگدید  زا  یسانشمرج  ، ) مدرم تایحور  میسرت  سانشمدرم و 

یگداوناخ قالخا 

یشخب لیدبت  هسردم ، هب  هناخ  لیدبت  هناخ ، راک  رد  شوکتخس  تسود ، دنزرف  تسودرسمه ، رـسمه ، قوقح  تیاعر  رـسمه ، هب  مارتحا 
نآرق و شزومآ  راکتمدـخ ، قح  تیاعر  هناخ ، ِراک  يارب  نتفرگ  راک  کمک  هناخ ، راک  رد  يزیرهماـنرب  هاـگتدابع ، دجـسم و  هب  هناـخ  زا 

قح رد  اعد  هناخ ، رد  شیارآ  تفاظن و  تیالو ، زا  عافد  نارگمتـس و  هیلع  رب  هزرابم  داهج و  رگنـس  هب  هناخ  لیدـبت  راکتمدـخ ، هب  قالخا 
ینامهیم ءاضعا ، نیب  رد  یگداوناخ  یهورگ و  قافنا  تدابع و  هیحور  داجیا  یگدـنز ، يادـتبا  رد  ياهراجا  هناـخ  هب  ندوب  عناـق  هیاـسمه ،

هناخ و هب  ناگتـشرف  راضحا  توعد و  یگدـنز ، رد  یگداس  لـصا  تیاـعر  مدرم ، دـمآ  تفر و  يارب  ندوب  زاـب  هناـخ  رد  هناـخ ، رد  نداد 
رد یـصخش  تیلوئـسم  لوبق  نادـنزرف ، اب  يزاب  نانآ ، اب  مهافت  نادـنزرف و  كرد  رـسمه ، اب  مهافت  قفاوت و  هناـخ ، ياـضف  ندومن  يونعم 

، یگداوناخ رقف  لمحت  يرابدرب و  يرادهناخ ، هناخ و  روما  رد  ربمایپ  اب  تروشم  هناخ ، روما  رد  راک  میـسقت  يرادهچب ، نادـنزرف و  تیبرت 
ماگنه رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  صاخ  فطاوع  تایحور و  رـسمه ، زا  يریذـپنامرف  یگداوناـخ ، تالکـشم  لـمحت  يراـبدرب و 

هب نداد  ریـش  نانآ ، تیبرت  يراددـنزرف و  يالاب  لمحت  یـسورع ، بش  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  يونعم  تاـیحور  يراگتـساوخ ،
. ردپ نادنزرف و  رهوش ، يارب  رعش  ندورس  یگداوناخ ، ياهتیقفوم  عاونا  هب  ندیسر  هراوهگ ،) ) يرادهچب مزاول  هیهت  نادنزرف ،
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یعامتجا قالخا 

هراشا

كدف هلابق  نتفرگ  دجـسم ، رد  هبطخ  ندناوخ  دحا ، بازحا و  گنج  رد  نیدـهاجم  هب  کمک  هنیدـم ، زا  ترجه  رطاخ  هب  هناخ  زا  جورخ 
، ردـپ رازم  ترایز  تهج  هناخ  زا  جورخ  نازحالاتیب ، رد  ردـپ  رب  يرادازع  تهج  هناـخ  زا  جورخ  دـحا ، يادهـش  هب  یـشکرس  هفیلخ ، زا 

هیحور ياراد  نتـشاد ، عامتجا  رد  یـسایس  هیرگ  ماـعألم ، رد  نمـشد  اـب  دروخرب  مالـسلا ،» هیلع  یلع  هناـخ  هب  دورو  تهج  یـسورع  بش 
، دجـسم رد  قئاقح  نایب  بلط ، تداهـش  داهج و  لها  تسود ، نامهیم  متـس ، هیلع  بالقنا  هب  مدرم  هدننک  توعد  یبالقنا ، بلطحالـصا و 

روما هب  مامتها  درگاش ، تیبرت  عامتجا ، رد  باجح  فافع و  تیاعر  نآ و  هرادا  نآ و  کیلمت  كدـف و  لوبق  مدرم ) عاـمتجا  زا  هدافتـسا  )
اب مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تازرابم  یملع ، ینید و  لئاسم  رگـشسرپ  اب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  یگنهرف  دروخرب  نیملـسم ،
زا مالسلا » اهیلع   » همطاف باجح  يرادنامهیم ، ماگنه  رد  نامهیم و  اب  دروخرب  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تایحور  تقو ، تموکح 

، دوخ يداصتقا  قوقح  زا  عافد  اهنآ ، زا  هدافتسا  نز و  یعامتجا  قوقح  اب  یئانشآ  قح ، قاقحا  تهج  مدرم  جیسب  يارب  تکرح  انیبان ، درم 
تعنص ادهش ، تبرت  زا  يزاسحیبست  تعنص  دوخ ، نامز  تافارخ  اب  هزرابم  تقو ، هفیلخ  همکاحم  مالسا و  یئاضق  ماکحا  اب  لماک  یئانشآ 

. ادخ رکذ  يارب  هنیمشپ  زا  يزاسحیبست 

ترضح نیملسم  روما  هب  مامتها  زا  يدراوم 

، نادیهـش تشادـگرزب  نینموم ، لد  رد  رورـس  لاخدا  باحـصا ، نادرگاش و  اب  دروخرب  مدرم ، يارب  یهاوخریخ  مدرم ، داـشرا  تیادـه و 
، راکتمدـخ مدرم ، ربارب  رد  عضاوت  دـهع ، هب  يافو  تروشم ، نارابج ، اـب  دروخرب  ناملـسمریغ ، اـب  دروخرب  ناگدـید ، تبیـصم  زا  یئوجلد 

یسایس تافالتخا  ّلح  طباور ، يزاسملاس  نامورحم ، زا  یگنهرف  یـسایس  تیامح  يداصتقا ، یگنهرف -  ياهتیمورحم  عفر  يارب  هزرابم 
ظفح یعامتجا ، ياهیتخـس  لمحت  نواعت ، وفع ، تشذـگ و  مدرم ، زا  ربمایپ ، زا  نامز ، ماما  زا  یـسانشردق  یمالـسا ، ماظن  ظـفح  یبهذـم ،

. میزادرپیم ترضح  هریس  لئاضف و  رکذ  رد  یخیرات  دنس  تیاور و  دنچ  رکذ  هب  تسرهف  نیا  زا  سپ  مدرم . يوربآ 

نمشد اب  میقتسم  دروخرب  تراسج 

نید نانمشد  اب  نتشاد  یناسل  میقتسم  دروخرب  رد  راوگرزب  يوناب  نآ  تراسج  تأرج و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  زراب  تافـص  زا  یکی 
دراو دوخ  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما تیـالو  كدـف و  بصغ  زا  سپ  هک  یلکـش  هب  تسا . هدوب  دوخ  ناـمز  هاـشداپ  یتـح  نیقفاـنم و  و 

ام رکبابا  ای  مینکیم : هراشا  ترـضح  نآ  میقتـسم  دروخرب  دنچ  لقن  هب  اجنیا  رد  دوشیم . اهنآ  نارودزم  روج و  يافلخ  اب  میقتـسم  هزرابم 
ربمایپ تیبلها  هیلع  ار  دوخ  یناـهنپ  ياـههنیک  دوز  هچ  رکباـبا  يا  [ .[ 84 «. ] هلآو هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  تیبلها  یلع  مترغا  اـم  عرـسا 

یبَا نم  یثاریم  ینعنمت  مل  رکباـبا  اـی  تفگ ]. مهاوخن  نخـس  رگید  وت  اـب  هللاو  رکباـبا  يا  [ .[ 85 . ] ًادبا َُکتْمَّلَک  هّللاو ال  يدومن ]. راکـشآ 
[87 . ] هللا یلع  ةأرجلا  هذـه  ام  رمع  ای  کحیَو  يدومن ]؟ مورحم  مردـپ  ثرا  زا  ارم  ارچ  رکبابا  يا  [ .[ 86 «. ] هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر 

رطخ زا  اـّما  رمع  يا  [ ] 88 . ] یتیب یلع  لخدـت  هللا ؟ یقتت  اـما  رمع  اـی  يراد ]؟ ادـخ  دودـح  نتـسکش  رب  هک  یتأرج  زا  رمع  يا  وت  رب  ياو  ]
.[ يوش نم  هناخ  دراو  هکنیا  رد  یسرتیمن 

مالس رد  تقبس 
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.[ ندرک مالس  هب  نم  رب  تفرگ  تقبس  وا  مدش و  دراو  ارهز  همطاف  رب  [ . ] 89 . ] مالَّسلِاب ینتْأَدَبَف  ۀَمِطاف  یلَع  ُْتلَخَد  لاق :

رارسا نامتک 

زا مدرک  لاؤس  ارهز  همطاـف  زا  [ . ] 90 «. ] هلآو هیلع  هللا  یلـص   » هَّللا ِلوُسَر  َّرِـس  یـْشفََال  ُْتنُکام  َْتلاقَف : اهب ) هللا  لوسر   ) َلاق اَّمَع  اـُهْتلَأَسَف  ... 
.[ درک مهاوخن  ءاشفا  حضاو و  ار  مردپ  رارسا  زگره  هک  دنداد  باوج  ارهز  ترضح  تفگ . وا  هب  ردپ  هک  يرارسا 

مدرم زا  همطاف  سدقم  تلزع 

دننیبن و ار  نادرم  هکنیا  تسوکین  نانز  يارب  هچنآ  [ . ] 91 . ] َلاجِّرلا َّنُهارَی  َو ال  َلاجِّرلا  َْنیرَی  ْنَا ال  ِءاسِّْنِلل  ٌْریَخ  مالسلا :» اهیلع   » همطاف تلاق 
.[ دننیبن ار  نانآ  مه  نادرم 

یهاوخ لیلد  لالدتسا و  لها 

هراشا

یلو يربب  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هدـمآ  ادـخ  باتک  رد  ایآ  رکبابا  يا  [ ] 92 . ] یبا ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  هللا  باتک  یفا  هفاـحق  یبا  نباـی 
[94 . ] مخ ریدغ  موی  ُْمتیسَنَا  هابجعا  و  ]!؟ يدرک مورحم  ردپ  ثرا  زا  ارم  ارچ  رکبابا  يا  [ ] 93 . ] یبا نم  یثاریم  ینعنمت  مل  رکبابا  ای  ]!؟ هن نم 

يدرف يارب  هللالوسر  مردپ  ایآ  [ ] 95 . ] ًارذع ٍدَحَِال  ّمخ  ریدغ  موی  یبا  كرت  له  ]!؟ دیدرک شومارف  ار  ریدغ  هعقاو  مدرم  امش  ایآ  اتفگـش  .[ 
یلَس یتاه و  ]!؟ مربیمن ثرا  مردپ  زا  نم  ارچ  [ ] 96 «. ] هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  َلوسر  ثرا  یلامف ال  ]!؟ دراذگ یقاب  يرذع  ریدغ  هعقاو  رد 

لیلد و ارچ  [ ] 98 . ] يدَی یف  ام  یلع  ۀّنیبلا  یف  ینالأست  َِملَف  ۀمطاف : تلاق  .[ نک لاؤس  تسا  لوهجم  تیارب  هچنآ  زا  ایب و  [ ] 97 . ] ِکلادب اّمَع 
]؟ دیهاوخیمن نم  زا  كدف  دروم  رد  هنیب 

هللا لوسر  نذؤم  ناذا  ناذا و  نتشاد  تسود 

.[ مشابیم مردپ  نذؤم  ناذا  يادص  ندینش  قاتشم  نم  انامه  [ . ] 99 . ] ناذالاب یبَا  نذؤم  توص  َعَمْسَا  نا  یهتْشا  ینا  همطاف : تلاق 

هشیدنا رکفت و  هب  توعد  هشیدنا و  رکف و  لها 

.[ مدیشیدنایم ایند  زا  نتفر  هماگنه  هب  جاودزا ) بش   ) لاح نیا  رد  [ . ] 100 . ] يْرمُع ِباهَذ  َْدنِع  يْرمَا  َو  یلاح  یف  ُتْرَکَفَت  ۀمطاف : تلاق 

رهوش زا  يریذپ  تعاطا 

هراشا

الو ًۀَِنئاخ  َو ال  ًَۀبِذاک  ینَتْدِهَع  ام  ِّمَع  َّنبا  ای  تسا : هدمآ  مالـسلا » هیلع   » یلع هب  شیرامیب  ماّیا  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ّتیـصو  يادتبا  رد 
تفلاخم وت  اب  يدرک  یگدنز  نم  اب  هک  ینامز  زا  ياهدیدن و  راکتنایخ  وگغورد و  ارم  تقو  چیه  ومع  رسپ  يا  . ] ینَتْرَشاع ُْذنُم  َُکتَْفلاخ 
ِکَخِّبُوا ْنَأ  ْنَم  ِهَّللا  َنِم  ًافْوَخ  ُدَـشَا  َو  ُمَرْکَأ  َو  یْقتَا  َو  َُّربَاَو  ِهَّللِاب  ُمَلْعَا  ِْتنَا  ِهَّللا ، َذاـعَم  لاـقف  دومرف : مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  ماهدرکن ].
ینامرفان هب  ار  وت  نم  هکنیا  زا  ییادخ ، زا  رتناسرت  رتیمارگ و  رتراگزیهرپ و  رتراکوکین و  ادـخ و  هب  رتملاع  وت  ادـخ ، هب  هانپ  . ] یتََفلاخُِمب
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[ .[ 101 .... ] منک شنزرس  دوخ  زا 

همطاف لکوت 

نیا یلع ]. داهج  ماگنه  دومن ، یلیکو  يوزرآ  همطاف  . ] ٍِّیلَع ِةَوازَغ  َْدنِع  ًالیکَو  ْتَّنَمَت  َۀَمِطاف  َّنِإ  تسا : روطسم  بوشآ  رهشنبا  بقانم  رد  و 
وا رگم  یئادخ  تسین  برغم  قرـشم و  راگدرورپ  [ . ] 102 . ] ًالیکَو ُهْذِخَّتاَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِبِْرغَْملا ال  َو  ِقِرْـشَْملا  ُّبَر  دش : دورف  كرابم  تیآ 

.[ ریگب لیکو  دوخ  يارب  ار  وا  سپ 

شنادنزرف يرامیب  رد  همطاف  ینارگن 

شوغآ رد  ار  راوگرزب  ود  نآ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دندش ، ضیرم  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  و  مالـسلا » هیلع   » نسح ماما  یتقو 
دنبای افش  منادنزرف  رگا  . ] ًارْکُش ٍماَّیَا  َۀَثالَث  ِهَِّلل  ُتْمُص  امِِهب  اَّمِم  َياَدلَو  َءيُِرب  ْنِا  تلاق : دومرف : درب و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ دزن  هتفرگ 

[ .[ 103 . ] تفرگ مهاوخ  هزور  يرازگرکش  تهج  ادخ  يارب  زور  هس 

یهاوخداد رد  ارهز  همطاف  هنیب  هلدا و 

اهنآ يداصتقا  تردـق  زا  ندومن  يریگولج  ربمایپ و  تیبلها  هب  يداصتقا  ندومن  دراو  هبرـض  مالـسا  ردـصرد  نیقفانم  ياههویـش  زا  یکی 
ربارب رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دشابیم . هویـش  نیا  يریگراکهب  رهاظم  زا  یکی  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  زا  كدف  بصغ  دوب .
هئارا ترضح و  لالدتـسا  اههار ، نیرتنیتم  زا  یکی  دیـشوک . دوخ  قح  قاقحا  رد  فلتخم  ياههار  زا  دنامن و  تکاس  ناقفانم  تنایخ  نیا 
سأر رد  بلط  تردق  ياهفرح  نارادمتسایس  هک  اجنآ  زا  یلو  دوب . دوخ  هب  كدف  تیکلام  ندنادرگرب  تهج  دوهش ) یهاوگ   ) هنّیب هلّدا و 

تیبلها تموکح  تفالخ و  نوچمه  دوبن و  رمث  رمثم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تاـیعافد  زا  کیچـیه  دـندوب  هتفرگ  رارق  تموکح 
میهاربا نب  یلع  و  جاجتحا ، باـتک  رد  ق ) یّفوتم 588 ه .  ) یـسربط روصنموبا  همالع  دنام . یقاب  ناراکبیرف  نالهاان و  تسد  رد  زین  كدف 

راصنا نارجاهم و  رب  وا  تفالخ  رما  تفای و  نایاپ  رکبوبا  اب  تعیب  هک  یماـگنه  : " دومرف هک  دـننکیم  لـقن  مالـسلا » هیلع   » قداـص ماـما  زا 
جارخا كدـف  نیمزرـس  زا  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هدـنیامن  ات  داتـسرف  كدـف  هب  ار  دوخ  نیرومأم  رکبوبا  تفای  ناـماس  تفرگ و  رارقتـسا 
روتسد زا  مالسلا » اهیلع   » همطاف هک  یماگنه  دینک : هجوت  ریز  بلطم  هب  كدف  اب  هطبار  رد  اجنیا  رد  کنیا  دش ". ارجا  روتـسد  نیا  دیامن و 

، يرادیم زاب  هتـشاذگ  میارب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  مردپ  هک  یثرا  زا  ارم  ارچ  : " دومرف تفر و  رکبوبا  دزن  تفای  عالطا  رکبوبا 
." دومن نم  کلم  ادـخ ، نامرف  هب  ار  نآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هک  نیا  اب  ياهدومن !؟ جراخ  كدـف  زا  ارم  هدـنیامن  لیکو و  و 
تفر و مالـسلا » اهیلع   » همطاف .( دومن " وت  صاخ  کلم  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  هک   ) رواـیب دـهاش  تدوخ  ياـههتفگ  يارب  : " تفگ رکبوبا 

رگم مهدیمن  یهاوگ  : " تفگ رکبوبا  هب  نمیاما  دروآ . رکبوبا  دزن  دـهاش  ناونعب  ار  ادـخ ) لوسر  مارتـحا  دروم  رایـسب  ناوناـب  زا   ) نمیاُّما
دنگوس ادـخ  هب  ار  وت  منک ، لالدتـسا  وت  هب  نم ، ناـش  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هتفگ  هب  مراد ) هک  يراـبتعا  دروـم  رد   ) هکنیا

زا هتبلا  هک  تسا  یئوناـب  نمیاما ،  ] ِۀَّنَْجلا ِلـْهَا  ْنِم  ٌةأْرِما  ٍنَْمیَا  َُّما  َّنِا  دومرف ": هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هک  ینادیمن  اـیآ  مهدیم 
هک مهدیم  یهاوگ  : " تفگ نمیا  ما  دوـمرف ". نینچ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ هک  منادیم  يرآ  : " تفگ رکبوـبا  تسا ]. تشهب  لـها 

ربمایپ [ .[ 104 . ] دزادرپب ار  ناـکیدزن  قح  و   ] ُهَّقَح یبْرُْقلاَذ  ِتآ  درک ":و  یحو  ار  هیآ  نیا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هب  دـنوادخ 
هیلع  » یلع ترـضح  سپـس  دومن . راذـگاو  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  ار  كدـف  ادـخ ، نامرف  هیآ و  نیا  لوزن  زا  سپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »

، تسا مالـسلا » اهیلع   » همطاف یـصخش  کلم  كدف  هک  دش  تباث  رکبوبا  يارب  داد . یهاوگ  ار  بلطم  نیا  نیع  دمآ و  رکبوبا  دزن  مالـسلا »
باطخ نب  رمع  داد . مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  تشون و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  كدـف  در  دروم  رد  ياهلاـبق )  ) ياهماـن ساـسا ، نیمه  رب 
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هک درک  اعدا  مالـسلا » اهیلع   » همطاف : " تفگ رکبوبا  تسیچ "؟ همان  نیا  : " تفگ درک و  تاقالم  رکبوبا  اب  دـش ، هاگآ  ناـیرج  زا  هک  یتقو 
نآ ساسا  نیا  رب  نم  و  دروآ ، هاوگ  دـهاش و  ناونع  هب  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع نمیاما و  دوخ  ياعدا  قدـص  يارب  و  تسا ، نم  لام  كدـف 

هراپ هراپ  تفرگار و  همان  نآ  تفر و  مالسلا » اهیلع   » همطاف دزن  رمع  مداد ". وا  هب  متشون و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف كدف  در  هرابرد  ار  همان 
ناثدح نب  سوا  و  دشابیم . نیملـسم  همه  لام  تسا و  نارفاک ) تسد  زا  گنج  نودب  هدمآ  تسدب  تورث   ) ءییف كدـف  : " تفگ درک و 

هورگ ام  . ] ٌۀَقَدَص ُهانْکََرت  ام  ُثِرَُّون ، ءایْبنَالا ال  َرِشاعَم  اَّنِا  دندومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  هک  دنهدیم  یهاوگ  هصفح  هشیاع و  و 
اهیلع همطاف  رهوش  مالـسلا » هیلع  یلع  دوهـش ، دروم  رد  و  تسا ]. مومع  يارب  هقدـص و  میاهتـشاذگ  ار  هچنآ  میراذـگیمن ، ثرا  ناربمایپ ،

وا اب  يرگید  صخش  رگا  تسا ، يراکتـسرد  يوناب  نمیاما ، اما  تسین ) لوبق  سپ   ) هدرک راوتـسا  ار  یهاوگ  دوخ  عفن  هب  تسا و  مالـسلا »
، رمع رکبوبا و  دزن  زا  دوب  نیگهودـنا  تخـس  هکیلاح  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف !! میهدیم " رظن  مینکیم و  هجوت  نآ  هب  دـنهد ، یهاوگ 

[ . 105 . ] دش رود 

لالب مامتان  ناذا 

زا دعب  لالب  هکنیا  هب  هجوت  اب  "  ) مونـشب ار  مردپ  نذؤم  ناذا  يادص  هک  ملیام  رایـسب  : " دومرف مالـسلا » اهیلع   » ارهز يزور  هک  هدش  تیاور 
« مالسلا اهیلع   » همطاف شهاوخ  قبط  دیسر  لالب  هب  ربخ  نیا  دنکن ). دییأت  ار  نارگید  ات  تفگیمن  ناذا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تلحر 
. داتفا هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ نامز  دایب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ربکاهَّللا ، ربکاهَّللا ، تفگ : هک  یتقو  درک . دـنلب  ناذا  هب  ار  دوخ  يادـص 

هجـض مالـسلا » اهیلع  همطاف  هَّللاُلوُسَر . اًدَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  تفگ : لالب  هک  یتقو  دنک  يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  هک  دش  باتیب  نانچنآ 
همطاف هک  دـندرک  نامگ  تفر و  ایند  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف نک  عطق  ار  ناذا  دـنتفگ : لـالب  هب  مدرم  داـتفا . نیمز  يور  هب  شوهیب  دز و 

هک تساوخ  لالب  زا  دمآ  شوه  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هک  یتقو  تشاذـگ ، مامتان  درک و  عطق  ار  شناذا  لالب ، داد . ناج  مالـسلا » اهیلع 
ارم يادص  یتقو  هک  مراد  نآ  میب  ناوناب ، رورـس  يا  : " درک ضرع  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  درکن و  مامت  ار  ناذا  لالب  دـنک . مامت  ار  ناذا 

. تشاد فاعم  ار  لالب  مالسلا » اهیلع   » همطاف دسرب ". بیسآ  تناج  هب  يونشب 

ارهز ترضح  مزع  هدارا و 

هراشا

مزع مزج و  ای  نتسناوت و  نتسناد و  ینعی  لماکت  لاب  ود  دنمزاین  یعامتجا  تالوحت  داجیا  یحور و  لماکت  لحارم  رد  ریس  يارب  ناسنا  ره 
هب هتسباو  زین  ناسنا  یگدنز  رد  تیقفوم  زمر  هک  تسا  قح  ترـضح  هیلاع  تافـص  زا  تفـص  ود  نتـسناوت  نتـسناد و  تردق  ملع و  تسا .

تافـص نیرتمزال  نیرتمهم و  زا  تسا  هدـش  فیرعت  ناـسنا  رد  هیرجم  هوق  ناونع  هب  تردـق و  رهظم  هک  هدارا  دـشابیم . رـصنع  ود  نیمه 
( هدارا بحاص   ) مزعلاولوا هب  فیـصوت  ار  نانآ  دوخ  نالوسر  زا  لوسر  جنپ  فیـصوت  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هعماج  درف و  لماکت  يارب 

یطابترا دـشابیم و  دـشر  يارب  مزال  تافـص  زا  زین  تیعطاق  زکرمت و  یفرط  زا  لقع و  ملع و  یفرط  زا  تمه  هدارا و  راـنک  رد  دـیامنیم .
رد يرهطم  هللاتیآ  دیهش  دننکیم . دای  زین  یلاع  تّمه  هب  يوق  هدارا  زا  یقالخا  عبانم  رد  دشابیم  دوجوم  تافص  نیا  نیبامیف  گنتاگنت 

هبـساحم هشیدـنا و  ناـسنا  هکنیا  زا  دـعب  ینعی  [ 106 ... ] تسا ناـسنا  لـقع  هب  هتـسباو  هـک  ییورین  ینعی  هدارا  : " دـنیامرفیم هدارا  فـیرعت 
دعب دجنسیم ، رگیدکی  اب  ار  اههدسفم  اهتحلصم و  شدوخ  لقع  اب  دنکیم ، نیگنس  کبس و  دنکیم ، یـشیدنارود  اهراک ، نایم  دنکیم ،

هک هچنآ  هن  دـهد ، ماجنا  هداد  نامرف  وا  هب  لقع  هک  ار  هچنآ  دـنکیم  هدارا  تقونآ  نآ ، هن  تسا  نیا  رتهب  حلـصا و  هک  دـهدیم  صیخـشت 
تحت ار  اهسرت  اهمیب و  اهرفنت ، اهششک و  همه  ار ، اهلیم  دض  اهلیم و  همه  هک  ناسنا  رد  تسا  ییورین  هدارا ، سپ  [ . 107 . ] دشکیم شلیم 
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اذغ لثم  لیم  ندروخ و  اود  لثم  لیم  دض  . ) دشکب فرط  کی  هب  ار  ناسنا  لیم  دض  ای  لیم  کی  دراذـگیمن  دـهدیم و  رارق  دوخ  رایتخا 
برخم و لماوع  یئوس  زا  هدارا و  هدـننکتیوقت  لماوع  هب  شناد  هدارا ، باب  رد  مزال  ثحاـبم  زا  یکی  طاـبترا  نیا  رد  [ 108 .( "  ] ندروخ

. تسا هدارا  يورین  هدنهاک 

هدارا هدننک  تیوقت  لماوع 

ۀـلجعلا و ُكَْرت  مدـنی  مل  هیف  ّنک  ْنَم  ثالث  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  ادـخ  هب  دامتعا  لـکوت و  - 3.@ ص 3756 ]. ج 8 / هـمکحلا / نازیم 
نارگید و اب  ینزیار  باتـش ، كرت  ددرگیمن . نامیـشپ  دـشاب  سک  ره  رد  تفـص  هس  . ] ّلـج وّزع  هللا  یلع  مزعلا  دـنع  لـکوتلا  ةروشملا و 

ناربمایپ هک  نانچمه  ربماـیپ  يا  نک  ربص  [ . ] 109 . ] لسرلا نم  مزعلاولوا  ربص  امک  ربصاو  يراـبدرب  ربص و  - 4 لاعتم ]. دنوادخ  رب  دامتعا 
قیفوـت هب  ار  ماهدارا  [ . ] 110 . ] یمزع کقیفوتب  ْدُدْـشاَو  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاـق  یهلا  دادـما  قیفوت و  - 5 دـندوب ]. نینچنیا  مزعلاولوا 

رون زا  ار  ملد  امن  ُرپ  و  [ . ] 111 . ] قیفوتلا رون  یمزع  تاینلا و  رون  يرکف  نامیالا و  رون  يردـص  نیقیلارون و  یبلق  ْاَْلماَو  نک ]. تیوقت  دوخ 
ألمت نا  كرون و  ۀـملک  کتمحر و  یبن  دـمحم  یلع  یلـصت  نا  کلأسا  ینا  مهللا  شناد  یهاگآ و  - 6 قیفوت ]. روـن  هب  ار  ماهدارا  نیقی و 

ملع و رون  هب  ار  ماهدارا  اراـگدرورپ ... . ] لـمعلارون یتّوق  ملعلارون و  یمزع  تاـینلارون و  يرکف  ناـمیالا و  رون  يردـص  نیقیلارون و  یبـلق 
كدنا يراک  هچ  رگا  راک  رد  رارمتسا  یشوکتخس 9 - يزیرهمانرب 8 - - 7 نوچمه : یلماوع  نینچمه  نک ]. تیانع  لـمع  رون  ار  میورین 

راکب هار  زا  دیاب  ار  یحور  ياوق  : " دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  يرهطم  دیهش   ) هدارا شزرو  هدارا 11 - بحاص  نادرم  اب  یهارمه  دشاب 10 -
. دشاب هدارا  تیوقت  لماوع  زا  دناوتیم  " دراد ) دوخ  هب  صوصخم  شزرو  ینعی  دومن  تیوقت  نتفرگ  لمع  هب  ندرب و 

هدارا يورین  هدنهاک  لماوع 

ِریِکاذَِـتل َمَلُّظلا  یَْحمَا  َو  ِمْوَْیلا ، ِِمئازَِعل  َمْوَّنلا  َضَْقنَا  ام  ٌۀَـمیلَو ، َو  ٌۀَـمیزَع  ُعِمَتَْجت  الَو  مالـسلا :» هیلع   » یلع مامالا  باوخ  ینارچروس و  1 و 2 -
ياـهباوخ رایـسب  هچ  تسین . راـگزاس  یبلطتحار ) و   ) ینارچروس اـب  هیلاـع ) تاـماقم  تـالامک و  هب  ندیـسر  يارب   ) هدارا مزع و  ! ] ِمَمِْهلا

هب - 3 [ .[ 112 . ] تسا هدودز  اهرطاخ  زا  ار  دـنلب  ياهتمه  دای  هک  ییاـهیکیرات  رایـسب  هچ  هدز و  مه  رب  ار  زور  تامیمـصت  هک  یهاـگنابش 
. دوشیم رتزیت  رتيوق و  دربب ، راکب  ار  هدارا  هچ  ره  و  دوشیم ؛ رتفیعـض  رترغال و  دریگن ، راکب  ار  هدارا  هچ  ره  ناسنا  هدارا  نتفرگن  راـک 
-5 دـیورب ]. یتسـس  گنج  هب  هدارا ، میمـصت و  اب  . ] ِمْزَْعلِاب َِیناوَّتلا  اوُّداض  مالـسلا :» هیلع   » یلع ماـمالا  یتسـس  يراگنالهـس و  - 4 [ . 113]

بحاص ناربمایپ  هک  نانچنآ  امن  ربص  مربماـیپ  يا  [ . ] 114 ... ] مهل لجعتست  لسرلا و ال  نم  مزعلاولوا  ربص  امک  ربصاف  یگدزباتـش  هلجع و 
ءاـیبنا نوچمه  نیملاـعلاءاسن  ةدیـس  ناونع  هب  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  هدـم ]. جرخ  هب  ناـشیا  دروـم  رد  باتـش  دـندوب و  نینچ  مزع 

، يونعم یلاع  ياهتیقفوم  لاـس ) [ 115  ] لگ یهاـتوک  هب  يرمع  اـب  هک  یلکـش  هب  تسا  زیگناتریح  یندوتـس و  یمزع  بحاـص  مزعلاولوا 
يورین نامه  هک  هدارا  تسا . هدـش  لئان  ناسنا  کی  يارب  لامک  نکمم  ّدـح  نیرترب  هب  هدومن و  زارحا  ار  یعاـمتجا  یگداوناـخ و  یتیبرت ،

ار نوگانوگ  تـالیامت  تاـساسحا و  نیب  ندیـشخب  لداـعت  شقن  تسا و  عرـش  اـی  لـقع و  ماـکحا  تاـیونم و  يارجا  يارب  ناـسنا  ینورد 
ظفح ناتسود ، اب  طابترا  سفن ، اب  هزرابم  يزاسهعماج ، يزاسدوخ ، رد  تسا . ناسنا  زایندروم  یگدنز  نوگانوگ  نوئـش  رد  دراد  هدهعرب 

« مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  هب  ارذگ  یهاگن  اب  دناهلمج . نآ  زا  ادخ  اب  طابترا  رد  هرخالاب  هداوناخ و  طیحم  اهنامیپ ، هب  لمع  و 
راثآ و ناشیا  یگدنز  نوگانوگ  داعبا  رد  هک  یلکش  هب  میروخیمرب  هداعلاقوف  ياهدارا  يوق و  یمزع  دوجو  رب  ینبم  ینوگانوگ  لئالد  هب 

اجنیا رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  هدارا  توق  رهاـظم  زا  هناـشن  هنومن و  دـنچ  لـقن  دـیاش  دروخیم . مشچ  هب  هدارا  توـق  نیا  هناـشن 
. دشابن تبسانمیب 
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اهقاثیم ظفح  رد  ارهز  همطاف  هدارا 

. دهعلاب ءافولا  مارکلا  ُۀَّنُـس  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  دـشابیم . اهنامیپ  هب  يافو  اهقاثیم و  ظفح  نامیرک  ناراوگرزب و  مهم  تافـص  زا  یکی 
يونعمو گرزب  ياهنامیپ  نیگنـس و  تادهعت  ًاصوصخم  دهع  هب  يافو  اّما  [ .[ 116 . ] دشابیم تادهعت  هب  لمع  ناراوگرزب  شور  هویش و  ]

اـهنامیپ و هکنیا  اـب  لـیلد  نیمه  هب  دـنراد و  ار  نآ  لـمع  ناوت  نیدـالوف  ياـههدارا  بحاـص  طـقف  هک  تسا  روآتقـشم  راوـشد و  يراـک 
. دنتسین دایز  دنناسرب  ماجنا  هب  ار  اهنامیپ  نیا  هک  یناسک  نارادافو و  اّما  دنتسه  دایز  ناراپسنامیپ 

ناسنا یگدنز  رد  قاثیم  نوگانوگ  عاونا 

هراشا

تادهعت اهنامیپ و  - 2 [ . 117 . ] نیبم ودع  مکل  هنا  ناطیـشلا  اودـبعت  ّالا  مدآینب  ای  مکیلا  دـهعا  ملا  ناسنا . اب  یهلا  تادـهعت  اهنامیپ و  - 1
جاودزا و یگداوناخ ، تادهعت  اهنامیپ و  یقالخا 4 - ياهنامیپ  دننام  دوخ ، اب  ناسنا  تادهعت  اهنامیپ و  مسق 3 - رذن ، دننام  ادخ ، اب  ناسنا 
زا يربنامرف  نیموصعم ، همئا  ادخ و  لوسر  هب  تبـسن  تادهعت  اهنامیپ و  نیفرط 5 - قوقح  هداوناخ و  لها  هب  تبـسن  نآ  بقاعتم  تادهعت 

، ناراکمه نادرگاش ، ناگیاسمه ، ناتـسدریز ، اب  مدرم ، اب  نوگاـنوگ  ياـهنامیپ  نانآ 6 - تبحم  رد  ياـفو  نیرهاـط و  همئا  ادـخ و  لوسر 
يارب یسایس  ياهدادرارق  ای  يداصتقا  تالماعم  هجیتن  رد  اهنامیپ  نیا  یسایس . يداصتقا ، ياهنامیپ  توخا 7 - دقع  رافک و ،)...  ) ناگناگیب
يالاو تمه  قیداصم  زا  یتسرهف  هب  هاتوک  همدـقم  نیا  رکذ  اب  هبیدـح . حلـص  مالـسا  ردـص  رد  ًـالثم  دوشیم  لـصاح  نآ  دـننام  حـلص و 

: دینک تقد  اهنامیپ  ظفح  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 

ارهز ترضح  یگدنز  رد  یهلا  دهع  هب  يافو 

اـههسوسو و زا  زیرگ  تاررقم و  لوـصا و  نآ  هب  يدـنبياپ  هـک  تـسا  ینید  بادآ  نیناوـق و  ناـمه  یهلا  ياهدـهع  هصـالخ  یمـالک  رد 
لئان یهلا  دـهع  هب  يافو  هبترم  نیرتدـنلب  هب  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دـشابیم . یهلا  دـهع  هب  يافو  یناطیـش ، ياهماد 

نید نیناوق  همه  هب  ترضح  مازتلا  هرخآلاب  وا ، مایص  وا ، جح  وا ، زامن  دراد . هنیس  رب  ار  يربک  تمـصع  مهنآ  تمـصع  لادم  تسا و  هدمآ 
ترـضح تراـیز  يادـتبا  هک  هداد  سپ  ناـحتما  ینعی  هنحتمم  تـسا  ییوناـب  وا  هـک  دراد  نآ  رب  تلـالد  ادـخ  تیـصعم  زا  لـماک  زیهرپ  و 

.... ةرباص کنحتما  امل  كدجوف  کقلخی  نا  لبق  کقلخ  يذلا  هللا  کنحتما  ۀنحتمم  ای  تسا . نآ  دهاش  مالسلا » اهیلع  » ارهز

ادخ اب  طابترا  رد  دوخ  تادهعت  هب  لمع 

تایآ هک  دراد  یلاع  ابیز و  یجوا  هطقن  ترـضح  هریـس  رد  مه  دـهعت  هب  يافو  نیا  هک  تسا  دـهع  مسق و  رذـن ، تادـهعت  نیا  قیداصم  زا 
( رذنلاب نوفوی  .) تسا نآ  رب  دهاش  رهد  هروس 

دوخ اب  ارهز  ترضح  یصخش  نامیپ 

رب تراظن  یعون  هطبارم  نوناق  ددرگیم . لامعا  ًادـیدش  سفنلا  ۀـطبارم  قالخا  ياملع  ریبعت  هب  ای  هبـساحم  نوناق  ادـخ  ءاـیلوا  یگدـنز  رد 
لامعا دوخ  رب  درف  رتینالوط  ياهزور  رد  ای  تعاس و  ره 24  رد  هک  دشابیم  یصخش  ياهنامیپ  تادهعت و  هلسلس  کی  ساسا  رب  شیوخ 

. تسا هتشاد  دوخ  یگدنز  رد  هک  تسا  یصخش  تامازلا  تادهعت و  زا  ّولمم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدنز  دروم  نیا  رد  دنکیم .
اب طابترا  رد  یعامتجا و  گنر  یهاگ  دراد و  یـسایس  گنر  یهاگ  تسادـخ ، اب  طاـبترا  رد  دراد و  يداـبع  گـنر  یهاـگ  تادـهعت  نیا 
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. مدرم

ارهز ترضح  یگداوناخ  تادهعت 

اهیلع  » ارهز ترضح  زا  هناخ  لخاد  راک  يرادهدهع  مرکا و  ربمایپ  طسوت  مالسلا  امهیلع  یلع  ارهز و  ترضح  یگدنز  راک  میـسقت  زا  سپ 
اههولج و زا  یخرب  هک  دشابیم  هداوناخ  لیکشت  فادها  دربشیپ  هناخ و  هب  قنور  يارب  لماع  نیرتهب  شترضح  يریذپتیلوئـسم  مالـسلا ،»

نوچمه يرادهناـخ  روما  نیرتیلومعم  ماـجنا  لوبق و  - 2 هناخ . رد  يزورهنابـش  راک  یـشوکتخس و  - 1 زا : تسا  تراـبع  نآ  قیداـصم 
لمحت - 4 اـههنیمز . هـمه  رد  رهوـش  رطاـختیاضر  لیـصحت  رما  رد  شـالت  - 3 خـبطم و .... رد  راـک  ناـن ، تخپ  درآ ، هـیهت  یبورهناـخ ،

-5 دوب . مکاح  شیگدنز  رب  بیجع  يرقف  دوب و  رجاهم  هشیمه  يدـهاجم  وا  هک  ارچ  مالـسلا .» هیلع   » یلع لکـشم  ُرپ  یگدـنز  تالکـشم 
لوسر هیـصوت  هب  ندرک  لمع  - 7 هناخ . داصتقا  هب  کـمک  - 6 نانآ . اب  ندومن  يزاب  یتح  نانآ و  تیبرت  يراددـنزرف و  تالکـشم  لمحت 

-8 [ . 118 «. ] مالـسلا هیلع   » یلع زا  نتـشاد  شهاوخ  اضاقت و  مدـع  یگدـنز و  میظنت  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع ندرازگ  دازآ  رب  ینبم  ادـخ 
ششخرد رهوش و  ندومن  نامداش  يربهودنا و  - 9 هناخ . رد  رهوش  يارب  یگتسارآ  شیارآ و  یتشادهب و  ياههبنج  تیاعر  ندوب و  رطعم 

اریز دندومرف : ترضح  مدش . ایوج  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز هب  ترـضح  يراذگمان  تلع  قداص  ماما  زا  : " دیوگیم بلغت  نب  نابا  وا . يارب 
توالت تدابع و  هب  هداوناخ  طـیحم  اـضف و  ندومن  ینارون  - 10 [ . 119."  ] دومنیم یناـشفارون  نینمؤملاریما  يارب  راـب  هس  زور  ره  رد  وا 

.[ دینک ینارون  نآرق  رون  هب  ار  دوخ  ياههناخ  . ] نآرقلا ةوالتب  مکتویب  اوّرون  هلآو :» هیلع  هللا  یلص   » هللالوسر لاق  نآرق .

یلع تیالو  هب  تبسن  نامیپ 

اب نیموصعم  همئا  تماما  تیالو و  هب  طوبرم  نامیپ  دـهع و  اهنامیپ  اهدـهع و  نیرتتخـس  زا  یکی  هک  دوشیم  مولعم  خـیرات  هب  هعجارم  اب 
نانز و هرهوج  دزاسیم و  ادج  هرسان  زا  ار  هرس  هدش  یلجتم  مخریدغ  رد  نآ  راکشآ  هولج  هک  دهعتو  نامیپ  نیا  دشابیم  نآ  بتارم  همه 
تیالو و قاثیم  رب  لـیلق  ياهدـع  ناملـسم  رازه  نارازه  نیب  زا  تساوخرب و  اـههنتف  نیرتتخـس  ادـخ  لوسر  زا  سپ  دـنایامنیم . ار  نادرم 

نیرتدهعتم ناونعب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  نانآ  همه  سأر  رد  دنداد و  ناشن  ءافو  هدومن و  يرادیاپ  ریدغ  مایپ  دـهعت و  رب  تماما و 
دوخ و تیاهن  رد  هک  ارچ  دومن  تخادرپ  زین  یفازگ  ياهب  تهج  نیا  رد  دومن و  يراشفاپ  نینمؤملاریما  تماما  تیـالو و  اـب  قاـثیم  رب  درف 
مدرم و يرگنـشور  يارب  هدرتـسگ  یتیلاـعف  هکلب  دوخ  اـهنت  هن  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  نیب  نیا  رد  دندیـسر . تداهـش  هب  شدـنزرف 
. دومن رمثیب  ار  ترـضح  ياهـشالت  مدرم  يدـهعتیب  ناـمز  نآ  رد  هنافـسأتم  اـّما  دومن  نیقفاـنم  يزوریپ  مدرم و  درگبقع  زا  يریگوـلج 

ماما هب  ندیشخب  تیمکاح  ینعی  تماعز  ءالو  ًاصوصخم  تیالو  زا  هبناجهمه  عافد  تهج  رد  مالک  کی  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
هزرابم و یّتح  درک و  عافد  نآ  زا  تخـس  هنارویغ  هدـش و  يدـنبهلحرم  يرادروخرب  اب  داتـسیا و  ناج  ياـپ  اـت  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما
اب دومن و  تیـالو  دـهع  هب  ياـفو  دوخ  دومن و  هنادواـج  یخیراـت و  تشاد  دوخ  تیـصو  رد  هک  یتیفیک  اـب  ار  نیقفاـنم  هیلع  رب  يرگاـشفا 

هیلع هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یبَا  َدْهَع  َو  ِهَّللا  َدْهَع  ْتَضَقَن  ٌۀَُـما  َّیَلَع  یِّلَُـصت  ال  دومرف : دـیگنج و  تیالو  ماقم  لوسر و  ادـخ و  اب  نانکـشدهع 
یتما ... ] ٍكَدَف ِْکلُِمب  یبَا  یل  اهَبَتَک  یتَّللا  َِیتَفیحَص  اُوقَّرَح  َو  یثْرِإ  اوُذَخَأ  َو  یّقَح  ِیل  اوُمَلَظ  َو  مالـسلا » هیلع  ِّیلَع  َنینِمْؤْملا  ِریمَا  یف  هلآو »
زامن نم  رکیپ  رب  دـنرادن  قح  دـنتفرگ ، هدـیدان  دنتـسکش و  مالـسلا » هیلع  یلع  يربهر  تیالو و  رد  ار  شربمایپ  ادـخ و  نامیپ  دـهع و  هک 

هب دندوبر و  نم  تسد  زا  ار  كدف  تیکلام  دنس  و  دندرک ، فرصت  هنابصاغ  ارم  ثرا  و  دنتشاد ، اور  ملظ  ام  قح  هب  تبـسن  اهنآ  دنراذگب ،
[ .[ 120 .... ] دندیشک شتآ 

یعامتجا ياهدادرارق  اهنامیپ و  اب  دروخرب  رد  ارهز  همطاف 
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هراشا

ظفح مارتحا و  فیعـض ، تاقبط  ياهیدـنمزاین  عفر  يداصتقا ، قوقح  تیاعر  نانآ ، زا  یئادز  لهج  قئاقح و  نایب  مدرم ، تیبرت  تیادـه و 
هلمج زا  نوگانوگ  ياههصرع  رد  روضح  یعامتجا و  ياههنحص  رد  تکرـش  نانآ ، اب  هزرابم  نیقفانم و  يرگاشفا  نامیا ، اب  دارفا  تانوئش 

نوگانوگ تاراختفا  بحاص  هتشاد و  رارصا  اهنآ  هب  تبسن  يرادافو  رب  تیّدج  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هک  هدوب  یعامتجا  ياهنامیپ 
لیـصفت هب  نآ  ماسقا  نوماریپ  نآ  تیمها  رطاخ  هب  هک  اهنامیپ  ظفح  رب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هداـعلاقوف  مزع  رب  هوـالع  دـشابیم .

نیا زا  یخرب  نایب  هب  هک  تسا  هدوب  يّدـج  مّمـصم و  هدارا و  بحاص  یئوناب  مه  روما  رئاس  رد  وا  سدـقم  دوجو  میدومن  ناـیب  ار  یبلاـطم 
. مینکیم تیافک  هراشا  ّدح  رد  روما 

ارهز ترضح  يدابع  مزع 

يداـبع مزع  ياـههناشن  زا  یـشخب  نتفرگ  تداـبع  زا  یمـسج  ناـشن  تداـبع و  رازبا  طئارـش و  ندرک  مهارف  تداـبع  تدـم  نیرتینـالوط 
)، 2( هعمج یلایل  رد  ترـضح  بش  مامت  تداـبع  [ .، 121  ] ترـضح رادتدم  ینالوط و  ياههیرگ  تسا . مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح 

تدابع ترثک  زا  )6( اهاپ ندـش  مروتم  )5(و  رکذ يارب  حـیبست  نتخاس  )، 4( هناخ رد  تدابع  بارحم  نتـشاد  )، 3( دّدـعتم ياهاعد  راکذا و 
. دشابیم راوگرزب  يوناب  نیا  يدابع  مزع  ناشن  همه  اهنیا  دراد و  دوجو  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  یگدنز  رد  همه  همه و 

ارهز ترضح  یتازرابم  مزع 

ارهز ترـضح  هدارا  توق  تابثا  يارب  لئالد  اههناشن و  نیرتمهم  زا  یکی  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  يداـهج  هدارا  یتازراـبم و  مزع 
ياهیراوگان دوجو  اب  رمع  نایاپ  هظحل  ات  هزرابم  همادا  یتازرابم ، نوگانوگ  ياههویش  يریگراکب  هزرابم ، عورـش  دشابیم . مالـسلا » اهیلع  »

رد مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دشابیم . درف  کی  یتازرابم  مزع  ياههناشن  زا  ریـسم  نیا  رد  ندید  یمـسج  رازآ  نداد و  یئادف  رایـسب ،
نوگانوگ ياههویـش  هکنیا  مود  دز و  هزرابمهب  تسد  دـنامن و  تکاس  هکنآ  لوا  درک . ظاـحل  ار  هتکن  ود  نینمؤملاریما  تموکح  زا  عاـفد 

زا تیاضر  مدـع  مالعا  توکـس ، هیرگ ، ینعی  یفنم  هزرابم  زا  هوالع  هب  تفرگ و  راکب  ار  نسحا ) لادـج  هباـطخ ، ناـهرب ،  ) یناـیب هزراـبم 
اب تداهـش  زا  سپ  یتح  یگدـنز و  هظحل  نیرخآ  ات  هکنآ  موس  دـناهدومن . هدافتـسا  رمع  اب  یکیزیف  يریگرد  هزراـبم و  زا  ًاـضعب  هفیلخ و 

شیاسآ شمارآ و  دید ، برض  دوخ  تشگ و  دیهـش  نسحم  ریـسم  نیا  رد  هکنیا  اب  اذل  تسا و  هدیـشخب  رارمتـسا  ار  هزرابم  صاخ ، هویش 
هناشن دوخ  هک  دراد  ربق  نفد و  لسغ و  دروم  رد  یتیصومه  تداهـش  زا  سپ  داد و  همادا  هزرابم  هب  تایح  نامز  رد  اما  تخیر  مه  هب  هناخ 

. دشابیم كدف  تیالو و  قح  نیبصاغ  اب  خیرات  لوط  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هزرابم 

هناخ ياهراک  رد  هدارا  مزع و 

سابل ندب و  رب  یئاههناشن  تاریثأت و  شالت ، راک و  زا  هک  یلکش  هب  تساهراک  رد  زکرمت  یشوکتخس و  هدارا ، توق  ياههناشن  زا  یکی 
راک زا  دـنریگیم و  راکب  دوخ  رظندروم  فادـها  ماـجنا  يارب  ار  دوخ  تیفرظ  ماـمت  هدارا  شوخ  دارفا  هک  تسا  نینچ  نیا  ددرگ و  رهاـظ 

رد دراد . دوجو  لصا  نیا  مه  تدابع  ای  لیـصحت و  بسک  رد  تسا  قداص  بلطم  نیا  یناسنا  یگدنز  روما  همه  رد  هتبلا  دنریگیم . هناشن 
دشابیم يرادهناخ  راک  رد  ناشیا  شالت  زکرمت و  یشوکتخس و  نّیبم  هک  دراد  دوجو  یئاههنومن  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یگدنز 

راثآ هدز ، لوات  ناشیا  تسد  مینکیم . دروخرب  شکرابم  مسج  رب  راک  زا  صاخ  ياههناشن  ناشیا و  يراـکمزع  هب  تیاور  نیا  لـقن  اـب  هک 
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نیا رد  ترضح  يدج  هدارا  فرعم  راک و  ياههناشن  همه  اهنیا  دشابیم و  دولآرابغ  هدیلوژ و  اهـسابل  هتـشک ، رهاظ  شندب  رب  بآ  کشم 
هک دروآیم  بآ  کشم  اب  نادنچ  نم  هناخ  رد  مالسلا » اهیلع   » همطاف : " دومرف شنارای  زا  یکی  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع دشابیم . صوصخ 
اذغ نان و  نتخپ  هناخ و  ندرک  زیمت  رد  ردقنآ  دز و  لوات  شیاهتـسد  هک  درکیم  ساتـسد  نادـنچ  دـشیم . هدـید  شندـب  رب  کشم  راثآ 
دوب هنیدم  رد  هک  هاچ  دنچ  زا  هنیدم  یندیماشآ  بآ  نامز  نآ  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دشیم ". هدیلوژ  شیاهسابل  هک  دیشکیم  تمحز 

اما دش ؛ هدراذگ  مالسلا » هیلع  یلع  هدهع  هب  لزنم  نوریب  ياهراک  بآ و  ندروآ  اهراک ، میسقت  رد  دش  رکذ  هک  هنوگنامه  دشیم و  نیمأت 
زین اهراک  هنوگنیا  مالـسلا » هیلع   » یلع بایغ  رد  هک  دـشیم  بجوم  یگنج  یپایپ  ياـهتیرومأم  و  داـهج ، ياهنادـیم  رد  وا  موادـم  تکرش 

[ . 122 . ] دتفا مالسلا » اهیلع  همطاف  شود  رب  ًالمع 

شیوخ نادنزرف  اب  ارهز  ترضح  یملع  طابترا 

هراشا

زا هچنآ  تفریم و  دجـسم  هب  زور  ره  یگلاـس  جـنپ  نس  رد  مالـسلا » هیلع  یبـتجم  ترـضح  هک : تسا  هدـمآ  تشهب  ياـمنهار  باـتک  رد 
هک ملع  قح  ءادا  ياضتقا  هب  و   ) دـمآیم هناخ  هب  هدرپسیم  دوخ  كرابم  نهذ  هب  ار  همه  دومرفیم  نایب  مرکا  ربمغیپ  هک  ظعاوم  تاملک و 

دندروآیم فیرـشت  هناخب  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نوچ  درکیم و  ریرقت  فرحب  فرح  دوخ  هدـجام  ردام  يارب  تسا ) رـشن 
هب وت  همطاف  يا  : " دیسرپ مالسلا » هیلع   » ریما ترـضح  يزور  دومنیم . نایب  بانجنآ  يارب  ار  اهنآ  مالـسلا » اهیلع   » هرهاط هقیدص  ترـضح 
مک نودب  دیوگ  ربنم  رب  مراوگرزب  ردپ  زا  هچنآ  زور  ره  نسح  مدنزرف  : " تفگ يدیمهف "؟ ار  تاملک  نیا  اجک  زا  يدوبن  رـضاح  دجـسم 

: تفگ مالـسلا » اهیلع   » هقیدـص باـنج  مونـشب " ار  وا  ریرقت  مهاوخیم  : " دومرف ترـضح  دـنکیم ". ریرقت  میارب  بیترت  ناـمهب  تساـکو 
." مونشیم ار  وا  تاملک  هدش ، یفخم  یئاج  رد  نم  سپ  : " دومرف ترضح  دنک " ریرقت  مرش  ترثک  ببـسب  امـش  روضح  رد  منکن  نامگ  "

هچ تدج  هدید  رون  : " دومرف مالـسلا » اهیلع   » هقیدص ترـضح  دندمآ . هناخب  دجـسم  زا  زور  ره  مسرب  دـعب  زور  مالـسلا » هیلع  نسح  ماما 
، دـیوگب تسناوتن  تفرگ و  تنکل  شنابز  دـنک  ریرقت  ار  اـههتفگ  تساوخ  تسـشن و  يدـنلب  رب  زور  ره  دـننام  یبتجم  ترـضح  دومرف "؟

يراوگرزب انامه  تشگ  دـنک  منابز  دـش و  كدـنا  منایب  ردام  يا  . ] یناعْرَی اًدِّیَـس  َّلََعل  یناِسل  َّلَک  َو  یناَیب  َّلَق  ُهاَُّما  اـی  درک : باـطخ  رداـمب 
لمع نآ  . ) دیـسوب ار  شناهد  بل و  تفرگرب و  رد  ار  وا  دـمآرد و  رایتخایب  دوب  رد  تشپ  رد  هک  نانمؤمریما  ترـضح  تسا ]. نم  نارگن 

[ . 123 .( ] مالسا شناد  ندرب  الاب  رب  راوگرزب  ردپ  قیوشت  مه  نیا  هدجام و  ردام  قیوشت  نآ  دنزرف و 

ناکدوک تیبرت  رد  ارهز  ترضح  یتیبرت  هویش  نیا  زا  یئاهسرد 

یبتجم نسح  ردام ، لمع  نیا  رطاـخ  هب  - 2 دندشیم . تیبرت  دجسم  اب  سونأم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز نادنزرف  یکدوک  نینـس  نامه  زا  - 1
اب هک  دـنداد  دای  ام  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  - 3 دنراپـسب . نهذ  هب  ار  ربمایپ  تاملک  ظعاوم و  همه  دـندشیم  قیوشت  مالـسلا » هیلع  »

یملع قطن  هب  قیوشت  دـیاب  ار  ناـکدوک  - 5 درب . یملع  هدافتـسا  دوشیم  كدوـک  زا  - 4 میـشاب . هتـشاد  یملع  ياهوگتفگ  دوخ  ناکدوک 
هیلع نسح  ماما  مالک  دنتساوخ  مه  مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  اذل  تسا  یندینش  نیریش و  ناکدوک  يوگتفگ  - 6 یملع ) قاطنتسا  . ) دومن

يادص ندینش  يارب  دنتساوخ  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  زا  دومن و  ار  مالسلا » هیلع  نسح  تایحور  هظحالم  ردام  - 7 دنونشب . ار  مالسلا »
یملع قح و  نخـس  يارب  طلـست  نایب و  تیوقت  يارب  نیرمت  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  لمع  نیا  - 8 دنوش . ناهنپ  مالـسلا » هیلع  نسح 
ءاضعا ندش  درگاش  ملعم و  ندومن و  هسردم  هب  لیدبت  ار  یگدنز  زا  یشخب  ینعی  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  لمع  نیا  - 9 تسا . نتفگ 
تیاور نـیا  زا  - 11 ندومن . هناخ  رد  نادـنزرف  دوجو  زاربا  يارب  يزاـسهنیمز  تاـناکما و  داـجیا  ینعی  ترـضح  لـمع  نیا  - 10 هداوناخ .
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شناد لمع  نیا  - 12 دنزادرپب . ناشنادنزرف  یتیبرت  ياههبنج  هب  رتشیب  دیاب  ناردام  اذل  دنتسه ، رتتحار  ناردام  اب  نادنزرف  دوشیم  مولعم 
. دندومن یمهف  شوخ  رب  قیوشت  ار  نسح  ماما  مالسلا » هیلع   » یلع - 13 دربیم . الاب  هدومن و  تیوقت  ار  دنزرف 

نآرق هب  ناشیا  تالالدتسا  همطاف و  ثرا 

لامع او  دوب  ترضح  فرصت  رد  یتدم  دوب  راوگرزب  نآ  تایح  نامز  رد  مالسلا » اهیلع  همطاف  رب  ربمایپ  شـشخب  هیده و  دوبن  ثرا  كدف 
ار كدف  مالسا  ردص  رد  نیقفانم  يزادرپغورد ، یملع و  هطلاغم  رد  نکل  دوب  هدش  نآ  رب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  فرط  زا  تیکلام 
رب دنراذگیمن . یقاب  ثرا  یهلا  ءایبنا  هک  دندروآرب  دایرف  لوعجم  لوهجم و  یتیاور  اب  سپـس  دندراذگ و  نآ  رب  ثرا  مان  دندرک . بصغ 

یملع هثحابم  کی  رد  ینآرق  نشور  نیهارب  رب  هیکت  اب  لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا  تهج  مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترضح  ساسا  نیمه 
لایخ امش  : " دندومرف هنوگنیا  ناشیا  دنتسه . ثاریم  ثرا و  ياراد  ناربمایپ  تسا و  ناشیا  قح  دشاب  ثرا  كدف  هچ  رگا  هک  دندومن  تباث 

ِۀَِّیلِهاْجلا َمْکُحَفَا  دـینکیم ؟ يوریپ  تیلهاج  ماـکحا  زااـیآ  میرادـن ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  زا  یثرا  هنوگچیه  اـم  هک  دـینکیم 
زا رتهب  نامیا  اب  دارفا  يارب  یـسک  هچ  و  دـنهاوخیم ، ( وتزا  ) ار تیلهاج  مکح  اهنآ  اـیآ  . ] َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًاـمْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَا  ْنَم  َو  نوُْغبَی 
نم هک  تسا  نشور  باتفآ  نوچ  هکنیا  اب  متـسه ؟ ربمغیپ  رتخد  نم  هک  دـیراد  دـیدرت  ایآ  دـیمهفیمن ، ایآ  [ .[ 124 [ !؟ دنکیم مکح  ادخ 

تردپزاوت هک  تسا  دیجم  نآرق  رد  ایآ  هفاحقوبا ! رـسپ  يا  مدرگ ؟ مورحم  دوخ  ثرا  زا  نم  هک  تساور  ایآ  ناناملـسم ! يا  مربمایپ ، رتخد 
ًادمع ایآ  [ .[ 125 . ] يداد ماجنا  يدب  بیجع و  رایسب  راک  . ] ًاّیرَف اًْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  مربب . ثرا  مردپ  زا  دیابن  نم  وت  هدیقع  هب  یلو  يربب ، ثرا 

زا نامیلـس  و  : ] َدُواد ُنامیلُـس  ََثرَو  َو  دیامرفیم : دنوادخ  هک  اجنآ  یتخادنا ؟ رـس  تشپ  ار  ینامـسآ  ماکحا  و  هدرک ، كرت  ار  ادخ  باتک 
ْنِم ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  دـیامرفیم : ایرکز  لوق  زا  ایرکز ، نب  ییحی  ترـضح  ناتـساد  رد  و  [ .[ 126 . ] درب ثرا  دواد ،

ِماـحْرَالااولُواَو دـیامرفیم : زین  و  [ .[ 127 . ] دـشاب بوـقعی  لآ  نم و  ثراو  هک  شخبب  نم  هب  ینیـشناج  تتردـق ، هـب  ایادـخ  . ] َبوـُقْعَی ِلآ 
. دنرتراوازـس هتـشاد  ررقم  ادـخ  هک  یماکحا  رد  نارگید  زا  رگیدـکی و  هب  تبـسن  نادـنواشیوخ ، و  . ] ِهَّللا ِباـتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُـضَْعب 
زا هک  دنکیم  شرافـس  ناتنادنزرف  هرابرد  امـش  هب  دنوادخ  . ] ِْنیَیَْثنُالا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَا  یف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  دـیامرفیم : و  [ .[ 128]

یَلَع ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنیبَْرقَْالاَو  ِْنیَدـِلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولَا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِا  دـیامرفیم : و  [ .[ 129 . ] دشاب رتخد  ود  مهـس  هزادنا  هب  رـسپ  يارب  ثاریم 
. ناراگزیهرپ رب  تسا  یقح  نیا  دـنک ، هتـسیاش  روط  هب  ناکیدزنو  ردام  ردـپ و  هب  تیـصو  تشاذـگ ، ياـجب  دوخ  زا  یتورث  رگا  . ] َنیقَّتُْملا

دوجو ام  نیب  یتبارق  و  مربب ، ثرا  مردـپ  زا  دـیابن  تسین و  ردـپ ) ثرا  زا   ) یبیـصن ّظـح و  نم  يارب  زا  هک  دـیربیم  ناـمگ  امـش  [ .[ 130]
؟ دنتسین تایآ  نیا  لومـشم  تاقبط  همه  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  مومع  روطب  ار  مدرم  همه  هفیرـش ، تایآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  ایآ  درادن .

صوصخ مومع و  صیخشت  رد  امـش  ایآ  میتسین ؟ نیئآ  ّتلم و  کی  دارفا  زا  مردپ  نم و  ایآ  تسا ؟ جراخ  تایآ ، نیا  تیمومع  زا  مردپ  و 
يرواد امـش  ام و  نیب  گرزبيادـخ  تمایق ، يادرف  یلو  دـینک ، نینچ  زورما  دـیرتهاگآ !؟ میومعرـسپ  مردـپ و  زا  نآرق ، تایآ  تلـالد  و 

یلو دـناهتفرگ  رارق  یمیظع  نارـسخ  رد  لطاب  لها  هاگهدـعو ، نآ  رد  و  تسا ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ اوشیپ ، زور  نآ  رد  دـنکیم ،
یهاگرارق ماجنارس ) هداد ، امش  هب  دنوادخ  هک   ) يربخ ره   ] ٌّرَقَتْسُمٍءاَبَن ِّلُِکلَو  تشاد ". دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  هنوگچیه  اهنآ  ینامیشپ 

هدننک راوخ  باذع  یـسک  هچ  تسناد ، دیهاوخ  يدوزب  . ] ٌمیقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَیَو  هیِزُْخی  ٌباذَـع  ِهیتأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  [ .[ 131 . ] دراد
[ .[ 132 . ] دش دهاوخ  دراو  وا  رب  نادواج  تازاجم  دمآ و  دهاوخ  شغارس  هب 

داتفا قافتا  هنوگچ  مالسا  ردص  یگنهرف  هلاحتسا 

یـسایس تشونرـس  رب  مکاح  دـیاب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  زا  سپ  هدـش  تباث  رتاوتم  ثیدـح  هب  تسا و  مّلـسم  همه  يارب  هچنآ 
، هفیقـس لیکـشت  اب  نمـشد  تسود و  راکـشآ و  ناهن و  ياهنایرج  یلو  دشاب . مالـسلا » هیلع   » بلاطیبا نب  یلع  یمالـسا  هعماج  نینمؤم و 
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یسایس و روما  رد  هعماج و  هنحص  رد  موصعم  ماما  روضح  دش  بجوم  هک  ياهرود  دز ، مقر  ار  مالسا  ردص  ياهنارود  نیرتکیرات  زا  یکی 
ناوتیم مالک  کی  رد  هک  دوب  هفیقـس  موش  لصاح  نیا  ددرگ و  ریثاـتیب  يرهاـظ و  تیاـهن  رد  تیدودـحم و  راـچد  یماـظن  يداـصتقا و 

هب یگنهرف و  عاجترا  ینوگرگد و  کی  عورـش  هطقن  نیمه  دمآ و  شیپ  یعامتجا  دادـترا  کی  دـش و  کیکفت  تسایـس  زا  تناید  تفگ 
« مالسلا اهیلع  » ارهز ترضح  دوب . مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  یئادخ  ياههتـساوخ  فادها و  زا  مدرم  ندنادرگزاب  یگنهرف و  هلاحتـسا  یترابع 

ترضح یناگدنز  راوگان  ثداوح  لیلحت  باتک  رد  دنکیم . هراشا  یگنهرف  هلاحتسا  نیا  لماوع  زا  يدادعت  هب  دوخ  تانایب  اههبطخ و  رد 
هراشا لـماوع  نیا  هب  هتفرگ  تروص  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  ياـههبطخ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  يدـنبعمج  کـی  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
اُوثَکَن ًامْوَق  َنُوِلتاُقت  الَا  - 3 یئورود ] قافن و  . ] قافِّنلا ُۀَکَسَح  ْمُکیف  ْترََهَظ  - 2 بارطضا ] ینادرگرس و  . ] نایَْبلادََعب ُمتْرِح  ّیناَف  - 1 دوشیم .
ِلُولُِفل ًاْحبُقَف  - 6 هزرابم ] داهج و  كرت  . ] لاـتِْقلا َنِم  َنوُّرِفَت  - 5 ینکشنامیپ ] . ] ماِدقْالا َدََعب  ُمتْـصَکَنَو  - 4 یتوافتیب ] توکـس و  . ] مُهَنامیَا
كرت . ] نَسَْحلا َیبَا  نِماوُـمَقَن  يذـّلااَمَو  - 8 یگدزهاـفر ])  ) یئاـسآنت یلبنت و  . ] ْشیَْعلا َنِم  ٍۀـّیِهافِر  یف  ْمـُْتنَاَو  - 7 ینوـبز ] سرت و  . ] دَْـحلا

َدَْعب ُمتْکَرْـشَاَو  - 10 یبلطتداهــش ] حور  نداد  تـسد  زا  . ] یِّقَح یف  َةَزیمَْغلا  هِذـِـهام  - 9 يربـهر ]) ياوزنا  و   ) موـصعم ربـهر  زا  تیاـمح 
[ یئافویب [ ؟ نوُْغبَی ِۀَّیلِهاْجلا  َمْکُحَفَا  - 11 رفک ] كرش و  هب  ندروآ  يور  [ ] 133 . ] ناِمیَالا

وا قح  تیاعر  رگراک و  مادختسا 

يراکتمدخ هب  هناخ  یلخاد  فئاظو  زا  یشخب  يراذگاو  اهراک و  يدنبتیولوا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  ياههمانرب  زا  یکی 
يراک ياههزوح  رد  يدارفا  مادختسا  دوخ و  ياهیگتسیاش  نأش و  اب  قباطم  رتیلوصا  ياهراک  هب  نتخادرپ  دشابیم . هضف  مانهب  هتـسیاش 

نیب نیا  رد  تسا  هتـشاد  رارق  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  یگدـنز  رد  نانآ  یگدـنز  نیمأت  نمـض  رد  اهنآ  نداد  رارق  تیبرت  تحت  هرمزور و 
رخافت و مدع  راکتمدـخ 3 - هب  دوخ  تالامک  لاقتنا  وا و  شرورپ  شزومآ و  راکتمدخ 2 - یناسنا  ياهتمارک  ظفح  - 1 تسا : مهم  هچنآ 

همه رب  هوالع  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدـنز  رد  دـشابیم . وا  یناسنا  يراک و  قوقح  همه  تیاـعر  نتـشاد 4 - وا  رب  بذاک  يرورس 
ربمایپ و يوس  زا  وا  قح  تیاعر  قوقح  ظفح  هب  لمع  رگراک و  لاح  تیاـعر  تهج  هک  مینکیم  دروخرب  رتبیجع  ياهتکن  هب  دراوم  نیا 

تیاعر یناسنا و  تلادع  زا  ياهنومن  راکتمدخ ، دوخ و  نیب  راک  هنالداع  میـسقت  اب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  رکذـلاقوف  دراوم  نیمأت 
ندیشک مادختسا  هب  اب  هک  دهدیم  یفاصنایب  وجدوس و  دارفا  هب  يرادشه  لمع  نیا  اب  درازگیم و  شیامن  هب  ار  راکتمدخ  رگراک و  قح 

. دشکیم نانآ  تامحز  جنرتسد  زا  هیذغت  یلگنا ، نوچمه  دوخ  دنراپـسیم و  نانآ  رب  ار  دوخ  یگدنز  روما  همه  ناراکتمدخ  نارگراک و 
اب دـندشیم و  لئاق  یتاقبط  یتازایتما  دوخ  يارب  هک  میراد  يدردیب  هفرم  دارفا  هوبنا و  ياـهتورث  رایـسب  هچ  زورما  زورید و  عماوج  رد  اـم 

دوخ يارب  نانآ  تامحز  لصحام  زا  دـننکیم و  غیرد  دوخ  ناتـسدریز  مّلـسم  هیلوا و  قوقح  تخادرپ  زا  دوخ  عونمه ، ياهدـع  مادختـسا 
ترـضح و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ هـلمج  زا  نـید و  ءاـیلوا  هریـس  هیـصوت و  فـالخ  نـیا  دـنهدیم و  بـیترت  ار  اهیگدـنز  نیرتـهب 

: دیوگیم یسراف  ناملس  همداخ ... . هضف  اب  دروخرب  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یلمع  هریس  هب  دینک  تقد  تسا . مالسلا » اهیلع  » ارهز
يا متفگ : مالس ، زا  سپ  هتفر  ولج  دنکیم ، درآ  ار  مدنگ  یتسد  بایـسآ  اب  كرابم و  ناتـسد  اب  هک  مدید  ار  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  "

هب ار  لزنم  راک  تسا ، هداتـسیا  هّضف  ناتلزنم  راکتمدخ  امـش  رانک  رد  زادـنیم ، تمحز  هب  ار  دوخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  رتخد 
َمْوَی ِسْمأ  َناکَف  ًامْوَی  ِیلَو  ًامْوَی  اـَهل  ُۀَـمْدِخلا  َنوُکَت  ْنَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یناـصْوَأ  داد : خـساپ  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  راذـگاو "! ناـشیا 
زور کی  منک ، میسقت  هّضف  اب  ار  هناخ  ياهراک  هک  دومرف  شرافـس  نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  . ] یتَمْدِخ َمْوَی  ُموَْیلاَو  اِهتَمْدِخ 

[ .[ 134 . ] تسا نم  تبون  زورما  دوب و  وا  تبون  زورید  نم ، رگید  زور  دنک و  راک  وا 

درد يافش  همطاف  هب  هثاغتسا 
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كرابم مان  تسا ، یمـسج  یحور و  ياـهیرامیب  شخبءافـش  یفاـشلاوه )  ) هللاءامـسا رهاـظم  زا  يرهظم  ناونع  هب  میرکنآرق  هک  ناـنچمه 
یکی همطاف  ای  رکذ  یلع و  ای  رکذ  تسا . تالکشم  مومه و  اهدرد و  شخبافش  زین  مالسلا  مهیلعتراهط  تمصع و  تیبلها  مرکا و  ربمایپ 
راچد ترضح  هک  یماگنه  هک  میراد  مالـسلا » هیلع   » رقاب ماما  یلمع  هریـس  رد  تسا . بئاصم  تالکـشم و  لح  يارب  رثؤم  راکذا  هلمج  زا 

هناخ نوریب  زا  ترضح  كرابم  يادص  هک  یلکـش  هب  دنلب  يادص  اب  نآ  زا  هدافتـسا  ماگنه  دندیبلطیم و  درـس  بآ  دندشیم  بت  يرامیب 
دناهدومن نوگانوگ  ياهتشادرب  یلمع  هریـس  نیا  زا  نیققحم  نید و  ياملع  دّمحم . تنب  ۀمطاف  ای  دندزیم : دایرف  ترـضح  دشیم ، هدینش 

ار مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  شردام  ندرک ، بت  ماگنه  رد  مالـسلا » هیلع   » رقاب ترـضح  دیاش  : " دنیامرفیم یـسلجم  همالع  هلمج  زا 
لد مارآ  [ . 135."  ] دیامن عفد  وا  زا  ار  بت  یتحاران  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  تهجب  دنوادخ  هکلب  نتفرگ ، افـش  يارب  هدزیم  ادص 
ره نک  نم  يافش  ِبَلَط  قح  زا  ردام  يا  مرظتنم  افش  رهب  زا  مراد  قح  رب  هثاغتسا  وت  دای  اب  ردام  يا  مرطاخ  هتفرگب  بت  زا  ردام  يا  مرقاب  وت 

اهیلع » ارهز ترـضح  مان  هب  رکذـت  دـیاش  دـیامرفیم  یمق  سابع  خیـش  موحرم  هنیمز  نیمه  رد  ردام  يا  مرـضاح  یهاوخب  هک  هچ  ره  دـنچ 
هب مه  مبلق  مزاسیم  شوماخ  درس  بآ  اب  ارنآ  دزوسیم و  بت  شتآ  هب  مندب  هکنانچمه  هک  دوب  نیا  رگنایب  دیدش  بت  ماگنه  رد  مالـسلا »

[ . 136 . ] دنتخاسیم مارآ  ار  لد  مالسلا » اهیلع   » همطاف رکذ  اب  اذل  تسا  نازادگ  مالسلا » اهیلع   » همطاف مردام  تبیصم  شتآ 

همطاف تمدخ  رد  هتسیاش  ینز  ءامسا ،

يدُعب دنچ  هتسیاش و  ینز  وا  تسا . سیمع  تنب  ءامسا  تفای  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  اب  يزارمه  یهارمه و  قیفوت  هک  ینانز  زا  یکی 
نینچ ءامسا  تیصخش  حیضوت  رد  رتسب  رد  همـشچ  باتک  رد  [ . 137 . ] دشاب رایع  مامت  ییوگلا  دـناوتیم  قح  هب  زورما  نانز  يارب  هک  دوب 
لقاع رایسب  دیهـش و  ود  [ 143  ] ردام و  [ 142  ] رسمه و  [ 141  ] یتشهب [ 140  ] ياّهثدحم و  [ 139  ] هملاع [ 138  ] يرجاهم وا  تسا : هدـمآ 
اهیلع » ارهز هارمه  سونأـم و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  مَرْحم  عـیطم و  وا  دوـب . [ 147  ] بـیجن و  [ 146  ] رایـشه و  [ 145  ] ریدـم و  [ 144]

رد هلآو » هیلع  هللا  یلص  لوسر  درک و  ترجاهم  هشبح  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  لوسر  رما  هب  وا  دوب . مالسلا » هیلع  یلع  عفادم  رای و  مالسلا »
وا تشاد  تکرش  وا  لسغ  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ّتیصو  هب  هک  ینز  اهنت  [ . 148 . ] داد وا  هب  ار  مالسلا » هیلع  نیسح  تداهش  ربخ  تولخ ،
هک دوب  ومه  زاب  دوب و  وا  مدـمه  شیرامیب  نارود  رد  دوب و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز نیلاـب  رب  تاـظحل  نیـسپاو  رد  هک  دوب  ومه  و  [ 149  ] دوب

راتفگ ّتیناـقح  هاوگ  كدـف  ناـیرج  رد  وا  [ 150 . ] دوب هتفر  شناـبل  زا  اهتدـم  هکنآ  زا  سپ  دروآ ، مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ياـهبل  رب  دـنخبل 
هب تساوخیم  هشیاع  مالـسلا ،» اـهیلع  » ارهز توف  زا  سپ  هک  هاـگنآ  و  داد . تداهـش  رکبوبا )  ) دوخ يوش  هیلع  دوب و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز

عفادم و هراومه  وا  تسا . هتـساوخ  هنوگنیا  دوخ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز تفگ : رکبوبا  ضارتعا  باوج  رد  دادن و  هزاجا  وا  دـیایب  هناخ  نورد 
نایرج رد  دوب ، رکبوبا  هناخ  رد  هک  هاگنآ  وا . نمـشد  هناخ  رد  هک  هاگنآ  هچ  دوب و  وا  هناـخ  رد  هک  هاـگنآ  هچ  دوب  مالـسلا » هیلع  یلع  راـی 

زین و  دادـن . ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هناخ  هب  دورو  هزاجا  هشیاع  هب  داد و  تداهـش  مالـسلا » هیلع  یلع  و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز عفن  هب  كدـف 
« مالـسلا هیلع  یلع  ّبحم  و  رکبوبا -  ردـپ -  نمـشد  ار  دّـمحم  شدـنزرف  داد و  ربخ  وا  هب  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  نتـشک  يارب  ءافلخ  هئطوت 

هناخ رد  هک  هاگنآ  تسا ".و  شتآ  رد  مردپ  یّقحرب و  ماما  وت  هک  مهدیم  تداهش  : " تفگیم مالـسلا » هیلع  یلع  هب  هک  اجنآ  ات  دنارورپ 
هیلع  » نیـسح باـکر  رد  ـالبرک  رد  هک  نوع  ماـن  هب  دروآ  يدـنزرف  وا  زا  دادیم و  رـشن  ار  وا  لـئاضف  ثیداـحا و  دوب ، مالـسلا » هیلع  یلع 

. دوب هدیسر  تداهش  هب  مالسلا » هیلع  یلع  زا  تیامح  رد  دّمحم  شرگید ، دنزرف  مه  لبق  زا  هکیلاح  رد  دیسر . تداهش  هب  مالسلا »

همطاف زیتس  کشا 

ياهکـشا و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دنلب  ياههلان  داد . تعـسو  ار  دوخ  تازرابم  هنماد  كدف ، تراغ  لواپچ و  زا  سپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز
یکی تشاد . رد  فرط  ود  زا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز لزنم  تخیگنارب . تموکح  هیلع  ار  یمومع  تاـساسحا  راـکفا و  ترـضح ، نآ  یپاـیپ 
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« مالسلا اهیلع   » همطاف هناخ  برد  زا  دندمآیم ، دجسم  هب  هک  زامن  عقاوم  رد  مدرم  لیئربج . باب  رواجم  هچوک  رد  يرگید  دجسم و  لخاد 
اهیلع  » همطاف تیمولظم  شقن  نیگنر ، يولبات  کی  نوچمه  هک  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هناخ  گنر  هریت  هتخوسمین و  برد  دـندرکیم . روبع 

هب لزنم ، لخاد  رد و  تشپ  زا  يزوسناج  شارخلد و  هلاـن  هک  یماـگنه  ًاـصوصخم  درکیم ؛ هجوت  بلج  دوب  هدـش  یـشاقن  نآ  رب  مالـسلا »
، يرفن هس  ود ، هک  دوب  هاگنآ  دندرکیم و  يرـصتخم  فقوت  يرگید  زا  سپ  یکی  دارفا  دـشیم ، تسـس  اهمدـق  دیـسریم ، يرباع  شوگ 

لوئـسم هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمغیپ هنادرد  تیمورحم  نیا  لباقم  رد  رگم  رخآ  : " دنتفگیم مه  اب  دـندشیم و  دجـسم  دراو  نانکهمزمز 
ياـههاگن اـههفایق و  رییغت  اـههمزمز و  نیا  میهدیم "؟ هچ  ار  وا  باوج  دوش ، هدـنز  نـالا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ رگا  اـعقاو  میتسین ؟

نیا يزور ، هک  دـیدیم  تلم  یناـشیپ  رد  وا  درکیم . خاروس  ار  رکبوبا  لد  ياهدـنرب  ریت  وـچمه  رمع ، رکبوـبا و  هرهچ  هب  مدرم  دوـلآرهز 
تنطلس تسایر و  تبرش  تشادن و  مارآ  رارق و  تهج  نیمه  هب  دلسگب و  ار  وا  دنب  زا  دنب  ریشمش  هنشد و  تروص  هب  نیگآرهز  ياههاگن 

دزن درک و  هدامآ  ار  هنیدم  قمحا  تفرخ و  نادرمریپ  زا  ياهدع  رمع ، دیدباوص  يرایتسد و  اب  رمالارخآ  تفریمن . ورف  اراوگ  شموقلح  زا 
هدمآ و مالسلا » هیلع  یلع  لزنم  برد  هب  اهنآ  دننک . تیاکش  وا  دزن  مالسلا » اهیلع   » همطاف کشا  هیرگ و  زا  ات  داتـسرف ، مالـسلا » هیلع  یلع 

روذـعم لزنم  لخاد  رد  اهنآ  نتفریذـپ  زا  دادیم  ناشن  هک  صاخ  هفایق  کی  اب  دـندرک و  زاـب  ار  رد  مالـسلا » هیلع   » نینموملاریما دـندز . رد 
زادنانینط ام  شوگ  رد  مالسلا » اهیلع   » همطاف هاکناج  هلان  شارخلد و  يادص  زور  هنابـش  یلع ! ای  : " دنتفگ دیراد "؟ راکهچ  : " دومرف تسا 

اهیلع  » همطاف زا  وت ، هلیـسو  هب  میاهدـمآ  میـشاب . لوغـشم  دوخ  راک  بسک و  هب  شمارآ  اب  میناوتیم  زور  هن  میراد و  مارآ  بش  هن  ام  تسا .
رد مالـسلا » هیلع   » یلع ددرگ ". تکاـس  زور  دـنک و  هیرگ  بش  اـی  دـنک و  هیرگ  زور  دـشاب و  مارآ  ار  بـش  اـی  مـینک  شهاوـخ  مالـسلا »

ار لزنم  برد  هدادن  اهنآ  هب  تبثم  باوج  دنتـسه ، كاپان  رـصنع  مادـک  هدیـشارت  ياهبوچ  ندوک  نادیفـس  شیر  نیا  دوب  هجوتم  هکیلاح 
"؟ دوب ربخ  هچ  : " دیسرپ مالسلا » هیلع  یلع  زا  دوب ، هدش  هناخ  برد  تیعمج  يادص  ورس  وهایه و  هجوتم  هک  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تسب .

دنچ یلع ! ای  : " دومرف دیـشک و  يدرـس  هآ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف درک . لقن  مالـسلا » اهیلع   » ارهز يارب  ار  نایرج  مالـسلا » هیلع   » یلع الوم 
کـشا زا  بش ، هن  زور و  هن  زگره  ادخ ، هب  دنگوس  موشیم . ناهنپ  اهرظن  زا  يدوزهب  منامیمن و  یقاب  عامتجا  نیا  رد  نم  شیب ، ياهظحل 

." موش قحلم  مردپ  هب  هک  ماگنه  نآ  ات  منکیمن  راذگورف  مهآ  و 

همطاف ياهکشا 

هراشا

ار نآ  ناسنا  صاخ ، طئارش  رد  هک  تسا  یناور  یحور  لاعفنا  لعف و  لمعلاسکع و  ای  لمع  یعون  تسا و  ناسنا  ياهتلاح  زا  یکی  هیرگ 
نیا تسا  نینچ  یهاگ  هک  میروآ  باسح  هب  راتفر  لمع و  کـی  ناونع  هب  ار  هیرگ  رگا  ددرگیم . بلاـغ  ناـسنا  رب  اـی  دـنکیم و  باـختنا 
ًامتح تروص  نیا  رد  دوش و  باختنا  لامک  اـب  میکح و  یناـسنا  يوس  زا  رگا  صوصخهب  تسا  باـختنا  یهاـگآ و  اـب  مأوت  هیرگ  زا  مسق 

دناوتیم مه  مسق  نیا  هک  تسین  یلاعفنا  ياههیرگ  ندوب  مایپیب  يانعم  هب  نیا  هتبلا  دشابیم و  یخیرات  يّدـج و  ياهمایپ  هکلب  مایپ  ياراد 
دـشابیم هیرگ  رپ  دارفا  ینعی  نیئاّـکب  زا  هک  یئاـهناسنا  زا  یکی  نیخروـم  لـقن  ینید و  تاـیاور  بسح  هـب  دـشاب . یئاـهمایپ  هدـنرادرب  رد 

تسا نیا  رد  مالک  تسا . هدوب  ءاّکب  راثآ  ّتیفیک و  بسح  هب  مه  رادقم و  تیمک و  بسح  هب  مه  وا  تسا . مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
هدوب ضحم  یفطاع  ای  هنایماع و  ياههیرگ  ترضح  ياههیرگ  ایآ  تسا و  هدوب  هچ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هیرگ  لماوع  للع و  هک 
نیمه هب  لاعفنا .) هیرگ  هن  لاّعف  هیرگ   ) رادمایپ صخـشم و  ياهفده  اب  باختنا  ساسا  رب  ًایناث  هدوب و  هناقـشاع  هناملاع و  اههیرگ  ًالوا  هن . ای 

ياههیرگ ًاـبلاغ  ددرگ  مولعم  اـت  میزادرپب  نآ  لـئالد  و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  ياـههیرگ  ماـسقا  رکذ  هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  لـیلد 
نوچمه نوگانوگ  یئاهمایپ  یخیراـت و  یفادـها  ياراد  هدوب  ریظنیب  ياهموصعم  زا  رداـص  نوچ  لـمعلاسکع و  هن  هدوب  لـمع  ترـضح 
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هدییرگ دنچ  یئاههناهب  هب  ینوگانوگ و  طئارـش  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دـشابیم . یفطاع  یتازرابم ، يدابع ، یـسایس ، فادـها 
یگدـنز تامیالمان  يروآدای  ماگنه  هب  نیـسح ، شدـنزرف  بئاصم  دای  ماگنه  رد  ردـپ ، تلحر  ماگنه  رد  ردام ، تلحر  ماـگنه  رد  تسا .

هب مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  ندش  مازعا  ماگنه  رد  ءادهشلادیس ، هزمح  ترـضح  هژیوب  نادیهـش  قارف  رد  مالـسلا ،» هیلع   » یلع ترـضح 
رد هیرگ  ادـخ ، فوخ  زا  هیرگ  هفیلخ ، اب  تعیب  يارب  هناخ  زا  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  يرابجا  ندرب  نوریب  ماگنه  رد  گنج ، نادـیم 

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  ياههیرگ  زا  یخرب  یلیصفت  لقن  هب  ریز  رد  نارگمتس . ندومن  اوسر  يارب  یسایس  هیرگ  نآرق ، تئارق  ماگنه 
: میزادرپیم

یلع تالکشم  اهتبیصم و  رب  کشا 

یقَلت اِمل  یْکبَا  دومرف : ینکیم "؟ هیرگ  ارچ  : " دیسرپ ماما  تسیرگیم ، تدش  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تافو ، رابمغ  ياههظحل  رد 
َِکلذ ِهَّللَوَف  یْکبَت  ْال  دـندومرف : مالـسلا » هیلع   » یلع ماـما  میرگیم ]. تفرگ  دـهاوخ  ندـیراب  وت  رب  نم  زا  سپ  هک  ییاهتبیـصم  رب  . ] يدـَْعب

رد تقد  اب  [ .[ 151 . ] تسا زیچان  نم  يارب  ادخهار  رد  اهیتخس  هنوگنیا  ادخ  هب  دنگوس  نکم ! هیرگ  . ] یلاعَت ِهَّللا  ِتاذ  ِیف  يدنِع  ٌریغََـصل 
یلع هدنیآ  بئاصم  زا  مالسلا » اهیلع   » همطاف - 1 مینکیم . دروخرب  یتاکن  هب  مالسلا » هیلع   » یلع و  مالسلا » اهیلع   » همطاف ینیفرط  يوگتفگ 

وا ياهیراوگان  رد  مالسلا » هیلع   » یلع اب  يدردمه  رطاخیلست و  یعون  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هیرگ  - 2 تسا . هدوب  رادربخ  مالسلا » هیلع  »
. تسا هدوب 

یمارگ لوسر  رب  قارف ، هیرگ 

هیرگ دـنرادیم  اور  اـم  رب  وـت  زا  دـعب  هچنآ  يارب  مردـپ ! . ] ِهَّللا َلوُـسَر  اـی  َکـِقارَِفل  یْکبَا  یِّنِکلَو  َكِدـَْعب  ْنِم  یب  ُعَنُْـصی  اـِمل  یْکبَا  ُتَْـسل 
[ .[ 152 ! ] ادخ لوسر  يا  تسوت  يرود  قارف و  زا  نم  هیرگ  هکلب  منکیمن ،

یسایس هیرگ 

ناـنآ دروآیمن و  مهارف  ار  تقو  تموـکح  مکاـح و  رازآ  هنیمز  هاـگچیه  تشادـن  یـسایس  هبنج  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ياـههیرگ  رگا 
رب رارصا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  لمعلاسکع  مه  لباقم  هطقن  رد  دندومنیمن . مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  زا  توکـس  تساوخرد 

ندـمآ شیپ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  تافو  زا  سپ  دـشابیم . هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » راوگرزب ربماـیپ  هب  ندـش  قلحم  اـت  هیرگ 
نارس هک  دوب  یعیبط  تشاد و  موادت  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ياههیرگ  يرادازع و  مالـسلا  مهیلعتیبلها  رب  اهتبیـصم  تالکـشم و 
اهیلع همطاف  ترـضح  يرادازع  اههیرگ و  اـت  دنداتـسرف  نینمؤملاریما  تمدـخ  ار  يدارفا  اذـل  دـندرکیم . رطخ  ساـسحا  اـتدوک  تموکح 

ای مالسلا » اهیلع   » همطاف : " دنیوگیم دناهدمآ و  یهورگ  هک  داد  عالطا  ترضح  نآ  هب  مالسلا » هیلع   » یلع ماما  و  دیامن . لرتنک  ار  مالسلا »
ْمِهِرُهْظَا ِْنَیب  ْنِم  یبیغَم  َبَْرقَا  ام  َو  ْمُهَْنَیب  یثْکَم  َّلَقَا  ام  ِنَسَْحلاَابَا ! ای  داد : باوج  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  زور "! ای  دـنک  هیرگ  بش 

مدرم نایم  رد  نم  ندنام  تسا  كدنا  ردقچ  نسحلاابا ! يا  «. ] هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یبَِأب  ُقَْحلَا  َْوا  ًاراهَن  الَو  ًْالَیل  ُتُکْـسَا  ِهَّللاَوَف ال 
ياههیرگ زور  رد  هن  بش و  رد  هن  منکیمن و  توکـس  زگره  ادخ  هب  دنگوس  ناشعمج ! زا  نم  ندـش  ناهنپ  نامز  تسا  کیدزن  ردـقچ  و 

[ .[ 153 . ] مدرگ قحلم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مردپ  هب  هکنیا  ات  میامنیمن  لیطعت  ار  موادم 

یلع رب  رهم  تقفش و  هیرگ 

. دـنداد یگنج  تیرومأـم  ناـشیا  هب  دـندیبلط و  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ  دجـسم  رد  اـهزور  زا  یکی  رد 
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ور تسبیم  یناشیپ  رب  صوصخم  يدنبیناشیپ  یگنج  ياهتیرومأم  ماگنه  رد  هک  اجنآ  زا  دومن و  روتسد  لوبق  مالسلا » هیلع  یلع  ترضح 
سپ  ] اهنم ۀباصعلا  سمتلاف  مالـسلا » اهیلع   » همطاف لزنم  یلا  یـضمف  دـنوش . داهج  یهار  هتـسب و  ار  گنج  دـنبیناشیپ  ات  دـندروآ  هناخ  هب 

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  دومن ]. بلط  ار  یگنج  دنبیناشیپ  رـسمه  زا  تفر و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هناخ  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع
هب  ] لمّرلا يداو  یلا  دندومرف : یلع  ترـضح  دیامنیم ]. مازعا  هطقن  مادک  هب  ار  امـش  مردپ   ] یبَا َکَثََعب  َْنیَا  دـندومن : لاؤس  ماگنه  نیا  رد 

ینابرهم تقفش و  کشا  کشا ، نیا  دیدرگ و  رابکشا  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  نامشچ  هک  دوب  اجنیا  رد  لمر ]. يارحـص  مانب  ياهطقن 
[ . 154 . ] ْهیَلَع ًاقافِْشا  ْتَکَبَف  دوب . مالسلا » هیلع   » یلع رب 

( هنافراع هیرگ  فوخ ، هیرگ   ) تمایق تایآ  تئارق  ماگنه  رد  کشا 

لزان ًالبق  لیئاربج  هک  دندش  تایآ  نیا  رکذتم  ترضح  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  موش ! تیادف  مردپ ، تفگ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  يزور 
ندینش اب  [ . 155 . ] ٌموُسْقَم ٌوْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَا  ُۀَْعبَـس  اـَهل  نیعَمْجَا ، ْمُهْدِـعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِا  َو  دوب : نینچ  نیا  هیآ  ود  نآ  دوب و  هدرک 

ياو ياو  يا  ياو  يا  . ] َراَّنلا َلَخَد  ْنَِمل  ُْلیَْولا  ّمث  ُْلیَْولَا  تفگیم : هک  یلاح  رد  داتفا  نیمز  هب  ور  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  تایآ  نیا 
[ .[ 156 . ] دوش شتآ  لخاد  هک  یسک  رب 

ارهز ترضح  یگدنز  رد  لمع  رد  لالقتسا  رارصا و 

طرـش رب  هوالع  تسا  ینید  تاروتـسد  هیحان  زا  راتفر  يریذپریثأت  یمالـسا و  تاررقم  بادآ و  هب  يدـنبیاپ  نآرق  دّـکؤم  ياهمایپ  زا  یکی 
يراشفاپ رارـصا و  دوخ  لمع  لوق و  رد  زین  نیرهاط  همئا  دشابیم . نامیا  لامک  قّقحت  طرـش  زین  یلمع  مازتلا  دیقت و  بلق ، یکاپ  نامیا و 

زا نایرارف  تیبلها و  نانمـشد  لباقم  هطقن  رد  دناهتـشاد . نارگید  دوخ و  لامعا  تیفیک  تیمک و  ندرب  ـالاب  يرهاـظ و  نیناوق  تیاـعر  رد 
هاوخاوه رادفرط و  بسک  لابندـب  یهار  زا  هک  یتردـق  هنـشت  نارادـم  تسایـس  برغ و  ریثأت  تحت  ناهاوخيدازآ ، نابلطتحار و  نآرق ،

مالسا ردص  رد  دناهتخاس . دودحم  یبلق  ياههتساوخ  هشیدنا و  فرح و  هب  ار  یناملسم  طقف  هتفرگ و  ناسآ  ار  نامیا  طئارش  دناهدوب  رتشیب 
نیا رد  دروآ . تسدـب  رادـفرط  بلج  يارب  زین  ار  ییاـهتیقفوم  دوب و  رکفت  زرط  نیا  رادـفرط  جورم و  يرگهئجرم  ماـن  هب  صخـشم  یبتکم 

، یمالـسا هیلوا  نورق  ياهبیـسآ  هلمج  زا  میزادرپب . صوصخ  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  همالع  تانایب  زا  ياهعطق  لقن  هب  تسا  بساـنم  لاـجم 
هک نارق  هب  رگا  ناسنا  هنافابلایخ . هب  هنانیبعقاو  رکفت  زرط  زا  عوجر  رگید  تراـبع  هب  تسا . ناـسنا  تداعـس  رد  لـمع  ریثأـت  ندرمـش  راوخ 

، تسا هدیـسر  راهطا  همئا  هیحان  زا  هک  يایعطق  ننـس  نینچمه  يوبن و  تنـس  هب  رگا  نآرق ، زا  دـعب  دـنکب و  هعجارم  تسام  عجرم  دـنس و 
میلعت و هاگهیکت  تسا . لمع  نید  مالـسا ، هک  دربیم  یپ  لصا  نیا  هب  ًالماک  دـنک ، هعجارم  تسا ، هدیـسر  اهنآ  هیحان  زا  هک  یتایاور  لـثم 

لیکشت وا  لمع  ار  ناسنا  تشونرس  تسا . لمع  تسه ، هچ  ره  هک  دنکیم  هتکن  نیا  هجوتم  ار  رـشب  مالـسا ، تسا . لمع  یمالـسا ، تیبرت 
؟ تسبوخ دشاب  هدرک  تبحص  لمع  هب  عجار  ردقچ  میرکنآرق  تسا . تقلخ  سومان  اب  یقطنم  هنانیب و  عقاو  رکفت  زرط  کی  نیا  دهدیم .

هدرک ششوک  هک  هچنآ  زج  رشب  يارب  [ . ] 157 . ] یعَـس ام  ّاِلا  ِناْسنِْاِلل  َْسَیل  ْنَا  َو  لثم : دراد ، هنیمز  نیا  رد  ییابیز  اسر و  تاریبعت  ردقچ  و 
هب سک  ره  [ . ] 158 . ] ُهَرَی ًاّرَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  تسوا . لـمع  ورگ  رد  رـشب  تداعـس  ینعی  تسین ].
دب راک  هّرذ  کی  نزو  هزادـنا  هب  رگا  دیـسر و  دـهاوخ  وا  هب  تفر . دـهاوخن  نیب  زا  وا  ریخ  راک  نآ  دـنکب ، رگا  ریخ  راک  هّرذ  کـی  هزادـنا 

تلم هک  یتقو  تسا . تلم  کی  تایح  يارب  تامیلعت  نیرتگرزب  زا  یکی  میلعت ، نیا  دیـسر ]. دهاوخ  وا  هب  تفر و  دهاوخن  نایم  زا  دـنکب ،
شدوخ يورین  لـمع و  هجوتم  تقو  نآ  دـنکیم ، نییعت  شدوـخ  لـمع  ار  وا  تشونرـس  تسا ، شدوـخ  تسد  هب  شتـشونرس  هک  دـیمهف 

لماع شدوخ  نیا  دوشیم . یعـس  تیلاعف و  فرـص  هک  نم  يورین  لـمع و  رگم  دروخیمن  نم  درد  هب  زیچ  چـیه  هکنیا  هجوتم  دوشیم ،
ناشراکفا لوصا  زا  یکی  نوچ  دنتشاد ، ششوج  شبنج و  ردقنآ  نیملسم  مالسا ، ردص  رد  دینیبیم  رگا  امش  تایح . يارب  تسا  یگرزب 
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یعـس لمع و  نم  هچره  هک  دوب  نیا  ناشرکف  دـندوب . هدرکن  فرحنم  زونه  دـندوب ، هتفرگ  همـشچرس  زا  هک  ار  میلعت  نیا  اـهنآ  دوب . نیمه 
مه شنامیا  دشاب . حیحـص  دیاب  مه  وا  تین  هکلب  درادن ، حراوج  لمع  هب  صاصتخا  ناملـسم  کی  لمع  هتبلا  ، ) مبنجیم هچ  ره  منکیم و 

سفن هب  داـمتعا  ناـسنا  هب  ردـقچ  نیا  تسین . يرگید  زیچ  نیا ، زج  و  دروـخیم . نم  درد  هب  هک  تـسا  نـیمه  طـقف  دـشاب ) حیحـص  دـیاب 
دید و بیسآ  شیبومک  مالـسا  ردص  نامه  رد  هک  یمالـسا  تامیلعت  هلمج  زا  دنکیم ! شدوخ  يورین  هب  یکتم  ار  ناسنا  ردقچ  دهدیم !

مزال همدقم  نیا  رکذ  زا  سپ  [ . 159 . ] تسا هلئسم  نیمه  دش ) رتدایز  هکلب  دشن  حالصا  اهنت  هن  ، ) دش رتدایز  بیـسآ  نیا  تشذگ ، هچ  ره 
ماقم رد  هک  میشاب  هتـشاد  ترـضح  یلمع  هریـس  هب  یهاگن  هاگدید  نیا  زا  مینک و  هعجارم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  هب  تسا 
ظفح ماقم  رد  هک  اجنآ  ات  تسا  طباوض  لوصا و  تیاعر  تدابع و  هب  رّـصم  ّدح  هچ  ات  دراد  هک  یحور  تالامک  تاراختفا و  همه  اب  لمع 

رد اهنت  هن  لمع  رد  تدش  تقد و  نیا  دسرب و  مرحمان  درم  هب  وا  زا  یئوب  تسین  رـضاح  دناشوپیم و  ار  دوخ  یئانیبان  درم  زا  یّتح  باجح 
. دشابن نایامن  نارگید  يارب  وا  ندب  مجح  ات  دریگ  رارق  یتوبات  رد  وا  ندب  دنکیم  تیـصو  مه  تداهـش  زا  سپ  يارب  هکلب  تسا  یگدـنز 
زا شتـسد  هک  اجنآ  ات  دنکیم  راک  مادم  یتخـس و  هب  يداع  نز  کی  دـننام  تسین و  لئاق  دوخ  يارب  يزایتما  چـیه  هناخ  رد  راک  ماقم  رد 
ود تدابع  ترثک  تدش و  زا  هک  ددرگیم  تدابع  لوغـشم  نانچنآ  تدابع  ماقم  رد  دریگیم . رثا  کشم  دنب  زا  شاهناش  حورجم و  ایـسآ 

ندوب و لمع  لها  رب  ینبم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هب  ربمایپ  دیکا  شرافـس  هب  دینک  هفاضا  ار  همه  نیا  دوشیم و  مروتم  شکرابم  ياپ 
هرهاط هقیدـص  ینعی  شزیزع  دـنزرف  هناـگی  هب  دـنکیم  ور  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  تیاور  نتـشاد . يراـتفر  لالقتـسا 
یلَمِْعا مالـسلا » اهیلع   » ُۀَـمِطاف ای  دـیوگیم : و  تسا ] نم  رگج  هراپ  وا  ، ] یّنِم ُۀَعِْـضب  دـیوگیم  شاهرابرد  هک  یـسک  نآ  مالـسلا ،» اـهیلع  »

هتخاس يراک  نم  اب  تباستنا  زا  مروخیمن ]. وت  درد  هب  نم  . ] ًاْئیَـش ِْکنَع  ینُْغا  یِّنِا ال  نک ] لمع  تدوخ  يارب  تدوخ  مکرتخد  ، ] ِکِسْفَِنب
روتـسد هب  دروخیمن ، تدرد  هب  تسا ، ربـمغیپ  مردـپ  تسا . ربـمغیپ  مردـپ  وگم  نک ، لـمع  ارم  تاروتـسد  ریذـپب و  ارم  تاـمیلعت  تسین ،
دینکیم هعلاطم  یتقو  دینک ، هعلاطم  ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  نیمه  یگدنز  امـش  تقونآ  دروخیم . تدرد  هب  ندرک  لمع  تردپ 

تداـبع بارحم  هب  یتـقو  هک  تسا  ثیدـح  متـسه . ناـمَّزلاُرَخآ  ربـمغیپ  رتـخد  نم  هـک  درادـن  دوـجو  ّهنأـک  ناـسنا  نـیا  رکف  رد  دـینیبیم 
دیباوخیمن حبـص  ات  ار  هعمج  ياهبـش  درکیم ، هیرگ  ادخ  فوخ  زا  دیزرلیم ، شندب  ياههچیهام  دمآیمرد ، هزرل  هب  شندب  داتـسیایم ،

[ . 160 . ] تسیرگیم دومنیم و  تدابع 

یلع همطاف و  یگدنز  رب  مکاح  لوصا 

هراشا

يزورما لسن  هب  دنتسم  یلیصفت و  یلکش  هب  دیاب  هک  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترـضح  یگدنز  رد  یـساسا  مهم و  تالاوئـس  زا  یکی 
یگدـنز وگلا و  کی  دـح  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  رب  مکاح  لوصا  یگدـنز و  ياـیاوز  ندـش  نشور  دوش  هداد  خـساپ 

« مالسلا اهیلع  » ارهز ترضح  یگدنز  نییآ  زا  يوریپ  قاتشم  ناتـسود  زا  یـضعب  یفرط و  زا  ناشیدناجک  زا  یـضعب  هک  ارچ  تسا . لآهدیا 
ناونع هب  ار  هشیاع  نالدکیرات ، زا  یـضعب  یتح  دشاب و  وگلا  ام  يارب  دناوتیم  هنوگچ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  یگدنز  هک  دننکیم  لاوئس 

هب مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترضح  سدقم  حور  زا  تناعتسا  اب  ام  اجنیا  رد  دننکیم . حرطم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  زا  رترب  يوگلا 
اهیلع » ارهز همطاف  هک  میهدیم  تقد  بلطم  نیا  هب  میراد و  یتاراشا  ارذـگ  راصتخا و  هب  ناـشیا  یگداوناـخ  یگدـنز  رب  مکاـح  لـصا   30

، یگتسیاش رایـسب  هچ  وا  زا  يریذپوگلا  تسادخ و  ءایلوا  نیرتگرزب  و  مالـسلا » هیلع  نامز  ماما  يارب  وگلا  هکلب  ام  يوگلا  اهنت  هن  مالـسلا »
ام دبلطیم و  رایـسب  ياهیگدامآ  ردق  بش  ياهتلیـضف  كرد  نوچمه  وا  ياهتلیـضف  وا و  كرد  دبلطیم و  سفن  بیذـهت  هعلاطم و  ربدـت ،

. ِرْدَْقلا ُۀَْلَیل  ام  َکیرْدَا 
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یگداوناخ دهز  یتسیز و  هداس  لصا 

هب یتبغریب  دـهز و  تعانق و  تیاعر  یگداس و  لصا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدـنز  رب  مکاـح  لوصا  زا  یکی  یخیراـت  دانـسا  قبط 
ار یگدنز  ياهراجا  ياهناخ  رد  ادتبا  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  میهدیم : هجوت  هتکن  دنچ  هب  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  تسایند .
( دوش هعجارم  هیزیهج  ثحب  هب  « ) مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  هیزیهج  دوش ) عوجر  مالسلا » اهیلع  همطاف  یـسورع  ثحب  هب  . ) دندرک عورش 

ترضح و  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  یشوپهداس  دوش ) ترـضح  هیرهم  ثحب  هب  هعجارم  « ) مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  رـصتخم  هیرهم 
( دوش سابل  ثحب  هب  هعجارم  [ ) 161 « ] مالسلا اهیلع  همطاف 

یگدنز روما  رد  تکراشم  لصا 

دـشابیم یگدنز  نوگانوگ  داعبا  همه  لحارم و  همه  رد  نواعت  تکراشم و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یگدنز  رب  مکاح  لوصا  زا  یکی 
داهج هب  مالسلا » هیلع   » یلع درکیم ، بایسآ  مدنگ  ای  تخپیم و  نان  مالـسلا » اهیلع  همطاف  درکیم ، [ 162  ] يرادهچب مالسلا » هیلع   » یلع
هکم زا  مالـسلا » هیلع   » یلع تسـشیم ، ار  وا  ریـشمش  درکیم و  نامرد  ار  وا  ياهمخز  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  تشادیمرب  مخز  تفریم و 

یگداوناخ نواعت  مهافت و  ثحب  هب  . ) دومنیم باختنا  ار  ترجه  وا  هارمه  هب  مه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف درکیم و  ترجه  هنیدـم  يوسهب 
( دوش هعجارم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح 

جاودزا رد  اهشزرا  تیمکاح  جاودزا و  ندوب  یشزرا 

لکشم رایـسب  راک  هک  تساهـشزرا  تایونعم و  ندرکن  شومارف  تالّمجت و  تایدام ، رد  ندشن  هقرغ  جاودزا  رد  لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی 
يونعم یقالخا و  ياهشزرا  مالسلا » هیلع  بلاطیبا  نبیلع  ماما  و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تسا . یگدنز  يارب  دیفم  رایسب  مزال و  یلو 

بلط نهاریپ  هعجارم و  وا  هب  يدنمزاین  دراد  هناخ  زا  جورخ  دـصق  سورع  هک  یماگنه  فلا -  دـندومن . مکاح  دوخ  هداوناخ  هناخ و  رب  ار 
بـش ب -  دـنکیمن . ضارتعا  چـیه  مه  مالـسلا » هیلع  یلع  دـشخبیم و  وا  هب  ار  دوخ  یـسورع  نهاریپ  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  دـنکیم و 

ياههظحل نیا  دارفا  زا  يرایسب  تسا ، زیگناهرطاخ  نیریش و  يدرم  نز و  ره  يارب  نیون  یگدنز  کی  عورش  ياههظحل  نیزاغآ  جاودزا و 
ناوناب يوگلا  نیرتلماک  دید  دـیاب  دـشاب . زاجم  دـناوتیم  يدـسافم  اهیتشز و  هنوگره  دـننکیم  رکف  دـنیالآیم و  هانگ  عاونا  هب  ار  نیریش 

بـش رد  دیامنیم ؟ عورـش  هنوگچ  ار  شرـسمه  اب  یگدـنز  ياههظحل  نیزاغآ  دراد و  یتالاح  هچ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  ناهج 
َباهَذ َْدنِع  يْرمَا  َو  یلاح  یف  ُتْرَّکَفَت  داد : خساپ  یتحاران "؟ ارچ  : " دومرف دید  نارگن  ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز مالسلا ،» هیلع   » یلع جاودزا 

َهَّللاُُدبْعَنَف ِةالَّصلا  َیِلا  َتُْمق  َّنِا  َهَّللاَكُدِْـشنُاَف  يْربَق  َو  يدََـحل  یِلا  یلوُخُدَـک  یلِْزنَِمب  یـشاِرف  یف  یلوُخُد  ُتْهَّبَـشَف  يْربَق  یف  یلوُُزن  َو  يرْمُع 
هک مداـتفا  ربق  ماـنب  رگید  هاـگلزنم  شیوخ و  رمع  ناـیاپ  داـیب  مدرک  رکف  شیوخ  راـتفر  لاـح و  نوماریپ و  رد  [ . ] 163 . ] ۀَْلیَّللا ِهِذـه  یلاعَت 

ياههظحل نیزاـغآ  نیا  رد  تفر ، مهاوخ  تماـیق  ربق و  فرط  هب  اـجنیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لـقتنم  امـش  هناـخ  هب  ردـپ  هناـخ  زا  زورما 
نمض یـسورع  بش  رد  ج -  مینک ]. تدابع  ار  ادخ  بش  نیا  رد  مه  اب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ات  ایب  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  یگدنز 

« مالـسلا هیلع   » یلع زا  جاودزا  زا  سپ  ربماـیپ  د -  ددرگیمن . شومارف  ادـخ  داـی  دوشیم و  هتفگ  مه  ریبـکت  ناـنز ، ندز  فد  یناـمداش و 
همطاف [ ] 164 . ] ِهَّللا ِۀَعاط  یلَع  ُنْوَْعلا  َمِْعن  دـندومرف : مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  یتفای ". هنوگچ  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز : " دـندرک لاوئس 

.[ تسا یهلا  تعاطا  يارب  يروای ، بوخ  هچ  مالسلا » اهیلع  »

نادنزرف تیبرت  هب  نداد  تیمها 
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شومارف نآ  رد  یناسنا  فادها  یگدنز و  لیکـشت  ساسا  هک  یلکـش  هب  دوش ، هداد  هولج  مهم  بلاغ و  نانچنآ  دیابن  یگدنز  يدام  گنر 
، نیدـلاو تاـمحز  تیبرت و  هجیتن  رد  هک  یئاـهناسنا  مهنآ  تساـهناسنا . لـسن  ءاـقب  ریثـکت و  یئوشاـنز  یگدـنز  فادـها  زا  یکی  ددرگ .

يارب اوقت  سابل  دـشاب و  لاهدـیا  يونعم  یتیبرت و  رظن  زا  دـناوتیم  دـشاب  هداس  يدام  رظن  زا  هچ  رگا  یگدـنز  دنـشاب . یناسنا  مان  هتـسیاش 
تیبرت رد  تقد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدـنز  رب  مکاـح  لوصا  زا  یکی  تسا . ندـب  ساـبل  رهاـظ و  ساـبل  زا  رتتیمها  اـب  نادـنزرف 
نوچمه ینادـنزرف  سدـقم  یگدـنز  نیا  هجیتن  تسا و  هدوب  هعماج  هب  اهناسنا  نیرتهب  هئارا  يارب  مزـال  ياهتّقـشم  همه  لـمحت  نادـنزرف و 

. دنشابیم مالسلا  مهیلعموثلکما  و  بنیز ، نیسح ، نسح ،

هناخ رد  تفایض  یتسود و  نامهیم  لصا 

یقالخا لصا  نیا  يابیز  ياههولج  زا  یکی  تسا . یمالـسا  بادآ  بلاق  رد  یئارگرگید  هداوناـخ ، ره  يارب  مزـال  یقـالخا  لوصا  زا  یکی 
تایاور رد  نینچمه  ینید  ءایلوا  یهلا و  ءایبنا  هریـس  رد  تسا . زاـب  يور  اـب  لـمع  نیا  نتـشاد  تسود  نداد و  یناـمهیم  يریذـپ ، ناـمهیم 

. ِۀَّنَّْجلا ُلیلَد  ُْفیَّضلَا  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  هک  میراد  تیاور  رد  تسا . هدش  هیکت  یناسنا  ینید و  لصا  نیا  رب  ینید  ددـعتم 
باذـج و نشور ، رایـسب  تهج  نیا  رد  وا  رهوش  و  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف هریـس  تسا ]. تشهب  يوسهب  ناـسنا  ياـمنهار  ناـمهیم  [ ] 165]

هیلع  » یلع يارب  یناـمهیم  تشذـگیم و  زور  شـش  زا  شیب  رگا  هک  دراد  دوـجو  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  هک  یلکـش  هـب  تـسا  یندـناوخ 
يا : " تفگ تساخ و  اپهب  هنیدم  دجسم  رد  ياهنسرگ  درم  تسا  هدمآ  خیرات  رد  [ . 166 . ] دیلانیم دروخیم و  فسأت  دیسریمن  مالسلا »

بشما ار  درم  نیا  یـسک  هچ  : " دندومرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا ربمایپ  دینک ". نامهیم  ارم  ماهدمآ  گنت  هب  یگنـسرگ  زا  ناناملـسم 
: دیـسرپ مالـسلا » اهیلع   » همطاف زا  هدش  لزنم  دراو  دعب  یمک  هَّللالوسر "! ای  نم  : " دومرف مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  دـنکیم "؟ نامهیم 

اَّنِکلَو ِۀَیبَّصلا  ُتُْوق  ِّالا  انَْدنِع  ام  دندومرف : هنارگراثیا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  ماهدروآ ". هنسرگ  نامهیم  میراد ؟ لزنم  رد  یئاذغ  ایآ  "
نیمه مینکیم و  لمحت  ار  یگنـسرگ  هدرک  راثیا  بشما  اما  هچبرتخد  كاروخ  هزادـنا  هب  رگم  تسین  یئاذـغ  ام  هناـخ  رد  . ] انَْفیَـض ِِهبُِرثُْؤن 

[ [ 167 . ] میشخبیم نامهیم  هب  ار  اذغ  رادقم 

یگداوناخ قافنا  راثیا و 

تازایتما زا  یکی  دـشاب . نآ  هدـنراد  دـناوتیمن  سک  ره  هک  تسا  یناسنا  قوف  دنمـشزرا و  رایـسب  یلـصا  دوخ  رب  نارگید  نتـشاد  مدـقم 
نوگانوگ هنحـص  رد  اهراب  اهراب و  تساهنآ . یمامت  رب  یقالخا  هتـسجرب  تفـص  نیا  تیمکاح  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگداوناـخ 

هـصق فلا -  تسا . هدیـسر  تبث  هب  خـیرات  رد  وا  هداوناخ  ءاضعا  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  یهورگ  یعمج و  راثیا  زا  دنمهوکـش  ياـههولج 
. ندوب هنسرگ  دوخ  نامهیم و  هب  اذغ  راثیا  ب -  مالسلا » اهیلع   » همطاف هداوناخ  یهورگ  راثیا  یتاله و  هروس 

تالکشم تالضعم و  لح  يارب  يونعم  لماوع  يریگراکب  هدافتسا و 

. دـشابیم يّداـم  یگدـنز  تانوئـش  رد  يونعم  لـماوع  نداد  تلاـخد  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  یگدـنز  رب  مکاـح  لوصا  اهدـتم و  زا  یکی 
دنچ هب  هک  دراد  يرگهولج  تمارکاب  يوناب  نآ  یگدـنز  ياج  ياج  رد  اهنآ  يریگراکب  يونعم و  لماوع  ریثأـت  هب  ترـضح  يدـنمهدیقع 

يافـش يارب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دندش  ضیرم  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  هک  یماگنه  فلا -  مینکیم . هراشا  نآ  زا  هنومن 
مرکا ربمایپ  هناخ ، راک  زا  یگتسخ  عفر  يارب  ب -  دوش ) هعجارم  یتاله  هروس  هصق  هب  .) دندومن هدافتـسا  ندرک  رذن  يونعم  لماع  زا  نانآ 

. تفریذپ مه  ترضح  نآ  دنداد و  میلعت  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  فورعم  تاحیبست  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص 
تاذیوعت زا  هدافتسا  د -  نادنزرف . يافش  يارب  ربمایپ  زا  اعد  ياضاقت  ج -  دوش ) هعجارم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تاحیبست  ثحب  هب  )
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. نادنزرف ظفح  يارب  اهاعد  و  [ 168]

هداوناخ ءاضعا  نیب  رد  يراکمه  راک و  هب  مارتحا  تیمها و 

. تسا هتشاد  الاو  یشزرا  ادخ  ءایلوا  هریس  رد  ددرگیم و  حرط  زاسناسنا  یتیبرت و  لوصا  زا  یکی  ناونعهب  تسا و  تدابع  مالـسا  رد  راک 
ياراد دـندراذگیم و  صاخ  مارتحا  راکهب ، تیبلها  هداوناـخ  رد  هتـسجرب  وضع  ود  ناونعهب  مالـسلا » هیلع  یلع  و  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف 

، تسایـس تموکح ، داهج ، ماقم  رد  دوخ  یگدنز  داعبا  زا  دعب  ره  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع دـندوب . رگیدـکی  اب  يراکمه  يراک و  نادـجو 
راک و  تیالو ، زا  عافد  تدابع ، ماقم  رد  زین  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تشاد . ار  اهـشالت  نیرتالاب  يرادهعرزم و ... يرادغاب و  تدابع و 

( دوش هعجارم  راک  ثحب  هب  . ) تشاد ار  اهشالت  نیرتالاب  كدف  هرادا  يرادهناخ و  هناخ و  رد 

هناخ راک  میسقت 

اهیلع همطاف  یگدنز  دنکیم . لح  ار  تالکـشم  نآ  زا  يرایـسب  ءاضعا  نیب  نآ  میـسقت  ندومن و  راک  هک  تسا  یتالکـشم  ياراد  یگدنز 
« مالـسلا هیلع   » یلع اب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف انامه  : " دـنیامرفیم مالـسلا » هیلع  » رقاب ماما  تسا . راک  میـسقت  مهافت و  شالت ، زا  رپ  مالـسلا »

ناشیا اب  زین  مالـسلا » هیلع   » یلع دهد و  ماجنا  ناشیا  ار  هناخ  ندرک  وراج  نان و  نتخپ  درآ و  ندرک  ریمخ  هناخ و  ِراک  هک  دوب  هتـسب  نامیپ 
[ . 169."  ] دهد ماجنا  وا  ار  اذغ  هیهت  مزیه و  ندروآ  نوچمه  هناخ  زا  نوریب  ياهراک  هک  دوب  هتسب  نامیپ 

رگیدکی هب  ءاضعا  لباقتم  مارتحا 

« مالسلا اهیلع   » همطاف یگدنز  رد  تسا . رگیدکی  هب  دارفا  لباقتم  مارتحا  دارفا و  یتیصخش  میرح  ظفح  مالـسا  یقالخا  تاروتـسد  زا  یکی 
دوخ نادنزرف  اب  طابترا  رد  نیدـلاو  زا  کی  ره  رـسمه و  هب  تبـسن  رـسمه  دـیدرگیم و  تیاعر  رگیدـکی  هب  هداوناخ  ءاضعا  مارتحا  لصا 

. دندوب لئاق  یصاخ  مارتحا 

یگدنز رب  تروشم  لصا  تیمکاح 

. دوخ یگدـنز  دوخ و  هب  نارگید  یلمع  یملع و  ياههتخودـنا  ندومن  هفاـضا  نارگید و  براـجت  درخ و  رکف ، زا  هدافتـسا  ینعی  تروشم 
دنکیم و داجیا  یگدـنز  دـنور  رد  لیهـست  عیرـست و  تاقوا  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسا  يرورـض  مزال و  رایـسب  یگدـنز  رد  رواشم  دوجو 
ره يارب  مزال  تایحور  زا  یکی  نارگید  اب  هرواشم  یبلط و  تروشم  تراـسج  نینچمه  دـیامنیم . لـح  ار  اهـضراعت  تالکـشم و  یهاـگ 

مرکم ربمایپ  اب  هرواشم  یهاوخ و  تروشم  مالـسلا » هیلع   » یلع و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف یگدـنز  رب  مکاـح  لوصا  زا  یکی  تسا . هداوناـخ 
تاداشرا و زا  دندومنیم و  هعجارم  دوخ  یگدنز  روما  يارب  ربمایپ  هب  اهراب  راوگرزب  ود  نیا  دوب . مارتحا  لباق  رترب و  رکف  ناونع  هب  مالسا 

يارب ار  راوگرزب  ود  نیا  یگدامآ  هک  یماگنه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نینچمه  دـندشیم . دـنمهرهب  ترـضح  نآ  ياـهیئامنهار 
میـسقت رد  ًالثم  دندومنیم . یئامنهار  يربهر و  ار  اهنآ  دندرکیم و  هعجارم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هناخهب  دوخ  اهراب  دندید  يریذپتیاده 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ اب  مدختسم  مادختـسا  يارب  و  [ 170  ] دندومن تروشم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ اب  ترـضح  نیجوز  نیب  راک 
دنداتـسیایم و مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  برد  زامن  ماگنه  یلاوتم  هام  شـش  مرکا  ربماـیپ  [ . 171 . ] دنتـساوخ کمک  دندومن و  تروشم 

[172 . ] دندرکیم زامن  هب  توعد  ار  اهنآ 

یلع زا  همطاف  يریذپ  نامرف 

هیمطاف www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


امش رظن  ات  دنشابیم  دورو  هزاجا  رظتنم  هناخ  تشپ  رد  رمع  هفیلخ و  ناج  همطاف  : " دومرف دش و  لزنم  دراو  مالسلا » هیلع   » یلع ماما  يزور 
نم تسوت و  هناخ  هناخ ، ناجیلع  [ . ] 173  ] ُءاشَت ام  ْلَْعِفا  َُکتَجْوَز  ُةَّرُْحلاَو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلَا  دومرف : مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دشاب "؟ هچ 

.[ هد ماجنا  یهاوخیم  هچنآ  ره  مشابیم  وت  رسمه  هدازآ  نز 

رسمه باختنا  كالم  رد  یلهاج  ياهشزرا  یفن 

فدـه نیا  هب  دـنروآرد  جاودزا  هب  یئاـبیز  اـی  تورث  رطاـخهب  ار  رگیدـمه  نیفرط  هک  یماـگنه  دـنیامرفیم : مالـسلا » هیلع   » قداـص ماـما 
اهنآ يود  ره  هب  ار  تورث  مه  یئابیز و  مه  لجوزع  يادخ  دـننک  باختنا  ناشنامیا  نید و  رطاخهب  ار  رگیدـکی  رگا  یلو  دیـسر  دـنهاوخن 
یل َْنُلق  َو  ٍْشیَرَق  ْنِم  ٌءاِسن  َّیَلَع  َلَخَد  ِهَّللاَلوُسَر : ای  دیامرفیم : هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  و  داد . دهاوخ 

: دنتفگ دندرک و  زاغآ  شنزرـس  دندش و  دراو  نم  لزنم  هب  شیرق  نانز  ادـخ  لوسر  يا  [ . ] 174 . ] َُهل َلام  ٍریقَف ال  ْنِم  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِکَـجَّوَز 
.[ درادن ياهیامرس  هک  داد  رارق  یسک  رسمه  ار  وت  ربمایپ 

رسمه يارب  تنیز  شیارآ و  لصا 

ار يدنبندرگ  هکنیا  هب  ولو  دسرن  شعضو  رس و  دوخ و  هب  هک  تسین  راوازس  شرسمه  رطاخهب  شیرهاظ  عضو  هب  یگدیـسر  رد  نز  يارب 
هدروخلاس هچرگ  دراذگب  یئانح  رصتخم  هکنیا  ولو  دنک  اهر  گنر  نودب  ار  شتـسد  هک  تسین  هدیدنـسپ  زین  دزیوایب و  شیوخ  ندرگ  رد 

يوب رطع و  ایآ  مدیسرپ  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  زا  : " دیوگیم هملـسما  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدنز  رد  دشاب .
هک تشاد  یـشوخ  يوب  تخیر . نم  تسد  فک  رد  يرادقم  دروآ و  يرطع  هشیـش  تفر و  يرآ ". : " دـندومرف ياهدرک "؟ هریخذ  شوخ 
ورف لـیئربج  َرپ  لاـب و  زا  هک  تسا  یکـشُم  رطع  نیا  : " دومرف " ياهدرک ؟ هیهت  اـجک  زا  ار  وبـشوخ  رطع  نیا  : " متفگ مدوب . هدینـشن  زگره 

« مالـسلا اهیلع  » ارهز ترـضح  یـسورع  بش  يارب  داد  تیرومأم  رـسای  راـمع  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ  [ 175."  ] تسا هـتخیر 
اَذه ام  ِناظَقَْیلاَابَاای  دومرف : مدرب  مالسلا » اهیلع   » همطاف لزنم  هب  هدرک  هیهت  یبوخ  رطع  دیوگیم : رـسای  رامع  دیامن ، هیهت  وبـشوخ  ياهرطع 

[ . 176."  ] میامن مهارف  ات  درک  رما  ارم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  تردپ  : " متفگ تسیچ ]؟ رطع  نیا  رسای  رامع  يا  [ ؟ ُْبیّطلا

تدابع اب  لافطا  ندومن  سونأم  هناخ و  رد  تدابع 

هتسویپ هداتسیا و  تدابع  هب  شیوخ  بارحم  رد  هعمج  بش  هک  مدید  ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف مردام  دیامرفیم  مالسلا » هیلع   » یبتجم ماما 
نابز رب  ار  ناشمان  درکیم و  اعد  نمؤم  نانز  نادرم و  يارب  هک  مدینـشیم  وا  زا  دـیمدرب و  حبـص  هدـیپس  هکنآ  ات  دوب  دوجـس  عوکر و  رد 
يارب هک  هنوگناـمه  ارچ  رداـم ! يا  متفگ  وا  هـب  سپ  درکیمن ، اـعد  چـیه  شیوـخ  يارب  یلو  درکیم  اـعد  ناـشیارب  تخاـسیم و  يراـج 

لها هناخ و  هب  هاگنآ  دومن  اعد  تفایرد و  ار  ناگیاسمه  دـیاب  تسخن  مرـسپ ! يا  دومرف : ینکیمن ؟ اـعد  دوخ  يارب  ینکیم  اـعد  نارگید 
[ . 177 . ] تخادرپ هناخ 

هناخ رد  تدابع  يارب  یقاطا  صاصتخا 

نارق ندـناوخ  تسا . هناخ  ياضف  طیحم و  رد  ینید  تابحتـسم  ضیارف و  ماجنا  هناخ و  رد  ینید  بادآ  تیاعر  مالـسا  تاروتـسد  زا  یکی 
. تسا هتـشاد  هیکت  نآ  رب  مالـسا  هک  تسا  يدراوم  زا  هناخ  رد  بش  زامن  ًاـصوصخم  یبحتـسم  ياـهزامن  ندـناوخ  ناذا ، نتفگ  هناـخ ، رد 

ترـضح هک  تسا  تیاور  رد  تسا . صوـصخنیا  رد  مالـسا  ياـه  هیـصوت  زا  یـشخب  هناـخ  رد  زاـمن  تداـبع و  يارب  یناـکم  صاـصتخا 
یناـکم مالـسلا » هیلع  یلع  نـینچمه  [ 179  ] دنتـشاد زاـمن  صوـصخم  رطع  ساـبل و  [ 178 ، ] تشاد تداـبع  بارحم  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
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. دندربیم ناکم  نآ  هب  هنابش  تدابع  ماگنه  مه  ار  دوخ  نادنزرف  دنتشاد و  تدابع  يارب  صوصخم 

مالسا يارب  نداد  یئادف  ءاضعا و  همه  ندوب  يداهج  لصا 

، گنج نادـیم  ریـشمش ، هزرابم  اب  سونأم  دربن و  ههبج  مدـقم  طخ  نیدـهاجم  تیبرت  یمالـسا ، داهج  هاگیلجت  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هناخ 
ماما وا ، يومع  ءادهـشلادیس  هزمح  مالـسلا ،» اهیلع  همطاف  رـسمه  راقفلاوذ  بحاص  دوب  مالـسا  زا  عافد  نتـشادرب و  مخز  تداهـش ، نوخ ،

، دیهش نسحم  یلب  دنتـسه . وا  نادنزرف  یخیرات ، ياههسامح  نیرتگرزب  هدننیرفآ  مالـسلا » هیلع  نیـسح  ماما  و  مالـسلا » هیلع  یبتجم  نسح 
بنیز و ادج و  رس  مالسلا » هیلع  نیسح  مومـسم و  مالـسلا » هیلع  نسح  هدروخ ، مخز  مالـسلا » هیلع  یلع  هدید ، همطل  مالـسلا » اهیلع  همطاف 
« مالـسلا اهیلع   » همطاف نادناخ  گرزب  تازایتما  زا  یکی  نیا  دناهدوب و  هناخ  کی  رد  نابیاس و  کی  ریز  همه  همه و  هتفر  تراسا  هب  موثلک 
نیدـهاجم و ماقم  تسا  هداد  يرترب  ادـخ  [ . ] 180 . ] ًامیظَع ًارْجَا  َنیدِـعاْقلا  یَلَع  َنیدِـهاجْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  دومرف : لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا .

.[ ناگتسشن نیهفرم و  رب  ار  ناروآمزر 

دجسم اب  نادنزرف  ندومن  انشآ  دجسم و  اب  هناخ  طابترا  لصا 

زا رگید  ياهدع  دشیم  زاب  دجـسم  هب  زین  نآ  برد  دوب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دجـسم  رانک  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  همطاف و  هناخ 
ییاهرد یمامت  داد  نامرف  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ يزور  دشیم . زاب  دجسم  هب  ناشهناخ  زا  يرد  مه  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ نارای 

زاب هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ روتـسد  هب  ار  نآ  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  همطاـف و  هناـخ  برد  زج  دـندنبب ، دـشیم  زاـب  دجـسم  هب  هک  ار 
اما یتسب  دجـسم  هب  ار  ام  ياههناخ  برد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  يا  دنتفگیم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نارای  یتقو  دـنداهن .

[ . 181."  ] دش هتسب  ادخ  نامرف  هب  هکلب  متسبن  ار  نآ  نم  : " دومرف يداهن  زاب  ار  مالسلا » هیلع   » یلع هناخ  برد 

هداوناخ ءاضعا  همه  یتسود  ملع 

نارگید نیب  رد  یتسود  ملع  گنهرف  هعاشا  ینید و  تفرعم  بسک  يارب  شالت  شناد و  ملع و  یناسنا  یمالـسا و  مهم  ياهـشزرا  زا  یکی 
ربماپپ ثیداحا  هب  فراع  نآرق و  ریـسفت  مولع و  اب  انـشآ  ادـخ ، ملع  ياههنیجنگ  ناونعب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز هداوناـخ  ءاـضعا  همه  تسا .

« مالسلا اهیلع   » ارهز همطاف  رضحم  دراو  یـصخش  میزادرپ . یم  تیاور  کی  لقنهب  تهج  نیا  رد  دراد . هژیو  شزرا  ملع  نانآ  يارب  دندوب 
هفحت هیده و  ناونع  هب  هک  دراد  امـش  دزن  يراگدای  مالـسا  ربمایپ  ایآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  رتخد  يا  : " درک ضرع  دـیدرگ و 

يوجتسج هب  كزینک  روایب . ار  هدیرج  نآ  ای  هنیشیربا  نآ  دندومرف  دوب  شروضح  رد  هک  يزینک  هب  مالسلا » اهیلع  همطاف  دیئامرف "؟ تیانع 
نیا شزرا  هک  ارچ  ینک  ادیپ  ار  نآ  نک  یعس  : " دندومرف دندش و  تحاران  رایـسب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تسجن . ار  نآ  یلو  تخادرپ  نآ 
دوب ياهچراپ  درک . ادیپ  ار  نآ  كزینک  وجتسج  شالت و  اب  سپ  دشابیم ". مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  هلزنم  هب  نم  رظن  زا  یملع  هتشون 

[ . 182 . ] دوب هتفرگ  رارق  شیوخ  صوصخم  فالغ  رد  هک 

نتشاد رتشیب  تغارف  يارب  راکتمدخ  زا  هدافتسا 

ات دادیم و  ماجنا  دوخ  ار  هناخ  راک  تشاد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یتلزنم  ماقم و  يراوگرزب و  همه  اب  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ترـضح 
« مالـسلا اهیلع   » همطاف دزن  دوب  هتفرگ  ریـسا  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  ار  ینز  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ يزور  تشادـن . راکتمدـخ  اهتدـم 
." تسا زامن  لها  وا  تسوت  تمدـخ  رد  نز  نیا  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  يا  : " دومرف هتـشاذگ  ترـضح  نآ  تسد  رد  ار  وا  تسد  دروآ و 

کی مینکیم  میـسقت  ار  هناخ  راک  : " تفگ نینچ  درک و  ربمایپ  تروص  هب  یهاگن  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف درک . شرافـس  وا  هراـبرد  سپس 
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[ . 183 . ] ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَا  ُهَّللَا  دومرف : دز و  هقلح  ربمایپ  نامشچ  رد  کشا  وا ". زور  کی  منکیم و  راک  نم  زور 

راکتمدخ قح  تیاعر 

يور شیپ  یبایـسآ  هتـسشن و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف مدید  هک  مدوب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هناخ  رد  تفگ  هک  هدش  لقن  ناملـس  زا 
یگنسرگ رثا  رب  بناج  کی  رد  مالسلا » اهیلع   » نیسح تسا و  دولآنوخ  ایـسآ  دومع  دنکیم و  درآ  ار  وج  يرادقم  نآ  هلیـسوب  تسوا و 

رـضاح تمدخ  رد  تسا و  هضف  نیا  کنیا  زادنین و  تمحز  هب  ار  دوخ  نادنچ  ادخ  لوسر  رتخد  يا  مدرک  ضرع  دنکیم . هیرگ  تدـشهب 
. هّضف رگید  زور  مهد و  ماجنا  نم  زور  کی  ار  هناـخ  ياـهراک  هک  دومن  شرافـس  نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  : " دومرف تسا 

[ . 184."  ] تسا نم  تبون  زورما  دوب و  هّضف  تبون  زورید 

هداوناخ ءاضعا  همه  يریذپ  تنحم 

ياهتیذا عاونا  دـندوب . مالـسا  ریـسم  رد  اهجنر  ندیـشچ  هدامآ  هدـیدبآ و  ریذـپتنحم و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  هداوناـخ  ءاـضعا  همه 
هیلع هللا  یلص  » ربمایپ ياهنامرآ  مالسا و  دودحزا  عافد  رد  دوخ و  تیصخش  لیمکت  تهج  رد  ار  فلتخم  ياهدوبمک  واهرازآ  یعامتجا و 

، فلتخم ياهگنج  رد  تکرـش  هنیدـم ، هب  دورو  هکم و  زا  ترجه  ندرک ، یگدـنز  بلاطیبا  بعـش  رد  لاس  هس  دـندیرخ . دوخ  هب  هلآو »
تداهـش دـهاش  يرگید ، زا  دـعب  یکی  تراسا  تداهـش و  يارب  هداوناخ  ءاضعا  همه  دوخ و  ندومن  هدامآ  مدرم ، ینابز  ياـهرازآ  لـمحت 

اهیلع » ارهز همطاف  هداوناخ  ءاضعا  يریذپتنحم  قیداصم  تایصوصخ و  زا  طئارش ، همه  رد  طاشن  يریذپان و  یگتـسخ  اما  ندوب  رگیدکی 
. تسا مالسلا »

هداوناخ ءاضعا  همه  رد  رعش  تایبدا و  رب  طلست  هباطخ و  قیرط  زا  اهشزرا  زا  عافد 

ياههبطخ همه  همه و  موثلکما ، ات  مالسلا » هیلع  یلع  زا  تسا . نانآ  یمالک  يانغ  مالک و  ینیریش  نایب ، تردق  سی  لآ  تازایتما  زا  یکی 
ياههبطخ دناهتشاد . ار  تانایب  نیرتیلاع  نانارنخـس ، ابطخ و  نیرترب  ناونع  هب  هباطخ  ماقم  رد  موزل  عقوم  رد  دنراد و  غیلب  یملع و  نیریش 

نـسح ماما  ياههبطخ  [ ، 185  ] ناشیا زا  هدنامیقاب  راعـشا  هنیدـم و  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ياههبطخ  هغالبلاجـهن ، رد  نینمؤملاریما 
تیاکح اروشاع ، يارجام  رد  موثلکما  يربک و  بنیز  ياههباطخ  مالسلا » هیلع  » ادهشلادیس ترضح  ياهینارنخـس  و  مالـسلا » هیلع  یبتجم 

. دراد تراهط  تمصع و  تیبلها  رد  یگداوناخ  هتسجرب  تلیضف  نیا  دوجو  نایب و  تردق  زا 

ءاضعا همه  يریلد  تعاجش و 

تفع تلادع ، تعاجـش ، ناونع  راهچ  لماش  مهم  یقالخا  لوصا  هک  ارچ  تسا  یقالخا  گرزب  لئاضف  مهم  علـض  راهچ  زا  یکی  تعاجش 
تفـص زارحا  رد  دنـشابیم  اراد  ار  جرادم  نیرتیلاع  تمکح  تفع و  تلادع  باب  رد  هکنانچمه  تیبلها  نادـناخ  دـشابیم . تمکح  و 

جاجتحا و ماقم  رد  مالسلا » اهیلع  همطاف  ياهیروالد  مالـسلا ،» هیلع  یلع  ياهتعاجـش  دندنمهرهب . ار  نآ  نیرتلماک  نیرتالاب و  مه  تعاجش 
يربک و بنیز  ياهتعاجـش  و  مالـسلا » هیلع  یلع  نب  نیـسح  و  مالـسلا » هیلع  نسح  ماما  ياهتعاجـش  متـس ، يافلخ  رمع و  اب  ندـش  ریگرد 

تیبلها یگداوناخ  تعاجـش  تابثا  تهج  یخیرات  مکحم  ياهدنـس  زا  زاب  دـیزی  هیواعم و  هیماینب ، اـب  هزراـبم  رد  مالـسلا  مهیلعموثلکما 
. تسا تراهط  تمصع و 

هداوناخ ءاضعا  همه  رد  دوخ  رب  نارگید  نتشاد  مدقم  راثیا و 
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( دوش هعجارم  راثیا  ثحب  یتا و  له  هروس  هب  )

رگیدکی هب  ءاضعا  همه  ینابرهم  هفطاع و  قشع و 

اهیلع » ارهز همطاف  نادـناخ  دـناهدومن  زارحا  ار  هبتر  نیرتیلاـع  تهج  ره  رد  هدیـسر و  لاـمک  هب  يدوجو  داـعبا  ماـمت  رد  لـماک  ياـهناسنا 
. دنتـشاد ار  اهقـشع  اـهتبحم و  نیرتشیب  نیرتصلاـخ و  رگیدـکی  هب  يزروتبحم  یفطاـع و  تهج  زا  اـهناسنا  نیرتلماـک  ناونعهب  مالـسلا »

تبحم مالسلا » اهیلع  همطاف  هب  مالـسلا » هیلع  یلع  تبحم  و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  یفطاع  دصرددص  تبحم 
. دراد يزومآسرد  ددعتم و  ياههصق  خیرات  رد  ردام  ردپ و  هب  راوگزب  ود  نآ  نادنزرف  تبحم  نادـنزرف و  هب  مالـسلا  مهیلعهمطاف  یلع و 

هیلع  » یلع هب  تبـسن  مالـسلا » اهیلع  همطاف  لعتـشم  قشع  دـنربیم  نوریب  هناخ  زا  تعیب  يارب  ار  نینموملاریما  الوم  هک  یماگنه  لاـثم  روطب 
ینْعَدَف ٌْربَص  ٍِّیلَع  یلَع  ام  َو  ٍیّلَع  َلَتَق  َنوُدـیُری  ُناْملَـس  ای  دـیوگیم : ناملـس  هب  دوخ  كاپ  فطاوع  ماقم  رد  دوشیم و  رتنازورف  مالـسلا »

رد نم  دـنراد و  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع ناـج  دـصق  اـهنآ  ناملـس  يا  . ] ّیبَر یِلا  َحیـصَا  َو  یْبیَج  َّقُشَا  َو  يْرعَـش  َّنَرِْـشناَف  یبَا  َْربَق  یتَا  یَّتَـح 
هدومن ناشیرپ  ار  میاهوم  مورب  مردپ  ربق  رانک  ات  راذگب  دوخ  لاح  هب  ارم  هدـش  مامت  مربص  منک  ربص  مناوتیمن  مالـسلا » هیلع  یلع  تداهش 

، نارـضاح یتفگـش  هودنا و  توکـس و  نایم  رد  هک  دـنچ  یتاظحل  زا  سپ  [ .[ 186 . ] مهد رـس  هلان  ادـخ  هاگرد  هب  مزاس و  كاچ  ناـبیرگ 
، تفرگ شیپ  رد  ار  هناـخ  هار  هدـمآ  نوریب  هنیدـم  دجـسم  زا  مولظم  اـهنت و  مالـسلا » هیلع  یلع  ماـما  دندیـشک و  ماـما  زا  تسد  نیمجاـهم 

یف َْتنُک  ْنِا  ْنَسَْحلاَابَا  ای  اقِْولا  َکِسْفَِنل  یسْفَن  َو  ُءادِْفلا  َکِحوُِرل  یحوُر  دومرف : هتسیرگن و  ار  موصعم  رهوش  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
نـسحلاابا ای  وت  ناج  يالب  رپس  نم  حور  ناـج و  وت و  ناـج  يادـف  مناـج  ناـجیلع ، . ] َکَـعَم ُْتنُک  ٍّرَـش  یف  َْتنُک  ْنِا  َو  َکَـعَم  ُْتنُک  ٍْریَخ 

وت اب  مه  زاب  يدش  راتفرگ  اهالب  یتخس و  رد  رگا  ای  تسیز و  مهاوخ  وت  اب  يربیم  رسب  یکین  ریخ و  رد  وت  رگا  دوب ، مهاوخ  وت  اب  هراومه 
[ .[ 187 . ] دوب مهاوخ 

وا نادناخ  همطاف و  یگدنز  ندوب  یبادآ  طابضنا و 

کی تسا  یگدنز  لامعا  ماجنا  يارب  نیناوق  بادآ و  زا  ياهعومجم  هب  ناسنا  ندش  بّدؤم  [ 188  ] ینید داقتعا  مهم  دئاوف  راثآ و  زا  یکی 
طابـضنا ياراد  وا  نوئـش  همه  يرادهناخ و  تفاظن ، مالک ، كاروخ ، باوخ ، تسا . ینید  يدنمنوناق  ياراد  شیاهراتفر  همه  نیدـتم  درف 

ار صاخ  طابـضنا  یناسنا  رایع  مامت  يوگلا  کی  ناملـسم و  نز  کی  لماک  هنومن  ناونعب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تسا . ینوناق  صاخ 
ریز دراوم  هب  لاـثم  يارب  دـندومنیم . هیـصوت  نآ  هب  زین  دوب و  مکاـح  ناـشیا  یگدـنز  رب  صاـخ  بادآ  دوـب و  هدوـمن  مکاـح  یگدـنز  رب 

شاداپ هک  هَّللاوه  لـق  هروس  هس  ندـناوخ  - 1 دـندادیم : ماجنا  یبحتـسم  لمع  راهچ  ترـضح  باوخ  ماگنه  فلا -  درک : هراـشا  ناوتیم 
ناسنا زا  ناربمایپ  تعافش  بجوم  هک  یهلا  ناربمایپ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رب  نداتسرف  تاولـص  - 2 دراد . نآرق  متخ 

دراد هرمع  جح و  باوث  هک  [ 189  ] هعبرا تاحیبست  نتفگ  - 4 تساهنآ . يدونشخ  بجوم  هک  نینمؤم  يارب  ترفغم  بلط  - 3 دش . دهاوخ 
اهیلع » ارهز همطاـف  ج -  [ . 190 . ] دوب رطعم  هناـخ  رد  هشیمه  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  ب -  دوـش ). هعجارم  ندـیباوخ  بادآ  ثحب  هب  )

ندروخ اذغ  يارب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  د  [ . 191 . ] دنتشاد صوصخم  هاگیاج  تدابع  يارب  صوصخم و  سابل  زامن ، يارب  مالسلا »
هناخ نوریب  راک  ه -  دوش ) هعجارم  مالسلا » اهیلع  همطاف  مالک  رد  ندروخ  اذغ  بادآ  ثحب  هب  . ) دندومرف هیـصوت  ار  نوناق  هدزاود  تیاعر 
نیب دندومن  مادختـسا  راکتمدخ  هک  یماگنه  ار  هناخ  لخاد  راک  و -  دوب . هدش  میـسقت  ناشیا  و  مالـسلا » هیلع  یلع  نیب  هناخ  لخاد  راک  و 

. دشابیم مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدنز  ماظن  رد  صاخ  مظن  رگنایب  همه  تسد  نیا  زا  يدراوم  دراوم و  نیا  دندومن . میسقت  وا  دوخ و 

ارهز ترضح  تدالو  زور  لامعا 
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اهیلع  » ارهز همطاـف  ترـضح  صوـصخم  تراـیز  نینمؤـم و  رب  تاقدـص  تاریخ و  هزور ، زا : دـنترابع  یمارگ  فیرـش و  زور  نیا  لاـمعا 
[ . 192 . ] دوشیم هدناوخ  زور  نیا  رد  هک  مالسلا »

تسا همطاف  يدهم ، يوگلا 

دیاب اهنآ  نیرتیلومعم  ات  اهناسنا  نیرتالاب  زا  تسا . اهناسنا  همه  یگدنز  یتیبرت  تایرورض  زا  یکی  قشمرـس  وگلا و  هب  زاین  يریذپوگلا و 
ریبعت هب  اطخیب و  كاپ و  ياههوسا  مهنآ  دنـشاب  یتیـصخش  هناوتـشپ  اـکتا و  تهج  دوخ  ناور  حور و  یلاـعت  يارب  وگلا  هوسا و  لاـبند  هب 

هدوبر و ار  وا  رکف  بذاک  ياههوسا  نانامرهق و  درکن  ادتقا  یناسنا  دنمشزرا  نانامرهق  اههوسا و  هب  ناسنا  رگا  هچ  هنسح ، هوسا  میرک  نآرق 
ترـضح دوـخ  رداـم  دنـشابیم  اـهناسنا  نیرتـهب  هوـسا  دوـخ  هک  مالـسلا » هیلع   » تجح ترـضح  ناـمز  ماـما  دـننکیم . میظنت  ار  وا  راـتفر 

زا یکی  رد  مالسلا » هیلع   » يدهم ترضح  تسا . هدومن  ادتقا  وا  هب  باختنا و  هنسح  هوسا  یمارم و  يوگلا  ناونع  هب  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
يارب هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  رتخد  [ . ] 193 . ] ٌۀَنَـسَح ٌةَوُْسا  یل  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یِّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبِا  یف  َو  دندومرف : ناشیاههمان 

.[ تسا ياهنومن  يوگلا  نم 

اهیبا ما 

هک دنتـشاد  ترـضح  نآ  اب  يراتفر  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هک  تسا  هدوب  نآ  دناهداد ، ترـضح  نآ  هب  ار  هینک  نیا  هکنآ  تلع  دیاش 
دییات ار  بلطم  نیا  تایاور  خـیرات و  هکنانچ  تشاد  هناردام  يراتفر  لوسر  ترـضح  اـب  زین  وا  نینچمه  دراد و  شرداـم  هب  تبـسن  دـنزرف 

رفـس زا  هک  هاـگ  ره  دیـسوبیم و  ار  وا  تسد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوـسر ترـضح  هک  تـسا  هدـش  دراو  یناوارف  تاـیاور  رد  دـنکیم .
دوب مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  درکیم  یظفاحادخ  وا  اب  هک  یـسک  نیرخآ  اهترفاسم  مامت  رد  درکیم و  رادـید  وا  زا  طقف  تشگیمرب 

هنوگنامه دومنیم  هریخذ  یساسحا  ياهشوت  یفطاع و  ياهرهب  دوخ  ترفاسم  لوط  يارب  اراوگ  فاص و  همـشچ  نآ  زا  رادید  نیا  اب  ایوگ 
یلص  » ادخ لوسر  زوسلد  يردام  ناسب  ترـضح  نآ  هک  مینیبیم  رگید  يوس  زا  دریگیم  ار  ياهرهب  نینچ  دوخ  ردام  زا  بدوم  دنزرف  هک 

ار شیاهجنر  اهدرد و  تشاذگیم و  مهرم  ار  شیاهمخز  تاحارج و  درکیم ، يرادـهگن  ار  وا  تفرگیم و  شوغآ  رد  ار  هلآو » هیلع  هللا 
رد ار  اهنآ  ترـضح  نآ  دنکیم  ساسحا  شردام  زا  دـنزرف  هک  یتبحم  سنا و  يزوسلد ، هفطاع ، هنوگره  هکنآ  هصالخ  دادیم و  شهاک 

[ . 194 . ] دوب شردام  وا  ایوگ  تفاییم و  مالسلا » اهیلع   » همطاف

نینبلا ما 

. دمآ رد  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  جاودزا  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  زا  سپ  هک  تسا  يریلد  راگزیهرپ و  یمارگ و  يوناب  نینبلاما 
هیلع یلع  ترـضح  هب  دنتـشاد  هک  ییایاصو  هلمج  زا  یتوکلم  يوناب  نآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  فیرـش  رمع  ینایاپ  ياـههظحل  رد 

زا سپ  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  لیلد  نیمه  هب  و  دنتـسه ، جاودزا  هب  دنمزاین  نادرم  دـندومرف : دـندومن و  جاودزا  هب  هیـصوت  مالـسلا »
رد ًاصوصخم  هرهاط  هقیدـص  نادـنزرف  يارب  هناوتـشپ  نیرتالاب  هک  دوب  يریلد  دـنزرف  راهچ  نآ  هجیتن  دـندومن و  جاودزا  نینبلاما  اب  ناشیا 
هب هک  دوب  مالسلا » اهیلع  همطاف  ترضح  تداهش  زا  سپ  نینمؤملاریما  رسمه  و  مالـسلا » هیلع  لضفلاابا  ترـضح  ردام  دندوب . اروشاع  مایق 

رعاش دیبل  رهاوخ  بالکینب و  هلیبق  زا  مازح  تنب  همطاف  شمان  دمآرد . مالسلا » هیلع  یلع  يرـسمه  هب  ریما ، ترـضح  ردارب  لیقع ، یفرعم 
هرمث دوب . نابرهم  رایـسب  زین  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  نادنزرف  هب  تبـسن  روالد و  رادهشیر و  ياهداوناخ  زا  تفارـش ، اب  دوب  ینز  دوب .

رد اروشاع  زور  رد  شدـنزرف  راهچ  ره  هک  نامثع ، هللادـبع و  رفعج ، سابع ، ياهمان : هب  دوب ، رـسپ  راهچ  وا  اـب  مالـسلا » هیلع   » یلع جاودزا 
هارمه هب  زین  ار  سابع  ياههچب  تفریم و  عیقب  هب  هزور  همه  شنادنزرف ، تداهش  زا  سپ  نینبلاما ، دندیسر . تداهش  هب  ادهشلادیس  باکر 
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يراعـشا دنتـسیرگیم . دندشیم و  عمج  وا  كانزوس  هحون  هبدن و  هب  زین  هنیدـم  نانز  دـناوخیم . هحون  هیثرم و  شدیهـش  دای  هب  دربیم و 
[ . 195 . ] دوب هدورس  سابع  هرابرد  مه 

همطاف نمیا و  ما 

هک یلکـش  هب  تسا  الاب  رایـسب  یناسفن  یقالخا و  تالامک  ياراد  وا  تسا . نمیاما  مالـسا  ردص  رد  هتـسیاش  رایـسب  هنومن و  نانز  زا  یکی 
ياهیرترب تفرگ . رارق  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ حدم  دروم  اهراب  هک  ینز  دنـشاب . یتازایتما  نینچ  بحاص  دـنناوتیم  نادرم  تردـنهب 

دیـشکن و تیبلها  نادناخ  هناخ و  زا  ياپ  هک  دوب  یناسک  دودعم  زا  مه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  زا  سپ  تشاد و  ددعتم  یقالخا 
ینز ناونع  هب  تعاجـش  لامک  اب  درک و  ضارتعا  روج  يافلخ  هب  ًامیقتـسم  نمیاما  درک . تکرح  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاـف  شوداـشود 
هفیلخ ربارب  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یهاوخداد  رد  داد و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  يارب  كدف  تیکلام  رب  تداهـش  یتشهب 

نابرهم [ 196  ] راتسرپ نیا  نمیاما  : " تسا هدمآ  نینچ  نمیاما  تیصخش  دروم  رد  رتسب  رد  همشچ  باتک  رد  تشاد . میقتسم  تکرش  تقو 
ثراو [ 202 ، ] نیما نیا  [ ، 201  ] رجاهم [ 200  ] مالسا رد  قباس  [ 199  ] هدازآ نیا  میتی ، هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحم [ 198  ] رایشه و  [ 197]

ياـفواب مدـمه  نیا  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » یبـن لوسر  عفادـم  [ 206  ] یتـشهب [ 205  ] هثدـحم نـیا  [ . " "204 . ] دـهاجم [ 203 ، ] دیهـش ود 
هیلع هللا  یلص  لوسر  ّبحم  و  [ 207  ] هتفیش هچرگا  وا  یصو ". جوز  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هشیمه  عفادم  یبن و  تخد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

هـشیمه و  [ 209  ] تفریم شرادـید  هب  دـناوخیم و  تیبلـها  هـیقب  و  [ 208  ] دوـخ رداـم  ار  وا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  لوـسر  دوـب و  هـلآو »
اهیلع » ارهز قـح  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوـسر هک  ییاهـشرافس  همه  نآ  رطاـخهب  اـما  دوـب ، هدازآ  هچرگا  نمیاما  تـشادیم . شگرزب 

هبرجت هناخ  نیا  رد  ار  تداهش  راثیا و  فاصنا و  وا  دسر . یلامک  هب  ات  دمآرد  [ 210 « ] مالسلا اهیلع  » ارهز تمدخ  هب  دوخ  تشاد ، مالسلا »
[ . 211 . ] تفای نیمه  زا  تفای  هچ  ره  دیـشون و  وا  يـالو  ماـج  زا  تخومآ و  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز زا  ار  ءـالو  قشع و  تیاـهن ، رد  و  درک .

ار افلخ  اورپیب  داد و  رـس  ضارتعا  دایرف  همه  ربارب  رد  دجـسم  رد  هکنآ  دندناشک  دجـسم  هب  تعیب  يارب  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع هک  هاگنآ 
ناـنآ هیلع  هنادرم  داتـسیا و  اـفلخ  دادبتـسا  ربارب  رد  هکنآ  دـندرک ، بصغ  ار  كدـف  هک  هاـگنآ  هچ  دوب . نمیاما  [ 212 ، ] دـناوخ قافن  لها 
اهیلع  » ارهز يافواب  مدـمه  هکنآ  دـندوب ، هدراذـگ  اـهنت  ار  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همه  هک  هاـگنآ  هچ  [ . 213 . ] دوـب نمیاما  داد ، تداـهش 

رد روضح  هزاجا  مالسلا » اهیلع   » ارهز نذایب  ار  سکچیه  هک  هاگنآ  هچ  [ . 214 . ] دوب نمیاما  دوب ، شنیلاب  رب  مد  نیسپاو  ات  دوب و  مالسلا »
مشچ ایند  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هک  هاگنآ  هچ  و  [ . 215 . ] دوب نمیاما  تشاد  روضح  مالسلا » اهیلع   » ارهز تساوخ  اب  هکنآ  دوبن ، عییـشت 

هنیدـم زا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز و  مالـسلا » هیلع   » یلع تیمولظم  ماـیپ  ندـناسر  اـفلخ و  هب  ضارتـعا  يارب  مه  وا و  قارف  زا  هکنآ  تسب ، رب 
. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  مالس و  دمآرد ، یئاهنت  زا  تسویپ و  قوشعم  هب  دوز  یلیخ  و  [ 216 . ] دوب نمیاما  درک ، ترجه 

میرم ترضح  هب  تبسن  يربک ) میرم   ) ارهز ترضح  تازایتما 

هراشا

نارق رد  تلیضف  بحاص  ناوناب  رگید  اب  هسیاقم  ترضح و  نآ  تخانش  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تیـصخش  تخانـش  ياههار  زا  یکی 
رتهب هچ  ره  يارب  نشور  یهار  نانز  رگید  اب  ناشیا  ياهتلـصخ  هعومجم  یبایزرا  وا و  تالامک  قیبطت  هسیاقم و  تساـهناسنا . خـیرات  اـی  و 
هوالع هک  تسا  هدمآ  میرم  ترضح  يارب  تلـصخ  هعومجم 20  میرک  نآرق  رد  دشابیم . مالـسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترـضح  نتخانش 
هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  ترضح  نآ  يارب  رگید  ناوارف  ياهیرترب  مالسلا » اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  تافـص  نآ  تابثا  رب 

: مینکیم
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میرم رب  ارهز  ترضح  ياهیرترب 

ترضح میرم  تسرپرس   2 هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دمحم رتخد  مالسلا » اهیلع  همطاف  نارمع  رتخد  میرم   1 مالسلا » اهیلع  همطاف  میرم  فیدر 
ایندب تیلهاج  دهع  رد  میرم  تسا 3  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحم ترضح  مالسلا » اهیلع   » همطاف تسرپرس  ) 1( اّیرکز اهّلفک  تسا و  ایرکز 
مالسا دهع  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دروآ  ایندب  تیلهاج  مایا  رد  ار  یـسیع  میرم  دمآ 4  ایندب  مالسا  دهع  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دمآ 

میرم دروآ 6  ایندـب  ار  موثلکما  بنیز و  نیـسح  نسح و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دروآ  ایندـب  یـسیع  کی  میرم  دروآ 5  ایندب  ار  شنادـنزرف 
يردام مالـسلا » اهیلع  همطاف  تسا  هّنح  شرداـم  میرم  تسا 7  نایناهج  نانز  گرزب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تسا  دوخ  ناـمز  ناـنز  گرزب 

يارب میرم  تسا 10  مالـسلا » اهیلع  همطاف  زا  موصعم  ماما  هدزاـی  تسا 9  مالـسلا » اهیلع  همطاف  زا  ربمایپ  لسن  ءاـقب  دراد 8  هجیدـخ  نوچ 
دراد 12 مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  تمظع  هب  يرهوش  مالسلا » اهیلع  » ارهز دمآ 11  مالسلا » اهیلع  همطاف  تدالو  يارب  هجیدخ  هب  کمک 

میرم فیدر   32 نارمع / لآ  تسا 1 - هیمطاف  هفیحص  ینامسآ  باتک  بحاص  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تسین  ینامـسآ  باتک  بحاص  میرم 
زا دـنکیم و  ءادـتقا  زامن  رد  وا  هب  حیـسم  تسا و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  لـسن  زا  مالـسلا » هیلع  يدـهم  ترـضح   13 مالـسلا » اهیلع  همطاف 

تسا 15 هدوب  رگتیاده  مالـسلا » اهیلع  همطاف  لئاضف  دـندش  كرـشم  دـنداتفا و  ولغ  هب  ياهدـع  میرم  تالامک  رطاخب  تسوا 14  نازابرس 
میرم يارب  هتشرف  لثمت  ماگنه  تسین 16  هنوگنیا  میرم  زا  یلو  تسا  ءافشتسا  یهاوخ و  تجاح  لحم  مالـسلا » اهیلع  همطاف  نادنزرف  روبق 
مدرم زا  تبیصم  کی  طقف  میرم  دیسرتن 17  چیه  مالسلا » اهیلع  همطاف  دش و  اهنآ  زا  نیمـشش  دش و  لزان  ءاسک  لها  رب  لیئربج  دیـسرت  وا 

درک دوعـص  نامـسآ  هب  ندش  هتـشک  ماگنه  شدـنزرف  میرم  دـید 18  تبیـصم  اهدـص  اههد و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دـید  دوخ  نامز 
دنوادـخ ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  داهن  ماـن  شرداـم  ار  میرم  دندش 19  ادخ  هار  ریـسا  ای  ادـخ و  هار  دیهـش  مالـسلا » اهیلع  همطاف  نادـنزرف 
یگدنز ایند  رد  لاس  میرم 63  دش 21  دلوتم  همظعم  هکم  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دش  دلوتم  سدقملاتیب  رد  میرم  دومن 20  يراذگمان 

همطاف درک  شغ  توملاکلم  ندید  ماگنه  میرم  دراد 22  تالامک  همهنیا  دومن و  یگدنز  ایند  رد  لاس  هدجیه  مالسلا » اهیلع  همطاف  درک 
زا هک  هبّیط  هسمخ  كانبات  ياههرهچ  ندـید  اب  هلهابم  هصق  رد  یحیـسم  ناـگرزب  دوب 23  طاشناب  رورسم و  تداهـش  ماگنه  مالـسلا » اهیلع 

تسا نایحیسم  بیلص  میرم  رسپ  راگدای  دندومن 24  ینیشنبقع  دندش و  فرصنم  هلهابم  زا  دوب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  نانآ  هلمج 
تسا نآ  هسامح  اروشاع و  مالسلا ،» اهیلع  همطاف  دنزرف  راگدای 

میرم ترضح  اب  ارهز  ترضح  تاکارتشا 

نخس محر  رد  میرم  یتشهب 2  هکاوف  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دش  قلخ  سدـقلاحور  هخفن  زا  میرم   1 مالـسلا » اهیلع  همطاف  میرم  فیدر 
ار وا  شرداـم  نوچ  دوب  نسحا  زرط  هب  یعیبط  ریغ  صاـخ  یعون  هب  میرم  ومن  تفگ 3  نخس  ردام  اب  محر  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز تفگ 

وکین ندــینایور  رب  ار  وا  و  )] 1( ًانَـسَح ًاتاَنب  اـهَتَْبنَا  َو  داد . ومن  وا  هب  صاـخ  فطل  هب  دـنوادخ  ماـع ، فطل  رب  هوـالع  دوب  هدرک  ادـخ  میدـقت 
ای هتفه  کی  ردق  هب  وا  زا  زور  کی  ومن  هک  هدمآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز قح  رد  دینایور . ایح  تفع و  حالـص و  زا  صاخ  یعون  هب  [ دـینایور
ار مالـسلا » اهیلع   » ارهز یثیدح ، ربانب  زین  هجیدخ  وناب  دیامن . دجـسم ) راکتمدخ   ) هرّرحم ار  وا  دوب  هدرک  رذـن  میرم  ردام   4 دوب . هام  کی 

تدابع قیال  هک  دوب  میرم  تشاد  تقباطم  شیامسم  اب  شمان  دش و  هدناوخ  ارذع  دش و  بقلم  لوتب  هکیاوناب  نیتسخن   5 دینادرگ . هرّرحم 
همداخ هدباع و  میرم   6 دوب . مالـسلا » اهیلع   » ارهز وناب  رد  شلماک  تفـص ، نیا  دزرو . لاغتـشا  تمدخ  هب  دشاب و  سدقملاتیب  تمدـخ  و 

رد دوب و  قافآ  هرهـش  لامج ، رد  میرم   7 دوب . یحو  ندعم  تلاسر و  تیب  رد  دوخ  دبعم  رد  هدـباع  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دوب . ادـخ  هناخ 
رب هوالع  بارحم  رد  شیور  رون  دوب و  نایتوکلم  ملاع  ناهج و  هرهـش  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف دوبن  غارچ  هب  يزاـین  شیور  رون  زا  بارحم 

ادخ و هبیبح  وکین  لوبق  هب  مه  مالـسلا » اهیلع  همطاف  وکین  لوبقهب  دـش  عقاو  یهلا  لوبق  دروم  میرم   8 دیشکیم . اهنامـسآ  هب  یکاخ  ناهج 
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دیمان رصن  رثوک و  ردقلاۀلیل ، ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف دینادرگ  تردقتیآ  دنوادخ  ار  مالسلا » هیلع   » یـسیع میرم و   9 دش . ایربک  سومان 
هگن ار  دوـخ  جرف  هکینز  نآ  و  )] 1( اهَجْرَف ْتَنَصْحَا  یتَّلاو  داد  تمـصع  میرم  هب   10 مالـسلا » اهیلع  همطاف  میرم  فیدر   37 نارمع / لآ  - 1

دنوادخ دش  رهاظ  وا  تمصع  ات  داد  رارق  هراوهگ  رد  میرم  دهاش  ار  حیـسم  دنوادخ  داد 11  تمصع  زین  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  تشاد ]
اهیلع  » ارهز تشاد  هـگن  دوـهی  رکم  زا  ادـخ  ار  مـیرم  داد 12  رارق  كدـف  هراب  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف دـهاش  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح

تامیالمان مه  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دـید  رایـسب  ياهتمهت  تامیالمان و  میرم  تشاد 13  هـگن  نانمـشد  شیرق و  رکم  زا  ار  مالـسلا »
دهدیمن لـسغ  موصعم  زج  ار  موصعم  اریز  داد  رارق  هکئـالم  موصعم و  ربـمغیپ  تسد  هب  ار  میرم  لـسغ  دـنوادخ  دـید 14  تما  زا  ناوارف 

رب دـندش 16  هدرپس  كاخ  هب  یفخم  ود  ره  درپس 15  كاخ  هب  داد و  لسغ  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما زین  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
هداوناخ رد  وناـب  ود  نآ  دندوب 19  هوعدلا  باجتـسم  وناب  ود  نآ  درک 18  مرو  تداـبع  رد  ود  نآ  ياهمدـق  دـمآ 17  یتشهب  قزر  ود  نآ 

رد وناب  ود  نآ  ماـن  درکیم 20  تمدـخ  ءایبنالامتاخ  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف درکیم . تمدـخ  ایرکز  ار  میرم  یتح  دـندوب . مرتحم  ءایبنا 
اهیلع  » ارهز نأـش  رد  اـهنیا  زا  شیب  هدـمآ و  میرم  ماـن  نآرق  رد  هیآ  تسیب  زا  شیب  رد  هدـنام و  یقاـب  لـالج  اـب  تمظع ، تیاـهن  رد  ملاـع 
لـسن تقلخ و  ثیح  زا  تراـهط  ياراد  وناـب  ود  ره  دوب 22  دایز  راـگدرورپ  هب  ناـشتفرعم  دـندوب و  هملاـع  ود  ره  هدش 21  لزان  مالـسلا »

91 ءایبنا / دیدرگ 1 - لزان  مالسلا » اهیلع  » ارهز نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  دندوب 

ناشیدنارگد اب  وا  هزرابم  نایعیش و  هب  همطاف  یملع  ياهیناسر  دادما 

نداد تاجن  یگنهرف و  يرکف  تنواعم  هرواشم و  تکراشم ، ینید ، هعماج  کی  رد  اـهتنواعم  اـههرواشم و  اـهتکراشم ، نیرتمزـال  زا  یکی 
یمالـسا و هشیدـنا  رکف و  نانمـشد  ربارب  رد  ینید  ثحابم  رد  ناناوجون  ناناوج و  هشیدـنا  تیوقت  نارکفون و  يرکف و  نیفعـضتسم  راکفا 
تیبثت و نآ و  عورف  لوصا و  نید و  زا  عافد  هصرع  رد  دورو  ناشخرد  ياهدادعتـسا  روکف و  دارفا  ياهتلاسر  نیرتالاب  زا  دـشابیم . عیـشت 
هک تسا  دراو  یمالسا  تایاور  رد  تسا . مدرم  هدوت  هب  نید  زا  عافد  یقطنم  حیحص و  هقیرط  شزومآ  ینید و  يدنمدرخ  ندومن  رادهشیر 
رد نینمؤم  راکفا  زا  عافد  نید و  غیلبت  جیورت و  نیگنـس  راب  ندیـشک  شود  رب  ینید  ياملع  ینعی  مالـسا  تلم  زا  یناگدـیزگرب  تیلوئـسم 

تاجن يارب  شالت  و  مالـسلا » هیلع  » رـصع ماما  یلاخ  ياج  ندومن  ناربج  رب  دیکأت  نمـض  تسا و  یگنهرف  يرکف و  نیطایـش  مجاهت  ربارب 
یشزرا رب  نادنمشناد  املع و  يوس  زا  اهنآ  نیب  رد  نیملسم  ماما  تبیغ  هجیتن  رد  يداقتعا  یقالخا  تاهبش  تائاقلاماد و  زا  تیبلها  نایعیش 
تلاسر تیمها  رد  تیاور  ود  لقن  هب  اجنیا  رد  تسا . هدـش  یتاراشا  اهتدـهاجم  نیا  رب  راـگدرورپ  هوبنا  ياهـشاداپ  تیلوئـسم و  نیا  ندوب 

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  یناسردادما  زا  دروم  کیهب  نایاپ  رد  میزادرپیم و  تبیغ  نامز  رد  اهنآ  سدقم  راک  شزرا  ینید و  ياملع 
یلی يذلا  رغَّثلا  یف  نوطباُرم  انتعیش  ءاملع  مالسلا :» هیلع   » دمحم نبرفعج  لاق  و  مینکیم : هراشا  یملع  هثحابم  کی  رد  ناملسم  نز  کی  هب 
انتعیش نم  کلذل  َبَصتنا  نمفالَا  َبصاونلا ، هتعیش  ُسیلبا و  طلستی  نا  نعو  انتعیش ، ءافعـض  یلع  جورخلا  نع  مهنوعنمی  هتیرافع ، َسیلبا و 

، دمحم نبرفعج  . ] مهنادـبا نع  ُِعفدـُی  كاذ  انیّبحم و  نایدا  نع  ُِعفدـُی  هنال  ٍةّرم ؛ فلا  فلا  َرزخلا  كُرتلا و  َمورلا و  دـهاج  نَّمِمَلضفا  ناک 
نیطایـش و اهزرم ، يوسنآ  رد  هک  دنتـسه  يروغث  دودـح و  نانابزرم  ام ، وریپ  هعیـش و  نادنمـشناد  دـیامرفیم : مالـسلا » هیلع   » قداص ماـما 
نمیرها و نیا  هبلغ  شروی و  جورخ و  عنام  هعیش ، نادنمـشناد  دندمآ . تفر و  رد  هتـسشن و  نیمک  رد  نیطایـش  ناراکمه  نادد و  ناوید و 

يرآ دنتـسین .]) زهجم  ًالماک  ینید  تاداقتعا  ناـمیا و  ظاـحل  زا  هک  ینایعیـش  ، ) دنـشابیم فعـضتسم  نایعیـش  هب  تبـسن  ناـیارگ  نمیرها 
تیناسنا و ات   ) دنیامنیم يریگولج  نایعیـش  رب  ناطیـش  تریـس  دب  ناوریپ  سیلبا و  طلـست  زا  يراوتـسا ،) ّدـس  نوچمه   ) هعیـش نادنمـشناد 

نانچ نیمک  رد  امـش  زا  یـسک  رگا  ام ، نایعیـش  يا  ناه  دوشن .) هدوبر  نانآ  تسد  زا  ینارگاـمغی  نادزد و  نینچ  تسد  هب  ناـنآ  تیونعم 
دیلپ راکفا  عنام  دنک و  ینابهاگن  يرادساپ و  تیونعم ، مالسا و  ياهزرم  زا  و   ) دیریگ عضوم  یهاگیاپ ، نینچ  رد  دنیشنب و  ناتفص  نمیرها 

رترب و رزخ ، كرت و  مور و  اب  دهاجم  زا  راب ) نویلیم  کی  ینعی   ) راب رازه  رازه  ددرگ ) یناسنا  هعماج  ناهاوخدـب  نیطایـش و  راوگنرین  و 
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نارادتسود ینید  ياهنیئآ  ینعی  نایدا  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ كاپ  نادناخ  ملع  نابزرم  دنمـشناد و  نینچ  اریز  تسا ؛ رتردقنارگ 
كرت و مور و  هاگدروآ  رد  هک  ینازابرـس  هکیلاح  رد  دـنکیم ،) تیامح  ام  وریپ  ياـههعماج  تیونعم  تیناـسنا و  زا  و   ) هدومن عاـفد  اـم 
زا رتجرا  رپ  تیونعم  نید و  میرح  زا  عافد  ًاعطق  و  ، ) دنیامنیم عافد  ام  ناتسود  نادبا  و  ینامسج ، ياهمادنا  اهرکیپ و  زا  دنگنجیم  سراف 

نیعِطقنملا انماتیأ ، نم  ًامیتی  ُذِقُنی  دحاو  هیقف  مالسلا » هیلع   » رفعج نبیـسوم  لاق  و  [ . 217 (. ] تسا ینامسج  تاهج  نادبا و  میرح  زا  عافد 
تاذ هسفن  تاذ  عم  هُّمَه  اذـه  و  طـقف ، هِسْفَن  ُتاذ  ُهُّمَه  َدـباعلا  َّنَاـِل  دـباع ، ِفـلأ  نم  َسیلبا  یلع  ُدـشأ  اـنِمولع  نم  مَلعَّتلا  و  اِنتدـهاشم ، نع 

، رفعج نب  یسوم  . ] ةدباع فلأ  فلأ  دباع و  فلأ )  ) ِفلأ نم  هللادنع  ُلضفاوه  کلذک  و  ِهتَدَرَم ، سیلبا و  ِدَی  نم  ْمُهَذْقَُنِیل  ِهئاِما ، هللاِدابع و 
ام رضحم  كرد  زا  مورحم  تسرپرسیب و  درف  هک   ) ینید شنیب  دجاو  هیقف و  درف  کی  دوجو  تیمها  دیامرفیم : مالسلا » هیلع   » مظاک ماما 

هاگدـید زا  هک  تسا  تیمها  ياراد  هیاپ  نادـب  دـشخبیم ) یئاهر  ینادان ) لهج و  زا   ) ار ام  فراعم  مولع و  زا  تسد  یهت  هدربان و  هرهب  و 
مامتها اریز  دشابیم ؛ دباع  رازه  دوجو  زا  رتریذپان  لمحت  رتاسرف و  تقاط  یهیقف  نینچ  دوجو  یهلا ، تمحر  هاگرد  زا  ناگدنار  ناطیش و 

کی هکیلاح  رد  دهد ؛) تاجن  ار  دوخ  طقف  دـهاوخیم  دراد و  لد  هب  ار  شیوخ  مغ  ًافرـص  و   ) تسا دودـحم  وا  دوخ  هب  دـباع  شـشوک  و 
ریگهمه و  ) وا ششوک  مامتها و  هکلب  درادیم  راکب  نتشیوخ  تاجن  رد  ار  دوخ  تیانع  مامتها و  اهنت  هن  یهلا  ماکحا  هب  هاگآ  ملاع  هیقف و 
و دهدیم ) رارق  شیوخ  تیامح  رتچ  ریز  ارنانآ  مامت  و   ) دریگیم ربرد  ار  درم  نز و  زا  معا  ادخ  ناگدنب  مامت  هک ) تسا  هدرتسگ  نانچنآ 
هب تبسن  هک  یهیقف   ) ینید ملاع  هیقف و  کی  هک  تسا  ناسنیدب  دشخبیم . ییاهر  یهلا  هاگرد  ناگدنار  ناطیش و  ياوغا  تسد  زا  ار  نانآ 

اهیلع  » ارهز همطاف  [ .[ 218 . ] دراد يرترب  تلیضف و  دباع  رازه  رازهرب  هکلب  دباع و  رازه  رب  دیامنیم ) تیلوئـسم  دهعت و  ساسحا  نارگید 
بوکنم يارب  یملع  یشالت  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هب  یملع  یقطنم و  یناسردادما  يرکف و  تنواعم  اب  رادیاپ  يرگنـس  ناونع  هب  مالـسلا »

مدرم و رکف  عون  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  يارب  تشاد . دوخ  نامز  ناشیدنارگد  ناشیدناجک و  نارکفنشور و  مالـسا و  نانمـشد  ندومن 
ماقم رد  هک  یماگنه  وا  دوب . مهم  رایـسب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  زا  عافد  اهتعدـب و  ّدر  یفرط  زا  نید و  هب  نانآ  شرگن 
ماظن زا  نانآ  دادترا  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  زا  سپ  مدرم  رکف  رییغت  دادیم  جنر  ار  وا  هچنآ  دمآرب  مدرم  شاب  رادشه  راذـنا و 

نیعفادم ماقم  دروم  رد  ار  تاملک  نیرتابیز  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دوب . نید  رد  يراذـگتعدب  ّتیدوخ و  هارجک  هب  تیالو  تماما و 
نیریـش و یتیاور  رکذهب  اجنیا  رد  دـشابیم . نادـیم  نیا  گرزب  نیدـهاجم  هکلب  نازابرـس  نیرتزراب  زا  دوخ  وا  هتـشاد و  نایب  مدرم  يرکف 
میبایرد و ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  زا  يوریپ  تقیقح  دوخ و  زورما  هفیظو  همه  همه و  نآ  فارطا  رد  لمأت  اب  ات  دـینک  تقد  یندـینش 
. دراد يورخا  يونعم و  شزرا  رادقم  هچ  ات  هصرع  نیا  رد  شالت  عافد و  مهم و  ّدح  هچات  اهرکف  ضراعت  هصرع  گنهرف و  هنحـص  مینادب 

نم یـش  یف  انعزانتف  ناتارما  اهیلا  مصتخا  دـق  و  مالـسلا » اـهیلع   » ۀـمطاف تلاـق  لاـق : مالـسلا » هیلع  ( » يرکـسعلا  ) دّـمحم یبا  نع  دانـسالاب 
تلاـقف ًادـیدش  ًاـحرف  تحرفف  ةدـناعملا ، یلع  ترهظتـساف  اـهتّجح ، ۀـنمؤملا  یلع  تحتفف  ۀـنمؤم ، يرخـالاو  ةدـناعم  امهدـحا  نیدـلاِْرمَا ،

هللا نا  و  اهنزح ، نم  ُّدشا  اهنزحب  هتدرم  ناطیشلا و  نزح  نا  و  کحرف ، نم  ّدشا  اهیلع  كراهظتـساب  ۀکئالملا  حرف  نا  مالـسلا » اهیلع  » ۀمطاف
اولعجاو اهل ، تددعا  تنک  امم  فعـض  فلا  فلا  نانجلا  نم  ةریـسالا  ۀنیکـسملا  هذه  یلع  تحتف  امب  ۀـمطافلاوبجوا  هتکئالِمل : لاق  یلاعت 

نسح ماما  دّمحموبا  ترضح  زا  . ] نانجلا نم  هل  ًاّدعم  ناک  ام  فلا  فلا  لثم  ًادناعم  بلغیف  نیکسم  ریـسا  یلع  حتفی  نم  ِّلک  یف  ۀَّنُـس  هذه 
دناعم و يرگید  هنمؤم و  ود  نآ  زا  یکی  دندوب . هدرک  فالتخا  مه  اب  ینید  ثحابم  زا  یکی  رد  نز  ود  هدش : لقن  مالسلا » هیلع   » يرکـسع

دوخ هلدا  لیالد و  نتفگ  رد  ناملسم  نز  هب  ترضح  دندمآ . مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دزن  فالتخا  لح  يارب  دوب و  مالـسا  اب  فلاخم 
ترـضح دـش . لاحـشوخ  تّدـش  هب  تهجنیا  زا  دـیامن و  تباث  ار  دوخ  ّقح  بلاطم  تسناوت  هکنیا  اـت  دومن  کـمک  فلاـخم  فرط  هیلع 
یتحاران زا  شیب  شناوریپ  ناطیش و  ندش  نیگمغ  هک  نانچمه  دشابیم  وت  يدونشخ  زا  شیب  وت ، يزوریپ  زا  ناگتـشرف  يدونـشخ  دومرف :

هراچیب نز  نیا  هب  هک  یکمک  رطاـخهب  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  يارب  دومرف : شناگتـشرف  هب  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه  و  تسا . نز  نآ  نزح  و 
يوررب هک  یـسک  ره  يارب  ار  راـکنیا  و  دـیزاس ! هداـمآ  تشهب  زا  ماهدرک ، مـهارف  شیارب  نـم  هـک  هـچنآ  ربارب  نارازه  هدوـمن ، هدـنامرد 
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وا يارب  تشهب  زا  هک  هچنآ  ربارب  رازه  رازه  هک  دـیهد ! رارق  ّتنـس  زین  دـنک ، هبلغ  يدـناعم  رب  دـناوتب  دـیاشگب و  يرد  ياهراچیب  هدـنامرد 
[ .[ 219 ! ] دیریگ رظنرد  هتشگ ، هدامآ 

هملس ما 

و مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ًاصوصخم  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  نادناخ  نایبرم  نادنمتدارا و  مالسا و  خیرات  هتسیاش  نانز  زا  یکی 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  مالسا  ناهج  لوا  تیصخش  يرسمه  راختفا  هب  هک  ینز  دشابیم  هملسما  مالسلا ،» هیلع  نیسح  ترضح  ناشیا  زا  سپ 

يرادهگن یتسرپرـس و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ردام  يربک  هجیدخ  ترـضح  تلحر  زا  سپ  لاح  نیع  رد  هدـمآ و  لیان  هلآو » هیلع 
یمارگ رسمه  : " تسا هدمآ  نینچ  هملـسما  یگدنز  عوضوم  رد  [ 220  ] اروشاع گنهرف  باتک  رد  دوشیم ، رادهدهع  ار  هقیدص  ترـضح 

تفریم و رامـشهب  شیوخ  رـصع  دـنمدرخ  نانز  زا  دوب . هشبح  هب  نارجاـهم  زا  مالـسا و  رد  نیقباـس  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر 
زا شیپ  دش . دیهش  سپس  حورجم و  دحا  گنج  رد  هملـسوبا  شرهوش  درک  ترجه  هنیدم  هب  هشبح ، زا  تشگزاب  زا  سپ  دوب . دنه  شمان 

، دمآ ایندب  مالسلا » هیلع   » نیسح نوچ  تفرگ . هدهعرب  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یتسرپرس  دمآرد و  ربمایپ  يرـسمه  هب  بازحا  گنج 
نافلاخم زا  دعب  اهلاس  دنام و  تیبلها  راداوه  هراومه  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هملسما  دش . وا  يرادهگن  رادهدهع 

زا راوگرزب  يوناب  نیا  درک . داقتنا  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما نعل  بس و  رد  هیواعم  ياـههمانرب  زا  ياهماـن  یط  دوب و  هیواـعم  تخـسرس 
زا ات  درپس  وا  هب  ار  تماما  عیادو  ربمایپ و  حالس  مَلَع و  البرک ، هب  رفس  زا  شیپ  مالـسلا » هیلع  یلع  نب  نیـسح  دوب . ربمایپ  زا  ثیدح  نایوار 

لوسر قیرط  زا  هملسما ، دناسریم . تیبلها  دزن  ار  وا  میظع  تناکم  نیا  داد . لیوحت  مالسلا » هیلع  » داجـس ماما  هب  ار  اهنآ  مه  وا  دورن . نیب 
ار البرک  كاخ  زا  يرادقم  ربمایپ ، تشاد . ربخ  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  تداهش  البرک و  يارجام  زا  شیپاشیپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ
هک نادب  دش ، لیدبت  نوخ  هب  كاخ ، نیا  هک  يدید  هاگره  دوب  هدومرف  ترـضح  دـشیم . يرادـهگن  ياهشیـش  رد  دوب و  هداد  هملـسما  هب 
هک دید ، دولآكاخ  یسابل  نیگمغ و  ياهرهچ  اب  ار  ادخ  لوسر  باوخ  رد  هملسما  يزور  تسا . هدش  هتشک  مالسلا » هیلع   » نیـسح مدنزرف 

، تفای نینوخ  ار  كاخ  درک ، هشیـش  نآ  هب  هاـگن  تساـخرب ، باوخ  زا  ناـهگان  میآیم . ادهـش  نفد  زا  ـالبرک و  زا  دومرف : وا  هب  ترـضح 
نآ تفگزاب . ار  ارجام  دندمآ و  ناگیاسمه  دش و  دنلب  نویش  هحیـص و  هب  شیادص  تسا و  هدش  دیهـش  مالـسلا » هیلع  نیـسح  هک  تسناد 
نیا دنتفای . قباطم  ماما ، تداهـش  زور  اب  ار  باوخ  زور  هنیدـم ، هب  تیبلها  تشگزاب  زا  دـعب  دوب ، اروشاع  مهد  هک  دـندرپس  دای  هب  ار  زور 

." تسا فورعم  هروراق  ثیدح  هب  تایاور ، رد  ارجام 

موثلک ما 

زا یکی  هک  يرتـخد  تسا . ترـضح  نآ  یمارگ  رتـخد  موـثلکما  ترـضح  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  یتـیبرت  ناتـسوب  ياـهلگ  زا  یکی 
همطاف دـشابیم . وا  رقحم  ًارهاظ  هناخ  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هناردام  ياهتدـهاجم  تارمث  زا  یکی  یناسنا و  يـالاو  ياـههنومن 

ياهتـضهن یناسنا و  تالامک  رادمدرـس  اهنآ  زا  کیره  هک  دوب  لوغـشم  ینادـنزرف  تیبرت  شرورپ و  هب  هناخ  لد  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
غیلبت عاـفد و  رد  هـک  تـسا  ینیـسح  ناوراـک  نازابرـس  زا  یکی  موـثلکما  ترــضح  دـندوب . ریظنیب  یعاـمتجا  ینید  ياـهتکرح  گرزب و 
نینچ موثلکما  یگدنز  حیضوت  رد  [ 221  ] اروشاع گنهرف  باتک  رد  تسا . تبث  خیرات  رد  شمان  مالسلا » هیلع   » یلع نب  نیسح  ياهنامرآ 

هب ادخ  ربمایپ  رمع  رخآ  ياهلاس  رد  يو  مالـسلا .» هیلع   » نیـسح بنیز و  رهاوخ  و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  موثلکما  : " تسا هدمآ 
هنامولظم تداهش  دهاش  یگدنز ، لوط  رد  يو  دناهتفگ . مه  يرغص  بنیز  ار  شمان  دوب . اناد  رونخس و  حیصف ، تلیـضفاب ، ینز  دمآ . ایند 

ترتع شنانخس  اب  زین  تراسا  تدم  رد  اروشاع ، زا  سپ  دمآ و  البرک  هب  ادهـشلادیس  باکر  رد  زین  يرجه  لاس 61  رد  دوب . ربمایپ  ترتع 
، نارضاح هوبنا  عمج  رد  دندرک ، دراو  هفوک  هب  ار  ناریسا  ناوراک  یتقو  هلمج  زا  درکیم . اشفا  ار  ماّکح  ياهمتـس  یفرعم و  ار  ادخ  لوسر 
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ماما يرای  رد  یتسس  رطاخهب  ار  نایفوک  تخادرپ و  نخس  هب  دندش  تکاس  همه  تفرگ و  مارآ  اهسفن  نوچ  داد . توکس  مدرم  هب  موثلکما 
ُهوُُمْتلَتَقَو ًاْنیَـسُح  ُمْتلَذَخ  مَکل  ام  مَُکل  ًةَأوَس  ِۀـفوُکلا ! َلهَا  ای  تسا : نینچ  شاهبطخ  زاغآ  درک . تمالم  ادهـشلادیس  نوخ  هب  تسد  ندولآ  و 

تساخرب و همه  هیرگ  يادـص  و  مُْکتَهَد ... ٍهاَود  َّيَا  َنوُردـَتَا  مُکلیَو  ! ًاقحُـسَو مُکلًاـّبَتَف  ُهوُُمْتبکَنَو ، ُهَءاـِسن  ُمتیبَسَو  ُهوُُمْتثِرَوَو  َُهلاوما  ُمْتبَهَْتناَو 
ياهزاورد زا  ار  نانآ  هک  تساوخ  وا  زا  دیبلط و  ار  رمش  زین  ماش  هب  دورو  ماگنه  دندرک ". هیوم  دندنک و  يوم  دندیـشارخ و  تروص  نانز 

تیبلها هرهچ  هب  رتمک  هتخادرپ و  اهرـس  ياشامت  هب  مدرم  ات  دنرادهگن  رترود  ار  ادهـش  ياهرـس  دـشاب و  يرتمک  عامتجا  هک  دـننک  دراو 
قشمد رد  روضح  مایا  رد  دندرک . قشمد  دراو  تاعاس  هزاورد  زا  ار  ناریسا  درک و  لمع  وا  هتساوخ  فالخرب  اقیقد  رمش  دننک . هاگن  ربمایپ 

هک دوب  یناسک  زا  موثلکما  زین ، هنیدـم  هب  تیبلها  تشگزاب  زا  سپ  درکن . یهاتوک  ناـیوما  تاـیانج  ياـشفا  قیاـقح و  ناـیب  زا  زگره  زین 
هنیدـم هب  دورو  ماگنه  هک  اْنئِج  ِنازْحَْالاَو  ِتارَـسَْحلِابَف  اـنیلَبْقَتال ، انِّدـج  َۀَـنیدَم  فورعم  رعـش  دادیم . مدرم  هب  ار  نینوخ  رفـس  نیا  شرازگ 

. تسا موثلکما  زا  هدش  هدناوخ 

تیناسنا هخسن  همطاف  هیسنا ،

هراشا

راص َسَّنَأـَت -  َسَنَا ُ  َسَنَا َ  ِسنَا َ  ناـسنا ].... تسا  ياهتـشرف  همطاـف  [ ] 222 .... ] هّیـسنا ءاروح  ۀـمطاف  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هّللالوسر لاق 
نادنزرف يارب  تالامک  نیرتیلاع  زا  یکی  نافرع  یقالخا و  ياملع  نآرق و  صاخ  تایبدا  رد  رشبلا  یـْسنَا : ّیِْـسنِا و  تشگ ] ناسنا   ] ًاناسنا

رد هک  یلکـش  هب  تسا  درف  کی  رد  یناسنا  ياهدادعتـسا  همه  ندیـسر  تیلعف  هب  تیناسنا و  لماک  یقیقح و  هبترم  هب  ندمآ  لئان  مدآینب 
هدومن هدافتسا  دوخ  یناسنا  يدوجوم  زا  هک  دنتسه  يدارفا  ردان  هک  ارچ  دنربیمن  راکب  ار  ناسنا  هژاو  سک  ره  يارب  نافرع  قالخا و  ملع 

یقالخا تاماقم  یط  تهج  ناسنا  يارب  يدوعـص  سوق  کی  نآرق  رد  یتراـبع  هب  دنـشاب . هدـش  تیناـسنا  هلق  رب  دوعـص  هب  قفوم  دنـشاب و 
رد ددرگیم . لئان  ندوب  هکئالم  دوجسم  دنلب  ماقم  هب  نییلعیلعا و  ماقم  هب  ناسنا  قیرط  نیا  رد  كولس  تروص  رد  هک  تسا  هدش  میسرت 

عبانم نیا  هلمج  زا  هک  دوش  هعجارم  ناسنا  فیرعت  میـسرت و  رد  نآرق  ياههاگدـید  ینافرع و  یقالخا و  عباـنم  هب  تسا  بساـنم  هنیمز  نیا 
ماما ترضح  زا  هاتوک  مالک  ود  هب  طقف  ثحب  نیا  حرط  تهج  اجنیا  رد  تسا . يرهطم  هللاتیآ  دیهـش  زا  نآرق  رد  ناسنا  دنمـشزرا  باتک 

. دـشابیم هیـسنا  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  باـقلا  زا  یکی  هک  میهدیم  تقد  هتخادرپ و  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  هللا و  همحرینیمخ 
. میربب یپ  یلاع  ماقم  نیا  هب  ندش  لئان  تیمها  هب  ات  ددرگ  رورم  یسانشناسنا  هرود  کی  تسا  مزال  ترضح  بقل  نیا  مهف  يارب 

ندوب ناسنا  هب  ارهز  ترضح  حدم  هرابرد  ینیمخ  ماما  مالک 

نز کی  تسا . هدوب  هدرک و  هولج  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  رد  تسا  روصتم  ناسنا  کی  يارب  تسا و  رّوصتم  نز  يارب  هک  يداعبا  مامت 
مامت نز ، تقیقح  مامت  تیناسنا ، هخـسن  مامت  ناسنا ، انعم  مامت  هب  ناسنا  کی  یتوکلم ، نز  کی  یناحور ، نز  کـی  تسا ، هدوبن  یلومعم 

رد یتوربج  یهلا  دوجوم  هکلب  هدـش  رهاظ  ناسنا  تروصب  ملاع  رد  هک  تسا  یتوکلم  يدوجوم  وا  تسین ، یلومعم  نز  وا  ناسنا . تقیقح 
، دراد روصت  نز  رد  تسا و  روصتم  ناسنا  رد  هک  یلامک  ياهتیوه  مامت  تسا . نز  زور  ادرف  سپ ، تسا . هدـش  رهاـظ  نز  کـی  تروص 
، دوب یبن  دوب ، درم  رگا  هک  ینز  تسوا ، رد  ءایبنا  ياـههصاخ  ماـمت  هک  ینز  دوشیم و  دـلوتم  ینز  نوچمه  ادرف  تسا و  نز  نیا  رد  ماـمت 
، تایونعم دش . دوجوم  ادرف  نز  تیصخش  مامت  نز و  تیثیح  مامت  تسا ، نز  زور  ادرف  سپ ، دوب . هللا  لوسر  ياج  هب  دوب  درم  رگا  هک  ینز 
هب تسا  یناسنا  تسا . عمتجم  دوجوم  نیا  رد  همه  یتوسان  یکلم و  ياههولج  یتوربج ، ياـههولج  یهلا ، ياـههولج  یتوکلم ، ياـههولج 

یعیبط يروص  قرو  نیا  ناسنا . يارب  درم و  يارب  هچنانچ  تسا . هفلتخم  داعبا  نز  يارب  زا  نز . انعم  ماـمت  هب  تسا  ینز  ناـسنا ، اـنعم  ماـمت 
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لامک يوس  هب  تکرح  لزان  هبترم  نیمه  زا  نکل  تسا . درم  هبترم  نیرتلزان  تسا و  نز  هبترم  نیرتلزاـن  تسا و  ناـسنا  هبترم  نیرتلزاـن 
. تسا لصاح  یناعم  نیا  لئاسم ، نیا  هرهاط  هقیدص  يارب  تیهولا . رب  انف  ات  بیغ ، هبترم  ات  تعیبط  هبترم  زا  كرحتم ، دوجوم  ناسنا  تسا .

هللا یلـص   » هللالوسر تیبرت  اب  یبیغ ، تسد  اب  یهلا ، تردـق  اـب  يونعم ، تکرح  تسا . هدرک  تکرح  تسا ، هدرک  عورـش  تعیبط  هبترم  زا 
ادـیپ ققحت  نز  هولج  مامت  ادرف  سپ ، تسا ، هاتوک  وا  زا  همه  تسد  هک  ياهبترم  هب  تسا  هدیـسر  ات  تسا  هدرک  یط  ار  لـحارم  هلآو » هیلع 

، تقلخ ودب  رد  قلاخ  ترضح  تادوجوم  همه  فالخرب  ناسنا  [ . 223 . ] تسا نز  زور  ادرف ، تسا . ققحم  انعم  ماـمت  هب  نز  تسا و  هدرک 
فالخرب نیا  و  دـیایب . ایند  هب  ناسنا  لعفلاب ، هکنیا  هن  تساراد  ار  ندـش  ناسنا  دادعتـسا  ینعی  لعفلاب ، هن  هّوقلاب  تیهام  اـب  تسا  يدوجوم 

دیامن ادیپ  يرگید  تیوه  تیدوجوم و  دـناوتیمن  دـیآیم و  ایند  هب  بسا  دـلوت  لوا  نامه  زا  بسا  ًالثم  دـشابیم ، رگید  تادوجوم  همه 
همحر يرهطم  موحرم  دروم  نیا  رد  دشاب . ناویح  زا  رتدب  هکلب  تسپ و  یناویح  دـناوتیم  یناسنا  يرهاظ  اب  وا  تسین . روطنیا  ناسنا  یلو 

فالخرب تسا ، تلـصخ  يوخ و  دـقاف  دـّلوت  زاغآ  رد  ینعی  تسا  هوقلاب  دروم  کـی  اـهیوخ  اهتلـصخ و  هیحاـن  رد  ناـسنا  دـیامرفیم : هللا 
وا هرهچ  میسرت  ملق  تقلخ ، نوناق  هک  تسا  يدوجوم  هناگی  ناسنا  دنوشیم . دلوتم  هژیو  ياهتلصخ  هلـسلس  کی  اب  مادک  ره  هک  تاناویح 

ار وا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ناوـیح  یتـح  يدوـجوم  ره  هک  تـسا  نـیا  دـنک ... میـسرت  دـهاوخیم  روـطره  هـک  هداد  شدوـخ  تـسد  هـب  ار 
[ . 224 . ] دشاب دهاوخب  هک  تسا  يزیچ  نآ  ناسنا  یلو  دناهتخاس 

نآ شقن  سنج و  ارهز ، ترضح  رتشگنا 

هللا یلص  » ربمایپ هریس  زا  ینید و  تایاور  زا  هچنانچنآ  اّما  تسه . هدوب و  رتشگنا  مایالامیدق  زا  نادرم  نانز و  يارب  یتنیز  ياهرازفا  زا  یکی 
زا هدافتـسا  هکلب  تسین  رخآ  لّوا و  فدـه  ناونع  هب  ینید  گـنهرف  رد  رتـشگنا  ینیئزت  هبنج  دـیآیمرب  نیرهاـط  همئا  و  [ 225 « ] هلآو هیلع 
رب هوالع  تسا . اهتلفغ  یناطیش و  دئاکم  زا  قح  ترضح  ءامسا  هب  یگدنهانپ  یعون  هب  هتـشاد و  یهلا  ءامـسا  هب  ندوب  رّکذتم  هبنج  رتشگنا 
زا توافتم  نانآ  يرتشگنا  شقن  لـیلد  نیمه  هب  تسا . ادـخ  ءاـیلوا  دروم  رد  ییاـهیگژیو  هدـنهدناشن  تمـالع و  دوخ  رتشگنا ، شقن  نیا 
اب يرتشگنا  ياراد  ناشیا  دوشیم  تباث  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  دروم  رد  هدش  لقن  یخیرات  لاوقا  زا  تسا . هدوب  رگیدـمه 

َنِمَا ترضح  نآ  يرتشگنا  شقن  دناهدوب . تسا ، رگید  يونعم  ياهمایپ  ای  یهلا  هکربتم  ءامـسا  هب  نّیزم  هک  صوصخم  شقن  هرقن و  سنج 
تمصع یلو  رادهگن و  دنوادخ  ، ] یتَمْصِع ُِّیلَو  ُهَّللا  نآ  شقن  هک  هدش  هتفگ  زین  و  دوب . دنناما ] رد  دننکیم ، لکوت  هک  نانآ  ، ] نُولِّکوَتُْملا
روآدای دوب و  نُولِّکَوَتُملا  َنِمَا  ای  ُهَّللا و  ُرِداقلا  َمِْعن  نآ  شقن  ياهرقن و  ترـضح  رتشگنا  هک  تسا  هدش  هتفگ  تسا . هدوب  [ تسا نم  یکاپ  و 

نج و سنا و  ّرـش  زا  ندـب  دالوا و  لاوما و  يرادـهگن  نانمـشد و  عفد  رد  یبیجع  ریثأت  يرتشگنا  نیگن  رد  تاملک  نیا  شقن  هک  دـناهدش 
ترـضح يرتشگنا  شقن  ترـضح  نآ  رتشگنا  شقن  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  دراد . تایلب  اهیدـب و  تافآ و  اـهیتحاران و  ماـمت  نیطاـیش و 

[ . 226 . ] تسا هدوب  ِِهتاِملَِکب  َّنِْجلا  َمَْجلَا  ْنَم  َناْحبُس  ینعی  دوواد  نب  نامیلس 

تالکشم اب  ترضح  دروخرب  یگنوگچ  ارهز و  ترضح  یگدنز  تالکشم  عاونا 

هراشا

یلکـش هب  تسادخ  ءایلوا  یگدـنز  رد  هعلاطم  هجوتلباق و  ياههدـیدپ  زا  یکی  اهنآ  اب  دروخرب  یگنوگچ  بئاصم و  اهدرد و  تالکـشم ،
موجه دـشاب  رتـالاب  یهلا  ءاـیلوا  تـالامک  يونعم و  تاـماقم  هچ  ره  ناـنآ  یگدـنز  هقباـس  هب  هجوـت  اـب  تاـیاور و  تاـیآ و  ساـسارب  هک 

الب و ءالولل ، ءالبلا  هک  تسا  هدمآ  ینید  تایاور  رد  هک  يّدح  ات  دشابیم  رتتخس  رتشیب و  نانآ  یگدنز  رد  تائالتبا  دوجو  تالکـشم و 
هاتوک و يریبعت  رد  یهلا  لدع  دنمشزرا  باتک  رد  يرهطم  دیهش  هللاۀیآ  ترـضح  دشابیم . دوخ  ناگدنب  هب  ادخ  یتسود  رـس  زا  تبیـصم 
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و مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدـنز  رد  تقد  اب  هنومن  باب  زا  تسا ". ناسنا  لماکت  قّالـش  بئاصم  اـهالب و  : " دـنیامرفیم رادینعم 
یگدـنز بئاصم  رامـشیب  زا  یئاههشوگ  هب  اجنیا  رد  هک  دومن  هدـهاشم  ناوتیم  ار  اهالب  عاونا  زا  یناـفوط  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ 

ًامّود میسارهن و  بئاصم  لکشم و  زا  دوخ  ینید  یگدنز  هژیوب  یگدنز  ریسم  رد  دوخ  ًالوا  ات  مینکیم  هراشا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح 
. میئامن ادیپ  يرتشیب  رواب  هلاس  هدجیه  هاتوک  یگدنز  کی  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تماقتسا  هوکش  يرابدرب و  هجرد  هب 

( يدرف تالکشم   ) ارهز ترضح  یگدنز  يداصتقا  تالکشم 

هراشا

و نآ ، دوبمک  اهسابل و  یگداس  یگدنز ، هیلوا  تاناکما  نتشادن  اذغ ، دوبمک  تنوکس ، رد  ینماان  نکـسم و  نادقف  تاناکما ، دوبمک  رقف ،
بعـش رد  يداصتقا  طئارـش  نیرتخـس  هّکم  یگدـنز  هرود  رد  هنیدـم و  رد  نیقفاـنم  طـسوت  نآ  ياـهغاب  لاوماو و  كدـف  بصغ  هرخـالاب 

رد تالکشم  نیا  زا  ییاهشخب  هک  دشابیم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يداصتقا  تالکـشم  زا  یئاههشوگ  لاس  هس  تدم  رد  بلاطیبا 
. مینکیم ءافتکا  اهدوبمک  نیا  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  طقف  اجنیا  رد  دش و  هدروآ  باتک  نوگانوگ  ثحابم 

یگدنز تاناکما  دوبمک  لکشم 

ّینِا تلاق : دومرف : دروآ و  نایم  هب  نخس  یهافر  ياهدوبمک  یگدنز و  تالکشم  زا  ردپ  تمدخ  رد  يزور  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
نم و هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوـسر  يا  . ] ِراـهَّنلِاب انَحِـضان  ِْهیَلَع  ُفـِْلعَن  َو  ِلـْیَّللِاب  ِْهیَلَع  ُماـنَت  ٍْشبَک  ُدـلِج  ـَِّالا  ٌشاِرف  اـَنل  اـم  یِّمَع  َنـْبا  َو 
ار دوخ  رتش  نآ  يور  رب  اهزور  میباوخیم و  نآ  يور  رب  اهبـش  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  رگم  میرادـن  یهافر  لـئاسو  زا  يزیچ  میومعرـسپ 

َرْـشَع ِِهتَأَْرِما  َعَم  َماقَا  ِنارْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ُّنِاَـف  يِربِْصا  َۀَّیَُنب  اـی  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا یمارگ  لوسر  [ .[ 227 . ] میهدیم فلع 
یشرف درک و  یگدنز  شرسمه  اب  لاس  هد  نارمع  نبیسوم  اریز  شاب ، هتشاد  لّمحت  ربص و  مرتخد  . ] ٌۀِّیناوِْطق ٌةَءابَع  َِّالا  ٌشاِرف  امَُهل  ام  َنینِس 

دراو مالسلا » اهیلع   » همطاف شرتخد  رب  يزور  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مالـسا یمارگ  لوسر  [ .[ 228 . ] دنتشادن یناوطق  يابع  هعطق  کی  زج 
: دیـسرپ دـیدیم ، نارگن  ار  شرتخد  هک  یلاح  رد  دومرف . هدـهاشم  شنازیزع  هداوناخ  رب  ار  یگدـنز  تخـس  ياهراشف  کـیدزن  زا  دـش و 
لاح و . ] انَقْوَف ُهُفِْصن  انَتَْحت و  ُهُفِْصن  ِءاسَک  ِیف  يََرت  امَک  اُنلاح  تلاق : دینـش : خساپ  ینارگن "؟ ارچ  يربیم و  رـسب  یلاح  هچ  رد  ناجهمطاف  "

رب تسام و  ریز  شرف  نآ  فصن  هک  مینکیم  یگدـنز  یئابع  اـب  دـیرگنیم . هک  تسا  نیمه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  اـی  اـم  عضو 
[ .[ 229 . ] میشکیم دوخ  يور  رب  ار  نآ  فصن  هک  تسام  زادناور  مه  مینیشنیم و  نآ  يور 

اذغ دوبمک  لکشم 

دوجوم لزنم  رد  ییاذـغ  : " دیـسرپ مالـسلا » اهیلع   » همطاف زا  دـش و  لزنم  دراو  هنیدـم  رهـش  مرگ  ياهزور  زا  یکی  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع
َْنیَسُْحلاَو َنَسَْحلا  ُلِّلَُعا  ِْنیَمْوَی  ُْذنُم  ینَّنِا  َو  ٌءْیَـش  انَْدنِع  ام  تلاق : داد : خساپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  میامن ". یگنـسرگ  عفر  ات  تسا 
ياهنوگب ار  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  منادنزرف  فلتخم  ياههناهب  اب  هک  تسا  زور  ود  نم  میرادن و  يزیچ  هناخ  رد  . ] مالـسلا امهیلع 

[ .[ 230 . ] دننکن دایز  یباتیب  ات  منکیم  مرگرس 

یگنسرگ لکشم 
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يور رب  دعب  یمک  دنتفاتش و  ربمایپ  يوسهب  دنتسیرگن . لزنم  برد  يولج  ار  ناشراوگرزب  ّدج  مالسلا » اهیلع   » همطاف نادنزرف  رگید  يزور 
هب میاهنـسرگ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  ای  هک ، دـندوشگ  هوکـش  هب  نابز  دـنتفرگ و  ياج  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  شود 

: دومرف مالسلا » اهیلع   » همطاف هب  تلاح  نامه  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ میئامن . یگنـسرگ  عفر  ات  دهد  ام  هب  ینان  صرق  وگب  نامردام 
ام هناخ  رد  ناجردپ ! «. ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَکََرب  َِّالا  ٌءیَـش  یْتَیب  یف  ام  تلاق : دینـش : خـساپ  " هد ، ماعط  مدـنزرف  ود  هب  مرتخد  "

[ .[ 231 . ] درادن دوجو  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  دوجو  تکرب  زج  هب  يزیچ 

نادنزرف یگنسرگ  لکشم 

. درکیمن اشفا  یسک  دزن  دومرفیم و  لّمحت  يرابدرب  ربص و  اب  ار  يرادهّچب  ياهیتخس  يداصتقا و  تالکشم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 
امهیلعنیـسح نسح و  منادنزرف  گنر  ارچ  تسا ؟ هدیرپ  وت  گنر  ارچ  : " دیـسرپیم هناّرـصم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هک  یهاگ 

َّنِا َو  انْمِعَط  ام  ًاثالَث  اَنل  َّنِا  ََۀبَا  ای  تلاق : دومرفیم : دراذگب  نایمرد  ردپ  اب  ار  یگدنز  تیعضو  دشیم  راچان  تسا "؟ هدش  نوگرگد  مالسلا 
هیلع  » نسح میاهدروخن  اذغ  هک  تسا  زور  هس  ناجردپ ! . ] ِنافُوْتنَم ِناخْرَف  امُهَّنَاَک  ادَقَر  َُّمث  ِعوُْجلا  ِةَّدِش  ْنِم  َّیَلَع  ابَرَطِْضا  َْنیَـسُْحلاو  َنَسَْحلا 

. دناهتفر باوخ  یگنـسرگ  زا  هدنکرپ  ياههجوج  دننام  نونکامه  دناهدش ، باتیب  یگنـسرگ  تّدـش  زا  مالـسلا » هیلع   » نیـسح و  مالـسلا »
[ .[ 232]

یگداوناخ تالکشم 

تبرغ و نوچمه ، یتالکـشم  دـشابیم . ترـضح  یگداوناـخ  تالکـشم  هب  طوبرم  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  تالکـشم  زا  یـشخب 
، یگلاس شـش  نس  رد  ردام  نداد  تسد  زا  بلاطیبا ، بعـش  رد  رداـم  ردـپ و  ياهیگنـسرگ  اـهجنر و  ندـید  هّکم ، رد  رداـم  تیمولظم 

ریقحت لکـشم  وا ، ياههجنکـش  راوگرزب و  ردپ  بئاصم  عاونا  رب  ندوب  دهاش  هنیدـم ، هب  ترجه  هکم و  رد  یگدـنز  يارب  تینما  نتـشادن 
رد رهوش  ردـپ و  روـضح  مالـسا و  ردـص  نوگاـنوگ  ياـهگنج  لکـشم  مالـسلا ،» هیلع  یلع  ترـضح  ندوـب  ریقف  رد  ناـیدوهی  نیقفاـنم و 
رد ندروآ  بآ  یتح  هناخ  ياهراک  یمامت  ماجنا  لکشم  نانآ ، نامرد  اهگنج و  رد  رهوش  ردپ و  نتـشادرب  مخز  تبیـصم  دربن ، ياهههبج 

کمک نتشادن  هناخ و  رد  ندرک  راک  لکشم  نانآ ، تیبرت  يرادهچب و  لکشم  هنیدم ، رد  مالسلا » هیلع  یلع  ترـضح  روضح  مدع  ماگنه 
يارب بئاصم  اهالب و  نیرتگرزب  زا  هک  ردپ  نداد  تسد  زا  تبیصم  تبیـصم ، نیا  لوبق  نادنزرف و  تراسا  تداهـش و  تبیـصم  راکمه ، و 
هثداح نسحم و  ناشدـنزرف  ندـش  هتـشک  ترـضح و  هناخ  هب  نیقفانم  هلمح  تبیـصم  هرخالاب  و  تسا ، هدوب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 

زا هک  دوب  یئاـهتیذا  رازآ و  ترـضح  یگداوناـخ  تالکـشم  هلمج  زا  راوگرزب . نآ  هب  تبـسن  یتـمرحیب  نینمؤملاریما و  تفـالخ  بصغ 
رد هک  تسا  هدمآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دنـسم  باتک  رد  دیـسریم . ترـضح  نادناخ  هب  هنیدم  نایدوهی  ًاتدـمع  نیقفانم و  هیحان 
اب مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دنتـشاد و  داهج  نادیم  رد  روضح  ود  ره  مالـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  مرکا و  ربمایپ  هک  یئاهگنج  زا  یکی 

هنیدم ياههچوک  زا  مکمک  دش و  جراخ  يزاب  تهج  هناخ  زا  مالـسلا » هیلع  نیـسح  ماما  يزور  دوب ، هنیدـم  رد  دوخ  نادـنزرف  ناکدوک و 
، يدوهی يدرم  ءاـنثا  نیا  رد  دومن . مگ  ار  هناـخ  هار  هکنیا  اـت  تفر  تفر و  اـهلخن  نیب  رد  دیـسر و  هنیدـم  ياهناتـسلخن  هب  اـت  دوـمن  روـبع 

یتعاس زا  سپ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دومن . یفخم  درب و  دوخ  هناخ  هب  ار  ترـضح  وا  نادناخ  وا و  هب  رازآ  رطاخب  دید و  ار  ترـضح 
زا يدارفا  کمک  اب  ات  دمآرب  ددصرد  دـش و  نارگن  برطـضم و  دـیدن  يربخ  مالـسلا » هیلع  نیـسح  زا  نوچ  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  راظتنا 

اهیلع » ارهز همطاـف  دوب  یلاـخ  گـنج  ههبج و  رد  روضح  تهج  نینمؤم  نیرتـهب  زا  هنیدـم  نوچ  اـّما  دروآ . تسدـب  يربـخ  دوخ  كدوـک 
ات دبایب  ار  يدرف  ات  دمآ  نوریب  هناخ  زا  هاتوک  ّیتدـم  رد  هبترم   70 مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هک  تسا  خیرات  رد  تفاین . ار  یسک  مالـسلا »

غارس تفاین  ار  یسک  نوچ  ماجنارس  اّما  تفریم  هناخ  لخاد  هب  تفاییمن  ار  یـسک  نوچ  اّما  دتـسرفب  مالـسلا » هیلع  نیـسح  يوجتـسج  هب 
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.... دومن و رومأم  مالسلا » هیلع  نیسح  يوجتسج  هب  ار  وا  دیبلط و  کمک  وا  زا  تفر و  دوخ  دشرا  دنزرف  مالسلا » هیلع  نسح 

یگنهرف یعامتجا  یسایس  تالکشم 

. دـشابیم ناشیا  نامز  رب  مکاح  یعامتجا  یـسایس  صاخ  طئارـش  هب  طوبرم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  تالکـشم  زا  یـشخب 
ربمایپ تلحر  زا  دـعب  هنیدـم  رد  روضح  ربمایپ و  تلحر  زا  لبق  اـت  هنیدـم  رد  روضح  هّکم ، رد  روضح  هرود  هس  هب  ار  نارود  نیا  ًاـعومجم 
سیئر یـسایس  ناربهر  دـشیم . هرادا  یئارگهلیبق  ياهبـصعت  اب  مأوت  يرگهفئاط  ماـظن  اـب  یـسایس  رظن  زا  هکم  لّوا  هرود  مینکیم . میـسقت 

روما رد  یتح  هداتفابقع  هدزلهج و  هتـسب ، هعماج  دندشیم . باختنا  رتشیب  نارادفرط  هوبنا و  تورث  رتشیب  تردق  ساسارب  دندوب و  لئابق 
هناخ فارطا  رد  فک  توس و  ناشیا  ياهتدابع  دوب ، نشخ  یناسنا و  دـض  یهاگدـید  نز  رتخد و  هب  ناشهاگدـید  دوب . یگدـنز  یئادـتبا 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  دوب . هعماج  نیا  رگید  تاصتخم  زا  ینارتوهـش  يراوخبارـش و  ضیعبت ، یتسرپتب و  يزیرنوخ ، گنج و  دوب ، ادخ 
دوجو هصرع  هب  ياپ  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  هجیدـخ ، اـب  كراـبم  جاودزا  دـقع  اـب  دـندش و  تلاـسر  هب  ثوعبم  طئارـش  نیا  رد  هلآو » هیلع 

ندیورگ اب  دومن و  دشر  تعرس  هب  دوب  یهلا  یحور  هداعلاقوف و  یغوبن  راشرس ، یشوه  ياراد  هک  مالسلا » اهیلع  هیـضرم  يارهز  درازگ .
هجیدخ ترضح  هب  تبسن  شیرق  نانز  فلتخم  ياهرازآ  ربمایپ و  نوگانوگ  ياههجنکـش  تفرگ . رارق  لباقم  ههبج  رد  ردپ  یهلا  نیئآ  هب 

ربمایپ ینعی  ادخ  هب  هدادلد  تیلقا و  هورگ  نیا  هبناجهمه  هرصاحم  رب  ینبم  شیرق  یناگمه  دهعت  تیاهن  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  و 
اب داد و  ترجه  هشبح  هب  ار  یهورگ  دوخ  باحصا  دوخ و  ظفح  يارب  ترضح  نآ  هک  دیناسر  یئاج  هب  ار  راک  هرخآلاب  ربمایپ  باحـصا  و 

ترـضح ترجه  نآ  لابندب  ربمایپ و  ترجه  اب  هرود  نیا  مّود  هرود  تفرگ . هانپ  لاس  هس  ات  هکم  فارطا  ياههوک  هب  دوخ  رگید  یهورگ 
. دیدرگ زاغآ  هنیدم  رد  ربمایپ  هب  هشبح  نیرجاهم  قاحلا  هکم و  زا  ربمایپ  باحصا  رگید  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع 

نیریش هرود  یتهج  زا  دومن  يراذگمان  یمالسا  یگنهرف  یعامتجا  یسایس  ماظن  يریگلکش  یگدنزاس و  هرود  ناوتب  دیاش  هک  هرود  نیا 
ریبعت هب  تشاد و  تفرـشیپ  نوگانوگ  ياههصرع  رد  ربمایپ  یمالـسا  بالقنا  هک  ياهرود  دـشابیم . یپردیپ  ياهیزوریپ  هوکـش و  هرود  و 
اهیلع همطاف  زاب  بالقنا  تیبثت  یگدنزاس و  هرود  صاخ  تالکشم  زاب  طئارـش  نیا  رد  دنچره  دشابیم  یهلارـصن  نیبم و  حتف  هرود  نآرق 

یگنهرف و تالکشم  هنیدم ، رد  نایدوهی  صاخ  تالکشم  نیقفانم ، ياههنتف  ددعتم ، ياهگنج  تسا . هدومنن  اهر  ار  وا  نادناخ  و  مالـسلا »
ریدغ مایپ  عادولاۀجح و  رد  نایاپ  رد  هّکم و  حتف  اب  هرخالاب  هک  دشابیم  هرود  نیا  تالکشم  زا  یـشخب  نآ ، یگدرتسگ  مدرم و  يداصتقا 

همه مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دشیم . هتـشادرب  هرود  نآ  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا  صاخ  طئارـش  حالـصا  رد  دنلب  یمدق  زور  ره 
بآم رثوک  لسن  تیبرت  هب  يولع  هناـخ  هرادا  تیوقت و  يرادهناـخ و  رما  راـنک  رد  دومنیم و  لاـبند  ار  تبثم  ینید  تاحالـصا  تارییغت و 

تامیلعت درگاش و  تیبرت  هب  مهم  نیا  رب  هوالع  وا  دوب . لوغـشم  مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  يدـمحم  كاپ  هیرذ  يدـمحم و 
رد دـناسریم و  گنج  نادـیم  هب  ار  دوخ  يرارطـضا  طئارـش  رد  یهاگ  دادیم . تیمها  ادـخ  لوسر  صاخ  باحـصا  یهاگ  یتح  نانز و 

اهههبج نامرهق  هدنامرف  نیا  هرطاخ  تشاد  وکن  هزمح ، ترضح  ندش  هتشک  زا  سپ  دومنیم . نامرد  ار  ادخ  ربمایپ  تاحارج  نادیم  طسو 
راثیا ّدحرـس  ات  نینمؤم  زا  نادنمزاین  يدـنمزاین  عفر  رد  تشاد . مئاد  روضح  وا  رازم  رب  اههبنـش  اههعمج و  داد و  رارق  دوخ  تمه  ههجو  ار 

اب دوب و  ریقف  يدرم  ًارهاـظ  هک  مالـسلا » هیلع  یلع  اـب  جاودزا  اـب  دومنیم . یهارمه  ناـنآ  اـب  یگدـنز  نیرتهداـس  باـختنا  اـب  تفر و  شیپ 
گرزب هجرد  هب  ندـش  لئان  دوخ و  زا  تسارح  اب  دیـشخب . شزرا  کیرات  رـصع  نآ  رد  قالخا  تیونعم و  هب  درک و  هزراـبم  یتسرپهفارخ 

ریگنیمز رتبا و  روضح  نیا  اب  ار  ربماـیپ  نانمـشد  دـش و  وا  يارب  رثوک  ردـب و  راـختفا  تسکـش و  مهرد  ار  نز  ریقحت  هفارخ  یهللاۀمـصع 
، یعامتجا ياههنحـص  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  روضح  هرود  نیرتلاـعف  هک  هرود  نیا  زا  موس  هرود  هرخـآلاب  موس و  هرود  دومن .

یـسایس قاـفن  طـخ  ياـشفا  تما و  ماـظن  زا  عاـفد  يارب  يروـضح  هناـهاگآ ، هناـمولظم و  هناروـسج ، يروـضح  تسا  یگنهرف  یـسایس و 
ياههزاورد زا  یکی   ) نازحالاتیب رد  ناوارف  ياههیرگ  اب  هنامولظم  روضح  هنیدم و  دجسم  رد  هبطخ  ندناوخ  اب  هناملاع  روضح  یگنهرف ،
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تـسا تماما  عورـش  تلاسر و  متخ  هرود  هک  هرود  نیا  دوخ . ندید  همطل  دـنزرف و  نداد  ینابرق  دّحرـس  ات  هناعاجـش  يروضح  و  هنیدـم )
اهیلع همطاف  و  مالسلا » هیلع  یلع  يارب  تبیصمرپ  ارجامرپ و  رایسب  ياهرود  دوب ، ادخ  لوسر  یصو  هب  ادخ  لوسر  زا  تیمکاح  لاقتنا  هرود 

تماما زا  عافد  رد  هرود  نیا  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تمه  شـالت و  تسا . ناـشیا  نارادـفرط  دودـعم  ناـشیا و  نادـناخ  و  مالـسلا »
تلاسر طخ  همادا  تماما و  ماظن  تیبثت  هرود  نیا  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تّمه  شالت و  دوب . یگنهرف  رظن  زا  عیـشت  مارم  نینمؤملاریما و 

يرورپقاـفن و تعدـب و  زا  زیرگ  يوـبن و  تنـس  نآرق و  حور  تیمکاـح  هرود  نـیا  رد  ترـضح  شـالت  هرخـآلاب  و  دوـب . یـسایس  رظن  زا 
زا عافد  هرود ، نآ  ناذوفن  بحاص  اب  روج ، يافلخ  اب  نانز ، اـب  ترـضح  ياهرادـید  دوب . تیلهاـج  مارم  تیلهاـج و  تعجر  یئارگدـناب و 

ترضح ياهتیلاعف  زا  یشخب  ترضح ، ياهيرگاشفا  ترـضح ، ياههبطخ  نداد  تموکح  هب  یـسایس  يأر  زا  عانتما  و  مالـسلا » هیلع  یلع 
یسررب شزرا  رظن  زا  هدیماجنین  لوط  هب  ینامز  رظن  زا  رتشیب  زور  یلقن 95  هب  ای  زور و  یترابع 75  هب  هک  هرود  نیا  دشابیم . هرود  نیا  رد 
یـسایس یگنهرف و  یعامتجا  روما  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  رایع  مامت  يّدج و  روضح  هک  ارچ  دراد  شزرا  لبق  هرود  ود  هزادـنا  هب 

یلع هعیـش  نیلوا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  میئوگب  رگا  رگید  ترابع  هب  تسا . هدیـشخب  نآ  هب  صاـخ  ياهولج  ّتیـساسح و  تّدـم  نیا 
رگا تداهـش ، داـهج و  رگا  میتفگن . فازگ  دـشابیم  يرکف  مارم  نیا  رازگهیاـپ  مزـال و  تاصخـشم  همه  اـب  ياهعیـش  مهنآ  مالـسلا » هیلع 

یتسود و مالـسلا » هیلع  یلع  رگا  یلالدتـسا ، يوق و  قطنم  رگا  یئاـهنت ، تبرغ و  رگا  تیمولظم ، هیرگ و  رگا  رگمتـس ، متـس و  اـب  هزراـبم 
نکمم هجو  نیرتلماک  هب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  رد  همه  همه و  تسا  مالـسلا » هیلع   » یلع هعیـش  تاصخـشم  زا  رگید  رگا  اهدـص  تدابع و 

، تمکح ملع ، زا  یناـیرج  دـمآ و  ناـیلغ  هب  وا  دوـجو  هرهوـج  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  رمع  زور  اـت 95  نیمه 75  رد  تسا  هدـهاشم  لـباق 
داهن ياجرب  دوخ  ياهراگدای  زا  خیرات  هنیس  رب  راگدنام  یغاد  و  درازگ . راگدای  هب  دوخ  زا  ار  تماهـش  یبوکمتـس و  تداشر  تعاجش و 

. دش خیرات  تیرشب و  يامنهار  نامرهق  هوسا و  ناونع  هب  داد و  شزومآ  ار  ندرم  هنوگچ  نتسیز و  هنوگچ  وا 

هرهاط هقیدص  ترضح  هیراج  تاقدص  فاقوا و 

الوم هدهع  هب  ار  اهنآ  یتسرپرس  اهنآ و  رب  تراظن  هدومرف و  بلّطمینب  مشاهینب و  فقو  هک  دنتشاد  ناتـسب  تفه  هرهاط  هقیدص  ترـضح 
امهیلع نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  هدهع  رب  ناشیا  زا  دعب  دنتـسه و  تایح  دـیق  رد  ناشیا  هک  ینامز  ات  دـنداهن  مالـسلا » هیلع   » یلع

« مالسلا هیلع  » رقاب ماما  دزن  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ترضح  فقو  باتک  دنداهن و  ناشرسپ  دنزرف  نیرتگرزب  هدهع  هب  مه  دعب  مالسلا و 
یتّیـصو نیا  میحّرلا . نمحّرلا  هَّللامِسب  : " دشابیم همانفقو  نآ  تروص  نیا  تسا و  دوجوم  ینیلک  موحرم  یفاک  باتک  رد  هک  هدوب  دوجوم 

تیبم هَقُْرب ، لالَذ ، فاوَع ، ینعی : شیوخ  هناگتفه  ياهناتسب  هب  تبسن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دّمحم رتخد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هک  تسا 
ایند زا  سپ  نیسح و  نسح ، زا  سپ  نسح و  شتافو  زا  سپ  هک  دیامنیم  بلاطیبا  نبّیلع  هب  میهارباّما  هب  رـشم  هیفاص و  ینْـسُح ، ْبَْثیِم ، ای 

دهاش تیـصو  نیا  رب  ار  ماّوع  نبریبز  دوسا و  نبدادـقم  یلاـعت و  يادـخ  دوب و  دـهاوخ  اـهنآ  رب  رظاـن  نم  دـنزرف  نیرتگرزب  نیـسح  نتفر 
« مالسلا اهیلع   » ارهز همطاف  ترضح  هب  هناگتفه  ياهناتـسب  نیا  هنوگچ  اّما  تشاد ". موقرم  ار  ّتیـصو  نیا  مالـسلا » هیلع   » یلع مریگیم و 

هتشک دُُحا  زور  رد  دروآ و  مالـسا  دوب  ریـضنینب  دوهی  رابحا  زا  هک  يدوهی  قریخم  هک  هدمآ  نینچ  [ 233  ] هنیدم خیرات  باتک  رد  دیسر ؟
يرجه متفه  لاس  رد  زین  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ دومن و  ّتیـصو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هب  ار  شیوخ  هناگتفه  ياهناتـسب  دش و 
دنمزاین هک  يدراوم  رد  ای  تشاد و  ینامهیم  ربمایپ  هک  یماگنهب  داد و  رارق  مالسلا » هیلع  » ارهز همطاف  ترـضح  صوصخم  ار  اهناتـُسب  نیا 

ّتیصو [ 234  ] ۀـیقوا هدزاود  ربمایپ  نانز  زا  کـی  ره  يارب  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  ترـضح  دومنیم . هدافتـسا  اـهنآ  لخادـم  زا  دوب 
[ . 235 . ] دنداد رارق  ار  اهنآ  زا  يرادقم  زین  ۀمامَا  دوخ  هدازرهاوخ  يارب  نانآ و  دننام  زین  مشاهینب  نانز  يارب  هدومرف و 

یتشهب نیلوا 
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ربمایپ تما  تما ، نیرترب  مما ، نیب  رد  تسا . نیبرقم  اهناسنا و  نیرتلماک  عمجت  رضحم  نیحلاص  نینمؤم و  نادنمتداعس و  هاگلزنم  تشهب 
دراو نیلوا  ینید  تایاور  قبط  دنتسه . تشهب  ینعی  نیحلاص  هاگلزنم  نیرتهب  رب  نیدراو  نیرتمدقم  نینمؤم  نیرتهتـسیاش  وا  تما  نیب  رد  و 

زا يوریپ  وا و  تبحم  تفرعم و  بسک  اب  زین  ام  و  تسا . مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترـضح  ینعی  ینیمز  هتـشرف  یهلا  تمحر  هاگراب  رب 
«: هلآو هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاـق  مینک . زارحا  دوخ  يارب  ار  وا  ّتیعم )  ) يراوـجمه یهارمه و  یگتـسیاش  میناوـتیم  شمارم  نییآ و 

[ .[ 236 . ] تسا مالسلا » اهیلع   » همطاف دوشیم  تشهب  دراو  هک  یسک  نیتسخن  دومرف : ادخ  لوسر  . ] ُۀَمِطاف َۀَنَّجلا  ُلُخْدَی  ْنَم  ُلَّوَا 

همطاف يرگراثیا 

نارگید ناسنا  يدوجوم  قافنا  رد  هک  یلکش  هب  دسرب  هداعلاقوف  یلاعت  جوا و  کی  هب  ناسنا  رد  يرگشیاشخب  دوج و  تفص  هک  یماگنه 
. تسا هدومن  زارحا  یناسنا  نینچ  ار  راثیا  یقـالخا  تفـص  دزادـنیب  مدـقم  هداد و  حـیجرت  تسا  نآ  هب  دـنمزاین  جاـتحم و  دوخ  هچنآ  رد  ار 
یعمج و يدرف و  یلکـش  هـب  راـثیا  تفـص  دوـجو  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  هـلمج  زا  ربماـیپ و  تیبلـها  یقـالخا  ياهتلیــضف  زا  یکی 

مهب ناـک  ول  مهـسفنا و  یلع  نورثوـی  و  تسا : راوـگرزب  هداوناـخ  نیا  يرگراـثیا  نأـش  رد  هفیرـش  تاـیآ  نیا  تسا . اـهنآ  رد  یگداوناـخ 
-1 دراد : نوگانوگ  ياههولج  راثیا  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یگدنز  خیرات  رد  [ . 238 . ] هبح یلع  ماعطلا  نومعطی  و  [ . 237 . ] هصاصخ

راثیا - 3 مالسلا » هیلع   » یلع ربارب  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف راثیا  - 2 هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هَّللالوسر هب  تبـسن  مالـسلا » اهیلع   » همطاف راثیا 
سورع سابل  ثحب  یتا و  له  هروس  ریسفت  هب   ) نیکسم ریسا و  دنمزاین  ربارب  رد  راثیا  - 4 دوش ) هعجارم  نامهیم  ثحب  هب   ) نامهیم هب  تبسن 

هصق و ود  لقن  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللالوسر هب  تبـسن  مالـسلا » اهیلع   » همطاف راـثیا  حیـضوت  رد  دوش ) هعجارم 
یگدـنز یناوارف  تالکـشم  اـب  هنیدـم  مدرم  رثـکا  یگنـسرگ  یطحق و  راـگزور  رد  لوا : مینکیم . تیاـفک  ةایحلاجـهن  باـتک  زا  تـیاور 
كراـبم مکـش  رب  گنـس  یهاـگ  درکیم و  شـالت  ارقف  نیکاـسم و  يارب  زور  بش و  دوب و  هنـسرگ  تخـس  یمارگ  لوـسر  دـندرکیم و 

ایآ مرتخد  : " دومرف دـیبوک و  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  برد  تخـس  ياهزور  نآ  رد  دـشاب . لمحت  لباق  یگنـسرگ  درد  ات  تسبیم 
يارهز اـما  تشگزاـب  ادـخ  لوـسر  هـن ". : " تـفگ مالــسلا » اـهیلع   » ارهز ترــضح  میاـمن "؟ یگنــسرگ  عـفر  هـک  يراد  لزنم  رد  يزیچ 

اهیلع  » همطاف نامـشچ  ات  دش  هدروآ  تشهب  زا  هزیکاپ  رطعم و  یئاذـغ  تشادرب  اعد  هب  تسد  دـنک و  لمحت  تسناوتن  مالـسلا » اهیلع  » رهطم
راثیا ادـخ  هب  دـنگوس  [و  يْریَغ َو  یـسْفَن  یلَع  ِهَّللاَلوُسَر  اِهب  َنِْرثُو  ِهَّللاَو ال  دومرف : داتفا  یهلا  هناـمیرک  فاـطلا  یتشهب و  ياذـغ  هب  مالـسلا »

. داتــسرف ادـخ  لوـسر  يارب  ار  هدـش  ناـیرب  تشوـگ  اذـغ و  زا  رپ  فرظ  هاـگنآ  مـنادیم ]. مدـقم  نارگید  رب  دوـخ و  رب  ار  ربماـیپ  هدرک و 
اذغ نیا   ] ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِا  ِهَّللاِلْضَف  ْنِم  َوُه  داد : خساپ  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  اذـغ  نیا  دیـسرپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ

زا یکی  رد  مود : [ .[ 239 . ] دـهدیم يزور  باـسح  نودـب  دـهاوخب  هک  ار  هک  ره  دـنوادخ  هک  یتسردـب  تسا  یهلا  تمحر  لـضف و  زا 
هب هن  : " دـنداد خـساپ  میآ "؟ نوریب  یگنـسرگ  زا  ات  يراد  یئاذـغ  ایآ  ناجهمطاف  : " دومرف مالـسلا » هیلع   » یلع ماـما  ناهاگحبـص  اـهزور ،

منادنزرف امـش و  هب  دوب  هچنآ  میرادن  یفاک  ياذغ  لزنم  رد  هک  تسا  زور  ود  دـیزگرب  تماما  هب  ار  امـش  توبن و  هب  ار  مردـپ  هک  یئادـخ 
نم هب  ارچ  ناجهمطاف  : " دـندومرف فسأت  اب  ماـما  مدرکن ". هدافتـسا  دوجوم  كدـنا  ياذـغ  زا  دوخ  مداد و  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و 

ام َکَسْفَن  َفَّلَُکا  ْنَا  یهِلا  ْنِم  ییْحَتْسََال  ّینِا  ِنَسَْحلاَابَا  ای  دندومرف : مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  مورب "؟ اذغ  هیهت  لابند  هب  ات  يدادن  عالطا 
. میامن تساوخرد  وت  زا  يرادن  تردق  ناوت و  نآ  رب  وت  هک  ار  يزیچ  هک  منکیم  ایح  دوخ  راگدرورپ  زا  نم  نسحلاابا ، يا  . ] ِْهیَلَع ُرِدْقَت  ال 

[ .[ 240]

همطاف نامیا 

توبن و نآ ، لحارم  داعم و  ادخ ، تافص  ادخ ، دوجو  هب  یبلق  هناصلاخ  رواب  داجیا  ندروآ و  نامیا  ناملـسم  ره  يداقتعا  فئاظو  زا  یکی 
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ظفح نامیا ، راثآ  نامیا ، تیمها  رب  نآرق  هفیرش  تایآ  رد  دشابیم . تیالو  تماما و  ماظن  یهلا و  ناربمایپ  تاروتـسد  هب  دامتعاو  تلاسر 
صاخ تفارـش  ياراد  نینمؤم  نآرق  گنهرف  رد  تسا . هدش  وگتفگ  نانآ  فئاظو  نینمؤم و  ياهتلـصخ  تیاهن  رد  نامیا و  تیوقت  نامیا ،

نانز زا  یکی  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  اونمآ . نیذلااهیا  ای  دنریگیم : رارق  گرزب  دنوادخ  میقتسم  باطخ  دروم  هک  یلکش  هب  دنشابیم 
یمارگ يوناب  نآ  ببس  نیمه  هب  هتفرگارف و  ار  شدوجو  مامت  نامیا  رون  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  قیدصت  هب  هک  تسا  مالسا  ناهج  ماقمالاو 
فصو هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هکنانچمه  تسا  روهـشم  اهنامـسآ  رد  [ . 241  ] ادـخ زینک  ینعی  هّللا  ُۀَـمَا  ناونعب  دوب و  ادـخ  رایتخا  رد  طقف 
َنامیْالا ُهَّللا  َلَعَجَف  دیامرفیم : نامیا  راثآ  تیمها و  دروم  رد  دوخ  هبطخ  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترضح  دیدرگ . رختفم  یهللادبع 

.[ داد رارق  نآ  يرکف  ياهتثابخ  كرش و  زا  امـش  یکاپ  تهج  ار  ینید  تاداقتعا  نامیا و  لاعتم  يادخ  [ . ] 242 . ] ِكرِّشلا َنِم  ْمَُکل  ًاریهْطَت 
اهَحِراوَج َو  اهَْبلَق  ُهَّللا  َأَلَم  َۀَمِطاف  یتَْنبِا  َّنِا  ُناْملَس  ای  دنیامرفیم : مالسلا » اهیلع   » همطاف نامیا  فصو  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  و 

ات مالـسلا » اهیلع   » همطاف ياـضعا  ماـمت  بلق و  دـنوادخ  هک  یتسارب  ناملـس ، يا  [ . ] 243 . ] ِهَّللا ِۀَـعاِطل  ْتَقَّرَغَت  اهِـشاشَم  یِلا  ًانیقَی  َو  ًاـنامیإ 
.[ تسا قرغ  ادخ  تعاط  رد  هک  ياهنوگهب  تسا  هتخاس  هدنکآ  نیقی  نامیا و  زا  ار  شیاهناوختسا 

ب

لوتب

رتمهم ناراگنهژاو و  نیققحم و  مان  نیا  هب  یمارگ  يوناب  نآ  يراذگمان  تلع  رد  تسا . لوتب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یماسا  زا  یکی 
هک دش  لاؤس  ییحی  نب  دمحا  زا  : " دیوگیم روظنمنبا  میرادیم . میدقت  امش  تمدخ  هک  تسا  هدمآ  یتاحیضوت  ینید  تایاور  رد  نآ  زا 

، تلیـضف فافع ، تهج  زا  اریز  داد : خـساپ  تسا ؟ هدـش  هتفگ  لوتب  ادـخ  لوسر  رتخد  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  ترـضح  هب  تبـسانم  هچ  هب 
نآ يرانکرب  ندـیرب و  رطاخهب  هدـش  هتفگ  و  تسادـج . زاتمم و  تما  یمامت  نانز  دوخ و  ناـمز  ناـنز  زا  بسح ، تیـصخش و  يرادـنید ،
زا دوخ  یئابیز  اب  ترضح  نآ  ياضعا  مامت  ینعی  وا ، شنیرفآ  رد  لیتبت  تسا : هدش  هتفگ  زین  لاعتم ".و  دنوادخ  يوس  هب  ایند  زا  ترـضح 

اـضعا رگید  هب  تبـسن  شیاضعا  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  اـبیز  ینز  نآ  ناـنز ، نیب  رد  ۀـّلتبم  : " دـیوگ یبارعانبا  تسادـج . ءاـضعا  رگید 
ُّهأرِما دـیوگ " ریثانبا  دـشاب ". لماک  مات و  هکلب  دـشاب  سکعرب  ای  ابیزان و  شینیب  یلو  اـبیز  شمـشچ  هک  دـشابن  يروط  هتـشادن  يدوبمک 

مان نیا  هب  مالـسلا » هیلع   » حیـسم ترـضح  ردام  میرم  تهج  نیمههب  درادن و  نانآ  هب  تبـسن  یلیامت  هدیرب و  نادرم  زا  هک  ینز  ینعی  لوتب 
هدیرب و بَسَح  تناید و  تلیـضف و  تهج  زا  دوخ  نامز  نانز  رگید  زا  اریز  دش  هدیمان  مان  نیا  هب  زین  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هدـش و  هدـیمان 
: دـیوگ یحیرط  دوشیم ". هدـناوخ  مان  نیدـب  تسا  هدروآ  يور  يادـخ  هب  هدـیرب و  ایند  زا  هکنآ  رطاخهب  تسا  هدـش  هتفگ  تسا و  زاتمم 

يادـخ هب  ترـضح  هک  تسا  نآ  يراذـگمان  نیا  تلع  هدـش  هتفگ  تسادـخ و  لوسر  رتخد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  ترـضح  لوتب ، "
هب تبسن  تسادج و  زاتمم و  تیصخش  تلیضف و  تهج  زا  شدوخ  نامز  نانز  رگید  زا  ای  تسا و  هدیرب  نانز  رگید  زا  هدروآ  يور  لاعتم 

تهج نآ  زا  : " تسا هدـش  لقن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  زا  تسا ". زاتمم  تناید  بَسَح و  تلیـضف و  تهج  رد  تّما  نانز  رگید 
هدوب رکب  هک  دوخ  نیتسخن  تلاح  هب  بش  ره  تسا و  رانکرب  نانز  رگید  هناهام  تداع  زا  هک  تسا  هدش  هدیمان  لوتب  مالسلا ،» اهیلع  همطاف 

[ . 244 . ] دیئاز تراکب  تلاح  رد  ار  یسیع  هک  دش  هدیمان  لوتب  تهج  نآ  زا  میرم  ددرگیمرب ".و  تسا 

همطاف يراد  هچب 

ادیپ دنزرف  جنپ  مالسلا » اهیلع  همطاف  دوب . دالوا  تیبرت  يرادهچب و  عوضوم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  مهم  نیگنـس و  فئاظو  زا  یکی 
ود رسپ و  ود  دش . طقس  تشاد  مان  نسحم  هک  ترـضح  نآ  دنزرف  نیمجنپ  مالـسلا . مهیلعنسحم  موثلکما و  بنیز ، نیـسح ، نسح ، درک :
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یلص مرکا  ربمغیپ  لسن  هک  دوب  هدش  ردقم  نینچ  هکلب  دندوبن ، يداع  صاخشا  زا  ترـضح  نآ  نادنزرف  دنام . یقاب  ترـضح  نآ  زا  رتخد 
ناشدوخ بلص  رد  ار  ناربمایپ  هیّرذ  ادخ  : " دومرفیم هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  دیآ . دوجوب  مالسلا » هیلع   » همطاف زا  هلآو » هیلع  هللا 

دوب هدرک  ردقم  ادخ  متسه ". مالسلا » هیلع   » همطاف دالوا  ردپ  نم  سپ  دومرف . ررقم  مالـسلا » هیلع   » یلع بلـص  رد  ارم  لسن  یلو  هداد  رارق 
نیگنس فئاظو  زا  یکی  اذل  دنیآ . دوجوب  مالسلا » اهیلع  » ارهز كاپ  لسن  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمغیپ  يافلخ  نید و  نایاوشیپ  هک 

هک دـننک  لایخ  یـضعب  دـیاش  دراد . يرادهنماد  مهم و  رایـسب  ياـنعم  یلو  تسین  شیب  یهاـتوک  هلمج  يرادهچب ، هملک  دوب . يرادهچب  وا 
نتـسش اذغ و  هیهت  رد  دـنک و  ناشکـشخ  رت و  ردام ، و  دزاس . مهارف  ار  شنادـنزرف  یگدـنز  مزاول  ردـپ ، هک  تسین  نیا  زا  شیب  يرادهچب 

ردام ردپ و  هکلب  دنکیمن  افتکا  دح  نیا  هب  مالسا  اما  دنرادن . ناشنادنزرف  لابق  رد  يرگید  تیلوئـسم  چیه  دیامن و  شـشوک  ناشیاهـسابل 
. دنادیم ردام  ردپ و  تبقارم  شرورپ و  تیبرت و  نوهرم  ار  كدوک  هدنیآ  تیصخش  مالـسا  دنادیم . لوئـسم  يرتگرزب  هفیظو  لابق  رد  ار 

كولس تیفیک  هدنیامن  يدنزرف  ره  دنکیم . ریثأت  دنزرف  فیطل  ساسح و  حور  رد  ردام  ردپ و  راتفگ  لاعفا و  تانکس و  تاکرح و  مامت 
لفط دنـشاب  بظاوم  دنـشاب و  ناشناکدوک  هدـنیآ  بقارم  تقد  لامک  اب  هک  دـنراد  هفیظو  ردام  ردـپ و  دـشابیم . شردام  ردـپ و  راـتفر  و 
دوب یحو  نماد  هتفای  تیبرت  شدوخ  هک  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ددرگن . تخبدب  دساف و  هدش ، هدیرفآ  یبوخ  رب  شداهن  هک  هانگیب 

دنزیم شناکدوک  موصعم  ياهبل  رب  هک  ییاههسوب  ردام و  ریـش  یگنوگچ  زا  هک  تشاد  عالطا  دوبن . لفاغ  عالطایب و  یمالـسا  تیبرت  زا 
هب ار  ییاههنومن  دـنک و  تیبرت  ماما  دـیاب  تسنادیم  دـنراد . رثا  اهنآ  ساـسح  هیحور  رد  شراـتفگ ، لاـمعا و  تاـکرح و  ماـمت  اـت  هتفرگ 

عوضوم نیا  دشاب و  رگهولج  شدوجو  رد  نآرق  فراعم  قئاقح و  دنـشاب و  مالـسا  حور  تقیقح و  فرعم  هنیآ و  هک  دـهد  لیوحت  هعماج 
، مالسا جایتحا  عقوم  رد  هک  دنک  تیبرت  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  دننام  دیاب  تسنادیم  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تسین . یناسآ  لهـس و  راک 

باریـس ار  مالـسا  تخرد  شنازیزع  ياهنوخ  هلیـسوب  دـنک و  ادـف  يرگدادـیب  اب  هزراـبم  نید و  زا  عاـفد  هار  رد  ار  شنازیزع  دوخ و  ناـج 
ملظ هاگتسد  زیگناروش ، ياهینارنخس  اههبطخ و  داریا  هلیسوب  هک  دهد  شرورپ  موثلکما  بنیز و  دننامه  ینارتخد  دیاب  تسنادیم  دنادرگ .

سرد بنیز  هب  هناخ ، هاگـشناد  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دنریگب . ار  نانآ  موش  دصاقم  ولج  و  دـنزاس ، حـضتفم  اوسر و  ار  هیماینب  متـس  و 
دنایرگب و ار  نمشد  تسود و  شیوخ ، نیشتآ  ياهینارنخس  هلیسوب  ددرگن و  دیزی  رگدادیب  هاگتـسد  بوعرم  ات  داد  تعاجـش  يراکادف و 
رد هک  دـنک  تیبرت  مالـسلا » هیلع  نسح  دـننامه  يرابدرب  دـنزرف  دـیاب  تسنادیم  دزاس . شاف  ار  هیماینب  يرگدادـیب  شردارب و  تیمولظم 

دـنک و توکـس  یمالـسا ، بالقنا  هنیمز  نتخاس  مهارف  مالـسا و  یلاع  عفانم  ظفح  يارب  دراذـگب و  رگج  رب  نادـند  مالـسا ، ساسح  عقوم 
يزاسرهاظ یبیرفماوع و  هلیسونادب  و  دهدیم . حیجرت  گنج  رب  ار  حلص  دناوتب  ات  مالسا  هک  دنامهفب  نایناهج  هب  هیواعم ، اب  حلص  هلیسوب 

تمظعرپ حور  دناوتیم  یبوخب  دمآ ، نوریب  زیمآزاجعا  بتکم  نیا  زا  هک  ياهداعلاقراخ  ياههنومن  دزاس . راکشآ  ار  هیواعم  يزابهقح  و 
طیحم هک  دوبن  یعالطایب  رکفهاتوک و  نانز  زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز يرآ  دهد . ناشن  ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  هداعلاقوف  يورین  و 

هناخراک ار  نآ  تسنادیم . ساسح  گرزب و  رایسب  ار  هناخ  طیحم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز دنک ، يزاورپدنلب  لیم  درامـش و  کچوک  ار  هناخ 
یسرد ره  هسردم ، نیا  ناگدش  تیبرت  هک  تسنادیم  درمـشیم . يراکادف  سرد  یماظن و  تانیرمت  مهم  هاگـشناد  يزاسناسنا و  گرزب 

هدنیآ رد  دننک ، نیرمت  اجنیا  رد  ار  هچنآ  و  دروآ . دنهاوخرد  روهظ  زورب و  هلحرم  هب  عامتجا  گرزب  نادیم  رد  دـنزومایب ، اجنیا  رد  هک  ار 
خماش یلاع و  سب  ار  نز  ماقم  درکیمن و  یکچوک  تراقح و  ساـسحا  ندوب  نز  زا  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  درک . دـنهاوخ  لـمع 
هاگیاپ نینچ  هداهن و  ششود  رب  ار  یمهم  نیگنس و  تیلوئسم  نینچ  شنیرفآ  هاگتسد  هک  دیدیم  شیوخ  رد  ار  یتقایل  نینچ  تسنادیم و 

[ . 245 . ] تسا هدومن  ضیوفت  ودب  ار  یمهم 

ارهز ترضح  یکدوک  نارود  ياهنارحب 

هب هنایفخم  ار  دوخ  يدـیحوت  توعد  لاس  هس  ات  ترـضح  هک  یلکـش  هب  دوب  هاـکناج  تخـس و  رایـسب  راوگرزب  ربماـیپ  يارب  هکم  طـئارش 
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اراکـشآ یمومع و  توعد  لاـس  هس  زا  سپ  دوب . یناـهنپ  هناـیفخم و  اـهوگتفگ  اهدـمآوتفر و  همه  دـیناسریم و  دعتـسم  سوفن  یـضعب 
ترـضح شیرق ، نانز  هجیدـخ ، اب  جاودزا  رد  رتيدـج . رتتخـس و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ اب  نیکرـشم  ینمـشد  طئارـش و  تشگ و 

ار طئارـش  ربمایپ  رب  اهبهلوبا  اهلهجوبا و  یفرط  زا  دندومن  میرحت  ار  ترـضح  اب  يوگتفگ  دـندومنیم و  شنزرـس  ریقحت و  ار  هجیدـخ 
يرهاظ تهج  زا  هک  یلکـش  هب  دوبن  وا  کمک  هکم  زا  ینز  چیه  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دلوت  ماگنه  رد  دندومنیم . تخـس  هدیچیپ و 

هکنیا ات  دوب  دیازت  هب  ور  زور  ره  دنور  نیا  دش و  دـلوتم  میرحت  تیمورحم و  یتخـس ، نارحب ، نوناک  ینعی  هکم  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف
باتک رد  هنیمز  نیا  رد  دنتـشگ . تنوکـس  هب  روبجم  ياّهرد  رد  ناشیا  دنزرف  هجیدـخ و  ربمایپ ، دـمآ و  شیپ  يداصتقا  هلاس  هس  هرـصاحم 

بلاطوبا بعش  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز یگراوخریـش  مایا  زا  یتدم  : " تسا هدمآ  [ . 246  ] مالسا هنومن  يوناب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
داـی نتفگ  نخـس  هک  یماـگنه  تخومآ . نتفر  هار  نازوس  ناتـسگیر  ناـمه  رد  دـش . هتفرگ  زاـب  ندروخ  ریـش  زا  اـجنامه  رد  دـش . يرپس 

رادـیب باوخ  زا  هک  بش  طسو  رد  دـشیم . روخاذـغ  یطحق ، طیحم  نامه  رد  دینـشیم . ار  بعـش  هنـسرگ  لافطا  هلان  دایرف و  تفرگیم ،
اهیلع  » همطاف هک  دیـشک  لوط  لاس  هس  دودح  رد  دندادیم . ساپ  شردـپ  فارطا  هنهرب  ياهریـشمش  اب  هک  دـیدیم  ار  شناشیوخ  دـشیم 

هک دوب  یگلاسجـنپ  نس  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تشادـن . يربخ  جراخ  ياـیند  زا  دـیدن و  يزیچ  بعـش  نازوس  نادـنز  زا  ریغب  مالـسلا »
دیدج یگدنز  رظانم  دندومن . تعجارم  ناشدوخ  یگدنز  هناخ و  هب  هتفای  تاجن  بعش  يانگنت  زا  مشاهینب  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمغیپ

." دوب رورسم  نامداش و  تشاد و  یگزات  مالسلا » اهیلع  » ارهز يارب  لزنم  كاشوپ و  كاروخ و  رد  هعسوت  يدازآ و  تمعن  و 

تکرب

میرک نآرق  رد  تسا . تکرب  موهفم  مالـسلا  مهیلعتیبلـها  تاـیاور  رد  تقد  لـباق  ياـههژاو  زا  یکی  نآرق و  هبذاـجرپ  میهاـفم  زا  یکی 
فـصو رد  نـینچمه  [ . 247 . ] ُْتنُک اـم  َْنیَا  ًاـکَرابُم  ینَلَعَج  َو  دـیامرفیم : ددرگیم و  مـالعا  كراـبم  حیـسم  نوـچمه  ییاـهناسنا  دوـجو 

هب باــطخ  رگید  عـضوم  رد  [ . 248 . ] ٌدـیجَم ٌدـیمَح  ُهَّنِا  ْتیَْبلا  َلـْهَا  ْمُْکیَلَع  ُُهتاـکََرب  َو  ُهَّللاُۀَـمْحَر  َو  دـیامرفیم : میهاربا  ترـضح  تیبلـها 
اذه َو  دـیامرفیم : میرک  نآرق  رد  نینچمه  [ . 249 . ] َکَعَم ْنَّمِم  ٍمُُما  یلَع  َو  َْکیَلَع  ٍتاکََرب  َو  اَّنِم  ٍمالَِـسب  ِْطبِْها  دـیامرفیم : حون  ترـضح 

َو ناراب : بآ  [ . 251 . ] ًاـکَرابُم َۀَّکََبب  يذََّلل  ساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  ِلَّوَا  َّنِا  هکم : [ . 250 . ] نوُمَحُْرت ْمُکَلََّعل  اوُقَّتا  َو  ُهوُِعبَّتاَف  ٌكَرابُم  ُهاْنلَْزنَا  ُباـتِک 
اب همه  [ . 253 . ] َنیرِْذنُم اَّنُک  ّانِا  ٍۀَکَرابُم  ٍۀَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  اَّنِا  ردـق : بش  [ . 252 . ] ِدیـصَْحلا ِّبَح  َو  ٍتاَّنَج  ِِهب  اْنتَْبنَاَف  ًاکَرابُم  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  انلَزن 

هیلع هللا  یلص   » یبنلا نع  تسا : هدمآ  تکرب  عوضوم  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلها  تایاور  رد  نینچمه  تسا . هدش  یفرعم  كرابم  تکرب و 
َنِم ُةاجَّنلاَو  ِْنیَدـِلاْولا  ِِّرب  یف  ِْشیَْعلا  ُةَّذـَل  َو  ِهَّللا  ِمیظْعَت  یف  ِنامیْالا  ُءاَقب  َو  ِداتْـسُْالا  ِمیظْعَت  یف  ِْملِْعلا  ُۀَـکََرب  ٍَعبْرَا  یف  ًاـَعبْرَا  َعَضَو  ُهَّللا  َّنِا  هلآو :»

مارتحا و رد  ار  ملع  تکرب  یلاعت و  دـشر و  داد ، رارق  زیچ  راـهچ  رد  ار  زیچ  راـهچ  لاـعتم  دـنوادخ  [ . ] 254 . ] ِْقلَْخلا ِءاذـیا  ِكَْرت  یف  ِراَّنلا 
رد ار  خزود  شتآ  زا  ندیهر  ردام و  ردپ و  هب  یکین  رد  ار  یگدنز  تذل  لاعتم  دنوادخ  تشادگرزب  رد  ار  نامیا  يرادیاپ  داتـسا ، میرکت 
ْنِم ْصُْقنَی  َْمل  َو  ُهَتَـشیعَم  َكِرُوب  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ِْهیَلَع  ْتَّلَظَا  ِْملِْعلا  ِبَلَط  یف  ادَـغ  ْنَم  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » یبنلا نع  مدرم ]. رازآ  نداـهن  ورف 

لصاح تکرب  وا  تشیعم  رد  دنزادنایم و  هیاس  وا  رـس  يالاب  رد  هکئالم  دور  ملع  لیـصحت  یپ  زا  ناهاگحبـص  هکیـسک  [ . ] 255 . ] ِِهقْزِر
تاکرب و يرگداد ، تلادـع و  ببـس  هب  [ . ] 256 . ] ِتاکَرَْبلا ُفَعاـضَتَت  ِلْدَْـعلِاب  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاـق  ددرگن ]. مک  وا  يزور  زا  دوش و 

ددرگ اراکـشآ  اهتنایخ  هک  یماگنه  [ . ] 257 . ] ِتاکَرَْبلا ِتَعَفَتِْرا  ِتاـنایِْخلا  ِترَهَظ  اذِا  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاـق  ددرگیم ]. نوزفا  تاریخ 
دایدزا تکرب و  [ . ] 258 . ] ِلَمَْعلا ِنْسُح  یف  ِرْمُْعلا  ُۀَکََرب  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  لاق  ددنبیمرب ]. تخر  مدرم  یگدـنز  زا  تکرب 

.[ تسا يرادرک  کین  رد  رمع 

ارهز ترضح  ياذغ  تکرب 
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یئاذغ چیه  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تشذگ و  زور  دنچ  : " دیوگیم يراصنا  هللادبع  نبرباج  هدش  لقن  بقانم  بتک  زا  یـضعب  رد 
« مالسلا اهیلع   » همطاف هناخ  هب  تفاین . یئاذغ  شنارسمه  ياههرجح  رد  تخادنا  تمحز  هب  ار  ترـضح  نآ  یگنـسرگ  تدش  تفاین  تسد 

هناخ رد  اذـغ  هنوگچـیه  مدرگ  تیادـف  درک : ضرع  مالـسلا » اهیلع   » همطاف درک . اذـغ  ياضاقت  هدومن و  راهظا  ار  دوخ  یگنـسرگ  تفر و 
« مالـسلا اهیلع   » همطاف يارب  تشوگ  يرادقم  نان و  صرق  ود  ناگیاسمه  زا  یکی  دومن  تعجارم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  تسین .
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  تفگ  دنکفا و  نآ  رب  یـشوپور  داهن و  یفرظ  نایم  رد  هتفرگ و  ار  نآ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دروآ  هیده 

هنـسرگ همه  هک  منیـسح  نسح و  رب  مرهوش و  رب  مرادیم  مدـقم  ار  وا  ینعی   ) مرادیم مدـقم  دنتـسه  نم  دزن  هک  یناـسک  رب  مدوخ و  رب  ار 
. دمآ ترضح  نآ  درک  ربخ  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  طسوت  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هاگنآ  دندوب )

نآ مالـسلا » اهیلع  همطاف  روایب  نم  دزن  ار  نآ  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ دـناسر  ضرع  هب  ار  هیدـه  نایرج  مالـسلا » اهیلع  همطاف 
رباج تسا  تشوگ  نان و  زا  رپ  دـید  ناـهگان  تشادرب  فرظ  يور  زا  ار  شوپرـس  ربماـیپ  داـهن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ دزن  ار  فرظ 

ياـجب ار  ادـخ  ساپـس  دـمح و  تسا  یهلا  تمارک  زا  هنومن  کـی  نیا  هک  متفاـیرد  مدرک  بجعت  مدرک  هاـگن  نآ  هب  هک  یتـقو  دـیوگیم 
؟ هدـمآ تسدـب  اجک  زا  اذـغ  نیا  تفگ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  مداتـسرف ، دورد  شربمایپ  رب  مدروآ و 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  دـشخبیم . ناوارف  يزور  دـهاوخب  سک  ره  هب  دـنوادخ  ادـخ ، دزن  زا  درک  ضرع  مالـسلا » اهیلع  همطاف 

نسح همطاف و  یلع و  دروخ ، اذغ  نآ  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  دندش  عمج  همه  داتسرف  مالسلا » هیلع   » یلع غارس  هب  ار  یصخش 
همطاف دوب . اذغ  زا  رپ  نانچمه  فرظ  یلو  دندش  ریـس  دـندروخ و  اذـغ  نآ  زا  هناخ  لها  همه  ربمایپ و  نارـسمه  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  و 
یتکرب نینچ  هکنانچ  داد  اذغ  نآ  هب  يراشرس  تکرب  ریخ و  دنوادخ  مداتسرف  اه  هیاسمه  همه  يارب  اذغ  نآ  زا  دیامرفیم : مالـسلا » اهیلع  »

[ . 259."  ] دومرف اطع  مالسلا » اهیلع   » میرم ترضح  هب 

همطاف مان  تکرب 

هراشا

ریخ و زا  رپ  ار  یگدـنز  نابوخ  هب  يادـتقا  هک  ارچ  تسا  هدـش  شرافـس  یگدـنز  تانوئـش  لحارم و  همه  رد  تیناسنا  ياههوسا  زا  يوریپ 
رب ناکدوک  مان  تسا  هدش  شرافس  هلمج  زا  دنادرگیم . ءایحا  ناسنا  رد  تعرـس  هب  ار  یناسنا  تالامک  یحور و  ياذغ  دزاسیم و  یبوخ 
مان تشادگرزب  ءایحا و  یعون  ناکدوک ، يارب  یناور  تبثم  راثآ  رب  هوالع  رما  نیا  هک  ددرگ  باختنا  هتـسیاش  حـلاص و  نارومان  مان  ساسا 

اهیلع » ارهز ترـضح  مان  لـیذ  تیاور  رد  دـشابیم . زین  یعـضو  راـثآ  ياراد  تاـیاور  قیدـصت  هب  تسا و  راـگزور  حـلاص  نادرم  ناـنز و 
ًاْتَیب ُْرقَْفلا  ُلُخْدَی  ال  مالسلا :» هیلع   » مظاکلا مامالا  لاق  دنکیم . یئادزرقف  هداوناخ  هناخ و  زا  هک  هدش  یفرعم  تکرباب  مان  ناونع  هب  مالـسلا »

ای دـمحم  مان  هک  ياهناخ  رد  . ] ِءاـسِّنلا َنِم  َۀَـمِطاف  َْوا  ِهَّللاِدـْبَع  َْوا  ٍِبلاـط  َْوا  َرَفْعَج  َْوا  ِْنیَـسُْحلا  َِوا  ِنَسَْحلا  َِوا  ٍِّیلَع  َْوا  َدَـمْحَا  َْوا  ٍدَّمَُحم  ُمِْسا  ِهیف 
[ .[ 260 . ] دوشیمن دراو  رقف  دشاب  همطاف  ای  هللادبع  ای  بلاط  ای  رفعج  ای  نیسح  ای  نسح  ای  یلع  ای  دمحا 

ارهز ترضح  تکرب  اب  دنب  ندرگ 

اب دیسر و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  تمدخ  تشاد  نت  رب  هنهک  هراپ و  ياهماج  دش  دجـسم  دراو  دولآدرگ  هدیرپگنر و  يدرمریپ 
هللا یلص  » دمحم ترضح  امرف . مکمک  میاونیب  هدب ، مسابل  ماهنهرب  هدب ، میاذغ  ماهنسرگ  هللالوسر ! ای  درک : نایب  ار  شلاح  هاتوک  هلمج  هس 

« مالـسلا اهیلع  همطاـف  ترـضح  هناـخ  درک ". دـهاوخ  يریگتـسد  وت  زا  ورب ، مرتخد  هناـخ  هب  مرادـن ، تسد  رد  يزیچ  : " دومرف هلآو » هیلع 
هب میاونیب  ماهنهرب  ماهنسرگ  یصخش  یتسیک ؟ دز : رد  درمریپ  درک ، یئامنهار  ربمایپ  رتخد  هناخ  ات  ار  درمریپ  باحصا  زا  یکی  دوب . کیدزن 
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ندرگ زا  دوب  هدیشخب  وا  هب  شناشیوخ  زا  یکی  هک  ار  يدنبندرگ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  دنک . محر  امـش  هب  ادخ  دینک  محر  نم 
. تشگرب لاحـشوخ  اونیب  درم  " يدرگ ! زاینیب  هدنیآ  رد  مراودـیما  نک ! جرخ  شورفب و  ار  دـنبندرگ  نیا  : " دومرف داد و  وا  هب  درک و  زاب 

شدنبندرگ همطاف  ترتخد  هللا  لوسر  ای  : " تفگ داد و  ناشن  ار  دنبندرگ  درمریپ  دوب  دجـسم  رد  زونه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر 
؟ یـشورفیم دنچ  ار  دنبندرگ  دیـسرپ  وا  زا  دینـش  ار  درمریپ  نخـس  رامع  مانب  ربمغیپ  ناتـسود  زا  یکی  .... مشورفب " هک  دیـشخب  نم  هب  ار 

وت زا  ار  دنبندرگ  : " تفگ رامع  دناسرب . لزنم  هب  ارم  هک  یلوپ  دـناشوپب و  ار  منت  هک  ياهچراپ  دـنک و  مریـس  هک  یئاذـغ  هب  تفگ  درمریپ 
تـسیود الط و  رانید  تشه  هوالع  هب  دناسرب  لزنم  هب  ارت  هک  یئاپراهچ  نمی و  ياههچراپ  زا  یـسابل  تشوگ و  نان و  زا  یئاذغ  هب  مدیرخ 

هناور لاحـشوخ  ریـس و  دیـشوپ و  ار  سابل  دروخ  ار  اذغ  درمریپ  تخادرپ . ار  دنبندرگ  تمیق  درب و  هناخ  هب  ار  درمریپ  رامع  هرقن ". مهرد 
هب ار  دـنبندرگ  نیا  ارت و  ورب  ادـخ  لوسر  شیپ  تفگ  داد و  مالغ  هب  دـیچیپ و  ياهچراپ  رد  درکرطعم و  ار  دـنبندرگ  راـمع  سپـس  دـش .

دومن و دنبندرگ  هب  یهاگن  لوسر  ترضح  دیناسر . ار  رامع  ماغیپ  هدیسر  ربمایپ  تمدخ  مالغ  مدیشخب . هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر 
هللا یلص   » ادخ لوسر  نخس  دیـسر  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تمدخ  مالغ  مدیـشخب ". مرتخد  هب  ارت  ار و  دنبندرگ  مه  نم  : " دومرف
دازآ ادـخ  هار  رد  ارت  مهنم  : " تفگ درک و  رکـشت  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  ترـضح  درک  میدـقت  ار  دـنبندرگ  تفگ و  وا  هب  ار  هلآو » هیلع 

، درک ریـس  ار  ياهنـسرگ  هک  یتکرب  اـب  دـنبندرگ  هچ  تفگ  بجعت  يداـش و  اـب  دـش و  لاحـشوخ  درم  نآ  یتـسین ". هدرب  رگید  وت  مدرک 
و [ 261 . ] تشگزاـب شبحاـص  دزن  رخآ  رد  درک و  دازآ  ار  ياهدرب  درک ، راوس  ار  ياهداـیپ  دیـشخب ، اوـن  ار  یئاوـنیب  دـیناشوپ ، ار  ياهنهرب 

شاداپ رجا و  بجوم  هیلوا ، قافنا  تهج  هب  دش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يارب  شاداپ  رجا و  بجوم  هکنیا ، دنبندرگ  نیا  راثآ  رگید 
هیلع هللا  یلص   » ربمایپ هب  رامع  مالغ  ششخب  يارب  يورخا  شاداپ  رجا و  بجوم  دش ، مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  يارب  ياهدنب  ندش  دازآ 
اهیلع  » همطاف هب  ربمایپ  زا  ربمایپ و  هب  رامع  زا  دـنبندرگ  هیدـه  شاداپ  بجوم  نینچمه  دـش . مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هب  ناـشیا  و  هلآو »

. دش مالسلا »

ارهز ترضح  ياهاعد  زا  ياهدیزگرب 

هراشا

َو َۀَـعیِدَْخلاو ، َرَکَْملاَو  َنالْذِـخلا  َو  َماقْـسَألا ، َو  َّرُّضلاَو  َنْهَْولا  َو  َّکَّشلا ، َو  َفْعَّضلاَو  َدَـسَْحلاَو  َیْغَْبلا ، َو  َْربِکلا  َو  َءایِّرلا ، َو  َبْجُْعلا  ْعِْزنَا  َّمُهَّللَا 
ینیبدوخ و ادنوادخ ! . ] َنیمِحارلا َمَحْرَا  ای  یضَْرت ، َو  ُّبُِحت  ام  یلِإ  یتَیِصاِنب  ْذُخ  َو  یحِراوَج ، َعیمج  َو  يرََصب  َو  یعْمَـس  ْنِم  َداسَْفلا ، َو  َۀَِّیلَْبلا 

داسف گنرین و  هعدخ و  هلیح و  رکم و  نالذخ و  زین  و  اهیرامیب ، عاونا  ررض و  و  یتسس ، کش و  یناوتان و  و  دسح ، زواجت و  ربکت و  ایر و 
محر يا  نک ، ییاـمنهار  دزاـسیم ، دونـشخ  ار  وت  يرادیم و  تسود  هچنآ  يوـس  هب  ارم  و  راد ، رود  مادـنا  ماـمت  مشچ و  شوـگ و  زا  ار 

َو َْکنِم  ًاقَرَف  اْهیَلَع ، ُْتیَنَج  اِمب  َْکَیِلا  یسْفَن  ُتْمَلْـسَا  َو  َْکَیِلا ، يرْهَظ  ُتْأَْجلَا  َو  َْکَیلِإ ، يِْرمَا  ُتْضَّوَف  َّمُهَّللَا  ناگدننک ... ]. محر  نیرتهدننک 
وت هانپ  رد  ار  دوخ  و  مدرک ، راذـگاو  وت  هب  ار  میاهراک  اهلا ! راب  . ] َءاعُّدـلا ُبِّیَُخی  َو ْال  َءاجَّرلا ، ُعَطْقَی  يذَّلا ال  ُمیرَْکلا  َْتنَا  َو  ًاـعَمَط ، َو  ًاـفوُخ 

عطق ار  دیما  هک  یتسه  يراوگرزب  وت  و  مدرپس ، وت  هب  ار  دوخ  مراد ، وت  هب  هک  يدـیما  میب و  هداد و  ماجنا  هک  یناهانگ  ببـسب  و  مداد ، رارق 
[ .[ 262 . ] ینادرگیمن دیماان  ار  اعد  هدرکن و 

هبنشود زور  ياعد 

اِنب َنآرُقلا  ِلَعَْجت  الَو  ٍدَّمَُحم ، ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  َکِمْکُح ، ِیف  ًامْهَف  َو  َِکباتِک  ِیف  ًارُّصَبَت  َو  َِکتَدابِع ، ِیف  ًةَُّوق  َُکلَئْـسَا  یِّنِإ  َّمُهَّللَا 
نآرق رد  یتریـصب  و  وت ، تدابع  رد  مهاوخ  یتردق  وت  زا  نم  ادنوادخ ! . ] ًایِّلَُوم اّنَع  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  ًادَّمَُحم  َو  ًِالئاز  َطارِـصلا  َو  ًالِحام ،
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هدم رارق  ام  نمشد  ار  نآرق  ناملامعا  رطاخب  ایادخ  تسرف ، دورد  دمحم  لا  دمحم و  رب  ادنوادخ ! وت ، تاروتـسد  ماکحا و  زا  یمهف  و  وت ،
.[ نادرگمرب ام  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دمحم يور  نازغلم و  طارص  زا  ار  ام  نامراتفر  رثا  رب  و 

هبنش هس  زور  ياعد 

ْنِم ُعَسْوَا  َکَتَرِفْغَم  َّنِإ  َّمُهَّللَا  اِنبُوُلق . ِیف  ًۀَِّین  انَتَنِْـسلَِأب  ُلوُقَن  ام  َحـِلاص  ْلَعْجاَو  ًارْکُـش ، اَنل  ْمُهَرْکِذ  ْلَعْجا  َو  ًارکِذ ، اَنل  ِسانلا  َۀَْـلفَغ  ْلَعْجا  َّمُهَّللَا 
! ادنوادخ . ] ِلاعِفلا َنِم  ِباوَصلا  َو  ِلامْعَألا  ِِحلاِصل  انْقِّفَو  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  اِنلامْعَا . ْنِم  انَْدنِع  یجْرَا  َکَتَمْحَر  َو  اِنبُونُذ ،

تین میئوگیم ، نابز  هب  هک  یکین  لوق  و  هد ، رارق  يراذگرکـش  لماع  ام  يارب  ار  ناشدای  اـمرف و  دوخ  داـی  هب  لدـبم  ار  اـم  زا  مدرم  تلفغ 
لآ دمحم و  رب  ادنوادخ ! تسام . لامعا  زا  رتهدننک  راودیما  تتمحر  و  تسا ، رتعیـسو  ام  هانگ  زا  وت  شـشخب  ایادـخ ! راب  هد . رارق  امیبلق 

َو َفافِعلاَو  یقُّتلا  َو  يدُهلا  َُکلَئْـسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  [ .[ 263 . ] نادرگ ّقفوم  تسرد  لاعفا  کین و  لامعا  ماجنا  رب  ار  اـم  تسرف و  دورد  دـمحم 
. اِنلْهَِجل َکِْملِع  َو  َکِْملِح  ْنِم  َو  اِنتَقاف  َو  انِْرقَِفل  َكانِغ  ْنِم  َو  انِفْعَِـضل  َکـِتَُّوق  نِم  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  یـضَْرت . َو  ُّبُِحت  اـِمب  َلَـمَعلا  َو  ینِغلا ،

نم ادنوادخ ! . ] َنیمِحاَّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکتَدابِع ، َو  َِکتَعاط  َو  َكِرْکِذ ، َو  َكِرْکُـش  یلَع  اَّنِعَا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلا  َو  ٍدَمَُّحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا 
زا اراگدرورپ ! مهاوخیم . یهدیم  تیاضر  نادب  يرادیم و  تسود  وت  هک  ار  هچنآ  هب  لمع  يزاینیب و  تفع و  يوقت و  تیاده و  وت  زا 

نامرد ار  ناملهج  ات  یهد  ياهرهب  تملع  ربص و  زا  و  میـشخب ، دوبهب  ار  ناـمیتسین  فعـض و  اـت  یهد  یتردـق  ار  اـم  هک  مراد  تلئـسم  وت 
دنگوس تتمحر  هب  امرف ، يرای  تتدابع  يرادربنامرف و  رکذ و  رکش و  رب  ار  ام  و  تسرف ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  اراگدنوادخ ! مینک .

ِهَِّللُدْـمَْحلا َو  ِهِْرمَا ، ْنِم  ٍءیَـش  ِیف  ًارِّیَحَتُم  الَو  ِِهباـتِک  ْنِم  ٍءییَِـشل  ًادِـحاج  ینَلَعْجَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلاَو  [ .[ 264 . ] نانابرهم نیرتناـبرهم  يا 
. متسرپ ار  وا  ریغ  يزیچ  هک  درکن  هنوگنآ  ارم  دومرف و  تیاده  دوخ  نیدب  ارم  هک  تسازـس  ار  دنوادخ  ساپـس  و  . ] ِِهنیِد یِلا  ِینادَه  يِذَّلا 
َو ِتْوَْملا  َْدنِع  َۀَـحاّرلاَو  ْمُهَلُّکََوت ، َو  َِنینِمؤُْملا  َقیِدْـصَت  َو  ْمَُهباَوث ، َو  َنیدِـهاجُمْلا  َةاَجن  َو  ْمُهَلَمَع ، َو  َنیِّباّوَّتلا  َلْوَق  َُکلَأسَا  یِّنِا  َّمُهَّللَا  [ .[ 265]
َو ِِهتارَمَغ  یف  َو  ِِهلوُُزن  َْدنِع  َو  ِتوَْملا  ِروُضُح  َْدنِع  ِیْنقُزْرا  َو  َّیَلَع ، ُِعلَّطَی  ٍِعلَّطُم  َْریَخ  َو  ُهُرِظَْتنأ  ٍِبئاغ  َْریَخ  َتْوَملا  ِلَعْجاَو  ِباسِحلا ، َدـْنِع  َْنمَألا 
نادـهاجم و يراگتـسر  و  مهاوخ ، ار  ناشلمع  ناـباوت و  نخـس  وت  زا  ادـنوادخ ! . ] َموُْقلُْحلا ُُغْلبَت  َنیح  َو  ِیقارَّتلا ، ِْنَیب  ْنِم  ُسْفَّنلا  ُلِْزنَت  َنیِح 
هک هد  رارق  یبیاغ  نیرتهب  ار  گرم  و  باسح ، تقو  هب  ناما  گرم و  ماگنه  هب  شیاسآ  و  ار ، ناشلّکوت  ناـنمؤم و  قیدـصت  و  ار ، ناـشباوث 
رد و  دـباییم ، لوزن  دوـشیم و  رـضاح  نم  رب  گرم  هـک  یماـگنه  هـب  دوـشیم ، دراو  نـم  رب  هـک  يدراو  نیرتـهب  و  مـشکیم ، شراـظتنا 

[ .[ 266 . ] دسریم موقلح  هب  نوچ  دسریم و  ولگ  هب  سَفَن  هک  یماگنه  رد  شیاهیتخس و 

يزیر همانرب 

هراشا

رب هک  تسا  یقیقد  يزیرهمانرب  صاخ و  طابـضنا  فشک  تهج  هاگن  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدـنز  هب  مزـال  ياـههاگن  زا  یکی 
هللا یلـص   » مالـسا یمارگ  لوسر  بتکم  هدیرفآزاب  هک  اجنآ  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تسا . هدوب  مکاح  ترـضح  راتفر  یگدنز و 

يدرف دوخ  هک  ورنآ  زا  تسا و  هدوب  شکرابم  یگدنز  هدـنهدبیترت  یهلا  ینعی  یناسنا  قوف  يریبدـت  شترـضح  دـشابیم و  هلآو » هیلع 
کبس کی  ياراد  دناوتیم  دشابیم ) همیکح  ترـضح  باقلا  زا  یکی  لیلد  نیمه  هب   ) دوب یلاع  یلمع  تمکح  بحاص  میلع و  میکح و 
تسا لماک  یناسنا  ناونع  هب  مالسلا » هیلع  یلع  همطاف ، هناخ  رـسمه  یفرط  زا  دشاب . ءادتقا  لباق  یلمع  قطنم  کی  ياراد  یلاعتم و  یگدنز 
بیدا انا  هّللا : لوسر  لاق  تسا . نارگید  يارب  هوسا  موصعم و  یماـما  دوخ  یئوس  زا  تسا و  يوبن  بادآ  هب  بَّدؤم  درگاـش و  یئوس  زا  هک 

اذـل تسام  يارب  وگلا  تسا و  يربک  تمـصع  ماـقم  ياراد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  زین  يراـتفر  تـالامک  رظن  زا  یبیدا . ّیلع  هللا و 
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یگدـنز کی  رد  يزیرهمانرب  تقد و  مظن و  زا  لالز  ياهنیئآ  اـبیز و  يریـسفت  وا  راـتفر  رد  تقد  و  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  هناـخ  هب  عوجر 
« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  یتیـصخش  يایاوز  همه  هک  مینکیم  رارقا  ام  دنچ  ره  درازگیم  شیامن  هب  ام  ربارب  رد  ار  یگداوناخ  يدرف و 

. تسا هدش  لقن  خیرات  رد  هن  تسام و  يارب  كرد  لباق  هن 

طابضنا فیرعت 

، نتفرگ ناماس  يریذپ ، گنهرف  يریذـپنوناق ، نوچ ، یتاحالطـصا  یـسراف  رد  نآ  فدارم  دـشابیم و  يریذـپهطباض  يانعم  هب  طابـضنا 
ارهز ترـضح  یگدـنز  رد  یهدناماس  يریذـپناماس و  ياـههنومن  [ . 267 . ] تسا تیبرت  مظن و  یگتـسارآ و  ندـش ، هتـشادهاگن  بوـخ 

« مالسلا اهیلع  »

ردق بش  همانرب 

كرد يارب  ناضمر  كرابم  هام  رد  هژیوب  لاس  لوط  رد  مزال  ياهیگدامآ  داجیا  يزیرهماـنرب و  ادـخ  ءاـیلوا  يدـج  ياههیـصوت  زا  یکی 
زا 80 شیب  ینعی  زور  هنابش  رازهیس  شزرا  بش  کی  دشابیم و  هکرابم  ۀلیل  نآرق  حیرصت  هب  هک  يردق  بش  تسا . ردق  بش  ياهتلیضف 
اب طابترا  تدابع و  باب  رد  هلمج  زا  یگدـنز  داعبا  همه  رد  یـسانشنامز  حور  تیوقتاـب  همه  هک  دـبلطیم  یناـمیا  تسارف  دراد . ار  لاـس 

رکذـلالیذ تیاور  رد  میـشاب . هتـشاد  ار  يرادربهرهب  نیرتـهب  هللا  یلا  ریـس  يارب  ناـمز  لـماع  زا  دوخ  تاـقوا  تیریدـم  تیاـعر و  ادـخ و 
اهیلع  » ارهز ترـضح  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  كراـبم  یگدـنز  رد  نآ  ياـهزاینشیپ  ردـق و  بش  ياـههمانرب  يزیرهماـنرب و 

ِیف ُهَرَْزئِم  ُّدُـشَی  َو  ُهَشاِرف  ِيِوْطَی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َناک  َلاـق : مالـسلا » هیلع   » ٍِّیلَع ْنَع  ِِمئاعَّدـلا : ِیف  َو  تسا . هدـمآ  مالـسلا »
ُۀَمِطاف َْتناک  َو  ِۀَْلیَّللا . َْکِلت  ِیف  ِءاْملِاب  ِمایِّنلا  َهوُجُو  ُّشُرَی  َناک  َو  َنیرْـشِع  َو  ٍثالَث  َۀَْـلَیل  ُهَلْهَا  ُِظقُوی  َناک  َو  َناضَمَر . ِرْهَـش  ْنِم  ِرِخاوَألا  ِرْـشُعلا 

. اهِْریَخ ْنِم  َمَرَح  ْنَم  ٌموُرْحَم  ُلوُقَت : َو  ِراهَّنلا . َنِم  اَهل  ُبَّهَأَتَت  َو  ِماعَّطلا  ِۀَّلِِقب  ْمِهیوادَت  َو  ِۀَْلیَّللا  َْکِلت  ُمانَی  اِهلْهَا  ْنِم  ًادَحَا  ُعَدَت  ال  مالسلا » اهیلع  »
، ناـضمر كراـبم  هاـم  رخآ  ههد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  دوـمرف : هـک  هدـش  تـیاور  مالـسلا » هـیلع   » یلع زا  مئاـعد  باـتک  رد  ]
ار دوخ  تیبلها  دیـسریم ، ارف  موس  تسیب و  بش  نوچ  تسبیم و  مکحم  تداـبع ، يارب  ار  شرمک  و  درکیم ، عمج  ار  دوخ  باوختخر 

اهیلع » ارهز ترضح  روطنیمه ، دریگن . شباوخ  هک  دزیم  بآ  درکیم ، هبلغ  وا  رب  باوخ  هک  مادک  ره  تروص  هب  و  تشادیم . هگن  رادیب 
ناـنآ هب  يرتـمک  ياذـغ  دربـن ، ناـشباوخ  هکنیا  يارب  و  دـنباوخب ، بش  نآ  رد  هک  تشاذـگیمن  ار  دوخ  هناـخلها  زا  کیچـیه  مالـسلا ،»

[268 . ] دنامب هرهبیب  بش  نیا  ریخ  زا  هکیسک  تسا  مورحم  دومرفیم : درکیم و  هدامآ  يرادهدنز  بش  يارب  ار  دوخ  زور ، زا  و  دادیم .
.[

كاروخ همانرب 

ُبِجَی ٌۀَلْـصَخ  َةَرَـشَع  اتَْنثا  ِةَِدئاملا  ِیف  تسا : هدومرف  یمومع  تشادهب  ندروخ و  اذـغ  بادآ  هرابرد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  فلا - 
اَّمَأَف ُرْکُّشلاَو . ُۀَیِمْـسَّتلاَو  اضِّرلاو ، ُۀَـفِْرعَْملاَف  ُضْرَْفلا  اَّمَأَف  ٌبیدَْأت ، اهیف  ٌَعبْرَأ  َو  ٌۀَّنُـس  اهیف  ٌَعبْرَأ  َو  ٌضْرَف  اـهیف  ٌعبْرَأ  اـهَفِْرعَی . ْنَأ  ٍِملْـسُم  ِّلُـک  یلَع 

ُغْضَملاَو ِۀَمْقُّللا  ُریغْصَت  َو  َکیلَی  اِمب  ُلْکَْألاَف  ُبیدْأَّتلا ، اَّمَأَف  َِعباصَا . ِثالَِثب  ُلْکَألاَو  ِرَْـسیَألا ، ِِبناجلا  یَلَع  ُسُولُْجلا  ِماعَّطلا ، َْلبَق  ُءوُضُولْاَف  ُۀَّنُّسلا 
ار اهنآ  یناملسم  ره  تسا  راوازـس  هک  دراد  دوجو  دنمـشزرا  لمعلاروتـسد   12 اذغ ، هرفـس  رـس  رد  . ] ِساَّنلاِهوُجُو یف  ِرَظَّنلا  ُۀَِّلق  َو  ُدـیدَّشلا 

تخانش - 1 بجاو : لمعلاروتـسد  راهچ  اما  و  تسا . يراوگرزب  بدا و  هناشن  نآ  يات  بحتسم و 4 نآ  يات  بجاو و 4 نآ  يات  4 دسانشب .
رکش و میحرلا 4 - نمحرلا  هللامـسب  نـتفگ : ندوب 3 - ادـخ  ياهتمعن  هب  یـضار  - 2 تسوا ) زا  اـهتمعن  هک  مینادـب  . ) راـگدرورپ تفرعم  و 

پچ بناج  هب  نتسشن  اذغ 2 - زا  لبق  نتفرگ  وضو  - 1 زا : دنترابع  بحتسم  لمعلاروتسد  راهچ  اذغ و  نایاپ  زاغآ و  رد  ادخ  يرازگساپس 
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-1 دـننام : تسا  يراوگرزب  بدا و  هناشن  هک  یلمعلاروتـسد  راهچ  نآ  تشگنا و  هس  اب  ندروخ  اذـغ  ندروخ 4 - اذغ  هتـسشن  لاح  رد  - 3
رد رتمک  دـینک 4 - مرن  تدـش  اب  دـیوجب و  بوخ  ار  اذـغ  دـیرادرب 3 - کچوک  ار  اـههمقل  دـیروخب 2 - تسامـش  يور  شیپ  رد  هـچنآ 

: دندومرف مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  اذغ  فرص  زا  سپ  یتشادهب  روتسد  ب -  [ .[ 269  ] دیرگنب ندروخ  اذغ  ماگنه  نارگید  تروص 
زج سکچیه  دـباوخب ، برچ  هدولآ و  یتسد  اب  اذـغ  ندروخ  زا  سپ  هک  یـسک  . ] ٍرَمَغ ُحـیر  ِهِدَـی  یف  َو  ُتیبَی  ُهَسْفَن  َّالِإ  ٌءَْرما  َّنَمُولَی  ـال  ـالأ 

[ .[ 270 . ] دیامنن شنزرس  ار  شدوخ 

هرواشم همانرب 

روما رد  نارگید  زا  نتـساوخ  یئامنهار  رواشم و  درف  کی  یگدـنز  راتفر و  رب  مظن  حور  تیمکاـح  ياـههناشن  زا  مزـال و  طئارـش  زا  یکی 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اـب  ترـضح  هک  دراد  دوجو  يداـیز  دـهاوش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  رد  تسا . یگدـنز 

[ . 271 . ] دناهدومنیم میظنت  ربمایپ  ياههاگدید  تارظن و  اب  ار  دوخ  یگدنز  همانرب  دناهتشاد و  هرواشم 

هناخ راک  رد  همانرب 

هدوب يراک  لودـج  میظنت  همداخ و  هضف  دوخ و  نیب  و  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  دوخ و  نیب  هناخ  راک  رد  يزیرهمانرب  دراوم ، رگید  زا 
لخاد و يراک  همانرب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یهاوخرظن  تروشم و  اب  یگداوناـخ  یگدـنز  هیلوا  ياـهزور  ناـمه  رد  تسا .

اهیلع همطاف  یشوکتخس  ارجام  نیا  زا  سپ  دش . میسقت  هناخ  راک  نأشلامیظع  ربمایپ  دیدحالـص  اب  دنتـساوخ . راک  میـسقت  هناخ و  جراخ 
رارق وا  رایتخا  رد  هضف  مان  هب  يراکتمدخ  هرخآلاب  هکنیا  ات  تسا  روآتریح  بیجع و  رایـسب  همانرب  نیا  يارجا  رما  رد  ّتیدـج  و  مالـسلا »

یناسنا ياهتمارک  ظـفح  رب  هوـالع  و  [ 272  ] تحارتـسا زور  کـی  راـک و  زور  کـی  دوـشیم . میـسقت  راـک  هضف  وا و  نیب  زاـب  دریگیم و 
اهیلع  » ارهز ترـضح  ینآرق  ینید ، تامیلعت  یقالخا و  ياهـشزومآ  تحت  هضف  اـمرفراک  رگراـک و  نیب  هیوسلایلع  دروخرب  راکتمدـخ و 

. ددرگیم نآرق  يوگنخس  نآرق و  لک  ظفاح  دریگیم و  رارق  مالسلا »

ارهز ترضح  تازرابم  دنور  یتازرابم و  همانرب 

قح قاقحا  يارب  هزرابم  رما  رد  ناشیا  صاخ  همانرب  ریبدت و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  رد  هنامیکح  ریبدـت  ياههولج  زا  یکی 
[ . 273 . ] دشابیم مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  تموکح  ینعی  تیبلها  یسایس  قح  زا  عافد  و  كدف )  ) دوخ

يدابع يزیر  همانرب 

لاوقا تایاور و  رد  هناخ  رد  تدابع  هاگیاج  بارحم و  نتشاد  فلا -  مالـسلا .» اهیلع   » ارهز همطاف  هریـس  رد  تدابع  ثحب  هب  دوش  هعجارم 
روطب تسا . هدوب  تدابع  يارب  صاخ  هاگیاج  بارحم و  بحاص  هناخ  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  ررکم  یخیراـت 

« مالسلا اهیلع   » همطاف مردام  ... ] اهتعمج ۀلیل  اهبارحم  یف  تماق  مالسلا » اهیلع   » همطاف یّما  تیأر  دیامرفیم : مالـسلا » هیلع   » نسح ماما  لاثم 
ارهز ترـضح  هناخ  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور  هک  هدـمآ  خـیرات  رد  نینچمه  مدـید ]... شتداـبع  بارحم  رد  بش  رد  ار 
دنداد باوج  همطاف  مرتخد ؟ تساجک  . ] اِهبارِْحم یف  َلاق : یتَْنبا ؟ َْنیَأ  َو  َلاق : دندومرف : دنتفرگ و  ناشیا  زا  غارـس  دـندمآ و  مالـسلا » اهیلع  »

بـش تلیـضف  كرد  يارب  يزیرهمانرب  ندومن ج -  ءاعد  تدابع و  يارب  يدنبنامز  همانرب  ب -  [ .[ 274 . ] دشابیم شتدابع  بارحم  رد 
رئاعش زا  یکی  ادهش  هاگمارآ  رد  روضح  اب  ادهش  تشادگرزب  زامن  يارب  ندز  رطع  نتشاد ه -  زامن  صوصخم  سابل  نآ د -  ءایحا  ردق و 

نیدـهاجم و مالـسا و  ناهج  ناگرزب  هسامح  دای و  نتـشاد  هگن  هدـنز  یـسانشردق و  نینمؤم  یعاـمتجا  مهم  فئاـظو  زا  یکی  یمالـسا و 
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نادیهـش كاخ  رب  روضح  تسادخ  هار  نادیهـش  دقرم  ندومن  ترایز  ینید  هفیظو  نیا  ظفح  ياههولج  زا  یکی  تسادخ . هار  رد  يادهش 
مالسا گرزب  يوناب  هرهاط  هقیدص  باتک  رد  تسا . مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدنز  یلمع  ياههویـش  زا  نانآ  كاپ  تبرت  ترایز  و 

كاپ فادها  هب  هجوت  مالسا و  هیلاع  ياهفده  هب  يرادافو  مالعا  هار  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تسا : هدمآ  نینچ  تهج  نیا  رد  [ 275]
دحا ردب و  نفک  نوگلگ  يادهـش  رازم  هب  یتصرف  ره  رد  نانآ  یمالـسا  یهلا و  یلاعتم و  ياهنامرآ  سیدقت  مالـسا و  ردص  ناگدـنمزر 

اهیراکادف زا  نآرق ، تئارق  اعد و  اب  شناج ، لد و  یتوکلم  تولخ  رد  دینارذگیم و  نیگآرطع  ياههاگمارآ  نآ  رد  ار  یتاظحل  تفریم .
باتک رد  یـسوط  خیـش  موحرم  هک  ریز  ثیدـح  هراـبنیا ، رد  دروآیم . لـمع  هب  میرکت  لـیلجت و  مالـسا  هار  رد  ناـنآ  ياهیگدـنمزر  و 

رازم رب  هبنـش  زور  ره  مالـسلا » اهیلع   » همطاف : " تسا رگنـشور  ایوگ و  الماک  هدرک  تیاور  مالـسلا » هیلع  قداـص  ماـما  زا  بیذـهت  هدـنزرا 
نیا داتـسرفیم ". دورد  درکیم و  رافغتـسا  میحرت و  وا  يارب  دمآیم و  ءادهـشلادیس  هزمح  ربق  رـس  رب  تفاییم و  روضح  مالـسا  يادـهش 

یکاح تشاد  شردپ  رگراثیا  راوگرزب و  يومع  هب  تبسن  هک  يدنواشیوخ  یفطاع و  ياههبنج  رب  هوالع  مالسلا » اهیلع  » رهطا يارهز  لمع 
نآ یعامتجا  كرتشم و  تیلوؤسم  دـهعت و  ساسحا  رگنایامن  زین  مالـسا و  نازابناج  هب  تبـسن  وا  یـسانشقح  تلیـضف و  نامیا و  حور  زا 
دای زا  زگره  مالسا  ناراکادف  هک  دادیم  ناشن  زین  دشیم و  رگهولج  هنحص  رد  روضح  میحرت و  اعد و  تروص  هب  هک  تسا  گرزب  يوناب 

. دنراد رارق  مارتحا  لیلجت و  دروم  هراومه  دنوریمن و 

عیقب

خیرات لوط  رد  هتفرگ و  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  یناسنا  ياهوگلا  نیرتهب  زا  ياهدـع  هک  یتبرت  تسا . ازهودـنا  ارجام و  رپ  ياهعطق  عیقب  تبرت 
همطاف نفد  ماگنه  دنتـشاد . عیقب  رد  ینالوط  ياههیرگ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تسا . هدوب  تیبلها  نادناخ  ناقاتـشم  هاگترایز  مالـسا 

دوخ دقرم  ندنام  یفخم  رب  ینبم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تیـصو  ندـش  یلمع  تهج  مالـسلا » هیلع   » نینموملاریما مالـسلا » اهیلع  » ارهز
هزورما دوش ) هعجارم  ربق  هبـش  لهچ  ثحب  هب  .) دـبای ققحت  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف رونم  ربق  ياـفخ  اـت  داد  بیترت  عیقب  رد  ربق  هبـش  لـهچ 

هب تدارا  زاربا  ترایز و  لحم  دشاب  هتفرگ  دوخ  رد  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  تسا  نکمم  هک  ییاهنیمزرس  زا  یکی  ناونع  هب  عیقب  ناتـسربق 
يدـید اـب  ناتـسربق  نیا  ياـج  ياـج  هـب  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  وریپ  ّبـحم و  ره  تـسا و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  سدـقم  تحاـس 

. دنکیم بلط  نآ  رد  ار  دوخ  هتشگمگ  دنکیم و  هاگن  دولآترسح 

ارهز رب  ربمایپ  ياههسوب 

دـشاب فلتخم  ياهمایپ  نوگانوگ و  ياههزیگنا  ياراد  دـناوتیم  هک  تسا  يداش  تبحم و  مایپ  يواـح  یفطاـع و  طاـبترا  یعون  ندیـسوب 
هک ییاههسوب  تسا  هدوب  ناشیا  ررکم  ندیـسوب  هیناح ) « ) مالـسلا اهیلع  » ارهز ترـضح  ربارب  رد  یمارگ  ربمایپ  رادینعم  ياهراتفر  زا  یکی 

-4 مالـسلا » اهیلع   » همطاـف هاـگیاج  تلزنم و  یفرعم  وا 3 - مارتـحا  مـیرکت و  دوخ 2 - رتـخد  هب  یئادیـش  - 1 نوچمه : یئاـههزیگنا  ياراد 
رب رگید  نانز  تداسح  ندومن  حـضاو  - 6 مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  يزروتبحم  - 5 مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ندوب  یتشهب  ندوب و  یتوکلم 
ود نیبام  یهاگ  هدوب ، مالسلا » اهیلع  همطاف  يولگ  یهاگ  مرکا ، ربمایپ  هاگهسوب  دشابیم . نارگید  هب  نانآ  یفرعم  و  مالسلا » اهیلع   » همطاف

: لاق مالـسلا » هیلع   » ِهَّللاْدبَع ِیبَأ  نَع  [ . 276 . ] وا نابل  یهاگ  وا ، كرابم  رـس  یهاگ  ناشیا ، ياههنوگ  یهاگ  مالـسلا ،» اـهیلع   » ارهز مشچ 
َِکلذ ْتَرَْکنَأَف  ِمالَّسلا ، َو  ِۀَّیِحَّتلا  َْفلَأ  َْفلَأ  اهِدالْوَا  َو  اِهْلَعب  َو  اهِیبَا  یلَع  َو  اَهیَلَع  َۀَـمِطاف  َلِیبْقَت  ُُرثکَی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َناـک 

َو یبوُط  ِةَرَجَـش  ْنِم  ُلیئَْربَج  ِینانْدَأَف  َۀَّنَجلا  ُْتلَخَد  ِءامَّسلا  َیِلا  ِیب  يرـسُأ  اََّمل  یِّنِإ  ُۀَِـشیاع  ای  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاقَف  َۀَِـشیاع 
َّالِإ ُّطَق  اُهْتلَّبَق  امَف  َۀَـمِطاِفب  ْتَلِمَحَف  َۀَـجیِدَخ  ُْتعَقاو  ِضْرألا  یلِإ  ُتْطَبَه  اَّمَلَف  يِرْهَظ ، یف  ًءایـض  َِکلذ  ُهَّللا  َلَّوَحَف  ُُهْتلَکَأَف  اـهِراِمث  ْنِم  ِیَنلَواـن 

رازه هک  ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف رایسب  ادخ  لوسر  : ] دومرف مالسلا » هیلع   » قداص ماما  ترضح  [ . 277 . ] اْهنَم یبوُط  ِةَرَجَش  َۀَِحئار  ُتْدَجَو 
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لوسر دومن . ضارتعا  تشادـن و  شوخ  ار  راک  نیا  هشیاـع  دیـسوبیم . داـب  شنادـنزرف  شرهوش و  شردـپ و  وا و  رب  مالـس  دورد و  رازه 
یبوط تخرد  شیپ  ارم  لیئربج  مدـش . تشهب  لـخاد  مدـش ، هدرب  نامـسآ  هب  هک  یتقو  نم  هشیاـع ! يا  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ
نیمز هب  یتـقو  داد . رارق  نم  بلـص  رد  هدومن و  هفطن  هب  لیدـبت  ارنآ  دـنوادخ  مدروـخ . ارنآ  نم  داد و  نم  هب  نآ  هوـیم  زا  و  دُرب ، کـیدزن 

.[ منکیم مامشتسا  وا  زا  ار  تشهب  رد  یبوط  تخرد  يوب  مسوبیم  ار  وا  هچ  ره  اذل  مدرک و  لقتنم  هجیدخ  هب  ار  وا  دوجو  رون  مدمآ 

تشهب يوب 

هیلع هللا  یلص   » مالسا ربمایپ  تدالو  زا  لاس  هکیلاح 45  رد  یناثلا  يدامج  متسیب  زور  رد  تثعب  مجنپ  لاس  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
جورع نامـسآ  هب  دوخ ) ياهجارعم  زا  یکی  رد   ) هکیتقو هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ دوشگ . ناهج  هب  هدـید  هکم  رد  تشذـگیم  هلآو »
هفطن هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ بلـص  رد  ار  یتشهب  ياهاذـغ  نآ  دـنوادخ  دروخ . یتشهب  بیـس  هزات و  يامرخ  زا  اـههویم و  زا  درک 
همطاف رون  بیترت  نیا  هب  دش و  رتسب  مه  مالـسلا » اهیلع   » هجیدخ اب  تشگزاب  نیمز  يوسهب  جارعم  زا  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  درک  لّدبم 
هکنیا نیع  رد  ینعی  تسا  هیـسنا  ءاروح  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ساسا ، نیا  رب  تفرگ  رارق  مالـسلا » اهیلع   » هجیدـخ محر  رد  مالـسلا » اهیلع  »

زا دـشیم  تشهب  يوب  قاتـشم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تقو  ره  ساسا  نیمه  رب  و  تسا . یتشهب  نایروح  زا  تسا  نیمز  يور  ناـسنا 
ار مالسلا » اهیلع  همطاف  رایـسب  رطاخ  نیمه  هب  دومنیم و  مامـشتسا  ار  یبوط  تخرد  يوب  تشهب و  يوب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  زیزع  دوجو 
ار راکنیا  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  دنمجرا  ماقم  هب  یهاگآان  رثا  رب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ نارسمه  زا  یـضعب  هچرگ  دیـسوبیم 

[ . 278 . ] دندرمشیم دنسپان 

ردپ يوب 

راب داتفایم . شاهناخ  زا  یحو  عطق  داـیهب  راـبکی  دوب . ناـیرگ  نیگمغ و  هراومه  دوب  هداد  ربخ  وا  هب  شردـپ  هکناـنچ  راوگرزب  يوناـب  نآ 
هراومه هک  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ نآرق  تئارق  نیـشنلد  يادـص  دیـسریم  ارف  بش  هکیتقو  دروآیم . داـی  هب  ار  ردـپ  قارف  رگید 

ادخ لوسر  نامز  رد  هکنآ  زا  سپ  تفاییم و  اونیب  ناشیرپ و  رایسب  ار  دوخ  درکیم و  تشحو  دینـشیمن و  رگید  دینـشیم  بش  ياههمین 
ََۀبُْرت َّمَش  ْنَم  یلَع  اذام  دناوخیم . ار  راعشا  نیا  وا  گوس  رد  دمآیم و  ردپ  ربق  رانک  دوب  دنمهرهب  هوکش  تزع و  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
یلص » ربمایپ تبرت  شوخ  يوب  هک  سکنآ   ] ًایلاَیل َنْرِص  ِماَّیَالا  یَلَع  ْتَّبُـص  اهَّنَا  َْول  ٌِبئاصَم  َّیَلَع  ْتَّبُـص  ایلاوَغ  ِنامَّزلا  يَدَم  َّمِشَی  ْنَا ال  ٍدَمْحَا 

ار وا  شوخ  يوب  نیمه  رمع  رخآ  ات  ینعی  ( ؟ دش دـهاوخ  هچ  دـیوبن  يرگید  شوخ  يوب  ینالوط  نامز  رد  رگا  دـیوبیم  ار  هلآو » هیلع  هللا 
نآ تخیریم  نشور  ياهزور  رب  رگا  هک  هتخیر  مناج  رب  هودـنا  مغ و  ناراب  نانچنآ  درادـن ) يرگید  شوخ  يوب  هب  يزاین  تسا و  یفاـک 

[ .[ 279 . ] دیدرگیم رات  هریت و  بش  دننام  اهزور 

نازحالا تیب 

« مالـسلا اهیلع   » یلع نینموملاریما  روضح  هب  هنیدـم  ناگرزب  زا  یعمج  تسا . اههودـنا  هناخ  نزح و  لحم  يانعم  هب  تغل  رد  نازحـالاتیب 
ام يارب  زور  میرادـن و  باوـخ  ترـضح  نآ  هیرگ  زا  بش  دـنکیم  هیرگ  زور  بـش و  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  : " دـندرک ضرع  دـندمآ و 

مارآ بش  دنک و  هیرگ  زور  ای  دـشاب و  مارآ  زور  دـنک و  هیرگ  بش  ای  یئوگب  ترـضح  نآ  هب  هک  مینکیم  اضاقت  وت  زا  ام  تسین  شمارآ 
اهیلع همطاف  دزن  یلع  ترـضح  مناسریم " وا  هب  ار  امـش  مایپ  مارتحا  لامک  اب  بوخ  رایـسب  : " دومرف مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  دشاب ".

ای دینک  هیرگ  بش  ای  مهاوخب  امـش  زا  هک  دـندرک  اضاقت  نم  زا  هنیدـم  ناگرزب  : " دومرف وا  هب  دـید  نایرگ  نانچمه  ار  وا  تفر و  مالـسلا »
اهنآ نایم  زا  يدوزب  تسا و  كدنا  كاندرد و  رایسب  مدرم  نیا  نایم  رد  نم  یگدنز  نسحلاوبا ، يا  : " تفگ مالـسلا » اهیلع   » همطاف زور ".

هیمطاف www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


« مالسلا هیلع  یلع  موش ". قحلم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  مردپ  هب  ات  مهدیم  همادا  ماهیرگ  هب  زور  بش و  ادخ  هب  دنگوس  موریم .
زا رترود  یهانپرـس  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز يارب  مالـسلا » هیلع  یلع  سپـس  هدـب ". ماـجنا  دـسریم  ترظنهب  هچ  ره  یتـسه  راـتخم  : " دوـمرف

ار مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  حبص  زور  ره  مالسلا » اهیلع   » همطاف دیمان . نازحالاتیب  ار  نآ  تخاس و  عیقب  ناتسربق  رد  مدرم  ياههناخ 
ارف بش  هکیتقو  تسیرگیم  ناـنچمه  اـهربق  راـنک  تفریم و  نازحـالاتیب  هب  ناـیرگ  درکیم و  هناور  عیقب  يوسهب  دوخ  يور  شیپ  رد 
رد هزورما  [ . 280 . ] درکیم تـعجارم  هناــخ  هـب  ترــضح  نآ  هارمه  دــمآیم و  وا  دزن  مالــسلا » هـیلع   » یلع نینمؤــملاریما  دیــسریم 

دوخ رادید  ترایز و  دروم  ار  ناکم  نآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ناوریپ  نایعیـش و  هک  تسا  روهـشم  مان  نیمه  اب  یناکم  لوسرلاۀنیدم 
. دنهدیم رارق 

لیئربج تیلست  ردام و  مغ  رد  همطاف  يرارق  یب 

ریخ و يوس  هب  ءاـیبنا  توعد  یهلا و  فادـها  ققحت  هار  رد  يراکادـف  یقـالخا و  تـالامک  ثیح  زا  هتـسجرب  نز  راـهچ  زا  یکی  هجیدـخ 
کیرش هک  ارچ  دراد  صاخ  ششخرد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هیـسآ و  میرم ، نوچمه  نیرفآراختفا  ناوناب  رانک  رد  وا  تسا . تداعس 

ءاسن ةدیـس  ینعی  نز  نیرتصخاش  ردام  ادخ و  لوسر  فادها  جیورت  تهج  ادـخ  هار  رد  یئاراد  رگقافنا  ءایبنالامتاخ  ترـضح  یگدـنز 
تنب ۀجیدخ  دمحم و  تنب  همطاف  نارمع و  تنب  میرم  عبرا : ۀّنجلالها  ءاسن  تادّیـسل  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق  تسا . نیملاعلا 

و هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هناخ  تبحم  رپ  نوناک  هفطاـع و  رپ  طـیحم  یفرط  زا  [ . 281 . ] نوعرف ةأرما  محازم  تنب  ۀیـسآ  دلیوخ و 
تخـس لحارم  همه  رد  ود  نیا  یهارمه  ردام و  هب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  لماک  یگتـسبلد  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هب  هجیدخ  دیدش  هقالع 

، هجیدخ ینعی  مالسا  ناهج  يوناب  گرزب  تلحر  ماگنه  رد  هک  دش  بجوم  راوگرزب  نآ  اب  بلاطیبا  بعش  رد  یتح  ادخ  لوسر  یگدنز 
هب وا  زا  دمآیم  نایم  هب  هجیدخ  مان  هاگره  رمع  همه  رد  هکلب  مایا  نآ  رد  اهنت  هن  نیا  ددرگ و  نایرگ  شنامشچ  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ 
هب دزاس  رارقیب  باتیب و  هجیدخ  گرم  مغ  رد  زین  ار  هجیدخ  راگدای  مالسلا » اهیلع  همطاف  ددرگ و  کشا  رپ  شنامشچ  دنک و  دای  یکین 

اهیلع  » هجیدخ ترضح  هک  يزور  دریگ . مارآ  ات  دنداد  تیلست  وا  رب  دندروآ و  ربخ  شیارب  هجیدخ  هاگیاج  زا  یهلا  ناگتـشرف  هک  یلکش 
ناجردـپ . ] یُّما َْنیَا  َُهبَا  ای  دیـسرپیم : دـیخرچیم و  ردـپ  رود  هب  درک و  لغب  ار  ردـپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تفر  ایند  زا  مالـسلا »

وا هب  ناسرب و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  ار  ام  مالـس  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  ای  دومرف ، مالـسلا » هیلع   » لیئربج تساجک ]؟ مرداـم 
« مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  ار  تراشب  نیا  یتقو  دنکیم . یگدنز  میرم  هیـسآ و  اب  یتشهب  ياههناخ  رد  هجیدخ  شردام  هک  هدب  عالطا 

يوس هب  مالـس  مالـس و  تسوا  زا  تسا و  مالـس  تقیقح  ادـخ  هک  یتسردـب  . ] ُمالَّسلا ِْهَیِلا  َو  ُمـالَّسلاُْهنِم  َو  ُمـالَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِا  دومرف : دـینش 
[ .[ 282 . ] تسوا

پ

نت هراپ 

نیرترادینعم نیرتهناقشاع و  راتفگ  شوخ  اناد و  میکح ، یناسنا  نمیلاعلل و  ۀمحر  ناونعب  مالسا  نأشلامیظع  ربمایپ  ياهراتفگ  لاوقا و  رد 
هویم يا  وت ، يادف  هب  ردـپ  نوچمه : يریباعت  مینیبیم . مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ریخرپ  همـشچ  تیـصخش  هرابرد  ار  فاصوا  باقلا و 
ْدَقَف اهَّرَـس  ْنَم  یّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاف  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  لاق  تسا . ریباعت  هلمج  نیا  زا  نتهراپ ، یگدـنز و  شخب  شمارآ  لد ،

هتخاس و داش  ارم  هک  یتسارب  سپ  دزاس  داش  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  . ] َیَّلَع ِۀَیِّرَْبلاُّزْعَا  ُۀَـمِطاف  ینَءاس  ْدَـقَف  اهَءاس  ْنَم  َو  ینَّرَس 
[ .[ 283 . ] تسا نم  دزن  رد  ناگدیرفآ  نیرتزیزع  همطاف  هدرک ، داشان  ارم  کشیب  سپ  دنک  داشان  ار  وا  هک  ره 
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نانآ نیب  رد  ارهز  ترضح  هاگیاج  نآرق و  رد  نز  هدزناپ 

دنوادخ هک  نایمدآ  ردام  اّوح ، بانج  لوا  دنشابیم . نز  هدزناپ  دناهدش  دای  تیانک ، هب  ای  تحارـص  هب  یبوخ ، هب  دیجم  نآرق  رد  هکینانز 
اب وت  مدآ  يا  میتفگ  و   ] َۀَّنَجلا َکُـجْوَز  َو  َْتنَا  ْنُکْـسا  ُمَدا  اـی  اـْنُلق  و  هدومن : تشهب  تنوکـس  هب  رما  مدآ ، ترـضح  ّتیعم  هب  اـجکی  ار  وا 

ابَْرقَت َو ال  ِیتَرَمَث  الُک  َو  ِیتَّنَج  انُکُْـسا  اَّوَح  ای  َو  ُمَدا  اـی  ُهَّللا  َلاـق  تسا . دـنوادخ  ياـیلوا  ياـج  تشهب  هتبلا  دـیئآ ]. رد  تشهب  رد  ترـسمه 
دیروخب نم  ياههویم  زا  دیوش و  نکاس  نم  تشهب  رد  اوح ! يا  مدا و  يا  دومرف : دنوادخ  . ] ِیتَکََرب َو  ِیتَمْحَر  َو  امُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِیتَرَجَش 
ْتَراصَف دوب . هیروح  داتفه  نسُح  اوح  رد  هک  تسا  ربخ  رد  داـب ]. امـش  رب  نم  تمحر  تکرب و  دورد و  و  دـیوشن . نم  تخرد  کـیدزن  و 

تسا سرد  ام  يارب  هک  تفص  نآ  ناگراتس ]. نیب  رد  دوب  هام  دننام  نیعلاروح  نیب  رد  اوح  سپ   ] ِبِکاوَکلا ِْنَیب  ِرَمَقلاَک  ِنیعلاُروُح  َْنَیباّوَح 
، هیهنم هرجـش  زا  ندروخ  زا  دعب  هکنانچ  يدب ، ره  زا  دنوادخ  يوس  هب  نتـشگرب  ینعی  دشابیم  هبوت  تفـص  دشابیم ، دـنوادخ  بوبحم  و 

لزنم لوا  هبوت ، تفریذـپ و  ار  نانآ  هبوت  یلاـعتقح  و  میدرک ]. متـس  دوخ  هب  اـم  اراـگدرورپ   ] انَـسُْفنَا اـنْمَلَظ  اـنَّبَر  ـالاق  دـنتفگ : اوح  مدآ و 
بوقعی قاحـسا و  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  مالـسلا » هیلع   » میهاربا هجوز  هراس  مود  تسا . نیمزاع  تلفغ  ناربج  نیحلاص و  شور  نیکلاـس و 
َقحْـسِإ ِءارَو  نِم  َو  َقحْـسِِإب  اهانْرَّشَبَف  تَکِحَـضَف  ٌۀَِـمئاق  ُُهتَأَْرمَا  َو  هدومرف . لزاـن  تلاـسر  نادـناخ  رب  ار  شتاـکرب  تمحر و  هداد و  تراـشب 

زا میداد و  دیون  قاحسا  هب  ار  وا  سپ  دیدنخ  سپ  دوب  هداتسیا  شرـسمه  و   ] ِْتیَْبلا َلْهَا  مُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُتمْحَر  هک  اجنآ  ات  َبوُقعَی ...
اجنیا رد  دشابیم . وا  هرابرد  مه  رگید  تایآ  و  تسا ] توبن )  ) نادناخ امش  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  هک  اجنآ  ات  بوقعی  قاحـسا ، دعب 

تسا نوعرف  هجوز  محازم  تنب  هیـسآ  موس  دوب . میهاربا  هب  کمک  هک  تسا  هدوتـس  تفایـض  رد  رهوش  تمدخ  هب  مایق  يارب  ار  هراس  وناب ،
تـشهب ياضاقت  یکی  تسا "و  نم  مشچ  رون  وا  : " تفگ هک  شربمغیپ  یتسود  یکی  هدرک . حدـم  ملاـع  راـگدرورپ  ار  وا  زیچ  هس  رد  هک 

( یـسوم : ) تفگ نوعرف  نز  و   ] ُهُوُلتْقَت ََکل ال  َو  ِیل  ٍْنیَع  ُةَُّرق  ُنوَعِْرف  ُةَأَْرما  َِتلاـق  َو  تساوخ . تاـجن  وا  دـب  راـک  نوعرف و  زا  رگید  دومن و 
ِیل ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِإ  َنوَعِْرف  َتَأْرما  اُونَما  َنیِذَِّلل  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو  دومرف : زین  و  دیـشکن ]. ار  وا  وت  يارب  نم و  يارب  تسا  نم  مشچ  روـن 

ار نوعرف  نز  دـندیورگ ، هکنانآ  يارب  دز  لـثم  دـنوادخ  و   ] َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلاِیف  ًاـْتَیب  َكَدـْنِع 
ناراکمتـس هورگ  زا  ارم  هد و  میاهر  وا  راـک  نوعرف و  زا  ارم  نک و  اـنب  تشهب  رد  ياهناـخ  تدزن  نم  يارب  مراـگدرورپ ! تفگ  هکیناـمز 

هک فسوی  ترـضح  هجوز  اخیلز  مراهچ  تسا . حودـمم  قحب  وا  قوش  نید و  رد  تماقتـسا  یـسوم و  زا  تیاـمح  هب  هیـسآ  سپ  ناـهرب ].
اَنَأ ُّقَحلا  َصَحْـصَح  َنئلا  ِزیِزَعلا  ُةَأْرما  َِتلاق  تسا : هدومرف  وا  نابز  زا  هدومن و  داـی  شهاـنگ  رب  رارقا  قح و  ندرک  راـهظا  هب  ار  وا  دـنوادخ 
زا وا  هـک  اـنامه  مدــش و  وجماـک  وا  سفن  زا  نـم  دــش  راکــشآ  قـح  نوـنکا  تـفگ : زیزع  نز   ] َنـِیقِداَّصلا َنَِـمل  ُهَّنِا  َو  ِهِـسْفَن  ْنَـع  ُهُّتدَوار 
هک تسا  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  ردام  مجنپ  درک ). دای  ار  وا  ینامـسآ  باتک  نیرخآ  رد  شیادخ  داد  رادقح  هب  ار  قح  .[ ) تسنایوگتـسار

َو تسا . هداد  نآرق  زا  هیآ  کی  رد  تراـشب  ود  یهن و  ود  رما و  ود  وا  هب  دومرف و  یحو  وا  هب  دومن و  داـی  دـیجم  نآرق  رد  ار  وا  یلاـعتقح 
هب ام  و   ] َنِیلَـسْرُملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  ِْکَیِلا  ُهوُّدار  اَّنِإ  ِینَزَْحت  الَو  ِیفاَخت  َو ال  ِّمَیلاِیف  ِهیِْقلَاَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِـضْرَا  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یِلا  اـْنیَحْوَا 
وت هـب  ار  وا  اـم  هـک  شاـبم  نوزحم  سرتـم و  زادـنا و  اـیرد  رد  ار  وا  يدیـسرت  وا  رب  نوـچ  هد ، ریـش  ار  وا  هـک  مـیدرک  یحو  یـسوم  رداـم 
ْنَع ِِهب  ْتَرُـصَبَف  ِهیُِّصق  ِِهتْخُِأل  َْتلاق  َو  هدومن : دای  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یـسوم  رهاوخ  مشـش  مینادرگ ]. ناگداتـسرف  زا  ار  وا  مینادرگرب و 

.[ دندیمهفیمن نانآ  تخودیم و  مشچ  اهبناج  زا  وا  سپ  ریگربخ ، یسوم  زا  تفگ  وا  رهاوخ  هب  یسوم  ردام  و   ] َنوُرُعْشَی مُه ال  َو  ٍُبنُج 
ار وا  هک  ینادـناخ  رب  منک  ییاـمنهار  ار  امـش  اـیآ  تفگ  نوعرفلآ  هب   ] َنوُحِـصان َُهل  مُه  َو  مَُکل  ُهَنُولُفْکَی  ٍْتیَِبلْهَأ  یلَع  مُکُّلُدَأ  ْلَـه  َْتلاـقَف 

یفرعم یکی  قـح و  هب  تلـالد  یکی  هدـش  داـی  تفـص  ود  هب  نآرق  رد  وا  ماـن  و  .[ ) دنـشاب صلاـخ  وا  يارب  ناـنآ  ناـتیارب و  دـننک  تلاـفک 
یَلَع امُهیدْحِإ  ُْهِتئاجَف  هدومرف : هک  اجنآ  هدومن  دای  مرـش  تفـص  هب  دنوادخ  ار  یـسوم  رـسمه  اروفـص  متفه  دـندوب ). حـصان  هک  ینادـناخ 

همیحر متشه  دناوخیم ]. ار  وت  مردپ  تفگ  دمآ و  مرش  رپ  یتلاح  اب  ود  نآ  زا  یکی  ار  یـسوم )  ) وا سپ   ] َكوُعْدَی ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاق  ٍءایِْحتـسا 
ًۀَمْحَر ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَتا  َو  دیامرف : نانتما  باب  زا  لاعتم  دنوادخ  درک ، يرادافو  دوخ  ربمغیپ  رهوش و  تمدـخ  رد  هک  بویا  رـسمه 
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نیتم و يأر  اـب  هک  تسا  نامیلـس  رـسمه  سیقلب  مهن  میدیـشخب ]. وا  هب  تمحر  زا  ناـنآ  اـب  ار  ناـنآ  دـننام  ار و  شنادـناخ  ودـب  میداد  [و 
رازه دـصکی  رب  کـی  ره  هک  تشاد  دـئاق  رازه  هدزاود  شردـپ ، تکلمم  ثراو  ابـس  هـکلم  دیـسر و  تداعـس  هـب  یهارمگ  زا  تیمزاـح 

تاغل و اب  انـشآ  دوب . دنمهرهب  زین  يونعم  لامک  زا  لامج ، نسح  يروبـص و  تالامک  رب  هوالع  دوب . گرزب  شرع  ار  وا  دندوب و  نارمکح 
هکنآ زا  سپ  لاـح  نیا  اـب  دـندوب . تسرپدیـشروخ  شموق  وا و  تسنادیمن . دوخ  وفک  نیمز  يور  رد  ار  كولم  زا  کیچـیه  اـبیز . طـخ 

توعد ار  تکلمم  ناـگرزب  نت  سیقلب 313  درک . توعد  مالـسا  هب  ياهمان  اب  ار  وا  دش ، ربخاب  وا  عضو  زا  دـهده  هلیـسوب  نامیلـس  بانج 
رد عیفر ، ماقم  اب  سیقلب  تسا . وت  اب  نامرف  یلو  میتسه  ردتقم  هوق و  بحاص  ام  دنتفگ  نانآ  دومن . تروشم  نانآ  اب  نامیلس  هرابرد  درک و 
نم و  دننکیم . دـساف  ار  نآ  دـنوش  رهـش  لخاد  نوچ  ناهاشداپ  هدیـسر و  ام  هب  یمیرک  همان  : " تفگ درک و  هشیدـنا  کین  نامیلـس ، همان 

ات دش ". وا  عیطم  دیاب  تسا و  ربمغیپ  وا  دـنکن  لوبق  رگا  میآرد و  گنج  هب  وا  هب  دـنک ، لوبق  رگا  متـسرفیم . ناشیا  يارب  هیدـه  اب  ياهمان 
یِـسْفَن ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاق  دنام . یقاب  شمان  شلقع  ندرب  راکب  تهج  زا  دیناهر و  تکاله  زا  شتکلمم  اب  ار  دوخ  وا  هک  تیاکح  رخآ 
مالـسا نایناهج  راگدرورپ  دـنوادخ  يارب  نامیلـس  اب  مدرک و  متـس  دوخ  هب  نم  اراگدرورپ  تفگ   ] َنیَِملاعلاّبَر ِهَِّلل  َنامیَلُـس  َعَم  ُتْمَلْـسَا  َو 
هکنانچ دیشخب . وا  هب  ار  ییحی  یعیبطریغ  هار  زا  یلاعتقح  دنراد . تمظع  ملاع  رد  هک  تسینانز  زا  ییحی  ردام  ایرکز  رسمه  مهد  مدروآ ].

وا رد  [ ) میدرک هتسیاش  ار  وا  نز  ام   ] ُهَجْوَز انْحَلْصَأ  َو  دومرف : یلاعتقح  دشاب ]. ازان  مرـسمه  و   ] ًارقاع ِیتَأَْرما  َِتناک  َو  هدمآ : ایرکز  نابز  زا 
دیجم نآرق  زا  اج  دنچ  رد  دنوادخ  هک  تسا  یـسیع  ردام  نارمع  رتخد  میرم  مهدزای  دومن ). اطع  دنزرف  وا  هب  دنوادخ  دـش ، ییامنتردـق 
نارمع رسمه  هّنح  شردام  دسریم . لیلخ  میهاربا  هب  نامیلـس  زا  دواد و  نب  نامیلـس  هب  شفیرـش  بسن  میرم  بانج  تسا . هدومن  دای  ار  وا 

رـسپ رگا  دوب  هدرک  رذن  اریز  دـیمان  مسا  نیا  هب  ار  وا  شردام  همداخ . ای  هدـباع  ینعی  میرم  دـسریم . میهاربا  هب  شبـسن  نارمع  نانام و  نب 
نانز دعاوق  زا  ار  وا  ٍنَسَح و  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف  درک : لوبق  رـسپ  ياج  هب  ار  رتخد  لاعتم  راگدرورپ  دـشاب . سدـقملاتیب  راکتمدـخ  دـشاب 

رب یغرم  دید  قافتا  بسح  رب  هنح  يزور  درک . رکـش  نیا  رب  ار  ادخ  هّنح  شردام  دنک و  تمدخ  تماقا و  سدـقملاتیب  رد  ات  دومن  كاپ 
تنم ییامن ، لضفت  ناوتان  نیا  رب  تسا  نکمم  اـناوت ، يادـخ  يا  : " تفگ درک و  تقر  دـهدیم . هناد  بآ و  ار  شاهجوج  یتخرد  هخاـش 
یسیع تدالو  هب  ار  وا  ناگتـشرف  دش ، هلاسهدزیـس  میرم  نوچ  داد . وا  هب  ار  میرم  ادخ  دوش " مرگرـس  وت  تدابع  هب  ات  یهد  يدنزرف  یهن ،

زا ياهمش  مالـسلا » اهیلع  همطاف  داژن  رد  هکنانچ  تسا . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هجوز  هلیوخ  هجیدخ  وناب  مهدزاود  دنداد . هدژم 
یناعم رد  درک ] زاینیب  سپ  تفای  رابلایع  ار  وت  و   ] ینْغَأَف ًِالئاع  َكَدَجَو  َو  هیآ : لیذ  رد  یحـضلاو  هروس  رد  دش ، روکذـم  وناب  نآ  تالاح 

ریقف ینعی  رابلایع  ار  وت  و   ] َۀَجیِدَخ ِلاِمب  ُهّللا  َكانْغَأَف  ََکل  َلامال  َنُولوُقَی  َکِموَق  َدنِع  اریقف  ینعیًِالئاع  َكَدَجَو  دـمآ : سابعنبا  زا  رابخالا 
اَّمَلَف دـیز . رـسمه  بنیز  مهدزیـس  درک ]. رگناوت  هجیدـخ  لام  هب  ادـخ  ار  وت  سپ  دوبن ، تیارب  یلام  چـیه  دـنیوگیم  هک  تفاـی  تموق  دزن 

ار وا  ام  داد ) قالط  ار  وا  ، ) دینارذگ وا  زا  ار  دوخ  تجاح  دیز  هکنیمه  سپ  : ] دومرف وا  هرابرد  دنوادخ  اهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اْهنِم  ٌدـْیِز  یـضَق 
ٌةَأَْرما َو  هدومن . حدم  نامیا  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـیجم ، نآرق  ظفح  رد  هک  تسا  ربمغیپ  رـسمه  کیرـش  ما  مهدراهچ  میدرک ]. جـیوزت  وت  هب 
حدم ینامسآ  باتک  نیرخآ  رد  هک  یناوناب  زا  نیمهدزناپ  دیشخب ]. ربمغیپ  يارب  ار  دوخ  هک  ياهنمؤم  نز  و   ] ِِّیبَّنِلل اهَسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ٌۀَنِمُْؤم 

هیآ نکر  هک  دـشابیم  یتا  له  هروس  رد  هلمج  نآ  زا  دـشابیم . هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » متاـخ ربمغیپ  رتخد  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف هدـش ،
ْلُقَف هک  تسا  هلهابم  هیآ  يربک  هقیدـص  تمظع  رد  زراب  دـهاش  نیرتهب  تسا . مالـسلا » اهیلع   » همطاف ِهِّبُح ، یلَع  َماـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  هفیرش 

دناهتشون همه  ار ] ناتنانز  ار و  نامنانز  ار و  ناتنادنزرف  ار و  نامنادنزرف  میناوخب  دیئایب  وگب   ] مُکَئاِسن َو  انَئاِسن  َو  ْمُکَئاْنبَا  َو  انَئاْنبأ  ُعْدَن  اَْولاعَت 
کی هب  ود  نآ  هک  دراد . تمظع  ود  عمج ، يوس  هب  هفاضا  اب  عمج  ظفل  تسا و  هدوبن  ینز  ادـخ  لوسر  اب  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف زجب  هک 

. ددرگیمرب هرهاط  هقیدص  هب  ینعی  یجراخ  قادصم 

دجسم هاگیاپ 
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داد ناشن  دومن و  زاغآ  دجـسم  نتخاـس  اـب  ار  دوخ  یهورگ  مادـقا  نیتسخن  هنیدـم  هب  دورو  يادـتبا  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ 
تفر و لحم  هاگیاپ و  دجـسم  يوبن ، یندم  هعماج  رد  دعب  هب  نآ  زا  دشاب و  ادـخ  هناخ  ادـخ و  ّتیروحم  اب  دـیاب  وا  تساوخ  دروم  ندـمت 
تیروحم و اب  سپ  نآ  زا  هنیدـم  ياههناخ  دـش . ربمایپ  اـب  هدـننک  رادـید  یجراـخ  یلخاد و  ياـهتئیه  فئاوط و  یتح  مدرم و  همه  دـمآ 

اهبرد نتسب  یهلا  مایپ  نامسآ  زا  لیئربج  هک  هاگنآ  دشیم و  زاب  دجسم  هب  اههناخ  برد  یتح  يدنچ  ات  تفرگ و  لکـش  دجـسم  تیزکرم 
ربمایپ زا  سپ  دوب . مالـسلا » اهیلع  همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  هناخ  مهنآ  دـنام و  هدوشگ  دجـسم  هب  شبرد  هناـخ  کـی  ناـنچمه  دروآ  ار 

قالخا و دیحوت ، سرد  زا  رپ  هک  ياهبطخ  رد  داد و  رس  ّتیمولظم  يادن  دجسم  هاگیاپ  زا  وا  یمارگ  تخد  مه  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکا
یندمت ادخ  لوسر  نوچمه  دـیاب  ام  ناناوج  ام و  زین  زورما  و  داد . رـس  یهاوخداد  دایرف  دوخ  نامز  رگمتـس  هیلع  رب  دوب  قطنم  لالدتـسا و 
تیبرت میلعت و  هب  دجـسم  هاگیاپ  زا  هدافتـسا  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  نوچمه  مینک و  تیوقت  يراذگهیاپ و  ار  دجـسم  زا  هتـساوخرب 

هب مالسلا » هیلع   » نسح نب  هّللادبع  مالسلا .» اهیلع  » ربمایپ رتخد  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ هار  تسا  نیا  هک  میرامگ  تمه  مدرم  دوخ و 
« مالسلا اهیلع  » ارهز ترضح  زا  ار  كدف  تفرگ  میمصت  ًاعطق  رکبوبا  هک  یماگنه  تسا : هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  شدانـِسا 

رداچ رد  ار  دوخ  هتخادـنا  رـس  رب  ار  شاهعنقم  دیـسر ، ترـضح  نآ  هب  ربخ  نیا  دوش ، نیمزرـس  نآ  رد  ناشیا  فّرـصت  عنام  و  دناتـس ، زاـب 
نتفر و هار  رد  دشیم و  هدیـشک  نیمز  رب  شـسابل  ياههلابند  هک  یلاح  رد  دوخ ، دنواشیوخ  نانز  نازینک و  زا  یهورگ  هارمه  هب  دـیچیپ و 
هب  ) هکنیا ات  هدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  دوب ، ترـضح  نآ  هیبش  ًـالماک  دروآیمن و  مک  ادـخ  لوسر  تاـکرح  نتفر و  هار  زا  يزیچ  شتاـکرح 

هدرپ تشپ  رد  ترـضح  دنتخیوآ و  ترـضح  يارب  ياهدرپ  دندوب . هتفرگ  راصنا  رجاهم و  زا  ياهّدع  ار  رکبوبا  فارطا  دـش . دراو  دجـسم )
دیدـپ ّتیعمج  رد  شورخ  بارطـضا و  دـندش و  نایرگ  نآ  ندینـش  زا  مدرم  هک  دروآ  نورب  لد  زا  يراذـگناج  هلاـن  نآ  زا  سپ  تسـشن .

نخس تفای ، شهاک  نآ  تّدش  دش و  شوماخ  اهادصورس  تسـشن و  ورف  ّتیعمج  ناجیه  همهمه و  ات  هدرک  ثکم  ياهظحل  سپـس  دمآ .
دوخ نانخس  هب  نانآ ، شمارآ  توکس و  زا  سپ  دش . عورـش  رگید  راب  مدرم  هیرگ  درک . زاغآ  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  ساپـس  دمح و  اب  ار 

[ . 284 .... ] َمَْعنَا ام  یلَع  ِهَِّللُدْمَْحلَا  دومرف : نینچ  هداد  همادا 

نایمخز راتسرپ 

ياهشزرا همه  ظفح  اب  وا  دوب . نیملسم  مالسا و  تشونرس  یعامتجا و  لئاسم  هب  ساسح  ریلد و  لماک و  ینز  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 
هب رب  هوالع  تسنادیم و  دوخ  ياهتیلوؤسم  زا  مالسا  هتـساوخ  هزادنا  هب  ار  یمالـسا  داهج  هنحـص  رد  روضح  ناملـسم  نز  کی  يارب  مزال 

ناـمرد و هب  یهاـگ  ناگدـنمزر ، یتاکرادـت  یناـبیتشپ  نمـض  دوخ  نادـنزرف  ندومن  تیبرت  تسرد  رد  داـهج  رـسمه و  نداتـسرف  نادـیم 
رد دناسریم . روهظ  هب  ار  دوخ  ریظنیب  تدـهاجم  تعاجـش و  داهج  نادـیم  رد  روضح  اب  تخادرپیم و  داهج  نادـیم  نایمخز  يراتـسرپ 

ياه بتکم  نیرتدنمورین  مالـسا  بتکم  رد  شرورپ  شور  : " تسا هدـمآ  نینچ  دروم  نیا  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  صئاصخ  باتک 
هک تسا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ رتخد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  مالـسا  هدش  تیبرت  نز  نیلوا  نآ  یعقاو  قادصم  هچ  هدوب  يرـشب  یتیبرت 

ملاع نانز  هب  قشمرـس  ات  داهن  مالـسا  ناراکادف  ياهمخز  يور  محرم  تفر و  نایمخز  يراتـسرپ  يارب  گنج  نادیم  هب  یگلاس  هد  نس  رد 
یلص » ربمایپ تداهش  ربخ  دش  ببس  نمـشد  تاغیلبت  هک  دوب  دحا  رد  مالـسا  تاوزغ  نیرتمهم  دشاب  مالـسا  تیبرت  میلعت و  نامجرت  دهد و 

همیسارس هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ لاح  يوجوتسج  رد  تیبلها  نانز  ناکیدزن و  زا  رفن   14 دنداد . راشتنا  هنیدـم  هب  ار  هلآو » هیلع  هللا 
نادـیم هب  ار  دوخ  هک  ینز  نیتسخن  دنتفاتـش . تعرـس  هب  دـحا  ياههوک  فرط  هب  هنیدـم  رهـش  زا  ناشیرپ  لاـح  نیع  رد  هدیـشوپ  ور  رس و 
رایـسب تاحارج  اب  ار  ردپ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دوب . نییبنلامتاخ  ربمایپ  هدنام  یقاب  رتخد  هناگی  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دـیناسر  گنج 

اهیلع  » یلع درک و  كاپ  ربمایپ  تروصورـس  زا  نوخ  هیرگ ، لاح  رد  تعرـس  هب  دیـسوب و  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ردپ  سدقم  ندب  هدـید 
يریـصح هراپ  دادیم و  وشتـسش  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تخیریم و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ ياهمخز  رب  دروآ و  بآ  رپس  اب  مالـسلا »
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ار نآ  دود  هداهن  شتآ  هب  ارنآ  دندرک و  ادیپ  ياهدیـسوپ  ناوختـسا  تخیر و  هدراو  تاحارج  يور  ارنآ  رتسکاخ  دینازوس و  درک و  ادـیپ 
[ . 285."  ] دوش وحم  تاحارج  نآ  ناشنات  دندادیم  ندب  هب  اهمخز  ندرک  ینوفعدض  يارب 

ههبج مدقم  طخ  نیدهاجم  زا  همطاف  یتاکرادت  ینابیتشپ 

زین مالـسلا » اهیلع  » ارهز درکیم . ینابیتشپ  ار  گنج  شیوخ  ناوت  هزادنا  هب  سک  ره  تشاد  رارق  هرـصاحم  رد  هنیدم  هک  قدنخ  گنج  رد 
نان شیوخ  نادـنزرف  يارب  هک  یئاهزور  زا  یکی  رد  دومرفیم . نیمأت  ار  نیـشنرگنس  نادـهاجم  ياهيدـنمزاین  زا  یـشخب  تخپیم و  نان 

َُکْتیَتَا یَّتَح  یـسْفَن  ْبُِطت  َْمل  َو  ُُهتْزَبَخ  ًاصُْرق  دومرف : تفر و  ههبج  مدقم  طخ  هب  دیامن  هدافتـسا  نآ  زا  ردپ  نودب  تسناوتن  دوب  هدرک  هدامآ 
تمدخ ههبج  مدقم  طخ  رد  ار  نآ  راچان  تفرگن  مارآ  ملد  اما  مدرک  هدامآ  منادنزرف  ياذغ  يارب  دینیبیم  هک  ینان  صرق  . ] ِةرَـسَْکلا ِهِذِهب 

[ . 286."  ] دراذگیم ناهد  رب  تردپ  زور  هس  زا  سپ  هک  تسا  یئاذغ  نیلوا  نیا  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ مدروآ ] امش 

ارهز ترضح  يرادیاپ  هولج  جنپ 

هراشا

رب هوالع  دزاـسیم و  رمثم  دـیفم و  فدـه  هب  ندیـسر  رد  ار  ناـسنا  ياـهورین  هک  تسا  یقـالخا  يـالعا  لـئاضف  زا  یکی  يرادـیاپ  ربص و 
دورو اب  یگدنز و  نادیم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  تایهیدب  زا  دربیم  الاب  ار  ناسنا  رادتقا  بیرـض  يدرف  ياهتیلاعف  نداد  ردـه  زا  يریگولج 

ترضح یگدنز  خیرات  دیجنس . تخس  طئارش  اهنارحب و  رد  دیاب  ار  دارفا  يرادیاپ  يروبص و  تخانش و  ناوتیم  نوگانوگ  ياههصرع  هب 
یلوم مالک  رد  لاثم : روطهب  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  هک  تسا  دروم  نیا  رد  ییاهتیعقاو  هلـسلس  کـی  ياـیوگ  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
اهیلع » ارهز همطاف  اهيراوگان . رب  ربص  تیصعم و  رب  ربص  تدابع ، رب  ربص  تسا . هدش  میسقت  مسق  هس  رب  ربص  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما

هک دراد  تماقتسا  نانچنآ  تیصعم  رب  ربص  رد  تسا . هدروآ  تسدب  ار  یقالخا  رترب  ماقم  یلاع و  هبتر  يروبص  روحم  هس  ره  رد  مالـسلا »
ربص ماقم  رد  تسا . هدومن  ار  تادابع  نیرتهب  نیرتشیب و  تدابع  رد  ربص  ماقم  رد  تسا . هدش  لئان  يربک  تمـصع  مهنآ  تمـصع  ماقم  هب 

هفیرش و هیآ  هب  دنتسم  یفرط  زا  تسا . هدمآ  نوریب  زیزع  دنلبرس و  یهلا  نومزآ  رد  هداد و  ناحتما  تامیالمان  عاونا  رد  مه  اهيراوگان  رد 
اههنحـص و نومزآ و  دروم  داوم  [ 287  ] نیرباصلارِّشب تارمثلا و  سفنـالا و  لاومـالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءیـشب  مکنولبنل 
( لاوما ءاطعا  لاـفنا و   ) لاوما رد  صقن  - 3 یگنسرگ )  ) عوج - 2 سرت )  ) فوخ - 1 تسا : هدش  میـسقت  دروم  جنپ  هب  يرادـیاپ  ياههولج 

یگدـنز رب  يرورم  اـب  یگدـنز ) یلاـم  ياـههرهب  دوبمک  رـسک و   ) تارمث رد  صقن  - 5 تداهـش ) یمــسج و  هـمطل   ) سفنا رد  صقن  - 4
عون نیرتتخس  زا  مهنآ  شترضح  یگدنز  رد  قوف  دراوم  مامت  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  هداوناخ  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح 
یهلا ياهشیامزآ  اهنومزآ و  نیا  زا  تیقفوم  رد  ترضح  نآ  يزارفارس  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  يرادیاپ  يروبص و  تسا و  هدوب  نآ 

. دشابیم زرحم 

فوخ ربارب  رد  ارهز  ترضح  یلمع  یلوق و  يرادیاپ 

رارق دـیدهت  دروم  ار  نافلاخم  عّمجت  زکرم  ناشدوخ  لایخ  هب  هکنآ  يارب  رکبابا ، اب  تعیب  زا  ياهدـع  یچیپرـس  و  هفیقـس ، يارجام  زا  سپ 
نوریب دجسم  هب  تعیب  يارب  مالسلا » هیلع  یلع  ماما  رگا  دندرک ، دیدهت  اهنآ  نارادفرط  و  ذفُنق ، رمع و  دندروآ . شروی  ماما  هناخ  هب  دنهد ،

اذام َنُوبِّذَـکُْملا ! َنوُّلاَّظلا  اَهُّیَأ  دومرف : نامجاهم  ربارب  رد  ماما ، زا  عاـفد  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  مینزیم !! شتآ  ار  هناـخ  دـیاین ،
.... ًافیعَـض ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َناک  َو  یُنفِّوَُخت ؟ ِناْطیَّشلا  َِکبْزِِحبَأ  یْتَیب ؟ یلَع  ُلُخْدـَت  َهَّللا ؟ یِقَّتَت  اـمَأ  ُرَمُع  اـی  َنوُدـیُرت ؟ ٍءْیَـش  َّيَأ  َو  َنُولوُقَت ؟
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نم هناخ  دراو  یهاوخیم  هنوگنیا  يرادن ؟ اورپ  ادخ  زا  ایآ  رمع ! يا  دیهاوخیم ؟ هچ  دیئوگیم و  هچ  نایوگغورد ! ناهارمگ و  يا  امـش  ]
[ .[ 288 !... ] دنناوتان ناطیش  بزح  هک  یلاح  رد  یناسرتیم ؟ ارم  دنتفرگ  ار  امش  رود  هک  ناطیش  بزح  اب  ایآ  يوش ؟

ترضح نآ  يروبص  ارهز و  همطاف  یگنسرگ  عوج و  هب  ناحتما 

دهاوش خـیرات  هنیمز  نیا  رد  تسا . هدوب  عوج  هب  ررکم  ناحتما  یگنـسرگ و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  یگداوناـخ  تاـئالتبا  زا  یکی 
یگنـسرگ عوج و  هب  التبم  ناشیا  نادـنزرف  یتح  یهاگ  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ای  و  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  هک  دراد  يدایز 

ترـضح یگداوناـخ  ياـهیزاون  ناـمهیم  رد  نـینچمه  ریـسا  میتـی و  نیکـسم و  هزور  هـس  ماـکحا  ناتـساد  رد  دـناهدوب . هاـکناج  دـیدش و 
ترـضح دوخ  ندنام  هنـسرگ  نادنزرف و  هب  اذـغ  راثیا  یهاگ  ربمایپ و  هب  اذـغ  راثیا  رد  دوخ و  نانامهیم  اب  دروخرب  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

رد روهشم  يارجام  کی  هنیدم و  رد  جاودزا  زا  دعب  یخیرات  دهاش  کی  لقن  هب  طقف  ام  اجنیا  رد  دراد . دوجو  اهناتساد  مالسلا » اهیلع  » ارهز
باوج رد  یتحاران "؟ نارگن و  ارچ  مرتخد ! : " دیسرپ ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  هدیرب  نب  نامیلـس  تیاور  رد  مینکیم . تیافک  هکم 

ارم يراتفرگ ، يرامیب و  تدش  هودنا و  یناوارف  و  اذغ ، ماعط و  یمک  یگنسرگ و  راشف  . ] ِمْقُّسلا ُةَّدِش  َو  ِّمَْهلا  ُةَْرثَک  َو  ِمْعَّطلا  ُۀَِّلق  تفگ : ردپ 
تخـس ثداوح  زا  یکی  هک  درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ناوـتیم  هّکم  رد  یگنـسرگ  لّـمحت  ناـیب  رد  نینچمه  [ .[ 289 . ] تـسا هدرک  نارگن 
یگدنز طئارش  یتخس  هب  هجوت  اب  ترضح  نآ  باحصا  ربمایپ و  هک  دشابیم  بلاطیبا  بعش  رد  يداصتقا  هرصاحم  لاس  هس  ربمایپ  خیرات 

دوجو نیملـسم  يارب  تالکـشم  تائالتبا و  عاونا  لاـس  هس  نیا  تّدـم  رد  دـندش  هکم  فارطا  ياـههرد  هب  نتفرگ  هاـنپ  هب  روبجم  هکم  رد 
لوط رد  هدش  هرـصاحم  دارفا  ءزج  هک  مینادب  تسا  بلاج  دشابیم و  یگنـسرگ  یئاذغیب و  لکـشم  اهنآ  نیرتتخـس  زا  یکی  هک  تشاد 
لاس جنپ  دودح  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  نامز  نآ  رد  هک  دنـشابیم  هجیدخ  ناشردام  و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  لاس  هس  نیا 

. دنتشادن نس  رتشیب 

لاوما صقن 

اهیلع » ارهز ترضح  یگدنز  رد  صقن  هنوگنیا  دشاب  یگدنز  تایرورض  یتح  تاناکما  فعض  یلام و  دوبمک  يانعم  هب  لاوما  صقن  رگا 
یگدـنز رد  دـشاب  مه  نیملاظ  نینئاخ و  تقرـس  بصغ و  اـی  قاـفنا  هب  لاوما  ندـش  هتـساک  ياـنعم  هب  رگا  تسا و  هتـشاد  دوجو  مالـسلا »
تایرورض نوگانوگ  ياهدوبمک  رّقحم و  هداس و  هناخ  كدنا ، هیرهم  رصتخم ، هداس و  هیزیهج  دراد . دوجو  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 

ٍْشبَک ُدـْلَج  َّالِإ  ٌشاِرف  اَنل  ام  یِّمَع  َْنبا  َو  یِّنأ  مالـسلا :» اهیلع   » همطاف تلاق  تسا . لوا  ياـنعم  هب  لاوما  صقن  ياـههنومن  زا  یخرب  یگدـنز 
يدنفسوگ تسوپ  رگم  میرادن ؛ یهافر  لئاسو  زا  يزیچ  میومعرسپ  نم و  ادخ ! لوسر  يا  . ] ِراهَّنلِاب انحـضان  ِْهیَلَع  ُِفْلعَن  َو  ِْلیَّللِاب  ِْهیَلَع  ُمانَن 

َّنِإَـف يِربِْصا  َۀَّیَُنب  اـی  دومرف : مالـسا  یمارگ  لوسر  میهدیم ]. فلع  ار  دوخ  رتـش  نآ  يور  رب  اـهزور  میباوخیم و  نآ  يور  رب  اـهبش  هک 
هد نارمع  نبیسوم  اریز  شاب ، هتشاد  لمحت  ربص و  مرتخد  . ] ٌۀَِّیناوِْطق ٌةَءابَع  َّالِإ  ٌشاِرف  اَهل  ام  َنینِـس  َرْـشَع  ِِهتَأَْرمِإ  َعَم  َماقَأ  َنارْمِع  َْنب  یَـسُوم 

همطاف ترضح  يزور  : " دیوگیم یسراف  ناملس  [ .[ 290 . ] دنتشادن یناوطق  يابع  هعطق  کی  زج  یشرف  درک و  یگدنز  شرـسمه  اب  لاس 
، مور رصیق  ناریا و  ناهاشداپ  رتخد  ابجع ! متفگ : مدنام و  یتفگش  رد  دراد . رـس  رب  هداس  رادهلـصو و  يرداچ  هک  مدید  ار  مالـسلا » اهیلع  »

دراد رس  رب  تمیقنارگ  ياهرداچ  هن  هک  تسادخ  لوسر  رتخد  نیا  و  دننکیم ، نت  هب  تفبرز  ياهچراپ  دننیشنیم و  ییالط  ياهیـسرک  رب 
، گرزب دنوادخ  ناملس ! يا  . ] ٍرَخا ٍمْوَِیل  َّیِسارَْکلاَو  َبایِّثلا  اَنل  رَّخَذ  َهَّللا  َّنِإ  ُناْملَس ! ای  داد : خساپ  مالسلا » اهیلع   » همطاف ابیز ". ياهسابل  هن  و 

تفر ردپ  تمدخ  هب  سپس  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تسا ]. هدرک  هریخذ  تمایق  زور  رد  ام  يارب  ار  ییالط  ياهتخت  یتنیز و  ياهسابل 
َّالِإ َنینِس  ِسْمَخ  ُْذنُم  ٍِّیلَِعل  َو  یلام  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يذَّلاَوَف  یساِبل ، ْنِم  َبَّجَعَت  َناْملَـس  َّنِإ  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  دومرف : حرطم  ار  ناملـس  یتفگـش  و 

یگداس زا  ناملس  ادخ ! لوسر  يا  . ] ٌفیل اهُوْشَح  ٍمْدَأ  ْنَِمل  انَتَقَفِْرم  َّنِإ  َو  ُهانْـشَرَْتفِإ  ُْلیَّللا  َناک  اذِإ  َو  انُریَعب  ِراهَّنلِاب  اْهیَلَع  َفَّلَعَت  ٍْشبَک  ُکْسَم 
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رب اهزور  هک  تسا  يدنفـسوگ  تسوپ  ام  هناخ  شرف  تسا  لاس  جنپ  تدم  دومرف ، ثوعبم  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دومن ، بجعت  نم 
رد [ .[ 291 . ] تسا هدـش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  تسا  یمرچ  اـم  شلاـب  میباوخیم و  نآ  يور  رب  اهبـش  دروخیم و  فلع  ناـمرتش  نآ  يور 

نان و ششخب  زا  دناهتشاد  يدایز  تاقافنا  اههیده و  فلتخم  دارفا  هب  نوگانوگ و  طئارـش  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  زین  مّود  مسق 
گرزب و یتقرـس  هک  كدف  بصغ  هنومن  نینچمه  وگنلا  دنبندرگ و  شـشخب  ات  یـسورع  بش  سابل  یتح  سابل  شـشخب  ات  هتفرگ  ماعط 

. دشابیم مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  يارب  نومزآ  دراوم  زا  یکی  دیآیم  باسح  هب  نیقفانم  فرط  زا  راکشآ 

یندب رازآ  ناج و  صقن  هب  ناحتما  ءالتبا و 

یشخبقنور ریسم  رد  فلا -  دناهدوب . یناج  یمسج و  تائالتبا  نیرتتخس  زا  یکی  راچد  شاهداوناخ  دوخ و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
فتک کـشم  دـنب  زا  هناـخ  هب  يروآبآ  تهج  رد  ب -  دوب . هتـشادرب  مخز  ایـسآ  زا  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ناتـسد  هناـخ ، هنازور  راـک 

رد د -  دوب . هدش  مروتم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ياپ  ود  ادخ  تدابع  ریـسم  رد  ج -  دوب . هتفرگ  ناشن  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 
شیولهپ شیوزاب و  نیقفانم  اب  هزرابم  داهج و  هجیتن  رد  ه -  دوب . هتشگ  فیحن  شندب  ردپ  هودنا  رد  شنامشچ و  ینالوط  ياههیرگ  هجیتن 

هدش هللالیبس  یف  هدیهـش  خرـس  گرم  اب  یگدنز  نایاپ  رد  هرخآلاب  و  و -  تشاد . ناشن  دوب و  هدـید  رازآ  شتروص  شمحر و  رد  لفط  و 
هب ترضح  ملع  ادخ و  هار  رد  داهج  رد  مالسلا » هیلع  یلع  شرهوش  ندب  رب  ياهمخز  نینچمه  ز -  ةدیهشلا . ۀقیدصلا  اهتیا  کیلع  مالسلا 
هب شیامزآ  رد  يرادیاپ  ياههولج  زا  یکی  دوخ  یهلا  ياههتساوخ  نیا  هب  نداد  تیاضر  شنارتخد و  تراسا  شرـسپ و  نادنزرف  تداهش 

. دشابیم سفن  ناج و 

تارمث صقن  رد  ارهز  ترضح  تائالتبا 

سپ اّما  دندروآ  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تیکلم  هب  مالسا  نأشلامیظع  ربمایپ  ار  كدف  تاغاب  هّقح  یبرقلايذ  تآو  هیآ  دانتـسا  هب 
« مالسلا هیلع  یلع  ترضح  دروآرد و  بحاصت  هب  ارنآ  درک و  داجیا  صقن  هرمث  هرهب و  نیا  رد  قافن  دناب  هلـصافالب  ادخ  لوسر  تلحر  زا 

لقن کلام  نب  سنأ  دـندومن . رایتخا  ربص  دنتـشذگ و  مه  كدـف  زا  ادـخ  هار  رد  زاب  كدـف  زا  ررکم  عافد  زا  سپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز و 
َنِم ِْتیَْبلا  َلْهَا  ُْهنَع  انَتْمَلَظ  يذَّلا  َتِْملَع  ْدََقل  دومرف : رکبابا  هب  باطخ  كدف ، ياهغاب  بصغ  زا  سپ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دنکیم :

يِذـِلَو ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنِإَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعَا  َو  یبْرُْقلايِوَذ  ِمْهَـس  ْنِم  ِنآرُْقلا  ِیف  ِِمئانَغلا  َنِم  اْنیَلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  َو  ِتاقَدَّصلا 
اب هطبار  رد  مئانغ  تاقدـص و  زا  هک  یقح  تسا . هدـش  بصغ  تیبلها  ام  قح  هک  ینادیم  یـسانشیم و  وت  رکباـبا ! يا  [ . ] 292 . ] یبْرُْقلا

[ .[ 293 . ] تسا هداد  حیضوت  ار  نآ  سمخ  فرصم  مئانغ ، هب  طوبرم  هیآ  رد  دنوادخ  هک  میراد  ادخ  لوسر  ناکیدزن  یبرقلايذ )  ) مهس

هتسکش ولهپ 

ترـضح هلمج  زا  دشابیم . تقیقح  قح و  زا  عافد  ریـسم  رد  نانآ  يریذپتبیـصم  يریذپتنحم و  ادخ  گرزب  ءایلوا  ياهیگژیو  زا  یکی 
لمحت ار  یمسج  یحور و  نوگانوگ  بئاصم  دوخ  ملسم  قوقح  تیالو و  زا  عافد  ریسم  رد  هَّللالیبس و  یف  داهج  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز

ام رمع  يا  : " دومرف مالسلا » اهیلع   » همطاف تسا . نینچ  هعقاو  حرش  هک  دش  عقاو  تبیصم  دروم  ترـضح  نآ  كرابم  يولهپ  هلمج  زا  دومن 
امـش يور  هب  ار  نآ  هنرگ  نـک و  زاـب  ار  رد  : " تـفگ رمع  میتـسه . رادازع  اـم  هـکنیا  اـب  يرادیمن ؟ رب  اـم  زا  تـسد  ارچ  راـکچ  وـت  هـب  ار 

موجه ماهناخ  هب  يوشیم و  نم  هناـخ  دراو  هزاـجا  نودـب  یـسرتیمن ؟ ادـخ  زا  اـیآ  رمع ! يا  : " دومرف مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  منازوسیم ".
نیا رد  داد  راشف  ار  هتخوس  مین  ِرد  هاگنآ  دیشک  شتآ  هب  ار  هناخ  ِرد  دیبلط و  شتآ  سپس  دشن . فرصنم  دوخ  میمصت  زا  رمع  ینکیم "؟

يولهپ هب  درک و  دـنلب  دوب  ماین  رد  هک  ار  ریـشمش  رمع  هَّللاَلوُسَر . ای  ُهاَتبَا  ای  دز : دایرف  دـش و  وربور  رمع  اب  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ماـگنه 
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« مالسلا اهیلع  » ارهز ترضح  يوزاب  رب  درک و  دنلب  ار  شاهنایزات  راب  نیا  رمع  دیشک و  نویش  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دز  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
وا دیشک و  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  دمآ و  باتش  اب  مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  ُهاَتبَا  ای  دز : دایرف  مالسلا » اهیلع   » همطاف دز .

شرافـس تیـصو و  دایهب  دناسرب . لتق  هب  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت  دـیدرگ و  حورجم  رمع  ندرگ  ینیب و  هک  يروط  هب  دـنکفا  نیمز  رب  ار 
يدنوادخ هب  كاّحض  رسپ  يا  : " دومرف دوب . هدرک  تعاطا  لمحت و  ربص و  هب  رما  ترـضح  نآ  هک  داتفا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر 

نودـب هک  یتسنادیم  هتبلا  دوبن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تیـصو  رگا  تشاد  یمارگ  توبن  ماقم  هب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم هک 
هیلع  » یلع ترضح  هناخ  دراو  دنتفاتش و  وا  يرای  هب  یعمج  دیبلط  کمک  دز و  دایرف  رمع  یتشادن ". ارم  هناخ  هب  ندش  دراو  تردق  هزاجا 
هناخ رد  رانک  مالسلا » اهیلع   » همطاف ماگنه  نیا  رد  دندرب . تعیب  يارب  دجسم  يوسهب  ناشک  ناشک  ار  مالسلا » هیلع   » یلع دندش و  مالـسلا »

دنبوزاب دننام  هنایزات  نآ  راثآ  تفر  ایند  زا  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هک  یماگنه  دومن . بورـضم  ار  ترـضح  نآ  هنایزات  اب  ذفُنق  دوب .
اهیلع  » همطاـف يولهپ  هب  ار  رد  دوشگ و  داد و  راـشف  ناـنچ  نآ  ار  هناـخ  ِرد  ذـفُنق  نیمه  سپـس  دوب . ناـیامن  گرزب  يوناـب  نآ  يوزاـب  رد 

هب ات  دوب  يرتسب  نانچمه  سپ  نآ  زا  دش و  طقس  تشاد  محر  رد  هک  ینینج  تسکـش و  وا  يولهپ  ياههدند  زا  هدند  کی  هک  دز  مالـسلا »
[ . 294 . ] دیسر تداهش 

ارهز نادنزرف  اب  يزاب  مرکا و  ربمایپ 

اب يراکیب  عقاوم  رد  دیاب  زین  ناشدوخ  هکلب  دـنراذگب  دازآ  ندرک  يزاب  رد  ار  كدوک  دـیاب  اهنت  هن  كدوک ) ياهرتگرزب  و   ) ردام ردـپ و 
ادـخ لوسر  دنرامـشیم . تبحم  مئالع  زا  ارنآ  تسا و  شخبتذـل  یـسب  لافطا  يارب  ردام  ردـپ و  اب  ندرک  يزاب  اریز  دـننک . يزاب  ناـنآ 

نیـسح نسح و  تسد  ادخ  لوسر  هک  مدید  : " دیوگیم هریرهوبا  درکیم . يزاب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
نسح و سپ  دییایب . الاب  همطاف ! ناگدید  رون  دومرف : نانآ  هب  تشاد و  رارق  ترـضحنآ  ياپ  يور  ناشیاهاپ  دوب و  هتفرگ  ار  مالـسلا  امهیلع 
نسح و ایادخ  دومرفیم : دیـسوبیم و  هتـشاذگ  نانآ  ياهبل  رب  ار  شبل  سپ  دیـسر . ادـخ  لوسر  هنیـس  هب  ناشیاهاپ  ات  دـندمآ  الاب  نیـسح 

نسح هب  ربمغیپ  دنتفرگیم . یتشک  ادخ ، لوسر  روضح  رد  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  : " دیوگیم هریرهوبا  مراد ". تسود  ار  نیـسح 
رب ار  وا  تسا  نیـسح  زا  رتگرزب  نسح  هکنیا  اـب  هللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف نسح . نیرفآ  نسح ، نیرفآ  دومرفیم :

يرتـشیب يورین  تعاجـش و  زا  یلو  دـشابیم  نسح  زا  رتـکچوک  نیـسح  هـکنیا  اـب  داد : خـساپ  ینکیم !؟ عیجـشت  قـیوشت و  نیـسح  هـیلع 
نسح و تفریم و  هار  اپ  تسد و  اب  ادـخ  لوسر  هک  مدـید  دـیوگیم ، رباج  دـنکیم ". قیوشت  عیجـشت و  ار  وا  لیئربج  تسا و  رادروخرب 

اضر ماما  دیتسه ". راوس  نیرتهب  امش  و  تسامش . رتش  رتش ، نیرتهب  : " دومرفیم دندوب و  راوس  ترـضحنآ  تشپ  رب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح 
يزاـب ادـخ  لوـسر  هناـخ  رد  هتـشذگ  بش  زا  يرادـقم  اـت  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  هک  هدرک  تیاور  شناردـپ  زا  مالـسلا » هـیلع  »

دش و نشور  نیمز  دز و  یقرب  سپ  دنتفر . نوریب  هناخ  زا  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  دیورب ". ناتردام  دزن  : " دومرف سپـس  دندرکیم .
[ . 295."  ] تشاد یمارگ  ار  تیبلها  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمغیپ دندیسر . ناشدوخ  هناخ  هب 

یسورع نهاریپ 

تـشونرس بش  نیا  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدـص  ترـضح  تسا  درف  ره  یگدـنز  رد  ابیز  يراگدای و  یبش  یـسورع ، فاـفز و  مسارم 
یقالخا يونعم و  یئابیز  دیـشخب و  لئاس  هب  ار  دوب  رهاظ  یئابیز  بجوم  هک  ار  یـسورع  بش  ساـبل  دز و  زیگناتفگـش  یمادـقا  هب  تسد 

زا اذـل  درک و  تباث  یتشهب  ياهـسابل  یـشوپنت  يارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  مادـقا  نیا  اب  دـناشوپ و  ناج  رب  ار  راثیا  تواخـس و  یئابیز  ینعی 
فافز یـسورع و  بش  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  تسا : نینچ  ارجاـم  یخیراـت  لـقن  دـمآ  دورف  وا  يارب  یتشهب  نهاریپ  تشهب 

نم : " تفگ دش و  رضاح  هناخ  رد  رب  یلئاس  تشاد . زین  يرادهلصو  نهاریپ  يو  دومرف . هیهت  وا  يارب  ار  یئون  نهاریپ  مالـسلا » اهیلع  همطاف 
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هک داـتفا  هفیرـش  هیآ  نیا  داـیب  دـهد . وا  هب  ار  دوخ  رادهلـصو  نهاریپ  تساوـخ  ترـضح  مهاوـخیم ". ياهنهک  نهاریپ  توـبن  نادـناخ  زا 
هک یماـگنه  رگم  دیـسر  دـهاوخن  راربا  ماـقم  هب  یکین و  هـب  [ . ] 296 . ] َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َرِّبلَا  اُولاـنَت  َْنل  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ 

هدـش لزان  لیئاربج  دیـسر  ارف  هک  فافز  ماگنه  داد . وا  هب  ار  دوخ  ون  نهاریپ  نیاربانب  دـینک ]. قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ياـهزیچ  نیرتهب 
منک مالس  مالسلا » اهیلع  همطاف  رب  هک  هداد  روتسد  نم  هب  دناسریم و  مالس  وت  هب  دنوادخ  انامه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دمحم يا  : " تفگ

دومن و غالبا  وا  هب  ار  دنوادخ  مالـس  هک  یماگنه  مهدب ". وا  هب  مهاوخیم  هداتـسرف  زبس  سُدنُـس  زا  یتشهب  ياهـسابل  زا  ياهیدـه  نم  اب  و 
ات تفرگرب  رد  دوخ  ياهلاب  اب  ار  وا  لیئاربج  دـیناچیپ و  وا  رب  ار  دوخ  يابع  زین  ترـضح  دـیناشوپ  وا  رب  دوب  هدروآ  لیئاربج  هک  ار  ینهاریپ 

نانآ زا  کی  ره  تسـشن و  رفاک  ناـنز  نیب  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  هک  یماـگنه  دـنکن  هریخ  ار  نامـشچ  نهاریپ  نآ  رون  هکنیا 
تشادرب ار  ابع  دز و  وسکی  هب  ار  دوخ  لاب  لیئاربج  نامز  نآ  رد  تشاد  هارمه  دوخ  اب  یغارچ  ترـضح  دنتـشاد و  دوخ  هارمه  هب  یعمش 
نیتداهش هدش ، فرطرب  نانآ  ياهلد  زا  رفک  رفاک ، نانز  ناگدید  رب  رون  شبات  اب  درکیم  نشور  ار  برغم  قرشم و  هک  دیبات  وا  زا  يراونا 

[ . 297 . ] دنتفگ

ت

تسا همطاف  زا  یتشهب  نانز  ياههیده  اههفحت و 

ِْکَیلِإ َثََعب  ِۀَّنَجلا  ِیف  ِهِِّیلَو  َۀَـجْوَز  َفِْحُتی  ْنَأ  ُهَّللا  َدارَا  اذِإ  ِكُرَِّشبُا  ـالَا  دومرف : نم  هب  مرکا  لوسر  دومرف : مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ترـضح 
هب وت  هک  دتـسرفیم  وت  يوس  هب  دهد ، هفحت  تشهب  رد  شتـسود  رـسمه  هب  دهاوخ  ادـخ  هاگ  ره  ار ! وت  داب  هدژم  . ] ِکِِّیلُح ْنِم  اْهَیِلا  َنِیثَْعبَت 

[ .[ 298 . ] تسا مالسلا » اهیلع  » ارهز زا  نایتشهب  هدنزرا  ياهرویز  سپ  یتسرفب . دوخ  رویز  زا  وا  يوس 

ارهز ترضح  یگدنز  یعامتجا  ثداوح  لیلحت 

هراشا

تفـالخ یـسرک  رب  نـالهاان  تفاـی و  ققحت  هنوگچ  تیبلها  قوقح  زا  عاـفد  ربارب  رد  مدرم  رد  يدـیماان  سأـی و  دـیدرت و  کـش و  داـجیا 
. دنتسشن

تیبلها يونعم  تاماقم  راکنا 

یبحاص ردقبش و  راکنا  تراهط و  تمـصع و  تیبلها  یتوکلم  یـسدق و  تاماقم  راکنا  ربمایپ  زا  سپ  یگنهرف  موش  ياههئطوت  زا  یکی 
تیاهن رد  نانآ و  قوقح  تانوئـش و  یناسکی  تیبلها و  تاماقم  نداد  هولج  يداع  هرخالاب  ظفاح و  رـسفم و  هب  نآرق  زاین  راـکنا  نآ  يارب 

مهتباصا ۀنتف  هذهف  هللا  لوسر  عم  ردقلا  ۀلیل  تضم  لجوزع  هللاُْرمََال  فالخلالها  لوقی  تومی  َنیح  ًادَّمَُحم  َّنِا  دوب . نانآ  زا  تفالخ  ندوبر 
بحاص نم  هل  نکی  مل  رمالاب  اورقا  اذا  َو  رما  اهیف  لجوزع  نوکی هللا  نا  دـبالف  بهذـی  مل  اولاق  نا  مهنال  مهباقعا  یلع  اودـترا  اهب  هصاخ و 
دنوادخ رما  دندرک  عیاش  نیفلاخم  دندومرف  تلحر  ایند  زا  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا  هدمآ  یسلجم  موحرم  راونالاراحب  رد  [ 299 . ] ّدب

دوب يرکف  ياولب  هنتف و  نیا  سپ  رما  ّلک  نم  مهبر  نذاباهیف  تشگ . مامت  ربمایپ  رمع  نایاپ  ردقبش  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب 
نآ رد  رما  لوزن  ردـقبش و  هب  لئاق  رگا  هک  ارچ  دـندش  دادـترا  عاجترا و  راچد  نیمه  هطـساوب  دنتـشگ و  راـچد  نآ  هب  مدرم  صاوخ  هک 
هیلع  » بلاطیبا نب  یلع  رگم  دوبن  یـسک  رمالابحاص  نامز  نآ  رد  و   ) دننک رارقا  یبحاص  هب  نآ  يارب  هک  دندشیم  راچان  دـندشیم  بش 

«.( مالسلا
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يرالاس اروش  يرالاس و  مدرم  ماظن  هب  تماما  ماظن  رییغت 

اب یلکـش  هب  دوب  مدرم  تارظن  ءارآ و  یئاروش و  ماظن  هب  ّدح  زا  شیب  نداد  شزرا  مالـسا  ردـص  نازابتسایـس  ياههویـش  نیرتهب  زا  یکی 
تعیب مدرم و  ءارآ  رگید  ترابع  هب  دـنزاس  مکاح  موصعم  ماما  ربمایپ و  یئادـخ  تساوخ  رب  ار  مدرم  ءارآ  اروش و  دـندش  قفوم  شالت  نیا 

رارق هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تساوخ  ربارب  رد  نآ  دنداد و  نآ  هب  یلالقتسا  شزرا  یمالـسا  ماظن  يارب  هناوتـشپ  دییأت و  ياجب  ار  مدرم 
نیملـسم قحب  هفیلخ  زا  ار  مدرم  یمومع  لابقا  هلیـسو  نیا  اب  دندش و  نآ  جاوما  رب  راوس  دوخ  هدومن و  داجیا  یجوم  نآ  هارمه  هب  دـنداد و 

يارب مادقا  مدـق و  نیلوا  نیا  دـندراذگ و  اهنت  ار  مدرم  یعقاو  ربهر  هدومن و  فیعـضت  دوب  مدرم  رب  تموکح  يارب  مزال  طرـش  ًاملـسم  هک 
. دوب مالسا  ردص  رد  تناید  زا  تسایس  یئادج 

هفیلخ باختنا  ندومن  یئاروش 

. دندومن وا  رب  لیمحت  ار  مدرم  تعیب  اروش و  يأر  دنداد و  رارق  مالسلا » هیلع   » یلع ربارب  رد  ار  هعماج  ذوفن  بحاص  دارفا  زا  ياهدع 

ندومن یمومع  ناهذا  هعماج و  رب  مکاح  ار  هللا  باتک  انبسح  نیغورد  راعش 

هب شیارگ  نآرق و  اـّما  دوـب . نداد  رارق  یگدـنز  نوناـق  مَکَح و  ار  نآرق  نآرق و  هـب  ندروآ  يور  مدرم  يارب  باذـج  ياهراعـش  زا  یکی 
یلمع یفن  یفرط  زا  راعـش  نیا  حرط  مالـسلا » هیلع   » یلع ینعی  نآ  یناـسنا  هناوتـشپ  مسجم و  نآرق  فذـح  يارب  دوـب  یباـقن  نآرق  نوناـق 
يارب رگیدکی و  رانک  رد  ار  ترتع  نآرق و  تیاور  نیا  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا راوگرزب  ربمایپ  هک  ارچ  دوب  نیلقث  ِرتاوتم  ثیدـح 

تراهط تمـصع و  تیبلها  تسکـش  تهج  قافن  دـناب  يارب  دـنمدوس  ياهناهب  رگید  يوس  زا  دـندومن و  یفرعم  یمالـسا  هعماج  تداـعس 
اب هیواـعم  گـنج  رد  نآ  زا  دـعب  قـحهب  ياوـشیپ  موـصعم و  ماـما  ربارب  رد  نوناـق  نآرق و  حرط  ینعی  راعــش  نـیمه  دوـب . مالــسلا  مـهیلع 

يروحمنآرق یئارگنآرق و  راعـش  اب  دوب  حتف  یمدق  دنچ  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع هک  اجنآ  داتفا و  زاسراک  زین  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما
. دنتخادنا بقع  ار  مالسلا » هیلع   » یلع يزوریپ  دندرک و  لیدبت  یلیمحت  حلص  هب  ار  گنج 

یپ رد  یپ  ياهيراذگ  تعدب 

اّما دوب  مدرم  يارب  ینید  تیعجرم  نید و  هنحص  زا  وا  فذح  تسایس  هنحص  زا  موصعم  ماما  یفن  زا  سپ  مالـسا  ردص  ياههئطوت  زا  یکی 
حرط ار  دوخ  فرط  زا  ون  ياهنوناق  داجیا  یئارگون و  راعـش  دـندیدیم  نادرگرـس  ار  مدرم  هدومن و  ألخ  ساسحا  دوخ  لمع  نیا  اب  نوچ 

مه يزاسنوناق  هنحـص  دراو  دوخ  هکلب  تسین ، یفاک  دوب  یعقاو  رگا  نیغورد و  ِهَّللا  ُباتِک  اُنبْـسَح  راعـش  هک  دـش  تباث  اهنت  هن  دـندرک و 
دنتخاس و طلغ  ياهتنـس  دوخ  زا  افلخ  دندرک . لمع  سپـس  دـندومن و  بیوصت  دـنراد و  حرط  موصعم  ماما  ادـخ و  لوسر  ياجب  دـندش و 

. دندومن عیاش  هعماج  رد  تعدب ) ) ار نوناق  نیدنچ  دندومن و  لامعا  ار  دوخ  ياههقیلس 

( كدف بصغ   ) تراهط تمصع و  تیبلها  هب  يداصتقا  هبرض 

یعرش و ياهتورث  یلام و  قوقح  بصغ  يداصتقا و  هبرض  ندومن  دراو  اههئطوت  زا  یکی  نانآ  تسکش  تیبلها و  ذوفن  زا  يریگولج  يارب 
اذل تشاد و  یلام  هناوتشپ  يداصتقا و  ماظن  داصتقا و  هب  زاین  مدرم  رب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر نادناخ  تموکح  دوب . نانآ  یـصخش  ای 
ْنَع ْعَْنماَف  رَکبابَا  ای  ُرَمُع : لاق  دنتخادرپ . كدـف  بصغ  هب  دـنتفرگ و  نانآ  زا  مه  ار  مدرم  رب  تیمکاح  یلام  هناوتـشپ  تموکح  بلـس  يارب 

رکباـبا هب  رمع  [ . ] 300 . ] اْینُّدـلا ِیف  ًۀَـبْغَر  َْکَیِلا  اُوِلْبقَا  َو  ًاِّیلَع  اوُکََرت  َکـِلذ  اوُِملَع  اذِا  ُهَتَعیـش  َّنِاَـف  ًاکَدَـف  َو  َءْیَْفلاَو  َسْمُْخلَا  ِِهْتَیبِلـْهَا  َو  ٍِّیلَع 
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هدـنکارپ وا  فارطا  زا  مدرم  تروـص  نیا  رد  هک  ارچ  نک و  بـصغ  ار  كدـف  ءییف و  سمخ  وا  نادـناخ  و  مالـسلا » هـیلع   » یلع زا  تـفگ 
.[ دنروآیم يور  یئایند  عماطم  تفالخ ) بصغ   ) رطاخب وت  يوسب  دنوشیم و 

تیبلها هب  یسایس  هبرض  ندومن  دراو 

ینیبهدامآ زا  سپ  اذـل  دنکـشب و  ار  تیبلها  یـسایس  رادـتقا  یـسایس و  تکوش  نیقفانم ، هبرـض  لمع  رد  ات  دوب  هدـش  هداـمآ  اـههنیمز  همه 
ار نارگید  هدز و  رانک  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  دـندومن و  دراو  ار  دوخ  یـسایس  هبرـض  باعرا ، تشحو و  ّوج  داجیا  روز و  لامعا  اب  طیارش 

. دندرک یفرعم  وا  ياجهب 

یلع تیصخش  رورت 

تامادـقا زا  یکی  لـیلد  نیمه  هب  دـمآیمن . رد  باـجح  رد  یتـحار  هب  هک  دوب  ناـشخرد  یباـتفآ  نوـچمه  مالـسلا » هیلع   » یلع تیـصخش 
هللا یلـص  هللا  لوسر  نادـناخ  تیـصخش  رورت  یمومع و  ناهذا  رد  نانآ  تیـصخش  ندومن  رابتعایب  تیبلها  قح  رد  نارگمتـس  نیقفاـنم و 

. دوب مالسلا » هیلع  یلع  هژیوب  هلآو » هیلع 

وا هناخ  همطاف و  تمرح  سدقت و  نتسکش 

رظن رد  سدقم  روما  مرتحم و  صاخـشا  تاسدـقم و  ندرب  نیب  زا  مدرم  هاگدـید  يأر و  رد  هاوخلد  رییغت  داجیا  يارب  مزال  لئاسم  زا  یکی 
هناخ سدـقم ، ماما  ربمایپ و  سدـقم ، نآرق  تسا . زمرق  طـخ  هنوگره  یفن  اـهزرم و  دودـح و  همه  نتـشادرب  يزورما  حالطـصا  هب  اـهنآ و 
دوبن سدقم  رگید  زیچچیه  درف و  چیه  دش و  هتـسکش  ناشمارتحا  سدقت و  هرابکی  همه  همه و  سدقم و ... همطاف  مارتحا و  لباق  سدقم و 

نالهاان رگید  هب  مکمک  دـشاب  موصعم  ماما  يارب  دـیاب  هک  یـسدقت  مارتحا و  نامه  هفیقـس  هئطوت  تیقفوم  زا  سپ  تسا  رکذهب  مزال  هتبلا  )
.( دنتفاب سدقت  ماقم و  هاگیاج  نانآ  يارب  دنداد و  بصاغ 

مالسا یسایس  يایفارغج  باسح  یب  شرتسگ 

دـنادیم و مالـسا  ندوباپون  ار  نارود  نیا  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی  مالـسلا » هیلع   » یلع ماـما  هک : تسا  هدـمآ  رتسب  رد  همـشچ  باـتک  رد 
هکم حتف  زا  سپ  دوب و  هتفاین  هار  مدرم  زا  يرایـسب  بولق  رد  زونه  مالـسا  هک  تسا  نیا  تقیقح  مالـسالاب  دـهع  وثیدـح  سانلا  دـیوگیم :
اهنآ رد  نید  هکنیا  ياجهب  هللا  نید  یف  نولخدـی  دـنتخاس . یلخدـم  نید  زا  دـندش و  نید  رد  لخاد  ناراکهظفاحم  نابلطتصرف و  یمامت 
اهنآ هکلب  هدرکن  ذوفن  اهنآ  رد  نید  نولخدی  دیوگیم  هک  قحلا  نید  نونیدی  دـیوگیمن  هیآ  دـنتخاس . یلخدـم  نید  زا  اهنآ  دوش ، لخاد 

ندروآ مالسا  هب  تردابم  لیابق  همه  دیسر ، ام  هب  هکم  حتف  ربخ  هک  یماگنه  : " دیوگیم یموجلا  هملـس  نبورمع  دنتخاس . یلخدم  نید  زا 
." دندروآ مالـسا  دننامن  بقع  هلفاق  زا  هکنیا  يارب  دندید  ندش  میلـست  يارب  ار  هنیدم  هب  نارگید  موجه  نوچ  زین  لیابق  زا  یـضعب  دندرک .

[ . 301]

يرگ هفئاط  ماظن  اهتیموق و  زا  هدافتسا  یئارگ و  تیصخش 

رب قئاف  وا  زا  دـیلقت  هلیبق و  سیئر  زا  تعاطا  يرگهفئاط و  يداژن ، ياهبـصعت  ماظن  نیا  رد  دوب و  ياهلیبق  ًابلاغ  هنیدـم  مدرم  رب  مکاح  ماـظن 
هب ار  مدرم  مومع  لئابق  ياـسؤر  تیکـست  اـی  عیمطت و  دـیدهت و  اـب  لـیلد  نیمه  هب  دوب  مالـسلا » هیلع  ناـمز  ماـما  زا  تعاـطا  يدـنمدرخ و 

[ . 302 . ] دندیشک یتوافتیب 
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نانآ تارظن  بسک  نایدوهی و  اب  تسلاجم 

ناک امهنال  ًاعمط ، املـسا  لب  هفالخلل : نیبصتغملا  ضعب  مالـسا  ۀلع  یف  هللادبع  نبدعـس  ثیدح  یف  مالـسلا » هیلع   » مئاقلا انماما  نع  يور  و 
امهنم لک  لانی  نا  یف  ًاعمط  هاعیابو  محالملاب  هقطانلا  همدقتملا  بتکلارئاس  ةاروتلایف و  نودـجی  اوناک  امع  مهناربختـسی  دوهیلا و  ناسلجی 

عمط هب  ود  نآ  هک  هدـش  لیلحت  هنوگنیا  اـفلخ  مالـسا  تلع  یتیاور  رد  زین  مالـسلا » هیلع   » ناـمز ماـما  زا  و  [ . ] 303 . ] دلب ۀـیالو  هتهج  نم 
هدـمآ بتک  ریاس  تاروت و  رد  هک  هدـنیآ  رابخا  هب  عجار  اهنآ  زا  دنتـشاد و  تسلاجم  دوهی  اـب  ناـنآ  نوچ  دـندروآ  مالـسا  تردـق  بسک 

.[ دنسرب یتردق  هب  مادک  ره  هک  دوب  ببس  نیا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر اب  ناشتعیب  یّتح  دندیسرپیم و 

مدرم رد  سرت  داجیا  يارب  روز  زا  هدافتسا 

قیوشت و اب  مدرم و  متش  برض و  يارب  يدناب  جیورت  لیکـشت و  اب  هفیقـس  نارـس  زا  یکی  ناونعب  بصعتم  نشخ و  هرهچ  کی  ناونعب  رمع 
یلماوع زا  دیلو  نبدلاخ  هبعش ، نبةریغم  ذفنق ، نوچمه  يدارفا  نیب  نیا  رد  درک . لیمحت  مدرم  رب  ار  سرت  تنوشخ و  ملساینب  هلیبق  عیمطت 

یلص  » ربمایپ رتخد  قح  رد  ار  اهمتس  نیرتگرزب  دندرب و  شروی  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  هب  نانیمه  هدوب و  دناب  نیا  سأر  رد  هک  دندوب 
هنیدـم هب  ندـش  دراو  زا  سپ  ملـسا  هلیبق  هک  دـنکیم  لقن  يربط  : " هک تسا  هدـمآ  رتسب  رد  همـشچ  باتک  رد  دنتـشاد . اور  هلآو » هیلع  هللا 

هب مدـید  ار  ملـسا  هلیبق  هک  نیمه  تفگیم : رمع  و  تشادـن . ار  اهنآ  شیاجنگ  ياج  اـههچوک  هک  دـندش  عمج  نآ  ياـههچوک  رد  ناـنچ 
اب مدرم  هاگنآ  دـش و  يوق  رکبوبا  سپ  دـندرک  تعیب  دـندمآ و  ملـساینب  هلیبق  دـسیونیم : لـماک  رد  ریثانبا  و  مدرک . ادـیپ  نیقی  يزوریپ 
زا یهورگ  هک : دـنکیم  لـقن  فنخموبا  لوق  زا  وا  هک  تسا  لـمج  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  ناـیب  رد  نیا  زا  رتاـیوگ  دـندرک . تعیب  رکبوبا 
هب هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ توف  ّتلع  هب  هنیدم  مدرم  اما  دـندش . لخاد  هنیدـم  هب  رابراوخ  هقوذآ و  هیهت  يارب  هک  دـندوب  هیداب  بارعا 

يازا رد  تفگ : اهنآ  هب  دیبلط و  ار  اهنآ  رمع  هاگنآ  دنداهن . ندرگ  اروا  رما  دندرک و  تعیب  دـیدج  هفیلخ  اب  مه  اهنآ  دـندرکن  یئانتعا  اهنآ 
هدروآ درگ  ار  اهنآ  دیئآرد و  مدرم  يوسهب  دیریگرب و  یـضوع  چیهیب  هقوذآ  رابوراوخ و  زا  دیراد  زاین  هچنآ  ادخ  لوسر  هفیلخ  اب  تعیب 

مدرد يودب  هلیبق  نآ  هک  مدـید  مسق  ادـخ  هب  دـیوگیم : يوار  دـیبوکب . شایناشیپ  رـس و  رب  درک  عانتما  هک  ره  دـینک و  تعیب  هب  راداو  و 
دندزیم مدرم  هب  مکحم  نآ  اب  دندرک و  هلمح  مدرم  يوس  هب  بوچ  اب  دندومن و  لیامح  ندرگرب  اهراتـسد  دندرک و  مکحم  ار  اهدنبرمک 

هک دندز  هنوگنآ  ار  دادقم  ناملس و  رذوبا و  دنتسشن و  شاهنیس  رب  هتـسکش و  ار  ریبز  ریـشمش  دندرکیم . تعیب  هب  راداو  روز  هب  ار  نانآ  و 
هدیرب دندوب . هتشک  ار  وا  دوب  هدیسرن  شدایرف  هب  مالـسلا » هیلع  یلع  رگا  دمآ و  الاب  درک و  مرو  ياهّدغ  نوچمه  مندرگ  دیوگیم : ناملس 
ربمایپ زا  وت  هک  یثیدح  نیا  تفگیم : رکبوبا  هب  دجسم  رد  هکنیا  ببس  هب  مهنآ  دندرک  نوریب  دجسم  زا  دندز و  رمع  روتسد  هب  ار  یملـسا 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  دیتسه  يرفن  ود  نامه  امش  تسا و  غورد  دوشن  عمج  لسن  کی  رد  تفالخ  توبن و  هک  ینکیم  لقن 
؟ تسا لوسر  ادخ و  روتسد  ایآ  دیتفگ : مه  امش  دیوش و  میلست  نینمؤم  رب  وا  تیالو  هب  دیورب و  مالسلا » هیلع  یلع  تمدخ  دومرف : امش  هب 

توکـس یـشاب  نآ  ریما  وـت  هک  يرهـش  رد  مسق  ادـخ  هب  دـیئوگغورد و  امـش  تفگیم : یملـسا  هدـیرب  يرآ . دوـمرف  مه  ترـضح  نآ  و 
ربـنم زا  هک  درکیم  ضارتـعا  رکبوبا  هب  هک  ار  هریون  نب  کـلام  دـنتخادنا . شنوریب  هب  دـندز و  ار  وا  رمع  روتـسد  هب  هاـگنآ  سپ  منکیمن .
یـسک وا  هک  دش  ثعاب  نیمه  دنتخادنا و  نوریب  دجـسم  زا  دندز و  تسا  یلع  هاگیاج  اجنآ  هک  ایب  نیئاپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر 

ریز زا  ار  وا  دوب و  هدیسرن  شدایرف  هب  مالـسلا » هیلع  یلع  رگا  هک  دندز  نانچنآ  ار  دادقم  و  دنک . رومأم  وا  نتـشک  يارب  ار  دیلو ) نبدلاخ  )
هقباس همه  نآ  اب  ار  يردـب  دـهاجم  یباحـص و  گرزب  نآ  رزنم ، نببابح  و  دـندوب . هتـشک  ار  وا  دادیمن  تاجن  ناـنآ  ياهدـگل  تشم و 

هتفرگ و ار  وا  هفیقس  نامه  رد  دندوب  هدرکن  لوبق  ار  وا  تفالخ  دندوب و  هدیشک  ریشمش  رکبوبا  ربارب  رد  هفیقس  رد  هکنیا  مرج  هب  ناشخرد 
زا رمع  روتـسد  هب  درکیم  ضارتعا  اهنآ  هب  هک  مه  ار  ربمایپ ) راتـسرپ   ) نمیاما و  دـندومن . كاـخ  زا  رپ  ار  شناـهد  دـندرک و  شبوکدـگل 
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. يدرک رهاظ  ار  دوخ  قافن  دسح و  دوز  هچ  رکبوبا  يا  تفگیم : نمیاما  دنتخادنا . نوریب  دجسم 

ندومن عیمطت  ار  نارگید  ندادن و  ار  تیبلها  یلام  قح 

راک رس  رب  رکبوبا  یتقو  هک  دنکیم  لقن  دیدحلایبا  نبا  دندرکیم . میـسقت  لوپ  مدرم  نیب  یتح  هک  اجنآ  ات  لوپ ، هلیـسو  هب  مدرم  ندیرخ 
يارب لوپ  نیا  دیـسرپ  نز  هک  یتقو  دندرب  راصنا  زا  ینز  يارب  ار  يردق  نایم  نیا  رد  دیدرگ و  میـسقت  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  یلوپ  دـمآ 

. دیهد هوشر  نم  هب  نید  رما  رد  دیهاوخیم  ایآ  تفگ : نز  تسا . هدیـسر  وت  هب  زین  یمهـس  هداد و  رکبوبا  هک  تسا  یلوپ  دنتفگ : تسیچ ؟
ار اهنآ  دـنتخادنا و  عمط  هب  تموکحو  تردـق  هدـعو  اب  زین  ار  ياهدـع  [ . 304 . ] تفریذپ مهاوخن  ار  نآ  زا  يزیچ  زگره  دـنگوس  ادـخهب 
ار تفالخ  رد  تکرش  داهنـشیپ  وا  هب  دنتفر و  مالـسلا » هیلع   » یلع يومع  سابع ، دزنهب  تسایـس  نیمه  ياتـسار  رد  نامثع و  لثم  دندیرخ ،
هحلط و نایفـسوبا و  نوچمه  لاوما ، لاـم و  شـشخب  راـنید و  مهرد و  اـب  ار  رگید  ياهدـع  و  دز . اـهنآ  هنیـس  هب  در  تسد  وا  اـما  دـندومن 

ناونعب دوب  هدروآ  عمج  هک  ار  هچنآ  یمامت  دوب  فئاط  گرزب  رهـش  ياـهتاکز  يروآعمج  روماـم  هک  نایفـسوبا  هب  ریـضح و .... نبدعـسا 
[ . 305 !! ] دندرک راذگاو  وا  نادنزرف  هب  ار  اجنآ  تموکح  ماش  حتف  زا  سپ  مه  اهدعب  دندیشخب و  توکسلاقح 

ارهز ترضح  يراتفر  قطنم  رد  كدوک  تیبرت 

هراشا

اب دروخرب  ياههویـش  دراد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یتیبرت  ياههمانرب  رد  صاخ  يدومن  هک  ینید  ماظن  رد  یتیبرت  تاـمیلعت  زا  یکی 
ناسنا يارب  تیـصخش  يریگلکـش  شزومآ و  ياههرود  نیرتیئانبریز  نیرتمهم و  ار  یکدوک  نارود  مالـسا  گنهرف  دشابیم . ناکدوک 
تیاور نیا  دنادیم . ریثأت  يراگدنام و  تابث و  تهج  زا  گنس  رب  یکاّکح  دننام  نارود  نیا  رد  ار  یتیبرت  یشزومآ و  ياهشقن  دنادیم و 

ار كدوک  هب  یهجوتیب  تراسخ  دـهدیم و  شزومآ  ام  هب  نارود  نیا  رد  ار  كدوک  هب  هجوت  ریثأت  رادـقم  یکدوک و  نارود  تیـساسح 
ياههویش و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  یتیبرت  ياهدروخرب  زا  یـشرازگ  لقن  هب  تصرف  نیا  رد  دهدیم . شرازگ  یّنـس  عطقم  نیا  رد 

. میزادرپیم دنلبرس  يوناب  نآ 

ناکدوک رد  یتسرپادخ  سح  شرورپ 

ماجنا هب  نادـنزرف  شیارگ  شتـسرپ و  دـُعب  دنتـشاد ، دـیکأت  هجوت و  نادـب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هک  یـساسا  ياهروحم  زا  یکی 
دوخ نادـنزرف  ناـج  رد  یکدوک  نارود  ناـمه  زا  ار  دوبعم  ربارب  رد  عوضخ  یگدـنب و  قوـش  ترـضح  نآ  دوـب . یهلا  يداـبع و  فـیلکت 

تخد دـندربیم . ار  اهتذـل  نیرتـالاب  نآ  زا  هتـسناد و  دـنوادخ  تداـبع  ار  اـهراک  نیرتهب  هک  درک  تیبرت  ناـنچ  ار  ناـنآ  هدومن و  تیوقت 
ادـخ هب  ار  نانآ  دـناوخ و  ارف  فیلاکت  ماجنا  هب  یکدوک  زا  ار  اههچب  هک  تشاد  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  مالـسلا » اـهیلع   » ادـخ لوسر  یمارگ 
هکلب دشاب ، هتشادن  یتقـشم  جنر و  اهنت  هن  نانآ  يارب  فیلکت  ماجنا  ات  دناشفیب  نانآ  ماک  رد  ار  دوبعم  اب  طابترا  تبحم و  رذب  دهد و  دنویپ 
هتبلا دادیم . تداع  يرادهدنز  بش  هب  یتح  ار  دوخ  نادنزرف  مالسلا » اهیلع   » همطاف ساسا  نیا  رب  دنورب . نآ  لابقتـسا  هب  قایتشا  قوش و  اب 

تسیب بش  رد  ترضح ، دشاب . نادنزرف  دادعتسا  ناوت و  دح  رد  هک  درکیم  دروخرب  ياهنوگ  هب  تسنادیم و  یبوخهب  ار  تیبرت  هویـش  وا 
هب ار  اههچب  هنوگچ  وا  هک  دـنک  بجعت  یـسک  تسا  نکمم  درکیم . راداو  نتفخن  يرادـیب و  هب  ار  دوخ  ناکدوک  ناضمر  كرابم  موس  و 

تحارتسا ًالماک  ات  دـیناباوخیم  ار  اـههچب  زور ، رد  ترـضح  دـناوخیم . ارف  دراد ، تمحز  مه  گرزب  صاخـشا  يارب  یتح  هک  راـک  نیا 
يرادهدـنزبش يارب  یحور  یمـسج و  رظن  زا  يرتبولطم  رتهب و  تیعقوم  هنیمز و  هنوگنیدـب  ات  دادیم  نانآ  هب  يرتمک  ياذـغ  دـننک و 
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تـسا مورحم  : " دومرفیم دربب و  شباوخ  هناخلها  زا  يدحا  تشاذگیمن  هک  دوب  عطاق  يدج و  راک  نیا  رد  يدـح  هب  وا  دنـشاب . هتـشاد 
ادخ لامج  دوخ  نادنزرف  كاپ  بلق  رد  یکدوک  زا  دهاوخیم  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ایوگ  دنامب ". مورحم  ردـق  بش  تاکرب  زا  هکیـسک 

بذـج یناوج  رد  ات  دـهد  ناشن  نانآ  هب  ار  نیتسار  بوبحم  دـنک و  انـشآ  تدابع  ینیریـش  توالح و  هب  ار  ناشنابز  ناـج و  یلجت و  هب  ار 
ناماما راـتفگ  رد  ارجا  لـباق  هدیدنـسپ و  رایـسب  تنـس  کـی  ناونع  هب  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  یتیبرت  شور  نیا  دوشن . نیغورد  ياـههولج 

[ . 306 . ] دروخیم مشچ  هب  زین  مالسلا  مهیلعموصعم 

ناکدوک اب  تفطالم  ندیسوب و 

ردارب و رهاوخ و  ردام و  ردپ و  هّدج و  ّدج و  اب  ندش  شوغآمه  تبحم و  زا  راشرس  كاپ و  فطاوع  هب  زاین  كدوک  ره  ياهزاین  زا  یکی 
یتبحم دوبمک  یفطاع و  یگنـشت  يرامیب  اهناسنا  زا  يدادـعت  یناور  ياهیرامیب  زا  یکی  یفرط  زا  تساـهنآ و  نیب  ینیفرط  فطاوع  لداـبت 
رهاظم زا  یکی  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  ار  يددـعتم  یعامتجا  یگداوناـخ و  يدرف  ياـهنایز  بقاوع و  يراـمیب  نیا  دوجو  هتبلا  هک  تسا 

دنچ هدـنرادرب  رد  دـناوتیم  هک  تسا  هقالع  دروم  درف  ندیـسوب  هسوب و  یفطاـع  طاـبترا  داـجیا  ياـههار  نیرتهب  زا  یکی  فطاوع و  زاربا 
«، مالـسلا اهیلع  » ارهز هنیـس  وزاب و  تسد و  رب  ربمایپ  ررکم  ياههسوب  دـیآیم . باسح  هب  يدابع  لاـمعا  تانـسح و  زا  دـشاب و  ماـیپ  هنوگ 

. دـشابیم مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تمارک  يراوگرزب و  رب  ياهناشن  هلمج  زا  فطاوع و  تبحم و  لداـبت  تدارا و  زاربا  نیا  زا  يرهظم 
یلوق دیکأت  و  مالسلا » اهیلع  همطاف  نادنزرف  رب  ربمایپ  رامشیب  ياههسوب  دوخ و  نادنزرف  رب  مالسلا » اهیلع  همطاف  ررکم  ياههسوب  نوچمه 
هنومن دـنچ  هب  دـشابیم . ندـیئوب  ندیـسوب و  قیرط  زا  ناکیدزن  اب  یفطاع  طابترا  داجیا  فطاوع و  زاربا  موزل  رگنایب  لمع  نیا  رب  یلمع  و 

َّنِأ ٍسباح : ُْنب  ُعَْرقَألا  َلاقَف  مالسلا ، امهیلع  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَحلا  ُلِّبَُقی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َناک  ٍمْوَی  ِتاذ  َو  دینک . تقد  یخیرات 
َۀَمْحَّرلا َعََزن  ْدَق  ُهَّللا  َناک  ْنِإ  ِلُجَّرِلل : َلاق  َو  ُُهنَول ، َعَمتِلا  یّتَح  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َبَضَغَف  ُّطَق . ْمُْهنِم  ًادحاو  ُْتلَّبَق  ام  ًةَرَـشَع ، ِیل 
شزاون دیسوبیم و  ار  نسح  ماما  ادخ  لوسر  يزور  [ . ] 307 . ] اَّنِم َْسیَلَف  انَرِیبَک  ْزِّزَُعی  َو ال  انَریِغَص  ْمَحْرَیال  ْنَم  َِکب !؟ ُعَنْصَأ  امَف  َِکْبلَق  ْنِم 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ماهدیسوبن . ار  نانآ  زا  کیچیه  لاح  هب  ات  یلو  مراد  دنزرف  هد  نم  درک : ضرع  سباح  نب  عرقا  درکیم .
مارتـحا دـنکن و  محرت  لاـفطا  هب  تبـسن  سک  ره  منک ؟ هچ  نم  تسا ، هـتفرگ  وـت  بـلق  زا  ار  تـبحم  ادـخ  رگا  دوـمرف : دـش و  كانبـضغ 

« هلآو هیلع  هللا  یلص   » ِهَّللا ِلوُسَر  ِذِخَف  یلَع  مالسلا » هیلع   » ُْنیَسُحلا َناک  َلاق : یِّسرافلا  ِناملَـس  ْنَع  تسین ]. ام  زا  درادن ، هگن  ار  نالاسگرزب 
ْمُهُعِسات َو  َِکْبلُص  ْنِم  ِۀَعْـسِّتلا  ِجَجُْحلاُوبَا  ِۀَّجُحلا  ُْنب  ُۀَّجُْحلا  َْتنَا  ِۀَِّمئَألاُوبَا ، ِمامإلا  ُْنبا  ُمامإلا  َْتنَأ  ِةَداَّسلاُوبَا ، ُدِّیَّسلا  َْتنَأ  ُلْوُقَی : َو  ُُهلِّبَُقی  َوُه  َو 

دیـسوبیم و ار  وا  دوـب . هتـسشن  ادـخ  لوـسر  يوـناز  رب  هک  مدـید  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح دـیوگیم : یـسراف  ناملـس  [ . ] 308 . ] ْمُهُِمئاق
ناشرخآ هک  یـشابیم  تجح  ُهن  ردپ  تجح و  رـسپ  تجح  وت  یتسه ، ناماما  ردپ  ماما و  رـسپ  ماما  و  هدازگرزب ، گرزب و  وت  دومرفیم :

.[ تسا مئاق 

زامن رد  یتح  ناکدوک  اب  محرت 

هراشا

تفطالم و محرت ، لصا  زا  هدافتسا  کچوک  نادنزرف  هلمج  زا  ناکدوک و  اب  ترشاعم  دروخرب و  دروم  رد  مالسا  دیکا  تاروتسد  زا  یکی 
مهم و رایـسب  ناکدوک  ياهراتفر  ای  اهلمعلاسکع و  اب  هنامیکح  هناقفـشم و  دروخرب  ناکدوک و  تالاح  تیاعر  تسا . ناـنآ  اـب  تمیـالم 

هدومن تاعارم  ار  یساسا  هتکن  نیا  مالسلا » اهیلع   » ارهز نادنزرف  اب  دروخرب  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . نانآ  يارب  هدنزاس 
هظحالم دروم  زامن  لاح  رد  یتح  هک  دننادیم  كدوک  تیبرت  رد  مهم  نانچنآ  ار  لصا  نیا  تیاعر  دناهداد  شزومآ  نارگید  هب  لمع  اب  و 
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ترـضح دندینـش و  ار  یکدوک  هیرگ  يادـص  زامن  لاح  رد  نوچ  دـندومن  هاتوک  ار  زامن  ربماـیپ  هک  میراد  يدروم  رد  تسا . هدوب  ناـشیا 
ندومن رادیب  ماگنه  نانآ ، ندومن  هیرگ  ماگنه  رد  ناکدوک  هب  محرت  دزاس . مارآ  ار  دوخ  دنزرف  كدوک  نیا  ردام  رتدوز  هچ  ره  دنتساوخ 

ناشدـنزرف دروم  رد  صاخ  يدروم  رد  و  دـنک . یّلجت  دـیاب  نانآ  اب  ملکت  يزاب و  نداد و  اذـغ  ماگنه  رد  اهنآ ، ندـیناباوخ  ماـگنه  ناـنآ ،
، ُْهنِم ِبْرُقلِاب  ٌریِغَص  ُْنیَسُحلاو  ٍۀَِئف  ِیف  ًامْوَی  یِّلَُـصی  َناک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » َِّیبَّنلا َّنَأ  َِيُور  َو  میراد . هباشم  یئارجام  مالـسلا » هیلع  نیـسح 

هللا یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َدارَا  اذإَف  لح ، لح  َلاق : َو  ِْهیَلْجِر ، َكَّرَح  َُّمث  ُهَرْهَظ  َبَکَرَف  ُْنیَـسُحلا  َءاج  َدَجَـس  اذِإ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  ِّیبَّنلا  َناکَف 
ُِّیبَّنلا َغَرَف  یَّتَح  َِکلذ  ُلَعْفَی  ْلَزَی  ْمَلَف  لح ، لـح  َلاـق : َو  ِهِرْهَظ  یلَع  َداـع  َدَجَـس  اذِإَـف  ِِهِبناـج ، یلِإ  ُهَعَـضَوَف  ُهَذَـخَأ  ُهَسْأَر  َعَفْرَی  ْنَأ  هلآو » هیلع 

اَّمَأ هلآو :» هیلع  هللا  یلص  ِّیبَّنلا  َلاقَف  ُنَْحن . ُُهلَعْفَن  ام  ًاْئیَش  ِناْیبِّصلِاب  َنُولَعْفََتل  ْمُکَّنِإ  ُدَمَُّحم ! ای  ُّيِدوُهَی : َلاقَف  ِِهتالَص . نِم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
. ِهِرْدَق ِمَظِع  َعَم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  ُهَمَرَک  يأَر  اََّمل  َمَلْسَأَف  ِِهلوُسَر . َو  ِهَّللِاب  ُنِمْؤُأ  یِّنِإَف  َلاق : َناْیبِّصلا . ُْمتْمِحََرل  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  َْول 

هیلع  » نیسح ماما  تفریم ، هدجس  هب  هاگ  ره  دوب . لوغشم  تعامج  زامن  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يزور  هدش  تیاور  [ . ] 309]
راـنک تفرگیم و  ار  نیـسح  درادرب ، هدجـس  زا  رـس  تساوخیم  یتـقو  دادیم . تکرح  ار  شیاـهاپ  دـشیم و  راوـس  وا  تشپ  رب  مالـسلا »

تفرگیم و ار  وا  ربمغیپ  دشیم ، راوس  بانج  نآ  رب  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  زاب  تفریم ، هدجـس  هب  هرابود  هک  یماگنه  تشاذگیم .
امـش درک : ضرع  درکیم ، هدهاشم  ار  نایرج  هک  يدوهی  رفن  کی  دیناسر . نایاپ  هب  ار  شزامن  تیفیک  نیمه  اب  ربمغیپ  تشاذگیم . رانک 

لوسر ادخ و  هب  رگا  مه  امش  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمغیپ میراد ! عانتما  نآ  زا  ام  هک  دینکیم  راتفر  يروط  ناتناکدوک  هب  تبـسن 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص   » ُِّیبَّنلاّنَأ َِيُور  َو  دش ]. ناملـسم  ربمغیپ  راتفر  هطـساو  هب  يدوهی  دیدومنیم . ارادم  ناکدوک  هب  تبـسن  دیتشاد ، نامیا 
« هلآو هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  يزور  ) ] 2 )؟ ِینیِذُْؤی ُهَئاُکب  َّنَا  یِمَْلعَت  َْملَا  َلاقَف : یِْکبَی  ُْنیَسُحلا  َعِمَسَف  مالـسلا » اهیلع   » َۀَمِطاف ِْتَیب  یلَع  َّرَم 

ارم نیـسح  هیرگ  ینادیمن  رگم  دومرف : دز و  ادص  ار  همطاف  دینـش ، ار  نیـسح  هیرگ  يادـص  درک ، روبع  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  رد  زا 
]؟ دنکیم تیذا 

نادنزرف زا  تبقارم 

هراشا

« مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  هریـس  رد  دشابیم . دوخ  نادنزرف  زا  يرادهگن  تظافح و  تبقارم ، ردام ، هژیوب  نیدـلاو و  فیاظو  زا  یکی 
دوخ نادـنزرف  هب  تبـسن  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ياهتبقارم  رد  تقد  اب  تسا . هدـهاشم  لباق  حوضو  هب  یتیبرت  لصا  نیا  راثآ  دوجو 

اب ًاثلاث  درب و  میهاوخ  یپ  ردام  ای  ردـپ  يوس  زا  نادـنزرف  تبقارم  تیمها  هب  ًایناث  میوشیم . انـشآ  دـنزرف  يارب  مزال  ياهتبقارم  عاونا  اب  ًالوا 
. میوشیم انشآ  كدوک  اب  دروخرب  رد  مزال  ياهتفارظ  كدوک و  يرادهگن  تبقارم و  یقالخا  مزاول 

كدوک زاین  دروم  ياهتبقارم  عاونا 

هراشا

دـشر يارب  هکلب  درادـن  تظافح  یگدیـسر و  تبقارم و  عون  کی  هب  زاـین  طـقف  ناوج  ناوجون و  کـی  یتح  كدوک و  کـی  دازون  کـی 
، نانمـشد ای  ثداوح و  زا  یتینما  ياهتبقارم  ینامرد ، یتشادـهب  ياـهتبقارم  تسا . دـنمزاین  تبقارم  زا  یعاونا  هب  لـماک  تیبرت  هبناـجهمه و 

دنزرف يارب  مزال  ياهتبقارم  عاونا  زا  یـساسحا  یفطاع و  ياهتبقارم  شـشوپ ، هیذغت و  رما  رد  مزال  ياهتبقارم  یتیبرت ، یقالخا و  ياهتبقارم 
شدـنزرف دروم  رد  اـهتبقارم  هنوگنیا  ءارجا  لاـمِعا و  شمهم  ياهتیلوئـسم  زا  یکی  تسا  یناـبرهم  فطاوع و  زا  یئاـیرد  هک  رداـم  تسا .
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نیرترب دروم  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ینعی  خیرات  ردام  نیرتهب  هیحان  زا  اهتبقارم  نیا  عاونا  یخیرات  دـهاوش  هب  هجوت  اب  دـشابیم .
دروم رد  ًاعومجم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دنـسم  باتک  رد  مینکیم . هراـشا  نآ  زا  یئاـههنومن  هب  هک  تسا  هدـشیم  لاـمعا  نادـنزرف 

یتیبرت رظن  زا  یهجوتلباق  تاکن  ياراد  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  ناشنادنزرف 59  اب  ناشیا  ياهدروخرب  و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 
. دشابیم ناشنادنزرف  اب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  نوگانوگ  ياهتبقارم  عوضوم  رد  تایاور  نیا  زا  يدادعت  دشابیم 

شنادنزرف ربارب  رد  ارهز  ترضح  یتشادهب  تبقارم  زا  ياهنومن 

وا مالسلا » اهیلع  همطاف  ترضح  هاگنآ  دیدرگ . تقوم  يرامیب  کی  راچد  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  دیامرفیم  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح 
وت هب  ار  وا  ادخ  هک  ارچ  دهد  افـش  ار  نیـسح  تدنزرف  هک  هاوخب  ادخ  زا  هللالوسر  ای  : " دومرف درب و  ربمایپ  تمدخ  دیـشک و  شوغآ  رد  ار 

[ . 310."  ] دشابیم وا  یشخبافش  هب  رداق  هدومن و  تیانع 

ردام ای  ردپ و  يوس  زا  يرادهگن  تبقارم و  تیمها 

هراشا

، نآ یبرغ  لکـش  هب  عامتجا  هنحـص  هب  نانز  ندومن  توعد  تافآ  زا  یکی  هداوناخ و  هناخ و  تسادـق  شزرا و  بیرخت  موش  راثآ  زا  یکی 
دروم یگداوناخ  ماظن  رد  دـشابیم . نادـنزرف  صوصخب  هداوناخ و  ءاضعا  ردام و  نیب  یتیبرت  یفطاع و  یمـسج ، یئادـج  هلـصاف و  داجیا 
عماج هبناجهمه و  قیمع و  یطابترا  تسا  هداد  بیترت  یهلا  يوگلا  کی  ناونعب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هک  ياهناخ  مالسا و  داهنـشیپ 

. دنشابیم دوخ  نادنزرف  یگدنزاس  لوئسم  دوخ  یتیبرت  یفطاع و  یمـسج  رظن  زا  ردام  ردپ و  دراد و  دوجو  هداوناخ  ءاضعا  نیب  فارطالا 
ياهـسامت هرخآلاب  رگیدکی و  رانک  رد  ریـش  ندیـشون  ناتـسپ و  ندیکم  رگیدمه ، اب  دـنزرف  ردام و  ندـیدنخ  دـنزرف ، ندیـشک  شوغآ  رد 

نیدلاو و فطاوع  زا  ندش  باریس  یفرط  زا  تساهنآ . نیرتمزال  زا  یتیبرت و  ياههنحـص  نیرتابیز  زا  یکی  دنزرف  ردام و  یندب  نوگانوگ 
هناخ رد  مهم  نیا  و  تسا . مهم  زاستشونرـس و  رگید  ییوس  زا  نادنزرف  يارب  یئوس و  زا  نیدـلاو  يارب  زاب  نانآ  زا  یتیبرت  لوصا  نتفرگ 

حبـصأ و یتح  یحّرلا  ریدا  اعیمج  یتلیل  دـیامرفیم : یتیاور  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دراد . دوجو  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  همطاـف و 
نسح و مالـسلا » هیلع  یلع  مدوب و  وج  مدـنگ و  ندومن  درآ  لوغـشم  حبـص  هب  اـت  نم  ار  یبش  [ . ] 311 . ] ًانیسح ًانـسح و  ُلِمْحَی  نسحلاوبا 

.[ دومنیم تبقارم  يرادهگن و  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  نیسح 

نادنزرف ندش  دیدپان  نارگن  همطاف 

تـشپ مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دندید  دندمآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هناخ  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يزور  تسا : تیاور  رد 
جراخ هناخ  زا  تدنزرف  ود  : " دومرف ترضح  منیبیم "؟ برد  تشپ  تلاحنیا  اب  ار  مبوبحم  ارچ  : " دندرک لاؤس  تسا  هداتـسیا  هناخ  برد 

« مالـسلا اهیلع  » ارهز نادـنزرف  يوجتـسج  رد  دـندش و  جراخ  هناخ  زا  ربمایپ  ربخ  نیا  ندینـش  اب  مرادـن ". يربخ  نانآ  زا  نونکاـت  دـندش و 
شود رب  ار  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  ربمایپ  هاگنآ  دـناهتفر ... باوخ  هب  هک  دـنتفای  يراغ  رد  هوک  نیب  رد  ار  نانآ  هکنیا  اـت  دـندمآرب 

دندمآرد و مالسلا » اهیلع  » ارهز هناخ  هب  ات  دیـشک  شود  رب  ار  مالـسلا » هیلع  نیـسح  دمآ و  ربمایپ  دادما  هب  لیئربج  هار  نیب  تشادرب و  دوخ 
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نیرتهب هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  : " تفگیم مالـسلا » هیلع  نسح  دـندومنیم . رخافت  رگیدـکی  هب  ردارب  ود  نیا  هک  دوب  ارجام  نیا  زا  سپ 
لمح دوخ  شود  رب  ارم  نامـسآ  لها  نیرتهب  هک  منآ  نم  : " تفگیم مالـسلا » هیلع  نیـسح  دومن "و  لـمح  دوخ  شود  رب  ارم  نیمز  لـها 

[ . 312."  ] تسا هدومن 

تبقارم یقالخا  مزاول 

هراشا

، تمیالم تفطالم ، دراد . یتیبرت  لوصا  هب  یئانشآ  یناور و  ياهیگدامآ  یقالخا و  مزاول  هب  زاین  كدوک  زا  يرادهگن  دنزرف و  زا  تبقارم 
نیا زا  یشخب  تماقتسا ، يروبص و  نادنزرف ، نیب  ضیعبت  مدع  كدوک ، ره  صاخ  تایحور  كرد  هرظانم ، هملاکم و  هقشاعم ، يرگیزاب ،

« هلآو هیلع  هللا  یلص   » یّبنلا نأ  يور  تسا : هتشاد  دوجو  دراوم  نیا  دوخ  نادنزرف  اب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دروخرب  رد  تسا . دراوم 
تاذ مالـسلا » هیلع  نیـسحلا  جرخف  ناریغـص ، نالفط  امّهنأل  امهّما  دنع  نیـسحلا  نسحلا و  یقب  و  هعم ، ًاّیلع  ذخا  ایزاغ و  ۀنیدملا  نم  جرخ 

یف ریـسی  لعجف  هنیدـملا  لوح  نیتاـسب  لـیخن و  نیب  عقوف  نینـس ، ثـالث  ذـئموی  هرمع  ناـک  ۀـنیدملا و  عراوش  یف  یـشمی  هّما  راد  نم  موی 
راهنلا غلب  یّتح  هّما ، نع  هافخا  هتیب و  یلا  نیـسحلا  ذخأف  يدوهیلا  ۀعمز  نب  حـلاص  هل  لاقی  يدوهی  یلع  رّمف  اهبراضم  یف  جّرفتی  اهبناوج و 

اهراد نم  جرخت  تراصف  مالـسلا » هیلع   » نیـسحلا اهدلو  یلع  نزحلا  مّهلاب و  ۀمطاف  بلق  راطف  رثا  هل  نّیبنی  مل  نیـسحلا  رـصعلا و  تقو  یلا 
: هل تلاق  و  مالسلا » هیلع  نسحلا  اهدلو  یلا  تلبقا  مث  مالسلا » هیلع   » نیـسحلا بلط  یف  هثعبت  ًادحا  رتملف  ةّرم  نیعبـس  یّبنلا  دجـسم  باب  یلا 

[ . 313 .... ] هقرف نم  قرتحی  یبلق  ّنإف  نیسحلا ، كاخا  بلطا  مق و  ینیع  ةّرق  یبلق و  ۀجهب  ای 

ارهز ترضح  نادنزرف  يزاب 

يزاب میئوگب  دـشابن  قارغا  دـیاش  تسوا . يارب  يزاب  طئارـش  ندومن  مهارف  ناوجون  كدوک و  یناور  یحور  یمـسج و  ياهزاین  زا  یکی 
زا هرود  کی  ینید  تایاور  ریبعت  هب  تسا و  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  یتاـیح  يرورـض و  ياهیدـنمزاین  زا  سفنت  اذـغ و  بآ و  نوچمه 

مالـسا هکنآ  ساسارب  لیلد و  نیمه  هب  دـیآیم . باسح  هب  وا  يرگیزاب  يزاب و  نارود  ناسنا  کی  يارب  ملاس  نتـسیز  تایح و  ياـههرود 
هدـش هتخادرپ  نآ  هب  تیمها  ماـمتها و  هرود و  نیا  دوجو  هب  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  تاـیاور  رد  ناـسنا  ترطف  ساـسارب  تسا  ینید 

ریخ نم ال  هناف  الا  حلفا و  ناف  نینس  عبس  کسفن  همزلا  اعبس و  بدؤی  نینـس و  عبـس  بعلی  کنبا  عد  لاق  مالـسلا » هیلع   » قداصلا نع  تسا .
دوخ اب  لاس  تفه  نک و  تیدج  وا  تیبرت  رد  لاس  تفه  هاگنآ  راذگب  دازآ  ندرک  يزاب  يارب  لاس  تفه  ات  ار  دوخ  دـنزرف  [ . ] 314 . ] هیف

هتـساوخ نیدلاو  ناگرزب و  زا  یتیبرت  یقالخا و  لمعلاروتـسد  کی  ناونع  هب  نیا  رب  هوالع  و  دبایرد ].... ار  یگدنز  تایعقاو  ات  نک  هارمه 
راوطا تالاح و  هدومن و  کچوک  ار  دوخ  نانآ  اب  طابترا  ماگنه  رد  يرگیزاب  يزاب و  هب  نانآ  هقالع  ناکدوک و  تعیبط  ياـضتقا  هب  هدـش 
رایـسب زین  نادـنزرف  اب  ندرک  يزاب  نیب  نیا  رد  هک  دـنوش  گنهامه  نانآ  اب  ندینـش  نتفگ ، نتفر ، هار  رد  ینعی  دـنریگب  دوخ  هب  هناـکدوک 

. تسا هدـهاشم  لباق  نآ  فارطا  لئاسم  يزاب و  رـصنع  هب  هجوت  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  هب  یهاگن  اب  یلکروطب  تسا . مهم 
ندرک يزاب  ءانثا  رد  ناکدوک  تیبرت  هب  هجوت  يزاب ، مزاول  هیهت  نانآ ، يارب  دیفم  ياهيزاب  یفرعم  باختنا و  ناکدوک ، اب  ندـش  يزابمه 

نآ دروم  ود  هب  لاثم  باب  زا  هک  تسا  هدوب  ترـضح  هجوت  دروم  همه  هنومن  نیا  زا  یلئاسم  نانآ و  ياهيزاب  لمحت  اهيزاب ، عونت  وا ، اـب 
: مینکیم هراشا 
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ارهز ناکدوک  ياهيزابمه  ناکدوک و  اب  اهرتگرزب  ندش  يزابمه 

تلاح نیا  رد  یفرط  زا  دـنکیم و  باّذـج  نیرفآروش و  وا  يارب  ار  يزاب  وا ، ندـش  يزاب  مه  دراد و  يزابمه  هب  زاین  يزاـب  يارب  كدوک 
ره كرد  يارب  اهرتگرزب  يارب  نینچمه  دوش . ینامدوخ  نانآ  اب  دنکیم  یعـس  هدش و  لئاق  شزرا  وا  يارب  اهرتگرزب  هک  دنکیم  ساسحا 
هب هناکدوک  ياهیحور  اههچب  اب  هدـش  هیـصوت  ینید  تایاور  رد  دـنوش . يزابمه  وا  اب  هک  تسا  زاـین  ناوجون  كدوک و  تاـیحور  رتهب  هچ 

ماما اب  ندش  يزابمه  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  و  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هریـس  رد  مه  میریگب و  دوخ 
. مینکیم هدهاشم  ار  مالسلا » هیلع   » نیسح ماما  و  مالسلا » هیلع  نسح 

نیسح نسح و  يزابمه 

. هنیدم ناکدوک  رگیدکی 5 - اب  ردارب  ود  ینامسآ 4 - ناگتشرف  - 3 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  - 2 هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  - 1
[ . 315]

همطاف یتیبرت  ياههویش  ریس 

هداوناخ طـیحم  رد  هژیوب  یتیبرت  صاـخ  ماـظن  کـی  رب  هیکت  نیموصعم ، هریـس  يراذـگنوناق و  رظن  زا  مالـسا  تازاـیتما  نیرتمهم  زا  یکی 
نیرتگرزب زا  یکی  وا  هناخ  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترضح  دشابیم . ناسنا  ینعی  یتسه  رـصنع  نیرتفیرـش  نتخاس  تیبرت و  تهج 

تیبرت دوخ  رد  ار  یناسنا  ياههرهچ  نیرتقفوم  نیرتالاب و  یتیبرت  ياههبنج  همه  هظحالم  تیاعر و  اب  هک  تسا  يزاسناسنا  ياههاگشناد 
ياهتلـصخ هعومجم  تثارو و  تیـصخش ، نیوکت  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی  تثارو  لماع  - 1 تسا . هداد  هئارا  تیرـشب  هعماج  هب  هدومن و 

، دنمشناد راکزیهرپ ، هتسیاش ، جوز  کی  ناونع  هب  مالسلا » هیلع   » نینموملاریما و  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دشابیم . نیدلاو  یناور  یحور 
رد لیلد  نیمه  هب  دنتسه و  تثارو  رد  لماع  نیرتیلاع  نیرتهتـسیاش و  ياراد  تایونم  تایقالخا و  نیرترب  هب  قلختم  دنمهدیقع ، رگداهج ،

ُۀَیلِهاـْجلا َکْـسِجَُّنت  َْمل  ِةَرَهَّطُْملا  ِماـحْرَْالا  َو  ِۀَِـخماَّشلا  ِبالْـصَْالاِیف  ًاروـُن  َتـْنُک  َکَّنَا  ُدَهْـشَا  َو  میناوـخیم : ءادهـشلادیس  ترـضح  تراـیز 
ياهیکاپان هب  هدولآ  زگره  هک  كاـپ  یناـنز  محر  رد  گرزب و  نادرم  بلـص  رد  يدوب  يرون  هک  مهدیم  تداهـش  [ . ] 316 .... ] اهِساْجنَِاب

نیدلاو راگدنام  ياههیدـه  زا  یکی  دوخ و  نادـنزرف  ربارب  رد  نیدـلاو  هیلوا  فئاظو  زا  یکی  اهمان  نیرتهب  باختنا  - 2 دیدرگن ]. تیلهاج 
ماـن تشاد و  صاـخ  یتیـساسح  تقد و  صوصخنیا  رد  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف تساـهنآ . يارب  یـشزرا  وکین و  ماـن  باـختنا  دـنزرف  هب 

یئابیز زین  یظفل  يانعم  رد  یتح  هک  یئاهمان  دومنیم . باختنا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهیرگتیاده  قیرط  زا  ار  دوخ  نادـنزرف 
ندومن همیب  یعون  عـقاو  رد  هک   ) دنفـسوگ ندرک  یناـبرق  ینعی  هقیقع  نادـنزرف  يارب  هقیقع  - 3 بنیز . نیـسح ، نسح ، دـنراد ؛ تحالم  و 

سپ دوخ  نادنزرف  همه  يارب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هک  هدمآ  خیرات  رد  نادنمزاین . هب  نآ  قافنا  و  دیآیم ) باسح  هب  لفط  یتمالس 
ترـضح یگدنز  رد  يراج  ياهتنـس  زا  یکی  نادنزرف  شوگ  رد  هماقا  ناذا و  نتفگ  - 4 [ . 317 . ] دندومنیم ینابرق  دنفـسوگ  تدالو  زا 
تیصخش هطساوب  ار  یمالسا  بحتسم  لمع  نیا  هکنیا  صوصخهب  دوب  دوخ  نادنزرف  ياهشوگ  رد  هماقا  ناذا و  نتفگ  مالسلا » اهیلع  » ارهز

یتوکلم ياون  اب  ترـضح  نآ  نادنزرف  هعماس  هیلوا  ياههظحل  نامه  زا  دـشیم و  ماجنا  [ 318 « ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتوکلم 
سنا يردام  بان  كاپ و  فطاوع  زا  نادـنزرف  ندومن  رادروخرب  - 5 دشیم . شزاون  نیتداهـش  لیلهت و  ریبکت ، نوچ  يراکذا  مهنآ  ربمایپ 

: لاقف َکَسَبَح ؟ ام  دومرف : وا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دـنام ، نآ  زا  درک و  ریخأت  حبـص  زاـمن  رد  لـالب  يزور  دـیوگیم  کـلام  نب 
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کتیفک تئـش  نا  یبصلا و  ینتیفک  یحرلا و  کـتیفک  تئـش  نا  اـهل  ُتلقف  یکبی  یّبـصلا  نحطت و  یه  و  مالـسلا » اـهیلع   » ۀـمطافب تررم 
هگن ار  وت  زیچ  هچ  [ . ] 319 . ] هللا کمحر  اهَتمحرف  مالسلا :» هیلع   » لاق ینسبح  كاذف  کنم  ینبِاب  ُقَفْرَأ  انا  تلاقف  یحرلا  ینتیفک  یبصلا و 
هیرگ شاهچب  رـسپ  دوب و  ندرک  بایـسآ  لاـح  رد  هک  مدرک  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  هب  دروخرب  درک  ضرع  دـش ؟ زاـمن  زا  عناـم  تشاد و 

مرادیم و هگن  ار  هچب  نم  یهاوخب  مه  رگا  هچب و  رادهدهع  وت  موشیم و  ندرک  بایـسآ  رادهدهع  نم  دـیهاوخب  رگا  متفگ  وا  هب  درکیم 
هگن ارم  راکنیا  مرتبـسانم . رتنابرهم و  مرـسپ  يرادهگن  يارب  وت  زا  نم  دومرف : مالـسلا » اهیلع   » همطاف یهدیم  ماـجنا  ار  ندومن  بایـسآ  وت 

لماوع زا  یکی  نادنزرف  هیذغت  - 6 دـنک ]. تمحر  ار  وت  دـنوادخ  يدرک  ینابرهم  همطاف  هب  وت  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تشاد .
رما نیا  هتبلا  هک  تسا . ردام  ریش  ینعی  وا  يارب  ینتشاد  تسود  لالح و  ملاس ، هیذغت  كدوک ، یمسجو  یحور  طاشن  تمالـس و  رد  رثؤم 
ًاقیقد ناکدوک  هیذغت  رما  هک  میباییم  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هریـس  رد  تقد  اب  دشابیم . گرزب  ياهناسنا  تیـصخش  رد  راذگریثأت 

ار حور  رامیب  مسج  کـی  کـشیب  دوب  لـفاغ  مسج  حور و  لـباقتم  يراذـگریثأت  زا  دـیابن  نیا  رب  هوـالع  تسا . هدوب  ناـشیا  هقـالع  دروم 
هاگ هک  میاهدناوخ  خیرات  رد  اهراب  ددرگیم . ندب  ياهتیلاعف  رد  لالخا  بجوم  هدرـسفا  حور  هک  هنوگ  نامه  دزاسیم  طاشنیب  هدرمژپ و 
رد تخس  بآ  دوبمک  تلع  هب  ناناملسم  هک  ینامز  درکیم . ریـس  دوخ  یگنـسرگ  تمیق  هب  ار  نادنزرف  مکـش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 

دنلاسدرخ نم  نادنزرف  ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع  درب و  ربمایپ  دزن  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  مالسلا » اهیلع   » همطاف دندوب  هقیـضم 
نسح و ناهد  رد  ار  شکرابم  نابز  دـید  عقومب  اجب و  هطبار  نیا  رد  ار  شرتخد  ینارگن  هک  ربمایپ  تسین  اهنآ  ناوت  رد  یگنـشت  لـمحت  و 

زین ار  کچوک  لفط  ود  نآ  دروآ و  رد  ینارگن  زا  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  اهنآ  ناهد  ندرک  رت  اب  دادرارق و  مالـسلا  امهیلعنیـسح 
لماکت رد  رثؤم  یلماع  هک  دوخ  ریـش  زا  نادنزرف  ندومن  باریـس  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  نینچمه  داد . تاجن  طرفم  یگنـشت  زا 

زا تبقارم  رداـم  هژیوب  نیدـلاو  فئاـظو  زا  یکی  نادـنزرف  یتمالـس  رد  تقد  - 7 [ . 320 . ] دومنن غـیرد  تسا  نادـنزرف  یحور  یمـسج و 
هک دنتـشاد  صاـخ  تیـساسح  زین  دروم  نیا  رد  هنومن  يرداـم  ناونع  هب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  تسا . نادـنزرف  یمـسج  یتمـالس 
هب تحـص  یتمالـس و  تشگزاب  يارب  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  هزور  هس  رذـن  نینـسح و  یـضیرم  یتا و  لـه  هروس  هصق  رد  نآ  زا  ياهنومن 

ندرک يزاب  ناکدوک  یعیبط  ياهزاین  زا  یکی  نادنزرف  اب  يزاب  - 8 یتا ) له  هروس  لوزن  يارجام  هب  دوش  عوجر  . ) دشابیم دوخ  نادنزرف 
ياههظحل زا  هظحل  نیا  دننک و  يزاب  وا  اب  نیدلاو  یتاعاس  رد  ات  دراد  زاین  ندرک  يزاب  هب  زاین  رب  هوالع  كدوک  تسا . اهنآ  نداد  يزاب  و 

اهراب و مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  اب  نینزان  يردپ  ناونعهب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسوا . يارب  يراگدای  نیریـش و  رایـسب 
يزاب هب  نانآ  اب  یهاگ  قیوشت و  هقباسم  يزاب و  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  نیا  رب  هوالع  دـندرکیم  يزاب  اهراب 
باریس يردام  كاپ  تاساسحا  زا  ار  نانآ  دوخ  نادنزرف  نتخادنا  نیئاپ  الاب و  هناردام و  نیریش  ياهراتفگ  اهتکرح و  اب  دشیم و  لوغشم 

رد مالـسا  روهظ  هکنیا  مغریلع  : " تسا هدـمآ  نینچ  دروم  نیا  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  يراتفر  ياـههولج  باـتک  رد  دومنیم .
ندـمت و ره  زا  اهناسنا  اب  هشیمه  نید  يایلوا  فرط  زا  هدـش  هئارا  ياههویـش  همانرب و  اـما  دوب  ندـمت  زا  رود  گـنهرفیب و  ـالماک  یطیحم 

يزاـب كرحت و  تشاد  یـصاخ  هاـگیاج  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  تیبرت  هویـش  رد  هک  يدراوـم  هلمج  زا  تـسا . راـگزاس  یگنهرف 
كرحت هب  اهنآ  قیوشت  يارب  یتح  هک  تسا  يرورض  بسانم و  كدوک  دشر  یتمالس و  يارب  يردق  هب  وپاکت  تیلاعف و  نیا  دوب  ناکدوک 
یطیحم لماوع  ربارب  رد  كدوک  شنکاو  هلزنم  هب  یکدوک  نارود  رد  يزاب  دـنهدب . زیخوتسج  يزاب و  هب  نت  دـیاب  زین  اهرتگرزب  يزاب  و 

رد يزاب  نینچمه  تسا  هجوت  لباق  كدوک  هیُنب  شیازفا  مسج و  تیوقت  راـنک  رد  نآ  تاریثأـت  هک  ارچ  تسوا  هتفهن  ياهدادعتـسا  زورب  و 
. تسین وا  نیدلاو  كدوک و  حالـص  هب  هجوچیه  هب  يزاب  زا  تلفغ  نیاربانب  تسا . رثؤم  تیاهنیب  كدوک  راکتبا  عادـبا و  يورین  شرورپ 
زا یکی  كدوک  كرحت  يزاب و  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  رگنایب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز شرتخد  نادـنزرف  اـب  مالـسا  لوسر  ندـش  يزاـبمه 

لوذـبم یفاک  هجوت  اههچب  يزاب  هب  هناخ  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  دوشیم . بوسحم  حیحـص  تیبرت  مزاول 
نیـشنلد بسانم و  طیحم  كدوک  يارب  هک  یئاههناخ  لباقم  رد  دـشیم . اهنآ  نوزفازور  طاشن  یباداـش و  بجوم  رما  نیمه  دنتـشادیم و 
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يزاب كرحت و  هک  درک  شومارف  دیابن  دراد . یبولطمان  رثا  هناخ  نآ  لاسدرخ  ياضعا  تیصخش  هیحور و  رد  تسین  كرحت  يزاب و  يارب 
دنزاـس مهارف  دوخ  ناـکدوک  يارب  ار  مهم  نیا  مزاول  طورـش و  دـنراد  هفیظو  يو  رداـم  ردـپ و  تسا و  كدوـک  نس  تعیبـط و  ياـضتقا 

عون يزاب  رد  هک  تشاد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دـشیم و  يزابمه  شنادـنزرف  اب  یکدوک  نارود  نامه  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف ترـضح 
رد دیاب  نیا  رب  هوالع  درک . هدافتـسا  یبسانم  تالمج  تاملک و  زا  دـیاب  نیاربانب  دـیریگیم  رارق  كدوک  قشمرـس  ردام  تاکرح  ظافلا و 

همه اهنیا  درک  جییهت  کیرحت و  یباستکا  ياهشزرا  رخافم و  نتـشاد  هب  ار  وا  هدومن ، تیوقت  ار  كدوک  تیـصخش  یخوش ، يزاب و  بلاق 
هیلع  » نسح ماما  شدـنزرف  اب  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف هک  تسا  هدـش  لـقن  تسا  هطبار  نیا  رد  حیحـص  ياههویـش  نتفرگ  شیپ  رد  نوهرم 
ِلاُوت َو ال  ِننِملاذ  ًاهِلا  ْدـُبْعاَو  ِنَسَْرلَا  ِّقَْحلا  ِنَع  ْعَلْخا  َو  ُنَسَح  ای  َكاـبَا  ْهَبْـشَا  دومرفیم : تخادـنایم و  ـالاب  ار  وا  درکیم و  يزاـب  مالـسلا »

اب هاگچیه  تسا و  ددعتم  ياهتمعن  بحاص  هک  تسرپب  ار  یئادخ  نَکرب ، قح  زا  ار  ملظ  نامـسیر  شاب  تردپ  دننام  نسح  مرـسپ   ] ِنَحِْالاَذ
هنوـگنیا دادیم  يزاـب  ار  مالـسلا » هیلع  نیـسح  شدـنزرف  یتـقو  هک  تسا  هدـش  لـقن  نینچمه  نـکم ]. یتـسود  يدـعت  مـلظ و  ناـبحاص 

تیب نیا  لـقن  نیمه  قبط  يرادـن ]. تهابـش  یلع  تردـپ  هب  یهیبش و  ربماـیپ  نم  ردـپ  هب  وت   ] ٍّیلَِعب ًاـهیبَش  َتَْسل  یبَاـِب  ٌهیبَش  َْتنَا  دومرفیم :
همطاف و  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  یخیرات  تاعطق  نیا  زا  دش  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  مسبت  هدـنخ و  بجوم 

نیا دندادیم . ناشن  نادـنخ  لاحـشوخ و  ار  دوخ  ناکدوک  اب  دروخرب  رد  دوجوم  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  مامت  مغریلع  مالـسلا » اهیلع 
رد دـشاب  هک  ردـق  ره  ار  دوخ  ياههصغ  درواین و  هناخ  هب  دوخ  اب  ار  هناخ  زا  جراخ  ياهیراتفرگ  ناسنا  هک  تسا  يدرمناوج  هرهوج  همزال 

یـسفن يوق و  ياهیحور  ملاس  یناور  زا  دنتـسه  ییاههداوناخ  نینچ  تیبرت  لوصحم  هک  ینادنزرف  دـیدرت  نودـب  دزاسن  نایامن  دوخ  رهاظ 
رب تراـظن  هب  تبـسن  یهجوتیب  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  باـیغ  روـضح و  هب  هجوـت  - 9 [ . 321."  ] دوب دـنهاوخ  رادروـخرب  نئمطم 

تداعـس هظحل  ره  هک  یئاهدیدهت  تارطخ و  هب  هجوت  اب  دراد . لابند  هب  يرابنایز  جیاتن  هچ  اهنآ  ياهدمآ  تفر و  رد  صوصخب  نادـنزرف 
تقد و دروم  نآ  زا  جورخ  نامز  هناخ و  هب  دورو  عقاوم  هژیو  هب  اهنآ  راتفر  هک  تسا  مزال  دـهدیم  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  ار  ناوج  کـی 

زاغآ ردام  ردـپ و  یهجوتیب  نیمه  زا  رگید  تارطخ  زا  يرایـسب  يرکف و  تافارحنا  داـسف ، داـیتعا ، هک  تسا  ینتفگ  دریگ . رارق  یـسررب 
تاکرح و مامت  بقارم  دادیم  ناشن  شنادـنزرف  هب  تبـسن  هک  یـصاخ  تبحم  يراکادـف و  اـب  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ترـضح  دوشیم .

هناخ مزاع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ يزور  هک  تسا  هدش  لقن  تشاد . رظنریز  ار  اهنآ  ياهتـشگرب  تفر و  تقد  هب  دوب و  اهنآ  تانکس 
دومرف ترضح  نآ  تسا . هداتـسیا  رد  تشپ  تحاران  برطـضم و  همطاف  دید  دیـسر  هناخ  هب  نوچ  دیدرگ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف شرتخد 

يربخ چیه  اهنآ  زا  نونکات  دناهتفر و  نوریب  حبص  منادنزرف  درک  ضرع  برطضم  یگنهآ  اب  مالسلا » اهیلع  همطاف  ياهداتـسیا ؟ اجنیا  ارچ 
شمارآ تمالـس و  لامک  رد  هک  دید  ار  اهنآ  دیـسر  هوک  راغ  کیدزن  هب  نوچ  دش  ناور  اهنآ  لابند  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ مرادن .

هجوت و زا  اـیوگ  ياهنومن  دوخ  هعقاو  نیا  دـش . هناور  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف هناـخ  يوس  هب  تفرگ و  شود  رب  ار  اـهنآ  دـنايزاب  لوغـشم 
نادنزرف 11- نیب  تاواسم  تلادع و  تیاعر  - 10 [ . 322 . ] دوب شلاسدرخ  نادنزرف  روضح  هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  نداد  تیمها 

ونیـسح ماما  نسح  ماما  نوچمه  ینیدهاجم  نارواگنج و  تیبرت  نآ  ياههنومن  نادنزرف 12 - رد  يزیتس  نمـشد  يداهج و  هیحور  داجیا 
همه ناـن  ياهـصرق  قاـفنا  نآ  زراـب  هنومن  نادـنزرف  رد  یگداوناـخ  یهورگ و  شـشخب  قاـفنا و  هیحور  داـجیا  - 13 تسا . يربـک  بنیز 

دجسم اب  نادنزرف  ندومن  سونام  - 14 تسا . هدمآ  لیصفت  هب  یتا  له  هروس  رد  نآ  هصق  لقن  هک  تسا  نیکـسم  ریـسا و  میتی ، هب  هداوناخ 
رـسمه ناونعب  وناب  نیرترب  نیرتنابرهم و  نادـنزرف  زا  تظافح  هراـبردنینموملا  ریما  هب  شرافـس  ربمایپ 15 - ياـهراتفگ  رد  تقد  زاـمن و  و 
هرابرد دومرف : همطاف  [ . ] 323 . ] ًاْریَخ يَدلُو  یف  َکیصُوا  مالسلا :» اهیلع   » ُۀَمِطاف َْتلاق  دوخ . ناکدوک  يارب  تسرپرـس  ردام و  دوخ و  يارب 

نادنزرف هب  یئارگ  رگید  ناگیاسمه و  قوقح  تیاعر  دوخ  نادـنزرف  هب  یتسود  مدرم  میلعت  - 16 مراد ]. يراکوکین  هب  شرافس  منادنزرف 
رد مادـم  دوب و  اعد  لاح  رد  حبـص  ناذا  ات  مردام  یبش  : " دـیامرفیم مالـسلا » هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اعد . تاجانم و  ماـقم  رد  یتح  دوخ 

لها دعب  ناگیاسمه  لوا  مرسپ  يا  [ . ] 324  ] ُراَّدـلاُّمث ُراْجلَا  یَُّنب  ای  دومرف ": مدرک  لاوئـس  نآ  تلع  زا  نوچ  دومن و  اعد  ناگیاسمه  دروم 
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همه هب  ارهز  همطاف  شرافس  - 18 یطاطخ ) هقباسم  ثحب  هب  دوش  هعجارم   ) تواضق رد  تلادـع  لـصا  هب  نادـنزرف  نداد  تقد  - 17 هناخ ]
هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  زا  مالسلا » هیلع  نینموملاریما  ترضح  زا  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  دوخ  نادنزرف  دروم  رد  یمالـسا  تما 

ار شناربج  وا  زا  نم  دنکن  ناربج  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  يدب  راتفر  نم  نادنزرف  زا  یکی  هب  تبسن  سک  ره  : " دومرف هک  دنک  تیاور  هلآو »
لقن مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ترـضح  زا  ذیوعت )  ) مرکا ربمایپ  زا  نادنزرف  تظافح  يارب  رثوم  ياهاعد  نتفرگ  - 19 [ . 325."  ] مریگیم

تاملک نیا  دادیم  میلعت  ار  نآرق  تایآ  هک  هنوگنامه  درکیم و  ذیوعت  ار  مالسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  ادخ ، لوسر  هک  تسا 
ره ّرـش  زا  نم  . ] ٍۀَّمال ٍْنیَع  ِّلُک  ْنم   ِ َو ٍۀَّماه  َو  ٍناْطیَـش  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  ِۀَـماَّتلا  ِهَّللا  ِتاِملَِکب  ُذوُعَا  دومرفیم : تخومآیم و  اـهنآ  هب  زین  ار  ذـیوعت 

تیبرت قـیوشت و  نیرمت ، - 20 [ .[ 326 . ] مربیم هانپ  يدـنوادخ  همات  تاملک  هب  هدننکشنزرـس  یمـشچ  ره  زا  يراتفرگ و  ره  یناـطیش و 
. تسا هدمآ  ناکدوک  رد  یتسرپادخ  سح  شرورپ  ناونع  تحت  باتک و  نیمه  رد  بلطم  نیا  حیضوت  نادنزرف  ینید  يدابع و 

حیبست

دنوادـخ یئوگحـیبست  یظفل ، رکذ  فیرـش  ماسقا  زا  یظفل و  رکذ  رکذ ، ماسقا  زا  یکی  [ . 327  ] ًاریثَک ًارْکِذ  َهّللاوُرُکُْذا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  اـی 
دّیقت راکذا و  دادعت  طابضنا  شرامش و  تهج  راوگرزب  نآ  هک  تسا  دراو  مالسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترـضح  یگدنز  رد  تسا . لاعتم 

دای ادخ و  هار  نادیهش  تبرت  نتـشاد  هگن  هدنز  دوخ  نیا  دنتخاس و  ءادهـشلادیس  هزمح  رازم  كاخ  زا  یحیبست  رما ، نیا  رب  رتشیب  مامتها  و 
خن زا  تشاد  یحیبست  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  : " تسا هدـمآ  صوصخنیا  رد  اروشاـع  گـنهرف  باـتک  رد  تسا . ناـنآ  هساـمح  و 

هب دـحا  گنج  رد  هزمح  ترـضح  هکنآ  ات  تفگیم  ریبکت  حـیبست و  دـنادرگیم و  ار  نآ  دوب و  هدز  دّدـعتم  ياـههرگ  نآ  هب  هک  نیمـشپ 
زا مالـسلا » اهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  هکنآ  ات  دش  يراج  نیا  رب  مدرم  مسر  تخاس . یحیبست  وا  تبرت  زا  هاگنآ  دیـسر  تداهش 

[ . 328."  ] دندرکیم مهارف  حیبست  وا  ربق  تبرت 

ارهز همطاف  تاحیبست 

حور و تیوقت  نوچمه  یعضو  راثآ  ياراد  هک  يراکذا  تسا . ناشیا  تاحیبست  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  زا  يونعم  ياهراگدای  زا  یکی 
يازا هب  ادخ ، ریثک  رکذ  قادـصم  رکذ ، نیرترب  نوچمه  يورخا  ياهـشاداپ  يونعم و  راثآ  یگدـنز و  روما  رد  يریذـپان  یگتـسخ  ناور و 

« مالسلا اهیلع  همطاف  تاحیبست  دشابیم . تدابع و ... هب  هاگباوخ  باوخ و  لیدبت  زامن ، يارب  تابیقعت  نیرترب  یبحتسم ، زامن  تعکر  رازه 
نیا سپس  تسا و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  ینعی  دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا  يونعم  یلگ  هتـسد  هیده و 

داقتعا تاحیبست و  نیا  رب  تسرامم  تسا . یمالسا  تما  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  بناج  زا  يونعم  یلگ  هتـسد  تناما و  تاحیبست 
دوخ باحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلا » هیلع   » قداص ماما  دـشاب . اـم  یناـمیا  یگدـنز  شخب  لوحت  دـناوتیم  فیرـش  رکذ  نیا  راـثآ  هب  مزاـج 
زامن اب  يانـشآ  ار  نانآ  هک  هنوگنامه  میهدیم  روتـسد  میلعت و  همطاف  حـیبست  هب  ار  نامناکدوک  تیبلها  ام  امتح  نورهابا  يا  : " دـندومرف

دنمتواقـش تخبدب و  دنک  تموادم  نآ  رب  سک  ره  هک  ارچ  یـشاب  هتـشاد  تموادم  تاحیبست  نیا  رب  هک  نادب  مزلم  ار  دوخ  سپ  مینکیم 
َناک َْول  َو  مالـسلا » اهیلع   » َۀَمِطاف حـیبْسَت  ْنِم  ُلَْضفَا  ِدـیمْحَّتلا  َنِم  ٌءیـش  ُهَّللاَدـِبُع  ام  مالـسلا :» هیلع   » رقابلا مامالا  لاق  [ . 329."  ] دش دهاوخن 

همطاف حیبست  زا  رترب  يزیچ  هب  شیاتس  رد  دنوادخ  [ . ] 330 «. ] مالسلا اهیلع  همطاف  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ِهَّللا ُلوُسَر  ُهَلَحََنل  ُْهنِم  َلَْضفَا  ٌءیَش 
قداصلا مامالا  لاق  تخومآیم ]. مالسلا » اهیلع  همطاف  هب  ارنآ  ادخ  لوسر  دوب  نآ  زا  رترب  يزیچ  رگا  تسا و  هدشن  هدیتسرپ  مالـسلا » اهیلع 

حیبست نتفگ ) . ]) ٍمْوَی ِّلُک  یف  ٍۀَعْکَر  ِْفلَا  ِةولَـص  ْنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ٍةولَـص  ِّلُک  ُربُد  یف  ٍمْوَی  ِّلُک  یف  ُمالَّسلااْهیَلَع  َۀَـمِطاف  ُحـیبْسَت  مالـسلا :» هیلع  »
[ .[ 331 . ] زور ره  رد  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ )  ) زا نم  دزن  رد  تسا  رتینتشاد  تسود  زور  ره  رد  زامن  ره  زا  سپ  مالسلا » اهیلع  همطاف 
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همطاف رکیپ  عییشت 

ردپ زیزع  مالسا ، راذگناینب  رتخد  هک  وا  دوب . هنابش  نفد  نفک و  زامن و  لسغ و  هب  وا  تیصو  مالـسلا » اهیلع  همطاف  یگدنز  رارـسا  زا  یکی 
روج 2- يافلخ  اب  یفخم  هزراـبم  - 1 ارچ ؟ اّما  دـشاب ، هنایفخم  وا  تداهـش  هب  طوبرم  روما  همه  تساوخ  دوب  هتفای  بقل  يدـمحم  رثوک  و 

تظفاحم همه  زا  شیب  وا  فاـفع  میرح  هکنیا  تکاس 4 - ناتسود  هب  تبـسن  تیاضر  مدع  مالعا  دوخ 3 - نانمـشد  زا  تیاضر  مدع  زاربا 
زا رود  هنابـش و  شیوخ  تیـصو  قبط  : " تسا هدمآ  نینچ  ارهز  هقیدـص  باتک  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  رکیپ  عییـشت  يارجام  دـشاب  هدـش 

نیـسح نسح و  شدنبلد  نادنزرف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  شراوگرزب  رهوش  زج  وا  عییـشت  رد  دیدرگ . نفد  زوتهنیک  لد و  دب  نادناعم  راظنا 
توکس رد  هک  عییشت  عون  نیا  تشادن . روضح  يرگید  سک  مشاهینب  زا  دنچ  ینت  ناملس و  ریبز ، لیقع ، دادقم ، رامع ، مالـسلا و  امهیلع 

نامه رد  هک  دوب  یتایدـعت  ملاظم و  زا  یکاـح  تشادـن  هقباـس  مالـسا  ناـهج  رد  تفرگ و  تروص  یناـهنپ  روطهب  عقاو  رد  یـشوماخ و  و 
نیمه دوب  هدیدرگ  لامعا  مشاهینب  رب  ناتـسرپ  تعفنم  نابلطهاج و  يوس  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هاتوک  تدم 

اب يراکافج  يرگمتس و  هک  دادیم  ناشن  دوب و  تایدعت  ملاظم و  نیا  لبمس  دوخ  مالسلا » اهیلع   » همطاف هنامولظم  ادص و  رـسیب و  عییـشت 
ات درپس  كاخ  هب  اوزنا  توکس و  رد  تسیابیم  زین  ار  وا  بوبحم  رتخد  هک  تسا  هدیسر  یئاج  ات  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  نادناخ 

[ . 332 .... "  ] دریگ تروص  ياهزات  يدعت  ضرعت و  نادناعم  يوس  زا  ادابم 

ارهز همطاف  یگدنز  رد  یگداوناخ  نواعت  مهافت و 

هراشا

طیحم دناوتیم  هک  یمالسا  یناسنا و  لصا  ود  تسا . یگداوناخ  ماظن  ملاس  يرادیاپ  لیکـشت و  رد  یقالخا  مزال  لصا  ود  نواعت  مهافت و 
مهافت لصا  هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترـضح  یگدنز  رد  دنک . لیدبت  هدنزاس  لمحت و  لباق  ینتـشاد ، تسود  طیحم  هب  ار  هداوناخ 

رد مهم  لصا  ود  نیا  قّقحت  ّتیمکاح و  مینکیم . دروخرب  يّدام  یگدـنز  هرادا  رد  تکراشم  نواعت و  لـصا  یفرط  زا  لـباقتم و  كرد  و 
: میهدیم تقد  نآ  دراوم  زا  یضعب  هب  هک  دشابیم  رگید  لصا  دنچ  تیاعر  ساسا  رب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  یگدنز 

نیجوز نیب  راک  میسقت 

طیحم رد  یعامتجا  تلادـع  راک ، میـسقت  اب  تسا . هداوناخ  رد  دارفا  تیلوؤسم  دودـح  نییعت  اههداوناخ  لماکت  یباداش و  لـماوع  زا  یکی 
: دـندومرف مالـسلا » هیلع  » رقاب ماما  درادیم . زاب  تسین  راوازـس  هک  يروما  رد  تلاخد  زا  ار  نز  دـننیرفآ و  یم  تداعـس  هداوناـخ  کـچوک 

نان درآ و  ندرک  ریمخ  هک  دـندرکیم  میـسقت  هنوگنیا  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  اب  ار  لزنم  ياهراک  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  ترـضح  "

داوم مزیه و  يروآعمج  لیبق  زا  لزنم  زا  نوریب  ياهراک  دـشاب و  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف هدـهعهب  هناـخ  ندز  وراـج  ندرک و  زیمت  نتخپ و 
هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  دومنهر  اب  راک  میسقت  نیا  : " دومرف مالسلا » هیلع  قداص  ماما  دنهد ". ماجنا  مالـسلا » هیلع   » یلع ار  ییاذغ  هیلوا 

ار لزنم  نوریب  ياهراک  و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ار  لزنم  ياهراک  دومرف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هک  هاگنآ  تفرگ  ماـجنا  هلآو »
یئافْکِِاب ُهَّللا  َِّالا  ِروُرُّسلا  َنِم  ینَلَخاد  ام  ُمَْلعَی  الَف  َْتلاق : دندومرف ": یلاحشوخ  اب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  دهد  ماجنا  مالـسلا » هیلع  یلع 

هللا یلص  » ادخ لوسر  اریز  مدش  لاحشوخ  هزادنا  هچ  ات  راک  میـسقت  نیا  زا  هک  دنادیمن  یـسک  ادخ  ءزج  . ] ِلاجِّرلا ِباقِر  َلُّمََحت  ِهّللاِلوُسَر 
[ .[ 333 . ] تشادزاب تسا  نادرم  هب  طوبرم  هک  یئاهراک  ماجنا  زا  ارم  هلآو » هیلع 

اذغ نان و  هیهت  رد  ارهز  همطاف  کمک 
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یگدنز لاوحا  عاضوا و  زا  دش و  ام  لزنم  دراو  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يزور  : " دنکیم لقن  مالسلا » هیلع   » یلع ماما  زا  هملـسما 
. ًةَّرَم ُنُجْعَا  َو  ًةَّرَم  ُنَحْطَا  ِءاحَّرلا  َنِم  َيادَی  ْتَلِجَم  ْدََقل  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْتلاق : داد : خساپ  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  دیـسرپ ". ام  یگداوناخ 
منکیم و درآ  مدنگ  یهاگ  اریز  هدش  مخز  هدز و  لوات  یگنس  بایسآ  اب  ندرک  راک  اب  نم  ناتسد  هلآو !» هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  يا  ]

[ .[ 334 . ] میامنیم ریمخ  ار  درآ  ینامز 

يراد هچب  هناخ و  ياهراک  رد  ارهز  همطاف  هب  یلع  ترضح  کمک 

ار هنازور  راک  تخپیم ، نان  دومنیم ، درآ  یتسد  بایسآ  اب  ار  مدنگ  درکیم  راک  هعماج  نانز  رگید  نوچ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
ردـپ تمدـخ  راچان  دـش  مخز  راگزور  هناگی  نآ  تسد  ود  ره  هکنآ  ات  تشاد  لماک  هجوت  كدوک  تیبرت  يرادهچب و  رب  دادیم ، ماـجنا 

هللا لوسر  ای  . ] ًاْنیَسُح ًانَسَح و  ُلِمْحَی  ِنَسَْحلاُوبَا  َو  َِحبُْـصا  یَّتَح  یحَّرلا  ُریُدا  ًاعیمَج  یتَْلَیل  یحَّرلا  َنِم  َيادَی  ْتَلِجَم  ْدَق  تلاقف : دومرف : تفر و 
درآ هب  حبـص  اـت  ار  بشید  تسا  هدـش  مخز  هدرک  مرو  یتسد  بایـسآ  اـب  مدـنگ  ندرک  درآ  تلع  هب  متـسد  ود  ره  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »

[ .[ 335 . ] درکیم يرادهگن  ار  مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  منادنزرف  مالسلا » هیلع   » یلع مدوب و  لوغشم  مدنگ  ندرک 

نتشاد رگیدمه  هب  یفطاع  نابرهم و  ياههاگن  یفطاع و  حور  تیمکاح 

ْدََقل َو  ًاْرمَا  یل  ْتَصَع  الَو  ینَْتبَـضْغَا  َو ال  ِْهَیِلا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللااهَـضَبَق  یَّتَح  ٍْرمَا  یلَع  اـُهتْهَرْکَا  ـال  َو  اُهْتبَـضْغَا  اـم  ِهَّللاَوَف  مالـسلا :» هیلع   » یلع نع 
ارم مه  وا  مدومنن . يراـک  رب  روـبجم  نیگمـشخ و  زگره  ار  همطاـف  نم  ادـخ  هب  مسق  . ] َنازْحَاـْلا َو  َموُـمُْهلَا  یّنَع  ُفَـشُْکیَف  اـْهَیِلا  ُرُْظنَا  ُْتنُک 

[ .[ 336 . ] دشیم فرطرب  اههودنا  ملد  زا  متسیرگنیم و  وا  هب  ًامئاد  درکن . یچیپرس  مروتسد  زا  هاگچیه  دومنن و  نیگمشخ 

رهوش يداصتقا  طیارش  ندومن  تیاعر 

انَْدنِع َناک  ام  َکَّقَح  َمَّظَع  يذَّلاَو  دینش : خساپ  يروایب "؟ هک  تسا  دوجوم  یئاذغ  ایآ  ناج  همطاف  : " دومرف مالسلا » هیلع   » یلع ماما  يزور 
رد یفاک  ياذـغ  هک  تسا  زور  هس  درمـش  گرزب  ار  وت  ردـق  قح و  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  [ . ] 337 . ] ِِهب َُکتَْرثا  ٌءْییَـش  َِّالا  ٍثالَث  ُْذنُم 

: دندومرف مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  مدرک ]. لمحت  ار  یگنـسرگ  دوخ  مدیـشخب و  امـش  هب  ار  یکاروخ  زیچان  رادـقم  نامه  میرادـن و  لزنم 
َلاقَف ًاْئیَـش  ََکلَاْسَا  ْنَا  یناهَن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللا لوسر  ناک  دـنداد : باوج  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  يدادـن "؟ عـالطا  ارچ  "

زا دومرف  یهن  ارم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  . ] ِهیلَأسَت الَف  َِّالا  َو  ًاْوفَع  ٍءیَِشب  ِكَءاج  ْنِا  ًاْئیَش  َکِّمَع  َْنبِا  یلَأْسَتال  هلآو » هیلع  هللا  یلص  »
ریذـپب دروآ  وت  يارب  يزیچ  رگا  نکن ، تساوخرد  تیومع  رـسپ  زا  يزیچ  مرتـخد  دومرف : شرافـس  نم  هب  میاـمن و  تساوخ  رد  يزیچ  وت 

اب دش و  جراخ  لزنم  زا  ماما  مالـسلا » اهیلع   » همطاف يرگراثیا  هدهاشم  نانخـس و  ندینـش  زا  سپ  شاب .] هتـشادن  يزیچ  تساوخرد  وت  الاو 
[ . 338 . ] دومن فرطرب  ار  هداوناخ  تالکشم  ناتسود  زا  نتفرگ  ماو 

نتشاد رهوش  زا  يدام  ياضاقت  مدع 

خـساپ میآ "؟ نوریب  یگنـسرگ  زا  ات  يراد  ییاذـغ  ایآ  ناجهمطاف  : " دـندومرف مالـسلا » هیلع   » یلع ماـما  ناهاگحبـص  اـهزور ، زا  یکی  رد 
دوب هچنآ  میرادن . یفاک  ییاذغ  لزنم  رد  هک  تسا  زور  ود  دنگوس ، دیزگرب  تماما  هب  ار  امش  تّوبن و  هب  ار  مردپ  هک  ییادخب  هن  : " دنداد

: دـندومرف فسأـت  اـب  ماـما  مدرکن . هدافتـسا  دوـجوم ، كدـنا  ياذـغ  زا  دوـخ  مداد و  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  منادـنزرف  امـش و  هـب 
ْنَا یهِلا  ْنِم  ییْحَتْـسََال  ّینِا  ِنَسَْحلاَابَا  ای  مالـسلا :» اهیلع   » همِطاف َْتلاق  مورب "؟ اذـغ  هیهت  لاـبند  هب  اـت  يدادـن  عـالطا  نم  هب  ارچ  ناـجهمطاف 
وت زا  يرادـن  تردـق  ناوت و  نآ  رب  وت  هک  ار  يزیچ  هک  منکیم  ایح  دوخ  راگدرورپ  زا  نم  نسحلاابا  يا  . ] ِْهیَلَع ُرِدـْقَتالام  َکَـسْفَن  َفَّلَُکا 
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.[ میامن تساوخرد 

هناخ تیریدم  رد  رهوش  قح  تیاعر 

رظن ات  دنـشابیم  دورو  هزاجا  رظتنم  هناخ  رد  تشپ  رد  رمع  هفیلخ و  ناجهمطاف  : " دومرف دـش و  لزنم  دراو  مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  يزور 
هناخ هناخ ، ناجیلع  . ] ُءاشَت ام  ْلَْعِفا  َُکتَجْوَز  ُةَرُْحلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلَا  دومرف : رهوش  ربارب  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دشاب "؟ هچ  امش 

[ .[ 339 . ] هد ماجنا  یهاوخیم  هچنآ  ره  مشابیم  وت  رسمه  نم  تسوت و 

ارهز همطاف  يوس  زا  يراد  هچب  ياهجنر  لمحت 

تسا دوجوم  لزنم  رد  یئاذغ  دیسرپ : مالسلا » اهیلع   » همطاف زا  دش و  لزنم  دراو  هنیدم  رهش  مرگ  ياهزور  زا  یکی  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع
رد . ] مالسلا امهیلع  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُلِّلَُعا  ِْنیَمْوَی  ینَّنِا  َو  ٌءیَش  انَْدنِع  ام  دندومرف : مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  میامن ؟ یگنـسرگ  عفر  ات 
ات منکیم  مرگرس  ياهنوگ  هب  ار  مالسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  منادنزرف  فلتخم  ياههناهب  اب  هک  تسا  زور  ود  نم  میرادن و  يزیچ  هناخ 

[ .[ 340 . ] دننکن دایز  یباتیب 

یلع یگدنز  رب  مکاح  یعامتجا  تالکشم  اهجنر و  لمحت 

همه شرانک  رد  ات  دـیبلطیم  لداـیرد  نیتم و  روبـص ، يرـسمه  وا  دوب . ارجاـمرپ  تبیـصمرپ و  رایـسب  مالـسلا » هیلع  نینموملاریما  یگدـنز 
هیلع  » یلع یگدنز  ياهیراوگان  اهتبیـصم و  عاونا  هک  تشاد  يدنلب  حور  نینچ  هک  دوب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز نیا  دوش و  لمحتم  ار  ثداوح 

ياههبرض وا و  هناخ  سدقم  میرح  هب  زواجت  هناخ ، ندز  شتآ  تبیصم  مالـسلا » اهیلع  همطاف  بئاصم  زا  یکی  درکیم . لمحت  ار  مالـسلا »
تکراشم نواعت و  حور  دوجو  رب  تلالد  همه  اهنیا  و  دوب . وا  قح  زا  عافد  و  مالـسلا » هیلع  یلع  تیـالو  رطاـخهب  همه  دوب و  وا  رب  ناـیبنجا 

. دراد مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هداوناخ  رب  یلوصا 

یلع ارهز و  همطاف  نیشنلد  ياهوگتفگ  حیرفت و 

ابَعادـَت ْذِإ  َءارْحَّصلا ، ِیف  ًارْمَت  ِنالُکْأَی  مالـسلا » اهیلع   » ُۀَـمِطاف ُُهتَجْوَز  َو  َوُه  ٍمْوَی  ِتاذ  َناک  مالـسلا » هیلع   » ٍِبلاطِیبَا ُْنب  ُِّیلَع  ُماـمِْالا  َّنَا  َِيُور 
َرَثْکَا َکُّبُِحی  َْکنِم ! ابَجَعاو  َْتلاقَف : ِْکنِم . ُرَثْکأ  ِینُّبُِحی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » َِّیبَّنلا َّنِإ  ُۀَـمِطاف  ای  مالـسلا :» هیلع  ِّیلَع  َلاقَف  ِمالَکلِاب ، اـمُهَْنَیب 

َْمل ْنِإ  ُۀَـمِطاف  اـی  مالـسلا » هیلع   » ٌِیلَع َُهل  َلاـقَف  يِْریَغ !؟ ٌدـَلَو  َُهل  َْسَیل  َو  ِِهناـصْغَا  ْنـِم  ٌنْـصُغ  َو  ِِهئاـضْعَا  ْنـِم  ٌوْـضُع  َو  ِهِداؤـُف  ُةَرَمَث  اـَنَأ  َو  یِّنِم 
َلوُسَر ای  َْتلاق : َو  ْتَمَّدَقَتَف  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ِِهتَرْـضَح یلِإ  اْنیَـضَمَف  َلاق : هلآو .» هیلع  هللا  یلـص  » ٍدَّمَُحم ِکِیبَا  یِلا  اِنب  یِْـضمَأَف  ِینیقّدَُصت 
انالْوَم َو  انُدِّیَـس  َلاق  اهَدـْنِعَف  ِکـْنِم . َّیَلَع  ُّزَعَا  ٌِّیلَع  َو  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َْتنَأ  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » ُِّیبَّنلا َلاـق  ٌِّیلَع ؟ ْمَا  اـَنَا  َکـَْیلِإ ، ُّبَحَأ  اـنُّیَأ  ِهَّللا 

. يْربُْکلا ُۀَجیِدَخ  ُۀَْنبا  اَنَأ  َو  مالـسلا :» اهیلع   » ُۀَمِطاف َْتلاق  یقُّتلا ؟ ِتاذ  َۀَـمِطاف  ُدـَلَو  اَنَأ  َِکل : ُْلقَا  َْملَا  مالـسلا » هیلع  ٍِبلاط  ِیبَا  ُْنب  ُِّیلَع  ُمامإلا 
َْوا ِْنیَـسْوَق  َباق  ِهِّبَر  ْنِم  َناک  َو  َّیلَدَـتَف  ینَد  ْنَم  ُۀَْـنبا  اَنَا  َو  َْتلاق : يرَولاُرْخَف  اَنَأ  َو  َلاق : یهَْتنُْملا ، ِةَرْدِـس  ُۀَْـنبا  اَنَا  َْتلاق : افَّصلا . ُْنبا  اَنَا  َو  َلاـق :

ماگنه هب  هتفر  ارحص  هب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  شرـسمه  و  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  يزور  هک  هدش  تیاور  [ . ] 341 .... ] ینْدَا
. درادیم تسود  رتشیب  ارم  ادـخ  لوسر  همطاف ! يا  دومرف : مالـسلا » هیلع   » یلع دـندرک . حازم  رگیدـکی  اب  یتاملک  نتفگ  اب  اـمرخ  ندروخ 

تـسود نم  زا  شیب  ار  وت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  دوشیم  ایآ  تسا ! بجع  وت  نخـس  زا  تفگ : مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
هیلع  » یلع درادن !؟ يدنزرف  نم  زا  ریغ  مشابیم و  شراسخاش  زا  ياهخاش  شرکیپ و  زا  يوضع  وا و  لد  هویم  نم  هکیلاح  رد  دشاب  هتـشاد 

مه اب  ود  نآ  سپس  میورب ! هلآو » هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تردپ  دزن  ات  ایب  يرادن  لوبق  ارم  نخـس  رگا  همطاف ! يا  دومرف : مالـسلا »
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ای نم  میرتبوبحم ؟ وت  دزن  رفن  ود  ام  زا  کی  مادک  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هدرک  یتسدشیپ  مالسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  دنتفر . ربمایپ  دزن 
ترـضح شیاـمرف  لاـبند  هب  تسا . رتزیزع  نم  يارب  وت  زا  یلع  يرتـبوبحم و  نم  هب  وت  دوـمرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوـسر  یلع !؟

زین نم  دومرف : مالسلا » اهیلع   » ارهز میاوقتاب ؟ همطاف  دنزرف  هک  متفگن  وت  هب  نم  ایآ  تفگ : مالسلا » هیلع   » یلع هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر
. متاـنئاک رخف  نم  تفگ : یلع  مشاـبیم . یهتنملاةردـس  رتخد  نم  تفگ : همطاـف  میافـص . دـنزرف  نم  تفگ : یلع  میاربک . هجیدـخ  رتـخد 
هب رتکیدزن  ای  نامک  ریت  ود  هلـصاف  هب  ییوگ  هک  دـش  یمارگ  نانچنآ  وا  دزن  کیدزن و  ادـخ  هب  هک  متـسه  یـسک  رتخد  نم  تفگ : همطاف 

اهیلع » ارهز ترضح  - 1 میریگب . ار  جیاتن  نیا  میناوتیم  لقادح  یخیرات  يارجام  نیا  لقن  رکذـلاقوف و  تیاور  زا  تفرگ ]... رارق  شردـپ 
یعیبط یندروخ  زا  حیرفت  يارب  - 3 دناهتفریم . ارحص  ینعی  زاب  یطیحم  هب  حیرفت  يارب  - 2 دناهتشاد . حیرفت  مالسلا » هیلع  یلع  و  مالسلا »

هدوب یملع  مه  نانآ  یحیرفت  ياـهوگتفگ  - 5 دناهدرکیم . باختنا  حـیرفت  يارب  ار  یحیرفت  ياهوگتفگ  - 4 دناهدرکیم . هدافتسا  امرخ 
یلع ترضح  - 8 دـناهدومنیم . هعجارم  مَکَح  رواشم و  هب  فالتخا  ّلح  يارب  - 7 تسا . هدشیمن  هرجاشم  هب  لیدـبت  اهوگتفگ  - 6 تسا .

ترضح یقالخا  هیصوت  کی  ناونع  هب  اتسار  نیمه  رد  دناهدومنیم . ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هنانز  فطاوع  تیاعر  مالـسلا » هیلع  »
ۀمطاف تلاق  دیامرفیم : دنکیم و  دادملق  تشهب  هب  دورو  تابجوم  زا  ار  نینمؤم  اب  نیریش  ياهدروخرب  یئورـشوخ و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

ییورشوخ شاداپ  . ] ِراَّنلا َباذَع  ُهَبِحاص  یِقَی  يِداعُملا  ِِدناعُملا  ِهْجَو  ِیف  ٌرِْشب  َو  َۀَّنَجلا  ِِهبِحاِصل  ُبِجُوی  ِنِمْؤْملا  ِهْجَو  ِیف  ٌرِْشب  مالـسلا :» اهیلع  »
جاودزا بش  رد  نینچمه  [ .[ 342 . ] درادیم زاب  شتآ  باذع  زا  ار  ناسنا  وجهزیتس ، نمـشد  اب  ییورـشوخ  تسا و  تشهب  نمؤم  ربارب  رد 

رگنایب دوخ  هک  درادیم  میدقت  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ینعم  اب  ياهدورس  بلاق  رد  ار  دوخ  هناصلاخ  فطاوع  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
ار یملع  ملاس  تایقوذ  اب  هارمه  ینابرهم  یفطاع و  حور  تیمکاح  دشابیم و  هداوناخ  هناخ و  یئارآرنه  يدنمرنه و  اب  مأوت  ابیز و  طابترا 
هب ار  بل  هچنغ  ییوشانز  یگدنز  نیزاغآ  ياههظحل  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  دناسریم . کلـسم  یئادخ  جوز  ود  نیا  طابترا  رد 

ٌخِماش ٌّزِع  َو  اَنل  ُراخِفلا  یَحْضأ  دومرف : تخادرپ و  درمگرزب  نآ  ندناسانش  هب  دوشگ و  مالـسلا » اهیلع   » یلع ماما  شاهنومن  رهوش  شیاتس 
ِّلُک ِیف  َتْوَلَع  َو  الُعلا  َْتِلن  میدش ]. دنلبرـس  ناندع  نادنزرف  نایم  رد  ام  دش و  ام  نآ  زا  الاو  تزع  راختفا و   ] ِنانْدَع ِیَنب  ِیف  انوُمَـس  ْدََقل  َو 
وت تمظع  زا  سنا  ّنج و  يدـش و  رتالاو  اههدـیرفآ  همه  زا  يدیـسر و  يرترب  یگرزب و  هب  وت   ] ِنـالَقَّثلا َكِدْـجَم  ْنَع  ْترََـصاقَت  َو  يرَْولا 

، هداهن كاخ  رب  ماگ  هک  یـسک  نیرتهب  تسا ، یلع  مدوصقم   ] ِناسْحِْإلا َو  ِلاْضفِْألا  َو  ِدْجملاَذ  يرَّثلا  َأَطَو  ْنَم  َْریَخ  ًاِّیلَع  ِینْعأ  دندنام ]. بقع 
نآ زا  اهیگرزب  یقالخا و  ياهییالاو   ] ِناصْغَْألا ِیف  ُرایْطَْألا  ِتَحاـن  اـم  اـبِْحلا  َو  ِیلاـعَملاو  ُمِراـکَملا  ُهَلَف  یکین ]. ناـسحا و  ياراد  راوگرزب و 
یلَع هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلَـخَد  َلاـق : ٍساَّبع  ِنبا  نَع  [ .[ ... 343 . ] دنلوغـشم ّمنرت  هب  اههخاش  رب  ناغرم  هک  هاگنآ  اـت  تسوا ،

ِناکَحْضَت اُمْتنُک  امَُکل  ام  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ُِّیبَّنلا اَمَُهل  َلاقَف  اتَکَس . هلآو » هیلع  هللا  یلص   » َِّیبَّنلا ایَأَر  اَّمَلَف  ِناکَحْضَی ، امُه  َو  َۀَمِطاف  َو  ٍِّیلَع 
. ِْکنِم هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر  یِلا  ُّبَحَا  َنَأ  اذـه : َلاق  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْتنَأ  یبَِأب  َْتلاـقَف : ُۀَـمِطاف  ْتَرَداـبف  امُّتَکَـس ؟ یناـُمْتیَأَر  اَّمَلَف 
َو ِدـَلَْولا ، ُۀَّقِر  َِکل  ۀَّیَُنب  ای  َلاق : َو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َمَّسَبَتَف  َْکنِم . هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر  یلِإ  ُّبَحَأ  اَنَأ  ْلـَب  ُْتلُقَف :

دندش مالسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  رب  دراو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  [ . ] 344 . ] ِْکنِم َّیَلَع  َّزَعَا  ٌِّیلَع 
ناـنآ هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـندش . تکاـس  داـتفا  ربماـیپ  هب  ناـنآ  مشچ  یتـقو  دـندیدنخیم . راوگرزب  ود  نآ  هکیلاـح  رد 

تیادف هب  مردپ  ناج  داد : باوج  رتدوز  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دیدش ؟ تکاس  دیدید  هک  ارم  دیدنخیم و  هک  هدش  هچ  ار  امـش  دـندومرف :
رتشیب ارم  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  میوگیم : نم  و  درادیم . تسود  وت  زا  شیب  ارم  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ دیوگیم : وا  داب !

نم دزن  یلع  تسا و  وت  يارب  دنزرف  هب  تبسن  یلدمرن  مرتخد ! دندومرف : هدومن  مسبت  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  دراد . تسود  وت  زا 
[ .[ 345 . ] تسا رتزیزع  وت  زا 

ارهز ترضح  یگدنز  رد  نآرق  توالت 
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هراشا

، ندـناوخ يارب  یباتک  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تناـما  راـگدای و  نیرتمیظع  ربکا ، لـقث  نآرق  [ . 346  ] ِنآرُْقلا َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَـف 
ماـمت هکنیا  رب  هوـالع  دنتـشاد  یهلا  هنیجنگ  نیا  هب  تبـسن  هک  یتفرعم  ساـسا  رب  ربماـیپ  هرهاـط  ترتـع  تسا . ندومن  لـمع  ندیـشیدنا و 

. دنتـشاد هدـهاجم  شـشوک و  رایـسب  يوبن  تناما  نیا  یهلا و  هعیدو  نیا  ظفح  ماقم  رد  دوب  نآرق  رـسّفم  فّرعم و  ناـنآ  راـتفر  یگدـنز و 

. دندادیم قوس  نآرق  يوس  هب  ار  هعماج  یمومع  گنهرف  دوخ و  یگدنز  هلیسونیدب  دوب و  نآرق  هب  لالدتسا  ربدت و  توالت ، نانآ  تمه 
تالالدتـسا نینچمه  نآرق  تایآ  هب  راوگرزب  نآ  یگتـسبلد  نآرق و  عوضوم  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هاگدـید  دروم  رد  لاجم  نیا  رد  ام 

هب نآرق  هب  اـفلخ  مدرم و  ندز  اـپ  تشپ  زا  ناـشیا  تیاکـش  ینآرق و  نادرگاـش  شرورپ  ناـشتاملکت و  رد  نآرق  تاـیآ  هـب  راوـگرزب  نـیا 
: میزادرپیم رصتخم  یثحابم 

نآرق هب  همطاف  یگتسبلد  توالت و  هب  هیصوت 

یعُْدی نمْحَّرلاَو  تعَقَو  اذِا  ِدیدَحلا و  ُئِراق  دیامرفیم : نمحرلا  هعقاو و  دیدح ، ياههروس  توالت  هب  تبسن  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح 
هدناوخ تشهب  لها  نیمز  اهنامسآ و  رد  نمحرلا  هعقاو و  دیدح و  هروس  هدننکتوالت  [ . ] 347 . ] ِسوَدْرِْفلا ُنِکاس  ِضْرَْالا  َو  ِتاومَّسلا  ِیف 

یف ُقاْفنِْالا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهْجَو  یف  ُرَظَّنلا  َو  هَّللا  ِباتِک  ُةَوِالت  ٌثـالَث  ْمُکاـْینُد  ْنِم  َّیِلا  َبِّبُح  دومرف : يرگید  دنمـشزرا  دومنهر  رد  و  .[ دوشیم
نینچمه ادـخ ]. هار  رد  قافنا  ادـخ و  لوسر  هرهچ  هب  هاگن  نآرق ، توـالت  تسا : نم  بوبحم  زیچ  هس  امـش  ياـیند  زا  [ . ] 348 . ] ِهَّللا ِلیبَس 

[ . 349."  ] نک تئارق  میارب  ار  سی  هروس  : " دندومرف مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  هب  راضتحا  لاح  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 

همطاف نآرق  توالت 

هناخ رد  هب  داتسرف . مالسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  هب  يراک  يارب  ارم  ادخ  لوسر  : " دیوگیم ناملس  دوب  سونام  نآرق  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز
هناخ لخاد  هک  : " دـنکیم تیاور  ناملـس  زاب  مدینـش ".و  دـناوخیم  نآرق  هناخ  نورد  رد  هک  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز يادـص  مدیـسر  هک 

تیـصو یتح  وا  دناوخیم ". نآرق  درکیم  بایـسآ  ار  اهوج  دوب و  دوخ  راک  لوغـشم  هکیلاح  نامه  رد  مدید  مدش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
همداخ هضف  هک  دوب  نآرق  اب  وا  سنا  نیمه  زا  دنک و  اعد  دناوخب و  نآرق  دایز  شرازم  رس  رب  مالـسلا » هیلع   » یلع ربق  لوا  بش  رد  دنکیم 

ار نآرق  مه  رشحم  يارحص  رد  هک  دوب  نآرق  اب  سنا  نیمه  زا  زاب  دادن و  خساپ  نآرق  اب  زج  دوشگن و  بل  نآرق  زا  ریغهب  لاس  تسیب  ات  وا 
هب عجار  وا  دنلب  قیمع و  نانخـس  مه  زونه  دناوخیم . ار  نآرق  تایآ  مه  تشهب  هب  ندش  لخاد  ماگنه  رد  یتح  هک  اجنآ  ات  دنکیم  همزمز 

، راکـشآ شقئاقد  فئاطل و  نشور ، شلئالد  هک  تسا  یباتک  نآرق  تسه ؟ یئاونـش  شوگ  ایآ  دسریم . شوگ  هب  هنیدم  دجـسم  زا  نآرق 
دـهدیم و قوس  ناوضر  يوسب  ار  ناـسنا  نآ  زا  يوریپ  هک  یباـتک  دـنرگید . ماوـقا  هطبغ  دروـم  رختفم و  نآ  ناوریپ  یناروـن و  شرهاوـظ 
ضئارف و ریـسفت  دوشیم . هتخانـش  نآ  هطـساو  هب  دـنوادخ  ینارون  ياـهتجح  دروآیم و  ناـغمرا  هب  ار  تاـجن  نآ  هب  ندرپس  ناـج  شوگ 
تارایتخا و اهتبهوم و  اهتـصخر و  تانـسحم و  لئاضف و  تالالدتـسا و  نیهارب و  تیافک  تاّنیب و  یئانـشور  تامرحم و  دودح  تابجاو و 

ياـههبطخ هب  دوش  عوجر  هبطخ  نیا  عباـنم  رگید  زا  عـالطا  يارب  [ ) 350 . ] دوشیم هتخانـش  نآرق  هطـساوب  همه  همه و  تاـبوتکم  عیارش و 
دهاش نآرق  هیآ  تسیب  زا  هنارگاشفا  ءاّرغ و  ریظنیب و  هبطخ  نیا  رد  هکنیا  رخآ  هتکن  هنیدـم ). دجـسم  هبطخ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 
اهیلع » ارهز سنا  رب  هاوگ  نیرتهب  اهنیا  تسا . هدروآ  دـهاش  هیآ  هد  زا  راصنا  رجاـهم و  ناـنز  رب  شرگید  هبطخ  رد  هکناـنچمه  هدـش  هدروآ 

. تسا نآرق  اب  مالسلا »

دندومن تئارق  هک  ياهبطخ  دنچ  رد  نآرق  تایآ  زا  همطاف  لالدتسا 
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نیا اب  دنداد و  رس  هللاباتک  انبسح  راعش  هک  دوخ  نامز  تفص  قفانم  يافلخ  اب  هزرابم  يارب  مالسلا » اهیلع  همطاف  ریظنیب  تامادقا  زا  یکی 
نآرق تایآ  زا  يدایز  دادـعت  هب  دوخ  تانایب  اههبطخ و  یئارآهیآ  سابتقا و  دـندز  رانک  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  نادـناخ  هلیـسو 

اهیلع » ارهز همطاف  صاخ  طلـست  سنا و  نانآ ، یئاوسر  نآرق و  هب  یلمع  مازتلا  رد  هفیلخ  هنارّوزم  هرهچ  ياشفا  رب  هوالع  راکنیا  دـشابیم .
ترـضح هک  یتایآ  زا  ار  نامز  نآ  رب  مکاح  صاخ  طیارـش  ناوتیم  لمأت  تقد و  اب  یفرط  زا  دـنکیم و  تباث  نآرق  تاـیآ  هب  ار  مالـسلا »

ناک ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر  و  دیئامرف : تقد  تایآ  هعومجم  نیا  رد  دومن . یبایزرا  دنداد  رارق  هدافتسا  دروم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
لوسرلاءاعد اولعجتـال  [ . 353 . ] مهلامعا لـضا  مهل و  ًاـسْعَتَف  [ . 352 . ] بولقلا یمعت  نکلو  راـصبالا  یمْعتَـال  اـهناف  [ . 351 . ] هریخلا مـهل 

[ . 356 . ] ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یشخی  امنا  [ . 355 . ] نوملسم متنا  الا و  نتومتال  هتاقت و  قح  هللاوقتا  [ . 354 . ] اضعب مکضعب  ءاعدک  مکنیب 
نا اوطقـس و  ۀنتفلا  یف  الَا  [ . 358 . ] میحر فور  نینموملاـب  مـکیلع  صیرح  [ . 357 . ] متنع ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دـقل 

َو [ . 361 . ] نونقوی موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  و  [ . 360 . ] هنم لبقی  نلف  انید  مالسالاریغ  غتبی  نم  و  [ . 359 . ] نیرفاکلاب هطیحمل  منهج 
یف ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالا  اولواو  [ . 363 . ] بوـقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نم  یل  بهف  [ . 362 . ] دوواد نامیلس  ثرو 

. فورعملاب نیبرقالاو  نیدـلاولل  هیـصولا  اریخ  كرت  نا  [ . 365 . ] نییثنالا ظح  لثم  رکذـلل  مکدـالوا  یف  هللا  مکیـصوی  [ . 364 . ] هللا باتک 
اموق نولتاقت  الا  [ . 368 . ] مکباقعا یلع  متبلقنا  لتقوا  تام  نافا  لوسر  الا  دمحم  ام  و  [ . 367 . ] نوملعت فوس  رقتسم و  ءابن  لکل  [ . 366]

ّيا اوملظ  نیذلا  ملعیـسو  [ . 370 . ] دـیمح ینغل  هللا  ناف  اـعیمج  ضرـالایف  نم  متنا و  اورفکت  نا  [ . 369 . ] مهدهع دـعب  نم  مهنامیا  اوثکن 
کل انهرـسخ  و  [ . 373 . ] لـیمج ربصف  أرما  مکـسفنا  مکل  تلوس  لـب  [ . 372 . ] بوــقعی لآ  نـم  ثری  ینثری و  [ . 371 . ] نوبلقنی بلقنم 
اوقتاو اونما  يرقلالـها  نا  ولو  [ . 375 . ] نودلاخ مه  باذـعلایف  مهیلع و  هللا  طخـس  نا  مهـسفنا  مهل  تمدـق  ام  َْسِئَبل  [ . 374 . ] نولطبملا
بجعف بـجعت  نا  و  [ . 377 . ] اوبـسکام تائیـس  مهبیـصیس  ءالوه  نم  اوملظ  نیذلاو  [ . 376 . ] ضرالاو ءامـسلا  نم  تاکرب  مهیلع  اـنحتفل 

مهنا الا  [ . 381 . ] اعنص نونسحی  مهنا  نوبـسحی  [ . 380 . ] الدـب نیملاظلل  سئب  و  [ . 379 . ] ریـشعلا سئبل  یلوملا و  سئبـل  [ . 378 . ] مهلوق
اهل متنا  اهومکمزلنا و  مکیلع  تیمعف  [ . 383 . ] يدهیال نّما  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  [ . 382 . ] نورعشیال نکلو  نودسفملامه 

[ . 386 . ] نوبسکی اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب  [ . 385 . ] اهلافقا بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا  [ . 384 . ] نوهراک

( هضف  ) ینآرق درگاش  شرورپ 

داتفا و بقع  جح ، ناوراک  زا  ینابایب  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  زینک  هضف   ) دنکیم لقن  یضعب  زا  دوخ  باتک  رد  يریـشق  مساقلاوبا 
راوس مدید  اهنت  نابایب ، رد  ار  یئوناب  دیوگیم : دوب  هدنام  بقع  ناوراک  زا  هک  كرابم  هلادبع  مانب  یصخش  دش ) نادرگرس  نابایب  رد  اهنت 
مالس لق  و  نز : یتسیک ؟ وت  متفگ  وا  هب  بیترت : نیا  هب  داد ، باوج  نم  هب  نآرق  هیآ  اب  مدیـسرپ ، وا  زا  هچ  ره  متفر و  وا  دزن  مدوب و  رتش  رب 

و نز : ینکیم ؟ هچ  اجنیا  رد  وت  متفگ : مدرک و  مالـس  وا  رب  هلادبع : [ .[ 387 . ] تسناد دنهاوخ  اما  امش ، رب  مالـس  وگب  و  : ] نوملعی فوسف 
هدرک مگ  ار  هار  هک  مدـیمهف  [ .[ 388 . ] تشاد دهاوخن  ياهدننک  هارمگ  چیه  دنک  تیاده  ادـخ  ار  سک  ره  : ] لضم نم  هلامف  هللادـهی  نم 

مدیمهف [ .[ 389 . ] دـیرادرب ار  دوخ  تنیز  مدآ ، نادـنزرف  يا  : ] مکتنیز اوذـخ  مدآ  ینبای  نز : سنا ؟ زا  ای  یتسه  نج  زاایآ  هلادـبع : تسا .
زا هک  مدیمهف  [ .[ 390 . ] دنوشیم هدز  ادص  رود  ناکم  زا  اهنآ  : ] دـیعب ناکم  نم  نودانی  نز : یئآیم ؟ اجک  زا  هلادـبع : تسا . سنا  زا  هک 

. تسا هدرک  بجاو  ار  هبعک  جـح  عیطتـسم  مدرم  رب  دـنوادخ  : ] تیبلا جـح  سانلا  یلع  هللاو  نز : يوریم ؟ اـجک  هلادـبع : دـیآیم . رود  هار 
: مایا ۀّتـس  یف  ضرالاو  تاوامـسلا  اـنقلخ  دـقلو  نز : يدـش ؟ ادـج  ناوراـک  زا  تقو  هچ  هلادـبع : تسا . هکم  مزاـع  هک  مدـیمهف  [ .[ 391]
. تسا هدش  ادـج  ناوراک  زا  تسا  زور  شـش  مدـیمهف  [ .[ 392 . ] میدـیرفآ زور  شـش  رد  تساهنآ  ناـیم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ]

[ .[ 393 . ] میدادن رارق  دنروخن  اذغ  هک  یئاهرکیپ  ار  اهنآ  ام  : ] ماعطلا نولکایال  اًدـسج  مهانلعج  ام  و  نز : يراد ؟ لیم  اذـغ  هب  ایآ  هلادـبع :
هزادنا هب  زج  ار  سکچیه  دنوادخ  : ] اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکیال  نز : ایب . دـنت  دـنت  نک و  باتـش  هلادـبع : دراد . لیم  اذـغ  هب  هک  مدـیمهف 
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: نز وش . راوس  نم  فیدر  رد  رتـش  رب  هلادـبع : درادـن . يورهار  تردـق  هدـش و  هتـسخ  هک  مدـیمهف  [ .[ 394 . ] دـنکیمن فیلکت  شیئاناوت 
زا هک  مدـیمهف  [ .[ 395 . ] دنروخیم مههب  دنـشاب  اتکی  يادـخ  ءزج  ینایادـخ  نامـسآ  نیمز و  رد  رگا  : ] اتدـسفل هللا  الا  ًۀـهلا  امهیف  ناکول 

رخس يذلا  ناحبس  تفگ : دش  رتش  رب  راوس  یتقو  مدرک  رتش  رب  راوس  اهنت  ار  وا  مدش و  هدایپ  هلادبع : دنکیم . ایح  نم  تشپ  رب  ندش  راوس 
رد یسک  وت  ناگتسب  زا  ایآ  متفگ : وا  هب  میدیـسر  ناوراک  هب  هک  یتقو  [ .[ 396 . ] تخاس ام  رخـسم  ار  نیا  هک  تسا  هزنم  كاپ و  : ] اذه انل 

دمحم ام  و  [ .[ 397 . ] میداد رارق  نیمز  رد  هدنیامن  ار  وت  ام  دوواد  يا  : ] ضرالایف ۀـفیلخ  كانلعج  انا  دوواد  ای  نز : تسه ؟ ناوراک  نایم 
انا ینا  یسوم  ای  [ .[ 399 . ] ریگب توق  اب  ار  باتک  ییحی  يا  : ] ةوقب باتکلا  ذخ  ییحی  ای  [ .[ 398 . ] لوسر ءزج  دمحم  تسین  و  : ] لوسر الا 
وا اـب  ودنتــسه  ناوراـک  لـخاد  یــسوم  ییحی و  دـمحم ، دوواد ، ياـهمانب  يدارفا  هـک  متفاـیرد  [ .[ 400 . ] دـنوادخ مـنم  یـسوم  يا  : ] هللا

؟ دنراد یتبـسن  هچ  وت  اب  دارفا  نیا  متفگ : وا  هب  دندمآ  نز  نآ  يوسب  ناوج  رفن  راهچ  ناهگان  مدز  ادص  مان  اب  ار  اهنآ  دـنراد  يدـنواشیوخ 
دزن اهنآ  هک  یتقو  دنتسه  وا  نادنزرف  اهنآ  هک  مدیمهف  [ .[ 401 . ] دنتسه ایند  تایح  تنیز  نادنزرف  و  : ] ایندلاةایحلا ۀنیز  نونبلاو  لاملا  نز :

هک ار  یـسک  نیرتـهب  هک  ارچ  نک  مادختـسا  ار  وا  مردـپ  : ] نیمـالا ّيوـقلا  ترجأتـسا  نم  ریخ  نا  هرجاتـسا  تبا  اـی  تفگ : نز  دـندمآ  نز 
اهنآ دـنهدب ، نم  هب  يدزم  دـیوگیم  اـهنآ  هب  هک  مدـیمهف  [ .[ 402 . ] تسا نیما  دـنمورین و  هک  تـسا  سک  نآ  ینک  یناوـتیم  مادختـسا 

. دنکیم ربارب  دنچ  دهاوخب  سک  ره  يارب  ار  شاداپ  نآ  دنوادخ  : ] ءاشی نمل  فعاضی  هللاو  تفگ : نز  دنداد . شاداپ  نم  هب  لوپ  يرادقم 
ام ردام  نز  نیا  دنتفگ : تسیک ؟ نز  نیا  مدیـسرپ : نانآ  زا  دندوزفا  نم  شاداپ  رب  اهنآ  دـیهدب  رتدایز  دـیوگیم  اهنآ  هب  مدـیمهف  [ .[ 403]

[ . 404 !! ] تسا هتفگن  ینخس  نآرق  زا  ریغهب  تسا  لاس  تسیب  هکدوب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  زینک  هک  تسا  هضف 

نآ ریسفت  نآرق و  تایآ  هب  ءافلخ  مدرم و  ندز  اپ  تشپ  زا  تیاکش 

تیبلها قح  نیبصاغ  طسوت  یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا  ردـص  رد  هک  دوب  ینیغورد  ياهراعـش  زا  یکی  هللا  باتک  انبـسح  راـعش 
ضارعا دـشن و  لمع  مه  نآرق  نتم  هب  نانآ  دوجو  زا  مدرم  ندومن  مورحم  هرهاط و  ترتع  ندز  رانک  رب  هوالع  هناهب  نیمه  هب  دـش و  عیاش 

هقیدص ترضح  دمآ . دوجوب  تیبلها  زا  دادترا  تازاوم  هب  مهم  رایـسب  یگنهرف  لکـشم  کی  ناونعب  بلطم  نیا  دش و  زین  نآرق  تایآ  زا 
تایآ هب  ررکم  بلطم  نیا  تابثا  رطاخهب  نآرق  زا  افلخ  مدرم و  ضارعا  نایب  هئطوت و  نیا  ياشفا  نمض  دوخ  هبطخ  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز

. دراد نآرق  زا  مدرم  افلخ و  دادترا  رب  تلالد  هک  میزادرپیم  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  زا  یتانایب  هب  اجنیا  رد  دننکیم . لالدتسا  زین  نآرق 
، ْمُکِرُهْظَا نیب  هللا  باـتک  و  َنوُکَفُْوت ؟ ینا  و  مکب ؟ فـیک  و  مکنم ؟ تاـهیهف  [ . 405 . ] نیرفاکلاب ۀطیحمل  منهج  نا  اوطقـس و  ۀـنتفلا  یف  الا 

هریغب ما  نودیرت  هنع  ۀَبْغَرَا  مکروهظ  ءارو  هومتفَّلخ  دق  ۀحضاو و  هرماوا  ۀحئال و  هرجاوز  و  هرهاب ، همالعا  و  هرهاز ، هماکحا  هرهاظ و  هروما 
نا َثیرّالا  اوثبلت  مل  مث  [ 406  ] نیرـساخلا نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  غتبی  نم  و  الدب ، نیملاظلل  سئب  نومُکحت ؟

نیدـلاراونا ءافطا  ِّيوغلا و  ناطیـشلا  فاتهل  ِنوبیجتـست  اهَتَرْمَج و  نوُجِّیَُهت  اهَتَدـْق و  َو  َنوُرُوت  متذـخا  مث  اهدایق  َسَلْـسَی  اـهترفن و  نکـست 
يدملاّزح لثم  یلع  مکنم  ربصن  ءاّرضلاو و  رَمَخلایف  هدلُو  َو  هلهال  نوشمت  ءاغترا و  یف  ًاَوْسَح  نوبرشت  یفصلا  یبنلا  ننـس  لامها  ّیلجلا و 

الفا [ 407  ] نونقوی موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  نوغبت و  هیلهاجلا  مکحفا  انل  ثرا  ـال  نا  نومعزت  نـالا  متنا  ءاـشحلا و  یف  نانـسلا  زخ  و 
نا [ 408  ] هللا باتک  یف  ۀـفاحق  یبا  نباـی  یثرا ؟ یلع  ُبَلُْغاَء  نوملـسملا  اـهیا  ُهتَْنبِا ! ّینَا  ۀـیحاضلا  سمـشلاک  مکل  یلجت  دـق  یلب  نوملعت ؟

دواد نامیلـس  ثرو  لوقی و  ذا  مکروهظ ؟ ءارو  هومتذبن  هللا و  باتک  متکرت  دْـمَع  یلعفا  اّیرف ! ائیـش  َتئج  دـقل  یبآ ؟ ثرا  كابا و ال  ثرت 
اولوا لاـق و  و  [ 410  ] بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  اًـیلو  کندـل  نم  یل  بهف  لاـق  ذا  اـیرکز  نبییحی  ربـخ  نم  صتقا  اـمیف  لاـق  و  [ 409]

ۀیصولا اریخ  كرت  نا  لاق : و  [ 411  ] نییثنالا ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیصوی  لاق  و  هللا . باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالا 
ۀیاـب هللاُمُکَّصخفا  اـننیب ؟ محر  ـالو  یبا  نم  ثرا  ـالو  یل  هوظح  ـال  نا  متمعز  و  [ 412  ] نیقتملا یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقـالا  نیدـلاولل و 

نم همومع  نارقلا و  صوصخب  ملعا  متنا  ما  ٍةدـحاو ؟ ۀَّلم  لها  نم  یباوانا  تسلوا  ناثراوتی ؟ نیَتَِّلم ال  ُلها  نولوقت  له  ما  یبا ؟ اـهنم  جرخا 
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؟ اجک امش  [ . ] 413 . ] ُۀَمایِْقلَا ُدعوملا  دّمحم و  ُمیعزلا  هللا و  مکحلا  معنف  كرـشح  موی  كاقلت  هلوحرم  هموطخم  اهکنودف  یمع ؟ نبا  یبا و 
مکیب و شیاههناشن  امـش ! ناـیم  تسادـخ  باـتک  نیا  هنرگو  دـیئوپیم ! قح  هار  زج  یهار  و  دـیئوگیم ! غورد  اـجک ؟ ندـناباوخ  هنتف  و 
زج هکیسک  دیریذپیم ؟ ار  ناطیش  هتفگ  هناراکمتس  ای  دیریگیم ؟ نآرق  زج  يرواد  ایآ  راکـشآ ، نشور و  نآ  یهنو  رما  ادیوه و  تساک 

مار و شکرس  روتس  نیا  هک  دیدرکن  گنرد  نادنچ  دنیشن . ناراکنایز  اب  ناهج  نآ  رد  دنیبن و  راگدرورپ  ياضر  يور  دریذپ  ینید  مالسا 
نیا لمحت  رد  میرادن . یثاریم  ام  دیرادنپیم  دـیدرک ! زاغآ  دـیراد  لد  رد  هچنآ  زج  ینخـس  زاس و  رگید  یئاون  ددرگ . مامت  نیتسخن  راک 

نامیا اب  مدرم  يارب  دیئامیپیم ؟ یهارمگ  هار  و  دیئارگیم ؟ تیلهاج  شور  هب  رگم  میرادیاپ . تحارج  نیا  یتخس  رب  و  میرابدرب . زین  متس 
هتفگ ادخ  هفاحقوبا ! رـسپ  دنیاپن ؟ ار  متمرح  دنیابرب و  ارم  ثاریم  هک  تسادـخ  مکح  نیا  نارجاهم ! يا  ناهج ؟ يادـخ  زا  رتهب  يرواد  هچ 

ایآ دـیرادن ؟ ربخ  ریخاتـسر  زور  رواد  زا  رگم  دـیراذگیم ! نید  رد  تسا  یتعدـب  هچ  نیا  ؟ يربب نم  زا  ارم  ثاریم  يرب و  ثرا  ردـپ  زا  وت 
ربخ هک  اجنآ  رگید  هیآ  رد  درب و  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  دیوگیم : هک  دیتخادنا  رـس  تشپ  هدرک و  كرت  ار  ادخ  باتک  دمع  هب  هتـسناد و 

نادنواشیوخ دومرف : درب و  ثرا  بوقعی  لآ  نم و  زا  ات  امرف  تیانع  يدنزرف  ارم  اراگدرورپ  درک  ضرع  ایرکز  دـنکیم : وگ  زاب  ار  ایرکز 
: دومرف تسا و  رتـخد  هرهب  ربارب  ود  رـسپ  يارب  هک  دـیامرفیم  تیـصو  دـالوا  هراـبرد  امـش  هب  یلاـعت  يادـخ  دـنرگیدکی . هب  یلوا  یمحر 

نامگ امـش  ناراکزیهرپ و  يارب  یقح  ناکیدزن ، نیدلاو و  يارب  دینک  تیـصو  هک  تسا  ضرف  امـش  رب  دـسر  ارف  امـش  گرم  هک  یماگنه 
ای هدرک ؟ نوریب  نآ  زا  ار  مردپ  هک  دومرف  ياهیآ  صوصخم  ار  امش  ادخ  ایآ  مرادن ؟ ردپ  ثرا  زا  یمهـس  تسین و  ياهرهب  ارم  هک  دیربیم 

مومع صوصخب و  امـش  ای  و  دینادیمن ؟ شیک  کی  لها  ار  مردپ  نم و  ای  و  دنربیمن ؟ ثرا  رگیدکی  زا  شیک  ود  لها  دـیئوگیم  هکنآ 
زور رد  وت  اـب  هدز ، راـهم  تفـالخ ، شکرـس  رتـش  نیا  وت و  نیا  کـنیا  رکبوبا  دـیرتاناد ؟ مالـسلا » هیلع   » یلع میومعرـسپ  ردـپ و  زا  نآرق 

شوخ هچ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دمحم تسا  یهاوخداد  وکین  هچ  دنوادخ  تسا  يرواد  وکین  هچ  درک  دهاوخ  تاقالم  رشح  زیخاتسر و 
[ .[ 414 . ] تمایق تسا  یهاگهدعو 

نآ یلمع  ریسفت  نآرق و  تایآ  قبط  لامعا  میظنت 

ساسارب دنتـسه . مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  اونما ) نیذـلااهیا  ای   ) نینمؤم هب  نآرق  ياهباطخ  رد  يالعا  قیداـصم  زا  یکی  تاـیاور  قبط 
مامت ناوتیم  اذل  دنشابیم . اهباطخ  نیا  مهم  قیداصم  زا  مه  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  و  مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  نیب  تیوفک  نوناق 
اهیلع  » ارهز ترضح  و  مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  یگدنز  رد  ار  شریسفت  یعون  هب  ار  دشابیم  اونما  نیذلااهیا  هب  رّدصم  هک  ینآرق  تایآ 

َنیِّیِراوَْحِلل َمَیْرَم  ُْنب  یَـسیِع  َلاق  امَک  ِهَّللاَراْصنَا  اُونوُک  اُونَماء  َنیذَّلااَهُّیَا  ای  دـینک : تقد  تایآ  نیا  زا  هنومن  دـنچ  هب  دومن . هدـهاشم  مالـسلا »
ْمِهِّوُدَـع یَلَع  اُونَماء  َنیذَّلا  اَنْدَّیَأَف  ٌۀَِـفئاط  ْتَرَفَک  َو  َلیئارِْـسا  یَنب  ْنِم  ٌۀَِـفئاط  ْتَنَمأَـف  ِهَّللا  ُراـْصنَا  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق  ِهَّللا  َیلِإ  يراـْصنَا  ْنَم 

نید هار  رد  یناسک  هچ  تفگ : نویراوح  هب  میرم  نبیـسیع  هکنانچ  دیـشاب ، ادـخ  نید )  ) ناروای ناـنمؤم ! يا  [ . ] 415 . ] َنیرِهاظ اوُحَبْصَأَف 
رفک راکنا )  ) یهورگ دندروآ و  نامیا  لیئارـساینب  زا  یهورگ  سپـس  میدنوادخ ؛ نید )  ) ناروای ام  دنتفگ : نویراوح  دـننم ؟ ناروای  ادـخ 

ِراَّفُْکلا َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیذَّلا  اُوِلتاق  اُونَماء  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  دـندیدرگ ]. زوریپ  و  میداد ، يراـی  ناشنمـشد  ربارب  رد  ار  ناـنمؤم  هاـگنآ  دـندیزرو ؛
هک دیاب  دینک و  رازراک  دنتسه ، امش  کیدزن  هک  رافک  زا  یناسک  اب  نانمؤم ! يا  [ . ] 416 . ] َنیقَّتُملاَعَم َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاو  ًۀَْظلِغ  ْمُکیف  اوُدِجَْیلَو 
دای رایـسب  ار  ادخ  نانمؤم ! يا  . ] ًاریثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَماء  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  تسا ]. نایاسراپ  اب  ادـخ  هک  دـینادب  دـننیبب و  یتشرد  امـش  رد 

َو ْمُِکلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنوُدِـهاُجت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاب  َنُونِمُؤت  ٍمیلَأ  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیْجُنت  ٍةَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَا  ْلَه  اُونَماء  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  دـینک ].
كاندرد باذع  زا  ار  امش  هک  موش  نومنهر  يدتـسوداد  هب  ار  امـش  ایآ  نانمؤم ! يا  [ . ] 417 . ] َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَا 

.[ تسا رتهب  ناتیارب  دینادب ، رگا  نیا ، دینک ، داهج  ادخ  هاررد  ناج  لام و  هب  دیروآ و  نامیا  وا  ربمایپ  دنوادخ و  هب  هکنیا  نآ  و  دـناهریم ؟
هک دراد  دوجو  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  رد  زیگناتفگـش  یتیـساسح  مه  صاخ  لکـش  هب  نآرق  تایآ  هب  لمع  رد  نینچمه 
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رد مرکا  ربمایپ  ینکشتمرح  راتفگ و  رد  یبدایب  شفعـض  طاقن  زا  یکی  یلهاج  برع  - 1 مینکیم . يروآدای  نآ  هنومن  ود  هب  اـجنیا  رد 
مرکا ربمایپ  اب  هملاکم  دروخرب و  شور  رد  نینمؤم  بیدأت  تیبرت و  ماقم  رد  میرکنآرق  زا  یتایآ  لـیلد  نیمه  هب  دـشابیم . هبطاـخم  ماـقم 

[ . 418  ] ًاضَْعب مُکِـضَْعب  ِءاعُدَـک  ْمُکَْنَیب  لوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  َْتلََزن ال  اََّمل  دـشابیم . رون  هروس  هیآ 63  تایآ ، نیا  زا  هک  تسا  هدـش  لزاـن 
َلاقَف َّیَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاثالَث  َْوا  ِْنیَْنثاء  َْوا  ًةَّرَم  یِّنَع  َضَرْعَأَف  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُلُوقَا  ُْتنُکَف  َۀـَبَأ  ای  َُهل  َلُوقَأ  ْنَا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا َلوُسَر  ُْتبِه 

ِباحْـصَا ٍْشیَُرق  ْنِم  ِۀَْـظلِْغلاو  ِءاّفَْجلا  ِلْهَا  ِیف  َْتلََزن  امَّنِا  ِْکنِم  اَنا  َو  یّنِم  ِتنَا  ِِکلْـسَن ، یف  الَو  ِِکلْهَأ  یف  الَو  ِکِیف  ْلِْزنَت  َْمل  اهَّنِا  ُۀَـمِطاف  اـی 
« مالـسلا اـهیلع   » ارهز همطاـف  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  هک  یماـگنه  [ . ] 419 . ] َّبَّرِلل یَـضْرَا  َو  ِْبلَْقِلل  یَیْحَأ  اـهَّنِاَف  َۀـَبَأ  اـی  ِیلُوق  ِْربِْـکلاَو ، ِخْذَـبلا 

نآ هب  هداد و  رییغت  ار  مالسا  یمارگ  لوسر  اب  دوخ  يراتفگ  نحل  اذل  میوگب  مردپ  دعب  هب  نآ  زا  ادخ  لوسر  هب  هک  مدیـسرت  نم  دیامرفیم 
تـسا هدـشن  لزان  وت  لسن  لها و  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  مرتخد  دومرف : دروآ و  همطاف  هب  يور  مرکا  ربمایپ  اـّما  متفگ  هللالوسر  اـی  ترـضح 
دنکیم نشور  ار  ملد  هک  ارچ  نک  هدافتسا  نم  اب  هبطاخم  رد  مردپ  هژاو  نامه  وت  هدش  لزان  شیرق  نایوختشرد  نابدایب و  هرابرد  هکلب 

دومن سابل  بلط  ترـضح  زا  يدـنمزاین  هک  یماگنه  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یـسورع  بش  - 2 تسادـخ ]. رتشیب  تیاضر  دروم  و 
هب اذل  دندوب  دیدرت  راچد  ششخب  ماقم  رد  دنتـشاد  دیدج  ون و  یکی  هنهک و  یکی  سابل  ود  هک  اجنآ  زا  ترـضح  یلو  هنهک  یـسابل  مهنآ 
دنک میظنت  ار  دوخ  یگدـنز  نآرق  تایآ  ساسارب  دـشاب و  راربا  زا  تساوخیم  هک  اجنآ  زا  نآرق  هیآ  قبط  دـندومن و  هعجارم  نآرق  تاـیآ 

نهاریپ دینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياهزیچ  نیرتهب  هکنیا  ات  دیـسریمن  راربا  ماقم  هب  نوبحت ، امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  هیآ  قبط 
[ . 420 . ] دیشخب لئاس  هب  ار  دوخ  یسورع  بش  ون 

ارهز ترضح  تاملک  رد  هیبشت  لیثمت و 

هراشا

ترضح زا  دشابیم  راتفگ  رد  هیبشت  لیثمت و  زا  هدافتسا  دنکیم  داجیا  مه  راتفگ  رد  یئاویش  یعون  هب  هک  قئاقح  نایب  ياهبولـسا  زا  یکی 
ياهبیطخ ناونع  هب  هتشاد و  یناعم  قئاقح و  نایب  رب  صاخ  طلست  وا  هک  اجنآ  زا  اّما  هدنامن  دایز  یتانایب  هکنیا  اب  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 

هیبشت و يدادـعت  تسا ، اعدا  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  یبنلادجـسم  رد  وا  هبطخ  هچ  ددرگیم  دادـملق  راتفگ  اویـش  ياهحیـصف  نخـس و  نیریش 
[ . 421 . ] میرادیم میدقت  ناتتمدخ  ار  نآ  لوصحم  رصتخم  یصحفت  اب  هک  هدیسر  قئاقح  یخرب  نییبت  رد  راگدای  هب  لیثمت 

موصعم نایاوشیپ  لاثم 

دنباتشب نآ  يوسب  دیاب  مدرم  تسا ، هبعک  دننام  ماما ، لَثَم  [ . ] 422 . ] یتَأت الَو  یتُْوت  ْذِإ  ِۀَبْعَْکلا  ُلَثَم  ِمامِإلا  َلَثَم  مالسلا :» اهیلع   » همطاف تلاق 
[ .[ 423 . ] دیامن فاوط  مدرم  رود  دیایب و  مدرم  يوسب  هبعک  هکنآ  هن  دننک  فاوط  نآ  فارطا  و 

یمارگ لوسر  تامدخ  برع و  تیلهاج  زا  یمیسرت 

هراشا

ِۀَظِعْوَْملاَو ِۀَمْکِْحلِاب  ِهِّبَر  ِلیبَّس  َیلِإ  ًایِعاد  ْمِهِماظْکَِأب ، ًاذِخأ  ْمُهَجَبَث ، ًایراض  َنیکِرْـشُْملا ، ِۀَـجَرْدَم  ْنَع  ًِالئام  ِةَراذَّنلِاب ، ًاعِداص  َۀـَلاسِّرلا ، َغَلَبَف  ... 
ُمیعَز َقَطَن  َو  ِهِضْحَم  ْنَع  ُّقَْحلا  َرَفْسَا  َو  ِهِْحبُص  ْنَع  ُْلیَّللا  يَّرَفَت  یّتَح  َُربُّدلا ، اُوَّلَو  َو  ُعْمَْجلا  َمَزَْهنِإ  یَّتَح  َماْهلا  ُثُْکنَی  َو  َمانْصَْألا  ُرِسْکَی  ِۀَنَـسَْحلا ،

ِْضیَبلاَنِم ٍرَفَن  یف  ِصالْخِإلا  ِۀَِـملَِکب  ُْمتُْهف  ِو  ِقاقِّشلا ، َو  ِْرفُْکلا  ُدَـقُع  ْتَّلَْحنا  َو  ِقاـفِّنلا  ُظیـش  َو  َحاـط  َو  ِنیِطاـیَّشلا  ُقِشاقَـش  ْتَسِرُخ  َو  ِنیِّدـلا 
دوخ تلاسر  وا  [ . ]... 424 ... ] ِماْدقَْألا َءیِطْوَم  َو  ِنالْجَعلا  َۀَْسُبق  َو  ِعِماَّطلا  َةَزُْهن  َو  ِبِراَّشلا  َۀَقْذُم  ِراَّنلا . َنِم  ٍةَْرفُحافَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ِصامِخلا .
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ناتسرپتب تب و  تکوش  و  تسخ . دیحوت  هنایزات  هب  ار  نیکرشم  تشپ  قرف و  دناسرت . یهلا  باذع  زا  ار  نانآ  دیناسر . مدرم  شوگ  هب  ار 
رد نید  نایاوشیپ  نابز  دیـشک . ورف  تقیقح  هرهچ  زا  باقن  و  دـیمد ، نامیا  حبـص  و  تخیـسگ ، مه  زا  نارفاک  عمج  ات  تسکـش . مهرد  ار 
ره همقل  رادقمیب ، ناگمه  هدید  رد  و  راوخ ، دیدوب  شتآ  زا  یکاغم  رانک  رب  مدرم  امش  ماگنه ، نآ  رد  لال . رونخس ، نیطایـش  دش و  لاقم 

.[ دیدوب هدنور  ره  بوکدگل  و  هدنرد ، ره  راکش  و  هدنروخ ،

یصوصخ تیکلام  قح  يارب  یلیثمت 

َو ِهِشاِرف  ِرْدَـص  َو  ِِهتَّبادـِب  ُّقَحَا  ُلُجَّرلَا  دومرف : نارگید  لاوما  هب  مارتحا  یـصوصخ و  تیکلام  قح  هب  تبـسن  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح 
شیوخ و هداوناخ  هناخ و  زا  هدافتـسا  و  شیوخ ، بسا  يراوس  هب  تسا  رتراوازـس  يدرف  ره  . ] ِْهیَلَع ُساَّنلا  ُعِمَتْجَی  ٌمامِإ  َّالِإ  ِِهلِْزنَم  یف  ِةالَّصلا 

ُّقَحَا ِۀَّباَّدلا  ُبِحاص  دومرف : يرگید  دنمشزرا  مالک  رد  و  دنـشاب ]. هدش  عمج  وا  درگ  مدرم  هک  یماما  رگم  شیوخ ، لزنم  رد  ندناوخ  زامن 
[ .[ 425 . ] شیوخ بکرم  زا  يراوس  هب  تسا  رتراوازس  يراوس  بکرم  ِبحاص  . ] اهِرْدَِصب

لاب رپ و  یب  ياههجوج 

، درکیمن اشفا  یسک  دزن  دومرفیم و  لمحت  يرابدرب  ربص و  اب  ار  يرادهچب  ياهیتخس  يداصتقا و  تالکشم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح 
امهیلعنیـسح نسح و  منادنزرف  گنر  ارچ  تسا ؟ هدیرپ  وت  گنر  ارچ  : " دیـسرپیم هناّرـصم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هک  یهاگ 

َّنِإ َو  انْمِعَط  ام  ًاثالَث  اَنل  َّنِإ  ََتبَا ! ای  دومرفیم : دراذگب و  نایمرد  ردپ  اب  ار  یگدنز  تیعـضو  دشیم  راچان  تسا "؟ هدش  نوگرگد  مالـسلا 
منادنزرف میاهدروخن و  اذغ  هک  تسا  زور  هس  ناجردپ ! . ] ِنافُوْتنَم ِناخْرَف  امُهَّنَأَک  ادَقَر  َُّمث  ِعوُْجلا  ِةَّدِش  ْنِم  َّیَلَع  ابَرَطِْـضا  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا 

[ .[ 426 . ] دناهتفر باوخ  هب  یگنسرگ  زا  هدنکَرپ  ياههجوج  دننام  نونکامه  دناهدش ، باتیب  یگنسرگ  تدش  زا  نیسح  نسح و 

هللالوسر زا  سپ  دوخ  تالاح  میسرت 

یقْوَش ُدَْفنَی  ال  ٌۀَیِکاب ، یـساْفنَا  ْتَدَّدََرت  ام  َْکیَلَع  َو  ٌۀَِـیلْاق  َكَدـَْعب  اْینُّدـِلل  اَنَأَف  ُباْوبَْألا ، َِینوُد  ْتَِقلْغُأ  َو  ُبابـسَْألا ، ُهاَتبَا  ای  َكَدـَْعب  ْتَبَلَْقنِا  ... 
. دیدرگ هتـسب  نم  يور  هب  اهرد  دش و  نوگرگد  اهناسنا  طباور  وت  زا  سپ  ناجردپ ! [ . ]... 427 . ] ُهاَّبَراو ُهاَتبَا ، او  َْکیَلَع  ینْزُح  الَو  َْکَیلِإ ،

ینایاپ وت  هب  تبـسن  نم  قوش  ناجردپ ! درک . مهاوخ  هیرگ  وت  رب  دیآرب  مسفن  هک  ینامز  ات  مراد و  ترفن  ایند  زا  وت  زا  دعب  نم  مزیزع ! ردپ 
زا سپ  مدرم  تالاح  لمعلاسکع و  میـسرت  [ .[ 428 . ] نایناهج راگدرورپ  يا  دایرف  ردپ ! يا  دایرف  یماجنا ! وت  زا  دـعب  نم  نزح  درادـن و 

ُباْبلِج َلَمَـس  َو  ِقافِّنلا  َۀَکیِـسَح  ْمُکیف  َرَهَظ  ِِهئایِفْـصَا  يوْأَم  َو  ِِهئاـِیْبنَا  َراد  ِهِِّیبَِنل  ُهَّللا  َراـتْخَا  اَّمَلَف  هلآو ... » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  تلحر 
، ْمُِکب ًاِفتاه  ِهِزِْرغَم  ْنِم  ُهَسْأَر  ُناْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو  ْمُِکتاصَرَع  یف  َرَطَخَف  َنیلِْطبُْملا  ُقینَف  َرَدَـه  َو  َنیِّلَقَْألا  ُلِماخ  َغَبَن  َو  ِنیواغلا  ُمِظاـک  َقَطَن  َو  ِنیِّدـلا 
َو ْمُِکِلبِا  َْریَغ  ُْمتْمَـسَوَف  ًاباضِغ ، ْمُکاـْفلَأَف  ْمُکَـشَمْحَا  َو  ًاـفافِخ  ْمُکَدَـجَوَف  ْمُکَـضَْهنَتْسا  َُّمث  َنیظِحـالُم ، ِهیف  ِةَّرِْغِلل  َو  َنیبِجَتْـسُم  ِِهتَوْعَدـِل  ْمُکاـْفلَأَف 

یلاـعت يادـخ  نوچ  [ . ]... 429 .... ] ُرَبـُْقی اََّمل  ُلوُـسَّرلاَو  ُلِمَدـْنَی  اـَمل  ُحْرُْجلا  َو  ٌبیحَر  ُِملَْکلاَو  ٌبیرَق  ُدـْهَْعلاَو  اذـه ! ْمُِکبَرْـشَم ، َْریَغ  ُْمتْدَرْوَأ 
یمانمگ ره  راديوعد و  یهارمگ  ره  رادیرخیب ، نید  يالاک  و  دش ، راکـشآ  ییورود  دیزگ ، شیوخ  لوسر  يارب  ار  ناربمیپ  یگیاسمه 

دید درک و  توعد  دوخ  هب  ار  امـش  دروآرب و  رـس  دوخ  هاگنیمک  زا  ناطیـش  رازاب . یمرگ  یپ  رد  نزرب  يوک و  رد  ییوگهوای  ره  و  رالاس ،
رارق هدهع  زا  هکیلاح  رد  دیدیـصقر . وا  زاوآ  هب  دـیدیزخ و  شبیرف  ماد  رد  و  دـیدیود ، وا  یپ  رد  کبـس  دیدینـش و  ار  شنخـس  دوز  هچ 

ربمایپ دوب و  هتفاین  دوبهب  مخز  هتفرگن و  نامرد  زونه  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ يازع  زا  ام  لد  مخز  فاکش  ياج  دوب و  هتـشذگن  يزیچ 
[ .[ 430 . ] دیدرک تسیابن  هچنآ  هک  دوب  هدشن  نفد  زونه  هلآو » هیلع  هللا  یلص  »
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ربمایپ يامظع  تلحر  تبیصم  زا  يریوصت 

هراشا

زا دیسر ، مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  تمدخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  رابمغ  ياهزور  زا  یکی  رد  هحلط ، رتخد 
يراز هیرگ و  هب  هنوگنیا  ار  امـش  يزیچ  هچ  ناجهمطاف  : " دیـسرپ یتفگـش  اب  دش و  نارگن  تخـس  ترـضحنآ ، هاکناج  ياههلان  اههیرگ و 

َّنِإ ًاْریَخ ، ِضْرَألا  ِیف  َْتئِزُر  َو  ًاْرثِإ ، ِءامَّسلا  َیلِإ  ْتَِعفُر  ُِرئاَّسلا ، اَِهب  یِفَح  َو  ُِرئاَّطلا  اَِهب  َقَّلَح  ٍۀَنَه  ْنَع  یُنلَأْسَتَأ  دومرف : خـساپ  تسا "؟ هتـشاداو 
َو ِنیِّدـلا  ُرُون  َأَبَخ  اَّمَلَف  ُنالْعِْإلا ، ُهایَوَط  َو  ُنآنَّشلا  َُهل  ارَـسَأ  ِقانِجلِاب ، ایَّرَفَت  اذِإ  یَّتَح  ِقابِّسلاِیف  ِنَسَْحلاَابَأ  ایَراج  ٍيْدَـع ، َلَْویَحُأ  َو  ٍْمیَت ، َْفیَُحق 

دادیور تبیـصم و  زا  ایآ  هحلط ! رتخد  يا  .... ] َکَلَم ٍکَلَم  ْنِم  ْمَک  اَهلایَف  َكَدَف  الادَأ  َو  امِهِرْوَِسب ، اثَفَن  َو  امِهِرْوَِفب ، اقَطَن  ُنیمَألا  ُِّیبَّنلا  َِضُبق 
هب راوس  کباچ  ياهکیپ  ایوگ  هدـش ، هدـنکارپ  ناهج  رد  هتـشون و  ناغرم  رپ  رب  ایوگ  تسا ؟ هتفای  راشتنا  اـج  همه  رد  هک  یـسرپیم  یخلت 

، تفرگ ارف  ار  نیمز  نآ ، تبیـصم  یکیراـت  تفر و  ـالاب  نامـسآ  اـت  نآ  راـبغ  درگ و  هک  دـناهدرک  غـالبا  ناـیناهج  همه  هب  ار  نآ  تـعرس 
هلیبق برع  لئابق  نیرتزابهلیح  زا  و  هفاحق ، یبا  نبرکبوبا  میت  هلیبق  برع ، لئابق  نیرتتسپ  زا  دـناهتفرگ ؟ لکـش  هنوگچ  اهتبیـصم  ینادیم 

هچ دیرگنب ، كدف  هب  یتفگـش  اب  دندرک ، بصغ  ار  كدـف  و  دنتـشاد ، اور  متـس  مالـسلا » هیلع   » یلع نسحلاابا  رب  باطخلا ، نبرمع  يدـع 
[ .[ 431 . ] درادن دوجو  اهنآ  زا  يرثا  نونکامه  دندش . كدف  نیمزرس  کلام  هک  یناهاشداپ  رایسب 

دنیوا لیصف  زا  رتیمارگ  منادنزرف  هللا و  ۀقان  زا  رتیمارگ  نم 

هدش یتاراشا  حلاص  موق  دروخرب  یگنوگچ  هزجعم و  نآرق  رد  هک  دشابیم  دنزرف )  ) وا لیـصف  هقان و  حـلاص ، ترـضح  تازجعم  زا  یکی 
ترـضح يربمایپ  يارب  یقداص  هاوگ  ناونع  هب  اـههوک  لد  زا  وا  هچب  رتش و  ياـسآهزجعم  روهظ  زا  سپ  هک  تسنیا  نآ  هصـالخ  هک  تسا 

اب ماجنارـس  دندومنن و  تیاعر  اهنآ  دروم  رد  ار  یهلا  تاروتـسد  دندومن و  یتمرحیب  وا  زاجعا  حلاص و  هب  راکنا  رـس  زا  زاب  وا  موق  حلاص 
دنوادـخ هللاۀـقان  هب  یتمرحیب  نیا  زا  سپ  دـیامرفیم  نآرق  دـندومن . زاربا  تّوبن  رهظم  نیا  هب  ار  یمارتحایب  نیرتدـب  حـلاص  هقاـن  نتـشک 

نآ زا  هدافتـسا  اب  ینآرق و  هّصق  نیا  هب  هجوت  اـب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  [ . 432 . ] دومن لزان  حـلاص  موق  رب  ار  دوخ  باذـع  لاـعتم 
ترضح دندرب ، دجـسم  هب  متـس  اب  هنامولظم و  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  هک  هاگنآ  دننکیم ... : نایب  نینچنیا  ار  دوخ  تاماقم  زا  یـشخب 
َّنَعَضََأل َو  يْرعَش  َّنَرُْشنََأل  ُْهنَع  اوُّلَُخت  َْمل  ِْنَئل  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَوَف  یّمَع  ِْنبِإ  ْنَع  اوُّلَخ  دومرف : دش و  دجسم  دراو  مالـسلا » اهیلع   » ارهز

ْنِم ِهَّللا  یَلَع  َمَرْکَِأب  ُلیـصَْفلا  َو ال  یّنِم  ِهَّللا  یَلَع  َمَرْکَِأب  ٍِحلاص  ُۀَقان  امَف  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ِهَّللا  َیلِإ  َّنَخُرْـصََأل  َو  یـسْأِر  یلَع  ِهَّللا  ِلوُسَر  َصیمَق 
، دیرادنرب تسد  يو  زا  رگا  تخیگنارب ، قح  هب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحم هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  ارم ! يومع  رسپ  دینک  اهر  . ] يْدلُو

دینادب نیقی  دز . مهاوخ  دایرف  ادخ  ربارب  رد  هدنکفا و  رس  رب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  نهاریپ  و  هدرک ، ناشیرپ  ار  دوخ  ناوسیگ 
[ .[ 433 . ] دوبن رتدایز  شتمیق  ردق و  نم  نادنزرف  زا  زین  هقان  نآ  هچب  و  دوبن ، رتیمارگ  نم  زا  ادخ  دزن  رد  حلاص ، هقان  هک 

ادخ رون  قادصم  تیب  لها 

ِهِذه ام  ُرَمُع ! ای  َکَْحی  َو  دومرف : دوب ، نامجاهم  شیپاشیپ  رد  هک  رمع  هب  باطخ  هتفر ، لزنم  برد  تشپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ... 
هچ نیا  رمع ! يا  وت  رب  ياو  . ] ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا ؟ َرُون  َءیِفُْطت  َو  ُهَِینُْفت ؟ َو  اْینُّدـلا  َنِم  ُهَلْـسَن  َعَطْقَت  ْنَأ  ُدـیُرت  ِِهلوُسَر ؟ یلَع  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُةَأرُْجلا 

؟ يرادرب نایم  زا  و  ینک ؟ دوبان  ار  ادـخ  لوسر  لسن  یهاوخیم  ایآ  ياهدرک ؟ ادـخ  لوسر  ادـخ و  هب  تبـسن  هک  تسا  یتراسج  تأرج و 
[ .[ 434 . ] دشخبیم موادت  دنکیم و  ظفح  ار  دوخ  رون  دنوادخ  ینک ؟ شوماخ  ار  ادخ  رون  یهاوخیم  ایآ 

هیمطاف www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمایپ تبیصم  تمظع  يارب  یلاثم 

َّیَلَع ْتَّبُـص  اِیلاوَغ  ِنامَّزلا  يَدَم  َّمُشَی  ْنَا ال  َدَمْحَا  َۀـَبُْرت  َّمَش  ْنَم  یلَع  اذ  ام  دـناوخیم : ار  راعـشا  نیا  وا  گوس  رد  دـمآیم و  ردـپ  ربق  رانک 
رد رگا  دیوبیم ، ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ ربق ) كاخ   ) تبرت شوخ  يوب  هک  سکنآ   ] ًاِیلاَیل َنْرِص  ِمآَّیْالا  یَلَع  ْتَّبُـص  اهَّنَأ  َْول  ٌِبئاصَم 

يوب هب  يزاین  و  تسا ، یفاک  ار  وا  شوخ  يوب  نیمه  رمع ، رخآ  اـت  ینعی  ( ؟ دـش دـهاوخ  هچ  دـیوبن ، يرگید  شوخ  يوب  ینـالوط ، ناـمز 
رات هریت و  بش ، دننام  اهزور  نآ  تخیریم ، نشور  ياهزور  رب  رگا  هک  هتخیر ، مناج  رب  هودـنا  مغ و  ناراب  نانچنآ  درادـن ). رگید  شوخ 

ار مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  مالسلا ،» هیلع   » یلع ماما  جاودزا  بش  رد  تخادنا  ترخآ  لزنم  دای  هب  ارم  دیدج  لزنم  [ .[ 435 . ] دیدرگیم
یلوُخُد ُتْهَّبَـشَف  يْربَق  یف  یلوُُزن  َو  يرْمُع  ِباهِذ  َْدنِع  يْرمَا  َو  یلاح  یف  ُتْرَّکَفَت  داد : خـساپ  یتحاران ؟ ارچ  دومرف : دـید . نایرگ  نارگن و 

لاح و نوماریپ  رد  ... ] ِۀَْلیَّللا ِهِذـه  یلاعَت  َهَّللا  َدـُبْعَنَف  ِةْالَّصلا  َیلِإ  َتُْمق  ْنِإ  هَّللا  َكُدِْـشنُأَف  يْربَق  َو  يدَْـحل  یِلا  یلوُخُدَـک  یلِْزنَِمب  یـشاِرف  یف 
مدـش و لقتنم  امـش  هناخ  هب  ردـپ  هناخ  زا  زورما  هک  مداتفا  ربق  مان  هب  رگید  هاگلزنم  شیوخ و  رمع  نایاپ  دای  هب  مدرک ، رکف  شیوخ  راـتفر 
هب ات  ایب  هک  مهدیم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  یگدـنز ، ياههظحل  نیزاغآ  نیا  رد  تفر ، مهاوخ  تمایق  ربق و  فرط  هب  اجنیا  زا  رگید  يزور 

[ .[ 436 . ] مینک تدابع  ار  ادخ  بش ، نیا  رد  مه  اب  ات  میتسیاب  زامن 

لاثم کی  رد  مدرم  هب  یگنهرف  یناسر  دادما  شزرا 

رد هک  مراد  يریپ  ردام  : " تفگ دیسر و  مالسلا » اهیلع   » ارهز تمدخ  هنیدم  نانز  زا  یکی  يزور  تسا : هدرک  لقن  مالـسلا » هیلع  یلع  ماما 
سرپب ".و : " دومرف مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  مسرپب ". امش  زا  ار  زامن  یعرش  لئاسم  ات  تسا  هداتسرف  ارم  دراد و  یتالاؤس  زامن  لئاسم 

نیا زا  شیب  ادخ  لوسر  رتخد  يا  : " تفگ دیـشک و  تلاجخ  نز  نآ  اهـشسرپ  همادا  رد  دینـش . خـساپ  درک و  حرطم  یناوارف  لئاسم  هاگنآ 
یِلا ُدَعْصَی  ًامْوَی  يرَتْکا  ِنَم  ِْتیأَرَأ  َِکلاَدب ، اَّمَع  یلَس  َو  یتاه  دندومرف : مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  مزادنا ". تمحز  هب  ار  امـش  دیابن 

ِشْرَْعلا َیلِإ  يرَّثلا  َْنَیب  ام  ٍءْلِم  ْنِم  َرَثْکَِأب  ٍۀـَلَأْسَم  ِّلُِکب  اَنَأ  ُْتیَرَتِْکا  َْتلاقَف : ال  َْتلاق : ُْهیَلَع ؟ ُلُْقثَی  ٍرانید  َْفلَأ  َةَأـِم  ُهارَک  َو  ٍلـیقَث  ٍلْـمَِحب  ِحْـطَس 
ماب يالاب  هب  ار  ینیگنس  راب  هک  دنیامن  ریجا  يزور  ار  یسک  رگا  ایآ  سرپب . يراد  لاؤس  هچنآ  ایب و  مه  زاب  . ] َّیَلَع َلُْقثَی  ْنَا ْال  ْيرْحَأَف  ًاُؤلُْؤل 

ار ياهلئسم  ره  نم  داد : همادا  ترضح  ریخ ، تفگ : تسا ؟ راوشد  وا  يارب  يراک  نینچ  دریگب ، دزم  الط  رانید  رازه  دص  لباقم ، رد  دربب و 
[437 . ] دیاین نیگنس  نم  رب  هک  تسا  رتراوازـس  سپ  مریگیم ، شاداپ  ؤلؤل  رهوگ و  شرع  نیمز و  نیب  هلـصاف  زا  شیب  مهدیم ، خساپ  هک 

.[

وگب اباب  وت ،

بدا و ثیح  زا  هک  دـندش  ثوعبم  یفئاوط  ماوقا و  نیب  رد  یتیـصخش ، سدـقت  ردـق و  تلالج  همه  اـب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ 
دهدیم شزومآ  نانآ  هب  ترشاعم  بادآ  نآرق  تایآ  زا  یشخب  دندوب . بیصنیب  یهاگ  فیعض و  ترشاعم ، قالخا  تاطابترا و  گنهرف 

َنیِذَّلا اَهُّیَا  ای  - 1 مینکیم : هراشا  ریز  تایآ  هب  لاثم  باب  زا  دـهدیم . رارق  دـیکأت  دروم  ار  وا  موصعم  نادـناخ  ربمایپ و  اـب  طاـبترا  بدا  و 
َنیِِـسنْأَتْسُم الَو  اوُرِـشَْتناَف  ُْمتْمِعَط  اذِإَف  اُولُخْداَـف  ُْمتیِعُد  اذِإ  ْنِکل  َو  ُهاـنِإ  َنیِرِظاـن  َْریَغ  ٍماـعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَا  ـَِّالا  ِِّیبَّنلاَتُوُیب  اُولُخدـَتال  اُونَما 

هب دـیدروآ  ناـمیا  ادـخ  هب  هـک  یناـسک  يا  [ . ] 438 . ] ِّقَْـحلا َنِم  ییْحَتْـسَیال  ُهَّللاَو  ْمُْکنِم  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذْؤـُی  َناـک  ْمُِـکلذ  َّنِإ  ٍثیِدَِـحل 
هب دمآ و  تقو  زا  رتدوز  دیابن  مه  لاح  نآ  رد  دنک ، توعد  شماعط  هرفـس  رـس  رب  دهد و  نذا  هکنآ  رگم  دـیوشم  لخاد  ربمغیپ  ياههناخ 
هن دیوش . قرفتم  دوخ  راک  یپ  زا  دـیدرک  لوانت  اذـغ  نوچ  دـیئایب و  دـیاهدش  توعد  هک  یعقوم  هکلب  دـیئاشگ ، راظتنا  مشچ  اذـغ  فورظ 

ار ادخ  یلو  درادیمن  راهظا  مرش  زا  امش  هب  وا  دهدیم و  رازآ  ار  ربمغیپ  راک  نیا  هک  دیزادرپب ، ینارنخـس  هب  سنا  یمرگرـس و  يارب  اجنآ 
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يا [ . ] 439 . ] ٌمِیلَا ٌباذَـع  َنیِرفاْکِلل  َو  اوُعَمْـساو  انْرُْظنا  اُولُوق  َو  انِعار  اُولوُقَت  اُونَما ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَا  ای  - 2 تسین ]. یتجح  قح  راهظا  رب  امـش  زا 
ار ادـخ  نخـس  شاب و  ام  لاوحا  رظان  دـیئوگب : هکلب  دـینکم  ریبعت  نک ) تیاعر  ار  ام   ) انعار هملک  اب  لوسر ) اـب  ملکت  ماـگنه   ) ناـمیا لـها 
َُهل اوُرَهَْجت  ـالَو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَا  اوُعَفَْرت  ـال  اُونَما  َنیِذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  - 3 تسایهم ]. كاندرد  باذـع  نارفاک  يارب  دـینادب  دیونـشب و 

توص قوف  دییوگ ) نخس  بدؤم  لوسر ، اب   ) نامیا لها  يا  [ . ] 440 . ] َنوُرُعْشَتال ُْمْتنَا  َو  ْمُُکلامْعَا  َطَبَْحت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِضَْعب  ِرهَجَک  ِلْوُْقلِاب 
ِءارَو ْنِم  َکـَنوُداُنی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  - 4 دـینکن ]. مهف  امـش  دوش و  لـطاب  وـحم و  یبدایب  رثا  رد  ناـتکین  لاـمعا  هک  دـینکم  دـنلب  ادـص  ربـمغیپ 
دنلب ییادـص  هب  تارجح  تشپ  زا  ار  وـت  و  دـنرادیمن ) هاـگن  وـت  تمرح   ) هک یمدرم  تـقیقح  هـب  [ . ] 441 . ] َنُولِقْعَیـال ْمُهُرَثْکَا  ِتارُجُحلا 

امش نانمؤم  يا  [ . ] 442 . ] ًاضَْعب ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال  - 5 دنتسه ]. يروعش  لقعیب و  مدرم  ناشرثکا  دنناوخیم 
نیا لوزن  ضحم  هب  دیرادنپم ]). باجتـسمان  ای  بدا  ظفح  نودب   ) دیهدم رارق  رگیدـکی  نیب  يادـن  دـننام  ار  وا  ندرک  ادـن  لوسر و  ياعد 

ماگنه رد  مردـپ ، ياج  هب  دومن و  ضوع  ربمایپ  اب  ار  دوخ  يوگتفگ  نحل  تسا  نآرق  لّوا  درگاش  هک  وا  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز همطاـف  هیآ 
زا ادـخ  لوسر  يارب  اما  دوب  میرکت  مارتحا و  عون  کی  يواـح  دـنچ  ره  هژاو  نیا  دومن . هدافتـسا  » هللالوسر اـی  « هژاو زا  ربماـیپ  اـب  يوگتفگ 

ارهز شرتخد  فرط  زا  ربمایپ  يارب  نیـشنلد  ياهژاو  تشادن و  ار  افـص  قشع و  يالج  یفطاع و  يوب  گنر و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  فرط 
و  ) دروخ صیصخت  هیآ  نیا  تشگ و  داجیا  هیآ  دافم  رد  ءانثتسا  کی  مالسلا » اهیلع  » ادخ لوسر  رما  هب  لیلد  نیمه  هب  دوبن . مالسلا » اهیلع  »

ِیف الَو  ِِکلْهَا ، ِیف  الَو  ِکِیف ، ْلِْزنَت  َْمل  اهَّنِإ  ُۀَمِطاف  ای  دندومرف : اهیباما  ترضح  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اذل  تشاد ) صـصخت  ای 
َو ِْبلَْقِلل  ییْحَأ  اهَّنِِإف  َۀـَبأ ، ای  یلُوق : ِْربِکلاو ، ِخذـبلا  ُباحْـصَا  ٍْشیَُرق  ْنِم  ِۀَْـظلَغلاَو  ِءافَجلا  ِلْهَا  ِیف  َْتلََزن  امَّنِإ  ِْکنِم ، اَنَا  َو  یِّنِم  َْتنَأ  ِِکلْـسَن ،

هیآ نیا  انامه  وت ، زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  هتـشگن  لزان  وت  نادـنزرف  وت و  لها  وت و  قح  رد  هیآ  نیا  مناج  همطاـف  [ . ] 443 . ] ِبَّرِلل یضْرَا 
دنکیم و هدنز  ار  ملد  هک  ارچ  وگب  مردپ )  ) نم هب  وت  مرتخد  هدـش . لزان  اهنآ  زا  نیربکتم  شیرق و  زا  بدایب  دارفا  ناراکافج و  دروم  رد 

.[ تسادخ تیاضر  دروم 

لسوت

هراشا

هب رتناـسآ  ندیـسر  يارب  يزیچ ، اـی  صخـش و  نداد  رارق  هلیـسو  ینعی  لـسوت  [ . 444 . ] َۀَلیـسَْولا ِْهَیِلا  اوُغَتْبا  َو  َهّللا  وُقَِّتا  اوـُنَما  َنیذَّلا  اَـهُّیَا  اـی 
هک نانچمه  دراد و  دوخ  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب  طئاسو  لئاسو و  هب  زاین  هک  دوخ  يونعم  يدام و  یگدنز  رد  ناسنا  فادـها  اهبولطم و 

دوجو و دزاسیم ؛ دراو  یگدـنز  دـنور  تشیعم و  رد  یلک  اـی  یئزج و  لـالخا  اـهنآ  مدـع  يرورـض و  يداـم  یگدـنز  رد  لـئاسو  دوجو 
لّسو دیامرفیم : یسلجم  همالع  موحرم  تسا . يرورض  مزال و  زین  یهلا  یناسنا و  يالاو  دصاقم  هب  ندیـسر  رد  يونعم  لئاسو  زا  هدافتـسا 

، ناسنا لمع  نآ  هطساوب  هک  یلمع  نداد  ماجنا  ینعی  ادخ  يوسب  لسوت  [ . ] 445 . ] هَّللایلا هب  برقت  المع  لمع  يا  لسوت  الیسوت و  هَّللایلا 
هغالبلاجهن رد  مالسلا » هیلع  نینموملاریما  ترـضح  هفیرـش  هبطخ  رد  ربّدت  تقد و  اب  فیرعت و  نیا  هب  هجوت  اب  ددرگ ]. یهلا  هاگرد  برقم 

لـسوت ار  نآ  هب  کّـسمت  هلیـسو و  دـشاب ، دـنوادخ  هب  برقت  زاـسهنیمز  هک  يدنمـشزرا  لـمع  ره  ددرگیم  مولعم  لـئاسولا  هبطخ  ماـن  اـب 
َو ِهَّللِاب  ُنامیَْالا  ُهُرْکِذ  َّلَج  ِهَّللا  یِلا  َنُولِّسَوَتُْملا  ِِهب  َلَّسََوت  ام  َلَْضفَا  َّنِا  دـیامرفیم : لئاسولا  هبطخ  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  میماـنیم .
هب نتـشاد  نامیا  یهلا و  نالوسر  هب  نامیا  ادـخ ، هب  نامیا  هبطخ  نیا  رد  [ . 446 .... ] ِِهلیبَس یف  ُداهِْجلا  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ْنِم  ِِهب  ْتَءاج  ام  َو  ِِهلُـسُِرب 

تایاور رد  نینچمه  تسا . هدش  یفرعم  لاعتم  دنوادخ  اب  طابترا  طئاسو  لئاسو و  هلمج  زا  هللالیبس  یف  داهج  هب  کسمت  ینامسآ و  بتک 
: تسا هدش  هراشا  لسوت  زا  يرگید  قیداصم  هب  نیفراعلا ، ماما  مالسلا » هیلع  بلاطیبا  نبیلع 

رافغتسا هبوت و 
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.[ تسا ناهانگ  زا  ترفغم  بلط  اههلیسو  نیرترب  [ . ] 447 . ] ُرافِْغتْسِْالَا ِِلئاسَْولا  ُلَْضفَا  مالسلا :» هیلع   » یلع لاق 

یقالخا لئاضف 

.[ تسا یقالخا  لئاضف  تایقالخا و  اههلیسو  نیرتيوق  [ . ] 448 . ] ِِلئاضَْفلا ُنْسُح  ِِلئاسَْولا  يْوقَا  مالسلا :» هیلع   » یلع لاق 

ادخ تدابع  يوریپ و 

.[ ادخ تعاطا  تسا  ياهلیسو  بوخ  هچ  [ . ] 449 . ] ُۀَعاََّطلا ُهَلیسَْولا  َمِْعن  مالسلا :» هیلع   » یلع لاق 

نآرق

.[ تسا یئوجکسمت  يارب  هلیسو  نیرتهب  نآرق  انامه  [ . ] 450 . ] ُْمْتلَّسََوت ِِهب  ام  ُلَْضفَا  نآرقلا )  ) ُهَّنِاَف مالسلا :» هیلع   » یلع لاق 

تیب لها  بح  نامز و  ماما 

وجتـسج و هک  هدش  هدروآ  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  یمق  ریـسفت  رد  [ . ] 451 . ] ِمامِْالِاب ِْهَیِلا  اوُّبَّرَقَت  َْيا  َلاـق  ۀَلیـسَْولا  ِْهَیِلا  اوُغَْتباَو  یمقلا  ریـسقت  یف 
ْمُِّکبُِحب ِهَّللا  َیِلا  َلَّسََوت  ْنَم  ُِّیلَع  ای  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  نامز ]. ماما  طسوت  ادخ  هب  ندـش  کیدزن  ینعی  هلیـسو  هب  کسمت 

.[ دیئامنن دیماان  ار  وا  هک  تسا  بجاو  ادخ  رب  ام  تبحم  هطـساوب  دش  لسوتم  ادخ  هب  سک  ره  یلع  يا  [ . ] 452 . ] ُهَّدُرَی ْنَا ال  ِهَّللا  یَلَع  َّقَحَف 
ناوتیم ادخ  ءایلوا  براجت  هجوت  اب  ینید و  تیاور  هب  دانتسا  اب  يونعم  ياههلیسو  هب  یئوجلسوت  ترورض  همدقم و  نیا  رد  تقد  زا  سپ 

زا دادمتسا  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  ینامسآ  تیصخش  هب  کسمت  هجوت و  يونعم ، ياههلیسو  نیرتابیز  نیرترثؤم و  زا  یکی  تفگ 
یملع راثآ  زا  هدافتسا  ترضح ، نآ  ناوریپ  بتکم و  هب  نداد  يرای  راوگرزب ، نآ  زا  يوریپ  تسا . ریظنیب  يوناب  نآ  یتوکلم  دنلب و  حور 

نآ رب  يرادازع  هیرگ و  یمارگ و  يوناب  نآ  سلاجم  رد  تکرش  راوگرزب و  نآ  دای  مان و  تشادگرزب  هرخالاب  ترضح و  نآ  زا  هدنامیقاب 
لاق دـناهدش . دـنمهرهب  نآ  زا  زین  میهاربا  مدآ و  ترـضح  دـننام  هک  تسا  یهار  نیا  تسا و  ترـضح  نآ  هب  لسوت  قیداـصم  زا  ترـضح 

[453 . ] ْمَُهباجََال نیسحلا ) نسحلا و  همطاف و  یلع و  دمحم و   ) ِءامْسَْالا ِهِذِهب  ِضْرَْالا  ُلْهَا  َمَْسقَا  َْول  ِهَّللاَو  هلآو ... :» هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر 
دهاوخ ناشباوج  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دنک  دای  دنگوس  نیسح ) نسح ، همطاف ، یلع ، دمحم ،  ) اهمان نیا  هب  نیمز  لها  رگا  مسق  ادخ  هب  . ]

ِهِّبَر ْنِم  ُمَدآ  اهاَّقََلت  یتَّلا  ِتاِملَْکلا  ِنَع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تلاس  لاـق : ساـبعنبا  نع  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاـق  داد .].
زا دـیوگیم : سابع  نبا  [ . ] 454 . ] ِْهیَلَع ُهَّللا  َباتَف  َّیَلَع  َْتُبت  ِّالا  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَـمِطاف  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُهلَاَـس  َلاـق : ِْهیَلَع ؟ َباـتَف 
دـش عقاو  لوبق  دروـم  شاهبوـت  اـت  تفرگ  ارف  شیوـخ  راـگدرورپ  زا  مدآ  ترـضح  هک  یتاـملک  نآ  هراـبرد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ

مه دنوادخ  دریذپب و  ار  وا  هبوت  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  دندومرف : ترضح  مدیـسرپ ؟
.[ تفریذپ ار  شاهبوت 

ارهز ترضح  هب  لسوت 

َّمُهَّللَا دیئوگب : هبترم   530 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هب  لسوت  ماگنه  هب  دومرفیم  ینادمه ) دنوخآ   ) یموصعم یلعالم  هللا  ۀیآ  موحرم 
هک هچنآ  دادعت  هب  شنارـسپ  رـسمه و  شردـپ و  همطاف و  رب  ادـنوادخ  . ] َکُْملِع ِِهب  َطاحَا  ام  ِدَدَِـعب  اهیَنب  َو  اِهْلَعب  َو  اهیبَا  َو  َۀَـمِطاف  یلَع  ِّلَص 

ِّرِّسلاَو اـهیَنب  َو  اـِهْلَعب  َو  اـهیبَا  َو  َۀَـمِطاف  ِّقَِـحب  یهِلا  تفگیم : هک  مدینـش  راوـگرزب  نآ  زا  زین  و  تـسرف ]! دورد  دراد  هطاـحا  نآ  رب  تـشناد 
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.[ تسا هتشاذگ  هعیدو  تناما  هب  يو  رد  هک  يزار  رس و  نآ  هب  شنارسپ و  شرسمه و  شردپ و  همطاف و  قح  هب  ادنوادخ  . ] اهیف ِعَدْوَتْـسَْملا 
[ . 455 . ] دوشیم هدروآرب  تتجاح  یلاعت ، هللاءاش  نا  يدناوخ  ار  اعد  نیا  رگا  هک 

ث

كدف بصغ  اب  مدرم  رب  تموکح  تهج  عورشمان  تورث 

مدرم رب  یناطیـش  ياههلیح  اب  مأوت  اّما  ینوناق  رهاظ  هب  ياههار  زا  ای  ینوناقریغ و  قیرط  هب  رابجا و  قیرط  زا  هک  ینارادمتـسایس  سوماق  رد 
يارب یـساسا  یتایح و  ياهلئـسم  يداصتقا  ياهمرها  نتـشاد  تسد  رد  تورث و  ندروآ  تسدـب  دـناهدشیم ، مکاح  نیملـسم  تاردـقم  و 
خیرات رد  سپـس  لّوا و  هفیلخ  هس  تموکح  خیرات  رد  مالـسا  ردص  رد  هلمج  زا  تسه . هدوب و  ناشتیمکاح  رارمتـسا  ای  تموکح و  عورش 

ناـنآ ياـههمانرب  سأر  رد  تموکح  تیبـثت  يارب  نآ  فرـصم  هار و  ره  زا  تورث  بسک  مینیبیم  ساـبعینب  هیماینب و  تموکح  یـسایس 
نادـناخ زا  ءیف  سمخ و  عنم  كدـف ، بصغ  قـیرط  زا  عورـشمان  تورث  بسک  رما  نیا  یخیراـت  دـهاوش  زا  یکی  هنوـمن  روـطب  دـشابیم .

نیا دوب و  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نادناخ  هب  ياهبرـض  دُعب  کی  زا  كدف  بصغ  دشابیم . مالـسا  ردص  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر 
زا تسنادیم و  نانآ  فارطا  زا  مدرم  ندش  هدـنکارپ  تیبلها و  تیلاعف  یقنوریب  بجوم  ار  كدـف  بصغ  هک  دوب  مّود  هفیلخ  لیلحت  قبط 

رگید لاوما  سمخ و  بحاصت  كدف و  یئاراد  ندومن  همیمض  اب  هک  دوب  ناشیا  عورشمان  تموکح  ياههیاپ  تیوقت  یعون  هب  يرگید  دُعب 
بلاج دندومن . مهارف  دوخ  يارب  ار  مدرم  رب  تیمکاح  لامعا  يارب  ياهنیمز  دـنداد و  دوخ  تموکح  هب  يداصتقا  قنور  کی  ًالمع  تیبلها 

هک هدوب  يرما  نانآ  ءارآ  شورف  دیرخ و  دارفا و  بذج  تهج  رد  اهتورث  نیا  فرصم  عورشمان و  ياهتورث  هب  يزادناتسد  هکنیا  هجوت 
ربارب رد  یتاـغیلبت  رازبا  نیرتـهب  ناونع  هب  هیواـعم  يوـس  زا  مه  [ 456  ] ماـش رد  دـش و  رتيّدـج  صوصخ  هب  یناـمثع  تموکح  نارود  رد 

هتخادرپ و یخیرات  تیاکح  کی  لقن  هب  ام  صوصخ  نیا  رد  دـشیم . هدافتـسا  نآ  زا  تیبلها  مارم  و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  تموکح 
تیرثکا هنیدم ، هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مالسا ربمایپ  دورو  ماگنه  هب  دیئامن . بیقعت  ار  ثحب  نیا  یخیرات  دانسا  هعلاطم  اب  مینکیم  توعد 

دنتشادن و زین  ار  دوخ  تومیال  توق  نیمأت  ییاناوت  یتح  ًاعون  هک  دندادیم  لیکشت  یتسدیهت  تیعمج  ار  ناشیا  ناهارمه  قافتا  هب  بیرق 
اهلاس نیا  رد  رجاهم  هعماج  یلام  ياهدـمآرد  دـندرک . ییاریذـپ  لابقتـسا و  دراو  هزات  نارجاهم  زا  یمرگ  هب  هک  دـندوب  هنیدـم  راصنا  نیا 

هک دنچ  ره  دمآیم . تسد  هب  یگنج  مئانغ  لیـصحت  تاقدص و  هرطف و  تاکز  عیرـشت  لابند  هب  هک  دوب  ییاهدـمآرد  كدـنا  هب  دودـحم 
نیا یلو  دندروآ ، تسدب  ار  مئانغ  زا  يرتشیب  مهس  نادهاجم  تفای و  شیازفا  يدح  ات  دعب  هب  يرجه  مجنپ  لاس  زا  یگنج  مئانغ  نیا  مقر 

یبوکرـس هب  رتشیب  لوا  هفیلخ  تفالخ  نارود  درک . دادـملق  هفرم  ياهعماج  ار  دـهع  نآ  نیملـسم  هعماج  ناوتب  هک  تسین  یفاک  یلام  ماقرا 
یسوسحم رییغت  دهاش  نارود  نیا  رد  بیترت  نیا  هب  تشذگ و  دوب  هدش  زاغآ  یمالـسا  هزوح  نورد  رد  هک  یـسایس  ای  يداقتعا  ياهدرمت 

دهع رد  مالـسا  یماظن  تردق  هک  دـش  عورـش  یماگنه  زا  ناناملـسم  يداصتقا  عضو  رد  سوسحم  رییغت  میتسین . هعماج  يداصتقا  عضو  رد 
ياهتورث ندش  ریزارس  دوشگ . ار  رصم  تشاداو و  میلـست  هب  ار  مور  ناریا و  ياهیروطارپما  هتفر و  رتارف  هریزج  هبـش  زا  مود  هفیلخ  تفالخ 

تسد هب  تفگنه  تورث  میسقت  یگنوگچ  زا  هلأسم ، نیا  دادرارق . دیدج  ياهلئسم  لباقم  رد  ار  مود  هفیلخ  تفالخ ، زکرم  هب  اهروشک  نیا 
رد تقبس  تیاعر  اب  دش و  تبث  نآ  رد  ناناملـسم  زا  کی  ره  مان  هک  دوب  اطع  ناوید  لیکـشت  هباحـص ، اب  وا  ياههرواشم  هجیتن  دوب . هدمآ 

ياهنیمز میسقت  رما ، نیا  اب  نامزمه  دش و  ررقم  فلتخم  دارفا  يارب  توافتم  ییاهمهس  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ ربمایپ  هب  تبارق  مالـسا و 
ناشبیصن هک  ياهیام  ندز  راکب  اب  دنتشاد ، یصاخ  تریصب  زین  تراجت  راک  رد  هک  هباحـص  ناگرزب  زا  ياهّدع  دیدرگ . زاغآ  زین  هدش  حتف 
ياهتمینغ زا  هلـصاح  ياهدـمآرد  یفرط  زا  دـنداد . لیکـشت  دوب ، رادروخرب  مه  اب  يونعم ، يدام و  تیفارـشا  زا  هک  ار  ياهقبط  دوب ، هدـش 

هسیاقم رد  نارود  نیا  رد  هک  ییاهتیدودحم  مغریلع  هک  يروطهب  درک ؛ کمک  دنور  نیا  عیرست  هب  زین  دشیم  ریزارـس  یپایپ  هک  یگنج 
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. میتسه هفرم  لومتم و  رایـسب  ياهقبط  ندـمآ  دـیدپ  دـهاش  مود  هفیلخ  تفالخ  هرود  نایاپ  رد  دـشیم ، لامعا  ناـمثع  تموکح  نارود  اـب 
، تشاذـگ زاب  لماک  روطهب  دـندوب  هدـش  ینالک  ياههیامرـس  بحاص  رگید  الاح  هک  ار  ینازودـنالام  تسد  موس ، هفیلخ  یلاـم  تساـیس 

دـصناپ هب  نآ  نارتش  رامـش  هک  دروخیم  مشچ  هب  فوع  نب  نمحرلادـبع  يراجت  ناوراک  تسدـگنت ، یمدرم  یگیاـسمه  رد  هک  يروطب 
دیـشخب و هزیاج  نانآ  هب  دـیبلط و  دوخ  دزن  ار  اهرهـش  مدرم  راب  نیتسخن  يارب  هکلب  دوزفا ، اهیررقم  هب  اـهنت  هن  ناـمثع  دوشیم . غلاـب  سأر 

رانید رازه  دصکی  هک  ار  هیقیرفا  مئانغ  سمخ  نامثع ، درک . شـشخب  لذـب و  نایوما  صوصخب  دوخ و  نایفارطا  نایم  رد  ار  یتفگنه  غلابم 
نب هّللادـبع  هب  رازه و  دصیـس  صاعلا ، نب  مکح  هب  وا  دیـشخب . رانید  رازه  دـصراهچ  شایـشیرق ، داماد  راـهچ  هب  دیـشخب و  ناورم  هب  دوب 

هب نامثع  ياهیئاراد  تروص  درک . اطع  مهرد  رازه  دصشش  ریبز  هب  مهرد و  رازه  تسیود  هحلط  هب  نینچمه  وا  دیشخب . رازه  دصیس  دلاخ 
شیپ دقن  يدوجوم  - 2 مهرد . نویلیم  کـی  هفیلخ ، صوصخم  رادهنازخ  شیپ  دـقن  يدوجوم  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  ندش  هتـشک  ماگنه 

رب هوالع  رایـسب  نابـسا  رانید و  رازه   100 نینح ، يرقلايداو و  رد  يو  كـالما  ياـهب  - 3 راـنید . رازه   150 هفیلخ ، صوـصخم  رادهنازخ 
لاـم و يروآعمج  هب  شیوخ  ماوقا  بیغرت  قیوشت و  هجیتن  رد  ناـمثع  هک  دـناسریم  دوخ  نیا  دـمآ و  رامـشب  ناـمثع  هکرت  ءزج  هنیدـقن ،

زین نامثع  تفالخ  هاگتـسد  ناکیدزن  هباحـص و  بیترت ، نیا  هب  دندرک . ءادتقا  شیوخ  هفیلخ  هب  راک  نیا  رد  زین  ناناملـسم  هتخادرپ ، کلم 
ار ناشیا  لوقنمریغ  لوقنم و  ياهیئاراد  تروص  يدوعـسم  زا  لقن  هب  نادیز  یجرج  هکيروطهب  دـندرک ، تیعبت  هفیلخ  زا  يزودـنالام  رد 
زا سپ  ریبز  دـندرک ... عمج  لام  کلم و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمغیپ نارای  نامثع  نامز  رد  : " دـنکیم رکذ  نینچ  نیا  ناـمثع ، دـهع  رد 

يزور هب  قارع  رد  هحلط  يدـیاع  دـشیم و  رانید  رازه  هاجنپ  وا  تاکورتم  زا  یکی  ياـهب  دراذـگ و  یقاـب  زینک  رازه  بسا و  رازه  گرم ،
[ . 457."  ] درکیم تفایرد  نآ  زا  شیب  ةارس  هیحان  رد  دیسریم و  رانید  رازه 

ج

لیئربج

طبار یهلا و  کلم  نیرتمیظع  ناونعب  لیئربج  اب  ترـضح  نآ  یملع  طابترا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  يونعم  دنلب و  تاماقم  زا  یکی 
رب نامسآ  زا  لیئربج  ربمایپ  توف  زا  سپ  دیآیمرب  ینید  تایاور  زا  هچنآ  تسادخ . صاخ  ناگدنب  ادخ و  نیب  یفیرـشت  یعیرـشت و  یحو 

هطبار نیا  هدننک  يروآعمج  بتاک و  تشاد . مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  اب  یملع  ياهوگتفگ  دشیم و  لزان  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
ماما ترـضح  دـندرک . يراذـگمان  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  هفیحـص  ماـنب  ار  هعومجم  نآ  تسا و  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  یملع 

ترضح یفرعم  يارب  فرعم  زایتما و  نیرتیلاع  دنیامرفیم : مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  يالاو  تیصخش  نییبت  ماقم  رد  هللا  همحرینیمخ 
لوزن هتسیاش  راوگرزب  نآ  حور  هک  ارچ  تسا  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  رارسا  زا  رس  نیا  هب  تفرعم  مهف و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص 
قداص ترضح  هب  يوار  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دراد . ار  نآ  مهف  تردق  هللا  ءایلوا  ناصاخ  زا  يدحوا  طقف  ار  ّرس  نیا  تسا و  لیئربج 

زا امش  : " دنیامرفیم سپس  دننکیم و  توکس  زارد  یتدم  ترضح  تسیچ ؟ مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم  دنکیم : ضرع  مالسلا » هیلع  »
دوب و هدنز  زور  لوسر 75  ترضح  زا  سپ  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  دینکیم . لاوئـس  وجتـسج و  دیهاوخیمن  دیهاوخیم و  هچ  ره 

شرطاخ دادیم  تیلست  يرادلد و  ار  وا  هدمآ  وا  دزن  لیئربج  دوب  هدش  دراو  شترـضح  رب  يدیدش  هودنا  مغ و  ردپ  نداد  تسد  زا  رطاخب 
داتفایم قافتا  ترـضح  نآ  نادنزرف  هب  تبـسن  هک  ار  هدنیآ  ياهدادـیور  تخاسیم و  علطم  ردـپ  تالاح  هاگیاج و  زا  ار  يو  شوخ و  ار 

." دوب هدـمآرد  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  فحـصم  تروصب  اههتـشون  نیا  تشونیم و  ار  اـهنآ  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  تشادیم  ناـیب 
[ . 458]

نید يایحا  رد  ناناوج  شقن  همطاف و  یناوج 
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[ . 459 . ] ُْحلِْملَا ِداَّزلا  ُلَّقَا  َو  ِداَّزلا  ِیف  ُْحلِْملاو  ِْنیَْعلا  َلْحُک  ْلثِم  ِّالا  ْمِهیف  ٌلوُهُک  ال  ٌبابَش ، ّيِدْهَْملا  ُباحْصَا  مالـسلا :» هیلع   » نینموملاریما نع 
اذغ رد  کمن  ای  مشچ و  رد  همرس  رادقم  هب  رگم  ریپ  دارفا  زا  نانآ  نیب  رد  تسین  دنناناوج و  زا  یگمه  يدهم  ترضح  نارای  باحـصا و  ]

لماک و ینامیااب  دـنمدرخ ، نیتم ، هفطاعرپ ، مارم ، وکین  یناوج  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هقیدـص  ترـضح  تسا ]. کمن  اذـغ  زیچ  نیرتمک  و 
همطاف تشاد . فورصم  هعیـش  يربهر  تیالو و  زا  عافد  تلاسر و  فادها  نیملـسم ، مالـسا ، هار  رد  ار  دوخ  یناوج  همه  هک  تسا  یئوناب 
تیبرت يرادهناخ و  رد  قفوم  قالخا ، رد  هتخاس  دوخ  بذـهم و  هناخ ، رد  یئونابدـک  تدابع ، رد  طاـشناب  دـبعتم ، یناوج  مالـسلا » اـهیلع  »

ربارب رد  دـیدش  ياهعفاد  هداعلاقوف و  هبذاج  ياراد  مالـسا ، ردـص  یماظن  یـسایس و  ياههنحـص  رد  رـضاح  عاجـش و  نایبشوخ ، دـنزرف ،
نیرتقفوم و هداوناخ  مدرم و  اب  طابترا  رد  ادـخ و  اب  طاـبترا  رد  هک  دنمهوکـش  یناوج  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف دوب . نیکرـشم  نیقفاـنم و 
مهف و دح  رد  یملع  راثآ  بحاص  وگلا ، هنومن و  دنزرف  راهچ  تیبرت  داهج ، دیعبت ، ترجه ، هاتوک  يرمع  رد  تسا  اهناسنا  نیرتدـنمزوریپ 
يدنمدرخ و تیوقت  ینید ، تریـصب  بسک  اب  دـیاب  رـسپ  هچ  رتخد و  هچ  ام  زورما  ناوج  دـشابیم . هیمطاف ) هفیحـص   ) هعیـش ناماما  كرد 

نیا دشاب و  هتشاد  يوریپ  تقد و  هعلاطم ، یمطاف  لامک  نارازه  هکلب  یشزرا  نادیم  دص  رد  ینید  فطاوع  تاساسحا و  نتـشاد  هگن  هدنز 
مالـسلا امهیلعنیـسح  نسح و  دح  رد  هن  یناناوج  تسا  نکمم  مالـسلا » اهیلع   » همطاف سدـقم  حور  وترپ  رد  مه  زورما  هک  دـنادب  نیقی  ار 

ار ود  نآ  هدومن و  تیبرت  ار  هنجلا  لها  بابـش  ّيدیـس  هک  تسا  یناوج  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف یلب  دوش . هتخاـس  ناـنآ  وریپ  ورهر و  یلو 
[ . 460 . ] داد رارق  تیناسنا  ربهر  امنهار و 

همطاف داهج 

هراشا

دوجو مالسلا » اهیلع   » همطاف یگدنز  رد  یلام . داهج  یماظن ، یندب و  داهج  ینایب ، داهج  تسا . فلتخم  تامیـسقت  ياراد  داهج  مالـسا  رد 
ناونعهب شخب  ره  حیـضوت  يارب  هک  میهدیم  تقد  هتخادرپ و  اهنآ  تسرهف  لقن  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدـهاشم  لباق  اهداهج  نیا  عاونا 

: دوش هعجارم  نآ  صاخ 

یناسل داهج  یملع و  هزرابم 

هبطخ و داریا  كدف . زا  یلالدتسا  یملع و  عافد  و  مالسلا » هیلع  یلع  دوخ و  تیناقح  تابثا  يارب  لالدتسا  هنیدم و  دجـسم  رد  هبطخ  داریا 
. روج يافلخ  اب  میقتسم  هرظانم  ثحب و  هّجاحم و  راصنا . رجاهم و  نانز  يارب  قیاقح  نایب 

داهج یلمع و  هزرابم 

زا تیامح  ههبج و  تشپ  رد  روضح  دربن ، هب  رهوش  مازعا  مالسا . یشخبتزع  يراصن و  تسکش  يارب  هنعالم  هلهابم و  هنحـص  رد  روضح 
. اهگنج زا  سپ  مالـسلا » هیلع   » یلع ریـشمش  يوشتـسش  اـهمخز و  ماـیتلا  هلآو .» هیلع  هللا  یلـص   » مرکاربماـیپ صخـش  مالـسا و  ناگدـنمزر 

دجـسم هب  مالـسلا » هیلع   » یلع ندرب  يارب  يراتفگ  یلمع و  عنم  قح . قاقحا  يارب  دجـسم  راصنا و  رجاـهم و  زا  ناـگرزب  هناـخ  رد  روضح 
هب نیرفن  نعل و  روـج . ياـفلخ  زا  ندـنادرگرب  يور  رفنت و  تئارب و  مـالعا  نازحـالا . تیب  هنیدـم و  رد  ینـالوط  ياـههیرگ  تعیب . تـهج 
رد مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دراوم  نیا  رب  هوالع  رهطم . دـقرم  ندوب  یفخم  هنابـش و  نفد  نفک و  هب  تیـصو  زاـمن . ره  زا  سپ  نارگمتس 

يرادرهوش و نیرتهب  اریز  تسا  مالـسا  خـیرات  نیدـهاجم  نیرترب  زا  زین  يرادهناـخ  داـهج  نادـیم  ینعی  ناملـسم  ناـنز  صوصخم  داـهج 
هللا یلص   » هللا لوسر  لاق  دندومرف : هک  تسا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  مالک  دانتسا  هب  نیا  تسا و  هتـشاد  ار  نادنزرف  تیبرت  نیرترب 
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.[ تسا ندومن  يرادرهوش  بوخ  ناملسم  نانز  داهج  [ . ] 461 . ] ِلُِّعبَتلا ُنْسُح  ِۀَئْرَْملا  ُداهِج  هلآو :» هیلع 

همطاف روضح  دحا و  گنج 

لاس ناضمر  رد  هک  ار  ردب  گنج  ياهیزوریپ  نیریـش  هرطاخ  مالـسلا » هیلع   » نسح شدنزرف  تدالو  دـسریم ، ترجه  موس  لاس  ناضمر 
نت ناناملـسم و 74  ریلد  رادرـس  ربـمغیپ  يومع  هزمح  دـش . زاـغآ  دـحا  گـنج  هک  تشذـگن  يدـنچ  دزاـسیم . رتنیریـش  داد ، خر  شیپ 
ْنِا دـهدیم . تیلـست  ار  ناـنآ  یتاـیآ  نمـض  گرزب  يادـخ  هک  تسا  شارخلد  نادـنچ  هعیاـض  دنـسریم . تداهـش  هـب  رگید  ناملـسمون 
نآ دننام  مه  نانآ  هب  دیـسر  امـش  هب  یتحارج  رگا  [ . ] 462 .... ] ِساَّنلا َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماَّیَْالا  َْکِلتَو  ُُهْلثِم  ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَـقَف  ٌحْرَق  ْمُکْـسَسْمَی 

بیـسآ گنج  رد  شردـپ  دـنهدیم  ربخ  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز هب  میهدیم ]. نآ  تسدهب  نیا  تسد  زا  ار  نآ  تسا  نینچ  راـگزور  دیـسر .
دوخ تشپ  رب  یندروخ  بآ و  دزیخیمرب . نانز  زا  ياهتسد  اب  تسا . هتخاس  نینوخ  ار  شاهرهچ  هدیـسر و  وا  هرهچ  هب  یگنـس  تسا . هدید 

تحارج مالـسلا » اهیلع  همطاف  دـندنبیم و  ار  نانآ  ياـهمخز  دـنهدیم و  بآ  ار  ناـحورجم  ناـنز ، دـنوریم . هاـگمزر  هب  دـنرادیم و  رب 
. دوش عطق  نوخ  نایرج  ات  دهنیم  مخز  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دنازوسیم و  ار  یئایروب  هراپ  دیآیمن . دـنب  نوخ  دـهدیم . وشتـسش  ار  شردـپ 

زور هس  ای  ود  ره  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تسیرگ . مه  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز دـش و  ناـیرگ  هزمح  تبیـصم  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ
و مالسلا » اهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دحا  گنج  ماگنه  هب  درکیم . اعد  ار  نانآ  تسیرگیم و  نادیهش  رازم  رب  دناسریم و  دحا  هب  ار  دوخ 

نم زا  ار  ماهمع  : " دومرف مالسلا » هیلع   » یلع هب  ترضح  دندنکفا  رظن  ترـضح  نآ  هب  دندیـسر  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هب  هیفص 
ار ترـضح  هرهچ  دـش و  کیدزن  ترـضح  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف یتقو  دـیوشن . عنام  ار  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  یلو  دـیراد " هگن  رود 
هک یسک  رب  دنوادخ  مشخ  : " تفگیم درک و  اهنوخ  ندرک  كاپ  هب  عورش  دز و  دایرف  دید ، نوخ  هب  هتـشغآ  ار  ترـضح  ناهد  یمخز و 

ترـضح هبار  دوخ  دیود و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  رتخد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دبای ". تدش  هدرک  نینوخ  ار  ادـخ  لوسر  هرهچ 
همطاف دیلانیم . زین  وا  درکیم  هلان  هاگ  ره  درکیم و  هیرگ  زین  وا  تسیرگیم  ترـضح  هاگ  ره  تسـشن و  ترـضح  يور  شیپ  هدناسر و 
نوریب هناخ  زا  یـشیرق  یمـشاه و  نانز  رگید  اب  هلان  دایرف و  تلاح  اب  تشاذـگ و  شرـس  يالاب  رب  ار  شتـسد  دز و  يدایرف  مالـسلا » اهیلع 

[ . 463 . ] دمآ

ارهز همطاف  هیزیهج 

راچان هجیتن  رد  دناسر  شورف  هب  هک  دراد  یفرـصمیب  یفاضا و  لئاسو  ثاثا و  هن  تسا و  زادـناسپ  لوپ و  بحاص  هن  مالـسلا » هیلع   » یلع
نت هرز و  هب  يزاین  نمشد  رب  یتسد  شیپ  يروآ و  موجه  تردق  تماهش و  هداعلاقوف و  تداشر  لیلد  هب  هتبلا  هک  اردوخ  یگنج  هرز  دش 

ياهزاین ناکمالایتح  هرز  کـی  ناـمه  شورف  زا  لـصاح  غلبم  زا  زین  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ  دـشورفب . تشادـن ، یگنج  شوپ 
هک یمزاول  لئاسو و  نامه  دـنمانیم و  هیزیهج  ار  نآ  هزورما  هک  تخاس  مهارف  ریز  تروص  هب  ار  مالـسلا » اهیلع   » ارهز یگدـنز  يرورض 

لوسر رتـخد  هیزیهج  هک  یلئاـسو  زیر  تروص  دـنراد . زاـین  نآ  زا  یلقادـح  هب  ناـشکرتشم  یگدـنز  زاـغآ  رد  هک  یناوج  رهوش  نز و  ره 
هایس هفیطق  مهرد 3 - راهچ  غلبم  هب  گرزب  يرـسور  مهرد 2 - تفه  غلبم  هب  هناـنز  نهاریپ  - 1 تسا : نینچ  دوب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ

يرگید رد  امرخ و  فیل  یکی  رد  هک  يرـصم  تفاب  تشرد  یناتک  هچراپ  زا  باوختخر  ود  امرخ 5 - فیل  راون  زا  تخت  کی  يربیخ 4 -
قاتا 9- ندرک  شورفم  يارب  ریـصح  هعطق  کی  یمـشپ 8 - كزان  هدرپ  فئاط 7 - یغابد  تسوپ  زا  اکتم  ددـع  راـهچ  دنفسوگ 6 - مشپ 
درکیم 10- بایسآ  دوخ  كرابم  تسد  اب  نآ  هلیـسو  هب  ار  هداوناخ  زایندروم  درآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هک  یتسد  بایـسآ  ساتـسد  کی 

نیلافس هزوک  دنچ  زبس 15 - يوبس  کی  هباتفآ 14 - کی  یبوچ 13 - هساک  کی  بآ 12 - کچوک  کشم  کی  یسم 11 - تشط  کی 
كرابم تسد  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  هبنپ  زا  هدش  هتفاب  يابع  کی  تسوپ 17 - زا  هرفس  کی  - 16
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نیرتهوکـشاب نیرتاهبنارگ و  دیاب  ار  رقحم  هداس و  هیزیهج  نیمه  ظاحلنیدب  دیـشخب و  نمّیت  كربت و  ار  هیزیهج  نیا  دوخ  سدقم  نایب  و 
هللا یلـص  » ربمایپ روضح  هب  ار  اهنآ  دـیدرگ  مهارف  سورع  هیزیهج  ناونعب  هداس  لئاسو  نیا  هک  یماگنه  يرآ  تسناد . يرـشب  ملاع  هیزیهج 

مامت هدهاشم  زا  سپ  درک و  ور  ریز و  دوخ  كرابم  تسد  اب  ار  ءایـشا  نآ  یتاظحل  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـندروآ  هلآو » هیلع 
كراـبم تسا  نیلافـس  نیلگ و  ناـشفورظ  رتـشیب  هک  هداوناـخ  نیا  رب  ار  جاودزا  نیا  اـهلاراب  : " دومرف شـسدقم  هوکـشرپ و  نحل  اـب  اـهنآ 

هب مینکیم  رکذ  ًالیذ  هک  ار  يرصتخم  هیثاثا  نیمه  طقف  شایسورع  زور  يارب  مالسلا » هیلع   » یلع هک  دناهتـشون  مالـسا  نیخروم  .... امرف "
ناشدوخ ياهسابل  هکنآ  يارب  یسابل  بوچ  کی  - 1 دوب : هدرک  يرادـیرخ  هیهت و  دوخ  راوگرزب  سورع  هافر  يارب  هناخ و  لیاسو  ناونع 

ددع کی  بآ 5 - کشم  فرظ  کـی  اکتم 4 - ددـع  کی  دنفـسوگ 3 - تسوپ  هعطق  کی  دـننک 2 - نازیوآ  نآ  زاار  ناشبآ  کـشم  و 
شاهداوناـخ یگدـنز  لـیاسو  ناونع  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع طـسوت  هک  دوب  ياهناـخ  مزاول  هیثاـثا و  هعوـمجم  اـهنیا  یلب  يزیب  درآ  لاـبرغ 

[ . 464 . ] درکیمن زواجت  مهرد  دنچ  زا  اهنآ  عومجم  تمیق  هک  دوب  هدش  يرادیرخ 

چ

دجسم يوسب  رس  رب  رداچ 

يزور تسا . هدوب  یعامتجا  زورب  روهظ و  ياههنحص  همه  رد  فافع  باجح و  ظفح  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ياهیگتـسیاش  زا  یکی 
ناملـسم و نز  کی  يارب  هناـخ  زا  ندـش  جراـخ  همزـال  هچنآ  اـما  دـیامن  عاـفد  كدـف  تیـالو و  زا  غیلب  ناـیب  اـب  دومن  هدارا  راوگرزب  نآ 

نایم رد  و  اهرامخ ) تثال   ) دیـشک فارطا  رب  رداچ  نآ  زا  سپ  اهبابلجب ) تلمتـشا   ) دومن رـس  رب  هعنقم  دومنن . شومارف  ار  تسا  راـکزیهرپ 
ۀمطاف عنم  یلع  رکبوبا  عمجا  امل  هنا  مالسلا  مهیلع  هئابآ  نع  هدانساب  مالسلا » هیلع   » نسح نب  هلادبع  يور  دیناسر . دجـسم  هب  ار  دوخ  نانز 
اهلویذ َاَطَت  اهموق  ءاسن  اهتدَـفَح و  نم  ٍۀَُـمل  یف  تلبقا  اِهباْبلِِجب و  ْتَلَمَتْـشا  َو  اهـسأر  یلع  اهَرامِخ  َْتثال  کلذ  اهغلب  كدـف و  مالـسلااهیلع 
تَطینَف مهریغ  راصنالا و  نیرجاهملا و  نم  ٍدْشَح  یف  وه  رکبیبا و  یلع  تلخد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀیشِم  اهتیـشِم  ُمِرَْختام 
مُهتروف تأدـه  موقلا و  ُجیـشَن  نکـس  اذا  یتح  ًۀَِّینَه  تلهما  مث  ُسلجملا  َّجـَترْاَف  ءاکبلاب  اهل  موقلا  َشَهْجَا  ًۀَّنَا  ْتَّنَا  مث  تسلجف  ٌةَءالُم  اهنود 

اهیلع  » تلاقف اهمالک  یف  تداـع  اوُکَـسما  اـملف  مهئاـکب  یف  موقلا  داـعف  هللا  لوسر  یلع  ةالـصلا  هیلع و  ءاـنثلا  هللادـمحب و  مـالکلا  ِتحتتفا 
..... ٍْننِم مامت  اهادـسا و  ءالآ  غوبـس  اهأدـتبا و  معن  ِمومع  نم  مّدـق  امب  ءانَّثلا  َمَْهلَا و  اـم  یلع  رکـشلا  هل  معنا و  اـم  یلع  هللادـمحلا  مالـسلا :»

كدف تفرگ  میمصت  ًاعطق  رکبوبا  هک  یماگنه  تسا ، هدرک  تیاور  مالسلا » هیلع   » شناردپ زا  شدانسا  هب  مالسلا » هیلع   » نسح نب  هلادبع  ]
رس رب  ار  شاهعنقم  دیسر ، ترضح  نآ  هب  ربخ  نیا  دوش  نیمزرس  نآ  رد  ناشیا  فرصت  عنام  دناتسزاب و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  زا  ار 

هدیشک نیمز  رب  شسابل  ياههلابند  هکیلاح  رد  دوخ  دنواشیوخ  نانز  نازینک و  زا  یهورگ  یهارمه  هب  دیچیپ و  رداچ  رد  ار  دوخ  هتخادنا 
ترـضح نآ  هیبش  ًالماک  دروآیمن و  مک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  تاکرح  نتفر و  هار  زا  يزیچ  شتاکرح  نتفر و  هار  دشیم و 
ترـضح يارب  ياهدرپ  دندوب . هتفرگ  راصنا  رجاهم و  زا  ياهدع  ار  رکبوبا  فارطا  دش . دراو  دجـسم  هب  هکنیا  ات  هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  دوب ،

دـندش و ناـیرگ  نآ  ندینـش  زا  مدرم  هک  دروآ  نورب  لد  زا  يزادـگناج  هلاـن  نآ ، زا  سپ  تسـشن  هدرپ  تـشپ  رد  ترـضح  دـنتخیوآ و 
شوماخ اهادصورس  تسشن و  ورف  تیعمج  ناجیه  همهمه و  ات  هدرک  ثکم  ياهظحل  سپـس  دمآ . دیدپ  تیعمج  رد  شورخ  بارطـضا و 

رگید راب  مدرم  هیرگ  درک . زاغآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ رب  دورد  یهلا و  ساپـس  دمح و  اب  ار  نخـس  تفای  شهاک  نآ  تدـش  دـش و 
[ .[ 465 . ] داد همادا  دوخ  نانخس  هب  نانآ  شمارآ  توکس و  زا  سپ  دش . عورش 

تشاد كدف  هبلاطم  رب  رارصا  ارهز  همطاف  ارچ 
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یسدق ياوزنا  هنانز و  ءایح  رگید و  يوس  زا  راوگرزب  نآ  عبطتعانم  دهز و  یئوس و  زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  يراوگرزب  تهاجو و 
اهنهذ رد  ار  یلاؤس  تسا  نکمم  رگید  بناـج  زا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  یهاوخداد  تاـعبت  مزاوـل و  یفرط و  زا  مدرم ، زا  ترـضح 

ياـههار هب  لـسوت  اـب  تشذـگن و  دوخ  قح  زا  كدـف  عوـضوم  رد  دوـخ  قـح  قاـقحا  تهج  رد  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  ارچ  هک  دـنیرفایب 
-1 تفگ : خساپ  هنوگنیا  ناوتیم  ار  لاؤس  نیا  دومن . كدف  يریگسپزاب  يارب  یناوارف  شالت  تاغیلبت  يرگاشفا و  اب  ینوناق و  نوگانوگ 

تهج هنادنمدرخ  يریبدت  هنامیکح و  یلمع  ینآرق ، هناوتشپ  نمض  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  هب  كدف  کیلمت  ءادها و  رد  ربمایپ  لمع 
دارفا تسد  رد  تورث  لام و  نداد  رارق  رایتخا  رد  یفرط  زا  دوب و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  يارب  یتموکح  هناوتـشپ  کی  داـجیا 

زا دیاب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  اذل  دیآ . لمع  هب  هدافتـسا  عورـشم  ياههار  رد  عورـشم  یتورث  زا  هلیـسونیدب  ات  دوب  رگراثیا  حلاص و 
رد هکنانچمه  تقو  هفیلخ  اب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  يداصتقا  هعفارم  - 2 كدف ) يداصتقا  تیمها  . ) دندومنیم عافد  هناّدجم  كدف 

ثرا كدف ، عوضوم  رد  هکلب  تسین  كدف  طقف  هدمآ  هنیدم  دجسم  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هبطخ  ینعی  ترـضح  یهاوخداد  نتم 
اذل دوب  اتـسار  کی  رد  تیالو  بصغ  كدف و  بصغ  - 3 [ . 466 . ] دناهتشاد هعفارم  هفیلخ  اب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  سمخ  ربمایپ و 
مه مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما تفالخ  تیالو و  بصغ  ثحب  هب  دوخ  هبطخ  نمـض  رد  كدف  زا  عافد  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 

كدف هلئسم  حرط  - 4 دشیم . رتراومه  مه  تیالو  ّقح  قاقحا  يارب  هار  كدف  يریگسپزاب  رد  تیقفوم  تروص  رد  اذل  و  دـنراد ، هراشا 
ترـضح دوب . یـسایس  يداـصتقا و  تهج  زا  تقو  مکاـح  تموـکح و  ندوـب  عورـشمان  تاـبثا  عورـشمان و  فادـها  ءاـشفا  يارب  ياهناـهب 

ای مدقم  هکلب  درک ، تکرح  هنابصاغ  یـسایس  تهج  زا  اهنت  هن  عورـشمان  تموکح  هک  دندومن  تباث  كدف  زا  عافد  اب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
حرط - 5 دشابیم . دوخ  تموکح  ياههیاپ  ماکحتسا  ددصرد  عورشمان  هار  زا  تورث ، هب  يزادناتسد  اب  یـسایس  فالخ  تکرح  نیح  رد 

ياهراعش هلمج  زا  لوسر  تنس  زا  يوریپ  هللاباتک و  انبسح  راعـش  هک  ارچ  دوب  وا  ياهراعـش  هفیلخ و  ندومن  اوسر  یعون  هب  كدف  هلئـسم 
. دـش رداص  نانآ  زا  هک  دوب  يراکـشآ  ینآرق  دـض  ياهتکرح  یبرقلايوذ  هب  یتمرحیب  تفالخ و  بصغ  كدـف و  بصغ  یلو  دوب  نانآ 

قوـقح [ . ] 467 . ] ًاریذـْبَت ْرِّذَُـبت  ـالَو  ِلـِیبَّسلا  َنـْباَو  َنیِکـْـسِملاَو  ُهَّقَح  یبرُْقلاَذ  ِتا  َو  دوـب : یبرقلايوذ  هـیآ  كدــف  ینآرق  دنــس  هـک  ارچ 
تفالخ ینآرق  دنـس  رادم ]. اور  فارـسا  زگره  ناسرب و  ناشقح  هب  ار  هراچیب  نارذگهار  ناریقف و  نک و  ادا  ار  دوخ  ماوقا  نادنواشیوخ و 

هَّللاّنِا ِساَّنلاَنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِا  َو  َِکبَّر  ْنِم  َْکَیِلا  َلِْزنُا  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَا  اـی  دوب : نینچنیا  نینمؤملاریما 
هفیظو ءادا  تلاسر و  غیلبت  یناـسرن  رگا  هک  ناـسرب  قلخ  هب  هدـش  لزاـن  وت  رب  ادـخ  زا  هچنآ  ربمغیپ  يا  [ . ] 468 . ] َنیِرفاکلا َمْوَقلا  يِدْهَیال 
مرتحم دنـس  درک ]. دهاوخن  ییامنهار  ار  نارفاک  ادـخ  هک  راد  يوق  لد  تشاد و  دـهاوخ  ظوفحم  نانمـشد  ّرـش  زا  ار  وت  ادـخ  ياهدرکن و 

نینچ ادـخ  [ . ] 469 . ] ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبلا  َلـْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِا  تسا : هدـمآ  نینچ  نآرق  رد  تیبـلها  نتـسناد 
َّاِلا ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَا  ُْلق ال  دـنادرگ ]. هزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  ار  امـش  دربب و  توبن  هداوناخ  امـش  زا  ار  شیالآ  ره  سجر  هک  دـهاوخیم 

و دیراد ]. روظنم  منادنواشیوخ  قح  رد  ارم  تبحم  تدوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امش  زا  نم  وگب  [ . ] 470 . ] یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا 
ياهناهب كدف  هب  تبسن  قح  قاقحا  - 6 دوب . ناشیا  ررکم  ياهراتفگ  یمارگ و  لوسر  هریس  مالسلا ،» اهیلع  همطاف  تمرح  نتشاد  هگن  دنس 

یهاوخيرای و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  هنابـش  ياـهتکرح  زا  هک  یلکـش  هب  دوب  ناـنآ  ریوزت  متـس و  هفیلخ و  هیلع  رب  مدرم  جیـسب  يارب 
ییانـشآ مدع  تابثا  يارب  ياهناهب  كدف  هلئـسم  يرگیپ  - 7 ددرگیم . صخـشم  ترـضح  هبطخ  ياوتحم  زا  راصنا و  رجاـهم و  زا  ناـشیا 

هنیدم دجسم  رد  هبطخ  داریا  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یترابع  هب  تسا و  تالالدتـسا  دعاوق و  ینآرق و  ینابم  اب  مود  لوا و  هفیلخ 
دوخ صخـش  تورث  بصاغ  ناونع  هب  ار  نانآ  هک  ارچ  دـندومن  رادهشدـخ  ار  هفیلخ  تلادـع  یلمع  رظن  زا  دوب  كدـف  بصغ  هناهب  هب  هک 

هک اجنآ  دندومن . تباث  یهلا  ماکحا  ینآرق و  مولع  اب  یئانشآ  تهج  زا  ار  نانآ  یتیافکیب  یتقایلیب و  مه  یلمع  رظن  زا  و  دندومن . یفرعم 
حرط ار  سمخ و ... تایآ  هک  اجنآ  دـنکیم ، لالدتـسا  ثرا  باب  رد  يرگید  زا  دـعب  یکی  ینآرق  تایآ  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 
تقد هبطخ  نتم  هب   ) دنـشابیم یملع  ثیح  زا  هفیلخ  یتیافکیب  تابثا  ددـصرد  دـنهدیم  رکذـت  مدرم  هب  ار  ریدـغ  هلئـسم  ای  دـنزاسیم و 
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ياـهناسنا همه  تیبـلها و  ناوریپ  نایعیـش و  هب  وـگلا  هئارا  هناـنامرهق ، تکرح  نیا  زا  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  ياهفدـه  زا  یکی  - 8 دینک .)
اهیلع » ارهز ترـضح  اذـل  دـمآیم . باسح  هب  يریذـپملظ  یعون  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف توکـس  هک  ارچ  تسا  بلطيدازآ  وجادـخ و 

دـهدیم و شزومآ  نارگید  هب  زین  ار  یتلادـعیب  يداصتقا و  ملظ  ربارب  رد  مایق  يرگهزیتس و  هیحور  هبطخ ، نایب  دایرف و  مایق و  اب  مالـسلا »
. دننک هزرابم  عورـشمان  ياهتورث  هب  يزادـناتسد  بصغ و  هوشر ، اب  هزرابم  ضیعبت و  عفر  لدـع و  طسق و  هماقا  يارب  دـهاوخیم  همه  زا 

لمع نیا  داد و  هنادواج  ریگارف و  یخیرات  گنر  هلئـسم  نیا  هب  كدـف  زا  عاـفد  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  هناعاجـش  ياـهتکرح  - 9
هب ار  هلئـسم  ترـضح  هک  دوب  یهاوخداد  نیمه  یپ  رد  هک  ارچ  دناسر  تبث  هب  خـیرات  رد  یناطیـش  تشز  لمع  کی  ناونع  هب  ار  هنابـصاغ 

رتفد رد  یملع  ًالماک  ینایب  اب  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  دوخ و  قح  دـندناوخ و  حیـصف  دـنلب و  ياهبطخ  دـندیناشک و  مدرم  عاـمتجا  دجـسم و 
. دمآیم باسح  هب  تیثیح  هداعا  یعون  هب  تیبلها و  ِتیثیح  زا  عافد  یعون  هب  كدف  زا  عافد  - 10 دندومن . راگدنام  خیرات 

دندرک بصغ  ار  كدف  ارچ 

كدف بصغ  یسایس  لماوع 

يداصتقا هبنج  هکلب  دشاب ، یلام  هبنج  هب  طوبرم  اهنت  هک  دوبن  ياهداس  هلئـسم  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز همطاف  مالـسا ، يوناب  زا  كدف  نتفرگ 
ار كدف  عوضوم  تقیقح  رد  دوب ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تلحر  زا  دعب  یمالـسا  هعماج  رب  مکاح  یـسایس  لئاسم  عاعـشلاتحت  نآ 
یلک و ناـیرج  کـی  زا  تسا  ياهدـیدپ  گرزب و  ریجنز  کـی  زا  تسا  ياهقلح  هکلب  دوـمن ، ادـج  رـصع  نآ  ثداوـح  ریاـس  زا  ناوـتیمن 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نادناخ  تسد  رد  كدـف  دوجو  - 1 درمـشرب : ناوتیم  ار  ریز  لـماوع  خـیرات  گرزب  بصغ  نیا  يارب  ریگارف .

دیدش یکیدزن  صاصتخا  وادخ  هاگشیپ  رد  اهنآ  تلزنم  ماقم و  رب  لیلد  دوخ  نیا  دشیم و  بوسحم  اهنآ  يارب  يونعم  گرزب  زایتما  کی 
َتآَو هیآ  لوزن  ماگنه  هب  هک  تسا  هدمآ  تنـس  لها  هعیـش و  تایاور  رد  هکنیا  صوصخب  دـمآیم  رامـشب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ هب 
دوجو تسا  نشور  دیشخب . وا  هب  ار  كدف  نیمزرس  دناوخ و  ارف  ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ [ 471  ] ُهَّقَح یبْرُْقلااَذ 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ راثآ  ریاس  مدرم  هک  دشیم  ببـس  یخیرات  هقباس  نیا  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ نادناخ  تسد  رد  كدـف 
هب تفالخ  لاقتنا  نارادفرط  هک  دوبن  یبلطم  نیا  دننک و  وجتسج  نادناخ  نیا  رد  زین  ار  ترضح  نآ  ینیـشناج  تفالخ و  هلئـسم  صوصخب 
هک ارچ  تشاذگیم ، رثا  زین  نآ  یسایس  دعب  يور  دوب و  مهم  زین  يداصتقا  دعب  زا  هلئـسم  نیا  - 2 دننک . لمحت  ار  نآ  دنناوتب  رگید  ناسک 
هب و  تفریم ، لیلحت  تبسن  نامه  هب  اهنآ  یـسایس  ناوت  دنتفرگیم  رارق  يداصتقا  دیدش  هقیـضم  رد  رگا  وا  نادناخ  و  مالـسلا » هیلع   » یلع
هک هنوگنامه  دشاب ، تیالو  هلاسم  هناوتـشپ  تسناوتیم  هک  دادیم  رارق  نانآ  رایتخا  رد  یتاناکما  نانآ  تسد  رد  كدف  دوجو  رگید  ریبعت 

لومعم ایند  همه  رد  دوب . هلآو » هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توبن  زاغآ  رد  مالـسا  تفرـشیپ  يارب  ياهناوتـشپ  مالـسلا » اهیلع  هجیدخ  لاوما 
رد مالـسا  خـیرات  رد  هک  دـنهدیم  رارق  يداصتقا  هرـصاحم  رد  ار  وا  دـننک  يوزنم  ار  يروشک  اـی  گرزب  صخـش  دـنهاوخب  هاـگره  تسا 

ِْنَئل هیآ : لیذ  نیقفانم  هروس  ریسفت  رد  تسا . هدمآ  شیرق  ناکرشم  يوس  زا  نیملسم  يداصتقا  دیدش  هرصاحم  بلاطوبا و  بعـش  ناتـساد 
هیبش ياهئطوت  هب  دـننکیم ]. نوریب  ار  نالیلذ  نازیزع ، میدرگ ، زاـب  هنیدـم  هب  رگا  [ . ] 472 . ] َّلَذَالا اْهنِم  َّزَعَالا  َّنِجِرُْخَیل  ِۀَـنیدَْملاَیلا   ِ انْعَجَر
نیا دنـشوکب  نافلاخم  هک  تسین  بجعت  ياـج  نیارباـنب  دـش  هفخ  هفطن  رد  یهلا  فطل  هب  هک  هدـش  هراـشا  نیقفاـنم  يوس  زا  هئطوت  نیمه 

رضاح اهنآ  رگا  - 3 دنزاس . یهت  ار  ناشناتـسد  هدرک و  يوزنم  ار  اهنآ  دـنریگب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  نادـناخ  زا  ار  هیامرس 
نآ رایتخا  رد  مالسلا » اهیلع   » همطاف هب  ترـضح  نآ  هیده  شـشخب و  ای  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ثاریم  ناونع  هب  ار  كدف  دندشیم 

دیدحلایبا نبا  تنس  لها  فورعم  دنمشناد  ار  هتکن  نیا  دنک . هبلاطم  اهنآ  زا  زین  ار  تفالخ  هلئسم  هک  دشیم  زاب  یهار  دنهدرارق  ترضح 
كدـف تیکلام  ياعدا  رد  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف اـیآ  : " دـیوگیم وا  تسا . هدرک  سکعنم  یفیرظ  زرطهب  هغالبلاجـهن  حرـش  رد  یلزتعم 
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هب ار  كدف  لوا  هفیلخ  ارچ  سپ  متفگ : يرآ . تفگ : مدرک . لاوئس  دادغب  هسردم  سردم  یقراف  نب  یلع  مداتـسا )  ) زا ار  نیا  دوب ؟ قداص 
هکیلاح رد  تفگ ، ياهنوگ  زنط  ابیز و  فیطل و  مالک  درک و  یمـسبت  وا  دوب ؟ وگتـسار  وا  دزن  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هکیلاح  رد  دادن ، وا 

ِهناکَم ْنِم  ُْهتَحَرْحَز  َۀَفالَْخلااَهِجْوَِزل  تَعَّداَو  اًدَغ  ِْهَیِلا  َْتئاَجل  اهاوْعَد  ِدَرَّجُِمب  اًکَدَف  َمْوَْیلا  اهاطْعَا  َْول  تفگ : تشادـن ، یخوش  هب  تداع  زگره 
رگا . ] ِۀَنَِّیب یِلا  ٍۀَجاح  ِْریَغ  ْنِم  َناکام  ًاِنئاک  ِهیعَّدَت  امیف  ٌۀَقِداص  اهَّنَِاب  هِسْفَن  یلَع  َلَجْسَا  ْدَق  ُنوُکَی  ُهَّنِال  ٍءْیَِـشب  ُۀَِعفادُْملا  َو  ُراِذتْعِالا  ُُهنِکْمَی  َْمل  َو 

شرـسمه يارب  تفالخ  ياعدا  دـمآیم و  شغارـس  هب  ادرف  دادیم ، وا  هب  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ياـعدا  درجمب  ار  كدـف  زورنآ  رکبیبا 
همطاف هک  دوب  هتفریذـپ  كدـف  نداد  اب  اریز  تشادـن ، دوخ  زا  یعافد  يرذـع و  هنوگچیه  وا  و  دزیم ، رانک  شماـقم  زا  ار  يو  و  درکیم !
تیعقاو کی  نیا  : " دیازفایم دیدحلایبا  نبا  سپـس  درادن ]. هاوگ  هنّیب و  هب  يزاین  و  دیوگیم ، تسار  دنک  اعدا  ار  هچ  ره  مالـسلا » اهیلع  »
یسایس راب  تهج  ياهدنز  دهاش  تنس ، لها  دنمشناد  ود  زا  حیرص  فارتعا  نیا  درک ". حرطم  ار  نآ  حازم  ناونع  هب  مداتسا  دنچ  ره  تسا 

[ . 473 . ] تسا كدف  ناتساد 

ارهز ترضح  تخانش  یگنوگچ 

هراشا

راثآ نیا  رب  هوالع  هک  تسادـخ  هب  ندـش  کیدزن  لماوع  زا  یکی  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یتیـصخش  يایاوز  هب  تفرعم  تخانش و 
میـسن دوـمن و  یفرعم  یمارگ  يوناـب  نیا  رتـشیب  ناـفرع  يارب  ار  نوگاـنوگ  ياـههار  درک  شـالت  دـیاب  تشاد . دـهاوخ  زین  ناوارف  یتـیبرت 

ترـضح تیـصخش  رتـشیب  تخانـش  هب  یباـیتسد  ياـههوحن  دـیناسر . اـهناسنا  دوـجو  نیمزرـس  رب  رتـشیب  هـچ  ره  ار  وا  تـبحم  شخبحور 
يدوجو نارکیب  يایفارغج  زا  یئاههشوگ  هب  هلیسونیدب  ات  دومن  میـسقت  یلک  قیرط  هس  هب  ناوتب  یهاگدید  زا  دیاش  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

ياهتفارـش قیرط  زا  تخانـش  - 2 مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  يدرف  یتاذ و  تـالامک  هعلاـطم  قـیرط  زا  تخانـش  - 1 میباـی . تـسد  وا 
اب لاجم  نیا  رد  ام  باقلا و ... نارگید ، ياههتفگ  هدـنامیقاب  راثآ  قیرط  زا  تخانـش  - 3 مالسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  داژن  یگداوناخ و 

اهیلع  » ارهز ترـضح  رتـشیب  هچ  ره  یفرعم  تخانـش و  يارب  نکمم  ياـههار  زا  یتـسرهف  هب  رکذـلاقوف  فـیرعت  يدنبمیـسقت و  هـب  هجوـت 
: مینکیم هراشا  مالسلا »

ارهز ترضح  یتاذ  تالامک 

زا وا  هزنت  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تمـصع  - 2 یملع ) تلیضف   ) یحو ندعم  هب  وا  یبایتسد  و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ملع  - 1
زامن و رد  نآ  زا  یـشخب  هک  ترـضح  ياهتدابع  - 4 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تعاجـش  - 3 یلمع ) تلیضف   ) اطخ تیـصعم و  هانگ و 

ترضح عرو  يوقت و  - 6 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  يرابدرب  تماقتسا و  يروبص و  تسا 5 - رگنایامن  وا  ددعتم  ياهشیاین  رد  یشخب 
تاناکما هب  یسرتسد  ناکما  دوجو  اب  یگدنز  لقادح  هب  تیافک  تعانق و  ایند 8 - هب  وا  یتبغریب  دهز و  - 7 مالسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص 

ندوب اراد  لزنم و  ریبدـت  تیریدـم و  دوخ 10 - نامز  یـسایس  لئاسم  بیقعت  نامز و  لـئاسم  يـالاب  صیخـشت  يرادمتـسایس و  رتشیب 9 -
هب ددـعتم  تامدـخ  قافنا و  يدنمتواخـس و  يرگراثیا و  قئاقح 12 - نایب  هباـطخ و  تردـق  هناخ 11 - راک  رد  تیدـج  يراک و  نادـجو 

نیمورحم مدرم و 

ارهز هقیدص  ترضح  یگداوناخ  تالامک 

-4 موصعم )  ) ندوب مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ردام  - 3 موصعم )  ) ندوب ادخ  ّیلو  رـسمه  - 2 موصعم )  ) ندوب ادـخ  لوسر  رتخد  - 1
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ندوب هجیدخ  رتخد 

اههار ریاس 

زا يدادعت  هب  هک  دراد  دوجو  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تیـصخش  رتهب  هچ  ره  تخانـش  يارب  زین  يرگید  ياههار  هقیرط  نیا  رب  هوالع 
وفک راوگرزب  ود  نیا  هک  ارچ  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  تخانش  قیرط  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تخانـش  - 1 مینکیم . هراشا  اهنآ 

قیقحت هعلاطم و  قیرط  زا  ترضح  تخانش  - 2 تسا . یلمع  یملع و  ياهتلـصخ  تالامک و  همه  رد  اهنآ  یئاتمه  دنرگیدکی و  ياتمه ) )
بقل دص  زا  شیب  ترضح  يارب  یخیرات  دانسا  ینید و  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  ترـضح . یماسا  باقلا و  رد  ربدت  و 

ترـضح نأش  رد  ًاتیانک  اـی  ًاتحارـص  هک  یتاـیآ  قیرط  زا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  تخانـش  - 3 تـسا . هدـش  هدروآ  ناـشن  ماـن و  و 
تلالج رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياههتفگ  قیرط  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تخانـش  - 4 دشابیم . مالسلا » اهیلع  » ارهز

، وا ندـیئوب  دـننام  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز همطاف  اب  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  دروخرب  هویـش  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف تخانـش  وا 5 - ردـق 
نأش رد  راهطاهمئا  تاملک  رد  قیقحت  هار  زا  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تخانـش  وا 6 - هب  بترم  یشکرس  وا ، ربارب  رد  مایق  وا ، ندیـسوب 

يدارفا راوگرزب ، يوناب  نآ  هب  ناراداـفو  ناتـسود و  قیرط  زا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  تخانـش  - 7 مالسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح 
ءایشا ینعی  اهدادضاب  ءایشالا  فرعت  دناهتفگ : هک  ارچ  نانآ  ياهتثابخ  ترضح و  نانمشد  قیرط  زا  ترـضح  تخانـش  ناملس 8 - نوچمه 
قیرط زا  مالسلا » اهیلع   » همطاف تالامک  تخانـش  - 9 تخانـش . نانآ  دادضا  نانمـشد و  قیرط  زا  ناوتیم  ار  اهناسنا  هلمج  زا  اههدیدپ و  و 
قیرط زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تخانـش  - 10 ءامـسا و ... همداخ ، هضف  نوچمه  وا  نارازگتمدـخ  یمطاف و  بتکم  ناگدـش  تیبرت 

هناگیب 11- ناققحم  ناخروم و  ای  هعیش و  ياملع  تنسلها ، نادنمشناد ، لیبق  زا  خیرات  لوط  رد  ناققحم  و  نارکفتم ، ناگرزب ، ياههتفگ 
اهیلع  » ارهز همطاف  تخانش  نادنزرف 12 - نیرتهب  تیبرت  رد  وا  تیقفوم  یگداوناخ و  یگدـنز  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تخانش 

اب وا  هسیاقم  هقیرط  زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تخانـش  تمایق 13 - زور  رد  ترـضح  نآ  یترخآ  تاماقم  هعلاطم  قیرط  زا  مالـسلا »
هسیاقم نآرق و  رد  میرم  ترضح  ياهتلـصخ  هعلاطم  لاثم  روطب  هیـسآ و ... میرم ، ترـضح  نوچمه  ناوناب  نیب  رد  مان  هب  ياههرهچ  رگید 

بتک و راعشا ، تایبدا ، هچیرد  زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تیصخش  تخانش  - 14 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  رترب  تالامک  اب  نآ 
خیرات لوط  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یتّیـصخش  تاریثأت  تخانـش  راوگرزب 15 - نآ  یگدـنز  عوضوم  رد  هدـش  هتـشون  تالاقم 

هیرذ هبیط  هرجـش  هعلاطم  - 16 رـصم و )... رد  نویمطاف  دـننام   ) فلتخم نادرم  نانز و  نوگانوگ و  یـسایس  ياـههورگ  رب  اـهناسنا  تاـیح 
فارطا رد  هعلاــطم  قـیقحت و  خـیرات 17 - لوـط  رد  همطاـفینب  تاداـس  يدوـجو  تارثا  نـیمز و  حطـس  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف 

ناهج ياهروشک  یمامت  رد  خیرات  لوط  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  مان  هب  هک  یلفاحم  سلاجم و  اههناخباتک و  اهداهن ، تاسـسؤم ،
هجیتن رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تاـمارک  خـیرات  هعلاـطم  - 18 تسا . هدـش  رازگرب  يراذـگناینب و  رـصم ) رد  رهزالا  هاگـشناد  دـننام  )
هیحان زا  هدیـسر  تایاور  ثیداحا و  فارطا  رد  ّتقد  لـّمأت و  - 19 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  سدقم  تحاس  هب  تاهجوت  تالـسوت و 

یهیبشت ای  یئانک  تالمج  ّربدت  لّمأت و  قیرط  زا  مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترـضح  تخانـش  - 20 مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  سدقم 
( هیبشتلاب ِفیرعت  . ) تسا هتفر  راکب  ترضح  یفرعم  رد  هک 

ینیمخ ماما  شورخ  زا  يدای  ارهز و  ترضح  نأش  رد  یهقف  مکح  دنچ 

اب سامت  وا و  هرابرد  وگتفگ  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یئادخ  سدقت  مارتحا و  ماقم و  تلالج  ياراد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدـص  ترـضح 
هب هللا  همحر  ینیمخ  ماما  باطخ  نتم  ندروآ  نمـض  اجنیا  رد  تسا . ینید  هطباض  نوناق و  ياراد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  سدـقم  ماـن 

اهیلع  » ارهز ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  هماـنرب  نیا  رد  هک  نز  يوگلا  هراـبرد  ياهماـنرب  شخپ  زا  سپ  لاس 1367  رد  امیـسوادص  ریدم 
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هللا همحر  ینیمخ  ماـما  مـکح  نـتم  - 1 میهدیم : هئارا  هرهاـط  هقیدـص  باـتک  زا  ار  یهقف  لـئاسم  زا  یـشخب  دوـب  هدـش  نیهوـت  مالـسلا »
زا نمهب ) هبنشزور 8   ) هتشذگ زور  رثات  فسأت و  لامک  اب  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  لماع  ریدم  یمشاه  دمحم  ياقآ  یلاعتهمـسب 

ار بلطم  نیا  هک  يدرف  دیامن . وگزاب  دراد  مرـش  ناسنا  هک  تسا  هدـیدرگ  شخپ  نز  يوگلا  دروم  رد  یبلطم  یمالـسا  يروهمج  يادـص 
راک رد  نیهوت  دـصق  دوش  تباـث  هکیتروص  رد  دـش . دـنهاوخ  ریزعت  نآ  ناراکردـنا  تسد  ددرگیم و  جارخا  ریزعت و  تسا  هدرک  شخپ 

خـیبوت و هیبـنت و  بجوم  ددرگ  رارکت  اـیاضق  هنوگنیا  زا  رگید  راـب  رگا  تسا . مادـعا  هب  موکحم  هدـننک  نیهوـت  درف  کـشالب  تسا  هدوـب 
يوسوملا هللا  حور  دیامنیم . مادقا  هیئاضق  هوق  اههنیمز  یمامت  رد  هتبلا  دش . دهاوخ  امیـس  وادص  يالاب  نیلوئـسم  يدج  دـیدش و  تازاجم 

کی نمؤم  ناملسم  ره  يارب  هک  راوگرزب  يوناب  نآ  تسادق  هبنج  و  مالسلا » اهیلع   » همطاف مارتحا  شزرا و  - 2 67/11/9 [ . 474  ] ینیمخلا
رگید ترابعب  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یناشخرد  لصف  زین  یمالسا  لیلدبیب  گنهرف  رابرپ و  هقف  رد  تسا  ملسم  یهیدب و  هلئسم 

، لیلجت انعمرپ ، رایـسب  یتروصب  تسین  ساسا  هیاپیب و  يریفکت  میرحت و  هنوگچیه  میرکت و  لیلجت و  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  یمالـسا  هقف 
فیدر رد  ناملـسم  درف  ره  رب  نآ  تیاعر  هک  هداد  رارق  یئـالاو  هبترم  ناـنچ  رد  ار  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  هب  تبـسن  میظعت  میرکت و 

سم ار  لاعتم  دـنوادخ  مسا  هک  تسا  مارح  وضویب  درف  يارب  - 3 دیآیم . رامشهب  یـصاعم  تامرحم و  وزج  نآ  تیاعر  مدع  تابجاو و 
یقلت یمارتحایب  تمرح و  کته  رگا  زین  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  همئا و  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ كرابم  یماسا  سم  دیامن و 

زا كرابم  یماسا  نیا  نتـشاد  هگن  رود  نتـشاذگن و  اپ  ریز  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  سدقم  یماسا  تمرح  ظفح  - 4 تسا . مارح  دوش 
هب نایدـعتم  هک  تسا  هدـمآ  زین  یمالـسا  هقف  صاصق  تاید و  باب  رد  - 5 تسا . یعرـش  تابجاو  زا  یکاپان ، تساجن و  هب  هدولآ  نکاـما 

شرتخد ای  یمارگ  ربمایپ  ردام  هک  یـسک  : " دیوگیم هرابنیا  رد  ماکحالا  ریرحت  رد  یلح  همالع  دنراد . ار  دادترا  مکح  يداقتعا ، قوقح 
حرـش رد  یناث  دیهـش  هعمل و  رد  لوا  دیهـش  تسا ". نید  زا  جراخ  دترم و  دهد ، رارق  عورـشم  ریغ  لمع  ياوران  تبـسن  فذـق و  دروم  ار 
باتک رد  ار  یلح  همالع  رظن  زین  ضاـیر  بحاـص  موحرم  دـنراد . هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللالوسر فذـق  دروم  رد  ار  ریبعت  نیمه  زین  هعمل 

همه هن ، دراد ، مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هب  صاصتخا  روکذم  مکح  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  : " دیازفایم سپـس  دنکیم و  لقن  دوخ 
، زین رهاوج  بحاص  موحرم  تسا ". عامجا  دروم  ریهطت  هیآ  هب  هجوتاب  هردخم  نآ  تراهط  اریز  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  نارتخد 

هکنیا رابتعا  هب  دراد ، ار  مکح  نیمه  زین  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  ردام  : " دیازفایم هاگنآ  دـنکیم و  دـیئات  ار  ضایر  بحاص  رظن 
همطاـف هب  نـتفگ  مانـشد  رفیک  تسا ".6 - هدوـبن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوـسر  ثیوـلت  بجوـم  تیلهاـج  ياـهیگهدولآ  تـسا  موـلعم 

یـشاحف و هب  دـنک و  تمرح  کـته  سدـقم  يوناـب  نآ  هب  تبـسن  هـک  يدرف  یمالـسا ، هـقف  ساـسا  رب  تـسا و  لـتق  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
نیا رد  یمالـسا  هقف  يریگتخـس  لمع و  تدش  نیا  یلب ، دوش . هدناسر  لتق  هب  دـیاب  تسا و  گرم  بجوتـسم  دـیاشگب  نابز  یئوگمانـشد 

تـشگزاب تسا و  موصعم  نایاوشیپ  همئا و  مارتحا  اب  هیاپ  مه  زین  راوگرزب  يوناب  نآ  تلزنم  تمرح و  هک  دشاب  تهج  نیدـب  دـیاش  دروم ،
مکح دنک  یشاحف  هردخم  هرهطم و  يوناب  نآ  هب  هک  یـسک  اذل  دراد . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّبس  تمرح و  کته  یـشاحف و  هب 

ریرحت رد  هللا  همحرینیمخ  ماما  دوش . هدناسر  لتق  هب  دیاب  تسا و  هدوشگ  نابز  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  بس  هب  هک  دراد  ار  یـسک 
هقیدص هب  مانـشد  رگا  یلب  تسین . هجو  زا  یلاخ  شنادنزرف ، زا  راهطا  همئا  هب  مالـسلا » اهیلع   » هرهاط هقیدـص  قاحلا  : " دـیامرفیم هلیـسولا 

هظحالم ناسنیدب  دوشیم ". هتـشک  هدنهد  مانـشد  ههبـش  نودب  دیامن ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ّبس  مانـشد و  هب  تشگزاب  هرهاط 
هقف رد  دح  هچ  ات  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  تمرح  تیاعر  نوچمه  راوگرزب  يوناب  نآ  مارتحا  ياهزرم  دودح و  تیاعر  هک  دوشیم 

بکترم لماع و  اهزرم ، دودح و  نیا  تیاعر  مدـع  تروص  رد  هکیئاج  ات  تسا . هدوب  هیاعرلامزال  تعیرـش و  بحاص  رظن  روظنم  مالـسا 
مارتحا نیا  يرآ ، ددرگیم . ندش  هتـشک  مادعا و  رفیک  بجوتـسم  صاصق و  هب  موکحم  مانـشد ، ازـسان و  هدنیوگ  تمرح و  کته  هدنوش 

ياهناسنا رشب و  لماکت  تیونعم و  قوقح  ناسنا و  قوقح  هب  تبسن  مالـسا ، هک  تسا  یـسدقت  داقتعا و  مارتحا و  زا  یـشخب  نایاش ، الاو و 
هچ رد  تعیرـش  بحاص  رظن  زا  لاعتم و  دنوادخ  يوس  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هک  دهدیم  ناشن  نینچمه  و  تسا . هدش  لئاق  لماک 
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[ . 475 . ] دراد رارق  مارتحا  سدقت و  زا  دح 

همطاف رون  ندش  رادیدپ  يارب  ربمایپ  يزاسدوخ  بش  لهچ 

ياهثداح میظع و  رایـسب  هدـیدپ  نیمز  شرف  رب  وا  ندراذـگ  ياپ  دوجو و  ملاع  رد  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  نوچمه  یناـسنا  ندـش  رادـیدپ 
یـصاخ نیناوق  بادآ و  تیاعر  تامدقم و  هب  زاین  نانآ  ياهتیحالـص  ردام و  ردـپ و  مات  یگتـسیاش  رب  هوالع  هک  تسا  گرزب  هداعلاقوف 

دّجهت و تدابع و  يرادهزور و  نیعبرا  کی  مالسلا » اهیلع  همطاف  رون  ندومن  رادیدپ  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربمایپ  دراد .
اب يزاسدوخ  تضایر و  زور  هنابـش  لهچ  نیا  ناـیاپ  رد  اـت  تسا  لوغـشم  تداـبع  هب  زین  یئاـهنت  هشوگ  رد  هجیدـخ  دـنراد و  رکف  رکذ و 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  يزور  تسا : نینچ  ارجام  یخیرات  لقن  ددرگ . دقعنم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هفطن  یتشهب  یکاروخ 
دوخ یلـصا  تروصهب  لیئربج  دندوب . هتـسشن  حطبا  رد  سابع  هزمح و  رـسای ، رامع  هلمج  زا  باحـصا  زا  ياهدـع  و  مالـسلا » هیلع   » یلع اب 

يریگهرانک هجیدخ  زا  زور  لهچ  دیاب  دیامرفیم : هدـناسر  مالـس  امـش  هب  دـنوادخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم يا  : " تفگ دـش و  لزان 
« هلآو هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تخادرپیم . تدابع  هب  حبص  ات  اهبش  دوب و  هزور  اهزور  تفرن ، هناخهب  رگید  ترضح  نآ  تهجنیدب  ینک ".
زا مدرک  كرت  ار  وت  هک  نیا  وگب : مالسلا » اهیلع   » هجیدخ هب  : " دومرف وا  هب  داتـسرف و  هناخ  هب  ار  رامع  شرادافو  رـسمه  یگنتلد  عفر  يارب 
نز يراد و  يرترب  یکین  رد  امش  هک  شابم  نارگن  تسا . راک  رد  یمهم  رما  ایوگ  تسا ، راگدرورپ  روتسد  هب  هکلب  تسین ، يرهمیب  يور 

ات نم  ياسایب . دوخ  رتسب  رد  دنبب و  ار  هناخ  رد  بش  ره  دنکیم ، راختفا  هکئالم  رب  وت  هب  راب  دنچ  يزور  یلاعت  دنوادخ  یتسه ، ياهتسیاش 
قارف زا  اهزور  مالـسلا » اهیلع   » هجیدخ ترـضح  دوب ". مهاوخ  دساتنب  همطاف  هناخ  رد  میکح  دنوادخ  يوس  زا  هدـش  نییعت  تدـم  نایاپ 
لهچ زا  سپ  لیئربج  دوب . نیگهودـنا  رایـسب  درکیمن  ترایز  ار  شکرابم  يامیـس  یتدـم  ات  هکنیا  زا  تسیرگیم . شیوخ  نابرهم  يوش 

دـناسریم و مالـس  وـت  هب  ادـخ  هلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » دـمحم يا  : " درک ضرع  دـش و  لزاـن  هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  رب  زور 
نآ يور  یتـشهب  ریرح  زا  یلامتـسد  هک  ار  یقبط  لـیئاکیم  نآ  زا  سپ  زاـس ". اـیهم  نم  تمارک  هیدـه و  يارب  ار  دوخ  بشما  دـیامرفیم :
یلع ترضح  نک ". راطفا  كاروخ  نیا  اب  بشما  دومرف : تراگدرورپ  : " درک ضرع  تشاذگ و  ترضح  نآ  يور  شیپ  دوب  هدش  هدیشک 

اب دراد  لیم  سک  ره  ات  اشگب  ار  رد  : " دومرفیم نم  هب  راطفا  ماگنه  بش  ره  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ دومرف : هرابنیا  رد  مالـسلا » هیلع  »
یلص » ربمایپ تسا ". مارح  نم  ریغ  رب  كاروخ  نیا  اریز  دوش  دراو  یسک  راذگن  نیشنب و  هناخ  رد  : " دومرف بش  نآ  اما  دنک ". راطفا  ربمایپ 

. دوب تشهب  بآ  زا  یماج  و  روگنا ، هشوخ  کی  امرخ ، هشوخ  کی  قبط  نآ  رد  تشادرب . اذغ  قبط  يور  زا  ار  ریرح  هچراپ  هلآو » هیلع  هللا 
لیئربج نآ  زا  سپ  تشگ . باریس  ات  دیشون  ار  یتشهب  بآ  سپس  دش  ریـس  ات  درک  لیم  كاروخ  نآ  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر 

لامتـسد اب  ار  شترـضح  تسد  لیفارـسا  تسـش و  ار  ناشیا  تسد  لیئاکیم  تخیر و  ترـضح  نآ  كرابم  تسد  رب  بآ  یتشهب  هزوک  اب 
ضرع لیئربج  دش  هدامآ  زامن  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکا لوسر  نوچ  تشگرب  نامسآ  هب  هرابود  ماعط  هیقب  نآ  زا  دعب  درک  کشخ 
هدارا یلاعتقح  اریز  شاب ، وا  رانک  رد  ورب و  هجیدـخ  هناخ  هب  نالا  نیمه  يرآ ، ياج  هب  یبحتـسم  زامن  تسین  مزال  ماـگنه  نیا  رد  : " درک

ترـضح دـش  هجیدـخ  هناخ  هناور  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ ورنیا  زا  دـنک ". قلخ  ياهزیکاـپ  هیرذ  وت  لـسن  زا  بش  نیا  رد  تسا  هدرک 
، مدوب هتفرگ  سنا  ییاهنت  اب  نم  : " تسا هدرک  وگزاـب  نینچ  ار  شاهراـبود  لاـصو  نارجه و  زور  لـهچ  يارجاـم  مالـسلا » اـهیلع  هجیدـخ 
رد ملهچ ، بش  متفریم . رتسب  هب  هدرک  شوماخ  ار  غارچ  سپس  مدرازگیم ، زامن  مدیشکیم و  ار  اههدرپ  متـسبیم و  ار  اهرد  بش  ماگنه 

سدقم دوجو  زج  هکیلاح  رد  دـنزیم ، ارم  هناخ  رد  یـسک  هچ  مدرک : لاوئـس  دـنزیم  رد  یـسک  هک  مدـش  هجوتم  يرادـیب  باوخ و  نیب 
منم دومرف : هک  مدینـش  يزاونلد  يادـص  رد  تشپ  زا  هاگان  دروآ . رد  ادـص  هب  ار  رد  هبوک  درادـن  قح  یـسک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ

. مدوشگ ار  رد  متـساوخرب و  اج  زا  رایـسب  قایتشا  اب  مدینـش  ار  شخبحور  يادـص  نآ  نوچ  نک . زاـب  ار  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم
ود درکیم و  وضو  دـیدجت  هدـیبلط و  بآ  باوخ  ماـگنه  شاهنیرید  تداـع  فـالخ  رب  راـب  نیا  دـش و  دراو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ
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دوخ نورد  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  رون  نم  هک  دیشکن  یلوط  دمآ  رتسب  هب  تسار  کی  دشیم ، رتسب  دراو  سپس  هدناوخ و  تعکر 
[ . 476."  ] متفای

همطاف يارب  ربق  هبش  لهچ 

ترضح ياههیالگ  زا  یکی  مالسلا ،» اهیلع   » ارهز ترضح  یتازرابم  ياهدنس  زا  یکی  مالسلا ،» اهیلع   » همطاف تیمولظم  ياهدنـس  زا  یکی 
ۀیـصولابسح راوگرزب  يوناب  نآ  رازم  ندوب  یفخم  مالـسلا » اهیلع  همطاف  سدقم  ياهداهج  زا  یکی  ناتـسود و  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاف

هک یبش  تسا : هدمآ  خیرات  رد  هلمج  زا  دـندوب  هجاوم  یتالکـشم  اب  نینمؤملاریما ، تیـصو  نیا  ندـش  یلمع  يارب  اما  دـشابیم  ناشدوخ 
تافو زا  ناناملـسم  هک  یتقو  دـندرک و  ثادـحا  هزات  ربق  لهچ  تروص  عیقب  ناتـسربق  رد  دـندرکیم  نفد  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هزانج 
يادص دندرکن ، ادیپ  ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف ربق  دنتفای ، هزات  ربق  لهچ  اجنآ  رد  دنتفر ، عیقب  ناتسربق  هب  دندش  هاگآ  مالسلا » اهیلع   » همطاف

یلو تشاذگن ، امـش  نایم  رد  رتخد  کی  زج  امـش  ربمایپ  : " دنتفگیم دندرکیم و  شنزرـس  ار  رگیدمه  تساخرب ، نانآ  زا  هیرگ  هجض و 
[ . 477."  ] دیسانشیمن ار  وا  ربق  دیدشن و  رضاح  وا  نفد  زامن و  مسارم  رد  دش و  هدرپس  كاخ  هب  تفر و  ایند  زا  وا 

ح

هیناح

هراشا

تقفش اهینابرهم و  تسا  رهمرپ  قیفش و  نابرهم و  نز  يانعم  هب  تغل  رد  هیناح  تسا . هیناح  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  باقلا  زا  یکی 
: مینکیم هراشا  لاجم  نیا  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  عونتم  نوگانوگ و  رایسب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح 

ارهز ترضح  یئایند  تقفش 

 - فلا مدرم  قح  رد  تقفش  نادنزرف 5 - قح  رد  تقفش  رهوش 4 - قح  رد  تقفش  ردام 3 - قح  رد  تقفش  ردپ 2 - قح  رد  تقفش  - 1
رد ناشردـپ ه -  تما  زا  ناراکهنگ  قح  رد  دوخ د -  ناـنامهیم  قح  رد  نادـنمزاین ج -  نیکاـسم و  قح  رد  دوخ ب -  نادرگاـش  قح  رد 

دوخ ناوریپ  نیبحم و  قح 

ارهز ترضح  یترخآ  تقفش 

زا ماقتنا  هطـساوب  دوخ  نادـنزرف  قح  رد  تعافش 3 - هطـساوب  یمالـسا  تما  زا  ناراکهنگ  قح  رد  دوخ 2 - ناوریپ  نیّبـحم و  قـح  رد  - 1
دوخ نادنزرف  نانمشد 

ردام ردپ و  هب  تبسن  تقفش 

. ِیبَا َعَم  َهَّللا  َّنِإَف  ِیبَهَْرت  الَو  ِینَزَْحت  ُهاَُّما ال  ای  تفگ : ردام  هب  دومن  ساسحا  ار  رداـم  هودـنا  هک  یماـگنه  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح 
و [ .[ 478 . ] دشابیم هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللالوسر مردپ  روای  رای و  نایناهج  راگدرورپ  اریز  شابم  برطـضم  نیگهودـنا و  ناجردام ، ]

مرداـم تساـجک  ... ] یّما نیا  یُّما ، نیا  دـندومرفیم : دـندومنیم و  تکرح  ردـپ  دوـجو  درگادرگ  هـتفر  اـیند  زا  ناـشردام  هـک  یماـگنه 
يرکف و یهارمه  دراد . دوجو  ددعتم  ياههصق  ناشراوگرزب  ردپ  هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تقفـش  عوضوم  رد  مردام ]... تساجک 
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ترـضح تقفـش  زا  ياهشوگ  هدـنهدناشن  اـهترفاسم  اـهگنج و  رد  یتـح  ناـشیا  هب  کـمک  ردـپ و  اـب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  یلمع 
رد ترـضح  ياهمخز  مایتلا  نانمـشد و  مجاهت  ربارب  رد  عافد  تلاسر و  فادـها  رد  ناشیا  هب  کمک  تسا و  ردـپ  هب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
هک تساجنآ  ات  تقفـش  نیا  دـشابیم . ردـپ  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تقفـش  زا  رگید  ياهشوگ  هدـنهد  ناشن  اهترفاسم  اـهگنج و 

همطاف یناسنا  يابیز  فطاوع  قیمع و  ّتبحم  زا  ییاـههشوگ  دـنیامنیم . بقلم  اـهیباما  هب  ار  ناـشرتخد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
، ُهاْعنَن َلیِْربِج  یِلا  ُهاَتبَا ! ای  دوشیم . ناـیامن  راوگرزب  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  ترـضح  تـالاح  اـههیثرم و  راعـشا و  زا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز

لیئربج ترضح  هب  ار  لد  ياههوکـش  دیاب  وت  زا  سپ  ردپ ! يا  هآ  . ] ًاَدبَا ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اْنَیلِإ  ُیْحَْولا  ُلِْزنَی  ُهاَتبَا ال  ای  ِءامَّسلا  ُرابْخَا  اَّنَع  ْتَعَطَْقنِإ 
نب سنا  زا  [ .[ 479 . ] دش دهاوخن  هداتسرف  یحو  ادخ  فرط  زا  هشیمه  يارب  رگید  دش و  عطق  ینامسآ  ياهربخ  وت  تافو  اب  هک  هآ  تفگ ،

ای دومرفیم : تسیرگیم و  هودنا  مغ و  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تافو  زا  سپ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هک  هدش  تیاور  کلام 
تفگ و کیبل  ار  راگدرورپ  توعد  مردـپ  ردـپ ! يا  هآ  . ] ُهاْعنَن َلیئِْربِج  یلِإ  ُهاَتبَا ! ای  ُهاوْأَم . ِسوَدْرِفلا  ُۀَّنَج  ْنَم  ُهاَتبَا ! ای  ُهاعَد . ًّابَر  َباجَا  ُهاَتبَا !
ای دومرف : سنا  هب  باـطخ  نیفدـت  مسارم  زا  سپ  [ .[ 480 . ] دومن لددرد  دـیاب  لیئربج  اـب  وت  زا  سپ  ردـپ  يا  درک . لزنم  نیرب  سودرف  رد 

ادـخ لوسر  يور  رب  كاخ  هک  دـمآ  ناتلد  ایآ  سنأ ! يا  [ ؟ َبارُّتلا هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر  یلَع  اوُّثَُحت  ْنَا  ْمُکُـسُْفنَا  َْتباطَا  ُسَنَا !
[ .[ 481 [ ؟ دیزیرب

یلع ناشیوش  هب  تبسن  ینابرهم  تقفش و 

« مالسلا هیلع  یلع  ياهترفاسم  ماگنه  رد  دندزیمن و  زابرس  وا  ياهـشهاوخ  رماوا و  زا  دندومنن و  ییاضاقت  مالـسلا » هیلع   » یلع زا  هاگچیه 
نوخ زا  تفرگیم و  ار  شریشمش  دومنیم و  لابقتسا  وا  زا  یگنج  ياهرفس  زا  تشگرب  ماگنه  دوب . رابکشا  مالسلا » اهیلع  همطاف  نامشچ 

طئارش نیرتتخـس  اب  درکیم  راک  تیدج  اب  هناخ  رد  نسحلابا . ای  تفگیم  وا  هب  هکلب  دزیمن  ادص  مان  اب  ار  وا  هاگچیه  دومنیم . هزیکاپ 
هرخآلاب دومنیم و  لمحت  ار  وا  یگدنز  تارطاخم  یلع و  ررکم  ياهداهج  دوب  هدومن  راگزاس  ار  دوخ  نادنزرف  دوخ و  هناخ  رد  يداصتقا 

زا عاـفد  و  مالـسلا » هیلع  یلع  تیـالو  یناـبرق  ار  دوـخ  نادـنزرف  دوـخ و  هکلب  دوـخ  اـهنت  هن  دوـخ و  هک  دوـمن  لـمع  نینچ  دوـب و  رـضاح 
. دومن هصالخ  وا  مالک  نیا  رد  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  كاپ  تاساسحا  فطاوع و  همه  ناوتب  دـیاش  دومن . وا  تیمکاـح  يرادمتـسایس و 

رهوش مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تفرگ ، شیپ  رد  ار  هناخ  هار  هدـمآ  نوریب  هنیدـم  دجـسم  زا  مولظم  اـهنت و  مالـسلا » هیلع   » یلع ماـما 
ِیف َْتنُک  نِإ  َو  َکَعَم  ُْتنُک  ٍْریخ  ِیف  َْتنُک  ْنِإ  ُنَسَْحلاَابَا  ای  ُءاقِْولا  َکِسْفَِنل  یِـسْفَن  َو  ُءادِفلا ، َکِحوُِرل  یِحوُر  دومرف : هتـسیرگن و  ار  موصعم 

رد وت  رگا  دوب ، مهاوخ  وت  اب  هراومه  نسحلاابا  ای  وت ، ناج  ياهالب  رپس  نم  حور  ناـج و  و  وت ، يادـف  مناـج  ناـجیلع ، . ] َکَـعَم ُْتنُک  ٍّرَش 
[ .[ 482 . ] دوب مهاوخ  وت  اب  مه  زاب  يدش  راتفرگ  اهالب  یتخس و  رد  رگا  ای  تسیز و  مهاوخ  وت  اب  يربیم  رسب  یکین  ریخ و 

نادنزرف قح  رد  ینابرهم  تقفش و 

تمدخ ار  شزیزع  دنزرف  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تفرگ . الاب  راوگرزب  نآ  یباتیب  درد و  دـش و  ضیرم  مالـسلا » هیلع   » نسح ماما 
[483 . ] دهد افش  ار  تدنزرف  ات  ناوخب  ار  تراگدرورپ  ادخ ! لوسر  يا  . ] ُهَیِفْـشَی ْنَا  َِکْنبِِال  َهَّللا  ُْعدُا  ِهَّللا  ُلوُسَر  ای  دومرف : هدرب  ادخ  لوسر 

.[

مدرم هب  تبسن  تقفش 

هدرک راثیا  بشما  اما  هچبرتخد ، كاروخ  هزادـنا  هب  رگم  تسین  ییاذـغ  ام  هناخ  رد  . ] انَْفیَـض ِِهب  ُِرثُْؤن  آَّنِکل  َو  ِۀَِّیبَّصلا  ُتُوق  ِالا  انَدـْنِع  اـم  - 1
رد هک  دـنکیم  لقن  رایط  رفعج  رـسمه  ءامـسا  - 2 [ .[ 484 . ] میـشخبیم نامهم  هب  ار  اذـغ  رادـقم  نیمه  مینکیم و  لـمحت  ار  یگنـسرگ 
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هناخ رد  درک و  ضوع  ار  اهسابل  درک و  لسغ  ادتبا  مدوب ، ملاع  نانز  گرزب  نآ  هجوتم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  رمع  نایاپ  ياههظحل 
، هدروآرب نامـسآ  يوس  هب  ار  اهتـسد  و  هتـسشن ، هلبق  هب  ور  هک  مدید  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف متفر ، ولج  دـش . ادـخ  اب  زاین  زار و  لوغـشم 
. ِیتَّیِّرُذ ِۀَعیِـش  َو  ِیتَعیِـش  ِةاـصُِعل  َرِفغَت  ْنَأ  ِیتَقَراـفُم  ِیف  َّيَدـَلَو  ِءاـُکِبب  َو  مُهَْتیَفَطْـصا  َنیِذَّلاـِب  َُکلَئـسَا  يِدِّیـَـس  َو  یِهِلا  دـنکیم : اـعد  نـینچ 

ناراکهانگ مهاوخیم  وت  زا  نم ، قارف  رد  نیـسح  نسح و  ياههیرگ  هب  يدـیزگرب و  ار  اـهنآ  هک  یناربماـیپ  قح  هب  اـگرزب ! اراـگدرورپ ! ]
، ناگیاسمه يارب  هراومه  هک  دـید  ار  ردام  مالـسلا » هیلع   » یبتجم نسح  ماـما  - 3 [ .[ 485 . ] ییاشخبب ارم  نادـنزرف  نایعیـش  نم و  نایعیش 

خساپ مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  ینکیمن "؟ اعد  تدوخ  يارب  ارچ  ناجردام  : " تفگ دنکیم ، اعد  ناملـسم  مدرم  و  یمالـسا ، ناردارب 
[ .[ 486 . ] دوخ هناخ  سپس  هیاسمه ، لوا  مرسپ ! . ] ُراَّدلا َُّمث  ُراْْجلَا  داد :

همطاف هاگدید  زا  باجح 

ناملـسم نانز  هک  دوریم  رامـشب  یناسنا  ینید و  فیاظو  زا  یکی  نموم  نز  يارب  فاـفع  یلاـمک  تفـص  ندوب  اراد  رهاـظ و  ّرتست  لـصا 
یقالخا تینما  ظفح  تهج  و  یفرط ، زا  ادخ  یگدنب  زاربا  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ادخ و  تیاضر  بسک  يوقت و  ظفح  تهج 

باجح و هب  یمارگ  يوناب  نآ  نداد  تیمها  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدنز  حیرـص  ياهمایپ  زا  یکی  دنـشاب . نآ  هب  مزتلم  دیاب  عامتجا 
مظاکلا لاق  دوش ) هعجارم  رداچ  ثحب  هب  : ) مینکیم تیافک  تیاور  ود  رکذ  هب  رـصتخم  نیا  رد  هک  دـشابیم  هداعلاقوف  دـح  رد  شـشوپ 

َِمل اَهل ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاقَف  ُْهْتبَجَحَف  مالـسلا » اهیلع  » َۀَـمِطاف یلَع  یمْعَا  َنَذأَتِْـسا  مالـسلا » هیلع   » ُِّیلَع َلاـق  مالـسلا :» هیلع  »
ُدَهْـشَا هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هَّللا ُلوُسَر  َلاقَف  َحیرلاُمُشَی  َوُه  َو  ُهارَا  ّینِاَف  ینارَی  ْنُکَی  َْمل  ْنِا  مالـسلا :» اهیلع   » َْتلاقَف ِكارَی ؟ َوُه ال  َو  ُْهتَبَجَح 

زا ار  دوخ  ترضح  سپ  دش  دراو  مالسلا » اهیلع   » همطاف رب  تساوخ و  هزاجا  یئانیبان  دومرف : مالسلا » هیلع   » یلع [ . ] 487 . ] یّنِم ٌۀَعَْضب  َکَّنَا 
اهیلع  » همطاف دنیبیمن ؟ ار  وت  هکیلاح  رد  یناشوپیم  وا  زا  ار  دوخ  هچ  يارب  دومرف : يو  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  دـناشوپ . وا 

هیلع هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هاگنآ  دـنکیم . مامـشتسا  ارم  يوب  يو  منیبیم و  ار  وا  اـنامه  یلو  دـنیبیمن  ارم  وا  رگا  درک : ضرع  مالـسلا »
زا مه  نانز  رطع  يوب  ششوپ  موزل  ندب  ندناشوپ  رب  هوالع  تیاور  نیا  زا  ینم ]. نت  هراپ  وت  کشیب  هک  مهدیم  یهاوگ  دندومرف : هلآو »
هچ دیـسرپ : ترـضح  نآ  میدوب ، مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تمدخ  : " دـیامرفیم مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  دوشیم . هدـیمهف  زین  مرحمان  نادرم 

. ُلاجِّرلا َّنُهارَی  َو ال  َلاجِّرلا  َْنیَرَی  ْنَا ال  ِءاـسِّنِلل  ٌْریَخ  دـنداد ": خـساپ  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ترـضح  تساور ؟ وکین و  ناـنز  يارب  يزیچ 
.[ دنرگنن ار  وا  زین  نامرحمان  دننیبن و  ار  مرحمان  نادرم  ترورض  نودب  هکنیا  تسوکین  نانز  يارب  هچنآ  [ . ] 488]

ءاسک ثیدح 

هدش لقن  ترضح  نآ  یگدنز  زا  ءاسک  ثیدح  بلاق  رد  هک  تسا  ياهصق  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یگدنز  نیریـش  ياهارجام  زا  یکی 
نآ كرادم  [ 489  ] یفطـصملا بلق  ۀجهب  مالـسلا » اهیلع  » ارهزلاۀمطاف باتک  رد  یمق و  سابع  خیـش  نانجلا  حیتافم  رد  ثیدح  نیا  تسا .
نآ لئاضف  زا  یشخب  نآ  نمض  رد  هک  تسا ، تراهط  تمصع و  تیبلها  حدم  رد  هک  یندناوخ  نیریـش و  تسا  یثیدح  تسا . هدش  لقن 

ییاهاعد ثیداحا و  زا  یکی  ءاسک  ثیدـح  تسا . هتفرگ  رارق  وگتفگ  دروم  اهنآ  سفن  حور و  تسادـق  تراهط و  ًاصوصخم  ناراوگرزب 
نایعیـش یکانمغ  هودـنا و  شیادز  لماع  دوش و  عقاو  رثؤم  اهیراتفرگ  تالکـشم و  لح  رد  دـناوتیم  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  هک  تسا 

تئارق  ) عمج رد  راـتفرگ  يدرف  هاـگ  ره  : ... تسا هدـش  حیرـصت  نآ  هب  ثیدـح  نیا  رخآ  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  دوب و  دـهاوخ  تیبلـها 
دوشیم فرطرب  شهودنا  مغ و  دشاب  ناشنایمرد  نیگمغ  رگا  ای  دزاسیم و  فرطرب  ار  وا  يراتفرگ  دنوادخ  دشاب  ثیدح ) نیا  ناگدننک 

رد رثؤم  فیرـش  ثیدح  نیا  ندناوخ  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  ترـضح  زا  لقن  هب  دنکیم . فرطرب  ار  شزاین  دنوادخ  دشاب  يدـنمزاین  رگا  و 
. دوب دهاوخ  اهیناماسبان  تالکشم و  عفر 
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حول ثیدح 

کتکت یفرعم  اب  هک  یثیدح  هلآو .» هیلع  هللا  یلص  مالسا  مرکم  ربمایپ  نانیشناج  ءایصوا و  یفرعم  رد  ینارون  تسا  يراتفگ  حول  ثیدح 
نیا همجرت  لقن  هب  طقف  راصتخا  تهج  اجنیا  رد  ام  درادیمرب  اهنآ  ياهنامز  تاقافتا  عیاـقو و  زا  یـضعب  زا  هدرپ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

هب مالسلا » هیلع   » رقاب ماما  مردپ  : " دومرف ترضح  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا » هیلع   » قداص ماما  زا  ریـصبوبا  مینکیم : تیافک  ثیدح 
؟ میامن شـسرپ  وت  زا  منیبب و  یتولخ  ناکم  رد  ار  وت  هک  تسا  بسانم  تقو  هچ  مراد  يراـک  وت  اـب  نم  دومرف : يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج 

مردام تسد  رد  هک  یحول  نآ  هرابرد  رباج ! يا  دومرف : وا  هب  هدرک  تولخ  وا  اـب  يزور  ترـضح  دـیئامرف . هدارا  هک  تقو  ره  تفگرباـج :
ار ادخ  دیوگ : رباج  هد ! ربخ  نم  هب  دوب ، هدش  هتشون  نآ  رد  هک  هچنآ  يدید و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  رتخد  مالسلا » اهیلع  همطاف 

نیسح دلوت  ات  مدش  فرشم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  روضح  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  نامز  رد  هک  مریگیم  هاوگ 
اب تسا ، درمز  مدرک  ناـمگ  مدـید ، گـنر  زبس  یحول  ترـضح  نآ  تسد  رد  میوگ . تینهت  کـیربت و  ترـضح  نآ  هب  ار  مالـسلا » هیلع  »

حول نیا  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  داب ! تیادـف  هب  مردام  ردـپ و  مدرک : ضرع  دوب . هدـش  هتـشون  نآ  يور  دیـشروخ  رون  دـننام  دـیپس  یطخ 
زا نانیـشناج  نادنزرف و  رهوش و  مان  ردـپ و  مان  نآ  رد  هدرک و  هیدـه  شربمایپ  هب  لجوزع  دـنوادخ  هک  تسا  یحول  نیا  دومرف : تسیچ ؟
نآ نم  داد . نم  هب  ار  حول  نآ  ترضح  دیوگ : رباج  تسا . هدیشخب  نم  هب  ار  نآ  نم  يدونشخ  رطاخب  مردپ  تسا و  هدش  هتـشون  منادنزرف 
هب يو  اب  ترضح  يرآ ". : " تفگ یهد "؟ ناشن  نم  هب  ار  نآ  یناوتیم  ایآ  : " دومرف رقاب  ماما  متشادرب ". ياهخـسن  نآ  يور  زا  هدناوخ  ار 
رد رباج  مناوخب "! وت  رب  نم  ات  نک  هاگن  تدوخ  هتـشون  رد  وت  رباج ! يا  : " دومرف ترـضح  دروآ . نوریب  ار  ياهماـن  رباـج  تفر . شاهناـخ 

: تفگ رباج  تشادن . تفلاخم  وا  هتشون  اب  فرح  کی  یتح  دنگوس  ادخب  دومرف ، تئارق  وا  رب  رقاب  ترـضح  مردپ  هتـسیرگن ، دوخ  هخـسن 
دنوادخ يوس  زا  تسا  ياهتـشون  نیا  نابرهم ، هدنـشخب  دنوادخ  مانب  مدید : هتـشون  حول  نآ  رد  هنوگنیمه  هب  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  "

هدروآ نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  ار  نآ  یحو  هتـشرف  هک  شیامنهار  هدنیامن و  هداتـسرف و  رون و  دـمحم ، يارب  تمکح  اب  دـنمهوکش و 
نم زج  میادـخ ، نم  انامه  شابم ! رکنم  ار  میاهـششخب  فاـطلا و  رازگساپـس ، ار  میاـهتمعن  رامـش ، گرزب  ارم  ياـهمان  دـمحم  يا  تسا ،
نم انامه  میازج . زور  هدـنهد  شاداپ  نارگمتـس و  هدـننکراوخ  نازارفندرگ ، هدـننک  دوبان  نایوگروز ، هدننکـشمه  رد  تسین ، يدـنوادخ 

باذع ياهنوگهب  ار  وا  دـسرتب ، نم  تلادـع  ریغ  زا  ای  دـشاب و  راودـیما  نم  لضف  ریغ  هب  سک  ره  تسین  يراگدـنوادخ  نم  زج  میادـخ و 
ثوعبم ار  يربمایپ  چـیه  نم  امن ! لکوت  نم  رب  نک و  شتـسرپ  ارم  سپ  مشاب ، هدرکن  باذـع  هنوگنادـب  ار  نایناهج  زا  کیچـیه  هک  منک 

هداد يرترب  ناربمایپ  رب  ار  وت  نم  مداد . رارق  ینیـشناج  شیارب  هکنیا  رگم  دشن  يرپس  شتیرومأم  هتفاین  نایاپ  يربمایپ  چیه  نارود  مدرکن و 
سپ ار  نسح  متشاد ، یمارگ  ار  وت  وا  زا  دعب  نیسح  نسح و  تاهچب ، ریش  ود  هب  هون و  ود  هب  و  مدیشخب ، تلیضف  نانیشناج  رب  ار  تنیشناج 

ماجرف هتـشاد  یمارگ  تداهـش  هب  ار  وا  مداد و  رارق  مایحو  هنیجنگ  نابهگن  ار  نیـسح  دوخ و  ملع  ندعم  شردـپ ، نارود  ندـش  يرپس  زا 
رارق وا  اب  ار  دوخ  همات  هملک  تسا ، هجرد  نیرتالاو  شتداهش  هجرد  دیهـش و  نیرترب  وا  مدرک ، متخ  تداعـس  یتخب و  شوخ  هب  ار  شراک 

رورـس یلع ، وا  نادـناخ  زا  رفن  نیتسخن  مهدیم ، ماـجنا  وا  نادـناخ  تطاـسو  اـب  ار  مرفیک  شاداـپ و  تسوا ، دزن  نم  هغلاـب  تجح  مداد و 
ناروابان تسا ، نم  تمکح  ندعم  ملع و  هدنفاکـش  هک  دمحم  شاهدیدنـسپ  دج  مانمه  شرـسپ  تسا و  نم  هتـشذگ  ءایلوا  رویز  نادباع و 

راـتفگ نیا  تسا . هدرک  در  ارم  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـشابن ، شیاریذـپ  هدومن  در  ار  وا  هک  سک  نآ  دـنوشیم و  دوباـن  رفعج  هراـبرد 
وا زا  سپ  ، مزاسیم دونـشخ  شنارای  ناوریپ و  ناتـسود و  هرابرد  ار  وا  نم  هتـشاد  یمارگ  ار  رفعج  هاـگیاج  هک  تسا  نم  نیتسار  یمتح و 

مناتسود دنام و  دهاوخن  هدیشوپ  متجح  هتشگن و  هدیرب  مبجاو  تنس  هتشر  اریز  منکیم ، باختنا  کیرات  هتفشآ و  یطیارـش  رد  ار  یـسوم 
سک ره  دشاب و  هدرک  راکنا  ار  متمعن  هک  تسا  نآ  دننام  دوش ، نانآ  زا  یکی  رکنم  سک  ره  شاب ! هاگآ  داتفا . دـنهاوخن  تمحز  هب  زگره 

ماهدـنب و نارود  ندـش  يرپس  ماـگنه  هب  رکنم  ناگدـننز  ارتفا  رب  ياو  تسا . هتـسب  ارتفا  تمهت و  نم  رب  دـهد ، رییغت  ار  مباـتک  زا  هیآ  کـی 
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رصان یلو و  یلع ، تسا . هدرک  بیذکت  ارم  ءایلوا  همه  دنک ، بیذکت  ار  رفن  نیمتشه  هک  یسک  دیشاب ! هاگآ  یـسوم ! ماهدیزگرب  بیبح و 
دوخ يوید  ار  يو  ماهدومزآ . ار  وا  نآ  نیگنـس  راب  لمحت  اب  تسا و  هدـش  هدراذـگ  وا  شود  رب  يربمایپ  ياهتمحز  هک  تسا  یـسک  نم و 

دهاوخ نفد  مقولخم  نیرتدب  رانک  رد  تسا ، هتخاس  ار  نآ  هتـسیاش ، هدنب  نیا  نینرقلاوذ ، هک  يرهـش  رد  تشک و  دهاوخ  ربکتـسم  هاوخ و 
ندـعم ملع و  ثراو  وا  تخاـس . مهاوـخ  نشور  وا  زا  سپ  نیـشناج  شرـسپ و  دـمحم  هب  ار  شناگدـید  هک  تسا  یمتح  راـتفگ  نیا  دـش .

دارفا زا  رفن  داتفه  هرابرد  ار  شتعافـش  هداد  رارق  شهاـگیاج  ار  تشهب  تسا . مناگدـیرفآ  رب  نم  تجح  یناـهن و  زار  هاـگیاج  تمکح و 
متاقولخم و نیب  رد  نم  هاوگ  دهاش و  رصان و  یلو و  هک  یلع  شرـسپ  و  مریذپیم ، دنـشاب  منهج  شتآ  بجوتـسم  یگمه  هک  شاهداوناخ 
ار نسح  مشناد ، ناـبهگن  مهار و  هب  هدـننک  توـعد  وا  زا  منکیم و  متخ  یتخبکـین  تداعـس و  اـب  ار  وا  نارود  دـشابیم  مایحو  رب  نیما 

یئانـشور یـسوم و  لامک  تسا ، ناـیناهج  يارب  تمحر  هک  منکیم  لـیمکت  م ح م د )  ) شرـسپ هب  ار  نارود  نیا  دـعب  و  مروآیم ، نوریب 
هیدـه هب  ملید  كرت و  ياهرـس  نوچمه  ناشیاهرـس  دـندرگ و  راوخ  وا  نارود  رد  مناتـسود  يدوزب  تسوا ، رب  بوـیا  يرادـیاپ  یـسیع و 

هآ و دایرف و  نیگنر و  ناشنوخ  زا  نیمز  دنبارطـضا ، بعر و  سرت و  لاح  رد  هتـسویپ  دنوشیم و  هدـینازوس  هتـشک و  نانآ  دوش ، هداتـسرف 
منک و عفد  ناـنآ  هلیـسوب  ار  کـیرات  روک و  بوشآ  هنوگره  دنـشابیم ، نم  نیتسار  ناتـسود  ناـنآ  دـبای ، شرتسگ  ناـشنانز  نیب  رد  هلاـن 
رب ناشراگدرورپ  تمحر  دورد و  ملـسگب . نانآ  طسوت  ار  اهریجنز  اهیتخـس و  مزاـس و  فرطرب  ناـنآ  هلیـسوب  ار  اـهینوگرگد  تـالزلزت و 

[ . 490."  ] دنناگتفای هار  نامه  نانآ  و  داب ! ناشیا 

كالول ثیدح 

ُْتقَلَخ اَمل  َكالَْول  ُدَـمْحَا  ای  دومرف : یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللالوسر زا  يراـصنا  هّللادـبع  نبرباـج  زا 
قلخ ار  ناهج  كالفا و  يدوبن  وت  رگا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحا يا  . ] امُُکتْقَلَخ اَمل  ُۀَـمِطاف  َْولَو ال  َکـُتْقَلَخ  اـَمل  ٌیلَع  ـالَولَو  َكـْالفَألا 

[ .[ 491 . ] مدرکیمن قلخ  ار  یلع  وت و  دوبن  مالسلا » اهیلع   » همطاف رگا  مدیرفآیمن و  ار  وت  دوبن  مالسلا » هیلع   » یلع رگا  مدرکیمن و 

همطاف ترضح  زرح 

تداع و رد  تسا . لاوما  نتـشادهگن  ظوفحم  يارب  دّـعم  هک  تسا  يرما  عرـش ، رد  و  تسا . نیـصح  مکحم و  عضوم  ءاح ،) رـسکب   ) زرح
رب هک  ییاـعد  بیـصن 3 - ظح ، هرهب ، هاگهانپ 2 - راوتـسا ، ياج  - 1 دـشابیم : زین  ریز  یناـعم  هب  زرح  [ . 492 . ] همیخ هناخ ، دـننام  فرع 
هک مینکیم  دروخرب  یئاهاعد  هب  اعد  بتک  رد  هدراو  هیعدا  نیب  رد  [ . 493  ] ذیوعت زیوآمشچ ، دنبوزاب ، دنراد ، دوخ  اب  دنسیون و  يذغاک 

دننکیم مهارف  ناـسنا  يارب  تاـفآ  ثداوح و  ربارب  رد  نیـصح  نصح  يوـنعم و  ياهعلق  ادـخ  تافـص  ءامـسا و  زا  یـضعب  هب  کـسمت  اـب 
زرح هلمج  زا  دنـشابیم  صوـصخم  ياـهزرح  ياراد  ینید  ناـیاوشیپ  هـمئا و  هـمه  ًـالومعم  دنـشابیم . زرح  هـب  فورعم  اـهاعد  هنوـگنیا 

ِیْنلِکَت الَو  ِیْنثِغَأَف  ُثیِغَتْـسَأ  َِکتَمْحَِرب  ُموُّیَق  ای  ُّیَح  ای  ِمیحِّرلا  ِنمْحِّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تساعد : نیا  زا  تارابع  نیا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 
[ . 494 . ] ُهَّلُک ِینْأَش  ِیل  ِْحلْصَا  َو  ًاَدبَا  ٍْنیَع  َۀَفْرَط  یِسْفَن  یِلا 

هیسنا ءاروح 

هللا یلـص   » ربمایپ تدالو  زا  لاس  جـنپ  لهچ و  هکیلاح  رد  یناثلا ، يدامج  متـسیب  زور  رد  تثعب  مجنپ  لاس  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف 
هدش لقن  مالـسلا » هیلع   » رقاب ماما  و  مالـسلا » هیلع  قداص  ماما  زا  بلطم  نیا  هکنانچ  دوشگ  ناهج  هب  هدـید  هکم  رد  تشذـگ ، هلآو » هیلع 

ياهجارعم زا  یکی  رد   ) هکیتقو هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تسا ، مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  ردام  مالـسلا » اهیلع   » هجیدخ : " تسا
یلص  » ربمایپ بلـص  رد  ار  یتشهب  ياهاذغ  نآ  دنوادخ  دروخ ، یتشهب  بیـس  هزات و  يامرخ  زا  اههویم و  زا  درک ، جورع  نامـسآ  هب  دوخ )
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هب دش و  رتسبمه  مالسلا » اهیلع   » هجیدخ اب  تشگزاب ، نیمز  يوسب  جارعم  زا  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  درک ، لدبم  هفطن  هب  هلآو » هیلع  هللا 
هیـسنا ءاروح  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ساسا  نیا  يور  تفرگ ، رارق  مالـسلا » اهیلع   » هجیدـخ محر  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  رون  بیترت  نیا 

[ . 495."  ] تسا یتشهب  نایروح  زا  تسا  نیمز  يور  ناسنا  هکنیا  نیع  رد  ینعی  تسا 

لمعلاریخ یلع  یح 

ناملسم و دوجو  تمالع  هک  تسا  يراعـش  تسا . تیالو  تماما و  توبن و  دیحوت ، عوضوم  رد  يداقتعا  نوگانوگ  ياهمایپ  يواح  ناذا ،
يدرف و یگدـنز  رد  يونعم  نوگانوگ  راثآ  ياراد  هدـش و  هیکت  دایز  نآ  رب  هک  يراعـش  دـشابیم . تعاـمج  دجـسم و  زاـمن ، یناملـسم ،

لمعلاریخ مالـسلا » هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  تسین و  لوبق  هنرگو  دـشاب  تیالو  اب  دـیاب  زامن  تسا و  زاـمن  لـمعلاریخ  تسا . یعاـمتجا 
َّنِا دشابیم . تاداس  راوگرزب و  نآ  هیرذ  مالـسلا و  مهیلعنیموصعم  همئا  مالـسلا ،» اهیلع  همطاف  نادـنزرف  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هب  یکین 

« مالسلا هیلع   » قداص ماما  زا  . ] ِمالَّسلامِْهیَلَع اهِدلَو  َو  َۀَمِطاف  ُِّرب  ِلَمَْعلا  ُْریَخ  َلاقَف : لَمَْعلا  ِْریَخ  یلَع  َّیَح  ینْعَم  ْنَع  َِلئُس  مالسلا » هیلع  قِداَّصلا 
[ .[ 496 . ] تسوا نادنزرف  همطاف و  هب  یکین  لمع  نیرتهب  دومرف : دش . لاوئس  ِلَمَْعلا  ِْریَخ  یلَع  َّیَح  ینعم  زا 

خ

ارهز همطاف  یگدنز  تارطاخ 

یگراوخریش نارود 

ترـضح درک  دـشر  دـمآ و  ایند  هب  زیگناتشحو  كانرطخ و  یطیحم  رد  مالـسا و  ردـص  هتفـشآ  راگزور  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
بلاطوبا بعـش  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز یگراوخریـش  ماّیا  زا  یتدـم  دادیم . ریـش  ار  شزیزع  دازون  یطیارـش  عاضوا و  نانچ  رد  هجیدـخ 

، دشیم رادیب  باوخ  زا  هک  بشهمین  دش و  روخاذغ  طیحم ، نامه  رد  تخومآ و  نتفگ  نخس  نتفر و  هار  بلاطوبا  بعـش  رد  دش . يرپس 
زا مشاهینب  ربمایپ و  هک  دوب  هلاس  جنپ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دندادیم . ساپ  شردـپ  فارطا  هنهرب  ياهریـشمش  اب  دـیدیم  ار  شناشیوخ 

كاشوپ و كاروخ ، رد  هعـسوت  يدازآ و  تمعن  دـیدج ، یگدـنز  دنتـشگرب . دوخ  یگدـنز  هناخ و  هب  هتفای و  تاجن  يداـصتقا  هرـصاحم 
. دوب رورسم  نامداش و  تشاد و  یگزات  مالسلا » اهیلع   » همطاف يارب  لزنم ،

ردپ راتسرپ 

هیلع هللا  یلص   » ربمایپ تروص  رـس و  رب  هبورکاخ  يرادقم  دید ، هچوک  رد  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  نیکرـشم ، زا  یکی  يزور 
اب دروآ و  بآ  تفاتـش ، ترـضح  نآ  رادـید  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دـش  هناخ  دراو  لاح  نیمه  اب  تفگن و  يزیچ  ربماـیپ  دیـشاپ . هلآو »
زا ار  تردپ  دنوادخ  هک  شاب  نئمطم  نکن ، هیرگ  مرتخد ! : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تسش . ار  ردپ  تروص  رس و  نایرگ  مشچ 
زا ياهدع  دوب . زامن  لوغشم  مارحلا  دجسم  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ زور  کی  دنکیم ". زوریپ  نانآ  رب  دنکیم و  ظفح  نانمشد  ّرش 

نوخ اب  تشادرب و  دندوب ، هتـشک  هزات  هک  ار  يرتش  نادهچب  نانآ  زا  یکی  دندوب . شرازآ  ددـص  رد  دـندرکیم و  هرخـسم  ار  وا  نیکرـشم 
تحاران درکیم  اشامت  ار  هرظنم  نیا  دوب و  دجسم  رد  هک  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  درک  ترپ  دوب  هدجـس  لاح  رد  هک  ربمایپ  يوسهب 

سپ تشادرب و  هدجس  زا  رس  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ دنکفا . رود  هب  ار  رتش  نادهچب  دیناسر و  ردپ  هب  ار  شدوخ  نایرگ  مشچ  اب  دش و 
. درک نیرفن  هورگ  نآ  رب  زامن  زا 
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يراذگمان

هک داد  نامرف  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  داهن ، ناهج  هب  اپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاـف  هک  یماـگنه  : " دـیامرفیم مالـسلا » هیلع   » قداـص ماـما 
دنگوس ادخ  هب  : " دیامرفیم سپس  مالسلا » هیلع   » رقاب ماما  دیامن ". يراج  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » یمارگ لوسر  نابز  رب  ار  همطاف )  ) ماننیا

." تشادزاب دنراد ، نانز  ریاس  هک  ییاهیکاپان  زا  تخاس و  راشرس  ملع  زا  ار  رون  نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک 

ارهز ترضح  تاحیبست 

دیـشک بآ  هاچ  زا  ردقنآ  وا  دوب . نم  هناخ  رد  ادخ  لوسر  نازیزع  نیرتزیزع  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  : " دـیامرفیم مالـسلا » هیلع   » یلع
: دنتفگ ناشیا  هب  هک  دش  ثعاب  اهیتخـس  نیا  تسب . هنیپ  شیاهتـسد  ات  درک  درآ  بایـسآ  اب  ردقنآ  دوب و  هدنام  یقاب  شندب  رب  نآ  رثا  هک 
. دش دـیهاوخ  هدوسآ  تنحم  جـنر و  همه  نیا  زا  دـشاب  ناتراکددـم  اهراک  رد  ات  دـیهاوخب  يزینک  يو  زا  رگا  دـیتفر  دوخ  ردـپ  دزن  یتقو 

ورنیا زا  دوب . یهورگ  اب  وگتفگ  ثحب و  مرگرـس  ناشیا  اما  تفر  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  تمدـخ  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف 
يارب مالـسلا » اهیلع   » همطاف هک  دیمهف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  تشگزاب . دیوگب  ینخـس  ردپ  اب  هکنآ  نودـب  ایح  مرـش و  رطاخب 

نم دزن  يراک  هچ  يارب  زورید  همطاف ! دومرف : مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  ودـمآ  ام  هناخ  هب  دوخ  لیلد  نیمه  هب  تسا  هدـمآ  وا  دزن  هب  يراک 
زا بتارم  هب  هک  منک  هاگآ  ینخـس  هبار  امـش  دومرف : ادـخ  لوسر  مدرک . ناـیب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ يارب  ار  عوضوم  نم  يدـمآ ؟

اهیلع  » همطاف ماگنه  نیا  رد  دـیئوگب . ربکا  هللا  راـب  هللادمحلا و 34  راب  هللا و 33 ناحبـس  راب  دیباوخب 33  دـیتساوخ  یتقو  تسا : رتهب  مداخ 
هب ار  هضف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ  اهدـعب  درک ". رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  مدـش و  یـضار  شلوـسر  ادـخ و  زا  دوـمرف : مالـسلا »

[ . 497 . ] دیشخب مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 

هروظنم دنچ  ياهناخ  همطاف  هناخ 

.[ دوش هدرب  نآ  رد  ادـخ  دای  دـبای و  تعفر  هداد  نذا  دـنوادخ  هک  یئاههناخ  رد  [ . ] 498 . ] ُهُمِْـسا اهیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُْری  نَا  ُهَّللا  َنِذَا  ٍتُوُیب  یف 
ار هناخ  مالـسا  هکیلاح  رد  تسا  شیاسآ  تنوکـس و  تحارتسا و  يارب  طـقف  هاـتوک  دودـحم و  یهاگدـید  هناـخ  هب  اـم  هاگدـید  ًـالومعم 
و مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  هک  اجنآ  زا  تسا  تنوکـس  شیاسآ و  هافر و  نآ  زا  روظنم  کی  هک  دنادیم  هروظنمدنچ  سدقم و  یهاگیاپ 

ترـضح هناـخ  یگدـنز و  مهم  يدنـس  ناونع  هب  تسا  مالـسا  ياههتـساوخ  زا  ياهنوـمن  فّرعم و  ناـشراتفر  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف 
تنوکـس و يارب  یلحم  هاگتحارتسا و  رب  هوالع  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هناـخ  میهدیم . رارق  یـسررب  دروم  ار  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز

يارب ياهسردـم  - 1 هلمج : زا  تسا  هتـشاد  زین  رگید  ییاهدافتـسا  عورـشم  ياهتذـل  یناـسنا و  فـطاوع  لداـبت  یفطاـع و  شمارآ  بـسک 
تالاوئس هب  یئوگخساپ  يارب  هنیدم  نانز  يارب  یمیلعتلاراد  - 2 دشابیم . هضف  دوخ  مداخ  تیبرت  نانآ و  تیبرت  نادنزرف و  نداد  شزومآ 

-4 دـشابیم . رباج و ... ناملـس و  نوچمه  ربمایپ  صاـخ  باحـصا  يارب  ياهمکحلاراد  - 3 دـشابیم . نانآ  يداقتعا  تاهبـش  عفر  ناـنآ و 
ناـنامهیم نادنمتـسم و  زا  یئاریذـپ  يارب  ياهناـخنامهیم  - 5 دـشابیم . گرزب  يادـخ  اـب  شیاـین  يارب  یبارحم  تداـبع و  يارب  يدــبعم 
ینابایـسآ نآ  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  اذـل  دـشابیم . یگداوناخ  ياهزاین  نیمأت  شالت و  راـک و  يارب  ياهناـخراک  - 6 دشابیم .

نآ رب  نامسآ  ناگتشرف  ًامئاد  هک  تسا  یتوکلم  ینیمزرـس  ینارون و  ياهعطق  - 7 دراد . یگدنفاب  یگدنـسیر و  دنکیم و  یئاونان  دنکیم 
ّیلو هب  نانآ  مجاهت  ربارب  رد  نیقفانم  هیلع  رب  رایع  مامت  یگنج  نادـیم  ای  ینعم و  مامت  هب  رگنـس  کی  هرخآلاب  و  - 8 دننکیم . دمآ  تفر و 

تیاهن رد  حورجم و  تسا . مالـسلا » اهیلع  همطاف  نسحم  دیهـش ، نادـیم ، نیا  رد  هک  تسا  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما یلوم  نامز  قح  رب 
نیقفانم گنج ، نادـیم  نیا  رد  تسا  مالـسلا » اهیلع  همطاف  رهوش  گنج ، نیا  ریـسا  تسا و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دوخ  داـهج ، نیا  هدـیهش 
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هدافتسا ناکدوک  نانز و  هب  هلمح  ینکشتمرح ، یماظن و  نازابرس  و  ریشمش ، فالغ  تنوشخ ، شتآ ، زا  یخیرات  ددعتم  دهاوش  بسحرب 
ارچ تفای  تسد  مه  دهز  فیراعت  نیرتابیز  زا  یکی  هب  ناوتیم  مالسلا » هیلع  یلع  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هناخ  زا  فیـصوت  نیا  اب  دندرک .

. دنک تشادرب  ار  يداصتقا  ریغ  ای  يداصتقا و  نکمم  ياههرهب  نیرتشیب  يدام  تاناکما  لقادح  زا  ناسنا  ینعی  دهز  هک 

همطاف هشیدنا  یگدنز و  رد  ادخ 

هراشا

یعون یمود  تسا ، ندیـشیدنا  یعون  یلوا  یلمع  دـیحوت  يرظن 2 - دیحوت  - 1 تسا : هجرد  ود  هـبترم و  ود  ياراد  مالـسا  رظن  زا  دـیحوت 
هـشیدنا هلحرم  رد  ات  ناسنا  ینعی  دـسریم . دوخ  لامک  هب  ندوب  عون  نیا  اـب  مالـسا  قطنم  رد  ندیـشیدنا  نآ  تسا . ندوب  یعون  نتـسیز و 

مه ندوب  هلحرم  رد  نتـسیز و  هلحرم  رد  هک  تسا  يدحوم  یقیقح  دحوم  تسین . یقیقح  دحوم  هکلب  تسین ، لماک  دحوم  تسا ، دـحوم 
هیلع هللا  یلـص   » ربمغیپ دجـسم  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  يربک ، هقیدـص  سدـقم  دوجو  هک  یفورعم  هباطخ  رد  ًاقافتا  دـشاب . دـحوم 

ار هباطخ  نیا  شدوخ  قوقح  قاقحا  يارب  ترضح  دنتـشاد . روضح  تقو  هفیلخ  نینچمه  راصنا  رجاهم و  تعامج  و  دنکیم ، داریا  هلآو »
شنخس ترضح ، تسا . مالسا  ناهج  شزرارپ  رایـسب  راثآ  زا  یکی  هبطخ  نیا  دنیامرفیم . نایب  تسا  قیمع  ینالوط و  لصفم و  رایـسب  هک 

نایب ریبعت  نیا  اب  ار  دیحوت  هب  تداهش  راگدرورپ ، تاذ  زا  ساپس  رد  ییاههلمج  ادخ ، رکـش  زا  دعب  دنکیم ، زاغآ  یهلا  يانث  دمح و  اب  ار 
. اَهلوُقْعَم ِرْکِْفلا  ِیف  َرانَا  َو  اَهلوُصْوَم  ُبُولُقلا  َنَّمَـض  َو  اهَلیِوَأت  َصالْخِْالا  َلَعَج  ٌۀَِملَک  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَأ  دـنکیم :

يراج دوخ  نابز  هب  ار  هَّللا  الا  هلا  هملک ال  نیا  نم  مهدیم ، تداهـش  ادـخ  یگناگی  هب  نم  : ] دـیامرفیم تسا . لوا  هلمج  مدـهاش  [ . 499]
نیا تقیقح  تشگزاب و  لآَـم و  ینعی  اـهَلیوَْأت  َصـالْخِْالا  َلَـعَج  هک  تسا  ياهملک  هملک ، نیا  یلو  مراد ]. داـقتعا  ار  تقیقح  نیا  منکیم .

رد مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  تسا . یلمع  دـیحوت  ناـمه  صـالخا  نیا  تسا . صـالخا  هملک  نیا  تـیعقاو  قـقحت و  هـلحرم  هـملک ،
دیحوت مالـسا  رد  دنامهفب  هکنیا  يارب  یلو  دنکیم . نایب  ار  يرظن  دـیحوت  دـنکیم  نایب  ار  دوخ  داقتعا  دـیوگیم ، ار  دوخ  رکف  شتداهش 

َصالْخِْالا َلَعَج  ٌۀَِملَک  دـنکیم : نایب  ریبعت  نیا  اب  تسا ، یلمع  دـیحوت  رد  يرظن  دـیحوت  لامک  هکلب  تسین ، ادـج  یلمع  دـیحوت  زا  يرظن 
نیا لـیوأت  ار  نآ  تسوا . شتقیقح  شهنُک و  هکلب  شتیاـهن  شتـشگزاب و  هـک  يزیچ  نآ  لآَـم . ینعی  لـیوأت  نآرق  حالطـصا  رد  اـهَلیْواَت .

هب دنامب ، رظن  هلحرم  رد  رکف و  هلحرم  رد  ینعی  دـشاب ، يرظن  دـیحوت  ًافرـص  رگا  يرظن  دـیحوت  دـناسریم  هلمج  نیا  دـنیوگیم . تقیقح 
نیا مالـسا  رظن  زا  دنکن ، ادیپ  ققحت  ناسنا  نتـسیز  هلحرم  رد  ندوب و  هلحرم  رد  و  دوش ، فقوتم  ندیـشیدنا  هلحرم  رد  دسرن ، لمع  هلحرم 
زراب ياهتفص  زا  ادخ  تافـص  تاذ و  رد  ندش  هقرغ  ندوب و  هللایف  یناف  نافرع و  [ . 500 . ] تسین یعقاو  دیحوت  یقیقح و  دیحوت  دیحوت ،
اهیلع » ارهز همطاف  یگدـنز  رد  ادـخ  دـیحوت و  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  رظنم  هشیدـنا و  رد  دـیحوت  ثحب  تسا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف 

. دومن وجتـسج  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدـنز  رد  یقیقحت ، يدـید  اب  دـیاب  هک  تسا  یمزال  تقد و  لباق  نیریـش  ثحابم  زا  مالـسلا »
تلاخد وا  تاّین  هشیدـنا و  رد  ادـخ  ریغ  هب  زیچ  چـیه  دوب و  ادـخ  قرغتـسم  هشیدـنا ، رد  [ . 501  ] هللاۀما ناونعب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 

ادخ اب  مئاد  مه  لمع  ماقم  رد  هشیدنا ، رب  هوالع  وا  تشاد  ار  ندوب  ادخ  اب  هیـصوت  دوب و  ادخ  اب  ّدلوت  زا  لبق  هکلب  ّدلوت  هظحل  زا  تشادـن .
يدـیحوت ثحاـبم  ثحب  نیا  همدـقم  ناونعب  ییانـشآ و  يارب  تسا  بساـنم  هچ  تفاـییم . ار  ادـخ  دوـخ  یگدـنز  لـحارم  همه  رد  دوـب و 

یگدنز رد  ادخ  ثحب  رد  ناشیا  دریگ . رارق  تقد  دروم  [ 502  ] ناسنا یگدنز  رد  ادخ  ناسنا و  هشیدنا  رد  ادخ  ناونع  اب  يرهطم  اتیآ ...
نیا رد  ام  دـننیبیم . ار  وا  یبیغ  ياهدادـما  دـننکیم و  كرد  یگدـنز  فلتخم  لحارم  رد  هبرجت و  رد  ار  ادـخ  یـضعب  دـیامرفیم  ناـسنا 

يدهاوش اههنومن و  رکذ  اب  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدنز  رد  ادخ  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هشیدنا  رد  ادخ  هاتوک  یتاراشا  اب  لاجم 
. میزاسیم نشور 
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ارهز همطاف  هشیدنا  رد  ادخ 

هناصلاخ تدابع 

هک یـسک  دـندومرف : همطاف  ترـضح  [ . ] 503 . ] ِِهتَحَلْـصَم َلَْضفَا  ِْهَیِلا  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللاَـطَبْهَا  ِِهتَداـبِع  َِصلاـخ  ِهَّللاَیِلا  َدَعْـصَا  ْنَم  ُۀَـمِطاف : َْتلاـق 
.[ داتسرف دهاوخ  ورف  وا  يوسب  ار  وا  تحلصم  نیرترب  گرزب  راگدرورپ  دتسرف ، ادخ  يوسب  ار  دوخ  هناصلاخ  ياهتدابع 

ادخ يابیز  لامج  رظان  همطاف 

هتـشرف نونکامه  يراد ؟ یتجاح  یتساوخرد و  هچ  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  : " دیـسرپ شرتخد  زا  يزور  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
: تلاق دـنداد : خـساپ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دریذـپ ". ققحت  یهاوخب  هچ  ره  ات  تسا  هدروآ  مایپ  ادـخ  فرط  زا  تسا و  نم  راـنک  رد  یحو 

یـشهاوخ ره  زا  ارم  مربیم  قح  ترـضح  تمدخ  زا  هک  یتّذل  . ] ِْمیِرَْکلا ِهِهْجَو  یِلا  ِرَظَّنلاُْریَغ  یل  َۀَجاح  ال  ِِهتَمْدِخ ، ُةَّذـَل  ِِهتَلَئْـسَم  ْنَع  یِنلَغَش 
[ .[ 504 . ] مشاب دنوادخ  يالاو  ابیز و  لامج  رظان  هتسویپ  هک  مرادن  نیا  زج  یتجاح  تسا ؛ هتشادزاب 

ادخ اب  تاقالم  داعم و  رکف  رد  همطاف 

: تلاق داد : خـساپ  یتحاران "؟ ارچ  : " دومرف دـید . نایرگ  نارگن و  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  مالـسلا » هیلع  یلع  ماـما  جاودزا ، بش  رد 
يْربَـق َو  يدََـحل  یِلا  یلوُخُدَـک  یلِْزنَِمب  یـشاِرف  یف  یلوُـخُد  ُتْهَّبـَـشَف  يْربَـق  یف  یلوُُزن  َو  يِرْمُع  ِباـهِذ  َدـْنِع  يِْرمَا  َو  یلاـح  یف  ُتْرَّکَفَت 

رمع نایاپ  دای  هب  مدرک ، رکف  شیوخ  راـتفر  لاـح و  نوماریپ  رد  [ . ] 505 .... ] َۀَْلیَّللا ِهِذه  یلاعَت  َهَّللاُُدبْعَنَف  ِةالَّصلایِلا  َتُْمق  َنِإ  َهَّللاَكُدِْـشنُاَف 
تمایق ربق و  فرط  هب  اجنیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لقتنم  امـش  هناخ  هب  ردـپ  هناـخ  زا  زورما  هک  مداـتفا  ربق  ماـنب  رگید  هاـگلزنم  شیوخ و 

ار ادـخ  بش  نیا  رد  مه  اب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ات  ایب  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  یگدـنز ، ياههظحل  نیزاغآ  نیا  رد  تفر ، مهاوخ 
.[ مینک تدابع 

یئارگادخ هب  ردام  زا  توعد 

مرکا ربمایپ  اب  یلمع  ياهتفلاخم  تاغیلبت و  نیرتدـب  هب  تسد  تلاسر  دیـشروخ  شبات  زا  سپ  برع  لهاج  نادرم  ناـنز و  هکم ، نیکرـشم 
اورپیب و نایوگغورد  تشگیم و  لیمحت  ربمایپ  هداوناخ  هب  یناور  يداصتقا و  ياهراشف  عاونا  اذل  دـندز و  نینمؤم  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص 

یئاـهنت دوب و  هدـنیآ  نارگن  مالـسلا ،» اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  دـندومنیم . بیذـکت  ار  ادـخ  لوسر  یهلا  توعد  ناـمیایب ، ناتـسرپتب 
هک دوب  هتـسشن  برطـضم  گـنتلد و  شیرق ، تاـمجاهت  عاونا  اـب  هلباـقم  یگنوگچ  دوب و  اهتبیـصم  نارگن  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ

ُهاَّمُأ ال ای  تلاق : دومرف : تخادرپ و  ردام  يرادـلد  هب  ردام  مکـش  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  دیـشخب ، شمارآ  ار  وا  يزاونلد  يادـص 
هللا یلـص  هّللالوسر  مردپ  روای  رای و  نایناهج  راگدرورپ  اریز  شابن  برطـضم  نیگهودنا و  ناجردام   ] ِیبَأ َعَم  َهَّللاّنِاَف  ِیبَهَْرت  َو ال  ینَزَْحت 

.[ دشابیم هلآو » هیلع 

ارهز همطاف  یگدنز  رد  ادخ 

یکدوک نینس  رد  همطاف  یئارگادخ 
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دیخرچیم و ردپ  رود  هب  درکیم و  لغب  ار  ردپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تفر ، ایند  زا  مالـسلا » اهیلع   » هجیدـخ ترـضح  هک  يزور 
ناسرب و همطاف  هب  ار  ام  مالس  هّللالوسر  ای  : " دومرف مالـسلا » هیلع  لیئربج  تساجک ]؟ مردام  ناجردپ ، . ] یُّما َْنیَأ  َُهبَأ  اَی  تلاق : دیـسرپیم :

اهیلع » ارهز ترـضح  ار  تراشب  نیا  یتقو  دـنکیم ". یگدـنز  میرم  هیـسآ و  اب  یتشهب  ياههناخ  رد  هجیدـخ  شردام  هک  هدـب  عالطا  وا  هب 
مالس مالس و  تسوا  زا  تسا و  مالس  تقیقح  ادخ  هک  یتسردب  . ] ُمالَّسلا ِْهَیِلا  َو  ُمالَّسلاُْهنِم  َو  ُمالَّسلاَوُه  َهَّللا  َّنِا  تلاق : دومرف : دینش ، مالسلا »

[ .[ 506 . ] تسوا يوس  هب 

ادخ نذا  اب  همطاف  جاودزا 

. دـنیزگرب ار  دوخ  لآهدـیا  رـسمه  هناهاگآ  ات  تسا  رتخد  اب  ردـپ  راـکفا  لداـبت  تروشم و  یمالـسا ، جاودزا  رد  هدیدنـسپ  بادآ  زا  یکی 
ملظ و زا  ات  دومرفیم ، شرافـس  یمالـسا  تّما  هب  درکیم و  تیاعر  ّتقدـب  ار  یناور  یتیبرت ، لصا  نیا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

مالـسا ربمایپ  دـننکن . یمادـقا  جاودزا  رما  رد  نارتخد  تیاضر  تروشم و  نودـب  ناردام  ناردـپ و  دـننیزگ و  يرود  ّتیلهاج  نارود  متس 
: دومرف دروآ و  يور  شرتخد  اب  رظنلدابت  تروشم و  هب  مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  اب  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  جاودزا  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص 

مارتحا ردپ  هب  مالسلا » اهیلع  همطاف  تسیچ "؟ وت  خساپ  تسا ؛ هدومن  يراگتساوخ  وت  زا  مالسلا ،» هیلع  یلع  تیومع  رـسپ  همطاف ! مرتخد  "

رد مالـسلا » اهیلع  همطاف  دومرف ]. تزاجا  نامـسآ  زا  ادـخ  . ] ِءامَّسلاَنِم ِهِیف  ُهَّللاَنِذَا  دومرف : ربماـیپ  دـشابیم "؟ هچ  امـش  رظن  : " هک دـنکیم 
و دنداد ]. تیاضر  نم  يارب  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  هچنآ  هب  مدونشخ  . ] ُُهلوُسَر َو  یل  ُهَّللاَیِضَر  اِمب  ُتیضَر  تفگ : تشاد  بل  رب  مسّبت  هکیلاح 
تسا و نم  راگدرورپ  ادخ  هک  مدونشخ  [ . ] 507 . ] ًاِّیلَو َو  ًالَْعب  یّمَع  ِْنبِاب  َو  ًاَِّیبَن  ُهاَتبَا  ای  َِکب  َو  ًّابَر  ِهَّللِاب  ُتیـضَر  دندومرف : رگید  تیاور  رد 

.[ تسا نم  ماما  رهوش و  مالسلا » هیلع  یلع  میومعرسپ  نم و  ربمایپ  ردپ ، يا  وت 

نیسح مان  هب  یکدوک  يازا  رد  ادخ  اب  همطاف  هلماعم 

لیئربج ترضح  : " هک داد  عالطا  شرتخد  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ ربمایپ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يرادراب  ياهزور  زا  یکی  رد 
رارق هودـنا  مغ و  زا  ياهلاه  رد  هکیلاح  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دـسریم ". تداهـش  هب  ـالبرک  رد  هک  هدروآ  دورف  يراـبخا  وت  نینج  زا 

داد همادا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  مرادن ]. يزاین  یکدوک  نینچ  هب  ردـپ  يا  . ] َۀـَبَا ای  ٌۀَـجاح  ِهیف  یل  َْسَیل  تلاق : دومرف : دوب  هتفرگ 
." دنـشابیم ادخ  نید  ءاقب  موادت و  لماع  هک  دنیآیم  دیدپ  وا  زا  موصعم  ماما  ُهن  تسا و  مالـسلا » هیلع  نیـسح  وت  دنزرف  نیا  مرتخد  : " هک

.[ گرزب يادخ  زا  مدونشخ  ادخ  لوسر  يا  [ . ] 508 . ] ّلَج َو  َّزَع  ِهَّللاِنَع  ُتیضَر  ِهَّللاَلوُسَر  ای  تلاق  دومرف : مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 

همطاف يارب  ییادخ  ياذغ  لوزن 

دوب و هنسرگ  تخس  مالـسا  یمارگ  لوسر  دندرکیم و  یگدنز  یناوارف  تالکـشم  اب  هنیدم  مدرم  رثکا  یگنـسرگ ، یطحق و  راگزور  رد 
نآ رد  دـشاب . لمحت  لباق  یگنـسرگ  درد  ات  تسبیم  كرابم  مکـش  رب  گنـس  یهاگ  درکیم و  شالت  ارقف  نیکاـسم و  يارب  زور  بش و 

"؟ میامن یگنـسرگ  عفر  هک  يراد  لزنم  رد  يزیچ  ایآ  مرتخد  : " دومرف دـیبوک و  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف هناـخ  برد  تخـس ، ياـهزور 
هزیکاپ رطعم و  ییاذغ  تشادرب . اعد  هب  تسد  دنک و  لّمحت  تسناوتن  رّهطم  يارهز  اّما  تشگزاب ، ادخ  لوسر  هن ". : " تفگ ارهز  ترضح 

َلوُسَر اِهب  َّنِرثوُال  ِهَّللاَو  تلاق : دومرف : داتفا  یهلا  هنامیرک  فاطلا  یتشهب و  ياذغ  هب  مالسلا » اهیلع  همطاف  نامشچ  ات  دش . هدروآ  تشهب  زا 
تـشوگ اذغ و  زا  رپ  فرظ  هاگنآ  مرادیم ]. مّدقم  نارگید  رب  دوخ و  رب  ار  ربمایپ  هدرک و  راثیا  ادخ ، هب  دنگوس  . ] يْریَغ َو  یـسْفَن  یلَع  ِهّللا 

: داد خساپ  ]؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا  [ ؟ اذه َِکل  َْنیَا  ْنِم  دیسرپ : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ داتـسرف . ادخ  لوسر  يارب  ار  هدش  نایرب 
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هک ار  سک  ره  دـنوادخ  هکیتسردـب  تسا  یهلا  تمحر  لضف و  زا  اذـغ  نیا  . ] ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِا  ِهَّللاِلْضَف  ْنِم  َوُه  تلاـق :
[ .[ 509 . ] دهدیم يزور  باسح  نودب  دهاوخب 

ادخ تعاطا  رد  یلع  روای  همطاف 

ءادتبا یسورع ، مسارم  ندش  يرپس  و  مالسلا » اهیلع  همطاف  و  مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  جاودزا  زا  سپ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
رای بوخ  . ] ِهَّللاِۀَعاط یلَع  ُنْوَعلاَمِْعن  دنداد : خساپ  ماما  یتفای "؟ هنوگچ  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  ترسمه  : " دندیسرپ مالـسلا » هیلع  یلع  زا 

[ .[ 510 . ] ادخ زا  ندرک  تعاطا  رد  تسا  يروای  و 

همطاف ترضح  ردام  هجیدخ 

ار مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  يردام  تیحالص  تقایل و  هک  تسا  مالـسلا » اهیلع   » هجیدخ ترـضح  مالـسا  ناهج  نانز  گرزب  زا  یکی 
نیملـسم رب  ربمایپ و  رب  گرزب  قح  دوب و  وا  نواعم  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  قشاع  اهـشزرا ، رادتسود  رگراـثیا ، يوناـب  وا  دراد 

اهیلع همطاف  دـندومنیم و  دای  وا  زا  اهراب  دـندوب و  دـنمقالع  وا  هب  تخـس  ربماـیپ  دراد . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ارهز ترـضح  تیبرت  تهج 
مان و دای و  دنـسریم و  دوخ  جئاوح  هب  هجیدـخ  ترـضح  سدـقم  حور  هب  لسوت  اب  ادـخ  ءایلوا  تسیرگ . رایـسب  ردام  تلحر  رد  مالـسلا »

راوگرزب يوناب  نیا  : " تسا هدمآ  نینچ  هرهاط  هقیدص  باتک  رد  ترضح  نآ  یگدنز  زا  یشخب  حیضوت  رد  تسا . رثوم  وناب  نآ  هب  لسوت 
نآ یمارگ  لوسر  دوب . رادروخرب  صاـخ  تیبوبحم  مارتـحا و  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ  دزن  رد  ناملـسم  نز  زاـتمم  يوـگلا  و 

رـسمه کی  دـننام  طقف  هن  يو  اب  دوخ  ياهراک  رد  ورنیا  زا  دوب و  هاـگآ  وا  تیارد  رهم و  هب  تشادیم . تسود  رایـسب  ار  مرتحم  نوتاـخ 
مارتـحا هدـید  اـب  تشادیم  زاربا  هجیدـخ  هک  یتاـیرظن  هـب  درکیم و  تروـشم  یمیمـص  زوـسلد و  مـیهف و  تـسود  کـی  نوـچمه  هـکلب 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا ربماـیپ  دوـخ  زا  ار  هلمج  نیا  : " دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  زا  تسیرگنیم .
." تسا هلیوخ  تنب  هجیدـخ  زورما  تما  نانز  نیرتهب  نارمع و  تنب  میرم  هتـشذگ  رـصع  رد  لیئارـساینب  ناـنز  نیرتهب  دومرف : هک  مدـینش 

تریغ يزور  هک  يدحهب  درواین . نایم  هب  يریخ  رکذ  هجیدخ  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  دشیمن  يزور  : " دیوگیم هشیاع 
وت بیـصن  وا  زا  رتهب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوبن  ياهدروخلاس  نز  وا  ایآ  متفگ : تداسح )  ) لاح نامه  اب  دـش و  بلاغ  نم  رب  هنانز  بصعت  و 

ترضح اب  دوب  ناوج  رایسب  ینز  هک  ار  دوخ  اریز  تسا . هدوب  شدوخ  شزرا  نایب  دوجو و  زاربا  نخـس  نیا  زا  هشیاع  روظنم  ( ؟ تسا هدرک 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دهدیم ): همادا  شدوخ  اما  دـنک . حرطم  ار  دوخ  یناوج  زایتما  تسا  هتـساوخ  هدرک و  هسیاقم  هجیدـخ 
هک ار  زیمآنیـسحت  تالمج  نآ  هاگنآ  دروخ و  ناکت  بضغ  تدش  زا  شکرابم  رـس  يولج  ياهوم  هک  يدحهب  دـش  كانبـضغ  تدـشهب 

مالـسا ربماـیپ  دـشیم  حـبذ  يدنفـسوگ  لزنم  رد  تقو  ره  : " دـیوگیم هشیاـع  زاـب  دوـمرف ".و  ناـیب  هجیدـخ  هراـبرد  مـیدرک  لـقن  ًاـقوف 
ناتـسود نم  دـندومرف : ربماـیپ  یلو  مدرک  ضارتعا  عضو  نیا  هب  يزور  دـیتسرفب . مه  هجیدـخ  ناتـسود  يارب  نآ  تشوگ  زا  دـندومرفیم 

[ . 511."  ] مرادیم تسود  زین  ار  هجیدخ 

همطاف مالک  رد  نآ  شزرا  امرخ و 

[ .[ 512 . ] تسا یبوخ  هیده  امرخ  نمؤم  يارب  دیامرفیم : مالسلا » اهیلع   » ۀمطاف . ] ُرمتَّلَا نِمْؤْملا  ُۀَفُْحت  مِْعن  مالسلا :» اهیلع   » ُۀَمِطاف َتلاق 

ارهز ترضح  تعافش  دروم  نانز  تایصوصخ 
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َو ِمارحلا  هَّللاتیب  تَّجَح  و  َناضمر ، َرهَش  تَماص  و  ٍتاولص ، َسمَخ  ۀَلیَّللاو  ِموَیلایف  تَّلَص  ٍةأَرما  امُّیأف  هلآو :» هیلع  هللا  یلص   » هّللالوُسَر لاق 
ياهزامن هک  ینز  ره  .... ] َنیَملاعلا ِءاسن  ُةدِّیََسل  اهَّنَا  َو  َۀمطاف  یتَنبِا  ۀعافشب  َۀَّنَجلا  تَلخد  يِدَعب  ِیلَع  تلاو  و  اهَجوَز ، تَعاطَا  و  اَهلام ، تّکز 

زا دزادرپب و  ار  شلام  تاکز  دروآ و  اجب  ار  ادـخ  تمرح  اـب  هناـخ  جـح  دریگب و  هزور  ار  ناـضمر  هاـم  دـناوخب و  ار  زورهنابـش  هناـگجنپ 
وا هک  یتسارب  دیآرد و  تشهب  هب  مالسلا » اهیلع   » همطاف مرتخد  تعافش  اب  دشاب  مالسلا » هیلع   » یلع وریپ  نم  زا  سپ  درب و  نامرف  شرسمه 

[ .[ 513 . ] تسا نایناهج  نانز  نوتاخ 

دجسم رد  دقع  هبطخ 

نایتوکلم نیب  رد  اهنامسآ و  رد  ینعی  دوب  ینامسآ  ءادتبا  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دقع  هبطخ  ینید  تایاور  یخیرات و  دانـسا  لقن  هب 
هیلع هللا  یلـص  » ربمایپ دش . يراج  دجـسم ، رد  ینعی  نیمز  هعطق  نیرتهب  رد  ناسنا و  نیرترب  ناسل  هب  هبطخ  نآ  نیمز  رد  اما  دیدرگ  رازگرب 
یلص » ربمایپ تفر . دجسم  هب  هنامداش  مالـسلا » هیلع  یلع  دوش . هدناوخ  مدرم  روضح  رد  دجـسم و  رد  دقع  هبطخ  هک  تشاد  تسود  هلآو »

ساپـس دـمح و  زا  سپ  تفر  ربنم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  دـندمآ . درگ  راصنا  رجاهم و  دـش  دجـسم  دراو  زین  هلآو » هیلع  هللا 
اب مالـسلا » هیلع  یلع  جاودزا  دقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  میارب  دنوادخ  دزن  زا  دـمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  دـینادب  مدرم ! : " دومرف دـنوادخ 
نآ رب  ار  امش  مهد و  ماجنا  ار  مسارم  نآ  نیمز  رد  هک  تسا  هداد  روتسد  دنوادخ  و  تسا . هدش  رازگرب  رومعملاتیب  رد  ناگتـشرف  روضح 

[ . 514 . ] تخاس يراج  ار  دقع  هبطخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هاگنآ  مریگ ". دهاش 

نیمز نامسآ و  رد  یلع  همطاف و  جاودزا  ياههبطخ 

هراشا

ياههبطخ مالـسا  ناهج  گرزب  يوناب  جاودزا  دـقع  يارب  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  یگدـنز  خـیرات  نیخروم  نیققحم و  لـقن  رباـنب 
هدوب و اهنامسآ  رد  ادتبا  تیاور  ربانب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  جاودزا  دقع  تسا . هدش  هدناوخ  توکلم  کلم و  ملاع  ود  رد  يدعتم 

ياراد یکلم  هبنج  رب  هوالع  تسا  هدوب  هیسنا  ءاروح  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  نوچ  - 1 دشابیم : لیلد  دـنچ  هب  نیا  نیمز و  رد  سپس 
اهیلع » ارهز ترـضح  یتوکلم  هبنج  نوچ  - 2 تسا . هدش  رازگرب  مه  اهنامـسآ  رد  وا  جاودزا  دـقع  دـشابیم  زین  یتوکلم  ینامـسآ و  هبنج 

. ددرگیم رازگرب  نیمز  رد  هاگنآ  هدوب و  اهنامـسآ  رد  ادتبا  رد  مه  وا  جاودزا  دـقع  تسوا  ینیمز  یکلم و  هبنج  رب  مدـقم  قئاف و  مالـسلا »
ناگتشرف مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یسورع  بش  رد  هکلب  جاودزا  دقع  ماگنه  رد  اهنت  هن  خیرات  رد  دوجوم  تایاور  دانـسا و  قبط  هتبلا 

و مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هک  اجنآ  زا  - 3 دنتسج . تکرش  ترضح  یـسورع  نشج  رد  و  [ 515  ] هدمآ نیمز  رب  نایتوکلم  نامـسآ و 
زا ود  نیا  دوـب و  یتوـکلم  يوـنعم و  داـعبا  ياراد  نوگاـنوگ و  داـعبا  اـب  یجاودزا  ود  نیا  دـنویپ  جاودزا و  و  مالـسلا » هیلع  نینمؤـملاریما 

رازگرب یتـسه  هنادرد  ود  نیا  يارب  هلحرم  دـنچ  یط  دـقع  هبطخ  نیدـنچ  دـندوب ، رادروـخرب  یـصاخ  یتیـصخش  هوکـش  ردـق و  تلـالج 
یتراـبع هب  و  دـشابیم . نآ  درف  هب  رـصحنم  تارمث  جاودزا و  نیا  تیمها  هدـنهد  ناـشن  یتـهج  زا  جاودزا  هبطخ  رارکت  تـسا و  هدـیدرگ 

ياهتـشرف قوفام  ود  هکلب  هتـشرف  ود  جاودزا  ینیمز ، ناسنا  ود  جاودزا  زا  لبق  مالـسلا » اهیلع  همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  جاودزا  هصـالخ 
بلق ۀجهب  ارهزلاۀـمطاف  دنمـشزرا  باتک  رد  تسا . هداد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  زین  ار  ناینامـسآ  نامـسآ و  هکلب  نیمز  رد  اهنت  هن  هک  تسا 
هبطخ جـنپ  ًاعومجم  تسا  هدـش  همجرت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ لد  ینامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  ناونع  تحت  هک  یفطـصملا 

رد رگید  هبطخ  هس  نایتوکلم و  نیب  اهنامـسآ  رد  هبطخ  ود  هک  تسا  هدومن  لقن  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  ارهز و  ترـضح  جاودزا  دـقع  يارب 
هبطخ ود  لقن  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  هدناوخ  مالسلا  امهیلعیلع  ترضح  مالسا و  یمارگ  یبن  كرابم  ناسل  هب  ربمایپ  دجسم  رد  نیمز 
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. میزادرپیم هبطخ  جنپ  نیا  نیب  زا 

ارهز ترضح  جاودزا  دقع  رد  ینامسآ  ناگتشرف  هبطخ  زا  یتمسق 

، نیِقَّتملا مامإ  نیلسرملا و  دِّیـس  ِنیِّیبَّنلا و  ِریَخ  َْتِنب  ءاسِّنلا  َةَدِّیَـس  ِهتَمَِال  ِِهتَمَظَع  َدبَع  و  ِهِمَرَک ، َةوفَـص  ُراَّبَجلا  کلملا  َراتخِإ  مالک : دعب  لاق  مث 
َّنَأ َِيُور  و  لوسرلا . ِۀـنبا  ِلوتبلا  َۀـمطافب  لوصولا ، یلع  ِهتملک  یلإ  ردابملا  هتوعد ، قّدـصملا  ُِهبحاص ، ِِهلهَأ و  نِم  ٍلجَر  ِْلبَِحب  ُهْلبَح  لـصَوَف 

، ِیتَّمَأ َۀَمِطاف  ُتْجَّوَز  یئاِما ؛ َو  يِدـبَع  مهُّلُک  ُقلَخلاو  ییایْربِک ، ُۀَـمَظَعلاو  ِیئادَر ، ُدـمَحلا  لجوزع : هلوق  اهبیِقَع  یلاعت  ِهَّللا  ِنَع  يَور  َلیئَربج 
هدنب تمارک و  هدـیزگرب  ردـتقم ، ياورنامرف  دـنوادخ  تفگ : نینچ  دـنچ  يراتفگ  زا  سپ  [ . ] 516 . ] یتکئالَم اودَهشا  یتَْوفَـص ، ِّیلع  نِم 
ربمایپ نامسیر  دومرف . باختنا  ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  نالوسر و  رورـس  ناربمایپ و  نیرتهب  رتخد  نانز ، يوناب  شزینک  يارب  ار  دوخ  تمظع 

هب ندیـسر  يارب  دومن و  قیدـصت  ار  شتوعد  هک  سکنآ  دوـمن ، لـصتم  شهارمه  مدـمه و  شاهداوناـخ و  دارفا  زا  يدرم  نامـسیر  اـب  ار 
هک هدرک  لـقن  لاـعتم  دـنوادخ  زا  لـیئربج  هک  هدـش  تیاور  و  تسب . دـقع  لوسر  رتـخد  لوتب  همطاـف  هب  ار  یلع  و  دوب ، ناباتـش  وا  راـتفگ 

ناگدـیرفآ نم ، ییاـیربک  یگرزب و  تمظع و  تسا ، نم  ساـبل  هماـج و  ساپـس ، دـمح و  دوـمرف : نینچ  هبطخ  ندـناوخ  زا  سپ  دـنوادخ 
[ .[ 517 . ] دیشاب هاوگ  دهاش و  نم ! ناگتشرف  يا  مدرک ، جیوزت  یلع  ماهدیزگرب  هب  ار  همطاف  مزینک  دنشابیم . نم  زینک  هدنب و  یگمه 

همطاف اب  جاودزا  رد  یلع  ترضح  هبطخ  زا  یتمسق 

، ِهَّللا ُلوسر  ِهَّللاِدبع  نبُدمحم  اذه  و  هیـضر ، یلاعت و  هَّللا  هاضَق  اَّمِم  اذـه  انُِـسلجم  و  هیف ؛ نِذَأ  َو  ِِهب ، یلاعت  ُهَّللارمَأ  اَّمِم  حاکنلا  َّنإف  ُدـَعب ، و  .. 
؟ ِهَّللا َلوسر  ای  هتجَّوَز  َنوملـسملا : لاقف  اودهـشا . هُولَأساف و  َکلذب ، ُتیـضَر  دق  و  ٍرانید ، ٍمهرد و  ةأمعبرا  ِقادص  یلع  َۀمطاف  ُهَتنبِإ  ینجَّوز 

دنوادخ هک  تسا  ياهزیچ  هلمج  زا  حاکن  انامه  دـعب ، و  [ . ]... 518 . ] امهلمش عمج  امهیلع و  امَُهل و  ُهَّللا  َكراب  نوملـسملا : َلاق  معن ، لاق :
هتـساوخ ار  نآ  ییاپرب  هدومرف و  رما  نادب  دـنوادخ  هک  تسا  یلفاحم  هلمج  زا  ام  زورما  سلجم  تسا ، هدومرف  هزاجا  نادـب  هداد و  روتـسد 

مهرد دصراهچ  قادص  هب  هدروآرد  نم  ییوشانز  دقع  هب  ار  همطاف  شرتخد  هک  تسا  ادخ  لوسر  هللادبع ، نبدمحم  ترضح  نیا  و  تسا ،
هب ار  وا  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : یگمه  ناناملسم  دیهد ! یهاوگ  هدیسرپ ، ترضح  نآ  زا  ملاحـشوخ . جاودزا  نیا  زا  زین  نم  رانید و  و 

[ .[ 519 ! ] دناسرب ناماس  هب  ار  ناشروما  دنک و  كرابم  ود  نآ  يارب  دنوادخ  دنتفگ : نانآ  يرآ ! دومرف : ترضح  يدروآرد ؟ یلع  دقع 

ارهز همطاف  ياههبطخ 

هراشا

زا نخس  تناتم  راتفگ و  توالح  مالک و  ذوفن  قئاقح و  نایب  تردق  هبطخ و  داریا  [ . 520 . ] ِنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناْسنِْالا  َقَلَخ  َنآرُْقلا  َّمَلَع  ُنمْحَّرلَا 
تاجاجتحا یلقع ، تالالدتـسا  نایب  اـب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  اـههبطخ  رد  تسا . تراـهط  تمـصع و  تیبلها  لـئاضف  هلمج 

تیـصخش یملع  ياههولج  زا  یکی  دـناهتخادرپ . لطاب  لاطبا  قح و  قاقحا  ای  یهلا و  ماکحا  نایب  يرگنـشور  هب  نسحا  لادـج  یمـالک و 
، قالخا دـیحوت و  زا  راشرـس  ییاههبطخ  تسا . اههبطخ  رد  ترـضح  نآ  یملع  یلجت  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  همیلع  هثَّدـحم  ترـضح 
مالک و رد  هسامح  تماهش و  زا  لامالام  یفرط  زا  نارگمتس و  یئاوسر  تهج  لالدتسا  رد  ماکحتسا  تیاغ  رد  ماکحا و  رارسا  زا  نوحشم 
هب طوـبرم  بتک  رگید  و  [ 521  ] ةایحلاجـهن باتک  رد  هبطخ  راهچ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  زا  ًاعومجم  شاب . رادـیب  دـنپ و  هظعوم و 
رد ترـضح  ینالوط  مهم و  رایـسب  هبطخ  دروم  رد  هتخادرپ و  هبطخ  راهچ  نیا  لقنهب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدش  هدروآ  ترـضح  یگدـنز 

هبطخ راهچ  نیا  ياوتحم  رد  زیزع  ناناوج  هژیوب  نینمؤم  همه  تسا  هتـسیاش  مییامنیم . نایب  مه  ارنآ  تاعوضوم  اهروحم و  هنیدم  دجـسم 
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. دنروآ مهارف  يریگتربع  يارب  ياهیامرس  هللاءاشنا  دنیامن و  لوذبم  یفاک  تقد 

ینکش نامیپ  شهوکن  رد  ینارنخس 

َْلب َّالَک  اُهلاْفقَأ ، ٍبُوُلق  یلَع  ْمَا  َنارُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَفأ  ِرِـساْخلا ، حیبَْقلا  ِلْعِْفلا  یَلَع  ِۀَیِـضْغُْملا  ِلِطاْبلا ، ِلیْقلا  یِلا  ِۀَعِرْـسُْملَا  ِساْنلا  َرِـشاعَم  تلاق :
َو َنَّدِجََتل  ُْمتْضَتِْعا  ُْهنِم  ام  َّرَـش  َو  ُْمتْرَـشَأ  ِِهب  ام  َءاس  َو  ُْمْتلَّوََأت  ام  َسِئَبل  َو  مُکِراْصبَا  َو  ْمُکِعْمَِـسب  َذَخَاَف  ْمَِکلامْعَا  ْنِم  ُْمتأَسَأ  ام  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َنار 

َِکلانُه َرِـسَخ  َو  َنوبِـسَتَْحت  اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمَُکبَر  ْنِم  ْمَُکلَأدـَب  َو  ُءاَّرَْـضلا  ُهَءارَوام  َناب  َو  ُءاطِْغلا  ْمَُکل  َفِشُک  اذِا  ًالیب  َو  ُهَّبَغ  َو  ًالیقَث  ُهَلِمْحَم  ِهَّللا 
، دیریگیم هدـیدان  ار  نیقفانم ) ءافلخ و   ) اهنیا هنراکنایز  تشز و  لامعا  و  دیناباتـش ، لطاب  نخـس  يوس  هب  هک  مدرم ! هورگ  يا  . ] َنُولِْطبُْملا

رادرک ءوس و  لامعا  هکلب  دیونشیمن ؟) ار  قح  نخـس  هک   ) تسا هدش  هدز  لفق  رهم و  ناتیاهلد  رب  ای  دینکیمن ؟ لمأت  ربدت و  نآرق  رد  ایآ 
(! دیدرک نیئآ  نید و  زا   ) يریسفت لیوأت و  دب  هچ  و  تسا ! هتفرگ  ار  امش  ياهمشچ  اهشوگ و  هدیشک و  ناتیاهلد  رب  هدرپ  هک  تسا  امش  دب 

دیتفرگ ار  ایند  هک  دیدرک  هلماعم  هضواعم و  دب  هچ  و  دیداد ) نالهاان  تسدب  دیتفرگ و  شلها  زا  ار  قح  هک   ) دیداد يأر  هیرظن و  دب  هچ  و 
تخـس و ار  شماجنارـس  تفای و  دیهاوخ  نارگ  دـیدرک ) هک   ) ار یمتـس ) هانگ و   ) راب نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیداد . تسد  زا  ار  ترخآ  و 

يارب یلاعت  يادخ  هک  ار  یباذع  ددرگ و  راکشآ  تسامش  راظتنا  رد  هک  يرفیک  و  دوش ، هتـشادرب  امـش  راک  زا  هدرپ  هک  زورنآ  رد  راوشد .
. ددرگیم راچد  ار  لطاب  لها  نارـسخ  نایز و  هک  تسا  زورنآ  رد  و  ددرگ ، ناـیامن  امـش  رب  دیاهتـشادن  ارنآ  ناـمگ  هک  هدرک  هداـمآ  اـمش 

[ .[ 522]

شاهناخ هب  مجاهت  ماگنه  رد  ینارنخس 

هدروخ بیرف  مدرم  زا  یتعامج  هارمه  هب  نارگاتدوک  زا  یـضعب  هک  هاگنآ  هفیقـس ، ياـتدوک  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر توف  زا  سپ 
، دـندرک دـیدهت  شاهناـخ  ندز  شتآ  هب  ار  وا  وا ، تعناـمم  ربارب  رد  دـندرب و  موجه  وا  هناـخ  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع زا  نتفرگ  تعیب  يارب 

هدش اههئطوت  میلست  هک  ینامدرم  رگید  اهنآ و  هب  باطخ  داتـسیا و  لزنم  برد  رانک  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ناهگان 
انیدیا و نیب  ةزانج  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  متکرت  مکنم ، ًارضحم  ءوسأ  اورضح  موقب  یل  دهع  ال  دومرف : دندوب  هداتـسیا  هراظنهب  و 

 - بلاطیبا نب  یلع  هل -  دقع  دقل  هللا  و  مخ . ریدغ  موی  لاق  ام  اوملعت  مل  مکناک  ًاقح  انل  اوّدرت  مل  انورمأتست و  مل  مکنیب ، امیف  مکرما  متعطق 
. ةرخالاو ایندلایف  مکنیب  اننیب و  بیـسح  هللا  و  مکّیبن ، نیب  مکنیب و  بابـسالا  متعطق  مکنکل  ءاجرلا و  اهنم  کلذب  مکنم  عطقیل  ءالولا  ذئموی 

عامتجا تعیب  يارب  مالـسلا » هیلع  یلع  ندرب  یحو و  تیب  ندز  شتآ  يارب  هک   ) مرادـن دای  هب  عامتجا  نیا  زا  رتدـب  ار  یعاـمتجا  چـیه  نم  ]
دیتساوخ هچ  ره  تیبلها  ام  تروشم  نودـب  دیتفاتـش و  هفیقـس  بناج  هب  دـیدرک و  اهر  ام  تسد  رد  ار  ادـخ  لوسر  هزاـنج  دنـشاب ) هدرک 

« مالـسلا هیلع  یلع  قح  رد  زور  نآ  رد  مردـپ  هچنآ  مخ و  ریدـغ  هثداح  زا  ایوگ  هکنانچ  نآ  دـیدادن  سپزاـب  ار  اـم  مّلـسم  قح  و  دـیدرک .
دیما ات  تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  مالـسلا » هیلع  یلع  يربهر  تیالو و  يارب  زور  نآ  رد  ربمایپ  هک  ادخ  هب  دـنگوس  دـیرادن !! ربخ  چـیه  دومرف 

وا و تمرح  و  دـیدیرب ، ار  ناتدوخ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نایم  دـنویپ  امـش  یلو  دـیامن ، عطق  ار  تردـق  هنـشت  ناـبلطتصرف  اـمش 
[ .[ 523 . ] درک دهاوخ  يرواد  امش  ام و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  هک  دینادب  اما  دیتشادن ، ساپ  ار  شایصو 

نآ هناگتفه  ياهروحم  هنیدم و  دجسم  هبطخ 

بیقعت ار  ینشور  فده  مادک  ره  هک  دنزیم  رود  روحم  تفه  رب  دوشیم و  لیکشت  شخب  تفه  زا  تقیقح  رد  ریظنمک  اّرغ و  هبطخ  نیا 
ءامسا راگدرورپ و  تافـص  دیحوت و  هلأسم  نوماریپ  یقیمع  هدرـشف و  لیلحت  لوا : شخب  دریگ . رارق  هجوت  دروم  هناگادج  دیاب  دنکیم و 
ثحب دروم  وا  فادـها  اهیگژیو و  اهتیلووئـسم و  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ يالاو  ماقم  مود : شخب  تسا . شنیرفآ  فدـه  ینـسح و 
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هطبار نیا  رد  ییاهزردنا  دنپ و  و  ماکحا ، رارـسا  هفـسلف و  مالـسا ، تامیلعت  قمع  دـیجم و  نآرق  تیمها  زا  موس : شخب  تسا . هتفرگ  رارق 
وگزاب تما  نیا  هب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص  هللالوسر  شردپ  تامدخ  شیوخ ، یفرعم  نمض  مالـسا  يوناب  مراهچ : شخب  دیوگیم . نخس 

اب هسیاقم  و  زیگناتربع ، رادید  کی  يارب  دوخ ، یلهاج  کیدزن  هتشذگ  هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  تسد  مالـسا  يوناب  تهج  نیا  رد  دنکیم و 
تلحر زا  دـعب  ياهدادـیور  ثداوـح و  مجنپ : شخب  دـنکیم . نوـمنهر  ینوـگرگد ، نیا  زا  سرد  نـتفرگ  و  مالـسا ، زا  دـعب  ناشتیعـضو 

كدـف و بصغ  زا  مشـش : شخب  تسا . هدرک  وگزاب  مالـسا  وحم  يارب  ار  نیقفانم  بزح  شـالت  تکرح و  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ
راصنا و هورگ  زا  تجح  مامتا  کی  ناونعب  متفه : شخب  دیوگیم . نخس  اههناهب  نیا  هب  خساپ  دنتشاد و  هنیمز  نیا  رد  هک  یهاو  ياههناهب 

بلاطم [ . 524 . ] دهدیم نایاپ  یهلا  باذع  هب  دیدهت  اب  ار  دوخ  راتفگ  دـنکیم و  دادمتـسا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ نیتسار  باحـصا 
رارق تلاسر  یلاع  ماقم  هتفای  تیبرت  گرزب و  يوناب  نآ  تیاـنع  هجوت و  دروم  راـصتخا  زاـجیا و  هب  هبطخ  نیا  رد  هک  يرگنـشور  قیمع و 

یبوبر 3- ترـضح  فاصوا  ناـیب  ادـخ و  تینادـحو  رب  تداهـش  ملاع 2 - راـگدرورپ  شیاتـس  دـمح و  - 1 تسا : ریز  بیترت  هـب  هـتفرگ 
هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  تلحر  يارجام  نآ 5 - تاکرب  دئاوف و  تثعب و  هفسلف  نایب  - 4 هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تلاسر  رب  تداهش 

تیصخش یفرعم  یهلا 8 - ماکحا  هفـسلف  زا  یـشخب  نایب  تیـالو 7 - نآرق و  نید و  ربارب  رد  مدرم  تیلوؤـسم  تلاـسر و  ناـیب  - 6 هلآو »
هقباـس و مالـسا 11 - زا  لـبق  برع  تیلهاـج  فیــصوت  - 10 هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » هللالوـسر يوـنعم  تامدـخ  ناـیب  دوـخ 9 - یقیقح 
-13 هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللالوـسر تلحر  زا  دـعب  عیاـقو  نارگید 12 - ءوس  قـباوس  مالـسا و  هار  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع ياهتدـهاجم 
تمایق 16- زا  نارگمتس  راذنا  كدف 15 - تیکلام  رب  نآرق  زا  لالدتـسا  یلهاج 14 - نیئآ  هب  عاجترا  نآرق و  هب  لـمع  مدـع  هب  ضارتعا 
باحصا و ینکشدهع  نایب  - 18 هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ راصنا  ياهـشالت  قباوس و  نایب  نانآ 17 - زا  تیاکـش  مدرم و  هدوت  اب  وگتفگ 
رکبوبا 22- ياـهاعدا  در  هدنیآ 21 - زا  مدرم  راذنا  دـیدهت و  ماوع 20 - تنایخ  توکـس و  ياههشیر  نایب  تیالو 19 - رما  رد  یهاـتوک 
اب دیشک و  رس  رب  رداچ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هک  تسا  هنوگنیا  هبطخ  نیا  داریا  یگنوگچ  اما  و  [ . 525  ] مدرم هب  هرابود  ضارتعا 

، مالسا يوناب  گرزب  نآ  مارتحا  هب  دنتشاد ، روضح  راصنا  نیرجاهم و  زا  یعمج  رکبابا و  هکیلاح  رد  دش ، دجـسم  دراو  ناوناب  زا  یعمج 
نارـضاح زا  يرایـسب  هک  دیـشک  يزوسناـج  هلاـن  نخـس ، زاـغآ  زا  لـبق  دوـش ، داریا  هدرپ  تشپ  رد  ینارنخـس  هک  دـنتخیوآ  يدیفـس  هدرپ 

ٍمَِعن ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَـق  اِمب  ُءانَّثلا  َو  َمَْهلَا ، اـم  یلَع  ُرْکُّشلا  ُهل  َو  َمَْعنَا ، اـم  یلَع  ِهّلل  ُدْـمَْحلَا  دومرف : دـنتفرگ ، مارآ  مدرم  هکنآ  زا  سپ  دنتـسیرگ و 
َو اهَُدبَا ، ِكارْدِالا  ِنَع  َتَوافَت  َو  اهُدَـمَا ، ِءازَْجلا  ِنَع  يان  َو  اهُدَدَـع ، ِءاصْحْالا  ِنَع  َّمَج  اهالاو ، ٍنَنِم  َمامَت  َو  اهادْـسَا ، ٍءالآ  ِغُوبُـس  و  اهَاَدَْـتبِا ،

ینازرا هک  ییاهتمعن  رب  ار  يادخ  شیاتس  . ] اِهلاْثمَا یِلا  ِبْدَّنلِاب  یَّنَث  َو  اِهلازْجِِاب  ِِقئالْخلا  َیِلا  َدَمحَتْسا  َو  اِهلاصَّتِال  ِرْکُّشلِاب  اِهتداِزتْسِال  ْمَُهبَدَن 
هک ناوارف  ياهاطع  دیشوج و  شفطل  همشچ  زا  هک  ریگارف  ياهتمعن  رب  ساپس  تشاگن . لد  رد  هک  وکین  هشیدنا  رب  ار  وا  ساپـس  و  تشاد .

هشیدنا دح  رد  هن  شتیاهن  كرد  نوریب و  ناوت  زا  نآ  شاداپ  و  تسا ، نوریب  رامش  زا  هک  ییاهتمعن  دیـشاپ و  یپایپ  هک  یناسحا  دیـشخب و 
َو دوزفیب ]. دوخ  ياطع  رب  یپایپ  تساوخرد  هب  دومرف و  شاداپ  یناوارف  ببـس  ار  شیاتـس  دومن و  تمعن  ینوزف  هیاـم  ار  ساپـس  نوزوماـن .

ُِعنَتْمُْملَا اَهلوُقْعَم ، ِرُکَفَّتلایف  َرانَا  َو  اَهلوُصْوَم ، َبُولُْقلا  َنَّمَـض  َو  اهَلیوأت ، َصالخِالا  َلَعَج  ٌۀَِملَک  َُهل ، َکیرَـشال  ُهَدْـحَو  ُهّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا 
اهَنَّوَک اهَلَثَْتِما ، ٍۀَِلْثمَا  ِءاِذتْحا  َِالب  اهاَْشنَا  َو  اهَلبَق ، َناک  ءیَش  ْنِمال  َءایْشَالا  َعَدَْتبِا  ُُهتَّیِفیَک . ِماهْوَالا  َنِم  َو  ُُهتَفِص  ِنُْسلَالا  َنِم  َو  ُُهتَیؤُر ، ِراْصبَالا  َنِم 

َو ِِهتَرْدُِقل  ًاراهِْظا  َو  ِِهتَعاط  یلع  اهِیبنت  َو  ِِهتَمْکِِحل  ًاتِیبثَت  ِالا  اهرَیِوْصَت  یف  َُهل  ٍةَِذئافال  َو  اِهنیوْکَت  یِلا  ُْهنِم  ٍۀَجاح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِشََمب  اهَءَرَذ  َو  ِِهتَرْدُِقب 
. ِِهتَّنَج یِلا  ُْهنِم  ًۀَـشایِح  َو  ِِهتَمِْقن  ْنَع  ِهِدابِِعل  ًةَدایِذ  ِهتَیِـصْعَم  یلَع  َباقِْعلا  َعَضَو  َو  ِهتَعاط  یلَع  َباوَّثلا  َلَـعَج  َُّمث  ِِهتَوْعَدـِل ، ًازازِْعا  َو  ِِهتَّیرَِبل  ادـبعَت 
، داقتعا نیا  نادـنباپ  تسا و  شیالآیب  یتسود  یهاوگ  نیا  حور  تسین . ییادـخ  وا  زج  تسا و  یکی  ناهج  يادـخ  هک  مهدیم  یهاوگ  ]
. دننادن ار  وا  یگنوگچ  ینوچ و  اهنامگ  دنناوتن و  ندید  ار  وا  ناگدید  هک  ییادخ  شناد  غارچ  نادب ، ندیـسر  يامنهار  شنیب و  اب  ياهلد 

هکنآ زج  تشادرب . يدوس  تقلخ  نآ  زا  هن  تشاد و  يزاین  اهنآ  شنیرفآ  هب  هن  درک . اـشنا  ياهنومنیب  دروآ و  دـیدپ  چـیه  زا  ار  زیچ  همه 
يرادربنامرف ورگ  رد  ار  شاداپ  دزادنا . ناهج  رد  ار  شتوعد  گناب  و  دزاونب . راوهدنب  ار  ناگدیرفآ  دزاس و  راکـشآ  ار  شتردـق  تساوخ 
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« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ًادَّمَُحم یبَا  َّنَا  ُدَهْـشَا  َو  دـناشک ]. تشهب  هب  و  دـناهرب ، تبوقع  زا  ار  ناگدـنب  ات  داد ، میب  رفیک  هب  ار  نانامرفان  داهن و 
ِْرتِِسب َو  ٌۀـَنُونْکَم  َبیَغلاـِب  ُِقئـالَْخلا  اذِا  ُهَثَعَْتبا ، ِنَا  َلـبَق  ُهافَطـصا  َو  ُهلَبَتجا ، ِنَا  َلـبَق  ُهَاّمَـس  َو  ُهَلَـسْرَا ، ْنَا  َلـبَق  ُهَبَجَْتنا  َو  ُهَراـتِخا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدـْبَع 

یهاوگ . ] رودقْملا ِِعقاوَمب  ًۀفرعم  َو  َروُهُّدـْلا  ِثِداوَِحب  ًۀَـطاِحا  َو  ِرُومُالا  ِلاَِمب  یلاعَت  ِهللا  َنِم  ًاملِع  ٌۀـَنوُْرقَم ، ِمَدَْـعلا  ِۀَـیاِهِنب  َو  ُۀـَنوُصَم  ِلیواهألا 
وا هکنآ  زا  شیپ  و  دیزگرب ، دتسرفب  يربمایپ  هب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  تسوا . هداتسرف  هدنب و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحم مردپ  هک  مهدیم 
میب هدرپ  سپ  رد  دندوب و  ناهن  اههدید  زا  ناگدیرفآ  هک  دوب  یماگنه  نیا  دومن و  شباختنا  تثعب  زا  شیپ  درک و  دای  ار  شمان  دنیرفایب  ار 

هب انیب و  طیحم  راگزور  ياـهینوگرگد  رب  و  دوب ، اـناد  ار  اـهراک  همه  ناـیاپ  گرزب  راـگدرورپ  نادرگرـس . مدـع  ناـبایب  هنهپ  رد  نارگن و 
، اِهنایدا یف  ًاقرف  مَمُالا  يَأَرَف  ِهِْمتَح ، ریداقَِمل  ًاذاْقنِا  َو  هِمْکُح  ءاـْضِما  یلَع  َۀَـمیِزع  ِهِْرماـِل و  ًاـماْمِتا  یلاـعَت  ُهللا  ُهَثَعَْتبا  انـشآ ]. زیچ  ره  تشونرس 

یّلَج اهمهب و  بولقلانع  فشک  اهملظ و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم ُهللاَرانَأَف  اـِهنافرِع . َعَم  هللاةِرَکنُم  اـهناثوال ، ًةدـِباع  اـهنارین  یلع  ًاـفَّکُع 
َقیِرَّطلا َیِلا  مُهاعَد  ِمیوَقلا و  نیِّدلا  َیِلا  مُهادَهَو  ِۀَیامَعلا ، َنِم  مُهرََّصب  ِۀَیاوغلا و  نم  مهذقنأ  َو  ۀـیادهلاب  سانلایف  ماق  و  اهَمَمُغ ، ِراْصبالاِنَع 

هللا یلص   » ربمغیپ دناسر . ماجنا  هب  هتخاس  ردقم  هک  هچنآ  مامتا و  هب  ار  دوخ  راک  ات  تخیگنارب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحم . ] میقَتـسُملا
ییادخ دای  ناگمه  هدرب و  زامن  یتب  هب  ياهتـسد  ره  هدیزخ و  ياهلعـش  ییانـشور  رد  هورگ  ره  هدیزگ و  ینید  ياهقرف  ره  دید : هلآو » هیلع 

زا ار  اهلد  تخاس و  نشور  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم رون  هب  ار  اهیکیرات  گرزب ، يادـخ  سپ  دـناهدرتس . رطاـخ  زا  دنـسانشیم  هک  ار 
، راثیا َو  ٍۀَـبْغَر  َو  راـیتخا  ۀـفأر و  ضبق  هیلا  هللا  هضبق  مث  تخادـنا ]. وسکی  هب  دوب  هداـتفا  اههدـید  رب  هک  ییاـههدرپ  تخادرپب و  رفک  یگریت 

ِراَّبَجلا ِِکلَْملا  ِةَرَواُجم  ِرافَغلا و  ّبَّرلا  ِناوضِر  َو  ِراربألا  ِۀَِکئالَملِاب  َّفُح  ْدَق  َۀَـحار  یف  ِرادـْلا  ِهِذـه  ِبَعَت  نَع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ٍدّـمحُمب
شنیزگ يور  زا  سپس  . ] هتاکَرب هللا و  ُۀمحَر  َو  هیَلَع  ُمالَّسلا   َ ِهِّیِـضَر و ِقلَْخلا  َنِم  ِِهتَرَیِخ  ِهِّیِـضَر و  ِیْحَولا  یَلَع  ِهنیمَا  َو  ِهِّیبَن  یبَا  یلَع  ُهّللایَّلَص 

ناگتـشرف ناهج  رد  ار  وا  تشادرب و  وا  لد  زا  تشادیمن ، شوخ  هک  ناهج  نیا  جـنر  تشاد و  ینازرا  ودـب  ار  شیوخ  راوج  یناـبرهم ، و 
ادـخ و دورد  تشاـگن . وا  ماـن  هب  ار  ناوضر  ترفغم و  ناـمرف  مکح و  تشارفا و  دوخ  یگیاـسمه  رد  ار  شتلود  رتچ  و  تشاـمگ . برقم 

ِلْهَا یِلا  تتفَتلا  ُمث  داب ]. تما  ناگدـیرفآ و  زا  هدـیزگ  تلاسر و  یحو و  نیما  تمحر ، ربمایپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم رب  وا  تاکرب 
ِهِّلل مَُکل  َّقَح  ُْمتْمعَر  َو  مَمُألا ، َیِلا  ُهُؤاغَُلب  َو  مُکِسُْفنَا  یلَع  هّللا  ُأنَمُأ  َو  ِِهیْحَو ، َو  ِِهنیِد  ُۀَلَمَح  ِِهیهَن و  َو  ِهِرما  ُبُْصن  هللاَدابِع  ُمْتنَا  تلاق : َو  سِلجْملا 

، ُهُِرئاَصب ۀَـنَِّیب  ُعِمـَّاللا ، ُءاـیِّضلا  َو  ُعِطاَّسلا ، ُروُّنلا  َو  ُقداَّصلا ، ُنارُْقلا  و  ِقطاـنلا ، ِهللا  ُباـتِک  مُْکیَلَع : اهفَلْخَتْـسا  ۀَّیِقب  َو  مُکَیِلا  ُهَمَّدَـق  ٌدـهَع  مُکیف ،
ُهُِمئازَع َو  ُةَرَّونُملا  هللا  ُجَجُح  ُلاُنت  هب  ُهُعاِمتْسَا ، ِةاجَّنلا  َیِلا  دُّؤم  ُهُعابِّتا ، ناوضِّرلا  یلا  ٌِدئاق  ُهُعایْشَا ، ِِهب  ُۀطَبَتْغُم  ُهُرِهاوَظ ، ٌۀَیِّلَجَتُم  ُهِرئارَس ، ٌۀَفِشَکنُم 

هب سپـس  . ] ُۀـبُوتْکَْملا ُهُِعئارَـش  َو  ُۀـَبوُهوْملا  ُهُصَخُر  َو  ُۀـَبوُدنَملا ، ُُهِلئاضَف  َو  ُۀَِـیفاکلا ، ُُهنیهاَرب  ُۀَِـیلاجلا و  ُُهتاّنََیب  َو  ُةَرَّدَـخُملا  ُهُمِراحَم  َو  ُةَرَّسَفُْملا 
ناگدنناسر قح و  نارادتناما  و  ماکحا ، نید و  نالماح  و  مارح ، لالح و  نانابهاگن  ادخ ! ناگدنب  امش  دومرف : نینچ  تسیرگن و  نایسلجم 

و تشامگ ، تفالخ  هب  امـش  نایم  رد  ار  نادناخ  ام  دیتفریذپ . دیاهتـسب  وا  اب  هک  ار  يدهع  دـیراد و  هدـهع  ادـخ  زا  ار  یقح  دـیقلخ . هب  نآ 
هب نامگ  ِیکیرات  زا  و  نشور ، نآ  ناهرب  رادیدپ و  تسام  هرابرد  هچنآ  راکـشآ و  نآ  ياهتجح  تشاذگ . ام  هدـهعهب  ار  هَّللاباتک  لیوأت 

راگتـسر ناـهج  ود  رد  نآ  هدنونـش  و  راـگدرورپ ، تمحر  هضور  ياـشگهار  شیوریپ  و  رارق ، مارآ و  هیاـم  شوگ  رد  نآ  ياوآ  و  راـنک ،
ار ادخ  ياهمارح  دینـش . دیاب  نآ  نومـضم  زا  ار  وا  بجاو  ماکحا  ریـسفت  و  دید ، ناوت  نآ  ياهتیآ  وترپ  رد  ار  یهلا  نشور  ياهلیلد  تسا .

ریبعت نیرتاسر  اب  ار  همهنیا  هدـنیاشگهار و  ار  تعیرـش  هدـنیامن و  ار  تابحتـسم  هدـنهد و  تصخر  ار  وا  ياهلالح  و  تسا ، هدـنراد  ناـیب 
سْفَّنِلل ًۀَیِکَْزت  َةاکَّزلا  َو  ِربِْکلاِنَع ، مَُکل  ًاهیزنَت  َةالَّصلاَو  ِكْرِّشلا ، َنِم  مَُکل  ًاریهطَت  َنامیِالا  هللاِلَعَجَف  هدنناسر ]. نایب  نیرتنشور  اب  هدـنیوگ و 

، ِۀَقرُْفلا َنِم  ًاناما  انَتَماِما  َو  ِۀَّلِمِلل  ًاماِظن  انتَعاط  َو  ِبُولُقلل ، ًاقیسنَت  َلدَْعلا  َو  ِنیّدِلل ، ًادییشَت  َّجَْحلا  َو  صالْخِِالل ، ًاتیبثت  َمایِّصلا  َو  ِقْزِّرلاِیف ، ًءامَن  َو 
َۀَلِـصَو ِطَخَّسلا ، َنِم  ًۀَـیاقو  َنیدـِلاولا  َِّرب  َو  ِۀَّماعِلل ، َۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَالا  َو  ِرجألا  ِباجِیتْسا  یَلَع  ًۀـَنوُعَم  َربَّصلا  ِمالـسِِالل و  ًاّزِع  داـهِجلا  َو 
یهَّنلا َو  ِسخَْبِلل ، ًارییغَت  ِنیزاوَْملا  َو  ِلِییاکملا  َۀِیفَْوت  َو  َةَرِفْغَْمِلل ، ًاضیْرعَت  ِرذَّنلِاب  َءافَْولا  َو  ِءامِّدِلل ، ًانْـصِح  َصاصِقلا  َو  َددَْـعِلل ، ًةامنَم  َو  ِماحرَالا 

َُهل ًاصالِخا  َكرّـشلا  ُهللامِّرَح  َو  ِۀَّفِعِلل ، ًاباجیا  ِۀَـقرِّسلا  كَرت  َو  ِۀـنعّللا ، نَع  ًاـباجِح  ٍفذَـقلا  َباـِنتجا  َو  ِسجِّرلا ، ِنَع  ًاـهیْزنَت  ِرَمَْخلابرُـش  نَع 
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. ُءامَلُعلا ِهِدابِع  نِم  َهللاَیـشخَی  امَّنِا  ُهَّنِاَف  ُهنَع  مُکاهَنَو  ِِهب  ْمُکَرمَا  امیف  َهللا  اوُعیطَا  َو  َنوُِملْـسُم  ُمْتنَا  َو  ِالا  َُّنتوُمَتال  َو  ِِهتاُقت  َّقَح  َهللا  اوُقَّتاَف  هِیبُوبُّرلِاب ،
هیام ار  تاکز  و  دومن . رود  امـش  زا  ار  یتسرپدوخ  زامناب ، و  دودز . ناـتاهلد  زا  ار  كرـش  گـنز  نادـب  دومرف و  بجاو  ار  ناـمیا  سپـس  ]

. نیقی هبترم  رادومن  ار  تلادع  نید و  هجرد  هدنیامزآ  ار  جـح  و  تخاس . صالخا  رد  يرادـیاپ  بجوم  ار  هزور  غیردیب و  يزور  شیازفا 
ار صاصق  و  تاجن ، بجوم  ار  سفن  نتـشادزاب  و  یناملـسم . تزع  ار  ام  یتسود  و  قارتفا . عنام  ار  ام  تماما  و  قافو ، هیاـم  ار  اـم  يوریپ  و 

دومرف شهاـک . یـشورفمک و  زا  عناـم  ار  نزو  هناـمیپ و  نتخادرپ  ماـمت  درک و  شزرمآ  بجوـم  ار  رذـن  هب  ياـفو  یناگدـنز . ياـقب  ببس 
عنم ار  يدزد  دنزاسن . تنعل  راوازـس  ار  شیوخ  ات  دننزن ، تمهت  ار  اسراپ  نانز  دنزاس و  كاپ  يدـیلپ  زا  ناج  نت و  ات  دـننکن  یگراوخیم 

دیریگ هشیپ  ار  ادخ  زا  سرت  دیاب ، هکنانچ  سپ  دنیوج ، یتسرپاتکی  قیرط  صالخا  هب  ات  دومرف  مارح  ار  كرـش  و  دنیوپ . تفع  هار  ات  درک 
اهُّیَا تلاق : مث  دنـسرتیم ]. ادـخ  زا  نایاناد  اهنت  هک  دـیرادزاب  هدرک  یهن  هچنآ  زا  دـیرآ و  اجب  تسا  هدومرف  هچنآ  دـیریمن ! ناملـسم  زج  و 
ْدََقل ًاطَطَـش ، ُلَْعفَا  ام  ُلْعفَا  َو ال  ًاطَلَغ ، ُلُوقَا  اـم  ُلُوقَا  ـال  َو  ًاءْدـَب  َو  ًادوَع  ُلُوقَا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ٌدّـمَُحم یبَا  َو  َۀَـمِطاف  ّینَا  اوُمَلِْعا  ُساـّنلا 
اَخَا َو  ْمُِکئاِسن  َنود  یبَا  ُهوُدَِـجت  ُهُوفِْرعَت  ُهوُْزعَت  ْنِاَف  ٌمیِحَر  ٌفوَؤر  َنینِمؤْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  مُّتنعَاـم  ِهیَلَع  ٌزیزَع  مُکـسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  مُکَئاـج 

مردپ ماهمطاف و  نم  متفگ : نخس  زاغآ  رد  هکنانچ  مدرم ! تفگ : سپس  «. ] هلآو هیلع  هللا  یلص  ِهَیِلا  ُيَزعَْملا  َمِْعَنل  َو  ْمُِکلاجِر  َنود  یِّمَع  ِنبَا 
راودیما و ناتندیورگ  هب  و  دوب ، راوشد  وا  رب  امش  جنر  هک  دمآ  امش  يوس  هب  امش  نایم  زا  يربمیپ  انامه  تسا . هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دمحم

امش نادرم  هن  تسا  نم  يومع  رسپ  ردارب  و  امش . نانز  ردپ  هن  تسا ، نم  ردپ  وا  دینیبیم  دیسانشب  ار  وا  رگا  راوخمغ . نابرهم و  نانمؤم  رب 
، مُهَجَبَث ًابراض  َنیکِرـشُملا ، ِۀَجَرْدَم  نَع  الئام  ِةَراذَّنلِاب ، ًاعِداص  َۀـَلاسِّرلا ، َغَّلَبَف  دوش ]. هداد  تبـسن  وا  هب  یناسنا  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  وا  و 

یّتَح َُربُّدلا ، اوَّلَوَو  ُعمَْجلا  َمَزَْهنِا  یتَح  َماهلا ، تنکَیَو  َمانـصَالا  ُرِـسْکَی  ِۀَنَـسَْحلا ، ِۀَظِعَوْملا  َو  ِۀَـمکِْحلِاب  ِهِّبَر  لیبَس  َیِلا  ًایعاد  مِهِماظکَِاب ، ًاذِـخآ 
ُدَقُع ْتَّلَْحنا  َو  ِقافِّنلا  ُظیـش  َو  َحاـط  َو  ِنیِطایـشلا  ُقِشاقَـش  تَسِرَخ  َو  ِنیّدـلا  ُمیِعَز  َقَطَن  َو  ِهِضْحَم  نَع  ُّقَْحلا  َرَفْـسَا  َو  ِهِْحبُـص  ْنَع  ُلَْـیلا  يَّرَفَت 

باذـع زا  ار  نانآ  دـناسر . مدرم  شوگ  هب  ار  دوخ  تلاـسر  وا  . ] ِصاـمخلا ضیَْبلا  َنِم  ٍرَفَن  یف  صـالخالا  ۀـمَلَِکب  ُمتُْهف  َو  ِقاـقِّشلا ، َو  ِرفُْکلا 
مه زا  نارفاک  عمج  ات  تسکـش . مهرد  ار  ناتـسرپتب  تب و  تکوش  و  تسخ . دـیحوت  هنایزات  هب  ار  ناکرـشم  تشپ  قرف و  دـناسرت . یهلا 
یلَع ُمْتنُک  َو  لال ]. رونخس  نیطایش  و  دش ، لاقم  رد  نید  ياوشیپ  نابز  دیشک . ورف  تقیقح  هرهچ  زا  باقن  دیمد و  نامیا  حبـص  تخیـسگ ،

، َنیئِـساخ ۀَّلِذَا  َقَرَولا ، َنوتاتْفَت  َو  َقرَّطلا  نُوبَرـشَت  ِمادـقَالا . ءیِطؤَم  َو  ِنالجَْعلا  َۀـْسُبق  َو  عِماّطلا  ةزُهن  َو  ِبِراّـشلا  ۀـقذُم  راـّنلا  نِم  ٍةرفُح  اـفش 
مَُهِبب َِینُم  نَا  َدَعب  َو  یَتلا  َو  اّیَتّللا  َدَْعب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دَّمحِمب یلاعَت  َو  َكرابَت  ُهللا  مُکَذَْـقنَاَف  مُِکلْوَح  ْنِم  ُسانلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَا  َنُوفاَخت 

ناـگمه هدـید  رد  و  راوـخ . دـیدوب  شتآ  زا  یکاـغم  راـنک  رب  مدرم  امـش  ماـگنه  نآ  رد  . ] ِباـتِکلا ِلـهَا  ِةَدَرَم  َو  ِبرَعلا  ِناـبؤُذ  َو  ِلاـجِّرلا 
تـسوپ ناتیندروخ  راوگان . هدیدنگ و  بآ  ناتیندیـشون  دیدوب ، هدنور  ره  بوکدـگل  هدـنرد و  ره  راکـش  هدـنروخ و  ره  همقل  رادـقمیب .

تلذم كاخ  زا  ار  امـش  دوخ ، ربمغیپ  نداتـسرف  اب  ادخ  هکنآ  ات  راوجمه ، هیاسمه و  موجه  زا  ناسرت  زیچان و  تسپ و  دوب ، رادرم  روناج و 
ناشکرـس و  وجارجاـم ، ناروآمزر  دیـشک ، هک  یتخـس  دـید و  هک  اـهجنر  همه  نآ  زا  سپ  تشارفا . تعفر  جوا  هـب  ار  ناترـس  تـشادرب و 

اوْدَـقوَا امَّلُک  دـندومن ]. تفلاخم  وا  اب  دـنتخات و  وا  يورب  وس  ره  زا  شوینان ، تقیقح  نایاسرت  و  شورفاـیند ، هب  نید  نادوهج  وخهدـنرد و 
ِهِصَمْخَِاب اهَخامِصأَطَی  یّتَح  ُءیفَْکنَیالَف  اِهتاوََهل  یف  ُهاخَا  َفَذَق  َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ٌةَرِغاَف  ْتَرَغَف  َو  ِناطیَّْشِلل  ٌنرَق  َمََجن  َْوا  هللا  اَهأَفْطأ  ِبرَْحِلل  ًاران 

ُمْتنَا َو  ًاحِداک ، ًاَّدُِجم  ًاحِصان ، ًارِّمَشُم ، ِهللا  ِءایلْوَا  َدِّیَـس  ِهللا ، ِلوُسَر  ْنِم  ًابیرق  ِهللا ، ِْرمَا  یف  ًادهَتُْجم  ِهللا ، ِتاذ  یف  ًادوُدْکَم  ِهِْفیَِـسب ، اهَبََهل  َدِمُْخی  و 
. لاـتِْقلا َنِم  َنوُّرِفَت  َو  ِلازِّنلا  َدـْنِع  َنوُصُْکنَت  َو  َراـبْخَالا  نوُفَّکَوَتَت  َو  َِرئاوَّدـلا  اَِـنب  َنوُصَّبَرَتـَت  َنُونِمآ  َنوُهِکاـف  َنوُـعِدا  َو  ِشیَْعلا  َنِم  ٍۀَـیِهافَر  یف 
، داشگ ییوگهدوهیب  هب  ناـهد  یکرـشم  اـی  تشادربرـس ، یهارمگ  هک  یهاـگ  و  تخاـس . شوماـخ  ار  نآ  دـنتخورفا ، هنیک  شتآ  هاـگره  ]

ریـشمش مد  اب  ار  نانآ  راک  و  تخاون . نافلاخم  زغم  رـس و  رب  اـت  داتـسیان  زاـب  مالـسلا » هیلع  یلع  تخادـنا . ناـنآ  ماـک  رد  ار  یلع  شردارب 
ار ربمغیپ  ياضر  راگدرورپ و  يدونـشخ  نآ  رد  درکیم و  شالت  ادـخ  رماوا  ققحت  يارب  دیـشکیم و  ادـخ  يارب  ار  جـنر  نیا  وا  تخاـس .

امش اهزور ، نآ  رد  اما  دوب . هدننک  ششوک  رگشالت و  رگتحیصن ، هدز ، رمک  هب  نماد  هراومه  دیرخیم ، ار  قح  يایلوا  يرورـس  دیدیم و 
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َو ِِهئاِیْبنَا  َراد  ِهِِّیبَِنل  ُهَّللا  َراتْخا  اّمَلَف  دیدوب ]. داهج  گنج و  زا  يرارف  دیدوب و  هدـیمرآ  شیاسآ  نما و  رتسب  رد  هدوسآ و  تحار ، یگدـنز  رد 
یف رَطَخَف  َنیلِْطبُْملا  ُقِینَف  َرَدَه  َو  َنیِّلَقَألا  ُلِماخ  َغَبَن  َو  َنیواغلا  ُمِظاک  َقَطَن  َو  ِنیِّدلا  ُباْبلِج  َلَمَس  َو  ِقافِّنلا  ُۀَکیسَح  مُکیف  َرَهَظ  ِِهئایِفـصَأ  يوأَم 

َو ًافافِخ  مُکَدَجَوَف  مُکَضَْهنَتْسا  َُّمث  َنیظِحالُم ، ِهِیف  ِةَّزِعللَو  َنیبِجَتْسُم  هتَوْعَدل  مُکاَفلأف  مُِکب . ًافتاَه  هزْرغَم  ْنِم  ُهَسأر  ُناْطیَّشلا  َعَلْطَا  َو  مُِکتاصَرَع 
اَّمل ُلوُسَّرلا  َو  ْلِمَْدنَی  اََّمل  ُحْرَْجلاو  ٌبیحَر  ُْملَْکلا  َو  ٌبیرَق  ُدهَْعلاَو  اذه ! مُِکبَرِش ، ریَغ  ُمتدَرْوَا  َو  مُِکِلبِا  َریَغ  ُمتْمَسَوَف  ًاباضِغ ، مُکاْفلأف  مُکَشَمْحَا 

يالاک و  دش ، راکـشآ  ییورود  دیزگ ، شیوخ  لوسر  يارب  ار  ناربمیپ  یگیاسمه  یلاعت  يادخ  نوچ  . ] ِۀَْـنتِْفلا َفْوُخ  ُمتْمَعَز  ًارادـِتبِا  ْرَبُْقی 
هاگنیمک زا  ناطیـش  رازاب . یمرگ  یپ  رد  نزرب  يوک و  رد  ییوگهوای  ره  رالاس و  یماـنمگ  ره  رادـیوعد و  یهارمگ  ره  رادـیرخیب . نید 
دندیزخ شبیرف  ماد  رد  و  دیدیود ، وا  یپ  رد  کبس  دیدینش و  ار  شنخس  دوز  هچ  دید  درک و  توعد  دوخ  هب  ار  امـش  دروآربرـس و  دوخ 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ يازع  زا  ام  لد  مخز  فاکـش  ياج  دوب و  هتـشذگن  يزیچ  رارق  دهع و  زا  هکیلاح  رد  دیدیـصقر . وا  زاوآ  هب  و 
لمع يارب  و  دـیدرک . تسیابن  هچنآ  هک  دوب  هدـشن  نفد  زونه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ دوب و  هتفاین  دوبهب  مخز  هتفرگن و  ناـمرد  زونه 

ّینا َو  ْمُِکب ؟ َفیَک  َو  مُْکنِم ؟ َتاهیَهَف  ِنیِرفاکلِاب . ٌۀَـطیحُمَل  َمَّنَهَج  َّنِا  َو  اوُطَقَـس  ِۀَْـنتِفلا  یف  ـالا  میـسرتیم ]. هنتف  زا  هک : دـیدروآ  هناـهب  دوخ 
َءارَو ُهوُُمتْفَّلَخ  دَق  َو  ٌۀَحِـضاو ، ُهُِرماوأ  َو  ٌۀَِحئال  ُهُرِجاوَز  َو  ٌةَرِهاب  ُهُمالعَا  َو  ٌةَرِهاز  ُهُماکْحَا  َو  ٌةَرِهاظ  ُهُرُوُما  ْمُکِرُهظأ ، َنَیب  ِهللا  ُباتِک  َو  َنوُکفُوت ؟

َنِم ِةَرِخـالایف  َوُه  َو  ُهنِم  َلَـبُْقی  ْنَلَف  ًاـنید  ِمالـسِالا  َریَغ  ِغَْتبَی  نَم  َو  ًالَدـَب ، َنیِملاّـظِلل  َسِئب  َنوُمُکَْحت ؟ ِهِریَِغب  مَا  َنودـیُرت  ُْهنَع  ًۀَـبَغَرَا  مُکِروُهُظ ،
ِفاتهل َنُوبیجَتـسَت  اهَتَرْمَج و  ِنوُجِّیَُهت  َو  اهَتَدـْق  َو  َنوروت  ُمتْذَـخأ  َُّمث  اهُدایَق  َسَلْـسَی  َو  اـُهتَرَفَن  نُکْـسَت  ْنَا  َْثیَر  اـِّلا  اُوِثْبَلت  َمل  ّمث  َنیرِـساخلا 

َو ِرْمَْخلا  ِیف  ِهِدـْلُو  َو  ِِهلهَِال  َنوُشْمَت  َو  ٍءاـِغترا  یف  ًاَوْسَح  َنوُّرُِـست  ّیِفَّصلا ، ِّیبَّنلا  ِنَنُـس  ِداـمِْها  َو  یّلجلا  ِنیّدـلا  ِراونا  ِءاـفِطا  َو  ِّيوَغلا  ناطیـشلا 
شتآ رد  اما  دزیرن ، ینوخ  و  دزیخنرب . هنتف  دـیتساوخ  دوخ  نامگ  هب  . ] اشَحلا ِیف  نانَّسلا  ِزْخَوَو  يدُـملا  َّزَح  ِلثِم  یَلَع  ْمُْکنِم  ُِربْصَن  َو  ِءاّرـضلا 
غورد اجک ؟ ندـناباوخ  هنتف  و  اجک ؟ امـش  ناراکدـب . هاگلزنم  تسا و  نارفاک  ياج  خزود  هک  دـیداد ، داب  هب  دـیتشِک  هچنآ  و  دـیداتف . هنتف 

نآ یهن  رما و  و  ادیوه ، تساک  مکیب و  شیاههناشن  امـش ! نایم  تسادـخ  باتک  نیا  هنرگ  و  دـییوپیم ! قح  هار  زج  یهار  و  دـییوگیم !
يور دریذپ ، ینید  مالـسا  زج  هک  یـسک  دیریذپیم ؟ ار  ناطیـش  هتفگ  هناراکمتـس  ای  دیریگیم ؟ نآرق  زج  يرواد  ایآ  اراکـشآ . نشور و 

. ددرگ مامت  نیتسخن  راک  مار و  شکرس  روتس  نیا  هک  دیدرکن  گنرد  نانچ  دنیشن . ناراکنایز  اب  ناهج  نآ  رد  و  دنیبن . راگدرورپ  ياضر 
َنِم ُنَسْحَا  ْنَم  َو  َنوُغبَت  ِۀَّیلِهاجلا  مْکُحَفأ  اَنل  َثِراال  ْنَا  َنوُمُعَْزت  ُمْتنَا  َو  دـیدرک ]! زاغآ  دـیراد  لد  رد  هچنآ  زج  ینخـس  زاـس و  رگید  ییاون 

ۀَفاحَق یبا  َنباَی  یثِرا ؟ یلَع  ُبَلُْغاَء  نوُِملْـسُْملا  اهُّیَا  ُُهتَْنبِا ! ّینَا  ِۀَیِحاّضلا  ِسمَّشلاَک  مَُکل  یّلََجت  دَـق  یَلب  َنوُمَْلعَت ؟ الَفَا  نُوِنقُوی  ٍمْوَقِل  ًامکُح  ِهللا 
: ُلوُقَی ْذِا  مُکِروُهُظ ؟ ءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  َو  هّللا  باتک  ُمتْکَرت  ٍدَـمَع  یلَعَفَا  ًاَـیرَف ! ًائیَـش  َتئِج  دََـقل  یبَا !؟ َثِرَاـال  َو  َكاـبَا  َثَِرت  نُا  هللا  ِباـتِک  یُفا 

اُولُوا َو  َلاق : َو  ِبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  یُنثِرَی  ًاّیلَو  َکنُدـَل  ْنِم  یل  بَهَف  َلاـق : ْذِا  اَـیِرَکز  ِنب  ییْحَی  رَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  اـمیف  َلاـق  َو  َدُواد  ُنامیلُـس  َِثرََوو 
ُۀَّیـصَْولا ًاریَخ  َكَرت  نِا  ِلاق : َو  ِنیَیَْثنألا  ِّظَـح  ُلـثِم  ِرَکَّذـِلل  مُکِدـالْوَا  یف  ُهللا  ُمُکیـصُوی  َلاـق : َو  ِهللا  ِباـتِک  ِیف  ٍضعَِبب  یلوَا  مُهُـضَْعب  ِماـحْرَالا 

اهنِم ِجَرْخَا  ٍۀَـیَاب  ُهّللا  ُمُکَّصَخَفأ  انَِنَیب !؟ َمِحَرال  َو  ِیبَا  ْنِم  َثِرَاال  َو  یل  َةَوْظِحّالأ  ُمتْمَعَز  َو  َنیقَّتُملا . یَلَع  ًاقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنیبَْرقألا  َو  نیَدـِلاّوِلل 
ِْنبا َو  یبَا  نِم  ِهِموُمُع  َو  ِنآرُْقلا  ِصوُصُِخب  ُمَلْعا  ُمْتنَا  مَا  ةَدِـحاو ؟ ِۀَِّلم  ِلهَا  نِم  یبَا  َو  انَا  ُتَسلَو  ِناثَراوتَیَال ؟ نیَتَِّلم  ُلْهَا  َنُولوُقَت  لَـه  ْمَا  یبَا ؟

تیلهاـج شور  هب  رگم  میرادـیاپ . تحارج  نیا  یتخـس  رب  و  میراـبدرب . زین  متـس  نـیا  لـمحت  رد  میرادـن . یثاریم  اـم  دـیرادنپیم  [ ؟ یّمَع
هک تسادخ  مکح  نیا  ایآ  نارجاهم ! يا  ناهج ؟ يادـخ  زا  رتهب  يرواد  هچ  نامیا  اب  مدرم  يارب  دـییامیپیم ؟ یهارمگ  هار  و  دـییارگیم ؟

تـسا یتعدب  هچ  نیا  يربب ؟ نم  زا  ارم  ثاریم  يرب و  ثرا  ردپ  زا  وت  هتفگ  ادخ  هفاحقوبا ! رـسپ  يا  دنیاپن ؟ ار  متمرح  دـنیابرب و  ارم  ثاریم 
هک دیتخادنارـس  تشپ  هدرک و  كرت  ار  ادخ  باتک  دمع  هب  هتـسناد و  ایآ  دـیرادن ؟ ربخ  زیخاتـسر  زور  رواد  زا  رگم  دـیراذگیم ! نید  رد 
ارم اراگدرورپ  درک : ضرع  اـیرکز  دـنکیم . وگزاـب  ار  اـیرکز  ربخ  هک  اـجنآ  رگید  هیآ  رد  و  درب . ثرا  دواد  زا  نامیلـس  دـیوگیم : نآرق 
امـش هب  یلاعت  يادخ  دومرف : و  دنرگیدکی . هب  یلوا  یمحر  نادنواشیوخ  دومرف : و  درب . ثرا  بوقعی  لآ  نم و  زا  ات  امرف  تیانع  يدـنزرف 
تسا ضرف  امـش  رب  دسر  ارف  امـش  گرم  هک  یماگنه  دومرف : و  تسا . رتخد  هرهب  ربارب  ود  رـسپ  يارب  هک  دیامرفیم  تیـصو  دالوا  هرابرد 
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زا یمهـس  تسین و  ياهرهب  ارم  هک  دیربیم  نامگ  امـش  و  ناراگزیهرپ . رب  تسا  یقح  نیا  و  ناکیدزن ، نیدـلاو و  يارب  دـینک  تیـصو  هک 
زا شیک  ود  لـها  دـییوگیم  هکنآ  اـی  هدرک ؟ نوریب  نآ  زا  ار  مردـپ  هک  دوـمرف  ياهیآ  صوـصخم  ار  امـش  ادـخ  اـیآ  مرادـن ؟ مردـپ  ثرا 

یلع میومعرـسپ  ردپ و  زا  نآرق  مومع  صوصخ و  هب  امـش  ای  و  دینادیمن ؟ شیک  کی  لها  ار  مردپ  نم و  ای  و  دنربیمن ؟ ثرا  رگیدـکی 
َدنِع َو  ُۀَمایِقلا ، ُدِـعوَْملا  َو  ٌدَّمَُحم  ُمیعَّزلا  َو  ُهّللا  ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكِرْـشَح ، َموَی  َكاْقَلت  ًۀـَلوُحْرَم  ًۀَـموُطْخَم  اهَکَنوُدَـف  دـیرتاناد ]؟ مالـسلا » هیلع  »
ْتَمَر َُّمث  میقُم  ٌباذَع  ِهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِِهیزُْخی  ِّباذَع  ِهِیتأَی  نَم  َنوُمَْلعَت  َفوَس  َو  ّرَقَتْـسُم  ءاَبَن  ِّلُِکل  َو  َنُومِْدنَت  ْذِا  مُکُعَفْنیَال  َو  َنوُرِـسَخت  ام  ِۀَعاّسلا 

تاقالم رـشح  زیخاتـسر و  زور  رد  وت  اب  هدز ، راهم  تفالخ ، شکرـس  رتش  نیا  وت و  نیا  کنیا  رکباـبا ! يا  : ] َتلاـقَف ِراـصنَالا  َوَْحن  اـِهفْرَِطب 
رد تمایق . تسا  یهاگهدعو  شوخ  هچ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحم تسا  یهاوخداد  وکین  ادخ و  تسا  يرواد  وکین  هچ  درک . دهاوخ 

دیهاوخ سپ  تسا ، یهاگرارق  يربخ  ره  يارب  و  درادن ، يدوس  امـش  ینامیـشپ  تمادن و  رگید  هاگنآ  دـنربیم و  نایز  لطاب  لها  زور  نآ 
راصنا يوس  هب  ور  هاگنآ  دش . دهاوخ  يدارفا  هچ  لماش  نادیواج  باذع  دمآ و  دهاوخ  دورف  یسک  هچ  رب  ازفا  يراوخ  باذع  هک  تسناد 

هللا ُلوُسَر  َناک  امَا  یتَمالُظ ؟ نَع  ُۀَنّسلا  یّقِح و  یف  ُةَزیِمَْغلا  ِهِذه  ام  ِمالسِالا ! َراصنَا  َو  ِۀَّلِملا  َداضْعَا  َو  ِۀَْیتِْفلا  َرِـشاعَم  ای  دومرف ]: نینچ  هدرک و 
َو ُُبلْطَاام  یلَع  ٌةَُّوق  َو  ُلواُحا  اِمب  ٌۀَقاط  مَُکل  َو  ًَۀلاِها  اذ  نالجَع  َو  ُمتثَدْحَا  اَم  َناعرَْس  ِهِدلُو . یف  ُظَفُحی  ُءرَملا  ُلوُقَی  یبَا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
َو ِِهتَبیِْغل . ُضرَالا  ِتَمَلظَا  َو  ُهُْقتَر : َقَتَْفنا  َو  ُهُْقتَف  َرَهنَتْـسا  َو  ُۀـُیْهَو  َعَسوَتِْـسا  ٌلیلَج  ٌبطَخَف  هلآو ؟» هیلع  هللا  یلـص   » دّـمُحم َتام  َنُولُوقَتَا  ُلِوازُا 
َيربُکلا و ُۀـَلَزاّنلا  ِهللا  َو  ِکِلتَف  ِِهتامَم ، َدـنِع  ُۀَـمرُحلا  تَلیُزا  ُمیرَْحلا و  َعیـُضاَو  ُلابِجلا  ِتَعَـشَخ  َو  ُلامالا  تَدَـکا  َو  ٍهِتبیـصُِمل  ُموُجُّنلا  ِتَفِـسُک 

ًةَوِالت َو  ًاخارُص  َو  ًافاتِه  مُکِحبصُم ، َو  مُکاسْمُم  یف  مُِکتَِیْنفَا  یف  ُُهئانَث  َّلَج  ِهللا  ُباتِک  اِهب  َنَلْعَا  ٌۀَلِجاع  ٌۀَِقئاب  َو ال  ٌۀلزان  اُهلثِمال  یمظُعلا  ُِۀبیصُملا 
َِلُتقْوَا َتام  نافَا  ْلُسُّرلا  ِِهلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ِّالا  ٌدَّمَُحم  ام  َو ، ٌمتَح . ٌءاضَق  َو  ٌلْـصَف  ٌمکُح  ِِهلُـسُر ، َو  ِهّللا  ِءاـِیبنَِاب  َّلـح  اـم  ُهَْلبََقل  َو  ًاـناحِلا  َو 

يا نید ! نارواـی  يا  نینمؤـم ! هورگ  يا  . ] َنیرِکاّـشلا ُهّللا  يَزْجَیَـس  َو  ًائیَـش  َهّللا  ُّرُـضَی  نَلَف  ِهیَبَـقَع  یلَع  بـِلَْقنَی  ْنَـم  َو  مُِکباـقْعَا  یلَع  مـُتبَلَقْنا 
مارتحا دومرف  مردپ  هن  رگم  دیریذپیم ؟ دوریم  نم  هب  هک  ار  یمتـس  هداهن و  مه  هب  هدید  ارچ  دـیریگیمن ؟ ارم  قح  ارچ  مالـسا ! نانابیتشپ 

یلص  » دمحم دییوگیم  دوخ  شیپ  دیتفخ . تلفغ  رد  گنردیب  و  دیتفریذپ . گنر  دوز  هچ  درک ؟ ظفح  دیاب  شدنزرف  رد  ار  یـصخش  ره 
هب زگره  دیاشگ و  مد  ره  هک  یفاکش  گرتس . تسا  یهودنا  گرزب و  تسا  یتبیـصم  درپس ! ادخ  هب  ناج  درم و  يرآ  دُرم ، هلآو » هیلع  هللا 

اهتمرح دش . ربز  ریز و  اههوک  ربیب و  دیما  خاش  دناشن . گوس  هب  ار  ادخ  ناگدیزگ  دناشوپ و  تملظ  سابل  ار  نیمز  وا  نادـقف  دـیاین . مه 
بش تسامـش ، سرتسد  رد  نآرق  دینام . ربخیب  نآ  زا  دینادن و  ار  یهلا  ریدقت  نیا  امـش  هک  تسا  نانچ  هن  اما  دنام . هانپیب  اهمیرح  هابت و 

يربمغیپ زج  دمحم  دندرپس . ادخ  هب  ناج  دـندرم و  زین  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  هک  دـینادیمن ؟ ار  نآ  ینعم  هنوگچ  ارچ و  دـیناوخیم . زور  و 
ار ادخ  دنک  نینچ  هک  یسک  دیدرگیم ؟ زاب  دوخ  هتشذگ  هب  امش  دریمب  ای  دوش  هتـشک  وا  رگا  دنتفر ، دندمآ و  وا  زا  شیپ  یناربمغیپ  دوبن ،
َو أَدَْتبُم  َو  ٍعَمـسُم  َو  یّنِم  ِيأرَِمب  ُمْتنَا  َو  ِیبَا ؟ َثاُرت  ُمَضُْهاأ  َۀَْلیَق ! ینب  اهیا  داد ]. دـهاوخ  شاداپ  ار  ناراذگـساپس  ادـخ  و  دـناسریمن . ینایز 

َنوبیُجت الَف  ُةَوْعَّدلا  مُکیفاُوت  ُۀَّنُجلا  َو  ُحالِّسلا  مُکَْدنِع  َو  ِةَّوُْقلا  َو  ِةادَالا  َو  ِةَّدُْعلا   َ ِدَدَعلاووُذ و ُمْتنَا  َو  ُةَْربُْخلا  مُُکلُمْـشَتو  ُةوُعَّدلا  ُمُکـسَْبَلت  ٍعَمْجَم 
ُُمْتَلتاق ْترَیتُْخا ، یتَّلا  ُةَریِْخلا  َو  ْتَبُِختنُا  یتلا  ُۀبَجُّنلا  و  ِحالَّصلا ، َو  ِریَْخلِاب  َنوفوُْرعَم  حافِکلِاب ، َنُوفوُصْوَم  ُمْتنَا  َو  َنُوثیُغت  الَف  ُۀَخرَّصلا  ُمُکِیتَأت  َو 

َو مالسِالا  ِیَحَر  اِنب  ْتَراد  اذِا  یّتَح  َنوُرِمَتأتَف  ْمُکُُرماَن  َنوُحَْربَت  َْوا  ُحرَْبنَال  َمَهبلا ، ُمتْحَفاک و  َمَمُالا  ُمتُحطان  َبَعَّتلا و  َو  َّدَکلا  ُُمْتلَّمَحت  َو  َبَرَْعلا 
يا . ] ِنیّدلا ُماِظن  َقَسوَتْـسا  َو  ِجرَْهلا  ُةَوْعَد  تَأَدَه  َو  ِْرفُکلا  ُنارین  تَدَمَخ  َو  ِکفِالا  ُةَزوَف  ْتَنَکَـس  َو  ِكرِّشلا  ُةَْرُعن  ْتَعَـضَخ  َو  ِماّیَالا  ُبَلَحَّرَد 

هکیلاح رد  دیونـشیمن ؟ ارم  دایرف  ناشوهیب  نوچمه  امـش  و  دنرگنن ! ار  متمرح  و  دنربب ! ار  مردـپ  ثاریم  امـش  مشچ  شیپ  هلیق ! نادـنزرف 
و نینمؤم ، ربمغیپ و  ناروای  و  نید ، نابیتشپ  ادخ ، ناگدیزگ  امش  زورما  نادابآ . ياههناخ  ثاثا و  ناوارف و  گرب  زاس و  اب  دیراد  نازابرس 
رد و  رادربنامرف ، ام  زا  هک  دنچ  دیداتسیا ! نارگ  ياهرکشل  ربارب  و  دیداتفارد ! برع  ناتـسرپتب  اب  هک  دییامـش  دینیرهاط ! تیبلها  نایماح 

و شوماخ ، ار  گنج  شتآ  و  رارقرب ، ار  مظن  و  رامورات ، ار  ناکرـشم  و  دنمجرا ، ار  ناناملـسم  دنلب و  ار  مالـسا  مان  دیدوب ، رادـیاپ  قح  هار 
؟ ِنامیِالا ِدَعب  ُْمتْکَرْشَا  ِمادقإلا و  َدَْعب  ُمتْـصَکَن  َو  ِنالعإلا  َدَعب  ُمتْرَرْـسَا  َو  ِنایَبلا  َدَعب  ُمترُج  یَنَأَف  دیدرک ]. شوگ  رد  یگدنب  هقلح  ار  نارفاک 

هیمطاف www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


نونکا . ] نینِمُؤم ُمتنُک  ْنِا  ُهوَشَْخت  ْنَا  ُّقَحَا  هللااَف  مُهوَشَْختَا  ٍةَّرَم  َلَّوَا  مُکاوُعَدـَب  مُه  َو  ِلوُسّرلا  ِجارخِِاب  اوُّمَه  َو  مُهَنامیأ  اُوثَکَن  ًاموَق  نُوِلتاُقت  ـالأ 
مکح دنتـسسگ و  ار  دوخ  نامیپ  هک  یمدرم  ربارب  مهنآ  دیتسـشن ، سپاو  يَور  شیپ  زا  سپ  و  دـیتسب ، ورف  مد  يروآناـبز  همه  نآ  زا  سپ 

ُمتْدَْعبَأ َو  ِضفْخلا  یِلا  ُمتْدَلْخَا  دَق  ْنَا  يرأ  دَقَو  الأ  دیتسرپ ]! قح  رگا  دیـسرتب  ادخ  زا  دیتسه . ات  دیرادم ، میب  نانیا  زا  دنتـسبن . راک  ار  ادخ 
َو ُمتنأ  اوُرُفْکَت  نِاَف  ُمتْغَّوَسَت  يّذلا  ُُمتْعَـسَد  َو  ُْمتیَعَوام  ُمتجَجَمَف  ِۀَـعَّسلِاب  ِقیَّضلا  َنِم  ُمتوََجن  َو  ِۀَـعَّدلِاب  ُمتْوَلَخ  َو  ِضبَقلا  َو  ِطِسبلِاب  ُّقَحَا  َوُه  ْنَم 
زا دـیاهدرب . تخر  یـشوخ  نما و  هیاس  هب  دـیاهدرک و  وخ  ییاسآنت  هب  هک  تسین  نیا  زج  اما  . ] ٌدـیِمَح ٌِینََغل  َهللا  َّنِاَف  ًاعیمج  ِضرَالاِیف  ْنَم 

مُْکتَرَماخ و ِیتَّلا  َِۀلذَْخلِاب  یّنِم  ٍۀَفِْرعَم  یلَع  ُتُلق  ام  ُتُلق  دَق  َو  الَا  هتسبن ]. راک  هدینش  ار  هچنآ  هتسشن و  ادخ  هار  رد  داهج  زا  دیاهتسخ و  نید 
َةَربَد اهُوبِقَتْحاَف  اهوُمُکَنوَدَف  ِۀَّجُحلا . ُۀمِدقَت  َو  ِروُدّصلاُۀََّثب  َو  انَقلاُرَوَخ  َو  ِظیَْغلا  َۀَثْفَن  َو  ِسفَّنلا  ٌۀَْضیَف  اهَّنِکل  َو  مُُکبُوُلق  اهَترَعـشَتسا  یّتلا  ِةَرْدَْـغلا 

َنُولَعْفَت ام  ِهللا  ِْنیَِعبَف  ِةَِدئفألا . یَلَع  ُِعلَّطَت  یتلَا  ةَدَقوَملا  ِهللا  ِراِنب  ََۀلوُصوَم  َِدبألا ، ِرانَـش  َو  هللا  ِبَضَِغب  ًۀَـموُسؤَم  ِراعلا ، َۀَِـیقاب  ِّفُْخلا ، َۀَـبقَن  ِرهَّظلا ،
هچنآ نم  . ] َنوُرظَْتنُم ّانِا  اوُرِظَتنا  َو  َنُوِلماع  ّانِا  اُولَمْعاَف  ٍدیدش  ٍباذَع  يَدَی  َنَیب  مَُکل  ٍریذَن  ُۀَْـنبِا  انَا  َو  نُوِبلَْقنَی  ِبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو 

، تیاکش نابز  نتشادزاب  و  تسا ؟ نوخ  ملد  هک  منک  هچ  راتفرگ . ینوبز  لاگنچ  رد  دیراوخ و  منادیم  اما  متفگ . امش  اب  تسا  غالب  طرش 
ینکـشقح و گنن  و  ینازرا ، امـش  هب  ریگولگ  همقل  نیا  دـیریگب ! نود ! مدرم  امـش  رب  تجح  ماـمتا  يارب  میوگیم  زین  و  نورب ! تقاـط  زا 
ار ناج  لد و  دزورف و  مد  ره  هک  یشتآ  درازایب ! ادخ  هتخورفا  شتآ  هب  ات  دراذگن  هدوسآ  ار  امش  اما  داب . ینادواج  امـش  رب  یـشوپتقیقح 

باذع زا  ار  امش  مردپ  نوچ  منارگن و  ار  راک  نایاپ  نم  دنیشن . اجک  رد  هک  دناد  يدوزهب  راکمتـس  و  دنیبیم . ادخ  دینکیم  هچنآ  دزوسب .
ندرک مارآ  يارب  رکبابا  دـینیبب ]. دـیدرک  هک  ار  يراک  رفیک  دـینیچب و  دـیتشِک ، هک  ار  یتخرد  هویم  ات  دینیـشنب  راظتنا  هب  مناـسرتیم . ادـخ 

رد داهج  نیملسم و  يارب  ار  كدف  لاوما  ام  و  مراذگیمن . ثرا  نم  هک  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  تردپ  هک : تفگ  مدرم 
َو ًافِداص  ِباتِکلا  ِنَع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا ُلوُسَر  َناک  ام  هللا ! ناحبـس  دنداد : خساپ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز مینکیم ". فرـصم  ادخ  هار 

ِِلئاوَْغلا َنِم  َُهل  یُِغب  اِمب  ٌهیبَش  ِِهتافَو  َدـَْعب  اذـه  َو  ِروُّزلِاب  ِهیَلَع  ًالالتِعا  رِدـْغلا  َیِلا  َنوُعَمْجَتَفا  هَرَوُس  وُفْقَی  َو  ُهََرثَا  ُعَْبتَی  َناک  َلب  ًاِفلاُخم  ِهِماکحَِالال 
َعَّزَو امیف  َّلَجَوَّزَع  َنَّیَبَف  َدُواد  ُنامیَلُـس  َِثرََوو  َبوقعی  ِلآ  نِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ُلوُقَی : ًالـصَف  ًاقِطان  َو  ًالْدَـع  ًامَکَح  هللا  ُباـتک  اذـه  ِِهتاـیَح ، یف 

ِیف ِتاهبُّشلا  َو  یّنَظَّتلا  َلازَا  َو  َنِیلِْطبُْملا  َۀَّلِع  َحازَا  ام  ِثانِالا  َو  ِنارْکُّذـلا  َّظَح  نِم  َحابَا  َو  ِثاریْملا  َو  ِضئارَْفلا  َنِم  َعَرَـش  َو  ِطاـْسقَالا  َنِم  ِهیَلَع 
هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  تمهت ! نیا  زا  ابجع  . ] َنوُفِصَتام یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیمَج  ٌربَصَف  ًارمأ  مُکَـسُْفنَا  مَُکل  َْتلَّوَس  َلب  ًالَک  َنیِرباغلا ،

نآ تایآ  اههروس و  لابند  دوب و  نآرق  وریپ  هشیمه )  ) وا هکلب  دومنن ، تفلاخم  نآ  ماکحا  اب  دوبن و  نادرگور  ادـخ  باـتک  زا  زگره  هلآو »
تافو زا  سپ  امـش  راکنیا  و  دیدنبب ؟ ناتهب  غورد و  وا  هب  دـیهاوخیم  بیرف  گنرین و  هب  هدرک و  عامتجا  مه  اب  هئطوت  يارب  ایآ  تفریم ،
ثرا ایبنا  هورگ  ام  هتفگ : ربمغیپ  دییوگیم  هک  امـش  دـیدروآیم ؟ دوجو  هب  وا  يارب  شتایح  نامز  رد  هک  تسا  ییاههلئاغ  نامه  دـننام  وا 

درک ضرع  دنوادخ  هب  ایرکز  دیامرفیم : تسا و  لطاب  قح و  هدـننکادج  ایوگ و  لداع و  یمکاح  هک  تسادـخ  باتک  نیا  میراذـگیمن ،
زا کی  ره  مهس  لجوزع  دنوادخ  و  درب . ثرا  دواد  زا  نامیلـس  دیامرف : زاب  درب و  ثرا  بوقعیلآ  نم و  زا  هک  نک  تیانع  يدنزرف  نم  هب 

فرطرب ار  لـطاب  لـها  هناـهب  تسا و  هداد  حیـضوت  ار  ناـنز  نادرم و  زا  کـی  ره  هرهب  هدوـمرف و  حیرـشت  ار  ثاریم  ضیارف و  رما  و  هثرو ،
ياهـسفن هکلب  دییوگیم ) امـش  هک   ) تسین نینچ  تسا : هتـشاذگن  یقاب  یـسک  يارب  ياههبـش  نامگ و  دیدرت و  هنوگچـیه  ياج  هتخاس و 

رکبابا دینکیم ]. فیصوت  امش  هچنآ  رب  میوجیم  يرای  دنوادخ  زا  دیاب و  وکین  يربص  سپ  تسا  هداد  هولج  امش  يارب  ار  يراک  ناتهراما 
يرواد امـش  نم و  نیب  مدرم  نیا  کـنیا  : " تفگ دـهد ، تاـجن  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز هدـنبوک  ياهلالدتـسا  ربارب  رد  ار  دوـخ  هـکنآ  يارب 
ِساّنلا َرِـشاعَم  دومرف : تکاس  مدرم  نآ  هب  باطخ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز " دـندیزگرب . تفالخ  يارب  ارم  هک  دـندوب  مدرم  نیا  اریز  دـننکیم 

ام مُِکبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  ّالَک  اُهلافقَا  ٍبُوُلق  یلَع  مَا  َنآرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَت  الَفَأ  ِرِـساخلا ، ِحـیبَقلا  ِلعِْفلا  یَلَع  ِۀَیِـضْغُْملا  ِلِـطْابلا  ِلـیق  َیِلا  ِۀَعِرْـسُملا 
ُهُّبِغ َو  ًالیقَث  ُهَلِمْحَم  ِهّللا  َو  َّنُدِجََتل  ُمتْضَتِْعا  ُهنِم  ام  َّرَش  َو  ُمترَشَا  ِِهب  ام  َءاس  َو  ُمْتلَّوَأتام  َسِئَبل  َو  مُکِراْصبَا  َو  مُکِعمَِـسب  َذَخَاَف  مُِکلامْعَا  ْنِم  ُْمتأَسَا 

مدرم هورگ  يا  . ] نُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  َنُوبِـسَتَْحت  اُونوُکَت  َملام  مُکِّبَر  ْنِم  مَُکلاَدب  َو  ُءارَـضلا  ُهَئارَوام  ناب  َو  ُءاطِغلا  ُمَُکل  َفِشُک  اذِا  ًالیبَو 
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رب هکنآ  ای  دینکیمن ؟ هشیدنا  ربدت و  نآرق  رد  ایآ  دـیریگیم ، هدـیدان  ار  رابنایز  تشز و  راک  ناباتـش و  هدوهیب  لطاب و  راتفگ  يوسهب  هک 
زا ار  ناتـشوگ  مشچ و  هدیـشک و  هدرپ  امـش  ياهلد  رب  دیاهدرک  هک  یتسیاشان  ءوس و  لامعا  هکلب  تسین  نینچ  تسا ؟ هدـش  هدز  لفق  اهلد 
هب دیدومن ! ياهضواعم  ياهلماعم و  دب  هچ  هدومن و  يداهنـشیپ  دب  هچ  دیدرک و  یـشیدنالام  دب  هچ  تسا و  هتـسب  قیاقح  ندینـش  ندـید و 
رد هک  يرفیک  دوش و  هتشادرب  امـش  راک  زا  هدرپ  هک  هگنآ  تفای . دیهاوخ  لابو  رزو و  زا  رپ  ار  شتبقاع  نیگنـس و  ار  راب  نیا  دنگوس  ادخ 

راکنایز لطاب  لها  هک  تسا  عقومنآ  دـیآ ، دـیدپ  دـسریمن  ناتنامگ  هب  هک  یباذـع  دـنوادخ  بناج  زا  ددرگ و  راکـشآ  تسا  ناـتراظتنا 
[ .[ 526 . ] دنوش

همطاف راتفگ  رد  سمخ 

هراشا

هفیرش تایآ  رد  دشابیم . سمخ  مالسا  رد  یلام  ياهتدابع  زا  یکی  تراهط و  تمصع و  تیبلها  هب  هتفای  صاصتخا  یلام  قوقح  زا  یکی 
هب نآ  لئاسم  زا  عالطا  اب  نیملـسم  همه  دـیاب  دراد و  صاـخ  هاـگیاج  سمُخ  یهقف ، بتک  اـهقف و  راـتفگ  رد  تیبلـها و  تاـیاور  نآرق و 
اب مالـسا  ردص  رد  یـسایس  تازرابم  زا  یـشخب  یترابع  هب  رمع و  تازرابم  زا  یکی  دـنهد . تیمها  یلام  تدابع  نیا  ماجنا  نآ و  تخادرپ 
رد مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترـضح  دوب . ناراوگرزب  نآ  زا  یلام  قوقح  عنم  نانآ و  يداصتقا  هرـصاحم  تراهط  تمـصع و  تیبلها 

لمع هیـصوت و  نآرق و  هفیرـش  تایآ  هب  دنتـسم  یملع  هثحابم  لالدتـسا و  اب  دـندرک و  یگداتـسیا  یعرـشریغ  راتفر  نیا  رکفت و  نیا  ربارب 
سمخ و كدف ، بصغ  بحاصت و  رب  هوالع  تموکح  هاگتـسد  رمع و  وا و  اما  دـندومن  موکحم  ار  رکبوبا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر 
رد ار  تلاسر  نادـناخ  مالـسلا » اهیلع  » ارهزهمطاف ریبعت  هب  دنتـشاد و  غیرد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  نادـناخ  زا  زین  ار  ءیف  تاـکز و 
هب ناهنپ  ياهتسد  زین  هزورما  هک  تسا  ّتقد  لباق  دـیئامرف ). هعجارم  كدـف  بصغ  للع  ثحب  هب  تهج  نیا  رد   ) دـنداد رارق  فاعـضتسا 

هعیش تیناحور  یعامتجا  هاگیاج  فیعضت  هیملع و  ياههزوح  هب  شیارگ  فیعـضت  تهج  نارکفنـشور  زا  یـضعب  یفنم  تاغیلبت  رد  هژیو 
هار زا  هک  دـننکیم  یفرعم  يدارفا  ار  نانآ  ای  دـنوشیم و  ینید  حالـصيذ  عجارم  هب  مدرم  بجاو  قوقح  تخادرپ  عنام  ای  هدومن و  شالت 
رد وا  يارب  یّقح  موصعم  ماما  روضح  نامز  رد  لاعتم  دـنوادخ  ار  ةوکز  سمخ و  هکیلاح  رد  دـننارذگیم و  ار  دوخ  یئایند  تشیعم  نید 

نداد رارق  رایتخا  رد  اب  دیاب  زین  مالسلا » هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  هداد و  رارق  یعامتجا  قنور  داجیا  یمالـسا و  تکوش  داجیا  تهج 
هیلع نامز  ماما  تیاضر  تهج  رد  ای  نید و  هب  ناگتـسباو  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هّیرذ  یئادزرقف  تهج  رد  رادتیحالـص  عجارم  هب 

. ددرگ فرصم  مالسلا »

نآ فرصم  نییعت  سمخ و  زا  ارهز  همطاف  عافد 

يذَّلاَتِملَع ْدََقل  تلاق : دومرف : رکبوبا  هب  باطخ  كدف  ياهغاب  بصغ  زا  سپ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دنکیم : لقن  کلام  نب  سنا 
ِهَِّلل َّنِاَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَا  اوُمَلْعاَو  یبْرُْقلايِوَذ  ِمْهَـس  ْنِم  ِنآرُْقلاِیف  ِِمئانَْغلا  َنِم  اْنیَلَع  ُهَّللاَءافَأ  اـم  َو  ِتاـقَدَّصلاَنِم  ِْتیَْبلاَلـْهَا  ُْهنَع  اـنَتْمَلَظ 

ِِحلاـصَم یف  ُفَرْـصَا  رکباـبا : لاـق  َکـِئابِرقَِأل ؟ َو  َوُه ؟ َکَـلَفَأ  تلاـق : ًـالماک ؟ مکیلا  مّلـسی  رکباـبا : لاـق  یبْرُْقلا . يِذـِل  َو  ِلوُـسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ 
اَّمل ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  ینَا  ِّالا  ٍءْیَِـشب  َِکلذ  یف  ّیِلا  ْدَـهْعَی  َْمل  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هَّللاَلوُسَر  َّنِا  یلاـعَت  ِهَّللاَمْکُح  اذـه  َْسَیل  تلاـق : َنیِملْـسُْملا .

مکیلا ملـسأ  نأ  ۀـیالا  هذـه  نم  یملع  غلبی  مل  رکبوبا : لاق  ینِغلا  ُمُکَءاج  ْدَـقَف  ٍدَّمَُحم  َلآ  اوُرِْـشبَأ  ُْمتِْمنَغ .... اـمَّنَا  اوُمَلْعاَو  ُۀـیالاِهِذه  َْتلُْزنُأ 
رد مئانغ  تاقدص و  زا  هک  یّقح  تسا . هدش  بصغ  تیبلها  ام  ّقح  هک  ینادیم  یسانشیم و  ار  ام  وت  رکبوبا  يا  . ] ًالماک هّلک  مهّـسلااذه 
[ . 527 . ] دناهداد حیضوت  ار  نآ  سمخ  فرصم  مئانغ  هب  طوبرم  هیآ  رد  دنوادخ  هک  میراد  ادخ  لوسر  ناکیدزن  یبرقلايذ  مهس  اب  هطبار 
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لام كدف  ایآ  دنداد : خساپ  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تسامـش ؟ لام  منک و  امـش  میلـست  دیاب  لماک  روطب  ار  كدف  ایآ  تفگ : رکبوبا 
ارهز ترـضح  منکیم . جرخ  نیملـسم  حـلاصم  اـب  هطبار  رد  ارنآ  نم  تـفگ : رکبوـبا  دراد ؟ صاـصتخا  وـت  ناـکیدزن  هـب  اـی  و  تـسا ؟ وـت 

امب يروتسد  نینچ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  مردپ  و  ینک ) بحاصت  ار  مدرم  ّصخشم  لاوما  هک   ) تسین یهلا  مکح  نیا  دندومرف :
نادـنزرف يا  داـب  تراـشب  دوـمرف : هک  مدینـش  هیآ  لوزن  زا  سپ  هلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » ادـخلوسر مردـپ  زا  هکیتروـص  رد  تـسا . هدادـن 

یـصخش ریـسفت  هب  دروایب ، تسناوتیمن  يرذع  رگید  هک  رکبوبا  تسا . هدیـسر  امـش  يزاینیب  انغ و  هیام  هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دّمحم
[528 . ] مهد لیوحت  امـش  هب  ًامامت  ار  كدف  ات  میامن  طابنتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  دهدیمن  هزاجا  نم  هب  نم  ملع  تفگ : دش و  لسّوتم  شیوخ 

.[

سمخ كدف و  دروم  رد  رکبوبا  رمع و  لمع  رکف و  اب  همطاف  مجاهت  عافد و 

ُبَْرقَا يِدـْلُو  َو  اَنَا  ُْتنُکَف  ُهَّقَح  یبْرُْقلاَذ  ِتآَف  یلاعَت  ُهَّللاَلاق  یّقَح  ِناْیتِِاب  ِهِیف  ُُرمْأَی  ًاـناُْرق  ِهِِّیبَن  یلَع  َلَْزنَا  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِاَـف  ُكَدَـف  اَّمَا  تلاـق :
َلاقَف ِلِیبَّسلاَنباَو  َنیِملْـسُْملاَو  مالـسلا » هیلع  ُلـیئِْربِج  ِْهیَلَع  ـالَت  اَّمَلَف  ًاکَدَـف . يِدـْلُو  َو  ِینَلَحَنَف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یِلا  ِِقئـالَْخلا 

ةَرِخالاَو اْینُّدـلاِیف  ْمُهَعَم  اُونَکْـسَا  َنیذَّلاُنیکاسَْملاَو  یبْرُْقلايِذـِب  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  َنوُِمتْأَـی  َنیذَّلَا  یماـتَْیلَا ، هلآو :» هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللاُلوُسَر 
َنُود يْدلُِول  َو  یل  ُهَّللااَهَبَجْوَأَف  ُكَدَف  اَّمَا  َْتلاقَف : ْمُکیلاوَِمل ؟ َو  ْمَُکل  ُهُّلُک  ُءْیَْفلاَو  ُسْمُْخلَااًذِاَف  رَمُع : َلاق  ْمُهَکَلْـسَم . ُُکلْـسَی  يذَّلاِلیبَّسلاُْنباَو 

؟ نیِعباَّتلاَو َراْصنَالاَو  َنیرِجاهُْملاِِرئاِسل  امَف  لاق : هّللا . بِاتِک  یف  ُأَْرُقی  امَک  انِعایْـشَا  َو  انیلاوَِمل  َو  اـَنل  ُهَّللَا  ُهَمَّسَقَف  ُسْمُْخلااَّمَا  َو  اِنتَعیـش  َو  اـنیلاوَم 
ِِهب َیِضَر  ُُهلوُسَر  َو  َِکلِذب  َیِضَر  ّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِاَف  ِهباتِک  یف  اهَبَجْوَا  َو  ُهَّللااهَمَّسَق  یتَّلا  ُتاقَدَّصلا  ْمُهَلَف  انِعایْشَا  ْنِم  َو  انیلاوَم  اُوناک  ْنِا  تلاق :

ِدَقَف َهَّللاََفلاخ  ْنَم  َو  َهَّللاََفلاخ  ْدَـقَف  اـنََفلاخ  ْنَم  َو  هَّللايَداـع  ْدَـقَف  اـناداع  ْنَم  َو  ۀََـفلاخُمْلاَو ، ةاداـعُْملایَلَع  ـال  ِۀَِـعباتُْملاِو  ِةـالاوُْملایَلَع  َمَّسَق 
ُمْتقَّدَـص ْدَـق  تلاق : ْنیَعَّدـَت . ام  یلَع  ٍدّـمَُحم  َْتِنب  ای  ًۀَـنَِّیب  یتاه  لاق : ةَرِخْالاَو . اْینُّدـلاِیف  دـیدَّشلا  َباقِعلاَو  میلَالا  َباذَْـعلا  ِهَّللا  َنِم  َبَجوَتْـسا 
گرزب دنوادخ  انامه  كدف ، تیکلام  رب  نم  تیناقح  اّما  . ] هَّللا ِباتِک  یف  یتَنَِّیب  َو  َۀَـنِّیَبلا ، اَمُهولَأْسَت  َْمل  هللادـبَع ، ِنبَریرج  َو  هللادـبَع  ِنبَرباج 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ هب  مدرم  نیرتکیدزن  منادنزرف  نم و  دومرف ، لزان  ادخ  لوسر  رب  میرک  نآرق  رد  یتقو  ار  هّقح  یبرقلاذ  تآ  هیآ 
ربمایپ رب  ار  لیبسلانباو  نیکـسملاو  هیآ  لیئربج  ترـضح  هک  هاگنآ  دومرف و  هیدـه  منادـنزرف  نم و  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  سپ  میدوب .

ایند و رد  دننکیم  یگدنز  وا  نادنزرف  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  اب  هک  دنتـسه  یناسک  نیکاسم  نامیتی و  دومرف : مردـپ  درک ، توالت  مالـسا 
یمومع لاوما  یگنج و  مئانغ  سمخ و  سپ  تفگ : ضارتعا  تلاـح  اـب  رمع  دـنوریم . ار  تیبلـها  هار  هک  دـنیاهنآ  لـیبسلانبا  ترخآ و 

بجاو منادنزرف  نم و  هب  ار  نآ  ندیـشخب  نآرق  رد  دنوادخ  كدف ، ياهغاب  اّما  دینـش : خـساپ  تسا ؟ امـش  ناوریپ  امـش و  لام  همه  روشک 
رد هک  هنوگنامه  تسا ، هدومرف  میـسقت  اـم  نایعیـش  ناوریپ و  مومع  يارب  دـنوادخ  ار  سمخ  اـّما  اـم  نایعیـش  ناوریپ و  زا  ریغ  تسا ، هدرک 

حیـضوت مالـسلا » اهیلع  همطاف  تسیچ ؟ ناگدنروآ  مالـسا  راصنا و  نیرجاهم و  مهـس  سپ  دیـسرپ : راب  رگید  رمع  دوشیم . هدـناوخ  نآرق 
هب شربمایپ  گرزب و  دنوادخ  دنـشابیم . دـنمهرهب  ادـخ  باتک  رد  هدـش  صخـشم  تاقدـص  زا  دنـشاب  ام  نایعیـش  ناوریپ و  رگا  اهنآ  داد :

مالـسلا مهیلعتیبلها  ادخ و  زا  تعاطا  یتسود و  یمومع ، لاوما  زا  ندرب  هرهب  نازیم  هک  دناهداد  تیاضر  یمومع  لاوما  میـسقت  هنوگنیا 
ادخ اب  دنک  تفلاخم  ام  اب  سک  ره  تسا ، هدرک  ینمـشد  ادخ  اب  دنک  ینمـشد  ام  اب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  و  تفلاخم ، ینمـشد و  هن  تسا 

بجاو وا  رب  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  دیدش  تازاجم  كاندرد و  باذع  دنک  تفلاخم  ینمشد و  ادخ  اب  هک  سکنآ  تسا و  هدرک  تفلاخم 
ياعدا يارب  دّمحم ! رتخد  يا  تفگ : ینآرق ، نشور  ياهلالدتـسا  تایآ و  همه  نیا  ندینـش  زا  سپ  هدز ، ههاریب  هب  ار  دوخ  رمع  ددرگیم .

نانآ نخس  دیراد و  لوبق  ار  هللادبع  نبریرج  هللادبع و  نبرباج  امش  داد : باوج  مالسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  روایب ! كردم  لیلد و  دوخ 
هنّیب لیلد و  نم  زا  هک  تسا  هدش  هچ  دیریذپیم . دنتفگ  دنتـساوخ و  هچره  دـیهاوخیمن ، كردـم  لیلد و  اهنآ  زا  دـینکیم و  قیدـصت  ار 

[ .[ 529 . ] تسا نآرق  رد  نم  كردم  دیبلطیم ؟
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گرم هدژم  ماگنه  رد  همطاف  هدنخ 

نیب يّرس  یصوصخ و  ياهتبحص  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  تافو  هماگنه  رد  هک  دندوب  هدید  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ ناکیدزن 
داش و ترـضحنآ  تبحـص  نایاپ  رد  تسیرگ و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ادـتبا ، رد  هک  تفریذـپ  تروص  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف ترـضحنآ و 

هللا یلص   » ربمایپ تافو  زا  سپ  دوب ؟ هچ  يداش  هدنخ و  ببس  هیرگ و  ّتلع  هک  دوب  لاوئس  ياج  درکیم . كاپ  ار  کشا  ياههناد  نادنخ ،
َناک َِلیئْربِج  َّنَا  ِینِربْخأ  ْتلاـق : هک ": دوب  نیا  نیزاـغآ  هیرگ  ّتلع  : " داد باوج  دندیـسرپ ، مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  زا  هلآو » هیلع 

يداش و ّتلع  و  . " ُْتیّکَبَف يِِربْصا . َو  َهَّللاِقَّتاَف  َبَرَْتقا  دـِق   َ َلَجالا يَرَال   َ ّینِا َو  ِْنیَتَّرَم  َنْـالا  ُهَضَراـع  ُهَّنَا  َو  ًةَّرَم  ٍۀَنَـس  ِّلُـک  ِیف  َنآْرُقلا  ُهُضِراـُعی 
ٍةَاَْرِما یَنْدَا  ْنِم  ِینوُکَت  الَف  ِْکنِم  ًۀَّیِزَر  َمَظْعأ  َنیِِملْـسْملا  ِءاِسن  نِم  ٌدَحَا  َْسَیل  ُهَّنِا  ِۀَّیَُنب  ای  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لاق هک ":و  دوب  نیا  نم  هدنخ 

لاس ره  لیئربج  هک  داد  عالطا  نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  ادتبا  رد  . ] َِکلِذل ُتْکِحَضَف  ِِهب  ًاَقوُُحل  َِهلْهَأ  ُلَّوَا  یِّنَا  ِینِِربْخَاَف  ًاْربَص ،
مرتخد منیبیم . کیدزن  ار  دوخ  تافو  گرم و  نم  درک . هضرع  رابود  نونکا  مه  لاـسما و  یلو  دومرفیم  هضرع  نم  هب  ار  نآرق  راـبکی 

وت دـننام  تلزنم  ماقم و  رد  ینز  چـیه  مرتخد  دومرف : نخـس  همادا  سپـس  متـسیرگ ، ربخ  نیا  ندینـش  اب  نم  نک . هشیپ  ربص  شاب و  اوقت  اـب 
اب دـش  یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  هک  نادـب  ار  نیا  شاـبن و  ناـنز  نیرتمک  دـننام  يراـبدرب  ربـص و  رد  سپ  تسین 

[ .[ 530 . ] مدیدنخ هدش ، لاحشوخ  دوخ  تداهش  ربخ  ندینش 

همطاف ترضح  هیرگ  هدنخ و 

تیاضر ینامداش و  طئارـش  رد  یکی  الومعم  هک  تسا  یناـسنا  فطاوع  زا  هتـساوخرب  یناور  لـمعلا  سکع  شنکاو و  ود  هیرگ ، هدـنخ و 
اههدنخ و اهینیریش و  اهیخلت و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یگدنز  دش . دهاوخ  بلاغ  ناسنا  رب  هودنا  نزح و  طئارـش  رد  يرگید  رطاخ و 
هنومن و ییوناب  ناونعهب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ياههیرگ  اههدـنخ و  یـسررب  وا . نأـش  رد  ییاـههیرگ  اههدـنخ و  هتبلا  دراد  اـههیرگ 

باتک رد  دشابیم . ردپ  رتسب  رانک  رد  مالسلا » اهیلع   » همطاف مسبت  کشا و  ياههنحص  زا  یکی  تسا . زومآسرد  نیریش و  یثحب  ینامسآ 
نبمشاه زا  بوقعی  هلمج : نآ  زا  هک  هدمآ  یتیاور  دروم  نیا  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکاربمایپ لد  ینامداش  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 

« مالسلا اهیلع  همطاف  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترـضح  هک  تسا  هداد  ربخ  وا  هب  هملـسما  هک : دنک  تیاور  بهو  نب  هَّللادبع  زا  مشاه 
هملـسما دـیدنخ . يو  دومرف ، وا  هب  يرگید  بلطم  دـعب  تسیرگ . مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  دومرف و  وا  هب  ینخـس  دـناوخ  ارف  شیوـخ  دزن  ار 

نم هب  ادخ  لوسر  : " دومرف مدرک ". شسرپ  شاهدنخ  هیرگ و  هرابرد  وا  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترـضح  تلحر  زا  سپ  : " دیوگ
." مدیدنخ نآ  ندینش  اب  متشهب ، لها  نانز  يوناب  نم  هک  دومرف  دعب  تفرگ و  ماهیرگ  داد ، شندرم  زا  ربخ 

زگره هدنخ ،

ناراب نوچمه  ار  ناغف  کشا و  دوبر و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هرهچ  زا  ار  هدنخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  كاندرد  تبیـصم 
رب نیقفانم  تأرج  مالـسلا ،» اهیلع  همطاف  يدنلبرـس  تزع و  نتفر  اب  دوب  يواسم  ربمایپ  نتفر  تخاـس . يراـج  وا  یگدـنز  رد  يراـمیب  دـنت 

اهیلع » ارهز ینینچنیا  تبیـصم  اههد  اهنیا و  ینید  هعماج  رد  يرـشق  یمالـسا  طلـست  یقیقح و  مالـسا  ياوزنا  نانآ و  قح  ندوبر  تیبلـها ،
َضَبَق ُْذنُم  ُّطَق  َۀَکِحاض  مالـسلا » اهیلع   » ُۀَمِطاف ْتَیِؤُر  ام  مالـسلا :» هیلع   » رقابلا لاق  دوب . هدومن  عطق  ار  وا  هدـنخ  نایرگ و  هشیمه  ار  مالـسلا »
ناناج هب  ناج  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هک  يزور  زا  مالـسلا :» هیلع   » رقاب ماما  [ . ] 531 . ] ْتَِضبَق یّتَح  مالـسلا » اهیلع   » ِهَّللا ُلوُسَر 

.[ تفر ایند  زا  هک  زور  نآ  ات  دشن  هدید  نادنخ  مالسلا » اهیلع   » همطاف زگره  درپس 

همطاف نارود  ماوع  صاوخ و 
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هراشا

تاـئاقلا و ریثأـتتحت  مدرم  هدوت  ًـالومعم  هک  دـنراد  دوجو  ماوع  صاوخ و  اـی  ریذـپریثأت و  راذـگریثأت و  هورگ  ود  ًاتدـمع  هعماـج  ره  رد 
اهیلع همطاف  و  مالسلا » هیلع   » یلع سدقم  دوجو  ود  مالسلا ،» اهیلع  » ارهز همطاف  ترضح  نامز  رد  دنتسه . صاوخ  باختنا  عون  اهشزومآ و 

: دندوب وربور  مدرم  هدمع  هتسد  هس  اب  مالسلا »

مدرم زا  صاخلا  صاخ  ای  تیب  لها  هب  نارادافو 

نیا دادعت  دروم  رد  داتفایمن . رثؤم  دنشاب  هتشاد  ییاهتکرح  دنتساوخیم  هکنیا  اب  دندوب و  ُروُکَّشلا  يدابِع  ْنِم  ٌلیلَق  َو  لیلق  رایسب  دارفا  نیا 
[ . 532 . ] َمْوَْقلا ُتْضَهاَنل  ْمُْهنِم  ٍمْزَع  يَوذ  َنیَعبْرَا  ُتْدَجَو  َْول  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  تسا : هدمآ  نینچ  خیرات  رد  ناشیا  تامادـقا  هدـع و 

َنیرْـشِع اوُّمَت  ْنِا  یل : َلاق  ّیِمُالا  َِیبَّنلا  َّنَا  ُمَْلعَت  َکَّنَا  َّمُهَّللَا  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  مدرکیم ]. مایق  امتح  متفاییم  هدارا  اب  درم  لـهچ  رگا  ]
. َفَرَْصنِا َُّمث  ًاثالَث  اهلاق  یَّتَح  َنیرْشِع  اوُِمتَیَْمل  ْمُهَّنَا  َّمُهَّللَا  ِْنیَتَِأم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرُشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِا  َِکباتِک ؛ یف  َُکلْوَق  َوُه  َو  ْمَهْدِهاجَف 

ینآرق مالک  نیا  منک و  مایق  دـشاب  مرایتخا  رد  رازراـک  درم  دـهاجم و  تسیب  رگا  تفگ : نم  هب  تربماـیپ  هک  ینادیم  وت  ایادـخ  [ . ] 533]
نم هب  ناراداـفو  دادـعت  هک  ینادیم  وت  ایادـخ  اـّما  دـش . دـیهاوخ  زوریپ  رفن  تسیود  رب  دیـشاب  رادـیاپ  درف  تسیب  رگا  يدومرف  هک  تسوت 

تـسد مالـسا  نید و  زا  مدرم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  تاـفو  زا  سپ  دـندرک ]. رارکت  هبترم  هس  ار  مـالک  نیا  دـندشن ، رفنتسیب 
رادیب كدـنا  كدـنا  اهدـعب  مدرم  هکنآ  ات  ناملـس  رذابا و  دادـقم و  رفن ، هس  زج  هب  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  عاجترا  دادـترا و  هار  دندیـشک و 

. دنتشگزاب مالسلا » هیلع   » تیبلها يوس  هب  دندش و 

مدرم هدوت  رب  راذگریثأت  تیب و  لها  هب  رادافو  ریغ  صاوخ  هقبط 

هرخالاب نیرجاـهم و  زا  يدارفا  راـصنا  زا  ناـگرزب  دوب . هفیقـس  هّدـع  نیا  عمجم  رهظم و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز هقیدـص  ترـضح  ناـمز  رد 
هوکش و اب  یهاوخ  يرای  ددصرد  اهراب  اهراب و  مالـسلا » هیلع   » یلع و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هفیحـص . باحـصا  هفیقـس و  ياروش 
زا رتدب  ار  زور  ره  دیـشخب و  لکـش  ار  مالـسا  ردص  فارحنا  نانآ  تنایخ  توکـس و  یلو  دندرک  دروخرب  هورگ  نیا  هقبط و  نیا  اب  راذـنا 

رودزم و ، ) دیلو نبدـلاخ  حارج ، هدـیبعوبا  دـندوب ،) نارادـنایم  زا  نت  هس  نیا  ، ) نامثع رکبوبا ، رمع ، زا : دـنترابع  دارفا  نیا  درک . لبق  زور 
هیلع هللا  یلص  » ربمایپ يومع   ) سابع ثیدح ،) لعج  وا و  ذوفن  تهاجو و  زا  هدافتـسا  ، ) هشیاع هحلط ، نایفـسوبا ، لماع ،) نشخ و  ياهرهچ 
مانب نانآ  سیئر  یفرطیب  راصنا و  توکـس  توافتیب ،) صاوخ  زا  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  ردارب   ) لـیقع تکاـس ،) صاوخ  زا  هلآو »

[ . 534 .( ] توافتیب صاوخ  زا   ) دعس

دندوب صاوخ  زا  ریذپریثأت  هک  مدرم  مومع  ای  مدرم  هدوت 

دنکیم وگتفگ  هتسد  ود  ره  اب  دوخ  هزرابم  نارود  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  دنوشیم . میسقت  نانز  نادرم و  هتسد  ود  هب  مدرم  هدوت 
هب ماع  یباطخ  دجـسم ، رد  دزادرپیم . وگتفگ  هباطخ و  هب  رادشه  هرخآلاب  نسحا و  لادـج  يروآدای ، رکذـت و  لالدتـسا ، هار  زا  نانآ  اب  و 

اهیلع » ارهز همطاـف  ياـههبطخ  شخب  رد  هک  دراد  هنیدـم  ناـنز  هب  ياهباـطخ  نینچمه  میتخادرپ . نآ  لـقن  هب  هبطخ  شخب  رد  هک  داد  مدرم 
توکس و یتوافتیب و  لوا : دش . هدید  هفیقس  باحـصا  نیقفانم و  هب  تبـسن  لمعلاسکع  ود  مدرم  هدوت  نیب  رد  تسا . هدش  لقن  مالـسلا »
نیقفانم و تسد  رد  نتفرگ  رارق  لماع  يرودزم و  مود : ددرگیم ). مولعم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هبطخ  رد  تقد  زا   ) يرابجا تعیب 

هیداب بارعا  زا  یهورگ  ملـساینب  هک : دننکیم  لقن  فنخموبا  لوق  زا  دـندوب . ملـساینب  ینابایب  هلیبق  اهنآ  زا  ياهنومن  هک  رگمتـس  يافلخ 
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هب هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ توف  تلع  هب  هنیدـم  مدرم  اما  دـندش . لخاد  هنیدـم  هب  راب  راوخ و  هقوذآ و  هیهت  يارب  هک  دـندوب  یناـبایب ) )
رد تفگ : اهنآ  هب  دـیبلط و  ار  اهنآ  رمع  هاگنآ  دـنداهن . ندرگ  ار  وا  رما  و  دـندرک . تعیب  دـیدج  هفیلخ  اب  مه  اهنآ  دـندرکن  ییانتعا  اهنآ 

مدرم يوسهب  دـیریگرب و  یـضوع  چـیهیب  هقوذآ  رابراوخ و  زا  دـیراد  زاـین  هچنآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هفیلخ  اـب  تعیب  يازا 
مدید مسق  ادخ  هب  دیوگیم : يوار  دیبوکب ! شایناشیپ  رس و  رب  درک  عانتما  هک  ره  دینک و  تعیب  هب  راداو  هدروآ و  درگ  ار  اهنآ  دییآرد و 

نآ اب  دندرک و  هلمح  مدرم  يوس  هب  بوچ  اب  دندومن و  لیامح  ندرگرب  اهراتـسد  دندرک و  مکحم  ار  اهدنبرمک  مدرد  يودب  هلیبق  نآ  هک 
. دندرکیم تعیب  هب  راداو  روز  هب  ار  نانآ  دندزیم و  مدرم  هب  مکحم 

د

دجسم رد  یهاگداد 

هب دومن و  شالت  تیبلها  یسایس  يداصتقا و  قح  قاقحا  يارب  لوادتم  نوگانوگ  ياههار  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
هفیلخ ینلع  هاگداد  کی  لیکـشت  اب  دجـسم  رد  مدرم  روضح  زا  هدافتـسا  اب  دجـسم و  ینید  یعامتجا ، هاگیاپ  زا  هدافتـسا  اـب  دیـسرن  هجیتن 

نیا یلصا  مکاح  یـضاق  - 1 دـیآیم : تسدـب  ریز  لئاسم  يوبن  دجـسم  رد  ترـضح  هبطخ  يارجام  هب  هعجارم  اـب  هک  دومن  اوسر  ار  تقو 
نیا یعدم  - 2 نُوِنقُوی . ٍموُِقل  اًمْکُح  هَّللا  َنِم  َنَسْحَا  ْنَم  َو  َنوُْغبَت  ِۀَِیلِهاجلا  ُمْکُحَفَأ  دیامرفیم : ترـضح  هبطخ  نتم  رد  اذل  تسادـخ  هاگداد 

عوضوم - 4 دنـشابیم . هشیاـع و ... مّود و  لوا و  هفیلخ  ترـضح  ياـعدا  رکنم  - 3 دشابیم . مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  صخـش  هاگداد 
هبطخ هماـنداد ، نتم  - 6 تسا . یبّنلادجـسم  هاگداد  لـحم  - 5 تسا . مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  تفـالخ  سمخ و  كدـف ، اـعدا ، دروم 
اهیلع  » ارهز ترـضح  هنّیب  هـّلدا و  - 8 تسا . مدرم  همه  روضح  اـب  ینلع  هاـگداد ، لکـش  - 7 تسا . مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  لّصفم 

كدف رب  طلـست  ینعی  دی  هدعاق  نمیاما و  و  مالـسلا » هیلع  یلع  تداهـش  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  راتفگ  نآرق ، تایآ  مالـسلا »
.... هاگداد هجیتن  - 9 تسا .

همطاف هناخ  برد 

هیلع مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا » هیلع   » قداص ترـضح  شردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا 
کته سک  ره  تسا . نم  هناخ  شاهناخ  نم و  هناخ  ِرد  همطاف ، هناـخ  ِرد  هک  دیـشاب  هاـگآ  : " دومرف اـیند  نیا  زا  تلحر  ماـگنه  هب  مالـسلا »

ترـضح : " دیوگ تسا  ثیدح  نیا  يوار  هک  یـسیع  تسا ". هدرک  ار  ادخ  تمرح  کته  هدیرد و  ار  دنوادخ  باجح  دنک ، ار  وا  تمرح 
باجح هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هدرک  عطق  ار  لوسر  ترـضح  نخـس  هیقب  تسیرگ و  ینالوط  یتّدـم  مالـسلا » هیلع   » رفعج نب  یـسوم 

وا رب  دنوادخ  دورد  ردام ! يا  دش ، کته  دنوادخ  باجح  دنگوس  ادخ  هب  دش ، کته  ادخ  باجح  دـنگوس  ادـخ  هب  دـش ، کته  دـنوادخ 
ارهز هناخ  هب  موجه  ناـمرف  رمع  تراـشا  هب  رکبوبا  تسا : هدـمآ  نینچ  طاـبترا  نیا  رد  رتسب  رد  همـشچ  باـتک  رد  نینچمه  [ . 535."  ] داب

هب تعیب  يارب  ار  همه  ورب و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هناخ  هب  یتعامج  اب  تفگ : رمع  هب  و  داد . ار  تیـالو  رگنـس  نیرخآ  نیا  مالـسلا » اـهیلع  »
رد اهتدـم  هک  رمع  شروایب . نم  دزن  مامت ، هچ  ره  تدـش  روز و  هب  گنجب و  وا  اب  دز  زابرـس  مالـسلا » هیلع   » یلع هچناـنچ  ناوخب و  اـجنیا 
زا یتعامج  شتآ و  زا  ياهدوت  اب  گنردیب  دیدیمن ؛ هدش  مامت  ار  راک  مالـسلا » هیلع   » یلع ندش  هتـشک  نودـب  دوب و  يزور  نینچ  راظتنا 

موجه دندشیمن ، لخاد  نذا  نودب  مه  لوسر  لیئربج و  هک  نامه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  فرط  هب  شیرق  ياههدـش  دازآ  نیقفانم و 
همطاف : " تفگ بجعت  اب  یکی  دیـشک ". مهاوخ  شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  دییاین  نوریب  تعیب  يارب  رگا  مسق  ادخ  هب  : " دروآرب هرعن  هدرب ،

هتفر و هناخ  برد  فرطهب  هلجع  اب  دینـش ، ار  هرعن  يادص  ات  مالـسلا » اهیلع   » ارهز دشاب ". وا  رگا  یتح  : " داد باوج  رمع  تسا ". هناخ  رد 
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زا ایآ  : " درک باتع  ار  رمع  تفشآ و  رب  هارمگ  تعامج  نآ  رب  تساخرب و  مالسلا » هیلع   » یلع زا  عافد  هب  اجنامه  زا  تسب و  مکحم  ار  نآ 
دوباـن ار  لوسر  لـسن  یهاوخیم  اـیآ  ياهدرک ؟ شلوسر  ادـخ و  هب  هک  تسا  یتراـسج  تأرج و  هچ  نیا  وـت ، رب  ياو  يرادـن ؟ اورپ  ادـخ 

رمع ینازوسبار "؟ منادـنزرف  یـشکب و  شتآ  هب  ار  ام  هناـخ  یهاوخیم  اـیآ  یتسار  هب  ینک ؟ شوماـخ  ار  ادـخ  رون  یهاوخیم  اـیآ  ینک ؟
رد مالـسلا » اهیلع   » ارهز !! تسامـش " اب  باختنا  شتآ ، ای  تعاطا ، ای  دـندرک . نارگید  هک  دـینک  نامه  رگم  يرآ ! : " دروآرب هرعن  هراـبود 

رسپ باّطخ و  رـسپ  زا  هک  ییاهتبیـصم  هچ  ادخ ، لوسر  يا  ردپ ! يا  : " دروآرب هلان  کشارپ  یمـشچ  اب  قافن  تثابخ و  همه  نآ  زا  تفگش 
دیئامن ام  زا  عافد  دنگوس  مردپ  ادخ و  هب  ار  امش  مدرم  يا  : " دادرـس یهاوخداد  دایرف  داد و  هیکت  رد  هب  هاگنآ  دسریمن ". ام  هب  هفاُحقیبا 

رد ار  مالـسلا » اهیلع   » ارهز یهاوخداد  دایرف  هلـصافالب  تشاد  تشحو  مدرم  تاساسحا  نتفرگ  الاب  زا  هک  رمع  دینک ". مادقا  ام  يرای  هب  و 
! دوب هدـمآدرگ  لبق  زا  اهمزیه  ییوگ  دـمآرد . شتآ  هرـصاحم  رد  یحو  تیب  مدرد  دـنروایب . مزیه  داد ، نامرف  درک و  مگ  دوخ  ياـههرعن 

اهمـشچ دنرک و  اهـشوگ  ایوگ  اما  نینمؤملاریما ". نمـشد  يا  لوسر ، نمـشد  يا  ادخ ، نمـشد  يا  : " تشادرب گناب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز
تفریم تخوسیم . راشرس  ياههنیک  شتآ  رد  هناخ  برد  دش . مگ  اهمزیه  شزوس  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز يادص  گنـس . اهلد  روک و 

« مالسلا اهیلع  » ارهز و  دز . يدگل  هتخوسمین  برد  هب  رمع  تفرگ . ارف  ار  هناخ  یمامت  یظیلغ  دود  دوش . ناهنپ  اههلعـش  موجه  رد  هناخ  هک 
ای : " دروآ هّجض  هب  ار  نایشرع  هک  تساخرب  نامسآ  هب  زوسناج  نانچ  نآ  ياهلان  داد . رارق  راوید  رد و  نیب  تشادن  یبسانم  شوپرس  هک  ار 

متـشاد مکـش  رد  هک  يدـنزرف  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  بایرد  ارم  هّضف  يا  هآ  دـننکیم ! هچ  وت  بوبحم  تخد  اب  هک  رگنب  هللا ! لوسر  ای  اتبَا ،
[ . 536."  ] دش هتشک 

ارهز لئامش  فصو  رد 

، هدیچیپ نیکـشم و  ناوسیگ  تساخیمرب ، اج  زا  نوچ  تشاد ، ابیز  دیفـس و  ياهرهچ  مالـسلا » اهیلع   » يربک هقیدص  ارهز  همطاف  ترـضح 
يدیفـس و رد  ترـضح  نآ  دیـشخردیم . نشور  زور  نانچ  دنلب  نیکـشم و  ناوسیگ  نآ  نایم  رد  ییوگ  دـناشوپیم ، دوخ  رد  ار  شرکیپ 
تفاطل و ییابیز و  رد  خرس و  لگ  سای و  لگ  رطع  ناسب  ییوبـشوخ  رد  هفوکـش و  نوچ  یباداش  توارط و  رد  هام و  نوچ  یگدنـشخرد 

لوسر تسا ]. لگ  همطاف   ] ُةَرهُّزلا َیِه  ُۀمطاف  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  دوب . ناسنا  يامیـس  رد  اما  نیعلاروح  دـننام  تیهام 
يوب اما  تسا ، خرـس  لگ  رطع  زا  هکئـالم  يوب  ساـی و  لـگ  رطع  زا  تشهب  ناـیروح  يوب  تسا ، هب  رطع  زا  ناربماـیپ  يوب  : " دومرف ادـخ 

تروص هب  تسا  ياهیروح  همطاف  مرتخد  : " دومرف رگید  ياج  رد  ترـضح  نآ  تسا ". خرـس  لگ  سای و  لگ  هب و  رطع  زا  همطاـف  مرتخد 
هنیدـم ناـنز  وا  فصو  رد  دوـمنیم . مسجم  ار  یئاـبیز  وا  یئوـگ  وـت  [ . 537."  ] مسوبیم ار  وا  موـشیم  تشهب  قاتـشم  هاـگ  ره  ناـسنا ،

وا نتفر  هار  رد  : " تفگ هشیاع  دزاس . اراکشآ  خر  یهاگ  دباتیمرب و  خر  یهاگ  هک  تساهربا  تشپ  رد  يدیشروخ  نوچمه  وا  دنتفگیم 
: تفگ دناوخ و  لد  ياشگمغ  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  مالسلا » هیلع  یلع  شیوش  درادیمرب ". مدق  ربمایپ  ایوگ  هک  مدید  ربمایپ  نوچمه  ار 

تـشهب رد  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف يزور  هک  تسا  تیاور  رد  ياهراتـس ". هاگنابـش  هاـم و  رهظ  دوب و  يدیـشروخ  حبـص  ماهناـخ  رد  وا  "
؟ تسا هدومن  عولط  تشهب  رد  دیـشروخ  تسا  هنوگچ  ابجع  دنیوگیم  نایتشهب  زور  نامه  دوشیم و  نایامن  شنادند  نیگن  دـندنخیم و 

." دشاب هدیمد  يدیشروخ  هکنیا  هن  تسا  هتشگ  نایامن  همطاف  نادند  نیگن  : " دنهد باوج  ناگتشرف  و 

رس رب  ازع  لامتسد 

اهیلع همطاف  سپ  نآ  زا  دیـسر  ملظ  زا  هچنآ  موق  هیحان  زا  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هب  درک و  تلحر  ادخ  لوسر  هک  یتقو  تسا  هدـش  تیاور 
شندب تسوپ  هک  نانچنآ  دیدرگ  هتخادگ  شندب  تشوگ  تشگ . ناوتان  رغال و  شفیرش  ندب  هک  ياهنوگهب  دش  يرتسب  رامیب و  مالـسلا »

رس رب  ازع  لامتسد  ردپ  زا  دعب  هراومه  مالسلا » اهیلع   » همطاف هک  هدش  تیاور  زین  دوب . هدش  راوید  رب  شقن  دننامه  دیبسچ و  شناوختسا  هب 
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شوه هب  یتعاس  شوهیب و  یتعاس  دوب  نازوس  شبلق  نایرگ و  شمشچ  ردپ  قارف  زا  تفریم  لیلحت  زور  هب  زور  یمـسج  رظن  زا  تسبیم 
هب تعاس  هکنآ  دش ؟ هچ  تشادیم  یمارگ  ار  امش  هک  امـش  ردپ  : " دومرفیم ررکم  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  شنارـسپ  هب  دمآیم و 

[ . "؟538  ] تفر اجک  دوب  رتنابرهم  امش  هب  سک  همه  زا  درکیم و  راوس  دوخ  شود  هب  ار  امش  تعاس 

وزاب تسد و 

. دید رازآ  ناتفص  بهلیبا  ناتسد  برـض  زا  مالـسلا » اهیلع  همطاف  يوزاب  تسد و  بهلیبا ]. ناتـسد  داب  هدیرب  . ] ََّبت َو  ِبََهل  یبَا  ادَی  ْتَّبَت 

. دـید اهرازآ  عاونا  دـش و  عقاو  ینابایب  نیـشحوتم  موجه  دروم  دوب  ینامـسآ  ینینزان  یتشهب و  يدوجوم  هک  یناوج  مالـسلا » اهیلع  همطاـف 
همشچ باتک  رد  دمآرب . لد  زا  خیرات  رـساترس  رد  ادخ  ءایلوا  هلان  دنلب و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز دایرف  نآ  زا  هک  دندناشن  وا  يوزاب  رب  یناشن 

اهیلع » ارهز ترـضح  يوزاب  تسد و  ندـید  برـض  رب  تلالد  هک  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  باتک  زا  صوصخنیا  رد  تیاور  هد  رتسب ، رد 
، دز مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  درک و  دنلب  ار  شاهنایزات  ذفنق  : " تسا هدمآ  یمق  سابع  خیـش  نازحالاتیب  باتک  همجرت  رد  دراد . مالـسلا »

يوزاب رد  دنبتـسد  دنبوزاب و  دـننام  هنایزات  نآ  دـیدش  راثآ  تفر ، ایند  زا  یتدـم  زا  سپ  تبرـض  نآ  رثا  رب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هکیتقو 
[ . 539."  ] دوب نایامن  مالسلا » اهیلع   » ارهز

ارهز همطاف  ياهاعد 

هراشا

یتسه لازیال  أدبم  اب  طابترا  لاصتا و  وا و  ربارب  رد  نتسشن  ادخ ، یناوخانث  شیاین ، تلاح  یناسنا  ياهتلاح  نیرتابیز  نیرتنشور و  زا  یکی 
اب دـیامنیم . مهارف  ار  ناـسنا  حور  لـماکت  لوـحت و  هنیمز  دزاـسیم و  طـبترم  یتـسه  نارکیب  هب  ار  ناـسنا  دوـجو  هرطق  هک  یتلاـح  تسا .

. دراد ادـخ  اب  شیاین  اعد و  هب  صاصتخا  اهنآ  تاقوا  زا  یمهم  شخب  هک  میباییمرد  یلاعتم  هنومن و  ياهناسنا  یگدـنز  هعلاـطم  هعجارم و 

. تسا هدـش  هداد  رارق  اهنآ  هرمزور  ياههمانرب  رد  زاستشونرـس  لصا  کی  ناونعهب  دراد و  رارق  هیـشاح  رد  هن  اهنآ  یگدـنز  نتم  رد  اعد 
نوگانوگ ياهـشیاین  هیعدا و  ياراد  ادخ  یناوخءانث  اعد و  ماقم  رد  هک  تسادخ  ءایلوا  هلمج  زا  زین  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترـضح 

باتک رد  تسا . ناشیا  یلمع  هریـس  رد  الاب  رایـسب  دـح  رد  اعد  يونعم  رـصنع  دوجو  راوگرزب و  نآ  یحور  جوا  هدـنهدناشن  نیا  تسا و 
تسا هدش  يروآعمج  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ياهاعد  دوشیم  تمـسق  تشه  تصـش و  ًاعومجم  هک  شخب  هن  رد  ءارهزلا  ۀفیحص 
يوناب نیا  یتیـصخش  دـعب  نیا  اب  فیرـش  باتک  نیا  هب  هعجارم  اب  مینکیم  هیـصوت  هتخادرپ و  شخب  نیا  تسرهف  رکذ  هب  اجنیا  رد  اـم  هک 

: دیوش انشآ  هنومن 

وا زا  جئاوح  تساوخرد  یهلا و  ءانث  رد  ترضح  نآ  هیعدا 

ياهراک وکین و  قـالخا  ندروآ  تسدـب  دروم  رد  هاـم 3 - موس  زور  رد  دـنوادخ  هیزنت  حـیبست و  رد  دـنوادخ 2 - هیزنت  حـیبست و  رد  - 1
ترخآ ایند و  يارب  یعماج  ياهتجاح  رد  هدیدنسپ 4 -

دراد طابترا  نآ  هب  هچنآ  زامن و  دروم  رد  ترضح  نآ  هیعدا 

ماگنه ءاشع 10 - زامن  بیقعت  رد  برغم 9 - زامن  بیقعت  رد  رصع 8 - زامن  بیقعت  رد  رهظ 7 - زامن  بیقعت  رد  رتو 6 - زامن  زا  دعب  - 5
ماش حبص و  رد  اعد 12 - ود  زامن ، ره  زا  دعب  حبص 11 -
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جئاوح ءاضق  اههودنا و  لاوز  رد  ترضح  نآ  هیعدا 

اهراک ندـش  ناسآ  نید و  ءاضق  يارب  اعد 16 - ود  جـئاوح ، ءاضق  يارب  جئاوح 15 - ءاضق  يارب  تاجاح 14 - ندـش  هدروآرب  يارب  - 13
کلاهم زا  یئاهر  يارب  هودنا 20 - مغ و  ندش  فرطرب  يارب  مهم 19 - ياهراک  يارب  دئادش 18 - عفد  يارب  - 17

اهیرامیب تارطخ و  عفر  رد  ترضح  نآ  هیعدا 

اعد هس  بت ، يرامیب  يارب  تارطخ 22 - زا  يریگولج  يارب  - 21

هام هتفه و  مایا  رد  ترضح  نآ  هیعدا 

هبنشجنپ 29- زور  رد  هبنشراهچ 28 - زور  رد  هبنشهس 27 - زور  رد  هبنشود 26 - زور  رد  هبنشکی 25 - زور  رد  هبنش 24 - زور  رد  - 23
ناضمر هام  لاله  ندش  راکشآ  ماگنه  اعد 30 - ود  هعمج ، زور  رد 

باوخ بادآ  رد  ترضح  نآ  هیعدا 

یباوخیب عفر  يارب  تشز 33 - يایؤر  عفد  يارب  اعد 32 - هس  باوخ ، ماگنه  - 31

دارفا تمذم  ای  حدم  رد  ترضح  نآ  هیعدا 

اعد ود  رفن ، ود  نآ  رب  رمع 38 - رکبیبا و  يارب  دندرک 37 - متس  وا  هب  هکنانآ  رب  سیمعینب 36 - ءامسا  يارب  شرهوش 35 - يارب  - 34

تمایق زور  رد  ترضح  نآ  هیعدا 

تمایق زور  رد  شنایعیش 41 - ناهانگ  ندش  هدیشخب  يارب  رـشحم  رد  شناتـسود 40 - زا  باذع  ندش  فرطرب  يارب  تمایق  زور  رد  - 39
هیلع رب  رـشحم  رد  اعد 43 - ود  مالـسلا ،» هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  هیلع  رب  رـشحم  رد  شنارادتسود 42 - تعافـش  شدـنزرف و  نیلتاق  رب 

تشهب هب  ندش  لخاد  ماگنه  شردپ 46 - تما  تعافش  يارب  تمایق  رد  شقح 45 - ندش  هتخانش  يارب  رشحم  رد  شدنزرف 44 - نالتاق 

نوگانوگ روما  رد  ترضح  نآ  هیعدا  رد 

روای 50- یمک  زا  ادـخ  هب  ندرب  هاـنپ  رد  شلوسر 49 - وا و  بضغ  زا  ادـخ  هب  ندرب  هاـنپ  رد  ینامسآ 48 - هرفـس  لوزن  بلط  يارب  - 47
رد یهلا 53 - تمحر  بلط  يارب  شتاـفو  بـش  رد  یهلا 52 - تمحر  بسک  يارب  يراـمیب  ماـگنه  رد  ناهانگ 51 - ندش  هدیـشخب  يارب 

تافو رد  لـیجعت  يارب  دـش 55 - عقاو  ملظ  ناـشیا  رب  هکنآ  زا  دـعب  گرم  بلط  رد  شنایعیش 54 - ناهانگ  شـشخب  يارب  يرامیب  ماگنه 
یهلا تمحر  بسک  يارب  تافو  ماگنه  تافو 57 - ماگنه  رد  - 56

همطاف هاگدید  رد  نابلطایند  ایند و 

داقتعا ینید و  تایقالخا  یناسنا ، ياهتفارش  همه  هک  یناسک  دش . تسودایند  بلطتسایر و  نابلطایند  ینابرق  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
نیا دوب و  كدف  تقرـس  تفالخ و  بصغ  هئیطخ ، نیرتالاب  دنتخود . ایند  لیلق  عاتم  هب  مشچ  هدرک و  شومارف  ار  داعم  تماما و  توبن و  هب 

یقالخا تفـص  ياراد  وا  نادناخ  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  رکفت  نیا  ربارب  رد  ایند . ّبح  رطاخب  رگم  دوبن  هئیطخ 
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یمارگ لوسر  : " دیامرفیم ایند  اب  طابترا  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دندوب . ادخ  تیاضر  رادیرخ  ایند و  عاتم  هب  یتبغر  یب  ینعی  دهز 
؟ دریذپ ققحت  وا  ياههتـساوخ  هکنآ  رگم  دناوخیمن  ار  نآ  یـسک  چیه  هک  مزومایب  ار  وت  ییاعد  يراد  تسود  ایآ  مرتخد  هدومرف  مالـسا 

رتبوبحم نم  دزن  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ییاعد  نینچ  ناجردپ  . ] اهیف ام  َو  اْینُدلاَنِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  اذَهل  َۀبَا  ای  دندومرف ": ردـپ  خـساپ  رد 
تـسود ار  ناتـسرپایند  يایند  نم  . ] اْینُّدـلا ُّبُِحا  ّینِا ال  دـندومرف : مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  رگید  یئاج  رد  نینچمه  [ ] 540 . ] تسا

هداد و ربخ  شیوخ  باحـصا  هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هاـکناج  ياـهمغ  هوکـش و  هراـبرد  نینچمه  مرادـن ].
گرم و يوزرآ  ادـخ  زا  هتـشادرب  اـعد  هب  تسد  هک  دوـشیم  نارگن  كاـنمغ و  اهتبیـصم  اـهالب و  جاوـما  رد  ناـنچ  نآ  مرتـخد  : " دوـمرف
، مدـید راوگان  ياهتبیـصم  اهالب و  ناگدزایند ، زا  ماهدـش و  نادرگيور  هتـسخ و  یگدـنز  زا  اراگدرورپ ! دـیوگیم : دـنکیم و  تداـهش 

[ . 541."  ] ناسرب دوز  ارم  گرم  نادرگ و  لصتم  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  مردپ  هب  ارم  ایادخ 

ام يارب  هتکن  هدراهچ  كدوک و  يارب  سرد  راهچ  رعش ، تیب  ود 

هراشا

اهیلع » ارهز ترضح  زا  ییاهدورس  اههیثرم و  اهرعش ، هک  میدرک  لقن  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  يرنه  یملع ، لئاضف  شرامـش  یط  رد 
هلمج زا  دناهدورـسیم . هودـنا  ای  يداش و  ياـههظحل  رد  یگدـنز ، طئارـش  نیرتساـسح  رد  ًـالومعم  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  مالـسلا »

اب هناردام  نیریش  ياهراتفر  ماجنا  نمض  دناهتشاد  هدهع  هب  ًامیقتسم  ار  دنزرف  تیبرت  تیلوئسم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هک  یماگنه 
. تسا هدومنیم  یساسا  بلطم  راهچ  هب  هیصوت  ار  دوخ  دنزرف  اوتحم  رپ  رعش  تیب  ود  زا  هدافتسا  اب  نانآ  اب  يزاب  ّصقرت و  دوخ و  ناکدوک 

ُْدبْعاَو َنَسَّرلا  ِّقَْحلا  ِنَع  ْعَلْخا  َو  ُنَسَح  ای  َكابَا  ْهَبِْـشا  مالـسلا :» هیلع   » یلع نبنسح  اب  يزاب  ماگنه  رد  ترـضح  رعـش  تیب  ود  نتم  [ . 542]
دارفا اب  نک و  تمعن  بحاص  يادـخ  تدابع  لسگب  دـنب  قح  زا  شاب  یلع  تردـپ  هیبش  مناـجنسح  [ ] 543  ] ِنَحِْإلااَذ ِلاُوت  الَو  ِنَنِماذ  ًاـهِلا 

.[ شابم تسود  هارمه و  زوتهنیک 

راعشا نیا  مایپ  راهچ  نسح و  ماما  زا  ارهز  ترضح  هتساوخ  راهچ 

هب دراد و  یگدـنز  رد  هوسا  وگلا و  ذاختا  باختنا و  هب  شرافـس  هکنیا  رب  هوالع  هیـصوت  نیا  شاـب . مالـسلا » هیلع   » یلع تردـپ  دـننام  - 1
تافص نتـشاد  هب  شرافـس  هیـصوت و  ار  مالـسلا » هیلع  نسح  ماما  ًالامجا  دنکیم و  یفرعم  كدوک  هب  ار  یلماک  یتیـصخش  يوگلا  یعون 

زا ندوشگ  دـنب  تقیقح و  قـح و  زا  عاـفد  هب  روتـسد  شرافـس و  - 2 دنکیم . تموکح و ... تلادـع ، تعاجـش ، نوچمه  يولع  هتـسجرب 
یتسود و زا  يرود  هب  روتسد  - 4 اهتمعن . بحاص  يادخ  شتسرپ  تدابع و  مهنآ  ادخ  شتسرپ  تدابع و  هب  هیصوت  - 3 ّقح . ياپ  تسد و 

. دراد دوجو  یساسا  عماج و  دیفم ، یقالخا  زیهرپ  کی  روتسد و  هس  تیب  ود  نیا  رد  ًاعومجم  زوتهنیک . لددب و  رورش و  دارفا  اب  یهارمه 

ارهز ترضح  یتیبرت  تکرح  نیا  زا  یئاهسرد 

كدوک يریگداـی  يارب  طئارـش  نیرتهب  زا  یکی  يزاـب  نیح  رد  - 2 دـنک . يزاب  نانآ  اب  دـشاب و  سونأم  دوخ  ناکدوک  اـب  دـیاب  رداـم  - 1
ناکدوک شزومآ  يارب  اـههار  نیرتهب  زا  یکی  - 4 دـهد . میلعت  ار  یقالخا  بلاطم  وا  هب  كدوک  اب  يزاب  ماگنه  رد  دـیاب  رداـم  - 3 تسا .

هب دیاب  ناردام  نایبرم و  - 6 تسا . رتدیفم  وا  بلاطم  كرد  مهف و  يارب  بلاج و  كدوک  يارب  رعش  زا  هدافتسا  - 5 تسا . رعش  زا  هدافتسا 
ياهمایپ یقالخا و  ياهیکین  هب  توعد  ار  نانآ  دیاب  ناکدوک ، تایبدا  راعـشا و  رد  - 7 دنشاب . هتشاد  يدج  هجوت  ناکدوک  راعشا  ياوتحم 

تاروتـسد اب  ار  نانآ  دیاب  ناکدوک  تامیلعت  رد  - 9 َكابَا ) ْهَبِْـشا   ) دوش یفرعم  وگلا  وا  هب  دیاب  كدوک  رعـش  رد  - 8 مینک . یقالخا  یلاع 
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زا ار  كدوک  دیاب  تبثم  یقالخا  تاشرافس  نمض  رد  - 10 دنتشاد ) یقالخا  روتسد  هس  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  . ) دومن انشآ  یقالخا 
ناکدوک یتسیابن  ام  - 11 دنتشاد . اهرعش  رد  مه  یقالخا  زیهرپ  کی  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  نوچ  داد . زیهرپ  زین  ءوس  ياهینیـشنمه 

هب ار  یساسا  یبلاطم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  میدید  هکنانچمه  مینادب  یساسا  يّدج و  بلاطم  میلعت  يارب  دعتسمریغ  تیفرظمک و  ار 
دننک هجوـت  اـهنآ  شزوـمآ  كدوـک و  هب  یقـالخا  تبثم  تاـنیقلت  هب  یکدوـک  ناـمه  زا  دـیاب  نارداـم  - 12 دـهدیم . میلعت  دوخ  دـنزرف 

تیبرت يارب  - 13 دـندادیم . شزومآ  دوخ  كدوک  هب  ار  تدابع و ... یبلطقح ، یکدوک  نامه  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هکناـنچمه 
دوـخ دـنزرف  اـب  يزاـب  يارب  رعـش  زا  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هکناـنچمه  درک . هدافتـسا  یقوذ  يرنه و  ياهکبــس  زا  دـیاب  كدوـک 

هیلع  » نیـسح ماـما  و  مالـسلا » هیلع   » نسح ماـما  يارب  مالـسلا » هیلع   » ارهز ترـضح  هک  يرعـش  ود  هسیاـقم  رد  - 14 دـیامنیم . يریگهرهب 
ناونع هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دندوب و  رگیدمه  زا  توافتم  تایحور  ياراد  كدوک  ود  نیا  دوشیم  هدیمهف  دنناوخیم  مالـسلا »

هظحالم ار  توافت  نیا  نانآ  تیبرت  رد  دوب و  هداد  ار  دوخ  ناکدوک  تیـصخش  تایحور و  رد  توافت  عونت و  نیا  صیخـشت  ردام ، نیرتهب 
هیلع  » نیـسح ماـما  يارب  ارهز  ترـضح  رعـش  تسا . مهم  یـساسا و  رایـسب  ياهلئـسم  نارداـم  ناـیبرم و  يارب  دوخ  نیا  هک  تسا  هدومنیم 

.[ یلع تردپ  هب  هن  يراد  تهابش  هللالوسر  مردپ  هب  وت ، مناجنیسح   ] ٍّیلَِعب اًهیبَش  َتَْسل  یبَِاب  ٌهیبَش  َْتنَا  تسا : نیا  مالسلا »

ایرد ود 

نایقتلی نیرحبلا  جرم  لجوزع  هلوق  یف  لوقی  مالـسلا » هیلع  هللادـبع  ابا  تعمـس  لاق  ناّـطقلا  دیعـس  نب  ییحی  مالـسلا :» هیلع   » قداـصلا لاـق 
ؤلؤللا امهنم  جرخی  هبحاـص  یلع  امهدـحا  یغبیـال  ناـقیمع ، ملعلا ، نم  نارحب  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف  یلع و  لاـق : ناـیغبیال  خزرب  اـمهنیب 
هدومرف هرابرد  مالـسلا » هیلع   » قداص ماما  مدینـش  دـیوگیم : ناطق  دیعـس  نب  ییحی  [ . ] 544 . ] مالسلا امهیلعنیـسحلا  نسحلا و  ناجرملاو 

همطاف یلع و  دومرف : دنوشن  رد  مه  هب  ات  تسا  یباجح  ناشنایم  دندیـسر  مه  هب  ات  دـنار  شیپ  رد  ایرد  ود  دـیامرفیم : هک  لجوزع  يادـخ 
نیسح نسح و  روظنم   ) دیآ نوریب  ناجرم  ؤلؤل و  ود  نآ  زا  دنکیمن . هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک  دنشناد  زا  فرژ  يایرد  ود  مالـسلا  امهیلع 

اهیلع همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  ایرد  ود  نیا  زا  دارم  تسا . هدمآ  هیآ  ود  نیا  حیـضوت  رد  [ 545  ] عماج ریسفت  رد  تسا ]). مالسلا  امهیلع 
تسا افو  يایرد  یکی  تسا . تواخس  يایرد  یکی  تعاجش و  يایرد  یکی  تسا . ملح  يایرد  يرگید  ملع و  يایرد  یکی  تسا . مالسلا »

و هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  اهنآ  خزرب  تسا . تمـصع  يایرد  يرگید  تسا و  تراهط  ياـیرد  یکی  تسا . اـیح  ياـیرد  يرگید  و 
. دنتسه مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  اهنآ  ؤلؤل 

همطاف يارب  كدف  تابثا  رب  لیلد  هد 

اهیلع  » ارهز همطاـف  هب  ربـمغیپ  يوس  زا  ُهَّقَح  یبْرُْقلاَذ  ِتآَو  هیآ  قبط  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  ناـمز  رد  میتـفگ  هکناـنچ  ار  كدـف 
يرذح دیعسوبا  فورعم  یباحص  زا  زین  تنس  لها  ءاملع  زا  یعمج  هکلب  هعیش  نیرسفم  اهنت  هن  هک  تسا  یثیدح  نیا  دنتشاذگاو . مالسلا »

ناگدـنیامن دراذـگ ، نآ  يور  تسد  تقو  تموکح  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تلحر  زا  دـعب  هک  دوب  ینیمزرـس  كدـف  دـناهدرک . لقن 
رد يدوهمـس  قعاوص و  باتک  رد  تنـسلها  فورعم  دنمـشناد  رجحنبا  هک  تسا  یبلطم  نیا  درک  نوریب  نآ  زا  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاـف 
زا تسخن  دش . دراو  هار  ود  زا  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  مالـسا  یمارگ  يوناب  دناهدروآ . هغالبلاجهن  حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  ءافولا و  ءافو 

هیده هلأسم  هکیماگنه   ) كدـف ندوب  ثرا  تابثا  قیرط  زا  رگید  تسا و  هدوب  وا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هیدـه  كدـف  هکنیا  قیرط 
ناونعب ار  نمیاما  و  مالـسلا » هیلع   » یلع ناـنمؤمریما  مالـسا ، يوناـب  لوا  هلحرم  رد  تشگن .) عقاو  لوبق  دروم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ

سپس تفریذپن . ار  دوهش  نیا  دشاب  درم  ود  دیاب  يواعد  تابثا  يارب  دهاش  هک  هناهب  نیا  هب  هفیلخ  یلو  هدومن  توعد  لوا  هفیلخ  دزن  هاوگ 
دنامب ام  زا  دعب  هچ  ره  میراذگیمن ، دوخ  زا  یثرا  ناربمایپ  ام  : " تسا هدومرف  هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  زا  یثیدـح  ياعدا  هب 
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رد بصاغ  مکاح  ماظن  هک  دوشیم  نشور  یلامجا  یسررب  کی  رد  هکیلاح  رد  دز . زابرس  زین  ثرا  داهنـشیپ  لوبق  زا  دوب "! دهاوخ  هقدص 
-1 دراد . ناوارف  ثحب  هب  زاین  نآ  حرـش  دنچ  ره  مینکیم ، حرطم  اجنیا  رد  راوتسرهف  هک  هدش  گرزب  ياطخ  هد  بکترم  دوخ  لمع  نیا 
دهاش و هبلاطم  دیلاوذ  زا  هاگچیه  ناهج  يالقع  نایم  رد  دوجوم  نیناوق  یمالسا و  نیناوق  مامت  رظن  زا  و  دوب ، دیلاوذ  مالسلا » اهیلع   » همطاف

نآ تیکلام  یعدـم  نکاس و  ياهناخ  رد  یـسک  رگا  لثملایف  ددرگ . هماقا  وا  فرـصت  دـی و  ندوب  لـطاب  رب  یلیـالد  رگم  دـننکیمن  هاوگ 
دهاش و هک  درادن  یتهج  چیه  و  درک ، نوریب  يو  تسد  زا  هلیـسو  چیههب  ناوتیمن  هدـشن ، هماقا  وا  تیکلام  یفن  رب  یلیلد  هک  مادام  دـشاب 
-2 تسا . تیکلام  رب  لیلد  نیرتهب  وا ) ناگدنیامن  ای  دشاب  وا  دوخ  هلیـسوب  هاوخ   ) فرـصت نیمه  هکلب  دنک  هماقا  دوخ  تیکلام  رب  یهاوگ 

طقف دـنوادخ  : " هفیرـش هیآ  تداهـش  هب  وا  هک  ارچ  دوـب  یفاـک  هلأـسم  نیا  رد  ییاـهنت  هـب  هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » مالـسا يوناـب  تداـهش 
رد هک  ءاسک  روهـشم  ثیدـح  تداهـش  هب  زین  دزاس ".و  كاپ  ار  امـش  ًالماک  دـنک و  رود  تیبلـها  امـش  زا  ار  هاـنگ  يدـیلپ و  دـهاوخیم 
هللا یلص  » ربمایپ زا  ار  يدیلپ  سجر و  هنوگ  ره  دنوادخ  تسا و  هموصعم  هدش ، لقن  نآ  حاحص  بتک  ننست و  لها  ربتعم  بتک  زا  يرایسب 

تسا نکمم  هنوگچ  یسک  نینچ  تسا . هتخاس  كاپ  هانگ  ره  زا  هدومن و  رود  مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  و  هلآو » هیلع 
زین وا  هک  ارچ  دوب  یفاک  ییاهنت  هب  زین  مالـسلا » هیلع   » یلع یهاوگ  تداهـش و  - 3 دوش ؟ عقاو  وگتفگ  دـیدرت و  دروم  شیاعدا  تداهش و 

، ِّقَْحلا َعَم  ٌِّیلَع  َو  ٍیّلَع ، َعَم  ُّقَْحلَا  فورعم : ثیدح  ینعم ، نیا  رب  رگید  تایاور  تایآ و  ریهطت و  هیآ  رب  هوالع  تسا و  تمصع  ماقم  ياراد 
دوجو روحم  رب  قح  هنوگچ  دنکیم  تیافک  تسوا ]. اب  قح  دشاب  وا  اج  ره  تسا و  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  . ] َراد امیثَح  ُهَعَم  ُروُدَی 

« هلآو هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ نخس  نیا  ربارب  رد  دنکیم  تأرج  یسک  هچ  تسین . هتفریذپ  وا  تداهش  یلو  دنزیم  رود  مالـسلا » هیلع   » یلع
نبا هک  هنوگنامه  اریز  درکیم  تیاـفک  ییاـهنت  هب  زین  نمیاما  تداهـش  - 4 دـنک !؟ در  ار  وا  یهاوگ  دـناهدرک  لقن  ارنآ  هعیـش  ینـس و  هک 
رگا  ) متشهب لهازا  نم  دومرف  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمغیپ هک  دیهدیمن  تداهـش  امـش  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  نمیاما  دنکیم  لقن  دیدحلایبا 
یسح نئارق   ) فلتخم نئارق  زا  هک  یماگنه  مکاح  ملع  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  - 5 دینکیم )!؟ در  ار  متداهـش  هنوگچ  سپ  دیراد  لوبق  ارنیا 

هب کی  ره  هک  دوهـش  نیا  تداهـش  و  وسکی ، زا  دـی  فرـصت و  هلأسم  ایآ  دـنکیم ، تیافک  يرواد  يارب  ددرگ  لـصاح  یـسح ) هیبشت  اـی 
هب ناربمایپ  ندراذگ  ثرا  مدع  ثیدـح  - 6 دـنکیمن ؟ نیقی  ملع و  داجیا  رگید ، يوس  زا  دوب  یفاک  قح  تاـبثا  يارب  ناشتداهـش  ییاـهنت 

لقن نینچ  ثیدـح  رگید  عبانم  رد  اریز  دـناهدومن  ریـسفت  ای  هدرک  لقن  كدـف  نابـصاغ  هک  هنوگنآ  هن  تسا  رگید  ینعم  هب  رگید و  لـکش 
هب دوخ  زا  ار  يرانید  مهرد و  ناربمایپ  . ] ٍِرفاو ٍّظَِحب  َذَـخَا  ُهنِم  َذَـخَا  ْنَمَف  َْملِْعلا  اُوثَّرَو  ْنِکل  َو  ًامَهرد  ـالَو  ًاراـنید  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاـِیبنَْالا  َّنِا  هدـش :

نیا تسا ]. هدرب  يرتشیب  ثرا  دریگب  يرتشیب  مهس  اهنآ  شناد  ملع و  زا  یـسک  ره  دوب . شناد  ملع و  ربمایپ ، ثاریم  هکلب  دنراذگن  راگدای 
ُءامَلُْعلَا هدـمآ : رگید  تایاور  رد  هک  تسا  نامه  نیا  درادـن ، اهنآ  لاوما  ثرا  اب  یطابترا  هنوگچیه  تسا و  ناربمایپ  يونعم  ثاریم  هب  رظان 
نکمم رگم  هدوبن  ثیدح  لیذ  رد  ًاعطق  هک  تسا  يزیچ  ۀقدص  هانکرت  ام  هلمج  ًاصوصخم  دـنناربمایپ ]. ناثراو  نادنمـشناد  . ] ءایبنالا ُۀـَثَرَو 
دهدیم یهاوگ  يددعتم  تایآ  رد  دیجم  نآرق  اریز  دوش !؟ رداص  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمغیپ زا  نآرق  حیرـص  فالخ  رب  یثیدـح  تسا 

لماش زین  ار  يدام  ثاریم  هکلب  هدوبن  يونعم  ثاریم  اـهنت  روظنم  هک  دراد  دوجو  ینـشور  نئارق  تاـیآ  نیا  رد  دنتـشاذگ و  ثرا  ءاـیبنا  هک 
ربارب رد  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ دجـسم  رد  هک  شفورعم  هبطخ  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  مالـسا  يوناـب  اذـل  تسا . هدـشیم 

تـسردان رب  هاوگ  همه  اهنیا  درکن . راکنا  ارنآ  راصنا  نیرجاهم و  زا  يدـحا  تسج و  کسمت  تایآ  نیا  هب  دومرف  داریا  راصنا  نیرجاـهم و 
دندوب و هدینشن  ارنآ  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ نارسمه  زا  کی  چیه  هنوگچ  دوب  حیحـص  ثیدح  نیا  رگا  - 7 تسا . قوف  ثیدح  ندوب 

ماجنارس ارچ  دوب  حیحـص  ثیدح  نیا  رگا  - 8 دندرک . هبلاطم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ ثاریم  زا  ار  دوخ  مهـس  دـندمآ و  هفیلخ  غارس 
یهگناو - 9 درک . هراپ  تفرگ و  ارنآ  مود  هفیلخ  هک  ياهمان  دـنادرگ  زاب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هب  ار  كدـف  داد  روتـسد  ياهمان  یط  هفیلخ 

دوـخ ناـمز  رد  مود  هفیلخ  ارچ  سپ  ددرگ  میـسقت  نیقحتـسم  نیب  هقدـص  ناوـنعب  كدـف  تسیاـبیم  تشاد و  یتـیعقاو  ثیدـح  نـیا  رگا 
رد هک  دراذـگب  اهنآ  رایتخا  رد  ار  كدـف  دـش  رـضاح  داتـسرف و  سابع  و  مالـسلا » هیلع  یلع  غارـس  هب  دوب  هتـشذگ  راک  زا  راک  هکیماگنه 
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« مالسلا اهیلع   » ارهز همطاف  مالسا  يوناب  هک  تسا  هدمآ  تنس  لها  هعیش و  فورعم  ربتعم و  ياهباتک  رد  - 10 تسا . روهشم  مالسا  خیراوت 
ات تفای  همادا  رما  نیا  تفگ ".و  مهاوخن  نخس  امش  اب  هملک  کی  نم  : " دومرف درک و  بضغ  ود  نآ  هب  تبـسن  كدف  عنم  يارجام  زا  دعب 

عبانم رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ زا  زین  ثیدـح  نیا  هکیلاح  رد  دیـشوپ . ناهج  زا  مشچ  ناوارف  هودـنا  اـب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف 
. ِینَطَخْسَا ْدَقَف  َۀَمِطاف  َطَخْـسَا  نَم  َو  ِیناضْرَا  ْدَقَف  َۀَمِطاف  یـضْرَا  ْنَم  َو  ینَّبَحَا  ْدَقَف  َۀَمِطاف  ینَْتبا  َّبَحَا  ْنَم  دومرف : هک  تسا  روهـشم  یمالـسا 
هب ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سکره  هدرک و  دونشخ  ارم  دنک  دونشخ  ار  وا  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  مرتخد  سک  ره  ]
زا يرثا  هک  یثیدـح  هب  درک و  عنم  وا  زا  دومنیم  هبلاطم  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هک  ار  یقح  ناوتیم  لاـح  نیا  اـب  اـیآ  تسا ]. هدروآ  مشخ 

هنوگچـیه لاحرهب  تسج !؟ دانتـسا  دـنربیم  ثرا  اهنآ  زا  ءایبنا  ناثراو  دـیوگیم  هک  هَّللاباتک  صن  لباقم  رد  تسین  نآ  رد  قدـص  راثآ 
اهیلع » ارهز همطاف  هناکلام  دی  وس  کی  زا  درادن . دوجو  راکنیا  رب  یهجوم  لیلد  چیه  تفای و  ناوتیمن  كدـف  بصغ  هلأسم  يارب  یهیجوت 

فلتخم تاـیاور  مراـهچ  يوس  زا  و  دـیجم ) نآرق   ) هَّللاباـتک تداهـش  موس  يوس  زا  ربـتعم ، نئمطم و  دوهـش  رگید  يوـس  زا  و  مالـسلا »
همه هب  هک  ثرا  تایآ  تامومع  هتشذگ  اهنیا  همه  زا  دندوب . كدف  رد  وا  ملسم  قح  رب  مالـسا  يوناب  يوعد  قدص  هاوگ  یگمه  یمالـسا 

دـشابن راک  رد  تامومع  نیا  صیـصخت  رب  يربتعم  لیلد  هک  مادام  دـنربب و  ثرا  دوخ  ناگتـسب  نارداـم و  ناردـپ و  زا  دـهدیم  قح  مدرم 
[ . 546 . ] دوشیم بوسحم  يرگید  هاوگ  دیشوپ  مشچ  یمالسا  مکح  نیا  زا  ناوتیمن 

ردپ اب  لاس  هد 

رون ترضح ، هناخ  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  دوجو  دیـشروخ  میقتـسم  هعـشا  تحت  لاس  هد  تدم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
دومن و نآرق  تاـنّیب  تاـیآ و  زا  باریـس  ار  دوخ  دوجو  تلاـسر  هناـخ  رد  لاـس  هد  وا  تفرگ . میلعت  تیبرت و  وا  دوجو  وـترپ  رد  تفرگ و 

ینعی یمارگ  لوسر  زا  رگید  يدرگاش  يرسمه  هب  اهیگتسیاش  نیا  همه  اب  هاگنآ  داد و  رارق  ربمایپ  هریـس  اب  قباطم  ار  دوخ  یگدنز  شور 
لاصتا هقلح  همطاف  هک : مالک  نیا  تسا  قح  هب  و  درب . رـسب  تیالو  هناـخ  رد  ار  رمع  هدـنامیقاب  دـمآرد و  مالـسلا » هیلع  بلاـطیبا  نبیلع 

نآ لاس  جنپ  دوب و  ردپ  هناخ  رد  رتخد  نیا  لاس  هد  تسا : هدمآ  صوصخنیا  رد  [ 547  ] ءارهزلا ۀمطاف  باتک  رد  تسا . تیالو  اب  تلاسر 
نیرتتخـس رد  لکـشم  رایـسب  تیدودـحم  اب  ییاهنت و  هب  ردـپ  اب  ار  لاس  جـنپ  تسیزیم و  يردام  هقالع  تیبرت و  رانک  ردام و  ناماد  رد 

رتشیب دالوا ، هک  تسین  یکش  تخومآ . ردپ  زا  دیاب  هچ  ره  مالسلا » اهیلع  همطاف  تدمنیا  رد  دینارذگیم . هکم  رد  مالـسا  روهظ  ثداوح 
دوخ دـیاب  نایبرم  تخومآ و  ناکدوک  هب  ار  هلـضاف  يداـبم  ًـالمع  دـیاب  دـناهتفگ  تیبرت  میلعت و  رد  اذـل  ملع  هن  تسا  لـمع  هزیرغ  روهقم 

. دشخب رثا  اهنآ  تیبرت  ات  دنشاب  لامک  تلیضف و  نامجرت 

هیمطاف ههد 

مهیلع نیموصعم  تارـضح  تافو  ای  دـلوت و  ماّیا  رد  یگنهرف  شزیخ  ینیبنشور و  کی  داجیا  هنـسح  ياهتنـس  زا  ینید  تاـغیلبت  ماـظن  رد 
هـسامح تشادـگرزب  تهج  لاـس  ره  مرحم  مهد  اـت  لوا  ینعی  اروشاـع  ههد  رد  مسارم  نیا  نیرتـفورعم  تسا . مدرم  هدوـت  نیب  رد  مالـسلا 
یئاپرباب تشادـگرزب  زور ) هد  ود  ینعی   ) ههد ود  مه  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  يارب  اـما  تسا . مالـسلا » هیلع  یلع  نب  نیـسح  نادواـج 

ترضح تداهش  هک  یخیرات  لقن  ربانب  لوا  مالـسلا » اهیلع  هیمطاف  ههد  تسا . عیاش  لومعم و  يرادازع  هضور و  تبقنم و  حدم و  سلاجم 
دانتـسا هب  مود  هیمطاـف  ههد  تسا و  هدـش  میظنت  دـنادیم  مالـسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  سپ  زور  جـنپ  داـتفه و  ار  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز

زا لوا  هیمطاف  ههد  دـنادیم . مالـسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  سپ  زور  جـنپ  دون و  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تداهـش  هک  یتایاور 
نیغلبم تسا  هتـسیاش  دـشابیم . یناثلايدامج  مهد  ات  یناثلايدامج  لوا  زا  مود  هیمطاف  ههد  لوالايدامج و  متـسیب  ات  لوالايدامج  مهد 
تیبرت میلعت و  رد  تیبلها  راثآ  نآرق و  زا  هتفرگ  ماهلا  قیمع  تانایب  اـسر و  ياـهملق  اـب  دـنیامن و  هدافتـسا  يونعم  ياهتـصرف  نیا  زا  ینید 
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. دنزادرپب ناناوجون  ناناوج و  ًاصوصخم  یمالسا  هعماج 

ر

ارهز ترضح  یگداوناخ  یگدنز  رد  هرواشم  یئامنهار و 

هراشا

. دشابیم یگدنز  نوئش  همه  رد  هرواشم  تروشم و  لصا  زا  هدافتـسا  تایاور  رد  دکؤم  تاعوضوم  زا  نآرق و  يداهنـشیپ  لوصا  زا  یکی 
یلماع ناونع  هب  نیا  رب  هوالع  دـشابیم و  نارگید  یبرجت  یملع و  ياههتخودـنا  زا  هدافتـسا  يدـنمدرخ و  تیوقت  بجوم  هرواـشم  لـصا 

تالضعم ّلح  تهج  لکشم و  زورب  زا  سپ  هرواشم  تروشم و  طقف  هن  مالـسا  رد  دیآیم . باسح  هب  یعامتجا  تاطابترا  ماکحتـسا  يارب 
تروشم ًاتدمع  یترابع  هب  تسا . هدش  رشب  هب  داهنشیپ  تالکـشم ، زورب  زا  يریگـشیپ  تهج  لصا  کی  ناونعهب  هکلب  یگداوناخ  ای  يدرف 

لـصا زا  هدافتـسا  نامراوگرزب  همئا  یلمع  هریـس  رد  یملع  ياههیـصوت  رب  هوالع  یمالـسا  تاـیاور  رد  ناـمرد . اـت  تسا  يریگـشیپ  تهج 
تایـصوصخ رد  تقد  یبلطتروشم و  لوصا  ظفح  اب   ) رتشیب رتهب و  هچ  ره  شخبلماکت  لصا  نیا  زا  دـیاب  همه  اذـل  میباییم  ار  تروشم 

رواشم باختنا  ذاختا و  ینعی  لصا ، نیا  زا  هدافتسا  هوسا ، کی  ناونع  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهزهمطاف یگدنز  رد  مینک . يرادربهرهب  رواشم )
هللا یلـص   » راوگرزب ربمایپ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  یگداوناخ  رواشم  دوشیم . هدید  حوضو  هب  نآ  یتروشم  تارظن  زا  هدافتـسا  و 

همه و مالسلا » اهیلع  » ارهز نادنزرف  تیبرت  نینچمه  مالسلا » هیلع  یلع  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  نیب  كرتشم  یگدنز  دشابیم و  هلآو » هیلع 
میقتسم فارشا  هرواشم و  تروشم و  زا  يدنچ  دراوم  دشابیم . مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  میقتـسم  روضح  اب  یهاگ  رظن و  فارـشا  اب  همه 

: دشابیم ریز  حرش  هب  خیرات  لقن  هب  ترضح  یگدنز  رب  ربمایپ 

رسمه باختنا  يارب  هرواشم 

نارتخد و تسا . رداـم  ردـپ و  ءارآ  راـکفا و  هب  نادـنزرف  لـباقتم  مارتحا  جاودزا ، رد  هجوت  لـباق  هلأـسم  هدیدنـسپ و  بادآ  زا  رگید  یکی 
ردام ردپ و  تایرظن  دیابن  جاودزا  رما  رد  دنراد و  ار  اهنآ  يزورهب  لماکت و  تداعـس و  يوزرآ  ناشزوسلد  نایبرم  هک  دننادب  دیاب  نارـسپ 

« مالسلا هیلع  یلع  اب  جاودزا  رد  دش و  لباق  رابتعا  شزرا و  شرتخد  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مالـسا ربمایپ  هک  هاگنآ  دنراگنا . هدیدان  ار 
اهیلع  » ۀمطاف تلاق  درمـش . مرتحم  ار  ردپ  هیرظن  يأر و  درک و  مارتحا  ردـپ  هب  زین  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تسـشن ، تروشم  هب  وا  اب 

[ .[ 548 . ] ینک رظنراهظا  هک  يرتراوازس  نم  زا  وت  ادخ  لوسر  يا  . ] يَرت اِمب  یلْوَا  َْتنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  مالسلا :»

ربمایپ یئامنهار  هناخ و  راک  میسقت  یگنوگچ  رد  تروشم 

نتخپ و نان  درآ و  ندرک  ریمخ  هک : دندرک  میسقت  هنوگنیا  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  اب  ار  لزنم  ياهراک  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح 
ار ییاذغ  هیلوا  داوم  مزیه و  يروآعمج  لیبق  زا  لزنم  نوریب  ياهراک  دشاب و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هدهعهب  هناخ  ندز  وراج  ندرک و  زیمت 

ماجنا هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  دومنهر  اب  راک  میـسقت  نیا  : " دومرف مالـسلا » هیلع   » قداص ماما  دـنهد . ماجنا  مالـسلا » هیلع   » یلع
یلع ار  لزنم  نوریب  ياهراک  و  مالسلا » اهیلع   » همطاف ار  لزنم  لخاد  ياهراک  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  هک  هاگنآ  تفرگ ".
ِهَّللا ُلوُسَر  ِیئافْکِِإب  ُهَّللا  َِّالا  ِروُرُّسلا  َنِم  ِینَلَخاد  ام  ُمَْلعَیالَف  دومرف : یلاحـشوخ  اب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دـهد ، ماجنا  مالـسلا » هیلع  »

ماجنا زا  ارم  ادـخ  لوسر  اریز  مدـش ، لاحـشوخ  هزادـنا  هچ  اـت  راـک  میـسقت  نیا  زا  هک  دـنادیمن  یـسک  ادـخ  زج  . ] ِلاـجِّرلا ِباـقِر  َلُّمََحت 
[ .[ 549 . ] تشادزاب تسا  نادرم  هب  طوبرم  هک  ییاهراک 
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هداوناخ يداصتقا  تالکشم  رب  ندمآ  قئاف  یگنوگچ  يارب  هرواشم 

ِْنبا َو  یِّنِإ  دومرف : دروآ و  نایم  هب  نخس  یهافر  ياهدوبمک  یگدنز و  تالکشم  زا  ردپ  تمدخ  رد  يزور  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
میومعرـسپ نم و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  يا  . ] ِراهَّنلِاب انَحِـضان  ِْهیَلَع  ُِفْلعَن  َو  ِْلیَّللِاب  ِْهیَلَع  ُمانَن  ٍْشبَک  ُدـْلِج  َّالِإ  ٌشاِرف  اـَنلام  یّمَع 

فلع ار  دوـخ  رتـش  نآ  يوررب  اـهزور  میباوـخیم و  نآ  يور  رب  اهبــش  هـک  يدنفــسوگ  تسوـپ  رگم  میرادـن  یهاـفر  لـئاسو  زا  يزیچ 
. ٌۀَِّیناوِْطق ٌةَءابَع  َّالإ  ٌشاِرف  امَُهلام  َنِینِـس  َرَـشَع  ِِهتَأَْرِما  َعَم  َمْاقَا  َنارمع  ِنب  یَـسُوم  َّنإف  يِِربِصا  َۀَّیَُنب  اـی  دومرف : مالـسا  یمارگ  لوسر  میهدیم ].

یناوطق يابع  هعطق  کی  زج  یـشرف  درک و  یگدـنز  شرـسمه  اب  لاس  هد  نارمع  نبیـسوم  اریز  شاب ، هتـشاد  لـمحت  نک و  ربص  مرتخد  ]
[ .[ 550 . ] دنتشادن

یگداوناخ مهافت  وج  داجیا  تهج  رد  دوخ  رواشم  تاروتسد  قبط  همطاف  راتفر 

انْدنِع َناک  ام  َکَّقَح  َمَّظَع  يِذَّلاَو  دینـش : خساپ  يروایب ؟ هک  تسا  دوجوم  ییاذـغ  ایآ  ناجهمطاف ! دومرف : مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  يزور 
لزنم رد  یفاک  ياذـغ  هک  تسا  زور  هس  درمـش ، گرزب  ار  وت  ردـق  قح و  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  . ] ِِهب َُکتَْرثآ  ٌءْیَـش  ـَّالِإ  ٍثـالَث  ُذـْنُم 

عـالطا ارچ  : " دومرف مالـسلا » هیلع   » یلع ماـما  مدومن ]. لـمحت  ار  یگنـسرگ  دوخ  مدیـشخب و  وـت  هب  ار  یکاروـخ  زیچاـن  ناـمه  میرادـن و 
« هلآو هیلع  هللا  یلص   » َلاقَف ًاْئیَش  ََکلَأْسَا  ْنَا  ِیناهَن  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ِهَّللاُلوُسَر َناک  داد : باوج  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  يدادن "؟

وت زا  يزیچ  هک  دومرف  یهن  ارم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  . ] ِهِیلَأْسَت الَف  ـَّالِإ  َو  ًاْوفَع  ٍءیَِـشب  ِکـَئاج  ْنِا  اًْئیَـش  ِکِّمَع  َْنبِا  ِیلَأـسَت  ـال 
وت ـالاو  ریذـپب  دروآ  وـت  يارب  يزیچ  رگا  نکم ، تساوـخرد  تیومعرـسپ  زا  يزیچ  مرتـخد  دوـمرف : شرافـس  نم  هب  میاـمن و  تساوـخرد 
ماو اب  دـش و  جراخ  لزنم  زا  ماما  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف يرگراـثیا  هدـهاشم  نانخـس و  ندینـش  زا  سپ  شاـب ]. هتـشادن  يزیچ  تساوخرد 

[ . 551 . ] دومن فرطرب  ار  هداوناخ  تالکشم  ناتسود ، زا  نتفرگ 

هداوناخ رواشم  رظن  هب  هجوت  اب  راکتمدخ  تیاعر 

هراشا

هتفر ولج  دنکیم ، درآ  ار  مدنگ  یتسد  بایسآ  ای  كرابم و  ناتسد  اب  هک  مدید  ار  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  : " دیوگیم یـسراف  ناملس 
هداتسیا هّضف  ناتلزنم  راکتمدخ  امش  رانک  رد  زادنیم ، تمحز  هب  ار  دوخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  رتخد  يا  متفگ : مالـس ، زا  سپ 

ًامْوَی ِیلَو  ًامْوَی  اَهل  ُۀَمْدِخلا  َنوُکَت  ْنَا  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیناصْوَا  داد ": خـساپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  راذـگاو ! ناشیا  هب  ار  لزنم  راک  تسا 
میسقت هّضف  اب  ار  هناخ  ياهراک  هک  دومرف  شرافس  نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  . ] ِیتَمْدِخ َمْوَی  ُمْوَیلاَو  اِهتَمْدِخ  َمْوَی  سْمَأ  َناکَف 

[ .[ 552 . ] تسا نم  تبون  زورما  دوب و  وا  تبون  زورید  نم ، رگید  زور  دنک و  راک  وا  زور  کی  منک ،

هداوناخ رواشم  کمک  اب  نادنزرف  نامرد  یپ  رد 

تمدـخ ار  شزیزع  دـنزرف  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تفرگ . الاب  راوگرزب  نآ  یباـتیب  درد  دـش و  ضیرم  مالـسلا » هیلع   » نسح ماـما 
رد و  دهد ]. افـش  ار  تدنزرف  ات  ناوخب  ار  تراگدرورپ  ادخ ! لوسر  يا  . ] ُهَیِفْـشَی ْنَا  َِکْنبِِإل  ِهَّللا  ُْعدُا  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  دومرف : هدرب  ادخ  لوسر 

[ . 553 . ] دوخ نادنزرف  يافش  يارب  دنریگب  هزور  زور  هس  دندرک  هیصوت  مرکا  ربمایپ  اتسار  نیمه 

هرواشم کی  رد  اعد  تیمها  شزرا و  نایب 
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وا ياههتـساوخ  هکنآ  رگم  دـناوخیمن  ارنآ  سکچـیه  هک  مزومایب  ار  وت  ییاعد  يراد  تسود  اـیآ  مرتخد ! : " دومرف مالـسا  یمارگ  لوسر 
دزن تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ییاعد  نینچ  ناجردپ ! . ] اهِیف ام  َو  اْینُّدلا  َنِم  َّیِلا  ُّبَحَا  اذـَهل  ََتبَا  ای  دـندومرف : خـساپ  رد  دریذـپ "؟ ققحت 

ِءیَّشِلل ُلوُقَی  يِذَّلا  ِهَّللاِمِْسب  ِروُّنلا ، ِهَّللامِْسب  دـنتخومآ : مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هب  ار  اـعد  نیا  مرکا  ربماـیپ  هاـگنآ  تسا ]. رتبوبحم  نم 
. ٌروُکْذَـم ِفوُْرعَْملاـِب  َوُه  يِذَّلا  ِهَّللاِمِْسب  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَّللاِمِْسب  ُروُدُّصلا ، یِفُْخت  اـم  َو  ُِنیْعَـألا  َۀَِـنئاخ  ُمَْلعَی  ِهَّللاِمِْسب  ُنوُـکَیَف ، ْنُک 

يزیچ ره  هب  هک  ییادخ  مان  هب  رون ، يادخ  مان  هب  . ] ٍرُوبْحَم ٍِّیبَن  یلَع  ٍروُطْـسَم  ٍباتِک  ِیف  ٍروُدْقَم  ٍرَدَِـقب  ِروّطلایَلَع  َروُّنلا  َلَْزنَا  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
رون زا  ار  رون  هک  ییادخ  مان  هب  دـنادیم ، ار  اههنیـس  زار  ناهنپ و  ياههاگن  اهمـشچ و  هک  ییادـخ  مان  هب  دـشابیم ، سپ  شاب ! دـیوگیم :

. میظع يربمایپ  رب  ياهتـشون  رد  نّیعم ، ياهزادـنا  هب  درک ، لزان  روط  هوک  رب  ار  رون  هکنآ  دوشیم ، دای  یکین  هب  هک  ییادـخ  مان  هب  دـیرفآ ،
[ .[ 554]

یقالخا هیصوت  کی  هرواشم و 

زا یکی  یفرط  زا  تسا . یهلا  تاررقم  نید و  هبوچراچ  رد  تیصخش  تابث  ظفح و  یسانشدوخ و  زاستیصخش  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی 
ياهعومجم اب  یناسنا  درف  ره  تسا . یناور  یگناگدنچ  تیصخش و  ددعت  يرامیب  یتیصخش  ياهیرامیب  زا  یکی  یتیصخش و  ياهیناماسبان 

وا لماکت  دشر و  يارب  مزال  يرما  اهنآ  ظفح  تخانش و  هک  تسا  راکـشآ  هتفهن و  ياهدادعتـسا  زا  ياهنیجنگ  ياراد  یناسفن ، تالامک  زا 
هک تسا  دارفا  تیوه  ندومن  راوتسا  درف و  ره  یتیصخش  ياههدولاش  ظفح  نیرواشم  دیکأت  دروم  روما  زا  یکی  ًالوصا  دیآیم . باسح  هب 

هکنآ زا  سپ  دوخ  ياهیئامنهار  زا  یکی  رد  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  تسا . دوخ  ياـهدوب  ساـسارب  ندوب  تفگ ، ناوتیم  هلمج  کـی  رد 
ياهیـصوت نینچ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  رـس  ندیـسوب  زا  سپ  دـنیامنیم و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  راـثن  ار  دوخ  هناـصلاخ  ّتبحم  رهم و 

[ . 555."  ] شاب یتسه  هک  نانچنآ  داب  وت  يادف  تردپ  مناجهمطاف  : " دننکیم

رگید يونعم  یئامنهار  کی 

رظن رد  ار  تمایق  زور  ادخ و  اهنت  درکیم و  لمحت  ار  نشخ  تفاب و  تشرد  سابل  راوگان و  ياذغ  تخس و  یگدنز  مالسلا » اهیلع   » همطاف
ربمایپ دزن  هب  همطاف  دش . راتفرگ  تخـس  يدماشیپ  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع : " تفگ هک  تسا  هدمآ  هلفغ  نبدـیوس  زا  یثیدـح  رد  دروآیم .

يا تسا . هداتـسیا  رد  رب  مبوـبحم  منکیم  ساـسحا  نم  دوـمرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوـسر  دز . رد  تفر و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
نونکات دومرف : وا  هب  باطخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ داهن . مدق  ربمایپ  هناخ  هب  همطاف  دوشگ ، ار  رد  نمیاما  سپ  رگنب . زیخرب و  نمیاما 

هیلع هللا  یلـص   » ربمغیپ تسیچ ؟ ادـخ  دزن  رد  ناگتـشرف  كاروخ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : همطاف  يدـمآیمن !؟ اـم  دزن  یماـگنه  نینچ  رد 
، تسوا تسد  هب  مناج  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف : ربمغیپ  تسیچ ؟ ام  كاروخ  درک : ضرع  همطاف  سپ  تسادخ . يانث  دمح و  دومرف : هلآو »

همطاف مهدیم . دای  وت  هب  تسا ، هتخومآ  نم  هب  لیئربج ، هک  هملک  جنپ  کنیا  هدـشن ، نشور  یـشتآ  هک  تسا  هام  کی  دـمحم  لا  هناخ  رد 
ای نیکاسملامحار و  ای  نیتملاةوقلاذ و  ای  نیرخالاو و  نیلوالا  براـی  : " دومرف ربمغیپ  تسا ؟ مادـک  هملک  جـنپ  نیا  ادـخ  لوسر  يا  تفگ :

: تفگ يدروآ ؟ ربخ  هچ  همطاف  يا  تیادـف . هب  مردـپ  ردام و  تفگ : داتفا ، وا  هب  یلع  مشچ  هک  نیمه  تشگزاـب . همطاـف  نیمحارلا . محرا 
هنومن ود  [ . 556."  ] تسا رتهب  يراد  يورشیپ  هچنآ  دومرف : وا  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع متـشگزاب . ترخآ  يارب  متفر و  ییایند  راـک  يارب 

هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُتْدِهَش  َلاق : ِءارْمَحلا  ِیبَا  ِْنبِعفان  ْنَع  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  رب  ربمایپ  تراظن  فارـشا و  زا  رگید 
ُةالَّصلَا ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْتیَبلا  َلْهَا  مُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَف : مالسلا ،» اهیلع  » َۀَمِطاف ِباِببَّرَم  ِةادَغلا  ِةالَص  یِلا  َجَرَخ  اذِإ  ٍرُهْشَأ  َۀَِینامَث  هلآو »

ادـخ لوسر  هک  مدوب  دـهاش  دـیوگ : ءارمحلا  یبا  نبعفاـن  [ . ] 557 . ] ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبلا  َلـْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِا 
دورد و دومرفیم : تفریم و  مالسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  رد  هب  دشیم ، جراخ  حبص  زامن  يارب  هاگ  ره  هام ، تشه  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  »
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دنادرگ و رود  تیبلالها  امش  زا  ار  يدیلپ  یتشز و  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  ار ، زامن  داب . تیبلالها  امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و 
َدنِع ُتنک  تلاق : ٍسیَمُع  ُْتنب  ُءامْـسَا  ِینَثَّدَـح  َلاق : مالـسلا  مهیلعْنیَـسُحلا  ِنبِّیلَع  نَع  ِهئابا  نَع  اضرلا  نَع  دـنک ]. هزیکاـپ  كاـپ و  ار  اـمش 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص  ٍِبلاـطِیبَا  ُنبّیلَع  َناـک  ٍبَهَذ ، ْنِم  ٌةَدـالَق  اـهُِقنُع  ِیف  َو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلَـخَد  اذِإ  َُکتَّدَـج ، َۀـمِطاف 
اْهتَعاب َو  اْهتَعَطَقَف  ُةَِربابَجلا ، ُساِبل  ِکیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  اُولوُقَی  ْنَا  ُساَّنلا  َکَّنَّرُغَی  ال  هلآو :» هیلع  هللا  یلص  ِّیبَّنلا  َلاقَف  َُهل ، ٍءْیَف  ْنِم  اَهل  اهارَتِْشا 

زا شناردپ  زا  مالـسلا » هیلع   » اضر ترـضح  زا  هدـش  تیاور  [ . ] 558 «. ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّرَـسَف  اْهتَقتْعَأَف ، ًۀَـبَقَر  اِهب  ْتَرَتْشا  َو 
لوسر هک  مدوب  امش  هّدج  مالسلا » اهیلع   » همطاف دزن  تفگ : میارب  سیمع  تنب  ءامسا  دومرف : هک  مالـسلا » هیلع   » نیـسحلا نبیلع  ترـضح 

: دندومرف ربمایپ  دوب . ترـضح  ندرگ  رب  دندوب ، هدیرخ  ناشیا  يارب  ءیف  لوپ  زا  یلع  ترـضح  هک  الط  زا  يدنبندرگ  دـندش و  دراو  ادـخ 
ترضح یشاب ! هتشاد  نت  رب  نارگمتس  سابل  زین  وت  و  دننکن ، رورغم  تسا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحم رتخد  وا  هکنیا  نتفگ  اب  ار  وت  مدرم 
نامداش هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  وا  راک  نیا  اب  و  درک . دازآ  دـیرخ و  ياهدرب  شلوپ  اب  تخورف و  درک و  زاب  ار  دـنبندرگ  همطاـف 

.[ دندش

ناشنانمشد ارهز و  ترضح  تعجر 

هراشا

نیملاظ هب  تبـسن  دـنوادخ  زا  ددرگیمرب و  رگید  راب  راهطا  همئا  اـب  تسا . تعجر  یکی  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  زاـتمم  لـئاضف  زا 
[ . 559 . ] تسا هدش  تیاور  مالسلا » هیلع  قداص  ترضح  زا  رمع  نبلضفم  زا  لصفم  ربخ  رد  هکنانچ  دنکیم . یهاوخداد 

تعجر يداقتعا  هاگیاج 

ضحم و ناکین  زا  یعمج  نتشگرب  نآ  دشابیم و  تعجر  هب  داقتعا  تسنآ ، تاصتخم  هعیـش و  بهذم  تایرورـض  زا  هک  يروما  هلمج  زا 
یسربط و خیش  یضترم و  دیس  دیفم و  خیـش  قودص و  خیـش  دننام  هیماما  ياملع  رثکا  و  يربک ، تمایق  زا  شیپ  ایند  رد  تسا  ضحم  نادب 
زا يرایـسب  هدومن و  عامجا  يوعد  تعجر  ندوب  قح  رب  اهنآ  رباکا  ناگرزب و  زا  ناشیا  ریغ  هللا و  همحر  یـسلجم  همالع  سوواط و  نبدیس 
هیآ لیذ  رد  مالـسلا » هیلع   » قداص ترـضح  زا  تاجردلا  رئاصب  زا  هنیفـس  رد  دناهتـشون . ياهناگادج  ياهباتک  هرابنیا  رد  هعیـش  نیثدـحم 

ثوعبم دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هکیناسک  زا  یهورگ  یتما  ره  هک  يزور  . ] اِنتایِآب ُبِّذَُکی  نَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَُّما  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  هفیرش 
دـشاب هدرم  هکنیا  ای  دریمب و  ات  ددرگرب  ایندهب  هکنیا  رگم  دشاب  هدش  هتـشک  هک  تسین  نینمؤم  زا  يدحا  دومرف  هک  هدرک  تیاور  مینادرگ ]
لوقنم مالسلا » هیلع   » قداص ترضح  زا  هیعدا  بتک  ریاس  رئازلا و  حابصم  دجهتملا و  حابصم  باتک  زا  ددرگ . هتشک  ددرگرب و  هکنیا  رگم 

نآ جورخ  تقو  رد  یلاعتقح  دریمب  وا  روهظ  زا  شیپ  رگا  دشاب و  ام  مئاق  ناروای  زا  دناوخب  ار  دـهع  ياعد  حابـص  لهچ  هک  ره  هک  تسا 
رب هک  یگرم  ترضح  نآ  نم و  نایم  رگا  ایادخ  هک : تسا  روکذم  اعد  نآ  رد  دشاب و  وا  تمدخ  رد  هک  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  ترضح 

ار دوخ  ریـشمش  هتـسب و  رمک  رب  ار  دوخ  نفک  هکیلاح  رد  روآ  نوریب  ربق  زا  ارم  سپ  دوش  لـیاح  ياهدـینادرگ  مزـال  متح و  دوخ  ناگدـنب 
خیـش هک  هعماج  ترایز  زا  عضوم  دـنچ  رد  میوگ . کـیبل  دـنناوخیم  وا  يراـی  هب  هک  ار  یـسک  توعد  هدرک و  هنهرب  ار  ماهزین  هدیـشک و 

تعجر هب  هدش  طبـض  تارایز  هیعدا و  بتک  مومع  رد  هدرک و  تیاور  مالـسلا » هیلع   » یقن یلع  ماما  ترـضح  زا  نویع  هیقف و  رد  قودص 
امـش تشگزاب  هب  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  امـش  دنوادخ  . ] ْمُکِْرمَِأل ٌرِظَْتنُم  ْمُِکتَعْجَِرب  ٌقِّدَـصُم  ْمُِکبایِِإب  ٌنِمُْؤم  هلمج : نآ  زا  هدـش : حیرـصت 

َو ِهِماَّیَا  ِیف  ْمُکَّدُرَی  َو  ْمُِکب  ُهَنیِد  یلاعَت  ُهَّللا  َِییُْحی  یّتَح  هلمج : نآ  زا  میامش ]. رما  راظتنا  رد  منکیم و  قیدصت  امش  تعجر  هب  مراد و  نامیا 
يارب دنادرگرب و  دوخ  مایا  رد  ار  امـش  دنک و  هدنز  امـش  هطـساوب  ار  شنید  یلاعت  يادخ  هکنیا  ات  . ] ِهِضْرَا ِیف  ْمُکَنِّکَُمی  َو  ِِهلدَِـعل  ْمُکَرِهُْظی 
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ُفَّرَُـشی َو  ْمُِکَتلْوَد  ِیف  ُکَّلُمی  َو  ْمُِکتَعْجَر  ِیف  ُّرِکَی  َو  هلمج : نآ  زا  دیامرف ]. تیانع  تردق  تنطلـس و  نیمز  رد  دـنک و  رهاظ  تلادـع  طسب 
رد یـسوط  خیـش  هک  اروشاع  ترایز  رد  امـش ]. تعجر  رد  دـندرگیمرب  هکیناسک  زا  ارم  دـهد  رارق  و   ] ْمُکِماَّیَأ ِیف  ُنِّکَُمی  َو  ْمُِکتَِیفاع  ِیف 

و . ] مُْکنِم ِّقَْحلِاب  ٍقِطان  ٍرِهاظ  ًيدُه  ٍماِما  َعَم  يِراث  َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَا  هک  تسا  روکذم  هدرک  تیاور  مالـسلا » هیلع   » رقاب ترـضح  زا  حـیباصم 
[ .[ 560 . ] امش زا  قحب  قطان  رهاظ و  يداه و  ماما  تمدخ  رد  منک  یهاوخنوخ  هک  ییامرف  يزور 

ارهز ترضح  هب  نارگمتس  زا  ماقتنا  يدهم و  ترضح  روهظ 

« مالسلا اهیلع  » َۀَمِطاف ٍدَّمَُحم  ِۀَْنبِِإل  َمِقَْتنَی  یَّتَح  َو  ُدَّحلا  اَهَدِّلَُجی  یَّتَح  ُءاْریَمُحلا  ْهَیلِإ  ْتَّدُر  دََقل  انُِمئاق  َماق  َْول  امأ  مالسلا :» هیلع   » رقابلا مامالا  لاق 
« مالسلا اهیلع   » همطاف ماقتنا  ددرگ و  يراج  دح  يو  رب  هکنیا  ات  دوش  هدنادرگزاب  وا  دزن  اریمح  دنک ، مایق  ام  مئاق  رگا  دیشاب ! هاگآ  ... ] اْهنِم

[ .[ 561 . ] دوش هتفرگ  وا  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحم رتخد 

ارهز ترضح  نارگمتس  ندنادرگزاب  داوج و  ترضح  تعجر 

زا شکرابم  نس  دمآ و  رفعجوبا  هک  مدوب  مالـسلا » هیلع   » اضر ترـضح  دزن  هک  هدرک  لقن  ۀـمحرلاهیلع  مدآ  نب  ایرکز  زا  يربط  لئالد  رد 
« مالسلا هیلع   » اضر ترضح  دومن . رکف  ینالوط  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شرس  دز و  نیمز  رب  ار  شتسد  سپ  دوب . رتمک  لاس  راهچ 

َُّمث امُهَّنَجِرْخَُأل  ِهَّللاَو  امَأ  مالـسلا » اهیلع   » َۀَـمِطاف یِّمُِأب  َِعنُـص  امِیف  مالـسلا » هیلع   » َلاقَف يدرک "؟ رکف  ینالوط  ارچ  تیادـف  هب  مناـج  : " دومرف
ارهز مردام  هب  هچنآ  رد  تفگ : . ] ِۀَمامِإلا ِینعَی  اَهل  َْتنَأ  ِیبَِأب  َلاق  َُّمث  ِْۀیَْنیَع  َلَّبَق  َو  ُهَنادَتْساَف  ًافْسَن  ِّمَْیلاِیف  امُهَّنَفِْسنََأل  َُّمث  امُهَّنَیِرْذَُأل  َُّمث  اهَّنَقِرحَُأل 

ترـضح مزادنا . ایرد  هب  یعون  هب  منک ، هرذ  هرذ  ار  ود  نآ  منز ، شتآ  ار  ود  نآ  سپ  مروآ  نوریب  ربق  زا  ار  ود  نآ  مسق  ادخ  هب  دـش  متس 
[ .[ 562 . ] يراوازس تماما  يارب  وت  داب ، تیادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ : و  دیسوب ، ار  وا  مشچ  ود  نیب  دروآ و  کیدزن  ار  وا 

همطاف تیاضر 

وا یگدـنز  مامت  تسا و  هیـضرم  هیـضار و  ترـضح  نآ  باقلا  زا  ُۀَیِـضْرَْملا . ُۀَیِـضَّرلا  اَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  میناوخیم : ترـضح  ترایز  رد 
« مالـسلا هیلع   » یلع ياهمالک  نیرخآ  دشابیم  شرهوش  شنامز و  ماما  ناونعهب  نینمؤملاریما  ادخ  ّیلو  ادخ و  لوسر  ادخ ، تیاضر  دروم 

َکِِّیبَن ِۀَْـنبِا  ْنَع  ٍضار  ّینِا  َّمُهَّللَا  دـشابیم . مالـسلا » اهیلع  همطاف  زا  شرطاخ  تیاضر  هب  وا  منرت  مالـسلا ،» اهیلع  » ارهز شزیزع  نفد  زا  سپ 
حیضوت رد  [ 564  ] رتسب رد  همشچ  باتک  رد  متسه ]. دونشخ  یضار و  تربمایپ  رتخد  زا  نم  هک  نادب  ایادخ  [ ] 563 . ] ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

هاـگان هب  هک  مدوـب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  رـضحم  رد  : " دـیوگیم ناملـس  تسا : هدـمآ  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  ندوـب  یـضار 
ردـپ هب  جاودزا ، رد  نانآ  یلهاج  ياهکالم  شیرق و  نانز  هنعط  تداسح و  زا  دـش و  دراو  هتفرگ  نوزحم و  یتلاح  اب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز

ایند ایند و  هک  یلهاج  ياهرایعم  زا  دنـسرب و  یتیادـه  هب  نانز  نآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  داشرا  اـب  هلیـسو  نیدـب  اـت  درب  تیاـکش 
رما هب  دـقع  نیا  تفگ : هاگنآ  دیـشک و  وا  رـس  رب  ینابرهم  فطل و  تسد  تشاد و  یمارگ  ار  شروضح  ردـپ  دـنرادرب . تسد  دوب  یتسرپ 

ُتیضَر تفگ : تشادرب و  نامسآ  رب  رس  رورسم  لاحشوخ و  مالسلا » اهیلع  » ارهز دیتسه . مه  وفک  ادخ و  هدیزگرب  نت  ود  امش  هدوب و  ادخ 
زا داد و  همادا  مه  زاب  دـید  مالـسلا » اهیلع  » ارهز نابل  رب  ار  هدـنخ  ياههفوکـش  هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  ُُهلوُسَر . َو  ُهَّللا  َیِـضَر  اِمب 

داتسیا و مد  رد  دمآ و  دجو  هب  قوش  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هک  اجنآ  ات  تفگ  تفگ و  ردقنآ  مالـسلا » هیلع   » یلع شیوش  تلزنم  ماقم و 
ار مالسلا » اهیلع  » ارهز مالسلا » هیلع  یلع  هک  هاگنآ  اَّیلَو . َو  یْلَعب  یّمَع  ِْنباب  َو  ًاِّیبَن  هاَتبَا  ای  َِکب  َو  ًّابَر  ِهَّللِاب  ُتیضَر  دروآ ": نابز  رب  رایتخایب 

رظن دیوگیم : ردپ  مارتحا  هب  مالسلا » اهیلع   » ارهز تسشن  تروشم  هب  شرتخد  اب  ردپ  درک  يراگتساوخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  زا 
رد مالـسلا » اهیلع   » ارهز دومرف ] تزاجا  نامـسآ  زا  ادخ  . ] ِءامَّسلا َنِم  ِهیف  ُهَّللا  َنِذَا  دیامرفیم : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  تسیچ ؟ امش 
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ناماد رد  مالـسلا » هیلع   » نیـسح يزور  نینچمه  ُُهلوُسَر . َو  ُهَّللا  َیِـضَر  اِمب  ُتیـضَر  تفگ : بل  ریز  تشاد  هرهچ  رب  حیلم  یمـسبت  هکیلاح 
: دیـسرپ مالـسلا » اـهیلع  » ارهز درک . نعل  ار  شنیلتاـق  هاـگنآ  تفرگ و  لـغب  ار  وا  هلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » لوـسر دوـب . مالـسلا » اـهیلع  » ارهز

شنارای وا و  تداهش  هاگیاج  نونکا  مه  ایوگ  منکیم  دای  وا  بئاصم  زا  : " تفگ هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر دییوگیم ": هچ  ناجردپ  "

« هلآو هیلع  هللا  یلـص   » لوسر دیـسرپ و  شدـنزرف  تداهـش  ناکم  لتاق و  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز منیبیم ". ار  تداهـش  رد  ناـنآ  تقبـس  و 
دیوگیم و مالسلا » هیلع  نیسح  تمظع  تلزنم و  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هاگنآ  دارفا ". نیرتدب  تسد  هب  البرک و  رد  : " تفگ
« مالـسلا اهیلع  » ارهز رگید  هک  دـیوگیم  مالـسلا » هیلع  نیـسح  لئاضف  زا  مه  زاب  دونـشیم  ار  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز هیرگ  ِهِّللاـّنِا و  هک  یتقو 
وا رب  میـضار و  میلـست و  ادخ  تساوخ  ربارب  رد  ناجردپ  يا  . ] ِهَّللا یلَع  ُْتلَّکََوت  َو  ُتیـضَر  َو  ُتْمَّلَـس  ۀـبا  ای  دـیوگیم : دروآیمن و  تقاط 

همطاف ترـضح  هناخ  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ يزور  : " تفگ هک  دناهدرک  تیاور  هللادـبع  نب  رباج  زا  زین  [ .[ 565 . ] ماهدرک لکوت 
يا دومرف : داتفا  وا  هب  هک  ترضح  مشچ  دوب  هتخادنا  شود  رب  رتش  زاهج  زا  ییابع  درکیم و  ساتسد  هکیلاح  رد  دش  دراو  مالـسلا » اهیلع 

َکُّبَر َکیطُْعی  َفْوََسل   َ درک ":و لزان  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  هاگنآ  شچب و  ترخآ  يادرف  ياهتمعن  يارب  ار  ایند  یخلت  نک و  باتـش  همطاف 
تلزنم و برق و  هب  تبـسن  دـنوادخ  زا  ترـضح  نآ  تیاـضر  رطاـخب  ترـضح  نآ  رب  هیـضار  ماـن  قـالطا  تسا  نکمم  [ . 566 . ] یضْرَتَف
ای دیامرفیم و  شبیصن  هک  يراختفا  فرش و  اهتمعن و  ماقم و  هاج و  يورخا و  یخزرب و  يویند و  يالاو  بتارم  رگید  تنیط و  تراهط و 

دریگیم ماقتنا  ترخآ  ایند و  رد  شدـنزرف  نالتاق  زا  هدرپس و  وا  تسد  هب  ار  گرزب  تعافـش  هک  نیا  رد  دـنوادخ  زا  وا  تیاـضر  رطاـخب 
هیآ نیاربانب  تسا  هدیدنسپ  لوسر  ادخ و  دزن  شیاهراک  مامت  هک  تهج  نادب  تسا  هیضرم  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  [ . 567 . ] دشاب

ًۀیـضار ِکِّبِر  یِلا  یعِجِْرا  دومرف : هک  دنوادخ  شیامرف  تسا و  هدش  لزان  وا  نأش  رد  هک  تسا  ياهیآ  ْهنَعاوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیـضَر  هفیرش 
[ . 568 . ] تسا هتفگ  نخس  وا  يالاو  تیصخش  زا  ۀیضْرَم 

ارهز هناخ  رد  هداوناخ  دارفا  قوقح  قیقد  تیاعر 

هزاغم رد  كدوک  رگا  دوشیم . تیوقت  كدوک  رد  یـشکرس  زواجت و  يوخ  دـشن ، تیاعر  دارفا  قوقح  دوب و  جرم  جره و  هناـخ  رد  رگا 
قح و  درکن ، تیاعر  ار  نارگید  تبون  هسردم  زا  ندـمآ  نوریب  سالک و  هب  نتفر  ماگنه  رد  ای  سوبوتا  هب  ندـش  راوس  عقوم  رد  ای  ییاونان 
زا اریز  دـناهدومن . تنایخ  موصعم  كدوک  هب  دـندرک ، قیوشت  لمع  نیا  رد  ار  وا  رگید ، نایبرم  ای  رداـمو  ردـپ  دومن و  عییـضت  ار  نیریاـس 

دراو یتـقو  يدرف  نینچ  تسا . رنه  یگنرز و  عون  کـی  تهجیب ، مدـقت  نارگید و  رب  يدـعت  ییوگروز و  هک  درادـنپیم  یکدوک  زاـغآ 
یـصخش عفن  زا  ریغب  دوب و  دهاوخ  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  ندیبوک و  شدصقم  مامت  تفرگ ، رارق  يراک  سأر  رد  ای  هدـش  عامتجا 

هب دـشیم . ارجا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هناخ  رد  لـماک  روطب  یتیبرت  سرد  نیا  تشاد . دـهاوخن  يروظنم  فدـه و  چـیه  شدوخ 
هیلع  » بلاـطیبا نبیلع  هنومن ، باـب  زا  دـندرکیم . تیاـعر  دراوم  نیرتـکچوک  رد  ار  مظن  قوقح و  هک  دـشیم  تقد  هراـب  نیا  رد  يردـق 
یلـص  » ادخ لوسر  تساوخ ، بآ  نسح  دوب ، هدرک  تحارتسا  ام  لزنم  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمغیپ  يزور  : " دیامرفیم مالـسلا »
دنلب شیوخ  ياج  زا  مالسلا » هیلع  نیسح  داد . مالسلا » هیلع   » نسح تسد  هدرک و  یفرظ  رد  دیشود و  ریـش  يردق  تساخرب  هلآو » هیلع  هللا 

تشاذگن تفرگ و  ار  مالـسلا » هیلع   » نیـسح ولج  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اما  دریگب . نسح  تسد  زا  ار  ریـش  هساک  تساوخ  دش 
نسح ایوگ  هللالوسر  ای  درک : ضرع  درکیم ، اشامت  ار  هرظنم  نیا  هک  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دریگب . مالـسلا » هیلع   » نسح زا  ار  ریش 
دراد مدقت  قح  وا  هک  تسنیا  مالـسلا » هیلع   » نسح زا  نم  عافد  تلع  هکلب  تسین ، نینچ  داد : خساپ  يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  مالـسلا » هیلع  »

[ . 569."  ] دومن تاعارم  ار  تبون  دیاب  هدرک  بآ  ياضاقت  مالسلا » هیلع   » نیسح زا  رتدوز  و 

ارهز همطاف  مارتحا  هب  هدیس  نانز  تیاعر 
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لاق اهُُغْلبَی  ُتُلق  اهیلَع . ُّقُشَیَف  اهُُغْلبَی  َِکلذ  َّنِإ  مالسلا » اهیلع   » َۀمِطاف ِدلُو  ْنِم  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  َعَمْجَی  ْنَأ  ٍدَحَِأل  ُّلِحَی  ال  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاق 
نادـنزرف زا  نز  ود  نیب  هکنیا  تسین  لالح  یـسک  يارب  : ] دومرف مالـسلا » هیلع   » قداص ماما  هک  هدرک  تیاور  راـمع  زا  قودـص  ِهَّللا . َو  ِيإ 

يرآ دومرف : دسریم ؟ وا  هب  متفگ : دـیآیم . نارگ  وا  رب  سپ  دـسریم ، وناب  نآ  هب  بلطم  نیا  هک  انامه  دـنک  عمج  مالـسلا » اهیلع   » همطاف
لوق نیا  رب  يراـبخا  ءاـملع  و  دنـشابن ) مه  رهاوخ  هچرگا   ) تسا مارح  نیمطاـف  نیب  عمج  هک  دـیامنیم  ثیدـح  نیا  ًارهاـظ  رکذـت : هللاو ].

[ . 570 . ] ملاعلا هللاو  دناهدرک . تهارک  رب  لمح  لوصا  ياهقف  یلو  دناهتفر 

ارهز همطاف  تایاور 

راگدای هب  ام  نیب  رد  یمارگ  يوناب  نآ  زا  هک  تسا  یثیداحا  تایاور و  تانایب و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یتیـصخش  رهاظم  زا  یکی 
نیا اب  مالسلا » اهیلع  همطاف  ترضح  يدوجو  داعبا  زا  هدافتسا  رتشیب و  تفرعم  تهج  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ناوریپ  تسا  قح  تسا و  هدنام 

نآ جـیورت  ریثکت و  رد  دـننک و  ربدـت  تاـیاور  نیا  رب  دـنهد ، میلعت  نارگید  هب  دـنیامن و  ظـفح  دـننک ، وگتفگ  نآ  زا  هدوب  انـشآ  تاـیاور 
باتک نایاپ  رد  یعوضوم  تسرهف  یسراف و  همجرت  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  زا  تیاور  هعطق  ةایحلاجهن 213  باتک  رد  دنشوکب .

هدش لقن  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  زا  تیاور  یفطـصملا 84  بلق  ۀجهب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  باتک  رد  نینچمه  تسا . هدـش  هدروآ 
تعانق راصتخا  كربت و  تهج  تیاور  هس  لقن  هب  لاجم  نیا  رد  ام  دراد . دوجو  ترـضح  زا  هک  تسا  ياهبطخ  دنچ  رب  هوالع  نیا  تسا و 

«: مالسلا اهیلع   » تلاق - 1 تسا . هدـمآ  ثیداحا  زا  رگید  يدادـعت  لقن  هتـشون  نیا  فلتخم  ياهـشخب  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  مینکیم .
َِۀلِْزنَِمب یِّنِم  َْتنَا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  َهلوق  و  ُهـالوم ؟  َ ٌِّیلَعَف ُهـالوَم  ُتنُک  ْنَم  ٍّمُخ  ریدـغ  َموَی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللاِلوـسر َلوَـق  ُمتیـسَنَأ 

الوم و نم  ار  هک  ره  دومرف : هک  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  نانخـس  دـیدرک  شومارف  ایآ  . ] یـسُوم ْنِم  َنوُراه 
هب تبسن  وت  تیعقوم  مالـسلا » هیلع   » یلع ای  دومرف : مالـسلا » هیلع   » یلع هب  هک  دیدرک  شومارف  ایآ  تسوا و  يالوم  زین  یلع  مشاب  یم  ربهر 
هچ موش  تیادف  ردـپ  يا  [ ؟ َكاْکبَا يذَّلا  اَم  َُکْتیَدَـف  ََتبَا  ای  تلاق : - 2 تسا ]. هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ ياسوم  هب  نوراه  دـننامه  نم 

اهیلع  » ارهز همطاف  دناوخ ، مالسلا » اهیلع   » همطاف يارب  دندوب  هدش  لزان  هزات  هک  ار  یهلا  باذع  تایآ  مالـسا  ربمایپ  دنایرگ ]؟ ار  وت  يزیچ 
شتآ لخاد  هک  یـسک  رب  ياو  ياو .  ] َراَّنلا َلَخَد  نَِمل  ُلیَْولا  َُّمث  ُلـیَولَا  دـندومرف : هداـتفا  نیمز  رب  لاـحیب  یهلا  فوخ  سرت و  زا  مالـسلا »

.[ تسا ناردام  ياپریز  تشهب  اریز  شاب ، ردام  تمدخ  رد  . ] اهِمادقَا َتَحت  َۀَّنَجلا  َّنِإَف  اهَلْجِر  ْمِْزلَا  تلاق : - 3 دوشیم ]. منهج 

یبحتسم هزور  یلع و  همطاف و  جاودزا  زور 

یلع و  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف یگدـنز  زاـغآ  جاودزا و  زور  هک  تسا  مرحم  مکی  تسیب و  هزور  بابحتـسا  بحتـسم ، ياـههزور  زا  یکی 
انعم نیا  رکـش  زین  تسا و  راوگرزب  ود  نیا  تمظع  ظاحل  هب  زج  نتفرگ  هزور  اب  زور  نیا  تشادـگرزب  میظعت و  اـیآ  تسا . مالـسلا » هیلع  »

جاودزا خـیرات  رد  تسا  رکذ  هـب  مزـال  [ . 571 [ ؟ دـناهدومن هزور  هب  رما  اذـل  تسا و  هدـیدرگ  عمج  شاهدـیزگرب  ادـخ و  تّجح  نایم  هک 
. دـنکیم رکذ  مرحم  رد 21  ار  جاودزا  نیا  یخیراـت  لاوقا  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  لـقن  نیدـنچ  یخیراـت  رظن  زا  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف

ضایرلا قئادح  باتک  رد  دـیفم  خیـش  : " دـننکیم لقن  نینچ  [ 572  ] راونالاراحب رد  ار  یخیراـت  لـقن  نیا  هنع  هللا  یـضر  یـسلجم  موحرم 
دورو و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  جاودزا  بش  دشابیم  زین  هعمج  بش  اب  قباطم  هک  ترجه  موس  لاس  زا  مرحم  بش 21  دیامرفیم :
تجح ندومن  عمج  رد  نیملاعلابر  ترضح  هاگراب  هب  يرازگساپس  تهج  بحتسم  زور  نیا  رد  دشابیم . نینمؤملاریما  هناخ  هب  ترضح 

زا لقن  هب  یخیرات  لاوقا  بسح  رب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  جاودزا  خیرات  لودج  دوش ". هتفرگ  هزور  ادـخ  هدـیزگرب  هوفـص و  دوخ و 
تیاور ترجه  زا  سپ  لاـس  هجحلايذ 2  مود 1  تیاور  ترجه  زا  سپ  لاـس  هعمج 3  بـش  مرحم  لوا 21  تـیاور  [ . 573  ] راونالاراحب

ترجه زا  سپ  لاس  هجحلايذ 2  موس 6 
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ارهز ترضح  صاخ  تعاس  صوصخم و  ترایز  صاخ و  زور 

يارب تسا و  هدش  يراذگمان  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  كرابم  مانب  کی  ره  زورهنابـش  تاعاس  هتفه و  ياهزور  ینید  تایاور  رد 
خیـش نانجلاحـیتافم  هیـشاح  رد  لامعا  نیا  زا  یـشخب  دـشابیم . دراو  یلامعا  هیعدا و  اهيراذـگمان  نیمه  هب  هجوت  اـب  هتفه  ره  زور و  ره 
ارهز همطاف  و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هب  قلعتم  هبنـشکی  زور  اهزور  نیب  زا  هلمج  زا  تسا . هدـمآ  اعد  ياهباتک  رگید  رد  یمق و  ساـبع 

. دشابیم مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هب  قلعتم  حبـص  ناذا  کیدزن  بش  رخآ  تاعاس  زورهنابـش  تاعاس  نیب  زا  دشابیم و  مالـسلا » اهیلع  »
ْنَأ َْلبَق  ِکَقَلَخ  يِذَّلا  ِکَـنَحَْتما  ُۀَـنِحَتْمَم  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  تسا : هدـش  لـقن  نینچ  ناـنجلا  حـیتافم  رد  هبنـشکی  زور  صوصخم  تراـیز 

ُهُّیِـصَو ِِهب  یتَأ  َو  َمَّلَـس  َو  ِِهلا  ِْهیَلَع َ  ُهَّللایَّلَـص  ِكُوبَا  ُِهب  یتَا  ام  ِّلُِکل  َو  َنُوقِّدَـصُم  ُءاَیلْوَا  َِکل  ُنَْحن  َو  ًةَِرباص  ِِهب  ِکَنَحَْتِما  اِمل  ِْتنُک  َو  ِکَُـقلْخَی 
ْمِِهتَیالِِوب انْرُهَط  ْدَق  اَّنَِأب  انَـسُْفنَا  َرِّشَُبِنل  ِۀَِیلاعلا  ِۀَجَرَّدلِاب  انَقیِدْصَِتب  انَقِْحُلت  ْنَأ  ْمَُهل  َنِیقِّدَـصُم  اَّنُک  ْذِإ  َّمُهَّللا  َُکلَئْـسَن  ُنَْحن  َو  َنوُمِّلَـسُم  ُمالَّسلاِْهیَلَع 

ناحتما هچنآ  رد  ار  وت  ادخ  دنیرفایب  ایند  رد  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  دیرفآ ؛ ار  وت  رون  هک  ییادـخ ، هدومزآ  يا  داب  وت  رب  مالـس  . ] ُمالَّسلاُمِْهیَلَع
بناج زا  هلآ  هیلع و  هللایلص  تراوگرزب  ردپ  رب  هچ  ره  هب  میاهدننک و  قیدصت  رادتسود و  ار  امش  نایعیـش ، ام  و  تفای . رباص  تباث و  درک 

ام نوچ  هک  مینکیم  تساوخرد  وت  زا  ایادخ  متسه و  میلست  هداد  روتسد  مالسلاهیلع  وا  یـصو  هچ  ره  رب  میراد و  نامیا  ار  همه  هدمآ  ادخ 
میهدـب ار  ماقم  نیا  تراشب  دوخ  هب  ات  یناسرب  یتشهب )  ) هیلاع هجرد  هب  ار  ام  نامیا ، قیدـصت و  نآ  هب  میاهدرک  قدـصت  ار  ناراوگرزب  نآ 

رد مالـسلا » اهیلع  » ارهزلا لئاضف  باتک  رد  نینچمه  [ .[ 574 . ] میدرگیم هانگ ) زا   ) كاپ ناراوگرزب  نآ  یتسود  تیـالو و  هطـساو  هب  هک 
رخآ تعاس  مالسلا )» اهیلع  » ارهز ترضح   ) وناب نآ  صاخ  تعاس  تسا : هدمآ  نینچ  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  صوصخم  تعاس  دروم 
قلعت مالـسلا » اهیلع   » مالـسا هکلم  هب  تعاس  نیا  تسا  اعد  تباجتـسا  تقو  تاعاس و  نیرتهب  هک  تسا  حبـص  ناذا  هب  تعاـس  کـی  بش ،

یقیقح ردقلاۀلیل  همظعم ، نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  نامرحمان و  زا  تسا  وناب  نآ  يروتسم  ترضح ، هب  تعاس  نیا  صاصتخا  هجو  دراد .
رثا ندـناوخ  تعاس  نآ  رد  راب  هد  ار  ردـق  هروس  اذـل  دـشاب و  هردـخم  نآ  هکرابم  هلیل  سپ  ٍمیکَح . ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  هکیئاجنآ  اـت  تسا 

. دوشیم هدناوخ  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  ترایز  اب  وناب  ترایز  دراد و  قلعت  ترـضح  نآ  هب  هبنـشکی  هتفه  ياهزور  زا  و  دراد . قیمع 
[ . 575]

همطاف هاگدید  یگدنز و  رد  هزور 

هک دشابیم  ندیماشآ و ... ندروخ و  دننام  یگدنز  يداع  روما  یـضعب  زا  نموم  يراددوخ  كاسما و  مالـسا  رد  یندب  ياهتدابع  زا  یکی 
رد هدمآ ؛ هیلمع  ياههلاسر  رد  هقف و  رد  هزور  طیارـش  لقادـح  تسا . رارـسا  بادآ و  ماکحا و  ياراد  نافرع  قالخا و  هقف ، شخب  هس  رد 

یلقن صوصخنیا  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترـضح  هک  دنک  تاعارم  يرادهزور  نیح  رد  زین  ار  یبادآ  دـیاب  راد  هزور  مود  هجرد 
شوـگ ناـبز و  هزور ، رگا  [ . ] 576 . ] ُهَحِراوَج َو  ُهَرََـصب  َو  ُهَعْمَـس  َو  ُهَناِسل  ْنُصَی  َْمل  اذِا  ٍمایِِـصب  ُِمئاَّصلا  ُعَنْـصَی  ام  ُۀـمطاف : تلاق  دراد : هاـتوک 
همطاف دروخیم ])؟ شدرد  هچ  هب  و   ) دنک هچ  دهاوخیم  ار  هزور  دنکن  رود  دنـسپان  لامعا  باکترا  زا  ار  رادهزور  ياپ  تسد و  مشچو و 

اًتِیْبثَت َمایِّصلاَو  دـنیامرفیم : هزور  دروم  رد  هلمج  زا  ینید  تادابع  ماکحازا و  یـشخب  هفـسلف  حـلاصم و  نایب  ماـقم  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
هب مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ياههاگن  زا  یکی  نیا  رب  هوالع  تسامـش ]. تین  صولخ  يرادیاپ  بجوم  يرادهزور  [ ] 577 . ] ِصالْخِْالل

: تسا هدمآ  هفیرش  تایآ  رد  تسا . هدوب  نآ  تالکـشم  یگدنز و  تالـضعم  لح  رد  میرک  نآرق  زا  هدش  هتفرگ  ماهلا  يونعم  هاگن  هزور ،
هزور ربص ، قیداـصم  زا  یکی  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  [ . 578 . ] َنیعِـشاْخلا یَلَع  َِّالا  ُةَریبََکل  اهَّنِا  َو  ِةولَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیعَتِْـسا  اُونَمآ  َنیَّذـلا  اَهُّیَا  ای 

يونعم هلیـسو  نیا  زا  ترـضح  دـندشیم  راتفرگ  يرامیب  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز نادـنزرف  هک  یماگنه  لـیلد  نیمه  هب  تسا  هدـش  یفرعم 
. تساوخیم ار  دوخ  نادنزرف  يافش  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  هلیسو  نیدب  دومنیم و  هدافتسا  [ 579  ] هزور رذن  ینعی 
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ارهز همطاف  ياهایؤر 

هراشا

هیلع هللا  یلـص  َلاق  ِیناَر  اَّمَلَف  ِضَْیبَْألا ، ِّرُّدلا  َنِم  ٍرْـصَق  ِیف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللاَلوُسَر  ِیبِیبَح  ُْتیَأَرَف  َۀَعاَّسلا  ُتْدَقَر  ِنَسَْحلاَابَا ، ای  تلاق :
َدَعَو اِمل  ُقِداَّصلا  َوُه  َو  يِْدنِع  َۀَْلیَّللا  ِْتنَأ  َلاقَف : َِکئاِقل ، َیِلا  َْکنِم  ًاَقْوَش  ُّدَـشَأل  ّینِا  ِهَّللاَو  ُْتلُقَف  ٌقاتْـشُم  ِْکَیِلا  یِّنِاَف  َۀَّیَُنب  ای  ََّیِلا  یُِّملَه  هلآو :»

، مدـید دیفـس  دـیراورم  زا  يرـصق  رد  ار  ادـخ  لوسر  مبوبحم  سپ  متفر ، باوخ  هب  تعاس  نیمه  رد  نسحلاابا ، يا  . ] َدَـهاع اـِمل  یفْوُْملاَو 
نم قایتشا  ناجردپ ، ادخ  هب  دـنگوس  مداد : خـساپ  هناربصیب  ماوت ، قاتـشم  تخـس  هک  باتـشب  نم  دزن  هب  مرتخد ! دومرف : دـید ، ارم  نوچ 
دهد هدعو  هچنآ  ادخ  لوسر  ناجیلع ! دوب ، یهاوخ  ام  شیپ  رد  بشما  وت  دومرف : مردپ  ماگنه  نیا  رد  تسا ، رتدیدش  امـش  ترایز  يارب 

[ .[ 580 . ] دنکیم افو  ددنب  نامیپ  دهع و  هچنآ  هب  تسا و  تسار 

ربمایپ تلحر  زا  سپ  همطاف  باوخ 

اهیلع همطاف  هب  داهن ، تما  رد  ار  ترتع  ادخ و  باتک  دومن و  تلحر  ادخ  لوسر  نوچ  دناسریم  مالسلا » هیلع   » قداص ماما  هب  دنـس  يربط 
رد یبش  مراوگرزب  ردپ  زا  دعب  دومرف  مالسلا » اهیلع   » همطاف دش . یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  متیبلها  زا  یشاب  یـسک  لوا  وت  دومرف : مالـسلا »

دنوادخ یحو  نامـسآ و  رابخا  وت  زا  دعب  هللالوسر  ای  هاتبا  ای  مدز  دایرف  تفر  مرایتخا  نانع  دش  هجوتم  میوسب  ردـپ  ایوگ  مدـید  ایؤر  ملاع 
رـس تقونیا  دـندرک ، دـنلب  نامـسآ  هب  ارم  کلم  ود  دـش  رادومن  نم  يور  ولج  رد  هکئالم  ياهفـص  لاحنیا  رد  دـیرب . ام  هناخ  زا  ناـمحر 
ارم یتشهب  نایروح  لاـحنیا  رد  درک . ناوتن  نآ  فصو  هکنادـنچ  يراـج  ياـهرهن  دـنمجرا و  نیتاـسب  دـنلب و  ياهرـصق  مدـید  متـشادرب 

هدش و قلخ  وا  يارب  تشهب  هکیسک  هب  ابحرم  دنتفگ  ارم  دندومنیم و  مسبت  دندادیم و  تراشب  ار  رگیدکی  نم  مودقب  دندرک و  لابقتسا 
اههفرغ رـصق  نآ  رد  هک  دندرک  يرـصق  لخاد  ارم  هکنیا  ات  دنداد  دوعـص  یمه  ارم  هکئالم  اجنآ  زا  هدرک . قلخ  شردپ  يارب  يادـخ  ار  ام 
ياهفرظ رد  اهماعط  ناولا  زا  نادنچ  و  تسلاحم ... جابید  ریرح و  قربتسا و  سدنس و  ياهـشرف  زا  نآ  فصو  هدیدن . یمـشچ  چیه  هک  دوب 

. دوبن نکمم  اهنآ  فصو  هک  دوب  رادومن  رتوبـشوخ  کـشم  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  يراـج  ياـهرهن  نوگاـنوگ و  ياههدـئام  هرقن و  ـالط و 
[ . 581]

ز

همطاف هللا  لوسر  رئاز 

هقلع و دـنک  تظافح  داجیا و  دوخ  رد  یقالخا  تلیـضف  کـی  ناونعب  یناملـسم  ره  تسا  هتـسیاش  هک  دنمـشزرا  یقـالخا  لـئاسم  زا  یکی 
تایح زا  سپ  راوگرزب و  نآ  تایح  لاح  رد  ترضح  نآ  رادید  ترایز و  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  تبـسن  یئادیش 

هدـش رایـسب  هیکت  نآ  رب  ینید  تایاور  رد  هدـش و  دای  یقالخا  شزرا  کی  ناونع  هب  راتفر  تلاح و  نیا  زا  یقـالخا  بتک  رد  تسا  ناـشیا 
ترـضح رادید  ترایز و  يدنمـشزرا  یتسود و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تایحور  نیرتابیز  نیرتيونعم و  زا  یکی  یئوس  زا  تسا .

ینعی ادخ  ّیلو  نیرتگرزب  ِسدـقم  رادـید  يارب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دوب . ناشیا  تامم  تایح و  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر
ناشیا يارب  هک  یلکـش  هب  دـندادیم  هژیو  یتیمها  نآ  هب  دـندوب و  لـئاق  هداـعلاقوف  ـالاو و  یـشزرا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

باختنا هس  زا  یکی  وناب  گرزب  نآ  حیرـصت  هب  دمآیم و  باسح  هب  يونعم  قازترا  تدابع و  يونعم ، راک  یعون  لوسر  ترـضح  ترایز 
توالت اب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  باختنا  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترـضح  رادید  ترایز و  تنراقم  هک  تسا  ایند  زا  ناشیا 
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ِهَّللا ِباتِک  ُةَوِالت  ٌثالَث : ْمُکاْینُد  ْنِم  ََّیِلا  َبِّبُح  مالـسلا :» اهیلع   » ۀـمطاف تلاـق  دـنکیم . صخـشم  ار  نآ  شزرا  هللالـیبس  یف  قاـفنا  نآرق و 
هرهچ هب  هاگن  نآرق 2 - توالت  تسا 1 - نم  بوبحم  زیچ  هس  امش  يایند  زا  [ . ] 582 . ] ِهَّللا ِلیبَس  یف  ُقاْفنِْالا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهْجَو  یف  ُرَظَّنلاَو 
ترتع هداوناخ  زا  يدرف  دوخ  هکنیا  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یترابع  هب  ادـخ ]. هار  رد  قافنا  - 3 هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر 

لها زا  ناسنا  نیرترب  هب  کسمتم  هارمه و  یئوس  زا  ربکا و  لقث  اـی  نآرق و  هب  کـسمتم  یفرط  زا  دوخ  اـّما  تسا  ءاـسک  لـها  زا  هرهاـط و 
« هلآو هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  نآرق و  رـضحم  هب  ار  اهتبحم  اهتدارا و  نیرترب  نیرتهب و  وا  تسا  هّللالوسر  صخـش  ینعی  ءاسک 
ندرب و الاب  ددص  رد  زین  ام  همه  تسا  هتسیاش  مزال و  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یگدنز  رد  یلمع  هریـس  نیا  هب  هجوت  اب  دومنیم . میدقت 

هنیدم رد  کیدزن  رود و  هار  زا  وا  ترایز  ادخ و  لوسر  یگدنز  یلمع  هریـس  زا  میـشاب و  ادخ  لوسر  سدقم  حور  اب  یفطاع  دنویپ  ءاقترا 
«: هلآو هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترـضح  ترایز  شزرا  رد  تیاور  دـنچ  میربب . رتشیب  هرهب  هدافتـسا و 

تعافـش دروم  ار  وا  تمایق  زور  دنک  ترایز  ارم  تامم  ای  تایح و  رد  سک  ره  [ . ] 583 . ] ِۀَمیِْقلا َمْوَی  ًاعیفَش  َُهل  ُْتنُک  ًاتِّیَم  َو  ًاّیَح  ینَراز  ْنَم 
متایح زا  سپ  ارم  سک  ره  [ . ] 584 . ] ِیتایَح یف  ینَراز  امَّنَاَکَف  یتافَو  َدَْعب  ینَراز  ْنَمَف  هلآو :» هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  لاق  مهدیم ]. رارق 

.[ تسا هدمآ  نم  ترایز  هب  متایح  نامز  رد  هک  تسنآ  دننام  دنک  ترایز 

ارهز ترضح  رب  مخز 

شـش دنزرف  دش و  مروتم  شناوزاب  دروخ ، مخز  دـید و  برـض  مالـسا  هار  رد  یخیرات  دانـسا  قبط  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدـص  ترـضح 
اهیلع همطاف  دندناشکیم  دجسم  هب  دوب  هتسشن  نآ  يور  هک  یـسالپ  اب  ار  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  تشگ . دیهـش  شاههام 

دوخ يوسهب  هتفرگ  ترـضح  سالپ  شرف و  هب  تسد  هدـناسر  ترـضح  هب  ار  دوخ  تشاد  لد  رد  هک  يدرد  یتحاران و  ماـمت  اـب  مالـسلا »
هناـش رب  يردـقهب  نآ  فـالغ  اـب  هتفرگ  يریـشمش  دـیلو  نبدـلاخ  زا  رمع  دـندناشکیم . دوخ  يوـسهب  رگید  یفرط  زا  هورگ  نآ  دیـشک و 

[ . 585 . ] دش حورجم  هک  دیبوک  ترضح 

همطاف هبطخ  رد  نآ  هفسلف  تاکز و 

، زا نیرئاـس  نادـنمزاین و  ارقف و  يدـنمزاین  عـفر  ادـخ و  هب  برقت  تهج  یلاـم  یتداـبع  ناوـنع  هب  ةوـکز  ءادا  ینید  مهم  تاـبجاو  زا  یکی 
تخادرپ تاکز و  زا  نینمؤم  تافـص  دادـع  رد  هدـشدای و  مه  تاکز  زا  زامن  رکذ  تازاوم  هب  نآرق  تایآ  رد  تسا . تاکز  هب  نیقحتـسم 

تاکز تخادرپ  هفـسلف  رد  شیوخ  هبطخ  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز هقیدـص  ترـضح  تسا . هدـش  داـی  تافـص  نیرتمهم  ناونع  هب  تاـکز 
.[ داد رارق  يزور  شیازفا  سوفن و  یکاپ  تهج  لاعتم  دنوادخ  ار  تاکز  . ] ِقْزِّرلاِیف ًءامَن  َو  ِسْفَّنِلل  ًۀَیِکَْزت  ُةاکَّزلاَو  دیامرفیم :

ءاعد يارب  نآ  تیاعر  یسانش و  نامز 

اهُِقفاُری ًۀَـعاَسل ال  ِۀَـعْمُجلا  ِیف  َّنِإ  هک : دـندومرف  لقن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  هعمج  زور  ياعد  اب  هطبار  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
: لاق ِبوُرُغِلل . ِسْمَّشلا  ِْنیَع  ُفِْصن  ّیلَدَت  اذِإ  َلاق  َیِه ؟ ٍۀَعاس  ُۀَّیَاِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُْتلُقَف  ُهاَّیِإ . ُهاطْعأ  َّالِإ  ًاْریَخ  ایف  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  ُلَأْسَی  ٌِملْـسُم  ٌلُجَر 
. َوُعْدَأ یّتَح  ینِْملْعَأَف  ِبوُرُْغِلل  َّیلَدَت  ْدَق  ِسْمَّشلا  ِنیَع  َفِْصن  َْتیَأَر  اذِإَف  ِباَّرَّضلا  یَلَع  ْدَعِْصا  اهِمالُِغل : ُلوُقَت  مالـسلا » اهیلع   » ُۀَمِطاف َْتناک  َو 
؟ تسا تعاس  مادک  هللالوسر ! ای  مدیسرپ : دسریم . تباجا  هب  تعاس  نآ  رد  ییوکین  ریخ و  هتـساوخ  ره  هک  تسا  یتعاس  هعمج  زور  رد  ]
رد هعمج  بورغ  تعاس  نیا  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  سپ  نآ  زا  دوش . ناهنپ  قفا  رد  دیـشروخ  صرق  فصن  هک  هاگنآ  دندومرف :
رد دیشروخ  صرق  فصن  يدید  نوچ  يآرد و  ماب  زارف  رب  دومرف : دوخ  مالغ  هب  همطاف  سپ  دومنیم . تمه  ناناملـسم  یهاوخریخ  اعد و 

نیناوق بادآ و  اب  مأوت  مزال و  يراک  مالـسا  گنهرف  رد  ادـخ  اـب  طاـبترا  [ .[ 586 . ] منک اعد  ات  هد  ربخ  نم  هب  دـش  ناـهنپ  بورغ  ماـگنه 
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ياهبـش ادـخ  اب  طابترا  يارب  هدـش  هیـصوت  ياهنامز  زا  یکی  تسا . ءاعد  باب  رد  یـسانشنامز  اعد ، بادآ  زا  یکی  دـشابیم  دوخ  صاخ 
یـسانشنامز و نآ  ماع  يانعمب  یـسانشنامز  رـصنع  رب  هوـالع  ترـضح  یلمع  هریـس  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا  هعمج  زور  بورغ  هعمج و 
ار صاـخ  ياـههمانرب  هعمج  زور  بش و  رد  اـعد  تداـبع و  يارب  لـیلد  نیمه  هب  دراد  دوـجو  مـه  يوـنعم  یئـالط  ياهتـصرف  زا  هدافتـسا 

. تسا هدمآ  روکذم  تیاور  رد  نآ  زا  ياهنومن  هک  دندومنیم  لمع  ینیبشیپ و 

همطاف ریسفت  رد  هدازآ  نز 

حالـص هچنآ  تسوـت  رـسمه  هدازآ  نز  نیا  تسوـت و  هناـخ  هناـخ ، [ . ] 587 . ] ُءاشَتام ْلَْعِفا  َکـُتَجْوَز  ُةَّرُْحلا  َو  َکـُْتَیب  ُْتیَْبلَا  ُۀَـمِطاف  َْتلاـق 
ینعی روج  يافلخ  تاقالم  يارب  ناشیا  رسمه  مالسلا » هیلع   » یلع نینمؤملاریما  هک  یماگنه  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  نک ]. لمع  ینادیم 

دوب هتشاد  مالعا  نانآ  زا  ار  دوخ  یتیاضران  دوب و  نیگمشخ  نانآ  رب  تخس  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هکنیا  اب  دیبلط  هزاجا  رکبوبا  رمع و 
دازآ و نز  زا  حیحـص  ریـسفت  نداد  هئارا  تهج  یفرط  زا  یگدـنز و  لحارم  همه  رد  وا  زا  يریذـپنامرف  تابثا  رهوش و  ياضاقت  مارتحا  هب 

ینادیم تحلصم  هچنآ  وت ، رـسمه  هدازآ ) نز  نم   ) تسوت و هناخ  هناخ  نیا  مناجیلع  دومرف : ینعم  رپ  یلو  هاتوک  ابیز ، یمالک  رد  هدازآ 
يریذپنامرف يریذپتعاطا و  لاح  نیع  رد  دنراد و  دوخ  یگدازآ  ّتیرح و  هب  هراشا  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ترابع  نیا  رد  هد . ماجنا 

رد يدازآ  یگدازآ و  هک  تسا  تقد  لباق  یـساسا و  ياهتکن  نیا  دـنرادیم و  مـالعا  ندوب  رـسمه  ناونعهب  مالـسلا » هیلع  یلع  زا  ار  دوخ 
ار يدازآ  هک  یناسک  تسا و  رهوش  زا  يریذـپنامرف  رانک  رد  هداوناخ  ماظن  رد  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  اب  هارمه  مزالم و  مالـسا 

یگداوناـخ نیناوق  مزـال  تیاـعر  ینید و  نیناوق  دویق و  زا  ییاـهر  هب  ار  اـم  ناـناوج  ناـنز و  هدومن و  فیرعت  ییأردوخ  نایـصع و  دّرمت ،
مدع رگم  تسین  يزیچ  رکفت  نیا  هجیتن  دننکیم و  لمع  مالسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترضح  ياههاگدید  ینیبناهج و  ریغ  هب  دنشکیم 

هب هانپ  عیـشت و  قالخا  نید و  زا  رارف  تیاهن  رد  يزیرگهناـخ و  يزیرگنید و  هب  ناـنآ  ندروآ  يور  اـم و  ناـناوج  ناـنز و  يریذـپتیبرت 
هئارا ناتتمدـخ  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  دـنراد  هراشا  فیطل  یتاـکن  هب  يونعم  يدازآ  ثحب  رد  يرهطم  دیهـش  هللاتیآ  موحرم  یبرغ . تیبرت 

اب هزراـبم  ینعی  یعاـمتجا ، يدازآ  - 2 یناوـیح . حور  یتاـبن و  حور  مـسج و  دـشر  يارب  يدازآ  - 1 میراد : يدازآ  مسق  هـس  : " مـیهدیم
ندومن دازآ  ینعی  يوـنعم ، يدازآ  - 3 تسا . يدازآ  عون  نیا  هب  ندیـسر  ءاـیبنا  فادـها  زا  یکی  هک  یعاـمتجا  ياهیرگمتـس  نارگمتس و 

. يدازآ تینما 3 - تیبرت 2 - - 1 دراد : جایتحا  زیچ  هس  هب  تایح  يارب  يدوجوم  ره  ینورد . ياههتـساوخ  اـهاوه و  دـنب  دـیق و  زا  ناـسنا 
." دنیوگیمن نخس  یعامتجا  يدازآ  زا  زج  اما  يدازآ  دنیوگیم  شاهمه  هک  تسنیا  ام  رصع  نارسخ  نیرتگرزب 

همطاف نیفدت  زیهجت و  رد  رضاح  نانز 

دوخ نیفدت  زیهجت و  مسارم  ءافتخا  رب  رارصا  تیـصو و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ناهنپ ، راکـشآ و  ياهتحلـصم  ربانب  خیرات و  لقن  هب 
تفارـش قیفوت و  نیا  زا  ار  هنیدـم  ناـنز  هکلب  دومن  مسارم  نیا  رد  تکرـش  زا  مورحم  ار  تقو  نیمکاـح  یتـح  نادرم و  اـهنت  هن  دنتـشاد و 

نانز زا  نیب  نیا  رد  اما  دوب . هنیدـم  درم  نز و  درکلمع  زا  وا  تیاضر  مدـع  نالعا  شیاـهمایپ  زا  یکی  تیمورحم  نیا  هچ  تخاـس . مورحم 
« مالسلا هیلع   » قداص ماما  دناهتفای . ار  مسارم  نیا  رد  تکرش  هزاجا  یگتـسیاش و  نز  نیدنچ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  باختنا  هب  هنیدم 

َّالإ ًادَحَا  ِْمْلُعتال  ُتیَّفََوت  اذِإ  دومرف : مالـسلا » هیلع  یلع  هب  باطخ  یگدنز  رخآ  ياههظحل  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هک  دومرف  لقن 
يربَق ِْملُعت  الو  ًْالَیل  َّالإ  یِِّنفْدـُت  الو  َۀَـفیَذُح  َرَذابَا و  َو  َدادـْقِملاو  ًاراَّمَع  َناملَـس و  َو  َساَّبعلاَو  َّیَْنبِا  ِلاـجِّرلا  َنِم  َو  َۀَِّضف  َو  َنَْمیَأ  َُّما  َۀمَلَـس و  َّمُأ 

نسح و مدـنزرف  ود  نادرم  زا  و  نانز ، زا  ار  هضف  نمیاما و  هملـسما و  رگم  هدـن ، عالطا  ار  سکچـیه  مدرک  تافو  یتقو  ناجیلع ، . ] ًادَـحَا
سکچیه هب  ارم  ربق  بش و  رد  رگم  نکن  نفد  ارم  نک . ربخ  ار  هفیذح  رذابا و  دادقم و  رامع و  ناملس و  سابع و  مالـسلا و  امهیلعنیـسح 

نب ُّیلع  َتنأ و  ینیلِـسغاف  ُِّتم  اَنَأ  اذِا  ُءامـسَأ  ای  دومرف : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دنامب ]. یفخم  ات  هدـن  عالطا 
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ار سکچیه  دیهد و  لسغ  ارم  مالـسلا » هیلع   » یلع وت و  متفر  ایند  زا  نم  یتقو  ءامـسا ! يا  . ] ًادَحا َّیَلَع  ِینلِخدـُت  الَو  مالـسلا » هیلع  ٍبلاطیبا 
[ .[ 588 . ] دیهدن هار  نم  هزانج  رانک  رد 

عیشت بتکم  مالسا و  ینیب  ناهج  رد  نز 

.[ تسا حلاصان  درم  رازه  زا  رترب  هتـسیاش  نز  کی  [ . ] 589 . ] ٍِحلاص ِْریَغ  ٍلُجَر  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ُۀَِـحلاَّصلا  ُةَأَْرمِْإلَا  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاق 
لماکت دـح  ینعی  یتیبرت  بتاکم  گرزب  ياهامعم  زا  یکی  مالـسا  نیئآ  رد  هتفای  تیبرت  ناگرزب  كولـس  هریـس و  رد  مالـسا و  بتکم  رد 

نیا هب  خساپ  رد  يرتشیب  هبذاج  تیـساسح و  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدنز  لیلد ، ود  هب  نایم  نیا  رد  تسا . هدش  هداد  باوج  رـشب 
ناسنا کی  يارب  لماکت  تاجرد  همه  تسا  هتسناوت  هک  تسا  ینز  هکلب  تسین  درم  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ًالوا  تسا . رادروخرب  لاؤس 

در يارب  یلمع  یباوج  مالـسا و  بتکم  يارب  گرزب  يزاـیتما  وا  دوجو  و  دزاـس . لـئان  لـماکت  هلحرم  نیرتـالاب  هب  ار  دوـخو  دـنک  یط  ار 
هنومن نز  لمع  رد  وا  هک  ارچ  تسا . نز  دروم  رد  مالسا  یفنم  رظن  دروم  رد  نیدناعم  نیضرغم و  مالسا و  بتکم  نیفلاخم  ياهییوگهوای 
همطاف ًایناث  تسا . راگزیهرپ  هحلاص و  نز  ناملسم و  ناسنا  زا  مالسا  ياههاگتساوخ  همه  فّرعم  تسا و  مالـسا  نیئآ  رد  ياهدش  هتخاس  و 

وا هک  ارچ  دوشیم  رتفافـش  رتنشور و  مالـسا  یتیبرت  بتکم  زایتما  زاب  تلـصخ  نیا  هب  هجوت  اب  تسین و  شیب  یناوج  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
همطاف تسا . هدمآ  لئان  یقالخا  يداقتعا و  يالاو  جورع  نیا  هب  مالسا  نأشلامیظع  ربمایپ  یتیبرت  بتکم  رد  یلو  تسا  هلاس  هدجیه  یئوناب 
یگدنز تسا . نادرم  نانز و  يارب  ندوب  وگلا  هکلب  ندوب  لماک  يارب  مزال  نوئـش  دودح و  همه  ياراد  اما  ناوج  ینز  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

یلاع و جرادم  يوسب  تقبس  تعرس و  تکرح  ناتسود ، هب  وا  مایپ  نانمـشد . ناتـسود و  همه  هب  یلمع  تسا  یباوج  مالـسلا » اهیلع  همطاف 
مالـسا و هب  یهاو  تاـماهتا  لاـطبا  نانمـشد  يارب  وا  ماـیپ  و  [ . 590 . ] ًاـمامِإ َنیقَّتُْمِلل  اـْنلَعْجاَو  تسا . یئاوشیپ  تماـما و  هلق  رب  ندـمآدورف 

تمصع يالعا  ماقم  ات  هکلب  تسین  ياهصیقن  چیه  مالسا  رد  ندوب  نز  درک  تباث  وا  تسا . ناملسم  نز  هب  تبـسن  تیبلها  نآرق و  هاگدید 
تقد اب  دـیاب  ام  ناناوجون  ناـناوج و  هژیوب  اـم  نادرم  ناـنز و  لـیلد  نیمه  هب  دراد . دوجو  یقرت  یگتـسیاش  وا  يارب  يربک  تمـصع  مهنآ 

نیا ساسا  رب  ار  دوخ  یگدنز  وا  سدقم  حور  زا  دادمتسا  ماهلا و  اب  کلـسم ، یتشهب  ناوج  يوناب  نیا  یگدنز  رد  رتشیب  هشیدنا  هعلاطم و 
[ . 591 . ] دنهد قیبطت  میظنت و  یئادخ  يابیز  يوگلا 

ارهز

شبارحم شرف  زا  دومنیم و  یناشفارون  هکئـالم  رب  شدوجو  تینارون ، راوگرزب  يوناـب  مالـسا ، هدنـشخرد  يوناـب  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف 
رون هچراپکی  مالـسلا » هیلع  یلع  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم نوچ  ینویناحور  ناـیتوکلم و  يارب  هک  وا  تشگیم . نازورف  یهلا  شرع 

هراتـس یهاگ  هام و  هاگ  دوب و  دیـشروخ  یهاگ  تیبلها  نادناخ  هموظنم  رد  هک  وا  دندودزیم . ار  لد  ياهترودک  شدوجو  ضیف  زا  دوب و 
تفص نوراق  ناینیمز  هک  دوب  هدنشخرد  يدوجوم  مالسلا » اهیلع  » ارهز دوب . رّوطت  لّوحت و  رد  نینچنیا  هک  تسوا  یگدنز  رارسا  زا  نیا  و 

ُءارهزلا ّتیمس  مل  هللا  لوسر  نبای  مالسلا » هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق : بلغت  نب  نابا  نع  مالسلا :» هیلع   » قداصلا لاق  دنتخانـشن . ار  وا  ردق 
ماما هب  دـیوگیم ، بلغث  نب  نابا  . ] رّونلاب ٍتاّرم  ثـالث  راـهنلا  یف  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریمـال رهزت  اـهنال  لاـقف ، ارهز ؟ مالـسلا » اـهیلع  »

نینمؤملاریما يارب  راب  هس  زور  ره  رد  وا  اریز  دومرف : دندیمان . ارهز  ار  ارهز  ارچ  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  مدرک ، ضرع  مالـسلا » هیلع   » قداص
[ .[ 592 . ] درکیم یناشفارون  مالسلا » هیلع  »

هنیدم يدوهی  نانز  یسورع  رد  ارهز 

یـصاخ هاگیاج  زا  ادخ  ءایلوا  یگدنز  رد  ًالومعم  یقالخا  شزرا  نیا  تسایند  هب  یتبغریب  دـهز و  مالـسا  رد  یقالخا  ياهـشزرا  زا  یکی 
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یناـسنا عـماوج  نیمورحم  ناـگنهرباپ و  زا  دـناهدیورگیم  یهلا  بتاـکم  هب  هـک  یناـسک  زا  يداـیز  هورگ  یفرط  زا  دـشابیم . رادروـخرب 
مهارف هشیمه  نیفلاخم  نیقفانم و  يارب  نینمؤم  یگدـنز  نداد  هولج  رابتعایب  ریقحت و  ياههناهب  زا  یکی  هلئـسم  ود  نیا  دوجو  اب  دـناهدوب .

هیآ هرقب  هروس  رد  لاثم  روطب  درادیمرب . هدرپ  نینمؤم  هب  تبـسن  رافک  نیقفانم و  هاگدـید  زا  عضوم  دـنچ  رد  نآرق  تاـیآ  رد  تسا . هدوب 
نما امَک  ُنِمُْؤنَا  اُولاق  ُسانلا  َنَما  امَک  اُونِما  ْمَُهل  َلـِیق  اذِا  َو  دـنکیم : ناـیب  نینچ  ار  اـهنآ  ناـمیا  مدـع  هناـهب  ربماـیپ  نیفلاـخم  زا  لـقن  هب   13

نامیا ایآ  دنیوگ  مدرم  دندروآ  نامیا  هک  نانچ  دـیرآ  نامیا  ناشیدـب  دوش  هتفگ  هاگ  ره  ، ] َنوُمَْلعَیال ْنِکلَو  ُءاهَفُـسلا  ُمُه  ْمُهَّنِا  الَا  ُءاهَفُـسلا 
رهاـظ عضو  هک  دـهدیم  ناـشن  هیآ  نیا  رد  تقد  دـننادیمن ]. نکیلو  نادرخیب  دـننانیا  اـنامه  نادرخیب ؟ دـندروآ  ناـمیا  هچناـنچ  میرآ 

نیقفانم هاگدید  رد  اهناسنا  تیصخش  یبایزرا  يارب  مهم  ياهکالم  زا  یکی  تورث ، ندب ، تسوپ  گنر  كاروخ ، نکسم ، سابل ، نوچمه 
هکنیا دهدیم . اهناسنا  راتفر  رکفت و  عون  هب  ار  تلاصا  يرهاظ  بادآ  تیاعر  یقالخا و  ياههیصوت  نمض  مالسا  هکیلاح  رد  تسا  رافک  و 

نانآ لد  هکیلاح  رد  دندنـسپیمن  ار  اهنآ  یگدنز  يرهاظ  رظن  زا  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دننکیم  دای  ءاهفـس  ناونعهب ، ار  نینمؤم  نیقفانم ،
رد میکح  دنوادخ  دناهدوب . یناسنا  یمالسا و  ياهـشزرا  لوصا و  نیعفادم  نیرتهب  زا  نانیمه  هدوب و  نشور  تمایق  ادخ و  هب  نامیا  رون  هب 

يدرخمک تهافس و  یعون  نتـشاد  طقف  يرهاظ  تواضق  دیامرفیم  دهدیم و  تبـسن  اهنآ  دوخ  هب  ار  تهافـس  رکفت ، زرط  نیا  هب  باوج 
وا نادناخ  ربمایپ و  یگدنز  یتح  ناناملـسم و  همه  یگدنز  يرهاظ  يداصتقا و  رظن  زا  هنیدـم  رد  یتح  هکم و  رد  مالـسا  ردـص  رد  تسا .

نانآ تیـصخش  نتـسکش  ددـصرد  ات  دوب  هدـش  هنیدـم  نایدوهی  تسد  رد  ياهناهب  نیمه  دوب و  ییاـهدوبمک  رـسک و  تالکـشم و  راـچد 
هب اجنیا  رد  دتـسرفیم . دورف  نانآ  رب  ار  دوخ  ياهدادـما  لاح  ره  رد  تسا ) نینمؤم  ّیلو  رـصان و  هشیمه  هک  وا   ) لاعتم يادـخ  اّما  دـنیآرب 
مزب کی  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  رتخد  توعد  اب  دـندوب  ددـصرد  هنیدـم  يدوهی  نانز  هک  مینکیم  هراشا  یخیرات  ییارجام 
هدنب هنوگچ  هک  ار  ادخ  يرای  مینیبب  دـننک و  تیـصخش  رورت  هدومن و  ریقحت  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هوکـشرپ  رهاظ  هب  یـسورع 

هدرک و ریقحت  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر رتخد  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف دنتـساوخیم  هنیدـم  ناـیدوهی  دـهدیم . يراـی  ار  دوخ  نمؤم 
. دندناشوپ ار  اهسابل  نیرترخاف  اهنآ  رب  دنتسارآ و  اهرویز  نیرتهب  هب  ار  دوخ  نانز  یسورع  سلجم  کی  رد  ببس  نیمه  هب  . دنزاس شراوخ 

نانآ سلجم  هب  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  شرتخد  اـت  دنتـساوخ  هزاـجا  وا  زا  تنطیـش  اـب  هدـمآ و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر دزن  هب  هاـگنآ 
دزن رد  ات  دنتـساوخ  وا  زا  همکحب  یه  بلاطیبا و  نبّیلع  ۀـجوز  اّهنا  تسا . یلع  اب  وا  هزاجا  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر دـیآرد .

لیئربج دیآرد . سلجم  هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز دش  انب  درک و  تعافش  مه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر دنک ، تعافـش  مالـسلا » هیلع   » یلع
سلجم هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز دوب . هدـیدن  ار  شریظن  سکچـیه  هک  دروآ  یتشهب  ياهرویز  رطع و  ساـبل و  دوخ  اـب  دـمآ و  دورف  مد  رد 

ردب ایوگ  دنتفگیم : بلریز  دندش ، هریخ  يو  هب  دنتفرگ و  ناهد  رب  تشگنا  تهب  زا  یسلجم  نانز  همه  دش . ناهنپ  مرـش  زا  هام  و  دمآرد ،
نآ رد  يدایز  عمج  دندز . هسوب  نیمز  رب  هدجس  رد  دنداتفا و  اپ  زا  نوعرف  هرحس  نوچمه  مد  رد  هاگنآ  هتسشن . هّلچ  هب  ام  هناخ  رد  راب  نیا 

[ . 593 . ] دنتفرگ مالسا  هب  فرشت  نشج  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تکرب  هب  یسورع  نشج 

هللا لوسر  ترایز  همطاف  ترایز 

ترایز ار  همطاف  هک  ره   ] ۀمطاف راز  اّمناکف  بلاطیبا  نبیلع  راز  نم  ینراز و  اّمناکف  ۀمطاف  راز  نَم  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق 
. تسا هدرک  ترایز  ار  همطاف  هک  تسنآ  دـننام  دـنک  تراـیز  ار  بلاـطیبا  نبیلع  سک  ره  هدرک و  تراـیز  ارم  هک  تسا  نیا  لـثم  دـنک 
َو ِِهتوَم  َدَْعب  َْوا  ِِکتایَح  َو  ِِهتایَح  ِیف  اذ  اَهل : ُتلق  ُۀَّنَجلا . ُهلَف  ٍماَیَا  َۀَثالَث  َْکیَلَع  َو  َّیَلع  مَّلَـس  ْنَم  ٍّیَح : اذ  وه  َو  ِیبَا  لاق  ُۀـمطاف : تلاق  [ .[ 594]

نم هب  دوب  تایح  دـیق  رد  هک  نامز  نآ  مردـپ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا » اهیلع   » همطاف زا  . ] اِنتافَو دـَْعب  َو  اِنتایح  ِیف  َتلاق : ِکـِتوَم ؟
زا دـعب  اـی  امـش  ربماـیپ و  تاـیح  رد  دیـسرپ : ترـضح  زا  یـصخش  تسوا . يارب  تشهب  دـنک ، مالـس  وـت  نم و  رب  زور  هس  هک  ره  دوـمرف :
ادخ لوسر  دجسم  هب  لاوز  ماگنه  زور  ره  مالـسلا » هیلع   » داوج ماما  [ .[ 595 . ] ام تامم  تایح و  رد  دومرف : مالسلا » اهیلع  » ارهز ناتگرم ؟
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هک مالسلا » اهیلع   » ارهز شردام  هناخ  غارس  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  رب  تاولـص  مالـس و  زا  سپ  هتفر و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
رد هدش و  هناخ  لخاد  عوضخ ، بدا و  تیاهن  اب  هدروآرد و  ار  اهشفک  تفریم و  تسا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ربق  یکیدزن  نامه  رد 

دورب هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترایز  هب  دشن  هدید  زگره  و  دشیم . لوغـشم  تدابع  هب  ینالوط  یقیاقد  دناوخیم و  اعد  زامن و  اجنآ 
[ . 596 . ] دریگن ار  شردام  غارس  و 

ارهز ترضح  همان  ترایز 

هراشا

، صوصخم ظافلا  راکذا و  باقلا ، همزمز  اب  رئاز  تساهنآ . يوک  رد  ندش  رئاز  نیرهاط ، همئا  اب  يونعم  طابترا  ياهتلاح  نیرتابیز  زا  یکی 
ترایز و  ندـمآرب . رتشیب  برقت  ددـصرد  ندومن و  يونعم  یحور و  یکیدزن  بلط  ینعی  ترایز  و  دـنزیم . تیالو  تبحم  ياـیرد  هب  لد 
تذـل ندومن و  وزرآ  ار  یلماک  ناسنا  ینعی  ترایز  و  نداد . رارق  موصعم  يوک  سدـق  ياـضف  رد  ار  دوخ  ندـش و  بوبحم  لابندـب  ینعی 
ترایز هنیدم  رد  نکلو  دراد  یفخم  يرازم  هکنیا  اب  مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترضح  وا . اب  یمارممه  یهارمه و  یمالکمه و  زا  ندرب 

دـصق ترـضح  نآ  دوخ  صوـصخم  تراـیز  اـی  هعماـج و  تراـیز  هطـساوب  نزرب  يوـک و  ره  زا  تسا  هتـسیاش  نیا  رب  هوـالع  دوـشیم و 
ترضح و ناحتما  - 1 تسا : ریز  حرـش  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ترایز  ياهعوضوم  اهروحم و  میوش . وا  رئاز  مینک و  ناـشترایز 

کقلخی نا  لـبق  کـقلخ  يذـلا  هللا  کـنحتما  ۀـنحتمم  اـی  یبوبر . هاگتـسد  رد  صاـخ  ياهیگتـسیاش  زارحا  ندوـب و  نحتمم  هب  قیدـصت 
ِتماما تلاسر و  ماقم  زا  هرداص  ماکحا  رب  قیدـصت  ترـضح و  زا  یبلط  تیالو  یهاوخ و  تیـالو  زاربا  ةرباص 2 - کنحتماامل  كدجوف 

اناف هیـصو  هب  یتآو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » كوبا هب  اناتآام  لکل  نورباص  نوقدصم و  ءایلوا و  کلانا  انمعز  و  مالـسلا .» هیلع  نینمؤملاریما 
یگداوناخ تاراختفا  یبَسَن و  ياهتلیضف  نایب  کتیالوب 3 - انرهط  دقاناب  انسفنا  رشبنل  امهل  انقیدصتب  انتقحلا  ّالا  ِكاْنقَّدَص  اّنک  نا  کلئـسن 

: روحم هس  رد  مالس  غالبا  بلاق  رد  ترضح 

مالس هن  ندوب و  ربمایپ  رتخد 

مالسلا هَّللالیلخ . تنب  ای  کیلع  مالسلا  هَّللا  بیبح  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هَّللا  یبن  تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هَّللا  لوسر  تنب  ای  کیلع  مالـسلا 
هلسر هَّللاءایبنا و  لضفا  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هَّللاقلخ . ریخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هَّللا  نیما  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هَّللایفـص  تنب  ای  کیلع 

. نیرخالا نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسنلاةدیس  ای  کیلع  مالسلا  ۀیربلاریخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هتکئالم  و 

مالس کی  ندوب ، یلع  جوز 

ما ای  کیلع  مالـسلا  مالـس  کی  ندوب ، مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ردام  هَّللالوسر  دـعب  قلخلاریخ  هَّللایلو و  ۀـجوز  ای  کـیلع  مالـسلا 
رد مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  يدرف  تالامک  تاراختفا و  یتیصخش و  ياهتلیـضف  حرط  - 4 ۀنجلا . لها  بابش  يدیس  نیسحلا  نسحلا و 

مالسلا ةدیهشلا ، ۀقیدصلااهتیا  کیلع  مالسلا  هیضرم . هیضر ، هدیهش ، هقیدص ، نوچمه  تفـص  حرط 15  مالس و  رد 9  مالس ، ءادها  بلاق 
، ۀیقنلا ۀیقتلااهتیا  کیلع  مالسلا  ۀیسنالا ، ءاروحلااهتیا  کیلع  مالـسلا  ۀیکزلا ، ۀلـضافلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  ۀیـضرملا ، ۀیـضرلا  اهتیا  کیلع 
ای کیلع  مالسلا  ةروهقملا ، ةدهطضملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  ۀبوصغملا ، ۀمولظملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  ۀمیلعلا ، ۀثدحملا  اهتیا  کیلع  مالسلا 
؛» مالـسلا اهیلع  همطاف  ادخ و  لوسر  ادـخ ، مارم  هار و  تدـحو  هب  تداهـش  وا ، رب  دورد  - 5 هتاکرب . هللا و  ۀـمحر  هَّللا و  لوسر  تنبۀـمطاف 

. وا نانمشد  زا  يربت  وا و  ناتـسود  وا و  هب  یلوت  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ میقتـسم  طارص 
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« هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللالوسر  َّرس  دقف  كّرس  نم  نا  کبر و  نم  ۀنّیب  یلع  تیضم  کنا  دهـشا  کندب  کحور و  یلع  کیلع و  هَّللایلص 
ضار ینا  ُهتکئالم  هلسر و  هَّللادهشا و  هیبنج  نیب  يذلا  هحور  هنم و  ۀعضب  کنال  هلآو ...» هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  افج  دقف  كافج  نم  و 
نمل ُّبحم  تضغبا  نمل  ضغبم  تیداع  نمل  داعم  تیلاو  نمل  لاوم  هنم  تئربت  نمم  ٌءربتم  هیلع  تطخس  نم  یلع  طخاس  هنع  تیضر  نمع 

. اًبیثم واًیزاج  ابیسح و  ًادیهش و  هَّللاب  یفَک  تببحا و 

ارهز ترضح  يونعم  يرهاظ و  ياهیئابیز 

لیمج قح ، ترضح  تافص  زا  یکی  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  یئابیز  هب  شیارگ  یتسود و  یئابیز  ناسنا  ره  تایرطف  زا  یکی  هک  اجنآ  زا 
اهیلع » ارهز ترـضح  یناگدـنز  تسا ، لـیمج  ترـضح  تفـص  زا  رادروـخرب  یئاـبیز و  تمحر و  زا  يرهظم  نز  هک  لـیلد  نآ  هب  تسا و 

ّدح رد  لماک  ناسنا  رد  یناسنا  ياهدادعتسا  تایرطف و  تسا و  لماک  ینعم و  مامت  هب  یناسنا  وا  هک  ارچ  تسا  یئابیز  همه  همه و  مالسلا »
تسا و هدوب  هللاۀیلو  هک  تسا  قح  ترـضح  تافـص  زا  مات  يرهظم  مه  و  تسا . یتسود  یئابیز  اهنآ  هلمج  زا  هک  دسریم  تیلعف  هب  یلاع 

تـسا لیمجلاوه  رهظم  مه  نز  تسا و  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  هک  تسا  نانآ  نیرتلماکتم  نز و  نیرترب  ومه  تسا و  لـیمجلاوه  رهظم  اذـل 
َناک َْول  دـنکیم : فیـصوت  نینچ  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  عماج ، اّما  هاتوک  مالک  کـی  رد  اذـل 

یگدـنز و  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  لـیلد  نیمه  هب  دـشیم ]. همطاـف  اـنامه  دوب  یمـسجت  یئاـبیز  يارب  رگا  . ] َۀَـمِطاف َناـَکل  ًاصْخَـش  ُنسُْحلا 
نتفر و وا ، مالک  وا ، هریس  وا ، يامیس  یئابیز . زا  تسا  یمـسجت  تسابیز و  ابیز و  وا  یگدنز  تاقلعتم  عورف و  لوصا و  همه  شترـضح و 
، یئابیز تسا . یئابیز  همه  همه و  نسحم ) بنیز ، نیسح ، نسح ،  ) وا نادنزرف  مان  یتح  وا و  هریس  وا ، ياهمان  وا ، يوش  وا ، يوب  وا ، ندنام 

یئابیز وا ، دـلوت  يابیز  ياههنحـص  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دـلوت  یئابیز  نیا  رب  هوالع  تسوا . یگدـنز  يونعم  ياهیئابیز  همه ، اهنیا  هک 
تواخـس و ياهیئابیز  وا ، ناوریپ  ياهیئابیز  شنادـنزرف ، و  مالـسلا » هیلع  یلع  یئابیز  وا ، نیدـلاو  هجیدـخ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم
ناگیاسمه و نادنمزاین ، نادرگاش ، مدرم ، دنزرف ، رهوش ، ردپ ، اب  طابترا  رد  حوطس  همه  رد  شترـضح  تاطابترا  رد  یئابیز  وا ، تالامک 

فافع نسح  نارگید ، اب  طابترا  رد  ناشیا  تیبرت  نسح  ناشیا ، یخیرات  مان  نسح  وا ، راتفگ  نسح  یگدنز ، رد  وا  ریبدت  نسح  ناگتشرف ،
. تسارهز ترضح  یتیصخش  ياهیئابیز  زا  یشخب  زاب  ناشیا 

همطاف یگدنز  يرهاظ  ياهیئابیز 

یگدنز طیحم  سابل و  ندب ، یگتسارآ 

هک یهلا  فاصوا  هب  قلخت  يدیحوت و  تیبرت  قبط  هک  دیآیم  تسدب  نیرهاط ، همئا  ربمایپ و  هریس  هعلاطم  ساسارب  تیبلها و  تایاور  قبط 
، سابل ندـب ، يرهاظ  یئابیز  شیارآ و  تینارون  تفاـظن و  یگتـسارآ  ینید  ناـیاوشیپ  لاـعتم و  دـنوادخ  تسا  یهلا  لاـمج  اـهنآ  هلمج  زا 
هب مالـسلا » هیلع   » قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـنزرویم . رارـصا  نآ  رب  دـنراد و  تسود  ار  یگدـنز  روما  رگید  نکـسم و 
َّنِاَف َسُؤابَّتلا : َو  َسُْؤْبلا  ُهِرُْکی  َو  َلیمْجَّتلا ، َو  َلامَجلا  ُبحی  َهَّللا  َّنِإ  مالـسلا :» هیلع   » ُقِداَّصلا ُمامِالَا  تسا : هدـش  هراشا  روما  نیا  زا  یقیداـصم 

، ُهَراد ُصِّصَُجی  و  ُهَحیر ، ُبِّیَُطی  َو  َُهبَْوث ، ُفِّظَُنی  َلاق  َِکلذ ؟ َْفیَک  َو  َلیق : اهََرثَأ . ِْهیَلَع  يرَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ًۀَمِْعن  ٍدـْبَع  یلَع  َمَْعنَأ  اذإ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا 
یئابیز و دنوادخ  مالسلا :» هیلع   » قداص ماما  [ . ] 597 . ] ِقْزِّرلا ِیف  ُدیزی  َو  َْرقَفلا  یْفنَی  ِسْمَّشلا  ِبیغَم  َْلبَق  َجارِّسلا  َّنِإ  یّتَح  ُهَتَِیْنفَأ ، ُسِنْکَی  َو 

ارنآ رثا  دراد  تسود  دهد ، یتمعن  ياهدـنب  هب  دـنوادخ  هاگ  ره  درادیم . شوخان  ار  دولآرقف  هفایق  ییاونیب و  دراد و  تسود  ار  ییارآدوخ 
ار دوخ  طایح  رد  ولج  دـنک ، يراگچگ  ار  شاهناخ  دـنک ، وبـشوخ  ار  دوخ  دـشوپب ، زیمت  سابل  دومرف : هنوگچ ؟ دـش : ضرع  دـنیبب . وا  رد 

هعلاطم اب  تیاور  نیا  رد  تقد  زا  سپ  دنکیم ]. دایز  ار  يزور  دربیم و  ار  رقف  دیـشروخ  بورغ  زا  شیپ  غارچ  ندرک  نشور  یتح  دبورب 
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لامعتسا یگتسارآ و  تفاظن و  تشادهب و  نوچمه  یگدنز  رهاظ  يابیز  ياههنومن  قیداصم و  یمامت  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هریس 
ترـضح هک  هدـمآ  تاـیاور  یخیراـت و  لاوقا  رد  دـشابیم . هدـهاشم  لـباق  نآ  هب  یگدیـسر  یگدـنز و  طـیحم  تشادـهب  نینچمه  رطع ،

اهرطع نیرتوبشوخ  هب  رطعم  ًاـمئاد  هناـخ  رد  تسا . هدزیم  بوراـج  ار  دوخ  یگدـنز  طـیحم  هناـخ و  ًاصخـش  دوخ  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
قافنا هصق  هک  تسا  هدوب  تنیز  يارب  يدنبندرگ  رتشگنا و  ياراد  تسا . هدوب  ناشیا  ياهـسابل  زا  زامن  يارب  هژیوهب  دیفـس  سابل  دناهدوب ،

رد وا  قوقح  ظفح  همداـخ و  هضف  زا  نتفرگ  کـمک  اـب  هرخـآلاب  تسا و  هدـش  تبث  خـیرات  رد  مه  دـنمزاین  يدرف  هب  ترـضح  دـنبندرگ 
. دناهتشاد ششوک  شالت و  هجو  نیرتهب  هب  هناخ  راک  تیریدم 

هرهچ نسح  یئابیز و 

هک یلکش  هب  دناهدوب  رادروخرب  ياهداعلاقوف  زایتما  زا  زین  يدوجو  هسدنه  يرهاظ و  هرهچ  یئابیز  تهج  زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح 
َنَـسْحَا ام  ِنَسَْحلَابَا  ای  دومرفیم : نم  هب  ربمایپ  مدـشیم  اهنت  ربمایپ  اب  هاـگ  ره  دـیامرفیم  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما هک  هدـمآ  خـیرات  رد 

هدژم و وت  رب  همطاف ، ترـسمه  تساـبیز  وکین و  هچ  نسحلااـبا  يا  [ . ] 598 . ] َنیَملاْعلا ِءاِسن  َةَدِّیَـس  َُکتْجَّوَز  ْدَقَف  ْرِْـشبَا  اهَلَمْجَا ! َو  َُکتَجْوَز 
يابیز ياهمان  هب  ترضح  ءامسا  باقلا و  نیب  رد  نینچمه  مدروآرد ]. ناهج  نانز  رورس  جاودزا  هب  ار  وت  نم  هک  مهدیم  ینامداش  هب  ربخ 

ءاّرغ ةّرغ  كانبات ،) رهوگ   ) ءاضیب ّةرُد  هّیرون ، ءابنالا ، فرش  ءابالا ، لامج  ءارهز ، سودرفلا ، ۀحافت  هیـسنالا ، اروح  و  لوتب ، همطاف ، ءاروح ،
« مالـسلا اهیلع  » ارهز ترـضح  يارب  لامج  یئابیز و  زا  یئایند  يواـح  کـی  ره  هک  میروخیمرب  هزیـشود ،)  ) ءارذـع ینارون ،) يوردـیپس  )
، هدراهچ بش  رد  تفـص . هنوگهام  دوب  یئورابیز  وا  : " تسا هدـمآ  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  يرهاـظ  نسح  فصو  رد  یتیاور  رد  دـشابیم .

نوچمه شیاهنادند  تسـشنیم  شنابل  رب  هدنخ  مسبت و  هک  ماگنه  نآ  دوب و  زاب  نادـنخ و  شاهرهچ  دوب ، هرقن  زا  ياهّکت  یئوگ  شندرگ 
نیعلاروح زا  رتابیز  : " هدمآ يرگید  تیاور  رد  نیعلاروح  اب  وا  یئابیز  هسیاقم  ماقم  رد  [ . 599."  ] تشگیم نایامن  هدمآرد  هتشر  هب  ؤلؤل 

دنترابع نز  راهچ  نآ  هک  تسا  ناگراتس  رئاس  رب  دیشروخ  يرترب  دننام  نیعلاروح  رب  نانآ  يرترب  هک  دنتسه  یناهج  تلیـضف  اب  نز  راهچ 
ترـضح ینطاب  يرهاظ و  ياهتیقفوم  يدنمتداعـس و  رگنایب  همه  نیا  و  [ . 600 «. "  ] مالـسلا اهیلع   » ارهز همطاف  هجیدخ و  میرم ، هیـسآ ، زا 

لّوا ةروصلا  نسح  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  دناهدومن . یفرعم  رهاظ  نسح  ار  نیرفآ  تداعـس  لماوع  زا  یکی  یتیاور  رد  هک  ارچ  دـشابیم 
.[ تسا يدنمتداعس  مدق  نیلوا  يرهاظ  تمالس  یئابیز و  . ] ةداعسلا

يونعم ياهیئابیز 

هراشا

یگدنز رهاظ  هب  طوبرم  هک  دـشابیم  ییاهیئابیز  يونعم  ياهیئابیز  زا  دوصقم  دـشابیم . يونعم  ياهیئابیز  یئابیز  ماسقا  نیرتمهم  زا  یکی 
نیا رب  دـشخبیم . یئاشامت  ریذـپلد و  ياهبذاج  ناسنا  تاطابترا  ترـشاعم و  قالخا ، راتفر ، هب  هک  تسا  یئاهیئابیز  هکلب  دـشابیمن  ناسنا 

تایاور نیب  رد  دـشاب . هتـشاد  هدیدنـسپ  ابیز و  یتئیه  دوشیم  دـشاب و  ابیز  ریغ  یتئیه  ياراد  دـناوتیم  ناسنا  هب  طوبرم  روما  همه  ساـسا 
هب هاتوک  ياهراشا  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  زا  هدافتـسا  اب  اذـل  دزادرپیم  يونعم  ییاهیئابیز  قیداـصم  ناـیب  هب  هک  دراد  دوجو  یتاـیاور  ینید 

. میراد مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یگدنز  رد  اهیئابیز  هنوگنیا  دوجو 

ارهز ترضح  یگدنز  رد  يونعم  ياهیئابیز  زا  ییاههنومن 

لاعتم دنوادخ  . ] اهَفاسْفَس ُهِرُْکی  َو  ِقالْخَْألا ، َِیلاعَم  ُّبُِحی  َو  َلامَجلا ، ُّبُِحی  ٌلیمَج و  َیلاعَت  َهَّللا  َّنِإ  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  - 1
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تساـبیز و ادـخ  رگا  درادیم ]. شوخاـن  ار  تسپ  ياهتلـصخ  دراد و  تـسود  ار  ـالاو  ياـهیبوخ  درادیم . تـسود  ار  یئاـبیز  تساـبیز و 
یقالخا یتیوهیب  یتیـصخش و  نود  لباقم  هطقن  رد  تسا و  یقالخا  یلاعم  مراکم و  یقالخا و  ياـهیئابیز  دارم  دراد  تسود  ار  اـهیئابیز 

دنترابع یقالخا  مراکم  دوب . اراد  ار  یقالخا  ياهیئابیز  مامت  یهلا  ءامسا  رهاظم  زا  یکی  ناونعب  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دراد . نمشد  ار 
ُعوُشُخلَا هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاـق  - 2 دراد . دوجو  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  رد  همه  اهنیا  و  تعانق ، راـثیا ، دـهز ، نیقی ، زا 

« مالسلا اهیلع  » ارهز همطاف  تسا و  زامن  شخبهولج  زامن  رد  عوشخ  قوف  تیاور  قبط  تسا ]. زامن  تنیز  عوشخ ، یگداتفا و  . ] ِةالَّصلا ُۀَنیز 
رازآ گنن و  زا  ندرک  يرود  هدازآ  ییابیز  . ] ِراـْعلا ُبُّنََجن  ِّرُْحلا  ُلاـمَج  مالـسلا :» هیلع   » یلع ماـمالا  - 3 دراد . ار  عوشخ  نیرتالاب  زاـمن  رد 

زا بانتجا  ناگدازآ  یئابیز  ًایناث : دیئامن ) هعجارم  یگدازآ  ثحب  هب  . ) تسا هّرح  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  باقلا  زا  یکی  ًالوا : تسا ].
دوب و هّزنم  كاپ و  هنانز  جّربت  زا  دوب  رود  هب  یلهاج  تافارخ  زا  تفریذپن  ار  يراع  گنن و  چـیه  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تسا و  گنن 

همطاف نبنیسح  ارهز ، نیمه  هدرورپ  تسد  تفگ و  هن  اهنآ  ربارب  رد  تفریذپن و  ار  نیقفانم  تموکح  شریذپ  یـسایس  گنن  همه  زا  رتالاب 
هیلع  » یلع ماـمالا  - 4 ۀـّلذلا . انم  تاهیه  دومرف : تشاذـگ و  شیاـمن  هب  ار  يونعم  یئاـبیز  زا  ياهولج  زاـب  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا » اـهیلع 

ییابیز راثیا ، . ] ِدـْهُّزلا ُۀَـنیز  ُراثیإلَا  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق  تسا ]. تعانق  یگدـنز  ییابیز  . ] ُۀَـعانَْقلَا ِْشیَْعلا  ُلامَج  مالـسلا :»
ینعی تعانق  تسا ]. نیقی  تنیز  ییاراد ، ششخب  . ] ِنیقَیلا ُۀَنیز  ِدوُجْوَملا  ُلَْذب  هلآو :» هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  لاق  تسایند ]. هب  یتبغریب 
لذـب ینعی  راثیا  کلمیام ، هب  یتبغریب  ینعی  دـهز  تسا . یگدـنز  يارب  يونعم  یئابیز  کی  نیا  یگدـنز و  رد  جایتحا  رادـقم  هب  تیافک 
همطاف رد  زین  يونعم  ياهیئابیز  زا  هورگ  نیا  تاداقتعا ، رد  ندیسر  مزج  هب  اهرواب و  رد  یملع  یلاع  ّدح  ینعی  نیقی  جاتحیام ، يدوجوم و 

ِرِخآ ِیف  ُةالَّصلا  ِةَرِخآلا : َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌۀَنیز  َو  ِنِمْؤُْملا  ُرْخَف  َّنُه  ٌۀَثالَث  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاق  دراد . دوجو  وا  هناخ  لها  و  مالـسلا » اهیلع 
ایند و رد  نمؤم  یئابیز  راختفا و  ساسا  زیچ  هس  [ . ] 601 «. ] هلآو هیلع  هللا  یلص  » ٍدَّمَُحم ِلآ  ْنِم  ِمامإلا  ُۀَیالِو  َو  ِساَّنلا  يِْدیَا  ْنِم  ِهِسْأَی  َو  ِْلیَّللا 

یتسرپرـس یلوبق  یتسود و  - 3 عبط ) تعانم   ) مدرم لاـم  تسد و  هب  تشادمشچ  مدـع  - 2 ناهاگرحـس . رد  بش  زامن  - 1 تسا : ترخآ 
همطاـف یگدـنز  هماـنرب  رد  تیـصخش و  رد  زین  يورخا  يوـیند و  یئاـبیز  هس  نیا  هلآو ].» هیلع  هللا  یلـص   » لوـسر لآ  زا  دوـخ  ناـمز  ماـما 

هدننک مایق  رایسب   ) هماّوق ترضح ، نآ  باقلا  زا  هک  یلکش  هب  دوب  دجهتم  رادهدنز و  بش  یئوناب  وا  تسا  هتشاد  دوجو  مالسلا » اهیلع  » ارهز
هرخآلاب دیشخبیم و  نارگید  هب  ار  دوخ  یلام  يدوجوم  همه  هکلب  تشادن  نارگید  لانم  لام و  هب  یتشادمشچ  چیه  وا  دشابیم . بش ) رد 

هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق  دیـسر . تداهـش  هب  دومن و  ار  اهيراکادـف  نیرتالاب  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما تماما  تیالو و  ریـسم  رد 
هن دـیزاس ]. هتـسارآ  بلاطیبا  نبیلع  دای  مان و  هب  ار  دوخ  سلاجم  لـفاحم و  [ . ] 602 . ] ٍِبلاط یبَا  َْنب  ِِّیلَع  ِرْکِِذب  ْمُکَِـسلاجَم  اُونِّیَز  هلآو :»

اهیلع  » همطاف ترـضح  دوب . مالـسلا » اهیلع  » ارهز لفحم  شخبیّلجت  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هناخ  شخبتنیز  یلع  سفن  هکلب  یلع  مان  اهنت 
مه يونعم  گرزب  یئابیز  نیا  يونعم  ياهیئابیز  همه  نیب  زا  تشاد و  مالـسلا » هیلع   » یلع یلوم  هب  ار  اهتدارا  اهتبحم و  نیرتابیز  مالـسلا »

« مالسلا اهیلع  » ارهز و  مالسلا » اهیلع  » ارهز رانک  رد  مالسلا » هیلع  یلع  دوجو  تشاد . مالـسلا » هیلع   » یلع نوچمه  يوفک  هک  دوب  وا  بیـصن 
، اهیئابیز زا  لیلحت  يدنبمیـسقت و  نیا  رب  هوـالع  یئاـبیز . رد  یئاـبیز  زا  یعمتجم  دوب و  رون  رون و  زا  ینوناـک  مالـسلا » هیلع  یلع  راـنک  رد 

: تسا هتفرگ  رارق  ریظنیب  ياهسامح  باتک  تقد  دروم  زین  رگید  یهاگدید  زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  ياهیئابیز 

همطاف ياهیئابیز 

لمع دونـشب و  دـنیبب ، دـیوگب ، هنوگچ  اپ ، تسد و  شوگ ، مشچ ، نابز ، هک  تسا  یناسنا  رهاظ  هب  طوبرم  اـی  هتـسجرب ، تافـص  اـهیبوخ و 
هک تسا  ینابز  نانچنآ  مالسلا ،» اهیلع  » رهطا همطاف  نابز  اما  - 1 دوب . دهاوخ  اهناسنا  تیصخش  یفرعم  نیرتهب  اهنیا ، راک  ِیتسرد  هک  دنک ؛

َۀَمِطاف ْنِم  ُقَدْصَا  ُّطَق  ًادَحَا  ُْتیَأَر  ام  ۀشئاع : تلاق  ماهدـیدن ". شردـپ  زج  همطاف  نابز  زا  رتوگتـسار  ینابز  : " دـیوگیم شاهراب  رد  هشیاع 
خـساپ رد  دـسرپیم : شرتـخد  زا  نز  يارب  اـهزیچ  نیرتـهب  زا  شردـپ  هک  تـسا  ناـنچنآ  مالـسلا ،» اـهیلع   » ارهز مـشچ  اـما  - 2 اـهِیبَا . َْریَغ 
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اهیلع  » همطاـف دـهاوخیم . دورو  هزاـجا  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  زا  يروک  درم  دـنیبن ". ار  وا  مه  يدرم  و  دـنیبن ، ار  يدرم  نز  : " دـیوگیم
دنیبیمن ارم  وا  : " دیوگیم ردپ  خساپ  رد  دنیبیمن "! هک  وا  يدیناشوپ ؟ ار  دوخ  ارچ  : " دیامرفیم یمارگ  یبن  دناشوپیم ؛ ار  دوخ  مالسلا »

مهدیم یهاوگ  : " دومرف هدـید  شرتخد  زا  ار  يداعریغ  تلاح  نخـس و  نیا  هک  ربمغیپ  دـنکیم ". وب  مامـشتسا  وا  منیبیم ؛ ار  وا  نم  یلو 
، دوشیم لزان  شردـپ  هب  منهج  هب  طوبرم  هیآ  ود  یناـمز  هک  تسا  یـشوگ  ناـنچنآ  لوتب ، شوگ  اـما  یتـسه ".3 - نم  زا  ياهراـپ  وت  هک 
هب : " دیامرفیم مرکا  ِّیبن  دینکیم "؟ هیرگ  ارچ  تنابرق  هب  مناج  : " دـیوگیم شردـپ  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دـیرگیم . تخـس  شردـپ 
هک یـسکنآ  رب  ياو  سپ  ياو ، : " دـیوگیم هداتفا و  نیمز  هب  دونـشیم ، ار  نخـس  نیا  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هک  نیمه  هیآ ". ود  نآ  رطاخ 

نیمه زاب  و  دوب ، هدش  حورجم  شتسد  دوب ، هدناخرچ  ار  ساتسد  هتسد  سب  زا  هک  دوب  نانچنآ  هیـضار ، تسد  اما  ددرگ ".4 - منهج  دراو 
هداد ماجنا  تسد  نیمه  هک  يرگید  ریخ  ياهراک  رایـسب  هچ  و  داد ، ادـگ  ریقف و  هب  ار  یـسورع  نهاریپ  شیـسورع  بش  رد  هک  دوب  تسد 
دوب نانچنآ  هیـضرم ، ياپ  اما  - 5 اهِدَی . ِیف  یحَّرلا  َّبَط  َو  اهادَـی  ْتَلَجَم  یّتَح  ِهَّللا  ِلوسَر  ُتِنب  ُۀَـمِطاف  تَنَحَط  ْدََـقل  َلاق : يرَهُزلا  ِنَع  تسا .

دوب ".و هدرک  مرو  شیاهاپ  هک  دوب  هداتـسیا  تدابع  يارب  نانچ  تسا . مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  تما ، نیا  دـبعا  : " دـیوگ يرـصب  نسح  هک 
ُنـسحلا دـشاب ). هتـشاد  يرتعیـسو  يانعم  ثیدـح  تسا  نکمم  ."  ) ادـخ لوسر  نتفر  هار  دـننام  هب  تفریم  هار  همطاف  : " دـیوگیم هشیاع 

ۀَیْـشَم اُهتَیْـشَم  َّنَاَک  یِـشْمَت  ُۀَمِطاف  ْتَلَْبقَا  تلاق : هشئاع  نع  اهامَدَق . مَّرََوت  یَّتَح  ُموُقَت  َْتناک  َۀَمِطاف  ْنِم  ُدَبْعَا  ِۀَّمُألا  ِهِذه  ِیف  َناک  ام  ُّيرـصبلا :
رد هک  دیشخردیم  نانچنآ  هک  دوب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز هرهچ  ییانـشور  نیا  وا و  لامج  یئابیز  اما  - 6 هلآو .» هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر 

ِقالخا نیا  وا و  قالخا  یئابیز  اّما  - 7 تسا . رایسب  مالسلا » اهیلع   » ارهز هرهچ  يانشور  تایاور  تشاد . ینوزف  هام  یئانشور  رب  ناضمر  هام 
خـساپ ییورهداشگ  اب  ار  همه  ترـضح  نآ  و  دسرپیم ، هثدـحم  زا  یپ  رد  یپ  ار ، زامن  لئاسم  زا  هلئـسم  هد  ییوناب  ینامز  هک  دوب  هثّدـحم 

« مالسلا اهیلع   » همطاف شور  : " دیوگیم مالسلا » هیلع   » رفعج نب  یـسوم  ماما  هک  دوب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  رهم  رپ  بلق  نیا  و  - 8 دهدیم .
خـساپ رد  دنوشیم ، ایوج  شتهج  زا  هک  ینامز  درکیمن و  اعد  دوخ  يارب  درکیم و  اعد  مدرم  هب  شتدابع  لاح  رد  اهبـش  رد  هک  دوب  نیا 

[ . 603 . ] تسا هدش  لقن  مه  يرگید  لکش  هب  تیاور  نیا  هناخ "و  سپس  هیاسمه ، لوا  دیامرفیم :

ردام تنیز  بنیز ،

هراشا

هدروآ مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما شردپ  دزن  ار  وا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  شردام  دـش  دـلوتم  مالـسلا » اهیلع   » بنیز هک  یماگنه 
هیلع هللا  یلص   » لوسر ترـضح  مایا  نیا  رد  متفایمن " ولج  ادخ  لوسر  زا  نم  : " دومرف ترـضح  دینک "! يراذگمان  ار  دازون  نیا  : " تفگ

لوسر دـینک ". باـختنا  دازوـن  يارب  یماـن  : " درک ضرع  ترـضح  هب  نینمؤـملاریما  رفـس ، زا  تعجارم  زا  سپ  دـندوب  ترفاـسم  رد  هلآو »
هب ار  گرزب  دنوادخ  مالـس  هدمآ  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مریگیمن ". تقبـس  مراگدرورپ  هب  نم  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ

ار یتالکـشم  بئاصم و  دعب  تسا ". هدیزگرب  وا  يارب  ار  مان  نیا  دنوادخ  دـیراذگب ! بنیز  ار  دازون  نیا  مان  : " تفگ دومرف و  غالبا  ربمایپ 
دیرگب رتخد  نیا  رب  یـسک  ره  : " دومرف تسیرگ و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک . وگزاـب  دـش ، دـهاوخ  دراو  ترـضح  نآ  رب  هک 

." دشاب هتسیرگ  مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  شناردارب  رب  هک  تسا  یسک  دننام 

بنیز ترضح  باقلا 

اهیلع » ارهز ترضح  هدنیامن  نیشناج و  « ] مالسلا اهیلع  » ءارهزلا ۀبئان  - 3 اهجنر ] هلبق  ] ایازرلا ۀبعک  - 2 هتخوماین ] ياناد   ] هملعمریغ هملاع  - 1
ياتمه  ] ءاسکلا لها  نم  سماخلا  ۀـلیدع  - 5 مالسلا ]» هیلع  نیسح  ترضح  هدنیامن  نیشناج و  « ] مالـسلا هیلع   » نیـسحلا ۀبئان  - 4 مالسلا ]»
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ۀحیصف - 8 ینخس ] اویش  هداز   ] ۀحاصفلا ةدیلو  - 7 مالسلا ]» هیلع  » داجس ترضح  تسرپرس   ] داجسلا ۀلیفک  - 6 ءاسک ] لها  زا  رفن  نیمجنپ 
[ .[ 604  ] لماک ّمات و  يوناب   ] ۀلماکلا - 10 تلیضفاب ] يوناب   ] ۀلضافلا - 9 ایوگ ] رونخس ، ]

س

وا یترخآ  هریخذ  همطاف و  یشوپ  هداس 

مدنام و یتفگش  رد  دراد . رس  رب  هداس  رادهلصو و  يرداچ  هک  مدید  ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  يزور  : " دیوگیم یـسراف  ناملس 
لوسر رتخد  نیا  هو  دننکیم ، نت  هب  تفبرز  ياههچراپ  دننیشنیم و  ییالط  ياهیسرک  رب  مور  رـصیق  ناریا و  هاشداپ  نارتخد  ابجع ! متفگ :

اَنل َرَّخَذ  َهَّللا  َّنِا  ُناملَس ! ای  َْتلاق : داد : خساپ  مالسلا » اهیلع   » همطاف ابیز ". ياهـسابل  هن  دراد و  رـس  رب  تمیقنارگ  ياهرداچ  هن  هک  تسادخ 
هدرک هریخذ  تمایق  زور  رد  اـم  يارب  ار  یئـالط  ياـهتخت  یتنیز و  ياهـسابل  گرزب ، دـنوادخ  ناملـس ! يا  . ] ٍرِخآ ٍمْوَِیل  َّیِـسارَْکلا  َو  َباَِّیثلا 

َبَّجَعَت َناْملَس  َّنِا  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْتلاق : دومرف : حرطم  ار  ناملس  یتفگش  تفر و  ردپ  تمدخ  هب  سپس  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تسا ].
َّنِا َو  ُهانْشَرَْتِفا  ُْلیَّللا  َناک  اذِا  َو  انُِریَعب  ِراهَّنلِاب  اهیَلَع  َفَّلَعَت  ٍْشبَک  ِکْسَم  اَِّلا  َنینِس  ِسْمَخ  ُْذنُم  ٍِّیلَِعل  َو  َِیلام  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلاَوَف  یِـساِبل ، ْنِم 

تّدـم دومرف ، ثوعبم  ار  وت  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  دومن ، بّجعت  نم  یگداس  زا  ناملـس  ادـخ ، لوسر  يا  . ] ٌفِیلاهُوْشَح ٍمْدَأ  ْنَِمل  انَتَقَفِْرم 
میباوخیم و نآ  يور  رب  اهبـش  دروخیم و  فلع  نامرتش  نآ  يور  رب  اهزور  هک  تسا  يدنفـسوگ  تسوپ  ام  هناخ  شرف  تسا  لاـس  جـنپ 

[ .[ 605 . ] تسا هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  تسا  یمرچ  ام  شلاب 

همطاف یلع ، دوجو  نوتس 

یلع تیصخش  رد  وا  یتیصخش  تاریثأت  تلزنم و  ندومن  صخـشم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ردق  تلالج  تخانـش  ياههار  زا  یکی 
تلزنم و مالسلا ،» هیلع   » یلع و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ زا  ینوگانوگ  ياههتفگ  تسا . مالـسا  ناهج  مود  درف  ناونع  هب  مالـسلا » هیلع 

ثیدح همطاف ، یلع و  تیوفک  ثیدـح  دـنکیم . نایب  مالـسلا » هیلع   » یلع تیـصخش  یگدـنز و  رد  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هژیو  هاگیاج 
يراپسکاخ زا  سپ  و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تداهـش  ماگنه  رد  مالـسلا » هیلع  یلع  تاملک  نایقتلی ، نیرحبلا  جرم  هیآ  لیوأت  ءاسک ،

. دنکیم یفرعم  مالـسلا » هیلع   » یلع ناور  حور و  دومع  ناونع  هب  ار  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هک  لیذ  ثیدـح  هلمج  زا  ترـضح و  نآ 
هیلع بلاطیبأ  نب  یّلعل  لوقی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  تعمـس  هّللادـبع : نبرباج  لاق  مالـسلا :» هیلع   » هیبا نع  قداصلا  مامالا  لاـق 

یتفیلخ هّللاو  كانکر  مدهنی ] ] دّـهنی ٍلیلق  نعف  اینّدـلانم  ّیتناحیرب  کیـصوا  نیتناحیرلاابأ ، ای  کیلع  هّللا  مالـس  ٍثالثب : هتوم  لبق  مالـسلا »
«، هلآو هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  یل  لاق  يّذلا  ّینکر  دحأ  اذه  مالسلا :» هیلع   » ّیلع لاق  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هّللالوسر ضبق  امّلف  کیلع .

هّللادبع نبرباج  «. ] هلآو هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  لاق  يّذلا  یناّثلا  نکّرلا  اذه  مالـسلا :» هیلع   » ٌّیلع لاق  مالـسلا » اهیلع   » ۀـمطاف تتام  امّلف 
ادخ مالس  دومرفیم : مالسلا » هیلع   » بلاطیبا نبیلع  هب  شتافو  زا  شیپ  زور  هس  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  هک  مدینـش  دیوگیم :

دوریم و نیب  زا  وت  نکر  ود  يدوزب  هک  منکیم  شرافـس  ایند  رد  دوخ  هناـحیر  ود  زا ) يرادـهگن   ) هب ار  وت  نم ! هناـگی  ود  ِردـپ  يا  وت  رب 
: دومرف مالـسلا » هیلع   » یلع درپس  ناناج  هب  ناج  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هک  یماگنه  سپ  دـهد . ضوع  ار  وت  نم  ياج  هب  ادـخ 

هیلع یلع  تفر  ایند  زا  مالسلا » اهیلع   » همطاف نوچ  و  دومرف ، نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  هک  نم  نکر  ود  نآ  زا  یکی  دوب  نیا 
[ .[ 606 . ] دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  هک  یمّود  نکر  نامه  دوب  نیا  دومرف : مالسلا »

راصنا رجاهم و  نانز  عمج  رد  ینارنخس 
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حبص هنوگچ  ربمغیپ  رتخد  يا  دندرک  ضرع  هتفر و  شتدایع  هب  راصنا  نیرجاهم و  نانز  مالسلا » اهیلع   » همطاف يرامیب  تخس  ياهزور  رد 
َّنُک اْینُِدل  ًۀَِفئاع  ِهَّللاو  ُتْحَبْـصَا  تلاق : دومرف : شردـپ  رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ینکیم ؟ هچ  يرامیب  اب  يدرک ،

َو ِةانَْقلا  ِعْدَصَو  ِةافَّْصلا  ِعْرَقَو  ِّدِْجلا  َدَْعب  ِْبعَّللا  َو  ِّدَْحلا  ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس ، ْنَا  َدـَْعب  ْمُُهْتِئنَـش  َو  ْمُُهتْمَجَع  ْنَا  َدـَْعب  ْمُُهتْظََفل  َّنُِکل ، اجِِرل  ًۀَِـیلاق 
َو اهَتَْقبِر  ْمُُهتْدَّلَق  ْدََـقل  َمَرَج  نودـِلاخ ال  ْمُه  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیلَع  ُهّللا  َطِخَـس  ْنَا  ْمُهُـسُْفنَا  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  ام  َسِئبَو  ِءاوْهَْألا : َللَز  َو  ِءارْآلا  ِلَطَخ 

ِةَُّوبُّْنلا ِدِعاوَق  َو  ِۀـَلاسِّْرلا  ِیِـساوَر  ْنَع  اهُوعَزْعَز  ّینَا  ْمُهَْحیَو  َنیِملاْظلا . ِمْوَْقِلل  ًادـُْعب  َو  ًاْرقَع  َو  ًاعْدَـجَف  اِهتاراغ ، ْمِْهیَلَع  ُْتنَنَـش  َو  اهَتَقْوَا  ْمُُهْتلَّمَح 
ِهَّللاَو اُومَقَن  ِنَسَْحلا ؟ یبَا  ْنِم  اُومَقَن  يذَّلا  اَمَو  ِنیبُْملا ! ُنارْـسُْخلا  َوُه  ِِکلذ  الَا  ِنیّْدلاو :؟ اینُّْدلا  ِرُومُِأب  ِنِیبَّْطلاَو  ِنیِمَْألا  ِحُوّْرلا  ِِطبْهَم  َو  ِۀـَلالَّْدلاَو 
ٍمامَز ْنَع  اوُؤَفاکَت  َو  ِۀَِحئَّاللا  ِۀَّجَحملا  ِنَع  اُولاَم  َْول  ِهّللاَتَو  ِهَّللا . ِتاَذ  یف  ُهَرُّمَنَت  َو  ِِهتَْعقَو  َلاکَنَو  ِِهتَأط  َةَّدِش و  َو  ِهِْفتَِحل  ِِهتالابُم  َۀَِّلق  َو  ِهِْفیَـس  َریِکَن 
ُُملْکَی ال  ًاحُجُس ، ًاْریَـس  ْمِِهبَراَسل  َو  اْهیَلَع  ْمُهَلَمَح  َو  اْهَیِلا  ْمُهَّدََرل  ِۀَحِـضاْولا  ِۀَّجُْحلا  ِلُوبَق  ْنَع  ُولاَز  َو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  ُلُوسر  ِهَیلِإ  ةَذَبَن 
َحَـصَن َو  ًاناَِطب  ْمُهَرَدْـصََألَو  ُهاَِبناَج ، ُقَّنَرَتَی  َو ال  ُهاتَّفَـض  ُحَـفْطَت  ًاّیِوَر ، ًاِیفاص  ًاریمَن  ًالَْهنَم  ْمُهَدَرْوََألَو  ُُهبِکار ، ُّلَمَی  َو ال  ُهُِرئاس  ُّلِکَی  َو ال  ُهُشاـشِخ 

َنِم ُذـِماّْزلا  ُمَُهل  َناَبلَو  ِِلفاْکلا ، ِۀَْعبَـش  َو  ِلِهاّْنلا  ِّيَر  َْریَغ  ٍِلئاِنب  اْینُّدـْلا  َنِم  یظْحَی  َو ال  ٍلـِئاِطب  ینِْغلا  َنِم  یلْحَی  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاـنالْعَإ ، َو  ًاّرِـس  ْمَُهل 
اِمب ْمُهانْذَـخَاَف  اُوبَّذَـک  ْنِکلَو  ِضْرَْالا  َو  ِءامَّْسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اوُقَّتا  َو  اُونَما  يرُْقلا  َلْهَا  َّنَا  َْول  َو  ِبِذاـْکلا  َنِم  ُقِداّْـصلا  َو  َبِغاّْرلا 
امش يایند  دنگوس  ادخب  هکیلاح  رد  مدرک  حبص  . ] نیزِْجعُِمب ْمُهام  َو  اُوبَسَکام  ُتائِّیَـس  ْمُُهبیـُصیَس  ِءالؤه  ْنِم  اُومَلَظ  َنیذَّلاِو  نُوبِـسْکَی  اُوناک 

زا مدـنکفا ، رودـب  شیوخ  ناهد  زا  ار  ناشمان  مدومزآ و  ار  ناـشنوریب  نورد و  مرازیب ، كانمـشخ و  امـش  نادرم  زا  مرادیمن و  تسود  ار 
هچ اهشـشوک  شالت و  همهنآ  زا  سپ  ناتنادرم  ندوب  هچیزاب  یتسـس و  و  اهریـشمش ، يدـنک  تسا  تشز  هچ  مدونـشخان . دـناهدرک  هچنآ 
هچ نتشیوخ  يارب  اههزیگنا . نامرآ و  فارحنا  اههشیدنا و  ءارآ و  داسف  اههزین و  نتشادرب  فاکش  و  ندز ، اراخ  گنـسرب  رـس  تسا  تشز 

نودب اریز  دوب . دنهاوخ  هنادواج  یهلا  باذـع  رد  هتفرگ و  مشخ  نانآ  رب  دـنوادخ  هک  دنداتـسرف  شیپ  دـندید و  كرادـت  یئاههریخذ  دـب 
تلادع گنن  راذگاو و  اهنادـب  ار  راک  راچان  دومن  دـهاوخ  ینیگنـس  هراومه  ناشندرگ  رد  یهلا  نامیپ  دـهع و  نیگنـس  ّتیلوئـسم  دـیدرت 

زکرم رد  قح  دنتـشاذگن  ارچ  نانآ ! رب  ياو  ناراکمتـس . دنـشاب  قح  تمحر  زا  رود  و  ناراّکم ، نیا  رب  نیرفن  مدرک . راب  ناشیارب  ار  یـشک 
زا ار  قح  و  دندرب . رگید  هناخ  هب  دمآیم  دورف  نآ  رد  لیئربج  هک  ياهناخ  زا  دـنام ؟ راوتـسا  توبن  ياههیاپ  رب  تفالخ  و  دـبای ؟ رارق  دوخ 

هیلع  » یلع اب  هک  دـش  ثعاب  هچ  تسا . يراکـشآ  گرزب و  ناـیز  نیا  هک  دـینادب  دـنتفرگ . تساـیند  نید و  روما  هب  ملاـع  هک  یلع ، تسد 
دوب اـنتعایب  گرم  هب  تبـسن  هک  دـندید  ار  وا  يرادـیاپ  دندیـشچ و  ار  وا  غیت  شزوس  نوچ  دـنریگ ؟ ماـقتنا  دـنیامن و  يزوتهنیک  مالـسلا »

ياضر هار  رد  مالـسلا » هیلع  یلع  بضغ  دـنکیم و  تبوقع  ار  نانآ  ودزاسیمن  ادـخ  نانمـشد  اـب  دزاـتیم و  ناـنآ  رب  هنوگچ  هک  دـندید 
داهن وا  هدهع  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ هک  يراک  رب  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  و  دنداهنیم ، نایم  رد  ياپ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  تسادخ 
هویم سک  ره  دـنیبن و  ینایز  یـسک  هکنانچ  درپسیم  ودـب  ار  کی  ره  قح  و  دربیم ، تسار  هار  هب  ار  ناـشیا  ناـسآ  ناـسآ  دـندراذگیم ،

راشرس همشچ  زا  ار  تلادع  ناگنشت  دوبن . روآجنر  یسک  يارب  شتکرح  دناسریم و  دصقم  هب  ملاس  ار  رتش  نیا  دنیچب  تسا  هتـشک  هچنآ 
دریذـپن و ترودـک  گنر  زگره  هک  تسا  يراج  یفرط  ره  زا  نانز  هراّوف  نآ  لـالز  بآ  هک  ياهمـشچ  درکیم  باریـس  تقیقح  لـالز  و 

تفـالخب رگا  دوب و  مدرم  هدـننک  تحیـصن  راکـشآ  ناـهنپ و  رد  هراومه  مالـسلا » هیلع   » یلع دـننیبن . یگنـشت  جـنر  هدوب  باریـس  هراوـمه 
هک یکدـنا  بآ  هزادـناب  درکیمن ، تشادرب  زاـین  هزادـناب  زج  اـیند  تورث  زا  دومنیمن و  هریخذ  دوخ  يارب  لاـملاتیب  لاوـما  زا  دیـسریم 

هدناسانش زاب  وگغورد  زا  وگتسار  ایند و  صیرح  زا  دهاز  ماگنه  نآ  رد  دیامن . یگنـسرگ  عفر  هک  يرـصتخم  ماعط  دناشن و  ورف  ار  شطع 
نیمز نامـسآ و  زا  تمحر  ياهرد  دندرپسیم  یعقاو  ماما  هب  ار  قح  هدش ، هشیپ  يوقت  هدروآ و  نامیا  دندرکیم ، نینچ  مدرم  رگا  دشیم 

َتْـشِع ام  َو  ْعِمَتْـساَف  َُّملَه  الأ  دومرف ]. دهاوخ  باذع  ار  نانآ  دندرک  هچنآ  رفیک  هب  ادـخ  يدوزب  دـنتفگ و  غرود  اّما  دوشگیم . نانآ  يورب 
یلَع َو  اوُکَّسَمَت ؟ ٍةَوْرُع  ِّيَِابَو  اوُدَمَتْعا ؟ ٍدامِع  ِّيَا  یلَع  َو  اوُدَنَتْسا ؟ ٍدانَس  ِّيَا  یِلا  يْرعِش  َْتَیل  ْمُُهلْوَق ! ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِا  َو  ًابَجَع ! ُرْهَّْدلا  َكارَا 

ًامْغَرَف ِلِهاْکلِاب ، َزُجَْعلاِو  ِمِداوَْقلِاب  یباَنُّْذلا  ِهّللاَو  اُولَْدبَتِْـسا  ًالَدـَب  َنیِملاّْظِلل  َْسِئب  َو  ُریـشَْعلا  َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل  اوُِکنَتْحاَو ؟ اُومَدـْقَا  ٍۀَّیّرُذ  ِۀَّیَا 
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ْنَم ْمَا  َعَبَُّتی  ْنَا  ُّقَحَا  ِّقَْحلا  َیِلا  يدْهَی  ْنَمَفَا  ْمُهَْحیَو : نوُرُعْشَیال  ْنِکلَو  َنُودِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِا  الَا  ًاْعنُص : َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَا  َنُوبَـسْحَی  ٍمْوَق  ِسِطاعَِمل 
، ًادیبُم ًافاَعُذ  َو  ًاطیبَع  ًامَد  ِْبعَْقلا  َءْلِم  اُوبَلَتْحا  َُّمث  ُِجْتُنت  امَْثیَر  ًةَرِظَنَف  ْتَحَِقل  ْدََقل  يرْمََعل  اّمَا  نوُمُکَْحت ؟ َْفیَک  ْمَُکل  امف  يدُْهی  ْنَا  ِالا  يّدِـهَیال 
َو ٍمِراص  ٍْفیَِسب  اُورِْشبَاَو  ًاشْأَج ، ِۀَْنتِْفِلل  اّؤناَمْطاَو  ًاسُْفنَا  ْمُکاْینُد  ْنَع  اُوبیط  َُّمث  نُولَّوَْألا ، َسَّسَا  ام  َّبِغ  َنُولاّْتلا  ُفِْرعَی  َو  نُولْطبُْملا  ُرَسْخَی  َکلانُه 

ْتَیِّمُع ْدَـقَو : ْمُِکب  ّینَاَو  ْمَُکل  ًةَرْـسَح  ایَف  ًادیـصَح . ْمُکَعْمَج  َو  ًادـیهَز  ْمُکئیف  ُعَدَـی  َنیِملاّْظلا  َنِم  ٍداْدِبتْـسا  َو  ٍلِماش  ٍجْرَه  َو  ٍمِشاغ  ٍدَـتْعُم  ٍةَوْطَس 
یکی اههچیزاب  هچ  دراد و  هدرپ  سپ  رد  اهیتفگش  هچ  راگزور  اتفگـش ! دیونـشب :! دیئایب و  نونکا  . ] َنوُهِراک اَهل  ُْمْتنَاَو  اهوُمُکُمِْزُلنَا  ْمُْکیَلَع 

يا دـندرک ؟ نینچ  ارچ  امـش  نادرم  یتـسار  تسا . روآبّجعت  ناـنآ  ياـههتفگ  سپ  یئاـمن ! بّـجعت  رگا  دروآیم . نوریب  يرگید  سپ  زا 
رب و  دندز ؟ گنچ  نامـسیر  نیمادک  هب  و  دندومن ؟ باختنا  ار  راوتـسا  نوتـس  مادـک  و  دـناهداد ؟ هیکت  یهاگهانپ  هچ  هب  متـسنادیم  شاک 

تشز هچ  و  دندرک . باختنا  ار  یلهاان  ناتسرپرس  نیغورد و  ناتسود  هچ  اتفگش  دندومن ؟ هبلغ  دناهتفرگ و  یـشیپ  ینادناخ  دنزرف و  مادک 
رب نیرفن  دندیسرپن . ملاع  زا  دنتفر و  یماعیپ  دندیبسچ ، مُد  هب  هتشاذگ ، ار  رس  دندیزگرب ، يدب  نیزگیاج  هک  ناراکمتـس  ماجنارـس  تسا 

ياو دنرادن . یهاگآ  شیوخ  داسف  هب  دندساف و  نانآ  هک  دینادب  دـنرادنپیم . يراکوکین  ار  دوخ  يراکهبت  دـنراکهبت و  هک  نادان  یمدرم 
يرواد هنوـگچ  هراـبنیا  رد  دـنادیمن ؟ ار  هار  دوـخ  هکنآ  اـی  تسا  يوریپ  راوازـس  دـناوخیم  تسار  هار  هـب  ار  مدرم  هـکنآ  اـیآ  ناـنآ ! رب 
دروآرد ياپ  زا  ار  یمالـسا  هعماج  رکیپ  داسف  ضرم  یک  ات  دیـشک  راظتنا  دیاب  دش . هتـسب  داسف  هفطن  دـنگوس ، مدوخ  ناجب  اما  دـینکیم ؟

نایز لطاب  هار  ناگدنور  هک  تساجنیا  تسا . هدننکكاله  تعرس  هب  هک  يرهز  دیـشودب و  نوخ  ریـش ، ياجب  رتش  ناتـسپ  زا  نیا  زا  سپ 
[ .[ 607 [ ؟ تسا هدوب  هچ  مالسا  ردص  ناناملسم  لامعا  ماجنارس  هک  تسناد  دنهاوخ  هدنیآ  ناناملسم  دناهدننک و 

( اهرد نتسب   ) باوبا دس 

لوا لاس  نامه  رد  تسا و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  تلیـضف  رد  هک  تسا  رتاوتم  ثیداحا  زا  هبابّالا  باوبالادس  ثیدـح 
هللا یلص   » ربمایپ دجسم ، نتخاس  هنیدم و  هب  ترجه  زا  سپ  هک  دناهتشون  هنوگنیا  ارنآ  ناتساد  ناسیونهریـس ، یمامت  تفای و  ققحت  ترجه 
دراو اهرد  نامه  زا  هک  تشاد  دجـسم  هب  يرد  اه  هناـخ  زا  مادـک  ره  دـنتخاس و  نآ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـههناخ  باحـصا  و  هلآو » هیلع 

یصوصخ ياهرد  دیاب  همه  هدرک  رما  تیادخ  : " تفگ دش و  لزان  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  رب  لیئربج  يزور  دندشیم . دجـسم 
نایم رد  ییادص  رـس و  لمع  نیا  دسیونیم : يزوجلا  طبـس  «. مالـسلا " اهیلع   » همطاف و  مالـسلا » هیلع   » یلع رگم  دندنبب  ار  دجـسم  يوسهب 
يارب هاگنآ  دروآ و  درگ  ار  همه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  تسا . یفطاع  هبنج  زا  انثتـسا  نیا  دندرک  نامگ  دروآ و  دیدپ  ياهدـع 
يرما نیا  هکلب  ماهدادن  ار  يرد  ندش  هتسب  ندنامزاب و  روتسد  زگره  دوخ  بناج  زا  نم  : " دومرف هدومن  داریا  ياهبطخ  ناهذا  ندش  نشور 
رکبوبا رب  نامه  اب  ربمایپ  دجـسم  رد  رامع  هک  تسا  تیمهارپ  ناـنچ  نآ  ثیدـح  نیا  مدرک ". يوریپ  نآ  زا  مه  نم  ادـخ و  بناـج  زا  دوب 

رگید ود  نآ  دوب و  باوبالا  دـس  ناتـساد  نامه  نآ  یلوا  هک  درمـش  رب  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  لـئاضف  زا  تلیـضف  هس  وا  درکیم . جاـجتحا 
َۀَمْکِْحلاَدارَا ْنَمَف  اُهباب  ٌِّیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیدَم  اَنَا  دومرف : هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر هتفگ  يرگید  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز يرـسمه  یکی 

یلع يوسب  تسا  ملع  تمکح و  راتساوخ  سک  ره  سپ  تسا  نآ  باب  مالسلا » هیلع   » یلع متلیـضف و  شناد و  رهـش  نم  . ] اِهباب ْنِم  اِهتأَْیلَف 
.[ دنک تکرح  مالسلا » هیلع  »

سورع هب  یشکرس 

نتـشاد تسد  رد  اب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  میرکت  مارتحا و  و  دقفت ، تهج  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  یـسورع  مدحبص 
هب تبـسن  تبحم  زا  هتفرگرب  هک  فطاوع  تبحم و  زا  یئایند  اب  ار  ریـش  زا  یحدق  دیآیم . داماد  سورع و  رادید  هب  یعیبط  یندیـشون  کی 
هب میحر  يربمایپ  زا  زوسلد و  ردـپ  کی  زا  صلاخ  یتبحم  تسا . نامـسآ  نیمز و  رد  ماـنبحاص  قفوم و  ناـسنا  ود  تداعـس ، اـب  جوز  ود 
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«( مالـسلا اهیلع  همطاف   ) سورع هب  لوا  ریـش ، حدـق  نیما . يدرگاش  يوسهب  یهلا  یئامنهار  داتـسا و  يوس  زا  قیمع  یتبحم  سورع و  يوس 
یف َۀَمِطاف  یلَع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللا ُلوُسَر  َلَخَد  دوشیم . هداد  داب  تیادـف  مناج  يابیز  منرت  اب  داماد ) « ) مالـسلا هیلع  یلع  هب  هاگنآ 
هللا یلص   » ادخ لوسر  . ] َکِّمَع ُْنبا  َكاِدف  ْبرِْـشا  مالـسلا » هیلع   » َِّیلَِعل َلاق  َُّمث  ِكُوبَا ، ِكاِدف  ِیبَرِْـشا  َلاقَف : ٌنََبل  ِهیف  ٍحَدَِقب  اهِـسْرُع  ِۀَحیبَص 

، ماشایب دومرف : يو  هب  هدـش و  امرففیرـشت  ناشیا  هناخ  هب  يریـش  فرظ  اب  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف یـسورع  زا  دـعب  زور  حبـص  هلآو » هیلع 
[ .[ 608 . ] تیادف هب  تیومعرسپ  ماشایب ، دومرف ، مالسلا » هیلع   » یلع هب  و  تیادف ، هب  تردپ 

همطاف یسورع  بش  رد  هنیدم  نانز  يداش  ياهدورس 

هوالع مسارم  نیا  رد  تسا . هدوب  مدرم  هدوت  روضح  اب  یمومع و  یمسارم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  جاودزا  مسارم  نیخروم  لقن  ربانب 
ربمایپ دنتشاد . تکرـش  نادرم  نانز و  زا  هنیدم  صاوخ  یـسورع  بش  رد  رورـس  ینامداش و  لصا  هظحالم  نانآ و  روضح  مدرم و  هدوت  رب 

هب روتسد  نمض  نانز  هب  دومن و  ءابهش  رب  راوس  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  ربمایپ ، هناخ  زا  سورع  ناوراک  تکرح  ماگنه  رد  مالـسا  راوگرزب 
ارهز همطاف  حدم  رد  یهورگ  يداش  ياهدورس  راعشا و  ندناوخ  هب  هیـصوت  ادخ  تیـصعم  یئوگوغل و  زا  زیهرپ  یقالخا و  لئاسم  تیاعر 

هشیاع هصفح ، هملسما ، دنیاهنآ  هلمج  زا  هک  دندورس  يداش  ياهدورـس  مسارم  نیا  رد  نز  نیدنچ  لیلد  نیمه  هب  دندومن . مالـسلا » اهیلع  »
يرای هب  نم ! نازینک  ناوناب و  يا   ] ٍتالاح ِّلُک  یف  ُهَنْرُکْـشاَو  ِیتاراج  ِهَّللا  ِنْوَِعب  َنْرِـس  دومن ، زجر  نیا  ندناوخ  هب  عورـش  هملـسّما  هذاعم . و 

هک ار  یتـمعن   ] ٍتاـفآ َو  ٍهوُرْکَم  ِفْـشَک  ْنـِم  یلُْعلا  ُّبَر  َمَْـعنَا  اـم  َنْرُکْذاَو  دیـشاب ]! وا  رازگـساپس  تـالاح  هـمه  رد  دـینک و  تـکرح  ادـخ 
ِتاومَّسلا ُّبَر  انَـشَْعنَا  ْدَق  َو  ٍْرفُک  َدَْعب  انادَه  ْدَقَف  دیوش ]! روآدای  هدومن ، فرطرب  ار  اهدنیاشوخان  اهیدب و  هک  هتـشاد  ینازرا  الاو  راگدرورپ 

َو ٍتاَّمَِعب  يدُْفت  يرَْولا  ِءاِسن  ِْریَخ  َعَم  َنْرِـس  َو  دیـشخب ]. یگدنز  طاشن و  ام  هب  اهنامـسآ  راگدرورپ  میتفای و  تیادـه  يزرورفک  زا  سپ  ام  ]
يا  ] ِتالاسِّرلاَو ُْهنِم  ِیْحَْولِاب  یلُْعلاوُذ  ُهَلَّضَف  ْنَم  َْتِنب  ای  دنوش ]! شیادف  شیاههلاخ  اههمع و  دینک ! یهارمه  ناهج  نانز  نیرتهب  اب   ] ٍتالاخ

َنُْرتْسا ُةَوِْسن  ای  دورـس : ار  راعـشا  نیا  هشیاع  سپـس  تسا ]! هتـشاد  یمارگ  شیاهمایپ  یحو و  اب  ار  وا  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  هک  یـسک  رتخد 
َّبَر َنْرُکْذاَو  دیوش ]! روآدای  تسوکین ، ناگدید  رد  هک  هچنآ  دینکفا و  رس  رب  رداچ  ناوناب  يا   ] ِرِـضاحملاِیف ُنُسْحَی  ام  َنْرُکْذاَو  ِرِجاعَْملِاب 

صوصخم دوخ  نید  هب  رازگـساپس ، ناگدـنب  هارمه  هب  ار  ام  هک  دیـشاب  مدرم  راگدرورپ  دای  هب   ] ٍرِکاش ٍدـْبَع  ِّلُک  َعَم  هنیدـِب  انُّصُخَیِْذا  ِساَّنلا 
دنمزوریپ دنوادخ  يارب  ساپـس  شندیـشخب و  تلیـضف  رب  ار  دنوادخ  شیاتـس   ] ِرِداْقلا ِزیزَْعلا  ِهَِّللُرْکُّشلاَو  ِِهلاْضِفا  یلَع  ِهَِّللُدْمَْحلاَو  دینادرگ ].

یکاپ و هب  تسا و  هدیشخب  يروآمان  ار  يو  دنوادخ  هک  دیهد  تکرح  ار  وا   ] رِهاط ٍرْهُِطب  ُْهنَم  اهَّصَخ  َو  اهَرْکِذ  یطْعَا  ُهَّللاَف  اِهب  َنْرِـس  اناوت ].
نانز نیرتهب  همطاف   ] ِرَمَْقلا ِهْجَوَک  ٌهْجَو  اَهل  ْنَم  َو  ِرَـشَْبلا  ِءاِسن  ُْریَخ  ُۀَمِطاف  دورـس : نینچ  هصفح  دعب  و  تسا ]! هدومن  شـصوصخم  یگزیکاپ 
همه رب  ار  وت  دنوادخ   ] ِرَمُّزلا ِيِآب  َّصُخ  ْنَم  ِلْضَِفب  يرَْولا  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َکَلَّضَف  دراد ]. هام  ییابیز  هب  ياهرهچ  هک  تسا  یسک  تسا و  رشب 

ْنَم َْریَخ  ًاِّیلَع  ینْعَا  ًالِضاف  ًیتَف  ُهَّللا  َکَجَّوَز  دناهدش ]. صوصخم  رمز  هروس  هیآ  قبط  دوخ  هک  هدیـشخب  يرترب  یناسک  هلیـسو  هب  تاقولخم 
ٌۀَمیرَک اهَّنِا  اِهب  یتاراج  َنْرِسَف  تسا ]. نارضاح  نیرتهب  هک  تسا  یلع  مدوصقم  هدومن ، یتلیـضفاب  ناوج  رـسمه  ار  وت  دنوادخ   ] ِرَـضَْحلاِیف

شماقم نأـش و  هک  یـسک  رتخد  تسا ، يراوگرزب  يوناـب  هک  اریز  دـیهد ! تکرح  ار  وا  نم ، نازینک  ناوناـب و  يا  سپ   ] ِرَطَْخلا ِمیظَع  ُْتِنب 
بلاطم هک  میوگیم  ینخس   ] ِهیْدبُا َو  َْریَْخلا  ُرُکْذَاَو  ِهیف  ام  ِهیف  ًالْوَق  ُلُوقَا  دورس : نینچ  ذاعم  نبدعس  ردام  هذاعم ، دعب  تسا ]. میظع  یمارگ و 

درف نیرتـهب  دّـمحم   ] ِهیتـالَو ٍْربِـک  ْنِم  ِهیف  اـم  مَدآ  یَنب  ُْریَخ  ٌدَّمَُحم  مزاـسیم ]. راکـشآ  هدـش  روآداـی  ار  ریخ  یبوخ و  تساراد و  ار  یّمهم 
، دناسانـش ام  هب  ار  ام  یّقرت  هار  شلـضف  هب   ] ِهیزاُجی ِْریَْخلِاب  ُهَّللاَف  انَدْـشُر  انفَّرَع  ِهلْـضَِفب  تسین ]. یهارمگ  ّربکت و  وا  رد  تسا ، مدآ  نادـنزرف 

ياراد هک  میتیاده ، ربمایپ  رتخد  هارمه  ام   ] ِهیف ْتَنِّکُم  ْدَق  ٍفَرَـش  يذ  يدُْهلا  یِّبَن  ِْتِنب  َعَم  ُنَْحن  َو  دنک ]. تیانع  کین  شاداپ  ار  وا  دـنوادخ 
دـنلب و هاگیاج  رد  شرابت   ] ِهینادـُی ًاْئیَـش  يرَا  اـمَف  اُهلْـصَا  ٍۀَِـخماش  ٍَةْورَذ  یف  تسا ]. هدـش  هریخذ  تفارـش  نیا  شدوجو  رد  تسا و  تفارش 
دـندرکیم و رارکت  ار  تـیب  ره  تـسخن  ناـنز  راعـشا ، نـیا  ندورـس  ماـگنه  هـب  دـشاب ]. وا  ياـتمه  هـک  مـنیبیمن  ار  يزیچ  تـسا ، یعیفر 
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اهیلع همطاف  سپـس  درک و  توعد  دجـسم  هب  ار  وا  هداتـسرف  مالـسلا » هیلع  یلع  لابند  هب  ادـخ  لوسر  دـعب  دـندش ، هناخ  دراو  نایوگریبکت 
رارق ریخ  تکرب و  ادخ  لوسر  رتخد  رد  دنوادخ  : " دومرف هدراذگ  مالـسلا » هیلع  یلع  تسد  رد  هتفرگ  ار  وا  تسد  دـناوخ ، ارف  ار  مالـسلا »

! نسحلاوبا يا  : " دومرف هدراذگ  مالسلا » هیلع   » یلع تسد  رد  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  تسد  ترضح  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دهد "!
[609."  ] شاب هتشاد  رظن  رد  وا  دروم  رد  ارم  هقالع  زین  شاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  تسوت . دزن  رد  وا  لوسر  هعیدو  دنوادخ و  هعیدو  نیا 

.

( ارهز همطاف  جح   ) ارهز همطاف  ياهرفس 

هراشا

زا ترجه  رب  هوالع  وا  تسا  حرطم  هتفای  لامک  ینعم  مامت  هب  نز  کی  ناونع  هب  لاّعف  ًالماک  یگدنز  کی  اب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
حتف رد  تکرـش  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هتـشاد  يرگید  رادفده  ياهترفاسم  تاکرحت و  زاب  دوخ  یگدنز  لوط  رد  هنیدـم  يوس  هب  هکم 

. دشابیم مخ ، ریدغ  هنحص  رد  روضح  عادولاۀجح و  رد  تکرش  هکم و 

هکم حتف  رد  ارهز  همطاف 

رد زونه  اهنآ  هک  یلاح  رد  مداد و  هانپ  ار  مرهوش  كرشم  ناشیوخ  زا  نت  ود  هکم  حتف  زور  رد  دیوگ : مالسلا » هیلع   » یلع رهاوخ  یناهُما ،
نایم دیـشک  ریـشمش  نت  ود  نآ  فرط  هب  دش و  ادیپ  دوب  شوپهرز  هراوس و  هک  یلاح  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع مردارب  ناهگان  دندوب  ماهناخ 

هک یلاح  رد  تفر  نوریب  مالـسلا » هیلع   » یلع یـشکب ! اهنآ  شیپ  مه  ارم  دیاب  یـشکب  ار  ود  نآ  یهاوخب  رگا  متفگ  مداتـسیا و  ناشیا  وا و 
ادیپ ار  ترـضح  نآ  مدـناسر و  احطب  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  همیخ  لحم  هب  ار  دوخ  نم  دـشکب . ار  اهنآ  دوب  هدـنامن  يزیچ 

بجعت اب  تسا ؛ رتعطاق  دوخ  رـسمه  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاف مدید  متفگ ، شیارب  ار  ارجام  مدـید و  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف یلو  مدرکن 
ناما رفن  ود  نآ  يارب  شترـضح  زا  دیـسر و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  ماگنه  نیا  رد  یهد ؟ هانپ  ار  نیکرـشم  دـیاب  مه  وت  تفگ 

بآ وا  يارب  هک  دومرف  مالسلا » اهیلع   » همطاف هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ سپـس  داد . ناما  نانآ  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ مدیبلط .
هللا یلـص   » ربمایپ روضح  هب  تعیب  مالـسا و  شریذپ  مالعا  يارب  نیکرـشم  نانز  رگید  دنه و  هک  مه  یماگنه  دومن . وشتـسش  دنک و  مهارف 

[ . 610 . ] دنتشاد روضح  بلطملادبع  نانز  زا  یهورگ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ رسمه  مالسلا ،» اهیلع   » همطاف دندیسر  هلآو » هیلع 

عادولا ۀجح  مسارم  رد  همطاف 

هب یغیلبت و  یمزر ، مهم  تیرومأم  کی  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ يوس  زا  مالـسلا » هیلع   » یلع يرجه ، مهد  لاس  ناضمر  هاـم  رد 
ماجنا لماک  تیقفوم  اب  تیرومأم  دش . مازعا  دوب ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ ورملق  رد  هک  نمی  روشک  هب  ماظن  هراوس  دصیـس  یهدنامرف 

هیلع هللا  یلـص   » ربمایپ يارب  ار  دوخ  راک  شرازگ  ياهمان  یط  نمی  زا  مالـسلا » هیلع   » یلع دـندیورگ . مالـسا  هب  زین  يداـیز  هدـع  تفرگ و 
هکم هب  ار  دوخ  عقوم  هب  جح ، مسارم  ماجنا  يارب  هک  دومرف  رما  مالسلا » هیلع   » یلع هب  خساپ  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ داتـسرف . هلآو »
لیابق هنیدم و  مدرم  هب  لاس  نآ  هدعقیذ  هام  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تشگزاب . مالسلا » هیلع   » یلع يوسب  مایپ  نیا  اب  کیپ  دناسر و 

هبنـش 25 زور  رد  ترـضح  نآ  دندش . ایهم  جح  رفـس  يارب  يدایز  هدع  بیترتنیدب  دروآ و  ياجب  جح  دراد  دـصق  هک  درک  مالعا  رواجم 
نارسمه همه  تسب . مارحا  هفیلُحلايذ  رد  دومن و  تکرح  هنیدم  زا  مهد ه.ش ) لاس  هام  دنفسا  مجنپ  هبنـش  قباطم   ) مهد ه.ق لاس  هدعقیذ 

نیا رد  دوب و  نانآ  اب  زین  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دـندوب . راوس  اهجَدوه  هب  اهنآ  دـندش . هارمه  رفـس  نیا  رد  زین  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ
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، تیرومأم زا  هام  هس  تشذگ  زا  سپ  مالسلا » هیلع   » یلع دادیم . ماجنا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ روتسد  هب  ار  جح  کسانم  يدابع  رفس 
یلص  » ادخ لوسر  عادولاۀجح ، هوکشاب  مسارم  زا  سپ  دید . ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  شرسمه  اجنآ  رد  دیسر و  هکم  هب  جح  مایا  رد 

ناـمرف هب  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع يرفن  رازه  دـصکی  هوکـش  اـب  عاـمتجا  کـی  رد  مخریدـغ  رد  هنیدـم  هب  تشگزاـب  ماـگنه  هلآو » هیلع  هللا 
ناوتیم نانیمطا  اب  عادولاۀـجح  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  روضح  هب  هجوت  اـب  دومن . بوصنم  دوخ  ینیـشناج  تماـما و  هب  دـنوادخ 

[ . 611."  ] تسا هتشاد  روضح  مخریدغ  هوکش  اب  مسارم  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  : " تفگ

هفیقس

یماگنه مدوب  مشاهینب  نادنمهقالع  ناتسود و  زا  هراومه  نم  تفگ  هک  دننکیم  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  سیق  نب  میلـس  دیدحلا و  یبا  نبا 
يوس زا  مدوب  ناریح  نادرگرس و  رایسب  دورب  رگید  ياج  هب  تفالخ  ماقم  هکنیا  سرت  زا  درک  تلحر  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ لزنم  هب  یهاگ  راوهناوید  هدزباتـش و  مدوب . هودنا  رد  قرغ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تلحر  نایرج  زا  رگید 
متفریم و هفیقس  هب  یهاگ  میدیدیم و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  تازیهجت  ریاس  لسغ و  مرگرس  ار  ترضح  نآ  نادناخ  متفریم .
زا یتدم  راصنا . رب  نیرجاهم  دننک و  لیمحت  نیرجاهم  رب  ار  دوخ  دـنهاوخیم  راصنا  دنتـسه . هفیلخ  نییعت  شکمـشک  رد  مدرم  مدـیدیم 

هدنیوگ دنتـسه و  هفیقـس  رد  موق  همه  تفگیم  ياهدنیوگ  مدینـش  ناهگان  مدـیدن . ار  رکبوبا  رمع و  موق و  نایعا  تشذـگ ، رادوریگ  نیا 
دـیآیم و یتعامج  اـب  هک  مدـید  هدـیبعوبا  رمع و  هارمه  ار  رکبوبا  ناـهگان  تشذـگ  یکدـنا  دـندرک . تعیب  رکبوبا  اـب  تفگیم  يرگید 
ار وا  تسد  هدروآ و  رکبوبا  دزن  ار  وا  دهاوخن  دهاوخب و  هچ  هداد و  بیرف  ار  وا  دندیسریم  هک  ره  هب  هار  رد  هدیشوپ و  یناعنص  ياهـسابل 

مدید متفر ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ هناخ  يوسهب  ناوارف  هودنا  اب  دیرپ  مرـس  زا  لقع  هرظنم  نیا  ندید  اب  دندیئاسیم . رکبوبا  تسد  رب 
هللا یلص  » ربمایپ يومع  سابع  دندرک . تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  مدز  دایرف  مدیبوک و  مکحم  ار  رد  دناهتسب  هزانج  زیهجت  يارب  ار  رد  مشاهینب 
دید دیهاوخن  يریخ  راگزور  رخآ  ات  رگید  . ) دیدرگ هاتوک  امش  تسد  راگزور  رخآ  ات  : ] ِرْهَّدلا ِرِخآ  یِلا  ْمُکیدیَا  َْتبََرت  تفگ : هلآو » هیلع 

[ .[ 612 .( ] دندناشک فارحنا  هب  ار  يربهر  ماقم  دندرکن و  شوگ  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ نخس  مدرم  اریز 

البرک هشیر  هفیقس 

هکیتروـص رد  : " دوـمرف تسا "؟ یباوـث  هچ  ار  نتخیر  کـشا  نم ! يـالوم  يا  : " درک ضرع  مالـسلا » هیلع   » قداـص ترـضح  هب  لـضفم 
زور ادـخ ، لوسر  رـسپ  يا  تفگ  درک و  هیرگ  ینـالوط  یتدـم  لـضفم  دراد ". رامـشیب  یباوث  دوش  هتخیر  کـشا  قح  رب  يدرف  رطاـخهب 

البرک رد  ام  هودنا  تنحم و  زور  نوچمه  يزورچیه  یلو  : " دومرف ترـضح  تسا . رتگرزب  ناتهودـنا  یتخـس و  زور  زا  امـش  يریگماقتنا 
بنیز و و  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  مالـسلا و  مهیلعنینـسح  و  مالـسلا » هیلع  نینموملاریما  هناـخ  رد  ندـنازوس  هفیقـس و  زور  دـنچ  ره  تسین 
تسا ".و باذع  زور  هشیر  لصا و  زور  نآ  اریز  تسا  رتخلت  رتكانتـشحو و  رتگرزب و  دـگل  برـض  اب  نسحم  نتـشک  هضف و  موثلکما و 
اب تسا  دولآنوخ  هکیلاح  رد  ار  وا  دنشابیم  نسحم  ياههدج  هک  دسا  تنب  همطاف  هجیدخ و  ترضح  تمایق  زور  رد  : " دومرف ترـضح 

ناـنزدایرف و سیمع  تنب  ءامـسا  دنـشابیم و  بلاـطوبا  نارتـخد  هک  وا  ياـههمع  هناـمج ، یناـهما و  ناـنآ  هارمه  هـب  دـندروآیم و  دوـخ 
شردام دـنناشوپیم و  ناشیاهلاب  اب  ار  نانآ  ناگتـشرف  دـننکیم و  ناشیرپ  ار  رـس  ياهوم  هدـیبوک  اـهتروص  رب  ار  ناشیاهتـسد  ناـنکنویش 

دایرف نسحم  فرط ) زا  لییربج  . ) نودعوت يذلا  مکموی  اذه  دیوگیم : دـنزیم و  دایرف  دـنکیم و  هیرگ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح 
يوس هب  الاب  ار  وا  هتفرگ  تسد  يور  ار  نسحم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  میوجیم . يرای  ماهدیدمتـس و  نم  دیوگیم : دـنزیم و 

هک تسا  يزور  زورما  میدرک و  يرابدرب  ربص و  ایند  رد  وت  رطاخهب  ام  نم ! يالوم  يا  نم و  يادخ  يا  دیامرفیم : درادیم و  هگن  نامسآ 
شاک يا  هک  دنکیم  وزرآ  دنیبیم و  دوخ  لباقم  رد  هداد ، ماجنا  هک  ار  يدـب  راک  ره  رـضاح و  هداد  ماجنا  هک  ار  یبوخ  راک  ره  سک  ره 
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هدروآ نینچ  طابترا  نیا  رد  اروشاـع  گـنهرف  باـتک  رد  [ . 613."  ] دوبیم رود  سب  ياهلـصاف  هداد ، ماـجنا  هک  يدـب  راـک  نیب  وا و  نیب 
هقیقـس  ) رد هک  دـنیبیم  تموـکح  يربـهر  رد  نیتـسخن  فارحنا  رد  ار  اروشاـع  هثداـح  هشیر  ثداوـح ، رد  هناسانـش  ناـیرج  دـید  تـسا :

یلص هللالوسر  دنزرف  البرک  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  تلحر  زا  سپ  نرقمین  ربمایپ ، تما  زا  یعمج  رگا  داتفا . قافتا  هدعاسینب )
رانک یمالسا و  تموکح  هب  تبسن  نایفسوبالآ  يدصت  تفالخ و  بصغ  هتشذگ و  ثداوح  رد  نآ  هنیمز  دندرک ، دیهش  ار  هلآو » هیلع  هللا 

راذـگناینب ربمایپ و  تیبلها  رب  ملظ  رگزاغآ  هک  دـنوشیم  نعل  یناـسک  اروشاـع  تراـیز  رد  ورنیا  زا  دوب . يربهر  تیـالو و  زا  همئا  ندز 
دندرک و توکس  ای  يراکمه  دندش ، یـضار  تسخن  متـس  نآ  هب  هک  یناسک  زین  و  دندوب ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هیرذ  هب  متس 

ملُّظلا ساسا  تسَّسا  ًۀَُّما  ُهَّللا  َنََعل  دـندرک : نیکمت  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ترتع  اـب  گـنج  يارب  هک  اـجنآ  اـت  دـندوب ، نآ  زاـسهنیمز 
ُهَّللانعل مُکتَلَتَق و  ًۀَُّما  هَّللا  نعل  اهیف و  ُهَّللا  ُمکبَّتر  یتَّلا  مُِکِبتارَم  نَع  مُْکَتلازاو  مکِماقَم  نَع  مُکتعَفَد  ًۀَُّما  ُهَّللا  نعل  ِتیبلا و  لها  مکیلع  روجلاو 

رانک تما  یـسایس  یعامتجا و  هنحـص  زا  ار  تیبلها  زاغآ ، زا  هک  نانآ  همه  البرک ، يارجام  رد  مکلاـتق .... نم  نیکمتَّلاـب  مهل  نیدِّهَمُملا 
هتکن نیا  دنکیرش . دندرک ، تعباتم  یهارمه و  دندمآ و  درگ  وا  نتـشک  رب  هکنانآ  ات  دندرک ، هئطوت  یمالـسا  تموکح  بصغ  رب  دندز و 
ِنَعلا َمهّللا  کـلذ ، یلع  هل  عباـت  َرِخا  َو  دّـمحم  لاَو  ٍدـمحم  ّقَـح  مَلَظ  ملاـظ  َلَّوَا  نعلا  ّمهّللا  تسا : حرطم  اروشاـع  تراـیز  رگید  ياـج  رد 

تسکش كرش  يوس  زا  یشالت  هفیقس ، هئطوت  ًاعیمج . مهنَعلا  َمهّللا  هِلتق ، یلع  تََعبات  تَعَیاب و  تعیاش و  نیـسحلا و  ِتَدَهاج  یتلا  هباصِعلا 
زا ار  دوخ  ياههتشک  ماقتنا  دندیشوک  ناینایفس  دنـسرب و  دوخ  یلهاج  تدایـس  هب  هرابود  ات  دوب ، نینح  دحا و  ردب و  ياهههبج  رد  هدروخ 

تعیب اروش و  حرط  دـنریگب . لوسر  ترتع  مشاهینب و  ندرک  رامورات  تفالخ و  رب  نتفای  هطلـس  قیرط  زا  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ لآ 
حرط اجنامه  دوخ  دـنکف  اروش  تعیب  حرط  هکناک  يزیربت : ّرین  لوق  هب  دوب . تسایـس  نآ  لامعا  يارب  هدـنبیرف  يرهاـظ  هفیقـس ، یگتخاـس 
هیلع نیـسح  ماما  دندوب . هفوک  هاپـس  رد  هفیقـس ، ناراداوه  ناشن  رب  دـش  اونین  ردـناک  ریت  نامک  زا  درک  اهر  برثی  رد  خرچ  دـنکف  اروشاع 

رـس اب  یتقو  دایزنبا  تیرح . هن  دنتـشاد  نید  هن  هک  درک  باطخ  نایفـسیبا ) لآ  نایعیـش   ) ار نانآ  حورجم ، ندـب  اب  اروشاع  زور  مالـسلا »
ِمْوَِیب ٌمْوَی  تفگیم : دزیم و  رهطم  رس  نآ  ياهبل  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  دش ، وربور  ییالط  تشط  رد  مالسلا » هیلع  نیسح  هدیرب 
خاک رد  تراسا  هب  هک  وا  نادـنزرف  مشچ  شیپ  رد  ترـضح ، نآ  رب  يزوریپ  زا  یتسم  رـس  ماما و  نتـشک  زا  سپ  زین  هیواـعم  نبدـیزی  ٍرْدـَب 

نیسح نتشک  دنکن . درد  تتسد  دنتفگیم  دیزی  هب  دندوب و  هدنز  ردب ، رد  شاهدش  هتشک  ناکاین  شاک  هک  درک  وزرآ  دندوب ، هدش  هدربوا 
هیلع هللا  یلـص  » دـمحا لآ  زا  رگا  تفگ  دـش و  لیئربج  لوزن  یحو و  رکنم  تسناد ، ردـب  ياههتـشک  لباقم  رد  ار  شنارای  و  مالـسلا » هیلع 

، درکوا كرشم  ناکاین  هب  هراشا  دیزی ، هب  ءاقلطلانبای  باطخ  اب  مالسلا » اهیلع  بنیز  ترضح  متسین ... فدنخ  لسن  زا  مریگن ، ماقتنا  هلآو »
ردب گنج  رد  مالسلا » هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم  دج  تفگ : دیزی  هب  زین  مالسلا » هیلع  » داجس ماما  درک . ناشدازآ  ربمایپ  هکم ، حتف  رد  هک 

ياههنیک دیدجت  هنحـص  البرک  دندوب . رافک  رادمچرپ  وت  دـج  ردـپ و  اما  دوب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هَّللالوسر  رادـمچرپ  بازحا  دـحا و  و 
ترتع دض  رب  داتفا  نمشد  تسدهب  هنابصاغ  دوب و  ادخ  لوسر  ثاریم  هک  ار  یسایس  تردق  نامه  دوب و  هللالآ  دض  رب  ناقفانم  ناکرـشم و 

نینچ هفوک  هاپـس  هب  اروشاع  رد  شیوخ  هباطخ  رد  مالـسلا » هیلع  » ءادهـشلادیس تسا . خـیرات  ياهیتفگـش  زا  نیا  دـنتفرگ و  راـک  هب  لوسر 
ام امـش و  نانمـشد  رب  هک  ار  یـشتآ  دیدیـشک و  ریـشمش  ام  يور  هب  دـیدرک و  زیت  ام  هیلع  میداد  ناتتـسد  هب  اـم  هک  ار  يریـشمش  : " دومرف

ُمتشَشَح انیدیَا و  یف  َناک  ًافیَـس  انیلع  َُمتِذحَـشَف  دیدش "، تسدمه  هَّللاءایلوا  دض  رب  ادخ  نانمـشد  اب  دیتخورفا و  ام  دوخ  رب  میدوب  هتخورفا 
یلع ًابِلا  ُمتْحَبْـصَاَف  نتِفلاَران ... انیلع  ُمتـششَح  َو  انباقر  یف  اًفیَـس  انیلع  متلَلَـس  رگید : لقن  رد  و  ّانِودَع ... مکوَدَـع و  یلع  اهاْنمَرـضَا  اًران  انیلع 

َّنا دش ؟ هتـشک  شدج  ریـشمش  هب  مالـسلا » هیلع  نیـسح  هک  تسین  یبرع  نبرکبوبا  نخـس  نامه  نیا  ایآ  مکئادعِال . مهیلع  ًادَی  مکئایلوا و 
یلع يولگ  رب  هلمرح  هک  ار  يریت  دنکیم و  اهر  ینیـسح  يودرا  يوسهب  اروشاع  حبـص  دعـس  رمع  هک  ار  يریت  هدج ؟ فیـسب  لتق  انیـسح 
رگج رب  ای  تسشن  رغصا  هرجنح  رب  ریت ، نآ  ایآ  و  تسشن ؟ ربمایپ  بلق  رب  دش و  اهر  هفیقس  رد  هک  تسین  يریت  دنزیم  مالسلا » هیلع   » رغصا
ٌمهَـس هل  َدَّهَم  نَم  ُهامَر  امَنا  هلَمرَح و  ُهامَر  ْذِا  هامَر  امف  یناپمک : هَّللاهیآ  موحرم  تسا  هدورـس  هتفایرد و  قیمع  بوخ و  هچ  دـمآ ؟ دورف  نید 
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دوبن هفیقـس  موش  هعقاو  رگا  یبَنلا  ۀجهُم  ِنیدلا و  َدـبَک  َلب  یبّصلاَرَحن  ُهُمْهَـس  باصا  ام  هفیلخلا و  ِدَـی  یلَع  هُسوَق  هفیقـسلا و  بناج  نِم  یتَا 
[ . 614 . ] دوب يرگید  هنوگهب  هعیش  مالسا و  خیرات  ریسم  دمآیمن و  شیپ  دوب  اروشاع  رد  نآ  جوا  هک  يدعب  ياهتیانج  زگره 

همطاف یسایس  توکس 

رگید تفرگ  میمصت  وا  تسا . وا  توکـس  نامه  مدرم  اب  تجح  مامتا  قافن و  دناب  ندرکاوسر  يارب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز تامادقا  زا  یکی 
دوب هدرک  بصغ  ار  شقح  هکیلاح  رد  رکبوبا  هب  وا  دنام . دوخ  میمصت  رس  رب  مه  شتایح  نایاپ  ات  دیوگن و  نخس  رمع  رکبوبا و  اب  زگره 

وت اب  ماهدنز  ات  دنگوس  ادخ  هب  منکیم و  نیرفن  ار  وت  دـنگوس  ادـخهب  . ] ُتییَح ام  ٍۀَـمَلَِکب  َکُمِّلَُکا  ِهَّللاَو ال  َْکیَلَع  هَّللاَنَّوُعدََال  ِهَّللاَو  دومرف :
ِهَّللاَو ال دندومرف : وا  هب  دوب  هدناشک  شتآ  هب  ار  اجنآ  دوب و  هدرب  هلمح  شاهناخ  هب  رمع  هکیلاح  رد  زین  و  تفگ ]. مهاوخن  نخس  ياهملک 
: دومرف اهنآ  يود  ره  هب  وا  زا  تدایع  ماگنه  رد  و  .[ تفگ مهاوخن  نخـس  رمع  اب  ماهدنز  ات  دـنگوس  دـنوادخ  هب  . ] َهَّللایَْقلَا یتَح  َرَمُع  ُمَّلُِکا 

همطاف توکس  یفنم و  هزرابم  نیا  و  یّنِم . اُمْتبَکَتْرا  اَم  َو  اُمتْعَنَص  اِمب  ِْهَیِلا  امُکَّنا  َوُکْـشَاَف  ّیبَر  َیِْقلَا  یَّتَح  ًۀَِملَک  یـسأَر  ْنِم  امُکُمِّلَُکا  ِهَّللاَو ال 
یهاگ یلب  دـنادرگیم . رب  ور  اهنآ  زا  درکیم  دروخرب  اهنآ  اـب  اـجک  ره  وا  دوب . هدـننکاوسر  نیگنـس و  یلیخ  اـفلخ  يارب  مالـسلا » اـهیلع  »

[ . 615 . ] دینش توکس  ناهد  زا  دیاب  ار  اهدایرف  نیرتدنلب 

تمایق هنماد  ات  شنادنزرف  هب  همطاف  مالس 

مالس غالبا  همانتیصو ، رد  مالـسلا » اهیلع  » رهطا يارهز  مالک  ینایاپ  ياههعطق  زا  یکی  و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تاشرافـس  زا  یکی 
ترـضح هژیو  تیانع  رگنایب  هک  مایپ  نیا  دـشابیم . تمایق  هنماد  ات  دوخ  ناراگدای  نادـنزرف و  رـضحم  هب  مالـسا  ناهج  يوناب  گرزب  نیا 

نادـنزرف و هک  دـیما  دـشابیم . ناشنادـنزرف  زا  وناب  نآ  تاراظتنا  زا  ياهناشن  يونعم و  یمایپ  تسایند  رمع  نایاپ  ات  ناـشدالوا  هب  هقیدـص 
دنـشاب و مالـسا  زا  عافد  لّوا  فص  رد  هشیمه  ترـضح  مارم  بتکم و  نیعفادم  نیرتهب  ناونع  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  كاپ  هیرذ 

نآ بتکم  مارم و  وریپ  دنـشاب و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  مالـس  لومـشم  دـنناوتب  ترـضح  يونعم  نادـنزرف  ناونع  هب  زین  دارفا  رگید 
یَّلَع ِّلَص  َو  لیّللاب  یِّنَّفَک  ِینلَّسغ و  َو  ینْطَّنَح  تسا : نینچ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  مالـس  غالبا  نتم  دـنوش . تلیـضفاب  يوناب  گرزب 

هب بش  رد  ارم  ندرک  نفک  لسغ و  طونح و  . ] ِۀَمایقلا مْوَی  یِلا  مالّـسلا  يْدلُو  یلَع  ُءَرقا  َو  َهّللا  َکُعِدوَتْـسَأ  ًادَحَأ و  ِْمْلُعت  َو ال  ِلیّللاب  یِّنفداَو 
زور ات  منادـنزرف  رب  مراپـس و  يادـخ  هب  ار  امـش  هدـم . عالطا  ار  سکچیه  نک و  نفد  ارم  بش  رازگب و  زاـمن  نم  رب  بش  ناـسرب و  ماـجنا 

[ .[ 616 . ] متسرف دورد  مالس و  تمایق 

همطاف رضحم  رد  ناملس 

دناوخ دوخ  زا  ار  وا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  هک  دش  کیدزن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هب  ردقنآ  اما  دوب  هدمآ  ناریا  زا  ناملس 
هللا یلـص  » ربمایپ دـش  کیدزن  تمـصع  هب  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  نکیل  دوبن  موصعم  هچرگ  داد . وا  هب  ار  يدـمحم  ناملـس  ياـبیز  بقل  و 

، درادـن ناـیاپ  هک  تسا  یجنگ  دوـشیمن و  مک  دوـش  تشادرب  نآ  زا  هچ  ره  هک  تسا  یئاـیرد  ناملـس  : " دوـمرف شاهراـب  رد  هلآو » هـیلع 
وا دـنیوگ  تسنادیم . نامقل  نوچ  ار  وا  مالـسلا » هیلع  نینموملاریما  تسا ". يوق  شناهرب  يراج و  شمکح  تسا  تیبلها  اـم  زا  ناـملس 
ایند رد  یتـشهب  ياـههفحت  زا  هدوب  ناـهن  رارـسا و  هب  ملاـع  تشاد . رارق  ناـمیا  هبترم  نیرتـالاب  رد  تسنادیم و  مظعا  مسا  هک  دوب  یـسک 

هک دوـب  يرفن  راـهچ  زا  یکی  ناملـس  دنتـشادیم . تسود  ار  وا  شلوـسر  ادـخ و  هدوـب ، وا  قاتـشم  قشاـع و  تشهب  تسا . هدرک  هدافتـسا 
مالـس وا  هب  یلاعت  يادخ  لوق  زا  دشیم  لزان  لیئربج  تقو  ره  دـنک . تبحم  اهنآ  هب  داد  روتـسد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ هب  دـنوادخ 
تولخ سنا و  سلجم  رد  مالسلا » هیلع  یلع  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ دوب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  اب  اهبـش  يو  دناسریم 
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لوا ملع  ناملس  : " دومرفیم شاهراب  رد  مالسلا » هیلع   » قداص ماما  دوبن . نآ  لمحت  مهف و  ناوت  ار  نارگید  هک  دنتخومآیم  يرارـسا  وا  هب 
زگره شاهنشت  ماک  هکیلاح  رد  تشگیم  وسنآ  وسنیا و  هب  تقیقح  لابندب  هک  دوب  يرگشهوژپ  شوهاب و  درف  درک ". كرد  ار  رخآ  و 

نایم رد  نکیل  دوب  هتـسارآ  یتالامک  هب  وا  دش . شرادیرخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ تبقاع  ات  دـنتخورف  ار  وا  رابنیدـنچ  دـشن . باریس 
ياوه لیم و  رب  ار  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  لیم  یتسود و  هکنآ  لوا  دوب : رادروخرب  یصاخ  یگتـسجرب  زا  تلـصخ  هس  نیا  وا  لئاضف 

همطاـف ترـضح  تشاد . یناوارف  قشع  ملع  شناد و  هب  هکنآ  موس  و  دومن . راـیتخا  نادـنمتورث  رب  ار  ارقف  هکنآ  مود  دـیزگرب . دوخ  سفن 
هیلع هللا  یلص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  ناملس  دربیمن . دای  زا  ار  وا  تشاد و  یصاخ  هجوت  ناملـس  هاگیاج  شزرا و  هب  مالـسلا » اهیلع  »

: دومرف دید و  ارم  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  مدمآ . نوریب  هناخ  زا  زور  هد  زا  سپ  دیوگیم : دوخ  وا  دماین . نوریب  هناخ  زا  یتدـم  هلآو »
ارم هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ يرود  مغ  هکلب  دوبن ، یهاتوک  نم ! يالوم  : " مدرک ضرع  يدرک ". یفطلمک  اـم  هراـبرد  ربماـیپ  زا  سپ  "

تسا وت  رادید  قاتشم  هک  ورب  مالسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  هب  : " دومرف ترضح  نآ  میایب ". امش  رادید  هب  هک  دش  نآ  عنام  هدرک ، نیشنهناخ 
امـش يارب  تشهب  زا  زین  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا  دـعب  رگم  مدرک : لاوئـس  ناشیا  زا  تسا ". هتـشاد  هگن  تیارب  تشهب  زا  ياهیدـه  و 

باجح و رد  ناشیا  مدـمآ . مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هناـخ  هب  نم  دـمآ ". زورید  نیمه  : " داد باوج  ترـضح  نآ  دـیآیم !؟ يزیچ 
." تسین نینچ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ راگدای  يا  : " مدرک ضرع  يدرک ". یهاتوک  ام  قح  رد  ناملس ! يا  : " دومرف سپس  دوب  ششوپ 
دـش و عطق  یحو  هنوگچ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دوب ، لفق  زین  هناخ  رد  مدوب  هنـشت  زورید  نک . شوگ  نیـشنب و  سپ  : " دومرف ترـضح  نآ 

اهنآ دننام  ار  یسک  یئابیز  رظن  زا  هک  دندش  دراو  هتشرف  هس  دش و  زاب  هناخ  رد  ماگنه  نیا  رد  دنیآیمن ؟! ام  هناخ  هب  رگید  ناگتـشرف  ارچ 
زا نیعلاروح و  عمج  زا  هکلب  نیمز ، لها  هن  هنیدم و  لها  هن  میاهکم و  لها  هن  دنتفگ : هنیدم ؟ ای  دیاهکم  لها  مدیـسرپ : اهنآ  زا  مدوب  هدیدن 
رد اهنآ  هک  دش  مولعم  دندرک و  یفرعم  ار  دوخ  سپس  میئامش  رادید  قاتشم  ام  تسا و  هداتسرف  امـش  يوسهب  ار  ام  ادخ  میتسه  مالـسلاراد 

[ . 617 . ] دنتسه ناملس  رذابا و  دادقم و  رسمه  تشهب 

كدف دنس 

نآرق هیآ  لوزن  - 1 تسا : ریز  رارق  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يارب  كدف  تیکلام  تیبثت  تهج  هدمآ  لمع  هب  تامادـقا  زا  یـشخب 
ترضح هب  دنـس  ءادها  يارب  دهاش  روضح  كدف 3 - يارب  دنـس  میظنت  - 2 مالـسلا » اهیلع  همطاف  يارب  كدـف  ندروآ  رد  کیلمت  هب  يارب 

دهاوش قبط  ربمایپ  تاـیح  ناـمز  رد  كدـف  ندروآ  رد  فرـصت  هب  مدرم 5 - زا  یعمج  روـضح  رد  كدـف  ءادـها  - 4 مالـسلا » اهیلع  » ارهز
ینوناق یفرع و  ياههبنج  همه  هب  هجوت  اب  ینآرق  هناوتـشپ  یهلا و  نوناق  کی  هب  هجوت  اب  ادـخ  روتـسد  هب  نارق  تایآ  لوزن  زا  سپ  یخیرات 

لامک اب  نیقفانم  لاح  نیا  اب  اّما  دش  راذگاو  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  هب  دهاش  روضح  اب  ندومن  بوتکم  دنس و  میظنت  هلمج  زا  رگید 
لوسر ای   ] ًاکَدَف َۀَمِطاف  ِطِْعا  درک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  لیئربج  دش ، لزان  ُهَّقَح  یبْرُقلاَذ  ِتآَو  هیآ  یتقو  دندومن . بصغ  ار  كدـف  تأرج 

« مالـسلا اهیلع   » ارهز همطاف  هب  ار  یهلا  رما  هیآ و  لوزن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا ربمایپ  .[ شخبب مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  ار  كدف  هّللا 
وت تسد  زا  دننکیم و  بصغ  ار  نآ  نم  زا  سپ  منادیم  هچرگ  امن  فّرـصت  نآ  رد  تسا ، وت  لام  كدف  مرتخد  : " داد همادا  دومن و  غالبا 

یلام َو  یـسْفَن  ْنِم  یب  یلْوَا  َْتنَا  َو  أثَدَح  اهیف  ثِدُْحا  ُتَْسل  دومرف : مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  يِدـَْعب  ْنِم  ُهاِّیا  َكوُعَنْمَیَف  دـنریگیم ".
نم رب  وت  درک  مهاوخن  یفّرـصت  كدـف  تاغاب  رد  زگره  نم  ياهدـنز  ات  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  يا  . ] َكَْرمَا اهیف  ْذَْـفنَا  َکـَل ...

یمارگ لوسر  اـمرف ]. راوتـسا  مکحم و  ار  نآ  دنـس  كردـم و  كدـف ، رد  نم  قح  تاـبثا  يارب  اـّما  تسوت ، لاـم  نم  لاوما  يرتراوازس و 
لقن مالـسلا » هیلع   » رقاـب ماـما  دومرف . هئارا  ناـگمه  رب  ار  یهلا  مکح  درک ، عـمج  شیوـخ  لزنم  رد  ار  مدرم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا

نآ مسا  هب  ار  كدف  دنـس  دیبلط و  ار  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یبرقلايذ  هیآ  لوزن  زا  سپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  : " دومرف
هَّللا ِلوُسَر  ُباتِک  اذه  تلاق : دومرف ": داد و  ناشن  رکبابا  هب  ار  نآ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  كدف  بصغ  زا  سپ  تشون . ترـضح 
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( كدف تیکلام  يارب   ) مدنزرف نم و  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  تسا  يدنس  همان و  نیا  . ] یْنبِِإلَو یل  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
[ .[ 618 . ] تسا هتشون 

دندز شتآ  ار  كدف  دنس 

زا ندش  عنام  نوچمه  نآ  ندز  شتآ  كدف و  تیکلام  دروم  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ياهاعدا  ّتیناقح  دهاوش  راثآ و  ندومن  وحم 
رد هک  یسک  نامه  دوب . مالـسا  ردص  نیقفانم  لامعا  اههلیح و  نیرتتشز  نیرتدب و  زا  یکی  نینمؤملاریما ، تیالو  یئادخ  مکح  شراگن 

یلوم تفـالخ  بصغ  هب  تبـسن  رطخ  ساـسحا  ترـضح ، هک  یماـگنه  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا مظعایبـن  تلحر  تاـظحل  نیرخآ 
ات دنزاس  دنتسم  بوتکم و  ذغاک  رب  ار  ادخ  روتسد  ترضح  تشاذگن  دش و  ترـضح  تباتک  زا  عنام  دندومن  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما

همطاف زا  هنیدم  ياههچوک  رد  ار  كدف  دنس  سک ، نامه  دشاب . نآ  رب  یمـسر  دنـس  حیرـص و  مکح  دشاب و  رود  هیجوت  لیوأت و  رطخ  زا 
ندوبر دانسا و  ءاحما  هتبلا  دشابن . ینوناق  رظن  زا  مالسلا » اهیلع  همطاف  تسد  رد  یکردم  دنـس و  ات  دومن  دوبان  دوبر و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز
لیوأت هیجوت و  باب  دنوشن  راکنیا  هب  قفوم  رگا  هچ  تسا . هدوب  نیقفانم  ياهشور  زا  یکی  خیرات  لوط  رد  ًالومعم  اههدنورپ  ندز  شتآ  و 
لوسر ترـضح  نادـناخ  دروم  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  نامز  رد  همه  نیا  دـنیاشگیم و  ار  يراذـگتعدب  ای  يونعم و  فیرحت  و 

ِهَّللا ِلوُسر  یبَا  َدْهَع  هللاَدْهَع و  تَضَقَن  ٌۀَُّما  َّیَلَع  یِّلَُـصتال  تلاق : دیناسر . يرهاظ  يزوریپ  هب  ار  نیقفانم  دـش و  یلمع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
ِکلُمب یبَأ  یل  اهبتک  یتَّللَا  یتفیحـص  اوقَّرَح  َو  یثرِإ  اوذـخَأ  یّقَح و  یل  اوملظ  و  مالـسلا » هیلع  ِّیلَع  نینمؤملاریما  یف  هلآو » هیلع  هللا  یلص 
تیالو رد  ار  شربمایپ  ادخ و  نامیپ  دهع و  هک  یتما  . ] َنَْمیَا ُُّما  نینمؤملاریما و  ُلیئاکیم و  ُلیئربج و  ِهَّللاو  ْمُه  و  يدوهـش ، اوبّذک  َو  ٍكَدَف .
هنابصاغ ارم  ثرا  دنتشاد و  اور  ملظ  ام  قح  هب  تبسن  هک  اهنآ  دنرازگب . زامن  نم  رکیپ  رب  دنرادن  قح  دنتفرگ  هدیدان  دنتـسکش و  يربهر  و 

. دندومن بیذکت  ارم  نادـهاش  ناهاوگ و  هک  اهنآ  دندیـشک . شتآ  هب  دـندوبر و  نم  تسد  زا  ار  كدـف  تیکلام  دنـس  دـندرک و  فرـصت 
[ .[ 619 . ] دندوب نمیاّما  و  مالسلا » هیلع   » یلع نینمؤملاریما  لیئاکیم و  لیئربج و  ترضح  نم  ناهاوگ  هک  ادخب  دنگوس 

ارهز یگدنز  عوضوم  رد  یتالاؤس 

یگدـنز یمومع  بلاـطم  هب  هجوت  اـب  اـجنیا  رد  تسا . رتـشیب  تقد  هعلاـطم و  قیقحت و  يارب  هزیگنا  داـجیا  ياـههار  زا  یکی  لاؤـس  حرط 
ترـضح یناگدنز  دروم  رد  لاؤس  [ 620 ، ] 58 «( مالسلا اهیلع  » ارهز همطاف  یناگدنز  باتک  زا  هدافتـسا  اب  و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 

اهیلع » ارهز همطاف  دـلوت  - 2 درک ؟ جاودزا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ اـب  هجیدـخ  ياهزیگنا  هچ  ساـسارب  - 1 مینکیم : میدقت  ناتتمدـخ 
هنوگچ مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  یکدوک  - 4 تساجک ؟ مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  دـلوت  لـحم  - 3 دوـب ؟ یخیراـت  هچ  رد  مالـسلا »
شرازم تفاـی و  تاـفو  یلاـس  هچ  رد  هجیدـخ  - 6 دـندرکیم ؟ یگدـنز  هنوگچ  ناناملـسم  يداصتقا ، هرـصاحم  ماگنه  رد  - 5 تشذگ ؟

همطاف - 9 دشابیم ؟ رتمولیک  دنچ  ترجه  ریـسم  لوط  - 8 دومن ؟ ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ینامز  هچ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  - 7 تساجک ؟
در ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ناراگتـساوخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ارچ  - 10 دـش ؟ دراو  یـسک  هچ  لزنم  هب  اُبق  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

هجو اب  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هیرهم  نازیم  دـیناوتیم  ایآ  - 12 دوب ؟ رادقم  هچ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  هیرهم  نازیم  - 11 دومن ؟
« مالسلا اهیلع  همطاف  و  مالسلا » هیلع  یلع  جاودزا  زا  - 14 دوب ؟ ییاهزیچ  هچ  مالسلا » اهیلع  همطاف  هیزیهج  - 13 دینک ؟ هبساحم  زورما  جیار 

رازگرب هنوگچ  خیرات و  هچ  رد  یـسورع  مسارم  - 16 درکیم ؟ هچ  یگدـنز  هنیزه  نیمأت  يارب  مالـسلا » هیلع   » یلع - 15 میزومآیم ؟ هچ 
هزیگنا - 19 دش ؟ لزان  ياهیآ  هچ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  تلیـضف  رد  - 18 دوب ؟ هنوگچ  اجک و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  - 17 دش ؟

؟ تسیچ نانز  يارب  داـهج  نیرترب  - 20 دوب ؟ هچ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ ياـههناخ  بیرخت  زا  ناـیوُما 
رکذ نیا  راثآ  دینادیم ، هچ  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تاحیبست  هب  عجار  - 22 درک ؟ يرادرهوش  هنوگچ  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  - 21
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« مالـسلا اهیلع  » ارهز همطاف  تفع  هب  عجار  - 24 دوب ؟ دنزرف  دنچ  مالـسلا  امهیلعهمطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  جاودزا  لصاح  - 23 تسیچ ؟
تدابع هنوگچ  ار  ادخ  مالـسلا ،» اهیلع  همطاف  - 26 تسیچ ؟ مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  رظن  رد  نز  تنیز  نیرتهدنزرا  - 25 دینادیم ؟ هچ 

؟ دینادیم هچ  مالسلا » اهیلع  همطاف  فحـصم  هب  عجار  - 28 تخومآ ؟ شناد  بتکم  مادک  زا  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  - 27 درکیم ؟
ردـص ياهدربن  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  شقن  - 30 تشاد ؟ يراتفر  هنوگچ  نارگید  هب  بلاطم  نداد  داـی  رد  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  - 29

رد مالسلا » اهیلع  همطاف  - 32 یلاس ؟ هچ  رد  دروآ ؟ ياجب  ار  جـح  هضیرف  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترجه ، زا  سپ  ایآ  - 31 دوب ؟ هچ  مالسا 
تداهش هب  مالسا  ردص  ياهدربن  رد  مالسلا » اهیلع  همطاف  ناگتسب  زا  کیمادک  - 33 تشاد ؟ تکرش  مهم  ثداوح  اهدربن و  زا  کیمادک 

همطاف شوگ  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ - 35 داتفا ؟ قافتا  یخیراـت  هچ  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  تاـفو  - 34 دندیسر ؟
كدف - 37 داتفا ؟ قافتا  یثداوح  هچ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ تلحر  زا  دـعب  - 36 دومرف ؟ ار  يزار  هچ  تافو  ماگنه  مالـسلا » اـهیلع 

یلص » ادخ لوسر  ایآ  - 39 تفرگ ؟ تروص  یساسا  هچ  رب  مالسلا » اهیلع  همطاف  هب  كدف  ششخب  - 38 تسیچ ؟ نآ  یلعف  مان  تساجک و 
-41 دیـسریم ؟ یفراصم  هچ  هب  كدف  دـمآرد  - 40 دوب ؟ هدوـمن  راذـگاو  ینوکـسم  یعورزم و  نیمز  ناناملـسم  رگید  هب  هلآو » هیلع  هللا 

اهیلع » ارهز ترـضح  تافوقوم  هب  عجار  - 42 دیـسریم ؟ یفراصم  هچ  هب  دوب و  رادـقم  هچ  ربیخ  تالوصحم  زا  مالـسلا » اهیلع  همطاف  مهس 
میدق و ياهباتک  زا  کیمادک  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ترـضح  ینارنخـس  - 44 تساجک ؟ نازحالاتیب  - 43 دینادیم ؟ هچ  مالسلا »

هعیـش نیب  تافو  خـیرات  رد  فـالتخا  تلع  - 46 لیلد ؟ هچ  هب  تساـجک ؟ مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  رازم  - 45 هدـش ؟ لقن  تنـس  لها  ربتعم 
یناکم هچ  رد  هلهابم  لحم  دـینادیم و  هچ  هلهاـبم  هب  عجار  - 48 دش ؟ لزان  یـسک  هچ  تلیـضف  رد  اجک و  رد  رثوک  هروس  - 47 تسیچ ؟
هنوگچ مدآ  ترضح  - 51 تسیچ ؟ ریهطت  هیآ  يانعم  - 50 تسیچ ؟ نآ  ناتساد  دش و  لزان  یـسک  هچ  تلیـضف  رد  رهد  هروس  - 49 دوب ؟
هاگراب هّبق و  - 53 دینک . ینعم  نایب و  مالسلا » اهیلع  همطاف  تلیضف  رد  تنـس  لها  ياهباتک  زا  ذخآم  رکذ  اب  ثیدح  کی  - 52 درک ؟ هبوت 
بیرخت نایباهو  طسوت  یلاس  هچ  رد  هکم )  ) بلاطیبا ناتـسربق  رد  بلطملادـبع  و  بلاطوبا ، هجیدـخ ، هاـگراب  هّبق و  عیقب و  رد  نیموصعم 

نداهن دنزرف  رب  وکین  مان  - 56 دینک . نایب  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  رگید  یماسا  - 55 هچ ؟ ینعی  مالسلا » اهیلع   » همطاف - 54 دش ؟
« مالـسلا اهیلع  » ارهز همطاف  هب  ارچ  - 58 دـییامن . رکذ  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  ياههینک  - 57 دراد ؟ ربرد  ار  یتـبثم  تاریثأـت  هچ 

؟ دناهتفگ اهیباُما 

رثوک هروس 

نآ نادنزرف  رثوک  زا  دوصقم  هک  تسا  نآ  موس  لوق  َرثْوَْکلا ، َكاْنیَطْعَا  اَّنِا  دیوگ : شریسفت  رد  يزار  رخف  تسا . ریثک  ریخ  يانعم  هب  رثوک 
ترـضح نآ  رب  هک  یـسک  رب  در  ییوگخساپ و  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  هروس  نیا  لوزن  نأش  هکنآ  رطاخهب  دـناهتفگ : دنـشابیم . ترـضح 

هب ینادنزرف  نامز  رورم  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  يانعم  نیاربانب ، تسا . هدش  لزان  دوب  هدرک  شنزرس  دنزرف  نتـشادنرب  هتفرگ و  داریا 
هیماینب نادناخ  زا  تسا و  رپ  نانآ  نادنزرف  زا  ایند  لاح  نیع  رد  دناهدش  هتشک  تیبلها  زا  دایز  ردقهچ  هک  نیبب  داد . دهاوخ  ترضح  نآ 

مظاک و قداـص و  رقاـب و  دـننام  دراد  دوجو  ناـنآ  نیب  رد  یگرزب  نادنمـشناد  هچ  هک  نیبب  دـعب  و  تسا . هدـنامن  یقاـب  ییاـنتعا  لـباق  درف 
رب ای  ناوریپ  ترثک  رب  ار  رثوک  رگا  ام  : " دیوگیم زین  و  تسا . ياهزجعم  دوخ  هیآ  نیا ، ربانب  نانآ  لاثما  هیکز و  سفن  مالسلا و  مهیلعاضر 
زا یکی  نیاربانب  هتفرگ و  رارق  عقاو  اب  قباطم  هک  دوب  دهاوخ  بیغ  ملاع  زا  يرابخا  دوخ  نیا  مینک  لمح  لسن  عاطقنا  مدـع  دالوا و  ترثک 
هک يروطهب  درادن  یلسن  هلابند و  هک  تسا  یـسک  نآ  رتبا  دیوگ : رتبالا  وه  کئناش  نا  فیرـش : هیآ  ریـسفت  رد  یـسولآ  تسا ". تازجعم 
مه رتخد  نادنزرف  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  لاحنیع  رد  و  دنام ... دنهاوخ  یقاب  تاهیرذ  وت  یلو  دنامن . یقاب  وا  زا  یبوخ  دایو  یلسن 

ترثک هلیـسو  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  رـسفم  ود  نیا  تارابع  تاملک و  زا  دنیآیم . رامـشهب  هیرذ  وزج 
هللا یلـص  لوسر  ترـضح  نادنزرف  هیرذ و  ترـضح  نآ  دالوا  هیرذ و  هکنیا  و  تسا . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لسن  ياقب  دالوا و 
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اهنت ترـضح ، هیرذ  ترثـک  : " دـیوگ هللا  همحر  یئاـبطابط  همـالع  تسا . ترـضح  نآ  تاـکرب  نیرتـگرزب  زا  نیا  دنـشابیم و  هلآو » هیلع 
ریثـک ریخ  قیداـصم  زا  هیرذ  ترثـک  تسا و  دارم  ریثـک  ریخ  وا  زا  هکنیا  اـی  هدومرف و  اـطع  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يرثوک  زا  دوصقم 
هراب نیا  رد  یناوارف  تایاور  دوب ". دهاوخ  تبـسانمیب  هدیافیب و  رتبالا  وه  کئناش  نا  هلمج  میریگن  رظن  رد  ار  هیرذ  ترثک  رگا  و  تسا .

هللادبع مساق و  شنارسپ  توف  زا  سپ  ار  لوسر  ترضح  نارفاک  زا  یکی  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  هروس  نیا  لوزن  : " دنیوگ هک  تسا  هدیسر 
هتسناد ریخ  زا  ای  موق و  زا  هدیرب  عطقنم و  ار  رتبا  يانعم  هک  یناسک  راتفگ  لامتحا ، نیا  اب  داد ".و  رتبا  بقل  ترضح  نآ  هب  هدرک  شنزرس 

هلمج لوزن  نأش  نیا  رب  هوالع  اریز  دوشیم  دودرم  یبوخ  ریخ و  ره  زا  عطقنم  ینعی  هدیمان  رتبا  ار  صخش  نآ  دوخ  دنوادخ  هک  دناهتفگ  و 
دنکیم تلالد  بلطم  تیمها  تمظع و  رب  هک  ریغلا  عم  ملکتم  ظـفل  هب  هک  تسا  ربماـیپ  رب  يراذـگ  تنم  ناـنتما و  ماـقم  رد  َكاـْنیَطْعَا  اَّنِا 

رد هک  ءاطعا  ظفل  هب  هتخاس و  دکؤم  َّنِإ  هملک  اب  ار  هلمج  دزاس  دونشخ  ار  ادخ  لوسر  ناور  ناج و  هتـساوخیم  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدمآ 
ادخ لوسر  هیرذ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  نادـنزرف  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هیآ  هکنآ ، هصالخ  و  تسا . هدروآ  دراد ، روهظ  کیلمت 

هک یبئاصم  تالکـشم و  همه  نآ  دوجو  اب  ترـضح ، زا  سپ  دنوادخ  تسا و  دیجم  نآرق  یبیغ  رابخا  زا  دوخ  يدوخ  هب  نیا  دنـشابیم و 
يربارب نانآ  اب  رگید  لسن  چـیه  هک  درک  دایز  ياهنوگ  هب  ار  وا  نادـنزرف  دـندومن ، ناـنآ  زا  هک  یعمجهتـسد  راتـشک  دـش و  دراو  ناـنآ  رب 

[ . 621 . ] دنکیمن

یتا له  هروس 

اب ار  دوخ  ياذـغ  [ . ] 622 . ] اًروُکُـش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدـیُرنال  ِهَّللاهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِا  ًاریـسَا  َو  ًامیتَی  َو  ًانیکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 
زا يرکشت  یشاداپ و  چیه  مینکیم و  ماعطا  ادخ  يارب  ار  امش  ام  دنیوگیم  دنهدیم و  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  هقالع  نآ  هب  هکنآ 
زا رفن  راهچو  یـس  هدش و  لقن  هیآ  هب  عجار  هک  يدایز  تایاور  نایم  زا  ریدـغلا  دنمـشزرا  باتک  بحاص  ینیما  همالع  میهاوخیمن ]. امش 

صخـشم ار  هیآ  لوزن  نأش  هک  دنکیم  لقن  ارنآ  هتفریذپ و  كرتشم  ردـق  ناونعهب  ار  تیاور  کی  دـناهدرک  لقن  ار  نآ  تنـسلها  ياملع 
هب دندمآ و  ناشتدایع  هب  نارای  زا  یعمج  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ دندش . رامیب  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  دیوگیم : سابعنبا  دنکیم .

همطاف و  مالسلا » هیلع   » یلع يدرکیم  دوخ  نادنزرف  يافش  يارب  يرذن  دوب  بوخ  مالسلا » هیلع   » نسحلاوبا يا  دنتفگ  مالـسلا » هیلع   » یلع
. دندرک رذن  زین  نینسح  تایاور  زا  یضعب  قبط  دنریگب و  هزور  زور  هس  دنتفای  افش  اهنآ  رگا  هک  دندرک  رذن  همداخ  هضف  و  مالـسلا » اهیلع  »

ضرق وج  نم  هس  مالـسلا » هیلع   » یلع دوبن . يزیچ  مالـسلا » هیلع   » یلع هناخ  رد  هکیلاح  رد  دنتفای  دوبهب  ود  ره  هک  تشذـگ  يزور  دـنچ 
يا امـش  رب  مالـس  تفگو  دـمآ  هناخ  رد  رب  یلئاس  راطفا  ماـگنه  تخپ . ناـن  درک و  درآ  ار  نآ  موس  کـی  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف دومن و 

یتشهب ياهاذغ  زا  امـش  هب  دنوادخ  دیهدب  نم  هب  یئاذـغ  متـسه  نیملـسم  نادنمتـسم  زا  يدنمتـسم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ نادـناخ 
زین ار  مود  زور  دندیشونن . بآ  زج  بش  نآ  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  مهـس  دنتـشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  نیکـسم  یگمه  اهنآ ، دنک . تمحرم 

يریـسا زور  نیموس  رد  دنتفرگ و  هزور  ار  دعب  زور  دندرک و  راثیا  زین  زور  نآ  دـمآ ، هناخ  رد  رب  یمیتی  زاب  عقوم ، نآ  رد  دـنتفرگ و  هزور 
نسح تسد  مالسلا » هیلع  یلع  دش  حبص  هک  یماگنه  دنداد  وا  هب  یگمه  ار  دوخ  ياذغ  مهس  زاب  دمآ و  هناخ  رد  رب  باتفآ  بورغ  ماگنه 

: دندومرف دندید ، ار  نانآ  رغال  فیحن و  هرهچ  ربمایپ  یتقو  دمآ  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تمدخ  تفرگ و  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  و 
دندش مالسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  دراو  هک  یماگنه  درک  تکرح  اهنآ  اب  تساخرب و  سپس  تسا ، نارگ  رایسب  نم  رب  امش  تیعضو  نیا  "

ترضح دوب . هتسشن  يدوگ  هب  شیاهمشچ  هدیبسچ و  تشپ  هب  وا  مکش  یگنسرگ  تدش  زا  هک  درک  هدهاشم  تدابع  بارحم  رد  ار  رتخد 
وت هب  ینادناخ  نینچ  نیا  اب  دنوادخ  ریگب ، ار  هروس  نیا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دمحم يا  تفگ  دش و  لزان  لیئربج  هاگان  دش ، نارگن  رایسب 

امامت هعیـش  ياملع  دـشابیم و  رتاوتم  تایاور  زا  تنـس  لها  نایم  رد  تیاور  نیا  دـناوخ ". وا  رب  ار  یتا  لـه  هروس  سپ  دـیوگیم  تینهت 
همطاف و  مالسلا » هیلع  یلع  تاراختفا  لئاضف و  يواح  یتا  له  هروس  نیاربانب  هدش ، لزان  تیبلها  ناش  رد  هروس  نیا  هک  دنراد  رظن  قافتا 
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دنادیم و اهتمعن  هب  معنتم  ار  نانآ  دنکیم و  فیـصوت  دنتـسه  تیبلها  نامه  هک  ار  راربا  دنوادخ  تایآ  نیا  رد  دشابیم . مالـسلا » اهیلع  »
. اریطتسم هرش  ناک  اموی  نوفاخی  و  - 2 رذن ] هب  يافو   ] رذـنلاب نوفوی  - 1 دنادیم . تفـص  جـنپ  هیاس  رد  ار  ماقم  نیا  هب  لوصو  ّتلع  تهج 
ءازج و مکنم  دیرنال  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  - 4 ماعط ] ماعطا  . ] اریسا امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  - 3 تمایق ] زا  فوخ  ]
« مالـسلا اهیلع  » ارهز ترـضح  يرآ  راـگدرورپ ] زا  فوخ  . ] اریرطمق اـسوبع  ًاـموی  اـّنبر  نم  فاـخن  اـنا  - 5 راک ] رد  صـالخا  . ] اروکـش ـال 
هب تسا  بلاج  اجنیا  رد  دیدرگ  يو  يوگانث  دنوادخ  هک  دیسر  دنلب  الاو و  ماقم  نآ  هب  قوف  تافـص  اب  راربا  زا  كانبات  ياهرهچ  ناونعهب 

هدرمـشرب ار  یتشهب  ياهتمعن  دنوادخ  رهد  هروس  رد  دـیوگیم : يو  مینک ، تقد  دـشابیم  تنـس  لها  رـسفم  کی  دوخ  هک  یـسولآ  هتفگ 
تهج هب  رما  نیا  تسا  نکمم  دـیوگیم  يو  هدربن ، یمان  دوشیم  حرطم  تشهب  رگید  ياهتمعن  رانک  نآرق  رد  ابلاغ  هک  نیعلاروح  زا  یلو 
اهیلع » ارهز ترضح  هب  ًامارتحا  دنوادخ  تسا  شنادنزرف  رـسمه و  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هرابرد  هروس  نیا  لوزن  نوچ  هک  دشاب  نآ 

مل هناحبـس  هنا  مهیف  اهلوزنب  لوقلایلع  فئاـطللانم  و  تسا : نینچ  یـسولآ  تراـبع  هدربن . ماـن  نیعلاروح  تمعن  زا  هروس  نیا  رد  مالـسلا »
[ . 623 . ] لوسرلانیع ةرق  لوتبلا و  همرحل  هیاعر  نیدلخم  نادلوب  لجوزع  حرص  امنا  نیعلاروحلا و  اهیف  رکذی 

ارهز ترضح  تیصخش  عوضوم  رد  نخس  ياههژوس 

و مالـسلا » اهیلع   » همطاف - 3 هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  هاگدـید  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف نآرق 2 - رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف - 1
نایب نسح  مـالک و  ذوفن  تادابع 6 - همطاـف و  يرادرسمه 5 - ياهـشور  و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف - 4 مالـسلا » هیلع   » یلع تیالو  زا  عافد 

همطاف - 9 مالـسلا » هیلع   » يدهم و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف نامز 8 - نارگمتـس  اب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تازرابم  - 7 مالـسلا » اهیلع   » همطاف
... هجیدخ و میرم ، نوچمه  هنومن  نانز  هسیاقم  - 11 مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یماسا  باقلا و  نیموصعم 10 - مالک  رد  مالسلا » اهیلع  »

اهیلع  » همطاف - 14 مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترجاـهم  وا 13 - يرادنامهیم  و  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف - 12 مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  اب 
« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  تیـصخش  عوضوم  رد  هک  ییاهباتک  - 16 مالسلا » اهیلع   » همطاف نادنزرف  داهج 15 - ياههنحص  رد  مالسلا »
تماما و تیمها  - 19 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  نامز  یـسایس  تافارحنا  - 18 مالـسلا » اهیلع   » همطاف كدف و  تسا 17 - هدش  هتـشون 
«، مالسلا هیلع   » یلع ترضح  هیثاثا  هیزیهج ، « ) مالـسلا اهیلع   » ارهز همطاف  جاودزا  نآ 20 - زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  عافد  يربهر و 

حرـش تیالو و  نید و  ظفح  رد  ناناوج  ریثأـت  ترـضح 22 - تاماقم  زا  هدافتـسا  اب  مالـسا  رد  نز  هاگیاج  شزرا و  - 21 ياهراجا ) هناخ 
همطاف نایب  رد  ریدـغ  يارجام  - 24 مالسلا » اهیلع   » همطاف فیـصوت  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع مالـسا 23 - ناهج  هلاس  هدجه  يوناب  یگدنز 

ارهز همطاف  - 27 مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ياـهجنر  - 26 هبطخ ) راهچ  « ) مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  ياههبطخ  - 25 مالسلا » اهیلع  »
هدمآ ارهزلاۀفیحص  رد  اعد  تصش  دودح  « ) مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  زا  هدیـسر  ياهاعد  وا 28 - ندوب  وگلا  تابثا  و  مالـسلا » اهیلع  »
همطاف تاحیبست  - 30 دوش ) هعجارم  ةایحلاجـهن  باتک  هب  « ) مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  زا  هدیـسر  تایاور  حیـضوت  ناـیب و  - 29 تسا )
همطاف نانمشد  - 33 مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ِنسحم  - 32 مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  یناگدنز  زا  یتارطاخ  - 31 مالسلا » اهیلع   » ارهز

-36 مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هاگدـید  رد  یعقاو  هعیـش  تایـصوصخ  - 35 مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  نیّبحم  - 34 مالـسلا » اهیلع  » ارهز
اهیلع » ارهز همطاف  هرفاو  مولع  - 38 مالسلا » اهیلع   » همطاف ناگتشرف و  - 37 مالسلا » اهیلع   » همطاف نانخـس  رد  نآ ، راثآ  زامن و  رد  هحماسم 

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  یقالخا  ياهـشزرا  لئاضف و  نازحالاتیب 41 - مالسا 40 - هب  نآ  تنایخ  هدعاسینب و  هفیقـس  - 39 مالسلا »
همطاف ندوب  هعفاش  تعافش و  ثحب  تمایق 44 - رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تاماقم  - 43 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تازجعم  - 42

ردام همطاف و  - 47 مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  باجح  فافع و  - 46 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  راعـشا  تمایق 45 - رد  مالسلا » اهیلع  »
و مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ياهتیـصو  - 49 مالـسلا » اهیلع   » همطاف گرم  رد  مالـسلا » هیلع  یلع  تالاح  - 48 مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
و مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ترایز  - 51 مالـسلا » اهیلع   » همطاف بتکم  ناگدـش  تیبرت  زا  نمیاما  ءامـسا و  هضف ، تیصو 50 - ثحب 
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همطاف ترجه  بلاطیبا ، بعـش  رد  یکدوک  « ) مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدـنز  فلتخم  ياههرود  لقن  نآ 52 - لیلحت  حیـضوت و 
عبانم رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  - 53 تاـظحل ) نیرخآ  ردـپ ، تـلحر  زا  سپ  هرود  يرادرـسمه ، هرود  هنیدـم ، رد  مالـسلا » اـهیلع  »

خیرات 56- رد  تاداس  شقن  یسررب  و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هیّرذ  ناگرزب 55 - مالک  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تیبلها 54 -
-57 مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هب  لسوت  راثآ  ندومن و  ادـیپ  لسوت  یگنوگچ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هب  لسوت  لسوت ، ياـنعم 
صاوخ و ماوـع و  - 59 مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تمـصع  وا 58 - سدـقم  تحاس  هب  ءاملع  تاـهجوت  و  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف 

یسررب - 61 مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  یگدـنز  زا  یخیراـت  ياـهتربع  - 60 مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترــضح  نارود  رد  ناـنآ  درکلمع 
نارود ياـهارجام  ثداوـح و  تراهط 62 - تمـصع و  تیبلها  و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاـف  اـب  مالـسا  ردـص  نیقفاـنم  راـتفر  ياـههویش 

هبطخ رد  ماکحا  هفـسلف  - 64 مالسلا » اهیلع   » هّیمطاف هفیحـص  اروشاع 63 - هثداح  اب  نآ  یخیرات  طاـبترا  و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح 
نآرق هب  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تالالدتسا  - 65 مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 

ایند زا  همطاف  باختنا  هس 

نآرق تایآ  توالت  قیرط  زا  ادـخ  اب  طابترا  - 1 دنتشاد . ایند  زا  دوخ  ياهیگتسیاش  ّدح  رد  وکین  باختنا  هس  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
هب یگدیسر  مدرم و  هدوت  اب  طابترا  - 3 هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  هب  يزروقشع  یتسود و  قیرط  زا  ناکین  نابوخ و  اب  طابترا  - 2

ِلوُسَر ِهجَْو  یف  ُرَظَّنلاَو  ِهَّللا  ِباتِک  ُةَوِالت  ٌثالَث : ْمُکاْینُد  ْنِم  ََّیِلا  َبِّبُح  مالـسلا :» اهیلع   » ۀـمطاف تلاق  نانآ  هب  شـشخب  قافنا و  اب  ناـنآ  روما 
هیلع هللا  یلص   » ربمایپ هرهچ  هب  هاگن  نآرق 2 - توالت  - 1 تسا : نم  بوبحم  زیچ  هس  امـش  يایند  زا  [ . ] 624 . ] ِهَّللا ِلیبَس  یف  ُقاْفنِْالا  َو  ِهَّللا 

.[ ادخ هار  رد  قافنا  - 3 هلآو »

خیرات باب  ندنامزاب  يارب  گرزب  یتسایس 

يراک نیع  دننکب ، ثول  ار  خیرات  هکنیا  يارب  دـنوشیم  رهاظ  زوسلد  کی  هفایق  رد  ناشدوخ  دـعب  دـنوشیم و  بکترم  ار  یتیانج  يدارفا 
دـنکیم و داـیرف  دـنزیم و  شرـس  هب  تشم  هـمه  زا  شیب  شدوـخ  دـعب  دـنکیم ، دیهـش  ار  مالـسلا » هـیلع   » اـضر ماـما  درک : نومأـم  هـک 

هیلع » اضر ماما  هک  تسا  هدوب  نومأم  هک  دننک  رواب  دنناوتیمن  ياهدع  هک  هتـشاذگ  یقاب  ماهبا  رد  ار  خیرات  اذهل  و  دیامنیم ، ییارـسهیثرم 
لقاال نک . نفد  بش  ارم  دومرف : دوشن  ثول  خیرات  هکنیا  يارب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز تسا . خیرات  ثول  نیا  تسا . هدرک  دیهـش  ار  مالـسلا »
دوشب نفد  هنابش  رتخد  کی  نیا  دیاب  ارچ  تشادن ، رتشیب  هک  رتخد  کی  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمغیپ دنامب . خیرات  رد  ماهفتسا  تمالع  نیا 

دنراذگب زاب  خیرات  يور  هب  ار  رد  نیا  هک  درک  لامعا  هّیضرم  يارهز  هک  تسا  یتسایـس  نیرتگرزب  نیا  دنامب !؟ لوهجم  شربق  دیاب  ارچ  و 
ارچ هّللاناحبـس ! دیوگب : خیرات  اهاَرث  یفُْعی  َو  یفَطْـصُْملا  ُۀَعِْـضب  ًْالَیل  ُنَفُْدت  ِرُومُْالا  ِّيَِال  َو  دنیوگب : دنیایب  هدش  هک  مه  لاس  رازه  زا  دعب  هک 
مه نآ  و  دَّکؤم ، بحتسم  مه  نآ  تسین  یبحتسم  رما  کی  هزانج  عییشت  رگم  دننکب !؟ نفد  بش  رد  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمغیپ رتخد 

دنامب و لوهجم  شربق  لحم  لصا  ارچ  و  دنناوخب !؟ زامن  وا  هب  دودعم  يدارفا  دـیاب  ارچ  هلآو !؟» هیلع  هللا  یلـص  » ربمغیپ رتخد  هزانج  عییـشت 
[ . 625 [ !؟ دناهدرک نفد  اجک  رد  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز دنادن  یسک 

( سودرفلا ۀحافت   ) یتشهب بیس 

اهیلع » ارهز همطاف  هفطن  نیوکت  لـصا  رد  هک  ارچ  تسا  یتشهب ] بیـس   ] سودرفلا ۀـحافت  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  ياـهبقل  زا  یکی 
اهیلع  » همطاف هراومه  امـش  ارچ  دش  لاؤس  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  زا  دراد . یتشهب  بیـس  هب  تشگرب  تیاور  بسح  هب  مالـسلا »

لیئربج هکنیا  يارب  : " دندومرف ترـضح  دینکیمن ؟ لمع  هنوگنیا  دوخ  نارتخد  زا  رگید  هب  تبـسن  یلو  دیئوبیم  دیـسوبیم و  ار  مالـسلا »
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هجیدخ هب  هاگنآ  دش و  داجیا  نم  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هفطن  نآ  زا  سپ  مدروخ و  ارنآ  نم  دروآ  دیده  تشهب  زا  یبیس  نم  يارب 
يوب و ْقلُخ و  ْقلَخ و  نیب  يرگید  ِتهباشم  هوجو  دهدیم  ناشن  اهیسررب  تیاور  نیا  رب  هوالع  [ . 626."  ] دش ّدلوتم  همطاف  تفای و  لاقتنا 

هَّللاتیآ زا  ۀمـصاعلا  ۀـّنُج  باتک  زا  دراوم  نآ  زا  ياهصالخ  لقن  هب  اـجنیا  رد  هک  دراد  دوجو  بیـس  ارهز و  ترـضح  راـثآ  رثا و  يوخ و 
نورد هدعم و  زا  دساف  طالخا  هدننک  كاپ  بیـس   1 مالسلا )» اهیلع  همطاف   ) یتشهب بیس  ایند  بیـس  فیدر  میزادرپیم . [ 627  ] یناهجریم

تسا 2 ینورد  یحور و  ياهیگریت  تاملظ و  ناهانگ و  عاونا  هدـننک  فرطرب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تیالو  تبحم و  تسا  ناـسنا 
يویند بیس  تسا 3  نیدساح  رورـش  ناراکبیرف و  دیک  عفاد  ترخآ  ایند و  رد  یتشهب  هحافت  تسا  يرگوداج  رحـس و  عفاد  يویند  بیس 
ندروخ تسا 4  لد  رد  ناطیـش  ذوفن  ساوسو و  عناـم  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  یتسود  تسا  یگدزمشچ  نونج و  یگدزنج و  عناـم 

زا ار  مغلب  بیس  ندروخ  دزاسیم 5  فرطرب  نایعیش  ماسجا  زا  ار  ران  مس  یتشهب  بیس  یتسود  دنکیم  عفد  ندب  زا  ار  مومس  يویند  بیس 
ار بت  نورد و  ترارح  بیـس  ندروـخ  دـیادزیم 6  ار  قافن  كرـش و  مغلب  هیمطاف  هحاـفت  یتسود  دزاـسیم  فرطرب  نآ  هدـنروخ  جازم 

تیالو ) 1( دربیم ار  اهيرامیب  یئایند  بیـس  دناشنیم 7  ورف  ار  رـشحم  ترارح  هیدـمحا  هحافت  دزاسیم  کنخ  ار  نوردـنا  دـناشنیم و 
ياضعا زا  هک  تسا  یناـسنا  غاـمد  بلق و  هدـننکتیوقت  يویند  بیـس  دـنکیم 8  ناسنا  یـسردایرف  تمایق  فقوم  رد 100  یتـشهب  بیس 

رد مه  مالسلا )» اهیلع   » ارهز همطاف   ) سودرفلاۀحافت ) 2( دنتسه یناسنا  ندب  رد  ماما  ربمغیپ و  هلزنمب  ود  نیا  دنتسه و  ندب  هیسیئر  یلصا و 
ووادام حافتلایف  اـم  ساـنلا  ملعی  وا  مالـسلا :» هیلع  قداـصلالاق  همـصاعلا / ُۀَّنُج  دوب 1 - دوخ  نامز  ماـما  ادـخ و  لوسر  هدـننکتیوقت  اـیند 

. تسا مالسلا  مهیلع  تیبلها  تایاور  زا  دافتسم  ًامامت  بیس  هروکذم  دئاوف  هکنیا  رکذ  لباق  همصاعلاُۀَّنُج / - 2 هب ... ّالا  مهاضرما 

كدف بصغ  یخیرات  ریس 

. دنادرگرب ترـضح  نآ  هب  ار  كدف  دشن  رـضاح  درک و  يرادیاپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یپردیپ  تازرابم  لابق  رد  رکبوبا  هچرگ 
تابثاب مالـسا  ناهج  يارب  ار  شدوخ  تیناقح  تیمکاـح و  تفـالخ و  هاگتـسد  يراکمتـس  شتازراـبم ، هلیـسوب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز اـما 

لئاسو زا  یکی  یتدم  ات  درک . ریگ  ناشیولگ  رد  یناوختـسا  دننامه  دـش و  يراجفنا  هطقن  تفالخ ، هاگتـسد  يارب  كدـف ، نامه  دـیناسر .
نییولع تیاضر  بلج  يارب  یهاگ  دـندوب . زجاع  نآ  لح  زا  هک  تفریم  رامـشب  تفالخ  هاگتـسد  فعـض  طاقن  زا  یکی  مهم و  یتاـغیلبت 
هـضبق ار  مالـسا  تموکح  هیواعم  هکیماگنه  دنتفرگیم . سپ  دندشیم  كانمـشخ  نانآ  رب  هک  یهاگ  دندادیم و  سپ  نانآ  هب  ار  كدف 
تفالخ نامز  رد  داد . هیواعم  نبدـیزی  هب  ار  ثلث  کـی  ناـمثع و  نبرمع  هب  ارنآ  ثلث  کـی  دیـشخب و  ناورم  هب  ار  كدـف  ثلث  کـی  دومن 
دیـشخب زیزعلادبع  نبرمع  شدنزرف  هب  ارنآ  زیزعلادبع  دیـشخب . زیزعلادـبع  شرـسپ  هب  ارنآ  تفرگ و  رارق  وا  رایتخا  رد  كدـف  مامت  ناورم ،

نبرمع تفالخ  نامز  رد  درک . در  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلانبیلع  ای  نسح  نبنسح  هب  ار  كدف  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلادبع  نبرمع  یتقو 
اهیلع همطاف  دالوا  زا  ار  كدف  دـش  بوصنم  تیالو  هب  هکتاع  نبدـیزی  یتقو  دوب . مالـسلا » اهیلع  همطاف  دالوا  تسد  رد  كدـف  زیزعلادـبع 

ار كدف  دیسر  تفالخ  هب  حافس  یتقو  دش . هتفرگ  نانآ  زا  تفالخ  ات  دوب  نانآ  تسد  رد  دش . عقاو  ناورمینب  رایتخا  رد  تفرگ و  مالسلا »
اهیلع همطاف  دالوا  هب  ارنآ  يدـهم  سپـس  تفرگ . ناـنآ  زا  ار  كدـف  دـش  كانمـشخ  نسحینب  رب  رفعجوبا  یتقو  داد . نسح  نب  هللادـبع  هب 

هب ارنآ  دیسر ، تفالخ  هب  نومأم  هکیماگنه  ات  دوب  نانآ  تسد  رد  دنتفرگ . سپ  ارنآ  نوراه  يدهمنبیسوم و  سپس  دینادرگرب . مالـسلا »
تـسیرگ دـناوخ و  ارنآ  دـنداد  شتـسد  هب  ار  ياهمان  دوب ، هتـسشن  اضق  سلجم  رد  نومأم  هک  زورکی  درک . در  مالـسلا » هیلع  همطاف  دالوا 

درمریپ دومن ، هرظانم  وا  اب  كدف  هرابرد  نومأم  دـمآ . کیدزن  تساخرب و  يدرمریپ  تساجک ؟ مالـسلا » اهیلع   » همطاف لیکو  تفگ : سپس 
، لکوتم نامز  ات  دوب  مالسلا » اهیلع   » همطاف دالوا  تسد  رد  نآ ، زا  دعب  دنداد . وا  هب  دندرک و  هلابق  ار  كدف  داد  روتـسد  نومأم  دش . بلاغ 

هدش هتـشاک  ادـخ  لوسر  كرابم  تسد  هب  هک  دوب  دوجوم  كدـف  رد  امرخ  تخرد  هدزای  دیـشخب . رایزاب  رمع  نب  هللادـبع  هب  ار  كدـف  وا 
یکمک ضوع ، رد  مه  جاجح  دندرکیم . هیده  نایجاح  هب  جح  عقوم  رد  دندیچیم و  ارنآ  ياهامرخ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  نادـنزرف  دوب .
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نآ داتسرف  ار  یفقث  هیمایبا  نب  نارشب  رایزاب ، رمع  نب  هللادبع  دشیم . نانآ  بیـصن  يدایز  لاوما  هلیـسونیدب  و  دندومنیم . ربمغیپ  دالوا  هب 
[ . 628 . ] درک عطق  ار  اهتخرد 

یسانش هریس 

زا دتم  شور و  ذاختا  ندومن و  لمع  يارب  ياهنیمز  ات  دریگیم  رارق  یتاعلاطم  یخیرات و  تقد  دروم  تهج  نآ  زا  ناگرزب  یگدنز  یهاگ 
مکاح لوصا  شور و  تهج  زا  ار  یگرزب  یگدنز  خروم  یهاگ  هک  ارچ  تسا  یقالخا  یخیرات ، یثحب  یـسانشهریس  دشاب . نانآ  یگدـنز 

یقالخا یهدوگلا  یسانشبدا و  هزیگنا  اب  ار  خیرات  زا  تمـسق  نیا  یقالخا  دنمـشیدنا  هاگنآ  تسا  هداد  رارق  قیقحت  دروم  یگدنز  نآ  رب 
میزادنیب مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  یگدنز  هب  قیقد  قیمع و  یهاگن  هاگدید  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  ام  دزاسیم . قالخا  ملع  هزوح  دراظو 

رد هک  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  ناشیا  یگدنز  تاطابترا  رب  مکاح  لوصا  ناشیا  زا  يریگهنومن  یـسأت و  هاگنآ  یـسانشدتم  هزیگنا  هب  و 
هریس یعامتجا ، هریـس  یگداوناخ ، هریـس  يدرف ، هریـس  تسا . هدش  یلیـصفت  هراشا  لوصا  نیا  زا  یـشخب  هب  رما  نیا  نوگانوگ  تاعوضوم 

، راک تدابع ، يدنزرف ، يرسمه ، يردام ، قافنا ، ياههنومن  هاگنآ  دوش  هعلاطم  دیاب  ترضح  يداصتقا -  هریس  یتازرابم و  هریس  یـسایس ،
تیمکاح روآمایپ  اههنومن  نیا  هک  میزومایب . وا  زا  ار  صالخا ، يروحمنآرق ، ماما ، زا  عافد  فافع ، باجح و  يزیتسملظ ، يرادناـمهیم ،

يرادیاپ و لصا  - 1 زا : دنترابع  لوصا  نیا  زا  یـشخب  هک  تسا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  رب  نوناق  هدـعاق و  لصا و  اهدـص 
لصا یگداوناـخ 3 - يدرف و  یگدــنز  روـما  رد  طابــضنا  مـظن و  لـصا  تیـالو 2 - نیفلاـخم  نیقفاـنم و  نیکرـشم ، ربارب  رد  تماقتــسا 
لصا ایند 7 - رهاظم  هب  یتبغریب  یتسیزهداس و  لصا  یبلطناهرب 6 - رکفت و  لصا  یبلطهدازآ 5 - لصا  یتسود 4 - تفارش  یبلطتزع و 

تعاطا و لـصا  نآ 10 - تسادـق  باجح و  فاـفع و  لـصا  نادـنزرف 9 - تیبرت  هب  تیمها  یتسودهناـخ و  لـصا  قافنا 8 - يرگراـثیا و 
يزیتسملظ 14- لصا  تماما 13 - ماظن  شریذـپ  لصا  زاین 12 - تروص  رد  یعاـمتجا  ياههنحـص  هب  دورو  لـصا  رهوـش 11 - زا  يوریپ 

یگشیپ تدابع  یئارگترخآ و  لصا 

یلیس

نوچمه هک  يروـطب  ترـضح  نآ  يوزاـب  رب  رمع  ندز  هناـیزات  تسا : هدـش  لـقن  مالـسلا » هیلع   » قداـص ترـضح  زا  لّـضفم  ثیدـح  رد 
شدنزرف هکيروطهب  دوب  هلماح  ههام  شش  مایا  نآ  رد  هک  ترضح  نآ  مکش  رب  دوخ  ياپ  اب  ار  رد  نداد  راشف  دمآ و  الاب  هایـس  يدنبوزاب 

نآ تروص  هب  ندز  یلیـس  زین  ترـضح و  نآ  هناـخ  رب  دـیلو  نبدـلاخ  ذـفنق و  رمع و  موجه  درک و  طقـس  تشاد  مکـش  رد  هک  ار  نسحم 
يا ناجاباب ، : " تفگیم درکیم و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اـب  ترـضح  دـش و  راکـشآ  شوپور  ریز  رد  شاهراوشوگ  هک  ياهنوگهب  ترـضح 

همشچ باتک  هب  نینچمه  [ . 629."  ] دوشیم هتشک  مکش  رد  شکدوک  دروخیم و  کتک  دوشیم و  بیذکت  همطاف  ترتخد  ادخ ! لوسر 
[ . 630 . ] دوش هعجارم  رتسب  رد 

ش

هبیط هرجش  هخاش 

سدقم دوجو  تخرد  نآ  لصا  هک  دنتـسه  كاپ  یتخرد  دـننام  نآرق  تایآ  رد  هیبشت  ماقم  رد  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها 
نادنزرف نآ  ياههویم  و  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هرجش  نآ  هخاش  مالسلا ،» هیلع   » یلع نآ  یلـصا  هنت  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ 

ًاصوصخم قافن  رفک و  لماوع  همه  هک  هنوعلم  هرجش  ای  دنتسه و  هثیبخ  هرجش  تیبلها  نانمشد  لباقم ، رد  و  دنتسه . مالـسلا » اهیلع   » همطاف
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رفعجابا تلأس  لاق ، یفعجلارباج ، نع  دنتـسه . موش  هرجـش  نیا  ناگدنهدلیکـشت  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاـف  قح  رد  نیملاـظ  هیماینب و 
اهبر نذاب  نیح  ّلک  اهلکا  یتؤت  ءامـسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  ۀبّیط  ٍةرجـشک  ّلجوّزع ، هللا  لوق  نع  مالـسلا  امهیلع  رقابلا  ّیلع  نبدمحم 

اهدالوا و اهرمث  هللالوسر و  تنب  ۀـمطاف  ةرجّـشلا  نصغ  و  مالـسلا » هیلع   » ُّیلع اهعرف  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسرف  ةرجـشلا  اّما  لاـق 
نوچ كاپ  نخـس  مدرک  لاؤس  لجوزع  يادخ  هدومرف  نیا  هرابرد  مالـسلا » هیلع   » رقاب ماما  زا  دـیوگ : یفعج  رباج  [ . ] 631 . ] انتعیش اهقرو 

نآ اما  دومرف : دـهدیم . ار  دوخ  هویم  نامز  ره  ادـخ  نامرف  هب  تسا . نامـسآ  رد  شیاههخاش  راوتـسا و  شاهشیر  هک  تسا  كاـپ  یتخرد 
ادخ لوسر  رتخد  مالسلا ،» اهیلع  همطاف  تخرد ، نآ  هخاش  و  مالسلا » هیلع   » یلع نآ  هنت  تسا و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  تخرد 

.[ دنتسه ام  نایعیش  نآ  ياهگرب  مالسلا و  مهیلعوا  نادنزرف  نآ  هویم  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  »

لخن هخاش 

ارقف و هب  دومن و  دابآ  ییاهناتسلخن  رایسب  هچ  مالسلا » هیلع  یلع  دوب . وا  نادناخ  و  مالسلا » اهیلع  همطاف  يارب  ینتشاد  تسود  یتخرد  لخن 
رد دومن . یفرعم  بوخ  ياهفحت  ناونع  هب  ار  نآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دـندومنیم و  هیذـغت  اـمرخ  هویم  زا  دومن . قاـفنا  نیکاـسم 

هنابش مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  ترضح ، نآ  ّتیـصو  قبط  تفر ، ایند  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هکنآ  زا  سپ  تسا : هدمآ  یثیدح 
دز شتآ  ار  امرخ  تخرد  زا  هخاش  هس  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  هزانج  نفد ، لسغ و  لیمکت  زا  سپ  دش . وا  نفد  نفک و  لسغ و  لوغـشم 

يوس هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترضح  هکیماگنه  [ . 632 . ] درک نفد  هنابـش  هدناوخ و  زامن  وا  رب  هکنیا  ات  داد  تکرح  هزانج  ولج  و 
دومن و تظفاحم  امرگ  تّدـش  زا  ار  ترـضح  نآ  دـش و  وا  نادـنزرف  وا و  نابیاس  هک  دوب  لخن  تخرد  ياههخاش  نیا  تفر  نازحـالاتیب 

. دش عییشت  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  لخن  ياههخاش  شتآ  وترپ  رد  مالسلا » اهیلع  همطاف  تافو  هدزتبرغ  کیرات و  بش  رد  هرخالاب 

همطاف ياهبش 

هراشا

ادـخ ءایلوا  يارب  ود  ره  رحـس  رهـس و  تسا . هنابـش  ياهتولخ  رد  ادـخ  اب  ندوب  سونأم  و  بش ، اب  یتسود  ادـخ  ءایلوا  ياـهیگژیو  زا  یکی 
تـسا تابثا  لباق  تقیقح  نیا  حوضو  هب  ادـخ  ءایلوا  هریـس  هعلاطم  اب  تیبلها و  تایاور  نارق و  تایآ  هب  هعجارم  اب  تسا . ینتـشاد  تسود 

هب هیـصوت  توـعد و  هکنآ  نمـض  مالـسا  رد  دـشابیم . رتهماـنرب  رپ  رتیمارگ و  ادـخ  ءاـیلوا  رظن  رد  هکلب  زور  رادـقم  هب  بش  نـیمه  هـک 
. تسا هدـمآ  لمع  هب  مه  هنابـش  تاقوا  زا  هدافتـسا  بش و  ءاـیحا  يارب  مه  يدـج  بیغرت  قیوشت و  تسا  هدـش  هنابـش  باوخ  تحارتسا و 

: دینک تقد  تیاور  هیآ و  دنچ  هب  تساهنآ . یتوکلم  افصاب و  ياهبش  ادخ  ءایلوا  تاقوا  نیرتینعمرپ  نیرتناشخرد و 

ردق بش  رد  نآرق  لوزن 

و میدرک . لزان  ردق  بش  رد  ار  نأشلامیظع  نآرق  نیا  ام  . ] ٍرْهَش ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ام  َکیرْدَا  ام  ِرْدَقلا و  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَا  اَّنِا 
.[ تسا رترب  رتهب و  هام  رازه  زا  ردق  بش  درک ؟ دناوت  هاگآ  ردق  بش  نیا  تمظع  هب  ار  وت  هچ 

بش رد  ربمایپ  جارعم 

[ . 633 . ] ُریِصَبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اِنتایا  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَألا  ِدِجْسَملا  َیِلا  ِمارَحلاِدِجْسَملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَا  يِذَّلا  َناْحبُس 
ار شنوماریپ  هک  ییاـصقا  دجـسم  هب  مارحلادجـسم  زا  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم دوـخ  هدـنب  یبـش  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  كاـپ و  ]
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.[ تسانیب اونش و  تقیقح  هب  ادخ  هک  دیامنب  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  ات  داد  ریس  تخاس  كرابم 

بش رد  یسوم  ادخ و  هدعاوم 

ِْعبَّتَت الَو  ِْحلْـصَا  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُره  ِهیِخَِأل  یـسُوم  َلاق  َو  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَا  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف  ٍرْـشَِعب  اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْـلَیل  َنِیثالَث  یـسُوم  انْدَـعاو  َو 
هدعو نامز  هکنآ  ات  میدوزفا  نآ  رب  رگید  بش  هد  تفای  نایاپ  نوچ  میداهن . رارق  هدعو و  بشیس  یسوم ، اب  و  [ . ] 634 . ] َنیدِسْفُملا َلِیبَس 

لها وریپ  ریگ و  شیپ  حالـصا  هار  شاب و  نم  نیـشناج  موق و  ياوشیپ  نونکا  وت  تفگ : نوراـه  دوخ  ردارب  هب  دـش  لـیمکت  بش  لـهچ  هب 
.[ شابم داسف 

يراد هدنز  بش  اب  دومحم  ماقم  لیصحت 

دّجهت و هک  شاب  دـجهتم  رادـیب و  ار  بش  زا  یـضعب  و  [ . ] 635 . ] ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَا  یـسَع  ََکل  ًۀَِـلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیَّللا  َنِم  َو 
َْلیَّللا ُِمق  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ هب  يزیخبش  روتسد  دنادرگ ]. ثوعبم  دومحم  ماقم  هب  تیادخ  هک  دشاب  تسا ؛ وت  صاخ  بش ، زامن 

یکدنا نآ  زا  هاکب  ای  ار  شمین  یکدـنا ، زج  ار  بش  زیخ  ياپب  [ . ] 636 . ] ًالِیتَْرت َنآرُقلا  ِلِّتَر  َو  ِْهیَلَع  ْدِزَْوا  ًالِیلَق  ُْهنِم  ْصُْقناِوَا  ُهَفِْـصن  ًالِیلَق  َِّالا 
.[ یندورس ار  نآرق  يارُسب  نآ و  رب  يازفیب  ای 

ادخ لوسر  مالک  رد  يراد  هدنز  بش  راثآ 

ٌةَدَرْطَم َو  ِبُونُّذِلل  ٌریِفْکَت  َو  یلاعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ٌۀـَبُْرق  ِْلیَّللا  َماِیق  َّنِإ  َو  ْمُکَْلبَق  َنیِحلاَّصلا  ُْباَد  ُهَّنِإَف  ِْلیَّللا  ِمایِِقب  ْمُْکیَلَع  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » َلاق َو 
شور هک  منکیم  شرافـس  يزیخبش  هب  ار  امـش  :] دوـمرف هلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » مرکایبـن [ . 637  ] ِْمثِإلا ِنَع  ٌةاـْهنَم  َو  ِدَـسَجلا  ِنَع  ِءاَّدـِلل 

ندب زا  ار  يرامیب  دناشوپیم و  ار  ناهانگ  دنکیم و  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  بش  رد  نتـساخ  ياپب  و  دوب . نینچ  امـش  زا  شیپ  نیحلاص 
.[ درادیم زاب  هانگ  زا  ار  ناسنا  دنکیم و  رود 

یگداوناخ يراد  هدنز  بش 

هراشا

ربمایپ [ . ] 638 . ] ِتارِکاذلا َو  ًارِیثَک  ِهَّللا  َنیِرِکاَّذلا  َنِم  ابَتَک  ِْنیَتَعکَر  ایَّلَصَف  ُهَتَأَْرِما  َظَْقیَأ  َو  ِْلیَّللا  َنِم  َظَْقیَتْسا  ِنَم  هلآو :» هیلع  هللا  یلص   » َلاق َو 
ياجب زاـمن  تعکر  ود  مادـک  ره  دـنک و  رادـیب  ار  شرـسمه  دوش و  رادـیب  ار  بش  زا  یـساپ  سک  ره  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا

بـش بش و  عوضوم  رد  هاتوک  همدـقم  نیا  اـب  دـنوشیم ]. تبث  دنتـسه ) ادـخ  داـی  هب  هراومه  هک   ) رکاذ ناـنز  نادرم و  زا  ود  ره  دـنروآ ،
دراد اج  تسا و  ردقلاۀلیل  مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترضح  باقلا  زا  یکی  هکنیا  هب  رکذت  يروآدای و  نمـض  تسا  بسانم  يرادهدنز 

همطاـف ياهبـش  رب  يرورم  میوش ، انـشآ  رتشیب  وا  تیـصخش  ناـهنپ  ياـیاوز  هب  اـت  دوش  رکف  اـهلاس  اـهراب و  ترـضح  بقل  نیا  فارطا  رد 
. میراد یمارگ  يوناب  نآ  هریس  رد  تقو  نیا  نارذگ  یگنوگچ  و  مالسلا » اهیلع  » ارهز

ارهز همطاف  هنابش  ياهتدابع 

یَّتَح ًةَدِجاس  ًۀَعِکار  لََزت  مَلَف  اِهتَعْمُج  َۀَلَیل  اِهبارِْحم  ِیف  ْتَماق  مالـسلا » اهیلع   » َۀـمِطاف یُِّما  ُْتیَأَر  مالـسلا :» هیلع   » یبتجملا نسحلا  مامالا  لاق 
َِمل ال هاَُّما ! ای  اَهل : ُتلُقَف  ٍءیِشب  اهِسْفَِنل  وُعدَت  الَو  مَُهل ، َءاعُّدلا  ُُرثْکَت  َو  مِهیِّمَُست  َو  ِتانمْوُملاو  َنینِمْؤمِلل  وُعْدَت  اُهتعِمَس  َو  ِحبُّصلا ، ُدومَع  َحَضَّتا 
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بارحم رد  هعمج  بش  هک  مدید  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف مردام  . ] ُراَّدـلا َُّمث  ُراجلَا  َّیَُنب ! ای  ْتلاقَف : ِكْریَِغل ؟ َنیِعَّدـَت  امَک  ِکِسْفَِنل  َنیِعَّدـَت 
نانز نادرم و  يارب  هک  مدینـشیم  وا  زا  و  دیمدرب ، حبـص  هدـیپس  هکنآ  ات  دوب  دوجـس  عوکر و  رد  هتـسویپ  هداتـسیا و  تدابع ) هب   ) شیوخ

وا هب  سپ  درکیمن ، اعد  چـیه  شیوخ  يارب  یلو  درکیم  اعد  رایـسب  ناشیارب  تخاسیم و  يراج  نابز ) رب   ) ناشمان درکیم و  اـعد  نمؤم 
ار ناگیاسمه  دیاب  تسخن  مکرـسپ ! يا  دومرف : ینکیمن ؟ اعد  دوخ  يارب  ینکیم  اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگنامه  ارچ  ردام ! يا  متفگ :

[ .[ 639 . ] تخادرپ هناخ  هب  هاگنآ  تفایرد 

هناخ رد  همطاف  هنابش  راک 

ار هنازور  راک  تخپیم ، نان  دومنیم ، درآ  یتسد  بایسآ  اب  ار  مدنگ  درکیم ، راک  هعماج  رگید  نانز  نوچ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح 
ردـپ تمدـخ  راچان  دـش ، مخز  راگزور  هناگی  نآ  تسد  ود  ره  هکنآ  ات  تشاد  لماک  هجوت  كدوک  تیبرت  يرادهچب و  هب  دادیم ، ماجنا 

یلص  » هللا لوسر  ای  . ] ًاْنیَسُح َو  ًانَسَح  ُلِمْحَی  نَسَحلاُوبَا  َو  َِحبـُصا ، یَّتَح  یحَّرلا  ُریُِداًاعیِمَج  ِیتَْلَیل  یحَّرلا ، َنِم  َيادَی  ْتَلِجَم  ْدَق  دومرف : تفر و 
ندرک درآ  هب  حبـص  ات  ار  بشید  تسا ، هدـش  مخز  هدرک ، مرو  یتسد  بایـسآ  اب  مدـنگ  ندرک  درآ  تلع  هب  متـسد  ود  ره  هلآو » هیلع  هللا 

[ .[ 640 . ] درکیم يرادهگن  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  منادنزرف  مالسلا » هیلع   » یلع ماما  مدوب . لوغشم  مدنگ 

همطاف هنابش  يرادنامهیم 

هللا یلص  مالسا  ربمایپ  دینک . نامهم  ارم  ماهدمآ ، گنت  هب  یگنسرگ  زا  ناناملسم ! يا  : " تفگ هتساوخ  اپب  هنیدم  دجسم  رد  ياهنـسرگ  درم 
دراو دـعب  یمک  هللالوسر . ای  نم  دومرف : مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  دـنکیم "؟ نامهم  بشما  ار  درم  نیا  یـسک  هچ  دومرف : هلآو » هیلع 

« مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  ماهدروآ . هنـسرگ  نامهم  میراد ؟ لزنم  رد  ییاذـغ  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  زا  هدـش  لزنم 
بشما اما  هچبرتخد ، كاروخ  هزادنا  هب  رگم  تسین  ییاذغ  ام  هناخ  رد  . ] انَْفیَـض ِِهب  ُِرثُْؤن  اَّنِکل  َو  ِۀَِّیبَّصلا  ُتُوق  َّالِإ  انْدنِع  ام  دومرف : هنارگراثیا 

[ .[ 641 . ] میشخبیم نامهم  هب  ار  اذغ  رادقم  نیمه  مینکیم و  لمحت  ار  یگنسرگ  هدرک  راثیا 

تموکح هیلع  رب  مدرم  جیسب  هنابش و  یهاوخ  يرای 

رد رب  مالـسلا » هیلع   » یلع اـب  هتفرگ و  ار  نینـسح  تسد  هفیقـس  ياـتدوک  زا  سپ  وا  تسا . مالـسلا » اـهیلع   » ارهز هنابـش  ياـهتوعد  روـظنم 
َلَمَح ایلَع  َّنِإ  مالـسلا :» هیلع   » رقابلا لاق  دـیبلطیم . يرای  مالـسلا » هیلع  یلع  زا  تیامح  رد  اـهنآ  زا  تفریم و  راـصنا  رجاـهم و  ياـههناخ 
ریدغ هبقع  رد  ناشتعیب  دای  هب  ار  اهنآ  و  ... ] َهل راِصتنِْإلا  ُۀمِطاف  ْمُُهلَأْسَت  َو  َةَرْصُّنلا  ُمُُهلَأْسَی  ِراْصنَألا  ِتُوُیب  یلِإ  ًالَیل  اِهبَراسَو  ٍرامِح ، یلَع  َۀَمِطاف 
روای لهچ  مالسلا » هیلع   » یلع يارب  دناوتب  دیاش  ات  تخادنایم  وا  لیاضف  يایرد  و  مالسلا » هیلع   » یلع قح  رد  لوسر  ياهـشرافس  رگید  و 

زاب ار  رد  اـی  مه  اـهنآ  متـسشنیمن و  هناـخ  رد  متـشاد  رواـی  لـهچ  رگا  تفگیم : هک  دوب  هدینـش  مالـسلا » هیلع   » یلع زا  اریز  دـنک ، مهارف 
اما درک ، لمع  هنوگنیا  بش  نیدنچ  ات  مالـسلا » اهیلع   » ارهز دندشیمن . رـضاح  اما  دندادیم  هدعو  ای  دـندادیمن و  یباوج  دـندرکیمن و 
یلع يرای  هب  دبوکیم و  ار  اهرد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز مالـسلا » هیلع   » یلع ياج  هک  ینیبیم  رگا  و  دندمآیم ]. رارق  رـس  رب  رفن  راهچ  اهنت 

بازحا دحا و  ردب و  ياههنیک  مالـسلا » هیلع   » یلع زا  هک  تسا  هتکن  نیا  رطاخ  هب  هبقع ، نامیپ  زا  هتـشذگ  دنکیم ، توعد  مالـسلا » هیلع  »
رگیدـکی هب  اههناخ  هکنیا  اـب  دومنیم ، رتسا  رب  راوس  ار  وا  مالـسلا » هیلع  یلع  رگا  دـنرادن و  لد  هب  ياهنیک  وا  زا  یلو  دـنراد . لدهب  ار  و ...

هک يروطهب  دوب ، هدمآ  دراو  وا  رب  هک  دوب  یبئاصم  زا  وا  يروجنر  تلاسک و  ببـس  هب  دیاش  هتـشادن ، یتعـسو  مه  هنیدـم  و  هدوب ، کیدزن 
رطاـخ هب  هکلب  دزیگنارب ، ار  ناـنآ  محرت  هک  تسا  رطاـخ  نیاـب  هن  دربیم ، دوـخ  هارمه  هب  ار  نینـسح  ارچ  هـکنیا  اـما  و  دورب . هراوـس  دـیاب 

ود و نیا  روضح  اـب  هک  يروط  هب  دوب ، هدرک  مهارف  ود  نآ  يارب  لـبق  زا  هاـگآ  رادـیب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر هک  دوـب  ییاـههنیمز 
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هلهابم و تایآ  رد  ود  نیا  هک  دنتـسنادیم  همه  نوچ  دـشیم . رتشیب  دـنوش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  هکنیا  لامتحا  اـههنیمز ، نآ  يروآداـی 
[ . 642 . ] دنلخاد اریسا  امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  هیآ  ریهطت و 

بش رد  همطاف  یسورع 

: دومرف دش  فرشم  ربمغیپ  تمدخ  مالسلا » هیلع   » یلع یتقو  نک ". رضاح  نم  دزن  ار  یلع  : " دومرف نمیاما  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمغیپ
ادرف ای  بشما  نیمه  دـنک ، كرابم  ادـخ  : " دومرف هللالوسر ". ای  يرآ  درک : ضرع  يربب ؟ لزنم  هب  ار  ترـسمه  يراد  لـیم  اـیآ  یلع ! اـی  "

یقاطا دـییامن و  شیوبـشوخ  دـینک و  تنیز  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف : " دومرف شنانز  هب  سپـس  منکیم ". مهارف  ار  یـسورع  لئاسو  بش 
نم دوش ، هداد  همیلو  دیاب  یسورع  رد  : " دومرف مالسلا » هیلع   » یلع هب  مرکا  ربمغیپ  مینک ". رازگرب  ار  یسورع  مسارم  ات  دینک  شرف  شیارب 

میدقت امش  نشج  يارب  دنفسوگ  کی  نم  : " درک ضرع  دوب  رضاح  سلجم ، رد  هک  دعـس  دنهدب ". همیلو  اهیـسورع  رد  متما  مراد  تسود 
: دومرف لالب  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  دـندرک . کمک  ناشدوخ  ییاـناوت  دودـح  رد  زین  باحـصا  زا  رگید  یهورگ  منکیم ".
هک ره  : " دومرف مالسلا » هیلع  یلع  هب  سپس  دندرک . هیهت  مه  نان  نک ". حبذ  یناویح  دومرف : مالسلا » هیلع   » یلع هب  روایب و  دنفسوگ  کی  "

دنتخپ ار  اهتشوگ  دومن . توعد  ار  باحصا  زا  يدایز  هورگ  مالسلا » هیلع   » بلاطیبا نبیلع  نک ". توعد  اذغ  فرـص  يارب  یهاوخیم  ار 
هیلع هللا  یلص   » ربمغیپ دنتشادن  یئاریذپ  لئاسو  دوب و  دایز  نیوعدم  تیعمج  نوچ  دندومن . هیهت  یئاذغ  کشک  امرخ و  نغور و  هلیسوب  و 

ربمغیپ و ياهومع  هزمح  سابع و  یخیرات ، نشج  نآ  رد  دننک . لیم  اذـغ  دـنوش و  لخاد  رفن  هد  رفن  هد  نشج ، نانامهم  داد  روتـسد  هلآو »
لخاد رفن  هد  رفن  هد  باحـصا ، دـندرتسگ و  ياهرفـس  دـندومنیم . ییاریذـپ  نیوعدـم  زا  لیقع  شردارب  و  مالـسلا » هیلع  بلاـطیبا  نبیلع 

داد روتسد  سپس  دندش . ریس  همه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  تسد  تکرب  هب  و  دندروخ . اذغ  يریثک  هورگ  لاونم  نیدب  دندشیم .
همطاف يارب  مه  اذغ  فرظ  کی  داد  روتـسد  دنربب . دندوب  روذعم  همیلو  سلجم  رد  روضح  زا  هک  یناگراچیب  ارقف و  هناخ  هب  ار  اهاذغ  هیقب 

[ . 643 . ] دنتشاذگ رانک  مالسلا  امهیلع  یلع  و 

همطاف هنابش  ياههیرگ 

َو اُهتمرُح ، تَکُِهتنا  َو  اهَْتَیب ، ُّلُّذلا  َلَخَد  ْدَق  َو  اِهب  یِّنَأَک  يِدَْعب ، اِهب  ُعَنُْصی  ام  ُتْرَکَذ  اُهْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  هلآو ... :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق 
ُلاَزت الَف  ُثاُغت ، الَف  ُثیِغَتْـسَت  َو  ُباُجت ، الَف  هادَّمَُحم ، ای  يِداُنت : َیِه  َو  اـُهنِینَج ، ْتَطِقْـسُأ  َو  اـُهْبنَج ، َرِّسُک  َو  اـُهثْرِإ ، تَِعنُم  َو  اـهُّقَح ، تَبِـصُغ 
يِذَّلا َِیتوَص  ِدقَِفل  ُلیَّللا  اهَّنَج  اذِإ  ُشِحوَتْـسَت  يرُْخا و  ِیقاِرف  ُرَّکَذَتَت  َو  ًةَّرَم ، اِهتَیب  نَع  ِیْحَولا  َعاطِْقنا  ُرَّکَذَتَت  ًۀَیِکاب ، ًَۀبوُرْکَم  ًۀـَنوُزْحَم  يِدـَعب 

ار مالـسلا » اهیلع   » همطاف هک  یماگنه  ... ] ًةزیِزَع اهِیبَأ  ِماَّیَأ  ِیف  َْتناک  ْنَأ  َدَعب  ًۀَـلِیلَذ  اهَـسْفَن  يَرت  َُّمث  ِنآرقلِاب  ْتَدَّجَهَت  اذِإ  ِهَیلِإ  ُعِمَتْـسَت  َتناک 
کته شتمرح  هدش و  دراو  شاهناخ  رد  يراوخ  منیبیم  ییوگ  داد ، دـهاوخ  خر  وا  يارب  نم  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  مروآیم  دای  هب  منیبیم 
دایرف هک  یلاحرد  تسا  هدـیدرگ  طقـس  شنینج  هتـشگ و  هتـسکش  شیولهپ  هدـش و  مورحم  شثرا  زا  هتـشگ و  لاـمیاپ  شقح  هدـیدرگ و 

هراومه نم  زا  سپ  دـسریمن و  وا  داـیرف  هب  یـسک  اـما  دـیوجیم  یـسردایرف  دـهدیمن و  ار  شخـساپ  یـسک  یلو  هادـمحم ! اـی  دـنزیم :
بـش هک  یماگنه  و  ارم ، نارجه  یهاگو  دروآیم  دای  هب  شاهناخ  زا  ار  یحو  عاطقنا  یهاگ  دوب ، دـهاوخ  نایرگ  نیگمغ و  نیگهودـنا و 
دنیب راوخ  ار  نتشیوخ  هاگنآ  دینشیم ، ارم  نآرق  توص  نآ  رد  هک  درآ  دای  هب  ار  ییاهبش  دتفایم و  ساره  هب  درتسگیم  نماد  هناخ  نآ  رب 

[ .[ 644 . ] دوب زیزع  شردپ  نامز  رد  هکنآ  زا  سپ 

یسورع بش  رد  همطاف  يونعم  ياهتلاح 

: داد خـساپ  یتحاراـن "؟ ارچ  : " دوـمرف دـید . ناـیرگ  نارگن و  ار  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  مالـسلا ،» هیلع   » یلع ماـما  جاودزا ، بـش  رد 
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يِْربَـق َو  يِدََـحل  یِلا  ِیلوُخُدَـک  یلِْزنَِمب  یِـشاِرف  ِیف  ِیلوُـخُد  ُتْهَّبـَـشَف  يِْربَـق  ِیف  ِیلوُُزن  َو  يِرْمُع  ِباـهِذ  َدـْنِع  يِْرمَا  َو  ِیلاـح  ِیف  ُترَّکَفَت 
شیوخ و رمع  نایاپ  دای  هب  مدرک ، رکف  شیوخ  راتفر  لاح و  نوماریپ  رد  ... ] ِۀَْلیَّللا ِهِذه  یلاعَت  َهَّللاُُدبْعَنَف  ِةالَّصلا  یِلا  َتُْمق  ْنِإ  َهَّللا  َكُدِْشنُِاف 

نیا رد  تفر ، مهاوخ  تمایق  ربق و  فرط  هب  اجنیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لقتنم  امـش  هناخ  زا  زورما  هک : مداتفا  ربق  مان  هب  مرگید  هاـگلزنم 
[ .[ 645 . ] مینک تدابع  ار  ادخ  بش  نیا  رد  مه  اب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ات  ایب  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  یگدنز ، ياههظحل  نیزاغآ 

نیمز رد  همطاف  يارب  یتشهب  ینامهیم  کی  حرش 

وضو مالسلا » اهیلع  همطاف  ترضح  دروآ  راشف  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ نادناخ  رب  یگنـسرگ  هک  یگدنز  تخـس  ياهزور  زا  یکی  رد 
مع نبا  ّیلع  اذـه  کیبن و  دـمحم  اذـه  يدیـس  یهلا و  درک : ضرع  تشادرب و  اـعد  هب  تسد  زاـمن  تعکر  ود  ندـناوخ  زا  سپ  تفرگ و 

! ایادـخ . ] نونمؤم اهب  اناف  انیلع  هلزنا  مهللا  اهب  اورفک  اهنم و  اُولَکَا  لیئارـسا  ینب  یلع  هتلزنا  اـمک  ءامـسلا  نم  ةدـئام  اـنیلع  لِْزنَا  یهلا  کـیبن 
زا ياهدئام  نم ! يادـخ  يا  تسوت . ربمایپ  يومع  رـسپ  مالـسلا » هیلع  یلع  نیا  تسا و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم وت  ربمایپ  نیا  ارورس !

ار هدئام  نآ  نم ، راگدرورپ  يا  دندرک  یساپسان  دندروخ و  اذغ  نآ  زا  نانآ  يداتسرف و  لیئارـساینب  رب  هکنانچ  تسرفب  ناشیارب  نامـسآ 
رطعم ار  مالـسلا » هیلع  یلع  لزنم  نآ  رطع  يوب  هک  دـش  لزاـن  یتشهب  ماـعط  اذـغ و  زا  یفرظ  ناـهگان  میناـنمؤم ]. اـم  هک  تسرف  ورف  اـم  رب 

ًاتنب ینارا  يذـلا  هللادـمحلا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  هللا  دـنع  نم  وه  تلاق : اذـه ؟ کل  یَّنَا  دیـسرپ : مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  تخاس 
ياذـغ نیا  . ] هللادـنع نم  وه  تلاق  اذـه ؟ کل  ینا  میرم  ای  لاق  اقزر  اهدـنع  دـجو  بارحملااـیرکز  اـهیلع  لـخد  اـمَّلک  میرم  لـثمک  اـهلثم 

دـمح و دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  تسا . راگدرورپ  بناـج  زا  داد  خـساپ  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  تساـجک ؟ زا  نیگآرطع 
تدابع بارحم  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ يایرکز  هاگره  هک  میرم  ترضح  دننام  دومرف  اطع  نم  هب  يرتخد  هکار  يدنوادخ  شیاتس 

رد راگدرورپ ]. بناج  زا  دادیم : باوج  میرم  تساجک ؟ زا  اهاذغ  نیا  دیسرپیم : دیدیم ، گنراگنر  ياههویم  اهاذغ و  دشیم  رضاح  وا 
هنسرگ تخس  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  دندرکیم و  یگدنز  یناوارف  تالکـشم  اب  هنیدم  مدرم  رثکا  یگنـسرگ  یطحق و  راگزور 

رد دشاب . لمحت  لباق  یگنسرگ  درد  ات  تسبیم  كرابم  مکش  رب  گنـس  یهاگ  درکیم و  شالت  ارقف  نیکاسم و  يارب  زور  بش و  دوب و 
"؟ میامن یگنـسرگ  عفر  هک  يراد  لزنم  رد  يزیچ  ایآ  مرتخد  : " دومرف دیبوک و  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  برد  تخـس ، ياهزور  نآ 

اعد رب  تسد  دـنک و  لمحت  تسناوتن  مالـسلا » اهیلع  » رهطم يارهز  اما  تشگزاـب  ادـخ  لوسر  هن ". : " تفگ مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح 
، داتفا یهلا  هنامیرک  فاطلا  یتشهب و  ياذـغ  هب  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  نامـشچ  اـت  دـش  هدروآ  تشهب  زا  هزیکاـپ  رطعم و  ییاذـغ  تشادرب 

هاگنآ مرادیم ]. مدقم  نارگید  دوخ و  رب  ار  ربمایپ  هدرک و  راثیا  ادـخ  هب  دـنگوس   ] يریغ یـسفن و  یلع  هللا  لوسر  اهب  ّنرثوال  هللا  و  دومرف :
زا ار  اذغ  نیا  [ ؟ اذه ِکل  نیأ  نم  دیـسرپ : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ داتـسرف  ادخ  لوسر  يارب  ار  هدش  نایرب  تشوگ  اذغ و  زا  رپ  فرظ 
ره دـنوادخ  هک  یتسردـب  تسا  یهلا  تمحر  لضف و  زا  اذـغ  نیا  . ] ٍباسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هَّللا  َّنإ  هّللالـضف  نم  وه  يدروآ ]؟ اـجک 

همطاف یتازرابم  تاراختفا  زا  یکی  مالسلا » اهیلع   » همطاف بلاطیبا و  بعـش  [ .[ 646 . ] دهدیم يزور  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  یسک 
هرـصاحم رد  مالـسا  ردـص  نینمؤم  مالـسا و  نأشلامیظع  ربمایپ  اب  يراکمه  یهارمه و  یناوجون  یکدوک و  ماـیا  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز

تابثا هب  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  زا  ینوگانوگ  ياهتلیـضف  هک  يراوشد  طیارـش  تسا . بلاطیبا  بعـش  هلاس  هس  دـیعبت  يداـصتقا و 
یحور لکشم  اهدص  اب  نازوس  ياهروک  نوچمه  یتسیز  تخس  طیارش  ياراد  هک  بلاطیبابعـش  رد  یگدنز  لمحت  هک  ارچ  دناسریم .

« مالسلا اهیلع   » همطاف دشاب و  درف  کی  رد  یـشوکتخس و ... تماقتـسا ، لکوت ، ینامیا ، هدارا  هدنهدناشن  دناوتیم  دوخ  تسا  یمـسج  و 
ینید ياهشزرا  زا  ظفح  مالسا و  هار  رد  ار  بلاطیبا  بعـش  رد  يرادیاپ  لاس  هس  هکلب  هام  کی  زورکی و  اهنت  هن  هنادواج  ینامرهق  ناونعب 

، یهانپیب بش ، يامرـس  باـتفآ و  قرب  تسا و  هدـش  لـمحتم  ار  نکمم  طئارـش  نیرتتخـس  رد  دـیعبت  لاـس  هس  دوخ و  یناـمیا  لوصا  و 
يارب یناشن  ییالط ، هرود  نیا  درواین . رد  ياـپ  زا  ار  وا  دوخ ، ردـپ و  ناـجرب  فوخ  ینمااـن و  رداـم ، گرم  تبیـصم  تبرغ و  یگنـسرگ ،
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نینمؤملاریما ترضح  زا  یتیاور  نایب  اب  اجنیا  رد  تسا . مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یتیـصخش  ياهتلیـضف  تالامک و  زا  یـشخب  شـشخرد 
بعـش هصق  زا  یحرـش  هب  نآ  روهظ  ماـگنه  تلیـضف و  عوضوم  رد  اـههصرع  همه  رد  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  هنیرید  هارمه  مالـسلا » هیلع  »

لئاـضف رهظت  دـیادشلا  بقاـعت  دـنع  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاـق  میزادرپیم . یحو  دولوم  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز باـتک  زا  لـقن  هب  بلاـطیبا 
تئیه هرکاذـم  هرواشم و  هجیتن  حیـضوت : ددرگیم ]. راکـشآ  اهناسنا  ياهتلیـضف  اهیتخـس  بئاصم و  شراب  هماـگنه  رد  [ . ] 647 . ] ناسنالا

و هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم هب  ییاذـغریغ  ییاذـغ و  داوم  زا  زیچ  چـیه  - 1 دوب : دراوم  نیا  ياراد  هک  دـش  ياهماـن  دـهعت  شیرق  یلاـع 
و هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم اب  - 3 دـنیامنن . اهنآ  اب  ياهلماعم  عون  چـیه  دوشن و  يرادـیرخ  اـهنآ  زا  زیچ  چـیه  - 2 دنشورفن . شناوریپ 
هک ياهثداح  ره  رد  - 5 دـنریگب . رتخد  اهنآ  زا  هن  دـنهدب  رتخد  اهنآ  هب  هن  - 4 دنشاب . هتـشادن  ياهطبار  ترـشاعم و  هنوگچیه  يو ، ناوریپ 

، هتـساخرب اج  زا  هماندهعت ، نیا  ياضما  زا  سپ  نیرـضاح ، مامت  نایفـسوبا و  دـننک . مایق  اهنآ  فلاخم  زا  يرادـفرط  هب  داد ، خر  اهنآ  يارب 
دای مسق  اهتب ، لباقم  رد  دندرک و  نازیوآ  هبعک  لخاد  رد  ار  هماندـهع  هقرو  هدـمآ و  نانآ  لابندـب  مه  تیعمج  دـندش و  ناور  هبعک  يوسب 
هکم هب  هک  دنیوگب  مه  برع  لیابق  شیرق و  يامعز  ریاس  هب  دش  رارق  نینچمه  و  دنشاب ، هتشاد  نیعلابصن  ار  نآ  داوم  هشیمه  هک  دندومن 

داد و تالماعم و  تفرگ . رارق  ارجا  دروم  يدـج  روطب  رافک  فرط  زا  موس ، نامیپ  نیا  دـنراذگب ، هقرو  نآ  ياپ  ار  دوخ  ياـضما  هدـمآ و 
زور دنچ  دنتخورفیمن . اهنآ  هب  مه  هقوذآ  رگید  یتح  دیدرگ ، عطق  شناوریپ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمغیپ اب  مدرم  هطبار  هنوگره  دتس و 

بلاطیبا و هرد  مانب  دوب  ياهرد  هکم ، یکیدزن  رد  دنوش . جراخ  هکم  زا  دندش  راچان  دش ، تخس  اهنآ  رب  یگدنز  تشذگ و  لاونم  نیا  رب 
لوط لاـس  هس  هرد ، رد  شباحـصا  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمغیپ يراـبجا  تنوکـس  دـیعبت و  تشاد . یکچوک  ياـنب  اـجنآ  رد  بلاـطوبا 

ياهکلفط تروص  دوبن ، یناج  تافلتیب  ناشلافطا  اهنآ و  يارب  تدمنیا  دـندوب و  هدـش  ناوتان  ضیرم و  ییاذـغیب  زا  اهنآ  مامت  دیـشک ،
هللا لوسر  هنادرد  مغ ، درد و  نیا  رد  دـیزرلیم . ياهتـسکش  لاب  کشجنگ  دـننام  ناشندـب  دوب ؛ هتفرگ  كاخ  گنر  یگنـسرگ  زا  موصعم 

زا تشادیم ، رتیمارگ  شناج  زا  ار  ینامـسآ  رتخد  نیا  هک  يردام  هجیدخ ، دوب . میهـس  مه  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  »
تدـش زا  رتخد  یهاـگ  دـیرابیم و  کـشا  دـیدیم و  ار  كرتخد  گـنرهام  هرهچ  دوب . زادـگ  زوس و  رد  دـنزرف  ییاذـغیب  یگنـسرگ و 

ردپ و ریگیپ  تمواقم  نیا  رد  مه  ینامز  تخادـنایم و  ردـپ  نماد  هب  ار  دوخ  یماگنه  دربیم ؛ هانپ  ردام  هب  ییاذـغیب  بات  یگنـسرگ و 
یکی رد  تفرگیم . يرادیاپ  سرد  دوخ  هدنیآ  يارب  راب  تقر  ياههنحص  نیا  زا  ایوگ  و  درکیم ؛ رکف  ینامـسآ  تلاسر  يارجا  هارب  ردام 
يادـص اـب  تفرگ  ار  ردـپ  نماد  گـنر ، ینارفعز  تروص  اـب  دوب ، هدراذـگن  كرتـخد  ياـضعا  رد  یقمر  یگنـسرگ  رگید  هک  اـهزور  زا 

ًاصوصخ تسا  روآرثأت  رایسب  ردپ  کی  يارب  هرظنم  نیا  هدهاشم  ًاملسم  ماهنسرگ ]. ردپ   ] عوجلاۀبا ای  درکیم : حاحلا  یـشارخلد  فیعض و 
هللا لوسر  هک  دوب  اجنیا  دنک . فرطرب  ار  شدنبلد  دنزرف  یگنـسرگ  دناوتب  هک  دنیبن  ییاذغ  توق و  لیـصحت  تردـق  دوخ  رد  هک  یماگنه 

هدافتـسا دوخ  ینیوکت  تیالو  ینامـسآ و  يورین  زا  دـش  روبجم  دـش و  تحاران  تخـس  رتخد ، راهظا  نیا  لباقم  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
اب مأوت  دروآرد ، تکرح  هب  ار  كرابم  نابل  درک ، دنلب  نامـسآ  فرطب  ار  رـس  تشاذگ ، شبوبحم  دنزرف  هنیـس  رب  ار  كرابم  تسد  دـنک ؛

مرتخد ناگیامورف ! هدنزارف  ناگنسرگ و  هدننکریس  يادخ  يا  . ] ۀمطاف عجتال  ۀعضولا  عفار  ۀعاجلا و  عبـشم  مهللا  دومرف : یبیغ  هجوت  کی 
« مالسلا اهیلع  » ارهز هرهچ  يدرز  هلصافالب  مدید  : " دیوگیم دوب ، نایرج  نیرظان  زا  یکی  هک  نیصح  نب  نارمع  راذگم ] هنـسرگ  ار  همطاف 

هنـسرگ هاگچیه  مردـپ  ياعد  نآ  زا  دـعب  : " دومرف هک  هدـش  لقن  وناـب  نآ  دوخ  زا  دـش "و  نوگلگ  شکراـبم  ياـههنوگ  هدـش و  فرطرب 
[ . 648."  ] مدشن

همطاف ياهرعش 

هراشا
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و مالـسلا » اهیلع  همطاف  ثیداـحا  تسا . رادروخرب  مظن  رثن و  رد  نخـس  رد  تراـهم  هداـعلاقوف و  تغـالب  زا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف 
همطاف راعـشا  زا  یـشخب  خیرات ، رد  نیا  رب  هوالع  دراد  هداعلاقوف  ینیریـش  تغالب و  اوتحم  يانغ  رب  هوالع  رثن ، رد  راوگرزب  نآ  ياههبطخ 

رد ءارقف 5 - اب  دروخرب  رد  يرادرسمه 4 - رد  دنزرف 3 - تیبرت  رد  جاودزا 2 - بش  رد  - 1 تسا : هدش  لقن  ریز  دراوم  رد  مالسلا » اهیلع  »
. میزادرپیم راعـشا  نآ  زا  یخرب  لقن  هب  لاجم  نیا  رد  ام  راوگرزب  ردـپ  ياـثر  رد  اروشاع 6 - دای  ایند و  زا  ندیـشکرپ  ماگنه  دوخ  ياـثر 

باـتک رد  هک  تسا  ترـضح  زا  هدیـسر  راعـشا  نیرتـشیب  ردـپ  يازع  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  ياـههیثرم  هک  تـسا  رکذـت  لـباق 
. تسا هدمآ  ةایحلاجهن 

یلع يارب  یسورع  بش  رد  ارهز  هدورس 

« مالـسلا هیلع   » یلع ماما  شاهنومن  رهوش  شیاتـس  هب  ار  بل  هچنغ  ییوشانز  یگدنز  نیزاغآ  ياههظحل  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
َو الُْعلا  َْتِلن  ِنانْدَع 2 - یَنب  یف  انْوَمَـس  ْدََقلَو  ٌخـِماش  ٌّزِع  َو  اَنل  ُراخِْفلا  َیحْـضَا  - 1 دومرف : تخادرپ و  درمگرزب  نآ  ندناسانـش  هب  دوـشگ و 
َو ُمِراکَْملا  ُهَلَف  ِناسْحِْالا 4 - َو  ِلاْضفِْالا  َو  ِدْجْملاَذ  يرَّثلاَأَط  َو  ْنَم  َْریَخ  اِیلَع  ینْعَا  نالقَّثلا 3 - َكِدْجَم  ْنَع  ْتَرَصاقَت  َو  يرَْولا  ّلُک  یف  َتْوَلَع 
هب وت  - 2 میدش . دنلبرس  ناندع  نادنزرف  نایم  رد  ام  دش و  ام  نآ  زا  الاو  تّزع  راختفا و  - 1  [ ِناصْغَْالا یف  ُرایْطَْالا  ِتَحان  ام  ابِْحلاَو  یلاعَْملا 

نیرتـهب تسا ، یلع  مدوصقم  - 3 دـندنام . بقع  وت  تمظع  زا  سنا  نج و  يدـش و  رتـالاو  اههدـیرفآ  همه  زا  يدیـسر و  يرترب  یگرزب و 
ناغرم هک  هاگنآ  ات  تسوا ، نآ  زا  اهیگرزب  یقالخا و  ياـهییالاو  - 4 یکین . ناسحا و  ياراد  راوگرزب و  هداهن ، كاخ  رب  ماگ  هک  یـسک 

.[ دنلوغشم منرت  هب  اههخاش  رب 

ناکدوک تیبرت  يزاب و  لاح  رد  همطاف  راعشا 

دوـخ نازیزع  یمـسج  شرورپ  یحور و  تیبرت  هـب  تـفرگیم و  يزاـب  هـب  ار  دوـخ  ناـکدوک  هـک  هاـگنآ  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح 
ْنَحِْالاَذ ِلاُوت  ِنَنِْملا و ال  اَذ  ًاهِلا  ْدـُبْعا  َو  َنَسَّْرلا  ِّقَْحلا  ِنَع  ْعَلْخاَو  ُنَسَحای  َكابَا  ِهبْـشَا  دومرفیم : هنابیدا  راعـشا  يابیز  بلاـق  رد  تخادرپیم 

دارفا اب  نک و  شتـسرپ  ار  هدـننک  ناسحا  يادـخ  رادرب ، قح  ندرگ  زا  ار  نامـسیر  شاب و  مالـسلا » هیلع   » یلع تردـپ  دـننام  ناج ، نسح  ]
َتَْسل یبِأب  ٌهیبَش  َْتنَا  دومرفیم : دادیم  شزاون  تسد  يور  رب  ار  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  هک  هاگنآ  و  نکم ] یتسود  زوتهنیک  نمـشد و 

یلع ماما  یتسین ]. هیبش  مالسلا » هیلع  یلع  تردپ  هب  يراد و  تهابـش  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  مردپ  هب  وت  ناج  نیـسح   ] ٍّیلَِعب اًهیَبش 
[ . 649 . ] درکیم مسبت  دینشیم و  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  نانخس  مالسلا » هیلع 

یلع زا  تعاطا  رد  همطاف  هدورس 

يدنمزاین ابیز  يرعش  بلاق  رد  مالسلا » هیلع   » یلع ماما  درک . کمک  ياضاقت  دیبوک و  ار  مالسلا » هیلع   » یلع لزنم  برد  ياهنسرگ  يزور 
اهیلع  » ارهز ترـضح  دوش . کمک  وا  هب  دراد  ناکما  رگا  داد  رکذـت  دومرف و  وگزاب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هب  ار  اونیب  هنـسرگ  نآ 

ْنِم ُْتعَبْـشَا  اًذِا  وُجْرَا  َۀَعاَّسلا  یلابُا  َو ال  ُهُمِعُْطا  ُۀَعاضَو  َو ال  ٍمُؤل  ْنِم  یب  ام  ُۀَعاط  َو  ِّمَع  َْنباَی  ٌعْمَـس  َكُْرمَا  داد : خساپ  نینچ  رعـش  اب  مالـسلا »
. دوب دهاوخ  یتمالم  هن  شنزرس و  هن  داهنشیپ  نیا  رد  ار  وت  نم  فرط  زا  درک  مهاوخ  تعاطا  گنردیب  ومعرـسپ  يا  ار  وت  نامرف   ] ۀَعاُجم
[650 . ] منک راثیا  ادخ  هار  رد  هنسرگ  مکـش  اب  مراد  وزرآ  داتفا و  مهاوخن  شیوخ  هدنیآ  دای  هب  مهد و  یم  ماعطا  ار  هنـسرگ  نیا  نونکامه 

.[

دوخ نادنزرف  گوس  رد  دوخ و  یتوکلم  زاورپ  لاح  رد  همطاف  راعشا 
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َنیرَق ای  ِقاِرْفلا 2 - ُمْوَی  ُوْهَف  َْعمَّدـلا  ِلبْـسا  َو  ٍداهِْریَخ  ای  َْتیََکب  ْنِا  ینِکبِا  - 1 دومرف : هضف  هب  داتفا  شیوخ  یتوکلم  زاورپ  داـی  هب  هک  هاـگنآ 
یماتَی اوُحَبْصَا  اُوقَراف  ِقارِْعلا 4 - ِّفَِطب  ادـِْعلا  َلیتَق  َْسنَت  َو ال  یماتَْیِلل  ِکـْبِا  َو  ینِْکبِا  ِقاِیتْشا 3 - اَفیلَح  احَبْصَا  ْدَقَف  ِلْسَّنلِاب  َکیـصُوا  ِلُوتَْبلا 
زورما هک  نک  ریزارـس  ار  اهکـشا  اـمنهار و  نیرتهب  يا  نک  هیرگ  نم  رب  ینک  هیرگ  یتـساوخ  رگا  - 1  [ ِقارِْفلا ُمْوَی  َوُهَف  َهّللااوُفَلْحَا  يراـیَح 

یناـمیتی رب  نم و  رب  - 3 دناهدش . تبحم  قوش و  مدمه  هک  منادـنزرف ، هب  ار  وت  منکیم  تیـصو  همطاف ! مدـمه  يا  - 2 تسا . ییادج  زور 
ادج نآ  - 4 تسا . یئادج  زور  زور  نآ  دروخیم  دنگوس  ار  ادخ  هکیلاح  رد  دوب  دنهاوخ  اهینمشد  هتـشک  قارع  نیمز  رد  هک  نک  هیرگ 

[ .[ 651 . ] دننابایب نآ  نادرگرس  نامیتی  هکیلاح  رد  دننکیم  حبص  هک  یناگدنام 

تمایق زور  هعفاش  تعافش و 

دنزوسیم و ناشیاهجنر  نارگید و  دای  هب  هشیمه  دنتسین . ناشدوخ  ياهدرد  دوخ و  رکف  هب  زگره  یتسه  زا  رتگرزب  هدیـشکرپ و  ياهحور 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوسر  تما  رکف  هب  ادتبا  نامه  زا  وا  دوب  جوا  رد  دوب و  هنوگنیا  یتسه  یمامت  زا  هدیـشکرپ  نیا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

رارق رانید  مهرد و  ار  دوخ  هیرهم  اهرتخد  همه  ناجردپ  دیوگیم  ردپ  هب  دقع  ماگنه  رد  رـشح . ماگنه  رد  هچ  دـقع و  ماگنه  رد  هچ  دوب .
تـساوخرد نیا  مهد . رارق  امـش  تما  ناراکهانگ  زا  تعافـش  ار  دوخ  هیرهم  مهاوخیم  نم  تساهنآ  اـب  نم  نیب  یقرف  هچ  سپ  دـنهدیم .

ماگنه نوچ  دوب . هدـش  هتـشون  نآ  رد  هیرهم  نیا  هک  دروآ  ریرح  زا  ياهقرو  دـمآ و  دورف  لیئربج  دـش و  عقاو  ناحبـس  يادـخ  لوبق  دروم 
ار هقرو  نیا  رـشح  هماـگنه  رد  دوـمرف  و  دـنهد . رارق  شاهنیـس  يور  دـنهد و  رارق  شنفک  رد  ار  هقرو  نآ  درک  تیـصو  دیـسر  ارف  شگرم 
« مالسلا هیلع  » رقاب ترضح  زا  : " دیوگ هک  هدش  تیاور  ملسمنبدمحم  زا  [ . 652 . ] منک تعافش  مردپ  تما  ناراکهانگ  زا  مریگ و  تسدهب 

نمؤم سک  ره  یناشیپ  رب  تمایق  زور  رد  دشابیم . هژیو  یفقوت  منهج  لخدم  رد  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دیامرفیم : هک  ماهدینش 
. دوشب شتآ  دراو  هک  دوـشیم  هداد  روتـسد  تسا  هداد  ماـجنا  يداـیز  ناـهانگ  هک  یتـسود  نآ  هب  تسا  هدـش  هتـشاگن  وا  ندوـب  رفاـک  اـی 

اهیلع همطاف  ارم  وت  نم ! يالوم  يا  ادـخ و  يا  دـیوگیم  وا  هاگنآ  تسا . تیبلـها  رادتـسود  يو  هک  دـناوخیم  وا  مشچ  ود  نیب  ترـضح 
زا وت  تسا و  تسار  وت  هدعو  يزاسیم و  ادج  شتآ  زا  درادیم ، تسود  ار  ماهّیرذ  نم و  هک  ار  سک  نآ  نم  هلیسو  هب  يدیمان و  مالسلا »

یسک وت  هلیـسو  هب  مدیمان و  همطاف  ار  وت  نم  همطاف ، يا  ییوگیم  تسار  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  ینکیمن . فلخت  ياهداد  هک  يدیون 
قح نم  هدعو  مهدیم . تاجن  شتآ  زا  دشاب  هتفریذپ  تیالو  هب  هتشاد و  تسود  ار  وت  هّیرذ  هتفریذپ و  تیالو  هب  هتشاد و  تسود  ار  وت  هک 
وا هراـبرد  وت  اـت  دوـش  هدرب  شتآ  هب  هک  ماهداد  ناـمرف  ماهدـنب  نیا  يارب  تهج  نآ  زا  درک  مهاوـخن  فـلخت  ماهداد  هک  يدـیون  زا  تسا و 

دوش نشور  نم  دزن  رد  وت  تلزنم  ردـق و  دناهداتـسیا  هاگیاج  نیا  رد  هک  یناسک  منالوسر و  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  يارب  ات  ینک  تعافش 
« مالسلا هیلع  » رقاب ترـضح  [ . 653."  ] يزاـس شدراو  تشهب  هب  يریگب و  ار  شتـسد  تسا  نمؤـم  یناوـخب  شایناـشیپ  رب  ار  سک  ره  هک 

بوـخ هناد  زا  ار  دـب  هناد  هک  ياهدـنرپ  ناـسب  ار  دوـخ  ناتـسود  نایعیـش و  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  رباـج  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  : " دوـمرف
اهنآ لد  هب  دنوادخ  دندش  عمج  وا  فارطا  شنایعیش  تشهب  رد  رب  هکیماگنه  دزاسیم ". ادج  هدرک  ییاسانش  دنیچیم  رب  هداد  صیخـشت 
هاگن زیچ  هچ  هب  نم ! ناتـسود  يا  : " دیامرفیم اهنآ  هب  دنوادخ  دـننک . هاگن  ار  ناشرـس  تشپ  دـننادرگرب و  يور  دنتـسیاب و  هک  دـنکفایم 

! اراـگدرورپ : " دـنیوگیم تسا "؟ هدرک  تعافـش  امـش  هراـبرد  نم ، بیبـح  رتـخد  همطاـف  هـکنیا  اـب  دـیاهدنادرگرب  يور  ارچ  دـینکیم و 
رطاخهب ار  امـش  هک  یـسک  هب  دیدرگرب و  نم ! ناتـسود  يا  : " دیامرفیم دنوادخ  مینادـب ". زور  نیا  رد  ار  دوخ  شزرا  ردـق و  میهاوخیم 

، هتخاس فرطرب  امش  زا  ار  یتبیغ  مالسلا » اهیلع  همطاف  ّتبحم  هرابرد  هک  یـسک  هب  هداد و  یبآ  ماج  امـش  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف یتسود 
!" دینک تشهب  دراو  ار  وا  هتفرگ  ار  شتسد  دینک ، هاگن 

یحو عطق  زا  همطاف  تیاکش 
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نیمز و نیب  طابترا  عطق  زا  يونعم  هودـنا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  نادـقف  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ياههودـنا  زا  یکی 
نیمز رب  ار  لیئربج  لوزن  یحو و  تیمها  هک  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  دوب . ناـینیمز  اـب  هکئـالم  طاـبترا  مدـع  یحو و  عطق  نامـسآ و 
هکنیا تسا  تقد  لباق  هچنآ  اّما  دربیم  رـسهب  گرزب  یهودـنا  رد  دراد ، ربخ  طابترا  نیا  تاکرب  زا  تسا و  ناـیتوکلم  زا  دوخ  دـنادیم و 
باریس ار  مالسلا  امهیلع  یلع  وا و  ناج  نامـسآ ، رابخا  زا  هدمآ و  دورف  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  رب  نیما  لیئربج  اهتیاکـش  نیا  زا  سپ 

ارهز همطاف  دـیدش  فسأت  رد  تیاور  ود  لقن  هب  اجنیا  رد  دـش . هیمطاف  هفیحـص  مان  هب  فورعم  یباتک  طابترا  لاصتا و  نیا  هجیتن  دومن و 
هللا یلص   » ادخلوسر تافو  زا  سپ  مالسلا » اهیلع   » همطاف هک  تسا  هدش  لقن  لبج  نبذاعم  زا  - 1 دینک . تقد  یحو  عطق  زا  مالسلا » اهیلع  »

ِهَّللاِدـْنِع ْنِم  اْنَیلِإ  ُیْحَْولا  ُلِْزنَیال  ِءامَّسلا  ُرابْخَا  اَّنَع  ْتَعَطَْقنِإ  ُهاـْعنَن ، َلـیِْربِج  یِلا  ُهاـَتبَا . اـی  تلاـق : دومرفیم : تسیرگیم و  ناوارف  هلآو » هیلع 
يارب رگید  دش و  عطق  ینامسآ  ياهربخ  وت  تافو  اب  هک  هآ  تفگ ، لیئربج  ترضح  هب  ار  لد  ياههوکـش  دیاب  وت  زا  سپ  ردپ  يا  هآ  . ] ًاَدبَا
ربمایپ زا  سپ  مالـسلا » اهیلع   » ءارهز ترـضح  هک  هدـش  تیاور  کـلام  نب  َسَنأ  زا  - 2 [ .[ 654 . ] دـماین دورف  یحو  ادـخ  فرط  زا  هشیمه 

میئادـخ و زا  همه  . ] ِءامَّسلاُرَبَخ اَّنَع  َعَطَْقنِا  َنوُعِجار ، ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِهَِّلل  اَّنِا  تلاـق : دومرفیم : تسیرگیم و  هودـنا  مغ و  اـب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
[ .[ 655 . ] دیدرگ عطق  ینامسآ  رابخا  یحو و  هتشر  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تافو  اب  هک  هآ  میدرگیم ، زاب  وا  يوسب 

ارهز ترضح  تاحیبست  رد  کش 

رب دنک و  هابتـشا  رگا  و  دراذگب ؛ رتمک  رب  ار  انب  دیاب  دشاب ، هتـشذگن  نآ  لحم  زا  هک  یتروص  رد  دیامن ، کش  حـیبست  ددـع  رد  ناسنا  رگا 
تـسا رتهب  يدروم  نینچ  رد  دراذگب و  هسویـس  ای  راهچویـس  رب  ار  انب  درادرب و  يدایز  زا  تسد  دیاب  دیازفیب ، نآ  ریغ  ای  اهریبکت  دادـعت 

[ . 656 . ] دنک لیمکت  ار  ددع  هبترمکی ، نتفگ  اب  سپـس  تسا و  مک  یکی  هک  دراذـگب  انب  هللاناحبـس )  ) حـیبست رد  هن  دـیمحت ، ریبکت و  رد 
ءارهز ترضح  حیبست  دادعا  رد  هاگ  ره  . ] ْدِعَأَف مالسلا » اهیلع  » ِءارْهَّزلا َۀَمِطاف  ِحِیبْسَت  ِیف  َتْکَکَش  اذِإ  دیامرفیم : مالـسلا » هیلع   » قداص ماما 

[ .[ 657 . ] نک هداعا  سپ  يدرک ، کش  مالسلا » اهیلع  »

ارهز همطاف  هنارگاشفا  ياههوکش 

هراشا

رد ار  اههوکش  نیا  یهاگ  دراد . اههوکش  اهتیاکش و  روج  يافلخ  زا  راکشومارف و  افویب و  تکاس و  مدرم  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
همطاف تشادیم . زاربا  مالـسا ) ردـص  هتـسیاش  نانز  زا   ) هملـسما ای  راصنا و  ناـنز  اـب  لد  درد  بلاـق  رد  یهاـگ  هتـشاد و  ناـیب  اـعد  بلاـق 

زا هدافتـسا  اب  ام  ادـتبا  رد  اجنیا  رد  هک  تسا  هدز  افلخ  تّما و  تاّیحور  تاّیقالخا و  ياشفا  هب  تسد  اههوکـش  نیا  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
. میزادرپیم اهتیاور  لقن  هب  سپس  میروآیم و  ار  اهیرگاشفا  اههوکش و  زا  یتسرهف  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  زا  هدیسر  لقن  دنچ 

لوا تیاور  رد  اههوکش  تسرهف 

اب تفالخ  بصغ  زا  هوکش  - 3 هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ تّما  دادترا  زا  هوکش  - 2 هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  نادقف  زا  هوکش  - 1
قداص ماما  ترـضح  زا  تسا . هدـش  حیرـصت  نآ  هب  زین  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ناسل  رد  تسا و  هدـش  حیرـصت  نآ  هب  نآرق  رد  هکنیا 

راگدرورپ شیپ  رد  رمع ، رکبوبا و  زا  توافتیب و  تکاس و  تما  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف ترـضح  دومرف : هک  تسا  لـقن  مالـسلا » هیلع 
َکِّیفَص َو  َِکلوُسَر  َو  َکِّیبَن  َدْقَف  وُکْشَن  َْکَیِلا  َّمُهَّللَا  تلاق : دومرفیم : دوب  يراج  وا  ياهکـشا  هکیلاح  رد  درکیم و  حرطم  اههوکـش  دوخ 
منکیم تیاکش  وت  يوس  هب  اراگدرورپ  [ . ] 658 . ] ِِهناِسِلب َکِِّیبَن  یلَع  ِلَْزنُملا  َِکباتِک  یف  اَنل  ُهَتلَعَج  يذَّلَا  اَنَّقَح  اناِّیا  مُهَْعنَم  َو  ِهتَُّما  ِدادـِتْرا  َو 
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هیلع هللا  یلص  » ربمایپ تّما  دادترا  زا  منکیم  تیاکش  وت  هب  و  ار . تاهدیزگرب  هداتسرف و  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ نداد  تسد  زا  هودنا 
لزان وا  نابز  اب  مالـسا و  ربمایپ  رب  دوخ  میرک  نآرق  رد  هک  ار  يربهر ) تیالو و   ) ّقح نامه  دنتـشاد ، زاـب  اـم  زا  ار  اـم  ّقح  هکنیا  و  هلآو »

.[ يدومرف

مود تیاور  رد  اههوکش  تسرهف 

وا 6- تمرح  کته  و  مالسلا » هیلع  یلع  ربمایپ ، ّیصو  ّقحرد  متس  ببس  هب  اهتبیصم  زا  هوکش  یبن 5 - نادقف  رطاخب  اهتبیصم  زا  هوکش  - 4
زا يدـناب  دوجو  ياشفا  دـُحا 7 - ردـب و  گنج  رد  وا  ياهتدـهاجم  رطاخهب  مالـسلا » هیلع  یلع  زا  ناـنآ  ییوجماـقتنا  نیقفاـنم و  زا  هوکش 

تیبلها رب  نیقفانم  تأرج  زا  تیاکش  - 8 هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  نانآ  یبلطتصرف  ناناملـسم و  نیب  رد  نیقفانم 
تلاسر و تناما  ظفح  مدع  زا  تیاکش  نالهاان 10 - نیقفانم و  تسد  رد  تموکح  رما  نتفرگ  رارق  هچیزاب  زا  تیاکـش  مالسلا 9 - مهیلع 

بئاصم عاونا  زا  تیاکـش  تیبلها 12 - ّقح  رد  نیقفانم  ياـهیزوتهنیک  ياـشفا  نینمؤم 11 - رب  مالـسلا » هیلع  یلع  تلافک  هب  ءاـنتعا  مدـع 
زا ناشدادجا ، ءابآ و  ندش  هتشک  ببس  هب  نیقفانم  ییوجماقتنا  زا  هوکش  نامیا 14 - ياههتشر  ندومن  عطق  ياشفا  تیبلها 13 - رب  هدراو 

تمدـخ : " دـیوگیم هملـسّما  نیقفانم  ندـش  تساـیر  هتفیرف  ندروخ و  ار  ییاـیند  رهاـظم  بیرف  ندـش و  رورغم  زا  هوکـش  تیبلها 15 -
: تلاق دومرف ": تسا ؟ هنوگچ  تلاح  يدرک ؟ حبص  هنوگچ  ار  بش  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  مدیسرپ : مدیسر و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 
َو لیْزنَّتلاِیف ، ُهَّللاَعَرَـش  ام  ِْریَغ  یلَع  ًۀَّصَتْقُم  ُُهتَماِما  تَحَبْـصَأ  نَم  ُُهباَجِح  ِهَّللاَو  َِکتُه  ُّیِـصَْولاَِملُظ ، َو  ُِّیبَّنلا  َدُِقف  ٍبْرَک ، َو  ٍدْـمَک  َْنَیب  ُتْحَبْـصَا 

ْتَلِـسْرُأ ُْرمَالا  َفِدُْهتْـسااَّمَلَف  ِةاشَْولا ، ِناْکمِال  ٌۀَلِمَتُْحم  ِقافِّنلاُبُوُلق  اهیَلَع  َتناک  ٌۀَّیِدُحُأ  ٌثاُرت  َو  ٌۀَّیِرْدـَب  ٌداقْحَأ  اهَّنِکلَو  لیوأَّتلاِیف ، ُّیبَّنلااَهَّنَس 
، َنینِمْؤُْملا َِۀلافَک  َو  َِۀلاسِّرلاِظْفِح  ْنِم  ُهَّللاَدَعَو  ام  یلَع  َْسِئَبل  َو  اهِروُدُص ، ِّیِـسَق  ْنِم  ِنامیالاَُرتَو  ُعَطْقَیَف  ِقاقِّشلا ، ِۀَـلیخَم  ْنِم  ِراثْآلاُبیبآش  انیَلَع 

نزح نایم  رد  مدرک  حبـص  [ . ] 659 . ] ِتاداهَّشلا ِلِزانَم  َو  ِبوُرُْکلاِنِطاوَم  یف  ْمِِهئابِآب  َکَتَف  ْنَّمِم  ٍراِصْتنِا  َدَْعب  اْینُّدـلاَروُرُغ  مُهَتْدـِئاع  اوُزَرْحَأ 
دوبان هدیرد و  سکنآ  تمظع  تمـشح و  ادخ ، هب  دنگوس  تسا ، هدش  مولظم  وا  ّیـصو  و  هتفر ، ربمایپ  هکیلاح  رد  میظع ، هودـنا  دـیدش و 

هب هدرک و  بصغ  ار  وا  تماما  ّقح  نآرق ، ریـسفت  لیوأت و  رد  مالـسا  ربماـیپ  شرافـس  ّتنـس و  و  نآرق ، رد  ادـخ  مکح  فـالخرب  هک  دـش 
نورد رد  هک  تساهنآ  دحا  گنج  ناگتشک  یهاوخنوخ  ردب و  گنج  ياهیزوتهنیک  زا  هنامصخ ، ياهدروخرب  هنوگنیا  دندرپس ، نارگید 
یهلا تموکح  هک  ماـگنه  نآ  رد  اـت  دنتـشادن  ار  نآ  راـهظا  تأرج  نونکاـت  تسا و  هدوب  ناـهنپ  ناـشزیگناهنتف  هشیدـنا  زیمآقاـفن و  بلق 

ام رب  ار  تالکشم  اهتبیـصم و  ناراب  دیـشک و  هنابز  ناشهنیرید  ياههنیک  شتآ  دش ، يوزنم  قحب  ماما  دیدرگ و  نابلطتردق  تسد  هچیزاب 
تلاـسر زا  يرادـساپ  ظـفح و  رد  دوب  هدوـمرف  بجاو  همه  رب  هک  یهلا  ياههدـعو  هب  تبـسن  دـندیرد و  ار  ناـمیا  ياههتـشر  و  دـندیراب ،

زا نتفرگ  ماقتنا  تهج  رد  هک  سوسفا  اّما  دـندرک . لـمع  تشز  دـب و  هچ  ناـنمؤم ، ناراـکزیهرپ و  زا  عاـفد  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ
ار ایند  بیرف  و  دـندروآ ، يور  اـیند  هب  دـندیگنج ، مالـسا  هیلع  دـندش و  هتـشک  یمالـسا  ياـهگنج  رد  هک  دوخ  قفاـنم  كرـشم و  ناردـپ 

.[ دندروخ

ردپ اب  همطاف  ياههوکش 

اّنک دقل  و  نیضرعم ، انع  ُسانلا  تحبصا  هاتبا  ای  میدیدرگ ]. نیفعـضتسم  زا  وت  زا  دعب  ام  ردپ  يا  . ] َنیفَعْـضَتْسُْملا َنِم  َكَدَْعب  اْنیَْـسمَا  هاَتبَا  ای 
گرزب و امـش  نامز  رد  دناهدش و  نادرگيور  ام  زا  مدرم  هکیلاح  رد  مدرک  حبـص  مردپ ، يا  . ] نیفعـضتسم َریغ  سانلا  یف  َنیِمَّظعم  کب 

َراصَف ُهُراهَن  َّدَوْسا  ِدَـقَف  ًةَرِهاز ، َِکتَجْهَِبب  َْتناک  َو  اُهتَرْهَز ، َْتَوز  َو  اـهِراْونَِأب ، اْینُّدـلا  َکـِب  ْتَعَطَْقنِا  تلاـق : میدوب ]. تزع  اـب  مارتحا و  لـباق 
َو ِلـِمارَِالل  ْنَم  قارِْفلا ، َّقَح  ُذـْنُم  یـضْمِغ  َلاز  ُهاـَتبَأ  اـی  ِقـالَّتلا ، َیِلا  َکـْیَلَع  ًۀَفِـسآ  ُْتلِز  ـال  ُهاـَتبَأ  اـی  اهُِـسبای . َو  اـُهبْطَر  اهَـسِدانَخ ، یکْحَی 

َِکب اّنُک  ْدََـقل  َو  َنیـضِْرعُم ، اّنَع  ُساّنلا  ِتَحَبْـصَأ  ُهاتبَأ  ای  َنیفَعـضَتْسُْملاَنِم . َكَدـَْعب  اْنیَْـسمأ  ُهاَتبَأ  ای  َنیّدـلاِمْوَی ، یِلا  ِۀَّمُـِالل  ْنَم  و  ِنیکاـسَْملا ،
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َو ُلِحَتْکَی . ِمْوَّنلِاب  َكَدَْعب  ٍنْفُج  ُّيأ  َو  ُلِصَّتَی . َْکیَلَع ال  َكَدَْعب  ٍنْزُح  ُّيأ  َو  ُلِمَْهنَت  َِکقارِِفل ال  ٍۀَْعمَد  ُّيأَف  َنیفَعْضَتْسُم  َْریَغ  ِساّنلایف  َنیمَّظَعُم 
، لیلَْجلا ِبْطَْخلاب  ُهاتبَأ  ای  ُتیمُر  ْلَْزلََزت ، َْمل  َْفیَک  ُضْرْالا  َو  رُوُغَت  ال  َكَدَْعب ، ِراِحْبِلل  َو  رُوُمَت ، ِلابِْجِلل ال  َْفیَکَف  َنیِِّیبَّنلاُرُون  َنیّدلاُعیبَر و  َْتنَأ 

َكُرَْبنِمَف ُكْالفْالا . ِتَفَقَو  َو  ُكالْمَالا ، ُهاَتبَأ  ای  َْکتََکب . ِلُوْهَْملا  حداـقلِاب  َو  ِمیظَعلا ، ِباـصُْملِاب  ُهاـَتبَا  اـی  ُْتقِرُط  ِلـیلَْقلِاب و  ُۀَّیِزَّرلا  ْنُکَت  َْمل  َو 
يا [ . ] 660 . ] َِکتاوَلَـص َو  َِکئاعُد  یلإ  َو  َْکَیِلا  ُۀَقاتْـشُم  ۀَّنَْجلا  َو  َِکتاراوُِمب  ٌحِرَف  َكُْربَق  َو  َِکتاجانُم  ْنِم  َُکبارِْحم  و  ُشَحوَتْـسُم ، َكَدَْعب 

تیاکح نآ  رت  کشخ و  و  تسا ، هدرمژپ  وا  ياهلگ  هدیرب و  وا  راونا  وت  يراوگوس  رد  زورما  و  دوب ، اهب  قنور و  اب  وت  رادـید  هب  ایند  ردـپ !
هک سپ  نیا  زا  تسیک  ردـپ ! يا  تخیرگ . ممـشچ  زا  باوخ  دـمآ ، شیپ  ییادـج  هک  هظحل  نآ  زا  ردـپ ! يا  دـنکیم ، کیرات  ياهبـش  زا 
وت زا  دـعب  و  میدوب ، زیزع  میظع و  وت  روضح  رد  ام  ردـپ ! يا  دـیامرف . تیادـه  تمایق  ات  ار  تّما  و  دـیامن ، تیاعر  ار  نانیکـسم  ناـگویب و 

، ددرگیمن هتـسویپ  وت  زا  دعب  هک  تسا  هودنا  نزح و  مادک  و  دوشیمن ، ناور  وت  قارف  رد  هک  تسا  کشرـس  مادک  میدمآ ، نوبز  لیلذ و 
، دزیریمن ورف  هک  ار  اهراسهوک  داتفا  هچ  ناربمغیپ ، رون  و  نادزی ، راهب  يدوب  وت  دشکیم ؟ باوخ  همرس  وت  زا  سپ  هک  تسمشچ  مادک  و 

یتبیـصم میظع و  یجنر  الب و  رد  ردپ ! يا  دریگیمن . ورف  ار  نیمز  اههلزلز  هک  تسا  هنوگچ  دوریمن ، ورف  هک  ار  اهایرد  دـمآ  شیپ  هچ  و 
وت زا  دـعب  وت  ربنم  و  دنداتـسیا ، رد  كالفا  و  دنتـسیرگب ، وت  رب  ناگتـشرف  ردـپ ! يا  مدـنام . كانلوه  نارگ و  راب  ریز  رد  و  مداتفا ، فرگش 
هب تشهب  تشگ و  لاحـشوخ  وت  نتـشاد  هدیـشوپ  هب  وت  ربق  دنام و  لطعم  وت  تاجانمیب  بارحم  تشگ و  هدافتـسا  نودـب  زیگناتشحو و 

هدرک متام  رد  قرغ  ار  تّما  هلآو ،» هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلحر  رابمغ  میظع و  هثداح  دمآ ]. قاتـشم  وت  ياعد  وت و  ترایز 
ندـش هدـنز  اهیبلط و  تردـق  وسکی  زا  دوب . مالـسا  ياوزنا  تبرغ و  دـهاش  تخوسیم و  ردـپ  قارف  رد  مه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دوب و 
اهمغ زا  یهوک  دوب ، رگهراظن  ار  تیالو  تمرح  میرح  هب  زواجت  مجاهت و  رگید  ییوس  زا  درکیم و  هدهاشم  ار  یلهاج  ياهـشزرا  هرابود 

ام ُهاَتبَأ  ای  تلاق  دومرف : نینچ  ردپ  هب  باطخ  دوشگ و  دایرف  هب  بل  كانزوس  دولآدرد و  هک  دومنیم  ینیگنس  شینارون  ناج  رب  اهدرد ، و 
َو ِنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َْکیَدـَلَو  ُوبَأ  ُنِمَتْوُملا  ُنَسَحلاوبَا  لَـکثَأ  َو  َکـْیَلَع  ًـالِجاع  َمِدـقُأ  نَأ  یلا  َکـْیَلَع  ُهافَـسَأ  اوَف  َکَِـسلاجَم ، َۀَْـملُظ  َمَظْعَأ 
َو ارجاهُم  َو  ًاـِقباس  مُْهنِم  َناـک  نَم  َکـَیِلا ، ِکباحْـصأ  َو  َکـِئاّبِحَأ  یَلجَأ  َو  ًاَرِیبَک  ُهَْتیَخآ  َو  ًاریِغَـص  ُهَْتیَّبَر  ْنَم  َو  َکـُبِیبَح  َو  َکُّیلَو  َو  َكوُخَأ 

اُنِلتاق ُءاُکْبلا  َو  اُنِلماش  ُلَکَّثلاَو  ُِریعَبلا . ُقاُسی  امَک  ِرْـسَألاِیف  ُقاُسی  َوُه  اهَف  ِمانَألا  َْریَخ  ای  َْکَیِلا  ٌةَرِجاهُم  َو  ِمالْـسِْالا ، َیِلا  ًاـِقباس  مُُهلَّوَأ  َو  ًارِـصان ،
ای . ] ُهاتَبیِـصُماَو ُهانْزُحاَو ، ُهاَتبْرُک ، َلوُطاو  ُهاثوْغَاو ، هارِـصان  ُۀَِّلقاَو  ُهادَـمْحَأ ، اَو  ُهامِـساْقلاَابَأ ، اَو  َهابِیبَح ، اَو  ُهابا ، اَو  هادَّمَُحم  او  اـنُمِزال ، یـسَْألاَو 

سپ سلاجم  رد  هک  یتملظ  یکیرات و  تسا  گرزب  رایـسب  هچ  ردپ  يا  وت ، قارف  زا  هآ  غیرد و  ناجردپ ، هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » هللالوسر
وت يازع  رد  ناجردـپ ! میآ . وت  دزن  رتدوز  هچ  ره  هک  مروخیم  سوسفا  غیرد و  وت  باـنج  زا  هدـنام  رود  نم  و  ددرگیم ، هدـهاشم  وـت  زا 

تـسود هدیزگرب و  ماما  ردارب و  مالـسلا ، امهیلعنیـسح  نسح و  تدـنزرف  ود  ِردـپ  تسا ، راوگوس  مالـسلا » هیلع   » نینموملاریما نسحلاابا 
نیرتبوبحم وت و  ناتـسود  نیرتگرزب  زا  يدناوخ و  تردارب  سپـس  يدرک و  تیبرت  گرزب و  یکدوک  رد  ار  وا  وت  هک  وا  مه  وت ، دـننامیب 

، اـهناسنا نیرتهب  يا  راوگرزب و  ردـپ  يا  درک . ترجه  هتفرگ و  یـشیپ  همه  زا  مالـسا  شریذـپ  رد  هک  وا  دوب ، وت  هاگـشیپ  رد  وت  باحـصا 
ورف ار  ام  وت  يراوگوس  مغ  ناجردپ ، دنربیم . دنـشکیم و  یلیمحت  تعیب  فرط  هب  هنوگ  ریـسا  ار  وت  هدـیزگرب  ماما  هک  رگنب  ایب و  نونکا 

یتخـس دایرف  هاگنآ  تسا . هدـش  نامریگنماد  يراگزور  دـب  و  دراد ، ار  ام  ناج  دـصق  موادـم ، ياههیرگ  تسا و  هدـیبوک  مه  رد  هتفرگ و 
، ناروای نارای و  یمک  زا  دایرف  دـمحا ، يا  دایرف  مساقلاابا ، يا  دایرف  ردـپ ، يا  دایرف  تسود ، يا  دایرف  دـمحم ، ای  داـیرف  دومرف : دروآرب و 
دولآدرد و نانخس  نآ  زا  سپ  هاکناج ]. تبیصم  زا  دایرف  دایز ، هودنا  تبیـصم و  زا  دایرف  ناوارف ، تالکـشم  زا  دایرف  رایـسب ، هلان  زا  دایرف 

[ . 661 . ] داتفا نیمز  رب  شوهیب  دز و  ياهحیص  رابمغ 

یلع ترضح  تخانش  قیرط  زا  ارهز  همطاف  تخانش 

هیلع  » قداصلا لاق  [ .[ 662 . ] دـندنویپ رد  دوخ  سنجمه  اب  همه  قلخ  سوفن  هکیماگنه  و   ] ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلاَِذا  َو  یلاعت : كرابت و  هللا  لاـق 
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رگا . ] ُهَنوُد ْنَم  َو  َمَدا  ْنِم  ِضْرَألا  ِرْهَظ  یلَع  ٌْوفُک  اَهل  َناک  ام  َۀَمِطاِفل  مالسلا » هیلع   » َنینِمْؤُْملاریمَا َقَلَخ  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنَا  الَْول  مالسلا :»
هیلع  » مدآ زا  نیمز  يور  رب  ییاـتمه  وا  يارب  دوب  هدرکن  قـلخ  همطاـف  يارب  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع نینمؤـملاریما  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
هیلع  » یلع وفک  اـتمه و  اـهنت  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  قوـف  تیاور  نیا  رباـنب  [ .[ 663 . ] تشادـن دوجو  نارگید  اـت  هتفرگ  مالـسلا »

یـسانشماما دُعب  رب  هوالع  وا  تالامک  هب  تفرعم  و  مالـسلا » هیلع  یلع  تخانـش  اذل  دشابیم  تانوئـش  یتیـصخش و  داعبا  همه  رد  مالـسلا »
لماک و ناسنا  مالـسلا » هیلع   » یلع رگا  دـشابیم . مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  وا  وفک  اتمه و  تخانـش  يارب  یئامنهار  صخاـش و  دوخ 
یلاع و ّدـح  رد  ار  یناـسنا  ياهـشزرا  همه  وا  رگا  تسا و  قح  ترـضح  تافـص  ءامـسا و  همه  یلجت  وا  رگا  تسا  یهلا  مظعا  مسا  رهظم 

يارب ياهنیئآ  مکح  رد  تقیقح  رد  همه  اهنیا  دننادیم . تایصوصخ  تافـص و  رد  دادضا  عماج  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دراد  دوخ  رد  گنهامه 
ياهـشقن طوطخ و  همه  یتراـبع  هب  دوب . دـهاوخ  مه  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  مالـسلا » هیلع  یلع  وفک  یفرعم  تیـصخش و  شیاـمن 

دوجو مه  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ینطاب  يرهاظ و  يزادرپهرهچ  لئامـش و  رد  مالـسلا » هیلع  یلع  نطاب  رهاظ و  لئامـش  رد  دوجوم 
رب هوالع  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  یتیـصخش  داعبا  هعلاطم  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  مالـسلا » هیلع   » یلع يارب  اـتمه  اـهنت  وا  هک  ارچ  دراد 

[ . 664 . ] دوب دهاوخ  مه  وا  وفک  تخانش  يارب  میقتسمریغ  یهار  وا  هب  تبسن  نافرع 

ارهز ترضح  همانسانش 

هراشا

مسا و ياراد 200  ًاعومجم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تسا  رکذ  هب  مزال   ) نیملاعلاءاسن ةدیس  ترهش : مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف ، مان :
هجیدخ ردام : مان  دمحم و ... دمحا ، ردپ : مان  راهزالا  ما  رایخالاما ، اهیبا ، ما  ءابجنلاما ، نیسحلاما ، نسحلاما ، هینک : دنشابیم ) هینک  بقل و 

مود لاس  جاودزا : خـیرات  هجیدـخ  هناخ  هکم ، دـّلوت : لحم  ناهاگرحـس  دـّلوت : تعاس  هعمج  دـلوت : زور  رخآلا  يداـمج   20 دلوت : خـیرات 
یعیبط نامیاز : عون  موثلک . ما  بنیز ، ثنؤم : نادنزرف  نسحم . نیسح و  نسح ، روکذ : نادنزرف  یلع  رسمه : مان  یگلاس  نس 9  رد  ترجه 

ماـن [ . 665 ( ] یـسوم ترـضح  رهاوخ   ) موثلک اّوح ، میرم ، هیـسآ ، هدـیزگرب : نز  راهچ  اـهامام : ماـن  هللا  لوسر  ناـبز  رداـم و  ریـش  هیذـغت :
َو ِۀَّنَجلا ، َنِم  ٌقیْربإ  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌتْسَط  اهَعَم  َّنُْهنِم  ٍدِحاو  ُّلُک  نیعلاِروُحلا ، َنِم  ٌرْشُع  َلَخَد  َو  ناگتشرف ...  یتشهب و  نیعلاروح  هد  ناراتـسرپ :
َو ِنَبَّللانِم ، ًاضاَیب  َّدَشَأ  ِْنیَتَواْضَیب ، ِْنیَتَقْرِخ  ْتَجَرْخَا  َو  َِرثْوَْکلا  ِءاِمب  اْهتَلَسَغَف  اْهیَدَی  َْنَیب  َْتناک  یتَّلا  ُۀَئْرَْملا  ُْهَتلَوانَتَف  َِرثْوَْکلا  َنِم  ٌءام  ِقیْربإلا  ِیف 
زا یتشط  کـی  ره  اـب  و  دـندمآرد ، نیعلاروح  نت  هد  ماـگنه  نیا  ِۀَِـیناَّثلِاب ...[ . اـْهتَّعَنَف  ٍةَدِـحاِوب ، اـْهتَقَّفَلَف  ِرَْبنَْعلاَو ، ِکْـسِْملا  َنِم  ًاـحیر  ُبَیْطَا 
بآ اب  ار  همطاـف  تفرگ و  ارف  ار  قیربا  تشط و  نآ  تشاد  ياـج  همطاـف  يور  شیپ  رد  هک  کـی  نآ  دوب ، رثوک  بآ  زا  یقیربا  سودرف و 

تسب و راکب  هقادنق )  ) طاِمق ياج  هب  ار  یکی  دروآرب ، دوب  رتایوب  ربنع  کشم و  زا  رتدیفس و  ریش  زا  هک  يدیفس  هقرخ  رد  تسـشب و  رثوک 
دنداد و وتشسش  رثوک  بآ  هب  ار  دازون  قیربا  تشط و  اب  ناراتسرپ  [ .[ 666 . ] تشاد هدیچیپ )  ) فوفحم ار  شکرابم  نت  رس و  رگید  نآ  اب 

. دندیچیپ وا  ندب  رس و  رب  ار  رگید  هقادنق و  نوچمه  ار  یکی  رطعم  دیفس و  هچراپ  ود 

دلوت ماگنه  رد  كدوک  تالاح 

هدجـس هب  دش  دلوتم  هک  یماگنه  دادیم و  دوخ  دالوا  و  مالـسلا » هیلع   » یلع تفالخ  ادـخ و  لوسر  تلاسر  رد  ادـخ  یگناگی  هب  تداهش 
َو ِءایَصْوَألا  ُدِّیَس  یْلَعب  َّنَأ  َو  ِءاِیْبنَألا  ُدِّیَس  ِهّللا  ُلوُسَر  َّنَأ  َو  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  َنَأ ال  ُدَهْشَأ  َْتلاق : َو  ِْنیَتَداهَّشلِاب  ُۀَمِطاف  ْتَقَطَنَف  اْهتَقَْطنَتْسا  َُّمث  داتفا ... .

توبن و  ادخ ، تینادحو  هب  مهدیم  تداهـش  تفگ : دومن و  نخـس  زاغآ  تشگ ، راتفگ  راتـساوخ  همطاف  زا  نوچ  . ] ِطابْـسَْألا ُةَداس  يدـْلُو 
مالس تعامج  نآ  رب  هاگنآ  يده ، همئا  منادنزرف  تدایس  و  یضترم ، یلع  مرهوش  تیاصو  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » یفطـصم دمحم  مردپ 
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همطاف و تلالد  هب  ار  یـضعب  رم  یـضعب  اهنامـسآ  لها  دـنداد  تراشب  سپ  دومرف . مسبت  وا  يور  رب  درک و  دای  ماـن  هب  ار  کـی  ره  و  داد ،
ًۀَِعفار ًةَدِجاس  ِضْرَْألا  یَلَع  ْْتعَقَوَف  ُۀَمِطاف ، ْتَِدلُوَف  [ .[ 667 . ] دندوب هدرکن  رادید  ناگتشرف  نامز  نآ  ات  هک  دش  رادیدپ  نامـسآ  رد  يرون 

.[ دوب هداتفا  هدجس  رب  هکیلاح  رد  دش  دلوتم  همطاف  [ . ] 668 . ] اهَعَبِْصا

تداهش رتسب  رد  همطاف  ینامداش  قوش و 

هیلع هللا  یلص   » َلاق ِینآَر  امِّلَف  ِضَْیبَْألا ، ِّرُّدلاَنِم  ٍرْصَق  ِیف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللاَلوُسَر ِیبِیبَح  ُْتیَأَرَف  َۀَعاَّسلا  ُتْدَقَر  ِنَسَْحلاَابَا ، ای  تلاق :
َدَعَو اِمل  ُقِداَّصلا  َوُه  َو  يِْدنِع  َۀَْلیَّللا  ِْتنَأ  َلاقَف : َِکئاِقل ، َیِلا  َْکنِم  ًاَقْوَش  ُّدَـشَال  ّینِا  ِهَّللاَو  ُْتلُقَف  ٌقاَتْـشُم  ِْکَیِلا  ّینِاَف  َۀَّیَُنب  ای  ََّیِلا  یُِّملَه  هلآو »

، مدـید دیفـس  دـیراورم  زا  يرـصق  رد  ار  ادـخ  لوسر  مبوبحم  سپ  متفر ، باوخ  هب  تعاس  نیمه  رد  نسحلاابا ، يا  . ] َدَـهاع اـِمل  یفْوُْملاَو 
نم قایتشا  ناجردپ ، ادخ  هب  دـنگوس  مداد : خـساپ  هناربصیب  ماوت ، قاتـشم  تخـس  هک  باتـشب  نم  دزن  هب  مرتخد ! دومرف : دـید ، ارم  نوچ 
دهد هدعو  هچنآ  ادخ  لوسر  ناج ! یلع  دوب ، یهاوخ  ام  شیپ  رد  بشما  وت  دومرف : مردپ  ماگنه  نیا  رد  تسا ، رتدیدش  امش  ترایز  يارب 

[ .[ 669 . ] دنکیم افو  ددنب  نامیپ  دهع و  هچنآ  هب  تسا و  تسار 

ارهز همطاف  هیلع  رب  قحان  هب  تداهش 

دشابیم ناملسم  دارفا  زا  يدرف  هیلع  رب  نداد  قحان  هب  تداهـش  دیآیم  باسح  هب  مه  گرزب  ناهانگ  هلمج  زا  هک  یقالخا  لئاذر  زا  یکی 
ردـص رد  دوشیم . يرتهدرتسگ  داعبا  ياراد  مرج  نیا  دـشاب  موصعم  یهلا و  یتیـصخش  ياراد  یلاـعتم و  يدرف  ّقحم ، درف  رگا  صوصخب 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفگ  فیرحت  لعج و  دـندومیپ  كدـف  بصغ  يارب  یـسایس  ماـکح  هک  یعورـشمریغ  ياـههار  زا  یکی  مالـسا 
يارب نتخاس  یعرـش  زاوج  تیاهن  رد  هرخالاب  نداد و  جیورت  يوبن  مالک  نیا  دییأت  رد  ار  نیغورد  ياهیهاوگ  اهتداهـش و  هاگنآ  و  هلآو »
ربارب رد  دوخ  یهاوخداد  یپ  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  تسا . هدوب  تراهط  تمـصع و  تیبلها  هب  ندز  یـسایس ) يداصتقا و   ) هبرض

دـنکیم و حرطم  ار  رمع  هشیاع و  یهاوگ  تداهـش و  باوج ، رد  وا  دـنکیم  هبلاطم  وا  زا  ار  كدـف  بصغ  لیلد  هک  یماـگنه  لّوا  هفیلخ 
حیرصت تیبلها  [ . 670  ] قح ندومن  عیاض  يارب  مالـسا  خیرات  رد  گرزب  قحان  هب  یهاوگ  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هک  تساجنیمه 

ِةَداهَش ُلَّوَا  اذه  تلاقف : ثّرویال . یبنلا  نا  لوقی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  اعمـس  امّهنا  ادهـش  رمع  هشیاع و  نا  رکبابا  لاق  دنکیم .
: تفگ رکبابا  [ . ] 671 . ] ٌۀَنَِّیب َِکلِذب  َِیلَو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َّیَلَع  اِهب  َقَّدَص  َیِه  امَّنِا  ًاکَدَـف  َّنِاَف  ِمالْـسِْالا  ِیف  اِهب  ادِهَـش  ٍرُوز 

یلعج ثیدح  زا  ناهگان   ) دراذگیمن ثرا  ربمایپ  دومرف : دندینش  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  زا  هک  دنهدیم  تداهش  رمع  هشیاع و 
مالـسا رد  نت  ود  نآ  هک  تسا  لـطاب  تداهـش  نیلوا  نیا  : ) داد باوـج  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  درک ) لّزنت  نت  ود  نآ  تداهـش  هـب 

لـیلد و شـشخب  نیا  رب  هک  هدومرف  اـطع  نم  هب  ار  نآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هدـش و  هدیـشخب  نم  هب  كدـف  دـنداد )، یهاوگ 
.[ مراد كردم 

دحا يادهش 

رد درک ، یگدـنز  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  زا  دـعب  زور  جـنپ  داتفه و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف : " دومرف مالـسلا » هیلع   » قداص ماما 
درکیم هراشا  تفریم و  دحا  يادهش  ربق  رانک  هبنشجنپ  هبنشود و  رابود ، هتفه  ره  رد  دیدن ، نادنخ  لاحشوخ و  ار  وا  سکچیه  تدمنیا 

زاـمن اـجنآ  رد  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف هدـمآ  رگید  تیاور  رد  دـندوب ".و  نیکرـشم  اـجنآ  رد  دوـب و  ادـخ  لوـسر  اـجنیا  رد  تفگیم : و 
لوسر هک  یماگنه  : " تفگ هک  هدش  لقن  دـیُبل  نبدومحم  زا  تفای و  همادا  ترـضح  نآ  رمع  رخآ  ات  راکنیا  و  درکیم ، اعد  دـناوخیم و 
فقوت مالسلا » هیلع  هزمح  ترضح  ربق  رانک  دمآیم ، نادیهش  ياهربق  رانک  مالسلا » اهیلع   » همطاف درک ، تلحر  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ
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هیرگ اجنآ  رد  مالـسلا ،» اهیلع  همطاـف  مدـید  متفر و  مالـسلا » هیلع  هزمح  ترـضح  ربق  راـنک  اـهزور  زا  یکی  رد  دومنیم . هیرگ  درکیم و 
نیا اب  ادخ  هب  دنگوس  نانز ، رورـس  يا  متفگ : مدرک و  مالـس  متفر و  شروضح  هب  دش  مارآ  هک  یتقو  متـشاذگاو ، دوخ  هب  ار  وا  دـنکیم ،

لوسر ترـضح  ناوریپ ، نیرتهب  هک  ارچ  منک ، هیرگ  هک  تسا  راوازـس  رمعوبا ! يا  : " دومرف دش . هراپ  هراپ  ملد  ياهدـنب  وت ، زادـگ  زوس و 
َّتیَم ًامْوَی  َتام  اذِا  دناوخ : ار  رعش  نیا  سپس  متسه و  ترضح  نآ  رادید  قاتـشم  ردقچ  هآ ! ماهداد  تسد  زا  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ

مردـپ هک  زور  نآ  زا  ادـخ  هب  دـنگوس  یلو  دوشیم . مک  شداـی  درم ، یـصخش  يزور  هاـگره   ] ُرَثْـکَا هَّللاو  َتامْذـُم  ِیبَا  ُرْکِذ  َو  ُهُرْکِذ  َّلَـق 
[ .[ 672 . ] تسا هدش  رتشیب  وا  دای  هدرک ، تلحر 

هدیهش

ذفنق اهبرـضف  تیبلا  باب  دـنع  مالـسلا » اهیلع  » ۀـمطاف هنیب  مهنیب و  تلاحف  ًالبح  هقنع  یف  اوقلأ  هورثاـکف و  رادـلا  اولخد  یتح  ساـنلا  لـبقأف 
اهعلظ رـسکف  اهعفد  اهتیب و  ةداضع  یلا  اهأجلأف  هّللا  هنعل  هتبرـض  نم  جـلمدلا  لثمک  اهدـضع  یف  ّنأ  تتام و  نیح  تتامف  طوسلاب  نوعلملا 

هناخ دراو  ات  دـندمآ  ولج  مدرم  . ] ةدیهـش کلذ  نم  مالـسلا » اهیلع   » تتام یتح  شارف  ۀـبحاص  لزت  ملف  اهنطب  نم  اهنینج  تقلأف  اـهبنج  نم 
نینمؤملاریما نایم  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  دنتخادنا . الوم  ندرگ  رد  یبانط  دندش و  طلـسم  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما رب  دندش و 

نیا دز . مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يوزاب  رب  قالـش  اب  نوعلم  ذفنق  دـش . ترـضح  نآ  ندرب  عنام  تفرگ و  رارق  مدرم  و  مالـسلا » هیلع  »
ارهز همطاف  دنـشاب . هتـسب  دـنبوزاب  ناشیا  دـشیم  روصت  هک  درک  مرو  ردـق  نآ  ترـضح  نآ  يوزاب  دوب . هدنـشک  ربمایپ  رتخد  يارب  هبرض 
راوید رب  هک  دومن  ادج  یلع  زا  نانچ  ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  نوعلم  نآ  درب . هانپ  هناخ  زا  ياهشوگ  هب  دش  روبجم  مالـسلا » اهیلع  »

ترضح اذل  دیسر ؛ تداهش  هب  ات  دش  يرتسب  نآ  زا  سپ  دومن و  طقس  زین  ار  نسحم  دش و  هتسکش  ترـضح  نآ  يولهپ  دندومن و  تباصا 
ماـما . ] ٌةدیهَـش ٌۀـقیِّدِص  مالـسلا » اـهیلع   » َۀـمِطاف َّنِا  لاـق : مالـسلا » هیلع   » نسحلا یبأ  نـع  [ .[ 673 . ] دنتـسه هدیهـش  مالـسلا » اهیلع   » همطاف

[ .[ 674 . ] دنتسه مالسا  هار  رد  هدیهش  وگتسار و  رایسب  ینز  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دندومرف : مالسلا » هیلع  » اضر

هعیش

هراشا

هقرف میقتسم و  طارـص  تاجن ، طخ  دوشیم  تباث  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نآرق و  تایاور  تایآ و  نیلقث و  ثیدح  هب  هجوت  اب 
هب روهـشم  فورعم و  هقرف  نیا  دـشابیم . نانآ  زا  عافد  راکفا و  ظفح  يوریپ و  تیبلها و  طخ  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا  سپ  هیجاـن 

هعیش یلمع  یملع و  ياهیگژیو  هقرف و  نیا  دوجو  دروم  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  زا  هدیسر  نوگانوگ  ياهراتفگ  رد  دشابیم و  هعیش 
. میئامنیم هراشا  لاقم  نیا  رد  اهنآ  زا  يدادعت  هب  هک  تسا  هدیسر  يراثآ 

نیلقث ثیدح 

ةرجحلا تالتما  دق  لوقی و  هیف  ضبق  يذلا  هضرم  یف  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  یبا  تعمـس  تلاق : مالـسلا » اهیلع   » ارهزلاۀمطاف نع 
لج زع و  ّیبر  باتک  مکیف  فِّلَُخم  ّینا  الا  مکیلا ، ةرذعم  لوقلا  مکیلا  تمدق  دق  و  اریسی ، اضبق  ضبقا  نا  کشوی  سانلا  اهیا  هباحـصا : نم 

ام مکلأـسأف و  ضوحلاّیلع ، ادری  یتح  ناـقرتفی  ـال  یلع  عم  نآرقلاو  نآرقلا  عم  یلع  اذـه  لاـقف : یلع  دـیب  ذـخا  مث  یتیب . لـها  یترتـع  و 
زا هک  يرامیب  نآ  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  مردپ  دیوگ : هک  هدش  تیاور  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  زا  . ] امهیف ینوفّلخت 
ایند زا  هدـش و  هتفرگ  محور  یناسآ  هب  هک  تسا  کیدزن  مدرم  يا  دومرف : نینچ  دوب ، هباحـص  زا  رپ  قاتا  هکیلاح  رد  دومرف و  تلحر  ایند 
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ار متیبلها  دوخ و  ترتع  راگدرورپ و  باتک  نم  دیشاب ! هاگآ  ماهتفگ . امش  هب  ینانخس  البق  هدرک  مامت  امـش  دزن  ار  دوخ  تجح  نم  مورب .
زا تسا  یلع  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  نیا  دومرف : هتفرگ  ار  مالسلا » هیلع   » یلع تسد  هاگنآ  ماهتشاذگ . دوخ  ینیشناج  هب  امش  دزن  رد 

نانیا هرابرد  ارم  شرافـس  هک  درک  مهاوخ  شـسرپ  امـش  زا  اجنآ  رد  دنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  هکنیا  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی 
زا . ] ِۀَّنَْجلایف ُُهتَعیش  َو  اذه  َلاق : َو  ٍِّیلَع  یِلا  َرَظَن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » یبَا َّنِا  تلاق : مالـسلا  امهیلع  اهنع  [ .[ 675 . ] دیاهدومن لمع  هنوگچ 

: دومرف هتسیرگن  مالسلا » هیلع  یلع  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترـضح  مردپ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  مالـسلا :» اـهیلع   » هللا لوـسر  تنب  همطاـف  نع  بنیز ، نع  [ .[ 676 . ] دنـشابیم تشهب  رد  شناوریپ  درم و  نـیا 
ادخ لوسر  رتخد  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  زا  مالـسلا » اهیلع   » بنیز زا  . ] ِۀَّنَْجلاِیف َُکتَعیـش  َو  َکَّنَا  امَأ  ِنَسَْحلا  َابَا  ای  ٍّیلَِعل : لاق  هلآو »

دیهاوخ تشهب  رد  تنایعیـش  وت و  انامه  نسحلاوبا  يا  دومرف : مالـسلا » هیلع   » یلع هب  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
[ .[ 677 . ] دوب

ارهز همطاف  هاگدید  زا  هعیش  ياهیگژیو 

نز نآ  ریخ "! ای  متسه  امش  نایعیش  زا  نم  ایآ  هک  نک  شسرپ  نم  هرابرد  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  دزن  ورب  : " تفگ شنز  هب  يدرم 
، میاهدرک یهن  هک  هچنآ  زا  ینکیم و  لمع  میاهداد ، روتسد  وت  هب  هچنآ  هب  رگا  وگب : وا  هب  : " دومرف ترضح  دیسرپ . تفر و  ترـضح  دزن 
: تفگ درم  نآ  تفگ . شرهوش  هب  ار  ترضح  شیامرف  تشگرب و  نز  یتسین ". هنرگو  یتسه  ام  نایعیـش  زا  وت  ییامنیم  يراد  نتـشیوخ 
رد دشابن  نانآ  نایعیش  زا  سک  ره  اریز  دوب ، مهاوخ  منهج  رد  هراومه  نم  دشاب  رود  اطخ  هانگ و  زا  هک  دوشیم  ادیپ  یـسکهچ  ياو ! يا  "
هب دومرف : ترضح  درک . وگزاب  ناشیا  يارب  ار  شرهوش  نانخـس  هدمآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دزن  نز  تسا ". نادواج  منهج  شتآ 

نانمشد تسود و  ار  ام  ناتسود  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  ام  سکره  دنتـشهب ، لها  دارفا  نیرتهب  زا  ام  نایعیـش  تسین . نینچ  نیا  : " وگب وا 
دهاوخن ام  نایعیش  زا  دنک  تفلاخم  ناهانگ  رگید  رد  ام  یهاون  رماوا و  اب  رگا  دشاب ، ام  رادفرط  نابز  بلق و  اب  دشاب و  هتشاد  نمـشد  ار  ام 

عاونا هب  تماـیق  رـشحم و  يارحـص  رد  اـی  اـهیراتفرگ و  اـیالب و  هب  اـیند  نیا  رد  هکنآ  زا  سپ  اـما  تسا ، تشهب  رد  لاـح  نیع  رد  یلو  دوب 
نانآ میهدیم و  ناشتاجن  ام  دناهتشاد ، ام  هب  تبسن  هک  یتبحم  رطاخهب  دندش ، باذع  راتفرگ  منهج  يالاب  هقبط  رد  ای  اهیتخـس و  دیادش و 

نم ّینا  ینع  اهیلأساف  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  تنب  ۀمطاف  یلا  یبهذا  هتأرمال : لجر  لاق  و  [ . 678 . ] مینکیم لقتنم  دوخ  دزن  هب  ار 
الا انتعیـش و  نم  تنأف  هنع  كانرجز  امع  یهتنت  و  كانرما ، امب  لـمعت  تنک  نا  هل : یلوق  تلاـقف : اـهتلأسف  مکتعیـش ؟ نم  سیل  ما  مکتعیش 
یف دلاخ  وهف  مهتعیـش  نم  سیل  نم  ناف  رانلا ، یف  دلاخ  اذا  انأف  ایاطخلا ؟ بونذـلا و  نم  کفنی  نم  یلیو و  ای  لاقف : هتربخأف ، تعجرف  الف .

یلاوم انیبحم و  لک  ۀنجلالها و  رایخ  نم  انتعیـش  اذکه ، سیل  هل : یلوق  همطاف : تلاقف  اهجوز ، لاق  ام  ۀـمطافل  تلاقف  ةأرملا  تعجرف  رانلا .
یف کلاذ  عم  مه  و  تاقبوملا ، رئاس  یف  انیهاون  انرماوأ و  اوفلاخ  اذا  انتعیـش  نم  اوسیل  انل  هناسل  هبلقب و  ِمّلـسملا  انءادـعا و  يداعم  انئایلوا و 
یلا اهباذعب  منهج  نم  یلعالا  قبطلا  یفوا  اهدئادش  عاوناب  ۀمایقلا  تاصرع  یفوأ  ایازرلا  ایالبلاب و  مهبونذ  نم  نورّهطی  امدعب  نکلو  ۀـنجلا ،

[ . 679 . ] انترضح یلا  مهلقنن  اهنم و  انّبحب  مهذقنتسن  نا 

ص

همطاف تاقافنا  تاقدص و 

[680 . ] َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  هک : تشذگ  اهیشوخ  زا  دیاب  اهیبوخ  هب  ندیسر  يارب  هک  تخومآ  ام  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز
هک تسین  اـهییاراد  قاـفنا ، كـالم  هک  تخوـمآ  اـم  هـب  وا  دـینک ]. قاـفنا  دـیراد  تـسود  هـچنآ  زا  هـکنیا  اـت  دیـسریمن  یکین  ّرب و  هـب  . ]
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مه ار  نیمز  نامسآ و  ياه  هنیجنگ  یمامت  امش  رگا  [ ] 681 . ] ِقاْفنِْالا َۀیْشَخ  ُْمتْکَْسمََال  ًاذِا  یِّبَر  َۀَمْحَر  َِنئازَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمْتنَا  َْول  تساهییاناوت :
اب ناوت  یم  هک  تخومآ  ام  هب  وا  دیـسرتیم ]. قافنا  زا  هکلب  دـیراد . هک  دـیرادن ، هک  رطاخ  نیا  هب  هن  دـیدیزرو  یم  لـخب  مه  زاـب  دـیتشاد 

یتشآ دز و  هرگ  مالـسا  اب  ار  اهنآ  درک و  فیلأت  ار  ییاهلد  ینان ، صرق  ماعط و  یتح  ای  دـنبولگ و  کی  اـی  یـسورع و  نهاریپ  زا  نتـشذگ 
يارب دوب  هدـش  مئاـنغ  زا  مالـسلا » هیلع  یلع  مهـس  یگزاـت  هب  هک  ياهدرپ  هراوشوگ و  هرقن و  دنبتـسد  ود  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز يزور  داد .

هب ترتخد  هللا ، لوسر  ای  . ] هللا لیبس  یف  اذه  لعجا  لوقت  مالسلا و  کتنبا  کیلع  أرقت  داد : مایپ  داتسرف و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر 
راب هس  ششخب  نیا  هدهاشم  زا  سپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  نک ]. قافنا  ادخ  هار  رد  زین  ار  اهنیا  دیوگیم  دناسریم و  مالـس  وت 

یلـص  » ربمایپ نانز  نیب  ار  وا  زا  یلاوما  هک  دهاوخیم  مالـسلا » هیلع  یلع  زا  شتیـصو  رد  یتح  وا  وا .] يادف  هب  شردپ  .] اهُوبَا اهاِدف  دومرف :
تمذم رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترـضح  زا  هدیـسر  ياهراتفگ  رد  نینچمه  [ . 682 . ] دنک میـسقت  مشاهینب  نانز  و  هلآو » هیلع  هللا 
همطاـف هُِّما  نع  هنع ، هللایـضر  نیـسحلا  نع  تسا : هدـمآ  نینچ  تماـیق ، رد  نآ  مسجت  راـثآ و  ناـسنا و  لد  حور و  رد  نآ  دوجو  لـخب و 

ةرجـش هناف  لخبلا  كایا و  میرک . یف  نوکتال  ۀـهاع  هناف  لخبلا ، كاـیا و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر  یل  لاـق  تلاـق : اـهنع ، هللایـضر 
اهناصغا ۀنجلاةرجـش ، نم  ةرجـش  ءاخـسلا  ناف  ءاخـسلاب  کیلع  و  رانلا . هلخدا  اهناصغا  نم  نصغب  ّقلعت  نمف  ایندـلایف  اـهناصغا  راـنلایف و 

شراوگرزب ردام  زا  مالسلا » هیلع   » نیـسح ماما  ترـضح  [ . ] 683 . ] ۀنجلا یلا  نصغلا  کلذ  هداق  ًانـصغ  اهنم  ذـخا  نمف  ضرالایلا  ۀـّیلدتم 
راوگرزب و ناسنا  رد  هک  تسا  یگنن  نآ  اریز  شاب ! رذح  رب  لخب  زا  دومرف : نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترـضح  هک  دنک  تیاور 
زا ياهخاـش  هـب  سک  ره  تساـیند ، رد  شیاـههخاش  هـک  شتآ  رد  تـسا  یتـخرد  لـخب  شاـب ! رذــح  رب  لـخب  زا  درادــن . دوـجو  مـیرک 

تسا و تشهب  ناتخرد  زا  یتخرد  تواخـس  اریز  یـشاب ! هتـشاد  تواخـس  هک  داب  وت  رب  دـنکیم . شتآ  لخاد  ار  وا  دزیواـیب  شیاـههخاش 
[ .[ 684 . ] دناشکیم تشهب  هب  ار  وا  هخاش  نامه  دریگب  ار  نآ  زا  ياهخاش  سک  ره  هتشگ ، ریزارس  نیمز  هب  شیاههخاش 

همطاف رب  تاولص 

تاولـص دورد و  ینید  ياهتدابع  زا  یکی  َکُْملِع . ِهب  َطاحَا  ام  ِدَدَِـعب  اهیف  ِعَدْوَتْـسُْملا  ِرِّسلا  َو  اهیَنب  َو  اِهْلَعب  َو  اهیبَا  َو  َۀَـمِطاف  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا 
نآرق رد  لاـعتم  دـنوادخ  دراد و  ینآرق  هشیر  تداـبع  نیا  تسا . ترـضح  نآ  موـصعم  تیبلـها  تبترم و  یمتخ  ترـضح  هـب  نداتـسرف 

ِْهیَلَع اوُّلَص  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  ِِیبَّنلا  یَلَع  َنُولَُّصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِا  تسا . هدومن  رداص  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دّمحم رب  تاولص  هب  روتسد 
لاـبند هب  ار  تّدوم  ّتبحم و  بسک  یحور و  طاـبترا  یعوـن  تسا و  ناگتـشرف  ادـخ و  اـب  یئاوـنمه  کـی  نیا  و  [ 685 . ] ًامیلْسَت اوُمِّلَـس  َو 

تماـیق رد  دراد و  ـالاب  يوـنعم  راـثآ  زین  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  رب  نداتـسرف  دورد  هک  هدـمآ  ربماـیپ  زا  تـیاور  رد  تـشاد . دـهاوخ 
« مالـسلا اهیلع   » همطاف نع  مالـسلا » هیلع   » یلع نع  دـنکیم . مهارف  ناسنا  يارب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  قاـحلا  یگتـسیاش 

یلع . ] ِۀَّنَْجلاَنِم ُْتنُک  ُْثیَح  یب  ُهَقَْحلا  َو  َُهل ، یلاعت ]  ] ُهَّللا َرَفَغ  ِْکیَلَع  یَّلَـص  ْنَم  ُۀَـمِطاف  اـی  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللالوسر یل  لاـق  تلاـق :
وت رب  سک  ره  همطاف ! يا  دومرف : نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  تفگ : هک  دنکیم  لقن  مالـسلا » اهیلع   » همطاف زا  مالـسلا » هیلع  »

[ .[ 686 . ] دزاس قحلم  نم  هب  ار  يو  مشاب  هک  تشهب  ياج  ره  رد  دزرمآیم و  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  دتسرف  تاولص 

ادخ رکذ  يارب  حیبست  زا  هدافتسا  ارهز و  ترضح  يزاس  حیبست  تعنص 

هتـشر کی  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز ترـضح  حیبست  : " تسا هدرک  تیاور  یفقث  دمحمنب  میهاربا 
ریبکت دادیم و  تکرح  شتـسد  اب  ار  نآ  ترـضح  دوب و  هدروخ  هرگ  نآ  رب  تاریبکت  دادـعت  هب  هک  دوب  ياهدـش  هتفاـب  مه  هب  یمـشپ  خـن 

زین مدرم  تخاس و  نآ  زا  ییاهحیبست  هدرک  هدافتسا  وا  تبرت  زا  يو ، تداهش  زا  سپ  دش . دیهش  بلطملادبع  نبةزمح  هکنیا  ات  تفرگیم 
هب ادـخ و  رکذ  يارب  ًـالّوا  میریگیم  هجیتن  قوف  تیاور  زا  [ . 687."  ] دندرک تسرد  حـیبست  هزمح  ترـضح  تبرت  زا  هدرک و  تیعبت  وا  زا 
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اب مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ًایناث : دشابیم . راکذا  ددع  شرامـش  يارب  صاخ  رازبا  همانرب و  نتـشاد  مهم ، لماوع  زا  یکی  ندوب  وا  دای 
یحیبست نادیهش  سدقم  تبرت  زا  دحا  يادهش  تداهش  زا  سپ  ًاثلاث : دربیم . هدافتسا  دوخ  هتخاس  هداس و  حیبست  زا  ءادتبا  رد  لمع  راکتبا 

هار نادیهـش  ندومن  هنادواج  یمالـسا ، رئاعـش  میظعت  یعون  يزاسحیبست ، تعنـص  رد  اهـشزرا  تلاخد  رب  هوالع  لمع  نیا  تخاس و  یلگ 
حیبست نتخاس  يارب  ياهیاپ  نآ  زا  سپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  لمع  نیا  ًاعبار : دشابیم . نانآ  دای  مان و  ءاحما  زا  يریگولج  ادخ و 

. دزاسیم ربارب  رازه  ار  رکذ  شاداپ  نآ  اب  نتفگ  حیبست  هک  دیدرگ  ءالبرک  يادهش  سدقم  تبرت  زا 

ط

هرهاط

ًامْوَی ُّطَق  َْتأَر  ام  َو  ٍثَفَر  ِّلُک  ْنِم  اِهتَراهَط  َو  ٍسَنَد  ِّلُک  ْنِم  اـِهتَراهَِطل  َةَرِهاَّطلا ، ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  ُۀَـمِطاف  ْتَّیِمُـس  اـمَّنِا  مالـسلا :» هیلع   » رقاـبلا لاـق 
يدیلپ و ره  زا  وا  یگزیکاپ  رطاخهب  دش  هداهن  مان  هرهاط  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دّـمحم رتخد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  انامه  . ] ًاساِفنال َو  ًةَرْمُح 

[ .[ 688 . ] دیدن تدالو  هناهام و  نوخ  دوخ  رد  مه  زور  کی  یگدولآ و 

ع

ارهز ترضح  هاگدید  زا  تداعس  لماع 

هراشا

َدیعَّسلا َّنِإ  دیامرفیم : دناسانشیم و  مالسلا » هیلع  یلع  یتسود  تبحم و  رد  ار  ناسنا  يراگتسر  تداعـس و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
تداعـس و ّتیناّقح  اهیراگتـسر ، اهتداعـس و  همه  يراگتـسر ، تداعـس و  . ] ِِهتْوَم َدَْعب  َو  ِِهتایَح  ِیف  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَم  ِدیعَّسلا  َّقَح  ِدـیعَّسلا ، َّلُک 
زا یکی  [ .[ 689 . ] دشاب هتشاد  تسود  شتداهـش  زا  سپ  یگدنز و  نارود  رد  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  هک  تسا  یـسک  رد  يراگتـسر 

، تداعـس موهفم  رد  ثحب  دراد  یتیبرت  یقـالخا و  يدـعب  يدـید  زا  يداـقتعا و  ياهبنج  یتهج  زا  یفـسلف و  هبنج  یتهج  زا  هک  یمیهاـفم 
ضیف موحرم  تالاقم و  هعومجم  باـتک  رد  يرهطم  دیهـش  همـالع  موحرم  تسا . تداعـس  هب  لـین  يرورـض  ياـهزاین  تداعـس و  لـماوع 

زا هدـیزگ  هدـیکچ و  یثـحب  هئارا  هدوب  اـم  رظندروم  لاـجم  نیا  رد  هچنآ  دـنراد . هنیمز  نیا  رد  یثحاـبم  [ 690  ] ءاضیبلاۀـجحم رد  یناشاک 
ترـضح زا  هک  یکراـبم  مـالک  هب  ثحب  عاـجرا  هاـگنآ  تـسا و  يرهطم  دیهـش  همـالع  تاـنایب  زا  هدافتـسا  اـب  تداعـس  نوـماریپ  ثحاـبم 

دیآیم تداعـس  ثحب  نایاپ  رد  هکنانچمه  مهم : رکذـت  تسا . هدیـسر  مالـسلا » هیلع   » یلع تبحم  تیالو و  باـب  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
رد یمگردرـس  زج  هب  ددرگن  مهارف  رـشب  يارب  طرـش  نیا  رگا  هچ  تسا  رگتیاده  امنهار و  هب  يدـنمزاین  تداعـس  هب  لین  طرـش  نیرتمهم 

فیرعت یـسررب  زا  سپ  اذـل  تشاد . دـهاوخن  راتفر  لمع و  رد  تتـشت  هاگنآ  تداعـس و  لماوع  شرامـش  رد  فـالتخا  میهاـفم و  فیرعت 
هاتوک و ياهلمج  اب  هک  میـشاب  هتـشاد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ياسآهزجعم  زجوم و  مالک  رب  یلّمأت  دیاب  تداعـس  لماوع  تداعس و 

ارچ دیامنیم  یفرعم  مالسلا » هیلع  یلع  ءایبنا ، ایلوا و  همه  راختفا  زا  يوریپ  ّتبحم و  رد  ار  تداعـس  هار  اهنت  تداعـس و  تقیقح  يدیکأت ،
نتشاد تداعـس ، هب  ندش  لئان  یـساسا  طرـش  دنیامرفیم  نایب  لیـصفت  هب  ار  بلطم  یلقع  هاگدید  زا  يرهطم  دیهـش  داتـسا  هکنانچمه  هک 

يارب لاهدـیا  یتایـصوصخ  اب  ار  ینید  نایاوشیپ  لاـعتم  دـنوادخ  مه  [ 691  ] يرطف لوقعم و  زاـین  نیمه  ساـسارب  تسا و  اوـشیپ  اـمنهار و 
. تسا هدومرف  رومأم  تیرشب  داشرا 

تداعس فیرعت 
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روما نایرج  زا  يدونـشخ  تیاضر و  اب  تجهب  رورـس و  اهزورآ ، هب  لین  تیقفوم و  شیاسآ ، تذلاب ، تسا  فدارم  مومع  رظن  رد  تداعس 
اما تسا  کیدزن  یناعم  نیا  اب  تداعس  مینیبیم  میجنسیم ، اهنیا  زا  کی  ره  اب  ًاقیقد  ار  تداعـس  هکنیمه  اما  میهافم ؛ یناعم و  نیا  لاثما  و 
رد تواقـش  دشاب و  هتـشادن  ینامیـشپ  تمادن و  هنوگچیه  نآ  هب  ندیـسر  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  تداعـس  [ . 692 . ] تسین اـهنیا  نیع 

تسا و هدرک  باختنا  دوخ  ییاهن  بولطم  يارب  ار  تداعس  موهفم  رشب  ینعی  دشابن ، هیجوت  لباق  نآ  لمحت  هجو  چیه  هب  هک  تسا  يدروم 
[ . 693 . ] دنیزگ يرود  وا  زا  دیاب  ناسنا  هشیمه  يارب  هک  يزیچ  نآ  ینعی  نآ  لباقم  هطقن  يارب  ار  تواقش  موهفم 

تداعس لماوع 

هراشا

شزرا و نازیم  نییعت  رد  هکنیا  وگ  ینوریب . لـماوع  هب  مه  دـننادیم و  ینورد  لـماوع  هب  هتـسباو  مه  ار  تداعـس  ناـهج ، نادنمـشناد  رثکا 
کی ره  و  یحور ، یمسج ، یجراخ ، تسا : هدرک  میسقت  مسق  هس  هب  ار  تداعس  لماوع  وطسرا  تسا . دایز  اهرظن  فالتخا  اهلماع  تلاخد 

: یمسج لماوع  - 2 هریشع . لیماف و  ماقم ، تورث ، یجراخ : لماوع  - 1 بیترت : نیا  هب  تسا ، هدرک  رصحنم  لماع  هس  هب  ار  مسق  هس  نیا  زا 
اهلماـع نیا  هب  ناوـتیمن  ار  تداعـس  لـماوع  هک  تسا  یهیدـب  تعاجـش . تلادـع ، تمکح ، یحور : لـماوع  - 3 ییابیز . توق ، تمـالم ،

يارب دـعاسم  یعامتجا  طـیحم  لـیبق  زا  دروآ . باـسح  هب  ناوتیم  زین  يرگید  لـماوع  ـالاب ، تمـسق  هس  زا  کـی  ره  رد  تسناد . رـصحنم 
(، یجراخ لماوع  زا   ) یمیمـص تسود  هتـسیاش ، رـسمه  دنزرف ، یلاع ، داژن  دعاسم ، ییایفارغج  یعیبط و  طیحم  تینما ، يدازآ ، تفرـشیپ ،

يرنه و دادعتـسا  يوق ، هدارا  یناور ، تمالـس  قیقر ، یلاع و  فطاوع  نامیا ، یندـب ) لماوع  زا  ، ) يراکوکین ناـسحا و  راـک ، شوخزاوآ ،
[ . 694 (. ] یحور لماوع  زا   ) اهنیا لاثما  ینف و 

تسا امنهار  هب  دنمزاین  تداعس  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  ایآ 

دودـحم ياهجنر  تاذـل و  هب  دـندوب  رـصحنم  اهجنر ، اهتذـل و  و  جـنر ، زا  دوب  ترابع  مه  تواقـش  و  تذـل ، زا  دوب  ترابع  تداعـس  رگا 
زا دسانـشیم و  ار  اهنآ  عبط ، هزیرغ و  مکح  هب  دوخ  ینامـسج  یعیبط و  دشر  ياپ  هب  ياپ  هک  دراد  ناویح  کی  هک  يدودح  رد  ینامـسج 
اب دناوتب  لقاال  شدوخ  هک  رادقم  نآ  هب  دوب  دودحم  ناسنا  ياهیدـنمزاین  رگا  مه  زاب  و  دوبن . امنهار  هب  يزاین  ددرگیم ، هاگآ  اهنآ  دوجو 

یفاک زاب  دهد ، زیمت  دنیبب و  ار  دوخ  تداعس  زا  ییامنرود  دناوتب  هجیتن  رد  دنکب و  كرد  رظن  ره  زا  ار  دوخ  يدنمزاین  ملع  لقع و  يورین 
هلئسم تسین ، يزیرغ  مالآ  تاذل و  هلئسم  اهنت  هلئسم  اما  دیامیپب . ار  دوخ  هار  تعنـص  نواعت و  ندمت و  طسب  ملع و  هار  زا  ًاجیردت  هک  دوب 
لیاسو دوخ و  تاجن  هار  شـشوک  شالت و  اب  هرخالاب  رـشب  میئوگب  هک  تسین  اهینماان  اـهرامیب و  لـیبق  زا  سوسحم  ياهیدـنمزاین  ياهراـپ 

ياهدادعتـسا ناسنا و  دوخ  ناسنا ، يارب  قیاقح  نیرتلوهجم  تسین . يدنمزاین  ود  يدنمزاین و  کی  هلئـسم  دنکیم . هیهت  ار  دوخ  تداعس 
تایفـشک همه  اـب  و  هدـش ، رـشب  بیـصن  تعنـص  ملع و  رد  هـک  یمیظع  ياهتفرـشیپ  هـمه  اـب  دراد . هوـق  رد  هـک  تـسا  یتـالامک  هـتفهن و 

متا نورد  رد  هتسناوت  رشب  دراد . هتخانـشان  ناونع  ناسنا  زونه  هتفرگ ، تروص  نارادناج  تاتابن و  تادامج و  يایند  رد  هک  يروآتفگش 
اکیرمآ و رد  هک  دوشیم  رظنراهظا  لـئاسم  نیا  رد  هنوگناـمه  يوروش  رد  لـثملایف  دـسرب ، قفاوت  هب  یملع  رظن  زا  یناـهیک  ياـضف  رد  و 

هدیـسرن رظن  قفاوت  هب  دریگب  شیپ  لماک  یتخبـشوخ  يارب  دیاب  رـشب  هک  یهار  تداعـس و  هلئـسم  رد  زونه  رـشب  اما  دوشیم . رگید  ياهاج 
يارب ارچ ؟ دـنراد ، مه  زورما  دنتـشاد ، رظنفالتخا  هنیمز  نیا  رد  لبق  لاس  دـصناپ  رازه و  ود  رد  هفـسالف  املع و  هک  هزادـنا  ناـمه  تسا ؛

هک تسا  نیا  رب  عرف  ناسنا  تداعس  همانرب  میظنت  حرط و  تسا . هتخانـشان  لوهجم و  زونه  ناسنا  یلو  تسا  هدش  هتخانـش  هرذ  نورد  هکنیا 
رگم دوش . هتخانـش  دـنزیم ، تیاهنیب  هب  رـس  ود  ره  هک  ناسنا  یلماکت  ریـس  طخ  ماـمت  ناـسنا و  تـالامک  اـهتیفرظ و  اهدادعتـسا و  ماـمت 
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طارـص ندوـمیپ  اـههوق و  همه  ندیـسر  تیلعف  روـهظ و  زورب و  اـهتیفرظ و  همه  ندـش  رپ  اهدادعتـسا و  همه  ندـش  نافوکـش  زج  تداـعس 
نینچ هک  درک  لوبق  ناوتیم  ایآ  رگید  فرط  زا  تسه ؟ يزیچ  دـناسرب  دوجو  ياـههلق  نیرتعفترم  نیرتیلاـع و  هب  ار  ناـسنا  هک  یمیقتـسم 

میظع و هاگتـسد  دـشاب و  راک  رد  تسا  ناسنا  عون  ءاـنف  یهاـبت و  هکلب  یگتـشگرس و  شاهجیتن  دوشن  هدروآرب  رگا  هک  یگرزب  يدـنمزاین 
ار يدـنمزاین  نیا  دریذـپب و  ار  ألخ  نیا  دـنهدیم ، زورب  اهيدـنمزاین  تاجایتحا و  هنیمز  رد  ار  دوخ  ياهراکهاش  هراومه  هک  تقلخ  مظنم 

ییامنهار تیادـه و  ار  وا  یبیغ  تاقارـشا  يارب  هدامآ  كاپ و  دارفا  هلیـسو  هب  یحو  قفا  ینعی  یناسنا  ریبدـت  قوفام  قفا  زا  دریگب و  هدـیدن 
یلا ۀجاحلا  نم  دشا  هدوجو  لصحتی  سانلا و  عون  یقبی  نا  یف  ناسنالا  اذه  یلا  ۀجاحلا  دیوگیم : ةاجنلا  باتک  رخآ  رد  انیـسنبا  دـنکن !؟

. ءاقبلا یف  اهیلا  ةرورـض  یتلا ال  عفاـنملا  نم  يرخا  ءایـشا  نیمدـقلا و  نم  صمخـالا  ریعقت  نیبجاـحلا و  یلع  رافـشالا و  یلع  رعـشلا  تاـبنا 
مـشچ ياهکلپ  يور  رب  هکنیا  زا  تسا  رتشیب  یـسب  ناسنا  عون  ءاقب  يارب  دنک  يربهر  ار  وا  یبیغ  ددـم  هب  هک  یناسنا  نینچ  هب  رـشب  جایتحا  ]

ار اهنآ  دوجو  یترورض  یلو  دنراد  رب  رد  یعفانم  ًافرـص  هک  يرگید  ياهزیچ  ای  يدوگ و  اپ  فک  رد  و  ناوربا ، مشچ ، يالاب  رب  و  ناگژم ،
[ .[ 695 . ] دوش داجیا  قلخ و  دنکیمن ، باجیا 

ارهز همطاف  هریس  رد  تدابع 

هراشا

مالک کی  رد  نآ . ندومن  یگـشیمه  قیمعت و  طابترا و  ظفح  هاگنآ  تسادـخ و  اب  طابترا  داجیا  ناملـسم  ناسنا  ره  ياهتیلوئـسم  زا  یکی 
رد دنوادخ  هک  تسادـخ  اب  هبناجهمه  يدـنویپ  داجیا  تیدوبع و  ناسنا  تقلخ  هفـسلف  دـننکیم . تدابع  هب  ریبعت  مالـسا  رد  ار  طابترا  نیا 

زامن دننام  یندب  تدابع  فلا -  تسا . یماسقا  ياراد  تدابع  مالـسا  رد  نودـبعیل . الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  دـیامرفیم : میرک  نآرق 
مـسق ود  هب  میـسقت  تدابع  زاب  رگید  يرظنم  زا  یناج  یلام و  داهج  ّجح و  دننام  یلام  یندب ، تدابع  سمخ ج -  دننام  یلام  تدابع  ب - 
ینعمب تدابع  ب -  دشابیم . طرـش  نآ  رد  یئادـخ  هناصلاخ و  تین  هک  تسا  یلامعا  روظنم  هک  صخالا  ینعمب  تدابع  فلا -  دوشیم :

يارب یلماع  تدابع و  هب  لیدـبت  ار  لامعا  نیا  هک  هدـش  هداد  ناسنا  هب  ناکما  نیا  یلو  درادـن  يدابع  گنر  ًـالوا  هک  یلاـمعا  ینعی  معـالا 
هب تدابع  رگید  يرابتعا  هب  نینچمه  هناخ و .... رد  راک  هعلاطم ، لیـصحت ، تراـجت ، یگدـنز ، هرمزور  لاـمعا  دـننام  دـنک  ادـخ  هب  برقت 

یترابع هب  تسا و  دنمهدعاق  هدوب و  صاخ  طئارش  ياراد  مالسا  رد  تدابع  ًالومعم  یفرط  زا  تسا  میـسقت  لباق  بحتـسم  بجاو و  تدابع 
یگنوگچ تیفیک و  ثیح  زا  تیمک  رظن  زا  تدابع  تسا . هتـشگ  نییبت  نیعم  بادآ  هب  هجوت  اـب  هبوچراـهچ و  رد  زین  ادـخ  اـب  طاـبترا  هار 

زامن و یگنوگچ  ناضمر ، كرابم  هام  هزور  دادعت  زامن ، تیمک  تسا . یبحتـسم  ای  بجاو  یبادآ  ياراد  ناکم  نامز و  تهج  زا  نینچمه 
هب بقلم  هک  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترـضح  تسا . دنمنوناق  ّجح  ای  زامن و  يارب  یناکم  طئارـش  ناکم  ثیح  زا  نآ و  نامز  هزور ،

شیاین تدابع و  لها  دوخ  اهنت  هن  تسا  ادخ ) هار  رد  هدننکمایق  رایـسب   ) هماّوق هماّوص و  هدـجاس ، هعکار ، هدـباع ، نوچمه  یکرابم  ياهمان 
یگدـنز رد  تدابع  بادآ  تیاعر  تادابع و  ماسقا  قیبطت  ترـضح و  یتدابع  هریـس  یـسررب  تسا و  ناگـشیپ  تداـبع  يوگلا  هکلب  تسا 

. دوش یسررب  دیاب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هریس  رد  یلام ، یندب و  تادابع  لاثم  روطب  تسا . باّذج  نیریش و  مزال و  یثحب  شترضح 
تادابع زین  و  ناشیا . یگدنز  رد  داهج  جح و  مالسلا ،» اهیلع  » ارهز ترضح  تاقافنا  مالـسلا ،» اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدنز  رد  زامن  ینعی 

ناشیا شیاین  تدابع و  بادآ  بحتـسم و  بجاو و  تادابع  نینچمه  دوش . یـسررب  دـیاب  ناشیا  هریـس  رد  معالا  ینعمب  صخـالا و  ینعمب 
. دریگ رارق  هّقادم  دروم  تسا  مزال 

ارهز ترضح  هریس  رد  تدابع  ناکم 
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رد هک  تسا  یبحتسم  دنمشزرا و  لمع  کی  نیا  دندوب و  هداد  بیترت  دوخ  تدابع  تهج  یبارحم  هناخ ، رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 
زار و تدابع و  هب  صوصخم  ناکم  نآ  رد  هتفر و  بارحم  هب  تدابع  ماگنه  رد  ًالومعم  ناشیا  تسا . هدش  هیصوت  نآ  هب  یمالـسا  تایاور 

داهنشیپ تدابع  تهج  ار  هناخ  ًاحیجرت  نز  يارب  هک  دشابیم  مالسا  هتـساوخ  نامه  ساسارب  شور  هریـس و  نیا  دنداتـسیایم و  ادخ  اب  زاین 
[ . 696 . ] دیامنیم هیصوت  هدرک و 

ارهز ترضح  هریس  رد  تدابع  نامز 

زا هدافتـسا  تسا  هدـش  تاـعارم  يّدـج  لکـش  هـب  تاداـبع  باـب  رد  یـسانشنامز  هـلمج  زا  یـسانشنامز و  ثـحب  ترـضح  یگدـنز  رد 
ترـضح يزیرهمانرب  نینچمه  تدابع  اـعد و  يارب  دیـشروخ  بورغ  ماـگنه  هعمج  رـصع  يرادربهرهب  نآ و  رد  يزیخرحـس  هعمجبش و 

تالکـشم و اب  دروخرب  ماگنه  رد  ادخ  اب  هناصلاخ  طابترا  تلاح  تاجانم و  تدابع و  بش ، نآ  ءایحا  يرادیب و  ردـق و  بش  كرد  يارب 
زا هدافتـسا  یـسانشنامز  ياـههنومن  زا  یـشخب  یگدـنز ، تاـظحل  نـیرخآ  رد  تداهـش  ماـگنه  رد  تاـجانم  هاـفر  شیاـسآ و  تلاـح  رد 

. تسادخ اب  طابترا  داجیا  يارب  ساسح  بسانم و  ياهنامز 

ارهز ترضح  هریس  رد  تدابع  تیفیک 

، هیرگ هارمه  ياعد  هجوت ، اب  زاـمن  هناـصلاخ ، تداـبع  هلمج  زا  تاداـبع  و  اـعد ، ياـهتلاح  دوبهب  يوتحم و  هب  نتخادرپ  تداـبع و  فیطلت 
هراشا نآ  هنومن  ود  هب  هک  تسا  تابثا  هدهاشم و  لباق  یتحار  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدـنز  رد  ناتـسدیهت  مارکا  اب  هارمه  ماعطا 
ْتَماق یتَم  [ . 697 . ] هللاۀفیخ نم  ةالّصلایف  جهنت  مالسلا » اهیلع   » ۀمطاف تناک  زامن : رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هنافراع  تلاح  - 1 مینکیم .

: ِِهتَِکئالَِمل َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَی  َو  ِضْرَْألا ، ِلْهَِأل  ِبِکاوَْکلا  ُرُون  ُرَهْزَی  امَک  ِءامَّسلا  ِۀَِکئالَِمل  اهِرُون  َرْهَز  ُُهلالَج  َّلَج  اهِّبَر  ْيَدَی  َْنَیب  اِهبارِْحم  ِیف 
ْمُکُدِهْـشُأ یتَدابِع ، یلَع  اِهْبلَِقب  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  َو  یتَفیِخ ، ْنِم  اهُِـصئارَف  ُدِعَتَْرت  َّيَدَی ، َْنَیب  ًۀَِـمئاق  یئامِإ  ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاف  یتَمَأ  یلِإ  وُرُْظنُا  یتَِکئالَم  ای 

لاعتم دنوادخ  هک  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هللاهجول  هناصلاخ و  ماعطا  دروم  رد  مود  هنومن  - 2 [ . 698 . ] ِراَّنلا َنِم  اهَتَعیِش  ُْتنَمآ  ْدَق  یِّنَأ 
اهیلع » ارهز همطاف  هک  دوب  هللاهجول  راک  نیمه  و  اروکـش .... الو  ءازج  مکنم  دـیرن  هللاهجول ال  مکمعطن  اـمنا  دـیامرفیم : رهد  هروس  هیآ  رد 

. هللادنع انل  یعفشا  هللادنع  ۀهیجو  ای  میناوخیم  لسوت  ياعد  رد  هک  دومن  هللادنع  ۀهیجو  ار  مالسلا »

ارهز ترضح  هریس  رد  تدابع  تیمک 

: دـیامرفیم میرکنآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هچناـنچ  دراد  تیعوـضوم  زین  تاداـبع  ریثـکت  تیمک و  تاداـبع ، فـیطلت  تیفیک و  راـنک  رد 
[ . 700 . ] ًاریثک ًارکذ  هللاورکذا  اونما  نیذـلااهیا  اـی  دـیامرفیم : ادـخ  رکذ  باـب  رد  رگید  ياـج  رد  و  [ . 699 . ] نآرقلا نم  رـسیت  ام  ءاورقاـف 

هدمآ یخیرات  ياهلقن  رد  اذل  دنتشاد . زین  نآ  تیمک  ترثک و  هب  هجوت  تدابع  رد  تیفیک  هب  نتخادرپ  رب  هوالع  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
اهیلع همطاف  ناوارف  ياهکشا  و  [ 702 . ] دوب هدش  مروتم  شیاهاپ  تدابع  ترثک  تدش و  زا  و  [ 701  ] دندناوخیم دارفا  نیرتدباع  ار  وا  هک 

ياهاعد مالسلا ،» اهیلع  » ارهزلا ۀفیحص  هب  دوش  عوجر   ) تشاد نآ  ریغ  زامن و  بیقعت  رد  ددعتم  ياهاعد  و  [ 703  ] تدابع ماقم  رد  مالسلا »
وا دایز  رایـسب  هناصلاخ و  ياهقافنا  تسا و  ریثک  رکذ  زین  دوخ  هک  مالـسلا » اهیلع  همطاف  فورعم  تاحیبست  و  مالـسلا )» اهیلع  » ارهز همطاـف 

.... و

یسورع نشج  همطاف و  یسورع 

هراشا
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مّود لاس  هجحیذ  مشـش  ای  یـسمش و  يرجه  موس  لاـس  دادرخ  متفه  اـب  قباـطم  يرمق  يرجه  مّود  لاـس  هجحیذ  لّوا  زور  جاودزا  مسارم 
دـقع و نیب  هلـصاف  رد  تفرگ . تروص  دـقع ، سلجم  زا  سپ  هام  کـی  یـسمش و  يرجه  موس  لاـس  دادرخ  هدزاود  قباـطم  يرمق  يرجه 

هیلع یلع  ردارب  لیقع  يزور  دـنک . تبحـص  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ اب  شرـسمه  هراـبرد  درکیم  مرـش  مالـسلا » هیلع  یلع  یـسورع ،
هیلع هللا  یلـص  » ربمایپ عالطا  هب  عوضوم  دوش ؟ نشور  ام  مشچ  وت  یـسورع  اب  اـت  يروآیمن  هناـخ  هب  ار  ترـسمه  هک  تفگ  وا  هب  مالـسلا »

ربمایپ داد . تبثم  خساپ  مالسلا » هیلع   » یلع دنک ؟ یسورع  تسا  رضاح  هک  درک  لاوس  وا  زا  تساوخ و  ار  مالسلا » هیلع   » یلع دیـسر . هلآو »
« مالسلا اهیلع   » همطاف داد  روتسد  شنارسمه  هب  هاگنآ  منکیم ". اپ  رب  یسورع  بشادرف  ای  بشما  هللاءاشنا  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »

یلع هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  مینک . اپرب  ار  یـسورع  مسارم  ات  دینک ، شرف  ار  یقاطا  شیارب  دییامن و  شیوبـشوخ  دییارایب و  ار 
یعمج منکیم ".و  هیده  يدنفسوگ  نم  : " تفگ دعس  مانب  راصنا  ناگرزب  زا  یکی  دوشیمن ". ینامهمیب  یسورع  : " دومرف مالسلا » هیلع 
دندرک طولخم  دنتخپ و  ار  تشوگ  دش . يرادیرخ  رازاب  زا  مه  امرخ  نغور و  کشک و  يرادقم  دندروآ ، ترذ  عاص  دـنچ  مه  راصنا  زا 
يدایز هدع  دوب . یمومع  توعد  اما  دش ، هیهت  ییاذغ  تروص  ره  هب  دنتخادرپ . سیح  ای  صیبح  مانب  یبرع  عوبطم  ياذـغ  یعون  هیهت  هب  و 

ارقف و يارب  مه  ار  اذغ  زا  يرادقم  دندش . ریس  دندروخ و  اذغ  زا  همه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخلوسر تسد  تکرب  هب  دندرک و  تکرش 
اهیلع  » همطاف يارب  داد  روتـسد  شنارـسمه  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ دنتـشاذگ . داـماد  سورع و  يارب  مه  یفرظ  دـندرب ، ناـگراچیب 
نانز اذـغ  فرـص  زا  سپ  دـندزیم . فد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  یـسورع  بش  رد  زین  نانز  دـنهد . بیترت  يداش  نشج و  سلجم  مالـسلا »

تـسدب ار  بسا  راهم  ناملـس  دومن ، راوس  رتسا  رب  ار  وا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دـنتفرگ ، ار  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف رود  ناـنکيداش 
رود هدیشک  ياهریشمش  اب  مالسلا » اهیلع   » همطاف مراحم  تیبلها و  زا  رگید  ياهدع  و  هزمح ، نوچ  یناریلد  یصاخ ، تافیرـشت  اب  تفرگ و 
نانک يداش  نانز  دنروآرد ، تکرح  هب  ار  سورع  بکرم  دندوب . راظتنا  رد  نایوگریبکت  سورع  رس  تشپ  يدایز  نانز  دنتفرگ . ار  بکرم 
هناخ هب  ار  سورع  يداش  هوکش و  اب  دندناوخ و  دندوب  هدورس  هک  ار  ییابیز  ياهدورس  کیکی  هاگنآ  دنتفگیم ، ار  ادخ  ساپس  ریبکت و 

رـضاح ار  بآ  تساوخ ، یبآ  فرظ  هاگنآ  دش . دراو  هلجح  هب  دناسر و  تیعمج  هب  ار  دوخ  زین  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ دـندرب . داماد 
یلع هب  مه  بآ  يردق  دیوشب ، ار  شناهد  دریگ و  وضو  نآ  هیقب  اب  دومرف  دیشاپ و  مالسلا » اهیلع   » همطاف هنیـس  هب  ار  نآ  زا  يردق  دندرک ،
نانآ رب  ایادخ  نادرگب . سونأم  مه  اب  ار  نانآ  ایادخ  : " دومرف اعد  نینچ  نانآ  قح  رد  درک و  ار  رگیدمه  شرافس  ود  ره  هب  هاگنآ  دیـشاپ .

كاـپ ار  ناتلـسن  امـش و  دـنوادخ  : " دومرف دوش  جراـخ  تساوـخیم  هک  یماـگنه  هد ". رارق  تکرب  ناـنآ  یگدـنز  رد  نادرگ و  كراـبم 
ربمایپ حبص  ادرف  مراپسیم ". ادخ  هب  ار  امش  منکیم و  یظفاحادخ  امش  اب  کنیا  نمشد . ناتنانمشد  اب  متسود و  ناتناتسود  اب  نم  دنادرگ .

یلص  » ربمایپ رگید  رادید ، نآ  زا  سپ  دیناشون . داماد  سورع و  هب  ار  ریش  نآ  تفر و  شرتخد  رادید  هب  ریش  یفرظ  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  »
یسورع نشج  زا  یخیرات  لقن  نیا  هب  هجوت  اب  [ 704 . ] تفاتـش نانآ  رادید  هب  مراهچ  زور  تفرن و  اهنآ  رادید  هب  زور  هس  ات  هلآو » هیلع  هللا 

: تفرگ یسورع  مسارم  نیا  زا  ناوتیم  یعونتم  ياهسرد  مالسلا » اهیلع  همطاف 

اتمه وفک و  باختنا 

[ . 705 . ] ٌْوفُک َۀَـمِطاِفل  َناک  ام  ًاِّیلَع  ُهَّللاُِقلْخَی  َْملَْول  هَّللالوسر : لاق  دـشابیم . نیجوز  ندوباـتمه  وفک و  جاودزا ، تیقفوم  ياـهزار  زا  یکی 
.[ تشادن دوجو  ییاتمه  وفک و  همطاف  يارب  دیرفآیمن  ار  یلع  لاعتم  يادخ  رگا  ]

يراگتساوخ شور 

[ . 706 . ] دومن ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز يراگتساوخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ زا  ًامیقتسم  دوخ  مالسلا » هیلع   » یلع
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سورع رظن  تیمها  تروشم و 

[ . 707 . ] داد تبثم  خساپ  مالسلا » هیلع   » یلع هب  همطاف  ترضح  تیاضر  بسک  زا  سپ  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ 

کبس هیرهم 

[ . 708 (. ] هرقن لاقثم  ات 400  نیب 320  ۀنسلارهم   ) دوب داماد  یلام  طئارش  اب  بسانتم  كدنا و  هیرهم  نازیم 

هیزیهج هناخ و  ساسا  هیهت 

یگدنز يراذگهیاپ  ساسا و  رد  دهز  تعانق و  لصا  زا  دندومن و  هدنسب  یگدنز  لیاسو  نیرتییادتبا  نیرتيرورض و  هب  هیزیهج  هیهت  رد 
یتیـصخش تالامک  رظن  زا  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم شردـپ  هجیدـخ و  وا  رداـم  هک  تسا  یتروصرد  نیا  دـش و  هدافتـسا  كرتشم 

[ . 709 . ] دندوب اتمهیب 

هیزیهج هیهت  یگدنز و  لیکشت  يارب  یلام  تکراشم  نواعت و  لصا 

[ . 710 . ] دش هیهت  مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  یگنج  هرز  شورف  اب  دوب  مهرد  هس  تصش و  هک  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هیزیهج  لوپ 

یسورع نشج  سلجم  همیلو و 

مالـسا نیناوـق  رد  [ 711."  ] دوـشیمن یناـمهیم  نودـب  یـسورع  : " دـندومرف مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ
یـسورع مسارم  يارب  اهنآ  يداصتقا  هینب  تیوقت  داماد و  سورع و  يارب  هیدـه  دوش . هتفرگ  یناـمهیم  مسارم  جاودزا  يارب  تسا  بحتـسم 
ياهراجا هناخ  رد  یسورع  يادتبا  دندرک . کمک  تهجنیا  رد  مه  نارگید  داد ، هیده  يدنفـسوگ  هنیدم  نارـس  زا  یکی  دعـس  ترـضح ،

نامعن نب  ۀثراح  هناخ  رد  سپس  راصنا و  زا  یکی  هناخ  رد  مالسلا » اهیلع  همطاف  و  مالسلا » هیلع  یلع  جاودزا  هیلوا  ياهلاس  واههام  اهزور و 
نانز یـسورع  رد  يداش  لصا  [ . 712 . ] دنتخاس دوخ  يارب  ياهناخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ لزنم  رانک  رد  سپـس  دـندومن و  یگدـنز 

ناملس ار  نآ  راهم  هکیلاح  رد  رتسا  رب  راوس  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  دندناوخیم . يداش  ياهدورس  دنتفگیم ، ریبکت  دندزیم ، فد 
یلع و  مالسلا » اهیلع  همطاف  نامهیم  نارگید  دش و  هیهت  یـسورع  ینامهیم  ياذغ  نینچمه  [ 713 . ] دش دراو  داماد  هناخ  هب  هتفرگ  يدمحم 

یـسورع بش  رد  یئارگرگید  قافنا و  لصا  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  ون ) سابل  ندز ، رطع   ) سورع تنیز  شیارآ و  دندوب . مالـسلا » هیلع 
هب یگدیسر  یشکرس و  [ . 714 . ] درک قافنا  يدنمزاین  هب  ار  دوخ  دیدج  هزات و  سابل  دوخ  یـسورع  بش  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 

سورع و قح  رد  اعد  يرگید  هب  کی  ره  شرافس  داماد و  سورعون و  اب  ربمایپ  تحیصن  وگتفگ و  [ . 715  ] یسورع زا  دعب  زور  زا  سورع 
ءامسا مانب  سورع  دزن  ینز  ندنام  داماد 

ارهز نارادازع 

هراشا

رورسم همه  همه و  ینامسآ  ناگتشرف  ناینیمز و  نیمز و  دومن و  راکشآ  توکلم  کلم و  هرهچ  رب  ار  ینامداش  مالسلا » اهیلع  همطاف  دالیم 
رد مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  نارادازع  دومن . نایرگ  ار  توکلم  کلم و  دومن و  رادازع  ار  نامـسآ  نیمز و  مه  وا  نادـقف  اما  دنتـشگ 

رتيّدج و مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  يازع  رد  دشاب  رتکیدزن  ادخ  هب  ياهدنب  هچ  ره  دنیادخ  ّصاخ  ءایلوا  نیمز  رد  ناگتشرف و  نامسآ ،
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نارازه دناهتشاد . لفحم  نارازه  وا  بئاصم  مغ  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ناوریپ  عیـشت  خیرات  لوط  رد  دنکیم  يرادازع  رتهناصلاخ 
هراشا نانآ  يرادازع  ياههنومن  رادازع و  دـنچ  هب  اجنیا  رد  اـم  دـناهتخیر . کـشا  هرطق  اـهنولیم  و  دـناهتفگ . رعـش  نارازه  ربنم و  هباـطخ و 

. مینکیم

دوشیم شوهدم  داهج  ياهنادیم  نامرهق  یلع 

: دنداد مالسلا » هیلع   » یلع هب  ار  مالسلا )» اهیلع  همطاف  تلحر   ) ِربخ دجسم  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  :... تسا لوقنم  ساّبع  نبا  زا 
، دندیشاپ بآ  يو  هب  دش ، شوهیب  هدرک و  شغ  ترضح  ... ] َۀَمِطاف َْتَیب  امُهَلَخْدَأ  یّتَح  امُهَلَمَحَف  َقافَأ  َُّمث  ُءاْملا  ِْهیَلَع  َّشُر  یّتَح  ِْهیَلَع  َیِشُُغف 

ثیدـح رد  [ .[ 716 .... ] دروآ مالـسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  هب  تفرگ و  لـغب  رد  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  سپـس  دـمآ . شوه  هب 
َُّدبال ٌْرمَا  ُهَّنَأ  ِّالا  ِكُدُّقَفَت ، َو  ُِکتَقَرافُم  َّیَلَع  َّزَع  ْدَق  دومرف : مالسلا » اهیلع   » همطاف هب  مالـسلا » هیلع   » یلع هک : تسا  نیظعاولاۀضور  زا  لوقنم 

ام ٍۀَبیـصُم  ْنِم  َنوُعِجار  ِْهَیِلا  ّانِا  َو  ِهِّلل  ّانِاَف  ِكُدْقَف ، َو  ُِکتافَو  ْتَمُظَع  ْدَق  َو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یّلَـص  ِهّللاِلوُسَر  ُۀَبیـصُم  َّیَلَع  ْتَدَّدَج  ِهّللا  َو  ُْهنِم ،
تخـس و رایـسب  نم  رب  وت  نادـقف  ییادـج و  اَهل ...[ . َفَلَخ  ٌۀَّیِزَر ال  َو  اَهل ، ءازع  ٌۀَبیـصُم ال  ِهّللاَو  ِهِذـه  اهَنَزْحَأ ، َو  اهَّضَمَأ  َو  اـهََملَا  َو  اـهَعَْجفَأ 

هزات نم  رب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللالوسر تبیـصم  مسق ، ادـخ  هب  تسین . ياهراـچ  گرم  زا  هک  درک  دوشیم  هچ  یلو  تسا ، راوگاـن 
ملؤم و هدـننکتحاران و  كاندرد و  هچ  هک  یتبیـصم  زا  نوعجار  هیلا  اـّنا  هللااـّنا و  تسا ، گرزب  نم  رب  وت  نداد  تسد  زا  تاـفو و  يدرک ،
زا ینازمره  دّـمحم  نـبّیلع  [ .[ 717 . ] درادـن ریظن  تسین و  نآ  رد  يربـص  هک  تسا  یتبیـصم  نـیا  مـسق ، ادـخ  هـب  تـسا ! هدـننک  نوزحم 

« مالسلا هیلع   » نینمؤملاریما دومن ، تلحر  مالسلا » اهیلع   » همطاف نوچ  : " دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هّللادبعیبا 
َُّمث هلآو » هیلع  هللا  یلص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِْربَق  یِلا  ُهَهْجَو  َلَّوَحَف  تساخرب ". سپس  تشاذگن ، شرازم  يارب  یتمالع  درپس و  كاخ  هب  یناهنپ  ار  وا 

َْکیَلَع ُمالَّسلاَو  یّنَع ، ِهّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَأ  درک ]: ضرع  دنادرگرب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  رازم  فرط  هب  يور  و  : ] َلاق
افَع َو  يْربَص ، َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهّللا ، َلوُسَر  ای  َّلَق  َِکب . ِقاحِّللا  َۀَعْرُـس  اَهل  ُهّللا  ِراتخُمْلاَو  َِکتَعُْقِبب ، يرَّثلا  ِیف  ِۀَِـتئاْبلاَو  َکَتِرئاز ، َو  َِکتَْنبا ، ِنَع 

ْتَـضاف َو  َكِْربَق ، ِةَدوُْحلَم  یف  َُکتْدَّسَو  ْدَـقَلَف  َّزَعَت ، ِعِضُْوم  َِکتَقُْرف  یف  َِکتَّنُِـسب  یل  یّـسأَّتلا  ِیف  َّنَأ  ّـِالا  يدُّلََجت ، َنیَملاـْعلا  ِءاـِسن  ِةَدِّیَـس  ْنَع 
یـسک وت و  هعقب  رد  هدمآ  دورف  ترئاز و  رتخد و  بناج  زا  وت  رب  مالـس  و  هّللا ، لوسر  يا  وت  رب  نم  مالـس  . ] يرْدَـص َو  يرَْحن  َْنَیب  کُسْفَن 

زا متماقتـسا  ناوت و  و  هدمآ ، رـس  هب  وت  هدیزگرب  رتخد  قارف  زا  مربص  هّللا ، لوسر  ای  دوش . قحلم  وت  هب  دوز  هک  ار  وا  دیزگرب  دـنوادخ  هک 
هک وت  يرود  بیـصم  رد  هکنانچ  ینعی  تسا  ربص  ياج  وت ، يرود  قارف و  ّتنـس  هب  یّـسأت  رد  یلو  تفر ، نیب  زا  ملاع  نانز  هدیـس  يرود 

سّدقم ناج  متـشاذگ و  ترازم  رد  هّللالوسر ) ای   ) ار وت  دوخ ، نم  اریز  دوب ) مهاوخ  رباص  زین  تبیـصم  نیا  رد  مدرک ، ربص  دوب  رتنیگنس 
یئاههدورس نینچ  شتافو  زا  سپ  شزیزع  همطاف  هب  باطخ  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  [ .[ 718 . ] دش جراخ  ماهنیـس  ولگ و  نایم  رد  وت 

هآ هارمه  ناج  نیا  هک  شاک  يا  تسا  سوبحم  شیاـههآ  هب  نم  ناـج   ] ِتارَفَّزلا َعَم  ْتجَرَخ  اـهَْتَیل  اـی  ُۀَـسُوبْحَم  اـِهتارَفَز  یلَع  یـسْفَن  دراد .
میرگیم نیا  زا  نم  تسین و  یگدـنز  رد  يریخ  وت  زا  سپ   ] یتایَح َلوُطَت  ْنَا  َۀَـفاخَم  یْکبَا  امَّنِإ  َو  ِةویَحلا  یف  ِكَدـَْعب  َْریَخ  ال  دـیآ ]. نوریب 

نم رب  ایند  ياهیتحاران  هک  منیبیم   ] لـیلَع ِتاـمَْملا  یّتَح  اـُهبِحاص  َو  ٌةَریثَک  َّیَلَع  اْینُّدـلا  َلَـلِع  يرَا  دـماجنا ]. لوط  هب  میناگدـنز  دـنکن  هک 
لیکَو ِتایِـضاملا  ِموُمُهلا  ِّدَرب  ینَّنأَک  ُِّتبَف  يِّدُو  ابأ  ُتْرَکَذ  دوب ]. دـهاوخ  ضیرم  گرم  ماگنهب  اـت  اـهیتحاران  نیا  هدـنراد  تسا و  ناوارف 

يّدـصتم ماهتـشذگ  ياـهیتحاران  ماـمت  ندـنادرگزاب  يارب  نم  هک  یئوـگ  منکیم  حبـص  هب  بش  ار و  میاـهینابرهم  ردـپ  مروآیم  داـیب  ]
قارف زا  ریغ  هک  رگید  زیچ  ره  تسه و  یقارف  تسود ، ود  ره  نایم   ] ُلیلَق قارِفلا  َنُود  يّذلا  ُّلُک  َو  ٌۀَـقُْرف  ِْنیَلیلَخ  ْنِم  ٍعامتِْجا  ِّلُِکل  ماهدـش ].
سپ ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف نم  هکنیا  و   ] ُلیلَخ ُموُدَیال  ْنَا  یلَع  ٌلیلَد  ٍدَمْحَا  َدَْعب  ًامِطاف  يداِقْتفا  َّنِا  َو  تسا ]. ناسآ  شلّمحت  دشاب  تسود 

شیوخ لدزوس  نینچنیا  ای  و  دباییمن ]. ماود  ایند  نیا  رد  اهیتسود  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  ماهداد  تسد  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » دمحا زا 
نداد تسد  زا  تسا و  لئاسم  نیرتگرزب  نم  دزن  رد  وت  يرود   ] ِلوُکُّثلا یَهْدَا  َمِطاف  ِكُدْقَف  َو  يْدنِع  ِءایْـشَالا  ُمَظْعَا  ُِکقاِرف  دـیامن : نایب  ار 
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ترسح اب   ] ِلیبَس ینْسَا  یضَم  ٍّلِخ  یلع  ًاوْجَش  ُحُونَأ  َو  ًةَرسَح  یْکبَأَس  تسا ]. نداد  تسد  زا  تسود  قارف و  عون  نیرتتخـس  همطاف  يا  وت 
یْکبأ ٌِمئاد  ینْزُحَف  ینیدَعْسا  َو  يدوُج  ُْنیَع  ای  الَا  داهن ]. ماگ  هار  نیرتهب  رد  هک  یکیدزن  تسود  رب  منک  یئارـسهحون  نزح  اب  منک و  هیرگ 
ُُهلِدْعَی َْسَیل  ٌبیبَح  دیارُِـسب : ای  و  منکیم . هیرگ  تسود  رب  تسا و  مئاد  مهودنا  هک  اریز  امن  يرای  ارم  نک و  شـشخب  ناگدـید ، يا  ِلیلَخ 

َو یْنیَع  ْنَع  َباغ  ٌبیبَح  هن ]. ياهرهب  نم  بلق  رد  وا  ریغ  يارب  تسین و  یتسود  يو  لداعم  هک  یتسود   ] ٌبیـصَن یْبلَق  یف  ُهاوِِسل  ام  َو  ٌبیبَح 
و دوشیمن ]. بئاغ  تسود  نیا  نم  بلق  زا  زگره  یلو  دش  بئاغ  نم  مسج  زا  مشچ و  زا  هک  یبوبحم   ] بیغَیال یبیبَح  یْبلَق  ْنَع  َو  یمْسِج 
رب هک  دوس  هچ  ارم   ] یباوَج َّدُرَی  ْمَلَف  ِبیبَحلا  َْربَق  ًامِّلَـسُم  ِرُوبُقلا  یلَع  ُْتفَقَو  یلام  دهد : رارق  بطاخم  ار  يو  نینچ  شترـضح  تافو  زا  دـعب 

هبیبح  ] ِبابْحَالا َۀَّلُخ  يدَْعب  َتیسَنَا  اَنباوَج  ُّدَُرتال  ََکلام  ٌبیبَحَا  دنکیمن ]. در  ارم  خساپ  وا  یلو  مهد  مالس  متسود  ربق  هب  متسیاب  اهربق  رانک 
]؟ ياهدرک شومارف  ار  ناتسود  ّتنس  نم ، زا  دعب  ایآ  یهدیمن ، ار  ام  باوج  ارچ  نم !

همطاف نادنزرف 

ماگنه نونکا  دنتفگ : دنتفرگ ؛ ار  ناشردام  غارـس  دندش و  هناخ  دراو  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تافو  زا  سپ 
دنداتفا ردام  هزانج  يور  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  تفر ". ایند  زا  ناتردام  منازیزع ، : " تفگ نانآ  هب  ءامسا  تسین . ام  ردام  تحارتسا 

: تفگیم مالسلا » هیلع   » نیـسح وگب ". نخـس  نم  اب  ناجردام  : " تفگیم مالـسلا » هیلع   » نسح دندرکیم . هیرگ  دندیـسوبیم و  ار  نآ  و 
هب مالـسلا » اهیلع   » ارهز نامیتی  وگب ". نخـس  نم  اب  دوش  ادـج  مندـب  زا  حور  تقارف ، رطاـخ  هب  هکنآ  زا  لـبق  ماوت ، نیـسح  نم  ناـجردام  "

، دیسر مالسلا » هیلع  یلع  هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز تافو  ربخ  یتقو  دننک . ربخاب  ردام  زیگنامغ  گرم  زا  ار  ناشردپ  ات  دنتفاتش  دجسم  بناج 
تیلـست هک  زا  وت  زا  دـعب  يدوب  نم  شخبیّلـست  وت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ رتـخد  يا  : " دومرف دـش و  باـتیب  هودـنا  مغ و  تدـش  زا 

صاوخ و زا  ياهدـع  دیـسر . هنیدـم  مدرم  شوـگ  هب  هک  دوـب  ازع  زوسناـج  ياوآ  مالـسلا ،» اـهیلع   » ارهز ناـمیتی  نویـش  يادـص  میوـجب ".
ارهز هزانج  دندوب  رظتنم  دنتـسیرگیم  تدش  هب  هکیلاح  رد  دندرک و  عامتجا  هناخ  نوریب  زین  هنیدم  مدرم  دنتفر ، هناخ  نورد  هب  مشاهینب 
نوچ دیوش  هدنکارپ  : " تفگ دش و  جراخ  هناخ  زا  رذوبا  هاگان  دننک ، تکرش  هزانج  عییـشت  رد  ات  دنروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  مالـسلا » اهیلع  »

[ . 719."  ] داتفا ریخأت  هب  هزانج  عییشت 

داوج ترضح  هیرگ 

زا شکرابم  نس  دـمآ و  رفعجوبا  هک  مدوب  مالـسلا » هیلع   » اضر ترـضح  دزن  هک  هدرک  لقن  ۀـمحرلاهیلع  مدا  نبایرکز  زا  يربط  لـئالد  رد 
« مالـسلا هیلع  » اضر ترـضح  دومن . رکف  ینالوط  درک و  دنلب  نامـسآ  يوسب  ار  شرـس  دز و  نیمز  رب  ار  شتـسد  سپ  دوب  رتمک  لاس  راهچ 

َُّمث امهَّنَجِرْخَُال  ِهَّللاَو  اـمَا  مالـسلا » اـهیلع   » َۀـمطاف یِّمُأـِب  َِعنُـص  اـمیف  مالـسلاهیلع  لاـقَف  يدرک "؟ رکف  ینـالوط  ارچ  تیادـفب  مناـج  : " دومرف
مردام هب  هچنآ  رد  تفگ : . ] َۀـمامِإلا ینعی  اَهل  َْتنَا  ِیبَِأب  لاق  مث  ِْهیَْنیَع  َلَّبَق  َو  ُهَنادَتْـساَف  ًافْـسَن  ِّمَیلاِیف  امُهَّنَفِْـسنََأل  َُّمث  اـمهَّنَیِرْذَُال  َُّمث  اـمهَّنَقِرْحَُال 

. مزادـنا اـیرد  هب  یعوـن  هب  منک  هرذ  هرذ  ار  ود  نآ  منز ، شتآ  ار  ود  نآ  سپ  مروآ  نوریب  ربـق  زا  ار  ود  نآ  مسق  ادـخ  هب  دـش ! متـس  ارهز 
[ .[ 720 . ] يراوازس تماما  يارب  وت  داب  تیادفب  مردام  ردپ و  تفگ : دیسوب ، ار  وا  مشچ  ود  نیب  دروآ و  کیدزن  ار  وا  ترضح 

دروم نیا  رد  وا  هریس  مالک و  همطاف و  حودمم  تلزع 

زا تسام . یّلم  ای  ینید و  ياهـشور  اـی  اهـشزرا و  نداد  هولج  یـشزرا  دـض  میهاـفم و  رد  فرـصت  برغ  یتیبرت  موش  ياههدـیدپ  زا  یکی 
رطاـخب نیب  نیا  رد  هک  تسا  طئارـش  ره  رد  همه و  يارب  قلطم  وحن  هب  لازتعا  تلزع و  ندومن  شزرایب  یبرغ  رکفت  موجه  دروم  میهاـفم 
تایاور نآرق و  گنهرف  رد  دشابیم . ام  هعماج  نانز  ناوج و  لسن  رب  نانآ  يرازگهیامرـس  هدمع  نارکفنـشور  برغ و  صخـشم  فادـها 
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یناسک يارب  صخـشم  یفادها  هب  ندیـسر  يارب  یطئارـش و  رد  يریگهرانک  تلزع و  لازتعا و  ام  ینید  ءایلوا  یگدـنز  دـتم  رد  ام و  ینید 
بتک و رد  ام  رادنید  نیما  بّرجم و  ناسانـشراک  نید و  ياملع  تسا . هدـش  شیاتـس  هیـصوت و  ددـعتم  یتاـهج  هب  ناـنز  يارب  صوصخب 

ۀجحم فیرـش  باـتک  رد  لاـثم  روطب  دـناهداد . رارق  هجوت  ثحب و  دروـم  ار  نآ  هدرازگ و  تسد  یـساسا  بلطم  نیا  رب  دوـخ  ياههتـشون 
هب هزورما  ام  ار  هچنآ  دـیامنیم . لیلحت  هلزعلا  باتک  ناونع  تحت  ار  ینالوط  ًاتبـسن  یثحب  مراهچ  دـلج  رد  یناـشاک  ضیف  موحرم  ءاـضیبلا 

میرازگب دیابن  میتسه و  یئادز  تلزع  ای  تلزع و  هدیدپ  اب  دروخرب  ندومن  هدیجنـس  يراتفر و  نزاوت  لداعت و  ظفح  میدنمزاین  تخـس  نآ 
ارنآ هدومن و  یفذـح  يدروخرب  هرابکی  دـشاب  ناوارف  تاکرب  یقالخا و  راثآ  ياراد  دـناوتیم  هک  هدـیدپ  نیا  اب  هدـید  برغ  نارکفنـشور 

هن یهاگ  يریگهرانک  تلزع و  عرـش  لقع و  هاگدـید  رد  رگید  ترابع  هب  دـنیامن . موکحم  هعماـج  رد  هدومن و  یفرعم  شزرا  دـض  ًاـقلطم 
روطب دـشاب . بترتم  يریگهرانک  رب  عورـشم  لوقعم و  ياهفدـه  هک  دـشابیم  یماگنه  نآ  تسا و  مزال  مه  درم  يارب  هکلب  نز  يارب  طـقف 

رد فاـکتعا  ناونع  اـب  نآ  یعرـش  قیداـصم  زا  یکی  هک  رمتـسم  هناـفراع  رکذ  رکف و  مهنآ  رکذ  رکف و  تهج  مدرم  زا  لازتـعا  - 1 هنومن :
زورب ماگنه  رد  یعامتجا  يریگهرانک  - 3 یتاقیقحت . ياهراک  ملع و  لیصحت  تهج  مدرم  زا  يریگهرانک  - 2 دراد . دوجو  ام  ینید  نیناوق 

َماَّیَأ َو  َۀَْنتِفلا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َرَکَذ  ٍدوُعْـسَم : ُْنبا  َلاق  َو  دنیامرفیم : دروم  نیا  رد  راوگرزب  ربمایپ  یعامتجا . دسافم  اههنتف و 
َو َكَدَـی  َو  َکَسْفَن  َّفُک  َلاق : َنامَّزلا ؟ َِکلذ  ُتْکَرْدَا  ْنِإ  ینُُرمَْأت  َِمبَف  ُْتُلق : ُهَسیلَج ، ُلُـجَّرلا  ُنَمْأـی  ـال  َنیح  َلاـق : ُجْرَْهلااَـم ؟ َو  ُْتُلق : ِجْرَْهلا .
. دـندرک دای  بوشآ  جرم و  جره و  ياهزور  هنتف و  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  دـیوگیم : دوعـسم  نبا  [ . ] 721 . ] َكَراد ْلُخْدا 

رگا دـیئامرفیم  يروتـسد  هچ  متفگ : تسین . ناـما  رد  دوخ  تسود  نیـشنمه و  زا  سک  چـیه  هکیتقو  دـندومرف : تسیچ ؟ بوشآ  متفگ :
زا يریگولج  یقالخا و  ياـههیاپ  تیوقت  تهج  تلزع  - 4 نامب ]. لزنم  رد  نک و  ظـفح  ار  دوخ  دـندومرف : منک ؟ كرد  ار  یناـمز  نینچ 

نورد تاـطابترا  هب  ندیـشخب  قـنور  یگداوناـخ و  هاـفر  داـجیا  نادـنزرف و  تـیبرت  تـهج  نز  ینیـشنهناخ  - 5 تاـقوا . قـالخا و  عییـضت 
ءایح ندادن  تسد  زا  لاذتبا ، زا  يرود  تهج  نانز  يارب  دمآوتفر  لقادح  ای  يرورـضریغ و  دمآ  تفر و  زا  يریگهرانک  - 6 یگداوناخ .

یقیقح و قشع  ندنام  سدقم  تهج  تلزع  - 8 یقالخا . يونعم و  ياهتلاح  ظفح  تهج  لازتعا  - 7 تیصعم . هانگ و  ياههنحص  ندیدن  و 
یلاع و دادعتـسا  نیا  مینیبب  دیاب  تسا ، تفع  قشع و  هطبار  اجنیا  رد  هدـمع  بلطم  یناویح . ینابایخ و  رـس  ياهقـشع  هب  نآ  لیدـبت  مدـع 

نز درم و  حور  رب  يوقت  تفع و  مان  هب  یقالخا  تاررقم  هلـسلس  کـی  اـجنآ  اـیآ  ددرگیم . افوکـش  رتهب  یطیارـش  هنیمز و  هچ  رد  یعیبط 
ساسحا هک  اجنآ  ای  دـسریم ؟ تیلعف  هب  رتهب  دادعتـسا  نیا  تسا ، درم  سرتسد  زا  رود  اـهبنارگ  يزیچ  ناونع  هب  نز  دـنکیم و  تموکح 

درم رایتخا  رد  لاذـتبا  تیاهن  رد  نز  درادـن و  دوجو  یتاررقم  نینچ  ًاساسا  دـنکیمن و  تموکح  اهنآ  حور  رد  يوقت  تفع و  مان  هب  یعنم 
رد تسا ، قیمع  نازوس و  ياهقشع  شیادیپ  عنام  دازآ ، حالطصا  هب  ياهطیحم  هک  تسنیا  تسا  راکنا  لباق  ریغ  هک  ياهلئـسم  ًاقافتا  تسا ؟

اهبلق ندش  هزره  ییاجره و  یتقوم و  ینآ و  ياهـسوه  شیادیپ  يارب  هنیمز  طقف  تسا ، هدـمآرد  لاذـتبا  لاح  هب  نز  هک  اهطیحم  هنوگنیا 
مرتحم ار  نآ  ناسانـشهعماج  ناـفوسلیف و  هک  یموهفم  هب  قشع  طـیحم  هن  تسا  سوه  توهـش و  طـیحم  اـهطیحم ، نینچ  نیا  تسا . مهارف 

رد ار  یناسفن  ياوق  تسا ، هدننک  رایـشه  تسا ، مأوت  زادـگ  زوس و  یگتـشذگ و  دوخ  زا  يراکادـف و  اب  هک  يزیچ  نآ  ینعی  دنـسانشیم .
نانچنآ هن  دـنکیم ، مسر  دوخ  نهذ  رد  دـهاوخیم ، هک  نانچنآ  ار  قوشعم  دـهدیم و  لاب  ورپ  ار  لایخ  هوق  دـنکیم ، زکرمتم  هطقن  کی 
ندیزرو عمط  نوگانوگ و  ياهیندینش  اهندید و  زا  یـشان  قالط  جیورت  مدع  هداوناخ و  میرح  ظفح  تهج  تلزع  - 9 [ . 722 . ] تسه هک 

مینادب تسین  دب  هنیمز  نیا  رد  هناخ . ياضف  طیحم و  زا  ندرب  هدافتـسا  رتشیب  هچ  ره  تهج  هعماج  مدرم و  زا  يریگهرانک  - 10 نارگید . هب 
طیحم و ناوارف  تاغیلبت  اب  هک  یلکـش  هب  دشابیم و  هداوناخ  ماظن  هناخ و  ریقحت  هار  زا  هعماج  زا  حودـمم  یئادزتلزع  ياهـشور  زا  یکی 

طیحم ینارگن ، طئارـش و  ره  اب  ار  هناخ  زا  نوریب  طیحم  دننکیم و  یفرعم  هدنهدرازآ  نادنز  گنت و  یطیحم  ناناوج  يارب  ار  هناخ  ياضف 
یلاعتم یهاگیاپ  دـناوتیم  کچوک  ياهناخ  هچ  رگا  هناخ  هکلب  تسا  دوجوم  ياـهتیعقاو  فـالخ  نیا  هکیلاـح  رد  ینتـشادتسود  مارآ و 

اهاطخ و يراکبیرف ، اههنتف ، زورب  اهلباقت ، يارب  ینادیم  دناوتیم  نآ  يرهاظ  یگرزب  اب  هناخ  نوریب  طیحم  دـشاب و  گرزب  یتامادـقا  يارب 
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زا عیفر  یخاـک  یلو  رّقحم  تشاد  یخوک  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  دـشاب . نارگید  دوـخ و  ندوـمن  عیاـض  یـشورفقالخا و  نید و 
تیبرت لحم  هللا ، ءایلوا  دـشودمآ  لحم  نادنمتـسم ، ناـمورحم و  هناختفایـض  هنیدـم ، ناـنز  هسردـم  شاهناـخ  وا  دوب . تیونعم  تیناـسنا و 

داهج نادیم  نایاپ ، رد  باوخ و  تحارتسا و  هرخآلاب  ناگتـشرف و  اب  طابترا  دمآو و  تفر  تهج  اهنامـسآ  هب  ياهچیرد  نادنزرف و  نیرتهب 
ظفح هعماج  رد  تیبرت  قالخا و  تفرـشیپ  مهم  لماوع  زا  یکی  دوشن  ریقحت  هداوناخ  هناخ و  رگا  هلب  دوب . رارـشا  نیقفاـنم و  هیلع  رب  دربن  و 

نآ دنکیم  تباث  خیرات  هکنانچمه  تشاد  میهاوخ  هدـش  هتخاس  نیتم و  نیزو و  ملاس ، ياهناسنا  ام  عامتجا  هنحـص  هب  دورو  يارب  هدـش و 
هدوب راگدنام  رثؤم و  رایـسب  صخـشم و  یفده  ای  اهترورـض ، ساسارب  دندمآیم  نوریب  هناخ  زا  بنیز  ای  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هک  نامز 
هراشا نآ  دروم  دنچ  هب  هک  دراد  دوجو  هدیدنسپ  شیاتس و  لباق  لازتعا  زا  يدراوم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  راتفر  راتفگ و  رد  تسا .

، ُْهتَبَجَحَف مالـسلا » اهیلع  » َۀَـمِطاف یلَع  یمْعَا  َنَذْأَتِْـسا  مالـسلا :» هیلع   » ٌِّیلَع َلاق  َلاق : ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِِهئاـبا  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  مینکیم .
، َحیِّرلا َّمُشَی  َوُه  َو  ُهارَأ  یِّنِإَف  ینارَی  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  مالسلا :» اهیلع  َْتلاقَف  ِكارَی ؟ َوُه ال  َو  ْهتَبَجَح  َِمل  اَهل : هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاقَف 
زا مالسلا  امهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  رفعج  نبیسوم  ترضح  [ . ] 723 . ] یِّنِم ٌۀَعِْضب  ِکَّنَا  ُدَهْشَأ  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاقَف 

ترضح دورب . ترضح  دزن  هک  تساوخ  هزاجا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  زا  يروک  درم  دیامرفیم : لقن  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح 
ارم وا  رگا  داد ؟ خساپ  يدناشوپ ؟ دنیبیمن ، ار  وت  هک  وا  زا  ار  دوخ  ارچ  دیسرپ : هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  دیـشوپ . ار  دوخ  باجح 
هیلع  » ٍِّیلَع ْنَع  ینم ]. نت  هراپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  هدومرف : ادخ  لوسر  دـنکیم . مامـشتسا  ارم  يوب  وا  منیبیم ، ار  وا  هک  نم  دـنیبیمن ،

، اْنقَّرَفَت یَّتَح  انُّلُک  َِکلذـِب  اـنییَعَف  ِءاـسِّنِلل ؟ ٌْریَخ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ینوُِربْخَا  َلاـقَف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر  َدـْنِع  ًاـسُولُج  اَّنُک  َلاـق : مالـسلا »
یِّنِکلَو َْتلاقَف : ُهَفَرَع . َو ال  ُهَِملَع  اَّنِم  ٌدَحَا  َْسَیلَو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَنل  َلاق  يذَّلا  اُهتْرَبْخَأَف  مالـسلا » اهیلع   » َۀَمِطاف ئلِإ  ُْتعَجَرَف 

ُّيَأ انَْتلَأَس : ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُْتلُقَف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر  یِلا  ُْتعَجَرَف  ُلاجِّرلا . َّنُهارَی  ـال  َو  َلاـجِّرلا  َْنیَرَی  ـال  ْنَأ  ِءاـسِّنِلل  ٌْریَخ  ُُهفِرْعَأ :
َبَجْعَأَف ُۀَـمِطاف . ُْتُلق : يدـْنِع ؟ َْتنَأ  َو  ُهْمَْلعَت  ْمَلَف  َكَرَبْخَأ ، ْنَم  َلاق : ُلاـجِّرلا . َّنُهارَی  ـال  َو  َلاـجِّرلا  َْنیَرَی  ـَّالَأ  َّنَُهل  ٌْریَخ  َو  ِءاـسِّنِلل . ٌْریَخ  ٍءْیَش 

[ . 724 . ] یِّنِم ٌۀَعِْضب  َۀَمِطاف  َّنِإ  َلاق : َو  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ِهَّللا َلوُسَر  َِکلذ 

همطاف یگدنز  رد  شوخ  يوب  رطع و 

هراشا

یگدنز رد  تسا . هدوب  شوخ  ياهوب  زا  هدافتـسا  هب  شرافـس  رطع و  لامعتـسا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  دـکؤم  ياهتنـس  زا  یکی 
دـندربیم و هدافتـسا  نوگانوگ  ياهرطع  زا  بترم  هک  تسا  دراو  دـندوب  هناخ  رد  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  ات  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف 

لامعتـسا رطع  زامن  يارب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دـندومنیم . رطعم  يرهاظ  رطع  هب  تیونعم  حور و  رطع  رب  هوالع  ار  یگدـنز  ياـضف 
. دندومن لامعتسا  رطع  دش و  هیهت  رطع  ترضح  يارب  جاودزا  بش  يارب  دندوب و  رطعم  ًامئاد  هناخ  لخاد  رد  دندومنیم ،

زامن رد  تنیز  رطع و 

تدابع و تلاح  رد  ای  لزنم و  رد  ای  مراحم  رهوش و  يارب  ییابیز  لیاسو  شوخ و  ياهوب  زا  هدافتـسا  ندز و  رطع  شیارآ و  هب  مالـسا ، رد 
ای نامرحمان  يارب  شیارآ  رطع و  زا  هدافتسا  دناهدرک ، طایتحا  هب  شرافـس  هدش و  یهن  هچنآ  تسا . تدابع  یعون  هدش و  شرافـس  شیاین 

نیسپاو ياههظحل  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  شرافـس  هب  هّجوت  هراب  نیا  رد  تسا . مارح  دوشیم و  داسف  لماع  هک  تسا  هعماج  رد 
یتَّلا َِیباِیث  یتاه  َو  ِِهب  ُبَّیَطَتَا  يذَّلا  یْبیِط  یتاه  تلاـق : دـندومرف : سیمع  تنب  ءامـسا  هب  نتفرگ  وضو  زا  سپ  هک  تسا  يرورـض  یگدـنز 
نامه ارم ، رطع  ءامسا  يا  «. ] مالسلا هیلع   » ٍّیلَع یِلا  ِیلِسْرَأَف  ِّالا  َو  ُتُْمق  ْنِاَف  یِنیِمِیقَاَف  ِةولَّصلاُتقَو  َءاج  اذِاَف  یَسَأَر  َْدنِع  یِِسلِْجا  اهَِیف ، یِّلَـصُأ 
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باوخ زا  ارم  دـش  زامن  تقو  هاگره  نیـشنب ، منیلاب  رب  رواـیب و  مرازگیم  زاـمن  نآ  رد  هشیمه  هک  ار  ینهاریپ  و  منزیم ، هشیمه  هک  يرطع 
[ .[ 725 . ] دیایب ات  تسرفب  مالسلا » هیلع  یلع  لابند  هب  ار  یسک  مدشن ، رادیب  رگا  مرازگیم و  زامن  هک  مدش  رادیب  رگا  نک ، رادیب 

شوخ يوب  زا  یمئاد  هدافتسا 

يرطع هشیش  تفر و  يرآ . دومرف : ياهدرک ؟ هریخذ  شوخ  يوب  رطع و  ایآ  مدیسرپ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  زا  : " دیوگیم هملـسما 
هیهت اـجک  زا  ار  وبـشوخ  رطع  نیا  متفگ : مدوـب . هدینـشن  زگره  هک  تشاد  یـشوخ  يوـب  تـخیر . نـم  تـسد  فـک  رد  يرادـقم  دروآ و 

.[ تسا هتخیر  ورف  لیئربج  َرپ  لاب و  زا  هک  تسا  یکشم  رطع ، نیا  [ . ] 726 . ] لیئَْربِج ِۀَِحنْجَأ  ْنِم  ُطُقْسَی  ٌرَْبنَع  َوُه  تلاق : دومرف ": ياهدرک ؟

همطاف یسورع  بش  يارب  رطع  هیهت 

ییوشانز یگدـنز  یباداش  یمرگ و  هیام  مه  دـیآیم و  باسحهب  تدابع  مه  هک  تسا  دنمـشزرا  نانچنآ  ناـنز  يارب  ندز  رطع  شیارآ و 
بـش يارب  داد  تیرومأم  رـسای  راّمع  هب  هک  تشاد  هجوت  ًالماک  یگدـنز  ياـهتفارظ  هنوگنیا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تسا .
اهیلع  » همطاف لزنم  هب  هدرک و  هیهت  یبوخ  رطع  : " دیوگیم رسای  راّمع  دیامن . هیهت  وبشوخ  ياهرطع  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  یـسورع 
ادـخ لوسر  تردـپ  متفگ : " ]؟ تسیچ رطع  نیا  رـسای ! راّـمع  يا  [ . ] 727 [ ؟ ُْبیِّْطلا اَذـه  ام  ِناظْقَْیلا  َابَا  اـی  تلاـق : دومرف ": مدرب ، مالـسلا »

." میامن مهارف  ات  درک  رما  ارم  هلآو » هیلع  هللا  یلص  »

ارهز ترضح  تافو  رد  فالتخا  تلع 

ار 75 مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تافو  ینـس  هعیـش و  ءاملع  زا  ياهدع  تسا . فالتخا  زین  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تافو  خیرات  رد 
رد هک  تسا  نیا  هدش  فالتخا  بجوم  هک  يدراوم  زا  یکی  دـننادیم . هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تافو  زا  دـعب  زور  ياهدع 95  زور و 

ناــسکی و ود  ره  زور )  95( نوعــست سمخ و  و  زور )  75( نوعبـس سمخ و  ور  نیا  زا  تسا و  هتـشادن  دوجو  يراذـگهطقن  یفوـک  طـخ 
هکنیا هب  هجوتاب  تسا . هدمآ  شیپ  هابتـشا  نآ  تئارق  ندـناوخ و  رد  هک  هدـشیم  هتـشون  نوعبـس  هسمح و  نوعبـس -  هسمح و  هنوگنیدـب 

ربانب داتفا ، قافتا  لاس 11 ه.ش  دادرخ  قباطم 7  يرمق  يرجه  مهدزای  لاس  رفـص  هبنشود 28  زور  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تافو 
يرجه لاس 11  هام  دادرم  مهدـفه  قباطم  مهدزای ه.ق  لاس  یلوـالايدامج   13 مالـسلا ،» اهیلع  همطاف  تافو  خیرات  زور ،)  75( لوا هتفگ 

هتبلا دشابیم . یسمش  يرجه  لاس 11  رویرهش  مشـش  اب  قباطم  لاس 11 ه.ق  رخالايدامج  خیرات 3  زور ،)  95( مود هتفگ  ربانب  یسمش و 
مالـسلا مهیلع  تیبلها  رظن  اـب  زور  اـی 95  زور و  هلـصاف 75  اما  تسه . مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تافو  خـیرات  رد  يرگید  ياـههتفگ 

[ . 728 . ] تسا زور  دیامنیم 95  رتحیحص  هچنآ  دنچ  ینئارق  هب  هجوت  اب  تسین و  يراک  اههتفگ  رگید  اب  ار  ام  ورنیا  زا  تسا  گنهامه 

همطاف فیصوت  رد  یلع 

همطاف دیوگیم . نخـس  مالـسلا » هیلع   » یلع زا  هفطاع  ساسحارپ و  نیریـش و  ابیز و  هچ  مالـسلا » هیلع   » یلع ياتمه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف
يارب نیگمهـس  یـشروی  اب  نامایب  ياهزراـبم  رد  دراد و  لد  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع رهم  هنوگچ  هک  درک  تباـث  لـمع  رد  مالـسلا » اـهیلع  »

یئادـف نوگانوگ و  بئاصم  لمحت  اسر و  دایرف  اویـش و  ياهبطخ  اب  صوصخب  دز  تفالخ  بصاـغ  نیقفاـنم  یناـشیپ  رب  یگنن  هکل  هشیمه 
نآ زا  يدادعت  لقن  هب  هک  هدـش  فیـصوت  مالـسلا » هیلع   » یلع مه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف مالک  رد  اّما  شدوخ . نآ  زا  سپ  نسحم و  نداد 

دونـشیمن و ییادص  چیه  هک  مدرک  هدهاشم  ياهنوگب  هدجـس  تلاح  رد  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع : " دیوگیم ءادردوبا  - 1 میهدیم : هجوت 
« مالسلا هیلع   » یلع هک  مداد  ربخ  مالسلا » اهیلع  همطاف  هب  ناباتش  تسا . هدرم  مالسلا » هیلع   » یلع ادخ  هب  دنگوس  مدز : دایرف  درادن . یتکرح 
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تلاح نیا  مسق  ادخ  هب   ] هَّللاِۀَیْشَخ ْنِم  ُهُذُخَْأت  یتَّلا  ُۀَیْشَْغلَا  ِهَّللاَو  َیِه  دندومرف : مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تسا . هدرک  توف  دجـسم  رد 
. ددرگیم شوهدـم  تدابع  رد  هدـش  ضراع  وا  رب  راگدرورپ  تمظع  ربارب  رد  ادـخ  سرت  زا  هک  تسا  یـشوهیب  یعون  مالـسلا » هیلع  یلع 

تّدش هتخادرپ و  مالـسلا » هیلع  یلع  ياهـشزرا  هب  هناتـسود ، تاسلج  زا  یکی  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  - 2 [ .[ 729]
ياهـشزرا تمظع و  هب  هکیلاح  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دـندومن . راهظا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يارب  ار  دوخ  یبلق  هقالع  ّتبحم و 

هب دنگوس  ناجردپ  [ . ] 730 . ] َهل ٌةَّرِقُم  ُْتلِز  َۀَّمُالَا ال  َِکبادَه  َو  َكادَه  َو  َكابَتْجاَو  َكافَطِْـصا  يذَّلاَو  تلاق : دومرف : درکیم  فارتعا  ماما 
تیادـه وت  هلیـسو  هب  ار  یمالـسا  تّما  درک و  تیادـه  ار  وت  دـیزگرب و  اهناسنا  تیادـه  يارب  درک و  باختنا  تلاسر  هب  ار  وت  هک  ییادـخ 

يراگتسر تداعس و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  - 3 تشاد ]. مهاوخ  فارتعا  مالسلا » هیلع   » یلع ياهـشزرا  هب  هراومه  ماهدنز  ات  دومن ،
َو ِِهتایَح  یف  ًاِّیلَع  َّبَحَا  ْنَم  ِدیعَّسلاّقَح  ِدیعَّسلاّلُک ، َدیعَّسلاّنِا ، دیامرفیم : دناسانشیم و  مالـسلا » هیلع  یلع  اب  یتسود  ّتبحم و  رد  ار  ناسنا 
« مالسلا هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  یسک  راگتسر  دیعس و  تیعقاو  ّتیناقح و  لماک ، راگتسر  دیعس و  راگتـسر ، دیعـس و  [ .[ 731 . ] ِهتْوَم َدَْعب 

تدـشهب مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تافو ، راـبمغ  ياـههظحل  رد  - 4 دـشاب ]. هتـشاد  تـسود  شتداهــش  زا  سپ  یگدـنز و  نارود  رد  ار 
دهاوخ ندـیراب  وت  رب  نم  زا  سپ  هک  ییاهتبیـصم  رب   ] يدـَْعب یْقَلت  اِمل  یْکبَا  َْتلاق : دومرف : ینکیم "؟ هیرگ  ارچ  : " دیـسرپ ماـما  تسیرگ .
دنگوس نکم ! هیرگ  [ . ] 732 . ] یلاعَت هَّللاِتاذ  یف  يْدنِع  ٌریغََصل  َِکلذ  ِهَّللاَوَف  یْکبَت  ال  دندومرف : مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  میرگیم ]. تفرگ 

اهیلع » ارهز ترضح  دندرب  دجسم  هب  متـس  اب  هنامولظم و  ار  ماما  هک  هاگنآ  - 5 تسا ]. زیچان  نم  يارب  ادخ  هار  رد  اهیتخـس  هنوگنیا  ادخ  هب 
َنْعَـضََألَو يْرعَـش  نرـشن  ُْهنَع ال  اوُّلَُّخت  َْمل  ِْنَئل  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَوَف  یّمَع  ِْنبِا  ْنَع  اوُّلَخ  تلاـقف : دومرف : دـش و  دجـسم  دراو  مالـسلا »
ُلیـصَْفلاال َو  یّنِم  ِهَّللایَلَع  َمَرْکَِاب  ٍحـِلاص  ُۀَـقانامَف  یلاعَت  َو  َكَرابَت  هَّللاَیِلا  َّنَخُرْـصََأل  َو  یـسْأَر  یلَع  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللاِلوُسَر َصیمَق 

تخیگنارب قح  هب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دمحم هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  ارم ، يومع  رـسپ  دـینک  اهر  [ . ] 733 . ] يْدلُوْنِم ِهَّللایَلَع  ِمَرْکَِاب 
ادخ ربارب  رد  هدـنکفا و  رـس  رب  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  نهاریپ  هدرک و  ناشیرپ  ار  دوخ  ناوسیگ  دـیرادنرب  تسد  يو  زا  رگا 

رتدایز شتمیق  ردق و  نم  نادنزرف  زا  زین  هقان  نآ  هچب  و  دوبن ، رتیمارگ  نم  زا  ادخ  دزن  رد  حـلاص ، هقان  هک  دـینادب  نیقی  دز . مهاوخ  دایرف 
[ .[ 734 . ] دوبن

غ

همطاف نانخس  رد  ریدغ 

زا تیرشب  تاجن  طخ  هک  يزور  تشاد . زورب  روهظ و  نیمز  رد  هک  دوب  ینامـسآ  گرزب و  هثداح  نید ، لامکا  تمعن و  مامتا  زور  ریدغ 
، دنتشاد نآ  رب  ربمایپ  هک  يدیکأت  ّتیمها و  هزادنا  نامه  هب  اّما  تخاسیم . مهارف  ار  اهناسنا  نیرتهب  تموکح  هنیمز  تفرگیم و  هشیر  نآ 

تخـسرس نیعفادـم  زا  یکی  دـنارورپیم . نهذ  رد  ار  نآ  وحم  رکف  تشاد و  ینمـشد  ریدـغ  مایپ  اب  هشیپتنایخ  قفاـنم  زوتهنیک و  نمـشد 
-1 دیامرفیم : مخ  ریدغ  دروم  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دنریدغ . عفادم  نّویمطاف  همه  تسا و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ریدغ ،
رد دحا ، رد  هزمح  ترـضح  ربق  رانک  رد  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تلحر  زا  سپ  دـیوگیم : دـیبل  نبدومحم 

لوسر نانخـس  زا  مالـسلا » هیلع   » یلع تماما  يارب  اـیآ  : " مدرک لاؤس  هدرمـش  تمینغ  ار  تصرف  مدرک ، هدـهاشم  هیرگ  يرادازع و  لاـح 
ْمُکیف ُهُفِّلَُخا  ْنَم  ُْریَخ  ٌّیلَع  ُلوُقَی : هَّللاَلوُسَر  ُْتعِمَس  ٍّمُخ ؟ ِریدَغ  َمْوَی  ُْمتیـسَنَا  ُهابَجَع  او  همطاف : تلاق  دروآ "؟ یلیلد  ناوتیم  مالـسا ، یمارگ 

ِْنَئل َو  َنییدْهَم  َنیداه  ْمُهوُُمتْدَجَو  ْمُهوُُمتْعَبَّتا  ِِنَئل  ٌراْربَا ، ٌۀَِّمئَا  مالسلا » هیلع  ْنیَسُْحلاِْبلُص  ْنِم  ٌۀَعِْـست  َو  َياْطبِـس  يدَْعب ، ُۀَفیلَْخلاَو  ُمامِالاَوُه  َو 
ار مخ  ریدـغ  میظع  هثداح  اـیآ  اتفگـش ! دـندومرف : مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  . ] ۀَـمایْقلاِمْوَی یِلا  مُکیف  ُفـالِتْخِالا  ُنوُکََیل  ْمُهوُُمتَْفلاـخ 

دوخ نیشناج  ار  وا  هک  تسا  یسک  نیرتهب  مالـسلا » هیلع   » یلع دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » یمارگ ربمایپ  هک  مدینـش  دیاهدرک ؟ شومارف 
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زا رفن  هن  مالـسلا و  امهیلعنیـسح  نسح و  مدـنزرف  ود  تسا و  نم  زا  دـعب  هفیلخ  ماـما و  مالـسلا » هیلع   » یلع مـهدیم . رارق  امـش  ناـیم  رد 
تفلاخم رگا  دومن و  دنهاوخ  تیاده  ار  امش  دینک  تعاطا  اهنآ  زا  رگا  دناکین . كاپ و  یناماما  نایاوشیپ و  مالسلا  مهیلعنیسح  نادنزرف 

مزال هک  اجره  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  - 2 [ .[ 735 . ] دش دهاوخ  مکاح  امـش  نایم  رد  فالتخا  هقرفت و  يالب  تمایق  زور  ات  دیزرو ،
: تلاق هک : دادیم  رکذـت  اهراب  دومرفیم و  رادـیب  تیادـه و  ار  هدروخبیرف  ياهناسنا  هتفخ و  ياهزغم  ریدـغ ، ثیدـح  يروآداـی  اـب  دوب 

َِۀلِْزنَِمب یّنِم  َْتنَا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  َُهلوَق  َو  ُهـالوَم ؟ ٌِّیلَعَف  هـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ٍّمُخ : ِریدَـغ  َمْوَی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللاِلوُسَر َلْوَـق  ُْمتیـسَنَا 
الوم و نم  ار  هکره  دومرف : هک  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  نانخـس  دـیدرک  شومارف  ایآ  . ] یـسُوم ْنِم  َنوُراه 
هب تبـسن  وت  تیعقوم  یلع  ای  دومرف : مالـسلا » هیلع  یلع  هب  هک  دیدرک  شومارف  ایآ  تسوا و  يالوم  زین  مالـسلا » هیلع   » یلع مشابیم ، ربهر 
هک وجهناهب  ياهتوافتیب  خساپ  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  - 3 [ .[ 736 . ] تسا هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » یـسوم هب  نوراه  دـننامه  نم 

هاـنگ زا  رتدـب  رذـع  اـی  دـندشیمن و  فرحنم  دومنیم  تبحـص  مدرم  يارب  درکیم و  عورـش  رتدوز  مالـسلا » هیلع  یلع  رگا  : " دـنتفگیم
يارب دنوادخ  مخ ، ریدغ  میظع  هثداح  زا  سپ  . ] ٍرْذُـع َو ال  ٍۀَـجُح  ْنِم  ٍّمُخ  ِریدَـغ  َدـَْعب  ٍدَـحَِال  ُهَّللاَلَعَج  امَف  تلاق : دومرفیم : دـندروآیمن ".

: دومرف دـندرک  يراشفاپ  یهاوخرذـع  رد  راصنا  نیرجاـهم و  هک  هاـگنآ  و  - 4 [ .[ 737 . ] تسا هتـشاذگن  یقاب  ياهناهب  رذـع و  سکچـیه 
دوخ لاح  هب  ارم  دـیوش و  رود  [ ؟ ًارْذُـع ٍدَـحَال  ٍّمُخ  ِریدَـغ  َمْوَی  یبَا  َكََرت  ْلَه  ْمُکِریـصْقَت  َدـَْعب  ُْرمَالاَو  ْمُکِریذـْعَت  َدـَْعب  َرْذُـع  ـالَف  یّنَع  ْمُْکَیِلا 

هثداح زا  سپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ مردـپ  ایآ  تسا ، هدـنامن  یهاوخرذـع  يارب  ییاج  يراگنالهـس ، یهاتوک و  زا  سپ  دـیراذگ .
[ .[ 738 [ ؟ تسا هتشاذگ  یقاب  یتوافتیب  یشارترذع و  يارب  ییاج  مخ  ریدغ 

ف

تفگ هچ  رکبوبا  اب  همطاف 

هراشا

یعون هب  شیدناجک و  ریپ  وا  دوب . رکبوبا  مالـسا  ردص  رد  یـسایس  ناراذـگتعدب  زا  یکی  تماما و  ماظن  هب  هشیپتنایخ  صاوخ  زا  یکی 
تفرگ هدیدان  ار  مخریدغ  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  ادخ و  هتـساوخ  لوق و  فالخ  هناراّکم ، ياهشقن  اب  هک  دوب  رمع  تسد  تلآ 

ارهز هقیدص  ترضح  میقتسم  ضارتعا  دروم  وا  لیلد  نیمه  هب  دومن . يراذگهیاپ  ار  یگشیمه  ياههارجک  تفالخ  یسرک  رب  نتسشن  اب  و 
مدع تیاهن  رد  تفگ و  نخس  ینیهوت  یخیبوت و  یلالدتـسا و  یملع و  فلتخم  ياههنوگ  هب  وا  اب  ترـضح  تفرگ و  رارق  مالـسلا » اهیلع  »
باتک زا  هدافتـسا  اب  رکبوبا  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ياههتفگ  زا  يدادـعت  لقن  هب  اجنیا  رد  دومن . نـالعا  وا  درکلمع  زا  ار  دوخ  تیاـضر 

. میزادرپیم ةایحلاجهن 

ماما ناج  زا  عافد 

ار تندرگ  ینکن  تعیب  رکبوـبا  اـب  رگا  : " هک درک  دـیدهت  هنهرب  ریـشمش  اـب  رمع  تیعمج ، ماـحدزا  نآ  رد  دجـسم ، هـب  ماـما  ندرب  زا  سپ 
َْمل ِْنَئل  ِهَّللاَو  یجْوَز  ْنِم  ینَِلمُْرت  ْنَأ  ُدـیُرتَأ  ِرَْکبابَا  ای  تلاق : دومرف : رکبابا  هب  باطخ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ماـگنه  نیا  رد  منزیم ".

؟ يزاسهویب ارم  و  يریگب ؟ متـسد  زا  ار  مرهوش  یهاوخیم  اـیآ  رکبوبا  يا  . ] یبَا َْربَق  َّنَِیتاـَل  َو  یْبیَج  َّنَّقُـش  ُـال   َ َو يْرعَـش  َّنَرِْـشنَال  ُْهنَع  َّفُکَت 
هیلع هللا  یلـص  » ادخ لوسر  مردپ  ربق  رانک  هدز  كاچ  نابیرگ  منکیم و  ناشیرپ  ار  مرـس  يوم  يرادنرب ، وا  زا  تسد  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس 

.[ موریم هلآو »
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رکبوبا اب  ندز  فرح  رد  باصتعا 

برد ندز  شتآ  رد  رمع  تراسج  تأرج و  و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هتـسیاش  عاـفد  و  مالـسلا » هیلع  یلع  لزنم  هب  مجاـهت  زا  سپ 
ِهَّللاَو ال هلآو ؟» هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللاِلوُسَر ِْتَیب  ِلْهَا  یَلَع  ُْمتْرَغَأ  اَم  َعَرْـسَأ  ام  ٍرَکبابَا  اَی  تلاق : دومرف : مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  لزنم ،
؟ دـیدرک رهاظ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  تیبلـها  هیلع  ار  دوخ  یناـهنپ  ياـههنیک  دوز  هچ  رکباـبا  يا  . ] هَّللاَیَْقلَأ یّتَح  َرَمُع  ُمِّلَکأ 

امُکَّنَوُکْـشَأَف ّیبَر  یْقلَأ  یّتَح  ًۀَِملَک  یـسْأَر  ْنِم  امُکُمِّلَکُأ  ِهَّللاَو ال  تلاق : [ .[ 739 . ] تفگ مهاوخن  نخـس  رمع  اب  ماهدنز  ات  ادخ  هب  دـنگوس 
ادخ تاقالم  هب  ات  میوگیمن  نخس  زین  هملک  کی  یتح  رفن  ود  امش  اب  نیا  زا  دعب  ادخب  دنگوس  . ] یّنِم اُمْتبَکَتِْرا  َو  یب  َو  ِِهب  اُمتْعَنَص  اِمب  ِْهَیِلا 

ار یلامعا  هچ  دیدرک و  هچ  نم  اب  وا و  نید  ادـخ و  اب  امـش  هک  داد  مهاوخ  حیـضوت  و  مربیم ، ادـخ  هب  ار  رفن  ود  امـش  تیاکـش  مباتـشب و 
ندنام رثایب  و  كدف ، بصغ  دجـسم و  نورد  ناوارف  ياهتراسج  و  ماما ، هناخ  هب  مجاهت  تشز  يارجام  زا  سپ  [ .[ 740 . ] دیدش بکترم 

هب باطخ  نانآ  اب  یفنم  هزرابم  رد  هفیقس ، نارس  ییاتدوک  ياهتسایس  موادت  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یلالدتـسا  ثحابم  اهتداهش و 
نخـس وت  اب  زگره  سپ  نیا  زا  ادـخ  هب  دـنگوس  . ] ٍةولَـص ِّلُک  ِیف  َْکیَلَع  َهَّللا  َّنَوُعْد  َ َأل  ِهَّللاَو ًادـَبَأ ، َکـُتْمَّلَک  ـال  ِهلَّلاَو  تلاـق : دومرف : رکبوبا 

ْدَشَن تلاق : [ .[ 741 . ] درک مهاوخ  نیرفن  ار  وت  زاـمن  ره  رد  دومن و  مهاوخ  دـنوادخ  هب  ار  وـت  تیاکـش  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ ، مهاوـخن 
ُطَخَـس َو  َياضِر  ْنِم  َۀَـمِطاف  اضِر  ِیناذآ ، ْدَـقَف  اهاذآ  ْنَم  یّنِم  ٌۀَعِْـضب  ُۀَـمِطاف  لوقی : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا َلوُسَر  اعَمْـسَت  َْملَأ  َهَّللااـمُُکت 

ُهَتَِکئالَم َو  َهَّللاُدِهْـشُأ  ّینِاَف  تلاق : معن : لاق  یناضْرَأ !!؟ ْدَقَف  َۀَمِطاَف  یـضْرَأ  ْنَم  َو  ینَّبَحَا ، ْدَقَف  یتَْنبِءا  َۀَمِطاف  َّبَحَا  ْنَمَف  یِطَخَـس ، ْنِم  َۀَـمِطاف 
لوـسر هک  دیاهدینـش  اـیآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  . ] ْهَیِلا امُکَنَّوکْـشَال  َِّیبَـنلا  ُتیَقل  ْنـَِئل  َو  ِیناُمْتیَـضْرَأ  اـم  َو  یناُمتْطَخْـسَا  اـمُکَّنِا 
بجوـم همطاـف  يدونـشخ  هدرزآ ، ارم  درازاـیب  ار  وا  هک  ره  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  نت  هراـپ  همطاـف  دوـمرف : هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » ادـخ

ار همطاف  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  همطاف  سک  ره  نم ، بضغ  مشخ و  همطاف  بضغ  مشخ و  تسا و  نم  يدونـشخ 
ادخ و : " دومرف ترـضح  میدینـش . ربمایپ  زا  ار  تاملک  نیا  يرآ  دـنداد : خـساپ  رمع  رکبوبا و  تسا ]!؟ هتخاس  دونـشخ  ارم  دزاس  دونـشخ 
ار امش  تیاکش  منک  تاقالم  دوخ  ردپ  اب  هکیماگنه  دیداد . رازآ  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگیم  تداهـش  هب  ار  هکئالم 

[ .[ 742 . ] درب مهاوخ  وا  دزن 

تفگ هچ  رمع  اب  همطاف 

یمالـسا هعماج  يارب  هکلب  دوخ  يارب  اهنت  هن  ار  فارحنا  یتخبدـب و  دوخ  موش  راکفا  تامادـقا و  اب  هک  كانرطخ  رایـسب  نیقفاـنم  زا  یکی 
رسدوخ یئوس  زا  یلهاج و  نشخ و  هنابـصعتم ، یتایحور  اب  وا  دوب . رمع  دومن  يراذگهیاپ  خیرات  هشیمه  يارب  هکلب  مالـسا و  ردص  ياپون 

صوصخب تیبلها و  قح  رد  اوران  ياهمتس  رتشیب  تخاس . دراو  يدمحم  بان  مالسا  رکیپ  رب  ار  اههبرض  نیرتالاب  رکفنشور ، حالطصا  هب  و 
هب دـشیم . ءالما  نارگید  هب  وا  یناطیـش  زغم  زا  مالـسا  ردـص  یفارحنا  راکفا  بلاغ  تفرگ و  همـشچرس  وا  زا  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف 

دمحم و قح  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا  تسا : هدش  هدرمش  تراهط  تمصع و  تیبلها  قح  رد  ملاظ  لوا  وا  اروشاع  ترایز  رد  لیلد  نیمه 
زا یکی  هثحابم ، هزرابم و  ماقم  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تسا . هدـش  وا  هب  توغاط  تبج و  قالطا  ینید  ياـهاعد  رد  و  دـمحم . لآ 

لقن هب  اجنیا  رد  تفگ  نخس  يدنت  هب  وا  اب  دش و  ریگرد  وا  اب  اهراب  اهراب و  لیلد  نیمه  هب  تسنادیم و  رمع  ار  دوخ  نانمشد  نیرتنمشد 
یچیپرـس و  هفیقـس ، يارجام  زا  سپ  میزادرپیم . ةایحلاجـهن  باتک  زا  لقن  هب  رمع  اـب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  ياـههتفگ  زا  يدادـعت 

. دـندروآ شروی  ماما  هناخ  هب  دـنهد ، رارق  دـیدهت  دروم  ار  نافلاخم  عّمجت  زکرم  ناشدوخ  لایخ  هب  هکنآ  يارب  رکبابا ، اب  تعیب  زا  ياهّدـع 
!! مینزیم شتآ  ار  هناخ  دـیاین ، نوریب  دجـسم  هب  تعیب  يارب  مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  رگا  دـندرک ، دـیدهت  اهنآ  نارادـفرط  و  ذـفُنق ، رمع و 

؟ َنُودیُرت ٍءیش  َّياَو  َنُولوُقَت ؟ اذْام  َنَوبَّذَکَْملا  َنوُّلاَّضلا  اهُّیَأ  تلاق : دومرف : نامجاهم  ربارب  رد  ماما ، زا  عافد  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 
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َو ِهَّللا  َیلَع  ُةَأْرُجلا  ِهِذـه  ام  َکَْحی ! َو  اًفیعَـض  ِناطیـشلا  ُبْزِح  َناک  َو  یُنفِّوَُخت ؟ ِناْطیَّشلا  َِکبْزِِحبَا  یْتَیب ؟ یلَع  ُلُخْدـَت  هَّللا ؟ یقَّتَت  امَا  ُرَمُع  ای 
َکَمَْزلاَو ینَجَرْخَا  ُرَمُع  اـی  َکـُنایْغُط  اـَهل  ُهُراـهَتْنا  َو  ِهرُِون  ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ِهَّللاَرُون ؟ َءیِفُْطت  َو  ُهَِینُْفت  َو  اْینُّدـلاَنِم  ُهَلْـسَن  َعَطْقَت  ْنَا  ُدـیُرت  ِِهلوُسَر ؟ یلَع 

ُهُدِـجَأ َُّمث  ِهَّللا  یلَع  ُمِْسقُأَس  ینَأ  َتِْملََعل  َُهل  َْبنَذ  ْنَم ال  ُءالَْبلا  َبیـُصی  ْنَا  ُهَرْکَا  ّینَأ  الَول  ِباـطَْخلا  َْنباَـی  ِهَّللاَو  اـمَا  ٍّيِوَغ  ِّلاَـض  َّلُـک  َو  َۀَّجُْحلا 
ْنِم یئاشْحَا  یف  ام  َِلُتق  ِهَّللاَو  ْدَـقَف  ینی  ِذُـخَف  َْکَیِلا  ُۀَِّضف  ای  هآ  َِکتَْنبا ؟ َو  َِکتَبیبَِحب  ُلَعُْفی  َناک  اذَـکه  ِهَّللا  َلوُسَر  اـی  ُهاـَتبَا  اـی  ِۀـَباجِْالا  َعیرَس 
دراو یهاوخیم  هنوگنیا  يرادـن ؟ اورپ  ادـخ  زا  ایآ  رمع  يا  دـیهاوخیم ؟ هچ  دـییوگیم و  هچ  نایوگغورد  ناهارمگ و  يا  امـش  . ] ٍلْـمَح

هچ نیا  وت ، رب  ياو  دـنناوتان ! ناطیـش  بزح  هکیلاح  رد  یناـسرتیم  ارم  دـنتفرگ  ار  امـش  رود  هک  ناطیـش  بزح  اـب  اـیآ  يوش ؟ نم  هناـخ 
ار ادخ  رون  و  ینک ؟ دوبان  ار  ربمایپ  نامدود  یهاوخیم  ایآ  دیراد ؟ وا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ ادـخ و  رب  هک  تسا  یتراسج  تأرج و 

زیهرپ نامرحمان  نایم  رد  روضح  تکرـش و  زا  دزاسیم . هنادواج  درادیم و  هگن  نازورف  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  هک  شاـب  هاـگآ  شوماـخ ؟
تهارک نوچ  ادـخب ، دـنگوس  درک . مامت  ناهارمگ  رگید  رب  وت و  رب  ار  تّجح  دیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ارم  وت  نایغط  مجاهت و  اما  متـشاد ،

هب نم  نیرفن  دـنگوس و  هک  یتـسنادیم  دوـبن . نینچ  رگا  مرادیم . رب  نیرفن  زا  تسد  دـنوش  يراـتفرگ  ـالب و  راـچد  ناـهانگیب  هـک  مراد 
: دندومرف مالـسلا » هیلع  نسحم  ترـضح  طقـس  تداهـش و  ندروخ و  کتک  زا  سپ  دیرابیم ]. ورف  ادخ  باذع  تفاییم و  قّقحت  تعرس 

يدنزرف ادخ  هب  دنگوس  هک  بایرد . ارم  ایب و  هّضف  يا  هآ  دوشیم : راتفر  نینچ  وت  هقالع  دروم  رتخد  اب  هک  رگنب  ادخ ! لوسر  يا  ردپ ! يا  ]
یپایپ ياهدیدهت  اب  دندروآ و  شروی  مالسلا » هیلع   » یلع ماما  لزنم  هب  یهورگ  اب  رمع  هک  هماگنه  نآ  رد  دش ]. هتشک  متشاد  مکش  رد  هک 
يارب مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دندیـشک . شتآ  هب  ار  لزنم  برد  دندروآ و  مزیه  رمع  روتـسد  هب  دـنیاشگب ، ار  هناخ  برد  دنتـسناوتن 

َكاُرتَأ ِباطَخْلا  َْنباَی  تلاق : دومرف : تفر و  شیپ  هب  شتآ  ياههلعـش  دود و  زا  ینوتـس  ربارب  رد  تماـما ، میرح  تمرح  تیـالو و  زا  عاـفد 
ایآ ینزیم ؟ شتآ  ار  ماهناـخ  هک  منیبیم  ار  وـت  اـیآ  باـطخ ، رـسپ  يا  [ ؟ يدـْلُو َو  ایلَع  ُقِرُْحتَأ  اـَنَراد ؟ َقِرُْحِتل  َتـْئِجَأ  یباـب ؟ َّیَلَع  ًاـقِّرُحم 
َْوا ِۀَْـعیَبلا  یِلا  ْمُکَّنَجِرُْخَنل  ِهَّللاَو  دینـش : خـساپ  یـشکیم ]؟ شتآ  هب  ارم  نادـنزرف  یلع و  وت  ایآ  یتسار  ینازوسب ؟ ار  اـم  هناـخ  هک  ياهدـمآ 
ای دومرف : ترضح  مشکیم ]! شتآ  هب  هناخ  اب  ار  امش  همه  ای  مروآیم و  نوریب  رکبابا  اب  تعیب  يارب  ار  امـش  ای  ادخ  هب  دنگوس   ] ْمُکَِّنقِّرَُحَنل

ارهز ترـضح  هک  دوب  اجنیا  يوشیم ]؟ ماهناخ  دراو  هزاجایب  هک  یـسرتیمن ؟ ادخ  زا  ایآ  رمع  يا  [ ؟ ِیْتَیب یَلَع  ُلُخْدـَت  َهَّللا  یِقَّتَت  امأ  َرَمُع 
هناـخ هب  ناـمجاهم  یتـقو  : " هک دـیامرفیم  لـقن  مالـسلا » هـیلع   » قداـص ماـما  [ . 743 : ] دوـمرف درک و  ردـپ  ربـق  هـب  هاـگن  مالـسلا » اـهیلع  »

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  دنوش ، لزنم  دراو  دننازوسب و  ای  دننکـشب  ار  هناخ  برد  هک  دندروآ  شروی  مالـسلا » هیلع   » یلع نینموملاریما 
یَلَع َو  ِهَّللا  َیَلَع  ُةَأْرُْجلا  ِهِذـه  اـم  ُرَمُع  اَـی  َکَْـحیَو  تلاـق : دومرف ": دوب  ناـمجاهم  شیپاـشیپ  رد  هک  رمع  هب  باـطخ  هتفر  لزنم  برد  تشپ 

هک تسا  یتراسج  تأرج و  هچ  نیا  رمع ، يا  وت  رب  ياو  . ] ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللاَو  ِهَّللاَرُون ؟ َءیِفُْطت  َو  ُهَِینُْفت ؟ َو  اْینُّدـلا  ُهَلْـسَن  َعَطْقَت  ْنَا  ُدـیُِرت  ِِهلوُسَر ؟
موادـت دـنکیم و  ظـفح  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  ینک ؟ دوباـن  ار  ادـخ  لوسر  لـسن  یهاوخیم  اـیآ  ياهدرک ، ادـخ  لوسر  ادـخ و  هب  تبـسن 

دندیـشکیم و دجـسم  يوس  هب  ار  مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  هک  هظحل  نآ  رد  هک  : " دـیامرفیم لقن  مالـسلا » هیلع   » قداص ماما  دـشخبیم ].
تخـس تفرگ و  ار  رمع  نماد  دناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  درکیمن ، عافد  ییاهنت  تبرغ و  نآ  رد  سکچـیه 

َعیِرَس ُهُدِجَأ  َُّمثِهَّللا  یَلَع  ُمِْسقُأَس  ّینأ  َتِْملََعل  َُهل  َْبنَذ  ْنَم ال  ُءالَْبلا  َبیُِصی  ْنَا  ُهَرْکَا  یِّنَأ  الَْول  باَّطَْخلا  َْنباَی  ِهَّللاَو  امَا  تلاق : دومرف ": دیـشک و 
هاگنآ مدرکیم و  نیرفن  دنوش ، یهلا  يالب  راتفرگ  ۀنیدم  ناهانگیب  هک  متـشادن  تهارک  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  باطخ  رـسپ  يا  . ] ِۀـَباجِءالا

! َۀَفاَُحق ِیبَأ  ِْنبا  َو  ِباطَْخلا  ِْنبِا  ْنِم  َكَدَْعب  انیَِقل  اذاَم  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُهاَتبَأ  اَی  [ .[ 744 . ] دریذپیم قّقحت  دوز  یلیخ  نم  نیرفن  هک  يدیمهفیم 
: ردپ يا  ياو  [ . ] 745 . ] ِهَّللا یَْقلَأ  یّتَح  َرَمُع  مِّلَکُأ  ِهَّللا ال  َو  هلآو ؟» هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر  ِْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  ُْمتْرَغَأ  اَم  َعَرْـسَأ  ام  ٍرَْکبابَأ  ای 
رب ار  دوـخ  ياـهیزوتهنیک  دوز  هچ  رکباـبا ، يا  مدیـشک ! هفاـحق  یبأ  رـسپ  باّـطخ و  رـسپ  تسد  زا  هک  ییاهتبیـصم  هچ  ادـخ ! ربماـیپ  يا 

رمع اب  زگره  منکیم  تاقالم  ار  ادخ  هکیزور  ات  هظحل ، نیا  زا  ادخ  هب  دنگوس  دیدرک !! رهاظ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  تیبلها 
. یّنِم اُمْتبَکَتِْرا  َو  یبَو  ِِهب  اُمتْعَنَـص  اِمب  ِْهَیِلا  امُکَّنَوُکْـشَأَف  ّیبَر  یْقلَأ  یّتَح  ًۀَِـملَک  یـسْأَر  ْنِم  امُکُمِّلَکُأ  ِهَّللاَو ال  تلاق : دومن ]! مهاوخن  تبحص 
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ادخ هب  ار  رفن  ود  امش  تیاکش  مباتشب و  ادخ  تاقالم  هب  ات  میوگیمن  نخس  زین  هملک  کی  یتح  رفن  ود  امـش  اب  نیا  زا  دعب  ادخب  دنگوس  ]
ارهز ترضح  [ .[ 746 . ] دـیدش بکترم  ار  یلامعا  هچ  دـیدرک و  هچ  نم  اـب  وا و  نید  ادـخ و  اـب  امـش  هک  داد  مهاوخ  حیـضوت  و  مربیم ،
َِیلَیال ْنَا  َکیصُوا  ّینِا  تلاق : درک : ّتیصو  مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  هب  هفیقـس ، نارگاتدوک  هیلع  یفنم  تازرابم  موادت  رد  مالـسلا » اهیلع  »

هیلع هللا  یلص   » ِهَّللاِلوُسَر ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َو  َرَمُع  َو  ٍرَْکبابَا  ِیب  َّنَنِّذُؤت  َو ال  ًادَحَا ، ِیب  َّنَنِّذَُؤت  َو ال  ًْالَیل  یِِّنفْداَف  ُِّتماَنَا  اذِا  ِو  ِكاوِس  ِینَفَک  َو  ِیلْسُغ 
دـهدن و ماجنا  وت  زا  ریغ  یـسک  ارم  ندرک  نفک  لسغ و  هک  منکیم  تیـصو  ار  وت  نم  انامه  . ] ُرَمُع ـال  َو  ٍرَْکبُوبَا  َّیَلَع  َیِّلَُـصی  ـال  ْنَأ  هلآو »

لوسر قحب  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  و  زاـسن ، علطم  زین  ار  رمع  رکبوبا و  نکن و  ربخ  ار  سکچـیه  نک و  نفد  بش  ارم  مدرک ، تاـفو  یتقو 
هک یهورگ  ربارب  رد  مالــسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  [ .[ 747 . ] دـنناوخن زاـمن  نم  هزاـنج  رب  رمع  رکبوـبا و  هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ
ْنِا ِهَّللِاب  یل  َفَلَح  َو  ینَءاج  َرَمُع  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  تلاق : دومرف : دنیامن ، شومارف  ياهنوگ  هب  ار  اههتـشذگ  دنروایب و  ریـصقت  رذع  دنتـساوخیم 

ار هناخ  منک  یچیپرس  تعیب  زا  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  دمآ و  ام  هناخ  برد  تشپ  رَمُع  هک  دینادیم  امـش  [ ؟ ُْتیَْبلا ُمُْکیَلَع  َّنَقَرُْحَیل  ُْمتْدُع 
[ .[ 748 . ] دز دهاوخ  شتآ  ام  رس  رب 

ناسنا تروص  یتشهب  همطاف 

هراشا

اهیلع  » ۀمطاف یتنبا  ۀحئار  تممش  ۀنجلا  ۀحئار  یلا  تقتـشا  املک  ۀیـسنا و  ءاروح  ۀمطافف  دنیامرفیم ... : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ 
اهیلع  » همطاـف مرتـخد  موشیم ، تشهب  يوب  قاتـشم  هاـگره  نم  هک  ناـسنا  تروص  هب  تسا  ياهیروـح  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف «. ] مالـسلا

[ .[ 749 . ] میوبیم ار  مالسلا »

دوشیم هتفگ  ءاروح  ارهز  همطاف  هب  ارچ 

. لاصخ هتشرف  نز  ای  یتشهب ، نز  ینعی  هیروح  دروآیم . دوجو  هب  دوخ  رد  ار  ناگتشرف  بوخ  ياهتلصخ  هک  ینز  ای  هتـشرف ، ینعی  ءاروح 
هک تسا  ینز  ءاروح  تفـص . هتـشرف  یناـسنا  ینعی  دـنیوگیم  هیـسنا  ءاروح  ار  وا  تشاد  تشهب  زا  یبیـصن  نوـچ  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف

تافـص زا  یکی  نیا  هک  تسا  یهایـس  تیاهن  رد  زین  وا  نامـشچ  یهایـس  يدیفـس و  تیاهن  رد  وا  ندـب  يدیفـس  هک  دراد  اـبیز  ینامـشچ 
ًالماک ینامشچ  ياراد  ای  دشاب ، هتـشاد  کیراب  ياهکلپ  درگ و  هایـس و  نامـشچ  هک  تسا  يرتخد  ای  نز  ینعم  هب  ءاروح  تسا . نیعلاروح 
ناسنا رد  نیا  دشاب و  وهآ  نامـشچ  نوچمه  یکـشم  ینامـشچ  ياراد  ای  دـیپس  انعم  مامت  هب  یندـب  ياراد  ای  دـشاب و  لماک  هایـس  ای  دـیپس 

هک دنتـسه  ابیز  نانچ  یتشهب  نایروح  هک  ینعم  نیدب  تسا  هدش  هتفرگ  تریح  زا  ءاروح  [ . 750 . ] دوشیم قالطا  وا  رب  هراعتسا  اب  تسین ،
[ . 751 . ] دوشیم ناریح  اهنآ  ندید  زا  مشچ 

تمایق رد  همطاف 

راکشآ زور  رد  ترضح  نآ  تاماقم  روهظ  و  مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترضح  دورو  هنحص  تمایق  ياههنحص  نیرتهوکـش  اب  زا  یکی 
تیاور ود  لقن  هب  هک  دراد  دوجو  تمایق  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دورو  دروم  رد  يددعتم  تایاور  تسا . قئاقح  اهتیعقاو و  ندش 

َو ِقاُرْبلا  یَلَعَف  اَنَا  اَّمأَف  ِهَّللاِّیبَن ، ُِحلاص  َو  ُۀَمِطاف  َو  ِّیلَع  اَنَا  ُۀََـعبْرَأ  َِّالا  ٍذـِئَمْوَی  َبَکْرَی  َْنل  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هَّللا لوسر  لاق  میهدیم . تقد 
ِْهیَلَع ٍتوقاـی  ْنِم  اـهُمامَز  ِۀَّنَجلاِقُون  ْنِم  ٍۀَـقان  یلَعَف  ٌِّیلَع  اَّمَا  َو  ْتَرَقَع ، یّتلا  ِهّللاِۀَـقان  یلَعَف  ٌحـِلاص  اَّمَاَو  ِءابْـضََعلَا  یتَقاـن  یلَعَف  یتَْنبِا  ُهَمِطاـف  اَّمَا 

رب نم  اّما  ادخ ، ربمایپ  حلاص  همطاف و  یلع و  نم و  نت : راهچ  زج  تسین  هراوس  سکچیه  تمایق )  ) زور نآ  رد  [ . ] 752 . ] ِناوارْضَخ ِناتَّلُح 
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يرتشا رب  یلع  اما  تسا و  راوس  دندرک  شایپ  هک  ادخ  رتشا  رب  حلاص  اما  تسا و  راوس  نم ) هقان   ) ءابـضعرب مرتخد  اما  مراوس و  قاُرب  رتشا 
هیلع هللا  یلـص   » هّللا لوسر  لاـق  تسا ]. نازیوآ  نآ  رب  گـنر  زبس  رویز  ود  هک  تسا  توقاـی  زا  نآ  راـهم  هک  تسا  راوس  تشهب  نارتشا  زا 

ْمُکَراْصبَا اوُضَغ  ِِهتْوَص : یلْعَِاب  يداُنی  ِۀَقاَّنلا ، ِماطِحب  ُذِخآ  ُلیئَْربَج  َو  ِۀَّنَْجلاِقُون  ْنِم  ٍۀَـقان  یلَع  ۀَـمِطاف  یتَْنبِا  لبقت  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َناک  اذِا  هلآو :»
زوَُجت ْمُهَراْصبَا  اوُضَّغ  َِّالا  ٌدیهَـش  َو ال  ٌقیّدِـص  ـال  َو  ٌلوُسَر  ـال  َو  ُِّیبَن  ٍذـِئَمْوَی  یْقبَی  ـالَف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ٍدَّمَُحم ِْتِنب  ُۀَـمِطاف  َزوَُجت  یَّتَح 

هب هتفرگ  ار  رتش  راهم  لیئربج  هک  یلاح  رد  دنیـشنیم و  تشهب  نارتش  زا  يرتش  رب  همطاـف  مرتخد  دوش  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  . ] ُۀَـمِطاف
چیه زور  نآ  رد  سپ  دـنک ، رذـگ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم رتخد  همطاف  ات  دـیدنبب  ورف  ار  ناتناگدـید  دـهدیم  ادـن  کناب  نیرتدـنلب 

[ .[ 753 . ] دیامن رذگ  همطاف  هکنآ  ات  دندنبورف  دوخ  ناگدید  هک  نآ  زج  دنامن  يدیهش  قیدص و  لوسر و  ربمغیپ و 

ناگرزب هاگدید  زا  ارهز  همطاف 

اهیلع » ارهزلا همطاف  يابیز  مان  ناونع و  نیمه  تحت  یباتک  تسا ، رصم  نارگشهوژپ  زا  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یکی  هک  ملعوبا  قیفوت  داتسا 
باـتک نیا  رد  يو  تسا . هدـش  همجرت  زین  یـسراف  هب  هناتخبـشوخ  تسا و  هـنیمز  نـیا  رد  زیگناهجوـت  راـثآ  زا  یکی  هـک  هتـشون  مالـسلا ،»

اهنت وا  هک  سب  نیمه  وا  دنمجرا  ماقم  تعفر  نأش و  تمظع  رد  تسا . مالسا  خیرات  ناگدنزاس  زا  یکی  مالسلا » اهیلع  همطاف  : " دسیونیم
، وا تقیقح  رد  تسا . مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  ردام  و  مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  رـسمه  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ راوگرزب  رتخد 

يوس هب  لد  مشچ و  ار  یمدآ  اهنویلیم  هک  ییوناب  نامه  مالـسلا » اهیلع  » ارهز دوب . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ ربمایپ  لد  رورـس  ناج و  مارآ 
كرات رب  ردـپ  هک  یتمارک  جات  دـناوخیم . دوخ  ردـپ  ردام  ار  وا  شردـپ  هک  ییوناب  تسا . يراج  ناشیا  نابز  رب  شایمارگ  ماـن  تسوا و 

رد کش  نودب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دیوگیم : نینچ  ینیما  میهاربا  هَّللاۀیآ  [ . 754."  ] تسا میرکت  بجوتـسم  داهن  شیوخ  رتخد 
. تسا هدوب  موصعم  زین  شدوخ  موصعم و  شرهوش  موـصعم ، شردـپ  هک  تسا  ییوناـب  اـهنت  وا  اریز  دراد . رارق  مالـسا  ناوناـب  ماـمت  سأر 

صخش هناخ  رد  ار  شیوخ  یکدوک  نارود  تسا . هدوب  تراهط  تمصع و  طیحم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یگدنز  شرورپ و  طیحم 
رد ار  يرادهچب  يرادهناخ و  نارود  درک . یط  تشاد  رارق  ناهج  راگدرورپ  میقتسم  تیبرت  تحت  هک  ياهدیزگرب  ربمایپ  ینعی  مالـسا  لوا 

نیسح و  مالسلا » هیلع   » نسح موصعم  رسپ  ود  هاتوک  نارود  نیا  رد  دنارذگ . مالسلا » هیلع   » یلع ینعی  مالسا  زاتمم  تیصخش  نیمود  هناخ 
عطق روطهب  ياهناـخ  نینچ  رد  داد . لـیوحت  هعماـج  هب  موثلکما  بنیز و  دـننام  راکادـف  عاجـش و  رتـخد  ود  درک و  تیبرت  ار  مالـسلا » هیلع  »

زا ياهدیزگرب  درک . ادیپ  ار  مالسا  هنومن  هتسیاش و  يوناب  دومن و  هدهاشم  نایْعلِاب  ار  یمالسا  ياههمانرب  ماکحا و  ناشخرد  جیاتن  ناوتیم 
اهیلع » ارهزلا ۀـمطاف  رد  تسا  روصتم  ناسنا  کی  يارب  تسا و  روصتم  نز  يارب  هک  يداعبا  ماـمت  تسا : نینچ  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ماـیپ 
مامت ناسنا ، انعم  مامت  هب  ناسنا  کی  یتوکلم ، نز  کی  یناحور ، نز  کی  تسا ، هدوبن  یلومعم  نز  کی  تسا . هدوب  هدرک  هولج  مالسلا »
مظعم ربهر  یلاعت  هَّللاهظفح  ياهنماخ  هَّللاۀـیآ  ترـضح  نانخـس  زا  ياهدـیزگرب  ناسنا . تقیقح  مامت  نز ، تقیقح  ماـمت  ّتیناـسنا ، هخـسن 

نیا دز و  هسوب  وا  تسد  رب  تسا  لماک  ناسنا  کی  هنومن  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هک  داقتعا  نیا  اب  مالـسا  نأشلامیظع  ربماـیپ  بـالقنا :
هب طوبرم  ياهیـسررب  رد  تسوا و  یناسنا  يونعم و  لماکت  باب  زا  نز  هب  مالـسا  شرگن  دوش  هتفرگ  رظنرد  یفطاع  هلأسم  کی  دیابن  رما 

نیرتبوبحم مالـسلا ،» اهیلع   » همطاف یطاشلاتنب : رتکد  دوش . لمع  ساـسا  نیا  رب  دـیاب  ناـنز ، یملع  شرورپ  یعاـمتجا و  لـئاسم  گـنهرف 
لحم رهاـط و  هلالـس  كاـپ  هاـگیاج  وا  طـقف  هک  تشون  شیارب  دوب . قـالخا  تقلخ و  رد  وا  هب  تبـسن  دارفا  نیرتهیبـش  ربماـیپ و  نارتـخد 

يردان تاحفص  مالـسلا » اهیلع   » همطاف یگدنز  نسح : میهاربا  یلع  رتکد  [ . 755 . ] دشاب مالسلا  امهیلع  تیبلها  فیرـش  تخرد  ندیئور 
لثم دـشاب ، هدیـسر  یهاـشداپ  تخت  زا  شتمظع  هک  دوبن  سیقلب  نوچمه  وا  تسا . سوملم  تمظع  ياـههولج  نآ  رد  هک  تسا  خـیرات  زا 

هدروآ تسدهب  هاپـس  لیکـشت  زا  ار  شترهـش  هک  دوبن  هشیاع  دننامه  دشاب و  هدـش  لصاح  ناوارف  تورث  زا  شیگرزب  هک  دوبن  نادـنمتورث 
بتک و زا  یـشان  هک  یتمکح  تسا . هتفرگارف  لـالج  تمکح و  زا  ياهلاـه  ار  نآ  نوماریپ  هک  تشاد  رّوصت  قوف  یتیـصخش  هکلب  دـشاب .
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هکلب دوبن  تورث  کـلم و  زا  یـشان  وا  لـالج  تمظع و  تسا . ناوارف  ياـهریوزت  اـههلیح و  اـهنیا  رد  هک  ارچ  دوـبن  نادنمـشناد  هفـسالف و 
اهیلع  » همطاف زا  رتوکین  تفگیم  هشیاـع  هک  دوب  ناـمه  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف تمظع  تفگ  ناوتب  دـیاش  دوب . سفن  نورد  زا  یـششوج 
برع نز  نیلوا  تشاد . تمظع  زین  شگرم  دوب ، گرزب  شیگدنز  هک  هنوگنامه  مالسلا » اهیلع   » همطاف دوبن . یـسک  شردپ  زج  مالـسلا »

هاگشناد دش . لیکشت  وا  مانهب  نّویمطاف  تلود  تشاد . یگرزب  رثا  مالسا  رد  مالسلا » اهیلع   » همطاف دشیم . نفد  هنوگنادب  هک  دوب  ناملسم 
[ . 756 . ] تسا هدش  قتشم  وا  مان  زا  زین  ارهزلا 

( ریدغ مایپ  هدیهش   ) یلع یسایس  تیالو  هدیهش  همطاف 

رظن زا  دـیاب  نید  لوصا  رد  یفرط  زا  هک  ارچ  تسا  تماـما  تیـالو و  ثحب  دراد  زین  یلمع  هبنج  هک  يداـقتعا  ثحاـبم  نیرتـمهم  زا  یکی 
ربارب رد  ار  ناملـسم  کـی  یلمع  فئاـظو  دـیاب  يربت  ّیلوت و  باـب  رد  نید  عورف  رد  یئوس  زا  داد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  تماـما  يرکف 

نتـشاد و تسود  ینعی   ) تبحم ءالو  اهنآ : هلمج  زا  هک  تسا  نوگانوگ  بتارم  ماـسقا و  ياراد  تیـالو  دومن . صخـشم  تیـالو  تماـما و 
نید و نتفرگ  موصعم و  ناـماما  ینید  تیعجرم  ینعی   ) ینید یئاوشیپ  تماـما و  ءـالو  تیبـلها ) سدـقم  تحاـس  هب  هناـصلاخ  تبحم  زاربا 

ربمایپ تاشرافـس  همه  مغریلع  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  دشابیم . یـسایس  یئاوشیپ  هک  تماعز  ءالو  اهنآ ) زا  نآ  ماکحا 
مدرم هدوـت  رد  ریثأـت  لـباق  ياهراعـش  اههویـش و  زا  هدافتـسا  اـب  بـلطتصرف  نیقفاـنم  دـناب  تـفرگ و  رارق  هرطاـخم  رد  تماـما  تیـالو و 

نیرتیبالقنا نیرترثؤم و  نیرتيوق و  طئارـش  نیا  رد  دـندومن . يزیرهیاپ  ار  راـبتراسخ  یفارحنا  دـنتخاس و  ققحم  ار  دوخ  ياههتـساوخ 
. تسا هتـشاد  روهظ  زورب و  هعماج  رد  یتازرابم  یگنهرف و  نوگانوگ  داعبا  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  يوس  زا  اـهتایلمع  اهـشنکاو و 
يراکادف و دشابیم  ریدغ  مایپ  هدیهـش  یترابع  هب  هک  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هک  مینک  یـسررب  هک  تسنیا  دـسریم  مهم  رظن  هب  هچنآ 

مـسق هس  ره  يزادنارب  يارب  نیقفانم  تسا  ملـسم  هچنآ  تسا . هدومن  زکرمتم  تیالو  ماسقا  زا  کیمادـک  زا  عافد  رد  ار  دوخ  ياهتدـهاجم 
مه دـنیادزب  اهلد  زا  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  تبحم  مه  دـندومن  شالت  دنتـشاد و  هشقن  حرط و  تماعز  تماما و  تبحم ، ءـالو  ینعی  تیـالو 

نیلوا هک  تسا  هجوت  لباق  اّما  دندومن . بصغ  ار  مالسلا » هیلع  یلع  یـسایس  یئاوشیپ  مه  دنوش و  تیالو  قیرط  زا  مدرم  ینید  طابترا  عنام 
ناوتیم تأرج  هب  لیلد  نیمه  هب  دشابیم  مالسلا  مهیلعتیبلها  هب  یسایس  هبرـض  نینمؤملاریما و  تفالخ  هاگیاج  يدصت  نیقفانم  تکرح 
تیمکاح و  مالـسلا » هیلع  یلع  یـسایس  هاگیاج  ماقم و  زا  عافد  رد  ار  دوخ  تمه  شالت و  هدـمع  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  درک  اعدا 

مامت تقو  بصاغ  هفیلخ  عفن  هب  مالسلا » هیلع  یلع  یسایس  يأر  هک  دشیم  عنام  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  هتـشاد  فوطعم  هعماج  رب  ترـضح 
دوخ دومن و  میدقت  ار  دوخ  دنزرف  هرخآلاب  ریـسم  نیمه  رد  دشیم و  دوخ  هناخ  هب  نیمجاهم  دورو  زا  عنام  ناوت  هظحل و  نیرخآ  ات  دوش و 

« مالـسلا هیلع  یلع  يونعم  تاماقم  ینید و  یئاوشیپ  تماما و  ءالو  تبحم و  ءالو  نیا  رب  هوالع  دش  هدیهـش  هرخآلاب  دید و  رازآ  جنر و  زین 
دوب یماظن  یـسایس و  یعامتجا  لئاسم  رد  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  تیمکاح  تفالخ و  دوب  بصغ  لباق  هچنآ  دشابیمن . بصغ  لباق 

. دندومن بسک  ار  ییاهتیقفوم  هنیمز  نیا  رد  نیقفانم  هنافسأتم  هک 

دیرازاین ار  اهمان  همطاف 

هکلب ناگرزب  يارب  زین  وا  ناشنو  مان  هکلب  وا  اهنت  هن  هک  تسا  یتمظع  ياراد  وا  يالاو  تیصخش  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یسدق  حور 
زاربا نمـض  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  راوگرزب  نآ  مان  ندینـش  ماگنه  رد  هدوب و  مارتحا  میرکت و  لباق  مالـسلا » هیلع   » نیموصعم تارـضح 

زا یتیاور  هلمج  زا  دـندادیم . مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  مان  يارب  ندوب  لئاق  هژیو  مارتحا  رب  روتـسد  دوخ  نأشلامیظع  ردام  مغ  زا  هودـنا 
هّللادبع یبا  یلع  ُتلخد  لاق : ینوکّـسلا  نع  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا مامالا  لاق  تسا : هدـمآ  حرـش  نیا  هب  مالـسلا » هیلع   » قداص ترـضح 

. ْهآ ْهآ  َلاق : ُۀَمِطاف . ُْتُلق : اهَْتیَّمَس ؟ ام  یل : َلاقَف  ٌۀَْنبِا ... یل  ْتَِدلُو  ُْتلُقَف  کُّمغ ؟ اَّمِم  یُّنُوکسای  یل : لاقف  ٌبوُرکم  موُمْغَم  اَنَاَو  مالسلا » هیلع  »
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دراو مالسلا » هیلع   » قداص ماما  رب  دیوگ : ینوکس  . ] اْهبِرْضَتال َو  اْهنَْعَلتال  َو  اُهبُـسَت  الَف  ُۀَمِطاف  اهَْتیَّمَـس  اذِا  امَا  َلاقَف : ِِهتَْهبَج  یلَع  ُهَدَی  َعَضَو  َُّمث 
يرتخد مدرک : ضرع  تسیچ ؟ زا  تهودـنا  مغ و  ینوکـس ! يا  دومرف : نم  هب  ترـضح  مدوب . رطاخ  ناشیرپ  نیگمغ و  هکیلاـح  رد  مدـش 
تشاذگ یناشیپ  رب  ار  شتسد  هاگنآ  هآ  هآ  دومرف : همطاف  مدرک : ضرع  ياهداهن ؟ مان  هچ  ار  وا  دومرف : ترـضح  سپ  تسا ... هدش  مبیـصن 

[ .[ 757 . ] نزم کتک  نکم و  نیرفن  هدم و  مانشد  ار  وا  سپ  ياهداهن  مان  همطاف  ار  وا  هک  الاح  دومرف ...: و 

ربمایپ همطاف و 

زا سپ  و  دوب ، مالسلا » اهیلع  » ارهز هناخ  دشیم ، جراخ  نآ  زا  هک  ياهناخ  نیرخآ  گنج  هب  نتفر  ماگنه  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر 
ناراگتـساوخ ربارب  رد  درکیم و  فقوت  دایز  وا  لزنم  رد  دوب و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هناخ  دشیم ، دراو  هک  ياهناخ  نیتسخن  زین  تعجارم 

نیرخآ ترفاسم ، ماگنه  رد  و  درکیم . اوادم  ار  ردپ  یمخز  تروص  هشیمه  هک  دوب  ومه  و  دیزگرب ، ار  مالـسلا » هیلع   » یلع اهنت  وا  رایـسب 
هیلع هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  [ . 758 . ] دوب وا  هناخ  دشیم  لخاد  هک  ياهناخ  نیلوا  ترفاسم  زا  سپ  درکیم و  شرافس  شقح  رد  هکیـسک 

ره تسا ، نم  دوجو  هراپ  همطاف  . ] َّیَلَع ِساَّنلا  ُّزَعَا  ُۀَمِطاف  ینَءاس ، ْدَقَف  اهَءاس  ْنَم  َو  ینَّرَـس  ْدَقَف  اهَّرَـس  ْنَم  یّنِم ، ٌۀَعِْـضب  ُۀَمِطاف  دومرف : هلآو »
[ .[ 759 . ] تسا نم  يارب  مدرم  نیرتزیزع  همطاف  تسا ، هدرک  دب  نم  هب  دنک  يدب  وا  هب  سک  ره  هدرک و  داش  ارم  دـنک  رورـسم  ار  وا  سک 

ۀمطاـف هنیفـس ، ءاـسک ، نیلقث ، تسا : مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ تافیـصوت  همه  ریز  ثیداـحا  نینچمه 
ْنَِمل ٌْملِـس  َو  ْمَُکبَراح  ْنَِمل  ٌبْرَح  اَنَا  ِةَرْهُزلِاب ، اودـتقاف )  ) اوُدَـتْهاَف ِةَرْهُّزلاـِب ، ْکُّسَمَتَْیلَف  َرَمَْقلا  دَـقَْتفا  ِنَم  ُۀَـمِطاف ، ِهِذـه  َو  رِطاـْفلا  اـَنَا  هللاةریخ ،

َو َّزَع  ُهَّللا  َناک  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ٍدَّمَُحم ِْتِنب  ُۀَـمِطاف  َزوَْجت  یَّتَح  ْمُکَراْصبَا  اوُّضَغ  ُهَّللا و  ُلوُسَر  َلاق  يَّذـلا  یناـثلا  ُنْکُر  اذـه  ْمُکََملاـس ،
ْنَم َو  یناذا  ْدَقَف  اهاذا  ْنَم  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  » ٍدَّمَُحم ِْتِنب  ُۀَمِطاف  هَّنَْجلا  یَلَع  ُلُخْدَـی  ٍصْخَـش  ُلَّوَا  ِراَّنلا ، َنِم  اهَّبَحَا  ْنَم  َمَطَف  َو  اهَمَطَف  َّلَج 

، َنیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  َۀَمِطاف  َراتْخاَف  اهاضِِرل ، یضُری  َو  َۀَمِطاف  ِبَضََغل  ُبِضْغَی  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنِا  یّنِم ، ُۀَعَْضب  ُۀَمِطاف  ُهَّللا ، َيذا  ْدَقَف  یناذا 
[ . 760 . ] ِرْدَْقلا َۀَْلَیل  ََكرْدَا  ْدَقَف  اِهتَفِْرعَم  َّقَح  َۀَمِطاف  َفَرَع  ْنَمَف  يداُؤف ، ُةَرَمَث  یْنیَع ، ُرُون  َیِه 

نیسح ياهتبیصم  همطاف و 

هراشا

تسا و مالسلا » هیلع   » یلعنب نیـسح  نادیهـش  دّیـس  لّوا و  هبتر  نیدهاجم  یبرم  مالـسا و  يارب  ریذپتنحم  يردام  مالـسلا » اهیلع   » همطاف
رورپنیسح و مالسلا ،» اهیلع   » همطاف كاپ  نماد  يرآ  تسوا . كاپ  نماد  و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ياهینیرفآرنه  تاراختفا و  زا  یکی  نیا 

لقن هب  هک  هدش  دراو  وا  ياهتبیصم  و  مالسلا » هیلع   » نیسح تداهـش  زا  ییاهنامدای  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدنز  رد  دوب . رورپبنیز 
: میزادرپیم نانآ  زا  یخرب 

البرک رد  نیسح  تداهش  زا  یهاگآ 

هراشا البرک  رد  مالـسلا » هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  سپـس  يداصتقا و  تالکـشم  زا  يرعـش  ياههمزمز  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح 
ار بشید  منادنزرف  [ . ] 761  ] لاب َو  َعَم  ُْلیَْولا  ِهیِلتاِقل  ٍلاِیتْغِاب  ُلَتُقی  البَرَِکب  لاتِْقلاِیف  ُلَتُْقی  ْمُهُرَغْـصَا  یلابْـشَا  ْمُه  َو  ًاَعایِج  اوُْسمَا  دـیامرفیم :

دیهـش ریوزت  هلیح و  اب  ار  مدـنزرف  ـالبرک  رد  دوشیم . هتـشک  گـنج  نادـیم  رد  نیـسح )  ) نم کـچوک  دـنزرف  دـندروآ ، زور  هب  هنـسرگ 
.[ داب شنالتاق  رب  باذع  تبکن و  ياو و  دننکیم ،

نیسح تداهش  نوماریپ  ربمایپ  زا  شسرپ 
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ثحابم موادـت  رد  داد و  حیـضوت  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  يارب  ار  هدـنیآ  خـلت  ثداوح  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا یمارگ  ربمایپ 
ُلتقَی نَم  ُهاَتبَا  ای  دومرف : مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  درک . هراشا  مالـسلا » هیلع   » نیـسحلا هللادبع  ابا  ترـضح  تداهـش  هب  يرگنهدـنیآ ،

ِّيَأ یف  َُهل  ُْلق  َو  ُمـالَّسلایّنَع  َلـیئِْربِج  َءَْرِقا  ُهاـبَا  اـی  تلاـق : یتَُّما  ْنِم  ٍۀَُّما  ُّرَـش  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » لاـق يداُؤف ؟ َةَرَمَث  َو  یْنیَع  َةَُّرق  َو  يدـَلَو 
ملد هویم  ممـشچ و  رون  مدـنزرف و  یـسک  هچ  ردـپ ! يا  [ . ] 762 !! ] ءالَبْرَک َُهل  ُلاـُقی  ٍعِضوَم  یف  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » لاـق ُلَـتُْقی ؟ ٍعِضَوم 

لیئربج هب  ارم  مالس  ردپ ! يا  دیسرپ : مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  نم  تّما  دارفا  نیرتدب  دومرف : دنکیم ؟ دیهـش  ار  مالـسلا » هیلع  نیـسح 
البرک نآ  هب  هک  ینیمزرـس  رد  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  دـننکیم ؟ دیهـش  ارم  نیـسح  اـجک  رد  هک  سرپـب  وا  زا  ناـسرب و 

.[ دنیوگیم

هضف هب  نیسح  شرافس 

ْنِا ینِْکبِا  دنکیم : ّمنرت  نینچ  ار  دوخ  دیهش  نیـسح  شرافـس  هضف  هب  دوخ  یتوکلم  جورع  ماگنه  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  نینچمه 
َو ال یماتَْیِلل  ِْکبِا  ینِْکبِا و  یقایتِشا  اَفیلَح  احَبْـصَا  دَـقَف  لسَّنلِاب  َکیـصُوا  ُلُوتَْبلاَنیرَق  ای  ِقارِْفلا  ُمْوَی  َوُهَف  َْعمَّدـلا  ِِلبْـسا  َو  ٍداـه  َْریَخ  اـی  َْتیََکب 

نک هیرگ  نم  رب  ینک  هیرگ  یتـساوخ  رگا  [ ] 763  ] قارِْفلا ُمْوَی  َوُهَف  َهَّللااوُفَلْحَا  يرابَج  یماتَی  اوُحَبْـصَا  اُوقَراف  ِقارِعلا  ِّفَِطب  ادـِعلا  َلیتَق  َْسنَت 
هک منادـنزرف  هب  ار  وت  منکیم  تیـصو  همطاف ! مدـمه  يا  تسا . یئادـج  زور  زورما  هک  نک  ریزارـس  ار  تیاهکـشا  و  امنهار ... نیرتهب  يا 
هک یناگدنام  ادـج  نآ  دوب . دـنهاوخ  اهنمـشد  هتـشک  قارع ، نیمزرـس  رد  هک  نک  هیرگ  ینامیتی  نم و  رب  دـناهدش . تبحم  قوش و  مدـمه 

.[ تسا ییادج  زور  زور ، نآ  دنروخیم  دنگوس  ار  ادخ  هکیلاح  رد  دننابایب . نآ  نادرگرس  نامیتی  هکیلاح  رد  دننکیم  حبص 

كدف

ياهژد زا  سپ  و  دوب . رتمولیک  دودح 140  هنیدم  اب  نآ  هلصاف  تشاد و  رارق  ربیخ  یکیدزن  رد  هک  يزیخلـصاح ، دابآ و  ینیمزرـس  كدف 
نیا رد  يدوهی  ياهتردـق  هب  نداد  ناـیاپ  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا ربماـیپ  تفریم . رامـشهب  زاـجح  ناـیدوهی  ءاـکتا  هطقن  ربیخ ،

كدف نارس  شیپ  طیحم  مانهب  ار  يریفس  دنتفریم ، رامـشهب  مالـسا  دض  رب  کیرحت  رطخ و  نوناک  ناناملـسم  مالـسا و  يارب  هک  نیمزرس 
دهعتم اجنآ  نانکاس  و  داد ، حـیجرت  گـنج  دربن و  رب  ار  میلـست  حلـص و  تشاد ، هدـهعهب  ار  هدـکهد  تساـیر  هک  نون  نبعشوی  داتـسرف و 
یگدنز مالـسا  ياول  ریز  دعب  هب  نیا  زا  دـنراذگب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رایتخا  رد  لاس  ره  ارنآ  لصاح  زا  یمین  هک  دـندش 

. دـیامن نیمأـت  ار  اـهنآ  هقطنم  تـینما  غـلبم  نـیا  ربارب  رد  مالـسا  تموـکح  دـننزن و  هئطوـت  هـب  تـسد  ناناملـسم  مالـسا و  دـضرب  دـننک و 
تـسدب نآ  هرادا  تسا و  ناناملـسم  مومع  هب  قلعتم  دوـشیم  هتفرگ  یماـظن  تردـق  گـنج و  دربـن و  هلیـسوب  مالـسا  رد  هک  ییاـهنیمزرس 

ربمایپ صخـش  هب  طوبرم  دتفایم  ناناملـسم  تسد  هب  ورین  مازعا  یماظن و  موجه  نودب  هک  ییاهنیمزرـس  یلو  دـشابیم . مالـسا  ياورنامرف 
نیا يور  دـهد . هراجا  ای  دـشخبب  دـناوتیم  هک  تسوا  اب  اهنیمزرـس  عون  نیا  راـیتخا  دـشابیم و  يو  زا  سپ  ماـما  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »

. دوب زیچ  ود  ندیشخب  زا  روظنم  دیشخب و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  دوخ  یمارگ  رتخد  هب  ار  كدف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ ساسا 
هیلع  » یلع ترـضح  نانمؤم  ریما  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا ربماـیپ  ررکم  حیرـصت  قبط  يو ، توف  زا  سپ  ناناملـسم  يرادـمامز  - 1
عفر تهج  رد  كدـف  دـمآرد  زا  ترـضح  نآ  هک  تشاد  زاـین  یتفگنه  هنیزه  هب  یبـصنم  ماـقم و  نینچ  تفاـییم و  لاـقتنا  دـیاب  مالـسلا »
رون يو و  رتخد  هناـگی  نآ ، لـماک  درف  هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ ناـمدود  تفارـش  تیثیح و  - 2 دیامن . هدافتسا  نآ  زا  تالکـشم 

ناثّدحم هچنانچ  دنامب . ظوفحم  يدنموربآ  تروص  هب  يو  تافو  زا  سپ  دیاب  دنتسه  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ترـضح  شناگدید 
ربمایپ دـیدرگ  لزان  لیبسلانباو  نیکـسملاو  هقح  یبرقلاذ  تآ  هیآ و  یتقو  دنـسیونیم : یّنـس  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هعیـش و  نارـسفم  و 

زا یکی  دوخ  هک  تسا  يردخ  دیعـسوبا  بلطم  نیا  لقان  دومن و  راذـگاو  يوهب  ار  كدـف  تساوخ و  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دوخ  رتخد 
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زا یکی  دوخ  هک  تسا  يردخ  دیعـسوبا  بلطم  نیا  لقان  دومن و  راذـگاو  يوهب  ار  كدـف  تساوخ و  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دوخ  رتخد 
نایم هدیدرگ  لزان  يو  نادنزرف  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  ّقح  رد  هیآ  نیا  هکنیا  رد  هصالخ  دـشابیم . ادـخ  لوسر  گرزب  هباحص 

یمارگ رتخد  هب  ار  كدـف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  هکنیا  رد  یلو  تسا ، رظنقاـفتا  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  هیلک 
زا سپ  دنـشابیم . قفاوم  ناـنآ  اـب  زین  ینـس  نادنمـشناد  زا  یخرب  دراد و  دوجو  رظنقاـفتا  هعیـش  نادنمـشناد  هعماـج  ناـیم  دیـشخب  دوـخ 

کلم زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ یمارگ  رتخد  ییاهینیبتحلصم ، یـسایس و  ضارغا  يور  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تشذگرد 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دوش  هتفگ  هتکن  نیا  تسا  هدیدنـسپ  دـندرک . جراخ  اجنآ  زا  ار  وا  نارگراک  لامع و  مورحم و  دوخ 

ریظن یطاقن  رگید  ربیخ و  ياهنیمز  نینچمه  میسقت و  نارجاهم  نیب  ار  اجنآ  ینوکسم ، ياههناخ  یعورزم و  ياهنیمز  ریظنیب  حتف  زا  سپ 
يزیچ مشاهینب  و  مالـسلا » هیلع  » ریما ترـضح  هب  لاوما  نآ  زا  اّما  دومن . میـسقت  هناخ ، نیمز و  دقاف  دارفا  نیب  ار  دـش  حـتف  هک  يرقلايداو 

دـندوب و زاتـشیپ  دربن  ياهنادـیم  رد  مشاهینب  دوب و  دربن  ياههصرع  یمامت  روالد  گرزب  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  هکنیا  اب  دـشن  هداد 
ياهتدهاجم هجیدخ ، شردام  هک  مالسلا » اهیلع  همطاف  هب  دهد و  حیجرت  دوخ  ناگتسب  رب  دوخ و  رب  ار  نارگید  تساوخیمن  شترـضحنآ 

یلـص » ربمایپ لزان و  یبرقلااذ ... تآ  هفیرـش و  هیآ  ات  دادن  يزیچ  درک  راثن  هار  نیا  رد  ار  دوخ  تورث  یمامت  دومن و  مالـسا  هار  رد  ناوارف 
رد سپ  دش . مهارف  مشاهینب  ءارقف  نادـنزرف و  يو و  شاعم  هلیـسو  دیـشخب و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  ار  كدـف  هلآو » هیلع  هللا 
زا يدادعت  دادیمن . اهنیمز  لاوما و  زا  يزیچ  دوخ  تیبلها  هب  ترـضحنآ  هنرگو  درک  شـشخب  هب  رومأم  ار  ترـضحنآ  دنوادخ  تقیقح 
هک رمع  رکبوبا و  زا : دنترابع  داد  نیمز  نانآ  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخربمایپ دنتفرگ و  رارق  نیمز  ششخب  دروم  هک  ترـضح  باحـصا 
هب دش . هداد  ریضنینب  لاوما  یـضارا و  زا  یـشخب  ماوعنبریبز  فوع و  نب  نمحرلادبع  هب  دش و  هداد  اهنآ  هب  ریـضنینب  یـضارا  زا  یـشخب 

هکنیا اب  دش . هداد  وا  هب  هضارق  مانهب  ینیمز  هعطق  نانس  نببیهـص  دش و  هداد  ریـضنینب  لاوما  زا  ینیمز  هعطق  ۀجاجدوبا  فینح و  نبلهس 
ایند ياجچیه  رد  تسا و  دیلاوذ  حالطصا  هب  تسوا و  تیکلام  هناشن  طلـست  نیمه  تسا و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  رایتخا  رد  كدف  هدکهد 
یلع ترضح  دننام  گرزب  یتیصخش  دوشیم  راچان  ترضح  نآ  یلو  دنهاوخیمن ، هاوگ  دهاش و  تسا  طلـسم  لام  کی  رب  هک  یـسک  زا 
يور یلو  درب ، هفیلخ  شیپ  تداهـش  يارب  ار  تسا  تشهب  ناـنز  زا  هک  دوب  هداد  یهاوـگ  ربماـیپ  هک  نمیاما  ماـنهب  ار  ینز  و  مالـسلا » هیلع 

هدیـشخب وا  هب  شردپ  هک  یکلم  زا  ربمایپ  یمارگ  رتخد  تیمورحم  دادـن و  رثا  بیترت  اهنآ  تداهـش  هب  تفالخ  هاگتـسد  یـسایس ، ضارغا 
تفرگ و رارق  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخلوسر یمارگ  رتخد  میلـست  ماجنارـس  هفیلخ  هک  دـندقتعم  هعیـش  نادنمـشناد  اـّما  دـیدرگ . یعطق 
اب هفیلخ ، هنیرید  تسود  هار  همین  رد  یلو  داد  يوهب  تشون و  تسا  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  قلط  کـلم  نآ  هک  كدـف  نوماریپ  رد  ياهماـن 
هک اجنآ  زا  : " تفگ نینچ  يو  هب  یلقن ) ربانب   ) و دروآ . هفیلخ  شیپ  تفرگ و  ار  همان  دـیدرگ و  هاگآ  همان  ناـیرج  زا  تاـقالم و  ترـضح 

." تشاد دـهاوخن  شزرا  نز  کی  تداهـش  تسا و  نز  نمیاما  تسین و  لوبق  وا  تداهـش  تسا  عفنيذ  نایرج  نیا  رد  مالـسلا » هیلع  یلع 
زا دـنکیم : لـقن  زیمآزنط  تفارظ و  اـب  ار  ياهتکن  یفوتم 656 ه.ق )  ) یلزتعم دـیدحلایبا  نبا  درک . هراـپ  ار  هماـن  رکبوبا  لـباقم  رد  سپس 
ارچ تفگیم  تسار  رگا  متفگ : يرآ ، تفگ : تفگیم ؟ تسار  همطاف  : " مدیـسرپ وا  زا  هک  دادغب ) یبرغ  هسردم  سردم   ) یقراف نبیلع 

درکیم و اعدا  ار  دوخ  رهوش  تفالخ  ادرف  دندادیم  ودب  ار  كدف  زورما  رگا  تفگ : رادینعم  دنخبل  اب  يو  دندنادرگنرب ؟ وا  هب  ار  كدـف 
[ . 764."  ] تسا تسار  دیوگیم  هچره  هک  دوب  هدرک  لوبق  هچ  دریذپن  ار  يو  نخس  تسناوتیمن  مه  وا 

همطاف نادنزرف 

هراشا

رادراب مالـسلا » هیلع   » یبتجم نسح  ماما  شزیزع  دـنزرف  هب  دوب  هلاس  هدزاود  هک  یماگنه  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ملاع  ناـنز  رورس 
هب یظفاحادخ  يارب  ربمایپ  دمآ و  شیپ  یترفاسم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  يارب  هکیلاح  رد  دش  کیدزن  كدوک  دلوت  نامز  دش .
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دنزرف نیا  يرجه  موس  لاس  ناضمر  مهدزناپ  رد  درک . ییاهـشرافس  شدـنزرف  دروم  رد  ترـضح  هب  تفر و  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف هناـخ 
هچ ار  يو  دـیهد . ناـشن  نم  هب  ار  مدـنزرف  : " دوـمرف تشگرب و  ترفاـسم  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » یمارگ ربماـیپ  دـمآ . اـیند  هب  ردـقنارگ 

، یتدـم زا  سپ  دـنام و  رظتنم  مه  ربماـیپ  " دـیهن . ماـن  دازون  رب  امـش  هک  میدوب  امـش  رظتنم  : " داد باوـج  مالـسلا » هیلع   » یلع دـیاهدیمان "؟
وا تسار  شوگ  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تشاذـگ . نسح  ار  شمان  تفگ و  کیربت  دـنوادخ  يوس  زا  دـمآ و  ربمایپ  دزن  لـیئربج 

. درک ینابرق  هقیقع  ناونعهب  دیفس  هایس و  دنفسوگ  ود  دلوت ، موس  زور  رد  تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و 

رگید يدلوت 

ماگنه هب  لیماف  نانز  دیدرگ . راکشآ  نامیاز  هناشن  لمح ، زا  سپ  هام  شـش  دش و  رادراب  شمود  دنزرف  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 
ءامسا ادخ و  لوسر  هّمع  ینعی  بلطملادبع  رتخد  هیفص  نانآ  نایم  رد  دندوب . عمج  مالسلا » اهیلع   » همطاف دزن  مالـسلا ،» هیلع   » نیـسح دلوت 

يا : " تفگ هیفـص  دیروآ ". نم  دزن  ار  وا  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ دمآ  ایند  هب  دازون  یتقو  دـندوب . زین  هملـسما  سیمع و  تنب 
كرابت و يادـخ  ینک ؟ زیمت  كاپ و  ار  وا  یهاوخیم  وت  اـیآ  همع ! يا  : " دومرف ربماـیپ  میاهدرکن ". زیمت  كاـپ و  ار  وا  زونه  ادـخ ! لوسر 
ار دازون  هک  داد  نامرف  ناشیا  هب  راگدرورپ  يوس  زا  تفر و  ادخ  لوسر  دزن  دمآ و  دورف  لیئربج  تسا ". هدرک  هزیکاپ  كاپ و  ار  وا  یلاعت 

تبـسانم هب  ناشیا  هب  ات  دـندمآ  دورف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ رب  ناگتـشرف  زا  يداـیز  ياـههورگ  دازون ، دـلوت  زا  سپ  دـمانب . نیـسح 
. دنیوگب کیربت  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  تدالو 

رون زا  مراهچ  موس و  دولوم 

لاس رد  و  درک . باختنا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زین  ار  وا  مان  دـمآ و  ایند  هب  مالـسلا » اهیلع  يربک  بنیز  يرجه  مجنپ  لاس  نابعـش  رد 
[ . 765 . ] دنداهن مان  موثلکما  ار  وا  دش و  وناب  نیمود  دنزرف و  نیمراهچ  ياریذپ  ناهج  نانز  يوناب  هناخ  دعب 

ربمایپ یئادف  همطاف  نادنزرف 

دـیامن ".و تساوخرد  دراد  یبلط  نم  زا  سک  ره  : " دومرف تفر و  ربنم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ یناگدـنز ، نیـسپاو  ياـهزور  رد 
تـسا هّللادبع  نبدمحم  نیا  کنیا  مدرم  . ] ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  َْلبَق  ِهِسْفَن  ْنِم  َصاَصِْقلا  یِطُْعی  ُدَّمَُحم  اذـه  هک : دز  دایرف  هنیدـم  ياههچوک  رد  لالب 

امـش ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دش و  دنلب  يدرم  دـهاوخب ]. دراد  بلط  وا  زا  یّقح  سک  ره  دوش  صاصق  تمایق  زور  زا  لبق  دـهاوخیم  هک 
: تفگ درم  نک ، صاصق  ایب  دومرف  دـیدز . نم  تخل  مکـش  رب  ناتدوخ  قّالـش  اب  دـیدرکیم  میظنت  ار  نازابرـس  فص  هک  ردـب  گـنج  رد 
ار گنج  ياهزور  قّالش  نامه  مالسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  زا  دومرف : هراشا  لالب  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ دیروایب . ار  قّالـش  نامه 
ام ُلالَب  ای  تلاق : دومرف : مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  درک ، نایب  ار  ارجام  دیبوک و  ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف لزنم  برد  لالب  یتقو  دروایب ،

ِلِیبَّسلا ِْنباَو  َنیِکاسَْملاَو  ِءارَقُْفِلل  ْنَم  ُهاَتبَأ  ای  َّکِمَِغل  ُهاَّمَغاو  َْتلاق : َعَقَو  ام  ُلالَب  َرَبخَا  اَمل  ِبیِضَْقلا ؟ ُمْوَی  اذه  َْسَیل  َو  ِبیِضَْقلِاب  يِدلاو  ُعَنْصَی 
ْنِم ُّصَتقَی  ِِهناعَدَـیالَو  امُْهنِم  َّصَتْقَیَف  ِلُجَّرلا  اذـه  یِلا  ِناموُقَی  مالـسلا  امهیلع  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحِلل  ْلُقَف  ُلالَب  ای  ِبُولُْقلا  َبِیبَح  َو  ِهللا  َبِیبَحاـی 

هچنآ لالب  تسین ؟ گنج  زور  هک  نالا  دنکب ؟ دهاوخیم  هچ  گنج  ياهزور  قّالـش  اب  مردـپ  لالب  يا  «. ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ردـپ يا  وـت  هودـنا  مغ و  يارب  مغ ، نـیا  زا  ياو  تـفگ : دز و  ياهلاـن  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  داد . ربـخ  تشذـگ  دجـسم  رد  هـک  ار 

هب لالب  يا  اهلد ! همه  تسود  ادـخ و  تسود  يا  تسا ؟ ناگدـنام  هار  رد  ناتـسدیهت و  ارقف و  تسرپرـس  یـسک  هچ  وت  زا  ریغ  مراوگرزب ،
. دـنک صاصق  ار  ربمایپ  دـنراذگن  دـنک و  صاصق  نانآ  زا  درم ، نآ  اـت  دـنورب  درم  نآ  دزن  وگب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  منادـنزرف 

[ .[ 766]
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همطاف تمدخ  رد  ناگتشرف 

« مالـسلا اهیلع   » همطاف هک  مدید  مدوب . مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هناخ  رد  تفگ : هک  هدـش  لقن  ناملـس  زا  يدـنوار  جـئارخ  باتک  رد 
هک « ) مالسلا هیلع   » نیسح تسا و  دولآنوخ  ایسآ  دومع  و  دنکیم ، درآ  ار  وج  يرادقم  نآ ، هلیسوب  و  تسوا ، يور  شیپ  یئایسآ  هتسشن ،

رتـخد يا  : " مدرک ضرع  دــنکیم ، هـیرگ  تدــشهب  یگنــسرگ  رثا  رب  هناـخ  بناـج  کـی  رد  دوـب ) راوخریــش  كدوـک  ماــگنه  نآ  رد 
لوسر : " دومرف تسا . امـش  تمدخ  رد  امـش و  زینک  هّضف  نیا  کنیا  زادنین و  تمحز  هب  ار  دوخ  نادـنچ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخلوسر

دوب و هّضف  تبون  زورید  هّضف ، رگید  زور  مهد و  ماجنا  نم  زور  کی  ار  هناخ  ياهراک  هک  دومن  شرافس  نم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ
ار وج  ندرک  ایسآ  ای  متسه  تمدخ  هب  رضاح  نم  متسه ، امش  هدشدازآ  هدنب  نم  مدرک  ضرع  : " دیوگیم ناملس  تسا ". نم  تبون  زورما 

ایسآ وت  متسه ، رتبسانم  مالسلا » هیلع   » نیسح يراتـسرپ  هب  نم  : " دومرف ار ". مالـسلا » هیلع   » نیـسح زا  يراتـسرپ  ای  دیراذگب و  نم  هدهعهب 
مدناوخ ادخ  لوسر  اب  ار  زامن  متفر و  دجسم  هب  مدینـش ، زامن  يادن  ناهگان  مدرک ، ایـسآ  ار  وج  زا  يرادقم  نم  ریگب ". هدهع  هب  ار  ندرک 
نادـنخ مدـید  سپـس  تفر و  هناـخ  هب  تساـخرب و  ياـج  زا  ناـیرگ  ترـضحنآ  مـتفگ  مالـسلا » هـیلع   » یلع هـب  ار  ناـیرج  زاـمن  زا  سپ  و 
هدیباوخ تشپ  هب  هک  مدید  ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف درک  ضرع  وا  دیـسرپ ، وا  هدنخ  تلع  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  تشگزاب ،

. ددرگیم دوخهبدوخ  دنادرگب  ار  نآ  یتسد  هکنآیب  وا  يورشیپ  رد  ایسآ  تسا و  هتفر  باوخ  هب  شاهنیس  يور  مالـسلا » هیلع   » نیـسح و 
یِلا ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ًادَّمَُحم  َنُومِدْخَی  ِضْرالا  یف   ِ ٌةَراَّیَـس ٌۀَِکئالَم  ِهَِّلل  َّنَا  َتِْملَع  امَا  ُِّیلَع  ای  دومرف : دـیدنخ و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر 

تمدخ دمحملآ  دـمحم و  هب  ات  دـننکیم  شدرگ  نیمز  رد  هک  تسا  یناگتـشرف  ادـخ  يارب  هک  ینادیمن  ایآ  یلع  يا  . ] ُۀَـعاَّسلا َموُقَت  ْنَا 
[ .[ 767 . ] دراد همادا  تمایق  زور  ات  اهنآ  تمدخ  نیا  دننک و 

همطاف هضف 

. دوب انـشآ  ایمیک  ملع  هب  دوخ  دوب و  دـنه  نیمزرـس  زا  وا  تسوا . راکتمدـخ  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  ياههدرورپ  تسد  زا  یکی  هّضف 
نیا رد  دومن . ادیپ  هنیدم  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  روضح  هلاس  دـنچ  رد  ار  تیبلها  نادـناخ  هب  نداد  يرای  يراوجمه و  تداعـس  نینچمه 

دناوخیم تعیب  هب  ار  یلع  دزیم و  دایرف  مالـسلا » هیلع  یلع  هناخ  رد  رب  رَمُع  هک  هاگنآ  میروآیم : یبلطم  رتسب  رد  همـشچ  باتک  زا  هنیمز 
هاگنآ هچ  و  [ . 768 . ] دوب هّضف  درک  جاجتحا  رمع  اب  درک و  دنلب  مالسلا » هیلع   » یلع زا  عافد  هب  ادص  دمآ و  هناخ  رد  رب  هک  یـسک  نیتسخن 

رد هک  هاگنآ  هچ  و  [ . 769 . ] دوب هّضف  دوب  مالسلا » اهیلع  » ارهز سنوم  هک  یـسک  دنتخادنا  ياهشوگ  هب  یمخز  ار  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هک 
تیبلها و هب  توعد  غیلبت  نیگنـس  راب  هنادرم  هکنآ  دندوب ، هداتفا  ياپ  زا  نادرم  دوب و  هدش  مگ  اههنیـس  رد  اهدایرف  هک  یتقو  روجید  بش 
كاخ و هب  هلاجر  یتشم  تسد  هب  همه  نادرم  ـالبرک ، تشد  رد  هک  هاـگنآ  هچ  و  [ . 770 . ] دوب هضف  دیـشکیم ، شود  هب  ار  افلخ  ياوسر 
دناوخیم و [ 772  ] انتّضف ار  وا  یلع  هک  تسا  نیمه  [ . 771 . ] دوب هضف  دوب ، وا  بئاصم  کیرـش  بنیز و  مدمه  هکنآ  دندوب ، هداتفا  نوخ 

نیرخآ يارب  دیایب و  ات  دناوخیم  دوخ  نادـنزرف  رانک  رد  ار  وا  مالـسلا » هیلع   » یلع هک  تسا  نیمه  و  دـنادیم . اّنم  ناملـس ، نوچمه  ار  وا 
رگید يدودعم  هّضف و  اهنت  هک  دنکیم  تیـصو  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هک  تسا  نیمه  و  [ . 773 . ] دریگرب هشوت  مالـسلا » اهیلع   » ارهز زا  راب 

رـس یتامارک  بحاص  اههفراع و  وا  ناـماد  زا  و  [ 775  ] دوـشیم هدروآرب  شتجاـح  هک  تسا  نیمه  و  [ . 774 . ] دنشاب شاهزانج  عییـشت  رد 
[ . 776 . ] دنشکیم

ارهز همطاف  یقالخا  ياهتلیضف 

تلیضف فیرعت 
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يانعم هب  تسا  ناصقن  تلیذر و  فالخ  يانعم  تلیـضف  [ . ] 777 . ] لضفلا یف  ۀعیفرلا  ۀجردلا  ۀیزملا ، ۀصیقنلا ، هلیذرلا و  فالخ  ۀلیـضفلا :
نینچمه یحور  یقالخا و  يرترب  یتیـصخش و  تعفر  کی  ندوب  اراد  رگید  یترابع  هب  دـنلب ]. تاـماقم  تاـجرد و  ندوب  اراد  اـی  يرترب و 

لاثم روط  هب  دـیمان . تلیـضف  ناوتیم  ار  ناسنا  رد  یتیـصخش  ياهیتساک  اهدوبمک و  دوبن  تالامک و  تیماـمت  تهج  زا  یگتـسیاش  دوجو 
. ًامیظع ًارجا  نیدعاقلا  یلع  نیدهاجملا  هللا  ّلضف  دیامرفیم : هداد و  يرترب  نابلطتیفاع  ناگـشزپ و  ار  نیدهاجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

نیذلا هللا  عفری  ملع : - 1 زا : تسا  ترابع  یئاور  ینآرق و  دانسا  هب  هجوت  اب  داهج  رب  هوالع  مالـسا  رد  تلیـضف  ياهکالم  زا  یخرب  [ . 778]
تیانع هاگیاج  يدنلب  تعفر و  یهاگآ  ملع و  بحاص  امـش و  نینمؤم  هب  لاعتم  دنوادخ  [ . ] 779 . ] تاجرد ملعلاوتوا  نیذلا  مکنم و  اونما 

ناک نمفَا  نامیا : - 3 تساهامش ]. نیرتيوقتاب  ادخ  دزن  امش  نیرترب  انامه  [ . ] 780 . ] مکیقتا هللادنع  مکمرکا  نا  يوقت : - 2 تسا ]. هدومن 
یلع لاق  يرگراثیا : - 4 تسا ]. راکتیصعم  نامیایب و  درف  دننام  دراد  نامیا  هک  یـسک  ایآ  [ . ] 781 . ] نووتسی ًاقـساف ال  ناک  نمک  ًانمؤم 

. ۀلیضف قّدصلا  مالسلا :» هیلع   » یلع لاق  یتسار : - 5 تسا ]. تلیضف  دوخ  رب  نارگید  نتخادنا  مدقم  [ . ] 782 . ] ۀلیضف راثیالا  مالسلا :» هیلع  »
ناسنا يارب  [ . ] 784 . ] قطنم لقع و  ناتلیضف  ناسنالل  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  نایب : لقع و  - 6 تسا ]. تلیضف  یتسرد  یتسار و  [ . ] 783]

[ . 785 . ] ةرهاظ ۀلیضف  ةرضاح و  ةرصن  ۀعاجشلا  مالسلا :» هیلع   » یلع لاق  تعاجش : - 7 نایب ]. تردق  يدنمدرخ و  دراد  دوجو  تلیضف  ود 
فاصنا [ . ] 786 . ] لئاضفلا لضفا  فاصنالا  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاـق  فاـصنا : - 8 تسا ]. راکشآ  یتلیـضف  دوجوم و  یکمک  تعاجـش  ]

یعامتجا یگداوناخ و  يدرف  ياهتلیـضف  هب  میـسقت  لباق  هاگدید  کی  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ياهتلیـضف  اما  تسا ]. لئاضف  نیرترب 
وا ياهتلیـضف  ياـیرد  زا  ياهرطق  رکذ  هب  لاـجم  نیا  رد  هک  تسا  یترخآ  يوـیند و  ياهتلیـضف  هب  میـسقت  لـباق  هاگدـید  کـی  زا  تـسا و 

. میزادرپیم

ارهز ترضح  يدرف  ياهتلیضف 

بوخ رد  راّفک و  نیقفاـنم و  اـب  دربن  رد  ادـخ  هار  رد  تدـهاجم  ماـقم  زارحا  تلیـضف  ناگتـشرف 2 - اب  طاـبترا  رفاو و  شناد  تلیـضف  - 1
يرگراثیا ماقم  هب  ندمآ  لئان  تلیضف  ینالوط 4 - ناوارف و  ياهشیاین  اهتدابع و  ادخ و  یگدنب  ماقم  زارحا  تلیضف  ندومن 3 - يرادرهوش 

ادخ هار  رد  يرادیاپ  يروبص و  تلیضف  ندوب 6 - هنیدم  هب  هکم  زا  ادخ  هار  رد  ترجه  راختفا  رپ  لادم  بحاص  تلیضف  - 5

یگداوناخ ياهتلیضف 

رسمه نیرتهتسیاش  ندوب  اراد  تلیضف  - 3 يربک ) هجیدخ   ) ردام نیرتهب  نتشاد  تلیـضف  - 2 رثوک )  ) ندوب ادخ  لوسر  رتخد  تلیـضف  - 1
ندوب و همئالاما  تلیضف  - 5 دیهش ) نسحم  موثلکما و  بنیز و  نیسح  نسح و   ) دنزرف نیرترب  ندوب  اراد  تلیضف  - 4 مالسلا )» هیلع   » یلع )

یگداوناخ ندش  هدوتس  تلیـضف  ادهـشلادیس 7 - هزمح  نوچمه  ییومع  ندوـب  اراد  تلیـضف  - 6 مالـسلا » هیلع   » يدهم ترـضح  يردام 
یمامت تداهش  تلیضف  هداوناخ 10 - نأـش  رد  رهد  هروس  لوزن  تلیـضف  ندوب 9 - ءاسک  لها  تلیـضف  تراهط 8 - تیبلها  هب  ترـضح 

راوگرزب 12- ردپ  دوخ و  تمصع  رب  هوالع  دنزرف  ود  رهوش و  ندوب  موصعم  تلیضف  ادخ 11 - هار  رد  نانآ  تراسا  ای  هداوناخ و  ياضعا 
هلهابم هیآ  تلیضف 

ارهز ترضح  یعامتجا  ياهتلیضف 

تلیضف مدرم 3 - هـب  راـثیا  قاـفنا و  يدردـمه و  تلیــضف  مدرم 2 - هـب  ینید  یعاـمتجا و  نداد  یهاــگآ  يرگحالــصا و  تلیــضف  - 1
لصا رب  ینبم  یسایس  ماظن  زا  عافد  تلیضف  موصعم 5 - تماما  طخ  اب  نیفرحنم  نیقفانم و  اب  هزرابم  يرگاشفا و  تلیضف  يرورپدرگاش 4 -

تیالو تماما و 
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ارهز ترضح  یسایس  ياهتیلاعف 

هراشا

يا امــش  رب  دورد  [ . ] 787 .... ] دالبلا ناـکرا  داـبعلا و  ۀـساسو  ۀـکئالملا ... فلتخم  ۀـلاسرلا و  عضوم  ةّوبنلا و  تیبلـها  اـی  مکیلع  مالـسلا 
.[ اهنیمزرـس ياهنوتـس  مدرم و  نیرترادمتـسایس  امـش  دـیدوب ... ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  لحم  هک  یناـسک  يا  تلاـسر  ربماـیپ و  نادـناخ 
وا رگا  دـشابیم . يولع  تفالخ  يدانم  عفادـم و  يوبن و  تلاسر  لـمکم  مّمتم و  يدـمحم  رثوک  ناونع  هب  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح 

لوسر روضح  نامز  رد  اهنت  هن  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نیا  دنتـسه  مالـسلا » اهیلع  همطاف  نانمـشد  ناـمه  هک  لوسر  نانمـشد  تسا و  رثوک 
تالداعم همه  هدـننز  مه  رب  شدوجو  ریثک و  ریخ  تسا و  رثوک  ناـنچمه  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف مه ، ربماـیپ  تبیغ  ماـگنه  رد  هکلب  ادـخ 

« هلآو هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  رگا  دشابیم . مالـسلا » هیلع  یلع  تیالو  دض  تانایرج  زاسیثنخ  هدننکرتبا و  تقیقح و  نید و  نانمـشد 
دوب و یـسایس  نآ  دـصقم  مامت  ًابیرقت  هک  یترجه  دـندز  ترجه  هب  تسد  شیوخ  تلاـسر  خـیرات  رد  گرزب  فطع  هطقن  کـی  ناونع  هب 

تکرـش یـسایس  مهم  تکرح  نیا  رد  مه  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  نیب  نیا  رد  دوب  هنیدـم  رد  یهلا  تموکح  لیکـشت  نآ  زا  ضرغ 
ياهتکرح رتهب  ترابع  هب  دـناسریم . ماـجنا  هب  یهلا  نیئآ  نید و  زا  عاـفد  رد  ار  دوخ  یـسایس  تکرح  نیرتگرزب  نیرتمهم و  دـیوجیم و 

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  یـسایس  ياهتکرح  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم و  زاغآ  هنیدم  هب  هکم  زا  ترجه  هظحل  زا  ربمایپ  یـسایس  فافش 
: عطقم ود  هب  ار  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یـسایس  ياهتیلاعف  اـهتکرح و  ادـتبا  رد  میهدیم . رارق  تقد  دروم  عطقم  نیمه  زا  اـم  زین  ار 

عطقم ود  نیا  رد  ترـضح  یـسایس  ياـهتیلاعف  تسرهف  هب  هاـگنآ  مینکیم و  میـسقت  ربماـیپ  تلحر  تبیغ و  ناـمز  ربماـیپ و  روـضح  ناـمز 
. میزادرپیم

ربمایپ روضح  هرود 

نانمـشد 3- ياههئطوت  زا  ردـپ  ندومن  ربخ  اـب  ادـخ و  لوسر  نانمـشد  یئاسانـش  ربماـیپ 2 - توعد  لوـبق  مالـسا و  هب  ندروآ  ناـمیا  - 1
رهوش نداتسرف  نادیم  هب  هنیدم 5 - يوس  هب  هکم  زا  ترجه  بعش 4 - نیا  رد  ترضح  هلاس  هس  تمواقم  بلاطیبا و  بعش  هب  یگدنهانپ 
ینید تموکح  زا  تیامح  دتفایم 6 - قافتا  مالـسلا » هیلع   » یلع يارب  هک  یناج  تارطاخم  هب  نداد  تیاضر  وا و  زا  تیامح  اهگنج و  رد 

ادخ هار  نادیهش  رب  يرادازع  هلهابم 9 - مسارم  رد  تکرش  مالـسا 8 - ياهگنج  مّود  لوا و  هدنامرف  زا  تیامح  اهگنج و  رد  تکرـش  - 7
تیاده مدرم و  یئاوشیپ  تهج  نادراک  ساّیـس و  ینادـنزرف  تیبرت  دحا 11 - يادهش  ترایز  یـشکرس و  ءادهشلادیس 10 - هزمح  هژیوب 

مخ ریدغ  هسامح  رد  روضح  عادولاۀجح و  رد  تکرش  نانآ 12 -

ربمایپ تبیغ  نارود  رد  ارهز  ترضح  یسایس  ياهتیلاعف 

بصاغ نیقفانم  هیلع  رب  يرگاشفا  نانآ 3 - اب  يراتفگ  یقطنم  هزرابم  تموکح 2 - بصاغ  ياروش  تموکح و  هب  یـسایس  يأر  مدع  - 1
هبطخ 4- داریا  دجـسم و  رد  روضح  اب  نانآ ج -  اب  ندـناوخ  هبطخ  ای  نانز و  اب  سامت  اـب  راـصنا ب -  رجاـهم و  هناـخ  هب  نتفر  اـب  فلا - 

مان هب  حیرـصت  مرکا و  ربماـیپ  قحرب  ياـفلخ  یفرعم  رب  هیکت  - 5 مالـسلا » هیلع   » یلع لئاضف  رکذ  ریدـغ و  هسامح  هب  مدرم  ندومن  رکذـتم 
هنارگاشفا 9- موادـم و  یـسایس و  ياههیرگ  یسایس 8 - همانتیصو  تیـالو 7 - هار  رد  دوخ  نسحم  نداد  یئادـف  - 6 حول ) ثیدـح   ) نانآ

هیلع  » یلع زا  یلمع  تیامح  نانآ ج -  ربارب  رد  تمواـقم  ناـنآ ب -  رب  دوخ  هناـخ  رد  نتـسب  اـب  فلا -  نیقفاـنم  اـفلخ و  اـب  یلمع  زراـبم 
لمحت زامن 10 - ره  زا  شپ  نانآ  ندرک  تنعل  ناـنآ ه -  زا  دوخ  تیاـضر  مدـع  مـالعا  ناـنآ و  اـب  تاـقالم  رب  هزاـجا  مدـع  د -  مالـسلا »
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یمالسا تّما  تدحو  ظفح  تهج  توکس  بئاصم و 

ارهز همطاف  نأش  رد  نآرق  زا  یتایآ  تسرهف 

هراشا

ناونعب هدـنز  يدنـس  وا  دوجو  اهنت  هن  تسا و  نآرق  تایآ  رـسفم  نّیبم و  دوخ  اـهنت  هن  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  یتوکلم  تیـصخش 
رد تساهنآ  لوزن  نأش  نآرق و  تایآ  لوزن  بجوم  یهاگ  وا  درکلمع  هکلب  تسا  ینامـسآ  باتک  نآ  میهافم  دـییأت  يارب  یلمع  هناوتـشپ 

ار مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترضح  هورگ ، رد  ای  میقتسم  ياهنوگ  هب  هک  میزادرپیم  نآرق  هفیرـش  تایآ  زا  يدادعت  رکذ  هب  لاجم  نیا 
ياقآ زا  نآرقلایف  ارهزلا  ۀـمطاف  ناونع  اب  یباتک  هک  مینک  هراشا  تسا  بسانم  تایآ ، رکذ  هب  دورو  زا  لبق  اّما  تسا . هتـشاد  دوخ  باـطخ 

. دشاب مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  اب  طبترم  دناوتیم  یلکـش  هب  هک  هدومن  رکذ  ار  نآرق  تایآ  زا  هیآ   68 يزاریش ، ینیـسح  قداص  دیس 
اهیلع  » ءارهزلا ۀـمطاف  انتالوم  انتدیـس و  ّقحب  تدرو  میرکلا  نآرقلا  نم  تانّیب  تاـیآ  هذـهف  دـیامرفیم : [ . 788  ] باتک همدـقم  رد  ناشیا 
دروم رد  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  حـضاو  یتایآ  باـتک ) نتم  رد  روکذـم  هیآ   68( اهنیا ... ] ًاقیبطت وا  الیوات  وا  اریسفت ، وا  الیزنت ، مالـسلا ،»

زا دوصقم  ندش  نشور  تهج  اجنیا  رد  تسا ] هدش  تیاور  قیبطت  ای  لیوأت  ریـسفت ، لیزنت ، هناگراهچ  لاکـشا  هب  ارهز  ترـضح  نامرورس 
: میراد ياهراشا  مه  اههژاو  نیا  یناعم  لقن  هب  نآرق  لیوأت  ياهشور  باتک  زا  هدافتسا  اب  قوف  ياهژاو 

لیزنت يانعم 

زا يدادـعت  رد  دـباییم . هار  نهذ  هب  گنردیب  ظفل ، ندینـش  ای  ندـید  اب  هک  ییاـنعم  تساـهنآ ، ییادـتبا  روهظ  ظاـفلا ، روهظ  زا  دوصقم 
نبلیعامسا ریز : تیاور  دننام  دشاب ) دارم  نآ  ریغ  هچ  دشاب و  عراش  دارم  يرهاظ  يانعم  نیا  هچ   ) تسانعم نیمه  لیزنت ، زا  دارم  تایاور ،

رد اـهنآ  لـیوأت  هک  تسا  یتاـیآ  نآرق ، مکحم  تاـیآ  دومرف : هک  هدرک  لـقن  مالـسلا » هیلع   » یلع زا  مالـسلا » هیلع   » قداـص ماـما  زا  رباـج 
َو ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسماَو  ِِقفارَملا  َیِلا  ْمُکَیِدـْیَا  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِةولَّصلا  َیِلا  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَما  َنیِذَّلا  اَـهُّیَا  اـی  دـننام : تسا ، هدـمآ  ناـشلیزنت 

انـشآ نآرق  ناـبز  هب  هک  ره  هک  تسا  نیا  ثیدـح  موهفم  تسا . هدـمآ  شلیزنت  رد  هک  تسا  ناـمه  هیآ  نیا  لـیوأت  ِْنیَبْعَْکلا . َیِلا  ْمُِکلُجْرَا 
[ . 789 . ] دباییم رد  هیآ  رهاظ  زا  ار  دنوادخ  دارم  دشاب ،

قیبطت ریسفت و  يانعم 

هدش لزان  مالسلا  مهیلع  تیبلها  یلع و  نأش  رد  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هک  دنفرتعم  رما  نیا  هب  ًالامجا  یمالسا ، قرف  نارسفم  نادنمشناد و 
. قیبطت هن  تسا  ریسفت  باب  زا  اهنآ ، تیعقوم  ماقم و  تیبلها و  رب  اهنآ  تلالد  اریز  تّدوم و ... هیآ  ریهطت ، هیآ  تیالو ، هیآ  دننام : تسا ؛

قیبطت یگنوگچ  قیبطت و 

هک درادـن  ناشلوزن  دراوم  رد  یتیـصوصخ  ای  دنتـسه و  قلطم  ماع و  ای  موهفم ، تهج  زا  هک  تسا  میرک  نآرق  تایآ  ظافلا و  زا  هتـسد  نآ 
لقع اب  یتاقیبطت  نینچ  دنتسه و  فلتخم  دارفا  قیداصم و  رب  قیبطت  لباق  تایآ ، هنوگنیا  تسا  یهیدب  دنادرگ . دراوم  نآ  صتخم  ار  اهنآ 

[ . 790 . ] تسا راگزاس  زین  نابز  دعاوق  فرع و  و 

لیوأت ریسفت و  يانعم 
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يانعم اب  هارمه  هیآ ، لوزن  ببـس  لوزن و  نأش  نایب  زا  تسترابع  عرـش ، رد  تسا و  نایب  فشک و  لـصا ، رد  ریـسفت  تسا : هتفگ  یناـجرج 
ظفل ندنادرگرب  زا  تسترابع  عرش ، رد  تسا و  حیجرت  يانعم  هب  لصا  رد  لیوأت  دنک . نآ  رب  تلالد  ینشور  هب  هیآ  ظفل  هک  يروطهب  نآ ،
رگا هک  [ 791  ] ِتِّیَملاَنِم َّیَحلا  ُجِرُْخی  دننام : دشاب ، تنـس  باتک و  قفاوم  انعم  نآ  هک  یتروص  رد  لمتحم ، يانعم  هب  شايرهاظ  يانعم  زا 

یخرب تسا . لیوأت  دشاب ، لهاج  زا  ملاع  رفاک و  زا  نمؤم  ندروآ  نوریب  دارم  رگا  ریسفت و  دشاب ، مخت  زا  هدنرپ  ندروآ  نوریب  نآ  زا  دارم 
فقوتم ریسفت ، هک  تسا  نیا  رد  لیوأت  ریـسفت و  قرف  دیوگیم : نزاخنبا  تیارد . هب  لیوأت  رد  تسا و  طوبرم  تیاور  هب  ریـسفت  دناهتفگ :
لکـشم ظفل  زا  دارم  فشک  ریـسفت  دسیونیم : سوماق  رد  يدابآزوریف  نیدلادجم  حیحـص . مهف  رب  فقوتم  لیوأت  تسا و  حیحـص  لقن  هب 

[ . 792 . ] تسا ظفل  يرهاظ  يانعم  هب  ظفل  لمتحم  يانعم  زا  یکی  ندنادرگرب  لیوأت  تسا و 

ارهز همطاف  یحور  ریغ  ياهتبیصم  تسرهف 

( هناخ ندز  شتآ   ) قارحا - 3 قارحا ) تهج  شتآ  مزیه و  ندروآ  ندـنازوس و  هب   ) دـیدهت - 2 مالـسلا )» اهیلع   » ارهز هناخ  هب   ) موجه - 1
هاگنآ هچ  شاهناخ و  هب  موجه  ماگنه  رد  هچ  « ) مالـسلا هیلع   » یلع زا  عافد  يارب  كدـف ب  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  فلا  ندروخ : کتک  - 4

برض 5- قلطم  تشپ ، مکش و  ولهپ ، نتسکش  وزاب ، تسد و  هنیـس ، تروص و  دندیـشکیم ) تعیب  يارب  روز  هب  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  هک 
[ . 793  ] تداهش نسحم 6 - طقس 

ق

تیوفک نوناق 

ناهج رد  هیراس  هدـعاق  لصا و  نیا  رب  نآرق  رد  رارکت  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تیجوز  نوناق  یتسه  ماظن  رب  مکاح  ياهنوناق  زا  یکی 
دیرفآ ار  نوگانوگ  ياهجوز  هک  ییادخ  تسا  هزنم  [ . ] 794 . ] ضرالا تبنت  امم  اهّلک  جاوزالا  قلخ  يذلا  ناحبـس  دیامنیم : هراشا  یتسه 

جوز و رـسمه و  باختنا  رد  هدعاق  نیا  رب  هوالع  اّما  تسا  يراس  يراج و  نوناق  نیا  اهناسنا  یگدنز  ماظن  رد  دیوریم ]. نیمز  زا  هچنآ  زا 
کی یتیصخش  یحور و  تکراشم  هوجو  تیوفک و  دصرد  هچ  ره  هک  یلکش  هب  تسا  هدش  دیکأت  زین  ّتیوفک  نوناق  رب  مالـسا  رد  هجوز 

تمظع و اـب  يدرم  ناونع  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع یناـسنا  خـیرات  لوط  رد  دوب . دـهاوخ  رتـشیب  یگدـنز  نآ  ياـهتیقفوم  دـشاب  رتـشیب  جوز 
هک يّدح  رد  دنشابیم  رگیدکی  وفک  جوز و  ناونع  هب  هک  دراد  دوجو  مالـسلا » اهیلع  » ارهز نوچمه  لماک  هوکـش و  رپ  ینز  هتفایلماکت و 

و مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  دشیمن . تفای  یئاتمه  وفک و  مالسلا » اهیلع  » ارهز يارب  دوبن  مالسلا » هیلع  یلع  رگا  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
هک یماقم و ،... یقـالخا و  يرکف ، یحور ، يرهاـظ ، یمـسج و  تیوفک  دنتـسه . تیوفک  ياراد  نوگاـنوگ  داـعبا  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع

یلع هیمطاف  هفیحص  بحاص  مالسلا » اهیلع  همطاف  هغالبلاجهن  بحاص  مالسلا » هیلع  یلع  تسا . رارق  نیا  زا  ّتیوفک  نیا  رتیئزج  قیداصم 
اهیلع همطاف  تازجعم  تامارک و  بحاص  مالسلا » هیلع  یلع  هیلک  تیالو  بحاص  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هیلک  تیالو  بحاص  مالـسلا » هیلع 

یلع يربک  تمصع  ماقم  ياراد  مالسلا » اهیلع  همطاف  يربک  تمصع  ماقم  ياراد  مالسلا » هیلع  یلع  تازجعم  تامارک و  بحاص  مالـسلا »
رضاح مالسلا » اهیلع  همطاف  هلهابم  هنحص  رد  رضاح  مالسلا » هیلع  یلع  ءاسک  لها  زا  مالسلا » اهیلع  همطاف  ءاسک  باحـصا  زا  مالـسلا » هیلع 

هکم زا  هللایلا  ةرجاهم  ماقم  بحاص  مالسلا » اهیلع  همطاف  هنیدمهب  هکم  زا  هللایلا  رجاهم  ماقم  بحاص  مالسلا » هیلع  یلع  هلهابم  هنحـص  رد 
ریدغ  ) عادولاۀجح رد  رضاح  مالسلا » هیلع  یلع  هکم  حتف  رد  رضاح  مالسلا » اهیلع  همطاف  هکم  حتف  رد  رـضاح  مالـسلا » هیلع  یلع  هنیدم  هب 

هیآ بحاص  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ماـعطلا  نومعطیو  هیآ  بحاـص  مالـسلا » هیلع  یلع  عادولاۀـجح  رد  رـضاح  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  مخ )
« مالـسلا هیلع  یلع  بلاطیبا  بعـش  رد  ربمایپ  اب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  بلاطیبا  بعـش  رد  ربماـیپ  اـب  مالـسلا » هیلع  یلع  ماـعطلا  نومعطیو 
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« مالسلا اهیلع  همطاف  دیهش  ردپ  مالسلا » هیلع  یلع  داد  لئاس  هب  ار  یسورع  بش  نهاریپ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  داد  لئاس  هب  زامن  رد  رتشگنا 
« مالـسلا هیلع  یلع  دـناوخیمهبطخ  تسا و  هبیطخ  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  دـناوخیم  هبطخ  تسا و  بیطخ  مالـسلا » هیلع  یلع  دیهـش  رداـم 

نیبنیز نینسح و  ردام  مالسلا » اهیلع  همطاف  تسا  نیبنیز  نینسح و  ردپ  مالـسلا » هیلع  یلع  تسا  هدیهـش  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تسا  دیهش 
بصغ شتفالخ  مالسلا » هیلع  یلع  دش  هدرپس  كاخ  هب  هنابش  مه  مالسلا » اهیلع  همطاف  دش  هدرپس  كاخ  هب  هنابش  مالـسلا » هیلع  یلع  تسا 

ار تعانق  دهز و  نیرتالاب  مه  مالسلا » اهیلع  همطاف  دراد  ار  دهز  نیرتالاب  مالـسلا » هیلع  یلع  دش  بصغ  شکدف  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دش 
تـسا شخبتاجن  مالـسلا » هیلع  یلع  تبحم  تسازج  زور  هعفاش  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  تسازج  زور  عفاـش  مالـسلا » هیلع  یلع  تساراد 

رد مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هداعلاقوف  تردـق  ناوت و  زا  یـشخب  حیـضوت  رد  نینچمه  تسا  شخبتاجن  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  تبحم 
. تفریم مالـسلا » هیلع   » یلع ياپ  هب  اپ  هک  دوب  نانچ  رهوش  اب  یگدنز  اما  تسا . هدمآ  ریظنیب  ياهسامح  باتک  رد  نینمؤملاریما  یهارمه 

رهوش هناخ  هب  هک  یبش  مه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دهدیم ، نیکـسم  هب  ار  دوخ  شزرا  رپ  رتشگنا  زامن ، عوکر  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع رگا 
هکدوب ییوناب  اهنت  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  و  دـنرگنب . قاـفنا  ود  ره  هب  تقد  اـب  دـیاب  مدرم  دـهدیم و  ریقف  هب  ار  یـسورع  نهاریپ  دوریم ،
يرسمه وفک و  يانعم  رد  دیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  و  دوبن ، ماما  وفک  دوبن ، نینچ  رگا  دراذگب و  مالـسلا » هیلع  یلع  ياپ  ياج  اپ  تسناوت 

رب امش  َِکلذ . یلَع  َنوُرِدْقَت  ْمُکَّنِا ال  َو  الَا  دیامرفیم : شایگدنز ، زا  ياهمانرب  فیـصوت  زا  سپ  مالـسلا » هیلع  یلع  ماما  دننک . تقد  رتشیب 
مان وا  تشاد . ار  مالـسلا » هیلع  یلع  اب  یگدـنز  تردـق  ییاناوت و  هک  دوب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف اهنت  یلو  دـیرادن ، ییاناوت  يراـتفر  نینچ 

يدونـشخ اـضر و  هک  دوب  ییوناـب  وا  هرخـالاب  دومن و  عاـفد  ماـما  زا  هک  دوب  ینز  نیرتـالاب  وا  دوـمنیم ، داـی  یگرزب  تمظع و  هب  ار  یلع 
هک طیارـش  نیرتتخـس  رد  هک  دوب  مالـسلا » هیلع   » یلع نامرف  هب  شوگ  نانچ  تشادیم . مدقم  شیوخ  يدونـشخ  اضر و  رب  ار  شرـسمه 

یلع تفگ : و  داتسرف ، هّیکز  هرهاط  دزن  هب  ار  ناملـس  مالـسلا » هیلع   » یلع دنک ، ربز  ریز و  ارنآ  مدرم  هنیدم و  شنیرفن  هلان و  اب  تسناوتیم 
نیا رد   ] ُعیُِطا َو  َُهل  ُعَمْسَا  َو  ُِربْصَا  َو  ُعِجْرَا  ًاذِا  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دش . دهاوخ  نانچ  نینچ و  هک  نکن ، نیرفن  دیامرفیم :

[ .[ 795 . ] منکیم تعاطا  وا  زا  مهدیم و  مالسلا » هیلع   » یلع نامرف  هب  شوگ  و  میامنیم ، لمحت  يرابدرب و  مدرگیمرب و  ماگنه 

مرکا ربمایپ  تیاور  هب  تشهب  رد  ارهز  همطاف  رصق 

كولس ریس و  رب  هوالع  شترضح  هک  دشابیم  توکلم  ملاع  رد  یناحور  مامت  یترفاسم  هباثم  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  جارعم 
ياهدرواتـسد زا  یکی  يونعم  ياهتاغوس  يونعم و  ياههفحت  دـیدرگ . لئان  ضرـالاو  تاومـسلا  نئازخ  ملاـع و  قئاـقح  تفرعم  هب  يدرف 

اهدادـخر و رظانم و  زا  یئاههشوگ  جارعم ، زا  تشگزاـب  زا  سپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ  دـشابیم . نینمؤم  يارب  ربماـیپ  جارعم 
ُِّیلَو ِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  دَّمَُحم  هَّللا  َِّالا  َهِلا  ال  دوب : هدش  هتـشون  مدید  تشهب  ياههبیتک  رب  دندومرف : هلمج  زا  دندومرف . نایب  ار  دوخ  ياههدـید 
اهیلع » ارهز ترضح  یتشهب  رصق  شترضح  هک  تسا  هدش  دراو  یتیاور  نیا  رب  هوالع  ادخ ) ضحم  عیطم  زینک و  ینعی  . ) ِهَّللا ُۀَُما  ُۀَمِطاف  ِهَّللا 

ُْتلَخَد َو  ِیب  يرُْسا  اََّمل  َلاق : هلآو » هیلع  هللا  یلص  ِیبَّنلا  ِنَع  دندومن . فیصوت  ناینیمز  يارب  ار  رـصق  نیا  يابیز  هرظنم  دندید و  ار  مالـسلا »
[ . 796 . ] ٍدِحاو ٍقْرِع  ْنِم  اُهتَرْـسُأ  َو  اُهناطیِح  َو  اُهباْوبَا  ُِؤلْؤُّللاب  ًۀَلَّلَکُم  ءارْمَح  ٍۀَناجْرَم  ْنِم  ًارْـصَق  نیِْعبَـس  ُْتیَأَرَف  َۀَـمِطاف  ِرْـصَق  یِلا  ُْتغََلب  َۀَّنَجلا 

رصق داتفه  سپ  مدیـسر . ارهز  ترـضح  یتشهب  خاک  هب  ات  متـشگ  تشهب  لخاد  مدش  هداد  ریـس  اهنامـسآ  هب  جارعم  بش  رد  هک  یماگنه  ]
.[ دوب فدص  زا  همه  شیاهراوید  اهرد و  هکیلاح  رد  دوب  هتفای  تنیز  رّد  ؤلؤل و  هب  هکیلاح  رد  مدید  زمرق  دیراورم  زا  یتشهب 

هناخ برد  نیریش  خلت و  ياههصق 

نیرتعیفر يادـنلب  هب  هداس  یخوک  يونعم ، رایـسب  يایازم  اـب  ياهناـخ  هُّصق  رپ  هِصق و  رپ  تسا  ياهناـخ  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  هناـخ 
نآرق هفیرـش  تایآ  نیب  رد  تسا . ناگتـشرف  قیرط  زا  نامـسآ  نیمز و  نیب  طابترا  لاناک  دراد و  ادـخ  شرع  يوسب  یهار  هک  ارچ  اـهخاک 
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لآ ياههناخ  هب  دورو  بادآ  زا  یکی  هب  دراد و  تیبلها  ربمایپ و  هناـخ  تمرح  میرح و  ظـفح  بوجو  رب  تلـالد  همیرک  تاـیآ  زا  هیآ  نیا 
ناگدنروآ نامیا  يا  [ . ] 797 . ] مکل نذؤی  نا  ّالا  یبنلا  تویب  اولخدت  اونما ال  نیذلااهیا  ای  دـنکیم . حیرـصت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر

لوسر هناـخ  هب  لوـخد  زا  زیهرپ  ناروابادـخ  هب  هیآ  نیا  رد  دـیریگب ]. دورو  هزاـجا  هکنیا  رگم  دـیوشن  ربماـیپ  هب  قـلعتم  ياـههناخ  رب  دراو 
هب یـصاصتخا  ياهناکم  هفرـشم و  دـهاشم  هب  دورو  ماگنه  رد  لیلد  كـالم و  نیمه  هب  تسا و  هدـش  هداد  ناذـیتسا  نذا و  زا  لـبق  یمارگ 

( فیرشلاهجرف یلاعت  هللالجع  ) رصعیلو ترضح  بادرـس  هب  دورو  يارب  لاثم  روطب  دوش . هتفرگ  لوخد  نذا  تسا  مزال  موصعم  نایاوشیپ 
تیب باب  یلع  تفقو  دق  ینا  یهلا  میوش . دراو  سپـس  میناوخب و  ار  اعد  نیا  مینک و  فقوت  بادرـس  يدورو  باب  رب  دنکیم  ءاضتقا  بدا 
تویب ولخدت  اونما ال  نیذلا  اهیا  ای  تلقف  هنذاب  الا  هتویب  یلا  لوخدلانم  سانلا  تعنم  دـق  هلآ و  هیلع و  کتاولـص  دـمحم  کیبن  تویب  نم 

وا هناخ  هب  دورو  زا  ار  مدرم  هک  يربمایپ  مداتـسیا  تربمایپ  ياـههناخ  زا  ياهناـخ  هناتـسآ  رد  نم  ایادـخ  [ . ] 798 . ] مکل نذوی  نا  ّـالا  یبنلا 
رد نینچمه  دـیریگب ]. نذا  هکنیا  اـت  دـیوشن  لـخاد  ربماـیپ  ياـههناخ  رب  نینمؤم  يا  يدومرف  نآرق  رد  يدومن و  عنم  هزاـجا  بسک  نودـب 

امهیلعهمطاـف یلع و  هناـخ  تسا و  ءاـیبنالا  تویب  توـیب ، زا  دارم  دـیامرفیم : هللا  نذا  توـیب  یف  هیآ  ریـسفت  رد  [ 799  ] مولعلاملاوع باتک 
هناخ برد  تسا ، یبنلا  تویب  زا  یقادـصم  ًاعطق  هک  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناخ  صاخ  مارتحا  رب  هوالع  تساههناخ . نآ  نیرترب  زا  مالـسلا 
هدرک تفارش  بسک  هناخ  لها  تفارش  زا  هناخ  نوچمه  هناخ  نیا  برد  دراد . هژیو  یتمرح  میرح و  دوخ  زین  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 

ياهارجام زا  يدادعت  لقن  هب  لاقم  نیا  رد  خلت  یئاهارجام  نیریـش و  یئاهارجام  تسا . هدوب  دـهاش  ار  ینوگانوگ  ياهارجام  خـیرات  رد  و 
. میزادرپیم مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هناخ  برد  نیریش  خلت و 

ارهز ناتسآ  نیریش  ياههصق 

دنبلطیم نذا  مالس  هس  اب  ربمایپ 

ادَغَف َلاق : ْنَأ  یلِإ  َۀَمِطاف ؟ ْنَع  َو  یِّنَع  َُکثِّدَُـحا  الَأ  ٍدْعَـسیَنب . ْنِم  ٍلُجَِرل  َلاق  ُهَّنَأ  مالـسلا » هیلع   » َنینِمْؤُْملاِریمَا ْنَع  ِهیقَفلا : ِیف  ِقوُدَّصلا  ِنَع  َو 
، انتَکَسَف ْمُْکیَلَع ، ُمالَّسلَا  َلاق : َُّمث  اِنناکَِمل . اْنیَیْحَتْسا  َو  اْنتَکَسَف  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َلاقَف : اِنفاِحل . ِیف  ُنَْحن  َو  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اْنیَلَع 

َْکیَلَع َو  اْنلُقَف : َفَرَْصنِا . َِّالا  َو  َُهل  َنِذَا  ْنِإَف  ًاثالَث ، ُمِّلَُسیَف  َِکلذ ، ُلَعْفَی  َناک  ْدَق  َو  َفِرَْـصنَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  ِّدَُرن  َْمل  ْنِإ  انیـشَخَف  ْمُْکیَلَع . ُمالَّسلَا  َلاق  َُّمث 
هدرک تیاور  مالسلا » هیلع   » نینمؤملاریما زا  هیقف  باتک  رد  قودص  خیش  . ] َرَبَْخلَا َلَخَدَف  ْلُخُْدا ، هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا َلوُسَر  ای  ُمالَّسلا 

هیلع هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  دوب  حبـص  دومرف : هک  اجنآ  ات  منکن ؟ ثیدح  همطاف  زا  دوخ و  زا  ار  وت  ایآ  دومرف : دعـسینب  زا  يدرم  هب  هک 
مرش میدوب  باوخ  رتسب  رد  هک  تهج  نآ  هب  ام  مکیلع ، مالـسلا  دومرف : میدوب . باوخ  رتسب  رد  زونه  ام  هکیلاح  رد  دمآ  ام  غارـس  هب  هلآو »

باوج رگا  میدیـسرت  اـم  مکیلع . مالـسلا  دومرف : موس  راـب  میدادـن . باوج  زاـب  مکیلع . مالـسلا  دوـمرف : رگید  راـب  میتـفگن . باوـج  هدرک 
هنرگو دشیم  لخاد  هک  دینشیم  باوج  رگا  درکیم  مالس  تبون  هس  هک  دوب  نینچ  يو  تداع  اریز  دنک . تعجارم  ترـضح  نآ  میئوگن ،

[ .[ 800 .... ] دش دراو  ترضح  دیئامرفب . هللالوسر  ای  مالسلا  کیلع  و  میتفگ : ام  سپ  تشگیمرب .

ربمایپ هژیو  تیرومأم 

ِّیبَّنلا َناک  ُۀَیآلا  ِهِذه  َْتلََزن  اََّمل  هلآو :» هیلع  هللا  یلص   » ِِّیبَّنلا ُمِداخ  ٍءارْمَْحلاُوبَا  َلاق  [ 801 ... ] اْهیَلَع ِْربَطْصاَو  ِةالَّصلِاب  َکَلْهَا  ُْرمْأَو  یلاعَت : ُُهلْوَق 
ِْتیَْبلاَلْهَا َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ُهَّللا ، ُمُکَمِحَر  َةالَّصلَا ، ُلوُقَیَف : ٍةالَص  ِّلُک  َْدنِع  َۀَمِطاف  َو  ٍِّیلَع  َباب  یتْأَی  هلآو » هیلع  هللا  یلص 

و مالسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  برد  هناتسآ  رب  يزامن  ره  يارب  ربمایپ  دش  لزان  کلها ... رمأو  هیآ  هک  یماگنه  [ . ] 802 . ] ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو 
رود نادناخ  امش  زا  ار  يدیلپ  هک  هدومن  هدارا  ادخ  انامه  ار  امـش  دنک  تمحر  يادخ  ار . زامن  دومرفیم : داتـسیایم و  مالـسلا » هیلع   » یلع
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.[ دیامن

سورعون ربارب  رد  يدنمزاین 

فافز بش  دیدج  سابل  ششخب  هیده و  ناشیا  جاودزا  بش  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یهلا  یناسنا و  ياهتکرح  نیرتابیز  زا  یکی 
ترضح هناخ  برد  رب  يدنمزاین  یـسورع  بش  نامه  رد  نکلو  دندوب  هدومن  مهارف  ترـضح  يارب  ربمایپ  هک  یـسابل  تسا  دنمزاین  درف  هب 

دوب ینآرق  تایآ  رـسفم  لمع  رد  هک  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  اـّما  دومن  هنهک  یـسابل  ياـضاقت  ناـشیا  زا  هدـمآ و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
رد راگدـنام  دنمهوکـش و  ياهسامح  و  [ 803  ] داد لـئاس  هب  ار  ون  دـیدج و  نهاریپ  نّوبحت  اّـمم  اوقفنت  یتـح  ربـلا  اولاـنت  نل  هیآ  ساـسارب 

. دیرفآ دوخ  هناخ  هناتسآ 

ارهز هناخ  رد  رب  سک  هس  یپ و  رد  یپ  زور  هس 

شیاتس فیصوت و  رد  [ 804  ] نآرق زا  یتایآ  نآ  تیمها  تهج  زا  هک  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یگدـنز  رد  مهم  رایـسب  عیاقو  زا  یکی 
نانآ فرط  زا  اذغ  نان و  تساوخرد  ریسا و  میتی ، نیکسم ، یپردیپ ، هعجارم  تیبلها و  نادناخ  يرادهزور  زور  هس  تیاکح  دیدرگ  لزان 

رد - 2 دندربیم . رـس  هب  يداصتقا  رظن  زا  یتخـس  هرود  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف و  مالـسلا » هیلع   » یلع - 1 یخیرات : لاوقا  ربانب  دـشابیم .
يافش هزور  زور  هس  رذن  اب  ربمایپ  شرافـس  هب  - 3 دندش . يرامیب  راچد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ناشراوگرزب  نادنزرف  ءانثا  نیمه 
يارب یماعط  نکلو  دـندش  هدامآ  رذـن  يادا  يارب  - 5 دنتفای . افـش  ناشنادنزرف  داتفا و  رثؤم  نانآ  رذـن  - 4 دندومن . اضاقت  ادـخ  زا  ار  نانآ 

زور ره  زور  هس  یط  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  - 7 دندومن . ضارقتسا  نان  هیهت  يارب  وج  ولیک  هس  یلع  ترضح  - 6 دنتشادن . راطفا 
رب ریسا  میتی ، نیکسم ، زور  هس  ره  رد  هزور  راطفا  ماگنه  رد  برغم  زامن  زا  سپ   - 8 درکیم . تخپ  نان  هدومن و  درآ  ار  وج  زا  عاص  کی 

لکـش هب  هداوناخ  ءاـضعا  همه  - 9 ۀـّنجلا . دـئاوم  نم  هللامکمعطا  ینومعطا  دـنتفگیم : دـندومنیم و  ماـعط  بلط  هدـمآ و  اـهنآ  هناـخ  رد 
ار یحو  کیپ  لاعتم  دنوادخ  زور  هس  زا  سپ  دندیشخبیم . نانآ  هب  ادخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ياذغ  نادنمزاین  هدهاشم  ههجاوم و  اب  یهورگ 

. درک ماعطا  هناخ  نآ  لها  یتشهب  ياهاذغ  زا  هاگنآ  دومن و  لزان  تیبلها  صالخا  يراوگرزب و  راثیا و  رب  یتایآ  داتسرف و  نیمز  رب 

رد کی  زج  هب 

فارطا ياههناخ  ياهرد  همه  هک  یلکش  هب  دوب  دجسم  فارطا  رد  اههناخ  تفرگ و  رارق  زکرم  رد  دجسم  یبنلادجسم ، تخاس  يادتبا  رد 
رد و کی  زج  هب  دوش  هتسب  دجـسم  هب  اهرد  همه  هک  دمآ  روتـسد  ادخ  فرط  زا  یحلاصم  للع و  ربانب  یتدم  زا  سپ  دشیم  زاب  دجـسم  هب 
رد تبث  تیبلها  نادـناخ  يارب  تلیـضف  کی  هناشن و  کی  ناونع  هب  نیا  دوب و  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  هناـخ  رد  مهنآ 

يالاو نادناخ  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » دّمحم ترـضح  تلیـضف  هک  دومرف  هدارا  لاعتم  دنوادخ  تسا : نینچ  یخیرات  هصق  لقن  دش . خیرات 
همه دـیاب  دـیآ ، دورف  یهلا  باذـع  هکنآ  زا  شیپ  دروآ : لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  ار  روتـسد  نیا  هدـش  لزان  لـیئاربج  دـنک . راکـشآ  ار  وا 

ددنبب ار  شاهناخ  رد  داد  روتسد  وا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یسک  نیتسخن  دیدنبب ! تسا  زاب  دجسم  يوس  هب  هک  ار  ییاهرد 
يور رب  : " تفگ سابع  درک ، غالبا  ار  روتسد  لبج  نبذاعم  ترضح ، هداتـسرف  هکنآ  زا  سپ  دوب . ترـضح  يومع  بلطملادبع  نب  سابع 

هتـسشن و شاهناخ  رد  ولج  رب  دـید  دیـسر  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف ترـضح  هب  ساـبع  يزور  منکیم . تعاـطا  شلوسر  ادـخ و  زا  مشچ ".
هک تسا  يریـش  هدام  ایوگ  دـینک ! هاـگن  ار  وا  دیاهتـسشن ؟ ارچ  : " تفگ هدرک  ترـضح  هب  يور  تسا ، هدـناشن  دوخ  راـنک  رد  ار  نینـسح 

"؟ دهدیم هار  دجسم  هب  ار  شیومعرـسپ  دنکیم و  نوریب  ار  شیومع  ادخ  لوسر  هک  هتـشادنپ  هتـشاذگ و  يور  شیپ  ار  دوخ  ناگچبریش 
ياهرد هک  تسا  هداد  روتـسد  مدرم  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه  : " تفگ وا  هب  سابع  میتسیایم ". ادخ  لوسر  نامرف  رظتنم  : " دومرف ترـضح 
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يا : " تفگ دیسر  هار  زا  باطخ  نبرمع  دعب  دیربمایپ ". دوخ  سفن  ناج و  امـش  تسا ، هدرک  ادج  نانآ  زا  ار  شلوسر  دیدنبب و  ار  اههناخ 
ترـضح منیبب ". ار  امـش  مناوتب  ات  هدرک  زاب  ياهنزور  دیهد  هزاجا  منیبب . ار  امـش  زامن  هاگیاج  هب  نتفر  ماگنه  هب  مراد  تسود  ادـخ  لوسر 

هزاجا دنوادخ  : " دومرف مراذـگب ". نآ  رب  ار  متروص  مناوتب  هک  ياهزادـنا  هب  : " تفگ دـهدیمن ". ياهزاجا  نینچ  لاعتم  دـنوادخ  : " دومرف
هب ییوگب  رگا  دـیامرفیمن و  هزاجا  دـنوادخ  : " دومرف مراذـگب ". نآ  رب  ار  منامـشچ  زا  یکی  مناوتب  هک  ياهزادـنا  هب  : " تفگ دـهدیمن ".

لخاد ار  اهنآ  جراخ و  ار  امـش  نم  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  داد . مهاوخن  هزاـجا  وت  هب  نزوس  رـس  کـی  هزادـنا 
." درک جراخ  ار  امش  لخاد و  ار  نانآ  دنوادخ  هکلب  مدرکن 

ارهز هناخ  رد  خلت  ياهتیاکح 

همطاف نسحم  هاگلتق 

رد ندنازوس  هفیقـس و  زور  دنچ  ره  تسین ، البرک  رد  ام  هودنا  تنحم و  زور  نوچمه  يزور  چیه  دـنیامرفیم : مالـسلا » هیلع   » قداص ماما 
هضف و و  مالسلا » اهیلع  موثلکما  و  مالسلا » اهیلع  بنیز  و  مالسلا » اهیلع   » همطاف مالسلا  امهیلع  نینـسح  و  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما هناخ 

. تسا باذع  زور  هشیر  لصا و  زور  نآ  اریز  تسا  رتخلت  رتكانتشحو و  رتگرزب و  دگل  برض  اب  نسحم  نتشک 

رد تشپ  رد  یلع  زا  عافد  رگنس  رد  همطاف 

ِهَّللا ُمالَـس  اِهنَْطب  یلَع  ْتَعَقَوَف  ْتَعَلَقَف  ِباْبلا  یَلَع  ِِهلْجِِرب  ُرَمُع  َبَرَـض  ِلوُخُّدلا ، ِنَع  ْمُْهتَعَنَمَف  اِهئارَو ، ْنَع  اْهتَمَِزل  َو  ِراَّدلا  َباب  ُۀَـمِطاف  ْتَذَـخَا 
. دنوشب هناخ  دراو  تشاذگن  دیبسچ و  نآ  هب  رد  تشپ  زا  هتفرگ  ار  هناخ  رد  مالسلا » اهیلع   » همطاف [ . ] 805 . ] ُنِسْحُمْلا اَُهنینَج  َطَقَسَف  اْهیَلَع ،

طقـس دوب ، نسحم  شمان  تشاد و  محر  رد  هک  یکدوک  داتفا و  ترـضح  مکـش  يور  رب  دـش و  هدـنک  اج  زا  رد  دز ، رد  هب  شیاپ  اـب  رمُع 
.[ دش

ذفنق

ترـضح و هناـخ  هب  هنادرخباـن  دورو  و  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  تیـصخش  کـته  رد  هک  يدارفا  نیرترورـش  نیرتتسپ و  زا  یکی 
نآ تداهـش  رد  هک  رودزم  تیالویب و  بصعتم و  نشخ  درف  دوب . ذـفنق  تشاد ، میقتـسم  تکرـش  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  برض 

تیاور رد  َِکلذ . یلَع  َُهل  ٍِعبات  َرِخا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاظ  َلَّوَا  ْنَعلا  َّمُهَّللَا  تسا . هتـشاد  میقتـسم  رثا  شمتـس  یمارگ  يوناـب 
مامالا نینموملاریما  لاق  دومنیم . روظنم  وا  يارب  یئاهـشاداپ  زئاوج و  دروآیم و  لمع  هب  یـسایس  تیاـمح  وا  زا  تقو  تموکح  هک  تسا 

َُهلْوَح ْنَم  یِلا  مالسلا » هیلع  ّیلَع  َرَظَنَف  ِِهلاَّمُع  َعیمَج  َمَرَغ  امَک  ًاذُْفُنق  مَْرغَی  ْنَا  ُهَعَنَم  ًانالُف  يَرتام  مالـسلا » هیلع   » سابعلا لاق  مالـسلا » هیلع  یلع 
نب سابع  . ] ْجـُْلمُّدلا ُهَّنَاَک  هَرثَا  اهِدَُـع  یف  َّنِا  ِو  َْتتامَف  ِطْوَّسلِاب  مالـسلا » اهیلع  » َۀَـمِطاف اَهبَرَـض  ًَۀبَرَـض  اهلرکـش  َلاق  َُّمث  ُهاـْنیَع  ْتَّقَر  َو  رغَا  َّمث 
یلو درک  فصن  ار  دوخ  نارازگراک  همه  قوقح  نـالف  نآ  هک  دـش  عناـم  هچ  مدرک  ضرع  مالـسلا » هیلع   » یلع هب  دـیوگیم  بلطملادـبع 

نآ شاداپ  رد  دومرف  دش و  کشا  زا  رپ  شناگدید  هاگنآ  درک و  دوخ  فارطا  هب  یهاگن  مالسلا » هیلع  یلع  دادب . یمامت  هب  ار  ذفنق  قوقح 
هدنام یقاب  وا  يوزاب  رب  یلمد  نوچ  هنایزات  نآ  رثا  هک  تسبورف  ناهج  زا  مشچ  یلاح  رد  دز و  مالسلا » اهیلع  همطاف  هب  هک  تسا  ياهنایزات 

[ .[ 806 . ] دوب

ارهز همطاف  هبطخ  رد  لوصا  ملع  دعاوق 
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هراشا

دـعاوق و اب  درف  ندومن  انـشآ  رظن  ملع ، نیا  رد  هک  تسا  هقف  لوصا  ملع  مان  هب  یملع  هیملع ، ياههزوح  رد  یمـسر  جـئار و  مولع  زا  یکی 
طابنتـسا داهتجا و  روتـسد  ملع  هقف  لوصا  تسا . یهقف  ماکحا  طابنتـسا  هعبرا و  هلدا  زا  ندرب  هدافتـسا  يارب  یلک  طلـست  هک  تسا  یلوصا 

ملع نیا  زا  یشخب  تسا . لاحم  نید  لئاسم  رد  یـسانشراک  داهتجا و  نآ  نودب  هک  دشابیم  يوزوح  مولع  نیرتهدیچیپ  زا  ملع  نیا  تسا .
يارب هک  تسا  يدعاوق  خنـس  نیا  اب  یئانـشآ  نیبم و  لمجم و  دـیقم و  قلطم و  صاخ ، ماع و  زا  ثحب  نآرق و  رهاظ  ّتیجح  هب  صاصتخا 
رهاوظ ّتیجح  هب  یتاراشا  دوخ  هباطخ  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز هقیدـص  ترـضح  دراد . دربراـک  تیبلـها  ثیداـحا  نآرق و  حیحـص  مهف 

: مینکیم میدقت  ناتتمدخ  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  لقن  هک  دنراد  نآرق  تایآ  صاخ  ماع و  نآرق و  تایآ 

مصخ لئالد  هب  هراشا 

هیلع هللا  یلص  » ادخ لوسر  دندوب  یعدم  هک  دزادرپیم  اهنآ  لئالد  هب  ینمض  روط  هب  سپس  هیامرپ  رواد  گرزب و  بیطخ  نیا  ربمایپ ، رتخد 
تامومع زا  هتخادرپ و  نکـشنادند  یقطنم  خـساپ  هب  سپـس  میراذـگیمن ". راگدای  هب  دوخ  زا  یثرا  ًاـقلطم  ناربماـیپ ، اـم  : " هدومرف هلآو »

راوید هب  ار  لوعجم  ثیدـح  نیا  دـیاب  هک  دـنکیم  تباث  باتک ، زا  هیآ  نیدـنچ  رکذ  اـب  و  دروآیم ، هاوگ  دـهاش و  نآ  صوصخ  نآرق و 
. دیبوک

ددنبیم اهنآ  يور  هب  ار  رارف  ياههار  مامت  همطاف 

رذـع رگا  : " دـیامرفیم دراذـگیمن . یقاب  وا  يارب  يزیرگ  هار  هک  دروآیم  موجه  فیرح  رب  لالدتـسا  هبرح  اب  نانچ  راوگرزب  هملاع  نیا 
امش رذع  رگا  و  متفگ ، امش  يارب  نآرق  تایآ  زا  ار  نآ  خساپ  میراذگیمن ! یثرا  ناربمایپ  ام  دیوگیم : هک  تسا  لوعجم  ثیدح  نآ  امش 

هک دنتـسه  ینثتـسم  یناسک  اهنت  دـنربیم ، ثرا  دوخ  ناردام  ناردـپ و  زا  نادـنزرف  همه  مالـسا  رد  دـینادب  تسا ، ثرا  زا  ام  ندوب  عونمم 
نم و نییآ  امـش  هدیقع  هب  ایآ  دنربیمن ، ثرا  زگره  ناملـسم  ردام  ردپ و  زا  ناملـسمریغ  نادنزرف  ینعی  دنـشابن  ردپ  نییآمه  شیکمه و 

مالسا باتفآ  عولط  اب  درادن  ثرا  زا  یمهـس  رتخد  دیوگیم : هک  تسامـش  زغم  رد  یلهاج  ماکحا  تابوسر  رگا  و  تسادج ؟ مه  زا  مردپ 
." درادن دوجو  حبص  عولط  زا  دعب  یناملظ  بش  هب  تشگزاب  يوسهب  یهار  هدش و  هدیچرب  تافارخ  تاموهوم و  نیا 

یحو تیب  لها  ای  دیرتانشآ  نآرق  هب  امش  ایآ 

مادک اب  و  نآرق ؟ ياجک  دیوگیم : میمهفیم ، نانچ  نینچ و  نآرق  زا  ام  دنیوگب  هک  ددنبیم  اهنآ  رب  مه  ار  هار  نیا  مالـسلا » اهیلع   » همطاف
ریـسفت نآرق و  و  هدوب ، یحو  ناـبتاک  زا  و  هتفاـی ، شرورپ  یحو  شوغآ  رد  هک  مالـسلا » هیلع  یلع  میومعرـسپ  زا  رتهب  یـسک  هچ  ریـسفت ؟

امب يردا  تیبلالها  هدش و  لزان  ام  هناخ  رد  نآرق  ًالصا  تسا ؟ رتراوازس  راکنیا  هب  هدینش  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ بل  ود  زا  ار  نآرق 
گرزب ءایبنا  زا  همه  هک  ایرکز  شردپ  زا  ییحی  ندرب  ثرا  و  دواد ، شردـپ  زا  نامیلـس  ندرب  ثرا  هلأسم  هب  اجکی  رد  هصالخ  تیبلایف .

ره مینادیم  دـندرب و  ثرا  رگیدـکی  زا  هک  دـنکیم  حیرـصت  نآرق  لوعجم  تیاور  نیا  فـالخرب  دـیوگیم ، دـیامرفیم و  هراـشا  دـندوب 
ثرا ناردپ  زا  رتخد ، رسپ و  زا  معا  نادنزرف ، دیوگیم : نآرق  تامومع  زا  هاگ  و  تسا . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دشاب  نآرق  فلاخم  یتیاور 

ایآ دیوگیم : دریگیم و  هرهب  دنراد  هیمهس  ثرا  رد  هدش  نییعت  تاقبط  مالسا و  نوناق  قبط  ثرا  مهس  رد  نادنواشیوخ  مومع  دنربیم و 
هتـشاد یمالـسا  لدع  هاگداد  رد  ییاهب  شزرا و  دناوتیم  نآ ، صوصخ  فلاخم  مه  تسا و  نآرق  مومع  فلاخم  مه  هک  دـحاو  ربخ  نیا 

. دنکیم یفن  هدرمش و  ار  ثرا  مهم  عناوم  هلمج  زا  رگید  ياههار  مامت  سپس  دش ؟ لئاق  تمیق  نآ  يارب  ینزوس  رس  دشاب و 
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همطاف نایب  هبطخ و  رد  یهقف  دعاوق 

هراشا

نامه زا  ملع  نیا  دشابیم . یمالسا  ماکحا  لئاسم و  رد  حلطـصم  داهتجا  هقف و  ملع  ینید ، فراعم  مولع و  نیرتدیفم  نیرتمزال و  زا  یکی 
هک دراد  دوجو  دعاوق  لوصا و  زا  ياهعومجم  تسا . هدوب  ناراوگرزب  نآ  هیـصوت  دروم  تراهط و  تمـصع و  تیبلها  تیانع  دروم  ادتبا 

حرط یمالسا  ماکحا  ناونعهب  ار  یمکح  ای  ياهلئسم و  ینید  سانشراک  کی  ۀیاعرلا  مزال  طباوض  همه  هب  هجوت  اب  دعاوق و  نآ  هب  هجوت  اب 
دانسا دادعت و  فیرعت ، و  [ 807  ] یهقف دعاوق  عوضوم  رد  یتافیلأت  یمالـسا  راوگرزب  ياهقف  هزورما  دزاسیم . ندومن  لمع  يارب  هدامآ  و 

ار ینید  روما  رد  ندـش  رظنبحاص  داهتجا و  هنیمز  رگید ، مزال  ياهیگدامآ  اب  هارمه  دـعاوق  نآ  هب  ملع  یـسررب و  هک  دـناهدومن  هئارا  نآ 
زا ترضح  نآ  هدافتسا  دانتسا و  لالدتسا و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هبطخ  ياهتمسق  نیرتنیریش  نیرتابیز و  زا  یکی  دزاسیم . مهارف 

تیناـقح و كدـف و  قـح  تاـبثا  يارب  ینید  نقتم  لـئالد  هب  نداد  هجوـت  لـطاب و  تالالدتـسا  ّدر  یعرـش و  ّهلدا  طـباوض و  ینآرق و  ّهلدا 
هّجوت مالـسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص  ترـضح  دانتـسا  دروم  دعاوق  لوصا و  زا  هنومن  دنچ  هب  ثحب  تمـسق  نیا  رد  دـشابیم . دوخ  تمـصع 

َِملَف َْتلاـق : یَلب  ـالاق  ٌّیَح ؟ ِهّللاُلوُسَر  َو  اـهَّتَلَغ  ُتلَکَا  ْدَـق  َو  یلیکَو ؟ اـهیف  َو  يدَـی ؟ یف  ٌكَدَـف  ْتَْسَیلَا  تلاـق : [ . 808  ] دی هدـعاق  میهدیم .
هّللالوُسَر َعَنَـص  ام  اّدَُرت  ْنَا  ِنادیُرتَفَا  نوُعَمْـسَی : امَُهلْوَح  ُساَّنلاَو  امَُهل  تلاق  َنیِملْـسُْملاُءْیَف  اهَّنَال  الاق : يدَی !؟ یف  ام  یلَع  ِۀَـنِّیَْبلا  ِیف  ینالأْسَت 

يِْدیَا یف  ام  ُْتیَعَّدا  ِنَا  اُمْتیَاَرَا  اهابِکَر . ام  اوُعَمِْـسا  ساّنلااُهیَا  نیملـسُْملاِِرئاس !؟ یف  امُکَحت  َمل  اِمب  ًۀَصاخ  انیف  امُکَحت  َو  هلآو » هیلع  هللا  یلص 
مَا َۀَِنیَْبلا  ُمُهَنُولَأْسَت  يدَی  یف  ام  َنیملـسُْملاُعیمَج  یعَِّدا  نِاَف  تلاق : َُکلَأْسَن . َلب  ال ، الاق : مُهَنُولَأْسَت ؟ ْمَا  َۀَنَّیَْبلَا  ینَنُولَأسَت  مِِهلاومَا  ْنِم  نیملـسُْملا 
نآ تاجیزبس  اههویم و  زا  نم  و  دـندرکیمن ؟ راـک  نآ  رد  نم  نارگراـک  ـالکو و  و  دوبن ؟ نم  تسد  رد  كدـف  تاـغاب  اـیآ  [ ؟ ینَنُولَأْـسَت

هچنآ سپ  داد : همادا  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  يرآ . دنتفگ : رکبوبا  رمع و  دندوب ؟ هدـنز  ادـخ  لوسر  هک  ییاهزور  رد  مدروخیمن 
هکنیا يارب  دنتفگ : رکبوبا  رمع و  دیدیـسرپن ؟ نآ  دنـس  كردم و  زا  و  دـیدرکن ؟ لاؤس  نم  زا  ارچ  نآ  نتفرگ  يارب  دوب  نم  تسد  رد  هک 
دندوب هدـمآ  درگ  ناشفارطا  یناوارف  تیعمج  هکیلاح  رد  اهنآ  هب  باطخ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تسا . نیملـسم  لاوما  وزج  كدـف 
دییامن یمکح  تیبلها  ام  هرابرد  دیزاس و  نوگرگد  هداد  ماجنا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ار  هچنآ  دیاهدرک  هدارا  امش  ایآ  دومرف :

رگا ایآ  مسرپیم : رفن  ود  امـش  زا  دننکیم ؟ هچ  دنیوگیم و  هچ  رفن  ود  نیا  دیونـشب  هنیدم  مدرم  يا  دـیرادیمن ؟ اور  نارگید  هرابرد  هک 
. لاوما نابحاص  نارگید و  زا  ای  دـیهاوخیم  كردـم  لیلد و  نم  زا  تسا ، نم  زا  میاـمن  اـعّدا  تسا  ناناملـسم  تسد  رد  هک  ار  یلاوما  نم 

نم تسد  رد  هک  ار  یلاوما  ناناملسم  رگا  لاح  دیـسرپ : راب  رگید  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ترـضح  ینارگید . لاوما  یعّدم  هک  وت  زا  دنتفگ :
هّللاَلوُسَر َْتعَیاب  دَق  َو  ًةَرِْـصنَتْسُم  َُکْتئِج  دَق  ّینِا  ٍلَبِج  ْنبَذاعَم  ای  تلاق : نم ]؟ زا  ای  دیبلطب  كردـم  لیلد و  دـیاب  اهنآ  زا  دـنیامن  اعّدا  تسا 

یلیکَو َجَرخَأ  َو  ٍكَدَف  یلَع  ینَبَصَغ  ْدَق  ٍرکبابَا  َّنَا  َو  کَتَّیِّرُذ  َو  َکَسفَن  ُهنِم  ُعَنمَت  اّمِم  ُهَعَنمَت  َو  ُهَتَّیرُذ  َو  ُهَرُْـصنَت  ْنَا  یلَع  هلآو » هیلع  هللا  یلص 
ات يدرک  تعیب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ ربمایپ  اب  هکاریز  مراد  يرای  بلط  وت  زا  مدـمآ و  وت  دزن  مدوخ  اـنامه  لـبج  نبذاـعم  يا  . ] اـهنِم

كدف رد  ارم  ّقح  رکبوبا  هکیتسردب  ینکیم . عافد  دوخ  نادناخ  دوخ و  زا  هک  نانچمه  ینک  عافد  نانآ  زا  يرای و  ار  وا  نادنزرف  ربمایپ و 
[ .[ 809 . ] تسا هدومن  جارخا  ارم  نارگراک  لیکو و  تسا و  هدرک  بصغ 

نآرق تایآ  هب  نآ  در  هفیلخ و  داهشتسا  دروم  تایاور  ندوب  یلعج  تابثا 

ّیبَّنلا ال َّنِا  دراذگیمن . ثرا  ربمایپ  هک : دومن  یگتخاس  ياعدا  رکبوبا  كدف  بصغ  زا  سپ  تسا : هدومرف  لقن  مالـسلا » هیلع   » قداص ماما 
یِلا َْتثََعب  َکَّنَا  َو  ُهَِسلْجَم  َتْسَلَج  َو  یبَا  ُۀَفیلَخ  َکَّنَا  َْتیَعَِّدا  رکبابَا  ای  تلاق : دومرف : رکبوبا  هب  باطخ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  ثِّرَُوی .

َّیبَّنلا َّنِا  رکباـبا : لاـق  ًادوُهُـش  َِکلذـِب  َّنَا  َو  َّیَلَع  اـِهب  َقَّدَـص  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللا َلوُـسَر  َّنَا  ُمَلعَت  دَـق  َو  ِكَدَـف  نِم  ُهَتْجَرْخَاَـف  یلیکَو 
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لاق یبَأ ؟ اَنَا  ُِثرَأ  َفیَک ال  َو  ایرکَز  ییحَی  َِثرَو  َو  َدوواد  ُنامیلُس  َِثرَو  َو  ثّرَوَیال  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ّیبّنلا َّنَا  َتْمَعَز  تلاق : ثِّرَویال .
اِهب ادِهَش  ٍرُوز  ِةَداهَش  ُلَّوَا  اذه  تلاقف : ثّرَُوی . ّیبّنلاّنِا ال  ُلوُقَی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هّللاَلوُسَر  اعِمَـس  امُهَّنَا  ادِهَـش  رَمُع  َو  َۀَِشئاع  َّنِا  رکبابا :

مردپ ینیشناج  تفالخ و  ياعّدا  رکبوبا ؟ . ] ٌۀَِنَیب َکلِذب  َِیلَو  هلآو » هیلع  هللا  یلص  هّللا  ُلوُسَر  َّیَلَع  اِهب  َقَّدَص  َیِه  امَّنِا  ًاکَدَف  َّنِاَف  مالسِالاِیف 
ینادیم بوخ  هکیلاح  رد  يدرک ! نوریب  ار  وا  يداتسرف و  كدف  رد  نم  لیکو  يوسهب  ار  يدارفا  هاگنآ  ياهتسشن و  وا  ياجرب  يراد و  ار 

ثرا ربماـیپ  تفگ : رکبوـبا  مراد . یناـهاوگ  شـشخب  نیا  رب  نـم  تـسا و  هدیـشخب  نـم  هـب  ار  كدـف  هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر 
رد دراذگیمن  ثرا  ربمایپ  هک  يراد  نامگ  و  دومرف : نآرق  تایآ  زا  ناربمایپ  ثرا  تابثا  يارب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دراذگیمن .
زا نم  هنوگچ  تسا ، هدرب  ثرا  ایرکز  زا  ییحی  ترـضح  هدرب و  ثرا  ربماـیپ  دوواد  زا  نامیلـس  ترـضح  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هکیتروص 

ثرا ربمایپ  دومرف : هک  دندینـش  ادـخ  لوسر  زا  هک  دـنهدیم  تداهـش  رمع  هشیاع و  تفگ : تشادـن ، یباوج  رکبوبا  مربیمن ؟ ثرا  مردـپ 
لطاب تداهش  نیلّوا  نیا  داد : باوج  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  درک . لزنت  نت  ود  نآ  تداهـش  هب  یلعج  ثیدح  زا  ناهگان  دراذگیمن .

هک هدومرف  اطع  نم  هب  ار  نآ  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هدش و  هدیشخب  نم  هب  كدف  دنداد . یهاوگ  مالـسا  رد  نت  ود  نآ  هک  تسا 
[ .[ 810 . ] مراد كردم  لیلد و  ششخب  نیا  رب 

قح تابثا  تهج  تداهش  هماقا 

تابثا يارب  و  تشادـن ، كدـف  بصغ  رد  یباوج  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  ینآرق  نشور  ياهلالدتـسا  ربارب  رد  رکبوبا  هکنآ  زا  سپ 
. دوش هدافتسا  قداص  نیدهاش  تداهـش  زا  اهنآ  نیغورد  تداهـش  ربارب  رد  دوب  مزال  دش ، لسوتم  رمع  هشیاع و  تداهـش  هب  یلعج  ثیدح 
هب هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  قیرط  زا  كدف  ياطعا  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  عفن  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  نمیاما و  ورنیا ، زا 
هللا یلص  هّللاِلوسَر  یبَأ  نِم  اعَمـسَت  َملَأ  تلاقف : دومرف : مالـسلا » اهیلع  همطاف  دندشیمن . میلـست  رکبوبا  رمع و  اّما  دنداد  تداهـش  شرتخد 

ینَرَبْخَا ْدَق  تلاق : مث  ِلِطاِبب ؟ ِنادَهْـشَت  ۀّنَْجلاَنِم  ِناتَأَْرِما  تلاقف : یَلب  الاق : ِۀـّنجلاِلهَا ؟ نِم  َنَْمیَا  ُُّما  َو  ٍْسیَمُع  ُتِنب  ُءامـسَأ  ُلوُقَی : هلآو » هیلع 
هک دیاهدینـشن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هّللالوسر  مردـپ  زا  رگم  اـیآ  رمع ! رکبوبا و  يا  امـش  . ] امُهَّنَوُکْـشََال هَّللاَوَف  ِهب  ُقَحلَی  نَم  ُلَّوَا  ّینَأـِب  یبَا 
اب ارچ  سپ  دوـمرف : مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف ترـضح  میدینـش . يرآ  دـنتفگ : رمع  رکبوـبا و  دنتـشهب ؟ لـها  زا  نـمیا  ما  ءامـسا و  دوـمرف :
رد دینـشن  رفن  ود  نآ  زا  یتبثم  خساپ  نوچ  و  دـناهداد ]؟ تداهـش  لطاب  هب  یتشهب  نز  ود  ایآ  دـیهدیمن ؟ نم  لیوحت  ار  كدـف  ناشتداهش 

قحلم ترـضح  نآ  هب  هک  متـسه  یـسک  لّوا  نم  هک  تسا  هداد  ربخ  ارم  ادخ  ربمایپ  : ] دومرف دـناوخیم ، ار  ادـخ  لوسر  دولآدرد ، هکیلاح 
تداهش زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  منکیم ]. تیاکش  ربمایپ  روضح  رد  رمع  رکبوبا و  زا  ادخ  هب  دنگوس  سپ  مدرگیم .
نادهاش هک  نمیا  ّما  و  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  رکبوبا ، ییاعّدا  ثیدـح  تابثا  رد  رمع  هشیاع و  لطاب 

و مالسلا » هیلع  یلع  ماما  هک  دومن ، یهاوگ  تساوخرد  دندوب  شرتخد  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  فرط  زا  كدف  ياطعا  قداص 
[ . 811 . ] تسا هدیشخب  همطاف  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  ار  كدف  دنداد : تداهش  نمیاّما 

نآرق تایآ  رهاظ  هب  لالدتسا 

نارود رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هک  ار  كدـف  شیوخ ، نارظنبحاص  اب  تروشم  ساـسارب  رکبوبا ، تموکح  رارقتـسا  زا  سپ 
رد ار  هعرزم  نآ  هدرک و  نوریب  ار  ترـضح  نآ  نارگراـک  بصغ و  دوب ، هدیـشخب  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  هب  یهلا  رما  هب  دوـخ  یناگدـنز 

یلَع َلَزنَا  ّلج  َّزَع و  هَّللاّنِاَف  ُكَدَف  اّما  تلاق : دومرف : نینچ  شیوخ  ّتیناقح  تابثا  يارب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دنتفرگ . دوخ  رایتخا 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  هّللالوسر  َیِلا  ِقئالَخلا  ُبَرقَأ  يدـْلُو  َو  اَنَا  ُتنُکَف  ُهّقَح  یبرُْقلااَذ  ِتأَف  یلاـعَت  هَّللاَلاـق  یّقِح  ِناـیتِِاب  ِهیف  ُُرمأَـی  ًاـًناُرق  هّیبَن 
َو ِهلوسَِرب  ِو  ِهَّللِاب  َنوُمَتْأَی  َنیذَّلا  یماتَْیلَا ، هللا  لوسر  َلاقَف  ِلیبَّسلاَنبأَو  َنیکسِملاَو  مالسلا » هیلع  ُلیئربِج  ِهیلَع  الَت  اّمَلَف  ًاکَدَف ؟ يْدلُو  َو  ینَلَحَنَف 
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هلک ُّءیَْفلاَو  ُسْمُْخلَااًذِاَف  رمع : لاق  مُهَکَلْـسَم . ُُکلْـسَی  يذَّلَا  ِلیبَّسلاُنباَو  ِةَرخالاَو  اینُّدـلاِیف  مُهَعَم  اُونَکـسَا  َنیذَّلا  ُنیکاـسَْملاَو  یبرُْقلا  يِذـِب 
امَک اَنِعایـشَا  َو  انیلاوَِمل  َو  اََنل  هّللا  هَّمَّسَقَف  ُسْمُْخلا  اَّمَا  َو  اِنتَعیـش  َو  انَِیلاوَم  َنُود  يَِدلَِول  َو  یل  هّللااَهَبَجْوَأَف  ُكَدَـف  اّمَأ  تلاقف : مکیلاومل ؟ مکل و 

َو ُهَّللااهَمَّسَق  یتَّلا  ُتاقَدَّصلا  ْمُهَلَف  انِعایْـشَا  ْنِم  َو  انیلاوَم  اُوناک  ْنِا  تلاق : نیعباتلاو ؟ راصنالاو  نیرجاهملارئاسل  امف  لاق : ِهّللا . ِباـتِک  یف  ُأَْرُقی 
اناداع ْنَم  َو  ِۀََـفلاخُمْلاَو ، ِةاداعُملایَلَع  ِۀَِـعباتُملاَو ال  ِةالاوُْملایَلَع  َمَّسَق  ِِهب  َیِـضَر  ُُهلوُسَر  َو  َِکلذـِب  َیِـضَر  َّلّجَو  َّزَع  َهَّللا  َّنِاَف  ِِهباتِک  یف  اهَبَجْوَا 

: لاق ةَرِخالاَو . اینُّدلاِیف  دیدّشلا  َباقعلاَو  میلالا  َباذَعلا  ِهّللا  َنِم  َبَجْوَتْـسا  ِدَقَف  هّللاَفلاخ  نَم  َو  هّللاَفلاخ  دَقَف  انَفلاخ  نَم  َو  هَّللايَداع  دَـقَف 
. ِهَّللا ِباتِک  یف  یتَّنَِّیب  َو  َۀَنَّیَبلا ، امُهُولَأسَت  َمل  هللادبَع ، نبَریرج  َو  هللادبَع  ِنبَرباج  ُمتقَّدَص  دَـق  تلاق : ُنیعَدـَتام . یلَع  دّـمُحم  َتِنب  ای  ًۀَـنَِّیب  یتاه 

نم دومرف ، لزان  ادخ  لوسر  رب  میرکنآرق  رد  یتقو  ار  هّقح  یبرقلااذ  تآ  هیآ  گرزب  دنوادخ  انامه  كدف ، ّتیکلام  رد  نم  ّتیناقح  اّما  ]
هک هاگنآ  دومرف و  هیده  منادنزرف  نم و  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  سپ  میدوب . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هب  مدرم  نیرتکیدزن  منادـنزرف  و 

همطاف اب  هک  دنتسه  یناسک  نیکاسم  نامیتی و  دومرف : مردپ  درک ، توالت  مالسا  ربمایپ  رب  ار  لیبسلا  نباو  نیکسملاو  هیآ  لیئربج  ترـضح 
ضارتعا تلاح  اب  رمع  دنوریم . ار  مالـسلا  مهیلعتیبلها  هار  هک  دـنیاهنآ  لیبسنبا  ترخآ و  ایند و  رد  دـننکیم  یگدـنز  وا  نادـنزرف  و 

رد دنوادخ  كدف ، ياهغاب  اّما  دینش : خساپ  تسامش ؟ ناوریپ  امـش و  لام  همه  روشک  یمومع  لاوما  یگنج و  مئانغ  سمخ و  سپ  تفگ :
ناوریپ و موـمع  يارب  دـنوادخ  ار  سمخ  اـّما  اـم . نایعیـش  ناوریپ و  زا  ریغ  تسا ، هدرک  بجاو  منادـنزرف  نم و  هـب  ار  نآ  ندیـشخب  نآرق 
راـصنا و نیرجاـهم و  مهـس  سپ  دیــسرپ : راـب  رگید  رمع  دوـشیم . هدـناوخ  نآرق  رد  هـک  هنوگناـمه  تـسا  هدوـمرف  میــسقت  اـم  ناـیعیش 

ادخ باتک  رد  هدش  صّخشم  تاقدص  زا  دنشاب  ام  نایعیش  ناوریپ و  رگا  اهنآ  داد : حیضوت  مالسلا » اهیلع  همطاف  تسیچ ؟ ناگدنروآمالسا 
، یمومع لاوما  زا  ندرب  هرهب  نازیم  هک  دناهداد  تیاضر  یمومع  لاوما  میسقت  هنوگنیا  هب  شربمایپ  گرزب و  دنوادخ  دنـشابیم . دنمهرهب 

ینمشد ادخ  اب  دنک  ینمشد  ام  اب  سک  ره  دیشاب  هاگآ  و  تفلاخم ، ینمـشد و  هن  تسا  مالـسلا  مهیلعتیبلها  ادخ و  زا  تعاطا  یتسود و 
كاندرد و باذـع  دـنک  تفلاخم  ینمـشد و  ادـخ  اب  هک  سکنآ  تسا و  هدرک  تفلاخم  ادـخ  اب  دـنک  تفلاخم  ام  اب  سکره  تسا ، هدرک 

ياهلالدتـسا تایآ و  همه  نیا  ندینـش  زا  سپ  هدز ، ههاریب  هب  ار  دوخ  رمع  ددرگیم . بجاو  وا  رب  ترخآ  ایند و  رد  یهلا  دـیدش  تازاجم 
هللادبعنبرباج امش  داد : باوج  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  دیروایب ! كردم  لیلد و  دوخ  ياعدا  يارب  دّمحم ! رتخد  يا  تفگ : ینآرق ،

دنتفگ دنتـساوخ و  هچ  ره   ) دـیهاوخیمن كردـم  لیلد و  اهنآ  زا  دـینکیم و  قیدـصت  ار  نانآ  نخـس  دـیراد و  لوبق  ار  هللادـبعنبریرج  و 
[ .[ 812 . ] تسا نآرق  رد  نم  كردم  دیبلطیم ؟ هنّیب  لیلد و  نم  زا  هک  تسا  هدش  هچ  دیریذپیم )

عونمم صن  لباقم  داهتجا 

نـشور یبلاطم  ًاحیرـص  یعوضوم  ای  مکح  هرابرد  نانآ  روضح  نامز  رد  نیموصعم  مـالک  اـی  ینید و  تاـیاور  اـی  نآرق و  تاـیآ  رد  رگا 
نآرق و ّدر  یهارمگ و  یعون  ینیدیب و  فارحنا و  لـماع  مارح و  نآ  ربارب  رد  داـهتجا  حالطـصا  هب  یـصخش و  نداد  هیرظن  دـشاب ، هدـمآ 
. دـندومن یگداتـسیا  اهنآ  ربارب  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دـندوب و  نینچ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  نامز  رد  روج  يافلخ  تسا . ترتع 

ِهَّللِاب مُکُدِْـشنُا  یبْسَح  تلاق : تسا . فارحنا  عون  نیمه  نارکفنـشور  نیب  رد  يرکف  تافارحنا  زا  یکی  زین  نامز  نیا  رد  تسا  رکذ  هب  مزـال 
ِلْهَا ِءاِسن  ُةَدِّیَـسَفَا  تلاق : مَعَن . َّمُهَّللَا  اُولاق : ۀَّنَْجلا ؟ ِلْهَا  ِءاِسن  ُةَدِّیَـس  یتَْنبِا  َّنِا  ُلوُقَی : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا َلوُسَر  ُْمتْعِمَـس  اـمَا  ُساَّنلااَـهُّیَا 

َو مَعَن  رمع : لاق  َّیَلَع ؟ َنیقِّدَصُم  ُْمتنُکَا  ٍۀَقْرِِسب  ِنالُجَر  َوا  ٍۀَشِحاِفب  َّیَلَع  اوُدِهَـش  ًۀََعبْرَا  َّنَا  َْول  ُْمتیَأَرَا  اَهل !؟ َسَیلام  ُذُخَأت  َو  َلِطاْبلا  یِعَّدَت  ِۀَّنَْجلا 
ِءاـِسن ِةَدِّیَـس  یلَع  ُزیُجی  يذَّلا  َّنِا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ٍدَّمَُحم ِنید  یلَع  َتَْسل  َکَّنَا  َّرُِقت  ْنَا  ّـِالا  َْتمَُؤلَو  َْتبَذَـک  تلاـقف : َّدَـحلاِکیَلَع . ُِعقُون 
مُهَرَّهَط َو  َسْجِّرلا  ُمُهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَا  ْنَم  َّنِا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ٍدَّمَُحم یلَع  ُهَّللا  َلَزنَا  اِمب  ٌِرفاک  ٌنوُْعلََمل  ًاّدَح  اهیَلَع  ُمیُقیْوَا  ًةَداهَـش  ۀَّنَْجلاِلْهَا 

يا مهد  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  تسا ، یفاک  . ] ٍۀَـشِحاف ِّلُک  نِم  َنوُرَّهَطُم  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  َنُوموُصعَم  ْمُهَّنَـال  ٌةَداهَـش  ْمِْهیَلَع  ُزوَُجت  ـال  ًاریهطَت 
يرآ دنتفگ : یگمه  تیعمج  تسا ؟ تشهب  لها  نانز  گرزب  دّیس و  همطاف  مرتخد  انامه  دومرفیم : هک  دیدینش  مالسا  ربمایپ  زا  ایآ  مدرم !
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ياعدا یتشهب  نانز  گرزب  دّیـس و  ایآ  مدرم ! يا  داد : همادا  ترـضح  مدرم  مومع  فارتعا  زا  سپ  میدینـش . هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ زا 
تداهـش یتشز  لمع  هب  نم  هیلع  رفن  راهچ  رگا  دـینکیم ؟ رکف  هنوگچ  مدرم ! يا  تسین ؟ وا  لام  هک  دریگیم  ار  یلاوما  دـنکیم و  لـطاب 

: تفگ رمع  رکبوبا ،) ناناملسم و  توکـس  نایم  رد  ( )؟ دینکیم قیدصت  ار  اهنآ  ایآ  مدرک  يدزد  نم  هک  دنهد  تداهـش  رفن  ود  ای  دنهد و 
رگم یتخاس . رهاظ  ار  دوخ  یتسپ  ینمـشد و  یتفگ و  غورد  دومرف : مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  میزاـسیم . يراـج  ّدـح  وت  رب  و  يرآ !

تداهـش یتشهب  نانز  دّیـس  رب  ات  دـهدیم  هزاجا  دوخ  هب  هک  سکنآ  اریز  یتسین  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دّـمحم نید  رب  هک  ینک  رارقا  هکنآ 
هدـش لزان  مالـسا  ربمایپ  رب  هک  ار  یهلا  تایآ  اریز  تسا . یهلا  نیرفن  نعل و  دروم  رفاک و  درامـش ، زیاـج  يّدـح  وا  رب  اـی  دراد ، اور  غورد 

هزاجا هدومن ، كاپ  یـشزغل  هانگ و  هنوگره  زا  ار  اـهنآ  هدرک و  رود  تیبلـها  زا  ار  اهیدـیلپ  اـهیتشز و  هک  ییادـخ  اریز  هدـش . رکنم  تسا 
یتشز لمع  ره  زا  موصعم و  يدب  ره  زا  مالـسلا  مهیلعتیبلها  هکنآ  تلع  هب  دیامن . حرطم  ناشدـض  رب  غورد  تداهـش  یـسک  دـهدیمن 

[ .[ 813 . ] دنرهطم كاپ و 

ارهز نماد  هدیرفآزاب  اروشاع  لوا  نامرهق 

هراشا

« مالـسلا هیلع   » نیـسح ماما  تسا . نیرفآناسنا  زاستیـصخش و  هک  تسا  یمهم  دراوم  هلمج  زا  تیبرت  راثآ  هیذـغت و  ریثأت  تثارو ، نوناـق 
دوجو زا  رطاخنیمه  هب  دشونیم و  ریـش  وا  زا  دربیم . ثرا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  زا  ار  یئاهیگژیو  لئاصخ و  تثارو ، نوناق  قبط 
ناسنا هب  ندـش  لیدـبت  تیناسنا و  لوصا  ددرگیم و  تیبرت  وا  كاپ  نماد  رد  دـیامنیم و  دـشر  وا  دوجو  هریـش  و  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف

رد عضاوت  مدع  وا و  رادتقا  تزع و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تایحور  نیرتمهم  زا  یکی  دزومآیم . وا  زا  ار  ندش  ناسناَربَا  ای  لماک و 
هک ینیسح  یبلطتزع  اذل  دوب و  هداد  لاقتنا  نیسح  شدنزرف  هب  ار  مهم  يدیلک و  هیحور  نیا  دوب و  دوخ  نامز  ماکح  یسایس و  متس  ربارب 

ماما یبلطتزع  ناونع  تحت  یثحب  رکذ  هب  اجنیا  رد  تسا . هتفرگ  هیاـم  هشیر و  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  تزع  زا  تسا  خـیرات  لـثملابرض 
نایب و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  ناشردام  هب  مالـسلا » هیلع  نیـسح  ماما  تاراختفا  تاهابم و  زا  یئاههنومن  اروشاع و  رد  مالـسلا » هیلع  نیـسح 

حرطم مالـسلا » هیلع   » نیـسح ماما  اب  ار  دیزی  اب  تعیب  هنیدـم ، یلاو  یتقو  میروآیم : دـیزی  ربارب  رد  ناشیا  يریذـپّتلذ  مدـع  تلع  هشیر و 
اب نم ، نوچمه  یسک  : " دومرف دیزی ، ياهیگدولآ  اهیتشز و  ندرمشرب  نمـض  درک و  یفن  ار  تعیب  نآ ، ندرمـش  هنالیلذ  اب  ترـضح  درک ،

ِلِیلَّذلا َءاطِْعا  يِدَِیب  ْمُکیِطُْعا  ال  دومرف : ندش  میلـست  داهنـشیپ  ّدر  اب  رگید  ياج  رد  ُهَْلثِم  ُِعیاُبیال  ِیْلثِمَف  دنکیمن "! تعیب  وا  نوچ  یتیـصخش 
نم زا  ار  هچنآ  مسق  ادـخهب  دومرف : ینانخـس  نمـض  دربـن ، هعیلط  رد  اروشاـع  حبـص  داد ]. مهاوخن  امـش  اـب  تعیب  تسد  نـالیلذ  نوچمه  ]

، البرک رد  يرگید  روشرپ  هباطخ  رد  منک . رادید  شیوخ  نوخ  هب  هتـشغآ  ار  ادخ  هکنیا  ات  تفریذپ ، مهاوخن  ندـش ) میلـست   ) دـنهاوخیم
رارق ّریخم  ّتلذ  ندش و  هتشک  نایم  ارم  دایزنبا ، : " دومرف تعیب ، ندش و  میلست  رب  ینبم  دایزنبا ، تساوخرد  ّدر  رد  هفوک ، هاپس  هب  باطخ 

. دـنریذپیمن تزع  اب  دـنمتریغ و  ياهناج  ترتع و  كاـپ  ياـهناماد  لوسر و  ادـخ و  ار  نیا  مریگب . ار  تلذ  بناـج  نم  هک  تاـهیه  هداد ،
اب یگدنز  زا  رتهب  ار  تّزع  اب  گرم  مالسلا ،» هیلع   » نیسح ماما  داد ". میهاوخن  حیجرت  هنامیرک  تداهش  رب  ار  ناگیامورف  زا  تعاطا  زگره 
رد اروشاـع  زور  رد  دوخ  یناوـخزجر  رد  ار  موـهفم  نیمه  ٍّلُذ و  ِیف  ٍةاـیَح  ْنِم  ٌریَخ  ِّزِع  ِیف  ٌتْوَـم  هک : تسوا  نخـس  نیا  تسنادیم . تلذ 
هاپس اب  دروخرب  زا  سپ  رگید ، دروم  رد  ِراعلا . ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَا  ُتْوَْملَا  " تسا ، گنن  زا  رتهب  گرم ، : " هک دروآیم  نابز  رب  گنج  نادیم 

یگدنز هک  ًامَّغَُرم  َشیِعَت  ْنَأ  الُذ  َِکب  یفَک  دومرف : نآ  رخآ  رد  دناوخ ، یتَفلا  یَلَع  ٌراع  ِتوَْملِاب  ام  َو  یْضمَأَس  علطم  اب  هک  يرعـش  رد  ّرح ،
. تسا تّزع  هب  ندیـسر  يارب  هار  نیرتتحار  گرم ، مرادـن . یکاب  گرم ، زا  نم  دوزفا : سپـس  دـناوخ و  رابتلذ  ار  نارگید  راـشف  تحت 

متّمه یلطاب ! نامگ  هچ  یناسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  تسا . تایحیب  گرم  رابتلذ ، یگدنز  تسا و  هنادواج  یگدـنز  تّزع ، هار  رد  گرم 
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اب امـش  یلو  ادـخ . هار  رد  گرم  هب  ابحرم  دیـشکب  ارم  دـیناوتیمن  نیا  زا  شیب  منک . لّمحت  ار  ملظ  گرم ، سرت  زا  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب 
[ . 814 [ ؟ گرم زا  یساره  هچ  دیربب . نیب  زا  ارم  فرش  تّزع و  هوکش و  دیناوتیمن  منتشک 

نیسح يریذپ  تلذ  عنام  ارهز  كاپ  نماد 

َو َْتباط  ٌروُجُح  َو  َنُونِمْؤْملاَو  ُُهلوُسَر  َو  َِکلذ  اَنل  ُهَّللا  َیبْأَی  ُۀَّلِّذـلا  اَّنَم  َتاْهیَه  َو  ِۀَّلِّذـلا  َو  ِۀَّلِّسلا  َْنَیب  ِْنیَتَْنثا  َْنَیب  َزَکَر  ِّیِعَّدـلا  َْنبا  َّیِعَّدـلا  َّنِا  الَا 
هیواعم دنزرف  و  دایزنبا )  ) هیامورف نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  . ] ِمارِکلا ِعِراصَم  یلَع  ِمائِّللا  َۀَعاط  َِرثُْؤن  ْنَا  ْنِم  ٌۀَِـیبا  ٌسوُُفن  َو  ٌۀَّیِمَح  ٌفُونُأ  َو  ْتَرُهَط 

ام هکنیا  زا  نانمؤم  شربمایپ و  ادـخ و  اریز  میورب . تلذ  راـب  ریز  هب  اـم  هک  تاـهیه  تسا و  هداد  رارق  تلذ  ریـشمش و  یهار  ود  نیب  رد  ارم 
میئل و دارفا  تعاطا  هک  دنرادیمن  اور  ناردپ  تفارـشاب  سوفن  تریغاب و  ياهزغم  ناردام و  كاپ  ياهنماد  و  دنراد . ابا  میریذـپب  ار  تلذ 

[ .[ 815 . ] میرادب مدقم  ناشنمکین  مارک و  هاگلتق  رب  ار  تسپ 

همطاف ردام ، هب  راختفا 

ربمایپ و رتخد  دنزرف  نیسح  نم  . ] ٌةَوُْسا َِّیف  ْمَُکل  َو  ْمُِکلْهَا  َعَم  ِیلْهَا  َو  ْمُکِسُْفنَا  َعَم  یـسْفَن  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاف  ُْنباَو  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُحلا  اَنَاَف 
، دنتسه نم  دوخ  هداوناخ  نادنزرف و  مکح  هب  امش  هداوناخ  نادنزرف و  هتخیمآ و  مهرد  ناناملسم  امـش  اب  نم  دوجو  هک  متـسه  یلع  دنزرف 

[ .[ 816 . ] دیهد رارق  دوخ  يوگلا  ارم  دینک و  يوریپ  نم  زا  دیاب  امش  هک  تسین ). ییادج  ناناملسم  نم و  نایم  رد  )

مدرم زا  لاؤس 

ردارب و مدرم و  نیرتوکین  ردارب  نآ  یلع  دوبن و  نم  ردام  ارهز  همطاف  ایآ  . ] ًادَّدَـسُم ِمانَْألا  ِْریَخ  اـخَا  ٌِّیلَع  يدـِلاو  َو  ِّیمُأ  ُءارهَّزلا  َِتناـک  اـمَا 
[ .[ 817 [ ؟ دوبن نم  ردپ  ادخ  ربمایپ 

همطاف هاگدید  رد  نآ  دای  تمایق و 

رد نانآ  راتفر  هریس و  رد  نیرهاط و  همئا  راتفگ  رد  تسا . ایند  زا  سپ  ناسنا  یلماکت  هلحرم  تمایق و  عوضوم  رد  نآرق  تایآ  ثلث  دودح 
هب تبـسن  شنکاو  راتفر و  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترـضح  يارب  دشابیم . دایز  ریـشبت  راذنا و  تمالع و  ناشن و  تمایق  عوضوم 
ادخ لوسر  رب  باذع  تایآ  یتقو  فلا -  میهدیم : تقد  نآ  هنومن  ود  هب  هک  دراد  دوجو  یتایاور  دنتـشاد  هک  یلماک  داقتعا  اب  تمایق  دای 
ادـخ لوسر  [ . 818 . ] ٌموُسْقَم ًءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِلُِـکل  ٍباْوبَا  ُۀَْعبَـس  اـَهل  َنیعَمْجَا  ْمُهِدُـعَوَْمل  َمَّنَهَج  َّنِاَو  هک : دـش  لزاـن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »

ای تلاق : دیسرپ : دش و  هاگآ  ردپ  هیرگ  زا  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  دنتسیرگ . زین  ربمایپ  نارای  تسیرگ و  تّدشب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  »
هدـش لزان  هزات  هک  ار  یهلا  باذـع  تایآ  مالـساربمایپ  دـنایرگ ]؟ ار  وت  يزیچ  هچ  موش  تیادـف  ردـپ  يا  . ] َكاْکبَا يذَّلااَـم  َُکْتیَدَـف  ََتبَا 

َُّمث ُْلیَْولَا  دـندومرف : هداتفا  نیمز  رب  لاحیب  یهلا  فوخ  سرت و  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دـناوخ . مالـسلا » اهیلع  همطاـف  يارب  دـندوب 
ياهزور زا  یکی  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مالسا ربمایپ  ب -  دوشیم ]. منهج  شتآ  لخاد  هک  یسک  رب  ياو  ياو ، . ] َراّنلا َلَخَد  ْنَِمل  ُْلیَْولا 

ترضح ؟» مالسلا " اهیلع   » همطاف مرتخد  یلاح  هچ  رد  : " دیسرپ سپس  تفرگ  وضو  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  لزنم  رد  یگدنز  راب  رپ 
هتفرگ ینوزف  نم  هودنا  نزح و  هک  ادخ  هب  دنگوس  . ] یفَسَا َلاط  َو  یتَقاف  َّدَتْشاَو  ینْزُح  َّدَتِْشا  ْدََقل  ِهَّللاَو  ْتلَاق : دندومرف : مالسلا » اهیلع   » ارهز

[ .[ 819 . ] میاهدرک هدامآ  هچ  ترخآ ، ینالوط  رفس  يارب  هک  ینالوط  نم  فسأت  تسا و  ناوارف  نم  یتسدیهت  تسا و 

ك
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هناخ رد  راک 

همطاف تالاح  زا  يرادـقم  یهاوخیم  : " دومرف دعـسینب  هلیبق  زا  يدرم  هب  مالـسلا » هیلع   » یلع نانمؤم  ریما  دـنکیم : لقن  قودـص  موحرم 
هیلع هللا  یلص  » ادخ لوسر  دزن  رد  دارفا  نیرتبوبحم  زا  هکنیا  اب  وا  منک "؟ وگزاب  وت  يارب  دوب  نم  هناخ  رد  هک  ماگنه  نآ  ار  مالـسلا » اهیلع  »

دولآرابغ شیاهـسابل  هک  درک  وراج  ار  هناخ  ردقنآ  و  دش ، نایامن  وا  هنیـس  رد  کشم  دنب  رثا  هک  دیـشک  بآ  کشم  اب  ردقنآ  دوب ، هلآو »
روضح هب  رگا  متفگ  وا  هب  داتفا ، تمحز  یتخس و  رد  هک  يروط  هب  درک  رییغت  شسابل  گنر  هک  تخورفا  شتآ  گید ، ریز  ردقنآ  و  دش ،

اهیلع  » همطاـف دوب . اـجهب  دـنک ، کـمک  اـهراک  رد  ار  وت  اـت  يدرکیم  يزینک  تساوخرد  یتفریم و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ تردـپ 
. تشگزاب هناخ  هب  تفگن و  يزیچ  دندوب ، هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  دزن  رد  ناناوج  زا  رفن  دنچ  تفر ، ردپ  روضح  هب  مالسلا ،»

ارهز ترضح  همانباتک 

هراشا

ًالومعم باـتک  نیا  رد  دـننکیم . عمج  ار  دـحاو  یعوضوم  رد  هدـش  هتـشون  ياـهباتک  تسرهف  نآ  رد  هک  تسا  یباـتک  دوـخ  هماـنباتک ،
راوهدیزگ ییاههصالخ  نیا  رب  هوالع  دنروآیم و  ار  یتاراشتنا و ... هسسؤم  رشن ، خیرات  هدنـسیون ، مان  باتک ، مان  لماش : باتک  همانـسانش 

ییاهباتک زین  راوگرزب  نآ  نامز  تیـصخش و  لیلحت  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدنز  دروم  رد  دـننکیم . لقن  ار  باتک  بلاطم  زا 
نیا زا  یکی  اب  اجنیا  رد  ام  تسا . هدش  يروآعمج  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  مانب  یئاههمانباتک  رد  اهنآ  هعومجم  هک  هدش  هتـشون  ددعتم 

. دننکیم عمج  ار  دحاو  یعوضوم  رد  هدش  هتشون  ياهباتک  تسرهف  نآ  رد  هک  تسا  یباتک  دوخ  همانباتک ، میوشیم . انشآ  اههمانباتک 
نیا رب  هوالع  دنروآیم و  ار  یتاراشتنا و ... هسـسؤم  رـشن ، خـیرات  هدنـسیون ، مان  باتک ، مان  لماش : باتک  همانـسانش  ًالومعم  باتک  نیا  رد 

نآ نامز  تیصخش و  لیلحت  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدنز  دروم  رد  دننکیم . لقن  ار  باتک  بلاطم  زا  راوهدیزگ  ییاههصالخ 
ام تسا . هدش  يروآعمج  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  مانب  یئاههمانباتک  رد  اهنآ  هعومجم  هک  هدش  هتـشون  ددعتم  ییاهباتک  زین  راوگرزب 

. میوشیم انشآ  اههمانباتک  نیا  زا  یکی  اب  اجنیا  رد 

ارهز ترضح  هرابرد  فیلأت  هچخیرات  هب  یهاگن 

، تسا هدـش  دوقفم  اـهنآ  زا  يدادـعت  هک  هدـش  فیلأـت  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هراـبرد  يرایـسب  ياـهباتک  نرق ، هدراـهچ  لوـط  رد 
يوس زا  تسین . تسد  رد  مادـکچیه  یلو  هدومن  فیلأت  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  عوضوم  راهچ  رد  باتک  راهچ  قودـص  خیـش  هکنانچمه 
اهیلع » ارهز ترـضح  یناگدنز  حرـش  هب  اهنآ  رد  دناهتـشاد و  مالـسلا  مهیلعتیبلها  خـیرات  رد  یتافیلأت  هتـشذگ  ياملع  زا  يرایـسب  رگید 

رتاوـتحمرپ و ترـضح  هراـب  رد  لقتـسم  ياـهباتک  زا  یهاـگ  تـسا و  دوـجوم  هزورما  اـهباتک  نـیا  زا  يداـیز  رامـش  دـناهتخادرپ . مالـسلا »
بتک يراگنتسرهف  هب  مادـقا  دـنچ ، یناّفلؤم  نایم  نیا  رد  دـنیآیمن . رامـش  هب  دنتـسین  ترـضح  هراـبرد  ًالقتـسم  نوچ  یلو  دـنرتگرزب 
رضاح تسرهف  دناهدش . رگیدکی  راک  لیمکت  بجوم  يرکفمه  یعون  اب  ریخا  ههد  رد  دناهدومن و  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هب  طوبرم 

. تسا هدش  ماجنا  هار  نیا  رد  کچوک  یماگ  ناونع  هب  زین 

ارهز ترضح  ياههمانباتک  نیودت 

. تسا هدـش  نیودـت  یّـصاخ  شور  اب  کی  ره  یفلتخم و  ياههتـشون  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هب  طوبرم  ياـهباتک  تسرهف  هنیمز  رد 
اب تسا . هدش  رشتنم  ترضح  نآ  هب  طوبرم  بتک  رد  ای  یملع و  تّالجم  رد  رگید  یخرب  و  هدش ، پاچ  لقتسم  تروصب  اهباتک  زا  یـضعب 
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هرابرد يرایـسب  ياهباتک  هتـشادرب و  ۀـعیرذلا  باتک  رد  ینارهت  گرزب  اـقآجاح  گرزب  همّـالع  ار  هار  نیا  رد  مدـق  نیلوا  هکنیا  هب  ناـعذا 
-1 میزادرپیم : ابفلا  بیترت  هب  هدش  نیودت  هنیمز  نیا  رد  نونکات  هک  ییاهباتک  مان  رکذ  هب  ًالیذ  هدرک  یفرعم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 

تمـصع سای  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  باتک  رد  هک  یهگوم ، میحرلادـبع  فیلأت  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هراـبرد  باـتک  لـهچ 
رد هک  نوّسح ، دمحم  فیلأت  ۀیبرعلا  ۀبتکملا  یف  مالـسلا » اهیلع  » ارهزلا - 2 تسا . هدرک  یفرعم  باتک  هدش و 40  پاچ  هحفص 125،130 

هدرک یفرعم  ینمض  لقتسم و  ياهباتک  تمـسق  ود  رد  ار  یبرع  باتک  هدش و 184  پاچ  هحفص 567،575  تانمؤملا  ءاسنلا  مالعا  باتک 
رد هک  يروجک ، رقابدـمحم  خیـش  همالع  فیلأت  مالـسلا ،» اهیلع  همطاف  ترـضح  بئاصم  بقانم و  هب  طوبرم  ياـهباتک  تسرهف  - 3 تسا .

یقداص دـمحا  فیلأـت  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  یـسانشباتک  - 4 تــسا . هدروآ  هحفـص 14،16  ۀـیمطافلا  صئاـصخلا  دوخ  باـتک 
هحفص ناملسم ، نز  يوگلا  مالسلا » اهیلع  همطاف  دوخ  باتک  رد  زین  هحفص 107،113 و  هرامش 4 ، شهوژپ  هنیئآ  هلجم  رد  هک  یناتسدرا ،

-5 تـسا . هدوـمن  یفرعم  ینمــض  ياـهباتک  ودرا و  یبرع و  یــسراف و  شخب  راـهچ  رد  باـتک  نآ 280  یط  هدوـمن و  پاــچ   200،237
باتک نیا  تسا . هدیسرن  پاچ  هب  زونه  هک  داژنیلضف ، ونیم  يرای و  اقآ  یلع  ریما  فیلأت  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ترـضح  یـسانشباتک 
اهیلع  » همطاف ترضح  همانباتک  - 6 تسا . هدروآ  اوتحم  نایب  ناونع  هب  ار  باـتک  تسرهف  هدرک و  یفرعم  ار  هطوبرم  بتک  هحفـص  رد 277 

-7 تسا . هدرک  یفرعم  یطخ  یپاچ و  شخب  ود  رد  ار  باتک  تسا و 471  هحفص  رد 120  هک  یمق ، يراصنا  نیدلارصان  فیلأت  مالسلا »
تمسق ود  رد  یسراف  باتک  ناونع  هحفص 334  رد 36  هدش و  نیودت  مق  مالسلا » هیلع   » مولعلارقاب هدکـشهوژپ  طسوت  هک  رثوک ، همانباتک 

لاس 1387 رد  هک  لِّیَخُد ، یلعدـمحم  یلع  فیلأـت  مالـسلا » اـهیلع  » ارهزلا یف  ۀـّفلوملا  بتکلا  - 8 تسا . هدومن  یفرعم  ینمـض  لقتـسم و 
اهیلع » ارهزلا همطاف  دوخ : باتک  رد  هدـش و  نیودـت  فجن  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هراـبرد  فیلأـت  تاـقباسم  تبـسانم  هب  يرمق 

-9 تسا . هدرک  یفرعم  تاـقباسم  هدـنرب  ياـهباتک  یپاـچ و  یطخ و  مسق  هـس  رد  باـتک  هدرک و 100  پاـچ  هحفص 147،164  مالسلا ،»
لّیخد و 160 ياقآ  ياـهباتک  ناونع  دوخ 100  باتک  رد  هک  ینادـمه ، ینامحر  دـمحا  فیلأت  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهزلایف ۀـّفلوملا  بتکلا 

فیلأت ۀـمطاف  ّینا  اوملعا  باتک  رد  ًاـنیع  تسرهف  نیا  تسا . هدومن  یفرعم  باـتک  ناونع  ًاعومجم 260  هدـش و  هفاـضا  نآ  هب  رگید  ناونع 
رابجلادبع فیلأت  مالسلا » اهیلع  » ارهزلا ۀمطاف  نع  بتک  ام  مجعم  - 10 تسا . هدش  سکعنم  هحفص 695،742  دلج 10 ، رجاهم  دیمحلادبع 

ار ینمض  بتک  زا  يدادعت  و  هتخادرپ ، ابفلا  بیترت  هب  باتک  ناونع  یفرعم 296  هب  هحفص 57،104  هرامش 14 ، انثارت  هلجم  رد  هک  یعافر ،
« مالسلا اهیلع  همطاف  ةدّیسلا  لوح  تاّفلؤملا  مجعم  - 11 تسا . هدروآ  هدش  هتشون  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هراب  رد  هچنآ  ناونع  هب  مه 

هتخادرپ یعوضوم  تروص  هب  باـتک  یفرعم 284  هب  هحفص 44،89  هرامـش 40 ، ۀیمالـسالا  ۀفاقثلا  هلجم  رد  هک  یکفنتم ، هللادـبع  فیلأت 
یبرع و بتک  رب  هوالع  تسا و  هدش  همجرت  زین  ایند  هدنز  ياهنابز  هب  فلتخم  ياهباتک  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تیـصخش  هرابرد  تسا .

تسرهف هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  هتشون  ای  همجرت و  اهباتک  زین  يرگید  ياهنابز  هب  تسا  نابز  ود  نیا  هب  اهباتک  هدمع  تمسق  هک  یسراف 
بتک یّطخ 1 - یپاچ و  اهنابز ، اهباتک ، یکیکفت  تسرهف  میزادرپیم : باتک  هنیئآ  رد  همطاف  باـتک  زا  لـقن  هب  فلتخم  ياـهنابز  هب  بتک 
بتک یطخ 7 - ودرا  بتک  یپاچ 6 - ودرا  بتک  یطخ 5 - یبرع  بتک  یپاچ 4 - یبرع  بتک  یطخ 3 - یسراف  بتک  یپاچ 2 - یسراف 
بتک یناـملآ 13 - بتک  يوـسنارف 12 - بتک  یـسیلگنا 11 - بتک  يرذآ 10 - یکرت  بـتک  یلوبناتـسا 9 - یکرت  بتک  یتارجگ 8 -

. ییاقیرفآ بتک  ییایلاتیا 16 - بتک  ییایناپسا 15 - بتک  یسور 14 -

همطاف تشهب و  ياههبیتک 

هدـش هتـشون  یبلاطم  منهج  يدورو  ياهرد  رب  تشهب و  ياههبیتک  رب  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ [ 820  ] هّیجارعم تایاور  رابخا و  رباـنب 
دیحوت مایپ  يواح  هک  يراعش  تشهب  هزاورد  رب  بوکالط  ياههتشون  هلمج  زا  تسام . يارب  نوگانوگ  ییاهمایپ  يواح  کی  ره  هک  تسا 
یبلطم مه  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دروم  رد  تسا  تشهب  رب  يدورو  ردرـس  ياـههبیتک  زا  یکی  هک  هتـشون  نیا  رد  تسا . تیـالو  و 
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َۀَّنَجلا ُْتلِخْدُأ  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاق  تسا . یهلا  هاگراب  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  تیدوبع  ماـقم  يواـح  هک  دراد 
یلَع ِهَّللا ، ُةَْوفَـص  َْنیَـسُحلاَو  ُنَسَحلا  ِهَّللا ، ُۀَـمَأ  ُۀَـمِطاف  ِهَّللاِّیلَو ، ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُبِیبَـح  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا ، ـَّالِإ  َهِلاـال  ِبَهَّذـلِاب : ًاـبُوتْکَم  اـِهباب  یلَع  ُْتیَأَرَف 

رد يدورو  ياههبیتک  رب  مدید  مدشیم  تشهب  رب  لخاد  یماگنه  : ] دندومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  [ . 821 . ] ِهَّللا ُۀَنَْعل  ْمِهیِضِْغبُم 
نسح و تسادـخ ، زینک  همطاف  تسادـخ ، ّیلو  یلع  تسادـخ ، بّحم  بوبحم و  دـمحم  هللا . ّالا  هِلا  ـال  تسا : هتـشون  ـالط  طـخ  اـب  تشهب 

.[ داب ادخ  تنعل  نانآ  ناگدننکمشخ  رب  دنیادخ و  ناگدیزگرب  نیسح 

همطاف هبلک 

هراشا

زاغآ ار  كرتشم  یگدـنز  کی  نآ  رد  ادـخ  رون  هب  افـصم  یئاهلد  هک  دوب  یلگ  ياهناخ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  رقحم  افـص و  اب  هبلک 
یفطاع و مهافت و  رپ  یطیحم  رد  یقالخا ، لوصا  رب  دـهعتم  ینامرآ ، نآ  ياضعا  نکلو  ياهراجا  یتح  هداس و  رهاظ  رد  ياهناـخ  دـندرک .
رب نامسآ  زا  نامـسآ و  هب  نیمز  زا  ياهچیرد  دوب و  تیامحو  رظن  دروم  ادخ  شرع  زا  هک  ياهناخ  ادخ . دای  تیونعم و  زا  لامالام  هصالخ 

هدهاجم اب  ار  لامک  بتارم  نیرتیلاع  لمع  ملع و  رد  هک  ياهسدقم  راونا  دوجو  رطاخهب  رگم  دوبن  نیا  دوب و  هدش  هدوشگ  ًامئاد  هناخ  نآ 
دش و باتملاع  نآ  رون  عاعش  اّما  یلِگ  دوب  ياهناخ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  دندومنیم . یط  نامرآ  هدیقع و  نیرتهب  باختنا  یناسفن و 
« مالـسلا هیلع   » یلع ورنیا  زا  دـندوبن ، ینوکـسم  هناخ  ياراد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف و  مالـسلا » هیلع   » یلع درک . ینکفاوترپ  ار  یتسه  همه 

رارق دوب  نکاس  نآ  رد  ترجه  زا  سپ  زین  دوخ  دوب و  هداهن  شرایتخا  رد  راصنا  زا  یکی  هک  یقاطا  رد  ار  شرـسمه  تنوکـس  لـحم  ادـتبا 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ هناـخ  هب  تشاد و  رارق  راـجنلاینب  هلحم  رد  هک  ناـمعن  نبهثراـح  هناـخ  هب  ناوج  جوز  ود  یتدـم  زا  سپ  داد .

یگدـنز نایاپ  ات  دـش و  هتخاـس  ناـنآ  يارب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ هرجح  راـنک  رد  ياهرجح  هکنیا  اـت  دـندش . لـقتنم  دوب  کـیدزن 
. دندوب نکاس  نآ  رد  ناشیگداوناخ 

هناخ ینامتخاس  تیعضو 

هناـخ تفرگ  رارق  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  یلع و  راـیتخا  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ طـسوت  جاودزا  زا  يدـنچ  هلـصاف  هب  هک  ياهناـخ 
هلـصاف دندوب . هدرک  دودنالِگ  ار  نآ  هدناشوپ و  ریـصح  امرخ و  بوچ  اب  ار  نآ  فقـس  هک  دوب  نیلِگ  یقاطا  هکلب  دوبن ، یللجم  ینوکـسم 

ره هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ ياـههرجح  رگید  ناـسب  دیـسریم . فقـس  هب  یتحارهب  تسد  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  فک  زا  نآ  فقس 
رد دـنوادخ  دوب . رگهولج  ادـخ  رون  شیافـص  زا  هک  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هبلک  دوب  نیا  يرآ  دنتـشاد . تنوکـس  نآ  رد  شنانز  زا  کـی 
رد [ . ] 822 . ] ِلاصآلا َو  ِّوُدـُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اـهیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُْرت  ْنَا  ُهَّللا  َنِذَا  ٍتُوُیب  یف  دومرف : شتلیـضف  تیونعم و  نوماریپ  نآرق 

تاذ سیدقت  حیبست و  ماش  حبـص و  دوش و  ادخ  مان  رکذ  نآ  رد  دـبای و  تعفر  اجنآ  هک  هداد  تصخر  ادـخ  ءایبنا ) هناخ  نوچ   ) ییاههناخ
« مالسلا هیلع   » یلع و  مالسلا » اهیلع   » همطاف هناخ  ایآ  : " دیسرپ هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ زا  رکبوبا  دش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  دننک ]. وا  كاپ 

[ . 823."  ] تساههناخ نیا  نیرتتلیضف  اب  زا  نانآ  هناخ  هلب  : " دندومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ تساههناخ "؟ نیا  زا 

هداوناخ هناخ و  داصتقا  هب  کمک 

هراشا

بهاوم زا  يدـنمهرهب  دـشابیم . نآ  یفکم  لقتـسم و  ایوپ و  ملاس  داصتقا  هداوناخ  ماظن  يراوتـسا  يارب  مزـال  ياـههیاپ  نیرتمهم  زا  یکی 
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یگدنز کی  يارب  جاتحیام  هیهت  مالـسا  گنهرف  رد  دشابیم . یگدنز  دنور  شخبقنور  یگدنز  يرورـض  مزاول  تازیهجت و  يداصتقا و 
هیدـه هیزیهج و  هیهت  هنـسح  تنـس  کی  ناونع  هب  نیا ، رب  هوـالع  تسا و  هدـش  هداد  رارق  درم  هدـهعرب  كاروخ  ساـبل ، نکـسم ، لـیبق  زا 

هب روما  نیا  دراد . دوجو  هدـش  يداصتقا  دادـما  کمک و  تهج  زا  نیدـلاو  هب  هک  یقالخا  تاشرافـس  دامادون و  سورعون و  يارب  ندروآ 
هب هجوت  هداوناخ  لیکشت  زا  سپ  رگید  يوس  زا  دشابیم . اپون  سیسأت و  هزات  هناخ  کی  يداصتقا  ياهزاین  لقادح  نیمضت  نواعت و  ناونع 

تیمکاح دراد  یتیبرت  یقالخا و  هبنج  مه  رتشیب  هک  لّوا : لماع  دنکیم . نیمأت  ار  هناخ  يداصتقا  روما  تفرـشیپ  دـشر و  یـساسا  لماع  ود 
همه ششوک  شالت و  مود : لماع  تسا . رهوش  زا  تقاط  قوف  ياضاقت  مدع  و  رثاکت ، رخافت و  زا  زیهرپ  فارسا ، مدع  دهز ، تعانق ، حور 

درم و یمئاد  شـالت  هک  دـشابیم  تسا  هدـش  هداد  رارق  هداوناـخ  ءاـضعا  زا  کـی  ره  يارب  هک  فـظوم  نـّیعم و  ياهرادـم  رد  هناـخ  دارفا 
اهیلع » ارهز همطاف  هناخ  هب  يرـس  همدـقم  نیا  رد  تقد  زا  سپ  دزاسیم . ققحم  ار  بولطم  نیا  تسا  هناخ  لـخاد  رد  نز  رمتـسم  شـشوک 

نواعت و اب  مالـسلا » هیلع  یلع  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  مینزیم . هداوناخ  هناخ و  نآ  رب  مکاح  يداـصتقا  ماـظن  و  مالـسلا »
کی زاین  دروم  مزاول  هیزیهج و  لقادـح  دوشیم و  هتخورف  مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  هرز  دوشیم . عورـش  ود  نآ  يداـصتقا  يراـکمه 

ربمایپ و ياهتدعاسم  ادخ و  لوسر  باحـصا  نایانـشآ  ياههیده  یفرط  زا  دوشیم  زاغآ  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  هناخ  رد  یگدـنز 
رد اما  ددرگیم . عورـش  ادخ  لوسر  بوبحم  جوز  ود  یگدنز  تنمیم  اب  دشخبیم و  صاخ  قنور  ار  یـسورع  هیلوا  مسارم  ترـضح  نانز 

يراک و دـهعت  ظفح  مرکا و  ربمایپ  شرافـس  هب  يراک  لودـج  کی  میظنت  اب  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف و  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  همادا 
تسا مزال  اجنیا  رد  دنریگیم . هدهعهب  ترضح  ار  هناخ  یلخاد  راک  و  مالسلا » هیلع   » یلع ترـضح  ار  هناخ  زا  جراخ  راک  یـشوکتخس ،

لّوا لماع  میزادنیب . یهاگن  راوتسرهف  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  رد  هناخ  داصتقا  یئایوپ  تمالـس و  ءاقب  هدمع  لماع  ود  هب 
دوجو یلاع  ّدح  رد  یقالخا  لماوع  نیا  مالسلا » اهیلع  همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  یگدنز  رد  دوب و  یقالخا  لماوع  هناخ  رد  ملاس  داصتقا 

یئارگرگید ندوب  دنمشزرا  الاب 4 - لمحت  تردق  يروبص و  یتسیزهداس 3 - یلاع و  تعانق  دهز و  رگیدکی 2 - هب  تبسن  راثیا  - 1 دراد .
-7 نواعت ) مهافت و  ثحب  ) یگداوناخ یگدنز  تدم  همه  رد  رهوش  زا  اضاقت  مدع  يریذپتنحم 6 - نانآ 5 - رظن  رد  نارگید  هب  قافنا  و 

ياهدوبمک ربارب  رد  یحور  تمواقم  بیرـض  ندرب  الاب  يارب  رکذ  زاـمن و  دـننام  يونعم  لـماوع  زا  هدافتـسا  نادـنزرف 8 - تیبرت  هیجوت و 
ناگتشرف اب  طابترا  نانآ 11 - قزر  ندوب  تکرباب  تکرب و  هب  داقتعا  هعماج 10 - نیئاپ  تاقبط  اب  تاواسم  يربارب و  تیاعر  يداصتقا 9 -

هریخذ هب  داقتعا  - 12 [ . 824  ] یهلا تایانع  یبیغ و  ياهدادـما  قیرط  زا  یگدـنز  ياهزاین  نیمأت  نانآ و  رب  ملاع  راگدرورپ  هژیو  تیانع  و 
زا دش و  دراو  مالسلا » اهیلع   » همطاف شرتخد  رب  يزور  مالسا  یمارگ  لوسر  رگید  يایند  رد  یهلا  ضوع  هب  نیقی  هللادنع و  شاداپ  ندومن 

! ناج همطاف  : " دیـسرپ دیدیم  نارگن  ار  شرتخد  هک  یلاح  رد  دومرف . هدهاشم  شنازیزع  هداوناخ  رب  ار  یگدنز  تخـس  ياهراشف  کیدزن 
لوسر ای  ام  عضو  لاح و  . ] انَقْوَف ُهُفِْـصن  َو  انَتَْحت  ُهُفِْـصن  ٍءاسَک  یف  يَرت  امَک  اُنلاح  دینـش : خساپ  ینارگن "؟ ارچ  يربیم و  رـسب  یلاح  هچ  رد 
تـسام زادناور  مه  مینیـشنیم و  نآ  يور  رب  تسام و  ریز  شرف  نآ  فصن  هک  مینکیم  یگدنز  ییابع  اب  دـیرگنیم . هک  تسا  نیمه  هللا 

رب هوالع  هک  دوب  موادـم  راک  یـشوکتخس و  هاوناخ  داصتقا  ییایوپ  يارب  مود  لماع  [ .[ 825 . ] میـشکیم دوخ  يور  رب  ار  نآ  فصن  هک 
همطاف دـنکیم و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  کمک  لخاد  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع هناخ ، زا  جراخ  رد  مالـسلا » هیلع   » یلع یئزج  راـک 

اب دیامنیم و  یگدنفاب  دنکیم ، یئاونان  دنکیم  ایسآ  مدنگ  یگدنز  يداع  روما  ماجنا  يرادهچب و  رب  هوالع  هناخ  لخاد  رد  مالسلا » اهیلع 
دوش و هتخورف  ات  دـهدیم  مالـسلا » هیلع   » یلع هب  ار  دوخ  ياهـسابل  یهاگ  یتح  دـنکیم و  نیمأـت  ار  یگدـنز  جراـخم  نآ  دـئاوع  شورف 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  یخیرات  ددعتم  دهاوش  هنیمز  نیا  رد  هک  ددرگ . نیمأت  یگدنز  جراخم 

هناخ داصتقا  هب  کمک  تهج  ارهز  ترضح  یگدنفاب 

نآ دـمآرد  لحم  زا  ات  دیـسریم  مشپ  یگدـنز  هب  کمک  يارب  هناخ  رد  دـنکیم ، مادـقا  شاعم  لیـصحت  رد  یتح  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف
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رازاب رد  شورف  يارب  ییالاک  ات  دنکیم  راک  هناخ  رد  هکنیا  زا  دنـسرخ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز دوش و  مهارف  یگدـنز  يارب  ياهنیزه  کمک 
یلع جرخ  یگدنز  نیمأت  يارب  مالسلا » اهیلع   » همطاف ياهسابل  شورف  [ . 826 . ] دریگ هدهع  هب  ار  یگدنز  هرادا  زا  ياهشوگ  دشاب و  هتشاد 

دش جراخ  هناخ  زا  یلع  ترـضح  [ . ] 827 .... ] َمهارد ۀتسب  هَعابف  هنمثب ، اولکأیل  مالـسلا » اهیلع   » ۀمطاف رازاعیبی  مالـسلا » هیلع   » بلاطیبا نب 
ياهیدـنمزاین نآ  شورف  لوپ  اـب  اـت  دوـب  هدوـمن  ار  نآ  شورف  دـصق  تشاد و  تسد  رد  ار  ارهز  ترـضح  ياهـسابل  زا  یـسابل  هکیلاـح  رد 

راک اب  یگدـنز  جاتحیام  نیمأت  يارب  موادـم  راک  یـشوکتخس و  تخورف ].... مهرد  شـش  هب  ار  سابل  نآ  سپ  دزاـس  مهارف  ار  یگدـنز 
یلص  » هللا لوسر  ای  . ] ًاْنیَـسُح َو  ًانَـسَح  ُلِمْحَی  ِنَسَْحلاُوبَأ  َو  َِحبـصُأ ، یّتَح  یحَّرلا  ُریدُأ  ًاعیمَج  یتَْلَیل  یحَّرلا ، َنِم  َيادَی  ْتَلِجَم  ْدَق  يزورهنابش 

ندرک درآ  هب  حبـص  ات  ار  بشید  تسا ، هدـش  مخز  هدرک ، مرو  یتسد  بایـسآ  اب  مدـنگ  ندرک  درآ  تلع  هب  متـسد  ود  ره  هلآو » هیلع  هللا 
یِّمَع َنـْبا  َو  یِّنِإ  [ .[ 828 . ] درکیم يرادهگن  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  منادنزرف  مالـسلا » هیلع   » یلع ماما  مدوب و  لوغـشم  مدنگ 

یهافر لیاسو  زا  يزیچ  میومعرـسپ  نم و  ادـخ ! لوسر  يا  . ] ِراـهَّنلِاب انَحِـضان  ِْهیَلَع  ُِفْلعَن  َو  ِلـْیَّللِاب  ِْهیَلَع  ُماـنَن  ٍْشبَک  ُدـْلَج  ـَّالِإ  ٌشاِرف  اـَنلام 
یمارگ لوسر  میهدیم ]. فلع  ار  دوخ  رتـش  نآ  يور  رب  اـهزور  میباوـخیم و  نآ  يور  رب  اـهبش  هک  يدنفـسوگ  تسوـپ  رگم  میرادـن 
لمحت ربص و  مرتخد ! . ] ًۀَِّیناوِْطق ًةَءابَع  َّالِإ  ٌشاِرف  امَُهلام  َنینِـس  َرْـشَع  ِِهتأَْرمِإ  َعَم  َماـقَأ  َنارْمِع  َْنب  یَـسُوم  َّنِإَـف  يِربْصِإ  َۀَّیَُنب  اـی  دومرف : مالـسا 

! ُناملَس ای  [ .[ 829 . ] دنتشادن یناوطق  يابع  هعطق  کی  زج  یشرف  درک و  یگدنز  شرـسمه  اب  لاس  هد  نارمع  نبیـسوم  اریز  شاب ، هتـشاد 
ِناخْرَف امُهَّنَأَک  ادَـقَر  َُّمث  ِعوُْجلا ، ِةَّدِـش  ْنِم  َّیَلَع  ابَرَطِْـضا  ْدَـق  َْنیَـسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َو  انمِعَط  ام  ًاثالَث  اـَنل  َّنَأ  ًاـِّیبَن  ِّقَْحلاـِب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلاَو 

هب ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم ترـضح  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  ناملـس ! يا  . ] یباـِبب ُْریَْخلا  َلََزن  اذِإ  َْریَْخلا  ُّدُرَأ  ـال  ْنِـکل  َو  ِناـفُوْتنَم 
دندرکیم و يرارقیب  یگنسرگ  تّدش  زا  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  منادنزرف  و  میاهدروخن ، اذغ  هک  تسا  زور  هس  دیزگرب ، يربمایپ 

[ .[ 830 . ] منکیمن ّدر  دبوکب  ارم  لزنم  برد  هک  ار  يراکوکین  نم  اما  دناهتفر ، باوخ  هب  هدنام  هتسخ و 

دومرف همطاف  ترضح 

الَف ِْکنِم  ًۀَّیِزَر  ُمَظْعَا  َنیِملْـسُْملا  ِءاِسن  ْنِم  ٌدَحَأ  َْسَیل  ُهَّنِإ  َۀَّیَُنب  ای  دومرف : دینـش ، ارم  هیرگ  يادـص  ردـپ  یتقو  یناگدـنز ، رخآ  ياههظحل  رد 
رد سپ  دـنرادن . ار  وت  ماقم  شزرا و  ناناملـسم  نانز  زا  مادـکچیه  مرتخد ! . ] ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِءاسِّنلا  ُةَدِّیَـس  ِکَّنِإ  ًاْربَص ، ٍةَأَْرمِإ  ینْدَأ  ْنِم  ینوُکَت 
ای َحَبْصَأ  ام  ِهَّللا  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  [ .[ 831 . ] یتشهب نانز  گرزب  دیـس و  وت  اریز  شابن ، نانز  نیرتمک  دننامه  يرابدرب  ربص و 

، ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس  . ] ٌۀَفَس ِِهْتَیب  یف  َحَبْصَأ  الَو  ٌۀَیِغاد  الَو  ٌۀَیِغاث  اَنل  َو ال  ٍسْمَخ  ُْذنُم  َّیَتَفَش  َْنَیب  َلَخَد  َو ال  ٌماعَط  ٍِّیلَع  ِْتَیب  یف  ِهَّللا  َّیبَن 
هن میاهتـشاذگن ، ناـهد  ار  ییاذـغ  زگره  و  اذـغ ، نودـب  مدرک  حبـص  هک  تسا  زور  جـنپ  مالـسلا » هـیلع   » یلع هناـخ  رد  ادـخ  هـب  دـنگوس 

مدید ار  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  يزور  : " دیوگیم یسراف  ناملـس  [ .[ 832 . ] یبآ هن  ییاذغ و  هن  و  يرتش ، هن  میراد و  يدنفـسوگ 
ییالط ياهیسرک  رب  مور ، رصیق  ناریا و  ناهاشداپ  رتخد  ابجع ! : " متفگ مدنام و  یتفگـش  رد  دراد ". رـس  رب  هداس  رادهلـصو و  يرداچ  هک 

ياهـسابل هن  دراد و  رـس  رب  تمیقنارگ  ياـهرداچ  هن  هک  تسادـخ  لوسر  رتـخد  نیا  و  دـننکیم ، نت  هب  تفبرز  ياـههچراپ  دننیـشنیم و 
ياهـسابل گرزب ، دـنوادخ  ناملـس ! يا  . ] ٍرَخا ٍمْوَِیل  َّیِـسارَْکلاَو  َبایِّثلا  اَنل  َرَّخَذ  َهَّللا  َّنِإ  ُناْملَـس ! ای  داد : خـساپ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ابیز ".

[ .[ 833 . ] تسا هدرک  هریخذ  تمایق  زور  رد  ام  يارب  ار  ییالط  ياهتخت  یتنیز و 

ارهز ترضح  هیرذ  تاداس و  ماسقا  دادعت و  تیمک و 

تسا يدح  رد  ترضح ، نآ  فالخا  باقعا و  ناگداون و  نادنزرف و  دادعت  رظن  زا  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز همطاف  ترـضح  يدوجو  تکرب 
همادا و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز كاـپ  هلالـس  زورما ، يرآ  تسین . وا  اـب  يربارب  هلباـقم و  ياراـی  ظاـحل  نیا  زا  ار  يرـشب  درف  چـیه  هزورما  هک 

ناسیونیفارگویب و هژیوب  نیققحم ، ناگدنـسیون و  زا  یخرب  هک  دنتـسه  يّدـحرد  ّتیمک  ظاـحل  زا  ربماـیپ ، مشچرون  نآ  لـسن  ناگدـنهد 
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، دـنه هیروـس ، فارطا  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز كاـپ  هّیرذ  ناـگداون و  زا  رفن  نوـیلیم  دودـح 40  هک  دـندقتعم  باسنا  ملع  ناصـصختم 
یگمه هک  دنراد  دوجو  اکیرمآ  اپورا و  ندرا و  هیکرت ، یبیل ، سنوت ، ریازجلا ، يزنودنا ، برغم ، رصم ، قارع ، ناریا ، ناتسناغفا ، ناتسکاپ ،

اج دروم  نیا  رد  دنلابیم . دوخ  رب  دنراد ، يراوگرزب  ردام  نانچ  لسن ، دنچ  هلصاف  اب  هکنیا  زا  دنرختفم و  مالـسلا » اهیلع   » ارهز يدنزرف  هب 
اهیلع  » رهطا يارهز  هب  تبـسن  هلـصاف ، لـسن  دـنچ  اـب  هک  ار  تاداـس  دادـعت  زورما ، يراـمآ  ذـخآم  عباـنم و  یخرب  رد  هک  دوش  هتفگ  دراد 

، رفن نویلیم  جنپ  یـصقا  برغم  رفن ، نویلیم  جنپ  رـصم  رفن ، نویلیم  کی  قارع  رفن ، نویلیم  هس  ناریا  دـناهدز : مقر  نینچ  دـنربیم ، مالـسلا »
روشک زا  دوـخ  تابـساحم  رد  راـمآ ، كرادـم و  نیا  ناگدـننکهیهت  دوـش  هتفگ  دـیاب  رفن . نوـیلیم  تسیب  دودـح  ناتـسکاپ  دـنه و  نمی و 

، دننکیم یگدنز  روشک  نیا  رد  زین  نادناخ  نآ  هب  بستنم  نّویولع  زا  رفن  نویلیم  ُهن  زا  شیب  هکنآ  لاح  دناهدیزرو ، تلفغ  هیکرت  ناملسم 
قطانم زا  ياهراپ  هک  دوش  هراشا  تساجب  نینچمه  دـنیامنیم . قیرط  یط  راوگرزب  نآ  طخ  فالخرب  یتیبرت ، يرکف و  رظن  زا  هک  دـنچ  ره 

زاب مالـسلا » اهیلع   » همطاف نادنزرف  دادعت  ناهج و  تاداس  هب  طوبرم  ماقرا  رامآ و  هنرگو  دـناهدشن ، يریگرامآ  یتسردهب  مه  یمالـساریغ 
، ینـسح یمطاف ، يولع ، تاداس  نوچمه  یتاداس  هب  ار  لسن  نیا  تاداس  ماـسقا  رد  نینچمه  [ . 834 . ] دوب دهاوخ  اهنیا  زا  شیب  رایـسب  مه 

. دناهدومن میسقت  يودهم  يوقن و  يوقت ، يوضر ، يوسوم ، یلیعامسا ، يرفعج ، يدیز ، یسابعینب ، یبنیز ، ینیسح ،

ارهز ترضح  ياههینک 

ياهصخـشم تمالع  مسا و  نآ  هینک ، دـندومنیم . نیعم  دارفا  يارب  مه  یبقل  هینک و  صاخ ، مسا  رب  هوـالع  هک  هدوب  موسرم  برع  نیب  رد 
دـمحم و ترـضح  يارب  هینک  هک  نسحلاابا  مساقلاابا و  لثم  دوشیم . هدروآ  ما  نانز  يارب  با و  نادرم  يارب  نآ  يادـتبا  رد  هک  دـشابیم 

هتشاد دوجو  هینک  هد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يارب  تسا . هدوب  ربمایپ  نانز  يارب  هینک  هک  نینمؤملاما  دشابیم و  مالـسلا  امهیلعیلع 
هتخادرپ یـضعب  میهافم  اههینک و  لقن  هب  اجنیا  رد  هک  تسین  ینعم  فصو و  زا  یلاخ  یمـسا  هبنج  رب  هوـالع  اـههینک  نیا  زا  کـی  ره  هک 

یتسه ناهج  رد  یکین  ره  هشیر  مالـسلا » اهیلع   » همطاف نوچ  ای  تسا و  مالـسلا » هیلع  نسح  ماما  ردام  يانعم  هب  نسحلاما : - 1 تسا . هدش 
نیسح یفرط  زا  مالسلا .» هیلع   » نیسح ماما  ردام  نیـسحلاما : - 2 دـندوب . یئابیز  نْسُح و  يایرد  همه  شنادـنزرف  هکنآ  رابتعا  هب  ای  تسا و 

تفرعم و گرزب ، تانـسح  تفگ  دیاب  دوشیم و  قالطا  کچوک  تانـسح  مامت  رب  دـشابیم و  مالـسلا » هیلع  نسح  رّغـصم  مالـسلا » هیلع 
، کـچوک بجاو و  ياـهتدابع  گرزب  تانـسح  هکنآ  اـی  تساـهنآ و  هـمه  هـشیر  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف تداـبع و  کـچوک ، تانـسح 

تیادـه ملع و  هب  همه  اهیکین  اریز  تسا . هدـننک  یکین  ره  ساسا  يانعم  هب  اـی  دیهـش و  نسحم  رداـم  نسحملاما : - 3 دشابیم . تابحتسم 
لاصتا هقلح  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هدمآ و  نوریب  تمـصع  هداوناخ  یحو و  ندعم  زا  همه  هعفان  مولع  هک  ددرگیمرب  همئا  مالـسا و  ربمایپ 

هدزای وناب  نآ  زا  اریز  موصعم ، ناماما  ردام  راهطالا : همئـالا  ما  - 5 ناراکوکین . ناکین و  ناردام  رایخالاما : - 4 دشابیم . تلاسر  تیالو و 
ریثکت مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف دوجو  رثوک  زا  اـهداژن  نیرتفیرـش  اریز  نادنمتفارـش ، رداـم  ءاـبجنلاما : - 6 تسا . هدـمآ  لـمعب  موصعم  ماـما 

نآ هشیر  لصا و  هکنآ  رگم  ملاع  رد  یتلیضف  تسین  اریز  یتلیـضف ، ره  ساسا  لئاضفلاما : - 8 ورشیپ . ناگرزب  ردام  ءابقنلاما : - 7 دناهتفای .
. تسا یئاراوگ  ردام  مالسلا » اهیلع   » همطاف انهلاّما : - 10 ربمغیپ . هداون  ود  ردام  نیطبسلاما : - 9 تسا . مالسلا » اهیلع   » ارهز مظعا ، يوناب  رد 

چیه وا  زا  دوب  نم  هناخ  رد  ارهز  هک  تدـم  نیا  رد  : " دومرف مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما ترـضح  و  تسا . اراوگ  تدابع  وا  تبحم  اب  اریز 
. دشابیم دوخ  نایعیـش  نادـنزرف و  رهوش ، ردـپ ، يارب  ینیریـش  یئاراوگ و  ساسا  وا  سپ  درواین ". مشخ  هب  ارم  زگره  مدـیدن و  يراوگان 

گرزب بقانم  یلاع و  تافـص  هدنهد  ناشن  کی  ره  هک  دراد  ددـعتم  ابیز و  یماسا  ترـضح  نوچ  یماسا ، ردام  ءامـسالاما : - 11 [ . 835]
اهیلع  » ارهز ترـضح  یلوا  قیرط  هب  دـنوشیم  باطخ  نینمؤملاما  ناونع  هب  ربماـیپ  ناـنز  رگا  هچ  نینمؤم ، رداـم  نینمؤملاما : - 12 تسوا .
هجیتن هک  تسا  ناشیا  اب  لیئربج  طابترا  تهج  هب  مان  نیا  دـیاش  و  شناد ، ملع و  هشیر  مولعلاما : - 13 دنشابیم . هینک  نیا  هتسیاش  مالسلا »

اهلگ 15- ردام  راهزالاما : - 14 دشابیم . نیموصعم  همئا  دزن  تسا و  مولع  همه  يواح  هک  تسا  مالسلا » اهیلع   » هیمطاف هفیحص  باتک  نآ 
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دنیوگیم دناهتسناد و  دنزرف  هب  ردپ  تبحم  فرص  ار  هینک  نیا  یضعب  دشابیم . اهیباما  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هینک  نیرتمهم  اهیباما :
مّلکت رد  نیا  ردام و  اباب ، دـیوگیم : شدـنزرف  هب  دـنک ، زاربا  ار  تبحم  نیا  دـهاوخب  درادـب و  تسود  دایز  ار  دوخ  دـنزرف  هاگ  ره  ناسنا 

اهیلع » ارهز همطاف  هک  دشاب  تلع  نیا  هب  ردپ ، ردام  يا  دیوگیم : وا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ هکنیا  دیاش  و  تسا . جـیار  مدرم  مومع 
درکیم نامسناپ  ار  وا  تاحارج  درکیم ، كاپ  شیور  رس و  زا  رتسکاخ  دیشکیم . تمحز  دوخ  ردپ  يارب  نابرهم  يردام  دننام  مالـسلا »

هللا یلـص   » ربمایپ هکنآ ، رگید  يانعم  و  دادیم . ماجنا  ردـپ  يارب  ناشیا  دـهدیم ، ماجنا  دوخ  دـنزرف  قح  رد  ردام  کی  هک  ار  ییاـهراک  و 
رد دشاب ؛ نینچ  دیاب  ردام  لباقم  رد  دـنزرف  هک  هنوگنامه  دیـسوبیم ، ار  شتـسد  درکیم ، دروخرب  شرتخد  اب  دـنزرف ، دـننام  هلآو » هیلع 

نیلوا رفـس  زا  تشگزاب  ماگنه  درکیم و  یظفاحادـخ  وا  زا  رفـس  ماگنه  رد  تساوخیمرب ؛ دـق  مامت  مالـسلا ،» اـهیلع  » ارهز ترـضح  ربارب 
زا یخرب  دـهدیم . ماـجنا  ار  نآ  یهلا  بادآ  هب  بدؤـم  دـنزرف  ره  هک  تـسا  یلمع  نـیا  دوـب  مالـسلا » اـهیلع  هیـضرم  يارهز  زا  شرادـید 
زیچ ره  هشیر  لصا و  ّمُا  یناعم  زا  یکی  دـناهتفگ  دـناهدومن و  رکذ  هینک  نیا  يانعم  يارب  ار  یهوجو  هتفرگ و  کمک  ّمُا  یناعم  زا  نیققحم 

تسا و تّوبن  هبیط  هرجش  هشیر  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تسا . تلاسر  دنمونت  تخرد  ساسا  لصا و  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تسا .
َو هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللاُلوسر ُۀبیَّطلا ، ُةرجَّشلا  مالسلا :» هیلع   » رقابلا لاق  دناهتـسج : کسمت  زین  لیذ  تیاور  هب  دوخ  نخـس  تیوقت  يارب 
« مالـسلا هیلع   » رقاب ماما  اُنتَعیِـش . اُهقارْوَا  َو  اُهناصْغَا  َو  اهُدالْوَا  اُهترَمَث  َو  مالـسلا » اهیلع   » ُۀـمطاف ِةرجـشلارُصنُع ، و  مالـسلا » هیلع   » ٌِّیلَع اـهُعرَف 

همطاف نآ  ياههشیر  مالـسلا ،» هیلع   » یلع نآ  ياـههخاش  هک  تسا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربماـیپ  تراـهط ، یکاـپ و  تخرد  : ] دومرف
[ .[ 836 . ] دنشابیم اهنآ  نایعیش  تخرد  نیا  گرب  خاش و  موثلکما ، بنیز و  نیسح و  نسح و  نآ  هویم  مالسلا ،» اهیلع   » ارهز

رثوک

نآرق رد  تمعن  نیا  ءاـطعا  هب  ار  شربماـیپ  لاـعتم  دـنوادخ  هلیـسونیدب  هک  تسا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  يارب  ینآرق  یبـقل  رثوـک 
ار همه  همه و  دـندناوخیم  مامتهمین  رتبا و  ار  لوسر  تلاسر و  راک  هک  ار  مالـسا  اب  هکلب  ربمایپ و  اب  نیکرـشم  موش  تاـغیلبت  دیاتـسیم و 

نازیملا ریـسفت  رد  یئابطابط  همالع  داد . ربخ  یفیک  یمک و  دـعب  ود  رد  ار  ربماـیپ  كراـبم  لـسن  یئاـیوپ  شـشوج و  هدـعو  دومن و  یثنخ 
دانـسا دـشابیم و  ربمایپ  ترـضح  هّیرذ  لسن و  رثوک  زا  دارم  رتبـالا ، وه  کـئناش  ّنا  دـیامرفیم : هک  هروس  رخآ  هیآ  هنیرق  هب  : " دـیامرفیم

عـطق و ار  وا  رکف  بهلوـبا و  لـسن  دـنادیم و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  كراـبم  لـسن  زا  طـقف  ار  ربماـیپ  لـسن  شـشوج  مـه  یخیراـت 
." تدمهاتوک

همطاف هاگدید  زا  زامن  هب  تبسن  يراگنا  لهس  رفیک 

لـصا رب  اهنت  هن  ینید  نییآ  رد  تسا . یلاعتقح  ترـضح  هاگـشیپ  هب  یگدـنب  زاربا  ادـخ و  اب  طابترا  داجیا  تهج  رد  يونعم  نوجعم  زامن 
يارب یگدنز  رد  هک  یناسک  تسا . هدش  شرافس  هیکت و  زین  زامن  فافختسا  يراگنالهس و  مدع  رب  هکلب  هدش  رایسب  دیکأت  ندناوخ  زامن 

اهیراتفرگ و عاونا  راچد  طقاس و  یحور  رظن  زا  دـنهد  رارق  یگدـنز  هیـشاح  رد  ار  زامن  دـننکن و  زاب  صاـخ  هماـنرب  هژیو و  هاـگیاج  زاـمن 
. تسا هدومن  میسرت  نینچ  ار  يدارفا  نینچ  رسدرد  رپ  یگدنز  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دش . دنهاوخ  اهیتخبدب  تالکشم و 

زامن هب  تبسن  يراگنا  لهس  رفیک 

درامشب کبس  ار  زامن  هک  يدرم  نز و  ره  رفیک  : " دندیـسرپ هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترـضح  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  يزور 
( الب ّرـش و   ) تلـصخ هدزناـپ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، یتسـس  زاـمن  ندـناوخ  هب  تبـسن  هک  يدرم  نز و  ره  همطاـف ! يا  : " دومرف تسیچ "؟

اّما درادرب . ربق  زا  رس  هک  یماگنه  تمایق  زور  رد  ات  هس  و  ربق ، رد  ات  هس  ندرم ، ماگنه  رد  ات  هس  ایند ، رد  اهنآ  يات  شش  دیامنیم . راتفرگ 
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هرهبیب تـکرب  زا  ار  وا  يزور  درادیمرب ، وا  رمع  زا  تـکرب  دــنوادخ  زا : دــنترابع  دوـشیم ، وا  ریگنماد  اــیند  رد  هـک  يزیچ  شــش  نآ 
نامسآ هب  شیاعد  دریگیمن ، یشاداپ  دزم و  دهد  ماجنا  هک  یلمع  راک و  ره  دزاسیم ، فرطرب  وا  زا  ار  ناحلاص  هرهچ  امیـس و  دزاسیم ،

نآ شلّوا  دـسریم ، وا  هب  ندرم  ماگنه  هب  هک  ییاهزیچ  نآ  اّما  و  تشاد . دـهاوخن  ناحلاص  ياعد  رد  ياهرهب  هکنآ  مشـش  دوریمن و  الاب 
اهدور و ماـمت  زا  رگا  هکیروط  هب  دریمیم  هنـشت  هکنآ  موس  دوریم و  اـیند  زا  هنـسرگ  هکنآ  مود  دوریم ، اـیند  زا  راوخ  لـیلذ و  هک  تسا 

دنکیم رومأم  ار  ياهتشرف  دنوادخ  هکنآ  لّوا  دنـسریم : وا  هب  شربق  رد  هک  ییاهالب  اّما  و  دش . دهاوخن  باریـس  دماشایب  ایند  ياهرابیوج 
ارف ار  شربق  یکیرات  تملظ و  هکنآ  موس  و  دوشیم ) ربق  راشف  راچد   ) دنکیم گنت  ار  شربق  هکنآ  مّود  دهد ، هجنکش  شربق  رد  ار  وا  هک 

رومأم ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  شلّوا  دـسریم : وا  هب  ربق  زا  نتـشادربرس  ماگنه  هب  تمایق  زور  رد  هک  یتفآ  هس  اّما  و  دریگیم .
دوشیم و هدیشک  باسح  وا  زا  یتخـس  هب  هکنآ  مّود  دنرگنیم ، ار  وا  مدرم  هکیلاح  رد  دناشکب  نیمز  يور  هب  تروص  اب  ار  وا  هک  دنکیم 

يور وا  زا  دزادـنایمن و  وا  هـب  ار  دوـخ  تـّبحم  فـطل و  رظن  ادــخ  هـکنآ  موـس  دریگیم و  رارق  هذــخاؤم  تساوخزاـب و  دروـم  ًادــیدش 
[ . 837."  ] تشاد دهاوخ  كاندرد  یباذع  دیامنیمن و  هدولآ ) لامعا  قباوس  ناهانگ و  زا   ) هزیکاپ كاپ و  ار  وا  دنادرگیمرب و 

يدمحم رثوک  لسن  يدوجو  تاکرب  تیفیک و 

لـسن هک  هتـشگ  مولعم  يدوجو  رظن  زا  كرابم  دـمآراک و  رثؤم و  ياهتیـصخش  هعلاطم  اب  یـسانشبسن و  ملع  رد  رظن  لها  یـسررب  رد 
تـالامک ینید ، ياـهیهاگآ  یقـالخا ، تفارـش  رظن  زا  اهلـسن  نیرتیفیک  نیرتتکرب و  اـب  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  هیرذ  تاداـس و 

هب نیب  نیا  رد  هک  دـناهدوب  یتیـصخش  نوگانوگ  داعبا  رد  نوگانوگ  ياهتفرـشیپ  هصالخ  هناـهاوخریخ و  یعاـمتجا و  ياـهتیلاعف  یناـسفن ،
نارود رد  اهنت  هن  هک  یلکش  هب  مینکیم  دروخرب  ءادهـش  نابـصنم ، بحاص  ءارما و  ءافرع ، ءامکح ، نیب  رد  فورعم  صخاش و  ياههرهچ 

هدوب يدابع  یگنهرف و  ياهتکرح  زکرم  تاریخ و  أشنم  نانآ  ياههربقم  یتح  ایوپ  لسن  نیا  تداهـش  ای  تلحر و  زا  سپ  هکلب  اهنآ  تایح 
تشاد هجوت  دیاب  مالسلا » اهیلع   » ارهز نادنزرف  تیمک  تارفن و  دادعت  زا  هتـشذگ  دیوگیم : هنیمز  نیا  رد  هرهاط  هقیدص  باتک  رد  تسا .

نارادلعـشم تاکرب و  تاریخ و  أشنم  ًاعون  و  نایاش ، تیمها  دجاو  ظاحل  ره  زا  ترـضح  نآ  نادـنزرف  زین ، تیعقوم  تیفیک و  رظن  زا  هک 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  ینعی  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ردقیلاع  نادنزرف  نیتسخن  زا  يرآ  دنتـسه . هدوب و  مالـسا  ناهج  رد  داشرا  تیادـه و 
ناربهر نینچمه  و  زورما ، زورید و  یمالـسا  قطانم  شخبيدازآ  ياهتـضهن  ناربهر  ات  اونین  ّفط و  ّخـف ، هّرح ، ناربهر  ات  مالـسلا ، اـمهیلع 

زا ًاـبلاغ  دنتـسه ، هدوب و  مالـسا  ناـهج  یمومع  راـکفا  ناگدـننکتیاده  نادرگاـش و  زا  مادـک  ره  هک  رـصاعم  ردـقیلاع  عـجارم  ینید و 
زا ریغ  ریظنیب ، تیمک  تیفیک و  نیا  اب  یتکرب ، ریخ و  نینچ  هک  ار  یتسار  و  دنتـسه . تکرب  رپ  گرزب و  نادناخ  نآ  نیبستنم  نادـنزرف و 

تـسا مزال  زاـب  تهج  نیا  رد  [ . 838 . ] تسا هدیدرگن  يرـشب  داحآ  زا  يدـحَا  دارفا و  زا  يدرف  چـیه  بیـصن  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
. میئامن هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  عیـشت  بهذم  جورم  ینید و  ماظن  رازگهیاپ  یمالـسا  بالقنا  دـیقف  ربهر  زا  يدای 
هک داد  ناشن  قح  هب  دوب و  مالسلا » اهیلع   » ارهز و  مالسلا » هیلع   » یلع و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ لسن  زا  هک  یتمهیلاع  درمگرزب  نآ 

. درک نآ  نیزگیاـج  ار  ینید  یماـظن  دوـمن و  نوگنرـس  ار  یتوغاـط  یماـظن  ناوـتیم  هملک  ذوـفن  ناـمیا و  تـمه و  لـکوت و  اـب  هنوـگچ 
مچرپ زاب  وا  سپ  و  تسوا . ندوب  یمطاف  رگـشیامن  همه  همه و  وا  ماـیپ  اهدـص  اـههد و  نینچمه  وا  یلمع  ياـبیز  هریـس  وا و  یتسیزهداـس 
دنزرف نیا  ياهدومنهر  اهمایپ و  دـمآرد و  رازتها  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز زا  يرگید  دـنزرف  تیاـفک  اـب  تسدـب  هللادـمحب  بـالقنا  يربهر 

تسا و رتهدننک  راودیما  رتنیشنلد و  هچنآ  اّما  دش . دوخ  یهلا  فادها  تمـس  هب  بالقنا  تیاده  هناوتـشپ  زاب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  حلاص 
« مالـسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  رهطم  كاپ و  لسن  زا  رظتنم  دوعوم  يدهم  دوجو  دریگیم . دوخ  هب  رتهزات  یئانعم  رگایحا ، ِراظتنا  بلاق  رد 

. دشخبیم تیمکاح  یتیگ ، رساترس  رب  دوخ  یهلا  رهق  رهم و  اب  ار  لومش  ناهج  یمومع و  حلص  مچرپ  هک  تسا 
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گ

یگنسرگ

دـمآ و نوریب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ تفگ : هک  درک  لـقن  يراـصنا  هّللادـبع  نبرباـج  زا  مالـسلا » هیلع  » رقاـب ماـما  ینیلُک ، لـقن  قـبط 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هناخ  رد  هب  هک  یتقو  مدوب ، ترـضح  نآ  هارمه  نم  دـنک ، تاقالم  مالـسلا » اهیلع   » همطاف اب  تساوخیم 

همطاف موش "؟ هناخ  دراو  ایآ  : " دومرف ربمایپ  امش " رب  مالـس  : " تفگ سپـس  داد و  راشف  ارنآ  تشاذگ و  هناخ  رد  رب  ار  شتـسد  میدیـسر ،
"؟ میوش دراو  تسا  نم  هارمه  هک  یسک  نم و  ایآ  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ ادخ " لوسر  يا  وش  دراو  : " دومرف مالسلا » اهیلع  »

يا : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ مرادن "، شوپور  هعنقم و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يا  : " درک ضرع  مالـسلا » اهیلع  همطاف 
" امش رب  مالس  : " دومرف ادخ  لوسر  سپس  دناشوپ . نآ  اب  ار  شرس  مالسلا ،» اهیلع  همطاف  ناشوپب ". ار  ترـس  دوخ ، رداچ  يدایز  اب  همطاف !
" يرآ : " تفگ همطاف  تسه "؟ دورو  هزاجا  ایآ  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ ادخ "! لوسر  يا  امش  رب  مالس  : " درک ضرع  همطاف 

لوـسر دـیوگیم : رباـج  دـیدرگ ". دراو  ود  ره  يرآ  : " تفگ مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  تسا "! نم  هارمه  هک  یـصخش  اـب  : " دوـمرف ربماـیپ 
هللا یلـص  » ربمایپ هدش  درز  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هرهچ  هک  میتفایرد  ناهگان  مدش ، دراو  زین  نم  دش و  هناخ  دراو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ
هللا یلـص  » ربمایپ تسا ". هدش  نآ  ثعاب  یگنـسرگ  تّدش  ادـخ ! لوسر  يا  : " تفگ مالـسلا » اهیلع   » همطاف دیـسرپ  ار  نآ  تلع  هلآو » هیلع 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » دمحم رتخد  همطاف  یئامنیم ، ناربج  ار  اهدوبمک  و  ینکیم ، ریـس  ار  ناگنـسرگ  هک  یئادخ  يا  : " دومرف هلآو » هیلع 
.... " نک ریس  ار 

دیهش رب  هیرگ 

همطاف قافتا  هب  هزمح  رهاوخ  هیفص  دربن ، زا  سپ  دیسر ، تداهش  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ يومع  ءادهـشلادیس  هزمح  دحا ، دربن  رد 
ربمایپ تسیرگیم و  زین  مالـسلا » اهیلع   » همطاف درک ، نتـسیرگ  هب  عورـش  تفرگ و  رارق  دیهـش  هدـش  هلثم  رکیپ  رانک  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز
هاگنآ تسا ! هدیـسرن  نم  هب  وت  تبیـصم  لـثم  یتبیـصم  چـیه  دومرفیم : هزمح  هب  باـطخ  درکیم و  هیرگ  وا  اـب  مه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »

ریـش هزمح  هناگتفه  ياهنامـسآ  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  نونکامه  هک  داب  هدژم  : " دومرف مالـسلا » اهیلع   » همطاف هیفـص و  هب  باـطخ 
[ . 839."  ] تسادخ لوسر  ریش  ادخ و 

دربن هزرابم و  هیرگ ،

و مالـسلا » اهیلع   » همطاف دـنلب  ياههلان  داد . تعـسو  ار  دوخ  تازرابم  هنماد  كدـف ، تراغ  لواپچ و  يارجام  زا  سپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز
، تشاد رد  فرط  ود  زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز لزنم  تخیگنارب . تموکح  هیلع  ار  یمومع  تاساسحا  راکفا و  ترـضح  نآ  یپایپ  ياهکـشا 

اهیلع همطاف  هناخ  برد  زا  دندمآیم ، دجـسم  هب  هک  زامن  عقاوم  رد  مدرم  لیئربج . باب  رواجم و  هچوک  رد  يرگید  دجـسم و  لخاد  یکی 
همطاف تیمولظم  شقن  نیگنر  يولبات  کی  نوچمه  هک  مالسلا » اهیلع   » ارهز هناخ  گنر  هریت  هتخوس و  مین  برد  دندرکیم . روبع  مالسلا »

لزنم لخاد  رد و  تشپ  زا  يزوسناج  شارخلد و  هلان  هک  یماگنه  ًاصوصخم  درکیم . هجوت  بلج  دوب  هدش  یـشاقن  نآ  رب  مالـسلا » اهیلع  »
يرفن هس  ود  هک  دوب  هاـگنآ  دـندرکیم و  يرـصتخم  فقوت  يرگید  سپ  یکی  دارفا  دـشیم ، تسـس  اهمدـق  دیـسریم  نیرباـع  شوگ  هب 

لوؤسم هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ هنادرُد  تیمورحم  نیا  لـباقم  رد  رگم  رخآ  دـنتفگیم  مه  اـب  دـندشیم و  دجـسم  دراو  ناـنکهمزمز 
ياـههاگن اـههفایق و  رییغت  اـههمزمز و  نیا  میهدیم ؟ هچ  ار  وا  باوـج  دوـش  هدـنز  نـالا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ رگا  ًاـعقاو  میتـسین ؟

نیا يزور  هک  دـیدیم  تلم  یناـشیپ  رد  وا  درکیم . خاروس  ار  رکبوبا  لد  ياهدـنرب  ریت  نوچمه  رمع ، رکبوـبا و  هرهچ  هب  مدرم  دوـلآرهز 
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زا تنطلس ، تسایر و  تبرـش  تشادن و  مارآ  رارق و  تهج  نیمه  هب  دلـسگب  ار  وا  دنبدنب  ریـشمش ، هنـشد و  تروصب  نیگآرهز  ياههاگن 
دزن درک و  هدامآ  ار  هنیدـم  قمحا  تفرخ و  نادرمریپ  زا  ياهدـع  رمع  دـیدباوص  يراـیتسد و  اـب  رمـالارخآ  تفریمن  ورف  اراوگ  شموقلح 
لزنم لخاد  رد  اهنآ  نتفریذپ  زا  هک  صاخ  هفایق  کی  اب  درک و  زاب  ار  رد  مالسلا » هیلع   » نینمؤملاریما دندز . رد  هدمآ و  مالـسلا » هیلع   » یلع

ام شوگ  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هاکناج  هلان  شارخلد و  يادـص  زورهنابـش ، یلع ! ای  : " دـنتفگ دـیراد "؟ راکچ  : " دومرف تسا  روذـعم 
همطاف زا  وت ، هلیسوب  میاهدمآ  میـشاب . لوغـشم  دوخ  راک  بسک و  هب  شمارآ  اب  میناوتیم  زور  هن  میراد و  مارآ  بش  هن  ام  تسا  زادنانینط 

رد مالـسلا » هیلع   » یلع ددرگ ". تکاس  زور  دنک و  هیرگ  بش  ای  دنک و  هیرگ  زور  دشاب و  مارآ  ار  بش  ای  مینک  شهاوخ  مالـسلا » اهیلع  »
ار لزنم  برد  هدادن  اهنآ  هب  تبثم  باوج  دنتـسه ، كاپان  رـصنع  مادک  هدیـشارت  ياهبوچ  ندوک ، نادیفـسشیر  نیا  دوب  هجوتم  هکیلاح 

ربخ هچ  : " دیـسرپ مالـسلا » هیلع   » یلع زا  دوب  هدش  هناخ  برد  تیعمج  يادـص  رـس و  وهایه و  هجوتم  هک  مالـسلا » هیلع  همطاف  بش  تسب .
دنچ یلع ! ای  : " دومرف دیشک و  يدرس  هآ  مالـسلا » اهیلع   » همطاف درک . لقن  مالـسلا » اهیلع   » ارهز يارب  ار  نایرج  مالـسلا » هیلع   » الوم دوب "؟

کشا و زا  بش  هن  زور و  هن  زگره  ادـخب  دـنگوس  موشیم . ناهنپ  اهرظن  زا  يدوزهب  منامیمن و  یقاـب  عاـمتجا  نیا  رد  نم  شیب ، ياهظحل 
[ . 840."  ] موش قحلم  مردپ  هب  هک  ماگنه  نآ  ات  منکیمن  راذگورف  مهآ 

ل

ارهز همطاف  رمع  ینایاپ  ياههظحل 

ترـضح رمع  ینایاپ  ياههظحل  دراد  ینالوط  يرمع  شزرا  دوخ  هک  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  یگدـنز  ياههظحل  نیرتراـبمغ  زا  یکی 
نفک لسغ و  تازیهجت  دیـشوپ و  دـیدج  ياهـسابل  دومرف ، لسغ  صاخ  بادآ  هب  هجوت  اـب  ترـضح  تسا . مالـسلا » اـهیلع   » ارهز هقیدـص 

ادـخ و يوسهب  جورع  زاورپ و  رد  ار  دوخ  هکیلاح  رد  دوخ  تاقوا  نیرتینافرع  اهتلاح و  نیرتهب  رد  داد و  رارق  رـس  يـالاب  ار  دوخ  ندومن 
زا تلئسم  دراد و  یمالسا  تّما  هب  يور  زاب  وا  تاجانم  اّما  دش . دوخ  يادخ  اب  تاجانم  لوغـشم  دیدیم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر 
نآ اب  دعب  نک "! هدامآ  میارب  یبآ  : " دومرف ءامـسا  هب  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  تساهنآ . رب  ترفغم  تمحر و  لوزن  يارب  ادخ 
ریز روایب و  میارب  اجنالف  زا  ار  مردپ  طونح  هیقب  : " دومرف دیشوپ و  ار  اهنآ  هدب "! نم  هب  ار  مدیدج  ياههماج  : " دومرف سپس  درک و  لسغ 

متفر و نوریب  قاتا  زا  دـیوگیم : ءامـسا  منک ". تاجانم  مراـگدرورپ  اـب  مهاوخیم  ورب ! نوریب  اـجنیا  زا  هتـشاذگ  اـهنت  ارم  راذـگب و  مرس 
: دیوگیم هدرک  زارد  نامسآ  يوس  هب  تسد  مدید  مدش ، دراو  دنیبن  ارم  هک  يروطهب  هتسهآ  مدینـشیم ، ار  ترـضح  نآ  تاجانم  يادص 
یبتجم و نسح  هب  و  نم ، رب  شهودنا  یضترم و  یلع  مرهوش  هب  و  تشاد ، نم  رادید  هب  هک  یقایتشا  یفطـصم و  دّمحم  ّقحب  اراگدرورپ ! "

نم رب  هک  یهودنا  مغ و  دنشابیم و  همطاف  نت  هراپ  هک  منارتخد  هب  و  نم ، رب  شترسح  یگدرمژپ و  دیهش و  نیـسح  هب  و  نم ، رب  شاهیرگ 
لاؤس و ماگنه  هب  وت  هک  ینک  دراو  تشهب  هب  يزرمایب و  ار  نانآ  ییامرف و  مّحرت  دّـمحم  تّما  ناراکهانگ  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  دـنراد ،

[ . 841!"  ] ینانابرهم نیرتنابرهم  و  يراوگرزب ، يراد و  مرک  همه  زا  شیب  تهاگرد  زا  تساوخرد 

ارهز همطاف  ياهبقل 

کی يارب  یماـسا  ندوب  دادـعت  رپ  ینعی  یمَّسُملا . ِفَرَـش  یلَع  ُلُّدـَت  یماـسَْالا  ُةَْرثَـک  هک : ناـیب  نیا  هب  دراد  دوجو  یلـصا  یملع  دـعاوق  رد 
نآرق تایآ  هب  هجوت  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  يارب  دراد . یماسا  نآ  بحاص  تیمها  تفارـش و  رب  تلالد  هدـیدپ  کـی  اـی  صخش و 

یتیـصخش هوجو  زا  یهجوهب  باقلا  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  هدـمآ  يددـعتم  عونتم و  باقلا  ابدا ، راعـشا  املع و  راـتفگ  ینید و  تاـیاور 
همطاف دنمـشزرا  باتک  رد  دـنکیم . یفرعم  ار  ینامـسآ  هکلم  نآ  يدوجو  داـعبا  زا  يدـُعب  دراد و  هراـشا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح 
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ياهبقل [ . 842 . ] دـینک تقد  تسا  هدـش  هدروآ  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  يارب  بقل   104 ربمایپ ، لد  ینامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز
ةدّیس - 1 تسا : حرـش  نیدب  تسا  هدش  يروآعمج  رعـش  رد  هدمآ و  نادنمـشناد  تاملک  تایاور و  رد  هک  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 
ۀمیرک - 6 هزیشود ]  ] ءارذع - 5 نادنزرف ] زوسلد   ] ۀیناح - 4 يرون ] تقیقح  زا  يدوجوم  ] ۀّیرون - 3 یتشهب ] ناسنا   ] ءاروح ۀّیسنا  - 2 وناب ] ]
ةدیشر - 11 عقوتمک ] عناق ،  ] ۀعناق - 10 نمادکاپ ]  ] ۀفیفع - 9 هاوگ ] هدش ، دیهش   ] ةدیهش - 8 نابرهم ] ّتبحم و  اب   ] ۀـمیحر - 7 راوگرزب ] ]

ةرباص - 15 مارتحا ] دروم  یمارگ و   ] ۀـمّرحم - 14 تبحماب ] تسود و   ] ۀـبیبح - 13 دنمتفارش ]  ] ۀفیرش - 12 لماک ] هدیـسر ، دشر  دح  هب  ]
[ دنمشناد  ] ۀملاع - 19 هدیزگرب ]  ] ۀیفص - 18 یمارگ ] راوگرزب و   ] ۀـمرکم - 17 صقن ] بیعیب و  شزاسلها ، ، ملاس ] ۀمیلـس - 16 رادیاپ ] ]

متس  ] ۀمولظم - 23 هدش ] بصغ  شقح  هک  یسک  هدش ، هدوبر   ] ۀبوصغم - 22 هانگیب ] هدش ، هتشاد  هگن   ] ۀموصعم - 21 اناد ]  ] ۀمیلع - 20
تمشح و اب   ] ۀمـشتحم - 26 تسا ] هدرک  يرای  ار  وا  دـنوادخ  هدـش ، يراـی   ] ةروصنم - 25 تکرب ] اـب  نمی و  شوخ   ] ۀـنومیم - 24 هدید ]

شکالب  ] يوکـش ریغب  يولبلاۀلماح  - 30 یمارگ ] هدش ، هتـشاذگ  مارتحا   ] ۀـمظعم - 29 گرزب ]  ] ۀـلیلج - 28 ابیز ]  ] ۀـلیمج - 27 مارتحا ]
-33 دـنوادخ ] بوبحم   ] هللاۀـبیبح - 32 يراـگزیهرپ ] شتـسرپ و  هدروخ  مسق   ] يوـقتلا وةدابعلاۀـفیلح  - 31 تیاکش ] هِوکِـشیب و  هوتـسن 
[ ناراکهنگ هدننکتعافش  ] ةاصُعلاۀعیفش - 36 توبن ] ناشن   ] ةوبنلاۀیآ - 35 تیاده ] هیاپ   ] يدـهلانکر - 34 هدیزگرب ] رتخد   ] ةوفصلاتنب
-41 نانز ] يوناب  گرزب   ] ءاسنلاةدّیـس - 40 هدـش ] هزیکاپ   ] ةرهطم - 39 یتشهب ] بیس  ] ۀنجلاۀحاُفت - 38 ناراکوکین ] رداـم   ] ةریخلاّما - 37
-44 تیادــه ] هاــگیاج   ] يدــهلانطوم - 43 شراــگدرورپ ] هدــیزگرب   ] اهِّبرةوفــص - 42 یفطـصم ] ترــضح  رتـخد   ] یفطــصملاتنب
، یفطـصم بلق  یگدنز  نوخ   ] یفطـصملا بلقۀـجهم  - 46 ربمایپ ] نت  هراـپ   ] یفطـصملاۀعضب - 45 ربمایپ ] مشچ  رون  ] یفطـصملانیعلاةرق
تمکح و اب   ] ۀـمیکح - 48 لوسر ] ترضح  هدنامزاب  ] یفطـصملاۀیقب - 47 تسا ] تاـیح  همادا  بجوم  بلق  رد  هک  نوـخ  تارطق  نیرخآ 

ۀلیلع - 53 هتسکشلد ]  ] ۀبورکم - 52 نیگمغ ]  ] ۀنوزحم - 51 دنمدرخ ]  ] ۀلیقع - 50 مهف ] اب   ] ۀمیهف - 49 هناـمیکح ] كاردا  مهف و  ياراد 
هدنامزاب  ] ةوبنلاۀّیقب - 58 هدننکهیرگ ]  ] ۀیکاب - 57 رادهدنز ] بش   ] ۀماّوق - 56 اسراپ ]  ] ةدهاز - 55 هدنتسرپ ]  ] ةدباع - 54 ضیرم ] رامیب و  ]

[ تبحم اب  راوخمغ و   ] ۀناّنح - 62 نابرهم ] زوسلد و   ] ۀفوئر - 61 تبحم ] هفطاع و  اب   ] ۀفوطع - 60 ریگهزور ] رایسب   ] ۀماّوص - 59 يربمایپ ]
یبنلاۀحود - 67 ربماـیپ ] هداون  ود  رداـم   ] ْنیَْطبِّسلاةدـلاو - 66 دنمدرد ]  ] ۀـنّانا - 65 ناـبرهم ] زوـسلد و   ] ۀقیفـش - 64 راـکوکین ]  ] ةّرب - 63

-71 هدراهچ ] بش  هاـم  ] ماـمت ردـب  - 70 ربمایپ ] نیـشناج  رـسمه   ] ّیـصولاۀجوز - 69 ینامـسآ ] رون   ] يوامـسرون - 68 ربمایپ ] راـسخاش  ]
-74 كاــنبات ] رهوـگ   ] ءاــضیبةّرد - 73 لوــسر ] ترـــضح  شراوــگرزب  ردــپ  ناور   ] هــیبأ حور  - 72 یناروــن ] يوردــیپس   ] ءاّرغةّرغ

تسود یلو و   ] هللاۀیلو - 76 تواخس ] فرش و  يایرد  ّرد   ] دوجلاو فرشلارحبةّرد  - 75 یتسه ] هریجنز  لاصتا  هقلح   ] دوجولاةدالقۀطساو
هّللا نیع  - 79 یهلا ] یحو  نیما   ] یحولاۀنیمأ - 78 ادخ ] یناهن  زار   ] هّللاّرس - 77 تسا ] هداد  رارق  یلو  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  دنوادخ و 

ءانبالافرش - 82 ناردپ ] ییابیز  بجوم   ] ءابالالامج - 81 نامسآ ] ملاع  رد  هاگیاج  هدنراد   ] ءامـسلا ملاع  یفۀنیکم  - 80 ییادخ ] هدید  ]
رهوگ  ] لالجلاوةزعلاةرهوج - 84 لامک ] شناد و  يایرد  ّرد   ] لامکلاومیلعلارحبةّرد - 83 نادنزرف ] يارب  راختفا  يراوگرزب و  تفارش و  ]

هدنروآدرگ  ] ۀـیّلعلارثآملا ۀـعومجم  - 86 ـالاو ] تاراـختفا  يایـسآ  خرچ   ] ۀّیـسنلارخافملایحر بـطق  - 85 يراوـگرزب ] تزع و  كاــنبات 
لامالاۀبعک - 89 یهلا ] رون  يارب  ینارون  نادـغارچ  هشیـش و   ] ۀـجاجز - 88 یهلا ] رون  نادـغرچ   ] هللارون ةوکـشم  - 87 نیرب ] ياهراگدای 

-91 تسا ]) ترـضح  نآ  دیجم  نآرق  رد  ردقلا  ۀـلیل  زا  دوصقم   ) ردـق بش   ] ردـقلا ۀـلیل  - 90 نادـنمزاین ] ياهوزرآ  هبعک   ] ۀـجاحلا لمَِال 
ناگتشرف هک  یسک  نآ  رتخد   ] ۀکئالملا هب  ّتلـص  نم  ۀنبا  - 92 ۀکرابمۀلیل ]) یف  ُهانلزناانا  هیفرـش  هیآ  هب  هراشا   ) تکرب اب  بش   ] ۀکرابمۀلیل

[ هاگیاج دنلب   ] ّلحملاۀیلاع - 94 شراوگرزب ] ردام  لد  شخبشیاسآ   ] ۀـمّظعملااهّما بلق  رارق  - 93 دناهدراذگ ] زامن  هدرک و  ءادـتقا  وا  رب 
قحلاۀبوصغم - 98 هتسکش ] هنیس   ] ردصلا ضیـضر  - 97 هتسکش ] ولهپ   ] علـضلاةروسکم - 96 يراوگرزب ] یگرزب و  زار   ] ۀمظعلاّرـس - 95

ۀنحتمم - 101 هتخانـشان ] ردـق   ] ردـقلاۀلوهجم - 100 تسا ] ناـهنپ  شربـق  هـک  یـسک   ] ربـقلایفخ - 99 هدـش ] بـصغ  شقح  هکیـسک  ]
[ رایسب نادنزرف  تسا ] هدید  بحاص  ناوارف ، ریخ  بحاص   ] رثوک متس 104 - شرسمه  هک  یسک   ] اهجوز مولظملا  - 102 هدش ] شیامزآ  ]
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[ هدش هتشک  دنزرف   ] اهُدلولوتقملا - 103

ردقلا ۀلیل 

ردـق بش  هکنانچمه  فلا -  ینعی : تسا . نانآ  تاماقم  فرعم  همانـسانش و  ردـق  هروس  تسا و  تیبلها  ردـقلاۀلیل  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف 
. تسا نینچنیا  مه  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  يونعم  تاماقم  هب  یسرتسد  دراد  زورب  روهظ و  ناگتـسیاش  زا  یعمج  يارب  طقف  ناهنپ و 

تما همه  يدّـمحم و  رثوک  یلو  صخـش  کی  مه  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تسا . بش  رازه  یـس  اما  بش  کـی  ردـقلاۀلیل  هکناـنچمه  ب - 
بـش تدابع  شاداپ  زین  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  تفرعم  تسا  بش  رازهیـس  تدابع  نوچمه  ردق  بش  تدابع  هکنانچمه  ج -  تسا .

. ِرْدَْقلا َۀَْلَیل  ََكرْدَا  ْدَقَف  اِهتَفِْرعَم  َّقَح  َۀَمِطاف  َفِرَع  ْنَمَف  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاق  تسا . ردقلاۀلیل  تفرعم  هنیمز  وا  تفرعم  دراد و  ار  ردق 
رد هکنانچمه  د -  تسا ]. هدرک  كاردا  ار  ردـق  بش  نامگیب  دـبای  تسد  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف یقیقح  تخانـش  هب  سک  ره  [ . ] 843]

لزان قطان  نآرق  هدزای  ماما و  هدزای  موصعم ، هدزای  زین  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  رهطا  نماد  زا  تسا  هدـش  لزان  تماص  نآرق  ردـق  بش 
بش هکنانچمه  و -  تسا . بتارم  ياراد  ردقلاۀلیل و  مه  مالسلا » اهیلع   » همطاف تسا  یبتارم  ياراد  ردقلاۀلیل  هکنانچمه  ه -  تسا . هتـشگ 

، ناشدوخ هناخ   ) دوشیم هداد  لامتحا  ناکم  هس  رد  ناشنفد  لحم  مه  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  تسا  ناـهنپ  بش  هس  نیب  ًاتدـمع  ردـق 
[ . 844 . ] دشابیم مه  هللاموی  تسا  ردقلاۀلیل  هکنانچمه  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هتبلا  و  ربنم ) بارحم و  نیب  عیقب ،

م

هکرابم

ترضح بقل  ُهن  یتیاور  رد  مالسلا » هیلع  قداص  ترضح  دشابیم . هکرابم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترـضح  فیرـش  باقلا  زا  یکی 
ترـضح ملاع  ود  يوناـب  هتـسیاش  تهج  نیا  هب  ار  بقل  نیا  نیققحم  ًـالومعم  تسا . هکراـبم  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـندومرف  ناـیب  ار  [ . 845]

تاریخ و همه  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر ترضح  هلیلج  لسن  ربمایپ و  لامک  اب  تشرس و  كاپ  هیرذ  هک  دندادیم  مالسلا » اهیلع  » ارهز
اهیلع  » ارهز ترـضح  نأـش  رد  ار  رثوک  هروس  لـیلد  نیمه  هب  ددرگیم و  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  هب  متخ  دراد  هک  يدوـجو  راـثآ 
اهیلع  » ارهز همطاف  باتک  رد  هنیمز  نیمه  رد  دننکیم . ریسفت  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هب  ار  ربمایپ  هب  یئاطعا  ِرثوک  دننادیم و  مالسلا »
لقن جاجز  زا  تسا ... یتدایز  دشر و  يانعم  هب  تکرب  : " دـیوگ تکرب  هملک  لیذ  رد  روظنمنبا  تسا : هدـمآ  ربمایپ  لد  ینامداش  مالـسلا »

لیجنا رد  دـیوگ  هک  هدـش  لقن  نامیلـس  نب  هللادـبع  زا  دـیآ . دوجو  هب  رایـسب  ریخ  وا  يوس  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  كرابم  هک  تسا  هدـش 
نانز ترضح  نآ  دیامرفیم : نینچ  یـسیع  ترـضح  هب  باطخ  دنوادخ  هک  میدناوخ  نینچ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ترـضح  هرابرد 

هجـض و هناخ  نآ  رد  هک  دراد  ياهناخ  تشهب  رد  هک  تسا  ياهکرابم  تکرب و  اب  نز  زا  وا  لسن  تسا ، مک  وا  هیرذ  لسن و  دراد ، يددعتم 
ترـضح تردام  ایرکز  ترـضح  هک  هنوگنامه  هب  درک  دـهاوخ  یتسرپرـس  لفکت و  نامزلارخآ  رد  ار  وا  تسین  یتمحز  جـنر و  داـیرف و 

." دیسر دنهاوخ  تداهش  هب  هک  تسا  يدنزرف  ود  كدوک و  ود  ياراد  وا  دومن  یتسرپرس  ار  میرم 

همطاف تبحم 

.[ مناکیدزن تدوم  ّبح و  رگم  مبلطیمن  يدزم  امش  زا  مربمایپ  وگب  [ . ] 846 . ] یبرقلایف هدوملاالا  ًارجا  هیلع  مکلئساال  لق 

لوا همدقم 
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دشابیم هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللادبع نبدمحم  ترضح  ینامسآ  روآمایپ  تثعب  لوسر و  لاسرا  نینمؤم  رب  قح  ترضح  تمعن  نیرتگرزب 
رد وا  ياهتنمیب  جـنر  تخاس . ایهم  ار  اهناسنا  ءایحا  یـشخبرون و  هنیمز  هتخاس و  طبترم  توکلم  ملاع  اب  ار  کـلم  ملاـع  وا  نتخیگنارب  هک 
نآ رجا  راک و  نیب  ینوگمه  ّتیخنـس و  ظفح  هوـالعب  دـشاب . گرزب  دـیاب  زین  نآ  رجا  دزم و  نآ  عبت  هب  دوب و  میظع  رایـسب  تلاـسر  راـک 

. تسا مزال  يرما 

مود همدقم 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  اب  نینمؤم  ادـخ و  نیب  طابترا  لماع  لاصتا و  طخ  مینیبیم  نآرق  همیرک  تایآ  زا  یـضعب  هب  یـشرگن  اب 
تبحم هک  یگرزب  هشوت  ینغ و  راب  رطاخب  رگم  تسین  نیا  و  [ 847 . ] هللا مکببحی  ینوعبتاف  هللا  نوبحت  متنک  نا  لـق  تسا . تیعبت  تبحم و 

نیب قشع  تبحم و  هطـساوب  هک  تسا  یمکحم  رایـسب  لاصتا  دـنویپ و  تردـق  هلمج  زا  هک  دروآ  هارمهب  ناسنا  يارب  دـناوتیم  نآ  راـثآ  و 
نیب لاـصتا  يارب  مود  یفطع  يوناـث و  یطبر  نوچ  یفرط  زا  دوش . یگـشیمه  داـجیا و  دـناوتیم  ادـخ  لوسر  نینمؤم و  نینمؤم و  ادـخ و 

دنویپ نیا  رد  ًاّددجم  دشاب  راگدنام  نآ  هطـساوب  تلاسر  توبن و  تامحز  لصاح  ات  تسا  زاین  راوگرزب  نآ  زا  سپ  نینمؤم  ادـخ و  لوسر 
تیالو و اب  دنویپ  ورین  نیا  هطـساوب  نینمؤم  دوشیم  هیـصوت  دوشیم و  هدافتـسا  تّدوم  رثؤم  رایـسب  زاستشونرـس و  لماع  زا  زین  لاصتا  و 

دراد نآ  هب  هراشا  هفیرـش  هیآ  هک  دوش  رارقرب  زین  تیالو  توبن و  نیب  زاسراک  یگـشیمه و  قیمع و  یطابترا  ات  دـننک  ادـیپ  ربمایپ  تیبلها 
، ادـخ طابترا  رد  طابترا  هرهم  لاصتا و  هقلح  طسو و  ّدـح  مالک  کی  رد  دوش  تقد  رگا  یبرقلایف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـساال  لق  هک 
نید و یماـمت  يارجا  نماـض  دـناوتیم  هک  یلماـع  هقلح و  تسا . تّدوم  تبحم و  ربماـیپ ، ءایـصوا  نینمؤـم و  ربماـیپ ، نینمؤـم و  ربماـیپ و 

یمیلعت مایپ  ود  لماح  تّدوم  هفیرش  هیآ  دهد . هئارا  رورپنید  عفادم و  سانشنید  روابنید ، ياهناسنا  دشاب و  نآ  ياهتلاصا  همه  تظافح 
تسا یشزومآ  میلعت و  تسا  هدش  هیـصوت  رگید  هیآ  رد  هک  یتیعبت  ای  هدش و  هیـصوت  هفیرـش  هیآ  رد  هک  یتدوم  اب  هک  ارچ  تسا  یتیبرت  و 
ینما هاگهانپ  هاگیاپ و  نوناک و  دنکیم و  صخشم  ار  تکرح  رادم  تبحم  تّدوم و  اریز  تسا . هدش  شرورپ  نیمـضت  نآ  نمـض  رد  هک 

لوسرلاوعیطا و هللاوعیطا و  يارجا  نماض  هیآ  نیا  ياوتحم  دـنک . لمع  تظافح و  ار  شنید  ناسنا  هاگهانپ  نآ  رد  ات  دزاسیم  ناـسنا  يارب 
هیآ نیا  هب  لمع  نوملعت . متنک ال  نا  رکذـلا  لها  اولئـساف  دومرف : هک  رکذ  لـها  زا  میلعت  لاؤس و  تمـس  هب  نداد  قوس  تسا و  رمـالایلوا 

اورفک نیذـلا  سئی  مویلا  هیآ  هب  هیآ  نیا  ياوتحم  مکنید . مکل  کلمکا  مویلا  لمکم  تسا و  کیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  هیآ  ممتم 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  يدـمحم  ریثک  ریخ  زا  يریگهرهب  هنیمز  و  دـهدیم . ءارجا  لـمع و  هنیمز  اـنعم و  نوشخا  َو  مهوشخت  ـالف  مکنید  نم 
دناشنیم و عیفر  یسرک  تسایس و  هنحص  هب  دناهریم و  ندوب  روجهم  زا  ار  نآرق  هیآ ، نیا  هب  لمع  دیامنیم . ایهم  ام  يارب  ار  رثوک  ینعی 

نیب رد  دراذـگیمن . يزیچ  رهوج  ذـغاک و  مسر و  مسا و  زج  هب  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  لمع  كرت  دـناشکیم و  هعماـج  نتم  هب  ارنآ  یناـعم 
ياراد دـشابیم و  ادـخ  ءاـیلوا  رظندروم  زیگناروش و  رایـسب  [ 848  ] ارهز ترـضح  سدـقم  تحاـس  هب  ّتبحم  صوصخب  نیموصعم  ءاـیلوا 

هللا یلـص   » ِهَّللا َلوُسَر  اعَمْـسَت  َْملَأ  َهَّللا  امُُکتْدَشَن  تسا . ترخآ  رد  تالکـشم  زا  يرایـسب  زا  روبع  زاوج  ایند و  رد  یتیبرت  یقالخا و  يراثآ 
ْدَقَف ِیتَْنبِإ ، َۀَمِطاف  َّبَحَا  ْنَمَف  یِطَخَس ، ْنِم  َۀَمِطاف  َطَخَس  َو  َياضِر  ْنِم  َۀَمِطاَف  اضِر  ِیناذا  ْدَقَف  اهاذا  ْنَم  یِّنِم  ٌۀَعِْـضب  ُۀَمِطاف  ُلوُقَی : هلآو » هیلع 

: دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  هک  دیاهدینـشن  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  [ ؟ ِیناضْرَا ْدَـقَف  َۀَـمِطاف  یـضْرَا  ْنَم  َو  ِینَّبَحَا 
بـضغ مشخ و  تسا و  نم  يدونـشخ  بجوم  همطاف  يدونـشخ  هدرزآ ، ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  میوا ، زا  نم  و  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاـف 

هتخاس دونـشخ  ارم  دزاس  دونـشخ  ار  همطاف  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  همطاـف  سک  ره  نم ، بضغ  مشخ و  همطاـف ،
[ .[ 849 [ ؟ تسا

هثدحم
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.[ يدوب هرفاو  مولع  بحاص  یتفرگ و  رارق  وگتفگ  دروم  هکئالم  يوس  زا  هک  یئوناب  يا  وت  رب  مالـس  . ] ٌۀَمیلَْعلا ُهَثَّدَحْملااَُهتَّیَا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
یقیقح یبیغ و  مولع  لماح  هک  یناگتـشرف  ادـخ ، ناگتـشرف  هک  یمناخ  ینعی  تسا  هثدـحم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  باقلا  زا  یکی 

هیلع  » قداص ماما  هتفگ  هب  هک  دـشابیم  مالـسلا » اهیلع   » همطاف فحـصم  ماـنب  یباـتک  اـهوگتفگ  نیا  هجیتن  دـندرک و  وگتفگ  وا  اـب  دـندوب 
َۀَِکئالَْملا َّنَِال  ًۀَثَّدَُحم  مالـسلا » اهیلع   » ُۀَمِطاف ْتَیِّمَـس  امَّنِا  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاق  دراد . دوجو  نآ  رد  یبیغ  مزال  مولع  یمامت  مالـسلا »
َنیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْـصاَو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطِْـصا  ُهَّللَا  ُۀَـمِطاف ! ای  ُلوُقَتَف ، ِنارْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَم  يداُنت  امَک  اهیداُنتَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُِطبْهَت  َْتناک 

اریز دش  هداهن  مان  هثّدـحم  مالـسلا » اهیلع   » همطاف انامه  . ] اهَنُوثِّدَُـحی َو  ْمُهُّثِدَُـحتَف  َنیعِکاَّرلاَعَم  یعَکْرا  َو  يدُجْـسا  َو  ِِکبَِّرل  یُتْنُقا  ُۀَـمِطاف  ای 
يا دنتفگیم  دندادیم و  ادن  زین  ار  وا  دندادیم  ادن  ار  نارمع  رتخد  میرم  هک  هنوگنامه  دـندمآیم و  دورف  نامـسآ  زا  هتـسویپ  ناگتـشرف 

ور هدجس  هب  شاب و  رادربنامرف  ار  تراگدرورپ  همطاف  ياهداد  يرترب  نایناهج  نانز  رب  دینادرگ و  هزیکاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  همطاف !
[ .[ 850 . ] دندرکیم وگتفگ  وا  اب  نانآ  تفگیم و  ثیدح  نانآ  اب  مالسلا » اهیلع   » همطاف سپ  امن . عوکر  ناگدننکعوکر  اب  و 

نسحم

دش ینابرق  نیقفانم  متس  هجیتن  رد  دش و  هدیشک  تداهش  خلسم  هب  دلوت  زا  سپ  هک  مالسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترضح  نادنزرف  زا  یکی 
هیلع بلاطیبانب  یلع  تیـالو  زا  عاـفد  رطاـخهب  تیبلها  یناـبرق  نیلوا  ربماـیپ  زا  سپ  وا  دـشابیم . ترـضح  ههاـم  شـش  نسحم ، ترـضح 
طقس رب  ینبم  ّتنس  لها  عبانم  زا  تیاور  هدزیس  هعیش و  عبانم  زا  تیاور  یس  [ 851  ] رتسب رد  همشچ  دنمشزرا  باتک  رد  دشابیم . مالسلا »

هب وا  داتفا و  قافتا  دش  دراو  ترضح  رب  رمع  طسوت  هک  ياهبرـض  هطـساوب  تیانج  نیا  تسا . هدش  لقن  وا  ندش  هتـشک  نسحم و  ترـضح 
ِِهلْوَق یف  ُلوُقَتام  َيالْوَم  ای  ُلَّضَفُْملا : َلاـق  مالـسلا :» هیلع   » قداـصلا لاـق  دـیدرگ . خـیرات  رد  تبث  شماـن  تیبلها ، ّقح  رد  ملاـظ  لوا  ناونع 

[ . 852 . ] ُهُوبَّذَـکَف اذـه  ُْریَغ  َلاق  ْنَمَف  َْریَغال ، اَّنِم  ُهَّنَِأل  ُنِسُْحم ، ِهَّللاَو  ُةَدُؤْوَْملاَو  ُلَّضَفُم  ای  َلاـق : ْتَِلُتق  ٍْبنَذ  ِّيَاـِب  ْتَِلئُـس ، ُةَدُؤْوَْملا  اذِاَو  یلاـعَت :
هدش روگ  هب  هدنز  نآ  زا  هک  یماگنه  و  گرزب ، يادخ  هدومرف  هرابرد  نم ! ياوشیپ  يا  درک : ضرع  مالسلا » هیلع   » قداص ماما  هب  لضفم  ]

نـسحم هدش ، روگهب  هدنز  نآ  هک  ادخ  هب  دنگوس  لضفم ! يا  دومرف : ترـضح  دیئامرفیم ؟ هچ  دـش  هتـشک  یهانگ  هچ  هب  هک  دوش  لاؤس 
.[ دینک شبیذکت  دیوگب  نیا  زا  ریغ  سک  ره  سپ  ام . ریغ  زا  هن  تسام  زا  وا  هک  تسا 

ردپ ياثر  رد  همطاف  ياههیثرم 

یفرعم هنوگنیا  تّوبن  باتفآ  بورغ  زا  سپ  ار  ناهج  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ كاپ  هزانج  نفد  زا  سپ 
ِهِْکبَْیلَو ِنافْجَّرلا  ُةَریثَک  ِْهیَلَع  اًفَـسَا  ٌۀـبَیئَک  ِِیبَّنلا  ِدـَْعب  ْنِم  ُضرَْالا  َو  ِنارْـصَْعلا  َمَلْظَا  َو  ِراهَّنلا  ُسْمَـش  ْتَرِّوُک  ِءامَّسلا و  ُقاـفآ  َّربِْغا  دـیامرفیم :

ُهُوْوُض ٍكَرابُْملا  ِلُسُّرلا  َمَتاخ  ای  ِنامَی  ُّلُک  َو  ُّرَـضُم  ِهِْکبَْیلَو  اـُهبرَغ  َو  ِدـالِْبلا  ُقْرَـش  ِهِْکبَْیلَو  ِناـکْرَْالا  َو  ِراتْـسَْالاوُذ  ُْتیَْبلاَو  ُهُّوَج  ُمَّظَعُْملا  ُروُّطلا 
و تشگ . کیرات  ود  ره  ام  رصع  حبـص و  تفرگ و  دیـشروخ  دش و  دولآرابغ  اهنامـسآ  رود  ياهقفا  [ . ] 853  ] ِنآْرُْقلا ُلِّزَنَم  َْکیَلَع  یّلَص 

ياههوک هک  تسا  راوازس  و  دزرلیم . دوخ  رب  تخس  تسا و  وا  كانفـسا  كانهودنا و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تلحر  زا  سپ  نیمز 
دنیرگب ملاع  برغ  قرش و  دیاب  مالسا  ربمایپ  تلحر  مغ  رد  دنیرگب . ادخ  لوسر  رب  تسا  اهنکر  هبعک و  هدرپ  ياراد  هک  ادخ  هناخ  دنلب و 

.[ داب وت  رب  نآرق  هدنتسرف  يادخ  دورد  تسکرابم ! وت  ییانشور  هک  ناربمایپ  متاخ  يا  دنزیر . کشا  هک  تسا  راوازس  نامی  رضم و  هلیبق  و 

همطاف نادنزرف  طخ  هقباسم 

تردق تسا  رتابیز  وا  طخ  هک  سک  ره  : " دومرف شرافس  مالسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  هب  یطاطخ  هقباسم  هرابرد  مالـسا ، یمارگ  لوسر 
نآ درکن و  تواضق  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  اما  دنتشون  یئابیز  طخ  مادک  ره  مالسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  تسا ". رتشیب  زین  وا 
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ره دوش  ناربج  يردام  هفطاع  اب  دیآ  دـیدپ  ینارگن  تواضق  رد  رگا  ات  دومرف ، تیادـه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ناشردام  هب  ار  راوگرزب  ود 
َّنَا تلاق : تفگیم : دوخ  اب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  درک ؟ دیاب  هچ  دناهدومن  تکرش  يرنه  هقباسم  نیا  رد  ود  ره  تسابیز و  طخ  ود 

تواـضق دیـسر  شرکف  هب  ماجنارـس  منک ؟ يرواد  مکدوک  ود  ناـیم  هنوگچ  منکب و  مناوتیم  هچ  نم  اـمُهَْنَیب ؟ ُمُکْحَا  َْفیَک  َو  ُعَنْـصَا  اذاـم 
ْنَمَف ِةَدالِْقلا  ِهِذـه  َرِهاوَج  امُکَْنَیب  ُرُْـشنَا  َو  امُکِـسأَر  یلَع  یتَدالِق  ُعَْطقَا  ّینِا  یْنیَع  ْیتَُرق  ای  دومرف : دزاس  طوبرم  ناشدوخ  شالت  هب  ار  یئاـهن 
امـش رـس  رب  نآ  هتـشر  ندرک  هراـپ  اـب  ار  دـنبندرگ  نیا  ياـههناد  نم  مناگدـید ! رون  يا  . ] ْرَثْکَا ُُهتَُوق  ُنوُکَت  َو  ْنَسْحَا  ُهُّطَخَف  َرَثْـکَا  اْهنِمَذَـخَا 

رتشیب وا  تردـق  رتهب و  وا  طخ  دریگب ، يرتشیب  ياههناد  امـش  زا  مادـک  ره  میاـمنیم . شخپ  ار  دـنبندرگ  ياـههناد  امـش  ناـیم  مزیریم و 
[ .[ 854 . ] تسا

ارهز ترضح  دجسم 

یلع ترـضح  ياهمانب  دجـسم  تفه  هطقن  نیا  رد  تسا  دوجوم  نایامن و  قدنخ  ای  بازحا  هوزغ  هاگدربن  يزورما  هنیدم  رهـش  هیـشاح  رد 
گنج رد  ناراوگرزب  نیا  رثؤم  روضح  هدـنهد  ناشن  هک  دراد  دوجو  ناملـس و ... ترـضح  مالـسلا ،» اـهیلع  » ارهز ترـضح  مالـسلا ،» هیلع 

نانآ یگدیسر  مدع  اب  تسا و  بیرخت  فرش  رد  اهیباهو  طسوت  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  دجـسم  زورما  هنافـسأتم  هتبلا  تسا . بازحا 
اهیلع  » ارهز همطاف  یناگدـنز  باتک  رد  هنیمز  نیا  رد  تسا . يدوبان  لاح  رد  مه  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  زا  یخیرات  راگدای  رثا  نیا 

ادخ لوسر  يارب  ار  ینان  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دوب ، نمـشد  هرـصاحم  رد  هنیدـم  هک  قدـنخ  دربن  هماگنه  هب  : " تسا هدـمآ  مالـسلا »
مارآ ملد  متخپ و  ناـن  داد : خـساپ  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ درب . هلآو » هـیلع  هللا  یلـص  »

ناـهد رب  تردـپ  زور  هس  زا  سپ  هک  تسا  ییاذـغ  نیلوا  نیا  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ مدروآ . ناـن  ناـتیارب  هکنیا  اـت  تفرگن 
دهع هب  هک  عَلَس  هوک  هنماد  رب  دشابیم  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دجـسم  اهنآ  زا  یکی  هک  هناگتفه )  ) هعبـس دجاسم  دوجو  دراذگیم .

رد مالـسلا » اهیلع   » ارهز روضح  زا  يراگدای  ناشن و  دـیدرگ ، رفح  نآ  راـنک  رب  قدـنخ  بازحا ، دربن  ماـگنه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ
[ . 855."  ] تسا هرصاحم  تخس  ياهزور 

يدازآ زا  هدافتسا  ءوس  هجیتن  یلع  تالکشم 

زا سپ  هک  یتالکـشم  بئاصم و  هوبنا  اب  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف شرتخد  مالـسا  یمارگ  لوسر  یگداوناخ ، تاـسلج  زا  یکی  رد  يزور 
« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  اذَک . َو  اذَک  يدَْعب  یقالُی  َکَجْوَز  َّنِا  دومرف : انشآ  تفرگ  دهاوخ  ندیراب  مالسلا » هیلع   » نینمؤملاریما رب  يو 

نیا هک  یبلطیمن  دـنوادخ  زا  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  [ ؟ ُْهنَع َِکلذ  َفِرَْـصنَی  ْنَا  َهَّللاوُعْدـَت  الَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اـی  تلاـق : دیـسرپ : نارگن  دولآمغ و 
يدازآ رایتخا و  تمعن  زا  دندازآ و  اهناسنا  اریز  تسین ، نآ  زج  ياهراچ  اّما  ارچ ، دومرف : دـنریگ ؟ هرانک  مالـسلا » هیلع   » یلع زا  تالکـشم 

[ .[ 856 . ] دننکیم هدافتساءوس 

ارهز همطاف  ياهتمارک  تازجعم و 

تهج ءایبنا  فرط  زا  ًالومعم  هزجعم  اما  تسادـخ . ءایلوا  بناج  زا  يداعریغ  هداـعلاقوف و  روما  ماـجنا  ياـنعم  هب  ود  ره  تمارک ، هزجعم و 
ارهز همطاف  یگدـنز  رد  [ . 857 . ] تسا یهلا  ءایلوا  هیحان  زا  تداع  قراخ  روما  ماجنا  طقف  تمارک  یلو  دوشیم ، رداـص  ناـشتوبن  تاـبثا 

یخرب هب  لاجم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  يدایز  رایسب  تامارک  تسا ، یهلا  رارسا  هتسیاش  هینیوکت و  تیالو  بحاص  هک  وا  مالـسلا ،» اهیلع  »
هک یملع  ياهوگتفگ  راوگرزب و  يوناب  نآ  اب  یملع  ساـمت  و  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  رب  لـیئربج  لوزن  - 1 مینکیم . هراشا  اـهنآ  زا 

ياهرازآ ربارب  رد  رداـم  ندومن  مارآ  رداـم و  محر  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  مّلکت  سنا و  - 2 دشابیم . هّیمطاف  هفیحـص  نآ  هجیتن 
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رد و  [ 858 . ] دـیناشوپ ار  هّکم  ياههناخ  یمامت  تفرگ و  ارف  ار  ملاـع  برغ  قرـش و  يرون  دـمآ ، اـیند  هب  هک  هاـگنآ  - 3 ، 4 شیرق . نانز 
باحصا اهراب  - 5 [ . 859 . ] داد یهاوگ  شنادنزرف  رهوش و  تماما  ردپ و  تّوبن  ادخ و  ّتینادحو  هب  دوشگ و  نخـس  هب  بل  دـلوت ، ماگنه 

زا دنبایب . نآ  رـس  رب  ار  یـسک  هکنآ  نودب  ددرگیم ، مالـسلا » اهیلع   » ارهز هناخ  یگنـس  بایـسآ  هک  دـندید  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر
: دومرفیم هدرکیمسبت و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر راب  ره  اما  دنتفگیم . زاب  ار  ناتساد  هتفر و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر دزن  بّجعت 

ریسفت رد  يرشخمز  - 6 [ . 860!"  ] دننکیم کمک  تمایق ) زور  ات   ) دـمحملآ دـمحم و  هب  هک  دراد  ياهکئالم  ادـخ  هک  دـینادیمن  ایآ  "
هک هنیدـم  یطحق  ياهزور  زا  یکی  رد  : " دـنکیم لقن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  زا  اـّیِرَکَز ... اـْهیَلَع  َلَـخَد  اـمَّلُک  هیآ  لـیذ  دوخ 
زا هچراپ  دمآ و  مدز ، ادص  ار  وا  مدمآرد ، ارهز  هناخ  هب  هتفرگ و  ار  اذغ  داتـسرف . اذـغ  زا  یقبط  میارب  ارهز  دوب ، هدرب  ار  متقاط  یگنـسرگ 
زا نیا  متفگ  ارهز  هب  تسا . ینامـسآ  ياههدـئام  زا  نیا  هک  متـسناد  مدرک و  بجعت  تسا . نان  تشوگ و  زا  رپ  مدـید  دز . رانک  قبط  يور 
هللا یلـص   » لوسر ناگدید  رب  قوش  کشا  دهد . يزور  باسحیب  دهاوخب  ار  هک  ره  وا  ناحبـس ، يادـخ  بناج  زا  داد : باوج  تساجک ؟

یمامت مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  سپـس  و  داد . رارق  میرم  هیبش  ار  وت  هک  ار  ییادـخ  دـمح  دومرف : هاگنآ  دـیود ، هلآو » هیلع 
یمامت يارب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دوب ". یقاب  اهاذـغ  زونه  هکیلاـح  رد  دـندش ، ریـس  دـندروخ و  نآ  زا  همه  دـناوخارف و  ار  شنارـسمه 

نایدوهی - 7 [ . 861 . ] دندش ریس  مالـسلا » اهیلع   » ارهز تمارک  تکرب  هب  همه  هنیدم  ناگنـسرگ  زور  نآ  داتـسرف . نآ  زا  مه  شناگیاسمه 
رد ببـس  نیمه  هب  دنزاس . شراوخ  هدرک و  ریقحت  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  رتخد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دنتـساوخیم  هنیدـم 
هللا یلـص   » لوسر دزن  هب  هاگنآ  دـندناشوپ . ار  اهـسابل  نیرترخاف  اهنآ  رب  دنتـسارآ و  اهرویز  نیرتهب  هب  ار  دوخ  نانز  یـسورع  سلجم  کی 

« هلآو هیلع  هللا  یلص   » لوسر دیآرد . اهنآ  سلجم  هب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  شرتخد  ات  دنتـساوخ  هزاجا  وا  زا  تنطیـش  اب  هدمآ و  هلآو » هیلع 
تعافش مالسلا » هیلع  یلع  دزن  ات  دنتـساوخ  وا  زا  ِهِمْکُِحب  َیِه  َو  ِِبلاطیبا  نبّیلَع  ُۀَجْوَز  اهَّنِا  تسا . مالـسلا » هیلع   » یلع اب  وا  هزاجا  دومرف :

دوخ اب  دمآ و  دورف  مد  رد  لیئربج  دیآرد . سلجم  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز دش  انب  درک و  تعافـش  مه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر دنک ،
ناهنپ مرـش  زا  هام  و  دمآرد ، سلجم  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز دوب . هدـیدن  ار  شریظن  سکچـیه  هک  دروآ  یتشهب  ياهرویز  رطع و  سابل و 

هّلچ هب  ام  هناخ  رد  راب  نیا  ردب  ایوگ  دنتفگیم : بل  ریز  دـندش ، هریخ  يو  هب  دـنتفرگ و  ناهد  رب  تشگنا  تهب  زا  سلجم  نانز  همه  دـش ،
تکرب هب  یسورع  نشج  نآ  رد  يدایز  عمج  دندز . هسوب  نیمز  رب  هدجس  رد  دنداتفا و  اپ  زا  نوعرف  هرحـس  نوچمه  مد  رد  هاگنآ  هتـسشن .

ضرق وج  يرادـقم  يدوهی  کی  زا  مالـسلا » هیلع   » یلع يزور  - 8 [ . 862 . ] دنتفرگ مالسا  هب  فرـشت  نشج  مالـسلا » اهیلع   » ارهز روضح 
يدوهی هجوز  ماگنه  بش  دراذگ . یقاتا  رد  درب و  هناخ  هب  ار  نآ  يدوهی  تشاذگ ، ورگ  ار  مالسلا » اهیلع  » ارهز رداچ  ضوع  رد  تفرگ و 

رداچ ناتساد  دمآ و  رهوش  دز . ادص  ار  دوخ  رهوش  همیـسارس  هدرک ، نشور  ار  قاتا  یمامت  دیدش  يرون  دید  ناهگان  تفر ، قاتا  نامه  هب 
ناشیوخ کی  ره  حبص  دوب . هدمآ  دورف  يدوهی  نیا  هناخ  رد  بشما  هام  صرق  ایوگ  دنتـسشن . هراظن  هب  ود  ره  هاگنآ  تفگ و  زاب  نز  هب  ار 

[ . 863 . ] دندرک نت  هب  مالـسا  سابل  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز رداچ  ؤلألت  وترپ  رد  همه  دندمآ و  درگ  رفن  داتـشه  دودح  دـنداد . ربخ  ار  دوخ 
نخـس مالـسلا » اهیلع   » میرم اب  هک  هنوگ  نامه  اـت  دـنتفرگیم ، تقبـس  مه  رب  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز اـب  ندـش  نخـس  مه  يارب  هکئـالم  - 9

ار وت  تیادخ  همطاف ، يا  دنتفگیم : هدمآ و  دورف  مالـسلا » اهیلع  » ارهز دزن  اهنآ  دننیـشنب . وگتفگ  هب  مه  مالـسلا » اهیلع   » ارهز اب  دـنتفگیم 
هب اهنت  دـشاب . راگدرورپ  يارب  تعوکر  هدجـس و  تونق و  همطاـف  يا  هداد . تیرترب  ملاـع  ناـنز  همه  رب  و  هدـنادرگ ، ترهطم  هدـیزگرب و 

میرم رگم  : " تفگ اهنآ  هب  یبش  مالسلا » اهیلع   » ارهز دندشیم . نخس  مرگ  رگیدکی  اب  سپس  و  هاوخب . ار  وا  برق  نک و  عرـضت  وا  هاگرد 
نانز یمامت  و  وا ، تدوخ و  هنامز  نانز  هدیزگرب  ار  وت  ادخ  اما  دوب ، دوخ  هنامز  نانز  هدیزگرب  وا  : " دـنتفگ تسین "؟ ملاع  نانز  هدـیزگرب 

، رحس ماگنه  هعمج  ياهبش  زا  یکی  رد  دنکیم : لقن  مالـسلا » هیلع   » رقاب ماما  زا  ریـصبوبا  - 10 [ . 864."  ] تسا هداد  رارق  نیرخآ  نـیلوا و 
هاگنآ دوش ، مامت  شزامن  ات  دنداتسیا  یگمه  هداتسیا ، زامن  هب  وا  دندید  دندش ، لزان  مالسلا » اهیلع   » ارهز رب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و 

اهیلع  » ارهز دنتـشاذگ . شاهناخ  رد  ار  ياهفیحـص  هاـگنآ  و  دـناسریم . مالـس  ار  وت  تیادـخ  دـنتفگ  دـندرک و  مالـس  وا  هب  یعمج  هتـسد 
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زا تسادخ و  نآ  زا  مالس  . ] مالَّسلا هَّللا  لسر  ای  مکیلع  مالَّسلا و  هیلا  مالَّسلا و  هنم  مالَّسلا و  ِهَِّلل  تفگ : شیادخ  مالـس  باوج  رد  مالـسلا »
[ .[ 865 . ] داب دورد  مالس و  ادخ  ناگداتسرف  يا  امش  رب  و  مالس ، تسوا  يوس  هب  مالس و  تسوا 

همطاف تفرعم 

همه یلاعت و  يراب  ترـضح  تافـص  تاذ و  هب  وا  یقیقح  ملع  نافرع و  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز هقیدـص  ترـضح  يـالاو  تـالامک  زا  یکی 
وا دوش  روصت  لماکت  دـشر و  رـشب  کی  يارب  هچنآ  همه  تشاد . ینارون  یناـملظ و  ياـهباجح  همه  ءارو  زا  یتفرعم  تسا . یتسه  قئاـقح 
اّما دراد  دوجو  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تفرعم  ملع و  تابثا  يارب  نوگانوگ  لئالد  دوب . هدش  لئان  یهللاۀَمَا  دـنلب  ماقم  هب  دوب و  هدومن  زارحا 

ینید تاـیاور  رد  هک  دـشابیم  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  تفرعم  بسک  يارب  یگتـسیاش  بسک  هدـهاجم و  تسا  مهم  اـم  يارب  هـچنآ 
ِتَراد اِهتَفِْرعَم  یلَع  َو  يْربُْکلا  ُۀَـقیدِّصلا  َیِه  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاق  تسا . هدـش  هدرمـش  ردـق  بش  كرد  نیرق  لیدـع و  وا  تفرعم 

. دننارذگیم راگزور  وا  زا  تخانش  قبط  رب  ناینیـشیپ  هک  تسا  گرزب  يوگتـسار  رایـسب  يوناب  نآ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  . ] یلوُْالا ُنوُرُْقلا 
َو َمَدا  ْنِم  ِضْرَْالاِرهَظ  یلَع  ٌْوفُک  اَهل  َناک  ام  َۀَـمِطاِفل  َنینِمْؤُملاَریمَا  َقَلَخ  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنَا  الَول  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاـق  [ .[ 866]

نیا قباطم  نارگید ]. ات  هتفرگ  مدآ  زا  دوبن ، يریظن  اتمه و  چیه  همطاف  يارب  دوب  هدـیرفاین  ار  یلع  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  رگا  . ] ُهَنوُد ْنَم 
و مالـسلا » هیلع   » یلع يارب  مه  یلمع  لامک  هنوگره  هکلب  یملع  لاـمک  هنوگره  اـهنت  هن  مالـسلا » هیلع   » قداـص ماـما  زا  حیحـص  ثیدـح 
. دوب دـهاوخ  عینم  ياهماقم  نآ  لومـشم  مالـسلا » هیلع  نینمؤملاریما  ناسمه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  هکلب  دوشیم ، تباث  تیبلها 

ناوارف تایاور  تسه ، مه  مالسلا » اهیلع   » ارهز لئاضف  رگید  عماج  هک  مالـسلا » اهیلع  » ارهز نارکیب  ملع  اهنت  هن  هک  هحیحـص  نیا  رب  هوالع 
ياهتمظع اب  رتشیب  یمک  دیاش  مینکیم  رورم  ار  اهنآ  زا  يدادـعت  مه  اب  هک  هدـش  دراو  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ملع  صوصخ  رد  مه  يرگید 

ره زا  هک  دناشون  وا  هب  ردقنآ  دوخ  ملع  زا  دنوادخ  اریز  دـندیمان  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ورنآ  زا  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف میوش . انـشآ  وا 
عقاو لاح  رد  هچنآ  هدـش و  عقاو  هچنآ  زا  ار  وت  ات  ایب  کیدزن  تفگ : مالـسلا » هیلع   » یلع هب  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف دـش . زاـینیب  يداتـسا 

نید و لضف  ثیح  زا  هک  دندیمان  لوتب  ببـس  نادب  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  منک . ربخاب  تمایق ، زور  ات  دـش  دـهاوخ  عقاو  هچنآ  دوشیم و 
. ار ملع  مالسلا ،» هیلع  یلع  رسمه  مالسلا » اهیلع  همطاف  يارب  دومن و  لضفت  نز  هد  هب  ار  زیچ  هد  دنوادخ  دوب . نانز  یمامت  دمآرس  بسح ،

[ . 867]

همطاف موس ، موصعم 

. دـشاب ناـمارد  نوصم و  هاـنگ  هابتـشا و  اـطخ و  زا  هک  تسا  یـسک  موصعم  تسا و  ندوب  ظوفحم  تینوصم و  ینعم  هب  تغل  رد  تمـصع 
زا رتدراو  نامـسآ  ياـههار  هب  موصعم ، اهـششک . همه  زا  يدازآ  اـههار و  همه  زا  یهاـگآ  تسا . يدازآ  یهاـگآ و  تمـصع ، نیا  لـماع 

. تسا تمصع  نیمه  تیالو  يانبم  تمصع و  دوشیم  يدازآ  یهاگآ و  قیفلت  تسا . دازآ  اهسوه  اهاوه و  همه  زا  تسا و  نیمز  ياههار 
نیمه تسوا . يدوجو  هعـس  ساسارب  ام  هب  ّیلو  هقالع  اما  تسا ، يزیرغ  نامدوخ  هب  ام  هقالع  تسا . رتدـنم  هقالع  ام  هباـم  زا  موصعم  ّیلو 

[868  ] ْمِهِـسُْفنَا ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوَا  ُِّیبَنلَا  هک  تسا  ینابرهم  يدازآ و  یهاگآ و  نیمه  مه  تیالو  يانبم  دـنرتنابرهم و  ام  زا  اهنآ  هک  تسا 
ثیداحا تایآ و  زا  ناوتیم  مالسلا » اهیلع  » ارهز تمـصع  تابثا  يارب  دنراد . تیالو  ام  رب  دنرتیلوا و  نامدوخ  رب  ام  زا  هک  تسا  نیمه  و 

و دنادیم ، لوسر  ادـخ و  بصغ  ار  وا  بضغ  هک  یتایاور  هب  ثیداحا  زا  و  و ... [ 870  ] هلهابم و  [ 869  ] ریهطت هیآ  هب  تایآ  زا  دروآ . لیلد 
[ . 872 . ] رگید ثیداحا  زا  يرایسب  زینو  دمانیم  [ 871 « ] مالسلا هیلع  یلع  وفک  ار  وا  ای 

هبعش نب  ةریغم 
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هک نیا  اـب  وا  تسا . هبعـش  نب  ةریغم  ماـن  هب  يدرف  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  سدـقم  تحاـس  هـب  تأرج  رپ  كاـّته و  نانمـشد  زا  یکی 
اهیلع » ارهز ترـضح  تشادـگرزب  میرکت و  رد  ار  راوگرزب  نآ  هنـسح  هریـس  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  یلوق  دـکؤم  تاشرافس 

ترضح هب  ملظ  ياههنحص  نیرترابتیانج  زا  یکی  دز و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تیذا  رازآ و  هب  تسد  دوب ، هدید  هدینش و  مالسلا »
یتح هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللا لوسَر  َْتِنب  َۀَمِطاف  َْتبَرَـض  َْتنَا  مالـسلا :» هیلع   » یبتجملا نسحلا  لاق  دروآ . دوجوب  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

لوسر اهل  لاق  دقَو  ۀـمرحل ، ًاکاهتنِا  هرمال و  کنم  ًۀـفلاخم  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسرل  َْکنِم  ًالالذتـسا  اِهنَْطب  یف  ام  ْتَقلا  اهَْتیَمْدَا و 
هب هیواـعم  سلجم  رد  مالـسلا » هیلع   » یبتجم نسح  ماـما  ِراَّنلا . َیِلا  َكریـصَم  ِهّللاو  ۀـنجلا  لـها  ِءاـسن  ةدیـس  ِتنا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللا
وا تسکش و  شیولهپ  هک  نآ  ات  يدز  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  رتخد  همطاف  هک  یتسه  یسک  نامه  وت  : ] دومرف هبعـش  نبةریغم 

کته ار  شتمرح  يزروتفلاخم و  ار  شنامرف  یئامن و  راوخ  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  هلیـسو  نیدب  ات  يدرک  نینج  طقـس  ار 
يوس هب  وت  هار  هک  دـنگوس  ادـخهب  یتشهب ، لـها  ناـنز  رورـس  وت  دوب : هدومرف  وا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هکیلاـح  رد  ینک 

[ .[ 873 . ] تسا شتآ 

یلع ارهز و  هرخافم 

هب هجوـت  اـب  رهوـش  نز و  زا  کـی  ره  هک  یتارخاـفم  تسا . رگیدـکی  هب  تبـسن  نیفرط  تارخاـفم  نـیجوز  نـیب  لوادـتم  ثحاـبم  زا  یکی 
همطاف نیب  يونعم  یندینـش و  ابیز ، ياهرخافم  دـشکیم . يرگید  خر  هب  دراد  يرگید  هب  تبـسن  هک  یئاهیرترب  دوخ و  یگدـنز  ياهـشزرا 

. دناهدومن حرط  هلیسو  نیدب  ار  دوخ  تالامک  لئاضف و  زا  ياهشوگ  ودنآ ، زا  کی  ره  هک  تسا  لقن  خیرات  رد  مالسلا  امهیلعیلع  ارهز و 
ندروخ ماگنه  هب  هتفر  ارحص  هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  شرسمه  و  مالسلا » هیلع   » یلع ترـضح  يزور  هک  هدش  تیاور  دینک : تقد 

." درادیم تسود  وت  زا  رتشیب  ارم  ادـخ  لوسر  همطاف : يا  : " دومرف مالـسلا » هیلع   » یلع دـندرک . حازم  رگیدـکی  اب  یتاملک  نتفگ  اب  اـمرخ 
تسود نم  زا  شیب  ار  وت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  دوشیم  ایآ  تسا ! بجعت  وت  نخـس  زا  : " تفگ مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 

یلع ؟! درادـن " يدـنزرف  نم  زا  ریغ  مشابیم و  شراسخاش  زا  ياهخاش  شرکیپ و  زا  يوضع  وا و  لد  هویم  نم  هکیلاـح  رد  دـشاب  هتـشاد 
نآ سپس  میورب "! هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر ترـضح  تردپ  دزن  ات  ایب  يرادن  لوبق  ارم  نخـس  رگا  همطاف ! يا  : " دومرف مالـسلا » هیلع  »
وت دزن  رفن  ود  اـم  زا  کیمادـک  ادـخ ! لوـسر  يا  : " تـفگ هدرک  یتسدـشیپ  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دـنتفر . ربماـیپ  دزن  مهاـب  ود 

." تسا رتزیزع  نم  يارب  وت  زا  یلع  يرتبوـبحم و  نم  هب  وـت  : " دوـمرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوـسر  !؟ یلع " اـی  نم  میرتبوـبحم ،
: دومرف مالسلا » اهیلع  » ارهز میاوقتاب "؟ همطاف  دنزرف  هک  متفگن  وت  هب  نم  ایآ  : " تفگ مالسلا » هیلع   » یلع لوسر ، ترـضح  شیامرف  لابندب 

یلع مشابیم ". یهتنملاةردس  رتخد  نم  : " تفگ همطاف  میافص ". دنزرف  نم  : " تفگ مالسلا » هیلع   » یلع میاربک ". هجیدخ  رتخد  زین  نم  "
هلصاف هب  ییوگ  هک  دش  یمارگ  نانچنآ  وا  دزن  و  کیدزن ، ادخ  هب  هک  متـسه  یـسک  رتخد  نم  : " تفگ همطاف  متانئاک ". رخف  نم  : " تفگ

نانز رتخد  نم  : " تفگ همطاف  منمادـکاپ ". نانز  رـسپ  نم  : " تفگ یلع  تفرگ ". رارق  شراـگدرورپ  هب  تبـسن  رتکیدزن  اـی  ناـمک  ریت  ود 
و تـسا ، هدـناوخ  لـیحار  نامــسآ  رد  ار  ماهـبطخ  : " تـفگ همطاـف  تـسا ". لـیئاربج  مرازگتمدــخ  : " تـفگ یلع  مناـمیااب ". هتــسیاش و 

همطاـف ماهدـش ". هداز  دـنلب  عیفر و  هاـگیاج  رد  نم  : " تفگ یلع  دنـشابیم ". يرگید  زا  سپ  یکی  ناگتـشرف  ياـههورگ  منارازگتمدـخ 
همطاف دـنراگنیم ". مشناد  زا  نم  نایعیـش  : " تفگ یلع  .... مدـمآرد " يرـسمه  جاودزا و  هب  هبترم  دـنلب  الاو و  ماـقم  رد  مه  نم  : " تفگ

دوخ مسا  زا  ارم  مسا  دـنوادخ  هک  متـسه  یـسک  نم  : " تفگ یلع  دوـشیم ". زیربـل  مملع  ياـیرد  زا  زین  نم  نایعیـش  شناد  فرظ  تفگ :
." منیفراع تایح  نم  : " تفگ یلع  همطاف ". نم  تسا و  رطاف  وا  منینچ ، زین  نم  : " تفگ همطاف  یلع ". نم  تسا و  یلاع  وا  هتخاـس ، قتـشم 
راکوکین و زین  نم  : " تفگ همطاف  مناگدیرفآ ". نیرتهب  ادخ  لوسر  زا  سپ  نم  : " تفگ یلع  میامنهر ". ار  یئاهر  هار  نم  : " تفگ همطاف 

[ . 874 .... "  ] ماهزیکاپ
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ارهز ترضح  یگدنز  ياهنارود  عطاقم و 

هراشا

هب هجوت  دریگیم  رارق  خـیرات  نارگلیلحت  هژیوب  ناسیونخـیرات و  تقد  دروم  ًالومعم  اهتیـصخش  یگدـنز  یـسررب  رد  هک  يروما  زا  یکی 
رکذـلا لیذ  دراوم  زا  یکی  ساسارب  نانآ  تیـصخش  یگدـنز و  لیلحت  يدنبمیـسقت و  رخاـفم و  ساـسح  عطاـقم  نوگاـنوگ و  ياـهنارود 

ياهنارود ب -  تداهـش ) حلـص ، گنج ، جاودزا ، ترفاسم ، دلوت ،  ) نانآ یگدـنز  گرزب  ياهدادـیور  مهم و  تاقافتا  فلا -  دـشابیم .
رد ًالثم   ) دناهدرک یگدنز  اهنآ  رد  هک  یئاهناکم  ساسارب  نانآ  یگدنز  لیلحت  ج -  یناوج )... یناوجون ، یکدوک ،  ) نانآ ینامـسج  دشر 

نانآ یتیـصخش  ياهتلـصخ  ساسارب  ناـنآ  یگدـنز  لـیلحت  میظنت و  د -  هنیدـم ) رد  یگدـنز  هرود  هکم  رد  یگدـنز  هرود  ربماـیپ ، دروم 
ناسنا یگدـنز  رد  مزال  طابترا  عون  راهچ  ساسارب  ناـگرزب  دارفا و  یگدـنز  میظنت  ه -  یعاـمتجا ) یـسایس ، یقـالخا ، یناـفرع ، يرکف ، )

تاقافتا و خـیرات  زا  يدـنبنامز  میوقت  هئارا  و -  تعیبط ) اب  ناسنا  طابترا  مدرم ، اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  ناسنا  طابترا  ادـخ ، اب  طاـبترا  )
ماسقا هب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  یگدنز  خیرات  رب  رتشیب  طلست  تلوهس و  تهج  تسا  بسانم  اجنیا  رد  ناگرزب  یگدنز  ياهدادیور 

. میشاب هتشاد  ارذگ  يرظن  تامیسقت  نیا 

شخب 01

ياهدادیور مهم و  عیاقو  ساسارب  ترضح  یگدنز  لیلحت  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یگدنز  لیلحت  ای  يدنبمیسقت و  ياههار  زا  یکی 
ارهز همطاف  هب  ردام  یگلماح  نارود  ياهدادـخر  تاـقافتا و  دـلوت 2 - زا  لبق  عیاقو  - 1 دشابیم . هناگی  يوناب  نآ  یگدـنز  رد  هجوتلباق 

هنیدــم 7- هـب  هـکم  زا  ترجه  رداـم 6 - تـلحر  بلاـطیبا 5 - بعــش  رد  یگدــنز  هرود  دـلوت 4 - نـیح  تاـقافتا  - 3 مالـسلا » اهیلع  »
روضح هکم ب ) حتف  رد  ترفاسم  فلا ) اهترفاسم : نآ 9 - ياهدادخر  نادنزرف و  دلوت  - 8 مالسلا » هیلع   » یلع اب  جاودزا  يراگتـساوخ و 
بصغ رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهزهمطاف ياهلمعلاسکع  ردپ 12 - تلحر  - 11 مالـسلا » اهیلع   » همطاف هب  كدف  ءادها  عادولاۀجح 10 - رد 

اهیلع  » ارهز همطاف  ياهیرادازع  كدف 14 - بصغ  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ياهلمعلاسکع  - 13 مالسلا » هیلع   » نیمؤملاریما تفالخ 
ترضح يراپسکاخ  مسارم  تداهـش 18 - زا  دعب  لبق و  ياهدادخر  تداهـش و  تیصو 17 - يرامیب 16 - ردپ 15 - تلحر  رد  مالـسلا »

رسمه مغ  رد  نینمؤملاریما  تالاح  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز

شخب 02

نارود - 1 دشابیم . نامز  رتسب  رد  ناشیا  دشر  لحارم  بسح  هب  ترـضح  یگدنز  میـسقت  ترـضح  یگدنز  رد  دیفم  تامیـسقت  زا  یکی 
داقعنا هب  طوبرم  صاخ  لئاسم  لحارم و  داقعنا 2 - زا  لبق  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  دوجو  رون  لحارم  لزانم و  یـسررب  دلوت و  زا  لبق 

اهیلع  » ارهز ترـضح  یکدوک  نارود  یگراوخریـش 4 - نارود  صاخ  تاعوضوم  لحارم و  - 3 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دوجو  رون 
[ . 875 « ] مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  یناوج  نارود  - 6 مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یناوجون  نارود  - 5 مالسلا »

شخب 03

یگدنز ياهناکم  ساسارب  ترضح  یگدنز  میسقت 

هرود - 1 دنـشابیم . یگدـنز  رد  هرود  عطقم و  ود  ياراد  تهج  نیا  زا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  یلک  يدنبمیـسقت  کـی  ساـسارب 
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یگدنز بلاطیبا  بعـش  رد  یهاگ  هجیدخ ، هناخ  رد  یهاگ  هکم  یگدنز  نارود  رد  هتبلا  هنیدـم  رد  یگدـنز  هرود  هکم 2 - رد  یگدنز 
رد اهنارود  نیا  زا  کی  ره  تایئزج  رکذ  هک  دندرکیم  یگدنز  رهوش ، هناخ  رد  مه  یتدـم  ردـپ و  هناخ  رد  هنیدـم  نارود  رد  دناهتـشاد و 

. تسا هدمآ  باتک  نیمه  فلتخم  ياهتمسق 

شخب 04

ياههار زا  یکی  زاب  ناشیا  يداقتعا  یقالخا و  یحور و  ياهیگژیو  اهتلصخ و  هب  هجوت  اب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  تصخـش  یـسررب 
رکفت زرط  ینیبناهج و  نافرع 2 - - 1 تسا . هجوت  لباق  ریز  داعبا  رد  اهتلصخ  نآ  هک  دشابیم  راوگرزب  يوناب  نآ  اب  یئانـشآ  يارب  رگید 

شنم يراتفر و  يداصتقا 7 - یماظن 6 - یسایس 5 - - 4 یعامتجا ) یگداوناخ ، يدرف ،  ) قالخا - 3

شخب 05

یسررب تهج  هتفای  لکش  هبوچراچ  کی  رد  يدودح  ات  ام  يارب  ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یگدنز  دناوتیم  هک  یتامیسقت  زا  یکی 
رد تاطابترا  عاونا  دراد . دوجو  ناسنا  کی  یگدنز  رد  هک  تسا  یتاطابترا  عاونا  هب  هجوت  اب  ترضح  یگدنز  یسررب  دهد  رارق  قیقحت  و 

ناوتیم طابترا  عون  راهچ  نیا  هب  هجوت  اب  تعیبط  اب  طاـبترا  مدرم 4 - اب  طابترا  دوخ 3 - اب  طابترا  ادخ 2 - اب  طابترا  - 1 ناسنا : یگدنز 
ياههنومن ترضح  یگدنز  رد  نآ  زا  يرهاظم  هک  ادخ  اب  ترضح  طابترا  تشاد . مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  یگدنز  زا  ابیز  یمیـسرت 

رد یفئارظ  نینچمه  بسن . بسح و  هب  رورغ  مدع  لمع و  رد  لالقتـسا  رکفت ، یقالخا ، تالامک  بسک  يارب  شالت  هلمج  زا  دراد  ناوارف 
مکاح نادنمزاین ، نادرگاش ، راکتمدـخ ، نادـنزرف  رهوشردام ، ردـپ ، اب  هلمج  زا  مدرم  اب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  طابترا  یگنوگچ 

. دراد دوجو  و ... ناکدوک ، نادرم ، نانز ، دوخ ، نامز 

شخب 06

ارهز ترضح  یگدنز  مهم  عئاقو  ینامز و  میوقت 

اهیلع  » ارهز ترضح  یگلاس   2 تثعب ، لاس 7  يداصتقا  هرـصاحم  یناثلايدامج  هعمج 20  زور  تـثعب ، لاس 5  دـلوت  لاس   8 هکم : نارود 
نس رد  تثعب ، لاس 11  ردام  تلحر  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگلاس  نس 5  رد  تثعب ، لاس 10  يداصتقاهرصاحم  زا  تاجن  مالسلا »

« مالسلا اهیلع   » ارهز ترـضح  یگلاس  نس 8  رد  تـثعب ، لاس 13  ترجه  لاـس   10 هنیدم : نارود  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگلاس   6
رد تکرش  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگلاس  نـس 9  رد  ترجه ، لاس 2  جاودزا  هاـم  دـقع 6  نارود  ترجه ، لاس 1  جاودزا  دـقع 

دلوت مالسلا » هیلع   » نسح ماما  مالسلا ،» اهیلع  » ارهز ترضح  یگلاس  نس 12  رد  ناضمر ، ترجه 15  لاس 3  لوا  دنزرف  دلوت  دحا  گنج 
لاس 6 مراهچ  دـنزرف  دـلوت  بنیز  ترجه ، لاس 5  موس  دنزرف  دـلوت  مالـسلا » هیلع  نیـسح  ماما  نابعـش ، موس  ترجه  لاس 4  مود  دـنزرف 

تداهش ترجه  لاس 11  هنیدم  دجسم  رد  هبطخ  ترجه  لاس 11  دنزرف  تداهش  رفص   28 ترجه ، لاس 11  ردپ  تلحر  موثلکما  ترجه ،
یگلاس نس 18  رد  ترجه ، لاس 11 

دومحم ماقم 

يازا رد  تیبلها  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  یماقم  تسا . دومحم  ماقم  تمایق  زور  رد  تراهط  تمـصع و  تیبلها  يارب  نکمم  ماقم  نیرتیلاع 
ًۀَِلفان ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  تسا . يرادهدنزبش  دجهت و  ماقم  نیا  هب  ندـش  لئان  زومر  زا  یکی  دـنکیم . تیانع  نانآ  ياهیگتـسیاش  همه 
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یهارمه تداعـس  تمایق  زور  رد  هک  مینکیم  تساوخرد  ادـخ  زا  اروشاع  ترایز  رد  [ 876 . ] ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَا  یـسَع  ََکل 
هیلع قداصلا  ماـمالا  لاـق  ِهَّللاَدـْنِع .... ْمَُکل  َدوُمْحملا  َماـقَْملا  ِینَغلِّبَی  ْنَا  ُُهلَئـسَاَو  میـشاب . هتـشاد  دومحم  ماـقم  رد  ار  اـهنآ  اـب  ندوب  تیبلها و 

َو ِکیّبِحُمِل  ِهیف  َنیعَفْـشَت  ٌدوُمْحَم  ٌماقَم  ِهَّللاَدـْنِع  ِکَلَف  يرُْـشْبلَا  ُۀَـمِطاف  اـی  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  يّدَـج  َلاـق  ُُسنُوی ! اـی  مالـسلا »
رد هک  وترب  داـب  هدژم  همطاـف ! يا  دومرف : ادـخ  لوسر  مدـج  سنوـی ! يا  دوـمرف : مالـسلا » هیلع   » قداـص ماـما  [ . ] 877 . ] َنیعِفَُّشتَف ِکـِتَعیش 
.[ دریگیم رارق  شریذپ  دروم  وت  تعافش  ینکیم و  تعافش  تنایعیش  ناتـسود و  يارب  نآ  رد  يراد و  هدیدنـسپ  یهاگیاج  ادخ  هاگـشیپ 

ارهز همطاـف  هژیوب  تیبـلها و  یبلطتعافـش  یهاوختعافـش و  تردـق  ماـقم  نیا  ندوب  اراد  راـثآ  زا  قیداـصم و  زا  یکی  تیاور  نیا  قبط 
. تسا تمایق  زور  رد  نایعیش  يارب  مالسلا » اهیلع  »

همطاف مقتنم 

.... اْهنِم مالسلا » اهیلع  » َۀَمِطاف ٍدَّمَُحم  ِۀَْنبِِإل  َمِقَْتنَی  یّتَح  َو  ُّدَْحلَا  اهَدِّلَُجی  یَّتَح  َءاْریَمُْحلا  ُهّللا  تَّدَر  ْدََقل  انُِمئاق  َماق  َْول  امَا  مالسلا :» هیلع   » رقابلالاق
« مالـسلا اهیلع   » همطاف ماقتنا  ددرگ و  يراج  ّدح  يو  رب  هکنیا  ات  دوشیم  هدـنادرگ  زاب  وا  دزن  اریمح  دـنک ، مایق  ام  مئاق  رگا  دیـشاب ! هاگآ  ]

یک امش  مئاق  : " مدیسرپ مالـسلا » هیلع  » رقاب ترـضح  زا  دیوگ : دوراجلاوبا  [ .[ 878 . ] دوش هتفرگ  وا  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دّـمحم رتخد 
: دومرف درک "؟ دنهاوخ  كرد  وا  نامز  مدرم  ایآ  : " متفگ درک ". دیهاوخن  كرد  ار  ترـضح  امـش  : " دومرف ترـضح  درک "؟ دهاوخ  مایق 

هـس دنـشاب . هدش  دـیماان  نایعیـش  هکنآ  زا  سپ  درک ، دـهاوخ  مایق  تقیقح  یتسارب و  ام  مئاق  درک ، دـنهاوخن  كرد  ار  وا  زین  شنامز  لها  "
يرای ارم  اراگدرورپ  دیوگیم : هتخیوآ و  هبعک  هدرپ  رب  تسد  مراهچ  زور  دـهدیمن ، باوج  ار  وا  یـسک  دـنکیم و  توعد  ار  مدرم  زور 

زونه دندوب و  هدرک  يرای  ردب  گنج  رد  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  یناگتـشرف  هب  لاعتم  دنوادخ  دنکیم ، اعد  ّبترم  و  نک !
دعب هدرک  تعیب  ترضح  اب  نانآ  دنورب . وا  يرای  هب  دهدیم  روتسد  دناهدراذگن  نیمز  رب  ار  ناشهحلسا  هدرواین و  نیئاپ  ار  ناشیاهبسا  نیز 

اب دروآیم  نوریب  ربق  زا  هزات  رت و  تلاح  هب  ار  رفن  ود  نآ  دـعب  دوریم ... هنیدـم  هب  ترـضح  دـننکیم و  تعیب  وا  اـب  رفن  هدزیـس  دـصیس و 
ندـنازوس يارب  هک  یمزیه  نامه  اب  ار  نانآ  سپـس  دـنتفایم ... دـیدرت  کش و  هب  نایوگهوای  دـنهدیم ، باوج  اهنآ  هدرک ، تبحـص  نانآ 

دوجو ام  دزن  زونه  اهمزیه  نآ  دنازوسیم . دـندوب  هدرک  عمج  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  و  مالـسلا » هیلع  یلع 
[ . 879."  ] دسریم رگیدکی  ثرا  هب  دراد و 

همطاف ینامسآ  بقل  هروصنم ،

زا دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا » هیلع  قداص  ماما  زا  یفریـص  ریدُس 
َو ِراّنلاَنِم  اَهتَعیـش  ْتَمَطَف  اهَّنَال  َۀَـمِطاف  ِضْرَْالا  ِیف  ْتَیِّمُـس  َلاق : َۀَـمِطاف ؟ ِضْرَْالا  ِیف  َو  َةَروُْصنَْملا  ِءامَّسلاِیف  ْتیَّمُـس  َِمل  َو  مدیـسرپ : لیئربج 

ینْعَی ُءاشی  ْنَم  ُرُْـصنَی  ِهَّللا ، ِرْـصَِنب  َنُونِمؤْملا  ُحَْرفَی  ٍذـِئَمْوَی  َو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلذ  َو  ُةَروُْصنَْملا  ِءامَّسلا  ِیف  َیِه  َو  اـهِّبُح  ْنَع  اهُؤادـْعَا  َمُِطف 
رد تفگ : لیئربج  تفرگ ؟ مان  مالـسلا » اهیلع   » همطاف نیمز  رد  هروصنم و  نامـسآ  رد  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف ارچ  . ] اـهّیبحُمِل َۀَـمِطاف  َرْـصَن 
ادج شتّبحم  زا  زین  شنانمـشد  دـشخبیم و  تاجن  هدرک و  ادـج  شتآ  زا  ار  دوخ  نایعیـش  اریز  دـش ، هدـیمان  مالـسلا » اهیلع   » همطاف نیمز 

لاحـشوخ قح  يرای  هب  نینمؤم  زور  نآ  رد  دیامرفیم : هک  لجوزع  دنوادخ  هدومرف  لیلد  هب  دش  هدیمان  هروصنم  نامـسآ  رد  و  دناهتـشگ ،
[880 . ] دشابیم شناتسود  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ندرک  يرای  نامه  روظنم ، هک  دنکیم  يرای  دهاوخب  ار  هک  ره  یلاعتّقح  دنوشیم و 

.[

تسا همطاف  زا  يدهم 
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. درک هیرگ  دمآ و  ترـضح  نآ  تدایع  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دـش . رامیب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  دـیوگ : يراصنا  بویاوبا 
رتشیب شاهقباس  نارگید  زا  مالسا  رد  هک  یسک  يرسمه  هب  ار  وت  تشاذگ  وت  هب  دنوادخ  هک  یمارتحا  شزرا و  رطاخهب  : " دومرف ترـضح 

هدـیزگرب و ار  ترهوش  نانآ  نیب  زا  دومرف و  نیمز  لها  هب  صوصخم  یتیانع  هجوت و  لاعتم  دـنوادخ  اـنامه  دروآرد . دوب  رتشیب  شملع  و 
دشابیم تردپ  وا  تسام و  زا  ناربمایپ  نیرتهب  همطاف ! يا  مهد . رارق  دوخ  یصو  ار  وا  مروآرد و  وا  يرسمه  هب  ار  وت  ات  درک  یحو  نم  هب 

ياراد هک  یسک  تسام  زا  دشاب و  تردپ  يومع  هزمح  هک  تسام  زا  نادیهش  نیرتهب  و  دشابیم . ترهوش  وا  تسام و  زا  ایصوا  نیرتهب  و 
ود تسام  زا  دشابیم و  تردپ  يومع  رسپ  رفعج  وا  دوریم و  دهاوخب  اج  ره  هب  دنکیم و  زاورپ  نآ  هلیـسو  هب  تشهب  رد  تسا و  لاب  ود 

تسد رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  دنتـسه و  وت  نارـسپ  ود ، نآ  هک  نیـسح  نسح و  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  تما و  نیا  هداون 
ِْدلُو ْنِم  یتَْرتِع  ْنِم  ُّيِدـهَْملَا  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق  [ . 881."  ] تسا وت  نادـنزرف  زا  وا  تما و  نیا  يدـهم  تسام  زا  تسوا 

[ .[ 882 . ] تسا مالسلا » اهیلع   » همطاف نادنزرف  زا  نم و  نادناخ  زا  مالسلا » هیلع   » يدهم . ] َۀَمِطاف

ارهز هیرهم 

« مالسلا اهیلع   » همطاف هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  : " دومرف مالسلا » هیلع   » قداص ماما  هک  هدش  لقن  خیش  یلاما  زا  راحب ، باتک  رد 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  دومرف : دـنکیم  هیرگ  دـید  تفر  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف دزن  يزور  دومن ، جاودزا  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  هب  ار 
هب ار  وـت  نم  یهگناو  مدروآیم ، رد  وا  جاودزا  هب  ار  وـت  دوـب  مالـسلا » هیلع  یلع  زا  رتـهب  یـصخش  نم  نادـناخ  رد  رگا  ادـخ  هـب  دـنگوس 

." تفرگ رارق  دـبا  اـت  اـیند  سمخ  وـت  هیرّهم  مدـینادرگ و  مالـسلا » هیلع  یلع  رـسمه  ار  وـت  هکلب  ماهدرواـین  رد  مالـسلا » هیلع  یلع  جاودزا 
ُقْرَْفلااَمَف ْمِهِراّدلِاب  َنْجَّوَزَتَی  ِساَّنلا  َتاَنب  َّنِا  هَّللاَلوُسَر  ای  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  باطخ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح 

جاودزا رد  مدرم  نارتخد  انامه  مالـسا  ربمایپ  يا  . ] َِکتَُّما ِةاصُع  یف  َۀَـعافَّشلا  يِرْهَم  َلَعْجَی  ْنَا  َهَّللاوُعْدـَت  َو  اهَّدَُرت  ْنَا  َکـُلَاْسَا  َّنُهَْنَیب  َو  یْنَیب 
هکلب یهدن  رارق  نم  هیّرهم  رانید  مهرد و  مهاوخیم  وت  زا  تسیچ ؟ اهنآ  اب  نم  قرف  سپ  دنهدیم  رارق  دوخ  هیرّهم  ار  رانید  مهرد و  دوخ 

[ .[ 883 . ] دشاب یمالسا  تّما  ناراکهنگ  زا  ندرک  تعافش  نم  هیّرهم  ات  یهاوخب  ادخ  زا 

ن

ناتسود زا  ارهز  ياههوکش  اههلان و 

ناشن يرادافو  دیاب  هک  دوب  یناسک  حالطصا  هب  دوخ و  نایفارطا  زا  ناتسود و  زا  مالسلا ،» اهیلع   » ارهز همطاف  ياههوکـش  اههلان و  زا  یکی 
هتـسد دـنچ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ياهینارنخـس  تانایب و  دنتـشادیمرب . مدـق  وا  تیبلها  ربماـیپ و  فادـها  ریـسم  رد  دـندادیم و 

اههبطخ و ياوتحم  هب  عوجر  اب  دـندوب . راکطایتحا  لدزب و  توافتیب ، تکاس و  یناتـسود  نآ  نیبطاخم  زا  يدایز  هّدـع  هک  دراد  بطاخم 
هنیدم و نانز  نیرجاهم ، راصنا ، هب  ناتـسود ، مدرم و  هب  ترـضح  هک  تسا  دوهـشم  ًالماک  دـنراد  قیاقح  نایب  رد  ترـضح  هک  يدرکیور 

دوخ زیهجت  مسارم  ندوب  یفخم  هب  تیصو  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  هکنیا  دراد . باتع  مه  ربمایپ  باحـصا  ناکیدزن و  زا  یـضعب  یتح 
ارهز همطاف  هکنیا  تسا . ناتسود  يوسهب  مه  شعلض  کی  دُعب و  کی  دزاسیم  دوخ  زیهجت  عییشت و  رد  روضح  زا  مورحم  ار  همه  دراد و 

تبسن ارچ  هک  تسا  خیرات  هدنیآ  ياهتوافتیب  همه  خیرات و  همه  زا  تیاکش  هوکش و  دنکیم ، دوخ  ربق  يافخ  هب  تیصو  مالـسلا » اهیلع  »
زا یـشخب  اـهنیا  تسا . هدـش  هتفریذـپ  امـش  رب  یمکاـح  ره  تموـکح  ارچ  هداد و  ناـشن  یتواـفتیب  یمالـسا  مکاـح  ینید و  تموـکح  هب 

« مالسلا اهیلع   » ارهز همطاف  یلوق  ياههوکـش  اب  رتشیب  ییانـشآ  تهج  دشابیم . مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  يراتفر  یلمع و  ياههوکش 
. دینک تقد  ترضح  هبطخ  راهچ  نتم  رد 
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ارهز ترضح  یگدنز  راتفگ و  رد  رذن 

ربمایپ دزن  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  راوگرزب  ود  نآ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  دندش ، ضیرم  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یتقو 
ادخ يارب  زور  هس  دنبای  افـش  منادـنزرف  رگا  . ] ًارکُـش ٍماّیَا  هَثالَث  ِهَِّلل  ُتْمُـص  امِهب  اَّمِم  َيادـَلَو  ءيُِرب  ْنِا  دومرف : درب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »

هدمآ رذن  دهعهب و  ءافو  هفـسلف  نایب  رد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هبطخ  رد  نینچمه  [ .[ 884 . ] تفرگ مهاوخ  هزور  يرازگرکش  تهج 
یهلا ترفغم  ضرعم  رد  تهج  تسا  هتـساوخ  ار  رذـن  هب  ءاـفو  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  [ . ] 885 .... ] ِةَرِفْغَْمِلل ًاضیْرعَت  ِرْذَّنلاـِب  ُءاـفَْولا  َو  تسا :

زا دـناوتیم  رذـن  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هقیدـص  ترـضح  نایب  یلمع و  هریـس  نیا  زا  تسا ]. ناگدـنب  ندـشعقاو 
لئاسم هب  رتشیب  ییانـشآ  یهقف و  بتک  هب  هعجارم  اب  هللاءاشنا  دـشاب . یئایند  یگدـنز  لئاسم  ناور و  حور و  ياشگلکـشم  رثؤم و  لـماوع 

. میشاب دنمهرهب  نآ  زا  رتشیب  دوخ  یگدنز  رد  یهلا  نوناق  نیا 

همطاف يارب  یتشهب  ياذغ  لوزن 

لها دناوتیم  تمایق  رد  اهنت  هن  وا  تسا  تادوجوم  همه  زا  دمآرس  لماکت و  لباق  يدوجوم  تیبلها ، بتکم  رد  نآرق و  گنهرف  رد  ناسنا 
زا يدـنمهرهب  ندوب و  یتشهب  ناکما  وا  يارب  ایند  رد  هکلب  دـشاب  نیرفآ  تشهب  یتراـبع  هب  یتشهب و  ياـهتمعن  همه  زا  رتـالاو  هکلب  تشهب 
ایند رد  دوب و  اسراپ  یسدق و  ینز  وا  هک  تسا  هدمآ  میرم  ترضح  یگدنز  حیضوت  رد  نآرق  تایآ  رد  تسه . یتشهب  ياهتمعن  بهاوم و 

و دش . اراد  ار  یهلا  یبیغ  ياههدئام  زا  هیذغت  و  [ 886  ] هللاهکئالم تراشب  اب  يراد  دنزرف  قاقحتسا  هک  درک  یگدنز  ییادخ  كاپ و  نانچ 
یتشهب و وا  يدوجو  رـصنع  یتح  هک  دراد  دوجو  نیملاعلا  ءاسنلا  ةدیـس  ترـضح  میرم ، زا  رترب  هنومن  مالـسا ، نیئآ  عیـشت و  گـنهرف  رد 
هک دمآ  دورف  ياهناخ  رب  مالسلا » اهیلع   » همطاف دش . هیـسنا  ءاروح  ناونعب  رختفم  لیلد  نیمه  هب  تسا و  یـشرع  شاهفطن  داقعنا  ینامـسآ و 

نانآ توکلم ، ملاع  هب  جورع  ادخ و  اب  تاقالم  تداهـش و  هظحل  نیرخآ  ات  دلوت  هظحل  زا  دوب و  هکئالم  ریاس  لیئربج و  دمآو  تفر  لحم 
هک ارچ  دوب  نایتوکلم  هدهع  هب  وا  لافطا  ینادرگ  هراوهگ  دـندوب . وا  اب  سونأم  راکتمدـخ و  دـندمآیم و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف رادـید  هب 

هناخ دومن و  هکئالم  دورف  طبهم  هاگیلجت و  ار  نیمز  اهراب  اهراب و  مالسلا » اهیلع   » همطاف دوب . ینامسآ  ینیمز ، مالسلا » اهیلع   » همطاف هناخ 
ياهـسابل رب  دروخ و  یتشهب  ياذـغ  نیمز  رد  رارکت  هب  هکلب  رابکی  هن  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف تخاـس . هکئـالم  فورعم  نیمز  رد  ار  دوخ 

ّرس لها  هب  دیئوبیم و  دیسوبیم و  ار  وا  اهراب  ربمایپ  هک  تشهب ، يوب  وا  يوب  دوب و  کئالم  رضحم  وا  رضحم  دش . نیزم  سّبلم و  سودرف 
يوب قاتشم  هاگ  ره  [ . ] 887 «. ] مالسلا اهیلع   » ۀَمِطاف یتَْنبا  َۀَِحئار  ُتْمَمَش  ِۀَّنجلا  ِۀِحئار  یِلا  ُْتقَتِْـشا  امَّلُک  تفگیم : يدمحم  ناملـس  ینعی 
ماـقم یکاـخ  ملاـع  رب  دوب و  ناـمحر  شرع  رب  نیمز  شرف  رد  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف يرآ  میوبیم ]. ار  همطاـف  مرتـخد  مدرگیم  تشهب 

تشاد و اهوگتفگ  لیئربج  اب  وا  دومن . لـیئربج  ترـضح  میلعتلاراد  ار  نیمز  دوب و  دـنمهرهب  نیمز  رد  لـیئربج  ملع  زا  وا  تشاد  ینامـسآ 
. داد موصعم  ناماما  لیوحت  تسا  نوکیام  ناکام و  ملع  يواح  هک  ار  مالسلا » اهیلع  هیمطاف  هفیحص  ینعی  نآرق  زا  ربارب  هس  مجح  اب  یباتک 

ییایند اّما  دوبن  كاخ  ملاع  رد  لاس  زا 18  رتشیب  وا  دوب . نیمز  رتسب  رد  ناگتشرف  زا  یلثمت  نارگید و  نیرفآ  تشهب  هدنشخرد و  يوناب  وا 
ایند و هدنبیرف  رهاظم  هب  یتبغریب  یئاسراپ و  ظفح  یحور و  ياهیگتسیاش  زارحا  اب  دیاب  نویمطاف  تشاد . رایسب  ياهارجام  تقیقح و  زا 
زا هکئالم و  تامدـخ  یملع و  تاـماهلا  زا  دـنوش و  یتشهب  رودـقم  رادـقم  هب  اـیند  رد  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف بتکم  زا  يزومآسرد  اـب 
هب مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ياذغ  تکرب  هصق  رد  تکرب  ثحب  رد  دندرگ . دنمهرهب  باریـس و  يدـنوادخ  یبیغ  يونعم و  ياههفحت 

ًاـضعب وناـب  نیا  رگید  ياـهتیاکح  تسا و  نیمز  هرفـس  رب  یتشهب  ماـعط  زا  یمطاـف  یناـمهیم  کـی  زا  تیاـکح  هک  میتخادرپ  یتیاور  لـقن 
ایند رد  وا  رثوک  هتسیاش  میشاب و  همئالاما  ترضح  تاماقم  تفرعم  قیال  هللاءاشنا  تسا . هدمآ  قرفتم  لکش  هب  باتک  ثحابم  رد  تبسانمب 

. میوش ترخآ  و 
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همطاف رد  تداهش  طاشن 

ار گرم  نانآ  تسادخ  هار  رد  تداهـش  گرم و  ربارب  رد  باّذـج  نیریـش و  دروخرب  ادـخ  گرزب  ءایلوا  ياههصخـشم  نیرتمهم  زا  یکی 
ماما نسح و  ماما  ارهز ، همطاف  نینموملاریما ، دننادیم . یگدنز  تالکـشم  اهتبیـصم و  نایاپ  یناسنا و  یگدنز  رد  گرزب  هلحرم  ادخ  ءاقل 
رداـم ریـش  زا  رتینتـشاد  تسود  هبعکلا و  برب  تزف  يراگتـسر  لـسع ، نوـچمه  نیریـش  ار  تداهـش  هـمه  هـمه و  مالـسلا  مهیلعنیـسح 
يالاو تردـق  یگمه  یـساره  چـیه  نودـب  دـننادیم و  تداهـش  گرم و  ماگنه  رد  ار  دوخ  تایح  ياههظحل  نیرتاـبیز  ناـنآ  دـننادیم .

[ . 888 . ] دنکیم دروخرب  لماک  ینامداش  اب  نآ  اب  نیریش و  ار  گرم  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دندوب . اراد  ار  ادخ  هار  رد  گرم  باختنا 

( توبات  ) شعن

هک دننکیم  لمح  ار  نانز  هزانج  نآ  اب  هکارچ  نآ  منادیم  دنسپان  نم  : " دومرف سیمع  تنب  ءامسا  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هدش ، تیاور 
، نز ای  تسا  درم  هک  دهدیم  صیخـشت  دید  ار  نآ  سک  ره  و  تسادیپ ، هچراپ  ریز  زا  اهنآ  مسج  دنزادنایم و  اهنآ  هزانج  يور  ياهچراپ 

مدوب هشبح  رد  هک  نامز  نآ  : " تفگ ءامـسا  دناشوپب ". ارم  هک  يزاسیمن  يزیچ  ایآ  هدش  هتخادـگ  مندـب  تشوگ  ماهدـش و  فیعـض  نم 
« مالـسلا اهیلع   » همطاف مزاسب ". ار  نآ  لثم  یهاوخیم  رگا  دندوب ، هتخاس  دوب  ندـب  هدـنناشوپ  هک  ار  يزیچ  هزانج  لمح  يارب  هشبح  مدرم 
، تخت نآ  ياههیاپ  رب  ار  نآ  دیبلط و  امرخ  هخاش  زا  بوچ  دنچ  سپس  تخادنا ، ورهب  ار  نآ  دیبلط و  یتخت  ءامـسا  زاسب " ار  نآ  : " دومرف

اهیلع همطاف  تسا . هنوگنیا  هشبح ، مدرم  ياهتوبات  درک  ضرع  مالسلا » اهیلع  همطاف  هب  دیشک و  نآ  يور  ياهچراپ  سپـس  درک و  راوتـسا 
." ناشوپب نآ  اب  ارم  زاسب و  نم  يارب  توبات  نیا  دننام  درادب ، ظوفحم  خزود  شتآ  زا  ار  وت  ادخ  : " دومرف ءامسا  هب  دیدنـسپ  ارنآ  مالـسلا »

هیلع هللا  یلـص  » ادخلوسر تلحر  زا  دعب  هکنیا  هب  هجوتاب  دیدنخ ، دـید  ار  توبات  نآ  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  هک  یتقو  هدـش  لقن  و 
[ . 889."  ] دوشیم درم  نز و  ندش  صخشم  عنام  هک  تسا  وکین  ابیز و  ردقچ  توبات ، نیا  : " دومرف دوب و  هدرکن  مسّبت  هاگچیه  هلآو »

نارگمتس هب  همطاف  نیرفن 

، نیرفن یلوق و  درط  نعل و  یناسل و  یئوجتئارب  نآرق  گنهرف  رد  یتح  ادخ و  ءایلوا  یگدـنز  رد  نارگمتـس  اب  هزرابم  ياهـشور  زا  یکی 
ترـضح داتـسرفیم . نعل  نیرفن و  دوخ  نارود  نیقفانم  نارگمتـس و  هب  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دشابیم . نانآ  هیلع  رب  ياعد  ینعی 

ِهَّللاَو ال َکـْیَلَع ، َهَّللا  َّنَوُعْدَـال  ِهَّللاَو  دوـمرفیم : هفیلخ  هب  دوـب ، هتفرگ  ار  وا  دوـخ  هـمه و  سدـقم  مـشخ  هکیلاـح  رد  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز
.[ درک مهاوخن  تبحـص  وت  اب  ياهملک  ماهدنز  ات  ادخ  هب  دنگوس  منکیم ، نیرفن  ار  وت  ادخ  هب  دنگوس  [ . ] 890 . ] ُتییَح ام  ِۀَِملَِکب  َکُمِّلَُکا 

ثحابم دوهـش و  تداهـش  ندنام  رثایب  كدـف و  بضغ  دجـسم و  نورد  ناوارف  ياهتراسج  ماما و  هناخ  هب  مجاهت  تشز  يارجام  زا  سپ 
ِهَّللاَو دومرف : رکبابا  هب  باطخ  نانآ  اب  یفنم  هزرابم  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  هفیقس ، نارس  ییاتدوک  ياهتـسایس  موادت  یلالدتـسا و 

هب دنگوس  تفگ  مهاوخن  نخس  وت  اب  زگره  سپ  نیا  زا  ادخ  هب  دنگوس  [ . ] 891 . ] ٍةولَص ِّلُک  یف  َْکیَلَع  َهَّللا  َّنَوُعْدََأل  ِهَّللاَو  ًاََدبَا  َُکتْمَّلَک  ال 
.[ درک مهاوخ  نیرفن  ار  وت  زامن  ره  رد  دومن و  مهاوخ  دنوادخ  هب  ار  وت  تیاکش  ادخ 

تیرشب خیرات  رد  ارهز  ترضح  يزاس  گنهرف  هدنزاس و  ياهشقن 

رد یهلا  نایدا  هزوح  شرتسگ  نونف و  مولع و  تفرـشیپ  یناسنا و  عماوج  یلماکت  دنور  اهناسنا  خـیرات  رد  هدـش  هتفریذـپ  تایعقاو  زا  یکی 
دروم هچنآ  نیب  نیا  رد  دشابیم  راکنا  لباقریغ  خـیرات  نتخاس  رد  یهلا  ياهناسنا  هدـنزاس  شقن  یترابع  هب  دـشابیم  فلتخم  ياهنیمزرس 

خیراـت يراـمعم  یگدـنزاس و  رد  نادرم  ناـنز و  ینعی  اـهناسنا  زا  سنج  ود  شقن  ءاـفیا  یگنوـگچ  شقن و  هـتفرگ  رارق  لاوئــس  ثـحب و 
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درم نز و  تیلاعف  هب  طوبرم  ار  خیرات  یگدنزاس  یـضعب  دناهدراذگاو . نادرم  هدهع  هب  ار  خیرات  یگدـنزاس  شقن  طقف  یـضعب  دـشابیم .
میقتسمریغ شقن  نانز  يارب  میقتسم و  شقن  نادرم  يارب  یضعب  دناهدش . میسقت  هورگ  ود  هب  دارفا  زاب  نازادرپهیرظن  نیا  نیب  رد  دننادیم .

سپ ام  اجنیا  رد  دنتسه . لئاق  خیرات  یگدنزاس  رد  میقتسمریغ  میقتـسم و  شقن  نانز  نادرم و  یخرب  و  دناهدش . لئاق  خیرات  یگدنزاس  رد 
رکذ هـب  اـهلاثم  دـهاوش و  ندروآ  میقتـسمریغ و  میقتـسم و  شقن  فـیرعت  رد  هللا  هـمحر  يرهطم  همـالع  ترــضح  تاـنایب  زا  هدافتــسا  زا 

خیرات رد  نز  : ... میزادرپیم دوشیم  میسقت  میقتسمریغ  میقتسم و  روطب  هک  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  زاسخیرات  ياهشقن  زا  ییاههنومن 
نارصاق فیدر  رد  ضحم و  یفنم  هجیتن  رد  اهبنارگ و  هدوب و  ءیش  هکنیا  یکی  دشاب . هتشاد  تسا  هتـسناوتیم  ای  هتـشاد و  شقن  هنوگ  هس 

هکنآ نودـب  نداد ، ریـش  ندـیئاز و  درم و  هب  تمدـخ  هناـخ و  جـنک  قطنم  ناـمه  نآ  و  اـهبنارگ ، ءایـشا  فیدر  رد  هدوـب  یـشقنیب  هدوـب ،
رتهب و رتهتـسکش  اپ  تسد و  هچ  ره  دنک . ادیپ  تیـصخش  دـبایب و  یعقاو  تیبرت  میلعت و  هکنیا  نودـب  دـنک ، دـشر  وا  یحور  ياهدادعتـسا 
هچ ره  رتهب ، رتهاگآان  هچ  ره  رتهب ، رتهدارایب  هچ  ره  و  رتهب ، رتاهبنارگ و  رتربخیب  هچ  ره  رتاهبنارگ ، رتهب و  رتنابزیب  هچ  ره  رتاـهبنارگ ،

: دهدیم لیکـشت  ار  ناسنا  یناسنا  تیـصخش  هک  یلـصا  هس  زا  ینعی  رتهب . رترنهیب  رتلعفنم و  هچ  ره  و  رتهب ، رتهدارالابولـسم  رتریـسا و 
شقن تسین . نادرم  هعماج  هبعلم  اما  تسه  درم  درف  هبعلم  نز  شقن ، نیا  رد  یلو  رتهب . دـشاب ، هتـشادن  هچ  ره  تیقالخ ، يدازآ ، یهاـگآ ،
دروم ار  نز  میرادرب و  تسا  وا  هب  هتـسب  نز  مارتحا  هک  ار  میرح  هنوگره  و  میریگب ، هدـیدان  ار  نز  درم و  توافت  ًاساسا  هک  تسا  نیا  مود 

اما خـیرات  لـماع  هدوب و  صخـش  نز ، شقن ، نیا  رد  میربب . ناـیم  زا  یلکب  ار  میرح  هلـصاف و  میهد ، رارق  لـماک  يرادربهرهب  یلامتـسد و 
اما دوب ، اهبنارگ  بوبحم و  زیزع و  يدـحات  شقن  نآ  رد  نز  رگید  تراـبع  هب  تسا . هدوب  خـیرات  داـسف  تهج  رد  رتشیب  شـشقن  اـهبیب و 
نآ موس  بتکم  ای  موس و  شقن  اهبیب . صخش  اما  دوب  صخش  کی  مود  شقن  رد  و  اهبنارگ . ءیش  کی  اهبنارگ و  فیعـض  کی  فیعض ،

راکتبا و تردق  هدارا ، ملع ، ینعی  یناسنا ، صاخ  ياهدادعتـسا  دشر  یکی  تسا : هتـسباو  زیچ  ود  هب  نآ  دشاب و  اهبنارگ  صخـش  هک  تسا 
، بتکم نیا  رد  میرح . نتـشاد  هگن  نیع  رد  اهدادعتـسا  دـشر  سپ  ندوـب ، درم  يریگهرهب  دروـم  لاذـتبا و  زا  يرود  يرگید  و  تیقـالخ ،

[ . 892 . ] تسا طالتخا  هن  تیسوجم و  هن  میرح و 

وا دوخ  یتیصخش  لالقتسا  اهناسنا و  خیرات و  یگدنزاس  رد  ارهز  ترضح  میقتسم  شقن  زا  یئاههنومن 

هراشا

لامعا تالامک و  بسک  رد  وا  یگتسباو  مدع  وا و  یتیصخش  لالقتـسا  خیرات ، رد  نز  میقتـسم  ینیرفآشقن  مئالع  اههصخـشم و  زا  یکی 
، تعاجـش يروـالد و  نتـشاد ، لقتـسم  هدارا  ندوـب ، راـیتخا  بحاـص  ملع ، یهاـگآ و  دـشابیم . درم  هـب  یگتـسباو  نودـب  وا  رظن  هدارا و 

قح نتـشاد و  هعماج  هناخ و  رد  يأر  رظن و  قح  نتـشاد ، يداصتقا  لالقتـسا  نتـشاد ، ادـخ  اب  میقتـسم  طابترا  ندوب و  هدنتـسرپ  ّتیقالخ ،
قیداصم زا  يدادعت  نتشاد  ینارنخس  هباطخ و  ندومن و  قح  قاقحا  نتـشاد ، یـسایس  یعامتجا  نوگانوگ  ياههنحـص  رد  ندومن  تلاخد 

یگدنز رد  مالسا  سدقم  عرش  ياههبوچراچ  هب  هجوت  اب  لماک و  وحنهب  اههنومن  قیداصم و  نیا  همه  هک  دشابیم  نز  یتیصخش  لالقتسا 
یکی ناونع  هب  هچنآ  اّما  دشابیم . خیرات  رد  نز  میقتسم  يراذگریثأت  رگنایامن  تسا و  هتشاد  دوجو  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هریـس  و 

زا مدرم  تیامح  ای  يراذگهیاپ و  دومن ، حرط  دیاب  یخیرات  رظن  زا  هک  هلآو » هیلع  هللا  یلص  يدمحم  رثوک  ترضح  ياهشقن  نیرتالاو  زا 
سپ مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  دشابیم . مالسا  ردص  رد  نانآ  بوکرس  نیقفانم و  ندنابوک  يرگاشفا و  تماما و  ماظن  عیـشت و  بتکم 

تداهـش داهج و  زرم  ات  هّجاحم و  لالدتـسا و  قیرط  زا  دوجو  همه  اب  هک  تسا  يدرف  اـهنت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » یمارگ لوسر  تلحر  زا 
ار يولع  یتّیندـم  لیـصا و  ینّدـمت  هنیدـم  رب  مکاح  یگنهرف  یـسایس و  يرالاساغوغ  رد  دـنکیم و  شالت  عیـشت  بتکم  يراذـگهیاپ  رد 

دیچیپیم ولگ  رد  مالـسلا » اهیلع   » یلع دایرف  هک  یطئارـش  رد  درک  يزاب  یـساسا  شقن  عیـشت  يزاسگنهرف  رد  دومن و  تیامح  میـسرت و 
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هدومن فالغ  ریشمش  مالسلا » هیلع   » یلع هک  یطئارش  رد  دوب  دنلب  مدرم  ماع  روضح  رد  هنیدم  دجسم  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  يادن 
دوب و هللا  دوعق  رد  مالسلا » هیلع   » یلع ینعی  تشاد  هللا  مایق  دوب و  هداتسیا  دوخ  نامز  روج  هفیلخ  ربارب  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  دوب ،

يرْمََعل َو  دوب . نانآ  يرکف  مارم  نیقفانم و  یئاوسر  عیـشت و  بتکم  فیرعت  یهلا  مایق  نیمه  هجیتن  دوب و  ِهِللمایق  رد  مالـسلا » اـهیلع  همطاـف 
ْذِإ َِّیلعلا ، َّبَر  اُوبَضْغَا  َو  ِءالِولا ، ِّصَن  ْنَع  اوُمَع  َو  يْربُْکلا ، َۀَفْالِخلا  اوُصَّمَقَت  َنیذَّلا  َنوُّلاَّضلا  َنوُِقفانُملا  ِفَْرُعی  َْمل  مالسلا » اهیلع   » ُۀَمِطاف الَْول 

و [ . ] 893 . ] اِهتاباطَِخب ْمِهِهوُجُو  ْنَع  ِقافِّنلا  َماِثل  ُعَفَْرت  َو  اِهنیهارَِبب ، ْمِهیِطلاغُم  مُْحفَت  َو  اِهتَّجُِحب ، َنیِدناعُملا  َْفنَأ  ُمَغَْرت  مالـسلا » اهیلع   » َْتناک
نت رب  ار  تفالخ  نهاریپ  روز ، هب  هک  یهارمگ  ناقفانم  تشادیمن ، دوجو  مالـسلا » اهیلع   » همطاف رگا  هک  مروخیم  دـنگوس  دوخ  ناـج  هب 

هب دوخ  ياهتجح  اب  ار  ناشکرس  نادناعم و  ینیب  تسناوت  شترـضح  اریز  دندشیمن ، هتخانـش  دنتفرگ  هدیدان  ار  تیالو  صوصن  دندرک و 
دوخ ياهینارنخس  اب  ار  قافن  باقن  دنک و  بوکرـس  دوخ  نشور  لیالد  نیهارب و  اب  ار  نانآ  ياهیراک  هابتـشا  يزادناطلغ و  دلامب ، كاخ 
مارم ربمایپ و  هب  هدنورگ  ناملـسم و  لوا  مالـسلا » هیلع   » یلع رگا  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  تهج  نیمه  هب  دنز ]. وسکی  هب  نانآ  هرهچ  زا 

تماما و مارم  هب  هدنورگ  نیلوا  هعیـش و  نیلوا  مه  مالـسلا » اهیلع   » همطاف هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ هب  هنمؤم  نز  لّوا  هجیدـخ  دوب و  وا 
مارم یلب  تسا . رثوک  نآ  زا  يرثوک  مارم  نیا  تسا و  يدمحم  رثوک  نویدم  خیرات  رد  عیشت  هعیش و  تهج  نیدب  دوب و  عیشت  يرکف  ماظن 

البرک و رد  نآ  زا  ياهولج  هک  هدوب  یفارحنا  طوطخ  ربارب  رد  هزرابم  مواقم و  نکشرثاکت و  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  رثوک  تیامح  دروم 
. تسا هدمآرد  ءارجا  هب  یئابیز  هب  ءاروشاع 

ارهز ترضح  میقتسم  ینیرفآ  شقن  رگید  ياههولج 

هکم زا  ترجه  هکم 4 - حتف  رد  نتشاد  روضح  عادولاۀجح 3 - رد  روضح  دحا 2 - بازحا و  گنج  هنحص  رد  ناشیا  میقتسم  روضح  - 1
طابترا ناشیا 8 - صخـش  زا  تیاور  لقن  ناشیا 7 - يرورپدرگاـش  راصنا 6 - رجاهم و  يرگنشور  يارب  هنابـش  ياـهتکرح  هنیدم 5 - هب 

اب میقتسم  هّجاحم  يریگرد و  هنیدم 10 - دجسم  رد  ندناوخ  هبطخ  ندوب 9 - هیمطاف  هفیحص  ینامسآ  باتک  بحاص  لیئربج و  اب  میقتسم 
تموکح هب  ندادن  یـسایس  يأر  دوخ 12 - صخـش  قح  زا  عافد  كدـف و  تیکلاـم  تموکح 11 - مکاح و  اـب  هرجاـشم  رکباـبا و  رمع و 

رایتخا بحاص  تداشر و  يروالد ، مدرم 14 - هب  یناسرتمدخ  يارب  فاقوا  تامدـخ و  نوگانوگ و  ياهقافنا  مالسا 13 - ردص  نیقفانم 
ددعتم دراوم  رد  ندوب 

يزاس ناسنا  يزاس و  خیرات  رد  همطاف  ترضح  میقتسمریغ  شقن  قیداصم 

دروآیم و لـمع  هب  درم  زا  نز  هـک  تـسا  ینوگاـنوگ  ياـهتیامح  اـهناسنا  خـیرات و  یگدـنزاس  رد  نز  میقتـسمریغ  شقن  زا  دارم  میتـفگ 
نیا دافم  هاگدـید ، کی  اب  یترابع  هب  دـنزب . یگدـنزاس  هب  تسد  خـیرات  هنحـص  رد  اوق  اهدادعتـسا و  همه  اـب  درم  اـت  دـنکیم  ینیرفآدرم 
بوخ ناملـسم  نز  داهج  . ] لـعبتلا نسح  ۀـئرملاداهج  دـندومرف : ترـضح  هک  تسا  لـقن  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  تیاور 

. دوریم جارعم  هب  درم  نز  نماد  زا  دندومرف : هک  هللا  همحر  ینیمخماما  زا  مالک  نیا  دافم  رگید  یهاگدـید  زا  و  تسا ] ندومن  يرادرهوش 
ینعی تیرـشب  خـیرات  لّوا  هجرد  نادرم  شرورپ  تیادـه و  یهاگ  تیامح و  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  نوگانوگ  ياهتیامح  لاح 

، يراصنا هللادبع  نبرباج  يدمحم ، ناملس  دننام  ربمایپ  باحصا  زا  ياهدع  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  نینمؤملاریما ، ربمایپ ، صخش 
یگدـنزاس رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  میقتـسمریغ  شقن  هنومن  ناونع  هب  عوضوم  نیا  رد  هک  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  رذوبا ،

هکلب مالـسا  خیرات  رد  ترـضح  ياهینیرفآشقن  نّیبم  هاوگ و  نیرتهب  دناوتیم  اروشاع  هنحـص  راگدیرفآ  مالـسلا » هیلع   » یلع نبنیـسح 
. دشاب تیناسنا 
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خیرات رد  ارهز  ترضح  میقتسمریغ  ياهشقن  زا  یتسرهف 

همه هب  تیاضر  یهارمه و  تقفاوم و  - 2 مالسلا )» هیلع   » یّلع تیوفک   ) راگزور درم  نیرتهب  زا  تیامح  يارب  هناخ  هب  ندیـشخب  قنور  - 1
لئاضف و بسک  - 4 ندـش ) همئالاما   ) نادـنزرف نیرترب  تیبرت  يارب  شالت  - 3 مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  يداهج  یعامتجا و  ياهتیلاعف 

همئا زا  یملع  دادـما  یناـبیتشپ و  اهیباّما 5 - يدـمحم و  رثوک  ماـقم  هب  نتفاـی  ءاـقترا  ربماـیپ و  يارب  رتخد  نیرتهب  ناونعب  تـالامک  ظـفح 
ریذـپتنحم و ینادـنزرف  نتـشاد  هب  نداد  تیاـضر  هیمطاـف 6 - هفیحـص  ینعی  دوـخ  رب  هدـمآ  دورف  ینامـسآ  باـتک  قـیرط  زا  نیموـصعم 

مرکا ربمایپ  صاخ  باحـصا  زا  نادرم  شزومآ  هنیدـم و  نانز  شزومآ  مالسلا 7 - امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نوچمه  ریذپتبیـصم 
زا عافد  یگنوگچ  يارب  خیرات  لوط  رد  نآ  هب  يزومآسرد  جیسب و  تیالو و  زا  عافد  هزرابم و  هنحـص  هب  دورو  - 8 هلآو » هیلع  هللا  یلص  »

نادرم ندومن  توعد  دوخ 10 - یملع  یـسامح و  هبطخ  قیرط  زا  ناـگنازرف  نداد  رارق  میلعت  تحت  ینوناق 9 - یعرـش و  قوقح  تماما و 
ًاتیاهن و  خـیرات 12 - لوط  رد  نمؤم  نادرم  نتخاس  تیبرت و  يارب  یخیرات  تکرح  کی  داـجیا  مالـسا 11 - زا  عافد  رد  راصنا  نیرجاهم و 

« مالسلا اهیلع   » همطاف دنزرف  ناونع  هب  مالسلا » هیلع   » نامزلابحاص يدهم  روهظ 

تشهب دیشروخ  دنخبل  رد  همطاف  نادند  نیگن 

ِلَزنُْملا َِکباتِک  ِیف  َْتُلق  ْدَق  َکَّنِإ  ِّبَر  ای  ِۀَّنَْجلا : ُلْهَا  ُلوُقَیَف  َنانِجلا  َءاضَأ  ًارُون  اَوأَر  اُونَکَـس  ام  َدـَْعب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِۀَّنَْجلا  َلْهَا  اْنَیب  ٍساَّبَع : ُْنبا  َلاق 
اکِحَـضَف ٍءیَـش  ْنِم  ابَّجَعَت  َۀَـمِطاف  َو  ًاِّیلَع  َّنإ  َو  ِرَمَْقلاُرُون ، الَو  ِسْمَّشلا  ُرُون  اذـه  َْسَیل  ٍدانُم : يِداُنیَف  ًاسْمَـش  اهِیف  َنْوَرَی  ِلَـسْرُملا ال  َکِِّیبَن  یلَع 

دننیبیم تشهب  رد  يرون  ناشتنوکـس  زا  دعب  دنتـشهب ، رد  نایتشهب  هکیلاح  رد  دیوگیم : سابعنبا  [ . ] 894 . ] امِهِرُون ْنِم  ُنانِجلا  ِتَقَرْشَأَف 
یفتاه هاگنآ  دـینیبیمن ؟ يدیـشروخ  تشهب  رد  یتفگ : نآرق  تباتک  رد  اراگدرورپ ! دنـسرپیم : ناـیتشهب  دـنکیم . نشور  ار  تشهب  هک 

رون زا  تشهب  دـندیدنخ و  هدرک ، بجعت  يزیچ  زا  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هکلب  هام ، رون  هن  تسا و  دیـشروخ  رون  هن  نیا  دـیوگیم :
ِۀَّنَْجلا ِلْهَِأل  ْذِإ  َنُوبَّذَُعی ، ِراَّنلا  ِیف  ِراَّنلا  ُلْهَا  َو  َنوُمَّعَُنی ، ِۀَّنَجلا  ِیف  ِۀَّنَجلا  ُلْهَا  امَْنَیب  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللاُلوُسَر لاق  دـش ]. نشور  ود  نآ 
َحَزام مالـسلا » هیلع   » ٌِّیلَع ْنِکلَو  ال ، ٌناوْضِر : مَُهل  ُلوُقَیَف  اْنَیلِإ . َرَظَنَف  َعَلَِّطا  ِةَّزِْعلا  ُّبَر  ُهَّلََعل  ِروُّنلا ؟ اَذـه  ام  ِضْعَِبل : ْمُهُـضَْعب  ُلوُقَیَف  ٌعِطاـس ، ٌرُون 

قرغ تشهب  رد  تشهب  لها  هک  یماگنه  دـیامرفیم : مرکا  ربماـیپ  [ . ] 895 . ] اهایانَث ْنِم  ُروُّنلا  َِکلذ  َءاضَأَف  ْتَمْسَبَتَف  مالـسلا » اهیلع   » َۀَمِطاف
یـضعب هـب  ناـنآ  زا  یـضعب  سپ  دریگیم  ارف  يروـن  ار  تـشهب  لـها  ناـهگان  دـنباذع  راـچد  شتآ  رد  ناـیخزود  دنتـشهب و  ياـهتمعن  رد 

نینچنیا هن  دـنکیم  باطخ  ناوضر  مانب  ياهتـشرف  سپ  تسا  هدومن  يرظن  ام  رب  گرزب  دـنوادخ  دـیاش  تسا ؟ يرون  هچ  نیا  دـنیوگیم 
نیگن رون  زا  ییوترپ  رون  نیا  هدرک و  مسبت  مالسلا » اهیلع   » همطاف هدومن و  یحازم  مالـسلا » اهیلع   » همطاف و  مالـسلا » هیلع  یلع  هکلب  تسین 

.[ تسا مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  نادند 

همطاف ترضح  هب  هثاغتسا  زامن 

زا سپ  وگب و  ریبکت  هبترم  هس  زامن  مالـس  زا  سپ  روآ و  ياجب  زامن  تعکر  ود  يراد ، یتجاح  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  نانجلاحـیتافم  رد 
رب ار  تروص  تسار  بناج  سپـس  ینیْثیِغَأ . ُۀَمِطاف  ای  ِیتالْوَم  ای  وگب : هبترم  دصکی  ورب ، هدجـس  هب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  حیبست 
دص هتفر و  هدجس  هب  مه  زاب  وگب ، هبترم  دص  راذگب و  نیمز  رب  ار  تروص  پچ  بناج  سپـس  وگب ، هبترم  دصکی  ار  نامه  راذگب و  نیمز 

[ . 896 . ] دوشیم هدروآرب  تتجاح  دنوادخ  تساوخ  هب  نک ، دای  ار  دوخ  تجاح  وگب و  هبترم 

ارهز ترضح  زامن 
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نامدرم رب  زامن  انامه  دـییامن و  کمک  بلط  زامن  و  هزور )  ) ربص زا  [ . ] 897 . ] َنیعِشاْخلا یَلَع  َِّالا  ٌةَریبََکل  اهَّنِا  َو  ِةولَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیعَتْساَو 
يدام و تالـضعم  لح  يونعم و  یقالخا و  ياهتفرـشیپ  تالوحت و  داـجیا  يارب  يونعم  ياههلیـسو  زا  عشاـخ ]. ياـهلد  رب  ـالا  تسا  نارگ 

يارب ترضح  هک  تسا  دراو  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  یگدنز  رد  تسا . لسوت  متخ و  رذن و  ای  هزور و  زامن و  زا  ندرب  هدافتـسا  يونعم 
يونعم ياههلیـسو  نیا  زا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  هریـس  رد  هک  دـنکیم  تلالد  دوخ  نیا  دـندومن و  هزور  رذـن  دوخ  ناـکدوک  ياـفش 

لاق تسا . هدش  دراو  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  مانب  هک  تسا  ییاهزامن  تالکـشم  عفر  يارب  رثؤم  ياهزامن  هلمج  زا  هدشیم  هدافتـسا 
َو ِمالّسلااْهیَلَع  َۀَمِطاف  ُةالَص  َْتناک  ٍدَحَا  ُهَّللاَوُه  ُْلق  ٍةَّرَم  َنیسْمَِخب  ٍۀَعْکَر  ِّلُک  یف  َأرَقَف  ٍتاعَکَر  ََعبْرَا  یّلَـص  ْنَم  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا مامالا 

هبترم هاجنپ  دمح ) هروس  زا  سپ   ) تعکر ره  رد  و  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) درازگ زامن  تعکر  راهچ  سک  ره  . ] َنیباَّوَْالا ُةالَـص  َیِه 
[ .[ 898 . ] دنک عوجر  ادخ  هب  رایسب  هک  یسک  زامن  تسا و  مالسلا » هیلع   » همطاف زامن  نیا  دناوخب ، دحا  هللا  وه  لق  هروس ) )

و

ارهز همطاف  رب  یحو 

یحو ثیدـحت و  ماهلا ، قیرط  زا  یهلا  ملع  لازیـال  ینغ و  عباـنم  هب  وا  نتفاـی  تسد  اـیند ، رد  یناـسنا  لاـمک  ياـههناشن  نیرتمهم  زا  یکی 
دوخ صاخ  ناگدـنب  رب  ّصتخم  نآ  نوگانوگ  عاونا  اـب  یحو  هلیـسوب  ار  دوخ  یملع  ياهدادـما  لاـعتم  دـنوادخ  نآرق  گـنهرف  رد  تسا .

زا یهورگ  هدومن و  تیبرت  یحو  عاعش  تحت  ار  ناگدنب  هنوگنیا  هک  دنکیم  حیرـصت  دنادیم و  یقیقح  نینمؤم  نیقیدص و  ءایلوا ، ءایبنا ،
ود هب  نآرق  رد  یهلا  یحو  رگید  ترابع  هب  دزاسیم . رومأم  عامتجا  هنحـص  هب  یناسرمایپ  يرگتیادـه و  تمـس  هب  ءایبنا  ناونع  هب  ار  نانآ 

: دـنیامرفیم یحو  مسق  ود  نیا  حیـضوت  رد  يداوج  هللاتیآ  ترـضح  یئابنا . ای  یفیرـشت  یحو  یعیرـشت و  یحو  تسا : میـسقت  لباق  مسق 
فراعم و ینیبناهج و  لئاسم  رد  ار  ناگتـشرف  اهنت  هن  هک  تسا  یـسک  ربمایپ  یعیرـشت . یحو  ییابنا 2 - یحو  - 1 تسا : هنوگود  یحو  "

اههتشرف هلیسوب  ار  تعیرش  دنکیم . یقلت  ار  یحو  دروآهر  زین  یعیرشت  لئاسم  رد  هکلب  دونشیم و ،... ار  اهنآ  نانخـس  دنیبیم و  نآ  دننام 
هک تسین  هنوگنیا  دنکیم . غالبا  مدرم  هب  هتفرگ و  ارف  ار  يولوم  ماکحا  دریگیم و  هدهعب  ار  هعماج  يربهر  تیلوئـسم  دـنکیم و  تفایرد 
وا هب  سک  ره  هک  تسین  نینچ  اـما  دوشیم  لزاـن  وا  رب  یحو  هک  تسا  یـسک  ربـمغیپ  هچرگ  دـشاب . ربـمغیپ  درک  تفاـیرد  یحو  سک  ره 

تروص هب  هک  ار  یعیرشت  توبن  هلئسم  میرک  نآرق  یعیرـشت ". توبن  یهاگ  تسا و  ییانبا  یهاگ  یحو  نوچ  دشاب ، ربمایپ  دیـسر ، ییحو 
یلام و لئاسم  تفایرد  حلـص و  گنج و  يربهر  دراد و  هارمه  هب  ار  مدرم  اب  رـشح  تسا و  ییارجا  راک  کی  نوچ  دوشیم ، نایب  تلاـسر 

لحن هروس  رد  فسوی و  هروس  رد  دـهدیم و  رارق  اهدرم  رایتخا  رد  ار  توبن  عون  نیا  دراد ، هدـهعهب  ار  هعماج  راـک  میظنت  لاوما و  عیزوت 
تسا و ییارجا  راک  کی  تلاسر  [ . ] 899 . ] نوملعتال متنک  نارکذلا  لها  اولئساف  مهیلا  یحون  الاجر  الا  کلبق  نم  انلسرا  ام  و  دیامرفیم :

يربهر ینعی  تلاسر  سپ  میداد ]. تلاسر  هفیظو  اهدرم  هب  طقف  میداتـسرفن و  لوسر  ناونعب  درم  زج  ار  سکچـیه  ربماـیپ  يا  وت  زا  لـبقام 
یصاخ تلاسر  توبن و  کی  نآ ، دننام  و  حابم ، هورکم و  بحتسم ، بجاو و  مارح ، لالح و  نایب  یعیرشت ، توبن  عیرـشت و  ینعی  هعماج ،

علطم یحو  قیرط  زا  يدرف  هک  تسا  موهفم  نیدب  ییانبا  توبن  یلو  تسا  هدش  هتشاذگ  اهدرم  هدهع  هب  تسا  ییارجا  ماقم  نوچ  هک  تسا 
زا عون  نیا  و  دوش ، ربخاـب  زین  نارگید  هدـنیآ  زا  دـنیبب و  ار  شدوخ  هدـنیآ  و  تسیچ ؟ نآ  هدـنیآ  درذـگیم و  هچ  ناـهج  رد  هک  دوـشیم 

یعیرـشت توبن  تلاسر و  هنوگره  هناوتـشپ  توبن ، زا  عون  نیا  هچرگا  ییارجا . تلاـسر  یعیرـشت و  توبن  هن  ددرگیمرب ، تیـالو  هب  توبن 
یلمآ هدازنسح  هللاتیآ  ترضح  نینچمه  [ . 900 . ] دنبای تسد  ماقم  نیا  هب  دنناوتیم  زین  نانز  هکلب  درادن  نادرم  هب  صاصتخا  اما  تسا ،
توبن تیالو ، لها  ینعا  هصاخ  حالطصا  رد  ار  یماقم  توبن  : " دنیامرفیم روکذم  رکاذ و  رکذ  رد  رون  یلع  رون  هلاسر  فیرـش  باتک  رد 

هلاقم مود  لصف  رد  ماع  توبن  نیدب  زین  سیئر  خیـش  و  دننکیم . ریبعت  زین  عیرـشت  توبن  لباقم  رد  فیرعت  توبن  هب  یهاگ  و  دنیوگ ، هماع 
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یلو ینعی  تسا  هیهلا  فراعم  رابخا  ءابنا و  هماع ، توبن  رد  دـیامرفیم . یئامیا  تسا  سفن  باتک  لوصف  رورغ  زا  هک  ءافـش  سفن  مراـهچ 
عالطا دـنکیم و  رابخا  ینعی  ءابنا  قئاقح  زا  دـمآ  زاب  زار  نشلگ  زا  نوچ  دـباییم و  عالطا  هیهلا  فراعم  قیاقح و  رب  هللایف  ءاـنف  ماـقم  رد 

رگید هماع و  توبن  هب  تیـالو  لـها  ناـسل  رد  درادـن ، یعیرـشت  لوسر  یبن و  هب  صاـصتخا  تسا و  ءاـیلوا  يارب  ینعم  نیا  نوچ  دـهدیم .
زاوج یطعت  اهریغ  میرم و  ۀصق  و  دراد : ترابع  نیا  هب  فیرش  رایسب  یبلطم  دیرجت  رد  یـسوط  هجاوخ  ددرگیم ". ریبعت  هدش  دای  يامـسا 

زا هک  یناحلاص  يارب  تداع  قراوخ  تاـمارک و  روهظ  هک  ددرگیم  هدافتـسا  نینچ  نآ  ریغ  میرم و  ناتـساد  زا  . ] نیحلاّـصلایلع اـهروهظ 
تباث ددعتم  تایاور  یخیرات و  دانسا  هب  هجوت  اب  ینآرق  دهاوش  لقن  همدقم و  نیا  رکذ  زا  سپ  [ .[ 901 . ] تسا نکمم  دنشابیمن ، ناربمایپ 

ترضح هتـشاد  لیئربج  هطـساوب  یحو  قیرط  زا  ار  یهلا  ضیف  نتفرگ  یملع و  طابترا  یگتـسیاش  هک  یهلا  گرزب  ءایلوا  هلمج  زا  دوشیم 
. مینکیم تیافک  هللا  همحرینیمخ  ماما  ترضح  زا  ینایب  هب  سپس  تیاور و  ود  لقن  هب  هنیمز  نیا  رد  دشابیم . مالسلا » اهیلع  » ارهز هقیدص 

َّالإ َۀَِکئالَملا  ُثِّدَُحی  ْلَه  َو  ُْتُلق : ٍثَّدَُـحم  الَو  ٍِّیبَن ، الَو  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَا  ام  َو  َأَرَق : اََّمل  ٍرَْکب : ِیبَأ  ِنبِدَّمَُحم  َلاق  ُناْمیَلُـس ، انَثَّدَـح 
ْتَنَیاع ْدَق  َمیِهاْربِا  ُةَأَرما  ُةراس  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  َو  ًۀَثَّدَُحم  َْتناک  َنارْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ّمُأ  َو  ًۀـَثَّدَُحم  َْتناک  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  َمَیْرَم  َّنِإ  َلاق : ُءایبنَألا ؟

َْمل َو  ًۀَثَّدَُحم  َْتناک  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ِهَّللا ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاف  َو  ًۀَِّیبَن ، ْنُکَت  َْمل  َو  َبوُقْعَی  َقاحِْـسا  ِءارَو  ْنِم  َو  َقاحـسِإب  اهوُرَّشَبَف  َۀَِکئالَملا 
نخـس زین  ربمایپ  زا  ریغ  اب  ناگتـشرف  ایآ  متفگ : نم  دـش ، لزاـن  انلـسرا ... اـم  هیآ و  یتقو  دـیوگ : رکبوبا  رـسپ  دـمحم  [ . ] 902 . ] ًۀَِّیبـَن ْنُکَت 

. دنتفگیم نخس  وا  اب  ناگتشرف  ینعی  دوب ؛ هثَّدحم  یلو  دوبن  ربمایپ  مالسلا » اهیلع   » میرم ترضح  دندومرف : مالـسلا » هیلع   » ماما دنیوگیم ؟
وا اب  ناگتـشرف  دوبن . ربمایپ  اما  دوب ؛ هثدـحم  مالـسلا » هیلع  میهاربا  ترـضح  رـسمه  هراس  دوبن . ربماـیپ  یلو  دوب ؛ هثدـحم  زین  یـسوم  رداـم 

؛ دینـشیم ثیدح  اهنآ  زا  دیدیم و  ار  هکئالم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  و  دنداد . وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  تراشب  دندومن و  تاقالم 
اهیِداُنتَف ءامسلا  َنِم  ُِطبهَت  َْتناک  َۀَِکئالَملا  َّنَِأل  ًۀَثَّدَُحم  مالسلا » اهیلع   » ُۀمِطاف تَیِّمُس  امَّنِإ  مالسلا :» هیلع   » قداصلا مامالا  لاق  دوبن ]. ربمایپ  اما 

يِدُجْساَو ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا  ُۀمطاف  ای  َنیَِملاعلا ، ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  ُهَّللا  ُۀمطاف ! ای  لوُقَتف : َنارمع  َتنب  َمَیْرَم  يِداُنت  امَک 
دورف نامـسآ  زا  هتـسویپ  ناگتـشرف  اریز  دش  هداهن  مان  هثدحم  مالـسلا » اهیلع   » همطاف انامه  ... ] اهَنُوثِّدَُحی َو  ْمُُهثِّدَُحتَف  َنیعِکاَّرلاَعَم ، یِعَکْراَو 

دیزگرب و ار  وت  دنوادخ  همطاف ! يا  دنتفگیم : دندادیم و  ادن  زین )  ) ار وا  دندادیم ، ادن  ار  نارمع  رتخد  میرم  هک  هنوگنامه  دندمآیم و 
، امن عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  ور و  هدجـس  هب  شاب و  رادربنامرف  ار  تراگدرورپ  همطاف ! يا  داد ، يرترب  ناهج  نانز  رب  دـینادرگ و  هزیکاپ 

هنیمز نـیا  رد  زین  هللا  هـمحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  [ .[ 903 . ] وا اب  نانآ  تفگیم و  نخـس  ثیدـح و  نانآ  اـب  مالـسلا » هیلع   » همطاـف سپ 
ترضح هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  و  تسا . هدش  لقن  ربتعم  دنس  اب  تسا و  هفیرـش  یفاک  رد  تیاور  کی  دیآیم : ریز  رد  هک  دنراد  یتانایب 

ناشیا رب  تدش  نزح و  دندوب و  ایند  نیا  رد  دـندوب . هدـنز  زور  شردپ 75  زا  دعب  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دیامرفیم : مالـسلا » هیلع   » قداص
رهاظ [ ] 904 .... ] درکیم لقن  هدـنیآ  زا  یلئاسم  درکیم و  ضرع  تیزعت  ناشیا  هب  ناشیا و  تمدـخ  دـمآیم  نیما  لـیربج  و  تشاد ، هبلغ 
هقبط زا  ریغ  هک  مرادـن  نامگ  و  تسا ، هدوب  دایز  لـیئربج  دـمآ  تفر و  ینعی  تسا ، هدوب  ياهدوارم  زور  نیا 75  رد  هک  تسا  نیا  تـیاور 

رد ار  لئاسم  تسا و  هتـشاد  دـمآ  تفر و  نیما  لیئربج  زور  فرظ 75  رد  هک  دشاب  هدـش  دراو  روطنیا  یـسک  هرابرد  ماظع  يایبنا  زا  لوا 
ترـضح تسا و  هدرک  رکذ  هیتآ  رد  تسا  هدیـسریم  وا  هیرذ  هب  هک  هچنآ  و  تسا ؛ هدرک  رکذ  ار  لئاسم  تسا ، هدـشیم  عقاو  هک  ياهیتآ 

یـسک ره  يارب  لیئربج  هک  دوشن  لایخ  تسین ، هداس  هلأسم  کی  یـسک  يارب  لیئربج  ندمآ  هلأسم  [ . 905 . ] تسا هتـشون  ار  اهنآ  مه  ریما 
مظعا حور  هک  لیئربج  ماقم  دیایب و  دهاوخیم  لیئربج  هک  یـسک  نآ  حور  نیب  تسا  مزال  بسانت  کی  نیا  دیایب ، دراد  ناکما  دـیآیم و 

یـسیع و یـسوم و  ادـخ و  لوسر  لثم  تسا ، هدوب  لوا  هجرد  يایبنا  تسا و  مظعا  حور  هک  لـیئربج  نیب  بساـنت  نیا  اـنعم و  نیا  تسا ...
دراو هک  ماهدیدن  نم  مه  همئا  هرابرد  یتح  تسا ، هدشن  رگید  یـسک  نیب  مه  نیا  زا  دعب  تسا ، هدوبن  سک  همه  نیب  اهنیا ، لاثما  میهاربا و 

هک نآ  هک  تسا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  يارب  هک  تسا  نیا  طقف  [ 906 ... ] دشاب هدش  لزان  اهنآ  رب  لیئربج  هک  روطنیا  دشاب  هدـش 
ار لـئاسم  نیا  تسا ، هتـشذگیم  وا  هـیرذ  رب  هـک  ياهـیتآ  لـئاسم  هدـشیم و  دراو  زور  نیا 75  رد  ررکم  روـطب  لـیئربج  هک  ماهدـید  نـم 
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هیرذ دهع  رد  هک  تسا  یلئاسم  هب  عجار  تسا ، هتفگ  هک  یلئاسم  زا  یکی  دیاش  و  تسا . هدرکیم  تبث  مه  ریما  ترـضح  تسا و  هتفگیم 
. تسا نکمم  مینادیمن ، ام  دشاب ، لئاسم  نآ  ءزج  ناریا  لئاسم  هک  تسا  هدرک  رکذ  وا  يارب  تسا  مالسلا » هیلع   » بحاص ترـضح  وا  هیاپ 

[ . 907]

همطاف نادنزرف  عادو 

هکنآیب نهاریپ ، نورد  رد  ار  وا  مدـش ، مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف نداد  لـسغ  لوغـشم  : " دومرف مالـسلا » هیلع  یلع  هدـمآ ، هقرو  تیاور  رد 
لوسر طونح  هدنامیقاب  زا  سپـس  دوب ، هزیکاپ  كاپ و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف دـنگوس  ادـخ  هب  مداد ، لسغ  مروآ  نوریب  نت  زا  ار  شنهاریپ 

، بنیز يا  موثلکما ، يا  مدز ، ادص  مدنبب ، ار  نفک  ياهدنب  متـساوخ  هک  یتقو  مدیچیپ ، و  مدـناشوپ ، وا  رب  نفک  مدرک و  طونح  ار  وا  ادـخ 
قارف تقو  کنیا  هک  دـیریگرب ، هشوت  ناـتردام  رادـید  زا  دـیئایب و   ] ْمُکُِّما ْنِم  اوُدَّوََزت  اوُُّملَه  نیـسح " يا  نسح ، يا  هّضف ، يا  هنیکـس ، يا 

ِدْقَف ْنِم  ًاَدبَا  ءیفَطنَتال  هاتِرْـسَح ! او  دـنتفگ : هلان  هآ و  اب  دـندمآ و  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  تسا ]. تشهب  رد  رگید  تاقالم  تسا و 
نامّدج نادقف  يارب  تسین ، یندش  شوماخ  زگره  هک  یهودنا  ترـسح و  هلعـش  هچ  هآ  ... ] ءارهّزلا ُۀَـمِطاف  انُُّما  َو  یفَطْـصُْملا  ُدَّمَُحم  انَّدَـج 
تاقالم نامّدـج  اب  هک  یتقو  نیـسح ! ردام  يا  نسح و  ردام  يا  مالـسلا .» اهیلع  همطاف  نامردام  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » یفطـصم دّـمحم 

: دومرف نینمؤملاریما  دمآ . شیپ  بیجع  ياهثداح  ماگنه  نیا  رد  میدـنام ]. میتی  ایند  رد  وت  زا  دـعب  وگب : ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالـس  يدرک ،
هلان مالـسلا » اهیلع   » همطاف هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  نم  . ] ًاِّیلَم اهِرْدَص  یِلا  امُْهتَمَـض  َو  اْهیَدَی  ْتَّدَـم  َو  ْتَّنَا  َو  ْتَّنَح  ْدَـق  اهَّنَا  َهَّللاُدِهُْـشا  ّینَا 

! یلع يا  دز : ادص  نامسآ  رد  یقتاه  مدینش  هاگان  دنابسچ ، شاهنیس  هب  یتّدم  ار  شنادنزرف  درک و  زاب  ار  دوخ  ياهتـسد  دیـشک و  هاکناج 
نسح و هاگنآ  تخادنا ]. هیرگ  هب  ار  نامسآ  ناگتشرف  اهنآ ، ِتلاح  نیا  ادخ  هب  دنگوس  هک  نک  دنلب  ناشردام  هنیـس  زا  ار  نیـسح  نسح و 

[ . 908 . ] درک دنلب  ناشردام  هنیس  زا  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح 

تدابع زا  اپ  مرو 

هب برقت  يارب  یلماع  تقلخ و  فده  ناونعهب  ار  تدابع  وا  دوب . ممصم  شوکتخس و  رایسب  تدابع  ماقم  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف 
دـش مروتم  شیاپ  ود  هکنیا  ات  داتـسیا  اپ  ود  رب  ردقنآ  وا  دوب . هدومن  تدابع  رد  بوذ  ار  دوخ  دوجو  همه  لیلد  نیمه  هب  تسنادیم و  ادخ 
زیچ همه  رد  وا  تسا : هدـمآ  نینچ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  ياهتدابع  عوضوم  رد  رتسب  رد  همـشچ  باتک  رد  داتـسیان  تدابع  زا  زاب  اما 

نیفئاخ نیباوت و  نیئاکب و  سأر  رد  وا  ریظنلا . نع  تلتب  اهنأل  الوتب  همطاـف  تیمـسو  دوب . دـننامیب  مه  تداـبع  رد  دوب . ریظنیب  اـتمهیب و 
. دـش تشهب  نانز  رورـس  ملاع و  نانز  نیرتهب  هک  دیـسر  اـجنآ  اـت  وا  درکیم . تباجتـسا  سک  ره  زا  رتهب  ار  وا  ياـعد  ادـخ  تشاد و  رارق 

لوسر درکیم . مرو  شیاهاپ  هک  داتسیایم  اپ  رس  زامن  يارب  ردقنآ  وا  تسین . مالسلا » اهیلع   » همطاف زا  رتدباع  ایند  رد  دیوگ  يرصب  نسح 
دیشخردیم نامـسآ  هکئالم  يارب  ییاههراتـس  نوچمه  داتـسیایم  تدابع  بارحم  رد  ارهز  یتقو  : " دومرفیم هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ

شدوجو یماـمت  نم  فوخ  زا  هداتـسیا و  نم  لـباقم  رد  وا  همطاـف ، نم  هدـنب  نیرتـهب  هب  دـیرگنب  هکئـالم  يا  دـیوگیم : هکئـالم  هب  ادـخ 
دوخ زا  تشگیم و  قح  تمظع  رد  قرغ  نانچ  نآ  تدابع  ماگنه  هب  وا  هدروآ ". يور  نم  تدابع  هب  شبلق  روضح  یمامت  اـب  و  دزرلیم .

مه ادـخ  ورنیمه  زا  تفریم  نوریب  تـشاد  اـهنآ  هـب  هـک  ياهقـالع  یماـمت  اـب  زین  دوـخ  نادـنزرف  نازیزع و  رکف  زا  هـک  دـشیم  دوـخیب 
دنتسیاب و زامن  هب  مه  اب  هک  دهاوخیم  یلع  زا  جاودزا  بش  رد  یتح  وا  دنهد . تکرح  ار  وا  نادنزرف  هراوهگ  هک  داتسرفیم  ار  ياهکئالم 

نم رانک  رد  یحو  هتـشرف  نونکا  يراد  یتساوخرد  هچ  مرتخد  دیـسرپ  وا  زا  ادـخ  لوسر  هک  هاـگنآ  دـننک و  تداـبع  ار  ادـخ  بش  نیا  رد 
ره زا  ارم  مربیم  ادخ  هب  تمدخ  زا  هک  یتذـل  : " تفگ باوج  رد  وا  دریذـپیم  ققحت  یهاوخب  هچ  ره  هدروآ و  مایپ  ادـخ  بناج  زا  تسا و 

[ . 909."  ] مشاب دنوادخ  يالاو  ابیز و  لامج  رظان  هتسویپ  هک  تسین  نیا  زج  یتجاح  ارم  هتشاد  زاب  یشهاوخ 
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همانتیصو

هراشا

هب بجاو  قوقح  يدرف  رگا  دشابیم  هدنیآ  ياهلسن  هب  ياهمان  هیصوت  ندرازگ  راگدای  هب  همانتیصو و  میظنت  یمالـسا ، دکؤم  روما  زا  یکی 
رگا نکلو  تسا  بجاو  مدرم  قوقح  ای  و  هزور ) زاـمن و  دـننام  ) ادـخ قوقح  تخادرپ  تهج  وا  يارب  ندومن  تیـصو  دـشاب  هتـشاد  هدـهع 
هیلع هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  ربمایپ  زا  دراذگب  راگدای  هب  دوخ  زا  ياهمان  شرافـس  تسا  بحتـسم  زاب  درادن  هدهعهب  بجاو  قوقح  یـسک 

هب لاجم  نیا  رد  هدنام  راگدای  هب  ییاههمانتیصو  ادخ  ءایلوا  زا  يرایـسب  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  مالـسلا ،» هیلع  نینمؤملاریما  هلآو ،»
. مینکیم هراشا  [ . 910 « ] مالسلا اهیلع  » ارهز ترضح  همانتیصو  زا  تمسق  هدجیه 

یئادج نامز 

، تسا هدـنامن  ياهظحل  زج  یناگدـنز  زا  میارب  نسحلاابا ! يا  . ] ِعادِْولاَو ِلیحَّرلا  ُناـمَز  َناـح  َو  ةاـیَْحلاَنِم  ٌقَمَر  ـَِّالا  یل  َْقبَی  َْمل  ِنَسَْحلااـَبَا  اَـی 
.[ تسا هدیسر  ارف  یظفاحادخ  چوک و  ماگنه 

مالک نیرخآ 

.[ دینش یهاوخن  ار  همطاف  يادص  زگره  نیا  زا  سپ  اریز  ونشب ، ارم  نانخس  . ] ًاَدبَا َۀَمِطاف  َتْوَص  َِکلذ  َدَْعب  ُعَمَسَتال  َکَّنِاَف  یمالَک  ْعِمَتْساَف 

نکم مشومارف 

.[ ییآ نم  رادید  هب  هراومه  مگرم  زا  سپ  ینکن و  شومارف  ارم  هک  منکیم  ّتیصو  . ] یتامَم َدَْعب  ینَروَُزت  َو  یناْسنَتال  ْنَا  ِنَسَْحلاَابَا  ای 

وت اب  مزامن  لسغ و 

.[ رازگب زامن  نم  رب  و  . ] َّیَلَع ِّلَص  َو  ریگ ]. هدهعهب  دوخ  ار  منفک  لسغ و  مگرم ، زا  سپ  . ] ینْزِّهَج َو  یلْسُغ  ْتنَا  َلَّوَتَف  ُِّتم  اَنَا  اذِا 

نک منفد 

.[ نک راومه  هتخیر ، نم  ربق  يور  رب  ار  كاخ  نک و  منفد  هتشاذگ  ربق  رد  ارم  و  . ] َّیَلَع َبارُّتلا  ِّوَسَو  ینْدِْحلَاَو  يْربَق  یْنلِْزنَا  َو 

ناوخب نآرق  دایز  میارب 

نیشن و نم  يوربور  منیلاب ، رب  و  . ] ِءایْحَْالا ِْسنُا  یِلا  اهیف  ِتِّیَْملا  ُجاتْحَی  ٌۀَعاس  اهَّنِاَف  ِنآرُْقلا  ِةَوالَت  ْنِم  ِْرثْکَاَف  یهْجَو  ََۀلاِبق  یسأَر  َْدنِع  ْسِلْجاَو 
یف َکیـصُوا  َو  یلاعَت  هَّللا  َکُعِدْوَتْـسَا  انَا  َو  تسا .] جاتحم  ناگدـنزاب  نتفرگ  سنا  هب  ّتیم  ماگنه  نینچ  رد  هک  ناوخب  اـعد  نآرق و  رتشیب 

ۀمامَا یتُخا  ۀنباب  يدَعب  جَّوَزَتَت  نا  ًالَّوَا  کیصوا  منکیم ]. شرافس  يراکوکین  هب  منادنزرف  نوماریپ  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  وت  . ] اریَخ يْدلُو 
سپ دنشاب ، هتشاد  يرسمه  هک  دنراچان  نادرم  نوچ  هک  تسا  نآ  متیـصو  نیلوا  . ] ِءاسِّنلانم مهلّدبال  َلاجرلا  َّنِاَف  یلثم  يْدلُِول  ُنوکت  اّهناف 

.[ تسا نابرهم  منادنزرف  اب  نم  دننامه  وا  هک  نک  جاودزا  هماما  مرهاوخ  رتخد  اب  نم  زا 

دشاب وت  اب  طقف  ملسغ 
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.[ دهدن ماجنا  ارم  ندرک  نفک  لسغ و  یسک  وت  زج  هک  منکیم  ّتیصو  ار  وت  . ] كاوس ینَفَک  یلسغ و  َِیلَیال  نا  کیصوا  ینا 

راپس مکاخ  هب  هنابش 

.[ ناوخم ارف  يراپسکاخ  يارب  ار  سکچیه  نک و  منفد  ماگنه  بش  دیسر  ارف  مگرم  یتقو  و  . ] اًدَحَا یب  َّنَنِذؤتال  الیل و  ینفداف  ُتمانا  اذا  و 
زا سپ  . ] ۀفیذح َرذابا و  دادقملاو و  اًرامع  ناملـس و  ساّبعلاو و  َّیَْنبِا  لاجرلانم  ۀّضف و  نمیاما و  ۀملـس و  ما  ِّالا  ادحا  ِمْلُعت  َْتیَّفََوت ال  اذا  َو 

رذابا و دادقم و  رامع و  ناملـس و  سابع و  مالـسلا و  امهیلعنیـسح  نسح و  مدـنزرف  ود  زج  نانز و  زا  ار  هّضف  نمیاما و  هملـسما و  مگرم 
.[ زاسن هاگآ  ار  یسک  نادرم ، زا  هفیذح 

نکم ربخ  ار  یسک 

ینیلسغاف ُِتمانا  اذا  ءامسا  ای  نکن ]. هاگآ  ار  یسک  مربق  هاگیاج  زا  بش و  رد  زج  نکن  نفد  ارم  . ] ادحا يربق  ملعت  ًالیل و ال  الا  ینفدت  و ال 
هدن هزاجا  سکچیه  هب  دیهد و  لسغ  ارم  یلع  وت و  متفر  ایند  زا  هک  یتقو  ءامـسا ! يا  . ] ادـحا َّیَلَع  ینلخدـت  بلاطیبا و ال  نب  یلع  تنا و 

.[ دیآ ماهزانج  دزنهب 

دنشابن مسارم  رد  نارگمتس 

نانآ زا  سکچیه ، هک  منکیم  تیصو  . ] هَّللالوسر ودع  يودع و  مهناف  یّقَح  اوُذَخأ  نیذلا  ءالوه  نم  یتزانج  دحا  دهـشیال  نا  کیـصوا 
نا كرتت  و ال  دنیادخ ]. لوسر  نانمـشد  اهنآ  اریز  دننکن  تکرـش  نم  هزانج  عییـشت  رد  دندومن  لامیاپ  ارم  قح  دـندرک و  متـس  نم  هب  هک 

نویعلا تنهوا  اذا  لیللا  یف  ینفداو  دراذگب ]. زامن  نم  رب  ناشناوریپ  اهنآ و  زا  يدرف  هک  راذگم  و  . ] مهعابتا نم  مهنم و ال  دحا  ّیلع  یلصی 
.[ راپسب كاخ  هب  تفر  ورف  باوخ  هب  اههدید  دنتفرگ و  مارآ  اهمشچ  هک  ماگنه  نآ  بش  رد  ارم  و  . ] راصبالا تمانو 

هدش هتشون  همان  تیصو 

َّنَا َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  اًدَّمَُحم  َّنَا  َو  ُهَّللا  ـَِّالا  َهِلاـال  ْنَا  ُدَهْـشَت  َیِه  َو  ْتَصْوَا  ِهَّللاِلوُسَر ، ِْتِنب  ُۀَـمِطاف  ِِهب  ْتَصْوَا  اـم  اذـه  میحَّرلانمحَّرلاهَّللامسب 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص   » ٍدَّمَُحم ِْتِنب  ُۀَـمِطاف  اـَنَا  ُِّیلَع  اـی  ِرُوبُْقلاِیف . ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَا  َو  اـهیف  َْبیَرـال  ٌۀَِـیتا  َۀَـعاَّسلا  َّنَا  َو  ٌّقَـح  َراَّنلاَو  ٌّقَـح  َۀَّنَْجلا 
َو ِْلیَّللِاب  یِّنفْداَو  َّیَلَع  ِّلَص  َو  ِْلیَّللِاب  یّنِّفَک  َو  یْنلِّسَغ  َو  ینْطِّنَح  يْریَغ ، ْنِم  یب  یلْوَا  َْتنَا  ِةَرِخْآلاَو ، اْینُّدـلاِیف  ََکل  َنوُکَِـال  َکـْنِم  ُهَّللاِینَجَّوَز 

تروص زا  ار  هماـج  مالـسلا » هیلع   » یلع نینمؤملاریما  [ . 911 . ] ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یِلا  ُمالَّسلا  يدـْلُو  یلَع  ُءَرْقا  َو  ُهَّللا  َکَعِدْوَتْـسَا  َو  ًادَـحَا  ًِمْلُعتال 
مان هب  : ] هتشون نآ  رد  دید  تشادرب و  ار  نآ  درک ، هدهاشم  مالسلا » اهیلع   » همطاف رـس  يالاب  رد  ار  ياهمان  تشادرب ، مالـسلا » اهیلع   » همطاف

هک دهدیم  یهاوگ  همطاف  هدومن : تیصو  نآ  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  رتخد  همطاف  هچنآ  تسا  نیا  نابرهم ، هدنشخب  دنوادخ 
ندش اپرب  رد  يدیدرت  و  تسا ، قح  خزود  تشهب و  تسا . ادخ  ربمایپ  هدنب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دمحم تسین . اتکی  يادخ  زج  یئادخ 

هب ارم  دنوادخ  هک  متسه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دمحم رتخد  همطاف  نم  یلع ! يا  دنزیگنایمرب . ربق  زا  ار  ناگدرم  دنوادخ  و  تسین ، تمایق 
هدـب و لـسغ  نک و  طونح  هنابـش  ارم  یتسه ، رتهتـسیاش  نم  هب  نارگید  زا  وت  مشاـب ، وت  نآ  زا  ترخآ  اـیند و  رد  اـت  هدروآ  رد  وت  جاودزا 

تمایق زور  ات  منادنزرف  هب  و  مراپـسیم ، ادخهب  ار  وت  هدـن ! ربخ  سکچـیه  هب  راپـسب و  كاخ  هب  ارم  ناوخب و  زامن  نم  رب  هنابـش  امننفک و 
.[ متسرفیم مالس 

اعد تقو 
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ادـخ ءایلوا  یگدـنز  رد  تسا  شیاین  اعد و  قیرط  زا  ادـخ  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  نمؤم  کی  یگدـنز  روما  نیرتمزال  نیرتمهم و  زا  یکی 
زا یهوبنا  اعد ، تمـسق  رد  دراد . شیاـین  اـعد و  هب  صاـصتخا  اـهنآ  تاـقوا  نیرتهب  زا  یمهم  شخب  دراد و  هژیو  یـساسا و  هاـگیاج  اـعد 

تیاعر اعد  دروم  رد  رگید  لئاسم  زا  یکی  اّما  میدرک . لقن  راوتسرهف  هدیسر  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  سدقم  هیحان  زا  هک  ییاهاعد 
هب اجنیا  رد  دـندومنیم  باختنا  اعد  يارب  ار  اهنامز  نیرتهب  دـندوب و  تاـقوا  دـصرتم  ادـخ  ءاـیلوا  تسا . اـعد  ناـمز  هلمج  زا  اـعد  بادآ 

همطاف تلاق  دننکیم . یفرعم  لمع  لوق و  رد  ام  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ار  اعد  يارب  بسانم  تاقوا  زا  یکی  هک  میزادرپیم  یتیاور 
ُهاطْعَا َِّالا  ًاْریَخ  اهیف  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  ُلَاْسَی  ٌِملْسُم  ٌلُجَر  اُهِبقاُریال  ٌۀَعاِسل  ِۀَعُمُْجلاِیف  َّنِا  هلآو ،» هیلع  هللا  یلص   » یبنلا تعمس  مالسلا :» اهیلع   » ارهزلا

: اهِمالُِغل ُلوُقَت  مالـسلا » اهیلع   » ُۀَمِطاف َْتناک  َو  َلاق  ِبوُرُْغِلل  ِسْمَّشلاِْنیَع  ُفِْصن  ّیلَدَت  اذِا  َلاق  َیِه ؟ ٍۀَـعاس  ُّيَا  ِهَّللاَلوُسَر  ای  تلقف : َْتلاق  ُهاَِّیا 
: دیامرفیم مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ . ] 912 . ] َوُعْدَا یّتَح  ینِْملْعَاَف  ِبوُرُْغِلل  یَّلَدَت  ْدَق  ِسْمَّشلاِْنیَع  َفِْصن  َْتیَاَر  اذِاَف  ِباَّرَّضلا  یلَع  ْدَعِْـصا 

يادـخ زا  يریخ  تجاـح  هک  هدوـبن  نآ  بقارم  یناملـسم  چـیه  هک  تسا  یتعاـس  هعمج  زور  رد  مدینـش ، هلآو » هـیلع  هللا  یلـص  » ربماـیپ زا 
یتعاس هچ  نآ  هَّللالوسر  ای  مدرک  ضرع  دیوگیم  مالـسلا » اهیلع  همطاف  تسا . هتخاس  هدروآرب  ار  وا  تجاح  هکنآ  رگم  دهاوخب  لجوزع 

زارف رب  دومرف : دوخ  مالغ  هب  همطاف  نآ  زا  سپ  دوش . ناهنپ  بورغ  عقوم  رد  دیـشروخ  صرق  فصن  هک  تسا  یماـگنه  نآ  دومرف : تسا ؟
.[ منک اعد  ات  هد  ربخ  نم  هب  دش  ناهنپ  بورغ  ماگنه  رد  دیشروخ  صرق  فصن  يدید  نوچ  يآرد و  ماب 

كدف هرادا  رد  همطاف  يداصتقا  يالکو 

زا هدافتـسا  كدـف و  نیمزرـس  هرادا  يارب  ار  یئالکو  لاّمع و  نارگراک و  كدـف  کیلمت  زا  سپ  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز هقیدـص  ترـضح 
دوجو اب  ناشیا و  دیدحالـص  ترـضح و  رظن  تحت  كدف  ربمایپ ، تایح  نامز  رد  لاس  نیدـنچ  یط  دومن و  مولعم  نآ  يداصتقا  ياههرهب 

ماقم رد  كدـف  بصغ  زا  سپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ار  یخیرات  تیعقاو  نیا  دـشیم  هرادا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يالکو 
ٍكَدَـف ْنِم  یلیکَو  َتْجَرْخَا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  یبَا  ْنِم  ِیثاریم  ینْعَنمَت  َِمل  ٍرَْکبابَا  ای  تلاق : دـیامرفیم : درادیم و  زاربا  تقو  هفیلخ  هب  یهاوخداد 

زا ارم  نارگراک  و  يوشیم ؟ مردپ  ثاریم  ندیـسر  عنام  ارچ  رکبابا  يا  . ] یلاعَت ِهَّللا  ِْرمَِاب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  یل  اهَلَعَج  ْدَـق  َو 
نیا [ .[ 913 . ] تسا هدیـشخب  نم  هب  ار  كدـف  راگدرورپ  رما  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  هک  یتروص  رد  يدرک ؟ نوریب  كدـف 
اهیلع » ارهز همطاف  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  كدـف  - 1 دراد : ینعم  مایپ و  دـنچ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هتفگ 
اهیلع » ارهز ترضح  رایتخا  رد  ربمایپ  طسوت  ادخ  روتسد  هب  كدف  - 2 تسا . هدوبن  تلحر  زا  سپ  كرتام  ثرا و  هدش و  راذگاو  مالـسلا »

هدومنیم هرادا  ار  كدف  لاّمع  لیکو و  ندرامگ  دوخ و  تراظن  فارشا و  اب  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  - 3 تسا . هتفرگ  رارق  مالسلا »
. دنکیم بصغ  ار  كدف  هدنار و  نوریب  كدف  زا  ار  ترضح  يالکو  تقو  هفیلخ  - 4 تسا .

همطاف تدالو 

« مالسلا اهیلع   » همطاف تدالو  مدیـسرپ : قداص  ماما  زا  تفگ  هک  دنکیم  لقن  رمعنبلضّفم  زا  دوخ  دنـس  هب  یلاما  باتک  رد  قودص  خیش 
زا هّکم  ياهنز  دومن ، جاودزا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  اب  مالـسلا » اهیلع  هجیدخ  هکیماگنه  دومرف : خساپ  رد  دش ؟ ماجنا  هنوگچ 
اب ینز  دنتـشاذگیمن  دـندرکیمن ، وا  رب  مالـس  دـنتفریمن و  وا  هناخ  هب  دـندرکیم  يرود  مالـسلا » اهیلع  هجیدـخ  زا  مالـسا  اب  داـنع  يور 

هکنیا زا  دوب  باتیب  نیگمغ و  تخـس  و  دروآ ، ور  مالـسلا » اهیلع   » هجیدخ رب  ساره  تشحو و  دـیامن ، تاقالم  مالـسلا » اهیلع   » هجیدـخ
همطاف ، دش هلماح  مالسلا » اهیلع   » همطاف هب  مالـسلا » اهیلع  هجیدخ  هک  یماگنه  دنناسرب ، یبیـسآ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  رب  ادابم 

هللا یلص   » ربمایپ رب  ار  عوضوم  نیا  مالـسلا » اهیلع   » هجیدخ و  دادیم ، يرادلد  ار  وا  تفگیم و  نخـس  وا  اب  ردام  محر  رد  مالـسلا » اهیلع  »
نخـس مالـسلا » اهیلع   » همطاف اب  هجیدـخ  هک  دینـش  دـش ، هناخ  دراو  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخلوسر يزور  تشادیم ، ناـهنپ  هلآو » هیلع 
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دیوگیم و نخس  نم  اب  مراد  محر  رد  هک  يدنزرف  : " درک ضرع  هجیدخ  ینکیم "؟ وگتفگ  یـسک  هچ  اب  : " دومرف هجیدخ  هب  دیوگیم ،
لـسن تسوا  و  تسا ، رتخد  دنزرف  نیا  هک  دـهدیم  ربخ  نم  هب  تسا  لیئربج  نیا  : " دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تسا ". نم  سنوم 

ءاضقنا زا  سپ  دـنوادخ  هک  دـنیآیم ، دوجوهب  وا  لسن  زا  ناماما  داد و  دـهاوخ  رارق  وا  زا  ار  ام  لسن  يدوز  هب  دـنوادخ  تنمیمُرپ و  كاـپ 
ار يرادراـب  ماـیا  بیترت  نیمه  هب  هجیدـخ  ترـضح  دـهدیم ". رارق  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخلوسر نانیـشناج  ءاـفلخ و  ار  اـهنآ  یحو 

لمح عضو  رد  ارم  دیئایب و  هک  داتسرف  مایپ  مشاهینب  شیرق و  نانز  يارب  دش ، کیدزن  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تدالو  هکنآ  ات  دنارذگیم 
ام فرح  وت  هک  دنداد  مایپ  وا  يارب  مشاهینب  شیرق و  نانز  یلو  دننکیم . يرای  یتقو  نینچ  رد  ار  نانز  ناوناب ، هک  هنوگنامه  دینک  يرای 
وت دزن  ورنیا  زا  يدوـمن  جاودزا  دوـب  ریقف  هک  بلاـطوبا  میتـی  هلآو ،» هـیلع  هللا  یلـص   » دـمحم اـب  يدرک و  در  ار  اـم  نخـس  يدینـشن و  ار 

ردـقچ تثعب  زاـغآ  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربماـیپ و  دوب ، یبیجع  ناـقفخ  هچ  یتـسارب  درک  میهاوخن  يراـی  ارت  هجوچـیه  هب  میئآیمن و 
دندرکیم و يریگهرانک  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ رسمه  زا  یتلاح ، نینچ  رد  یتح  هک  دوب  بیرغ  هزادنا  هچ  ات  مالسا  تشاد و  نمـشد 

هجیدخ ناهگان  تشاذگن . اهنت  ار  وا  ادخ  یلو  دش  نیگمغ  تحاران و  مایپ ، نیا  زا  مالـسلا » اهیلع   » هجیدخ دـندشیمن ! تبحـص  مه  وا  اب 
، دش كانـساره  اهنآ  ندید  زا  هجیدخ  دندش ، دراو  دندوب  مشاهینب  نانز  هیبش  هک  تماقدنلب  نوگمدنگ و  نز  راهچ  دـید  مالـسلا » اهیلع  »

میهاربا رـسمه  هراس  نم  میتسه  وت  نارهاوخ  ام  میاهدـمآ  وت  يوسب  ادـخ  فرط  زا  ام  شاـبم ، نوزحم  هجیدـخ ! يا  : " تفگ اـهنآ  زا  یکی 
ُمثلُک یکی  نآ  تسا و  نارمع  رتـخد  میرم  يرگید  نآ  تسا ، وـت  نیـشنمه  تشهب  رد  هک  تسا  محازم  رتـخد  هیـسآ  نـیا  متـسه و  لـیلخ 
اهنآ زا  یکی  تقونیا  رد  مینک ". يرای  ارت  لمح ، عضو  ماگنه  رد  ات  هداتسرف  وت  دزن  ار  ام  دنوادخ  دشابیم ، مالسلا » هیلع   » یـسوم رهاوخ 
اهیلع  » همطاف ماگنه  نیا  رد  دنتفرگ و  رارق  رس  تشپ  یمراهچ  وربور و  یموس  پچ ، تمس  رد  يرگید  تسـشن  هجیدخ  تسار  بناج  رد 

چیه دـیبات و  هّکم  ياههناخ  همه  رب  هک  تساـخرب  وا  زا  یکاـنبات  رون  تفرگ ، رارق  نیمز  هب  یتقو  دـمآ و  اـیند  هب  هزیکاـپ  كاـپ و  مالـسلا »
زا کی  ره  تسد  رد  هک  یتشهب  نایروح  زا  نت  هد  هاگان  دیبات . نآ  هب  ناشخرد  رون  نیا  هکنیا  رگم  دنامن  نیمز  برغ  قرـش و  رد  ياهطقن 

اهیلع  » همطاف دوب  مالـسلا » اهیلع   » هجیدخ يور  شیپ  رد  هک  یئوناب  نآ  دـندش  دراو  دوب  رثوک  بآ  زا  رپ  ياهباتفآ  تشهب و  زا  یتشط  اهنآ 
. دروآ نوریب  دوب  رتوبشوخ  ربنع  کشم و  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  هک  دیفـس  هماج  ود  داد و  وشوتسـش  رثوک  بآ  اب  تفرگ و  ار  مالـسلا »

نخـس هب  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف سپـس  دادرارق  وا  يرـسور  هعنقم و  ار  يرگید  دناشوپ و  اهنآ  زا  یکی  اب  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ندب 
نینچ داد و  یهاوگ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » دـمحم تلاـسر  ادـخ و  یئاـتکی  هب  دوشگ و  ناـبز  مالـسلا » اـهیلع   » همطاـف درک . توعد  نتفگ 

نآ زا  کی  ره  هب  سپس  طابـسالا . ةداس  يدلو  ءایـصوالا و  دیـس  یلعب  ّنا  و  ءایبنالادّیـس ، هَّللالوسر  یبا  ّنا  ُهَّللاّالا و  هلاال  نا  دهـشا  تفگ :
هدژم نامـسآ  لها  نایروح و  دنداد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  همطاف  نادنخ  داش و  يور  اب  اهنآ  دناوخ و  مانهب  ار  اهنآ  درک و  مالـس  نز  راهچ 

هدیدن ار  يرون  نینچ  نآ  زا  لبق  ناگتـشرف  هک  دـش  راکـشآ  يرون  نامـسآ  رد  دـندادیم و  رگیدـکی  هب  ار  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تدالو 
رپ لسن  ياراد  تسا و  كرابم  تنمیمرپ و  هزیکاپ و  كاپ و  هکار  دوخ  دـنزرف  : " دـنتفگ مالـسلا » اهیلع   » هجیدـخ هب  ناوناب  هاگنآ  دـندوب .
وا ناهد  رد  هنیـس  تفرگ و  شوغآ  هبار  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف یلاحـشوخ  يداـش و  اـب  مالـسلا » اـهیلع   » هجیدـخ ریگب " دـشابیم  تکرب 

ریاس لاسکی  دـشر  قباطم  هام  ره  رد  و  هام ، کی  دـشر  قباطم  زور  ره  رد  سپ  نآ  زا  مالـسلا » اهیلع   » همطاـف دـش ، يراـج  ریـش  تشاذـگ 
[ . 914 . ] دشیم گرزب  ناکدوک ،

ارهز همطاف  ینیوکت  یعیرشت و  تیالو 

هراشا

هب یعیرشت  تیالو  ددرگیم . میـسقت  ینیوکت  یعیرـشت و  هنوگ  ود  هب  میرکنآرق  رد  رابتعا  کی  هب  ادخ  ءایلوا  ادخ و  لوسر  ادخ ، تیالو 
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ماکحا ای  تهارک و  بابحتـسا و  تمرح و  بوجو و  دـننام  یفیلکت  ماکحا  نوچمه  ماکحا  غالبا  لعج و  ینعی  يرازگنوناـق  قح  ياـنعم 
. تسادخ ءایلوا  ادخ و  يارب  یسایس  یتسرپرس  يوریپ و  تعاطا و  بوجو  قح  و  تساجن ، تراهط و  ای  تحص و  نالطب و  دننام ، یعـضو 

یَـضَق اذِا  ٍۀَنِمُْؤم  الَو  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو  دشابیم . ءاسن  هکرابم  هروس  زا  بازحا و 59  هروس  زا  تایآ 36  تیالو  نیا  هب  رظان  تایآ  هلمج  زا 
ار ینمؤم  نز  هن  نمؤم و  درم  دسرن  و  . ] ًانیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَـقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ْمِهِْرمَا  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَا  ًاْرمَا  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا 

شربمایپ ادخ و  نامرف  زا  رس  هکنآ  و  شیوخ ، راک  رد  يرایتخا  ناشیا  يارب  دشاب  هکنآ  ار ، يراک  شربمایپ  ادخ و  دننک  مکح  هاگ  ره  هک 
ٍءْیَـش یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَألا  ِیلُوا  َو  َلوُسَّرلااوُعیطَا  َو  َهَّللاوُعیطَا  اُونَما  َنیذَّلااَهُّیَا  ای  راکـشآ ]. یهارمگ  تسا  هدش  هارمگ  انامه  دباترب ،

ادخ و دیرب  نامرف  دـیدروآ ، نامیا  هکیناسک  يا  . ] ًالیوَْأت ُنَسْحَا  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخآلا  ِموَْیلاَو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِا  ِلوُسَّرلاَو  ِهَّللا  َیِلا  ُهوُّدُرَف 
نامیا دـیتسه  رگا  دـینادرگزاب ، شلوسر  ادـخ و  هب  دـیدرک ، هزیتس  مه  اب  يزیچ  رد  رگا  و  امـش ، زا  ار  نارادراـک )  ) رما ءاـیلوا  ار و  لوسر 

توق تردق و  کی  نتشاد  يانعم  هب  فرـصت  تیالو  ای  ینیوکت  تیالو  ماجرف ]. رد  رتوکن  تسا و  رتهب  نیا  رخآ . زور  ادخ و  هب  هدندروآ 
ناوـنع هب  یملع  فّرـصت  اـی  دـیامن و  یلمع  فرـصت  دوـخ  نیوـکت ) ناـهج   ) زا جراـخ  ناـهج  رد  دـنکیم  رداـق  ار  درف  هک  تسا  یحور 

زا مسق  نیا  دوجو  رگناـیب  ءاـیلوا  ياـهتمارک  یهلا و  ءاـیبنا  تازجعم  ًاتدـمع  [ 915 . ] دشاب هتـشاد  هتـشذگ  ای  لاح و  ثداوح  زا  یئوگـشیپ 
لماش رتلزان  بتارم  رد  نیرهاط و  همئا  لاح  لماش  درادـن و  ناربمایپ  هب  صاصتخا  تیالو  نیا  لومـش  هریاد  [ . 916 . ] تساهنآ رد  تیالو 

، دـنرادروخرب یهلا  تبهوم  نیا  زا  زین  هّیـسدق  نانز  درادـن و  اهدرم  هب  صاصتخا  نیا  رب  هفاضا  دوشیم و  مه  موصعمریغ  یهلا  ءایلوا  لاح 
یگدنز دیاب  عوضوم  نیا  ینآرق  یسررب  تهج  هک  میهاربا  ترضح  رـسمه  یـسوم ، ترـضح  ردام  يربک ، هجیدخ  میرم ، ترـضح  دننام 

. داد رارق  یسررب  دروم  دید  نیا  اب  نآرق  قیرط  زا  ار  ادخ  ءایلوا 

ارهز ترضح  یعیرشت  تیالو  زا  یئاههنومن  قیداصم و 

ماکحا یهلا و  ياهنوناق  رابخا  مالعا و  يارب  یگدامآ  یگتـسیاش و  یعون  یعیرـشت  تیـالو  زا  روظنم  هک  میدروآ  ثحب  نیمه  همدـقم  رد 
زارحا درف  ار  ادخ  يوس  زا  یئوگنخـس  يارب  یگدنیامن  یلکـشهب  دشاب و  لمع  يارب  لیلد  تّجح و  درف  مالک  هک  یلکـش  هب  تسا  یعرش 

هّللاۀجح يربک و  تمصع  بحاص  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  تسا و  تمصع  ماقم  هب  ندمآ  زارف  ماقم  نیا  هناوتـشپ  هتبلا  هک  دشاب  هدومن 
نانز زا  ینادرگاش  هدش و  لقن  یئاههبطخ  هدیسر  یتایاور  هملاع  هردخم  نآ  زا  دشابیم . مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رب  هکلب  مدرم و  رب 

«: هلآو هیلع  هللا  یلص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َلاق  دناهدوب . مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ياهتیبرت  ینید و  تامیلعت  تحت  هک  دنراد  دوجو  نادرم  و 
ادخ ربمایپ  . ] میقَتْـسُم ٍطارِـص  یِلا  َيِدـه  ْمِِهب  يدَـتْها  ِنَم  یتَُّما  ِیف  ِْملِْعلا  ُباْوبَا  ْمُه  ِهِْقلَخ و  یلَع  ٌجَـجُح  ُهَءاْنبَاو  ُهَتَجْوَز  َو  ًایِّلَع  َلَعَج  َهَّللا  َّنِا 

ملع و ياهرد  نانآ  هداد و  رارق  مدرم  تجح  ار  شنادنزرف  رـسمه و  و  مالـسلا » هیلع   » یلع لاعتم  دنوادخ  دندومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
اهیلع  » ارهز همطاف  ثیدح  نیا  رد  تسا ]. هتفای  تیادـه  تسار  هار  هب  دـیامن ، کسمت  نانآ  هب  سک  ره  دنتـسه  نم  تما  نایم  رد  یهاگآ 

نآ نیاربانب  دناهدش . هتخانـش  مدرم  تیادـه  لماع  ملع و  هزاورد  نیموصعم  تارـضح  ریاس  و  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما دـننام  مالـسلا »
نم ددرگیم ، هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  زین  یـشرورپ  یـشزومآ و  شقن  هدوب ، یمالـسا  تّما  نایم  رد  ادخ  تبحم  هکنیا  رب  هوالع  ترـضح 

. مهب يدتها 

ارهز ترضح  ینیوکت  تیالو 

ارهز ترضح  یملع  ینیوکت  تیالو 

یملع ینیوکت  تیالو  مسق  رد  هک  دـشابیم  يونعم  يرالاسهلفاق  رادـتقا و  طلـست و  یعون  فرـصت  ءالو  ای  ینیوکت  تیالو  زا  دارم  میتفگ 
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رد مالـسلا » هیلع   » ارهز ترـضح  دشابیم . هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  زا  عالطا  نایاپیب و  فراعم  يرادهنازخ  یبیغ و  مولع  هب  یبابیتسد  نآ 
همه نآ  رد  هک  تسا  هیمطاف  هفیحـص  ینامـسآ  باتک  بحاص  دوخ  هک  یلکـش  هب  هدمآ  لئان  لوقعلاریحم  يزایتما  يرترب و  هب  تهج  نیا 

زا همـصاعلا  ۀـنج  باتک  رد  دراد . دوجو  دـب  بوخ و  ناربهر  ماوقا و  زا  یخیراـت  ياهـشرازگ  راـبخا و  یماـمت  ینید و  فراـعم  ماـکحا و 
ام ناکامب و  هملاع  دوخ  رادقم  یلاع  رهوش  راگدرورپ و  دـننام  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز همطاف  ترـضح  هک : تسا  هدـمآ  یناهجریم  هللاتیآ 

ءاضتقا تساوخیم و  ادـخ  هک  يدراوم  رد  نئاک  وه  ملعب  هتـسنادیم  ار  همه  هدـنیآ ، لاح و  هتـشذگ و  ینعی  هدوب ، نئاـک  وه  اـم  نوکی و 
مرکا ربمایپ  زا  لـقن  هب  اـم  ینید  تاـیاور  رد  نینچمه  تسنادیم . درکیم و  هدارا  دـنادب  تساوخیم  ار  هچ  ره  دومرفیم و  راـهظا  تشاد 

ای هلآو ... :» هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  لاق  تسا : هدمآ  نینچ  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  یملع  تیالو  فیـصوت  رد  هلآو » هیلع  هللا  یلص 
اهیلع  » همطاف هک  ار  هچنآ  ناسر  ماجنا  هب  یلع ! ای  «... ] مالـسلا هیلع   » ُلیئَْربَج اِهب  َرَمَأ  َءایْـشَِأب  اـُهتْرَمَا  ْدَـقَف  ُۀَـمِطاف  ِِهب  َکـْتَرَمَا  اـِمل  ْذـِْفنأ  ُّیَلَع 

[ .[ 917 . ] تسا هدرک  رما  اهنآ  هب  مالسلا » هیلع   » لیئربج هک  ماهدرک  رما  ییاهزیچ  هب  ار  وا  نم  کشیب  هک  اریز  دنکیم ، رما  نادب  مالـسلا »
ُۀَقِدَّصلا َیِهَف  اهْذَْـفناَف  َکـَْیِلا  اـهَیِقُلت  ْنَا  اـُهتْرَمَا  َو  َءایْـشَِأب  ِیتَْـنبا  َۀَـمِطاف  ُتیِـصُوا  یِّنِإ  ُِّیلَع ! اـی  هـلآو ... :» هـیلع  هللا  یلــص   » هللا لوـسر  لاـق 

ماجنا هب  ار  اهنآ  وت  سپ  دناسرب . وت  هب  ار  اهنآ  ات  ماهدومن  رما  ار  وا  و  ماهدرک . شرافس  ییاهزیچ  هب  ار  مرتخد  هنیآ  ره  یلع ! ای  ... ] ُۀَقوُدَّصلا
یتایاور مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  يراذگمان  هفـسلف  رد  نینچمه  [ .[ 918 . ] تسوا تاذ  رد  ییوگتـسار  تسوگتـسار و  وا  هک  ناـسر 

: دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا » هیلع   » رقاب دـمحم  ماما  رفعجنبا  زا  دـیامنیم . ترـضح  یملع  تیالو  زا  تیاـکح  یعون  هب  هک  دراد  دوجو 
یلاعت يادخ  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  زا  ثیدح  نامه  رد  هچنانچ  قاثیملایف  ثمطلا  نع  ملعلاب و  یلاعت  هّللا  اهمطف  دقل  هّللاو 

. اـهنز همه  زا  ملع  هب  متخاـس  عطقنم  ار  وت  ینعی  ملعلاـب  کـتمطف  ینا  دومرف : یلاـعت  يادـخ  هک  هدومرف  لـقن  ثیدـح  زا  هرقف  نیا  زا  لـبق 
یبیب دارم  دنربب و  یپ  نآ  هب  دـنناوتب  هیئزج  تیالو  نابحاص  هک  تسیاهزادـنا  هن  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  ملع  يایرد  قمع  هکنادـب 

زا ریغ  نآ  تسا و  نوزحم  نونکم و  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  هن  هک  تسا  يرارـسا  دـش  رکذ  لوا  لیلد  رد  هک  نکی  مل  ام  زا  مالـسلا » اهیلع  »
دـسر هچ  ات  تسا  هقلطم  تیالو  نابحاص  صیاـصخ  زا  هک  تسا  تاـبثا  وحم و  حول  ظوفحم و  حول  تاـیوتحم  زا  نوریب  هینوک و  ثداوح 

هیلع » رقاب دـمحم  ماـما  ترـضح  شیاـمرف  هب  هک  تسا  ياهبترم  ماـقم و  نینچ  راوازـس  یـسک  شراوگرزب و  ردـپ  زا  ریغ  ءاـیبنا  رئاـس  مولعب 
ماـقم رد  زین  ةایحلاجـهن  فیرـش  باـتک  رد  [ . 919 . ] قاـثیم ملاـع  رد  نارگید  زا  تسا  هتخاـس  عـطقنم  ملع  بسب  ار  وا  ادـخ  هـک  مالـسلا »

نیا اب  راّمع  بانج  زا  یتاـیاور  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  و  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  ینعی  ادـخ  تجح  ود  تاـطابترا  فیـصوت 
« مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  باطخ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  يزور  دنکیم : لقن  رـسای  رامع  تسا . هدـش  لقن  نومـضم 

امش مهد  عالطا  ات  ایب  کیدزن  ناجیلع ! . ] ُۀَعاَّسلا ُموُقَت  َنیح  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یِلا  ْنُکَی  َْمل  اِمب  َو  ٌِنئاک  َوُه  اِمب  َو  َناک  اِمب  َکَثِّدَحُِأل  ُنْدُا  دومرف :
ییاپرب هماگنه  تمایق  زور  ات  داد  دهاوخ  خر  هدنیآ  رد  هچنآ  تسا و  نتـسویپ  عوقو  هب  لاح  رد  هچنآ  داتفا و  قاّفتا  هتـشذگ  زا  هچنآ  زا  ار 

ْنِم َنوُکَی  ام  ِهیفَف  مالـسلا » اهیلع   » َۀَمِطاف ُفَحْـصُم  اَّمَا  َو  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  هیمطاف  هفیحـص  دروم  رد  زاب  [ .[ 920 . ] یمومع زیخاتسر 
یتانایرج یبیغ و  رابخا  ثداوح و  مامت  هک  تسا  یباتک  مالسلا » اهیلع   » همطاف فحصم  . ] ُۀَعاَّسلا َموُقَت  ْنَا  یِلا  ُِکلْمَی  ْنَم  ِءامْـسَا  َو  ٍثِداح 

.[ تسا هدمآ  دنهدیم  ماجنا  تمایق  زور  ات  ناهاشداپ  هک  ار 

ارهز ترضح  یلمع  ینیوکت  تیالو 

رد فرصت  يرایتخا و  بحاص  هب  ّیلو  هک  یلکش  هب  تسا  یهلا  تیدوبع  زا  هتساوخرب  یئامرفکح  ءالیتسا و  یعون  یلمع  ینیوکت  تیالو 
هللا ۀّیلو  ای  ادخ و  ّیلو  دیآیم  رد  وا  يرادنامرف  هب  ياهدکهد  نوچمه  دوجو  ملاع  رساترس  ددرگیم و  نوذأم  ادخ  يوس  زا  یتسه  ناهج 

یتـسه همه  دـنکیم ، فرـصت  زین  یتـسه  ناـهج  رواـنهپ  روشک  رب  دراد  دوخ  دوجو  روشک  رد  فرـصت  هک  یتلوهـس  یتـحار و  ناـمه  هب 
تامارک و  هکئالم ، اب  طابترا  ریخـست و  ندوب ، ةوعدلا  باجتـسم  نآ  قیداصم  زا  یکی  هک  دنیوا  ياههتـساوخ  رماوا و  عاطم  وا  ریذـپنامرف 
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هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  یتیاور  رد  ۀـّیبوبرلا . ههنک  ةرهوج  ۀـیدوبعلا  هک : دراد  تیاور  نیا  دافم  رد  هشیر  همه  نیا  و  تسا . رگید  نوگاـنوگ 
شخب نیا  هک  تسا  هدش  هضرع  نیمز  اهنامـسآ و  هب  تیبلها  تیالو  هک  دهدیم  ربخ  هتـشادرب و  یتسه  مهم  زار  کی  زا  هدرپ  هلآو » هیلع 

َیلِإ ِیب  يرُْـسا  اََّمل  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوـسر  لاـق  دراد . نیمز  اهنامـسآ و  رب  تارـضح  یلمع  ینیوـکت  تیـالو  رب  تلـالد  تیاور 
یَلَع ْمُکَتَیالِو  ُتْضَرَع  َو  يِرُون  ْنِم  ٍرُون  َحابْـشَا  َْنیَـسُْحلاو  َنَسَْحلاَو  َۀَـمِطاف  َو  ًاـِّیلَع  ُْتقَلَخ  َو  َکـُتْقَلَخ  ُدَّمَُحم ! اـی  ُزیِزَعلا ...: َِیل  َلاـق  ِءاـمَّسلا 

لوسر ِراَّفُْکلا ... َنِم  يِْدنِع  َناک  اهَدَحَج  ْنَم  َو  َنیِرَفْظَْألا  َنِم  يِْدنِع  َناک  ْمُِکتَیالِو  َِلبَق  ْنَمَف  َّنِهِیف  ْنَم  َو  َنیضَرَْألا  یلَع  َو  اِهلْهَا  َو  ِتاوامَّسلا 
همطاف و یلع و  وت و  دمحم ! يا  دومرف ...: نم  هب  زیزع  يادخ  دندرب ، ارم  جارعم  يارب  نامـسآ  هب  نوچ  : ] دومرف هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ

تـساهنآ رد  سک  ره  اهنیمز و  رب  نآ و  لها  اهنامـسآ و  رب  ار  امـش  تیـالو  و  مدـیرفآ . مدوخ  رون  زا  يرون  ياـهوترپ  ار  نیـسح  نسح و 
رفک زا  نـم  دزن  رد  دـنک  راـکنا  ارنآ  سک  ره  تـسا و  نـم  دزن  رد  ناـگتفای  رفظ  زا  دریذـپب  ار  امـش  تیـالو  سک  ره  سپ  مدرک ، هـضرع 

ناونع ار  یقیداصم  باـتک  نیا  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  تازجعم  اـهتمارک و  حرـش  شخب  رد  نینچمه  [ .[ 921 . ] تسا ناگشیپ 
ةوعدلاباجتـسم دروم  نیا  رد  دـشابیم . مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  رد  فرـصت  تیالو  عون  نیرتیلاع  دوجو  دـّیؤم  همه  هک  میدومن 

نیا زا  هدرپ  نآ  هب  هجوت  هک  هدـمآ  یخیرات  هصق  کی  رد  ناشیا  زا  نامز  نیمز و  يریذـپ  تعاـطا  و  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  ندوب 
هب دمآ و  نوریب  مالـسلا ،» اهیلع   » همطاف هناخ ) زا  مالـسلا » هیلع   » یلع ندرب  نوریب  زا  سپ   ) تسا هدرک  تیاور  یـشایع  دیاشگیم . تقیقح 

يوم دیرادنرب ، وا  زا  تسد  رگا  ادخ  هب  دنگوس  دینک ، هویب  ارم  دـیریگب و  متـسد  زا  ار  مرهوش  دـیهاوخیم  ایآ  : " دومرف درک و  ور  رکبوبا 
« مالـسلا اهیلع   » همطاف هاگنآ  منکیم ". هلان  ادـخ  هاگرد  هب  موریم و  مردـپ  ربق  رانک  میامنیم و  كاچ  نابیرگ  منکیم و  ناشیرپ  ار  مرس 

هیلع  » یلع ترـضح  دورب . هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ ربق  رانک  ات  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  تسد 
ود ییوگ )  ) بایرد ار  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » دـمحم رتخد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ورب  : " دومرف ناملـس  هب  دـش و  هاـگآ  ناـیرج  زا  مالـسلا »

ناشیرپ ار  دوخ  يوم  مالـسلا » اهیلع   » همطاف رگا  ادخ  هب  دنگوس  دـنوریم ، ورف  نیمز  رد  هدـمآرد و  هزرل  هب  هک  مرگنیم  ار  هنیدـم  فرط 
یقاب هنیدم  مدرم  يارب  یتلهم  رگید  دیامن ، هلان  ادخ  هاگشیپ  هب  دورب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ربق  رانک  دیامن و  كاچ  نابیرگ  دنک و 

! دمحم رتخد  يا  : " درک ضرع  دمآ و  مالسلا » اهیلع   » همطاف دزن  باتش  اب  ناملس  دربیم ". ورف  دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  همه  نیمز  دنامیمن و 
اهنآ ناملس ! يا  : " دومرف مالسلا » اهیلع   » همطاف نکم ". نیرفن  درگزاب و  هناخ  هب  تسا ، هداد  رارق  نایناهج  تمحر  هیام  ار  تردپ  دنوادخ 

كاچ نابیرگ  منک  ناشیرپ  ار  میوم  مورب و  مردـپ  ربق  رانک  راذـگب  هدـش ، مامت  مربص  دـنناسرب ، لـتق  هب  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  دـنهاوخیم 
دوخ رد  ار  مدرم  دنک و  زاب  ناهد  نیمز  دـیآرد و  هزرل  هب  هنیدـم  مراد ، نآ  سرت  نم  : " درک ضرع  ناملـس  ملانب ". راگدرورپ  هب  و  میامن ،
نیا رد  يوش ". فرـصنم  ندومن  نیرفن  زا  يدرگ و  زاـب  هناـخ  هب  هک  هدومرف  تسا و  هداتـسرف  امـش  دزن  ارم  مالـسلا » هیلع   » یلع دربـب ! ورف 
زاب هناـخ  هب  هدومرف ) مرهوش  نوچ   ) تروص نیا  رد   ] ُعیِطُأ َو  َُهل  ُعَمْـسَأ  َو  ُِربْصَأ  َو  ُعِجْرأ  ًاذِإ  دومرف : مالـسلا » اـهیلع   » ارهز ترـضح  ماـگنه 

[ .[ 922 . ] منکیم تعاطا  وا  زا  مریذپیم و  ار  ترضح  نآ  نخس  منکیم و  ربص  مدرگیم و 

ه

ترجه

سیـسأت بجوم  يوبن  مادقا  نیا  دوب . هنیدم  هب  هکم  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا لوسر  ترجه  مالـسا  ناهج  رد  مهم  تالوحت  زا  یکی 
لباق نآ  زا  سپ  مالسا  ياهشخب  زا  يرایسب  دش و  نیملسم  مالسا و  یماظن  يداصتقا و  یسایس ، ياهناینب  يریگلکش  یمالـسا و  تموکح 

لوحت نیا  هب  تبسن  اهتکرح  همه  ندوب  ياهمدقم  رگناشن  نیا  دشابیم و  تکرح  نیمه  يادتبا  زا  نیملسم  مالسا و  خیرات  زاغآ  دش . ارجا 
« هلآو هیلع  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  صخش  یخیرات ، فطع  هطقن  نیا  يونعم و  مهم  تکرح  نیا  لوارقشیپ  نامرهق و  ًاملـسم  تسا . فرگش 
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و مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  مالـسلا ،» هیلع   » بلاطیبانب یلع  نوچمه  يرجاهم  نیدهاجم  رگید  تیـصخش  راوگرزب  نآ  زا  سپ  یلو  دوب .
تمظعاب نیرجاهم  هلمج  زا  تسا . یـساسا  مهم و  رایـسب  لّوحت ، نیا  ینیرفآشقن  رد  هنیدم  رد  راصنا  تدـعاسم  ربمایپ و  باحـصا  رگید 

هدومن ناوارف  ياهیراوشد  لمحت  تهج  نیا  رد  هک  تسا  مالسلا » اهیلع   » ارهز هقیدص  ترضح  یتوکلم  هدنزارب و  تیـصخش  ترجه ، نیا 
هب ار  دوخ  رگید  يوناب  دـنچ  و  مالـسلا » هیلع   » یلع هارمهب  اههار  ندوب  دودـسم  ینماان و  دوجو  یـسیلپ و  تخـس  طیارـش  نآ  اب  هکم  زا  ات 
ای و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ خـیرات  هژیو  یخیراـت  بتک  رد  ارجاـم  نیا  یخیراـت  لـقن  هک  دریگ  رارق  ردـپ  راـنک  رد  دـناسرب و  هنیدـم 

. تسا هدمآ  [ . 923 « ] مالسلا اهیلع  » ارهز همطاف  یگدنز 

ترضح لامعا  رئاس  اب  ارهز  ترضح  ياهاعد  یگنهامه 

رکف زا  هک  یتقو  تسا . رگید  ناناملـسم  رکف  رد  لوا  ناملـسم ، کی  ینعی  دوخ ]. هناخ  دـعب  هیاسمه ، لوا  مرـسپ  . ] ُراَّدـلا َُمث  ُراَْـجلَا  َّیَُنب  اـی 
اب مالـسلا » اهیلع  » ارهز ياعد  نیا  تسا . مالـسلا » اهیلع   » ارهز ياعد  نیا  دـیآیم . شدوخ  غارـس  هب  تقو  نآ  دـش ، غراـف  رگید  ناناملـسم 

اهنآ زا  مه  اههچب  تسا . رادهزور  مه  مالسلا » هیلع   » یلع ترـضح  تسا و  رادهزور  هک  ییاجنآ  دراد . یگنهامه  ترـضح  رگید  ياهلمع 
رد هنیدم  دننکیم . یگدنز  یتخس  تیاهن  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز و  مالسلا » هیلع  یلع  هک  تسا  یمایا  رد  دناهتفرگ . هزور  هدرک و  يوریپ 
راک اهزور  مالسلا » هیلع   » یلع دادیم . نارگید  هب  دروآیم ، تسدب  هچ  ره  مالسلا » هیلع   » یلع هوالعب  دش . یطحق  هعاجم و  راچد  مایا  نآ 
نان درکیم ، هیهت  درآ  درکیم . یگدنز  دوب ، هدروآ  تسدب  يرودزم  هار  زا  هک  هچنآ  زا  شیاههچب  اب  بش  درکیم و  يرودزم  درکیم ،

هب تخپیم و  شدوـخ  تسدـب  درکیم ، ریمخ  شدوـخ  تسدـب  درکیم ، درآ  ار  اـهوج  نآ  شدوـخ  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز درکیم ، هیهت 
یـسک هچ  دـنکیم . ادـص  رد  دـننک  راطفا  دـنهاوخیم  ات  دـیآیم ، شیپ  یهلا  ناحتما  درکیم . رـضاح  راطفا  تقو  رد  ناـن  صرق  تروص 

هیلع  » یلع رادـلا . مث  راجلا  تسا . یتسرپرـسیب  هنـسرگ  تسرپرـسیب ، ردام ، ردـپیب و  هچب  کی  تسا . میتی  کی  دوشیم  مولعم  یتسه ؟
نان صرق  مه  اهنآ  ياههچب  دهدیم . ار  شدوخ  نان  صرق  مه  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  دهدیم . ار  شدوخ  نان  صرق  ًاروف  مالـسلا »

هب ار  برد  هقلح  هک  ینیکـسم  اب  زین  موس  بش  دننکیم و  هلماعم  نینچ  دبوکیم  ار  رد  هک  يریـسا  اب  زین  دعب  بش  دـنهدیم . ار  ناشدوخ 
ضرع هک  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مرکا ربمغیپ  تیبلها  لمع  تسا  نیا  دـنرادیم و  وا  روضح  میدـقت  ار  دوخ  نان  صرق  دروآیمرد  ادـص 

[ . 924 . ] دوب ادخ  ناشزیچ  همه  مدرک 

هیاسمه

، وا رارـسا  ظفح  رب  هوالع  هیاسمه  قوقح  هلمج  زا  تسا . ناگیاسمه  قوقح  هظحالم  هیاـسمه و  قح  شرافـس  مالـسا  تاشرافـس  زا  یکی 
قح نیا  يافیا  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  هریـس  رد  دشابیم . هیاسمه  قح  رد  ندومن  اعد  شتالکـشم و  هب  یگدیـسرو  وا ، نداد  يرای 

لاـق تسا . هدومنیم  ادـخ  زا  ریخ  تساوخرد  اـعد و  هیاـسمه  دروم  رد  تاـجانم  اـعد و  تلاـح  رد  تسا و  بیجع  لـماک و  ياهنومن  مه 
ُدوُمَع َحَضَِّتا  یَّتَح  ًةَدِجاس  ًۀَعِکار  ْلَزت  ْمَلَف  اِهتَعُمُج  َۀَْلَیل  اِهبارِْحم  یف  ْتَماق  مالسلا » اهیلع   » َۀَمِطاف یُّما  ُْتیَاَر  مالسلا :» هیلع   » یبتجملا نسحلا 

َکِسْفَِنل َنیعْدَت  َِمل ال  ُهاَُّما ! ای  اَهل : ُْتلُقَف  ٍءْیَِشب  اهِسْفَِنل  وُعْدَتالَو  ْمَُهل  َءاعُّدلا  ُِرثُْکتَو  ْمِهیّمَُستَو  ِتانِمْوُْملاَو  َنینِمْوُْمِلل  وُعدَت  اُهتْعِمَـس  َو  ْحبُّصلا 
تدابع هب  شیوخ  بارحم  رد  هعمج  بش  هک  مدید  ار  مالـسلا » اهیلع  همطاف  مردام  . ] ُراّدلا َُّمث  ُراْجلَا  َّیَُّنب ! ای  َْتلاقَف : َكِْریَِغل ؟ َنیعْدـَت  امَک 

درکیم و اعد  نمؤم  نانز  نادرم و  يارب  هک  مدینـشیم  وا  زا  دـیمدرب و  حبـص  هدـیپس  هکنآ  ات  دوب  دوجـس  عوکر و  رد  هتـسویپ  هداتـسیا و 
ارچ ردام ! يا  متفگ  وا  هب  سپ  درکیمن  اعد  چـیه  شیوخ  يارب  یلو  درکیم . اعد  رایـسب  ناـشیارب  تخاـسیم و  يراـج  ناـبز  رب  ناـشمان 
هب هاگ  نآ  تفایرد  ار  ناگیاسمه  دـیاب  تسخن  مکرـسپ ! يا  دومرف : ینکیمن ؟ اعد  دوخ  يارب  ینکیم  اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگناـمه 

[ .[ 925 . ] تخادرپ هناخ 
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ارهز ترضح  یگدنز  رد  رنه 

هراشا

قلخ هب  ار  رنه  رگا  تسا . دوهـشم  ادـخ  ءایلوا  یگدـنز  رد  نآ  نوگانوگ  ياههولج  هک  تسا  یناسنا  ياهتلـصخ  زا  یکی  يدـنمرنه  رنه و 
تنراقم و ساسارب  ءایـشا  هب  نداد  لکـش  هب  ار  رنه  رگا  ای  میئامن و  فیرعت  یئابیز  اب  مأوت  هفرح  راک و  ار  رنه  رگا  ای  مینک و  ینعم  یئابیز 
، یئوگرعـش رد  مالک  طابـضنا  یئوگرثن و  رد  راـتفگ  یئاویـش  رنه  قیداـصم  زا  رگا  مینک و  فیرعت  هدننکهتـسخ  ریغ  یئاـشامت و  یلداـعت 
رد ام  میئامن . ادیپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  رد  میناوتیم  ار  ههجو  همه  میربب ، مان  ار  یتسد  ياهراک  یـسیونابیز و  نیرمت و 

تـسد مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  رد  لوادـتم  رنه  ياههولج  زا  هولج  راهچ  هب  یخیرات  دانـسا  هب  هجوت  اب  هاتوک  یـسررب  کی 
( یگدنسیر  ) یتسد ياهراک  رنه 4 - نیا  هب  دوخ  نادنزرف  قیوشت  یگدنسیون و  يرعاش 3 - رعش و  يرونخس 2 - نایب و  ّنف  - 1 میتفای .

تغالب تحاصف و 

هیلع هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاق  تسوا ]. نابز  ییاویـش  سک  ره  ییابیز  . ] ِِهناِسل ُۀَـحاصَف  ِءْرَْملا  ُلامَج  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  لاـق 
نایب یناعم  ای  تغـالب  ملع  ناونع  اـب  یملع  تاـیبدا ، هب  طوبرم  مولع  نیب  رد  [ .[ 926 . ] تسا نابز  رد  ییابیز  . ] ِناـسِّللا ِیف  ُلاـمَْجلَا  هلآو :»

، تغالب مود -  نخـسیئاسر  تحاصف ، لوا -  دوشیم . هتخادرپ  راتفگ  دروم  رد  یـساسا  هلئـسم  ود  هب  ًاتدمع  ملع  نیا  رد  هک  دراد  دوجو 
رد نادنمشیدنا  زا  نت  دنچ  رظنراهظا  هب  اما  تسا  دایز  نخس  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  نانخس  یئاویش  یئاسر و  دروم  رد  نخـس  یئاویش 
هک ترضح  نآ  ینارنخس  : " دیوگ ... هللا  همحر  یلبرا  ققحم  همالع  مینکیم . بلج  ار  امـش  رظن  ترـضح  هبطخ  تغالب  تحاصف و  دروم 

ندرک هاـتوک  كدـف و  رد  وا  فرـصت  زا  يریگولج  رطاـخ  هب  هک  ياهبطخ  ناـمه  هدرک ، ناوتاـن  ار  احـصف  نادرگرـس و  ار  غیلب  نارونخس 
رد ار  نآ  توبن  رون  زا  يوترپ  هک  تسا  عیدب  ابیز و  ياههبطخ  زا  راتفگ  نیا  : " دیوگیم ... سپس  .... دش " داریا  نآ  عفانم  زا  ناشیا  تسد 

ار هدنشخرد  اّرغ و  هبطخ  نیا  : " دیوگ هللا  همحر  یسلجم  همالع  [ . 927."  ] دوشیم هدید  نآ  رد  تلاسر  ناتسلگ  زا  ياهفوکش  هتفرگرب و 
نآ یتفگش  زا  ناغیلب  ناحیـصف و  هشیدنا  هدیدرگ و  لقن  داب  وا  رب  دنوادخ  يانث  درود و  مالـس و  نارازه  هک  ءاسنلاةدیـس  ترـضح  زا  هک 

روهشم هبطخ  هب  تبـسن  هتـشذگ ، رد  : " دیوگیم یمق  يوضر  یقتدمحم  دیـس  همالع  [ . 928."  ] میهدیم حیـضوت  تسا  هدش  نادرگرس 
، ازج زور  عیفش  و  راوگرزب ، هدیزگرب و  ناماما  ردام  نانیشناج و  ياوشیپ  رسمه  ناربمایپ و  رورـس  بوبحم  نانز و  يوناب  هب  هک  یناشخرد 

نابز هک  ینارنخس  هبطخ و  نامه  متـشاد . يدیدش  لیامت  تسا ، بوسنم  داب ، وا  رب  دنوادخ  يانث  دورد و  مالـس و  نارازه  هک  ارهز  همطاف 
نآ قئاقد  هب  ندیـسر  هنک و  كاردا  زا  نادنمدرخ  نامیکح و  لقع  و  زجاع ، نآ  زا  رتمک  ياهبطخ و  نانچ  ندورـس  زا  نارونخـس  نابیدا و 

تسا یلماک  اسر و  نیهارب  اهتجح و  ياراد  ارهز  ترضح  : " دیوگ نیدلافرش  دیـس  همالع  "؟929 . ]  ] دشابن نینچ  هنوگچ  تسا ، ناوتان 
هب ار  ناـشیا  دـنتخومآیم ، دوخ  دـنزرف  ود  هب  ار  نآرق  هک  هنوگناـمه  دـشابیم ، تقیقح  نیمه  هدـننک  تباـث  ترـضح  نآ  هبطخ  ود  هک 

[ . 930."  ] دندومنیم بیغرت  قیوشت و  اههبطخ  نیا  ظفح  يریگارف و 

يرعاش رعش و 

تمـصع و تیبلها  یگدـنز  رد  رتشیب  يراتفگ  تحالم  یتایبدا و  تقد  هیفاق و  تیب و  اب  هتفای  مظن  ینایب  ینعی  رعـش  بلاق  رد  یناعم  ناـیب 
زا 70 شیب  هک  تایبا  راعـشا و  زا  ياهعومجم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  یگدنز  خیرات  رد  نیب  نیا  رد  تسا و  هتـشاد  دوجو  تراهط 

ماگنه رد  یتایبا  جاودزا 2 - بش  رد  يراعشا  - 1 دناهدورس . ار  راعشا  نیا  ترـضح  روحم ، عوضوم و  دنچ  رد  هک  دراد  دوجو  تسا  تیب 
ینالوط و يراعشا  دوخ 5 - تداهش  يروآدای  ماگنه  رد  يراعشا  - 4 مالسلا » هیلع   » یلع اب  وگتفگ  ماگنه  رد  يراعشا  نادنزرف 3 - تیبرت 
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رد مالسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  ياهرعـش  عوضوم  رد  هک  تسا  رکذت  لباق  مالـسا  نأشلامیظع  ربمایپ  نیلـسرملامتاخ  ياثر  رد  زوسناج 
راونالاراحب ای  ةایحلاجـهن  باتک  هب  دـیناوتیم  رتلـماک  هدافتـسا  تهج  میتخادرپ و  راعـشا  نیا  زا  دروم  دـنچ  لـقن  هب  [ 931  ] باـتک نیمه 

. دیئامن هعجارم  یسلجم  همالع 

یگدنسیون یطاطخ و  رنه 

هک تسا  خیرات  رد  هلمج  زا  دراد . دوجو  رایسب  دهاوش  وناب  نآ  دوخ  و  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  هداوناخ  ءاضعا  یگدنـسیون  دروم  رد 
دندز رانک  مالسلا » اهیلع   » همطاف تروص  زا  ار  شوپور  دندمآ و  مالسلا » اهیلع   » همطاف رـس  نیلاب  رب  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  یماگنه 

ناشیا دزن  ار  ياهتشون  تسد  ناهگان  [ 932 .... ] ۀمطاف هب  تصوا  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللامسب  اهیف  اذاف  اهیف  رظنف  اهـسأر  دنع  ۀـعقرب  اذاف 
هدمآ نینمؤملاریما  یگدـنز  خـیرات  رد  نینچمه  دوب . مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  همانتیـصو  نتم  نآ  هک  دومن  تقد  نآ  رد  سپ  دـنتفای 
اهیلع  » هیمطاـف هفیحـص  نآرق ، تباـتک  رب  هوـالع  دـندوب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  یحو  بتاـک  یهلا  درمگرزب  نآ  هک  تـسا 

یمارگ لوسر  تلحر  زا  سپ  : " دـنیامرفیم قداص  ماـما  تسا . هدوب  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  ياههتـشون  تسد  لـصاح  زین  مالـسلا »
علطم یبیغ  رابخا  هب  ار  ترضح  ترضح ، یلست  نمض  دمآیم و  دورف  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  رب  لیئربج  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا

اهُِربُْخی َو  اهَـسْفَن  ُبیُطی  َو  اهیبَأ  یلَع  اهَئازَع  ُنِسُْحیَف  اهیتأَی  ُلیئَْربَج  َناک  َو  تشونیم ". ار  یبیغ  رابخا  نیا  مالـسلا » هیلع  یلع  تخاـسیم و 
رب هوالع  [ . 933 . ] َۀَمِطاف ُفَحْصُم  اذهَف  َِکلذ ، ُُبتْکَی  مالـسلا » هیلع   » ٌِّیلَع َناک  َو  اِهتَّیِّرُذ . ِیف  اهَدَْعب  َنوُکَی  اِمب  اهُِربُْخی  َو  ِِهناکَم ، َو  ِهیبَا  ْنَع 

نیـسح ماما  و  مالـسلا » هیلع   » نسح ماما  ياههتـشون  تسد  اههمان و  دسریم و  همان  رب 79  نآ  دادعت  هک  هغالبلاجـهن  ددـعتم  ياههمان  نیا 
رد یگدنـسیون  تردق  دوجو  هدنهد  ناشن  تسا ، ناراوگرزب  نآ  ياههمان  زا  یـشخب  هدمآ  خـیرات  رد  هچنآ  مّلـسم  وطب  هک  مالـسلا » هیلع  »

ناـمه زا  ددرگیم  مولعم  دـیآیم  لـیذ  رد  هک  یتـیاور  هب  هجوت  اـب  هکنیا  هجوت  بلاـج  دـشابیم و  یتوـکلم  هداوناـخ  نیا  رد  یلاـع  ّدـح 
ای مرکا و  ربماـیپ  زین  ار  اـهنآ  طـخ  یئاـبیز  هب  تبـسن  يرواد  تسا و  هدوب  تباـتک  یطاـطخ و  نینـسح  رمتـسم  ياـهتداع  زا  یکی  یکدوک 

ُنَسَْحلا َلاقَف  ِناُبتْکَی  اناک  مالسلا  امهیلع  َْنیَسُْحلاَو  َنَسَْحلا  َّنِإ  دنتشاد . هدهعرب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  و  مالسلا » هیلع   » یلع ترـضح 
سپ دندوب  لوغشم  یطاطخ  نتشون و  هب  هشیمه  نیسح  نسح و  انامه  . ] ُنَسْحَا یّطَخ  َْلب  ُْنیَـسُْحلا  َلاقَف  َکِّطَخ  ْنِم  ُنَسْحَا  یّطَخ  ِْنیَـسُْحِلل 

.[ تسا رتابیز  نم  طخ  تفگیم  وا  باوج  رد  نیسح  تسا و  رتابیز  وت  زا  نم  طخ  تفگیم  نیسح  هب  نسح  یهاگ 

ارهز همطاف  یگدنز  رد  یگدنفاب  رنه 

دیکأت نیا  تسا . يرنه  ياههفرح  هنوگنیا  یطایخ و  یگدـنفاب ، هفرح  رنه و  هب  نانآ  ندروآ  يور  نانز  يارب  دـیکأت  لباق  ياهرنه  زا  یکی 
یمرگرـس یعون  يدرف  رظن  زا  دـشاب . دـناوتیم  عفانم  راثآ و  ياراد  یعامتجا  یگداوناـخ و  يدرف  تهج  زا  دوش  هداد  تیمها  رگا  مالـسا 

دراد و هداوناخ  دارفا  هیحور  رد  تبثم  یناور  ریثأت  هکنیا  رب  هوالع  یگداوناخ  رظن  زا  دشابیم . تغارف  تاقوا  يارب  لاغتـشا  داجیا  دـیفم و 
هب یلکـش  هب  دشابیم و  مه  هداوناخ  يداصتقا  هینب  هب  کمک  یعون  هب  دشخبیم  قنور  هداوناخ  رتسب  رد  دیفم  یئارگرنه  يراک و  نادـجو 

لیدبت هناخ  یعامتجا  رظن  زا  تسا  رتشیب  شالت  راک و  يارب  درم  رتشیب  قیوشت  رب  هوالع  نیا  دـنکیم و  کمک  مه  نز  يداصتقا  لالقتـسا 
بحاص نز  زا  نکمم  حدم  نیرتگرزب  تشاذگ . دهاوخ  رثا  عامتجا  يداصتقا  لماکت  رد  هداوناخ  جنرتسد  هدش و  کچوک  ياهناخراک  هب 

هزین هب  هیبـشت  ار  نز  یگدـنفاب  لـیم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » مالـسا مظعا  یبـن  تیاور  رد  هک  یلکـش  هـب  هدـش  مالـسا  رد  دـنمرنه  هـفرح و 
ِۀَئْرَملا ِدَی  یف  ُلَْزغَْملا  مالـسلا :» هیلع   » قداصلا لاق  دینک . تقد  دروم  نیا  رد  تیاور  هس  هب  لاجم  نیا  رد  دـننکیم . هللالیبس  یف  نیدـهاجم 
تـسا ییوجگنج  تسد  رد  هک  تسا  ياهزین  دننام  هحلاص  نز  تسد  رد  یگدنفاب  لیم  . ] ِهَّللا َهْجَو  ِدیرُملا  يزاغلا  ِدَی  یف  ِْحمُّرلاَک  ِۀَِحلاَّصلا 

هک دینک  یگدنفاب  هب  رما  ار  ناتنانز  . ] ُنَیْزَأ َو  َّنَُهل  ٌْریَخ  ُهَّنِإَف  ِلْزَْغلِاب  ْمُکَئاِسن  اوُُرم  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاق  و  هدرک ]. هدارا  ار  ادـخ  هجو  هک 
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نز يارب  یمرگرس  نیرتهب  . ] ِۀَِحلاَّصلا ِۀَئْرَْمِلل  ُلَْزغَملا  ُوْهَّللا  َمِْعن  هلآو :» هیلع  هللا  یلص   » یبنلا لاق  و  تسا ]. رتابیز  رتهب و  اهنآ  يارب  یگدنفاب 
اب دوخ  تسا و  ینید  نیناوق  يارب  اـمنمامت  یئوگلا  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز همطاـف  هک  اـجنآ  زا  نیارباـنب  [ .[ 934 . ] تسا یگدـنفاب  هحلاص ،

دئاوع دوـمنیم و  یـسیرمشپ  تشاد و  کـچوک  ياهناـخراک  هناـخ  رد  دوـخ  هدـش  هتفگ  نوگاـنوگ  لـئالد  هب  دـشابیم  نز  نیرتلاـمک 
اهیلع » ارهز ترـضح  یگدـنز  نایب  رد  [ 935  ] موـلعلاملاوع باـتک  رد  دادیم . رارق  هداوناـخ  داـصتقا  راـیتخا  رد  نآ  زا  لـصاح  يداـصتقا 
اهیلع » ارهز همطاف  كرابم  ناتسدب  هدش  هتفاب  دنفسوگ  مشپ  يرادقم  هکیلاح  رد  مالسلا » هیلع  یلع  ترضح  يزور  هک  تسا  هدمآ  مالسلا »

مه وا  دـنداد  تشاد  یـشورفمشپ  هک  يدرف  هب  ار  نآ  شورف  داهنـشیپ  هتفر و  رازاب  هب  دـندمآ و  نوریب  هناـخ  زا  دنتـشاد  تسد  رد  مالـسلا »
هب ار  هلماعم  نیا  ربخ  نآ  زا  سپ  دـندومن . لدابت  دـیرخ و  وج  عاص  هس  ار  هدـش  هتفاب  مشپ  نآ  دومن و  دتـسوداد  قباس  تـالماعم  ساـسارب 

ار وج  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  سپ  دنداد  نآ  هب  تیاضر  دندومن و  ار  هلماعم  نیا  لوبق  ترـضح  دنداد  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 
خیرات لقن  نیا  زا  دش .... نان  صرق  نآ 5  لصاح  هک  دندومن  تخپ  هاگنآ  ریمخ و  دندومن و  ایـسآ  ولیک ) هس   ) ار نآ  عاص  کی  دنتفرگ و 

ار دوخ  جنرتسد  لصاح  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  - 2 دندومنیم . یسیرمشپ  هناخ  رد  مالسلا » اهیلع   » ارهز ترضح  - 1 هک : دیآیمرب 
ارهز ترضح  جنرتسد  شورف  ماگنه  رد  مالسلا » هیلع   » یلع ترـضح  - 3 دندرپسیم . هناخ  داصتقا  هب  کمک  تهج  مالـسلا » هیلع  یلع  هب 

-5 دـش . هیهت  هناخ  يارب  نان  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  جـنرتسد  لصاح  زا  - 4 دنتسنادیم . طرـش  ار  ناشیا  تیاضر  مالـسلا » اهیلع  »
دنچ دش . لزان  یتا  له  هروس  دش و  هداد  نیکـسم  میتی و  ریـسا و  هب  اهنان  نیمه  - 6 دوب . مالسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  رگید  راک  یئاونان 

. تسا هدوب  ددعتم  ياهینمشد  لیلد  هب  دشاب  دناوتیمن  عماج  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یگدنز  خیرات  زا  هچنآ  - 1 هکنیا : مهم  رکذت 
ءارقف و تیاعر  یعامتجا ، حلاصم  ضعب  تیاعر  رطاخ  هب  یهاگ  درادـن  هنومن  نانآ  یگدـنز  رد  زورما  لوادـتم  رنه  زا  یئاههولج  رگا  - 2

. تسا هدوب  ّمها  لصا و  ترضح  يارب  يونعم  یئابیز  رنه و  - 3 تسا . هدوب  ترضح  یگدنز  رد  یتسیز  هداس  حور  تیمها 

ي

قداص ماما  ياعد  همطاف و  زا  يدای 

هیلع  » ماما هاگن  ات  دندرکیم . لیم  امرخ  شترـضح  هک  مدش  بایفرـش  مالـسلا » هیلع   » قداص ماما  رـضحم  هفوک  رد  : " دـیوگ يراکم  راّشب 
یلیخ هک  مدید  يزیچ  هار  رد  هَّللالوسر  نبای  مدرک  ضرع  دیوگ : راّشب  نک ، لوانت  اهامرخ  نیا  زا  ایب  راّشب  يا  دومرف : داتفا  نم  هب  مالسلا »

ایب مراد ، وت  ندرگ  هب  نم  هک  یّقحب  ار  وت  دومرف : ترـضح  مرادـن . لـیم  يزیچ  هب  هتفرگ و  ارم  يولگ  هیرگ  هکیروـطب  تخاـس ، رثأـتم  ارم 
ترضح سپس  مدروخ . بطر  يرادقم  متفر و  کیدزن  مالسلا » هیلع   » ماما دایز  رارـصا  رثا  رد  دیوگ : راّشب  روخب . اهبطُر  نیا  زا  کیدزن و 

ینز هفیلخ ، نارومأم  اههطرُش و  مدید  هار  نیب  رد  مدشیم  بایفرش  امش  تمدخ  یتقو  تفگ : دوب ؟ هچ  يدید  هار  رد  هک  ياهّیـضق  دومرف :
: دزیم دایرف  نانک  هثاغتسا  مه  نز  نآ  و  دندربیم ، رابرد  تموکح و  سلجم  فرط  هب  دندزیم و  وا  رس  رب  هنایزات  دناهدرک و  ریگتـسد  ار 

مدرک ضرع  دندزیم ؟ ار  نز  نآ  ارچ  دومرف : ترـضح  دمآیمنرب . وا  يرای  تدعاسم و  ددـص  رد  سکچیه  هلوُسَر و  َو  ِهَّللِاب  ُثاغَتـسُملا 
َنََعل هدروآ  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  لاح  نآ  رد  هداتفا و  نیمزب  هدـیزغل و  نز  نیا  ياـپ  دـنتفگیم : مدینـش  مدرم  زا  دوب و  عیاـش  هک  يروطنآ 

وا رب  دندرک و  ریگتسد  ار  وا  دندینـش و  مه  هفیلخ  نارومأم  و  همطاف ] يا  دنک  تنعل  ار  وت  رب  ناراکمتـس  دنوادخ ، ،] همطاف ای  کیِملاظ  ُهَّللا 
دندرک عورش  دندیشک و  تسد  ندروخ  بطر  زا  دینش  ار  ناتساد  نیا  مالـسلا » هیلع   » قداص ترـضح  هکنیمه  دیوگ : راّشب  دندز ، هنایزات 
میورب هلهس  دجسم  هب  ات  زیخرب  راّشب  يا  دندومرف : سپس  دش . دولآکشا  ناشکرابم  هنیس  فیرش و  نساحم  هک  دنتسیرگ  ردقنآ  هیرگ ، هب 

باحصا زا  رفن  کی  شترضح  میدمآ و  هلهس  دجـسم  هب  مالـسلا » هیلع   » قداص ترـضح  اب  دیوگ  راّشب  مینک . اعد  نز  نیا  يدازآ  يارب  و 
[ . 936 ... " . ] دروآ مالسلا » هیلع   » ماما يارب  ار  نزنآ  يدازآ  ربخ  ات  دنداتسرف  ار 
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مدرم زا  همطاف  یبلط  يرای 

هیلع  » یلع ترـضح  تفالخ  تیالو و  زا  عافد  قح و  قاقحا  تهج  مدرم  زا  يرای  بلط  مالـسلا » اهیلع   » همطاف ترـضح  تامادـقا  زا  یکی 
دـیبلطیم و يرای  دومنیم و  یـشکرس  راصنا  رجاهم و  هناخ  هب  بش  ات 40  ترضح  دراد  دوجو  تایاور  زا  یـضعب  رد  دشابیم . مالـسلا »

اهیلع » ارهز ترضح  اهبش  مالـسلا » هیلع   » یلع ترـضح  دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  هکنآ  زا  سپ  دوب . یئانتعایب  توکـس و  نانآ  باوج 
ادـخ لوسر  رتخد  يا  : " دـنتفگیم نانآ  دـیبلطیم . يرای  ناشیا  زا  دربیم و  راصنا  هناـخ  رد  هب  درکیم و  راوس  ییاـپراهچ  رب  ار  مالـسلا »
هیلع  » یلع میدرکیمن ". باختنا  ار  وا  زا  ریغ  یسک  ام  تساوخیم  تعیب  ام  زا  یلع  رگا  تسا و  هتشذگ  راک  زا  راک  هلآو » هیلع  هللا  یلص  »

هب ترـضح  نآ  تموکح  نتفرگ  لابند  هب  هدرکن  نفد  هتـشاذگ ، نیمز  يور  شاهناخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هزاـنج  نم  اـیآ  : " دومرف مالـسلا »
دادـن و ماجنا  دوب  وا  بسانم  راوازـس و  هک  هچنآ  زا  ریغ  يراک  نسحلاوبا  : " دومرف مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  مزیخرب "؟ يوعد  عازن و 

[ . 937."  ] درک دهاوخ  تساوخزاب  نانآ  زا  دنوادخ  تسادخ و  اب  ناشباسح  هک  دندرک  يراک  زین  نانآ 

راصنا نیرجاهم و  زا  همطاف  یبلط  يرای 

راصنا نیرجاهم و  هب  باطخ  يزور  دومنیم . رادـیب  ار  هتفخ  ياهنادـجو  لماک و  هجوت  یعامتجا  یهاگآ  هب  یـسایس  تازرابم  موادـت  رد 
َو ُهوُعَنْمَت  نَا  ُهوُُمتعیَاب  َمْوَی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللالوُسَر ُمتْعَیاب  دَـق  َو  َمُکُّیبَن  ُهَْنبِا  ّیناَف  هَّللااوُرِْـصنُا  ِراْصنَْالا  َو  َنیرِجاهُْملا  َرَـشْعَم  ای  دومرف :

يرای ار  ادخ  راصنا  نیرجاهم و  تعامج  يا  . ] مُِکتعیَبب هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللا ِلوُسَِرل  اوُفَف  مُکیرارَذ  َو  مُکَـسُْفنَا  ُهنِم  نوعَنْمَت  اّمِم  ُهَتَّیِرُذ 
ربمایپ زا  تعیب  زور  رد  دیدرک  تعیب  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  اب  امش  هکیتروص  رد  متسه  امش  ربمایپ  رتخد  نم  هک  یتسردب  دینک 

هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  اب  دوخ  دهع  هب  دینک  افو  سپ  دینکیم  عافد  ناتدوخ  نادنزرف  دوخ و  زا  هک  هنوگنامه  دینک  عافد  شنادنزرف  و 
ار مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  مالـسلا ،» هیلع  یلع  بشلهچ ، تّدم  هب  ارجام  نآ  زا  سپ  [ .[ 938 . ] دینامب راوتـسا  دوخ  تعیب  هب  و  هلآو »
، دربیم راصنا  نارجاهم و  هناخ  رد  هب  دـندوب ، هارمه  زین  نینـسح  هکیلاح  رد  هدرک  راوس  دوب  هتخادـنا  نآ  يور  رب  ياهچراپ  هک  یغالا  رب 

لوسر اب  هک  زور  نآ  رد  امـش  میامـش  ربمایپ  رتخد  نم  دـینک ! يرای  ار  ادـخ  راصنا  نارجاهم و  يا  تفگیم  هدرک  نانآ  هب  يور  ترـضح 
شنادنزرف ترضح و  نآ  زا  دینکیم  عافد  ناتنادنزرف  دوخ و  زا  هک  هنوگنامه  هب  هک  دیداد  لوق  دیدرک  تعیب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ

کمک و ار  ترـضح  نآ  سکچیه  دیوگ : يوار  دینک ! لمع  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  دوخ  دّـهعت  لوق و  هب  نیاربانب ، دـینک . تیامح  عافد و 
ددـم و  میوجیم . ددـم  يراـی و  وت  زا  هدـمآ  وت  دزن  ذاـعم ! يا  : " دوـمرف هتفر  لـبجنبذاعم  دزن  هکنیا  اـت  دادـن  تبثم  خـساپ  درکن و  يراـی 

تنادـنزرف دوخ و  زا  هک  يزیچ  ره  لباقم  رد  ینک و  يراـی  ار  شنادـنزرف  وا و  هک  يدرک  تعیب  هنوگ  نیدـب  ادـخ  لوسر  اـب  وت  میوجیم 
هدرک نوریب  اجنآ  زا  ارم  هدنیامن  راذـگراک و  هدوبر و  ار  كدـف  نم  زا  رکبوبا  ینک . عافد  زین  شنادـنزرف  ترـضح و  نآ  زا  ینکیم  عافد 

نم هب  تبثم  خـساپ  سکچـیه  هن  : " دومرف دـنک "؟ یهارمه  نم  اب  راکنیا  رد  هک  تسه  مه  يرگید  صخـش  اـیآ  : " دیـسرپ ذاـعم  تسا ".
[ . 939."  ] منک کمک  وت  هب  مزیخرب و  وت  يرای  هب  مناوتیم  هنوگچ  نم  سپ  تفگ  تسا . هدادن 

تاقالم کی 

. َُکتَمَا ُةّرُْحلاَو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلَا  ِّیلَع ! ای  دومرف : مالسلا » هیلع  یلع  هب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  وا ، هارمه  هفیلخ و  یهاوختاقالم  یپ  رد 
رفن ود  نآ  درک ، زاب  ار  رد  مالسلا » هیلع   » یلع هدب ]. ماجنا  هتفرگ  قلعت  تکرابم  رظن  هچره  ماوت . زینک  مه  نم  تسوت ، هناخ  هناخ ، یلع  ای  ]

فرط هب  ار  دوخ  تروص  ود ، نآ  دورو  اب  دوب  هدیمرآ  رتسب  رد  هکیروطنامه  مالـسلا » اهیلع  همطاف  دندراذگ . قاتا  رد  مدـق  دـندش و  دراو 
هبیبح ای  : " تفگ دـش و  نخـس  لوغـشم  رکبوبا  دادـن . ار  اـهنآ  مالـس  باوج  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز دـندرک . مالـس  اـهنآ  دـنادرگرب . راوید 
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هـشیاع مرتخد  زا  نم  دزن  وت  مراد و  تسود  رتشیب  دوخ  دنزرف  زا  ار  ربمغیپ  دنزرف  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » هّللالوسر
رد يو  زا  دـعب  مدُرمیم و  تسبرب ، تخر  ناـهج  نیا  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوسر  هک  يزور  نآ  متـشاد  تسود  نم  يرتبوبحم .

ربمغیپ تردپ  زا  هک  دوب  یبلطم  رطاخهب  هکلب  دوبن ، وت  تفارـش  تلیـضف و  راکنا  مدصق  متفرگ ، وت  زا  ار  كدـف  نم  رگا  مدوبن . هدـنز  ایند 
يارب مردپ  زا  ار  یبلطم  نم  رگا  : " دومرف دوب ، راوید  هب  ور  هک  نانچمه  مالسلا » اهیلع   » ارهز ماگنه  نیا  رد  مدینش ". هلآو » هیلع  هللا  یلص  »

ار امش  : " دومرف ترـضح  یلب " : " دنتفگ داد "؟ دیهاوخ  نآ  قدص  هب  یهاوگ  دینکیم و  لوبق  دیدینـش ، وا  زا  مه  امـش  هک  منک  نایب  امش 
سک ره  دشابیم . نم  بضغ  يو  مشخ  تسا و  نم  يدونشخ  همطاف  يدونشخ  دومرف : ادخ  لوسر  هک  دیدینـشن  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب 
نیا اـم  تسا  تسرد  : " دـنتفگ هدروآ ". بضغ  هب  ارم  دروآ  بضغ  هب  ار  همطاـف  سک  ره  هتـشاد و  تـسود  ارم  درادـب  تـسود  ار  همطاـف 
رفن ود  امش  هک  مریگیم ، هاوگ  ار  شناگتـشرف  ادخ و  : " دومرف مالـسلا » اهیلع   » ارهز میدینـش ". هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمغیپ زا  ار  تانایب 
هانپ : " تفگ رکبوبا  منکیم ". هوکش  يو  دزن  امـش  زا  منک ، تاقالم  ار  ربمغیپ  هاگ  ره  متـسین . یـضار  امـش  زا  نم  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم 
ِّلُک یف  َْکیَلَع  َّنَوُعْدََال  دومرفیم : بترم  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هکیلاـح  رد  [ . 940."  ] همطاـف يا  وت  بضغ  وا و  بضغ  زا  ادـخ  هب  مربیم 

.[ درک مهاوخ  تنعل  ارت  میاهزامن  همه  بیقعت  رد  . ] اهیّلَُصا ِةولَص 
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/ يرهطم دیهش  لماک / ناسنا  [ 113 . ] ح 12920 همکحلانازیم / [ 112 . ] ص 37 ج 94 / نیـسای / لآ  ءاعد  راحب / [ 111 . ] ص 270 ج 91 /

همطاف زا  مالسلا » هیلع   » یلع ترضح  يزور  [ 118 . ] 60 سی / [ 117 . ] مکحلاررغ [ 116 . ] مکحلاررغ [ 115 . ] 12/ دمحم [ 114 . ] ص 263
اذغ یمک  رادقم  زور  هس  مسق  ادخ  هب  دندومرف : مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  دنک . هدامآ  ندروخ  يارب  یئاذغ  دنتساوخ  مالسلا » اهیلع  » ارهز
اهیلع  » ارهز همطاف  يدادـن و  عالطا  ارچ  دـندومرف : مالـسلا » هیلع  یلع  ترـضح  مداد . رارق  امـش  رایتخا  رد  ار  رادـقم  نآ  هک  دوب  هناـخ  رد 

ص ةایحلاجـهن / نکم .... اضاقت  يزیچ  چـیه  تیومعرـسپ  زا  مرتخد  ًائیـش ... کمع  نبا  یلأست  دـناهدومرف ال  نم  هب  ربمایپ  دومرف : مالـسلا »
. دوش تقد  باتک  رد  ثحابم  نیمه  نیوانع  هب  [ 121 . ] ص 290 6 ح 178 / ةایحلاجهن / [ 120 . ] ص 200 ج 92 / راونالاراحب / [ 119 . ] 296
/ مدقم یقتدمحم  دیس  مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلالئاضف [ 123 . ] ص 55 روپریـصن / مساق  دمحم  مالـسلا /» اهیلع   » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 122]
.180 هرقب / [ 130 . ] 12 ءاسن / [ 129 . ] 75 لافنا / [ 128 . ] 6،5 میرم / [ 127 . ] 16 لحن / [ 126 . ] 27 میرم / [ 125 . ] 50 هدئام / [ 124 . ] ص 82
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« مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  یناگدنز  راوگان  ثداوح  لیلحت  [ 133 . ] ص 195 نازحالاتیب / همجرت   - 39 دوه / [ 132 . ] 67 ماعنا / [ 131]
[136 . ] ص 155 یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالسلا » اهیلع   » ارهزلا همطاف  [ 135 . ] ص 167 ج 94 / ةایحلاجهن / [ 134 . ] ص 52 یتشد / دمحم  / 

تارجاهملا نم  تناـک  و  [ 138 . ] ص 52 یتشد / دـمحم  مالـسلا / » اهیلع  » ارهز ترـضح  یناگدـنز  راوگان  ثداوح  لیلحت  [ 137 . ] نامه
هب رفعج  شرـسمه  اب  وا  دـسیونیم : تاقبط  رد  دعـسنبا  .[ تسا نیرجاـهم  هلمج  زا  ناناملـسم و  نیلوا  زا  ءامـسا  . ] مالـسالا یلا  تاـقباسلا 

ص ج 2 / هعیرـشلا / نیحایر  زا  لقن  . ) دش قحلم  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  هب  دمآ و  هشبح  زا  ربیخ  حتف  رد  درک و  ترجاهم  هشبح 
مـالعا . ) درمـشیم تایباحـص  زا  ار  وا  لاـجرباتک  رد  یـسوط  خیـش  دیـسرپیم و  باوخ  ریبعت  درکیم و  لاؤس  وا  زا  رمع  [ 139 ). ] 307
دنزرف یـسوموبا و  رمع و  هلمج  زا  دـننکیم . تیاور  لـقن  وا  زا  نیعباـت  هباحـص و  زا  يداـیز  دادـعت  [ 140 ). ] ص 117 تانمؤملا / ءاـسنلا 

بیـسملانبا ماوعلا و  نبریبز  نبا  ةورع  دادش و  نبا  هللادـبع  رایطلارفعج و  نبدـمحم  نبمساق  سابع و  نبا  رفعج و  نبا  هللادـبع  شدـنمجرا 
هللا یلـص  » ادخ لوسر  زا  ثیدح  تصـش  ءامـسا  هک  دنکیم  لقن  تانمؤملا  ءاسنلا  مالعا  بحاص  ص 313 .( ج 2 / هعیرـشلانیحایر / ... ) و

هچ دـننکیم و  لقن  وا  زا  ار  مالـسلا » اهیلع  » ارهز يالط  دـنبندرگ  ثیدـح  یـسلجم  سمـشلادر و  ثیدـح  قودـص  هدرک . لقن  هلآو » هیلع 
زا دـیامرفیم : مالـسلا » هیلع  » داجـس ترـضح  میروایب . تسا  هدـنزاس  شزرااب و  رایـسب  هک  ار  دـنبندرگ  تیاور  اج  نیمه  رد  تسا  بسانم 

، دش دراو  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هک  مدوب  هتسشن  مالسلا » اهیلع  همطاف  وت  هدج  دزن  رد  نم  تفگ : هک  مدینش  سیمع  تنب  ءامسا 
یلص » ربمایپ دوب . وا  ندرگ  هب  دوب ؛ هدیرخ  مالسلا » اهیلع  همطاف  يارب  دوخ  مهـس  زا  مالـسلا » هیلع  یلع  هک  الط  زا  يدنبندرگ  هکیلاح  رد 

وت رب  رد  تسا و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ربمایپ رتخد  نیا  دنیوگب  هک  دنکن  رورغم  ار  وت  مدرمهتفگ  نیا  همطاف  يا  دومرف : وا  هب  هلآو » هیلع  هللا 
. درک دازآ  دیرخ و  ار  ياهدنب  نآ  اب  تخورف و  درک و  ادج  شندرگ  زا  ار  نآ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  سپ  دشاب . نادـنمروز  هربابج و  تنیز 

کنرغیال ۀمطاف  ای  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاقف  . ) دـش ناداش  رورـسم و  راک  نیا  رطاخب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هجیتن  رد  و 
ج هعیرشلانیحایر / ( ) کلذب هللالوسر  ّرسف  اهقتعاف  ۀبقر  اهب  ترتشاف  اهتعاب  اهتعطقف و  هربابجلاسابل  کیلع  دمحم و  تنب  اولوقی  نا  سانلا 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا » هیلع  » رقاب ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  لاـصخ  رد  قودـص  [ 141 ). ] ص 311 / 2

لها ياهرهاوخ  دنک  تمحر  ادـخ  بلاطیبا و ... نبرفعج  تحت  تناک  سیمع و  تنب  ءامـسا  ۀـنجلالها  نم  تاوخالا  هّللامحر  دـندومرف :
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  دندوب و  ردام  ردـپ و  کی  زا  رهاوخراهچ  نیا  باعیتسا  تیاور  هب  و  رفعج و ... رـسمه  ءامـسا  ار . تشهب 

لها نمیاّما  ءامسا و  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلص  لوسر  زین  ص 304(و  ج2 / هعیرشلانیحایر / زا  لقن   ) اراهصا سانلا  مرکا  سیمع  دومرف :
تداهش هب  زین  نوع  دّمحم و  شدنزرف  ود  دش و  دیهش  هتوم  گنج  رد  رفعج  شرهوش ، [ 142 ). ] ص 302،297 ج 28 / راحب / . ) دناتشهب

. نامه [ 143 ). ] ص313 ج2 / هعیرشلانیحایر /  ) دایزنبا هاپـس  تسد  هب  البرک  رد  یمّود  هیواعم و  هاپـس  تسدهب  رـصم  رد  یلّوا  دندیـسر ،
تـسد هدرک و  ادـص  ار  وا  نادـنزرف  تفر و  ءامـسا  دزن  رفعج ، تداهـش  زا  سپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوـسر هک  تسا  تیاور  رد  [ 144]

هللا یلص  لوسر  دناهدش .) میتی  ایوگ  هک  دینکیم  شزاون  ار  منادنزرف  نانچنآ  امش  : ) تفگ ءامسا  دیشکیم . اهنآ  رـس  رب  ّتبحم  شزاون و 
تداهش ربخ  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر هاگنآ  و  اهتسارف ) اهلقع و  نم  هللالوسر  بجعف  : ) دش تفگش  رد  وا  شوه  لقع و  زا  هلآو » هیلع 

. دـنک زاورپ  تشهب  رد  ات  دـش  اـطع  لاـب  ود  ترهوش  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  میادـخ  هک  نکن  هیرگ  ءامـسا  يا   ) دومرف داد و  وا  هب  ار  رفعج 
« هلآو هیلع  هللا  یلص   » لوسر و  دوریمن . اهدای  زا  رفعج  تلیـضف  زگره  دییوگب ، همه  روضح  رد  ار  ربخ  نیا  رگا  تفگ : باوج  رد  ءامـسا 

دنس هب  تاقبط  رد  دعسنبا  [ 145 ). ] ص 307 ج2 / هعیرشلانیحایر / زا  لقن  ( ) اهلقع نم  یبنلا  بجعف  : ) دش تفگـش  رد  وا  لقع  زا  مه  زاب 
لهچ هعیشلانایعا : لقن  هب  و   ) مدرک یغابد  ار  تسوپ  هتخت  تسیب  دش ، دیهـش  رفعج  هک  زورنآ  دادماب  رد  هک : دنک  ثیدح  ءامـسا  زا  دوخ 

: دیوگیم هعیـشلانایعا  بحاص  مدز . نغور  ار  نانآ  ناوسیگ  متـسش و  ار  دوخ  نادـنزرف  تروص  مدرک و  ریمخ  نان  يارب  يدرآ  و  هتخت )
هیلع قداص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  میهاربا  نبیلع  [ 146 . ] لاـفطا روما  هب  وا  هجوت  یـشوکتخس و  هرادا و  نسح  رب  دـنکیم  تلـالد  نیا 

ار زامن  مالس  رکبوبا  نوچ  هک  دش  نیا  رب  رارق  مالسلا » هیلع  یلع  لتق  هرابرد  ندرک  تروشم  زا  سپ  رکبوبا  هناخ  رد  دنکیم : لقن  مالسلا »
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ورب تفگ : داتسرف و  ترضح  هناخ  هب  ار  دوخ  هیراج  ًاروف  هدش و  علطم  میمصت  نیا  زا  ءامـسا  دناسرب . لتق  هب  ار  یلع  دیلونبدلاخ ، دهدب ،
ءامـسا هتفگ  هب  هیراج  نوچ  نیحـصانلانم ) کل  ینا  جرخاف  كولتقیل  کب  نورمتأی  ءـالملا  نا   ) ناوخب ار  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  يوربور 

زینک هرما ) غلاب  هللانا  مهنیب و  ینیب و  لوحی  هللانا  و  نیقراملاو ؟ نیطساقلاو  نیثکانلالتقی  نمف  : ) وگب ءامسا  هب  دومرف : ترضح  درک ، لمع 
جاجتحا ص 55 -  ج 2 / یمق / ریسفت  . ) دوب دنهاوخن  وا  لتق  رب  رداق  هک  درک  لصاح  نیقی  ءامسا  درک و  لقن  ءامسا  يارب  دوب  هدینش  هچنآ 

ءامسا [ 147 ). ] ص 118 هیصولاتابثا / ص 92 -  ج 8 / میدق / پاچ  راحب  ص 308 -  ج 2 / هعیرشلانیحایر / ص 241 -  ج 1 / یسربط /
تباجن دّمحم  دومرف : مالسلا » هیلع  قداص  ماما  دمآ و  شاهنیـس  رد  نوخ  بضغ  تدش  زا  دش  دیهـش  رـصم  رد  دّمحم  شدنزرف  هک  هاگنآ 

« مالسلا هیلع   » نیسح تداهش  لبق  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر [ 148 ). ] ص 118 تانمؤملا / ءاسنلا  مالعا  . ) درب ثرا  هب  شرداـم  زا  ار 
تلاق مالسلا » اهیلع   » ۀمطاف نا  هدرک : تیاور  باعیتسالا  رد  هللادبعنبا  [ 149 ). ] ص 119 تانمؤملا / ءاسنلا  مـالعا  . ) دوب هداد  ربخ  وا  هب  ار 

مث هدرک : لقن  ءایلوالاۀیلح  رد  میعنوبا  ار  تیاور  نیا  دننام  و  ًادـحا . َّیَلَع  یلخدـتالو  یلع  تنا و  ینیلـسغف  تمانا  اذا  سیمع  تنب  ءامـسال 
اهلـسغ یلع  هتناعا  اهـصیمق و  یف  مالـسلا » هیلع   » ِّیلَع اهلـسغف  تسا : هدمآ  نیظعاولا  ۀـضور  رد  و  ءامـسا . یلع و  اهلـسغ  تیفوت  املف  لاق :
دنخبل و  دـشابن ، نایامن  وا  ندـب  ات  مالـسلا ،» اـهیلع   » ارهز يارب  توباـت  نتخاـس  هب  هراـشا  [ 150 ). ] ص 116 ناـمه /  ) سیمع تنب  ءامـسا 

ص 275. ةایحلاجـهن / [ 153 . ] ص 232 ناـمه / [ 152 . ] ص 49 ةایحلاجـهن / [ 151 (. ] نامه . ) نآ ندـید  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز تیاـضر 
ص ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع   » ارهزلاۀـمطاف [ 156 . ] 43،44 رجح / [ 155 . ] ص 274 مالـسلا / » اهیلع  » ارهزلا همطاف  دنـسم  [ 154]
/ لطاب قح و  زا  لـقن  ص 43( روپیلین / يدـهم  اروشاـع / رد  یـسانشمرج  نیمرجم و  [ 159 . ] 8،7 لازلز / [ 158 . ] 39 مجن / [ 157 . ] 437
[163 . ] ص 166 ناــمه / [ 162 . ] ص 161،163 ةایحلاجــهن / [ 161 . ] ص 109 يرهطم / دیهــش  لــطاب / قـح و  [ 160 (. ] يرهطم دـیهش 
[167 . ] ح 11106 ۀــمکحلانازیم / [ 166 . ] ص 459 ج 75 / راونــالاراحب / [ 165 . ] ص 223 ةایحلاجــهن / [ 164 . ] ص 35 ةایحلاجـهن /
اب الب  عفر  دب و  مشچ  عفد  يارب  دنـسیونیم و  ذغاک  رب  هک  تسا  یئاهاعد  يانعم  هب  ذیوعت -  عمج  تاذیوعت  [ 168 . ] ص 130 ةایحلاجهن /

ص 167. ةایحلاجهن / [ 171 . ] ص 168 ةایحلاجهن / [ 170 . ] ص 167،168 ةایحلاجهن / [ 169 (. ] دیمع گنهرف  زا  لقن  .) دننکیم لمح  دوخ 

ص 170. ةایحلاجهن / [ 175 . ] ص 32 ةایحلاجهن / [ 174 . ] ص 22 ةایحلاجهن / [ 173 . ] ص 142 یـشیاشخب / یقیقع  هرهاط / هقیدص  [ 172]

.95 ءاسن / [ 180 . ] ص 169 ةایحلا / جهن  [ 179 . ] ص 154 لامالایهتنم / [ 178 . ] ص 169 ةایحلاجهن / [ 177 . ] ص 170 ةایحلاجهن / [ 176]
3= هلپ .. ** ص 225 ةایحلاجهن / ص 137 -  یـشیاشخب / یقیقع  هرهاط / هقیدص  [ 182 . ] ص 104 یئاقآ / دوعسم  رتسب / رد  همـشچ  [ 181]

رفاو موـلع  زا  یــشخب  رگناـیب  هـک  یلئاـسم  زا  یکی  = نـتم  ** هناـخ رد  ینید  یملع و  ياهــسالک  لیکــشت  يرورپ و  درگاــش  = ناوـنع **
هوالع نیا  دناهدوب و  ترضح  نآ  تیبرت  میلعت و  تحت  هک  دنتسه  یثیدح  نایوار  ناگتفای و  تیبرت  نادرگاش و  تسا  مالـسلا » اهیلع  » ارهز

نیرهاط همئا  تارـضح  یملع  ذـخآم  عجارم و  زا  یکی  هک  مالـسلا » اهیلع  هیمطاف  هفیحـص  دوجو  قیرط  زا  هک  تسا  یملع  يالاب  زاـیتما  رب 
تانایرج مدرم و  تخانـش  نامز و  هب  یهاـگآ  = نتم  ** هداوناـخ ءاـضعا  همه  ندوب  یـسایس  = ناونع  ** 3= هلپ . ** تسا تابثا  لـباق  تسا 

هاگآ و ناملسم  ره  فئاظو  زا  نتشاد  یمالـسا  تموکح  يارب  شالت  رگمتـس ، نیمکاح  اب  هزرابم  تموکح و  مکاح و  تخانـش  فلتخم ،
دوخ نامز  دمآرـس  دراوم  نیا  رد  یگمه  وا  هداوناخ  ءاضعا  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نآرق و  هب  دـقتعم 
عاـفد راوـگرزب ، نآ  توـف  زا  سپ  یمارگ و  ربماـیپ  ناـمز  رد  یـسایس  فـلتخم  داـعبا  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  تازراـبم  دـندوب 
همطاف ترضح  تازرابم  هفیلخ ، اب  تعیب  زا  ترضح  نآ  عانتما  مالـسلا ،» هیلع  نینموملاریما  تفالخ  زا  ریدغ و  زا  ترـضح  نآ  دصرددص 

یخیرات تاحـضاو  زا  طسق  هماقا  يارب  شالت  ناشدوخ و  ياهنامز  نامکاح  اب  ترـضح  نآ  نادنزرف  و  مالـسلا » هیلع  یلع  مالـسلا ،» اهیلع 
هب تبـسن  راوگرزب  نآ  تیـساسح  ترـضح و  نآ  ندوب  یـسایس  ترـضح ، هبطخ  رد  هژیوب  و  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  هریـس  رد  تسا .

تفر و لحم  یتوکلم و  ياهناخ  همطاف  هناـخ  = ناونع  ** 3= هلپ ( ** دوش تقد  هبطخ  نتم  رد  . ) ددرگیم نشور  ًالماک  تموکح  مکاـح و 
وا اهنت  هن  دوب و  ناسنا  بلاق  رد  ياهتـشرف  وا  نیمز و  رب  تشهب  نامـسآ و  زا  ياهعطق  مالـسلا » اهیلع  همطاف  هناـخ  = نتم  ** ناگتـشرف دـمآ 
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. دوـب هّللاۀـکئالم  دـمآوتفر  لـحم  وا  هناـخ  لـیلد  نیمه  هب  دـندوب  نینچنیا  زین  نیبـنیز  مالـسلا و  مهیلعنینـسح  مالـسلا ،» هیلع  یلع  هکلب 
تفر و لاح  رد  مئاد  مالسلا ،» هیلع  نیسح  نانابنج  هراوهگ  و  مالسلا » اهیلع  همطاف  راکتمدخ  ناگتشرف  رگید  لیفارسا و  لیئاکیم ، لیئربج ،

تیبلها امـش  رب  مالـس  . ] َۀَِکئالَْملا َفَلَتُْخم  َو  َِۀلاسِّرلا  َعِضوَم  َو  ِةَُوبُّنلا  ِْتَیب  َلْهَا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  میناوخیم : هعماج  ترایز  رد  دندوب . دمآ 
یتراشا دناوتیم  هک  دراد  دوجو  لصفم  ثحابم  صوصخنیا  رد  دیتسه ]. ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  لحم  لوسر و  تلاسر  لحم  هک  ربمایپ 

ماما مینکیم . تیافک  تیاور  کی  لقن  هب  طقف  رـصتخم  نیا  رد  نکلو  دشاب  هتـشاد  مالـسلا » اهیلع   » همطاف یلمع  یملع و  دنلب  تاماقم  هب 
تشاد یناگدنز  زور  جنپ  داتفه و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  زا  سپ  مالسلا » اهیلع   » همطاف انامه  : " دیامرفیم مالـسلا » هیلع   » قداص

تفگیم و داب  تمالس  ار  وا  ردپ  يازع  رد  دمآیم و  شروضح  هب  هتسویپ  لیئربج  دشیم و  دراو  وا  رب  تخـس  یهودنا  ردپ  گوس  رد  و 
خر شنادـنزرف  يارب  وا  زا  سپ  هک  هچنآ  زا  دومنیم و  هاگآ  شتلزنم  ماقم و  ردـپ و  لاح  زا  ار  وا  دـشیم و  وا  نیمغ  رطاـخ  شخبیّلـست 

رثوک = سیونریز ." ** دـشابیم مالـسلا » اهیلع   » همطاـف فحـصم  نیا  سپ  تشونیم . ار  اـهنیا  هتـسویپ  یلع  درکیم و  ربخ  اـب  داد  دـهاوخ 
ص ةایحلاجهن / [ 185 . ] ص 167 ةایحلاجـهن / [ 184 . ] ص 98 مالـسلا /» اهیلع   » ارهز ترـضح  يراتفر  ياـههولج  [ 183 . ] ح 84 تیـالو /
بدا و ینعی  نید   ] بدالا نیدـلا  مالـسلا :» هیلع   » یلع لاـق  [ 188 . ] ص 147 ةایحلاجـهن / [ 187 . ] ص 145 ةایحلاجـهن / [ 186 . ] 184،202
[192 . ] ص 169 ح 96 / ةایحلاجهن / [ 191 . ] ص 169 ح 96 / ةایحلاجهن / [ 190 . ] ص 156 یمق / سابع  خیش  لامالا / یهتنم  [ 189 . ] نوناق
زا لقن   ) ص 36 یهگوم / میحرلادـبع  تیـالو / رثوک  [ 193 . ] ص 228 يرابیوج / دومحم  تمـصع / هوکـش  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاـف 

ص 55. یثّدـحم / داوج  اروشاع / گنهرف  [ 195 . ] ص 280 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  [ 194 ). ] ج 53 راونالاراحب /
هیبا و نم  اهثرو  هّللالوسر  ناک  ُهتنضاح  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هّللالوسر ةالوم  ۀکرب  اهمسا  نمیأ و  ما  هدمآ : دعـسنبا  تاقبط  رد  [ 196]

هللا یلـص   » هللالوسر هدش  دازآ  هکرب و  شمـسا  نمیاما  . ] ۀجیدخ جوزت  نیح  نمیاما  هللالوسر  قتعأف  منغ  ۀعطق  كرا و  وا  لامجا  ۀمـسخ 
زا هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللالوسر ردپ  هک  هاگنآ  یکدوک و  رد  دوب . هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر رادهدهع  راتـسرپ و  وا  تسا . هلآو » هیلع 
رد ترـضح  نآ  دیـسر و  ثرا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخلوسر هب  دنفـسوگ  زا  ياهعطق  نهپ و  كزوق  رتـش  جـنپ  هارمه  هب  تفر  اـیند 

ةالوم نمیا  ما  دیوگ : هباغلادسأ  رد  يرزج  ریثانبا  و  ص 223 ( ج 8 / تاقبط / .[ ) درک دازآ  ار  وا  مالسلا » اهیلع   » هجیدخ اب  جاودزا  ماگنه 
تعیاب هنیدملا و  یلا  مث  ۀـشبحلا  یلا  ترجاه  مالـسالا و  لوا  ًامیدـق  تملـسا  هیـشبح و  یه  هتنـضاح و  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللالوسر

یلص  » لوسر هب  ناگدنورگ  نیلوا  زا  هشبح و  لها  دوب ، وا  رادهگن  راتسرپ و  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هدش  دازآ  نمیا  ما  . ] یبنلا
نوچمه يدـقاو  درک ]. تعیب  ادـخ  ربمایپ  اب  وا  هنیدـم ، هب  هکم  زا  يرگید  هشبح و  هب  هکم  زا  یکی  درک  ترجه  ود  وا  دوب ، هلآو » هیلع  هللا 

ردام هنمآ  زینک  یلوق  هب  دیـسر و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر هب  ثرا  هب  دوب و  بلطملادـبع  نبهللادـبع  زینک  نمیاما  دـیوگیم : دعـسنبا 
تفر ادـخ  تمحر  هب  هنمآ  هک  هاـگنآ  و  درک . دازآ  ار  وا  مـه  هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » لوـسر دوـب و  هـلآو » هـیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوـسر 
دعب یما  نمیاما  دومرفیم : هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  ور  نیا  زا  دوب ، نمیاما  اب  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر يراتـسرپ  یتسرپرس و 

هللا یلص   » ادخ لوسر  اب  نمیاما   ] هیلع موقت  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » یبنلا فطلت  نمیاما  تناک  دیوگیم : تاقبط  رد  دعسنبا  [ 197 . ] یما
مال بلطملادبع  لاق  [ 198 ). ] ص 224 ج 8 / .[ ) داتـسیایم شمارتحا  هب  هشیمه  درکیم و  راتفر  ینابرهم  تفطالم و  اـب  رایـسب  هلآو » هیلع 

ۀمـالا هذـه  ّیبـن  ینبا  نا  نومعزی  باـتکلا  لـها  ناـف  ینبا  نع  یلغفتـال  ۀـکراب  هلآو :» هیلع  هللا  یلـص   » هّللا لوـسر  نضحت  تناـک  نمیا و 
يا تفگ : وا  هب  تشاد  هدـهعرب  ار  ادـخ  لوسر  تناضح  یتسرپرـس و  نمیا  ما  هک  یمایا  رد  بلطملادـبع  )] ص 736 ج 2 / راحبلاۀنیفس / )

بقارم و رایـسب  نمیاما  ورنیا  زا  تسا . تما  نیا  ربمایپ  نامه  نیا  هک  دندقتعم  باتک  لها  هک  ارچ  ینک  تلفغ  نم  دـنزرف  زا  ادابم  نمیاما 
قتعاف هرامش 1 ، یقرواپ  هب  دوش  عوجر  [ 199 . ] دنناسرن یبیسآ  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ربمایپ هب  دوهی ، ًاصوصخ  باتک و  لها  ات  دوب  رایـشه 

.... مالـسالا لوا  ًامیدق  تملـساو  ۀباغلادسأ ... ترابع : هرامـش 1 ، یقرواـپ  هب  دوش  عوجر  [ 200 . ] هجیدـخ جوزت  نیح  نمیا  ما  هللا  لوـسر 
هنیدم زا  نآ  هک  تشاد  مه  رگید  ترجه  کی  هتبلا  و  ... ] هنیدـملا یلا  هشبح و  ضرا  یلا  نیترجهلا  ترجاه  هدـمآ ...: باعیتسا  رد  [ 201]
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هیلع هللا  یلـص   » یبنلا نا  يور  و  دیوگیم : يدـنوار  بطق  [ 202 . ] دوب افلخ  هب  ضارتعا  و  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز تداهـش  زا  سپ  هکم ، هب 
ص ج 2 / نآرقلاهقف /  ) اهباحـصا یلع  اهدرب  مالـسلا » هیلع   » ًایلع رما  نمیاما و  اهعدوا  رجاهی  نا  دارا  املف  هکمب  عئاد  هدـنع و  تناـک  هلآو »
رد هک  یتیاور  نامه  همادا  رد  دعسنبا  دیهـش . رـسمه  مه  تسا و  دیهـش  ردام  مه  وا  [ 203 ). ] ص 504 ج 2 / لئاسولا / كردتـسم   - 61

ثراحلا نیب  نم  دیز  نبدیبع  جوزتف  دلیوُخ  تنب  هجیدخ  جوزت  نیح  نمیاما  هّللا  لوسر  قتعاف  :... دیوگیم دش  هدروآ  کی  هرامش  یقرواپ 
دیـسر هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  هب  ثرا  هب  نمیاما  یتقو  . ] ًادیهـش نینح  لتق  یبنلا و  بحـص  نمیا  هل  تدلوف  نمیاما  جرزخلانب ،

مان هب  دمآ  ایند  هب  يدنزرف  وا  زا  دروآرد و  یجرزخ  دـیبع  دـقع  هب  درک و  دازآ  مالـسلا » اهیلع   » هجیدـخ اب  جاودزا  ماگنه  رد  ار  وا  لوسر 
نایعا بحاص  ص223(و  ج8 / تاقبط / .[ ) دیـسر تداهـش  هب  نینح  گـنج  رد  هدوب و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر باحـصا  زا  هک  نمیا 

ص 227( ج 2 / . ) درکن اهر  ار  نآ  تداهش  هظحل  ات  تشاد و  تسد  رد  ار  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  بسا  نانع  وا  دیوگیم  هعیش 
« هلآو هیلع  هللا  یلـص  لوسر  هب  ار  وا  هک  هثراح  نبدـیز  مانهب  تشاد  يدـبع  مالـسلا » اهیلع   » هجیدـخ دـنکیم : لقن  تاـقبط  بحاـص  زین  و 

نخـس هتبلا  و  دش . دلوتم  ۀماسا  مان  هب  يدنزرف  وا  زا  دروآرد و  وا  دـقع  هب  ار  نمیاما  شتوبن  زا  سپ  درک و  دازآ  ار  وا  مه  لوسر  دیـشخب .
عافد وا  باوصان  ياهراک  زا  هعیـشلا  نایعا  بحاص  هچرگا  دناهتفگ و  نخـس  فالتخا  هب  وا  دروم  رد  نیخروم  تسا و  دایز  ۀـماسا  هرابرد 
لاق ص 237(و  ج 2 / ۀعیرـشلا / نیحایر  . ) دراد لمأت  ياج  اهنیا  همه  اب  اما  دروآیم ، باسح  هب  الو  لها  دادع  رد  ار  وا  هرخالاب  دـنکیم و 

مث هیبا  نم  اهثرو  هتعضرم  هتنضاح و  و  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هللا لوسر  ةالوم  هیشبحلا  نمیاما  ضایع : یـضاقللافش  حرـش  یف  يراقلا  یلع 
تدلوف هثراح  نبدیز  ةوبنلا  دعب  اهجوزت  مث  تینک  هب  نمیا و  هل  تدلوف  ثراحلاینب  نم  دیز  نبدیبع  اهجوزت  هجیدـخ و  جوزت  امل  اهقتعا 

هکمب یجرزخلادیبع  اهجوز  هللالوسر و  اهقتعا  :... يرولا مالعا  هعیشلا و  عیبر  نع  و  ص 555 ( ج 3 / هعیشلا / نایعا  زا  لقن  . ) دیز نب  ۀماسا 
هک ینانز  دودعم  زا  [ 204 . ] مال ناوخا  نمیا  ۀماساف و  اههبشی  دوسا  ۀماسا  هل  تدلوف  دیز  نم  یبنلا  اهجوزف  اهجوز  تامف  نمیا  هل  تدلوف 

نادـهاجم هب  نداد  بآ  ناـحورجم و  ياوادـم  هب  گـنج  هـهبج  رد  وا  تـسا . نـمیاما  هدـش  مالـسا  ياـهگنج  خـیرات  شخبتـنیز  شماـن 
تناک ًادحا و  نمیاما  ترـضح  دق  و  دـسیونیم : يدـقاو  لوق  زا  ص 225( (ج 8 / تاقبط بحاص  /ج 4/ص 433( دباصالا . ) تخادرپیم
دادیم بآ  نایرگشل  هب  دوب و  رضاح  دحا  رد  نمیاما  « ] هلآو هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  عم  ربیخ  تدهش  یحرجلا و  يوادت  ءاملا و  یقـست 
هعیاـش هک  هاـگنآ  دـسیونیم : يدـقاو  زین  و  دوب ]. هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر اـب  رط  ربیخ  رد  نینچمه  درکیم و  اوادـم  ار  ناـحورجم  و 

یسک نیتسخن  دنتـشگزاب . هنیدم  هب  یخرب  دندرک و  اهر  ار  ههبج  مدرم  دش ، رـشتنم  نیکرـشم  طسوت  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ تداهش 
زا ایآ  دندیسرپ : نانآ  نارـسمه  دنتفر  دوخ  ياههناخ  هب  یتقو  ود  نآ  دوب . ناورم  سپـس  نامثع و  نبدعـس  دروآ ، هنیدم  هب  ار  ربخ  نیا  هک 

دوخ هدرک  رارف  دحا  ههبج  زا  زین  هثراح  ینب  زا  دنچ  ینت  هارمه  هب  یظیق  نب  سوا  دیاهدرک ؟ رارف  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  باکر 
خن هدب ، ار  تریشمش  تفگ : دروآ و  كود  نانآ  زا  یخرب  يارب  دیشاپ و  ناشهرهچ  هب  كاخ  نانآ  ندید  اب  نمیاما  دندیناسر . هرقش  هب  ار 

« هلآو هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ زا  دوخ  وا  [ 205 ). ] ص 277 ج 1 / یـضاقملا / . ) دش دحا  ههبج  مزاع  نانز  زا  یـضعب  هارمه  هب  هاگنآ  سیرب !
هّللادـبع نب  شیج  کـلام و  نب  سنا  هلمج  زا  دـناهدرک ، ثیدـح  ربماـیپ  زا  وا  لوق  زا  زین  هباحـص  زا  يدادـعت  دـنکیم و  لـقن  ار  یتـیاور 

یقربلا اهدع  دسیونیم : نمیاما  هرابرد  ص 174( ج 22 /  ) ثیدحلا لاجر  مجعم  رد  ص 252(و  ءاسنلا / مالعا   ) یندملا دیزوبا  یناعضلا و 
.[ تسا هدرمش  دننکیم ، تیاور  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  زا  هکیناسک  هلمج  زا  ار  وا  یقرب ،  ] ءاسنلا نم  هّللالوسر  نع  يور  نمم 

ص ج 45 / راحب / ص 64 -  ج 3 / هعیرشلا / نیحایر  . ) دنکیم لقن  مالـسلا » اهیلع   » بنیز يارب  نمیاما  هک  تسا  یلـصفم  تیاور  هلمج  زا 
نا هرـس  نم  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ربمایپ هک  هدـش  لقن  ص 416( ج 4 /  ) ۀباصالا زینو  ص 224( ج 8 /  ) تاـقبط رد  [ 206 ). ] 180

جیوزت هب  دوش  لاحـشوخ  دهاوخیم  هک  ره  . ] دیز نبۀماسا  هل  تدلوف  هثراح  نبدـیز  اهجوزتف  نمیاما  جوزتیف  ۀـنجلا  لها  نم  ةأرما  جوزتی 
رد مه  وا  دوخ  دـش ]. دـلوتم  وا  زا  هماسا  درک و  جـیوزت  ار  وا  دینـشب  نیا  نوچ  هثراح  نبدـیز  دـنک . جاودزا  نمیاما  اب  تشهب  لها  زا  ینز 

تشهب لها  نیمه  رکبوبا  رمع و  زا  نداد  تداهش  زا  لبق  دش ، رضاح  مالسلا » اهیلع  يربک  هقیدص  دهاش  ناونعهب  هک  هاگنآ  كدف  نایرج 
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یف يرهوجلا  يور  دناهدینـش . ار  مالک  نیا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخلوسر زا  هک  دـندرک  رارقا  مه  ود  نآ  تفرگ و  رارقا  ار  دوخ  ندوب 
تئاجف هنیب  اذه  یلع  کل  له  اهل  لاقف  كدف  یناطعا  هلآو » هیلع  هللا  یلص  هّللالوسر  تلاقف : رکبابا  تنا  همطاف  نا  هدنـسب  هفیقـسلا  باتک 

هّللالوسر نا  دهـشا  اماف  تلاقف : یلبالاق  ۀـنجلا ؟ لها  نم  ینا  رمع -  رکبابا و  نادهـشتامتسلا -  تلاقف : نمیاما  تءاج  مثاـهل  دهـشف  یلعب 
رگید یلقن  رد  و  هعیـشلا ) نایعا  زا  لقن  . ) ۀیـضقلااهب یقحتـست  يرخا  ةأرما  رخآ و  لجرف  رکبوبا : لاقف  كدف  اهاطعا  هلآو » هیلع  هللا  یلص 

نوچ دیوگیم ، غورد  وا  تفگن  هک  تساجنیا  هتکن  و  تسا !! هیمجع  ینز  وا  هک  ارچ  درادن  یشزرا  نمیاما  تداهش  تفگ : رمع  هک  هدمآ 
و درادن !! یشزرا  شتداهـش  سپ  تسا ، یمجع  وا  دیوگب  دش  روبجم  رمع  هک  دوب  نیا  دوب . هدینـشن  وا  زا  تسار  نخـس  زا  ریغ  سک  چیه 

لوسر یبا  نم  رط  اعمـست  ملأ  دومرف : ودنآ  هب  باطخ  رمع ، رکبوبا و  بناج  زا  نمیاما  تداهـش  ندـش  در  زا  سپ  مه  مالـسلا » اهیلع  » ارهز
« هلآو هیلع  هللا  یلص  » ادخلوسر مردپ  زا  امش  رگم   ] یلب الاق : ۀنجلا ؟ لها  نم  نمیا  ما  سیمع و  تنب  ءامسا  لوقی : هلآو » هیلع  هللا  یلص  هّللا 

هیلع  » رقاب ماـما  زا  ص 298( ج11 / مولعلا / . ) میاهدینـش يرآ  دـنتفگ  ود  نآ  و  دنتـشهب ]؟ لـها  زا  نمیا  ما  ءامـسا و  دومرف : هک  دیاهدینـشن 
هب ناـگیاسمه  تسیرگیم . حبـص  هب  اـت  یبش  نمیاما  [ 207 .. ] ۀـنجلا لها  نم  اهنا  دهـشا  یناف  دومرف : ترـضح  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا »

باوخ نتفگ  زا  مدید و  يدب  باوخ  تفگ : دش ، ایوج  ار  تلع  وا  زا  تساوخ و  ار  وا  ترـضح  دنداد و  ربخ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر
ار دوخ  باوخ  هاگنآ  سپ  یتشادنپ ، هک  تسا  هنوگنآ  هن  تباوخ  ریبعت  هک  داد  هدژم  وا  هب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر ات  دروآیم ، رذـع 

باوخ هچ  دومرف : هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » لوسر هداـتفا . نم  هناـخ  رد  امـش  ياـضعا  زا  ياهراـپ  هک  مدـید  باوخ  رد  تفگ : درک و  وگزاـب 
وت اب  وا  يراتـسرپ  تناضح و  هک  دوشیم  دـلوتم  نیـسح  مان  هب  يرـسپ  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  زا  اـنامه  نمیاما ، يا  شاـب  هدوسآ  ییوکین !

: دومرف ترضح  دروآ . هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر دزن  ار  وا  هقادنق  نمیاما  دش ، دلوتم  مالـسلا » هیلع  نیـسح  ات  هک  دوب  نیا  دوب و  دهاوخ 
هیلع  » قداص ماـما  زا  لـقن  هب  سلجم 19  قودـص / یلاـما   ) تسوت باوخ  ناـمه  لـیوأت  نیا  دوزفا : هاـگنآ  و  لومحم . لـماح و  هب  اـبحرم 

ار تلع  یتقو  تسیرگیم ، رایسب  تفر  ایند  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  هک  هاگنآ  زین  و  ص 500 ( ج3 / هعیشلا / نایعا  مالسلا - »
هیلع هللا  یلص  یبنلا  ضبق  امل  و  دش . عطق  ام  زا  یحو  هلآو ،» هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نتفر  اب  هکنیا  اب  میرگن  ارچ  تفگ : دندیـسرپ ، وا  زا 

تکب نمیا  ما  نا  هدمآ : اجنامه  رد  زاب  ص 226(و  ج 8 / تاقبط /  ) ءامسلاربخ یلع  یکبا  تلاق : کیکبی ؟ ام  اهل  لیقف  نمیاما  تکب  هلآو »
ینکل تومیـس و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  هّللالوسر  نا  تملع  دـقل  هّللاو  يا  تلاقف : نیکبتا ؟ اهل  لیقف  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  یبنلاتاـم  نیح 
ناشن دناسریم ، هلآو » هیلع  هللا  یلص   » لوسر هب  ار  وا  هقالع  هک  نیا  رب  هوالع  باوج  نیا  ءامسلا . نم  انع  عطقنا  اذا  یحولا  یلع  یکبا  امنا 

هذه لاق : اهیلا  رظن  اذا  ناک  ۀَـمأ و  ای  نمیامال : لوقی  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هللا لوسر  ناک  [ 208 . ] تسه مه  وا  يالاب  مهف  لضف و  هدـنهد 
وا هب  هاگ  ره  درکیم و  ادـص  ردام  ناونعب  ار  نمیاما  هشیمه  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادـخ لوسر  )] ص223 ج 8 / تاقبط / . ) یتیب لها  ۀـیقب 

یّما نمیأما  لاق  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » یبنلاما ۀنمآ  تیفوت  امل  [ 209 .[. ] تسا نم  تیبلها  هیقب  نیا  دومرفیم : دـیدیم  ار  وا  درکیم و  رظن 
ار نمیاما  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  درک  تافو  هنمآ  هک  هاگنآ  )] ص 555 ج 3 / هعیشلا / نایعا   ) اهروزی اهمرکی و  ناک  یّما و  دعب 
 - فلا درک : هراـشا  ریز  دروم  هس  هب  ناوـتیم  هلمج  زا  [ 210 .[. ] تفریم شرادـید  هب  درکیم و  شمارکا  هشیمه  دـناوخیم و  دوخ  ردام 

تمسق هس  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  قادص  مهرد  هسوتصش  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » ادخ لوسر  هک  دنکیم  تیاور  یلاما  رد  یـسوط  خیش 
. ماعط يارب  هملس  ما  هب  ار  یتمسق  رطع و  يارب  سیمع  تنب  ءامسا  هب  ار  یتمـسق  لزنم و  ثاثا  هیهت  يارب  داد  نمیاما  هب  ار  یتمـسق  دندومن .

تسناوتیمن ءایح  تدش  زا  مالسلا » هیلع   » یلع اما  تشذگیم . یتدم  مالـسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  دقع  زا  ب -  ص 131 ( ج 43 / راحب / )
ار توکـس  نیا  دـش و  هطـساو  نمیاما  هک  نیا  اـت  دربب ، دوخ  لزنم  هب  ار  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز هک  دـهاوخب  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  لوسر  زا 
ات نمیاما  ج -  ص 131 ( ج 3 / راحب / . ) داتسرف مالسلا » هیلع   » یلع هناخ  هب  ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز رتدوز  هچره  دوخ ، شالت  اب  تسکش و 

ص ج 43 /  ) راحب ص 415(و  ج 4 /  ) ۀباصالاو تاقبط  رد  [ 211 . ] درکیم يراتسرپ  مالسلا » اهیلع   » ارهز ياههچب  زا  تسناوتیم  هک  اجنآ 
زا اذـل  دـنک . لمحت  ار  وا  یلاخ  ياـج  تسناوتن  نمیاما  تفر ، اـیند  زا  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز نوچ  هک  هدـش  لـقن  نیقیرف  بتک  رگید  28(و 

هیمطاف www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 323زکرم  هحفص 310 

http://www.ghaemiyeh.com


هک يدـح  هب  دروآ . راشف  وا  هب  شطع  مرگ  ياوه  نآ  رد  دوب . هزور  دعـسنبا ) تیاور  هب   ) هک یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هکم  بناج  هب  هنیدـم 
ادخ يا  تشاد : هضرع  تخود و  نامسآ  هب  ار  اهمشچ  دیسرتب  دوخ  ناج  رب  هک  هاگنآ  بوشآرهـش  نبا  تیاور  هب  تفریم . شتکاله  میب 

تفرگ و ار  نآ  نمیاما  دـش . لزان  نامـسآ  زا  یبآ  ولد  ماگنه  نیا  رد  متـسه ؟ مالـسلا » اهیلع   » همطاف همداخ  هکنیا  اب  یهاوخیم  هنـشت  ارم 
وا ماقم  ولع  تمارک ، نیا  و  تفرگیم ، هزور  مرگ  ياهزور  رد  هکنیا  اب  دشن ، هنشت  زگره  رگید  نآ  زا  دعب  دعـس  نبا  تیاور  هب  و  دیماشآ .
نز هدزیـس  مان  هّیمطاف  صئاصخ  رد  هک  سب  نیمه  وا  تلیـضف  رد  زاب  و  اهنم . هّللا  انقزر  اهل و  ًاـئینه  دـناسریم ، ناحبـس  يادـخ  دزن  رد  ار 

هملج زا  و  دوب . دنهاوخ  شرگشل  ناحورجم  ترـضح و  نآ  تمدخ  رد  دندرگیمرب و  مالـسلا » هیلع   » نامز ماما  روهظ  نامز  رد  هک  هدمآ 
تلبقا ۀـعیبلل  رکبیبا  یلا  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریماب اوبهذ  اّمل  [ 212 ). ] ص 331 ج 2 / هعیرـشلا / نیحایر  زا  لقن  . ) تسا نمیاما  ناـشیا 

دجسملا نم  تجرخاف  رمع  اهبرماف  مکقافن  مکدسح و  متیدبا  ام  عرساام  رکبابا  ای  تلاقف  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هّللا لوسر  ۀنـضاح  نمیأما 
، نمیا ما  دـندرب ، رکبوبا  اـب  تعیب  يارب  ار  مالـسلا » هیلع   » نینمؤـملاریما هک  یماـگنه  )] ص736 ج2 / راحبلاۀنیفـس /  ) ءاسنلل انل و  اـم  لاـق  و 
ار ام  تفگ : درک و  وا  هب  ور  رمع  دیدرک ! راکشآ  ار  دوخ  قافن  دسح و  دوز  هچ  تفگ : رکبوبا  هب  تفررط و  دجسم  هب  هّللا  لوسر  راتـسرپ 

اهیلع  » همطاف تعّدا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » هّللا لوسر  تام  املف  [ 213 .[. ] دندرک نوریب  دجسم  زا  ار  وا  داد  روتـسد  تسین و  يراک  نانز  اب 
مکحا نا  زوجی  الف  کلوق : ۀحـص  فرعاال  ینکلًانغ  یلا  مهبحا  ًارقف و  یلع  سانلا  زعا  تنا  رکبوبا : لاقف  ًاکدـف ، اهلحنی  ناـک  هنا  مالـسلا »

نبا يرذـالب و  رجح و  نبا  ... ) عرـشلا یف  هتداهـش  لوـبق  زوـجی  دـهاشلا  رکبوـبا  اـهنم  بلطف  نینمؤـملاریما  نمیاما و  اـهل  تدهـشف  کـل ،
، يزاررخف مالک  رد  نینموملاریما  هلمج  ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  دناهدرک  لقن  هنوگ  نیمه  همه  يزاررخف و ... هیمیتنبا و  دـیدحلایبا و 

كدف ربمغیپ  هک  درک  اعدا  مالسلا » اهیلع   » همطاف تفر  ایند  زا  هلآو » هیلع  هللا  یلص   » ادخ لوسر  هک  یماگنه  ( ] هدش رکذ  هللا  لوسرل  یلوم 
! یتسه بوبحم  زیزع و  نم  دزن  لاح  ره  رد  تورث ، رد  هچ  رقف و  رد  هچ  وت  مالسلا » اهیلع  همطاف  يا  تفگ : وا  هب  رکبوبا  هدیشخب ، وا  هب  ار 

هیلع هللا  یلص   » ادخ لوسر  ناکیدزن  زا  یکی  نمیاما و  سپس  و  منک . مکح  وت  عفن  هب  مناوتیمن  مراد و  دیدرت  وت  راتفگ  یتسرد  هب  نم  اما 
ناشتداهش هک  يروایب  يدوهـش  دیاب  تفگ  تفریذپن و  ار  ود  نآ  تداهـش  رکبوبا  یلو  دنداد ، یهاوگ  مالـسلا » اهیلع  همطاف  عفن  هب  هلآو »

 - ص 46 يرذالب / نادـالبلا  حوتف  ص214 -  ج 16 / دیدحلایبا / نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  ص 21 -  هقرحملا / قعاوصلا  ![ ) دشاب هتفریذـپ 
یعن امل  [ 214 . ] رگید كرادم  يرایسب  ص 302 و  ج 28 / راحب / سیق -  نبمیلس  باتک  ص 58 -  یسربط / جاجتحا  ص 408 -  یفاشلا /

یعداف یلا  تیعن  یسفن  نا  نمیاما  ای  تلاقف : اهسفن  یفو  اهدنع  اهئاسن  قثوا  تناک  نمیا و  ما  یلا  تلسرا  اهسفن  مالسلا » اهیلع   » همطاف یلا 
قوثو دروم  هک  ار  نمیاما  دوب ، دوخ  رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  مالسلا » اهیلع  همطاف  هک  هاگنآ  )] ص 204 ج 43 / راحب /  ) اهل هتعدف  ًایلع  یل 
راـحب رد  زین  و  درک ]. تباـجا  مه  وا  ناوخب و  نم  دزن  ار  مالـسلا » هیلع  یلع  تفگ : وا  هب  تساوخ و  دوب ، وا  دزن  ناـنز  نیرتکیدزن  رتـشیب و 

رد تساوخار و  مالسلا » هیلع   » یلع سیمع و  تنب  ءامسا  نمیاما و  يرامیب ، رتسب  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هک  هدش  لقن  ص 181( (ج 43 /
هیلع  » قداص ماما  زا  [ 215 .. ] دوشیم هتسناد  نمیاما  ردق  تلالج  رابخا  نیا  زا  تفگ . مالـسلا » هیلع   » یلع هب  ار  دوخ  تیـصو  اهنآ  روضح 

تیّفوت اذا  رط  تفگ : مالـسلا » هیلع  یلع  هب  باطخ  دوخ  یگدـنز  رخآ  تاظحل  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هک  هدـش  لـقن  مالـسلا »
الیل و الا  ینفدتال  هفیذح و  رذابا و  دادقملا و  ًارامع و  ناملـس و  سابعلا و  ینبا و  لاجرلا ، نم  هّضف و  نمیاما و  هملـس و  ماالا  ًادحا  ملعتال 
نسح و مدنزرف  ود  نادرم  زا  ار و  هّضف  نمیاما و  هملـسما و  رگم  نکن ، ربخ  ار  سک  چیه  مدرک  تافو  یتقو  ناجیلع  . ] ًادحا يربق  ملعتال 

عالطا سکچـیه  هب  ارم  ربق  بش و  رد  رگم  نکم  نفد  ارم  ار . هفیذـح  رذابا و  دادـقم و  رامع و  ناملـس و  سابع و  مالـسلا و  مهیلعنیـسح 
یلا نمیاما  تجرخ  [ 216 ). ] ص 176 نازحـالاتیب / ص 210 -  ج 78 / راـحب / ص 44 -  يربط / ۀمامالا / لئالد  .[ ) دـنامب یفخم  ات  هدـم 

، تفر ایند  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هک  یتقو  (] ص 46 ج 42 / راحب /  ) اهدعب ۀـنیدملا  يراال  تلاق : و  مالـسلا » اهیلع   » همطاف تیفوت  امل  هکم 
، دروایب تقاط  هنیدم  رد  هنوگچ  و  منیبب ]. یلاخ  مالسلا » اهیلع   » ارهز زا  ار  هنیدم  مناوتیمن  تفگ : درک و  ترجه  هکم  هب  هنیدم  زا  نمیاما 

اهیلع  » ارهز رـسمه  و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ربمایپ ّیـصو  مالـسلا » هیلع   » یلع دـندرک و  راتفر  مالـسلا » اهیلع   » ارهز اب  هنوگنآ  هک  یلاح  رد 
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زا دوبن . یـسایس  كرحت  هنوگچیه  ناکما  دوب ، هدش  مکاح  افلخ  بناج  زا  هک  یقانتخا  اب  هتـشذگ  اهنیا  زا  دـندرک . نیـشنهناخ  ار  مالـسلا »
یلع تیمولظم  مایپ  هلیـسو  نیدب  دریگ و  ياج  مالـسا  يارقلاما  یتاغیلبت و  هاگیاپ  هکم  رد  دوش و  جراخ  هنیدم  زا  دید  رتهب  نمیاما  ور  نیا 

رای و قارف  رد  ردقنآ  وا  دوش ... تفای  رادیب ، یتمه  اونش و  یشوگ  دیاش  دناسرب ، ناگمه  شوگهب  ار  مالسلا » اهیلع   » ارهز و  مالـسلا » هیلع  »
مکاح و نایح و  نبا  يدقاو و  هدش . فالتخا  نمیاما  تافو  رد  = سیونریز ** درواین ماود  یحابـص  دنچ  زا  شیب  هک  تخوس  وا  تیمولظم 

یلـص  » یبنلا دعب  نمیاما  تیفوت  دیوگیم : يراخب  اما  تشذگرد . نامثع  تفالخ  يادتبا  رد  رمع و  گرم  زا  سپ  وا  دنیوگیم : رجح  نبا 
ص تانمؤملا / ءاسنلا  مالعا  .[ ) دوبن هدـنز  رتشیب  هام  جـنپ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  زا  سپ  نمیاما   ] رهـشا ۀـسمخب  هلآو » هیلع  هللا 
[218 . ] ص 93 دیرملا / ۀینم  همجرت  یتّجح / رقاب  دمحم  دیس  مالسا / رد  مّلعت  میلعت و  بادآ  [ 217 ). ] ص 555 ج 3 / هعیشلا / نایعا   - 252

لد ینامداش  مالـسلا ،» اهیلع   » ارهز همطاـف  [ 219 . ] ص 94 دـیرملاۀینم / همجرت  یتّجح / رقاـب  دـمحم  دیـس  مالـسا / رد  مّلعت  میلعت و  بادآ 
[223 . ] ص 4 ج 43 / راونالاراحب / [ 222 . ] ص 59 اروشاع / گنهرف  [ 221 . ] ص 58 یثدـحم / اروشاع / گنهرف  [ 220 . ] ص 400 ربمایپ /
(. نآرق رد  ناسنا  باتک  زا  لقن   ) ص 15 روپیلین / يدهم  هشیدنا / طارص  [ 224 . ] ص 18 هللا / همحر  ینیمخ  ماما  هشیدـنا  رد  نز  هاگیاج 

ینامداش مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  [ 226 . ] دینک هعجارم  موصعم  هدراهچ  یگدـنز  نیقتملاۀـیلح و  باتک  هب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  [ 225]
ح 187. ةایحلاجـهن / [ 230 . ] ح 185 ةایحلاجـهن / [ 229 . ] ح 184 ةایحلاجـهن / [ 228 . ] ح 184 ةایحلاجـهن / [ 227 . ] ص 902 ربماـیپ / لد 
تسا و لوپ  دحاو  هیقوا  [ 234 . ] ص 152 ج 2 / يدوهمـس / هنیدم / خیرات  [ 233 . ] ح 191 ةایحلاجهن / [ 232 . ] ح 188 ةایحلاجهن / [ 231]

اهیلع  » ارهز همطاف  [ 236 . ] ص 622 ینیوزق / مظاک  تداهش / ات  تدالو  زا  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  [ 235 .. ] تسا مهرد  لهچ  هیقوا  ره 
[240 . ] ص 306 ةایحلاجهن / [ 239 . ] 8 ناسنا / [ 238 . ] 9 رشح / [ 237 . ] ص 158 ینادمه / ینامحر  دمحا  ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا ،»

اهیلع » ارهزلا ۀمطاف  [ 244 . ] ص 69 تیالو / رثوک  [ 243 . ] ص 102 ةایحلاجهن / [ 242 . ] ص 60 تیالو / رثوک  [ 241 . ] ص 19 ةایحلاجهن /
[246 . ] ص 84،81 ینیما / میهاربا  مالـسا / هنومن  يوناب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  [ 245 . ] ص 227 یفطـصملا / بلق  ۀجهب  مالـسلا »
/ ماعنا [ 250 . ] 48 دوه / [ 249 . ] 53 دوه / [ 248 . ] 31 میرم / [ 247  ] ص 39 ینیما / میهاربا  مالسا / هنومن  يوناب  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح 
[256 . ] ص 184 ج 1 / راونالاراحب / [ 255 . ] يزیربت انالوم  تاکربلا / [ 254 . ] 3 ناخد /  [ 253 . ] 9 ق /  [ 252 . ] 96 نارمعلآ / [ 251 . ] 155
[259 . ] يزیربت اـنالوم  تاـکربلا / [ 258 . ] ص 257 ح 1705 / ج 1 / ۀـمکحلانازیم / [ 257 . ] ص 184 ح 1702 / ج 1 / ۀـمکحلانازیم /

هفیحص [ 262 . ] ص 370 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 261 . ] ص 31 تیـالو / رثوک  [ 260 . ] ص 40 نازحـالاتیب /
ص ،18 مالسلا /» اهیلع   » همطاف ترـضح  هنازور  ياهاعد  هیمطاف ، هیعدا  [ 263 . ] ص 62 یناهفصالا / یمویقلاداوج  مالـسلا /» اهیلع  » ءارهزلا

همطاف ترضح  هنازور  ياهاعد  هیمطاف ، هیعدا  [ 266 . ] ص 28 نامه / [ 265 . ] ص 20 نامه / [ 264 ). ] ص 338 ج 90 / راحب / زا  لقن   ) 16
ص 115. عافد / ترازو  یـسایس  یتدیقع  نامزاس  يراک / نادـجو  [ 267 ). ] ص 66 ح 4 / ج 86 / راحب / زا  لـقن  ص 30( مالـسلا /» اهیلع 

یگدنز رد  هرواشم  ثحب  هب  [ 271 . ] ص 55 ةایحلاجهن / [ 270 . ] ص 55 ةایحلاجهن / [ 269 . ] ص 296 یئابطابط / همالع  یبنلا / ننس  [ 268]
نیا رد  [ 273 . ] ص 54 روپریـصن / مساق  دمحم  مالـسلا /» اهیلع   » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 272 .. ] دینک هعجارم  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح 

/ یفطصملا بلق  ۀجهب  مالـسلا » اهیلع   » ارهزلا ۀمطاف  [ 274 .. ] دوش هعجارم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز ترـضح  یـسایس  ياهتیلاعف  ثحب  هب  هنیمز 
ینامحر دمحا  یفطصملابلق / ۀجهب  مالـسلا » اهیلع  » ارهزلاۀمطاف [ 276 . ] ص 133 مالـسا / گرزب  يوناب  هرهاط  هقیدص  [ 275 . ] ص 256

/ نازحالاتیب همجرت  [ 279 . ] ص 23 ح 22 / یهگوم / میحرلادبع  تیالو / رثوک  [ 278 . ] ص 120 ج 8 / راحب / [ 277 . ] ص 110 ینادمه /
ج ةایحلاجهن / [ 282 . ] ص 51 ح 48 / ج 43 / راونالاراحب / [ 281 . ] ص 224 مالـسلا /» اهیلع  همطاف  ياهدایرف  اـهجنر و  [ 280 . ] ص 225
ص 476. ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 284 . ] ص 60 یهگوم / میحرلادـبع  تیـالو / رثوک  [ 283 . ] ص 222 / 130
ص 136. ح 64 / ةایحلاجهن / [ 288 . ] 155 هرقب / [ 287 . ] ح 48 ةایحلاجهن / [ 286 . ] ص 177 مالـسلا /» اهیلع   » ارهز همطاف  صئاصخ  [ 285]
.41 لافنا / [ 292 . ] ص 162 ح 90،89 / ةایحلاجهن / [ 291 . ] ص 297 ح 184 / ةایحلاجهن / [ 290 . ] ص 229 ح 186 / ةایحلاجـهن / [ 289]
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/ مالسا هنومن  يوناب  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  [ 295 . ] ص 142،143 نازحالاتیب / همجرت  [ 294 . ] ص 244 ح 147 / ةایحلاجهن / [ 293]
لئاضف [ 298 . ] ص 638 ربماـیپ / لد  یناـمداش  مالــسلا » اــهیلع   » ارهز همطاــف  [ 297 . ] 92 نارمعلآ / [ 296 . ] ص 98 ینیما / مـــیهاربا 

ج 25/  / راحب [ 299 . ] ص 400 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  ص 127 -  مدقم / یقتدمحم  دیس  مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلا
رد همشچ  [ 303 . ] ص 3 نامه / [ 302 . ] ص 40 یئاقآ / دوعـسم  رتسب / رد  همـشچ  [ 301 . ] ص 104 ج 8 /  راونـالاراحب / [ 300 . ] ص 80

ص 66. رتسب / رد  همشچ  [ 305 . ] ص 65 رتسب / رد  همشچ  [ 304 ). ] ص 86 ج 52 / راونالاراحب / یسربط و  جاجتحا  زا  لقن   ) ص 43 رتسب /
یف ۀیجذومنلا  ةءرملا  مالسلا » اهیلع  » ءارهزلاۀمطاف [ 307 . ] ص 44 يراصنا / ارذع  مالسلا /» اهیلع   » ارهزترـضح يراتفر  ياههولج  [ 306]

ۀیجذوـمنلا ةءرملا  مالــسلا » اـهیلع  » ءارهزلاۀـمطاف [ 308 . ] ص71 ینیــسحلا / لاـمجلا  یلع  هـمجرت  ینیمــالا / مـیهاربا  خیــشلا  مالــسالا /
ۀیجذوـمنلا ةءرملا  مالــسلا » اـهیلع  » ءارهزلاۀــمطاف و2 -  [ 309 . ] /ص72 ینیسحلالامجلایلع همجرت  / ینیمالامیهاربا خیـشلا  / مالـسالایف

هیلع  » نیـسحلا ّلتعا  مالـسلا » هیلع   » نینمؤملاریما لاق  [ 310 . ] ص71 ینیـسحلا / لامجلا  یلع  همجرت  ینیمالا / میهاربا  خیـشلا  مالـسالایف /
يّذلا وه  هّللا  ّنا  هیفشی ، نا  کنبإل  هّللا  عدا  هّللا  لوسر  ای  تلاقف : هلآو ،» هیلع  هللا  یلص   » یّبنلا تتأف  مالسلا » اهیلع   » ۀمطاف هتلمتحأف  مالسلا »
دنسم [ 312 . ] ص 166 ح 93 / ةایحلاجـهن / [ 311 . ] ص 352 مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلا ۀـمطاف  دنـسم  هیفـشی . نا  یلع  رداق  وه  کـل و  هبهو 

و [ 315 . ] ص 95 ج 104 / راونـالاراحب / [ 314 . ] ص 342،343 مالـسلا /» اهیلع   » ارهز همطاف  دنـسم  [ 313 . ] ح 213 مالـسلا /» اهیلع  » ارهز
یلص  » یبنلا سلجف  قیرطلا  کلذ  یف  نوبعلی  نایبصب  مه  اذا  قیرطلا و  ضعب  یف  ارام  هباحصا  نم  هعامج  عم  اموی  ناک  هللا  لوسر  نا  يور 
لاقف کلذ  هلع  نع  لئـسف  هلیبقت  رثکی  ناک  هرجح و  یلع  هدـعقا  مث  هفطالی  هینیع و  نیب  اـم  لـبقی  لـعج  مهنم و  یبص  دـنع  هلآو » هیلع  هللا 

اناف هینیع  ههجو و  هب  حـسمی  هیمدـق و  تحت  نم  بارتلا  عفری  هتیأر  نیـسحلاعم و  بعلی  اموی  یبصلا  اذـه  تیأر  ینا  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  »
حیتافم [ 316 . ] ص 241 ج 44 / راونالاراحب / البرک -  هعقو  یف  هراصنا  نم  نوکی  هنا  لـیئربج  ینربخا  دـقل  نیـسحلا و  يدـلول  هبحل  هبحا 

ج 43/ راونالاراحب / [ 319 . ] نامه [ 318 . ] ص 240 ج 43 / راونالاراحب / [ 317 . ] ص 783 مالسلا /» هیلع  نیسح  ماما  هقلطم  ترایز  نانجلا /
«/ مالسلا اهیلع  » ارهز ترـضح  يراتفر  ياههولج  [ 321 . ] ص 37 مالسلا /» اهیلع  » ارهز ترـضح  يراتفر  ياههولج  [ 320 . ] ص 76 ح 63 /

ح ةایحلاجهن / [ 324 . ] ح 201 ةایحلاجهن / [ 323 . ] ص 45 مالسلا /» اهیلع   » ارهز ترضح  يراتفر  ياههولج  [ 322 . ] ص 37 يراصنا / ارذع 
ص ربمایپ / لد  ینامداش  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 326 . ] ص 429 ربمایپ / لد  ینامداش  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 325 . ] ص 149 / 77
/ تیالو رثوک  [ 330 . ] ص 48 ح 82 / تیالو / رثوک  [ 329 . ] ص 112 یثدحم /  داوج  اروشاع / گنهرف  [ 328 . ] 41 بازحا / [ 327 . ] 433
ح ةایحلاجهن / [ 333 . ] ص 262 یشیاشخب / یقیقع  مالسلا /» اهیلع  » ارهز هقیدص  [ 332 . ] ص 46،45 تیالو / رثوک  [ 331 . ] ص 45 ح 75 /
«/ مالسلا اهیلع   » همطاف ياهدایرف  اهجنر و  [ 336 . ] ص 166 ح 93 / ةایحلاجهن / [ 335 . ] ص 165 ح 92 / ةایحلاجهن / [ 334 . ] ص 168 / 95

/ ةایحلاجهن [ 340 . ] ص 22 ح 3 / ةایحلاجهن / [ 339 . ] ص 297 ح 183 / ةایحلاجهن / [ 338 . ] ص 296 ح 182 / ةایحلاجهن / [ 337 . ] ص 63
، ةایحلاجهن [ 342 . ] ص 287 ینادمهلا / ینامحرلا  دمحا  یفطـصملابلق / ۀـجهب  مالـسلا ،» اهیلع  » ارهزلاۀـمطاف [ 341 . ] ص 300 ح 187 /
، مولعلا ملاوع  [ 344 . ] ص 184 مالسلا /» اهیلع  همطاف  نانخـس  گنهرف  ةایحلاجهن ، [ 343 . ] ص 26 مالسلا /» اهیلع   » همطاف نانخـس  گنهرف 

ّیلع رختفا  ّهنأ  هّللادبع  نب  رباج  نع  ربخ  یف  و  ص 262 -  مالسلا /» اهیلع  » ارهزلاۀمطاف دنسم  [ 345 . ] ص 128 مالسلا /» اهیلع   » ارهزلاۀمطاف
امهیلع ّصق  لخدف و  امهنیب ، مکحاف  کتّبحم  یف  ۀموصخلا  الاطا  دق  امّهنأ  هلآو » هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  لیئربج  ربخاف  امهلئاضفب ، ۀـمطاف  و 
يذَّلاو مالـسلا :» اهیلع   » ۀـمطاف تلاقف  کنم . ّیلإ  ّبحأ  وه  و  لاجرلاّزع ، هل  و  دـلولا ، ةوالح  کـل  لاـق : ۀـمطاف و  یلع  لـبقأ  ّمث  اـمهتلاقم 

[348 . ] ص 270 ح 163 / ةایحلاجـهن / [ 347 . ] 20 لـمزم / [ 346 .. ] تشع ام  هل  ةّرقم  تلزـال  ۀـّمُألا  کـب  يدـه  كاـبتجا و  كافطـصا و 
ص عئارشلا / للع  هنیدم / دجسم  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز هبطخ  [ 350 . ] ص 179 ج 43 / راونالاراحب / [ 349 . ] ص 271 ح 164 / ةایحلاجهن /
هب هطبتغم  هرهاوظ ، ۀـیلجنم  هرئارـس ، هفـشکنم  هرئاصب ، ۀـنیب  عمـاللا ، ءایـضلا  عطاـسلا و  رونلا  قداـصلا و  نآرقلا  قطاـنلا و  هللا  باـتک  . 248

هتانیب هردـخملا و  همراحم  هرـسفملا و  همئازع  هرونملا و  هللا  جـجح  لاـنت  هب  هعامتـسا ، ةاـجنلا  یلا  ّدؤم  هعاـبتا ، ناوضرلا  یلا  دـئاق  هعایـشا ،
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/ دمحم [ 353 . ] 46 جح / [ 352 . ] 68 صصق / [ 351 .. ] ۀبوتکملا هعئارـش  ۀبوهوملا و  هصخر  ۀبودنملا و  هلئاضف  ۀـیفاکلا و  هنیهارب  هیلاجلا و 
/ نارمع لآ  [ 360 . ] 49 هبوت / [ 359 . ] 128 هبوت / [ 358 . ] 49 هبوت / [ 357 . ] 28 رطاف / [ 356 . ] 101 نارمعلآ / [ 355 . ] 63 رون / [ 354 . ] 8
[368 . ] 67 ماعنا / [ 367 . ] 18 هرقب / [ 366 . ] 11 ءاسن / [ 365 . ] 75 لافنا / [ 364 . ] 6 میرم / [ 363 . ] 16 لحن / [ 362 . ] 5 هدئام / [ 361 . ] 85
[375 . ] 78 رفاغ / [ 374 . ] 18 فسوی / [ 373 . ] 6 میرم / [ 372 . ] 227 ءارعش / [ 371 . ] 8 میهاربا / [ 370 . ] 13 هبوت / [ 369 . ] 144 نارمعلآ /
/ هرقب [ 382 . ] 104 فهک /  [ 381 . ] 50 فهک / [ 380 . ] 13 جح / [ 379 . ] 5 دعر / [ 378 . ] 51 رمز / [ 377 . ] 96 فارعا / [ 376 . ] 80 هدئام /
/ فارعا [ 389 . ] 37 رمز / [ 388 . ] 89 فرخز / [ 387 . ] 14 نیففطم / [ 386 . ] 24 دمحم / [ 385 . ] 28 دوه / [ 384 . ] 35 سنوی / [ 383 . ] 12
.13 فرخز / [ 396 . ] 22 ءایبنا / [ 395 . ] 286 هرقب / [ 394 . ] 8 ءایبنا / [ 393 . ] 38 ق / [ 392 . ] 97 نارمعلآ / [ 391 . ] 44 تلصف / [ 390 . ] 31
/ هرقب [ 403 . ] 26 صصق / [ 402 . ] 46 فهک / [ 401 . ] 30 صصق / [ 400 . ] 144 نارمعلآ / [ 399 . ] 144 نارمعلآ / [ 398 . ] 26 ص / [ 397]
/ لمن [ 409 . ] 75 لافنا / [ 408 . ] 50 هدئام /  [ 407 . ] 85 نارمع / لآ  [ 406 . ] 49 هبوت / [ 405 . ] ص 44 نازحـالا /  تیب  همجرت  [ 404 . ] 261
.14 فص / [ 415 . ] ص 106 ةایحلاجهن / [ 414 . ] ص 106 ةایحلاجهن / [ 413 . ] 180 هرقب / [ 412 . ] 11 ءاسن / [ 411 . ] 6 میرم / [ 410 . ] 16

بلق ۀـجهب  مالـسلا ،» اهیلع  » ارهزلاهمطاف [ 420 . ] ح 34 ةایحلاجــهن / [ 419 . ] 63 روـن / [ 418 . ] 11،10 فـص / [ 417 . ] 123 هبوـت / [ 416]
هبطخ ةایحلاجهن / [ 422 .. ] دوش هعجارم  روپیلین  يدهم  هتشون  رکفت  عوضوم  لالز ، ياهنیآ  هشیدنا  باتک  هب  [ 421 . ] ص 484 یفطصملا /

[426 . ] ص 278 ح 8 و 167 / ةایحلاجهن / [ 425 . ] ص 104 هنیدم / هبطخ  ةایحلاجهن / [ 424 . ] ص 38 ةایحلاجهن / [ 423 . ] ص 104 هنیدم /
/ ةایحلاجهن [ 430 . ] ص 71 ةایحلاجـهن / [ 429 . ] ص 71 ةایحلاجـهن / [ 428 . ] ص 71 ةایحلاجـهن / [ 427 . ] ص 302 ح 191 / ةایحلاجـهن /
ح ةایحلاجهن / [ 433 . ] سمشلا هروس  73،77 و  فارعا / [ 432 . ] ص 284 ح 173 / ةایحلاجهن / [ 431 . ] ص 104 هنیدم / رد  ترضح  هبطخ 
[436 . ] ص 225 یمق / سابع  خیـش  مالـسلا /» اهیلع   » همطاف ياهدایرف  اـهجنر و  [ 435 . ] ص 141 ح 67 / ناـمه / [ 434 . ] ص 142 / 170
[442 . ] 4 تارجح / [ 441 . ] 2 تارجح / [ 440 . ] 104 هرقب / [ 439 . ] 53 بازحا / [ 438 . ] ص 224 ةایحلاجهن / [ 437 . ] ص 35 ةایحلاجهن /
ج 57/ راحب / [ 445 . ] 35 هدئام / [ 444 . ] ص 74 یناهفـصالا / ینارحبلا  هللادبع  خیـش  لاوحالاو / فراعملاو  مولعلا  ملاوع  [ 443 . ] 63 رون /
[450 . ] نامه [ 449 . ] مـکحلاررغ [ 448 . ] مـکحلاررغ [ 447 . ] لـئاسولا هبطخ  هغالبلاجـهن / ص 291 -  ج 77 / راـحب / [ 446 . ] ص 138
ص 53. ح 91 / یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 453 . ] ص 301 ج 36 / راحب / [ 452 . ] ص 271 ج 70 / راونالاراحب / [ 451 . ] نامه

ملاوع [ 456 . ] ص 361 ربمایپ / لد  ینامداش  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 455 . ] ص 53 ح 92 / یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 454]
هیلع  » یلع ترضح  اب  هلباقم  رد  هیواعم  یتاغیلبت  تسایس  [ 457 . ] ص 74 یناهفصالا / ینارحبلا  هللادبع  خیش  لاوحالاو / فراعملا  مولعلا و 

[459 . ] ص 249 ینادـمه / ینامحر  دـمحا  ربماـیپ / لد  یناـمداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  باـتک  [ 458 . ] ص 160،158 مالــسلا / »
یحور یقرت  دـح  نیا  ات  هلاـس  یناوـج 19  هک  تسا  مالـسا  بتکم  یتـیبرت  تازجعم  زا  یکی  نـیا  و  [ 460 . ] ص 333 ج 2 / راونالاراحب /
هدمآرد نادرم  نانز و  رورس )  ) هدیـس ناونعب  دوش و  لئان  يربک  تمـصع  ماقم  هب  یلامک ، ياهزرم  همه  ندیدرونرد  رب  هوالع  دیامنیم و 

[463 . ] 140 نارمع / لآ  [ 462 . ] ص 15 ح 2 / ج 11 / هعیـشلا / لـئاسو  [ 461 . ] دوش يوریپ  هتـسیاش  راـیع  ماـمت  یئوـگلا  ناوـنع  هب  و 
[465 . ] ص 108،112 یشیاشخب / یقیقع  هرهاط / هقیدص  [ 464 . ] ص 45 يرابیوج / دومحم  مالسلا /» اهیلع   » همطاف ربمایپ و  ياهتشذگرس 

 - 26 يرسالا / [ 467 . ] باـتک نیمه  رد  سمخ  ثحب  هب  دوـش  هعجارم  [ 466 . ] ص 476 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف 
[472 . ] 38 مور / [ 471 . ] 23 يروش / [ 470 . ] 33 بازحا / [ 469 . ] 67 هدئام / [ 468 . ] ص 220 مالـسا / يوناب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف 
[475 . ] ص 76 ج 21 / رون / هفیحـص  [ 474 . ] ص 111 مراکم / هللاتیآ  ناهج / يوناب  نیرترب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز [ 473 . ] 143 نیقفانم /
ص 135،132. يراصنا / ارذـع  مالـسلا / » اهیلع   » ارهز ترـضح  يراتفر  ياـههولج  [ 476 . ] ص 161 یـشیاشخب / یقیقع  هرهاط / هقیدـص 
[481 . ] ص 65 ةایحلاجـهن / [ 480 . ] ص 64 ةایحلاجــهن / [ 479 . ] ص 222 ةایحلاجــهن / [ 478 . ] ص 256 نازحــالاتیب / هـمجرت  [ 477]
ص 148. ةایحلاجهن / [ 485 . ] ص 131 ةایحلاجهن / [ 484 . ] ص 150 ةایحلاجهن / [ 483 . ] ص 147 ةایحلاجهن / [ 482 . ] ص 66 ةایحلاجهن /
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« مالسلا اهیلع  » ارهزلا همطاف  [ 489 . ] ص 160 ح 87 / ةایحلاجهن / [ 488 . ] ص 87 ح 50 / ةایحلاجهن / [ 487 . ] ص 148 ةایحلاجهن / [ 486]
هولج [ 491 . ] ص 413 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  باتک  زا  [ 490 . ] ص 292 ینامحر / دمحا  یفطـصملا / بلق  ۀجهب 
اهیلع  » ارهز همطاف  [ 494 . ] نیعم گنهرف  [ 493 . ] ص 250 ج 2 / يداجس / رفعج  دیـس  یمالـسا / فراعم  گنهرف  [ 492 . ] ص 105 رون /

ص 15. نازحالاتیب / همجرت  مالـسلا /» اهیلع  همطاف  ياـهدایرف  اـهجنر و  [ 495 . ] ص 228 يرابیوج / دومحم  تمصع / هفوکـش  مالـسلا »
[500 . ] ح 57 ةایحلاجهن / [ 499 . ] 36 رون / [ 498 . ] ص 70،90 يرابیوج / دومحم  تمصع / هفوکش  [ 497 . ] ص 20 تیالو / رثوک  [ 496]
ص 191. ج 8 / راونالاراحب / [ 501 ). ] ص22 يرهطم / دیهـش  ناسنا / یگدنز  رد  ادخ  زا  لقن   ) ص 35 يدمحا / نیسح  فافع / رگنس  رد 
ص ح 6 / ةایحلاجهن / [ 503 .. ] دوش هعجارم  ناسنا  یگدنز  رد  ادخ  ناسنا و  هشیدنا  رد  ادـخ  عوضوم  رد  دیهـش  داتـسا  ياهراون  هب  [ 502]
ص 29. ح 8 / ةایحلاجهن / [ 507 . ] ص 222 ح 130 / ةایحلاجهن / [ 506 . ] ح 12 ةایحلاجهن / [ 505 . ] ص 99 ح 56 / ةایحلاجهن / [ 504 . ] 25
/ هرهاط هقیدص  [ 511 . ] ص 223 ح 131 / ةایحلاجهن / [ 510 . ] ص 306 ح 194 / ةایحلاجهن / [ 509 . ] ص 209 ح 124 / ةایحلاجهن / [ 508]
/ یلاما زا  لـقن   ) ص 20 یهگوم / میحرلادـبع  تیـالو / رثوـک  [ 513 . ] ص 56 ح 31 / ةایحلاجــهن / [ 512 . ] ص 51 یــشیاشخب / یقیقع 
« مالـسلا اهیلع  » ارهز همطاـف  باـتک  هب  دوش  هعجارم  [ 515 . ] ص 620 ربمایپ / لد  یناـمداش  مالـسلا /» اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 514 (. ] قودص
«، مالسلا اهیلع  » ءارهزلاۀمطاف [ 517 . ] ص 466 یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالـسلا ،» اهیلع  » ءارهزلاۀمطاف [ 516 . ] ص 631 ربمایپ / لد  ینامداش 
«، مالسلا اهیلع  » ارهزلاۀمطاف [ 519 . ] ص 472 یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالـسلا ،» اهیلع  » ءارهزلا ۀمطاف  [ 518 . ] ص 614 ربمایپ / لد  یناـمداش 
رد همشچ  [ 523 . ] ص 99،129 ةایحلاجهن / [ 522 . ] ص 99،129 ةایحلاجهن / [ 521 . ] 1،2 نمحرلا / [ 520 . ] ص 622 ربمایپ / لد  ینامداش 

یقیقع مالـسا / گرزب  يوناـب  هرهاـط  هقیدـص  باـتک  زا  هدافتــسا  اـب  [ 525 . ] ص 149 ناـهج / يوناــب  نـیرترب  [ 524 . ] ص 296 رتـسب /
ح 147/ ةایحلاجهن / [ 528 . ] 41 لافنا / [ 527 . ] ص 100 ح 57 / ةایحلاجـهن / باـتک  زا  هبطخ  همجرت  نتم و  [ 526 . ] ص 182 یشیاشخب /
/ص ربمایپ لد  ینامداش  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  ص 174 -  ح 99 / ةایحلاجهن / [ 530 . ] ص 239 ح 142 /  ةایحلاجهن / [ 529 . ] ص 244

باتک هب  [ 534 . ] ص 184 دیفم / خیـش  صاصتخا / [ 533 . ] ص 313 ج 28 / راحب / [ 532 . ] ص 83 ح 155 / تیـالو / رثوک  [ 531 . ] 388
ص یئاقآ / دوعسم  رتسب / رد  همشچ  [ 536 . ] ص 63 یئاقآ / رتسب / رد  همشچ  [ 535 . ] دوش هعجارم  هنیدم  عاضوا  ثحب  هب  رتسب  رد  همـشچ 
«/ مالـسلا اهیلع  همطاف  ياهدایرف  اهجنر و  [ 538 . ] ص 124 يراصنا / ارذع  مالـسلا /» اهیلع   » ارهز ترـضح  يراتفر  ياههولج  [ 537 . ] 120

ح 80/ ةایحلاجهن / [ 540 . ] ص 137 نازحالاتیب / همجرت  مالسلا /» اهیلع  همطاف  ياهدایرف  اهجنر و  [ 539 . ] ص 224 نازحالاتیب / همجرت 
/ ةایحلاجهن [ 543 . ] ص 39 مالـسا / هنومن  يوناـب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 542 . ] ص 204 ح 118 / ةایحلاجــهن / [ 541 . ] ص 151

لقن هب  [ 546 . ] ص 123 ج 9 / عماج / ریسفت  [ 545 . ] ص 68 تیالو / رثوک  [ 544 . ] ص 185 مالسلا /» اهیلع  » ارهز همطاف  نانخـس  گنهرف 
[548 . ] ص 235 مالـسلا /» اـهیلع  » ارهزلا ۀـمطاف  [ 547 . ] ص 125 مراـکم / هللاتیآ  ناـهج / يوناـب  نیرترب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز باـتک  زا 
ص 167. ةایحلاجهن / [ 552 . ] ص 296 ةایحلاجهن / [ 551 . ] ص 297 ةایحلاجهن / [ 550 . ] صةایحلاجهن 168 [ 549 . ] ص 30 ةایحلاجهن /

َلَّبَق هلآو » هیلع  هللا  یلص  ِّیبَّنلا  َّنَأرمُع  ِنبا  ْنَع  [ 555 . ] ص 152،150 ةایحلاجهن / [ 554 . ] باتک نیمه  رد  رذن  ثحب  هب  دوش  عوجر  [ 553]
ص ینارحب / هللادبع  خیش  مالسلا /» اهیلع  » ارهزلا ۀمطاف  مولعلا ، ملاوع  ینوُکَف / ِْتنُک  امَک  ِكُوبَا  ِكاِدف  َلاق : َو  مالـسلا » اهیلع   » َۀَمِطاف َْسأَر 
ص تعیرش / قداص  دمحم  همجرت  / یسردم یقتدمحم  دیس  همالع  مالـسلا /» اهیلع  » ارهز همطاف  ترـضح  يامیـس  یگدنز و  [ 556 . ] 137
«/ مالسلا اهیلع  » ارهزلا ۀمطاف  مولعلا ، ملاوع  [ 558 . ] ص 158 ینارحب / هللادبع  خیـش  مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلا ۀمطاف  مولعلا ، ملاوع  [ 557 . ] 41

[560 . ] ج 53/ص 143 راـحب / ص 217 -  مدقم / یقتدمحم  دیـس  مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلا لئاضف  [ 559 . ] ص 194 ینارحب / هللادبع  خـیش 
یقت دمحم  دیس  مالـسلا /» اهیلع  » ءارهزلا لئاضف  [ 562 . ] ص 90 یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 561 . ] ص 592،586 بیطلا / مـلک 

[565 . ] ص 280 یئاقآ / دوعسم  رتسب / رد  همـشچ  [ 564 . ] ص 578 یفطصملابلق / ۀجهب  مالـسلا » اهیلع   » همطاف [ 563 . ] ص 256 مدقم /
اهیلع » ارهز همطاـف  [ 567 . ] ص 269 ربمایپ / لد  یناـمداش  مالـسلا  اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 566 . ] ص 280 یئاـقآ / دوعـسم  رتسب / رد  همـشچ 
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« مالسلا اهیلع  » ارهز همطاف  [ 569 . ] ص 271 ربمایپ / لد  ینامداش  مالسلا » اهیلع   » ارهز همطاف  [ 568 . ] ص 270 ربمایپ / لد  ینامداش  مالسلا »
یلع روـن / هوـلج  [ 571 . ] ص 73 مدـقم / یقتدـمحم  دیــس  مالــسلا /» اـهیلع  » ءارهزلا لـئاضف  [ 570 . ] ص 96،95 مالــسا / هنوـمن  يوناـب 

[575 . ] هبنـشکی زور  تراـیز  ص 101 / حـیتافم / [ 574 . ] ناـمه [ 573 . ] ص 92 ج 43 / راونــالاراحب / [ 572 . ] ص 308 رورپتداـعس /
ص 102. ح 58 / ةایحلاجهن / [ 577 . ] ص 157 ح 85 / ةایحلاجهن / [ 576 . ] ص 266 مدقم / یقتدمحم  دیس  مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلالئاضف
ص مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلا لئاضف  [ 581 . ] ص 230 ح 137 / ةایحلاجـهن / [ 580 . ] ص 158 ح 86 / ةایحلاجـهن / [ 579 . ] 40 هرقب / [ 578]

ینامداش مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 585 . ] نامه [ 584 . ] ص 58 ج 43 / راونالاراحب / [ 583 . ] ص 271 ح 164 / ةایحلاجهن / [ 582 . ] 224
ص 51. یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  ص 152 -  مالسلا /» اهیلع   » همطاف نانخـس  گنهرف  ةایحلاجهن ، [ 586 . ] ص 761 ربمایپ / لد 
.74 ناقرف / [ 590 . ] ح 25342 باب 89 / ج 20/ ۀعیشلالئاسو / [ 589 . ] ص 319،317 ةایحلاجهن / [ 588 . ] ص 22 ح 3 / ةایحلاجهن / [ 587]

تاغیلبت رتفد  نارهاوخ  دـحاو  زا  شنیرفآ  هژاولـگ  يداوج و  هَّللاتیآ  زا  لـالج  لاـمج و  هنیئآ  رد  نز  باـتک  ود  هب  هنیمز  نیا  رد  [ 591]
/ رون هولج  [ 594 . ] ص 234 رتسب / رد  همشچ  ص 30 -  ج 43 / راحب / [ 593 . ] تیالو رثوک  [ 592 .. ] دوش هعجارم  مق  هیملع  هزوح  یمالسا 
[597 . ] ص 355 رتسب / رد  همشچ  [ 596 . ] ص 318 رتسب / رد  همشچ  [ 595 ). ] ص 58 ج 43 / راحب / زا  لقن   ) ص 276 رورپ / تداعس  یلع 

ۀمطاف [ 599 . ] ص 478 ینامحر / دـمحا  یفطـصملا / بلق  ۀـجهب  مالـسلا » اـهیلع  » ءارهزلا ۀـمطاف  [ 598 . ] ص 772 ج 2 / ۀـمکحلانازیم /
ج راحب / [ 601 . ] ص 109 ینارحب / هللادـبع  مولعلا / ملاوع  [ 600 . ] ص 183 ینامحر / دمحا  یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالـسلا » اهیلع  » ءارهزلا
ص يدرجورب / نیسح  دمحم  مالسلا / » اهیلع  » ارهز رتسب  رانک  رد  ریظنیب  ياهسامح  [ 603 . ] ص 199 ج 38 / راحب / [ 602 . ] ص 139 / 84
ص ح 190 / تیالو / رثوک  [ 606 . ] ص 162 ةایحلاجهن / [ 605 . ] ص 854 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 604 . ] 62،57

لد ینامداش  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 609 . ] ص 142 ج 43 / راحب / ص 125 -  رون / هولج  [ 608 . ] ص 120 ةایحلاجهن / [ 607 . ] 100
«/ مالسلا اهیلع  » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 611 . ] ص 68 روپریصن / مساق  دمحم  مالسلا /» اهیلع  » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 610 . ] ص 633 ربمایپ /

اهیلع همطاف  ياـهدایرف  اـهجنر و  [ 612 . ] ص245 ینیـسح / داوج  مالـسلا /» اهیلع  » ءارهزلاۀـمطاف دنـسم  ص 68 -  روپریـصن / مساقدمحم 
داوج اروشاع / گنهرف  [ 614 . ] ص 698 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  [ 613 . ] ص 94 نازحالاتیب / همجرت  مالـسلا /»
اهیلع » ارهز ترضح  يراتفر  ياههولج  [ 617 . ] ص 321 ح 207 / ةایحلاجهن / [ 616 . ] ص 149 رتسب / رد  همشچ  [ 615 . ] ص 289 یثدحم /

همطاف یناگدنز  [ 620 . ] ص 291 ح 178 / ةایحلاجهن / [ 619 . ] ص 243 ح 145 / ةایحلاجهن / [ 618 . ] ص 97،95 يراصنا / ارذع  مالسلا /»
/ نآرق رثوک  [ 623 . ] 8 ناسنا / [ 622 . ] ص 233 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 621 . ] روپریصن مالـسلا / » اهیلع  » ارهز
رد يریـس  زا  لقن   ) ص 47 يدمحا / نیسح  فافع / رگنـس  رد  [ 625 . ] ص 271 ح 164 / ةایحلاجهن / [ 624 . ] ص 50 ینورزاـک / نسحم 

« مالسلا اهیلع  » ارهز همطاف  [ 628 . ] ص 29،14 همصاعلاُۀَّنُج / [ 627 . ] ص 16 همصاعلاُۀَّنُج / [ 626 ). ] ص 256 يرهطم / دیهـش  يوبن / هریس 
رد همشچ  [ 630 . ] ص 694 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 629 . ] ص 181،183 ینیما / میهاربا  مالـسا / هنومن  يوناـب 

ص ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 632 . ] ص 62 ح 109 / یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 631 . ] ص 399 رتسب /
[638 . ] ص 389 ءاضیبلاۀــجحم / [ 637 . ] 4،2 لـمزم / [ 636 . ] 79 يرـسالا / [ 635 . ] 142 فارعا / [ 634 . ] 1 يرــسالا / [ 633 . ] 773
ص 130. ةایحلاجهن / [ 641 . ] ص 165 ةایحلاجهن / [ 640 . ] ص 50 یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 639 . ] ص 390 ءاضیبلاۀجحم /
/ تیالو رثوک  [ 644 . ] ص 65 ینیما / میهاربا  مالـسا / هنومن  يوناب  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 643 . ] ص 88 رتـسب / رد  همـشچ  [ 642]
[647 . ] ص 304 ةایحلا / جهن  [ 646 . ] ص 35 مالـسلا /» اهیلع   » همطاف نانخـس  گنهرف  ای  ةایحلاجهن  [ 645 . ] ص 81 یهگوم / میحرلادبع 
ح 101/ مالسلا /» اهیلع  همطاف  نانخس  گنهرف  ةایحلاجهن ، [ 649 . ] ص 61 يدهلا / ملع  دمحا  دیس  یحو / دولوم  ارهز  [ 648 . ] مکحلاررغ
ص 278. ییاقآ / دوعسم  رتسب / رد  همـشچ  [ 652 . ] ص 189 ح 106 / ةایحلاجهن / [ 651 . ] ص 186 ح 103 / ةایحلاجهن / [ 650 . ] ص 184
ص 64. ح 36 / ةایحلاجهن / [ 655 . ] ص 64 ح 37 / ةایحلاجهن / [ 654 . ] ص 832 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاـف  [ 653]
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[658 . ] ص 61 ینارهت / یلاجر  اـضریلع  مالـسلا /» اـهیلع   » ارهز ترـضح  حـیبست  راـثآ  رارـسا و  [ 657 . ] هلیـسولاریرحت زا  لـقن  هـب  [ 656]
[663 . ] 7 ریوکت / [ 662 . ] ص 67 ح 40 / ةایحلاجهن / [ 661 . ] ح 41 ةایحلاجهن / [ 660 . ] ص 202 ةایحلاجهن / [ 659 . ] ص 202 ةایحلاجهن /
. دوش هعجارم  هرخاـفم  ثیدـحو  باـتک  نیمه  رد  تیوفک  هدـعاق  هب  [ 664 ). ] ص 461 ج 1 / یفاـک / زا  لـقن   ) ص 38 شنیرفآ / هژاوـلگ 

ۀجهب مالسلا » اهیلع  » ارهزلاۀمطاف [ 668 . ] ص 19 ج 1 / خیراوتلا / خسان  [ 667 . ] ص 18 ج 1 / خیراوتلاخسان / [ 666 . ] لامالا یهتنم  [ 665]
.. باتک نیمه  رد  كدـف  تابثا  رب  لیلد  هد  ثحب  هب  دوش  عوجر  [ 670 . ] ص 179 ج 43 / راونالاراحب / [ 669 . ] ص 129 یفطصملا / بلق 

اـضریلع رثوک / زا  ياهعرج  [ 673 . ] ص 227 مالـسلا /» اهیلع  همطاف  ياـهدایرف  اـهجنر و  [ 672 . ] ص 249 ح 153 / ةایحلاجـهن / [ 671]
/ نامه [ 676 . ] ص 427 ح 58 / ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 675 . ] ص 186 نامه / [ 674 . ] ص 185 بسن / یناحبس 

همطاف [ 679 . ] ص 427 ح 57 / ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 678 . ] ص 428 ح 60 / نامه / [ 677 . ] ص 428 ح 59 /
ص 225. ییاقآ / رتسب / رد  همشچ  [ 682 . ] 100 ءارسا / [ 681 . ] 92 نارمعلآ / [ 680 . ] ص 299 یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالسلا » اهیلع  » ارهز
ص تیالو / رثوک  [ 686 . ] 56 بازحا / [ 685 . ] ص 386 نامه / [ 684 . ] ص 266 یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 683]

گنهرف ةایحلاجهن  [ 689 . ] ص 30 ح 36 / تیـالو / رثوک  [ 688 . ] ص 303 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 687 . ] 57
. تماما تابثا  يارب  ترطف  ناـهرب  هب  هراـشا  [ 691 . ] ص 20 ج 7 / ءاضیبلاۀجحم / [ 690 . ] ص 48 ح 26 / مالـسلا /» اهیلع   » همطاف نانخس 

دیهـش تالاقم / هعومجم  [ 694 . ] ص 77 يرهطم / دیهـش  تـالاقم / هعومجم  [ 693 . ] ص 76 يرهطم / دیهـش  تـالاقم / هعوـمجم  [ 692]
لضفک اهتیب  یف  ةءرملا  ةالص  هلآو :» هیلع  هللا  یلص   » یبنلا لاق  [ 696 . ] ص 86 يرهطم / دیهش  تالاقم / هعومجم  [ 695 . ] ص 85 يرهطم /

ص 214. یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالـسلا » اهیلع  » ارهزلا ۀمطاف  [ 697 . ] ص371 ج 83 / راحب / ۀجرد -  نیرـشع  اسمخ و  عمجلا  یف  اهتالص 
مالـسلا اهیلع  » ارهزلاۀـمطاف [ 700 . ] ص 214 ناـــمه / [ 699 . ] ص 215 یفطــصملا / بـلق  ۀـجهب  مالــسلا » اـهیلع  » ارهزلا ۀــمطاف  [ 698]

ْلََزت ْمَلَف  اِهتَعْمُج  َۀَْـلَیل  اِهبارِْحم  ِیف  ْتَماق  مالـسلا » اهیلع   » َۀَـمِطاف یِّمُأ  ُْتیَأَر  [ 702 . ] ص 214 نامه / [ 701 . ] /ص215 یفطصملابلقۀجهب
[704 . ] ص 214 نامه / [ 703 . ] ص 214 یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالسلا » اهیلع  » ارهزلا همطاف  ِْحبُّصلا - ... ُدوُمَع  َحَضَِّتا  یَّتَح  ًةَدِجاس  ًۀَعِکار 
ص 28. ح 9،8 / ةایحلاجهن / [ 706 . ] ح 135 تیالو / رثوک  [ 705 . ] ص 45 روپریصن / مساق  دمحم  مالـسلا /» اهیلع  » ارهز همطاف  یناگدنز 
[711 . ] نامه [ 710 . ] نامه [ 709 . ] ص 56،57 مالـسلا /» اهیلع  همطاف  ياـهدایرف  اـهجنر و  [ 708 . ] ص 28 ح 9،8 / ةایحلاجـهن / [ 707]
زا لقن   ) ص 477 یفطـصملا / بلق  ۀجهب  مالـسلا » اهیلع   » ارهزلاۀـمطاف [ 712 . ] ص 630 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف 

[715 . ] ص 638 ناـمه / [ 714 . ] ص 631،636 ربمایپ / لد  يامداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 713 ). ] ص 113 ج 19 / راونـالاراحب /
/ رون هولج  [ 718 . ] ص 253 رون / هولج  [ 717 . ] ص 187 ج 43 / راونالاراحب / ص 253 -  رون / هولج  [ 716 . ] ص 142 ج 43 / راونالاراحب /

دیـس مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلا لئاضف  [ 720 . ] ص 110 مالـسلا /» اهیلع   » ارهز همطاـف  یناگدـنز  روپریـصن / مساـق  دـمحم  [ 719 . ] ص 263
ص 84. يرهطم / دیهش  برغ / ناهج  مالسا و  رد  یسنج  قالخا  [ 722 . ] ص 20 ج 4 / ءاضیبلاۀجحم / [ 721 . ] ص 256 مدقم / یقتدمحم 
[725 . ] ص 179 مالـسلا /» اـهیلع  » ارهزلاۀـمطاف مولعلا ، ملاوع  [ 724 . ] ص 258 یفطـصملابلق / ۀـجهب  مالـسلا » اهیلع  » ارهزلاهمطاف [ 723]

مساق دمحم  مالسلا /» اهیلع  » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 728 . ] ص 171 ةایحلاجهن / [ 727 . ] ص 170 ةایحلاجهن / [ 726 . ] ص 169 ةایحلاجهن /
[733 . ] ح 27 ةایحلاجـهن / [ 732 . ] ح 26 ةایحلاجـهن / [ 731 . ] ح 25 ةایحلاجـهن / [ 730 . ] ح 24 ةایحلاجـهن / [ 729 . ] ص 118 روپریـصن /
[737 . ] ص 41 /ح 17 / ةایحلاجهن [ 736 . ] ص 38،39 ح 16 / ةایحلاجهن / [ 735 . ] ص 142 ح 70 / ةایحلاجهن / [ 734 . ] ح 70 ةایحلاجهن /
ح 176/ص ةایحلاجـهن / [ 740 . ] ص 289 ح 177 / ةایحلاجـهن / [ 739 . ] ص 43 ح 19 / ةایحلاجـهن / [ 738 . ] ص 42 ح 18 / ةایحلاجهن /
/ ةایحلاجهن [ 744 . ] ص 139 ح 65 / ةایحلاجهن / [ 743 . ] ص 282 ح 170 / ةایحلاجهن / [ 742 . ] ص 287 ح 175 / ةایحلاجهن / [ 741 . ] 288
[748 . ] ص 316 ح 203 / ةایحلاجهن / [ 747 . ] ص 288 ح 176 / ةایحلاجهن / [ 746 . ] ص 139 ح 66 / ةایحلاجهن / [ 745 . ] ص 142 ح 69 /
«/ مالسلا اهیلع   » ارهز ترضح  يراتفر  ياههولج  يراصنا / ارذع  [ 750 . ] ص 117 قودص /)  ) دیحوت [ 749 . ] ص 280 ح 169 / ةایحلاجهن /
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[753 . ] ص 221 ج 43 / راونالاراحب / ص 101 -  ح 191 / یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 752 . ] ص 127 نامه / [ 751 . ] ص 126
لد ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 754 . ] ص 221 ج 43 / راونـالاراحب / ص 101 -  ح 191 / یهگوم / میحرلادـبع  تیـالو / رثوک 

ص 58. ربمایپ / لد  یناـمداش  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 756 . ] ص 52 يراـبیوج / دومحم  تمـصع / هفوکـش  [ 755 . ] ص 57 ربماـیپ /
[760 . ] ص 44 شنیرفآ / هژاوـلگ  [ 759 . ] ص 212 یئاـقآ / رتسب / رد  همـشچ  [ 758 . ] ص 35 یهگوم / میحرلادـبع  تیـالو / رثوک  [ 757]

اهیلع همطاـف  ترـضح  هشوتهر  [ 764 . ] ص 189 ةایحلاجـهن / [ 763 . ] ص 208 ةایحلاجـهن / [ 762 . ] ص 231 ةایحلاجـهن / [ 761 . ] نامه
. يرابیوج دومحم  تمصع / هفوکـش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 765 . ] ص 45،49 ناهفصا / ناتـسا  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  مالـسلا /»
ص 290،293.  / ج 30 راـحب / [ 768 . ] نازحالاتیب همجرت  مالـسلا /» اهیلع  همطاف  ياـهدایرف  اـهجنر و  [ 767 . ] ص 60 ةایحلاجـهن / [ 766]

ینیذخف کیلا  هضف  ای  هآ  : ) دزیم ادص  دـناوخیم و  ار  هضف  دوخ  سنوم  وا  داتفا ، يرانک  هب  یمخز  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هک  هاگنآ  [ 769]
نیح رد  مدـش ، فرـشم  مارحلا  هللاتیب  ترایز  هب  نم  دـنکیم : لقن  يدزالا  هللادـبع  نب  هقرو  [ 770 (.. ] لمح نم  ییاشحا  یفام  لـتق  دـقف 

مارحلا و تیبلا  بر  مهللا  دادیم : ادن  تفگیم و  نخـس  تحاصف  تیاهن  رد  هک  نیکمن  رایـسب  ینارون و  ياهرهچ  اب  مدید  ار  ینز  فاوط 
مهئاـنبا نیرهاـطلا و  یتاداــس  عـم  ینرــشحت  نا  مارکلا  ةرربـلا  ماــنالاریخ و  دــمحم  بر  ماــظعلا و  رعاــشملا  مزمز و  مارکلا و  ۀــظفحلا 

رادقالا و یلع  مهردق  الع  نیذلا  راربالا  ةوفص  رایخلا و  ةریخ  یلاوم  نا  نیرمتعملاو  جاجحلا  ۀعامجای  اورـشباف  الا  نیمایملا  نیلجحملارغلا 
، یشاب تیبلها  نایلاوم  زا  وت  هک  منکیم  نامگ  هیراج  يا  متفگ  متفر و  شیپ  [ 771 .. ] راخفلاب نیدترملا  راصمالا  رئاس  یف  مهرکذ  عفترا 

قاتـشم نم  ًالهـسو ، ًالهاو  کب  ابحرم  متفگ : یفطـصملاتنب . ءارهزلا  ۀـمطاف  ۀـما  هّضفان  تفگ : نک . یفرعم  ار  دوخ  متفگ : يرآ ، تفگ :
یلاوئس مسرب و  امش  تمدخ  نم  ات  ینک  فقوت  ناشورفمدنگ  رازاب  رد  فاوط  زا  سپ  هک  مراد  یشهاوخ  وت  زا  متـسه و  وت  قطنم  مالک و 

مدـید ار  هّضف  متفر و  ناـشورف  مدـنگ  رازاـب  هب  مدـش  قراـف  فاوـط  زا  نوـچ  دـیوگ : هقرو  [ 772 .. ] دـیازفیب امـش  ارجا  رب  دـنوادخ  مراد ،
رد هچنآ  و  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز لاوحا  زا  هدربـخ  ارم  هّضف  يا  متفگ : مدرب و  یمارآ  ياـج  هب  ار  وا  تسا ، نم  رظتنم  هتـسشن و  يراـنکرد 

تفگ درک و  دنلب  هلان  دش و  يراج  شکـشا  بالیـس  دینـش ، ار  مالک  نیا  هّضف  نوچ  يدید . شدوخ  تافو  ماگنه  شردپ و  تافو  ماگنه 
زا دـعب  ار  وا  ياههلان  اههیرگ و  همطاف و  تافو  هّضف  سپـس  يدومن . راکـشآ  ار  مبلق  روتـسم  ياهتبیـصم  يدرک و  هزات  ارم  نزح  هقرو ، يا 
هب ینارحب  مالسلا /» اهیلع  » ارهز ياههوکش   ) هب دوش  هعجارم  زین  ص 174(و  ج 43 / راحب / . ) هدمآ راحب  رد  لیصفت  هب  هک  درک  لقن  شردپ 

: دیوگیم مالسلا » هیلع   » یلع درک ، تلحر  ایند  راد  زا  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هکنآ  زا  سپ  [ 773 ). ] ص222 ج2 / هعیرشلا / نیحایر  زا  لقن 
مکما نم  اودوزت  اومله  نیـسح  ای  نسح  ای  هّضف  ای  هنیکـس  ای  بنیز  اـی  موثلکما  اـی  تیداـن  ءادرلا  دـقعا  نا  تممه  اـملف  مداد . لـسغ  ار  وا 
هلوسر هَّللادهع و  ۀمطاف  یّلع  تذـخا  مالـسلا :» هیلع   » نینمؤملاریما لاق  [ 774 ). ] ص 44 يربط / ۀـمامالا / لئالد  ص 179 - ج 43 / راحب / )

دادقملا و رسای و  نبرامع  یسرافلا و  ناملـس  اهینبا و  لاجرلانم  هّضف و  نمیاما و  هَّللالوسر و  جوز  ۀملـس  ماالا  ّادحا  ملعاال  تفوت  اذا  اهنا 
نا لاق : مالـسلا » هیلع   » یلع نع  هئابا  نع  مالـسلا » هیلع   » قداصلا نع  يور  ۀباصالایف  و  [ 775 ). ] ص 310 ج 78 / راحب /  ) هفیذـح رذوبا و 

هبوعدت ءاعد  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » هَّللا لوسر  اهملعف  ۀمدخلا ، اهرطاشت  تناک  ۀیبونلا و  هّضف  اهمـسا  ۀـیراج  هتنبا  ۀـمطاف  مدـخا  هَّللالوسر 
تزجعف اهلمح  تداراف  ۀـمزح  اهدـیبو  تبطتحاو  تبهذـف  بطتحاو  یتدیـسای  نجعا  لب  تلاـقف : نیزبختوا ؟ نینجعتا  ۀـمطاف  اـهل  تلاـقف 

هذخأتال دحاو  کشرع  یلع  تنا  دحا و  لک  تیمت  دحا ، هلثمک  سیل  دحاو  ای  : ) وه و  هلآو » هیلع  هللا  یلـص   » اهملع يذلا  ءاعدـلاب  تعدـف 
ماما ص 595 ( تانموملا / ءاسنلا  مالعا  «. ) مالـسلا اهیلع   » ۀـمطاف باب  یلاۀـمزحلا  لمحف  ةءونـشدزا  نم  هناـک  یبارعا  ءاـجف  مون ) ـال  هنس و 

وا اب  ار  اهراک  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  داد ، مالـسلا » اـهیلع  همطاـف  هب  ار  هّضف  ادـخ ، لوسر  یتقو  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا » هیلع   » قداـص
ینکیم ریمخ  ایآ  تفگ : وا  هب  مالسلا » اهیلع   » همطاف يزور  درکیم . اعد  نآ  اب  هک  دوب  هتخومآ  هّضف  هب  یئاعد  ادخ  لوسر  درک و  میـسقت 

اهمزیه دـش ، جراخ  هناخ  زا  مزیه  عمج  يارب  هاگنآ  مروآیم . همیه  منکیم و  ریمخ  نم  يوناب  يا  داد  باوج  هّضف  يزپیم ؟ نان  هکنیا  اـی 
ار هفیعض  ینز  جح  مایا  رد  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  رانید  نب  کلام  زا  بقانم  رد  بوشآرهش  نبا  [ 776 .. ] دروآ وا  يارب  هناخ  رد  ات  ار 
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رب هک  یناویح  مدید  مدیسر ، هیداب  طسو  هب  نوچ  ددرگ . زاب  هک  دندرکیم  تیحـصن  ار  وا  ياهدع  تسا  راوس  فیحن  یناویح  رب  هک  مدید 
هب رس  سپـس  هدرک ، تکرح  یبکرم  نینچ  نیا  اب  ارچ  هک  مدرک  تمالم  ار  وا  درادن . تکرح  ناوت  هدنام و  زاب  نتفر  هار  زا  تسا  راوس  نآ 
هن کیلا . الا  هتوکشامل  كریغ  اذه  یب  لعفول  کلالج  کتزعوف و  ینتلمح  کتیب  یلا  الو  ینتکرت  یتیب  یفال  تفگ : درک و  دنلب  نامـسآ 

ترـضح هب  ار  شتیاکـش  درکیم  نم  اب  ار  راکنیا  وت  ریغ  رگا  مسق  تلالج  تزع و  هب  يدناسر ، تاهناخ  هب  هن  يدراذـگ و  ماهناخ  هب  ارم 
رتخد هرهـش  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  مدیـسرپ : دوب . ياهقان  مامز  شتـسد  رد  هک  دـش  رط  ادـیپ  نابایب  رد  یـصخش  هلـصافالب  مدروآیم . وت 

[780 . ] 11 هلداجم / [ 779 . ] 95 ءاسن / [ 778 . ] دجنملا [ 777 (. ] ص46 ج43 / راحب / «. ) مالسلا اهیلع  میارهز  همطاف  زینک  هّضف  تنب  هکـسم 
هعماج تراـیز  [ 787 . ] ناـمه [ 786 . ] ناـمه [ 785 . ] ناـمه [ 784 . ] ناـمه [ 783 . ] مـکحلاررغ [ 782 . ] 18 هدجـس / [ 781 . ] 13 تارجح /

[790 . ] ص 158 رکاش / مظاک  دمحم  رتکد  نآرق / لیوأت  ياهـشور  [ 789 . ] ص 7 نآرقلا / یف  مالـسلا » اهیلع  » ارهزلا همطاف  [ 788 . ] هریبک
ص 372. رتسب / رد  همشچ  [ 793 . ] ص 32 رکاش / مظاک  دـمحم  رتکد  نآرق / لیوأت  ياهشور  [ 792 . ] 95 ماعنا / [ 791 . ] ص 158 نامه /
.53 بازحا / [ 797 . ] ص 76 ج 43 / راحب / [ 796 . ] ص 63 مالـسلا /» اهیلع  » ارهز رتسب  رانک  رد  ریظنیب  ياهسامح  [ 795 . ] 36 سی / [ 794]

همّالع یبنلاننـس / [ 800 . ] ص 82 مالـسلا /» اـهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  مولعلاملاوع ، [ 799 . ] ص 83 ج 102 / راونــالاراحب / [ 798]
[803 . ] ص 32 یئاـجر / دـمحا  یفطــصملا / بـلق  ۀـجهب  مالــسلا » اـهیلع  » ارهزلا ۀـمطاف  [ 802 . ] 132 هــط / [ 801 . ] ص 43 یئاــبطابط /
ص یفطـصملا / بلق  ۀجهب  مالـسلا » اهیلع  » ءارهزلاۀمطاف [ 805 . ] رهد [ 804 . ] ص 484 یفطـصملابلق / ۀجهب  مالـسلا » اهیلع  » ارهزلاهمطاف
[808 .. ] يزاریش مراکم  هللاتیآ  ینارکنل و  لضاف  هللاتیآ  هیهقف / دعاوق  [ 807 . ] ص 87 یهگوم / میحرلادبع  تیالو / رثوک  [ 806 . ] 575

تباث ار  اهنآ  فالخ  یلیلد  هنّیب و  هک  مادام  تسا  تیکلام  يزیچ ) نتـشاد  رایتخا  رد   ) دی یـضتقم  دناهتفگ  هک  تسا  هیلک  دـعاوق  زا  یکی 
ص ح 152 / ةایحلاجهن / [ 810 . ] ص 256 ح 158 / ةایحلاجهن / [ 809 . ] ص 49 ج 3 / يداجـس / رفعج  یمالـسا / فراعم  گنهرف  دنکن .
/ اروشاع ياهمایپ  [ 814 . ] ح 158 ةایحلاجهن / [ 813 . ] ص 239 ح 142 / ةایحلاجهن / [ 812 . ] ص 251 ح 154 / ةایحلاجـهن / [ 811 . ] 249
ص نامه / [ 816 . ] ص 236 یفجن / قداص  دمحم  البرک / ات  هنیدم  زا  مالسلا » هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  [ 815 . ] ص 71 یثدحم / داوج 
[821 . ] ص 191 ج 8 / راونالاراحب / [ 820 . ] ص 77،78 ح 47،46 / ةایحلاجهن / [ 819 . ] 44 رجح / [ 818 . ] ص 310 نامه / [ 817 . ] 148

ثحب هب  [ 824 . ] ص 50 روپریصن / مساق  دمحم  مالسلا /» اهیلع  » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 823 . ] 36 رون / [ 822 . ] ص 191 ج 8 / راونالاراحب /
«/ مالسلا اهیلع  » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 826 . ] ص 299 ح 185 / ةایحلاجهن / [ 825 .. ] دوش هعجارم  مالسلا » اهیلع   » همطاف ترضح  تازجعم 

ص 289. ح 184 / ةایحلاجهن / [ 829 . ] ص 166 ح 93 / ةایحلاجهن / [ 828 . ] ص 178 مولعلا / ملاوع  [ 827 . ] ص 57 روپریصن / مساق  دمحم 
ح ةایحلاجهن / [ 833 . ] ص 295 ح 181 / ةایحلاجهن / [ 832 . ] ص 263 ح 162 / ةایحلاجهن / [ 831 . ] ص 132 ح 62 / ةایحلاجـهن / [ 830]

یقتدمحم مالـسلا /» اهیلع  » ارهزلا لئاضف  [ 835 . ] ص 73 یـشیاشخب / یقیقع  مالـسا / گرزب  يوناب  هرهاط  هقیدـص  [ 834 . ] ص 162 / 89
ص ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 837 . ] ص 248 بسنیناحبـس / اضریلع  رثوک / زا  ياهعرج  [ 836 . ] ص 14 مدقم /
«/ مالسلا اهیلع   » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 839 . ] ص 73 یشیاشخب / یقیقع  مالسا / گرزب  يوناب  مالسلا » اهیلع   » هرهاط هقیدص  [ 838 . ] 296

ص يدهلاملع / دمحا  دیـس  یحو / دولوم  مالـسلا » اهیلع  » ارهز [ 840 ). ] ص 290 ج 1 / يزاغملا / زا  لـقن   ) ص 66 روپریـصن / مساقدمحم 
هب [ 844 . ] ص 14 تیالو /  رثوک  [ 843 . ] ص 286 نامه / [ 842 . ] ص 762 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 841 . ] 251

.23 يروش / [ 846 . ] ص 24 ح 24 / تیالو / رثوک  [ 845 .. ] دوش هعجارم  هدازنسح  همالع  زا  هیمطاف  ۀملک  یف  ۀیتمصع  همکح  ّصف  باتک 

ص 281. ةایحلاجهن / [ 849 .. ] دوش هعجارم  تمایق  رد  مالـسلا » اهیلع   » ارهز ترـضح  تبحم  راـثآ  ثحب  هب  [ 848 . ] 31 نارمعلآ / [ 847]
لقن [ 853 . ] ص 89 ح 166 / تیالو / رثوک  [ 852 . ] ص 419 یئاقآ / دوعسم  رتسب / رد  همشچ  [ 851 . ] ص 30 ح 38 / تیالو / رثوک  [ 850]
باتک نیا  رد  ردپ  گوس  رد  مالسلا » اهیلع  » ارهز ترضح  راعشا  زا  يدایز  دادعت  تسا  رکذ  هب  مزال  دعب . هب  ةایحلاجهن ص 185  باتک  زا 

مساقدمحم مالسلا /» اهیلع   » ارهز همطاف  یناگدنز  [ 855 . ] ص 76 مالسلا /» اهیلع  همطاف  نانخـس  گنهرف  ةایحلاجهن / [ 854 .. ] تسا هدمآ 
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ص ج 43 / راحب / [ 858 . ] ص 11 یلمآ / يداوج  هللاتیآ  نآرق / رد  تمارک  [ 857 . ] ص 50 ح 28 / ةایحلاجهن / [ 856 . ] ص 67 روپریصن /
کلذ هیف  قرـشأالا  عضوم  اهبرغال  ضرالا و  قرـش  یف  قبی  مل  هکم و  تاتویب  لخد  یتح  رونلا  اهنم  قرـشا  ضرـالا  یلا  تطقـس  اـملف   ) 3

 - ص31 دیفم / صاصتخا / ص340 -  ج 43 / بوشآرهش / نبا  بقانم / ص 475 -  قودص / یلاما / ص3 -  ج 43 / راحب / [ 859 .(. ] رونلا
/ لآملاۀلیسو درک . دنلب  نیمز  زا  ار  دوخ  ناتـشگنا  هدرازگ و  هدجـس  هب  رـس  دلوت  زا  سپ  مالـسلا » اهیلع   » ارهز هک  دننکیم  لقن  تنـسلها 

دوعسم رتسب / رد  همـشچ  [ 860 . ] ص198 يزودـنق / ةدوملاعیبانی / /ج 2/ص 227 -  يروفـص سلاجملاۀهزن / ص 77 -  یمرـضح / همالع 
ص نامه / [ 863 . ] ص 234 یئاقآ / دوعسم  رتسب / رد  همـشچ  [ 862 . ] ص 233 یئاقآ / دوعسم  رتسب / رد  همـشچ  [ 861 . ] ص 233 یئاقآ /
ص رتسب / رد  همشچ  [ 867 . ] ص 13 یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 866 . ] ص 236 نامه / [ 865 . ] ص 235 نامه / [ 864 . ] 233
/ رتسب رد  همشچ  [ 872 . ] ص 75 ح 134 / تیـالو / رثوک  [ 871 . ] 61 نارمع / لآ  [ 870 . ] 33 بازحا / [ 869 . ] 60 بازحا / [ 868 . ] 183
ص ربمایپ / لد  ینامداش  مالسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 874 . ] ص 88 ح 165 / یهگوم / میحرلادبع  تیالو / رثوک  [ 873 . ] ص 205 یئاقآ /
ص ح 16 / یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 877 . ] 79 ءارسا / [ 876 .. ] دوش هعجارم  باتک  رد  ثحاـبم  نیا  نیواـنع  هب  [ 875 . ] 410

یلع روـن / هوـلج  [ 880 . ] ص 741،742 ربماـیپ / لد  یناـمداش  مالــسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 879 . ] ص 90 تیــالو / رثوـک  [ 878 . ] 21
[883 . ] ح 115 تیــالو / رثوـک  [ 882 . ] ص 112 ربماـیپ / لد  یناـمداش  مالــسلا » اـهیلع  » ارهز همطاـف  [ 881 . ] ص 76،75 رورپتداـعس /
[886 .. ] هنیدـم دجـسم  رد  مالـسلا » اـهیلع  » ارهز ترـضح  هـبطخ  [ 885 . ] ص 158 ةایحلاجــهن / [ 884 . ] ص 328 ح 213 / ةایحلاجـهن /
[889 . ] ص 174 ح 99 / ةایحلاجـهن / [ 888 . ] ص 23 ح 22 / یهگوم / میحرلادـبع  تیـالو / رثوک  [ 887 . ] 12 مـیرحت /  - 37 نارمعلآ /
[892 . ] ص 248 یتشد / دـمحم  ةایحلاجـهن / [ 891 . ] ص 248 ةایحلاجـهن / [ 890 . ] ص 237 مالـسلا /» اهیلع  همطاـف  ياـهدایرف  اـهجنر و 
ص 45. ج 43 / راونالاراحب / [ 894 . ] ص 115 یفطصملا / بلق  ۀجهب  مالسلا » اهیلع  » ارهزلا ۀمطاف  [ 893 . ] ص 349 ج 3 / ینیسح / هسامح 

یلاجر اضریلع  مالـسلا /» اهیلع   » ارهز ترـضح  حـیبست  راثآ  رارـسا و  [ 896 . ] ص 145 مالـسلا / » اـهیلع  » ارهزلاۀـمطاف مولعلاملاوع  [ 895]
هنیئآ رد  نز  [ 900 . ] 43 لحن / [ 899 . ] ص 58 ح 100 / یهگوم / میحرلادـبع  تیـالو / رثوک  [ 898 . ] 45 هرقب / [ 897 . ] ص 59 ینارهت /

/ تیالو رثوک  [ 903 . ] ص 79 ج 43 / راحب / [ 902 . ] ص 96 روکذـم / رکاذ و  رکذ و  رد  رون  یلع  روـن  [ 901 . ] ص 144 لالج / لامج و 
ص نامه / [ 905 . ] ص 278 ج 19 / رون / هفیحص  [ 904 ). ] ص 182 ح 1 / ب 146 / عیارـشلاللع / زا  لقن   ) ص 30 یهگوم / میحرلادـبع 

 - ص 252 مالـسلا /» اهیلع  همطاـف  ياـهدایرف  اـهجنر و  [ 908 . ] ص 279 ناـمه / [ 907 . ] ص 278 ج 19 / روـن / هفیحـص  [ 906 . ] 278
[911 . ] ص 314 ح 200،207 / ةایحلاجــهن / [ 910 . ] ص 188،189 یئاـقآ / رتـسب / رد  همــشچ  [ 909 . ] ص 179 ج 43 / راونـالاراحب /

ياهدایرف اهجنر و  [ 914 . ] ص 242 ح 144 / ةایحلاجـهن / [ 913 . ] ص 51 ح 88 / تیـالو / رثوک  [ 912 . ] ص 320 ح 207 / ةایحلاجهن /
اهتیالو اهءالو و  باتک  هب  [ 916 . ] یلمآ يداوج  هللاتیآ  نآرق / رد  تیالو  [ 915 . ] ص 19،20 نازحالاتیب / همجرت  مالسلا /» اهیلع  همطاف 
هللاتیآ همصاعلاۀنج / [ 919 . ] ص 19 نامه / [ 918 . ] ص 19 یهگوم / میحرلادـبع  تیالو / رثوک  [ 917 .. ] دوش هعجارم  يرهطم  دیهـش  زا 

ص 18. یهگوم / میحرلادبع  تیالو / رثوک  [ 921 . ] ص 167 همصاعلاۀنج / ص 231 -  ح 139 / ةایحلاجهن / [ 920 . ] ص 167 یناهجریم /
/ ربمایپ لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع  » ارهز همطاف  [ 923 . ] ص 138 نازحالاتیب / همجرت  مالـسلا /» اهیلع   » همطاف ياـهدایرف  اـهجنر و  [ 922]

رثوک [ 925 ). ] ص 80 يرهطم / دیهـش  ناسنا / یگدنز  رد  ادخ  زا  لقن   ) ص 25 يدمحا / نیسح  فافع / رگنس  رد  [ 924 . ] ص 599،603
همطاف [ 928 . ] ص 515 ربمایپ / لد  ینامداش  مالـسلا » اهیلع   » ارهز همطاـف  [ 927 . ] ص 776 ج 2 / همکحلانازیم / [ 926 . ] ص 50 تیالو /
هعجارم باـتک  نیمه  رعـش  ثحب  هب  [ 931 . ] ص 516 ناـمه / [ 930 . ] نامه [ 929 . ] ص 515 ربمایپ / لد  یناـمداش  مالـسلا » اـهیلع   » ارهز

مراکم [ 934 . ] ص 188 مالـسلا /» اـهیلع  » ارهز ترـضح  یگدـنز  مولعلا ، ملاوع  [ 933 . ] ص 214 ج 43 / راونـالاراحب / [ 932 .. ] دیئامرف
ْنَأَکل ْلَه  َُهل : َلاقَف  َفوُّصلا ، ُجـِلاُعی  ٍّيِدوُهَی  یلِإ  َقَلَْطنِا  مالـسلا » هیلع   » ًاـِّیلَع َّنَأ  ِِّیبَْلعَّثلا : ِریِـسْفَت  یف  َو  [ 935 . ] ص 124 یسربط / قالخالا 

ْتَِلبَقَف َریعَّشلاَو ، َفوُّصلا  ُهاطْعَأَف  ْمَعَن . َلاق : ٍریعَش ؟ ْنِم  ٍعُصَأ  ِۀَثالَِثب  هلآو ،» هیلع  هللا  یلـص   » ٍدَّمَُحم ُْتِنب  ََکل  اُهلِْزغَت  ٍفرُـص  ْنِم  ًةَّرَج  ینَیِطُْعت 
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