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تسرهف
5تسرهف

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  17یناگدنز 

باتک 17تاصخشم 

17همّدقم

( اهخیراوت لمج  اهیلع و  هللا  مالس  اهلئامش  اهتیلح و  اهِتدالو و  باب 1 :  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  تدالو  يهرابرد  مکی ؛ 19شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]19

(02 [ ) هرامش تیاور  ]21

(03 [ ) هرامش تیاور  ]22

(04 [ ) هرامش تیاور  ]24

(05 [ ) هرامش تیاور  ]24

(06 [ ) هرامش تیاور  ]26

(07 [ ) هرامش تیاور  ]26

(08 [ ) هرامش تیاور  ]27

(09 [ ) هرامش تیاور  ]28

(10 [ ) هرامش تیاور  ]29

(11 [ ) هرامش تیاور  ]29

(12 [ ) هرامش تیاور  ]30

(13 [ ) هرامش تیاور  ]31

(14 [ ) هرامش تیاور  ]32

(15 [ ) هرامش تیاور  ]32

(16 [ ) هرامش تیاور  ]32

( اهیلع هللا  مالس  اهلئاضف  ضعب  اهئامسأ و  باب 2 :  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تقلخ  اهمان و  ینعم  يهرابرد  مّود ؛ 33شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]33

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


(02 [ ) هرامش تیاور  ]35

(03 [ ) هرامش تیاور  ]36

(04 [ ) هرامش تیاور  ]37

(05 [ ) هرامش تیاور  ]37

(06 [ ) هرامش تیاور  ]38

(07 [ ) هرامش تیاور  ]38

(08 [ ) هرامش تیاور  ]39

(09 [ ) هرامش تیاور  ]39

(10 [ ) هرامش تیاور  ]40

(11 [ ) هرامش تیاور  ]41

(12 [ ) هرامش تیاور  ]42

(13 [ ) هرامش تیاور  ]42

(14 [ ) هرامش تیاور  ]43

(15 [ ) هرامش تیاور  ]45

(16 [ ) هرامش تیاور  ]46

(17 [ ) هرامش تیاور  ]47

(18 [ ) هرامش تیاور  ]49

(19 [ ) هرامش تیاور  ]49

(20 [ ) هرامش تیاور  ]50

( اهیلع هللا  مالس  اهِتازجعُم  اِهلاوحأ و  ضعب  َو  اهلئاضف  اهبقانَم و  باب 3 :  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تازجعم  بقانم و  لئاضف و  يهرابرد  مّوس ؛ 50شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]50

(02 [ ) هرامش تیاور  ]50

(03 [ ) هرامش تیاور  ]50

(04 [ ) هرامش تیاور  ]51
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(05 [ ) هرامش تیاور  ]51

(06 [ ) هرامش تیاور  ]51

(07 [ ) هرامش تیاور  ]52

(08 [ ) هرامش تیاور  ]52

(09 [ ) هرامش تیاور  ]54

(10 [ ) هرامش تیاور  ]54

(11 [ ) هرامش تیاور  ]54

(12 [ ) هرامش تیاور  ]56

(13 [ ) هرامش تیاور  ]57

(14 [ ) هرامش تیاور  ]57

(15 [ ) هرامش تیاور  ]58

(16 [ ) هرامش تیاور  ]58

(17 [ ) هرامش تیاور  ]58

(18 [ ) هرامش تیاور  ]59

(19 [ ) هرامش تیاور  ]59

(20 [ ) هرامش تیاور  ]60

(21 [ ) هرامش تیاور  ]61

(22 [ ) هرامش تیاور  ]62

(23 [ ) هرامش تیاور  ]63

(24 [ ) هرامش تیاور  ]63

(25 [ ) هرامش تیاور  ]63

(26 [ ) هرامش تیاور  ]64

(27 [ ) هرامش تیاور  ]64

(28 [ ) هرامش تیاور  ]64
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(29 [ ) هرامش تیاور  ]65

(30 [ ) هرامش تیاور  ]65

(31 [ ) هرامش تیاور  ]67

(32 [ ) هرامش تیاور  ]67

(33 [ ) هرامش تیاور  ]68

(34 [ ) هرامش تیاور  ]69

(35 [ ) هرامش تیاور  ]69

(36 [ ) هرامش تیاور  ]71

(37 [ ) هرامش تیاور  ]71

(38 [ ) هرامش تیاور  ]72

(39 [ ) هرامش تیاور  ]74

(40 [ ) هرامش تیاور  ]83

(41 [ ) هرامش تیاور  ]88

(42 [ ) هرامش تیاور  ]92

(43 [ ) هرامش تیاور  ]95

(44 [ ) هرامش تیاور  ]96

(45 [ ) هرامش تیاور  ]100

(46 [ ) هرامش تیاور  ]100

(47 [ ) هرامش تیاور  ]107

(48 [ ) هرامش تیاور  ]108

(49 [ ) هرامش تیاور  ]117

(50 [ ) هرامش تیاور  ]117

(51 [ ) هرامش تیاور  ]123

(52 [ ) هرامش تیاور  ]127
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(53 [ ) هرامش تیاور  ]128

(54 [ ) هرامش تیاور  ]129

(55 [ ) هرامش تیاور  ]130

(56 [ ) هرامش تیاور  ]131

(57 [ ) هرامش تیاور  ]132

(58 [ ) هرامش تیاور  ]134

(59 [ ) هرامش تیاور  ]135

(60 [ ) هرامش تیاور  ]139

(61 [ ) هرامش تیاور  ]141

(62 [ ) هرامش تیاور  ]151

(63 [ ) هرامش تیاور  ]153

(64 [ ) هرامش تیاور  ]155

(65 [ ) هرامش تیاور  ]157

(66 [ ) هرامش تیاور  ]158

(67 [ ) هرامش تیاور  ]158

(68 [ ) هرامش تیاور  ]159

(69 [ ) هرامش تیاور  ]160

( اهمدخ ضعب  ریس  اهیلع و  هللا  مالس  اهقالخأ  مراکم  اهریس و  باب 4 ؛  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  راتفر  قالخا و  يهرابرد  مراهچ ؛ 161شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]161

(02 [ ) هرامش تیاور  ]161

(03 [ ) هرامش تیاور  ]162

(04 [ ) هرامش تیاور  ]162

(05 [ ) هرامش تیاور  ]163

(06 [ ) هرامش تیاور  ]165
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(07 [ ) هرامش تیاور  ]167

(08 [ ) هرامش تیاور  ]168

(09 [ ) هرامش تیاور  ]173

(10 [ ) هرامش تیاور  ]175

(11 [ ) هرامش تیاور  ]176

(12 [ ) هرامش تیاور  ]176

(13 [ ) هرامش تیاور  ]176

(14 [ ) هرامش تیاور  ]177

(15 [ ) هرامش تیاور  ]179

(16 [ ) هرامش تیاور  ]180

( اهیلع هللا  مالس  اهجیوزت  باب 5 ؛  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  جاودزا  مجنپ ؛ 180شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]181

(02 [ ) هرامش تیاور  ]181

(03 [ ) هرامش تیاور  ]181

(04 [ ) هرامش تیاور  ]182

(05 [ ) هرامش تیاور  ]184

(06 [ ) هرامش تیاور  ]190

(07 [ ) هرامش تیاور  ]190

(08 [ ) هرامش تیاور  ]190

(09 [ ) هرامش تیاور  ]191

(10 [ ) هرامش تیاور  ]192

(11 [ ) هرامش تیاور  ]193

(12 [ ) هرامش تیاور  ]196

(13 [ ) هرامش تیاور  ]200
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(14 [ ) هرامش تیاور  ]200

(15 [ ) هرامش تیاور  ]200

(16 [ ) هرامش تیاور  ]201

(17 [ ) هرامش تیاور  ]202

(18 [ ) هرامش تیاور  ]202

(19 [ ) هرامش تیاور  ]203

(20 [ ) هرامش تیاور  ]203

(21 [ ) هرامش تیاور  ]204

(22 [ ) هرامش تیاور  ]205

(23 [ ) هرامش تیاور  ]212

(24 [ ) هرامش تیاور  ]213

(25 [ ) هرامش تیاور  ]224

(26 [ ) هرامش تیاور  ]225

(27 [ ) هرامش تیاور  ]226

(28 [ ) هرامش تیاور  ]226

(29 [ ) هرامش تیاور  ]227

(30 [ ) هرامش تیاور  ]229

(31 [ ) هرامش تیاور  ]235

(32 [ ) هرامش تیاور  ]236

(33 [ ) هرامش تیاور  ]254

(34 [ ) هرامش تیاور  ]257

(35 [ ) هرامش تیاور  ]261

(36 [ ) هرامش تیاور  ]263

(37 [ ) هرامش تیاور  ]266
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(38 [ ) هرامش تیاور  ]268

(39 [ ) هرامش تیاور  ]269

(40 [ ) هرامش تیاور  ]269

(41 [ ) هرامش تیاور  ]269

(42 [ ) هرامش تیاور  ]270

(43 [ ) هرامش تیاور  ]270

(44 [ ) هرامش تیاور  ]271

(45 [ ) هرامش تیاور  ]271

(46 [ ) هرامش تیاور  ]271

(47 [ ) هرامش تیاور  ]272

(48 [ ) هرامش تیاور  ]272

(49 [ ) هرامش تیاور  ]273

 ( مالسلا هیلع  ّیلع  عم  اهیلع  هللا  مالس  اهترشاعم  هیفیک  باب 6 ؛  ) مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  ترشاعم  مشش ؛ شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]273

(02 [ ) هرامش تیاور  ]274

(03 [ ) هرامش تیاور  ]275

(04 [ ) هرامش تیاور  ]277

(05 [ ) هرامش تیاور  ]278

(06 [ ) هرامش تیاور  ]279

(07 [ ) هرامش تیاور  ]282

(08 [ ) هرامش تیاور  ]282

(09 [ ) هرامش تیاور  ]283

(10 [ ) هرامش تیاور  ]284

(11 [ ) هرامش تیاور  ]285
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(12 [ ) هرامش تیاور  ]285

(13 [ ) هرامش تیاور  ]286

( اهملظ نَم  یلَع  هللا  ۀنعل  اهیلع و  هللا  تاولص  اهنفد  ءافخإ  یف  ۀلعلا  نایب  اهنفد و  اهلسغ و  اهیلع و  هللا  مالس  اهتداهش  یلإ  اهضرم  یف  اهتیاکش  اهنزح و  اهئاکب و  ملظلا و  نم  اهیلع  عقو  ام  باب 7 ؛  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تداهش  هیرگ و  تیمولظم و  متفه ؛ شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]287

(02 [ ) هرامش تیاور  ]288

(03 [ ) هرامش تیاور  ]288

(04 [ ) هرامش تیاور  ]289

(05 [ ) هرامش تیاور  ]289

(06 [ ) هرامش تیاور  ]290

(07 [ ) هرامش تیاور  ]290

(08 [ ) هرامش تیاور  ]291

(09 [ ) هرامش تیاور  ]294

(10 [ ) هرامش تیاور  ]295

(11 [ ) هرامش تیاور  ]308

(12 [ ) هرامش تیاور  ]310

(13 [ ) هرامش تیاور  ]311

(14 [ ) هرامش تیاور  ]313

(15 [ ) هرامش تیاور  ]313

(16 [ ) هرامش تیاور  ]323

(17 [ ) هرامش تیاور  ]329

(18 [ ) هرامش تیاور  ]331

(19 [ ) هرامش تیاور  ]336

(20 [ ) هرامش تیاور  ]340

(21 [ ) هرامش تیاور  ]343
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(22 [ ) هرامش تیاور  ]346

(23 [ ) هرامش تیاور  ]346

(24 [ ) هرامش تیاور  ]347

(25 [ ) هرامش تیاور  ]347

(26 [ ) هرامش تیاور  ]348

(27 [ ) هرامش تیاور  ]348

(28 [ ) هرامش تیاور  ]350

(29 [ ) هرامش تیاور  ]350

(30 [ ) هرامش تیاور  ]355

(31 [ ) هرامش تیاور  ]358

(32 [ ) هرامش تیاور  ]367

(33 [ ) هرامش تیاور  ]368

(34 [ ) هرامش تیاور  ]368

(35 [ ) هرامش تیاور  ]369

(36 [ ) هرامش تیاور  ]369

(37 [ ) هرامش تیاور  ]372

(38 [ ) هرامش تیاور  ]373

(39 [ ) هرامش تیاور  ]374

(40 [ ) هرامش تیاور  ]375

(41 [ ) هرامش تیاور  ]376

(42 [ ) هرامش تیاور  ]377

(43 [ ) هرامش تیاور  ]377

(44 [ ) هرامش تیاور  ]378

(45 [ ) هرامش تیاور  ]382
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(46 [ ) هرامش تیاور  ]382

(47 [ ) هرامش تیاور  ]382

(48 [ ) هرامش تیاور  ]383

(49 [ ) هرامش تیاور  ]386

(50 [ ) هرامش تیاور  ]388

( رشحملا یلإ  اهئیجم  ۀیفیک  ۀمایقلا و  یف  اهیلع  هللا  مالس  اهملظت  باب 8 ؛  ) ترضح نآ  یهاوخداد  رشحم و  يارحص  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  دورو  متشه ؛ شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]388

(02 [ ) هرامش تیاور  ]390

(03 [ ) هرامش تیاور  ]390

(04 [ ) هرامش تیاور  ]391

(05 [ ) هرامش تیاور  ]391

(06 [ ) هرامش تیاور  ]391

(07 [ ) هرامش تیاور  ]392

(08 [ ) هرامش تیاور  ]393

(09 [ ) هرامش تیاور  ]394

(10 [ ) هرامش تیاور  ]395

(11 [ ) هرامش تیاور  ]396

(12 [ ) هرامش تیاور  ]397

(13 [ ) هرامش تیاور  ]398

( ۀقیقح مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسرلا  دالوأ  نِم  مهَّنأ  مهلضف و  مهلاوحأ و  اهیلع و  هللا  مالس  اهتیرذ  اهدالوأ و  باب 9 ؛  ) دنربمغیپ نادنزرف  اهنآ  هکنیا  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  يهّیرذ  نادنزرف و  بقانم  لئاضف و  مهن ؛ شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]402

(02 [ ) هرامش تیاور  ]405

(03 [ ) هرامش تیاور  ]407

(04 [ ) هرامش تیاور  ]407
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(05 [ ) هرامش تیاور  ]408

(06 [ ) هرامش تیاور  ]408

(07 [ ) هرامش تیاور  ]409

(08 [ ) هرامش تیاور  ]409

(09 [ ) هرامش تیاور  ]411

(10 [ ) هرامش تیاور  ]413

( اهیلع هللا  مالس  اهتاقدص  اهفاقوأ و  باب 10 ؛  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تاقدص  تافوقوم و  هب  عجار  مهد ؛ 414شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]414

(02 [ ) هرامش تیاور  ]415

(03 [ ) هرامش تیاور  ]416

(04 [ ) هرامش تیاور  ]416

(05 [ ) هرامش تیاور  ]416

417تشونیپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  441هرابرد 
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راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

ناهفصا هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما 
اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  ترضح  یناگدنز 

هیلع هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  راونألاراحب  دلج 43  يهمجرت 
: مامتها هب 

ناهفصا هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما 
درف مئاق  دّمحم  دّیس  شیاریو : قیقحت و 

يراسوک لالج  ییارآ : هحفص  یحارط و  پیات ،
ناتسمز 1389 ش لّوا ، پاچ : تبون 

ترتع رطع  رشان :
هخسن  10000 ژاریت :

لایر  100000 تمیق :
03114704081 شخپ : زکرم  سکفلت 

03114704080 ایوگ : نفلت 
Fatemiyeh 135@gmail. com

ءادها

همّدقم

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 
 : مالسلا هیلع  ُقداِّصلا  َلاق 

َْقلَْخلا َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُـس  اَمَّنِإ  َو  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیل  ََكرْدَأ  ْدَقَف  اَِهتَفِْرعَم  َّقَح  َۀَمِطاَف  َفَرَع  ْنَمَف  ُهَّللا  ُرْدَْقلا  َو  ُۀَمِطاَف  ُۀَْـلیَّللا  ِرْدَْـقلا  ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »
(. 1 « ) اَِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف 

فادها زا  یکی  تسا . عوضوم  بلطم و  هب  لهج  ای  تخانش و  مدع  دنکیم  ناوارف  تالکشم  بئاصم و  اهيراتفرگ و  راچد  ار  رشب  هچنآ 
اذل دسانشب . ار  تسا  هدرک  رّرقم  وا  تیاده  يارب  ناّنم  يادخ  هک  ار  هچنآ  دعب  دنوادخ و  ادتبا  رـشب  هک  تسا  نیا  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

دناهدومرف لقن  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هیآ  ریسفت  لیوأت و  رد  نیرّسفم  زا  یضعب  ( 2 « ) ِنوُُدبْعَِیل َّالِإ  َْسنِإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو   » هک هدومرف 
َداَبِْعلا َقَلَخ  اَم  ُهُرْکِذ  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  یَلَع  مالسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َجَرَخ  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع   » هک

ِهَّللا ُۀَفِْرعَم  اَمَف  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ٌلُجَر  َُهل  َلاَقَف  ُهاَوِس  اَم  ِةَداَبِع  ْنَع  ِِهتَداَبِِعب  اْوَنْغَتْسا  ُهوُدَبَع  اَذِإَف  ُهوُدَبَع  ُهُوفَرَع  اَذِإَف  ُهُوفِْرعَِیل  اَّلِإ 
(3 « ) ُُهتَعاَط ْمِْهیَلَع  ُبِجَی  يِذَّلا  ُمُهَماَمِإ  ٍناَمَز  ِّلُک  ِلْهَأ  ُۀَفِْرعَم  َلاَق 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ینعی 
: دندومرف اهنآ  هب  باطخ  هدمآ و  نوریب  شنارای  عمج  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح 

وا هک  ینامز  دننک و  شتدابع  دنتخانش  ار  وا  هک  یماگنه  دنـسانشب و  ار  وا  هکنآ  رگم  هدیرفاین  ار  شناگدنب  هرکذ  ّلج  دنوادخ  مدرم ! يا 
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وت يادف  هب  مردام  ردپ و  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تشاد : هضرع  نارای  نیب  رد  يدرم  دندرگیم . زاینیب  وا  ریغ  شتـسرپ  زا  دندرک  تدابع  ار 
؟ تسیچ ادخ  تخانش  تفرعم و  داب ،

: دومرف ترضح 
. دنسانشب ار  تسا  بجاو  اهنآ  رب  شتعاطا  هک  یماما  نامز ، رصع و  ره  لها  هک  تسا  نآ 

يهمّدقم تخانش  نیا  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  تخانـش  تادوجوم ، مامت  تقلخ  زا  فده  ًالّوا  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  اذل 
زاینیب لاعتم  يادخ  ریغ  یگدنب  تدابع و  زا  ناسنا  دریگ  ماجنا  لماک  تفرعم  اب  هارمه  تدابع  نیا  رگا  ًایناث  تسادخ و  یگدنب  تدابع و 

هک روط  نامه  اذـل  دوب . دـهاوخ  رّـسیم  ینامز  ره  لها  يارب  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  قیرط  زا  طقف  ادـخ  تخانـش  هار  ًاـثلاث  دوب . دـهاوخ 
راثآ و همه  نیا  هدوب و  وا  زا  موصعم  ماما  هدزای  هک  يردام  تخانـش  تسا  بجاو  مزال و  نامز  ره  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  تخاـنش 

. تسا رتبجاو  رتمزال و  لمکا  ّمتا و  روط  هب  تسوا  زا  تاکرب 
تفرعم اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تخانش  هک  تسا  تباث  میدروآ  همّدقم  لّوا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  هب  هّجوت  اب 

هرهاط يهقیّدص  ترـضح  صوصخ  رد  طقف  بلطم  نیا  هک  دوب  دهاوخ  ردـق  بش  كرد  اب  لداعم  يواسم و  راوگرزب  نآ  هب  ندرک  ادـیپ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  نآ ، لابند  هب  هدمآ و  اهیلع  هللا  مالس 

. دناهدش هدیرب  راوگرزب  نآ  تفرعم  زا  مدرم  هک  دناهدیمان  همطاف »  » ار شترضح  رطاخ  نیا  هب 
رفعج خیش  جاح  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  ترضح  راوگرزب  ردقنارگ و  رورس  فارـشا  تحت  هک  ناهفـصا  هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما 
دومن هماقم  هللا  یلعا  یسلجم  يهماّلع  موحرم  راونألاراحب  دلج 43  پاچ  همجرت و  هب  میمصت  ددرگیم  هرادا  سیسأت و  هّزع  ماد  شنمدازآ 

: دراد ار  لیذ  ياهتوافت  لبق ، يهمجرت  اب  همجرت  نیا  هک 
هدش و همجرت  هیلع  هللا  ۀمحر  یفجن  داوج  دّمحم  خیش  جاح  نیملسملا  مالـسالا و  ۀّجح  موحرم  طسوت  دّلجم  نیا  لبق  لاس  زا 40  شیب  . 1

دوب هدش  هتشون  میدق  تایبدا  کبس  هب  مه  دوب و  صقان  تارابع ، یـضعب  همجرت  رظن  زا  مه  یلو  هدیـسر  پاچ  هب  یـسمش  لاس 1354  رد 
یناـسرزورب یـسلجم و  يهماـّلع  ياـهنایب  یّتـح  تاراـبع  يهیقب  همجرت  اـب  هداد و  رارق  لـصا  ار  همجرت  نیا  عـمتجم ، یگنهرف  روـما  هـک 

. تسهداد رارق  نادنمهقالع  رایتخا  رد  همجرت و  ار  نتم  مامت  اهترابع ،
ردصم لماک  سردآ  همجرت  نیا  رد  هک  دناهدرب  مان  ار  تیاور  ردصم  طقف  تیاور ، ره  لّوا  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم  . 2

. تسا دوجوم  اهیقرواپ  رد 
. تسهدش همجرت  یقرواپ  رد  ضماغ  تارابع  تاغل و  زا  یضعب  . 3

تقباطم مه  باتک  دوخ  اب  ًابلاغ  هتبلا  هک  هدش  هدافتسا   2 يهخسن 5 /  ثیداحألا  عماج  يد  یس  زا  هدمآ  اهیقرواپ  رد  هک  ییاهسردآ  . 4
هتفگ یفاکلا  رگا  ًالثم  تسهمجرت . نودـب  یبرع و  نتم  طقف  هدـمآ  ثیداحألا  عماج  رازفا  مرن  رد  هک  یبتک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا  هدـش 

. تسیفاکلا نم  لوصالا  روظنم  هدش 
ریدقت قلاخلا » رکشی  مل  قولخملا  رکـشی  مل  نم   » باب زا  دندومن  يرای  ار  ام  گنـسنارگ  باتک  نیا  پاچ  رد  هک  یناسک  مامت  زا  نایاپ  رد 

. ددرگیم رّکشت  و 
يدوواد میرک  دّیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  بانج   - 1

یجابید ربکا  یلع  دّیس  جاح  نیملسملا  مالسالا و  ۀّجح  بانج   - 2
داوج ییاد  اضر  دّیس  جاح  ردقیلاع  داتسا   - 3

شنم ییافص  مناخ  راکرس   - 4
یلیعامسا مناخ  راکرس   - 5
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، تریـصب نابحاص  زا  دوشیم  رـشتنم  هعومجم  نیا  طسوت  هک  تسیتمّیق  باتک  نیلّوا  باـتک ، نیا  نوچ  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  همتاـخ  رد 
رـشن رد  رتشیب  هچ  ره  دربشیپ  تهج  رد  دوخ  يهدـنزاس  تارظن  يهئارا  اـب  هک  دـیآیم  لـمع  هب  توعد  ناـگتخیهرف  نادنمـشناد و  اـملع ،

. دنرگنب ضامغا  يهدید  هب  ار  اهیتساک  هدومرف و  يرای  ار  ام  تیب : لها  فراعم 
هتفرگ و رارق  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترـضح  هّیهلا  يهّیلک  يهقلطم  ِتیالو  ِبحاص  هاگرد  لوبقم  رثا  نیا  تسا  دیما 

. میشاب دنلبرس  زارفارس و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  هرهاط ، يهقیّدص  ترضح  ناش  همّظعم  ردام  تمظع  اب  هاگشیپ  رد 
ناهفصا هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما 

0311  - 4704081 سکفلت : هلال - )  ) یبونج هیبنیز  نابایخ 
درف مئاق  دّمحم  دّیس 

ءایقتألا و نم  َةرربلا  ءایلوألا و  نم  َلثامألا  ّمث  ءایـصوألا ، َمظاعأ  ءایبنألا و  مَخافأ  ءابَجُّنلا ، نیّبحملا  هِدابع  نم  ءالبلاب  َّصخ  يذـّلا  هللاُدـمحلا 
، ءارفُّسلا َنیموـصعملا  هـتیب  ِلـهأ  ٍدَّمَُحم و  ءاـمَّسلا  لـهأ  یلإ  ضرـألا  لـهأ  ِّبـحأ  ءایفــصألا و  یکزأ  ءاــیکزألا و  یفــصأ  یلع  ُةالـّـصلا 

یف َهوجولا  اولَّمَر  یّتح  ءامَّسلا ، ّبر  ِۀعاط  یف  ِراهَّنلاَو  ِلیّللا  ةدباکمب  اوضری  مل  َنیذلا  ءانعلا  فحتب  نیمّرَکُملا  ءالبلا ، فرطب  نیصوصخملا 
. ءایِعْدألا ةرفکلا  نم  مهَمَلَظ  نَم  ءایقشألا و  ِةرجفلا  مهئادعأ  یلع  ِهللا  ُۀنعل  َو  ءامدلاب  َءاّحللا  اوبّضخ  يرثلا و 

ِراّفغلا میرکلا  ِۀمحر  یلإ  ِقلخلا  ُرقفأ  راهطألا و  ۀّمئألا  ِرابخأ  ِۀمدخ  ُرقحأ  هّفلأ  اّمم  راونألاراحب ، باتک  نم  رشاْعلا  ُدّلجملا  وه  اذهَف  ُدعب : اّمأ 
. ُراهّنلا َو  ُلیّللا  َفَلَتْخا  ام  مهیلع  هللا  ُتاولص  ِرایخألا ، امهیلاوم  عم  هللا  امهرشح  یقت  دّمحم  نب  رقاب  دّمحم 

« ٌباوبأ »
، ءارْوَْحلا ِۀیسنإلا  َو  ءارذَْعلا  ِلوتبلا  َنیّیصولا  ِفرْشأ  ِۀجْوَز  َو  ِنیّدلا  ِۀَّمئأ  ِراْونأ  ِةوکشم  َو  َنیلسرْملا  ِدّیس  ِۀعضب  َو  َنیملاْعلا  ِءاِسن  ِةدَّیـس  خیرات 

. ُءامَّسلا ُضرألا و  ْتَماق  ام  اهیَنب  َو  اِهلعب  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولص  ءارْهَّزلا  َۀمطاف 

لمج اهیلع و  هللا  مالس  اهلئامـش  اهتیلح و  اهِتدالو و  باب 1 :  ) اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح  تدالو  يهرابرد  مکی ؛ شخب 
( اهخیراوت

(01 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع َدـیِزَی ، ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ِِّیلَفْوَّنلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهیِقَْفلا ، ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیلِیلَْخلا ، ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ  قودّـصلل ]  یلامألا  ]
: َلاَق َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َۀَعْرُز  ْنَع  یَسیِع ، ِْنب  ِداَّمَح 

 : مالسلا هیلع  ِقِداَّصلا  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 
: َلاَقَف اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُةَدالِو  َناَک  َْفیَک 

َنْمِّلَُسی َو ال  اَْهیَلَع  َْنلُخْدَی  َّنُکَف ال  َۀَّکَم  ُةَوِْسن  اَْهتَرَجَه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَِهب  َجَّوََزت  اََّمل  اهیلع  هللا  مالس  َۀَجیِدَخ  َّنِإ  ْمَعَن 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِْهیَلَع  ًارَذَح  اَهُّمَغ  َو  اَهُعَزَج  َناَک  َو  َِکلَِذل  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَجیِدَخ  ْتَشَحْوَتْـساَف  اَْهیَلَع  ُلُخْدَت  ًةَأَْرما  َنْکُْرتَی  َو ال  اَْهیَلَع 

ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  َِکلَذ  ُُمتْکَت  َْتناَک  َو  اَهُرِّبَُصت  َو  اَِهنَْطب  ْنِم  اَُهثِّدَُـحت  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َْتناَک  اـهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَِفب  ْتَلَمَح  اَّمَلَف  مَّلَس 
ْنَم ُۀَجیِدَخ  اَی  اََهل : َلاَقَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُثِّدَُحت  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَجیِدَخ  َعِمَـسَف  ًامْوَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَدَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

؟ َنِیثِّدَُحت
: َْتلاَق

، ِینُِسنُْؤی َو  ِیُنثِّدَُحی  ِینَْطب  ِیف  يِذَّلا  ُنِینَْجلا 
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: َلاَق
َو اَْهنِم  ِیلْـسَن  ُلَعْجَیَـس  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُۀـَنوُْمیَْملا  ُةَرِهاَّطلا  ُۀَلْـسَّنلا  اَـهَّنَأ  َو  یَْثنُأ  اَـهَّنَأ  ِینُِربُْخی  ِینُرِّشَُبی ]   ] ُلـِیئَْربَج اَذَـه  ُۀَـجیِدَخ  اَـی 

. ِِهیْحَو ِءاَضِْقنا  َدَْعب  ِهِضْرَأ  ِیف  ُهَءاَفَلُخ  ْمُُهلَعْجَی  َو  ًۀَِّمئَأ  اَِهلْسَن  ْنِم  ُلَعْجَیَس 
ِیَلت اَم  یِّنِم  َنِیلَِتل  َْنَیلاَعَت  ْنَأ  ٍمِشاَه  ِیَنب  َو  ٍْشیَُرق  ِءاَِسن  َیلِإ  ْتَهَّجَوَف  اَُهتَدالِو  ْتَرَـضَح  ْنَأ  َیلِإ  َِکلَذ  یَلَع  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـجیِدَخ  ْلََزت  ْمَلَف 

ْنِم ِیَلن  َو ال  ُءیَِجن  اَنْـسَلَف  َُهل  َلاَم  ًاریِقَف ال  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َمِیتَی  ًادَّمَُحم  ِتْجَّوََزت  َو  اََنلْوَق  ِیلَبْقَت  َْمل  َو  اَِنْتیَـصَع  َْتنَأ  اَْهَیلِإ : َْنلَـسْرَأَف  ِءاَسِّنلا  َنِم  ُءاَسِّنلا 
ٍمِـشاَه ِیَنب  ِءاَِسن  ْنِم  َّنُهَّنَأَک  ٍلاَوِط  ٍرْمُـس  ٍةَوِْسن  َُعبْرَأ  اَْهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  َِکلَذَک  َیِه  اَْنیَبَف  َِکلَِذل  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـجیِدَخ  ْتَّمَتْغاَف  ًاْئیَـش  ِكِْرمَأ 
ٍمِحاَُزم ُْتِنب  ُۀَیِسآ  ِهِذَه  َو  ُةَراَس  اَنَأ  ُِکتاَوَخَأ  ُنَْحن  َو  ِْکَیلِإ  ِکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإَف  ُۀَجیِدَخ  اَی  ِینَزَْحت  ال  َّنُهاَدْحِإ : َْتلاَقَف  َّنُْهتَأَر  اََّمل  َّنُْهنِم  ْتَعِزَفَف 

َنِم ُءاَسِّنلا  ِیَلت  اَـم  ِکـْنِم  َِیلَِنل  ِکـَْیلِإ  ُهَّللا  اَـنَثََعب  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  ُتْخُأ  ُُمْثلُک  ِهِذَـه  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ِهِذَـه  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِکـُتَقِیفَر  َیِه  َو 
ًةَرِهاَط اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ْتَعَـضَوَف  اَهِْفلَخ . ْنِم  ُۀَِـعباَّرلا  َو  اَْهیَدَـی  َْنَیب  ُۀَِـثلاَّثلا  َو  اَهِراَسَی  ْنَع  يَرْخُأ  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ٌةَدِـحاَو  ْتَسَلَجَف  ِءاَسِّنلا ،

. ًةَرَّهَطُم
ُروُّنلا َِکلَذ  ِهِیف  َقَرْشَأ  الِإ  ٌعِضْوَم  اَِهبْرَغ  َو ال  ِضْرَْألا  ِقْرَش  ِیف  َْقبَی  َْمل  َو  َۀَّکَم  ِتاَتُوُیب  َلَخَد  یَّتَح  ُروُّنلا  اَْهنِم  َقَرْشَأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ْتَطَقَـس  اَّمَلَف 
ِیتَّلا ُةَأْرَْملا  اَْهَتلَواَنَتَف  َِرثْوَْکلا  َنِم  ٌءاَم  ِقیِْربِْإلا  ِیف  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌقیِْربِإ  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌتْسَط  اَهَعَم  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاَو  ُّلُک  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِم  ٌرْـشَع  َلَخَد  َو 

ٍةَدِحاَِوب اَْهتَّفَلَف  ِرَْبنَْعلا  َو  ِکْسِْملا  َنِم  ًاحیِر  َبَیْطَأ  َو  ِنَبَّللا  َنِم  ًاضاََیب  َّدَشَأ  ِْنیَواَْضَیب  ِْنیَتَقْرِخ  ْتَجَرْخَأ  َو  َِرثْوَْکلا  ِءاَِمب  اَْهتَلَسَغَف  اَْهیَدَی  َْنَیب  َْتناَک 
: َْتلاَق َو  ِْنیَتَداَهَّشلِاب  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَقَطَنَف  اَْهتَقَْطنَتْسا  َُّمث  ِۀَِیناَّثلِاب  اَْهتَعَّنَق  َو 

َّلُک ْتَّمَس  َو  َّنِْهیَلَع  ْتَمَّلَس  َُّمث  ِطاَبْسَْألا  ُةَداَس  يِْدلُو  َو  ِءاَیِصْوَْألا  ُدِّیَس  ِیْلَعب  َّنَأ  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُدِّیَـس  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیبَأ  َّنَأ  َو  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ 
َو اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  ِةَدالِِوب  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ِءاَمَّسلا  ُلْهَأ  َرََّشب  َو  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  ِتَرَـشاَبَت  َو  اَْـهَیلِإ  َنْکَحْـضَی  َْنلَْبقَأ  َو  اَهِمْـسِاب  َّنُْهنِم  ٍةَدِـحاَو 

ِیف َو  اَهِیف  َكِرُوب  ًۀـَنوُْمیَم  ًۀَّیِکَز  ًةَرَّهَطُم  ًةَرِهاَط  ُۀَـجیِدَخ  اَی  اَهیِذُـخ  ُةَوْسِّنلا : َِتلاَق  َو  َِکلَذ  َْلبَق  ُۀَِـکئالَْملا  ُهََرت  َْمل  ٌرِهاَز  ٌرُون  ِءاَمَّسلا  ِیف  َثَدَـح 
َو ِرْهَّشلا  ِیف  ُِّیبَّصلا  یِْمنَی  اَمَک  ِمْوَْیلا  ِیف  یِْمنَت  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َْتناَکَف  اَْهیَلَع  َّرَدَـف  اَهَیْدـَث  اَْهتَمَْقلَأ  َو  ًةَرِْـشبَتْسُم  ًۀَـحِرَف  اَْهَتلَواَنَتَف  اَِهلْـسَن 

. ِۀَنَّسلا ِیف  ُِّیبَّصلا  یِْمنَی  اَمَک  ِرْهَّشلا  ِیف  یِْمنَت 
لیعامسإ نب  دمحم  نب  نسحلا  نع  هللادبع ، نب  دعس  تنب  نبا  يرعشألا  دمحم  نب  یسوم  نع  ینابیشلا ، لّضفملا  یبأ  نع  راونألا : حابـصم 

. ُهلثم داّمح  نع  دیزی ، نب  بوقعی  نع  میشأ ، نب  ِّیلع  نب  هللادیبع  نع  براوشلا  یبأ  نباب  فورعملا 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 4  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب 
؟ دوب هنوگچ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  تدالو 

: دومرف
دزن دندومن ، يریگ  هرانک  وناب  نآ  زا  هّکم  نانز  دومن  جاودزا  يربک  يهجیدخ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  یعقوم  یلب 

یتحاران تشحو و  ثعاب  عوضوم  نیا  دوش . فّرشم  وناب  نآ  دزن  هک  دندادیمن  هزاجا  ار  ینز  چیه  دندرکیمن ، مالس  وا  رب  دنتفریمن و  وا 
. دسرب یبیسآ  ار  ترضح  نآ  ادابم  هک  دوب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  يارب  يو  هودنا  مغ و  دش ، يربک  هجیدخ 

ربص هب  رما  ار  وا  درکیم و  وگتفگ  ردام  اب  ردام  محر  رد  رهطا  يهمطاف  دش ، هلماح  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  هب  هجیدخ  هک  یماگنه 
دزن ادخ ، ربمایپ  زور  کی  هکنیا  ات  تشادیم  ناهنپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  ار  عوضوم  نیا  يربک  يهجیدخ  یلو  دومنیم .

: دومرف دیوگیم ، نخس  ارهز  يهمطاف  اب  وناب  نآ  هک  دینش  دمآ و  يربک  يهجیدخ 
: تفگ هجیدخ  ییوگیم !؟ نخس  هک  اب  هجیدخ  يا 

. تسا نم  سنوم  دیوگیم و  نخس  نم  اب  تسا  نم  محر  رد  هک  ياهّچب  نیا 
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: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
. كرابم رهاط و  ّبیط و  تسیلـسن  دنزرف  نیا  تسا ، نم  رتخد  دـنزرف  نیا  دـیوگیم  دـهدیم و  تراشب  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  يرآ 
زا سپ  ار  نانآ  دروآیم و  دوجو  هب  رتخد  نیا  زا  ار  ناـماما  يدوز  هب  دومن . دـهاوخ  رادـیاپ  رارقرب و  رتخد  نیا  زا  ارم  لـسن  اـناوت  يادـخ 

. داد دهاوخ  رارق  نتشیوخ  يهفیلخ  نیمز  رد  دوش  عطق  راگدرورپ  یحو  هکنیا 
ینب شیرق و  نانز  دزن  هجیدخ  عقوم  نیا  رد  دیسر ، ارف  يو  لمح  عضو  عقوم  هکنیا  ات  دوب  لاح  نیمه  رد  ًامئاد  يربک  يهجیدخ  ترـضح 

: دنتفگ باوج  رد  دنداد و  در  خساپ  وا  هب  اهنآ  اّما  دیئامن . يرای  لمح  عضو  يهرابرد  ارم  دییایب و  هک  داتسرف  مشاه 
وت دزن  ام  اذل  يدومن  جاودزا  دوب  بلاطوبا  میتی  ریقف و  صخش  هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  اب  یتفریذپن و  ار  ام  نخـس  وت  نوچ 
هک یلاح  نامه  رد  دیدرگ ، نیگمغ  باوج  نیا  ندینـش  زا  يربک  يهجیدخ  دش ! ! میهاوخن  وت  رما  هنوگ  چـیه  يّدـصتم  دـمآ و  میهاوخن 

يهجیدخ هک  یماگنه  دـندش  رـضاح  وا  دزن  دـندوب  مشاه  ینب  نانز  لثم  هک  الاب  دـنلب  نوگمدـنگ و  نز  راهچ  هاگان  دوب  كانهودـنا  يو 
: تفگ نانآ  زا  یکی  درک ، عزف  عزج و  دید  ار  نانآ  يربک 

رد هک  تسا  محازم  تنب  هیـسآ  وناب  نیا  ماهراس ، نم  میتسه ، وت  نارهاوخ  اـم  مییادـخ ، ناگداتـسرف  اـم  اریز  شاـبم ! نوزحم  هجیدـخ ! يا 
ات هداتـسرف  ار  ام  دـنوادخ  تسا  نارمع  نب  یـسوم  رهاوخ  مثلک  رگید : يوناب  نآ  نارمع و  رتخد  میرم  وناب : نیا  دـشابیم . وت  قیفر  تشهب 
هللا مالس  هجیدخ  ترـضح  لباقم  اهنآ  یمّوس  پچ ، تمـس  يرگید  تسار و  فرط  نانز  نآ  زا  یکی  میـشاب ، وت  لمح  عضو  رما  يدصتم 

كاپ و هک  یلاح  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  اهیلع ، هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  دنتـسشن و  وا  رـس  تشپ  اهنآ  یمراهچ  اهیلع و 
. دیئاز دوب  هزیکاپ 

رد ياهناخ  چیه  دش ، ینارون  هّکم  ياههناخ  مامت  هکنیا  ات  دیـشخرد  وناب  نآ  رون  دندش  ّدلوتم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  یعقوم 
دندمآ يربک  يهجیدخ  ترـضح  دزن  نیعلاروح  زا  رفن  هد  دادعت  هاگنآ  دـیبات ، نآ  رد  رون  نآ  هکنیا  رگم  دـنامن  یقاب  نیمز  برغ  قرش و 

دوب يربک  يهجیدخ  ترضح  لباقم  رد  هک  ینز  نآ  دندوب ، رثوک  بآ  زا  رپ  اهقیربا  دوب ، یتشهب  ( 5  ) قیربا تشت و  کی  مادک  ره  اب  هک 
کشم و زا  رتدیفس و  ریش  زا  هک  هلوح  ود  ًادعب  داد ، وشتسش  رثوک  بآ  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح  تفرگ و  ار  اهقیربا 

ترضح نآ  يارب  ار  يرگید  دیچیپ و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  كرابم  ندب  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  دروآ و  نوریب  دندوب  رتوبـشوخ  ربنع 
نیتداهش هب  نابز  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  دیوگب ، نخس  هک  تساوخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زا  نز  نآ  سپس  داد ، رارق  هعنقم 

: دومرف دوشگ و 
«. ِطابسَالا ُةَداس  يدلُو  َو  ِءایصوَالا  ُدِّیَس  یلَعب  َّنَا  َو  ِءاِیبنَالا  ُدِّیَس  هللا  ُلوُسَر  یبَا  َّنَا  َو  هللا  ِّالا  َهِلا  نَا ال  ُدَهشَا  »

تراشب رگیدـکی  هب  هدـش و  نادـنخ  سّدـقم  دازون  نآ  يارب  نانآ  درب ، مان  دوخ  یماسا  اـب  ار  کـی  ره  هدرک و  مالـس  ناـنز  نآ  رب  هاـگنآ 
ادیپ ياهدنشخرد  رون  نامسآ  رد  دندادیم . تراشب  رگیدکی  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تدالو  هب  عجار  مه  نامـسآ  لها  دنداد ،

. دندوب هدیدن  ار  نآ  ریظن  نآ  زا  لبق  هکئالم  هک  دش 
: دنتفگ يربک  يهجیدخ  هب  نانز  نآ 

اب اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  دوب ، دنهاوخ  تکرب  اب  يو  لسن  دازون و  نیا  دوخ  ریگب ! تسا  كرابم  هک  ار  هزیکاپ  كاپ و  دولوم  نیا 
سپ دـش . يراج  يو  ناهد  رد  يریـش  داهن و  وا  ناهد  رد  ناتـسپ  هتفرگ و  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  مامت  تّرـسم  یلاحـشوخ و 

(. 6  ) درکیم دشر  لاس  کی  ردق  هب  هام  ره  هام و  کی  ردق  هب  يزور  ره  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  اضّرلا  نع  ِّيِوَرَْهلا ، ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍِّیلَع ، ْنَع  ُِّیناَدَمَْهلا  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع   [ ] قودّصلل یلامألا  ]
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: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 
اَّمَلَف ِیْبلُـص  ِیف  ًۀَـفُْطن  َِکلَذ  َلَّوَحَتَف  ُُهْتلَکَأَف  اَِهبَطُر  ْنِم  ِیَنلَواَنَف  َۀَّنَْجلا  ِینَلَخْدَأَـف  مالـسلا  هیلع  ُلـِیئَْربَج  يِدَِـیب  َذَـخَأ  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  اََّمل 
َۀَِحئاَر ُتْمِمَـش  ِۀَّنَْجلا  ِۀَِحئاَر  َیلِإ  ُْتقَتْـشا  اَمَّلُکَف  ٌۀَّیِْـسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَفَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه 

. َۀَمِطاَف ِیتَْنبا 
. ُهلثم ًالسُْرم  جاجتحإلا ]  ]

ادخ ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  مالـسلا  هیلع  ( 8  ) اضّرلا رابخا  نویع  باتک  و  ( 7  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

مدروخ و ار  بطر  نآ  نم  داد ، نم  هب  یتشهب  بطر  زا  دومن و  تشهب  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  لـیئربج  دـندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یعقوم 
هللا مالـس  همطاف  هب  وا  سپ  مدش  رتسبمه  يربک  يهجیدـخ  اب  مدـمآ و  نیمز  هب  هک  یماگنه  دـش ، هفطن  هب  لّدـبم  نم  بلـص  رد  بطر  نآ 

ار همطاف  مرتخد  موشیم  تشهب  يوب  قاتـشم  نم  هک  نامز  ره  دـشابیم ، ناسنا  لکـش  هب  هک  تسیاهیروح  همطاف  اذـل  دـش ، هلماـح  اـهیلع 
(. 9  ) میوبیم

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِِّیفَْریَّصلا ، ٍریِدَس  ْنَع  ِجاَّجَْحلا ، ِْنب  ِنَمْحَّرلاِدـْبَع  ْنَع  ٍلاَّضَف ، ِْنبا  ِنَع  َدـیِزَی ، ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَیْمِْحلا ، ِنَع  ِلِّکَوَتُْملا ، ُْنبا  رابخألا ]  یناعم  ]
: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  ِهَّللاِْدبَع 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
؟ ًۀَّیِْسنِإ َیِه  ْتَْسیَلَف  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ِساَّنلا : ُضَْعب  َلاَقَف  ( 10  ) َءاَمَّسلا َو  َضْرَْألا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُرُون  َِقلُخ 

: َلاَقَف
؟ ٌۀَّیِْسنِإ ُءاَرْوَح  َیِه  َْفیَک  َو  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  اُولاَق : ٌۀَّیِْسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَف 

: َلاَق
َْنیَأ َو  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  َلِیق  َمَدآ . یَلَع  ْتَضِرُع  َمَدآ  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َقَلَخ  اَّمَلَف  ُحاَوْرَأـْلا  َِتناَـک  ْذِإ  َمَدآ  َُقلْخَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِهِرُون  ْنِم  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  اَـهَقَلَخ 

؟ ُۀَمِطاَف َْتناَک 
: َلاَق

؟ اَهُماَعَط َناَک  اَمَف  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  اُولاَق : ِشْرَْعلا ، ِقاَس  َتَْحت  ٍۀَّقُح  ِیف  َْتناَک 
: َلاَق

ِیْبلُـص ْنِم  اَهَجِرُْخی  ْنَأ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َّبَحَأ  َو  ِِهْبلُـص  ْنِم  ِینَجَرْخَأ  َو  َمَدآ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َقَلَخ  اَّمَلَف  ُدـیِمْحَّتلا ، َو  ُلِیلْهَّتلا  َو  ُسیِدـْقَّتلا  َو  ُحـِیبْسَّتلا 
َو ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُْتُلق : ُدَّمَُحم ! اَی  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِیل : َلاَقََف  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  اَِهب  ِیناَتَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًۀَحاَُّفت  اَهَلَعَج 

: َلاَقَف ُلِیئَْربَج ، ِیبِیبَح  ِهَّللا  ُۀَمْحَر 
: َلاَق ُمالَّسلا  ُدوُعَی  ِْهَیلِإ  َو  ُمالَّسلا  ُْهنِم  ُْتُلق : َمالَّسلا  َُکئِْرُقی  َکَّبَر  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی 

، يِرْدَص َیلِإ  اَُهتْمَمَض  َو  اَُهتْذَخَأَف  ِۀَّنَْجلا . َنِم  َْکَیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  اَهاَدْهَأ  ٌۀَحاَُّفت  ِهِذَه  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی 
: َلاَق

َِکلَذ َّنِإَف  ْفََخت  َو ال  اَْهلُک  ْلُکَْأت  ََکل ال  اَم  ُدَّمَُحم  اَی  لاَقَف : ُْهنِم  ُتْعِزَف  َو  ًاعِطاَس  ًارُون  ُْتیَأَرَف  اَُهتْقَلَفَف  اَْهلُک  ُُهلـالَج  َّلَـج  ُهَّللا  ُلوُقَی  ُدَّمَُحم  اَـی 
؟ َۀَمِطاَف ِضْرَْألا  ِیف  َو  َةَروُْصنَْملا  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْتَیِّمُس  َِمل  َو  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتُلق : ُۀَمِطاَف  ِضْرَْألا  ِیف  َیِه  َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِةَروُْصنَْمِلل  َروُّنلا 
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: َلاَق
. اَهِّبُح ْنَع  اَهُؤاَدْعَأ  َمُِطف  َو  ِراَّنلا  َنِم  اَُهتَعیِش  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل  َۀَمِطاَف  ِضْرَألا  ِیف  ْتَیِّمُس 

َۀَمِطاَف َرْـصَن  ِینْعَی  ( 11 « ) ُءاـشَی ْنَم  ُرُْـصنَی  ِهَّللا  ِرْـصَِنب  َنوـُنِمْؤُْملا  ُحَْرفَی  ٍذـِئَمْوَی  َو   » َّلَـجَوَّزَع ِهَّللا  ُلْوَـق  َکـِلَذ  َو  ُةَروُْـصنَْملا  ِءاَـمَّسلا  ِیف  َیِه  َو 
. اَهیِّبِحُِمل

. ۀمایقلا یلإ  ٌةراشإ  ذئموی »  » هلوق لبق  دعب » نم   » هلوق َّنأ  یلع  ُّینبم  َلیوأتلا  اذه  لعل  نایب :
ُهَّللا یَّلَـص  مالـسا  ربمایپ  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 12  ) رابخالا یناعم  باتک  رد  قودص  خـیش 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
: دنتفگ مدرم  زا  یضعب  دش ، هدیرفآ  دنوش  قلخ  نامسآ  نیمز و  هکنیا  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رون 

؟ تسین رشب  سنج  زا  همطاف  نیاربانب : سپ  هللا ! لوسر  ای 
: دندومرف

. تسیاهیسنا يهیروح  همطاف 
: دنتفگ

؟ دشاب هیسنا  هیروح و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  هک  دوشیم  هنوگچ  هللا ! لوسر  ای 
: دندومرف

هیلع مدآ  سپـس  دیرفآ ، دوخ  رون  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  قئالخ  حاورا  مدآ و  ترـضح  تقلخ  زا  لبق  اناوت  يادـخ 
: دش هتفگ  درک ، ضرع  يو  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هدومن و  قلخ  ار  مالسلا 

!؟ دوب اجک  تقو  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هللا  لوسر  ای 
: دومرف

: دنتفگ تشاد ، ياج  شرع  قاس  ریز  رد  هقح  کی  نایم  رد  وا  رون 
؟ دوب هچ  يو  ماعط  ادخ ! لوسر  يا 

: دومرف
ّلجوّزع يادخ  دروآ  نوریب  وا  بلـص  زا  ارم  دیرفآ و  ار  مدآ  ترـضح  ادخ  هک  یعقوم  دوب ، ادخ  دمح  و  ( 13  ) لیلهت سیدقت و  حیبست و 

ار بیـس  نآ  هداد و  رارق  یتشهب  بیـس  کی  زا  ار  وا  سپ  دـنک ، جراخ  نم  بلـص  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  تشاد  تسود 
: تفگ نم  هب  دروآ و  نم  دزن  لیئربج 

: متفگ هتاکرب ،» هللا و  ۀمحر  کیلع و  مالّسلا  دّمُحم ! ای  »
«. هتاکرب هللا و  ۀمحر  مالّسلا و  کیلع  و   » لیئربج

: تفگ وا 
: متفگ دناسریم ، مالس  ار  وت  ادخ  دّمحم ! ای 

: تفگ تشگ ، دهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  تسا و  وا  زا  مالس 
، مدنابـسچ دوخ  يهنیـس  هب  متفرگ و  ار  بیـس  نآ  نم  هداتـسرف ، وت  يارب  تشهب  زا  ار  نآ  نابرهم  يادـخ  هک  تسا  یبیـس  نیا  دّـمحم ! اـی 

: تفگ لیئربج 
: دیامرفیم دنوادخ  دّمحم ! ای 

! ! مدش ناسرت  نم  هک  دش  عطاس  نآ  زا  يرون  مدید  سپ  مدرک  همین  ود  ار  بیس  نآ  هک  یماگنه  نک ! لوانت  ار  بیس  نیا 
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: تفگ
نیمز رد  هروصنم و  نامـسآ  رد  هک  تسییوناب  نآ  رون  نیا  اریز  شابم . فئاخ  نک و  لیم  ینکیمن ؟ لواـنت  ار  نآ  ارچ  سپ  هللا ! لوسر  اـی 

. تسهمطاف
: متفگ

؟ تسهمطاف نیمز  رد  هروصنم و  نامسآ  رد  ارچ  لیئربج ! نم  بیبح  يا 
: تفگ

رد دوب و  دـنهاوخ  مورحم  شتّبحم  زا  يو  نانمـشد  دـناهدش و  هدـیرب  شتآ  زا  شنایعیـش  هک  هدـش  هدـیمان  همطاـف  نیمز  رد  تهج  نیدـب 
: هدومرف ادخ  هک  تسا  هروصنم  ظاحل  نیدب  نامسآ 

نیا زا  روظنم  دـنوشیم ، لاحـشوخ  دـنکیم  يرای  دـهاوخب  ار  سک  ره  هک  ادـخ  ترـصن  يارب  نینمؤم  تمایق -  زور  ینعی  زور -  نآ  رد 
. تشاد دهاوخ  دوخ  ناتسود  يارب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هک  تسیترصن  نامه  ترصن ،

. تسا تمایق  زور  دنوشیم ، داش  نامیا  لها  زور » نیا  رد   » دیامرفیم هکنیا  زا  روظنم  نایب :

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

ِهَّللاِْدبَع ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِرباَج ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َةَراَمُع ، ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا ، ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا ، ِنَع  ُناَّطَْقلا ، عئارّشلا ]  للع  ]
: َلاَق

؟ َِکتاََنب ْنِم  ٍدَحَِأب  ُُهلَعْفَت  اَم ال  اَِهب  ُلَعْفَت  َو  َْکنِم  اَهِینُْدت  َو  اَهُمَْزَلت  َو  َۀَمِطاَف  ُمَّثََلت  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلِیق 
: َلاَقَف

اَْهنِم ُّمَشَأ  اَنَأَف  َۀَـمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَـجیِدَخ  ُْتعَقاَو  َُّمث  ِیْبلُـص  ِیف  ًءاَم  َْتلَّوَحَتَف  اَُهْتلَکَأَف  ِۀَّنَْجلا  ِحاَُّفت  ْنِم  ٍۀَـحاَُّفِتب  ِیناَتَأ  مالـسلا  هیلع  َلـِیئَْربَج  َّنِإ 
. ِۀَّنَْجلا َۀَِحئاَر 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هللادبع  نب  رباج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 14  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  قودص  خیش 
: دش هتفگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  هب 

ياـج شیوخ  کـیدزن  يریگیم و  رب  رد  ار  وا  یـسوبیم و  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  ردـق  نیا  هک  تسیچ  يارب  هللا ! لوسر  اـی 
!؟ يرادن دوخ  رگید  نارتخد  اب  هک  يراد  یتمحرم  فطل و  کی  وا  اب  یهدیم ،

: دومرف
هجیدـخ اـب  یتقو  دـش ، هفطن  هب  لدـبم  نم  تشپ  رد  بیـس  نآ  مدروخ ، ار  نآ  نم  دروآ و  نم  يارب  یتـشهب  ياهبیـس  زا  یبیـس  لـیئربج 

. میوبیم تشهب  يوب  همطاف  زا  نم  اذل  دیدرگ ، هلماح  همطاف  هب  يو  مدش  رتسبمه 

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

ٍسوُواَط ْنَع  ِّیِّکَْملا ، َۀَلَبَج  ْنَع  ِّیِْسبَْعلا ، یَسُوم  ِْنب  ِهَّللاِْدیَبُع  ْنَع  َناَرْمِع ، ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا ، ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا ، ِنَع  ُناَّطَْقلا ، عئارّشلا ]  للع  ]
: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِِّیناَمَْیلا ،

؟ ِهَّللا َلوُسَر  اَی  اَهُّبُِحتَأ  َُهل : َْتلاَقَف  َۀَمِطاَف  ُلِّبَُقی  َوُه  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُۀَِشئاَع  ْتَلَخَد 
: َلاَق

ُدَّمَُحم اَی  ُنْدا  ِیل  َلِیق  َُّمث  ُلِیئاَکیِم  َماَقَأ  َو  ُلِیئَْربَج  َنَّذَأ  ِۀَِـعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  اََّمل  ُهَّنإ  ًاّبُح  اََـهل  ِتْدَدْزـال  اََـهل  یِّبُح  ِتِْملَع  َْول  ِهَّللاَو  اَـمَأ 
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: َلاَق ُلِیئَْربَج  اَی  ِیتَرْضَِحب  َْتنَأ  َو  ُمَّدَقَتَأ  ُْتلُقَف 
ُّتَفَْتلا َُّمث  ِۀَِعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  ِلْهَِأب  ُْتیَّلَـصَف  ُتَْونَدَف  ًۀَّصاَخ  َْتنَأ  َکَلَّضَف  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئالَم  یَلَع  َنِیلَـسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  َلَّضَف  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمَعَن ،

. ِۀَِکئالَْملا َنِم  ٌۀَعاَمَج  اَهَفَنَتْکا  ِدَق  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٍۀَضْوَر  ِیف  مالسلا  هیلع  َمیِهاَْربِِإب  اَنَأ  اَذإَف  ِینیِمَی  ْنَع 
ُتْرِـص اَّمَلَف  ٌِّیلَع  َكوُخَأ  ُخَْألا  َمِْعن  َو  ُمیِهاَْربِإ  َكُوبَأ  ُبَْألا  َمِْعن  ُدَّمَُحم  اَی  ُتیِدُونَف : ِۀَسِداَّسلا  َیلِإ  اَْهنِم  َو  ِۀَسِماَْخلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُتْرِـص  یِّنِإ  َُّمث 

: ُْتلُقَف َِّیلُْحلا  َو  َلَلُْحلا  ِناَیِوْطَی  ِناَکَلَم  اَِهلْـصَأ  ِیف  ٍرُون  ْنِم  ٍةَرَجَِـشب  اَنَأ  اَذإَـف  َۀَّنَْجلا  ِینَلَخْدَأَـف  يِدَِـیب  مالـسلا  هیلع  ُلـِیئَْربَج  َذَـخَأ  ِبُجُْحلا  َیلِإ 
؟ ُةَرَجَّشلا ِهِذَه  ْنَِمل  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح 

: َلاَقَف
. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َلَلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  َُهل  ِناَیِوْطَی  ِناَکَلَْملا  ِناَذَه  َو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َکیِخَِأل  ِهِذَه 

ُۀَبَطُّرلا َِتلَّوَحَتَف  اَُهْتلَکَأَف  ًۀَـبَطُر  ُتْذَـخَأَف  ِلَسَْعلا  َنِم  یَلْحَأ  َو  ِکْسِْملا  َنِم  ًۀَِـحئاَر  َبَیْطَأ  َو  ِدـْبُّزلا  َنِم  َنَْیلَأ  ٍبَطُِرب  اَنَأ  اَذإَف  یِماَمَأ  ْْتمَّدَـقَت  َُّمث 
َۀَِحئاَر ُتْمِمَـش  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُْتقَتْـشا  اَذإَف  ٌۀَّیِْـسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَفَف  َۀَمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه  ْنَأ  اَّمَلَف  ِیْبلُـص  ِیف  ًۀَفُْطن 

. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ( 15  ) نیشیپ باتک  رد  زین 

هشیاع دسوبیم  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ادخ  لوسر  دید  دش  فّرشم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دزن  یعقوم  هشیاع 
: تفگ

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  يرادیم !؟ تسود  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ایآ  هللا ! لوسر  ای 
ارم هک  یعقوم  اریز  یتشادیم ، تسود  رتشیب  ار  وا  زین  وت  مرادیم  تسود  ار  ماهمطاـف  ردـقچ  نم  یتـسنادیم  وت  رگا  مسق ، ادـخ  هب  يرآ ،

: دش هتفگ  نم  هب  هاگ  نآ  تفگ ، هماقا  لیئاکیم  تفگ و  ناذا  لیئربج  دندرب  مراهچ  نامسآ  هب  جارعم  بش  رد 
: متفگ راذگب ، زامن  ایب و  ولج  دّمحم ! ای 

؟ مراذگب زامن  میایب و  ولج  نم  وت  ندوب  اب  لیئربج  يا 
: تفگ

اطع یـصوصخم  تلیـضف  کی  ار  وت  هداد و  يرترب  تلیـضف و  دوخ  بّرقم  هکئـالم  رب  ار  دوخ  لـسرم  ناربماـیپ  میکح  يادـخ  اریز  يرآ ،
هیلع میهاربا  ترـضح  مدش  هّجوتم  دوخ  تسار  فرط  هب  یتقو  مدروآ ، ياج  هب  زامن  مراهچ  نامـسآ  لها  اب  متفر و  ولج  نم  تسا ، هدومن 

. دناهدومن عامتجا  راوگرزب  نآ  فارطا  رد  هکئالم  زا  یهورگ  تسا و  تشهب  ياهغاب  زا  یکی  رد  هک  مدید  ار  مالسلا 
: تفگ هک  مدینش  یئادن  متفر  الاب  مشش  مجنپ و  نامسآ  يوس  هب  یتقو  سپس 

ارـس هّجوتم  هک  یماگنه  تسیردارب . بوخ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تردارب  يردپ و  بوخ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  وت  ردپ  دّـمحم ! ای 
هب ییاهرویز  هّلح و  کلم  ود  مدید  هک  مدـش  هجاوم  رون  زا  یتخرد  اب  هاگان  دومن  تشهب  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  لیئربج  مدـش  اههدرپ 

: متفگ دنچیپیم ، نآ 
!؟ تسیک زا  تخرد  نیا  لیئربج ! نم  بیبح  يا 

: تفگ
. دنناشوپیم تخرد  نیا  هب  رویز  هّلح و  تمایق  زور  ات  کلم  ود  نیا  تسا ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  تردارب  زا 

ار بطر  کی  نم  دوب ، رتنیریـش  لسع  زا  رتوبـشوخ و  کشم  زا  رتمرن و  هرک  زا  هک  مدش  وربور  یبطر  اب  متفر  ولج  فرط  هب  یتقو  هاگنآ 
مدش رتسبمه  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  اب  مدومن و  لوزن  نیمز  هب  هک  یماگنه  دش ، هفطن  هب  لّدـبم  نم  تشپ  رد  بطر  نآ  مدروخ و 

نم هاگ  ره  دشابیم ، هیـسنا  هک  تسیاهیروح  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  نیاربانب  سپ  دـش ، هلماح  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  هب  يو 
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. مسوبیم ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  موشیم  تشهب  قاتشم 

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ةَْدیَبُع ، ِیبَأ  ْنَع  ٍباَئِر  ِْنبا  ِنَع  ٍبُوبْحَم ، ِْنبا  ِنَع  ِیبَأ ، یمقلا ]  ریسفت  ]
اَی مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُۀَِـشئاَع  َِکلَذ  ْتَرَْکنَأَف  َۀَـمِطاَف  َلـِیبْقَت  ُِرثُْکی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک 
ِیف ًءاَم  ِِکلَذ  ُهَّللا  َلَّوَحَف  ُُهْتلَکَأَف  اَهِراَِمث  ْنِم  ِیَنلَواَن  َو  َیبوُط  ِةَرَجَـش  ْنِم  ُلِیئَْربَج  ِیناَنْدَأَف  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْـسُأ  اََّمل  یِّنِإ  ُۀَِشئاَع 

. اْهنِم َیبوُط  ِةَرَجَش  َۀَِحئاَر  ُتْدَجَو  الِإ  ُّطَق  اَُهْتلَّبَق  اَمَف  َۀَمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه  اَّمَلَف  يِرْهَظ 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 16  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد 

ادـخ لوسر  هب  عوضوم  نیا  هب  عجار  هشیاع  دیـسوبیم ، ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  دایز  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  درکیم ، ضارتعا 

، داد نم  هب  نآ  يهویم  زا  درب و  یبوط  تخرد  کیدزن  ارم  لیئربج  مدش  تشهب  لخاد  دـندرب و  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  نآ  رد  هشیاع ! يا 
اهیلع هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  اب  مدمآ و  نیمز  هب  هک  یماگنه  دش ، هفطن  هب  لّدبم  نم  تشپ  رد  هویم  نآ  مدروخ  نآ  زا  نم  هک  یماگنه 
يوب هکنیا  رگم  مسوبیمن  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نم  تقو  چـیه  اذـل  دـش ، هلماح  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هب  يو  مدـش  رتسبمه 

. میوبیم وا  زا  ار  یبوط  تخرد 

(07 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍِکلاَم  ُْنب  ُسَنَأ  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
: َْتلاَقَف اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِۀَفِص  ْنَع  یِّمُأ  ُْتلَأَس 

. ًۀََّضب َءاَْضَیب  َْتناَک  َو  ِباَحَّسلا  َنِم  ْتَجَرَخ  َْوأ  ًاماَمَغ  ْتَرِفُک  ُسْمَّشلا  َِوأ  ِرْدَْبلا  َۀَْلَیل  ُرَمَْقلا  اَهَّنَأَک  َْتناَک 
: َلاَق ٍحَابَر  ِیبَأ  ْنَع  ٌءاَطَع ،

. ِۀَّیِعَابَّرلا َۀَقِرْشُم  َْتناَک  اَهَّنَأ  َِيُور  َو  ِۀَنْفَْجلا  َیلِإ  ُبِرْضَت  اَهَتَبَصَق  َّنِإ  َو  ُنِْجعَت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َْتناَک 
اَِهِبناَج یَلَع  َو  ًةَّرَم  ِنَْمیَْألا  اَِهِبناَج  یَلَع  ُلیِمَت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُتْرَکَذ  الِإ  یِـشْمَت  َۀَمِطاَف  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللاِدـْبَع : ُْنب  ُِرباَج 

اَهِیبَأ َعَم  ْتَماَقَأ  َو  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  َنیِرْشِْعلا  ِیف  َنِینِس  ِثالَِثب  ِءاَرْـسِْإلا  َدَْعب  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  ِةَُّوبُّنلا  َدَْعب  َۀَّکَِمب  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو  َو  ًةَّرَم  ِرَْـسیَْألا 
َناَک ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  ٍمْوَی  َلَّوَأ  ِْنیَتَنَِـسب  َۀَنیِدَْملا  اَهِمَدـْقَم  َدـَْعب  ٍِّیلَع  ْنِم  اَهَجَّوَزَف  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  ُهَعَم  ْتَرَجاَه  َُّمث  َنِینِـس  َِیناَمَث  َۀَّکَِمب 

َو ٍرُهْـشَأ  ُۀَْعبَـس  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  ٍِذئَمْوَی  اََهل  َو  ُِّیبَّنلا  َِضُبق  َو  ٍرْدـَب  َدـَْعب  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍّتِِسل  ِءاَثالَّثلا  َمْوَی  اَِهب  َلَخَد  َو  ِسِداَّسلا  َمْوَی 
. ًۀَنَس َةَرْشَع  اَتَْنثا  اََهل  َو  َنَسَْحلا  ِتََدلَو 

تئـش نإ  اهیلإ و  رظنلا  ناکمإل  وأ  اِهفافِع  اهِْرتِِسل و  مامغلاب  ةروتـسملا  سمّـشلاب  اهَتْهَّبَـش  َْتئِـش  ْنإ  يأ  لوهجملل  ءاـنبلا  یلع  ترفک  ناـیب :
مامغلا و یف  لوخدلا  ِءادتبا  ْیََتلاح  یف  سمّـشلاب  َهیبشتلا  ُضرغلا  َنوکی  نأ  لمتحَی  اهناعمل و  اهرونل و  مامغلا  تحت  نم  ِۀجراخلا  سمّـشلاب 

نیب امهیف  اهِعْمَِجل  نیتلاحلا  یف  اهب  هیبشتلا  لاقی : وأ  ِسْمَّشلا  ِضعبب  ْتَطاحأ  یّتلا  باحّـسلاب  اهعانقل  سمّـشلاب و  اـهل   ًًًً اـهیبشت اـهنم  جورخلا 
هرفکأ ءیـشلا  ترفک  لاـقی : ۀـیطغتلا  ینعمب  ْرفُکلا  نم  ٌذوخأـم  ریداـقتلا  یلع  عاعـشلا و  ِءوـضلا و  ِوْـحَم  ِمدـع  رظّنلا و  نم  ِنُّکَمَّتلا  ِْرتِـسلا و 

. ٍءیش ینْدأ  هیف  ُرِّثَُؤی  يّذلا  هُؤافص  ِنوَّللا و  ُۀّقر  ُۀضاضبلا  هترتس و  يأ  ًارفک  رسکلاب 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  لئامش  لکش و 

: تفگ دنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  ( 17  ) بقانم باتک  رد  بوشآرهش  نبا 
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: تفگ مردام  مدومن ، شسرپ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  تافص )  ) لئامش لکش و  يهرابرد  مردام  زا  نم 
هدـش جراخ  ربا  ریز  زا  هکنیا  ای  هتفرگ و  ارف  ار  نآ  يور  ربا  هک  دوب  یباتفآ  ریظن  ای  هدراهچ  بش  هام  ریظن  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف 

. تشاد یّصاخ  تفاطل  يدیفس و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  گنر  دشاب ،
دوخ ياهوم  تخاسیم و  ریمخ  درآ  زا  ادخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هدرک  لقن  حابروبا  زا  ءاطع 

. دیشخردیم دیشروخ  نوچ  ناشیا  يهرهچ  هک  هدش  تیاور  تخیریم و  شیاههناش  يور  رب  دوب  دنلب  نوچ  اهنآ  تفابیم و  ار 
: دیوگیم هللادبع  نب  رباج 

اریز مداتفایم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دای  هب  مدرکیم  هدـهاشم  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  نتفر  هار  نم  هاـگ  ره 
. دشیم لیامتم  پچ  فرط  هب  یهاگ  تسار و  فرط  هب  یهاگ  نتفر  هار  ماگنه  رد  زین  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

رد یناّثلا  يدامج  هام  متسیب  رد  جارعم  ناتـساد  زا  سپ  لاس  هس  شردپ و  يربمایپ  تّوبن و  زا  دعب  لاس  جنپ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 
ادخ ربمایپ  دومن و  ترجه  هنیدـم  يوس  هب  دوخ  ردـپ  اب  هاگنآ  دوب ، هّکم  رد  شیوخ  ردـپ  اب  لاس  تشه  تدـم  دـش و  دـّلوتم  همظعم  هّکم 

مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  يارب  ار  يو  هجحیذ  هام  لّوا  زور  رد  هنیدم  هب  دورو  زا  دـعب  لاس  ود  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. دومن جیوزت 

یسورع رما  ردب ، گنج  ناتـساد  زا  دعب  هجحیذ  مشـش  هبنـش  هس  زور  رد  تفرگ و  تروص  هجحیذ  مشـش  زور  رد  جاودزا  رما  یلوق  رب  انب 
لاس و هدجیه  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  رمع  زا  دیسر  تداهـش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  تفای ، همتاخ 

. دوب هلاس  هدزاود  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  دش  ّدلوتم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  دوب  هتشذگ  هام  تفه 
رد هک  یباتفآ  هب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  هک  دوب  دهاوخ  انعم  نیا  هب  لوهجم –  يهغیص  دوش –  هدناوخ  ْتَرِفُک »  » هکنیا رب  انب  ترفک » : » نایب

ندوب هدیشوپ  فیفع و  يوار  مالک  زا  روظنم  تروص  نآ  رد  هک  نک ، هیبشت  دوش  جراخ  نآ  تشپ  زا  دهاوخیم  مک  مک  هدوب و  ربا  تشپ 
. دوب دهاوخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

نیا نآ ، يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دـنکیم  یناشفارون  هدـش و  جراخ  ربا  ریز  زا  هزات  هک  نک  هیبشت  یباـتفآ  هب  ار  وا  یهاوخیم  رگا  اـی  و 
. تسهدوب هدنشخرد  ینارون و  ياهرهچ  ياراد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  دوشیم 

زا هزات  ای  دوریم و  ربا  ریز  هزات  هک  دشاب  یتلاح  رد  دیشروخ ، هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هیبشت  يوار  روظنم  تسا  نکمم  نینچمه 
هب اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هیبشت  دوشیم و  هدرزآ  نآ  هب  هاـگن  زا  مشچ  هک  دراد  يرون  لاـح  ود  ره  رد  دوشیم و  جراـخ  ربا  ریز 

دوجو یگدیـشوپ  مه  رتس و  مه  تلاح  ود  ره  رد  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  باحّـسلا » نم  تجرخ  وأ  ًامامَغ  ترفک   » تلاـح ود  رد  دیـشروخ 
هب رفک »  » زا يهدـش  هتفرگ  ترفک »  » ریدـقت ره  هب  تسهدـهاشم . لباق  دوشیمن و  وحم  ینـشور  هولج و  لاح  نیع  رد  تیؤر و  مه  دراد و 

. نآ ندناشوپ  ندرک و  یفخم  ینعی  ةرفکلا » ءیّشلا  ترفک   » دوشیم هتفگ  یتقو  تسا و  ندناشوپ  ینعم 
. دراذگیم رثا  نآ  رب  زیچ  نیرتکچوک  هک  يوحن  هب  تسا  نآ  يافص  هرهچ و  گنر  ندوب  نشور  زا  تسا  ترابع  ۀضاضب »  » و

(08 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُهُعَفْرَی ، ِهِخُویُش  ْنَع  ِباَّشَْخلا ، ُْنبا  َرَکَذ  ۀمغلا ]  فشک  ]
ٌۀَسْمَخ َو  ًۀَنَس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َو  َْتیَْبلا  ِیْنبَت  ٌْشیَُرق  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  َیْحَْولا  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  َو  ِهِِّیبَن  َةَُّوُبن  ُهَّللا  َرَهْظَأ  اَم  َدَْعب  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو 

َو َنِینِـس  َِیناَمَث  َۀَّکَِمب  اَهِیبَأ  َعَم  اَهُرُمُع  َناَک  َو  ًامْوَی  َرَـشَع  َۀَسْمَخ  َو  ٌرْهَـش  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  َۀَـقَدَص  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ًامْوَی  َنوُْعبَـس ]   ] نیعبـس َو 
ٍِّیلَع َعَم  ْتَماَقَأَف  ًۀَنَس  َةَرْشَع  َِیناَمَث  اَهُرُمُع  َناَک  َو  َنِینِس  َرْـشَع  ُهَعَم  ْتَماَقَأَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  ْتَرَجاَه 

. ًامْوَی َنیَِعبْرَأ  يَرْخُأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَس  َو  ًۀَسْمَخ  اَهِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ 
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َدَْعب ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  يَدْحِإ  اََهل  َو  َنَسَْحلا  ِتََدلَو  َو  ٍماَّیَأ  ُةَرَـشَع  َو  ٌرْهَـش  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  ِۀَـیاَوِّرلا  ِهِذَـه  یَلَع  اَهُرُمُعَف  ُلُوقَأ  اَنَأ  ُعِراَّذـلا : َلاَق  َو 
ُهَّللا یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َْتلاَق  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِْهیََوبَاب  ِْنبِال  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِِدلْوَم  ِباَتِک  ِیف  َو  َنِینِـس  ِثالَِثب  ِةَرْجِْهلا 

َّنِإ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف  ًامَد  اََهل  َرَأ  ْمَلَف  اَهِْدلُو  َضَْعب  ْتََدلَو  ْدَق  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُتْدِهَش  ُْتنُک  ْدَق  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
. ٍۀَّیِْسنِإ ِةَروُص  ِیف  ًۀَّیِروُح  ْتَِقلُخ  َۀَمِطاَف 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تدالو 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  ( 18  ) هّمغلا فشک  باتک  رد  یلبرا 

نآ رد  ترـضح  نآ  رب  یحو  لوزن  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  يربمایپ  زا  دـعب  لاس  جـنپ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف 
. دش ّدلوتم  دنتخاسیم ، ار  هبعک  شیرق  هک  یماگنه 

ار تیاور  نیمه  زین  یفاک  باتک  رد  دوب ، هتشذگ  وا  رمع  زا  زور  جنپ  داتفه و  لاس و  هدجیه  هک  دیـسر  تداهـش  هب  یعقوم  رهطا  يهمطاف 
(. 19  ) تسا هدرک  لقن 

: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  ترضح  نآ  فیرش  رمع  هقدص ، تیاور  رد  و 
ردپ رانک  ار  شفیرش  رمع  زا  لاس  تشه  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دیوگ : ) هقدص   ) نینچمه زور و  هدزناپ  هام و  کی  لاس و  هدجیه 

رد لاس  هد  تّدم  هب  اجنآ  رد  دومن و  ترجه  هنیدم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  اب  سپـس  دومن و  يرپس  هّکم  رد  شراوگرزب 
زور جنپ  داتفه و  دوخ  یمارگ  ردپ  زا  سپ  دشابیم و  لاس  هدجه  ترضح  نآ  فیرش  رمع  تروص ) نیا  رد  هک  ، ) دوب ترـضح  نآ  رانک 

. ( دندوبن هدنز  رتشیب  زور  ردپ 75  زا  سپ  ینعی  . ) دوب مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  یلع  ترضح  رانک  رد 
. دیسر تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  تداهش  زا  دعب  زور  لهچ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

: دیوگ تسیوار ]  مان  عارذ  عارذ [  و 
نـسح ماما  هک  ینامز  هدوب و  زور  هد  هام و  کی  لاس و  هدجیه  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  میوگیم  تشذـگ ) هک   ) یتیاور نیا  رب  انب  نم 

. تسهدش عقاو  ترجه  زا  دعب  لاس  هس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تدالو  هدوب و  هلاس  هدزای  دومن  لمح  عضو  ار  مالسلا  هیلع 
: تفگ وا  هک  دناسریم  سیمع  تنب  ءامسا  هب  ار  دنس  تسا  هیوباب  نبا  زا  هک  اهیلع » هللا  مالس  همطاف  دلوم   » باتک رد  و 

: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
لوسر هاگنآ  دیدیمن ، سافن )  ) نوخ نامیاز  ماگنه  رد  وا  هک  مدوب  دهاش  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نادنزرف  زا  یـضعب  تدالو  عقوم  رد  نم 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا 
. یناسنا تروص  رد  تسیاهّیروح  تقلخ  همطاف  تقلخ  انامه 

(09 [ ) هرامش تیاور  ]

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ْتَماَقَأ  َو  َنِینِـس  ِثالَِثب  ِءاَرْـسِْإلا  َدَْعب  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  ِةَُّوبُّنلا  َدَْعب  اهیلع  هللا  مالـس  ْتَِدلُو  نیظعاولا ]  ۀضور  ]
َدَْعب مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنِم  اَـهَجَّوَزَف  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ْتَرَجاَـه  َُّمث  َنِینِـس ، َناَـمَث  َۀَّکَِمب  مَّلَـس  َو  ِهلآ 
اَهِیبَأ َدَْعب  ْتَشاَع  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  ٍِذئَمْوَی  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَِفل  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َِضُبق  َو  ٍۀَنَِـسب  َۀَنیِدَْملا  ُمِهِمَدـْقَم 

. ًامْوَی َنیِْعبَس  َو  ِْنیَتَْنثا 
دش و ّدلوتم  جارعم  زا  دعب  لاس  هس  ربمایپ و  ثعبم )  ) تّوبن زا  دعب  لاس  جنپ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تسا : هدمآ  نیظعاولا  هضور  باتک  رد 

لاس کی  دومرف و  ترجه  هنیدم  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  سپـس  درک ، یگدنز  ربمایپ  اب  هّکم  رد  لاس  تشه  تّدم  هب 
ربمایپ هک  ینامز  دروآرد و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  جاودزا  هب  ار  وا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  هنیدم ، هب  دورو  زا  سپ 
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زور ود  داتفه و  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  دوب و  هلاس  هدـجه  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دیـسر ، تداهـش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا 
. دوب هدنز 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

َو ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِثَْعبَم  َدَْعب  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو  یفاکلا ]  ]
. ًامْوَی َنیِْعبَس  َو  ًۀَسْمَخ  اَهِیبَأ  َدَْعب  ْتَیَِقب  ًامْوَی  َنوُْعبَس  َو  ٌۀَسْمَخ 

رمع هک  یلاح  رد  دیسر  تداهـش  هب  دش و  ّدلوتم  ربمایپ  ثعبم  زا  سپ  لاس  جنپ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تسا : هدمآ  ( 20  ) یفاک باتک  رد 
. دنام یقاب  ایند  رد  زور  جنپ  داتفه و  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  وا  دوب و  زور  جنپ  داتفه و  لاس و  هدجه  شفیرش 

(11 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َۀَماَُدق  ِْنب  َۀَثِراَح  ْنَع  َِيُور  ِتاَزِْجعُْملا : ُنُویُع 
: َلاَق ُناَْملَس  ِینَثَّدَح 
: َلاَق َو  ٌراَّمَع  ِینَثَّدَح 

: َلاَق ُراَّمَع  اَی  ِیْنثِّدَح  ُْتُلق : ًابَجَع ؟ َكُِربْخُأ 
َوُه اَِمب  َو  َناَک  اَِمب  َکَثِّدَحُِأل  ُنْدا  ْتَداَن  ِِهب  ْتَرَْصبَأ  اَّمَلَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  ََجلَو  ْدَق  َو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُتْدِهَـش  ْمَعَن 
ْذِإ ِهِعوُجُِرب  ُْتعَجَرَف  يَرَقْهَْقلا  ُعِجْرَی  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  ُْتیَأَرَف  راَّمَع ٌ : َلاَق  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َنیِح  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْنُکَی  َْمل  اَِمب  َو  ٌِنئاَک 

؟ َُکثِّدَحُأ ْمَأ  ِیُنثِّدَُحت  َُهل  َلاَق  ُسِلْجَْملا  ِِهب  َّنَأَمْطا  اَّمَلَف  اَنَدَف  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ُنْدا  َُهل : َلاَقَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َلَخَد 
: َلاَق

هیلع ٌِّیلَع  َلاَقَف  َْتعَجَرَف ، َْتیَک  َو  َْتیَک  ََکل  َْتلاَق  َو  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َْتلَخَد  ْدَـق  َو  َکـِب  یِّنَأَـک  لاَـقَف َ : ِهَّللا ، َلوُسَر  اَـی  ُنَسْحَأ  َکـْنِم  ُثیِدَْـحلا 
؟ اَنِرُون ْنِم  َۀَمِطاَف  ُرُون  مالسلا 

 : مالسلا هیلع  لاَقَف 
. َیلاَعَت ِهَِّلل  ًارْکُش  ٌِّیلَع  َدَجَسَف  ُمَْلعَت ؟ ََوأ ال 

: َْتلاَقَف ُهَعَم  ُتَْجلَو  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  ََجلَوَف  ِهِجوُرُِخب  ُتْجَرَخ  َو  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َجَرَخَف  ٌراَّمَع : َلاَق 
؟ ََکل ُُهْتُلق  اَِمب  ُهَتْرَبْخَأَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِیبَأ  َیلِإ  َْتعَجَر  َکَّنَأَک 

: َلاَق
: َْتلاَقَف ُۀَمِطاَف ، اَی  ِِکلَذَک  َناَک 

َۀَّنَْجلا ِیبَأ  َلَخَد  اَّمَلَف  ْتَءاَضَأَف  ِۀَّنَْجلا  ِرَجَـش  ْنِم  ًةَرَجَـش  ُهَعَدْوَأ  َُّمث  ُُهلالَج  َّلَج  َهَّللا  ُحِّبَُـسی  َناَک  َو  يِرُون  َقَلَخ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ْمَلْعا 
ُهَّللا یَّلَـص  ِیبَأ  َْبلُـص  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  ِینَعَدْوَأَف  َلَعَفَف  َِکتاَوََهل  ِیف  اَهْرِدَأ  َو  ِةَرَجَّشلا  َْکِلت  ْنِم  َةَرَمَّثلا  ِفِطَْتقا  ِنَأ  ًاـماَْهلِإ  ِْهَیلِإ  َیلاَـعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ 

ِنَـسَْحلاَابَأ اَی  ْنُکَی  َْمل  اَم  َو  ُنوُکَی  اَم  َو  َناَک  اَم  ُمَلْعَأ  ِروُّنلا  َکـِلَذ  ْنِم  اـَنَأ  َو  ِیْنتَعَـضَوَف  ٍدـِْلیَوُخ  َْتِنب  َۀَـجیِدَخ  ِینَعَدْوَأ  َُّمث  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
. َیلاَعَت ِهَّللا  ِرُوِنب  ُرُْظنَی  ُنِمْؤُْملا 

: تفگ وا  هب  ناملس  هک  هدرک  تیاور  همادق  نب  ۀثراح  زا  تازجعملا  نویع  باتک  بحاص 
: تفگ نم  هب  راّمع 

؟ منک ربخاب  یبیجع  رما  زا  ار  وت  ایآ  تفگ ) ناملس  هب  راّمع  ینعی  )
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: متفگ
! راّمع يا  نم ، يارب  وگب 

: تفگ
هب اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  مشچ  نوچ  سپ  دـش . دراو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  رب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  ّیلع  هک  مدوب  دـهاش  نم  يرآ ،

: درک ضرع  ناشیا  هب  داتفا  شترضح 
. زیخاتسر ماگنه  تمایق و  زور  ات  ار  هدوبن  هچنآ  دَوَش و  عقاو  هچنآ  هدش و  عقاو  هچنآ  زا  میوگب  وت  يارب  ات  يآ  شیپ 

: دیوگ راّمع 
: دومرف زین  ترضح  نآ  دش ، لخاد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  رب  هکنآ  ات  تشگرب  بقع  بقع  ترضح  نآ  مدید 

روضح مدـع  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  نوچ  میدـش و  کـیدزن  ترـضح  نآ  هب  اـم  سپ  وـش ، کـیدزن  نسحلااـبا ! يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  دش  نئمطم  نارگید 

؟ میوگب وت  يارب  نم  ای  ییوگیم  نم  يارب  وت 
: درک ضرع 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپ  ادخ ! لوسر  يا  تسا  رتوکین  امش  نخس 
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  یتشگزاب ، وا  دزن  زا  وت  تفگ و  نانچ  نینچ و  وت  هب  وا  يدش و  لخاد  همطاف  رب  هک  هاگنآ  مدوب  وت  اب  ایوگ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  سپ  تسا . ام  رون  زا  همطاف  رون  ایآ 
. دروآ ياج  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  رکش  داتفا و  هدجس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ  ینادیمن ؟ ایآ 

: دیوگ راّمع 
هللا مالـس  همطاف  رب  تفر و  هناخ  هب  رگید  راب  دش و  جراخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دزن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  سپ  مدمآ . همطاف  يهناخ  هب  وا  اب  زین  نم  دش و  لخاد  اهیلع 
؟ دومن ربخاب  مدوب  هتفگ  تیارب  نم  هچنآ  هب  ار  وت  وا  یتفر و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مردپ  يوس  هب  ایوگ 

: دومرف
! همطاف يا  تسا  هنوگ  نیمه 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  سپ 
رد ار  رون  نآ  دنوادخ  سپ  تفگیم ، ار  هلالج  ّلج  دنوادخ  حیبست  رون ، نآ  ارم و  رون  درک  قلخ  یلاعت  دـنوادخ  هک  نادـب  نسحلاابا ! يا 

دنوادـخ دـش  تشهب  لخاد  مردـپ  نوچ  دومن و  یناشفارون  تشهب ) لها  يارب   ) تخرد نآ  تشاذـگ و  هعیدو  هب  تشهب  ناتخرد  زا  یکی 
: دومرف یحو  وا  هب  یلاعت 

. دومن نینچ  مردپ  سپ  راذگ . دوخ  ناهد  رد  ار  نآ  ار و  تخرد  نیا  يهویم  نک  ادج 
رتخد اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  هب  ارم  سپ  تشاذـگ . هعیدو  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مردـپ  بلـص  رد  ارم  ناحبـس  دـنوادخ  هاگنآ 

هدنیآ و هتـشذگ و  هب  متـسه  ِملاع  هک  تسا  ّتلع  نیمه  هب  مشابیم و  يرون  نینچ  زا  نم  درک و  لمح  عضو  ارم  وا  دومن و  لقتنم  دـلیوخ 
. تسهدماین هچنآ 

:( دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  سپ  )
. درگنیم یلاعت  دنوادخ  رون  يهطساو  هب  نمؤم  نسحلاابا ! يا 
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اهیلع هللا  مالس  ءارهزلا  ِةَدِّیَّسلا  ُِدلْوَم  َناَک  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  َنیِرْـشِْعلا  َمْوَی  ِضاَیِّرلا : ِِقئاَدَح  ِباَتِک  ِیف  ُدیِفُْملا  ُْخیَّشلا  َلاَق  لامعألا ]  لابقإ  ]
. ِثَْعبَْملا َنِم  ِْنیَتَْنثا  َۀَنَس 

: َلاَق ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِّیِمِشاَْهلا ، َناَْمیَلُس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب ، َنیِِفلاَخُْملا  ُِبتُک  ِضَْعب  ْنِم 
ْنَأ َْلبَق  ْتَِدلُو  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َمَعَز  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِِدلْوَم  ْنِم  َنیَِعبْرَأ  َو  يَدْحِإ  َۀَنَـس  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو 

ِِهتَیاَوِِرب ِّیِمَْلیَّدلا  ِروُْصنَْملا  ِیبَأ  ِِظفاَْحلا  ِنَع  ِیتَیاَوِر  ِیف  َو  َۀَجیِدَخ  ْنِم  ِهِدالْوَأ  ُِرئاَس  َِکلَذَک  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  یَحُوی 
ِیْنبَت ٌْشیَُرق  َو  ْتَِدلُو  ًاّنِـس  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِتاََنب  َرَغْـصَأ  َْتناَک  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َِۀباَحَّصلا  ِۀَـفِْرعَم  ِباَتِک  ِیف  ِِظفاَْحلا  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ْنَع  ِداَّدَْـحلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع 

. َءاَمْسَأ ُّمُأ  یَّنَُکت  ُْلبَق  اَمِیف  َْتناَک  َو  َۀَبْعَْکلا 
ِْنب ِِّیلَع  ُجیِوَْزت  َناَک  َو  َۀَبْعَْکلا  ِیْنبَت  ٍِذئَنیِح  ٌْشیَُرق  َو  ِةَُّوبُّنلا  َْلبَق  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ُدـِلْوَم  َناَک  َنیِِّیِبلاَّطلا  ِِلتاَقَم  ِباَتِک  ِیف  ِجَرَْفلاُوبَأ  َلاَق  َو 

َو ٍرَْدب  ِةاَزَغ  ْنِم  ِهِعوُجُر  َدَْعب  اَِهب  یََنب  َو  َۀَنیِدَْملا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِمَدْقَم  َدَْعب  ٍرَفَـص  ِیف  اَهاَّیِإ  مالـسلا  امهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ 
ِیبَأ ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِِدقاَْولا ، ِنَع  ٍدْعَـس ، ِْنبا  ِنَع  ِثِراَْحلا ، ِنَع  ِّیلَع ، ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلَِذب  ِینَثَّدَح  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  ٍِذئَمْوَی  اََهل 

: ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َةَوْرَف ، ِیبَأ  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  َةَْربَس ،
: دیوگیم ضایّرلا  قئادح  باتک  رد  دیفم  خیش  هک  تسا  هدمآ  لامعالا  لابقا  باتک  رد 

عقاو ثـعبم  مّود  لاـس  رد  تساـهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ناـیملاع ) ناـنز   ) يهدّیـس تدـالو  زور  رخـآلا ، يداـمج  زا  متــسیب  زور 
. تسهدش

: دناهتفگ هک  هدش  تیاور  ّتنس  لها  بتک  یضعب  زا  و 
قاحسا نب  دّمحم  دمآ و  ایند  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  تدالو  زا  دعب  لاس ، کی  لهچ و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 

زین ار  هجیدخ  دالوا  يهّیقب  نینچمه  هدمآ و  ایند  هب  دوش  ثوعبم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هکنآ  زا  لبق  شترـضح  هدرک  نامگ 
. تسهدومن رّوصت  هنوگ  نیا 

باـتک رد  هک  هدومن  تیاور  میعن  یبا  ظـفاح  زا  وا  داّدـح و  یلع  یبا  زا  زین  وا  هک  هدیـسر  یملید  روـصنم  یبا  ظـفاح  زا  هک  یتـیاور  رد  و 
: هدمآ هباحّصلا  ۀفرعم 

ار هبعک  شیرق  هک  دـش  دـّلوتم  یلاح  رد  وا  تسا و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  نارتخد  نیرتکچوک  ّنس ، رظن  زا  همطاف  انامه 
. دندناوخیم ءامسا » ّما   » يهّینک هب  ًالبق  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  و  ( 21  ) دنتخاسیم

دنتخاسیم ار  هبعک  شیرق  هک  ماگنه  نآ  رد  تّوبن و  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تدالو  هتفگ : نّییبلاـطلا  لـتاقم  باـتک  رد  جرفلاوبا  و 
عوجر هنیدم و  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دورو  زا  سپ  رفص ، هام  رد  مالسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  اب  وا  جاودزا  هدوب و 

: دنکیم دنتسم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  ياههتفگ  جرفلاوبا  تشاد و  لاس  هدجه  شترضح  ماگنه  نآ  رد  هدوب و  ردب  يهوزغ  زا  ترضح  نآ 
نب رفعج  زا  هورف ، یبا  هللادبع  رـسپ  قاحـسا  زا  هربس ، یبا  رـسپ  هللادـبع  نب  رکب  یبا  زا  يدـقاو  زا  دعـس  نبا  زا  ثراح  زا  یلع  نب  نسح  زا 

: یلع نب  دّمحم 

(13 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ٍبُوبْحَم ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم ، ِْنب  ِِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم ، ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ًاعیِمَج ، ِهَّللاِدـْبَع  ُْنب  ُدْعَـس  َو  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِهَّللاُدـْبَع  یفاـکلا ]  ]
: َلاَق ِِّیناَتْسِجِّسلا  ٍبِیبَح  ْنَع  ٍِملاَس ، ِْنب  ِماَشِه 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِثَْعبَم  َدَْعب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو  لوُقَی : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَجَابَأ  ُْتعِمَس 
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. ًامْوَی َنوُْعبَس  َو  ٌۀَسْمَخ  َو  ًۀَنَس  َةَرْشَع  َِیناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َو  َنِینِس  ِسْمَِخب  مَّلَس 
: تفگ یناتسجس  بیبح  هدش  لقن  ( 22  ) یفاک باتک  رد 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 
هب یلاح  رد  دش و  ّدلوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ثعبم  زا  سپ  لاس  جنپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  رتخد  همطاف 

. تشذگیم شفیرش  رمع  زا  زور  جنپ  داتفه و  لاس و  هدجه  هک  دیسر  تداهش 

(14 [ ) هرامش تیاور  ]

َۀَنَـس َلِیق : َو  ِثَْعبَْملا  َنِم  ِْنیَتَْنثا  َۀَنَـس  ِۀَـعُمُْجلا  َمْوَی  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  َنیِرْـشِْعلا  ِیف  اـهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَدـِلُو  یمعفکلل ]  حابـصملا  ]
. اَُهتَمَأ ُۀَِّضف  اَُهباََّوب  َو  َنُولِّکَوَتُْملا  َنِمَأ  اَهِمَتاَخ  ُشْقَن  َناَک  َو  ِثَْعبَْملا  َنِم  ٍسْمَخ 

هتفگ دمآ و  ایند  هب  ثعبم  مّود  لاس  زا  رخآلا  يدامج  متـسیب  هعمج  زور  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تسا : هدـمآ  ( 23  ) یمعفک حابصم  رد 
نمیا دننک  لّکوت  دنوادخ  هب  هک  یناسک   » ینعی َنُولِّکَوَتُملا » َنِمأ   » دوب هلمج  نیا  ناشیا  رتشگنا  شقن  دمآ و  ایند  هب  ثعبم  مجنپ  لاس  هدش 

. دوب همداخ  يهّضف  ترضح  نآ  زینک  و  دنشابیم »

(15 [ ) هرامش تیاور  ]

ِضَْعب ِیف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ُدـِلْوَم  َناَک  ِثَْعبَْملا  َنِم  ِْنیَتَْنثا  َۀَنَـس  ِۀَـعُمُْجلا ]  َمْوَی   ] ِةَرِخْآلا يَداَمُج  ْنِم  َنیِرْـشِْعلا  ِمْوَْیلا  ِیف  نیحابـصملا ]  ]
. َنِینِس ِسْمَِخب  ِثَْعبَْملا  َْلبَق  اَهَِدلْوَم  َّنَأ  يِوَْرت  ُۀَّماَْعلا  َو  ِثَْعبَْملا  َنِم  ٍسْمَخ  َۀَنَس  يَرْخُأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِتاَیاَوِّرلا 

تثعب مّود  لاس  رد  رخآلا  يدامج  متـسیب  هعمج  زور  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تدالو  تایاور  یـضعب  رد  تسا : هدـمآ  نیحابـصم  باتک  رد 
زا لبق  لاس  جنپ  ترـضح  نآ  تدالو  هک  دناهدرک  تیاور  نّنـست ) لها   ) هّماع هدرک و  رکذ  ار  تثعب  مجنپ  لاس  يرگید  تیاور  رد  هدوب و 

. هدش عقاو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  ثعبم 

(16 [ ) هرامش تیاور  ]

، ِِّیقْرَْبلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍماَّمَه ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیناَْبیَّشلا ، ِلَّضَفُْملا  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِماَـمِْإلا ، ِّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج  ِْنب  ِدَّمَحُِمل  ِۀَـماَمِْإلا : ِلـِئالَد  ُباَـتِک 
هیلع ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب ، ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم ، ِْنبا  ِنَع  ٍناَنِـس ، ِْنبا  ِنَع  َناَرَْجن ، ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلاِْدبَع  ْنَع  یَـسیِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع 

: َلاَق مالسلا 
َناَمَث َۀَّکَِمب  ْتَماَقَأَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِِدلْوَم  ْنِم  َنیَِعبْرَأ  َو  ٍسْمَخ  َۀَنَس  اَْهنِم  َنیِرْشِْعلا  َمْوَْیلا  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ِیف  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو 

يَدْحِإ َۀَنَس  ُْهنِم  َنْوَلَخ  ٍثالَِثل  ِءاَثالَّثلا  َمْوَی  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ِیف  ْتَِضُبق  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَس  َو  ًاسْمَخ  اَهِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  َو  َنِینِـس  َرْـشَع  ِۀَنیِدَْملِاب  َو  َنِینِس 
. ِةَرْجِْهلا َنِم  َةَرْشَع 

ْنَع ٍِدقاَو ، ِْنب  ِْبیَعُـش  ْنَع  ِِّیبالَْغلا ، اَّیِرَکَز  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِّبَّضلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَبْکُعَّلَّتلا ، یَـسُوم  ِْنب  َنوُراَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو 
: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِّدَج ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج 

ْنِم مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَجاَه  اَّمَلَف  ِۀَنَّسلاَک  ِرْهَّشلا  ِیف  َو  ِرْهَّشلاَک  ِۀَعْمُْجلا  ِیف  َو  ِۀَعْمُْجلاَک  ِمْوَْیلا  ِیف  ُّبِشَت  ُۀَـمِطاَف  ْلََزت  َْمل 
َو ُناَمیِْإلا  َرَهَظ  َو  ُناَبْکُّرلا  ِْهَیلِإ  َراَـس  َو  ُهَتَکََرب  ُساَّنلا  َفَرَع  َو  ُُهتَِملَک  ْتَلَع  َو  ِِهب  ِۀَـنیِدَْملا  ُلـْهَأ  َِسنَأ  َو  ًادِجْـسَم  اَِـهب  یَنَْتبا  َو  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  َۀَّکَم 

ِءاَِسن َو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َعَم  ُۀَمِطاَف  ْتَرَجاَه  َو  ُفاَرْشَْألا  َو  ُِرباَکَْألا  ِِهتَمِقَن  َْفیَس  َفاَخ  َو  ُفاَرْشَْألا ]   ] ُفاَرِّشلا َو  ُكُولُْملا  َثَّدََحت  َو  ُنآْرُْقلا  َِسرُد 
َبوُّیَأ ِیبَأ  ِّمُأ  یَلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َعَـم ]  َْتلِْزنُأَـف [  َۀَـنیِدَْملا  ِتَمِدَـقَف  اَـهَعَم  َرَجاَـه  ْنَـمِیف  ُۀَِـشئاَع  َْتناَـک  َو  َنیِرِجاَـهُْملا 
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َۀَمَلَس َّمُأ  َجَّوََزت  َُّمث  اَْهَیلِإ  َۀَمِطاَف  َلَقَن  َو  َۀَنیِدَْملا  ِِهلوُخُد  َلَّوَأ  َةَدْوَس  َجَّوََزت  َو  َءاَسِّنلا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َبَطَخ  َو  ِّيِراَْصنَْألا 
َفَرْعَأ َو  یِّنِم  ََبأْدَأ  ِهَّللاَو  َْتناَک  َو  اَُهبِّدَؤُأ  ُْتنُکَف  ََّیلِإ  ِِهتَْنبا  َْرمَأ  َضَّوَف  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَجَّوََزت  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَقَف 

. اَهِّلُک ِءاَیْشَْألِاب 
یبا زا  هطساو  دنچ  اب  وا  ینابیش و  لّضفملا  یبا  زا  دشابیم  هعیش  ءاملع  زا  يربط و  ریرج  نب  دّمحم  هک  ( 24  ) همامالا لئالد  باتک  بحاص 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  هدرک و  لقن  ریصب 
. تشذگیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تدالو  زا  لاس  جنپ  لهچ و  هک  یماگنه  دش  ّدلوتم  رخآلا  يدامج  متـسیب  رد  همطاف 

تداهش هب  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  زور  جنپ  داتفه و  هنیدم و  رد  لاس  َهد  دش و  يرپس  هّکم  رد  شفیرش  رمع  زا  لاس  تشه  سپ 
هب ترجه  مهدزاـی  لاـس  هبنـش  هس  زور  رد  دوب  هتـشذگ  هاـم  نیا  زا  زور  هس  هک  یلاـح  رد  رخـآلا  يداـمج  هاـم  رد  راوـگرزب  نآ  دیـسر و 

. دندیسر تداهش 
زا ناشیا  مالـسلا و  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  زا  هطـساو  دنچ  اب  يربکعلت  یـسوم  نب  نوراه  نب  دّمحم  زا  يربط  ریرج  نب  دّمحم  نینچمه  و 

: تفگ هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  ناشیا  و  ناشراوگرزب : ّدج  زا  وا  راوگرزب و  ردپ 
سپ درکیم . دـشر  لاس  کی  دـننام  هام  کی  رد  هام و  کی  دـننام  هتفه  کی  رد  هتفه و  کی  دـننام  زور  کی  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 

سونأم وا  اب  هنیدم  لها  داهن و  انب  نآ  رد  ار  يدجـسم  دومرف و  ترجاهم  هنیدم  هب  هّکم  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
، دندیـسرت ربماـیپ  تمـالم  ریـشمش  زا  فارـشا  ناـگرزب و  تخادرپ و و  وگتفگ  هب  فارـشا  كولم و  اـب  دـش و  هداد  نآرق  سرد  دـندش و 
اب زین  هشیاع  رجاهم ، نانز  نیب  رد  هک  یلاح  رد  هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  نیرجاهم  نانز  مالـسلا و  امهیلع  نینمؤملاریما  اـب  همطاـف  ترـضح 

. دوب اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
دراو يراصنا  بّویا  یبا  ردام  رب  تفرگ و  رارق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رانک  رد  هدش و  هنیدم  دراو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  سپ 

هب ار  همطاـف  هنیدـم  هـب  دورو  ءادـتبا  رد  دروآرد و  دوـخ  دـقع  هـب  ار  یناـنز  مَّلـَـس  َو  هـِلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلـَـص  ربماـیپ  نآ  زا  سپ  دــندش و 
: تفگ هملس  ّما  سپ  دومن ، جاودزا  هملس  ّما  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپس  داتسرف . هدوس  يراگتساوخ 

وا دوب و  رتبّدؤم  نم  زا  وا  مسق  ادخ  هب  اّما  مدیـشوک ، وا  ندرک  بدا  رد  نم  سپ  درک . راذگاو  نم  هب  ار  دوخ  رتخد  روما  جاودزا  زا  دـعب 
. دوب فراع  انشآ و  زیچ  همه  هب 

( اهیلع هللا  مالس  اهلئاضف  ضعب  اهئامسأ و  باب 2 :  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تقلخ  اهمان و  ینعم  يهرابرد  مّود ؛ شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّینَـسَْحلا ، ِمیِظَْعلاِدـْبَع  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا ، ِنَع  فِّیِدَابآَدـْعَّسلا  ِنَع  ِلِّکَوَتُْملا ، ُْنبا  لاصخلا ]   [ ] عئارّـشلا للع   [ ] قودّـصلل یلاـمألا  ]
، َناَْیبَظ ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  َُسنُوی ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع 

: َلاَق
َو ُۀَّیِکَّزلا  َو  ُةَرِهاَّطلا  َو  ُۀَکَراَبُْملا  َو  ُۀَقیِّدِّصلا  َو  ُۀَـمِطاَف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َدـْنِع  َءاَمْـسَأ  ُۀَعِْـست  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَِفل  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَعُوبَأ  َلاَق 

 : مالسلا هیلع  َلاَق  َُّمث  ُءاَرْهَّزلا  َو  ُۀَثَّدَحُْملا  َو  ُۀَّیِضْرَْملا  َو  ُۀَیِضاَّرلا 
: َلاَق يِدِّیَس  اَی  ِینِْربْخَأ  ُْتُلق : َۀَمِطاَف ؟ ُریِسْفَت  ٍءْیَش  ُّيَأ  يِرْدَتَأ 

، ِّرَّشلا َنِم  ْتَمُِطف 
: َلاَق
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: َلاَق َُّمث 
. ُهَنوُد ْنَمَف  ُمَدآ  ِضْرَألا  ِهْجَو  یَلَع  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ٌْوفُک  اََهل  َناَک  اََمل  اَهَجَّوََزت  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َّنَأ  الَْول 

. ُهْلثِم قودصلا  نع  يولعلا ، دمحأ  نب  نسحلا  نع  يربّطلل : ۀمامإلا  ِلئالد  ُباتک 
لاقی نیعمجأ ال  مِْهیَلَع  هللا  یَّلَص  انّیبن  يوِس  مْزَْعلا  یلوأ  رئاس  نم  َفرشأ  مالسلا  امهیلع  ۀمطاف  ٍیلع و  نوک  یلع  هب  َلَّدَتُسی  نأ  نکُمی  نایب :

مدآ رکذ  لوقن  ّانأل  اهدادجأ : نم  امهنوکل  ِْنیَْوفُک  امهنوک  مدع  ِنوک  لامتحال  مالـسلا  امهیلع  میهاربإ  حون و  یلع  امِهلْـضَف  یلع  ُّلدَـی  ال 
لـصفلاب لوقلا  مدعب  ّثبـشتی  نأ  نکمی  هنأ  یلع  رخألا  عناوملا  نع  رظنلا  عطق  عم  اهَءافکأ  مهنوک  ُمدـع  َدارملا  نأ  یلع  ّلدـی  مالـسلا  هیلع 

نم کلذ  دـعبی  ـال  لـضفأ و  جَّوزلا  نوک  ةءاـفکلا  یف  طرتشی  نأ  نکمی  ّهنأـب  مهیلع  ۀـمطاف  لـضف  یلع  هتلـالد  یف  شقاـنی  نأ  نکمی  معن 
. ملعی هللاو  فرعلا  مهافتم 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نایبظ  نب  سنوی  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 27  ) لاصخ و  ( 26  ) للع و  ( 25  ) یلاما ياهباتک  رد  قودص  خیش 
: دومرف هک  دنکیم  لقن 

: دشابیم مسا  ياراد 9  یلاعت  يادخ  دزن  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
همطاف  - 1

هقیّدص  - 2
هکرابم  - 3
هرهاط  - 4
هّیکز  - 5
هّیضار  - 6
هّیضرم  - 7
هثّدَُحم  - 8

. ءارهز  - 9
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

؟ ینادیم ار  همطاف  يهملک  ینعم  ریسفت و  ایآ 
: متفگ

: دومرف هدب ، حرش  میارب  نم ! ياقآ  يا 
زا درکیمن  جاودزا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  اب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  رگا  دوب ، رانک  رب  هنتف  رـش و  زا  وناـب  نآ  ینعی 

. دشیمن تفای  يرسمه  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  يارب  زا  نیمز  يور  رب  تمایق  زور  ات  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز 
ناـیب ثیدـح  نیا  دـننام  قودـص  خیـش  لوق  زا  يولع  دـمحا  نب  نسح  لوـق  زا  يهحفـص 10  يربط  يهّمالع  يهمامالا  لـئالد  باـتک  رد 

. تسهدش
: تفگ درک و  لالدتسا  ثیدح  نیا  هب  ناوتیم  نایب :

: مزعلاولوا ناربمایپ  ریاس  زا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 
: دوش هتفگ  رگا  دنتسه . لضفا  فرشا و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  ریغ 

لـضفا مالـسلا  امهیلع  میهاربا  حون و  ترـضح  زا  مالـسلا  امهیلع  ءارهز  يهمطاف  یلع و  ترـضح  هکنیا  رب  دـنکیمن  تلـالد  ثیدـح  نیا 
: تفگ ناوتیمن  اذل  دنوریم  رامش  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دادجا  زا  مالسلا  امهیلع  میهاربا  حون و  نوچ  اریز  دنشاب ،
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. دنشاب وناب  نآ  وفک 
: مییوگیم باوج  ام 

: تفگ ناوتیم  يرگید  عناوم  زا  رظن  فرص  اب  سپ  هدش ، هدرب  ثیدح  نیا  رد  مه  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  مان 
ناشیا رب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  هکنیا  رب  ثیدح  نیا  ندرک  تلالد  رد  ناوتیم  يرآ  دـندوبن . اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  وفک  مه  نانآ 

: تفگ دومن و  هشقانم  دشاب  لضفا 
. تسین دیعب  یفرع  مهافت  زا  بلطم  نیا  دشاب و  لضفا  جوز  هک  تسا  طرش  ندوب  دننامه  رد 

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

ٍرَفْعَج ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَثَّدَـح ، ْنَّمَع  ِّیِمِراَّدـلا ، َلیِعاَمْـسِإ  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِلَْـقیَّصلا ، ٍلْهَـس  ِنـْب  ِرَفْعَج  ْنَـع  ٍدْعَـس ، ْنَـع  ِیبَأ  عئارّـشلا ]  لـلع  ]
: َلاَق َِبْلغَت  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ِِّیناَُزمْرُْهلا ،

؟ ًءاَرْهَز ُءاَرْهَّزلا  ِتَیِّمُس  َِمل  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنب  اَی  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 
: َلاَقَف

ُضاََیب ُلُخْدَیَف  ْمِهِشاَِرف  ِیف  ُساَّنلا  َو  ِةاَدَْغلا  َةالَص  اَهِهْجَو  ُرُون  ُرَهْزَی  َناَک  ِروُّنلِاب ، ٍتاَّرَم  َثالَث  ِراَهَّنلا  ِیف  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَِأل  ُرَهَْزت  اَهَّنَِأل 
اَْوأَر اَّمَع  ُهَنُولَأْـسَیَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َنُوتْأَـیَف  َکـِلَذ  ْنِم  َنُوبَْجعَیَف  ْمُُهناَـطیِح  ُّضَْیبَتَف  ِۀَـنیِدَْملِاب  ْمِِهتاَرُجُح  َیلِإ  ِروُّنلا  َکـِلَذ 

َنوُمَْلعَیَف اَهِهْجَو  ْنِم  اَِهباَرِْحم  ْنِم  ُعَطْسَی  ُروُّنلا  َو  یِّلَُـصت  اَِهباَرِْحم  ِیف  ًةَدِعاَق  اَهَنْوَرَیَف  اََهلِْزنَم  َنُوتْأَیَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  َیلِإ  ْمُُهلِـسُْریَف 
ِیف ُةَْرفُّصلا  ُلُخْدَـتَف  ِةَْرفُّصلِاب  اـهیلع  هللا  مالـس  اَـهِهْجَو  ُرُون  َرَهَز  ِةـالَّصِلل  ْتَبَّتََرت  َو  ُراَـهَّنلا  َفَصَْتنا  اَذإَـف  َۀَـمِطاَف  ِرُون  ْنِم  َناَـک  ُْهَوأَر  يِذَّلا  َّنَأ 
هللا مالس  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  َیلِإ  ْمُُهلِـسُْریَف  اَْوأَر  اَّمَع  ُهَنُولَأْسَیَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َنُوتْأَیَف  ْمُهَناَْولَأ  َو  ْمَُهباَِیث  ُرِّفَُـصتَف  ِساَّنلا  ِتاَرُجُح 
اَْوأَر يِذَّلا  َّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  ِةَْرفُّصلِاب  اَهِیَنب -  َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  اَهِهْجَو -  ُرُون  َرَهَز  ْدَـق  َو  اَِهباَرِْحم  ِیف  ًۀَِـمئاَق  اَهَنْوَرَیَف  اهیلع 

َناَکَف َّلَجَوَّزَع  ِهَِّلل  ًارْکُـش  َو  ًاحَرَف  ِةَرْمُْحلِاب  اَهُهْجَو  َقَرْـشَأَف  َۀَـمِطاَف  ُهْجَو  َّرَمْحا  ُسْمَّشلا  َِتبَرَغ  َو  ِراَهَّنلا  ُرِخآ  َناَک  اَذإَـف  اَـهِهْجَو  ِرُون  ْنِم  َناَـک 
َِکلَذ ْنَع  ُهَنُولَأْسَی  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َنُوتْأَی  َو  َِکلَذ  ْنِم  َنُوبَْجعَیَف  ْمُُهناَطیِح  ُّرَمَْحت  َو  ِمْوَْقلا  ِتاَرُجُح  اَهِهْجَو  ُةَرْمُح  ُلُخْدَت 
َۀَمِطاَف ِهْجَو  ِرُون  ْنِم  َناَک  اَْوأَر  يِذَّلا  َّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  ِةَرْمُْحلِاب  ُرَهْزَی  اَهِهْجَو  ُرُون  َو  ُهُدِّجَُمت  َو  َهَّللا  ُحِّبَُست  ًۀَِسلاَج  اَهَنْوَرَیَف  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  َیلِإ  ْمُُهلِسُْریَف 

َلْهَأ اَّنِم  ِۀَِّمئَْألا  ِیف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  اَنِهوُجُو  ِیف  ُبَّلَقَتَی  َوُهَف  مالـسلا  هیلع  ُْنیَـسُْحلا  َِدلُو  یَّتَح  اَهِهْجَو  ِیف  ُروُّنلا  َِکلَذ  ْلَزَی  ْمَلَف  اهیلع  هللا  مالس 
. ٍماَمِإ َدَْعب  ٍماَمِإ  َْتیَْبلا 

َنوکی نأ  لـمَتُْحی  ِِهتَبَتْرَم و  یف  ءیـش  ِّلـک  ِلـعج  ینعمب  ِّیفرُعلا  بیترتلا  نم  ْتَأَّیَهَت  وأ  ۀَـغُّللا  یف  اـمک  اـهبارحم  یف  ْتَتَبَث  ْيأ  ْتَبَّتََرت  ناـیب :
. ْتَنَّیََزت فیحصت 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  ( 28  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  قودص  خیش 
: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب 

؟ دش هدیمان  ءارهز  اهیلع ، هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هچ  يارب  هللا ! لوسر  نبای 
: دومرف

يوناب نآ  تروص  رون  دیشخردیم ، مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  يارب  هبترم  هس  يزور  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  رون  هکنیا  يارب 
هنیدـم لها  ياـههرجح  لـخاد  رون  نآ  يدیفـس  دیـشخردیم ، دـندوب  دوخ  باوختخر  رد  مدرم  هک  یعقوم  حبـص ، زاـمن  تقو  رد  همّظعم 

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربماـیپ  دزن  دـندومنیم و  بّجعت  هرظنم  نیا  زا  ناـشیا  دـشیم و  دیفـس  ناـنآ  ياـهطایح  دـیدرگیم و 
هللا مالس  رهطا  يارهز  يهناخ  بناج  هب  ار  نانآ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمایپ  دندرکیم ، شـسرپ  رون  نآ  هب  عجار  دندمآیم و 
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شتدابع بارحم  زا  يو  تروص  رون  هتسشن و  تدابع  يهداّجس  رس  رب  وا  دندید  دندش ، وناب  نآ  يهناخ  هّجوتم  یتقو  درکیم ، هناور  اهیلع 
. تسهدوب اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رون  زا  دندیدیم  هک  يرون  نآ  دندومن  كرد  نانآ  دوشیم ، عطاس 

ياههناخ لخاد  دیـشخردیم و  يو  تروص  زا  يدرز  رون  دـیدرگیم  رهظ  زامن  يهدامآ  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  هک  رهظ  ماـگنه 
. دیدرگیم درز  ناشیا  گنر  سابل و  اههناخ و  راوید  رد و  هک  دشیم  هنیدم  لها 

هناور اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  يهناخ  بناج  هب  ار  ناـنآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربماـیپ  دـندومن  شـسرپ  رون  نآ  زا  یتقو 
يو تروص  زا  يدرز  رون  هداتـسیا و  تداـبع  بارحم  ناـیم  رد  وا  دـندید  دـندش ، همّرکم  يوناـب  نآ  يهناـخ  هّجوتم  هک  یعقوـم  درکیم ،

ناشردپ ناشیا و  رب  دنوادخ  دورد   ] ترضح نآ  تروص  رون  زا  دندوب  هدرک  هدهاشم  هک  يرون  نآ  دندرک  كرد  هاگ  نآ  دوشیم  عطاس 
. تسهدوب داب ]  ناشنادنزرف  ناشرهوش و  و 

نیا يارب  وناب  نآ  دیدرگیم و  عطاس  شتروص  زا  یخرس  رون  خرس و  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترـضح  تروص  باتفآ ، بورغ  عقوم 
دیدرگیم مدرم  ياههناخ  لخاد  دیشخردیم ، يو  تروص  زا  هک  یخرس  رون  نآ  دروآیم ، ياج  هب  ار  راگدرورپ  ترـضح  رکـش  تمعن 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  روضح  هب  اذل  دندیدرگ ! بّجعتم  هرظنم  نآ  زا  ناشیا  دشیم ، خرس  نانآ  ياهطایح  هک  يوحن  هب 
، دندمآ هک  یعقوم  داتـسرف ، اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  يهناخ  فرط  هب  ار  نانآ  ادخ  ربمایپ  دندومن ، وگتفگ  رون  نآ  هب  عجار  دنتفاتش و 

يو تروـص  زا  يزمرق  روـن  تسا و  راـگدرورپ  دـیجمت  حـیبست و  لوغـشم  هتـسشن و  تداـبع  يهداّجـس  رـس  رب  همّظعم  يوناـب  نآ  دـندید 
روـن نآ  تسا ، هدوـب  همّرکم  يوناـب  نآ  تروـص  روـن  زا  دـندوب  هدـید  هک  يروـن  نآ  دـندرکیم  كرد  ناـیرج  نیا  زا  سپ  دـشخردیم ،
سپ مادک  ره  ناماما ، ام  تروص  رد  نانچمه  رون  نآ  دش ، ّدلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  ات  دوب  ناشیا  تروص  رد  نانچمه 

. دوب دهاوخ  تمایق  زور  ات  يرگید  زا 
. تسهدمآ انعم  نیمه  هب  زین  تغل  رد  هک  روط  نامه  دش ، ّرقتسم  تباث و  شبارحم  رد  ینعی  تَبَّترت » : » نایب

ار دوـخ  يهبترم  و  هبتر )  ) رد زیچ  ره  نداد  رارق  هک  دـشابیم ، تأَّیَهَت »  » ياـنعم هب  هک  میریگب  رظن  رد  ار  نآ  یحالطـصا  ینعم  هکنیا  اـی  و 
. درک نّیزم  ینعی  دشاب ، تَنَّیََزت »  » ینعم هب  دراد  مه  لامتحا  دنیوگ و 

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍمِراَد  َیلِإ  ِداَنْسِْإلِاب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
ِنَع ِّيِدْهَْملا ، ِنَع  ِدیِشَّرلا ، ِنَع  ُثِّدَُحی  َنُومْأَْملا  اَنْعِمَـس  الاَق : مالـسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  مالـسلا  امهیلع  اَضِّرلا  یَـسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَح 

، ِهِّدَج ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِروُْصنَْملا ،
: َلاَق

؟ َۀَمِطاَف ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  يِرْدَتأ  َۀَیِوعُِمل : ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق 
: َلاَق

ال،
: َلاَق

. ُُهلوُقَی مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ِراَّنلا  َنِم  اَُهتَعیِش  َو  َیِه  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل 
: دنکیم لقن  هطساو  دنچ  اب  ( 29  ) مالسلا هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  قودص  خیش 

: تفگ هیواعم  هب  ساّبع  نبا  هک 
؟ دش هدیمان  همطاف  هچ  يارب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  ینادیم  ایآ 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ
: تفگ هن ،

. مدینش مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  عوضوم  نیا  نم  دندازآ ، مّنهج  شتآ  زا  شنایعیش  وا و  هکنیا  يارب 

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِۀَثالَثلا  ِدِیناَسَْألِاب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

. ِراَّنلا َنِم  اَهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َو  اَهَمَطَف  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُْتیَّمَس  یِّنِإ 
. ُهلثم هئابآ : نع  اضّرلا ، نع  مالسلا ]  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ]

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  ( 30  ) نیشیپ باتک  رد  زین 
. تسهداد تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ار  شناتسود  يو و  ناحبس  يادخ  هک  مدیمان  همطاف  ظاحل  نیدب  ار  مرتخد  نیا  نم 

. تسهدش هدروآ  ثیدح  نیا  دننام  يهحفص 45  مالسلا  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  باتک  رد 

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِّيِْدنَواَهَّنلا ، َقاَحْـسِإ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَزَْجلا ، َدیِزَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّینیِـسیِمْرِْقلا ، ٍلِقْعَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِیبَأ ، عئارّـشلا ]  للع  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج ، ْنَع  رْمِش ، ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍداَّمَح ،

: َلاَقَف ًءارْهَز  ُءاَرْهَّزلا  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  ُْتُلق :
ِهَِّلل ُۀَِکئالَْملا  ِتَّرَخ  َو  ِۀَِکئالَْملا  ُراَْصبَأ  ْتَیِـشُغ  َو  اَهِرُوِنب  َضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِتَءاَضَأ  ْتَقَرْـشَأ  اَّمَلَف  ِِهتَمَظَع  ِرُون  ْنِم  اَهَقَلَخ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِأل 
ْنِم ُهُجِرْخُأ  ِیتَمَظَع  ْنِم  ُُهتْقَلَخ  ِیئاَمَـس  ِیف  ُُهْتنَکْـسَأ  َو  يِرُون  ْنِم  ٌرُون  اَذَـه  ْمِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ُروُّنلا  اَذَـه  اَم  اَنَدِّیَـس  َو  اَنََهلِإ  اُولاَق : َو  َنیِدِـجاَس 
ِیف ِیئاَفَلُخ  ْمُُهلَعْجَأ  َو  یِّقَح  َیلِإ  َنوُدـْهَی  يِْرمَأـِب  َنُوموُقَی  ًۀَِّمئَأ  ِروُّنلا  َکـِلَذ  ْنِم  ُجِرْخُأ  َو  ِءاَِـیْبنَْألا  ِعیِمَج  یَلَع  ُُهلِّضَفُأ  ِیئاَِـیْبنَأ  ْنِم  ٍِّیبَن  ِْبلُص 

. ِییْحَو ِءاَضِْقنا  َدَْعب  یِضْرَأ 
. ُهلثم مالسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  راونألا : حابصم 

. ناهاشنامرک برَّعم  رونیدلا  ٌبُْرق  ٌدلب  رسکلاب  نیسیِمِْرق  يدابآزوریفلا : َلاق  ٌنایب :
: تفگ هک  دنکیم  لقن  رباج  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 31  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  قودص  خیش 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب 
؟ دش هدیمان  ءارهز  اهیلع ، هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هچ  يارب 

: دومرف
، دـندش نشور  وا  روـن  هب  نیمز  اهنامـسآ و  دیـشخرد  هک  یتـقو  دـیرفآ ، دوـخ  تمظع  اـب  روـن  زا  ار  وناـب  نآ  میکح  يادـخ  هـکنیا  يارب 

: دنتفگ دندومن و  هدجس  ار  يادخ  هکئالم  دش ، هریخ  هکئالم  ياهمشچ 
: دومرف ادخ  تسیرون !؟ هچ  نیا  ام ! راگدرورپ 

جراـخ مناربماـیپ  زا  یکی  بلـص  زا  ار  نآ  مدـیرفآ ، شیوخ  تمظع  زا  ار  نآ  هدرک و  شنکاـس  نامـسآ  رد  هک  تسا  نم  رون  زا  روـن  نیا 
تـسار هار  هب  دـننکیم و  مایق  نم  نید  رما و  يارب  هک  مروآیم  دوجو  هب  یناماما  رون  نیا  زا  ماهداد ، يرترب  ءایبنا  مامت  رب  ار  وا  میاـمنیم ،

. دوش عطق  نم  یحو  هک  یماگنه  مهدیم  رارق  نیمز  يور  دوخ  نانیشناج  ار  نایاوشیپ  نیا  دش و  دنهاوخ  تیاده 
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. تسهدش لقن  ثیدح  نیا  لثم  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  راونالا  حابصم  رد 
. تسا ناهاشنامرک  رهش  يهدش  یبرع  رونید  رونید و  یکیدزن  رد  ییاتسور  مان  نیسیمِرق »  » دیوگیم يدابآزوریف  نایب :

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِهِیبَأ  ْنَع  َةَراَمُع ، ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا ، ِنَع  ِّيِدُولَْجلا ، ِنَع  ُِّیناََقلاَّطلا ، عئارّشلا ]  للع   [ ] رابخألا یناعم  ]
؟ َءاَرْهَز ْتَیِّمُس  َِمل  َۀَمِطاَف  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ُْتلَأَس 

: َلاَقَف
. ِضْرَْألا ِلْهَِأل  ِبِکاَوَْکلا  ُرُون  ُرَهْزَی  اَمَک  ِءاَمَّسلا  ِلْهَِأل  اَهُرُون  َرَهَز  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  اَذإ  َْتناَک  اَهَّنَِأل 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هرامع  نبا  ردپ  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 33  ) رابخالا یناعم  و  ( 32  ) باتک نامه  رد  زین 
: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب 

؟ دش هدیمان  ءارهز  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هچ  يارب 
: دومرف

رون هک  روـط  ناـمه  دیـشخردیم  نامـسآ  لـها  يارب  وا  روـن  داتـسیایم  تداـبع  بارحم  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هاـگ  ره  هکنیا  يارب 
. دشخردیم نیمز  لها  يارب  ناگراتس 

(07 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍمِشاَه  ِیَنب  َیلْوَم  ٍداَیِز  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّینیِطْقَْیلا ، ِنَع  َمیِهاَْربِإ ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِیبَأ ، عئارّشلا ]  للع  ]
، ُّيِراَزَْفلا َقاَحْسِإ  ُْنب  ُۀَّیَِجن  َُهل : ُلاَُقی  ٌۀَِقث  اََنل  ٌْخیَش  اَنَثَّدَح 

: َلاَق
: َلاَق ٍنَسَح  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ِهَّللاُْدبَع  اَنَثَّدَح 

: َلاَق ِءاَمْسَْألا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ًاقْرَف  ْتُلق : َۀَمِطاَف ؟ ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلاُوبَأ  َلاَق 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َِملَعَف  ِِهنْوَک  َْلبَق  َناَک  اَم  َِملَع  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ِِهب  ْتَیِّمُـس  يِذَّلا  َمْسِالا  َّنَِکل  َو  ِءاَمْـسَْألا  َنَِمل  َِکلَذ  َّنِإ 

َجَرْخَأ اَِمل  َۀَمِطاَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  اَهاَّمَس  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو  اَّمَلَف  ِِهْلبَق  ْنِم  ِْرمَْألا  اَذَه  ِۀَثاَرِو  ِیف  َنوُعَمْطَی  ْمُهَّنَأ  َو  ِءاَیْحَْألا  ِیف  ُجَّوَزَتَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ 
. ْتَعَطَق ْتَمَطَف  یَنْعَم  َو  ْمُهَعَمَط  ْتَمَطَف  اَهَّنَِأل  َۀَمِطاَف  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَذَِهبَف  اوُعِمَط  اَّمَع  ْمُهَمَطَفَف  اَهِْدلُو  ِیف  َلَعَج  َو  اَْهنِم 

یـضم نّمم  ةأرما  هیف  اهُکراُشی  اّلئل  هب  تیّمـس  اذـلف  ٌدـحأ  هیلإ  اهقبـسی  مل  اّمم  مسالا  اذـه  ّنأ  مّهوت  هّلعل  ءامـسألا  نیب  هنیب و  ًاقرف  هلوق  نایب :
. هللا ّنأل  يأ  هللا » َّنإ  : » هلوق لبق ، اهب  نوّمسی  اوناک  یّتلا  ءامسألا  نم  ناک  ّهنأب  مالسلا  هیلع  باجأف 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  نسح  نب  هللادبع  زا  ( 34  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  قودص  خیش 
: دومرف نم  هب  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

: دنتفگ همطاف  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ارچ 
: متفگ

. دشاب هتشاد  قرف  نارگید  ياهمان  اب  هکنیا  يارب 
: دومرف

يادـخ نوچ  هک  دوب  نیا  دـش  هدـیمان  همطاف  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  هکنیا  ّتلع  یلو  دـشیم ، بوسحم  اهمان  زا  مه  همطاـف  يهملک 
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یلئابق اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  یتقو  هک  تسنادیم  دنادیم و  دـیایب ، دوجو  هب  هکنیا  زا  لبق  ار  يزیچ  ره  عضو  میکح 
دیمان و همطاف  ار  وا  ناحبس  يادخ  دش  ّدلوتم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  یعقوم  اذل  درک ، دنهاوخ  عمط  تفالخ  رما  هب  نانآ  دیامن  جاودزا 

نیدب دومن . عطق  دندوب  تفالخ  رما  ناهاوخ  هک  ار  يدارفا  نآ  تسد  هلیـسو  نیدـب  داد و  رارق  يو  نادـنزرف  يارب  ار  تماما  تفالخ و  رما 
. درک عطق  ار  نانآ  عمط  اریز  دش ، هدیمان  همطاف  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  دوب  تهج 

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهمالع  موحرم 
زا لـبق  هک  تسییاـهمان  زا  همطاـف »  » ماـن هک  هدرک  ناـمگ  يوار  دـیاش  هک ) دوشیم  موـلعم  هدـمآ  تیاور  رد  هک  باوـج  لاؤـس و  نیا  زا  )

: دندومرف ترضح  اّما  هدشیمن ، هتشاذگ  رگید  نارتخد  يارب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
يوناب نیا  رایتخا  رد  طقف  ار  اهتردق  لئاضف و  نیا  دنوادخ  یلو  دناهدش  يراذگمان  مان ، نیا  هب  ترـضح  نآ  زا  لبق  مه  يرگید  نارتخد 

. تسهداد رارق  همّظعم 
: دیامرفیم هک  اجنآ  رد  و 

. . .« َناک اَم  َِملَع  یلاَعَت  َو  َكَراَبَت  هللا  َّنإ  »
: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  همالع  موحرم 

«. دنوادخ هکنیا  رطاخ  هب   » دوشیم نآ  ینعم  هک  دشابیم  هللا » ّنأل   » ینعم هب  دنوادخ » انامه   » دوشیم نآ  ینعم  هک  َهللا » َّنِا   » اجنیا رد 

(08 [ ) هرامش تیاور  ]

ِنَع ِّيِراَْصنَْألا ، َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِریَِشب  ْنَع  ِّیِفَنَْحلا ، ٍْریَمُع  ِْنب  ِجَدُْخم  ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا ، ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا ، ِنَع  ُناَّطَْقلا ، عئارّـشلا ]  للع   [ ] رابخألا یناعم  ]
: َلاَق َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍرِیثَک ، ِیبَأ ]  ِْنب [  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِعاَزْوَْألا ،
. ِراَّنلا َنِم  اَهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هریرهوبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 36  ) عیارّشلا للع  و  ( 35  ) رابخالا یناعم  باتک  رد  نینچمه 
شتآ زا  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  سک  ره  یلاعت ، يادخ  هک  دش  هدـیمان  همطاف  تهج  نیدـب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 

. درک دهاوخ  رود  مّنهج 

(09 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِِکلَْملا ، ِْدبَع  ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  َۀَبْقُع ، ِْنب  ِحـِلاَص  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا ، ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِْهیَوَلیِجاَم ، عئارّـشلا ]  للع  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج 

: َلاَق َُّمث  َۀَمِطاَف  اَهاَّمَسَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  َناَِسل  ِِهب  َقلَْطنَأَف  ٍکَلَم  َیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو  اََّمل 
 : مالسلا هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ِثْمَّطلا  ِنَع  ُِکتْمَطَف  َو  ِْملِْعلِاب  ُِکتْمَطَف  یِّنِإ 

. ِقاَثیِْملِاب ِثْمَّطلا  ِنَع  َو  ِْملِْعلِاب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  اَهَمَطَف  ْدََقل  ِهَّللاَو 
. هلثم مالسلا  هیلع  هنع  راونألا : حابصم 

نبّللا نم  کماطف  تلعج  وأ  ملعلا  ببـسب  لهجلا  نع  ُکتعطَق  وأ  ُتْمَطَف ، ُْتیَنْغَتْـسا و  یّتح  ملعلاـب  ُکتْعَـضْرَأ  يأ  ملعلاـب  کـُتْمَطَف  ناـیب :
قوفدملا ینعمب  قفادلاک  لوعفملا  ینعمب  لعافلا  ناک  ریداقتلا  یلع  ۀینّابرلا و  مولعلاب  ًۀملاع  اهترطف  ِودب  یف  اهنوک  نع  ًۀیانک  ملعلاب  ًانورقم 
ناریخألا ناهجولا  هنم و  ساّنلا  مطفت  یهف  لهجلا  نم  اهَمَطَف  امل  ینعملا : وأ  لهجلا  نم  ساّنلا  ًۀعطاق  کتلعج  يأ  لیعفتلا  ءانب  یلع  أْرُقی  وأ 

یلع لاقی  وأ  ۀـمیمذلا ، لاعفألا  قالخألا و  نع  ۀـیانک  ثمطلا  لـعجی  نأـب  فّلکتب ، اـّلإ  ثمطلا  نع  کـتمطف  هلوق : یف  اـمهُؤارجإ  لکـشی 
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. ۀیونعملا ساندألا  نع  ساّنلا  مطفت  تنأف  ۀّینامسجلا  ۀّیناحوّرلا و  ساندألا  نع  کتمطف  امل  ثلاثلا :
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  کلملادبع  نب  دیزی  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 37  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  زین 
مرکا ربمایپ  نابز  هب  ار  همطاف  يهملک  ات  درک  یحو  هکئالم  زا  یکی  هب  یلاعت  يادخ  دش  ّدلوتم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هک  یماگنه 

: دومرف وا  هب  داهن و  همطاف  ار  ناشیا  مان  راوگرزب  نآ  اذل  داهن ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  سپس  مدومن ، رانکرب  ضیح  نوخ  زا  نیرق و  شناد  ملع و  اب  ار  وت  نم 

. درک رانکرب  ضیح  نوخ  زا  نیرق و  ملع  اب  قاثیم  دهع و  زور  زا  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ادخ  هک  مسق  ادخ  هب 
. تسهدمآ ثیدح  نیا  لثم  راونالا  حابصم  باتک  رد 

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  همالع  موحرم 
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  باطخ  دنوادخ  ینعی  هک  تسانعم  نیا  هب  کتمطف »  » يهملک اجنیا  رد 

، دـشابیم ندرک » عطق   » ینعم هب  مطف »  » اجنآ رد  ثمطلا ) نع  کتمطف  اّما  ، ) مدومن زاـینیب  ار  وت  ملع  زا  ینعی  ملع ، هب  مداد  ریـش  ار  وت  نم 
. مدومن عطق  ادج و  ینادان  لهج و  زا  ار  وت  نم  ینعی 

: دیامرفیم دنوادخ  ینعی  هک  تسانعم  نیا  هب  هدمآ  رگیدکی  رانک  رد  ملع  نداد و  ریش  تیاور  نیا  رد  هکنیا  و 
هب تسا ) مطاف  هک   ) لعاف اجنیا  رد  دش  هک  ییانعم  ود  ره  رب  انب  هدوب و  هّینّابر  مولع  هب  ِملاع  شـسّدقم ، يرطف  تقلخ  زاغآ  زا  راوگرزب  نآ 

یبرع رد  دـیآیم  لوعفم  ینعم  هب  لـعاف  یبرع  رد  یهاـگ  هکنیا  و  هدـمآ ) هدـنوش  ادـج  ینعم  هب  هدـننک ، ادـج  ینعی   ) هدـمآ لوعفم  ینعم 
. تسا هدش » هدیهج   » ینعم هب  هک  دیآیم  مه  لوعفم  ینعم  هب  اّما  هدنهج »  » دوشیم نآ  یلعاف  يانعم  هک  قفاد »  » لثم دراد  يرئاظن 

: دوشیم هنوگ  نیا  ینعم  میروایب  لیعفت  ینعم  هغیص و  هب  رگا  ای  و 
: دوشیم ینعم  هنوگ  نیا  ای  مدومن و  لهج  زا  مدرم  يهدننک  عطق  ار  وت  نم 

(. دننک كرد  ار  وا  دنناوت  یمن   ) دنوشیم ادج  وا  زا  مه  مدرم  سپ  دومن  ادج  ینادان  لهج و  زا  ار  وا  دنوادخ  نوچ 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

َرَمُع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  قـِلاَو ، ِْنب  ِلَدـْنَج  ْنَع  ِّیِفَقَّثلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِِّیناَهَبْـصَْألا ، َۀَّیِوَـلَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِدـِیلَْولا ، ُنـْبا  عئارّـشلا ]  لـلع  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّيِرْصَْبلا ،

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
؟ َۀَمِطاَف ِْتیِّمُس  َِمل  َنیِرْدَتَأ  ُۀَمِطاَف  اَی 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف 
؟ ْتَیِّمُس َِمل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

: َلاَق
. ِراَّنلا َنِم  اَُهتَعیِش  َو  َیِه  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل 

. ُهلثم مالسلا  هیلع  هنع  راونألا : حابصم 
تمطف اهَّیبص و  ُّمألا  ْتَمَطَف  لاـقی : عطقلا ، ینعمب  مطفلا  ذإ  ۀـموطفم  یّمَُـست  نأ  ۀیمـستلا  هجو  یف  رِکُذ  اـم  یلع  بساـنملا  لاـقی : ـال  ناـیب :

هلوق یف  اولاق  امک  رماع و  ناکم  متاک و  ٌّرـس  مهلوقک  لوعفم  ینعمب  لعاف  ءیجی  ام  ًاریثک  لوقن : اـّنأل  لـبَحلا . تمطف  هتداـع و  نع  لـجّرلا 
. اضیأ امزال  مطفلا  درو  نوکی  نأ  لمتحی  و  ( 39 « ) ٍِقفاد ٍءام   » و ( 38 « ) ٍۀَیِضار ٍۀَشیع  : » یلاعت

اهَـسفن و تمطف  اّهنإ  لاقی  نأ  نکُمی  یهتنا و  میطف  ۀـموطفم و  مطاف و  یهف  ْتَمَطَف  اذإف  مطفت  نأ  ناح  ۀلخـسلا : مطفأ  ّيدابآزوریفلا : لاـق 
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اهلاصخ َمراکم  اـهلاعفأ و  َنساـحم  نم  هللا  ملَع  اـم  کـلذ  یف  ببـسلا  نوکل  ثْمَطلا  نع  اهـسفن  تمطف  رورـشلا و  نع  راـّنلا و  نع  اـهَتعیش 
. ّيزاجم دانسإلاف 

هللا مالس  همطاف  هب  هک  دنکیم  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 40  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  قودص  خیش 
: دومرف اهیلع 

؟ يدش هدیمان  همطاف  هچ  يارب  وت  هک  ینادیم  ایآ 
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ هللا لوسر  ای  هچ  يارب 
: دومرف

. تفای دنهاوخ  تاجن  مّنهج  شتآ  زا  شنایعیش  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  هکنیا  يارب 
. تسهدمآ ثیدح  نیا  دننام  راونالا  حابصم  باتک  رد 

دیاب همطاف »  » مان هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يهیمـست  هجو  رد  دـش  رکذ  تایاور  رد  هچنآ  رب  انب  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  نایب :
: دوشیم هتفگ  ًالثم  تسا ، عطق  ینعم  هب  مْطَفلا »  » اریز دهدب ) هدش  ادج  ینعم  ات   ) دشیم هدیمان  هموطفم » »

ینعم هب  لعاف  هک  دیوگب  یسک  رگا  (، 43 « ) لبحلا تمطف   » ای و  ( 42 « ) هتداع نع  لجّرلا  تمطف   » يهلمج اـی  و  ( 41 « ) اهّیبص ّمُالا  ْتَمَطَف  »
(. 45 « ) رماع ناکم   » و ( 44 « ) متاک ٌرس   » دننام هدمآ ، لوعفم 

: هدومرف یلاعت  يراب  ًالثم  دوشیم ، تفای  دراوم  نیا  دننام  میرک  نآرق  رد  نینچمه 
زین همطاف »  » نیاربانب سپ  هدمآ ، لوعفم  مسا  يانعم  هب  لعاف  مسا  دـش  رکذ  هک  ییاهلاثم  نیا  رد  (. 47 « ) ٍِقفاد ٍءام   » و ( 46 « ) ٍۀَیِضار ٍۀَشیع  »

. دشاب مزال  دراد  لامتحا  مطفلا »  » يهملک نینچمه  تسا و  لوعفم  مسا  نآ  يانعم  اّما  تسا ، لعاف  مسا  يهغیص  هب 
: دیوگیم يدابآزوریف 

و هموطفم »  » و مطاـف »  » نآ هب  دوش  هدـیچ  هشوـخ ) اـی  لـگ   ) هک یناـمز  سپ  هدیـسر ، نآ  ندرک  ورد  ندـیچ و  تقو  ینعی  ۀلخّـسلا » مطفأ  »
. يدابآزوریف نخس  ياهتنا  دوشیم . هتفگ  میطف » »

: دوش هتفگ  تسا  نکمم  و 
هدـش عطق  یگدولآ  زا  شکرابم  سفن  رورـش و  زا  مّنهج و  شتآ  زا  شنایعیـش  شفیرـش و  سفن  هدـش ) هدـیرب   ) هدـش ادـج  وناب  نآ  انامه 

مراکم لامعا و  نساحم  زا  دوب  هاـگآ  لزا ) زور  زا   ) دـنوادخ هک  تسا  نآ  ّتلع  و  هتفاـین ) هار  شکراـبم  دوجو  رد  یگدولآ  زگره  ینعی  )
. راوگرزب نآ  یتوکلم  ياهتلصخ  قالخا و 

(11 [ ) هرامش تیاور  ]

هیلع ٍرَفْعَجَابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِّیِفَقَّثلا  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ناکـسم ، ِنبِا  نَع  نانَـس ، ِنب  ِدَّّمَُحم  نَع  یـسیع ، ِنبِا  نَع  دعَـس ، نَع  لِّّکَُوتُملا ، ُنبِا 
ٍّبِحُِمب ُرَمُْؤیَف  ٌِرفاَک  َْوأ  ٌنِمُْؤم  ٍلُجَر  ِّلُک  ْیَْنیَع  َْنَیب  َِبتُک  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذإَف  َمَّنَهَج ، ِبَاب  یَلَع  ٌۀَْفقَو  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَِفل  ُلوُقَی : مالـسلا 

َنِم ِیتَّیِّرُذ  یَّلََوت  َو  ِینالََوت  ْنَم  ِیب  َتْمَطَف  َو  َۀَـمِطاَف  ِینَْتیَّمَـس  يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ  ُلوُقَتَف  ًاّبُِحم  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ُۀَـمِطاَف  ُأَْرقَتَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ُُهبُونُذ  ْتَُرثَک  ْدَـق 
َو ِکَّبَحَأ  ْنَم  ِِکب  ُتْمَطَف  َو  َۀَـمِطاَف  ُِکْتیَّمَـس  یِّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِْتقَدَـص  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  ُلوُقَیَف  َداَعیِْملا  ُِفلُْخت  ـال  َْتنَأ  َو  ُّقَْحلا  َكُدـْعَو  َو  ِراَّنلا 

ِهِیف یِعَفْـشَِتل  ِراَّنلا  َیلِإ  اَذَـه  يِدـْبَِعب  ُتْرَمَأ  اَـمَّنِإ  َو  َداَـعیِْملا  ُِفلْخُأ  ـال  اـَنَأ  َو  ُّقَْحلا  َيِدـْعَو  َو  ِراَّنلا  َنِم  ْمُهـالََوت  َو  ِکَـتَّیِّرُذ  َّبَحَأ  َو  ِكـالََوت 
َو ِهِدَِیب  يِذُخَف  ًانِمُْؤم  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ِْتأَرَق  ْنَمَف  يِْدنِع  ُِکتَناَکَم  َو  یِّنِم  ِکُِفقْوَم  ِِفقْوَْملا  َلْهَأ  َو  ِیلُسُر  َو  ِیئاَِیْبنَأ  َو  ِیتَِکئالَم  َنَّیَبَتَِیل  َو  ِکَعِّفَـشُأَف 

. َۀَّنَْجلا ِهِیلِخْدَأ 
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: تفگ هک  دنکیم  لقن  ملسم  نب  دّمحم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 48  ) هدش هدربمان  باتک  رد  زین 
: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا 

یـسک ره  مشچ  ود  نایم  رد  دـسر  ارف  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  تشاد . دـهاوخ  یفّقوت  مّنهج  برد  دزن  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف 
دشاب راکهنگ  یلیخ  هک  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  نارادتـسود  زا  یکی  هب  هاگنآ  تسا ، رفاک  ای  تسا  نمؤم  يو  هک  دوشیم  هتـشون 

: هدش هتشون  وا  مشچ  ود  نیب  هک  دنیبیم  هک  یتقو  مّنهج ، فرط  هب  ورب  دوشیم  رما 
: دنکیم ضرع  همطاف ، تسود 

تاجن مّنهج  شتآ  زا  دـشاب  هتـشاد  تسود  منادـنزرف  اب  ارم  هک  یـسک  نم  يهلیـسو  هب  يداد  هدـعو  يدـیمان و  همطاف  ارم  وت  اراـگدرورپ !
. درک یهاوخن  هدعو  ْفلُخ  وت  قح و  رب  وت  يهدعو  یهد ،

: دیامرفیم فوؤر  يادخ 
تـشاد مهاوخ  رانک  رب  مّنهج  شتآ  زا  دشاب  هتـشاد  تسود  تنادنزرف  اب  ار  وت  هک  یـسک ، نم  مدـیمان ، همطاف  ار  وت  نم  ییوگیم ، تسار 

عیفـش وا  يارب  وت  هک  دنربب  مّنهج  هب  ار  ماهدنب  نیا  مداد  روتـسد  روظنم  نیدب  نم  درک ، مهاوخن  هدعو  فلخ  نم  تسا و  قح  نم  يهدـعو 
ره تسد  دوش  مولعم  رـشحم  لها  و  ناربماـیپ : هکئـالم و  يارب  يراد  نم  دزن  وت  هک  یتلزنم  ماـقم و  اـت  مریذـپب  ار  وت  تعافـش  نم  يوش و 

. نک تشهب  لخاد  ریگب و  تسا  نمؤم  دشاب  هتشون  وا  مشچ  ود  نایم  رد  هک  ار  یسک 

(12 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  ِِثلاَّثلا ، ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ ، ِّمَع  ْنَع  ِّيِروُْصنَْملا ، ِنَع  ُماَّحَْفلا ، یسوطلا ]  خیّشلل  یلامألا  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

. ِراَّنلا َنِم  اَهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َو  اَهَمَطَف  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ِتَیِّمُس  اَمَّنِإ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  هطساو  دنچ  اب  یسوط  خیش  ( 49  ) یلاما باتک  رد 

. تسهداد تاجن  مّنهج  شتآ  زا  شناتسود  اب  ار  وا  فوؤر  يادخ  هک  دش  هدیمان  همطاف  ظاحل  نیدب  نم  رتخد 

(13 [ ) هرامش تیاور  ]

َكاَنْعِمَس اَّنِإَف  ُلُوتَْبلا ؟ اَم  َِلئُس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا ، ِداَنْسِِإب  عئارّـشلا ]  للع   [ ] رابخألا یناعم  ]
 : مالسلا هیلع  َلاَقَف  ٌلُوَتب ، َۀَمِطاَف  َو  ٌلُوَتب  َمَیْرَم  َّنِإ  ُلوُقَت : ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

. ِءاَِیْبنَْألا ِتاََنب  ِیف  ٌهوُرْکَم  َْضیَْحلا  َّنِإَف  ْضَِحت  َْمل  َْيأ  ُّطَق  ًةَرْمُح  ََرت  َْمل  ِیتَّلا  ُلُوتَْبلا 
. ُهْلثم مالسلا  هیلع  یلع  نع  راونألا : حابصم 

اهب مهیف و  اهل  َةوهش  لاجرلا ال  نع  ۀعطقنم  لوتب  ةأرما  ۀیاهنلا : یف  لاق  مدلا ، ِۀیؤر  مدعب  اِهنامز  ءاسن  نع  ٌۀعطقنم  اّهنإ  يأ  ُعطقلا  ُلتبلا  نایب :
اهعاطقنال لیق  ابسح و  ًانید و  ًالضف و  اهنامز  ءاسن  نع  اهعاطقنال  لوتبلا  اهیلع  هللا  مالس  ۀمطاف  تیّمس  مالسلا و  هیلع  یسیع  ُّمأ  میرم  تَیِّمُس 

. ُّيدابآزوریفلا لاق  کلذ  وحن  یلاعت و  هللا  یلإ  اینُّدلا  نع 
َوُهَف ِِهئاَمْـسَأ  ْنِم  ًامْـسا  ُۀَمِطاَف  اَی  َِکل  ُهَّللا ]   ] َّقَش َۀَمِطاَِفل : مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ّهنأ  یف  ُرابخألا  یتأیـس  ْتَضَم و  دق  لوقأ :

. هُهبش ُۀَمِطاَف و  ِْتنَأ  َو  ُرِطاَْفلا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  ( 51  ) عیارّشلا للع  و  ( 50  ) رابخالا یناعم  ياهباتک  رد  قودص  خیش 

: دندیسرپ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا 
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. دنتسه لوتب  مالسلا  امهیلع  همطاف  میرم و  يدومرفیم : هک  میدینش  وت  زا  ام  اریز  تسیچ ؟ لوتب  يهملک  يانعم 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 

. تسا دنسپان  ءایبنا : نارتخد  يارب  ضیح  اریز  دوشن ، ضیح  زگره  هک  ینز  نآ  ینعی  لوتب 
. تسهدش لقن  ثیدح  نیا  لثم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤم  ریما  زا  راونالا  حابصم  باتک  رد 

، تسا عطقنم  شدوخ  نامز  نانز  زا  وا  ینعی  تسا  لوتب  ارهز  ترـضح  مییوگیم  یتقو  سپ  دـشابیم ، عطق  يانعم  هب  تغل  رد  لَتب » : » نایب
. دنیبیمن نوخ  رگید  نانز  دننام  وا  اریز 

نیا هب  درادن و  نادرم  هب  یتوهـش  لیم و  نز  نآ  هدش و  ادج  نادرم  زا  هک  ینز  ینعی  لوتب  نز  تسا : هدمآ  تسا ) تغل  باتک   ) هیاهن رد  و 
بسن بسح و  نید و  تلیضف و  رظن  زا  اهنآ  هک  دنمانیم  لوتب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  یسیع و  ردام  اهیلع  هللا  مالس  میرم  ببس 

(. دنسریمن اهنآ  ماقم  هجرد و  هب  زگره  اهنآ  و   ) هدش ادج  نانز  يهمه  زا 
يوس هب  طقف  هدرک و  كرت  ار  ایند   ) تسا هدـش  عطقنم  لاعتم  دـنوادخ  يوس  هب  ایند  يهمه  زا  راوگرزب  نآ  هکنیا  رطاـخ  هب  یلوق  رب  اـنب  و 

. تسهدروآ لوتب  دروم  رد  لیبق  نیا  زا  يرگید  یناعم  يدابآزوریف  دنشابیم و  لوتب  هدروآ ) يور  دنوادخ 
: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  موحرم  سپ 

همطاف ترـضح  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  مینکیم  رکذ  يدوز  هب  هک  يرابخا  تشذگ و  هک  یتایاور  رد  هک  میوگ  نم 
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس 

هب همطاف »  » وت تسا و  هدنفاکـش  ینعم  هب  رطاف »  » وا اریز  دومن ، قتـشم  دـیزگرب و  وت  يارب  ار  شدوخ  یماسا  زا  یمـسا  دـنوادخ  همطاف ! يا 
. یشابیم هدننک  ادج  ینعم 

. دش دهاوخ  رکذ  زین  دعب  دش و  رکذ  لبق  رد  زین  تیاور  نیا  هیبش  دیامرفیم  هماّلع  سپس 

(14 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیف َۀََّطب  ُْنبا  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِفَرَـش  ِیف  ُّیِـشوُکْرَْخلا  َو  َۀَمِطاَف  ِِدلْوَم  ِباَتِک  ِیف  ِْهیََوبَاب  ُْنبا  بوشآ ]  رهـش  نبال  بقانملا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِّیْبلَْکلا ، ِنَع  ِۀَنَابِْإلا ،

؟ َۀَمِطاَف ْتَیِّمُس  َِمل  يِرْدَت  ْلَه  ٍِّیلَِعل : مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
؟ ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  ٌِّیلَع : َلاَق 

: َلاَق
. ِراَّنلا َنِم  اَُهتَعیِش  َو  َیِه  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  َةَْریَرُه : ِیبَأ  ْنَع  رِیثَک  ِیبَأ  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِعاَزْوَْألا ، ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِهِخیِراَت  ِیف  ُّیِمالَّسلا  ٍِّیلَعُوبَأ 
. ِراَّنلا ِنَع  اَهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ِّيِراَْصنَْألا  ٍِرباَج  ْنَع  ِسْوَدْرِْفلا ، ِیف  ِْهیَوَریِش 
. ِراَّنلا ِنَع  اَهیِّبُِحم  َمَطَف  َو  اَهَمَطَف  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ِتَیِّمُس  اَمَّنِإ 

 : مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا 
: َلاَق َۀَمِطاَف  ُریِسْفَت  ٍءْیَش  ُّيَأ  يِرْدَت 

. ِثْمَّطلا ِنَع  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ  ُلاَُقی  َو  ِّرَّشلا  َنِم  ْتَمُِطف 
؟ ُلُوتَْبلا اَم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُس  َنیَِعبْرَْألا ، ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَصُوبَأ 
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: َلاَق
 : مالسلا هیلع  َلاَق  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِتاََنب  ِیف  ٌهوُرْکَم  َْضیَْحلا  َّنِإَف  ْضَِحت  َْمل  َو  ُّطَق  ًةَرْمُح  ََرت  َْمل  ِیتَّلا 

. َّنلتعت اَمَک  ُّلَتْعَت  َنیِّیِمَدْآلا ال  ِءاَِسنَک  ْتَْسَیل  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ُءاَْریَمُح  اَی  َۀَِشئاَِعل 
: َلاَق ِهَّللاِْدبَعُوبَأ 

ِنَع ْتَِلُتب  اَهَّنَِأل  ًالُوَتب  ُمَیْرَم  ْتَیِّمُـس  ِْنیَبیِرَْغلا  ِیف  ُّيِوَرَْهلا  ٌدـْیَبُع  َلاَق  َو  ُضیَِحت  ٌةَرِهاَط ال  اَهَّنَِأل  ًۀَّیَح  ُۀَـمِطاَف  ْتَماَد  اَم  ٍِّیلَع  یَلَع  َءاَـسِّنلا  ُهَّللا  َمَّرَح 
. ِریِظَّنلا ِنَع  ْتَِلُتب  اَهَّنَِأل  ًالُوَتب  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َو  ِلاَجِّرلا 

؟ اهیلع هللا  مالس  ءارهزلا  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  مالسلا  هیلع  ِرَکْسَْعلا  َبِحاَص  ُْتلَأَس  ُّيِرَکْسَْعلا  ٍمِشاَهُوبَأ 
: َلاَقَف

ِسْمَّشلا ِبوُرُغ  َدـْنِع  َو  ِرِینُْملا  ِرَمَْقلاَـک  َلاَوَّزلا  َدـْنِع  َو  ِۀَـیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَـک  ِراَـهَّنلا  ِلَّوَأ  ْنِم  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأـِل  ُرَهْزَی  اَـهُهْجَو  َناَـک 
. ِّيِّرُّدلا ِبَکْوَْکلاَک 

: َلاَق َدیِزَی  ُْنب  ُنَسَْحلا 
؟ َءاَرْهَّزلا ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

: َلاَق
اََهل َۀَماَعِد  َو ال  اَهَکِسُْمتَف  اَِهقْوَف  ْنِم  اََهل  َۀَقالِع  ِراَّبَْجلا ال  ِةَرْدُِقب  ًۀَقَّلَعُم  ٍۀَنَس  ُةَریِـسَم  ِءاَوَْهلا  ِیف  اَهُعاَِفتْرا  َءاَرْمَح  ٍتُوقاَی  ْنِم  ًۀَُّبق  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اََهل  َّنَِأل 
ِیف َرِهاَّزلا  َّيِّرُّدـلا  َبَکْوَْکلا  ُمُکُدَـحَأ  يَرَی  اَمَک  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  اَهاَرَی  ِۀَِـکئالَْملا ، َنِم  ٌْفلَأ  ٍبَاب  ِّلُک  یَلَع  ٍبَاب  ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  اََهل  اَهَمَْزلَتَف  اَِـهتَْحت  ْنِم 

. اهیلع هللا  مالس  ُۀَمِطاََفل  ُءاَرْهَّزلا  ِهِذَه  َنُولوُقَیَف : ِءاَمَّسلا ، ُِقفُأ 
زا مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ننـست ، لها  زا  یهورگ  زا  وا  یمق و  هیوباب  نبا  زا  ( 52  ) بقانم باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
: تفگ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش ؟ هدیمان  همطاف  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  ارچ  هک  ینادیم  ایآ 

! هللا لوسر  ای  هچ  يارب 
: دومرف

. دوب دنهاوخ  ناما  رد  مّنهج  شتآ  زا  شنایعیش  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  هکنیا  يارب 
: تفگ هریرهوبا  هک  دنکیم  لقن  هریره  یبا  زا  وا  ریثک و  یبا  نب  ییحی  زا  وا  یعازوا و  زا  دوخ  خیرات  باتک  رد  یمالس  یلعوبا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. مّنهج شتآ  زا  ار  وا  ناتسود  دنکیم  ادج  دنوادخ  هکنیا  رطاخ  هب  دش  هدیمان  همطاف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  انامه 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  يراصنالا  هللادبع  نب  رباج  زا  سودرفلا »  » باتک رد  ْهیَوریش  و 
. مّنهج شتآ  زا  ار  شناتسود  وا و  دنکیم  ادج  دنوادخ  هکنیا  رطاخ  هب  دش  هدیمان  همطاف  مرتخد  انامه 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
؟ تسیچ همطاف »  » مان ریسفت  ینادیم  ایآ 

:( دومرف ترضح  نآ  دوخ  سپ  )
: دومرف نینچمه  ّرَش و  زا  هدش  هدیُرب  وا 

. هدش هدیرب  هنانز )  ) نوخ یکاپان و  زا  هکنیا  رطاخ  هب  دش  هدیمان  همطاف  وناب ) نآ   ) انامه
؟ تسیچ لوتب »  » ینعم دش  لاؤس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  تسا : هدروآ  نیعبرالا »  » باتک رد  نّذؤم  حلاصوبا 
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: دومرف
: دومرف هشیاع  هب  ءایبنا و  نارتخد  يارب  تسا  هورکم  ندش  ضیح  اریز  دوشن ، ضیح  دنیبن و  نوخ  زگره  هک  دنیوگ  ار  ینز 

. دوشیمن دنوشیم ، اهنآ  هک  ياهضراع  راچد  وا ) اریز   ) تسین نایمدآ  نانز  دننام  همطاف  انامه  اریمح ! يا 
: دیوگیم هللادبعوبا 

هک اریز  دوب ، هدرک  مارح  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  ار  رگید  نانز  ادخ ، دوب  هدنز  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هک  یمادام 
. دشیمن ضیح  نوخ  هب  التبم  دوب و  هزیکاپ  كاپ و  يو 

: دیوگیم نیبیرغ  باتک  رد  يوره  دیبع 
لوتب تهج  نیدب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  تشادن ، یلیامت  نادرم  هب  هک  دنتفگ  لوتب  ظاحل  نیدب  ار  اهیلع  هللا  مالس  میرم  ترضح 

. تشادن ریظن  هک  دنتفگ 
: دیوگیم يرکسع  مشاهوبا 

: مدیسرپ مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا 
؟ دش هدیمان  ءارهز  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هچ  يارب 

: دومرف
ماگنه رد  رینم و  هام  ریظن  رهظ  عقوم  رد  دیـشخردیم ، باتفآ  ریظن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  زور  لّوا  زا  يو ، تروص  هکنیا  يارب 

. دوب ناشخرد  ياهراتس  ریظن  باتفآ ، بورغ 
: دیوگیم دیزی  نب  نسح 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب 
؟ دش هدیمان  ءارهز  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هچ  يارب 

: دومرف
نآ يزیچ  تسا  ّقلعم  اوه  رد  ادخ  تردق  هب  هار و  لاس  کی  ردق  هب  نآ  عافترا  هک  دراد  تشهب  رد  خرس  توقای  زا  يرـصق  وا  هکنیا  يارب 

کلم رازه  يرد  ره  رب  هک  تسا  برد  رازه  دص  ياراد  تسین  یکّتم  يزیچ  هب  مه  نییاپ  تمـس  زا  دنکیمن و  يرادـهگن  الاب  فرط  زا  ار 
. تسهداتسیا

: دنیوگیم تشهب  لها  دیئامنیم ، هدهاشم  نامسآ  قفا  رد  ار  ناشخرد  يهراتس  امش  هک  دننیبیم  روط  نآ  تشهب  لها  ار  رصق  نآ 
. تسا اهیلع  هللا  مالس  همطاف  زا  هدنشخرد  رصق  نیا 

(15 [ ) هرامش تیاور  ]

ٍرَفْعَجُوبَأ ُهَرَکَذ  اَـم  یَلَع  اَهُؤاَمْـسَأ  َو  اَـهِیبَأ  ُّمُأ  َو  ِۀَِّمئَأـْلا  ُّمُأ  َو  ِنِّسَحُْملا  ُّمُأ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُّمُأ  َو  ِنَسَْحلا  ُّمُأ  اَـهاَنُک  بوشآ ]  رهـش  نبـال  بقاـنملا  ]
ُمَیْرَم ُۀَثَّدَحُْملا ، ُۀَّیِضْرَْملا ، ُۀَیِضاَّرلا ، ُۀَّیِکَّزلا ، ُةَرِهاَّطلا ، ُۀَکَراَبُْملا ، ُءاَرْوَْحلا ، ُءاَرْهَّزلا ، ُءاَرْذَْعلا ، ُةَدِّیَّسلا ، ُةَّرُْحلا ، ُناَصَْحلا ، ُلُوتَْبلا ، ُۀَمِطاَف ، ُّیِّمُْقلا :

. ُۀَِیناَْحلا ُۀَّیِواَمَّسلا ، ُۀَّیِروُّنلا ، ِءاَمَّسلا  ِیف  اََهل  ُلاَُقی  َو  يَْربُْکلا  ُۀَقیِّدِّصلا  يَْربُْکلا ،
یف ثیدحلا  هنم  ًافطع و  ًۀقفـش و  جَّوزتت  اهِدلو ال  یلع  ُمیُقت  یّتلا  ۀیناحلا  يرزجلا : لاق  اهدالوأ ، اهِجْوَز و  یلع  ُۀَقِفْـشُملا  يأ  ُۀـیناحلا  نایب :

. جوز یلع  هاعرأ  دلو و  یلع  هانحأ  شیرق : ءاسن 
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياههینک 

اهیبا و ّما  همئالا و  ّما  نسحملا ، ّما  نیسحلا ، ّما  نسحلا ، ّما  زا : تسا  ترابع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ياههینک  ( 53  ) بقانم باتک  رد 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


، هکرابم ءاروح ، ءارهز ، ارذَـع ، هدّیـس ، هَّرُح ، ناصح ، لوتب ، همطاف ، زا : دـنترابع  یمق  رفعجوبا  تیاور  رب  اـنب  شترـضح  كراـبم  ياـهمان 
: دوشیم هتفگ  وناب  نآ  هب  نامسآ  رد  يربک . يهقیّدص  يربک و  میرم  هثِّدَُحم  هّیضرم ، هّیضار ، هّیکز ، هرهاط ،

. هیناح هّیوامس و  يهّیرون 
لها ءاملع  زا  یکی  هک   ) يرزج شنادنزرف و  رـسمه و  هب  تبـسن  دشاب  تّقفـش  اب  نابرهم و  زوسلد و  رایـسب  هک  دنیوگ  ار  ینز  هیناح  نایب :

: دیوگ تسا ) تغل 
رانک دنکیمن و  جاودزا  شرهوش ) توف  زا  سپ   ) دراد شنادـنزرف  هب  تبـسن  هک  يزوسلد  تّقفـش و  رطاخ  هب  هک  دـنیوگ  ار  ینز  هیناح » »

. دنامیم شنادنزرف 

(16 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق هیلع  هللا  ۀمحر  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَس  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِبُولُْقلا : ُداَشْرِإ 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َّدَرَف  َمَّلَسَف  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلا  َلَخَد  ْذِإ  ِدِجْـسَْملا  ِیف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َْدنِع  ًاِسلاَج  ُْتنُک 

: َلاَقَف ِِهب  َبَّحَر  َو  مَّلَس 
اَی َكَِربْخُأ  ًاذِإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ٌةَدِحاَو ، ُنِداَعَْملا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَْنیَلَع  ُهَّللا  َلَّضَف  اَِمب  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

. َمَلَق َو ال  َحَْول  َو ال  َراَن  َو ال  َۀَّنَج  َو ال  َضْرَأ  َو ال  َءاَمَس  َو ال  ًاِّیلَع  َقَلَخ  َو  ِینَقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ  ِّمَع 
ًاِّیلَع َو  ِینَقَلَخَف  الَدَـتْعا  َو  اَمُهَْنَیب  اَمِیف  َجَزَمَف  ًاحوُر  َْتناَکَف  ًۀَِـیناَث  ًۀَِـملَک  َمَّلَکَت  َُّمث  ًارُون  َْتناَکَف  ٍۀَِـملَِکب  َمَّلَکَت  اَنِْقلَخ  َوْدـَب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َداَرَأ  اَّمَلَف 
ِرُون ْنِم  َقَتَف  َُّمث  ِتاَواَـمَّسلا  َنِم  ُّلَـجَأ  ٌِّیلَعَف  ِتاَواَـمَّسلا  َرُون  ٍِّیلَع  ِرُون  ْنِم  َقَتَف  َُّمث  ِشْرَْعلا  َنِم  ُّلَـجَأ  اـَنَأَف  ِشْرَْعلا  َرُون  يِرُون  ْنِم  َقَتَف  َُّمث  اَـمُْهنِم 

: اَهِحِیبْسَت ِیف  ُلوُقَت  َو  َیلاَعَت  َهَّللا  ُحِّبَُست  ُۀَِکئالَْملا  َِتناَک  َو  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا  َنِم  ُّلَجَأ  اَمُهَف  ِرَمَْقلا  َرُون  ِْنیَسُْحلا  ِرُون  ْنِم  َو  ِسْمَّشلا  َرُون  ِنَسَْحلا 
ُۀَِکئالَْملا َِتناَک  َو  ٍۀَْملُظ  ْنِم  ًاباَحَـس  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأ  َۀَِکئالَْملا  َُوْلبَی  ْنَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َداَرَأ  اَّمَلَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  یَلَع  اَهَمَرْکَأ  اَم  ٍراَْونَأ  ْنِم  ٌسوُّدـُق  ٌحوُّبُس 

ِهِذَـه ِّقَِحب  َُکلَأْسَنَف  ِهِیف ، ُنَْحن  اَم  َْلثِم  اَْنیَأَر  اَم  اَنَتْقَلَخ  ُذـْنُم  اَنَدِّیَـس  َو  اَنََهلِإ  ُۀَِـکئالَْملا : َِتلاَقَف  اَِهلَّوَأ  ْنِم  اَهَرِخآ  َو ال  اَهِرِخآ  ْنِم  اََهلَّوَأ  ُرُْظنَت  ـال 
ِیف ُهَقَّلَع  َو  ِلیِْدنِْقلاَک  ٍِذئَمْوَی  اهیلع  هللا  مالس  ءارهزلا  َۀَمِطاَف  َرُون  َقَلَخَف  َّنَلَْعفال  ِیلالَج  َو  ِیتَّزِع  َو  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاَقَف  اَّنَع  َْتفَشَک  اَم  الِإ  ِراَْونَْألا 

. َءاَرْهَّزلا ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِکلَذ  ِلْجَأ  ْنِم  ُْعبَّسلا  َنوُضَرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  ِتَرَهَزَف  ِشْرَْعلا  ِطُْرق 
ِهِذَـه یِّبِحُِمل  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمُکِـسیِدْقَت  َو  ْمُکِحِیبْسَت  َباََوث  َّنَلَعْجال  ِیلالَج  َو  ِیتَّزِع  َو  ُهَّللا : َلاَقَف  ُهُسِّدَُـقت  َو  َهَّللا  ُحِّبَُـست  ُۀَِـکئالَْملا  َِتناَک  َو 

: َلاَق َو  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  اَم  َلَّبَق  َو  ِهِرْدَص  َیلِإ  ُهَّمَضَف  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَیِقَلَف  ُساَّبَْعلا  َجَرَخَف  ُناَْملَس : َلاَق  اَهِیَنب  َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  َو  ِةَأْرَْملا 
. َیلاَعَت ِهَّللا  یَلَع  ْمُکَمَرْکَأ  اَم  ٍْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  یَفَطْصُْملا  َةَْرتِع  ِیبَِأب 

. نذُألا ِۀَمْحُش  یف  ُقَّلَُعی  يّذلا  ِّمضلاب  طْرُقلا  نایب :
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  یسراف  ناملس  زا  ( 54  ) بولقلا داشرا  باتک  رد  یملید 

ُهَّللا یَّلَص  ادخ  لوسر  روضح  هب  بلطملادبع  نب  ساّبع  مدید  هک  مدوب  هتسشن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  روضح  رد  دجسم  رد  نم 
: تفگ ساّبع  تفگ . ابحرم  وا  هب  دومرف و  ار  يو  مالس  باوج  ادخ  ربمغیپ  درک ، مالس  دش و  فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

کی زا  همه  ام  هک  یتروص  رد  هداد ، يرترب  تلیضف و  تیب  لها  ام  رب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ادخ  هک  تسیچ  يارب  هللا ! لوسر  ای 
. مینادناخ

: دندومرف شترضح 
راـک رد  یملق  حول و  خزود ، تشهب و  نیمز ، نامـسآ و  درک  قلخ  ار  یلع  نم و  اـناوت  يادـخ  هک  یماـگنه  مهدیم ، ار  وت  باوج  نونکا 

. دوبن
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هب يرون  نآ  زا  هک  تفگ  يرگید  نخـس  دـمآ ، دوجو  هب  يرون  نآ  زا  هک  تفگ  ینخـس  دـنیرفایب  ار  اـم  تفرگ  میمـصت  ادـخ  هک  یعقوـم 
. دیرفآ اهنآ  زا  ار  یلع  نم و  سپس  دومن . جوزمم  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  هاگنآ  دمآ ، دوجو 

رتلیلج اهنامـسآ  زا  یلع  رون  سپ  درک ، قلخ  یلع  رون  زا  ار  اهنامـسآ  رون  مرت ، لیلج  شرع  زا  نم  سپ  دیرفآ ، نم  رون  زا  ار  شرع  رون 
. تسا

حیبست ار  ناحبـس  يادخ  هکئالم  دـنرت . لیلج  باتهام  باتفآ و  زا  ناشیا  سپ  دـیرفآ  نیـسح  رون  زا  ار  هام  رون  نسح و  رون  زا  باتفآ  رون 
: دنیوگیم دننکیم و 

ناحتما ار  هکئالم  تفرگ  رظن  رد  ادـخ  هک  یعقوم  دنتـسه ! ! یمارگ  ادـخ  دزن  اهرون  نیا  ردـقچ  تسهّزنم . كاپ و  ینعی  ٌسوّدـُق » ٌحّوبُـس  »
: دنتفگ هکئالم  دندیدیمن  ار  رگیدکی  هک  داتسرف  ناشیا  رب  یکیرات  ربا  دیامن 

نیا هک  میهدیم  مسق  راونا  نیا  قح  هب  ار  وت  میدوـب ؟ هدـیدن  ار  ياهرظنم  نینچ  کـی  يدوـب  هدـیرفآ  ار  اـم  هک  يزور  نآ  زا  اراـگدرورپ !
داد مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  ًاـمتح  مسق  مدوخ  لـالج  تّزع و  هب  دومرف  ّلـجوّزع  دـنوادخ  سپ  ییاـمن ؟ رود  اـم  زا  ار  یکیراـت  تملظ و 

ار هناگ  تفه  ياهنیمز  اهنامـسآ و  رون  نآ  زا  تخیوآ و  شرع  رانک  رب  لیدـنق  دـننام  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  همطاف  رون  اناوت  يادـخ  سپس 
. دش هدیمان  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  رهطا ، يهمطاف  هک  تسا  تهج  نیدب  دومن ، قلخ 

: دومرف ناحبس  دنوادخ  دندرکیم ، سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  هکئالم ،
يو نادنزرف  رهوش و  ردپ و  همطاف و  ناتـسود  يارب  تمایق ، زور  ات  ار  امـش  سیدقت  حیبست و  باوث  نم  هک  مسق ، مدوخ  لالج  تّزع و  هب 

. داد مهاوخ  رارق 
: دیوگیم ناملس 

ود نایم  تفرگ و  دوخ  يهنیـس  هب  ار  ترـضح  نآ  دش ، هجاوم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  اب  جراخ و  ربمایپ  روضح  زا  سابع 
: درک ضرع  ناشیا  هب  دیسوب و  ار  ناشیا  مشچ 

؟ دیشابیم یمارگ  ادخ  دزن  امش  ردقچ  داب ، یفطصم : تیب  لها  يادف  مردپ 
. تسهراوشوگ نامه  یسراف  حالطصا  رد  دوش . نازیوآ  شوگ ) يهلال   ) شوگ یمرن  هب  هک  دنیوگ  يزیچ  هب  طُْرق » : » نایب

(17 [ ) هرامش تیاور  ]

هیلع ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ًانَْعنَعُم  ُِّیبِراَـحُْملا  ِنَمْحَّرلاِدـْبَع  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  یَـسُوم  میهاربإ ]  نب  تارف  ریـسفت  ]
: َلاَق ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  مالسلا 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
: َلاَق ُمَلْعَأ . ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اُولاَق : ُۀَمِطاَف ؟ ْتَِقلُخ  اَِمل  َنوُرْدَت  ِساَّنلا  َرِشاَعَم 

ُءاَرْوَح ُلوُقَت : اَْنیَلَع  َِکلَذ  َلَکْشَتْسا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَق : ِِهبَغَز ، ْنِم  َو  َلِیئَْربَج  ِقَرَع  ْنِم  ْتَِقلُخ  َلاَق  َو ]   ] ٌۀَّیِْـسنِإ ًۀَّیِْـسنِإ ال  َءاَرْوَح  ُۀَمِطاَف  ْتَِقلُخ 
: َلاَق ِِهبَغَز  ْنِم  َو  َلِیئَْربَج  ِقَرَع  ْنِم  ُلوُقَت : َُّمث  ٌۀَّیِْسنِإ  ٌۀَّیِْسنِإ ال 

ُۀَحاَّفُّتلا ِتَقِرَع  َو  مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  َقِرَعَف  ِهِرْدَص  َیلِإ  اَهَّمَضَف  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  اَِهب  ِیناَتَأ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ًۀَحاَُّفت  یِّبَر  ََّیلِإ  يَدْهَأ  ْمُُکئِّبَنُأ  ًاذِإ 
: َلاَق َُّمث  ًادِحاَو  ًاْئیَش  اَمُُهقَرَع  َراَصَف 

: َلاَقَف ُلِیئَْربَج  اَی  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُْتُلق : ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
. يِرْدَص َیلِإ  اَُهتْمَمَض  َو  ِیْنیَع  یَلَع  اَُهتْعَضَو  َو  اَُهْتلَّبَق  َو  اَُهتْذَخَأَف  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ًۀَحاَُّفت  َْکَیلِإ  يَدْهَأ  َهَّللا  َّنِإ 

: َلاَق َُّمث 
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؟ ُلَکُْؤت یِّبَر  ُۀَّیِدَه  ُلِیئَْربَج  اَی  ِیبِیبَح  اَی  ُْتُلق : اَْهلُک ، ُدَّمَُحم  اَی 
: َلاَق

، ِروُّنلا َِکلَذ  ْنِم  ُتْعِزَفَف  ًاعِطاَس  ًارُون  اَْهنِم  ُْتیَأَرَف  اَُهتْقَْلفَأَف  اَِهلْکَِأب  َتِْرمُأ  ْدَق  ْمَعَن ،
: َلاَق

؟ ُةَروُْصنَْملا ِنَم  َو  ُلِیئَْربَج  اَی  ُْتُلق  َۀَمِطاَف  ِةَروُْصنَْملا  ُرُون  َِکلَذ  َّنِإَف  ْلُک 
: َلاَق

ِیف َو  َةَروُْصنَم  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْتَیِّمُـس  َِمل  َو  ُلِیئَْربَج  اَـی  ُْتلُقَف : ُۀَـمِطاَف ، ِضْرَأـْلا  ِیف  َو  ُةَروُْصنَم  ِءاَـمَّسلا  ِیف  اَهُمْـسا  َو  َِکْبلُـص  ْنِم  ُجُرَْخت  ٌۀَـیِراَج 
؟ َۀَمِطاَف ِضْرَْألا 

: َلاَق
َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو   » ِِهباَتِک ِیف  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو  اَهِّبُح  ْنَع  اَهُؤاَدْعَأ  اوُمُِطف  َو  ِراَّنلا  َنِم  اَهَتَعیِـش  ْتَمَطَف  ُهَّنَِأل ]   ] ِضْرَْألا ِیف  َۀَـمِطاَف  ْتَیِّمُس 

. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِرْصَِنب  ( 55 « ) ِهَّللا ِرْصَِنب 
اهب قصتلا  ّهنأل  وأ  اهنیب ، نم  تقرع  اهیف و  ۀحافّتلا  نوکل  اّمإ  لیئربج  بغز  نم  اُهنوک  خرفلا و  ِشیر  یلع  يرغُصلا  ُتاریعـشلا  ُبَغَزلا  نایب :

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  هلکأف  بغزلا  کلذ  ضعب 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  زا  ( 56  ) میهاربا نب  تارف  ریسفت  رد 

؟ هدش هدیرفآ  هچ  زا  همطاف  هک  دینادیم  ایآ  مدرم ! هورگ  يا 
: دنتفگ

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دنرتاناد . لوسر  ادخ و 
نینچمه دـشاب و  هتـشاد  یناسنا  تقلخ  طـقف  هکنآ  هن  دوب ، ناـسنا  لکـش  هب  ياهّیروح  تقلخ  وا ) تقلخ  هک  یلاـح  رد   ) همطاـف دـش  قلخ 

: دومرف
: دنتفگ مدرم  وا ، لاب  زا  لیئربج و  قرع  زا  دش  قلخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

، اهنت ناسنا  هن  تسیناسنا و  ياهّیروح  همطاـف  دـیدومرف  لّوا )  ) اریز دـمآ ، شیپ  اـم  يارب  یلاکـشا  امـش  شیاـمرف  نیا  زا  ادـخ ! لوسر  يا 
: دیدومرف سپس 

: دومرف هدش ؛ قلخ  لیئربج  لاب  قرع و  زا  وا 
اهنآ قرع  دندرک و  قرع  ود  ره  بیس  لیئربج و  دینابسچ  هنیس  هب  ار  نآ  سپ  داتـسرف ، نم  يارب  لیئربج  يهلیـسو  هب  تشهب  زا  یبیـس  ادخ 

: تفگ لیئربج  سپس  دش  یکی 
! هللا لوسر  ای  کیلع  مالّسلا 

: متفگ
: تفگ لیئربج  لیئربج . ای  مالّسلا  کیلع 

. مدنابسچ نتشیوخ  يهنیس  هب  مداهن و  دوخ  مشچ  يور  مدیسوب و  متفرگ و  ار  نآ  نم  هداتسرف ، وت  يارب  تشهب  زا  ادخ  هک  تسیبیس  نیا 
: تفگ نم  هب  لیئربج  سپس 

! روخب ار  بیس  نیا 
: متفگ

؟ دروخ دیاب  ار  راگدرورپ  يهیده  ایآ  نم ! بیبح  يا 
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: تفگ
: تفگ لیئربج  مدومن ! تشحو  هک  دش  عطاس  نآ  زا  يرون  مدومن  هراپ  ار  بیس  نآ  یتقو  يروخب ، ار  نآ  هک  يرومأم  وت  يرآ ،

: متفگ تسا ، همطاف  ینعی ]   ] هروصنم رون  نیا  روخب ، ار  نآ 
؟ تسیک هروصنم 

: تفگ
: متفگ نم  هدش . هدیمان  همطاف  نیمز  رد  هروصنم و  نامسآ  رد  يو  مان  دمآ ، دهاوخ  دوجو  هب  وت  بلص  زا  هک  تسیرتخد 

؟ تسهدش هدیمان  همطاف  نیمز  رد  هروصنم و  نامسآ  رد  ارچ  لیئربج ! يا 
: تفگ

مورحم وا  یتسود  زا  شنانمـشد  تفای و  دـنهاوخ  تاجن  مّنهج  شتآ  زا  ناشیا  نایعیـش  هک  هدـش  هدـیمان  همطاـف  تهج ]  نیدـب   ] نیمز رد 
: دیامرفیم نآرق  رد  هک  ناحبس  يادخ  لوق  ینعم  دش و  دنهاوخ 

. دوب دهاوخ  همطاف  ندومن  يرای  ترصن و  نیمه  ( 57 « ) دنوشیم لاحشوخ  ادخ  ترصن  يهلیسو  هب  نینمؤم  زور  نآ  رد  »
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  هکنیا  تسا و  ناگدنرپ  رپ  لاب و  رب  هک  دنیوگ  ار  یکچوک  زیر و  ياهوم  بَغَز » : » نایب

هجیدخ ترضح  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يارب  تشهب  زا  هک  یبیـس  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  ای  تسا ، لیئربج  رپ  لاب و  زا  همطاف 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هارمه  تشاذـگ و  دوخ  رپ  لاب و  ریز  ار  نآ  لیئربج  هک  هدـمآ  تیاور  رد  دـش  هدروآ  هیدـه  اهیلع  هللا  مالس 

. دیبسچ نآ  هب  لیئربج  رپ  لاب و  يوم  قرع و  هلصاف  نیا  رد  تفگ  ناوتیم  هک  دش  لزان  نیمز  هب  مَّلَس 
. دومرف لوانت  بیس  اب  هارمه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دوب و  هدیبسچ  نآ  رب  رپ  لاب و  نآ  زا  یضعب  مییوگب  هکنیا  ای  و 

(18 [ ) هرامش تیاور  ]

اـضّرلا نع  َدـیز ، ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِلَّضَفُْملا ، ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَـعاَمَج  یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ ، : ْنَع  مالسلا ،  هیلع 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس 
. ِِهب ُْتئِج  اَِمب  ِناَمیِْإلا  َو  ِدیِحْوَّتلِاب  ْمُْهنِم  َهَّللا  َیَِقل  ْنَم  ِراَّنلا ، َنِم  اَهَتَّیِّرُذ  َو  اَهَمَطَف  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  ُلوُقَی ]: ]

ناردپ زا  ترضح  مالسلا و  هیلع  اضر  ترضح  زا  هطـساو  دنچ  اب  اهنآ  هک  دنکیم  تیاور  یتعامج  زا  ( 58  ) یلاما باتک  رد  یسوط  خیش 
: دندومرف شترضح  هک  دندرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  ناشیا  و  شراوگرزب :

: دومرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مدینش 
رد هّیرذ  نآ  هک  یتروص  رد  هتبلا  مّنهج ، شتآ  زا  ار  شاهّیرذ  وا و  دومن  ادـج  عطق و  دـنوادخ  هکنیا  رطاخ  هب  دـش  هدـیمان  همطاف  مرتخد ) )

. ماهدروآ نم  هچنآ  هب  دنشاب  هتشاد  نامیا  دنوادخ و  یگناگی  هب  دننک  تاقالم  ار  دنوادخ  تمایق  زور 

(19 [ ) هرامش تیاور  ]

. اَهِیبَأ َّمُأ  یَّنَُکت  َْتناَک  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  مالسلا  امهیلع  هِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج  َیلِإ  ِهِداَنْسِِإب  َنیِِّیِبلاَّطلا  ِِلتاَقَم  ِیف  َِيُور  ُلُوقَأ :
: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم 

ردـپ لوق  زا  ترـضح  نآ  هک  دـناسریم  مالـسلا  اـمهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  ترـضح  هب  ار  دوخ  دنـس  هلـسلس  نیّیبلاّـطلا  لـتاقم  باـتک  رد 
: دومرف مالسلا ،  هیلع  شراوگرزب 
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( شردپ ردام  ینعی  . ) دندناوخیم اهیبا » ّمُا   » يهینک اب  ار  همطاف  انامه 

(20 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِراَْونَْألا : ُحاَبْصِم 
. ًاساَِفن َو ال  ًةَرْمُح  ًامْوَی  ُّطَق  َْتأَر  اَم  َو  ٍثَفَر  ِّلُک  ْنِم  اَِهتَراَهَط  َو  ٍسَنَد  ِّلُک  ْنِم  اَِهتَراَهَِطل  َةَرِهاَّطلا ، ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ 

: دندومرف هک  هدومن  لقن  شراوگرزب : ناردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  راونالا  حابصم  باتک  رد 
دوب و كاپ  یصقن  بیع و  ره  زا  هکنیا  رطاخ  هب  دش  هدیمان  هرهاط » ، » مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  انامه 

. دیدن ار  سافن  ضیح و  زگره  نینچمه  ییاشحف و  يدیلپ و  ره  زا  دوب  يَرب  كاپ و  نینچمه 

اهِتازجعُم اهِلاوحأ و  ضعب  َو  اهلئاضف  اهبقانَم و  باب 3 :  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تازجعم  بقانم و  لئاضف و  يهرابرد  مّوس ؛ شخب 
( اهیلع هللا  مالس 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ُهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِۀَیاَوِِرب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِناَبْکُّرلا  ِبَاب  ِیف  َّرَم  ْدَق  ُلُوقَأ :
. ِرَبَْخلا َماَمَت  ُءاَبْضَْعلا  ِیتَقاَن  یَلَعَف  ِیتَْنبا  ُۀَمِطاَف  اَّمَأ  َو  ِقاَُرْبلا  یَلَعَف  اَنَأ  اَّمَأَف  ِهَّللا  ُِّیبَن  ٌِحلاَص  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  ٌۀََعبْرَأ : الِإ  ٍِذئَمْوَی  َبَکْرَی  َْنل 

: دیوگ فلؤم 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  ساّبع  نبا  میتشاگن  نیا  زا  لبق 

حلاص ترـضح  همطاـف 4 -  یلع 3 -  نـم 2 -   - 1 زا : دـنترابع  رفن  راهچ  نآ  دوب ، دـهاوخن  هراوس  یـسک  رفن  راـهچ  زا  ریغ  تماـیق  زور 
(. 59  ) ثیدح رخآ  یلا  دش ، دهاوخ  راوس  نم  ءابضع  يهقان  رب  همطاف  مرتخد  موشیم  راوس  قارب  رب  نم  ربمغیپ ،

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

، ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َقاَحْسِإ ، ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ِمِساَْقلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍماَّمَه ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفَْریَّصلا ، ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَمُع  دیفُْمِلل ]  ِسلاجَْملَا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهِّدَج  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالسلا ،ِ  هیلع  ِرقاَْبلا  ِنَع  ِِّیلاَمُّثلا ، ِنَع  ِْلیَضُْفلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
. اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ 

: دوخ یمارگ  ءابآ  زا  ناشیا  مالسلا و  هیلع  رقاب  ترضح  زا  وا  یلامث و  هزمحوبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 60  ) سلاجم باتک  رد  دیفم  خیش 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  زا 

يارب دـنکیم و  بضغ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  بضغ  يارب  ادـخ  هک  ًاّقح  ینعی  اهاضِِرل » یـضْرَی  َو  َۀَـمِطاف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهللا  َّنإ  »
. دوشیم دونشخ  وا  يدونشخ 

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

ِلَّوَْألا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَْکب ، ِْنب  یَسُوم  ْنَع  َناَْمثُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِّيِزاَّرلا ، ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا ، ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َسیِرْدِإ ، ُْنبا  لاصخلا ]  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
. َرَبَْخلا َۀَمِطاَف  َو  َۀَجیِدَخ  َو  َۀَیِسآ  َو  َمَیْرَم  عبرأ : ِءاَسِّنلا  َنِم  َراَتْخا  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 61  ) لاصخ باتک  رد  قودص  خیش 
: زا دنترابع  هک  دیزگرب  ار  ملاع  نانز  زا  رفن  راهچ  میکح  يادخ 

میرم  - 1
هیسآ  - 2
هجیدخ  - 3

: همطاف  - 4

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِۀَثالَّثلا ، ِدِیناَسَْألِاب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

. اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ 
. هلثم هئابآ : نع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  مالسلا ]  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ]

زا ناشراوگرزب ، : ناردـپ  زا  ناشیا  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  دنـس  دـنچ  اب  مالـسلا  هیلع  ( 62  ) اضّرلا ۀفیحـص  باتک  نویع و  باـتک  رد 
: دندومرف ربمایپ  هک  هدومن  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

. دوشیم دونشخ  وا  يدونشخ  يارب  دنکیم و  بضغ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  بضغ  يارب  ادخ  هک  ًاّقح 

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِّیِمیِمَّتلا ، ِداَنْسِِإب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
. ِضْرَْألا ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  اَمُهُّمُأ  َو  اَمِهِیبَأ  َدَْعب  َو  يِدَْعب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ُْریَخ  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 

دنکیم تیاور  ناشراوگرزب : ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دنس  کی  اب  مالـسلا  هیلع  ( 63  ) اضّرلارابخا نویع  باتک  رد  قودص  خیش 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  هک 

. تسا نیمز  لها  نانز  نیرتهب  ناشردام  دنتسه و  نیمز  لها  نیرتهب  ناشردپ  زا  نم  زا  دعب  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و 

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِّیِمیِمَّتلا ، ِداَنْسِِإب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 

. ِراَّنلا یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  ناشیمارگ  ءابآ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  یمیمت  دنـس  هب  ( 64  ) باتک نامه  رد  زین 

: دومرف هک  دنکیم  لقن 
. درک مارح  دوخ  نادنزرف  رب  ار  مّنهج  شتآ  درک و  ظفح  ار  نتشیوخ  همطاف 
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(07 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ٍفَـلَخ ، ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِوَـلَْعلا ، ٍرَفْعَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ُّیِمِـشاَْهلا ، ٍدیِعَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُنَـسَْحلا  قودّـصلل ]  یلاـمألا  ]
: َلاَق ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَشْعَم ، ِیبَأ  ْنَع  ِدَوْسَْألا ، ِیبَأ  ِْنب  ِِحلاَص  ِْنب  ِنَسَح 

ٍرَفَس ِیف  ًةَّرَم  َجَرَخَف  َثْکَْملا  اَهَْدنِع  َلاَطَأَف  اَْهیَلَع  َلَخَدَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَِفب  َأََدب  ٍرَفَس  ْنِم  َمِدَق  اَذإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َناَک 
َمِدَق اَّمَلَف  مالسلا  امهیلع  اَهِجْوَز  َو  اَهِیبَأ  ِموُدُِقل  ِْتیَْبلا  ِباَِبل  ًاْرتِس  َو  ( 65  ) ِْنیَطُْرق َو  ًةَدالِق  َو  ٍقِرَو  ْنِم  ِْنیَتَکَسَم  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَعَنَصَف 

َجَرَخَف اَهَْدنِع  ِِهثْکَم  ِلوُِطل  َنُوفِرَْـصنَی  َْوأ  َنوُفِقَی  َنوُرْدَی  ِباَْبلا ال  یَلَع  ُُهباَحْـصَأ  َفَقَوَف  اَْهیَلَع  َلَخَد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
اَمَّنِإ ُهَّنَأ  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَّنَظَف  ِرَْبنِْملا  َْدنِع  َسَلَج  یَّتَح  ِهِهْجَو  ِیف  ُبَضَْغلا  َفِرُع  ْدَق  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمِْهیَلَع 

َو اَْـهیَطُْرق  َو  اَـهَتَدالِق  ْتَعَزَنَف  ِْرتِّسلا ، َو  ِْنیَطْرُْقلا  َو  ِةَدـالِْقلا  َو  ِْنیَتَکَـسَْملا  َنِم  َيأَر  اَِـمل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َکـِلَذ  َلَـعَف 
: ُلوُقَت َو  َمالَّسلا  َُکتَْنبا  َْکیَلَع  ُأَْرقَت  َُهل : ُْلق  ِلوُسَّرِلل : َْتلاَق  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ِِهب  ْتَثَعَبَف  َْرتِّسلا  ِتَعََزن  َو  اَْهیَتَکَـسَم 

: َلاَق ُهاَتَأ  اَّمَلَف  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  اَذَه  ْلَعْجا 
اَم ٍۀَـضوَُعب  َحاَنَج  ِْریَْخلا  َنِم  ِهَّللاَدـْنِع  ُلِدـْعَت  اَْینُّدـلا  َِتناَک  َْول  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  َو ال  ٍدَّمَُحم  ْنِم  اَْینُّدـلا  ِتَْسَیل  ٍتاَّرَم  َثالَث  اَـهُوبَأ  اَهاَدـِف  ْتَلَعَف 

. اَْهیَلَع َلَخَدَف  َماَق  َُّمث  ٍءاَم  ََۀبْرَش  ًاِرفاَک  اَهِیف  یَقْسَأ 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  سیق  نب  دمّحم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 66  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 

هللا مالـس  ارهز  يهمطاف  دومنیم  رادید  هک  ار  یـسک  نیلّوا  درکیم  تعجارم  يرفـس  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  هاگ  ره 
. دوب اهیلع 

. دومنیم ثکم  وا  دزن  ینالوط  تّدم  تفریم و  همطاف  دزن  شترضح 
ود دـنبندرگ و  کـی  هرقن و  لاـخلخ  ود  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  ياهرفـس  زا  یکی  رد 

. دندرگیم زاب  رفس  زا  شرهوش  ردپ و  هک  یعقوم  يارب  دیرخ ، ياهدرپ  هراوشوگ و 
رب نانچمه  باحصا  تفر ، اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  دزن  تشگزاب  ترفاسم  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 

عالّطا اب  ترضح  نآ  ثکم  تّدم  زا  اریز  دندرگرب ، ای  دننک  فّقوت  دنتسنادیمن  دندوب ، هداتسیا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يهناخ  رد 
زا بضغ  راثآ  هک  دـش  جراـخ  همطاـف  شیپ  زا  یلاـح  رد  دومنن و  یفّقوت  نادـنچ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  یلو  دـندوبن ،

. تسشن ربنم  کیدزن  ات  دمآ  دشیم و  هدهاشم  شکرابم  تروص 
هراوشوگ و لاخلخ و  رطاخ  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  یتحاران  مشخ و  هک  دندش  هّجوتم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف 

. تسهدوب هدرپ  دنبندرگ و 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  ترـضح  روضح  هب  ار  هدرپ  لاـخلخ و  هراوشوگ و  دـنبندرگ و  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف 

: دومرف درب  ار  اهنآ  هک  یصخش  نآ  هب  داتسرف و 
هب ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  مایپ  و   ) دمآ صخـش  نآ  هک  یعقوم  ناسرب ، فرـصم  هب  ادخ  هار  رد  ار  اهنیا  وگب : ناسرب و  مردـپ  هب  ارم  مالس 

: دندومرف هبترم  هس  ادخ  ربمغیپ  دیناسر ) مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
هشپ لاب  کی  ردق  هب  ادخ  دزن  نآ  ریخ  ایند و  رگا  درادن ، یـشزرا  دّمحم  لآ  دّمحم و  يارب  ایند  داب ، شیادف  هب  شردپ  ینعی  اهُوبَا » اهاِدف  »

. تفر اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دزن  تساخرب و  نایرج  نیا  زا  سپ  دشیمن ، رفاک  بیصن  نآ  بآ  زا  تبرش  کی  تشادیم  یشزرا 

(08 [ ) هرامش تیاور  ]
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َهَّللا َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  َۀَمِطاَِفل : َلاَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  َّنَأ  مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ٍرَفْعَج  ْنَع  ٍْدیَز ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  جاجتحإلا ]  ]
: َلاَق ِكاَضِِرل  یَضْرَی  َو  ِِکبَضَِغل  ُبَضْغَی  َّلَجَوَّزَع 

، اَِهب َنُوثِّدَحُْملا  َلاَقَف 
: َلاَق

: َلاَقَف ٍحیِرَج  ُْنبا  ُهاَتَأَف 
، ُساَّنلا ُهَرَهْشَتْسا  ًاثیِدَح  َمْوَْیلا  اَْنثِّدُح  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  اَی 

: َلاَق
؟ َوُه اَم  َو 

: َلاَق
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ُْتثِّدُح 

: َلاَق ، َ ِكاضِِرل یضْرَی  َو  َِکبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  َۀَمِطاَِفل 
؟ ُهاَضِِرل یَضْرَی  َو  ِنِمْؤُْملا  ِهِْدبَِعل  َنوُوَْرت  اَمِیف  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ْمَعَن ، مالسلا  هیلع  لاقف 

: َلاَقَف
 : مالسلا هیلع  َلاَقَف  ْمَعَن ،

؟ اَِهبَضَِغل ُبَضْغَی  َو  اَهاَضِِرل ؟ ُهَّللا  یَضْرَی  ًۀَنِمُْؤم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَْنبا  َنوُکَت  ْنَأ  َنوُرِْکُنت  اَمَف 
: َلاَق

ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َْتقَدَص ،
هب مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ( 67  ) جاجتحا باتک  رد  یـسربط  يهماـّلع 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 
. ددرگیم دونشخ  وت  يدونشخ  يارب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  يارب  میکح  يادخ  همطاف ! يا 

: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  هب  حیرج  نبا  دندرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  نیثّدحم  هک  یماگنه 
! دنا هداد  ترهش  ار  نآ  مدرم  هک  دیسر  ام  شوگ  هب  یثیدح  زورما 

: دومرف
؟ یثیدح هچ 

: تفگ
: دومرف رهطا  يهمطاف  هب  مرکا  ربمایپ  يا : هدومرف  امش 

: دومرف مالسلا )  هیلع  قداص  ماما  . ) دوشیم دونشخ  وت  يدونشخ  يارب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  يارب  ادخ 
؟ دوشیم دونشخ  وا  يدونشخ  يارب  دنکیم و  بضغ  دوخ  نمؤم  يهدنب  بضغ  يارب  ادخ  هک  تسین  نینچ  نیا  امش  رظن  هب  ایآ  يرآ ،

: تفگ
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  ارچ ؟

يارب درک و  دـهاوخ  بضغ  تسا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  رتـخد  هک  همطاـف  بضغ  يارب  ادـخ  هک  دـینکیم  راـکنا  ارچ 
! ! دش دهاوخ  دونشخ  وا  يدونشخ 

: تفگ
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! دنک ینادناخ  هچ  بیصن  ار  يربمایپ  ماقم  هک  دنادیم  ادخ  يدومرف ، تسرد 

(09 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ِهَّللاِْدبَع ، ِْنب  َۀَـماَُمث  ِهِّمَع  ْنَع  یَّنَثُْملا ، ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَع  ٍراََّکب ، ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا ، ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا ، ِنَع  ُناَّطَْقلا ، قودّـصلل ]  یلامألا  ]
: َْتلاَق ِهِّمُأ  ْنَع  ٍِکلاَم ، ِْنب  ِسَنَأ 

. ٍساَِفن ِیف  َو ال  ٍْضیَح  ِیف  ًامَد  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتأَر  اَم 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  دوخ  ردام  لوق  زا  وا  کلام و  نب  سنا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 68  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 

. دیدن سافن  ضیح و  نوخ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِراَّطَْعلا  ٍداَیِز  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َقاَحْسِإ ، ِیبَأ  ْنَع  ٍفوُْرعَم ، ِْنبا  ِنَع  ِراَّفَّصلا ، ِنَع  ِدِیلَْولا ، ُْنبا  قودّصلل ]  یلامألا  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْوَق  مالسلا :ِ  هیلع  هَّللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

؟ اَهَِملاَع ِءاَِسن  ُةَدِّیَسَأ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف 
: َلاَق

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْوَقَف  ُْتلُقَف : َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  َو  ُمَیْرَم  َكاَت 
؟ ِۀَّنَْجلا ِباَبَش  اَدِّیَس  مالسلا  امهیلع  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 

: َلاَق
. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ِهَّللاَو  اَمُه 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  دایز  نب  نسح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 69  ) باتک نامه  رد  زین 
: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب 

: هدومرف هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  لوق  ینعم  ایآ 
!؟ تسهدوب دوخ  نامز  نانز  گرزب  وا  هک  تسا  نیا  دشابیم  تشهب  نانز  گرزب  همطاف 

: دومرف
. دشابیم تشهب  لها  نیرخآ  نیلّوا و  نانز  نیرتگرزب  رهطا  يهمطاف  یلو  هدوب ، دوخ  يهنامز  نانز  نیرتگرزب  میرم  ترضح 

: متفگ
: هدومرف مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  يهرابرد  هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  لوق  ینعم 

؟ تسیچ دنتشهب ، لها  ناناوج  گرزب  ناشیا 
: دومرف

. دنتسه تشهب  لها  نیرخآ  نیلّوا و  ناناوج  گرزب  ناشیا  هک  مسق  ادخ  هب 

(11 [ ) هرامش تیاور  ]

ٍِدلاَخ ِْنب  ِِملْـسُم  ْنَع  ِّيِدـْعَّسلا ، ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِمناَـغ  ْنَع  َۀـَبالِق ، ِیبَأ  ْنَع  ِِّیئاَرَداَْـملا ، َقاَحْـسِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُِّیناََـقلاَّطلا ، قودّـصلل ]  یلاـمألا  ]
مالـسلا هیلع  ِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا ، ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  مالـسلا ،  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالـسلا ، امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّیِّکَْملا ،
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: َلاَق
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتلاَق 

؟ ِرَبْکَْألا ِعَزَْفلا  َمْوَی  َو  ِلاَوْهَْألا  َمْوَی  َو  ِمَظْعَْألا  ِِفقْوَْملا  َمْوَی  َكاَْقلَأ  َْنیَأ  ْهاََتبَأ  اَی 
: َلاَق

: َْتلاَق یِّبَر  َیلِإ  ِیتَّمُِأل  ُعیِفَّشلا  اَنَأ  َو  ِهَِّلل » ُدْمَْحلا   » ُءاَِول یِعَم  َو  ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  َْدنِع  ُۀَمِطاَف  اَی 
، َكاَنُه َکَْقلَأ  َْمل  ْنِإَف  ْهاََتبَأ  اَی 

: َلاَق
: َْتلاَق ِیتَّمُأ  یِقْسَأ  اَنَأ  َو  ِضْوَْحلا  یَلَع  ِیْنیَْقلا 

: َلاَق َكاَنُه  َکَْقلَأ  َْمل  ْنِإَف  ْهاََتبَأ  اَی 
: َْتلاَق ِیتَّمُأ  ْمِّلَس  ِّبَر  ُلُوقَأ : ٌِمئاَق  اَنَأ  َو  ِطاَرِّصلا  یَلَع  ِیْنیَْقلا 

، َكاَنُه َکَْقلَأ  َْمل  ْنِإَف 
: َلاَق

: َْتلاَق ِیتَّمُأ  ْمِّلَس  ِّبَر  ُلُوقَأ : ِناَزیِْملا  َْدنِع  اَنَأ  َو  ِیْنیَْقلا 
، َكاَنُه َکَْقلَأ  َْمل  ْنِإَف 

: َلاَق
. اَهِیَنب َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِکلَِذب  ُۀَمِطاَف  ْتَرَْشبَتْساَف  ِیتَّمُأ  ْنَع  اَهَبََهل  َو  اَهَرَرَش  ُعَْنمَأ  َمَّنَهَج  ِریِفَش  یَلَع  ِیْنیَْقلا 

مرکا ربمغیپ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  ( 70  ) یلاما باـتک  رد  زین 
: تفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

؟ دوب دهاوخ  یگرزب  عزف  عزج و  لوه و  زور  هک  يزور  نامه  میامن ؟ تاقالم  اجک  تمایق  زور  رد  ار  وت  نم  ردپ ! يا 
: دومرف

ادـخ دزن  زور  نآ  نم  دوب ، دـهاوخ  نم  اب  هللادـمحلا  مچرپ  هک  دومن  یهاوخ  تاقالم  یلاح  رد  تشهب  رد  دوخ  دزن  ارم  زور  نآ  همطاف ! يا 
. درک مهاوخ  تعافش  دوخ  تّما  يارب 

: درک ضرع  همطاف 
؟ درک دیاب  هچ  منکن  تاقالم  ار  وت  اجنآ  رگا  ردپ ! يا 

: دومرف
. مهدیم بآ  ار  دوخ  تّما  هک  رثوک  ضوح  دزن 

: درک ضرع 
؟ میامنن تاقالم  مه  اجنآ  رگا  ردپ ! يا 

: دومرف
: میوگیم ماهداتسیا و  نم  هک  طارص  دزن 

: درک ضرع  رادب ، تمالس  ارم  تّما  اراگدرورپ !
؟ منیبن ار  وت  زین  اجنآ  رد  رگا 

ضرع اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  سپ  رادب . تمالـس  ارم  تّما  ادنوادخ  میوگیم  هک  دید  یهاوخ  یهلا ]  لدع   ] نازیم دزن  ارم  دومرف 
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: درک
؟ منیبن ار  وت  زین  اجنآ  رد  رگا 

: دومرف
. میامنیم رود  متّما  زا  ار  نآ  ياههنابز  هلعش و  هک  دید  یهاوخ  مّنهج  بل  ارم 

. داب شنادنزرف  شرهوش و  شردپ و  وا و  رب  ادخ  دورد  دیدرگ ، رورسم  تراشب  نیا  زا  همطاف 

(12 [ ) هرامش تیاور  ]

، ٍْدیَز ِْنب  ِْنیَـسُح  ْنَع  ٍِملاَس ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِرِْذنُْملا ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّمَع  ْنَع  ِساَّبَْعلا ، ِْنب  ِْدیَز  ُْنب  یَیْحَی  قودّـصلل ]  یلامألا  ]
ِنَع مالسلا ، امهیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  مالـسلا ،  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالـسلا ، امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  ِنَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع 

: َلاَق ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  مالسلا ، امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 
: َلاَق ِكاَضِِرل  یَضْرَی  َو  ِِکبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی 

هیلع ٌرَفْعَج  َُهل  َلاَقَف  ٍةَرَْکنُم  َثیِداَحَِأب  َْکنَع  اَنُوئیِجَی  َباَبَّشلا  ِءـالُؤَه  َّنِإ  ِهَّللاِدـْبَعَابَأ  اَـی  مالـسلا  اـمهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَِجل  َلاَـقَف  ٌلَْدنَـص  َءاَـجَف 
 : مالسلا

، ُلَْدنَص اَی  َكاَذ  اَم  َو 
: َلاَق

؟ اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَْتثَّدَح  َکَّنَأ  َْکنَع  اَنووُءاَج 
: َلاَق

 : مالسلا هیلع  ٌرَفْعَج  َلاَقَف 
؟ ُهاَضِِرل یَضْرَی  َو  ِنِمْؤُْملا  ِهِْدبَع  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َنوُوَْرت  اَمِیف  ُْمْتیَوَر  ُْمتَْسلَأ  ُلَْدنَص  اَی 

: َلاَق
: َلاَق یََلب 

، اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  اَِهبَضَِغل  ُهَّللا  ُبَضْغَی  ًۀَنِمُْؤم  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َنوُکَت  ْنَأ  َنوُرِْکُنت  اَمَف 
: َلاَق

ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َُهل : َلاَقَف 
. هلثم ییحی  نع  قودّصلا ، نع  ُّيرئاضغلا ، یسوطلا ]  خیّشلل  یلامألا  ]

هک دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 71  ) باتک نامه  رد  قودص  خیـش  زین 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

. دوشیم دونشخ  وت  يدونشخ  يارب  دیامنیم و  بضغ  وت  بضغ  يارب  ادخ  همطاف ! يا 
: دیوگیم يوار 

: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  روضح  هب  لدنص 
! دننکیم لقن  ام  يارب  یبیرغ  بیجع و  ثیداحا  امش  زا  ناناوج ، نیا 

: دومرف
؟ یثیدح هچ 
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: تفگ
: دنیوگیم ام  يارب 

: دیاهتفگ امش 
. دوشیم دونشخ  يو  يدونشخ  يارب  دنکیم و  بضغ  همطاف  بضغ  يارب  ادخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
یـضار و يو  تیاضر  يارب  دـنکیم و  بضغ  نمؤم  يهدـنب  بضغ  يارب  میکح  يادـخ  دـیا  هدرک  تیاور  امـش  هک  تسین  نینچ  نیا  ایآ 

؟ دوشیم لاحشوخ 
: تفگ

؟ ارچ
: دومرف

: تفگ لدنص  دوشیم ؟ دونشخ  وا  يدونشخ  يارب  دنکیم و  بضغ  همطاف  بضغ  يارب  ادخ  هک  دیوشیم  رکنم  ارچ  سپ 
! ! دهد رارق  ینادناخ  هچ  رد  ار  يربمایپ  ماقم  هک  دنادیم  رتهب  ادخ 

. تسهدش لقن  قودص  خیش  قیرط  زا  ثیدح  نیا  دننام  ( 72  ) یسوط خیش  یلاما  رد 

(13 [ ) هرامش تیاور  ]

، ِهِیبَأ ْنَع  ٍْریَمُع ، ِْنب  ِِکلَْملاِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِّیِمیِمَّتلا ، َدَمْحَأ  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّیِکَمْرَْبلا ، ِنَع  ِّيِدَـسَْألا ، ِنَع  یَـسُوم ، ُْنبا  قودّـصلل ]  یلامألا  ]
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ٍساَّبَع ، ِْنبا  ِنَع  ِهِّدَج ، ْنَع 

. َرَبَْخلا َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 73  ) باتک نامه  رد  زین 

. تسا ملاع  نانز  گرزب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نم  رتخد 

(14 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َناَْمیَلُس  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ٍداَّمَح ، ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ِّيِدُولَْجلا ، ِنَع  ُِّیناََقلاَّطلا ، قودّصلل ]  یلامألا  ]
ال ِۀَّنَْجلا ، ِیف  ٌْتَیب  اََهل  ٍۀَکَراَبُم  ْنِم  ُُهلْسَن  اَمَّنِإ  ِلِیلَْقلا ، ِلْسَّنلاوُذ  ِءاَسِّنلا  ُحاَّکَن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِفْصَو  ِیف  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ُْتأَرَق 

ِِّیبَّنلا ِلاَوْحَأ  ِباَتِک  ِیف  ِهِماَمَِتب  ُرَبَْخلا  َّرَم  ْدَق  َو  ِناَدَهْشَتْسُم  ِناَخْرَف  اََهل  َکَّمُأ ، اَّیِرَکَز  َلَّفَک  اَمَک  ِناَمَّزلاِرِخآ  ِیف  اَُهلَّفَکَی  َبَصَن  َو ال  ِهِیف  َبَخَص 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  نامیلس  نب  هللادبع  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 74  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش  زین 
دهاوخ لیلق  وا  لسن  یلو  دـنکیم ، جاودزا  دایز  يو  هک  مدـناوخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  فصو  رد  لـیجنا  باـتک  رد 

. دوب دهاوخن  يرازآ  جنر و  وهایه و  اجنآ  رد  دراد ، تشهب  رد  ياهناخ  هک  دوب  دهاوخ  تکرب  اب  يرتخد  طقف  وا  لسن  دوب ،
ردام لیفک  مالـسلا ،  هیلع  ایرکز  ترـضح  هک  روط  نآ  دوشیم  رتخد  نآ  لیفک  نامّزلارخآ  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ 
ربمایپ لاح  حرش  رد  ثیدح  نیا  يهمه  دنوشیم . دیهش  ود  ره  هک  تسا  زیزع  دنزرف  ود  رتخد  نآ  يارب  دش . مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح 

. دش هتشون  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ 
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(15 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب یَسُوم  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َلیِعاَمْسِإ ، ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِزاَّزَْخلا ، یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع ، ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َسیِرْدِإ ، ُْنبا  قودّصلل ]  یلامألا  ]
: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ، امهیلع  ٍرَفْعَج 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
، اَِهب ْتَمَر  َو  اَْهتَعَطَقَف  اَْهنَع  َضَرْعَأَف  ٌةَدالِق  اَهُِقنُع  ِیف  اَذإ  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِِهتَْنبا  یَلَع  َلَخَد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َُّمث  َةَدالِْقلا  ُْهَتلَواَنَف  ٌِلئاَس  َءاَج  َُّمث  ُۀَمِطاَف  اَی  یِّنِم  ِْتنَأ 

. ِیتَْرتِع ِیف  ِیناَذآ  َو  یِمَد  َقَرْهَأ  ْنَم  یَلَع  ِیبَضَغ  َو  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا 
. هلثم مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نع  ۀمغلا ]  فشک  ]

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 75  ) باتک نامه  رد  زین 
يوناـب نآ  ندرگ  رد  دـنبندرگ  هک  دـید  تفر و  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  دزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  زور  کـی 

لوسر داهن ، رانک  هدومن و  زاب  ار  دـنبندرگ  نآ  همطاـف  دومن ، ضارعا  ارهز  يهمطاـف  زا  دـنبندرگ  نآ  ّتلع  هب  ادـخ  ربماـیپ  تسا ، راوگرزب 
: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ 

. درک اطع  يو  هب  ار  دنبندرگ  نآ  ءارهز  ترضح  دمآ و  یلئاس  صخش  نایرج  نیا  زا  سپ  یتسه . نم  زا  وت 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  هاگنآ 

. دیامن رازآ  ّتیذا و  مترتع  تهج  هب  ارم  دزیرب و  ارم  نوخ  هک  داب  یسک  رب  نم  بضغ  ادخ و  دیدش  بضغ 
. تسهدش لقن  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  ثیدح ، نیا  لثم  يهحفص 471  دلج 1 ، همغلا  فشک  باتک  رد 

(16 [ ) هرامش تیاور  ]

ِِهلْوَق ِیف  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح ، ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَضُْفلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِءاَّشَْولا ، ِنَع  یَّلَعُْملا ، ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ُْنیَسُْحلا  یمقلا ]  ریـسفت  ]
: َلاَق ( 76 « ) ِرَشَْبِلل ًاریِذَن  ِرَبُْکلا * يَدْحال  اهَّنِإ  »

. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِینْعَی 
35 و  ) ياههیآ ریسفت  يهرابرد  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 77  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد 

: دیامرفیم هک  رثّدُم  يهروس  ( 36
«. هدمآ رشب  نداد  میب  يارب  تسا و  ناگرزب  زا  یکی  يو  »

: دومرف
. تسا اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هیآ ، نیا  رد  ادخ  روظنم 

(17 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع َناَوْرَم ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِّیفوُْکلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّیِغاَرَْملا ، ِنَع  ُدـیِفُْملا ، یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا   [ ] دـیفملل سلاجملا  ]
ِینْعَی ٍِکلاَم  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  ِثِراَْحلا ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ٍداَیِز ، ِیبَأ  ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  ِهَّللاِْدبَع ، ، ِْنب  ِِدلاَخ  ْنَع  ِّیِسَمْحَْألا ، ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ ،

: َلاَق ٍصاَّقَو  ِیبَأ  َْنبا 
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ِساَّنلا ُّزَعَأ  ُۀَمِطاَف  ِینَءاَس  ْدَقَف  اَهَءاَس  ْنَم  َو  ِینَّرَس  ْدَقَف  اَهَّرَـس  ْنَم  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَی : مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس 
. َّیَلَع

تیاور صاّقو ) یبا  رـسپ   ) کلام نب  دعـس  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 79  ) یلاما باتک  رد  یـسوط  خیـش  و  ( 78  ) سلاجم باتک  رد  دـیفم  خـیش 
: تفگ هک  دنکیم 

: دومرفیم مدینش  ادخ  ربمایپ  زا 
، تسا هدرک  تحاران  ارم  دنک  تحاران  ار  يو  هک  یسک  هدومن و  رورسم  ارم  دیامن  رورسم  ار  همطاف  هک  یسک  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف 

. تسا نم  دزن  مدرم  ِنیرتزیزع  همطاف 

(18 [ ) هرامش تیاور  ]

ِنَع ِّيِرَمْحَْألا ، ٍرَفْعَج  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللاِْدیَبُع  ْنَع  ِّیِّبَّضلا ، َفُسُوی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  َةَدـْقُع ، ِْنبا  ِنَع  ِْتلَّصلا ، ُْنبا  یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق ٍْریَمُع  ِْنب  ِْعیَمُج  ْنَع  ِِّیناَْبیَّشلا ،

؟ َناَک اَم  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  ِكُریِسَم  ( 80  ) ِْتنَأ ِهَِّلل  ُعَمْسَأ : اَنَأ  َو  َۀَِشئاَِعل  ِیتَّمَع  َْتلاَق 
: َْتلاَق

ْنِم ِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  ِءاَسِّنلا  َنِم  َو ال  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُّبَحَأ  ِلاَجِّرلا  َنِم  َناَک  اَم  ُهَّنإ  ِْکنِم  اَنیِعَد 
. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  ریمع  نب  عیمج  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 81  ) یسوط خیش  یلاما  باتک  رد 
: تفگیم هشیاع  هب  ماهّمع  هک  مدینش 

؟ تسیچ يوریم  مالسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  هکنیا  زا  وت  روظنم 
: تفگ

یلع و زا  رتبوبحم  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  دزن  رد  ناـنز ، نادرم و  ناـیم  زا  هک  سرپم  يزیچ  هراـب  نیا  رد  راذـگاو و  ار  اـم 
. دوبن مالسلا  امهیلع  همطاف 

(19 [ ) هرامش تیاور  ]

: َْتلاَق َۀَِشئاَع  ْنَع  ٍقوُرْسَم ، ْنَع  ٍسَّاَِرف ، ْنَع  اَّیِرَکَز ، ْنَع  یَسُوم ، ِْنب  ِهَّللاِْدیَبُع  َیلِإ  ِداَنْسِْإلِاب  یسوطلا ]  خیّشلل  یلامألا  ]
اَهآَر اَّمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَیْشِم  ْنِم  ُمِرْخَی  اَُهیْشَم  اَم  َوُه  الِإ  ََهلِإ  يِذَّلا ال  ِهَّللاَو  یِشْمَت ال  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَلَْبقَأ 

: َلاَق
. ِۀَّمُْألا ِهِذَه  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  َْوأ  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َِیتَْأت  ْنَأ  َْنیَضَْرت  اَمَأ  ِیل : َلاَقَف  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتلاَق  ِْنیَتَّرَم  ِیتَْنبِاب  ًابَحْرَم 

هللا لوسر  ةالـص  نم  تمرخ  ام  دعـس  ثیدـح  یف  ُّيرزجلا : لاق  ُْتعَطَق و  ام  ُتْصَقَن و  ام  يأ  ائیـش  هنم  ُْتمَرَخ  ام  ُّيرهوجلا : لاـق  حیـضوت 
. تْکََرت ام  يأ  ًائیش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 82  ) باتک نامه  رد  زین 
ُهَّللا یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  نتفر  هار  اب  يو  نتفر  هار  درادن  کیرـش  هک  ییادخ  نآ  قح  هب  تفریم  هار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هاگ  ره 

وا هب  هبترم  ود  دـیدیم  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربماـیپ  یتـقو  تشادـن ، یتواـفت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
: دومرفیم
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: دیوگیم اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  نم ! رتخد  هب  ابحرم 
: دومرف نم  هب  مردپ 

؟ یشاب تّما  نیا  نانز  ای  نینمؤم  نانز  گرزب  تمایق  يادرف  هک  یتسین  یضار  ایآ 
: دیوگ يرهوج 

: دیوگ يرزج  مدرکن و  كرت  ار  نآ  زگره  هک  تسینعم  نیا  هب  ای  مدرکن و  تساک  مک و  نآ  زا  ینعی  ًاْئیَش » ُْهنِم  ُْتمَرَخ  ام  »
زاـمن زگره  نم  هک  تسا  نیا  شروظنم  ًائیـش » مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  ةالـص  نم  تمرخ  اـم   » هتفگ هک  دعـس  ثیدـح  رد 

. مدرکن كرت  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر 

(20 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّیِفَقَّثلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِزاَوْهَأـْلا ، َۀَمَلَـس  ِنـْب  ِرَفْعَج  ْنَـع  َمـیِهاَْربِإ ، ِنـْب  ِِّیلَع  ْنَـع  ُِّیناَدَـمَْهلا ، قودّـصلل ]  یلاـمألا  ]
: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِبَّیَسُْملا ، ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ِّیِمَرْضَْحلا ، ٍءالَع  ِْنب  ِنَمْحَّرلاِْدبَع  ْنَع  َةَداَتَق ، ِیبَأ  ْنَع  یَسُوم ،

: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  ُهَْدنِع  َو  ٍمْوَی  َتاَذ  ًاِسلاَج  َناَک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ 
َو ْمُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ْمُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َو  ْمُهَـضَْغبَأ  ْنَم  ْضِْغبَأ  َو  ْمُهَّبَحَأ  ْنَم  ِْببْحَأَف  َّیَلَع  ِساَّنلا  ُمَرْکَأ  َو  ِیْتَیب  ُلْهَأ  ِءـالُؤَه  َّنَا  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا 

. َْکنِم ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ْمُهْدِّیَأ  َو  ٍْبنَذ  ِّلُک  ْنِم  َنیِموُصْعَم  ٍسْجِر ، ِّلُک  ْنِم  َنیِرَّهَطُم  ْمُْهلَعْجا  َو  ْمُهَناَعَأ  ْنَم  ْنِعَأ 
 : مالسلا هیلع  َلاَق  َُّمث 

یَلَع ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ْتَلَْبقَأ  ْدَـق  َۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُدـِئاَق  َْتنَأ  َو  يِدـَْعب  اَْهیَلَع  ِیتَفِیلَخ  َو  ِیتَّمُأ  ُماَمِإ  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَی 
َْفلَأ َنوُْعبَـس  اَهَْفلَخ  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَْهیَدَـی  َْنَیب  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهِراَسَی  ْنَع  َو  ٍکَـلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَِـهنیِمَی  ْنَع  ٍرُون  ْنِم  ٍبیَِجن 

. ِۀَّنَْجلا َیلِإ  ِیتَّمُأ  ِتاَنِمُْؤم  ُدوُقَت  ٍکَلَم ،
َو اَهَجْوَز  ْتَعاَطَأ  َو  اََهلاَم  ْتَّکَز  َو  َماَرَْحلا  ِهَّللا  َْتَیب  ْتَّجَح  َو  َناَضَمَر  َرْهَـش  ْتَماَـص  َو  ٍتاَوَلَـص  َسْمَخ  ِۀَْـلیَّللا  َو  ِمْوَْیلا  ِیف  ْتَّلَـص  ٍةَأَْرما  اَـمُّیَأَف 

. َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ُةَدِّیََسل  اَهَّنِإ  َو  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ِۀَعاَفَِشب  َۀَّنَْجلا  ِتَلَخَد  يِدَْعب  ًاِّیلَع  َْتلاَو 
؟ اَهَِملاَع ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  َیِهأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلیِقَف 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف 
َنوُْعبَـس اَْهیَلَع  ُمِّلَُـسیَف  اَِهباَرِْحم  ِیف  ُموُقََتل  اَهَّنِإ  َو  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  َیِهَف  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  اَّمَأَف  َناَرْمِع ، ِْتِنب  َمَیْرَِمل  َكاَذ 

ِكافَطْـصا َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ   » ُۀَمِطاَف اَی  َنُولوُقَیَف : َمَیْرَم  ُۀَِـکئالَْملا  ِِهب  ْتَداَن  اَِمب  اَهَنوُداَُنی  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ 
(. 83 « ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع 

: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث 
ِیْتَیب لْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  ُلَّوَأ  اَهَّنِإ  َو  اَهَّرَـس  اَم  ِینُّرُـسَی  َو  اَهَءاَس  اَم  ِینُؤوُسَی  يِداَُؤف  ُةَرَمَث  َو  ِیْنیَع  ُرُون  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ُِّیلَع  اَـی 

َکِعْمَسَک َْکیَلَع  اَمَرُْکْیلَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  اَمُه  َو  َياَتَناَْحیَر  َو  َياَْنبا  اَمُهَف  مالسلا  امهیلع  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  َو  يِدَْعب  اَْهَیلِإ  ْنِسْحَأَف 
. َكِرََصب َو 

: َلاَقَف ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َعَفَر  َُّمث 
ٌِّیلَو َو  ْمُهاَداَع  ْنَِمل  ٌّوُدَع  َو  ْمَُهبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُهََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِس  َو  ْمُهَضَْغبَأ  ْنَِمل  ٌضِْغبُم  َو  ْمُهَّبَحَأ  ْنَِمل  ٌّبُِحم  یِّنَأ  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

. ْمُهالاَو ْنَِمل 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 84  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 
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، دندوب فّرشم  راوگرزب  نآ  روضح  رد  نیسح : نسح و  ءارهز و  یلع و  دندوب ، هتسشن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زور  کی 
: دومرف ادخ  ربمغیپ 

ار ناشیا  هک  ار  یسک  نآ  رادب  بوبحم  ایادخ ! راب  دنرت ، یمارگ  نم  دزن  مدرم  مومع  زا  نم و  تیب  لها  ناشیا  هک  ینادیم  وت  اراگدرورپ !
نآ نیعم  دشاب ، ناشیا  نمـشد  هک  ار  یـسک  رادب  نمـشد  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ناشیا  هک  ار  یـصخش  نآ  رادـب  تسود  دراد ، بوبحم 

ار ناشیا  امرف ! يرادهگن  یهانگ  ره  زا  رادب و  هزیکاپ  كاپ و  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  ار  ناشیا  اراگدرورپ ! دشاب ، ناشیا  نیعم  هک  شاب  یـسک 
. امرفب دییأت  سدقلا  حور  يهلیسو  هب 

: دومرف هدش و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هّجوتم  سپس 
ار همطاـف  مرتـخد  نم  اـیوگ : درک . یهاوخ  يربـهر  تشهب  يوس  هب  ار  نینمؤم  وت  دوب ، یهاوـخ  نم  يهفیلخ  نم و  تّما  ماـما  وـت  یلع ! اـی 

رازه داـتفه  وا  پچ  تمـس  زا  کـلم و  رازه  داـتفه  يو  تسار  فرط  زا  تسا  راوس  دـشاب  رون  زا  هک  يرتش  رب  تماـیق  يادرف  هک  منیبیم 
بناج هب  ار  متّما  يهنمؤم  نانز  نم  رتخد  دوب . دهاوخ  کلم  رازه  داتفه  ناشیا  رـس  تشپ  رد  کلم و  رازه  داتفه  ناشیا  لباقم  رد  کلم و 

، دروآ ياج  هب  ار  جـح  لامعا  دریگب ، هزور  ار  ناـضمر  هاـم  دـناوخب و  ار  زور  هنابـش  زاـمن  جـنپ  هک  ینز  ره  درک . دـهاوخ  يربهر  تشهب 
مالس ءارهز  يهمطاف  مرتخد  تعافش  هب  دشاب  هتـشاد  تسود  نم  زا  دعب  ار  یلع  دیامن و  تعاطا  دوخ  رهوش  زا  دهدب ، ار  دوخ  لام  تاکز 

. تسا تشهب  نانز  گرزب  همطاف  مرتخد  دش  دهاوخ  تشهب  لخاد  اهیلع  هللا 
: دش هتفگ 

؟ دشابیم دوخ  يهنامز  نانز  گرزب  طقف  همطاف  ایآ  هللا ! لوسر  ای 
: دومرف

هک یماـگنه  تسا ، ناـهج  نیرخآ  نیلّوا و  ناـنز  گرزب  ءارهز  يهمطاـف  نم  رتخد  یلو  تسا ، نارمع  رتـخد  میرم  ترـضح  زا  ماـقم  نیا 
ادـن يوحن  هب  ار  همطاف  دـننکیم و  مالـس  يو  هب  نیبّرقم  يهکئالم  زا  کلم  رازه  داتفه  دادـعت  دـیامنیم  مایق  تداـبع  بارحم  رد  همطاـف 

: دنیوگیم همطاف  هب  نانآ  دندرکیم . ادن  ار  میرم  ترضح  هک  دننکیم 
. دیزگرب ناهج  نانز  مامت  نایم  زا  ار  وت  ادخ  دومن ، هزیکاپ  كاپ و  دیزگرب و  ار  وت  ادخ 

: دومرف هدش و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هّجوتم  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 
هک هچنآ  نم و  یتحاران  ثعاب  دـشاب  ارهز  یتحاراـن  ثعاـب  هک  هچنآ  تسا ، نم  لد  يهویم  مشچ و  رون  نم و  نت  يهراـپ  همطاـف  یلع ! اـی 
زا دعب  دوشیم . قحلم  نم  هب  هک  نم ، تیب  لها  زا  تسیـسک  نیلّوا  ارهز  دش . دـهاوخ  نم  يدونـشخ  بجوم  دوش ، يو  يدونـشخ  بجوم 

تـشهب ناناوج  گرزب  ناـشیا  دنتـسه ، نم  ياـهلُگ  نارـسپ و  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  شاـب ! راـتفر  کـین  همطاـف  مرتخد  اـب  نم 
. دنشاب یمارگ  وت  دزن  رد  شوگ  مشچ و  ریظن  دیاب  سپ  دنشابیم ،

: دومرف هدرک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  تسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  سپس 
اب مگنجب  دشاب ، هتشاد  ار  ناشیا  ضغب  هک  مراد  ار  یسک  ضغب  متـسه ، ناشیا  ِتسود  ِتسود  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  وت  نم  ایادخ ! راب 

یسک رادتسود  دشاب ، ناشیا  نمشد  هک  مشابیم  یصخش  نمشد  دشاب ، ناشیا  میلست  هک  متـسه  یـسک  میلـست  دگنجب ، نانآ  اب  هک  یـسک 
. دشاب نانآ  رادتسود  هک  متسه 

(21 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َۀَلیِمَج ، ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَسیِع ، ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَس ، ْنَع  ِیبَأ ، عئارّشلا ]  للع  ]
. ُةَراَس ْتَثِمَط  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ٌَۀبوُقُع  ُثْمَّطلا  اَمَّنِإ  َْنثَمْطَی  ال  ِءاَِیْبنَْألا : ِتاََنب  َّنِإ 
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: دومرفیم هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 85  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  قودص  خیش 
. دوب هراس  دید ، ضیح  نوخ  هک  ینز  لّوا  تسا . باقِع  عون  کی  ضیح  اریز  دنوشیمن ، ضیح  ناربمایپ : نارتخد 

(22 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع َلِیئاَرْـسِإ ، ْنَع  َرَمُع ، ِْنب  َناَْـمثُع  ْنَع  ِلْـضَْفلا ، ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  َۀَـفِیلَخ ، ِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ، ِیبَأ  ْنَع  ِْهیَوَّمَح ، یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلاـمألا  ]
: َْتلاَق َۀَِشئاَع  ْنَع  َۀَْحلَط ، ِْتِنب  َۀَِشئاَع  ْنَع  وٍرْمَع ، ِْنب  ِلاَْهنِْملا  ِنَع  ٍبِیبَح ، ِْنب  َةَّرَْسیَم 

َلَّبَق َو  اَِهب  َبَّحَر  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  اَذإ  َْتناَک  َۀَمِطاَف  ْنِم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ًاثیِدَح  َو  ًامالَک  َهَبْـشَأ  ًادَحَأ  ِساَّنلا  َنِم  ُْتیَأَر  اَم 
اَهَّراَـس َُّمث  ْتَکَبَف  اَـهَّراَسَف  ِهِضَرَم  ِیف  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  َو  ِْهیَدَـی  ْتَلَّبَق  َو  ِِهب  ْتَـبَّحَرَف  ِهـَْیلِإ  ْتَماَـق  اَْـهیَلَع  َلَـخَد  اَذإَـف  ِهِِـسلْجَم  ِیف  اَهَـسَلْجَأ  َو  اَْهیَدَـی 

: َْتلاَقَف اَُهْتلَأَسَف  ْتَکِحَض ، ْذِإ  یِْکبَت  َیِه  اَمَْنَیب  ِءاَسِّنلا  َنِم  ٌةَأَْرما  َیِه  اَذإَف  ِءاَسِّنلا ، یَلَع  ًالْضَف  ِهِذَِهل  َيرَأ  ُْتنُک  ُْتلُقَف : ْتَکِحَضَف 
: َْتلاَقَف اَُهْتلَأَس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َیِّفُُوت  اَّمَلَف  ٌةَرِذََبل ، یِّنِإ  ًاذِإ 

. ُتْکِحَضَف ِِهب  ًاقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ  یِّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َُّمث  ُْتیَکَبَف  ُتوُمَی  ُهَّنَأ  ِینَرَبْخَأ  ُهَّنإ 
َو َّرسلا  یشفی  يّذلا  رذبلا  ٌةَرِذََبل » ًاذِإ  یِّنِإ  : » َۀَِشئاَِعل َْتلاَق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِةاَفَو  َْدنِع  َۀَمِطاَف  ِثیِدَح  ِیف  ُّيِرَزَْجلا : َلاَق  نایب :

. هعمسی ام  رهظی 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  هشیاع  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 86  ) یسوط خیش  یلاما  باتک  رد 

هاگ ره  دشاب  هتـشاد  تهابـش  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هب  رتشیب  همطاف  زا  نتفگ  نخـس  ظاحل  زا  هک  مدیدن  ار  يدـحا  نم 
ياهتسد دومرفیم ، دمآ  شوخ  ابحرم و  يو  هب  مرکا  ربمغیپ  دمآیم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  همطاف  ترـضح 

هللا مالـس  ارهز  ترـضح  رب  دراو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هاگ  ره  دـیناشنیم و  دوخ  ياج  هب  ار  وا  دیـسوبیم و  ار  همطاف 
. دیسوبیم ار  شکرابم  ياهتسد  تفگیم و  ابحرم  شیوخ  ردپ  هب  تساخ و  یمرب  ياج  زا  شترضح  دندشیم  اهیلع 

راوگرزب نآ  روضح  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  دیـسر  تداهـش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  يراـمیب  نآ  رد 
سپس دش . نایرگ  شترـضح  هک  دومرف  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  شوگ  رد  ینخـس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  دش ، فّرـشم 

: متفگ دوخ  اب  نم  دیدرگ ! نادنخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  دومرف  یبلطم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
یتقو ددنخیم ! تسا  نایرگ  هک  ینیح  رد  اریز  تسا ، نانز  ریظن  مه  يو  هک  دش  مولعم  نونکا  مدوب و  لئاق  يرترب  تلیـضف و  همطاف  يارب 

: دومرف مدش ، ایوج  شاهدنخ  هب  عجار  وا  زا 
. میوگب ار  وت  باوج  نم  هک  تسین  حالص  نونکا 

: دومرف مدومن  شسرپ  هدنخ  نآ  هب  عجار  همطاف  زا  نم  دیسر  تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 
: دومرف داد و  ربخ  نم  هب  هک  نآ  زا  دعب  مدش ، نایرگ  داد  نم  هب  ار  دوخ  توف  ربخ  مردپ  یتقو 

. مدش نادنخ  يوشیم  قحلم  نم  هب  متیب  لها  زا  هک  یتسه  یسک  نیلّوا  وت 
: دیوگیم يرزج 

: دومرف هشیاع  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تداهش  ماگنه  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  یثیدح  رد 
هـشیاع هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ینعی  . ) دـشابیم تسا ، یندینـشن  هچنآ  ّرـس و  ياـشفا  ینعم  هـب  رذـبلا » ( » 87 « ) ةَرِذََـبل ًاذِإ  یِّنِإ  »

: دیامرفیم
(. تسین تسرد  راک  نیا  مشابیم و  ّرس  يهدننک  اشفا  نم  سپ  هدومرف ، هچ  نم  هب  مردپ  میوگب  رگا 
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(23 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ( 88 « ) ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ   [ » یمقلا ریسفت  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ْدَق  َو  اَهاَذآ  َو  َۀَمِطاَف  َّقَح  َذَخَأ  َو  ُهَّقَح  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َبَصَغ  ْنَمِیف  َْتلََزن 

َيذآ ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَم  َو  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَمَک  ِیتْوَم  َدَْعب  اَهاَذآ  ْنَم  َو  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَمَک  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَم 
. َۀَیْآلا ( 89 « ) َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » ِهَّللا ُلْوَق  َوُه  َو  َهَّللا 

: دیامرفیم هک  هکرابم ، يهیآ  نیا  لیذ  ( 90  ) شریسفت رد  میهاربا  نب  یلع 
«. تسا هدومن  هدامآ  ناشیا  يارب  یگرزب  باذع  هدرک و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دننکیم  ّتیذا  ار  لوسر  ادخ و  هک  يدارفا  »

: دراگنیم
دـندومن و بصغ  ار  مالـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  اهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ّقح  هک  هدـش  لزان  یـصاخشا  نآ  نأـش  رد  هیآ  نیا 

: هدومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  یتروص  رد  دندرک ، رازآ  ّتیذا و  ار  همطاف 
زا دعب  ار  وا  یسک  ره  دشاب و  هدرک  ّتیذا  نم  توم  زا  دعب  ار  يو  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  ّتیذا  نم  ندوب  هدنز  نامز  رد  ار  ارهز  سک  ره 
هک تسا  نیا  لثم  دیامن  ّتیذا  ار  همطاف  هک  یسک  دشاب . هدومن  ّتیذا  نم  تایح  نامز  رد  ار  يو  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  ّتیذا  نم  تلحر 

. تسا نیمه  نیشیپ  يهیآ  ینعم  زا  روظنم  تسا و  هدرک  ّتیذا  ار  ادخ  دنک  ّتیذا  ارم  سک  ره  دشاب و  هدرک  ّتیذا  ارم 

(24 [ ) هرامش تیاور  ]

ِینَراَتْخاَف اَْینُّدلا  یَلَع  َفَرْـشَأ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  ِِهب  یَـصْوَأ  اَمِیف  لاصخلا ]  ]
ِلاَجِر یَلَع  َكِدـْلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َراَتْخاَف  َۀَِـثلاَّثلا  َعَلَّطا  َُّمث  يِدـَْعب ، َنیَِملاَْعلا  ِلاَجِر  یَلَع  َكَراَـتْخاَف  َۀَِـیناَّثلا  َعَلَّطا  َُّمث  َنیَِملاَْـعلا ، ِلاَـجِر  یَلَع  اَْـهنِم 

. َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  یَلَع  َۀَمِطاَف  َراَتْخاَف  َۀَِعباَّرلا  َعَلَّطا  َُّمث  َكَدَْعب  َنیَِملاَْعلا 
: دراگنیم ( 91  ) لاصخ باتک  رد  قودص  خیش 

: دومرف هک  دوب  نیا  دومن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  ییایاصو  هلمج  زا 
يارب دـیزگرب . نآ  نادرم  رب  نم  زا  دـعب  ار  وت  دومن و  يرگید  هّجوت  زین  دـیزگرب . نآ  نادرم  رب  ارم  درک و  اـیند  هب  یهّجوـت  ادـخ  یلع ! اـی 

زا ار  همطاف  درک و  یهّجوت  مراهچ  يهبترم  دیزگرب ، وت  زا  دـعب  يارب  دنتـسه  وت  نادـنزرف  زا  هک  ار  یناماما  دـش و  َملاع  هّجوتم  راب  نیمّوس 
. دیزگرب ملاع  نانز  نایم 

(25 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍناَنِس ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍِّیلَع ، ْنَع  ُِّیناَدَمَْهلا ، رابخألا ]  یناعم  ]
 : مالسلا هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

؟ اَهَِملاَع ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  َیِهَأ  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  اَهَّنَأ  َۀَمِطاَف  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلْوَق  ْنَع  ِینِْربْخَأ 
: َلاَقَف

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  َو  اَهَِملاَع  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  َْتناَک  َمَیْرَِمل  َكاَذ 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  لّضفم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 92  ) رابخالا یناعم  باتک  رد  قودص  خیش 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب 
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: هدومرف هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  ارم 
؟ دوب دوخ  يهنامز  نانز  گرزب  طقف  يو  ایآ  نک ، هاگآ  تسا  ملاع  نانز  گرزب  همطاف 

: دومرف
. تسا مدرم  نیرخآ  نیلّوا و  نانز  گرزب  ءارهز  ترضح  یلو  دوب . دوخ  هنامز  نانز  گرزب  هک  میرم  ترضح  زا  ماقم  نیا 

(26 [ ) هرامش تیاور  ]

َلیِعاَمْـسِإ ْنَع  َناَْمیَلُـس ، ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرِْذنُْملا  ِنَع  (، 93  ) ِِّیناَدْمَْهلا َدَـمْحَأ  ْنَع  ُناَّطَْقلا ، رابخألا ]  یناعم  ]
: َلاَق ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ٍساَّبَع ، ِْنبا  ِنَع  َۀَیاَبَع ، ْنَع  َناَرْهِم ، ِْنب 

. اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َو  اَهَّرَس  اَم  ِینُّرُسَی  َو  اَهاَذآ  اَم  ِینیِذُْؤی  یِّنِم  ( 94  ) ٌۀَنْجِش َۀَمِطاَف  َّنِإ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  ساّبع  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 95  ) باتک نامه  رد  زین 

، دنکیم دونشخ  ار  وا  هک  سک  نآ  دیامنیم  دونـشخ  ارم  دیامن ، ّتیذا  ار  يو  هک  سک  نآ  دنکیم  ّتیذا  ارم  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف 
. دوشیم دونشخ  وا  يدونشخ  يارب  دنکیم و  بضغ  ارهز  بضغ  يارب  ادخ 

(27 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُِّیناَْجنَّزلا ، َنوُراَه  ُْنب  ُدَّمَُحم  رابخألا ]  یناعم  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِلْوَق  یَنْعَم  ِیف  ُلوُقَی  ٍمالَس  َْنب  َمِساَْقلا  ُْتعِمَس 

ُهُـضَْعب ُکِسُْمت  َوُه  اَمَّنِإ  ٍنوُجُـش  ُوذ  ُثیِدَْـحلا  ِلـِئاَْقلا  ُلْوَق  َو  ِقوُرُْعلا  ِكاَِبتْـشاَک  ٌۀَِکبَتْـشُم  ٌۀـَباَرَق  ُهَّنَأ ]   ] ِینْعَی َّلَـجَوَّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَنْجِـش  ُمِحَّرلا 
. ِةَرَجَّشلا َنِم  ُنوُکَی  ِنْصُْغلاَک  ُۀَنْجِّشلا  َو  ٌۀَنْجَش  َو  ٌۀَنْجِش  ُلاَُقی  َو  ٍضْعَِبب  ُهُضَْعب  َّفَْتلا  اَذإ  ٌنّجَشُم  ٌرَجَش  ُلاَُقی : ِْملِْعلا  ِلْهَأ  ُضَْعب  َلاَق  َو  ٍضْعَِبب 

: تفگ هک  درک  تیاور  زیزعلادبع  نب  ّیلع  زا  یناجنز  نوراه  نب  دّمحم  تسا : هدمآ  ( 96  ) رابخالا یناعم  باتک  رد 
: دومرفیم هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  يانعم  رد  هک  مدینش  مالس  نب  مساق  زا 

گر و هدش  هدیچیپ  رگیدمه  رد  هک  ندب  ياهگر  دننام  يدنواشیوخ  هک  تسا  نیا  روظنم  ّلجوّزع . دنوادخ  زا  تسیاهشیر  گر و  محر ،
. دناهدش هدیچیپ  لصّتم و  رگیدمه  هب  نینچ  زین  نادنواشیوخ  يهشیر 

رگید یـضعب  هب  ثیدـح  نآ  تاملک  زا  یـضعب  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  دـنیوگیم  نوجـش » وذ   » ار ثیداـحا  زا  یـضعب  هک  یناـسک  لوق  و 
. ( تسا نآ  طسو  لّوا و  هب  طورشم  ثیدح  رخآ  ندیمهف  ًالثم  ینعی  . ) دوشیم کسمتسم 

: دنیوگیم ملع  لها  زا  یضعب  و 
یگمه ُۀَنْجِّشلا »  » و ٌۀَنْجَـش »  » و ٌۀَنْجِـش » : » تاملک هدش  هتفگ  هدـش و  هدـیچیپ  مه  رد  نآ  ياههخاش  هک  دـنیوگ  یتخرد  هب  نّجـشم  تخرد 

. تخرد کی  زا  تسیاهخاش  دننام 

(28 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ ، : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  مالسلا ]  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ]
: َْتلاَق ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  ِیْنتَثَّدَح 

هیلع ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَدالِق  اَـهُِقنُع  ِیف  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَـخَد  ْذِإ  َِکتَّدَـج  َۀَـمِطاَف  َدـْنِع  ُْتنُک 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  َُهل  ٍءْیَف  ْنِم  َُهل  اَهاَرَتْشا  مالسلا 
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ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّرُـسَف  اَْهتَقَتْعَأَف  ًۀَـبَقَر  اَِهب  ْتَرَتْشا  َو  اَْهتَعَاب  َو  اَْهتَعَطَقَف  ِةَِرباَبَْجلا  ُساَِبل  َکـْیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  اُولوُقَی  ْنَأ  ُساَّنلا  َکَّنَّرُغَی  ـال 
. َِکلَِذب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  ( 97  ) اضّرلا هفیحص  باتک  رد  يربط 
: تفگ نم  يارب  ْسیَمُع  تنب  ءامسا 

رد الط  دنبندرگ  کی  دـمآ ، همطاف  دزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمغیپ  هک  مدوب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  تاهّدـج  دزن  نم 
ُهَّللا یَّلَص  ادخ  ربمایپ  دوب . هدیرخ  دوخ  تمینغ  مهس  زا  ار  نآ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دوب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح  ندرگ 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
: دنیوگب هکنیا  هب  دننکن  رورغم  ار  وت  مدرم 

نآ وگتفگ  نیا  زا  سپ  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  یـشاب ! ! هدرک  لامعتـسا  ار  ناراکمتـس  رویز  رز و  وت  یتسه و  دّـمحم  رتـخد  وت 
لمع نیا  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  درک و  دازآ  دـیرخ و  مالغ  کی  داد و  ار  نآ  لوپ  تخورف ، درک و  زاب  ار  دـنبندرگ 

. دیدرگ رورسم 

(29 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِْنیَصُْحلا  ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
َْتنَدَف ِینْدا ، اََهل : َلاَقَف  ِعوُْجلا ، َنِم  اَهُهْجَو  َرَّیَغَت  ْدَق  َو  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَلَْبقَأ  ْذِإ  ًاِسلاَج  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َْدنِع  ُْتنُک 

: َلاَق َُّمث  ٌةَریِغَص  َیِه  َو  ِةَدالِْقلا  ِعِضْوَم  ِیف  اَهِرْدَص  یَلَع  اَهَعَضَو  یَّتَح  ُهَدَی  َعَفَرَف  ُْهنِم ،
، َۀَمِطاَف ْعُِجت  ال  ِۀَعَضَْولا ، َِعفاَر  َو  ِۀَعاَْجلا  َِعبْشُم  َّمُهَّللا 

: َلاَق
: َْتلاَقَف ُةَْرفُّصلا  َِتناَک  اَمَک  اَهِهْجَو  یَلَع  َمَّدلا  ُْتیَأَرَف 

. َِکلَذ َدَْعب  ُْتعُج  اَم 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  نیَصُح  نب  نارمع  زا  ( 98  ) جئارخ باتک  رد  يدنوار 

تّدـش زا  شتروص  گنر  دـش . دراو  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هک  مدوب  هتـسشن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  روضح  رد  نم 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  دوب . هدرک  رییغت  یگنسرگ 

هنیس يور  درک و  دنلب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تفر ، ترـضح  نآ  کیدزن  همطاف  ایب . نم  کیدزن 
: دومرف درک و  اعد  هاگنآ  تسا ، هدوب  یکدوک  نامز  رد  شترضح  هک  یلاح  رد  داهن  وا  دنبندرگ  ياج  رد  همطاف 

. راذگم هنسرگ  ار  همطاف  یهدیم ، تعفر  ار  عضاوتم  دارفا  ینکیم و  ریس  ار  ناگنسرگ  هک  ییادخ  يا 
: دیوگیم يوار 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دش ، خرس  درک و  ادیپ  نایرج  همطاف  تروص  رد  نوخ  درز ، گنر  نآ  ضوع  رد  ایوگ  مدید 
. مدشن هنسرگ  نآ  زا  دعب  نم 

: دیوگیم هک  تسا  لوبق  لباق  یتروص  رد  تیاور  نیا  هّجوت ! ! ! هّجوت 
. تسهدوب یکدوک  ّنس  رد  عقوم  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

(30 [ ) هرامش تیاور  ]
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: َلاَق ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
َْدنِع ْبُِصی  ْمَلَف  ِهِجاَوْزَأ  ِراَـیِد  ِیف  َفاَـطَف  ِْهیَلَع ، َکـِلَذ  َّقَش  یَّتَح  ًاـماَعَط  ْمَعْطَی  َْمل  َو  ًاـماَّیَأ  َماَـقَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ 

: َلاَقَف َۀَمِطاَف  یَتَأَف  ًاْئیَش  َّنُهاَدْحِإ 
؟ ٌِعئاَج یِّنِإَف  ُُهلُکآ ، ٌءْیَش  ِكَْدنِع  ْلَه  ُۀَّیَُنب  اَی 

: َْتلاَق
: َْتلاَق َو  اَْهیَلَع  ْتَّطَغ  َو  ٍۀَنْفَج  َتَْحت  ُْهتَعَضَو  َو  ُْهتَذَخَأَف  ٍمَْحل  َۀَعَْضب  َو  ِْنیَفیِغَر  اََهل  ٌۀَیِراَج  ْتَثََعب  اَْهنَع  َجَرَخ  اَّمَلَف  یِخَأ  َو  یِسْفَِنب  ِهَّللاَو  ال 

ًاْنیَسُح َْوأ  ًانَـسَح  ْتَثَعَبَف  ٍماَعَط ، ِۀَْعبَـش  َیلِإ  َنیِجاَتُْحم  اُوناَک  َو  يِْریَغ  َو  یِـسْفَن  یَلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَِهب  َّنَِرثوال  ِهَّللاَو 
: َْتلاَقَف اَْهَیلِإ  َعَجَرَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ 

: َلاَقَف ََکل  ُُهتْأَبَخَف  ٍءْیَِشب  ُهَّللا  اَناَتَأ  ْدَق 
ْتَّلَـص َو  َهَّللا  ِتَدِمَحَف  ِهَّللاِْدنِع ، ْنِم  ُهَّنَأ  ْتَفَرَع  َو  ْتَتُِهب  ِْهَیلِإ : ْتَرَظَن  اَّمَلَف  ًامَْحل  َو  ًاْزبُخ  ٌةَءُولْمَم  َیِه  اَذإَف  َۀَـنْفَْجلا  ِتَفَـشَکَف  ُۀَّیَُنب ، اَی  َّیَلَع  یُِّملَه 

: َلاَق َو  َهَّللا  َدِمَح  ُهآَر  اَّمَلَف  ِْهَیلِإ  ُْهتَمَّدَق  َو  اَهِیبَأ  ِهِِّیبَن  یَلَع 
(. 99 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  َوُه  : » َْتلاق اَذَه ؟ َِکل  َْنیَأ  ْنِم 

َو ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَکَأ  َو  ُهَرَضْحَأ  َو  ُهاَعَدَف  ٍِّیلَع  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َثَعَبَف 
، اوُِعبَش یَّتَح  ِِّیبَّنلا  ِجاَوْزَأ  ُعیِمَج  َو  ُْنیَسُْحلا : َو  ُنَسَْحلا 

. ًارِیثَک ًاْریَخ  َو  ًۀَکََرب  اَهِیف  ُهَّللا  َلَعَج  ِیناَریِج  ِعیِمَج  یَلَع  اَْهنِم  ُْتعَسْوَأَف  َیِه  اَمَک  ُۀَنْفَْجلا  ِتَیَِقب  َو  ُۀَمِطاَف : َْتلاَق 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  ( 100  ) باتک نامه  رد  زین 

زا کی  ره  هناخ  رد  دوب ، هدش  تّقشم  راچد  تهج  نیدب  دوب و  هدروخن  اذغ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  يزور  دنچ 
. تفاین مادک  چیه  دزن  ییاذغ  یلو  تفر  دوخ  نانز 

: دومرف دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  دزن  سپس 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  ماهنسرگ ؟ یلیخ  نم  اریز  مروخب ، نم  هک  تسه  وت  دزن  ییاذغ  ایآ  نم ! رتخد  يا 

اهیلع هللا  مالـس  همطاف  دزن  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  هک  یعقوم  تیادـف ! هب  ( 101  ) مردارب نم و  ناـج  مسق ، ادـخ  هب  هن 
ریز رد  تفرگ و  ار  اهنآ  همطاف  داتسرف ، وناب  نآ  روضح  هب  تشوگ  يرادقم  اب  نان  يهدرگ  ود  همطاف  ترـضح  نازینک  زا  یکی  دش  جراخ 

: دومرف هاگنآ  داد ، رارق  هساک 
جاـتحم اذـغ  كاروخ  کـی  هب  هک  یتروص  رد  مرادیم ، مّدـقم  اذـغ  نیا  ندروخ  يارب  نارگید  مدوخ و  رب  ار  مردـپ  نم  هک  مسق  ادـخ  هب 

نآ داتـسرف و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  غارـس  هب  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ای  نسح  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  دـندوب ،
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  تشگرب ، راوگرزب 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ماهتشاذگ ، امش  يارب  ار  نآ  نم  داتسرف و  ام  يارب  اذغ  يرادقم  ادخ 
زا اذـغ  نیا  هک  تفاـیرد  دومن ، ّتقد  ًـالماک  هک  یعقوم  تسا ، تشوگ  ناـن و  زا  ولمم  دـید  تشادرب  ار  هساـک  همطاـف  یتقو  رواـیب ! ار  نآ 

. داتسرف دورد  تاولص و  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  دروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  دمح  اذل  هدش ! ! هداتسرف  ناحبس  يادخ  فرط 
هللا مالس  همطاف  ترـضح  هب  دروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  دمح  داتفا  اذغ  نآ  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  مشچ  هک  یماگنه 

: دومرف اهیلع 
: درک ضرع  ياهدروآ !؟ اجک  زا  ار  اذغ  نیا 

. دهدیم يزور  قزر و  باسح  نودب  دهاوخب  ار  یسک  ره  ادخ  هدش ، اطع  ادخ  فرط  زا 
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سپس دش ، رضاح  ات  داتسرف  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  لابند  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نایرج  نیا  زا  سپ 
! دندش ریس  ات  دندروخ  اذغ  نآ  زا  ادخ  ربمایپ  نانز  مومع  و  نیسح : نسح ، همطاف ، نینمؤملاریما ، مرکا ، ربمغیپ 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 
تکرب ریخ و  اناوت  يادـخ  مدرک ، عیزوت  مناگیاسمه  عیمج  هب  ار  زور  نآ  ياذـغ  نم  دوب ، هدـنام  اذـغ  زا  ولمم  نانچمه  مه  زاب  هساـک  نآ 

. دوب هدرک  اطع  اذغ  نآ  هب  یناوارف 

(31 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
َلَعَجَف یِّمُأ  َْنیَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُُهلَأْسَت  َو  َُهلْوَح  ُروُدـَت  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ُذُوَلت  ُۀَـمِطاَف  ْتَلَعَج  ْتَیِّفُُوت  اََّمل  َۀَـجیِدَخ  َّنِإ 

: َلاَقَف ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  ُلوُقَی ، اَم  يِرْدَی  ِهَّللا ال  ُلوُسَر  َو  ُُهلَأْسَت  ْنَم  یَلَع  ُروُدَت  ْتَلَعَجَف  اَُهبیُِجی ، مَّلَس ال  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا 
َْنَیب َرَمْحَأ ، ٍتُوقاَی  ْنِم  ُهُدُـمُع  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ُُهباَعِک  ٍبَصَق ، ْنِم  ٍْتَیب  ِیف  ِکَّمُأ  َّنِإ  اََهل : َلوُقَت  َو  َمالَّسلا  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َأَْرقَت  ْنَأ  َكُُرمْأَـی  َکَّبَر  َّنِإ 

. ُمالَّسلا ِْهَیلِإ  َو  ُمالَّسلا  ُْهنِم  َو  ُمالَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف : َْتلاَقَف  َناَرْمِع ، ِْتِنب  َمَیْرَم  َو  َنْوَعِْرف  ِةَاَْرما  َۀَیِسآ 
. بیبانألا فارطأ  یف  رشاونلا  حمرلا  بوعک  ُّيرهوجلا  لاق  حاضیإ :

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ( 102  ) باتک نامه  رد  زین 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دومن  تلحر  ایند  زا  اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  هک  یماگنه 

: دومرفیم دیدرگیم و  ترضح  نآ  فارطا  رد  دشیم و  هدنهانپ 
؟ تساجک مردام  هللا ! لوسر  ای 

ادخ ربمغیپ  دیامن ، شـسرپ  يرگید  زا  دـیاش  هک  دـیدرگیم  همطاف  دادیمن ، ار  يو  باوج  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  یلو 
: تفگ ادخ  ربمایپ  هب  دش و  لزان  لیئربج  دیوگب ! ! هچ  ار  يو  باوج  هک  دوب  رّکفتم 

: دیامرفیم تراگدرورپ 
توقای زا  نآ  ياهنوتـس  هدـش و  بصن  الط  رب  هک  ین ، زا  تسیاهناخ  کی  رد  تشهب  رد  ترداـم  وگب : ناـسرب و  مالـس  رهطا  يهمطاـف  هب 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دراد ، ياج  نارمع  رتخد  میرم  نوعرف و  نز  هیسآ  نیب  وت  ِردام  تسا ، خرس 
. دشابیم وا  يوس  هب  وا و  زا  یتمالس  تسا ، مالس  ادخ 

: دیوگ يرهوج 
. دیوریم اههناخدور  فارطا  هک  دنیوگ  ییاهِین  هب  بوعک » »

(32 [ ) هرامش تیاور  ]

، اَِـهب َْتناَـک  َعِضاَوَم  َیلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  ُقیُِطت  ـال  ْذِإ  ِۀَـنیِدَْملِاب  َنوُکَت  ـال  ْنَأ  ْتَفَلَح  ُۀَـمِطاَف ، ْتَیِّفُوـُت  اََّمل  َنَْمیَأ  َّمُأ  َّنَأ  َِيُور  حـئارجلا ]  جـئارخلا و  ]
: َْتلاَق اَْهیَدَی  ْتَعَفَرَف  ًادیِدَش  ًاشَطَع  ْتَشِطَع  ِقیِرَّطلا  ِضَْعب  ِیف  َْتناَک  اَّمَلَف  َۀَّکَم ، َیلِإ  ْتَجَرَخَف 

ُساَّنلا َناَک  َو  َنِینِـس  َْعبَـس  ِباَرَّشلا  َو  ِماَعَّطلا  َیلِإ  ْجَتَْحت  ْمَلَف  َْتبِرَـشَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ًاْولَد  اَْهیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ًاشَطَع  ِیُنُلتْقَت  َۀَمِطاَف  ُۀَـمِداَخ  اَنَأ  ِّبَر  اَی 
(103 . ) ٌشَطَع اَُهبیُِصی  اَمَف  ِّرَْحلا  ِدیِدَّشلا  ِمْوَْیلا  ِیف  اَهَنُوثَْعبَی 

هنیدـم رد  هک  دروخ  مسق  نمیا  ّمُا  دیـسر  تداهـش  هب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  یتقو  هک  دـنکیم  لـقن  ( 104  ) جـئارخ باتک  رد  زین 
. درگنب دوب  هدید  اجنآ  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  یعضاوم  نآ  هک  تشادن  تقاط  اریز  دنامن ،
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درک و دنلب  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ  ياهتسد  دش ، هنـشت  ًادیدش  دیـسر  هار  نیب  رد  هک  یعقوم  دـش ، جراخ  هّکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  اذـل 
: تفگ

زا يولد  فوؤر  يادـخ  تشک ، یهاوخ  یگنـشت  يهلیـسو  هب  ارم  ایآ  مشابیم ، اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  يهمداخ  نم  اراـگدرورپ !
لابند هب  مرگ  رایسب  زور  رد  ار  وا  مدرم  دشن . بآ  اذغ و  هب  جاتحم  لاس  تفه  ات  دیماشآ و  بآ  ولد  نآ  زا  يو  درک . لزان  وا  يارب  نامسآ 

. دشیمن هنشت  یلو  دنداتسرفیم  يراک 

(33 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َناَْملَس  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
َنِم ُرَّوَضَتَی  ِراَّدلا  ِۀَیِحاَن  ِیف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ٌِلئاَس  ٌمَد  یَحَّرلا  ِدوُمَع  یَلَع  َو  َریِعَّشلا  اَِهب  ُنَحْطَت  یًحَر  اَهَماَُّدق  ًۀَِـسلاَج  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َْتناَک 

ُۀَمْدِْـخلا َنوُکَت  ْنَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیناَصْوَأ  َْتلاَقَف  ُۀَِّضف ، ِهِذَـه  َو  ِكاَّفَک  ْتَِربَد  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ُْتلُقَف : ِعوُْجلا ،
؟ َِکل َْنیَسُْحلا  ُتِّکَسُأ  َْوأ  َریِعَّشلا  ُنَحْطَأ  اَنَأ  اَّمِإ  ِِهقاَتَع  َیلْوَم  یِّنِإ  ُْتُلق : ُناَْملَس : َلاَق  اَِهتَمْدِخ  َمْوَی  ِسْمَأ  َناَکَف  ًامْوَی ، اََهل 

: َْتلاَقَف
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  ُْتیَّلَص  َو  ُْتیَضَمَف  ِۀَماَقِْإلِاب ، اَنَأ  اَذإَف  ِریِعَّشلا  َنِم  ًاْئیَش  ُْتنَحَطَف  َریِعَّشلا ، ُنَحْطَت  َْتنَأ  َو  ُقَفْرَأ  ِِهنیِکْـسَِتب  اَنَأ 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِکلَذ  ْنَع  َُهلَأَسَف  َمَّسَبَتَف  َداَع  َُّمث  َجَرَخ  َو  یَکَبَف  ُْتیَأَر  اَم  ٍِّیلَِعل  ُْتُلق  ُتْغَرَف  اَّمَلَف  مَّلَس 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَّسَبَتَف  ٍدَی ، ِْریَغ  ْنِم  ُروُدَت  یًحَر  اَهَماَُّدق  َو  اَهِرْدَص  یَلَع  ٌِمئاَن  ُْنیَسُْحلا  َو  اَهاَفَِقل  ٌۀَیِْقلَتْسُم  َیِه  َو  َۀَمِطاَف  یَلَع  ُْتلَخَد 

: َلاَق َو  مَّلَس  َو  ِهلآ 
. ُۀَعاَّسلا َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  َنُومُدْخَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًةَراَّیَس  ًۀَِکئالَم  ِهَِّلل  َّنَأ  َتِْملَع  اَمَأ  ُِّیلَع  اَی 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  ناملس  زا  ( 105  ) باتک نامه  رد  زین 
نیسح دوب ، هدولآ  نوخ  بایسآ  يهتسد  درکیم . بایسآ  وج  دوب  شلباقم  رد  هک  یبایـسآ  اب  دوب و  هتـسشن  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 

: متفگ اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  نم  درکیم ، يرارقیب  یگنسرگ  زا  قاتا  يهشوگ  کی  رد  مالسلا  هیلع 
! تسا رضاح  همداخ  يهّضف  هک  یتروص  رد  هدش ، حورجم  ندرک  بایسآ  يهلیسو  هب  وت  ياهتسد  ادخ ! ربمایپ  رتخد  يا 

: دومرف
: هدومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  مردپ 

. تسهدوب زورید  هّضف  تبون  دشاب ، نم  يهدهع  هب  زور  کی  هّضف و  يهدهع  هب  زور  کی  لزنم  راک 
: تفگ ناملس 

: دومرف منک ، تکاس  ار  نیسح  هکنیا  ای  میامن ، بایسآ  هک  دیهدب  هزاجا  متسه ، امش  يهدش  دازآ  يهدنب  نم 
هتفگ زامن  يارب  هماقا  ناذا و  مدرک  بایسآ  ار  وج  زا  یتمـسق  نم  هک  یعقوم  نک . بایـسآ  ار  وج  ایب ، وت  منکیم ، مارآ  رتهب  ار  نیـسح  نم 

هللا مالس  همطاف  ترضح  نایرج  زامن ، زا  تغارف  زا  سپ  مدروآ و  ياج  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  اب  ار  مزامن  متفر و  نم  دش .
یلاـح رد  سپـس  دـش ، جراـخ  درک  هیرگ  هکنیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مداد ، حرـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ار  اـهیلع 
ضرع مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندش . ایوج  ار  ناشیا  يهدنخ  ببـس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  دوب ! نادنخ  هک  تشگرب 

: درک
لباقم رد  هک  یبایسآ  هتفر و  باوخ  شاهنیس  يور  نیـسح  هدیباوخ و  افق  هب  هک  مدید  ار  يو  متفر ، اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دزن  نم 

: دومرف دز  يدنخبل  هکنیا  زا  سپ  مرکا  ربمایپ  درکیم ! ! راک  دوخ  هب  دوخ  دوب  همطاف 
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؟ دننکیم تمدخ  دّمحم  لآ  يارب  تمایق  مایق  ات  هک  دراد  نیمز  رد  يرایسب  يهکئالم  ادخ ، ینادیمن  وت  ایآ  یلع ! ای 

(34 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍّرَذَابَأ  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
ُُهْتیَداَنَف ٌدَـحَأ ، اَهَعَم  َْسَیل  َو  ُنَحْطَت  یَحَّرلا  َو  ٌدَـحَأ  ِیْنبُِجی  ْمَلَف  ُُهْتیَداَنَف  ُهَْتَیب  ُْتیَتَأَـف  ًاـِّیلَع  وُعْدَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَثََعب 

، ٌدَحَأ اَهَعَم  َْسَیل  َو  ُروُدَت  ٍِّیلَع  ِْتَیب  ِیف  یًحَر  ْنِم  ًابَجَع  ُْتلُقَف : ُهْمَْهفَأ ، َْمل  ًاْئیَش  َُهل  َلاَقَف  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  یَغْصَأ  َو  َجَرَخَف 
: َلاَق

ًۀَِکئالَم ِهَِّلل  َّنَأ  َتِْملَع  اَمَأ  اَـهاَفَک  َو  اَـهِرْهَد  یَلَع  اَـهَناَعَأَف  اَهَفْعَـض  َِملَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  ًاـنیِقَی  َو  ًاـناَمیِإ  اَـهَحِراَوَج  َو  اَـهَْبلَق  ُهَّللا  ـالَم  َۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  َّنِإ 
ٍدَّمَُحم ِلآ  ِۀَنوُعَِمب  ِْنیَلَّکَُوم 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  رذوبا  زا  ( 106  ) باتک نامه  رد  زین 
يهناخ دراو  نم  مروایب . ترضح  نآ  روضح  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  داتسرف  ارم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ 

یسک هک  یتروص  رد  دوب  راک  لوغشم  بایسآ  تفگن ، ار  مباوج  یسک  یلو  مدز ، ادص  ار  راوگرزب  نآ  مدش و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
ادخ لوسر  دش ، بایفرـش  ربمغیپ  روضح  هب  دـش و  جراخ  ناشیا  مدز و  ادـص  مّود  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نم  دوبن ! ! نآ  دزن 

: متفگ مدیمهفن ، ار  نآ  نم  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شوگ  رد  ینخس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  دنکیم . راک  دوخ  هب  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  يهناخ  رد  هک  یبایسآ  نیا  زا  مراد  بّجعت 

ار وا  اذل  دنادیم  ار  همطاف  یمسج  یناوتان  فعض و  نوچ  هدرک ، ُرپ  نیقی  نامیا و  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  مرتخد  حراوج  بلق و  ادخ 
؟ دنشابیم دّمحم  لآ  ندرک  يرای  لّکوم  هک  دراد  يا  هکئالم  ادخ  هک  ینادیم  وت  ایآ  تسهدرک . يرای 

(35 [ ) هرامش تیاور  ]

: َْتلاَق ِهِینیِّذَُغت  ٌءْیَش  ِكَْدنِع  َۀَمِطاَِفل : َلاَقَف  ًامْوَی  َحَبْصَأ  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
َو َرْهُّظلا  یَّلَـص  َو  َدِجْـسَْملا  َلَخَد  َو  َراَنیِّدـلا  ُهاَطْعَأَف  ٌعاَیِج  ُُهلاَیِع  َو  ٍدـْهَج  ِیف  ُداَدـْقِْملا  اَذإَف  ْمُهُِحلُْـصی  اَم  َعاَْتبَِیل  ًاراَنیِد  َضَْرقَتْـسا  َو  َجَرَخَف  ـال ،

. ُروُفَت ٌۀَنْفَج  اَهَْفلَخ  َو  اَهالَصُم  ِیف  َیِه  َو  َۀَمِطاَف  َیلِإ  اَقَلَْطنا  َو  ٍِّیلَع  ِدَِیب  ُِّیبَّنلا  َذَخَأ  َُّمث  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َرْصَْعلا 
یَلَع ِهِدَِیب  َحَسَم  َو  َمالَّسلا  َّدَرَف  ِْهیَلَع ، ِساَّنلا  َّزَعَأ  َْتناَک  َو  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَـسَف  ْتَجَرَخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َمالَک  ْتَعِمَـس  اَّمَلَف 

: َلاَق َُّمث  اَهِسْأَر 
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  اَْهتَعَضَوَف  َۀَنْفَْجلا  ِتَذَخَأَف  َلَعَف  ْدَق  َو  َِکل  ُهَّللاَرَفَغ  اَنیِّشَع 

َو َّیَِفتَک  َْنَیب  ُهَّفَک  َعَضَو  َو  ُْهنِم ؟ َبَیْطَأ  ْلُکآ  َْمل  َو  ُّطَق  ِِهتَِحئاَر  َْلثِم  َّمَشَأ  َْمل  َو  ُّطَق  ِِهنَْول  ِْلثِم  َیلِإ  ْرُْظنَأ  َْمل  يِذَّلا  ُماَعَّطلا  اَذَه  َِکل  یَّنَأ  ُۀَمِطاَف  اَی 
: َلاَق

(. 107 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ   » َكِراَنیِد ْنَع  ٌلََدب  اَذَه 
ْتَدْهَأَف ٍطْحَق  ِنَمَز  ِیف  َعاَج  ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  َو  َمَیْرَم : َو  اَّیِرَکَز  ِۀَِّصق  ِرْکِذ  َْدنِع  ِفاَّشَْکلا  ِیف  ُّيِرَشْخَمَّزلا  َلاَق  ُلُوقَأ :

: َلاَقَف اَْهَیلِإ  اَِهب  َعَجَرَف  اَِهب  ُْهتََرثآ  ٍمَْحل  َۀَعَْضب  َو  ِْنیَفیِغَر  ُۀَمِطاَف  َُهل 
ْنِم َوُه  َْتلاق  اذـه  َِکل  یَّنَأ  : » اََهل َلاَقَف  ِهَّللا  َنِم  َْتلََزن  اَهَّنَأ  ْتَِملَع  َو  ْتَتُِهبَف  ًامَْحل  َو  ًاْزبُخ  ٌءُولْمَم  َوُه  اَذإَـف  ِقَبَّطلا  ِنَع  ْتَفَـشَک  َو  ُۀَّیَُنب  اَـی  یُِّملَه 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف  ( 108 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللاِْدنِع 
َو َنَسَْحلا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَمَج  َُّمث  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  َۀَهِیبَش  ِکَلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
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. اَِهناَریِج یَلَع  ُۀَمِطاَف  ْتَعَسْوَأ  َو  َوُه  اَمَک  ُماَعَّطلا  َیَِقب  َو  اوُِعبَش  یَّتَح  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  َعیِمَج  َو  َْنیَسُْحلا :
: دسیونیم ( 109  ) هدربمان باتک  رد  زین 

: دومرف مالسلا  امهیلع  رهطا  يهمطاف  هب  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  حبص  زور  کی 
: دومرف مروخب ، نم  هک  يراد  ياهناحبص  ایآ 

شلایع لها و  هک  دـش  هجاوم  دادـقم  اب  هاگان  دـناسرب  فرـصم  هب  ات  درک  ضرق  يرانید  دـش و  جراـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هن .
. دندوب هنسرگ 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  دش و  دجسم  دراو  دوخ  داد و  دادقم  هب  ار  رانید  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
يهمطاف لزنم ]   ] هّجوتم رگیدـکی  اب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  سپـس  دروآ . ياج  هب 

نآ زا  راخب  هک  دوب  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  ياهساک  دوب و  تدابع  يهداّجـس  رـس  رب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دندش ، اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
. تساخ یمرب 

نآ هب  دش و  جراخ  قاطا  زا  دینـش  ار  ربمایپ  يادص  دوب  مدرم  نیرتزیزع  ترـضح  نآ  دزن  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هک  یماگنه 
يوناـب نآ  رـس  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  هداد و  ار  همطاـف  مالـس  باوج  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  درک . مالـس  ترـضح 

: دندومرف يو  هب  دندیشک و  همّظعم 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  داهن ، مرکا  ربمغیپ  روضح  رد  دروآ و  ار  اذغ  يهساک  رهطا  يهمطاف  روایب ، ام  يارب  ماش  دزرمایب ، ار  وت  ادـخ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ 
هاگنآ ماهدروخن ، ار  نآ  ریظن  ماهدـیئوبن ، ار  نآ  يوب  ریظن  ماهدـیدن ، ار  نآ  ریظن  زگره  نم  هدـش ! ! وت  بیـصن  اجک  زا  اذـغ  نیا  همطاف ! يا 

: دومرف هتشاذگ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  فتک  ود  نایم  رد  ار  دوخ  كرابم  تسد 
. دنکیم اطع  باسح  نودب  يزور  قزر و  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  ادخ  يداد ، ادخ  هار  رد  هک  تسیرانید  نآ  ضوع  رد  اذغ  نیا 

: دیوگ ّفلؤم 
: دسیونیم میرم  اّیرکز و  ترضح  ناتساد  نمض  فاّشک ، ریسفت  رد  يرشخمز 

مّدـقم نتـشیوخ  رب  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  شردـپ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دوب  هداد  ُخر  یطحق  هک  ینامز  رد 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  داتـسرف . مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  يارب  تشوگ  هّکت  کی  نان و  يهدرِگ  ود  تشاد و 

: دومرف يو  هب  دروآ و  همطاف  دزن  ار  تشوگ  نان و  نآ  مَّلَس 
نآ دـید  تشادرب  نآ  يور  زا  ار  شوپور  تفرگ و  ار  اذـغ  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  یتقو  ریگب . ار  اذـغ  نیا  اـیب  نم ! رتخد  يا 

ربمغیپ هدـش . اطع  فوؤر  يادـخ  فرط  زا  اذـغ  نآ  هک  تفایرد  هاگنآ  دـش ! ! بّجعتم  توهبم و  همطاف  تسا ، تشوگ  نان و  زا  رپ  فرظ 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ 

؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا 
: درک ضرع 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دهدیم ، يزور  قزر و  باسح  نودب  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  ادخ  هدش ، اطع  اناوت  يادخ  فرط  زا 
: دومرف

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  سپـس  هداد . رارق  میرم  ترـضح  ینعی  لیئارـسا  ینب  گرزب  يوناب  هب  هیبش  ار  وت  هک  تسییادخ  نآ  ّصتخم  دمح 
یلو دندش  ریس  هک  دندروخ  اذغ  نآ  زا  يردق  هب  همه  درک . عمج  ار  دوخ  تیب  لها  عیمج  و  نیسح : نسح ، بلاطیبا ، نب  یلع  مَّلَـس  َو  ِهلآ 

. درک میسقت  شناگیاسمه  هب  ار  اذغ  نآ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دوب ، هدنام  یقاب  نانچمه  اذغ 
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(36 [ ) هرامش تیاور  ]

َو ًانْهَر  َۀَمِطاَف  َةَءالُم  ِْهَیلِإ  َعَفَدَف  ًاْئیَش  ُهَنَهْرَتْساَف  ًاریِعَش  ٍّيِدوُهَی  ْنِم  َضَْرقَتْسا  ًاِّیلَع  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و   [ ] بوشآرهـش نبال  بقانملا  ]
ًارُون ْتَأَرَف  ٍلُغُِشب  ُةَءالُْملا  ِهِیف  يِذَّلا  َْتیَْبلا  ُُهتَجْوَز  ْتَلَخَد  ُۀَْلیَّللا  َِتناَک  اَّمَلَف  ٍْتَیب  ِیف  اَهَعَـضَو  َو  ٍراَد  َیلِإ  ُّيِدوُهَْیلا  اَهَلَخْدَأَف  ِفوُّصلا  َنِم  َْتناَک 
َیِسَن ْدَق  َو  اَهُجْوَز  ُّيِدوُهَْیلا  َبَّجَعَتَف  ًامیِظَع  ًاءْوَض  ِْتیَْبلا  َِکلَذ  ِیف  َْتأَر  اَهَّنَِأب  ُْهتَرَبْخَأَف  اَهِجْوَز  َیلِإ  ْتَفَرَْـصناَف  ُهُّلُک  ِِهب  َءاَضَأ  ِْتیَْبلا  ِیف  ًاعِطاَس 

َبَّجَعَتَف ٍبیِرَق ، ْنِم  ُعَْملَی  ٍرِینُم  ٍرَْدب  ْنِم  ُلِعَتْشَی  ُهَّنَأَک  اَهُعاَعُش  ُرُْشنَی  ِةَءالُْملا  ُءاَیِـض  اَذإَف  َْتیَْبلا  َلَخَد  َو  ًاعِرْـسُم  َضَهَنَف  َۀَمِطاَف ، َةَءالُم  ِِهْتَیب  ِیف  َّنَأ 
َیلِإ وُدـْعَت  ُُهتَجْوَز  َو  ِِهئَابِْرقَأ  َیلِإ  وُدـْعَی  ُّيِدوُهَْیلا  َجَرَخَف  َۀَـمِطاَف ، ِةَءالُم  ْنِم  َروُّنلا  َکـِلَذ  َّنَأ  َِملَعَف  ِةَءـالُْملا  ِعِضْوَم  ِیف  َرَظَّنلا  َمَْعنَأَـف  َکـِلَذ  ْنِم 

. ْمُهُّلُک اوُمَلْسَأَف  َِکلَذ  اْوَأَرَف  ِدوُهَْیلا  َنِم  َنُوناَمَث  َعَمَتْجاَف  اَِهئَابِْرقَأ 
(110 . ) ۀطیَّرلا رازإلا و  دملا  مضلاب و  ةءالملا  نایب :

: دنراگنیم بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا  و  ( 111  ) حئارج جئارخ و  باتک  رد 
: تفگ يدوهی  درک ، ضرق  يدوهی  صخش  زا  وج  يرادقم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  تیاور 

، داهن وا  دزن  دوب  هدش  هتفاب  مشپ  زا  هک  ار  ءارهز  يهمطاف  رداچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يراذگب ، نهر  ناونع  هب  نم  دزن  ار  يزیچ  دیاب 
ار يرون  دـش  قاطا  نآ  لخاد  يراک  روظنم  هب  يدوهی  نز  دـش و  بش  هک  یتقو  داهن . قاطا  ناـیم  رد  درب و  هناـخ  هب  ار  رداـچ  نآ  يدوهی 

درم نآ  دومن . هاگآ  دوب  هدید  هک  يرون  نآ  زا  ار  وا  دـمآ و  شیوخ  رهوش  دزن  ًاروف  هدـش ! ! نشور  نآ  يهلیـسو  هب  قاطا  يهمه  هک  دـید 
هاگان دش  قاطا  لخاد  تساخرب و  تعرـس  هب  يو  یتقو  درک ! بجعت  هداعلا  قوف  دوب  هدومن  شومارف  ار  ءارهز  ترـضح  رداچ  هک  يدوهی 

زا هک  دشاب  یمهدراهچ  بش  هام  دننام  رداچ ، نآ  ایوگ  تسا و  هدش  قاطا  ییانشور  ثعاب  رداچ ، نآ  رون  هک  دیدرگ  هجاوم  هرظنم  نیا  اب 
رداچ نآ  زا  همه  اهرون  دـید ، دومن  هّجوت  رون  عضوم  رد  ًالماک  یتقو  دوب  هدـش  یبیجع  تفگـش  راـچد  هک  يدوهی  دـشخردیم . کـیدزن 

رفن داتشه  دادعت  تفاتـش . دوخ  ياهلیماف  يوس  هب  زین  يو  نز  دیدرگ ، ناشیوخ  موق و  هّجوتم  تعرـس  هب  جراخ و  قاطا  زا  يدوهی  تسا ،
. دندرک رایتخا  مالسا  یگمه  هدش ، هجاوم  هرظنم  نیا  اب  دندمآ و  دوهی  زا 

. دناشوپیم ار  اهنار  يور  هک  تسیاهچراپ  ینعم  هب  میناوخب  میم  يهّمض  هب  رگا  ار  ةءالُم » : » نایب

(37 [ ) هرامش تیاور  ]

َُکلَأْسَنَف ِراَوِْجلا  ُّقَح  اََنل  اُولاَق : َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  اوُءاَجَف  ٌسْرُع  ْمَُهل  َناَک  َدوُهَْیلا  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
: َلاَقَف ِْهیَلَع  اوَُّحلَأ  َو  اَِهب  اَنُسْرُع  َداَدْزَی  یَّتَح  اَنِراَد  َیلِإ  َکَْتِنب  َۀَمِطاَف  َثَْعبَت  ْنَأ 

َو ِِّیلُْحلا  َنِم  ( 112  ) َّمِّرلا َو  َّمِّطلا  ُدوُهَْیلا  َعَمَج  ْدَـق  َو  َِکلَذ  ِیف  ٍِّیلَع  َیلِإ  َعَفْـشَی  ْنَأ  ُهُولَأَس  َو  ِهِمْکُِحب  َیِه  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُۀَـجْوَز  اَـهَّنِإ 
اَْهتَِـسبَلَف اَهَْلثِم  اْوَرَی  َْمل  ٍلَلُح  َو  ٍِّیلَح  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٍباَِیِثب  ُلِیئَْربَج  َءاَجَف  اَِهب ، ًۀَناَِهتْـسا  اُوداَرَأ  َو  اَِهَتلِْذب  ِیف  ُلُخْدَت  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  ُدوُهَْیلا  َّنَظ  َو  لَلُْحلا 

َو اَْهیَدَی  َْنَیب  َضْرَْألا  َْنلِّبَُقی  ْمُهُؤاَِسن  اََهل  َدَجَس  ِدوُهَْیلا  َراَد  ُۀَمِطاَف  ْتَلَخَد  اَّمَلَف  اَِهبیِط ، َو  اَِهناَْولَأ  َو  اَِهتَنیِز  ْنِم  ُساَّنلا  َبَّجَعَتَف  اَِهب  ْتَّلََحت  َو  ُۀَمِطاَف 
. ِدوُهَْیلا َنِم  ٌرِیثَک  ٌْقلَخ  اَْوأَر  اَم  ِبَبَِسب  َمَلْسَأ 

ءاج ُّيدابآزوریفلا : لاق  رحبلا و  ُّمطلا  لاق : ریثکلا و  لاملاب  ءاـج  اذإ  ِّمرلا  ِّمطلاـب و  ءاـج  لاـقی : يرثلا  رـسکلاب  ُّمِّرلا  ُّيرهوجلا : لاـق  حاـضیإ :
هجو یلع  ام  وأ  ءاـملا  هلمحی  اـم  رـسکلاب  ُّمرلا  ریثکلا و  لاـملاب  وأ  ءاـملا  بارتلا و  وأ  سباـیلا  بْطَرلا و  وأ  ِّيربلا  ِّيرحبلاـب و  ِّّمرلا  ِّمطلاـب و 

. ریثکلا ددعلا  رحبلا و  ءاثغ و  نم  هقاس  ام  وأ  ههْجَو  یلع  ام  وأ  ءاملا  رسکلاب  ُّمطلا  لاق : شیشحلا و  تاتف  نم  ضرألا 
: دراگنیم ( 113  ) جئارخ باتک  رد  يدنوار 

: دنتفگ دندش و  فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  دنتشاد ، یسورع  نایدوهی  هورگ  تقو  کی  هدش  تیاور 
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يزارفارس ثعاب  ات  یتسرفب  ام  یسورع  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هک  مینکیم  اضاقت  امـش  زا  اذل  میراد  یگیاسمه  ّقح  ام  نوچ 
: دومرف ناشباوج  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  یلو  دندرک  رارصا  یلیخ  هراب  نیا  رد  نانآ  دوش ، ام 

اـضاقت نایدوهی  دوب . دهاوخ  یلع  يهزاجا  مکح و  هب  موکحم  مالـسلا و  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يهجوز  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف 
. دیامن هیصوت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  بلطم  نیا  يهرابرد  ترضح  نآ  هک  دندومن 

لاح اب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هک  دـندرکیم  ار  نامگ  نیا  نایدوهی  دـندوب ، هدیـشوپ  دنتـشاد  رویز  رز و  هک  هچنآ  يدوهی  ناـنز 
يارب یتشهب  ياهرویز  رز و  سابل و  عون  کـی  لـیئربج  درک . دـنهاوخ  نیهوت  يو  هب  ناـشیا  دـمآ و  دـهاوخ  ناـنآ  دزن  یتسدـیهت  ّتلذ و 

ار اهرویز  رز و  اهسابل و  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  یتقو  دـندوب ، هدـیدن  ار  اهنآ  ریظن  هک  دروآ  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف 
نانز دـش  نایدوهی  يهناخ  لخاد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هک  یماگنه  دـندومن ! بّجعت  اـهنآ  ییوبـشوخ  گـنر و  زا  مدرم  دیـشوپ 

! دندرک رایتخا  مالسا  دندش  هجاوم  هرظنم  نآ  اب  هک  یناوارف  هورگ  دندیسوب و  ار  بدا  نیمز  دنداتفا و  كاخ  هب  يدوهی 
: هدمآ هک  تیاور  نیا  رد  تسا ، ناوارف  تورث  لام و  ینعم  هب  ُّمِّرلا »  » هتفگ يرهوج  نایب :

هملک نیا  هتفگ  ّمطلا »  » يهملک دروم  رد  دـندمآ و  ناوارف  تالآ ) تنیز   ) لام و اب  دوهی ) ناـنز   ) هک تسینعم  نیا  هب  ِّمِّرلا » ِّمطلاـب و  ءاـج  »
ایرد و زا  هک  ییاهبنارگ  لاوما  اب  دوهی  ناـنز  ینعی  ِّمِّرلا » ِّمطلاـب و  ءاـج   » هتفگ يداـبآزوریف  دـشاب و  اـیرد  زا  هک  تسیتمیق  ءایـشا  دروم  رد 
اب اهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دندمآ و  دوب  بآ  كاخ و  زا  هک  يزیچ  ره  زا  ای  دندمآ و  کشخ  َرت و  زیچ  ره  اب  ای  دندمآ و  دوب  یکـشخ 

نیمز يور  رب  هچنآ  دـنیوگ و  ار  هدومن  لـمح  بآ  ار  هچنآ  هک  هتفگ  ِّمِّرلا »  » ینعم رد  يداـبآزوریف  نینچمه  دـندمآ و  داـیز  رایـسب  لاوما 
ریز زا  یـصاّوغ  اب  ای  دنیوگ و  ار  دشاب  بآ  يور  هک  يزیچ  ره  ای  بآ و  ینعم  هب  ُّمِطلا »  » هتفگ نینچمه  ناهایگ و  لیبق  زا  دشاب  هدـیئور ) )

. دهدیم مه  دایز  دادعت  ینعم  هتفگ  نینچمه  دنروآ و  تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  دننام  بآ ،

(38 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍمَْجن ، ْنَع  ٍْفیَس ، ْنَع  یشایعلا ]  ریسفت  ]
َْفلَخ َناَک  اَم  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  اََهل  َنِمَض  َو  ِْتیَْبلا  َّمَق  َو  َْزبُْخلا  َو  َنیِجَْعلا  َو  ِْتیَْبلا  َلَمَع  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  ْتَنِمَض  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

؟ ٌءْیَش ِكَْدنِع  ْلَه  ُۀَمِطاَف  اَی  ًامْوَی : اََهل  َلاَقَف  ِماَعَّطلِاب ، َءیِجَی  ْنَأ  َو  ِبَطَْحلا  َلْقَن  ِباَْبلا :
: َْتلاَق

: َلاَق ِِهب  َکیِْرقَن  ٌءْیَش  ٍماَّیَأ  ِۀَثالَث  ُْذنُم  اَنَْدنِع  َناَک  اَم  َکَّقَح  َمَّظَع  يِذَّلا  َو 
؟ ِیِنتْرَبْخَأ الَفأ 

: َْتلاَق
الَف الِإ  َو  ٍْوفَع ]   ] ٍءْیَِـشب ِكَءاَج  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِکِّمَع  َْنبا  َنِیلَأْسَت  َلاَقَف ال  ًاْئیَـش  ََکلَأْسَأ  ْنَأ  ِیناَهَن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک 

. ِهِیلَأْسَت
ِیف َکَجَرْخَأ  اَم  ِداَدْقِْمِلل : َلاَقَف  ِدَوْسَْألا  َْنب  َداَدْقِم  َیِقَلَف  یَْـسمَأ ، ْدَق  َو  ِِهب  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاراَنیِد  ُْهنِم  َضَْرقَتْـساَف  ًالُجَر  َیِقَلَف  مالـسلا  هیلع  َجَرَخَف  َلاَق 

؟ ِۀَعاَّسلا ِهِذَه 
: َلاَق

، َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ اَی  َکَّقَح  َمَّظَع  يِذَّلا  َو  ُعوُْجلا 
: َلاَق

 : مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ُْتُلق 
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؟ ٌّیَح مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو 
: َلاَق

، ٌّیَح مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو 
: َلاَق

یِّلَُصت ُۀَمِطاَف  َو  ًاِسلاَج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َدَجَوَف  َلَْبقَأَف  ِْهَیلِإ  ُهَعَفَدَف  ِِهب  َكُِرثوُأَس  َو  ًاراَنیِد  ُتْضَْرقَتْـسا  ِدَق  َو  ِینَجَرْخَأ  َوُهَف 
: َلاَق ٍمَْحل  َو  ٍْزبُخ  ْنِم  ٌۀَنْفَج  اَذإَف  َءْیَّشلا  َِکلَذ  ْتَّرَتْجا  ْتَغَرَف  اَّمَلَف  یطَغُم  ٌءْیَش  اَمُهَْنَیب  َو 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ( 114 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذَه  َِکل  یَّنَأ   » ُۀَمِطاَف اَی 
، اَِهلَثَم َو  َِکلَثَِمب  َُکثِّدَحُأ  الَأ 

َهَّللا َّنِإ  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای   » َلاق ًاقْزِر  اهَدـْنِع  َدَـجَوَف  َباَرْحِْملا  َمَیْرَم  یَلَع  َلَخَد  اَذإ  اَّیِرَکَز  ُلَثَم  َُکلَثَم  َلاَق  یََلب  َلاَق 
. اَنَْدنِع َیِه  َو  مالسلا  هیلع  ُِمئاَْقلا  اَْهنِم  ُلُکْأَی  ِیتَّلا  ُۀَنْفَْجلا  َیِه  َو  ًارْهَش  اَْهنِم  اُولَکَأَف  ( 115 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هطساو  ود  اب  دوخ  ریسفت  رد  ( 116  ) یشایع
بآ نتخپ ، نان  ندرک ، ریمخ  لیبق : زا  ار  هناخ  روما  راک و  هک  داد  تنامض  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

. دریگب هدهع  هب  ار  هناخ  بوراج  و 
. دوش راد  هدهع  ار  ماعط  مزیه و  ندروآ  لیبق  زا  هناخ  زا  جراخ  روما  هک  درک  تنامض  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف مالسلا  امهیلع  ءارهز  يهمطاف  هب  نینمؤملاریما  اهزور  نیا  زا  یکی 
؟ تسا دوجوم  وت  دزن  ییاذغ  ایآ 

: دومرف
. مرواـیب امـش  يارب  هک  تسین  دوـجوم  اـم  دزن  ییاذـغ  تسا  زور  هـس  تّدـم  هداد  رارق  گرزب  ار  وـت  ماـقم  هـک  ییادـخ  نآ  ّقـح  هـب  مـسق 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
؟ يدومنن هاگآ  ارم  ارچ  سپ 

: تفگ
: دومرفیم مهاوخب ، يزیچ  وت  زا  هک  هدرک  یهن  ارم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مردپ 

! ییامن شهاوخ  يزیچ  وا  زا  ادابم  ّاِلا  ریذپب و  دروآ  وت  يارب  يزیچ  رگا 
: دیوگیم يوار 

ییاذغ تفرگ  رظن  رد  درک و  ضرق  وا  زا  رانید  کی  غلبم  دـیدرگ و  هجاوم  یـصخش  اب  هار  نیب  رد  دـش ، جراخ  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف وا  هب  دش و  هجاوم  دوسا  نب  دادقم  اب  هار  نیب  رد  دیامن . هیهت  دوخ  يهناخ  لها  يارب 

!؟ ياهدش جراخ  هناخ  زا  عقوم  نیا  رد  هچ  يارب 
: تفگ

. تسهدیدرگ نم  جورخ  بجوم  یگنسرگ  هدرک  اطع  وت  هب  ار  گرزب  لالج  هاج و  نیا  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  نینمؤملاریما ! ای 
: دیوگیم يوار 

: متفگ مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  هب 
؟ دوب هدنز  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  عقوم  نآ  رد  ایآ 

: دومرف
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: دومرف دادقم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دوب . هدنز  يرآ 
مّدـقم نتـشیوخ  رب  ار  وت  مهدیم و  وـت  هب  ار  راـنید  نیا  نوـنکا  ماهدرک ، ضرق  راـنید  کـی  هدـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  ّتلع  نیمه  هب  زین  نم 

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  دـیدرگ  شیوخ  يهناـخ  هّجوتم  داد و  دادـقم  هب  ار  راـنید  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  مرادیم ،
زا اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک  یماگنه  تسا . ناشیا  نیب  ام  هدیشوپرس  فرظ  کی  زامن و  لوغـشم  رهطا  يارهز  ترـضح  هتـسشن و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تشوگ . نان و  زا  رپ  تسیاهساک  دندید  دندیشک  ولج  ار  فرظ  نآ  دندش و  غراف  زامن 
؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا  همطاف ! ای 

: تفگ
. دهدیم يزور  قزر و  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  ادخ  هدمآ ، ادخ  فرط  زا 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
؟ منزب یلاثم  کی  رهطا  يارهز  وت و  يارب  يراد  تسود  ایآ  یلع ! ای 

: درک ضرع 
. یلب

: دومرف
تفریم و اـهیلع  هللا  مالـس  میرم  ترـضح  تداـبع  بارحم  رد  یتقو  مه  ترـضح  نآ  اریز  یتسه ، مالـسلا  هیلع  اـّیرکز  ترـضح  لـثم  وت 

: دومرف میرم  هب  تفای ، وا  دزن  ییاذغ 
!؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا 

: تفگ
هـساک نآ  ياذغ  زا  هک  دوب  هام  کی  تّدم  دـهدیم . يزور  قزر و  باسح  نودـب  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  ره  ادـخ  هدـمآ ، ادـخ  فرط  زا 

. دروخیم نآ  ياذغ  زا  مه    مئاق ترضح  هک  تسا  نامه  هساک ، نآ  دندروخیم و 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 

. دشابیم ام  دزن  نونکا  هساک  نآ 

(39 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِِهباَتِک  ِیف  ُّيِزاَریِّشلا  ٍرَْکبُوبَأ  َو  َناَْملَس  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  یَفَطْصُْملا  ِفَرَش  َو  ِعِماَوَّللا  ِْهَیباَتِک : ِیف  ُّیِشوُکْرَْخلا  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
َناَیْفُـس َو  ٍْریَبُج  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  ْمِهِریِـساَفَت ، ِیف  ُناَّطَْقلا  َۀَّیِوَلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحمُوبَأ  َو  ُِّیئاَّطلا  َدَـمْحَأ  ْنب  ُِّیلَع  َو  ُِّیبَْلعَّثلا  َقاَحْـسِإُوبَأ  َو  ٍحـِلاَص 

ِیبَأ ْنَع  َو  ٍسَنَأ  ْنَع  ٍِتباـَث ، ْنَع  َۀَمَلَـس ، ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  مالـسلا ،  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِیف  ِنآْرُْقلا  َنِم  َلََزن  اَـمِیف  ُِّیناَهَفْـصَْألا  ٍْمیَُعن  ُوبَأ  َو  ِّيِرْوَّثلا 
ِْنیَرْحَْبلا َجَرَم   » ِِهلْوَـق ِیف  َُهل ، ُظـْفَّللا  َو  مالـسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ٍرَفْعَج  ْنَع  َۀَْـنیَیُع ، ِْنب  َناَیْفُـس  ْنَع  ُّيِْزنَطَّنلا ، یِـضاَْقلا  َو  ٍساَّبَع  ِنـْبا  ِنَـع  ٍکـِلاَم ،

ُجُرْخَی  » ِهَّللا ُلوُـسَر  ( 118 « ) ٌخَزَْرب امُهَْنَیب   » ٍۀَـیاَوِر ِیف  َو  ِِهبِحاَص  یَلَع  اَمُهُدَـحَأ  یِْغبَی  ـال  ِناَـقیِمَع  ِناَرَْحب  ُۀَـمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َلاَـق  ( 117 « ) ِنایِقَْتلَی
. مالسلا امهیلع  ْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ( 119 « ) ُناجْرَْملا َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم 

: َلاَق ( 120  ) یْثنُأ َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِضُأ  یِّنَأ ال  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْساَف   » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ٍرِساَی  ُْنب  ُراَّمَع 
(121 . ) ِۀَْلیَّللا ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ِةَرْجِْهلا  َْتقَو  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  یَْثنُْألا  َو  ٌِّیلَع  ُرَکَّذلاَف 

ْمُکَیْعَـس َّنِإ   » اهیلع هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  یَْثنُْألا  َو  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  ُرَکَّذـلاَف  ( 122 « ) یْثنُْألا َو  َرَکَّذـلا  َقَلَخ  ام  َو   » َیلاَـعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ُِرقاَْـبلا 
َو ٌعِکاَر  َوُه  َو  ِهِمَتاَِخب  َقَّدَصَت  َو  ِهِرْذَِنب  یَفَو  یَّتَح  َماَص  َو  ِِهتَّوُِقب  ( 124 « ) ینْسُْحلِاب َقَّدَص  َو  یقَّتا * َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف   » ٌفَلَتْخَُمل ( 123 « ) یَّتََشل
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: َلاَق ِهِسْفَن  یَلَع  ِراَنیِّدلِاب  َداَدْقِْملا  ََرثآ 
. يَرُْسْیِلل ُهَّللا  ُهَرَّسَی  ِۀَِّمئَْأِلل  ًابَأ  َو  ًةَوُْدق  َو  ِْریَْخلا  ِیف  ًاماَمِإ  ُهَلَعَجَف  ََکل  ُهُرِّسَُینَسَف  ِهَّللا  َنِم  ُباَوَّثلا  َو  ُۀَّنَْجلا  َیِه  َو  ( 125 « ) ینْسُْحلِاب َقَّدَص  َو  »

ِۀَِّمئَألا َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِیف  ٍتاَِملَک  ( 126 « ) ُْلبَق ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََقل  َو   » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  مالسلا  هیلع  ُِرقاَْبلا 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  یَلَع  َْتلََزن  اَذَک  ْمِِهتَّیِّرُذ : ْنِم 

ْمُکَْنَیب ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال  : » َْتلََزن اََّمل  اهیلع : هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَـق  مالـسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِِهباَـتِک  ِیف  ُّیِخْرَْکلا  ٍدَّمَُحمُوبَأ  یِـضاَْقلا 
یِّنَع َضَرْعَأَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُلُوقَأ : ُْتنُکَف  َِتبَأ  اَی  َُهل : َلُوقَأ  ْنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتبِهَر  ( 127 « ) ًاضَْعب ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک 

: َلاَقَف َّیَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاثالَث  َْوأ  ِْنیَتَْنثا  َِوأ  ًةَّرَم 
ٍْشیَُرق ْنِم  ِۀَْـظلِْغلا  َو  ِءاَفَْجلا  ِلْهَأ  ِیف  َْتلََزن  اَـمَّنِإ  ِکـْنِم  اـَنَأ  َو  یِّنِم  ِْتنَأ  ِِکلْـسَن ، ِیف  ـال  َو  ِکـِلْهَأ  ِیف  ـال  َو  ِکـِیف  ْلِْزنَت  َْمل  اَـهَّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَـی 

. ِّبَّرِلل یَضْرَأ  َو  ِْبلَْقِلل  اَیْحَأ  اَهَّنِإَف  َِتبَأ ، اَی  ِیلُوق : ِْربِْکلا  َو  ِخَذَْبلا  ِباَحْصَأ 
ًالَثَم ُهَّللا  َبَرَـض   » َءاَّوَح ( 128 « ) َۀَّنَْجلا َکُـجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْـسا   » ِۀَـیاَنِْکلا ِهْجَو  یَلَع  ِنآْرُْقلا  ِیف  ًةَأَْرما  َةَرْـشَع  ْیَتَْنثا  َرَکَذ  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 

(131 « ) ٌۀَِمئاق ُُهتَأَْرما  َو   » َنْوَعِْرف َةَأَْرما  ( 130 « ) ِۀَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ  ( » 129 « ) ٍطُول َتَأَْرما  َو  ٍحُون  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل 
ًةَأَْرما ُتْدَـجَو  یِّنِإ   » َبوُّیَأـِل ( 134 « ) ُهَلْهَأ ُهاـْنیَتآ  َو   » اَـخِیلَز ( 133 « ) ُّقَْحلا َصَحْـصَح  َنـآلا   » اَّیِرَکَِزل ( 132 « ) ُهَجْوَز َُهل  انْحَلْـصَأ  َو   » َمیِهاَْربِإـِل

َو  » َۀَِشئاَع َو  َۀَصْفَح  ( 137 « ) ًاثیِدَح ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإ  َو   » یَـسوُِمل ( 136 « ) َکَحِْکنُأ ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ   » َسیِْقِلب ( 135 « ) ْمُهُِکلْمَت
(140 « ) انْمَلَظ انَّبَرالاق   » َءاَّوَح ْنِم  َِۀبْوَّتلا  ٍلاَصِِخب : َّنُهَرَکَذ  َُّمث  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ( 139 « ) ِْنیَرْحَْبلا َجَرَم   » َۀَجیِدَخ ( 138 « ) ًِالئاع َكَدَجَو 

اذِإ َكوـُلُْملا  َّنِإ   » َسیِْقِلب ْنِم  ِلـْقَْعلا  َو  ( 142 « ) ٌۀَِـمئاق ُُهتَأَْرما  َو   » َةَراَس ْنِم  ِۀَـفاَیِّضلاَو  ( 141 « ) ًاـْتَیب َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر   » َۀَیِـسآ ْنِم  ِقْوَّشلا  َو 
َو ( 145 « ) ًـِالئاع َكَدَـجَو  َو   » َۀَـجیِدَخ ْنِم  ِناَـسْحِْإلا  َو  ( 144 « ) یِـشْمَت امُهادْـحِإ  ُْهتَءاجَف   » یَـسُوم ِةَأَْرما  ِنِم  ِءاَـیَْحلاَو  ( 143 « ) ًۀَـیْرَق اُولَخَد 

هللا مالـس  َۀَمِطاَف  ْنِم  ِۀَمْـصِْعلا  َو  ( 147 « ) َُهلوُـسَر َو  َهَّللا  َنْعِطَأ  َو   » ِِهلْوَـق َیلِإ  ( 146 « ) ٍدَحَأَک َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای   » َۀَصْفَح َو  َۀَِـشئاَِعل  ِۀَحیِـصَّنلا 
. اهیلع

َمیِهاَْربِإ ِۀَجْوَز  َةَراَِسل  َلاَمَْجلا  َو  َمَدآ  ِۀَجْوَز  َءاَّوَِحل  ََۀبْوَّتلا  ِءاَسِّنلا : َنِم  ٍةَرَشَِعل  َءاَیْشَأ  َةَرَشَع  یَطْعَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َو  ( 148 « ) ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن  َو  »
َْربَّصلا َو  َناَْمیَلُـس  ِۀَجْوَز  َسیِْقِلِبل  َلْقَْعلا  َو  َفُسُوی  ِۀَجْوَز  اَخِیلَِزل  َۀَمْکِْحلا  َو  َنْوَعِْرف  ِۀَـجْوَز  َۀَیِـسِآل  َۀَـمْرُْحلا  َو  َبوُّیَأ  ِۀَـجْوَز  َۀَـمْحَِرل  َظاَفِْحلا  َو 

. یَضَتْرُْملا ِۀَجْوَز  َۀَمِطاَِفل  َْملِْعلا  َو  یَفَطْصُْملا  ِۀَجْوَز  َۀَجیِدَِخل  یَضِّرلا  َو  یَسیِع  ِّمُأ  َمَیْرَِمل  َةَْوفَّصلا  َو  یَسُوم  ِّمُأ  ۀناخربل 
ْتَبیِجُأ ْدَـق  َلاـق   » َفُسُوی ( 150 « ) َّنُهَدـْیَک ُْهنَع  َفَرَـصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباجَتْـساَف  (. » 149 « ) َنُوبیِجُْملا َمِْعنَلَف  ٌحُون  اـنادان  ْدََـقل  َو   » ٍةَرَـشَِعل َۀـَباَجِْإلا  َو 

َُهل اْنبَهَو  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف   » َبوُّیَأ ( 153 « ) ٍّرُض ْنِم  ِِهب  ام  انْفَشَکَف  َُهل  اْنبَجَتْـساَف   » َُسنُوی ( 152 « ) َُهل اْنبَجَتْساَف   » َنوُراَه َو  یَـسُوم  ( 151 « ) امُُکتَوْعَد
(157 « ) يِدابِع ََکلَأَس  اذِإ  َو   » َنیِّرَطْـضُْمِلل ( 156 « ) َّرَطْضُْملا ُبیُِجی  ْنَّمَأ   » َنیِِـصلْخُْمِلل ( 155 « ) ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا   » اَّیِرَکَز ( 154 « ) ییْحَی

. اَهِجْوَز َو  َۀَمِطاَف  ( 158 « ) ْمُهُّبَر ْمَُهل  َباجَتْساَف   » َنیِعاَّدِلل
َضَرَف يِذَّلا  َّنِإ   » ُهَّللا َلَْزنَأَـف  ُهَنَطَو ، ِِهقاَرِِفل  اَِـهب : ُهَرََّشب  َو  اَْـهنِم  ُهَّللا  ُهَنَمآَـف  َءاَیْـشَأ  ِةَرَـشَِعل  ُّمَتْهَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک  َو 

: َلَزَنَف ُِبتُْکلا  ِِرئاَِسب  َلُِعف  اَمَک  ُهَدَْعب  ِنآْرُْقلا  ِلیِْدبَِتل  َو  ( 159 « ) ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع 
: َلَزَنَف ِباَذَْعلا  َنِم  ِِهتَّمُِأل  َو  ( 160 « ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  »

: َلَزَنَف ُهَدَْعب  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ( 162 « ) ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » َلَزَنَف ِنیِّدلا  ِروُهُِظل  َو  ( 161 « ) ْمِهِیف َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  »
: َلَزَنَف ْمِِهئاَمَصُِخل  َو  ( 163 « ) ِةَرِخْآلا ِیف  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی  »

: َلَزَنَف ِۀَعاَفَّشلاَو  ( 164 « ) اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  َِّیبَّنلا  ُهَّللا  يِزُْخی  َمْوَی ال  »
: َلَزَنَف ِهِّیِصَو  یَلَع  ُهَدَْعب  ِۀَْنتِْفِلل  َو  ( 165 « ) یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  »

َلاَح ِِهتَْنبِال  َو  ( 167 « ) ِضْرَْألا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل   » َلَزَنَف ِهِدالْوَأ  ِیف  ِۀَـفالِْخلا  ِتاَبَِثل  َو  ٍِّیلَِعب  ِینْعَی  ( 166 « ) َنوُمِقَْتنُم ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَف  »
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. ِتاَیْآلا ( 168 « ) ًادوُُعق َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا   » َلَزَنَف ِةَرْجِْهلا 
: َلاَق ُُسنُوی  َو  ( 169 « ) انَسُْفنَأ انْمَلَظ  انَّبَر  الاق   » ُمَدآ ٌۀََعبْرَأ : َنِیباَّوَّتلا  ُْسأَر  َو 

(. 172 « ) ًادوُُعق َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا   » ُۀَمِطاَف َو  ( 171 « ) َبانَأ َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو   » ُدُواَد َو  ( 170 « ) َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  »
َنِم ْتَفاَخ  ُمَیْرَم  َو  ( 173 « ) ِۀَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  : » ُلوُقَت َْتناَکَف  ِباَذَْعلا  ِعاَْونَِأب  َْتبِّذُع  ُۀَیِـسآ  ِتاَِحلاَّصلا : َنِم  ٌۀََـعبْرَأ  َفِّوُخ  َو 

َْتلاَقَف اَـهَنْرَجَهَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِیف  ُءاَـسِّنلا  اََهلَذَـع  ُۀَـجیِدَخ  َو  ( 174 « ) ِینَزَْحت ـالَأ  اـِهتَْحت  ْنِم  اـهادانَف   » َْتبَرَه َو  ِساَّنلا 
. ُْمتْصَکَن اَم  َلَجْعَأ  َو  ُْمتْذَخَأ  اَم  َعَرْسَأ  ِهِْدلُو ، ِیف  ُظَفُْحی  الَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ِیبَأ  َناَک  اَمَأ  ُۀَمِطاَف :

 ، مالسلا هیلع  َنیِِدباَْعلا  ُْنیَز  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ُدُواَد  َو  ٌْبیَعُش  َو  ُفُسُوی  َو  ُبوُقْعَی  َو  ٌحُون  َو  ُمَدآ  ٌۀَِیناَمَث : َنیِءاَّکَْبلا  ُْسأَر  َو 
ِةَْرثَِکب اَنِیْتیَذآ  ْدَـق  اََهل : اُولاَقَف  ِۀَـنیِدَْملا  ُلـْهَأ  اَِـهب  يَّذَأـَت  یَّتَح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَکَبَف  ُۀَـمِطاَف  اَّمَأ  ُقِداَّصلا : َلاَـق 

. یِْکبَتَف ِءاَدَهُّشلا  ِِرباَقَم  َیلِإ  ُجُرَْخت  َْتناکف  راهّنلاب ، یکبت  نأ  اّمإ  لیلاب و  یِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  ِِکئاَُکب ،
 ، مالسلا هیلع  َنیِِدباَْعلا  ُْنیَز  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ُدُواَد  َو  ٌْبیَعُش  َو  ُفُسُوی  َو  ُبوُقْعَی  َو  ٌحُون  َو  ُمَدآ  ٌۀَِیناَمَث : َنیِءاَّکَْبلا  ُْسأَر  َو 

 : مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
ْنَأ اَّمِإ  ِِکئاَُکب ، ِةَْرثَِکب  اَنِیْتیَذآ  ْدَـق  اََهل : اُولاَقَف  ِۀَـنیِدَْملا  ُلْهَأ  اَِهب  يَّذََأت  یَّتَح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَکَبَف  ُۀَـمِطاَف  اَّمَأ 

َو ِّيِزاَریِّشلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُباَتِک  ٌۀََـعبْرَأ : َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُْریَخ  َو  یِْکبَتَف . ِءاَدَـهُّشلا  ِِرباَقَم  َیلِإ  ُجُرَْخت  َْتناـکف  راـهّنلاب ، یکبت  نأ  اـّمإ  لـیلاب و  یِْکبَت 
« ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ   » َأَرَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ِۀَّیِفَنَْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِلتاَقُم ، ْنَع  ِْلیَذُْهلاُوبَأ  َيَور 
. ٍمِحاَُزم ُْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ٌَعبْرَأ : َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُْریَخ  ُِّیلَع  اَی  ِیل : َلاَقَف  َۀَیْآلا  ( 175)
ْنَع ْمِهِدـِیناَسَِأب  ِلـِئاَضَْفلا  ِیف  ُِّیناَـعْمَّسلا  ُدَـمْحَأ  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  َو  ِخـیِراَّتلا  ِیف  ُبیِطَْخلا  َو  ِدَنْـسُْملا  ِیف  ِعِّیَْبلا  ُْنبا  َو  ِۀَْـیلِْحلا  ِیف  ٍْمیَُعنُوبَأ 
ِیبَأ ْنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَصُوبَأ  َو  َناَساَرُخ  ِخیِراَت  ِیف  ُّیِمالَّسلا  َو  ِهِریِـسْفَت  ِیف  ُِّیبَْلعَّثلا  َيَور  َو  ٍسَنَأ  ْنَع  َةَداَتَق ، ْنَع  ٍرَمْعَم ،

ِكاَّحَّضلا ِنَع  َناَْمیَلُس ، ْنَع  ٌِلتاَقُم  َيَور  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٌْبیَرُک  َيَور  َو  ِبَّیَـسُْملا  ِْنب  ِدیِعَـس  َو  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ُِّیبْعَّشلا  َيَور  َو  َةَْریَرُه 
َلاَق ُهَّنَأ  ِۀَْیلِْحِلل  ُْظفَّللا  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ْمُهُّلُک  ُقاَحْـسِإ  َو  ُدَمْحَأ  َو  ِقاَّزَّرلاُْدبَع  َو  ٍدوُعْـسَمُوبَأ  ُهاََور  ْدَق  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
َو ٍلـِتاَقُم  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  َنْوَـعِْرف  ُةَأَْرما  ُۀَیِـسآ  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َو  ٍدـِْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َنیَِملاَْـعلا  ِءاَِـسن  ْنِم  َُکبْـسَح 

. ُۀَمِطاَف َّنُُهلَْضفَأ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َۀَمِرْکِع  َو  ِكاَّحَّضلا 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَق  ُهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍْبیَرُک ، ْنَع  اَمِهِداَنْسِِإب ، َدَمْحَأ  ُدَنْسُم  َو  ِّيِرَبْکُْعلا  ِِکلَْملاِْدبَع  ْنَع  ُِلئاَضَْفلا 

. ًءاَوَس َرَبَْخلا  ُمَیْرَم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس 
مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ٍسَنَأ  ْنَع  ِلیِوَّطلا ، ٍْدیَمُح  ْنَع  ِبیِطَْخلا ، ِداَنْسِِإب  َداَدَْغب  ُخیِراَت 

. ءاَوَس َرَبَْخلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُْریَخ 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  اَهُْریَغ  َو  ُۀَِشئاَع  َْتَور  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِِرئاَس  یَلَع  اَهَلَّضَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنِإ  َُّمث 

: َلاَق ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 
. ٍنیِد ُْریَخ  َوُه  َو  ِمالْسِْإلا  ِءاَِسن  یَلَع  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  یَلَع  ِكاَفَطْصا  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  يِرِْشبَأ  ُۀَمِطاَف  اَی 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ُۀَْفیَذُح 
. ِیتَّمُأ ِءاَِسن  َْوأ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ِینَرَّشَبَف  ٌکَلَم  ِیناَتَأ 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  هَّنأ  هسودرف  یف  ُّیملیِّدلا  هیلاما و  یف  ۀبیش  نب  رکبوبأ  ةرشعلا و  لئاضف  یف  تاداعّسلاوبأ  امهحیحـص و  یف  ملـسم  ُّيراخبلا و 
. ۀّنجلا لهأ  ءاسن  ةدّیس  ۀمطاف  لاق : مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 
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: میعن یبأ  ۀیلح 
. ۀمایقلا موی  ءاسن  ةدّیس  اّهنإ  اّمأ  ربخ  یف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  نع  ةرمس  نب  رباج  يور 

اَمَأ اََهل : َلاَقَف  ْتَمَجَوَف ، ِیب  ًاقاََحل  ِیلْهَأ  ُعَرْـسَأ  َْتنَأ  اهیلع : هللا  مالـس  َۀَـمِطاَِفل  َلاَـق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ِّيِرُذـالَْبلا  ُخـیِرات 
. ْتَمَّسَبَتَف ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَضَْرت 

. ظیغ یلع  تکس  يأ  دعوک  مجو  نایب :
: دراگنیم ( 176  ) بقانم باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 

دمحا نب  یلع  یبلعث ، قاحـساوبا  حلاص ، یبا  زا  دوخ  باتک  رد  يزاریـش  رکبوبا  یفطـصملا ، فرـش  باتک  عماول و  باتک  رد  یـشوگرخ 
زا تباث ، زا  هملس  نب  دامح  زا  شباتک  رد  میَُعنوبا  يروث و  نایفس  ریبج و  نب  دیعـس  زا  دوخ  ياهریـسفت  رد  ناطق  يهیولع  نب  نسح  یئاط ،

: دناهدرک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هنیَیُع  نب  نایفس  زا  يزنطن  یضاق  ساّبع و  نبا  زا  کلام  یبا  زا  سنا ،
: دیامرفیم هک  نمحّرلا  يهکرابم  يهروس  يهیآ 19  ریسفت  هب  عجار 

: دومرف ِنایِقَْتلَی » ِْنیَرْحَبلا  َجَرَم  »
. دننکیمن يّدعت  ملظ و  يرگید  رب  مادک  چیه  هک  دنشابیم  قیمع  يایرد  ود  مالسلا  امهیلع  ءارهز  ترضح  یلع و  ترضح 

: دیامرفیم هک  هلمج  نیا  زا  روظنم  تسا : رگید  تیاور  رد 
: دومرف هک  هلمج  زا  دوصقم  تسا و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  ( 177 « ) ٌخَزَْرب امُهَْنَیب  »

. دشابیم مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ( 178 « ) ُناجْرَْملا َو  ُؤلؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  »
: دیامرفیم هک  نارمع  لآ  يهروس  يهیآ 195  ریسفت  رد  رسای  نب  رامع 

: دیوگیم یْثنُا » َْوا  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیُضا  یِّنِا ال  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْساَف  »
هللا مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  یثنُا »  » يهملک زا  روظنم  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تسا  هفیرـش  يهیآ  رد  هک  رَکَذ »  » يهملک زا  روظنم 

. دندومن ترجه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  يوس  هب  کیرات  بش  رد  هنیدم  هب  هّکم ) زا   ) هک دشابیم  اهیلع 
: دیامرفیم هک  لیّللاو  يهکرابم  يهروس  ات 7  هیآ 3  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 

: هدومرف یْثنُالا » َو  َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو  »
يهمطاف ترـضح  یثنُا »  » يهملک زا  روظنم  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  دـشابیم  هکراـبم  يهیآ  نیا  رد  هک  َرَکَذ »  » زا روظنم 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 
ترـضح ینْـسُْحلِاب » َقَّدَـص  َو  یقَّتا  َو  یطْعأ  ْنَم  اَّمأَف   » زا روظنم  فلتخم و  ياهتروص  امـش  ياـهشالت  ینعی  یّتََشل » ْمُکَیْعَـس  َّنإ  : » ینعم

عوکر لاح  رد  ار  شیوخ  رتشگنا  دومن و  ادا  ار  دوخ  رذن  ات  تفرگ  هزور  داد و  ریقف  هب  ار  دوخ  ياذغ  توق و  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع 
. داد يو  هب  دوب  هدرک  ضرق  هک  ار  يرانید  نآ  تشاد و  مّدقم  نتشیوخ  رب  ار  دادقم  داد و  قّدصت  ناونع  هب 

. ادخ فرط  زا  تسیباوث  تشهب و  ینْسُْحلِاب » َقَّدَص  َو   » زا روظنم 
هب ار  مدرم  یهلا  ددـم  هب  ات  داد  رارق  ناماما : ردـپ  ریخ و  ياوشیپ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دوب  نیا  يرُْـسْیِلل » ُهُرِّسَُینَـسَف   » زا روظنم 

. دننک ییامنهار  تداعس )  ) یتحار یگدوسآ و  يوس 
: دیامرفیم هک  هط  يهروس  يهیآ 115  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زین 

: هدومرف ُْلبَق » ْنِم  َمَدآ  یلإ  انْدِهَع  ْدََقل  َو  »
. هدش لزان  نانآ : نادنزرف  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  ترضح  يهرابرد  هک  تسیتاملک  روظنم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دوخ  باتک  رد  یخرک  دّمحموبا  یضاق 
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: دیامرفیم هک  رون  يهروس  يهیآ 63  یتقو 
هب هکلب  ردپ ، میوگب  يو  هب  هک  مدیسرتیم  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  زا  نم  دش  لزان  ًاضَْعب » ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  ءاعُد  اُولَعَْجت  «ال 

: متفگیم ترضح  نآ 
. هللا لوسر  ای 

: دومرف دش و  نم  يهّجوتم  هاگنآ  درک ، ضارعا  نم  زا  هبترم  هس  ات  عوضوم  نیا  يارب  مردپ 
ناراکافج يهرابرد  هیآ  نیا  هکلب  متـسه . وت  زا  نم  نم و  زا  وت  اریز  هدـشن ، لزان  وت  لسن  هناخ و  لـها  وت و  يهراـبرد  هیآ  نیا  همطاـف ! يا 

دونـشخ رتـشیب  ار  يادـخ  رتبوـبحم و  نم  دزن  هملک  نیا  هک  اریز  ردـپ ، وـگب : نم  هب  دـعب  هب  نـیا  زا  وـت  هدـش  لزاـن  دـنّربکتم  هـک  شیرق 
. دیامنیم

ینآرق نانز 
: حرش نیدب  هدومرف  هراشا  نز  رفن  دوجو 12  هب  هیانک  وحن  هب  دیجم  نآرق  رد  میکح  يادخ  هک  نادب 

: مکی
: دیامرفیم هک  هرقب  يهروس  هیآ 35  زا  روظنم 

. تسا ءاوح  ترضح  َۀَّنَْجلا » َکُجْوَز  َْتنأ  َو  ْنُکُْسا  »
: مّوس مّود و 

: دیامرفیم هک  میرحت  يهروس  هیآ 10  زا  روظنم 
. دنشابیم طول  نز  حون و  نز  ٍطُول » َةَاَْرما  َو  ٍحُون  َةَاَْرِما  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهللا  َبَرَض  »

: مراهچ
: دیامرفیم هک  میرحت  يهروس  هیآ 11  زا  روظنم 

. دشابیم نوعرف  نز  هیسآ  ِۀَّنَْجلا » ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذإ  »
: مجنپ

: دیامرفیم هک  دوه  يهروس  هیآ 71  زا  روظنم 
. دشابیم میهاربا  ترضح  نز  هراس  ٌۀَِمئاق » ُُهتَاَْرماَو  »

: مشش
: دیامرفیم هک  ءایبنا  يهروس  هیآ 90  زا  روظنم 
. تسا اّیرکز  ترضح  نز  ُهَجْوَز » َُهل  انْحَلْصَا  َو  »

: متفه
: دیامرفیم هک  فسوی  يهروس  هیآ 51  زا  روظنم 

. دشابیم اخیلز  ُّقَْحلا » َصَحْصَح  نالا  »
: متشه

: دیامرفیم هک  ءایبنا  يهروس  هیآ 84  زا  روظنم 
. تسا بویا  ترضح  لایع  لها و  ُهَلْهَا » ُهاْنیَتآ  َو  »

: مهن
: دیامرفیم هک  لمن  يهروس  هیآ 23  زا  روظنم 
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. دشابیم سیقلب  ْمُهُِکلْمَت » ًةَاَْرِما  ُتْدَجَو  یِّنِا  »
: مهد

: دیامرفیم هک  صصق  يهروس  هیآ 27  زا  روظنم 
. تسیسوم ترضح  يهجوز  َکَحِْکنُا » ْنأ  ُدیُرا  یِّنإ  »

: مهدزاود مهدزای و 
: دیامرفیم هک  میرحت  يهروس  هیآ 3  زا  روظنم 

. دشابیم هشیاع  هصفح و  ًاثیدَح » ِهِجاوْزأ  ِضَْعب  یلإ  ُیبَّنلا  َّرَسَا  ْذإ  َو  »
: مهدزیس

: دیامرفیم هک  یحّضلاو  يهروس  هیآ 8  زا  روظنم 
. تسا اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  ًِالئاع » َكَدَجَو  َو  »

: مهدراهچ
: دیامرفیم هک  نمحّرلا  يهروس  هیآ 19  زا  روظنم 

(. 179  ) دشابیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  ِْنیَرْحَْبلا » َجَرَم  »
: هدومرف هداد و  حرش  ار  نانآ  ياهتلصخ  میکح  يادخ  سپس 

: دیامرفیم يهیآ 23  فارعا  يهروس  رد  هکنانچ  درک ، هبوت  ءاوح  ترضح 
«. انْمَلَظ انَّبَر  الاق  »

: دیامرفیم هیسآ  قوش  هب  عجار 
(. 180 « ) ًاْتَیب َكَْدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  »

: دیامرفیم هراس  يزاون  نامهم  يهرابرد 
(. 181 « ) ٌۀَِمئاق ُُهتَاْرماَو  »

: دیامرفیم سیقلب  لقع  هب  عجار 
: دیامرفیم یسوم  ترضح  يهجوز  ءایح  يهرابرد  ( 182 « ) ًۀَیْرَق اُولَخَد  اذإ  َكُولُْملا  َّنإ  »

(. 183 « ) یشْمَت امُهادْحإ  ُْهتَءاجَف  »
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  ناسحا  هب  عجار 

(. 184 « ) ًِالئاع َكَدَجَو  َو  »
: دیامرفیم بازحا  يهروس  يهیآ 32  رد  هصفح  هشیاع و  هب  زردنا  تحیصن و  يهرابرد 

: هدومرف هک  اجنآ  ات  ٍدَحأَک » َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  »
«. َُهلوُسَر َو  َهللا  َنْعَطأ  َو  »

: دیامرفیم نارمع  لآ  يهروس  يهیآ 61  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  تمصع  هب  عجار 
«. ْمُُکئاِسن َو  اِنئاِسن  َو  »

: هدومرف اطع  تسا  حرش  نیدب  نانآ  مان  هک  ینانز  رفن  هد  هب  ار  تلصخ  هد  فوؤر  يادخ 
مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  يهجوز  ءاوح  ترضح  يهبوت   - 1

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  يهجوز  هراس  ییابیز   - 2
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. دوب همحر  شمان  هک  بویا  يهجوز  ظافح   - 3
نوعرف نز  هیسآ  مارتحا   - 4

مالسلا هیلع  فسوی  ترضح  يهجوز  اخیلز  تمکح   - 5
مالسلا هیلع  نامیلس  ترضح  يهجوز  سیقلب  لقع   - 6

(. 185  ) دوب هناخرب  شمان  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ردام  ربص   - 7
. دومن یسیع  ردام  میرم  بیصن  ار  یگدیزگرب   - 8

. تشاد مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هجوز  هجیدخ  ترضح  ار  يدونشخ  تیاضر و   - 9
. دومن مالسلا  هیلع  یلع  یضترم  ترضح  يهجوز  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  بیصن  ار  شناد  ملع و   – 10

: حرش نیدب  هدومن  باجتسم  ار  رفن  هد  ياعد  فوؤر  يادخ 
: دیامرفیم يهیآ 75  تاّفاص  يهروس  رد   - 1

«. میدومن تباجا  ام  دناوخ و  ار  ام  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  »
: دیامرفیم يهیآ 34  فسوی  يهروس  رد   - 2

«. درک رود  وا  زا  ار  نانز  يهلیح  رکم و  دومن و  باجتسم  ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ياعد  ادخ  »
: دیامرفیم نوراه  یسوم و  ترضح  هب  عجار  يهیآ 89  سنوی  يهروس  رد   - 3

«. دش باجتسم  امش  ياعد  »
: دیامرفیم يهیآ 88  ءایبنا  يهروس  رد   - 4

«. میدرک باجتسم  ار  سنوی  ياعد  »
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  بویا  ترضح  يهرابرد  يهیآ 84  ءایبنا  يهروس  رد   - 5

«. میتخاس فرطرب  تشاد  هک  ار  ییاهیتحاران  میدومن و  باجتسم  ار  وا  ياعد  ام  »
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ایرکز  ترضح  هب  عجار  يهیآ 90  ءایبنا  يهروس  رد   - 6

«. میدومن اطع  وا  هب  ار  ییحی  ترضح  میدرک و  تباجا  ار  يو  ياعد  ام  »
: دیامرفیم نیصلخم  يهرابرد  يهیآ 60  نمؤم  يهروس  رد   - 7

«. میامن باجتسم  ات  دینک  اعد  »
: دیامرفیم راچان  رطضم و  دارفا  هب  عجار  يهیآ 62  لمن  يهروس  رد   - 8

«. دنکیم تباجا  ار  رطضم  ياعد  هک  یسک  ای  »
: دیامرفیم راکوکین  ناگدنب  ياعد  يهرابرد  يهیآ 186  هرقب  يهروس  رد   - 9

«. میامنیم تباجا  نم  دننکب  یلاؤس  وت  زا  نم  ناگدنب  هاگ  ره  دّمحم ! ای  »
: دیامرفیم مالسلا  امهیلع  یلع  نینمؤملاریما  رهطا و  يهمطاف  ترضح  يهرابرد  يهیآ 195  نارمع  لآ  يهروس  رد   - 10

«. دومن باجتسم  ار  ناشیا  ياعد  ادخ  »
هگن دوخ  ناما  رد  ار  ترـضح  نآ  اناوت  يادـخ  دوب و  برطـضم  فئاخ و  عوضوم  هب 10  عجار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 

: داد تراشب  يو  هب  تشاد و 
: دیامرفیم يهیآ 85  صصق  يهروس  رد  هک  همّظعم ) يهّکم  ینعی   ) دوخ نطو  زا  تقرافم   - 1

«. دنادرگیم زاب  نطو  يوس  هب  ار  وت  درک  بجاو  وت  رب  ار  نآرق  هک  ییادخ  نامه  »
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رد ادخ  دوش ، لیدـبت  رییغت و  راچد  ناگتـشذگ  ینامـسآ  ياهباتک  ریظن  وا  زا  دـعب  ادابم  هک  دوب  فئاخ  نآرق  هب  عجار  ترـضح  نآ   - 2
: دیامرفیم يهیآ 9  رجح  يهروس 

. درک میهاوخ  ظفح  ار  نآ  ًامتح  میدرک و  لزان  ار  نآرق  ام 
: دیامرفیم هک  داتسرف  ورف  ار  لافنا  يهروس  يهیآ 33  ترضح ، نآ  تّما  باذع  هب  عجار   - 3

«. درک دهاوخن  باذع  ار  ناشیا  ادخ  یتسه  تّما  نایم  رد  وت  نوچ  »
: دیامرفیم يهیآ 33  هبوت  يهروس  رد  راوگرزب  نآ  نید  يهعسوت  يارب   - 4

«. درک دهاوخ  طلسم  نایدا  يهّیلک  هب  ار  دوخ  ربمایپ  ادخ  »
: دیامرفیم يهیآ 27  میهاربا ، يهروس  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  دعب  نینمؤم  تماقتسا  تابث و  يارب   - 5

«. درادیم هاگن  تباث  دوخ  لوق  رد  ترخآ  ایند و  رد  ار  نینمؤم  ادخ  »
: دیامرفیم يهیآ 8  میرحت  يهروس  رد  نینمؤم  نانمشد  يهرابرد   - 6

«. درک دهاوخن  اوسر  ار  نینمؤم  ربمایپ و  فوؤر ، يادخ  هک  يزور  »
: دیامرفیم يهیآ 5  یحّضلا ، هروس و  رد  ترضح  نآ  تعافش  هب  عجار   - 7

«. يوش یضار  هک  دشخب  وت  هب  ردق  نآ  دنوادخ  يدوز  هب  »
يهیآ فرخز  يهروس  رد  دش  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  وا  ّیصو  راچد  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  یبوشآ  هنتف و  يهرابرد   - 8

: دیامرفیم  41
«. تفرگ میهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  میدرب  ایند  زا  ار  وت  یتقو  »

: دیوگیم يهیآ 55  رون ، يهروس  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  نادنزرف  تفالخ  توبث  هب  عجار   - 9
«. دومن میهاوخ  هفیلخ  نیمز  رد  ار  نانآ  ًامتح  »

: دیامرفیم يهیآ 191  نارمع  لآ  يهروس  رد  هنیدم  هب  هّکم  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  ترجه  هب  عجار   - 10
. رخآ یلا  دننکیم » دای  نتسشن  نداتسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  يدارفا  نآ  »

: حرش نیدب  دندوب  رفن  راهچ  ناگدننک  هبوت  نارس 
: دیامرفیم يو  لوق  زا  هیآ 23  فارعا ، يهروس  رد  هکنانچ  مالسلا ،  هیلع  مدآ  ترضح   - 1

: دنتفگ
. رخآ یلإ  میدرک  ملظ  دوخ  سفن  هب  ام  اراگدرورپ !

: دیامرفیم وا  لوق  زا  يهیآ 87  ءایبنا ، يهروس  رد  هکنانچ  مالسلا ،  هیلع  سنوی  ترضح   - 2
. مناراکمتس زا  نم  یتسه و  هّزنم  كاپ و  وت  ایادخ ! راب 

: دیامرفیم يهیآ 24  داص ، يهروس  رد  هکنانچ  مالسلا ،  هیلع  دوواد  ترضح   - 3
. درک هبوت  داتفا و  كاخ  هب  دوواد 

: دیامرفیم يهیآ 191  نارمع ، لآ  يهروس  رد  هکنانچ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف   - 4
(186 . ) دنتسه ادخ  دای  هب  نداتسیا  نتسشن و  لاح  رد  دوب  نانآ  زا  یکی  مه  همطاف  هک  يدارفا  نآ 

: حرش نیدب  دندش  ناسرت  فئاخ و  راکوکین  نانز  زا  رفن  راهچ 
: دیامرفیم يو  لوق  زا  يهیآ 11  میرحت  يهروس  رد  هکنانچ  دش  باذع  ماسقا  عاونا و  راچد  نوعرف  فرط  زا  هک  نوعرف  نز  هیسآ   - 1

: تفگ هک 
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. نک انب  میارب  تشهب  رد  دوخ  دزن  ياهناخ  کی  اراگدرورپ !
: درک ادن  تخرد  نآ  ریز  زا  يهیآ 24  میرم  يهروس  رد  هکنانچ  تخیرگ ، مدرم  زا  هک  اهیلع  هللا  مالس  میرم  ترضح   - 2

. شابم هدرسفا  نوزحم و 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  اب  هجیدخ  یتقو  اریز  مالسلا ، امهیلع  ءارهز  يهمطاف  ترضح  يربک و  يهجیدخ  ترضح  3 و 4 – 

: دومرفیم اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دندومن و  يریگ  هرانک  يو  زا  شیرق  نانز  درک  جاودزا 
. دیدومن نوگژاو  ار  ادخ  نید  دوز  هچ  دیدش و  هارمگ  دوز  هچ  دنکیمن ، ظفح  ار  دوخ  نادنزرف  ایآ  تسین ، ادخ  ربمایپ  نم  ردپ  ایآ 

: حرش نیدب  دندوب  رفن  تشه  ناگدننک  هیرگ  نارس 
مالسلا هیلع  مدآ  ترضح   - 1
مالسلا هیلع  حون  ترضح   - 2

مالسلا هیلع  بوقعی  ترضح   - 3
مالسلا هیلع  فسوی  ترضح   - 4
مالسلا هیلع  بیعش  ترضح   - 5
مالسلا هیلع  دوواد  ترضح   - 6

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح   - 7
. مالسلا هیلع  داّجس  ترضح   - 8

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
ناشیا هب  دندش و  ّتیذا  هنیدم  لها  هک  درک  هیرگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  يارب  يردق  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف 

: دنتفگ
دـشیم و جراخ  هنیدـم  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  اذـل  زور ! ! ای  نک  هیرگ  بش  ای  يدرک  تحاران  هیرگ  ترثک  ّتلع  هب  ار  ام  وت 

. درکیم هیرگ  ءادهش  ربق  يور 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  يزاریش  رکبوبا 

: درک توالت  ار  هیآ  نیا  ادخ  ربمغیپ 
: هدومرف نم  هب  و  ( 187 « ) ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا  َهللا  َّنإ  »

: دنرفن راهچ  نانز  نیرتهب  یلع ! ای 
نارمع رتخد  میرم   - 1

دْلیَوُخ رتخد  هجیدخ   - 2
دّمحم رتخد  همطاف   - 3

. محاُزم رتخد  هیسآ   - 4
: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  نّنست  لها  زا  يرگید  هورگ  ءایلوالا و  ُۀَْیلِح  باتک : رد  میَُعنوبا 

دنرفن راهچ  ملاع  گرزب  نانز 
نارمع رتخد  میرم   - 1

دلیوخ رتخد  هجیدخ   - 2
دّمحم ترضح  رتخد  ءارهز  يهمطاف   - 3
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. نوعرف نز  هیسآ   - 4
: تفگ وا  هک  هدش  لقن  ساّبع ، نبا  زا  همرکع  كاّحض و  لتاقُم و  تیاور ، رد  و 

. تسا لضفا  نانآ  يهمه  زا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  وا  ساّبع و  نبا  زا  بیَرُک  زا  دوخ  ياهدنـس  اب  دمحا  دنـسُم  يربْکُعلا و  کلملادـبع  زا  لئاضف 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  میرم  ترضح  تشهب  لها  نانز  گرزب  دومرف  هک  دنکیم  لقن 
: تفگ هک  هدومن  لقن  سنا  زا  وا  هک  هدرک  تیاور  لیوَط  دیمح  زا  دادغب  خیرات  باتک  رد 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
نانز يهمه  رب  ار ) اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح   ) ار وا  داد  يرترب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  سپس  ناهج . ود  نانز  نیرتهب 

. ترخآ ایند و  رد 
: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  نارگید  هشیاع و 

. تسهتسناد رترب  لضفا و  تسا  نید  نیرتهب  هک  مالسا  نانز  ملاع و  نانز  يهّیلک  زا  ار  وت  ادخ  هک  مهدیم  هدژم  وت  هب  همطاف ! يا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  زا  هْفیَذُح 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  یکلم 
. تسا نم  تّما  نانز  ای  تشهب  لها  نانز  نیرتگرزب  همطاف  هک  ار  وت  داب  هدژم 

باتک رد  یملید  یلاما و  باتک  رد  ۀبیـش  نب  رکبوبا  ةرـشعلا و  لئاضف  باتک  رد  تاداعّـسلاوبا  دوخ و  حیحـص  رد  ود  ره  ملـسم  يراخب و 
: دندومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  سودرف 

. تسا تشهب  لها  نانز  رورس  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ةرُمَس  نب  رباج  زا  ۀَْیلِح  باتک  رد  ْمیَُعنوبا 

. تمایق زور  رد  تسا  نانز  رورس  اهیلع ) هللا  مالس  همطاف  ترضح   ) وا هک  دیشاب  هاگآ 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  يرذالب  خیرات  رد 

: دومرف يو  هب  ادخ  لوسر  دش ، نیگمشخ  همطاف  دش . یهاوخ  قحلم  نم  هب  رتدوز  نم  تیب  لها  يهّیلک  زا  وت 
. دیدرگ نادنخ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  یشاب !؟ یتشهب  نانز  گرزب  هک  یتسین  یضار  ایآ 

(. درک شکورف  وا  ّتینابصع  ینعی   ) بضغ ظیغ و  زا  دش  تکاس  ینعی  دعو »  » نزو رب  مجو » : » نایب

(40 [ ) هرامش تیاور  ]

: َْتلاَق َۀَِشئاَع  ْنَع  ٍقوُرْسَم ، ْنَع  ُِّیبْعَّشلا ، بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
: َْتلاَقَف اَُهْتلَأَسَف  ْتَکِحَضَف  ًاْئیَش  َۀَمِطاَف  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َّرَسَأ 

. ِیتَّمُأ ِءاَِسن  َْوأ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَضَْرت  الَأ  ِیل : َلاَق 
: َلاَقَف َۀَمِطاَف  یَلَع  َلَخَد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  َةَرُمَس  ُْنب  ُِرباَج  َو  ٍْنیَصُح  ُْنب  ُناَرْمِع  َيَور  ِّيِزاَریِّشلا  ُباَتِک  َو  ِءاَِیلْوَْألا  ُۀَْیلِح 

؟ ُۀَّیَُنب اَی  ِکَنیِدَِجت  َْفیَک 
: َْتلاَق

: َلاَق ُُهلُکآ  ٌماَعَط  ِیل  اَم  ُهَّنَأ  ِینُدیِزََیل  ُهَّنإ  َو  ٌۀَعِجََول  یِّنِإ 
؟ َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ِکَّنَأ  َْنیَضَْرت  اَمَأ  ُۀَّیَُنب  اَی 
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: َْتلاَق
؟ َناَرْمِع ُْتِنب  ُمَیْرَم  َْنیَأَف  َِتبَأ  اَی 

: َلاَق
. ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ًادِّیَس  ُِکتْجَّوَز  ِهَّللاَو  ْمَأ  ِکَِملاَع  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ِکَّنِإ  َو  اَهَِملاَع  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ِْکِلت 

 : مالسلا هیلع  ِقِداَّصِلل  َلِیق  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسرلا  ُلْوَق 

؟ اَهَِملاَع ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  َْيأ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف 
: َلاَق

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  َو  ُمَیْرَم  َكاَذ 
. ِۀَّنَْجلا َیلِإ  اََهل  ِباَجِْحلاَک  َۀَمِطاَف  َماَمَأ  َنیِشْمَی  َۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  َْتِنب  َمَیْرَم  َو  ٍمِحاَُزم  َْتِنب  َۀَیِسآ  َّنَأ  ِثیِدَْحلا : ِیف  َو 

: َلاَقَف ٍحُور  َْنب  َْنیَسُْحلا  ُّيِوَرَْهلا  لُزب  َلَأَس  َو 
: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُتاََنب  ْمَک 

: َلاَقَف ٌَعبْرَأ ،
؟ ُلَْضفَأ َّنُُهتَّیَأ 

: َلاَقَف
، ُۀَمِطاَف

: َلاَق
؟ مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ًۀَبْحُص  َّنُهَّلَقَأ  َو  ًاّنِس  َّنُهَرَغْصَأ  َْتناَک  َو  َلَْضفَأ  ْتَراَص  َِمل  َو 

: َلاَق
َْمل َو  اَْهنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْسَن  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َْتثِرَو  اَهَّنِإ  اَمِِهب : ُهَّللا  اَهَّصَخ  ِْنیَتَلْـصَِخل 

. اَِهتَِّین ْنِم  ُهَفَرَع  ٍصالْخِإ  ِلْضَِفب  ّالإ  َِکلَِذب  اَهَّصُخَی 
یَلَع ْتَلُِّضف  ْدَق  اهیلع  هللا  مالس  َنوُکَت  ْنَأ  ْنِم  ُِعنَتْمَی  َو ال  ٌۀَِیفاَص  ٌۀَِّین  َو  ٌنیِقَی  َو  ٌصالْخِإ  َعَقَی  ْنَِأب  ِباَوَّثلا  ُةَْرثَک  َوُه  ُلیِضْفَّتلا  یَضَتْرُْملا : ؛ َلاَق  َو 
ُهَّللا یَّلَـص  لوسرلا  ِمیِظْعَت  ْنِم  َرَهَظ  ْدَق  ُهَّنَأ  یَلَع  َو  ِۀَّیِماَمِْإلا  ِعاَمْجِِإب  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  اهیلع  هللا  مالـس  اَهَّنَأ  یَلَع  ُدَـمَتُْعی  َو  َِکلَذـِب  اَِهتاَوَخَأ 

. ِْهیَلَع ِلالِْدتْسِالا  َیلِإ  ُجاَتْحَی  اَمَّبُر ال  اَم  َّنِهِِرئاَس  ِْنَیب  ْنِم  اَهِصیِصَْخت  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِنْأَِشل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
: َلاَق َّیِْمیَّتلا  ًاْعیَمُج  َّنَأ  ًادَنْسُم  ِّیِمالَّسلا  ِنَع  َناَساَرُخ  ُخیِراَت  َو  ِِّیلْوَّصلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَمِطاَف  ُراَبْخَأ  َو  ِّيِرَبْکُْعلا  ُۀَنَابِإ  َو  ِّيِذِمْرِّتلا  ُعِماَج 

؟ ٍِّیلَع یَلَع  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ِکَلَمَح  اَم  ِیتَّمَع : اََهل  َْتلاَقَف  َۀَِشئاَع  یَلَع  ِیتَّمَع  َعَم  ُْتلَخَد 
. َۀَمِطاَف ْنِم  ِْهَیلِإ  َّبَحَأ  ِءاَسِّنلا  َنِم  َو ال  ٍِّیلَع  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َّبَحَأ  ِلاَجِّرلا  َنِم  ٌدَحَأ  َناَک  اَم  ِهَّللاَوَف  انیِعَد  ُۀَِشئاَع : َْتلاَقَف 

ِماَّجَْحلا ِْنبا  َو  ِءاَّوَّنلا  ٍرِیثَک  َو  ِشَمْعَْألا  َو  ِکیِرَّشلا  ِنَع  ٍتاَیاَوِر  ِیف  َو  ِِّیناَعْمَّسلا  ِنَع  ِۀـَباَحَّصلا  ُلـِئاَضَف  َو  ِتاَداَـعَّسلا  ِیبَأ  ْنَع  ِةَرَـشَْعلا  ُلـِئاَضَف 
ِْنب ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ٍءاَطَع ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  َِيُور  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  َۀَماَسُأ ، ْنَع  َو  َۀَِـشئاَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِْنب  ِْعیَمُج  ْنَع  ْمُهُّلُک ،

: َلاَق ِهِیبَأ  ْنَع  َةَْدیَُرب ،
؟ َْکَیلِإ ُّبَحَأ  ِءاَسِّنلا  ُّيَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتلَأَس 

: َلاَق
؟ ِلاَجِّرلا َنِم  ُْتُلق : ُۀَمِطاَف ،
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: َلاَق
. اَهُجْوَز

. ٌِّیلَع ِلاَجِّرلا  َنِم  َو  ُۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ِءاَسِّنلا  َّبَحَأ  َناَک  ُةَْدیَُرب : َلاَق  ِّيِذِمْرِّتلا  ُعِماَج 
، ِشَمْعَْألا ِنَع  َو  َناَیْفُس  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  َدَمْحَأ  ْنَع  َِۀباَحَّصلا  ُِلئاَضَف  َو  ِنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَص  ِیبَأ  ْنَع  ُنیَِعبْرَْألا  َو  ِّیِّکَْملا  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ْنَع  ِبُولُْقلا  ُتُوق 
: ِناَعِجَطْـضُم اَمُه  َو  َۀَمِطاَف  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  َسَلَج  اََّمل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنِلل  ٌِّیلَع  َلاَق  ُهَّنَأ  َۀَِشئاَع  ْنَع  ٍْعیَمُج ، ْنَع  ِفاَّحَْجلا ، ِیبَأ  ْنَع 

؟ َیِه َْوأ  اَنَأ  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  اَنُّیَأ 
. اَْهنِم َّیَلَع  ُّزَعَأ  َْتنَأ  َو  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َیِه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف 

الاَـطَأ ْدَـق  اَـمُهَّنَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  ُلـِیئَْربَج  َرَبْخَأَـف  اَـمِِهِلئاَضَِفب  ُۀَـمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َرَخَْتفا  ُهَّنَأ  ِهَّللاِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَـج  ْنَع  ٍرَبَخ  ِیف  َو 
: َلاَق َو  َۀَمِطاَف  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  اَمُهََتلاَقَم ، اَمِْهیَلَع  َّصَق  َو  َلَخَدَف  اَمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  َِکتَّبَحَم  ِیف  َۀَموُصُْخلا 

: َْتلاَقَف ِْکنِم ، ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  َو  ِلاَجِّرلا  ُّزِع  َُهل  َو  َِدلَْولا  ُةَوالَح  َِکل 
. ُتْشِع اَم  َُهل  ًةَّرِقُم  ُْتلِز  َۀَّمُْألا ال  َِکب  يَدَه  َو  َكاَدَه  َو  َكاَبَتْجا  َو  َكاَفَطْصا  يِذَّلا  َو  ُۀَمِطاَف :

ِنَع مالسلا ،  هیلع  ُقِداَّصلا  ٌرَفْعَج  َو  ُِرقاَْبلا  ٌدَّمَُحم  َو  ُّيِراَْصنَْألا  ٌِرباَج  َو  ٍْریَبُج  ُْنبا  َو  ٌدِهاَُجم  َو  ُّيِرْوَّثلا  ُناَیْفُس  َو  ُّيِرْصَْبلا  ُنَسَْحلا  َو  ُِّیبْعَّشلا  ٌِرماَع 
. َۀَمَرْخَم ِْنب  ِرَوْسِْملا  ِنَع  ُّيِراَُخْبلا  ُهَجَرْخَأ  ِینَبَضْغَأ  ْدَقَف  اَهَبَضْغَأ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  اَمَّنِإ  َلاَق  ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا 

. َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  ٍِرباَج : ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 
. اَهاَذآ اَم  ِینیِذُْؤی  َو  اََهباَرَأ  اَم  ِیُنبیُِری  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ِیتَْنبا  ُۀَمِطاَف  اَمَّنِإ  ِۀَْیلِْحلا  َو  ٍِملْسُم  ِیف  َو 

َنِم َۀَعْطَْقلا  َّنأ  امَک  یِّنِم  ٌءْزُج  اهَّنإ  يأ  ُرَسُْکت  ْدَق  َو  ِمّحللا  َنِم  ُۀعطقلا  حتفلاب  ُۀعـضبلا  یِّنِم » ٌۀَعَْـضب  ُۀمطاف   » ثیدحلا یف  و  ُّيرزجلا : لاق  ٌنایب :
ُْرمألا اذه  یَنبار  ُلاُقی : اهُجَعْزَی ، ام  ِینُجَعْزَی  َو  اهؤُوُسَی  ام  ینؤُوُسَی  يأ  اُهبیُری  ام  یُنبیُری  َۀمطاف : ِثیدَح  ِیف  َو  َلاق : َو  محَّللا  َنِم  ٌرءْزُج  ِمْحَّللا 

. هرْکَت ام  ُْهنِم  َْتیأَر  اذإ  یَنبارأ  َو 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تفگ  هشیاع  هک  دـنکیم  لقن  قورـسم  زا  یبعـش ، زا  ( 188  ) بقانم باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا 

. مدیسرپ ناشیا  زا  هدنخ  ّتلع  زا  نم  دیدنخ . شترضح  دومرف و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  شوگ  رد  یبلطم 
: دومرف

. یشاب نم  تّما  نانز  ای  تشهب  نانز  رورَس  هکنیا  هب  يوشیمن  یضار  ایآ  دومرف  نم  هب  ربمایپ 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  هَرُمَس  نب  رباج  زا  وا  نیصح و  نب  نارمع  زا  يزاریش  باتک  ءایلوالا و  ۀیلح  باتک  رد 

: دومرف دمآ و  همطاف  شرتخد  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 
؟ ینیبیم یلاح  هچ  رد  ار  دوخ  مزیزع ! رتخد  يا 

: درک ضرع 
. مروخب هک  مرادن  ییاذغ  متسه  تحاران  هکنیا  رب  هفاضا  نم 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  یشاب ؟ ملاع  نانز  نیرتگرزب  هک  یتسین  یضار  ایآ  مرتخد ! يا 

؟ تسین نارمع  رتخد  میرم  زا  ماقم  نیا  رگم  ناج  ردپ 
: دومرف

گرزب یلع ، ترهوش  هک  مسق  ادـخ  هب  يرآ  یتسه ، دوخ  يهنامز  ناـنز  نیرتگرزب  زین  وت  دوب  دوخ  يهناـمز  ناـنز  نیرتگرزب  طـقف  میرم 
. تسا ترخآ  ایند و  لها 
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: دش هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب 
: هدومرف هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  لوق  زا  روظنم 
؟ همطاف نامز  نانز  ینعی  تسا ، تشهب  لها  نانز  نیرتگرزب  همطاف 

: دومرف
. دشابیم تشهب  نیرخآ  نیلّوا و  نانز  نیرتگرزب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  یلو  تسا  نارمع  رتخد  میرم  ماقم  نیا 

هّجوتم اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هک  یعقوم  نآ  رد  يربک  يهجیدـخ  نارمع و  رتخد  میرم  محازم و  رتخد  هیـسآ  هک  هدـش  دراو  یتیاور  رد 
. دوب دنهاوخ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  راد  هدرپ  وا  شیپاشیپ  دوشیم  تشهب 

: تفگ درک و  شسرپ  حور  نب  نیسح  زا  يوره  لُْزب 
؟ دندوب رفن  دنچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  نارتخد 

: تفگ
. رفن راهچ 

؟ دندوب لضفا  نانآ  زا  کی  مادک  تفگ 
: تفگ

: تفگ همطاف ،
؟ هدرک یگدنز  ادخ  لوسر  اب  همه  زا  رتمک  رتکچوک و  همه  زا  ناشیا  هک  یلاح  رد  تسا  لضفا  ترضح  نآ  ارچ 

: تفگ
: داد صاصتخا  ماقم  نیا  هب  ار  وا  ادخ  هک  دوب  تلصخ  ود  يارب 

دوب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  ثراو  يو   - 1
هب تشاد  هک  یتّین  صولخ  نآ  تهج  هب  ار  همطاف  میکح  يادخ  دنام . راگدای  هب  يو  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  لسن   - 2

. داد صاصتخا  ماقم  نیا 
: هدومرف یضترم ؛ دّیس  موحرم 

ءارهز يهمطاف  هک  درادن  یعنام  دوش ، بیـصن  دایز  باوث  ات  دـشاب  راک  رد  فاص  ّتین  نیقی و  صالخا و  هک  تسا  نیا  ندوب  لضفا  ینعم 
. دشاب هتشاد  يرترب  تلیضف و  دوخ  نارهاوخ  رب  تهج  نیمه  هب  اهیلع  هللا  مالس 

ملاع نانز  يهّیلک  زا  هعیـش ) ياملع   ) هّیماما هورگ  عاـمجا  قاـّفتا و  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  داـمتعا  دروم  بلطم  نیا 
. تسا رترب  لضفا و 

رد ار  وا  درکیم و  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ماقم  نأش و  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  هک  يدیجمت  میظعت و  نآ  زین  و 
. تسین لالدتسا  هب  یجایتحا  ناشیا  ندوب  لضفا  يارب  تشادیم و  یمارگ  نانز  نایم 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  یمیت  عیَمُج  زا  هطساو  دنچ  اب  يذمرت  عماج  باتک  رد 
: تفگ هشیاع  هب  ماهّمع  متفر ، هشیاع  دزن  ماهّمع  اب  نم 

: تفگ هشیاع  يدرک ؟ جورخ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  وت  هک  دش  ثعاب  هچ 
هللا مالـس  ءارهز  يهمطاف  زا  رتشیب  یـسک  نانز  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  رتشیب  یـسک  نادرم  زا  مسق ، ادـخ  هب  راذـگاو ! ! دوخ  لاح  هب  ارم 

. دندوبن رتزیزع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دزن  اهیلع 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  هدیرب  نب  هللادبع  ردپ  زا  هطساو  دنچ  اب  هباحّصلا  لئاضف  باتک  رد 
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: متفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هب 
؟ دنرت بوبحم  وت  دزن  نانز  مادک 

: دومرف
. همطاف
: متفگ

؟ نادرم زا 
: دومرف

. مالسلا هیلع  یلع  شرهوش 
: تفگ هک  هدش  لقن  هدیرب  زا  يذمرت  عماج  باتک  رد 

هیلع یلع  ترـضح  نادرم  نیب  رد  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد  نانز  نیرتبوبحم 
. دوب مالسلا 

: تفگ دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  هطساو  دنچ  اب  بولقلا  تّوق  باتک  رد 
دوب هتسشن  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  نیب  شترضح  هک  یلاح  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  همطاف ؟ ای  نم  تسا  رتبوبحم  امـش  دزن  ام  زا  کی  مادک  هللا  لوسر  ای  درک  لاؤس  دندوب  هدیباوخ  ولهپ  هب  اهنآ  و 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 
. يرتزیزع نم  دزن  وا  زا  وت  رتبوبحم و  نم  دزن  همطاف 

: تفگ هک  هدمآ  هللادبع  نب  رباج  زا  یتیاور  رد 
یَّلَـص ادخ  ربمغیپ  هب  لیئربج  ار  عوضوم  نیا  دندرکیم ، رخف  نتـشیوخ  بقانم  لئاضف و  هب  مادک  ره  مالـسلا  امهیلع  رهطا  يهمطاف  یلع و 

: تفگ داد و  ربخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
! نک تواضق  ناشیا  نایم  رد  وت  دنراد ، ینالوط  يوگتفگ  وت  ّتبحم  هب  عجار  ناشیا 

هّجوتم سپـس  داد ، حرـش  نانآ  يارب  ار  نایرج  دمآ و  مالـسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  ترـضح  دزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 
: دومرف دش و  همطاف 

. تسا رتبوبحم  نم  دزن  وت  زا  یلع  دراد ، ار  نادرم  تّزع  یلع  يراد و  ار  يدنزرف  ینیریش  توالح و  نم  دزن  وت 
: درک ضرع  رهطا  يهمطاف 

بلطم نیا  هب  مشاب  هدنز  هک  یمادام  نم  درک  تیاده  وت  هلیسو  هب  ار  وت  تّما  دومن و  تیاده  ار  وت  دیزگرب و  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب 
. مراد رارقا 

هک دـناهدرک  تیاور  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  ماما  زا  نارگید  یبعـش و  رماـع 
: دومرف

لقن همرخم  نب  روسم  زا  يراخب  ار  بلطم  نیا  هک  هدروآ  بضغ  هب  ارم  دروآ  بضغ  هب  ار  يو  هک  یـسک  تسا ، نم  نت  زا  ياهراـپ  همطاـف 
. تسهدرک

: دومرف هک  هدش  دراو  يرگید  تیاور  رد 
. تسهدرک ّتیذا  ار  ادخ  هک  ًاّقح  دنک  ّتیذا  ارم  هک  یسک  هدرک و  ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا  ار  همطاف  سک  ره 

: دومرف هک  دننکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  زا  ءایلوالا  ۀیلح  باتک  ملسم و  حیحص  باتک  رد 
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. دیامنیم ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا  ار  وا  هک  ره  درک و  دهاوخ  تحاران  ارم  دنک  تحاران  ار  يو  هک  ره  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف 
: دیوگیم ّيرزج  نایب :

: دیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  هک  یثیدح  رد 
سپ دـشاب ، هدـش  ادـج  هک  دـنیوگ  ار  تشوگ  زا  ياهعطق  ٌۀَعَْـضب » . » تسا نم  نت  يهراپ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ینعی  یِّنِم » ٌۀَعَْـضب  ُۀَـمِطاَف  »

هک هنوگ  ناـمه  تسا  نم  دوجو  زا  یئزج  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  نیا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  روظنم 
. تسا ندب  زا  یئزج  تشوگ  زا  ياهعطق 

: دیامرفیم هک  رگید  ثیدح  رد  و 
ترــضح ینعی  رگید  ریبـعت  هـب  و  . ) دـنک ریگلد  تحاراـن و  ار  همطاـف  هـک  هـچنآ  ارم  دــنکیم  ریگلد  تحاراـن و  ینعی  اََـهباَر » اَـم  ِیُنبیُِری  »

ارم هک  مدید  يزیچ  وا  زا  ینعی  ینبارأ » رمألا و  اذه  ینبار   » دنیوگیم یتقو  ار ، همطاف  دنک  مارآان  هک  هچنآ  ارم  دنکیم  مارآان  دیامرفیم )
. درک تحاران  رّدکم و 

(41 [ ) هرامش تیاور  ]

ِینَّرَس ْدَقَف  اَهَّرَس  ْنَم  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَی : مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  ُْتعِمَس  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَـس  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
. َّیَلَع ِۀَّیِرَْبلا  ُّزَعَأ  ُۀَمِطاَف  ِینَءاَس ، ْدَقَف  اَهَءاَس  ْنَم  َو 

َِّیبَّنلا َّنَأ  َۀَمَرْخَم  ُْنب  ُرَوْسِْملا  َو  َۀَْکیَُلم  ِیبَأ  ُْنبا  َو  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ُۀَْـیلِح  َو  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ٍداَیِز ، ِْنب  ِلْهَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِمِکاَْحلا ، ُكَرْدَتْـسُم 
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

. اَهُطُْسبَی اَم  ِینُطُْسبَی  َو  اَهُِضبْقَی  اَم  ِینُِضبْقَی  یِّنِم  ٌۀَنْجِش  ُۀَمِطاَف  اَمَّنِإ 
: َلاَقَف ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ِْنب  َرَمُع  َیلِإ  ِهَّللاِْدبَع  ُْنب  ُلْهَس  َءاَج  َو 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  َِۀباَحَّصلا  َنِم  َۀَقِّثلا  ُْتعِمَس  ُرَمُع : َلاَقَف  َۀَمِطاَف ، َْدلُو  ْمِْهیَلَع  ُِرثُْؤت  َکَّنِإ  َنُولوُقَی : َکَمْوَق  َّنِإ 
یَضِر ِیف  اَهاَضِر  َو  ُهاَضِر  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَضِر  َُبلْطَأ  ْنَأ  ٌقیِقََحل  یِّنِإ  ِهَّللاَوَف  اَهَطَخْسَأ ، اَم  ِینُطِخُْسی  َو  اَهاَضْرَأ  اَم  ِینیِـضُْری  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاَف 

. اَهِْدلُو
(189  ) اَهُماَِمتْغا ُئَنْشَی ]   ] یَنْشَی َو  ًاّدِج  اَُهتَّرَسَم  ُهُّرُسَی  َِّیبَّنلا  َّنَأ  اوُِملَع  ْدَق  َو 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َُهل  ًایِذَُؤم  اهیذَُؤم  ْنُکَی  َْمل  َبُونُّذلا  ُفِراُقت  ْنَّمِم  َْتناک  َْول  اهَّنأل  اِهتَمْـصِع  یلَع  ُّلُدَی  اذه  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُُهلُْوق 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َُهل  ًاّراس  ِهیضَتْقَی  ُلْعِْفلا  َناک  ْنإ  ِّدْحلا  ِۀَماقإ  َو  اهِّمَذ  ْنِم  ( 190  ) َّقِحَتْسُْملا َلَعَف  ْنَم  َناک  َْلب  ٍلاح ، ِلُک  یلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ 

. ًاعیطُم َو  مَّلَس 
: َلاَق ُِّینَشُْخلا  َۀَبَْلعَثُوبَأ 

. ِْهیَْنیَع َْنَیب  ْتَلَّبَق  َو  ُْهتَقَنَتْعا  َو  ِْهَیلِإ  ْتَماَقَف  اَْهیَلَع  َلَخَدَف  َۀَمِطاَف ، یَلَع  ُلُخْدَی  ِهِرَفَس  ْنِم  َمِدَق  اَذإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک 
ِیف َو  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْتِنب  َۀَِشئاَع  ْنَع  َۀَْحلَط ، ِْتِنب  َۀَِـشئاَع  ْنَع  ِلاَْهنِْملا ، ِنَع  َةَرَّْسیَم ، ْنَع  ٍلّیَمُـش ، ِْنب  ِرْـضَّنلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب ، ِنِّذَؤُْملا  ِْنبا  ِنَع  ُنیَِعبْرَْألا 

. َۀَمِطاَف َلَّبَق  ِهیِزاَغَم  ْنِم  َمِدَق  اَذإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َناَک  الاَق : َۀَمِرْکِع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِِّیناَعْمَّسلا  ِِلئاَضَف 
اَهَـسَلْجَأ َو  اَهَـسْأَر  َلَّبَق  َو  ِهِِسلْجَم  ْنِم  اََهل  َماَق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَلَخَد  اَذإ  َْتناَک  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َۀَِـشئاَع : ْنَع  اَْوَور  َو 

. ًاعَم اَسَلَج  َو  ُهَبِحاَص  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  َلَّبَق  َو  ُْهتَیَِقل  اَْهَیلِإ  َءاَج  اَذإ  َو  ُهَِسلْجَم 
ِنَع ٍِعفاَن ، ْنَع  َو  ِِّینَـشُْخلا  َۀَبَْلعَث  ِیبَأ  ْنَع  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َۀَمِرْکِع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِنیَِعبْرَْألا  ِیف  ِنِّذَؤُْملا  ُْنبا  َو  ِةَرَـشَْعلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ِتاَداَعَّسلاُوبَأ 
َلَّوَأ َناَک  َمِدَق  اَذإ  َو  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَِفب  ًادـْهَع  ِساَّنلا  َرِخآ  َناَک  ًارَفَـس  َداَرَأ  اَذإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَک  اُولاَق : َرَمُع  ِْنبا 
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ُلَعْفَی مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْنُکَی  َْمل  ٌمیِظَع  ٌلْضَف  َیلاَعَت  ِهَّللاَدـْنِع  اََهل  ْنُکَی  َْمل  َْول  َو  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَِفب  ًادـْهَع  ِساَّنلا 
. َیلاَعَت ِهَّللا  ِنَع  ُهَتَّمُأ  ِِهب  َرَمَأ  اَم  ِّدِِضب  َوُه  َو  َِکلَذ  اَهَعَم  َلَعْفَی  ْنَأ  ُزوُجَی  َو ال  ِِدلاَْوِلل  َِدلَْولا  ِمیِظْعَِتب  ُهَّللا  َرَمَأ  ْدَق  َو  ُهََدلَو  َْتناَک  ْذِإ  َِکلَذ  اَهَعَم 

: َلاَق ُّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَسُوبَأ 
یَّلَص ِهَّللا  ِلوُسَر  َمالَک  ْتَعِمَسَف  یِّلَُـصت  َیِه  َو  ًامْوَی  اَْهیَلَع  َلَخَدَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ِساَّنلا  ِّزَعَأ  ْنِم  ُۀَمِطاَف  َْتناَک 

: َلاَق َو  اَهِسْأَر  یَلَع  ُهَدَی  َحَسَمَف  ِْهیَلَع ، ْتَمَّلَسَف  یَّلَصُْملا  َنِم  ْتَجَرَخ  َو  اَهَتالَص  ْتَعَطَقَف  اَِهلْحَر ، ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
. َلَعَف ْدَق  َو  َِکل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَنیِّشَع  ُهَّللا  ِکَمِحَر  ِْتیَْسمَأ  َْفیَک  ُۀَِّیُنب  اَی 

ًةَرْسِک ِْهَیلِإ  ْتَمَّدَقَف  َۀَمِطاَف  یَلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَد  ِنَسَْحلا : ُْنب  ِهَّللاُْدبَع  َلاَق  ِِّیلْوَّصلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَمِطاَف  ُراَبْخَأ 
: َلاَق َُّمث  اَْهیَلَع  َرَْطفَأَف  ٍریِعَش  ِْزبُخ  ْنِم  ًۀَِسباَی 

. ِهِدَِیب اَهَهْجَو  ُحَسْمَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  یِْکبَت  ُۀَمِطاَف  ْتَلَعَجَف  ِماَّیَأ ، ِۀَثالَث  ُْذنُم  ِكُوبَأ  َلَکَأ  ٍْزبُخ  ُلَّوَأ  اَذَه  ُۀَّیَُنب  اَی 
: َلاَق ٍدوُعْسَم  ِْنبا  ِنَع  ٍقوُرْسَم ، ْنَع  َمیِهاَْربِإ ، ْنَع  َةَُّرم  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  َۀَبْعُش  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ِنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَصُوبَأ 

َهَّللا َّنِإ  ُلِیئَْربَج : ِیل  َلاَقَف  ُْتلَعَفَف ، ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  َجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  اََّمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس 
ٍتاَقاَط اَهِیف  َلَعَج  َو  َرَضْخَأ  ًادَجَْربَز  اَهَفوُقُـس  َلَعَج  َو  ِبَهَّذلِاب  ٌةَرَّذَشُم  ٍتُوقاَی  ْنِم  ٌةَُؤلُْؤل  ٍۀَبَـصَق  َیلِإ  ٍۀَبَـصَق  ِّلُک  َْنَیب  ٍةَُؤلُْؤل  ْنِم  ًۀَّنَج  یََنب  َیلاَعَت 

. ِتُوقاَْیلِاب ٍۀَلَّلَکُم  ٍُؤلُْؤل  ْنِم 
َو اَهیِحاََون  ْنِم  ُُعْبنَت  ًانُویُع  اَهِیف  َلَعَج  َُّمث  ٍدَـجَْربَز ، ْنِم  ًۀَِـنَبل  َو  ٍتُوقاَی  ْنِم  ًۀَِـنَبل  َو  ٍّرُد  ْنِم  ًۀَِـنَبل  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ًۀَِـنَبل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ًۀَِـنَبل  اَهَفَرُغ  َلَعَج  َُّمث 

ِّلُک ِیف  َلَعَج  َو  ًۀَُّبق  ٍنْصُغ  ِّلُک  ِیف  یََنب  َو  ِرَجَّشلا  ِعاَْونَِأب  ْتَّفُح  َو  ِبَهَّذلا  ِلِسالَِسب  ْتَبِّعُـش  ْدَق  ٍّرُد  ْنِم  ًاباَِبق  ِراَْهنَْألا  یَلَع  َلَعَج  َو  ِراَْهنَْألِاب  ْتَّفُح 
َو َءاَرْوَح  ٍۀَُّبق  ِّلُک  ِیف  َلَعَج  َو  ِرَْبنَْعلا  َو  ِکْسِْملِاب  َقَتَف  َو  ِناَرَفْعَّزلِاب  اَهَـضْرَأ  َشَرَف  َو  ُقَْربَتْـسِْإلا  َو  ُسُدـْنُّسلا  اَهُؤاَشِغ  َءاَْـضَیب  ٍةَّرُد  ْنِم  ًۀَـکیِرَأ  ٍۀَُّبق 

ُلِیئَْربَج اَی  ُْتلُقَف : ِّیِـسْرُْکلا ، ُۀَـیآ  ِباَبِْقلا  َلْوَح  ٌبُوتْکَم  ٌباَتِک  َو  ٌشَْرفِم  ٍۀَُّبق  ِّلُک  ِیف  ِناَتَرَجَـش  َو  ِناَتَیِراَج  ٍبَاب  ِّلُک  یَلَع  ٍبَاب  ُۀـَئاِم  اََهل  ُۀَّبُْقلا 
؟ َۀَّنَْجلا ِهِذَه  ُهَّللا  یََنب  ْنَِمل 

: َلاَق
. ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َُکْنیَع  َِکلَِذب  َّرَقَْتل  َو  ُهَّللا  اَمُهَفَْحتَأ  ًۀَفُْحت  اَمِِهناَنِج  يَوِس  َِکتَْنبا  َۀَمِطاَف  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  اَهاََنب 

نوکی وأ  خاسّنلا  نم  ةدـئاز  نم »  » نوکت نأ  دـعبی  ـال  توقاـیلا و  نول  ؤلّؤللا و  ءافـص  یف  اـّهنأ  ینعملا  َّلـعل  توقاـی » نم  ةؤلؤل   » هلوق ناـیب :
، ۀباذإ الب  هندعم  نم  طقلت  بهَّذلا  نم  عطق  رذشلا  ّيدابآزوریفلا : لاق  بهَّذلاب  توقایلا  نم  ۀعّصرم  ةَؤلّؤللا  يأ  ةرَّذشم  هلوقب  ًاقّلعتم  فرظلا 

. راغصلا ؤلؤللا  وه  وأ  مظنلا  اهب  لّصفی  زرخ  وأ 
ُأکّتی ام  ُّلک  وأ  ۀلجح ، یف  ریرس  ۀنیفسک  ۀکیرألا  ّيدابآزوریفلا : لاق  لوألا و  انه  رهظألا  لعل  قیرفتلا و  عمجلا و  بعـشلا  تبعـش ، دق  هلوق :

ریرحلا و نم  قیقَّرلا  سدنسلا : ۀلجح و  وهف  ریرـس  هیف  نکی  مل  اذإف  تیب ، وأ  ۀّبق  یف  نّیزم  دّجنم  ریرـس  وأ  شارف ، ۀّصنم و  ریرـس و  نم  هیلع 
. هنم ظیلغلا  قربتسإلا 

. ۀنوکذاشلاک ءیش  ربنمک  شرفملا  ِّقشلا و  ینعمب  قتفلا  نم  ۀطوسبملا  اهشرف  نیب  وأ  ربنعلا  کسملا و  نارفعزلا  نیب  لعج  يأ  قتف » و   » هلوق
: تفگ هک  دنکیم  لقن  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  ( 191  ) بقانم باتک  رد  زین 

: دومرفیم هک  مدینش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا 
. تسهدرک تحاران  ارم  دـنک  تحاران  ار  يو  سک  ره  هدومن و  دونـشخ  ارم  دـیامن  دونـشخ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  زا  ياهراپ  همطاف 

. دشابیم مدرم  نیرتزیزع  نم  دزن  همطاف 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  هطساو  دنچ  اب  كردتسم  باتک  رد  مکاح 

. دیامنیم لاحشوخ  ارم  دیامن  لاحشوخ  ار  يو  هکنآ  هدرک و  تحاران  ارم  دنک  تحاران  ار  وا  هکنآ  تسا ، نم  زا  همطاف 
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: تفگ دمآ و  زیزعلادبع  نب  رمع  دزن  هللادبع  نب  لهس 
: تفگ يرادیم  مّدقم  نانآ  رب  ار  همطاف  نادنزرف  وت  دنیوگیم  وت  موق 

: هدومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدیسر  ام  هب  روط  نیا 
بجوم دوش  همطاف  مشخ  بجوم  هچنآ  دوشیم و  نم  تیاضر  ثعاب  دوش  ءارهز  تیاضر  ثعاب  هچ  ره  دـشابیم ، نم  نت  يهراـپ  همطاـف 

. دش دهاوخ  زین  نم  مشخ 
. دشابیم همطاف  نادنزرف  تیاضر  رد  شردپ  همطاف و  تیاضر  میامن ، لصاح  ار  ادخ  ربمایپ  تیاضر  هک  مرتراوازس  نم  مسق  ادخ  هب 
مومغم دنکیم و  رورسم  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  ترضح  ندش  رورـسم  دنتـسناد  هک  ًاّقح  ینعی 

. دروآ دهاوخ  مشخ  هب  ار  شترضح  يو ، ندوب 
تمظع اب  يوناب  نآ  ندوب  موصعم  رب  هدومرف  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يهرابرد  هک  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  نخـس  نیا 
بجوم دـشیم  ناشیا  یتحاران  ثعاب  هک  یلمع  ره  دـشیم ، تیـصعم  بکترم  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  رگا  اریز  دـنکیم ، تلـالد 

. دشیمن ادخ  لوسر  یتحاران 
: دیامرفیم هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  شیامرف 

ذوعن  ) هک دوب  یناسک  زا  اهیلع ) هللا  مالس  همطاف  ترـضح   ) وا رگا  اریز  دراد ، وناب  نآ  تمـصع  رب  تلالد  تسا ، نم  هب  ّتیذا  همطاف  ّتیذا 
دهد ماجنا  یلمع  یـسک  رگا  هکلب  یلاح ، ره  رد  تسا  نم  يهدننک  ّتیذا  وا  يهدـننک  ّتیذا  دومرفیمن  ترـضح  دوب  هانگ  هب  هدولآ  هللااب )
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  عیطم  یسک  نینچ  دنکیم و  لاحـشوخ  ار  ربمایپ  هریغ ) ّدح و  يهماقا  ّمذ و  لیبق  زا   ) تسا نآ  ّقحتـسم  راکهنگ  ناسنا  هک 

ترـضح دـیاب  سپ  دـنکیمن ، تیامح  راکهنگ  ناسنا  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  اریز  ، ) دوشیم بوسحم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
: دیامرفب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  موصعم  ربمایپ  ات  دشاب  هموصعم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 

(. تسا نم  يهدننک  ّتیذا  وا  يهدننک  ّتیذا 
: دیوگیم هبلعثوبا 

هقناعم ادـخ  ربمغیپ  اب  تساـخ و  یمرب  وا  دـمآیم  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  دزن  تشگیم و  زاـب  ترفاـسم  زا  ادـخ  لوسر  هاـگ  ره 
. دیسوبیم ار  ترضح  نآ  مشچ  ود  نایم  درکیم و 

، اهیلع هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  تشگیم  زاب  گنج  زا  ادخ  ربمغیپ  هاگ  ره  هک  دنکیم  تیاور  همرکع  زا  هطـساو  دنچ  اب  نیعبرا  باتک  رد 
. دیسوبیم ار  وا 

: تفگ هک  دناهدرک  تیاور  هشیاع  زا 
همطاف رس  تساخ ، یمرب  دوخ  ياج  زا  ربمایپ  دمآیم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دزن  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هاگ  ره 

رگیدکی درکیم  تاقالم  ار  ترضح  نآ  همطاف  تفریم و  همطاف  دزن  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دیناشنیم و  دوخ  ياج  رد  ار  وا  دیسوبیم و  ار 
. دنتسشنیم رگیدکی  اب  دندیسوبیم و  ار 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  رمع  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  هرشعلا  لئاضف  باتک  رد  تاداعّسلاوبا 
هللا مالس  رهطا  يهمطاف  درکیم  رادید  هک  ار  یصخش  نیرخآ  درکیم  یترفاسم  يهدارا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هاگ  ره 

رهطا يهمطاف  رگا  دوب . اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  درکیم  تاقالم  هک  ار  یـسک  لّوا  تشگیم  زاـب  رفـس  زا  هک  یعقوم  دوب و  اـهیلع 
ادخ لوسر  دنزرف  وا  اریز  دادیمن ، ماجنا  ار  لمع  نیا  يو  اب  ادخ  ربمایپ  تشادیمن  ار  یّمهم  تلیـضف  نینچ  کی  ادخ  دزن  اهیلع  هللا  مالس 

. دنک مارتحا  دوخ  ردپ  هب  تبسن  دنزرف  هک  هداد  روتسد  ادخ  دوب و 
تّما هب  ادـخ  فرط  زا  ترـضح  نآ  هک  تسیروتـسد  فالخ  رب  لمع  نیا  اریز  دـنک ، مارتحا  ار  همطاف  همه  نیا  مرکا ، ربمغیپ  دوبن  زیاـج  و 
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. تسهداد دوخ 
: دیوگیم يردُخ  دیعس  وبا 

. دوب مدرم  نیرتزیزع  ادخ  لوسر  دزن  همطاف 
هدرک و مامت  ار  دوخ  زامن  همطاف  دـمآ ، وا  دزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  زامن  لوغـشم  همطاـف  اـهزور  زا  یکی  رد 

: تفگ وا  هب  دیشک و  ءارهز  يهمطاف  رس  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ادخ  لوسر  درک ، مالس  وا  رب  دش و  ترضح  نآ  هّجوتم 
. دنک تمحر  ار  وت  ادخ  يدرک ، بش  ار  زور  هنوگچ  مرتخد ! يا 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  نسح  نب  هللادبع  زا  هطساو  کی  اب  همطاف  رابخا  باتک  رد 
روضح هب  کشخ  وج  نان  يهراپ  کی  همطاف  دمآ ، اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  زور  کی 

: دومرف سپس  درک . راطفا  نان  نآ  اب  راوگرزب  نآ  دروآ و  ترضح  نآ 
دش نایرگ  نخس  نیا  ندینـش  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دروخیم ، زور  هس  زا  دعب  تردپ  هک  تسینان  نیلّوا  نیا  مرتخد ! يا 

. دیلامیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تروص  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  و 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  دوعسم  نبا  زا  نیعبرا  باتک  رد  نذؤم  حلاصوبا 

: دومرفیم مدینش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  زا 
: تفگ نم  هب  لیئربج  جاودزا  نیا  زا  سپ  مدومن  جیوزت  یلع  يارب  ار  همطاف  ات  داد  روتسد  نم  هب  ادخ 

زبس دجربز  زا  ار  نآ  ياهفقس  الط ، هب  هتسارآ  تسیدیراورم  کی  رگید  يهبصق  ات  ( 192  ) ِهبَصَق ره  نیب  هک  ؤلؤل  زا  یتشهب  اناوت ، يادخ 
. دناهدش هدیشوپ  توقای  هب  هک  هداهن  انب  دیراورم  زا  ییاهقاطا  تشهب  نآ  رد  هداد ، رارق 

ییاههمـشچ تشهب  نآ  رد  هداد ، رارق  دـجربز  زا  یکی  توقاـی و  زا  یکی  ّرد ، زا  یکی  هرقن ، زا  یکی  ـالط ، تشخ  کـی  ار  نآ  ياـههفرغ 
هب ار  اههّبق  نآ  هدش ، هتخاس  اهنآ  رب  دیراورم  زا  ییاههّبق  دننایرج ، رد  اهنآ  فارطا  رد  ییاهرهن  دـنراد ، نایرج  اهنآ  فارطا  زا  هک  هدـیرفآ 
ّرُد زا  یتخت  ياهّبق  ره  رد  هدـش ، انب  ياهّبق  یخاش  ره  رب  هتـسر ، هویم  ناتخرد  ماسقا  عاونا و  اهنآ  فارطا  رب  دناهتـسب ، ـالط  ریجنز  يهلیـسو 

. دشابیم نارفعز  زا  نآ  نیمز  شرف  دناهدرتسگ ، اهنآ  يور  رب  قربتسا  سدنس و  زا  ییاههدرپ  دناهتشاذگ و  دیفس 
يرد ره  رب  دراد ، رد  دص  ياهّبق  ره  دناهداد ، اج  ياهّیروح  ياهّبق  ره  رد  دـناهدومن ، وبـشوخ  نارفعز  کْشُم و  يهلیـسو  هب  ار  اهتخت  نآ 

. تسهدش هتشون  یسرکلا  ۀیآ  هّبق  نآ  فارطا  رد  دناهداتسیا ، كزینک  ود 
: متفگ لیئربج  هب  نم 

!؟ هدش انب  هک  يارب  تشهب  نیا 
: تفگ

مه نیا  هدومرف  تمحرم  ناشیا  هب  ادخ  هک  يرگید  ياهتشهب  رب  هفاضا  مالسلا ، امهیلع  ءارهز  يهمطاف  بلاطیبا و  نب  یلع  ترضح  يارب 
. دوش نشور  وت  مشچ  هک  هدومن  اطع  تهج  نیدب  ار  اهتشهب  نیا  فوؤر  يادخ  دوریم ، رامش  هب  اهنآ  زا  یکی 

: دیامرفیم هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  شیامرف  حیضوت  رد  نایب :
زا هلمج  نیا  رد  نِم »  » هک تسین  دـیعب  تسا و  توقای  گنر  هب  ؤلؤل و  يافـص  رد  رهـش  نآ  هک  دـشاب  نیا  روظنم  دـیاش  توقای » نم  ةؤلؤل  »
رد هک  دشابیم  ةرّذشم »  » هب ّقلعتم  تسا و  فرظ  مییوگب  هکنیا  ای  دـشاب و  هدـش  هفاضا  ًاوهـس  دناهتـشون ، ار  تیاور  نیا  هک  یناسک  فرط 

: دوشیم انعم  هنوگ  نیا  تروص  نیا 
. تسهدش بوکالط  توقای و  زا  تسا  ناشن  رهاوج  هک  ییؤلؤل 

هک دنیوگ  ینامـسیر  هب  ای  دـشاب و  هدـش  جارختـسا  ندـعم  زا  ماخ  صلاخان و  هک  دـنیوگ  الط  زا  ياهّکت  هب  رذـشلا » : » هتفگ يدابآزوریف  و 
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. دوشیم هتفگ  کچوک  ياهؤلؤل  هب  ای  دوریم و  راک  هب  تارهاوج  ياههناد  ندرک  مّظنم  يارب 
: دیامرفیم هک  اجنآ  رد  و 

هدنکارپ ینعم  هب  ینعی  دهدیم  انعم  مه  نآ  سکعرب  ًالماک  دناهتفگ و  ار  يزیچ  ندرک  عمج  بّعش »  » يانعم رد  بهّذلا » لسالسب  تبّعش  »
: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم  دنیوگ و  يزیچ  ندرک 

. تسا رتبسانم  ندرک ) عمج   ) لّوا ینعم  اجنیا  رد 
هیکت نآ  يور  هک  یتـخت  ره  اـی  دـنهدیم و  رارق  هلجح  رد  هـک  دوـشیم  هـتفگ  یتـخت  هـب  هنیفـس ، نزو  رب  هـکیرَا »  » هـتفگ يداـبآزوریف  و 

ار نآ  قاطا  ای  هناخ  تنیز  يارب  هک  دوشیم  هتفگ  یتخت  هب  ای  دنوشیم و  رتسبمه  نآ  يور  رب  رهوش  نز و  دننیـشنیم و  نآ  رب  دنهدیم و 
. دننکیم نّیزم 

. دوشیم هتفگ  رتصلاخ  رتفیطل و  ریرح  هب  قربتسا »  » صلاخ و فیطل و  ِریرح  هب  سدنس » »
: دیامرفیم هک  اجنآ  رد  و 

نیب هداد  رارق  ینعی  تسا  لعج »  » ینعم هب  قتف »  » اجنیا رد  تسا ، طولخم  ربنع  کْـشُم و  اـهنارفعز  نیب  تسا و  نارفعز  اـب  نآ  نیمز  شرف 
: تفگ ناوتیم  هکنیا  ای  ربنع و  کشم و  اهنارفعز 

. ار اهنارفعز  نیب  تسا  هتفاکش  اهربنع  کشم و  ینعی  تسا  ّقش »  » ینعم هب  قتف » »
. دشاب هدش  هتخود  تشرد  ياهكوک  اب  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهسابل  هب  هنوکذاش  و  هنوکذاش »  » دننام تسیئیش  رَْبنِم »  » نزو رب  ْشَْرفِم »  » و

(42 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َناَیْفُس  ِیبَأ  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ٍرَبَخ  ِیف  ِْرَیبُّزلا  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِدْقِْعلا  ِیف  ُّیُِسلُْدنَْألا  ِهِّبَر  ِْدبَع  ُْنبا  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
ْدَق َو  ُُهْتیَأَرَف  ًاّرِس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  َّرَسَأَف  ِِهْلیَِذب  ُرَّثَعَتَی  َوُه  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهِّدَج  یَلَع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َلَخَد 

: َلاَق َُّمث  ًاّیِوَق  ًاّزَه  ِْهَیلِإ  اَهَّزَهَف  اَهِدَِیب  َذَخَأَف  َۀَمِطاَف  َلِْزنَم  یَتَأ  یَّتَح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َماَق  َُّمث  ُُهنَْول ، َرَّیَغَت 
اَهَّزَه َُّمث  ِهِدَِیب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َذَخَأَف  ٌِّیلَع  َءاَج  َُّمث  ُهاَضِِرل ، یَضْرَی  َو  ِِهبَضَِغل  ُبَضْغَی  َهَّللا  َّنِإَف  ٍِّیلَع  َبَضَغ  َو  ِكاَّیِإ  ُۀَمِطاَف  اَی 

: َلاَق َُّمث  ًافیِفَخ  ًاّزَه  ِْهَیلِإ 
َْتعَجَر ْدَق  َو  ًاروُعْذَـم  َْتیَـضَم  ُهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف : اَهاَضِِرل ، یَـضَْرت  َو  اَِهبَـضَِغل  ُبَضْغَت  َۀَِـکئالَْملا  َّنِإَف  َۀَـمِطاَف  َبَضَغ  َو  َكاَّیِإ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 

: َلاَقَف ًاروُرْسَم ،
. ِهَّللا یَلَع  ِْقلَْخلا  ُمَرْکَأ  اَمُه  ِْنیَْنثا  َْنَیب  ُتْحَلْصَأ  ْدَق  َو  ُّرُسَأ  َْفیَک ال  ُۀَیِواَعُم  اَی 

. ََّیلِإ ِضْرَْألا  ِیف  ِْنیَْنثا  ُّبَحَأ  َمیِهاَْربِإ : ِْنب  ِِّیلَع  َو  ٍِتباَث  ِْنب  ِبِیبَح  َو  ِثِراَْحلا  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ِۀَیاَوِر  ِیف 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَمُهَْنَیب  َِحلُْصی  ْنَأ  اَجاَتْحَی  ْنَأ  ِناَهَّزَنُم  اَمُهَّنَِأل  ٍدَمَتْعُم  ُْریَغ  اَذَه  ِْهیََوبَاب : ُْنبا  َلاَق 

ُهَهْجَو ُعَضَی  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِهْجَو  َضْرُع  َلِّبَُقی  یَّتَح  ُماَنَی  مَّلَس ال  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َناَک  ُهَّنَأ  مالسلا  امهیلع  ُقِداَّصلا  َو  ُِرقاَْبلا 
. اَْهیَیْدَث َْنَیب  َْوأ  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِۀَنْجَو  َضْرُع  َلِّبَُقی  یَّتَح  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  اََهل  وُعْدَی  َو  َۀَمِطاَف  ْیَیْدَث  َْنَیب 

َو ُّيِزَوْرَْملا  ُّيِوْحَّنلا  ٍذاَـعُمُوبَأ  َو  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ْمُهُّلُک  ِبَّیَـسُْملا  ُْنبا  َو  ُّيِرْهُّزلا  ٍباَهِـش  ُْنبا  َو  ُّیِِعفاَّشلا  ِهَّللاِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَْکبوـُبَأ 
َو ِداَِقتْعِالا  ِیف  ُّیُِهنْـشُْألا  َو  ِِّیبَّنلا  ِفَرَـش  ِیف  ُّیِـشوُکْرَْخلا  َو  َۀَِشئاَع  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َةَوْرُع ، ِْنب  ِمِشاَه  ْنَع  ِّيِرْوَّثلا ، َناَیْفُـس  ْنَع  ُِّیناَّرَْحلا ، َةَداَتَقُوبَأ 

ِقِداَّصلا ِنَع  ُهُْریَغ ، َو  ُءاَّذَْحلا  َةَْدیَبُعُوبَأ  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  َو  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ِتاَداَعَّسلاُوبَأ  َو  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍحـِلاَصُوبَأ  َو  ِۀـَلاَسِّرلا  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َلاَقَف  ِِهئاَِسن  ُضَْعب  ِْهیَلَع  ْتَرَْکنَأَف  َۀَـمِطاَف  َلِیبْقَت  ُِرثُْکی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع 

: مَّلَس
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َلَّوَحَتَف اَُهْتلَکَأَف  ًۀَـحاَُّفت  اَْهنِم  ِیَنلَواَنَف  ٍۀَـیاَوِر : ِیف  اَُهْتلَکَأَف  اَِهبَطُر  ْنِم  ِیَنلَواَنَف  َۀَّنَْجلا  ِینَلَخْدَأَف  ُلِیئَْربَج  يِدَِـیب  َذَـخَأ  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  اََّمل  ُهَّنإ 
ِۀَّنَْجلا ِۀَِحئاَر  َیلِإ  ُْتقَتْـشا  اَمَّلُکَف  ٌۀَّیِْـسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَـمِطاَفَف  َۀَـمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَـجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه  اَّمَلَف  ِیْبلُـص ، ِیف  ًۀَـفُْطن  ِِکلَذ 

. ِیتَْنبا َۀَِحئاَر  ُتْمِمَش 
؟ ِِکب اَم  اََهل : َلاَقَف  ًۀَجِعَْزنُم  اَهآَرَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلَخَد  َو 

: َْتلاَقَف
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف  ًۀَّنِسُم  اَْهتَفَرَع  یِّمُأ  َّنِإ  َو  َکَْلبَق  ًالُجَر  ْفِْرعَت  َْمل  اَهَّنَأ  یِّمُأ  یَلَع  ْتَرَخَْتفا  ُءاَْریَمُْحلا 

. ًءاَعِو ِۀَماَمِِإلل  َناَک  ِکِّمُأ  َنَْطب  َّنِإ 
: َلاَقَف ِعِیبَّرلا  یَلَع  ُهاَیْؤُر  َّصَق  َهَبَْتنا  اَّمَلَف  ُْهنَع ، ُهُهْجَو  ًافوُرْصَم  َیِضاَْقلا  ًاکیِرَش  ِهِماَنَم  ِیف  َيأَر  َّيِدْهَْملا  َّنِإ  ِدْقِْعلا  ِیف  ِهِّبَر  ِْدبَع  ُْنبا 

، ًاضْحَم ٌّیِمِطاَف  ُهَّنإ  َو  ََکل  ٌِفلاَُخم  ًاکیِرَش  َّنِإ 
: َلاَق ِْهیَلَع  َلَخَد  اَّمَلَف  ِِهب ، َِیتُأَف  ٍکیِرَِشب ، َّیَلَع  ُّيِدْهَْملا : َلاَق 

، ٌّیِمِطاَف َکَّنَأ  ِینَغََلب 
: َلاَق

: َلاَق يَرْسِک  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َِینْعَت  ْنَأ  الِإ  ٍّیِمِطاَف  َْریَغ  َنوُکَت  ْنَأ  ِهَّللِاب  َكُذیِعُأ 
، ٍدَّمَُحم َْتِنب  َۀَمِطاَف  ِینْعَأ  ْنَِکل  َو  ال 

: َلاَق
؟ اَُهنَْعلَتَف

: َلاَق
، ِهَّللا َذاَعَم  ال ،

: َلاَق
؟ اَُهنَْعلَی ْنَم  ِیف  ُلوُقَت  اَمَف 

: َلاَق
، ِهَّللاُۀَنَْعل ِْهیَلَع 

: َلاَق
؟ َعِیبَّرلا ِینْعَی  اَذَه  ْنَْعلاَف 

: َلاَق
، َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ اَی  اَُهنَْعلَأ  اَم  ِهَّللاَو  ال 

: َلاَق
، ِلاَجِّرلا ِِسلاَجَم  ِیف  َنِیلَسْرُْملا  ِدِّیَس  ِۀَْنبا  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَِسل  َكُرْکِذ  اَمَف  ُنِجاَم  اَی  ٌکیِرَش : َُهل 

؟ ِماَنَْملا ُهْجَو  اَمَف  ُّيِدْهَْملا : َلاَق 
: َلاَق

. ِمالْحَْألِاب ُّلَحَتُْست  َءاَمِّدلا ال  َّنِإ  َو  مالسلا  هیلع  َفُسُوی  اَیْؤُِرب  ْتَْسَیل  َكاَیْؤُر  َّنِإ 
: َلاَق ُلوُقَت  اَم  ِهِْرمَأ  ِیف  ْرُْظنا  ٍِمناَغ : ِْنبِال  َلاَقَف  ِعِیبَّرلا  ِْنب  ِلْضَْفلا  َیلِإ  َۀَمِطاَف  َمَتَش  ٍلُجَِرب  َِیتُأ  َو 

. ِقیِرَّطلا ِیف  َبَلُْصی  َو  ٍطْوَس  َْفلَأ  َبَرُْضی  ْنَِأب  َرَمَأَف  ُهَتْدَّدَح  ْنِإ  َکُّمُأ  اَذ  َیِه  ُلْضَْفلا  َُهل  َلاَق  ُّدَْحلا  ِْهیَلَع  ُبِجَی 
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: تفگ هک  هدرک  تیاور  نایفس  یبا  نب  هیواعم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 193  ) بقانم باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 
نآ نماد  هکنیا  زا  سپ  دش و  فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زور  کی 

. دومن رییغت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  كرابم  گنر  دیناسر و  راوگرزب  نآ  ضرع  هب  هتسهآ  یبلطم  تفرگ  ار  ترضح 
، دیـشک دوخ  بناج  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  همطاف  تسد  دیدرگ ، اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  لزنم  لخاد  تساخرب و  ادـخ  لوسر  هاگنآ 

: دومرف يو  هب 
دمآ و مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دوشیم ، یـضار  يو  تیاضر  يارب  دـنکیم و  بضغ  یلع  بضغ  يارب  ادـخ  اریز  سرتب ! یلع  بضغ  زا 

: دومرف بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  داد  تکرح  ار  همطاف  هکنیا  زا  سپ  تفرگ و  ار  وا  تسد  مرکا  ربمایپ 
. دنوشیم یضار  يو  تیاضر  يارب  دننکیم و  بضغ  همطاف  بضغ  يارب  هکئالم  اریز  شاب ! فئاخ  همطاف  بضغ  زا  یلع ! ای 

: متفگ نم 
: دومرف يدومن ، تعجارم  رورسم  یتلاح  اب  یتفر و  یتحاران  اب  هللا ! لوسر  ای 

بوـسحم قـلخ  نیرتیمارگ  ادـخ  دزن  هک  مداد  شزاـس  حلـص و  ار  يرفن  ود  نیب  هک  یتروـص  رد  مشاـبن  لاحـشوخ  هنوـگچ  هیواـعم ! يا 
. دنوشیم

: دومرف هک  هدمآ  نینچ  میهاربا  نب  یلع  تباث و  نب  بیبح  ثراح و  نب  هللادبع  تیاور  رد 
. مرادیم تسود  نیمز  يور  رد  رتشیب  همه  زا  ار  رفن  ود  نیا 

: دیوگیم هیوباب  نبا  هّجوت ! ! ! هّجوت 
هب راک  دـیآ و  شیپ  فالتخا  ناشیا  نیب  هک  تسا  رتالاب  نیا  زا  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترـضح  ماـقم  اریز  تسین ، ربتعم  تیاور  نیا 

. دهد شزاس  حلص و  ار  ناشیا  نیب  ادخ  لوسر  هک  دسرب  ییاج 
: دنیامرفیم مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

. درکیم اعد  ترضح  نآ  يارب  دیسوبیم و  ار  همطاف  يهنیس  نایم  تروص و  هکنیا  ات  دیباوخیمن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمایپ 
. دیسوبیم ار  يو  يهنیس  ود  نایم  تروص و  ياههنوگ  هک  هدش  دراو  یتیاور  رد 

: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ءاذح  يهدیبعوبا  زا  نّنست  لها  زا  یهورگ 
نآ هب  ترضح  نآ  نانز  زا  یـضعب  دیـسوبیم ، دایز  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دندومنیم ، ضارتعا  راوگرزب 
کی یتیاور  رب  انب  داد ، نم  هب  تشهب  بطر  زا  هاـگنآ  دومن ، تشهب  لـخاد  تفرگ و  ار  متـسد  لـیئربج  دـندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یماـگنه 

، مدش رتسبمه  يربک  يهجیدخ  اب  مدـمآ و  نیمز  هب  هک  یعقوم  دـش ، هفطن  هب  لیدـبت  نم  بلـص  رد  مدروخ و  ار  نآ  نم  داد ، نم  هب  بیس 
. دش هلماح  همطاف  هب  يو 

. میوبیم ار  همطاف  مرتخد  موشیم  قاتشم  تشهب  يوب  هب  نم  هاگ  ره  ناسنا ، لکش  هب  تسیاهّیروح  همطاف  نیاربانب  سپ 
. تسا تحاران  وناب  نآ  دید  دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زور  کی 

: دومرف
!؟ هدش هچ  ار  وت 

: تفگ
: دیوگیم دنکیم و  رخف  نم  ردام  رب  هشیاع 

اهیلع هللا  مالـس  همطاف  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  دوب ! ینزریپ  وت  ردام  یلو  مدرکن ، جاودزا  یـسک  اب  ربمغیپ  زا  لـبق  نم 
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: دومرف
. دیایب دوجو  هب  نآ  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تشاد  ار  ّتیفرظ  تقایل و  نیا  وت  ردام  محر 

: دراگنیم دیرَفلا  دْقِع  باتک  رد  هِّبَر  ِْدبَع  نبا 
عیبر يارب  ار  باوخ  نیا  دش  رادیب  باوخ  زا  یتقو  تسهدینادرگرب . وا  زا  ار  دوخ  تروص  یضاق  کیرـش  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  يدهم 

: تفگ درک و  ریبعت  ار  يو  باوخ  عیبر  درک ، لقن 
: تفگ يدهم  دشابیم ، همطاف  نارادتسود  زا  فلاخم و  وت  اب  کیرش 

: تفگ يو  هب  يدهم  دمآ ، يدهم  دزن  کیرش  هک  یماگنه  دییامن . رضاح  نم  دزن  ار  کیرش 
: تفگ کیرش  یشابیم ؟ همطاف  تسود  وت  هک  هدیسر  روط  نیا  نم  هب 

: تفگ يدهم  يرسک ، رتخد  همطاف  رگم  یشابن  همطاف  تسود  هک  مراپسیم  ادخ  هب  ار  وت  نم 
: تفگ کیرش  تسا ، دّمحم  رتخد  همطاف  نم  روظنم 

: تفگ يدهم  ینکیم ؟ تنعل  ار  همطاف  وت 
: تفگ کیرش  ًادبا ، ادخ ! ! هب  هانپ 

: تفگ يدهم  تسیچ ؟ دنک  تنعل  ار  همطاف  هک  یسک  يهرابرد  وت  يهدیقع 
: تفگ کیرش  دنک . تنعل  دیامن  تنعل  ار  همطاف  هک  ار  یسک  ادخ ،

: تفگ عیبر  نک ، تنعل  ار  عیبر )  ) نیا سپ 
: تفگ عیبر  هب  کیرش  منکیمن . تنعل  ار  همطاف  نم  هک  مسق  ادخ  هب  نینمؤملاریما ! ای  هن ،

! دوب هچ  یتفگیم  رهطا  يهمطاف  هب  عجار  نادرم  سلاجم  رد  هک  ینانخس  نآ  سپ  سنجدب ! يا 
: تفگ يدهم 

: تفگ کیرش  تسیچ ؟ نم  باوخ  ریبعت  سپ 
. دش دهاوخن  لالح  هتفشآ  ياهباوخ  يهلیسو  هب  هک  اهنوخ  نتخیر  تسین و  فسوی  باوخ  هک  وت  باوخ 

: تفگ مناغ  نبا  هب  لضف  دندروآ . عیبر  نب  لضف  دزن  دوب  هتفگ  ازسان  رهطا  يهمطاف  هب  هک  ار  يدرم  تقو  کی 
؟ تسیچ درم  نیا  يهرابرد  وت  يهّیرظن 

: تفگ
: تفگ يو  هب  لضف  درک ، يراج  وا  رب  ّدح  دیاب 

شاهزانج دندز و  وا  هب  هنایزات  رازه  ات  داد  روتسد  سپـس  یـشاب . هدرک  عافد  دوخ  ردام  زا  هکنیا  لثم  ینک  يراج  وا  رب  ار  ادخ  ّدح  وت  رگا 
. دنتخیوآ راد  هب  هار  رس  رب  ار 

(43 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلَزَنَف مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِةاَزَغ  َْدنِع  ًالیِکَو  ْتَّنَمَت  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َِيُور  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
(194 «. ) ًالیِکَو ُهْذِخَّتاَف  َوُه  الِإ  َهلِإ  ِبِْرغَْملا ال  َو  ِقِرْشَْملا  ُّبَر  »

؟ ِعْطَْقلِاب ُهُُرمَْأت  َو  ِمالْسِْإلا  ِیف  ُُهْتمَّدَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُّصِّللا : َلاَقَف  ٍِّصل  ِعْطَِقب  َرَمَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِِّینُْطقَراَّدلا  ُحیِحَص 
: َلاَقَف

ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  نِزَحَف  ( 195 « ) َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  : » ِِهلْوَِقب ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  َْتنِزَحَف  ُۀَـمِطاَف  ْتَعِمَـسَف  ُۀَـمِطاَف ، ِیتَْنبا  َِتناَک  َْول 
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: َلَزَنَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
: َلاَق َو  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  َِکلَذ  ْنِم  ُِّیبَّنلا  َبَّجَعَتَف  ( 196 « ) اتَدَسََفل ُهَّللا  الِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  »

. یَضْرَِتل اَِهتَقَفاَوُِمل  ُتاَیْآلا  ِهِذَهَف  َِکلْوَق  ْنِم  َْتنِزَح  َْتناَک 
دنـسملا بطاخملا و  ۀلالج  یفانی  طورـشملا ال  مالکلا  اذه  لثم  َّنأ  اهیلع  هللا  مالـس  ۀـمطاف  ملعتل  تلزن  تایآلا  هذـه  َّنأ  ینعملا  َّلعل  نایب :

وأ كرشلا  ۀلزنمب  ۀمطاف  دی  عطق  َّنأ  نایبل  وأ  َّلجوَّزع ، هللا  نم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسرلا  یلإ  ۀبـسنلاب  کلذ  عوقول  هتءارب  هیلإ و 
بوصأ لَّوَألا  یلوَألل و  ًافالخ  ناکف  ۀمطاف  یلإ  ۀبسنلاب  مالکلا  نم  عونلا  اذه  رودصل  ردص  اّمنإ  ۀّمُالا  هب  دارملا  باطخلا  نم  عونلا  اذه  َّنأ 

. لوُصُالاب قفوأ  و 
: دسیونیم ( 197  ) بقانم باتک  رد  زین 

. دـش لزان  لّمزم  هروس  مهن  يهیآ  دومن و  لیکو  ياّنمت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندومن  گنج  عقوم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 
«. نک باختنا  دوخ  لیکو  نابهاگن و  ار  وا  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  برغ  قرش و  راگدرورپ  نامه  »

: دراگنیم ینطقراد  حیحص  رد 
: تفگ دزد  صخش  نآ  دنیامن . عطق  ار  يدزد  تسد  ات  داد  روتسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

؟ ینکیم عطق  هب  رومأم  ار  وا  کلذ  عم  يرادیم و  مّدقم  مالسا  رد  ار  وا  وت  هللا ! لوسر  ای 
: دومرف

. دشاب همطاف  مرتخد  هکنیا  ولو  يرآ ،
: دیامرفیم هک  دروآ  ار  رمز  يهروس  يهیآ 65  دش و  لزان  لیئربج  سپس  دیدرگ ، نوزحم  دینش  ار  نخس  نیا  همطاف  یتقو 

«. دش دهاوخ  دوبان  وت  لمع  باوث  يوش  لئاق  کیرش  ادخ  يارب  رگا  »
: دیامرفیم هک  دش  لزان  ءایبنا  يهروس  يهیآ 22  هاگنآ  دیدرگ ، نوزحم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ 

«. دندشیم دساف  نیمز  نامسآ و  دنتشادیم  دوجو  نیمز  نامسآ و  رد  اتکی  يادخ  زا  ریغ  ینایادخ  رگا  »
: تفگ دش و  لزان  لیئربج  هاگنآ  دومن ، بّجعت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ 

هللا مالـس  ءارهز  يهمطاف  تقفاوم  يارب  تایآ  نیا  اذـل  دـش  تحاران  دـشاب  مرتخد  هکنیا  ولو  یتفگ  هک  وت  نخـس  زا  ءارهز  يهمطاف  نوچ 
. دوش دونشخ  هک  دش  لزان  اهیلع 

هب دشاب  هدوب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  میلعت  هیآ  نیا  لوزن  زا  روظنم  دیاش  دیامرفیم  هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  يهماّلع  موحرم  نایب :
بطاخم و نأش  تمظع  اب  یتافانم  مدرکیم » عطق  ار  شتسد  دشیم  لمع  نیا  بکترم  مه  همطاف  رگا   » ریبعت نیا  دننام  ندرب  راک  هب  هکنیا 

نآ مالک  نیا  زا  دوصقم  دیاش  دشابیم و  كرش  يهلزنم  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تسد  عطق  هک  دشاب  نیا  روظنم  دیاش  درادن و  وا  تئارب 
. درادن هعماج  دارفا  نیب  یتوافت  دودح  ماکحا و  يارجا  رد  دننادب  تّما  هک  دشاب 

: دیامرفیم هماّلع  سپس  و 
. تسهدش هتفریذپ  مّلسم و  لوصا  اب  قفاوم  رتيوق و  لّوا  لامتحا 

(44 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَقَف ِلَمَْعلا ، ِْریَخ  یَلَع  َّیَح  یَنْعَم  ْنَع  مالسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َِلئُس  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
. ُۀَیالَْولا َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َو  اَهِْدلُو  َو  َۀَمِطاَف  ُِّرب  ِلَمَْعلا  ُْریَخ 

: َلاَق َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب ، ُِّینِیئاَرَفْسَْألا  ٍدِماَح  ِیبَأ  ْنَع  َنیَِعبْرَْألا ، ِیف  ٍِحلاَصُوبَأ 
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: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
. ُۀَمِطاَف َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَت  ٍصْخَش  ُلَّوَأ 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع 
َلْهَأ َو  ًاِّیلَع  َباَصَأ  َو  ِروُّنلا  ُُثُلث  َۀَـمِطاَف  َباَصَأ  َو  ِروُّنلا  ُُثُلث  ِیَنباَصَأَف  ُهَفَذَـقَف  َروُّنلا  َِکلَذ  َذَـخَأ  َُّمث  ِهِهْجَو  ِرُون  ْنِم  اَهَقَلَخ  َۀَّنَْجلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اََّمل 

. ٍدَّمَُحم ِلآ  ِۀَیالَو  ْنَع  َّلَض  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  ُْهبُِصی  َْمل  ْنَم  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِۀَیالَو  َیلِإ  يَدَتْها  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  َُهباَصَأ  ْنَمَف  ِروُّنلا ، ُُثُلث  ِِهْتَیب 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِرقاَْبلا  ِنَع  ِّیِفْعُْجلا ، ٍِرباَج  َو  مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْدیَز  ُْنب  ُْنیَسُْحلا 

. اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ 
ٍِحلاَصُوبَأ َو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ْنَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِفَرَش  ِیف  ُظِعاَْولا  ٍدیِعَسُوبَأ  َو  مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ٍْحیَرُـش  ُْنبا 

ُهَّللا یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ًاعیِمَج  اَْوَور  ِۀـَناَیِّدلا  ِیف  ُِّینِیئاَرَفْـسَْألا  ٌدوُمْحَم  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  ُّيِرَبْکُْعلا  ِهَّللاِدـْبَعُوبَأ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِِلئاَضَْفلا ، ِیف  ُنِّذَؤُْملا 
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. ِكاَضِِرل یَضْرَی  َو  ِِکبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ِّیِسْوَْألا  ٍناَنِس  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ِِهباَتِک  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ٍرَْکبُوبَأ 

یَّلَص دّمحم  ِْتَیب  ِلآ  یِّبِحُِمل  ًاعاَقُر  ْتَلَمَحَف  َیبوُط  َةَرَجَش  َرَمَأَف  َناَوْضِر  َرَمَأ  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َۀَمِطاَف  َجَّوَز  اََّمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  ُلِیئَْربَج  ِینَثَّدَح 
اَِهلْهَِأب ْتَوَتْـسا  َو  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذإَف  َعاَقُّرلا  ُۀَِکئالَْملا  َْکِلت  َذَـخَأَف  ِعاَقُّرلا ، َکِیت  ِدَدَِـعب  ٍرُون  ْنِم  ًۀَِـکئالَم  اَهَرَْطمَأ  َُّمث  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. ِراَّنلا َنِم  ٍةَءاََرب  َۀَْعقُر  ِْهَیلِإ  َعَفَد  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلآ  یِّبُِحم  ْنِم  ًالُجَر  ِۀَِکئالَْملا  َْکِلت  ْنِم  ٌکَلَم  َیَِقل  اَذإَف  ِعاَقُّرلا  َْکِلِتب  َۀَِکئالَْملا  ُهَّللا  َطَبْهَأ 
َلاَق ُهَّنَأ  ( 198 « ) ًاریِرَْهمَز َو ال  ًاسْمَـش  اهِیف  َنْوَرَی  ال  : » ِِهلْوَق یَنْعَم  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ِیبَأ  ُِلئاَضَف  َو  ِِّیبَْلعَّثلا  ُفْشَک  اَْهنِم  ُِبتُْکلا  َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َءاَـج  َو 
یَلَع ِلَْزنُْملا  َِکباَتِک  ِیف  َْتُلق  ْدَق  َکَّنِإ  ِّبَر  اَی  ِۀَّنَْجلا : ُلْهَأ  ُلوُقَیَف  َناَنِْجلا  َءاَضَأ  ًارُون  اَْوأَر  اُونَکَس  اَم  َدَْعب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  اَْنَیب  ٍساَّبَع : ُْنبا 

اَکِحَـضَف ٍءْیَـش  ْنِم  اَبَّجَعَت  َۀَـمِطاَف  َو  ًاِّیلَع  َّنِإ  َو  ِرَمَْقلا  َرُون  َو ال  ِسْمَّشلا  َرُون  اَذَـه  َْسَیل  ٍداَنُم : يِداَُـنیَف  ًاسْمَـش » اـهِیف  َنْوَرَی  ـال   » ِلَـسْرُْملا َکِِّیبَن 
. اَمِهِرُون ْنِم  ُناَنِْجلا  ِتَقَرْشَأَف 

: َلاَق ِّيِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ِةَرَشَْعلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ِتاَداَعَّسلاُوبَأ  َو  َۀَمِطاَف  ِراَبْخَأ  ِیف  ُِّیلْوَّصلا  ٍِّیلَعُوبَأ 
: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  ُتْرَبْخَأَف  ِیْنبُِجی  ْمَلَف  ُُهْتیَداَن  َو  ُهَْتَیب  ُْتیَتَأَف  ًاِّیلَع  وُعْدَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  ِینَثََعب 

، َكوُعْدَی مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنِإ  ٍِّیلَِعل : ُْتلُقَف  اَهَْدنِع ، َدَحَأ  َو ال  ُنَحْطَت  یَحَّرلا  ُْتیَأَرَف  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  َو  ِْتیَْبلا  ِیف  ُهَّنإَف  ِْهَیلِإ  ْدُع 
: َلاَقَف ُْتیَأَر  اَِمب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  ُتْرَبْخَأَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  یَتَأ  یَّتَح  ًاشِّحَوَتُم  َجَرَخَف 

. ٍدَّمَُحم ِلآ  ِۀَنوُعَِمب  َنُولَّکَُوم  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُحاَّیَس  ًۀَِکئالَم  ِهَِّلل  َّنِإَف  ْبَْجعَت  ٍّرَذَابَأ ال  اَی 
: َلاَقَف َِکلَِذب  ِهَّللا  َلوُسَر  ُتْرَبْخَأَف  ُروُدَت  یَحَّرلا  َو  ًۀَِمئاَن  َۀَمِطاَف  ُتْدَجَو  الاَق : اَمِْهیَلِک  َّنَأ  َۀَنوُْمیَم  َو  ٍراَّمَع  ْنَع  َقاَحْسِإ ، ُْنبا  َو  ُّيِرْصَْبلا  ُنَسَْحلا 

. ْتَراَدَف َروُدَت  ْنَأ  یَحُّرلا  َیلِإ  یَحْوَأَف  ِِهتَمَأ  َفْعَض  َِملَع  َهَّللا  َّنِإ 
ِْنبا َو  َۀَنوُْمیَم  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِِّیبْعَّشلا  ِنَع  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَصُوبَأ  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِِبقاَنَم  ِیف  ُِّیتُْسْبلا  ِمِساَْقلاُوبَأ  ُهاََور  ْدَـق  َو 

. ِراَبْخَْألا ِحْرَش  ِیف  ٍضاَّیَف 
. ُهُکِّرَُحی ٌکَلَم  َناَک  َو  ُكَّرَحَتَی  َدْهَْملا  يَأَرَف  اَهُْدلُو  یََکب  اَمَّبُرَف  اَِهتَداَبِع  َو  اَِهتالَِصب  ْتَلَغَتْشا  اَمَّبُر  اهیلع  هللا  مالس  اَهَّنَأ  َِيُور  َو 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 
: َلاَق َۀَمِطاَف  َیلِإ  َناَْملَس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َثََعب 

: ِرَبَْخلا ِرِخآ  ِیف  َلاَق  َو  ٌسِینَأ  اَهَدـْنِع  اَم  َو  اََّرب  ْنِم  ُروُدـَت  یَحَّرلا  َو  اَّوَج  ْنِم  َنآْرُْقلا  ُأَْرقَت  َۀَـمِطاَف  ُْتعِمَـسَف  ُتْمَّلَـس ، یَّتَح  ًۀَْـفقَو  ِباَْبلِاب  ُْتفَقَوَف 
: َلاَق َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَّسَبَتَف 
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َرَخآ ٍرَبَخ  ِیف  َو  ُلِیباَقوُز  ُهُمْـسا  ًاکَلَم  ُهَّللا  َثَعَبَف  ِهَّللا  ِۀَعاَِطل  ْتَغَّرَفَت  اَهِـشاَشُم  َیلِإ  ًاناَمیِإ  اَهَحِراَوَج  َو  اَهَْبلَق  ُهَّللا  الَم  َۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  َّنِإ  ُناَْملَـس  اَی 
. ِةَرِخْآلا ِۀَنُؤَم  َعَم  اَْینُّدلا  َۀَنُؤَم  ُهَّللا  اَهاَفَک  َو  یَحَّرلا  اََهل  َراَدَأَف  ُلِیئَْربَج 

َحَلْصَأ ُهَِّیناَّوَج  َحَلْصَأ  ْنَم  َناَْملَـس : ِثیِدَح  ِیف  ۀیاهنلا : یف  لاق  معن  ۀغّللا  یف  امهب  رفظأ  مل  هجراخ و  ارَّبلاب  تیبلا و  لخاد  اّوجلاب  دارملا  نایب :
ءارحـصلا و َّربلا و  یلإ  جرخ  يأ  اَّرب  نالف  جرخ  مهلوق  نم  هلـصأ  بسنلا و  تادایز  نم  نونلا  فلألا و  ۀـینالعلا و  یناَّربلاـب  دارأ  ُهَِّیناََّرب ، ُهَّللا 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هتفص  یف  ۀیاهنلا  یف  لاق  ۀیناَّوجلاک و  تیبلا  لخاد  ُّوجلا  يدابآزوریفلا : لاق 
اهغـضم نکمی  یّتلا  ۀـنّیّللا  ماظعلا  سوؤر  یه  يرهوجلا : لاق  نیتبکرلا و  نیبعکلا و  نیقفرملاک و  ماظعلا  سوؤر  میظع  يأ  شاشملا ، لیلج 

. یهتنا هشاشم  یلإ  ًانامیإ  راّمع  ءیلم  ثیدحلا  هنم  و 
: دسیونیم ( 199  ) باتک نامه  رد  زین 

: دومرف دش ، شسرپ  لَمَعلا » ِریَخ  یلَع  َّیَح  : » ینعم هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 
. تسا دّمحم  لآ  تیالو  روظنم  یتیاور  رب  انب  دشابیم . يو : نادنزرف  رهطا و  يهمطاف  هب  ندومن  ییوکین  هلمج ، نیا  زا  روظنم 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  هریَرُهوبا  زا  نیعبرا  باتک  رد  حلاصوبا 
. تسا اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  دوشیم ، تشهب  لخاد  هک  یصخش  نیلّوا 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  زا 
بیصن نآ  مّوس  کی  درک ، باترپ  تفرگ و  ار  رون  نآ  سپس  دیرفآ ، نتشیوخ  هجو  رون  زا  ار  نآ  دیرفآ  ار  تشهب  اناوت  يادخ  هک  یعقوم 

. دیسر شنادنزرف  یلع و  هب  نآ  مّوس  ثلث  دیسر ، همطاف  رتخد  هب  شرگید  مّوس  کی  دش و  نم 
زا دشاب  هدیسرن  وا  هب  رون  نآ  زا  هک  یـسک  دش ، دهاوخ  تیاده  دّمحم  لآ  یتسود  تیالو و  هب  دشاب  هدیـسر  يو  هب  رون  نآ  زا  هک  یـسک 

. ددرگیم هارمگ  نانآ  تیالو 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  یلع  نب  دیز  نب  نیـسح 

: دومرف مَّلَس 
. دوشیم كانبضغ  يو  بضغ  يارب  یضار و  همطاف  تیاضر  يارب  ادخ 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  یگمه  ینیارفسا ، دومحم  هللادبعوبا و  ساّبع و  نبا  زا  حلاصوبا  ظعاو و  دیعس  وبا  حیرش و  نبا 
: دومرف هک  دناهدرک  تیاور 

. دوشیم دونشخ  وت  تیاضر  اب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  اب  دنوادخ  همطاف  يا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوخ  باتک  رد  ْهیَوِدْرَم  رکبوبا 

: تفگ میارب  لیئربج 
ار ییاههتـشون  اههعقر و  ات  درک  رما  ناوضر  هب  دومن  جـیوزت  مالـسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  ار  همطاف  فوؤر  يادـخ  هک  یماـگنه 
نآ هدمآ و  دورف  دوب  قباطم  اههعقر  نآ  اب  نانآ  دادعت  هک  رون  زا  يا  هکئالم  هاگنآ  دزیوایب ، یبوط  تخرد  رب  دّمحم  لآ  نارادتـسود  يارب 

. دنتشادرب ار  تاحفص 
دّمحم لآ  ناتسود  زا  یکی  هکئالم  نآ  زا  یکی  هاگ  ره  دتـسرفیم . ورف  اههعقر  نآ  اب  ار  هکئالم  میکح ، يادخ  دسر  ارف  تمایق  زور  یتقو 

. داد دهاوخ  يو  هب  هدش  هتشون  نآ  رد  مّنهج  زا  يدازآ  هک  ار  اههعقر  نآ  زا  یکی  دنیبیم  ار 
هک رهد  يهکرابم  يهروس  يهیآ 13  لیذ  رد  تسا  تاداعّـسلا  یبا  لئاضف  باتک  یبلعث و  فشک  هلمج  نآ  زا  هک  يدّدعتم  ياهباتک  رد 

: دیامرفیم
: تفگ هک  دننکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  اهنآ  و  دننیبیمن » ییامرس  باتفآ و  تشهب  رد  تشهب  لها  »
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: دنیوگیم تشهب  لها  دنکیم ، ینارون  ار  تشهب  هک  دننیبیم  ار  يرون  دنوشیم  تشهب  رد  نکاس  لخاد و  تشهب  لها  هکنآ  زا  دعب 
. دننیبیمن تشهب  رد  ار  باتفآ  يا : هدومرف  يدرک ، لزان  دوخ  ربمغیپ  هب  هک  نآرق  رد  وت  اراگدرورپ !

: دسریم باطخ 
رون زا  تشهب ، ّتینارون  نیا  دـندیدنخ ، دـندومن و  بّجعت  یعوضوم  کـی  زا  مالـسلا  اـمهیلع  ءارهز  یلع و  تسین . هاـم  باـتفآ و  رون  نیا 

. تسا ناشیا 
: تفگ هک  دننکیم  تیاور  يرافغ  رذوبا  زا  تاداعّسلاوبا  یلوص و  یلعوبا 

یلع يهناخ  هب  نم  مروایب ، ترضح  نآ  روضح  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ات  داتسرف  ارم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 
: دومرف متفگ ، ار  نایرج  مدمآ و  ادخ  ربمغیپ  دزن  دادن ، ار  نم  باوج  راوگرزب  نآ  یلو  مدز ، ادص  ار  وا  متفر و  مالسلا  هیلع 

نآ دزن  یسک  دخرچیم و  دوخ  هب  دوخ  بایسآ  مدید  مدش  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يهناخ  لخاد  یتقو  متـشگرب  تسا ، هناخ  رد  یلع 
! ! تسین

: متفگ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب 
هب ار  بایـسآ  نایرج  نم  دمآ ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  روضح  هب  تعرـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دهاوخیم ، ار  وت  ادخ  لوسر 

: دومرف ترضح  نآ  مدناسر ، ادخ  ربمایپ  ضرع 
. دننک کمک  دّمحم  لآ  هب  هک  دنلّکوم  دندرگیم و  نیمز  رد  هک  دراد  يا  هکئالم  ادخ ، اریز  يامنم ! بّجعت  رذوبا  يا 

راک يو  بایسآ  دوب و  باوخ  َملاع  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هک : دناهدرک  تیاور  هنومیم  راّمع و  زا  قاحـسا  نبا  يرـصب و  نسح 
: دومرف میتفگ  ادخ  لوسر  يارب  ار  ناتساد  نیا  یتقو  درکیم ،

. دومن تعاطا  بایسآ  دخرچب ، هک  داد  روتسد  بایسآ  هب  اذل  دید  ار  همطاف  یمسج  یناوتان  فعض و  ادخ  نوچ 
ضایف نبا  هنومیم و  زا  دوخ  دنـس  اب  یبعـش  زا  نیعبرا  رد  حلاصوبا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  بقانم  رد  یتسب  مساقلاوبا  ار  بلطم  نیمه 

. دناهدرک لقن  رابخالا  حرش  رد 
: هدش تیاور 

يهراوهگ درکیم  هیرگ  شدنزرف  دوب و  نتشیوخ  تدابع  زامن و  لوغشم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هک  یعقوم  نآ  رد  دشیم  اسب  هچ 
. دادیم تکرح  ار  هراوهگ  نآ  هک  دوب  یکَلَم  دوب ، تکرح  رد  يو 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 
: دیوگیم ناملس  داتسرف ، اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دزن  ار  یسراف  ناملس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

نآ دزن  یسک  دخرچیم و  بایسآ  تسا ، نآرق  توالت  لوغـشم  هناخ  لخاد  رد  همطاف  هک  مدینـش  مدرک ، مالـس  مدنام و  هناخ  رد  دزن  نم 
. دوبن

: دیوگیم تیاور  رخآ  رد 
: دومرف دز و  دنخبل  ادخ  ربمغیپ 

تدابع لوغـشم  هغدـغد  نودـب  همطاف  اذـل  هدرک ؛ رپ  نامیا  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  مرتخد  ءاـضعا  بلق و  ادـخ  ناملـس ! يا 
ياهراک راد  هدـهع  ادـخ  دـنادرگب ، ار  بایـسآ  ات  هداتـسرف  تسا  لیئربج  یتیاور  هب  لیباقوز و  وا  ماـن  هک  یکلم  ادـخ  دوشیم ، راـگدورپ 

. دوشیم مرتخد  يورخا  يویند و 
يارب ییانعم  تغل  باتک  رد  هیلع ) هللا  ۀمحر  یـسلجم  يهماّلع   ) نم ار و  هناخ  جراخ  اّربلا »  » دـنیوگ و ار  هناخ  لخاد  اّوَج »  » زا روظنم  نایب :

سک ره  ( 200 « ) ُهَِّیناََّرب ُهَّللا  َحَلْصَأ  ُهَِّیناَّوَج  َحَلْصَأ  ْنَم  : » تسا هدمآ  ناملـس  ثیدح  رد  هیاهن  باتک  رد  طقف  يرآ  مدرکن ، ادیپ  تغل  ود  نآ 
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فلا و تسا و  راکـشآ  یناّربلا »  » زا روظنم  تیاور  نیا  رد  هک  دـنکیم ، حالـصا  ار  وا  رهاظ )  ) نورب دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  دوخ  نورد 
يدابآزوریف ارحـص و  َّرب و  يوس  هب  دـش  جراخ  ینالف  يارب  اَّرب ) نـالُف  َجَرَخ   ) مییوگیم هک  اَّرب »  » دوشیم حالـصا  تادـئاز و  نآ  رد  نون 

«. ۀیناّوَجلا  » لثم دنیوگ ، ار  هناخ  لخاد  اّوجلا » : » هتفگ
ناوختسا دننام  وا  گرزب )  ) ماظع ياهناوختسا  ینعی  شاشملا » لیلج  : » هتفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  تفص  رد  هیاهن  رد  و 

. دوب يوق  میظع و  رایسب  اهوناز )  ) نیتبکر و  اپ ) يور  ناوختسا   ) نیبعک اهجنرآ و 
: دیوگ يرهوج  و 

رد هک  یثیدـح  تسا  باب  نیمه  زا  دـیوَج و  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا ، مرن  رایـسب  هک  دـنیوگ  ار  ییاهناوختـسا  رـس  شاـشم » »
: دیامرفیم هک  دناهدومرف  راّمع  دروم 

. دوب هدومن  ذوفن  راّمع  ياهناوختسا  رس  ات  نامیا  ینعی  ( 201 « ) هِشاَشُم َیلِإ  ًاناَمیِإ  ٌراَّمَع  َِئُلم  »

(45 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍرَمْعَم  ُْنب  ُِّیلَع  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
: َْتلاَق َو  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّفُُوت  اََّمل  َۀَّکَم  َیلِإ  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتَجَرَخ 

، اَهِسْفَن یَلَع  ْتَفاَخ  یَّتَح  ِۀَفْحُْجلا  ِیف  ٌدیِدَش  ٌشَطَع  اََهباَصَأَف  اَهَدَْعب ، َۀَنیِدَْملا  َيرَأ  ال 
: َلاَق

: َْتلاَق َُّمث  ِءاَمَّسلا  َوَْحن  اَْهیَْنیَع  ْتَرَسَکَف 
؟ َکِِّیبَن ِْتِنب  ُۀَمِداَخ  اَنَأ  َو  ِینُشِطُْعتأ  ِّبَر  اَی 

: َلاَق
. َنِینِس َْعبَس  ْمَعْطَت  َْمل  َو  ْعَُجت  َْمل  َو  َْتبِرَشَف  ِۀَّنَْجلا  ِءاَم  ْنِم  ٌْولَد  اَْهَیلِإ  َلَزَنَف 

. َّضغ هفرط  نم  رسک  ُّيدابآزوریفلا : لاق  نایب :
: دسیونیم ( 202  ) بقانم باتک  رد 

: تفگ اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  تداهش  زا  دعب  نمیا  ّمُا 
هک دش  هنشت  يردق  هب  دیسر  هِفْحُج  هب  هک  یماگنه  دیدرگ ، همّظعم  يهّکم  هّجوتم  اذل  منیبب ، یلاخ  هنیدم  رد  ار  همطاف  ياج  مناوتیمن  نم 

: تفگ دومن و  نامسآ  هّجوتم  ار  دوخ  نامشچ  دوش ، فلت  دیسرت 
لزان يو  يارب  تشهب  بآ  زا  يولد  هاگان  مشابیم ؟ وت  ربمغیپ  رتخد  يهمداخ  نم  هک  یتروص  رد  يراذـگیم ؟ هنـشت  ارم  ایآ  اراگدرورپ !

. دروخن اذغ  دشن و  هنسرگ  لاس  تفه  تّدم  دیماشآ  بآ  نآ  زا  یتقو  دش ،
. تسب ار  شنامشچ  ینعی  هفرط » نم   » رسک دیوگ  يدابآزوریف  نایب :

(46 [ ) هرامش تیاور  ]

اَّمَلَف َصُْکنَِتل ، اَهَنوُحَْـصنَی  ُساَّنلا  َو  ٍۀَـفیَِحن  ٍۀَّباَد  یَلَع  ًۀَفیِعَـض  ًةَأَْرما  ِّجَْـحلا  ِعَّدَُوم  ِیف  ُْتیَأَر  ٍراَـنیِد  ُْنب  ُکـِلاَم  بوشآرهـش ]  نبـال  بقاـنملا  ]
: َْتلاَق َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اَهَسْأَر  ْتَعَفَرَف  اَِهناَْیتِإ ، ِیف  اَُهْتلَذَعَف  اَُهتَّباَد  ْتَّلَک  َۀَیِداَْبلا  اَنْطَّسََوت 

َنِم اَهاَتَأ  ٌصْخَـش  اَذإَف  َْکَیلِإ ، الِإ  ُُهتْوَکَـش  اََمل  َكُْریَغ  اَذَـه  ِیب  َلَعَف  َْول  َِکلالَج  َو  َِکتَّزِعَوَف  ِینَْتلَمَح ، َِکْتَیب  َیلِإ  ـال  َو  ِینَتْکََرت  ِیْتَیب  ِیف  ـال 
ْنَم اَُهتْفَلَحَف  ُفوُطَت ، اَُهْتیَأَر  َفاَطَْملا  ُْتغََلب  اَّمَلَف  ِفِطاَْخلا ، ِقْرَْبلاَک  ُۀَـقاَّنلا  ِتَراَس  َو  ْتَبِکَرَف  ِیبَکْرا ، اََهل : َلاَقَف  ٍۀَـقاَن  ُماَـمِز  ِهِدَـی  ِیف  َو  ِءاَْـفیَْفلا 
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؟ َْتنَأ
: َْتلاَقَف

. اهیلع هللا  مالس  ِءاَرْهَّزلا  ِۀَمِداَخ  َۀَِّضف  ِْتِنب  َۀَکْسُم  ُْتِنب  ُةَرْهُش  اَنَأ 
: َلاَق ُهَراَد  ٌْدیَز  َلَخَد  اَّمَلَف  َریِعَّشلا  ِتَضَْرقَتْسا  َو  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ِّيِدوُهَْیلا  ٍْدیَز  ِةَأَْرما  َْدنِع  اََهل  ًةَوْسِک  اهیلع  هللا  مالس  ْتَنَهَر  َو 

؟ اَنِراَد ِیف  ُراَْونَْألا  ِهِذَه  اَم 
: َْتلاَق

. ًاسْفَن َنُوناَمَث  َمَلْسَأ  یَّتَح  ُُهناَریِج  َو  ُُهتَأَْرما  ْتَمَلْسَأ  َو  ِلاَْحلا  ِیف  َمَلْسَأَف  َۀَمِطاَف  ِةَوْسِِکل 
: َلاَقَف ًامَتاَخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  اهیلع  هللا  مالس  َْتلَأَس  َو 

، ِکَتَجاَح َنِیلاَنَت  َکَّنِإَف  ًامَتاَخ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َنِم  ِیُبلْطاَف  ِْلیَّللا  َةالَص  َْتیَّلَص  اَذإ  ِمَتاَْخلا ؟ َنِم  ٌْریَخ  َوُه  اَم  َکُمِّلَعُأ  الَأ 
: َلاَق

ُْهتَلَعَجَف َُهل  َۀَمِیق  ٌتُوقاَی ال  ُمَتاَْخلا  اَذإَف  یَّلَـصُْملا  ِتَعَفَرَف  یَّلَـصُْملا  َتَْحت  یِّنِم  ِْتبَلَط  يِذَّلا  ُۀَـمِطاَف  اَی  ُِفتْهَی : ٍِفتاَِهب  اَذإَف  َیلاَعَت ، اَهَّبَر  ْتَعَدَـف 
: َْتلاَق اَُهْلثِم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َُرت  َْمل  ٍروُُصق  َۀَثالَث  ْتَأَرَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَهَّنَأَک  اَهِماَنَم  ِیف  َْتأَر  اَِهتَْلَیل  ْنِم  ْتَماَن  اَّمَلَف  ْتَحِرَف ، َو  اَهِعَبْصِإ  ِیف 

، ٍدَّمَُحم ِْتِنب  َۀَمِطاَِفل  اُولاَق : ُروُصُْقلا ؟ ِهِذَه  ْنَِمل 
: َلاَق

یَلَع َْتلاَم  ْدَق  ِریِرَّسلا  اَذَِهل  اَم  اهیلع : هللا  مالـس  َْتلاَقَف  َِمئاَوَق ، ِثالَث  یَلَع  َلاَم  ْدَـق  ًاریِرَـس  ْتَأَرَف  ِهِیف  ْتَراَد  َو  َِکلَذ  ْنِم  ًارْـصَق  ْتَلَخَد  اَهَّنَأَکَف 
ْتَلَخَد ْتَحَبْـصَأ  اَّمَلَف  َِمئاَوَق ، ِثالَث  یَلَع  ُریِرَّسلا  َیَِقب  َو  ًامَتاَخ  اََهل  َغیِـص  َو  ِِمئاَوَْقلا  ُدَحَأ  َعُِزنَف  ًامَتاَخ  ِهَّللا  َنِم  ْتَبَلَط  ُهَتَبِحاَص  َّنَِأل  اُولاَق  ٍثالَث ؟

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  َۀَّصِْقلا  ِتَّصَق  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع 
ُهَّللا یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  اَهَرَمَأَف  ٌةَراَّرَغ ، ٌۀَِلئاَز  اَهَّنِإَف  اَْینُّدلِاب  َنوُعَنْـصَت  اَم  ُۀَّنَْجلا ، ُمُکُداَعیِم  َو  ُةَرِخْآلا  ُمَُکل  اَمَّنِإ  اَْینُّدلا  ُمَُکل  َْسَیل  ِِبلَّطُْملاِدـْبَع  ِلآ  َرِـشاَعَم 

َو َرْصَْقلا  َِکلَذ  ْتَلَخَدَف  َۀَّنَْجلا ، ِتَلَخَد  اَهَّنَأ  ِماَنَْملا  ِیف  ْتَأَرَف  یَّلَصُْملا  یَلَع  ْتَماَن  َُّمث  ْتَّدَرَف  یَّلَصُْملا  َتَْحت  َمَتاَْخلا  َّدَُرت  ْنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
. ِِهتَْئیَه َیلِإ  ُریِرَّسلا  َعَجَر  َو  َمَتاَْخلا  ِتَّدَر  اُولاَقَف : ِِهلاَح  ْنَع  َْتلَأَسَف  َِمئاَوَق  َِعبْرَأ  یَلَع  َریِرَّسلا  َِتأَر 

ْنِم مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َجِرُْختْسا  اََّمل  ُهَّنَأ  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَـس  ْنَع  َو  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَجِّرلا ، ِراَِیتْخا  ِیف  ُّیِـسوُّطلا  ٍرَفْعَجُوبَأ 
: َْتلاَقَف ِْربَْقلا  َیلِإ  ْتَهَْتنا  یَّتَح  ُۀَمِطاَف  ْتَجَرَخ  ِِهلِْزنَم 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َصیِمَق  َّنَعَضال  َو  يِْرعَش  َّنَرُْـشنال  ُْهنَع  اوُّلَُخت  َْمل  ِْنَئل  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلاَوَف  یِّمَع  ِْنبا  ِنَع  اوُّلَخ 
، يِْدلُو ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  َمَرْکَِأب  ٍِحلاَص  ُۀَقاَن  اَمَف  ِهَّللا  َیلِإ  َّنَخُرْصال  َو  یِسْأَر  یَلَع 

اَی ُْتُلق : َو  اَْهنِم  ُتَْونَدَف  َذَـفَن ، اَِهتَْحت  ْنِم  َذـُْفنَی  ْنَأ  ٌلُجَر  َداَرَأ  َْول  یَّتَح  اَِهلَفْـسَأ  ْنِم  ْتَعَّلَقَت  ِدِجْـسَْملا  ِناَطیِح  َساَسَأ  ِهَّللاَو  ُْتیَأَرَف  ُناَْملَـس : َلاَق 
ْتَلَخَدَف اَِهلَفْـسَأ ، ْنِم  ُةَرَبَْغلا  ِتَعَطَـس  یَّتَح  ُناَطیِْحلا  ِتَعَجَرَف  ًۀَمِقَن  ِینوُکَت  الَف  ًۀَمْحَر  ِكَابَأ  َثََعب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ِیتالْوَم  َو  ِیتَدِّیَس 

. اَنِمیِشاَیَخ ِیف 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ُةَْدیَُرب 

َو ِکَْلَعب  َو  ِکَّنِإَف  ِکـْیَلَع  یِظَفْحا  ِیْتِنب  اَـی  اََـهل : َلاَـقَف  ُیْـشَْغلا  َۀَـمِطاَف  ُهَتَْنبا  یَّلَجَتَف  َلـِیئَْربَج . ِلوُُزن  َیلِإ  ُُهتْرَْظنَتْـساَف  ِینَرَّیَخ  ِتْوَْملا  َکَـلَم  َّنِإ 
. ِۀَّنَْجلا ِیف  یِعَم  ِْکیَْنبا 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ِثیِدَْـحلا  ِیف  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ُۀَـمِطاَف  ْتَرُِّشب  َو  ( 203 « ) ٍۀَِـملَِکب ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ   » اَهِدـَلَِوب ُمَیْرَم  ْتَرُِّشب 
َو  » ُُهلْوَق اَِهبِقَع ، ِیف  ِِکلَذ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَمْکَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  َلْهَأ  ُدوُسَی  ًاماَمِإ  ِتْدـَلَو  ْنَأ  ِْکِئنْهَِیل  اََهل : َلوُقَی  ْنَِأب  اَمُْهنِم  ٍّلُک  ِةَدـالِو  َدـْنِع  اَـهَرََّشب  مَّلَس 

. مالسلا هیلع  ًاِّیلَع  ِینْعَی  ( 204 « ) ِِهبِقَع ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج 
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. َْتدَرَو ٍۀَیاَوِر  یَلَع  ٍرُهْشَأ  ُۀَّتِس  اَمُهَْنَیب  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُۀَمِطاَف  ْتََدلَو  َو  ٍتاَعاَس  َعِْست  اَِهلْمَح  ُةَّدُم  َْتناَک  مالسلا  هیلع  هَّللاِْدبَعُوبَأ 
. ْمِِهئَابِآب ِساَّنلا  ُفَرَش  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َو 

َنوُکَی ْنَأ  ُبِجُوی  َِکلَذ  َو  ِلاَوْحَْألا  ِِرئاَس  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ًابُّرَقَت  ِْقلَْخلا  ُرَثْکَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  َو  ًارَّرَُحم  ِهَِّلل  َمَیْرَم  ُّمُأ  ْتَرَذـَن  َو 
َوُه َو  ِّمُْألا  ِلَِبق  ْنِم  اَهُرْذـَن  َناَک  َو  ِِقئالَْخلا  یَلَع  ِِهلْـضَف  ِبِجوُِمب  َمَیْرَم  ُّمُأ  َْتلاَق  اَم  ِفاَعْـضَِأب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهزلا  َُهلَأَـس  ْنَأ  َدـْنِع  یَتَأ  ْدَـق 

. ُبَْألا ُهُرِْذُنی  اَّمِم  ِِهَتلِْزنَم  َفُّصَنَت  یِضَتْقَی 
ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َِۀلاَفَک  ِلْضَف  ِیف  َفالِخ  َو ال  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَلَّفَک  ُءاَرْهَّزلا  َو  ( 205 « ) اَّیِرَکَز اهَلَّفَک  َو   » ُُهلْوَق

. ٌۀَبِجاَو َِدلَْولا  َُۀلاَفَک  َو  اَْهَیلِإ  ٌبوُْدنَم  ِمِیتَْیلا  َُۀلاَفَک  َو  ٍَۀلاَفَک  ِّلُک  یَلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
. ِمالْسِْإلا ِةَرِْطف  یَلَع  مالسلا  امهیلع  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتََدلَو  َو  ِۀَِّیلِهاَْجلا  ِماَّیَأ  ِیف  مالسلا  هیلع  یَسیِِعب  ُمَیْرَم  ْتََدلَو 

ْنِم ُنوُکَی  اَم  ُمَْلعَت  َیِه ال  َو  اَمِِهب  ْتَلَمَح  ُءاَرْهَّزلا  َو  ٌفْوَخ  اَْهَیلِإ  َقَّرَطَتَی  ْنَأ  ُزوُجَی  الَف  ُْهتَلَمَح  اَـم  ِۀَمالَِـسب  َو  اَِهتَمالَِـسب  َمَیْرَم  َمَلْعَأ  ُهَّللا  َناَـک  َو 
َمْوَی ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  َنوُِملْـسُْملا  َلُِّضف  َِکلَِذل  َو  ٌةَدـِئاَز  ٌۀـَبُوثَم  َِکلَذ  ِیف  َنوُکَی  ْنَأ  یِغَْبنَیَف  ِبَطَْعلا ، َو  ِۀَـمالَّسلا  َنِم  ِعْضَْولا  َو  ِلْمَْحلا  ِیف  اَِهلاَح 

. َِکلَذَک اوُْسَیل  ُۀَِکئالَْملا  َو  ْمِِهتَمالَس  ِیف  ِءاَجَّرلا  َو  ِفْوَْخلا  َْنَیب  اُوناَک  ْمُهَّنَِأل  ِلاَتِْقلا ، ِیف  ٍرَْدب 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  َو  ( 206 « ) ِینَزَْحت ال   » اََهل َلِیق  َو 

. ِكاَضِِرل یَضْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی 
َو ِیْلثِم  ْنَم  ُُهلْوَق : ْمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکب  َلِیئَْربَج  ُراَِخْتفا  َو  ِءاَبَْعلا  ِلْهَأ  ُۀَسِماَخ  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َو  ( 207 « ) انِحوُر ْنِم  ِهِیف  انْخَفَنَف   » اََهل َلـِیق  َو 

. ٍۀَسْمَخ ُسِداَس  اَنَأ 
اَم ُْلثِم  ٌَرثَأ  اَمَُهل  َْقبَی  َْمل  ُهَّنَِأل  َِکلَذ  َْلبَق  ِْنیَدوُجْوَم  اَناَک  َرَهَّنلا  َو  َۀَلْخَّنلا  َّنَأ  ُلِمَتْحَی  ( 208 « ) ِیبَرْشا َو  ِیلُکَف  اِینَج *  ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست   » اََهل َو 

. ِءاَْملا ُسُْدق  َو  ِِّیناَْحیَّصلا  ِرْمَّتلا  ُثیِدَح  اهیلع  هللا  مالس  ءارهزِلل  َو  ِسْمَّشلا . ِّدَر  َو  ِرْحَْبلا  ِقالِْفنا  َو  ِروُّنَّتلا  ِعِضْوَم  َو  ِماَقَْملا  َو  َمَْزمَِزل  َیَِقب 
: َْتلاَق َو  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتََکب  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 

: َلاَقَف ًاْئیَش ، اَْهیَلَع  ُْرْثنَت  َْمل  َو  اَهَتْجَّوَز  ُۀَمِطاَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
اَهِدُُّرمُز َو  اَهِّرُد  َو  اَِهتُوقاَی  َو  اَِهلَلُح  َو  اَهِِّیلُح  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُرْثنَت  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َراَجْـشَأ  َرَمَأ  ًاِّیلَع  َۀَمِطاَف  َجَّوَز  اََّمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  َنِیبِذْکَت  َِمل  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی 

. َنوُمَْلعَی اَم ال  اَْهنِم  اوُذَخَأَف  اَِهقَْربَتْسِإ  َو 
ِِهلْوَقَک اَِهناَمَز  ِلْهَأ  َِملاَع  َءاَِـسن  َداَرَأ  ( 209 « ) َنیَِملاْعلا ِءاـِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ   » َمَیْرَم َعَم  ُۀَِـکئالَْملا  ِتَمَّلَکَت  َو 

ِهِذَه ِیف  ِتاَفِّصلا  َّنِإ  َُّمث  ( 211 « ) ٍۀَّمُأ َْریَخ  ُْمْتنُک   » ُُهلْوَق َنیِِملْـسُْملا  َنِم  َلَْضفَِأب  اوُْسَیل  َو  ( 210 « ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو   » َلِیئاَرْـسِإ ِینَِبل 
یَّلَص ُِّیبَّنلا  َلاَق  َو  ْمِِهتَلْمُج  ْنِم  اَُهتَّیِّرُذ  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ( 212 « ) ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  ِِهلْوَق  َیلِإ  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ   » ُُهلْوَق اَهُْریَغ  اَهُکِراَُشی  ِۀَیْآلا 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
اَِمب اَهَنوُداَُنی  َو  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَْهیَلَع  ُمِّلَُـسیَف  اَِهباَرِْحم  ِیف  ُموُقََتل  اَهَّنِإ  َو  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِـسن  ُةَدِّیَـس  ُۀَـمِطاَف 

(. 213 « ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ   » ُۀَمِطاَف اَی  َنُولوُقَیَف : َمَیْرَم  ُۀَِکئالَْملا  ِِهب  ْتَداَن 
َْوأ ًاعاَِرتْخا  ُهُُقلْخَی  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َناَـک  َکـِلَذ  َّنَأ  ِۀَـیْآلا  ِسْفَن  ِیف  َْسَیل  َو  ( 214 « ) ًاقْزِر اهَدـْنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  اـمَّلُک   » ُهَّنإ َو 

: َلاَق اَمَک  ًامَهْرِد  َمْوَْیلا  ُهَّللا  َِینَقَزَر  ُلوُقَت : اَمَک  َیلاَعَت  ِهَِّلل  اَهِرْکُش  ِةَْرثَک  یَلَع  ُّلُدَی  َوُه  اَمَّنِإ  َو  ُکَلَْملا  ِِهب  اَهِیتْأَی 
َو ِحاَّفُّتلا  َو  ِبَنِْعلا  َو  ِناَّمُّرلا  َو  ِِرئاَّطلا  ِرَبَخ  َو  ِداَدـْقِْملا  ِثیِدَـح  ْنِم  ٌِملْـسُم  ُهُرِْکُنی  اَم ال  ِباَْبلا  اَذَـه  ْنِم  ِءاَرْهَّزِلل  َو  ( 215 « ) ِهَّللاِدـْنِع ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  »

َّنَأ ِثیِدَْحلا  ِیف  َو  َءاَّوَح  َو  َمَدآ  ِطُوبُه  َدـَْعب  ِْقلَْخلا  ِعیِمَج  ْنِم  اَهِْریَِغل  ْنُکَی  َْمل  اَم  ُلُکَْأت  َْتناَک  اَهَّنَأ  یَلَع  ُعَطُْقی  اَّمِم  َِکلَذ  َو  اَهِْریَغ  َو  ِلَجْرَفَّسلا 
َْنَیب اَْهتَعَضَوَف  َۀَنْفَْجلا  ُۀَمِطاَف  ْتَجَرْخَأَف  اَُهناَخُد  ُروُفَی  ٌۀَنْفَج  اَهَْفلَخ  َو  اَهاّلَـصُم  ِیف  َیِه  َو  َۀَمِطاَف  یَلَع  َلَخَد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا 

(. 216 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ   » ِِهقْزِر َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذَه  َِکل  یَّنَأ  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلَأَسَف  اَمِهیِْدیَأ 
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ِیف ًۀَـفُْطن  ِِکلَذ  َْتلَّوَحَتَف  اَُهْتلَکَأَف  اَِـهبَطُر  ْنِم  ًۀَـبَطُر  ُلـِیئَْربَج  ِیَنلَواَـنَف  ِثیِدَْـحلا  ِیف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِقْزِر  ْنِم  ُۀَـمِطاَف  َِقلُخ  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُمَیْرَم  َقِزُر  َو 
. ِیْبلُص

ِْهیََوبَاب ُْنبا  اَهَرَکَذ  ٍۀَلیِضَف  یَلَع  ُّلُدَی  ٍمْسا  ُّلُک  ًامْسا  َنوُرْشِع  َۀَمِطاَِفل  ِراَبْخَْألا  ِیف  َّحَص  َو  ًۀَحْدِم  َنیِرْشِِعب  ِنآْرُْقلا  ِیف  َمَیْرَم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َحَدَم  ْدَق  َو 
. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِِدلْوَم  ِباَتِک  ِیف 

َلَعََجل َِکلَذَک  ْنُکَی  َْمل  َْول  ُهَّنَِأل  َۀَّیِّرُّذلا  َو  َۀَسَمالُْملا  َفاَفَْعلا ال  َِکلَذـِب  ُدـیُِری  ( 217 « ) اهَجْرَف ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  : » اََهل َلاَق  َو 
ِحْدَم ِیف  ُةَدِراَْولا  ُراَبْخَْألا  َِکلَذ  ُدِّکَُؤی  َو  اَِنلاَقَم  یَلَع  َّلَد  ِةَداَْعلا  يَرْجَم  یَلَع  ُهَلَعَج  اَّمَلَف  ُةَداَْعلا  ِِهب  ْتَرَج  اَم  ِْریَِغب  اَهَضاَخَم  َو  اَهَعْضَو  َو  َُهل  اَهَلْمَح 

(. 218 « ) ِْتیَْبلا َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » اَهِدالْوَِأل َو  ِءاَرْهَّزِلل  َیلاَعَت  َلاَق  َو  َِۀبوُزُْعلا  ِّمَذ  َو  َِدلَْولا  ِبَلَط  َو  ِجیِوْزَّتلا 
: ٍِتباَث ُْنب  ُناَّسَح 

یَجُّدلا ِرْدَبَک  یَسیِِعب  ْتَءاَج  َو  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َمَیْرَم  َّنِإ  َو 
يَدُْهلا ِِّیبَن  ْیَْطبِِسب  ْتَءاَج  َو  اَهَدَْعب  ُمِطاَف  ْتَنَصْحَأ  ْدَقَف 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  رانید  نب  کلام  زا  ( 219  ) بقانم رد  زین  و 
زاب هک  دـندرکیم  هظعوم  ار  يو  مدرم  دوب ، جـح  مزاع  راوس و  فیحن  فیعـض و  يرتش  رب  هک  مدـید  ار  یناوتان  نز  ّجـح ، عادو  عقوم  رد 

. ددرگ
يو سپس  يوریمن ، هار  ارچ  هک  درکیم  شنزرس  ار  دوخ  رتش  نز  نآ  دنامزاب ، تکرح  زا  وا  رتش  میدیسر  ارحـص  طسو  رد  هک  یماگنه 

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  رس 
ار لمع  نیا  وت  زا  ریغ  یـسک  رگا  مسق ، تدوخ  لالج  تّزع و  هب  يدیناسر ، تدوخ  يهناخ  هب  هن  یتشاذگ و  ماهناخ  رد  ارم  هن  ایادخ ! راب 

! مدرکیم وت  هب  ار  وا  تیاکش  دوب  هداد  ماجنا  نم  اب 
: تفگ يو  هب  تشاد  تسد  رد  ار  ياهقان  راهم  هک  دمآ  وا  دزن  نابایب  فرط  زا  یصخش  هاگان 

فاوط هک  مدـید  ار  نز  نآ  مدوب  فاوط  لوغـشم  نم  هک  یعقوم  تفریم ، هار  هدـنهج  قرب  دـننام  هقاـن  نآ  دـش  راوس  وا  یتـقو  وش ! راوس 
: متفگ مداد و  مسق  ار  وا  درکیم ،

؟ یتسیک وت 
: تفگ

. مشابیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  زینک  هّضف  رتخد  هَکْسُم  رتخد  هرهش  نم 
وج يرادـقم  داهن و  هقیثو  ناونع  هب  دوب  دـیز  رـسمه  هک  يدوهی  نز  دزن  ار  دوخ  ساـبل  هبّیط  يهنیدـم  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف 

. درک ضرق 
: تفگ دیدرگ ، هجاوم  سابل  نآ  ياهرون  اب  دش و  شیوخ  يهناخ  لخاد  دیز  هک  یعقوم 

: تفگ شاهجوز  دباتیم ؟! ام  يهناخ  رد  اجک  زا  اهرون  نیا 
هب زین  يو  ناگیاسمه  زا  رفن  دادعت 80  هدرک و  رایتخا  مالـسا  شاهجوز  اب  ًاروف  يدوهی  نآ  تسا ، اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  سابل  زا 

. دندیدرگ فّرشم  مالسا  سّدقم  نید 
: دومرف يو  هب  ربمغیپ  تساوخ ، يرتشگنا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  تقو  کی 

ات هاوخب  يرتشگنا  فوؤر  يادـخ  زا  يدـناوخ  بش  زاـمن  هاـگ  ره  دـشاب ، رتشگنا  زا  رتـهب  هک  مهد  میلعت  وت  هب  ار  یبـلطم  یهاوخیم  اـیآ 
. دوش اور  وت  تجاح 

: داد ادن  یفتاه  درک  اعد  همّظعم  يوناب  نآ  یتقو 
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قوف هک  دـش  هجاوم  یتوقای  رتشگنا  اب  تشادرب  ار  زامناج  هک  یعقوم  تسا ، وت  زامناج  ریز  یهاوخیم  نم  زا  وت  هک  يزیچ  نآ  همطاف ! يا 
. دیدرگ لاحشوخ  یلیخ  درک و  تسد  هب  ار  نآ  دوب . اهبنارگ  هداعلا 

: دید باوخ  ملاع  رد  دیباوخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هک  یماگنه 
: دومرف دوبن ، اهنآ  ریظن  تشهب  رد  هک  دید  ار  رصق  هس  تسا و  تشهب  رد  ایوگ 

!؟ تسیک زا  اهرصق  نیا 
: دنتفگ

. تسا دّمحم  رتخد  همطاف  زا 
شسرپ دوب ، ، هیاپ  هس  ياراد  هک  دیدرگ  یتخت  اب  هجاوم  دومن  شدرگ  هکنیا  زا  سپ  دش ، اهرـصق  نآ  زا  یکی  لخاد  هک  دید  ایوگ  سپس 

: درک
؟ تسهیاپ هس  ياراد  تخت  نیا  ارچ 

: دنتفگ
هیاـپ هس  ياراد  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـنتخاس ، يرتشگنا  دـندنک و  ار  نآ  يهیاـپ  کـی  تساوخ ، ادـخ  زا  يرتـشگنا  کـی  نآ  بحاـص 

. دشابیم
يارب ار  دوخ  باوخ  نایرج  دش و  فّرشم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  روضح  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  دش  حبـص  یتقو 

: دومرف ربمغیپ  داد ، حرش  ترضح  نآ 
هچ يارب  ار  اـیند  تـسا ، تـشهب  امـش  هاـگ  هدـعو  دـشابیم ، امـش  يارب  زا  ترخآ  هـکلب  تـسین ، امـش  يارب  اـیند  بلطملادـبع ! هورگ  يا 

. تسهدنبیرف ینتفر و  نیب  زا  هک  یتروص  رد  دیهاوخیم ! !
باوخ هب  نآ  يور  داهن و  زامناج  ریز  ار  يرتشگنا  نآ  ات  داد  روتسد  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  هب  ربمغیپ  نایرج  نیا  زا  سپ 

هیاپ راهچ  ياراد  دـید  دـش  تخت  نآ  هّجوتم  هک  یماـگنه  دـیدرگ ، رـصق  نآ  دراو  دـش و  تشهب  لـخاد  هک  دـید  باوخ  ملاـع  رد  تفر ،
: دنتفگ دومن  شسرپ  نآ  هب  عجار  یتقو  دشابیم 

. تشگزاب دوخ  يهّیلوا  تروص  هب  تخت  نیا  تشگرب  يرتشگنا  نآ  نوچ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  یسراف  ناملس  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لاجّرلا  رایتخا  باتک  رد  یسوط  رفعجوبا 

جراخ هناخ  زا  مه  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  دندرب  دجسم  فرط  هب  شاهناخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  نآ  رد 
: تفگ دمآ و  ربمغیپ  شردپ  ربق  دزن  دش و 

ناشیرپ ار  مرـس  يوم  دینکن  اهر  ار  یلع  رگا  هدرک  ثوعبم  قح  هب  ار  دّمحم  ترـضح  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  دـیئامن ! اهر  ارم  يومع  رـسپ 
رتزیزع نم  نادنزرف  زا  ادخ ، دزن  حلاص  يهقان  منکیم ، تیاکـش  ادخ  هب  مراذـگیم و  مرـس  يور  ار  ادـخ  لوسر  مردـپ  نهاریپ  منکیم و 

. دوبن
: دیوگیم ناملس 

یتحار هب  درذـگب  نآ  زا  تساوخیم  یـصخش  رگا  هک  دـش  هدـنک  يروط  هب  هشیر  زا  دجـسم  ياهراوید  ياههیاپ  مدـید  هک  مسق  ادـخ  هب 
. دهد ماجنا  ار  راک  نیا  تسناوتیم 

: متفگ متفر و  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  کیدزن  نم 
هاگان ینک ، نیرفن  مدرم  نیا  ّقح  رد  وت  ادابم  دـشاب  ملاع  يارب  تمحر  هک  دومن  ثوعبم  ار  وت  ردـپ  ناحبـس ، يادـخ  راوگرزب ! يوناـب  يا 

! ! دش ام  ياهینیب  لخاد  هک  تساخرب  يردق  هب  اهنآ  ریز  زا  رابغ  درَگ و  دنتشگزاب ، دوخ  ياج  هب  اهراوید  ياههیاپ  مدید 
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: هدومرف هک  هدرک  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  هِْدیَُرب 
: متفگ دمآ  نم  دزن  توملا  کلم  هک  یعقوم 

: دومرف يو  هب  ادخ  لوسر  درک ، شغ  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دیایب ؛ لیئربج  ات  نک  ربص 
. دوب دیهاوخ  تشهب  رد  نم  اب  تنادنزرف  ترهوش و  اب  وت  اریز  نک  ظفح  ار  نتشیوخ  مزیزع ، رتخد  يا 

اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  میرم  ترضح  ماقم 
: دیامرفیم میرم  هب  ءایبنا  يهروس  يهیآ 40  رد  میلع  يادخ  هکنانچ  دش ، هداد  تراشب  یسیع  ترضح  هب  عجار  میرم  هب 

هکنانچ دش ؛ هداد  هدژم  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هب  عجار  مه  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  هب  دهدیم » هدژم  یـسیع  هب  ار  وت  ادخ  »
داد و تراشب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  ناشیا ، زا  کی  ره  تدالو  عقوم  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هدش  دراو  تیاور  رد 

: دومرف
. دومن دهاوخ  لیمکت  وا  لسن  رد  ار  عوضوم  نیا  ادخ  دوب ، دهاوخ  تشهب  لها  گرزب  ینکیم  ّدلوتم  وت  هک  یماما  نیا  دشاب ، كرابم 

: دیامرفیم هک  فرخز  يهروس  يهیآ 28  زا  روظنم 
. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  داد » رارق  دوخ  زا  دعب  ياهلسن  رد  نادواج  ياهملک  ار  دیحوت  يهملک  وا  »

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
ّدلوتم يوحن  هب  ار  مالـسلا  امهیلع  ْنیَنَـسَح  ترـضح  مه  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  هدوب ، تعاس  میرم 9  ترـضح  ندوب  هلماح  تّدم 

. دوب هام  شش  ناشیا  نیب  يهلصاف  هک  درک 
مرتحم فیرـش و  ناشناردپ  يهلیـسو  هب  مدرم  دوب و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح  رتخد  همطاف  دوب و  نارمع  رتخد  میرم 

. دنشابیم
ره رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  دوشن ، يراک  لوغـشم  تدابع  هب  زج  هک  دروایب  يدنزرف  درک  رذن  میرم  ترـضح  ردام 

هچنآ زا  رتالاب  تساوخ  ادـخ  زا  ار ، ارهز  هک  یتقو  نآ  رد  دوشیم  ثعاب  بلطم  نیا  تسجیم ، بّرقت  ادـخ  هب  مدرم  يهمه  زا  رتشیب  لاح 
(. دشاب لضفا  مه  يو  تساوخ  دیاب  سپ  . ) دوب لضفا  قئالخ  يهّیلک  زا  دّمحم  ترضح  اریز  دشاب ، هتساوخ  تساوخ ، میرم  ردام  هک 
ّتیمها فصن  ردام ، ّتیمها  هک  تسا  مولعم  درک ، رذن  شردپ  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  یلو  درک ، رذن  شردام  ار  میرم  ترـضح 

. تسا ردپ 
رد ادـخ  هک  تسین  یفالتخا  هدـیدرگ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  ترـضح  لّفکتم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  روط  ناـمه 

: دیامرفیم يهیآ 33  نارمع  لآ  يهروس 
«. دش میرم  لّفکتم  ایرکز  ترضح  »

. دشابیم بجاو  دنزرف  تلافک  یلو  بحتسم  میتی  تلافک  اریز  تسا ، رتالاب  یتسرپرس  ره  زا  ربمغیپ  یتسرپرس  لّفکت و 
ار مالسلا  امهیلع  نینسح  ترضح  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  یلو  دومن  ّدلوتم  ّتیلهاج  نامز  رد  ار  یسیع  دوخ  دنزرف  میرم  ترـضح 

. دیئاز مالسا  ترطف  نامز  رد 
یلو دشاب ، ناسرت  فئاخ و  میرم  هک  تشادن  اج  اذل  دوب  دیهاوخ  تمالس  هب  تدنزرف  وت و  هک  درک  هاگآ  ار  میرم  ترـضح  میلع ، يادخ 
یلاح هچ  نامیاز  یگلماح و  عقوم  رد  تسنادیمن  دش  هلماح  مالسلا  امهیلع  نینسح  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  هک  یعقوم 

. دشاب رتشیب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  باوث  هک  دوشیم  ثعاب  دوخ  نیا  تشاد ، دهاوخ 
ءاجر فوخ و  رد  نتـشیوخ  تمالـس  هب  عجار  نیملـسم  اریز  دوب ، رتالاب  هکئالم  زا  ردـب  گـنج  رد  نیملـسم  ماـقم  هک  تسا  تهج  نیدـب 

(. دوب هتفرگن  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هکئالم  تمالس  ینعی   ) دندوبن روط  نیا  هکئالم  یلو  دندوب ،
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: دش هتفگ  دیامرفیم  يهیآ 24  میرم  يهروس  رد  هکنانچ  میرم  ترضح  هب 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  هب  مه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  شابم ،» نوزحم  »

. دوشیم دونشخ  وت  يدونشخ  يارب  ادخ  همطاف ! يا 
: دیامرفیم میرم  ترضح  هب  عجار  يهیآ 12  میرحت  يهروس  رد 

: تفگ درک و  راختفا  ناشیا  دوجو  هب  لیئربج  دوب و  ءاسک  لها  رفن  نیمجنپ  مه  همطاف  میدیمد .» میرم  ترضح  هب  دوخ  حور  زا  ام  »
. مشابیم نانآ  رفن  نیمشش  هک  یتروص  رد  نم ، لثم  تسیک 

: دیامرفیم میرم  ترضح  هب  عجار  هک  ياههیآ 25 و 26  میرم  يهروس  رد 
رهن امرخ و  تخرد  نآ  هک  دوریم  لامتحا  ماشایب » رهن  بآ  زا  روخب و  امرخ  نآ  زا  وت  سپ  دزیریم ؛ ورف  وت  يارب  هزاـت  ياـمرخ  تخرد  »

هتفاکـش رونت و  عضوم  میهاربا و  ماقم  مزمز و  رثا  یلو  تسا ، هدـنامن  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  اریز  دنـشاب  هدوب  دوجوم  ناـیرج  نیا  زا  لـبق  بآ 
ترضح يهرابرد  سّدقم  بآ  یناحیص و  يامرخ  ناتساد  دشابیم ، یقاب  مالسلا )  هیلع  یلع  ترضح  يارب   ) باتفآ نتشگرب  ایرد و  ندش 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
: هدش تیاور 

: تفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  هب  دش و  نایرگ  نمیا  ّما 
: دومرف ادخ  ربمایپ  يدومنن ! وا  راثن  يزیچ  يداد و  رهوش  ار  همطاف  وت  هللا ! لوسر  ای 

ناتخرد هب  دومن  جیوزت  یلع  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  میکح ، يادـخ  هک  یعقوم  اریز  ییامنیم ! بیذـکت  ارچ  نمیا  ّما  يا 
ار نآ  يهزادنا  هک  دنتفرگرب  اهنآ  زا  يردق  هب  نانآ  دـنتخیر و  ورف  دوخ  قربتـسا  درمز و  ّرد ، توقای ، رویز ، رز و  زا  ات  داد  روتـسد  تشهب 

. دننادیمن
: دیامرفیم هیآ 42  نارمع ، لآ  يهروس  رد  هکنانچ  هکئالم 

: دنتفگ دندرک و  مّلکت  میرم  ترضح  اب  »
«. درک باختنا  ملاع  نانز  نایم  زا  ار  وت  دومن و  هزیکاپ  دیزگرب و  ار  وت  ادخ 

يهیآ 47 هرقب ، يهروس  رد  ناحبـس  يادخ  هک  روط  نامه  تسا  هدوب  ترـضح  نآ  نامز  نانز  طقف  هدومرف  نآرق  هک  ملاع  نانز  زا  روظنم 
: دیامرفیم لیئارسا  ینب  يهرابرد 

لآ يهروس  رد  فوؤر  يادخ  اریز  دنتسین  رترب  لضفا و  ناناملسم  زا  لیئارـسا  ینب  هک  یتروص  رد  مداد » يرترب  ملاع  لها  رب  ار  امـش  نم  »
: دیامرفیم نیملسم  هب  عجار  يهیآ 110  نارمع 

«. دیشابیم تّما  نیرتهب  امش  »
: دیامرفیم يهیآ 33  نارمع ، لآ  يهروس  رد  هکنانچ  دنراد  تکراشم  رگید  يهیآ  اب  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  یتافص 

: دیامرفیم هک  اجنآ  ات  دیزگرب » ار  مدآ  ترضح  ادخ  »
. تسهدومرف نآرق  هک  دناهّیرذ  نیمه  زا  وا  يهّیرذ  همطاف و  دنرگید ،» یضعب  زا  نانآ  زا  یضعب  هک  ياهّیرذ  »

: هدومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  يهرابرد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  یفرط  زا 
بّرقم يهکئالم  زا  رفن  رازه  داتفه  دـنکیم  مایق  تدابع  بارحم  رد  يو  هاگ  ره  تسا ، ملاع  لها  نیرخآ  نیلّوا و  نانز  نیرتگرزب  همطاـف 

يهیآ 42 نارمع ، لآ  يهروـس  رد  هکناـنچ  دـنتفگیم ، میرم  ترـضح  هـب  هـک  دـنیوگیم  وا  هـب  ار  ینخـس  نآ  دـننکیم و  مالـس  يو  هـب 
: دیامرفیم

«. دیزگرب نایملاع  نانز  نیب  زا  دومن و  باختنا  ار  وت  ادخ  »
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: دیامرفیم نارمع  لآ  يهروس  يهیآ 37  رد 
«. تفاییم وا  دزن  ییاذغ  تفریم  میرم  دزن  ایرکز  ترضح  هاگ  ره  »

رـضاح ار  يو  ياذـغ  کَـلَم ، هکنیا  اـی  درکیم ، داـجیا  عقوم  ناـمه  رد  ًاروف  ار  میرم  ترـضح  ياذـغ  ادـخ  هک  هدـشن  هتـشون  هیآ  نیا  رد 
قزر و نم  هب  مهرد  کـی  ادـخ  ییوگب  هکنیا  لـثم  دوب  رازگرکـش  یلیخ  میرم  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  طـقف  هیآ  نیا  زا  دوـمنیم ،

: دیامرفیم ربمغیپ  هب  ءاسن  يهروس  يهیآ 78  رد  زین  داد ، يزور 
«. دشابیم ادخ  زا  یتمعن  ره  وگب  »

، رانا ریط ، ربخ  دادقم ، ثیدح  ریظن  دنکیمن  راکنا  ار  اهنآ  یناملـسم  چیه  هک  دشابیم  همطاف  يارب  يردـق  هب  بقانم  لئاضف و  لیبق  نیا  زا 
یتاجهویم اوح ، مدآ و  ترـضح  طوبه  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  هک  تسیعطق  عوضوم  نیا  هریغ . یبـالگ و  بیـس ، روگنا ،

. دوبن نارگید  يارب  هک  درکیم  فرصم 
رد وناب  نآ  هک  دـمآ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دزن  یماگنه  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  هک  هدـش  هدراو  ( 220  ) ثیدح رد 

ار هساک  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  تساخ . یمرب  نآ  زا  راخب  هک  دوب  ییاذغ  يهساک  وناب  نآ  رـس  تشپ  رد  دوب ، تدابع  بارحم 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  داهن ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  دزن 

: دومرف
؟ هدش بیصن  امش  هب  اجک  زا  اذغ  نیا 

: درک ضرع 
. دهدیم يزور  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  ادخ  اریز  ادخ ، لضف  زا 

(221  ) ثیدح رد  هکنانچ  هدـش ، هدـیرفآ  تشهب  يزور  زا  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  یلو  هدـش  اطع  تشهب  زا  میرم  ترـضح  يزور 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  هدش  دراو 

(. دش قلخ  نآ  زا  همطاف  و  . ) دیدرگ هفطن  هب  لیدبت  نم  بلص  رد  مدروخ ، ار  نآ  نم  داد و  نم  هب  تشهب  بطر  زا  لیئربج  یتقو 
ره هک  تسا  مان  تسیب  ياراد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  یلو  هدومرف ، میرم  ترـضح  يارب  حدم  تسیب  دادـعت  دـیجم  نآرق  رد  ادـخ 

. تسهتشاگن اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دلوم  باتک  رد  هیوباب  نبا  ار  مان  تسیب  نآ  دننکیم ، تلالد  وا  تلیضف  رب  اهنآ  زا  کی 
: دیامرفیم میرم  ترضح  هب  عجار  هیآ 12  میرحت ، يهروس  رد  میکح  يادخ 

«. درک ظفح  ار  نتشیوخ  هک  نارمع  رتخد  میرم  »
اریز تسا ، هدـیدرگ  ءاطع  وا  دوخ  هب  طـقف  هکلب  دـشابیمن  شاهّیرذ  يارب  زین  تشهب  هسمـالم و  هن  تسا  نتـشاد  تّفع  هیآ ، نیا  زا  روظنم 

تلالد ام  لوق  رب  داد  رارق  يداع  روط  هب  ار  وا  ناـمیاز  لـمح و  هک  نیمه  دادیم ، رارق  يداـع  ریغ  ار  يو  ناـمیاز  لـمح و  دوبن  نینچ  رگا 
. دنکیم دییأت  هدش ، دراو  ندوب  بزع  تّمذم  دنزرف و  بلط  جاودزا و  حدم  رب  هک  يرابخا  ار  عوضوم  نیا  دنکیم ؛

: دیامرفیم يهیآ 33  بازحا ، يهروس  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  عجار  ادخ  هک  یتروص  رد 
«. دیامن رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دهاوخیم  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  »

: دیوگیم تباث  نب  ناّسَح 
. دروآ هدراهچ  بش  هام  ریظن  ار  یسیع  درک و  ظفح  ار  نتشیوخ  میرم 

. دروآ ار  هدننک  تیاده  ِربمغیپ  طبس  ود  دومن و  ظفح  ار  نتشیوخ  هک  دوب  ارهز  ترضح  میرم  زا  دعب 

(47 [ ) هرامش تیاور  ]

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


اهیلع هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  َو  َوُه  ُهَدَـجَوَف  ٍِّیلَع  یَلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَد  ۀـضورلا ]  باتک   [ ] ناذاش نبـال  لـئاضفلا  ]
؟ یَیْعَأ اَمُکُّیَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ِسْرَواَْجلا ]   ] شوراجلا ِیف  ِناَنَحْطَی 

مالـسلا هیلع  ٍِّیلَع  َعَم  اَهَعِـضْوَم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َسَلَج  َو  ْتَماَقَف  ُۀَّیَُنب ، اَی  یِمُوق  اََهل : َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَمِطاَف  ٌِّیلَع : َلاَقَف 
. ِّبَْحلا ِنْحَط  ِیف  ُهاَساَوَف 

: دسیونیم هضور  باتک  و  ( 222  ) لئاضف باتک  رد 
مالـسلا امهیلع  همطاف  یلع و  دید  دمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تقو  کی 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دنشابیم ، مدنگ  ياههناد  ندرک  بایسآ  لوغشم 
؟ دیاهدش هتسخ  امش  زا  کی  مادک 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  همطاف ،

بایـسآ لوغـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تسـشن و  يو  ياج  هب  ربمایپ  تساـخرب و  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  زیخرب ! مزیزع  رتخد  يا 
. دیدرگ ندرک 

(48 [ ) هرامش تیاور  ]

، ٍسَنَأ ْنَع  َةَداَتَق ، َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِهِدِیناَسَِأب  ِرَضْخَْألا  ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَِعل  ِةَْرتِْعلا ، ِِملاَعَم  ِباَتِک  ْنِم  ۀمغلا ]  فشک  ]
: َلاَق

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  اَِهئاَِسن  ُْریَخ  َو  ُمَیْرَم  اَِهئاَِسن  ُْریَخ 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ٍسَنَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ٍلَْبنَح  ِْنب  َدَمْحَأ  َیلِإ  ِهِداَنْسِِإب  َو 
ٍمِحاَُزم ُْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ْنِم  َُکبْـسَح 

. َنْوَعِْرف ُةَأَْرما 
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ٍسَنَأ  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  َو 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ْنِم  َُکبْسَح 
ِلْهَأ ِءاَِسن  ُتاَدِّیََـسل  ُلوُقَی : مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنَأ  ِكُرَِّشبُأ  الَأ  اهیلع : هللا  مالـس  َۀَـمِطاَِفل  ُۀَِـشئاَع  َْتلاَق  ُْهنِم  َو 

. َنْوَعِْرف ُةَأَْرما  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ٌَعبْرَأ : ِۀَّنَْجلا 
: َْتلاَق َۀَِشئاَع  ْنَع  َدَمْحَأ  ِدَنْسُم  ْنِم  َو 

: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَیْشِم  اَهَتَیْشِم  َّنَأَک  یِشْمَت  ُۀَمِطاَف  ْتَلَْبقَأ 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِکَّصَخَتْـسا  ُْتُلق : ْتَکَبَف ، ًاثیِدَح  اَْهَیلِإ  َّرَـسَأ  َُّمث  ِِهلاَمِـش ، ْنَع  َْوأ  ِِهنیِمَی  ْنَع  اَهَـسَلْجَأ  َُّمث  ِیْتِنب  اَی  ًابَحْرَم 

: َْتلاَقَف َلاَق ، اَّمَع  اَُهْتلَأَسَف  ٍنْزُح  ْنِم  َبَْرقَأ  ًاحَرَف  ِمْوَْیلاَک  ُْتیَأَر  اَم  ُْتلُقَف : ْتَکِحَضَف ، ًاثیِدَح  اَْهَیلِإ  َّرَسَأ  َُّمث  َنیِْکبَت ، َُّمث  ِِهثیِدَِحب 
: َْتلاَقَف اَُهْتلَأَس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  یَّتَح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َّرِس  َیِْشفُِأل  ُْتنُک  اَم 

: َلاَقَف ََّیلِإ  َّرَسَأ 
ُلَّوَأ ِکَّنِإ  َو  ِیلَجَأ  َرَضَح  ْدَق  الِإ  ُهاَرَأ  َو ال  ِْنیَتَّرَم  َماَْعلا  ِِهب  ِینَضَراَع  ُهَّنإ  َو  ًةَّرَم  ٍماَع  ِّلُک  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ِینُـضِراَُعی  َناَک  مالـسلا  هیلع  َلِیئَْربَج  َّنِإ 

: َلاَقَف ِِکلَِذل ، ُْتیَکَبَف  َِکل  اَنَأ  ُفَلَّسلا  َمِْعن  َو  ِیب  ًاقوُُحل  ِیْتَیب  ِلْهَأ 
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؟ َنِینِمْؤُْملا ِءاَِسن  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَضَْرت  الَأ 
: َْتلاَق

(. 223  ) ِِکلَِذل ُتْکِحَضَف 
ِیبَأ ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِنـْب  ( 224  ) ِهَّللاِدـْبَع ْنَع  َۀَـعاَُضق ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیلَْبنَْحلا ، ِهَّللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلْآلا  ِباَتِک  ِیف  ِْهیََولاَـخ  ُْنبا  َيَور  َو 

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  ِّيِرَکْسَْعلا ، ٍدَّمَُحم 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َّيَدـْبَِعب ِْتئا  َلـِیئَْربَج : َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  اَّنِم  ُنَسْحَأ  َوُه  ًاـْقلَخ  ُهَّللا  َقَـلَخ  اَـم  َءاَّوَِـحل : ُمَدآ  َلاَـقَف  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  اَرَتْـخَبَت  َءاَّوَـح  َو  َمَدآ  ُهَّللا  َقَـلَخ  اََّمل 
ْنِم ِناَطُْرق  اَْهیَنُذُأ  ِیف  َو  ٍرُون  ْنِم  ٌجاَت  اَهِسْأَر  یَلَع  َو  ِۀَّنَْجلا  ِکِیناَرَد  ْنِم  ٍكُونْرُد  یَلَع  ٍۀَیِراَج  َیلِإ  ارَظَن  َسْوَدْرِْفلا  الَخَد  اَّمَلَف  یَلْعَْألا  َسْوَدْرِْفلا 

(226  ) ِنْسُح ْنِم  ُناَنِْجلا  ِتَقَرْـشَأ  ْدَـق  ِیتَّلا  ُۀَـیِراَْجلا  ِهِذَـه  ْنَم  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُمَدآ : َلاَقَف  اَـهِهْجَو  ( 225  ) ِنْسُح ْنِم  ُناَنِْجلا  ِتَقَرْـشَأ  ْدَـق  ٍرُون 
؟ اَهِهْجَو

: َلاَقَف
، ِناَمَّزلا ِرِخآ  ِیف  ُنوُکَی  َكِْدلُو  ْنِم  ٍِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِهِذَه 

: َلاَق
؟ اَهِسْأَر یَلَع  يِذَّلا  ُجاَّتلا  اَذَه  اَمَف 

: َلاَق
« ًالَْعب َنوُعْدـَتَأ  : » ِِهلْوَق ْنِم  ُمَنَّصلا  َو  ُجْوَّزلا  َءاَیْـشَأ : ُۀَـسْمَخ  ِبَرَْعلا  ِمالَک  ِیف  ُلْعَْبلا  ِْهیََولاَخ : ُْنبا  َلاَـق  مالـسلا . هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَُـهْلَعب 

ُءاَمَّسلا ُلوُقَی : ُبَرَْعلا  َو  ُءاَمَّسلا  ُلْعَْبلا  َو  ٍیْقَـس  ِْریَغ  ْنِم  ِِهقوُرُِعب  َبِرَـش  اَم  ِلْخَّنلا  َنِم  ُلْعَْبلا  َو  َکَبَْلَعب  ْتَیِّمُـس  اَِهب  َو  ٍةَأَْرما  ُمْسا  ُلـْعَْبلا  َو  ( 227)
. ِضْرَْألا ُلَْعب 

: َلاَق
، اَْهیَنُذُأ ِیف  ِناَذَّللا  ِناَطْرُْقلا  اَمَف 

: َلاَق
، ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  اَهاََدلَو 

؟ ِیْلبَق اوُِقلُخأ  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُمَدآ : َلاَق 
: َلاَق

. ٍۀَنَس ِفالآ  ِۀََعبْرَِأب  َقَلُْخت  ْنَأ  َْلبَق  ِهَّللا  ِْملِع  ِضِماَغ  ِیف  َنوُدوُجْوَم  ْمُه 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ ، : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِلْآلا  ِباَتِک  ْنِم  ِْهیََولاَخ  ِْنبا  ِنَع  َو 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
یَّلَـص دّمحم  ُْتِنب  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِِقئالَْخلا  َرَـشْعَم  اَی  ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم  يَداَن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذإ 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
: َلاَق ِّيِراَْصنَْألا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِِهلاَجِر  ْنَع  َۀَفَرَع  ُْنبا  َداَز  َو 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
اهیلع هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  َو  ْمُکَـسوُءُر  اوُسِّکَن  ِعْمَْجلا  َلْهَأ  اَی  ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم  يَداـَن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذإ 

. ِنیِْعلا ِروُْحلا  َنِم  ٍۀَیِراَج  َْفلَأ  َنوُْعبَس  اَهَعَم  َو  ُّرُمَتَف  ِطاَرِّصلا  یَلَع 
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: َلاَق ِءاَرْمَْحلا  ِیبَأ  ِْنب  ِِعفاَن  ْنَع  ُْهنِم  َو 
: َلاَقَف اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِباَِبب  َّرَم  ِةاَدَْغلا  ِةالَص  َیلِإ  َجَرَخ  اَذإ  ٍرُهْشَأ  َۀَِیناَمَث  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُتْدِهَش 

(. 228 « ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   » َةالَصلا ُُهتاَکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
: َلاَق ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ُْهنِم ، َو 

. ِكاَضِِرل یَضْرَی  َو  ِِکبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی 
: َْتلاَق ِِهتَّمَع  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِْنب  ِْعیَمُج  ْنَع  ِِّیبَْلعَّثلا ، َقاَحْسِإ  ِیبَأ  ِباَتِک  ْنِم  َو 

؟ مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ( 229  ) َّبَحَأ َناَک  ْنَم  َۀَِشئاَع  ُْتلَأَس 
: َْتلاَقَف

، ِلاَجِّرلا ِنَع  ُِکلَأْسَأ  اَمَّنِإ  ُْتُلق : اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف 
: َْتلاَق

. یَضْرَی َو  ُهَّللا  ُّبُِحی  اَِمب  َلوُقَی  ْنَأ  ًاریِدَج  ًاماَّوَق  ًاماَّوَص  ُتِْملَع  اَم  َناَک  ْنِإ  ِهَّللاَوَف  ُهُعَنْمَی  اَم  َو  اَهُجْوَز 
: َلاَق ٍِرباَج  ْنَع  َو 

یَلَع َو  ًةَّرَم  ِنَْمیَْألا  اَِـهِبناَج  یَلَع  ُلـیِمَت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ( 230  ) ُتْرَکَذ الِإ  یِـشْمَت  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ُْتیَأَر  اَم 
. ًةَّرَم ِرَْسیَْألا  اَِهِبناَج 

. اَهَابَأ الِإ  اَْهنِم  َقَدْصَأ  ُْتیَأَر  اَم  اهیلع : هللا  مالس  َُۀَمِطاَف  ْتَرَکَذ  َو  َۀَِشئاَع  ْنَع  َو 
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  َِيُور  ِْهیََوبَاب : ِْنبِال  َۀَمِطاَف  ِِدلْوَم  ِباَتِک  ْنِم  َو 

ِیف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ُۀَجْوَز  َیِه  َو  َنْوَعِْرف  ِۀَجْوَز  ٍمِحاَُزم  ِْتِنب  َۀَیِسآ  َو  َناَرْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَم  ِءاَسِّنلا : َنِم  ٍَعبْرَأ  َیلِإ  ُۀَّنَْجلا  ِتَقاَتْشا 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِۀَجْوَز  ٍِدْلیَوُخ  ِْتِنب  َۀَجیِدَخ  َو  ِۀَّنَْجلا 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  َِيُور  َو 
َیلِإ ُْتعَجَرَف  اَْنقَّرَفَت ، یَّتَح  اَنُّلُک  َِکلَِذب  اَنِییَعَف  ِءاَسِّنِلل  ٌْریَخ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ِینوُِربْخَأ  َلاَقَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ًاسُولُج  اَّنُک 

: َْتلاَقَف ُهَفَرَع  َو ال  ُهَِملَع  اَّنِم  ٌدَحَأ  َْسَیل  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََنل  َلاَق  يِذَّلا  اَُهتْرَبْخَأَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف 
َلوُسَر اَی  ُْتلُقَف : مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ُلاَجِّرلا ، َّنُهاَرَی  َو ال  َلاَجِّرلا  َْنیَرَی  ـال  ْنَأ  ِءاَـسِّنِلل  ٌْریَخ  ُُهفِرْعَأ  یِّنَِکل  َو 

، ُلاَجِّرلا َّنُهاَرَی  َو ال  َلاَجِّرلا  َْنیَرَی  ْنَأ ال  َّنَُهل  ٌْریَخ  َو  ِءاَسِّنِلل  ٌْریَخ  ٍءْیَش  ُّيَأ  اَنَْتلَأَس  ِهَّللا 
: َلاَق

: َلاَق َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َِکلَذ  َبَجْعَأَف  ُۀَمِطاَف ، ُْتُلق : يِْدنِع ؟ َْتنَأ  َو  ُهْمَْلعَت  ْمَلَف  َكَرَبْخَأ  ْنَم 
. یِّنِم ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

: َلاَق ٍدِهاَُجم  ْنَع  َِيُور  َو 
: َلاَقَف اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِدَِیب  ٌذِخآ  َوُه  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َجَرَخ 

ْدَقَف اَهاَذآ  ْنَمَف  َّیَْبنَج ، َْنَیب  ِیتَّلا  َیِحوُر  َو  ِیْبلَق  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َیِهَف  اَْهفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  اَهَفَرَع  ْدَقَف  ِهِذَه  َفَرَع  ْنَم 
. َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ 

: َلاَق مالسلا  امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َِيُور  َو  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َرَکَذ َو  َْتُلق  َکَّنَأ  اَنَغََلب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل : َلاَقَف  ُُهْلثِم  مالـسلا  هیلع  ُْهنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو  اَـهاَضِِرل  یَـضْرَی  َو  َۀَـمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ 
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: َلاَق َثیِدَْحلا .
(. 231  [ ) هاَضِِرل یَضْرَی  َو  ِنِمْؤُْملا  ِهِْدبَع  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللاَوَف  اَذَه ؟ ْنِم  َنوُرِْکُنت  اَمَف 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ُْهنَع  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

. اَهاَضْرَأ اَم  ِینیِضُْری  َو  اَهَطَخْسَأ  اَم  ِینُطِخُْسی  یِّنِم  ٌۀَنْجِش  َۀَمِطاَف  َّنِإ 
. هلثم مالسلا  هیلع  هنع  دانسإلاب  و 

: َلاَق ٍدِهاَُجم  ْنَع  ِِّیبَْلعَّثلا ، َقاَحْسِإ  ِیبَِأل  ٍباَتِک  ْنِم  ُْتلَقَن  َو 
: َلاَق َو  َۀَمِطاَف  ِدَِیب  َذَخَأ  ْدَق  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخ 

َو ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  َّیَْبنَج ، َْنَیب  يِذَّلا  َِیْبلَق  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َیِهَف  اَْهفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  اَهَفَرَع  ْدَقَف  ِهِذَه  َفَرَع  ْنَم 
. َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  َو 
. ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا  َءْلِم  ُهَّللا  ُهَنََعل  َهَّللا  َيذآ  ْنَم  َو  َهَّللا  َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  یِّنِم  ًةَْرعَش  َيذآ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌةَْرعَش  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

. اَْهیَیْدَث َْنَیب  َْوأ  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِۀَنْجَو  َضْرُع  َلِّبَُقی  یَّتَح  ُماَنَی  مَّلَس ال  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  َۀَْفیَذُح  ْنَع  َو 
. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ْیَیْدَث  َْنَیب  ُهَهْجَو  َعَضَی  یَّتَح  ُهَتَْلَیل  ُماَنَی  مَّلَس ال  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َناَک  مالسلا  هیلع  دَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 
الِإ ُۀَِـکئالَْملا  ُثِّدَُـحت  ْلَه  َو  ُْتُلق  ٍثَّدَُـحم  َو ال  ( 232 « ) ٍِّیبـَن ـال  َو  ٍلوُـسَر  ْنِم  َکـِْلبَق  ْنِم  اَْنلَـسْرَأ  اَـم  َو   » َأَرَق ٍرَْکب  ِیبَأ  َْنب  َدَّمَُحم  َّنَأ  َِيُور  َو 

، َءاَِیْبنَْألا
: َلاَق

َو ًۀَِّیبـَن  ْنُکَت  َْمل  َو  ( 233 « ) َبوُقْعَی َقاَحْـسِإ  ِءاَرَو  ْنِم  َو   » َقاَحْـسِِإب اَهوُرََّشب  َو  َۀَِـکئالَْملا  ِتَنَیاَع  ْدَـق  َمیِهاَْربِإ  ُةَأَْرما  ُةَراَـس  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  ُمَیْرَم 
. ًۀَِّیبَن ْنُکَت  َْمل  َو  ًۀَثَّدَُحم  َْتناَک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف 

: َْتلاَق َۀَمَلَس  ِّمُأ  ْنَع  َو 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ًاْهبِش  َو  ًاهْجَو  ِساَّنلا  َهَبْشَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َْتناَک 

: َْتلاَق اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  َِيُور  َو 
. ِۀَّنَْجلا َنِم  ُْتنُک  ُْثیَح  ِیب  ُهَقَْحلَأ  َو  َُهل  ُهَّللاَرَفَغ  ِْکیَلَع  یَّلَص  ْنَم  ُۀَمِطاَف  اَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِرْهُّزلا ، ِنَع  َِيُور  َو 
؟ ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ُهَْنیَْقَلت  َْنیَأ  ِْتلَأَس  اَمِیف  ِكَابَأ  ِْتلَأَس  اهیلع : هللا  مالس  َۀَمِطاَِفل  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 

: َْتلاَق
، ْمَعَن

؟ اَنُهاَه َكْدِجَأ  َْمل  ْنِإ  ُْتُلق : ِضْوَْحلا  َْدنِع  ِینِیُبلْطا  ِیل : َلاَق 
: َلاَق

، يِْریَغ ِِهب  َّلِظَتْسَی  َْنل  َو  یِّبَر  ِشْرَِعب  ًالِظَتْسُم  ْنَذِإ  ِینیِدَِجت 
؟ ٌةاَرُع ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  اَْینُّدلا  ُلْهَأ  َِتبَأ  اَی  ُْتلُقَف : ُۀَمِطاَف : َْتلاَق 

: َلاَقَف
؟ ٌۀَناَیْرُع اَنَأ  َو  ُْتلُقَف : ِۀَّیَُنب ، اَی  ْمَعَن 
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: َلاَق
ُتْجَرَخ اَمَف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٍِذئَمْوَی  ْهاَتَأْوَس  اَو  َُهل : ُْتلُقَف  اهیلع : هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  َْتلاَق  ٍدَحَأ  َیلِإ  ٌدَحَأ ، ِهِیف  ُتِفَْتلَی  ُهَّنإ ال  َو  ٌۀَناَیْرُع  ِْتنَأ  َو  ْمَعَن 
َكَراَبَت ِهَّللا  َنِم  ْتَیْحَتْـسا  اَهَّنَأ  اَهِْملْعَأ  َو  َمالَّسلا  َۀَمِطاَف  ْئِْرقَأ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل : َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ُلِیئَْربَج  َّیَلَع  َطَبَه  ِیل : َلاَق  یَّتَح 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  ٍرُون  ْنِم  ِْنیَتَّلُح  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  اَهَوُسْکَی  ْنَأ  اَهَدَعَو  ْدَقَف  اَْهنِم  ُهَّللا  اَیْحَتْساَف  َیلاَعَت  َو 
؟ ِکِّمَع ِْنبا  ِنَع  ِهِیْتلَأَس  الَهَف  اََهل : ُْتلُقَف 

: َْتلاَقَف
: َلاَقَف ُْتلَعَف  ْدَق 

. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ُهَیِْرُعی  ْنَأ  ْنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُمَرْکَأ  ًاِّیلَع  َّنِإ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  سنا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 234  ) هّمُغلا فشک  باتک  رد 

. تسا دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  نانز  نیرتهب  تسا و  میرم  نانز  نیرتهب 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  هک  دنکیم  تیاور  ( 235  ) سنا زا  زین 

. تسا نوعرف  نز  محازم  رتخد  هیسآ  دّمحم و  ترضح  رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  نارمع ، رتخد  میرم  ملاع  نانز  نیرتگرزب 
رتخد همطاف  دـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  نارمع و  رتخد  میرم  نایملاع  نانز  نیرتهدیدنـسپ  دـنکیم  لـقن  سنا  زا  دوخ  ( 236  ) ياهدنـس اب  و 

. تسا دّمحم 
: تفگیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هب  هشیاع  ( : 237  ) دیوگیم زین 

: دومرفیم مدینش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  نم  هک  ار  وت  داب  هدژم 
: دنرفن راهچ  تشهب  لها  گرزب  نانز 

. نوعرف نز  محازم  رتخد  هیسآ  دْلیَوُخ و  رتخد  هجیدخ  دّمحم ، ترضح  رتخد  همطاف  نارمع ، رتخد  میرم 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  هشیاع  زا  دمحا  دَنْسُم  باتک  رد 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دوب ، ادخ  لوسر  نتفر  هار  ریظن  يو  نتفر  هار  هک  دمآ  ادخ  ربمغیپ  دزن  یلاح  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 
همطاف شوگ  هب  ینخـس  هاـگنآ  داد ، ياـج  شیوخ  پچ  فرط  اـی  تسار  فرط  ار  وا  تفگ  اـبحرم  همطاـف  هب  هکنیا  زا  سپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو 

. دش نایرگ  يو  هک  تفگ 
: متفگ نم 

یَّلَص مرکا  ربمغیپ  سپـس  ینکیم !؟ هیرگ  وت  دهدیم و  رارق  دوخ  تبحـص  مه  ًاصوصخم  ار  وت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 
. دش نادنخ  يو  هک  تفگ  ارهز  شوگ  هب  ینخس  راب  نیمّود  يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

: متفگ نم 
: دومرف مدش ، ایوج  ربمغیپ  نخس  هب  عجار  همطاف  زا  یتقو  دوش  هودنا  مغ و  هب  لیدبت  يدوز  نیا  هب  هک  مدیدن  ار  یلاحشوخ  زورما  ات 

نآ هب  عجار  همطاف  زا  نم  دیسر  تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  درک ، مهاوخن  اشفا  ار  ادخ  ربمایپ  ّرـس  نم 
: دومرف مدش  ایوج  عوضوم 

: دومرف مشوگ  رد  مردپ 
ارف رب  لیلد  لمع  نیا  هدومن ، هلباقم  نم  اب  ار  نآرق  هبترم  ود  لاسما  یلو  درکیم ، هلباقم  نم  اـب  ار  نآرق  هبترم  کـی  یلاـس  ره  رد  لـیئربج 
. مشابیم وت  ناگتشذگ  نیرتهب  نم  دش و  یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  یسک  لّوا  نم  تیب  لها  نایم  رد  وت  تسا و  نم  لجا  ندیسر 

: دومرف نم  هب  مردپ  هاگنآ  مدش ، نایرگ  ربخ  نیا  يارب  نم 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سپ  یشاب ؟ نینمؤم  نانز  نیرتگرزب  تّما و  نیا  نانز  نیرتگرزب  هک  یتسین  یضار  وت  ایآ 
. مدش نادنخ  نم  اذل 

هک دنکیم  تیاور  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  ( 238  ) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  هطـساو  دنچ  اب  لآ ، باتک  رد  هیولاخ  نبا 
: دندومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

: دومرف ءاوح  هب  مدآ  ترضح  دندیلاب و  نتشیوخ  هب  تشهب  رد  دیرفآ  ار  اوح  مدآ و  ترضح  اناوت  يادخ  هک  یعقوم 
. دشاب رتوکین  ام  زا  هک  هدیرفاین  ار  یقلخ  ادخ 

: درک یحو  لیئربج  هب  میلع  يادخ 
ياهـشرف زا  یـشرف  زارف  رب  هک  دندش  هجاوم  يرتخد  اب  دندیدرگ  سودرف  لخاد  نانآ  یتقو  ربب ، یلعا  سودرف  رد  ارم  ناگدـنب  رفن  ود  نیا 

. دوب نشور  شتروص  ییوکین  زا  تشهب  هک  تشاد  شوگ  رد  رون  زا  هراوشوگ  ود  رس و  رب  رون  زا  یجات  دوب ، هتسشن  تشهب 
: تفگ لیئربج  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 

!؟ تسهدیدرگ ینارون  يو  تروص  ییوکین  زا  تشهب  هک  تسیک  رتخد  نیا  نم ! بیبح  يا 
: تفگ

رد دوشیم و  بوـسحم  وـت  نادـنزرف  زا  هک  تسا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح  رتـخد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  وناـب  نیا 
: تفگ مدآ  ترضح  دیآیم ، دوجو  هب  نامّزلارخآ 

؟ دراد رس  رب  هک  تسیچ  جات  نیا 
: تفگ

. تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شرهوش  نیا 
: دیوگ هیولاخ  نبا 

: دنیوگ زیچ  جنپ  هب  برع  مالک  رد  لعب » »
رهوش  - 1

: دیامرفیم يهیآ 125  تاّفاص  يهروس  رد  هکنیا  امک  ُتب ،  - 2
دیناوخیم ار  یُتب  ایآ  ینعی  ًالَْعب » َنوُعْدَتَأ  »

( نانبل رد  تسیرهش  مسا  نونکا  هک   ) دشیم هدناوخ  کبلعب »  » هب هک  هدوب  ینز  مسا  لعب   - 3
يرایبآ يهلیسو  هب  هن  دروخیم ، نیمز  قامعا  زا  ار  بآ  شیاههشیر  يهلیسو  هب  هک  دنیوگ  یلخن  هب  لعب   - 4

: دیوگیم برع  اریز  نامسآ ، لعب   - 5
. تسا نیمز  رهوش  لعب )  ) نامسآ

: تفگ
؟ دراد شوگ  رد  هک  تسیچ  هراوشوگ  ود  نیا 

: تفگ
: تفگ دنشابیم ، مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود 

؟ دنا هدش  هدیرفآ  نم  زا  لبق  ناشیا  ایآ  لیئربج ! نم  بیبح  يا 
: تفگ

. دناهدوب دوجوم  يوش ، هدیرفآ  وت  هکنیا  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  ناشیا  يرآ ،
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ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 239  ) باتک نامه  رد  زین 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 

: دنکیم ادن  شرع  طسو  زا  يدانم  دسر  ارف  تمایق  زور  هک  یعقوم 
. دیامن روبع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  ات  دیدنبب  ار  دوخ  نامشچ  مدرم ! هورگ  يا 

ارف تماـیق  زور  هک  یماـگنه  ( : 240  ) دومرف ربـمغیپ  هتفگ ، هک  دـناسریم  بویا  وـبا  هب  ار  دنـس  هدرک و  هفاـضا  دوـخ  لاـجر  زا  هفرع  نبا 
: دنکیم ادن  شرع  طسو  زا  يدانم  دسریم 

هاگنآ دنک ، روبع  طارص  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ات  دیدنبب  ار  دوخ  نامـشچ  دیروآ و  ورف  ار  دوخ  ياهرـس  رـشحم ! ّتیعمج  يا 
. دوب دنهاوخ  ناشیا  اب  هّیروح  رازه  داتفه  دادعت  هک  دیامنیم  روبع  یلاح  رد  همطاف 

: تفگ هک  ( 241  ) دننکیم لقن  ءارمحوبا  رسپ  عفان  زا  زین 
: دومرفیم درکیم و  روبع  همطاف  يهناخ  رد  زا  تفریم  زامن  يارب  ترضح  نآ  هاگ  ره  مدوب  ادخ  ربمایپ  اب  هام  تشه  تّدم  نم 

«. ُُهتاکََرب َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْتیَْبلا  ُلْهَا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
: هدومرف امش  يهرابرد  يهیآ 33  بازحا  يهروس  رد  ناحبس  يادخ  اریز  دینک ! مایق  زامن  يارب 

«. یصوصخم یگزیکاپ  عون  کی  دیامن  هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  »
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  ناشراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  زا  عفان )  ) وا زا  نینچمه 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مَّلَس 
. دوشیم یضار  وت  تیاضر  اب  كانبضغ و  وت  بضغ  اب  ادخ  هک  یتسرد  هب  همطاف  يا 

رتبوبحم ادخ  لوسر  دزن  یسک  هچ  متفگ  هشیاع  هب  ( : 242  ) تفگ هک  دنکیم  لقن  ْریَمُع  نب  ْعیَمُج  يهّمع  زا  یبلعث  قاحساوبا  باتک  رد 
؟ دوب

: تفگ
: متفگ اهیلع ، هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 

: تفگ دندوب ، اهدرم  شسرپ  نیا  زا  نم  روظنم 
. بلاطیبا نب  یلع  شرهوش 

وا هتفگ : هک  دوب  راوازـس  يو  دـشاب ، لوغـشم  تدابع  هب  اهبش  مامت  راد و  هزور  اهزور  ماـمت  هک  دـشیمن  يو  عناـم  يزیچ  مسق  ادـخ  هب 
. دشاب ادخ  دنسپ  دروم  بوبحم و 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نتفر  هار  دای  هکنیا  رگم  نتفر  هار  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  لثم  مدیدن  هک  ( 243  ) هدش لقن  رباج  زا  و 
. تشگیم لیامتم  پچ  تمس  هب  یهاگ  تسار و  تمس  هب  یهاگ  هک  مداتفایم  مَّلَس  َو  ِهلآ 

: تفگ وا  دمآ ، نایم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  زا  نخس  هشیاع  دزن 
. ار شردپ  رگم  مدیدن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  زا  رتوگتسار 

: دسیونیم اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دلوم  باتک  رد  هیوباب  نبا 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا 

: دراد قایتشا  نانز  زا  رفن  راهچ  هب  تشهب 
نارمع رتخد  میرم   - 1

دش دهاوخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  يهجوز  تشهب  رد  هک  نوعرف  نز  محازم  رتخد  هیسآ   - 2
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تسا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  يهجوز  ترخآ  ایند و  رد  هک  دلیوخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ   - 3
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف   - 4

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا 
: دومرف ترضح  نآ  میدوب ؛ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دزن  ام  تقو  کی 

؟ تسا رتهب  نانز  يارب  زا  يزیچ  هچ  دییوگب  نم  هب 
. میدش هدنکارپ  هکنیا  ات  میدنام  ترضح  نآ  باوج  زا  همه  ام 

يارب ار  ناگدنونش  ندش  زجاع  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  شـسرپ  نایرج  مدمآ و  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دزن  نم 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  مداد ، حرش  يو 

. دنیامن هدهاشم  ار  نادرم  نانز ، هن  دننیبب و  ار  نانز  نادرم  هن  تسا : نیا  نآ  منادیم و  ار  بلطم  نیا  نم 
: متفگ متشگزاب و  ادخ  ربمایپ  يوس  هب  نم 

نانآ هک  تسین  نیا  زا  رتهب  نانز  يارب  يزیچ  میوگیم ): نم   ) تسا رتهب  ناـنز  يارب  يزیچ  هچ  يدومن  شـسرپ  اـم  زا  امـش  هللا ! لوسر  اـی 
. دننیبن ار  ناشیا  مه  نادرم  دننیبن و  ار  نادرم 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
؟ درک هاگآ  ار  وت  یسک  هچ  منادب  وگب  یتفگن ، ار  باوج  نیا  يدوب  نم  دزن  ات 

: متفگ
: تفگ ناوارف  بّجعت  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  اهیلع . هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 

. تسا نم  نت  يهراپ  همطاف 
: تفگ هک  ( 244  ) هدش تیاور  دهاجم  زا 

: دومرف دش و  جراخ  تشاد  تسد  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  تسد  هک  یلاح  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
ُهَّللا یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  يو ) هک  دنادب  دیاب   ) دسانشیمن ار  يو  هک  یـسک  ره  دسانـشیم ، هک  دسانـشیم  ار  همطاف  هک  یـسک  ره 

ّتیذا ارم  دنک  ّتیذا  ار  وا  هک  یـسک  تسا ، نم  يولهپ  ود  نیب  نم  حور  بلق و  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  نیا  تسا ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
. تسهدرک ّتیذا  ار  ادخ  دنک  ّتیذا  ارم  هک  یسک  هدرک و 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  زا  و 
. وا ياضر  هب  دوشیم  یضار  همطاف و  بضغ  هب  دنکیم  بضغ  دنوادخ  انامه 

: درک لاؤس  یصخش  هک  هفاضا  نیا  اب  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  تیاور  نیمه  دنس ، هلسلس  نیمه  اب  و 
: دیاهدومرف امش  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  ادخ ! لوسر  رسپ  يا 

: دومرف ترضح  وا ، ياضر  هب  دوشیم  یضار  همطاف و  بضغ  هب  دنکیم  بضغ  دنوادخ 
ياضر هب  دوشیم  یضار  شنمؤم و  يهدنب  بضغ  هب  دنکیم  بضغ  دنوادخ  انامه  مسق ، ادخ  هب  سپ  هدش ؟ امـش  راکنا  ثعاب  يزیچ  هچ 

. وا
: دندومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  و 

نیمه اب  دـنک و  یـضار  ار  وا  هچنآ  ارم  دـنکیم  یـضار  دروآ و  بضغ  هب  ار  وا  هچنآ  دروآ  بضغ  هب  تسا ، نم  زا  ياهخاش  همطاف  انامه 
. تسهدش لقن  ترضح  نآ  زا  تیاور  نیا  لثم  يرگید  تیاور  دنس 

: تفگ هک  هدومن  تیاور  دهاجم  زا  وا  هک  مدرک  لقن  یبلعث  قاحسا  یبا  باتک  زا  یتیاور  هیلع ) هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع   ) نم ًالبق  و 
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: دومرف دوب و  هتفرگ  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  هناخ  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  يزور 
نم نت  يهراپ  وا  تسا و  دّمحم  رتخد  همطاف  وا  هک  میوگب )  ) دسانشیمن یسک  ره  دسانشیم و  هک  دسانـشیم  ار ) راوگرزب   ) نیا سک  ره 

. تسهدرزآ ار  دنوادخ  دنک  رطاخ  هدرزآ  ارم  سک  ره  هدرزآ و  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  سک  ره  سپ  نم ، يولهپ  ود  نیب  نم  حور  تسوا  و 
: دومرف هک  ( 245  ) هدش تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا 

ادخ ًامتح  دنک  ّتیذا  ارم  هک  یـسک  هدومن ، ّتیذا  ارم  ًامتح  دـنک  ّتیذا  ارم  رتخد  هناگی  نیا  هک  یـسک  تسا ، نم  رتخد  هناگی  همطاف  ًاّقح  »
«. درک دهاوخ  تنعل  نیمز  اهنامسآ و  ّتیفرظ  ردق  هب  ار  وا  ادخ  دنک  ّتیذا  ار  ادخ  هک  یسک  هدرک و  ّتیذا  ار 

: تفگ هک  ( 246  ) هدش لقن  هفیذح  زا 
. دندیسوبیم ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يهنیس  تروص و  هکنیا  رگم  دندیباوخیمن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

: دومرف هک  ( 247  ) هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
هللا مالـس  رهطا  يهمطاف  يهنیـس  هب  ار  دوخ  كرابم  تروص  هکنیا  رگم  دـیباوخیمن  یبش  چـیه  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ 

. تشاذگیم اهیلع 
: درکیم توالت  روط  نیا  ار  جح  يهکرابم  يهروس  يهیآ 52  رکب  یبا  نب  دّمحم  ( : 248  ) هدش تیاور 

: دیوگیم يوار  میداتسرفن » ار  ياهدنونش  نخس  ربمایپ و  چیه  وت  زا  لبق  ام  «و 
: متفگ وا  هب 

؟ دنیامنیم وگتفگ  دنیوگیم و  ثیدح  مه  ءایبنا  زا  ریغ  اب  هکئالم  رگم 
: تفگ

يو هب  هکئـالم  دـید ، ار  هکئـالم  میهاربا  ترـضح  يهجوز  هراـس  دـندرکیم ،) وگتفگ  يو  اـب  هکئـالم  یلو   ) دوبن ربـمغیپ  میرم  ترـضح 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  رتخد  همطاف  دوبن . ربمغیپ  وا  هک  یتروص  رد  دـنداد ، ار  بوقعی  تراشب  قاحـسا  زا  دـعب  قاحـسا و  تراشب 

. دنتفگیم نخس  يو  اب  هکئالم  یلو  دوبن ، ربمغیپ  مَّلَس 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  مادنا  تروص و  ظاحل  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ( : 249  ) دیوگیم هملس  ّما 

. دوب مَّلَس 
: دومرف هک  ( 250  ) هدش تیاور  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  زا  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا 

: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مردپ 
. دیامنیم قحلم  نم  هب  ار  يو  مشاب  نم  هک  تشهب  ياج  ره  رد  دزرمایب و  ار  وا  ادخ  دتسرفب  تاولص  وت  رب  هک  یسک  همطاف ! يا 

: تفگ هک  ( 251  ) هدش تیاور  يرْهُز  زا 
: دومرف مالسلا  امهیلع  ءارهز  يهمطاف  هب  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

؟ درک یهاوخ  تاقالم  اجک  ار  يو  تمایق  يادرف  هک  يدیسرپ  تردپ  زا  ایآ 
: تفگ

: دومرف نم  هب  مردپ  يرآ ،
: متفگ نک ، بلط  رثوک )  ) ضوح دزن  ارم 

؟ متفاین اجنآ  ار  امش  رگا 
: دومرف

. دوب دهاوخن  شرع  يهیاس  رد  یسک  نم  زا  ریغ  هک  اریز  تفای ، یهاوخ  مراگدرورپ  شرع  يهیاس  رد 
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: دیوگیم اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
: متفگ

؟ دوب دنهاوخ  نایرع  هنهرب و  ترخآ  رد  ایند  لها  ایآ  ردپ ! يا 
: دومرف

: متفگ مزیزع ؛ رتخد  يا  يرآ .
؟ دوب مهاوخ  نایرع  مه  نم  ایآ 

: دومرف
. دش دهاوخن  يرگید  هّجوتم  يدحا  زور  نآ  رد  یلو  دوب ، یهاوخ  نایرع  زین  وت  يرآ ،

: متفگ
: دومرف نم  هب  مردپ  هک  مدوب  هدشن  جراخ  زونه  نم ! ! یگنهرب  رب  ياو 

: دیوگیم هدش و  لزان  نم  رب  هک  تسا  لیئربج  نیا 
ار يو  هک   ) دـیامنیم ایح  وا  زا  مه  ادـخ  دـنکیم  ایح  ادـخ  زا  يو  نوچ  هک  نک  هاگآ  ار  وا  ناسرب و  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هب  دّـمحم ! ای 

. دناشوپب وا  ندب  رب  رون  زا  هّلح  ود  تمایق  زور  هک  دهدیم  هدعو  همطاف  هب  اذل  دنک ) روشحم  هنهرب 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

: متفگ اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يدیسرپن ؟ تیومع  رسپ  يهرابرد  ارچ  سپ 

: دومرف مردپ  مدرک ، شسرپ 
. دیامن روشحم  نایرع  هنهرب و  ار  يو  تمایق  يادرف  هک  تسا  رتیمارگ  نیا  زا  ادخ  دزن  یلع 

(49 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرِْذنُْملا  ِنَع  ِِّیفوُْکلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َقاَحْـسِإ ، ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِقوُدَّصِلل ، َناَضَمَر : ِرْهَـش  ُِلئاَضَف 
َو َلالِْهلا  اَهُرُون  ُِبْلغَی  َناَضَمَر  ِرْهَش  ُلالِه  َعَلَط  اَذإ  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  ٍلیِوَط : ٍثیِدَح  ِیف  َلاَق  مالسلا  هیلع  اضّرلا  نع  ِزاَّزَْخلا ، ٍِّیلَع 

. َرَهَظ ُْهنَع  َْتباَغ  اَذإَف  یَفْخَی ،
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ناضمر  هام  لیاضف  باتک  رد  قودص  خیش 
بئاغ همطاف  هاـگ  ره  دادیم و  رارق  عاعّـشلا  تحت  ار  نآ  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  رون  درکیم  عولط  ناـضمر  هاـم  لـاله  هاـگ  ره 

. دیدرگیم رهاظ  لاله  رون  دشیم 

(50 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِلاَّقَّصلا ، ِْنباـِب  ِفوُْرعَْملا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِـسوُّطلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَـسَْحلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  َیلِإ  ِداَنْـسِْإلِاب  یفطـصملا ]  ةراـشب  ]
ِْنب ِِرباَـج  ْنَع  مالـسلا ،  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِقِداَّصلا ، ِنَع  َناَرْمُح ، ِْنب  َةَزْمَح  ْنَع  ٍلاَّضَف ، ِنـْبا  ِنَـع  ِناَـبْهُّصلا ، ِیبَأ  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِِّیلْجِْعلا ، ٍلـِقْعَم 

: َلاَق ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللاِْدبَع 
ٌْخیَش ِْهَیلِإ  َلَْبقَأ  ْذِإ  َِکلَذَک  ْمُه  اَْنیَبَف  َُهلْوَح ، ُساَّنلا  َو  ِِهتَْلِبق  ِیف  َسَلَج  َلَتَْفنا  اَّمَلَف  ِرْصَْعلا  َةالَص  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَِنب  یَّلَص 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِْهیَلَع  َلَْبقَأَف  ًافْعَـض ، َو  ًارَبِک  َُکلاَمَتَی  ُداَکَی  َوُه ال  َو  َقَلْخَأ  َو  َلَّلَهَت  ْدَق  ٌلَمَـس  ِْهیَلَع  ِبَرَْعلا  ِةَرِجاَهُم  ْنِم 
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. ِینِشْرَأَف ٌریِقَف  َو  ِینِسْکاَف  ِدَسَْجلا  يِراَع  َو  ِینْمِعْطَأَف  ِِدبَْکلا  ُِعئاَج  اَنَأ  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ُْخیَّشلا : َلاَقَف  َرَبَْخلا  ُهُّثِحَتْسَی 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف 

، ِهِسْفَن یَلَع  َهَّللا  ُِرثُْؤی  ُُهلوُسَر ، َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  ْنَم  ِلِْزنَم  َیلِإ  ِْقلَْطنا  ِِهلِعاَفَک ، ِْریَْخلا  یَلَع  َّلاَّدـلا  َّنَِکل  َو  ًاْئیَـش  َکـَل  ُدِـجَأ  اَـم 
: َلاَق َو  ِهِجاَوْزَأ  ْنِم  ِهِسْفَِنل  ِِهب  ُدِرَْفنَی  يِذَّلا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتَیب  َقِصالُم  اَُهْتَیب  َناَک  َو  َۀَمِطاَف  ِةَرْجُح  َیلِإ  ِْقلَْطنا 

َلْهَأ اَی  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتْوَص : یَلْعَِأب  يَداَن  َۀَـمِطاَف  ِبَاب  یَلَع  َفَقَو  اَّمَلَف  ٍلِالب ، َعَم  ُِّیباَرْعَأـْلا  َقَلَْطناَـف  َۀَـمِطاَف ، ِلِْزنَم  یَلَع  ِِهب  ْفِقَف  ُْمق  ُلـِالب  اَـی 
َْتنَأ ْنَمَف  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُۀَـمِطاَف : َْتلاَقَف  َنیَِملاَْعلا ، ِّبَر  ِدـْنِع  ْنِم  ِلیِْزنَّتلِاب ، ِنیِمَْألا  ِحوُّرلا  َلِیئَْربَج  َِطبْهَم  َو  ِۀَِـکئالَْملا  َفَلَتُْخم  َو  ِةَُّوبُّنلا ! ِْتَیب 

؟ اَذَه اَی 
ُهَّللا ِکُمَحْرَی  ِینیِساَوَف  ِِدبَْکلا  ُِعئاَج  ِدَسَْجلا ، يِراَع  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  اَنَأ  َو  ٍۀَّقُش  ْنِم  ًارِجاَهُم  ِرَشَْبلا  ِدِّیَـس  ِکِیبَأ  یَلَع  ُْتلَْبقَأ  ِبَرَْعلا  َنِم  ٌْخیَـش  َلاَق 
ِهَّللا ُلوُسَر  َِملَع  ْدَق  َو  ًاماَعَط  اَهِیف  اوُمِعَط  اَم  ٌثالَث ]   ] ًاثالَث مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َو  ِلاَْحلا  َْکِلت  ِیف  ٍِّیلَع  َو  َۀَـمِطاَِفل  َناَک  َو 

. اَمِِهنْأَش ْنِم  َِکلَذ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
: َْتلاَقَف ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِْهیَلَع  ُماَنَی  َناَک  ِظَرَْقلِاب  ٍغُوبْدَم  ٍْشبَک  ِْدلِج  َیلِإ  ُۀَمِطاَف  ْتَدَمَعَف 

، ُْهنِم ٌْریَخ  َوُه  اَم  ََکل  َحاَتْرَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَعَف  ُقِراَّطلا ! اَهُّیَأ  اَذَه  ْذُخ 
. ِبَغَّسلا َنِم  ُدِجَأ  اَم  َعَم  ِِهب  ٌِعناَص  اَنَأ  اَم  ٍْشبَک  َْدلِج  ِینِیْتلَواَنَف  َعوُْجلا  َْکَیلِإ  ُتْوَکَش  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُِّیباَرْعَْألا : َلاَق 

: َلاَق
ُْهتَذَبَن َو  اَهُِقنُع  ْنِم  ُْهتَعَطَقَف  ِِبلَّطُْملاِْدبَع ، ِْنب  َةَزْمَح  اَهِّمَع  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  اََهل  ُْهتَدْهَأ  اَهُِقنُع  ِیف  َناَک  ٍدْقِع  َیلِإ  ِِهلْوَق  ْنِم  اَذَـه  ْتَعِمَـس  اََّمل  ْتَدَـمَعَف 

: َْتلاَقَف ِِّیباَرْعَْألا  َیلِإ 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدِجْـسَم  َیلِإ  َقَلَْطنا  َو  َدْقِْعلا  ُِّیباَرْعَْألا  َذَخَأَف  ُْهنِم  ٌْریَخ  َوُه  اَم  ِِهب  َکَضِّوَُعی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَعَف  ُهِْعب  َو  ُهْذُخ 

: َلاَقَف ِِهباَحْصَأ ، ِیف  ٌِسلاَج  مَّلَس 
: َْتلاَقَف َدْقِْعلا  اَذَه  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِیْنتَطْعَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

. ََکل َعَنْصَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَعَف  ُهِْعب 
: َلاَق

: َلاَق َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  یَکَبَف 
. َمَدآ ِتاََنب  ُةَدِّیَس  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ُهَْکتَطْعَأ  ْدَق  َو  ََکل  ُهَّللا  ُعَنْصَی  َْفیَک ال  َو 

: َلاَقَف ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  ٍرِساَی  ُْنب  ُراَّمَع  َماَقَف 
؟ ِدْقِْعلا اَذَه  ِءاَرِِشب  ِیل  ُنَذَْأتَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

: َلاَق
؟ ُِّیباَرْعَأ اَی  ُدْقِْعلا  ِمَِکب  ٌراَّمَع : َلاَقَف  ِراَّنلِاب ، ُهَّللا  ُمَُهبَّذَع  اَم  ِنالَقَّثلا  ِهِیف  َكَرَتْشا  ِوَلَف  ُراَّمَع  اَی  ِهِرَتْشا 

: َلاَق
ُهَلَفَن يِذَّلا  ُهَمْهَس  َعَاب  ْدَق  ٌراَّمَع  َناَک  َو  ِیلْهَأ  َیلِإ  ِینُِغْلُبی  ٍراَنیِد  َو  یِّبَِرل  اَهِیف  یِّلَصُأ  َو  ِیتَرْوَع  اَِهب  ُُرتْسَأ  ٍۀَِّیناَمَی  ٍةَدُْرب  َو  ِمْحَّللا  َو  ِْزبُْخلا  َنِم  ٍۀَْعبَِشب 

: َلاَقَف ًاْئیَش  ُْهنِم  ِْقُبی  َْمل  َو  َرَْبیَخ  ْنِم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
. ِمْحَّللا َو  ُِّرْبلا  ِْزبُخ  ْنِم  َکُعَبِش  َو  َکَلْهَأ  َکُِغْلُبت  ِیتَلِحاَر  َو  ٌۀَِّیناَمَی  ٌةَدُْرب  َو  ٌۀَّیِرَجَه  ٍمَهْرِد  اَتَئاِم  َو  ًاراَنیِد  َنوُرْشِع  ََکل 

. َُهل َنِمَض  اَم  ُهاَّفَوَف  ٌراَّمَع  ِِهب  َقَلَْطناَو  ُلُجَّرلا ، اَهُّیَأ  ِلاَْملِاب  َكاَخْسَأ  اَم  ُِّیباَرْعَْألا : َلاَقَف 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُِّیباَرْعَْألا  َداَع  َو 
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؟ َْتیَسَتْکا َو  َْتِعبَشأ 
، یِّمُأ َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ُْتیَنْغَتْسا  َو  ْمَعَن  ُِّیباَرْعَْألا : َلاَق 

َّمُهَّللا ِتاَهِْجلا  ِّلُک  یَلَع  اَُنقِزاَر  َْتنَأ  َو  َكاَوِس  ُهُدـُبْعَن  اََنل  ََهلِإ  َو ال  َكاَْنثَدْحَتْـسا  اَم  ٌَهلِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ُِّیباَرْعَْألا : َلاَقَف  اَهِعِینَِـصب  َۀَـمِطاَف  ِزْجاَف  َلاَق 
. ْتَعِمَس ٌنُذُأ  َو ال  َْتأَر  ٌْنیَع  اَم ال  َۀَمِطاَف  ِطْعَأ 

: َلاَقَف ِِهباَحْصَأ  یَلَع  َلَْبقَأ  َو  ِِهئاَعُد  یَلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َنَّمَأَف 
َو ًادـَبَأ  ٌْوفُک  َۀَـمِطاَِفل  َناَک  اَم  ٌِّیلَع  الَْول  َو  اَُهْلَعب  ٌِّیلَع  َو  ِیْلثِم  َنیَِملاَْعلا  َنِم  ٌدَـحَأ  اَم  َو  اَـهُوبَأ  اـَنَأ  َکـِلَذ : اَْینُّدـلا  ِیف  َۀَـمِطاَف  یَطْعَأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ 

ُناَْملَس َو  ٌراَّمَع  َو  ٌداَدْقِم  ِِهئاَزِِإب  َناَک  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِطاَبْسَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  اَمُُهْلثِم  َنیَِملاَْعِلل  اَم  َو  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  اَهاَطْعَأ 
: َلاَقَف

. ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ْمَعَن  اُولاَق : ْمُکُدیِزَأ ؟ َو 
: َلاَق

ْنَمَف ِنالوُقَیَف : یِّبَر ، ُهَّللا  ُلوُقَتَف : ِکُّبَر ؟ ْنَم  اَهِْربَق : ِیف  ِناَکَلَْملا  اَُهلَأْسَی  ْتَِنفُد  َو  ْتَِضُبق  َیِه  اَذإ  اَهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  َلِیئَْربَج  ِینْعَی  ُحوُّرلا  ِیناَتَأ 
. مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  يِْربَق  ِریِفَش  یَلَع  ُِمئاَْقلا  اَذَه  ُلوُقَتَف : ِکُِّیلَو ؟ ْنَمَف  ِنالوُقَیَف : ِیبَأ ، ُلوُقَتَف : ِکُِّیبَن ؟

ْمُه َو  اَِهلاَمِش  ْنَع  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  َو  اَهِْفلَخ  ْنِم  َو  اَْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  اَهَنوُظَفْحَی  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ًالیِعَر  اَِهب  َلَّکَو  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  اَِهلْـضَف : ْنِم  ْمُکُدیِزَأ  َو  الَأ 
. اَهِیَنب َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  َةالَصلا  َنوُِرثُْکی  اَِهتْوَم  َْدنِع  َو  اَهِْربَق  َْدنِع  َو  اَِهتاَیَح  ِیف  اَهَعَم 

َراَز ْنَم  َو  َۀَمِطاَف  َراَز  اَمَّنَأَکَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َراَز  ْنَم  َو  ِینَراَز  اَمَّنَأَکَف  َۀَمِطاَف  َراَز  ْنَم  َو  ِیتاَیَح  ِیف  ِینَراَز  اَمَّنَأَکَف  ِیتاَفَو  َدـَْعب  ِینَراَز  ْنَمَف 
. اَمُهَراَز اَمَّنَأَکَف  اَمُهَتَّیِّرُذ  َراَز  ْنَم  َو  ًاِّیلَع  َراَز  اَمَّنَأَکَف  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا 

َعَفَدَف َرَْبیَِخب ، َُهباَصَأ  يِذَّلا  ِمْهَّسلا  َِکلَذ  ْنِم  ُهَعاَْتبا  ٌمْهَـس  ُهُمْـسا  ٌْدبَع  َُهل  َناَک  َو  ٍۀَِّیناَمَی  ٍةَدُْرب  ِیف  ُهََّفل  َو  ِکْسِْملِاب  ُهَبَّیَطَف  ِدْقِْعلا ، َیلِإ  ٌراَّمَع  َدَـمَعَف 
یَتَأَف َدْقِْعلا  ُكُولْمَْملا  َذَخَأَف  َُهل ، َْتنَأ  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُهْعَفْداَف  َدْقِْعلا  اَذَه  ْذُخ  َُهل : َلاَق  َو  ِكُولْمَْملا  َیلِإ  َدـْقِْعلا 

ُكُولْمَْملا َءاَجَف  اََهل ، َْتنَأ  َو  َدْقِْعلا  اَْهَیلِإ  ْعَفْداَف  َۀَمِطاَف  َیلِإ  ِْقلَْطنا  ُِّیبَّنلا : َلاَقَف  ٍراَّمَع ، ِلْوَِقب  ُهَرَبْخَأ  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ِِهب 
، ُمالُْغلا َکِحَضَف  َكُولْمَْملا ، ِتَقَتْعَأ  َو  َدْقِْعلا  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَذَخَأَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلْوَِقب  اَهَرَبْخَأ  َو  ِدْقِْعلِاب 

: َْتلاَقَف
؟ ُمالُغ اَی  َکُکِحُْضی  اَم 

. ِهِّبَر َیلِإ  َعَجَر  َو  ًاْدبَع  َقَتْعَأ  َو  ًاریِقَف  یَنْغَأ  َو  ًاناَیْرُع  یَسَک  َو  ًاِعئاَج  َعَبْشَأ  ِدْقِْعلا ، اَذَه  ِۀَکََرب  ُمَظِع  ِینَکَحْضَأ  َلاَقَف 
ۀیانک بوثلا  وأ  رورّسلا  راثآ  هیف  رهظ  رانتسا و  اذإ  ههجو  لّلهت  مهلوق  نم  لجّرلا  يأ  لَّلهَت  دق  هلوق : ِقلَخلا ، بوثلا  کیرحتلاب  لمّـسلا  نایب :

(. 252  ) هقارخنا نع 
. هلاوحأ رکذ  یلع  هبّغری  هّثحی و  ربخلا و  هلأسی  يأ  ربخلا  هّثحتسی  هلوق :

هوسکی و يأ  اهقلمم  شیری  و  ۀـشئاع : ثیدـح  هنم  دافتـسملا و  لاملا  شاعملا و  بصخلا و  یلع  شاـیِّرلا  عقی  ُّيرزجلا : لاـق  ینـشرأ  هلوق :
ملّـسلا قرو  ظرقلا : هیلإ و  نسحأ  اذإ  هشیری  هشار  لاُقی : حانجلا ، صوصقملاک  هب  ضوهن  ـال  قلمملا  ریقفلا  ناـک  شیِّرلا  نم  هلـصأ  هنیعی و 

هنم لیعر و  لیخلا : ۀعامجل  ۀلعر و  ناسرفلا : نم  ۀعطقلل  لاقی  ُّيرزجلا  لاق  عوجلا و  بغّسلا  همحر و  يأ  نالفل  هللا  حاترا  لاقی : هب و  غبدی 
. لیخلا یلع  ًاباّکُر  يأ  الیعر ، هرمأ  یلإ  ًاعارس  مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح 

هللادـبع نب  رباج  زا  مالـسلا ،  هیلع  ناشراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  دـنچ  اب  ( 253  ) یفطـصملا ةراشب  باتک  رد 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  يراصنا 

نآ فارطا  رد  مدرم  تسـشن و  تدابع  بارحم  نایم  رد  رـصع  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  زور  کی 
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. دنتسشن راوگرزب 
هگن ار  نتـشیوخ  تسناوتیمن  يریپ  فعـض و  تّدـش  زا  دوب و  هدیـشوپ  ياهنهک  ياهسابل  هک  برع  نیرجاهم  زا  يدرمریپ  ماگنه  نآ  رد 

. دش ایوج  وا  لاح  زا  دیدرگ و  يو  هّجوتم  ربمایپ  دش ، دراو  ترضح  نآ  روضح  هب  دراد ،
: تفگ درمریپ 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  نادرگ ! زاینیب  ارم  مشابیم  تسدیهت  مهاوخیم ، سابل  ماهنهرب ، هدب ، نم  هب  اذـغ  ماهنـسرگ . نم  دّـمحم ! ای 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ 

ورب یـسک  نآ  يهناخ  بناج  هب  زیخرب  دـشابیم ،» ریخ  لماع  ریظن  ریخ ، يامنهار   » لاح نیع  رد  یلو  منک  اطع  وت  هب  مرادـن  يزیچ  هک  نم 
بناج هب  ورب  درادیم ، مّدقم  نتشیوخ  رب  ار  ادخ  هک  یسک  نآ  دنراد ، تسود  ار  يو  مه  لوسر  ادخ و  دراد ، تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک 

. دوب لصّتم  دوب ، هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ربمایپ  هک  ياهرجح  نآ  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يهرجح  رهطا ، يهمطاف  يهرجح 
: دومرف لالب  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

اب دیسر  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  يهناخ  رد  رب  هک  یعقوم  دش ، هارمه  لالب  اب  یبارعا  ربب ، همطاف  يهناخ  رد  رب  ار  یبارعا  نیا  زیخرب و 
: تفگ دنلب  يادص 

امـش رب  مالـس  ینعی  نیَملاْعلا .» ِّبَر  ِْدنِع  ْنِم  ِلیْزنَّتلِاب  نیمَالا  ِحوُّرلا  َلیئَْربَج  َِطبْهَم  َو  ِۀَـکئالَْملا  ِفَلَتُْخم  َو  ِةَُوبَّنلا  ِْتَیب  َلْهَا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  »
. دروآیم نایملاع  دنوادخ  فرط  زا  ار  یحو  هک  لیئربج ، ندمآ  ورف  ّلحم  هکئالم و  دمآ  تفر و  ّلحم  ربمایپ و  نادناخ  يا 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
؟ یتسیک وت  مالَّسلا ،» َْکیَلَع  َو  »

: تفگ
ار وت  ادـخ  نک  یهارمه  نم  اب  ماهنـسرگ ، ماهنهرب ، نم  ربمایپ ! رتخد  يا  ماهدـمآ ، وت  يوس  هب  رود  هار  زا  هک  متـسه  برع  زا  يدرمریپ  نم 

ادخ لوسر  دندوب و  هدروخن  اذغ  مالـسلا  امهیلع  ءارهز  يهمطاف  یلع و  ترـضح  اب  ربمغیپ  هک  دوب  زور  هس  تّدم  عقوم  نآ  دـنک ، تمحر 
. دوب هاگآ  مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  لاح  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

دومن اطع  یبارعا  هب  تشادرب و  دندیباوخیم  نآ  يور  مالسلا  امهیلع  نینسح  هک  ار  يدنفسوگ  تسوپ  نآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 
: دومرف وا  هب  و 

. دیامرف اطع  وت  هب  مه  ار  نیا  زا  رتهب  اناوت  يادخ  دیاش  ریگب 
: تفگ یبارعا 

یگنسرگ نیا  اب  ار  تسوپ  نیا  نم  ینکیم ، اطع  نم  هب  دنفسوگ  تسوپ  کی  امـش  منکیم و  تیاکـش  یگنـسرگ  زا  نم  ربمایپ ! رتخد  يا 
!؟ مهاوخیم هچ  يارب  هدش  مراچد  هک 

: دیوگیم يوار 
هیده ناونع  هب  بلطملادبع  نب  ةزمح  رتخد  همطاف  هک  ار  شیوخ  دنبندرگ  دینش  ار  یبارعا  نخس  نیا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  یتقو 

: دومرف دومن و  اطع  یبارعا  هب  درک و  زاب  دوخ  ندرگ  زا  دوب  هدروآ  شیارب 
. دیامرف اطع  وت  هب  ار  نیا  زا  رتهب  نابرهم  يادخ  دیاش . شورفب ، ریگب و  ار  دنبندرگ  نیا 

هتسشن باحصا  نایم  رد  ادخ  ربمغیپ  دش . مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دجـسم  هّجوتم  تفرگ  ار  دنبندرگ  هکنیا  زا  سپ  یبارعا 
: تفگ یبارعا  دوب .

: دومرف درک و  اطع  نم  هب  همطاف  ترتخد  ار  دنبندرگ  نیا  هللا ! لوسر  ای 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیامرفب یتمحرم  وت  هب  ادخ  دیاش  شورفب ، ار  دنبندرگ  نیا 
: دومرف دش  نایرگ  هکنیا  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 

وت هب  ار  دنبندرگ  نیا  مدآ  ترـضح  نارتخد  نیرتگرزب  دّمحم ، ترـضح  رتخد  همطاف  هک  یتروص  رد  دیامرفن  یتمحرم  وت  هب  ادخ  هنوگچ 
! تسهدرک اطع 

: تفگ تساخرب و  رسای  نب  راّمع 
؟ مرخب ار  دنبندرگ  نیا  نم  ییامرفیم  هزاجا  ایآ  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف
. درک دهاوخن  باذع  شتآ ، هب  ار  نانآ  ادخ  دننک  تکرش  دنبندرگ  نیا  ندیرخ  رد  ( 254  ) ْنیَلَقَث رگا  رخب .

: تفگ راّمع 
؟ یشورفیم دنچ  ار  دنبندرگ  نیا  یبارعا  يا 

: تفگ
کی مناوخب و  زامن  ادـخ  يارب  نآ  اب  مناشوپب و  نآ  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  هنهرب  ندـب  هک  ینامی  درب  کـی  تشوگ و  ناـن و  مکـش  کـی  هب 

. دناسرب لایع  لها و  هب  ارم  هک  رانید 
: تفگ دوب  هدنامن  یقاب  شیارب  زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  هتخورف و  دوب ، هدرک  اطع  يو  هب  ادخ  لوسر  هک  ار  ربیخ  تمینغ  مهس  راّمع 

مدـنگ و نان  مکـش  کی  دـناسرب و  نطو  هب  ار  وت  هک  ار  مدوخ  راوهار  رتش  ینامَی و  ِدُْرب  کی  هَّیِرَجَه و  مهرد  تسیود  رانید و  تسیب  غلبم 
: تفگ یبارعا  مهدیم . وت  هب  تشوگ 

. تخادرپ يو  هب  دوب  هداد  هدعو  هک  ار  هچنآ  درب و  ار  وا  راّمع  یتواخس ! اب  ردقچ  وت  درم ! يا 
: دومرف يو  هب  ترضح  نآ  دش  ادخ  لوسر  هّجوتم  یبارعا  یتقو 

؟ دش هدیشوپ  تاهنهرب  ندب  ایآ  يدش ؟ ریس  ایآ 
: تفگ

. مدیدرگ زاینیب  نم  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  يرآ ،
: دومرف یبارعا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

: تفگ یبارعا  نک ! یفالت  ناربج و  همطاف  ياطع  نیا  هب  تبسن  نونکا 
ییاطع رهطا  يهمطاف  هب  ایادـخ  راب  یـشابیم ، ام  قزار  تهج  ره  زا  وت  میتسرپیمن ، ار  وت  زا  ریغ  ام  یلزا ، یتسه  ییادـخ  وت  اراـگدرورپ ،

. دشاب هدینشن  یشوگ  دشاب و  هدیدن  یمشچ  هک  نک 
: دومرف دش و  دوخ  باحصا  هّجوتم  دومرف  نیمآ  هکنیا  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

. تسین نم  ریظن  يدحا  هک  متسه  همطاف  ردپ  نم  اریز  دومن ، باجتسم  ءارهز  يهمطاف  ّقح  رد  ایند  رد  ار  اعد  نیا  ادخ 
نینسح ادخ  دوبن ، رهطا  يهمطاف  يارب  ًادبا  يدننامه  رسمه و  دوبن  یلع  رگا  هک  دشابیم  مالـسلا  امهیلع  همطاف  رهوش  مالـسلا ،  هیلع  یلع 
ناناوج گرزب  ناربمایپ و  ياههون  ِگرزب  نینـسح  درادـن ؛ دوجو  ملاع  رد  ناشیا  ریظن  هک  هدرک  اطع  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هب  ار 

: دومرف دندوب ، شلباقم  رد  هک  ناملس  راّمع و  دادقم و  هب  ترضح  نآ  هاگنآ  دنتسه  تشهب  لها 
؟ میوگب امش  يارب  نیا  زا  شیب  دیهاوخیم  ایآ 

: دنتفگ
. هللا لوسر  ای  يرآ 
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: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج 

: دنیوگیم دننکیم و  لاؤس  يو  زا  ربق ، کلم  ود  دوش  نفد  دسر و  تداهش  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هک  یماگنه 
: تفگ دهاوخ  وا  تسیک  وت  راگدورپ 

: دنیوگیم وا  هب  تسادخ  نم  راگدورپ 
: دیوگیم تسیک ؟ وت  ربمغیپ 

: دنیوگیم يو  هب  مردپ ،
. تسهداتسیا مربق  بل  رب  هک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیمه  دیوگیم  تسیک ؟ وت  ّیلو 

: دومرف هدرک و  هفاضا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
، ولج زا  ار  همطاف  هک  هدومن  رومأم  ار  هکئالم  زا  یهورگ  نابرهم  يادخ  میوگب ، امش  يارب  همطاف  لئاضف  زا  نیا ، زا  شیب  ات  دیـشاب  هّجوتم 

تاولـص دنـشابیم  وا  اب  يو ، تداهـش  عقوم  وا و  ربق  دزن  همطاف و  تایح  ناـمز  رد  هک  هکئـالم ، نیا  دـنیامن ، ظـفح  پچ  تسار و  بقع ،
. دنتسرفیم شنادنزرف  رهوش و  ردپ و  همطاف و  هب  یناوارف 

دنک ترایز  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  یسک  دشاب ، هدرک  ترایز  تایح  نامز  رد  ارم  ایوگ  دیامن  ترایز  تداهش  زا  سپ  ارم  هک  یسک 
ار اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هکنیا  لثم  دنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یـسک  دـشاب ، هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نیا  دـننام 

. دشاب هدرک  ترایز 
نادنزرف هک  یـسک  دشاب ، هدرک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ایوگ  دنک ، ترایز  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هک  یـسک 

. دشاب هدرک  ترایز  ار  ناشیا  دوخ  هک  تسا  نیا  ریظن  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 
یمالغ هب  ار  نآ  سپس  دیچیپ ، ینامی  دُرب  کی  نایم  رد  ار  نآ  دومن و  وبشوخ  کشُم ، اب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  دنبندرگ  راّمع 

: تفگ يو  هب  دوب و  هدیرخ  ربیخ  تمینغ  مهس  زا  ار  وا  هک  دنتفگیم  مْهَس  ظاحل  نیدب  ار  يو  داد ؛ دوب  مْهَس  شمان  هک 
. مدومن هیده  ترضح  نآ  هب  زین  ار  وت  نم  نک ، میدقت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  ریگب و  ار  دنبندرگ  نیا 

ترـضح نآ  ضرع  هب  ار  راّمع  نخـس  دمآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  تفرگ و  ار  دـنبندرگ  هکنیا  زا  سپ  مالغ 
: دومرف مالغ  نآ  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  دیناسر ،

دمآ و رهطا  يهمطاف  روضح  هب  دـنبندرگ  نآ  اب  مالغ  هک  یماگنه  مدیـشخب ، يو  هب  دـنبندرگ  نیا  اب  ار  وت  نم  ءارهز  مرتخد  بناج  هب  ورب 
. دومن دازآ  ادخ  هار  رد  ار  مالغ  نآ  تفرگ و  ار  دنبندرگ  همّظعم  نآ  داد ، حرش  شترضح  يارب  ار  ربمایپ  راتفگ 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دیدنخ ، دش  دازآ  هکنیا  زا  سپ  مالغ 
؟ مالغ يا  يدنخیم  هچ  يارب 

: تفگ
رز مالغ  درک ، زاینیب  ار  يریقف  دـیناشوپ ، ار  ياهنهرب  درک ، ریـس  ار  ياهنـسرگ  اریز  درک ، نادـنخ  ارم  دـنبندرگ  نیا  تکرب  ریخ و  یگرزب 

! ! درک تشگزاب  شیوخ  بحاص  تسد  هب  دومن و  دازآ  ار  يدیرخ 
: هدمآ هک  اجنآ  هنهک و  سردنم و  سابل  ینعی  لَّمَسلا » : » نایب

زا هیانک  هکنیا  ای  دش و  راکـشآ  يداش  رورـس و  راثآ  یتروص  رد  دـش و  رورـسم  زاب و  شتروص  دـش و  نامداش  درم  نآ  ینعی  لّلهت » دـق  »
(. 255  ) دراد شسابل  ندوب  هراپ 

: هدمآ هک  اجنآ  و 
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. دنک وگزاب  ار  شدوخ  یتحاران ) و   ) لاوحا ات  دومرف  بیغرت  ار  وا  تساوخ و  ربخ  شرازگ و  وا  زا  ینعی  ربخلا » هّثحتسی  »
: دیوگیم درم  نآ  هک  اجنآ  و 

هدافتـسا نآ  زا  هک  هدـب  نم  هب  یلام  شاعم و  نک و  تیانع  نم  هب  تکرب  ریخ و  رپ  تشیعم  لاـم و  ینعی  ینـشرا »  » هتفگ يرزج  ینـشراف » »
تسا شیّرلا »  » زا شیری »  » لصا دومن و  يرای  دیناشوپ و  ار  وا  ینعی  اهقلمم » شیری  و   » هتفگ هک  هشیاع  ثیدح  تسا  لیبق  نیمه  زا  منک و 

. درادن ار  شدوخ  ندرک  هرادا  ییاناوت  هک  نانچ  نآ  دشابیم  تسدگنت  ریقف و  ینعم  هب  هک 
ار و ینالف  دـنک  تمحر  ادـخ  ینعی  نـالفل » هللا  حاـترا   » دـننکیم و یغاـّبد  نآ  يهلیـسو  هب  هک  دـنیوگ  ار  مَلَـس  تخرد  گرب  ظرقلا »  » و

. دوشیم هتفگ  لیخ »  » اهنآ زا  یهورگ  هب  دنیوگیم و  ۀلعر »  » ار هاپس )  ) ناراوس زا  یضعب  هتفگ  يرزج  یگنسرگ و  ینعی  بغّسلا » »
: دیامرفیم هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیامرف  تسا  لیبق  نیمه  زا  و 

ریلد تسدربز و  ناراکراوس  ینعم  هب  لیعر »  » اجنیا رد  هک  ناراوس ، وا  نامرف  يارجا  يارب  دـننکیم  باتـش  ینعی  ـالیعر » هرما  یلا  ًاعارـس  »
. تسهدمآ

(51 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ًانَْعنَعُم  ٍرِیثَک  ُْنب  ُْدیَبُع  میهاربإ ]  نب  تارف  ریسفت  ]
: َلاَقَف ًابِغاَس ، ٍمْوَی  َتاَذ  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َحَبْصَأ 

؟ ِهِینیِّذَُغت ٌءْیَش  ِكَْدنِع  ْلَه  ُۀَمِطاَف  اَی 
: َْتلاَق

َكُِرثوُأ ُْتنُک  ٌءْیَش  الِإ  ِْنیَمْوَی  ْذُم  ُهاَنْمِعْطُأ  ٌءْیَش  َناَک  اَم  َو  ٌءْیَـش  يِْدنِع  َةاَدَْغلا  َحَبْـصَأ  اَم  ِۀَّیِـصَْولِاب  َکَمَرْکَأ  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  ِیبَأ  َمَرْکَأ  يِذَّلا  َو  ال 
: َْتلاَقَف ًاْئیَش ، ْمُکَیِْغبَأَف  ِینِیتْمَلْعَأ  ِْتنُک  الَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  ٌِّیلَع : َلاَقَف  ِْنیَسُْحلا ، َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَذَه  َّیَْنبا  یَلَع  َو  یِسْفَن  یَلَع  ِِهب 

ًاِقثاَو اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ِدـْنِع  ْنِم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َجَرَخَف  ِْهیَلَع ، ُرِدـْقَت  اَم ال  َکَسْفَن  َفِّلَکُأ  ْنَأ  یَِهلِإ  ْنِم  ِییْحَتْـسال  یِّنِإ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
َُهل َضَّرَعَتَف  ْمُهُِحلُْـصی ، اَم  ِِهلاَیِِعل  َعاَْتبَی  ْنَأ  ُدـیُِری  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَـی  ِیف  ُراَنیِّدـلا  اَْنیَبَف  ًاراَـنیِد ، َضَْرقَتْـساَف  ِّنَّظلا  ِنْسُِحب  ِهَّللاـِب 

ُهَنْأَش َرَْکنَأ  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهآَر  اَّمَلَف  ِِهتَْحت ، ْنِم  ُْهتَذآ  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  ُسْمَّشلا  ُْهتَحََّول  ْدَق  ِّرَْحلا  ِدیِدَش  ٍمْوَی  ِیف  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدـْقِْملا 
: َلاَقَف

، َِکلْحَر ْنِم  َۀَعاَّسلا  ِهِذَه  َکَجَعْزَأ  اَم  ُداَدْقِم  اَی 
: َلاَق

: َلاَقَف ِیئاَرَو ، اَّمَع  ِیْنلَأْسَت  َو ال  ِیلِیبَس  ِّلَخ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
: َلاَقَف َکَْملِع  َمَلْعَأ  یَّتَح  ِینَزِواَُجت  ْنَأ  ِینُعَسَی  ُهَّنإ ال  یِخَأ  اَی 

: َلاَقَف ََکلاَح ، ِینَُمتْکَت  ْنَأ  َکُعَسَی  ُهَّنإ ال  یِخَأ  اَی  َُهل : َلاَقَف  ِیلاَح  ْنَع  ِینَفِشْکَت  َو ال  ِیلِیبَس  َیِّلَُخت  ْنَأ  َْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًۀَبْغَر  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
َنْوَغاَضَتَی ِیلاَیِع  ُتْکََرت  ْدَق  َو  ُدـْهُْجلا  الِإ  ِیلْحَر  ْنِم  ِینَجَعْزَأ  اَم  ِۀَّیِـصَْولِاب  َکَمَرْکَأ  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  ًادَّمَُحم  َمَرْکَأ  يِذَّلاَوَف  َْتَیبَأ  ْذِإ  اَّمَأ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 

یَّتَح ءاَُکْبلِاب  ٍِّیلَع  اَْنیَع  ْتَلَمَْهناَف  ِیتَِّصق ، َو  ِیلاَح  ِهِذَه  یِسْأَر ، ٌبِکاَر  ًاموُمْهَم  ُتْجَرَخَف  ُضْرَألا  ِیْنلِمَْحت  َْمل  ِلاَیِْعلا  َءاَُکب  ُْتعِمَـس  اَّمَلَف  ًاعوُج ،
یَلَع َُکتَْرثآ  ْدَـقَف  ًاراَنیِد  ُتْضَْرقَتْـسا  ِدَـقَف  َِکلْحَر  ْنِم  َکَجَعْزَأ  يِذَّلا  ـالِإ  ِینَجَعْزَأ  اَـم  ُْتفَلَح  يِذَّلاـِب  ُِفلْحَأ  َُهل : َلاَـقَف  ُهَتَیِْحل  ُُهتَْعمَد  ْتََّلب 

یَضَق اَّمَلَف  َبِْرغَْملا ، َو  َرْـصَْعلا  َو  َرْهُّظلا  ِهِیف  یَّلَـصَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َدِجْـسَم  َلَخَد  یَّتَح  َعَجَر  َو  ِْهَیلِإ  َراَنیِّدلا  َعَفَدَف  یِـسْفَن ،
ًابِّقَعَتُم مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َماَقَف  ِِهلْجِِرب  ُهَزَمَغَف  ِلَّوَْألا  ِّفَّصلا  ِیف  َوُه  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  َّرَم  َبِْرغَْملا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّدَرَف  ِْهیَلَع  َمَّلَسَف  ِدِجْسَْملا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ٍبَاب  یَلَع  ُهَقَِحل  یَّتَح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْفلَخ 
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: َلاَقَف َمالَّسلا  مَّلَس 
َوُه َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ًءاَیَح  ًاباَوَج  ُریُِحی  ًاقِرْطُم ال  َثَکَمَف  َکَعَم  َلیِمَنَف  ُهاَّشَعَتَن  ٌءْیَـش  َكَدـْنِع  ْلَه  ِنَسَْحلااـَبَأ  اَـی 
ْنَأ مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ِهِِّیبَن  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ  َناَک  ْدَـق  َو  ُهَهَّجَو  َْنیَأ  َو  ُهَذَـخَأ  َْنیَأ  ْنِم  َو  ِراَنیِّدـلا  ِْرمَأ  ْنِم  َناَک  اَم  ُمَْلعَی 

: َلاَقَف ِِهتوُکُس  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَظَن  اَّمَلَف  مالسلا ،  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َْدنِع  َۀَْلیَّللا  یَّشَعَتَی 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َذَخَأَف  اَِنب ، ْبَهْذاَف  ًامُّرَکَت  َو  ًءاَیَح  َلاَقَف  َکَعَم ، َیِْضمَأَف  ْمَعَن ، َلوُقَت : َْوأ  َفِرَْـصنَأَف  ال ، ُلوُقَت : ََکل ال  اَم  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 

ْدَق اَهالَـصُم  ِیف  َیِه  َو  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهزلا  َۀَـمِطاَف  یَلَع  الَخَد  یَّتَح  اَقَلَْطناَف  مالـسلا  امهیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْي ]   ] َدَـی مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو 
اَهاّلَـصُم ْنِم  ْتَجَرَخ  اَِهلْحَر  ِیف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َمـالَک  ْتَعِمَـس  اَّمَلَف  ًاـناَخُد ، ُروُفَت  ٌۀَـنْفَج  اَـهَْفلَخ  َو  اَهَتالَـص  ْتَضَق 

َیلاَعَت ُهَّللا  ِکَمِحَر  ِْتیَْـسمَأ  َْفیَک  ْهاَْتِنب  اَی  اََهل : َلاَق  َو  اَهِـسْأَر  یَلَع  ِهِدَِیب  َحَـسَم  َو  اهیلع  هللا  مالـس  َّدَرَف  ِْهیَلَع  ِساَّنلا  َّزَعَأ  َْتناَک  َو  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَـسَف 
اَّمَلَف ٍِبلاَط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِيَدَی  َْنَیب  اَْهتَعَـضَوَف  َۀَنْفَْجلا  ِتَذَخَأَف  َلَعَف ، ْدَـق  َو  َِکل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَنیِّشَع  ( 256)

، ًَاحیِحَش ًاْیمَر  ِهِرَصَِبب  َۀَمِطاَف  یَمَر  ُهَحیِر  َّمَش  َو  ٍماَعَط  َیلِإ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َرَظَن 
؟ َۀَطْخَّسلا ِِهب  ُْتبَجْوَتْسا  ًاْبنَذ  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  اَمِیف  ُْتبَنْذَأ  ْلَه  ُهَّدَشَأ  َو  َكَرَظَن  َّحَشَأ  اَم  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُۀَمِطاَف : َُهل  َْتلاَق 

: َلاَق
؟ ِْنیَمْوَی ْذُم  ًاماَعَط  ِتْمِعَط  اَم  ًةَدِهَتُْجم  ِهَّللِاب  َنیِِفلَْحت  ِْتنَأ  َو  َیِضاَْملا  َمْوَْیلا  ِْکَیلِإ  يِدْهَع  َْسَیلأ  ِهِیْتبَصَأ  ٍْبنَذ  ْنِم  ُمَظْعَأ  ٍْبنَذ  ُّيَأ  َو 

: َلاَق
: َْتلاَقَف ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ْتَرَظَنَف 

َْمل َو  ُّطَق  ِِهنَْول  ِْلثِم  َیلِإ  ْرُْظنَأ  َْمل  يِذَّلا  ُماَعَّطلا  اَذَه  َِکل  یَّنَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  اََهل : َلاَقَف  ًاّقَح ، الِإ  ُْلقَأ  َْمل  یِّنَأ  ِهِضْرَأ  ِیف  ُمَْلعَی  َو  ِِهئاَمَس  ِیف  ُمَْلعَی  یَِهلِإ 
: َلاَق ُْهنِم  َبَیْطَأ  ُلُکآ  اَم  َو  ُّطَق  ِهِحیِر  َْلثِم  َّمَشَأ 

: َلاَق َُّمث  اَهَزَمَغَف  مالسلا  امهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْیَِفتَک  َْنَیب  َۀَکَراَبُْملا  َۀَبِّیَّطلا  ُهَّفَک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَضَوَف 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َرَبْعَتْسا  َُّمث  ( 257 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ   » ِهَّللاِْدنِع ْنِم  َكِراَنیِد  ُءاَزَج  اَذَه  َو  َكِراَنیِد  ُلََدب  اَذَه  ُِّیلَع  اَی 

: َلاَق َُّمث  ًایِکَاب  مَّلَس  َو  ِهلآ 
َمَیْرَم يَرُْجم  َۀَـمِطاَف  َيِرُْجی  َو  اَّیِرَکَز  يَرُْجم  ُِّیلَع  اَی  ( 258  ) َکَیِرُْجی َو  اَمُکَیِزْجَی  یَّتَح  اَْینُّدـلا  َنِم  اَجُرَْخت  ْنَأ  ْمَُکل  َیبَأ  َوُه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

(259 «. ) ًاقْزِر اهَْدنِع  َدَجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک   » َناَرْمِع ِْتِنب 
. هلثم دیعس  یبأ  نع  ۀمغلا ]  فشک  ]

دیمحلادبع نب  ییحی  نع  نیسحلا ، نب  هللادبع  نع  ناکسم ، نب  رفعج  نب  دّمحم  نع  لضفملا ، یبأ  نع  ۀعامج  یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
. هلثم دیعس  یبأ  نع  يدبعلا ، نوراه  یبأ  نع  عیبَّرلا ، نب  سیق  نع  ینامحلا ،

مهحایص يأ  رانلا ، یف  مهیغاضت  کعمسی  نأ  هللا  توعد  تئش  نإ  هیف  ۀیاهنلا : یف  لاق  هتیمحأ و  رانلاب  ءیـشلا  تحَّول  ُّيرهوجلا : لاق  نایب :
. یلوح نوغاضتی  یتیبص  و  ثیدحلا : هنم  حاص و  اذإ  ًءاغض  اوغض و  وغضی  اغض  لاقی : مهءاکب  و 

ِّحسلا نم  ۀلمهملا  نیسلاب  احیحس  هلصأ  نوکی  نأ  لمتحی  فلکتب و  الإ  ماقملا  بسانی  وه ال  صرح و  عم  لخبلا  حشلا  احیحـش ، ایمر  هلوق :
یف ۀغلابملا  نع  ۀیانک  صرحلا  نم  نوکی  نأ  لمتحی  خسنلا  یف  ام  یلع  رـصبلاب و  قیدحتلا  رظنلا و  یف  ۀغلابملا  نع  ۀـیانک  نالیّـسلا  ینعمب 

. ظیغلا هجو  یلع  رصبلا  فرطب  رظنلا  نع  ۀیانک  لخبلا  وأ  رظنلا 
: تفگ هک  هدرک  تیاور  يرْدُخ  دیعس  وبا  زا  هطساو  دنچ  اب  وا  ریثک و  نب  دیبع  زا  دوخ  ریسفت  رد  ( 260  ) میهاربا نب  تارف 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  حبص  زور  کی 
؟ یهدب نم  هب  هک  دوشیم  ادیپ  وت  دزن  ییاذغ  ایآ 
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: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 
، تسین نم  دزن  يزیچ  لاح  هب  ات  حبـص  زورما  زا  هدومن  یمارگ  وا  ندوب  ّیـصو  هب  ار  وت  يربماـیپ و  هب  ار  مردـپ  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  هن ،

. ماهتشاد مّدقم  مالسلا  امهیلع  نینسح  مدوخ و  رب  ار  وت  نم  هک  هدوب  ییاذغ  رصتخم  میاهدروخن ، يزیچ  ام  هک  تسا  زور  ود  تّدم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

!؟ میامن هیهت  امش  يارب  ییاذغ  ات  يدومنن  هاگآ  ارم  ارچ  سپ  همطاف ! يا 
: درک ضرع 

. دشابن رودقم  وت  يارب  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  مشکیم  تلاجخ  شیوخ  راگدرورپ  زا  نم  نسحلاابا  ای 
هک یعقوم  نامه  درک ، ضرق  رانید  کـی  دـش و  جراـخ  ادـخ  هب  دـیما  لّـکوت و  اـب  همطاـف  دزن  زا  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح 

رایـسب زور  نآ  رد  هک  دش  هجاوم  دادقم  اب  هاگان  درخب  شلایع  لها و  يارب  زا  یگدنز  مزاول  دهدب و  ار  رانید  نآ  تشاد  رظن  رد  ترـضح 
. تسهداد رارق  امرگ  راشف  رد  اپریز  رس و  يالاب  زا  ار  يو  باتفآ ، تسا و  باتفآ  ریز  رد  مرگ 

: دومرف وا  هب  داتفا  يو  هب  ترضح  مشچ  هک  یماگنه 
!؟ يدش جراخ  دوخ  يهناخ  زا  یعقوم  نینچ  کی  رد  هچ  يارب 

: تفگ دادقم 
. يامنم شسرپ  نم  رارسا  زا  راذگاو و  ارم  یلع  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. موشن هاگآ  وت  تجاح  زا  هکنیا  ات  مرذگرد  وت  زا  مناوتیمن  نم  نم ! ردارب  يا 

: تفگ
. ییامنن وجتسج  نم  لاح  زا  يراذگاو و  ارم  هک  مبغار  نم  نسحلاابا ! ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. ینک ناهنپ  نم  زا  ار  دوخ  لاوحا  عاضوا و  دیابن  وت  نم ! ردارب  يا 

: تفگ دادقم 
ّیـصو هب  ار  وت  يربمایپ و  هب  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  يرادیمن  فاعم  ارم  هک  نونکا  نسحلاابا ! ای 

یتـقو ماهداـهن ، هنـسرگ  ار  شیوخ  لاـیع  لـها و  نم و  هدوـمنن ، نوریب  مهاـگیاج  زا  ارم  يزیچ  یگنـسرگ  زا  ریغ  هتـشاد  یمارگ  وا  ندوـب 
لاح و نیا  ماهدش ، جراخ  دوخ  يهناخ  زا  ماهدنکفارـس  مومغم و  هک  یلاح  رد  اذل  دـنک ، ياج  زا  ارم  نیمز  مدینـش  ار  ماهناخ  لها  يهیرگ 

. ینیبیم هک  تسا  نم  راگزور 
نآ کشا  هک  تسیرگ  يردـق  هب  دـش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دینـش  دادـقم  زا  ار  ناتـساد  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماـگنه 

. دومن سیخ  ار  شکرابم  نساحم  ترضح 
: دومرف دادقم  هب  سپس 

ضرق رانید  کی  نم  هدرک ، جراخ  زین  ارم  هدرک  جراـخ  تاهناـخ  زا  ار  وت  هک  یلماـع  ناـمه  يدروخ ، مسق  وت  هک  یـسک  نآ  ّقح  هب  مسق 
. مرادیم مّدقم  شیوخ  رب  ار  وت  یلو  ماهدرک 

رهظ و زامن  دیدرگ و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دجـسم  هّجوتم  درک  اطع  دادقم  هب  ار  رانید  نآ  هکنیا  زا  سپ  راوگرزب  نآ  هاگنآ 
هیلع یلع  ترضح  دزن  دروآ  ياج  هب  ار  برغم  زامن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  یعقوم  دروآ  ياج  هب  ار  برغم  رـصع و 

هب تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زیخرب ، هک  دومن  هراشا  ترضح  نآ  هب  شیوخ ، ياپ  هب  دمآ و  دوب  زامن  لّوا  فص  رد  هک  مالسلا 
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. تسویپ ترضح  نآ  هب  دجسم ، ياهرد  زا  یکی  یکیدزن  رد  ات  دمآ  ادخ  ربمغیپ  لابند 
. دومرف ار  يو  مالس  باوج  ادخ  ربمغیپ  درک و  مالس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف هاگنآ 
؟ میشاب وت  نامهم  بشما  ام  هک  يراد  ییاذغ  ایآ  یلع ! ای 

، تفگیمن يزیچ  دیشکیم  تلاجخ  ادخ  لوسر  زا  نوچ  درک و  ثکم  تخادنا و  ریز  هب  ار  دوخ  كرابم  رس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
بشما هک  دوب  هدومن  یحو  دوخ  ربمغیپ  هب  میلع  يادخ  دوب ، هاگآ  دوب  هدرک  اطع  دادقم  هب  دوب و  هدرک  ضرق  هک  يرانید  ناتـساد  زا  اریز 

. یشاب مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نامهم  ماش  دیاب 
: دومرف دش  هجاوم  مالسلا  امهیلع  یلع  توکس  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 

. میایب وت  اب  ات  يرآ ، وگب : ای  مدرگزاب  نم  ات  هن ، وگب : ای  یلع ! ای 
: درک ضرع 

. میورب دییامرفب  دراد  یعنام  هچ  مشکیم  تلاجخ  وت  يور  زا  منک  هچ  هللا ! لوسر  ای 
دندید دـندیدرگ ، هناخ  دراو  هک  یعقوم  دـندش ، شترـضح  يهناخ  هّجوتم  هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  تسد  مرکا  ربمغیپ 

نآ زا  راـخب  هک  تسییاذـغ  زا  رپ  يهساـک  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  هدومن ، ماـمت  ار  دوخ  زاـمن  تسا و  تداـبع  بارحم  رد  رهطا  يهمطاـف 
. دشابیم دعاصتم 

رب هدش و  جراخ  زامن  لحم  زا  دینش  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  كرابم  يادص  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هک  یتقو 
. درک مالس  ترضح  نآ 

دوخ كرابم  تسد  داد و  دشیم ، بوسحم  مدرم  نیرتزیزع  وا  دزن  هک  ار  وناب  نآ  مالـس  باوج  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ 
: دومرف يو  هب  دیشک و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رس  رب  ار 

. تسهدیزرمآ ار  وت  ادخ  روایب ، ام  يارب  ماش  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  يدرک ؟ بش  هنوگچ  ار  زور  مرتخد ! يا 
یضترم ّیلع  ترـضح  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  روضح  رد  دروآ و  ار  اذغ  يهساک  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف 

. داهن مالسلا  هیلع 
يهمطاف هب  روآ  تفگش  رظن  اب  دیسر  شکرابم  ماشم  هب  ار  نآ  يوب  داتفا و  اذغ  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  مشچ  یتقو 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  تسیرگن ! اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 
!؟ مشاب هدش  وت  بضغ  بجوتسم  هک  ماهدرک  یهانگ  نم  ایآ  ینکفایم ، نم  هب  يدنت  رظن  بجع  یلع ! ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
تـسا زور  ود  تّدـم  یتفگ : يدروخ و  مسق  هتـشذگ  زور  رد  وت  هک  تسین  نینچ  ایآ  ياهدـش ، بکترم  وت  هک  نیا  زا  رتگرزب  یهانگ  هچ 

: درک ضرع  دومن و  نامسآ  هّجوتم  ار  دوخ  تروص  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ماهدروخن !؟ اذغ  نم  هک 
ارهز ترضح  هّجوتم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپس  ماهتفگ ، قح  نم  هک  دنادیم  تسا ، هاگآ  دوخ  نیمز  نامـسآ و  زا  هک  يراگدرورپ 

: دومرف يو  هب  دش و  اهیلع  هللا  مالس 
نیمه رد  هدـش !؟ وت  بیـصن  اـجک  زا  ماهدروخن  ار  نآ  زا  رتهب  هدـیئوبن و  ار  نآ  يوب  ریظن  هدـیدن و  زگره  ار  نآ  ریظن  نم  هک  ییاذـغ  نیا 

هیلع بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  فتک  ود  ناـیم  رد  ار  دوخ  كراـبم  تسد  فک  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوب  عـقوم 
: دومرف راوگرزب  نآ  هب  داد و  راشف  داهن و  مالسلا 

. يداد دادقم  هب  وت  هک  تسیرانید  نآ  يازج  ضوع و  اذغ  نیا  یلع ! ای 
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: دومرف هاگنآ 
. دهدیم يزور  قزر و  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  ادخ 

: دومرف هدش و  نایرگ  ادخ  لوسر  سپس 
ایرکز و ترـضح  ریظن  ار  وت  ادـخ  یلع ! ای  دومن ، اطع  ار  امـش  يازج  هکنیا  اـت  دربن  اـیند  زا  ار  امـش  هک  تسییادـخ  نآ  صوصخم  ساـپس 

: دیامرفیم نارمع  لآ  يهروس  يهیآ 37  رد  هکنانچ  داد  رارق  میرم  ترضح  ریظن  ار  همطاف 
«. تفاییم وا  دزن  رد  ار  ییاذغ  دمآیم  میرم  دزن  بارحم  نایم  رد  ایرکز  ترضح  هاگ  ره  »

. تسهدمآ ثیدح  نیا  لثم  يهحفص 26  دلج 2 ، هّمغلا  فشک  رد 
. تسهدش هدروآ  هطساو  دنچ  اب  ثیدح  نیا  دننام  ثیدح 801272  يهحفص 615  یسوط  خیش  یلاما  رد  نینچمه 

رد دادقم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تیاور  نیا  رد  دنشاب و  هدرک  غاد  ار  نآ  شتآ  يور  هک  تسیزیچ  ره  يارب  تحّول »  » هتفگ يرهوج  نایب :
. دندوب هدرک  غاد  ار  نآ  شتآ  يور  هک  دوب  هدش  یئیش  دننام  امرگ  تّدش  زا  زور  نآ 

یف مهیغاضت  کعمـسی  نا  هللا  توعد  تئـش  نا   » هدش هتفگ  هک  ییاجنآ  رد  تسا : هدـمآ  هیاهن  باتک  رد  نوغاضتی »  » يهملک حیـضوت  رد 
دشابیم و ءاکب  هحیـص و  ینعم  هب  یغاضت » . » مّنهج شتآ  رد  ار  اهنآ  یغاضت »  » يونـشب ات  مهاوخیم  دنوادخ  زا  یهاوخب  رگا  ینعی  راّنلا »

: هدمآ هک  يرگید  ثیدح  رد  هک  تسا  لیبق  نیمه  زا 
. دندرکیم هیرگ  هحیص و  نم  فارطا  رد  مناکدوک  ینعی  یلوح » نوغاضتی  یتیبص  «و 

: دیامرفیم هک  اجنآ  و 
مینک تسرد  ار  نآ  فّلکت  اب  هکنآ  رگم  تسین  اجنیا  بسانم  انعم  نیا  تسا و  عمط  صرح و  اب  هارمه  لخب  ینعم  هب  ّحش » «، » ًاحیحش ًایمر  »

. تسا نالیس  ینعم  هب  هک  هدوب  ًاحیحس »  » نآ لصا  دراد  لامتحا  و 
هک دـشاب  ًاحیحـش »  » نامه رگا  دوب و  هدز  نوریب  هقدـح  زا  بّجعت  زا  اهمشچ  دومن و  هاگن  داـیز  رایـسب  هک  دوشیم  اـنعم  هنوگ  نیا  هاـگنآ 

يهشوگ اب  ندرک  هاگن  زا  هیاـنک  ار  لـخب  و  درکیم ) هاـگن  هریخ  هریخ   ) ندرک هاـگن  رد  درکیم  هغلاـبم  ینعی  دوشیم ، صرح  نآ  ياـنعم 
. مینک انعم  ظیغ  تلاح  اب  مشچ و 

(52 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َةَراَرُز ، ْنَع  ِزیِزَْعلا ، ِْدبَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٌِّیلَع ، یفاکلا ]  ]
: َلاَق َو  ًَۀبَرَک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهاَطْعَأَف  اَهِْرمَأ  َضَْعب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  وُکْشَت  ُۀَمِطاَف  ْتَءاَج 

َناَک ْنَم  َو  ُهَْفیَـض  ْمِرُْکْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  َو  ُهَراَج  يِذُْؤی  الَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  اَهِیف : اَذإَف  اَهِیف ، اَـم  یِمَّلَعَت 
. ْتُکْسَِیل َْوأ  ًاْریَخ  ْلُقَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی 
. فتکلا لاثمأ  فعّسلا  لوصأ  لخنلا  برک  نایب :

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 261  ) یفاک باتک  رد  ینیلک  خیش 
تیاکش هوکش و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هب  دوخ  یگدنز  تالکـشم  هب  عجار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  تقو  کی 

: دومرف داد و  يو  هب  یحول  ادخ  ربمغیپ  درک ،
: دوب هتشون  حول  نآ  رد  ریگب ، دای  هدش  هتشون  نآ  رد  هک  ار  هچنآ 

دشاب هتشاد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  یسک  ره  دنک ، ّتیذا  ار  دوخ  يهیاسمه  دیابن  دشاب  هتـشاد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  یـسک  ره 
رایتخا توکـس  هکنیا  ای  دیوگب ، ریخ  نخـس  دیاب  دشاب  هتـشاد  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  یـسک  ره  دـیامن ، مارتحا  ار  دوخ  نامهیم  دـیاب 
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. دنک
. ناسنا فتک  دننام  لخن ، تخرد  يهخاش  خیب  ینعی  لّخنلا » برک  : » نایب

(53 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب وِرْمَع  ْنَع  َةَریِمَع ، ِْنب  ِْفیَـس  ْنَع  ٍْحیَرُـش ، ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  َۀَیِواَعُم ، ِْنب  ِدـْیَبُع  ْنَع  َناَرْهِم ، ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا ، ِنَع  ُةَّدـِْعلا ، یفاکلا ]  ]
: َلاَق ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج ، ْنَع  ٍرْمِش ،

: َلاَق َُّمث  ُهَعَفَدَف  ِْهیَلَع  ُهَدَی  َعَضَو  ِباَْبلا  َیلِإ  اَْنیَهَْتنا  اَّمَلَف  ُهَعَم ، اَنَأ  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُدیُِری  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخ 
، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  اهیلع : هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

: َلاَق
؟ ُلُخْدَأ

: َْتلاَق
: َلاَق ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  ْلُخْدا 

؟ یِعَم ْنَم  َو  اَنَأ  ُلُخْدَأ 
: َْتلاَقَف

: َلاَقَف ٌعاَِنق ، َّیَلَع  َْسَیل  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی 
: َلاَق َُّمث  ْتَلَعَفَف ، ِکَسْأَر ، ِِهب  یِعِّنَقَف  ِِکتَفَْحِلم ، َلْضَف  يِذُخ  ُۀَمِطاَف  اَی 

: َْتلاَقَف ْمُْکیَلَع ، ُمالَّسلا 
، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 

: َلاَق
؟ ُلُخْدَأ

: َْتلاَق
: َلاَق ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْلُخْدا  ْمَعَن 

؟ یِعَم ْنَم  َو  اَنَأ 
: َْتلاَق

، َکَعَم ْنَم  َو  َْتنَأ 
ُهَّللا یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ٍةَداَرَج  ُنَْطب  ُهَّنَأَک  ُرَفْصَأ  َۀَمِطاَف  ُهْجَو  اَذإ  َو  اَنَأ  ُْتلَخَد  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَدَف  ٌِرباَج : َلاَق 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
؟ َرَفْصَأ ِکَهْجَو  َيرَأ  ِیل  اَم 

: َْتلاَق
: َلاَقَف ُعوُْجلا ، ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

اَهُهْجَو َداَع  یَّتَح  اَهِـصاَُصق  ْنِم  ُرِدَْحنَی  ِمَّدلا  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  ِهَّللاَوَف  ٌِرباَج : َلاَقَف  ٍدَّمَُحم ، َْتِنب  َۀَـمِطاَف  ِْعبْـشَأ  ِۀَْـعیَّضلا  َِعفاَر  َو  ِۀَـعْوَْجلا  َِعبْـشُم  َّمُهَّللا 
. ِمْوَْیلا َِکلَذ  َدَْعب  ْتَعاَج  اَمَف  َرَمْحَأ 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 262  ) باتک نامه  رد  زین 
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، مدوب راوگرزب  نآ  اب  مه  نم  دـش  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  يهناخ  هّجوتم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک  زور  کـی 
: دومرف داهن و  رد  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ادخ ، لوسر  میدیسر  هناخ  رد  دزن  هک  یعقوم 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  مکیلع .» مالّسلا  »
. وش لخاد  هللا » ! لوسر  ای  مالّسلا  کیلع  »

: دومرف
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  موش ؟ لخاد  مراد  هارمه  هک  یصخش  نیا  اب  نم 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  مرادن ، هعنقم  نم 
: دومرف ادخ  لوسر  داد  ماجنا  ار  لمع  نیا  همطاف  یتقو  هدب ، رارق  هعنقم  ار  دوخ  سابل  يهشوگ 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مکیَلَع .» مالّسلا  »
. وش لخاد  هللا » ! لوسر  ای  مالّسلا  کیَلَع  »

: دومرف
: درک ضرع  همطاف  موش ؟ لخاد  هک  تسه  هزاجا 

: دومرف يرآ ،
؟ موش لخاد  مراد  هارمه  هک  یصخش  نیا  اب 

: درک ضرع 
. يرآ

: دیوگیم رباج 
ادخ لوسر  دوب ، هدش  درز  خلم  مکش  دننام  همطاف  كرابم  تروص  مدش ، لخاد  مه  نم  دش و  لخاد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ 

: دومرف وا  هب 
: درک ضرع  هدش !؟ درز  تتروص  ارچ 

. یگنسرگ تّدش  زا 
: تفگ درک و  اعد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 

. نک ریس  ار  دّمحم  رتخد  همطاف  ینکیم ! ریس  ار  ناگنسرگ  هک  ییادخ  يا 
: دیوگیم رباج 

دیدرگ نوگلگ  زمرق و  شتروص  هک  تفای  نایرج  يوحن  هب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  تروص  تسوپ  ریز  رد  نوخ  هک  مسق  ادـخ  هب 
. دشن هنسرگ  زور  نآ  زا  دعب  و 

(54 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ْنَع  ًانَْعنَعُم  ٍدیِعَس  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  میهاربإ ]  نب  تارف  ریسفت  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َیلِإ ُّرُمَتَف  اَهِرْـصَق  َیلِإ  ِهَّللا  ِبِیبَح  ُْتِنب  َّرُمَت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِِقئـالَْخلا  َرَـشْعَم  اَـی  ِشْرَْعلا ، ِناَـنُْطب  ْنِم  ٍداَـنُم  يَداـَن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذإ 
َْنیَسُْحلا َو  ًاِمئاَق  َنَسَْحلا  ِتَدَجَو  اَهِرْـصَق  ِبَاب  َیلِإ  ْتَغََلب  اَذإَف  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَْهَیلاَوَح  ِناَواَرْـضَخ  ِناَتَْطیَر  اَْهیَلَع  َو  ِیتَْنبا  ُۀَمِطاَف  اَهِرْـصَق 

ِبِیبَح َْتِنب  اَی  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَهِیتْأَیَف  ُهَسْأَر ، اوُعَطَق  َو  ُهُولَتَق  ِکِیبَأ  َۀَّمُأ  َّنِإ  یِخَأ  اَذَه  ُلوُقَیَف : اَذَـه ؟ ْنَم  ِنَسَْحِلل : ُلوُقَتَف  ِْسأَّرلا  َعوُطْقَم  ًاِمئاَن 
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ِیف ُرُْظنَأ  یِّنَأ ال  َمْوَْیلا  ِکَتَیِْزعَت  ُْتلَعَج  یِّنِإ  ِهِیف ، ِِکتَبیِـصُِمب  ًۀَـیِْزعَت  يِدـْنِع  َِکل  ُتْرَخَّدا  یِّنَِأل  ِکِیبَأ  ُۀَّمُأ  ِِهب  ْتَلَعَف  اَم  ِکـُْتیَرَأ  اَـمَّنِإ  یِّنِإ  ِهَّللا 
ِۀَبَـساَُحم ِیف  َرُْظنَأ  ْنَأ  َْلبَق  ِِکتَعیِـش  ْنِم  َوُه  َْسَیل  ْنَّمِم  ًافوُْرعَم  ْمُکالْوَأ  ْنَم  َو  ُِکتَعیِـش  َو  ُِکتَّیِّرُذ  َو  ِْتنَأ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدـَت  یَّتَح  ِداَبِْعلا  ِۀَبَـساَُحم 

. ِداَبِْعلا
ال  » َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ُلْوَق  َوُهَف  اَِهتَعیِـش  ْنِم  َْسَیل  ْنَّمِم  ًافوُْرعَم  ( 263  [ ) ْمُکالْوَأ ْنَم   ] اَهالْوَأ ْنِم  َو  اَُهتَعیِـش  َو  اَُهتَّیِّرُذ  َو  َۀَّنَْجلا  ِیتَْنبا  ُۀَمِطاَف  ُلُخْدَـتَف 
َو اَُهتَعیِـش  َو  اَُهتَّیِّرُذ  َو  ُۀَمِطاَف  ِهَّللاَو  َیِه  ( 265 « ) َنوُِدلاخ ْمُهُـسُْفنَأ  ْتَهَتْـشا  اَم  ِیف  ْمُه  َو   » ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  ُلْوَه  َلاَق  ( 264 « ) ُرَبْکَْألا ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی 

. اَِهتَعیِش ْنِم  َوُه  َْسَیل  ْنَّمِم  ًافوُْرعَم  ْمُهالْوَأ  ْنَم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  هطساو  دنچ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  شریسفت  رد  ( 266  ) میهاربا نب  تارف 

: دنکیم ادن  شرع  طسو  زا  يدانم  دسریم  ارف  تمایق  زور  هک  یعقوم 
ود هک  دوریم  شیوخرـصق  يوس  هب  یلاح  رد  همطاف  دوش ، دوخ  رـصق  هّجوتم  ادخ  بیبح  رتخد  ات  دیدنبب  ار  دوخ  مشچ  قئالخ  هورگ  يا 

. دوب دهاوخ  وناب  نآ  فارطا  رد  کلم  رازه  دادعت 70  دشاب و  هدرک  رس  هب  زبس  رداچ 
درادـن رـس  هک  یلاـح  رد  نیـسح  هداتـسیا و  نـسح  هـک  دـنیبیم  دـیآیم  دوـخ  رـصق  رد  رب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هـک  یماـگنه 

. تسهدیباوخ
: دیوگیم مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب 
: دیوگیم هدیباوخ ! هک  تسیک  نیا 

: دوشیم باطخ  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد  دناهدیرب ، ار  شرس  هتشک و  ار  وا  مردپ  تّما  هک  تسا  نیسح  مردارب 
وت يارب  هک  ار  تیلـست  نآ  ات  مداد  ناشن  وت  هب  ظاحل  نیا  زا  دناهداد  ماجنا  تردـپ  تّما  هک  ار  یمتـس  ملظ و  نیا  نم  نم ! بیبح  رتخد  يا 

تنایعیـش و تنادـنزرف و  وت و  ات  درک  مهاوخن  یگدیـسر  يدـحا  باسح  هب  زورما  هک  تسا  نیا  وت  تیلـست  میاـمنب  وت  هب  ماهدومن ، هریخذ 
. دیوش تشهب  لخاد  دنشاب  هدرک  یتمدخ  امش  هب  یلو  دندوبن  هعیش  هک  يدارفا 

لخاد دنـشاب  هدرک  یتمدخ  ناشیا  هب  یلو  دـندوبن  هعیـش  هک  یـصاخشا  شنایعیـش و  نادـنزرف و  همطاف و  مرتخد  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد 
: دیامرفیم هک  ءایبنا  يهروس  يهیآ 103  يانعم  دنگوس  ادخ  هب  دش ، دنهاوخ  تشهب 

. تمایق زور  لوه  ینعی  درک ،» دهاوخن  نوزحم  ار  ناشیا  گرزب ، عزف  عزج و  »
: دیامرفیم ءایبنا  يهروس  يهیآ 102  رد  و 

هیآ نیا  هک  يدارفا  نآ  زا  روظنم  مسق  ادـخ  هب  تسا ،» دوجوم  دـنهاوخب  هچ  ره  هک  دوـب  دـنهاوخ  نادـیواج  تشهب  رد  یلاـح  رد  ناـشیا  »
: هدومرف

. دوب دنهاوخ  دنشاب ، هدرک  یتمدخ  ناشیا  هب  یلو  هدوبن  شترضح  نایعیش  زا  هک  يدارفا  نآ  نایعیش و  نادنزرف و  همطاف و 

(55 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ٍِرباَج ، ْنَع  ٍرْمِش ، ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  َۀَبْقُع ، ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج 

، ُروُفَی ٌقاَرُع  َو  ٌدیَِرت  اَهِیف  ًۀَفْحَص  ْتَجَرْخَأَف  ْتَماَقَف  َۀَفْحَّصلا : ِْکِلت  یِجُرْخاَف  یِمُوق  ُۀَمِطاَف  اَی  َۀَمِطاَِفل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 
ٌءْیَـش ُهَعَم  َْنیَـسُْحلا  َِتأَر  َنَْمیَأ  َّمُأ  َّنِإ  َُّمث  ًامْوَی  َرَـشَع  َۀَثالَث  ُْنیَـسُْحلا : َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلَکَأَف 

؟ اَذَه ََکل  َْنیَأ  ْنِم  َُهل : َْتلاَقَف 
: َلاَق
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: َْتلاَقَف اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َنَْمیَأ  ُّمُأ  َْتتَأَف  ٍماَّیَأ ، ُْذنُم  ُُهلُکْأََنل  اَّنِإ 
، ُْهنِم اََهل  ْتَجَرْخَأَف  ٌءْیَش ، ُْهنِم  َنَْمیَأ  ِّمُِأل  َْسیَلَف  ٌءْیَش  َۀَمِطاَف  َْدنِع  َناَک  اَذإ  َو  اَهِْدلُِول  َو  َۀَمِطاَِفل  َوُه  اَمَّنِإَف  ٌءْیَـش  َنَْمیَأ  ِّمُأ  َْدنِع  َناَک  اَذإ  ُۀَمِطاَف  اَی 

َیلِإ ُِکتَّیِّرُذ  َو  ِْتنَأ  اَْهنِم  ِْتلَکال  اَِهتْمَعْطَأ  ِکَّنَأ  الَْول  اَمَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  اََهل  َلاَقَف  ُۀَفْحَّصلا ، ِتَدِفَن  َو  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ُْهنِم  ْتَلَکَأَف 
. ِِهناَمَز ِیف    اَنُِمئاَق اَِهب  ُجُرْخَی  اَنَْدنِع  ُۀَفْحَّصلا  َو  مالسلا :  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ُۀَعاَّسلا  َموُقَت  ْنَأ 

. یهتنا ِّمضلاب  قارع  عمجلا  مّحللا و  هنع  َذُِخا  يّذلا  مظعلا  قرعلا : ُّيرهوجلا : لاق  نایب :
بارغ باتکک و  عمجلا  همحل و  َلُِکا  مظعلا  بارغک  قرعلا و  ُّيدابآزوریفلا : لاـق  اـضیأ  ۀـغّللا  یف  درو  اـمک  مّحللا  عم  مظعلا  اـنه  دارملا  و 

. امهیلکل امهالک  وأ  قارعف ، همحل  لُکا  اذإف  همحلب  مظعلا  قرعلا : وأ  ردان ،
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 267  ) یفاک باتک  رد  زین 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
نآ زا  راخب  هک  دروآ  یلاح  رد  ار  دوب  هدش  دیرت  نآ  رد  نان  هک  تشوگبآ  فرظ  نآ  تساخرب و  همطاف  روایب ، ار  اذـغ  فرظ  نآ  زیخرب و 
نآ زا  نیـسح : نسح و  رهطا ، يهمطاف  یلع ، ترـضح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  هک  دوب  زور  هدزیـس  تدـم  دـمآیم ، الاب 

: تفگ ناشیا  هب  دید و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  رد  ار  نآ  نمیا  ّمُا  هکنیا  ات  دندروخیم  اذغ  فرظ 
؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا 

: دومرف
. میروخیم اذغ  نیا  زا  هک  تسا  زور  دنچ  ام 

: تفگ دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دزن  نمیا  ّما 
نآ هب  یّقح  نمیا  ّما  دـشاب  وت  دزن  ییاذـغ  هاگ  ره  یلو  دـیتسه ، میهـس  نآ  رد  تنادـنزرف  وت و  دـشاب ، ییاذـغ  نم  دزن  هاگ  ره  همطاف ! يا 

؟ تشاد دهاوخن 
يهمطاف هب  ادـخ  ربمایپ  دـیدرگ ، دـیدپان  فرظ  نآ  دروخ  نآ  زا  نمیا  ّما  یتقو  داد ، نمیا  ّما  هب  اذـغ  نآ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 
. دیدروخیم نآ  زا  تمایق  مایق  ات  تنادنزرف  وت و  يدوب  هدادن  نمیا  ّما  هب  اذغ  نیا  زا  رگا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
. دیامنیم رهاظ  ار  نآ  دوخ  نامز  رد  نامز  ماما  تسام  دزن  فرظ  نآ 

نخـس ناـیاپ  قارُع - »  » دوشیم نآ  عـمج  دنـشاب و  هدرک  ادـج  تشوـگ  زا  ار  نآ  هک  دـنیوگ  ار  یناوختـسا  قْرُع »  » هتفگ يرهوـج  ناـیب :
. يرهوج

ریبعت قارُع » ای  قرُع   » زا هنوگ  نیا  تغل  رد  هچنانچ  تسا ، هدـیبسچ  نآ  هب  تشوگ  هک  تسیناوختـسا  اجنیا  رد  قارُع » اـی  قرُع   » زا دارم  و 
. دوشیم

ار یناوختـسا  دوشیم ؛ ظّـفلت  بارُغ  دـننام  ینعی  بارُغ »  » دـننام قارُع »  » دوـشیم نآ  عـمج  هک  قْرُع » : » هتفگ زین  يداـبآزوریف  نینچمه  و 
: مییوگب هکنیا  ای  تسا و  مک  ردان و  بارُغ  باتُک و  دننام  ییاههغیص  هب  نتسب  عمج  دشاب و  هدش  هدروخ  نآ  تشوگ  هک  دنیوگ 

. قارُع دوشیم  دوش ، هدروخ  نآ  تشوگ  یتقو  سپ  دشاب ، هدشن  ادج  نآ  زا  تشوگ  هک  تسیناوختسا  قرعلا 

(56 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َۀَبْقُع ، ْنَع  َۀَبْقُع ، ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب ، ِْنبا  ِنَع  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
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َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَلَحََنل  ُْهنِم  َلَْضفَأ  ٌءْیَش  َناَک  َْول  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِحِیبْسَت  ْنِم  َلَْضفَأ  ِدیِجْمَّتلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ُهَّللا  َِدبُع  اَم 
. َۀَمِطاَف مَّلَس 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 268  ) باتک نامه  رد  زین 
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دوب  نآ  زا  لضفا  يزیچ  رگا  دریگیمن ، رارق  شتسرپ  دروم  ءارهز  يهمطاف  حیبست  زا  رتهب  يرکذ  هب  ادخ 

. دادیم میلعت  همطاف  هب  ار  نآ  مَّلَس  َو 

(57 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ًانَْعنَعُم ، ُّيِرَوَنیِّدلا  َدَمْحَأ  ُْنب  ُلْهَس  میهاربإ ]  نب  تارف  ریسفت  ]
 : مالسلا هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ٌِرباَج  َلاَق 

. َِکلَِذب اوُحِرَف  َۀَعیِّشلا  ِِهب  ُْتثَّدَح  اَنَأ  اَذإ  َۀَمِطاَف  َِکتَّدَج  ِلْضَف  ِیف  ٍثیِدَِحب  ِیْنثِّدَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنباَی  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  يِّدَج  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق 

، ْبُطْخا ُدَّمَُحم  اَـی  ُهَّللا : ُلوُقَی  َُّمث  ِۀَـماَیِْقلا ، َمْوَی  ْمِهِِرباَـنَم  یَلْعَأ  يِرَبـْنِم  ُنوُکَیَف  ٍرُون  ْنِم  ُِرباَـنَم  ِلُـسُّرلا  َو  ِءاَِـیْبنَِألل  َبُِصن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَـی  َناَـک  اَذإ 
. اَِهْلثِِمب ِلُسُّرلا  َو  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  ٌدَحَأ  ْعَمْسَی  َْمل  ٍۀَبْطُِخب  ُبُطْخَأَف 

ُلوُقَی َُّمث  ْمِهِِرباَنَم ، یَلْعَأ  ُهُرَْبنِم  ُنوُکَیَف  ٍرُون  ْنِم  ٌرَْبنِم  ْمِهِطاَسْوَأ  ِیف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یِّیِـصَِول  ُبَْصُنی  َو  ٍرُون  ْنِم  ُِرباَنَم  ِءاَیِـصْوَِألل  ُبَْصُنی  َُّمث 
. اَِهْلثِِمب ِءاَیِصْوَْألا  َنِم  ٌدَحَأ  ْعَمْسَی  َْمل  ٍۀَبْطُِخب  ُبُطْخَیَف  ْبُطْخا  ُِّیلَع  اَی  ُهَّللا :

، اَبُطْخا اَمَُهل : ُلاَُـقی  َُّمث  ٍرُون ، ْنِم  ٌرَْبنِم  ِیتاَـیَح  َماَّیَأ  َّیَتَناَْـحیَر  َو  َّیَْطبِـس  َو  َّیَْنباـِل  ُنوُکَیَف  ٍرُون  ْنِم  ُِرباَـنَم  َنِیلَـسْرُْملا  َو  ِءاَِـیْبنَْألا  ِدـالْوَِأل  ُبَْصُنی  َُّمث 
. اَمِِهْلثِِمب َنِیلَسْرُْملا  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِدالْوَأ  ْنِم  ٌدَحَأ  ْعَمْسَی  َْمل  ِْنیَتَبْطُِخب  ِناَبُطْخَیَف 

 : مالسلا هیلع  ُلِیئَْربَج  َوُه  َو  يِداَنُْملا  يِداَُنی  َُّمث 
؟ اَّیِرَکَز ِْنب  یَیْحَی  ُّمُأ  ٍموـُْثلُک  ُّمُأ  َْنیَأ  ٍمِحاَُزم ؟ ُْتِنب  ُۀَیِـسآ  َْنیَأ  َناَرْمِع ؟ ُْتِنب  ُمَیْرَم  َْنیَأ  ٍدـِْلیَوُخ ؟ ُْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  َْنیَأ  ٍدَّمَُحم ؟ ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َْنیَأ 

ُلوُقَیَف ِراَّهَْقلا ، ِدِـحاَْولا  ِهَِّلل  ُْنیَـسُْحلا : َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ٌدَّمَُحم  ُلوُقَیَف  َمْوَْیلا ؟ ُمَرَْکلا  ِنَِمل  ِعْمَْجلا  َلْهَأ  اَی  َیلاَعَت : َو  َكَراَـبَت  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  َنْمُقَیَف 
اوُّضُغ َو  َسوُؤُّرلا  اؤِطأَط  ِعْمَْجلا  َلـْهَأ  اَـی  َۀَـمِطاَف ، َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَحُِمل  َمَرَْکلا  ُْتلَعَج  ْدَـق  یِّنِإ  ِعْمَْجلا  َلـْهَأ  اَـی  َیلاَـعَت : ُهَّللا 

. ِۀَّنَْجلا َیلِإ  ُریِسَت  ُۀَمِطاَف  ِهِذَه  َّنِإَف  َراَْصبَْألا 
اَُهبَکْرَتَف اَْهیَدَی  َْنَیب  ُخاَُنتَف  ِناَجْرَْملا  َنِم  ٌلْحَر  اَْهیَلَع  ِبْطَّرلا ، ِقَفْخُْملا  ُِؤلْؤُّللا  َنِم  اَهُماَطِخ  ِْنیَْبنَْجلا ، َۀَجَّبَدُم  ِۀَّنَْجلا . ِقُون  ْنِم  ٍۀَقاَِنب  ُلِیئَْربَج  اَهِیتْأَیَف 

ٍکَلَم ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  اَْهَیلِإ  ُثَْعُبی  َو  اَهِراَسَی  یَلَع  َنوُریِـصَیَف  ٍکَلَم  ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  اَْهَیلِإ  ُثَْعُبی  َو  اَِهنیِمَی  یَلَع  َنوُریِـسَیَف  ٍکَـلَم  ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  اَْـهَیلِإ  ُثَْعُبیَف 
. ِۀَّنَْجلا ِبَاب  یَلَع  اَهَنوُرِّیَُسی  یَّتَح  ْمِِهتَِحنْجَأ  یَلَع  اَهَنُولِمْحَی 

َفَْرُعی ْنَأ  ُْتبَبْحَأ  ِّبَر  اَی  ُلوُقَتَف : ِیتَّنَج ؟ َیلِإ  ِِکب  ُتْرَمَأ  ْدَـق  َو  ُِکتاَِفْتلا  اَم  ِیبِیبَح  َْتِنب  اَی  ُهَّللا : ُلوُقَیَف  ُتِفَْتَلت ، ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  َدـْنِع  ْتَراَص  اَذإَف 
ِهِیلِخْدَأَف ِهِدَِیب  يِذُخ  ِِکتَّیِّرُذ  ْنِم  ٍدَحَِأل  َْوأ  َِکل  ٌّبُح  ِِهْبلَق  ِیف  َناَک  ْنَم  يِرُْظناَف  یِعِجْرا  ِیبِیبَح  َْتِنب  اَی  ُهَّللا : ُلوُقَیَف  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِْلثِم  ِیف  يِرْدَـق 

. َۀَّنَْجلا
اَذإَف ِءيِدَّرلا ، ِّبَْحلا  َنِم  َدِّیَْجلا  َّبَْحلا  ُْریَّطلا  ُطِقَْتلَی  اَمَک  اَهیِّبُِحم  َو  اَهَتَعیِـش  ُطِقَْتلََتل  َمْوَْیلا  َِکلَذ  اَهَّنِإ  ُِرباَج  اَی  ِهَّللاَو  مالـسلا :  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَـق 

ْمُکِیف ُْتعَّفَش  ْدَق  َو  ْمُُکتاَِفْتلا  اَم  ِیئاَّبِحَأ  اَی  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  ُلوُقَیَف  اُوتَفَْتلا  اَذإَف  اُوتِفَْتلَی  ْنَأ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ُهَّللا  یِْقُلی  ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  َْدنِع  اَهَعَم  اَُهتَعیِش  َراَص 
ِّبُِحل ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  اوُرُْظنا  َو  اوُعِجْرا  ِیئاَّبِحَأ  اَی  ُهَّللا : ُلوُقَیَف  ِمْوَْیلا ، اَذَـه  ِْلثِم  ِیف  اَنُرْدَـق  َفَْرُعی  ْنَأ  اَْنبَبْحَأ  ِّبَر  اَی  َنُولوُقَیَف : ِیبِیبَح ، َْتِنب  َۀَـمِطاَف 
ْمُْکنَع َّدَر  ْنَم  اوُرُْظنا  َۀَمِطاَف ، ِّبُح  ِیف  ًَۀبْرَش  ْمُکاَقَـس  ْنَم  اوُرُْظنا  َۀَمِطاَف ، ِّبُِحل  ْمُکاَسَک  ْنَم  اوُرُْظنا  َۀَمِطاَف ، ِّبُِحل  ْمُکَمَعْطَأ  ْنَم  اوُرُْظنا  َۀَمِطاَف ،

. َۀَّنَْجلا ُهُولِخْدَأ  َو  ِهِدَِیب  اوُذُخ  َۀَمِطاَف  ِّبُح  ِیف  ًۀَْبیَغ 
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اَنل امَف   » َیلاَعَت ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  اْوَداَن  ِتاَقَبَّطلا  َْنَیب  اوُراَص  اَذإَف  ٌِقفاَنُم ، َْوأ  ٌِرفاَک  َْوأ  ٌّكاَش  الِإ  ِساَّنلا  ِیف  یَْقبَی  ِهَّللاَو ال  مالسلا :  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق 
(. 270 « ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَف  ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  ْوَلَف   » َنُولوُقَیَف ( 269 « ) ٍمیِمَح ٍقیِدَص  َو ال  َنیِِعفاش *  ْنِم 

(271  . ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنإ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول  َو   » اُوبَلَط اَم  اوُِعنُم  َتاَْهیَه  َتاَْهیَه  مالسلا :  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  رباج  زا  هطساو  دنچ  اب  دوخ  ریسفت  رد  ( 272  ) میهاربا نب  تارف 

: متفگ مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  هب 
منک لقن  تنایعیـش  يارب  ار  نآ  نم  هاگ  ره  هک  وگب  نم  يارب  همطاف  تاهّدج  تلیـضف  هب  عجار  یثیدح  کی  هللا ! لوسر  نبای  موش ، تیادف 

. دنوش لاحشوخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
دهاوخ رتالاب  همه  ربنم  زا  نم  ربنم  زور  نآ  رد  دـش ، دـهاوخ  بصن  ناربمایپ  يارب  رون  زا  ییاهربنم  دـسریم  ارف  تماـیق  زور  هک  یماـگنه 

: دیامرفیم ناحبس  يادخ  دوب ،
. دنشاب هدینشن  ار  نآ  ریظن  ءایبنا  زا  يدحا  هک  مناوخیم  ياهبطخ  زور  نآ  نم  ناوخب ! هبطخ  دّمحم ! ای 

نانآ ياهربنم  طسو  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  نم  یـصو  ربنم  هک  دش  دهاوخ  بصن  ءایبنا  ياهیـصو  يارب  رون  زا  ییاهربنم  سپس 
. دشابیم

: دسریم باطخ  هاگنآ  دوب ، دهاوخ  ناشیا  ربنم  زا  رتالاب  مالسلا  هیلع  یلع  ربنم 
. دنشاب هدینشن  ار  نآ  ریظن  ءایصوا  زا  يدحا  هک  دناوخیم  ياهبطخ  مه  مالسلا  هیلع  یضترم  ّیلع  ناوخب ، هبطخ  یلع  ای 

بـصن نم ، لگون  ود  نم ، يهون  ود  مدنزرف ، ود  يارب  رون  زا  يربنم  دنیامنیم  بصن  ناربمایپ  نادـنزرف  يارب  رون  زا  ییاهربنم  نآ  زا  دـعب 
: دوشیم هتفگ  ناشیا  هب  دش ، دهاوخ 

. دنشاب هدینشن  ار  اهنآ  ریظن  ءایبنا  نادنزرف  زا  يدحا  هک  دنناوخیم  ياهبطخ  مه  ناشیا  دیناوخب ، هبطخ 
: دنکیم ادن  تسا ، لیئربج  هک  يدانم  نآ  زا  سپ 

؟ تساجک مالسلا  هیلع  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف 
؟ تساجک دلیوخ  رتخد  هجیدخ 

؟ تساجک نارمع  رتخد  میرم 
؟ تساجک محاُزم  رتخد  هیسآ 

؟ تساجک ایرکز  نب  ییحی  ردام  موثلک  ّما 
: دیامرفیم فوؤر  يادخ  دنتساخرب  همه  ناشیا  یتقو 

؟ تسیک زا  تمارک  زورما  رشحم ! لها  يا 
: دنیوگیم مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  دّمحم و  ترضح 

. تسا راّهق  اتکی و  هک  ییادخ  زا 
: دیامرفیم اناوت  يادخ 

دیزادنیب و ریز  هب  ار  دوخ  رـس  رـشحم ! لها  يا  مداد ، رارق  همطاف : نیـسح و  نسح و  یلع و  دّمحم و  يارب  ار  تمارک  نم  رـشحم ! لها  يا 
. دور تشهب  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ات  دیدنبب  ار  دوخ  مشچ 

، دنـشاب هدرک  تنیز  یتـشهب  ریرح  هب  ار  نآ  يولهپ  ود  هک  دروآیم  همّظعم  نآ  يارب  تشهب  زا  ياهقاـن  لـیئربج  هک  تسا  عـقوم  نیمه  رد 
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. دش دهاوخ  نآ  رب  راوس  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دناباوخیم و  ار  هقان  نآ  تسا ، ناجرم  زا  نآ  زاهج  دیراورم و  زا  نآ  راهم 
پچ فرط  ات  دنتسرفیم  رگید  کلم  رازه  دص  دنـشاب و  وناب  نآ  تسار  فرط  ات  دتـسرفیم  کلم  رازه  دص  دادعت  فوؤر ، يادخ  هاگنآ 

. دنهد تکرح  تشهب  يوس  هب  دوخ  لاب  رپ و  زارف  رب  ار  همطاف  هک  داتسرف  دهاوخ  رگید  کلم  رازه  دص  دنریگب و  ارق  يو 
! نم بیبح  رتخد  يا  دـسریم  باطخ  دوشیم ، دوخ  رـس  تشپ  هّجوتم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  دندیـسر  تشهب  رد  هب  هک  یعقوم 

: دنکیم ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يوش ؟ تشهب  لخاد  ماهداد  روتسد  نم  هک  یتروص  رد  يوشیم ، دوخ  رس  تشپ  هّجوتم  هچ  يارب 
. دوش هتخانش  نم  تلزنم  ردق و  يزور  نینچ  کی  رد  متشاد  تسود  اراگدرورپ 

: دیامرفیم ادخ 
. امن تشهب  لخاد  ریگب و  ار  وا  تسد  دراد  بلق  رد  ار  وت  نادنزرف  زا  یکی  ای  وت  ّتبحم  هک  یسک  ره  رگنب  درگرب و  نم ! بیبح  رتخد  يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
هدـنرپ هک  دـهدیم  تاجن  دـنکیم و  ادـج  رـشحم  لها  نایم  زا  يوحن  هب  ار  دوخ  نایعیـش  زور  نآ  رد  همطاـف  هک  مسق  ادـخ  هب  رباـج ! يا 

. دنیچ یمرب  شزرایب  ياههناد  نایم  زا  ار  وکین  ياههناد 
یمرب یتقو  دـنوش ، دوخ  رـس  تشپ  هّجوتم  هک  دزادـنایم  همطاـف  نایعیـش  لد  هب  ادـخ  دنـسریم  تشهب  رد  رب  شنایعیـش  اـب  وا  هک  یعقوم 

: دیامرفیم فوؤر  يادخ  دندرگ 
ار دوخ  بیبـح  رتـخد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  تعافـش  نم  هک  یتروص  رد  دـیوشیم ، دوخ  رـس  تشپ  هّجوتم  هچ  يارب  نم ! ناتـسود  يا 

؟ متفریذپ امش  يهرابرد 
: دنیوگیم

: دیامرفیم ادخ  دوش ، هتخانش  ام  ّتیمها  ردق و  يزور  نینچ  کی  رد  میراد  تسود  ام  اراگدرورپ 
امش هب  همطاف  ّتبحم  يارب  هک  یسک  ره  هتشاد ، تسود  همطاف  یتسود  يارب  ار  امش  هک  یـسک  ره  دینک  هاگن  دیدرگرب و  نم  ناتـسود  يا 

یسک ره  هداد ، امش  هب  همطاف  ّتبحم  يارب  بآ  يهعرج  کی  هک  یسک  ره  هدیناشوپ ، ار  امش  همطاف  یتسود  يارب  هک  یسک  ره  هداد ، اذغ 
. دییامن تشهب  لخاد  دیریگب و  ار  نانآ  تسد  هدرک ، عافد  امش  زا  بایغ  رد  همطاف  یتسود  يارب  هک 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 
. دنام دهاوخن  یقاب  یسک  قفانم  رفاک و  كاّکش و  دارفا  زا  ریغ  مدرم  نآ  زا  هک  مسق  ادخ  هب 

: دنیوگیم هداد  ربخ  ياههیآ 100 و 102  ءارعش ، يهروس  رد  نآرق  هکنانچ  دندمآ  مدرم  تاقبط  نایم  رد  راّفک  ینعی  ناشیا  هک  یتقو 
«. میدشیم بوسحم  نینمؤم  زا  میتشادیم و  هراچ  ام  شاک  يا  میرادن ، ینابرهم  تسود  عیفش و  ام  »

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 
: دیامرفیم ماعنا  يهروس  يهیآ 28  رد  نآرق  هکنانچ  دش و  دنهاوخ  عونمم  دوخ  يهتساوخ  زا  نانآ  تاهیه ! ! تاهیه 

«. دنشابیم وگغورد  نانآ  دنوشب ؛ دیابن  هک  دندشیم  يراک  نآ  لوغشم  زین  دنتشگ  یمرب  رگا  »

(58 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ًانَْعنَعُم ، ٍْدیَبُع  ِْنب  ِمِساَْقلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  میهاربإ ]  نب  تارف  ریسفت  ]
َّنَِأل َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُـس  اَمَّنِإ  َو  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیل  ََكرْدَأ  ْدَقَف  اَِهتَفِْرعَم  َّقَح  َۀَمِطاَف  َفَرَع  ْنَمَف  ُهَّللا  ُرْدَْقلا  َو  ُۀَمِطاَف  ُۀَْلیَّللا  ( 273 « ) ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

. اَِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا 
هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هطـساو  دـنچ  اب  ردـق  يهکرابم  يهروس  ریـسفت  هب  عجار  ( 274  ) باتک ناـمه  رد  زین 
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: دومرف
دیاب و هک  روط  نآ  ار  همطاف  هک  یـسک  سپ  ادخ ، ینعی  رْدَق »  » هملک ینعم  دـشابیم و  همطاف »  » هکرابم يهروس  نیا  رد  ۀـلیل »  » هملک ینعم 

. دنسانشب ًالماک  ار  وا  دنتسناوتن  قلخ  هک  دش  هدیمان  همطاف  ظاحل  نیدب  همطاف  تسهدومن . كرد  ار  ردق  يهلیل  دسانشب  دیاش 

(59 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِِّیلَع  ِتاَکَرَْبلا  ِیبَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا ، ِیبَأ  ْنَع  ِهیِقَْفلا  ِنَع  ِهِّدَج ، ْنَع  ِدَـمَّصلا ، ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِخـْیَّشلا  ِنَع  تاوعّدـلا ]  جـهم  ]
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْهیَوَرُْشب ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َمیِهاَْربِإ ، ِْنب  ِتاَُرف  ْنَع  ٍدیِعَـس ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِقوُدَّصلا ، ِنَع  ِّيِزْوَْجلا ، ِْنیَـسُْحلا 

: َلاَق ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِسِراَْفلا ، َناَْملَس  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ٍمِصاَع ، ْنَع  َناَوْرَم ، ِْنب  ِعاَجُش  ِْنب  ِدِیلَْولا  َو  ٍْدیَشُر  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا ، ٍدیِعَس  ِْنب  َسیِرْدِإ 
ِّمَع ُْنبا  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَیِقَلَف  ٍماَّیَأ  ِةَرَـشَِعب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِةاَـفَو  َدـَْعب  ًاـمْوَی  ِیلِْزنَم  ْنِم  ُتْجَرَخ 

ِیبـِیبَح ُْتلُقَف : مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب  اَـنَتْوَفَج  ُناَْملَـس  اَـی  ِیل : َلاَـقَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ِلوُـسَّرلا 
هیلع َلاَـقَف  ْمُِکتَراَـیِز ، ْنِم  ِینَعَنَم  يِذَّلا  َوُهَف  َلاَـط  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  یَلَع  ِینْزُح  َّنَأ  َْریَغ  یَفُْجی  ـال  ْمُُکْلثِم  ِنَسَْحلااـَبَأ 

 : مالسلا
َنِم اَِهب  ْتَفِْحتُأ  ْدَق  ٍۀَفُْحِتب  َکَفِْحُتت  ْنَأ  ُدیُِرت  ٌۀَقاَتْـشُم  َْکَیلِإ  اَهَّنِإَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  َلِْزنَم  ِْتئا  ُناَْملَـس  اَی 

 : مالسلا هیلع  ٍِّیلَِعل  ُْتُلق  ِۀَّنَْجلا ،
؟ مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِةاَفَو  َدَْعب  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٍءْیَِشب  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَفِْحتُأ  ْدَق 

: َلاَق
. ِسْمَْألِاب ْمَعَن 

ُۀَعِْطق اَْهیَلَع  َو  ٌۀَِسلاَج  َیِه  اَذإَف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ِْتِنب  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  ِلِْزنَم  َیلِإ  ُْتلَوْرَهَف  ُّیِـسِراَْفلا : ُناَْملَـس  َلاَق 
: َْتلاَق َُّمث  ْتَرَجَتْعا  ََّیلِإ  ْتَرَظَن  اَّمَلَف  اَهُسْأَر ، َفَشَْکنا  اَهَقاَس  ْتَّطَغ  اَذإ  َو  اَُهقاَس  یَلَْجنا  اَهَسْأَر  ْتَرَّمَخ  اَذإ  ٍءاَبَع 

؟ ْمُکاَفْجَأَأ ِیتَبِیبَح  ُْتُلق : مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  ِینَتْوَفَج  ُناَْملَس  اَی 
: َْتلاَق

. ََکل ُلُوقَأ  اَم  ْلِقْعا  َو  ْسِلِْجا  ْهَمَف 
اَذإَف اَِنلِْزنَم ، ْنَع  ِۀَِـکئالَْملا  ِفاَرِْـصنا  َو  اَّنَع  ِیْحَْولا  ِعاَطِْقنا  ِیف  ُرَّکَفَتَأ  اَنَأ  َو  ٌقَْلغُم  ِراَّدـلا  ُبَاب  َو  ِسِلْجَْملا  اَذَـه  ِیف  ِسْمَأـْلِاب  ًۀَِـسلاَج  ُْتنُک  یِّنِإ 

ْنِم یَکْزَأ  َو ال  َّنِهِهوُجُو  ِةَراَضَن  َو ال  َّنِِهتَْئیَهَک  َو ال  َّنِِهنْـسُِحب  َنوُؤاَّرلا  َرَی  َْمل  ٍراَوِج  ُثالَث  َّیَلَع  َلَخَدَف  ٌدَحَأ ، ُهَحَتْفَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ُباَْبلا  َحَـتَْفنا 
َۀَّکَم ِلْهَأ  ْنِم  اَنَْسل  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  َْنلُقَف : ِۀَنیِدَْملا ؟ ِلْهَأ  ْنِم  ْمَأ  َۀَّکَم  ِلْهَأ  ْنِم  َُّنْتنَأ  ِیبَِأب  ُْتلُقَف : َّنَُهل  ًةَرِّکَنَتُم  َّنِْهَیلِإ  ُتُْمق  َّنُُهْتیَأَر  اَّمَلَف  َّنِهِحیِر 

اَّنِإ ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ِْکَیلِإ  ِةَّزِْعلا  ُّبَر  اَنَلَـسْرَأ  ِمالَّسلاِراَد  ْنِم  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِم  ٍراَوِج  اَنَّنَأ  َْریَغ  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ْنِم  َو ال  ِۀَنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  َو ال 
تاَقاَتْشُم  ِْکَیلِإ 

؟ ِکُمْسا اَم  ًاّنِس : ُرَبْکَأ  اَهَّنَأ  ُّنُظَأ  ِیتَِّلل  ُْتلُقَف 
: َْتلاَق

؟ َةَدوُدْقَم ِتیِّمُس  َِمل  َو  ُْتُلق : ُةَدوُدْقَم ، یِمْسا 
: َْتلاَق

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِبِحاَص  ِّيِْدنِْکلا  ِدَوْسَْألا  ِْنب  ِداَدْقِْمِلل  ُْتِقلُخ 
؟ ِکُمْسا اَم  ِۀَِیناَّثِلل : ُْتلُقَف 
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: َْتلاَق
: َْتلاَق ٌۀَلِیبَن  ِیْنیَع  ِیف  ِْتنَأ  َو  َةَّرَذ  ِتیِّمُس  َِمل  َو  ُْتُلق  ُةَّرَذ 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِبِحاَص  ِّيِراَفِْغلاٍّرَذ  ِیبَِأل  ُْتِقلُخ 
؟ ِکُمْسا اَم  ِۀَِثلاَّثِلل : ُْتلُقَف 

: َْتلاَق
؟ یَْملَس ِتیِّمُس  َِمل  َو  ُْتُلق : یَْملَس ،

: َْتلاَق
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِکِیبَأ  َیلْوَم  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَِسل  اَنَأ 

ِکْـسِْملا َنِم  ًاحیِر  یَکْزَأ  َو  ِجـْلَّثلا  َنِم  َضَْیبَأ  ِراَبِْکلا  ( 275  ) ِجَناَنَکْـشُْخلا ِلاَْثمَأَک  َقَرْزَأ  ًابَطُر  ِیل  َنْجَرْخَأ  َُّمث  اهیلع : هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق 
: َْتلاَق َْوأ  ُهاَوَِنب  ِیْنئِجَف  ًادَغ  َناَک  اَذإَف  َکَتَّیِشَع  ِْهیَلَع  ْرِْطفَأ  ُناَْملَس  اَی  ِیل : َْتلاَقَف  ُْهتَرَضْحَأَف  ِرَفْذَْألا 

. ِهِمَجَع
؟ ٌکْسِم َکَعَمأ  ُناَْملَـس  اَی  اُولاَق : الإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِباَحْـصَأ  ْنِم  ٍعْمَِجب  ُتْرَرَم  اَمَف  َبَطُّرلا  ُتْذَخَأَف  ُناَْملَـس : َلاَق 

ِیف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َیلِإ  ُْتیَضَمَف  يًَون ، َو ال  ًامَجَع  َُهل  ْدِجَأ  ْمَلَف  ِْهیَلَع  ُتْرَْطفَأ  ِراَْطفِْإلا  ُْتقَو  َناَک  اَّمَلَف  ْمَعَن ، ُْتُلق :
، يًَون َو ال  ًامَجَع  َُهل  ُتْدَجَو  اَمَف  ِِهب  ِینِیتْفَْحتَأ  اَم  یَلَع  ُتْرَْطفَأ  یِّنِإ  اََهل : ُْتلُقَف  ِیناَّثلا  ِمْوَْیلا 

: َْتلاَق
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ِیبَأ  ِهِینَمَّلَع  ٍمالَِکب  ِمالَّسلاِراَد  ِیف  ُهَّللا  ُهَسَرَغ  ٌلَْخن  َوُه  اَمَّنِإ  َو  يًَون  َو ال  ٌمَجَع  َُهل  َنوُکَی  َْنل  َو  ُناَْملَـس  اَی 

. ًۀَّیِشَع َو  ًةَوْدُغ  ُُهلُوقَأ  ُْتنُک 
: َْتلاَقَف ِیتَدِّیَس ، اَی  َمالَْکلا  ِینیِمِّلَع ]   ] ینمّلع ُْتُلق : ُناَْملَس : َلاَق 

: َْتلاَقَف َزْرِْحلا  اَذَه  ِیْنتَمَّلَع  ُناَْملَس : َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع . ْبِظاَوَف  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  َتْشِع  اَم  یَّمُْحلا  َيذَأ  َکَّسَمَی  ْنَأ ال  َكَّرَس  ْنِإ 
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ُدْمَْحلا ِروُّنلا ، َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِرُومُأـْلا ، ُرِّبَدـُم  َوُه  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍرُون ، یَلَع  ٌروـُن  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ، ِروـُن  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا ، ِهَّللا  ِمِْسب  ، 
يِذَّلا ِهَِّللُدْمَْحلا  ٍرُوبْحَم ، ٍِّیبَن  یَلَع  ٍروُدْقَم ، ِرَدَِقب  ٍروُْشنَم ، ٍّقَر  ِیف  ٍروُطْسَم ، ٍباتِک  ِیف  ِروُّطلا ، یَلَع  َروُّنلا  َلَْزنَأ  َو  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل 

. َنیِرِهاَّطلا ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ٌروُکْشَم  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  یَلَع  َو  ٌروُهْشَم  ِرْخَْفلِاب  َو  ٌروُکْذَم  ِّزِْعلِاب  َوُه 
ِهَّللا ِنْذِِإب  ِهِضَرَم  ْنِم  َأََرب  ٌّلُـکَف  یَّمُْحلا  ُمِِهب  ْنَّمِم  َۀَّکَم  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٍسْفَن  ِْفلَأ  ْنِم  َرَثْکَأ  َّنُُهتْمَّلَع  ْدََـقل  ِهَّللاَوَف  َّنُُهتْمَّلَعَتَف  ُناَْملَـس : َلاَـق 

. َیلاَعَت
هجو یلع  ّریغتلا  رّکنتلا : تکسا و  وأ  انترایز  كرت  یف  ّببسلا  امف  يأ  همف  اهیلع : هللا  مالـس  اهلوق  سأرلا ، یلع  ۀمامِعلا  َُّفل  راجتعالا : نایب :

مـساب تیّمـس  مل  کفرـش  کلبن و  عم  تنأ  اهیلع : هللا  مالـس  تلاق  ۀلمنلا  نم  ةریغّـصلل  ۀعوضوم  ةَّرَّذلا  تناک  اّمل  ۀهارکلا و  شاحیتسالا و 
. سبایلا زبخلا  يأ  بّرعم  هّلعل  جنانکشخلا  ةراقحلا و  یلع  ُّلدی 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  یسراف  ناملس  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 276  ) تاوعّدلا جهم  باتک  رد  سوواط  نب  دّیس 
رـسپ مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  اب  جراخ و  دوخ  لزنم  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  تداهـش  زا  دـعب  زور  هد 

. مدش هجاوم  ربمایپ  يومع 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: متفگ يدرک ، افج  ام  رب  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  وت  ناملس ! يا 
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لوسر تداهش  هودنا  مغ و  تسا  هدومن  مورحم  امـش  ترایز  زا  ارم  هک  يزیچ  تسهدشن ؟ افج  امـش  يهرابرد  نسحلاابا  يا  نم  بیبح  يا 
. تسا ادخ 

: دومرف شترضح  سپ 
هدـمآ شیارب  تشهب  زا  هک  ياهفحت  نآ  زا  دـهاوخیم  دراد  فطل  وت  هب  وا  اریز  اهیلع ، هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  لزنم  رد  اـیب  ناملـس  يا 

: متفگ نم  دنک ، اطع  وت  هب  تسا 
!؟ هدمآ هفحت  تشهب  زا  همطاف  يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  تداهش  زا  دعب  ایآ 

: دومرف
. هدمآ زورید  يرآ !

: دیوگیم ناملس 
ار ابع  نآ  هاگ  ره  دراد ، رب  رد  ءابع  هعطق  کی  هتـسشن و  همطاف  مدـید  دورو  زا  سپ  مدـش ، اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  هناـخ  هّجوتم  نم 

. دشیم زاب  شکرابم  رس  دناشوپیم ، نآ  يهلیسو  هب  ار  دوخ  ياپ  هاگ  ره  دشیم و  ادیپ  شیاهاپ  دیشکیم ، دوخ  رس  يور 
: تفگ دیچیپ و  دوخ  رس  هب  ار  ابع  نآ  داتفا ، نم  هب  همّظعم  يوناب  نآ  مشچ  یتقو 

! ! يدرک افج  نم  هب  مردپ  تداهش  زا  دعب  وت  ناملس  يا 
: متفگ

!؟ منک افج  امش  هب  نم  هک  دوشیم  ایآ  ادخ  لوسر  رتخد  يا 
: دومرف

. نک لّقعت  میوگیم  وت  هب  هچنآ  هب  عجار  نیشنب و  سپ 
لزنم زا  هکئالم  هکنیا  هدش و  عطقنم  ام  نادـناخ  زا  یحو  هکنیا  يهرابرد  نم  دوب ، هتـسب  هناخ  رد  مدوب ، هتـسشن  ناکم  نیمه  رد  زورید  نم 
ریظن ناگدننیب  هک  دندش  دراو  رتخد  هس  دش و  زاب  دنک  زاب  ار  نآ  يدحا  هکنآ  نودب  هناخ ، رد  مدید  هاگان  مدرکیم  رکف  دناهدیـشک  اپ  ام 

. دندوب هدیدن  ار  نانآ  ییوبشوخ  ناشیا و  تروص  یگزات  نانآ و  تئیه  ییوکین و 
: متفگ متساخرب و  ياج  زا  مسانشب  ار  نانآ  هکنیا  نودب  داتفا  ناشیا  هب  نم  مشچ  یتقو 

!؟ دیشابیم هنیدم  لها  ای  هّکم  لها  زا  ایآ  امش ، يادف  هب  مردپ 
: دنتفگ

وت ترایز  يارب  ار  ام  نابرهم  يادـخ  هک  میتسه  تشهب  ياـههیروح  زا  هکلب  میتسین  نیمز  لـها  هنیدـم و  هّکم و  لـها  اـم  ربماـیپ ، رتخد  يا 
. میأوت قاتشم  ام  اریز  هداتسرف 

: متفگ دوب  رتگرزب  نس  ظاحل  زا  مدرکیم  نامگ  هک  ناشیا  زا  یکی  هب  نم 
؟ تسیچ وت  مان 

: تفگ
: متفگ هَدوُدْقَم ،

؟ يدش هدیمان  مان  نیا  هب  هچ  يارب 
: تفگ

. ماهدش هدیرفآ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  هباحص  يدنک  دوسا  نب  دادقم  يارب  زا  نم  هکنیا  يارب 
: متفگ یمّود  هب 
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؟ تسیچ وت  مان 
: تفگ

. تسهَّرَذ نم  مان 
: متفگ

؟ یشابیم فیرش  نم  رظن  هب  هک  یتروص  رد  تسا ، ّهرَذ  وت  مان  هچ  يارب 
: تفگ

. ماهدش هدیرفآ  تسادخ  لوسر  يهباحص  هک  رذوبا  يارب  هکنیا  تهج  هب 
: متفگ یمّوس  هب 
؟ تسیچ وت  مان 

: تفگ
: متفگ دشابیم ، یملس  ممان 

؟ هدش هداهن  یملس  وت  مان  ارچ 
: تفگ

. ماهدش قلخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تسود  ناملس  يارب  نم  هکنیا  يارب 
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

سپـس دـنداد ، نم  هب  دوب  رتوبـشوخ  کـشم  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  گرزب و  يدـنق  ناـن  ریظن  هک  یگنر  دوبک  بطر  اـههّیروح  نآ  سپس 
: دومرف دروآ و  نم  دزن  ار  بطر  نآ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز 

. روایب نم  دزن  ار  نآ  يهتسه  ادرف  نک و  راطفا  بطر  نیا  اب  بشما 
: دیوگیم ناملس 

: دنتفگیم نم  هب  مدرکیم  روبع  ادخ  ربمایپ  باحصا  زا  یهورگ  ره  هب  بطر  نآ  نتفرگ  زا  سپ 
: متفگیم يراد ؟ هارمه  ربنع  کشم و  ایآ 

. يرآ
هب متفر و  ادـخ  ربمغیپ  رتخد  روضح  هب  مّود  زور  متفاین ، نآ  رد  ياهتـسه  مدرک  راطفا  بطر  نآ  اـب  نم  دیـسر و  راـطفا  تقو  هک  یماـگنه 

: متفگ ناشیا 
!؟ متفاین نآ  رد  ياهتسه  یلو  مدرک  راطفا  يدرک  اطع  نم  هب  هک  ياهفحت  نآ  يهلیسو  هب  نم 

: دومرف
میلعت نم  هب  مردپ  هک  ییاعد  نیا  يارب  تشهب ، رد  ادخ  ار  بطر  نیا  تخرد  اریز  دوب  دـهاوخن  هتـسه  ياراد  زگره  بطر  نآ  ناملـس  يا 

. تسهدرک ( 277  ) سرغ تشهب  رد  مناوخیم  ماش  حبص و  ار  نآ  نم  هداد و 
: تفگ ناملس 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هدب  دای  نم  هب  ار  اعد  نآ 
: تفگ هرابود  ناملس  نک ، تبظاوم  اعد  نیا  ندناوخ  هب  دسرن  وت  هب  بت  ّتیذا  یتسه  ایند  رد  ات  يراد  تسود  رگا 

: وگب دندومرف  ناشیا  هدب . میلعت  نم  هب  ار  زرح  نیا 
ِهَِّلل ُدْـمَْحلا  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِرُومُأـْلا  ُرِّبَدـُم  َوُه  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍروـُن  یَلَع  ٌروـُن  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا  ِروـُن  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
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َوُه يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ٍرُوبْحَم  ٍِّیبَن  یَلَع  ٍروُدـْقَم  ِرَدَِـقب  ٍروُْشنَم  ٍّقَر  ِیف  ٍروُطْـسَم  ٍباتِک  ِیف  ِروُّطلا  یَلَع  َروُّنلا  َلَْزنَأ  َو  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا 
 . نیِرِهاَّطلا ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ٌروُکْشَم  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  یَلَع  َو  ٌروُهْشَم  ِرْخَْفلِاب  َو  ٌروُکْذَم  ِّزِْعلِاب 

: دیوگیم ناملس 
ره مداد و  میلعت  دندوب  هدـش  بت  راچد  هک  هّکم  هنیدـم و  لها  زا  رفن  رازه  زا  رتشیب  هب  ار  اعد  نیا  نم  مسق  ادـخ  هب  متفرگ ، ار  اعد  نیا  نم 

. دنتفای افش  بت  ضرم  زا  ادخ  فطل  هب  نانآ  زا  کی 
ياـنعم هب  هکنیا  اـی  و  تسیچ ؟ ار  اـم  تراـیز  ياهدرک  كرت  هکنیا  ببـس  ینعی  همَف » . » دـنیوگ ار  هماّـمع  ندـیچیپ  رـس  هب  راـجتعا » : » ناـیب

. دنیوگ ار  رّفنت  ّتلع  هب  ای  تشحو و  ّتلع  هب  تروص  گنر )  ) ندرک رییغت  رّکنت »  » دشابیم و وش ، تکاس  ینعی  تکُسا » »
لاؤس ار  شمان  ترـضح  دوب  هدـش  قلخ  رذوبا  يارب  هک  ياهتـشرف  نآ  یتقو  تسا ، کچوک  يهچروم  ینعم  هب  ةرّذـلا »  » هک ییاـجنآ  زا  و 

: تفگ دندرک و 
: دندومرف وا  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تسا ، هّرذ  نم  مان 

؟ دراد تراقح  یکچوک و  رب  تلالد  هک  يوشیم  هدناوخ  یمسا  هب  ارچ  يراد  هک  یتفارش  یگرزب و  نیا  اب  وت 
لامعتـسا جنانکـشخ  ظفل  اب  ترـضح  ار  هدوب  هکـشخ  نان  هک  نآ  یـسراف  ینعی   ) دـشاب کشخ  نان  يهدـش  یبرع  دـیاش  جنانکـشخلا »  » و

(. دناهدومرف

(60 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َۀَماَسُأ  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِِبقاَنَْملا : ُِبتُک  ِضَْعب  ْنِم 
َلوُسَر اَی  ُْتلُقَف : مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  اََنل  ْنِذْأَتْسا  ُۀَماَسُأ  اَی  الاَقَف : ِدِجْـسَْملا  ِیف  ِناَدِعاَق  اَمُه  َو  ِساَّبَْعلا  َو  ٍِّیلَِعب  ُتْرَرَم 

: َلاَقَف ِناَنِذْأَتْسَی ، ُساَّبَْعلا  َو  ٌِّیلَع  اَذَه  ِهَّللا 
، ِيرْدَأ اَم  ِهَّللاَو  ال  ُْتُلق : اَمِِهب ؟ َءاَج  اَم  يِرْدَت  ْلَه 

: َلاَق
؟ َْکَیلِإ ُّبَحَأ  َِکلْهَأ  ُّيَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  الاَقَف : اَدَعَق  َُّمث  اَمَّلَسَف  الَخَدَف  اَمَُهل  َنِذَأَف  اَمِِهب  َءاَج  اَم  ِيرْدَأ  یِّنَِکل 

: َلاَق
. ُۀَمِطاَف

: َْتلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَرِکُذ  اَذإ  َْتناَک  اَهَّنَأ  َۀَِشئاَع  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِْرَیبُّزلا ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  َو 
. اَهََدلَو يِذَّلا  َنوُکَی  ْنَأ  الِإ  اَْهنِم  ًۀَجَْهل  َقَدْصَأ  َناَک  ًادَحَأ  ُْتیَأَر  اَم 

َۀَلَْجنَز ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ِِّیلِـصْوَْملا ، یَْلعَی  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینَزُْملا ، ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـِماَح ، ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَع  ِِّیبَْـلعَّثلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو 
َماَقَأ مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ِرِدَْـکنُْملا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َۀَـعیَِهل ، ِْنبا  ِنَع  ٍحـِلاَص  ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَع  ِّيِزاَّرلا ،

: َلاَقَف َۀَمِطاَف  یَتَأَف  ًاْئیَش ، َّنُْهنِم  ٍةَدِحاَو  َْدنِع  ْبُِصی  ْمَلَف  ِهِجاَوْزَأ  ِلِزاَنَم  ِیف  َفاَط  َو  ِْهیَلَع  َِکلَذ  َّقَش  یَّتَح  ًاماَعَط  ْمَعْطَی  َْمل  ًاماَّیَأ 
؟ ٌِعئاَج یِّنِإَف  ُُهلُکآ  ٌءْیَش  ِكَْدنِع  ْلَه  ُۀَّیَُنب  اَی 

: َْتلاَقَف
ْتَّطَغ َو  اََهل  ٍۀَـنْفَج  ِیف  ُْهتَعَـضَوَف  اَْهنِم  ُْهتَذَـخَأَف  ٍمَْحل ، ِۀَـعِْطق  َو  ِْنیَفیِغَِرب  اََهل  ًةَراَج  اَْهَیلِإ  َثََعب  اَهِدـْنِع  ْنِم  َجَرَخ  اَّمَلَف  یِّمُأ ، َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهَّللاَو  ـال 

: َْتلاَق َو  اَْهیَلَع 
ٍماَعَط ِۀَْعبُش  َیلِإ  َنیِجاَتُْحم  ًاعیِمَج  اُوناَک  َو  يِْدنِع  ْنَم  َو  یِسْفَن  یَلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَِهب  َّنَِرثوال 
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: َْتلاَقَف اَْهَیلِإ ، َعَجَرَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ًاْنیَسُح  َْوأ  ًانَسَح  ْتَثَعَبَف 
، ُُهتْأَبَخَف ٍءْیَِشب  ُهَّللا  اَناَتَأ  ْدَق  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب 

: َلاَق
َو َهَّللا  ِتَدِمَحَف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَماَرَک  اَهَّنَأ  ْتَفَرَعَف  ْتَتُِهب  ِْهَیلِإ  ْتَرَظَن  اَّمَلَف  ًامَْحل ، َو  ًاْزبُخ  ٌةَءُولْمَم  َیِه  اَذإَف  ِۀَنْفَْجلا  ِنَع  ْتَفَـشَکَف  ُْهتَتَأَف  یُِّملَه ،

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف  ِهِِّیبَن ، یَلَع  ْتَّلَص 
؟ ُۀَّیَُنب اَی  اَذَه  َِکل  َْنیَأ  ْنِم 

: َْتلاَقَف
: َلاَق َو  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َدِمَحَف  (، 278 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  َوُه  »

: َْتلاق ُْهنَع  ْتَِلئُسَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهَقَزَر  اَذإ  َْتناَک  اَهَّنِإَف  ْمِِهْتقَو ، ِیف  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ِءاَِسن  ِیف  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَِـسب  ًۀَهِیبَش  ِکَلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
ِهَّللا ُلوُسَر  َلَکَأ  َُّمث  ٍِّیلَع  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َثَعَبَف  (، 279 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللاِدـْنِع  ْنِم  َوُه  »

َو ًاعیِمَج  ِِهْتَیب  ُلْهَأ  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِجاَوْزَأ  ُعیِمَج  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَـمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
، َیِه اَمَک  ُۀَنْفَْجلا  ِتَیَِقب  َو  اوُِعبَش 

. اهیلع هللا  مالس  َمَیْرَِمب  ُهَّللا  َلَعَف  اَمَک  َْریَْخلا  َو  َۀَکَرَْبلا  اَهِیف  ُهَّللا  َلَعَج  َو  ِیناَریِج  ِعیِمَج  یَلَع  اَْهنِم  ُْتعَسْوَأَف  ُۀَمِطاَف : َْتلاَق 
. هلثم رباج  نع  ردکنملا ، نب  دّمحم  نع  امهدانسإب  نیعبرألا  یف  نِّذؤملا  نبا  هریسفت و  یف  ُّیبلعثلا  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هماسا  زا  دوخ  ياهدنس  اب  بقانم  بتک  زا  یضعب  رد 
: دنتفگ نم  هب  نانآ  متفر ، دندوب  هتسشن  دجسم  رد  هک  ساّبع  یلع و  دزن  نم 

. ریگب دورو  يهزاجا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  ام  يارب 
: متفگ ادخ  ربمغیپ  هب  نم 

: دومرف ربمایپ  دنهاوخیم ، فّرشت  يهزاجا  امش  زا  ساّبع  یلع و 
؟ دنیآیم نم  دزن  هچ  يارب  ینادیم  ایآ 

: متفگ
: دومرف ادخ  هب  هن 

: دنتفگ دنتسشن و  دندرک و  مالس  دندش  فّرشم  ترضح  نآ  روضح  هب  یتقو  هدب . ناشیا  هب  دورو  يهزاجا  منادیم  نم  یلو 
؟ دنرتزیزع وت  دزن  تلایع  لها و  زا  کی  مادک  هللا ! لوسر  ای  کیبل 

: دومرف
. اهیلع هللا  مالس  ارهز  يهمطاف 

: تفگیم دمآیم  همطاف  دای  هب  هاگ  ره  هک  دنکیم  لقن  هشیاع  لوق  زا  هطساو  دنچ  اب  دوخ  ياهدنس  اب  زین 
. مرکا ربمایپ  رگم  مدیدن  رتوگتسار  وا  زا  ار  یسک  نم 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  ( 280  ) هللادبع نب  رباج  زا  هطساو  دنچ  اب  دوخ  ياهدنس  اب  زین 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دوب . هدش  ترـضح  نآ  یتحاران  ثعاب  بلطم  نیا  دوب و  هدروخن  اذغ  ادخ  لوسر  هک  دوب  يزور  دنچ 

: دومرف دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  شیپ  تفاین . نانآ  دزن  ییاذغ  هتفر و  دوخ  نانز  زا  کی  ره  لزنم  رد  مَّلَس 
؟ مروخب نم  يراد  يزیچ  ایآ  ماهنسرگ  نم  مزیزع ! رتخد  يا 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز 
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نازینک زا  یکی  دـش  جراخ  همطاف  دزن  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  یعقوم  ( 281  ) تیادف هب  مردام  ردپ و  ادـخ ، هب  هن 
نایم رد  تفرگ و  ار  اذـغ  نآ  شترـضح  داتـسرف ، وناب  نآ  يارب  تشوگ  يرادـقم  کی  نان و  يهدرِگ  ود  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

: تفگ نتشیوخ  اب  هاگنآ  دیناشوپ ، ار  نآ  رس  داهن و  ياهساک 
. دندوب جاتحم  اذغ  هب  ناشیا  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  مرادیم ، مّدقم  ماهناخ  لها  مدوخ و  رب  ار  مردپ  نم 

هب ترضح  نآ  داتسرف و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  لابند  هب  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ای  نسح  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 
. تشگزاب همّظعم  نآ  يوس 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز 
. ماهتشاد هاگن  وت  يارب  ار  نآ  نم  هک  هدش  هدروآ  ام  يارب  ییاذغ  رصتخم  ناج  ردپ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
هب همطاف  هک  یماگنه  تسا ، تشوگ  نان و  زا  رپ  هساک  نآ  دـید  درک  زاـب  ار  نآ  رـس  دروآ و  ار  اذـغ  نآ  رهطا  يارهز  یتقو  رواـیب ، ار  نآ 

تاولـص وا  ربمایپ  رب  دروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  دـمح  اذـل  تسا ، راگدرورپ  تکرب  ریخ و  زا  هک  تفایرد  درک  هاگن  نآ  تکرب  اذـغ و  نآ 
. داتسرف

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ 
؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا  مزیزع ! رتخد  يا 

: تفگ
. دهدیم يزور  قزر و  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  ادخ  هدش ، بیصن  ادخ  فرط  زا 

: تفگ همطاف  هب  دروآ و  ياج  هب  ار  يادخ  دمح  زین  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
ادخ هاگ  ره  مه  میرم  ترـضح  اریز  داد ، رارق  دوب  دوخ  نامز  نانز  نیرتگرزب  هک  میرم  ترـضح  هب  هیبش  ار  وت  هک  مرازگـساپس  ار  يادخ 

: دندیسرپیم وا  زا  درکیم و  اطع  يو  هب  يزور  قزر و 
: تفگیم هدش ؟ وت  بیصن  اجک  زا  اذغ  نیا 

. دیامنیم اطع  يزور  قزر و  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  ادخ  اریز  راگدورپ ، فرط  زا 
، یـضترم یلع  ادـخ ، لوسر  هاـگنآ  داتـسرف ، مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  لاـبند  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمغیپ 

ریس ات  دندروخ  اذغ  هساک  نآ  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  نانز  مومع  و  نیـسح : ماما  یبتجم ، نسح  ماما  ءارهز ، يهمطاف 
. دوب دوخ  يهزادنا  هب  نانچمه  هساک  نآ  ياذغ  یلو  دندش ،

: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 
میرم ترـضح  ياذغ  هب  هک  دوب  هداد  تکرب  ریخ و  اذغ  نآ  هب  يردق  هب  اناوت  يادخ  مدومن ، میـسقت  مناگیاسمه  مومع  هب  اذـغ  نآ  زا  نم 

. دوب هدرک  اطع  اهیلع  هللا  مالس 
رباج زا  ردکنم  نب  دّمحم  زا  دوخ  ياهدنـس  اب  نیعبرا  باتک  رد  نوزوم  رـسپ  شدوخ و  ریـسفت  رد  ( 282  ) یبلعث هک  هدـش  لقن  بقانم  رد 

. دناهدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  دننام 

(61 [ ) هرامش تیاور  ]

ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِـحاَْولا ، ِدـْبَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِرَّفَظُْملا  ِنَع  ِّیِّکَْملا ، َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِجَرَْفلا  ِیبَأ  ْنَـع  ِروُکْذَْـملا  ِِبقاَـنَْملا ، ِباَـتِک  ْنـِم  َو 
ِْنب ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ُّيِداَدْغَْبلا  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِةاَضُْقلا  یِـضاَق  ًاِیلاَع  ِِهب  ًاْضیَأ  ِینَرَبْخَأ  َو  ِّيِزَوْرَْملا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْتِنب  َۀَمیِرَک  ْنَع  ِِّیناَْولُْحلا ،
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ْنَع َدَمْحَأ ، ِْنب  ِرِهاَز  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  َیلاَعَت ، ُهَّللا  اَهَـسَرَح  َۀَّکَِمب  ِۀَّیِزَوْرَْملا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ِۀَـمیِرَْکلا  ِنَع  ِِّیبَْنیَّزلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
. ٍساَّبَع ِْنبا  ِنَع  ٍِدلاَُجم  ْنَع  ٍْریَُمن ، ِْنبا  ِنَع  َۀَْبیَش ، ِیبَأ  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍِبلاَغ ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِّیناَجْرُْجلا  َفُسُوی  ِْنب  ِذاَعُم 

: َلاَق
َلَْبقَأ َو  ِهِّمُک  ِیف  ُهَلَعَج  َُّمث  ُهَداَطْـصا ، یَّتَح  َُهءاَرَو  یَعَـسَف  ِْهیَدَی ، ِْنَیب  ْنِم  َرَفَن  ْدَق  ٍّبَِضب  َوُه  اَذإَف  ِۀَّیِّرَْبلا ، ِیف  يَّدَـبَتَی  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  ْنِم  ٌِّیباَرْعَأ  َجَرَخ 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِقالْخَأ  ْنِم  َناَک  َو  ُدَّمَُحم  اَی  ُدَّمَُحم  اَی  ُهاَداَن : ِِهئاَزِِإب  َفَقَو  ْنَأ  اَّمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َوَْحن  ُِفلَدْزَی 
: َلاَق ُدَّمَُحم  اَی  َُهل : َلِیق  اَذإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 

: َلاَق ُدَمْحَأ  اَی  َُهل : َلِیق  اَذإ  َو  ُدَّمَُحم  اَی 
، ِمِساَْقلاَابَأ اَی  َُهل : لِیق  اَذإ  َو  ُدَمْحَأ  اَی 

: َلاَق
، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َُهل : َلِیق  اَذإ  َو  ِمِساَْقلاَابَأ  اَی 

: َلاَق
. ُهُهْجَو َلَّلَهَت  َو  َْکیَدْعَس  َو  َْکیََّبل 

، ُدَّمَُحم اَی  ُدَّمَُحم  اَی  ُِّیبَّنلا : َُهل  َلاَق  ُدَّمَُحم  اَی  ُدَّمَُحم  اَی  ُِّیباَرْعَْألا  ُهاَداَن  ْنَأ  اَّمَلَف 
ِیف ََکل  َّنَأ  ُمَعَْزت  يِذَّلا  َْتنَأ  َْکنِم ، ُبَذْـکَأ  َوُه  ٍۀَـجَْهل  ِيذ  ْنِم  ُءاَْربَْغلا  ِتَّلَقَأ  َو ال  ُءاَرْـضَْخلا  ِتَّلَظَأ  اَم  يِذَّلا  ُباَّذَْـکلا  ُرِحاَّسلا  َْتنَأ  َُهل : َلاَـق 
اَذَه یِْفیَِسب  َُکْتبَرََضل  َلوُجَْعلا  ِینَنوُّمَُـسی  یِمْوَق  َّنَأ  ُفاَخَأ  یِّنَأ  الَْول  يَّزُْعلا ، َو  ِتاللا  َو  ِضَْیبَْألا  َو  ِدَوْسَْألا  َیلِإ  َِکب  َثََعب  ًاَهلِإ  ِءاَرْـضَْخلا  ِهِذَه 

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َِکب  َدوُسَأَف  اَِهب ، َُکُلْتقَأ  ًَۀبْرَض 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ِِهب  َشِْطبَِیل  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف 

. ًاِّیبَن َنوُکَی  ْنَأ  ُمِیلَْحلا  َداَک  ْدَقَف  ٍصْفَح  َابَأ  اَی  ْسِلِْجا 
اَنِِـسلاَجَم ِیف  اَْنیَلَع  َنوُمَّجَهَتَی  ُبَرَْعلا ؟ ُلَعْفَت  اَذَـکَه  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  اَخَأ  اَـی  َُهل : َلاَـقَف  ِِّیباَرْعَأـْلا  َیلِإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َتَفَْتلا  َُّمث 

يِذَّلا َو  ُِّیباَرْعَأ  اَی  یَّظَلَتَی ، ِراَّنلا  ِیف  ًادَـغ  َوُه  اَْینُّدـلا  ِراَد  ِیف  ِیب  َّرَـض  ْنَم  َّنِإ  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ُِّیباَرْعَأ  اَـی  ِظـِیلَْغلا ؟ ِمـالَْکلِاب  اَـنَنوُهَبْجَی 
َو اَْنیَلَع  اَم  َْکیَلَع  َو  اََنل  اَم  ََکل  ُنوُکَی  ِراَّنلا  َنِم  ْمَلْـسَت  ِْملْـسَأ  ُِّیباَرْعَأ  اَی  َقِداَّصلا ، َدَـمْحَأ  ِینَنوُّمَُـسی  ِۀَِـعباَّسلا  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ  َّنِإ  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب 

. ِمالْسِْإلا ِیف  اَناَخَأ  ُنوُکَت 
: َلاَق

: َلاَق َو  ُِّیباَرْعَْألا  َبِضَغَف 
، ًابِراَه یَّلَو  ِضْرَْألا  یَلَع  ُّبَّضلا  َعَقَو  ْنَأ  اَّمَلَف  ِهِّمُک ، ْنَع  ِّبَّضلِاب  یَمَر  َُّمث  ُّبَّضلا ، اَذَـه  َنِمُْؤی  َْوأ  ُدَّمَُحم  اَـی  َکـِب  ُنِموُأ  ـال  يَّزُْعلا  َو  ِتـاللا  َو 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  ُهاَداَنَف 
، مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  ُرُْظنَی  ُّبَّضلا  َلَْبقَأَف  ََّیلِإ ، ِْلْبقَأ  ُّبَّضلا  اَهُّیَأ 

: َلاَق
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَقَف 

: َلاَقَف ٍعِطَق  ِْریَغ  ٍِبرَذ  ٍحیِصَف  ٍناَِسِلب  ُقِْطنَی  َوُه  اَذإَف  اَنَأ ؟ ْنَم  ُّبَّضلا  اَهُّیَأ 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَقَف  ٍفاَنَم ، ِْدبَع  ِْنب  ِمِشاَه  ِْنب  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َْتنَأ 

؟ ُُدبْعَت ْنَم 
: َلاَق
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: ُلوُقَی َأَْشنَأ  َُّمث  ًابِیبَح  ُدَّمَُحم  اَی  َكاَفَطْصا  َو  ًالِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َذَخَّتا  َو  َۀَمَسَّنلا  َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا  َقَلَف  يِذَّلا  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  ُُدبْعَأ 
ٌقِداَص َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  الَأ 

ًایِداَه َتْکِرُوب  َو  ًاّیِدْهَم  َتْکِرُوبَف 
اَم َدَْعب  ِۀَفِینَْحلا  َنیِد  اََنل  َتْعَرَش 

اَیِغاَوَّطلا ِریِمَْحلا  ِلاَْثمَأَک  اَنْدَبَع 
ٍلَسُْرم َْریَخ  اَی  َو  ٍّوُعْدَم  َْریَخ  اَیَف 

ًایِعاَد َْکیََّبل  ِْسنِْإلا  َدَْعب  ِّنِْجلا  َیلِإ 
اَنَّنِإ َو  ٍْمیَلُس  ْنِم  ٌساَنُأ  ُنَْحن  َو 

اَِیلاَوَْعلا َلاَنَن  ْنَأ  وُجَْرن  َكاَْنیَتَأ 
ٍحِضاَو ِهَّللا  َنِم  ٍناَهُْرِبب  َْتیَتَأ 

ًایِکاَز ِلْوَْقلا  َقِداَص  اَنِیف  َتْحَبْصَأَف 
ًاتِّیَم َو  ًاّیَح  ِلاَوْحَْألا  ِیف  َتْکِرُوبَف 
ًایِشاَن َتْکِرُوب  َو  ًادُولْوَم  َتْکِرُوب  َو 

: َلاَق
: َلاَق َِکلَذ  َیلِإ  ُِّیباَرْعَْألا  َرَظَن  ْنَأ  اَّمَلَف  ًاباَوَج ، ْرُِحی  ْمَلَف  ِّبَّضلا  ِمَف  یَلَع  َقَبْطَأ  َُّمث 

ِمالَْکلا اَذَِهب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  ُمِّلَُکی  ُلِقْعَی  َو ال  ُهَْقنَی  َو ال  ُهَقْفَی  یِّمُک ال  ِیف  ِِهب  ُْتیَتَأ  َُّمث  ِۀَّیِّرَْبلا  َنِم  ُُهتْدَطْـصا  ٌّبَض  اَبَجَع  اَو 
َمَلْـسَأَف ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  اَنَأَف  َکَنیِمَی  َّدُم  ٍْنیَع ، َدـَْعب  ًاَرثَأ  ُُبلْطَأ  اَنَأ ال  ِةَداَهَّشلا  ِهِذَِـهب  َُهل  ُدَهْـشَی  َو 

. ُهُمالْسِإ َنُسَح  َو  ُِّیباَرْعَْألا 
: َلاَق ِنآْرُْقلا  َنِم  ًارَوُس  َِّیباَرْعَْألا  اوُمِّلَع  ْمَُهل : َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َتَفَْتلا  َُّمث 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَق  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًارَوُس  ُِّیباَرْعَْألا  َمِّلُع  ْنَأ  اَّمَلَف 
؟ ِلاَْملا َنِم  ٌءْیَش  ََکل  ْلَه 

: َلاَق
. ًالاَم ُّلَقَأ  َو ال  یِّنِم  ُرَْقفَأ  ْمِهِیف  اَم  ٍْمیَلُس  ِیَنب  ْنِم  ٍلُجَر  ِفالآ  ُۀََعبْرَأ  اَّنِإ  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلاَو 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َتَفَْتلا  َُّمث 
: َلاَق ِۀَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ًۀَقاَن  ِهَّللا  یَلَع  َُهل  ْنَمْضَأ  ٍۀَقاَن  یَلَع  َِّیباَرْعَْألا  ِلِمْحَی  ْنَم  ْمَُهل : َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  َیلِإ 

: َلاَق َةَداَبُع  ُْنب  ُدْعَس  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف 
. ِِّیباَرْعَْأِلل َیِه  َو  ُءاَرَشُع  ُءاَرْمَح  ٌۀَقاَن  يِْدنِع  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَقَف 
: َلاَقَف ِِّیباَرْعَْألا ، ِۀَقاَن  ْنِم  ًالََدب  اَهَکیِطُْعن  ِیتَّلا  َۀَقاَّنلا  ََکل  ُفِصَأ  الَأ  َِکتَقاَِنب ؟ اَْنیَلَع  ُرَْخفَت  ُدْعَس  اَی 

. یِّمُأ َو  ِیبَأ  َكاَِدف  یََلب 
: َلاَقَف

اَهُماَنَـس َو  ِرَـضْخَْألا  ِدَجَْربَّزلا  َنِم  اَهُُقنُع  َو  َءاَرْمَح  ٍۀَتُوقاَی  ْنِم  اَهاَْنیَع  َو  ِناَرَفْعَّزلا  َنِم  اَهَُربَو  َو  ِرَْبنَْعلا  َنِم  اَهُِمئاَوَق  َو  َرَمْحَأ  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌۀَقاَن  ُدْعَـس  اَی 
اَِهنِطَاب ْنِم  اَهُرِهاَظ  َو  اَهِرِهاَظ  ْنِم  اَُهنِطَاب  يَُری  َءاَْضَیب  ٍةَّرُد  ْنِم  ٌۀَُّبق  اَْهیَلَع  ِبْطَّرلا ، ُِؤلْؤُّللا  َنِم  اَهُماَطِخ  َو  ِّرُّدـلا  َنِم  اَُهنَقَذ  َو  ِبَهْـشَْألا  ِرُوفاَْکلا  َنِم 
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. ِۀَّنَْجلا ِیف  َِکب  ُریِطَت 
، یَقُّتلا َجاَت  ِهَّللا  یَلَع  َُهل  ْنَمْضَأ  َِّیباَرْعَْألا  ِجِّوَُتی  ْنَم  ْمَُهل : َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َتَفَْتلا  َُّمث 

: َلاَق
: َلاَق َو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف 

، ِِهتَفِص ْنِم  َرَکَذَف  یَقُّتلا  ُجاَت  اَم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف 
: َلاَق

. َِّیباَرْعَْألا اَِهب  َمَّمَعَف  ُهَتَماَمِع  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َعَزَنَف 
: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َتَفَْتلا  َُّمث 

، يَْوقَّتلا َداَز  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  یَلَع  َُهل  َنَمْضَأ  َو  َِّیباَرْعَْألا  ِدِّوَُزی  ْنَم 
: َلاَق

: َلاَقَف ُّیِسِراَْفلا  ُناَْملَس  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف 
؟ يَْوقَّتلا ُداَز  اَم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف 

: َلاَق
َو ِینَتیَِقل  اَهَْتُلق  َْتنَأ  ْنِإَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ِةَداَهَـش  َلْوَق  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َکَنََّقل  اَْینُّدـلا  َنِم  ٍمْوَی  ُرِخآ  َناَک  اَذإ  ُناَْملَـس  اَـی 

. اَدبَأ َکَْقلَأ  َْمل  َو  ِینَْقَلت  َْمل  اَْهلُقَت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإ  َو  َُکتیَِقل 
: َلاَق

َرَظَن ًاعِجاَر  یَّلَو  ْنَأ  اَّمَلَف  ًاْئیَش ، َّنُهَْدنِع  ْدِجَی  ْمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِتُوُیب  ْنِم  ٍتاَْیبَأ  َۀَعِْـست  َفاَط  یَّتَح  ُناَْملَـس  یَـضَمَف 
: َلاَقَف اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِةَرْجُح  َیلِإ 

؟ ِباَْبلِاب ْنَم  ِباَْبلا : ِءاَرَو  ْنِم  ُْهَتباَجَأَف  َباَْبلا  َعَرَقَف  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  ْنِمَف  ٌْریَخ  ْنُکَی  ْنِإ 
َْتلاَق مَّلَس . َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َعَم  ِّبَّضلا  َو  ِِّیباَرْعَْألا  َۀَِّصق  َحَرَشَف  ُءاَشَت ؟ اَم  َو  ُناَْملَـس  اَی  َُهل : َْتلاَقَف  ُّیِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  اَنَأ  اََهل : َلاَقَف 

َّیَلَع َابَرَطْـضا  ْدَق  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  َو  اَنْمِعَط  اَم  ًاثالَث  اََنل  َّنِإ  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  َو  ُناَْملَـس  اَی  َُهل :
. ِیباَِبب ُْریَْخلا  َلََزن  اَذإ  َْریَْخلا  ُّدُرَأ  ْنَِکلَو ال  ِناَفُوْتنَم ، ِناَخْرَف  اَمُهَّنَأَک  اَدَقَر  َُّمث  ِعوُْجلا ، ِةَّدِش  ْنِم 

ًاعاَص َو  ٍرْمَت  ْنِم  ًاعاَص  ِْهیَلَع  ِینْـضِْرقَأ  ٍدَّمَُحم : ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ََکل  ُلوُقَت  َُهل : ُْلق  َو  ِّيِدوُهَْیلا  َنوُعْمَـش  َیلِإ  ِِهب  ِْضما  َُّمث  اَذَه  یِعْرِد  ْذُخ  ُناَْملَـس  اَی 
. َیلاَعَت ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َْکیَلَع  ُهَّدُرَأ  ٍریِعَش  ْنِم 

: َلاَق
ُلوُقَت مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ُْعرِد  اَذَه  ُنوُعْمَـش  اَی  َُهل : َلاَقَف  ِّيِدوُهَْیلا  َنوُعْمَـش  َیلِإ  ِِهب  یَتَأ  َُّمث  َعْرِّدلا  ُناَْملَـس  َذَخَأَف 

. ُهَّللا َءاَْشنِإ  َْکیَلَع  ُهَّدُرَأ  ٍریِعَش  ْنِم  ًاعاَص  َو  ٍرْمَت  ْنِم  ًاعاَص  ِْهیَلَع  ِینْضِْرقَأ  ََکل :
اَنَرَبْخَأ يِذَّلا  اَذَه  اَْینُّدلا  ِیف  ُدْهُّزلا  َوُه  اَذَه  ُناَْملَس  اَی  ُلوُقَی : َوُه  َو  ِعُومُّدلِاب  ِناَفِرْذَت  ُهاَْنیَع  َو  ِهِّفَک  ِیف  ُُهبِّلَُقی  َلَعَج  َُّمث  َعْرِّدلا  ُنوُعْمَـش  َذَخَأَف  َلاَق 

. ُهُمالْسِإ َنُسَح  َو  َمَلْسَأَف  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  اَنَأ  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  َناَرْمِع  ُْنب  یَسُوم  ِِهب 
َْتلاَقَف َناَْملَس  َیلِإ  ِِهب  َْتتَأ  َُّمث  ًاْزبُخ  ُْهتَزَبَتْخا  َو  اَهِدَِیب  ُْهتَنَحَطَف  َۀَمِطاَف  َیلِإ  ُناَْملَس  ِِهب  یَتَأَف  ٍریِعَش  ْنِم  ًاعاَص  َو  ٍرْمَت  ْنِم  ًاعاَص  َناَْملَس  َیلِإ  َعَفَد  َُّمث 

، مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  ِِهب  ِْضما  َو  ُهْذُخ  َُهل :
: َلاَق

: َْتلاَقَف َْنیَسُْحلا ، َو  َنَسَْحلا  ِِهب  َنِیلِّلَُعت  ًاصُْرق  ُْهنِم  يِذُخ  ُۀَمِطاَف  اَی  ُناَْملَس : اََهل  َلاَقَف 
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. ًاْئیَش ُْهنِم  ُذُخَْأن  اَنَْسل  َّلَجَوَّزَع  ِهَِّلل  ُهاَْنیَْضمَأ  ٌءْیَش  اَذَه  ُناَْملَس  اَی 
: َلاَق

َْنیَأ ْنِم  ُناَْملَس  اَی  َُهل : َلاَق  َناَْملَس  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َرَظَن  اَّمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  ِِهب  یَتَأَف  ُناَْملَـس  ُهَذَخَأَف 
؟ اَذَه ََکل 

: َلاَق
، َۀَمِطاَف َِکْتِنب  ِلِْزنَم  ْنِم 

: َلاَق
. ٍثالَث ُْذنُم  ًاماَعَط  ْمَعْطَی  َْمل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َناَک  َو 

: َلاَق
َباَْبلا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َعَرَق  اَذإ  َناَک  َو  َباَْبلا  َعَرَقَف  َۀَمِطاَف ، ِةَرْجُح  َیلِإ  َدَرَو  یَّتَح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  ََبثَوَف 

اَی اََهل : َلاَقَف  اَْهیَتَقَدَح ، ِرُّیَغَت  َو  اَهِهْجَو  ِراَفُص  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َرَظَن  َباَْبلا  َُهل  ْتَحَتَف  ْنَأ  اَّمَلَف  ُۀَمِطاَف  الِإ  َباَْبلا  َُهل  ُحَتْفَی  ال 
؟ ِْکیَتَقَدَح ِرُّیَغَت  َو  ِکِهْجَو  ِراَفُص  ْنِم  ُهاَرَأ  يِذَّلا  اَم  ُۀَّیَُنب 

: َْتلاَقَف
. ِناَفُوْتنَم ِناَخْرَف  اَمُهَّنَأَک  اَدَقَر  َُّمث  ِعوُْجلا  ِةَّدِش  ْنِم  َّیَلَع  َابَرَطْضا  ِدَق  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  َو  ًاماَعَط  اَنْمِعَط  اَم  ًاثالَث  اََنل  َّنِإ  َْهبَا  اَی 

: َلاَق
اَهَقَنَتْعا َو  اَْهیَدَی  َْنَیب  َۀَمِطاَف  َسَلْجَأ  َو  ِرَْسیَْألا  ِهِذِخَف  یَلَع  َرَخْآلا  َو  ِنَْمیَْألا  ِهِذِخَف  یَلَع  ًادِحاَو  َذَخَأَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  اَمُهَهَْبنَأَف 

َعَفَر َُّمث  ِِهئاَرَو ، ْنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َقَنَتْعاَف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلَـخَد  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا 
: َلاَقَف ِءاَمَّسلا  َوَْحن  ُهَفْرَط  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا 

. ًاریِهْطَت ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبِهْذَأ  َّمُهَّللا  ِیْتَیب  ُلْهَأ  ِءالُؤَه  َيالْوَم  َو  يِدِّیَس  َو  یَِهلِإ 
: َلاَق

َنِطَاب ْتَعَفَر  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  ْتَّلَـصَف  اَْهیَمَدَـق  ْتَّفَـصَف  اََهل  ٍعَدِْـخم  َیلِإ  ْتَلَخَد  یَّتَح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ْتَبَثَو  َُّمث 
: َْتلاَق َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اَْهیَّفَک 

اَمَک ِءاَمَّسلا  َنِم  ًةَِدئاَم  اَْنیَلَع  ْلِْزنَأ  یَِهلِإ  َکِِّیبَن  اَْطبِس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِناَذَه  َو  َکِِّیبَن  ِّمَع  ُْنبا  ٌِّیلَع  اَذَه  َو  َکُِّیبَن  ٌدَّمَُحم  اَذَه  يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ 
. َنُونِمُْؤم اَِهب  اَّنِإَف  اَْنیَلَع  اَْهلِْزنَأ  َّمُهَّللا  اَِهب ، اوُرَفَک  َو  اَْهنِم  اُولَکَأ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  یَلَع  اَهَْتلَْزنَأ 

َُّمث اَْهتَنَـضَتْحاَف  ِرَفْذَْألا ، ِکْسِْملا  َنِم  یَکْزَأ  اَهُراَُتق  اَذإ  َو  اَهُراَُتق  ُروُفَی  اَِهئاَرَو  ْنِم  ٍۀَفْحَِـصب  َیِه  اَذإَف  ُةَوْعَّدـلا  ِتَّمَتَتْـسا  اَم  ِهَّللاَو  ٍساَّبَع : ُْنبا  َلاَـق 
اَی اََهل : َلاَق  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَْهَیلِإ  َرَظَن  ْنَأ  اَّمَلَف  ِْنیَسُْحلا ، َو  ِنَسَْحلا  َو  ٍِّیلَع  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  اَِهب  َْتتَأ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَقَف  ًاْئیَش  اَهَْدنِع  َدِهَع  ْنُکَی  َْمل  َو  اَذَه ؟ َِکل  َْنیَأ  ْنِم  ُۀَمِطاَف 
َبارْحِْملا اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک   » َناَرْمِع ِْتِنب  َمَیْرَم  ُلَثَم  اَُهلَثَم  ًادـَلَو  ِینَقَزَر  یَّتَح  ِیْنتُِمی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ْلَأْسَت  َو ال  ِنَسَْحلاَابَأ  اَـی  ْلُـک 

(. 283 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَجَو 
: َلاَق

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َجَرَخ  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلَکَأَف 
: ِِهتْوَص ُِّولُِعب  ْمُهاَداَن  ْمِهِطْـسَو  ِیف  َفَقَو  ْنَأ  اَّمَلَف  ٍلُجَر  ِفـالآ  ُۀََـعبْرَأ  ٍذـِئَمْوَی  ْمُه  َو  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  یَتَأ  َو  ِِهتَلِحاَر  یَلَع  يَوَتْـسا  َو  ُِّیباَرْعَأـْلا  َدَّوََزت  َو 

. ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  اُولُوق ال 
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: َلاَق
َوُه اَم  ْمَُهل : َلاَقَف  ِباَّذَْکلا ، ِرِحاَّسلا  ٍدَّمَُحم  ِنیِد  َیلِإ  َتْوَبَـص  ْدََقل  َُهل : اُولاَق  َُّمث  اَهوُدَّرَجَف ، ْمِِهفُویُـس  َیلِإ  اوُعَرْـسَأ  ََۀلاَقَْملا  ِهِذَه  ُْهنِم  اوُعِمَـس  اَّمَلَف 

. ٍباَّذَک َو ال  ٍرِحاَِسب 
: َلاَق َُّمث 

ًاِعئاَـج ُُهْتیَتَأ  ٍِّیبَن : ُْریَخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َّنِإ  َو  ٍَهلِإ  ُْریَخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ََهلِإ  َّنِإ  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  َرَـشْعَم  اَـی 
َدَْشنَأ يِذَّلا  َْرعَّشلا  ُمُهَدَْشنَأ  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َعَم  ِّبَّضلا  َۀَِّصق  ْمَُهل  َحَرَش  َُّمث  ِینَلَمَحَف ، ًالِجاَر  َو  ِیناَسَکَف  ًایِراَع  َو  ِینَمَعْطَأَف 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِیف 
: َلاَق َُّمث 

ِلوُسَر َلْوَح  ْمُه  َو  ِرْضُْخلا  ِتاَیاَّرلا  ُباَحْصَأ  ْمُه  َو  ٍلُجَر  ِفالآ  ُۀََعبْرَأ  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  َمَلْسَأَف  ِراَّنلا ، َنِم  اوُمَلْسَت  اوُِملْـسَأ  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  َرِـشاَعَم  اَی 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 

نینامث و عبرأ و  ۀنس  دادغبب  یشیشرطلا  ِّیلع  نب  دمحأ  رکبوبأ  انَّثدح  لاق : ۀّماعلا  تاّفلؤم  نم  میدق  باتک  یف  ثیدحلا  اذه  تدجو  لوقأ :
يذ یف  مارحلا  دجـسملا  یف  انیلع  اهتءارقب  هللا -  اهـسرح  ۀّکمب  يزورملا -  متاح  نب  دمحم  نب  دمحأ  تنب  ۀمیرک  انتثَّدح  لاق : ۀـئام ، عبرأ 

ُّیناجرجلا فسوی  نب  ذاعم  انثَّدح  لاق : سخرـسب ، هیقفلا  دمحأ  نب  رهاز  یلع  وبأ  انربخأ  تلاق : ۀئام ، عبرأ  نیثالث و  يدحإ و  ۀنـس  ۀـجحلا 
. هلثم سابع  نبا  نع  دلاجم  نع  ریمن ، نبا  نع  ۀبیش ، یبأ  نب  نامثع  نع  بلاغ ، نب  دّمحم  نب  دمحأ  انثَّدح  لاق :

: حرفک ثیدـحلا  هقن  مالکلا و  یلع  ردـقی  مل  مرک  حرفک و  عطق  مدـقت و  يأ  فلدزا  ۀـیدابلاب و  ماقأ  لجرلا : يِّدـبت  ُّيرهوجلا : لاق  ناـیب :
يأ هنیع  تفرذ  ءاسنلا و  نم  ءاسفنلاک  یه  وأ  ۀینامث  وأ  رهشأ  ةرشع  اهلمحل  یضم  یتلا  نیشلا  حتف  نیعلا و  مضب  قونلا  نم  ءارـشعلا  همهف و 

: لاقی حتفت و  همیم و  ُّمضت  ریبکلا و  تیبلا  لخاد  نوکی  يّذلا  ریغصلا  تیبلا  عدخملا : هب و  هلغش  يأ  هریغ  ماعطب و  هّللع  لاقی : اهعمد و  لاس 
. ًاواو ةزمهلا  بلقت  دق  هریغ و  نید  یلإ  نید  نع  جرخ  اذإ  نالف  أبص 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 284  ) باتک نامه  رد  زین 
رد دومن و  راکش  بیقعت و  ار  رامسوس  نآ  يو  درک ، رارف  وا  ولج  زا  يرامسوس  دید  هاگان  دش ، ارحص  هّجوتم  میلـس  ینب  يهلیبق  زا  یبارعا 

تفرگ رارق  ترـضح  نآ  لـباقم  رد  یتقو  دـش ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هّجوتم  هاـگنآ  داد  ياـج  شیوخ  نیتـسآ  ناـیم 
: تفگ

: دنتفگیم ترضح  نآ  هب  هاگ  ره  هک  دوب  نیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  قالخا  دّمحم ! ای  دّمحم  ای 
: دومرفیم مه  راوگرزب  نآ  دّمحم ! ای 
: دشیم هتفگ  وا  هب  هاگ  ره  دّمحم ، ای 

: دومرفیم دمحا ! ای 
: دشیم هتفگ  ترضح  نآ  هب  هاگ  ره  دمحا ، ای 

: دومرفیم مساقلاابا ، ای 
: دشیم هتفگ  راوگرزب  نآ  هب  تقو  ره  یلو  مساقلاابا  ای 

: دومرفیم هللا  لوسر  ای 
: تفگ ترضح  نآ  هب  یبارعا  نآ  یتقو  دیشخردیم . شکرابم  تروص  و  کیدعس » کیبل و  »

: دومرف تشاد  هک  یقالخا  قبط  مه  راوگرزب  نآ  دّمحم  ای  دّمحم  ای 
: تفگ ادخ  يهدیزگرب  نآ  هب  یبارعا  دّمحم ، ای  دّمحم  ای 
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یتسه یسک  نامه  وت  تسا ، هدیدن  وت  زا  رتوگغورد  دوخ  يور  نیمز  دوخ و  ریز  رد  نامـسآ  هک  یتسه  ییوگغورد  رگوداج و  نامه  وت 
نم رگا  تسهدومن ! ثوعبم  ( 285  ) يّزع تال و  يدیفس و  هایس و  ره  رب  ار  وت  ادخ  نآ  يراد و  ییادخ  نامسآ  نیا  رد  ینکیم  نامگ  هک 

تهج نیدب  دیامن و  كاله  ار  وت  هک  مدزیم  وت  هب  یتبرض  مریـشمش  نیا  اب  دنمانب  ربصیب  لوجع و  ارم  ماهلیبق  هک  متـشادیمن  ار  میب  نیا 
: دومرف وا  هب  ربمایپ  یلو  دیامن  هلمح  وا  رب  ات  تسجرب  ياج  زا  باطخ  نب  رمع  مدومنیم ، تدایس  نیرخآ  نیلّوا و  رب 

. تسیربمغیپ ماقم  هب  کیدزن  روبص  رابدرب و  صخش  ماقم  اریز  نیشنب !
: دومرف وا  هب  دش و  یبارعا  نآ  هّجوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  سپس 

نیا دـنکیم و  موجه  ام  سلجم  ام و  هب  روط  نیا  دـهدیم و  ماجنا  يداد  ماـجنا  وت  هک  یلمع  نینچ  کـی  برع  اـیآ  میلـس ! ینب  برع  يا 
نم هب  اـیند  رد  هک  یـسک  ره  هدرک  ثوعبم  يربماـیپ  هب  ارم  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  مسق  یبارعا ! يا  دـیامنیم !؟ یتشرد  تنوشخ و  هنوگ 

. دش دهاوخ  هدنزوس  شتآ  راچد  تمایق  يادرف  دناسرب  يررض 
زا ات  روایب  مالـسا  یبارعا ! يا  دنمانیم ، قداص  دـمحا  ارم  متفه  نامـسآ  لها  هداتـسرف  يربمایپ  هب  ارم  هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  یبارعا ! يا 

. یشاب ام  ینید  ردارب  وت  دشاب و  زین  وت  هیلع  دشاب  ام  هیلع  هچنآ  دشاب ، زین  وت  يارب  دشاب  ام  يارب  هک  هچنآ  یشاب ، ناما  رد  شتآ 
: تفگ دش و  بضغ  رد  یبارعا 

. دروآ مهاوخن  نامیا  نم  درواین  نامیا  وت  هب  رامسوس  نیا  ات  مسق ، يّزع  تال و  ُتب  ّقح  هب 
دز ادص  ار  رامسوس  نآ  ادخ ، لوسر  داهن . رارف  هب  اپ  داتفا  نیمز  يور  رامسوس  نآ  یتقو  درک  اهر  دوخ  نیتسآ  زا  ار  رامسوس  نآ  هاگ  نآ 

: دومرف و 
. تسیرگن شکرابم  لامج  رب  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  تشگزاب و  رامسوس  ایب ! نم  دزن 

: دومرف رامسوس  نآ  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  سپس 
: تفگ حیصف  ینابز  اب  رامسوس  نآ  هاگان  متسیک ؟ نم 

. یشابیم فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  هللادبع  نب  دّمحم  وت 
: دومرف رامسوس  نآ  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

؟ یتسرپیم ار  یسک  هچ  وت 
سپس هداد  رارق  نتشیوخ  بیبح  ار  وت  دوخ و  لیلخ  ار  میهاربا  ترـضح  دنیرفآیم و  ار  ناسنا  دفاکـشیم و  ار  هناد  هک  ییادخ  نآ  تفگ 

: دورس ار  راعشا  نیا 
، غالا ریظن  ام  هکنآ  زا  دـعب  ار  یتسرپاتکی  نید  وت  یتسه ، تکرب  اـب  ياهدـش  تیادـه  وت  یـشابیم ، وگتـسار  وت  هک  ًاّـقح  ادـخ ! لوسر  يا 
! نج سنا و  يوس  هب  ناگدـش  هداتـسرف  نیرتهب  يا  و  ناگدـش ! هدـناوخ  نیرتـهب  يا  يدومن ، عیرـشت  اـم  يارب  میدومن  شتـسرپ  ار  اـهتب 

ادـخ فرط  زا  وت  میوش ، لئان  یلاع  ماقم  هب  ات  میاهدـمآ  وت  دزن  هک  میـشابیم  میلـس  يهلیبق  زا  ینامدرم  اـم  میوگیم ، کـیبل  ار  وت  توعد 
لاح رد  تامم ، تایح و  لاح  رد  وت  يدـش  هتخانـش  هزیکاـپ  لوقلا و  قداـص  یـصخش  اـم  ناـیم  رد  ياهدروآ و  یحـضاو  ناـهرب  لـیلد و 

؟ یتسه هدوب و  تکرب  ریخ و  اب  امن  وشن و  یکدوک و 
: تفگ دش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  یبارعا  نآ  هک  یعقوم  تفگن ، ینخس  دش و  هتسب  رامسوس  نآ  ناهد  هاگنآ 

شنیب و شناد و  هک  يرامـسوس  مداد ، ياج  شیوخ  نیتسآ  نایم  رد  مدرک و  راکـش  اـهنابایب  زا  ار  نآ  نم  هک  يرامـسوس  نیا  هاـبَجَعاو !
مهاوخن نیا  زا  دـعب  يرثا  نم  دـهدیم  يو  تّوبن  يهرابرد  ار  یتداهـش  نینچ  کی  دـیوگیم و  نخـس  نینچ  نیا  دّـمحم  اـب  درادـن  یلقع 

! تفای
: تفگ هاگنآ 
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هک مهدیم  تداهـش  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهدیم  تداهـش  نم  منک ، تعیب  وت  اب  نم  ات  نک  زارد  ار  دوخ  تسد  دّمحم  ای 
. تسوا لوسر  دّمحم 

. دش وکین  شمالسا  دروآ و  مالسا  یبارعا 
: دومرف نانآ  هب  دش و  دوخ  باحصا  هّجوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  ًادعب 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تخومآ  ار  نآرق  زا  ياهروس  دنچ  یبارعا  هک  یعقوم  دیزومایب ، یبارعا  نیا  هب  نآرق  زا  ياهروس  دـنچ 
: دومرف يو  هب  مَّلَس 

؟ يراد يزیچ  ایند  لام  زا  ایآ 
: تفگ

. مرتریقف همه  زا  نم  میلس  ینب  يهلیبق  زا  رفن  رازه  راهچ  نایم  رد  هدومن  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  مسق 
: دومرف درک و  ور  دوخ  نارای  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

؟ دیامرف اطع  وا  هب  یتشهب  يهقان  کی  مهد  تنامض  ادخ  فرط  زا  نم  ات  دهدیم  یبارعا  نیا  هب  هقان  کی  یسک  هچ 
: تفگ تساخرب و  هدابع  نب  دعس 

. مهدیم وا  هب  مراد و  خرس  هقان  کی  نم  وت ! يادف  هب  مردام  ردپ و 
: دومرف دعس  هب  ربمایپ 

؟ مهد حرش  وت  يارب  درک  میهاوخ  اطع  وت  هب  هک  ار  هقان  نآ  فصو  يراد  تسود  ایآ  ینکیم ؟ رخف  ام  هب  هقان  نیا  يهطساو  هب  وت 
: تفگ

. وت يادف  هب  مردام  مردپ و  يرآ 
: دومرف

دجربز زا  نآ  ندرگ  زمرق ، توقای  زا  شیاهمشچ  نارفعز ، زا  نآ  كرک  ربنع ، زا  نآ  ياهاپ  زمرق ، يالط  زا  تسیاهقان  هقان ، نآ  دعـس ! يا 
زا نآ  نطاب  هک  دیفس  ّرد  زا  تسیاهّبق  نآ  تشپ  رب  هزات ، دیراورم  زا  نآ  نانع  ّرد ، زا  نآ  يهناچ  ( 286  ) بهشا روفاک  زا  نآ  ناهوک  زبس ،

. دهدیم زاورپ  تشهب  بناج  هب  ار  وت  هک  تسا  هقان  نآ  دوشیم ، هدید  شنطاب  زا  شرهاظ  شرهاظ و 
: دومرف دش و  هباحص  هّجوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

. دیامرف اطع  يو  هب  اوقت  جات  هک  موش  نماض  لاعتم  يادخ  فرط  زا  نم  ات  دهدیم  یبارعا  نیا  هب  هماّمع ) ینعی   ) جات یسک  هچ 
: دندومرف هتساخرب و  ياج  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

؟ تسا مادک  اوقت  جات  هللا ! لوسر  ای  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و 
هب درک و  زاب  ار  دوخ  يهماّمع  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  داد  حرـش  ار  نآ  فصو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هکنیا  زا  سپ 

. تسب یبارعا  رس 
: دومرف هدرک و  ور  دوخ  نارای  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  سپس 

؟ دنک اطع  يو  هب  اوقت  يهشوت  داز و  ادخ  موش  نماض  نم  ات  دهدیم  هشوت  داز و  یبارعا  نیا  هب  یسک  هچ 
: تفگ تساخرب و  ياج  زا  یسراف  ناملس 

؟ تسیچ اوقت  يهشوت  داز و  هللا  لوسر  ای  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و 
: دومرف

وت رگا  درک ، دهاوخ  نیقلت  وت  هب  ار  هللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  ّنَا  َو  هللا  ّالا  َهلا  ال   » تداهش ادخ  دسر  ارف  وت  رمع  رخآ  زور  هک  یعقوم  ناملـس ! يا 
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وت زین  نم  ینکیمن و  تاقالم  ارم  ییوگن  ار  نآ  رگا  درک ، مهاوخ  تاـقالم  ار  وت  مه  نم  ینکیم و  تاـقالم  ارم  ییوگب  ار  نیتداهـش  نیا 
. دید مهاوخن  ار 

. تفاین راوگرزب  نآ  نانز  دزن  ییاذغ  یلو  دومن  وجتسج  ار  ادخ  ربمغیپ  ياههناخ  زا  هناخ  ُهن  دادعت  تفر و  ناملس 
: تفگ دش و  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  يهناخ  هّجوتم  تشگزاب  هک  یماگنه 

: دومرف رد  تشپ  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  درک  بابلا  ّقد  یتقو  دوب ، دهاوخ  دّمحم  رتخد  همطاف  لزنم  رد  دشاب  يریخ  رگا 
؟ تسیک

: تفگ
: دومرف مشابیم ، یسراف  ناملس  نم 

. داد حرش  ادخ  لوسر  اب  ار  رامسوس  یبارعا و  نایرج  ناملس  يراد ؟ یتجاح  هچ 
: دومرف همطاف 

نسح و میاهدروخن ، اذـغ  اـم  هک  تسا  زور  هس  تدـم  هدومن  ثوعبم  يربماـیپ  هب  ار  دّـمحم  ترـضح  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  ناملـس ! يا 
هک یعقوم  لاح  نیع  رد  یلو  دناهتفر ، باوخ  هب  هجوج  ود  ریظن  ناشیا  دننکیم ، ییوج  هناهب  یگنـسرگ  تّدش  زا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح 

! ناملس يا  درک  مهاوخن  در  ار  نآ  نم  دیایب ، نم  يهناخ  رد  رب  يریخ 
: دیوگیم دّمحم  رتخد  همطاف  وگب : وا  هب  ربب و  يدوهی  نوعمش  دزن  ریگب و  ارم  نهاریپ  نیا 

. مزادرپب ادخ  تساوخ  هب  ًادعب  ات  هدب  نم  هب  وج  نم  کی  امرخ و  نم  کی  نآ  لباقم  رد  رادرب و  ار  نهاریپ  نیا 
: تفگ يو  هب  دمآ  يدوهی  نوعمش  دزن  هکنیا  زا  سپ  تفرگ و  ار  نهاریپ  نآ  ناملس 

: دیامرفیم همطاف  تسا ، دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  نهاریپ  نیا 
. تخادرپ مهاوخ  وت  هب  ادخ ، تساوخ  هب  ًادعب  ات  هدب  نم  هب  وج  نم  کی  امرخ و  نم  کی  نآ  لباقم  رد  ریگب و  ار  نهاریپ  نیا 

: تفگیم تخیریم و  کشا  شنامشچ  درکیم و  ور  ریز و  تسد  ود  نایم  رد  تفرگ و  ار  نهاریپ  نآ  نوعمش 
نم هداد ، ربخ  ام  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تاروت  هک  تسیدهُز  نامه  نیا  ایند ! رد  تسیعقاو  ياوقت  دهز و  نامه  نیا  ناملـس ! يا 
. دش وکین  رایسب  وا  مالسا  دروآ و  مالسا  يدوهی  دشابیم ، وا  لوسر  هدنب و  دّمحم  ترضح  تسیکی و  ادخ  هک  مهدیم  تداهش  نونکا 

ءارهز ترـضح  دومن ، میدـقت  همطاف  ترـضح  هب  دروآ و  ار  اهنآ  ناملـس  داد ، ناملـس  هب  وج  نم  کی  امرخ و  نم  کی  يدوهی  نآ  سپس 
. تخپ نان  نآ  درآ  زا  درک و  بایسآ  دوخ  تسد  هب  ار  وج  نآ 

: دومرف وا  هب  داد و  ناملس  هب  ار  اهنان  نآ  هاگنآ 
. ربب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  روضح  هب  ریگب و  ار  اهنان  نیا 

: تفگ ناملس 
. دنوش مارآ  هک  رادرب  مالسلا  امهیلع  نینسح  يارب  ار  اهنان  نیا  زا  هدرگ  کی  همطاف ! ای 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  تفرگ و  ار  اهنان  نآ  ناملس  میروخیمن . نآ  زا  میداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  هک  يزیچ  ام  ناملـس ! يا 

. دروآ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 
: دومرف داتفا  ناملس  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  مشچ  یتقو 

؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اهنان  نیا  ناملس ! يا 
: تفگ
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همطاف يهناـخ  هّجوتم  دـش  هجاوم  هرظنم  نیا  اـب  هک  یماـگنه  دوب ، هدروخن  اذـغ  زور  هس  تّدـم  مه  ادـخ  ربمغیپ  همطاـف ، ترتخد  لزنم  زا 
. درکیمن زاب  ار  رد  همطاف  زا  ریغ  یسک  درکیم  بابلا  ّقد  ادخ  ربمایپ  هاگ  ره  دومن . بابلا  ّقد  دیدرگ و 

: دومرف يو  هب  داتفا ، همطاف  نامشچ  يهقدح  هرهچدرز و  تروص  هب  شکرابم  مشچ  دش و  زاب  ادخ  ربمغیپ  يارب  رد  هک  یعقوم 
! تسهدومن رییغت  وت  نامشچ  يهقدح  هدش و  درز  وت  تروص  گنر  ارچ  مزیزع ! رتخد  يا 

: درک ضرع 
هب هتفرگ و  هناهب  نم  زا  یگنسرگ  تّدش  زا  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  میاهدروخن ، ییاذغ  ام  هک  تسا  زور  هس  تّدم  مزیزع ! ردپ  يا 

. دناهتفر باوخ 
ار يرگید  تسار و  يوناز  يور  ار  ناشیا  زا  یکی  درک ، رادیب  باوخ  زا  ار  مالسلا  امهیلع  نینسح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

شوغآ رد  ار  يو  ینعی   ) دومن هقناعم  وناب  نآ  اب  دیناشن و  نتشیوخ  لباقم  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  دیناشن و  پچ  يوناز  يور 
(. تفرگ

. درک هقناعم  ادخ  لوسر  اب  دش و  دراو  مه  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 
: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  مشچ  ادخ  ربمغیپ  هاگنآ 

ندومن كاپ  عون  کی  نک  هزیکاپ  كاپ و  ار  ناشیا  رود و  ناشیا  زا  ار  اهيدیلپ  سجر و  دننم ، تیب  لها  نانیا  نم ! يالوم  يا  ایادـخ ! راب 
. یصوصخم

ود دـناوخ  زامن  تعکر  ود  هکنیا  زا  سپ  دـیدرگ و  شیوخ  تولخ  قاطا  لخاد  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  دـعب 
: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  تسد  فک 

. دنشابیم وت  ربمغیپ  يهون  ود  نیسح  نسح و  نانیا  وا و  يومع  رسپ  یلع  نیا  وت و  ربمایپ  دّمحم  ترضح  نیا  اراگدرورپ !
! ایادخ دندومن ، تمعن  نارفک  ناشیا  هچ  رگ  يداتـسرف ، لیئارـسا  ینب  يارب  هک  روط  نامه  تسرفب  ام  يارب  نامـسآ  زا  ییاذغ  ایادـخ ! راب 

. میراد نامیا  نآ  هب  ام  یتسرفب  ام  يارب  ار  اذغ  نآ  رگا 
: دیوگیم ساّبع  نبا 

زا نآ  راخب  دعاصتم و  نآ  زا  راخب  هک  دمآ  وا  رس  تشپ  رد  هساک  کی  هک  دوب  هدشن  مامت  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ياعد  زونه  مسق  ادخ  هب 
، دروآ نینسح : یضترم و  یلع  ادخ و  ربمغیپ  روضح  هب  تشادرب و  ار  اذغ  نآ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دوب ، رتوبـشوخ  رفذا ، کشُم 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  هب  داتفا  اذغ  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مشچ  یتقو 
. دوبن وناب  نآ  دزن  يزیچ  وگتفگ ]  نیا  زا  لبق   ] هک یتروص  رد  ياهدروآ ؟ اجک  زا  ار  اذغ  نیا 

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 
درک اطع  نم  هب  يدنزرف  هکنیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  تسییادخ  نآ  صوصخم  ساپـس  يامنم ، وجتـسج  روخب و  اذـغ  نیا  زا  نسحلاابا ! ای 

هب تفاییم  وا  دزن  ییاذـغ  دـمآیم و  وا  دزن  تدابع  بارحم  نایم  رد  ایرکز  هاـگ  ره  هک  یمیرم  ناـمه  تسا ، نارمع  رتخد  میرم  ریظن  هک 
: دومرفیم میرم 

!؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا 
: تفگیم

. دهدیم يزور  قزر و  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  ادخ  هدش ، بیصن  نم  هب  ادخ  فرط  زا 
. دمآ نوریب  ربمایپ  دندروخ و  اذغ  نآ  زا  نیسح : نسح و  همطاف ، یلع ، ادخ  ربمغیپ 

دندوب درم  رازه  راهچ  دادـعت  هک  میلـس  ینب  يهلیبق  دزن  دـش  راوس  دوخ  يهقاـن  رب  هکنیا  زا  سپ  تفرگرب و  ار  دوخ  يهشوت  داز و  یبارعا ،
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: تفگ ادص  نیرتدنلب  اب  تفرگ  رارق  نانآ  طسو  رد  یتقو  دمآ ،
«. هللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  هللا  ِّالا  َهِلا  اُولُوق ال  »

: دنتفگ يو  هب  دندرک و  هنهرب  ار  دوخ  ياهریشمش  دنتساخرب و  دندینش  وا  زا  ار  راتفگ  نیا  نانآ  هک  یعقوم 
!؟ تسا وگغورد  رحاس و  یصخش  هک  يدش  دّمحم  نیدب  لیام  وت 

: تفگ وا 
. تسین وگغورد  رحاس و  دّمحم  هن ،

: تفگ سپس 
، تسا ربمایپ  نیرتهب  راوگرزب  نآ  دشابیم و  ادخ  نیرتهب  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  يادخ  هک  ًاّقح  میلس  ینب  هورگ  يا 

نآ داد و  حرش  نانآ  يارب  ار  رامـسوس  نایرج  هاگنآ  درک ، مراوس  مدوب  هدایپ  دیناشوپ ، ارم  مدوب  هنهرب  درک ، ریـس  ارم  متفر  وا  دزن  هنـسرگ 
: تفگ اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  دناوخ ، نانآ  يارب  دوب  هدورس  ادخ  لوسر  يارب  هک  ار  يراعشا 

. دیشاب ناما  رد  مّنهج  شتآ  زا  ات  دیروایب  مالسا  میلس ! ینب  لئابق  يا 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  فارطا  رد  دندروآ و  نامیا  دندوب  زبس  ياهمچرپ  نابحاص  هک  درم  رازه  راهچ  دادعت  زور  نآ  رد 

. دندمآ درگ 
: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم 

: مدید هنوگ  نیا  دوب  نّنست  لها  تافیلأت  زا  هک  یمیدق  باتک  کی  رد  ار  ثیدح  نیا  نم 
رتخد همیرک  ام  يارب  درک  ثیدح  هک  راهچ  داتشه و  دصراهچ و  لاس  رد  دادغب  رد  یشیشرط  ّیلع  نب  دمحا  رکبوبا  ام  يارب  درک  ثیدح 

شدوخ ناـبز  زا  ینعی   ) شدوـخ تئارق  هب  درادـب –  ظوـفحم  ار  رهـش  دـنوادخ  هک  هّکم –  رهـش  رد  يزورم  متاـح  نب  دّـمحم  نب  دـمحا 
: تفگ وا  هک  کی ، یس و  دصراهچ و  لاس  يهّجحلا  يذ  رد  مارحلا  دجسم  رد  میدینش )

: تفگ وا  سخرس و  رهش  رد  هیقف  دمحا  نب  رهاز  یلعوبا  ارم  درک  ربخاب 
: تفگ وا  هک  یناجرج  فسوی  نب  ذاعم  ار  ام  درک  ثیدح 

ار تیاور  نیمه  ساّبع  نبا  زا  وا  دلاجم و  زا  وا  ریمن و  یبا  زا  وا  بیـش و  یبا  نب  نامثع  لوق  زا  بلاغ ، نب  دّمحم  نب  دمحا  تفگ  ام  يارب 
. تسهدرک لقن 

« حرف  » نزو رب  درک  عطق  دمآ و  شیپ  ینعی  فلدزا »  » تسا و هدرک  تماقا  ارحـص  رد  هک  يدرم  ینعی  لجّرلا » يّدبت   » دـیوگ يرهوج  نایب :
، دشاب هتـشذگ  وا  نامیاز  زا  هام  تشه  ای  هام  هد  هک  دنیوگ  ار  ینز  ءارـشُعلا »  » دوبن و نتفگ  نخـس  هب  رداق  هک  تسا  نیا  روظنم  و  مرک »  » و
و نآ ) لاثما  ندروخ و  هب  ًالثم   ) هب دـش  لوغـشم  ینعی  هّللع »  » وا و نامـشچ  کشا  دـش  يراج  ینعی  هنیع » تفرذ   » نانز و رد  ساـفن  دـننام 

لخاد اّما  دوشیم  هدید  کچوک  نوریب  زا  ینعی  . ) دشاب گرزب  هناخ  نآ  لخاد  هک  دنیوگ  ار  یکچوک  يهناخ  عدـخَملا »  » ای و  عدـخُملا » »
زین ؤبـص »  » یهاگ دشاب و  هدـمآرد  يرگید  نید  هب  دـشاب و  هدـش  جراخ  ینید  زا  یـسک  هک  ینامز  ینعی  نالف » أبـص   » و تسا ) گرزب  نآ 

. دوشیم ظّفلت 

(62 [ ) هرامش تیاور  ]

هللا مالـس  َۀَمِطاَف  اَمِهِّمُِأل  الاَقَف  ُدیِْعلا  َبُرَق  ْدَق  َو  ٌقَلَخ  ٌباَِیث  اَمِْهیَلَع  َناَک  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِلیِـساَرَْملا  ِیف  َِيُور  ِروُکْذَْـملا ، ِباَتِْکلا  َنِم  َو 
؟ ْهاَّمُأ اَی  ِدیِْعِلل  ًاباَِیث  اََنل  َنیِطیَِخت  الَف  َأ  ُةَرِخاَْفلا  ُباَیِّثلا  ُمَُهل  ْتَطیِخ  ٍنالُف  ِیَنب  َّنِإ  اهیلع :

: َْتلاَقَف
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َُهل َلاَقَف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ِۀَّنَْجلا  ِلَلُح  ْنِم  ِْنیَـصیِمَِقب  ُلِیئَْربَج  َءاَج  ُدـیِْعلا  َءاَج  ْنَأ  اَّمَلَف  ُهَّللا ، َءاَش  ْنِإ  اَمَُکل  ُطاَُـخی 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

اََّمل َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ُلِیئَْربَج  َلاَق  َُّمث  ُهَّللا  َءاَْشنِإ  اَمَُکل  ُطاَُخی  َۀَـمِطاَف  ِلْوَِقب  َو  َۀَـمِطاَِفل  َْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِلْوَِقب  ُهَرَبْخَأَف  ُلِیئَْربَج ، یِخَأ  اَی  اَذَـه  اَم 
. ُهَّللا َءاَْشنِإ  اَمَُکل  ُطاَُخی  اَِهلْوَِقب : َۀَمِطاَف  َبِّذَُکن  ْنَأ  ُنِسْحَتْسَن  ال  اََهلْوَق : َعِمَس 

: َلاَق ٍسَنَأ  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِّیِمَْلیَّدلا  ِِظفاَْحلا ]   ] ِظاَّفَْحلا ٍدیِعَس  ْنَع  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َّبَر َّلََعل  ُروُّنلا  اَذَـه  اَم  ٍضْعَِبل : ْمُهُـضَْعب  ُلوُقَیَف  ٌعِطاَس ، ٌرُون  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَِأل  اَذإ  َنُوبَّذَُـعی  ِراَّنلا  ِیف  ِراَّنلا  ُلْهَأ  َو  َنوُمَّعَنَتَی  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  اَمَْنَیب 
. اَهاَیاَنَث ْنِم  ُروُّنلا  َِکلَذ  َءاَضَأَف  ْتَمَّسَبَتَف  َۀَمِطاَف  َحَزاَم  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ْنَِکل  َو  ال  ُناَوْضِر : ْمَُهل  ُلوُقَیَف  اَْنَیلِإ  َرَظَنَف  َعَلَّطا  ِةَّزِْعلا 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِداَنْسِْإلِاب  َو 
ْنِم اَُهتَرْسُأ  َو  اَُهناَطیِح  َو  اَُهباَْوبَأ  ُِؤلْؤُّللِاب  ٍۀَلَّلَکُم  َءاَرْمَح  ٍۀَناَجْرَم  ْنِم  ًارْصَق  َنیِْعبَس  ُْتیَأَرَف  َۀَمِطاَف  ِرْصَق  َیلِإ  ُْتغََلب  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  َو  ِیب  َيِرْـسُأ  اََّمل 

. ٍدِحاَو ٍقْرِع 
. اَهاَمَدَق َمَّرَوَتَت  یَّتَح  ُموُقَت  َْتناَک  اهیلع ، هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ْنِم  َدَبْعَأ  اَْینُّدلا  ِیف  َناَک  اَم  ُنَسَْحلا : َلاَق  َو 

ارف دـیع  ماّیا  یتقو  دنتـشاد ، رب  رد  یـسردنم  ياهسابل  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دـنکیم  تیاور  باـتک  ناـمه  رد  زین 
: دنتفگ اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ناشردام  هب  دیسر 

: دومرف همطاف  يزودیمن ؟ سابل  ام  دیع  يارب  وت  ردام  يا  هدش ، هتخود  رخاف  سابل  هیاسمه  نالف  نادنزرف  يارب 
. دش دهاوخ  هتخود  مه  امش  يارب  ادخ  تساوخ  اب 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دروآ ، ادـخ  ربمغیپ  روضح  هب  یتشهب  ياههّلح  زا  نهاریپ  ود  لیئربج  دیـسر  ارف  دـیع  زور  هک  یماگنه 
: دومرف لیئربج  هب  مَّلَس 

: تفگ داد و  حرش  ترضح  نآ  يارب  ار  سابل  نینسح و  نایرج  لیئربج  تسیچ ؟ اهنیا  لیئربج ! مردارب  يا 
: هدومرف همطاف  نوچ 

: دیامرفیم ادخ  تفگ ، لیئربج  سپ  دوشیم ، هتخود  سابل  هللاءاشنا  مه  امش  يارب 
. دیآرد وگغورد  نینسح  دزن  همطاف  هک  مینادیمن  وکین  ام 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  سنا  زا  یملید  دیعس 
، دوشیم عطاس  تشهب  لخاد  زا  يرون  دنتـسه  بّذعم  مّنهج  لها  دنـشابیم و  یتشهب  ياهتمعن  هب  مّعنتم  تشهب  لها  هک  یماگنه  نآ  رد 

: دنیوگیم نانآ  زا  یضعب 
؟! دشاب هدومرف  یتمحرم  رظن  ام  هب  زیزع  يادخ  دیاش  تسا ، يرون  هچ  نیا 

: دیوگیم نانآ  هب  ناوضر 
. دیشخرد يو  يایانث  ياهنادند  زا  رون  نیا  دز و  يدنخبل  وناب  نآ  درک و  حازم  مالسلا  امهیلع  ءارهز  يهمطاف  اب  بلاطیبا  نب  یلع  هکلب  هن ،

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  زین 
زا هک  مدـید  رـصق  داتفه  دادـعت  مدیـسر  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  رـصق  هب  مدـش و  تشهب  لخاد  دـندرب و  جارعم  هب  ارم  هک  یعقوم 

. دندوب سنج  کی  زا  اهنآ  ياهراوید  رد و  دندوب ، هدناشوپ  دیارورم  يهلیسو  هب  خرس و  ناجرم 
: دیوگیم نسح 

. درکیم مرو  شیاهاپ  هک  داتسیایم  تدابع  يارب  يردق  هب  اریز  دوبن ، رتدباع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  زا  ایند  رد  یسک 
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(63 [ ) هرامش تیاور  ]

ُِّیبَّنلا َُهل  َلاَقَف  ٍناَمَز  َدَْعب  یَتَأ  ْذِإ  َنِّذَُؤیَف  َِیتْأَی  ْنَأ  ًالِالب  َنوُرِظَْتنَی  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُساَّنلا  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  اَمَْنَیب  رطاخلا ]  هیبنت  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

؟ ُلِالب اَی  َکَسَبَح  اَم 
: َلاَقَف

ِْتئِـش ْنِإ  ِْکَیلِإ  ُّبَحَأ  اَمُّیَأ  اََهل : ُْتلُقَف  یِْکبَت ، َیِه  َو  یَحَّرلا  َدـْنِع  َنَسَْحلا  اَـهَْنبا  ًۀَعِـضاَو  ُنَحْطَت  َیِه  َو  اـهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَِفب  ُتْزَتْجا  یِّنِإ 
: َْتلاَقَف یَحُّرلا ، ُِکْتیَفَک  ِْتئِش  ْنِإ  َو  ِکَْنبا  ُِکْتیَفَک 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ِینَسَبَح ، يِذَّلا  َكاَذَف  ُْتنَحَطَف  یَحَّرلا  ُتْذَخَأَف  ِیْنبِاب ، ُقَفْرَأ  اَنَأ 
. ُهَّللا َکَمِحَر  اَهَتْمِحَر 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَس ، ِیبَأ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِسْوَدْرِْفلا ، ِیف  ِْهیَوَریِش  ُْنبا  َيَور  ُلُوقأ :
. َناَرْمِع َْتِنب  َمَیْرَم  الَخ  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُْهنَع  َۀَمَرْخَم  ِْنب  ِرَوْسِْملا  ِنَع  َو 
. ِیناَذآ ْدَقَف  اَهاَذآ  َْوأ  ِینَبَضْغَأ  اَهَبَضْغَأ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُْهنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  َو 
: َّلَجَوَّزَع ِنَمْحَّرلا  ُشْرَع  اَهُفْقَس  َءاَْضَیب  ٍۀَُّبق  ِیف  ِسْدُْقلا  ِةَریِظَح  ِیف  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ُۀَمِطاَف 

: َلاَق ِدوُعُّسلا  ِدْعَس  ِباَتِک  ِیف  هیلع  هللا  ۀمحر  ٍسوُواَط  ُْنبا  ُدِّیَّسلا  َلاَق  ُلُوقأ :
ِْنب ِِّیلَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِفِیلْأـَت  ِِهْتَیب : ِلـْهَأ  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِیف  ِمیِکَْحلا  ِنآْرُْقلا  َنِم  َلََزن  اَـم  ِباَـتِک  ِیف  ُتْدَـجَو 

، َناَوْرَم
: َلاَق

َنوُراَه ِیبَأ  ْنَع  َناَْمیَلُـس ، ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍمِشاَه ، ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا ، ِهَّللاِدـْبَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ُّيِراَُـخْبلا  ٍدـْیَبُع  ِْنب  ِمِساَْـقلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح 
: َلاَق ِّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِْدبَْعلا ،

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِۀَشَبَْحلا ، ُِکلَم  َُهل  اَهاَدْهَأ  ِبَهَّذلِاب  ٌۀَجوُْسنَم  ٌۀَفیِطَق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ْتَیِدـُْها 
: مَّلَس َو  ِهلآ 

ُلوُسَر َلاَقَف  اَْهَیلِإ  ْمُهَقاَنْعَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُباَحْـصَأ  َّدَمَف  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  ًالُجَر  اَهَّنَیِطْعال 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَفَدَف  َءاَجَف  ُُهتْرَبْخَأَف  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ُْتیَتَأ  یَّتَح  ُْتبَثَو  َِکلَذ  ُْتعِمَس  اَّمَلَف  ٍرِـساَی : ُْنب  ُراَّمَع  َلاَق  ٌِّیلَع  َْنیَأ 
: َلاَقَف ِْهَیلِإ  َۀَفیِطَْقلا  مَّلَس 

اَّمَلَف ٌراَنیِد ، اَْهنِم  ُهَعَم  اَم  َو  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  َعَجَر  َُّمث  ِراَْصنَألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ِیف  اَهَمَّسَقَف  ًاْکلِـس  ًاْکلِـس  اَهَـضَقَنَف  ِْلیَّللا  ِقوُس  َیلِإ  اَِهب  َجَرَخَف  اََـهل ، َْتنَأ 
: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَلَبْقَتْسا  ٍدَغ  ْنِم  َناَک 

اَی ْمَعَن  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ًادَغ ، َكَدـْنِع  يَّدَـغَتَن  ُراَْصنَْألا  َو  َنوُرِجاَهُْملا  َو  اَنَأَف  ٍبَهَذ  ْنِم  ٍلاَْقثِم  ِفالآ  ۀـَثالَث  ِسْمَأ  َتْذَـخَأ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
. ِهَّللا َلوُسَر 

َنِم َقِرَع  ْدَـق  َو  ْمِْهَیلِإ  َجَرَخَف  َباَْبلا ، اوُعَرَق  یَّتَح  ِراَْـصنَْألا  َو  َنیِرِجاَـهُْملا  ِیف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَْـبقَأ  ُدَْـغلا  َناَـک  اَّمَلَف 
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َو اوُسَلَج  یَّتَح  ُراَْصنَْألا  َو  َنوُرِجاَهُْملا  َلَخَد  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَدَـف  ٌرِیثَک  َو ال  ٌلـِیلَق  ِِهلِْزنَم  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأـِل  ِءاَـیَْحلا ،
یَلَع ْرِدـْقَی  ْمَلَف  اَْهیَلَع  ِهِدَِـیب  ٌِّیلَع  َبَرَـضَف  ِرَفْذَْألا  ِکْسِْملا  ُحـیِر  اَْهنِم  ُروُفَی  ٌقاَرُع  اَْهیَلَع  ًادـیَِرث  ٍةَءُولْمَم  ٍۀَـنْفَِجب  َوُه  اَذإَف  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ٌِّیلَع  َلَخَد 

: َلاَقَف َۀَمِطاَف  یَلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلَخَدَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  اَهَعَضَوَف  اَهَجَرْخَأ  یَّتَح  اَِهلْمَح  یَلَع  ُۀَمِطاَف  ُُهْتنَواَعَف  اَِهلْمَح ،
؟ اَذَه َِکل  یَّنَأ  ُۀَّیَُنب  َْيأ 

: َْتلاَق
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  (. 287 « ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  َوُه   » َِتبَأ اَی 

؟ ُمَیْرَم ْمَأ  ٌْریَخ  اَنَأ  َْهبَأ  اَی  ُۀَمِطاَف : َْتلاَقَف  َناَرْمِع ، ِْتِنب  َمَیْرَم  ِیف  اَّیِرَکَز  َيأَر  اَم  ِیتَْنبا  ِیف  ُْتیَأَر  یَّتَح  اَْینُّدلا  َنِم  ِینْجِرُْخی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف 

. اَهِمْوَق ِیف  ُمَیْرَم  َو  ِکِمْوَق  ِیف  ِْتنَأ 
: دراگنیم ( 288  ) رطاوخلا هیبنت  باتک  رد 

زا دعب  لالب  دیوگب . ناذا  دیایب و  هک  دندوب  لالب  راظتنا  رد  دجسم  رد  مدرم  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یعقوم  نآ  رد 
: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دمآ  ینامز 

؟ داد ُخر  وت  يارب  یعنام  هچ 
: تفگ

هیلع نسح  شدـنزرف  تسا و  ندرک  بایـسآ  لوغـشم  یلاح  رد  وناب  نآ  مدـید  مدرک ، روبع  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  کیدزن  زا  نم 
: متفگ شترضح  هب  نم  دوب  نایرگ  همّظعم  نآ  هک  یلاح  رد  دوب ، بایسآ  دزن  مه  مالسلا 

؟ میامن مارآ  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هکنیا  ای  منک ، بایسآ  امش  ضوع  رد  هک  يراد  تسود 
: دومرف

. دش مندمآ  رید  بجوم  لمع  نیا  مدیدرگ ، بایسآ  لوغشم  نم  مرتنابرهم ، مدنزرف  هب  نم 
: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 

. يدرک کمک  همطاف  مرتخد  هب  هک  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ 
اهنآ هک  هدرک  تیاور  دیعس  یبا  ساّبع و  نبا  زا  سودرفلا  باتک  رد  هیوریش  نبا  هک  میوگیم  نم  دیامرفیم  هیلع  هللا  ۀمحر  هماّلع  موحرم 

: دنتفگ
(. 289  ) نارمع رتخد  میرم  ترضح  زج  هب  تسا  نایملاع  نانز  يهمه  رورس  همطاف 

: دومرف شترضح  هک  هدرک  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  لوق  زا  همرخم  نب  روسِم  زا  و 
: دومرف ای  هدومن و  كانبضغ  ارم  دروآ  بضغ  هب  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا  نم  نت  يهراپ  همطاف 

. تسهدومن ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا  ار  وا  سک  ره 
: دومرف هک  ( 290  ) دنکیم تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  نأشلا  میظع  ربمغیپ  زا  باطخ  نب  رمع 

ترـضح شرع  نآ  فقـس  هـک  دنتـسه  يدیفـس  يهـّبق  کـی  رد  نـیرب  سودرف  ینعی  سدـقلا  ةریظح  رد  نیـسح : نـسح و  یلع ، همطاـف ،
. تسا راگدرورپ 

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  موحرم 
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  ِیف  میکَحلا  نآرُقلا  َنِم  َلََزن  ام   » باتک رد  نم  هتفگ  دوعّسلا  دعـس  باتک  رد  سوواط  نب  دّیـس  هک  میوگیم  نم 
زا يراخب  دـیبع  نب  مساق  نب  دّـمحم  ار  ام  درک  ثیدـح  هتفگ : تسا  ناورم  نب  ّیلع  نب  ساّبع  نب  دّـمحم  فیلأت  هک  هتیب » : لهأ  مَّلَـس و  َو 
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هک هدش  تیاور  يرْدُخ  دیعـس  وبا  زا  يدـبع  نوراه  یبا  زا  وا  ناملـس و  نب  رفعج  زا  وا  مشاه و  نب  ییحی  زا  وا  يولع و  هللادـبع  نب  رفعج 
: تفگ

. دومن ءادها  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  يارب  فابالط  يهفیطق  کی  هشبح  هاشداپ 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 

زا کی  ره  دنرادیم ، تسود  ار  وا  مه  لوسر  ادخ و  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  منکیم  اطع  يدرم  هب  ار  هفیطق  نیا  نم 
: دومرف ترضح  نآ  یلو  دندیشک ، ندرگ  ادخ  ربمایپ  فرط  هب  باحصا 

؟ تسا اجک  بلاطیبا  نب  یلع 
: دیوگیم رسای  نب  راّمع 

شیارب ار  نایرج  مدناسر و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  ار  دوخ  متـساخرب و  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  نخـس  نیا  نم  یتقو 
: دومرف درک و  اطع  يو  هب  ار  هفیطق  نآ  ربمایپ  دش ، فّرشم  ترضح  نآ  روضح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  مداد  حرش 

راصنا نیرجاهم و  نیب  درک و  تمسق  ار  نآ  لوپ  درب و  رازاب  هب  تفرگ و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوب ، یهاوخ  هفیطق  نیا  قیال  وت 
. دومن میسقت 

هب مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمغیپ  زور  نآ  يادرف  تشادـن ، هارمه  راـنید  کـی  هک  تشگزاـب  هناـخ  بناـج  هب  یلاـح  رد  سپس 
: تفگ يو  هب  دروخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هیلع یلع  ترضح  دوب ، میهاوخ  وت  نامهم  هناحبـص  يارب  ادرف  راصنا  نیرجاهم و  نم و  یتفرگ ، الط  لاقثم  رازه  هس  غلبم  زورید  وت  یلع  ای 
: درک ضرع  مالسلا 

. درادن یعنام 
ّقَد دندش و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  يهناخ  هّجوتم  راصنا  نیرجاهم و  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  زور  نآ  يادرف 

رد یماعط  اذغ و  اریز  دوب ، هدش  يراج  ناشکرابم  تروص  هب  قرع  تلاجخ  زا  هک  دمآ  ناشلابقتسا  هب  یلاح  رد  شترضح  دندومن ، بابلا 
. دنتسشن دندش و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يهناخ  لخاد  راصنا  نیرجاهم و  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  تشادن ، لزنم 

مامـشتسا نآ  زا  رفذا  کشم  يوب  هک  تسا  همطاف  شیپ  دیرت  زا  ُرپ  یفرظ  دـید  دـمآ  ءارهز  يهمطاف  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو 
هب اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  اذل  تسا  نیگنـس  یلیخ  دید  دـهد  تکرح  ار  فرظ  نآ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یعقوم  دوشیم ،

. دندروآ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  ار  فرظ  نآ  ات  درک  کمک  يو 
: تفگ دمآ و  همطاف  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  نایرج  نیا  زا  سپ 

!؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  اذغ  نیا  مزیزعرتخد ! يا 
: تفگ

. دنکیم اطع  يزور  قزر و  باسح  نودب  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  ادخ  اریز  هدش ، بیصن  نم  هب  ادخ  يوس  زا  ناج  ردپ 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

. دید میرم  ترضح  زا  ایرکز  ترضح  هک  مدید  مرتخد  زا  ياهزجعم  هکنیا  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  تسییادخ  نآ  صوصخم  ساپس 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  میرم ؟ ترضح  ای  مرتهب  نم  هللا  لوسر  ای 
. دوب دوخ  موق  نانز  نیرتهب  مه  میرم  یتسه ، دوخ  موق  نانز  نیرتهب  وت 

(64 [ ) هرامش تیاور  ]

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِراَْونَْألا ، ُحاَبْصِم 
: َلاَق َصْمُْخلا  اَهِهْجَو  ِیف  َفَرَعَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَلَْبقَأ 

: َْتلاَقَف ِنَْمیَْألا ، ِهِذِخَف  یَلَع  اَهَسَلْجَأَف  اَنُهاَه  ُۀَّیَُنب  اَی  اََهل : َلاَقَف  َعوُْجلا  ِینْعَی 
: َلاَقَف ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِْهیَدَی  َعَفَرَف  ٌۀَِعئاَج ، یِّنِإ  ْهاََتبَأ  اَی 

، َکِِّیبَن َْتِنب  َۀَمِطاَف  ِْعبْشَأ  ِۀَعاَْجلا  َِعبْشُم  َو  ِۀَعَضَْولا  َِعفاَر  َّمُهَّللا 
. اَْینُّدلا ِتَقَراَف  یَّتَح  اَهِمْوَی  َدَْعب  ْتَعاَج  اَم  ِهَّللاَوَف  مالسلا :  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق 

: َلاَق مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ْنَع  َو 
: َْتلاَقَف اَِهلاَح ، ْنَع  اََهلَأَس  َو  اَهَْدنِع  َسَلَجَف  ًاِدئاَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَءاَجَف  ًۀَّلِع  ْتَدَجَو  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

ٍبَنِع ُفِْطق  َو  ٌِطقَأ  َو  ٌکْعَک  َو  ٌبِیبَز  ِهِیف  ٍقَبَِطب  َءاَجَف  ِْتیَْبلا  ِیف  ٍقاَط  َیلإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َماَقَف  ًاـبِّیَط ، ًاـماَعَط  یِهَتْـشَأ  یِّنِإ 
: َلاَق َو  َهَّللا  یَّمَس  َو  ِقَبَّطلا  ِیف  ُهَدَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَضَوَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  يِدَی  َْنَیب  ُهَعَضَوَف  ( 291)

ْذِإ َنُولُکْأَی  ْمُه  اَمَْنیَبَف  ُْنیَسُْحلا : َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَلَکَأَف  ِهَّللا ، ِمِْسب  اُولُک 
: َلاَقَف ِباَْبلا  یَلَع  ٌِلئاَس  َفَقَو 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ُهَّللا ، ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اَنوُمِعْطَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ْمُکَءاَج َلِیئَْربَج  َّنِإ  َو  ُناَْطیَّشلا  ُهَّنإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ِنیِکْـسِْمِلل ، ُلوُقَت  اَذَـکَه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف : َْتلاَقَف  ْأَسْخا ،

. َُهل یِغَْبنَی  ِِکلَذ  َناَک  اَم  َو  ُْهنِم  َبیُِصی  ْنَأ  ُناَْطیَّشلا  َداَرَأَف  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ِماَعَّطلا  اَذَِهب 
: َلاَق َۀَْفیَذُح  ْنَع  َو 

. اَْهیَیْدَث َْنَیب  َْوأ  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِۀَنْجَو  َضْرُع  َلِّبَُقی  یَّتَح  ُماَنَی  مَّلَس ال  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َناَک 
: َلاَق مالسلا  امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 

. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ْیَیْدَث  َْنَیب  َمیِرَْکلا  ُهَهْجَو  َعَضَی  یَّتَح  ُماَنَی  مَّلَس ال  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  راونالا  حابصم  باتک  رد 

وا تروص  رد  ار  یگنـسرگ  راثآ  ادخ  لوسر  دمآ ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  روضح  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تقو  کی 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  تفایرد ؛

. نیشنب متسار  يوناز  يور  مزیزع ! رتخد  يا 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  كرابم  ياهتسد  ادخ  ربمایپ  ماهنسرگ ، نم  ناج  ردپ 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  نک ، ریـس  ار  دّمحم  رتخد  همطاف  ینکیم ، ریـس  ار  ناگنـسرگ  یهدیم و  تعفر  ار  ناگدننک  عضاوت  هک  ییادخ  يا 

: دومرف
. درک تقرافم  ناهج  زا  ات  دشن  هنسرگ  زور  نآ  زا  دعب  همطاف  مسق  ادخ  هب 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 
: تفگ دمآ و  ناشیا  تدایع  هب  ادخ  لوسر  درک ، ادیپ  یتلاسک  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  تقو  کی 

: تفگ همطاف  تسهنوگچ ؟ وت  لاح 
، زیوم يواح  هک  دروآ  قبط  کی  دوب  هناخ  نآ  رد  هک  یقاط  ریز  زا  تساخرب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  مراد ، اهتشا  اذغ  هب  نم 
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. داهن همطاف  ولج  ار  نآ  دوب و  روگنا  يهشوخ  کشک و  يریش ، نان 
: دومرف دوخ  تیب  لها  هب  درب و  ار  ادخ  مان  داهن و  قبط  نآ  يور  ار  دوخ  كرابم  تسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپس 

اذـغ ندروخ  لوغـشم  نیـسح : ماما  یبتجم و  نسح  ماما  یـضترم ، یلع  ءارهز ، يهمطاف  ادـخ  لوسر  هک  ناـیم  نآ  رد  دـیروخب ، هللا ، مسب 
: تفگ دمآ و  هناخ  رد  رب  یلئاس  صخش  دندش 

. دیهدب مه  نم  هب  هدرم  اطع  امش  هب  ادخ  هک  ییاذغ  نیا  زا  مُْکیَلَع ،» ُمالَّسلا  »
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  وش ! ! مگ 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  يدوب ! ! هتفگن  روط  نیا  یلئاس  چیه  هب  نونکات  ناجردپ 

دهاوخن شبیصن  هک  یتروص  رد  دروخب ، اذغ  نیا  زا  دراد  میمصت  ناطیـش  هدروآ ، تشهب  زا  لیئربج  ار  اذغ  نیا  تسا . ناطیـش  لئاس ، نیا 
. دش

: دیوگیم هْفیَذُح 
. دیباوخیمن دیسوبیمن ، ار  همطاف  يهنیس  نیب  ام  ای  تروص  ات  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
. تفریمن باوخ  هب  تشاذگیمن  همطاف  يهنیس  نایم  رد  ار  دوخ  كرابم  تروص  ات  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
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ٍِّیلَع ِْنب  ِْدیَز  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍدـِقاَو ، ِْنب  ِْبیَعُـش  ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا ، ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا ، ِنَع  ُناَّطَْقلا ، عئارّـشلا ]  للع  ]
: َلاَق

َْتِنب َمَیْرَم  يِداَُنت  اَمَک  اَهیِداَُنتَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُِطبْهَت  َْتناَک  َۀَِـکئالَْملا  َّنَأـِل  ًۀـَثَّدَُحم  ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّمُـس  اَـمَّنِإ  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِدـْبَعَابَأ  ُْتعِمَس 
یِعَکْرا َو  يِدُجْسا  َو  ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا   » ُۀَمِطاَف اَی  ( 292 « ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ   » ُۀَمِطاَف اَی  ُلوُقَتَف : َناَرْمِع 

؟ َناَرْمِع َْتِنب  َمَیْرَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  یَلَع  ُۀَلَّضَفُْملا  ِتَْسَیلَأ  ٍۀَْلَیل : َتاَذ  ْمَُهل  َْتلاَقَف  اَهَنُوثِّدَُحی  َو  ْمُُهثِّدَُحتَف  ( 293 « ) َنیِعِکاَّرلا َعَم 
. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  َو  اَهَِملاَع  َو  ِکَِملاَع  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِکَلَعَج  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اَهَِملاَع  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  َْتناَک  َمَیْرَم  َّنِإ  اُولاَقَف :

. هلثم قودصلا  نع  يربکعلتلا  یسوم  نب  نوراه  دمحم  یبأ  نع  يربطلل  ۀمامإلا ، لئالد  باتک 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 294  ) عیارّشلا للع  باتک  رد 

ترـضح هک  روط  نامه  دندرکیم  ادن  ار  شترـضح  دندمآیم و  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هکئالم  هک  دش  هدـیمان  ِهثَّدَُـحم  تهج  نیدـب  همطاف 
. دندرکیم ادن  ار  نارمع  تنب  میرم 

: دنتفگیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هب  هکئالم 
هدجـس ناگدننک  عوکر  اب  روآ و  ياج  هب  تونق  ادخ  يارب  همطاف ، يا  دیزگرب ، ملاع  نانز  رب  درک و  هزیکاپ  كاپ و  ار  وت  ادخ  همطاف ، يا 

. دندرکیم وگتفگ  همطاف  اب  هکئالم  هکئالم و  اب  همطاف  نک  عوکر  و 
: دومرف هکئالم  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  بش  کی 

؟ دوب لضفا  ملاع  نانز  زا  میرم  ترضح  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ 
: دنتفگ

لـضفا نیرخآ  نیلّوا و  نانز  میرم و  ترـضح  نامز  دوخ و  نامز  نانز  مامت  رب  ار  وت  ادخ  یلو  دوب ، رترب  لضفا و  دوخ  نامز  نانز  رب  میرم 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسهداد رارق  رترب  و 

(66 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِّیِفَقَّثلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِِّیناَهَبْـصَْألا ، ٍِّیلَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِبِّدَؤُْملا ، ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَع  ِیبَأ ، عئارّـشلا ]  للع  ]
: َلاَق ٍراََّشب 

، ًۀَنَس َنِیثالَث  ُْذنُم  َرْصِِمب  ُّیِمَرْضَْحلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَح 
: َلاَق

، ُناَْمیَلُس اَنَثَّدَح 
الِإ ُۀَِـکئالَْملا  ُثِّدَُـحی  ْلَه  َو  ُْتُلق : ٍثَّدَُـحم  َو ال  ( 295 « ) ٍِّیبـَن ـال  َو  ٍلوُـسَر  ْنِم  َکـِْلبَق  ْنِم  اَْنلَـسْرَأ  اَـم  َو  : » َأَرَق اََّمل  ٍرَْکب : ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَـق 

؟ َءاَِیْبنَْألا
: َلاَق

َۀَِکئالَْملا ِتَنَیاَع  ْدَـق  َمیِهاَْربِإ  َةَأَْرما  َةَراَـس  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  َو  ًۀـَثَّدَُحم  َْتناَـک  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  َّمُأ  َو  ًۀـَثَّدَُحم  َْتناَـک  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  َمَیْرَم  َّنِإ 
ًۀَثَّدَُحم َْتناَک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  َو  ( 296 « ) َبوُقْعَی َقاحْسِإ  ِءارَو  ْنِم  َو  َقاحْسِِإب   » اَهوُرَّشَبَف

. ًۀَِّیبَن ْنُکَت  َْمل  َو 
ام َو   » یلاعت كرابت و  هلوق  یف  ساّنلا  یلإ  ًادـحأ  ءاسّنلا  نم  لسرأ  ام  ّهنأـب  هباـتک  یف  َّلـجوَّزع  هللا  ربخأ  دـق  هیلع : هللا  ۀـمحر  قودّـصلا  لاـق 

. ءایبنأ لسرب و ال  اوسیل  نوثَّدحملا  ًءاسن و  لقی  مل  و  ( 297 « ) ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر  الِإ  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ 
ْنِم َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو   » يهیآ رکب  یبا  نب  دّمحم  هک  یماگنه  هک  هدرک  لقن  نامیلـس  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 298  ) عیارّشلا للع  باتک  رد 

هب طقف  هکئالم  اریز  تسا  دئاز  هملک  نیا  متفگ  وا  هب  نم  دروآ  ار  ثَّدَُـحم » و ال   » هملک ّیبن » و ال   » زا دـعب  درک  تئارق  ار  ٍِّیبَن » َو ال  ٍلوُسَر 
: تفگ رکب  یبا  نب  دّمحم  درادن  دوجو  دشابن  ّیبن  هک  یثَّدَُحم  نیاربانب  دنیوگیم ، نخس  ناشیا  اب  هتفگ و  ثیدح  ءایبنا 

رسمه هراس  دوبن ، ّیبن  لاح  نیع  رد  دوب و  هثّدحم  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ردام  نینچمه  دوب ، هثَّدَُحم  یلو  دوبن  ّیبن  میرم  ترـضح 
دوبن و ّیبن  یلو  دنداد  ار  بوقعی  قاحسا  زا  دعب  قاحسا و  تراشب  وا  هب  اهنآ  دید و  مشچ ) ود  اب   ) يهنیاعم ار  هکئالم  مالـسلا  هیلع  میهاربا 

. دوب هثَّدَُحم  دوبن ، ّیبن  هک  نیا  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  زین 
: دیوگیم قودص  خیش  موحرم 

، تسا هداتـسرفن  مدرم  يوس  هب  هدادـن و  رارق  لوسر  ار  يدـحا  نانز  نایم  زا  هک  تسا  هداد  ربخ  نآرق ، ینعی  شباتک  رد  ّلجوّزع  دـنوادخ 
رگم میداتـسرفن  مدرم  نیا  يوس  هب  ار  یـسک  اـم  ربماـیپ  يا  وـت  زا  لـبق  : » زا تسا  تراـبع  هداد  ار  ربـخ  نیا  نآ  رد  یلاـعت  ّقـح  هک  ياهیآ 

: هدومرف یلاعت  ّقح  هیآ  نیا  رد  میدومن » یحو  اهنآ  هب  هک  ینادرم 
ای ّیبن  نانز  هک  درک  هدافتـسا  حوضو  هب  ناوتیم  هیآ  نیا  زا  سپ  ءاسن » اـّلإ   » هدومرفن و  مِْهَیلِإ » یحُون  ًـالاجِر  ـَّالِإ  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو  »

ینادرم هک  نآ  هچ  دنتـسه  ءایبنا  لسر و  زا  ریغ  نوثّدحم  اساسا  درادن و  یتلالد  نآ  رب  هیآ  دناهدوبن  ثَّدَُـحم  هک  نیا  یلو  دـناهدوبن  لوسر 
. دناهدوبن لوسر  ّیبن و  یلو  هدمآ  باسح  هب  ثَّدَُحم  هک  دناهدوب 

(67 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َةَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَئِر ، ِْنبا  ِنَع  ٍبُوبْحَم ، ِْنبا  ِنَع  ِْنیَسُْحلا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  یفاکلا ]   [ ] تاجرّدلا رئاصب  ]
: َلاَقَف ِْرفَْجلا ، ِنَع  اَِنباَحْصَأ ، ُضَْعب  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  َلَأَس 
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؟ ُۀَعِماَْجلا اَم  َُهل : َلاَقَف  ًاْملِع ، ٌءُولْمَم  ٍرَْوث  ُْدلِج  َوُه 
یَّتَح اَهِیف  َو  الِإ  ٍۀَّیِضَق  ْنِم  َْسَیل  َو  ِْهَیلِإ  ُساَّنلا  ُجاَتْحَی  اَم  ُّلُک  اَهِیف  ِِجلاَْفلا  ِذِخَف  ُْلثِم  ِمیِدَْألا  ِضْرَع  ِیف  ًاعاَرِذ  َنوُْعبَـس  اَُهلوُط  ٌۀَفیِحَـص  َْکِلت  َلاَق 

، ِشْدَْخلا ُْشرَأ 
: َلاَق َُّمث  ًالیِوَط  َتَکَسَف  َۀَمِطاَف ؟ ُفَحْصُمَف  َُهل : َلاَق 

ْدَق َو  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَسْمَخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَثَکَم  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َنوُدـیُِرت ، اَّمَع ال  َو  َنوُدـیُِرت  اَّمَع  َنُوثَْحبََتل  ْمُکَّنِإ 
اَهُِربُْخی َو  ِِهناَکَم  َو  اَهِیبَأ  ْنَع  اَهُِربُْخی  َو  اَهَـسْفَن  ُبِّیَُطی  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  اَهَءاَزَع  ُنِسُْحیَف  اَهِیتْأَی  ُلِیئَْربَج  َناَک  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  ٌدـیِدَش  ٌنْزُح  اَهَلَخَد  َناَـک 

. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُفَحْصُم  اَذَهَف  َِکلَذ ، ُُبتْکَی  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َناَک  َو  اَِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَهَدَْعب  ُنوُکَی  اَِمب 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  هدیبعوبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 299  ) یفاک رد  ینیلک  يهّمالع  تاجرّدلا و  رئاصب  بحاص 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دومن . شسرپ  رفج  هب  عجار  ترضح  نآ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  باحصا  زا  یضعب 
. هدش هتشون  نآ  رب  یناوارف  مولع  هک  تسیواگ  تسوپ  رفج 

: دیسرپ
؟ تسیچ هعماج 

: دومرف
هتـشاد جایتحا  مدرم  هک  ار  هچنآ  هعماج  نآ  رد  دـشابیم . تسوپ  کی  يانهپ  هب  و  ( 300  ) عارذ داتفه  نآ  لوط  تسیاهفیحـص  کی  هعماج 

. شارخ يهید  ناوات و  یّتح  دشابن  نآ  رد  هک  تسین  یعوضوم  چیه  تسا  دوجوم  دنشاب 
: تفگ

: دومرف دومن  ثکم  يدایز  رادقم  هکنیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسیچ ؟ اهیلع  هللا  مالس  همطاف  فحصم 
. دینکیم وجتسج  دیرادن  دیراد و  میمصت  هک  یعوضوم  يهرابرد  امش 

تداهـش هب  عجار  دمآیم و  وا  دزن  لیئربج  دوب ، هدنز  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  يدـیدش  نزح  اب  زور  تّدم 75  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 
شنادـنزرف راچد  ًادـعب  هک  یبئاصم  نآ  زا  ار  وا  درکیم ، هاگآ  شردـپ  ناکم  زا  ار  شترـضح  تفگیم و  تیلـست  ناـشیا  هب  ادـخ  ربماـیپ 

. تسهمطاف فحصم  ینعم  نیا  دنتشونیم  ار  تاعوضوم  نیا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دادیم ، ربخ  دشیم 

(68 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِزیِزَْعلا ، ِْدبَع  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ُدَمْحَأ  تاجرّدلا ]  رئاصب  ]
، َۀَمِطاَف ِفَحْصُم  ِیف  ُتْرَظَن  یِّنَِأل  َِکلَذ  َو  ٍۀَئاِم  َو  َنیِرْشِع  َو  ٍۀَِیناَمَث  َۀَنَس  ٌۀَقِداَنَز  ُرَهْظَت  ُلوُقَی : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ُْتعِمَس 

: َلاَق
؟ َۀَمِطاَف ُفَحْصُم  اَم  َو  ُْتلُقَف :

: َلاَقَف
، َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  الِإ  ُهُمَْلعَی  اَم ال  ِنْزُْحلا  َنِم  ِِهتاَفَو  ْنِم  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َلَـخَد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُهَِّیبَن  َضَبَق  اََّمل  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنِإ 

ِْتعِمَـس َو  ِِکلَذـِب  ِتْسَـسْحَأ  اَذإ  اََهل : َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َیلِإ  َِکلَذ  ْتَکَـشَف  اَُهثِّدَُـحی ، َو  اَهَّمَغ  اَْهنَع  یِّلَُـسی  ًاکَلَم  اَْهَیلِإ  َلَـسْرَأَف 
، ًافَحْصُم َِکلَذ  ْنِم  َتَْبثَأ  یَّتَح  َعِمَس  اَمَّلُک  ُُبتْکَی  َلَعَجَف  ُْهتَمَلْعَأَف  ِیل ، ِیلُوق  َتْوَّصلا 

: َلاَق
: َلاَق َُّمث 
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. ُنوُکَی اَم  ُْملِع  ِهِیف  ْنَِکل  َو  ِماَرَْحلا  َو  ِلالَْحلا  َنِم  َْسَیل  ُهَّنإ  اَمَأ 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  نامثع  نب  دامح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 301  ) تاجرّدلا رئاصب  باتک  رد 

: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
. دمآ دنهاوخ  دوجو  هب  ییاهقیدنز  يرمق  يهنس 128  رد 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  نم  مداد ، ار  یبیغ  ربخ  نیا  مدرک و  رظن  همطاف  فحصم  هب  نم 
؟ تسیچ همطاف  فحصم 

: دومرف
ار نآ  يهزادـنا  یـسک  ادـخ  زا  ریغ  هک  دـش  رهطا  يهمطاف  راچد  یهودـنا  مغ و  درک  حور  ضبق  ار  دوخ  ربماـیپ  اـناوت  يادـخ  هک  یعقوم 

هیلع یلع  يارب  ار  بلطم  نیا  همطاف  دنک ، وگتفگ  وا  اب  دیوگب و  تیلست  وا  هب  هک  داتسرف  وا  دزن  ار  یکلم  کی  فوؤر  يادخ  تسنادیمن .
: دومرف مالسلا  امهیلع  ارهز  ترضح  هب  یلع  ترضح  داد  حرش  مالسلا 

. وگب میارب  ینک  ساسحا  ار  کلم  نآ  توص  وت  هاگ  ره 
ار نآ  راوگرزب  نآ  دادیم و  حرش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  دینـشیم  کلم  نآ  زا  ار  یبلطم  هاگ  ره  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 
نآ رد  هدنیآ  روما  هب  ملع  یلو  تسین ، نآ  رد  یمارح  لالح و  مکح  دنیوگیم ، همطاف  فحصم  ار  ترـضح  نآ  ياههتـشون  تشونیم و 

. تسا دوجوم 

(69 [ ) هرامش تیاور  ]

(. 302  ) ُهَْلثِم ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُةَّدِْعلا  یفاکلا ]  ]
: ءاسکلا باحصأ  لئاضف  باب  كدف و  بصغ  باب  یف  اهیلع  هللا  مالس  اهریس  اهبقانم و  اهلئاضف و  نم  اریثک  اندروأ  دق  لوقأ :

: َلاَق ٍدِهاَُجم  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِِّیبَْلعَّثلا  ِریِسْفَت  ْنِم  ِرَضَتْحُْملا  ِباَتِک  ِیف  َناَْمیَلُس  ُْنب  ُنَسَْحلا  َيَور  َو 
: َلاَق َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِدَِیب  َذَخَأ  ْدَق  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخ 

َو ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  َّیَْبنَج  َْنَیب  يِذَّلا  َِیْبلَق  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َیِهَف  اَْهفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  اَهَفَرَع  ْدَقَف  ِهِذَـه  َفَرَع  ْنَم 
. َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم 

ِْنب َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  اَـفاَعُْملا ، ِجَرَْفلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَبَّطِلل ، ِِلئالَّدـلا  ُباَـتِک 
: َلاَق ٍِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  ِهِّمَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج 

: َْتلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِیْنتَثَّدَح 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق 

. ِکِِّیلُح ْنِم  اَْهَیلِإ  َنِیثَْعبَت  ِْکَیلِإ  َثََعب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِهِِّیلَو  َۀَجْوَز  َفِْحُتی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  اَذإ  ِكُرَِّشبُأ ؟ الَأ 
. تسهدش هدروآ  تیاور  نیا  دننام  دّمحم  نب  دمحا  زا  ( 303  ) یفاک باتک  رد 

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع 
. میدروآ ار  ءاسک : باحصا  لئاضف  باب  كدف و  بصغ  باب  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يهریس  بقانم و  لئاضف و  زا  يرایسب  ام 

: تفگ دهاجم  هک  دناسریم  دهاجم  هب  ار  تیاور  دنس  رکذ  اب  وا  هک  یبلعث  ریسفت  زا  درک  تیاور  رضتحملا »  » باتک رد  نامیلس  نب  نسح 
نم و نت  يهراپ  وا  تسا و  دّمحم  رتخد  همطاف  وا ) هک  دنادب   ) دسانشیمن سک  ره  دسانشیم و  هک  ار  راوگرزب )  ) نیا دسانشیم  سک  ره 

دیاـمن ّتیذا  ارم  سک  ره  هدومن و  ّتیذا  ارم  قیقحت  هب  دـنک  ّتیذا  ار  وا  سک  ره  سپ  هتفرگ ، رارق  نم  يولهپ  ود  نیب  هک  نم  بلق  تسوا 
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. تسهدومن ّتیذا  ار  ادخ  ًاتقیقح 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 304  ) همامالا لئالد  باتک  رد  يربط 

: تفگ نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مردپ 
وت دزن  دـنک  اـطع  ياهفحت  دوـخ  تسود  یلو و  يهـجوز  يارب  تـشهب  رد  دـهاوخب  فوؤر  يادـخ  هـک  یعقوـم  مـهدیم  تراـشب  وـت  هـب 

. یتسرفب شیارب  دوخ  رویز  رز و  زا  وت  هک  دتسرفیم 

ریس اهیلع و  هللا  مالس  اهقالخأ  مراکم  اهریس و  باب 4 ؛  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترـضح  راتفر  قالخا و  يهرابرد  مراهچ ؛ شخب 
( اهمدخ ضعب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللاِْدبَع ، ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَتْخَْبلا ، ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ُْنب  ُّيِْدنِّسلا  دانسإلا ]  برق  ]
َو ِباَْبلا  َنُود  اَم  ِۀَمْدِِخب  َۀَمِطاَف  یَلَع  یَضَقَف  ِۀَمْدِْخلا ، ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  مالـسلا  امهیلع  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  یَـضاَقَت 

، ُهَْفلَخ اَِمب  ٍِّیلَع  یَلَع  یَضَق 
: َلاَق

. ِلاَجِّرلا ِباَقِر  َلُّمََحت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیئاَفْکِِإب  ُهَّللا  الِإ  ِروُرُّسلا  َنِم  ِینَلَخاَد  اَم  ُمَْلعَی  الَف  ُۀَمِطاَف : َْتلاَقَف 
نیب نم  زُّربتلا  نع  ۀـیانک  نوکی  نأ  لمتحی  بطحلا و  برقلا و  لـمح  نم  مهباـقر  اـهلمحت  رومأ  لّـمحت  يأ  لاـجِّرلا  باـقر  لّـمحت  ناـیب :

تطقسأف لمحت  ام  هلصأ  نوکی  نأ  دعبی  مهباقر و ال  یلع  لّمحتلا  يأ  ءاقتسالل  الیل  اهجورخ  دنع  نیمئانلا  باقر  یلع  یـشملا  وأ  لاجِّرلا ،
. خاُّسنلا نم  ام »  » ۀملک

(. 305  ) افیحصت ًاضیأ  هیف  َّلعل  هافکأ و  هافک ال  ۀغّللا  یف  فورعملا  َّنأ  ملعا  َّمث 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 306  ) دانسالا برق  باتک  رد 

نآ هک  دندومن  اضاقت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 
. دنک نییعت  ار  ناشیا  یگدنز  يهمانرب  روتسد  ترضح 

زا جراخ  ياهراک  داهن و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يهدـهع  هب  ار  هناـخ  یلخاد  تمدـخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ 
. تشاذگ مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  يهدهع  هب  ار  لزنم 

هک دش  لاحـشوخ  يردق  هب  دوب  هداد  تاجن  نادرم  اب  ندرک  هلماعم  زا  ار  وا  ادخ  ربمایپ  هکنیا  يارب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح 
. تسنادیمن یسک  ادخ  زا  ریغ 

ریـشمش فالغ  ندرک  لیامح  دننام  دنریگیم  ندرگ  شود و  رب  ار  هچنآ  ینعی ) ، ) نادرم ندرگ  لّمحت  ینعی  لاجّرلا » باقر  لّمحت  : » نایب
روبع هک  تسینعم  نیا  هب  ای  دـشاب و  هدـش  زراب  صخاش و  رگید  نادرم  نیب  زا  درم  نآ  هک  دـشاب  نیا  زا  هیانک  دراد  مه  لامتحا  مزیه و  و 
ندرگ رب  ار  دوخ   ) اهنآ ندرگ  رب  درکیم  لّمحت  ینعی  نداد ، بآ  يارب  ندش  جراخ  نامز  رد  دندوب  باوخ  هک  یناسک  ندرگ  رب  درکیم 

. دشاب هدش  طقاس  ناسیون  هخسن  طسوت  ام »  » هدوب و لّمحت » ام   » نآ لصا  هک  تسین  دیعب  و  تشادیم ) هگن  اهنآ 
. دشاب هدش  ظّفلت  طلغ  اجنیا  رد  دیاش  و  هافکا »  » هن دشابیم  هافک »  » تغل رد  فورعم  هک  نادب  سپ 

(02 [ ) هرامش تیاور  ]
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: َلاَق ُهَّنَأ  مالسلا  امهیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ ، : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِۀَثالَثلا ، ِدِیناَسَْألِاب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: َْتلاَق ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  ِیْنتَثَّدَح 

ُِّیلَع اََهل  اَهاَرَتْشا  َناَک  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَدالِق  اَهُِقنُع  ِیف  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  َْدنِع  ُْتنُک 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ٍءْیَف ، ْنِم  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب 

ِهَّللا ُلوُسَر  َِکلَِذب  َّرُـسَف  اَْهتَقَتْعَأَف ، ًۀَبَقَر  اَِهب  ْتَرَتْشا  َو  اَْهتَعَاب  َو  اَْهتَعَطَقَف  ِةَِرباَبَْجلا ، َساَِبل  ُسَْبَلت  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ُساَّنلا  ُلوُقَی  ُۀَـمِطاَف ال  اَی 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ْسیَمُع  تنب  ءامسا  زا  هطساو  دنچ  اب  مالسلا  هیلع  ( 307  ) اضّرلا رابخا  نویع  باتک  رد  قودص  خیش 
يدنبندرگ کی  دمآ ، همّظعم  نآ  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هک  مدوب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  دزن  نم 

. دوب هدیرخ  دوخ  تمینغ  مهس  زا  ار  نآ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هک  دوب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ندرگ  رد 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

: دنیوگب مدرم  ادابم  همطاف ! يا 
رز مالغ  کی  نآ  لوپ  زا  تخورف و  درک و  زاب  ار  دنبندرگ  نآ  همطاف  تسهدیـشوپ ! ار  ناراکمتـس  رویز  رز و  سابل و  دّمحم  رتخد  همطاف 

. تشگ رورسم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لمع  نیا  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  سپ  درک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  دیرخ 

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ِِّیْبلَْکلا ، َةَداَـبُع  ْنَع  ِِّینِزاَْـملا ، َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِقلاَو  ِْنب  ِلَدـْنَج  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا ، ِهَّللاِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َةَرَبْقَم ، ُْنبا  عئارّـشلا ]  لـلع  ]
هیلع ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  يَْرغُّصلا ، َۀَمِطاَف  ْنَع  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج 

: َلاَق مالسلا 
وُعْدـَت اَُهتْعِمَـس  َو  ِحـْبُّصلا  ُدوُمَع  َحَـضَّتا  یَّتَح  ًةَدِـجاَس  ًۀَـعِکاَر  ْلََزت  ْمَلَف  اَِهتَعُمُج  َۀَْـلَیل  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  اـهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  یِّمُأ  ُْتیَأَر 
َنیِعْدـَت اَمَک  ِکِسْفَِنل  َنیِعْدـَت  َِمل ال  ْهاَّمُأ  اَـی  اََـهل : ُْتلُقَف  ٍءْیَِـشب ، اَهِـسْفَِنل  وُعْدـَت  ـال  َو  ْمَُهل  َءاَعُّدـلا  ُِرثُْکت  َو  ْمِهیِّمَُـست  َو  تاَـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل 

؟ ِكِْریَِغل
: َْتلاَقَف

. ُراَّدلا َُّمث  ُراَْجلا  َّیَُنب ! اَی 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 308  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  قودص  خیش 

، دوب شتداـبع  بارحم  رد  دوجـس  عوکر و  لوغـشم  حبـص  عوـلط  اـت  میدـیدیم  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  مرداـم  هعمج  ياـهبش 
. درکیمن اعد  شیوخ  يارب  یلو  دربیم  ار  ناشیا  مان  درکیم و  اعد  تانمؤم  نینمؤم و  يارب  ًارّرکم  مردام  هک  مدینشیم 

: متفگ مردام  هب  نم 
!؟ ینکیم اعد  نارگید  يارب  هک  نانچمه  ینکیمن  اعد  دوخ  يارب  ارچ  سپ 

: دومرف
. هناخ لها  سپس  هیاسمه ، لّوا  مزیزع ، رسپ  يا 

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

، ٍمِصاَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیلِـصْوَْملا ، ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  يِْرقُْملا ، ٍرَفْعَج  ْنَع  ُّيِزَوْرَْملا ، ِنَمْحَّرلاِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ  عئارّـشلا ]  للع  ]
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: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِلاَّحَْکلا ، ٍْدیَز  ِیبَأ  ْنَع 
َو ِساَّنِلل  َنیِعْدَت  ِکَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  اََهل : َلیِقَف  اَهِـسْفَِنل ، وُعْدَت  َو ال  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  وُعْدَت  ْتَعَد  اَذإ  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  َْتناَک 

: َْتلاَقَف ِکِسْفَِنل ، َنیِعْدَت  ال 
. ُراَّدلا َُّمث  ُراَْجلا 

تیاور ناشراوگرزب : ناردپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هطـساو  دـنچ  اب  ( 309  ) باتک ناـمه  رد  زین 
: دندومرف هک  دنکیم 

. درکیمن اعد  نتشیوخ  يارب  درکیم و  اعد  تانمؤم  نینمؤم و  يارب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
: دشیم هتفگ  وناب  نآ  هب  یتقو 

: دومرفیم ینکیمن !؟ اعد  نتشیوخ  يارب  ارچ  سپ  ینکیم ، اعد  مدرم  يارب  وت 
. هناخ لها  سپس  هیاسمه  لّوا 

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

مالـسلا هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  َۀَماَُمث ، ِْنب  ِدْرَْولا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِریِرَْحلا ، ِنَع  َۀَّیَلُع ، ِْنبا  ِنَع  َمَلْـسَأ ، ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا ، ِنَع  ُناَّطَْقلا ، عئارّـشلا ]  للع  ]
َرَّثَأ یَّتَح  َِۀبْرِْقلِاب  ْتَقَتْسا  اَهَّنَأ  َو  ِْهَیلِإ  ِِهلْهَأ  ِّبَحَأ  ْنِم  َْتناَک  َو  يِْدنِع  َْتناَک  اَهَّنِإ  َۀَمِطاَف  ْنَع  َو  یِّنَع  َُکثِّدَحُأ  الَأ  ٍدْعَـس  ِیَنب  ْنِم  ٍلُجَِرل  َلاَق  ُهَّنَأ 

، اَُهباَِیث ْتَنِکَد  یَّتَح  ِرْدـِْقلا  َتَْحت  َراَّنلا  ِتَدَـقْوَأ  َو  اَُهباَِیث  ْتَّرَبْغا  یَّتَح  َْتیَْبلا  ِتَحَـسَک  َو  اَهاَدَـی  ْتَلِجَم  یَّتَح  یَحَّرلاـِب  ْتَنَحَط  َو  اَهِرْدَـص  ِیف 
. ٌدیِدَش ٌرَرَض  َِکلَذ  ْنِم  اََهباَصَأَف 

ُهَْدنِع ْتَدَجَوَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َِتتَأَف  ِلَمَْعلا ، اَذَه  ْنِم  ِهِیف  ِْتنَأ  اَم  َّرُـض  ِکیِفْکَی  ًامِداَخ  ِهِیْتلَأَسَف  ِكَابَأ  ِْتیَتَأ  َْول  اََهل : ُْتلُقَف 
. ْتَفَرَْصناَف ْتَحَتْساَف  ًاثاَّدُح 

: َلاَق
، ٍۀَجاَِحل ْتَءاَج  اَهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َِملَعَف 

: َلاَق
: َلاَقَف اَنِعاَِفل  ِیف  ُنَْحن  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  اَدَغَف 

: َلاَق َُّمث  اَِنناَکَِمل ، اَْنیَیْحَتْسا  َو  اَْنتَکَسَف  ْمُْکیَلَع ، ُمالَّسلا 
: َلاَق َُّمث  اَْنتَکَسَف ، ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا 

ُمالَّسلا َْکیَلَع  َو  ُْتلُقَف : َفَرَْصنا ، الِإ  َو  َُهل  َنِذُأ  ْنِإَف  ًاثالَث  ُمِّلَُـسی  َِکلَذ  ُلَعْفَی  َناَک  ْدَق  َو  َفِرَْـصنَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َّدَُرن  َْمل  ْنِإ  اَنیِـشَخَف  ْمُْکیَلَع . ُمالَّسلا 
: َلاَقَف اَنِسوُءُر ، َْدنِع  َسَلَج  ْنَأ  ُدْعَی  ْمَلَف  ْلُخْدا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

؟ ٍدَّمَُحم َْدنِع  ِسْمَأ  ُِکتَجاَح  َْتناَک  اَم  ُۀَمِطاَف  اَی 
: َلاَق

: َلاَق َموُقَی  ْنَأ  ُْهبُِجن  َْمل  ْنِإ  ُتیِشَخَف 
َو اَهاَدَی  ْتَلِجَم  یَّتَح  یَحَّرلِاب  ْتَّرَج  َو  اَهِرْدَص  ِیف  ْتَرَّثَأ  یَّتَح  َِۀبْرِْقلِاب  ْتَقَتْسا  اَهَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َكُِربْخُأ  ِهَّللاَو  اَنَأ  ُْتلُقَف : یِـسْأَر  ُتْجَرْخَأَف 
اَم َّرُـض  ِکیِفْکَی  ًامِداَخ  ِهِیْتلَأَسَف  ِكَابَأ  ِْتیَتَأ  َْول  اََهل : ُْتلُقَف  اَُـهباَِیث ، ْتَنِکَد  یَّتَح  ِرْدـِْقلا  َتَْحت  ْتَدَـقْوَأ  َو  اَُـهباَِیث  ْتَّرَبْغا  یَّتَح  َْتیَْبلا  ِتَحَـسَک 

، ِلَمَْعلا اَذَه  ْنِم  ِهِیف  ِْتنَأ 
: َلاَق
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َو ًاَعبْرَأ ]   ] عبرأ اَرِّبَک  َو  َنِیثالَث  َو  ًاثالَث  اَدَـمْحا  َو  َنِیثالَث  َو  ًاثالَث  اَحِّبَـسَف  اَمُکَماَنَم  اَُمتْذَـخَأ  اَذإ  ِمِداَْخلا ؟ َنِم  اَـمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  اَـم  اَـمُکُمِّلَعُأ  ـالَفَأ 
، َنِیثالَث

: َلاَق
: َْتلاَقَف اَهَسْأَر  اهیلع  هللا  مالس  ْتَجَرْخَأَف 
. ٍتاَعَفَد َثالَث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  ِنَع  ُتیِضَر 

تکش اهنأ  اهیلع  هللا  مالس  ۀمطاف  ثیدح  اهنم  ۀبلـصلا و  ءایـشألاب  لمعلا  یف  اهدلج  نخث  اذإ  ًالجم ، لجمت  هدی  تلجم  ُّيرزجلا : لاق  نایب :
. نحطلا نم  اهدی  لجم  مالسلا  هیلع  یلع  یلإ 

. انکد نکدی  هنول  َّربغا  خّستا و  اذإ  بوثلا  نکد  اهبایث ، تنکد  یّتح  ردِقلا  تدقوأ  اّهنأ  اهیلع  هللا  مالس  ۀمطاف  ثیدح  یف  لاق : و 
. انفاحل يأ  انعافل  یف  انلخد  دق  مالسلا و  امهیلع  ۀمطاف  یّلع و  ثیدح  هنم  هریغ و  وأ  ناک  ءاسک  هّلک  دسجلا  هب  لّلجی  بوث  عافللا  لاق : و 
یلع عمج  وه  نوثِّدحتی و  ۀعامج  يأ  ًاثاّدُح  هدنع  تدجوف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبنلا  یلإ  تءاج  اّهنأ  ۀـمطاف  ثیدـح  یف  لاق : و 

. نوثِّدحملا رامُّسلا  َّنإف  راُمّس  رماس و  وحن  هریظن ، یلع  المح  سایق  ریغ 
. اذک عنص  نأ  نالف  ادع  ام  هزواج و  يأ  هادع  ُّيرهوجلا : لاق  ودعی  ادع  نم  سولجلا  نع  زواجتی  مل  يأ  سلج ، نأ  دعی  ملف  هلوق :

: دومرف دعس  ینب  نادرم  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هک  ( 310  ) دنکیم تیاور  هطساو  دنچ  اب  زین 
زا مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  دزن  نم و  يهجوز  رهطا  يهمطاف  هک  نادـب  میوگب ؟ وت  يارب  ار  همطاـف  مدوخ و  ناتـساد  اـیآ 

. دوب شلایع  لها و  نیرتبوبحم 
يردق هب  دنتـسب ، هنیپ  شیاهتسد  هک  درک  بایـسآ  يردق  هب  دنام ، ياج  هب  شاهنیـس  رد  نآ  رثا  هک  دروآ  بآ  يردق  هب  کشَم  اب  همطاف 

وا دشیم ، كرچ  شیاهسابل  هک  تخورفایم  شتآ  گید  ریز  رد  يردق  هب  دـشیم ، دولآرابغ  شیاهسابل  هک  درکیم  بوراج  ار  هناخ 
. دوب هدش  يدیدش  تّقشم  تمحز و  راچد  تهج  نیدب 

: متفگ اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  تقو  کی 
وت راک  کمک  نیعم و  ات  دـنک  اطع  تیارب  یمداخ  کی  هک  يدرکیم  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  یتفریم و  ادـخ  ربمغیپ  تردـپ  شیپ  شاک 

ترـضح نآ  اب  یهورگ  دید  تفر  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  روظنم  نیا  يارب  رهطا  يارهز  هک  یماگنه  دـشاب ؟
. دومن تعجارم  دیشک و  تلاجخ  ءارهز  يهمطاف  دنشابیم ، وگتفگ  لوغشم 

میدوب باوخ  ام  هک  دوز  حبـص  ادرف  راوگرزب  نآ  اذـل  تشاد  یتجاح  همطاف  هک  تفاـیرد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  نوچ 
: تفگ دمآ و  ام  دزن 

. میدش لجخ  میدوب  هدیباوخ  نوچ  میدرک و  رایتخا  توکس  ام  مُکیَلَع ،» ُمالَّسلَا  »
: تفگ راب  نیمّود  يارب  ادخ  لوسر 

. میدش تکاس  زین  ام  و  مُکیَلَع » ُمالَّسلَا  »
: تفگ مّوس  يهبترم  یتقو 

: متفگ نم  دوب ، هدرک  مالس  ام  هب  هبترم  هس  اریز  دیامن ، تعجارم  میئوگن  ار  ترضح  نآ  باوج  رگا  هک  میدیسرت  ام  مُکیَلَع ،» ُمالَّسلَا  »
: دومرف رهطا  يهمطاف  هب  تسشن و  ام  رس  يالاب  دش  دراو  یتقو  وش ، دراو  هللا » لوُسَر  ای  مالَّسلا  َکیَلَع  َو  »

؟ يدمآ نم  دزن  هک  یتشاد  یتجاح  هچ  زورید 
: متفگ مدروآرد و  فاحل  ریز  زا  ار  دوخ  رس  اذل  دورب ، دزیخرب و  مییوگن  ار  ادخ  يهدیزگرب  نآ  باوج  رگا  مدیسرت  نم 

: مهدیم حرش  امش  يارب  ار  نایرج  نم  هللا  لوسر  ای 
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هک هدرک  بایـسآ  يردـق  هب  هداـهن ، رثا  وا  يهنیـس  رد  کـشم  هک  هدروآ  بآ  کـشم  يهلیـسو  هـب  يردـق  هـب  ءارهز  يهمطاـف  هـک  نادـب 
هک هتخورفا  شتآ  گید  ریز  رد  يردـق  هب  هدـش ، دولآراـبغ  شیاـهسابل  هک  هدرک  بوراـج  ار  هناـخ  يردـق  هب  هتـسب ، هنیپ  شیاـهتسد 

. هدش كرچ  شیاهسابل 
: متفگ ءارهز  يهمطاف  هب  نم 

. دشاب وت  راکمُک  نیعم و  روما  هنوگ  نیا  رد  ات  دنک  اطع  وت  هب  مداخ  کی  هک  يدرکیم  اضاقت  یتفریم و  ادخ  لوسر  تردپ  دزن  شاک 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

هبترم  33 هللا ، ناحبس  هبترم  دیباوخب 33  دیتساوخ  هاگ  ره  دـشاب ؟ رتهب  امـش  يارب  مداخ  زا  هک  میامن  میلعت  امـش  هب  ییاعد  تسین  رتهب  ایآ 
: تفگ هبترم  هس  درک و  جراخ  فاحل  ریز  زا  ار  دوخ  رس  ءارهز  يهمطاف  دییوگب ، ربکا  هللا  هبترم  هللادمحلا و 34 

. مدش یضار  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  نم 
تُخمُز تفِـس و  ءایـشا  اب  ندرک  راک  زا  یـسک  تسد  تسوپ  هک  دوشیم  لامعتـسا  یماگنه  رد  هدی » تلجم   » ترابع دـیوگ  ّيرزج  نایب :

هکنیا زا  درک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هک  تساهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ثیدـح  لیبق ، نیمه  زا  هک  دـشاب  هتـسب  هنیپ 
. دوب هتسب  هنیپ  اهمدنگ  ندرک  درآ  رطاخ  هب  شکرابم  ناتسد 

: دیوگ ّيرزج  نینچمه  و 
امهیلع همطاف  یلع و  ثیدح  تسا  لیبق  نیمه  زا  نآ و  ریغ  ءابع و  دـننام  دوش ، هدیـشوپ  نآ  اب  ندـب  يهمه  هک  دـنیوگ  ار  یـسابل  عافّللا » »

: دنیامرفیم هک  مالسلا 
. فاحل ریز  میدش  لخاد  ام  ینعی  ( 311 « ) انعاِفل یف  اْنلَخَد  ْدَق  َو  »

: دیامرفیم ثیدح  نیا  رد  هک  اجنآ  و 
تبحص لوغشم  وا  اب  یتعامج  دید  ینعی  ًاثاّدح » هدنع   » دید دمآ و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دزن  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 

: دننام دننکیم ، لمح  نآ  رئاظن  رب  ار  نآ  تسا و  لومعم  ریغ  نتسب  عمج  ًاثاّدح »  » نتسب عمج  نیا  دنشابیم و  ندرک 
. تسا نایوگ  نخس  نوثّدحم »  » ینعم هب  زین  راّمس  انامه  راّمس »  » و رماس » »

: دیامرفیم هک  راوگرزب  نآ  يهدومرف  و 
: دیوگ يرهوج  دشابیم و  ودعی » ادع ،  » يهغیص زا  درکن و  زواجت  نتسشن  زا  ینعی  سلج » نأ  دعی  ملظ  »

(. وا زا  داتفا  ولج   ) وا زا  درک  زواجت  ینعی  هادع » »

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َةَراَرُز ، ْنَع  قالخألا ]  مراکم   [ ] یفاکلا ]
َۀَمِطاَف ِْهیَلَع  ُمِّلَُسی  ْنَم  ُرِخآ  ُنوُکَی  َُّمث  ِِهلْهَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  َمِیلْسَّتلا  َداَرَأ  ْنَم  یَلَع  َمَّلَس  َرَفَّسلا  َداَرَأ  اَذإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک 

. اَِهب َأََدب  َعَجَر  اَذإ  َو  اَِهْتَیب  ْنِم  ِهِرَفَس  َیلِإ  ُهُهْجَو  ُنوُکَیَف  اهیلع  هللا  مالس 
اَّمَلَف ًاْرتِس ، اَِهبَاب  یَلَع  ْتَقَّلَع  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ِْنیَراَوِس  ْتَذَخَأَف  َجَرَخَف  َۀَمِطاَف  َیلِإ  ُهَعَفَدَف  ِۀَمِینَْغلا  َنِم  ًاْئیَش  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َباَصَأ  ْدَق  َو  ًةَّرَم  َرَفاَسَف 
ًاقْوَش َو  ًَۀباَبُص  اَهِیبَأ  َیلِإ  ًۀَحِرَف  ْتَماَقَف  ُعَنْصَی ، َناَک  اَمَک  َۀَمِطاَف  ِْتَیب  َوَْحن  َهَّجَوَتَف  َدِجْسَْملا  َلَخَد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمِدَق 

ُۀَمِطاَف ْتَکَبَف  اَْهَیلِإ ، ُرُْظنَی  ُْثیَح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  َدَعَقَف  ٌْرتِس ، اَِهبَاب  یَلَع  اَذإ  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ِناَراَوِس  اَهِدَی  ِیف  اَذإَف  َرَظَنَف  ِْهَیلِإ 
: َْتلاَق َو  َْتنِزَح  َو 

. اَهَْلبَق ِیب  اَذَه  َعَنَص  اَم 
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: اَمَُهل َْتلاَق  َُّمث  ِرَخآـْلا  َیلِإ  َْرتِّسلا  َو  اَمِهِدَـحَأ  َیلِإ  ِْنیَراَوِّسلا  ِتَعَفَد  َُّمث  اَْهیَدَـی ، ْنِم  ِْنیَراَوِّسلا  ِتَعَلَخ  َو  اَِـهبَاب  ْنِم  َْرتِّسلا  ِتَعَزَنَف  اَْـهیَْنبا  ِتَعَدَـف 
یَّلَـص ِهَّللا  ُلوُسَر  اَمُهَلَّبَقَف  اَمِهِّمُأ  ْنَع  َِکلَذ  ُهاَغَْلبَأَف  ُهاَءاَجَف  ِِهب ، َکَنْأَشَف  اَذَـه  َْریَغ  َكَدـَْعب  اَْنثَدْـحَأ  اَم  َُهل : الُوق  َو  َمالَّسلا  ُهاَئِْرقَأَف  ِیبَأ  َیلِإ  اَِقلَْطنا 

ِۀَّفُّصلا َلْهَأ  اَعَد  َُّمث  ًاعَِطق  اَمُهَلَعَجَف  اَرِّسُکَف  ِْنیَراَوِّسلا  َِکْنیَِذب  َرَمَأ  َُّمث  ِهِذِخَف ، یَلَع  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  َّلُک  َدَْعقَأ  َو  اَمُهَمَزَْتلا  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
ٍءْیَِشب ُِرتَتْـسَی  يِذَّلا ال  َيِراَْعلا  ُمُْهنِم  َلُجَّرلا  وُعْدَی  َلَعَج  َُّمث  ًاعَِطق ، ْمُهَْنَیب  ُهَمَّسَقَف  ٌلاَْومَأ ، َو ال  ُلِزاَنَم  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  ٌمْوَق  ْمُه ]  َو  ]
َنْعَفْرَی ـال  َءاَـسِّنلا  َرَمَأ  َُّمث  ًارُزُأ  ْمُهَْنَیب  ُهَمَّسَق  یَّتَـح  ُهَـعَطَق  ِهـْیَلَع  اَـیَقَْتلا  اَذإَـف  َلُـجَّرلا  ُرِّزَؤـُی  َلَـعَجَف  ٌضْرَع  ُهـَل  َْسَیل  ًـالیِوَط  ُْرتِّسلا  َکـِلَذ  َناَـک  َو 

ْنِم ْمُُهتَرْوَع  ْتََدب  اوُدَجَس  َو  اوُعَکَر  اَذإ  ْمِهِراَزِإ  ِرَغِص  ْنِم  اُوناَک  ْمُهَّنَأ  َِکلَذ  َو  ْمُهَسوؤُر  ُلاَجِّرلا  َعَفْرَی  یَّتَح  ِدوُجُّسلا  َو  ِعوُکُّرلا  َنِم  َّنُهَسوُءُر ،
. ُلاَجِّرلا َعَفْرَی  یَّتَح  ِدوُجُّسلا  َو  ِعوُکُّرلا  َنِم  َّنُهَسوؤُر  ُءاَسِّنلا  َعَفْرَی  ْنَأ ال  ُۀَّنُّسلا  ِِهب  ْتَرَج  َُّمث  ْمِهِْفلَخ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َُّمث 
. ِۀَّنَْجلا ِۀَْیلِح  ْنِم  ِْنیَراَوِّسلا  ِْنیَذَِهب  اَهَّنَیِّلَُحَیل  َو  ِۀَّنَْجلا  ِةَوْسِک  ْنِم  ِْرتِّسلا  اَذَِهب  ُهَّللا  اَهَّنَوُسْکََیل  َۀَمِطاَف  ُهَّللا  َمِحَر 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِمِظاَْکلا  ِنَع 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  اَِهب ، ْتَمَر  َو  اَْهتَعَطَقَف  اَْهنَع ، َضَرْعَأَف  ٌةَدالِق ، اَهُِقنُع  ِیف  َو  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ِِهتَْنبا  یَلَع  َلَخَد 
: مَّلَس

. َةَدالِْقلا ُْهَتلَواَنَف  ٌِلئاَس  َءاَج  َُّمث  ُۀَمِطاَف  اَی  ِینِیتیا  یِّنِم  ِْتنَأ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هارز  زا  ( 312  ) مراکم رد  یسربط  لضف  نب  نسح  هماّلع 

هک ار  يرفن  نیرخآ  درکیم ، مالـس  نتـشیوخ  تیب  لها  هب  دـنک  ترفاسم  تساوخیم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  هاـگ  ره 
تشگ یمرب  رفس  زا  هک  یعقوم  تفریم ، ترفاسم  هب  ءارهز  يهمطاف  يهناخ  زا  هاگنآ  دوب ، رهطا  يهمطاف  ترـضح  درکیم  عادو  مالس و 

. دیدرگیم اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  يهناخ  دراو  اج  همه  زا  لبق 
هک ار  ییاهتمینغ  زا  يرادقم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  ياهترفاسم  زا  یکی  رد 

کی هرقن و  يوگنلا  ددع  ود  تمینغ  نآ  زا  دش و  جراخ  هناخ  زا  همّظعم  يوناب  نآ  داد . ءارهز  يهمطاف  هب  دوب  هدـش  ترـضح  نآ  بیـصن 
. دیرخ دوخ  قاطا  رد  يارب  هدرپ 

، دش ءارهز  يهمطاف  يهناخ  هّجوتم  لومعم  قبط  دش و  دجـسم  دراو  تشگزاب  ترفاسم  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمغیپ  یتقو 
. دومن لابقتسا  دوخ  ردپ  زا  ناوارف  قوش  اب  تساخرب و  ياج  زا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

هب بّجعت  اـب  ناـنچمه  تسـشن و  داـتفا  هناـخ  رد  يهدرپ  هرقن و  ياـهوگنلا  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  مشچ  هک  یعقوـم 
! ! تسیرگن اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 

: تفگ دش و  نایرگ  نوزحم و  دوب  هدیدن  نتشیوخ  ردپ  زا  ار  ياهقباس  نینچ  کی  هک  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
. دادیمن ماجنا  نم  اب  ار  یلمع  نینچ  کی  ًالبق  مردپ 

اهوگنلا ناشیا و  زا  یکی  هب  ار  هدرپ  دروآرد ، دوخ  تسد  زا  ار  اهوگنلا  دنک و  ار  هدرپ  تساوخ ، ار  مالسلا  امهیلع  نینسح  ترـضح  هاگنآ 
: دومرف ناشیا  هب  داد و  يرگید  هب  ار 

: دییوگب دیناسرب و  ارم  مالس  دیربب و  ادخ  ربمغیپ  مردپ  دزن  ار  اهنیا 
. هدب ماجنا  هدرپ  اهوگنلا و  نیا  اب  یهاوخیم  هک  ياهلماعم  ره  نونکا  میاهدومنن ، هفاضا  اهنیا  زا  ریغ  يزیچ  وت  ترفاسم  زا  دعب  ام 

دوخ هب  دیـسوب و  ار  ناشیا  ادخ  ربمغیپ  دندیناسر ، ار  نتـشیوخ  ردام  مالـس  مایپ و  دندمآ و  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  ترـضح  هک  یماگنه 
. داد ياج  دوخ  كرابم  ياهوناز  رس  رب  دینابسچ و 
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سپ دومن . میسقت  نانآ  نیب  ار  اهنآ  تساوخ و  ار  ( 313  ) هّفُص لها  سپس  دندومن ، هعطق  هعطق  دنتسکش و  ار  اهوگنلا  ات  داد  روتـسد  هاگنآ 
هدرپ نآ  زا  گنل  کی  يهزادنا  هب  دنتـشادن و  دوخ  تروع  رتس  يارب  یـسابل  هک  تساوخ  هنیدم  لها  زا  ار  يدارفا  نآ  اهوگنلا ، میـسقت  زا 

روتسد نانز  هب  سپس  دومن . میسقت  عیزوت و  نانآ  نیب  ار  هدرپ  نآ  هکنیا  ات  درک  اطع  ناشیا  هب  تشادن  یضرع  نادنچ  یلو  دوب  ینالوط  هک 
یکچوک ّتلع  هب  نادرم  اریز  دنرادنرب . دوجس  عوکر و  زا  رس  دناهتشادنرب ، دوجـس  عوکر و  زا  رـس  نادرم  هکنیا  زا  لبق  زامن  لاح  رد  داد 

تـسا تهج  نیدب  دشیم . ادیپ  بقع  زا  ناشیا  تروع  دنتفریم  دوجـس  عوکر و  هب  هاگ  ره  دندوب  هدیناشوپ  ار  دوخ  تروع  هک  یگنل  نآ 
. دنرادرب دوجس  عوکر و  زا  رس  نادرم  زا  لبق  دیابن  نانز  هک 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  نایرج ، نیا  زا  سپ 
ود نیا  ضوع  رد  دناشوپیم و  يو  هب  یتشهب  ياهسابل  زا  داد  ادخ  هار  رد  ارهز  هک  ياهدرپ  نیا  يارب  ادـخ  دـنک ، تمحر  ار  همطاف  ادـخ 

. دیامنیم اطع  وا  هب  تشهب  ياهرویز  رز و  زا  داد  هک  ییوگنلا 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

اذل دید ، وناب  نآ  ندرگ  رد  دنبندرگ  کی  نوچ  تفر ، اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
: دومرف يو  هب  ادخ  لوسر  داهن  رانک  درک و  زاب  ار  دنبندرگ  نآ  ءارهز  يهمطاف  یتقو  دومن ، ضارعا  وا  زا 

. درک اطع  وا  هب  ار  دنبندرگ  نآ  ءارهز  ترضح  دمآ و  یلئاس  صخش  سپس  ایب ! نم  دزن  نونکا  یتسه ، نم  زا  وت 

(07 [ ) هرامش تیاور  ]

. اَهِیبَأ َْریَغ  َۀَمِطاَف  ْنِم  َقَدْصَأ  ُّطَق  ًادَحَأ  ُْتیَأَر  اَم  ُۀَِشئاَع : َْتلاَق  یَْلعَی  ِیبَأ  ُدَنْسُم  َو  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ُۀَْیلِح  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]

. ٍراَنیِد ُْنب  وُرْمَع  َو  ٌءاَطَع  ِْنیَثیِدَْحلا  َيَور  ْدَق  َو  ُبِذْکَت  اَهَّنِإَف ال  اَْهلَس  ُهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَِشئاَع : َْتلاَقَف  ٌءْیَش  اَمُهَْنَیب  َناَک  ُهَّنَأ  اَیَوَر  َو 
. اَهاَمَدَق َمَّرََوت  یَّتَح  ُموُقَت  َْتناَک  َۀَمِطاَف  ْنِم  َدَبْعَأ  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  ِیف  َناَک  اَم  ُّيِرْصَْبلا : ُنَسَْحلا 

؟ ِةَأْرَْمِلل ٌْریَخ  ٍءْیَش  ُّيَأ  اََهل : مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  َو 
: َْتلاَق

: َلاَق َو  ِْهَیلِإ  اَهَّمَضَف  ٌلُجَر . اَهارَی  َو ال  ًالُجَر  يََرت  ْنَأ ال 
(. 314 « ) ٍضَْعب ْنِم  اَهُضَْعب  ٌۀَّیِّرُذ  »

: َلاَق ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ُّیِعاَزْوَْألا  ِۀَْیلِْحلا : ِیف  َو 
. اَهِدَی ِیف  یَحَّرلا  َّبَط  َو  اَهاَدَی  ( 315  ) ْتَلِجَم یَّتَح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَنَحَط  ْدََقل 

(. 316  ) افیحصت هیف  َّلعل  ًالیلق و  ًالیلق  اهیف  تَّرثأ  ینعملا  َّلعل  فّطلت و  رومألا و  یف  ّینأت  يأ  َّبط  نایب :
: تفگ هشیاع  هک  تسا  لقن  یلعی  یبا  دنسم  میعن و  یبا  زا  ۀیلح  باتک  رد  تسا  هدش  لقن  بوشآ  رهش  نبا  زا  ( 317  ) بقانم باتک  رد 

. شراوگرزب ردپ  زا  ریغ  هب  مدیدن ، همطاف  زا  رتوگتسار  ار  یسک  زگره 
: تفگ هشیاع  سپ  دمآ ، شیپ  یفالتخا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هشیاع و  نیب  هک  دناهدرک  لقن  یلعی  یبا  میعن و  یبا  نینچمه  و 

اطع ار  تشذگ  هک  تیاور  ود  نیا  نینچمه  دیوگیمن و  غورد  وا  هک  یتسار  هب  نک  لاؤس  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دوخ  زا  ادخ ! لوسر  يا 
. دناهدومن لقن  مه  رانید  نب  ورمع  و 

ياهمدق هکنآ  ات  داتـسیا  زامن  هب  ردـقنآ  وا  تسین ، اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  زا  رتدـباع  سک  چـیه  تّما  نیا  نیب  رد  هتفگ : زین  يرـصب  نسح 
. دش مّروتم  شکرابم 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
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: درک ضرع  رهطا  يارهز  تسوکین ؟ ریخ و  نز  يارب  يزیچ  هچ 
: دومرف دینابسچ و  دوخ  هب  ار  وناب  نآ  ادخ  ربمغیپ  دنیبن ، ار  وا  مه  یمرحمان  درم  دنیبن و  ار  یمرحمان  درم  نز ،

«. دنرگید ضعب  زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  ياهّیرذ  »
: تفگ هک  درک  لقن  يرهُز  زا  یعازوا  تسا : هدمآ  هیلح  باتک  رد  و 

هنیپ شیاهتسد  هکنیا  ات  یتسد  بایسآ  اب  درک  درآ  مدنگ )  ) ردق نآ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
. داتفا شکرابم  تسد  زا  ساتسد  تسب و 

ترضح نآ  كرابم  ناتسد  يور  رب  ساتسد  يهتسد  هتسهآ  هتـسهآ  هک  تسینعم  نیا  هب  دیاش  ندرک و  راک  هنینأمط  اب  ینعی  ّبط » : » نایب
. تسب شقن  كرابم  ياهتسد  يور  رب  ساتسد  يهتسد  هک  تسینعم  نیا  هب  دیاش  تشاذگ و  رثا 

(08 [ ) هرامش تیاور  ]

یِّنِإ ِهَّللاَو  اهیلع : هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  ِبَرِْقلِاب  ُأَدـْنَأ  اَّمِم  یِکَتْـشَأ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنِإ  ِْنیَحیِحَّصلا  ِیف  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َنِم  َُبلْطَت  ْنَأ  اَهَرَمَأَف  يَراَسُأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َْدنِع  َناَک  َو  یَحَّرلِاب  ُنَحْطَأ  اَّمِم  يِدَی  یِکَتْـشَأ 

؟ َِکل اَم  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَقَف  ْتَعَجَر ، َو  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَس  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ْتَلَخَدَف  ًامِداَخ ، مَّلَس 
: َْتلاَق

، مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  اَهَعَم  ٌِّیلَع  َقَلَْطناَف  ِِهتَْبیَه ، ْنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َمِّلَکُأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْـسا  اَـم  ِهَّللاَو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف  اَمُُهتاَراَُجم  ٌِّیلَع : َلاَقَف  ٌۀَجاَح ، اَمُِکب  ْتَءاَج  ْدََقل  اَمَُهل : َلاَقَف 

. ِءاَرْهَّزلا َحِیبْسَت  اَهَمَّلَع  َو  ِۀَّفُّصلا  ِلْهَأ  یَلَع  ْمُهَناَْمثَأ  ُقِْفنُأ  َو  ْمُهُعِیبَأ  یِّنَِکل  َو  ال 
: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یََکب  ًۀَیِراَج  َْتلَأَس  َو  اََهلاَح  ْتَرَکَذ  اََّمل  اَهَّنَأ  ِّيِزاَریِّشلا  ُباَتِک 

ُۀَمِطاَف اَی  ِْتلَأَس ، اَم  ُِکْتیَطْعال  ًۀَلْصَخ  ِیتَیْشَخ  الَْول  َو  ٌباَِیث  َو ال  ٌماَعَط  ْمَُهل  اَم  ٍلُجَر  ِۀَئاِم  ََعبْرَأ  ِدِجْسَْملا  ِیف  َّنِإ  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ُۀَمِطاَف  اَی 
ِهَّللا ِيَدَی  َْنَیب  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِکَمِـصْخَی  ْنَأ  ُفاَخَأ  یِّنِإ  َو  ِۀَیِراَْجلا  َیلِإ  ِكُرْجَأ  ِْکنَع  َّکَْفنَی  ْنَأ  ُدیِرُأ  یِّنِإ ال 

 : مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَقَف  ِحِیبْسَّتلا  َةالَص  اَهَمَّلَع  َُّمث  ِْکنِم  ُهَّقَح  َبَلَط  اَذإ  َّلَجَوَّزَع 
. ِةَرِخْآلا َباََوث  ُهَّللا  اَناَطْعَأَف  اَْینُّدلا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َنیِدیُِرت  ِْتیَضَم 

: َلاَق
ٍۀَمْحَر َءاِغْتبا  ُمُْهنَع  َّنَضِْرُعت  اَّمِإ  َو   » ِِهلوُسَر یَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َۀَـمِطاَف  ِدـْنِع  ْنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخ  اَّمَلَف  َةَْریَرُهُوبَأ : َلاَق 
َکِّبَر ْنِم  ًاـقْزِر  ِینْعَی  َکِّبَر ، ْنِم  ٍۀَـمْحَر  َبَـلَط  ِینْعَی  ِهَّللا ، ِةاَـضْرَم  َءاَِـغْتبا  َۀَـمِطاَف  َکـِتَْنبا  َو  َکـَِتباَرَق  ْنَـع  ِینْعَی  ( 318 « ) اـهوُجَْرت َکِّبَر  ْنِم 

. ًانَسَح ًالْوَق  ِینْعَی  ( 319 « ) ًاروُْسیَم ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف  اَهوُجَْرت  »
. َۀَِّضف اَهاَّمَس  َو  ِۀَمْدِْخِلل  اَْهَیلِإ  ًۀَیِراَج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َذَْفنَأ  ُۀَیْآلا  ِهِذَه  َْتلََزن  اَّمَلَف 

َۀَمِطاَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َيأَر  ُهَّنَأ  ِّيِراَْصنَْألا  ٍِرباَج  ْنَع  ِّيِْریَشُْقلا ، ُریِسْفَت  َو  مالـسلا  هیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِّیبَْلعَّثلا ، ُریِـسْفَت 
: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَْنیَع  ْتَعَمَدَف  اَهَْدلُو ، ُعِضُْرت  َو  اَْهیَدَِیب  ُنَحْطَت  َیِه  َو  ِِلبِْإلا  ِۀَّلِجَأ  ْنِم  ٌءاَسِک  اَْهیَلَع  َو 

: َْتلاَقَف ِةَرِخْآلا ، ِةَوالَِحب  اَْینُّدلا  َةَراَرَم  ِیلَّجَعَت  ْهاَْتِنب  اَی 
(. 320  ) یَضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو   » ُهَّللا َلَْزنَأَف  ِِهئالآ  یَلَع  ِهَِّلل  ُرْکُّشلا  َو  ِِهئاَمْعَن  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَک  الاَق : اَمُهَّنَأ  َنَابَْوث  َو  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  اَمِهِداَنْـسِِإب  ِراَْصنَْألا  ِدَنْـسُم  ِیف  ُدَمْحَأ  َو  َۀَـمِطاَف  ِِبقاَنَم  ِیف  َنیِهاَش  ُنبا 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  ُهآَر  اَّمَلَف  اَهِجْوَز  َو  اَهِیبَأ  ِموُدُِقل  ٍۀَّیِرَْبیَخ  ٍءاَسِک  ْنِم  ًاْرتِس  ًاْتقَو  ْتَلَعَجَف  اَِهب ، ُِمتْخَی  َو  َۀَمِطاَِفب  ِهِرَفَـس  ِیف  ُأَدـْبَی  مَّلَس 
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َیلِإ ِِهب  ْتَثَعَبَف  َْرتِّسلا  ِتَعََزن  َو  اَْهیَتَکَـسَم  َو  اَْهیَطُْرق  َو  اَهَتَدالِق  ْتَعَزَنَف  ِرَْبنِْملا  َْدنِع  َسَلَج  یَّتَح  ِهِهْجَو  ِیف  ُبَضَْغلا  َفِرُع  ْدَـق  َو  اَْهنَع  َزَواََجت  مَّلَس 
: َْتلاَق َو  اَهِیبَأ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَق  ُهاَتَأ  اَّمَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اَذَه  ْلَعْجا 
. ْمَُهل اَْینُّدلا  ِتَِقلُخ  َو  ِةَرِخْآِلل  اوُِقلُخ  ْمُهَّنإَف  اَْینُّدِلل  َو  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  اَم  ٍتاَّرَم  َثالَث  اَهُوبَأ  اَهاَِدف  ْتَلَعَف  ْدَق 

. اَْینُّدلا ُمِِهتاَیَح  ِیف  ْمِِهتاَبِّیَط  اُولُکْأَی  ْنَأ  ُّبِحُأ  َو ال  ِیْتَیب  ُلْهَأ  ِءالُؤَه  َّنِإَف  َدَمْحَأ : ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 
اَهُِقنُع ِیف  اَذإَف  َۀَـمِطاَف  ِِهتَْنبا  یَلَع  َلَـخَد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِِهباَـتِک  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍحـِلاَصُوبَأ 

. َةَدالِْقلا ُْهَتلَواَنَف  ٌِلئاَس  اَهَءاَج  َُّمث  ُۀَمِطاَف  اَی  یِّنِم  ِْتنَأ  ِهَّللا : ُلوُسَر  َلاَقَف  اَِهب ، ْتَمَرَف  اَهَعَّطَقَف  اَْهنَع ، َضَرْعَأَف  ٌةَدالِق ،
؟ ِْتنَأ ْنَم  اََهل : ُْتلُقَف  ًةَأَْرما ، ُتْدَجَوَف  ِۀَِلفاَْقلا  ِنَع  ِۀَیِداَْبلا  ِیف  ُْتعَطَْقنا  ْمُهُضَْعب : َلاَق  ِِهباَتِک : ِیف  ُّيِْریَشُْقلا  ِمِساَْقلاُوبَأ 

؟ اَنُهاَه َنیِعَنْصَت  اَم  ُْتلُقَف : اَْهیَلَع ، ُتْمَّلَسَف  ( 321 « ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  ٌمالَس  ُْلق  َو   » َْتلاَقَف
: َْتلاَق

؟ ِْسنِْإلا َنِم  ْمَأ  ِْتنَأ  ِّنِْجلا  َنِمأ  ُْتلُقَف : ( 322 « ) َُهل َّلِضُم  الَف  ُهَّللاِدْهَی  ْنَم  »
: َْتلاَق

؟ ِْتلَْبقَأ َْنیَأ  ْنِم  ُْتلُقَف : ( 323 « ) ْمُکَتَنیِز اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای  »
؟ َنیِدِصْقَت َْنیَأ  ُْتلُقَف : ( 324 « ) ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی   » َْتلاَق

؟ ِْتعَطَْقنا یَتَم  ُْتلُقَف : ( 325 « ) ِْتیَْبلا ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو   » َْتلاَق
: َْتلاَق

؟ ًاماَعَط َنیِهَتْشَتأ  ُْتلُقَف : ( 326 « ) ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  »
: َْتلاَقَف

، ِیلَّجَعَت َو ال  ِیلِوْرَه  ُْتُلق : َُّمث  اَُهتْمَعَطَأَف ، ( 327 « ) َماعَّطلا َنُولُکْأَی  ًادَسَج ال  ْمُهاْنلَعَج  ام  َو  »
: َْتلاَق

؟ ُِکفِدْرُأ ُْتلُقَف : ( 328 « ) اهَعْسُو الِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  «ال 
: َْتلاَقَف

: َْتلاَقَف اَُهْتبَکْرَأَف ، ُْتلَزَنَف  ( 329 « ) اتَدَسََفل ُهَّللا  الِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  »
؟ اَهِیف ٌدَحَأ  َِکلَأ  ُْتُلق : َۀَِلفاَْقلا  اَنْکَرْدَأ  اَّمَلَف  ( 330 « ) اذه اَنلَرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  »

: َْتلاَق
(. 333 « ) َباتِْکلا ِذُخ  ییْحَی  ای  ( » 332 « ) ٌلوُسَر الِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  ( » 331 « ) ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  »

؟ ِْکنِم ِءالُؤَه  ْنَم  ُْتلُقَف : اَهَوَْحن ، ِْنیَهِّجَوَتُم  ٍباَبَش  ِۀََعبْرَِأب  اَنَأ  اَذإَف  ِءاَمْسَْألا ، ِهِذَِهب  ُتْحِصَف  ( 334 « ) ُهَّللا اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  »
: َْتلاَق

: َْتلاَق اَهَْوتَأ  اَّمَلَف  ( 335 « ) اْینُّدلا ِةایَْحلا  ُۀَنیِز  َنُونَْبلا  َو  ُلاْملا  »
: َْتلاَقَف َءاَیْشَِأب  ِینُوفاَکَف  ( 336 « ) ُنیِمَْألا ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْسا  َِتبَأ  ای  »

َنیِرْـشِع ُْذنُم  ْتَمَّلَکَت  اَم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهزلا  ُۀَیِراَج  ُۀَِّضف  اَنُّمُأ  ِهِذَه  اُولاَقَف : اَْهنَع  ْمُُهْتلَأَسَف  َّیَلَع  اوُداَزَف  ( 337 « ) ُءاشَی ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو  »
. ِنآْرُْقلِاب الِإ  ًۀَنَس 

دوب هدیـشک  بآ  کشم ، اب  سب  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  هک : تسا  هدمآ  نیحیحـص  زا  لقن  هب  ( 338  ) بقانم باتک  رد 
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: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  تشاد ، تیاکش 
همطاف هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اذل  دندوب  ادـخ  ربمایپ  دزن  يریـسا  دارفا  نوچ  هدـش ، هتـسخ  متـسد  ندومن  بایـسآ  ترثک  زا  مه  نم 

: دومرف
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  روضح  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  دهد ، رارق  مداخ  وت  يارب  ار  ناریسا  نیا  زا  یکی  هک  هاوخب  تردپ  زا 

. دومن تعجارم  تجاح ) راهظا  نودب   ) یلو درک  مالس  دش و  فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

!؟ دش هچ  ار  وت 
: درک ضرع  همطاف 

! میوگب نخس  ترضح  نآ  اب  متسناوتن  دراد  مردپ  هک  یتبیه  زا  مسق  ادخ  هب 
. دندمآ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  روضح  هب  تجاح  ضرع  يارب  رگیدکی  اب  مالسلا  امهیلع  ارهز  ترضح  یلع و  ترضح 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
؟ دیشاب هتشاد  یتجاح  ایوگ 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. میهاوخیم همطاف  يارب  يزینک 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
. مناسریم فرصم  هب  هّفُص  لها  يارب  ار  اهنآ  لوپ  مشورفیم و  ار  اهریسا  نیا  هکلب  منکیمن ، ار  راک  نیا  نم  هن ،

. داد میلعت  وناب  نآ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  حیبست  هاگنآ 
: دسیونیم يزاریش  باتک  رد 

مرکا ربمایپ  دومن ، اضاقت  يزینک  کی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ و  ار  دوخ  لاح  حرـش  ارهز  يهمطاف  هک  یماگنه 
: دومرف دش و  نایرگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

اذغ و هک  دننکیم  یگدنز  نم  دجـسم  رد  ریقف  درم  رفن  دادعت 400  هدومن  ثوعبم  يربمایپ  هب  ارم  هک  ییادـخ  نآ  قح  هب  مسق  همطاف ! يا 
بیصن وت  باوث  رجا و  هک  مهاوخیمن  نم  همطاف ! يا  مدادیم ، ماجنا  ار  وت  تساوخ  مدیسرتیمن  یتلصخ  کی  زا  نم  رگا  دنرادن ، یسابل 

. دیامن هبلاطم  وت  زا  ار  دوخ  ّقح  ادخ  شیپ  تمایق  يادرف  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  مسرتیم  نم  دوش ، زینک  کی 
. داد میلعت  وناب  نآ  هب  ار  فورعم  حیبست  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  سپس 

: دومرف همطاف  هب  ناوارف  یلاحشوخ  اب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 
! دومرف اطع  ام  هب  ار  يورخا  باوث  فوؤر  يادخ  یلو  يدش ، فّرشم  تردپ  روضح  هب  يویند  تجاح  روظنم  هب  وت  هچ  رگ 

: دیوگیم هریَرُهوبا 
: دیامرفیم هک  دش  لزان  ءارسا ) يهروس  يهیآ 28   ) دش جراخ  همطاف  دزن  زا  ادخ  ربمغیپ  یتقو 

«. وگب ییوکین  نخس  ناشیا  باوج  رد  سپ  یشاب  راودیما  دوخ  راگدرورپ  تمحر  هب  هک  يدرک  ضارعا  ناشیا  زا  رگا  »
يارب مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  دنوادخ  تیاضر  نامه  هدمآ  هفیرـش  يهیآ  رد  هک  راگدرورپ  تمحر  زا  روظنم 

. داد یفنم  خساپ  شرتخد  هب  نآ  بلج 
شمان هک  دومن  مازعا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تمدخ  يارب  ار  يزینک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هفیرـش ، يهیآ  لوزن  زا  سپ 

. دوب هّضف 
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ُهَّللا یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  هک  دننکیم  تیاور  يراصنا  رباج  مالسلا و  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دوخ  ياهریـسفت  رد  يریَُـشق  و  ( 339  ) یبلعَث
بایـسآ لوغـشم  دوخ  تسد  اب  هدنکفا و  شود  هب  رتش  كاشوپ  زا  ییاسک  هک  دـید  یلاح  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. دشابیم شدنزرف  نداد  ریش  ندرک و 
: دومرف همطاف  هب  دش  کشا  زا  رپ  شنامشچ  هکنیا  زا  سپ  ادخ  ربمایپ 

. هدب رارق  ترخآ  ینیریش  لباقم  رد  ار  ایند  ياهیخلت  ترارم و  مزیزع ! رتخد  يا 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف 

( ار یحّـضلاو  يهروس  مجنپ  يهیآ   ) فوؤر يادـخ  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد  ِِهئـالآ » یلَع  ُرْکُّشلا ِهللا  َو  ِِهئاـمْعَن  یلَع  ِهللاُدْـمَْحلَا  هللا ! لوسر  اـی  »
: دیامرفیم هک  درک  لزان 

«. يوش یضار  هک  دشخبب  وت  هب  ار  ناراکهنگ  زا  يردق  هب  وت  راگدرورپ  »
: تفگ هک  دننکیم  تیاور  هریرهوبا  زا  دمحا  نیهاش و  نبا 

رفـس هب  هاـگ  ره  دوب و  همطاـف  دـیدیم  هک  ار  یـسک  نیلّوا  تشگیم  زاـب  ترفاـسم  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هاـگ  ره 
. دوب همطاف  دومنیم  رادید  هک  ار  یسک  نیرخآ  تفریم 

. دیشوپ يربیخ  ءاسک  شرهوش  ردپ و  دورو  يارب  ادخ  ربمایپ  ياهترفاسم  زا  یکی  رد  ءارهز  يهمطاف 
دزن دش و  هدهاشم  شـسّدقم  تروص  رد  بضغ  راثآ  داتفا  ءاسک  نآ  هب  شکرابم  مشچ  تشگزاب و  ترفاسم  زا  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 

هار رد  ار  اهنیا  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  شراوگرزب  ردپ  روضح  هب  ار  هدرپ  وگنلا و  هراوشوگ و  ود  دنبندرگ و  ءارهز  يهمطاف  تسـشن ، ربنم 
! نک فرصم  ادخ 

: دومرف هبترم  هس  دندرک  میدقت  ادخ  لوسر  هب  ار  اهنآ  هک  یعقوم 
زا ایند  دـناهدش و  هدـیرفآ  ترخآ  يارب  ناشیا  اریز  راک ! هچ  ایند  اب  ار  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  هدرک ، یبوخ  راک  هک  داب  وا  يادـف  هب  شردـپ 

. تسهدش قلخ  ناشیا  يارب 
: دیوگیم دمحا  تیاور  رد 

: دومرف ربمغیپ 
. دنشاب هتشاد  ایند  رد  ار  دوخ  رهاط  ّبیط و  ياهزیچ  مرادن  تسود  نم  دنتسه و  نم  تیب  لها  نانیا 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  دنس  رکذ  اب  دوخ  باتک  رد  نّذؤم  حلاصوبا 
، تسا يدـنبندرگ  وا  ندرگ  رد  دـید  هاگان  سپ  اهیلع ، هللا  مالـس  همطاف  شرتخد  رب  دـش  لخاد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يزور 

. تشگرب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپ 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تخادنا ، درک و  هراپ  ار  دنبندرگ  نآ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هاگنآ 

. دندیشخب لئاس  هب  ار  نآ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دمآ ، یلئاس  سپ  همطاف ! يا  یشابیم  نم  زا  وت 
همداخ يهّضف 

: تفگ هک  ( 340  ) دنکیم لقن  یصخش  زا  دوخ  باتک  رد  يریشق  مساقلاوبا 
: متفگ يو  هب  مدش ، فداصم  ینز  اب  مداتفا و  رود  ناوراک  زا  ارحص  رد  نم 

؟ یتسیک
: تفگ

: متفگ مدرک و  مالس  وا  هب  یتقو  تسناد » دهاوخ  يدوز  هب  اّما  امش  رب  مالس  وگب  «و 
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؟ ینکیم راک  هچ  اجنیا 
: تفگ

: متفگ تشاد » دهاوخن  ياهدننک  هارمگ  چیه  دنک  تیاده  ادخ  هک  ار  سک  ره  »
؟ یشابیم سنا  ای  ّنج  زا 

: تفگ
: متفگ ار » دوخ  تنیز  دیریگب  مدآ  نادنزرف  يا  »

؟ ییآیم اجک  زا 
: تفگ

؟ يوریم اجک  هب  متفگ  دنناوخیم » رود  یسب  ياهاج  زا  ار  ناشیا  »
: تفگ

: متفگ تسا » بجاو  مدرم  رب  ادخ  يهناخ  ترایز  »
؟ يداتفا رود  هلفاق  زا  هک  تسا  تقو  دنچ 

: تفگ
: متفگ میدیرفآ » زور  شش  رد  ار  همه  تساهنآ ، نیب  هچنآ  اهنامسآ و  نیمز و  ام  «و 

؟ يراد اهتشا  اذغ  هب  ایآ 
: تفگ

: متفگ مداد  اذغ  يو  هب  نم  میدادن » رارق  دنروخن  اذغ  هک  ییاهدسج  ار  نانآ  «و 
! يامنم لیجعت  ورب ، هتسهآ 

: تفگ
: متفگ دنکیمن » فّلکم  شتقاط  يهزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  ادخ  »

. منک راوس  شیوخ  بقع  رد  ار  وت  ایب 
: تفگ

: تفگ مدرک ، راوس  ار  وا  مدش و  هدایپ  نم  یتقو  دنوشیم » هابت  ود  ره  تشاد  دوجو  ینایادخ  اتکی  يادخ  زا  ریغ  نیمز  نامسآ و  رد  رگا  »
«. درک ام  مار  ار  اهنیا  هک  سک  نآ  تسا  هّزنم  »

: متفگ يو  هب  میدیسر  هلفاق  هب  هک  یعقوم 
؟ يراد هلفاق  نیا  رد  ار  یسک  وت 

: تفگ
ییحی يا  « » يربمایپ رگم  تسین  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  و  « » میداد رارق  نیمز  يور  يهفیلخ  ار  وت  ام  هک  یتسرد  هب  دوواد  يا  »

«. میاتکی يادخ  نم  یسوم  يا  « » ریگب ار  باتک 
. دنتفاتش وا  يوس  هب  ناوج  راهچ  مدید  هاگان  دز ، ادص  ار  اهمان  نیا  نابحاص  هاگنآ 

: متفگ وا  هب  نم 
؟ دنراد وت  اب  یتبسن  نانیا 

: تفگ
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: تفگ دندمآ  وا  دزن  ناناوج  نآ  یتقو  تسایند » نیا  یگدنز  تنیز  نادنزرف  لام و  »
: تفگ وا  دندرک ، اطع  نم  هب  یئایشا  نانآ  تسا » نیما  يوق و  ياهتفرگ  ریجا  هک  سک  نیرتهب  نک  ریجا  ار  ناوج  نیا  ردپ  يا  »

: مدیسرپ ناناوج  نآ  زا  نم  دنداد . نم  هب  زین  يرگید  ییاهزیچ  نانآ  دنکیم » ربارب  دنچ  دهاوخب  هک  یسک  يارب  ادخ  »
؟ تسیک نز  نیا 

: دنتفگ
نخس نآرق  تایآ  يهلیـسو  هب  زج  هک  تسا  لاس  تسیب  تّدم  هدوب ، اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  يهمداخ  هک  تسا  هّضف  ام ، ردام  نیا 

. دیوگیمن

(09 [ ) هرامش تیاور  ]

ُهَّللا یَّلَص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُۀَیْآلا  ِهِذَه  َْتلََزن  اََّمل  ُهَّنَأ  ِّیِّمُْقلا  َدَمْحَأ  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِدْهُز  ِباَتِک  ْنِم  ۀیقاولا ]  عوردلا  ]
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  یََکب  ( 341 « ) ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَـس  اَهل  َنیِعَمْجَأ *  ْمُهُدِـعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو   » مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. ُهَمِّلَُکی ْنَأ  ِِهَتباَحَص  ْنِم  ٌدَحَأ  ْعِطَتْسَی  َْمل  َو  مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِِهب  َلََزن  اَم  اوُرْدَی  َْمل  َو  ِهئاَُکِبل  ُُهَتباَحَص  ْتََکب  َو  ًادیِدَش  ًءاَُکب  مَّلَس  َو  ِهلآ 
اَْهیَدَی َْنَیب  َدَجَوَف  اَِهْتَیب ، ِبَاب  َیلِإ  ِِهباَحْصَأ  ُضَْعب  َقَلَْطناَف  اَِهب ، َحِرَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َيأَر  اَذإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَک  َو 

. ِِهئاَُکب َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِرَبَِخب  اَهَرَبْخَأ  َو  اَْهیَلَع  َمَّلَسَف  ( 342 « ) یْقبَأ َو  ٌْریَخ  ِهَّللاَْدنِع  ام  َو  : » ُلوُقَت َو  ِهِیف  ُنَحْطَت  َیِه  َو  ًاریِعَش 
َو یََکب  َو  ِۀَلْمَّشلا  َیلِإ  ُّیِسِراَْفلا  ُناَْملَس  َرَظَن  ْتَجَرَخ  اَّمَلَف  ِلْخَّنلا ، ِفَعَِسب  ًاناَکَم  َرَـشَع  ْیَْنثا  ِیف  ْتَطیِخ  ْدَق  ٍۀَقَلَخ  اََهل  ٍۀَلْمَِـشب  ْتَّفَْتلا  َو  ْتَضَهَنَف 

: َلاَق
ِیف ْتَطیِخ  ْدَق  ٌۀَقَلَخ  ٍفوُص  ُۀَلْمَـش  اَْهیَلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ُۀَْنبا  َو  ِریِرَْحلا  َو  ِسُدـْنُّسلا  یَِفل  يَرْـسِک  َو  َرَْـصیَق  َّنِإ  ُهاَنْزُح  اَو 

. ًاناَکَم َرَشَع  ْیَْنثا 
: َْتلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُۀَمِطاَف  ْتَلَخَد  اَّمَلَف 

ِراَهَّنلِاب اَْهیَلَع  ُِفْلعَن  ٍْشبَک  ُکَسَم  الِإ  َنِینِـس  ِسْمَخ  ُذـْنُم  ٍِّیلَِعل  َو  ِیل  اَم  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلاَوَف  یِـساَِبل ، ْنِم  َبَّجَعَت  َناَْملَـس  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ٌفِیل  اَهُوْشَح  ٍمَدَأ  ْنَِمل  اَنَتَقَفِْرم  َّنِإ  َو  ُهاَنْشَرَْتفا  ُْلیَّللا  َناَک  اَذإَف  اَنَریَِعب ،

. ِِقباَوَّسلا ِْلیَْخلا  یَِفل  ِیتَْنبا  َّنِإ  ُناَْملَس  اَی 
: َْتلاَق َُّمث 

: َلاَق ِْنیَتَمِّدَقَتُْملا  ِْنیَتَیْآلا  َنِم  ُلِیئَْربَج  ِِهب  َلََزن  اَم  اََهل  َرَکَذَف  َكاَْکبَأ ؟ يِذَّلا  اَم  َُکْتیَدَف  َِتبَأ  اَی 
: َلاَقَف ُناَْملَس  َعِمَسَف  َراَّنلا ، َلَخَد  ْنَِمل  ُْلیَْولا  َُّمث  ُْلیَْولا  ُلوُقَت : َیِه  َو  اَهِهْجَو  یَلَع  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَطَقَسَف 

َْمل َو  ِینْدـَِلت  َْمل  َو  ًاِرقاَع  َْتناَک  یِّمُأ  َْتَیل  اَی  ٍّرَذُوبَأ : َلاَق  َو  ِراَّنلا  ِرْکِذـِب  ْعَمْـسَأ  َْمل  َو  يِدـْلِج  اُوقَّزَم  َو  یِمَْحل  اُولَکَأَف  ِیلْهَِأل  ًاْشبَک  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَـی 
هیلع ٌِّیلَع  َلاَق  َو  ِراَّنلا  ِرْکِِذب  ْعَمْـسَأ  َْمل  َو  ٌباَقِع  َو ال  ٌباَسِح  َّیَلَع  ْنُکَی  َْمل  َو  ِراَفِْقلا  ِیف  ًاِرئاَط  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی  ٌداَدْقِم ، َلاَق  َو  ِراَّنلا  ِرْکِِذب  ْعَمْـسَأ 

 : مالسلا
. ِراَّنلا ِرْکِِذب  ْعَمْسَأ  َْمل  َو  ِینِْدَلت  َْمل  یِّمُأ  َْتَیل  َو  یِمَْحل  ْتَقَّزَم  َعاَبِّسلا  َْتَیل  اَی 

، َنوُفَّطَخَُتی َو  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَهْذَی  ِۀَماَیِْقلا  ِرَفَس  ِیف  ُهاَداَز  َۀَِّلق  اَو  ُهاَرَفَس ! َدُْعب  اَو  ُلوُقَی : َو  یِْکبَی  َلَعَج  َو  ِهِسْأَر  یَلَع  ُهَدَی  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َعَضَو  َُّمث 
َو َنُوبَّلَقَتَی  اَِهقاَبْطَأ  َْنَیب  َو  َنُوبَرْشَی  اَْهنِم  َو  َنُولُکْأَی  ِراَّنلا  َنِم  ْمُهُرْسَأ ، ُّکَُفی  يَرْسَأ ال  َو  ْمُهُحیِرَج  يَواَُدی  یَحْرَج ال  َو  ْمُهُمیِقَس  ُداَُعی  یَـضْرَم ال 

. َنُونَّرَقُم ِنیِطاَیَّشلا  َعَم  ِجاَوْزَْألا  ِۀَقَناَعُم  َدَْعب  َو  َنوُسَْبلَی  ِراَّنلا  ِتاَعَّطَقُم  ِنْطُْقلا  ِْسُبل  َدَْعب 
: دراگنیم یّمق  دمحا  رفعج  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  دهز  باتک  زا  ( 343  ) هیقاولا عورد  باتک  رد  سوواط  نب  دّیس 
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: دیامرفیم هک  دش  لزان  رجح  يهروس  يهیآ 43 و 44  یتقو 
«. دوب دهاوخ  یهورگ  هب  صوصخم  يرد  ره  هک  تسا  رد  تفه  ياراد  مّنهج  دوب ، دهاوخ  نانآ  عیمج  هاگیاج  مّنهج  ًامتح  »

هک دنتسنادیمن  دندش ، نایرگ  وا  هیرگ  يارب  مه  ترـضح  نآ  باحـصا  دش و  نایرگ  تّدش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 
. دیوگب نخس  ترضح  نآ  اب  تشادن  ار  تردق  نیا  هباحص  زا  یسک  تسا و  هدرک  لزان  ياهیآ  هچ  لیئربج 

يهمطاف يهناخ  هّجوتم  هباحـص  زا  یکی  اذـل  دـشیم  لاحـشوخ  دـیدیم  ار  همطاف  هاگ  ره  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  نوچ 
: دیامرفیم هک  دناوخیم  ار  صصق  يهروس  يهیآ 60  دیسر و  وناب  نآ  يهناخ  برد  رب  یتقو  دش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 

نآ يهیرگ  ادخ و  لوسر  نایرج  درک و  مالـس  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  درم  نآ  دوب .» دهاوخ  یقاب  رتهب و  دشاب  ادخ  دزن  هچنآ  »
. داد حرش  ار  ترضح 

دوب هدش  هتخود  امرخ  تخرد  يهخاش  اب  نآ  عضوم  هدزاود  هک  ار  دوخ  سردنم  سابل  تساخرب و  ياج  زا  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 
دش و نایرگ  درک و  هاگن  وناب  نآ  سابل  هب  یسراف  ناملـس  دیایب  ادخ  لوسر  دزن  هک  دش  جراخ  دوخ  قاطا  زا  رهطا  يهمطاف  یتقو  دیـشوپ .

: تفگ
یمشپ يهعطق  کی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ترـضح  رتخد  سابل  دنتـسه و  مشیربا  قرغ  يرـسک  رـصیق و  نارتخد  هک  هآ  هآ 

! ! هدش هلصو  هتخود و  نآ  عضوم  هدزاود  هک  تسا  سردنم 
: درک ضرع  دش  فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  هک  یماگنه 

تسا لاس  جنپ  تّدم  هدومن  ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  هدیدرگ ، یتفگـش  راچد  نم  سابل  ندید  زا  ناملـس  هللا ! لوسر  ای 
هب ار  نآ  اهبش  دروخیم و  فلع  نآ  يور  ام  رتش  اـهزور  هک  دنفـسوگ  تسوپ  کـی  زا  ریغ  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نم و  هک 

. میاهدرک ُرپ  امرخ  فیل  اب  ار  نآ  هک  تسیتسوپ  کی  زا  ام  ياّکتم  میرادن ، يزیچ  مینارتسگیم  شرف  ياج 
: دومرف وا  هب  دش و  ناملس  هّجوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  سپس 

. تسا نیقباس  هورگ  زا  همطاف  مرتخد 
: درک ضرع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  سپس 

؟ يوش نایرگ  وت  هک  هدش  ثعاب  هچ  مدرگ  وت  يادف 
. داد حرش  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يارب  دوب  هدروآ  لیئربج  هک  ار  ياهیآ  ود  نآ  نایرج  شترضح 

: درک ضرع  داهن و  نیمز  يور  ار  دوخ  تروص  عوضوم  نیا  ندینش  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
دـش هجاوم  هرظنم  نیا  اب  یـسراف  ناملـس  هک  یماگنه  دوش  خزود  لخاد  هک  یـسک  نآ  رب  ياو  دوش ، خزود  لـخاد  هک  یـسک  نآ  رب  ياو 

: تفگ
ناتـساد نیا  دـندرکیم و  هراپ  ار  متـسوپ  دـندروخیم و  ارم  تشوگ  نانآ  مدوبیم و  يدنفـسوگ  کی  ملایع  لـها و  هب  تبـسن  نم  شاـک 

. مدینشیمن ار  مّنهج 
: تفگ رذوبا 

! ! دروخیمن مشوگ  هب  مّنهج  ناتساد  دیئازیمن و  ارم  دوب و  ازان  مردام  شاک  يا 
: تفگ دادقم 

! ! مدینشیمن ار  خزود  نایرج  نیا  متشادیمن و  یباقع  باسح و  متسیزیم و  اهنابایب  رد  مدوبیم و  ياهدنرپ  نم  شاک  يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

. مدوب هدینشن  ار  مّنهج  ناتساد  نیا  دیئازیمن و  ارم  مردام  دندرکیم و  هراپ  هراپ  ارم  تشوگ  ناگدنرد  شاک  يا 
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: دومرف دش  نایرگ  هکنیا  زا  سپ  داهن و  كرابم  رس  يالاب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  سپس 
یتدایع هک  دنتسه  ینارامیب  دنوشیم ، هدوبر  دنوریم و  شتآ  يوس  هب  تمایق ، رفس  يهشوت  داز و  یمک  زا  هآ  ترخآ ! رفـس  يرود  زا  هآ 

زا دنطلغیم ، مّنهج  تاقبط  نایم  رد  دنماشآیم ، نآ  زا  دنروخیم ، شتآ  زا  دـندرگیمن ، دازآ  هک  دنتـسه  ینیحورجم  دوشیمن ، نانآ  زا 
رد دـش ، دـنهاوخ  کیدزن  نیطایـش  اب  دـندوب ، هدیـشوپ  ياهبنپ  مرن  ساـبل  ًـالبق  هک  یتروص  رد  دنـشوپیم ، ساـبل  ياـج  هب  شتآ  تاـعطق 

. دندیشکیم شوغآ  رد  ار  نتشیوخ  نانز  ایند  رد  هک  یتروص 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلْوَم  َنَابَْوث  ْنَع  ٍلَْبنَح  ِْنب  َدَمْحَأ  ِدَنْسُم  ْنِم  ۀمغلا ]  فشک  ]
: َلاَق اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َمِدَق  اَذإ  ِْهیَلَع  ُلَخْدَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ُۀَمِطاَف  ِِهلْهَأ  ْنِم  ٍناَْسنِِإب  ِهِدْهَع  ُرِخآ  َرَفاَس  اَذإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک 

اَّمَلَف اَْهیَلَع  ْلُخْدَی  َْمل  َو  َعَجَرَف  ٍۀَِّضف  ْنِم  ِْنیَْبُلق  مالـسلا  امهیلع  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  َيأَر  َو  اَِهبَاب  یَلَع  ٍحْسِِمب  َوُه  اَذإَف  اَهاَتَأَف  ٍةاَزَغ  ْنِم  َمِدَـقَف 
ُناَْـیبِّصلا یَکَبَف  اَـمُْهتَعَطَقَف  ِْنیَِّیبَّصلا  َنِم  ِْنیَبـْلُْقلا  ِتَعََزن  َو  َْرتِّسلا  ِتَکَتَهَف  َيأَر ، اَـم  ِلْـجَأ  ْنِم  اَْـهیَلَع  ْلُخْدَـی  َْمل  ُهَّنَأ  ْتَّنَظ  ُۀَـمِطاَف  َکـِلَذ  َْتأَر 

َو اَمُْهنِم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَذَخَأَف  ِناَیِْکبَی  اَمُه  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  اَقَلَْطناَف  اَمُهَْنَیب ، ُْهتَمَـسَقَف 
: َلاَق

َو ال ِیْتَیب  ُلْهَأ  ِءالُؤَه  َّنِإَف  ٍجاَع ، ْنِم  ِْنیَراَوِس  َو  ٍبَصَع  ْنِم  ًةَدالِق  َۀَـمِطاَِفل  ِرَتْشا  َو  ِۀَـنیِدَْملِاب  ٍْتَیب  ِلـْهَأ  ٍنـالُف  ِیَنب  َیلِإ  اَذَِـهب  ْبَهْذا  ُناـَبَْوث  اَـی 
. اَْینُّدلا ُمِِهتاَیَح  ِیف  ْمِِهتاَبِّیَط  اُولُکْأَی  ْنَأ  ُّبِحُأ 

نم نیبلقب  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ّتلح  اهیلع  هللا  مالـس  ۀمطاف  َّنأ  نابوث  ثیدح  یف  ُّيرزجلا : لاق  راوسلا ، ِّمضلاب : بلقلا  نایب :
. راوسلا بلقلا : ۀّضف ،

: ملاعملا یف  ُّیباطخلا  لاق  جاع  نم  نیراوس  بصع و  نم  ةدالق  ۀمطافل  رتشا  نابوثل : لاق  هَّنأ  هیف  و  لاق : و 
بـصعلا یه  اّمنإ  ۀیاوِّرلا  َّنأ  يدنع  لمتحی  یـسوموبأ : لاق  اهنم و  نوکت  ةدالقلا  نأ  يرأ  ام  وه و  ام  يردأ  الف  ۀینامیلا  بایثلا  نکت  مل  نإ 

هنوعطقیف و ةرهاطلا  تاناویحلا  ضعب  بصع  نوذـخأی  اوناک  مهَّنأ  لمتحیف  رَّودـم  ءیـش  وه  ناویحلا و  لصافم  باـنطأ  وه  داـصلا و  حـتفب 
نأ نکمأ  زاج و  ةروسألا  اهریغ  ةافحلـسلا و  ماظع  نم  ذـّختی  نأ  نکمأ  زاج و  اذإ  دـئالقلا و  هنم  نوذّـختی  سبی  اذإـف  زرخلا  هبـش  هنولعجی 

. دئالقلا مّظنی  زرخ  اههابشأ  بصع  نم  ذّختی 
نیّکـس و باصن  نم  زرخلا  ریغ  زرخلا و  اهنم  ذـّختی  نوعرف  سرف  یمـست : ۀَّیرحب  ۀَّباد  ُّنس  بصعلا  َّنأ  نمیلا  لـهأ  ضعب  یل  رکذ  َّمث  لاـق :

. ضیبأ نوکی  هریغ و 
هک دـنکیم  تیاور  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  مالغ  ناـبوث  زا  دَنْـسُم  باـتک  رد  لـبنح  نب  دـمحا  زا  ( 344  ) هّمغلا فشک 

: تفگ
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  درکیم  رادید  هک  ار  یـسک  نیرخآ  تفریم  ترفاسم  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره 

. دوب ترضح  نآ  درکیم  رادید  هک  ار  یسک  نیلّوا  تشگیم  زاب  هاگ  ره  دوب و 
امهیلع نینَسَح  تسد  رب  دندید  هدمآ و  همطاف  يهناخ  رد  رب  یتقو  اهگنَج  زا  یکی  تعجارم  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

. دنتفرن همطاف  دزن  هتشگرب و  اج  نامه  زا  ترضح  نآ  تسهرقن . دبنتسد  مالسلا 
يارهز هدرک ، تعجارم  اهدبنتـسد  نآ  يارب  ادـخ  ربمغیپ  هک  تسناد  دـش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  هک  یعقوم 

. دومن میسقت  نینسح  نیب  ار  اهنآ  تسکش و  هدرک و  زاب  ار  مالسلا  امهیلع  نینسح  ياهدبنتـسد  دنک و  تشاد  هک  ار  ياهدرپ  نآ  ًاروف  رهطا 
: تفگ داد و  نابوث  هب  تفرگ و  نانآ  زا  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  دندش . فّرشم  ادخ  ربمغیپ  روضح  هب  دندوب  نایرگ  هک  یلاح  رد  ناشیا 
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تسود نم  دنتسه ، نم  تیب  لها  ناشیا  نک ؛ يرادیرخ  جاع  دبنتسد  ود  دنبندرگ و  کی  همطاف  يارب  هنیدم و  يهلیبق  نالف  دزن  ربب  ار  اهنیا 
. دنناسرب فرصم  هب  ایند  رد  ار  دوخ  سیفن  وکین و  ءایشا  مرادن 

امهیلع نیـسح  نسح و  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف   » تسا هدـمآ  هک  ناـبوث  ثیدـح  رد  هتفگ : ّيرزج  تسا ؛ دنبتـسد  ینعم  هب  بُلق » : » ناـیب
مرکا ربماـیپ  تیاور  نیا  رد  نینچمه  دـشابیم و  دبنتـسد  ینعم  هب  بلُقلا »  » نینچمه تسا و  رارق  نیمه  زا  تسب » هرقن  دنبتـسد  ود  مالـسلا 

: دومرف نابوث  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
سپ ینمی  ياهسابل  دشابن  رگا  هتفگ : ملاعم  باتک  رد  یباطخ  جاع ، زا  دنبتـسد  ود  و  بصع »  » زا يدـنبندرگ  همطاف  يارب  نک  يرادـیرخ 

. دشاب نمی  زا  دنبندرگ  منکیمن  رکف  تسیچ و  منادیمن  نم 
رد ام  هک   ) تسا تاـناویح  لـصافم  نیب  هک  دـشاب  ییاهنامـسیر  نآ  تیاور  نیا  رد  بصع »  » دراد لاـمتحا  نم  رظن  هب  هتفگ : یـسوموبا  و 

تاناویح یـضعب  زا  ار  اهبصع  نیا  میدـق  رد  هک  دراد  لاـمتحا  سپ  تسا . لکـش  ياهریاد  ءیـش  نآ  و  مییوگیم ) سیگ  ار  نآ  یـسراف 
نکمم زیاج و  درگ و  تسرد  وگنلا  نآ  ریغ  تشپ و  كال  ناوختـسا  زا  دـشاب  نکمم  زیاج و  هک  ییاج  رد  دـناهتفرگیم و  تشوگ  لالح 

. تخاس دنبندرگ  درک و  تسرد  هرهم  اهنآ  هیبش  بصع »  » زا تسا 
وقاچ يهتسد  نآ  زا  هک  دوشیم ، هدیمان  نوعرف » بسا   » هک تسییایرد  روناج  ّمُس  بصع »  » هک دناهتفگ  نم  يارب  نمی  لها  زا  یـضعب  سپ 

. تسا دیفم  رایسب  نآ  دنزاسیم و  هریغ  و 

(11 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َفَنْحَأ  ِْنب  ِتاَُرف  ْنَع  یَسیِع ، ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
: َلاَق َُّمث  اهیلع ، هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُۀَْلَقب  َوُه  َو  ِخَفْرَْفلا  َنِم  َعَْفنَأ  َو ال  َفَرْشَأ  ٌۀَْلَقب  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  َْسَیل  ُلوُقَی : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ُْتعِمَس 

. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَِفل  ًةَواَدَع  َو  اََنل  ًاضُْغب  ِءاَقْمَْحلا  َۀَْلَقب  اَهْوَّمَس  ْمُه  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  ُهَّللا  َنََعل 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  فنحا  نب  تارف  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 345  ) یفاک باتک  رد 

: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
. تسا اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يزبس  هفرخ  تسین ، هفرُخ  زا  رتعفان  رتفیرش و  یهایگ  نیمز  يور  مامت  رد 

: دومرف هاگنآ 
. دندیمان قمحا  هایگ  ار  هایگ  نآ  دنتشاد  همطاف  اب  هک  ینمشد  ضغب و  ّتلع  هب  نانآ  اریز  دنک ، تنعل  ار  هیما  ینب  ادخ 

(12 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ ، ِضَْعب  ْنَع  ِّیِطِساَْولا ، یَیْحَی  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
. ُخَفْرَْفلا اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُۀَْلَقب  َو  ُجوُرَذاَْبلا  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ُۀَْلَقب  َو  ُءَابَْدنِْهلا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَْلَقب 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 346  ) باتک نامه  رد  زین 
يزبس هفرخ  مالسلا و  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  يزبس  ناحیر  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  يزبس  هایگ و  ینساک 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

(13 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع َُسنُوی ، ْنَع  ٍباَـنَج ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَـمْحَأ ، ِْنب  ِنِّسَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍبُوبْحَم ، ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ماـکحألا ]  بیذـهت  ]
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: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ 
. َُهل ُرِفْغَتْسَت  َو  ِْهیَلَع  ُمَّحَرَتَت  َو  َةَزْمَح  َْربَق  ِیتْأَتَف  ٍْتبَس  ِةاَدَغ  ِّلُک  ِیف  ِءاَدَهُّشلا  َرُوُبق  ِیتَْأت  َْتناَک  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دّمحم  لآ  قداص  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 347  ) بیذهت باتک  رد  یسوط  خیش 
تمحر وا  رب  تفریم و  هزمح  ترضح  ربق  رس  رب  دشیم و  دحا  يادهش  روبق  هّجوتم  هبنش  زور  ياهحبص  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 

. درکیم ترفغم  بلط  شیارب  داتسرفیم و 

(14 [ ) هرامش تیاور  ]

(348 « ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  الِإ  ًاْئیَـش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ   [ » یمقلا ریـسفت  ]
: َلاَق

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب ، ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِیبَأ ، ِینَثَّدَح  ُهَّنإَف 
ُۀَمِطاَف َو  َوُه  َجُرْخَی  ْنَأ  َّمَه  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  اَهِماَنَم  ِیف  َْتأَر  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ِۀَیْآلا  ِهِذَه  ِلوُُزن  ُبَبَس  َناَک 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َذَخَأَف  ِناَقیِرَط ، ْمَُهل  َضَّرَعَتَف  ِۀَنیِدَْملا ، ِناَطیِح  ْنِم  اوُزَواَج  یَّتَح  اوُجَرَخَف  ِۀَنیِدَْملا  َنِم  ُْنیَـسُْحلا : َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو 
َیِه َو  َءاَْربَک  ًةاَش  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  يَرَتْشاَف  ٌءاَـم ، َو  ٌلَْـخن  ِهِیف  ٍعِضْوَم  َیلِإ  ْمِِهب  یَهَْتنا  یَّتَح  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو 
ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ِْربُْخت  ْمَلَف  ًةَرِعَذ  ًۀَـیِکَاب  ُۀَـمِطاَف  ْتَهَبَْتناَف  ْمِِهناَکَم ، ِیف  اُوتاَم  اُولَکَأ  اَّمَلَف  اَهِْحبَذـِب  َرَمَأَف  ٌضِیب  ٌطَُقن  اَْـهیَنُذُأ  يَدْـحِإ  ِیف  ِیتَّلا 

. َِکلَِذب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
َو َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َجُرْخَی  ْنَأ  َرَمَأ  َو  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  ِْهیَلَع  َبَکْرَأَف  ٍراَـمِِحب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َءاَـج  ْتَحَبْـصَأ  اَّمَلَف 

ُلوُسَر َذَخَأَف  ِناَقیِرَط  َُهل  َضَرَع  ِۀَنیِدَْملا  ِناَطیِح  ْنِم  اوُجَرَخ  اَّمَلَف  اَهِمَْون  ِیف  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  َْتأَر  اَمَک  ِۀَنیِدَْملا  َنِم  ُْنیَـسُْحلا : َو  ُنَسَْحلا 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  يَرَتْشاَف  ٌءاَم ، َو  ٌلَْخن  ِهِیف  ٍعِضْوَم  َیلِإ  اْوَهَْتنا  یَّتَح  ُۀَمِطاَف  َْتأَر  اَمَک  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 

. ْتَیِّوُش َو  ْتَِحبُذَف  اَهِْحبَِذب ، َرَمَأَف  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتأَر  اَمَک  ًةاَش  مَّلَس  َو  ِهلآ 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَبَلَطَف  اُوتوُمَی  ْنَأ  َۀَفاَخَم  یِْکبَت  ْمُْهنِم  ًۀَیِحاَن  ْتَّحَنَت  َو  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَماَق  اَهَلْکَأ  اُوداَرَأ  اَّمَلَف 

؟ ُۀَّیَُنب اَی  ُِکنْأَش  اَم  َلاَقَف  یِْکبَت  َیِه  َو  اَْهیَلَع  َعَقَو  یَّتَح 
. َنُوتوُمَت ْمُکاَرَأ  الَف  ْمُْکنَع  ُْتیَّحَنَتَف  ُُهْتیَأَر  اَمَک  َْتنَأ  َْتلَعَف  ْدَق  َو  یِمَْون  ِیف  اَذَک  َو  اَذَک  َۀَحِراَْبلا  ُْتیَأَر  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َتلاَق :

: َلاَقَف ُلِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َلَزَنَف  ُهَّبَر ، یَجاَن  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَصَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َماَقَف 
ِِهب َءاَجَف  َلِیئَْربَج  َرَمَأَف  ِِهب ، َنوُّمَتْغَی  اَم  ْمِهِمَْون  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  يِذُْؤی  َو  اَیْؤُّرلا  ِهِذَه  َۀَمِطاَف  َيرَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ُراَهِّدلا  َُهل : ُلاَُقی  ٌناَْطیَـش  اَذَه  ُدَّمَُحم  اَی 

؟ اَیْؤُّرلا ِهِذَه  َۀَمِطاَف  َْتیَرَأ  َْتنَأ  َُهل : َلاَقَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ 
: َلاَقَف

. َعِضاَوَم ِثالَث  ِیف  ُهَّجَشَف  ٍتاَقََزب  َثالَث  ِْهیَلَع  َقَزَبَف  ُدَّمَُحم  اَی  ْمَعَن 
: ْلُقَْیلَف َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ٌدَـحَأ  َيأَر  َْوأ  ُهُهَرْکَت  ًاْئیَـش  َکِماَنَم  ِیف  َْتیَأَر  اَذإ  ُدَّمَُحم  اَی  ُْلق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحِمل  ُلِیئَْربَج  َلاَـق  َُّمث 

ِْنیَتَذِّوَعُْملا َو  َدْمَْحلا  ُأَْرقَی  َو  َياَیْؤُر  ْنِم  َو  ُْتیَأَر  اَم  ِّرَش  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا  ُهُداَبِع  َو  َنُولَسْرُْملا  ُهُؤاَِیْبنَأ  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ِهَّللا  ُۀَِکئالَم  ِِهب  ْتَذاَع  اَِمب  ُذوُعَأ 
. َۀَیْآلا ( 349 « ) ِناْطیَّشلا َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ   » ِِهلوُسَر یَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  َيأَر  اَم  ُهُّرُضَی  ُهَّنإَف ال  ٍتالَفَت ، َثالَث  ِهِراَسَی  ْنَع  ُلُْفتَی  َو  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َو 

. ینعملا اذهب  ۀغّللا  بتک  نم  اندنع  امیف  اهلاکشأ  ءاربک و  تیأر  ام  نایب :
حرـش نیدب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  ار  هلداجم  يهروس  يهیآ 12  لوزن  ببس  هطـساو  دنچ  اب  ( 350  ) میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد 

: دننکیم لقن 
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ماما یبتجم و  نسح  ماما  یـضترم ، ّیلع  رهطا ، يهمطاف  مرکا ، ربمغیپ  هک  دـید  باوخ  َملاع  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  بش  کـی 
. دنوش جراخ  هبّیط  يهنیدم  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  نیسح :

ياراد هک  ییاج  هب  ات  دنتفر  درک و  باختنا  ار  تسار  تسد  هار  ادخ  لوسر  دندیسر ، یهار  ود  رـس  رب  دنتـشذگ  هنیدم  ياهراوید  زا  یتقو 
. دندیسر دوب ، بآ  ناتسلخن و 

. دندیرب رس  ار  نآ  ات  داد  روتسد  سپس  دوب ، دیفس  ياههطقن  لاخ و  شیاهشوگ  زا  یکی  رد  هک  دیرخ  يدنفسوگ  ربمغیپ  هاگنآ 
ار باوخ  نیا  یلو  دوب ، ناسرت  نازرل و  هک  دـش  رادـیب  باوخ  زا  یلاح  رد  ءارهز  يهمطاف  دـندرم ! ! یگمه  دـندروخ  نآ  زا  هک  یماـگنه 

. تفگن ادخ  ربمغیپ  يارب 
مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  داد  روتسد  هاگنآ  درک ، راوس  نآ  رب  ار  ارهز  ترضح  دروآ و  يرامِح  ادخ  لوسر  دش  حبص  هک  یعقوم 

. دندش جراخ  دوب  هدید  باوخ  ملاع  رد  همطاف  ترضح  هک  روط  نامه  ناشیا  دنوش ، جراخ  هنیدم  زا  مه  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  و 
ات دیزگرب  ار  تسار  تسد  هار  دوب  هدید  همطاف  هک  روط  نامه  ادخ  ربمغیپ  دندیسر ، یهار  ود  رس  رب  دنتشذگ و  هنیدم  ياهراوید  زا  یتقو 

. دوب بآ  ناتسلخن و  هک  ییاج  هب  دندیسر 
روتسد دیرخ و  يدنفسوگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دوب  هدید  باوخ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  روط  نامه  سپس 

. دندومن بابک  حبذ و  ار  نآ  ات  داد 
دنریمب ادابم  هکنیا  سرت  زا  هاگنآ  تفر ، فرط  کی  هب  تساخرب و  ءارهز  يهمطاـف  دـنروخب  باـبک  نآ  زا  دـنتفرگ  میمـصت  هک  یماـگنه 

. دوب نایرگ  هک  تفای  یلاح  رد  ار  وا  تفر ، وا  لابند  هب  ادخ  ربمایپ  درک ! هیرگ  هب  عورش 
: دومرف

: درک ضرع  ینایرگ !؟ هچ  يارب  مزیزع  رتخد  يا 
امش زا  نم  اذل  ماهدید  باوخ  رد  نم  هک  يداد  ماجنا  ار  یلامعا  نامه  امش  نوچ  ماهدید و  یباوخ  نینچ  هتشذگ  بش  رد  نم  هللا  لوسر  ای 

. میامنن هدهاشم  ار  امش  ندرم  ات  مدش  رود 
هراب نیا  رد  شیوخ  يادـخ  اب  دروآ ، اـجب  زاـمن  تعکر  ود  هکنیا  زا  سپ  تساـخرب و  ياـج  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر 

: تفگ دش و  لزان  لیئربج  درک ، تاجانم 
ار نینمؤم  هک  تسوا  تسهدـش . همطاف  كانتـشحو  باوخ  نیا  ثعاب  هک  تسوا  دـنیوگیم ، راهد  ار  وا  هک  تسیناطیـش  کی  دّـمحم  اـی 

. دنکیم نوزحم  كانتشحو و  ياهباوخ  راچد  ار  نینمؤم  ّتیذا و 
: دومرف رما  لیئربج  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

: دومرف ناطیش  نآ  هب  دروایب و  ار  ناطیش  نآ  ات 
!؟ ياهدرک یباوخ  نینچ  راچد  ار  همطاف  وت 

: تفگ
. داهن رثا  وا  ندب  عضوم  هس  رد  ات  دنکفا  وا  هب  ناهد  بآ  هبترم  هس  ادخ  ربمغیپ  يرآ ،

: تفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هب  لیئربج  هاگنآ 
: دییوگب دیدید  كانفوخ  یباوخ  نینمؤم  زا  یکی  ای  وت  هاگ  ره 

«. َيایؤُر ْنِم  َو  ُْتیأَر  ام  ِّرَش  ْنِم  َنوُِحلاّصلا  ِهِدابِع  َو  َنولَسْرَْملا  ِِهئاِیْبنَا  َو  َنُوبَّرَقُْملا  هللا  ُۀَِکئالَم  ِِهب  ْتَذاع  اِمب  ُذوُعَا  »
بآ هبترم  هس  دناوخب و  ار  دحا  هللا  وه  لق  يهروس  ساّنلا و  برب  ذوعأ  لق  يهروس  قلفلا و  برب  ذوعأ  لق  يهروس  دمح و  يهروس  سپس 

يهیآ هک  دوب  تهج  نیدب  دـش . دـهاوخن  وا  هّجوتم  باوخ  نیا  زا  يررـض  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دـنکفیب  دوخ  پچ  فرط  هب  ناهد 
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. دش لزان  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ترضح  يارب  نیشیپ 
: دیامرفیم هماّلع  موحرم 

(. 351  ) میدیدن گرزب ) دنفسوگ   ) ینعم نیا  هب  ار  ءاربک »  » يهملک میراد  هک  یتغل  باتک  رد  ام 

(15 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب ، ِیبَأ  ْنَع  یشایعلا ]  ریسفت  ]
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ِِهب  ْتَرَبْخَأَف  َِکلَذ ، اَهَنَزْحَأَف  الُِتق  َْوأ  اَِحبُذ  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأَک  ِمْوَّنلا  ِیف  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َْتأَر 

: َلاَقَف مَّلَس 
: َلاَق ِْهیَدَی  َْنَیب  ْتَلَّثَمَتَف  اَیْؤُر ! اَی 
؟ َءالَْبلا اَذَه  َۀَمِطاَف  ِْتیَرَأ  ِْتنَأ 

: َْتلاَق
: َلاَقَف ال 

؟ َءالَْبلا اَذَه  َۀَمِطاَف  ِْتیَرَأ  ِْتنَأ  ُثاَغْضَأ ! اَی 
: َْتلاَق

، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ْمَعَن 
: َلاَق

؟ ِِکلَِذب ِْتدَرَأ  اَمَف 
: َْتلاَق

. ٍءْیَِشب اَذَه  َْسَیل  یِعَمْسا  َۀَمِطاَِفل : َلاَقَف  اَهَنِزْحُأ ، ْنَأ  ُْتدَرَأ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دّمحم  لآ  قداص  زا  ریصب  یبا  زا  ( 352  ) یشاّیع ریسفت 

: دید باوخ  ملاع  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
. درک هاگآ  نآ  زا  ار  ادخ  ربمایپ  شردپ  اذل  دش  وناب  نآ  ینوزحم  ثعاب  باوخ  نیا  نوچ  دندش ! ! هتشک  ای  حبذ  نیسح  نسح و  ایوگ 

: دومرف ربمغیپ 
: تفگ يو  هب  دش  مّسجم  ترضح  نآ  دزن  ایور  یتقو  ایب ، ایور ! يا 

؟ يدرک دومناو  همطاف  هب  ار  كانتشحو  باوخ  نیا  وت 
: تفگ

: دومرف سپس  هن 
؟ يدرک كانفوخ  باوخ  نیا  راچد  ار  ءارهز  يهمطاف  وت  ایآ  ثاغضا  يا 

: تفگ
! هللا لوسر  ای  يرآ 

: دومرف
؟ دوب هچ  لمع  نیا  زا  وت  روظنم 

: تفگ

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 179 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  منک . كانهودنا  ار  همطاف  متساوخیم 
. تسین يزیچ  هک  نادب  ونشب و  ار  وا  نخس 

(16 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ، امهیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِّيِْدنَواَّرلا : ُرِداََون 
َوُه َو  ِهِیْتبَجَح  َِمل  اََهل : مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُْهتَبَجَحَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  یَمْعَأ  َنَذْأَتْسا  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 

؟ ِكاَرَی ال 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  َحیِّرلا  ُّمَشَی  َوُه  َو  ُهاَرَأ  یِّنِإَف  ِیناَرَی  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اهیلع : هللا  مالس  َْتلاَقَف 

. یِّنِم ٌۀَعَْضب  ِکَّنَأ  ُدَهْشَأ 
: َلاَق ِداَنْسِْإلا  اَذَِهب  َو 

، ٌةَرْوَع اُولاَق : َیِه ، اَم  ِةَأْرَْملا  ِنَع  َُهباَحْصَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَأَس 
: َلاَق

: َْتلاَق َِکلَذ  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَعِمَس  اَّمَلَف  اوُرْدَی ، ْمَلَف  اَهِّبَر ؟ ْنِم  یَنْدَأ  ُنوُکَت  یَتَمَف 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  َلاَقَف  اَِهْتَیب ، َْرعَق  َمَْزَلت  ْنَأ  اَهِّبَر  ْنِم  ُنوُکَت  اَم  یَنْدَأ 

. یِّنِم ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاَف  َّنِإ 
نب یلع  ترـضح  زا  ناشیمارگ : ناردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هطـساو  دـنچ  اب  ( 353  ) يدـنوار رداون  باتک  رد 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا 
اهیلع هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دوش ، فّرشم  شروضح  هب  هک  تساوخ  هزاجا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  زا  يروک  صخـش  تقو  کی 

. دیناشوپ روک  صخش  نآ  زا  ار  دوخ  داد  هزاجا  یتقو 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

: تفگ همطاف  دنیبیمن !؟ ار  وت  وا  هک  یتروص  رد  يدیناشوپ ، وا  زا  ار  نتشیوخ  ارچ  وت  سپ  دوب ، روک  وا 
: دومرف ادخ  لوسر  دیسریم ! وا  ماشم  هب  میوب  یفرط  زا  مدیدیم ، ار  وا  نم  یلو  دیدیمن  ارم  وا  هچ  رگا 

. یتسه نم  نت  يهراپ  وت  هک  مهدیم  تداهش 
: دیسرپ نتشیوخ  باحصا  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  ( : 354  ) دسیونیم زین 

: دنتفگ تسیچ  نز 
: دومرف دشاب ) هدیشوپ  نامرحمان  راظنا  زا  دیاب  ینعی   ) تسا تروع  نز 

؟ تسا رتکیدزن  دوخ  يادخ  هب  عقوم  هچ  نز 
. دنیوگب باوج  دنتسناوتن  باحصا 

: درک ضرع  دیسر  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  شوگ  هب  شسرپ  نیا  هک  یعقوم 
: دومرف ادخ  ربمایپ  هک  دوب  باوج  نیا  زا  سپ  دشاب ، دوخ  يهناخ  جنک  رد  هک  تسیماگنه  دوخ  يادخ  هب  نز  تاقوا  نیرتکیدزن 

. تسا نم  نت  يهراپ  هک  ًاّقح 

( اهیلع هللا  مالس  اهجیوزت  باب 5 ؛  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  جاودزا  مجنپ ؛ شخب 
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(01 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِضاَیِّرلا  ِِقئاَدَح  ِباَتِک  ِیف  ِدیِفُْملا  اَنِْخیَش  َیلِإ  ِهِداَنْسِِإب  لامعألا ]  لابقإ  ]
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبا  َۀَمِطاَف  ُفاَفِز  َناَک  ِةَرْجِْهلا  َنِم  ٍثالَث  َۀَنَـس  ٍسیِمَخ  َۀَْلَیل  َْتناَک  َو  ِمَّرَحُْملا  َنِم  َنیِرْـشِع  َو  يَدْـحِإ  َۀَْـلَیل 

(. 356  ) ِِهتَْوفَص َو  ( 355  ) ِِهتَّجُح ِعْمَج  ْنِم  َقِّفُو  اَِمل  َیلاَعَت  ِهَِّلل  ًارْکُش  ُهُمْوَص  ُّبَحَتُْسی  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِلِْزنَم  َیلِإ  مَّلَس 
: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  َیلِإ  ِهِداَنْسِِإب  َداَدَْغب  ِخیِراَت  ْنِم  َو 

ْنَع ُلِیئاَکیِم  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  َو  اَهَماَُّدق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَک  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَّفُز  اََّمل 
. ُرْجَْفلا َعَلَط  یَّتَح  ُهَنوُسِّدَُقی  َو  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی  اَهَْفلَخ  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  َو  اَهِراَسَی 

دّمحم ترضح  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  یسورع  جاودزا و  دراگنیم  دیفم  خیـش  زا  دوخ  ياهدنـس  اب  ( 357  ) لابقا باتک  رد 
هزور دـش . عقاو  يرجه  مّوس  لاس  مّرحم  هام  هبنشجنپ 21  بش  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

امهیلع ارهز  ترـضح  یلع و  ترـضح  جاودزا  مـسارم  هـک  زور ، نـیا  يراد  هزور  قـیفوت  رب  راد  هزور  تـسا و  بحتـسم  زور  نآ  نـتفرگ 
. دیامنیم يرازگساپس  ار  ادخ  مالسلا 

: دنکیم تیاور  ( 358  ) ساّبع نبا  زا  دادغب  خیرات  رد 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  دندرب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  يهناخ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هک  یبش  نآ 

عولط ات  ار  ادـخ  هک  دـندوب  وناب  نآ  بقع  رد  کلم  رازه  داتفه  دادـعت  پچ و  فرط  لیئاکیم  تسار و  تمـس  لیئربج  همطاـف و  ولج  مَّلَس 
. دنتفگیم سیدقت  حیبست و  رجف 

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

َو مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ْنِم  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ِیف  حابـصم :
. ِسِداَّسلا َمْوَی  َناَک  ُهَّنَأ  َِيُور 

: دسیونیم ( 359  ) حابصم باتک  رد  یسوط  خیش 
ترضح يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  مشـش  زور  یلوق  هب  ۀجحلا و  يذ  هام  لوا  زور  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

. دومن جیوزت  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍدَـبْعَم ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍمِشاَـه ، ِْنبا  ِنَع  َسیِرْدِإ ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُِّیناَذاَّشلا ، ٍْمیَُعن  ُْنب  ُرَفْعَج  مالـسلا ]  هیلع  اـضّرلارابخأ  نوـیع  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ ، : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ ،

َو اَنَتْعَنَمَف  َْکَیلِإ  اَهاَْنبَطَخ  اُولاَـق : َو  َۀَـمِطاَف  ِْرمَأ  ِیف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌلاَـجِر  ِینَبَتاَـع  ْدََـقل  ُِّیلَع  اَـی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَـق 
: َلاَقَف ُلِیئَْربَج  َّیَلَع  َطَبَهَف  ُهَجَّوَز ، َو  ْمُکَعَنَم  ُهَّللا  َِلب  ُُهتْجَّوَز ، َو  ْمُُکتْعَنَم  اَنَأ  اَم  ِهَّللاَو  ْمَُهل : ُْتلُقَف  ًاِّیلَع ، َتْجَّوَز 

. ُهَنوُد ْنَمَف  ُمَدآ  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  ٌْوفُک  َِکتَْنبا  َۀَمِطاَِفل  َناَک  اََمل  ًاِّیلَع  ُْقلْخَأ  َْمل  َْول  ُلوُقَی : ُُهلالَج  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی 
. هلثم دبعم  نب  یلع  نع  هیبأ ، نع  ِّیلع ، نع  ُّینادمهلا ، مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]

هک دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  مالسلا  هیلع  اضّرلا  رابخا  ( 360  ) نویع باتک  رد  قودص  خیش 
: دومرف
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: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 
: دنتفگ دنداد و  رارق  باتع  دروم  ارم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هب  عجار  شیرق  نادرم  زا  یهورگ  یلع ! ای 

. يداد بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  وا  نونکا  یتفریذپن ، وت  میدوب و  همطاف  راگتساوخ  ام 
: متفگ نم 

یلع يارب  ار  همطاف  تفریذـپن و  ار  امـش  يراگتـساوخ  ادـخ  هکلب  مدومنن ، جـیوزت  ار  وا  مدرکن و  در  امـش  زا  ار  همطاـف  نم  مسق ، ادـخ  هب 
: تفگ دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  اریز  درک ؛ جیوزت 

: دیامرفیم یلاعت  يادخ 
. دوبن نیمز  يور  رد  دشاب  همطاف  يهتسیاش  هک  يرهوش  دعب  هب  مدآ  ترضح  زا  مدرکیمن  قلخ  ار  یلع  نم  رگا 

نیا لثم  رگید  يهطـساو  دنچ  اب  میهاربا  نب  یلع  قیرط  زا  ینادـمهلا  رفعج  نب  دایز  نب  دـمحا  مالـسلا ،  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  باتک  رد 
(. 361  ) تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح 

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب یَیْحَی  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا ، ِهَّللاِْدبَع  ِْنبِرَفْعَج  ْنَع  ِّيِدَسَْألا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُدیِفُْملا ، یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق ٍمِحاَُزم  ِْنب  ِكاَّحَّضلا  ِنَع  ٍدْعَس ، ِْنب  ِْریَوُج  ْنَع  َناَوْرَم ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیناَّسَْغلا ، ٍمِشاَه 

َُهل َتْرَکَذَـف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َْتیَتَأ  َْول  الاَقَف : ُرَمُع  َو  ٍرَْکبُوبَأ  ِیناـَتَأ  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَس 
. َۀَمِطاَف

: َلاَق
: َلاَق َُّمث  َکِحَض  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینآَر  اَّمَلَف  ُُهْتیَتَأَف 

؟ َُکتَجاَح ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  َِکب  َءاَج  اَم 
: َلاَق

: َلاَقَف يِداَهِج  َو  َُهل  ِیتَرُْصن  َو  ِمالْسِْإلا  ِیف  یِمَِدق  َو  ِیَتباَرَق  َُهل  ُتْرَکَذَف 
: َلاَقَف اَهِینُجِّوَُزت ، ُۀَمِطاَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف : ُرُکْذَت ، اَّمِم  ُلَْضفَأ  َْتنَأَف  َْتقَدَص  ُِّیلَع  اَی 

. َْکَیلِإ َجُرْخَأ  یَّتَح  َِکلْسِر  یَلَع  ْنَِکلَو  اَهِهْجَو ، ِیف  َۀَهاَرَْکلا  ُْتیَأَرَف  اََهل  َِکلَذ  ُتْرَکَذَف  ٌلاَجِر  َکَْلبَق  اَهَرَکَذ  ْدَق  ُهَّنإ  ُِّیلَع  اَی 
: َْتلاَقَف ُۀَمِطاَف ، اَی  اََهل : َلاَقَف  ْتَدَعَق ، َُّمث  ِْهیَلْجِر ، ْتَلَسَغ  َو  اَهِدَِیب  ُْهتَأَّضَوَف  ِءوُضَْولِاب  ُْهتَتَأ  َو  ِْهیَْلعَن  ْتَعََزن  َو  َُهءاَدِر  ْتَذَخَأَف  ْتَماَقَف  اَْهیَلَع ، َلَخَدَف 

؟ ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َُکتَجاَح  َْکیََّبل  َْکیََّبل 
: َلاَق

ْنِم َرَکَذ  ْدَق  َو  ِْهَیلِإ  ْمُهَّبَحَأ  َو  ِهِْقلَخ  َْریَخ  ِکَجِّوَُزی  ْنَأ  یِّبَر  ُْتلَأَس  ْدَـق  یِّنِإ  َو  ُهَمالْـسِإ  َو  ُهَلْـضَف  َو  ُهََتباَرَق  ِْتفَرَع  ْدَـق  ْنَم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ 
ُرَبْکَأ ُهَّللا  ُلوُقَی : َوُه  َو  َماَقَف  ًۀَهاَرَک ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِهِیف  َرَی  َْمل  َو  اَهَهْجَو  ِّلَُوت  َْمل  َو  ْتَتَکَـسَف  َْنیََرت ؟ اَمَف  ًاْئیَـش  ِكِْرمَأ 

. اَهُراَْرقِإ اَُهتوُکُس 
: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ُهاَتَأَف 

، اََهل ُهَیِضَر  َو  َُهل  اَهَیِضَر  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَهْجِّوَز  ُدَّمَُحم  اَی 
 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 

: َلاَقَف يِدَِیب  َذَخَأَف  ِیناَتَأ  َُّمث  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَجَّوَزَف 
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: َلاَق َُّمث  اهیلع ، هللا  مالس  اَهَْدنِع  ِینَدَْعقَأ  یَّتَح  ِینَءاَج  َُّمث  ِهَّللا ، یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِهَّللِاب  الِإ  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام  َو  ِهَّللا  ِۀَکََرب  یَلَع  ُْلق  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ُْمق 
ِناَْطیَّشلا َنِم  اَمُهَتَّیِّرُذ  َو  َِکب  اَمُهُذـیِعُأ  یِّنِإ  َو  ًاِظفاَح  َْکنِم  اَمِْهیَلَع  ْلَعْجا  َو  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ْكِراـَب  َو  اَـمُهَّبِحَأَف  ََّیلِإ  َکـِْقلَخ  ُّبَحَأ  اَـمُهَّنإ  َّمُهَّللا 

. ِمیِجَّرلا
. قفِّرلا ّینأتلا و  رسکلاب  لسِّرلا  نایب :

: تفگ هک  دنکیم  لقن  محازم  نب  كاحض  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 362  ) یلاما باتک  رد  یسوط  خیش 
: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا 

: دنتفگ دندمآ و  نم  دزن  رمع  رکبوبا و 
. يدرکیم وگتفگ  همطاف  جیوزت  هب  عجار  یتفریم و  ادخ  لوسر  شیپ  شاک 

: دومرف دیدنخ و  دید  ارم  راوگرزب  نآ  متفر و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  دزن  نم  هک  یعقوم 
ترـضح و نآ  زا  ار  دوـخ  ندرک  يراـی  مالـسا و  رد  تقبـس  تبارق و  نـم  يدـمآ ؟ نـم  دزن  يراد  هـک  یتجاـح  يارب  اـیآ  نسحلااـبا ! اـی 

. مداد حرش  ترضح  نآ  يارب  مدوب ، هدرک  ادخ  هار  رد  هک  ییاهداهج 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

: متفگ يداد ، رّکذت  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  وت  ماقم  ییوگیم ، تسار  یلع  ای 
. امن جیوزت  میارب  ار  ءارهز  يهمطاف  هللا  لوسر  ای 

: دومرف
دنچ امـش  درکیم ، یلیمیب  راـهظا  متفگیم  همطاـف  هب  نم  هاـگ  ره  یلو  دنتـشاد ، ار  اـضاقت  نـیا  نادرم ، زا  رفن  دـنچ  وـت  زا  لـبق  یلع ! اـی 

. مدرگرب مورب و  وا  دزن  نم  ات  نک  ربص  ياهظحل 
دوخ ردپ  يابع  تساخرب و  ياج  زا  وناب  نآ  تفر ، اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 

. تسشن هاگنآ  داد ، وشتسش  دوخ  ياهتسد  اب  ار  ترضح  نآ  ياهاپ  بآ ، اب  دروآرد و  ار  ترضح  نآ  ياهنیلعن  تفرگ و  ار 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 

: درک ضرع  همطاف ! يا 
! هللا لوسر  ای  هلب 

: دومرف
يارب ار  وت  هک  ماهتـساوخ  ناحبـس  يادخ  زا  نم  ینادیم ، ار  يو  مالـسا  رد  تقبـس  تلیـضف و  تبارق و  وت  هک  تسیـسک  بلاطیبا  نب  یلع 

. دنک جیوزت  دوخ  قلخ  نیرتبوبحم  نیرتهب و 
ادـخ ربـمغیپ  زا  ار  دوخ  تروص  دـش و  تکاـس  رهطا  يهمطاـف  ینادیم ؟ حالـص  هچ  وت  هدومن ، ییوگتفگ  وـت  اـب  جاودزا  يهراـبرد  یلع 

. دینادرگنرب
: دومرف تساخرب و  اذل  تفایرد  شتروص  زا  ار ، اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تیاضر  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

. دوب دهاوخ  يو  تیاضر  رب  لیلد  همطاف  توکس  ربکا ، هللا 
: تفگ دمآ و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دزن  لیئربج  نایرج  نیا  زا  سپ 

. دشاب ارهز  يارب  یلع  یلع و  يارب  ارهز  هک  تسیضار  ادخ  اریز  نک ، جیوزت  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  يارب  ار  همطاف  دّمحم ! ای 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

: دومرف تفرگ و  ار  متسد  دمآ  نم  دزن  هاگنآ  دومن ، جیوزت  نم  يارب  ار  همطاف  ادخ  لوسر 
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«. هَّللا یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام  َو  ِهَّللا  ِۀَکََرب  یَلَع  : » ناوخب ار  اعد  نیا  زیخرب و  هللا ، مسب 
: دومرف هاگنآ  دیناشن ، رهطا  يارهز  ترضح  دزن  دروآ و  ارم  سپس 

ناشیا امرفب ، اطع  ناشنادنزرف  هب  تکرب  ریخ و  شاب و  هتشاد  تسود  ار  ناشیا  وت  دنشابیم . وت  قلخ  نیرتبوبحم  نم  دزن  نانیا  ایادخ ! راب 
. مراپسیم وت  هب  میجر  ناطیش  ّرش  زا  ار  ناشیا  يهّیرذ  ناشیا و  نم  اراگدرورپ ! رادب ، ظوفحم  ار 

. دهدیم یگتسهآ  یمارآ و  يانعم  هب  هملک  نیا  دوش  هدناوخ  روسکم  ءار »  » فرح رگا  لسرلا ،» : » نایب

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ٍطاَبْـسَأ ، ِْنبا  ِنَع  ِِّیقْرَْبلا ، ِنَع  ِّيِرَعْـشَْألا ، ِنَع  ِِهلاَخ ، ْنَع  ِّيِراَرُّزلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ٍِبلاَغ  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَـعاَمَج  یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْبیَعُش ، ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  َدُواَد ،

َناَک َْول  ِهَّللاَوَف  ِکیِْکُبی ؟ اَم  اََهل : َلاَقَف  یِْکبَت  َیِه  َو  اَْهیَلَع  َلَخَد  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ًاِّیلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز  اََّمل 
. ُضْرَْألا َو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  َسُمُْخلا  ِْکنَع  َقَدْصَأ  َو  ِکَجَّوَز  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ُِکتْجَّوَز  اَنَأ  اَم  َو  ُِکتْجَّوَز  ُْهنِم  ٌْریَخ  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ِیف 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

ْمَلَف ِهِرْجَح  ِیف  َمِهاَرَّدـلا  ُْتبَکَـسَف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  َو  َنَمَّثلا  ُتْذَـخَأ  َو  ُُهتِْعبَف  ُتْمُقَف  َعْرِّدـلا ، ِعـِبَف  ْمـُق 
: َلاَقَف ُهاَطْعَأَف  ًالِالب  اَعَد  َو  ًۀَْضبَق  َضَبَق  َُّمث  ُُهتْرَبْخَأ ، اَنَأ  َو ال  َیِه  ْمَک  ِیْنلَأْسَی 

: َلاَق َو  ٍرَْکبَابَأ  ُهاَطْعَأَف  ِْهیَدَی  اَْتلِِکب  ِمِهاَرَّدلا  َنِم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َضَبَق  َُّمث  ًابیِط ، َۀَمِطاَِفل  ْعَْتبا 
. ِِهباَحْصَأ ْنِم  ٍةَّدِِعب  َو  ٍرِساَی  ِْنب  ِراَّمَِعب  ُهَفَدْرَأ  َو  ِْتیَْبلا  ِثاَثَأ  َو  ٍباَِیث  ْنِم  اَهُِحلُْصی  اَم  َۀَمِطاَِفل  ْعَْتبا 

. ُهْوَرَتْشا ُهَحَلْصَتْسا  ِنِإَف  ٍرَْکب  ِیبَأ  یَلَع  ُهوُضِْرُعی  یَّتَح  ُهَنوُرَتْشَی  الَف  ُِحلُْصی ، اَّمِم  َءْیَّشلا  َنوُضِرَتْعَی  اُوناَکَف  َقوُّسلا  اوُرَضَحَف 
َرْـصِم ِْشیَخ  ْنِم  ِْنیَـشاَِرف  َو  ٍطیِرَِـشب  ٌلَّمَُزم  ٌریِرَـس  َو  ٌۀَّیِرَْبیَخ  ُءاَدْوَس  ٌۀَفیِطَق  َو  َمِهاَرَد  ِۀََـعبْرَِأب  ٌراَمِخ  َو  َمِهاَرَد  ِۀَْعبَِـسب  ٌصیِمَق  ُهْوَرَتْشا : اَّمِم  َناَکَف 

َو ( 363  ) ٌّيِرَجَه ٌریِصَح  َو  ٍفوُص  ْنِم  ٌْرتِس  َو  ٌرِخْذِإ  اَهُوْشَح  ِِفئاَّطلا ، ِمَدَأ  ْنِم  َِقفاَرَم  ََعبْرَأ  َو  ِمَنَْغلا  ِّزِج  ْنِم  ِرَخْآلا  ُوْشَح  َو  ٌفِیل  اَمِهِدَحَأ  ُوْشَح 
اَذإ یَّتَح  ٍفَزَخ  ُناَزیِک  َو  ُءاَرْضَخ  ٌةَّرَج  َو  ( 364  ) ٌۀَتَّفَُزم ٌةَرَهْطِم  َو  ِءاَْمِلل  ٌّنَش  َو  ِنَبَِّلل  ٌْبعَق  َو  ٍمَدَأ  ْنِم  ٌءاَقِـس  َو  ٍساَُحن  ْنِم  ٌبَضِْخم  َو  ِدَْیِلل  یًحَر 

. َِیقاَْبلا ُهَعَم  اُوناَک  َنیِذَّلا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُباَحْصَأ  َلَمَح  َو  ِعاَتَْملا  َضَْعب  ٍرَْکبُوبَأ  َلَمَح  َءاَرِّشلا  َلَمْکَتْسا 
. ِْتیَْبلا ِلْهَِأل  ُهَّللا  َكَرَاب  ُلوُقَی  َو  ِهِدَِیب  ُُهبِّلَُقی  َلَعَج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  َعاَتَْملا  َضَرَع  اَّمَلَف 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
هللا مالـس  َۀَمِطاَف  ِْرمَأ  ْنِم  ًاْئیَـش  ُرُکْذَأ  َو ال  یلِْزنَم  َیلِإ  ُعِجْرَأ  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  یِّلَـصُأ  ًارْهَـش  َِکلَذ  َدـَْعب  ُتْمَقَأَف 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُجاَوْزَأ  َْنُلق  َُّمث  اهیلع 
ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َنَْمیَأ : ُّمُأ  َْتلاَقَف  ِْهیَلَع  َْنلَخَدَف  َْنلَْعفا ، ُْتلُقَف : َْکیَلَع ؟ َۀَمِطاَف  َلوُخُد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  ْنِم  ََکل  ُُبلْطَن  الَأ 

: َلاَقَف َِکلَِذب ، اَنَنُویُع  َّرَق  َو  اَهَلْمَش  ْعَمْجا  َو  اَِهْلعَِبب  َۀَمِطاَف  َْنیَع  َّرَقَف  ُهَلْهَأ ، ُدیُِری  ًاِّیلَع  َّنِإ  َو  َۀَمِطاَف  ِفاَفِِزب  اَُهْنیَع  ْتَّرََقل  ٌۀَِیقَاب  َۀَجیِدَخ  َّنَأ  َْول 
، ُْهنِم َِکلَذ  ُعَّقَوَتَن  اَّنُک  ْدَقَف  ُهَتَجْوَز ، یِّنِم  ُُبلْطَی  ٍِّیلَع ال  ُلَاب  اَمَف 

. ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ِینُعَنْمَی  ُءاَیَْحلا  ُْتلُقَف : ٌِّیلَع : َلاَق 
: َلاَقَف ِءاَسِّنلا  َیلِإ  َتَفَْتلاَف 

؟ اَنُهاَه ْنَم 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُۀَنالُف ، َو  ُۀَنالُف  ِهِذَه  َو  ُبَْنیَز  ِهِذَه  َو  َۀَمَلَس  ُّمُأ  اَنَأ  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَقَف 
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؟ ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ٍةَرْجُح  ِّيَأ  ِیف  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَقَف  ًاْتَیب ، يِرَجُح  ِیف  یِّمَع  ِْنبا  َو  ِیتَْنبِال  اُوئِّیَه 
. اَِهنْأَش ْنِم  َنِْحلُْصی  َو  َّنِّیَُزی  ْنَأ  ُهَءاَِسن  َرَمَأ  َو  ِِکتَرْجُح  ِیف  ِهَّللا : ُلوُسَر  َلاَقَف 

؟ ِکِسْفَِنل ِهِیتْرَخَّدا  ٌبیِط  ِكَْدنِع  ْلَه  َۀَمِطاَف : ُْتلَأَسَف  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَق 
: َْتلاَق

؟ اَذَه اَم  ُْتلُقَف  ُّطَق ، اَهَْلثِم  ُتْمِمَش  اَم  ًۀَِحئاَر  اَْهنِم  ُتْمِمَشَف  ِیتَحاَر  ِیف  اَْهنِم  ْتَبَکَسَف  ٍةَروُراَِقب  َْتتَأَف  ْمَعَن ،
: َْتلاَقَف

َُهل ُحَرْطَأَف  ِکِّمَِعل ، اَهیِحَرْطاَف  َةَداَسِْولا  ِیتاَه  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِیل : ُلوُقَیَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُلُخْدَـی  ُِّیْبلَْکلا  ُۀَـیْحِد  َناَـک 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلَأَسَف  ِهِعْمَِجب ، ِینُُرمْأَیَف  ٌءْیَـش  ِِهباَِیث  ِْنَیب  ْنِم  َطَقَـس  َضَهَن  اَذإَف  اَْـهیَلَع ، ُسِلْجَیَف  َةَداَـسِْولا 

: َلاَقَف َِکلَذ  ْنَع  مَّلَس 
. َلِیئَْربَج ِۀَِحنْجَأ  ْنِم  ُطُقْسَی  ٌرَْبنَع  َوُه 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َُّمث  ٌِّیلَع : َلاَق 
: َلاَق َُّمث  ًالِضاَف  ًاماَعَط  َِکلْهَِأل  ْعَنْصا  ُِّیلَع  اَی 

َلَعَج َو  ِهِعاَرِذ  ْنَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَسَحَف  ًانْمَـس  َو  ًارْمَت  ُْتیَرَتْشاَف  ُنْمَّسلا ، َو  ُرْمَّتلا  َْکیَلَع  َو  ُْزبُْخلا  َو  ُمْحَّللا  اَنِْدنِع  ْنِم 
. ٌرِیثَک ٌْزبُخ  اََنل  َِزبُخ  َو  َِحبُذَف  ًانیِمَس  ًاْشبَک  اَْنَیلِإ  َثََعب  َو  ًاْسیَح  ُهَذَخَّتا  یَّتَح  ِنْمَّسلا  ِیف  َرْمَّتلا  ُخَدْشَی 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َُّمث 
َو َكاَنُه  ٍةَْوبَر  یَلَع  ُتْدِعَص  َُّمث  ًامْوَق ، ََعدَأ  َو  ًامْوَق  َصِخْشُأ  ْنَأ  ُتِییَحَف ]   ] ُتِییْحُأَف َِۀباَحَّصلِاب ، ٌنَحْشُم  َوُه  َو  َدِجْـسَْملا  ُْتیَتَأَف  َْتبَبْحَأ ، ْنَم  ُْعدا 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِملَعَف  ِماَعَّطلا ، ِۀَِّلق  َو  ِساَّنلا  ِةَْرثَک  ْنِم  ُْتیَیْحَتْـساَف  ًالاَسْرَأ ، ُساَّنلا  َلَْبقَأَف  َۀَـمِطاَف ، ِۀَـمِیلَو  َیلِإ  اُوبیِجَأ  ُْتیَداـَن :

: َلاَقَف ِینَلَخاَدَت  اَم  مَّلَس 
ْنِم ُرَثْکَأ  ْمُه  َو  اوُرَدَـص  َو  ِۀَـکَرَْبلِاب  ِیل  اْوَعَد  َو  ِیباَرَـش  اُوبِرَـش  َو  یِماَعَط  ْمِهِرِخآ  ْنَع  ُمْوَْقلا  َلَکَأَف  ٌِّیلَع : َلاَق  ِۀَـکَرَْبلِاب  َهَّللا  وُعْدَأَس  یِّنِإ  ُِّیلَع  اَی 

. ٌءْیَش ِماَعَّطلا  َنِم  ْصُْقنَی  َْمل  َو  ٍلُجَر  ِفالآ  ِۀََعبْرَأ 
: َلاَق َو  ًاماَعَط  اَهِیف  َلَعَج  َو  ًۀَفْحَص  َذَخَأ  َُّمث  ِهِجاَوْزَأ ، ِلِزاَنَم  َیلِإ  اَِهب  َهَّجَو  َو  ْتَِئلُمَف  ِفاَحِّصلِاب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَعَد  َُّمث 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ِبوُرُْغِلل  ُسْمَّشلا  ِتَفَرَْصنا  اَذإ  یَّتَح  اَِهْلَعب  َو  َۀَمِطاَِفل  اَذَه 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ًءاَیَح  ًاقَرَع  ْتَبَّبَـصَت  ْدَق  َو  اََهلاَیْذَأ  ُبَحْـسَت  َیِه  َو  اَِهب  َْتتَأَف  ْتَقَلَْطناَف  َۀَمِطاَف ، یُِّملَه  َۀَمَلَـس  َّمُأ  اَی 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْتَرَثَعَف .
. ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  َةَْرثَْعلا  ُهَّللا  ََکلاَقَأ 

: َلاَق َو  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِدَی  ِیف  اَهَعَضَوَف  اَهَدَی  َذَخَأ  َُّمث  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  اَهآَر  یَّتَح  اَهِهْجَو  ْنَع  َءاَدِّرلا  َفَشَک  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْتَفَقَو  اَّمَلَف 
. اَمُکَِیتآ یَّتَح  ًاْرمَأ  اَثِدُْحت  َو ال  اَمُِکلِْزنَم  َیلِإ  اَِقلَْطنا  ٌِّیلَع  ُلْعَْبلا  َمِْعن  ُۀَمِطاَف  اَی  َو  ُۀَمِطاَف  ُۀَجْوَّزلا  َمِْعن  ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبا  ِیف  ََکل  ُهَّللا  َكَرَاب 

اَنَأ َو  یِّنِم  ًءاَیَح  ِضْرَْألا  َیلِإ  ٌۀَقِرْطُم  َیِه  َو  اَِهِبناَج  ِیف  ْتَسَلَج  َو  ِۀَّفُّصلا  ِِبناَج  ِیف  ُتْسَلَج  یَّتَح  اَِهب  ُْتقَلَْطنا  َو  َۀَمِطاَف  ِدَِـیب  ُتْذَـخَأَف  ٌِّیلَع : َلاَق 
. اَْهنِم ًءاَیَح  ِضْرَْألا  َیلِإ  ٌقِرْطُم 

: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َءاَج  َُّمث 
: َلاَق َُّمث  ِِهِبناَج  ْنِم  َۀَمِطاَف  َسَلْجَأَف  َلَخَدَف  ًالِخاَد ، َو  ًاِرئاَز  َِکب  ًابَحْرَم  ُهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْلُخْدا  اَْنلُقَف : اَنُهاَه ؟ ْنَم 

یَلَع اَْهنِم  َّبَص  َُّمث  ِْبعَْقلا  ِیف  اَهَّجَم  َُّمث  اَِهب  َضَمْضَمَتَف  ًۀَعْرُج  َذَخَأَف  ِِهب ، ُْهتَتَأ  َُّمث  ًءاَم  ُْهتالَمَف  ِْتیَْبلا  ِیف  ٍْبعَق  َیلِإ  ْتَماَقَف  ٍءاَِمب  ِینِیتیا  ُۀَمِطاَف  اَی 
: َلاَق َُّمث  اَهِسْأَر ،
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: َلاَق َُّمث  اَْهیَیْدَث . َْنَیب  ُْهنِم  َحَضَن  ْتَلَْبقَأ  اَّمَلَف  ِیِلْبقَأ !
: َلاَق َُّمث  اَْهیَِفتَک  َْنَیب  ُْهنِم  َحَضَنَف  ْتََربْدَأَف  يِِربْدَأ ،

َُّمث ِِهلْهَأ ، ِیف  َُهل  ْكِرَاب  َو  ًاّیِفَح  َکـِب  َو  ًاـِّیلَو  َکـَل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ََّیلِإ  ِْقلَْخلا  ُّبَحَأ  َو  یِخَأ  اَذَـه  َو  َّمُهَّللا  ََّیلِإ ، ِْقلَْخلا  ُّبَحَأ  َو  ِیتَْنبا  ِهِذَـه  َّمُهَّللا  »
: َلاَق

«. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنإ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ََکل  ُهَّللا  َكَرَاب  َِکلْهَِأب  ْلُخْدا  ُِّیلَع  اَی 
اهطویخ ۀَّقر و  اهجسن  یف  بایث  شیخلا : ُّيدابآزوریفلا : لاق  هوحن و  ریرسلا و  هب  طرـشی  لوتفم  صوخ  طیرـشلا : فوفلم و  يأ  لمّزم  نایب :

. نکرملا ربنمک : بضخملا  منغلا و  نم  َّزج  يّذلا  فوصلا  يأ  رسکلاب  مَنَغلا  ِّزِج  نم  هلوق : بصعلا ، ظلغأ  نم  وأ  ناّتکلا  ۀقاشُم  نم  ظالغ 
. ۀغّللا بتک  نم  اندنع  امیف  دری  مل  هّنکل  ًاضیأ  ایِّدعتم  نوکی  هدَّرجم  َّنأ  یلع  ءانب  رمألا  ۀغیصب  ّهنأ  هرهاظ  ۀمطاف ، نیع  ِّرقف  هلوق :

فوجألا ءیشلا  رسک  خدّشلا  لاق : هرمأ و  نم  عمتجا  ام  يأ  هلمش  هللا  ّتتش  مهرمأ و  نم  ّتتـشت  ام  يأ  مهلمـش ، هللا  عمج  ُّيرهوجلا : لاق  و 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هلوق  بشخ ، نم  حدق  بعقلا  ُّرجلا و  بحّسلا  طقأ و  نمسب و  طلخی  رمت  وه  سیحلا  لاق : و 

ًاقفـشم وأ  ۀـعاطإلا  ۀـیاغ  کل  ًاعیطم  يأ  یهتنا -  هفاطلأ -  همارکإ و  یف  تغلاب  يأ  رـسکلاب  هب  تیِفح  لوقت : ُّيرهوجلا : لاق  ًاّیفح ، کـب  و 
. كرمأ ۀعاطإ  ببسب  مهل  ًاحصان  قلخلا  یلع 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دّمحم  لآ  قداص  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 365  ) نیشیپ باتک  رد  زین 
دزن دومن  جیوزت  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه 

: دومرف تسا ، نایرگ  وناب  نآ  دید  دمآ  همطاف 
وت نم  هکنیا  هن  مدومنیم ، جیوزت  وا  يارب  ار  وت  نم  دوبیم  رتهب  یلع  زا  یـسک  نم  تیب  لها  نایم  رد  رگا  مسق  ادـخ  هب  ینایرگ ! هچ  يارب 

يهیرهم ياج  هب  ار  سمخ  دنـشاب  رارقرب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یمادام  هدومن و  جیوزت  یلع  يارب  ار  وت  ادخ  هکلب  مشاب ، هدرک  جـیوزت  ار 
. تسهداد رارق  وت 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: دومرف نم  هب  ادخ  ربمغیپ 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  روضح  هب  متفرگ و  ار  نآ  لوپ  متخورف ، ار  دوـخ  هرز  متـساخرب و  نم  شورفب . ار  دوـخ  هرز  زیخرب و 
، مدزن یفرح  صوصخ  نیا  رد  زین  نم  تسا ، لوپ  غلبم  هچ  هک  دیـسرپن  نم  زا  تخیر و  نم  راـنک  رد  ار  اـهلوپ  راوـگرزب  نآ  مدروآ ، مَّلَس 

: دومرف وا  هب  داد  يو  هب  ار  اهلوپ  تساوخ و  ار  لالب  هکنیا  زا  سپ  تفرگرب و  اهلوپ  نآ  زا  تشم  کی  سپس 
: دومرف وا  هب  داد و  رکبوبا  هب  درک و  رپ  اهلوپ  نآ  زا  ار  دوخ  تشم  ود  ره  نآ  زا  سپ  نک . يرادیرخ  رطع  همطاف  يارب  ار  لوپ  نیا 

. امن يرادیرخ  لزنم  يهیثاثا  سابل و  همطاف  يارب  ار  لوپ  نیا 
رظن رد  ار  رظن  دروم  ءایـشا  دـندش  رازاب  دراو  هک  یماگنه  درک . هناور  رکبوبا  هارمه  ار  باحـصا  زا  يرگید  هورگ  رـسای و  نب  راّمع  هاگنآ 

. دشیم هدیرخ  هاگنآ  دیامن ، دنسپ  ار  اهنآ  رکبوبا  ات  دندیرخیمن  یلو  دنتفرگیم 
امرخ فیل  اب  ار  نآ  طسو  هک  تخت  کی  يربیخ ، یکـشم  يهفیطق  کـی  مهرد ، راـهچ  هب  باـقن  کـی  مهرد ، تفه  غلبم  هب  نهاریپ  کـی 

هک فئاط  تسوپ  زا  اکتم  راهچ  دادـعت  دوب ، هدـش  ُرپ  مشپ  زا  ار  يرگید  امرخ و  فیل  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  کشت  ددـع  ود  دـندوب ، هتفاب 
يهیداب کی  یتسد ، بایـسآ  تسد  کی  يرَجَه ، ریـصح  کی  یمـشپ ، يهدرپ  کی  دـندوب ، هدرک  رپ  ( 366  ) رخذا فلع  اب  ار  اهنآ  طـسو 

يوبس کی  دودنا ، ریق  يهباتفآ  کی  بآ ، کشم  کی  ریش ، يارب  یبوچ  يهساک  کی  دوب ، تسوپ  زا  هک  يروخ  بآ  فرظ  کی  یـسم ،
. یلافس ياههزوک  زبس و 

. دندش لزنم  یهار  هتشادرب و  باحصا  ار  یقبام  اهنآ و  زا  يرادقم  رکبوبا  دندیرخ ، ار  ءایشا  نآ  هک  یماگنه 
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درکیم ور  ریز و  دوخ  كرابم  تسد  هب  ار  اهنآ  ترضح  نآ  دندرک  هضرع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  ار  اهنآ  هک  یعقوم 
: دومرفیم و 

! ! دیامن كرابم  نم  تیب  لها  يارب  ار  اهنیا  ادخ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

تعجارم شیوـخ  لزنم  هب  مدـناوخیم و  زاـمن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربـمغیپ  اـب  هاـم  کـی  تّدـم  هب  ناـیرج  نیا  زا  سپ  نـم 
. متفگیمن يزیچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  رما  هب  عجار  مدومنیم و 

: دنتفگیم نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  نانز  یلو 
؟ دراذگب وت  رایتخا  رد  ار  همطاف  مینک  شهاوخ  شترضح  زا  ام  یهاوخیم  ایآ 

: متفگ
: تفگ نمیا  ّما  دندش ، فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  روضح  هب  ناشیا  یتقو  یلب ،

. دشیم نشور  ءارهز  يهمطاف  یسورع  يارب  شمشچ  دوب  هدنز  يربک  يهجیدخ  رگا  هللا  لوسر  ای 
رایتخا رد  ار  ناشیا  ینک و  نشور  یلع  هب  ار  همطاف  مشچ  میراد  اضاقت  ام  دربب ، ار  همطاـف  هک  دراد  تسود  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع 

. ددرگ نشور  مه  ام  ياهمشچ  ات  يراذگب  رگیدکی 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  مدربیم !؟ یلع  زا  ار  راـظتنا  نیا  نم  هک  یتروص  رد  دـنکیمن  هبلاـطم  نم  زا  ار  دوـخ  يهجوز  یلع ، ارچ  سپ 
: درک ضرع 

. مدیشکیم تلاجخ  امش  زا  نم  هللا  لوسر  ای 
: دومرف دش و  نانز  هّجوتم  راوگرزب  نآ  سپس 

؟ اجنیا تسیک 
: تفگ هملس  ّما 

. نالف نالف و  بنیز و  نم و 
: دومرف

. دییامن هدامآ  ءارهز  يهمطاف  مرتخد  یلع و  میومع  رسپ  يارب  ارم  ياههرجح  زا  یکی 
: تفگ هملس  ّما 

؟ هللا لوسر  ای  اههرجح  مادک 
: دومرف

. دندرک اّیهم  ار  رهطا  يارهز  یسورع  مزاول  دندومن و  تنیز  ار  دوخ  ات  داد  روتسد  نتشیوخ  نانز  هب  هاگنآ  وت ، يهرجح 
: دیوگیم هملس  ّما 

: متفگ اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هب  نم 
؟ ياهدومن هریخذ  دوخ  يارب  زا  يرطع  ایآ 

: دومرف
ار نآ  ریظن  زگره  هک  مدـیئوب  نآ  زا  ییوب  نم  تخیر ، نم  تسد  نایم  رد  نآ  زا  يرادـقم  دروآ و  رطع  هشیـش  کی  ءارهز  يهمطاف  يرآ ،

: متفگ همطاف  هب  مدوب . هدیئوبن 
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؟ ياهدروآ اجک  زا  ار  رطع  نیا 
: دومرف

: دومرفیم نم  هب  ترضح  نآ  دشیم  فّرشم  ادخ  لوسر  روضح  هب  یبلک  يهیحد  هاگ  ره 
روتـسد نم  هب  تخیریم و  ورف  يو  ياـهسابل  ناـیم  زا  يزیچ  سپـس  مداـهنیم ، وا  يارب  ار  یتـشپ  نم  راذـگب ، دوخ  يوـمع  يارب  یتـشپ 

. مدرکیم عمج  ار  نآ  ات  دادیم 
: دیسرپ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 

؟ دزیریم ورف  هک  تسیچ 
: دومرفیم

. دزیریم ورف  لیئربج  ياهلاب  زا  هک  تسیربنع 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
يهدهع هب  مه  نغور  امرخ و  ام ، يهدهع  هب  نان  تشوگ و  یلع  ای  نک ! تسرد  دوخ  لایع  لها و  یـسورع و  يارب  یناوارف  ياذغ  یلع ! ای 

درخ ار  اهامرخ  دز و  الاب  ار  دوخ  ياـهنیتسآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  مدـیرخ و  نغور  اـمرخ و  يرادـقم  متفر  نم  وت ،
يارب ار  قاچ  دنفـسوگ  کی  هاگنآ  دنمانیم ، صیبخ  یبرع  هب  ار  نآ  هک  دـمآ  دوجو  هب  ییاذـغ  هکنیا  ات  تخیریم  نغور  نایم  رد  دومن ،

. دومن هیهت  ار  یناوارف  نان  داتسرف و  ام 
: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  ًادعب 

مدیشک تلاجخ  دندوب ، اجنآ  يدایز  دارفا  مدش ، دجـسم  دراو  نم  نک ، توعد  دوخ  یـسورع  ياذغ  يارب  يراد  تسود  هک  ار  یـسک  ره 
: مداد ادن  متفر و  دوب  اجنآ  رد  هک  يدنلب  يالاب  اذل  میامنن ، توعد  ار  یهورگ  منک و  توعد  ار  یهورگ  هک 

یتقو مدیـشکیم ، تلاجخ  اذغ  دوبمک  ّتیعمج و  ترثک  زا  نم  دندمآ ، يدایز  مدرم  دیوش ، دـنمهرهب  همطاف  یـسورع  ياذـغ  زا  دـییایب و 
: دومرف دش  هاگآ  نم  تلاجخ  زا  ربمغیپ 

. دهد تکرب  امش  ياذغ  هب  ادخ  هک  منکیم  اعد  نم  یلع ! ای 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

مک يزیچ  اذغ  زا  دـندش و  ریـس  همه  ات  دـندیماشآ  دـندروخ و  بآ  اذـغ و  زا  رفن  نیرخآ  ات  دـندوب  رفن  رازه  راهچ  زا  رتشیب  هک  هورگ  نآ 
. دندومن تکرب  ریخ و  ياعد  نم  يارب  نانآ  دشن 

: دومرف روتسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  ًادعب 
. داتسرف شیوخ  نانز  يارب  ار  اهنآ  دندومن و  اذغ  زا  رپ  ار  ییاههساک 

: دومرف دومن و  اذغ  زا  رپ  هساک  کی  راوگرزب  نآ  سپس 
. دشاب شرهوش  همطاف و  يارب  نیا 

: دومرف هملس  ّما  هب  لوسر  ترضح  دیسر  بورغ  هب  کیدزن  باتفآ  هک  یماگنه 
هدیـشک نیمز  هب  شیاهسابل  يهشوگ  هک  دروآ  یلاح  رد  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  تفر و  هملـس  ّما  رواـیب ، ار  ءارهز  يهمطاـف 

. دروخ نیمز  هب  هک  تخیریم  تلاجخ  قرع  يردق  هب  شراوگرزب  ردپ  يور  زا  دشیم و 
: دومرف وا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 

. دراد هاگن  ندروخ  نیمز  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  ادخ 
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هیلع یلع  ترضح  ات  تشادرب  وناب  نآ  تروص  زا  ار  باقن  ادخ  لوسر  دیسر  دوخ  ردپ  لباقم  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هک  یعقوم 
. دید ار  ازج  زور  يهعیفش  نآ  تروص  مالسلا 

داهن و مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تسد  نایم  رد  تفرگ و  ار  زیزع  يهمطاف  تسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترـضح  سپس 
: دومرف

، تسا يرهوش  بوخ  یلع  همطاف ! يا  تسا ، ياهجوز  بوخ  همطاف  یلع ! ای  دنک ! كرابم  وت  يارب  ار  ربمغیپ  رتخد  نیا  مدـق  ادـخ  یلع ! ای 
. میایب نم  ات  دینک  ربص  دیوش و  لزنم  یهار 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هب مادک  ره  همطاف  نم و  متـسشن . وا  دزن  مه  نم  تسـشن و  فرط  کی  يو  میدش  لزنم  هّجوتم  هکنیا  زا  سپ  متفرگ و  ار  همطاف  تسد  نم 

. میدرکیم هاگن  نیمز  هب  میدیشکیم  تلاجخ  رگیدکی  زا  هکنیا  ّتلع 
: دومرف دمآ و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  نایرج  نیا  زا  سپ 

؟ اجنیا تسیک 
: میتفگ

: دومرف يو  هب  دیناشن و  نتشیوخ  فرط  کی  ار  رهطا  يهمطاف  دش و  دراو  ادخ  لوسر  دیدمآ . شوخ  رایسب  دییامرفب . هللا ! لوسر  ای 
زا يرادقم  ادخ  لوسر  دروآ ، ترـضح  نآ  روضح  هب  درک و  بآ  زا  رپ  ار  یفرظ  تساخرب و  ءارهز  يهمطاف  روایب ، نم  دزن  بآ  يرادـقم 

يهمطاف رـس  هب  هساک  بآ  زا  تخیر و  هساـک  ناـیم  رد  ار  نآ  دومن  هضمـضم  هکنیا  زا  سپ  تخیر و  دوخ  كراـبم  ناـهد  رد  ار  بآ  نآ 
: دومرف وناب  نآ  هب  تخیر و  رهطا 

: دومرف وا  هب  هدیشاپ ، ترضح  نآ  ياههنیس  نایم  رد  ار  بآ  نآ  زا  يرادقم  دمآ  کیدزن  یتقو  ایب ! نم  کیدزن 
: دومرف دیشاپ و  ناشیا  فتک  ود  نایم  رد  ار  بآ  نآ  زا  يرگید  رادقم  تشگرب ، یتقو  درگرب 

. نم دزن  تسا  قولخم  نیرتبوبحم  هک  تسا  نم  ردارب  یلع  نیا  اراگدرورپ ! نم ، دزن  تسا  قلخ  نیرتبوبحم  مرتخد  نیا  ایادخ ! راب 
. نادرگ كرابم  شیارب  ار  شلایع  لها و  هدب و  رارق  دوخ  عیطم  ّیلو و  ار  یلع  نیا  ایادخ ! راب 

: دومرف نانخس  نیا  زا  سپ 
. داب تیب  لها  امش  رب  تسا  تمظع  اب  هدیدنسپ و  هک  ادخ  تمحر  تکرب و  ورب . تاهجوز  دزن  نونکا  یلع ! ای 

. تسا نآ  لاثما  هدرپ و  يارب  امرخ  لخن  ياههخاش  زا  زیچ  ره  يهدش  هتفاب  طیرّشلا »  » هدش و هدیچیپ  ینعی  لّمزم » : » نایب
مکحم رایـسب  نآ  ياهكوک  اّما  دنـشاب ، هدرک  راک  فیرظ  رایـسب  نآ  تخود  رد  هک  دـنیوگ  ار  ياهچراپ  شیخلا » : » هتفگ يدابآزوریف  و 

. دنیوگ ار  مکحم  يهدش  هتفات  يهچراپ  عون  ره  ای  دشاب و  ناتک  زا  سابل  نآ  دشاب و 
ار نگل  تشت و  قلطم  ای  نازرگنر و  راغت  ینعم  هب  ربنم  نزو  رب  بَضْخِملا »  » دشاب و هدش  هدیچ  دنفسوگ  مشپ  زا  هک  دنیوگ  ار  یمشپ  ِّزِج » »

. دنیوگ
: دیامرفیم َّرَقَف »  » يانعم رد  هماّلع 

. درادن دوجو  یتغل  نینچ  تسام  دزن  هک  یتغل  بتک  رد  نکلو  میریگب  يّدعتم  ار  نآ  دّرجم  رگا  دشاب  رما  يهغیص  هک  تسا  نیا  رهاظ 
روظنم هتفگ  هلمـش » هللا  ّتتـش   » يهلمج دروم  رد  اـهنآ و  عمج  دوشن  هدـنکارپ  ینعی  هتفگ  مهلمـش » هللا  عمج   » يهلمج دروم  رد  يرهوج  و 

نغور و اب  هک  تسییامرخ  ینعم  هب  سیحلا »  » تسیلاـخوت و زیچ  نتـسکش  ینعم  هب  هتفگ  خدّـشلا »  » دروم رد  نینچمه  تسا . نیرفن  اـعد و 
. دشاب هدش  طولخم  کشک 

. نتسکش ینعم  هب  بحّسلا »  » و
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. دشاب بوچ  زا  هک  تسیفرظ  ینعم  هب  بقعلا »  » و
: دیامرفیم هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  شیامرف  نیا  دروم  رد  و 

هلمج نیا  يانعم  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  یـسلجم  موحرم  دوخ  اّما  یـسک و  هب  ندرک  مارکا  فطل و  رایـسب  ینعی  هتفگ : يرهوج  ًاّیفح » َِکب  «و 
: دیامرفیم

هکنیا اـی  تسا و  وت  عیطم  ناـکما  ّدـح  نیرتـالاب  تیاـهن و  رد  مالـسلا )  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح   ) وا ایادـخ  هک  تسا  نیا  روـظنم 
وت رما  تعاطا  ببس  هب  تسا  نانآ  يهدننک  تحیـصن  وت و  قلخ  رب  تسا  قفـشم  نابرهم و  وا  ادنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  تفگ  ناوتیم 

(. رکنم زا  یهن  فورعم و  رما  هب  رگیدکی و  ّقح  رد  ینابرهم  هب  ار  تناگدنب  ياهدومرف  رما  وت  اریز  )

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

ِنَع ِءاَّشَْولا ، ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ ، ْنِم  ٍةَّدِع  ْنَع  ِِّیْنیَلُْکلا ، ِنَع  ِّيِراَرُّزلا ، ٍِبلاَغ  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَـعاَمَج ، یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْیبَظ ، ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِّيِرَْبیَْخلا ،

. ِضْرَْألا یَلَع  ٌْوفُک  اََهل  َناَک  اَم  َۀَمِطاَِفل  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  الَْول  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس 
: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  نایبظ  نب  سنوی  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 367  ) یلاما باتک  رد 

. دشیمن ادیپ  ءارهز  يهمطاف  يارب  يرسمه  وفک و  نیمز  يور  مامت  رد  درکیمن  قلخ  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  ادخ  رگا 

(07 [ ) هرامش تیاور  ]

َدَْعب َِکلَذ  َو  ًامْوَی  َرَشَع  َۀَّتِِسب  َناَْمثُع  ِۀَجْوَز  َۀَّیَقُر  اَِهتْخُأ  ِةاَفَو  َدَْعب  َۀَمِطاَِفب  َلَخَد  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َّنَأ  َِيُور  یسوطلا ]  خیّشلل  یلامألا  ]
. ُمَلْعَأ َیلاَعَت  ُهَّللا  َو  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍّتِِسل  ءاثَلُّثلا  َمْوَی  اَِهب  َلَخَد  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ٍلاَّوَش  ْنِم  ْتَلَخ  ٍماَّیَِأل  َِکلَذ  َو  ٍرَْدب  ْنِم  ِهِعوُجُر 

هللا مالس  ءارهز  ترضح  رهاوخ  هیقر  تلحر  زا  دعب  زور  هدزناش  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنکیم  لقن  ( 368  ) نیشیپ باتک  رد  زین 
ردـب گنج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تشذـگ و  لاّوش  هام  زا  هک  يزور  دـنچ  یـسورع  نیا  درک ، یـسورع  رهطا  يهمطاـف  اـب  اـهیلع 

. تفرگ ماجنا  درک  تعجارم 
. درک یسورع  دوب  ۀجحلا  يذ  هام  مشش  هک  هبنش  هس  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتیاور  رب  انب 

(08 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ِشَمْعَْألا ، ِنَع  ِعِیبَّرلا ، ِْنب  ِْسیَق  ْنَع  ِِّیناَّمِْحلا ، یَیْحَی  ْنَع  ِراَـتْخُْملا ، ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّيِوَدَْـعلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُِّیناََـقلاَّطلا ، لاـصخلا ]  ]
: َلاَق ِّيِراَْصنَْألا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  ٍّیِْعبِر ، ِْنب  َۀَیاَبَع 

اَم َْتأَر  اَّمَلَف  ِهِضَرَم ، ْنـِم  ( 369  ) ِهقاَن َوُه  َو  ُهُدوُعَت  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ُْهتَتَأَـف  ًۀَـضَرَم  َضِرَم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  اَهِّدَخ ، یَلَع  اَُهتَْعمَد  ْتَرَج  یَّتَح  ُةَْربَْعلا  اَْهتَقَنَخ  ِفْعَّضلا  َو  ِدْهُْجلا  َنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب 

َّنَأ ُۀَمِطاَف  اَی  ِتِْملَع  اَمَأ  ُهَُکتْحَْکنَأَف ، ََّیلِإ  یَحْوَأَف  ِکَْلَعب ، اَْهنِم  َراَتْخاَف  ًۀَـعالِّطا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  ُهُرْکِذ  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  اََهل ، مَّلَـس  َو  ِهلآ 
. ًاْملِع ْمُهَرَثْکَأ  َو  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَأ  َو  ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَأ  ِکَجَّوَز  ِكاَّیِإ  ِهَّللا  ِۀَماَرَِکل 

: َلاَق
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َداَرَأَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَق  اَِمب  ْتَرَْشبَتْسا  َو  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َِکلَِذب  ْتَّرُسَف 

. ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمل  َو  َُهل  ُهَّللا  ُهَمَسَق  يِذَّلا  َنِم  ِهِّلُک  ِْریَْخلا  َدیِزَم  اَهَدیِزَی  ْنَأ  مَّلَس  َو 
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: َلاَقَف
ِنَع ُُهیْهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُهُْرمَأ  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُهاَْطبِـس  َو  ُُهتَجْوَز  َو  ُُهتَمْکِح  َو  ُهُْملِع  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  ُُهناَمیِإ  ٍلاَصِخ ، ُناَمَث  ٍِّیلَِعل  ُۀَـمِطاَف  اَـی 

. ِهَّللا ِباَتِِکب  ُهُؤاَضَق  َو  ِرَْکنُْملا 
َوُه َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُْریَخ  اَنُِّیبَن  اَنَدـَْعب : َنیِرِخْآلا  َنِم  ٌدَـحَأ  اَهُکِرْدـُی  َو ال  اَنَْلبَق  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ٌدَـحَأ  اَهَطُْعی  َْمل  ٍلاَصِخ  َْعبَـس  اَنیِطْعُأ  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَـی 
َوُه َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمِِهب  ُریِطَی  ِناَحاَنَج  َُهل  ْنَم  اَّنِم  َو  ِکِیبَأ  ُّمَع  ُةَزْمَح  َوُه  َو  ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَس  اَنُدیِهَـش  َو  ُِکْلَعب  َوُه  َو  ِءاَیِـصْوَْألا  ُْریَخ  اَنُّیِـصَو  َو  ِكُوبَأ 

. ِكاَْنبا اَمُه  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  اَْطبِس  اَّنِم  َو  ٌرَفْعَج 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  بّویا  وبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 370  ) لاصخ باتک  رد  قودص  خیش 

يهرود ادخ  لوسر  هک  یعقوم  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هدش و  ضیرم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  تقو  کی 
دش هجاوم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  یناوتان  فعض و  نآ  اب  هک  یماگنه  دمآ ، شردپ  تدایع  يارب  درکیم  یط  ار  تهاقن 

. دش يراج  شکرابم  تروص  يهنوگ  هب  کشا  تارطق  هک  داد  تسد  يو  هب  هیرگ  تلاح  يردق  هب 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

. مدروآرد وا  حاکن  هب  ار  وت  ات  درک  یحو  نم  هب  هاگنآ  دومن ، باختنا  ار  وت  رهوش  درک و  نیمز  هب  یهّجوت  میلع  يادخ 
ملح رظن  زا  لوا و  ندروآ  مالـسا  ظاـحل  زا  هک  هدومن  جاودزا  یلع  يارب  ار  وت  اریز  هتـشاد ، یمارگ  ار  وـت  ادـخ  ینادیمن  اـیآ  همطاـف ! يا 

؟ تسهمه زا  ملعا  رثکا و  ملع  تهج  زا  مظعا و 
نآ تفرگ  رظن  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  دش . رورـسم  هداعلا  قوف  هدژم ، نیا  ندینـش  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 

: دومرف اذل  دهد ، حرش  دوب  هدومرف  همطاف  يارب  هک  ياهزادنا  زا  شیب  هدرک  بیصن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ادخ  هک  ار  یلاصخ 
: حرش نیدب  تسا  تلصخ  تشه  ياراد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  همطاف ! يا 

دراد نامیا  ادخ  هب   - 1
تسا ملع  ياراد   - 2

تسا تمکح  ياراد   - 3
دراد وت  لثم  ياهجوز   - 4

دراد نیسح  نسح و  لثم  يدنزرف  ود   - 5
دشابیم فورعم  هب  رما  ماقم  ياراد   - 6

دنکیم رکنم  زا  یهن   - 7
. دیامنیم تواضق  دیجم  نآرق  قبط   - 8

تسا و هدومرفن  اطع  ام  زا  لبق  يدـحا  هب  ار  تلـصخ  تفه  نآ  هدرک ، اطع  ام  هب  تلـصخ  تفه  ادـخ  هک  میتسه  یتیب  لها  اـم  همطاـف ! يا 
دشاب یلع  ترهوش  هک  ام ، ربمغیپ  ّیصو  تسا ، ناربمایپ  نیرتهب  دشاب  وت  ردپ  هک  ام ، ربمغیپ  درک ، دهاوخن  كرد  ار  اهنآ  ام  زا  دعب  يدحا 

. دشابیم ءایصوا  نیرتهب 
ام زا  دـنکیم  زاورپ  تشهب  رد  دوخ  لاب  ود  اب  هک  راّیط  رفعج  تسا . ام  زا  نادیهـش و  گرزب  دـشابیم  وت  ردـپ  يومع  هک  هزمح  ترـضح 

. دنتسه ام  زا  دنوریم  رامش  هب  تّما  نیا  طبس  ود  نادنزرف و  هک  نینسح  دشابیم .

(09 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِنَابَأ  ْنَع  َناَْمثُع ، ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ِّيِدْزَْألا ، َدَمْحَأ  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّبَْجلا ، ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا ، ٍدَّمَُحم  ْنَع  ُراَّطَْعلا ، َو  ِیبَأ  قودّصلل ]  یلامألا  ]
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: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َۀَمِرْکِع ، ْنَع  َِبْلغَت ،
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َو ِِهتَِکئالَم  ِیبَّرَقُم  َِکلَذ  یَلَع  َدَهْشَأ  َو  ِِهتاَواَمَـس  ِْعبَـس  ِقْوَف  ْنِم  ِیتَْنبا  ُهَجَّوَز  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  یَخآ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ 
. ِِهتَّبَحَِمب ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتََتل  َۀَِکئالَْملا  َّنِإ  َو  یِضِْغبُم  ُهُضِْغبُم  َو  یِّبُِحم  ُهُّبُِحم  ُْهنِم ، اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌِّیلَعَف  ًۀَفِیلَخ ، َو  ًاّیِصَو  ِیل  ُهَلَعَج 

هک دـنکیم  تیاور  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  زا  ساّبع  نبا  زا  هطـساو  دـنچ  اب  ( 371  ) یلاما باتک  رد  قودـص  خیـش  زین 
: دومرف

دومن و جیوزت  یلع  يارب  هناگ  تفه  ياهنامـسآ  يالاب  رد  ار  همطاف  مرتخد  داد ، رارق  يردارب  بلاطیبا  نب  یلع  نم و  نیب  ناحبـس  يادخ 
تسود مشابیم ، یلع  زا  نم  نم و  زا  یلع  سپ  دومن ، نم  يهفیلخ  ّیصو و  ار  یلع  داد ، رارق  دوهش  جاودزا  نیا  يارب  ار  بّرقم  يهکئالم 

. دنیوجیم بّرقت  ادخ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  ّتبحم  يهلیسو  هب  بّرقم  يهکئالم  دوب ، دهاوخ  نم  نمشد  یلع  نمشد  نم و  تسود  یلع 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

 ، مالـسلا هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِءالَْعلا ، ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِمَکَْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع ، ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَـس ، ْنَع  ِدِیلَْولا ، ُْنبا  قودّـصلل ]  یلامألا  ]
: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع 

 : مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَق 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ٌءْیَش ، اَِهتَفَْحِلم  ِیف  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتَلَخَد 

؟ َنَْمیَأ َّمُأ  اَی  ِکَعَم  اَم 
: َْتلاَقَف

: َْتلاَق َو  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتََکب  َُّمث  اَهِراَِثن  ْنِم  ُتْذَخَأَف  اَْهیَلَع  اوُرَثَنَف  اَهوُکَْلمَأ  َۀَنالُف  َّنِإ 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ًاْئیَش ، اَْهیَلَع  ُْرْثنَت  َْمل  َو  اَهَتْجَّوَز  ُۀَمِطاَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

اَِهلَلُح َو  اَهِِّیلُح  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُرْثنَت  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َراَجْشَأ  َرَمَأ  مالـسلا  امهیلع  ًاِّیلَع  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  اََّمل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإَف  َنِیبِذْکَت ، َِمل  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی 
اهیلع هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  ِرْهَم  ِیف  َیبوُط  ُهَّللا  َلََحن  ْدََـقل  َو  َنوُمَْلعَی  ام ال  اهیلع  هللا  مالـس  اَْهنِم  اوُذَـخَأَف  اَِهقَْربَتْـسِإ  َو  اَهِدُُّرمُز  َو  اَهِّرُد  َو  اَِهتُوقاَی  َو 

. مالسلا هیلع  ٍِّیلَع  ِلِْزنَم  ِیف  اَهَلَعَجَف 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 372  ) باتک نامه  رد  زین 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  تشاد ، دوخ  رداچ  نایم  رد  يزیچ  دش و  فّرـشم  ادخ  لوسر  روضح  هب  یلاح  رد  نمیا  ّما  تقو  کی 
: دومرف وا  هب  مَّلَس 

؟ يراد هارمه  هک  تسیچ  نیا 
: تفگ

. دندوب هدرک  راثن  وا  يارب  هک  تسییاهزیچ  نآ  زا  ماهتفرگرب  نم  هک  یئیش  نیا  مدوب . هتفر  رتخد  نالف  یسورع  هب  نم 
: تفگ دش و  نایرگ  باوج  نیا  زا  سپ  نمیا  ّما 

. يدومنن راثن  شیارب  يزیچ  یلو  يدرک  جیوزت  ار  همطاف  وت  هللا ! لوسر  ای 
: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 

، رویز زا  ات  داد  روتـسد  تشهب  ناتخرد  هب  دومن  جـیوزت  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  يارب  ار  همطاـف  فوؤر ، يادـخ  هک  یعقوم  اریز  وگم ! غورد 
ادخ دنادیمن ، ادخ  زا  ریغ  یـسک  هک  دنتفرگرب  اهنآ  زا  يردـق  هب  نانآ  دـندرک و  راثن  نانآ  يارب  دوخ  قربتـسا  دّرمُز و  ّرد ، توقای و  هّلح ،
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. دراد رارق  مالسلا  هیلع  یلع  یتشهب  لزنم  رد  هک  هداد  رارق  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  يهیرهم  ضوع  رد  ار  یبوط  تخرد 

(11 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ُهَعَفَر  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِیبَأ ، یمقلا ]  ریسفت  ]
ْنَأ َداَرَأ  اَّمَلَف  اَْهنِم ، ُساَّنلا  َسِیَآ  یَّتَح  ُْهنَع  َضَرْعَأ  الِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ٌدَحَأ  اَهُرُکْذَی  اهیلع ال  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتناَک 

: َْتلاَقَف اَْهَیلِإ  َّرَسَأ  ٍِّیلَع  ْنِم  اَهَجِّوَُزی 
ُعَْزنَأ ِسیِداَرَْکلا ، ُمْخَـض  ِْنیَعاَرِّذـلا ، ُلیِوَط  ِنْطَْبلا ، ُحاَدْـحَد  ٌلُجَر  ُهَّنَأ  ُْهنَع  ِیُنثِّدَُـحت  ٍْشیَُرق  َءاَِسن  َّنَأ  َْریَغ  يََرت  اَِـمب  َیلْوَأ  َْتنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی 

. َُهل َلاَم  ال  ِّنِّسلا ، ُکِحاَض  ([ 373ِ  ) ریِعَْبلا ِریِشاَشَمَک  راشاشم   ] ِۀَنِکَّسلا َو  ِْنیَْنیَْعلا  ُمیِظَع 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف 

َعَلَّطا َُّمث  َنیَِملاَْـعلا ، ِلاَـجِر  یَلَع  ًاـِّیلَع  َراَـتْخاَف  َعَـلَّطا  َُّمث  َنیَِملاَْـعلا ، ِلاَـجِر  یَلَع  ِینَراَـتْخاَف  اَْینُّدـلا  یَلَع  َفَرْـشَأ  َهَّللا  َّنَأ  ِتِْملَع  اَـمَأ  ُۀَـمِطاَف  اَـی 
؟ َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  یَلَع  ِكَراَتْخاَف 

ُُهتْرَصَن َو  ِهِریِزَِوب  ُُهتْدَّیَأ  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  ال  ِسِدْقَْملا : ِْتَیب  ِةَرْخَص  یَلَع  ًابُوتْکَم  ُتْدَجَو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْسُأ  اََّمل  ُهَّنإ  ُۀَمِطاَف  اَی 
؟ يِریِزَو ْنَم  َو  َلِیئَْربَِجل : ُْتلُقَف  ِهِریِزَِوب ،

: َلاَقَف
. مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع 

ُُهتْرَصَن َو  ِهِریِزَِوب  ُُهتْدَّیَأ  یِْقلَخ  ْنِم  ِیتَْوفَـص  ٌدَّمَُحم  يِدْحَو ، اَنَأ  الِإ  ََهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  یِّنِإ  اَْهیَلَع : ًابُوتْکَم  ُتْدَجَو  یَهَْتنُْملا  ِةَرْدِس  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  اَّمَلَف 
؟ يِریِزَو ْنَم  َو  َلِیئَْربَِجل : ُْتلُقَف  ِهِریِزَِوب ،

: َلاَق
. مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع 

، ِیبِیبَح ٌدَّمَُحم  اَنَأ  الِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اَنَأ  ِشْرَْعلا : ِِمئاَوَق  ْنِم  ٍۀَِـمئاَق  یَلَع  ًاـبُوتْکَم  ُتْدَـجَو  َنیَِملاَْـعلا ، ِّبَر  ِشْرَع  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  َةَرْدِّسلا  ُتْزَواَـج  اَّمَلَف 
. ِهِریِزَِوب ُُهتْرَصَن  َو  ِهِریِزَِوب  ُُهتْدَّیَأ 

ُطاَفْـسَأ اَهالْعَأ  َو  اَْهنِم  ٌْرِتف  اَهِیف  َو  الِإ  ٌلِْزنَم  ـال  َو  ٌرْـصَق  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَـم  َو  ٍِّیلَع  ِراَد  ِیف  اَُهلْـصَأ  َیبوُط  َةَرَجَـش  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُْتیَأَر  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  اَّمَلَف 
ٍۀَِفلَتُْخم ٍناَْولَأ  یَلَع  يَرْخُْألا  ُِهبُْشت  ٌۀَّلُح  ِهِیف  اَم  ٍۀَّلُح  ِْفلَأ  ُۀَئاِم  ٍطَفَس  ِّلُک  ِیف  ٍطَفَس  ِْفلَأ  ُْفلَأ  ِنِمْؤُْملا  ِْدبَْعِلل  ُنوُکَی  ٍقَْربَتْسِإ  َو  ٍسُْدنُس  ْنِم  ٍلَلُح 

ُریِسَی ( 374 « ) ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِـعُأ   » ِضْرَأـْلا َو  ِءاـمَّسلا  ِضْرَعَک  ِۀَّنَْجلا  ُضْرَع  ٌدوُدْـمَم ، ٌّلِـظ  اَهُطَـسَو  ِۀَّنَْجلا ، ِلـْهَأ  ُباَِـیث  َوُه  َو 
ٍلَدَتُم  ] ٌلِّلَدَتُم ْمُهُماَعَط  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ُراَِمث  اَُهلَفْسَأ  َو  ( 375 « ) ٍدوُدْمَم ٍّلِظ  َو   » ُُهلْوَق َِکلَذ  َو  ُهُعَطْقَی  الَف  ٍماَع  ِۀَئاِم  َةَریِسَم  ِّلِّظلا  َِکلَذ  ِیف  ُبِکاَّرلا 

َو اَهَْلثِم  اوُعَمْـسَت  َْمل  اَم  َو  ِِهب  ُْمتْعِمَـس  اَم  َو  ُهْوََرت  َْمل  اَم  َو  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  ُْمْتیَأَر  اَّمِم  ِۀَهِکاَْفلا  َنِم  ٍنَْول  ُۀـَئاِم  اَْهنِم  ِبیِـضَْقلا  ِیف  ُنوُکَی  ْمِِهتُوُیب  ِیف  [ 
ُراَْهنَْألا اَْـهنِم  ُرِجَْفنَت  ِةَرَجَّشلا  َکـِْلت  ِلْـصَأ  ِیف  ٌرْهََن  يِرْجَی  َو  ( 376 « ) ٍۀَـعُونْمَم َو ال  ٍۀَـعوُطْقَم  ال   » يَرْخُأ اَهَناَکَم  ْتَتَبَن  ٌءْیَـش  اَْهنِم  یَنَتُْجی  اَـمَّلُک 

(. 377 « ) یفَصُم ٍلَسَع  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  َنِیبِراَّشِلل  ٍةََّذل  ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ُهُمْعَط  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ٍنِسآ  ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ   » ُۀََعبْرَْألا
يِذُخ ِراَّنِلل  ُلوُقَیَف  ِطاَرِّصلا  یَلَع  یِعَم  ُفِقَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َوُه  َو  یِعَم  ُْربَْقلا  ُْهنَع  ُّقَْشنَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َوُه  ٍلاَصِخ : َْعبَس  ٍِّیلَع  ِیف  ِیناَطْعَأ  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی 

ُنُکْـسَی ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  َباـَب  یِعَم  ُعِْرُقی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ِشْرَْعلا  ِنیِمَی  یَلَع  یِعَم  ُفـِقَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ُتیِـسُک  اَذإ  یَـسُْکی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  اَذ  ِيرَذ  َو  اَذ 
(. 378 « ) َنوُِسفانَتُْملا ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  ِیف  َو  ٌکْسِم  ُهُماتِخ  ، » ِمُوتْخَْملا ِقیِحَّرلا  َنِم  یِعَم  ُبَرْشَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  َنیِّیِّلِع  یِعَم 

. َُهل َلاَم  اَْینُّدلا ال  ِیف  َناَک  اَذإ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ًاِّیلَع  ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  اَم  اَذَه  ُۀَمِطاَف  اَی 
ِیتَّمُأ  ِْنَیب  ْنِم  ُهَمَرْکَأ  َو  ِِهب  ُهَّللا  ُهَّصَخ  ٍْملِع  ْنِم  ٌءُولْمَم  ُهَّنإَف  ٌنیَِطب ، ُهَّنإ  َْتُلق : اَم  اَّمَأَف 
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َو ُهَءاَدـْعَأ  اَِهب  َُلتْقَِیل  اََهلَّوَط  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَدَـی  ُلوُط  اَّمَأ  َو  مالـسلا  هیلع  َمَدآ  ِۀَفِِـصب  ُهَقَلَخ  َهَّللا  َّنِإَف  ِْنیَْنیَْعلا  ُمیِظَع  ُعَْزنَأ  ُهَّنإ  َْتُلق : اَـم  اَّمَأ  َو 
ِلْهَأ ْنِم  َنیِِقفاَنُْملا  َو  ِنآْرُْقلا  ِلیِْزنَت  یَلَع  َنیِکِرْشُْملا  ُِلتاَُقی  َو  َحُوتُْفلا  ُهَّللا  ُحَتْفَی  ِِهب  َو  َنوُکِرْشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  َنیِّدلا  ُهَّللا  ُرِهُْظی  ِِهب  َو  ِِهلوُسَر  َءاَدْعَأ 

. ُهَشْرَع اَمِِهب  ُنِّیَُزی  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ْيَدِّیَس  ِِهْبلُص  ْنِم  ُهَّللا  ُجِرُْخی  َو  ِِهلیِوَْأت  یَلَع  ِقوُسُْفلا  َو  ِثْکَّنلا  َو  ِیْغَْبلا 
. ٌۀَّیِّرُذ ِیل  َْتناَک  اَم  ٌِّیلَع  الَْول  َو  ٍِّیلَع  ِْبلُص  ْنِم  ِیتَّیِّرُذ  َلَعَج  َو  ِِهْبلُص  ْنِم  ًۀَّیِّرُذ  َُهل  َلَعَج  الِإ  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَم  ُۀَمِطاَف  اَی 

َْدنِع ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَقَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَجَّوَزَف  ِضْرَْألا ، ِلْهَأ  ْنِم  ًادَـحَأ  ِْهیَلَع  ُراَتْخَأ  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف : َْتلاَـقَف 
. مالسلا هیلع  ٍِّیلَع  ُْریَغ  ٌْوفُک  َۀَمِطاَِفل  َناَک  اَم  ِهَّللاَو  َِکلَذ :

نیتبکُّرلا و نیبکنملا و  وحن  سودرک ، وهف  لصفم  یف  ایقتلا  نیمظع  لک  عّستا و  ًاحاحدنا  هنطب  َّحدنا  نیمـسلا و  ریـصقلا  حادحّدلا  حاضیإ :
ۀغّللا و یف  ینعم  راشاشمل  دجأ  مل  قنعلا و  نم  سأرلا  ُّرقم  ۀحرقک  ۀنکّـسلا  هتهبج و  یبناج  نع  رعـشلا  رـسحنا  يذـّلا  وه  عزنألا  نیکرولا و 

(379 . ) بوصأ وه  خسنلا و  ضعب  یف  ةرقفلا  کلت  نکت  مل  ماظعلا و  سوؤر  شاشملا  ریعبلا و  شاشمک  شاشم  هل  لصألا : یف  ناک  هّلعل 
كَّرحی ردقلا و  رتقلا  ُّيدابآزوریفلا : لاق  فاقلاب  اهضعب  یف  ةریشملا و  فرط  ماهبإلا و  فرط  نیب  ام  ةروسکملا : ءافلاب  رتف ، اهیف  ّالإ و  هلوق :

باتک نتفلا و  باتک  یف  ربخلا  ءازجأ  رئاس  حرـش  َّرم  دـق  ّریغتملا و  نجآلا  نسآلا  یلدـتلا و  ّللدـتلا : قذـع و  يأ  رـسکلاب  ونق  اهـضعب  یف  و 
. مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  لاوحأ 

: دراگنیم دوخ  ( 380  ) ریسفت رد  میهاربا  نب  یلع 
راوگرزب نآ  هکنیا  رگم  تفریمن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دزن  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يراگتـساوخ  يارب  يدحا 

. دندش سویأم  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  زا  ًامومع  مدرم  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  درکیم  ضارعا  وا  زا 
رد رهطا  يهمطاف  اب  دیامن و  جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  تفرگ  رظن  رد  ادخ  لوسر  یتقو 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  درک  تروشم  هراب  نیا 
: دنیوگیم شیرق  نانز  لاح  نیع  رد  یلو  یتسه ، مّدقم  نم  رب  عوضوم  نیا  هب  عجار  وت  ناج ! ردپ 

ًامئاد دراد ، یگرزب  نامـشچ  درادـن ، وم  شرـس  ولج  میخـض ، شیاهناوختـسا  دـنب  ینالوط ، شیاهتسد  قاس  دراد ، یگرزب  مکـش  یلع 
. درادن یتورث  لام و  دراد ، بل  هب  هدنخ 

: دومرف شباوج  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
بلاطیبا نب  یلع  دومرف و  يرگید  هّجوت  ًادعب  دومن ، باختنا  ملاع  نادرم  نایم  زا  ارم  درک و  نیمز  هب  یهّجوت  میلع  يادخ  هک  ینادـّیمن  ایآ 

؟ درک باختنا  نیملاع  نانز  نایم  زا  ار  وت  دومن و  یهّجوت  سپس  دیزگرب ، ناهج  نادرم  نایم  زا  ار  مالسلا  هیلع 
: هدش هتشون  سدقملا  تیب  گنس  رب  مدید  دندرب  نامسآ  هب  ارم  هک  یعقوم  همطاف ! يا 

: متفگ لیئربج  هب  نم  ماهدومن ، يرای  دییأت و  وا  ریزو  يهلیسو  هب  ار  دّمحم  نم  تسادخ  لوسر  دّمحم  تسین ، اتکی  يادخ  زا  ریغ  ییادخ 
؟ تسیک نم  ریزو 

: تفگ
. بلاطیبا نب  یلع 

: هدش هتشون  نآ  رب  مدید  مدیسر  یهتنملا  ةردس  هب  هک  یماگنه 
يهلیـسو هب  ار  دّـمحم  نم  تسا  نم  يهدـیزگرب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  تسین . ییادـخ  نم  زا  ریغ  هـک  متـسه  ییادـخ  نـم 

. ماهدرک ترصن  دییأت و  شریزو 
: متفگ

؟ تسیک نم  ریزو  لیئربج ،
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: تفگ
هتـشون شرع  ياهنوتـس  زا  یکی  رب  مدـید  مدیـسر ، ملاع  راگدرورپ  شرع  هب  متـشذگ و  یهتنملا  ةردـس  زا  هک  یعقوم  بلاـطیبا ، نب  یلع 

: هدش
. ماهدومن يرای  دییأت و  شریزو  يهلیسو  هب  ار  وا  نم  دشابیم ، نم  بیبح  دّمحم  تسین  ییادخ  نم  زا  ریغ  هک  متسه  ییادخ  نامه  نم 

رد یلزنم  رـصق و  چـیه  دوب ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لزنم  رد  تخرد  نآ  لصا  مدـید ، ار  یبوط  تخ  رد  مدـش  تشهب  لخاد  یتقو 
سُْدنُـس و زا  ُرپ  نمؤم  يهدـنب  يارب  ییاهدبـس  تخرد  نآ  يالاب  دراد ، دوجو  نآ  رد  تخرد  نآ  زا  هخاش  کـی  هکنیا  رگم  تسین  تشهب 

ياـهگنر ياراد  اـههّلح  نیا  تسهّلح . رازه  دـص  يدبـس  ره  رد  دراد و  دوـجو  دبـس  رازه  رازه  يدبـس  ره  رد  هک  دراد  دوـجو  قربتـسا 
هب تشهب  يانهپ  هدش ، هدیـشک  تسیاهیاس  نآ  طسو  رد  دنـشابیم . تشهب  لها  ياهسابل  اهنآ  هک  دنرادن  تهابـش  رگیدکی  هب  فلتخم و 

. دنشاب هتشاد  نامیا  لوسر  ادخ و  هب  هک  هدش  هدامآ  يدارفا  يارب  تشهب  تسا ، نیمز  نامسآ و  يانهپ  ردق 
: دیامرفیم هک  ادخ  لوق  تسا  نیمه  دش و  دهاوخن  مامت  هیاس  نآ  دنک  یط  هار  هیاس  نآ  رد  لاس  دص  تّدم  يراوس  صخش  رگا 

ره رد  تسا . نازیوآ  ناـشاههناخ  ناـیم  رد  تشهب  لـها  ياذـغ  دـشابیم . تخرد  نآ  ریز  زا  تشهب  لـها  يهوـیم  هدیـشک . يهیاـس  ینعی 
هدیدن و ار  رگید  تمـسق  دیا و  هدینـش  هدید و  ایند  رد  ار  اهگنر  نآ  زا  یتمـسق  هک  دراد  دوجو  هویم  گنر  دص  تخرد ، نآ  زا  يهخاش 

. دیا هدینشن 
. دش دهاوخن  عونمم  عوطقم و  اههویم  نآ  دیآیم ، دوجو  هب  نآ  ياج  هب  يرگید  يهویم  دوش  هدیچ  تاجهویم  نآ  زا  هاگ  ره 

يهروس رد  نآرق  هک  تسا  ناـمه  رهن  راـهچ  نآ  دوـشیم . يراـج  نآ  زا  رگید  رهن  راـهچ  هک  تسا  ناـیرج  رد  تخرد  نآ  ریز  رد  يرهن 
: دیامرفیم يهیآ 15  دّمحم 

تّذـل ناگدـنماشآ  هب  هک  بارـش  زا  ییاـهرهن  دـنکیمن ، رییغت  نآ  معط  هـک  يریـش  زا  ییاـهرهن  دوـشیمن ، دـساف  هـک  یبآ  زا  ییاـهرهن  »
«. تسا هدش  هیفصت  هک  لسع  زا  ییاهرهن  دنهدیم ،

: حرش نیدب  هدومرف  تلصخ  تفه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  فوؤر  يادخ  همطاف ! يا 
. دش دهاوخ  جراخ  ربق  زا  نم  اب  هک  تسیسک  نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع 

: دیوگیم شتآ  هب  دتسیایم و  طارص  بل  رب  نم ، اب  هک  تسیسک  نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع 
. نک اهر  ار  نآ  ریگب و  ار  صخش  نیا 

. دش دهاوخ  هدیشوپ  نم  زا  دعب  شندب  هک  تسیسک  نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع 
. درک دهاوخ  فّقوت  شرع  تسار  فرط  رد  نم  اب  هک  تسیسک  نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع 

. دیبوک دهاوخ  ار  تشهب  برد  نم  اب  هک  تسیسک  نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع 
. دش دهاوخ  نّییلع  نکاس  هک  تسیسک  نیلّوا  مالسلا  هیلع  یلع 

هب بغار  دارفا  کشم و  زا  نآ  رهُم  هک  یبارش  نامه  . » دماشآیم تشهب  رهُم  هب  رس  بارش  زا  نم  اب  هک  تسیـسک  نیلّوا  مالـسلا  هیلع  یلع 
«. دنیامنیم ادیپ  تبغر  نآ 

ار اهتمعن  نیا  تسا و  هدومرف  اطع  يو  هب  ار  تشهب  ترخآ  ملاع  رد  درادـن ، یتورث  ایند  رد  یلع  هکنیا  يارب  فوؤر  يادـخ  همطاـف ! يا 
. تسهدرک هدامآ  وا  يارب 

. تسهتشاد یمارگ  نم  تّما  نایم  رد  ار  وا  ادخ  تسا ، یـصوصخم  ملع  ياراد  یلع  تسا ، یگرزب  مکـش  ياراد  یلع  ییوگیم : هکنیا  اّما 
. تسهدیرفآ مدآ  ترضح  تفص  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  نیا  يارب  دراد ، گرزب  ینامشچ  درادن و  وم  یلع  رس  ولج  ییوگیم : هکنیا  اّما 

هب دـناسرب ، لتق  هب  اهنآ  يهلیـسو  هب  ار  ادـخ  لوسر  نانمـشد  دوخ و  نانمـشد  هک  تسا  نآ  دـشابیم  ینالوط  یلع  ياهتسد  هکنیا  ّتلع 
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مالسا هب  يزوریپ  حتف و  ادخ  هک  تسیلع  يهلیسو  هب  دندنسپن ،» نیکرشم  رگا  یّتح   » دیامنیم رهاظ  ار  دوخ  نید  ادخ  هک  تسیلع  يهلیسو 
. دناسریم لتق  هب  نآرق  لوزن  قبط  ار  نیکرشم  دهدیم و 

. دیناسر دهاوخ  لتق  هب  نآرق  لیوأت  يهلیسو  هب  دنشاب  نیقفانم  زا  هک  ار  نیقساف  نانکش و  نامیپ  ناراکمتس و 
. دیامنیم جراخ  ار ، دوشیم  تنیز  ناشیا  يهلیسو  هب  تشهب  هک  تشهب ، لها  ناناوج  گرزب  ود  یلع ، بلص  زا  ادخ 

رارق یلع  بلُـص  زا  ارم  لسن  یلو  هداد  رارق  وا  بلـص  زا  ار  يو  لسن  هّیّرذ و  هکنیا  رگم  هدومنن  ثوعبم  ار  يربمغیپ  چـیه  ادـخ  همطاف ! يا 
. تسهداد

. دوبیمن نم  يارب  یلسن  هّیّرذ و  دوبن  یلع  رگا 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ 

. تشاد مهاوخن  مّدقم  مالسلا  هیلع  یلع  رب  ار  نیمز  لها  زا  يدحا  نم  هللا ! لوسر  ای 
. درک جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  هاگنآ 

: دیوگیم ساّبع  نبا 
. دوبیمن همطاف  دننامه  قیال و  یسک  یلع  زا  ریغ  هک  مسق  ادخ  هب 

ندب ياج  ره  رد  سودرک »  » تسا و گرزب  وا  مکـش  ینعی  هنطب » ّحدنا   » دشاب و قاچ  دق ، هاتوک  هک  دنیوگ  ار  یـسک  حادـحد » : » حیـضوت
: دننام دنیوگ  سودرک »  » ار دننک  دروخرب  رگیدکی  اب  یلصفم  رد  ناوختسا  ود  هک 

(. دوشیم لّصتم  هاگنمیشن  هب  هک  اهنار  ناوختسا  « ) نیکرولا  » و اهوناز ) رس  « ) نیتبکر  » و اه ) هناش  رس  « ) نیبکنم »
. دشاب هتخیر  وا  یناشیپ  فرط  ود  ياهوم  هک  دنیوگ  ار  یسک  عزنا »  » و

. دنیوگ ار  ندرگ  يور  رس ، نتفرگ  رارق  ّلحم  هَنِکَّسلا »  » و
: دیامرفیم هماّلع  موحرم  راشاشم »  » و

رـس هب  شاشم »  » و ریعبلا » شاشمک  شاشم  هل   » هدوب هنوگ  نیا  لصا  رد  دـیاش  متفاین و  ییانعم  تغل  بتک  رد  راشاشم )  ) هملک نیا  يارب  نم 
مه نیمه  هدماین و  اههخسن  یـضعب  رد  ریعبلا ) ریـشاشمک  راشاشم   ) هرقف نیا  دوشیم و  هتفگ  دنوشیم  لّصتم  رگیدکی  هب  هک  اهناوختـسا 

. دشاب دیاب  رتحیحص 
: دیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  هک  اجنآ  رد  اّما  و 

فاق و دناهدروآ و  فاق  اب  تایاور  یـضعب  رد  دنیوگ و  ار  ماهبا  هباّبـس و  تشگنا  نیبام  رِتف » . » دناوخ دـیاب  روسکم  ار  نآ  ءاف  رِتف » اهیف  «و 
كریز و درم  امرخ و  يهخاش  ینعم  هب  قذع »  » و قذـع »  » ینعم هب  هدـمآ ، وِنق »  » تایاور یـضعب  رد  و  رَتَق »  » ینعی دـناهدناوخ  حوتفم  ار  ءات 

. تسهدش یفلتخم  یناعم 
. تسا ّریغتم  ینعم  هب  نسآلا »  » هدش و تیاده  هدش ، تلالد  ینعم  هب  ّللدتلا »  » و

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  هماّلع  موحرم  سپس 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یناگدنز  باتک  و  راونألاراحب -  ياهباتک  زا  نتفلا - »  » باتک رد  ار  تیاور  نیا  ضماغ  تاغل  يهّیقب  و 

. میاهداد حیضوت  ًالبق  مالسلا 

(12 [ ) هرامش تیاور  ]

، َنوُراَه ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِدـِماَح  ْنَع  ٍِلتاَقُم ، ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِباَّطَْخلا ، ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ِراَّفَّصلا ، ِنَع  ِدـِیلَْولا ، ُْنبا  قودّـصلل ]  یلاـمألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ ، : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع 
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َو ِیْلَیل  يِرْدَص  ِیف  ُِجلَتْخََیل  َِکلَذ  َّّنأَو  ِِّیبَّنِلل  َِکلَذ  َرُکْذَأ  ْنَأ  ْأَّرََجتَأ  َْمل  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ِۀَْنبا  َۀَمِطاَف  ِجیِوْزَِتب  ُتْمَمَه  ْدََقل 
: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  یَّتَح  يِراَهَن 

، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َْکیََّبل  ُْتُلق : ُِّیلَع ! اَی 
: َلاَق

هللا مالـس  َۀَـمِطاَف  ِتْوَف  یَلَع  ٌِفئاََخل  یِّنِإ  َو  ٍْشیَُرق  ِءاَِـسن  َضَْعب  ِینَجِّوَُزی  ْنَأ  ُدـیُِری  َوُه  اَذإ  َو  ُمَلْعَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُْتُلق : ِجـیِوْزَّتلا ؟ ِیف  َکـَل  ْلَـه 
. اهیلع

اَمَف ْعِرْسَأ ، َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  ِبِجَأ  ِیل : َلاَقَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلوُسَر  ِیناَتَأ  ْذِإ  ٍءْیَِـشب  ُتْرَعَـش  اَمَف 
. َمْوَْیلا ُْهنِم  ًاحَرَف  َّدَشَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَْنیَأَر 

: َلاَقَف ُقُْربَی ، ِِهناَنْسَأ  ِضاََیب  َیلِإ  ُتْرَظَن  یَّتَح  َمَّسَبَت  َو  ًاحَرَف  ُهُهْجَو  َلَّلَهَت  ََّیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  َۀَمَلَس  ِّمُأ  ِةَرْجُح  ِیف  َوُه  اَذإَف  ًاعِرْسُم  ُُهْتیَتَأَف  َلاَق 
؟ ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َِکلَذ  َْفیَک  َو  ُْتلُقَف : َکِجیِوَْزت ، ِْرمَأ  ْنِم  ِینَّمَهَأ  َناَک  ْدَق  اَم  ِیناَفَک  ْدَق  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْشبَأ 

: َلاَق
؟ ِلُْفنَرَْقلا َو  ُِلْبنُّسلا  اَذَه  ُبَبَس  اَم  ُْتلُقَف : اَمُُهتْمِمَش ، َو  اَمُُهتْذَخَأَف  اَمِهِیَنلَواَنَف ، اَِهلُْفنَرَق  َو  ِۀَّنَْجلا  ُِلْبنُس  ْنِم  ُهَعَم  َو  ُلِیئَْربَج  ِیناَتَأ 

: َلاَقَف
َرَمَأ َو  اَهِروُُصق  َو  اَهِراَِمث  َو  اَهِراَجْشَأ  َو  اَهِسِراَغَِمب  اَهَّلُک  َناَنِْجلا  اُونِّیَُزی  ْنَأ  اَهِیف  ْنَم  َو  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ِناَنِْجلا  َناَّکُس  َرَمَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ 

ِتَْحت ْنِم  ٍداَـنُم  يَداـَن  َُّمث  قـسع ،» مح  َو  سی  َو  سط  َو  هط   » ِةَروَُـسب اَـهِیف  ِةَءاَرِْقلاـِب  اَِـهنیِع  َروُـح  َرَمَأ  َو  ِبیِّطلا  َو  ِرْطِْعلا  ِعاَْونَأـِب  ْتَّبَهَف  اَـهَحیِر 
ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ْنِم  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  ُتْجَّوَز  ْدَـق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  یِّنِإ  الَأ  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِۀَـمِیلَو  ُمْوَی  َمْوَْیلا  َّنِإ  ـالَأ  ِشْرَْعلا :

. ٍضْعَِبل اَمُهُضَْعب  یِّنِم  یًضِر  ٍِبلاَط 
َو ِۀَّنَْجلا  ُِلْبنُـس  ْنِم  ْتَرَثَنَف  ُۀَِـکئالَْملا  ِتَماَق  َو  اَِهتِیقاَوَی  َو  اَهِدَـجَْربَز  َو  اَِهُئلُْؤل  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ْتَرَطَقَف  َءاَْضَیب  ًَۀباَحَـس  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  ُهَّللا  َثََعب  َُّمث 

. ُۀَِکئالَْملا ِتَرَثَن  اَّمِم  اَذَه  اَِهلُْفنَرَق ،
: َلاَقَف ُْهنِم  ُغَْلبَأ  ِۀَِکئالَْملا  ِیف  َْسَیل  َو  ُلیِحاَر  َُهل : ُلاَُقی  ِۀَّنَْجلا  ِۀَِکئالَم  ْنِم  ًاکَلَم  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َرَمَأ  َُّمث 

. ِضْرَْألا ُلْهَأ  َو ال  ِءاَمَّسلا  ُلْهَأ  اَِهْلثِِمب  ْعَمْسَی  َْمل  ٍۀَبْطُِخب  َبَطَخَف  ُلیِحاَر ، اَی  ْبُطْخا 
الَأ اَمِْهیَلَع ، ُتْکَرَاب  ْدَقَف  ٍدَّمَُحم ، ِْتِنب  َۀَمِطاَف  َو  ٍدَّمَُحم  ِبِیبَح  ِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  اوُکِرَاب  ِیتَّنَج  َناَّکُـس  َو  ِیتَِکئالَم  اَی  الَأ  ٍداَنُم : يَداَن  َُّمث 

. َنِیلَسْرُْملا َو  َنیِِّیبَّنلا  َدَْعب  ََّیلِإ  ِلاَجِّرلا  ِّبَحَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ِءاَسِّنلا  َّبَحَأ  ُتْجَّوَز  ْدَق  یِّنِإ 
؟ َكِراَد َو  َِکناَنِج  ِیف  اَمَُهل  اَْنیَأَر  اَّمِم  َرَثْکَِأب  اَمِهِیف  َُکتَکََرب  اَم  َو  ِّبَر  اَی  ُکَلَْملا : ُلیِحاَر  َلاَقَف 

اَمُْهنِم َّنَُقلْخال  ِیلالَج  َو  ِیتَّزِع  َو  یِْقلَخ  یَلَع  ًۀَّجُح  اَمُهَلَعْجَأ  َو  ِیتَّبَحَم  یَلَع  اَمُهَعَمْجَأ  ْنَأ  اَـمِْهیَلَع  ِیتَکََرب  ْنِم  َّنِإ  ُلـیِحاَر  اَـی  َّلَـجَوَّزَع : َلاَـقَف 
. َنِیلَسْرُْملا َو  َنیِِّیبَّنلا  َدَْعب  یِْقلَخ  یَلَع  ُّجَتْحَأ  ْمِِهب  ِینیِد ، َیلِإ  ًةاَعُد  َو  یِْملِِعل  َنِداَعَم  َو  یِضْرَأ  ِیف  ِیناَّزُخ  ْمُُهلَعْجَأ  ًۀَّیِّرُذ  اَمُْهنِم  َّنَئِْشنال  َو  ًاْقلَخ 

ُتیِـضَر ْدَق  َو  ُنَمْحَّرلا  َکَجَّوَز  اَم  یَلَع  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  َُکتْجَّوَز  ْدَق  َو  ًادَـحَأ  اَِهْلثِِمب  ْمِرُْکی  َْمل  ًۀَـماَرَک  َکَمَرْکَأ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْـشبَأَف 
َهَّللا َّنَأ  الَْول  َو  اَمُْکَیلِإ  ٌۀَقاَتْـشُم  َۀَّنَْجلا  َّنَأ  مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِینَرَبْخَأ  ْدََـقل  َو  یِّنِم  اَِهب  ُّقَحَأ  َکَّنِإَف  َکَلْهَأ  َکَنوُدَـف  اََـهل  ُهَّللا  َیِـضَر  اَِـمب  اََـهل 

ُبِحاَّصلا َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُنَتَْخلا  َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُخَْألا  َمِْعنَف  اَهَلْهَأ ، َو  َۀَّنَْجلا  اَمُکِیف  َباَجال  ًۀَّجُح  ِْقلَْخلا  یَلَع  ُهُذِخَّتَی  اَم  اَمُْکنِم  َجِرُْخی  ْنَأ  َرَّدَـق  َّلَجَوَّزَع 
. یًضِر ِهَّللا  یَضِِرب  َكاَفَک  َو  َْتنَأ 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
؟ ِِهتَِکئالَم ِیف  ُهَّللا  َِینَجَّوَز  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُتْرِکُذ  یِّنِإ  یَّتَح  يِرْدَق  ْنِم  َغََلب  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف :

: َلاَقَف
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 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ُِّیلَع ، اَی  ََکل  ُهَّللا  اَهاَبَحَف  ْتَعِمَس ، ٌنُذُأ  َو ال  َْتأَر  ٌْنیَع  اَِمب ال  ُهَمَرْکَأ  ُهَّبَحَأ  َو  ُهَِّیلَو  َمَرْکَأ  اَذإ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ( 381 « ) َّیَلَع َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  »

. َنیِمآ
نع قباس ، نب  يدـهم  نع  اّیرکز ، نب  دّـمحم  نع  رّفظملا ، نب  دـمحأ  نع  فهاـشلا  نب  ِّیلع  نب  دّـمحم  مالـسلا ]  هیلع  اـضّرلارابخأ  نویع  ]

. هلثم مالسلا  هیلع  ّیلع  نع  هئابآ ، : نع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا 
، شمعألا نع  ۀیواعم ، یبأ  نع  ثراحلا ، نب  دمحأ  نع  بیبح ، نبا  نع  ناّطقلا ، اّیرکز  نبا  نع  قاقدـلا ، مالـسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]

. هلثم مالسلا  هیلع  یلع  نع  هئابآ ، : نع  مالسلا ،  هیلع  قداّصلا  نع 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 382  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 

تأرج یلو  میامنیم  جاودزا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  اب  هک  متفرگ  میمـصت  نم 
. مراذگب نایم  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  اب  ار  بلطم  نیا  مدرکیمن 

هب ترضح  نآ  مدش . فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  روضح  هب  هرخالاب  هکنیا  ات  دوب  نم  يهنیس  رد  زور  بش و  وزرآ  نیا 
: دومرف نم 

: مدرک ضرع  یلع ! ای 
! هللا لوسر  ای  هلب 

: دومرف
؟ يراد جاودزا  میمصت 

: متفگ
هک متـشاد  ار  فوخ  نیا  نم  یلو  دریگب ، میارب  ار  شیرق  نانز  زا  یـضعب  هک  تشاد  ار  روظنم  نیا  ادخ ، ربمغیپ  دنادیم ، رتهب  ادـخ  لوسر 

. دورب متسد  زا  همطاف  ادابم 
روضح هب  متخانشیمن ، اپ  زا  رس  یلاحشوخ  حرف و  تّدش  زا  هک  نم  دومرف و  راضحا  ارم  داتسرف و  نم  دزن  ار  یـصخش  ادخ ، ربمایپ  ینامز 
ترضح نآ  عقوم  نآ  رد  دوبن ، يزور  چیه  هک  تسا  لاحشوخ  رورسم و  يردق  هب  ادخ  يهدیزگرب  نآ  مدید  مدش ، فّرشم  ترـضح  نآ 

. دوب هملس  ّما  يهرجح  رد 
يدیفـس و هب  نم  رظن  هک  دوب  نادـنخ  رورـسم و  يردـق  هب  دیـشخردیم ، شکراـبم  تروص  داـتفا  نم  هب  ترـضح  نآ  كراـبم  رظن  یتقو 

. داتفا شیاهنادند  یگدنشخرد 
: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

. درک فرطرب  مراد  وت  جاودزا  يهرابرد  نم  هک  یهودنا  مغ و  نآ  ادخ  اریز  ار ، وت  داب  هدژم  یلع ! ای 
: مدرک ضرع 

؟ هللا لوسر  ای  هنوگچ 
: دومرف

: متفگ لیئربج  هب  مدیئوب ، متفرگ و  ار  اهنآ  نم  داد ، نم  هب  یتشهب  ( 383  ) لُْفنُُرق ُْلْبنُس و  دمآ و  نم  دزن  لیئربج 
؟ تسیچ يارب  لفنرق  لبنس و  نیا 

: تفگ
رومأم ار  تشهب  ِداب  دنیامن . تنیز  ار  نآ  ياهرصق  هویم و  تخرد و  اب  ار  تشهب  هک  هداد  روتسد  تشهب  نینکاس  کئالم و  هب  اناوت  يادخ 
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. دیامن رشتنم  تشهب  رد  ار  شوخ  يوب  رطع و  ماسقا  عاونا و  ات  درک 
: داد ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  سپس  دننک  توالت  ار  قسعمح  سی و  و  ( 384  ) نیساوط هط و  يهروس  هک  هداد  روتسد  ار  یتشهب  نیعلاروح 

رتخد ءارهز  يهمطاف  هک  مریگیم  دـهاش  ار  امـش  نم  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  یـسورع  همیلو و  زور  زورما  هک  دیـشاب  هاـگآ 
. مدومن جیوزت  دوخ  تیاضر  هب  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  ار  دّمحم 

لبنـس و زا  دنتـساخرب و  کئالم  سپـس  درک ، راثن  ناشیا  رـس  رب  توقای  دجربز و  ؤلؤل و  ات  داتـسرف  ار  يدیفـس  ربا  فوؤر ، يادـخ  هاگنآ 
. دشابیم اهنآ  زا  لفنرق  لبنس و  نیا  هک  دندومن  راثن  تشهب  لفنرق 

. دـناوخب هبطخ  هک  داد  تیرومأم  تسین  وا  زا  رتغیلب  یبیطخ  هکئالم  نایم  رد  تسا و  لیحار  شمان  هک  ار  یکَلَم  ادـخ  ناـیرج  نیا  زا  سپ 
: درک ادن  تشهب  رد  يدانم  ًادعب  دندوب ، هدینشن  ار  نآ  ریظن  نیمز  نامسآ و  لها  هک  دناوخ  ياهبطخ  لیحار 

اریز دـیئوگب ، کیربت  دّـمحم  رتخد  اب  تسا  دّـمحم  بیبح  هک  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  جاودزا  نم ! تشهب  نینکاس  هکئالم و  يا 
. مدومن جیوزت  نادرم  نیرتبوبحم  يارب  ار  نانز  نیرتبوبحم  ناربمایپ  زا  دعب  نم  هک  دیشاب  هاگآ  ماهتفگ ، کیربت  ناشیا  هب  مه  نم 

: تفگ لیحار 
؟ درک یهاوخ  اطع  اهنآ  هب  یتکرب  هچ  ياهداد ، ناشیا  هب  تشهب  رد  مینیبیم  ام  هک  یتکرب  نیا  رب  هوالع  اراگدرورپ !

: دومرف فوؤر  يادخ 
هب ماهداد ، رارق  تّجح  دوخ  قلخ  يارب  ار  ناشیا  درک و  دـنهاوخ  یگدـنز  نم  ّتبحم  اب  هک  تسا  نیا  مهدیم  ناشیا  هب  هک  يرتشیب  تکرب 

ملع و ندـعم  نیمز و  ناراد  هنازخ  هک  منکیم  داـجیا  ناـشیا  زا  یلـسن  مروآیم و  دوجو  هب  ناـشیا  زا  یقوـلخم  نم  مسق ، ملـالج  تّزع و 
. میامنیم تّجح  مامتا  مقلخ  رب  نانآ  يهلیسو  هب  ناربمایپ  زا  دعب  دنشابیم ، نید  نارادفرط 

. تسهتشادن ار  يدحا  هک  هتشاد  یمارگ  يردق  هب  ار  وت  ادخ  اریز  یلع ! ای  ار  وت  داب  هدژم 
. تسهدومن جیوزت  میحر  نامحر و  يادخ  هک  روط  نامه  مدومن  جیوزت  وت  يارب  ار  همطاف  مرتخد  نم  یلع ! ای 

هب نم  زا  وت  دشابیم ، وت  رایتخا  رد  هک  تسا  وت  نز  نیا  نونکا  تسا ، هدش  یـضار  ادـخ  هک  ماهدـش  یـضار  ءارهز  يارب  يزیچ  نآ  هب  نم 
. يرتراوازس ّقحا و  يو 

دنیایب دوجو  هب  امش  زا  ینادنزرف  هک  دوب  هدومنن  رّدقم  اناوت ، يادخ  رگا  تسا ، قاتشم  رفن  ود  امـش  هب  تشهب  هک  هداد  ربخ  نم  هب  لیئربج 
. درکیم تشهب  لخاد  رتدوز  ار  امش  درکیم و  باجتسم  امش  ّقح  رد  ار  نایتشهب  تشهب و  ياعد  دنشاب ، تّجح  قلخ  رب  هک 

. ینم مدمه  نیرتهب  داماد و  نیرتهب  ردارب و  نیرتهب  وت  یلع ! ای 
. تسیضار وت  زا  ادخ  هک  سب ، نیمه  وت  يارب  یلع ! ای 

: مدرک ضرع  ادخ  لوسر  هب  دیامرفیم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
یَّلَـص مرکا  ربمغیپ  دریگب ؟ دـهاش  نم  جاودزا  يارب  ار  هکئالم  ادـخ  دوش و  هدرب  نم  زا  یمان  تشهب  رد  هک  هدیـسر  ییاج  هب  نم  ماقم  ایآ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
ادخ دشاب و  هدینشن  یشوگ  هدیدن و  یمـشچ  هک  درادیم  یمارگ  ياهنوگ  هب  درادب  یمارگ  ار  دوخ  تسود  ّیلو و  هاگ  ره  فوؤر  يادخ 

. تسهدومرف اطع  وت  هب  ار  ماقم  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

«. مشاب رازگرکش  وت  تمعن  ربارب  رد  هک  هدب  قیفوت  نم  هب  اراگدرورپ ! »
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 

. نیمآ
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نآ مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  زا  هطـساو  دنچ  اب  یلع  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  يهحفص 222  دلج 1 ، مالـسلا  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  رد 
هطساو دنچ  اب  قاّقد  زا  دوخ  دنس  اب  يهحفص 225  دلج  نامه  رد  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  شراوگرزب : ناردپ  زا  ترـضح 

لقن ار  ثیدح  نیا  دننامه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  شراوگرزب : ناردـپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دناهدرک

(13 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب َدَمْحَأ  ْنَع  ِّیِسوُّطلا ، َنوُراَه  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  وٍرْمَع ، ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّیِّبَّضلا ، ٍمَرْکُم  ُْنب  ُۀَبْقُع  میهاربإ ]  نب  تارف  ریسفت  ]
اَمَّنِإَف ِهِرِخآ : ِیف  َو  ُهَْلثِم  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ ، : ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیناَْـبیَّشلا ، ِهَّللاِدـْبَع 

 : مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَقَف  ْتَعِمَس ، ٌنُذُأ  َو ال  َْتأَر  ٌْنیَع  اَِمب ال  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُهَّللا  َكاَبَح 
ُِّیبَّنلا َلاَقَف  (، 385 « ) ِیتَّیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  اَی  »

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. َنیِرِصاَّنلا َْریَخ  اَی  َو  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  َنیِمآ 

لقن ار  هدمآ  نیرـصاّنلا » ریخ  ای  نیملاعلا و  ّبر  ای   » هملج رخآ  رد  هک  یفالتخا  كدنا  اب  ار  تیاور  نیا  ( 386  ) میهاربا نب  تارف  ریسفت  رد 
. تسهدرک

(14 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ْنَع  َناَْولُع ، ِْنبا  ِنَع  ٍفیِرَط ، ُْنبا  دانسإلا ]  برق  ]
، ِِهفوُص یَلَع  اَماَنَف  ُهاَبَّلَق  ِْهیَلَع  اَماَنَی  ْنَأ  اَداَرَأ  اَذإ  ٍْشبَک  ُباَهِإ  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  َنیِح  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ُشاَِرف  َناَک 

: َلاَق
، ٌفِیل اَهُوْشَح  ًامَدَأ  اَمُُهتَداَسِو  َْتناَک  َو 

: َلاَق
. ٍدیِدَح ْنِم  ًاعْرِد  اَُهقاَدَص  َناَک  َو 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هطساو  ود  اب  ( 387  ) دانسالا بُرق  باتک  رد 
هاـگ ره  دوب ، دنفـسوگ  تسوپ  کـی  ناـشیا  شرف  دومن  جاودزا  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  اـب  رهطا  يهمطاـف  هک  یعقوم 
امرخ فیل  زا  ار  نآ  هک  دوب  یتسوپ  زا  نانآ  ياّکتم  دندیباوخیم ، نآ  مشپ  يور  دندنادرگ و  یمرب  ار  نآ  دنباوخب  نآ  يور  دنتـساوخیم 

. دوب ینهآ  هرز  کی  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  يهیرهم  دوب ، هدرک  رپ 

(15 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب یَـسُوم  ْنَع  ِّيِزَوْرَْملا ، َمیِهاَْربِإ  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِنَسَْحلا ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َةَدـْقُع ، ِْنبا  ِنَع  وٍرْمَعُوبَأ ، یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ِهِّدَج  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالسلا ، امهیلع  ٍرَفْعَج 

: َلاَقَف ٍسیِسَخ ، ٍرْهَِمب  ًاِّیلَع  َتْجَّوَز  َکَّنِإ  اُولاَقَف : ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌساَنُأ  ُهاَتَأ  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز  اََّمل 
َو َّرُّدلا  ِتَرَثَنَف  ِْکیَلَع  اَم  يُِرْثنا  ِنَأ  ِةَرْدِّسلا  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  یَهَْتنُْملا ، ِةَرْدِس  َْدنِع  ِیب  َيِرْسُأ  َۀَْلَیل  ُهَجَّوَز  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ًاِّیلَع  ُتْجَّوَز  اَنَأ  اَم 

یَّلَـص دّمحم  ِْتِنب  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ِراَِثن  ْنِم  اَذَه  َْنلُقَی : َو  َنْرَخاَفَتَی  َو  ُهَْنیَداَهَتَی  َّنُهَف  َنْطَقَْتلاَف ، ُنیِْعلا  ُروُْحلا  َرَدَْـتباَف  َناَجْرَْملا ، َو  َرَهْوَْجلا 
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. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َو  اَهَدوُقَی  ْنَأ  َناَْملَـس  َرَمَأ  َو  ِیبَکْرا  َۀَمِطاَِفل : َلاَق  َو  ًۀَفیِطَق  اَْهیَلَع  یَّنَث  َو  ِءاَبْهَّشلا  ِِهتَْلغَِبب  ُِّیبَّنلا  یَتَأ  ِفاَفِّزلا  ُۀَْلَیل  َْتناَک  اَّمَلَف 

َو ًاْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِیف  َلِیئَْربَِجب  َوُه  اَذإَف  ًۀَـبْجَو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َعِمَـس  ْذِإ  ِقیِرَّطلا  ِضَْعب  ِیف  َوُه  اَـمَْنیَبَف  اَُـهقوُسَی ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ًاْفلَأ  َنیِْعبَس  ِیف  َلِیئاَکیِم 

دّمحم َرَّبَک  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ِتَرَّبَک  َو  ُلِیئاَکیِم  َرَّبَک  َو  ُلِیئَْربَج  َرَّبَکَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  َۀَـمِطاَف  ُّفَُزن  اَْنئِج  اُولاَـق : ِضْرَأـْلا ؟ َیلِإ  ْمُکَطَبْهَأ  اَـم 
. ِۀَْلیَّللا َْکِلت  ْنِم  ِِسئاَرَْعلا  یَلَع  ُرِیبْکَّتلا  َعَقَوَف  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

. ُّیفخلا مالکلا  یحولا  ةاّنثملا و  ءایلا  ۀلمهملا و  ءاحلاب  ۀیحو  خسنلا  ضعب  یف  طقاسلا و  توص  و  َََأ ]   ] ةَّدهلا عم  ۀطقسلا  ۀبجولا  نایب :
يراصنا هللادبع  نب  رباج  زا  شراوگرزب : ناردپ  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 388  ) یلاما باتک  رد  خیش 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور 
دومن جـیوزت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 

: دنتفگ دندمآ و  ادخ  ربمغیپ  دزن  شیرق  زا  یهورگ 
! يدرک جیوزت  یلع  يارب  یکدنا  يهیرهم  اب  ار  همطاف  وت 

: دومرف ترضح  نآ 
ةردس هب  داد و  ماجنا  ار  همطاف  جاودزا  یهتنملا  ةردس  دزن  درب  جارعم  ارم  ادـخ  هک  یبش  نآ  هکلب  مدومنن ، جـیوزت  یلع  يارب  ار  همطاف  نم 

: دومرف یهتنملا 
دندومن و عمج  ار  اهنآ  دـنتفرگ و  تقبـس  یتشهب  نایروح  هاگنآ  نک ، راثن  ءارهز  يهمطاف  يارب  يراد ، ناجرم  رهوگ و  ّرُد و  هک  ار  هچنآ 

: دنتفگ دندرک و  رخف 
. دنشابیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ياهراثن  زا  اهنیا 

کی دروآ و  ار  دوخ  رتسا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  دیـسر  ارف  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  یـسورع  بش  هک  یماگنه 
: دومرف همطاف  هب  دنکفا و  نآ  يور  هچراپ 

ادـخ لوسر  هک  دوب  هار  نیب  رد  دـیناریم ، ار  رتسا  نآ  ترـضح  نآ  دوخ  دـشکب و  ار  نآ  راهم  ات  داد  روتـسد  ناملـس  هب  هاگنآ  وش ! راوس 
ناشیا هب  ادـخ  ربمایپ  دـناهدمآ ، کلم  رازه  داتفه  اب  مادـک  ره  لیئاکیم  لیئربج و  دـید  هاگان  دینـش ، ییادـص  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: دومرف
؟ دیاهدمآ نیمز  هب  هچ  يارب 

: دنتفگ
ریبکت ادـخ  لوسر  لیئاکیم و  لیئربج و  سپـس  میربب ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  میاهدـمآ  اـم 

: دنتفگ
. دنتفگیم ریبکت  اهیسورع  رد  هک  دوب  دعب  هب  عقوم  نآ  زا 

نیا ياههخـسن  زا  یـضعب  رد  دـیامرفیم و  هماّلع  موحرم  دـنیوگ . ار  ندرک  طوقـس  يادـص  ای  تّدـش و  اب  نداتفا  يادـص  ۀـبجولا » : » ناـیب
ینعی ۀیحو » مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبنلا  عمـس  ذا  : » تسا هدمآ  ۀبجو » مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبنلا  عمـس  ذا   » ياج هب  تیاور 

: دنکیم ینعم  هنوگ  نیا  ناشیا  ار  یحو  دینش و  ار  یحو  يادص  ربمایپ  هاگان 
. دنیوگ ار  یفخم  نخس  یحو 

(16 [ ) هرامش تیاور  ]
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: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِّیِمیِمَّتلا ، ِداَنْسِِإب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 

. اَهِجیِوْزَِتب َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َِینَرَمَأ  اَم  َدَْعب  الِإ  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  اَم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالسلا  هیلع  ( 389  ) اضّرلا رابخا  نویع  باتک  رد 

. داد روتسد  نم  هب  ادخ  هکنیا  زا  دعب  رگم  مدرکن  جیوزت  ار  همطاف  نم 

(17 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِۀَثالَثلا  ِدِیناَسَْألِاب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

: َلاَقَف ٌکَلَم  ِیناَتَأ 
َو َّرُّدـلا  َلِمَْحت  ْنَأ  َیبوُط  َةَرَجَـش  ُتْرَمَأ  ْدَـق  َو  ُْهنِم  اَهْجِّوَزَف  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَـمِطاَف  ُتْجَّوَز  ْدَـق  ََکل : ُلوُقَی  َو  َمالَّسلا  َکـْیَلَع  ُأَْرقَی  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی 
اَی ْرِْـشبَأَف  ِۀَّنَْجلا ، ُلْهَأ  ُنَّیَُزی  اَمِِهب  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  ِناَدـَلَو  اَْهنِم  َُدلُویَـس  َو  َِکلَذـِل  اوُحِرَف  ْدَـق  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ  َّنِإ  َو  َناَجْرَْملا  َو  َتُوقاَْیلا 

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  ُْریَخ  َکَّنِإَف  ُدَّمَُحم 
. هلثم هنع  مالسلا ]  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ]

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  ( 390  ) باتک نامه  رد  زین 
: تفگ دمآ و  نم  دزن  یکلم 

: دیامرفیم دناسریم و  مالس  ار  وت  ادخ  دّمحم ! ای 
ار ناجرم  توقای و  ّرُد و  ماهداد  روتـسد  یبوط  تخرد  هب  نم  هدـب ، ماجنا  ار  لمع  نیا  زین  وت  مدومن  جـیوزت  یلع  يارب  ار  همطاـف  نم  نوچ 

ناناوج گرزب  هک  دیآیم  دوجو  هب  وا  زا  دـنزرف  ود  يدوز  هب  دـندش ، لاحـشوخ  رورـسم و  جاودزا  نیا  يارب  نامـسآ  لها  دـیامن ، هدامآ 
نیرخآ نیلّوا و  نیرتهب  هک  ار  وت  داـب  هدژم  دّـمحم  اـی  دـنوشیم . هداد  تنیز  ناـشیا  يهلیـسو  هب  تشهب  لـها  دوب و  دـنهاوخ  تشهب  لـها 

. دوب یهاوخ 
. تسهدمآ ثیدح  نیا  لثم  يهحفص 64  مالسلا  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  رد 

(18 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ِّيِوَلَْعلا ، ِهَّللاِدـْبَع  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  َبوُقْعَی ، ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  ِِّیلْجِْعلا ، َدَـمْحَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّیباَعِْجلا ، ِنَع  ُراَّفَْحلا ، یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِهِّدَج ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِهِیبَأ ،

: َلاَقَف ِیُنُبلْطَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َءاَج 
؟ َنَْمیَأ َّمُأ  اَی  یِخَأ  َْنیَأ 

: َْتلاَق
؟ َكوُخَأ ْنَم  َو 

: َلاَق
: َْتلاَق ٌِّیلَع .
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، َكوُخَأ َوُه  َو  َکَتَْنبا  ُهُجِّوَُزت  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
: َلاَق

َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  ًافیِرَش  ًاْوفُک  اَُهتْجَّوَز  ْدََقل  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِهَّللاَو  اَمَأ  ْمَعَن ،
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 391  ) یلاما باتک  رد  خیش 

: دومرف نمیا  ّما  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  يزور 
؟ تسا اجک  مردارب 

: تفگ
؟ تسیک تردارب 

: دومرف
. یلع

: تفگ
؟ مردارب ییوگیم : وا  هب  مه  زاب  ياهدومن  جیوزت  یلع  يارب  ار  دوخ  رتخد  وت  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف
نیبّرقم زا  دنموربآ و  ترخآ  ایند و  رد  رایـسب  فیرـش و  ایند  رد  هک  ماهداد  يرـسمه  هب  ار  مرتخد  نم  هک  مسق  ادخ  هب  نمیا ! ّما  يا  يرآ ،

. دوب دهاوخ 

(19 [ ) هرامش تیاور  ]

، ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ٍْشیَبُح ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َناَبْهَو ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّینیِوْزَْقلا ، َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب ، ِیبَأ  َو  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  ٍرَْدنُغ ، ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  َناَْوفَص ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع 

اَهَءاَِیلْوَأ ُلِخُْدت  َو  َراَّنلا  اَهَءاَدْعَأ  ُلِخُْدت  َراَّنلا ، َو  َۀَّنَْجلا  اَهَرَْهمَأ  َو  اََهل  اَهُُعبُرَف  اَْینُّدـلا ، َُعبُر  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  َرَْهمَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ 
. َیلوُْألا ُنوُرُْقلا  ِتَراَد  اَِهتَفِْرعَم  یَلَع  َو  يَْربُْکلا  ُۀَقیِّدِّصلا  َیِه  َو  َۀَّنَْجلا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 392  ) باتک نامه  رد  زین 
اهیلع هللا  مالـس  همطاف  لام  ایند  مراـهچ  کـی  نیارباـنب  داد ، رارق  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  يهیرهم  ار  اـیند  زا  مراـهچ  کـی  فوؤر  يادـخ 

. تسهداد رارق  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يهیرهم  ار  خزود  تشهب و  زین  دشابیم ،
. دیامنیم لخاد  تشهب  رد  ار  دوخ  ناتسود  خزود و  رد  ار  شیوخ  نانمشد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

. دنتشاد تفرعم  يو  هب  تبسن  هتشذگ  ياهنرق  تساربک و  يهقیّدص  همطاف ،

(20 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ِدِیلَْولا ، ُْنب  ُدَّمَُحم  دانسإلا ]  برق  ]
يَوْسَت ٍۀَّیِمَطُح  َُهل  ٍْعرِد  یَلَع  مالسلا  امهیلع  َۀَمِطاَف  ًاِّیلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ُْتعِمَس 

. ًامَهْرِد َنِیثالَث 
: َلاَق ُهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ِیناَّثلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِجیِوَْزت  ِیف  ِیتْأَیَس  ُلُوقَأ :

ٍمَهْرِد ِۀَئاِم  ُسْمَخ  َوُه  َو  َۀَمِطاَف  ِِهتَّدَج  َرْهَم  ِقاَدَّصلا  َنِم  اََهل  َلََذب  َو  ِنُومْأَْملا  ِهَّللاِدـْبَع  َْتِنب  ِلْضَْفلا  َّمُأ  ُبُطْخَی  یَـسُوم ، ِْنب  ِِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  َّنِإ 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


. ٍداَیِج
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دّمحم  لآ  قداص  ترضح  زا  هطساو  ود  اب  ( 393  ) دانسالا برق  باتک  رد 

. دوب مهرد  یس  اب  يواسم  هک  هرز  کی  هب  دومن  جیوزت  یلع  يارب  ار  همطاف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم 

: دیامرفیم هک  دیآیم  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  جاودزا  تایاور  باب  رد  يدوز  هب 
همطاف دوخ  يهّدج  يهیرهم  نامه  ار  وا  قادص  ار و  نومأم  هللادبع  رتخد  لضفلا  ّما  دروآرد . جاودزا  هب  یـسوم : نب  ّیلع  نب  دّـمحم  انامه 

. دوب وکین )  ) دّیَج مهرد  دصناپ  نآ  داد و  رارق  ار  اهیلع  هللا  مالس 

(21 [ ) هرامش تیاور  ]

َلاَق َو  ًاصِیبَخ . َو  ًاماَعَط  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َذَخَّتا  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ِفاَفِز  ُْتقَو  َناَک  اََّمل  ُهَّنَأ  َِيُور  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
، َساَّنلا ُْعدا  ٍِّیلَِعل 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  اُولَْبقَأَف ، َۀَمِیلَْولا ، اُوبیِجَأ  ُْتلُقَف : ِساَّنلا  َیلِإ  ُْتئِج 

َدَمَع َلاَجِّرلا  َمَعْطَأ  اَّمَلَف  ًۀَکََرب  الِإ  ُماَعَّطلا  ُداَدْزَی  الَف  َرْمَّتلا  َو  َنْمَّسلا  ُمُهَمَعْطَأ  َُّمث  اُولَکَأَف ، َدیِرَّثلا ، َو  َماَعَّطلا  ُمِْهَیلِإ  َمَّدَق  َو  اُولَخَدَـف  ًةَرَـشَع ، ْلِخْدَأ 
. َّنُکَیِشَغ ْنَم  َنْمِعْطَأ  َو  َْنلُک  َّنَُهل ، ُْلق  َلاَق  َو  ِِهئاَِسن  َیلِإ  اَْهنِم  َثََعب  َو  اَْهیَلَع  َكَرَاب  َو  اَهِیف  َلَفَتَف  اَْهنِم ، َلَضَف  اَم  َیلِإ 

: َلاَقَف ًابیِصَن  اَهِیف  َلَعَجَف  ٍۀَفْحَِصب  اَعَد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  َُّمث 
َلاَق َُّمث  ُهَفِْصن ، ْبَرْشا  ُِّیلَع  اَی  ِیل : َلاَقَف  ًءاَم  َْبعَْقلا  ِیئَْلما  َۀَمَلَس : ِّمُِأل  َلاَقَف  ٍۀَّیِدَِهب . ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍةَْرمُز  ِیف  ُلِیئَْربَج  َطَبَه  َو  َِکلْهَِأل . َو  ََکل  اَذَه 

: َلاَقَف ٌبِیبَز ، َو  ٌزْوَم  َو  ٌکْعَک  اَهِیف  اَذإَف  َۀَّلَّسلا  َحَتَف  َُّمث  اَهِرَْحن  َو  اَهِهْجَو  یَلَع  ُهَّبَصَف  َِیقاَْبلا  َذَخَأ  َُّمث  یِْقبَأ ، َو  ِیبَرْشا  َۀَمِطاَِفل :
: َلاَق َو  ًاِّیلَع  یَطْعَأ  َو  ِْنیَفِْصن  اَهَّقَشَف  ًۀَلَجْرَفَس  ِهِدَی  ْنِم  َبَْلقَأ  َُّمث  َلِیئَْربَج  ُۀَّیِدَه  اَذَه 

. ًافِْصن َۀَمِطاَف  َو  ًافِْصن  ًاِّیلَع  یَطْعَأ  َو  اَمُْکَیلِإ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌۀَّیِدَه  ِهِذَه 
: دراگنیم ( 394  ) جئارخ باتک  رد 

ار نغور  امرخ و  زا  ییاذغ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  دیسر  ارف  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  یـسورع  تقو  هک  یماگنه 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  درک و  هّیهت  دنیوگیم  صیبخ  ار  نآ  هک 

. نک توعد  همطاف  ترضح  يهمیلو  يارب  ار  مدرم 
: دیوگیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: متفگ مدمآ و  مدرم  مدزن  نم 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دندمآ  مدرم  یتقو  دیئامن . هدافتسا  یسورع  يهمیلو  زا  دییایب و 

هب مه  امرخ  نغور و  داد ، نانآ  هب  اذغ  هکنیا  زا  سپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دنوش ، رـضاح  هرفـس  رـس  رب  رفن  هد  رفن ، هد 
. درکیم تکرب  نانچمه  اذغ  درک . اطع  ناشیا 

اذغ نآ  زا  دـهد ، تکرب  نآ  هب  هک  تساوخ  ادـخ  زا  دز و  نآ  رب  ار  دوخ  ناهد  بآ  دـش و  اذـغ  هّجوتم  داد ، ار  اهدرم  ياذـغ  هک  یماگنه 
. دیروخب دومرف  داتسرف و  شنانز  يارب 

: دومرف نم  هب  تخیر و  نآ  نایم  رد  اذغ  يرادقم  تساوخ و  ياهساک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  سپس 
. دشابیم تاهجوز  وت و  يارب  اذغ  نیا 
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. دندروآ ياهیده  دندش و  لزان  هکئالم  زا  یهورگ  اب  لیئربج  هاگنآ 
: دومرف هملس  ّمُا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

: دومرف نم  هب  ًادعب  نک ، بآ  زا  رپ  ار  فرظ  نیا 
: دومرف همطاف  هب  سپس  ماشایب . ار  بآ  نیا  فصن  یلع ! ای 

. ماشایب ار  بآ  نیا  زا  يرادقم  زین  وت 
. دیشاپ اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يولگ  تروص و  هب  تفرگ و  ار  بآ  نآ  یقبام  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  هاگنآ 

، دوب نآ  نایم  رد  شمـشک  زوم و  يدنق و  نان  يرادقم  درک و  زاب  ار  يدبـس  نایرج  نیا  زا  سپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 
: دومرف

هبار شرگید  تمـسق  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  تمـسق  کی  دومن ، تمـسق  ود  ار ، یبالگ  کی  سپـس  تسا ، لـیئربج  يهیدـه  اـهنیا 
: دومرف درک و  اطع  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف 

. تشهب زا  تسیاهیده  نیا 

(22 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیف مالسلا  هیلع  ُِرقاَْبلا  َو  َنیِریِـس  ُْنبا  َو  ُّيِّدُّسلا  َو  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َو  ٌسَنَأ  َو  ُءاَرَْبلا  َو  ٌِرباَج  َو  ٍدوعْـسَم  ُْنبا  َو  ٍساَّبَع  ُْنبا  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
« ًاریِدَق َکُّبَر  َناک  َو  : » ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ٌدَّمَُحم  َوُه  اُولاَق : ( 395 « ) ًارْهِص َو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو   » َیلاَعَت ِِهلْوَق 

ِیف َو  ِبَبَّسلا  َو  ِبَسَّنلِاب  َثاَریِْملا  َّقَحَتْـسا  َِکلَذ  ِلْجَِألَف  َُهل  الِإ  ِۀـَباَرَْقلا  َو  ِۀـَباَحَّصلا  ِیف  ٌبَبَـس  َو  ٌبَسَن  ْعِمَتْجَی  َْمل  ُهَّنَأـِل  ِناَـمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُِمئاَْـقلا 
. مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  ُرْهِّصلا »  » َو ُۀَمِطاَف  ُبَسَّنلا »  » َو ُلوُسَّرلا  ُرَشَْبلا »  » ۀَیاَوِر

، ِِّیبَْلعَّثلا ُریِسْفَت 
. ًارْهِص َو  ًابَسَن  َناَکَف  ِِهتَْنبا ، ُْجَوز  َو  ِهِّمَع  ُْنبا  َوُه  َو  َۀَمِطاَف  ِْجَوز  ٍِّیلَع  َو  ِِّیبَّنلا  ِیف  َْتلََزن  َنیِریِس : ُْنبا  َلاَق 

ِجاَّجَْحلا  ُْنبا 
ِریِدَْغلا َمْوَی  ِهِّیِصَو  َو  ِهِرْهِِصب  َو  یَفَطْصُْملِاب 

ْمِهِّلُک ِساَّنلا  ُْریَخ  َو  ِِّیبَّنلا  ُرْهِص  ِْریَهُز : ُْنب  ُْبعَک 
ُْتبِـضَغ َبِضَغ  ْنِإ  ُهَّنإَف  ًاِّیلَع  یِـصْعَت  ـال  َۀَـمِطاَِفل  ْلـُق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َیلاَـعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا 

. ِِهبَضَِغل
: َلاَقَف َۀَمِطاَف  ِْرمَأ  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َِبتوُع 

. ِضْرَْألا ِهْجَو  یَلَع  ٌْوفُک  اََهل  اّمل  َكالَْول  ٍرَبَخ : ِیف  َو  ٌْوفُک  َۀَمِطاَِفل  َناَک  اَم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُهَّللا  ُِقلْخَی  َْمل  َْول 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُلَّضَفُْملا ،

. ُهَنوُد ْنَمَف  ُمَدآ  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  ٌْوفُک  َۀَمِطاَِفل  ْنُکَی  َْمل  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َقَلَخ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  الَْول 
ٌِّیْنبَم َوُه  اَمَّنِإ  َو  ِلْضَْفلا  یَلَع  ُّلُدَی  ُجیِوْزَّتلا ال  اَْنُلق : ِْنیَْتِنب ؟ َناَْمثُع  ْنِم  َجَّوَز  َو  ِْنیَْخیَّشلا  َنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َجَّوََزت  اُولاَق : َو 

ْنِم اَمُهَجَّوَز  َناَک  ُهَّنَأ  َو  ٌرِیثَک  ٌفالِخ  ِهِجاَوَز  یِفَف  ُناَْمثُع  اَّمَأ  َو  ٍۀَعاَمَج  ِیف  َجَّوََزت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُهَّنإ  َُّمث  ِْنیَتَداَهَّشلا  ِراَهْظِإ  یَلَع 
اَهِیف َدَرَو  َو  ٍْتقَو . ِبَعْـصَأ  ِیف  ِةَرَجاَهُْملا  َو  ِۀَـلَهاَبُْملا  َو  ِءاَبَْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  َو  ِمالْـسِْإلا  ُةَدـِیلَو  اَهَّنَِأل  َِکلَذ  َْلثِم  َۀَـمِطاَف  ُمْکُح  ْتَْسَیل  َو  ُهَْلبَق  ِْنیَِرفاَک 
ُبِقَع َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَْهنِم  َو  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِۀَِّمئَْألا  ُۀَـمُومُأ  اََهل  َو  ِقْدِّصلِاب  ْمَُهل  ُهَّللا  َدِهَـش  َو  ْمُْهنِم  ِِهنْوَِکب  ُلِیئَْربَج  َرَخَْتفا  َو  ِریِهْطَّتلا  ُۀَـیآ 
ِِّیبَّنلا َیلِإ  الَّسََوت  ْدَقَف  ِناَْخیَّشلا  اَّمَأ  َو  ٍِّیبَنْجَِأب  َْسَیل  َو  اَِهلْـصَأ  ْنِم  اَهُجْوَز  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  َیِه  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسرلا 
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ُهَّللا َوُه  اَمُهَْنَیب  ُِدقاَْعلا  َو  اَمُهَتَبْطِخ  َّدَر  اَم  َدَْعب  ِْهَیلِإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َلَسَّوَتَف  ٌِّیلَع  اَّمَأ  َو  َِکلَذـِب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
َو ُّرُّدـلا  ُراَثِّنلا  َو  َیبوُط  ُةَرَجَـش  ِراَثِّنلا  ُقَبَط  َو  ُناَوْضِر  ِراَثِّنلا  ُبِحاَـص  َو  ِشْرَْعلا  ُۀَـلَمَح  ُدوُهُّشلا  َو  ُلـیِحاَر  ُبِطاَْـخلا  َو  ُلـِیئَْربَج  ُلـِباَْقلا  َو  َیلاَـعَت 

: ُۀَِّمئَْألا ِحاَکِّنلا  اَذَه  ُدِیلَو  َو  ِۀَلَجَْحلا  ُۀَبِحاَص  ُءاَمْسَأ  َو  ُۀَطاَّشَْملا  َوُه  ُلوُسَّرلا  َو  ُناَجْرَْملا  َو  ُتُوقاَْیلا 
ِیف ُّيِرُذالَْبلا  َو  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَدـْیَُرب ، ِیبَأ  ْنَع  ٍدـِقاَو  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  ِلـِئاَضَف  ِباَـتِک  ِیف  ُّيِزَوْرَْملا  ٍنیِهاَـش  ُْنبا 

: َلاَقَف اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  َبَطَخ  ٍرَْکبَابَأ  َّنَأ  ِهِدِیناَسَِأب  ِخیِراَّتلا 
: َلاَقَف ُرَمُع ، ِْهَیلِإ  َبَطَخ  َُّمث  َءاَضَْقلا . اََهل  ُرِظَْتنَأ 

. َرَبَْخلا َءاَضَْقلا  اََهل  ُرِظَْتنَأ 
ِیبَأ َو  ِءاَذِْحلا  ٍِدلاَخ  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  َُهل  ُْظفَّللا  َو  ٍنیِهاَش  ِْنبا  ُباَتِک  َو  ِبیِطَْخلا  ُخیِراَت  َو  َۀََّطب  ِْنبا  ُۀَنَابِإ  َو  َدُواَد  ِیبَأ  ُنَنُس  َو  ُُهِلئاَضَف  َو  َدَمْحَأ  ُدَنْـسُم 

َُهل َلاَق  ًاِّیلَع  َۀَمِطاَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َجَّوَز  اََّمل  ُهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ْمُهُّلُک  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َةَْدیَبُع  َو  ٍحیَِجن  ِیبَأ  َو  َۀَمِرْکِع  َو  َبوُّیَأ 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا 

، ًاْئیَش اَهِطْعَأ 
: َلاَق

، ٌءْیَش يِْدنِع  اَم 
: َلاَق

: َلاَق ُهَّنَأ  ِهِْریَغ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُۀَّیِمَطُْحلا  َکُعْرِد  َْنیَأَف 
: َلاَق يِْدنِع  ٌِّیلَع 

. اَهاَّیِإ اَهِطْعَأَف 
ٍدوُعْـسَم ِْنبا  ِنَع  َۀَـمَْقلَع ، ْنَع  ِّيِرْوَّثلا ، ِنَع  ِشَمْعَْألا ، ِنَع  ُّيِرْوَّثلا  ُناَیْفُـس  ِّيِرَبْکُْعلا : ِۀـَنَابِإ  َو  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ِۀَْـیلِح  َو  ِّيِرُذالَْبلا  َو  ِبیِطَْخلا  ِیَخیِرات 

: َلاَق
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  اََهل  َلاَقَف  ٌةَدْعِر ، ِسْرُْعلا  ِمْوَی  َۀَحِیبَص  َۀَمِطاَف  َباَصَأ 

ُهَّللا َرَمَأ  ٍِّیلَِعب  ِکَِکلُْمی ]   ] ِکَِکْلمُأ ْنَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َداَرَأ  اََّمل  ُۀَـمِطاَف  اَی  َنیِِحلاَّصلا ، َنِِمَم  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنإ  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ًادِّیَـس  ُِکتْجَّوَز  ُۀَـمِطاَف  اَـی 
ِناَنِْجلا َرَجَـش  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َرَمَأ  َُّمث  ٍِّیلَع ، ْنِم  ِکَـجَّوَزَف  ْمِْهیَلَع  َبَطَخ  َُّمث  ًافوُفُـص  َۀَِـکئالَْملا  َّفَصَف  ِۀَِـعباَّرلا  ِءاَـمَّسلا  ِیف  َماَـقَف  َلـِیئَْربَج  َیلاَـعَت 

ُّمُأ َْتلاَق  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهب  َرَخَْتفا  ُهُْریَغ  َذَخَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  ِۀَِکئالَْملا ، یَلَع  ُْهتَرَثَنَف  اَهَرَمَأ  َُّمث  َلَلُْحلا ، َو  َِّیلُْحلا  ِتَلَمَحَف 
. مالسلا هیلع  ُلِیئَْربَج  اَْهیَلَع  َبَطَخ  ْنَم  اَهَّنَِأل  ِءاَسِّنلا  یَلَع  ُرِخَتْفَت  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  ْدََقل  َۀَمَلَس :

ِءاَرَْبلا َو  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  َو  ِّيِراَْصنَْألا  ٍِرباَج  َو  ٍدوعْـسَم  ِْنبا  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ْنَع  ِدِیناَسَْألِاب  ِحاَحِّصلا  ِیف  َرَهَتْـشا  ِدَـق  َو 
َدَْعب ًةَّرَم  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  اَبَطَخ  َرَمُع  َو  ٍرَْکبَابَأ  َّنَأ  ٍۀَقِفَّتُم  ٍناَعَم ]   ] یناعم َو  ٍۀَِفلَتُْخم  ٍظاَْفلَِأب  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  َو  ٍبِزاَع  ِْنب 

. اَمُهَّدَرَف يَرْخُأ ،
. ٌةَریِغَص اَهَّنِإ  َلاَقَف  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  اَبَطَخ  َرَمُع  َو  ٍرَْکبَابَأ  َّنَأ  َةَْدیَُرب  ْنَع  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُدَمْحَأ  َيَور  َو 

َو مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َبِضَغَف  ِرْهَْملا  َنِم  اَذَِکب  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهِْریَغ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ِنَمْحَّرلاُْدبَع  اَهَبَطَخ  ُهَّنَأ  ِۀَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  َيَور  َو 
. ِرْهَْملا َباَوَج  ِِهب  ُضِّرَُعی  ًاناَجْرَم  َو  ًاّرُد  ْتَراَصَف  ِِهْلیَذ  ِیف  اَهَلَعَجَف  ِهِدَی  ِیف  ْتَحَّبَسَف  اَهَعَفَرَف  یًصَح  َیلِإ  ُهَدَی  َّدَم 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َبَطَخ  اََّمل  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ِیبَسَن ، َو  ِیبَبَس  الِإ  ٌعِطَْقنُم  ٍبَسَن  َو  ٍبَبَس  ُّلُک  ُلوُقَت  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُکتْعِمَس 

: َلاَق َو  ِهِهْجَو  ِیف  َّشَب  َو  َّشَه  َو  ُهَّللا  َبَّرَق  ْدَقَف  ُبَسَّنلا  اَّمَأ  َو  ُهَّللا  َبَّبَس  ْدَقَف  ُبَبَّسلا  اَّمَأ 
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؟ اَْهنِم َکُجِّوَزُأ  ٌءْیَش  ََکلَأ 
: َلاَقَف

: َلاَقَف ًاعْرِد . َو  ًاْفیَس  َو  ًالَْغب  َو  ًاسَرَف  ِیل  َّنِإ  ِیلاَح  َْکیَلَع  یَفْخَی  ال 
. َعْرِّدلا ِِعب 

: َلاَق َو  ِْهَیلِإ  ُناَْملَس  یَتَأ  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
: َلاَق ْهیَلَع  َلَخَد  اَّمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ْبِجَأ 

: َلاَق َو  ٌکَلَم  ِیناَتَأ  ْدََقل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اَهَکَجِّوَزُأ  ْنَأ  َْلبَق  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَِهب  َکَجَّوَز  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْشبَأ 
؟ َکُمْسا اَم  َو  ُْتُلق : ِلْسَّنلا ، ِةَراَهَط  َو  ِلْمَّشلا  ِعاَِمتْجِاب  ُدَّمَُحم  اَی  ْرِْشبَأ 

: َلاَق
. يَِرثَأ یَلَع  ُلِیئَْربَج  َو  َةَراَِشْبلا  ِهِذَه  َهَّللا  ُْتلَأَس  ِشْرَْعلا ، ِِمئاَوَق  ِیلَّکَُوم  ْنِم  ُلِیئاَطْسَن 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَقَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َبَطَخ  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَْدیَُربُوبَأ ،
. َبْحَّرلا َكاَطْعَأ  َو  َلْهَْألا  َكاَطْعَأ  اَمُهاَدْحإ : مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َکیِفْکَی  ٍِّیلَِعل : َلیِقَف  ًالْهَأ ، َو  ًابَحْرَم 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَمَْنَیب  الاَق : ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ْمِِهُبتُک  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا  َو  ِنِّذَؤُْملا  ُْنبا  َو  َۀََّطب  ُْنبا 
: َلاَقَف ٌِّیلَع  َءاَج  ْذِإ  ٌِسلاَج 

؟ َِکب َءاَج  اَم  ُِّیلَع  اَی 
: َلاَق

، َْکیَلَع ُمِّلَسُأ  ُْتئِج 
: َلاَق

يُِرْثنا ِنَأ  َیبوُط  ِةَرَجَـش  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنیَِعبْرَأ  اَهِجیِوَْزت  یَلَع  َدَهْـشَأ  َو  َۀَمِطاَف  َکَجَّوَز  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَأ  ِینُِربُْخی  ُلِیئَْربَج  اَذَـه 
َّنُهَْنَیب ُهَْنیَداَهَتَی  َّنُه  َو  ِتُوقاَْیلا  َو  ِّرُّدـلا  ِقاَبْطَأ  ِیف  َنْطِقَْتلَی  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  ِْهَیلِإ  َنْرَدَْـتباَف  َتُوقاَْیلا  َو  َّرُّدـلا  ُمِْهیَلَع  ْتَرَثَنَف  َتُوقاَْـیلا ، َو  ِّرُّدـلا  ُمِْهیَلَع 

. ِءاَسِّنلا ِْریَخ  ُۀَفُْحت  ِهِذَه  َنُولوُقَی  َو  َنْوَداَهَتَی  اُوناَک  َو  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ 
. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِِهبِحاَص  یَلَع  ِِهب  َرَخَْتفا  َنَسْحَأ  َْوأ  ُُهبِحاَص  َذَخَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَش  ٍِذئَمْوَی  ُْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  ِهَّللاِْدبَع : ْنَع  َۀََّطب  ِْنبا  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 

: َلاَق َۀَمَْقلَع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِِهباَتِک  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ُْنبا 
. ِۀَِکئالَْملا یَلَع  ِۀَّنَْجلا  ُراَِمث  ََرثاَنَت  َۀَمِطاَف  ٌِّیلَع  َجَّوََزت  اََّمل 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ٍلیِوَط  ٍرَبَخ  ِیف  َنَْمیَأ  ِّمُأ  َیلِإ  ِهِداَنْسِِإب  ِقاَّزَّرلاُْدبَع 
. یِّنَع َّداَّرلا  ُلِیئاَکیِم  َو  ٍِّیلَع  ْنَع  َمِّلَکَتُْملا  ُلِیئَْربَج  َناَکَف  َۀَمِطاَف ، َو  ٍِّیلَع  َحاَِکن  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َدَقَع  َو 

يِداَنُْملا َو  َلـِیئَْربَج  ُبیِطَْخلا  َو  َهَّللا  ُِّیلَْولا  َناَـک  َو  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  ِجِّوَز  َلـِیئَْربَج : َیلِإ  یَحْوَأ  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنَأ  ِّتَرَأـْلا  ِْنب  ِباَّبَخ  ِثیِدَـح  ِیف  َو 
، ِْکیَلَع اَم  يُِرْثنا  ِنَأ  َیبوُط  ِةَرَجَـش  َیلِإ  یَحْوَأ  َُّمث  َنیِـضَرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  َۀَِـکئالَم  ُدوُهُّشلا  َو  َلِیئاَرْزِع  ُِرثاَّنلا  َو  َلِیفاَرْـسِإ  یِعاَّدـلا  َو  َلـِیئاَکیِم 

. ٍضَْعب َیلِإ  َّنُهُضَْعب  َنیِدْهَی  َو  َنْطِقَْتلَی  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  َنْرَداَبَف  َبْطَّرلا ، َُؤلْؤُّللا  َو  َرَضْخَْألا  َدَجَْربَّزلا  َو  َرَمْحَْألا  َتُوقاَْیلا  َو  َضَْیبَْألا  َّرُّدلا  ِتَرَثَنَف 
: َلاَق َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهاَعَد  ُهَّنَأ  ٍرَبَخ : ِیف  مالسلا  هیلع  ُقِداَّصلا 

. َکِجیِوَْزت ْنِم  ( 396  ) ِینَّمَه َناَک  اَم  ِیناَفَک  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْشبَأ 
: َلاَق َُّمث  ِقوُدَّصلا ؛ ِۀَیاَوِِرب  َّرَم  اَّمِم  ًارَصَتُْخم  َبوُشآَرْهَش  ُْنبا  َرَکَذ  َُّمث 

: َلاَقَف ِْعبَّسلا ، ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍعْمَج  ِیف  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلا  ِیف  ُلیِحاَر  َبَطَخ  ُهَّنَأ  ُِبتُْکلا  ِضَْعب  ِیف  َءاَج  ْدَق  َو 
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اَْنیَلَع َمَْعنَأ  اَم  یَلَع  َُهل  َو  َنِینِعْذُم  ِِهتَِّیبُوبُِرب  َو  َنیِِّیناَحوُر  ًۀَِکئالَم  اَنَلَعَج  ْذِإ  ُهُدَمَْحن  َنیَِملاَْعلا ، ِءاَنَف  َدـَْعب  ِیقاَْبلا  َنِیلَّوَْألا ، ِۀَِّیلَّوَأ  َْلبَق  ِلَّوَْألا  ِهَِّللُدْـمَْحلا 
اَنَتَمْهَن َلَعَج  َو  ِتاَوَهَّشِلل  َمْهَّنلا  اَّنَع  َبَجَح  َو  ِتاَقِداَرُّسلا  َیلِإ  اََنبَّرَق  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَنَنَکْسَأ  ِبُویُْعلا ، َنِم  اَنَرَتَس  َو  ِبُونُّذلا  َنِم  اَنَبَجَح  َنیِرِکاَش 

ْنَع ِِهتَمَظَِعب  َیلاَعَت  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِداَْحلِإ  ْنَع  َّلَج  ُهَتَمِْعن ، ِبِهاَْولا  ُهَتَمْحَر ، ِطِـساَْبلا  ِهِحِیبْسَت ، َو  ِهِسیِدـْقَت  ِیف  اَنَتَوْهَـش  َو  ( 397)
َو َنِیلَسْرُْملا  ِدِّیَس  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِْریَخ  ِْتِنب  ِءاَسِّنلا ، ِةَدِّیَس  ِِهتَمَِأل  ِِهتَمَظَع  َْدبَع  َو  ِهِمَرَک  َةَْوفَـص  ُراَّبَْجلا  ُِکلَْملا  َراَتْخا  ٍمالَک  َدَْعب  َلاَق  َُّمث  َنیِدِْحلُْملا  ِْکفِإ 
. ِلوُسَّرلا ِۀَْنبا  ِلُوتَْبلا  َۀَمِطاَِفب  ِلوُصَْولا  ٍِّیلَع  ِِهتَِملَک ؛ َیلِإ  ِرِداَبُْملا  ُهَتَوْعَد ، ِقِّدَصُْملا  ِِهبِحاَص ، َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ِْلبَِحب  ُهَْلبَح  َلَصَوَف  َنیِقَّتُْملا ، ِماَمِإ 

ُتْجَّوَز ِیئاَمِإ  َو  يِدـِیبَع  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلا  َو  ِیئاَیِْربِک  ُۀَـمَظَْعلا  َو  ِیئاَدِر  ُدْـمَْحلا  َّلَجَوَّزَع : َُهلْوَق  اَـهَبیِقَع  َیلاَـعَت  ِهَّللا  ِنَع  َيَور  َلـِیئَْربَج  َّنَأ  َِيُور  َو 
. ِیتَِکئالَم اوُدَهْشا  ِیتَْوفَص ، ٍِّیلَع  ْنِم  ِیتَمَأ  َۀَمِطاَف 

ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهَجَّوَز  ًامْوَی ، َنیَِعبْرَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اَمِهِجیِوَْزت  َیلِإ  ِءاَمَّسلا  ِیف  مالـسلا  امهیلع  َۀَمِطاَف  َو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِجـیِوَْزت  َْنَیب  َناَک  َو 
. ُْهنِم ِسِداَّسلا  َمْوَی  َناَک  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  ٍمْوَی  َلَّوَأ  ٍِّیلَع  ْنِم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

يهیآ يانعم  هب  عجار  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 398  ) بقانم باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 
: دیامرفیم هک  ناقرف  يهروس   54

: دومرف داد » رارق  داماد  لسن و  بسن و  ار  نآ  دیرفآ و  بآ  زا  ار  يرشب  هک  تسییادخ  نآ  ادخ  »
ببس و بسن و  هباحص  نایم  رد  اریز  تسا ، نامّزلارخآ  رد    مئاق ترضح  و  نیسح : نسح و  یلع و  دّمحم و  ترـضح  دارفا ، نیا  زا  روظنم 

. دسریم دارفا  هب  ببس  بسن و  يهلیسو  هب  ثاریم  هک  تسا  تهج  نیدب  ترضح ، نآ  يارب  رگم  دشن  عمج  تبارق 
، بسن زا  دوصقم  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  تسا  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  هک  رـشب  يهملک  زا  روـظنم  یتـیاور ، رب  اـنب 

. دشابیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رهص ، يهملک  زا  روظنم  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
: تفگ هک  هدرک  لقن  نیریس  نبا  زا  یبلعث  ریسفت  رد 

همطاف ترضح  رسمه  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دروم  رد  ناقرف ) يهروس  زا  يهیآ 54   ) هیآ نیا 
ترـضح هیآ ، نیا  رد  ًارهـص »  » و ًابـسن » ( » زا روـظنم  سپ  . ) دـش لزاـن  تـسوا ) رتـخد  رهوـش  ربماـیپ و  يوـمع  رـسپ  هـک   ) اـهیلع هللا  مـالس 

(. تسا داماد  ینعم  هب  ًارهص  تسیبسن و  شیوخ  موق و  ینعم  هب  ًابسن  و  . ) تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ربمایپ و داماد  مالـسلا )  هیلع  یلع  ترـضح   ) هتفگ ریهز  نب  بعک  ریدغ و  زور  رد  وا  ّیـصو  یفطـصم و  داماد  تسوا  هتفگ : جاّجح  نبا  و 

. تسا مدرم  يهمه  زا  رتهب 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

انامه نکم ، ار  یلع  ینامرفان  وگب : اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  هک  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  هب  داتـسرف  یحو  یلاعت  دنوادخ 
. منکیم بضغ  وا  بضغ  هب  نم  دنک  بضغ  وا  رگا 

ُهَّللا یَّلَص  ادخ  لوسر  دندرک ، تمالم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دروم  رد  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  يا ) هّدع  یتقو  )
: دومرف باوج  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. دوبن اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يارب  ییاتمه  دوب ، هدومرفن  قلخ  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  دنوادخ  رگا 
: هدمآ يرگید  ربخ  رد  و 

: دومرف مالسلا )  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ   ) مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
. دشیمن تفای  نیمز  يور  رد  همطاف  يارب  ییاتمه  وفُک و  زگره  يدوبن  وت  رگا 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  لّضفم 
مدآ تقلخ  زا  نیمز  يور  رب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  يارب  دوب  هدرکن  قلخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لاعتم  دـنوادخ  رگا 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


. تشادن دوجو  ییاتمه  ملاع ) ضارقنا  ات  )
رکبوبا و  ) نیخیش جاودزا  هب  ار  دوخ  رتخد  ود  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دنـشاب : ) اهیّنـس  روظنم  دیاش   ) دناهتفگ ياهّدع  و 

: مییوگیم نانآ  باوج  رد  ام  اّما  دننادیم ) اهنآ  تلیضف  رب  لیلد  ار  بلطم  نیا  و  ، ) دروآرد نامثع  و  رمع )
ره ینعی  . ) تسا نیتداهش  راهظا  جاودزا  كالم  هکلب  تسین ، تلیضف  رب  لیلد  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  نارتخد  اب   ) جاودزا

یهورگ جاودزا  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  سپـس  دـنوشیم ) لـالح  وا  رب  نیملـسم  نارتـخد  دـنک  نیتداهـش  هب  راـهظا  سک 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  نارتخد  زا  یکی  اب  نامثع  هکنیا  دروم  رد  اّما  و  اهنآ ) تداهـش  راـهظا  زا  سپ   ) دوخ نارتخد  دروآرد 

رتخد ود  نآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  انامه  رفن ) ود  نآ  دروم  رد  اّما  و  ، ) تسا دایز  رایـسب  فـالتخا  دـشاب  هدرک  جاودزا  مَّلَس 
ّدلوتم اهیلع ) هللا  مالـس  ارهز  ترـضح   ) وا اریز  تسین ، اهنآ  لثم  همطاـف  مکح  مالـسا و  زا  لـبق  دوب  هدروآرد  رفاـک  ود  جـیوزت  هب  ار  دوخ 

زا یکی  راوگرزب  نآ  نینچمه  و  ّتیلهاج ) نامز  رد  هن  دش ، ّدلوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  تثعب  زا  سپ  ینعی   ) تسا مالسا 
دومرف و ترجه  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب   ) اهنامز نیرتتخـس  رد  وناب  نآ  نینچمه  دوب و  هلهابم  رد  هک  دشابیم  ءاسک  لها 

یتسرد قدـص و  هب  دـنوادخ  تسا و  ءاسک  باحـصا  زا  یکی  زین  وا  هک  درکیم  راختفا  لیئربج  دـش و  لزان  ریهطت  يهیآ  ناـشیا  دروم  رد 
نسح و هّمئا ، : نآ  نیب  زا  هک  تمایق  زور  اـت  تسا  هّمئا : رداـم  هک  تسا  نیا  ناـشیا  درف  هب  رـصحنم  ياـهیگژیو  زا  هداد و  تداهـش  اـهنآ 

هللا مالس  همطاف  ترضح   ) تسا ناشیا  دنشابیم و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  بلـص  زا  هک  دنـشابیم  مالـسلا  امهیلع  نیـسح 
مـشاه ینب  لسن  نآ  دنـشابیم و  هبّیط  يهرجـش  کی  زا  ود  ره  ینعی   ) دـشابیم ناشیا  لصا  زا  ناشرهوش  ناهج و  ود  نانز  رورـس  اـهیلع )

. تسین بیرغ )  ) یبنجا و  تسا )
هیلع یلع  ترضح  يهرابرد  هک  یلاح  رد  دندرک  کیدزن  ربمایپ  هب  ار  دوخ  دنداد  ادخ  لوسر  هب  هک  يرتخد  يهطساو  هب  رمع  رکبوبا و  اّما 

هب ار  ناشرتخد  رمع ) رکبوبا و   ) ود نآ  هب  نداد  دَر  باوج  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دوخ  اریز  هدوبن ، نینچ  مالـسلا 
. دندومن جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

دقع نیا  دوهـش  دوب و  لیحار  مان  هب  یکلم  هبطخ  يهدنناوخ  دوب و  لوبق  فرط  لیئربج  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  راوگرزب  ود  نآ  نیب  دـقاع 
یَّلَص مرکا  لوسر  دوب و  ناجرم  توقای و  ّرد و  راثن ، دوب و  یبوط  تخرد  راثن  قبط  دوب و  هدننک  راثن  ناوضر  دندوب و  یهلا  شرع  نالماح 

. دندوب نیموصعم : يهّمئا  حاکن  نیا  يهجیتن  دوب و  ءامسا  تسد  هب  هلجح  روما  دوب و  سورع  ياهوم  يهدننک  هناش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
زا وا  هدیُرب و  یبا  زا  وا  هک  هدرک  لقن  دوخ  دـقاو  نب  نیـسح  زا  دوخ  دانـسا  اب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  لئاضف  باتک  رد  يزورم  نیهاش  نبا 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  رکبابا ، هک  هدرک  لقن  دوخ  دانـسا  اب  خـیرات  باتک  رد  يرذـالب  شردـپ و 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  درک ، يراگتساوخ  مَّلَس 

: دومرف زین  وا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  درک ، يراگتساوخ  رمع  سپ  متسه . ردق  اضق و  ریدقت و  راظتنا  رد  همطاف  يارب  نم 
. متسه ردق  اضق و  راظتنا  رد  وا  يارب  نم 

نبا باتک  بیطخ و  خیرات  رد  ۀّـطب و  نبا  ۀـنابا  دواد و  یبا  ننـس  باتک  رد  باتک و  نآ  لئاضف  تمـسق  رد  لبنح  دـمحا  دنـسم  باتک  رد 
: دندرک تیاور  ساّبع  نبا  زا  اهنیا  يهمه  هک  نامیلس  نب  ةدیبع  نیهاش ،

هب ربمایپ  دروآرد ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دقع  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  ینامز 
: دومرف وا 

: درک ضرع  شخبب  يزیچ  ترسمه  هب 
. تسین يزیچ  نم  دزن 

: دومرف
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؟ تساجک تاهّیمطح  هرز 
؟ تساجک تاهرز  درک  لاؤس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدمآ  ساّبع  نبا  ریغ  تیاور  رد  و 

: درک ضرع 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپ  تسا ، نم  دزن 

. شخبب اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  ار  نآ 
شمعا زا  يروث  نایفـس  تسا : هدـمآ  يرَبْـکُعلا  ۀـنابا  میُعن و  یبا  يهیلح  باـتک  رد  يرذـالب و  و  يدادـغب )  ) بیطخ خـیرات  باـتک  ود  رد 

: تفگ هک  درک  لقن  دوعسم  نبا  زا  وا  همقلع و  زا  وا  هدرک و  لقن  يروث  زا  هک  هدرک  تیاور 
هب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپ  دش ، ضراع  شترضح  رب  یهودنا  مغ و  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  ترضح  یسورع  زور  حبص  رد 

: دومرف وا 
نوچ همطاف ! يا  تسا ، نیحلاص  زا  ترخآ  رد  تسا و  قئالخ  رورـس  اـقآ و  اـیند  رد  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ار  وت  نم  همطاـف ! يا 

دنک فص  هب  دتسیاب و  مراهچ  نامسآ  رد  ات  دومرف  رما  لیئربج  هب  دروآرد  مالسلا  هیلع  یلع  جاودزا  هب  ار  وت  هک  درک  هدارا  لاعتم  دنوادخ 
هب ناحبس  دنوادخ  سپ  دروآرد ، مالـسلا  هیلع  یلع  جاودزا  هب  ار  وت  دناوخ و  ياهبطخ  هکئالم  يارب  لیئربج  سپ  یفوفـص ، رد  ار  هکئالم 
زا مادک  ره  سپ  دندرک ، راثن  هکئالم  رب  ناجرم  ؤلؤل و  دوخ  زا  ناتخرد  نآ  یتشهب و  ياههّلح  هب  دـنوش  نّیزم  ات  درک  رما  یتشهب  ناتخرد 

: دیوگ هملس  ّما  دنکیم ، راختفا  هکئالم  رگید  هب  تمایق  زور  رد  تشادرب  ار  اهراثن  زا  دادعت  نیرتشیب  اهنآ 
. تسهدناوخ لیئربج  ار  وا  دقع  يهبطخ  هک  تسیسک  نیلّوا  وا  هک  رگید  نانز  رب  درکیم  راختفا  هشیمه  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

نبا ساّبع و  نبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دوخ  دانـسا  اب  اهنآ  هک  ّتنـس  لها  حاحـص  ياـهباتک  رد  تسا  روهـشم  و 
: دناهتفگ ًاقفّتم  فلتخم  ریباعت  ظافلا و  اب  اهنآ  یگمه  هک  هملس  ّما  بزاع و  نب  ءارب  کلام و  نب  سنا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  دوعسم و 

. دادیم اهنآ  هب  ّدر  باوج  ربمایپ  راب  ره  رد  اّما  دندومن ، يراگتساوخ  ار  همطاف  ربمایپ  زا  رمع  رکبابا و  انامه 
هیلع همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  رمع  رکبابا و  هک  هدرک  تیاور  هدیرب  زا  لئاضف  باتک  رد  لبنح )  ) دمحا و 

: دومرف اهنآ  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دندومن ، يراگتساوخ  ار  مالسلا 
. تسا کچوک  جاودزا ) يارب   ) وا

: هدرک تیاور  هنابالا  باتک  رد  هّطب  نبا  و 
. دادن ار  وا  باوج  ترضح  نآ  دومن و  يراگتساوخ  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  نمحّرلادبع 

: هدمآ هدش  تیاور  هّطب  نبا  ریغ  زا  هک  يرگید  تیاور  رد  و 
: درک ضرع  دینش  ّدر  باوج  نمحّرلادبع  یتقو 

گیر یتـشم  درک و  زارد  ار  كراـبم  تسد  دوـمن و  بضغ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  سپ  منکیم ، وا  رهِم  ار  غـلبم  نـالف  نـم 
. دنداد ار  وا  باوج  ترضح  راک  نیا  اب  دش و  لیدبت  ناجرم  ّرد و  هب  اهگیر  نآ  سپ  داد ، رارق  وا  تشم  رد  ار  اهنآ  تشادرب و 

: درک ضرع  درک ، يراگتساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نوچ  و 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  سپ  نم ، بسن  ببـس و  رگم  تسا  عطقنم  یبسن  ببـس و  ره  دیا  هدومرف  هک  ماهدینـش  ادخ ! لوسر  يا 

: دومرف مَّلَس 
ینابرهم اب  دیدنخ و  نآ  زا  سپ  دنکیم . مهارف  ار  نآ  بابـسا  دنوادخ  هک  تسیزیچ  زین  بسن  اّما  تسا و  دنوادخ  بناج  زا  هک  ببـس  اّما 

: دومرف درک و  هاگن  وا  تروص  رد  تراشب  و 
؟ مروآرد همطاف  جاودزا  هب  ار  وت  ات  يراد  يزیچ  ایآ 
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: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
، یهرز يریشمش و  يرطاق و  مراد و  یبسا  انامه  تسین ، یفخم  وت  رب  نم  ییاراد  نم و  لاح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  يا 

: دومرف ترضح  سپ 
. شورفب ار  هرز 

: درک ضرع  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تمدخ  ناملس  هک  هدش  تیاور  و 
دیـسر مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  تمدـخ  ترـضح ، نآ  نوچ  سپ  باـیرد ، ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 

: دومرف ترضح 
رگیدـکی جاودزا  هب  ار  امـش  نم  هکنآ  زا  لـبق  نامـسآ ، رد  دروآرد  وـت  جـیوزت  هب  ار  وا  دـنوادخ  اـنامه  هـک  وـت  رب  داـب  تراـشب  یلع ! يا 

: درک ضرع  دمآ و  نم  دزن  ياهتشرف  نیمز و  رد  مدروآرد 
: متفگ هتشرف  نآ  هب  دیامرفیم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  اهنآ ، لسن  تراهط  نانآ و  عمج  عامتجا  هب  هدب  تراشب  دّمحم ! يا 

؟ تسیچ وت  مان 
: درک ضرع 

دیامرف و تیانع  نم  هب  ار  تراشب  نیا  ندناسر  راختفا  متـساوخ  ادخ  زا  مشابیم . یهلا  شرع  ياهنوتـس  نیلّکوم  زا  یکی  نم  لیئاطـسن و 
. دیآیم نم  رس  تشپ  زا  زین  لیئربج 

ربمایپ سپ  دومن ، يراگتساوخ  هللا  لوسر  زا  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  درک  لقن  شردپ  زا  هدیربوبا 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  یصخش  سپ  تسوت . يهناخ  هناخ ، يدمآ . شوخ 
: دروم ود  نیا  زا  یکی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  ار  وت  دنکیم  تیافک 

. تفگ دمآ  شوخ  ابحرم و  وت  هب  هکنیا  مّود  دومرف و  اطع  ار  شرتخد )  ) دوخ لصا  وت  هب  هکنیا  لّوا 
: دنتفگ اهنآ  هک  دناهدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  ساّبع و  نبا  زا  ناشیاه  باتک  رد  یگمه  یناعمس  نّذؤم و  نبا  هّطب و  نبا 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  سپ  دمآ . مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  میدوب  هتـسشن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تمدخ  ام 
: دومرف وا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ 

؟ يدمآ ام  دزن  روظنم  هچ  هب  یلع  يا 
: درک ضرع 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  منک ، ضرع  یمالس  امش  هب  ات  میدیسر  امش  تمدخ 
جاودزا نیا  دهاش  ار و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دروآرد  وت  جاودزا  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  انامه  هک  دهدیم  ربخ  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا 

یبوط تخرد  سپ  توقای ، ّرد و  هکئالم  رازه  لهچ  نآ  رب  دنک  راثن  ات  یبوط  تخرد  هب  داتسرف  یحو  دنوادخ  دندوب و  هتـشرف  رازه  لهچ 
توقای ّرد و  زا  ییاهقبط  رد  ار  اهنآ  دـنتفرگ و  یـشیپ  اهتوقای  ّرد و  نآ  نتـشادرب  رد  اهنیعلاروح  سپ  دومن ، راثن  توقاـی  ّرد و  ناـنآ  رب 

: دنیوگیم رگیدکی  هب  نداد  هیده  ماگنه  رد  دنهدیم و  هیده  رگیدکی  هب  تمایق  زور  ات  ار  توقای  ّرد و  نیا  اهنآ  دندومن و  عمج 
. ءاسّنلا ریخ  زا  تسیاهفحت  نیا 

ّرد و ای  هدرک و  عمج  توقای  ّرُد و  دوخ  ناهارمه  زا  رتشیب  زور  نآ  رد  نانآ  زا  مادک  ره  سپ  هدرک  تیاور  هللادبع  زا  هک  هّطب  تیاور  رد  و 
. دنکیم راختفا  نارگید  رب  تمایق  زور  ات  دشاب  هدرک  عمج  يرتدنمشزرا  توقای 

: تفگ هک  درک  لقن  همقلع  زا  دوخ  دانسا  اب  دوخ و  باتک  رد  هیودرم  نبا 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندومن یناشفارُد  هکئالم  رب  تشهب  ناتخرد  درک  جاودزا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ینامز 
: دومرف هک  درک  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  ینالوط  یتیاور  رد  وا  هک  دناسریم  نمیا  ّما  هب  ار  دوخ  دانسا  قازّرلادبع 
هیلع یلع  فرط  زا  دقع ، يهدنناوخ  لیئربج  دـندرک و  دـقعنم  ار  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  حاکن  دـقع  نامـسآ  رد  لیئاکیم  لیئربج و 

. دوب نم  فرط  زا  لیئاکیم  مالسلا و 
: داتسرف یحو  لیئربج  هب  دنوادخ  انامه  تسا : هدمآ  ترالا  نب  باّبخ  ثیدح  رد  و 

و لیفارـسا »  » هدننک توعد  و  لیئاکیم »  » يدانم و  لیئربج »  » بیطخ دوب و  دـنوادخ  یلو »  » مسارم نآ  رد  رون و  يارب  زا  ار  رون  نک  جـیوزت 
راثن هک  یبوط  تخرد  هب  داتـسرف  یحو  دنوادخ  سپـس  دندوب . اهنیمز  اهنامـسآ و  يهکئالم  دقع  نیا  نادـهاش  و  لیئارزع »  » هدـننک راثن 

تقبـس رگیدـکی  زا  نیعلاروح  سپ  هزاـت ، ؤلؤل  زبس و  دـجربز  زمرق و  توقاـی  دیفـس و  ّرُد  درک  راـثن  یبوط  تخرد  سپ  يراد ، هچنآ  نک 
. رگید یضعب  هب  اهنآ  زا  یضعب  دنهدیم  هیده  تارهاوج و  اهگنس و  نیا  ندرک  عمج  يارب  دنتفرگ 

: دیامرفیم تیاور  کی  زا  یتمسق  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 
: دومرف تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

: تفگ ناوتیم  ای  و  ! ) یلع ياهدب  تراشب 
. وت جاودزا  رما  رد  دوب  نم  يهدهع  رب  هچنآ  هب  ارم  درک  تیافک  دنوادخ  انامه  یلع ) ! يا  وت  رب  داب  تراشب 

: دیوگیم سپس  هدرک و  رکذ  میدروآ  ار  نآ  ًالبق  هک  هدرک  تیاور  قودص  هچنآ  زا  يرصتخم  بوشآرهش  نبا  سپس 
یلع و نینمؤملاریما  دـقع  يهبطخ  هناـگ  تفه  ياهنامـسآ  لـها  عمج  رد  رومعملا  تیب  رد  لـیحار »  » هک تسا  هدـمآ  بتک  یـضعب  رد  و 

: دناوخ ار  هبطخ  هنوگ  نیا  دناوخ و  ار  همطاف  ترضح 
نیا زا  ار  وا  مینکیم  دـمح  نایملاع ، يهمه  ءانف  زا  دـعب  تسیقاـب  تسوا و  یلّوا  ره  زا  لـبق  هک  تسیلّوا  نآ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  »

هک تسوا  میرکاش ، دومرف  اطع  ام  هب  هک  ییاهتمعن  نآ  رب  میفرتعم و  وا  يدنوادخ  هب  داد و  رارق  نّویناحور  ناگتـشرف  زا  ار  ام  هک  تهج 
نامه داد ، رارق  دوخ  حـیبست  سیدـقت و  رد  ار  ام  دومن و  نکاس  اهنامـسآ  رد  ار  ام  هدـیناشوپ ، ار  اـم  بویع  هتـشادرب و  اـم  زا  ار  ناـهانگ 
ینعی  ) دنتسه نیمز  يور  رد  هک  تسا  نیکرشم  تجاجل  زا  رتمیظع  رتگرزب و  تسا ، تمعن  يهدنـشخب  هدرتسگ و  ار  شتمحر  هک  ییادخ 
ءاـنث دـمح و  نیا  زا  دـعب  سپ  نیدـحلم .» ءارتفا  غورد و  زا  شیوخ  تمظع  هب  تسا  رترب  وا  و  درادـن ) يریثأـت  وا  تمظع  رد  ناـنآ  كرش 

. داد همادا  لیحار 
اقآ و ناربمایپ و  نیرتهب  رتخد  نانز ، رورـس  دوخ ، زینک  يارب  ار  دوخ  تمظع  يهدـنب  دوخ و  مَرَک  يهدـیزگرب  درک  رایتخا  راـّبج  دـنوادخ 

قیدـصت وا و  بحاصم  تسود و  وا و  لها  زا  يدرم  نامـسیر  هب  ار  دوخ  نامـسیر  دومن  لـصو  سپ  اوقت ، لـها  ياوشیپ  نـالوسر و  رورس 
هللا مالـس  لوتب  يهمطاف  ترـضح  هب  لوصو  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  وا و  رماوا  ماجنا  يارب  هدنریگ  تقبـس  وا  توعد  يهدننک 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  رتخد  اهیلع 
: دناوخ اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  يارب  راگدرورپ  ترضح  لوق  زا  ار  هبطخ  نیا  لیئربج  هک  هدش  تیاور 

«. یتَِکئالَم اوُدِهُْشا  یتَْوفَص ، ٍّیلَع  ْنِم  یتَمَا  ۀمطاف  ُتْجَّوَز  یئاِما  َو  يدیبَع  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلاَو  یئایْربِک ، ُۀَمَظَْعلاَو  یئادَر  ِهللاُدْمَْحلَا  »
ادخ لوسر  دوب ، زور  لهچ  نیمز  اهنامسآ و  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  جیوزت  نیب  يهلـصاف  و 

رد هّجحلا و  يذ  لّوا  زور  رد  دروآرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  جاودزا  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. دوب هّجحلا  يذ  مشش  زور  رد  جاودزا  نیا  هک  هدمآ  تایاور  یضعب 

(23 [ ) هرامش تیاور  ]
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: َلاَق ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّیِْطنَزَْبلا ، ِنَع  یَّلَعُْملا ، ِنَع  ٍِرماَع ، ِْنبا  ِنَع  ٍروُرْسَم ، ُْنبا  قودّصلل ]  یلامألا   [ ] لاصخلا  [ ] رابخألا یناعم  ]
َو ٌۀََعبْرَأ  َُهل  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  ٌِسلاَج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنَیب  ُلوُقَی : مالسلا  امهیلع  ٍرَفْعَج  َْنب  یَسُوم  ِنَسَْحلاَابَأ  ُْتعِمَس 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ًاهْجَو  َنوُرْشِع 
، ِروُّنلا َنِم  َروُّنلا  َجِّوَزُأ  ْنَأ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َِینَثََعب  ٌدوُمْحَم  اَنَأ  َلِیئَْربَِجب ، ُتَْسل  ُکَلَْملا : َلاَقَف  ِةَروُّصلا ، ِهِذَه  ِْلثِم  ِیف  ََكرَأ  َْمل  ُلِیئَْربَج ! ِیبِیبَح 

: َلاَق
؟ ْنَّمِم ْنَم 

: َلاَقَف
، ٍِّیلَع ْنِم  َۀَمِطاَف 

: َلاَق
َْنَیب اَذَـه  َِبتُک  ْمَک  ُذـْنُم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ُهُّیِـصَو  ٌِّیلَع  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِْهیَِفتَک : َْنَیب  ًاذِإ  ُکَـلَْملا  یَّلَو  اَّمَلَف 

؟ َْکیَِفتَک
: َلاَقَف

. ٍماَع َْفلَأ  َنیِرْشِع  َو  ِْنیَْنثِاب  َمَدآ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 399  ) رابخالا یناعم  باتک  رد  قودص  خیش 

تروص راهچ  تسیب و  ياراد  هک  دش  فّرشُم  ترضح  نآ  روضح  هب  یکلم  دوب ، هتـسشن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  يزور 
. دوب

: دومرف وا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
؟ مدوب هدیدن  تروص  نیا  هب  ار  وت  لاح  هب  ات  نم  لیئربج ! نم  بیبح  يا 

: تفگ
. میامن جاودزا  رون  يارب  ار  رون  هک  هداتسرف  ارم  ادخ  تسا . دومحم  نم  مان  هکلب  متسین ، لیئربج  نم 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 
؟ ینک جیوزت  یسک  هچ  يارب  ار  یسک  هچ 

: تفگ
: دوب هتشون  وا  فتک  ود  نایم  رد  دندید  تشگرب  کَلَم  نآ  هک  یعقوم  مالسلا ،  هیلع  یلع  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

«. ُهُّیِصَو ٌِّیلَع  هللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  »
: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 

؟ تسهدش هتشون  وت  فتک  ود  نایم  رد  ترابع  نیا  هک  تسا  تقو  دنچ 
: تفگ

. دوش هدیرفآ  مدآ  ترضح  هکنیا  زا  لبق  لاس  رازه  ود  تسیب و 

(24 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َُّمث  ُهَْلثِم  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
. ٍماَع َْفلَأ  َنیِرْشِع  َو  ٍۀََعبْرَِأب  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو 
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ُبیِطَْخلا ِدَّیَؤُْملاُوبَأ  َو  ُراَّطَْعلا  یَْلعَیُوبَأ  ِینَأَْبنَأ  َو  ٍدوُمْحَم  ِثیِدَح  ِیف  ِّيِراَْصنَْألا  ٍِرباَج  ْنَع  ِْرَیبُّزلا ، ِیبَأ  ْنَع  َةَْریَرُهُوبَأ ، اَنَثَّدَح  ٍنوُْمیَم  ُْنب  ِهَّللاُدـْبَع 
. َلِیئاَصْرَص ِکَلَْملا  ُمْسا  َناَک  َو  ٍناَِسل  ُْفلَأ  ٍْسأَر  ِّلُک  ِیف  ًاسْأَر  َنوُرْشِع  َُهل  ٌکَلَم  اَیَوَر : اَمُهَّنَأ  الِإ  ِرَبَْخلا  اَذَه  ِوْحَِنب 

وِرْمَع ْنَع  َۀَبْعُش ، ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِّيِرَبَّطلا  َناَْمیَلُـس  ِمِساَْقلا  ِیبَأ  ِباَتِک  َو  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِِلئاَضَف  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ٍرَْکبُوبَأ 
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  اَمُهالِک  ٍدوُعْسَم  ِْنبا  ِنَع  ٍقوُرْسَم ، ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َةَُّرم ، ِْنب 

. مالسلا امهیلع  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  َجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ 
، ِْهیَوَدْرَم ِْنبا  ُباَتِک 

: َلاَقَف ًاِّیلَع  َرَکَذ  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنِإ  ُةَْدیَبُع : َلاَق  َنیِریِس : ُْنبا  َلاَق 
َجِّوَُزت ْنَأ  َكُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُلِیئَْربَج  َلََزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  ُرْهِص  َكاَذ 

. ٍِّیلَع ْنِم  َۀَمِطاَف 
، َبوُّیَأ ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  َنیِهاَش  ُْنبا 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 
. ِءاَمَّسلا َنِم  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِءاَْضیَْبلا  َنِم  َکِجیِوْزَِتب  ُتِْرمُأ 

یِّنِإ َو  ِمالْـسِْإلا  َنِم  ُهَلْـضَف  َو  ُهََتباَرَق  ِْتفَرَع  ْدَـق  ْنَّمِم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َۀَـمِطاَِفل : َلاَـق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ُكاَّحَّضلا 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخَف  ْتَتَکَـسَف  َْنیََرت ؟ اَمَف  ًاْئیَـش  ِكِْرمَأ  ْنِم  َرَکَذ  ْدَق  َو  ِْهَیلِإ  ْمُهَّبَحَأ  ِهِْقلَخ و  َْریَخ  ِکَجِّوَُزی  ْنَأ  یِّبَر  ُْتلَأَس 

. اَهُراَْرقِإ اَُهتوُکُس  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُلوُقَی : َوُه  َو  مَّلَس 
: َلاَقَف َکِسْفَِنل ، ًابیِطَخ  ْمَّلَکَت  ٍِّیلَِعل : َلاَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُهَّنَأ  ِْهیَوَدْرَم  ُْنبا  َيَور  َو 

، ِهیِداَیَأ َو  ِِهناَسْحِإ  ِمیِدَق  یَلَع  ُهُدَمَْحن  ِهیِـصْعَی ، ْنَم  ِراَّنلِاب  َرَذـْنَأ  َو  ِهیِقَّتَی  ْنَم  َۀَّنَْجلا  َدَـعَو  َو  ِهِیِلئاَس  ْنِم  اَنَد  َو  ِهیِدـِماَح  ْنِم  َبُرَق  يِذَّلا  ِهَِّللُدْـمَْحلا 
الِإ ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَن  َو  ِهیِفْکَتْـسَن  َو  ِِهب  ُنِمُْؤن  َو  ِهیِدْهَتْـسَن  َو  ُُهنیِعَتْـسَن  َو  ِهیِواَسَم  ْنَع  ُُهِلئاَسُم  َو  ِهِییُْحم  َو  ُُهتیِمُم  َو  ِهیِرَاب  َو  ُهُِقلاَخ  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَم  َدْمَح 

َو ُهُعَفَْرت  َو  ِهیِظُْحت  َو  ُهُِفلُْزت  ًةالَص  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ِهیِـضُْرت  َو  ُهُُغْلبَت  ًةَداَهَـش  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا 
ُهَتَْنبا ِینَجَّوَز  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَذَه  َو  ِهِیف  َنِذَأ  َو  ُهَّللا  ُهَرَّدَق  اَّمِم  اَنُعاَِمتْجا  َو  ِهیضْرَی  َو  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَّمِم  ُحاَکِّنلا  َو  ِهیِفَطْـصَت 

. اوُدَهْشا َو  ُهُولَأْساَف  ُتیِضَر ، ْدَق  َو  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمِسْمَخ  یَلَع  َۀَمِطاَف 
. یِّنِم اَِهب  ُّقَحَأ  َکَّنِإَف  َکَلْهَأ  َکَنوُدَف  اََهل  ُهَّللا  َیِضَر  اَِمب  ُتیِضَر  ْدَق  َو  ُنَمْحَّرلا  َکَجَّوَز  اَم  یَلَع  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  َُکتْجَّوَز  ْدَق  َو  ٍرَبَخ : ِیف  َو 

َوُه َو  َیلاَعَت  ِهَِّلل  ًارْکُـش  ًادِـجاَس  ٌِّیلَع  َّرَخَف  یًـضِر ، ِهَّللا  یَـضِِرب  َكاَـفَک  َو  َْتنَأ  ُبِحاَّصلا  َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُنَتَْخلا  َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُخَأـْلا  َمِْعنَف  ٍرَبَخ  ِیف  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ( 400  ) َۀَیْآلا َّیَلَع » َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  : » ُلوُقَی

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ُهَسْأَر  َعَفَر  اَّمَلَف  َنیِمآ ،
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َرَمَأ  َُّمث  َبِّیَّطلا ، َرِیثَْکلا  اَمُْکنِم  َجَرْخَأ  َو  اَمُکَْنَیب  َعَمَج  َو  اَمُکَّدَـج  َدَعْـسَأ  َو  اَمُکِیف  َكَراـَب  َو  اَـمُْکیَلَع  ُهَّللا  َكَراـَب 

. ِّفَّدلا ِبْرَِضب  َرَمَأ  َو  ِءاَسِّنلا  َةَرْجُح  َلَخَد  َو  ِِهبْهَِنب  َرَمَأ  َو  ٍرُْسب  ِقَبَِطب  مَّلَس 
َّنَأ َِيُور  َو  ًامَهْرِد  َنِیناَـمَث  َو  ٍۀـَئاِم  َِعبْرَأ  یَلَع  ًاـِّیلَع  َۀَـمِطاَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َجَّوَز  ٍرَبَخ : ِیف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا 

. ُّحَصَأ َوُه  َو  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِم  َسْمَخ  َناَک  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ٍۀَِّضف  ِلاَْقثِم  ِۀَئاِم  َُعبْرَأ  اَهَرْهَم 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُّیِفْعُْجلا ، ٌِرباَج  َو  ِماَدْقِْملا  ِیبَأ  ُْنب  وُرْمَع  َيَور  اَم  َِکلَذ  ِیف  ِفالِْخلا  ُبَبَس  َو 

(. 401  ) ٍراَرِع یَلَع  ٍةاَش  َباَهِإ  َو  ٍةَرَبِح  َدُْرب  َۀَمِطاَف  ُقاَدَص  َناَک 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  َِيُور  َو 

. ٍدِهاَُجم ْنَع  ِدَنْسُْملا ، ِیف  یَْلعَی  ُوبَأ  ُهاََور  ٍيْدَج . َْوأ  ٍْشبَک  َباَهِإ  َو  ٍۀَّیِمَطُح  َْعرِد  َۀَمِطاَف  ُقاَدَص  َناَک 
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. ٍدُْرب ِدْرَج  یَلَع  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َجَّوَز  ِِّیْنیَلُْکلا  ِیفاَک 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنِلل  َلِیق  َو 

؟ ِءاَمَّسلا ِیف  اَهُرْهَم  اَمَف  ِضْرَْألا  ِیف  َۀَمِطاَف  َرْهَم  اَنِْملَع  ْدَق 
: َلاَق

، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  اَنِینْعَی  اَّمِم  اَذَه  َلِیق : َکِینْعَی ، اَم ال  َْعد  َو  َکِینْعَی  اَّمَع  ْلَس 
: َلاَق

. ُۀَعاَّسلا َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  ًاماَرَح  اَْهیَلَع  یَشَم  اَهِْدلُِول  َو  اََهل  ( 402  ) ًابِضْغُم اَْهیَلَع  یَشَم  ْنَمَف  ِضْرَْألا  َسُمُخ  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَهُرْهَم  َناَک 
ِیف اََهل  ْتَلِعُج  َو  ( 403  ) ِۀَّنَْجلا َُثُلث  َو  اَْینُّدـلا  َسُمُخ  ٍِّیلَع  ْنِم  اَُهتَلِْحن  ْتَلِعُج  َو  مالـسلا  هیلع  ِِرقاَْبلا  ِنَع  ٍلیِوَط  ٍرَبَخ  ِیف  ِءاَفِّشلا  َو  ِءـالِْجلا  ِیف  َو 

. َِکتَّمُِأل ًۀَّنُس  ُنوُکَت  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمِسْمَِخب  ُدَّمَُحم  اَی  َْتنَأ  اَهْجِّوَزَف  ٍْخَلب ، ُرَهَن  َو  ُناَوَرْهَن  َو  َرْصِم  ُلِین  َو  ُتاَرُْفلا  ٍراَْهنَأ : ُۀََعبْرَأ  ِضْرَْألا 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  َُّمث  ِّتَرَْألا  ِْنب  ِباَّبَح  ِثیِدَح  ِیف  َو 

َُعبْرَأ ُلِجاَْعلا  َو  ِضْرَْألا  ُسُمُخ  ُلِجْآلا  ًامَهْرِد ، َنِیناَمَث  َو  ٍۀَئاِم   ِ َعبْرَأ َو  ِضْرَْألا  ِسُمُخ  ِقاَدَص  یَلَع  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِْرمَِأب  َْکنِم  ِیتَْنبا  َۀَـمِطاَف  ُتْجَّوَز 
. ًامَهْرِد َنُوناَمَث  َو  ٍۀَئاِم 

. ٍْبیَعُش ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِضْرَْألا  ِسُمُخ  ُثیِدَح  َِيُور  ْدَق  َو 
 : مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  ٍریَِصب  ُوبَأ  َو  ٍراَّمَع  ُْنب  ُقاَحْسِإ 

. َراَّنلا اَهَءاَدْعَأ  َو  َۀَّنَْجلا  اَهَءاَِیلْوَأ  ُلِخُْدتَف  ُراَّنلا  َو  ُۀَّنَْجلا  اَهُرْهَم  َو  اََهل  اَهُُعبُرَف  اَْینُّدلا  َُعبُر  َۀَمِطاَف  َرَهَم  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ 
، ِّیِسوُّطلا ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِیلاَمَأ 

ِعاَتَِمل َنَْمیَأ  ِّمُأ  َیلِإ  َنیِّتِس  َو  ًۀَّتِس  َْوأ  َنیِّتِس  َو  ًۀَثالَث  َْتناَک  ًۀَْضبَق  اَْهنِم  یَطْعَأَف  ِهِرْجَح  ِیف  َمِهاَرَّدلا  َبَکَس  َو  ٍرَبَخ : ِیف  مالـسلا  هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
. اَهُِحلُْصی اَم  ِعاَِیْتبِال  ًالِالب  َو  ٍرَْکبَابَأ  َو  ًاراَّمَع  َذَْفنَأ  َو  ِماَعَّطِلل  َۀَمَلَس  ِّمُأ  َیلِإ  ًۀَْضبَق  َو  ِبیِّطِلل  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  َیلِإ  ًۀَْضبَق  َو  ِْتیَْبلا 

: َلاَق َُّمث  ٍفَزَخ ، ِناَزیِک  َو  َءاَرْضَخ  ٍةَّرَج  َو  ِِهلْوَق  َیلِإ  ِْخیَّشلا  ِیلاَمَأ  ْنَع  اَْنلَقَن  اَّمِم  ًاوَْحن  َرَکَذ  َُّمث  ُلُوقَأ :
. ٍءاَم َِۀبِْرق  َو  ٍِّیناَوَطَق  ٍءاَبَع  َو  ٍمَدَأ  ْنِم  ٍعْطَن  َو  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو 

َو ٍْشبَک  ِباَهِإ  ُطَْسب  َو  ِباَیِّثِلل  ٍِطئاَح  َیلِإ  ٍِطئاَح  ْنِم  ٍۀَبَـشَخ  ُبْصَن  َو  ٍنَِّیل  ٍْلمَر  ُراَِـشْتنا  ُهَراَد  ٍِّیلَع  ِزیِهَْجت  ْنِم  َناَـک  َو  ُّیِـشَرُْقلا  ٍبْهَو  ُْنب  ُبْهَو 
. ٍفِیل ِةَّدَِخم 

َنَْمیَأ ُّمُأ  ْتَفَرَعَف  َکَلْهَأ ، َْکیَلَع  َلِخْدـُی  ْنَأ  ُْهلَـس  ٌلـیِقَع : َو  ٌرَفْعَج  َُهل  َلاَـقَف  ًۀَْـلَیل ، َنیِرْـشِع  َو  ًۀعِْـست  ٌِّیلَع  َثَکَمَف  ِِهثیِدَـح : ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ٍرَْکبُوبَأ 
: َْتلاَق َو  َِکلَذ 

: َلاَق َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  ُهاَعَدَف  َِکلَِذب ، ُْهتََبلاَطَف  َۀَمَلَس  َّمُأ  ِِهب  ْتَلَخ  َو  ِءاَسِّنلا  ِْرمَأ  ْنِم  اَذَه 
ُلِصْفَی مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَکَف  ِمَنَْغلا ، َو  ِرَقَْبلا  ِْحبَِذب  ًاِّیلَع  َرَمَأ  َو  ِهِْزبَخ  َو  ُِّرْبلا  ِنْحَِطب  َرَمَأَف  اَیاَدَْهلِاب  َُۀباَحَّصلا  یَتَأَف  ًۀَماَرَک  َو  ًاّبُح 

َو ِهَّللا  َلوُـسَر  اوـُبیِجَأ  ِهِراَد : ِْسأَر  یَلَع  يَداَُـنی  ْنَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َرَمَأ  ِخـْبَّطلا  َنِم  اوُـغَرَف  اَّمَلَف  ٍمَد ، َُرثَأ  ِهِدَـی  یَلَع  َُری  َْمل  َو 
(. 404 « ) ِّجَْحلِاب ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو   » ِِهلْوَقَک َِکلَذ 

اوُعَفَر َو  ِۀَنیِدَْملا  ِءاَِسن  ُِرئاَس  َو  ٍلُجَر  ِفالآ  ِۀََعبْرَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ْمُه  َو  ُساَّنلا  َرَدَـص  َو  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َعوُطُّنلا  َطَسَبَف  ِعوُرُّزلا ، َو  ِتالَخَّنلا  َنِم  اُوباَجَأَف 
. َبوُّیَأ ِیبَأ  َۀَثوُْعبَم  اُولَکَأ  ِِثلاَّثلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َو  اُولَکَأ  َو  ِیناَّثلا  ِمْوَْیلا  ِیف  اوُداَع  َُّمث  ٌءْیَش ، ِماَعَّطلا  َنِم  ْصُْقنَی  َْمل  َو  اُوداَرَأ  اَم  اَْهنِم 

: َلاَق َو  ًۀَفْحَص  َذَخَأ  َُّمث  ِهِجاَوْزَأ ، ِلِزاَنَم  َیلِإ  َهَّجَو  َو  ْتَِئلُمَف  ِفاَحِّصلِاب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَعَد  َُّمث 
: َلاَق َو  ٍِّیلَع  ِدَی  ِیف  اَهَعَضَوَف  اَهَدَی  َذَخَأ  َو  َۀَمِطاَف  اَعَد  َُّمث  اَِهْلَعب ، َو  َۀَمِطاَِفل  اَذَه 

. ٌِّیلَع ُلْعَْبلا  َمِْعن  ُۀَمِطاَف  اَی  َو  ُۀَمِطاَف  ُجْوَّزلا  َمِْعن  ُِّیلَع ! اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبا  ِیف  ََکل  ُهَّللا  َكَرَاب 
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هللا مالـس  َۀَـمِطاَف  ْنِم  َْنیَعْدَتْـساَف  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ِةَرْجُح  ِیف  اَِهنْأَش  ْنِم  َنِْحلُْـصی  َو  اَهَّنِّیَُزی  ْنَأ  ُهَءاَِسن  َرَمَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَک  َو 
: َْتلاَقَف اَْهنَع  ْتَِلئُسَف  ٍةَروُراَِقب ، َْتتَأَف  ًابیِط  اهیلع 

اَذإ َناَکَف  ِکِّمَِعل  اَهیِحَرْطاَف  َةَداَسِْولا  ِیتاَه  ُۀَـمِطاَف  اَـی  ِیل : ُلوُقَیَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُلُخْدَـی  ُِّیْبلَْکلا  ُۀَـیْحِد  َناَـک 
: َلاَقَف َِکلَذ  نَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُسَف  ِهِعْمَِجب ، ِینُُرمْأَیَف  ٌءْیَش  ِِهباَِیث  ِْنَیب  ْنِم  َطَقَس  َضَهَن 

: َْتلاَقَف ُْهنَع  َۀَمَلَس  ُّمُأ  َْتلَأَسَف  ٍدْرَو  ِءاَِمب  َْتتَأ  َو  َلِیئَْربَج  ِۀَِحنْجَأ  ْنِم  ُطُقْسَی  ٌرَْبنَع  َوُه 
. يِْدنِع مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َِۀلُوْلیَق  َْدنِع  ُهُذُخآ  ُْتنُک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُقَرَع  اَذَه 

؟ اَذَه َِکل  َْنیَأ  ْنِم  َْنُلق : َو  اَْهنِم  ٍْشیَُرق  ُةَوِْسن  ْتَرَّیََحت  اَْهتَِسَبل  اَّمَلَف  اَْینُّدلا ، اَُهتَمِیق  ٍۀَّلُِحب  یَتَأ  َلِیئَْربَج  َّنَأ  َِيُور  َو 
: َْتلاَق

. ِهَّللاِْدنِع ْنِم  اَذَه 
ِْنب َۀَبْعُـش  ْنَع  َماَطِْـسب ، ِْنبا  ِنَع  ِدـْعَْجلا ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ْمِهِدـِیناَسَِأب ، ُّیِمَْلیَّدـلا  ِْهیَوَریِـش  َو  ِنِّذَؤُْملا  ُْنبا  َو  ِْهیَوَدْرَم  ِْنبا  ُباَـتِک  َو  ِبیِطَْخلا  ُخـیِراَت 
هیلع ٍِّیلَع  َیلِإ  ُۀَـمِطاَف  ْتَّفُز  ِیتَّلا  ُۀَْـلیَّللا  َِتناَـک  اََّمل  ُهَّنَأ  ٍِرباَـج ، َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِّیِعَبُّضلا ، َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َۀَبْعُـش ، ْنَع  َناَوـْلُع ، ْنَـع  َو  ِجاَّجَْحلا 

، اَهِْفلَخ ْنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  َو  اَـهِراَسَی  ْنَع  ُلـِیئاَکیِم  َو  اَِـهنیِمَی  ْنَع  ُلـِیئَْربَج  َو  اَـهَماَمَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَـک  مالـسلا 
. ُرْجَْفلا َعَلَط  یَّتَح  ُهَنوُسِّدَُقی  َو  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی 

ْنَأ ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  َءاَِسن  َو  ِِبلَّطُْملاِدـْبَع  ِتاََـنب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َرَمَأ  ٍرَبَخ : ِیف  ِْهیََوباـَب  ِْنبا  ِنَع  َۀَـمِطاَف  ِدـِلْوَم  ُباَـتِک 
، َهَّللا یِضُْری  اَم ال  َْنلُقَی  َو ال  َنْدَمْحَی  َو  َنْرِّبَُکی  َو  َنْزُجْرَی  َو  َنْحَْرفَی  ْنَأ  َو  َۀَمِطاَف  ِۀَبْحُص  ِیف  َنیِضْمَی 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َو  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اََهلْوَح  َو  اَهَماَمِز  ُناَْملَـس  َذَخَأ  َو  ِءاَبْهَّشلا  ِِهتَْلَغب  یَلَع  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِِهتَقاَن  یَلَع  اَهَبَکْرَأَف  ٌِرباَج : َلاَق 
اَهَماَّدـُق مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ُءاَِـسن  َو  ْمُهَفُویُـس  َنیِرِهْـشُم  اَـهَْفلَخ  َنوُشْمَی  ِْتیَْبلا  ُلـْهَأ  َو  ٌرَفْعَج  َو  ٌلـیِقَع  َو  ُةَزْمَح  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ 

: َۀَمَلَس ُّمُأ  ْتَأَْشنَأَف  َنْزُجْرَی 
 [ ٌْرعِش ]

ِیتاَراَج ِهَّللا  ِنْوَِعب  َنْرِس 
ٍتالاَح ِّلُک  ِیف  ُهَنْرُکْشا  َو 

یَلُْعلا ُّبَر  َمَْعنَأ  اَم  َنْرُکْذاَو 
ٍتاَفآ َو  ٍهوُرْکَم  ِفْشَک  ْنِم 
ْدَق َو  ٍْرفُک  َدَْعب  اَناَدَه  ْدَقَف 

ِتاَواَمَّسلا ُّبَر  اَنَشَْعنَأ 
يَرَْولا ِءاَِسن  ِْریَخ  ْعَم  َنْرِس  َو 

ٍتالاَخ َو  ٍتاَّمَِعب  يِدْفَت 
یَلُْعلا ُوذ  ُهَلَّضَف  ْنَم  َْتِنب  اَی 

ِتالاَسِّرلا َو  ُْهنِم  ِیْحَْولِاب 
: ُۀَِشئاَع َْتلاَق  َُّمث 

 [ ٌْرعِش ]
ِرِجاَعَْملِاب َنُْرتْسا  ُةَوِْسن  اَی 

ِرِضاَحَْملا ِیف  ُنُسْحَی  اَم  َنْرُکْذاَو 
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اَنُّصُخَی ْذِإ  ِساَّنلا  َّبَر  َنْرُکْذا  َو 
ٍرِکاَش ٍْدبَع  ِّلُک  َعَم  ِِهنیِِدب 

ِِهلاَْضفِإ یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلاَو 
ِرِداَْقلا ِزیِزَْعلا  ِهَِّلل  ُرْکُّشلاَو 

اَهَرْکِذ یَطْعَأ  ُهَّللاَف  اَِهب  َنْرِس 
ٍرِهاَط ٍرْهُِطب  ُْهنِم  اَهَّصَخ  َو 

: ُۀَصْفَح َْتلاَق  َُّمث 
 [ ٌْرعِش ]

ِرَشَْبلا ِءاَِسن  ُْریَخ  ُۀَمِطاَف 
ِرَمَْقلا ِهْجَوَک  ٌهْجَو  اََهل  ْنَم  َو 
يَرَْولا ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  ِکَلَّضَف 
ِرَمُّزلا ِيِآب  َّصُخ  ْنَم  ِلْضَِفب 

ًالِضاَف یًتَف  ُهَّللا  ِکَجَّوَز 
ِرَضَْحلا ِیف  ْنَم  َْریَخ  ًاِّیلَع  ِینْعَأ 

اَهَّنِإ اَِهب  ِیتاَراَج  َنْرِسَف 
ِرَطَْخلا ِمیِظَع  ُْتِنب  ٌۀَمیِرَک 

: ٍذاَعُم ِْنب  ِدْعَس  ُّمُأ  ُةَذاَعُم  َْتلاَق  َُّمث 
 [ ٌْرعِش ]

ِهِیف اَم  ِهِیف  ًالْوَق  ُلُوقَأ 
ِهیِْدبُأ َو  َْریَْخلا  ُرُکْذَأ  َو 
َمَدآ ِیَنب  ُْریَخ  ٌدَّمَُحم 

ٍهِیت َو ال  ٍْربِک  ْنِم  ِهِیف  اَم 
اَنَدْشُر اَنَفَّرَع  ِِهلْضَِفب 

ِهیِزاَُجی ِْریَْخلِاب  ُهَّللاَف 
يَدُْهلا ِِّیبَن  ِْتِنب  َعَم  ُنَْحن  َو 

ِهِیف ْتَنِّکُم  ْدَق  ٍفَرَش  ِيذ 
اَُهلْصَأ ٍۀَِخماَش  ٍَةْورِذ  ِیف 

ِهِیناَُدی ًاْئیَش  َيرَأ  اَمَف 
ُهاَعَد َو  ٍِّیلَع  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َذَْفنَأ  َُّمث  َراَّدلا  َْنلَخَد  َو  َنْرِّبَُکی  َُّمث  ٍزَجَر ، ِّلُک  ْنِم  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َنْعِّجَُری  ُةَوْسِّنلا  َِتناَک  َو 

: َلاَق َو  ِهِدَی  ِیف  اَهَعَضَو  َو  اَْهیَدَی  َذَخَأَف  َۀَمِطاَف  اَعَد  َُّمث  ِدِجْسَْملا  َیلِإ 
. ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَْنبا  ِیف  ُهَّللا  َكَرَاب 

: َلاَق َُّمث  اَهِسْأَر ، یَلَع  اَهَّبَص  َُّمث  ِْبعَْقلا  ِیف  اَهَّجَم  َُّمث  اَِهب  َضَمْضَمَتَف  ًۀَعْرُج  ُْهنِم  َذَخَأَف  ًءاَم  َلَأَس  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ِْهیَوَدْرَم  ِْنبا  ُباَتِک 
: َلاَق َُّمث  اَْهیَیْدَث ، ِْنَیب  ْنِم  َحَضَن  ْتَلَْبقَأ  اَّمَلَف  ِیِلْبقَأ 
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. اَمَُهل اَعَد  َُّمث  اَْهیَِفتَک ، ِْنَیب  ْنِم  َحَضَن  ْتََربْدَأ  اَّمَلَف  يِِربْدَأ 
. اَمِْهیَْلبَش ِیف  اَمَُهل  ْكِرَاب  َو  اَمِْهیَلَع  ْكِرَاب  َو  اَمِهِیف  ْكِرَاب  َّمُهَّللا  ِْهیَوَدْرَم  ِْنبا  ُباَتِک 

: َلاَق ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
ِناَْطیَّشلا َنِم  اَمُهَتَّیِّرُذ  َو  َِکب  اَمُهُذـیِعُأ  یِّنِإ  َو  ًاِظفاَح  َْکنِم  اَمِْهیَلَع  ْلَعْجا  َو  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ْكِرَاب  َو  اَمُهَّبِحَأَف  ََّیلِإ ، َکـِْقلَخ  ُّبَحَأ  اَـمُهَّنإ  َّمُهَّللا 

. ِمیِجَّرلا
: َلاَقَف اََهل  اَعَد  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 

. ًاریِهْطَت ِكَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ِْکنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ 
: َلاَق ُهَّنَأ  َِيُور  َو 

. ِناَنِرَتْقَی ِْنیَمَْجن  َو  ِناَیِقَْتلَی  ِْنیَرْحَِبب  ًابَحْرَم 
َو اَمُْکیَلَع . ُهُِفلْخَتْسَأ  َو  َهَّللا  اَمُکُعِدْوَتْسَأ  اَمَُکبَراَح ، ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  اَمُکََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِس  اَنَأ  اَمُکَلْسَن ، َرَّهَط  َو  اَمُکَرَّهَط  ُلوُقَی : ِباَْبلا  َیلِإ  َجَرَخ  َُّمث 

اَمُهاَتَأ َُّمث  اَِهتَرِخآ . َو  اَهاَْینُد  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  اََهل  اَعَدَف  اَْهَیلِإ  َۀَجیِدَخ  ِۀَّیِـصَِوب  ًاعُوبْـسُأ  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  اَهَْدنِع  َْتتَاب 
: َلاَقَف ٍءاَسِک ، َتَْحت  ِْنیَِمئاَن  اَناَک  َو  َباَْبلا  ُءاَمْسَأ  ْتَحَتَفَف  ُهَّللا ؟ ُمُکَمِحَر  ُلُخْدَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاَق  َو  اَمِِهتَحِیبَص  ِیف 
(. 405  ) َۀَیْآلا ِعِجاضَْملا » ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت   » اَمِهِداَرْوَأ ْنَع  ُهَّللا  َرَبْخَأَف  اَمِِهلُجْرَأ  َْنَیب  ِْهیَلْجِر  َلَخْدَأَف  اَمُِکلاَح ، یَلَع 

؟ َکَلْهَأ َتْدَجَو  َْفیَک  ًاِّیلَع : َلَأَسَف 
: َلاَق

: َْتلاَقَف َۀَمِطاَف ، َلَأَس  َو  ِهَّللا  ِۀَعاَط  یَلَع  ُنْوَْعلا  َمِْعن 
: َلاَقَف ٍلَْعب ، ُْریَخ 

ِیف ْلَعْجا  َو  ًۀَـکَراَبُم  ًۀَـبِّیَط  ًةَرِهاَـط  ًۀَّیِّرُذ  اَـمُْهقُزْرا  َو  ِمیِعَّنلا  ِۀَّنَج  ِۀـَثَرَو  ْنِم  اَـمُهَتَّیِّرُذ  َو  اَـمُْهلَعْجا  َو  اَـمِِهبُوُلق  َْنَیب  ْفِّلَأ  َو  اَمُهَلْمَـش  ْعَمْجا  َّمُهَّللا 
: َلاَق َو  َءاَمْسَأ  ِجوُرُِخب  َرَمَأ  َُّمث  َکیِضُْری . اَِمب  َنوُُرمْأَی  َو  َِکتَعاَط  َیلِإ  َكِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهلَعْجا  َو  َۀَکَرَْبلا  اَمِِهتَّیِّرُذ 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسرلا  ِةَراَشِِإب  اَِهب  الَخ  َُّمث  ًاْریَخ ، ُهَّللا  ِكاَزَج 
: َلاَق ِهِداَنْسِِإب  ُلِیبْحَرُش  َيَور  َو 

. َکِّمَع ُْنبا  َكاَِدف  ْبَرْشا  ٍِّیلَِعل : َلاَق  َو  ِكُوبَأ  ِكاَِدف  ِیبَرْشا  َۀَمِطاَِفل : َلاَقَف  ٌنََبل  ِهِیف  ٍّسُِعب  ُِّیبَّنلا  َءاَج  َۀَمِطاَف  ِسْرُع  ُۀَحِیبَص  َناَک  اََّمل 
بوشآ رهـش  اّما  هدرک  لقن  تروص  نیمه  هب  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  ّیلع  زا  ار  تیاور  نیمه  ( 406  ) بقانم باتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا 

. هدروآ لاس  راهچ  تسیب و  لاس ) رازه  ياج 22  هب   ) رگید یتیاور  رد 
: تفگ نومیم  نب  هللادبع 

ارم درک  ربخ  اب  و  ار ) الاب  ثیدـح  نامه  ینعی   ) ار دومحم  ثیدـح  نامه  يراصنا  رباج  زا  وا  ریبز و  نبا  زا  درک  ثیدـح  ام  يارب  هریرهوبا 
هتفگ هکنیا  ياج  هب  يوار  نیا  تیاور  رد  هک  تسا  نیا  رد  توافت  اّما  تروص ، نیمه  هب  ار  تیاور  نیا  بیطخ  دـّیؤملاوبا  راّطع و  یلعوبا 
مسا تشاد و  نابز  رازه  يرس  ره  رد  هک  تشاد  رس  تسیب  کلم  نآ  هدمآ  تیاور  نیا  رد  تشاد ، تروص  راهچ  تسیب و  کلم  نآ  هدش 

. دوب لیئاصرص »  » کلم نآ 
لقن بعش  زا  دوخ  دانسا  اب  يربط  نامیلس  مساقلا  یبا  باتک  رد  کلام و  نب  سنا  زا  دوخ  دانسا  اب  نینمؤملاریما  لئاضف  رد  هیودرم  رکبوبا 
نیا اب  يربط ) نامیلس  هیودرم و  رکب  یبا  ینعی   ) ود ره  هک  دوعسم  نبا  زا  وا  قورسم و  زا  وا  میهاربا و  زا  وا  هّرم و  نب  ورمع  زا  وا  هک  هدرک 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دناهدرک  لقن  دنس  ود 
. مالسلا امهیلع  یلع  يارب  ار  همطاف  منک  جیوزت  ات  دومن  رما  ارم  یلاعت  دنوادخ  انامه 
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سپس درک و  دای  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  باّطخ  نب  رمع  هک  درک  لقن  هدیبع  تفگ  نیریـس  نبا  تسا : هدمآ  هیودرم  نبا  باتک  رد 
: تفگ

: درک ضرع  دش و  لزان  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  داماد  تسوا 
. مالسلا هیلع  یلع  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ینک  جیوزت  ات  وت  هب  دنکیم  رما  دنوادخ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  درک  تیاور  بّویا  یبا  زا  دوخ  دانسا  اب  نیهاش  نبا 
. نامسآ فرط  زا  یتیاور ) رد  و   ) رون فرط  زا  وت  جاودزا  هب  مدش  رومأم  نم 

: دیوگ كاّحض 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 

( تسا ناملسم  نیرتهب  نیلّوا و  وا  هک   ) مالـسا زا  ار  وا  يرترب  وا و  برق  یهاگآ  وت  هک  تسیناسک  زا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  انامه 
، هدومن يراگتساوخ  نم  زا  ار  وت  وا  نونکا  دروآرد و  شدوخ  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  نیرتهب و  جاودزا  هب  ار  وت  متـساوخ  دنوادخ  زا  نم  و 

: دومرفیم دش و  جراخ  ادخ  لوسر  دومن . توکس  همطاف  ترضح  سپ  ییوگیم ؟ هچ 
. تسوا رارقا  همطاف  توکس  ربکا  هللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  درک  تیاور  هیودرم  نبا  و 
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ  ناوخب ، تدوخ  يارب  ياهبطخ 

هداد تشهب  يهدعو  دنک  لاؤس  وا  زا  هک  یـسک  دوشیم  هبترم  دنلب  وا و  يهدننک  دمح  تسا  هدنوش  کیدزن  هک  ار  ییادخ  منکیم  دـمح 
رب و  تسا ) یلزا  وا  شـشخب  هک   ) شـشخب میدق  رب  ار  وا  منکیم  دـمح  ار ، ناگدـننک  تیـصعم  شتآ  هب  هدـیناسرت  ار و  شناگ  هشیپ  اوقت 
زا اهيدب و  زا  تسا  هدننک  لاؤس  تسوا و  هدننک  هدنز  هدنناریم و  هدنهد و  شرورپ  قلاخ و  وا  انامه  دنادیم  هک  یـسک  دمح  وا ، تیامح 

ییادـخ هک  میهدیم  تداهـش  دـنکیم و  تیافک  ار  ام  هک  تسوا  هدروآ و  نامیا  وا  هب  مینکیم و  تیادـه  بلط  میهاوخیم و  کمک  وا 
تداهـش دـیامن و  یـضار  ار  وا  دـسرب و  وا  هب  هک  یتداهـش  نانچ  نآ  درادـن . یکیرـش  تساتمهیب و  درف و  وا  هناگی و  يادـخ  زج  تسین 

دـنک و تفارـش  تلزنم و  بحاـص  کـیدزن و  دـنوادخ  هب  ار  وا  هک  داـب  وا  رب  یمالـس  دورد و  تسوا ، لوـسر  هدـنب و  دّـمحم  هک  مهدیم 
یـضار ار  وا  هدومرف و  رما  نآ  هب  دـنوادخ  هک  تسیروما  نآ  زا  جاودزا  حاـکن و  هدومرف و  دوـخ  يهدـیزگرب  هبترم و  دـنلب  ار  وا  دـنوادخ 
همطاف دوخ  رتخد  هک  ادخ  لوسر  تسا  نیا  هداد و  هزاجا  نذا و  نآ  هب  هدومرف و  رّدقم  دنوادخ  هک  تسیروما  نآ  زا  ام  عامتجا  دـنکیم و 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ   ) وا زا  سپ  مشابیم ، دونـشخ  یـضار و  نیا  هب  زین  نم  دروآرد و  نم  جاودزا  هب  مهرد  دصناپ  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس 
. دیشاب دهاش  دینک و  لاؤس  مَّلَس ) َو  ِهلآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تسا : هدمآ  تیاور  کی  زا  یتمسق  رد  و 
یضار دنوادخ  ياضر  هب  هکنیا ) وت  لضف  رد   ) دنکیم تیافک  هارمه و  تسود و  نیرتهب  ییوت  داماد و  نیرتهب  ردارب و  نیرتهب  ییوت  سپ 

: درکیم ضرع  هدجس  رد  دومن و  یلاعت  دنوادخ  رکش  درک و  هدجس  داتفا و  كاخ  هب  یلع  سپ  یتسه ،
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپ  يهیآ 19 ) لمن ، يهروس  « ) امرف تیانع  يدومرف  اطع  نم  هب  هک  دوخ  تمعن  رکـش  قیفوت  ارم  اراگدرورپ  »

: دومرف مَّلَس  َو 
شـشوک و دیامرف  وکین  ار و  امـش  لسن  دنک  كرابم  و  مالـسلا ) امهیلع  یلع  ترـضح  همطاف و  ترـضح   ) امـش رب  دـنک  كرابم  دـنوادخ 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپس  دهد ، رارق  هزیکاپ  رایـسب و  ینادنزرف  امـش  لسن  زا  دنوادخ  ار و  امـش  نیب  دنک  عمج  ار و  امـش  شالت 
هب دومرف  رما  دـش و  نانز  قاطا  لخاد  نآ  زا  سپ  نآ و  نتـشادرب  ندرک و  میـسقت  هب  درک  رما  دـندروآ و  امرخ  زا  یقبط  ات  دومرف  رما  مَّلَس 

. فد ندز 
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا 
دومن و جـیوزت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ 

. تسهدوب هرقن  لاقثم  دصراهچ  همّظعم ، يوناب  نآ  يهیرهم 
. تسا رتحیحص  ریخا  لوق  نیا  هدوب ، مهرد  دصناپ  غلبم  یتیاور  رب  انب 

یبا نب  ورمع  زا  هدش  تیاور  هچنآ  رب  انب  هک  تسا  نیا  اهیلع ) هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  رهم  غلبم  دروم  رد   ) دروم نیا  رد  فالتخا  ّتلع  و 
: دومرف ترضح  نآ  هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یفعج  رباج  مادقم و 

. دندوب هدنکفا  وبشوخ  یهایگ  يور  رب  هک  يدنفسوگ  يهدشن  یغّابد  تسوپ  ینمی و  دوب  يرداچ  دُرب و  همطاف  قادص 
: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  تیاور  و 

تسوپ ای  چوق و  يهدشن  یغّابد  تسوپ  دنیوگیم و  نکشریشمش  هرز  ار  نآ  هک  مکحم  رایسب  عون  زا  دوب  ياهرز  همطاف  ترضح  يهیرهم 
. تسهدرک تیاور  دهاجم  زا  دوخ  دنسم  باتک  رد  یلعیوبا  ار  تیاور  نیا  ُزب .

: هدرک لقن  یفاک »  » باتک رد  ینیلک 
هیرهم ي)  ) اب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  درک  جـیوزت 

. دُرب زا  ياهماج 
: دش هتفگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب 

؟ تسا ردقچ  نامسآ  رد  يو  يهیرهم  مینادب  میهاوخیم  نونکا  مینادیم ، نیمز  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يهیرهم  يهزادنا  ام 
: دومرف

: دش هتفگ  دییامن ؛ اهر  درادن  ياهدئاف  هک  ار  یبلطم  دشاب ، هتشاد  يرمث  هک  دینک  شسرپ  ار  یعوضوم 
: دومرف تسا ، دیفم  ام  يارب  هک  تسیبلاطم  نآ  زا  نیا  هللا ! لوسر  ای 

نیمز يور  تمایق  ات  شنادنزرف ، همطاف و  ضغب  اب  هک  یسک  سپ  هدش ، نییعت  نیمز  مجنپ  کی  نامسآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يهیرهم 
. تسا مارح  دورب  هار 

هک رهن  راهچ  تشهب ، مّوس  کی  ایند ، مجنپ  کی  رهطا  يهمطاف  يهیرهم  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح  زا 
: زا دنترابع 

تارف رهن   - 1
رصم رد  لین   - 2

ناورهن  - 3
. خلب رهن   - 4
: دومرف ادخ 

. دشاب يروتسد  ّتنس و  وت  تّما  يارب  هک  هدب  رارق  مهرد  دصناپ  غلبم  رهاظ  بسح  هب  ار  همطاف  يهیرهم  وت  دّمحم ! ای 
: هدروآ هدرک  لقن  هک  یتیاور  زا  یتمسق  رد  ترالا  نب  باّبح 

: دومرف مالسلا )  هیلع  یلع  ترضح  هب   ) مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپس 
: قادص رهم و  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  رما  هب  ار  همطاف  مرتخد  مدروآرد  وت  جاودزا  دقع و  هب 

دصراهچ و يزادرپب  دـیاب  نالا  هچنآ  تسیرگید و  تقو  شتخادرپ  نامز  نیمز  مجنپ  کی  مهرد . داتـشه  دـصراهچ و  نیمز و  مجنپ  کی 
. تسا مهرد  داتشه 
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: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 
ار مّنهج  تشهب و  زین  دـشابیم . وناب  نآ  زا  نیمز  مراهچ  کـی  سپ  داد ، رارق  ءارهز  يهمطاـف  يهیرهم  ار  اـیند  مراـهچ  کـی  میلع  يادـخ 

. درک دهاوخ  مّنهج  لخاد  ار  شیوخ  نانمشد  تشهب و  لخاد  ار  دوخ  ناتسود  همطاف  داد ، رارق  همّظعم  يوناب  نآ  قادص 
: دیامرفیم تیاور  کی  زا  یتمسق  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تسا : هدمآ  هیلع  هللا  ۀمحر  یسوط  خیش  یلاما  رد 

ار اهنآ  زا  تشم  کی  سپـس  تخیر ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  نماد  رد  ار  اهمهرد  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و 
درخب و هناخ  ثاثا  نآ  اب  ات  دومرف  اطع  نمیا  ّمُا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دوب  مهرد  شش  تصش و  ای  مهرد  هس  تصـش و  هک 
رکبابا و راّمع و  دنک و  تخپ  اذغ  نآ  اب  ات  داد  هملس  ّما  هب  رگید  تشم  کی  رطع و  دیرخ  يارب  داد  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  مه  تشم  کی 

. دننک يرادیرخ  دننادیم ، حالص  هچ  ره  ات  داتسرف  زین  ار  لالب 
: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهمالع  موحرم 

. یلِگ ياههزوک  یگنر ، زبس  فرظ  هفاضا : نیا  اب  اّما  میدرک  لقن  یسوط  خیش  یلاما  زا  ام  هک  تیاور  نیا  هیبش  و 
: دیوگیم یسوط  خیش  سپس 

. دوب یبآ  کشَم  و  ( 407  ) یناوطق ییابع  نیمرچ و  ياهرفس  هدش ) هفاضا  هیثاثا  نیا  هب   ) يرگید تیاور  رد  و 
: دیوگیم یشرق  بهو 

هک دوب  هدرب  ورف  راوید  هب  ار  بوچ  کی  فرط  ود  دوب ، هتخیر  دوخ  يهناخ  فک  یمرن  ياهگیر  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح 
. دوب هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  راوگرزب  نآ  ِشلاب  دوب ، دنفسوگ  تسوپ  کی  ترضح  نآ  قاطا  شرف  دشاب ، یسابل  بوچ  ياج  هب 

: هدرک لقن  یثیدح  رد  هیودرم  رکبوبا 
: دندرک ضرع  ترضح  نآ  هب  لیقع  رفعج و  سپ  درک . ربص  بش  ُهن  تسیب و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: تفگ دینش و  ار  اهنآ  نخس  نمیا  ّما  سپ  دتسرفب ، وت  يهناخ  هب  ار  ترسمه  ات  نک  اضاقت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا 
ترـضح نآ  ضرع  هب  ار  بلطم  درک و  توـلخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  اـب  نآ  زا  سپ  تسا و  هناـنز  روـما  زا  راـک  نیا 

: دومرف تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دیناسر .
ات داد  روتـسد  ترـضح  دـندمآ و  ایادـه  اب  هباحـص  نآ  زا  سپ  يربب ) هناخ  هب  ار  ترـسمه  هک  متـسه  یـضار  نم   ) هقالع لیم و  لامک  اـب 

یَّلَص ربمایپ  دوخ  دنک و  حبذ  يدنفسوگ  واگ و  ات  دومرف  رما  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دنتخپ و  نان  نانآ  زا  دندرک و  درآ  ار  اهمدنگ 
غراف اذـغ  خـبط  زا  نوچ  سپ  دـشیمن ، هدـید  شکرابم  تسد  رد  نوخ  زا  يرثا  چـیه  اـّما  دومن . هّکت  هّکت  ار  اـهنآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

: دننک ادن  وا  يهناخ  رس  رب  ات  دومرف  رما  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دندش 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  توعد  نیمه  هب  هراشا  نک » مالعا  ّجح  کسانم  ءادا  هب  ار  مدرم  و   » هیآ نیا  ار و  ادخ  لوسر  توعد  دـینک  تباجا 

. دراد مالسلا  امهیلع  ارهز  ترضح  نینمؤملاریما و  یسورع  يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ 
. دندرک تباجا  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  توعد  عرازم  اهناتسلخن و  زا  مدرم  سپ 

دندوب هنیدم  نانز  هّیقب  درم و  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  اهنآ  دادعت  هک  دنتسشن ، اههرفس  رس  مدرم  دندرک و  نهپ  ار  اههرفس  دجسم  رد  هاگنآ 
. دشیمن مک  اهاذغ  نآ  زا  چیه  دنتشادرب و  دندروخ و  ماعط  دنتساوخیم  هچ  ره  هرفس  نآ  زا  و 

دوب هداتـسرف  بّویا  وبا  هک  ییاهاذـغ  زا  مّوس  زور  رد  دـندرک و  لوانت  اهاذـغ  نآ  زا  دـندش و  عمج  هرابود  مدرم  زین  مّود  زور  رد  نینچمه 
. دندروخ مدرم 

، تفر ناشنانز  يهناخ  يوس  هب  درک و  ُرپ  ار  اهنآ  دندروآ و  ار  اهفرظ  هساک و  ات  دومرف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  سپس 
: دومرف و  درک ) رپ  ار  نآ  و   ) تفرگ يرگید  يهساک  سپس 
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تـسد رد  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـناوخ و  ارف  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  سپ  مالـسلا . اـمهیلع  شرهوش  همطاـف و  يارب  اذـغ  نیا 
: دومرف داد و  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف نینچمه  ار . ادخ  لوسر  رتخد  اب  جاودزا  وت  يارب  دنک  كرابم  دنوادخ 
. مالسلا هیلع  یلع  تسیرهوش  بوخ  همطاف ! يا  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  تسیرسمه  بوخ  یلع ! يا 

شیارآ و ار  وا  هدرب و  هملس  ّما  قاطا  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  ات  دوخ  نانز  هب  دومرف  رما  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  و 
يرطع يهشیـش  ناشیا  دندرک ، رطع  ياضاقت  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  زا  نانز  نآ  سپ  تسوا . نأش  رد  هک  نانچ  نآ  دننک ، تنیز 

: درک لاؤس  یسک  دروآ . ار 
؟ هدمآ اجک  زا  رطع  نیا 

: دومرف
: دومرف نم  هب  ربمایپ  دش ، دراو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رب  ( 408  ) یبلک يهّیحد  يزور 

نم زا  داـتفا . یئیـش  شیاـهسابل  نیب  زا  تساـخرب  نوچ  سپ  هّیحد .) ینعی   ) نک نهپ  تیوـمع  يارب  رواـیب و  ار  زادـناریز  نیا  همطاـف ! يا 
. منک عمج  ار  نآ  ات  تساوخ 

: دومرف دندرک ، لاؤس  ار  هّیضق  نیا  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  هاگنآ 
. تسهدروآ بالگ  اب  ار  نآ  هداتفا و  لیئربج  ياهلاب  زا  هک  هدوب  يربنع  ءیش  نآ 

: تفگ دندرک  لاؤس  رطع  نآ  دروم  رد  هملس  ّما  زا  و 
ندـب زا  ار  نآ  درکیم  هلوـلیق  باوـخ  دوـب و  نم  دزن  ربماـیپ ، هاـگ  ره  هک  تسا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوـسر  قرع  رطع  نیا 

. متفرگیم شکرابم 
نوـچ سپ  دوـب . اـیند  يهمه  يهزادـنا  هب  نآ  تمیق  هک  دروآ  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  يارب  ياهّلح  لـیئربج  هک  هدـش  تیاور  و 

: دنتفگ دندرک و  تریح  نآ  زا  شیرق  نانز  دیشوپ ، ار  هّلح  نآ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
؟ تسهدمآ وت  يارب  اجک  زا  هّلح  نیا 

: دومرف
. لاعتم دنوادخ  فرط  زا  تسیاهیده  نیا 

وا ماطس و  نبا  زا  وا  دعج و  نب  ّیلع  زا  دوخ  دانسا  اب  یملید  هیوریـش  نّذؤم و  نبا  هیودرم و  نبا  باتک  يدادغب و  بیطخ  خیرات  باتک  رد 
: دنتفگ هک  دندرک  لقن  رباج  ساّبع و  نبا  زا  وا  یعبض و  يهزمح  یبا  زا  وا  هبعش و  زا  وا  ناولع و  زا  وا  جاّجح و  نب  ۀبعش  زا 

رد مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تفریم ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يهناخ  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  هک  یبش  نآ  رد 
رد هتـشرف  رازه  داتفه  پچ و  تمـس  زا  لیئاکیم  تسار و  تمـس  زا  لیئربج  درکیم و  تکرح  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  شیپاشیپ 

. دندرکیم یهلا  سیدقت  حیبست و  رجف  عولط  ات  ناگتشرف  نیا  دندرکیم و  تکرح  وناب  نآ  رس  تشپ 
: دراگنیم اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دلوم  باتک  رد  هیوباب  نبا 

دنیامن تکرح  همطاف  ترضح  اب  ات  داد  روتسد  ار  راصنا  نیرجاهم و  نانز  بلطملادبع و  نارتخد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 
. دشاب یضاران  ادخ  هک  دنیوگن  ینخس  یلو  دنروآ ، ياج  هب  ار  ادخ  دمح  دنیوگب ، ریبکت  دنناوخب ، زجر  دننک ، یلاحشوخ  حرف و  راهظا 

: دیوگیم رباج 
، درک راوس  دوخ  ءابهـش  رتـسا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تیاور  هب  یـصخش و  يهقاـن  رب  ار  ءارهز  يهمطاـف  ادـخ  ربماـیپ 

. دوب کلم  رازه  داتفه  دادعت  وناب  نآ  فارطا  رد  تفرگ ، ار  نآ  راهم  ناملس 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا مالس  رهطا  يارهز  ترضح  بقع  زا  هدیشک  ياهریشمش  اب  تیب : لها  رفعج و  لیقع ، هزمح ، مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
. دنتفریم اهیلع 

: نومضم نیا  هب  دناوخیم  يرعش  هملس  ّما  دنتفریم و  وناب  نآ  ولج  لوسر  ترضح  نانز 
. دیشاب رکاش  لاح  ره  رد  ار  ادخ  دینک ، تکرح  ادخ  يرای  هب  نم ! نازینک  يا 

میدوب رفاـک  هکنیا  زا  دـعب  ار  اـم  ادـخ ، تسهدوـمن . فرطرب  ار  اـهیتحاران  تفآ و  هچ  هک  دـیوش  گرزب  يادـخ  ياـهتمعن  نآ  روآداـی 
رتخد يا  داب ، شیادف  هب  شیاههلاخ  هّمع و  دـینک ، تکرح  ناهج  نانز  نیرتهب  اب  دیـشخب ، ورین  ام  هب  اهنامـسآ  راگدرورپ  دومن ، تیادـه 

. داد تلیضف  يرترب و  يربمایپ  یحو و  يهلیسو  هب  ار  وا  گرزب  يادخ  هک  یسک  نآ 
رکبوبا رتخد  هشیاع  رعش 

ره اب  ار  ام  اریز  دیوش ، قلَخ  ِراگدرورپ  ِروآدای  تسا ، اهرضحم  نیا  رد  هک  دیوش  وکین  ياهزیچ  نیا  ِروآدای  دیـشوپب و  يرـسور  نانز ! يا 
هک تسییادخ  نآ  صوصخم  رکـش  داد ، يرترب  ار  ام  هک  تسییادخ  صوصخم  دمح  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  نید  هب  يرکاش  يهدـنب 
. تسهداد صاصتخا  دشابیم  هزیکاپ  كاپ و  هک  يرهوش  هب  ار  يو  هدرک و  اطع  ار  وا  رکذ  ادخ  هک  دینک  تکرح  همطاف  اب  تسا ، ردتقم 

رمع رتخد  هصفح  رعش 
ياـههیآ يهطـساو  هب  هک  یـسک  نآ  يهلیـسو  هب  ار  وت  ادـخ  دـشابیم ، رمق  نوچ  یتروص  ياراد  همطاـف  تسا ، رـشب  ناـنز  نیرتهب  همطاـف 

نیرتهب هک  بلاطیبا  نب  یلع  ینعی  دومن ، جیوزت  تلیـضف  اب  یناوج  يارب  ار  وت  ادـخ  هدومن ، اطع  يرترب  هدـش  هداد  صاصتخا  رمز  يهروس 
. تسا نأشلا  میظع  یصخش  رتخد  راوگرزب و  يو  هک  اریز  دیربب ، ار  همطاف  نم ! نازینک  يا  دنراد . روضح  هک  تسیدارفا 

: دناوخیم نومضم  نیا  هب  يرعش  دعس  ردام  هذاعم  سپ 
هب درادـن . دوجو  یهارمگ  ربـک و  چـیه  وا  رد  هک  تسیمدآ  نیرتـهب  دّـمحم  تسا . روتـسم  زیچ  همه  نآ  رد  هک  میوـگیم  ار  يریخ  نخس 

تیاده و ربمایپ  رتخد  هارمه  هب  ام  تسا و  هدرک  نومنهر  ریخ  هب  ار  ام  زین  ادخ  میتخانـش و  ار  يراگتـسر  تیاده و  هار  ام  وا  دوجو  تکرب 
. دشاب هدیدن  ار  اهنآ  دننام  یسک  هک  دیآ  دیدپ  یلسن  نآ  زا  هک  ياهناخ  يوس  هب  میوریم  فرش  بحاص 

هک یعقوم  دندشیم . هناخ  لخاد  دنتفگیم و  ریبکت  سپس  دندناوخیم ، رگیدمه  اب  ار  زجر  ره  تیب  نیلّوا  دنتـشگ و  یمرب  نانز  يهّیقب  و 
، دروآ دجسم  هب  ار  وا  ات  داتسرف  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  لابند  هب  ار  یصخش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  دندش  هناخ  لخاد 

: دومرف داهن و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  نایم  رد  تفرگ و  ار  همطاف  ياهتسد  سپس  تساوخ ، مه  ار  همطاف  هاگنآ 
. دیامن كرابم  ربمغیپ  رتخد  يارب  ار  یسورع  نیا  ادخ 

: هدمآ هیودرم  نبا  باتک  رد 
. دومرف بآ  ياضاقت  مالسلا  امهیلع  ارهز  ترضح  یلع و  نینمؤملاریما  ترـضح  فافز  بش  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 

: دومرف تخیر و  همطاف  رس  رب  نآ  زا  سپ  تخیر و  یحدق  رد  ار  نآ  سپس  درک . هضمضم  درک و  ناهد  رد  ار  نآ  زا  ياهعرج  سپ 
: دومرف سپس  دیشاپ . وا  يهنیس  نایم  ار  اهبآ  نآ  زا  يرادقم  تفر . ولج  نوچ  يآ ، شیپ 

. درک اعد  اهنآ  يارب  دیشاپ و  وا  ياهفتک  نیب  زین  يرادقم  هاگنآ  درگرب و 
: دوب هنوگ  نیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياعد  هتفگ  هیودرم  نبا  باتک  رد 

امهیلع نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما   ) ناشنادـنزرف ود  رد  اـهنآ  يارب  نادرگ  كراـبم  اـمرف و  كراـبم  ود  نیا  يارب  ار  جاودزا  نیا  ادـنوادخ 
(. مالسلا

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  و 
اهنآ ظفاح  اـهنآ و  يهّیرذ  رد  نک  كراـبم  رادـب و  تسود  ار  اـهنآ  زین  وت  سپ  دنـشابیم  نم  دزن  وت  قلخ  نیرتبوبحم  ود  نیا  ادـنوادخ 
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. هدش هدنار  ناطیش  زا  مراپسیم  وت  هب  ار  اهنآ  يهّیرذ  اهنآ و  نم  شاب و 
: دومرف درک و  اعد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يارب  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  و 

. دهد رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  وت  ار و  یکاپان  يدیلپ و  وت  زا  دنک  رود  دنوادخ 
: دومرف ترضح  هک  هدش  تیاور  و 

. دنوشیم کیدزن  رگیدکی  هب  هک  ياهراتس  ود  هب  دننکیم و  تاقالم  ار  رگیدمه  هک  ییایرد  ود  هب  میوگیم  دمآ  شوخ 
: دومرف دش و  جراخ  رد  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  سپس 

دگنجب امـش  اب  هک  یـسک  اب  نم  مشابیم ، حلـص  دـشاب  حلـص  امـش  اب  هک  یـسک  اب  نم  دومن ، هزیکاـپ  كاـپ و  ار  امـش  لـسن  امـش و  ادـخ 
. مراپسیم ادخ  هب  ار  امش  نم  مگنجیم ،

فّقوت اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  دزن  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  يهجیدخ  ترـضح  ّتیـصو  هب  انب  هتفه  کی  تّدم  سیمع  تنب  ءامـسا 
. درک اعد  يو  ترخآ  ایند و  يارب  ادخ  ربمغیپ  درک و 

: دومرف دمآ و  مالسلا  امهیلع  همطاف  ترضح  یلع و  ترضح  دزن  بش ، نآ  حبص  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  نآ  زا  دعب 
ربمغیپ دندوب ، باوخ  ءاسک  ریز  رد  مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  درک . زاب  ار  رد  ءامسا  دیهدیم ؟ نم  هب  دورو  يهزاجا  ایآ  مکیلع ، مالّسلا 

: دومرف ناشیا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ 
: دیامرفیم هک  هدجس  يهروس  يهیآ 16  زا  روظنم  درب . ءاسک  ریز  رد  ار  دوخ  ياپ  ترضح ، نآ  سپس  دیباوخب ،

. تسا مالسلا  امهیلع  ءارهز  يهمطاف  ریما و  ترضح  داروا  رکذ و  نیمه  دننکیم ،» ادج  باوختخر  زا  ار  دوخ  ياهولهپ  »
: دومرف دش و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هّجوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

؟ یتفای هنوگچ  ار  دوخ  رسمه 
: درک ضرع 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دومن ، شسرپ  یلع  هب  عجار  همطاف  زا  تسا  نیعم  روای و  نیرتهب  ادخ  تعاطا  يارب 
: دومرف درک و  اعد  ادخ  لوسر  تسا ، رهوش  نیرتهب 

، هدب رارق  نیرب  تشهب  ناثراو  ناشنادنزرف  اب  ار  ناشیا  امرف ، نابرهم  رگیدکی  اب  ار  ناشیا  بلق  رادب ، ظوفحم  ار  ناشیا  یگناگی  ایادخ ! راب 
هب ار  مدرم  هک  هدب  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناشیا  يهّیرذ  هدب ، رارق  ناشیا  نادـنزرف  رد  تکرب  ریخ و  امرفب ، اطع  ناشیا  هب  یکرابم  كاپ و  لسن 

. دشاب وت  ياضر  دروم  هک  دنهد  يروما  هب  روتسد  دننک ، ییامنهار  وت  تعاطا  يوس 
: دومرف وا  هب  داد و  جورخ  روتسد  ءامسا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

يهمطاف اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمایپ  روتـسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایرج  نیا  زا  سپ  دهد ، ریخ  يازج  وت  هب  ادخ 
. درک تولخ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  دروآ و  ریش  فرظ  کی  ادخ  ربمغیپ  دوب  هدرک  یسورع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  یبش  نآ  حبص 
: دومرف

: دومرف مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  نینچمه  ماشایب . تیادف ، هب  تردپ 
. تیادف هب  نم  ماشایب ،

(25 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  قالخألا ]  مراکم  ]

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 224 

http://www.ghaemiyeh.com


ُهَرَتَسَف ُءاَقِّسلا  ِْهیَلَع  ُعَضُوی  ًادوُع  اُوبَـصَن  َو  ًافِیل  ٌةَّوُشْحَم  اَـمُهُقَفِْرم  َو  ٍْشبَک  َباَـهِإ  اَمُهُـشاَِرف  َناَـک  َو  ًاـبِیثَک ؛ َْتیَْبلا  َطََـسب  َۀَـمِطاَف  ٌِّیلَع  َجَّوََزت  اََّمل 
. ٍءاَسِِکب

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْمیَُعن ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع 
ٌةَّوُشْحَم ٌمَدَأ  اَُهتَداَسِو  َو  ٍْشبَک  ُباَهِإ  اَهُشْرَف  َو  ٌةَءاَبَع  اَهُْرتِس  َو  ٍِّیلَع  یَلَع  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخْدَأ  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس 

. ٍدَسَِمب
. ناک ءیش  ِّيأ  نم  وأ  لقملا  فیل  وأ  فیل  نم  لبح  دسملا  ُّيدابآزوریفلا : لاق  نایب :

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  مولعلارقاب  ترضح  زا  رباج  زا  ( 409  ) قالخالا مراکم  باتک  رد 
هک داتـسرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يهناخ  هب  یلاح  رد  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 

راوید هب  مه  یبوچ  دوب و  هدش  رپ  فیل  زا  هک  دوب  تسوپ  کی  يو  ياکتم  دنفـسوگ و  تسوپ  کی  وا  شرف  ابع و  کی  وناب ، نآ  كاشوپ 
. دوب ییابع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ششوپ  نینچمه  دنتخیوآیم و  نآ  هب  ار  کشم  دنب  هک  دندوب  هدز 

: دومرفیم ترضح  نآ  مدینش  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  میعن  نب  نیسح 
شرداچ وا  يهدرپ  هک  یلاح  رد  درب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلجح  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

. دوب هدش  هتسب  نآ  ریغ  امرخ و  فیل  زا  ییاهبانط  هب  هک  دوب  هاک  ناشیا  شلاب  چوق و  تسوپ  اهنآ  شرف  دوب و 
: دیوگ يدابآزوریف  نایب :

. دشاب هدش  هتفاب  يزیچ  ره  زا  ای  دنفابیم و  امرخ  فیل  زا  هک  دنیوگ  ار  یبانط  دَسَم » »

(26 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ْمُهَرَکَذ  ٍلاَجِر  ْنَع  ُراَّجَّنلا ، ٍدوُمْحَم  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُِظفاَْحلا  َيَور  ۀمغلا ]  فشک  ]
ِیف ِینَعَْزفَأ  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِیب  َلَخَد  ًۀَْلَیل  ُلوُقَت : اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِیتَدِّیَس  ُْتعِمَـس  ُلوُقَت : ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْـسَأ  ُْتعِمَس 

؟ ِءاَسِّنلا َةَدِّیَس  اَی  ِتْعِزَفَأ  ُْتلُقَف : یِشاَِرف ،
: َْتلاَق

َو ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ًۀَلیِوَط  ًةَدْجَس  َدَجَسَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  يِِدلاَو  ُتْرَبْخَأَف  ٌۀَعِزَف  اَنَأ  َو  ُتْحَبْـصَأَف  اَُهثِّدَُحی ، َو  ُُهثِّدَُحت  َضْرَْألا  ُْتعِمَس 
: َلاَق

ِقْرَـش ْنِم  اَهِهْجَو  یَلَع  يِرْجَی  اَم  َو  اَهِراَبْخَِأب  ُهَثِّدَُحت  ْنَأ  َضْرَْألا  َرَمَأ  َو  ِهِْقلَخ  ِِرئاَس  یَلَع  ِکَْلَعب  َلَّضَف  َهَّللا  َّنِإَف  ِلْسَّنلا ، ِبیِِطب  يِرِْـشبَأ  ُۀَمِطاَف  اَی 
. اَِهبْرَغ َیلِإ  ِضْرَْألا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  زا  سیمع  تنب  ءامسا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 410  ) هّمغلا فشک  باتک  رد 
: دومرف دید ، نایرگ  رتسب  رد  ارم  دش و  دراو  نم  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  یبش 

!؟ ياهدیسرت يزیچ  زا  ایآ  نانز ! يوناب  يا 
: دومرف

ربمغیپ مردپ  يارب  ار  نایرج  نیا  نم  یتقو  دوب . وگتفگ  لوغـشم  نیمز  اب  مه  ترـضح  نآ  درکیم و  وگتفگ  ترـضح  اب  نیمز  هک  مدـینش 
: دومرف نم  هب  درک و  دنلب  ار  دوخ  كرابم  رس  هاگنآ  دروآ ، ياج  هب  ینالوط  يهدجس  راوگرزب  نآ  مداد ، حرش 

روتـسد نیمز  هب  تسا و  هداد  يرترب  تلیـضف و  مدرم  رئاس  رب  ار  وت  رهوش  اناوت  يادـخ  اریز  لسن ، یگزیکاپ  هب  ار  وت  داـب  هدژم  همطاـف ! يا 
. دهد حرش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  دهد  خر  نآ  برغ  قرش و  رد  هک  ار  هچنآ  دوخ و  رابخا  هک  هدومرف 
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(27 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب َدَمْحَأ  ِۀَمَجَْرت  ِیف  ِبیِطَْخلا  ِخـیِراَت  یَلَع  ِِهلِییْذـَت  ِباَتِک  ْنِم  ِیل  ُهَزاَجَأ  اَمِیف  ِراَّجَّنلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَرَبْخَأ  لامعألا ]  لابقإ   [ ] تارایزلا لماک  ]
ِدَّمَُحم ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلاُوبَأ  ُْهنَع  َيَور  ِّيِدْزَْألا ، ٍْدیَرُد  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَْکب  ِیبَأ  َو  ِشوُرْطُْألا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َثَّدَح  ِلالَّدلا ، ٍدَّمَُحم 

َو ٍِّیلَع  ِیبَأ  ِْنب  ُدَـمْحَأ  ُْنب  ُءاَیِـض  ٍِّیلَعُوبَأ  اـَنَرَبْخَأ  ِناَّیِِرماَّسلا ، ُماَّحَْفلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحموـُبَأ  َو  ُزاَّزَبـْلا  َفُـسُوی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب 
ِْنیَـسُْحلاُوبَأ اَنَرَبْخَأ  ُزاَّزَْبلا ، ِیقاَْبلا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَْکبُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  اُولاَق : ٍلِماَک  ِْنبا  ِلاَّیَْملا  ُْنب  ُفُسُوی  َو  ٍِتباَث  ِْنب  ِِملْـسُم  ُْنب  ِهَّللاُدـْبَع  ٍدـِماَحُوبَأ 

: َلاَق ُّیِسُْرْبلا  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم 
ُْنب ُدَّمَُحم  اَنَرَبْخَأ  ِلالَّدلِاب ، ُفوُْرعَْملا  ُدِهاَّشلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِبِّیَّطلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  ُّيِِرماَّسلا ، َفُسُوی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ  یِـضاَْقلا  ِینَثَّدَـح 

َءاَمْسَأ ْنَع  ِنَمْحَّرلاِْدبَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَمْحَّرلاِْدبَع ، ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  ٍرَـشْعَم ؛ ِیبَأ  ُْنب  ُناَْمیَلُـس  وٍرْمَعُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  ِشوُرْطُْألِاب ، ُفوُْرعَْملا  َدَمْحَأ 
. ُهَْلثِم ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  ِعَقْسَْألا ، ِْنب  َۀَِلثاَو  ِْتِنب 

. دناهدومن لقن  ار  ثیدح  نیا  قیرط  دنچ  هب  زین  ( 411  ) لابقا باتک  تارایّزلا و  لماک  باتک  رد 

(28 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِّیِمْزِراوَْخلا  ِِبقاَنَم  ْنِم  ۀمغلا ]  فشک  ]
ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ْتَبِطُخ  ْدَق  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  َتِْملَع  ْلَه  ٌةالْوَم : ِیل  َْتلاَقَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َۀَـمِطاَف  ُْتبَطَخ 

ال، ُْتُلق : مَّلَس ؟ َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
: َْتلاَق

؟ ِِهب ُجَّوََزتَأ  ٌءْیَش  يِْدنِع  َو  ُْتلُقَف : َکَجِّوَُزیَف ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َِیتَْأت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَمَف  ْتَبِطُخ  ْدَقَف 
: َْتلاَق

ِلوُسَِرل َناَک  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  یَّتَح  ِینیِجُْزت  َْتلاَز  اَم  ِهَّللاَوَف  َکَجَّوَز ، ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َْتئِج  ْنِإ  َکَّنِإ 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  َمَّلَکَتَأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْسا  اَم  ِهَّللاَوَف  ُتْمِْحفُأ ، ِْهیَدَی  َْنَیب  ُتْدَعَق  اَّمَلَف  ٌۀَْبیَه ، َو  ٌَۀلالَج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو 
: َلاَقَف ُّتَکَسَف ، ٌۀَجاَح ؟ ََکلَأ  َِکب  َءاَج  اَم 

: َلاَقَف ْمَعَن ، ُْتلُقَف : َۀَمِطاَف ، ُبُطَْخت  َْتئِج  َکَّلََعل 
، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ِهَّللاَو  ال  ُْتلُقَف : ِِهب ؟ اَهُّلِحَتسَت  ٍءْیَش  ْنِم  َكَْدنِع  ْلَه  َو 

: َلاَق
یَّلَص َلاَقَف  ٍمَهْرِد ، ِۀَئاِم  َُعبْرَأ  ( 413  ) اَُهنَمَث اَم  ٌۀَّیِمَطَُحل ، اَهَّنِإ  ِهِدَِیب  ٍِّیلَع  ُسْفَن  يِذَّلاَوَف  يِْدنِع ، ُْتلُقَف : ( 412 ( ؟ اَهَُکتْحَّلَس ِیتَّلا  َعْرِّدلا  َْتلَعَف  اَم 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ُقاَدََصل  َْتناَک  اَهَّنِإَف ]   ] ْنِإَف اَِهب ، اَهَّلِحَتْساَف  اَْهَیلِإ ، اَِهب  ْثَْعباَف  اَهَُکتْجَّوَز  ْدَق 

. ینعفدت ینقوست و  يأ  هیلع  تلخد  یّتح  ینیجزت  تلاز  ام  مالسلا  هیلع  ّیلع  ثیدح  یف  ُّيرزجلا : لاق  نایب :
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  یمزراوخ  بقانم  باتک  زا  ( 414  ) هّمُغلا فشک  باتک  رد 

هب نازینک  زا  یکی  مدومن ؟ يراگتـساوخ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  متفر و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  روضح  هب  نم 
: تفگ نم 
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؟ دنا هدومن  يراگتساوخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  زا  ار ، اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هک  ینادیم  ایآ 
: متفگ

. هن
: تفگ

جیوزت وت  يارب  ار  شرتخد  اـت  يوش  فّرـشم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربـمغیپ  دزن  هک  دراد  یعناـم  هچ  دراد ، ناـهاوخ  وا  يرآ ،
: متفگ نم  دیامن ؟

. میامن جاودزا  هک  مرادن  يزیچ  نم  رخآ 
: تفگ

هکنیا ات  دومنیم  راداو  ارم  نانچمه  يو  داد ، دهاوخ  وت  هب  ار  وا  ًامتح  يوش  فّرشم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  دزن  وت  رگا 
، دوب تّهبُا  اب  تمظع و  اب  یلیخ  ادخ  يهدیزگرب  نآ  مدـش ، فّرـشم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  روضح  هب  نم  هرخالاب 

. متشادن نتفگ  نخس  تردق  هک  مسق  ادخ  هب  مدومن . رایتخا  توکس  متسشن  راوگرزب  نآ  روضح  رد  یتقو 
: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

: دومرف مدرک ، توکس  نم  يراد ؟ یتجاح  ایآ  يدمآ ، نم  دزن  هچ  يارب 
؟ یشاب هدمآ  همطاف  يراگتساوخ  يارب  دیاش 

: متفگ
: دومرف يرآ 

؟ ییامن جاودزا  وا  اب  هک  يراد  يزیچ  ایآ 
: متفگ

: دومرف مسق ، ادخ  هب  هن 
؟ دش هچ  دوب  وت  حالس  هک  ياهرز  نآ 

: متفگ
(. 415  ) دوب هدش  هتسکش  مهرد و  دصراهچ  شتمیق  هرز  نآ  دشابیم ، وا  تردق  ناتسد  رد  یلع  ناج  هک  ییادخ  نآ  ّقح  هب  تسا  رضاح 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
. نک جاودزا  يو  اب  تسرفب و  ءارهز  يارب  ار  نآ  میامنیم ، جیوزت  وت  يارب  هرز  نامه  اب  ار  همطاف  نم  درادن ، یعنام 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  الاب  ثیدح  رد  دیوگیم  يرزج  نایب :
ُهَّللا یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  تمدـخ  اـت  درکیم  رود  دوخ  زا  دادیم و  قوس  ارم  نز  نآ  ینعی  ِینیِجُْزت » « » هیَلَع ُْتلَخَد  یَّتَـح  ِینیِجُْزت  َْتلاَز  اَـم  »

. مسرب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

(29 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍسَنَأ  ْنَع  ُْهنَع ، َو  ۀمغلا ]  فشک  ]
ِبِحاَص ِدـْنِع  ْنِم  ُلِیئَْربَج  ِِهب  ِینَءاَج  اَم  يِرْدـَتَأ  ُسَنَأ  اَـی  ِیل ، َلاَـق  َقاَـفَأ  اَّمَلَف  ُیْحَْولا  ُهَیِـشَغَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َدـْنِع  ُْتنُک 

؟ ِشْرَْعلا
: َلاَق
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: َلاَق ُمَلْعَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُْتُلق :
: َلاَق ِراَْصنَْألا  َنِم  ْمِهِدَدَِعب  َو  َْرَیبُّزلا  َو  َۀَْحلَط  َو  ًاِّیلَع  َو  َناَْمثُع  َو  َرَمُع  َو  ٍرَْکبَابَأ  ِیل  ُعْداَف  ِْقلَْطناَف  ٍِّیلَع ، ْنِم  َۀَمِطاَف  َجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ْمُهَِسلاَجَم  اوُذَخَأ  ْنَأ  اَّمَلَف  َُهل ، ْمُُهتْوَعَدَف  ُْتقَلَْطناَف 
َو ِهِضْرَأ  ِیف  ُهُْرمَأ  ِِذفاَّنلا  ُهَْدنِع ، اَمِیف  ِْهَیلِإ  ِبوُغْرَْملا  ِِهباَذَع ، ْنِم  ِبوُهْرَْملا  ِِهناَْطلُـس ، َِیف  ِعاَطُْملا  ِِهتَرْدـُِقب ، ِدُوبْعَْملا  ِِهتَمِْعِنب ، ِدوُمْحَْملا  ِهَِّللُدْـمَْحلا 

ًاْرمَأ َو  ًاقِحال  ًابَـسَن  َةَرَهاَصُْملا  َلَعَج  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث  ٍدَّمَُحم ، ِهِِّیبَِنب  ْمُهَمَرْکَأ  َو  ِِهنیِِدب  ْمُهَّزَعَأ  َو  ِهِماَکْحَِأب  ْمُهَزَّیَم  َو  ِِهتَرْدـُِقب  َْقلَْخلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِِهئاَمَس ،
َناک َو  ًارْهِـص  َو  ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو   » ُهُّدَج َیلاَعَت  َو  ُهُمْـسا  َكَراَبَت  َلاَقَف  َماَنَْألا  اَهَمَْزلَأ  َو  َماَحْرَْألا  اَِهب  َّجَـش  َو  ًاضَرَتْفُم 

اوُحْمَی  » ٌباتِک ٍلَجَأ  ِّلُِکل  َو  ٌلَجَأ  ٍرَدَق  ِّلُِکل  َو  ٌرَدَق  ٍءاَضَق  ِّلُِکلَف  ِهِرَدَق ، َیلِإ  يِرْجَی  ُهُؤاَضَق  َو  ِِهئاَضَق  َیلِإ  يِرْجَی  ِهَّللا  ُْرمَأَف  ( 416 « ) ًاریِدَق َکُّبَر 
(. 417 « ) ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا 

یَّلَـص ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَثََعب  ْدَق  ًاِبئاَغ  َناَک  َو  ٌِّیلَع  َِکلَِذب  َیِـضَر  ْنِإ  ٍۀَِّضف  ِلاَْقثِم  ِۀَئاِمَِعبْرَأ  یَلَع  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  ْدَـق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َُّمث 
. ٍۀَجاَح ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

: َلاَق َُّمث  اَنیِْدیَأ ، َْنَیب  َعَضَوَف  ٌرُْسب  ِهِیف  ٍقَبَِطب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَمَأ  َُّمث 
: َلاَق َُّمث  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  َمَّسَبَتَف  ٌِّیلَع  َلَْبقَأ  ْذِإ  َِکلَذَک  ُنَْحن  اَْنیَبَف  اُوبِهَْتنا 

؟ َتیِضَرَأ ًۀَِّضف  ٍلاَْقثِم  ِۀَئاِمَِعبْرَأ  یَلَع  اَهَُکتْجَّوَز  ْدَق  َو  َۀَمِطاَف  َکَجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی 
: َلاَق

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ًادِجاَس  ِهَِّلل  َّرَخَف  ٌِّیلَع  َماَق  َُّمث  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ُتیِضَر 
، اَمُکِیف َكَرَاب  َو  َبِّیَّطلا  َرِیثَْکلا  َْریَْخلا  ُمُکِیف  ُهَّللا  َلَعَج 

. ُبِّیَّطلا ُرِیثَْکلا  اَْهنِم  َجِرْخُأ  ْدََقل  ِهَّللاَو  ٌسَنَأ : َلاَق 
ُْنب یَیْحَی  اَهاَوَر  ًۀَبْطُخ  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِجیِوَْزت  ِیف  ِرَْبنِْملا  یَلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َبَطَخ  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]

. ُهَوَْحن َرَکَذ  َو  مالسلا  هیلع  اَضِّرلا  ِنَع  اَهاَنیِّوُر  َو  ًاعُوفْرَم  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع  اَمِهِداَنْسِِإب  ِۀَنَابِْإلا  ِیف  َۀَُّطب  ُْنبا  َو  ِهِیلاَمَأ  ِیف  ٍنیِعَم 
 : مالسلا هیلع  یلع  ثیدح  هنم  تکبتشا و  ناصغألا  قورعلا و  تجشو  ُّيرزجلا : لاق  نایب :

. فلأ طلخ و  يأ  اهجاوزأ  نیب  اهنیب و  جشو  و 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  ( 418  ) باتک نامه  رد  زین 

. دش لزان  راوگرزب  نآ  رب  یحو  هک  مدوب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  رد  نم 
: دومرف نم  هب  تفای  ار  دوخ  یعیبط  لاح  یتقو 

؟ دروآ نم  يارب  يروتسد  هچ  شرع  يادخ  فرط  زا  لیئربج  ینادیم  ایآ 
: متفگ

. دننادیم رتهب  لوسر  ادخ و 
: دومرف

. میامن جاودزا  مالسلا  امهیلع  یلع  يارب  ار  ءارهز  هدومن  رومأم  ارم  ادخ 
: دومرف نم  هب  سپس 

رد مدومن و  توعد  ار  ناـشیا  نم  یتقو  رواـیب ! نم  دزن  راـصنا  زا  ار  ناـشیا  دادـعت  قباـطم  ریبز و  هحلط و  یلع ، ناـمثع ، رمع ، رکبوبا ، ورب 
: دومرف تئارق  حرش  نیدب  یلصفم  يهبطخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  دندش  رضاح  ترضح  نآ  سلجم 

َو ِهِضْرَأ  ِیف  ُهُْرمَأ  ِذـِفاَّنلا  ُهَدـْنِع  اَـمِیف  ِْهَیلِإ  ِبوُغْرَْملا  ِِهباَذَـع  ْنِم  ِبوُهْرَْملا  ِِهناَْطلُـس  ِیف  ِعاَـطُْملا  ِِهتَرْدـُِقب  ِدُوبْعَْملا  ِِهتَمِْعِنب  ِدوُمْحَْملا  ِهَِّللُدْـمَْحلا  »
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ًاْرمَأ َو  ًاـقِحال  ًابَـسَن  َةَرَهاَـصُْملا  َلَـعَج  َهَّللا  َّنِإ  ٍدَّمَُحم  ِهِِّیبَِـنب  ْمُهَمَرْکَأ  َو  ِِهنیِدـِب  ْمُهَّزَعَأ  َو  ِهِماَـکْحَِأب  ْمُهَزَّیَم  َو  ِِهتَرْدـُِقب  َْقلَْخلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِِهئاَـمَس 
َناک َو  ًارْهِـص  َو  ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ُهُّدَـج  َیلاَعَت  َو  ُهُمْـسا  َكَراَبَت  َلاَقَف  َماَنَْألا  اَهَمَْزلَأ  َو  َماَحْرَْألا  اَِهب  َّجَـش  َو  ًاضَرَتْفُم 

ام ُهَّللا  اوُحْمَی  ٌباتِک  ٍلَجَأ  ِّلُِکل  َو  ٌلَجَأ  ٍرَدَـق  ِّلُِکل  َو  ٌرَدَـق  ٍءاَضَق  ِّلُِکلَف  ِهِرَدَـق  َیلِإ  يِرْجَی  ُهُؤاَضَق  َو  ِِهئاَضَق  َیلِإ  يِرْجَی  ِهَّللا  ُْرمَأَـف  ًاریِدَـق  َکُّبَر 
«. باتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی 

: دومرف سلجم  لها  هب  سپس 
یـضار رگا  مالـسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يارب  هرقن  لاقثم  دصراهچ  يهیرهم  اب  ار  ءارهز  يهمطاف  هکنیا  رب  مریگیم  دهاش  ار  امـش  نم 

. دوب هداتسرف  يراک  لابند  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ادخ  ربمغیپ  عقوم  نآ  اریز  مدومن . جاودزا  دشاب 
: دندومرف ام  هب  دنداهن و  ام  ولج  رد  لاک  يامرخ  ینعی  رُسب  قبط  کی  ات  داد  روتسد  ادخ  لوسر  نایرج  نیا  زا  دعب 

. دیریگرب اهنیا  زا 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تروص  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دش ، دراو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد 

: دومرف شترضح  هب  دز و  يدنخبل 
؟ یتسه یضار  ایآ  مدرک ، دقع  وت  يارب  هرقن  لاقثم  دصراهچ  قادص  اب  ار  وا  نم  میامن ، جیوزت  وت  يارب  ار  همطاف  هک  هدرک  رومأم  ارم  ادخ 

: درک ضرع 
. هللا لوسر  ای  يرآ 

: دومرف وا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  دروآ و  ياج  هب  رکش  يهدجس  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپس 
. تسهداد تکرب  امش  هب  هدرک و  اطع  امش  هب  یناوارف  ریخ  ادخ 

: دیوگیم سنا 
. دیسر روهظ  هب  ییوکین  ناوارف و  ریخ  همطاف  زا  هک  مسق  ادخ  هب 

ترضح جاودزا  صوصخ  رد  ربنم  يور  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تسا : هدمآ  ( 419  ) بوشآ رهـش  نبا  بقانم  باتک  رد 
سنا زا  دوخ  دانـسا  اب  هنابالا  باتک  رد  هّطب  نبا  دوخ و  یلاما  باتک  رد  نیعم  نب  ییحی  ار  نآ  هک  دـناوخ  ياهبطخ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 
نایوار دانسا و  نیا  زا  دعب  بوشآ  رهش  نبا  سپس  دننکیم و  لقن  ار  نآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  ییاههطـساو  اب  وا  کلام و  نب 

. دنکیم رکذ  ار  هبطخ  نیمه 
زا نینچمه  اههخاش و  اههشیر و  هدروخ ) هرِگ  رگیدمه  لخاد   ) هدـش هکبـش  ینعی  ناصغألا » قورعلا و  تجـش  و   » دـیوگیم يرزج  نایب :

: دیامرفیم هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  شیامرف  تسا  لیبق  نیا 
. تسا ندش  یطاق  ندش و  طولخم  جشو »  » يهملک زا  روظنم  اهجاوزأ » نیب  اهنیب و  جشو  «و 

(30 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍدوُعْسَم  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِِبقاَنَْملا  َنِم  َو  ۀمغلا ]  فشک  ]
ْنَأ ُهَّللا  َداَرَأ  اََّمل  (، 420 « ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنإ  َو   » اَْینُّدلا ِیف  ًادِّیَس  ُِکتْجَّوَز  ُۀَمِطاَف  اَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َرَجَـش ُهَّللا  َرَمَأ  َُّمث  ٍِّیلَع ، ْنِم  ِکَجَّوَزَف  ْمِْهیَلَع  َبَطَخ  َُّمث  ًافوُفُـص  َۀَِکئالَْملا  َّفَص  َو  ِۀَِعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  ِیف  َماَقَف  َلِیئَْربَج  ُهَّللا  َرَمَأ  ٍِّیلَع  ْنِم  ِکَِکْلمُأ 
. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِِهب  َرَخَْتفا  ُهُْریَغ  ُهَذَخَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَش  اَْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ْتَرَثَنَف  اَهَرَمَأ  َُّمث  َلَلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ِتَلَمَحَف  ِناَنِْجلا 

: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ُْهنِم  َو 
: َلاَقَف ًاِّیلَع  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَس  َیِقَلَف  اَْهنِم ، اوُِسئَی  یَّتَح  ُْهنَع  َّدَص  الِإ  ٌدَحَأ  اَهُرُکْذَی  الَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ُرُکْذَت  ُۀَمِطاَف  َْتناَک 
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ِْنیَلُجَّرلا ِدِحاَِوب  اَنَأ  اَم  ِهَّللاَوَف  َِکلَذ ؟ يََرت  َِملَف  ٌِّیلَع : َُهل  َلاَقَف  َْکیَلَع ، الِإ  اَهُِـسبْحَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َيرَأ  اَم  ِهَّللاَو  یِّنِإ 
َِکلَذ ِیف  ِیل  َّنِإَف  یِّنَع  اَهَّنَجِّرَُفَتل  َْکیَلَع  ُمِزْعَأ  یِّنِإَف  ٌدْعَـس : َلاَق  ُءاَْضَیب  َو ال  ُءاَْرفَـص  ِیل  اَم  َِملَع  ْدَـق  َو  يِدـْنِع  اَم  ُسَمَْتُلی  اَْینُد  ِبِحاَِصب  اـَنَأ  اَـم 

: َلاَق ًاجَرَف 
؟ اَذ اَم  ُلُوقَأَف 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  ِِهلوُسَر  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًابِطاَخ  ُْتئِج  ُلوُقَت : َلاَق 
: َلاَق

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَقَف  ٌرِصَح  ٌلیِقَث  َوُه  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنِلل  َضَرَعَف  ٌِّیلَع  َقَلَْطناَف 
: َلاَق ُِّیلَع ! اَی  ٌۀَجاَح  ََکل  َناَک 

. ًۀَفیِعَض ًۀَِملَک  ًابَحْرَم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَقَف  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  ِِهلوُسَر  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًابِطاَخ  َُکْتئِج  ْلَجَأ 
: َلاَقَف ُهَرَبْخَأَف  ٍدْعَس  َیلِإ  َداَعَف 

؟ ِیل ُنِیبَت ]   ] ُنِّیَُبت یَتَم  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ََّنلوُقََتل  َو  ًادَغ  ُهَّنَِیتأََتل  َْکیَلَع  ُمِزْعَأ  ُهَْدنِع ، َبْذِک  َو ال  َنْآلا  َْفلُخ  ُهَّنإ ال  ِّقَْحلِاب  ُهَثََعب  يِذَّلاَوَف  َکَحَْکنَأ ،
؟ ِیتَجاَح ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُلُوقَأ : ََوأ ال  َیلوُْألا  َنِم  َّیَلَع  ُّدَشَأ  اَذَه  ٌِّیلَع : َلاَق 

: َلاَق
. َُکتْرَمَأ اَمَک  ُْلق 

: َلاَقَف ٌِّیلَع  َقَلَْطناَف 
؟ ِیل ُنِیبَت ]   ] ُنِّیَُبت یَتَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

: َلاَق
: َلاَقَف ًالِالب  اَعَد  َُّمث  ُهَّللا . َءاَش  ْنِإ  َۀَْلیَّللا 

َۀََعبْرَأ َو  اَْهنِم  ًةاَش  ْذُـخَف  َمَنَْغلا  ِتْأَف  ِحاَکِّنلا ، َدـْنِع  ُماَعَّطلا  َِیتَّمُأ  ِۀَّنُـس  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ُّبِحُأ  اـَنَأ  َو  یِّمَع  ِْنبا  ِنِم  ِیتَْنبا  ُتْجَّوَز  ْدَـق  یِّنِإ  ُلـِالب  اَـی 
اَهَعَضَوَف ٍۀَعْصَِقب  ُهاَتَأ  َُّمث  ِِهب  َرَمَأ  اَم  َلَعَفَف  َقَلَْطناَف  اَِهب  یِّنِذآَف  اَْهنِم  َتْغَرَف  اَذإَف  َراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  اَْهیَلَع  ُعَمْجَأ  یِّلََعل  ًۀَعْـصَق  ِیل  ْلَعْجاَف  ٍداَْدمَأ 

. ِْهیَدَی َْنَیب 
: َلاَق َُّمث  اَهِسْأَر  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنَعَطَف 

يَرْخُأ َْتدَرَو  ٌۀَّفُز  ْتَغَرَف  اَمَّلُک  َنوُّفِزَی  ُساَّنلا  َلَعَجَف  ًۀَِیناَث ، ْدـُعَت  َْمل  ٌۀَّفُز  ْتَغَرَف  اَذإ  ِینْعَی  اَهِْریَغ ، َیلِإ  ًۀَّفُز  ْرِداَُغت  ًۀَّفُز ال  ًۀَّفُز  َساَّنلا  َّیَلَع  ْلِخْدَأ 
: َلاَق َو  َكَرَاب  َو  ِهِیف  َلَفَتَف  اَهِیف  اَم  ِلْضَف  َیلإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َدَمَع  َُّمث  ُساَّنلا ، َغَرَف  یَّتَح 

. َّنُکَیِشَغ ْنَم  َنْمِعْطَأ  َو  َْنلُک  َّنَُهل : ُْلق  َو  َِکتاَهَّمُأ  َیلِإ  اَْهلِمْحا  ُلِالب  اَی 
: َلاَقَف ِءاَسِّنلا  یَلَع  َلَخَد  یَّتَح  َماَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنِإ  َُّمث 

. َّنُکَتَْنبا َّنُکَنوُدَف  الَأ  ِْهَیلِإ  اَهُِعفاََدل  یِّنِإ  َو  یِّنِم  اَهََتلِْزنَم  َُّنتِْملَع  ْدَق  َو  یِّمَع  َْنبا  ِیتَْنبا  ُتْجَّوَز  یِّنِإ 
َنَْمیَأ َّمُأ  َنْذَـخَّتا  َو  ًابَـضِْخم  َو  ًاّیِرَْبیَخ  ًءاَسِک  َو  ًةَداَسِو  َو  ٌفِیل  ُهُوْشَح  ًاشاَِرف  اَِهْتَیب  ِیف  َْنلَعَج  َو  َّنِهِِّیلُح  َو  َّنِِهبیِط  ْنِم  ( 421  ) اَهَنْفَلَغَف ُءاَسِّنلا  َماَقَف 

. َُهباََّوب
ْتَفَّلََخت َو  ٌةَْرتُـس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َْنَیب  َو  َّنُهَْنَیب  َو  َْنبَثَو  ُءاَـسِّنلا  ُهآَر  اَّمَلَف  َلَـخَد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنِإ  َُّمث 

؟ ِْتنَأ ْنَم  ِِکلْسِر  یَلَع  ِْتنَأ  اَمَک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  اََهل  َلاَقَف  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْسَأ 
: َْتلاَق

َِکلَِذب ْتَْضفَأ  ًاْئیَـش  َْتداَرَأ  َْوأ  ٌۀَـجاَح  اََهل  ْتَضِرُع  ْنِإ  اَْهنِم  ًۀَـبیِرَق  ُنوُکَت  ٍةَأَْرما  ِنِم  اََهل  َّدـُب  اَِهب ال  یَْنُبی  َۀَْـلَیل  َةاَتَْفلا  َّنِإ  َکَتَْنبا  ُسِرْحَأ  ِیتَّلا  اَنَأ 
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: َلاَق اَْهَیلِإ 
. ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِِکلاَمِش  ْنَع  َو  ِِکنیِمَی  ْنَع  َو  ِکِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْکیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ِکَسُرْحَی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَأ  یِّنِإَف 

ُهَّللا یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َقَفْشَأَف  ْتََکب  َو  ْتَرِصَح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْبنَج  َیلِإ  ًاِسلاَج  ًاِّیلَع  َْتأَر  اَّمَلَف  ْتَلَْبقَأَف  َۀَمِطاَِفب ، َخَرَـص  َُّمث 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  اََهل  َلاَقَف  َُهل ، َلاَم  ًاِّیلَع ال  َّنَِأل  اَهُؤاَُکب  َنوُکَی  ْنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

ِةَرِخْآلا ِیف  ُهَّنإ  َو   » اَْینُّدلا ِیف  ًادِّیَس  ِهُِکتْجَّوَز  ْدََقل  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  ُْمیأ  َو  ِیلْهَأ  َْریَخ  َِکل  ُْتبَـصَأ  ْدَقَف  یِـسْفَن  َو  ُِکتَْولَأ  اَم  ِهَّللاَوَف  ِکیِْکُبی ؟ اَم 
. اَهِّفَک ْنِم  ُْهتَنَْکمَأ  َو  اَْهنِم  َنالَف  ( 422 « ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف 
ْنِم ًاّفَک  َذَخَأَف  َۀَمِطاَِفب  اَعَد  َُّمث  ُهَهْجَو ، َو  ِْهیَمَدَق  َلَّسَغ  َو  ِهِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َّجَمَف  ًءاَم  ُُهتالَمَف  ِبَضْخِْملِاب ، ِینِیتیا  ُءاَمْـسَأ  اَی 

: َلاَقَف اَهَمَزَْتلا  َُّمث  اَهَْدلِج ، َو  ُهَْدلِج  َّشَر  َُّمث  اَْهیَدَی ، َْنَیب  ًاّفَک  َو  اَهِسْأَر  یَلَع  ِِهب  َبَرَضَف  ٍءاَم 
. اَهْرِّهَطَف ِینَتْرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  یِّنَع  َْتبَهْذَأ  اَمَک  َّمُهَّللا  اَْهنِم ، اَنَأ  َو  یِّنِم  اَهَّنِإ  َّمُهَّللا 

: َلاَق َُّمث  اََهل  اَعَد  اَمَک  َُهل  اَعَد  َُّمث  اَِهب ، َعَنَص  اَمَک  ِِهب  َعَنَصَف  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  اَعَد  َُّمث  َرَخآ  ٍبَضْخِِمب  اَعَد  َُّمث 
ُْتِنب ُءاَمْـسَأ  ِیْنتَرَبْخَأَف  ٍساَّبَع : ُْنبا  َلاَق  َُهبَاب . ِْهیَلَع  َقَلْغَأَف  َماَق  َُّمث  اَمَُکلَاب ، َحَلْـصَأ  َو  اَمُِکلْـسَن  ِیف  َكَرَاب  َو  اَـمُکَْنَیب  ُهَّللا  َعَمَج  اَـمُِکْتَیب ، َیلِإ  اَـمُوق 

ِیف يَراََوت  یَّتَح  ًادَـحَأ  ِِهئاَعُد  ِیف  اَمُهُکِرُْـشی  َو ال  ًۀَّصاَخ  اَمَُهل  وُعْدَـی  ْلَزَی  ْمَلَف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ْتَقَمَر  اَـهَّنَأ  ٍْسیَمُع 
. ِِهتَرْجُح

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هلوق  نایب :
: هلوق نوکی  نأ  لمتحی  نیفورعملا و  نیلجَّرلا  دحأ  ّهنإ  لاقی : یّتح  ساّنلا  نیب  نم  فرعی  هیلإ و  راشی  نّمم  تسل  يأ  نیلجَّرلا ، دـحاوب  انأ  ام 

بطاخملا هلهمی  مل  وأ  ساّنلا ، نیب  فورعمب  تسل  يأ  روهّظلا  یلع  رخآلا  لاحأ  امهدـحأ و  رکذـف  نیلجَّرلل  الیـصفت ، ایند  بحاصب  اـنأ  اـم 
(. 423  ) رخآلا رکذل 

ۀفئاط و دعب  ۀفئاط  يأ  ۀّفز  ۀّفز  َّیلع  ساّنلا  لخدأ  لالبل : لاق  ًاماعط و  عنـص  ّهنأ  اهیلع  هللا  مالـس  ۀمطاف  جـیوزت  ثیدـح  یف  ُّيرزجلا : لاق  و 
هریـسفت ال مهریغ و  یلإ  ًالئام  ۀعامج  كرتت  يأ ال  ۀّفز  رداغت  ال  هلوق : ۀعرـسب  اهلابقإ  اهیـشم و  یف  اهفیفزل  کلذب  تیّمـس  ةرمز ، دعب  ةرمز 

. دعب نم  ولخی 
ترصح و مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبنلا  بنج  یلإ  ًاسلاج  ًاّیلع  تأر  اّملف  اهیلع : هللا  مالـس  ۀمطاف  جاوز  ثیدح  یف  ۀیاهّنلا : یف  لاق  و 

. سوبحملا یلع  سبحلا  قیضی  امک  اهب  قاض  رمألا  ّنأک  تعطقنا ، تیحتسا و  يأ  تکب ،
یف ترـصق  ام  يأ  یلهأ ، ریخ  کل  تبـصأ  دق  یـسفن و  کتولأ و  امف  کیکبی  ام  ۀـمطافل : مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبنلا  لاق  لاق : و 

دایقنالا نیّللا و  ضعب  لوصح  ینعملا  اهنم و  ءیـش  نال  يأ  ضیعبّتلل  نم  اهنم ، نالف  هلوق : ًاـجوز . ًاـیلع  کـل  ترتخا  ثیح  يرمأ  كرمأ و 
. اهنم

َّشر َّمث  رهظألا  ِّشَّرلاب و  مالـسلا  هیلع  ًاـّیلع  َّصخ  َّمث  اـمهیلع  ًـالّوأ  َّشر  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هّلعل  اهدـلج ؛ هدـلج و  َّشر  َّمث  هلوق :
. یتأیس امک  اهدلج 

مالس همطاف  ترضح  هب  هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  زا  دوعـسم  نب  هللادبع  زا  ( 424  ) باتک نامه  رد  زین 
: دومرف اهیلع  هللا 

. تسا ناراکوکین  زا  ترخآ  رد  گرزب و  ایند  رد  وت  رهوش 
هکئالم فوفـص  نایم  رد  مراـهچ  نامـسآ  رد  اـت  داد  روتـسد  لـیئربج  هب  منک  جـیوزت  یلع  يارب  ار  وت  نم  هک  تفرگ  میمـصت  ادـخ  یتقو 

. دیامن دقع  یلع  يارب  ار  وت  دناوخب و  هبطخ  نانآ  يارب  دتسیاب و 
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تمایق زور  ات  دشاب  هتفرگرب  اهنآ  زا  رتشیب  یسک  ره  دنیامن ، راثن  هکئالم  رس  رب  ار  دوخ  ياههّلح  رویز و  ات  دومرف  تشهب  ناتخرد  هب  هاگنآ 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  زین  دیامنیم ، تاهابم  رخف و  نآ  هب 

جاودزا هب  عجار  يدحا  دشیم ، داهنشیپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يراگتساوخ  يهرابرد 
مدرم هکنیا  ات  دومنیم  ضارعا  وا  زا  هکنیا  رگم  درکیمن  هرکاذم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  اب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز 

. دندش سویأم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  زا 
: تفگ شترضح  هب  هدومن و  تاقالم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  ذاعم  نب  دعس  تقو  کی 

. دشاب هتشاد  هاگن  وت  يارب  ار  همطاف  ادخ ، ربمغیپ  هک  منیبیمن  نیا  زج  نم  مسق  ادخ  هب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

، دنک عمط  نآ  هب  یـسک  ات  مرادن  يویند  تورث  نم  متـسین ، درم  کی  زا  رتشیب  نم  مسق  ادخ  هب  ینکیم ؟ ار  ینیب  شیپ  نینچ  کی  هنوگچ 
. مرادن ياهرقن  الط و  نم  هک  دنادیم  ادخ  لوسر 

: تفگ دعس 
. موشیم لاحشوخ  نم  اریز  یهد ، ماجنا  ارم  يهتساوخ  نیا  میامنیم  اضاقت  وت  زا  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
؟ میوگب هچ  ادخ  ربمایپ  هب  نم 

: تفگ
هیلع ریما  ترـضح  یتقو  میامن ، يراگتـساوخ  وا  لوسر  ادخ و  زا  ار  همطاف  ماهدمآ  نم  وگب : مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  هب 

: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دش ، فّرشم  ادخ  ربمغیپ  روضح  هب  مالسلا 
؟ یشاب هتشاد  یتجاح  ایوگ  یلع  ای 

: درک ضرع 
. منک يراگتساوخ  وا  لوسر  ادخ و  زا  ار  همطاف  هک  ماهدمآ  نم  يرآ ،

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
. يدمآ شوخ  ابحرم 

: دومرف تشگزاب و  دعس  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: هدومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

. دروآرد مهاوخ  وت  دقع  هب  ار  همطاف 
: تفگ دعس 

شهاوخ وت  زا  نم  تسین ، وا  دزن  غورد  دـنکیمن و  هدـعو  فلخ  ترـضح  نآ  هدوـمن  ثوـعبم  يربـمغیپ  هب  ار  وا  هک  ییادـخ  نآ  ّقـح  هب 
. نک مولعم  نم  يارب  ار  عوضوم  نیا  ادخ ! ربمغیپ  يا  ییوگب : يوش و  فّرشم  ترضح  نآ  روضح  هب  ادرف  هک  منکیم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. ماهتفگ راوگرزب  نآ  هب  ار  دوخ  تجاح  نم  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  تسا  رتلکشم  نم  يارب  لّوا  يهبترم  زا  هبترم  نیا 

: تفگ دعس 
: تفگ دمآ و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  دزن  راب  نیمّود  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نک ، لوبق  میوگیم  هکنیا 

: دومرف نک ، نییعت  ارم  جاودزا  تقو  هللا ! لوسر  ای 
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. تسا بشما 
: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  لالب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  نایرج  نیا  زا  سپ 

راهچ دنفسوگ و  کی  ورب  دنهدب ، اذغ  یـسورع  عقوم  رد  متّما  هک  مراد  تسود  نم  مدومن . جیوزت  میومع  رـسپ  يارب  ار  همطاف  مرتخد  نم 
هدامآ ار  اهنیا  هاگ  ره  مهدـب ، اذـغ  منک و  توعد  ار  راصنا  نیرجاهم و  دـیاش  ات  روایب  نم  دزن  گرزب  ینیـس  ای  هساـک  کـی  اذـغ و  فرظ 

. نک هاگآ  ارم  يدومن 
یَّلَص مرکا  ربمایپ  داهن . مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  لباقم  رد  ار  هساک  داد  ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  هکنیا  زا  سپ  تفر و  لالب 

: دومرف لالب  هب  داهن  هساک  نآ  ياذغ  يور  ار  دوخ  كرابم  تسد  هکنیا  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
. دنیاین هبترم  ود  هکنیا  رب  طورشم  نک ، توعد  هتسد  هتسد  ار  مدرم 

. دندومن لصاح  تغارف  ندروخ  اذغ  زا  نانآ  مومع  هکنیا  ات  دندروخیم  اذغ  دندمآیم و  هتسد  هتسد  نانچمه  مدرم 
: دومرف لالب  هب  دز و  نآ  هب  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  دش و  اذغ  یقبام  هّجوتم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  سپس 

. دنهدب مه  دوخ  نایفارطا  هب  دنروخب و  ناشدوخ  وگب : ربب و  نم  نانز  يارب  ار  اذغ  نیا 
: دومرف دمآ و  نانز  دزن  تساخرب و  نایرج  نیا  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

نارتخد رکف  هب  مه  امـش  دـینادیم ، نم  دزن  ار  همطاف  تلزنم  ماقم و  امـش  هک  یتروص  رد  مدومن ، جـیوزت  میومع  رـسپ  يارب  ار  مرتخد  نم 
شرف و دنداد ، يو  هب  رویز  رز و  دندومن و  وبشوخ  رّطعم و  دنتشاد  هک  ییاهرطع  نآ  اب  ار  همطاف  ترضح  دنتـساخرب و  نانز  دیـشاب . دوخ 

. دنداد رارق  نابرد  ار  نمیا  ّمُا  دندروآ و  شیارب  باضخ  دنتخادنا و  شاهناخ  نایم  رد  يربیخ  ءاسک  فیل و  ياّکتم 
ادخ لوسر  نیب  دنتفر و  دنتساخرب و  ياج  زا  دندید  ار  ترضح  نآ  نانز  یتقو  دش ، لخاد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  سپس 

. دندوب هتخیوآ  هدرپ  کی  نانز  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
: دومرف وا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  دشن ، جراخ  اجنآ  زا  سیمع  تنب  ءامسا  یلو 

؟ یتسیک وت 
: تفگ

رگا ات  دشاب  وا  بظاوم  هک  دشاب  هتشاد  ار  ینز  یسورع  بش  رد  دیاب  يرتخد  ره  اریز  میامنیم ، تبظاوم  ار  وت  رتخد  هک  متسه  یـسک  نم 
. دهد ماجنا  يو  دشاب  هتشاد  ياهتساوخ  ای  دمآ  شیپ  یجایتحا 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
. دیامرف ظفح  میجر  ناطیش  ّرش  زا  فرط  راهچ  زا  ار  وت  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  نم 

هتسشن مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  يولهپ  هک  دید  ار  یلع  دمآ و  همطاف  یتقو  دومن ، راضحا  ار  همطاف  ادخ ، ربمایپ  نآ  زا  دعب 
. تشادن یتورث  لام و  یلع  اریز  دش ، تحاران  يو  يهیرگ  زا  ادخ  لوسر  دش ، نایرگ  لجخ و  تسا 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 
هب مسق  مدومن ، باختنا  وت  يارب  ار  دوخ  لها  نیرتهب  نم  مدومنن ، یهاتوک  مدوخ  وت و  يهرابرد  نم  هک  مسق ، ادخ  هب  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ 
زا ترخآ  رد  گرزب و  اـیند  رد  هک  مدوـمن  جـیوزت  یـصخش  يارب  ار  وـت  نم  تسا  وا  تردـق  تـسد  رد  نـم  ناـج  هـک  ییادـخ  نآ  ّقـح 

. دندش یضار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  سپ  دوریم . رامش  هب  ناراکوکین 
: دومرف ءامسا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  سپس 

تروص اهاپ و  تخیر  نآ  رد  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  هکنیا  زا  سپ  ادخ ، لوسر  دروآ ، دومن و  بآ  زا  رپ  ار  تشت  ءامـسا  روایب ، تشت 
. داد وشتسش  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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دیشاپ و وا  يهنیس  رب  مه  تشم  کی  تخیر و  وناب  نآ  رس  رب  ار  بآ  نآ  زا  تشم  کی  دز و  ادص  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  هاگنآ 
کیدزن نایرج  نیا  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دیـشاپ . مالـسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  ندب  تسوپ  هب  نآ  بآ  زا  سپس 

: دومرف دمآ و  همطاف 
يدرک هزیکاپ  كاپ و  ارم  يدومن و  رود  نم  زا  ار  اهيدـیلپ  هک  نانچمه  ایادـخ ! راب  مشاـبیم ، وا  زا  نم  نم و  زا  همطاـف  نیا  اراـگدرورپ !

. نادرگب هزیکاپ  مه  ار  همطاف 
دومن راضحا  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  تساوخ و  يرگید  تشت  لمع  نیا  زا  سپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمایپ 

. داد ماجنا  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  دوب  هداد  ماجنا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يارب  هک  ار  یلمع  نامه  و 
: دومرف مالسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هب  سپس  دوب . هدرک  همطاف  ّقح  رد  هک  درک  یلع  ّقح  رد  ار  ییاعد  نامه  هاگنآ 

ریخ هب  ار  امـش  تبقاع  دهد و  تکرب  امـش  لسن  هب  دنک و  نابرهم  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  امـش  ادخ  دـیور ، دوخ  يهناخ  يوس  هب  دـیزیخرب 
. دیامن

. تسب ار  دوخ  يهناخ  برد  تساخرب و  اهاعد  نیا  زا  دعب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
: دیوگیم ساّبع  نبا 

: تفگ میارب  سیمع  تنب  ءامسا 
يهرجح لخاد  هکنیا  ات  درکیمن  کیرش  نانآ  ياعد  رد  ار  یسک  درکیم و  اعد  مالسلا  امهیلع  ءارهز  یلع و  ّقح  رد  نانچمه  ادخ  ربمایپ 

. دیدرگ شیوخ 
اهیلع هللا  مالـس  همطاف  نوچ  سپ  تسا : هدمآ  نینچ  نیا  لبق ) ثیدح   ) اهیلع هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  جاودزا  ثیدـح  هیاهن  باتک  رد  و 
گنت وا  رب  هصرع  هکنیا  لثم  دش  رود  درک و  ایح  تسا  هتـسشن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رانک  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـید 

. دوشیم گنت  ینادنز  رب  نادنز  هچنانچ  دش 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هتفگ  هیاهن  باتک  بحاص  نینچمه  و 

وت دروم  رد  نم  هک  تسا  نیا  روـظنم  مدرک ؛ راـیتخا  وـت  يارب  ار  ماهداوناـخ  زا  درف  نیرتـهب  نم  مسق ، مدوـخ  ناـج  هب  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ 
. مدرک رایتخا  وت  يرسمه  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک ]  تسیتقو  رد  نیا  و  مدرکن [  یهاتوک 

: دیامرفیم هک  اجنآ  رد 
: دوشیم هنوگ  نیا  نآ  يانعم  هک  تسیضیعبت  نِم »  » اجنیا رد  اهنم » نالف  »

ربمایپ نخس  نیا  اب  يرادقم  هک  تسا  نآ  ینعم  لصاح  و  دش ) مارآ  يرادقم  ینعی   ) دش مرن  اهیلع ) هللا  مالس  همطاف  ترـضح   ) وا زا  يزیچ 
. دش عیطم  مرن و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

نیا روظنم  تسا  نکمم  ار ، اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ندب  وا و  ندب  تسوپ  تسـش  ینعی  اَهَْدلِج » َو ]  ُهَْدلِج   ] َّشَر  » تسا هدمآ  هک  اجنآ  رد  و 
، تسش ییاهنت  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رگید  راب  سپس  تسش و  مه  اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ار  ود  ره  لّوا  هک  دشاب 

رکذ هنوگ  نیمه  رگید  تیاور  رد  هک  روط  نامه  تسش  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ندب  تسوپ  ربمایپ  سپـس  مییوگب  هک  تسا  نیا  رتهب  اّما 
. دش دهاوخ 

: تفگ یمزراوخ  تسا  هدمآ  هّمغلا  فشک  باتک  رد 
نآ هک  دـناسریم ، مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هب  دنـس  رگید ، نایوار  مان  فذـح  اـب  وا  هک  ینادـمه  ظـفاح  ءـالعلاوبا  ارم  درک  هاـگآ 

: دومرف ترضح 
نابز رازه  رس  ره  رد  تشاد و  رس  تسیب  وا  دش و  لزان  وا  رب  ياهتشرف  هک  دوب  هملس  ّما  يهناخ  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
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وا تسد  فک  تشادـن و  تهابـش  رگید  نابز  هب  اهنابز  نآ  زا  کی  چـیه  درکیم و  یهلا  سیدـقت  حـیبست و  اه ) ناـبز  نآ  اـب  و  ، ) تشاد
وا هب  سپ  تسا  لیئربج  وا  هک  درک  نامگ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  سپـس  دوب ، نیمز  تفه  نامـسآ و  تفه  زا  رتعیـسو 

: دومرف
: درک ضرع  يدوب ، هدماین  نم  دزن  لئامش  لکش و  نیا  اب  زگره  لیئربج ! يا 

روتـسد هب  ات  داتـسرف ، وت  يوس  هب  ارم  دـنوادخ  تسا  لیئاصرـص  ممان  متـسین ، لیئربج  نم  مَّلَـس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  يا  )
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  يروآرد . جاودزا  هب  رون ، يارب  زا  ار  رون  راگدرورپ 

؟ یسک هچ  يارب  ار  یسک  هچ 
: درک ضرع 

امهیلع یلع  يارب  ار  همطاـف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  مالـسلا . هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  يارب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترتخد 
. دومن جیوزت  لیئاصرص  لیئاکیم و  لیئربج و  تداهش  هب  مالسلا 

: دید دومن  رظن  ربمایپ  نوچ  سپ 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  سپ  ( 425 « ) ۀَّجُْحلا ُمیِقُم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  ال  ( » دوب هدش  هتشون   ) لیئاصرـص فتک  ود  نیب 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
؟ تسهدش هتشون  وت  فتک  ود  نیب  تالمج  نیا  ینامز  هچ  زا  لیئاصرص ! يا 

: درک ضرع 
. دنک قلخ  ار  ایند  دنوادخ  هکنآ  زا  لبق  لاس  رازه  هدزاود 

(31 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ُِّیناَدْمَْهلا  ُِظفاَْحلا  ِءالَْعلا  ُوبَأ  ِینَأَْبنَأ  َو  ُّیِمْزِراوُْخلا  َلاَق  ۀمغلا ]  فشک  ]
َو َهَّللا  ُحِّبَُسی  ٍناَِسل ، ُْفلَأ  ٍْسأَر  ِّلُک  ِیف  ًاسْأَر ، َنوُرْشِع  َُهل  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َطَبَه  ْذِإ  َۀَمَلَس  ِّمُأ  ِْتَیب  ِیف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنَیب 
: َلاَقَف ُلِیئَْربَج  ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َبِسَحَف  َنیِضَرَأ ، ِْعبَس  َو  ٍتاَواَمَس  ِْعبَس  ْنِم  ُعَسْوَأ  ُُهتَحاَر  َو  يَرْخُْألا  ُِهبُْشت  ٍۀَُغِلب ال  ُهُسِّدَُقی 

: َلاَق ُّطَق  ِةَروُّصلا  ِهِذَه  ِْلثِم  ِیف  ِیِنتَْأت  َْمل  ُلِیئَْربَج  اَی 
؟ ْنَّمِم ْنَم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ِروُّنلا ، َنِم  َروُّنلا  َجِّوَُزِتل  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َِینَثََعب  ُلِیئاَصْرَص  اَنَأ  َلِیئَْربَج  اَنَأ  اَم 

: َلاَق
. َلِیئاَصْرَص َو  َلِیئاَکیِم  َو  َلِیئَْربَج  ِةَداَهَِشب  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َجَّوَزَف  ٍِبلاَط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  َکَتَْنبا 

: َلاَق
َلاَقَف ِۀَّجُْحلا ، ُمیِقُم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  ال  َلِیئاَصْرَص : ْیَِفتَک  َْنَیب  اَذإَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َرَظَنَف 

؟ َْکیَِفتَک َْنَیب  َِبتُک  اَذَه  ْمَک  ُْذنُم  ُلِیئاَصْرَص  اَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا 
: َلاَق

. ٍۀَنَس َْفلَأ  َرَشَع  ْیَْنثِاب  اَْینُّدلا  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
: َلاَق َۀَماَمَح  ِْنب  َلِالب  ْنَع  ِِبقاَنَْملا : ِباَتِک  ْنِم  َو 

: َلاَقَف ٍفْوَع  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  ِْهَیلِإ  َماَقَف  ِرَمَْقلا ، ِةَراَدَک  ٌقِرْشُم  ُهُهْجَو  َو  ٍمْوَی  َتاَذ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  َعَلَط 
؟ ُروُّنلا اَذَه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
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: َلاَق
ْتَلَمَحَف َیبوُط  َةَرَجَـش  َّزَهَف  ِناَنِْجلا  َنِزاَخ  َناَوْضِر  َرَمَأ  َو  َۀَـمِطاَف  ْنِم  ًاـِّیلَع  َجَّوَز  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِیتَْنبا  َو  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَأ  ِیف  یِّبَر  ْنِم  ِیْنتَتَأ  ٌةَراَِـشب 

ِتَداَن اَِهلْهَِأب  ُۀَماَیِْقلا  ِتَوَتْسا  اَذإَف  ًاّکَص ، ٍکَلَم  ِّلُک  َیلِإ  َعَفَد  َو  ٍرُون  ْنِم  ًۀَِکئالَم  اَِهتَْحت  ْنِم  َأَْشنَأ  َو  ِیْتَیب  ِلْهَأ  یِّبُِحم  ِدَدَِعب  ًاکاَکِـص  ِینْعَی  ًاعاَقِر 
ٍلاَجِر ِباَقِر  ُكاَکَف  ِیتَْنبا  َو  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَِأب  راَّنلا ، َنِم  ُهُکاَکَف  ِهِیف  ًاّکَص  ِْهَیلِإ  ْتَعَفَد  الِإ  ِْتیَْبلا  ِلْهَِأل  ٌّبُِحم  یَْقبَی  الَف  ِِقئالَْخلا  ِیف  ُۀَِکئالَْملا 

. ِراَّنلا َنِم  ِیتَّمُأ  ْنِم  ٍءاَِسن  َو 
. هلثم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  نع  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]

: َلاَق َُّمث  ُهَْلثِم  َۀَماَمَح  ِْنب  َلِالب  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  َداَدَْغب  ُخیِراَت  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
. ِراَّنلا َنِم  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ِۀَعیِِشل  ِراَّبَْجلا  ِِّیلَْعلا  َنِم  ٌةَءاََرب  ِكوُکُّصلا  ِیف  ُنوُکَی  ُهَّنَأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  همامح  نبا  لِالب  زا  ( 426  ) باتک نامه  رد 
فوع نب  نمحّرلادبع  دوب ، هام  صرق  ریظن  شکرابم  تروص  هک  دمآ  ام  دزن  یلاح  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  زور  کی 

: تفگ تساخرب و 
؟ تسیرون هچ  نیا  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف
ار همطاف  ادـخ ، هک  تسا  نیا  هدژم  نآ  هدـش ، هداد  نم  هب  مرتخد  میومع و  رـسپ  مردارب و  يهراـبرد  مراـگدرورپ  فرط  زا  هک  تسیاهدژم 

ددـع هب  ییاههعقر  ات  دـهد  تکرح  ار  یبوط  تخرد  هداد  روتـسد  تشهب  راد  هنازخ  هب  ادـخ  تسا ، هدومن  جـیوزت  یلع  نینمؤملاریما  يارب 
هک یعقوم  درک ، اطع  هعقر  کی  نانآ  زا  کی  ره  هب  دیرفآ و  رون  زا  يا  هکئالم  تخرد ، نآ  ریز  رد  دـیامن و  لمح  نم  تیب  لها  ناتـسود 
هب هکنیا  رگم  دـنامیمن  یقاب  نم  تیب  لها  ناتـسود  زا  يدـحا  دـننکیم ، ادـن  قئالخ  نایم  رد  ار  تیب  لها  نیّبحم  هکئالم ، دوش  اپب  تمایق 

. تفای دنهاوخ  تاجن  مّنهج  زا  همطاف  مرتخد  یلع و  میومع  رسپ  يهلیسو 
. تسهدش لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  ثیدح  نیا  لثم  ( 427  ) حئارج جئارخ و  باتک  رد 

(32 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِِبقاَنَْملا  َنِم  َو  ۀمغلا ]  فشک  ]
ْنَع ُلِیئاَکیِم  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  َو  اَهَماَُّدق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَک  ِِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ُۀَمِطاَف  ْتَّفُز  ٌۀَْلَیل  َْتناَک  ْنَأ  اََّمل 

. ُرْجَْفلا َعَلَط  یَّتَح  ُهَنوُسِّدَُقی  َو  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی  اَِهئاَرَو  ْنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  َو  اَهِراَسَی 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِبقاَنَْملا  َنِم  َو 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
: َلاَقَف ٌکَلَم  ِیناَتَأ 

َو َّرُّدلا  َلِمَْحت  ْنَأ  َیبوُط  َةَرَجَـش  ُتْرَمَأ  ْدَق  َو  ُْهنِم  اَهْجِّوَزَف  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  ْدَـق  ُلوُقَی : َو  َمالَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی 
ُدَّمَُحم اَی  ْرِْشبَأَف  ُۀَّنَْجلا  ُنَّیَُزی  اَمِِهب  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  ِناََدلَو  اَمُْهنِم  َُدلُویَـس  َو  َِکلَِذل  اوُحِرَف  ْدَق  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ  َّنَأَو  َناَجْرَْملا ، َو  َتُوقاَْیلا 

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  ُْریَخ  َکَّنِإَف 
یَّلَص ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَکَرْدَأ  اََّمل  ُهَّنإ  اُولاَق : ٌّلُک  َو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَس  َو  َۀَمَلَس  ِّمُأ  ْنَع  ِِبقاَنَْملا  َنِم  َو 

اَهَرَکَذ اَمَّلُک  َناَک  َو  ِلاَْملا  َو  ِفَرَّشلا  َو  ِمالْـسِْإلا  ِیف  ِۀَِـقباَّسلا  َو  ِلْضَْفلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍْشیَُرق  ُِرباَکَأ  اَهَبَطَخ  ِءاَـسِّنلا  َكَرْدـُم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
ُلُجَّرلا َناَـک  یَّتَح  ِهِهْجَِوب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُْهنَع  َضَرْعَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌلُـجَر 
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ِهِیف مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  َلََزن  ْدَـق  َْوأ  ِْهیَلَع  ٌطِخاَس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِهِسْفَن  ِیف  ُّنُظَی  ْمُْهنِم 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ٍرَْکبُوبَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَهَبَطَخ  ْدََقل  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌیْحَو 

. ٍرَْکب ِیبَِأل  ِِهَتلاَقَمَک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  ٍرَْکب  ِیبَأ  َدَْعب  اَهَبَطَخ  َو  اَهِّبَر  َیلِإ  اَهُْرمَأ 
: َلاَق

ُّیِسْوَْألا َُّمث  ُّيِراَْصنَْألا  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَس  اَمُهَعَم  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدِجْسَم  ِیف  ِْنیَِسلاَج  ٍمْوَی  َتاَذ  اَناَک  َرَمُع  َو  ٍرَْکبَابَأ  َّنِإ  َو 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُفاَرْشَْألا  اَهَبَطَخ  ْدَق  ٍرَْکبُوبَأ : َلاَقَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ْنِم  اوُرَکاَذَتَف 

: َلاَقَف مَّلَس 
َْمل َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَْـهبُطْخَی  َْمل  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َو  اَـهَجَّوَز  اَـهَجِّوَُزی  ْنَأ  َءاَـش  ْنِإ  اَـهِّبَر  َیلِإ  اَـهَْرمَأ  َّنِإ 
اَمَّنِإ مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َُهلوُسَر  َو  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَأ  یِـسْفَن  ِیف  ُعَقََیل  ُهَّنإ  َو  ِدَْـیلا  ِتاَذ  ُۀَِّلق  الِإ  َِکلَذ  ْنِم  ُهُعَنْمَی  ُهاَرَأ  ـال  َو  َُهل  اَهْرُکْذَـی 

. ِْهیَلَع اَِهناَِسبْحَی 
: َلاَق

: َلاَقَف ٍذاَعُم  ِْنب  ِدْعَس  یَلَع  َو  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  یَلَع  ٍرَْکبُوبَأ  َلَْبقَأ  َُّمث 
َکَقَّفَو ٍذاَعُم : ُْنب  ُدْعَس  َُهل  َلاَقَف  ُهاَنْفَعْـسَأ ، َو  ُهاَْنیَـساَو  ِدَْیلا  ِتاَذ  ُۀَِّلق  ُهَعَنَم  ْنِإَف  اَذَه ، َُهل  َرُکْذَن  یَّتَح  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ِماَیِْقلا  ِیف  اَمَُکل  ْلَه 

. ِِهنُْمی َو  ِهَّللا  ِۀَکََرب  یَلَع  اَِنب  اُومُوق  ًاقَّفَُوم  َْتلِز  اَمَف  ٍرَْکبَابَأ  اَی  ُهَّللا 
َنِم ٍلُجَر  ِلَْخن  یَلَع  َءاَْملا  َُهل  َناَک  ٍریِعَِبب  ُحَْـضنَی  َناَـک  َو  ُهوُدِـجَی  ْمَلَف  ِِهلِْزنَم  ِیف  ًاـِّیلَع  اوُسَمَْتلا  َو  ِدِجْـسَْملا  َنِم  اوُجَرَخَف  ُّیِـسِراَْفلا : ُناَْملَـس  َلاَـق 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  ْمِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ُهَوَْحن ، اوُقَلَْطناَف  ٍةَرْجُِأب ، ِراَْصنَْألا 
؟ َُهل ُْمْتئِج  يِذَّلا  اَم  َو  ْمُکَءاَرَو  اَم 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َْتنَأ  َو  ٌلْضَف  َو  ٌۀَِقباَس  اَهِیف  ََکل  َو  الِإ  ِْریَْخلا  ِلاَصِخ  ْنِم  ٌۀَلْـصَخ  َْقبَی  َْمل  ُهَّنإ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ٍرَْکبُوبَأ : َلاَقَف 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ٍْشیَُرق  ْنِم  ُفاَرْشَْألا  َبَطَخ  ْدَق  َو  ِۀَِقباَّسلا  َو  ِۀَبْحُّصلا  َو  َِۀباَرَْقلا  َنِم  َْتفَرَع  ْدَق  يِذَّلا  ِناَکَْملِاب  مَّلَس 

: َلاَق َو  ْمُهَّدَرَف  َۀَمِطاَف  ُهَتَْنبا 
وُجْرَأ یِّنِإَف  ُْهنِم ، اَهَبُطَْخت  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  اَهَرُکْذَت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَمَف  اَهَجَّوَز ، اَهَجِّوَُزی  ْنَأ  َءاَش  ْنِإ  اَهِّبَر  َیلِإ  اَهَْرمَأ  َّنِإ 

. َْکیَلَع اَِهناَِسبْحَی  اَمَّنِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُُهلوُسَر  َو  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َنوُکَی  ْنَأ 
: َلاَق

: َلاَق َو  ِعُومُّدلِاب  ٍِّیلَع  اَْنیَع  ْتَرَغْرَغَتَف 
ِینُعَنْمَی ُهَّنَأ  َْریَغ  اَِهْلثِم  ْنَع  َدَـعَق  ِیْلثِم  اَم  َو  ٍۀَـبْغَر  ُعِضْوََمل  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ِهَّللاَو  ًالِفاَغ ، ُْهنَع  ُْتنُک  ٍْرمَِأل  ِینَتْظَْقیَأ  َو  ًانِکاَس  یِّنِم  َتْجَّیَه  ْدََـقل  ٍرَْکبَابَأ  اَی 

. ٍرُوْثنَم ٍءاَبَهَک  ِِهلوُسَر  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْدنِع  اَهِیف  اَم  َو  اَْینُّدلا  َّنِإَف  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  اَذَه  ْلُقَت  ال  رکبُوبَأ : َلاَقَف  ِدَْیلا ، ِتاَذ  ُۀَِّلق  َِکلَذ  ْنِم 
یَّلَـص ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َلَْبقَأ  َو  ُهَْلعَن  َسَِبل  َو  ِهِیف  ُهَّدَـشَف  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  ُهُدوُقَی  َلَْبقَأ  َو  ِهِحِـضاَن  ْنَع  َّلَح  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َُّمث  َلاَق 
َّقَدَف ِّیِموُزْخَْملا ، ِةَریِغُْملا  ِْنب  َۀَّیَمُأ  ِیبَأ  ِۀَْنبا  َۀَمَلَس  ِّمُأ  ِِهتَجْوَز  ِلِْزنَم  ِیف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَکَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

؟ ِباَْبلِاب ْنَم  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَقَف  َباَْبلا  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع 
، ِلوُخُّدـلِاب ِهیُِرم  َو  َباَْبلا  َُهل  یِحَْتفاَف  َۀَمَلَـس  َّمُأ  اَی  یِمُوق  ٌِّیلَع : اَنَأ  ٌِّیلَع : َلوُقَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََـهل  َلاَـقَف 

؟ ُهََرت َْمل  َْتنَأ  َو  اَذَه  ِهِیف  ُرُکْذَت  يِذَّلا  اَذَه  ْنَم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَقَف  اَمُهُّبُِحی ، َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  ٌلُجَر  اَذَهَف 
: َلاَقَف

. ََّیلِإ ِْقلَْخلا  ُّبَحَأ  َو  یِّمَع  ُْنبا  َو  یِخَأ  اَذَه  ِقِزَّنلِاب  َو ال  ِقِرَْخلِاب  َْسَیل  ٌلُجَر  اَذَهَف  َۀَمَلَس  َّمُأ  اَی  ْهَم 
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ُتْحَتَف َنیِح  َلَخَد  اَم  ِهَّللاَو  َو  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  اَنَأ  اَذإَف  َباَْبلا ، ُتْحَتَفَف  یِطْرِِمب ، َُرثْعَأ  ْنَأ  ُداَکَأ  ًةَرِداَبُم  ُتْمُقَف  َۀَمَلَـس : ُّمُأ  َْتلاَق 
َو ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا  َلاَـقَف . مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  َلَـخَد  ُهَّنإ  َُّمث  يِرْدِـخ ، َیلِإ  ُْتعَجَر  ْدَـق  یِّنَأ  َِملَع  یَّتَح 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَقَف  ُُهتاَکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر 
. ْسِلْجا ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 

ُهَّنَأَک ِضْرَْألا  َیلِإ  ُرُْظنَی  َلَعَج  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َسَلَجَف  َۀَمَلَـس : ُّمُأ  َْتلاَق 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ًءاَیَح  ِضْرَْألا  َیلِإ  ٌقِرْطُم  َوُهَف  اَهَیِْدُبی ، ْنَأ  ِییْحَتْسَی  َوُه  َو  َۀَجاَْحلا  َدَصَق 

َْتیَتَأ َکَّنَأ  َيرَأ  یِّنِإ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  َُهل : َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِسْفَن  ِیف  اَم  َِملَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َناَکَف  َۀَمَلَـس : ُّمُأ  َْتلاَـقَف 
. ٌۀَّیِضْقَم يِْدنِع  ََکل  ٍۀَجاَح  ُّلُکَف  َکِسْفَن ، ِیف  اَم  ِْدبَأ  َو  َکَتَجاَح  ْلُقَف  ٍۀَجاَِحل 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
ِینَْتیَّذَـغَف ِیل ، َلـْقَع  ـال  ٌِّیبَـص  اـَنَأ  َو  ٍدَـسَأ  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ْنِم  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َکِّمَع  ْنِم  ِینَتْذَـخَأ  َکَّنَأ  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَدـِف  ُْتلُقَف :

یَلَع َو  َِکب  ِیناَدَه  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِۀَقَفَّشلا  َو  ِِّرْبلا  ِیف  ٍدَسَأ  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ْنِم  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ْنِم  َلَْضفَأ  ََّیلِإ  َْتنُکَف  َِکبَدَِأب ، ِینَْتبَّدَأ  َو  َِکئاَذَِـغب 
ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِیتَریِخَذ  َو  يِرْخُذ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللاَو  َکَّنِإ  َو  ِّکَّشلا  َو  ِةَْریَْحلا  َنِم  یِماَمْعَأ  َو  ِیئَابآ  ِْهیَلَع  َناَک  اَّمِم  ِینَذَْقنَتْـسا  َو  َْکیَدَی 

ًابِغاَر ًابِطاَخ  َُکْتیَتَأ  ْدَق  َو  اَْهَیلِإ  ُنُکْـسَأ  ٌۀَجْوَز  ِیل  َنوُکَی  ْنَأ  َو  ٌْتَیب  ِیل  َنوُکَی  ْنَأ  َِکب  يِدُضَع  ْنِم  ُهَّللا  َّدَش  اَم  َعَم  ُْتبَبْحَأ  ْدَـقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
؟ ِهَّللا َلوُسَر  اَی  یِجِّوَُزم  َْتنَأ  ْلَهَف  َۀَمِطاَف ، َکَتَْنبا  َْکَیلِإ  ُبُطْخَأ 

: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِهْجَو  ِیف  َمَّسَبَت  َُّمث  ًاروُرُس  َو  ًاحَرَف  ُلَّلَهَتَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َهْجَو  ُْتیَأَرَف  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَق 
؟ ِِهب َکُجِّوَزُأ  ٌءْیَش  َکَعَم  ْلَهَف  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف 
ِهَّللا ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  اَذَه ، َْریَغ  ًاْئیَش  ُِکْلمَأ  اَم  َو  یِحِضاَن  َو  یِعْرِد  َو  یِْفیَس  ُِکْلمَأ  ٌءْیَـش ، يِْرمَأ  ْنِم  َْکیَلَع  یَفْخَی  اَم  ِهَّللاَو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
ُلِمَْحت َو  َِکلْهَأ  َو  َِکلَْخن  یَلَع  ِِهب  ُحِْضنَت  َکُحِـضاَن  َو  ِهَّللا  َءاَدْعَأ  ِِهب  ُِلتاَُقت  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِِهب  ُدِهاَُجت  ُْهنَع  َِکب  یًنِغ  الَف  َکُْفیَـس  اَّمَأ  ُِّیلَع  اَی 

. َْکنِم اَِهب  ُتیِضَر  َو  ِعْرِّدلِاب  َُکتْجَّوَز  ْدَق  یِّنَِکل  َو  َكِرَفَس  ِیف  َکَلْحَر  ِْهیَلَع 
؟ َكُرَِّشبُأ ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 

. َْکیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِْرمَْألا  َدیِشَر  ِِرئاَّطلا ، َكَراَبُم  ِۀَبیِقَّنلا ، َنوُْمیَم  ْلََزت  َْمل  َکَّنِإَف  ِینْرَِّشب  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  ْمَعَن  ُْتُلق :
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَقَف 

ْنَأ ِْلبَق  ْنِم  یِعِـضْوَم  ِیف  َّیَلَع  َطَبَه  ْدََـقل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َکَجِّوَزُأ  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَهَکَجَّوَز  ْدَـق  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِنَسَْحلااـَبَأ  اَـی  ْرِْـشبَأ 
اَی ْرِْشبَأ  ُُهتاَکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِیل : َلاَقَف  ُهَْلثِم  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ُهَْلبَق  َرَأ  َْمل  یَّتَش  ٌۀَِحنْجَأ  َو  یَّتَش  ٌهوُجُو  َُهل  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌکَلَم  ِینَِیتَْأت 

؟ ُِکلَْملا اَهُّیَأ  َكاَذ  اَم  َو  ُْتلُقَف : ِلْسَّنلا ، ِةَراَهَط  َو  ِلْمَّشلا  ِعاَِمتْجِاب  ُدَّمَُحم 
هیلع ُلِیئَْربَج  اَذَه  َو  َِکتَراَِشب  ِیف  ِیل  َنَذْأَی  ْنَأ  َّلَجَوَّزَع  یِّبَر  ُْتلَأَس  ِشْرَْعلا ، ِِمئاَوَق  يَدْحِِإب  ُلَّکَوُْملا  ُکَلَْملا  ُلِیئاَْطیَـس  اَنَأ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل : َلاَقَف 

. َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِۀَماَرَِکب  َّلَجَوَّزَع  َکِّبَر  ْنَع  َكُِربُْخی  يَِرثَأ  ِیف  مالسلا 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 

: َلاَقَف ُلِیئَْربَج  َّیَلَع  َطَبَه  یَّتَح  ُهَمالَک  َّمَتَتْسا  اَمَف 
! ِهَّللا َِّیبَن  اَی  ُُهتاَکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
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. ِروُّنلِاب ِنَابُوتْکَم  ِناَرْطَس  ِهِیف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِریِرَح  ْنِم  َءاَْضَیب  ًةَریِرَح  يِدَی  ِیف  َعَضَو  ُهَّنإ  َُّمث 
؟ ُطوُطُْخلا ِهِذَه  اَم  َو  ُةَریِرَْحلا ؟ ِهِذَه  اَم  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتلُقَف :

َراَتْخاَف ًۀَِـیناَث  ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  َُّمث  ِِهَتلاَسِِرب ، َکَثَعَبَف  ِهِْقلَخ  ْنِم  َكَراَتْخاَف  ًۀَـعالِّطا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  ُلِیئَْربَج : َلاَـقَف 
. َۀَمِطاَف َکَتَْنبا  ُهَجَّوَزَف  ًانَتَخ ، َو  ًابِحاَص  َو  ًاریِزَو  َو  ًاخَأ  اَْهنِم  ََکل 

؟ ُلُجَّرلا اَذَه  ْنَم  َو  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتلُقَف :
ِتَفَرْخَزَتَـف ِیفَرْخََزت ، ْنَأ  ِناَـنِْجلا  َیلِإ  یَحْوَأ  َهَّللا  َّنِإ  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِبَسَّنلا  ِیف  َکِّمَع  ُْنبا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َكوُخَأ  ُدَّمَُحم  اَـی  ِیل : َلاَـقَف 

ِْتیَْبلا َدـْنِع  ِۀَِـعباَّرلا  ِءاَـمَّسلا  ِیف  َعِمَتَْجت  ْنَأ  َۀَِـکئالَْملا  ُهَّللا  َرَمَأ  َو  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  ِتَنَّیََزت  َو  َلَـلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ِیلِمْحا  َیبوُط : ِةَرَجَـش  َیلِإ  َو  ُناَـنِْجلا 
َوُه َو  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلا  ِبَاب  یَلَع  ِۀَـماَرَْکلا  َرَْبنِم  َبَصَنَف  َناَوْضِر  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َرَمَأ  َو  اَْهَیلِإ  اَِـهتَْحت  ْنِم  َدِعَـص  َو  اَْـهَیلِإ  اَِـهقْوَف  ْنِم  َطَـبَهَف  ِروُمْعَْملا ،

َُوْلعَی ْنَأ  ُلیِحاَر  َُهل : ُلاَُـقی  ِِهبُجُح  ِۀَِـکئالَم  ْنِم  ٍکَـلَم  َیلِإ  یَحْوَأَـف  ٍرُون ، ْنِم  ٌرَْبنِم  َوُه  َو  ِۀَِـکئالَْملا  یَلَع  ِءاَمْـسَْألا  َضَرَع  ُمَدآ  ِْهیَلَع  َبَطَخ  يِذَّلا 
ْنِم ًۀَُغل  یَلْحَأ  َو ال  ًاقِْطنَم  ُنَسْحَأ  ِۀَِکئالَْملا  ِیف  َْسَیل  َو  ُُهلْهَأ  َوُه  اَِمب  ِْهیَلَع  َیِّنَُثی  ْنَأ  َو  ِهِدیِجْمَِتب  ُهَدِّجَُمی  َو  ِهِدـِماَحَِمب  ُهَدَـمْحَی  ْنَأ  َو  َرَْبنِْملا  َِکلَذ 

. ًاروُرُس َو  ًاحَرَف  ُتاَواَمَّسلا  ِتََّجتْراَف  ُُهلْهَأ ، َوُه  اَِمب  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  ُهَسَّدَق  َو  ُهَدَّجَم  َو  ُهَّبَر  َدِمَح  َو  َرَْبنِْملا  الَعَف  ِکَلَْملا ، َلیِحاَر 
، ٍِبلاَط ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  يِدـْبَع  ٍدَّمَُحم  ِیبِیبَح  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  ِیتَمَأ  ُتْجَّوَز  ْدَـق  یِّنِإَـف  ِحاَـکِّنلا ، َةَدـْقُع  ْدـِقْعا  ِنَأ  ََّیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َُّمث  ُلـِیئَْربَج : َلاَـق 

اَهَضِرْعَأ ْنَأ  َّلَجَوَّزَع  یِّبَر  ِینَرَمَأ  ْدَق  َو  ِةَریِرَْحلا  ِهِذَه  ِیف  ْمُُهتَداَهَـش  َِبتُک  َو  َنیِعَمْجَأ  َۀَِکئالَْملا  َِکلَذ  یَلَع  ُتْدَهْـشَأ  َو  ِحاَکِّنلا  َةَدْقُع  ُتْدَقَعَف 
َةَرَجَش َرَمَأ  َۀَمِطاَف  ْنِم  ٍِّیلَع  ِجیِوَْزت  یَلَع  َۀَِکئالَْملا  َدَهْـشَأ  اََّمل  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  َناَوْضِر  َیلِإ  اَهَعَفْدَأ  ْنَأ  َو  ٍکْسِم  ِمَتاَِخب  اَهَِمتْخَأ  ْنَأ  َو  َْکیَلَع 

َیلِإ ِِهب  َنْرَْخفَی  َو  ُهَْنیَداَهَتََیل  َنیِْعلا  َروُْحلا  َّنِإ  َو  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُْهتَطَقَْتلاَف  اَهِیف ، اَـم  ْتَرَثَنَف  ِلَـلُْحلا ، َو  ِِّیلُْحلا  َنِم  اَـهَلْمَح  َُرْثنَت  ْنَأ  َیبوُط 
. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی 

ِْنیَرِّیَخ ِْنیَبِّیَط  ِْنیَرِهاَط  ِْنیَبیَِجن  ِْنیَّیِکَز  ِْنیَمالُِغب  اَمُهَرِّشَُبت  َو  َۀَـمِطاَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًاـِّیلَع  َجِّوَُزت  ْنَأ  َكَُرمآ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َّلَـجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی 
، َّلَجَوَّزَع یِّبَر  َْرمَأ  َکِیف  ٌذـِْفنُم  یِّنِإ  َو  الَأ  َباَْبلا ، َْتقَقَد  یَّتَح  يِدـْنِع  ْنِم  ُکَلَْملا  َجَرَع  اَم  ِهَّللاَوَف  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ِةَرِخآـْلا ، َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ِْنیَلِـضاَف 

َکیِّبُِحم ُُنیْعَأ  َو  َُکْنیَع  ِِهب  ُّرَقَت  اَم  َِکلْـضَف  ْنِم  ٌرِکاَذ  َو  ِساَّنلا  ِسُوُءر  یَلَع  َکُجِّوَُزم  َو  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ٌجِراَخ  یِّنِإَف  یِماَمَأ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ِْضما 
. ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف 

اَم الاَقَف : ُرَمُع  َو  ٍرَْکبُوبَأ  ِینَلَبْقَتْساَف  ًاروُرُس ، َو  ًاحَرَف  ُلِقْعَأ  اَنَأ ال  َو  ًاعِرْسُم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْدنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  ٌِّیلَع : َلاَق 
ُلوُسَر اَذَه  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَهِینَجَّوَز  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َو  َۀَمِطاَف  ُهَتَْنبا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَجَّوَز  ُْتلُقَف : ََكءاَرَو ؟
. ِدِجْسَْملا َیلِإ  یِعَم  اَعَجَر  َو  ًادیِدَش  ًاحَرَف  َِکلَِذب  اَحِرَفَف  ِساَّنلا ، ِةَرْضَِحب  َِکلَذ  َرِهُْظِیل  يَِرثَأ  ِیف  ٌجِراَخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 

: َلاَقَف ًاحَرَف  َو  ًاروُرُس  ُلَّلَهَتََیل  ُهَهْجَو  َّنِإ  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَِنب  َقَِحل  یَّتَح  ُهاَنْطَّسََوت  اَمَف 
: َلاَقَف َُهباَجَأَف  ُلِالب ، اَی 
، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َْکیََّبل 

: َلاَق
: َلاَق َو  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  ِرَْبنِْملا  َنِم  ًۀَجَرَد  یَقَر  َُّمث  ْمُهَعَمَجَف ، َراَْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَهُْملا  ََّیلِإ  ْعَمْجا 

َجَّوَز ُهَّنَأ  ًاعیِمَج  ْمُهَدَهْشَأ  ُهَّنَأ  َو  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلا  َْدنِع  َۀَِکئالَْملا  َعَمَج  ُهَّنَأ  َّلَجَوَّزَع  یِّبَر  ْنَع  ِینَرَبْخَأَف  ًاِفنآ  ِیناَتَأ  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َنیِِملْـسُْملا  َرِـشاَعَم 
. َِکلَذ یَلَع  ْمُکَدِهْشُأ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُهَجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِْدبَع  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَْنبا  َۀَمِطاَف  ُهَتَمَأ 

 : مالسلا هیلع  ٍِّیلَِعل  َلاَق  َو  َسَلَج  َُّمث 
. َکِسْفَِنل َْتنَأ  ْبُطْخاَف  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ُْمق 

: َلاَق
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: َلاَق َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  یَّلَص  َو  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  َماَقَف ،
ُهَّللا َرَمَأ  اَّمِم  ُحاَکِّنلا  َو  ِهیِظُْحت  َو  ُهُِفلُْزت  ًةالَص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ِهیِضُْرت  َو  ُهُُغْلبَت  ًةَداَهَش  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  َو ال  ِهیِداَیَأ  َو  ِهِمُْعنَِأل  ًارْکُش  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
َلَعَج َو  َۀَـمِطاَف  ُهَتَْنبا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَجَّوَز  ْدَـق  َو  ِهِیف  َنِذَأ  َو  ُهَّللا  ُهاَـضَق  اَّمِم  اَذَـه  اَنُِـسلْجَم  َو  ُهَیِـضَر  َو  ِِهب  َّلَـجَوَّزَع 

. اوُدَهْشا َو  ُهُولَأْساَف  َِکلَِذب  ُتیِضَر  ْدَق  َو  اَذَه  یِعْرِد  اَهَقاَدَص 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َنوُِملْسُْملا  َلاَقَف 

؟ ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ُهَتْجَّوَز 
: َلاَقَف

. اَمُهَلْمَش َعَمَج  َو  اَمِْهیَلَع  َو  اَمَُهل  ُهَّللا  َكَرَاب  اُولاَقَف : ْمَعَن ،
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَْبقَأَف  ٌِّیلَع : َلاَق  ِفُوفُّدلِاب  َْنبَرَـضَف  َۀَمِطاَِفل ، َنْفِّفَُدی  ْنَأ  َّنُهَرَمَأَف  ِهِجاَوْزَأ  َیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َفَرَْـصنا  َو 

: َلاَقَف
. اَمُکُِحلُْصی اَم  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبِال  َو  ََکل  َئِّیَهُأ  یَّتَح  ِِهنَمَِثب  ِیِنْتئا  َو  َکَعْرِد  ِْعبَف  َنْآلا  ِِقلَْطنا  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 

: َلاَق یِّنِم  َعْرِّدلا  َضَبَق  َو  ُْهنِم  َمِهاَرَّدلا  ُتْضَبَق  اَّمَلَف  َناَّفَع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنِم  ٍۀَّیِرَجَه ، ٍدوُس  ِمَهْرِد  ِۀَئاِم  َِعبْرَِأب  ُُهتِْعبَف  ُْتقَلَْطناَف  ٌِّیلَع : َلاَق 
، یََلب ُْتلُقَف : یِّنِم ، ِمَهْرِّدلِاب  َیلْوَأ  َْتنَأ  َو  َْکنِم  ِعْرِّدلِاب  َیلْوَأ  ُتَْسل  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 

: َلاَق
َمِهاَرَّدلا َو  َعْرِّدلا  ُتْحَرَطَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتلَْبقَأ  َو  َمِهاَرَّدلا  َو  َعْرِّدلا  ُتْذَـخَأَف  َْکَیلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَـه  َعْرِّدـلا  َّنِإَف 

. ٍْریَِخب َُهل  اَعَدَف  َناَْمثُع ، ِْرمَأ  ْنِم  َناَک  اَِمب  ُُهتْرَبْخَأ  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب 
: َلاَق َو  ِْهَیلِإ  اَهَعَفَدَف  ٍرَْکب  ِیبَِأب  اَعَد  َو  ِمِهاَرَّدلا  َنِم  ًۀَْضبَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َضَبَق  َو 

. ِهیِرَتْشَی اَم  ِلْمَح  یَلَع  ُهاَنیُِعِیل  َلِالب  َو  َناَْملَس  ُهَعَم  َثََعب  َو  اَِهْتَیب  ِیف  اََهل  ُِحلُْصی  اَم  ِیتَْنبِال  َمِهاَرَّدلا  ِهِذَِهب  ِرَتْشا  ٍرَْکبَابَأ  اَی 
ْنِم ًاعْطَن  َو  ِفوُّصلِاب  ًاّوُشْحَم  َرْـصِم  ِْشیَخ  ْنِم  ًاشاَِرف  ُْتیَرَتْشا  َو  ُْتقَلَْطناَف  ًامَهْرِد  َنیِّتِس  َو  ًۀَثالَث  اَهِیناَطْعَأ  ِیتَّلا  ُمِهاَرَّدـلا  َِتناَک  َو  ٍرَْکبُوبَأ : َلاَق 

ُهاَْنلَمَح َو  ًاقِیقَر  ٍفوُص  َْرتِس  َو  ِءاَْمِلل  ًةَرَهْطِم  َو  ًاراَرِج  َو  ًاناَزیِک  َو  ِءاَْمِلل  ًۀـَبِْرق  َو  ًۀَّیِرَْبیَخ  ًةَءاَبَع  َو  ِلْخَّنلا  ِفِیل  ْنِم  اَـهُوْشَح  ٍمَدَأ  ْنِم  ًةَداَـسِو  َو  ٍمَدَأ 
: َلاَق َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ُهُعُومُد ، ْتَرَج  َو  یََکب  ِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ُهاَنْعَضَو  یَّتَح  ًاعیِمَج 

. ُفَزَْخلا ُمِِهتَِینآ  ُّلُج  ٍمْوَِقل  ْكِرَاب  َّمُهَّللا 
: َلاَقَف َۀَمَلَس  ِّمُأ  َیلِإ  ِعْرِّدلا  ِنَمَث  َِیقَاب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَفَد  َو  ٌِّیلَع : َلاَق 

ْنِم ًءاَیِْحتْسا  ٍءْیَِشب  َۀَمِطاَفِْرمَأ  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُدِواَعُأ  ًارْهَـش ال  َِکلَذ  َدَْعب  ُْتثَکَم  َو  ِكَْدنِع  َمِهاَرَّدلا  ِهِذَه  یِکُْرتا 
ْرِْشبَأ اَهَلَمْجَأ ، َو  َکَتَجْوَز  َنَسْحَأ  اَم  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ِیل : ُلوُقَی  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ُتْوَلَخ  اَذإ  ُْتنُک  یِّنَأ  َْریَغ  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

. َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ُِکتْجَّوَز  ْدَقَف  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
: َلاَقَف ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُلیِقَع  یِخَأ  َّیَلَع  َلَخَد  ٍرْهَش  َدَْعب  َناَک  اَّمَلَف  ٌِّیلَع : َلاَق 

یَّلَص ِهَّللا  َلوُسَر  ُلَأْسَت  َُکلَاب ال  اَمَف  یِخَأ  اَی  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َکِجیِوْزَِتب  یِحَرَفَک  ٍءْیَِـشب  ُتْحِرَف  اَم  یِخَأ  اَی 
، اَمُِکلْمَش ِعاَِمتْجِاب  ًاْنیَع  َّرَقَنَف  َْکیَلَع  اَُهلِخُْدی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

: َلاَقَف ُْهنِم  ُءاَیَْحلا  الِإ  ِِهَتلَأْسَم  ْنِم  ِینُعَنْمَی  اَم  َو  َِکلَذ  ُّبِحال  یِّنِإ  یِخَأ  اَی  ِهَّللاَو  ٌِّیلَع : َلاَق 
یِعَم  َتُْمق  الِإ  َْکیَلَع  ُتْمَْسقَأ 

َِکلَذ اَنْرَکَذَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َةالْوَم  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَنِقیِرَط  ِیف  اَنیِقَلَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُدیُِرن  اَنْمُقَف 
: َْتلاَقَف اََهل 
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. ِلاَجِّرلا ِبُولُِقب  ُعَقْوَأ  َو  ُنَسْحَأ  ِْرمَْألا  اَذَه  ِیف  ِءاَسِّنلا  َمالَک  َّنِإَف  ُهُمِّلَُکن  ُنَْحن  اَنْعَد  َو  ْلَعْفَت  ال 
یَّلَص ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  َنْعَمَتْجاَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َءاَِسن  ْتَمَلْعَأ  َو  َِکلَِذب  اَْهتَمَلْعَأَف  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  َیلِإ  ْتَلَخَدَف  ًۀَعِجاَر  ْتَنَْثنا  َُّمث 

ِیف َۀَجیِدَخ  َّنَأ  َْول  ٍْرمَِأل  اَنْعَمَتْجا  ِدَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَِنتاَهَّمُأ  َو  اَِنئَابِآب  َكاَْنیَدَف  َْنُلق : َو  ِِهب  َْنقَدْحَأَف  َۀَِشئاَع ، ِْتَیب  ِیف  َناَک  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
. اَُهْنیَع َِکلَِذب  ْتَّرََقل  ِءاَیْحَْألا 

: َلاَق َُّمث  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یََکب  َۀَجیِدَخ  اَنْرَکَذ  اَّمَلَف  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَق 
َرَِّشبُأ ْنَأ  ِینَرَمَأ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  اَِهلاَِمب ، ِْهیَلَع  ِیْنتَناَعَأ  َو  ِهَّللا  ِنیِد  یَلَع  ِیْنتَرَزاَو  َو  ُساَّنلا  ِیَنبَّذَک  َنیِح  ِیْنتَقَّدَص  َۀَجیِدَخ ، ُْلثِم  َْنیَأ  َو  ُۀَجیِدَخ 

. َبَصَن َو ال  ِهِیف  َبَخَص  ِدُُّرمُّزلا ال  ِبَصَق  ْنِم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍْتیَِبب  َۀَجیِدَخ 
ْتَـضَم ْدَق  اَهَّنَأ  َْریَغ  َِکلَذَک  َْتناَک  ْدَق  َو  الِإ  ًاْرمَأ  َۀَجیِدَخ  ْنِم  ْرُکْذـَت  َْمل  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَِنتاَهَّمُأ  َو  اَِنئَابِآب  َكاَْنیَدَـف  اَْنلُقَف : َۀَمَلَـس : ُّمُأ  َْتلاَق 

ُْنبا َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َكوُخَأ  اَذَـه  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ِِهتَمْحَر ، َو  ِِهناَوْضِر  َو  ِِهتَّنَج  ِتاَـجَرَد  ِیف  اَـهَْنَیب  َو  اَـنَْنَیب  َعَمَج  َو  َِکلَذـِب  ُهَّللا  اَـهَأَّنَهَف  اَـهِّبَر . َیلِإ 
: َلاَقَف ُهَلْمَش ، اَِهب  َعَمَْجت  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُهَتَجْوَز  ِْهیَلَع  َلِخُْدت  ْنَأ  ُّبُِحی  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِبَسَّنلا  ِیف  َکِّمَع 

. ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َْکنِم  ُءاَیَْحلا  ُهُعَنْمَی  ُْتلُقَف : َِکلَذ ؟ ِیُنلَأْسَی  ٍِّیلَع ال  ُلَاب  اَمَف  َۀَمَلَس  َّمُأ  اَی 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَقَف  َنَْمیَأ : ُّمُأ  َْتلاَق 

ِهَّللا ِلوُسَر  ِباَوَج  ْنَع  ِیَنلَأْـسَِیل  ِینُرِظَْتنَی  ٌِّیلَع  اَذإَـف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدـْنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  ِِهب  ِینِیتْأَـف  ٍِّیلَع  َیلِإ  یِِقلَْطنا 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ْبِجَأ  ُْتُلق : َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِكاَرَو  اَم  َلاَق  ِینآَر  اَّمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

َلُخْدـَت ْنَأ  ُّبُِحتَأ  َلاَقَف  ُْهنِم ، ًءاَیَح  ِضْرَأـْلا  َوَْحن  ًاـقِرْطُم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُتْسَلَج  َو  َْتیَْبلا  َْنلَخَدَـف  ُهُجاَوْزَأ  َنُْمق  َو  ِْهیَلَع  ُْتلَخَدَـف  مالـسلا  هیلع  َلاَـق 
: َلاَقَف یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  ْمَعَن  ٌقِرْطُم : اَنَأ  َو  ُْتلُقَف  َُکتَجْوَز ؟ َْکیَلَع 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َرَمَأ  َو  ًاروُرْسَم  ًاحِرَف  ُتْمُقَف  ُهَّللا ، َءاَش  ْنِإ  ٍدَغ  ِۀَْلَیل  ِیف  َْوأ  ِهِذَه  اَِنتَْلَیل  ِیف  َْکیَلَع  اَُهلِخْدُأ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ًۀَماَرَک  َو  ْمَعَن 
. َِکلَذ َْنلَعَفَف  اَِهْلَعب ، یَلَع  اَهَْنلِخُْدِیل  ًاْتَیب  اََهل  َنْشِْرفَی  َو  اَهَْنبِّیَُطی  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنِّیَُزی  ْنَأ  ُهَجاَوْزَأ 

: َلاَق َو  ( 428  ) ََّیلِإ اَهَعَفَدَف  َمِهاَرَد  َةَرَشَع  َۀَمَلَس  ِّمُأ  َیلِإ  اَهَمَّلَس  ِیتَّلا  ِمِهاَرَّدلا  َنِم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َذَخَأ  َو 
َو ٍمَدَأ  ْنِم  ٍةَْرفُِـسب  اَعَد  َو  ِْهیَعاَرِذ  ْنَع  َرَـسَحَف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ِِهب  ُْتلَْبقَأ  َو  ُْتیَرَتْشاَف  ًاـِطقَأ ، َو  ًارْمَت  َو  ًانْمَـس  ِرَتْشا 

. ًاْسیَح ُهَذَخَّتا  یَّتَح  ِِطقَْألِاب  اَمُهُِطلْخَی  َو  َنْمَّسلا  َو  َرْمَّتلا  ُخَدْشَی  َلَعَج 
َلوُسَر اُوبیِجَأ  ُْتلُقَف : َنوُِرفاَوَتُم ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُباَحْصَأ  َو  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ُتْجَرَخَف  َْتبَبْحَأ ، ْنَم  ُْعدا  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َُّمث 
َةَْرفُّسلا َلَّلَجَف  ٌرِیثَـک ، َمْوَْقلا  َّنَأ  ُُهتْرَبْخَأَـف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َوَْحن  اُولَْبقَأ  َو  ًاـعیِمَج  اُوماَـقَف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا 

: َلاَق َو  ٍلیِْدنِِمب 
َو ٍلُجَر  ِۀَئاِمُْعبَس  ِْسیَْحلا  َِکلَذ  ْنِم  َلَکَأ  ْدََقل  یَّتَح  ُماَعَّطلا ، ُصُْقنَی  َو ال  َنوُجُرْخَی  َو  َنُولُکْأَی  اُولَعَج  َو  ُْتلَعَفَف  ٍةَرَـشَع ، َدَْعب  ًةَرَـشَع  َّیَلَع  ْلِخْدَأ 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِۀَکَرَِبب  ٍةَأَْرما 
اَمِِهُنیْعَأ َْنَیب  َلَّبَقَف  ِهِرْدَص ، َیلِإ  اَمُهَعَمَج  َو  ِِهلاَمِِشب  َۀَمِطاَف  َو  ِِهنیِمَِیب  ًاِّیلَع  َذَخَأَف  مالـسلا ،  هیلع  ٍِّیلَِعب  اَعَد  َو  َۀَمِطاَف  ِِهتَْنبِاب  اَعَد  َُّمث  َۀَمَلَـس : ُّمُأ  َْتلاَق 

: َلاَق َو  ٍِّیلَع  َیلِإ  َۀَمِطاَف  َعَفَد  َو 
: َلاَق َو  َۀَمِطاَف  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  َُکتَجْوَز ، ُۀَجْوَّزلا  َمِْعن  ُِّیلَع  اَی 

: َلاَقَف ِباَْبلا  ِیَتَداَضِِعب  َذَخَأَف  اَمِهِْدنِع  ْنِم  َجَرَخ  َُّمث  اَمَُهل ، َئِّیُه  يِذَّلا  اَمُهَْتَیب  اَمُهَلَخْدَأ  یَّتَح  اَمُهَْنَیب  یِشْمَی  َماَق  َُّمث  َُکْلَعب ، ُلْعَْبلا  َمِْعن  ُۀَمِطاَف  اَی 
. اَمُْکیَلَع ُهُِفلْخَتْسَأ  َو  َهَّللا  اَمُکُعِدْوَتْسَأ  اَمَُکبَراَح ، ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  اَمُکََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِس  اَنَأ  اَمُکَلْسَن  َرَّهَط  َو  ُهَّللا  اَمُکَرَّهَط 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
اَْنیَلَع َلُخْدَِـیل  اَنَءاَج  ِِعباَّرلا  ِمْوَْیلا  ِۀَـحِیبَص  ِیف  َناَک  اَّمَلَف  اَْنیَلَع ، ُلُخْدَـی  ًاـثالَث ال  َکـِلَذ  َدـَْعب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َثَکَم  َو 
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؟ ٌلُجَر ِةَرْجُْحلا  ِیف  َو  اَنُهاَه  ِکُفِقَی  اَم  اََهل : َلاَقَف  َۀَّیِمَْعثَْخلا ، ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْسَأ  اَِنتَرْجُح  ِیف  َفَداَصَف 
: َْتلاَقَف

مالـس َۀَمِطاَف  َِجئاَوَح  َیِْـضقَِأل  اَنُهاَه  ُتْمَقَأَف  اَهِِجئاَوَِحب  ُموُقَت  َو  اَهُدَهاَعَتَت  ٍةَأَْرما  َیلِإ  ُجاَتَْحت  اَهِجْوَز  َیلِإ  ْتَّفُز  اَذإ  َةاَتَْفلا  َّنِإ  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَدـِف 
، اهیلع هللا 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَق 
. ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  َِجئاَوَح  َِکل  ُهَّللا  یَضَق  ُءاَمْسَأ  اَی 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
: َلاَقَف مَوُقَِنل  اَْنبَهَذ  َءاَمْسَِأل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َمالَک  اَنْعِمَس  اَّمَلَف  ِءاَبَْعلا  َتَْحت  ُۀَمِطاَف  َو  اَنَأ  ُْتنُک  َو  ٍةَّرَق  َةاَدَغ  َْتناَک  َو 

ِْهیَلْجِر َلَخْدَأ  َو  اَنِـسوُءُر  َْدنِع  َسَلَج  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َلَخَد  َو  اَِنلاَح  َیلِإ  اَنْعَجَرَف  اَمُْکیَلَع : َلُخْدَأ  یَّتَح  اَقِرَتْفَت  اَمُْکیَلَع ال  یِّقَِحب 
. ِّرَْقلا ْنِم  ِْهیَلْجِر  ُِئفُْدن  اَْنلَعَج  َو  اَهِرْدَص  َیلِإ  اَْهتَّمَضَف  يَرُْسْیلا  ُهَلْجِر  ُۀَمِطاَف  ْتَذَخَأ  َو  يِرْدَص  َیلِإ  اَُهتْمَمَضَف  یَنُْمْیلا  ُهَلْجِر  ُتْذَخَأ  َو  اَنَْنَیب  اَمِیف 

: َلاَق اَتَِئفُد  اَذإ  یَّتَح 
: َلاَق َُّمث  َیلاَعَت ، ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ٍتاَیآ  ِهِیف  َأَرَق  َو  ًاثالَث  ِهِیف  َلَفَتَف  ُُهْتیَتَأَف ، ٍءاَم ، ْنِم  ٍزوُِکب  ِیِنْتئا  ُِّیلَع  اَی 

: َلاَق َو  يِرْدَص  َو  یِسْأَر  یَلَع  ِءاَْملا  َِیقَاب  َّشَرَف  َِکلَذ  ُْتلَعَفَف  ًالِیلَق  ِهِیف  ْكُْرتا  َو  ُْهبَرْشا  ُِّیلَع  اَی 
. ًاریِهْطَت َكَرَّهَط  َو  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  َسْجِّرلا  َْکنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ 

: َلاَق َو 
یَلَع ُهَّشَرَف  ْتَلَعَفَف  ًالِیلَق ، ُْهنِم  یِکُْرتا  َو  ِیبَرْـشا  اََهل : َلاَق  َو  اهیلع  هللا  مالـس  ِِهتَْنبا  َیلِإ  ُهَمَّلَـس  َو  َلَعَف  اَـمَک  َلَـعَفَف  ِِهب ، ُُهْتیَتَأَـف  ٍدـیِدَج ، ٍءاَِـمب  ِیِنْتئا 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَق  َو  اَهِرْدَص  َو  اَهِسْأَر 
: َلاَق َو  ِِهتَْنبِاب  الَخ  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  ِجوُرُْخلِاب  ِینَرَمَأ  َو  ًاریِهْطَت  ِكَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ِْکنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ 

؟ ِکَجْوَز ِْتیَأَر  َْفیَک  َو  ِۀَّیَُنب  اَی  ِْتنَأ  َْفیَک 
َلاَم ٍریِقَف ال  ْنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِکَجَّوَز  ِیل : َْنُلق  َو  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌءاَِسن  َّیَلَع  َلَخَد  ُهَّنَأ  الِإ  ٍْجَوز  َْریَخ  َِتبَأ  اَی  َُهل : َْتلاَـق 
یِّبَر َدـْنِع  اَم  ُتْرَتْخاَـف  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِضْرَأـْلا  ُِنئاَزَخ  َّیَلَع  ْتَضِرُع  ْدََـقل  َو  ٍریِقَِفب  ِکـُْلَعب  ـال  َو  ٍریِقَِفب  ِكُوبَأ  اَـم  ِۀَّیَُنب  اَـی  اََـهل : َلاَـقَف  َُهل 

. ِْکیَْنیَع ِیف  اَْینُّدلا  ِتَجُمََسل  ِكُوبَأ  َِملَع  اَم  َنیِمَْلعَت  َْول  ِۀَّیَُنب  اَی  َّلَجَوَّزَع .
. ًاْملِح ْمُهَمَظْعَأ  َو  ًاْملِع  ْمُهَرَثْکَأ  َو  ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَأ  ُِکتْجَّوَز  ْنِإ  ًاحُْصن  ُِکتَْولَأ  اَم  ِۀَّیَُنب  اَی  ِهَّللاَو 

ُجْوَّزلا َمِْعن  ِۀَّیَُنب  اَی  ِکَْـلَعب ، َرَخآـْلا  َو  ِكاـَبَأ  اَمُهَدَـحَأ  َلَـعَجَف  ِْنیَلُجَر : اَِـهلْهَأ  ْنِم  َراَـتْخاَف  ًۀَـعالِّطا  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َعَلَّطا  َّلَـجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَّیَُنب  اَـی 
. ًاْرمَأ َُهل  یِصْعَت  ِکُجْوَز ال 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیب  َحاَص  َُّمث 
، ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َْکیََّبل  ُْتلُقَف  ُِّیلَع ، اَی 

: َلاَق
ُهُِفلْخَتْـسَأ َو  َهَّللا  اَمُکُعِدْوَتْـسَأ  اَهُّرُـسَی ، اَم  ِینُّرُـسَی  َو  اَهُِملُْؤی  اَم  ِینُِملُْؤی  یِّنِم ، ٌۀَعَْـضب  َۀَـمِطاَف  َّنِإَف  اَِهب  ُْقفْرا  َو  َِکتَجْوَِزب  ْفُْطلا  َو  َکَْتَیب  ْلُـخْدا 

. اَمُْکیَلَع
 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 

ُفِـشَْکنَتَف اَْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  ُْتنُک  ْدََـقل  َو  ًاْرمَأ  ِیل  ْتَصَع  َو ال  ِیْنتَبَـضْغَأ  َو ال  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  اَهَـضَبَق  یَّتَح  ٍْرمَأ  یَلَع  اَُهتْهَرْکَأ  َو ال  اَُهْتبَـضْغَأ  اَـم  ِهَّللاَوَف 
. ُناَزْحَْألا َو  ُموُمُْهلا  یِّنَع 
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 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
َو ِینُمُدَْخت  ًامِداَخ  ِیْنمِدْخَأَف  ِْتیَْبلا ، ِۀَمْدِِخب  ِیل  َۀَقاَط  َِتبَأ ال  اَی  ُۀَـمِطاَف : َُهل  َْتلاَقَف  َفِرَْـصنَِیل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َماَق  َُّمث 

؟ ِمِداَْخلا َنِم  ًاْریَخ  َنیِدیُِرت  ََوأ ال  ُۀَمِطاَف : اَی  اََهل  َلاَقَف  ِْتیَْبلا ، ِْرمَأ  یَلَع  ِیُننیُِعت 
، یََلب ِیلُوق : ٌِّیلَع : َلاَقَف 

: َْتلاَق
َو ًاَعبْرَأ  ُهَنیِرِّبَُکت  َو  ًةَّرَم  َنِیثالَث  َو  ًاثالَث  ُهَنیِدِّمَُحت  َو  ًةَّرَم  َنِیثالَث  َو  ًاثالَث  ٍمْوَی  ِّلُـک  ِیف  َّلَـجَوَّزَع ، َهَّللا  َنیِحِّبَُـست  َلاَـقَف  ِمِداَْـخلا . َنِم  ًاْریَخ  َِتبَأ  اَـی 

ِْرمَأ ْنِم  ِکَّمَهَأ  اَم  ُهَّللا  ِكاَفَک  ٍمْوَی  ِّلُک  ِۀَـحِیبَص  ِیف  اَهَْتُلق  ْنِإ  ِکَّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِناَزیِْملا ، ِیف  ٍۀَنَـسَح  ُْفلَأ  َو  ِناَسِّللِاب  ٌۀـَئاِم  ِِکلَذَـف  ًةَّرَم  َنِیثـالَث 
. ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا 

راصتخاب سابع  نبا  نع  هدانـسإب  ِّیعفاشلا  ِّیجنکلا  فسوی  نب  دّمحم  فیلأت  بلاّطلا  ۀیافک  باتک  نم  ۀیاوّرلا  کلت  لثم  يور  لوقأ : نایبت :
: لاق َّمث  هنیماضم  رُُّرکتل  هانکرت  رییغت  و 

هذه ءامـسأ  َّنَأل  حیحـص ، ریغ  ثیدحلا  اذه  یف  سیمع  تنب  ءامـسأ  ُرکذ  لاع و  نسح  وه  ۀّـطب و  نبا  هاور  اذـکه  فسوی : نب  دّـمحم  لاق 
ءامسأ َّنإ  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ُّیلع  اهجَّوزت  رکبوبأ  تام  اّملف  ادَّمحم ، هل  تدلوف  رکبوبأ  هدعب  اهجّوزت  بلاط  یبأ  نب  رفعج  ةأرما 

رفعج اهجوز  عم  ناک  سیمع  تنب  ءامسأ  ّيراصنألا و  نکسلا  نب  دیزی  تنب  ءامسأ  یه  امنإ  اهیلع  هللا  مالس  ۀمطاف  سرع  یف  ترضح  یتَّلا 
ةروکذملا ءامسأ  َّنأ  اذهب  َّحصف  ةریسی  ماّیَأب  ردب ، ۀعقو  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ۀمطاف  جاوز  ناک  عبس و  ۀنـس  ربیخ  حتف  موی  اهب  مدق  ۀشبحلاب و 

(. 430  ) یهتنا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  نع  ثیداحأ  اهل  و  ( 429  ) دیزی تنب  یه  امَّنإ  ثیدحلا  اذه  یف 
ضعب یف  ةریحلا  يأ  یئابآ ، هیلع  ناک  امم  مالـسلا  هیلع  هلوق  رتّسلا  رـسکلاب  ردخلا  اهب و  رزتؤی  ناک  زخ  وأ  فوص  نم  ءاسک  طرملا : لوقأ :

نم دادجألا  ضعب  دارملا  نوکی  وأ  مامعألل  وه  امنإ  ( 431  ) كرِّشلا ۀینّابَّرلا و  مولعلا  نم  هب  َّصخ  نینمؤملاریمأ و  هیلإ  يدـتها  یّتلا  رومُألا 
رئاط لاق : ۀـفیلخلا و  ۀـعیبطلا و  لیق : سفنلا و  ۀـبیقنلا : بلاـطملا و  رفظم  لاـعفلا ، حـجنم  يأ  ۀـبیقنلا  نومیم  یف  ُّيرزجلا  لاـق  ِّمُـألا و  ۀـهج 

حناّسلا ریطلا  نم  هلـصأ  نوکی  نأ  زوجی  هّظح و  كرابملاب  يأ  هرئاط  نومیملاب  ثیدحلا  هنم  هل و  رِّدق  اّمم  هللا  ملع  یف  هل  لصح  ام  ناسنإلا 
 : مالسلا هیلع  هلوق  حرابلا  و 

: يرهوجلا لاق  تفرـصنا  يأ  تنثنا ، َّمث  هلوق : یّنم  هیلإ  برقأ  يأ  یّنم  یظحأ  نالف  لاقی  لاعفإلا  باـب  نم  هیظحت  و  هلوق : هب ، ِّرقت  يأ  هفلزت 
، بصن هیف و ال  بخص  ال  ۀجیدخ : ثیدح  هنم  ماصخلل و  تاوصألا  بارطضا  ۀّجضلا و  بخّـصلا  ِّيرزجلا : لاق  هتجاح و  نع  هتفرـص  هتینث 

یلع ۀلمتـشملا  رابخألا  یف  کلذ  رَّرکت  دـق  ۀـکربلا و  اهیف  لصحیف  اهیف ، ام  نولکآلا  يری  الئل  لیدـنمب  اهیف  ام  رتس  يأ  ةرفـسلا  لّلجف  هلوق :
. ۀکربلا زاجعإ 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  ساّبع  نبا  زا  وا  هدرک و  لقن  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  باتک  زا  ( 432  ) هّمغلا فشک  باتک  رد 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دش  هدُرب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هناخ  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  یبش  نآ  رد 

ترـضح نآ  رـس  تشپ  زا  هتـشرف  رازه  داتفه  پچ و  تمـس  زا  لیئاکیم  تسار ، تمـس  زا  لیئربج  درکیم و  تکرح  ناشیا  شیپاشیپ  رد 
. دندرکیم یهلا  سیدقت  حیبست و  رجف  عولط  ات  ناگتشرف و  نآ  دندمآیم و 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  بقانم  باتک  رد  و 
: درک ضرع  دمآ و  نم  دزن  ياهتشرف 

: دیامرفیم دناسریم و  مالس  وت  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  انامه  دّمحم ! يا 
ّرُد و هب  دوـش  روراـب  اـت  یبوـط  تخرد  هب  مدرک  رما  نم  روآرد و  یلع  جاودزا  هب  ار  وا  وـت  سپ  مدوـمن ، جـیوزت  یلع  يارب  ار  همطاـف  نـم 

اهنآ هب  تشهب و  لها  ناناوج  ود  دـنوشیم  دـّلوتم  ود  نآ  زا  يدوز  هب  دـندش و  داش  هعقاو  نیا  رب  نامـسآ  لها  انامه  ناـجرم و  توقاـی و 
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. یشابیم نیرخآ  نیلّوا و  نیرتهب  وت  انامه  دّمحم ! يا  تشهب ، دوشیم  نّیزم 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یسراف و  ناملس  هملس و  ّما  زا  ( 433  ) هّمغلا فشک  باتک  رد  زین 

لالج و هاج و  لامک و  لضف و  لها  هتفرگ و  تقبس  مالسا  رد  هک  شیرق  دندیسر  جاودزا  ّنس  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  ینامز 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  اب  عوضوم  نیا  هب  عجار  نانآ  زا  یکی  هاگ  ره  دندش ، رهطا  يهمطاف  راگتساوخ  دندوب  لاوما  ياراد 

: دندرکیم نامگ  یضعب  هک  دومنیم  ضارعا  وا  زا  يوحن  هب  ترضح  نآ  درکیم  هرکاذم 
لزان راوگرزب  نآ  رب  یحو  نامـسآ ، زا  هراب  نیا  رد  هکنیا  ای  تسهدش ! كانمـشخ  وا  هب  تبـسن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 

! هدیدرگ
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یلو  دومن  يراگتساوخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  رکبوبا 

: دومرف مَّلَس 
. تسا ناحبس  يادخ  اب  همطاف  رایتخا 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  یلو  دمآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  يراگتساوخ  هب  باطخ  نب  رمع  رکبوبا ، زا  دعب 
. دوب هدومرف  رکبوبا  هب  هک  داد  وا  هب  ار  یباوج  نامه 

هب عجار  ناـشیا  دـندوب  هتـسشن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  ذاـعم  نب  دعـس  رمع و  رکبوـبا و  اـهزور  زا  یکی  رد 
: تفگ رکبوبا  دندروآ ، لمع  هب  یتارکاذم  رهطا  يهمطاف 

: دومرف راوگرزب  نآ  دندش ، ءارهز  يهمطاف  راگتساوخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  روضح  رد  شیرق  فارشا 
. دیامنیم اّیهم  ار  يو  جاودزا  يهلیسو  دهاوخب  هاگ  ره  دشابیم . ادخ  اب  همطاف  رایتخا 

هرکاذـم يو  اب  هدومنن و  يراگتـساوخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  مالـسلا  امهیلع  ءارهز  يهمطاـف  بلاـطیبا ، نب  یلع 
رهطا يهمطاف  لوسر ، ادخ و  هک  ماهتفایرد  روط  نیا  نم  منیبیمن  يرگید  زیچ  یتسدیهت  زج  ار  یلع  يراگتـساوخ  مدـع  ّتلع  نم  هدرکن ،

: تفگ دش و  ذاعم  نب  دعس  باطخ و  نب  رمع  هّجوتم  رکبوبا  سپس  دناهتشاد . هاگن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  ار  مالسلا  هیلع 
؟ میئامن هرکاذم  يو  اب  عوضوم  نیا  هب  عجار  میورب و  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  دینادیم  حالص  ایآ 

: تفگ ذاعم  نب  دعس  مینک ، کمک  يو  هب  ام  تسیلع  عنام  یتسدیهت  دوش  مولعم  هچنانچ 
. میورب ادخ  دیما  هب  ات  دیزیخرب  دیامن ، قفوم  ار  وت  ادخ  رکبوبا  يا 

: دیوگیم یسراف  ناملس 
. دنتفاین ار  ناشیا  یلو  دندش  ترضح  نآ  لزنم  هّجوتم  یلع  نتفای  يارب  جراخ و  دجسم  زا  نانآ 

. تفرگیم ترجا  دیشکیم و  راصنا  زا  یکی  يامرخ  تخرد  يارب  بآ  تشاد  هک  يرتش  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: دومرف داتفا  نانآ  هب  ترضح  نآ  مشچ  دنتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يوس  هب  اهنآ  هک  یماگنه 

: تفگ رکبوبا  دیاهدمآ ؟ نم  دزن  يروظنم  هچ  يارب  دیراد و  ربخ  هچ 
تبارق رظن  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  دزن  وت  ياهتفرگ ، تقبس  نآ  رد  وت  هکنیا  رگم  تسین  ییوکین  یتلصخ  چیه  یلع  ای 

ُهَّللا یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  دزن  ءارهز  يهمطاف  يراگتـساوخ  يارب  شیرق  فارـشا  زا  یهورگ  ینادیم . هک  يراد  یماقم  تقبـس ، تقاـفر و  و 
: دومرف ناشباوج  رد  درک و  در  ار  نانآ  راوگرزب  نآ  دنتفر و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. دهدیم دهد ، رهوش  ار  وا  دهاوخب  رگا  تسادخ ، اب  همطاف  رایتخا 
وت يارب  ار  همطاف  لوسر ، ادـخ و  هک  مراودـیما  نم  اریز  ییامن ؟ يراگتـساوخ  ربمایپ  زا  ار  رهطا  يهمطاـف  وت  هک  دراد  یعناـم  هچ  یلع ! اـی 

. دنشاب هتشاد  هاگن 
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: دیوگیم يوار 
: دندومرف هدش و  کشا  زا  رپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  كرابم  نامشچ 

ءارهز يهمطاـف  هب  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  يداد . رّکذـت  مدرکیمن  ار  شرکف  هک  یبـلطم  يدروآ و  ناـجیه  هب  ارم  مارآ  رکف  وت  رکبوـبا ! يا 
یتسدیهت تسا  نم  عنام  هک  يزیچ  اهنت  یلو  تسین ، لیمیب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  هب  عجار  یصخش  نم  لثم  مراد و  تبغر  اهیلع  هللا  مالس 

. دشابیم
: تفگ رکبوبا 

. تسا زیچان  شلوسر  ادخ و  رظن  رد  ترخآ  ایند و  اریز  يوگم ، ار  نخس  نیا  یلع ! ای 
. تسب درب و  لزنم  هب  ار  نآ  دومن و  زاب  ار  دوخ  رتش  نایرج ، نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

عقوم نآ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دش . مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  هّجوتم  دیـشوپ و  ار  دوخ  ياهنیلعن  هاگنآ 
: تفگ هملس  ّما  دومن  بابلا  ُقد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یتقو  دوب . یموزخم  يهملس  ّمُا  شاهجوز  يهناخ  رد 

: دومرف منم  دیوگب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هکنیا  زا  لبق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دنکیم ؟ بابلا  ُقد  تسیک 
. دراد تسود  ار  لوسر  ادخ و  مه  وا  دنراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  تسیدرم  وا  وش . دراو  وگب : يو  هب  نک و  زاب  ار  رد  زیخرب 

: تفگ هملس  ّمُا 
؟ ییامرفیم شاهرابرد  نینچ  نیا  ياهدیدن  ار  وا  زونه  وت  هک  تسیک  نیا  هللا ! لوسر  ای  وت  يادف  هب  مردام  ردپ و 

: دومرف
نم دزن  مدرم  نیرتبوبحم  ومع و  رسپ  ردارب و  يو  دوش . ینابـصع  يدوز  هب  دشاب و  هیفـس  هک  تسین  يدرم  نیا  شاب ! مارآ  هملـس ! ّما  يا 

. تسا
: دیوگیم هملس  ّما 

نب یلع  اـب  مدوشگ  ار  رد  هک  یعقوم  متفیب  دوـب  کـیدزن  دـیچیپ و  منماد  هب  میاـپ  هک  يروـط  هب  متفر  رد  ندرک  زاـب  يارب  یتعرـس  اـب  نم 
لخاد هاگنآ  متـشگزاب  دوخ  هاگیاج  هب  نم  درک  ادیپ  نیقی  هک  یعقوم  ات  دشن  هناخ  دراو  ترـضح  نآ  مدـش . هجاوم  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 

: درک ضرع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  دش و 
: دومرف ناشباوج  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  ُهتاکَرب .» َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  هللا  لوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »

. نیشنب نَسَْحلاَابَا ،» ای  مالَّسلا  َْکیَلَع  َو  »
یتجاح ایوگ  درکیم  هاگن  نیمز  هب  ناـنچمه  تسـشن و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تفگیمن . ینخـس  هدنکفا و  ریز  هب  ار  دوخ  كرابم  رـس  اذـل  دیـشکیم ، تلاجخ  نآ  راهظا  زا  یلو  تشاد ،
: دومرف يو  هب  دوب ، هاگآ  مالسلا  هیلع  یلع  بلق  زا  هک  مَّلَس  َو  ِهلآ 

. دوب دهاوخ  اور  نم  دزن  وت  تجاح  اریز  وگب ، ار  دوخ  یبلق  تجاح  دراد ، یعنام  هچ  يراد ، یتجاح  هک  منادیم  نیا  نم  نسحلاابا ! ای 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

، مدوبن شیب  یکدوک  نم  یتفرگ ، دسا  تنب  همطاف  بلاطوبا و  تیومع  زا  ارم  تدوخ  هک  ینادیم  وت  هللا ! لوسر  ای  تیادف  هب  مردام  ردپ و 
، يرترب لضفا و  دسا  تنب  همطاف  مردام  بلاطوبا و  مردپ  زا  تقفش  ییوکین و  ظاحل  زا  نم  يهرابرد  وت  يدرک  اذغ  مه  نتشیوخ  اب  ارم  وت 

راچد میاهومع  ناردـپ و  هک  ییاهینادرگرـس  تریح و  نآ  زا  ارم  ادـخ  دومن ، تیادـه  وت  تسد  رد  وت و  يهلیـسو  هب  ارم  فوؤر  يادـخ 
. یتسه هاگهانپ  هریخذ و  نم  يارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  هللا ! لوسر  ای  داد ، تاجن  دندوب 

لوسر ای  مریگب . سنا  وا  اب  هک  مشاب  هتشاد  ياهجوز  هناخ و  ياهدومرف  نم  هب  تبسن  هک  یتیاعر  همه  نیا  اب  مراد  تسود  نم  هللا ! لوسر  ای 
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: دیوگیم هملس  ّما  يریذپیم ؟ ار  اضاقت  نیا  ایآ  ییامن ، جیوزت  نم  يارب  ار  همطاف  ترتخد  ات  مراد  اضاقت  ماهدمآ  وت  دزن  نم  هللا !
. دیشخردیم یلاحشوخ  حرف و  تّدش  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  كرابم  تروص  مدید 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هاگنآ 
؟ مهدب وت  هب  ار  همطاف  نم  هک  يراد  يزیچ  وت  ایآ  نسحلاابا  ای 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
بآ نآ  اـب  هک  مراد  رتش  کـی  هرز و  کـی  ریـشمش و  کـی  طـقف  نم  تسین . یفخم  وت  زا  نم  یگدـنز  عاـضوا  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و 

. مرادن يزیچ  اهنیا  زا  ریغ  نم  مشکیم .
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

هکنیا يارب  ار  دوخ  رتش  یگنجب ، ادخ  نانمشد  اب  ینک و  داهج  ادخ  هار  رد  نآ  اب  یهاوخیم  اریز  یتسین ، ینغتسم  تریشمش  زا  وت  یلع ! ای 
يراد هک  یهرز  نامه  اب  ار  همطاف  نم  يرآ  يراد . مزال  يراذگب  نآ  تشپ  هب  رفـس  راب  یـشکب و  تاهناخ  امرخ و  ياهتخرد  يارب  بآ 

. میامنیم جیوزت  وت  يارب 
؟ مهد ياهدژم  وت  هب  هک  یلیام  نسحلاابا ! ای 

: متفگ
. داب وت  رب  ادخ  تاولص  ياهدوب ؟ هدننک  تیاده  تکرب و  اب  دوخ  راتفگ  رد  هشیمه  وت  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  يرآ ،

: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
وت هکنیا  زا  لبق  تسهدرک . جیوزت  وت  يارب  نامسآ  رد  ار  يو  میامن  جیوزت  وت  يارب  نیمز  رد  ار  همطاف  نم  هکنیا  زا  لبق  ادخ  نسحلاابا ! ای 

ار وا  ریظن  هکئالم  نایم  رد  نم  دوب و  لاب  نیدنچ  تروص و  نیدنچ  ياراد  هک  دمآ  نم  دزن  یکَلَم  عوضوم ، نیمه  يهرابرد  ییایب  نم  دزن 
: تفگ نم  هب  هک  نیا  زا  سپ  وا  مدوب ، هدیدن 

: تفگ ُهتاکَرب » َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  هللا  لوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
. لسن یگزیکاپ  یگناگی و  هب  ار  وت  داب  هدژم 

؟ تسیتراشب هچ  نیا  متفگ 
: تفگ

. مهد هدژم  وت  هب  هک  دـهد  هزاجا  نم  هب  مدومن  شهاوخ  ادـخ  زا  مشابیم . شرع  ياهنوتـس  زا  یکی  هب  لّکوم  نم  تسا  لیئاطیـس  نم  مان 
لیئربج هک  دوب  هدـشن  مامت  يو  نخـس  دـیامن . هاگآ  راگدرورپ  تمارک  زا  ار  وت  دـهاوخیم  دـیآیم و  نم  لابند  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا 

: تفگ دش و  لزان 
نآ رب  رون  زا  رطـس  ود  هک  یتشهب  ياهریرح  زا  يدیفـس  ریرح  کی  سپـس  هللا !» َّیِّبَن  ای  ُهتاکَرب  َو  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  هللا  لوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »

. داهن نم  تسد  نایم  رد  دوب  هدش  هتشون 
: متفگ

؟ تسیچ طخ  نیا  ریرح و  نیا  نم ! بیبح  يا 
: تفگ

. دومن ثوعبم  يربمایپ  هب  دیزگرب و  قلخ  نایم  زا  ار  وت  درک و  نیمز  هب  یهّجوت  میلع  يادخ  دّمحم  ای 
جیوزت وا  يارب  ار  همطاف  ترتخد  دومن و  باـختنا  وت  يارب  يداـماد  تبحـص و  مه  ریزو و  کـی  درک و  نیمز  هب  یهّجوت  راـب  نیمّود  يارب 

. درک
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: متفگ
؟ تسیک درم  نیا  نم ! بیبح  يا 

: تفگ
ار دوخ  ات  داد  روتـسد  تشهب  هب  اناوت  يادـخ  تسا . مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تسوت  يومع  رـسپ  ردارب و  ایند  رد  هک  يو  دّـمحم ! ای 

: درک رما  یبوط  تخرد  هب  دومن . تنیز 
تیب دزن  مراهچ  نامـسآ  رد  ات  هداد  روتـسد  هکئـالم  هب  دـناهدرک  تنیز  ار  نتـشیوخ  نیعلاروح  تسهدومن . هداـمآ  ار  اـههّلح  رویز و  رز و 

. دندومن دوعص  نآ  فرط  هب  رومعملا  تیب  نییاپ  يهکئالم  لوزن و  نآ  بناج  هب  رومعملا  تیب  قوفام  يهکئالم  دنیامن . عامتجا  رومعملا 
ترـضح هک  رون ، زا  تسیربنم  نامه  نیا  دنیامن ، بصن  رومعملا  تیب  رد  رب  ار  تمارک  ربنم  هدومن  رما  ناوضر  هب  میحر  نامحر و  يادـخ 

. دومن هضرع  هکئالم  رب  ار  تادوجوم  ياهمان  تفر و  نآ  زارف  رب  مدآ 
روط نآ  ار  ادخ  يانث  دمح و  دورب و  ربنم  نآ  زارف  رب  ات  درک  یحو  دـنیوگیم  لیحار »  » ار وا  هک  نتـشیوخ  ّبحم  هکئالم  زا  یکی  هب  ادـخ 

. درادن دوجو  لیحار  زا  رتهب  ینابز  نیریش  نایب و  ییوکین  ظاحل  زا  هکئالم  نایم  رد  دروآ . ياج  هب  دیاش  دیاب و  هک 
. دندش رورس  قرغ  اهنامسآ  لها  تهج  نیدب  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  يانث  دمح و  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ  تفر و  ربنم  زارف  رب  لیحار 

: تفگ لیئربج 
يارب ار  دّمحم  مدوخ  بیبح  رتخد  رهطا ، يهمطاف  مدوخ  زینک  نم  اریز  نک ، يراج  ار  حاکن  دـقع  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  ناحبـس  يادـخ 

نانآ تداهـش  متفرگ ، دهاش  نآ  رب  ار  هکئالم  عیمج  مدرک و  يراج  ار  حاکن  دقع  نم  مدرک . جیوزت  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماهدنب 
رهُم کشم  رطع و  يهلیسو  هب  ار  نآ  میامن و  هضرع  وت  هب  ار  ریرح  نیا  هک  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  تسهدش . هتشون  ریرح  يهچراپ  نیا  رب 

. مهد لیوحت  ناوضر  هب  میامن و 
: درک رما  یبوط  تخرد  هب  تفرگ  دهاش  جاودزا  نیا  رب  ار  هکئالم  هکنیا  زا  سپ  ناهج  يادخ 

. دنیامنیم رخف  اهنآ  هب  تمایق  ات  دنتفرگ و  ار  اهنآ  نیعلاروح  هکئالم و  دنک ، راثن  ار  اههّلح  رویز و  رز و 
: میوگب وت  هب  هدومرف  نم  هب  یلاعت  يادخ  دّمحم ! ای 

ایند و رد  هک  یهد  تراشب  يرـسپ  ود  هب  ار  ناشیا  ییامن و  جـیوزت  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
. دوب دنهاوخ  تلیضف  اب  هاوخریخ و  ّبیط ، رهاط ، بیجن ، تواکز ، اب  ترخآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  هاگنآ 
. درک مهاوخ  ءارجا  وت  يهرابرد  ار  مراگدرورپ  رما  نم  يدومن . بابلا  ُّقد  وت  هک  دوب  هتفرن  الاب  نم  دزن  زا  کلم  نآ  زونه  مسق  ادخ  هب 

هک میوگب  وت  لئاضف  زا  يردق  هب  منک و  جیوزت  وت  يارب  مدرم  روضح  رد  ار  همطاف  میایب و  دجسم  هب  نم  ات  ورب  نم  زا  لبق  وت  نسحلاابا ! ای 
. دوش نشور  ترخآ  ایند و  رد  تناتسود  وت و  مشچ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. متخانشیمن ياپ  زا  رس  یلاحشوخ  ترثک  زا  هک  مدش  جراخ  یتعرس  اب  ترضح ، نآ  روضح  زا  نم 

!؟ ربخ هچ  دنتفگ  دندمآ و  نم  لابقتسا  هب  رکبوبا  رمع و 
: متفگ

: دومرف دومن و  جیوزت  میارب  ار  همطاف  شرتخد  لوسر ، ترضح 
ناـشیا دـیوگب . مدرم  روضح  رد  ار  عوضوم  نیا  اـت  دـیآیم  هک  تسا  ربمغیپ  نیا  تسهدرک . جـیوزت  وت  يارب  ار  همطاـف  نامـسآ ، رد  ادـخ 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  هک  میدوب  هدیسرن  دجـسم  طسو  هب  ام  زونه  دنتـشگزاب . دجـسم  يوس  هب  نم  اب  دندش و  لاحـشوخ 
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. دش قحلم  ام  هب  دیرابیم  شکرابم  تروص  زا  رون  یلاحشوخ  ترثک  زا  هک  یلاح  رد 
: تفگ لالب  تساوخ ، ار  لالب  هاگنآ 

! هللا لوسر  ای  کّیبل 
: دومرف

ناهج يادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  داهن و  ربنم  يهّلپ  هب  اپ  ترـضح  نآ  دنتفای  روضح  نانآ  هک  یعقوم  روایب ، نم  دزن  ار  راصنا  نیرجاهم و 
: دومرف

: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج  مدرم ! هورگ  يا 
بلاطیبا نب  یلع  يارب  ار  دّمحم  رتخد  ءارهز  يهمطاف  هک  هتفرگ  دهاش  ار  نانآ  هدرک و  عمج  رومعملا  تیب  دزن  ار  هکئالم  ناحبـس ، يادخ 

. مریگب دهاش  نآ  رب  ار  امش  مهد و  ماجنا  نیمز  رد  ار  رما  نیا  هک  هدرک  رومأم  مه  ارم  هدومن و  جیوزت  مالسلا  هیلع 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تسشن و  ترضح  نآ  سپس 

. ناوخب دوخ  يارب  هبطخ  زیخرب و  نسحلاابا  يا 
: دناوخ ار  هبطخ  نیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکاربمایپ  رب  دورد  ادخ و  يانث  دمح و  زا  سپ  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
َرَمَأ اَّمِم  ُحاَکِّنلا  َو  ِهیِظُْحت  َو  ُهُِفلُْزت  ًةالَص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ِهیِـضُْرت  َو  ُهُُغْلبَت  ًةَداَهَـش  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َو ال  ِهیِداَیَأ  َو  ِهِمُْعنَِأل  ًارْکُـش  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »

«. هِیف َنِذَأ  َو  ُهَّللا  ُهاَضَق  اَّمِم  اَذَه  اَنُِسلْجَم  َو  ُهَیِضَر  َو  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا 
. مشابیم یضار  جاودزا  نیا  هب  نم  هداد و  رارق  يو  يهیرهم  ارم  هرز  هدروآرد و  نم  دقع  هب  ار  همطاف  شرتخد  مرکا  ربمغیپ  هک  دینادب 

: دنتفگ مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  ناناملسم 
؟ يدومن جیوزت  یلع  يارب  ار  همطاف  ترتخد  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف
. يرآ

: دنتفگ
. دیامن ظفح  ار  ناشیا  یگناگی  كرابم و  ار  جاودزا  نیا  ادخ 

مـسارم تامّدـقم  ات  داد  روتـسد  ناشیا  هب  دـیدرگ و  نتـشیوخ  نانز  هّجوتم  نایرج ، نیا  زا  سپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ 
. دنیامن مهارف  ار  یسورع 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح 
: دومرف نم  هب  تشگزاب و  ادخ  لوسر 

. میامن اّیهم  ار  امش  یسورع  يهلیسو  ات  روایب  نم  دزن  ار  نآ  لوپ  شورفب و  ار  دوخ  هرز  ورب و  ًاروف 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

مداد لیوحت  ار  هرز  متفرگ و  ار  اهلوپ  نم  هک  یماگنه  متخورف . ناـفع  نب  ناـمثع  هب  هّیرَجَه  مهرد  دـصراهچ  هب  ار  دوخ  هرز  متفر و  نم 
: تفگ نامثع 

: متفگ يرتراوازس ، نم  زا  اهلوپ  نیا  هب  تبسن  وت  یلو  متسین ، رتراوازس  هرز  نیا  هب  تبسن  وت  زا  نم  نسحلاابا ! ای 
: تفگ يرآ ،

يارب ار  ناـمثع  ناـیرج  مدـش و  فّرـشم  ربـمغیپ  روضح  هب  متفرگ و  وا  زا  اـهلوپ  اـب  ار  هرز  نم  منکیم  هیدـه  وـت  هب  ار  هرز  نیا  نم  سپ 
. مداد حرش  شترضح 
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. دومرف شیاعد  ترضح 
: دومرف داد و  وا  هب  ار  اهلوپ  نآ  هدرک  راضحا  ار  رکبوبا  تفرگرب و  ار  اهلوپ  نآ  زا  تشم  کی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

ناشیا درَخیم  هک  ار  هچنآ  ات  داتـسرف  يو  اب  ار  لالب  ناملـس و  هاگنآ  امن ، يرادـیرخ  لزنم  مزاول  همطاف ، مرتخد  يارب  ربب و  ار  اـهلوپ  نیا 
. دنروایب

: دیوگیم رکبوبا 
، باوختخر کی  متفر و  رازاب  هب  نم  دندوب  مهرد  هس  تصش و  غلبم  داد  نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  ییاهلوپ  نآ 
، بآ کشم  کی  يریبخ ، ءابع  کی  دوب ، هدـش  ُرپ  امرخ  فیل  زا  هک  شلاب  کی  یمرچ و  يهرفـس  کی  دوب ، هدـش  ُرپ  يرـصم  مشپ  زا  هک 

. مدیرخ یمشپ  رداچ  کی  هباتفآ و  کی  گرزب ، یلافس  بآ  فرظ  هزوک ، دنچ 
. میدرک میدقت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  میدروآ و  ار  اهنآ  هاگنآ 

درک دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  كرابم  رس  هدش ، يراج  شیاهکشا  داتفا  اهنآ  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مشچ  یتقو 
: دومرف و 

! نک اطع  تکرب  ریخ و  تسیلافس  ناشیا  ياهفرظ  هک  ینادناخ  هب  ایادخ ! راب 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

: دومرف يو  هب  درک و  اطع  هملس  ّما  هب  ار  هرز  لوپ  یقبام  ادخ  ربمایپ 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  اب  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  هب  عجار  نم  هک  دوب  هاـم  کـی  تّدـم  دـشاب . وت  دزن  لوپ  نیا 

: دومرفیم مدشیم ، فّرشم  شروضح  هب  هاگ  ره  یلو  مدیشکیم . تلاجخ  ترضح  نآ  زا  اریز  مدرکیمن ، وگتفگ 
. ماهدومن جیوزت  وت  يارب  ار  َملاع  نانز  نیرتگرزب  نم  اریز  ار ، وت  داب  هدژم  نسحلاابا ! ای  تسا ! وکین  رایسب  وت  يهجوز  نسحلاابا ! ای 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  لیقع  مردارب  تشذگ . نایرج  نیا  زا  هام  کی  تّدم 
. ياهدرک جاودزا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  اب  وت  هک  مدشن  لاحـشوخ  ردقنیا  یتمعن  چیه  يارب  نم  یلع ! ای 

يهلیسو هب  ام  نامشچ  ات  دتسرفب  امش  لزنم  هب  ار  همطاف  هک  ینکیمن  اضاقت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  ارچ  سپ  یلع ! ای 
؟ دوش نشور  امش  عامتجا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یلو  تسین ، راک  رد  زین  یعنام  چیه  دوش ، هدروآرب  وزرآ  نیا  هک  ملیام  یلیخ  نم  ردارب ، يا  مسق  ادخ  هب 

. مشکیم تلاجخ  مَّلَس  َو  ِهلآ 
: تفگ لیقع 

ّما اب  هار  نیب  رد  میوش  فّرـشم  ترـضح  نآ  روضح  هب  ات  میتساـخرب  یتقو  اـیب ! ادـخ  لوسر  روضح  هب  نم  اـب  زیخرب و  مسق ، ادـخ  هب  ار  وت 
: تفگ میدومن  هاگآ  دوخ  میمصت  زا  ار  يو  هک  یعقوم  میدش ، هجاوم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زینک  نمیا 

لد رد  رتهب  هراب  نیا  رد  نانز  نخس  اریز  میراذگب  نایم  رد  ترـضح  نآ  اب  ار  بلطم  نیا  نانز  ام  دیراذگب  دیهدن ، ماجنا  ار  لمع  نیا  امش 
. تفرگ دهاوخ  ياج  نادرم 

هب نانآ  دومن ، عمج  هاگآ و  ار  مرکا  ربمغیپ  نانز  مه  يو  مدومن ، هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  وا  متفر و  هملـس  ّما  دزن  نم  ناـیرج  نیا  زا  سپ 
: دنتفگ دندز  هقلح  ترضح  نآ  فارطا  رد  هکنیا  زا  سپ  دندش و  فّرشم  دوب  هشیاع  يهناخ  رد  هک  ربمایپ  روضح 

هب شنامـشچ  دوب  هدـنز  يربک  يهجیدـخ  رگا  هک  میاهدـمآ  وت  دزن  یعوضوم  کی  يارب  اـم  وت ! يادـف  هب  ناـمردام  ردـپ و  هللا ! لوسر  اـی 
. دشیم نشور  نآ  يهلیسو 
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: دیوگیم هملس  ّما 
: دومرف دش و  نایرگ  ترضح  نآ  میدرب  ار  يربک  يهجیدخ  مان  ام  یتقو 

دوخ تورث  يهلیـسو  هب  ارم  درک ، قیدـصت  ارم  دـندومن  بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یعقوم  نآ  رد  هجیدـخ  دـش . دـهاوخن  ادـیپ  هجیدـخ  لـثم 
. دومن يرای  ادخ  نید  تفرشیپ  يهرابرد 

. مهد تراشب  تسین  نآ  رد  یتمحز  جنر و  چیه  دراد و  تشهب  رد  هک  يدّرمز  رصق  يهرابرد  ار  هجیدخ  داد  روتسد  نم  هب  ادخ 
: دیوگیم هملس  ّما 

يوس هب  وا  لاح  نیع  رد  یلو  دـییامرفیم ، امـش  هک  دوب  روط  نیمه  هجیدـخ  يرآ  داب ! وت  يادـف  هب  ام  رداـم  ردـپ و  هللا ! لوسر  اـی  میتفگ 
تمحر ناوضر و  یتشهب و  تاجرد  رد  وا ، اب  مه  ار  ام  دـیامن و  كراـبم  وا  يارب  ار  تمعن  نیا  ادـخ  تفر . نتـشیوخ  راـگدرورپ  تمحر 

. دهد ياج  دوخ 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  نتفر  يهزاجا  امش  هک  دراد  تسود  وا  دشابیم . وت  يومع  رـسپ  ردارب و  ایند  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نیا  هللا ! لوسر  ای 

. دنوش سونأم  رگیدکی  اب  ات  ییامرف  رداص  شرهوش  لزنم  هب  ار 
: دومرف هملس  ّما  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

؟ دراذگیمن نایم  رد  نم  اب  ار  عوضوم  نیا  یلع  ارچ  سپ 
: تفگ

. دشکیم تلاجخ  امش  زا 
: دیوگیم نمیا  ّما 

: دومرف نم  هب  ادخ  ربمغیپ 
. میوگب شیارب  ار  ادـخ  لوسر  باوج  ات  تسا  نم  راـظتنا  رد  ترـضح  نآ  مدـید  متفر  یلع  غارـس  هب  نم  یتقو  رواـیب . نم  دزن  ار  یلع  ورب 

: دومرف دید  ارم  یتقو 
؟ ربخ هچ 

: متفگ
. دهاوخیم ار  وت  ادخ ، ربمایپ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
هب یلاح  رد  نم  دنتفر . دوخ  ياههرجح  هب  دنتـساخرب و  ترـضح  نآ  نانز  مدش  فّرـشم  ادخ  يهدیزگرب  نآ  رـضحم  رد  نم  هک  یماگنه 

. مدیشکیم تلاجخ  راوگرزب  نآ  زا  اریز  مدرکیم ، هاگن  نیمز  هب  هک  متسشن  ادخ  لوسر  روضح 
: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 

: مدرک ضرع  متسیرگنیم  نیمز  هب  هک  روط  نامه  نم  مراذگب ؟ ترایتخا  رد  ار  تاهجوز  هک  يراد  تسود  ایآ 
. داب تیادف  هب  مردام  ردپ و  يرآ ،

: دومرف
. متساخرب یلاحشوخ  رورس و  اب  نم  دش  دهاوخ  هدروآرب  وت  يهتساوخ  نیا  بش  ادرف  ای  بشما  بوخ ، رایسب 

: داد روتسد  دوخ  نانز  هب  ترضح  نآ  سپس 
. دیایب وا  دزن  شرهوش  ات  دینک  شرف  شیارب  زا  قاطا  کی  دیئامن ، رّطعم  تنیز و  ار  همطاف 

هب تفرگ و  سپ  دوب  هداد  هملـس  ّما  هب  هک  ار  ییاهلوپ  نآ  زا  مهرد  هد  غلبم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  نایرج  نیا  زا  سپ 
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: دومرف داد و  نم 
دز و الاب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  ادخ  لوسر  مدروآ . شترـضح  روضح  هب  مدیرخ و  ار  اهنآ  نم  نک . يرادیرخ  کشک  امرخ و  نغور و  ورب 

. تساوخ یتسوپ  يهرفس  کی 
. دنیوگیم ْسیَح »  » یبرع هب  ار  نآ  هک  درک  تسرد  ییاذغ  دومن  طولخم  رگیدکی  اب  ار  کشک  امرخ و  هاگنآ 

: دومرف نم  هب  سپس 
: متفگ نانآ  هب  نم  دندوب . دجسم  رد  ًارثکا  ربمایپ  باحصا  متفر ، دجسم  يوس  هب  نم  نک . توعد  يراد  تسود  ار  یسک  ره  یلع ! ای 

. دنتفر ترضح  نآ  يهناخ  فرط  هب  دنتساخرب و  ًامومع  ناشیا  دیئامن ، تباجا  ار  ادخ  ربمغیپ  توعد 
: مدرک ضرع  ادخ  ربمایپ  هب  نم 

. دنتسه دایز  اهنامهم 
: دومرف نم  هب  تخادنا و  هرفس  يور  ياهچراپ  ادخ  لوسر 

دـشیمن مک  اذغ  یلو  دندشیم ، جراخ  دندروخیم و  اذـغ  نانچمه  نانآ  مدومن  تعاطا  نم  تسرفب . نم  دزن  رفن ، هد  رفن  هد  ار  اهنامهم 
. دندروخ ادخ  ربمغیپ  تکرب  هب  اذغ  نآ  زا  نز  درم و  رفن  دصتفه  دادعت  هکنیا  ات 

: دیوگیم هملس  ّما 
. تساوخ ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 

كرابم يهنیس  هب  داد و  ياج  دوخ  پچ  فرط  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  تسار و  تمـس  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دومرف درپس ، مالسلا  امهیلع  یلع  ترضح  هب  ار  همطاف  هکنیا  زا  سپ  هاگنآ  دیسوب ، ار  ناشیا  مشچ  نایم  دینابسچ و  نتشیوخ 

: دومرف درک و  همطاف  هب  ور  سپس  تسیاهجوز . بوخ  وت  يهجوز  یلع ! ای 
. دشابیم يرهوش  بوخ  وت  رهوش 

. دوب هدش  اّیهم  ناشیا  يارب  هک  درک  ياهرجح  نآ  لخاد  ار  نانآ  تفر و  هار  ناشیا  نایم  تساخرب و  ترضح  نآ  هاگنآ 
: دومرف تفرگ و  ار  رد  فرط  ود  دش  جراخ  هرجح  زا  سپس 

امـش اب  هک  یـسک  اب  متـسه  نمـشد  متـسه و  یتشآ  دشاب  یتشآ  امـش  اب  هک  یـسک  اب  نم  دیامن . هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  لسن  امـش و  ادخ 
. مراپسیم ادخ  هب  ار  امش  نم  دیامن . ینمشد 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
اب ام ، دزن  ترضح  ندمآ  ماگنه  دیسر  ارف  مراهچ  زور  حبـص  یتقو  دماین . ام  دزن  زور  هس  تّدم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ 

: دومرف يو  هب  دش . وربور  سیمع  تنب  ءامسا 
؟ تسهرجح نیا  نایم  رد  يدرم  هک  یتروص  رد  ياهداتسیا ، اجنیا  هچ  يارب 

: تفگ
ماهداتـسیا اجنیا  نم  دهد . ماجنا  ار  وا  ياههتـساوخ  هک  دراد  ینز  هب  جایتحا  دورب  رهوش  يهناخ  هب  يرتخد  هاگ  ره  تیادف  هب  مردام  ردپ و 

. مربب دشاب  هتشاد  ینامرف  همطاف  رگا  هک 
: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

. دیامن اور  ار  وت  يورخا  يویند و  جئاوح  ادخ 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

میدینـش ار  ءامـسا  ادـخ و  لوسر  يوگتفگ  هک  یعقوم  میدوب . هدـیباوخ  اـبع  ریز  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  نم و  هک  دوب  حبـص  لّوا 
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: دومرف ام  هب  ترضح  نآ  یلو  میزیخرب  هک  میتفرگ  میمصت 
ترـضح نآ  میتشگزاب و  دوخ  ياج  هب  ام  میایب . امـش  دزن  نم  ات  دیوشن  ادـج  رگیدـکی  زا  مراد  امـش  ندرگ  هب  نم  هک  یّقح  نآ  رطاخ  هب 

مدنابسچ و دوخ  يهنیس  هب  ار  راوگرزب  نآ  تسار  ياپ  نم  دومن . لخاد  ام  يابع  ریز  ار  دوخ  كرابم  ياهاپ  تسشن و  ام  رس  يالاب  دمآ و 
. میدومن مرگ  ار  ترضح  نآ  كرابم  ياهاپ  هلیسو  نیدب  ام  دینابسچ . دوخ  يهنیس  هب  ار  وا  پچ  ياپ  همطاف 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  نایرج  نیا  زا  سپ 
دز و بآ  نآ  هب  دوخ  كراـبم  ناـهد  بآ  زا  هبترم  هس  مدروآ  ترـضح  نآ  يارب  بآ  یتـقو  رواـیب  نم  يارب  بآ  يهزوـک  کـی  یلع  اـی 

. دناوخ نآ  رب  ار  دیجم  نآرق  زا  هیآ  نیدنچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  سپس 

رـس و رب  ار  بآ  نآ  یقبام  ترـضح  نآ  مدومن و  تعاطا  ار  رما  نیا  نم  راذـگب ، یقاـب  ار  نآ  زا  يرـصتخم  ماـشایب و  بآ  نیا  زا  یلع ! اـی 
: دومرف دیشاپ و  نم  يهنیس 

. یصوصخم ندومن  كاپ  درک ، كاپ  ار  وت  دومن و  رود  وت  زا  ار  يدیلپ  ادخ  نسحلاابا ! ای 
: دومرف نم  هب  سپس 

اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هب  ار  بآ  نآ  داد و  ماجنا  ار  لـمع  ناـمه  زین  راوگرزب  نآ  مدومن  تعاـطا  نم  رواـیب ، میارب  يدـیدج  بآ 
: دومرف يو  هب  درک و  اطع 

وا هب  دیشاپ و  وناب  نآ  يهنیس  رـس و  رب  ار  بآ  نآ  یقبام  مرکا  لوسر  درک  تعاطا  همطاف  یتقو  راذگب . یقاب  ار  نآ  زا  يرـصتخم  ماشایب و 
: دومرف

. یصوصخم ندرک  كاپ  دومن ، هزیکاپ  كاپ و  ار  وت  درک و  رود  وت  زا  ار  يدیلپ  ادخ 
: دومرف نم  هب  هاگنآ 

: دومرف همطاف  هب  دنام و  قاطا  نایم  رد  همطاف  اب  ترضح  نآ  مدش و  جراخ  هرجح  زا  ات 
؟ یتفای هنوگچ  ار  ترهوش 

: تفگ
: دنیوگیم نم  هب  شیرق  نانز  یلو  تسا . رهوش  نیرتهب  یلع  ناج ! ردپ 

. تسا تسدیهت  وت  رهوش 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 

مراگدرورپ دزن  هک  ار  هچنآ  نم  یلو  دش  هضرع  نم  هب  نیمز  يهرقن  الط و  ياههنازخ  اریز  دنتـسین ، ریقف  وت  رهوش  ردپ و  مزیزع ! رتخد  يا 
. مدومن باختنا  دشابیم 

وت تحیـصن  يهرابرد  نم  مسق  ادـخ  هب  دـمآیم ، زیچاـن  ترظن  رد  اـیند  یتسنادیم  وت  دـنادیم  تردـپ  هک  ار  هچنآ  رگا  مزیزع ! رتخد  يا 
. تسا مظعا  همه  زا  ملح  ملع و  رظن  زا  مّدقم و  همه  رب  مالسا  ظاحل  زا  هک  مداد  یلع  هب  ار  وت  نم  ماهدرکن ، یهاتوک 

رارق وت  رهوش  ار  يرگید  وت و  ردـپ  ار  اـهنآ  زا  یکی  دومن ، باـختنا  ار  درم  رفن  ود  درک و  نیمز  هب  یهّجوت  اـناوت  يادـخ  مزیزع ، رتخد  يا 
. تسهداد

! ینک ینامرفان  يو  هب  تبسن  ادابم  تسیرهوش . بوخ  وت  رهوش  نم ! رتخد  يا 
: مدرک ضرع  دز ، ادص  ارم  ادخ ، يهدیزگرب  نآ  سپس 

! هللا لوسر  ای  کّیبل 
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: دومرف
ارم دـنک  تحاران  ار  يو  هک  هچنآ  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف  اریز  نک ، ارادـم  ینابرهم و  تاهجوز  يهرابرد  وش و  دوخ  يهرجح  لخاد 

. دنکیم رورسم  ارم  دیامن ، رورسم  ار  وا  هک  هچنآ  دیامنیم و  تحاران 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

ینامرفان نم  زا  درکن و  كانمشخ  ارم  مه  همطاف  دیسر و  تداهش  هب  هک  یعقوم  ات  مدومنن  تحاران  كانبضغ و  ار  همطاف  نم  مسق  ادخ  هب 
. مدرکیم رظن  همطاف  هب  دوخ  هودنا  مغ و  عفر  يارب  مدشیم  كانهودنا  نوزحم و  نم  هاگ  ره  دومنن .

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: درک ضرع  شترضح  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  دور  نوریب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  لزنم  زا  درک  هدارا  ربمغیپ  نوچ 

. دشاب نم  روای  راک و  کمُک  هناخ  روما  رد  ات  ریگب  نم  يارب  زینک  کی  مرادن ، ار  هناخ  روما  ندرک  هرادا  تقاط  نم  ناج ! ردپ 
: دومرف شباوج  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

؟ منکیم اطع  وت  هب  مداخ  زا  رتهب  يزیچ  هک  يرادن  تسود  ایآ 
: دومرف مالسلا  امهیلع  همطاف  هب  ریما  ترضح 

: دومرف همطاف  يرآ ، وگب 
. مهاوخیم تسا  رتهب  مداخ  زا  هچنآ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
ياراد لمع  نازیم  رد  یلو  تسا  نابز  راک  هبترم  دص  نیا  وگب . ربکا  هللا  هبترم   33 هللادمحلا ، هبترم   33 هللا ، ناحبس  هبترم  يزور 34  ره  رد 

. دوب دهاوخ  باوث  رازه 
. دوب دهاوخ  راد  هدهع  ار  وت  يورخا  يویند و  روما  ادخ  ییوگب  حبص  زور  ره  ار  راکذا  نیا  وت  رگا  همطاف ! يا 

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم  نایب :
راصتخا و اب  ساّبع  نبا  زا  شدوخ  دانـسا  اب  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم  فیلأت  بلاّـطلا  ۀـیافک  باـتک  زا  لـبق ، تیاور  لـثم  یتیاور 

. مینکیمن لقن  ار  نآ  دوشن  رارکت  هکنیا  يارب  ام  هدرک و  لقن  رییغت  یمک 
: تفگ فسوی  نب  دّمحم  سپ 

« سیمع تنب  ءامـسا   » ماـن رکذ  وا ، رظن  هب  اـّما  تسیبوخ  وگتـسار و  يوار  هّطب ) نبا   ) وا هدرک و  تیاور  هّطب  نبا  ار  تیاور  نیا  هنوگ  نیمه 
دّمحم درک و  جاودزا  وا  اب  رکبوبا  وا  تداهش  زا  سپ  هک  دوب  بلاطیبا  نب  رفعج  رسمه  ءامـسا  نیا  اریز  دشابیمن ، حیحـص  ثیدح  نیا  رد 

نوچ دـش و  دـّلوتم  جاودزا  نیا  زا  رکب  یبا  نب  دّـمحم  درک و  جاودزا  وا  اب  رکبوبا  نوچ  دـش و  دـّلوتم  جاودزا  نیا  زا  ( 434  ) رکب یبا  نب 
تنب ءامسا   » دوب رضاح  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  یـسورع  رد  هک  یئامـسا »  » نآ دومن و  جاودزا  وا  اب  بلاطیبا  نب  ّیلع  دُرم ، رکبوبا 

لاس رد  ربیخ  حـتف  زور  رد  اهنآ  هک  دوب  هشبح  رد  رفعج  شرهوش  اب  سیمع  تنب  ءامـسا  ماگنه  نآ  رد  دوب و  يراـصنا » نکـسلا  نب  دـیزی 
سپ هدوب  ریـسا  وا  هک  یماّیا  رد  ینعی  هدوب ، ردـب  گنج  زا  دـعب  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  جاودزا  دـنتفر و  هشبح  هب  ترجه  متفه 
مرکا ربمایپ  زا  زین  یتایاور  وا  هدوب و  يراـصنا » دـیزی  رتخد  ءامـسا   » هدـش رکذ  ثیدـح  رد  هک  ءامـسا »  » نآ مییوگب  هک  تسا  نیا  حـیحص 

. فسوی نب  دّمحم  رظن  نایاپ  هدومن ، لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم 

. تسا باجح  هدرپ و  ینعم  هب  ردِخ »  » دنناشوپیم و ار  ناشدوخ  نآ  اب  دشاب و  زَخ  ای  مشپ و  زا  هک  دنیوگ  ییابع  هب  طرم » »
: دیامرفیم تیاور  نیا  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  شیامرف  نیا 
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ترـضح نآ  ناردـپ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  يداد ، تاجن  دـندوب  نآ  رب  مناردـپ  هچنآ  زا  ارم  ادـخ  لوسر  يا  ینعی  یئابآ » هیلع  َناک  اّمم  »
روما یـضعب  رد  مناردپ  هک  ییاهتریح  دیدرت و  ّکش و  نآ  زا  ارم  وت  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دناهدوب  تسرپ  تب  كرـشم و  هللااب  ذوعن 

هک ینّابر  مولع  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  تیاده  زا  روظنم  يداد و  تاجن  دندوب  هجاوم  نآ  اب 
. دومن تیاده  تسوا  ّصتخم  طقف 

. تسیردام ناردپ  زا  یضعب  روظنم ، ای  تساهومع و  ناردپ ، زا  روظنم  ( 435 « ) كرش  » زا روظنم  و 
: دیوگیم ّيرزج  و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  اجنآ  رد 
ینعم هب  هتفگ  مه  یفیعض  لوق  دنیوگ و  ار  سفن  ۀبیقن »  » يهملک يدنلبرس و  زوریپ و  بلاطم  يهمه  رب  یبایماک و  وت  ینعی  ۀّیقّنلا » نومیم  »

. دنیوگ ار  یناسنا )  ) تقلخ تعیبط و 
. تسهدومرف ریدقت  وا  يارب  دنوادخ  هچنآ  ادخ و  ملع  رد  ناسنا  يارب  دوش  لصاح  هچنآ  ناسنالا » رئاط   » دیوگ ّيرزج  نینچمه  و 

: هدمآ یثیدح  رد  هک  تسا  لیبق  نیمه  زا  و 
هب تروص  نیا  رد  هک  میریگب  َرَیَط »  » زا ار  رئاط )  ) نآ لصا  تسا  زیاج  نینچمه  وا و  بیـصن  هرهب و  تسیکرابم  هب  ینعی  هرئاط » نومیملاـب  »
وا رگا  دنیوگ و  حناس »  » نآ هب  دنریگ و  کین  لاف  هب  ار  نآ  دیآ  تسار  تمـس  زا  ياهدنرپ  رگا  برع  رد  . ) دوشیم حراب » حـناس و   » ینعم

. ( دنیوگ حراب »  » ار نآ  دنریگ و  دب  لاف  هب  دیآ  پچ  تمس 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  اجنآ  رد  و 

. دنکیم کیدزن  ادخ  هب  ار  وا  ینعی  هفلزت » »
: دنیوگیم تسا ، لاعِفا  باب  زا  هیظحت »  » و

. نم زا  تسا  رتکیدزن  ربمایپ ) هب  ًالثم   ) وا ینعی  یّنم » یظحا  نالف  »
: دیامرفیم هک  اجنآ  رد  و 

. مدرک فرصنم  شتجاح  زا  ار  وا  ینعی  هتینث »  » هتفگ يرهوج  درک ، فرصنم  ینعی  تنثنا » « » تنثنا مث  »
رد هک  یثیدح  تسا  لیبق  نیمه  زا  دـنیوگ و  ار  نمـشد  يارب  ندرک  دـنلب  ادـص  تسا و  دایرف  هّجـض و  ینعم  هب  بخّـصلا » : » هتفگ يرزج 

: دیامرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  تساهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  لضف 
دایرف داد و  هن  نآ  رد  هک  هدومرف  تیانع  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترـضح  هب  تشهب  رد  يرـصق  دنوادخ  ینعی  بصن » هیف و ال  بخـص  «ال 

. یتحاران ملا و  درد و  هن  تسه و 
: دیامرفیم هک  اجنآ  رد  و 

نآ تکرب  ثعاب  نیا  تسیچ و  نآ  رد  دننیبن  دنروخیم  هرفس  نآ  زا  هک  نانآ  ات  هرفس  تاّیوتحم )  ) دوب هدش  هدیشوپ  ینعی  ةرفّسلا » لّلجف  »
. تسا تکرب  زاجعا  اب  هطبار  رد  هک  هدمآ  ناوارف  تایاور  رابخا و  رد  هرفس ) تاّیوتحم  ندوب  یفخم   ) هّیضق نیا  دشیم و  هرفس 

(33 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنِم ِِّیبالوُّدـلِاب ، ِفوُْرعَْملا  ِّيِراَْـصنَْألا  ٍداَّمَح  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرِْـشب  ِیبَأ  ِفِینْـصَت  ِةَرِهاَّطلا ، ِۀَّیِّرُّذـلا  ِباَـتِک  ْنِم  ُْتلَقَن  َو  ۀـمغلا ]  فشک  ]
ُدِّیَّسلا َِیل  َزاَجَأ  َو  ًارِیثَک  يِوْرَی  َوُه  َو  ِهِِخیاَشَم  ْنَع  يِوْرَی  اَم  َّلُک  ُْهنَع  َِيْورَأ  ْنَأ  ِیل  َزاَجَأ  َو  ِِّینَابَرْهَّشلا  ِِّیلَْبنَْحلا  ٍحاَّضَو  ِْنبا  ِْخیَّشلا  ِّطَِخب  ٍۀَخُْـسن 
ًةَزاَجِإ ِثِّدَحُْملا  ِرَضْخَْألا  ِْنب  ِزیِزَْعلاِْدبَع  ِْخیَّشلا  ِنَع  ُْهنَع ، ُهَیِوْرَأ  ْنَأ  ُهَفَرَـش  ُهَّللا  َماَدَأ  ُّيِِرئاَْحلا  ُّيِوَسوُْملا  ٍراَّخَف  ِْنب  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ُْنب  ِنیِّدلا  ُلالَج 

َو َةَرْـشَع  ََعبْرَأ  َۀَنَـس  ِلَّوَألا  ِعِیبَر  ِیف  ًةَزاَجِإ  ِّيَِونْزَْغلا  ٍِّیلَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنیَـسُْحلا  ِیبَأ  ِنیِّدلا  ِناَهُْرب  ِخـْیَّشلا  ِنَع  َو  ٍۀَئاِمِّتِـس  َو  ٍرْـشَع  ِۀَنَـس  ِمَّرَُحم  ِیف 
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اَذَِـهب َو  ِهیِوْرَی  اَمِّلُک  َۀَـیاَوِر  ًامیِدَـق  ِیل  َزاَجَأ  ُدِّیَّسلا  َو  ِهِداَنْـسِِإب  ِّیِمالَّسلا  ٍرِـصاَن  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِلْـضَْفلا  ِیبَأ  ِظـِفاَْحلا  ِخـْیَّشلا  ِنَع  اَـمُهالِک  ٍۀـَئاِمِّتِس ،
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ٍۀَئاِمِّتِس  َو  َنیِْعبَس  َو  ٍّتِس  ِۀَنَس  ْنِم  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ِیف  ِباَتِْکلا 

اَی اََهل  َْتنَأ  ُرَمُع : َلاَقَف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َیبَأَـف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُرَمُع  َو  ٍرَْکبُوبَأ  َبَطَخ 
: َلاَقَف ُِّیلَع ،

، ْتََکب َۀَمِطاَف  َِکلَذ  َغََلب  اَّمَلَف  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَجَّوَزَف  اَُهنَهْرَأ ، یِعْرِد  الِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ِیل  اَم 
: َلاَق

: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْهیَلَع  َلَخَدَف 
. ًاْملِس ْمَُهلَّوَأ  َو  ًاْملِح  ْمُهَلَْضفَأ  َو  ًاْملِع  ْمُهَرَثْکَأ  ُِکتْحَْکنَأ  ْدََقل  ِهَّللاَوَف  ُۀَمِطاَف ؟ اَی  ِکیِْکُبی  اَم 

: َلاَق مالسلا  امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 
. ِةَرْجِْهلا َنِم  ِۀَِیناَّثلا  ِۀَنَّسلا  َنِم  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ِیف  اَِهب  یََنب  َو  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  َۀَمِطاَف  ٌِّیلَع  َجَّوََزت 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ٍدِهاَُجم ، ْنَع  َو 
ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ْتَبِطُخ  ْدَق  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  َتِْملَع  ْلَه  ِیل : ٌةالْوَم  َْتلاَقَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َۀَـمِطاَف  ْتَبِطُخ 

: َْتلاَق ال  ُْتُلق : مَّلَس ؟ َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
: َْتلاَقَف ِِهب ، ُجَّوََزتَأ  ٌءْیَش  يِْدنِع  ْلَه  َو  ُْتلُقَف : َکَجِّوَُزیَف ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َِیتَْأت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَمَف  ْتَبِطُخ ، ْدَقَف 

ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  یَّتَـح  ِینیِجُْزت ]   ] ِینیِجُْرت َْتلاَز  اَـم  ِهَّللاَوَـف  َکَـجَّوَز ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َیلِإ  َْتئِج  ْنِإ  َکَّنِإ 
: َلاَقَف َمَّلَکَتَأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْسااَم  ِهَّللاَوَف  ُتْمِْحفُأ  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُتْدَعَق  اَّمَلَف  ٌۀَْبیَه ، َو  ٌَۀلالَج  َُهل  َْتناَک  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: َلاَقَف ُّتَکَسَف  ٌۀَجاَح ؟ ََکلَأ  َِکب  َءاَج  اَم 
، مَعَن ُْتُلق : َۀَمِطاَف ؟ ُبُطَْخت  َْتئِج  َکَّلََعل 

: َلاَق
: َلاَقَف ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  ِهَّللاَو  ال  ُْتُلق : ِِهب ؟ اَهُّلِحَتسَت  ٍءْیَش  ْنِم  َكَْدنِع  ْلَهَف 

، ٍمَهْرِد ِۀَئاِم  ََعبْرَأ  ّالِإ  اَُهنَمَث  اَم  ٌۀَّیِمَطَُحل  اَهَّنِإ  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو  يِْدنِع  ُْتلُقَف : اَهَُکتْحَّلَس ؟ ِیتَّلا  َعْرِّدلا  َْتلَعَف  اَم 
: َلاَق

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َقاَدََصل  َْتناَک  اَهَّنِإَف ]   ] ْنِإَف اَِهب ، ْثَْعباَف  اَهَُکتْجَّوَز  ْدَق 
یّتلا یه  ۀـّیمطحلا ، کعرد  نیأ  ّیلعل : لاق  ّهنأ  ۀـمطاف  جاوز  ثیدـح  یف  ُّيرزجلا : لاق  ًاحالـس و  هتیطعأ  اذإ  هحلـسأ  هتّحلـس و  لوقت  نایب :

: مهل لاقی  سیقلا  دبع  نم  نطب  یلإ  ۀبوسنم  یه  لیق : ۀلیقّثلا و  ۀضیرعلا  یه  لیق : اهرسکت و  يأ  فویّسلا  مطحت 
. لاوقألا هبشأ  اذه  عورّدلا و  نولمعی  اوناک  براحم  نب  ۀمطح 

هک دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  دوخ  ياهدنـس  اب  ةرهاّطلا  ۀـّیرّذلا  باتک  زا  ( 436  ) هّمغلا فشک  باـتک  رد 
: دومرف

. دنتفریذپن مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  یلو  دندمآ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  يراگتساوخ  هب  رمع  رکبوبا و 
: تفگ نم  هب  رمع 

. يراد ار  همطاف  تقایل  وت  یلع ! ای 
: متفگ

. مرادن يزیچ  مراذگیم  ورِگ  ار  نآ  هک  ماهرز  زا  ریغ  نم 
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عوضوم نیا  دومن و  جیوزت  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  یتقو 
. دش نایرگ  دیسر ، همّظعم  يوناب  نآ  شوگ  هب 

: دومرف دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 
!؟ ینکیم هیرگ  هچ  يارب 

. تسهتفرگ تقبس  مالسا  رد  همه  زا  دشابیم و  رتشیب  همه  زا  شملح  ملع و  هک  ماهدومن  جیوزت  یصخش  يارب  ار  وت  نم  مسق  ادخ  هب 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 

يهّجحلا يذ  رد  ترجه و  مّود  لاس  ناضمر  هام  رد  دروآرد  دوخ  دقع  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
. دُرب هناخ  هب  ار  وا  لاس  نامه 

: دومرف هک  درک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  دهاجم  و 
: تفگ نم  هب  هیاسمه  نانز  زا  یکی  سپ  دش . يراگتساوخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

؟ دنا هدرک  يراگتساوخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  ار ، اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  ینادیم  ایآ 
: متفگ

. هن
: تفگ

هب ار  وا  ات  يوریمن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دزن  هک  هدش  وت  عنام  زیچ  هچ  هدش ، يراگتساوخ  وا  زا  هک  شاب  هاگآ  نادب و 
؟ دروآرد وت  جاودزا 

: متفگ
؟ منک جاودزا  مناوتب  نآ  اب  هک  مراد  يزیچ  نم  رگم 

: تفگ
نینمؤملاریما ترـضح  سپ  . ) دروآ دهاوخ  رد  وت  جاودزا  هب  ار  شرتخد  يوَِرب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دزن  وت  رگا  انامه 

ُهَّللا یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  ندش  هناور  ندش و  مدق  شیپ  هب  نم  بیغرت  زا  تسد  نز ، نآ  مسق  ادخ  هب  دیامرفیم : ) مالـسلا  هیلع  یلع 
. مدیسر ترضح  نآ  تمدخ  نم  هکنیا  ات  تشادنرب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. مدوبن نتفگ  نخـس  هب  رداق  مسق ، ادخ  هب  سپ  دمآ . دنب  منابز  متـسشن ، وا  لباقم  رد  یتقو  هک  تشاد  تمظع  تبیه و  راوگرزب  نآ  ردقنآ 
: دومرف نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

: دومرف مدرک ، توکس  نم  يراد ؟ ياهتساوخ  تجاح و  ایآ  ياهدمآ ؟ نم  دزن  روظنم  هچ  هب 
؟ ینک يراگتساوخ  ار  همطاف  ياهدمآ  ایوگ 

: مدرک ضرع 
: دومرف يرآ ،

؟ يروآرد دوخ  جاودزا  هب  ار  وا  نآ ، تخادرپ  اب  ات  يراد  يزیچ  ایآ 
: مدرک ضرع 

. ادخ لوسر  يا  مسق  ادخ  هب  هن 
: دومرف

؟ يدرک هچ  يدرکیم ، نت  هب  اهگنج  رد  هک  ار  یهرز 
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: مدرک ضرع 
رتـشیب مهرد  دـصراهچ  نآ  شزرا  تسا و  نازرا  شزرایب و  هرز  نآ  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  نآ  هب  اـّما ) ، ) تسا مدوـخ  دزن 

. تسین
: دومرف

. تسا ادخ  لوسر  رتخد  يهیرهم  قادص و  هرز  نامه 
رد هک  ۀـّیمطحلا » کـعرد  نیا   » يهلمج نیا  هتفگ : يرزج  دوش و  اـطع  هحلـسا  یـسک  هب  هک  تسیناـمز  روظنم  هحلـسا » هتّحلـس و  : » ناـیب

اهریشمش و ار  نآ  تسا  هتسکش  هک  تاهرز  نآ  تساجک  هک  تسانعم  نیا  هب  تسا  هدمآ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  جاودزا  ثیدح 
: دناهتفگ یضعب 

ياههرز اذـل  دـنتخاسیم  هرز  اهنآ  نوچ  براحم و  نب  ۀـمطح  تسا ) اهنآ  بقل   ) دـشیم هتفگ  اهنآ  هب  هک  تسا  سیقلادـبع  نادـنزرف  مان 
. تسهملک نیا  ینعم  رد  لوق  نیرتهب  نیا  و  دیامرفیم : ) هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  سپ  ، ) دنتفگیم ۀّیمطحلا » عرد   » ار اهنآ 

(34 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍحَابَر  ِیبَأ  ِْنب  ِءاَطَع  ْنَع  َو  ۀمغلا ]  فشک  ]
: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَهاَتَأ  َۀَمِطاَف  ٌِّیلَع  َبَطَخ  اََّمل 

. اَهَجَّوَزَف َجَرَخَف  ْتَتَکَسَف ، ِكَرَکَذ ، ْدَق  ًاِّیلَع  َّنِإ 
: َلاَق ِهِیبَأ  ْنَع  َةَْدیَُرب  ِْنبا  ِنَع  َو 

 : مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِراَْصنَْألا  َنِم  ٌرَفَن  َلاَق 
؟ ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُۀَجاَح  اَم  َُهل  َلاَقَف  ِْهیَلَع ، َمَّلَسَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  یَتَأَف  َۀَمِطاَف ، ْبُطْخا 

َِکَئلوُأ یَلَع  ٌِّیلَع  َجَرَخَف  اَْهیَلَع ، ْدِزَی  َْمل  ًالْهَأ ، َو  ًابَحْرَم  َلاَقَف  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  ُتْرَکَذ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق 
؟ َكاَرَو اَم  اُولاَق : ُهَنوُرِظَْتنَی  اُوناَک  َو  ِراَْصنَْألا  َنِم  ِطْهَّرلا 

: َلاَق
: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُهَّنَأ  َْریَغ  ِيرْدَأ  اَم 

. َبْحَّرلا َو  َلْهَْألا  َكاَطْعَأ  اَمُهُدَحَأ : ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َکیِفْکَی  اُولاَق : ًالْهَأ ، َو  ًابَحْرَم  َ 
: َلاَق َِکلَذ  َدَْعب  َناَک  اَّمَلَف 

: َلاَق ِءاَِنْبلا  ُۀَْلَیل  َناَک  اَّمَلَف  ( 437  ) ٍَةرُذ ْنِم  ًاعُصآ  ِراَْصنَْألا  َنِم  ٌطْهَر  َُهل  َعَمَج  َو  ٌْشبَک  يِْدنِع  ٌدْعَس : َلاَقَف  ٍۀَمِیلَو ، ْنِم  ِسْرُْعِلل  َُّدب  ُهَّنإ ال  ُِّیلَع  اَی 
: َلاَق َو  ٍِّیلَع  یَلَع  ُهَغَْرفَأ  َُّمث  ُْهنِم ، َأَّضَوَتَف  ٍءاَِمب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَعَدَف  ِیناَْقَلت ، یَّتَح  ًاْئیَش  َّنَثِدُْحت  ال 

. اَمِْهیَلْسَن ِیف  ٍرِصاَن  ُْنبا  َلاَق  َو  اَمِْهیَْلبِش  ِیف  اَمَُهل  ْكِرَاب  َو  اَمِْهیَلَع  ْكِرَاب  َو  اَمِهِیف  ْكِرَاب  َّمُهَّللا 
: َْتلاَق ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  َو 

: َلاَقَف ِباَْبلا  َیلِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َءاَج  اَنْحَبْصَأ  اَّمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِفاَفِز  ِیف  ُْتنُک 
، یِخَأ ِیل  یِعْدا  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی 

: َْتلاَق
؟ َکَتَْنبا ُهُحِْکُنت  َو  َكوُخَأ  َوُه 

: َلاَق
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، َنَْمیَأ َّمُأ  اَی  ْمَعَن 
: َْتلاَق

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َحَضَنَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َءاَجَف  ٍۀَیِحاَن ، ِیف  اَنَأ  ُْتیَبَتْخا  َو  َْنیَّحَنَتَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َتْوَص  ُءاَسِّنلا  َعِمَس  َو 
. َُهل اَعَد  َو  ِءاَْملا  َنِم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 

: َلاَق َُّمث 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ِءاَیَْحلا ، َنِم  ًۀَقِرَخ  ْتَءاَجَف  َۀَمِطاَف ، ِیل  یِعْدا 

: َْتلاَق اََهل  اَعَد  َو  ِءاَْملا  َنِم  اَْهیَلَع  َحَضَن  َُّمث  ََّیلِإ ، ِیْتَیب  ِلْهَأ  َّبَحَأ  ُِکتْحَْکنَأ  ْدََقل  ِینُکْسا 
: َلاَقَف ِْهیَدَی ، َْنَیب  ًاداَوَس  يَأَرَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َعَجَر  َُّمث 

، ٍْسیَمُع ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  اَنَأ  ُْتلُقَف : اَذَه ؟ ْنَم 
: َلاَق

، ْمَعَن ُْتُلق : اَهَنیِمِرُْکت ؟ َۀَمِطاَف  ِفاَفِز  ِیف  ِْتئِج 
: َْتلاَق

. ِیل اَعَدَف 
: َلاَق ُظاَْفلَْألا  َِفُلتْخا  اَمَّبُر  َو  ُهاَنْعَم  اَذَه  اَِمب  ُّيِوَسوُْملا  ٍراَّخَف  ُْنب  ِدیِمَْحلا  ُْدبَع  ِنیِّدلا  ُلالَج  ُدِّیَّسلا  ِینَثَّدَح  َو  یَسیِع : ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 

ُۀَجْوَز ِْتنَأ  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  ِْتنَأ  َو  َنیِْکبَتَأ  ُْتلُقَف : ْتَکَبَف ، اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـجیِدَخ  ُةاَفَو  ْتَرَـضَح  ِهِذَـه : ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  َْتلاَـق 
: َْتلاَقَف ِۀَّنَْجلِاب ، ِِهناَِسل  یَلَع  ٌةَرَّشَبُم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا 

َو یبِِصب  ٍدْهَع  ُۀَثیِدَح  ُۀَمِطاَف  َو  اَهِِجئاَوَح  یَلَع  اَِهب  ُنیِعَتْسَت  َو  اَهِّرِِـسب  اَْهَیلِإ  یِـضُْفت  ٍةَأَْرما  ِنِم  اََهل  َُّدب  اَِهفاَفَز ال  َۀَْلَیل  َةَأْرَْملا  َّنَِکل  َو  ُْتیََکب  اَذَِهل  اَم 
اَذَه ِیف  ِکَماَقَم  َمُوقَأ  ْنَأ  ِْتقَْولا  ِِکلَذ  َیلِإ  ُتیَِقب  ْنِإ  ِهَّللا  ُدْهَع  َّیَلَع  َِکل  ِیتَدِّیَـس  اَی  ُْتلُقَف : ٍِذئَنیِح  اَهَْرمَأ  یَّلَوَتَی  ْنَم  اََهل  َنوُکَی  ْنَأ ال  ُفاَخَأ 
: َلاَقَف يِداَوَس  َيأَر  َجوُرُْخلا  َداَرَأ  اَّمَلَف  ُتیَِقب ، َو  َنْجَرَخَف  َءاَسِّنلا  َرَمَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َءاَج  َو  ُۀَْلیَّللا  َْکِلت  َْتناَک  اَّمَلَف  ِْرمَْألا 

: َلاَقَف ٍْسیَمُع ، ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  ُْتلُقَف : ِْتنَأ ؟ ْنَم 
ُُهْتثَّدَـح َو  ًادـْهَع  َۀَـجیِدَخ  ُْتیَطْعَأ  یِّنَِکل  َو  َکَـفالِخ  ُتْدَـصَق  اَـم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَدـِف  ِهَّللا  َلوُـسَر  اَـی  یََلب  ُْتلُقَف : یِجُرَْخت ، ْنَأ  ِكُْرمآ  َْملَأ 

: َلاَقَف یَکَبَف ،
. ُِّیبالوُّدلا َُهدَرَْوأ  اَم  َیلِإ  اَنْدُع  ِیل . اَعَدَف  ِهَّللاَو  ْمَعَن  ُْتلُقَف : ِْتفَقَو ؟ اَذَِهل  ِهَّللِاب 

: َْتلاَق ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  َو 
اَمِهِِدئاَسَو َو  اَمِهِشْرَف  ُوْشَح  َناَک  اَم  َو  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَزِّهُج  ْدََقل 

ُُهتَمِیلَو َْتناَک  َو  ٍّيِدوُهَی  َْدنِع  ُهَعْرِد  َنَهَر  ِِهتَمِیلَو ، ْنِم  َلَْضفَأ  ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ُۀَمِیلَو  َْتناَک  اَمَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَِفل  ٌِّیلَع  ََملْوَأ  ْدََقل  َو  ًافِیل  الِإ 
(. 438  ) ٍْسیَح َو  ٍرْمَت  َو  ٍریِعَش  ْنِم  ًاعُصآ 

قرخلا نم  ۀشوهدم  ۀلجخ  يأ  ءایحلا ، نم  ۀقرخ  تءاجف  اهاعد  حبـصأ  اّملف  اهیلع  هللا  مالـس  ۀمطاف  جـیوزت  ثیدـح  یف  ِّيرزجلا : لاق  نایب :
براقتملا ریـصقلا  ُّقُزُحلا : يرهوجلا : لاق  یـشملا ، یف  وطخلا  براقت  دارملاف  ۀمجعملا ، ءازلا  ۀـلمهملا و  ءاحلاب  نوکی  نأ  لمتحی  ّریحتلا و 

. هیلإ هانیهنأ  يأ  رمألا ، کلذ  هیلإ  انیضق  و  ُّيرهوجلا : لاق  لجخلا و  نم  اهطرم  یف  رثعت  هتتأ  اّهنأ  يور  ۀّقُزُحلا و  اذک  وطخلا و 
همطاف ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  تفگ  هک  دـنکیم  تیاور  حابر  یبا  نب  ءاـطع  زا  ( 439  ) باتک ناـمه  رد  زین 

: دومرف هدمآ و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دندرک  يراگتساوخ  اهیلع  هللا  مالس 
جراخ شترضح  دزن  زا  ربمایپ  درک . توکس  باوج ، ياج  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هدرک و  يراگتساوخ  وت  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
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نب یلع  ترضح  هب  راصنا  زا  یکی  هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  هدیرب  نبا  دروآرد و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  جاودزا  هب  ار  وا  هدش و 
: تفگ مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

. امن يراگتساوخ  ادخ  ربمغیپ  زا  ار  همطاف 
: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  درک . مالس  دمآ و  ترضح  نآ  روضح  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

؟ يراد یتجاح  هچ 
: تفگ

. ماهدمآ ءارهز  يهمطاف  يراگتساوخ  يارب 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
. دومرفن يرگید  زیچ  و  يدمآ ! شوخ  ابحرم !

: دنتفگ يو  هب  دمآ  دندوب  شراظتنا  رد  هک  هورگ  نآ  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  یعقوم 
؟ ربخ هچ 

: دومرف
: دومرف نم  هب  ترضح  نآ  طقف  منادیمن ،

. يدمآ شوخ  ابحرم ،
: دنتفگ

: هدومرف وت  هب  راوگرزب  نآ  هک  نیمه 
. دوب دهاوخ  یفاک  وت  يارب  يدمآ  شوخ  ابحرم ،

: دومرف نایرج  نیا  زا  سپ 
: تفگ دعس  دراد . مزال  همیلو  یسورع  یلع ! ای 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  دیـسر  ارف  یـسورع  بش  یتقو  دنراد . تّرذ  يرادقم  مه  راصنا  زا  یهورگ  مراد ، دنفـسوگ  کی  نم 
: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  مَّلَس 

. ییامن تاقالم  ارم  هک  یعقوم  نآ  ات  هدم  ماجنا  یلمع 
دیشاپ مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  ار  بآ  نآ  تفرگ  وضو  هکنیا  زا  سپ  تساوخ و  بآ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  سپس 

: دومرف و 
. نادرگب كرابم  شدنزرف : ود  ءارهز و  یلع و  يارب  ار  جاودزا  نیا  ایادخ ! راب 

. نادرگ كرابم  ناشیا  لسن  رد  هتفگ : رصان  نبا  و 
: تفگ هک  هدش  تیاور  سیمع  تنب  ءامسا  زا  و 

قاطا رد  رانک  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دـش  حبـص  هک  یماگنه  متـشاد . روضح  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  فاـفز  بش  رد  نم 
، دشاب وا  بقارم  ات  دوب  هدنام  یقاب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لزنم  رد  بش  نآ  رد  هک  نمیا ، ّما  هب  باطخ  تفرگ و  رارق  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

: دومرف
: درک ضرع  نمیا  ّما  نزب . ادص  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مردارب  نمیا ، ّمُا  يا 

؟ ياهدروآرد وا  يرسمه  هب  ار  ترتخد  هک  یلاح  رد  تسوت  ردارب  وا 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 
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: تفگ ءامسا  تسا . نم  ینید  ردارب  وا  هلب .
هیلع یلع  ترضح  دندرک و  یلاحـشوخ  دندینـش و  ار  شترـضح  يادص  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نارـسمه  لاح  نیا  رد 

: دومرف سپس  هدومن و  اعد  شترضح  يارب  ربمایپ  هدش و  جراخ  قاطا  زا  اهنآ  يادص  ندینش  هب  مالسلا 
. نک ادص  ار  همطاف 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دش و  جراخ  دیشکیم  تلاجخ  ربمایپ  زا  هدیناشوپ و  ار  دوخ  ًالماک  هک  یتلاح  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ 

. دومرف اعد  ناشیا  يارب  دیشاپ و  ترضح  نآ  رب  ار  بآ  زا  یتارطق  سپس  ماهدومن و  جیوزت  متیب  لها  نیرتبوبحم  هب  ار  وت  هک  شاب  مارآ 
: دندرک لاؤس  دندید . دوخ  لباقم  رد  ار  یسک  هک  دوب  تشگزاب  لاح  رد  ربمایپ  سپس 

؟ یتسیک
: متفگ

. متسه سیمع  تنب  ءامسا  نم 
: دومرف ترضح 

؟ ياهدرک کمک  همطاف ، یسورع  راک  رد  وت 
: متفگ

. دومن اعد  ارم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپ  هلب .
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  سیمع  تنب  ءامسا  زا  ظفل ) رد  فالتخا  یمک  اب   ) هطساو دنچ  اب  یسیع  نب  یلع  زین  و 

: متفگ يو  هب  نم  درک . هیرگ  دش  کیدزن  اهیلع  هللا  مالس  يربک  يهجیدخ  ترضح  تافو  هک  یعقوم 
نابز هب  هک  یشابیم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  يهجوز  نایناهج و  نانز  نیرتگرزب  وت  هک  یتروص  رد  ینکیم ، هیرگ  ارچ 

!؟ تسهداد وت  هب  ار  تشهب  تراشب  شکرابم 
: دومرف

دهد ماجنا  ار  يو  يهنامرحم  روما  ات  دراد  مزال  ار  ینز  یسورع  بش  رد  رتخد  هک  تسا  نیا  يارب  زا  ماهیرگ  هکلب  میرگیمن ، ندرم  يارب 
یسک همطاف ، مرتخد  یسورع  بش  رد  مسرتیم  تسا . کچوک  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  یلو  دنک ، یگدیـسر  وا  ياههتـساوخ  هب  و 

. دیامن اور  ار  وا  تاجاح  هک  دشابن 
: متفگ نم 

. میامن هفیظو  ماجنا  رهطا  يهمطاف  يارب  وت  ياج  هب  مشاب  هدنز  عقوم  نآ  ات  رگا  هک  مهدیم  ار  دّهعت  نیا  نم  نم ! يوناب  يا 
هب رومأم  قاطا  زا  ار  نانز  دـمآ و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  دیـسر و  ارف  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  یـسورع  بش  هک  یماگنه 

. مدشن جراخ  نم  دومن ، جورخ 
: دومرف دید ، ارم  یهایس  دوش  جراخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  قاطا  زا  تساوخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  هک  یعقوم 

؟ یتسیک
: متفگ

. سیمع تنب  ءامسا 
: دومرف

!؟ مدادن وت  هب  جورخ  روتسد  نم  رگم 
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: متفگ
يهجیدخ ترـضح  هب  هک  ار  يدّهعت  نآ  هکلب  میامن ، تفلاخم  امـش  روتـسد  اب  متـساوخن  نم  وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  هللا ، لوسر  ای  ارچ 

. مداد ماجنا  مدوب  هداد  اهیلع  هللا  مالس  يربک 
: دومرف نم  هب  تسیرگ  هکنیا  زا  سپ  ترضح  نآ  مداد ، حرش  شیارب  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  اب  ار  دوخ  نایرج  هاگنآ 

؟ ياهداتسیا روظنم  نیمه  يارب  ادخ ، هب  ار  وت 
: متفگ

. درک اعد  نم  يارب  ترضح  نآ  هاگنآ  مسق ! ادخ  هب  يرآ 
: تفگ هک  هدش  لقن  سیمع  تنب  ءامسا  زا  و 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يهناخ  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  ياهیزیهج 
مالـسلا امهیلع  همطاف  ترـضح  يارب  یلع  ترـضح  دوب و  هدـش  ُرپ  امرخ  فیل  زا  هک  اهنآ  ياهشلاب  شرف و  زا : دوب  تراـبع  دُرب ، مالـسلا 

. دوبن وا  يهمیلو  زا  رتهب  رترب و  نارگید  ياههمیلو  نامز  نآ  رد  داد و  ياهمیلو 
دنچ ترـضح  نآ  يهمیلو  تشاذگ . ورِگ  يدوهی  يدرف  دزن  ار  دوخ  هرز  همیلو  نیا  يهّیهت  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

. دوب دوشیم ، طولخم  دجنک  امرخ و  نغور  اب  هک  ْسیَح »  » مان هب  رگید  یکاروخ  امرخ و  وج و  زا  عاص 
: هدمآ اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  ثیدح  رد  هک  هتفگ  يرزج  نایب :
. دز ادص  ار  وا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دش  حبص  نوچ  سپ 

تام و هک  دیـشکیم  تلاجخ  شردـپ  اب  تاقالم  يارب  نانچ  نآ  ینعی  ءایحلا » نم  ۀـقرخ   » هک یلاح  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح 
زا تشاد  یمرب  هاـتوک  ار  اهمدـق  هک  تسا  نیا  روـظنم  تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب  ءاـیحلا » نم  ۀـّقُزُخ   » تسا نـکمم  دوـب و  هدـش  توـهبم 
رد هدرک و  ار  ینعم  نیمه  زین  ۀّقزخلا »  » يارب دنرادرب و  مه  هب  کیدزن  ار  اهمدق  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  ّقزخلا » : » هتفگ يرهوج  تلاجخ و 

. داتفا دیزغل و  شیاپ  تلاجخ  زا  دورب ، شراوگرزب  ردپ  تمدخ  تساوخیم  یتقو  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  هدمآ  زین  یتیاور 
. میدرک یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  ام  ینعی  رمالا » کلذ  هیلا  انیضق  و  : » هتفگ يرهوج  و 

(35 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِّیِِعفاَّشلا  ِّیِْجنَْکلا  َفُسُوی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِفِیلَْأت  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِِبقاَنَم  ِیف  ِِبلاَّطلا  ِۀَیاَفِک  ِباَتِک  ْنِم  َو  ۀمغلا ]  فشک  ]
: َلاَق َةَْریَرُه 

: َلاَقَف َُهل ، َلاَم  ٌریِقَف ال  َوُه  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ِینَتْجَّوَز  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَمِطاَف : َْتلاَق 
. ُِکْلَعب ُرَخْآلا  َو  ِكُوبَأ  اَمُهُدَحَأ  ِْنیَلُجَر : اَْهنِم  َراَتْخاَف  ًۀَعالِّطا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  َهَّللا  َّنَأ  َْنیَضَْرت  اَمَأ  ُۀَمِطاَف  اَی 

: َلاَق َةَرُمَس  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َِکلَذ َّلُک  ْبِجُأ  ْمَلَف  ٍْشیَُرق  ُفاَرْـشَأ  ََّیلِإ  اَهَبَطَخ  ْدََـقل  َو  َۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  ُُهتْجَّوَز  اَنَأ  یِّنَأ  َنوُمُعَْزت  ُْمْتنَأ  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَـه  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
: َلاَقَف َناَضَمَر : ِرْهَش  ْنِم  َنیِرْشِع  َو  ٍَعبْرَأ  َۀَْلَیل  ُلِیئَْربَج  ِینَءاَج  یَّتَح  ِءاَمَّسلا  َنِم  َرَبَْخلا  ُعَّقََوتَأ 

َۀَمِطاَف َجَّوَز  َو  َیبوُط  ِةَرَجَـش  َتَْحت  ُحَْـیفَْألا ، َُهل : ُلاَُقی  ٍداَو  ِیف  َنیِِّیبوُرَْکلا  َو  َنیِِّیناَحوُّرلا  َعَمَج  ْدَـق  َو  َمالَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  اَی 
َروُْحلا َرَمَأ  َو  ُْهتَرَثَن  َُّمث  َتُوقاَْـیلا ، َو  َّرُّدـلا  َو  َلَـلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ِتَلَمَحَف  َیبوُط  َةَرَجَـش  َرَمَأ  َو  َِّیلَْولا  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َو  َبِطاَْـخلا  ُْتنُکَف  ِینَرَمَأ  َو  ًاـِّیلَع 

. َۀَمِطاَف ُراَِثن  اَذَه  َْنلُقَی : َو  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَْنیَداَهَتَی  َّنُهَف  َنْطَقَلَف ، َنْعَمَتْجاَف  َنیِْعلا 
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: َلاَق ُهَّنَأ  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  َۀَمَْقلَع  ْنَع  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  اََهل  َلاَقَف  ٌةَدْعِر  ِسْرُْعلا  ِۀَحِیبَص  َۀَْلَیل  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َباَصَأ 

ْتَلَمَحَف ِناَنِْجلا  َرَجَـش  ُهَّللا  َرَمَأ  ٍِّیلَِعب  ِکَِکْلمُأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  اََّمل  ُۀَـمِطاَف  اَی  ( 440 « ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنإ  َو   » اَْینُّدـلا ِیف  ًادِّیَـس  ُِکتْجَّوَز 
ِمْوَی َیلِإ  ِِهبِحاَص  یَلَع  ِِهب  َرَخَْتفا  َنَسْحَأ  َْوأ  ُُهبِحاَص  ُْهنِم  َذَخَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَـش  ٍِذئَمْوَی  ُْهنِم  َذَـخَأ  ْنَمَف  ِۀَِـکئالَْملا ، یَلَع  ُْهتَرَثَنَف  اَهَرَمَأ  َو  ًالَلُح  َو  ًاِّیلُح 

، ِۀَماَیِْقلا
. ُلِیئَْربَج اَْهیَلَع  َبَطَخ  ْنَم  َلَّوَأ  َّنَِأل  ِءاَسِّنلا ، یَلَع  ُرِخَتْفَت  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  ْدَقَلَف  َۀَمَلَس : ُّمُأ  َْتلاَق 

: َلاَقَف ٍنََبل  ْنِم  ٍحَدَِقب  اَهِسْرُع  َۀَْلَیل  َۀَمِطاَف  یَلَع  َلَخَد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َِيُور  َو 
 : مالسلا هیلع  ٍِّیلَِعل  َلاَق  َُّمث  ِكُوبَأ  ِكاَِدف  اَذَه  ِیبَرْشا 

. َکِّمَع ُْنبا  َكاَِدف  ْبَرْشا 
ِلوُسَر ُۀَْلَغب  ْتَمُِّدق  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ْمُهَعَم  َو  لِیفاَرْـسِإ  َو  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َلََزن  مالـسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  ُۀَـمِطاَف  ْتَّفُز  اََّمل  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 

، ٌۀَلِمَتْشُم اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  اَْهیَلَع  َو  ُلُْدلُّدلا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا 
: َلاَق

اَْهیَلَع يِّوَُسی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  ِرَفَّثلِاب  ُلِیئاَکیِم  َکَْسمَأ  َو  ِباَکِّرلِاب  ُلِیفاَرْـسِإ  َکَْـسمَأ  َو  ِماَـجِّللِاب  ُلـِیئَْربَج  َکَْـسمَأَف 
. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِفاَفِّزلا  ِیف  ِرِیبْکَّتلِاب  ُۀَّنُّسلا  ِتَرَج  َو  ُۀَِکئالَْملا  ِتَرَّبَک  َو  ُلِیئاَکیِم  َرَّبَک  َو  ُلِیفاَرْسِإ  َرَّبَک  َو  ُلِیئَْربَج  َرَّبَکَف  َباَیِّثلا 

. اهبنذ تحت  لعجی  يّذلا  ّۀباّدلا  رفث  لاق  هیف و  فّفلتی  هب و  یّطغتی  ءاسک  وه  ۀلمشلا و  نم  لاعتفا  لامتشالا  ۀیاهنلا : یف  لاق  نایب :
: تفگ هک  هدش  لقن  هریرهوبا  زا  یعفاش  یجنگ  فسوی  نب  دّمحم  فیلأت  بلاّطلا  ۀیافک  زا  ( 441  ) هّمغلا فشک  باتک  رد 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
. درادن یلام  ریقف و  وا  هک  یلاح  رد  يدروآرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  جاودزا  هب  ارم  ادخ  لوسر  يا 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
يرگید تردپ و  یکی  تسهدومن ؟ باختنا  ار  رفن  ود  نیمز  نادرم  نایم  زا  لاعتم  دنوادخ  ینادـب  هکنیا  هب  يوشیم  یـضار  ایآ  همطاف  يا 

. ار ترهوش 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  هَرُمَس  نب  رباج 

شیرق فارـشا  هک  یتروص  رد  ماهدومن ، جـیوزت  وا  يارب  ار  همطاف  مرتخد  نم  دـینکیم  نامگ  امـش  تسا . بلاطیبا  نب  یلع  نیا  مدرم  يا 
بش 24 رد  لیئربج  هکنیا  ات  مدوب  ینامـسآ  ربخ  رظتنم  ءارهز ، مرتخد  جاودزا  هب  عجار  نم  مدومنن . تباجا  نم  دندوب و  همطاف  راگتـساوخ 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  ناضمر  هام 
هک یبوط  تخرد  ریز  رد  یناکم  کی  رد  ار  نیبوّرک  نیّیناحور و  هکئالم  اناوت  يادخ  دناسریم . مالـس  وت  هب  یلعا  ّیلع  يادخ  دّمحم ! ای 

. تسهدومن جیوزت  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هدرک و  عمج  دنیوگیم  حـیفا »  » ار نآ 
: هدومرف روتسد  یبوط  تخرد  هب  اناوت  يادخ  دوب . رما  نیا  ّیلو  ناحبس ، يادخ  مدناوخ و  ار  هبطخ  نم 

ار اـهرویز  رز و  نآ  دـنوش و  عمج  هک  هدومن  رومأـم  ار  نیعلا  روح  دـیامن و  راـثن  دـنک و  لـمح  ار  اـهتوقای  ّرد و  اـههّلح و  رویز و  رز و 
. تسا اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مدق ]   ] راثن اهنیا  دنیوگب  دنیامن و  رخف  اهنآ  هب  تمایق  ات  دنریگب و 

سپ دش ، ضراع  شترضح  رب  یهودنا  مغ و  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  ترـضح  یـسورع  زور  حبـص  رد  هک  هدش  لقن  هللادبع  زا  همقلع  زا  و 
: دومرف وا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 

نوچ همطاف ! يا  تسا ، نیحلاص  زا  ترخآ  رد  تسا و  قئالخ  رورـس  اـقآ و  اـیند  رد  هک  مدروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ار  وت  نم  همطاـف ! يا 
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یتشهب و ياههّلح  هب  دنوش  نّیزم  ات  درک  رما  یتشهب  ناتخرد  هب  دروآرد . مالـسلا  هیلع  یلع  جاودزا  هب  ار  وت  هک  درک  هدارا  لاعتم  دنوادخ 
رگید هب  تمایق  زور  رد  تشادرب  ار  اهراثن  زا  دادـعت  نیرتشیب  اهنآ  زا  مادـک  ره  سپ  دـندرک ، راثن  هکئـالم  رب  ناـجرم  ؤلؤل و  ناـتخرد  نآ 

: دیوگ هملس  ّما  دنکیم ، راختفا  هکئالم 
. تسهدناوخ لیئربج  ار  وا  دقع  يهبطخ  هک  تسیسک  نیلّوا  وا  هک  رگید ، نانز  رب  درکیم  راختفا  هشیمه  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

هب دروآ و  ریـش  فرظ  کی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  یـسورع  بش  رد  هک  هدش  تیاور 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 
. ماشایب ریش  نیا  زا  تیادف ، هب  تردپ 

: دومرف مه  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  هاگنآ 
. ماشایب ریش  نیا  زا  تیادف ، هب  تیومع  رسپ 

: هدش تیاور  زین 
یلاح رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  دـندش ، لزان  کلم  رازه  داتفه  اب  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  رهطا  يهمطاف  یـسورع  بش  رد 

. دوب نآ  لابند  هب  لیئاکیم  تفرگ و  ار  نآ  باکر  لیفارـسا  تفرگ . ار  رتسا  نآ  راهم  لیئربج  سپ  دـمآ . دوب  راوس  مرکا  ربمایپ  رتسا  رب  هک 
. درکیم هتسارآ  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ياهسابل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 

بحتـسم موسرم و  تمایق  ات  یـسورع  بش  رد  نتفگ  ریبکت  هک  تسا  تهج  نیدب  دـنتفگ . ریبکت  هکئالم  لیئاکیم و  لیفارـسا و  لیئربج و 
. تسا

: دیامرفیم هک  اجنیا  رد  دنشاب و  هدیچیپ  دوخ  رود  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  لامتشا »  » يهملک تسا  هدمآ  هیاهن  باتک  رد  نایب :
هدش هدیشوپ  ابع  نآ  رد  وا  دوب و  هدش  هدیچیپ  ییابع  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  كرابم  ندب  رود  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  ۀلمتـشم » »

. تسا بسا  نیز  ياهتنا  رد  هک  دنیوگ  ینیمرچ  دنب  نآ  هب  رفث »  » دوب و

(36 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  یَتَأ  ٍرَْکبَابَأ  َّنَأ  ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ، امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو  ۀمغلا ]  فشک  ]
َْنب ِنَمْحَّرلاَدـْبَع  اَیَتَأَف  ُْهنَع ، َضَرْعَأَف  َِکلَذ  َْلثِم  َلاَقَف  ُرَمُع  ُهاـَتَأَف  ُْهنَع ، َضَرْعَأَـف  َۀَـمِطاَف ، ِینْجِّوَز  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی 

َو َِکلاَم  َیلِإ  ًالاَم  ُهَّللا  ََكداَز  َۀَـمِطاَف ، ِْهَیلِإ  َْتبَطَخَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َْتیَتَأ  ْوَلَف  ًالاَم ، ٍْشیَُرق  ُرَثْکَأ  َْتنَأ  ـالاَقَف : ٍفْوَع 
: َلاَقَف اَمُهاَتَأَف  ُْهنَع ، َضَرْعَأَف  َِکلَذ ، َُهل  َلاَقَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  یَتَأَف  َِکفَرَش  َیلِإ  ًافَرَش 

. اَمُِکب َلََزن  يِذَّلا  ُْلثِم  ِیب  َلََزن  ْدَق 
ِیف َکَتَمْدـِق  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َکََـتباَرَق  اَْـنفَرَع  ْدَـق  ـالاَقَف : َُهل  ٍتـالََخن  یِقْـسَی  َوُه  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَـیَتَأَف 
: َلاَقَف َِکفَرَش . َیلِإ  ًافَرَش  َو  َِکلْضَف  َیلِإ  ًالْضَف  ُهَّللا  َكَداََزل  َۀَمِطاَف  ِْهَیلِإ  َْتبَطَخَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َْتیَتَأ  ْوَلَف  ِمالْسِْإلا ،

: َلاَق َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  یَتَأ  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر ، یَّلَص  َو  ًاّیِرِْطق  ًءاَسِک  َسَِبل  َو  َلَسَتْغا  َُّمث  َأَّضَوَتَف ، َقَلَْطناَف  ِیناَُمتْهَّبَن ، ْدََقل 
، َۀَمِطاَف ِینْجِّوَز  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

: َلاَق اَُهقِدُْصت  اَمَف  اَهَُکتْجَّوَز  اَذإ  َلاَق 
، یِحِضاَن َو  یِعْرِد  َو  یِسَرَف  َو  یِْفیَس  اَُهقِدْصُأ 

: َلاَق
. اَِهب َُکنْاَشَف  َکُعْرِد  اَّمَأ  َو  َنیِکِرْشُْملا  ُِلتاَُقت  اَْهنَع  َِکب  یًنِغ  الَف  َکُسَرَف  َو  َکُْفیَس  َو  َکُحِضاَن  اَّمَأ 
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َو ال اَهِدَدَع  ْنَع  ُْهلَأْسَی  ْمَلَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِيَدَی  َْنَیب  اَهَّبَـصَف  ًاّیِرِْطق ، ًامَهْرِد  َنِیناَمَث  َو  ٍۀَئاِم  َِعبْرَِأب  ُهَعْرِد  َعَاب  َو  ٌِّیلَع  َقَلَْطناَف 
: َلاَقَف ِدَوْسَْألا  ِْنب  ِداَدْقِْملا  َیلِإ  اَهَعَفَدَف  ًۀَْضبَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْهنِم  َذَخَأَف  اَْهنَع  ُهَرَبْخَأ  َوُه 

ِِهب َءاَجَف  ًاّیِرِْطق  ًاریِـصَح  َو  ٍمَدَأ  ْنِم  ًةَداَسِو  َو  ًَۀبِْرق  َو  یًحَر  اََهل  يَرَتْشاَف  ُداَدْقِْملا  َقَلَْطناَف  ِبیِّطلا ، َنِم  اََهل  ِْرثْکَأ  َو  ُۀَمِطاَف  ِِهب  ُزَّهَُجت  اَم  اَذَـه  ْنِم  ْعَْتبا 
: َْتلاَقَف ُهَعَم ، ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِيَدَی  َْنَیب  ُهَعَضَوَف 

ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
؟ ِمالُْغلا اَذَه  ْنِم  اَهَتْجَّوَزَف  ْمُهْجِّوَُزت  َْمل  َو  ٍْشیَُرق  ْنِم  ِلاَْومَْألا  َو  ِناَنْسَْألا  ُوَوذ  َْکَیلِإ  َبَطَخ 

: َلاَقَف
. ًامالُغ َُهل  َنیِِدَلت  َو  ِمالُْغلا  اَذَِهب  َنیِجَّوَُزتَس  ِکَّنِإ  اَمَأ  ُءاَمْسَأ  اَی 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َرَکَذ  اَمَک  ُْهنِم  ْتَدـَلَو  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَِأب  ْتَجَّوََزت  اَهَّنِإَف  ًٌۀـبیِرَغ ، ِۀَـشَبَْحلا  ِیف  َْتناَک  اَهَّنَأ  َِيُور  اَم  َعَم  اَذَـه 
. مَّلَس

یَّلَص ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  اَهُدوُقَی  ُناَْملَـس  َناَکَف  اهیلع ، هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  اَْهیَلَع  َلَمَحَف  اَِهب ، ُهاَتَأَف  ِءاَبْهَّشلا ، َِیتَْلغَِبب  ِیِنْتئا  َناَْملَِـسل : َلاَق  ُْلیَّللا  َناَک  اَّمَلَف 
. اَِهب ُموُقَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

: َلاَقَف ِۀَِکئالَْملا ، َنِم  ٍرِیثَک  ٍعْمَج  ِیف  ُلِیفاَرْسِإ  َو  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َوُه  اَذإَف  َتَفَْتلاَف ، ِهِرْهَظ  َْفلَخ  ًاّسِح  َعِمَس  ْذِإ  َِکلَذَک  َوُه  اَْنیَبَف 
ُِّیبَّنلا َرَّبَک  َُّمث  ُۀَِکئالَْملا ، ِتَرَّبَک  َُّمث  ُلِیفاَرْـسِإ ، َرَّبَک  َُّمث  ُلِیئاَکیِم ، َرَّبَک  َُّمث  ُلِیئَْربَج ، َرَّبَکَف  اَهِجْوَز ، َیلِإ  َۀَـمِطاَف  ُّفَُزن  لاَق : ْمَُکلَْزنَأ ؟ اَم  ُلِیئَْربَج  اَی 

. ِۀَْلیَّللا َْکِلت  ْنِم  ًۀَّنُس  ِِسئاَرَْعلا  َْفلَخ  ُرِیبْکَّتلا  َراَصَف  ُّیِسِراَْفلا ، ُناَْملَس  َرَّبَک  َُّمث  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
: َلاَق َُّمث  ِّيِرْطِْقلا  ِریِصَْحلا  یَلَع  ِِهْبنَج  َیلِإ  اَهَسَلْجَأَف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  یَلَع  اَهَلَخْدَأَف  اَِهب  َءاَجَف 

: َلاَق َُّمث  ِینَناَهَأ . ْدَقَف  اَهَناَهَأ  ْنَم  َو  ِینَمَرْکَأ  ْدَقَف  اَهَمَرْکَأ  ْنَمَف  ِیْتِنب  ِهِذَه  ُِّیلَع  اَی 
ِکیِْکُبی اَم  اََهل : َلاَقَف  ْتََکب ، َو  ِِهب  ْتَقَّلَعَتَف  ََبثَو  َُّمث  ِءاَعُّدلا ، ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًۀَبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  ( 442  ) اَمَُهل ْلَعْجا  َو  اَمِْهیَلَع  ْكِرَاب  َو  اَمَُهل  ْكِراـَب  َّمُهَّللا 

. ًاْملِع ْمُهَرَثْکَأ  َو  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَأ  ُِکتْجَّوَز  ْدَقَف 
ۀـنوشخلا و ضعب  اهیف  مالعأ  اهل  ةرمح و  هیف  دوربلا  نم  برـض  وه  ّيرطق : بوثب  ًاحّـشوتم  ناک  مالـسلا  هیلع  هنأ  هیف : ُّيرزجلا  لاق  حاضیإ :

تبـسن ۀـّیرطقلا  بایّثلا  بسحأ  رطق و  اهل : لاقی  ۀـیرق  نیرحبلا  ضارعأ  یف  ّيرهزألا  لاق  نیرحبلا و  لبق  نم  لـمحت  داـیج  لـلح  یه  لـیق :
. اوفّفخ ۀبسنلل و  فاقلا  اورسکف  اهیلإ ،

هک دومن  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ( 443  ) هّمغلا فشک  باتک  بحاص 
: تفگ تفر و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تمدخ  رکبابا  انامه 

تمدخ رمع  وا  زا  سپ  دینادرگرب . يور  وا  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  روآرد . نم  جاودزا  هب  ار  همطاف  ادـخ ! لوسر  يا 
دزن ود ، نآ  سپ  دـینادرگرب . ار  كرابم  يور  زین  وا  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دومن و  ار  اضاقت  ناـمه  دیـسر و  ترـضح  نآ 

: دنتفگ دنتفر و  فوع  نب  نمحّرلادبع 
وت تفارش  هب  نوزفا و  ار  وت  تورث  دنوادخ  ینک  يراگتـساوخ  ار  همطاف  يورب و  ادخ  لوسر  دزن  رگا  یتسه  شیرق  دنمتورث  نیرتگرزب  وت 

. دنکیم هفاضا 
مه وا  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  درک . رارکت  ار  اضاقت  نامه  دـمآ و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  دزن  هب  وا  سپ 

: تفگ تشگرب و  رکبابا  رمع و  دزن  هب  سپ  دنیادرگرب ، يور 
. درک امش  اب  هک  درک  نانچ  نم  اب  ربمایپ 

نآ هب  دـندوب . دوخ  ياهلخن  يرایبآ  لوغـشم  ترـضح  نآ  دندیـسر و  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  تمدـخ  رفن  ود  نآ  سپ 
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: دندرک ضرع  ترضح 
ار همطاـف  شرتـخد  ترـضح ، نآ  زا  رگا  سپ  یتـسه ، ناملـسم  نیلّوا  وت  هکنیا  ادـخ و  لوسر  هب  وت  یکیدزن  هب  میتـسه  انـشآ  هاـگآ و  اـم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیازفایم ، وت  ياهتفارش  نآ  رب  یتفارش  لئاضف و  نآ  رب  يرگید  تلیضف  دنوادخ  ینک  يراگتساوخ 
زاـمن تعکر  ود  دیـشوپ و  ار  دوخ  ( 444  ) يهّیرطق ياـبع  دومن و  لـسغ  سپـس  تفرگ و  وـضو  تفر و  هناـخ  هب  سپ  دـیدرک . يروآداـی 

: درک ضرع  هتفر و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  هب  سپ  دناوخ .
؟ يروآ یمرد  نم  جاودزا  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ادخ ! لوسر  يا 

: دومرف
؟ یهدیم رارق  وا  رهم  قادص و  ار  يزیچ  هچ  مهدب  وت  هب  ار  وا  رگا 

: درک ضرع 
. ار مرتش  ماهرز و  مبسا و  مریشمش و 

: دومرف
. يزاینیب تاهرز  زا  اّما  نیکرشم  اب  گنج  يارب  یتسین  زاینیب  اهنآ  زا  وت  هک  تسییاهزیچ  تبسا  ریشمش و  رتش و  اّما 

ربمایپ لـباقم  رد  ار  اـهمهرد  نآ  تخورف و  ( 445  ) يرِطق مهرد  داتـشه  دصراهچ و  تمیق  هب  ار  شاهرز  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سپ 
یلع نینمؤملاریما  دومرفن و  لاؤس  اهمهرد  نآ  رادقم  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تشاذـگ . مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

هب تشادرب و  ار  اهنآ  زا  تشم  کـی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  سپ  درکن . ضرع  يزیچ  ترـضح  نآ  هب  مه  مالـسلا  هیلع 
: دومرف داد و  دوسا  نب  دادقم 

سپ نک . يرادـیرخ  رطع  وا  يارب  زیچ  ره  زا  شیب  نک و  يرادـیرخ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  زاـهج  يارب  تسا  مزـال  هچنآ  اـهلوپ  نیا  اـب 
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تمدخ  ار  اهنآ  دیرخ و  يرَطَق  يریصح  شلاب و  کشم و  بایسآ و  وناب  نآ  يارب  تفر و  رازاب  هب  دادقم 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  وا  سپ  دوب . دادـقم  هارمه  زین  سیمع  تنب  ءامـسا  داد و  رارق  شترـضح  لـباقم  رد  دروآ و  مَّلَـس  َو 

: درک ضرع 
هب ار  ناشیا  امش  شیرق و  زا  ینادنمتورث  نادند و  نابحاص  دندرک  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  ادخ ! لوسر  يا 

: دومرف ادخ  لوسر  يداد ؟ ناوج  نیا  هب  ار  وا  اّما  يدرواین  رد  اهنآ  جاودزا  دقع و 
. يروآیم يرسپ  وا  يارب  درک و  یهاوخ  جاودزا  ناوج  نیا  اب  زین  وت  هک  شاب  هاگآ  ءامسا ! يا 

:( دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم  )
نینمؤملاریما جاودزا  نامز  رد  ءامسا  هک  دش  تیاور  لبق  رد  هچنآ  اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  اب  ءامـسا  دونـش  تفگ و  نیا 

نامز رد  وا  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  دونش  تفگ و  نیا  ینعی  دراد . تریاغم  دوب  هشبح  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یلع 
مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  زا  سپ  وا  انامه  هتشاد و  روضح  راوگرزب  ود  نآ  جاودزا 

. دومرف رکذ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  هک  روط  نامه  درک  ادیپ  يدنزرف  ترضح  نآ  زا  درک و  جاودزا 
: دومرف ناملس  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  دیسر  ارف  فافز  بش  نوچ  سپ 

درک و راوس  نآ  رب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دروآ ، ار  نآ  ناملـس  سپ  روایب . ار  ءابهـش  نم  رتسا 
رظن نوچ  دینش ، ییادص  رـس  تشپ  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هار  نیب  رد  دندرک . تکرح  تفرگ و  ار  نآ  راسفا  ناملس 

. دناهدمآ هکئالم  زا  يدایز  هورگ  نیب  رد  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دید  هاگان  درک 
: دومرف ترضح 
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؟ دیاهدش لزان  نیمز  هب  امش  روظنم  هچ  هب  لیئربج  يا 
: درک ضرع 

. میربب شرهوش  يهناخ  هب  ار  همطاف  ات  میاهدمآ 
، بش نامه  زا  دـنتفگ و  ریبکت  هکئالم  يهمه  اهنآ  زا  سپ  لیفارـسا و  سپـس  لیئاکیم و  سپ  نتفگ ، ریبکت  هب  درک  عورـش  لیئربج  هاـگنآ 

. دش ّتنس  اهسورع  رس  تشپ  رد  نتفگ  ریبکت 
ریـصح يور  رب  دوخ ، رانک  رد  ار  وا  درب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يهناخ  لخاد  ار  وناب  نآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ 

: دومرف دیناشن و  يرطق 
تناـها نم  هب  دـنک  تناـها  وا  هب  سک  ره  هتـشاد و  زیزع  یمارگ و  ارم  درادـب  یمارگ  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، نـم  رتـخد  نـیا  یلع ! يا 

: دومرف سپس  هدرک .
هک یتسار  هب  هدب ، رارق  هزیکاپ  كاپ و  ياهّیرذ  لسن و  اهنآ  يارب  امرف و  كرابم  اهنآ  رب  امرف و  كرابم  اهنآ  يارب  ار  جاودزا  نیا  ادنوادخ 

. یشابیم اعد  ياونش  وت 
دنکفا ردپ  ندرگ  رد  تسد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  تساخرب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  سپس 

: دومرف وا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تسیرگ ، و 
. دراد قئالخ  نیب  رد  ار  ملع  نیرتشیب  ملح و  نیرتمیظع  هک  مدروآرد  یسک  جاودزا  هب  ار  وت  نم  تسیچ ؟ وت  يهیرگ  ببس 

زا ار  ياهچراپ  ای  ابع  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  ًاّیرطق » ًءاسک  سبل  وأ   » هدـمآ هک  اجنآ  رد  هتفگ  تیاور  نیا  نایب  رد  يرزج  ناـیب :
. تسا نشخ  نآ  يهچراپ  هک  تسا  دُرب  یعون  نیا  دوب و  هتخادنا  هناش  يور  هدرک و  در  لغب  ریز 

. دوشیم هتفاب  نیرحب  دالب  رد  تسا و  رخاف  رایسب  هک  تسا  هّلح  یعون  رگید  لوق  رب  انب  و 
هرـسک ار  فاق  تساجنآ و  هب  بوسنم  هّیرطق »  » ياـهسابل منکیم  ناـمگ  هک  رِطق »  » ماـن هب  تسییاتـسور  نیرحب  يهموح  رد  هتفگ  يرهزا 

. دنشاب هدرک  ناسآ  ار  نآ  لامعتسا  هکنیا  يارب  نینچمه  و  دشاب ) هیرق  نآ  هب  بوسنم  ات   ) تبسن يارب  دناهداد 

(37 [ ) هرامش تیاور  ]

. ٌْوفُک َۀَمِطاَِفل  ْنُکَی  َْمل  ٌِّیلَع  الَْول  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ِثیِداَحَْألا  ِیف  ِسْوَدْرِْفلا  ِباَتِک  ُبِحاَص  َدَرَْوأ  ْدَق  ۀمغلا ]  فشک  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ٍساَّبَع ، ِْنبا  ِنَع  ًاْضیَأ  ِسْوَدْرِْفلا  ُبِحاَص  َيَور  َو 

. ًاماَرَح یَشَم  ََکل  ًاضِْغبُم  اَْهیَلَع  یَشَم  ْنَمَف  َضْرَْألا  اَهَقاَدَص  َلَعَج  َو  َۀَمِطاَف  َکَجَّوَز  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی 
َْنَیب اَهَسَلْجَأَف  َۀَمِطاَف  اَعَد  َو  ًءاَم  ِهِیف  ِیف  َذَخَأ  ُهَّنَأ  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَِفب  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِجیِوَْزت  ِیف  َُهدَرَْوأ  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ْنِم  ِْهیََوبَاب  ُْنبا  َيَور  َو 
یَلَع ِِهب  َبَرَضَف  ٍءاَم  ْنِم  ًاّفَک  َذَخَأ  َو  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  اَعَد  َُّمث  ُهَهْجَو ، َو  ِْهیَمَدَق  َلَّسَغ  َو  ُنَکْرِْملا  َوُه  َو  ِبَضْخِْملا  ِیف  َءاَْملا  َّجَم  َُّمث  ِْهیَدَی ،

: َلاَقَف اَمُهَمَزَْتلا  َُّمث  اَِهب ، َعَنَص  اَمَک  ِِهب  َعَنَصَف  ًاِّیلَع  اَعَد  َُّمث  َرَخآ  ٍبَضْخِِمب  اَعَد  َُّمث  اَهَْدلِج ، َّشَر  َُّمث  اَْهیَدَی  َْنَیب  ًاّفَک  َو  اَهِسْأَر 
َیلِإ اَمُوق  َلاَق  َُّمث  ًاریِهْطَت ، ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبِهْذَأَف  ًاریِهْطَت . ِینَتْرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  یِّنَع  َْتبَهْذَأ  اَمَک  َّمُهَّللا  اَمُْهنِم ، اَنَأ  َو  یِّنِم  اَمُهَّنإ  َّمُهَّللا 
اَهَّنَأ ُءاَمْـسَأ  ِیْنتَرَبْخَأَف  ٍساَّبَع : ُْنبا  َلاَق  ِهِدَِـیب  َباَْبلا  اَمِْهیَلَع  َقَلْغَأَف  َماَق  َُّمث  اَمَُکلَاب ، َحَلْـصَأ  َو  اَمُکِرَیِـس  ِیف  َكَراـَب  َو  اَـمُکَْنَیب  ُهَّللا  َعَمَج  اَـمُِکْتَیب ،

. ِِهتَرْجُح ِیف  يَراََوت  یَّتَح  ًادَحَأ  ِِهئاَعُد  ِیف  اَمُهُکِرُْشی  ًۀَّصاَخ ال  اَمَُهل  وُعْدَی  ْلَزَی  ْمَلَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ْتَقَمَر 
. اَمُْکیَلَع ُمالَّسلا  َِکلْهَِأب ، َکَنأَش  اَمُِکبُوُلق ، َْنَیب  ِناَمیِإلا  یَلَع  َفَّلَأ  َو  اَمُکَلْمَش  َعَمَج  َو  اَمُکِرَیِس  ِیف  اَمَُکل  ُهَّللا  َكَرَاب  َلاَق  ُهَّنَأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو 

: َلاَق ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  َِيُور  َو 
ُلِیئَْربَج َناَک  َو  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُهَجِّوَُزم  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َناَـک  مالـسلا  اـمهیلع  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَـمِطاَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز  اََّمل 
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َو ِّرُّدـلا  َنِم  ِکِیف  اَم  يُِرْثنا  ِنَأ  َیبوُط  ِةَرَجَـش  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َو  ًادوُهُـش  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ًاْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِیف  ُلِیفاَرْـسِإ  َو  ُلِیئاَکیِم  َناَک  َو  َبِطاَْـخلا 
. ًاِّیلَع َۀَمِطاَف  ِجیِوْزَِتب  ًاحَرَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَْنیَداَهَتَی  َّنُهَف  ُهَنْطِقَْتلا  ِنَأ  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َو  ُِؤلْؤُّللا  َو  ِتُوقاَْیلا 

: َلاَق ٍدیِعَس  ِْنب  َلِیبْحَرُش  ْنَع  َو 
: َلاَقَف ٌنََبل  ِهِیف  ٍحَدَِقب  اَهِسْرُع  ِۀَحِیبَص  ِیف  َۀَمِطاَف  یَلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَد 

 : مالسلا هیلع  ٍِّیلَِعل  َلاَق  َُّمث  ِكُوبَأ ، ِكاَِدف  ِیبَرْشا 
. َکِّمَع ُْنبا  َكاَِدف  ْبَرْشا 

: َلاَق ِّيِراَْصنَْألا  ٍدیِعَس  ِْنب  َلِیبْحَرُش  ْنَع  َو 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ٌةَدْعِر ، اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َباَصَأ  ِسْرُْعلا  ُۀَحِیبَص  َْتناَک  اََّمل 

(. 446 « ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنإ  َو   » اَْینُّدلا ِیف  ًادِّیَس  ُِکتْجَّوَز 
: َْتلاَقَف ًاِّیلَع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَکَش  َلاَق  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو 

َّنِإ َو  یِطَخَس  ُهَطَخَس  َّنِإ  یِّمَع ، ِْنبا  َو  یِخَأ  ِیف  ِینیِطِخُْستأ  ُۀَمِطاَف  اَی  اََهل : َلاَقَف  ِنیِکاَسَْملا ، َْنَیب  ُهَعَّزَو  الِإ  ِِهقْزِر  ْنِم  ًاْئیَش  ُعَدَی  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
: َْتلاَقَف ِهَّللا ، ُطَخََسل  یِطَخَس 

. ِِهلوُسَر ِطَخَس  َو  ِهَّللا  ِطَخَس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ 
: َلاَق َۀَتاَُبن : ِْنب  ِغَبْصَْألا  ِنَع  َِيُور  َو 

ِۀَّمُْألا ِءاَِسن  ُْریَخ  ِیتَجْوَز  َو  ِۀَمْحَّرلا  َِّیبَن  ُْتثِرَو  ٌباَّذَـک  الِإ  يِْریَغ  ِِهب  ُمَّلَکَتَی  ٍمالَِکب ال  َّنَمَّلَکَتال  ِهَّللاَو  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  ُْتعِمَس 
. َنیِّیِصَْولا ُْریَخ  اَنَأ  َو 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 447  ) هّمغلا فشک  باتک  رد  زین 
. دشیمن ادیپ  يدننامه  وفک و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  يارب  دوبیمن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگا 

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  زین 
نیمز يور  رب  دشاب  هتـشاد  ار  وت  ضغب  هک  یـسک  نتفر  هار  سپ  داد . رارق  وناب  نآ  قادص  ار  نیمز  دومن و  جـیوزت  وت  يارب  ار  همطاف  ادـخ 

. تسا مارح 
هللا مالس  همطاف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  جاودزا  هب  طوبرم  هک  ینالوط  ثیدح  کی  زا  یتمـسق  رد  هیوباب  نبا 

: هدرک تیاور  تساهیلع 
دوخ لباقم  رد  دز و  ادـص  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هتفرگ و  ناهد  رد  بآ  يرادـقم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر 

ترـضح سپـس  تسـش . ار  دوخ  كرابم  تروص  اهاپ و  بآ ، نآ  اـب  تخیر و  یتشت  نورد  دوخ  ناـهد  زا  ار  اـهبآ  نآ  سپـس  دـیناشن .
ار وا  ندب  تسوپ  سپ  شناتسد ، نیب  زین  یتشم  تخیر و  وا  رـس  رب  تفرگ و  ار  بآ  نآ  زا  فک  کی  تساوخ و  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 

ترـضح اب  هک  ییاـهراک  ناـمه  زین  نآ  اـب  دز و  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هاـگنآ  تساوخ و  رگید  یتشت  نآ  زا  سپ  تسش و 
: دومرف درک و  هارمه  مه  اب  ار  اهنآ  سپ  دومرف . رارکت  دوب ، هداد  ماجنا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

هزیکاپ كاپ و  ارم  یتخاـس و  رود  نم  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  هک  هنوگ  ناـمه  ادـنوادخ ! متـسه . ناـشیا  زا  نم  نم و  زا  ود  نیا  ادـنوادخ ،
: دومرف سپس  امن ، هزیکاپ  كاپ و  ار  اهنآ  امرف و  رود  ار  يدیلپ  زین  ناشیا  زا  يدومن ،

تساخرب و مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  سپ  ار ، امـش  تشیعم  یگدنز و  دنک  حالـصا  ار و  امـش  شور  هار و  دنادرگ  كرابم 
. تسب اهنآ  يور  رب  ار  برد  دوخ  كرابم  تسد  هب 

: تفگ ساّبع  نبا 
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رد ار  یـسک  درکیم و  اعد  مالـسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  ّقح  رد  نانچمه  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربماـیپ  داد  ربخ  نم  هب  ءامـسا 
. دیدرگ شیوخ  يهرجح  لخاد  هکنیا  ات  درکیمن  کیرش  اهنآ  ياعد 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  و 
دنک و داجیا  يرتشیب )  ) تفُلا نامیا ، يهیاپ  رب  ار  امش  بولق  نیب  هدومن و  حالصا  ار  امش  راک  دیامرف ، كرابم  ار  امش  شور  هار و  دنوادخ 

. داب امش  رب  مالس  رگیدکی ، جئاوح  عفر  داب  امش  رب 
: تفگ هک  هللادبع  نب  رباج  زا  هدش  تیاور  و 

، دروآرد مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  حاکن  دـقع و  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  هک  نآ  زا  لـبق 
داتفه نیب  رد  لیفارـسا  لیئاکیم و  دناوخ و  هبطخ  لیئربج  دوب ، هدروآرد  رگیدکی  دقع  هب  ار  اهنآ  دوخ ، شرع  زا  رتالاب  رد  یلاعت  دـنوادخ 

ؤلؤل و توقای و  ّرُد و  زا  يراد  دوخ  رد  هچنآ  نک  راثن  هک  یبوط  تخرد  هب  داتـسرف  یحو  دنوادخ  دـندوب و  دـقع  نآ  دـهاش  هتـشرف  رازه 
دـنهدیم و هیدـه  رگیدـکی  هب  ار  تارهاوج  نآ  تمایق  زور  ات  اهنآ  دـنرادرب و  ار  اهؤلؤل  توقای و  ّرُد و  نآ  ات  نیعلاروح  هب  داتـسرف  یحو 

. مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  ترضح  جاودزا  هب  دنتسه  رورسم  داش و 
: تفگ هک  هدش  تیاور  دیعس  نب  لیبحرش  زا  و 

: دومرف دروآ و  وا  دزن  ریش  زا  یحَدَق  اهیلع ، هللا  مالس  همطاف  ترضح  یسورع  حبص  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  سپس  تردپ ، داب  وت  يادف  ماشایب ،

. تیومع رسپ  داب  وت  يادف  ماشایب 
: تفگ هک  هدش  لقن  يراصنا  دیعس  نب  لیبحرش  زا  و 

شترضح هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  سپ  دیـسر ، وا  رب  یتشحو  سرت و  دش  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  یـسورع  حبـص  نوچ 
: دومرف

«. تسا نیحلاص  زا  ًامتح  ترخآ  رد  وا  انامه  و   » تسا قئالخ )  ) ياقآ ایند  رد  هک  مدروآرد  یسک  جیوزت  هب  ار  وت  نم 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا 

: تفگ درک و  تیاکش  ادخ  ربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 
. دیامنیم میسقت  نایاونیب  نیب  ار  دوخ  يزور  قزر و  مامت  یلع  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
مـشخ نم  مشخ  نم و  مشخ  یلع  مشخ  هک  یتروص  رد  ییامن ، نیگمـشخ  میومع  رـسپ  مردارب و  هب  تبـسن  ارم  یهاوخیم  وت  همطاـف ! يا 

!؟ تسا ادخ 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

. مربیم هانپ  ادخ  هب  لوسر ، ادخ و  مشخ  زا 
: تفگ هک  هدش  تیاور  هتاُبن  نب  غبصا  زا 

: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 
تّما نانز  نیرتهب  ماهجوز  مشابیم . تمحر  ربمغیپ  ثراو  نم  تسا : باّذک  دیوگب  نم  زا  ریغ  سک  ره  هک  میوگیم  ینخس  مسق  ادخ  هب 

. متسه نیّیصو  نیرتهب  نم  تسا و 

(38 [ ) هرامش تیاور  ]
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: َلاَق ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  وٍرْمَع ، ِْنب  ِمیِرَْکلا  ِْدبَع  ْنَع  ِّیِْطنَزَْبلا ، ِنَع  ٍلْهَس  ْنَع  ُةَّدِْعلا ، یفاکلا ]  ]
. ٍْشبَک ِباَهِإ  ْنِم  َناَک  ٍشاَِرف  َو  ٍْعرِد  َو  ٍدُْرب  ِدْرَج  یَلَع  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َجَّوََزت  ًاِّیلَع  َّنِإ  ُلوُقَی : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ُْتعِمَس 

. قلخ درب  يأ  درب ، درج  یلع  هلوق  نایب :
: دومرفیم مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  مدینش  تفگ  هک  هدرک  لقن  هطساو  دنچ  اب  ( 448  ) یفاک باتک  رد 

. دوب چوق  تسوپ  زا  هک  یشرف  هرز و  هدش ، هدیئاس  ییابع  اب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  اب  درک  جاودزا  مالسلا  هیلع  یلع  انامه 
. سردنم سابل  ینعی  ٍدُْرب » ِدْرُج  : » نایب

(39 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ٍلاَّضَف ، ِْنبا  ِنَع  یَسیِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
. ًامَهْرِد َنِیثالَث  يَوْسَی  ٍۀَّیِمَطُح  ٍْعرِد  یَلَع  َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز  ُلوُقَی : مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ُْتعِمَس 
: دومرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مدینش  تفگ  هک  هدش  لقن  ییحی  نب  دّمحم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 449  ) یفاک باتک  رد 

هک هّیمطُح  هرز  کی  يهیرهم  اب  مالسلا  امهیلع  یلع  ترضح  يارب  ار  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دومن  جیوزت 
. دوب مهرد  یس  نآ  شزرا 

(40 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  َیبَأ  ْنَع  ٍبْهَو ، ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِمَکَْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یفاکلا ]  ]
َتَْحت اَعَجَطْـضا  اَذإ  َفوُّصلا  ِنالَعْجَی  ٍْشبَک  ُباَهِإ  اَهُـشاَِرف  َو  ٍۀَّیِمَطُح  ٍْعرِد  یَلَع  َۀَـمِطاَف ، ًاَِّیلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز 

. اَمِِهبُونُج
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  دّمحم  نب  دمحا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 450  ) یفاک باتک  رد  نینچمه  و 

هّیمطح يهرز  هب  دروآرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يرسمه  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
. دندیباوخیم نآ  مرن  فرط  يور  دندنادرگ و  یمرب  ار  نآ  باوخ  ماگنه  رد  هک  دوب  یچوق  تسوپ  اهنآ  شرف  و 

(41 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَُکب ، ِیبَأ ]   ] ِْنب ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ٍِرماَع ،  ِ ْنب ِساَّبَْعلَا  ْنَع  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  اَِنباَحْصَأ ، ُضَْعب  یفاکلا ]  ]
. ًامَهْرِد َنِیثالَث  يِواَُست  ٍۀَّیِمَطُح  ٍْعرِد  یَلَع  َۀَمِطاَف ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز 

: هوجوب تایاوّرلا  کلت  نیب  عمجلا  نکمی  نایب :
. رهملل ًاءزج  عرِّدلا  نوک  دارملا  نوکی  نأ  لّوألا - 

. رثکأ نامَّزلا  کلذ  یف  هتمیق  تناک  نإ  ًامهرد و  نیثالث  يواسل  مویلا  اذه  ناک  ول  ّهنأ  ینعملا  نوکی  نأ  یناّثلا - 
. مهرد ۀئام  سمخب  عیب  نکل  ًامهرد ، نیثالث  يوسی  ناک  ّهنإ  لاقی  نأ  ثلاّثلا - 

. ۀّیقتلا یلع  الومحم  رابخألا  ضعب  نوکی  نأ  عباّرلا - 
: دیوگیم ( 451  ) یفاک باتک  رد  ینیلک  موحرم 

ماما زا  هطساو  دنچ  اب  شترـضح  دناهدرک و  تیاور  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  زا  هک  هدش  تیاور  ام  باحـصا  یـضعب  زا 
: دندومرف ترضح  هک  هدومرف  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 
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، ینهآ یهرز  هب  دروآرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  جاودزا  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 
. دوب مهرد  یس  نآ  شزرا  هک 

: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم  نایب :
: تسا رارق  نیا  زا  هک  دشاب  هتشاد  ییاهّتلع  دناوتیم  تایاور  نیا  نیب  عمج 

. تسهدوب رهِم  زا  یئزج  هرز  نآ  دوخ )  ) هک دشاب  نیا  روظنم  دیاش  لّوا :
: مّود

. تسهدش رتشیب  نآ  تمیق  نامز  نیا  رد  هچ  رگ  هتشاد ، شزرا  مهرد  یس  هرز  نیا  نامز  نآ  رد 
: مّوس

. دناهتخورف مهرد  دصناپ  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اّما  هدوب ، مهرد  یس  شتمیق  شزرا و  هرز  نآ 
: مراهچ

. دشاب هدش  هّیقت  رب  لمح  تایاور ، رابخا و  زا  یضعب  تسا  نکمم 

(42 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا ، َمَیْرَم  ِیبَأ  ْنَع  َبوُقْعَی ، ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِزاَّزَْخلا ، ِدِیلَْولا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍداَیِز ، ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ ، ْنِم  ٌةَّدِـع  یفاکلا ]  ]
ِناَماَنَی َو  ِِهناَشُْرفَی  َو  ِِهناَیِْقُلی  ٍْشبَک  َباَهِإ  اَهُـشاَِرف  َناَـک  َو  ٍۀَّیِمَطُح  َْعرِد  َو  ٍةَرَبِح  ( 452  ) ٍدُْرب َدْرَج  َۀَمِطاَف  ُقاَدَص  َناَک  لاَق َ : مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج 

. ِْهیَلَع
: دیوگیم ( 453  ) یفاک رد  ینیلک  موحرم 

: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ام  باحصا  زا  ياهّدع 
ماگنه هب  هک  دوب  یچوق  تسوپ  اهنآ  شرف  زادـناریز و  دوب و  ینهآ  یهرز  هار و  هار  سابل  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  رهِم  قادـص و 

. دندیباوخیم نآ  مرن  يور  رب  دندنادرگ و  یمرب  ار  نآ  باوخ 

(43 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍْبیَعُش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  َدُواَد ، ْنَع  ٍطاَبْسَأ ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِدلاَخ ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْصَأ ، ْنِم  ٌةَّدِع  یفاکلا ]  ]
ٌْریَخ ِیلْهَأ  ِیف  َناَک  َْول  ِهَّللاَوَف  ِکیِْکُبی ؟ اَم  اََهل : َلاَقَف  یِْکبَت  َیِه  َو  اَْهیَلَع  َلَخَد  َۀَـمِطاَف  ًاِّیلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز  اََّمل 

. ُضْرَْألا َو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  َسُمُْخلا  ِْکنَع  َقَدْصَأ  َو  ِکَجَّوَز  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ِهُِکتْجَّوَز  اَنَأ  اَم  َو  ِهُِکتْجَّوَز  اَم  ُْهنِم 
: تفگ وا  هک  دنکیم  لقن  بیعش  نب  بوقعی  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 454  ) یفاک باتک  رد 

لوسر دروآرد ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  جیوزت  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  سپ  دننکیم ، هیرگ  ناشیا  هک  دید )  ) دش و لخاد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  رب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا 

: دومرف ناشیا  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
یمرد صخش  نآ  جاودزا  هب  ار  وت  نم  دوب  وا  زا  رتهب  یسک  نم  نادنواشیوخ  نیب  رد  رگا  مسق  ادخ  هب  تسهدرک ؟ نایرگ  ار  وت  يزیچ  هچ 

ات داد  رارق  مدرم  لاوما  سمخ  ار  وت  رهم  قادـص و  دومرف و  جـیوزت  وا  هب  ار  وت  دـنوادخ  هکلب  مدرواـینرد  وا  جاودزا  هب  ار  وـت  نم  مدروآ ،
. تسیقاب نیمز  اهنامسآ و  هک  ینامز 
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(44 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح ، ْنَّمَع  َناَْمیَلُس ، ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  َقاَحْسِإ ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  یفاکلا ]  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َْتلاَق  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ِسیِسَْخلا ، ِرْهَْملِاب  ِینَتْجَّوَز 
. ُضْرَْألا َو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  اَْینُّدلا  َسُمُخ  ِكَرْهَم  َلَعَج  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ِکَجَّوَز  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ُِکتْجَّوَز  اَنَأ  اَم 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دّمحم  لآ  قداص  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 455  ) یفاک باتک  رد  ینیلک  خیش 

: درک ضرع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 
. يداد رهوش  يرصتخم  يهیرهم  کی  اب  ارم  امش 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ 
وت يهیرهم  دنشاب ، رارقرب  نیمز  اهنامسآ و  ات  ار  ایند  سمخ  دش و  وت  جاودزا  رما  يّدصتم  ناحبـس ، يادخ  هکلب  مدرکن ، جیوزت  ار  وت  نم 

. داد رارق 

(45 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد ، ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٌِّیلَع ، یفاکلا ]  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلْوَق  َدَْعب  ِلالَْحلا  ِیف  َةَْریَغ  ال 

. ِشاَرِْفلا ِیف  اَمُهَْنَیب  ِْهیَلْجِر  َلَخْدَأ  اَمُهاَتَأ  اَّمَلَف  اَمُْکَیلِإ ، َعِجْرَأ  یَّتَح  ًاْئیَش  اَثِدُْحت  ال 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 456  ) یفاک باتک  رد 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  دعب  تسین  زیاج  لالح  يهرابرد  ندیزرو  تریغ 
ياپ ود  تشگرب  راوگرزب  ود  نآ  دزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  نوچ  مدرگزاب . امـش  دزن  نم  ات  دـنزن  رـس  امـش  زا  يراک 

. داد رارق  اهنآ  نیب  رتسب و  لخاد  ار  دوخ  كرابم 

(46 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ُهَعَفَر  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٌِّیلَع ، یفاکلا ]  ]
، َنِینَْبلا َو  ِءاَفِّرلِاب  اُولاَق : َۀَمِطاَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَّوَز  اََّمل 

: َلاَق
. ِۀَکَرَْبلا َو  ِْریَْخلا  یَلَع  َْلب  ال 

ّهنَأل ۀیهارک  هنع  یهن  اّمنإ  ءامّنلا و  ۀـکربلا و  قاّفتالا و  مایتلالا و  ءافِّرلا : نینبلا  ءافِّرلاب و  جِّوزتملل  لاقی  نأ  یهن  هیف : ُّيرزجلا ]   ] لاق حاضیإ :
. هریغ هیف  َّنس  اذهل  مهتداع و  نم  ناک 

یَّلَص ادخ  لوسر  نوچ  هتفگ : رگید  تاور  ءامسا  رکذ  نودب  وا  درک و  تیاور  یقرب  هللادبع  یبا  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 457  ) یفاک باتک  رد 
: دنتفگیم اهنآ ) هب  مدرم  ، ) داد رهوش  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رایسب و  نادنزرف  يرسمه و  یلدمه  دیما  هب  نِینَْبلا » َو  ِءاَفِّرلِاب  »
. تکرب ریخ و  دیما  هب  دییوگب ]  نینچ  نیا   ] هن
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: دنیوگب هدرک  جاودزا  هک  یصخش  هب  هدرک  یهن  تیاور  نیا  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هتفگ  يرزج  نایب :
«. نِینَْبلا َو  ِءاَفِّرلِاب  »

هدـمآ و زین  ّتیقفوم  دـشر و  تکرب و  ینعم  هب  و  دنـشاب ) هتـشاد  رظن  قاّفتا  مه  اب  رهوش  نز و  نآ  هک   ) قاـّفتا ماـیتلا و  ینعم  هب  ءاـفِّرلا »  » و
. دوش مدرم  ياهتداع  ءزج  نیا  هدوبن ، لیام  اریز  دومرف ، یهن  ار  هلمج  نیا  نتفگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  انامه 

. تسهدش ّتنس  يرگید  ياهنتفگ  شابداش  دومرف ، یهن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  تهج  نیمه  هب 

(47 [ ) هرامش تیاور  ]

ِِّیلَع ْنَع  ٍِّیلَع ، ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  یَسُوم ، ِْنب  ِدَّلَُخم  ْنَع  َراَیِزْهَم ، ِْنبا  ِنَع  ٍفوُْرعَم ، ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َِبْلغَت ، ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ِّیِعُوبْرَْیلا ، یَیْحَی  ِْنب 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
. ِءاَمَّسلا َنِم  َلََزن  اَهَجیِوَْزت  َّنِإَف  َۀَمِطاَف  الِإ  ْمُکُجِّوَزُأ  َو  ْمُکِیف  ُجَّوََزتَأ  ( 458 « ) ْمُُکْلثِم ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  »

تیاور مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  هطـساو  دـنچ  اب  ( 459  ) باتک ناـمه  رد  زین 
: دومرف هک  دنکیم 

رما کـی  اـهیلع ، هللا  مالـس  همطاـف  جاودزا  عوـضوم  یلو  مـهدیم . نز  امـش  هـب  مریگیم و  نز  امــش  زا  امــش . لـثم  متــسه  يرــشب  نـم 
. تسینامسآ

(48 [ ) هرامش تیاور  ]

يِذَّلا َوُه  َو   » َیلاَعَت ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ًاـنَْعنَعُم  ُّیِفْعُْجلا  ٍدَـلْخَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ([ 460  ) میهاربإ نب  تارف  ریسفت  ]
: َلاَق ( 461 « ) ًارْهِص َو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ 

ْنِم َو  َشُونَأ  ِْبلُص  َیلِإ  ٍْثیَش  ِْبلُص  ْنِم  َو  ٍْثیَش  ِْبلُص  َیلِإ  َمَدآ  ِْبلُـص  ْنِم  اَهَلَقَن  َُّمث  َمَدآ ، ِْبلُـص  ِیف  اَهَلَعَجَف  ًۀَنُونْکَم  َءاَْضَیب  ًۀَفُْطن  ُهَّللا  َقَلَخ 
اَهَمَـسَق َُّمث  ِِبلَّطُْملاِدـْبَع ، ِْبلُـص  ِیف  ُهَّللا  اَهَلَعَج  یَّتَح  ِماَحْرَْألا ، ِتاَرَّهَطُم  ِیف  ِبالْـصَْألا  ُماَرِک  اَْهتَثَراََوت  یَّتَح  َناَْـنیَق ، ِْبلُـص  َیلِإ  َشُونَأ  ِْبلُص 

ًاِّیلَع ٍِبلاَط  ِیبَأ  ْنِم  َو  ًادَّمَُحم  ِهَّللاِْدبَع  ْنِم  ُدـِلُوت  ٌَۀلالُـس  َیِه  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْبلُـص  َیلِإ  اَهَفِْـصن  َو  ِهَّللاِدـْبَع  ِْبلُـص  َیلِإ  اَهَفِْـصن  یَْقلَأَف  ِْنیَفِْـصن ،
، ًاِّیلَع ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َجَّوَز  َو  ًارْهِـص » َو  ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو   » َیلاَعَت ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذَـف  ُمالَّسلا ، َو  ُةالَّصلا  اَـمِْهیَلَع 

(462 . ) ُرْهِّصلا ٌِّیلَع  َو  ٌبَسَن  ُۀَمِطاَف  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٍِّیلَع  ْنِم  ٌدَّمَُحم  َو  ٍدَّمَُحم  ْنِم  ٌِّیلَعَف 
: هدمآ ( 463  ) میهاربا نب  تارف  ریسفت  باتک  رد 

لاعتم دنوادخ  يهدومرف  نیا  ریسفت  رد  وا  هک  دناسریم  ساّبع  نبا  هب  ار  دوخ  دنس  ینایوار  یماسا  رکذ  اب  یفعج  دَلْخَم  نب  دّمحم  نب  یلع 
: دیامرفیم هک  نآرق  رد 

يهفطن دومن  قلخ  دنوادخ  هتفگ : داد » رارق  ار  جاودزا  یگتـسب  بسن و  یـشیوخ  اهنآ  نیب  دـیرفآ و  ار  رـشب  بآ  زا  هک  ییادـخ  تسوا  «و 
بلص هب  ثیش  بلص  زا  و  ثیش »  » بلـص هب  درک  لقتنم  ار  نآ  سپـس  مدآ ، بلُـص  رد  داد  رارق  ار  نآ  سپ  ار ، يروتـسم  ینارون  نشور و 

اهمحر نیرتهزیکاپ  رد  اهبلُص  نیرتیمارگ  نیرتهب و  ار ، هفطن  نیا  دندربیم  ثرا  هک  اجنآ  ات  نانیق »  » بلص هب  شونا  بلص  زا  و  شونأ » »
بلـص رد  ار  نآ  زا  یفـصن  سپ  دومن ، میـسقت  فصن  ود  هب  ار  هفطن  نآ  سپ  داد . رارق  بلّطملادـبع  بلـص  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  نآ  اـت 

ُهَّللا یَّلَص  دّمحم  مان  هب  دش  ّدلوتم  هللادبع  زا  ياهلالُس  هفطن ، نیا  زا  دومن و  لقتنم  بلّطملادبع  بلـص  هب  ار  رگید  فصن  داد و  رارق  هللادبع 
زا هک  ییادخ  تسوا  و  : » یلاعت دنوادخ  شیامرف  تسانعم  نیمه  هب  مالـسلا و  هیلع  یلع  مان  هب  دش  دـّلوتم  بلاطیبا  زا  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
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ترضح رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  درک  جاودزا  و  داد » رارق  ار  جاودزا  یگتسب  بسن و  یـشیوخ  اهنآ  نیب  دیرفآ و  ار  رـشب  بآ 
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  اب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم 
ماما نسح و  ماما  هیآ  نیا  رد  بسن »  » زا روظنم  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  مَّلَـس و  َو 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  داماد ) « ) رهِص  » زا روظنم  تسا و  همطاف : ترضح  نیسح و 

(49 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ِسْوَدْرِْفلا  ِباَتِک  ْنِم  ًالْقَن  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِنَسَْحِلل  ِرَضَتْحُْملا : ُباَتِک  َو  ُراَْونَْألا  ُحاَبْصِم 
. ٌْوفُک َۀَمِطاَِفل  ْنُکَی  َْمل  ٌِّیلَع  الَْول 

: دومرف ترضح  هک  هدش  لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  هطساو  اب  رصتخم  باتک  راونالا و  حابصم  باتک  رد 
. دشیمن تفای  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يارب  يرسمه  درکیمن ، قلخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یلاعت  يادخ  رگا 

 : مالسلا هیلع  ٍِّیلَِعل  َلاَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ُهَعَفَر  ُْهنِم  َو 
. ًاماَرَح اَْهیَلَع  یَشَم  ََکل  ًاضِْغبُم  اَْهیَلَع  یَشَم  ْنَمَف  َضْرَْألا ، اَهَقاَدَص  َلَعَج  َو  َۀَمِطاَف  َکَجَّوَز  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  دنس  رکذ  اب 
يور رب  سک  ره  سپ  داد ؛ رارق  نیمز  ار  وا  قادص  هّیرهم و  وت و  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  درک  جیوزت  ّلجوّزع  دنوادخ  انامه  یلع ! يا 

. تسا مارح  نیمز  يور  رب  شنتفر  هار  دشاب ، هتشاد  ار  وت  ضغب  هنیک و  دورب و  هار  نیمز 

مالس اهترشاعم  هیفیک  باب 6 ؛  ) مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  ترشاعم  مشـش ؛ شخب 
 ( مالسلا هیلع  ّیلع  عم  اهیلع  هللا 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِهَّللاِْدبَع ، ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ٍِملْـسُم ، ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِدـْبَْعلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا ، ِنَع  ُناَّطَْقلا ، عئارّـشلا ]  للع  ]
: َلاَق َةَْریَرُه 

َرَْـصبَأَف اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  َیلِإ  َراَص  یَّتَح  ُهَعَم  اَنُْمق  َو  ٍبِیئَک  ٍهْجَِوب  َماَق  َُّمث  َرْجَْفلا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَِنب  یَّلَص 
ِیبَأ َكاَِدف  ُْمق  ُلوُقَی : َو  ِهِرْهَظ  ْنَع  َباَرُّتلا  ُحَسْمَی  َلَعَجَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َسَلَجَف  ِءاَْعقَّدلا ، یَلَع  ِباَْبلا  ِيَدَی  َْنَیب  ًاِمئاَن  ًاِّیلَع 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  َجَرَخ  َُّمث  ًاِیلاَع ، ًاکْحِـض  اَنْعِمَـس  َُّمث  ًۀَْئیَنُه ، اَْنثَکَمَف  َۀَمِطاَف ، َلِْزنَم  الَخَد  َو  ِهِدَِیب  َذَـخَأ  َُّمث  ٍباَُرت ، َابَأ  اَی  یِّمُأ  َو 
: َلاَقَف ِِهفالِِخب ، َتْجَرَخ  َو  ٍبِیئَک  ٍهْجَِوب  َْتلَخَد  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَْنلُقَف  ٍقِرْشُم ، ٍهْجَِوب  مَّلَس  َو  ِهلآ 

. ِءاَمَّسلا ِلْهَأ  َیلِإ  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِّبَحَأ  ِْنیَْنثا  َْنَیب  ُتْحَلْصَأ  ْدَق  َو  ُحَْرفَأ  َْفیَک ال 
ریغ وأ  سانلا  یلع  امهلـضف  روهظل  ۀحلـصملا ، نم  برـض  یلإ  عجری  امب  ۀـلوأم  امهتعزانم  یلع  ۀلمتـشملا  رابخألا  بارتلا و  ءاعقدـلا  ناـیب :

. هتهج انیلع  یفخ  امم  کلذ 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  هریرهوبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 464  ) عیارّشلا للع  باتک  رد  قودص  خیش 

. دروآ ياج  هب  ار  حبص  زامن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زور  کی 
اهیلع هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  لزنم  هّجوتم  راوگرزب  نآ  میتساخرب . ترـضح  نآ  اب  مه  ام  تساخرب و  یکانهودـنا  تروص  کی  اب  هاـگنآ 

. تسهدیباوخ اهكاخ  يور  رد  يولج  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش ،

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف دومن و  كاپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشپ  زا  ار  اهكاخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ 
ترضح لزنم  لخاد  رگیدکی  اب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  كرابم  تسد  سپـس  بارتوبا ! يا  وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  زیخرب 

ادخ ربمایپ  میدید  نایرج  نیا  زا  سپ  دیسر . ام  شوگ  هب  شاهدنخ  يادص  هاگنآ  میدومن  ثکم  يرصتخم  ام  دندش . اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
. دش جراخ  همطاف  يهناخ  زا  ناشخرد  لاحشوخ و  یتروص  اب 

!؟ یتشگزاب لاحشوخ  یتروص  اب  دراو و  كانهودنا  مومغم و  یتروص  اب  هللا ! لوسر  ای  میتفگ 
: دومرف

. مداد شزاس  حلص و  دنتسه  نیمز  مدرم  نیرتبوبحم  نامسآ  لها  دزن  هک  ار  رفن  ود  نیب  هک  یتروص  رد  مشابن ، لاحشوخ  ارچ 
نیب عازن  رب  لمتـشم  هک  ار  يراـبخا  هنوـگ  نیا  زین  تسا و  كاـخ  ياـنعم  هب  ءاـعقَد »  » دـیامرفیم هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  يهمـالع  ناـیب :

بقانم لئاضف و  راهظا  اهنآ  زا  روظنم  هکنیا  لیبق  زا  دومن ، ریـسفت  لیوأت و  دـیاب  دنـشابیم  مالـسلا  اـمهیلع  ارهز  ترـضح  ریما و  ترـضح 
. تسهدیشوپ ام  رب  هک  ییاهزیچ  زا  نآ ، ریغ  ای  دشاب و  ناشیا 

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍِتباَث  ِیبَأ  ِْنب  ِبِیبَح  ْنَع  ِزیِزَْعلا ، ِْدبَع  ْنَع  یَسُوم ، ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  َناَرْمِع ، ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ِّيِرَّکُّسلا ، ِنَع  ُناَّطَْقلا ، عئارّشلا ]  للع  ]
ُۀَمِطاَف ْتَءاَجَف  ِْهیَلَع ، َعَجَطْضاَف  ٌلاَثِم  َُهل  َیِْقلُأ  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَدَف  ٌمالَک  مالـسلا  امهیلع  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  َْنَیب  َناَک 

، ٍِبناَج ْنِم  َعَجَطْضاَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َءاَج  َو  ٍِبناَج  ْنِم  ْتَعَجَطْضاَف  اهیلع  هللا  مالس 
: َلاَق

اَمُهَْنَیب َحَلْصَأ  یَّتَح  ْلَزَی  ْمَلَف  ِِهتَّرُس  یَلَع  اَهَعَضَوَف  َۀَمِطاَف  َدَی  َذَخَأ  َو  ِِهتَّرُس  یَلَع  اَهَعَضَوَف  ٍِّیلَع  َدَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َذَخَأَف 
، َکِهْجَو ِیف  يَرُْشْبلا  يََرن  ُنَْحن  َو  َتْجَرَخ  َو  ٍلاَح  یَلَع  َْتنَأ  َو  َْتلَخَد  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  َلیِقَف  َجَرَخ  َُّمث 

: َلاَق
. ََّیلِإ ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  ْنَم  ِّبَحَأ  ِْنیَْنثا  َْنَیب  ُتْحَلْصَأ  ْدَق  َو  ِینُعَنْمَی  اَم  َو ]  ]

مالک امهنیب  عقیل  اناک  ام  مالسلا  امهیلع  ۀمطاف  ًاّیلع و  ّنأل  ۀّلعلا  هذه  یف  دقتعمب  یل  وه  دمتعمب و ال  يدنع  ربخلا  اذه  سیل  قودّصلا : ؛ لاق 
نایدتقم نیملاعلا ، ءاسن  ةدّیس  یه  نیّیـصولادّیس و  مالـسلا  هیلع  هنأل  امهنیب ، حالـصإلا  یلإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  جاتحی 

. قلخلا نسح  یف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  ّیبنب 
. هلثم بیبح  نع  راونألا : حابصم 

. ّيدابآزوریفلا هرکذ  شارفلا ، رسکلاب  لاثملا  نایب :
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  تباث  یبا  نب  بیبح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 465  ) باتک نامه  رد  زین 

دزن مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  نآ  زا  سپ  دـمآ . شیپ  ییوگتفگ  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ءارهز و  ترـضح  نیب 
. دیباوخ ناشیا  دندرتسگ و  ترضح  نآ  يارب  یشرف  دش ، دراو  ناشیا 

هیلع یلع  ترضح  تسد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  دیباوخ . راوگرزب  نآ  فرط  کی  دمآ و  زین  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
. داهن دوخ  مکش  طسو  يور  تفرگ و  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  تفرگ و  ار  مالسلا 

: دش هتفگ  ترضح  نآ  هب  دش  جراخ  سپس  داد . شزاس  حلص و  ار  ناشیا  نیب  هاگنآ 
!؟ يدیدرگ جراخ  یلاحشوخ  همه  نیا  اب  مینیبیم  نونکا  یلو  يدش  دراو  ارهز  یلع و  رب  یصوصخم  لاح  اب  وت  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف
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. مداد شزاس  حلص و  دنشابیم  نیمز  لها  نیرتبوبحم  نم  دزن  هک  ار  رفن  ود  نیب  هک  یتروص  رد  مشابن ، داش  هنوگچ 
: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  قودص  خیش 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  تفرگیمن  رد  ینخـس  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  نیب  اریز  تسین . دامتعا  دروم  ربتعم و  نم  دزن  ربخ  نیا 
. دهدب شزاس  حلص و  ار  ناشیا  نیب  دیایب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو 

هب قالخا ، رظن  زا  ناشیا  تسا . ملاع  ناـنز  يهدیـس  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  دـشابیم و  نیّیـصولادّیس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
. دندرکیم ادتقا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ترضح 
. تسهدش لقن  ثیدح  نیا  لثم  بیبح  زا  راونالا  حابصم  باتک  رد 

. تسهدرک رکذ  يدابآزوریف  موحرم  هک  روط  نامه  هدمآ  رتسب  يانعم  هب  میم  فرح  رسک  هب  لاثملا  نایب :

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍّرَذ ؛ ِیبَأ  ْنَع  ٍِحلاَص ، ِیبَأ  ْنَع  َلِیئاَرْسِإ ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍعیِکَو ، ْنَع  َۀَفَرَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدْعَس  ْنَع  ِیبَأ ، عئارّشلا ]  للع  ]
َۀَنیِدَْملا اَْنمِدَق  اَّمَلَف  ٍمَهْرِد ، ِفالآ  ُۀََعبْرَأ  اَُهتَمِیق  ًۀَیِراَج  ٍرَفْعَِجل  ُْتیَدـْهَأَف  ( 466  ) ِۀَـشَبَْحلا ِدِالب  َیلِإ  ِْنیَرِجاَهُم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُرَفْعَج  َو  اَنَأ  ُْتنُک 

. َۀَمِطاَف ِلِْزنَم  ِیف  ٌِّیلَع  اَهَلَعَجَف  ُهُمُدَْخت ، مالسلا  هیلع  ٍِّیلَِعل  اَهاَدْهَأ 
: َْتلاَقَف ِۀَیِراَْجلا  ِرْجَح  ِیف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْسأَر  َیلِإ  ْتَرَظَنَف  ًامْوَی  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَلَخَدَف 

: َلاَقَف اَهَْتلَعَف ، ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
؟ َنیِدیُِرت يِذَّلا  اَمَف  ًاْئیَش  ُْتلَعَف  اَم  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ِهَّللاَو  ال 

. َِکل ُْتنِذَأ  ْدَق  اََهل : َلاَقَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیبَأ  ِلِْزنَم  َیلِإ  ِریِصَْملا  ِیف  ِیل  ُنَذَْأت  َْتلاَق 
: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  َطَبَهَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َِتداَرَأ  َو  اَهُِعقُْرِبب  ْتَعَقْرَبَت  َو  اَِهلالَِجب  ْتَلَّلَجَتَف 

اََهل َلاَقَف  ُۀَمِطاَف  ْتَلَخَدَف  ًاْئیَـش ، ٍِّیلَع  ِیف  اَْهنِم  ْلَبْقَت  الَف  ًاِّیلَع  وُکْـشَت  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  ُۀَمِطاَف  ِهِذَـه  َّنِإ  ََکل : ُلوُقَی  َو  َمالَّسلا  َُکئِْرُقی  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

، ًاِّیلَع َنیِکْشَت  ِْتئِج 
: َْتلاَق

. َكاَضِِرل یِْفنَأ  َمِغَر  َُهل : ِیلوُقَف  ِْهَیلِإ  یِعِجْرا  اََهل : َلاَقَف  ِۀَبْعَْکلا ، ِّبَر  َو  ِيإ 
لوسر ِیبِیبَح  َو  ِیلِیلَخ  َیلِإ  ِیِنتْوَکَش  ٌِّیلَع  اََهل : َلاَقَف  ًاثالَث  اَُهلوُقَت  َكاَضِِرل  یِْفنَأ  َمِغَر  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  َُهل  َْتلاَقَف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  ْتَعَجَرَف 

َّنَأ َو  ِهَّللا  ِهْجَِول  ٌةَّرُح  َۀَیِراَْجلا  َّنَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  َهَّللاُدِهْشُأ  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ْهاَتَأْوَس  اَو  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا 
. ِۀَنیِدَْملا ِلْهَأ  ِءاَرَُقف  یَلَع  ٌۀَقَدَص  ِیئاَطَع  ْنِم  ْتَلَضَف  ِیتَّلا  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِم  ََعبْرْألا 

: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  َطَبَهَف  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  َداَرَأ  َو  َلَعَْتنا  َو  َسَّبََلت  َُّمث 
ٍمَهْرِد ِۀَئاِم  َِعبْرَْألِاب  َراَّنلا  َو  َۀَـمِطاَف  یَـضِر  ِیف  َۀَـیِراَْجلا  َکِْقتِِعب  َۀَّنَْجلا  َُکْتیَطْعَأ  ْدَـق  ٍِّیلَِعل : ُْلق  ََکل : ُلوُقَی  َو  َمالَّسلا  َُکئِْرُقی  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  اَهَْدنِعَف  يِْوفَِعب ، َْتئِش  ْنَم  ِراَّنلا  َنِم  ْجِرْخَأ  َو  ِیتَمْحَِرب  َْتئِش  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ِلِخْدَأَف  اَِهب ، َْتقَّدَصَت  ِیتَّلا 
. ِراَّنلا َو  ِۀَّنَْجلا  َْنَیب  ِهَّللا  ُمیِسَق  اَنَأ 

. هلثم ّرذ  یبأ  نع  ناحیَّرلا ، حوَّرلا و  باتک  یف  بتاکلا  روصنموبأ  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
ةزمح نب  دّـمحم  نع  ِّیناـجرجلا ، رـصن  نب  میهاربإ  نع  ًاـعیمج ، دعـس  هدـلو  رـسای و  نب  راّـمع  مساـقلاوبأ و  يدـلاو  یفطـصملا ]  ةراـشب  ]

نع دیمحلا ، دبع  نب  ییحی  نع  لیلخلا ، نب  دمحأ  نع  لیعامـسإ ، نب  ةزمح  نع  رفعج ، نب  دّمحم  نع  نسحلا ، نب  دّـمحم  نع  ِّیـشعرملا ،
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راّنلا ۀّنجلا و  میـسق  مالـسلا  هیلع  ّهنأ  باب  یف  هاندروأ  دـق  رییغت و  یندأب  هلثم  ساّبع  نبا  نع  دـهاجم ، نع  میلـس ، یبأ  نب  ثیل  نع  کیرش ،
(. 467)

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  رذوبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 468  ) عیارّشلا للع  رد  قودص  خیش 
نآ تمیق  هک  دندرک  هیده  بلاطیبا  نب  رفعج  هب  ار  یکزینک  میدرکیم  ترجه  هشبح  يوس  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  نم و  هک  یعقوم  نآ  رد 

دومن میدقت  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  ار  كزینک  نآ  رفعج  میدمآ  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دوب . مهرد   4000
. دشاب راوگرزب  نآ  رازگتمدخ  هک 

. داد ياج  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  يهناخ  رد  ار  كزینک  نآ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
ار دوخ  كرابم  رس  هک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  اب  دش  هجاوم  دیدرگ  هناخ  لخاد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  زور  کی 

. دوب هداهن  كزینک  نآ  رانک  رد 
: درک ضرع  مالسلا  امهیلع  یلع  ترضح  هب  همطاف  ترضح 

؟ ياهداد ماجنا  یلمع  كزینک  نیا  اب  ایآ 
: دومرف

؟ تسیچ وت  روظنم  ماهدادن ، ماجنا  یلمع  نم  مسق ، ادخ  هب  هن 
: درک ضرع 

. مورب مردپ  يهناخ  هب  ات  هدب  هزاجا  نم  هب 
: دومرف

. درادن یعنام 
: تفگ دش و  لزان  لیئربج  دورب  شیوخ  راوگرزب  ردپ  يهناخ  هب  هک  دز  باقن  دیشوپ و  سابل  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  یتقو 

: دیامرفیم دناسریم و  مالس  وت  هب  فوؤر  يادخ  دّمحم ! ای 
! هدم رثا  بیترت  يو  تیاکش  هب  وت  یلو  دنکیم  تیاکش  یلع  زا  دیآیم و  وت  دزن  ءارهز  يهمطاف  نونکا 

: دومرف ترضح  نآ  دش  فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  روضح  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  یعقوم 
؟ ینک تیاکش  یلع  زا  هک  يدمآ  منامگ 

: درک ضرع 
. مسق ادخ  هب  يرآ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
هیلع یلع  ترـضح  يوس  هب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  وت ! ! ياـضر  هب  میـضار  دوخ ، ینطاـب  لـیم  مغریلع  نم  وگب : یلع  هب  درگرب و 

: درک ضرع  راوگرزب  نآ  هب  هبترم  هس  دومن و  تعجارم  مالسلا 
. مشابیم یضار  وت  ياضر  هب  دوخ  ینطاب  لیم  مغریلع  نم  نسحلاابا ! ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
نیا هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  نم  همطاف ! يا  ادخ ! ربمایپ  دزن  نم  یگدنمرـش  زا  هآ  يدومن ؟ مرکا  ربمغیپ  مبیبح  تسود و  هب  ارم  تیاکش 

. تسهقدص هنیدم  ءارقف  يارب  هدمآ  دایز  نم  ءاطع  زا  هک  یمهرد  دصراهچ  نآ  مدومن و  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  كزینک 
یَّلَص مرکا  لوسر  ترضح  روضح  هب  هک  دیشوپ  ار  دوخ  ياهنیلعن  سابل و  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

: تفگ دش و  لزان  لیئربج  دوش . فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
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: دیامرفیم دناسریم و  مالس  نابرهم  يادخ  دّمحم ! ای 
نآ يارب  ار  مّنهج  مدومن و  اطع  وت  هب  يدرک  دازآ  همطاف  تیاـضر  تهج  هب  ار  زینک  نآ  هکنیا  يارب  ار  تشهب  نم  اـمرفب : ریما  ترـضح  هب 

. مداهن وت  رایتخا  رد  يداد  هقدص  هک  یمهرد  دصراهچ 
زا نم  شـشخب  وفع و  يهلیـسو  هب  یهاوخیم  هک  ار  یـسک  ره  نک و  تشهب  لـخاد  نم  يهزاـجا  اـب  یهاوخیم  هک  ار  یـسک  ره  وت  سپ 

: دومرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  دوب  ظاحل  نیدب  امن ! دازآ  مّنهج 
(. 469  ) مشابیم مّنهج  تشهب و  يهدننک  میسقت  ادخ  فرط  زا  نم 

. تسهدمآ رییغت  یمک  اب  ثیدح  نیا  لثم  يرگید  ياهدنس  اب  ( 471  ) یفطصملا ةراشب  و  ( 470  ) بقانم ياهباتک  رد 

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

ٍِبلاَط ِیبَأ  َْنبا  اَی  َُهل : َْتلاَـقَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  یَلَع  ْتَلَْبقَأ  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِدـْنِع  ْنِم  ُۀَـمِطاَف  ْتَفَرَْـصنا  اََّمل  بوشآرهـش ]  نبـال  بقاـنملا  ]
، َكَّدِـج َْتعَـضَأ  َمْوَی  َكَّدَـخ  َتْعَرْـضَأ   ] ِلَزْعَْألا ُشیِر  َکَناَخَف  ِلَدْـجَْألا ، َۀَـمِداَق  َتْضَقَنَف  ِنِینَّظلا  َةَرْجُح  َتْدَـعَق  َو  ِنِینَْجلا  َۀَمیِـش  َْتلَمَتْـشا 

َرَهْجَأ ْدََقل  ِهَّللاَو  ِیْنبا ، َۀَْغیَُلب  َو  ِیبَأ  َۀَْلیَُحن  ِینُّزَْتبَی  َۀَفاَُحق  ِیبَأ  ُْنبا  اَذَه  ًالِطَاب ]  َْتیَنْغَأ  َو ال  ًِالئاَق  َْتفَفَک  اَم  َباَرُّتلا ، َتْشَرَْتفا  َو  َباَئِّذـلا  َتْسَرَْتفا 
َِعناَم َو ال  َِعفاَد  الَف  اَهَفْرَط ، ِینوُد  ُۀَـعاَمَْجلا  ِتَّضَغ  َو  اَهَلْـصَو  ُةَرِجاَهُْملا  َو  اَهَرْـصَن  ُۀَْـلیَْقلا  ِیْنتَعَنَم  یَّتَح  یِمالَک ، ِیف  َّدـَلَأ  ُُهْتیَْفلَأ  َو  یِماَصِخ  ِیف 

ِّلُک ِیف  َيْالیَو  ًایِماَح ، َْکنِم  َو  ًایِداَع  َْکنِم  ُهَّللا  َيِریِذَع  ِیتَّلَز  َنُود  َو  ِیتَنیِه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ِیل  َراَیِخ ، َو ال  ًۀَمِغاَر  ُتْدُـع  َو  ًۀَـمِظاَک  ُتْجَرَخ 
. ًةَُّوق ُّدَشَأ  َْتنَأ  َّمُهَّللا  یِّبَر  َیلِإ  َياَوْدُع  َو  ِیبَأ . َیلِإ  َياَوْکَش  َو  ُدُضَْعلا  ِتَنَهَو  َو  ُدَمَْعلا  َتاَم  َيْالیَو  ٍقِراَش ،

ُتْأَطْخَأ َو ال  ِینیِد  ْنَع  ُْتیَنَو  اَمَف  ِةَُّوبُّنلا ، َۀَّیَِقب  َو  ِةَْوفَّصلا  َۀَّیَُنب  اَی  ِكِدْـجَو  ْنَع  یِِهنْهَن  ِِکِئناَِشل  ُْلیَْولا  َِلب  َِکل  َْلیَو  ـال  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ : اََـهباَجَأَف 
َِیبْسَح َتلاَقَف : َهَّللا ، ِیبِسَتْحاَف  ِْکنَع ، َعُِطق  اَّمِم  ٌْریَخ  َِکل  َّدِعُأ  اَم  َو  ٌنُومْأَم  ُِکلیِفَک  َو  ٌنوُمْـضَم  ُِکقْزِرَف  َۀَْغُلْبلا ، َنیِدیُِرت  ِْتنُک  ْنِإَف  يِروُدْقَم ،

(. 472  ) ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا 
. كدف باوبأ  یف  اهحرش  اهتاملک و  حیحصت ]   ] َّرم دق  لوقأ : نایب :

هیلع نینمؤملاریما  شیپ  دومن و  تعجارم  رکبوبا  دزن  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  هک  یماـگنه  دراـگنیم  ( 473  ) بقانم باـتک  رد 
: تفگ ترضح  نآ  هب  دمآ . مالسلا 

: درک ضرع  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیپ  تشگزاب  رکب  وبا  دزن  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  یماگنه 
نآ وت  ياهتـسشن ؟ هناخ  يهشوگ  رد  دـناهدز  تمهت  وا  هب  هک  یـسک  نوچ  ياهدـش و  نیـشنهدرپ  نینج  نوچمه  اـیآ  بلاـطوبا ! دـنزرف  يا 

يهیده رکبوبا  دناهتـسب . ار  وت  ياپ  تسد و  شزرایب  ياهرپ  نیا  هک  هدـش  هچ  لاح  یتسکـش ، ار  نیهاش  گرزب  ياهرپ  هک  يدوب  یـسک 
نم زا  جرزخ  سوا و  هک  نادنچ  دباتیمنرب  يور  دوخ  دانع  جاجل و  زا  هتساخرب و  نم  ینمـشد  هب  اراکـشآ  هتفرگ ، روز  هب  نم  زا  ار  مردپ 

، درم نآ  ياهمتس  عفد  يارب  زورما  دندومن و  شومارف  ار  ندرک  يرای  زین  مدرم  دندرک و  يراددوخ  نم  تیامح  زا  زین  نارجاهم  دندیرب و 
هک يدوب  يدرمریش  وت  متـشگزاب . يراوخ  اب  یلو  مدش  جراخ  هناخ  زا  مدروخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  زورما  يراکددم . هن  مراد و  يروای  هن 

تردـق اـیآ  دـناهتفرگ ؟ وـت  زا  ار ، قـح  زا  عاـفد  ناوـت  اـیآ  ياهتــسب . دوـخ  يور  هـب  ار  رد  زورما  یلو  يدـیبوکیم ، مـه  رد  ار  اـهگرگ 
يراوخ نیا  دهاش  مدوب و  هدُرم  زورما  زا  لبق  شاک  يا  مرادن . ار  دوخ  زا  عافد  تردق  رگید  نم  هک  ارچ  يرادن ؟ ار  لطاب  نیا  ندنادرگرب 

. منکیم ششخب  وفع و  هبلاطم  ادخ  زا  متفشآرب ، تندرکن  يرای  زا  ای  متفگ و  نخس  يدنت  هب  وت  اب  رگا  مدوبن ! ّتلذم  و 
ناوتاـن ناـشیرپ و  نینچ  نیا  ارم  شندوـبن  هتفر و  اـیند  زا  نـم  گرزب  هاـگهانپ  هـک  یلاـح  رد  دروآرب  رـس  هـک  یحبـص  ره  زا  نـم  رب  ياو 
تردق اهلاراب  منک ؟ يرای  بلط  دـنوادخ  زا  منکب و  مردـپ  هب  ار  مدرم  نیا  تیاکـش  هکنآ  زج  منکب  مناوتیم  هچ  رگید  زورما  تسهتخاس .

. ناتسب نامدرمان  نیا  زا  ارم  ِداد  تدوخ  سپ  تسا  رتشیب  سک  همه  زا  وت 
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: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هشیپ هلان  هآ و  هدومن  لامیاپ  ار  وت  ّقح  هک  نآ  تسا  هتـسیاش  هکلب  روخم ، مغ  ربمایپ ، راگدای  يا  درک و  شباختنا  دنوادخ  هکنآ  رتخد  يا 
متشاد ناوت  رد  هچنآ  هکلب  ماهدشن ، نیشنهشوگ  فعض  یتسـس و  لیلد  هب  نم  هک  نادب  اّما  دنازوس ، دهاوخ  ار  وا  ناماد  قح ، نآ  اریز  دنک 

زین نانیا  گنرین  رکم و  زا  تساهنآ و  رما  رادهدهع  دنوادخ  هک  مدرک ، راذـگاو  دـنوادخ  هب  ار  اهنآ  متفرگن و  ياهجیتن  یلو  متـسب  راک  هب 
. تسا ناما  رد 

: دومرف تفرگ و  مارآ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  سپ 
. تسا شیوخ  ناگدنب  يارب  لیکو  نیرتهب  وا  تسیفاک و  ارم  دنوادخ 

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

ُِرقاَْبلا َو  َناَّسَغ  ُْنبا  َو  ِْنیَـصُْحلا  ُْنب  ُناَرْمِع  َو  ٍِتباَث  ِیبَأ  ُْنب  ُبِیبَح  َو  َقاَحْـسِإ  ُْنبا  َو  ٍْلیَُبقُوبَأ  َو  ٍراَسَی  ُْنب  ُلِقْعَم  بوشآرهـش ]  نبـال  بقاـنملا  ]
ِکَجَّوَز َو  ِكُوبَأ  ْمُهَّدَرَف  ٌنالُف  َو  ٌنـالُف  ِکَـبَطَخ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَـی  َْنُلق : َةَوْسِّنلا  َّنَأ  یَنْعَْملا ، ِقاَـفِّتا  َو  ِتاَـیاَوِّرلا  ِفـالِتْخا  َعَم  مالـسلا  هیلع 

: َْتلاَقَف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَدَف  ًِالئاَع !
: َلاَق َو  اَهَمَصْعِم  ِهِدَِیب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َّزَهَف  ًِالئاَع  ِینَتْجَّوَز  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

ْتَکِحَـضَف ِةَرِخْآلا ، َو  اَْینُّدلا  ِیف  یِخَأ  ُهَّنَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  ِتِْملَع  اَمَأ  ًاْملِح ، ْمُهَمَظْعَأ  َو  ًاْملِع  ْمُهَرَثْکَأ  َو  ًاْملِـس  ْمُهَمَْدقَأ  ُِکتْجَّوَز  ْنَِکل  َو  ُۀَمِطاَف  اَی  ال 
ِیبَأ ِْنب  ِبِیبَح  َو  ِْنیَـصُْحلا  ِْنب  َناَرْمِع  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ُلِیئَْربَج  ِینَرَمَأ  یَّتَح  ِکْجِّوَزُأ  َْمل  ٍْلیَُبق : ِیبَأ  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُتیِـضَر  َْتلاَـق  َو 

. ْمُهَْریَخ ُِکتْجَّوَز  َناَّسَغ  ِْنبا  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُمَلْعَأ  ْنَم  َْریَخ  ُِکتْجَّوَز  ْدَق  یِّنِإ  اَمَأ  ٍِتباَث 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  َۀَمِرْکِع  ْنَع  َبوُّیَأ  ْنَع  ٍرَّمَعُم ، ْنَع  ِقاَّزَّرلاِْدبَع ، َنیِهاَش : ِْنبا  ِباَتِک  ِیف  َو 

. ََّیلِإ ِیلْهَأ  َّبَحَأ  ُِکتْحَْکنَأ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 474  ) بقانم رد  بوشآ  رهش  نبا 

: دنتفگ اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  شیرق  نانز 
یَّلَص مرکا  ربمغیپ  هک  یعقوم  تسا . تسدیهت  هک  داد  رهوش  يدرم  هب  ار  وت  درک و  در  ار  نانآ  وت  ردپ  دندوب ، وت  راگتـساوخ  نالف  نالف و 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دمآ ، راوگرزب  نآ  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
!؟ دشابیم تسدیهت  هک  يداد  یصخش  هب  ارم  وت  ناج ! ردپ 

: دومرف يو  هب  داد و  ناکت  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  تسد  چُم  دوخ ، كرابم  تسد  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
رتگرزب همه  زا  ملح  رظن  زا  ملعَا و  همه  زا  ملع  رظن  زا  مّدـقم و  همه  رب  مالـسا  ظاـحل  زا  هک  مداد  یتّیـصخش  هب  ار  وت  هکلب  همطاـف ! يا  هن !

. تسا
؟ تسا نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  یلع  هک  ینادیمن  ایآ  همطاف ! يا 

: درک ضرع  دیدنخ و  نانخس  نیا  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 
هللا مالـس  همطاف  ترـضح  هب  باطخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدـمآ  لیبق  یبا  تیاور  رد  مدـش . یـضار  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف اهیلع 
. دومن رما  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  هکنآ  زا  دعب  رگم  مدرکن  جیوزت  مالسلا )  هیلع  یلع  ترضح  يارب   ) ار وت  نم 

نیرتهب وا  هک  مدروآرد ، یـسک  جاودزا  هب  ار  وت  نم  هک  شاب  هاگآ  تسا : هدـمآ  تباـث  یبا  نب  بیبح  نیـصحلا و  نب  نارمع  تیاور  رد  و 
. مدروآرد قئالخ  ِنیرتهب  جاودزا  هب  ار  وت  نم  هک  هدمآ  ناّسغ  نبا  تیاور  رد  منادیم و  نم  هک  تسیسک 
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: هدمآ نیهاش  نبا  باتک  رد  و 
باطخ اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هب  ناشیا  هک  دنکیم  لقن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  هطـساو  دنچ  اب  قازّرلادـبع 

: دومرف
. نم هب  تسا  نم  نادنواشیوخ  ِنیرت  بوبحم  وا  هک  مدروآرد  یسک  حاکن  هب  ار  وت  نم 

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ُِّیِسِراَْفلا  َناَْملَس  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ناذاش ]  نبال  لئاضفلا   [ ] ۀضورلا باتک  ]
یَلَع ُهَدَی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َعَضَوَف  یِْکبَت ، َیِه  َو  ُۀَمِطاَف  ْتَلَخَد  اَذإ  ِْهیَدَی  یَلَع  َءاَْملا  ُبُکْسَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ًاِفقاَو  ْتنُک 

: َلاَق َو  اَهِسْأَر 
، ُۀَّیِروُح اَی  ِْکیَْنیَع  ُهَّللا  یَْکبَأ  ِکیِْکُبی ال  اَم 

: َْتلاَق
؟ َّنُْهنِم ِتَعْمُس  اَم  َو  اََهل : َلاَقَف  یِّمَع  ِْنبا  ِیف  َو  َِّیف  اوُعَقَو  ََّیلِإ  َنْرَظَن  اَّمَلَف  ٌتاَبَضُْخم ، َّنُه  َو  ٍْشیَُرق  ِءاَِسن  ْنِم  الَم  یَلَع  ُتْرَرَم 

: َْتلاَق
ْنِم ِکَجَّوَز  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ُِکتْجَّوَز  اَم  ِۀَّیَُنب  اَی  ِهَّللاَو  اََهل : َلاَقَف  ًالاَم ؛ ْمِهِّلَقَأ  َو  ٍْشیَُرق  ِریِقَف  ٍلُجَر  ْنِم  ُهَتَْنبا  َجِّوَُزی  ْنَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َّزَع  ْدَق  َناَک  َْنُلق :

. ُْهنِم ُهُوَْدب  َناَکَف  ٍِّیلَع 
ِرْجَْفلا َةالَـص  ِۀَعُمُْجلا  َمْوَی  ُْتیَّلَـص  اَْنیَبَف  ِساَّنلا ، ِنَع  ُتْکَْـسمَأ  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ِكَْرمَأ  ُْتلَعَج  ِِکلَذ  َْدنِعَف  ٌنالُف  َو  ٌنالُف  ِکَبَطَخ  ُهَّنَأ  ِِکلَذ  َو 

ِهِذَه اَم  ُْتلُقَف : ( 475  ) َنیِِجْلمَدُم َنیِطَّرَقُم ، َنیِجَّوَتُم ، ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ًاّفَـص  َنوُْعبَـس  ُهَعَم  َو  َلِیئَْربَج  ِیبِیبَِحب  اَذإ  َو  ِۀَِـکئالَْملا  َفیِفَح  ُْتعِمَـس  ْذِإ 
؟ ُلِیئَْربَج یِخَأ  اَی  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُۀَعَقْعَْقلا 

: َلاَقَف
َجَّوَزَف اهیلع ، هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  ِءاَسِّنلا  َنِم  َو  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ِلاَجِّرلا  َنِم  اَْهنِم  َراَتْخاَف  ًۀَـعالِّطا ، ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی 

: َْتلاَق َو  اَِهئاَُکب  َدَْعب  ْتَمَّسَبَت  َو  اَهَسْأَر  ْتَعَفَرَف  ٍِّیلَع ، ْنِم  َۀَمِطاَف 
. ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  َیِضَر  اَِمب  ُتیِضَر 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَقَف 
؟ ًۀَبْغَر ٍِّیلَع  ِیف  ُۀَمِطاَف  اَی  ِكُدیِزَأ  الأ 

: َْتلاَق
، یََلب
: َلاَق

ُِّیلَع ُِکْلَعب  َو  ِقاَُرْبلا  یَلَع  اَنَأ  َو  ِءاَبْـضَْعلا  َِیتَقاَن  یَلَع  ُةَزْمَح  یِّمَع  َو  ِِهتَقاَن  یَلَع  ٌحـِلاَص  یِخَأ  ًۀََـعبْرَأ : اَّنِم  ُمَرْکَأ  ٌناَبْکُر  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُدِرَی  ال 
. ِۀَّنَْجلا ِقُون  ْنِم  ٍۀَقاَن  یَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب 

: َْتلاَقَف
؟ ْتَِقلُخ ٍءْیَش  ِّيَأ  ْنِم  َۀَقاَّنلا  َِیل  ْفِص 

: َلاَق
، ِبْطَّرلا ُِؤلْؤُّللا  َنِم  اَهُماَطِخ  ِبَهَّذلا ، َنِم  اَهُِمئاَوَق  ِقَدَْحلا ، ُءاَدْوَس  ِْسأَّرلا ، ُءاَرْمَح  ُءاَْرفَـص ، ِْنیَْبنَْجلا ، ُۀَجَّبَدُم  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِرُون  ْنِم  ْتَِقلُخ  ٌۀَقاَن 
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ِْوفَع ْنِم  ْتَِقلُخ  اَِهنِطَاب ، ْنِم  اَهُرِهاَظ  َو  اَهِرِهاَظ  ْنِم  اَُهنِطَاب  يَُری  َءاَْضَیب ، ٍةَُؤلُْؤل  ْنِم  ٌۀَُّبق  اَْهیَلَع  ِرَـضْخَْألا . ِدَجَْربَّزلا  َنِم  اَُهنَْطب  َو  ِتُوقاَْیلا  َنِم  اَهاَْنیَع 
َلَجَوَّزَع  ِهَّللا 

یَلَع ُّرُمَی  ِحِیبْسَّتلا ال  ِعاَْونَِأب  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ِنْکُّرلا  َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ًانْکُر  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اََهل  ِهَّللا ، ِقُون  ْنِم  ُۀَقاَّنلا  ِْکِلت 
، ٍّیِسْرُک َلِماَح  َْوأ  ٍشْرَع ، َلِماَح  َْوأ  ًابَّرَقُم ، ًاکَلَم  َْوأ  ًالَـسُْرم ، ًاِّیبَن  ُهاََرتأ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُهَمَرْکَأ  اَم  ُْدبَْعلا ؟ اَذَه  ْنَم  اُولاَق : الِإ  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  الَم 

ًالاَجِر َنوُرُْدبَیَف  مالسلا ،  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَه  ٍبَّرَقُم ، ٍکَلَم  َو ال  ٍلَسُْرم  ٍِّیبَِنب  اَذَه  َْسَیل  ُساَّنلا ، اَهُّیَأ  ِشْرَْعلا : ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم  يِداَُنیَف 
، یَْقثُْولا ِةَوْرُْعلاـِب  اوـُقَّلَعَت  ُهَنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َو  ْلَـبْقَن  ْمَلَف  اَنوُحَـصَن  َو  ْقِّدَُـصن  ْمَلَف  اَنُوثَّدَـح  ( 476 « ) َنوـُعِجار ِهـَْیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  : » َنوـُلوُقَیَف ًـالاَجِر ،

. ِةَرِخْآلا ِیف  َنوُْجنَی  ِِکلَذَک 
، ًۀَبْغَر ٍِّیلَع  ِیف  ِكُدیِزَأ  الَأ  ُۀَمِطاَف  اَی 

: َْتلاَق
. ْهاََتبَأ اَی  ِینْدِز 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 
ًامْوَی ِْهیَلَع  ُْتبِـضَغ  اَم  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  ِكَابَأ  َثََعب  يِذَّلا  َو  ُّطَق  ِیْنبِـضُْغی  َْمل  ٌِّیلَع  َو  یَـسُوم  َبَضْغَأ  َنوُراَه  َّنَِأل  َنوُراَه  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  ُمَرْکَأ  ًاِّیلَع  َّنِإ 

. یِّنَع ُبَضَْغلا  َبَهَذ  الِإ  ٍِّیلَع  ِهْجَو  ِیف  ُتْرَظَن  اَم  َو  ُّطَق 
، ًۀَبْغَر ٍِّیلَع  ِیف  ِكُدیِزَأ  الَأ  ُۀَمِطاَف  اَی 

: َْتلاَق
. ِهَّللا َِّیبَن  اَی  ِینْدِز 

: َلاَق
: َلاَق َو  ُلِیئَْربَج  َّیَلَع  َطَبَه 

. َمالَّسلا ِمالَّسلا  َنِم  ًاِّیلَع  ْأَْرقا  ُدَّمَُحم  اَی 
. ًاِّیلَو َو  ًالَْعب  یِّمَع  ِْنبِاب  َو  ًاِّیبَن  ْهاََتبَأ  اَی  َِکب  َو  ًّابَر  ِهَّللِاب  ُتیِضَر  اهیلع : هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتلاَق  َو  ْتَماَقَف 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  یسراف  ناملس  زا  ساّبع  نبا  زا  هضور  باتک  رد 
ترضح متخیریم  ترضح  نآ  كرابم  ياهتسد  هب  بآ  مدوب و  هداتسیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  شیپ  هک  یتقو  نآ  رد 

يور ار  دوخ  كرابم  تسد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  دوب . نایرگ  هک  دـش  دراو  یلاح  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف 
: دومرف داهن و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رس 

: درک ضرع  هّیروح ! يا  دنکن ، نایرگ  ار  وت  مشچ  ادخ  هدش ؟ وت  يهیرگ  ثعاب  يرما  هچ 
. دندز هنعط  میومع  رسپ  هب  عجار  داتفا  نم  هب  نانآ  مشچ  یتقو  مدیسر ، دندوب  هدرک  باضخ  هک  شیرق  نانز  زا  یهورگ  هب  نم 

؟ يدینش ناشیا  زا  ینخس  هچ  دومرف 
: درک ضرع 

. تسا ریقف  هک  دهدب  شیرق  زا  يدرم  هب  ار  دوخ  رتخد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  هک  تسا  راوگان  دنیوگیم 
: دومرف

. هدومن جیوزت  یلع  يارب  ار  وت  ادخ  هکلب  مدادن ، رهوش  ار  وت  نم  ناج ! رتخد 
حبص زامن  هکنیا  ات  مدرک  راذگاو  ادخ  هب  ار  وت  جاودزا  رما  مدومن و  رایتخا  توکس  نم  دندوب  وت  راگتساوخ  نالف  نالف و  هک  یعقوم  اریز 

، دـناهداهن رـس  هب  جات  هک  مدـید  هکئالم  زا  کلم  فص  رازه  داـتفه  اـب  ار  لـیئربج  هاـگان  مدینـش  ار  هکئـالم  يادـص  مدـناوخ و  ار  هعمج 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهدرک تسد  هب  وگنلا  دناهدیشوپ و  هراوشوگ 
: متفگ

؟ مونشیم نامسآ  زا  هک  تسیچ  اهادص  رس و  نیا  لیئربج ! يا 
: تفگ

. نک جیوزت  یلع  يارب  ار  همطاف  وت  دیزگرب . ار  همطاف  نانز  زا  یلع و  نادرم  زا  درک و  نیمز  هب  یهّجوت  اناوت  يادخ  دّمحم ! ای 
: درک ضرع  درک و  یمّسبت  کی  ندش  نایرگ  زا  سپ  دنلب و  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  رس  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 

. وا لوسر  ادخ و  ياضر  هب  مدش  یضار 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

؟ ینک ادیپ  تبغر  يو  هب  ات  میوگب  یلع  ماقم  هب  عجار  نیا  زا  شیب  یهاوخیم  ایآ 
: درک ضرع 

. يرآ
: دومرف

: دش دهاوخن  دراو  ادخ  رب  هراوس  یسک  رت ، یمارگ  رفن  راهچ  ام  زا 
. تسا راوس  دوخ  يهقان  رب  هک  حلاص  ترضح  مردارب  . 1

. دوشیم راوس  ءابضع  يهقان  رب  هک  هزمح  میومع  . 2
. مراوس قارب  رب  هک  نم  . 3

. دش دهاوخ  راوس  یتشهب  ياههقان  زا  یکی  رب  هک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وت  رهوش  . 4
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

؟ تسهدش هدیرفآ  يزیچ  هچ  زا  هک  وگب  نم  يارب  ار  هقان  نآ  فصو 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 

، الط زا  نآ  ياهاپ  مشچ ، هایـس  زمرق ، نآ  رـس  گنر ، درز  هتـسارآ ، نآ  يولهپ  ود  فصو : نیدب  هدـش  هدـیرفآ  ادـخ  رون  زا  هک  تسیاهقان 
نآ رهاظ  رهاظ و  زا  نآ  نطاب  تسا ، نآ  تشپ  رب  دیفس  ؤلؤل  زا  ياهّبق  زبس ، دجربز  زا  نآ  مکش  توقای ، زا  نآ  نامشچ  دیراورم ، زا  راسفا 

نکر ره  نیب  هدوب ، نکر  رازه  داتفه  ياراد  تسادخ  ياههقان  زا  هک  هقان ، نیا  هدش . هدیرفآ  ادخ  وفع  زا  هقان  نآ  دوشیم . هدید  شنطاب  زا 
. دنتسه ناهج  راگدرورپ  حیبست  ماسقا  عاونا و  لوغشم  هک  دشابیم  کلم  رازه  داتفه  رگید  نکر  ات 

: دنیوگیم هکنیا  رگم  دنکیمن  روبع  هکئالم  هورگ  زا  کی  چیه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
دشاب شرع  لماح  ای  دشاب  بّرقم  یکلم  ای  دشاب ، لسرم  يربمغیپ  ایوگ  تسهتـشاد !؟ یمارگ  ار  وا  فوؤر  يادخ  ردقچ  تسیک ، هدنب  نیا 

؟ دشاب یسرک  لماح  ای 
: دنکیم ادن  شرع  طسو  زا  يدانم  هاگنآ 

هب هتسد  هتـسد  یهورگ  سپـس  تسا . مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  هکلب  تسین . بّرقم  کلم  لسرم و  ربمغیپ  صخـش  نیا  مدرم ! يا 
: دنیوگیم دنیآیم و  لیجعت 

یلو دندومنیم  تحیـصن  ار  ام  میدرکیمن ، قیدصت  ام  یلو  دنتفگیم  ام  يارب  ار  بلاطم  نیا  میدرگیم » زاب  وا  يوس  هب  میئادـخ و  زا  ام  »
ادیپ تاجن  نینچ  نیا  ترخآ  رد  هک  دـناهدز  گنچ  یمکحم  يهریگتـسد  هب  دنـشاب  هتـشاد  تسود  ار  یلع  نیا  هک  يدارفا  میتفریذـپیمن ،

. دننکیم
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؟ يوش يو  بغار  ات  میوگب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  عجار  نیا  زا  رتشیب  يراد  تسود  همطاف ! يا 
: درک ضرع 

. يرآ
: دومرف

نب یلع  اّما  دروآرد ، بضغ  هب  ار  یـسوم  ترـضح  نوراه  اریز  تسا ، رتزیزع  ادـخ  شیپ  نوراه  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
. تسهدرواین رد  بضغ  هب  ارم  زگره  مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

؟ مهد حرش  وت  يارب  یلع  ماقم  زا  هک  يراد  تسود  مه  زاب  همطاف ! يا 
: درک ضرع 

. ادخ ربمایپ  يا  يرآ 
: دومرف

: تفگ دش و  لزان  لیئربج 
. ناسرب مالس  یلع  هب  ادخ  فرط  زا  دّمحم ! ای 

: دومرف تساخرب و  ياج  زا  همطاف 
. دشاب نم  ّیلو  رهوش و  میومع  رسپ  یشاب و  نم  ربمغیپ  ناجردپ ، يا  وت  دشاب و  نم  راگدرورپ  ادخ  هک  مدش  یضار 

(07 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس ، ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٌِّیلَع  یفاکلا ]  ]
. ُِزبَْخت َو  ُنِْجعَت  َو  ُنَحْطَت  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  َو  ُسُنْکَی  َو  یِقَتْسَی  َو  ُبِطَتْحَی  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َناَک 

، ینارفعَّزلا ِّیلع  نب  نسحلا  نع  میهاربإ ، نب  دمحأ  نع  نابهو ، نب  دـمحم  نع  ُّینیوزقلا ، میهاربإ  نب  نیـسحلا  یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
. هلثم ریمع  یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یقربلا  نع 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دّمحم  لآ  قداص  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 477  ) یفاک باتک  رد 
ریمخ درکیم ، بایـسآ  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  درکیم . بوراـج  دروآیم و  بآ  دروآیم ، مزیه  مالــسلا  هـیلع  ریما  ترــضح 

. تخپیم نان  درکیم و 
. تسهدرک تیاور  ار  ثیدح  نیا  دننام  هطساو  دنچ  اب  (، 478  ) یلاما رد  مه  یسوط  خیش  موحرم 

(08 [ ) هرامش تیاور  ]

ِنَع َناَْوفَص ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ٍْشیَبُح ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َناَبْهَو ، ِْنبا  ِنَع  ُْنیَـسُْحلا ، یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍروُفْعَی ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍرَْدنُغ ، ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 

. ِِهبَضَِغل ُْتبِضَغ  َبِضَغ  ْنِإ  ُهَّنإَف  ًاِّیلَع  یِصْعَت  ال  َۀَمِطاَِفل : ُْلق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 479  ) یسوط خیش  یلاما  باتک  رد 

مه نم  دنک  بضغ  یلع  رگا  اریز  ینک ! ینامرفان  یلع  هب  تبـسن  ادابم  وگب : همطاف  هب  درک  یحو  دوخ  نأشلا  میظع  لوسر  هب  میلع  يادـخ 
. درک مهاوخ  بضغ 
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(09 [ ) هرامش تیاور  ]

ِنَـسَْحلا ِنَع  ِراَّطَْعلا ، ِنَسَْحلا  ِءالَْعلا  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  اَم  َۀَـمِطاَِفل  ًابِطاَُخم  ِهِضَرَم  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َیلِإ  اَُهتاَْیبَأ  ِۀـَبوُْسنَْملا  ِناَویِّدـلا  ِیف  َو 
َدَْشنَأ مالسلا  هیلع  ُهَّنَأ  ِّيِوَلَْبلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  َناَکْسُم ، ِْنب  ِْدیَز  ْنَع  يِْرقُْملا ، َدَمْحَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِظفاَْحلا ، ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  يِْرقُْملا ،

: اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِیثْرَی  ٌموُمْحَم  َوُه  َو  َتاَْیبَْألا  ِهِذَه 
َدَمْحَأ َْتِنب  اَی  ِْکنِم  ِیتاَیَح  َّنِإ  َو 

ٌدیِدََشل ُُهْتیَفْخَأ  اَم  ِراَهْظِِإب 
اَُنباَقِر ُونْعَت  ِهَّللا  ِْرمَِأل  ْنَِکل  َو 

ٌدِیلَج َِهلِْإلا  ِْرمَأ  یَلَع  َْسَیل  َو 
یِکَتْشَأ َو  ِْکیََدل  یَّمُْحلا  ِینُعِرُْصتأ 

ٌدیِدَن ِلاَجِّرلا  ِیف  ِیل  اَم  َو  ِْکَیلِإ 
یًنُم یَلَع  يَْوقَأ  َو  ٍْربَص  یَلَع  ُّرِصُأ 

ٌدیَِعب ِلاَجِّرلا  ِراَّوَخ  ُْربَص  اَذإ 
اَهَّنَِأب ٌلِیلَد  یَّمُْحلا  ِهِذَه  ِیف  َو 

ٌدیَِرب َو  ٌِدئاَق  اَیاَرَْبلا  ِتْوَِمل 
: لیق و  ( 480  ) لابلاب رطخ  اذـک  ضرملا ، نم  هتیفخأ  ام  راهظإ  نم  یل  َّدـب  ثیح ال  کببـسب  یتایح  تَّدتـشا  يأ  کنم  یتاـیح  نإ  و  ناـیب :

عضخت يأ  ونعت  امهدعب ، یفخی  هرهظُأ و ال  يأ ال  هتیفخأ ، ام  راهظإب  دیدش  انأ  کببسب و  کنم و  یتایح  يأ  لیق : كدعب و  نم  يأ  کنم 
: دیلجلا و 

: دیدنلا بلصلا و 
. حاّیّصلا فیعضلا و  راوخلا  ریظنلا و  لثملا و 

هللا مالس  رهطا  يهمطاف  يهیثرم  هب  عجار  تسا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  هب  بوسنم  نآ  راعـشا  هک  يرعـش  یناوید  باتک  رد 
: دیامرفیم اهیلع 

. تسا تخس  ماهدرک  یفخم  هک  يزیچ  ندومن  راکشآ  هب  دمحا  رتخد  يا  وت  زا  دعب  نم  یگدنز  هک  ًاّقح 
. دوب دهاوخن  تخس  یلمع  چیه  ادخ  رما  ماجنا  يارب  دنکیم و  ینتورف  ادخ  تمظع  يارب  ام  ياهندرگ  یلو 

. درادن دوجو  نم  ریظن  نادرم  نایم  رد  هک  یتروص  رد  منک ، تیاکش  وت  هب  نم  دزادنایم و  وت  دزن  ارم  بت ، ایآ 
. دیامن تسس  ار  نادرم  دناوتب  ربص  تسا  دیعب  یلیخ  هک  یعقوم  موشیم  زوریپ  لئان و  نتشیوخ  تجاح  هب  منکیم و  ربص  نم 

. تسا دصاق  اوشیپ و  عون  کی  مدرم  ِگرم  يارب  نآ  هک  تسیلیلد  بت ، نیا  رد 
: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  هماّلع  موحرم  ِْکنِم » ِیتاَیَح  َّنِإ   » تشذگ تایبا  رد  هک  هلمج  نیا  حیضوت  رد  نایب :

متـسه راچان  هک  تخـس  ياهزادنا  هب  هدش  راوگان  تخـس و  رایـسب  وت ) بئاصم  ای  قارف  ببـس  هب   ) وت ببـس  هب  نم  تایح  یگدنز و  ینعی 
نهذ هب  میتـفگ  هک  هنوگ  نیا  عرـصم  نیا  ینعم  دـیوگیم  هیلع  هللا  ۀـمحر  هماـّلع  موحرم  سپ  ، ) منک راکـشآ  مدوـب  هدرک  یفخم  ار  هچنآ 
لوق زاب  و  وت ) زا  دعب  هدـش  راوشد  تخـس و  نم  رب  یگدـنز   ) وت زا  دـعب  ینعی  ِْکنِم »  » زا روظنم  هتفگ  یفیعـض  لوق  نینچمه  و  دـسریم )

یفخم هچنآ  ندومن  راکشآ  هب  متسه  مّمصُم  نم  دشابیم و  وت  ببـس  هب  وت و  زا  نم  یگدنز  تایح و  هک  تسا  نیا  روظنم  هتفگ : يرگید 
. منکیمن یفخم  ار  نآ  هدنیآ  رد  ماهدرکن و  راهظا  هتشذگ  رد  ار  نآ  ینعی  ماهدومن ،

: دناهتفگ ونعت »  » يهملک ینعم  رد  و 
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« راّوخ  » تسا و ریظن  دننام ، لثم ، ینعم  هب  دیدن »  » تسا و هدش  ینعم  دیدش  مکحم و  تخس و  هب  دیلج »  » تسینتورف و عوضخ و  ینعم  هب 
. دشابیم هتسکش  فیعض و  ینعم  هب 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  َْتتَأَف  ٌةَّدِش  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َْتباَصَأ  َلاَق  َۀَلَفَغ  ِْنب  ِْدیَوُس  ْنَع  ِّيِدـْنَواَّرلا : ُتاَوَعَد 
: َلاَقَف َباَْبلا  ِتَّقَدَف  مَّلَس ،

ٍْتقَو ِیف  اَِنْتئِج  ْدََقل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َلاَقَف  ْتَلَخَدَف  َباَْبلا ، اََهل  ْتَحَتَفَف  يِرُْظنا ، ! َو  یِمُوق  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِباَْبلِاب  ِیبِیبَح  َّسِح  ُعَمْـسَأ 
؟ اَنِّبَر َْدنِع  ِۀَِکئالَْملا  ُماَعَط  اَم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَمِطاَف : َْتلاَقَف  ِِهْلثِم ، ِیف  اَنِیتَْأت  ِْتنُک  اَم 

: َلاَقَف
؟ ُدیِمْحَّتلا

: َْتلاَقَف
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  اَنُماَعَط  اَم 

: َْتلاَق مالسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  َّنِهِینَمَّلَع  ٍتاَِملَک  َسْمَخ  ِکُمِّلَعُأ  َو  ًاراَن  ًارْهَش  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ُسِبَْتقَأ  اَم  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو 
؟ ُتاَِملَْکلا ُسْمَْخلا  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

: َلاَق
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  اَهَرَْصبَأ  اَّمَلَف  ْتَعَجَر  َو  َنیِمِحاَّرلا » َمَحْرَأ  اَی  َو  ِنیِکاَسَْملا  َمِحاَر  اَی  َو  ِنِیتَْملا  ِةَّوُْقلا  اَذ  اَی  َنیِرِخْآلا ، َو  َنِیلَّوَْألا  َّبَر  اَی  »

؟ ُۀَمِطاَف اَی  َِكءاَرَو  اَم  یِّمُأ  َو  ِْتنَأ  ِیبَِأب 
، ِةَرِخْآِلل ُْتئِج  َو  اَْینُّدِلل  ُْتبَهَذ  َْتلاَق 

. ِکَماَمَأ ٌْریَخ  ِکَماَمَأ  ٌْریَخ  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  هَْلفَغ  نبا  دیَوُس  زا  ( 481  ) يدنوار تاوعد  باتک  رد 

. دش يدیدش  یتسدیهت  راچد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
ُّقد هک  یماگنه  دش . فّرشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  روضح  هب  عوضوم  نیا  يارب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترـضح 

: مرکا ربمغیپ  دومن  بابلا 
: دومرف

؟ تسیک نیبب  زیخرب  نمیا  ّمُا  يا  دشاب ، رد  تشپ  مبیبح  هک  منکیم  ساسحا  نم 
: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  دش  لخاد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  درک و  زاب  ار  رد  نمیا  ّما  یتقو 

: درک ضرع  يدمآیمن !؟ تقو  چیه  هک  يدمآ  ام  دزن  یماگنه 
؟ تسیچ ام  يادخ  دزن  هکئالم  ياذغ  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف
«. هَِّللُدْمَْحلا  » نتفگ

: درک ضرع 
؟ تسیچ ام  ياذغ 

: دومرف
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نآ نم ، یلو  هدـشن  نشور  ام  يهناخ  رد  شتآ  هک  تسا  هام  کی  تّدـم  تسوا ، تردـق  تسد  رد  نم  ناـج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  مسق 
. تسهداد میلعت  نم  هب  لیئربج  هک  مهدیم  دای  وت  هب  ار  ياهملک  جنپ 

: درک ضرع 
؟ هللا لوسر  ای  هملک  جنپ  مادک 

: دومرف
: وگب

«. نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َو  ِنیِکاَسَْملا  َمِحاَر  اَی  َو  ِنِیتَْملا  ِةَّوُْقلا  اَذ  اَی  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َّبَر  اَی  »
: دومرف داتفا  يو  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  مشچ  یتقو  دومن . تعجارم  تاملک  نیا  ندینش  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

؟ يدروآ ربخ  هچ  تیادف  هب  مردام  ردپ و 
: درک ضرع 

. متشگزاب يورخا  رما  روظنم  هب  یلو  متفر ، ایند  راک  روظنم  هب 
: دومرف هبترم  ود  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

! ! دیآ وت  شیپ  ریخ 

(11 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِراَْونَْألا : ُحاَبْصِم 
َلاَقَف ِنیِکاَسَْملا ، یَلَع  ُهَعَّزَو  الِإ  ِِهقْزِر  ْنِم  ًاْئیَـش  ُعَدَی  ِهَّللا ال  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ًاِّیلَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ُۀَمِطاَف  ْتَکَش 

. َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ُطَخَس  یِطَخَس  َّنِإ  َو  یِطَخَس  ُهَطَخَس  َّنِإ  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَأ  ِیف  ِینیِطِخُْست  َأ  ُۀَمِطاَف  اَی  اََهل :
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  ( 482  ) راونالا حابصم  باتک  رد 

: درک ضرع  درک و  تیاکش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 
. دیامنیم میسقت  ءارقف  نیب  ار  دوخ  يزور  قزر و  يهمه  یلع 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر 
. تسادخ مشخ  نم  مشخ  نم و  مشخ  وا  مشخ  هک  یتروص  رد  ینکیم ، كانمشخ  میومع  رسپ  هب  تبسن  ارم  وت  ایآ  همطاف ! يا 

(12 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ِساَّبَْعلا ، ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  (، 483  ) ِهَّللاِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألا ، ِنَع  ِِهلاَخ ، ْنَع  ِّيِراَرُّزلا ، ٍِبلاَغ  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَعاَمَج ، یسوطلا ]  خیّشلل  یلامألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب ، ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِوَنَْغلا ، ٍِبلاَط  ِیبَأ  ْنَع  ِِبتاَْکلا ، ٍلْهَس  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ 

؟ َْفیَک َو  ُْتُلق : ًۀَّیَح ، ُۀَمِطاَف  ْتَماَد  اَم  َءاَسِّنلا  ٍِّیلَع  یَلَع  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َمَّرَح 
: َلاَق

. ُضیَِحت ٌةَرِهاَط ال  اَهَّنَِأل 
: نیهجو لمتحی  لیلعتلا  اذه  نایب :

ۀیاعر اهریغ  هیلع  هللا  مَّرح  اذـلف  اهریغ ، ةرـشابم  یف  رذـع  مالـسلا  هیلع  هل  نوکی  یّتح  ضیحت  ـال  تناـک  اـمل  اـّهنأ  دارملا  نوکی  نأ  لّوـألا 
. اهتمرحل
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. اهب تّصتخا  یّتلا  تافصلا  نم  همزلی  ام  ضعبب  کلذ  نع  ّربع  کلذ و  نم  تعنم  اهتلالج  ّنأ  ینعملا  نوکی  نأ  یناثلا 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 484  ) یسوط خیش  یلاما  باتک  رد 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رب  ار  رگید  نانز  ناحبـس ، يادخ  دوب  هدنز  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  هک  یمادام 
. دشیمن ضیح  دوب و  هزیکاپ  كاپ و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  اریز  دوب ، هدرک  مارح 

: هدومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  یلیلعت  نیا  هب  عجار  هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهمالع 
: دنکیم نایب  ار  هجو  ود  دشیمن » ضیح  ءارهز  ترضح  »

اذل تشادن ، رگید  نانز  هب  یجایتحا  ییوشانز  رظن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دشیمن ، ضیح  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  نوچ  ًالّوا 
. تسهدومن مارح  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  مارتحا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رب  ار  رگید  نانز  میلع  يادخ 

يرگید رسمه  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک   ) دشیم نآ  زا  عنام  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  تلالج  تمظع و  هکنیا  ًایناث 
هک هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دندشیمن ) ضیح  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک   ) بلطم نیا  هب  ریبعت  و  دـنک ) رایتخا 

. دریگیم رب  رد  ار  صئاصخ  لئاضف و  نآ  تفص  نیا  تسوا و  ّصتخم  هک  دوشیم  ترضح  نآ  زا  يرگید  تافص  نآ  يهمزال 

(13 [ ) هرامش تیاور  ]

ِهِیف َرَکَذ  َو  الِإ  ِۀَّنَْجلا  ِمیِعَن  ْنِم  ٌءْیَـش  َْسَیل  َو  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  ِیف  یَتَأ  ْلَه  َلَْزنَأ  ْدَـق  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َلیِقَف : ٌِملاَع  َِلئُـس  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
، َنیِْعلا َروُْحلا  الِإ 

. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَِفل  ًالالْجِإ  َِکلَذ  َلاَق 
: َلاَق ( 485 « ) ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذإ  َو  : » ِِهلْوَق ِیف  ٍِحلاَص  ِیبَأ  ْنَع  ِشَمْعَْألا ، ِنَع  ُّيِرْوَّثلا ، ُناَیْفُس 

ِۀَّنَْجلا ِروُح  ْنِم  ٍۀَّیِروُح  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  َو  اَْینُّدـلا  ِءاَِسن  ْنِم  ٍةَوِْسن  َِعبْرَِأب  ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  یَلَع  ُهَّللا  ُهَجَّوَز  َطاَرِّصلا  َعَطَق  اَذإ  الِإ  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم 
ِءاَِسن ْنِم  اَهُْریَغ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌۀَـجْوَز  َُهل  ْتَْسَیل  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَـهُجْوَز  َوُه  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َۀَـمِطاَف  َلُوتَْبلا  َجَّوَز  ُهَّنإَـف  ٍِبلاَـط ، ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ـالِإ 

. ٍمِداَخ َْفلَأ  َنوُْعبَس  ٍروُح  ِّلُِکل  َءاروُح  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ِناَنِْجلا  ِیف  َُهل  ْنَِکل  اَْینُّدلا ،
. اهیلع هللا  مالس  اهنفد  اهلسغ و  باب  یف  بابلا  اذه  رابخأ  ضعب  یتأیس  لوقأ :

: دش هدیسرپ  دنشاب ) مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ای  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  روظنم  دیاش   ) ِملاع زا  ( 486  ) بقانم باتک  رد 
هدرب هروـس  نیا  رد  نیعلاروـح  زا  یماـن  یلو  تسه ، یتـمعن  ره  يواـح  هدـش  لزاـن  تیب : لـها  نأـش  رد  هک  یتأ  لـه  يهکراـبم  يهروـس 

؟ تسهدشن
: دومرف

. تسهدومن اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  زا  ادخ  هک  تسیلیلجت  مارتحا و  عون  کی  نیا 
:( دیامرفیم هک  ریوکت  يهروس  متفه  يهیآ   ) ریسفت رد  حلاصوبا  زا  شمعا  زا  يروث  نایفس 

: دیوگیم تَجِّوُز » ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  »
رازه داتفه  ار و  تشهب  رد  ایند  نانز  زا  نز  راهچ  فوؤر  يادـخ  دـیامن  روبع  طارـص  زا  یتقو  هکنیا  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  تمایق  زور 

. دیامنیم جیوزت  وا  يارب  هیروح 
همطاف شاهجوز  مه  ترخآ  رد  هدوب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  اـیند  رد  شاهجوز  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  طـقف 

. دوب دهاوخ  اهیلع  هللا  مالس 
. تشاد دهاوخن  ایند  نانز  زا  ياهجوز  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زا  ریغ  تشهب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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. دش مداخ  رازه  داتفه  ناشیا ، زا  کی  ره  يارب  هک  تسا  هیروح  رازه  داتفه  ياراد  تشهب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  یلو 

اهنزح و اهئاکب و  ملظلا و  نم  اهیلع  عقو  اـم  باب 7 ؛  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تداهـش  هیرگ و  تیمولظم و  متفه ؛ شخب 
نَم یلَع  هللا  ۀنعل  اهیلع و  هللا  تاولص  اهنفد  ءافخإ  یف  ۀلعلا  نایب  اهنفد و  اهلسغ و  اهیلع و  هللا  مالس  اهتداهش  یلإ  اهـضرم  یف  اهتیاکش 

( اهملظ

(01 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِقِداَّصلا  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِِّیناَرْحَْبلا  ٍْلیَهُس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍفوُْرعَم ، ِْنبا  ِنَع  ِراَّفَّصلا ، ِنَع  ِدِیلَْولا ، ُْنبا  لاصخلا ]  ]
ُلاَْثمَأ ِْهیَّدَخ  ِیف  َراَص  یَّتَح  ِۀَّنَْجلا  یَلَع  یَکَبَف  ُمَدآ  اَّمَأَف  ِْنیَـسُْحلا : ُْنب  ُِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ُفُسُوی  َو  ُبوُقْعَی  َو  ُمَدآ  ٌۀَسْمَخ : َنوُءاَّکَْبلا 

َنِم َنوُکَت  َْوأ  ًاـضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذـَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاـَت  : » َُهل َلـِیق  یَّتَح  َو  ُهُرََـصب  َبَهَذ  یَّتَـح  َفُسُوی  یَلَع  یَکَبَف  ُبوُقْعَی  اَّمَأ  َو  ِۀَـیِدْوَْألا 
ْنَأ اَّمِإ  َو  ِراَهَّنلِاب  َتُکْـسَت  َو  ِْلیَّللِاب  َیِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  َُهل : اُولاَـقَف  ِنْجِّسلا  ُلـْهَأ  ِِهب  يَّذَأـَت  یَّتَح  َبوُقْعَی  یَلَع  یَکَبَف  ُفُسُوی  اَّمَأ  َو  ( 487 « ) َنیِِکلاْهلا

يَّذََأت یَّتَح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَکَبَف  ُۀَمِطاَف  اَّمَأ  َو  اَمُْهنِم  ٍةَدِحاَو  یَلَع  ْمُهََحلاَصَف  ِْلیَّللِاب ، َتُکْـسَت  َو  ِراَهَّنلِاب  َیِْکبَت 
َو ُفِرَْـصنَت  َُّمث  اَهَتَجاَح  َیِـضْقَت  یَّتَح  یِْکبَتَف  ِءاَدَهُّشلا  ِِرباَقَم  ِِرباَقَْملا  َیلِإ  ُجُرَْخت  َْتناَکَف  ِِکئاَُکب ، ِةَْرثَِکب  اَِنْتیَذآ  ْدَق  اََهل : اُولاَقَف  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  ِِهب 
: َُهل ًیلْوَم  َُهل  َلاَق  یَّتَح  یََکب  الِإ  ٌماَعَط  ِْهیَدَی  َْنَیب  َعِضُو  اَم  ًۀَنَس ، َنیَِعبْرَأ  َْوأ  ًۀَنَس  َنیِرْشِع  مالسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  یَکَبَف  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  اَّمَأ 
ام ال ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْـشَأ  امَّنِإ  : » َلاق َنیِِکلاَْهلا  َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  َكاَدـِف  ُْتلِعُج 

. ٌةَْربَع َِکلَِذل  ِیْنتَقَنَخ  الِإ  َۀَمِطاَف  ِیَنب  َعَرْصَم  ْرُکْذَأ  َْمل  یِّنِإ  ( 488 « ) َنوُمَْلعَت
. هلثم فورعم  نبا  نع  یسیع ، نبا  نع  هیبأ ، نع  سیردإ ، نب  دمحأ  نب  نیسحلا  قودّصلل ]  یلامألا  ]

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دّمحم  لآ  قداص  زا  ( 489  ) لاصخ باتک  رد  قودص  خیش 
: دندوب رفن  جنپ  دندرک  هیرگ  هداعلا  قوف  هک  يدارفا 

نب یلع  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مالسلا ،  هیلع  فسوی  مالـسلا ،  هیلع  بوقعی  مالـسلا ،  هیلع  مدآ 
. مالسلا امهیلع  نیسحلا 

. دنام یقاب  يوج  ریظن  شکرابم  تروص  يهنوگ  ود  رد  کشا  رثا  هک  درک  هیرگ  يردق  هب  تشهب  قارف  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح 
: دش هتفگ  يو  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  نامشچ  هک  دومن  هیرگ  مالسلا  هیلع  فسوی  قارف  زا  يردق  هب  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح 

«. يدرگ دوبان  ای  هدرسفا  هکنیا  ات  درب  یهاوخن  رطاخ  زا  ار  فسوی  وت  مسق  ادخ  هب  »
: دنتفگ يو  هب  دندش و  ّتیذا  نادنز  لها  هک  تسیرگ  بوقعی  شردپ  يارب  يردق  هب  فسوی  ترضح 

. دومن تقفاوم  ناشیا  ياهداهنشیپ  زا  یکی  اب  فسوی  هک  یشاب  تکاس  بش  نایرگ و  زور  هکنیا  ای  تکاس و  زور  نایرگ و  بش  دیاب  ای 
دندش و هتسخ  هنیدم  لها  هک  درک  هیرگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  قارف  زا  يردق  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 

: دنتفگ ناشیا  هب 
یتقو دشیم ، ءادهش  ربق  هّجوتم  جراخ و  هنیدم  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  اذل  ینکیم  ّتیذا  ار  ام  تاهیرگ  ترثک  يهطـساو  هب  وت 

. تشگیم زاب  هنیدم  يوس  هب  درکیم  یلاخ  ار  دوخ  یبلق  ياههدقع 
لباقم رد  ییاذغ  چیه  تسیرگ . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  رب  لاس  لهچ  ای  تسیب  تّدم  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح 

. دشیم نایرگ  هکنیا  رگم  دنتشاذگیمن  ترضح  نآ 
: درک ضرع  ناشیا  هب  شنامالغ  زا  یکی  هک  دیسر  ییاج  هب  ترضح  نآ  راک 

! ییامن كاله  هیرگ ) ترثک  يهلیسو  هب   ) ار دوخ  وت  مسرتیم  نم  موش ، وت  يادف  ادخ ! لوسر  رسپ  يا 
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: دومرف
روآدای نم  دینادیمن » امـش  هک  منادیم  ار  ییاهزیچ  ادخ  زا  نم  منک  تیاکـش  ادخ  هب  ار  دوخ  هودـنا  مغ و  نم  هکنیا  زج  تسین  ياهراچ  »

. دنکیم دودسم  ار  میولگ  هار  هیرگ  هکنیا  رگم  موشیمن  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نادنزرف  هاگلتق 
دنچ اب  دمحا  نب  نیسح  قیرط  زا  ثیدح  نیا  لثم  مهن ، تسیب و  سلجم  ثیدح 5 ، يهحفص 140 ، هیلع  هللا  ۀمحر  قودص  خیش  یلاما  رد 

. تسهدش لقن  هطساو 

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

ِنَابَأ ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِراَّبَْجلا ، ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِقوُدَّصلا ، ِنَع  ُدیِفُْملا ، یسوطلا ]  خیّشلل  یلامألا  ]
: َلاَق ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  َۀَمِرْکِع ، ْنَع  َِبْلغَت ، ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  َناَْمثُع ، ِْنب 

؟ َکیِْکُبی اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل : َلیِقَف  ُهَتَیِْحل ، ُهُعُومُد  ْتََّلب  یَّتَح  یََکب  ُةاَفَْولا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ْتَرَضَح  اََّمل 
: َلاَقَف

ْنِم ٌدَـحَأ  اَُهنیُِعی  الَف  ْهاََتبَأ ، اَی  يِداَُنت  َیِه  َو  يِدـَْعب  ْتَِملُظ  ْدَـق  َو  ِیْتِنب  َۀَـمِطاَِفب  یِّنَأَک  يِدـَْعب ، ْنِم  ِیتَّمُأ  ُراَرِـش  ْمِِهب  ُعَنْـصَت  اَم  َو  ِیتَّیِّرُذـِل  یِْکبَأ 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْتَکَبَف ، اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َِکلَذ  ْتَعِمَسَف  ِیتَّمُأ ،

: َْتلاَقَف ِۀَّیَُنب ، اَی  َنیِْکبَت  ال 
ُلَّوَأ ِکَّنِإَف  ِیب  ِقاَحِّللا  ِۀَعْرُِسب  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  يِرِْشبَأ  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَی  َِکقاَرِِفل  یِْکبَأ  یِّنَِکل  َو  َكِدَْعب  ْنِم  ِیب  ُعَنُْـصی  اَِمل  یِْکبَأ  ُتَْسل 

. ِیْتَیب ِلْهَأ  ْنِم  ِیب  ُقَْحلَی  ْنَم 
: دراگنیم ( 490  ) یسوط خیش  یلاما  باتک  رد 

َرت شکرابم  نساحم  هک  تسیرگ  يردـق  هب  ترـضح  نآ  دـیدرگ  کیدزن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  تداهـش  هک  یعقوم 
. دش

: دش هتفگ 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ  هللا ! لوسر  ای 

: دومرف
يهمطاـف مرتخد  منیبیم  اـیوگ  میرگیم . دـسریم ، ناـشیا  هب  نم  زا  دـعب  متّما  ناراکمتـس  زا  هک  ییاهمتـس  نآ  منادـنزرف و  هّیرذ و  يارب 

: دنزیم ادص  هچ  ره  هدش ، عقاو  مولظم  نم  زا  دعب  ءارهز 
. دسریمن وا  دایرف  هب  نم  تّما  زا  يدحا  هاَتبَا ! ای 

: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  دش . نایرگ  دینش ، ار  بلطم  نیا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  یتقو 
! شابم نایرگ  مزیزع ! رتخد  يا 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
. مزیریم کشا  وت  تقرافم  ّتلع  هب  هکلب  منکیمن ، هیرگ  دید  مهاوخ  وت  زا  دعب  هک  ییاهملظ  يارب  نم  ناج ! ردپ 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 
. دش یهاوخ  قحلم  نم  هب  متیب  لها  نایم  رد  همه  زا  رتدوز  هک  یتسه  یسک  نیلّوا  وت  اریز  ار ! وت  داب  هدژم  دّمحم ! رتخد  يا 

(03 [ ) هرامش تیاور  ]
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ْنَع ِشَمْعَْألا ، ِنَع  یَیْحَی ، ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  ْنَع  َناَْمیَلُـس ، ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّیِکَمْرَْبلا ، ِنَع  ِّيِدَـسَْألا ، ِنَع  ِِّیناَـنِّسلا ، ِنَع  ُقوُدَّصلا ، ءاـیبنألا ]: صـصق  ]
: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َۀَیاَبَع ،

، ِهِیف َیِّفُُوت  يِذَّلا  ِهِضَرَم  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُۀَمِطاَف  ْتَلَخَد 
: َلاَق

َو ال ِیب  یِقَْحَلت  یَّتَح  ٍمْوَی  َفِْصن  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَس  َو  ِْنیَْنثا  الِإ  يِدَْعب  ْنِم  َنِیثُکْمَت  ِکَّنِإَف ال  َنیِْکبَت  اََهل ال  َلاَقَف  ُۀَمِطاَف ، ْتَکَبَف  یِسْفَن ، ََّیلِإ  ْتَیُِعن 
. اهیلع هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَکِحَضَف  ِۀَّنَْجلا  ِراَِمِثب  ْیَفَْحُتت  یَّتَح  ِیب  َنیِقَْحَلت 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  هیلع  هللا  ۀمحر  قودص  موحرم  ( 491  ) ءایبنالا صصق  باتک  رد 
ترـضح نآ  روضح  هب  دیـسر  تداهـش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هک  يرامیب  نآ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف 

. دش فّرشم 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 

. تسهدیسر ارف  نم  لجا 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  دش ، نایرگ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

ات يوشیمن  قحلم  نم  هب  دش و  یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  دوب  یهاوخن  هدـنز  یفـصن  زور و  زا 72  رتشیب  نم  زا  دـعب  وت  اریز  شابم ! نایرگ 
! دش نادنخ  تراشب  نیا  ندینش  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دوش . اطع  وت  هب  هفحت  ناونع  هب  یتشهب  ياههویم  زا  هکنیا 

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

 : مالسلا هیلع  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  َلاَق  حئارجلا ]  جئارخلا و  ]
ُلِیئَْربَج َناَک  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  ٌدیِدَش  ٌنْزُح  اَهَلَخَد  َناَک  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَسْمَخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَثَکَم  َۀَـمِطاَف  َّنِإ 

. َِکلَذ ُُبتْکَی  ٌِّیلَع  َناَک  َو  اَِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَهَدَْعب  ُنوُکَی  اَم  اَهُِربُْخی  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِِهناَکَم  َو  اَهِیبَأ  ْنَع  اَهُِربُْخی  َو  اَهَسْفَن  ُبِّیَُطی  َو  اَهِیتْأَی 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  دّمحم  لآ  قداص  زا  ( 492  ) جئارخ باتک  رد 

. دوب هدش  يدیدش  هودنا  مغ و  راچد  دوخ  ردپ  قارف  زا  دوب و  هدنز  زور  تّدم 75  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
ًادـعب هک  یبئاصم  نآ  زا  ار  وا  نینچمه  دادیم . ربخ  تسا  تشهب  رد  هک  شردـپ  ناـکم  زا  یّلـست و  ار  وا  دـمآیم و  وناـب  نآ  دزن  لـیئربج 

. تشاگنیم ار  بلاطم  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  درکیم  هاگآ  دش  دهاوخ  شنادنزرف  راچد 

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

یَّلَص ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِِکتَْلَیل  ْنَع  ِتْحَبْصَأ  َْفیَک  اََهل : َْتلاَقَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  یَلَع  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  ْتَلَخَد  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
؟ مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

: َْتلاَق
ُهَّللا َعَرَش  اَم  ِْریَغ  یَلَع  ۀبضتقم ]   ] ًۀَضَبْقَم ُُهتَماَمِإ ، ْتَحَبْـصَأ  ْنَم  ُُهباَجِح ، ِهَّللاَو  َِکتُه  ُّیِـصَْولا ، َِملُظ  َو  ُِّیبَّنلا  َدُِقف  ٍبْرَک ، َو  ٍدَمَک  َْنَیب  ُتْحَبْـصَأ 

ًۀَنِمَتْکُم ِقاَفِّنلا  ُبُوُلق  اَْهیَلَع  َْتناَک  ٌۀَّیِدُحُأ ، ٌتاَِرت  َو  ٌۀَّیِرَْدب  ٌداَقْحَأ  اَهَّنَِکل  َو  ِلیِوْأَّتلا  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  اَهَّنَـس  َو  ِلیِْزنَّتلا  ِیف 
اَم یَلَع  َْسِئَبل  َو  اَهِروُدُص  ِّیِِـسق  ْنِم  ِناَمیِْإلا  ََرتَو  ُعَطْقَیَف  ِقاَقِّشلا  ِۀَلیِخَم  ْنِم  ِراَثْآلا  َبِیبآَش  اَْنیَلَع  ْتَلَـسْرَأ  ُْرمَْألا  َفِدُْهتْـسا  اَّمَلَف  ِةاَشُْولا ، ِناَْکمِِإل 

ِبْرَْکلا ِنِطاَوَم  ِیف  ْمِِهئَابِآب  َکَتَف  ْنَّمِم  راصتنا ]   ] ٍراَْصِنتْـسا َدَْعب  اَْینُّدلا  َروُرُغ  ْمُهَتَِدئاَع  اوُزَرْحَأ  َنِینِمْؤُْملا  َِۀلاَفَک  َو  َِۀلاَسِّرلا  ِْظفِح  ْنِم  ُهَّللا  َدَـعَو 
. ِتاَداَهَّشلا ِلِزاَنَم  َو 
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. هتدجو ام  یلع  هتدروأف  هب  هحّحصُأ  رخآ  عضوم  یف  هدجأ  مل  افِّرحم و  اّفحصم  هنم  ذوخأملا  یف  ربخلا  ناک 
: تفگ دش و  فّرشم  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  روضح  هب  هملس  ّما  هک  دنکیم  تیاور  ( 493  ) بقانم باتک  رد 

؟ يدرک حبص  هنوگچ  ار  بش  هللا ! لوسر  تنب  ای 
: دومرف

. مرهوش ندش  مولظم  مردپ ، نداد  تسد  زا  تشذگ ، هودنا  مغ و  یگدرسفا و  اب  نم  بش 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هدرک و  عیرشت  نآرق  رد  دنوادخ  هک  دشاب  یـساسا  نآ  ریغ  رب  شتماما  هک  یـسک  نآ  تساوسر  مسق  ادخ  هب 

. تسهدومرف نایب  نآرق  لیوأت  رد  مَّلَس 
. تسا دُُحا  ماقتنا  نتفرگ  تسا و  ناشیا  يهنیس  رد  ردب ، زا  هک  تسییاههنیک  رطاخ  هب  ییاوسر  شریذپ  نیا  نکلو 

نآ دـیدرگیمن . رهاظ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نامز  رد  هنوگ  قافن  دوب و  یفخم  اههنیـس  رد  هک  ییاهییوج  ماقتنا  اـههنیک و 
دنـسپان تشز و  هچ  تسبرب و  تخر  ناشیا  لد  زا  ناـمیا  تفرگ و  ندـیراب  اـم  رب  وس  ره  زا  اـههلمح  دـش ، ریگ  فدـه  تفـالخ  هک  تقو 

. دنداد تسد  زا  یبلطایند  اب  ار  دوخ  يهرهب  مامت  دنتشاذگ و  اپ  ریز  تلاسر ، نانیشناج  زا  تلافک  تلاسر و  ظفح  رد  ار ، ادخ  روتسد 
: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع 

هب اذل  منک  حیحـصت  ار  نآ  ات  دشن  ادـیپ  مه  يرگید  عبنم  رد  تسا و  هدـش  فیرحت  تسیطلغ و  بلاطم  ياراد  هک  تسیذـخأم  زا  ربخ  نیا 
. مدروآ ار  نآ  مدوب ، هتفای  ار  نآ  هک  یتروص  نیمه 

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

ِدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِْهیَوَدْرَم ، ِْنب  یَسُوم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ ، ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  ِِّیناَدْمَْهلا ، ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِِبقاَنَْملا : ُِبتُک  ِضَْعب  ْنِم 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  َۀَّبَح ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍِتباَث ، ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّیِمْرَْجلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َناَوْرَم ، ِْنب 

. ُُهْتبَّیَغ َِکلَذ  ُْتیَأَر  اَّمَلَف  اَْهیَلَع ، َیِشُغ  ُْهتَّمَش  اَذإَف  َصیِمَْقلا  ِینِرَأ  ُلوُقَت : ُۀَمِطاَف  َْتناَکَف  ِهِصیِمَق ، ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  ُْتلَسَغ 
: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  بقانم  بتک  زا  یضعب  رد 

: دومرفیم اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  مداد . لسغ  شنهاریپ  اب  ار  ادخ  ربمغیپ  كرابم  ندب  نم 
ادـخ لوسر  نهاریپ  مدـش  هجاوم  هرظنم  نیا  اـب  نم  یتقو  درک ! ! شغ  دـیئوب  ار  نهاریپ  نآ  هک  یعقوم  هدـب . ناـشن  نم  هب  ار  مردـپ  نهاریپ 

. مدومن ناهنپ  همطاف  رظن  زا  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

(07 [ ) هرامش تیاور  ]

، ِناَذَْألا َنِم  ُلِالب  َعَنَْتما  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َِضُبق  اََّمل  ُهَّنَأ ]   ] َِيُور هیقفلا ]  هرضحی  نم ال  ]
: َلاَق

ِنِّذَُؤم َتْوَص  َعَمْسَأ  ْنَأ  یِهَتْشَأ  یِّنِإ  ٍمْوَی : َتاَذ  َْتلاَق  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ٍدَحَِأل  ُنِّذَؤُأ  ال 
: َلاَق اَّمَلَف  ِناَذَْألا ، ِیف  َذَخَأَف  ًالِالب ، َِکلَذ  َغَلَبَف  ِناَذَْألِاب  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِیبَأ 

هللا مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَقَهَش  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِِهلْوَق : َیلِإ  َغََلب  اَّمَلَف  ِءاَُکْبلا ، َنِم  َْکلاَمَتَت  ْمَلَف  ُهَماَّیَأ ، َو  اَهَابَأ  ْتَرَکَذ  ُرَبْکَأ ، ُهَّللا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا 
َو اَْینُّدلا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَْنبا  ِتَقَراَف  ْدَقَف  ُلِالب  اَی  ْکِْسمَأ  َلالِِبل : ُساَّنلا  َلاَقَف  اَْهیَلَع ، َیِشُغ  َو  اَهِهْجَِول  ْتَطَقَـس  َو  اهیلع 

یِّنِإ ِناَوْسِّنلا  َةَدِّیَـس  اَی  اََهل : َلاَق  َو  ْلَعْفَی  ْمَلَف  َناَذَْألا ، َِّمُتی  ْنَأ  ُْهَتلَأَس  َو  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَقاَفَأَف  ُهَِّمُتی  َْمل  َو  ُهَناَذَأ  َعَطَقَف  َْتتاَم ، ْدَق  اَهَّنَأ  اوُّنَظ 
. َِکلَذ ْنَع  ُْهتَفْعَأَف  ِناَذَْألِاب ، ِیتْوَص  ِْتعِمَس  اَذإ  ِکِسْفَِنب  ُهَنِیلِْزُنت  اَّمِم  ِْکیَلَع  یَشْخَأ 
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: دراگنیم ( 494  ) هیقفلا هرضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  خیش 
: تفگ درک و  يراددوخ  ناذا  نتفگ  زا  لالب  دیسر  تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  یتقو  هدش  تیاور 

. تفگ مهاوخن  ناذا  يدحا  يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  نم 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  زور  کی 

هک یعقوم  دش . ناذا  نتفگ  لوغـشم  دیـسر  لالب  شوگ  هب  نخـس  نیا  هک  یماگنه  مونـشب ، ار  مردـپ  نذؤم  ناذا  يادـص  مراد  تسود  نم 
: تفگ هبترم  ود  لالب 

هیرگ زا  تسناوتن  داتفا و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  شردپ  راگزور  دای  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترـضح  ُرَبْکَا ،» ُهللا  »
: تفگ لالب  یتقو  دیامن  يراددوخ 

لالب هب  مدرم  درک ! ! شغ  داتفا و  نیمز  يور  هب  تروص  اب  دز و  ياهحیـص  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  هللا ،» ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  »
: دنتفگ

هب اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  دـندرک  رکف  روط  نیا  مدرم  تفر و  ایند  زا  ربمغیپ  رتخد  همطاـف  اریز  نک ! يراددوخ  ناذا  نتفگ  زا 
! تسا تداهش 

: دومرف لالب  هب  دمآ  شوه  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هک  یعقوم  درکن . مامت  ار  نآ  دومن و  عطق  ار  ناذا  نایرج  نیا  زا  سپ  لالب 
: تفگ اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  تفریذپن و  لالب  یلو  نک ، مامت  ار  ناذا 

ترـضح اذـل  مسرتیم . ینکیم  یتحاراـن  ساـسحا  همه  نیا  يونـشیم و  ارم  ناذا  يادـص  هاـگ  ره  وت  هکنیا  زا  نم  ناـنز ! نیرتگرزب  يا 
. دومن فاعم  ار  يو  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

(08 [ ) هرامش تیاور  ]

، ُناَّطَْقلا ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَمْحَأ  اَنَثَّدَح  رابخألا ]  یناعم  ]
: َلاَق

، ُِّیْنیَسُْحلا ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  اَنَثَّدَح 
: َلاَق

، ُّیِمْخَّللا ٍْدیَمُح  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِبِّیَّطلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَح 
: َلاَق

، اَّیِرَکَز ُْنب  ُدَّمَُحم  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  اَنَثَّدَح 
: َلاَق

، ُِّیبَّلَهُْملا ِنَمْحَّرلاِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح 
: َلاَق

: َْتلاَق مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِهِّمُأ  ْنَع  ِنَسَْحلا ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َناَْمیَلُس ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللاُْدبَع  اَنَثَّدَح 
َْتِنب اَی  اََهل : َْنلُقَف  ِراَْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَهُْملا  ُءاَِسن  اَهَْدنِع  َعَمَتْجا  اَهَبَلَغ ، َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ُۀَّلِع  ْتَّدَتْـشا  اََّمل 

؟ ِِکتَّلِع ْنَع  ِتْحَبْصَأ  َْفیَک  ِهَّللا : ِلوُسَر 
ِلُولُِفل ًاْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس ، ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهْتئَنَـش  َو  ْمُُهتْمَجَع  ْنَأ  َْلبَق  ْمُُهتْظََفل  ْمُِکلاَجِِرل ، ًۀَِیلاَق  ْمُکاَْینَُدل ، ًۀَِـفئاَع  ِهَّللاَو  ُتْحَبْـصَأ  اهیلع : هللا  مالـس  َْتلاَقَف 

ْدََقل َمَرَج  ال  ( 495 « ) َنوُِدلاخ ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  ام  َْسِئبل   » َو ِْيأَّرلا  ِلَطَخ  َو  ِةاَنَْقلا  ِرَوَخ  َو  ِّدَْـحلا 
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. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًاقْحُس  َو  ًاْرقَع  َو  ًاعْدَجَف  اَهَراَغ  ْمِْهیَلَع  ُْتنَنَش  َو  اَهَتَْقبِر  ْمُُهتْدَّلَق 
ُنارْـسُْخلا َوُه  َِکلذ   » الَأ ِنیِّدلا ، َو  اَْینُّدـلا  ِْرمَِأب  ِنِیبَّطلا  َو  ِنیِمَْألا  ِیْحَْولا  ِطَبْهَم  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِدِـعاَوَق  َو  ِۀـَلاَسِّرلا  یِـساَوَر  ْنَع  اَهوُحَزْحَز  یَّنَأ  ْمُهَْحیَو 

. َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ُهَرُّمَنَت  َو  ِِهتَْعقَو  َلاَکَن  َو  ِِهئْطَو  َةَّدِش  َو  ِهِْفیَس  َریِکَن  ُْهنِم  ِهَّللاَو  اوُمَقَن  ِنَسَْحلا ، ِیبَأ  ْنِم  اوُمَقَن  اَم  َو  ( 496 « ) ُنِیبُْملا
ُِعتْعَُتی َو ال  ُهُشاَشِخ  ُُملْکَی  ال  ًاحُجُـس ، ًاْریَـس  ْمِِهب  َراََسل  َو  ُهَقَلَتْعال  ِْهَیلِإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَذَـبَن  ٍماَمِز  ْنَع  اوُّفاَکَت  َْول  ِهَّللاَو 
ِهِعْدَر َو  ِءاَْملا  ِرْمَِغب  الِإ  ٍِلئاَِطب  ُْهنِم  ٍّلَحَتُم  َْریَغ  ُّيَّرلا  ُمِِهب  َرَّیََحت  ْدَق  ًاناَِطب ، ْمُهَرَدْـصال  َو  ُهاَتَّفَـض  ُحَـفْطَت  ًاضاَفْـضَف  ًاریِمَن  ًالَْهنَم  ْمُهَدَرْوال  َو  ُهَبِکاَر 
َرْهَّدلا َكاَرَأ  َتْشِع  اَم  َو  ْعَمْساَف  َُّملَه  الَأ  َنُوبِسْکَی . اُوناَک  اَِمب  ُهَّللا  ُمُهُذُخْأَیَس  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌتاَکََرب  ْمِْهیَلَع  ْتَِحتَُفل  َو  َبِغاَّسلا  ُهَرَرَش 

ِلِهاَْکلِاب َزُجَْعلا  َو  ِمِداَوَْقلِاب  ِهَّللاَو  َیباَنُّذلا  اُولَْدبَتْسا  اوُکَّسَمَت ، ٍةَوْرُع  ِّيَِأب  َو  اوُدَنَتْسا  ٍداَنِس  ِّيَأ  َیلِإ  ُثِداَْحلا  َکَبَجْعَأ  ْدَقَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  َبَجَْعلا .
ِّقَْحلا َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَفأ  (، » 498 « ) َنوُرُعْشَی ْنِکل ال  َو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنإ  الَأ  (، » 497 « ) ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی   » ٍمْوَق ِسِطاَعَِمل  ًامْغَرَف 

(. 499  ) نوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  الِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ 
ُفَْرُعی َو  ( 500 « ) َنُولِْطبُْملا ُرَسْخَی   » َِکلاَنُه ًارِقْمُم ، ًافاَعُذ  َو  ًاطِیبَع  ًامَد  ِْبعَْقلا  َعالِط  اُوبَلَتْحا  َُّمث  ُجَْتُنت  اَمَْثیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَِقل  ْدََقل  َکَِهلِإ  ُرْمََعل  اَمَأ 

َنِم ٍداَْدِبتْـسا  َو  ٍلِماَش  ٍجْرَه  َو  ٍمِراَص  ٍْفیَِـسب  اوُرِْـشبَأ  َو  ًاـشْأَج  ِۀَْـنتِْفِلل  اُونِمْأَـط  َو  ًاـسُْفنَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  اُوبیِط  َُّمث  َنُولَّوَأـْلا ، َّنَس  اَـم  َّبِغ  َنُولاَّتلا ،
اَهل ُْمْتنَأ  َو  اـهوُمُکُمِْزُلنأ  ْمُْکیَلَع   [ » ْمُُکبوـُُلق  ] ْتَیِمَع ْدَـق  َو  ْمُِکب  یَّنَأ  َو  ْمَُکل  یَتَرْـسَح  اَـیَف  ًادیِـصَح  ْمُـکَعْرَز  َو  ًادـیِهَز  ْمُـکَْئیَف  ُعَدَـی  َنـیِِملاَّظلا 

(. 501  ) َنوُهِراک
: َلاَق َُّمث 

: َلاَق ِِّینیِوْزَْقلا  َةَرَبْقَم  ِْنبِاب  ُفوُْرعَْملا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلاُوبَأ ]   ] ِثیِدَْحلا اَذَِهب  اَنَثَّدَح  َو 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  اَنَرَبْخَأ 

، ُّیِمِشاَْهلا ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح 
: َلاَق

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ُْنب  یَسیِع  اَنَثَّدَح 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِّدَج ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِیبَأ ، ِینَثَّدَح 

: َْتلاَقَف ِیْنتَعَد  ُةاَفَْولا  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ْتَرَضَح  اََّمل 
؟ يِدْهَع َو  ِیتَّیِصَو  َْتنَأ  ٌذِْفنُمَأ 

: َلاَق
: َْتلاَق َو  ِْهَیلِإ  ْتَصْوَأَف  اَهُذِْفنُأ  یََلب  ُْتُلق :

، اَمُهَتْرَکَذ ِْنیَلُجَر  َّنَنِذُْؤت  َو ال  ًْالَیل  یِِّنفْداَف  ُِّتم  اَنَأ  اَذإ 
: َلاَق

؟ ِِکتَّلِع ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِتْحَبْصَأ  َْفیَک  َْنلُقَف : ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ُءاَِسن  اَْهَیلِإ  َعَمَتْجا  اَُهتَّلِع  ْتَّدَتْشا  اَّمَلَف 
: َْتلاَقَف

. ُهَوَْحن َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ْمُکاَْینُِدل  ًۀَِفئاَع  ِهَّللاَو  ُتْحَبْصَأ 
ۀفئاع اهیلع : هللا  مالـس  اهلوق  اّمأ  لاقف : ثیدحلا  اذه  ینعم  نع  يرکـسعلا  دیعـس  نب  هللادبع  نب  نیـسحلا  دمحأ  ابأ  تلأس  قودّـصلا : ؛ لاق 

. اهتایاور فالتخا  یلع  ۀبطخلا  حرش  یف  هرکذنس  ام  فیعاضت  یف  اهدرونس  و  ( 502  ) هرکذ ام  رخآ  یلإ 
هیلع نیسح  ماما  رتخد  همطاف  شردام  زا  مالـسلا  امهیلع  نسح  نب  هللادبع  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 503  ) رابخالا یناعم  باتک  رد  قودص  خـیش 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا 
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هبلغ ناشیا  رب  تفای و  تّدـش  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  يرامیب  هک  یماـگنه 
: دنتفگ شترضح  هب  دندومن و  عامتجا  وا  فارطا  رد  راصنا  نیرجاهم و  نانز  درک ،

؟ يدرک حبص  هنوگچ  يرامیب  اب  ار  بش  ادخ ! لوسر  رتخد  يا 
: دومرف خساپ  هنوگ  نیدب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

نانآ زا  يدوس  هکنآ  زا  شیپ  متحاران ، نیگمـشخ و  امـش  نادرم  زا  دونـشخان و  امـش  يایند  زا  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  دنگوس  ادخ  هب 
تـسا تشز  رایـسب  هچ  دـماین  مشوخ  نانآ  زا  مدرک  ناشناحتما  هکنآ  زا  دـعب  متخادـنا و  رود  هب  ار  ناـشیا  هتـشادرب و  ناـنآ  زا  تسد  مربب 

هک هچنآ  تسیزیچ  دب  ددرگ و  دساف  هک  ياهشیدنا  دوش و  راکان  هتشادرب و  فاکش  هک  ياهزین  ای  دیآ و  دراو  ریشمش  يهبل  رب  هک  ياهنخر 
ندرگ هب  راک  نیا  دمآیپ  رفیک و  راچان  هب  دناهنادواج . باذـع  رد  هدـش و  یهلا  بضغ  مشخ و  بجوم  هک  ارچ  هتـشاد ، میدـقت  ناشـسوفن 

. تسا رفیک  يدوبان و  بوکرس و  ناراکمتس ، هورگ  ماجنارس  دشابیم و  نانآ  يهدهع  رب  نآ  یگتفشآ  یگدنکارپ و  هداتفا و  نانآ 
ایند نید و  رما  هب  هاگآ  ناسنا  یحو و  نما  هاگدورف  تّوبن و  مکحم  ياههیاپ  تلاسر و  راوتـسا  هاگیاپ  زا  ار  تفالخ  هنوگچ  اـهنآ ، رب  ياو 

، دنتفرگ ماقتنا  نسحلاوبا  زا  نانیا  تبسانم  هچ  هب  تسا ، راکشآ  نارسخ  نایز و  نامه  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دنتخاس . رود  هدرک و  فرحنم 
وا زا  هک  دش  ثعاب  شـصالخا  ییوجادخ و  اهنت  شیبوکرـس و  رفیک  شیراوتـسا ، یتخـس و  شریـشمش و  زا  يدونـشخان  دنگوس  ادـخ  هب 

. دنریگب ماقتنا 
نآ دنتـشاد  یمرب  تسد  دوب  هدرپـس  یلع  هب  ار  نآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هک  يرما  ماـمز  زا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 
رد یتحارج  هن  تفالخ ، رتش  يارب  هک  يروط  هب  هدرک  يربهر  ار  نانآ  یناـسآ  یتحار و  هب  تفرگیم و  تسد  رد  ًـالماک  ار  نآ  ترـضح 

هدیناسر و عیسو  ناشوج و  لالز و  ياهمشچرس  هب  ار  نانآ  دادیم . تسد  شراکراوس  رب  یمارآان  بارطضا و  هن  دشیم و  داجیا  شا  ینیب 
. دومنیم شوماخ  ار  یگنسرگ  یگنشت و  هرارش  هتفر و  ورف  بآ  رد  هدرک  فرطرب  ار  یگنشت 

لیلد و هچ  هب  دوزفا  دهاوخ  وت  یتفگـش  رب  شاهزات  ياهدادیور  اب  راگزور  دـمآ و  یهاوخ  تفگـش  هب  یـشاب  هدـنز  هک  یتقو  ات  ونـشب ، ایب 
ار ناگنازرف  ناماگشیپ و  هدرک  ضیوعت  ّتیصاخیب  كزان و  ياهرپ  هب  ار  رپهش  هک  هدز  گنچ  ینامسیر  مادک  هب  هدرک و  هیکت  يدنتـسم 
هب دـنهدیم ، ماجنا  کین  راک  هک  دـنرادنپیم  هک  یمدرم  نآ  ینیب  شاک  يا  سپ  دـندروآ !؟ راک  رـس  رب  ار  ناـگیامورف  هتـشاذگ و  راـنک 

يارب دـنکیم  تیادـه  یتسار  یتسرد و  هب  هک  سک  نآ  ایآ  دـنمهفیمن ، دوخ  دـنراک و  هبت  نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دـشیم . هدـیلام  كاخ 
. دینکیم تواضق  هنوگچ  هدش و  هچ  ار  امش  سپ  دشاب  هتفای  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا  رتهتسیاش  يوریپ 

دیهاوخ نآ  زا  کلهم  ّمس  نینوخ و  حدق  امش  دیئاز و  دهاوخ  يدوز  نیمه  هب  هدش و  نتـسبآ  هنتف  نیا  رتش  هک  تراگدنوادخ ، هب  دنگوس 
نآ رد  دید و  دنهاوخ  ار  ناگتـشذگ  ياهّتنـس  دمآیپ  ناگدنیآ  دـید و  دـنهاوخ  نایز  ناراک  هبت  نایارـس و  هوای  ماگنه  نآ  رد  دیـشود و 

یگماـکدوخ ریگارف و  یناـماسبان  ناّرب و  يریـشمش  هب  دـینک و  بوـشآ  هنتف و  هداـمآ  ار  دوـخ  رطاـخ  تیاـضر  یعمج ، رطاـخ  هـب  ماـگنه 
رد ماگنه  نآ  رد  هک  امش ، رب  ياو  درک ، دیهاوخ  ورد  دوخ  ار ، ناتیزرواشک  تالوصحم  كدنا و  ار  ناتیاه  هّیمهس  دیهد ، دیون  نارگمتس 

ناتشوخ نآ  زا  دیهاوخیمن و  دوخ  هک  میئامن  رابجا  مازلا و  یطیارش  رد  ار  امـش  ام  ایآ  هتـشگ ، روک  ناتیاهلد  دیربیم ، رـسب  یطیارـش  هچ 
؟ دیآیمن

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  زا  هطـساو  دنچ  اب  مردپ  تفگ  هک  دنکیم  لقن  هللادبع  نب  یـسیع  قیرط  زا  ار  ثیدح  نیا  هطـساو  دنچ  اب  سپس 
: دومرف هک  درک  لقن  نم  يارب 

: دومرف دیبلط و  ارم  تداهش  تقو  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینکیم  لوبق  ارم  ّتیصو  ایآ 

كاخ هب  ارم  هنابـش  متفر  ایند  زا  نم  هک  ینامز  درک  ّتیـصو  نینچ  شترـضح  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  سپ  مهدیم . ماـجنا  یلب 
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. دنوشن رادربخ  دندرک  ّتیذا  ارم  هک  رکبوبا ]  رمع و   ] يدرم ود  نآ  ات  راپسب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دنتفگ نینچ  هدش و  بایفرش  همّظعم  نآ  تمدخ  راصنا  رجاهم و  نانز  تفای . تّدش  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يرامیب  نوچ 
: دومرف خساپ  شترضح  سپ  يدیناسر ؟ حبص  هب  يرامیب  اب  ار  بش  هنوگچ  ادخ ! ربمایپ  رتخد  يا 

. تسا لبق  ثیدح  لثم  ترضح  نآ  تاشیامرف  هّیقب  مرازیب و  امش  يایند  زا  هک  مدرک  حبص  یلاح  رد  ار  بش  دنگوس  ادخ  هب 
: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  قودص  موحرم 

هللا مالس  ارهز  ترضح  نخس  يهرابرد  وا  مدرک ؟ لاؤس  ثیدح  نیا  يانعم  صوصخ  رد  يرکـسع  دیعـس  نب  هللادبع  نب  نسح  دمحَاابا  زا 
. تسهدش ظاحل  نآ  رد  زین  تایاور  فالتخا  میدرک  رکذ  هبطخ  حرش  رد  شتفاضا  اب  ام  هک  ار  هچنآ  داد  باوج  اهیلع 

(09 [ ) هرامش تیاور  ]

ِراَْصنَْألا َو  َنیِرِجاَهُْملا  ُءاَِسن  اَْهَیلِإ  َعَمَتْجا  اَـهِیف  ْتَیِّفُُوت  ِیتَّلا  َۀَـضْرَْملا  اـهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَضِرَم  اََّمل  َۀَـلَفَغ  ُْنب  ُدـْیَوُس  َلاَـق  جاـجتحإلا ]  ]
: َْتلاَق َُّمث  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  اَهِیبَأ  یَلَع  ْتَّلَص  َو  َهَّللا  ِتَدِمَحَف  ِهَّللا ؟ ِلوُسَر  َۀَْنبا  اَی  ِِکتَّلِع  ْنِم  ِتْحَبْصَأ  َْفیَک  اََهل : َْنلُقَف  اَهَنْدُعَی ،
ِّدِْجلا َدَْعب  ِبِعَّللا  َو  ِّدَْحلا  ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس ، ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتْأَنَش  َو  ْمُُهتْمَجَع  ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتْظََفل  َّنُِکلاَجِِرل ، ًۀَِیلاَق  َّنُکاَْینُِدل ، ًۀَِفئاَع  ِهَّللاَو  ُتْحَبْـصَأ 

ْمُه ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  اـم  َْسِئبـَل   » َو ِءاَوْهَأـْلا  ِلـَلَز  َو  ِءاَرآـْلا  ِلَـطَخ  َو  ِةاَـنَْقلا  ِعْدَـص  َو  ِةاَـفَّصلا  ِعْرَق  َو 
(. 505 « ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعب   » َو ًاْرقَع  َو  ًاعْدَجَف  اَهَراَغ ، ْمِْهیَلَع  ُْتنَنَش  َو  اَهَتَقْوَأ  ْمُُهْتلَّمَح  َو  اَهَتَْقبِر  ْمُُهتْدَّلَق  ْدََقل  َمَرَج  ال  (، 504 « ) َنوُِدلاخ

َوُه َِکلذ  الَأ  ، » ِنیِّدـلاَو اَْینُّدـلا  ِرُومُِأب  ِنِیبَّطلا  َو  ِنیِمَْألا  ِحوُّرلا  ِِطبْهَم  َو  ِۀـَلالَّدلا  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِدِـعاَوَق  َو  ِۀـَلاَسِّرلا  یِـساَوَر  ْنَع  اَهوُعَزْعَز  یَّنَأ  ْمُهَْحیَو 
(. 506 « ) ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا 

. ِهَّللا ِتاَذ  ِیف  ُهَرُّمَنَت  َو  ِِهتَْعقَو  َلاَکَن  َو  ِِهتَأْطَو  َةَّدِش  َو  ِهِْفتَِحب  ِِهتالاَبُم  َۀَِّلق  َو  ِهِْفیَس  َریِکَن  ِهَّللاَو  ُْهنِم  اوُمَقَن  ِنَسَْحلا ، ِیبَأ  ْنِم  اوُمَقَن  يِذَّلا  اَم  َو 
ُُملْکَی ًاحُجُـس ال  ًاْریَـس  ْمِِهب  َراََـسل  َو  اَْـهیَلَع  ْمُهَلَمَح  َو  اَْـهَیلِإ  ْمُهَّدََرل  ِۀَحِـضاَْولا  ِۀَّجُْحلا  ِلُوبَق  ْنَع  اُولاَز  َو  ِۀَِـحئاللا  ِۀَّجَحَْملا  ِنَع  اُولاَـم  َْول  ِهَّللاـَت  َو 

ْمَُهل َحَصَن  َو  ًاناَِطب  ْمُهَرَدْصال  َو  ُهاَِبناَج  ُقَّنَرَتَی  َو ال  ُهاَتَّفَض  ُحَفْطَت  ًاّیِوَر  ًاِیفاَص  ًاریِمَن  ًالَْهنَم  ْمُهَدَرْوال  َو  ُُهبِکاَر  ُّلَُمی  َو ال  ُهُِرئاَس  ُّلِکَی  َو ال  ُهُشاَشِخ 
ِبِغاَّرلا َنِم  ُدِهاَّزلا  ُمَُهل  َناََبل  َو  ِلفاَْکلا  ِۀَْعبُـش  َو  ِلِهاَّنلا  ِّيَر  َْریَغ  ٍِلئاَِنب ، اَْینُّدلا  َنِم  یَظْحَی  َو ال  ٍِلئاَِطب  یَنِْغلا  َنِم  یَّلَُحی  ْنُکَی  َْمل  َو  ًانالْعِإ  َو  ًاّرِس 

اُوناک اِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  ، » ِبِذاَْکلا َنِم  ُقِداَّصلا  َو 
َكاَرَأ َتْشِع  اَم  َو  ْعِمَتْـساَف  َُّملَه  الَأ  (، 508 « ) َنیِزِْجعُِمب ْمُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَـس  ْمُُهبیُِـصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  (، » 507 « ) َنُوبِسْکَی

ٍۀَّیِّرُذ ِۀَّیَأ  یَلَع  َو  اوُکَّسَمَت  ٍةَوْرُع  ِۀَّیَِأب  َو  اوُدَمَتْعا  ٍداَمِع  ِّيَأ  یَلَع  َو  اوُدَنَتْسا  ٍداَنِس  ِّيَأ  َیلِإ  يِْرعَش  َْتَیل  ْمُُهلْوَق ، ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  ًابَجَع  َرْهَّدلا 
َزُجَْعلا َو  ِمِداَوَْقلاـِب  َیباَنَّذـلا  ِهَّللاَو  اُولَْدبَتْـسا  (، 510 « ) ًالَدــَب َنـیِِملاَّظِلل  َْسِئب  َو  (، » 509 « ) ُریِـشَْعلا َْسِئبـَل  َو  یلْوَْملا  َْسِئبـَل   » اوُکَنَتْحا َو  اُومَدـْقَأ 
ْمُهَْحیَو (، 512 « ) َنوُرُعْـشَی ـال  ْنِکل  َو  َنوُدِـسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنإ  ـالَأ  (، » 511 « ) ًاْعنُـص َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی   » ٍمْوَق ِسِطاَعَِمل  ًامْغَرَف  ِلِـهاَْکلِاب ،

(. 513 « ) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  الِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَفأ  »
ُفَْرُعی َو  ( 514 « ) َنُولِْطبُْملا ُرَـسْخَی   » َِکلاَنُه ًادـِیبُم ، ًافاَعُذ  َو  ًاطِیبَع  ًامَد  ِْبعَْقلا  َءْلـِم  اُوبَلَتْحا  َُّمث  ُجَْـتُنت ، اَـمَْثیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَِقل  ْدََـقل  يِرْمََعل  اَـمَأ 

ٍجْرَِهب َو  ٍمِشاَغ  ٍدَـتْعُم  ِةَوْطَـس  َو  ٍمِراَص  ٍْفیَِـسب  اوُرِْـشبَأ  َو  ًاشْأَج  ِۀَْـنتِْفِلل  اوُِّنئَمْطا  َو  ًاسُْفنَأ  ْمُکاَْینُد  ْنَع  اُوبیِط  َُّمث  َنُولَّوَأـْلا  َسَّسأ  اَـم  َّبِغ  َنُولاَّتلا ،
ُْمْتنَأ َو  اهوُمُکُمِْزُلن  َأ  ْمُْکیَلَع   » ْتَیِمَع ْدَق  َو  ْمُِکب  یَّنَأ  َو  ْمَُکل  ًةَرْسَح  اَیَف  ًادیِصَح ، ْمُکَعْمَج  َو  ًادیِهَز  ْمُکَْئیَف  ُعَدَی  َنیِِملاَّظلا ، َنِم  ٍداَْدِبتْـسا  َو  ٍلِماَش 

(. 515 « ) َنوُهِراک اَهل 
اَی اُولاَق : َو  َنیِرِذَتْعُم  ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ِهوُجُو  ْنِم  ٌمْوَق  اَْهَیلِإ  َءاَجَف  َّنِِهلاَجِر  یَلَع  اهیلع  هللا  مالـس  اََهلْوَق  ُءاَسِّنلا  ِتَداَعَأَف  َۀَلَفَغ  ُْنب  ُْدیَوُس  َلاَق 

: اهیلع هللا  مالـس  َْتلاَقَف  ِهِْریَغ  َیلِإ  ُْهنَع  اَْنلَدَع  اََمل  َدْقَْعلا ، َمِّکَُحن  َو  َدـْهَْعلا  َمِْرُبن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َْرمَْألا  اَذَـه  اََنل  َرَکَذ  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َناَک  َْول  ِءاَسِّنلا  َةَدِّیَس 
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. ْمُکِریِصْقَت َدَْعب  َْرمَأ  َو ال  ْمُکِریِذْعَت  َدَْعب  َرْذُع  الَف  یِّنَع  ْمُْکَیلِإ 
فالتخا یمک  اب  هَْلفَغ  نب  دـْیَوُس  زا  يهرامش 8 ، ثیدح  لثم  يهحفص 108 ، دلج 1 ، هیلع  هللا  ۀمحر  یـسربط  همالع  موحرم  جاجتحا  رد 

. تسهدمآ ظفل  رد 
: دیوگیم هَْلفَغ  نب  ْدیَوُس 

هدینش اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  زا  هک  ار  هچنآ  یمامت  اهنآ  زا  کی  ره  ربمغیپ  رتخد  تمدخ  زا  تعجارم  زا  دعب  راصنا  رجاهم و  نانز 
. دندرک لقن  دوخ  نارهوش  يارب  حورشم  ًالّصفم و  دندوب 

: دنتفگ هدش و  بایفرش  شترضح  تمدخ  یهاوخ  ترذعم  يارب  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  نادرم و  دعب  زور 
اب راصنا  رجاهم و  هکنآ  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رگا  دـیدومرف  نایب  تفالخ  رما  رد  امـش  هک  ار  هچنآ  نایملاع ، ناـنز  رورـس  يا 

میدرکیمن و لودـع  يرگید  هب  وا  زا  زگره  ام  دومرفیم  نایب  مالعا و  ار  دوخ  ّقح  دـندشیم و  رـضاح  عمج  نآ  رد  دـنیامن  تعیب  رکبوبا 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  سپ  میتشگیم . وا  رادربنامرف  عیطم و 

. دوب دهاوخن  تشگرب  لباق  امش  هابتشا  تسین و  ینتفریذپ  امش  رذع  هک  دیوش  رود  نم  شیپ  زا 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

َو ِقاَّزَّرلاِْدبَع ؛ ْنَع  ِقاَّقَّدلا ، ٍلْهَس  ِیبَأ  ْنَع  ِزاَّزَْخلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِّیِلبْعِّدلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ُراَّفَْحلا ، یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
، ٍدوُعْـسَم ِْنب  َۀَْبتُع  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِهَّللاِْدیَبُع  ْنَع  ِّيِرْهُّزلا ، ِنَع  ٍرَمْعَم ، ْنَع  ِقاَّزَّرلاِْدبَع ، ْنَع  ُّيِْریَّدلا ، َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  اَنَثَّدَح  َو  ُِّیِلبْعِّدلا : َلاَق 

: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 
اَی ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َْنلُقَف : اَِهتَّلِع ، ِیف  اَهَنْدُعَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  ٌةَوِْسن  َْنلَخَد 

؟ ِتْحَبْصَأ َْفیَک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب 
: َْتلاَقَف

َو ِلْوَْقلا  ِلَطَخ  َو  ِْيأَّرلا  ِنُوفُِأل  ًاْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس ، ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتِْمئَـس  َو  ْمُُهتْمَجَع  ْذِإ  َدَْعب  ْمُُهتْظََفل  َّنُِکلاَجِِرل ، ًۀَِیلاَق  َّنُکاَْینُِدل ، ًۀَِـفئاَع  ِهَّللاَو  ُتْحَبْـصَأ 
َو اَهَتَْقبِر  ْمُُهتْدَّلَق  ْدََـقل  ِهَّللاَو  َمَرَج  ال  ( 516 « ) َنوُِدلاخ ْمُه  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  ام  َْسِئَبل   » َو ِةاَنَْقلا  ِرَوَخ 

. َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًامْغَر  َو  ًاعْدَجَف  اَهَراَغ ، ْمِْهیَلَع  ُْتنَنَش 
ْنَع ِْهیَلَع  اوُّفاَکَت  َْول  ِهَّللاَت  َو  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ُهَرُّمَنَت  َو  ِهِْعقَو  َلاَـکَن  َو  ِهِْفیَـس  َریِکَن  ـالِإ  ُْهنِم  ِهَّللاَو  اوُمَقَن  اَـم  ِنَسَْحلا ، ِیبَأ  ْنَع  اَـهوُحَزْحَز  یَّنَأ  ْمُهَْحیَو 

ُطَبْهَم َو  ِةَُّوبُّنلا  یِـساَوَر  َو  َِۀلاَسِّرلا  ُدِـعاَوَق  ُهَّنإَف  ًاحُجُـس ، ًةَریِـس  ْمِِهب  َراََسل  َُّمث  ُهَقَلَتْعال ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  ُهَذَـبَن  ٍماَمِز 
(. 517 « ) ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ   » ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  َو  ِنیِّدلا  ِْرمَِأب  ِنِیبَّطلا  َو  ِنیِمَْألا  ِحوُّرلا 

ٍّلَحَتُم َْریَغ  ُّيَّرلا  ُمِِهب  َرَثَخ  ْدَـق  ًاناَِطب  ْمُهَرَدْـصال  َو  ُُهتَّفَـض  ُحَـفْطَت  اضاَفْـضَف  ًاّیِوَر  ًالَْهنَم  ْمُهَدَرْوال  َو  ُُهبِکاَر  ُعَتْعَُتی  ـال  َو  ُهُشاَـشِخ  ُِملَتْکَی  ـال  ِهَّللاَو 
. َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  ُهَّللا  ُمُهُذُخْأَیَس  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌتاَکََرب  ْمِْهیَلَع  ْتَِحتَُفل  َو  ٍبَغَس  ِةَرْوَس  َْعدَر  َو  ِلِهاَّنلا  َرُّمَغَت  الِإ  ٍِلئاَِطب 

یلْوَْملا َْسِئَبل  ، » اوُکَّسَمَت ٍةَوْرُع  ِۀَّیَِأب  ْمَأ  اوُدَنَتْسا ، ٍدَنَـس  ِّيَِأب  ْمُُهلَاب ؟ اَمَف  ِثِداَْحلا  َدَْعب  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  ًابَجَع  َرْهَّدلا  َكاَرَأ  َتْشِع  اَمَف  ْعَمْـساَف  َُّملَهَف 
(. 519 « ) ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب   » َو ( 518 « ) ُریِشَْعلا َْسِئَبل  َو 

ُمُه ْمُـهَّنإ  ـالَأ  ( » 520 « ) ًاْعنُـص َنُونِـسُْحی  ْمُـهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی   » ٍمْوَِـقل ًاـسْعَتَف  ِلِـهاَْکلِاب ، َزُجَْعلا  َو  ِمِحاَْـقلِاب  َنوُرَْحلا  َو  ِمِداَوَْقلاـِب  َیباَنُّذـلا  اُولَْدبَتـْـسا 
« َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  اـمَف  يدـُْهی  ْنَأ  ـالِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَفأ  (، » 521 « ) َنوُرُعْـشَی ْنِکل ال  َو  َنوُدِـسْفُْملا 

(. 522)
اَم َّبِـغ  َنوـُلاَّتلا  ُفِْرعَی  َو  ( 523 « ) َنُولِْطبُْملا ُرَـسْخَی   » َِکلاَنُه ًادـِیبُم  ًافاَعُذ  َو  ًاطِیبَع  ًاـمَد  ِْبعَْقلا  َعـالِط  اُوبَلَتْحا  َُّمث  ُجَْـتُنت ، اَـمَْثیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَِقل 
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َنِم ٍداَْدِبتْسا  َو  ٍلِماَش  ٍِمئاَد  ٍجْرَه  َو  ٍمِراَص  ٍْفیَِـسب  اوُرِْـشبَأ  َو  ًاشْأَج  ِۀَْنتِْفِلل  اوُِّنئَمْطا  َُّمث  اَِهنَتِِفل ، ْمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  َِکلَذ  َدَْعب  اُوبیِط  َُّمث  َنُولَّوَْألا ، َسَّسَأ 
َنوُهِراک اـَهل  ُْمْتنَأ  َو  اـهوُمُکُمِْزُلنَأ  ( » 524 « ) ُءاَْـبنَْألا ُمِْهیَلَع  ْتَیِمَع   » ْدَـق َو  ْمَُهل  ًةَرْـسَح  اَـیَف  ًادیِـصَح  ْمُکَعَمَج  َو  ًادـیِهَز  ْمُُکْئیَف  َعَرَزَف  َنـیِِملاَّظلا ،

(. 525)
یف دیدحلا  یبأ  نبا  هاور  دانـسإلا و  فذحب  ۀفیقـسلا  باتک  نع  قودّصلا  امهدروأ  نیتَّللا  نیتیاوَّرلا  ۀّمغلا  فشک  بحاص  يور  لوقأ  نایب :

قودّصلا و هدروأ  ام  رخآ  یلإ  نمحّرلا  دبع  نب  دّمحم  نع  اّیرکز  نب  دّمحم  نع  ِّيرهوجلا ، زیزعلا  دبع  نب  دـمحأ  نع  ۀـغالبلا  جـهن  حرش 
یلع ةدایز  نایبلا  حرشلا و  یلإ  اهتارقف  ِّلج  جایتحال  اهحرشنل  اهنأشب و  ءانتعالا  ةَّدش  اهتایاور و  نیب  ریثکلا  فالتخالل  ةرَّرکم  اهتدروأ  اّمنإ 

. ناعتسملا هللا  قودّصلا و  هدروأ  ام 
َکَعَّدَو ام  : » یلاعت لاق  ۀـضغبملا  ۀـیلاقلا : »  » ههرک و اذإ  افایع  هفاعی  ماعطلا  لجرلا  فاع  لاقی : ۀـهراک ، يأ  ۀـفئاع » : » اهیلع هللا  مالـس  اهلوق 
هتـضضع اذإ  ِّمضلاب  همُجعأ  دوعلا  تمجع  لوقت : ّضعلا  مجعلا : »  » هتحرط و هتیمر و  يأ  یمف : نم  ءیـشلا  تظفل  و  ( 526  ) یلَق ام  َو  َکُّبَر 

مهناـحتما و دـعب  مهتـضغبأ  مهتحرط و  ینعملا : تاـیاوِّرلا  رثـکأ  یف  اـم  یلعف  مهتربـتخا ، يأ  مهتربـس  هضغبأ و  هعمـس : هعنمک و  هأنـش » «و 
مهتربتخا اّمل  َّمث  مهتحرطف ، مهتریرـس  ءوس  مهتریـس و  حبقب  ۀملاع  تنک  ّینأ  ینعملا : قودصلا  ۀیاور  یلع  مهراوطأ و  مهتریـس و  ةدهاشم 

ثبخ یلإ  یناّثلا  ةرهاظلا و  مهراوطأ  ۀعانـش  یلإ  ةراشإ  لَّوألا  نوکی  نأ  لـمتحی  راـبتخالا و  دـعب  يراـکنإ  دـکأت  يأ  مهتـضغبأ  مهتئنش و 
. ۀنطابلا مهرئارس 

: مهلوق نم  اّمإ  هلعف  فذح  ردصم  ِّمضلاب  احبق  نودلاخ ، اهلوق : یلإ  ِّدحلا  لولفل  ًاحبقف  اهیلع : هللا  مالس  اهلوق 
عمج ِّمضلاب  لولفلا » و   » لعافلا یلع  یناّثلا  یلع  لوعفملا و  یلع  لخاد  لَّوألا  یلع  ِّرجلا  فرحف  ۀـحابق ، ِّمضلاب  حـبق  نم  وأ  اـحبق ، هللا  هّحبق 

هتابـش و ءیـشلا  ُّدح  ماقملاب و  بسنأ  هّلعل  ًاردصم و  نوکی  ّهنأ  نیعلا  یف  لیلخلا  یکح  فیّـسلا و  ِّدح  یف  رـسکلا  ۀمّلثلا و  وه  حتفلاب و  ّلف 
لطخ برطـضملا و  دـسافلا  قطنملا  کیرحتلاب  لطخلا »  » حـمُّرلا و ةانقلا : »  » فعـضلا و کیرحتلا : حـتفلاب و  روخلا » و  ، » هسأب لجرلا  ُّدـح 

. هبارطضا هداسف و  يأرلا 
. ۀّجحلاب نیذخآ  هیف  نیِّدجم  متنک  نأ  دعب  لطابلا  بعّللاب و  مکنید  متذخأ  يأ  ِّدجلا » دعب  بعّللا  : » اهیلع هللا  مالس  اهلوق 

لاق اـضیأ  مکتافـص  اوعرق  یّتح  مکماـصخل  اـعرقم  مکـسفنأ  متلعج  يأ  سلمَـألا  رجحلا  ةافـصلا »  » ةافّـصلا عرق  و  اـهیلع : هللا  مالـس  اـهلوق 
مهل عرقی  ال  ثیدحلا : هنم  هرابتخا و  هناحتما و  یف  غلاب  هیلع و  دهتجا  يأ  لیثمت  وه  هلوعمب و  اهتافص  برـضی  ۀیواعم : ثیدح  یف  ُّيرزجلا 

. یهتنا ءوسب ، دحأ  مهلانی  يأ ال  ةافص ،
اهیف و ّرثؤی  ةافّـصلا ال  یلع  فیّـسلا  برـضی  نم  َّنأ  امک  مهِّدح ، لولف  کلذ و  دعب  مهتلیح  ریثأت  مدع  نع  ۀیانک  نوکی  نأ  دـعبی  ال  لوقأ :

. فیّسلا ُّلفی 
صقنلا و نفألا  ٍنَفَأ ، َیلِإ  َّنُهَیْأَر  َّنِإَف  ِءاَسِّنلا  َةَرَواَشُم  َو  َكاَّیِإ  ٍِّیلَع : ِثیِدَـح  ِیف  ُّيِرَزَْجلا : َلاَـق  لـالملا و  ۀـماسلا : اهّقـش و  ةاـنقلا : عدـص  و 

يأ فوذحم  صوصخملا  ِّمَّذلا و  ۀّلع  وأ  ِّمَّذلاب  صوصخملا  وه  ( 527 « ) ُهَّللا َطِخَس  ْنَأ  : » یلاعت هلوق  لقعلا و  صقان  يأ  نوفأم  نفأ و  لجر 
. دولخلا طخّسلا و  مهبسک  َّنأل  کلذ  ًائیش  سئبل 

قنع یف  لعجت  لبح  یف  ةورع  لصألا  یف  ۀـقبّرلا  ءیـشلا و  قیقحتل  دروت  ۀـملک  مرج  ال  اهتقبر ، مهتدـّلق  دـقل  مرج  اهیلع ال  هللا  مالـس  اهلوق 
یلإ عجار  اهتقبر  یف  ریمـضلا  قابرأ و  قابر و  قبر و  یلع  عمجت  قبر و  ۀـقبِّرلا  هیف  نوکت  يذـّلا  لبحلل  لاقی  اهکـسمت و  اهدـی  وأ  ۀـمیهبلا 

. دئالقلاک مهباقرل  ۀمزال  اهمثإ  تلعج  يأ  تیبلا : لهأ  قوقح  وأ  كدف ، یلإ  وأ  ماقملاب ، هیلع  لولدملا  ۀفالخلا 
: مهلوق هنم  لصّتملا و  ُّبصلا  ۀلمهملاب  ُّنسلا  ًاقِّرفتم و  ًاّشر  ءاملا  ُّشر  ُّنشلا : اهراغ ، مهیلع  تننش  و  اهلوق :

. هجو ِّلک  نم  مهیلع  تقِّرف  اذإ  ةراغلا  مهیلع  ّتنش 
. هورکملا ۀّقشملا و  هتلّمح  يأ  ًاقیوأت  هتقَّوأ  دق  هقوأ و  هیلع  یقلأ  لاقی : لقّثلا  قوَألا : ُّيرهوجلا : لاق  اهتقوأ  مهتلمح  و  اهلوق :
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حتفلاب رقعلا »  » سبحلا و ینعمب  نوکی  ُّصخأ و  فنَألاب  وه  ۀفّشلا و  وأ  نذألا  وأ  فنَألا  عطق  عدجلا » ، » ًارقع ًاعدجف و  اهیلع  هللا  مالس  اهلوق 
وأ ریعبلا  مئاوق  برـض  رقعلا  لصأ  هقلح و  یف  عجوب  هباصأ  هدـسج و  هللا  رقع  يأ  ًاقلح ، هل و  ًارقع  ناسنإلا : یلع  ءاعُّدـلا  یف  لاقی  حرجلا و 

. دعبلا ِّمضلاب : قحسلا »  » اهنم و لعفلا  فذح  بجی  رداصملا  هذه  كالهلا و  لتقلا و  یف  لمعتساف  هیف  عّستا  َّمث  فیّسلاب ، ةاشلا 
: ۀیحنّتلا ۀحزحَّزلا : بّجعّتلا و  عّجّوتلا و  مّحّرتلا و  یف  لمعتست  ۀملک  حیو  ۀلاسّرلا  یساور  نع  اهوحزحز  ّینأ  مهحیو  اهیلع : هللا  مالـس  اهلوق 

. هساسأ تیبلا : دعاوق  خساوَّرلا و  تباّوثلا  لابجلا : نم  یساورلا  کیرّحتلا و  ۀعزعَّزلا : دیعبتلا و  و 
. قذاحلا نطفلا  ةدّحوملا  ءابلا  ۀلمهملا و  ءاطلاب  وه  نیبطلا  و  اهیلع : هللا  مالس  اهلوق 

تمقن لاقی : نسحلا ، یبأ  نم  اومقن  يّذلا  ام  ۀّمغلا و  فشک  یف  هللا و  تاذ  یف  اهلوق  یلإ  نسحلا  یبأ  نم  اومقن  ام  و  اهیلع : هللا  مالس  اهلوق 
كُّرسی لاح  نع  ّریغتلا  رّکنتلا : راکنإلا و  ریکنتلا : هنم و  ًائیـش  تهرک  هیلع و  تبتع  يأ  ۀغل  تملعک  ُّیئاسکلا : لاق  تبرـضک و  لجَّرلا  یلع 

رییغتل ّالإ  هفیـس  ُّلسی  ناک ال  مالـسلا  هیلع  ّهنإف  هفیـس  راکنإ  يأ  رهظأ  لَّوألا  نیینعملا و  لمتحی  انه  ام  ریکنلا و  مسالا  اـههرکت و  لاـح  یلإ 
هیلجرب ءیّـشلا  أطی  نم  َّنأل  لتقلا  وزغلا و  یلع  قلطی  مدقلاب و  سوَّدلا  ءطولا : لصأ  ۀطغـضلا و  ةدیدشلا و  ةذـخألا  ةأطولا : »  » تارکنملا و

، دعوأ رّکنت و  رَّیغت و  يأ  نالف  رّمنت  برحلا و  ۀمدص  ۀعقولا : »  » سانلا و لکنت  یّتلا  ۀبوقعلا  لاکنلا : »  » هتناهإ و هکاله و  یف  یصقتسا  دقف 
. نابضغ ًارّکنتم  الإ  ًادبأ  هاقلت  رمنلا ال  َّنأل 

َتاذ اوُِحلْـصَأ  َو  : » یلاعت هلوق  یف  ُّیـسربطلا  لاق  هیلإ و  فیـضُأ  ام  دارملا  هتقیقح و  هسفن و  ءیّـشلا : تاذ  ُّیبیطلا : لاق  هللا ، تاذ  یف  اـهلوق :
ینعی هتینب ، هتقلخ و  یف  يأ  حـلاص  هتاذ  یف  نالف  لاـقی : ۀـینبلا ، ۀـقلخلا و  یه  تاّذـلا : ۀـموصخلا و  ۀـعزانملا و  نع  ۀـیانک  ( 528 « ) ْمُِکْنَیب
حلصأ َّمهّللا  ینعم  کلذک  مکلصو و  ۀقیقح  اوحلصأ  هانعم و  لیق : مکنیب و  سفن  ِّلک  لاح  اوحلـصأ  وأ  مکنیب ، ءیـش  ِّلک  سفن  اوحلـصأ 

. یهتنا نوملسملا  عمتجی  اهب  یّتلا  لاحلا  حلصأ  يأ  نیبلا  تاذ 
هنید نم  هللااب  ّقلعتت  یّتلا  لاوحألا  رومُألا و  یف  وأ  ۀقیقحلا ، تاّذـلاب  دارملا  َّنأ  یلع  ًءانب  هللا و هللا  یف  يأ  هللا ، تاذ  یف  اهلوقب : دارملاف  لوقأ :

. رودّصلا یف  یّتلا  تارمضملا  يأ  ( 529 « ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنإ  : » یلاعت هلوقک  کلذ  ریغ  هعرش و  و 
اوناک امب   - » اهلوق یلإ  اّوفاکت -  ول  هللاات  اهیلع و  هللا  مالـس  اـهلوق  ۀـفالخلا  یف  هونّکم  نأ  دـعب  يأ  اولاـم ، ول  هللااـت  و  اـهیلع : هللا  مالـس  اـهلوق 

یف ُّدشی  َّمث  شاشِخلا  وأ  ةُربلا  یف  ُّدشی  يّذلا  طیخلا  باتکک  مامِّزلا  فرّصلا و  عفَّدلا و  وه  ِّفکلا و  نم  لعافت  ُّفاکتلا ، (، 530 « ) نوبسکی
امیف دـجأ  مل  نإ  هب و  ّقلعت  ینعمب  اـنه  هّلعل  هَّبحأ و  يأ  هقلتعا  حاحّـصلا  یف  هحرط و  يأ  هذـبن  ًاـمامز و  دوقملا  یّمـسی  دـق  دَوـقِملا و  هفرط 

. ۀغّللا بتک  نم  اندنع 
: ملکلا لهّسلا و  نیّللا  نیتّمضب : حجُسلا ، و 

يأ لجَّرلا  تعتعت  هدایقنال و  عرـسأ  نوکیل  مامِّزلا  هب  َّدشی  بشخ و  نم  ریعبلا  فنأ  یف  لعجی  ام  ۀمجعملا : ءاخلا  رـسکب  شاشخلا  حرجلا و 
. هتجعزأ هتقلقأ و 

هلاق ءام  اهیف  ّنأل  لهانم . راّفُّسلا : قرط  یلع  زوافملا  یف  یّتلا  لزاـنملا  یّمـست  یعارملا و  یف  لـبإلا  هدرت  ءاـم  نیع  وه  دروملا و  لـهنملا : و 
ءاملا ریمنلا  ِّيرکـسعلا : دیعـس  نب  هللا  دـبع  نب  نیـسحلا  نع  ًالقن  قودّـصلا  لاق  هریغ و  وأ  ناک  ًابذـع  عجان  يأ  ریمن  ءاـم  لاـق : ُّيرهوجلا و 

: لاقی عساولا  ضافضفلا : ًاّیور و  ًابرش  تبرش  لاقی : عقولا و  ةدیدش  رطقلا  ۀمیظع  ۀباحـس  ُّيوَّرلا  ُّيرهوجلا : لاق  و  ( 531  ) دسجلا یف  یمانلا 
. ضیفت یتح  ئلتمت  يأ  حفطت ، هابناج و  ًاضیأ : حتفلاب : و  لیق : رسکلاب و  رهّنلا  اتّفض  ۀضافضف و  عرد  ضافضف و  شیع  ضافضف و  بوث 

رهاظلاف لیسملا ، راهنألا و  یف  يّذلا  نیطلا  قونرتلا : ءاملا و  یلع  نیطلا  بلغ  ۀقنور : ءاملا  راص  ردک و  ّقنرت : رـصن و  حرفک و  ءاملا  قنر  و 
: ملعک نطب  کلذب و  ءاملا  رَّدکتی  رهّنلا و  یبناج  نم  أمحلا  نیطلا و  رهظی  یّتح  ءاملا  صقنی  ّهنأ ال  هابناج ، ّقنرتی  و ال  اهلوقب : دارملا  َّنأ 

. برّشلا نم  مهنطب  مظع  دارملا  ًاناطب و  حورت  ًاصامخ و  ودغت  ثیدحلا : هنم  عبّشلا و  نم  هنطب  مظع 
يأ یف  ینعمب  ءابلا  َّلعل  تألتما و  اذإ  ءاملاب ، ضرَألا  تّریحت  لاـقی : هاـندأ و  یلإ  هاـصقأ  عجری  ّریحتملاـک  راد  عمتجا و  يأ  ءاـملا ، ّریحت  و 
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. شطعلا ُّدض  حتفلا  رسکلاب و  ُّيّرلا  ِّيّرلا و  ةرثکل  يرایح  اوراص  يأ  ۀیدعتلل  وأ  ُّيرلا  مهیف  ّریحت 
ّبیط و ریغ  سفّنلا  لیقث  يأ  سفنلا ، رثاخ  نالف  حبصأ  کلوق : نم  مهلقثأ  يأ  ۀثّلثملا  ءاّثلا  ۀمجعملا و  ِءاخلاب  رثخ ، دق  خیّـشلا : ۀیاور  یف  و 

: مهلوق ُّيرهوجلا : لاق  ًاریخ و  باصأ  يأ  یضرک  ریخب  هنم  یلح  طیشن و  ال 
نود برّشلا  وه  رّمغتلا ، لضفلا و  ۀعّسلا و  ۀّیزملا و  ءانغلا و  لئاطلا : نّیّزتلا و  یّلحتلا : ةدئاف و  ریثک  اهنم  دفتـسی  مل  يأ  لئاطب  اهنم  لحی  مل 

. ریغصلا حدقلا  وه  میملا و  حتف  ۀمجعملا و  نیغلا  ّمضب  رَمُغلا  نم  ذوخأم  ِّيِّرلا ،
: رابخألا یناعم  يوس  تایاوِّرلا  عیمج  یف  هنم و  ۀـعفَّدلا  ۀـعدَّرلا : عفَّدـلا و  ُّفکلا و  عدَّرلا : لَّوَألا و  انه  دارملا  ناّیرلا و  ناشطعلا و  لـهاّنلاو :

ینعمب هرـشلا  نم  نوکی  نأ  دـعبی  راـّنلا و ال  نم  ریاـطتی  اـم  ررّـشلا : خاّـسنلا و  فیحـصت  نم  هّلعل  بغاّـسلا و  ةررـش  هیف : بغاّـسلا و  ةروس 
. صرحلا

. عوجلا بغّسلا : هتِّدش و  هتَّدح و  حتفلاب : ءیّشلا  ةروس  و 
هبحاص دنع  نیجوَّزلا  نم  دـحاو  ُّلک  یظح  قزِّرلا و  نم  ُّظحلا  ۀـناکملا و  ةدـعک : ۀـظحلا  رـسکلا و  ِّمضلاب و  ةوظحلا  ُّيدابآزوریفلا : لاق  و 

. بلقلا هبش  هیف  ّلعل  ۀّیطعلا و  لئانلا : یضرک و 
. یهتنا نماّضلا  مایّصلا و  لصی  وأ  لکأی  يّذلا ال  لئاعلا و  لفاکلا : ُّيدابآزوریفلا : لاق  و 

ۀـغلبلا و ردـقب  ّالإ  لکألا  هل  ُّلحی  ّهنإف ال  میتیلا ، لـفاک  ینعمب  نوکی  نأ  لـمتحی  نیلّوـألا و  نیینعملا  نم  ّلـکب  اـنه  نوکی  نأ  نکمی  لوقأ :
هب ّقلعتل  ۀّمألا ، رمأ  ّیلوت  وه  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  هذبن  يّذلا  مامِّزلا  نع  نیرخآلا  مهنم  ُّلک  عنم  ول  ّهنأ  ینعملا  لصاح 

هدودح و نم  ًاّدح  يّدعتی  وأ  هللا  رماوأ  نم  ًائیـش  كرتی  نأ  ریغ  نم  ِّقحلا  قیرط  مهب  کلـسل  هل و  ًاّبحم  هذخأ  وأ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ 
ام مهایند و  نم  عفتنی  نکی  مل  ةرخآلا و  اینُّدلا و  یف  دیغَّرلا  شیعلاب  اوزافل  مهعـسو و  مهتقاط و  قوف  مهفّلکی  ۀّمُألا و  یلع  َّقشی  نأ  ریغ  نم 

. ۀّلخلا ِّدس  ۀغلبلا و  ردقب  ّالإ  مهرمأ  نم  ّیلوتی 
: دیدحلا یبأ  نبا  ۀیاور  یف  عمساف ، َّمله  الأ  اهیلع : هللا  مالس  اهلوق 

« ُریِـشَْعلا َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل   » اوکّـسمت ةورع  ِّيأب  اودنتـسا و  اوئجل و  إجل  ِّيأ  یلإ  ًابجع ، رهَّدـلا  َّنکارأ  َّنتـشع  ام  نعمـساف و  َّنّمله  ـالأ 
یف ثینأتلا ، عمجلا و  دحاولا و  هیف  يوتـسی  لاعت  ینعمب  میملا  حـتفب  لجر  ای  َّمله  ُّيرهوجلا : لاق  ( 533 « ) ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب   » و ل ( 532)
اذإ حـصفأ و  لَّوألا  َنممله و  ءاسّنلل : یّمله و  ةأرملل : اوُّمله و  عمجلل : اّمله و  نینثالل : نولوقیف  اهنوفِّرـصی  دـجن  لهأ  زاجحلا و  لـهأ  ۀـغل 

لاجر ای  َّنُّمله  ًاعیمج و  رّکذملا  ّثنؤملل و  ِّناّمله  ۀینثتلا  یف  میملا و  رـسکب  َّنِّمله  ةأرملل  لجر و  ای  َّنّمله  تلق : ۀلیقثلا  نّونلا  هیلع  تلخدأ 
. ُّماع باطخلا  رخألا  تایاوّرلا  یلع  یهتنا و  ةوسن  ای  ِّنانممله  میملا و  ِّمضب 

یلع عِّرفتم  بیجع  رمأ  موی  َّلک  َّنُکل  دَّدجتی  وأ  َّنکتایح ، ةَّدم  هتبارغ  هبجع و  بهذی  ًابیجع ال  ًائیـش  رهَّدـلا  َّنکارأ  يأ  َّنتـشع : ام  و  اهلوق :
. بیرغلا ثداحلا  اذه 

: مهلوق هنم  هل و  تنطف  يأ  ًارعش  هب  رعشأ  ءیّشلاب  ترعش  ُّيرهوجلا : لاق  و 
: دانّسلا هب و  تدضتعا  هیلإ و  تدنتسا  اذإ  نالف  یلإ  تأجل  أجلملاک و  لقعملا  ذالملا و  ۀکَّرحم : أّجللا  تملع و  ینتیل  يأ  يرعش ، تیل 

. هیلإ دنتسی  ام 
لاق ( 534 « ) ُهَتَّیِّرُذ َّنَِکنَتْحال   » سیلبإ نع  ًایکاح  یلاعت  هلوق  اهتبن و  یلع  یتأ  اهیلع و  ام  لکأ  يأ  ضرألا  دارجلا  کنتحا  ُّيرهوجلا : لاـق  و 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسرلا  ۀیرذ  ۀّیِّرُّذلاب  دارملا  مهیلع و  نیلوتسأل  دیری  ءارّفلا 
مامإ یلع  هوراتخا  نم  لدبلا  سئب  يأ  ( 535 « ) ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب   » رشاعملا و ل طلاخملا  بحاّصلا  ریشعلا : ّبحملا و  رصاّنلا و  یلوملا : و 

. مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  وه  لدعلا و 
رئاطلا یف  یبانُّذلا  بنَّذـلا و  تبنم  رئاطلا و  بنذ  ِّمضلاب  یبانُّذـلا  (، 536 « ) نومکحت فیک   - » اهلوق یلإ  اولدبتـسا -  اهیلع : هللا  مالـس  اهلوق 
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تاشیِّرلا نود  ام  یه  یفاوخلا و  دعب  یبانذ  عبرأ  رئاطلا  حانج  یف  رثکأ و  بنَّذلا  امهوحن  ریعبلا و  سرفلا و  یف  بنَّذلا و  نم  ًالامعتسا  رثکأ 
. عابتألا ۀلفسلا و  ساّنلا : نم  یبانُّذلا  مداوق و  یّمست  یّتلا  حانجلا  مَّدقم  نم  رشعلا 

نابجلل و لَّوألا  ریعتـسا  ۀـّیور ، ریغ  نم  هیف  هسفنب  یمر  ًاـموحق : رمـألا  یف  محق  فقو و  يرجلا  هب  تَّدتـشا  اذإ  داـقنی و  ـال  سرف  نورحلا : و 
رّکذی و ّثنؤی و  ءیّـشلا  رّخؤم  دضعلاک  زجعلا  رّکفت و  ّورت و  یلإ  جایتحا  ریغ  نم  اهب  یتأی  يّذلا  رومُألاب  ملاعلا  عاجَّشلل و  یناثلا  لهاجلا و 

تاّململا دئادشلل و  مهتَّدُـع  تاّمهملا و  یف  مهتدـمع  موقلا  لهاک  نیفتکلا و  نیب  ام  وه  كراحلا و  لهاکلا : ًاعیمج و  ةأرملا  لجَّرلل و  وه 
یلع دایقنالا  راصتنالا و  نع  زجعلا  ِّلُّذلا و  یف  لمعتسی  فنألا  مغر  باّرتلا و  وه  حتفلاب و  ماغَّرلاب  قصل  يأ  هفنأ  مغر  ردصم  ۀثّلثم  ًامغر  و 

يدتهی و هلصأف  لاّدلا  دیدشت  اهرسک و  ءاهلا و  حتفب  يِّدهی »  » ۀیآلا یف  ئرق  فنألا و  وه  حتفلا و  رسکلاب و  سطعم  عمج  سطاعملا  هرک و 
. ءاهلا نوکس  لادلا و  فیفختب 

: دیدحلا یبأ  نبا  خسن  ضعب  یف  ربخلا و  رخآ  یلإ  کهلإ ، رمعل  امأ  اهیلع : هللا  مالس  اهلوق 
هعفر حتفلاب و  رمَعلا  ّالإ  مسَقلا  یف  لمعتـسی  لیوطلا و ال  شیعلا  ینعمب  ِّمضلا  حتفلاب و  رمعلا  َّنکهلإ و  رمعل  امأ  اهـضعب : یف  هللا و  رمعل  امأ 

. هماود هؤاقب و  هللا  رمع  ینعم  یمسق و  هللا  رمع  يأ  ءادتبالاب 
ماقم موقی  مسا  ریخأتلا و  ءاظلا  رسک  نّونلا و  حتفب  ةرظنلا  ۀنمزألا و  وأ  ۀنتفلا ، وأ  مهلاعف ، وأ  مهتلعف ، لعافلا  تلمح و  يأ  تملعک  تحقل  و 

کلذ و وحن  ةرظن و  بجاولاـف  يأ  ( 537 « ) ٍةَرَْـسیَم یلِإ  ٌةَرِظَنَف   » یلاعت هلوق  یف  امک  فوذحم  أدتبملا  ۀـّیربخلاب و  عوفرم  اّمإ  ةرظن  راظنإلا و 
. قودّصلا هراتخا  امک  رهظأ  ریخألا  ۀلیلق و  ةرظن  اورظنا  وأ  اورظتنا  يأ  ۀّیردصملاب ، بوصنم  اّمإ 

ناح اذإ  سرفلا  تجتنأ  اجتن و  اهلهأ  اهجتن  دـق  ًاجاتن و  جـتنت  هلعاف  َّمسی  مل  ام  یلع  ۀـقانلا  تجتن  لاقی : جـتنت ، اـم  ردـق  يأ  جـتنت : اـمثیر  و 
. اهجاتن

: طیبعلا لیسی و  هنع و  علطی  یّتح  نبّللا  نم  ئلتمی  نأ  وه  بعقلا  عالط  بالتحا  مخـض و  حدق  وأ  لجَّرلا ، يوری  بشخ  نم  حدق  بعقلا : و 
: دیبملا ًاّرم و  راص  يأ  رقمأ  نکسی و  امبر  ربصلا و  فاقلا : رسکب  رقملا  ُّمسلا و  بارغک : فاعُّذلا  ُّيرطلا و 

باط دـحأ و  هیلع  ههرکی  نأ  نود  نم  هب  یـضر  يأ  اذـکب : نالف  سفن  باط  هتبقاع و  ءیـش : ِّلک  ُّبغ  هعجوأ و  حرجلا : هّضمأ  کلهملا و 
. هلذبب یضر  يأ  اذک  نع  هسفن 

اولعجا يأ  بلقلا  سفّنلا و  ًازومهم : شأجلا  َّنأمطاف و  هتنّکس  هتنأمط : ( 538  ) نیبیرغلا نیع  رظان  باتک  یف  زیمّتلا و  یلع  بوصنم  ًاسفن »  » و
: مراّصلا فیّسلا  ۀنتفلا و  لوزنل  ۀّنئمطم  مکبولق 

: مشغلا عطاقلا و 
: دیدحلا یبأ  نبا  ۀیاور  یف  طالتخالا و  ۀنتفلا و  جرهلا : ملظلا و 

. ءاضعألل وأ  دارفألل  اّمإ  حرقلا ، لومشب  دارملاف  لماش ، حرق  و 
نم نیملـسملل  لصح  ام  جارخلا و  ۀـمینغلا و  ءیفلا : دادبتـسالا و  یلإ  عجار  عدـی »  » یف عوفرملا  ریمـضلا  هب و  دُّرفتلا  ءیّـشلاب  دادبتـسالا  و 

: دیهَّزلا برح و  ریغ  نم  راّفکلا  لاومأ 
: دیصحلا لیلقلا و 

مهلتق و نع  ۀیانک  نوکی  نأ  کلذ و  لمتحی  مکعمج  ۀـیاور : یلع  ّقح و  ریغب  مهلاومأ  ذـخأ  نع  ۀـیانک  مکعرز  ۀـیاور : یلع  دوصحملا و 
. مهلاصئتسا

تسّبل و يأ  لوهجملا  ۀغیـص  یلع  دیدشّتلاب  تسبتلا و  تیفخ و  يأ  فیفختلاب  مکیلع  تیمع  مکب و  ۀیادهلا  قحلت  ّینأ  يأ و  مکب ، ّینأ  و 
. امهب ۀیآلا  یف  ئرق 

یف هللا و  رمأ  یف  ةریـصبلا  نیقیلا و  وأ  ةزجعملا ، یه  ۀنّیبلا و  یلإ  لیق  اهب و  ةوبَّنلا  نع  ّربعملا  ۀـمحَّرلا  یلإ  ۀـعجار  یه  لیق : اهیف ، رئامـضلاو 
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ۀعاط ۀّقحلا و  ۀمامإلا  یلإ  وأ  لدعلا  مامإ  ۀعاطب  میقتـسملا ، طارّـصلا  یلإ  ءادتهالا  ۀمامإلل و  ۀلماشلا  هللا  ۀمحر  یلإ  اهعوجر  لمتحی  ماقملا 
مکریصقت يأ  مکریذعت  دعب  اهلوق : اوکسمأ و  اوّفک و  يأ  یّنع : مکیلإ  اهوحن و  نیّدلا و  یف  ةریصبلا  یلإ  وأ  هتعاط ، ضرف  هللا و  هراتخا  نم 

. ۀقیقح ریغ  نم  ًالالتعا  رذعلل  رهظملا  رذعملا  و 
. تسهدش لقن  ظفل  رد  فالتخا  یمک  اب  هتبلا  ياههرامش 8 و 9  ثیداحا  لثم  ساّبع  نبا  زا  ( 539  ) یسوط خیش  یلاما  رد 

نینچمه هدرک و  تیاور  زین  هّمغلا  فشک  بحاص  هدرک ، لقن  دانـسا  فذح  اب  هفیقـس  باتک  زا  قودـص  خیـش  هک  ار  تیاور  ود  نیا  نایب :
تیاور قودص  خیـش  هک  هچنآ  رخآ  ات  هطـساو  دنچ  اب  وا  يرهوج و  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  زا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  مه  دـیدحلا  یبا  نبا 

لقن نیب  هک  يدایز  فالتخا  رطاخ  هب  میاهدرک  لقن  رّرکم  ار  تیاور  نیا  هیلع ) هللا  ۀمحر  یسلجم  يهمالع   ) زین ام  دنکیم و  لقن  ار  هدرک 
حرـش رب  هفاضا  ام  دراد ، يرتشیب  حرـش  هب  جایتحا  قودـص ، خیـش  حرـش  تسا و  شزرا  اب  رایـسب  تیاور ، نیا  هکنیا  رطاـخ  هب  تساـهنآ و 

. مییوجیم کمک  يرای و  دنوادخ  زا  میوشیم و  يروما  رّکذتم  هیلع  هللا  ۀمحر  قودص 
: دیامرفیم هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  شیامرف 

: دوشیم هتفگ  تسا ، ندوب  دنیآشوخان  ندمآ و  دب  ینعم  هب  ۀفئاع » »
. دمآ شدب  اذغ  زا  درم  نآ  ینعی  ماعّطلا » لجّرلا  فاع  »

: دیامرفیم هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هچنانچ  تسا ، ندوب  كانبضغ  نیگمشخ و  ینعم  هب  ۀیلاقلا »  » و
(. 540 « ) تسا هدومنن  مشخ  وت  رب  هتفگن و  كرت  ار  وت  هاگ  چیه  وت  يادخ  هک  »

هلمج نیا  دـننام  تسا ، نتفرگ  زاـگ  ینعم  هب  مجعلا »  » مدرک و باـترپ  متخادـنا و  مناـهد  زا  ار  ینخـس  ینعی  یمف » نـم  ءیـشلا  تـظفل   » و
(. منک شیامزآ  ار  نآ  یتسس  ای  یتفس  ات   ) متفرگ زاگ  ار  بوچ  دوعلا » تمجع  »

. ار اهنآ  مدرک  ربخ  اب  ینعی  مهتربس »  » درک و مشخ  وا  رب  ینعی  هعَمَس –  هعَنَم و  نزو -  رب  هأنش »  » و
: دوشیم انعم  هنوگ  نیا  تسا  تایاور  رثکا  رد  هچنآ  رب  انب  سپ 

هناقفانم  ) لاح شور و  مدـید  مدرک و  شیامزآ  ناحتما و  ار  اهنآ  هکنآ  زا  دـعب  متفرگ  مشخ  اهنآ  رب  متخادـنا و  رود  ار ) امـش  نادرم  نم  )
: دوشیم انعم  هنوگ  نیا  هدرک  تیاور  هیلع  هللا  ۀمحر  قودص  خیش  موحرم  هچنآ  رب  انب  ار و  اهنآ  ي )

شیامزآ ار  اهنآ  نوچ  سپ  متـشاذگ ، رانک  ار  اهنآ  سپ  اهنآ ، تاّین  يدـب  اـهنآ و  شور  هار و  يدـیلپ ) و   ) یتشز هب  مدوب  ملاـع  نم  اـنامه 
رّفنت راجزنا و  دراد  لامتحا  اهنآ و  زا  نم  راجزنا  راکنا و  دش  دّکؤم  اهنآ  شیامزآ  زا  دـعب  ینعی  مدـش  كانبـضغ  رجزنم و  اهنآ  زا  مدومن ،

. تساهنآ ینطاب  ياهّتین  يدیلپ  هب  هراشا  مّود  تساهنآ و  يرهاظ  راتفر  تالاح و  يدب  یتشز و  هب  هراشا  لّوا 
: دیامرفیم هک  ییاجنآ  رد  و 

َطِخَس ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئَبل  َو  ِءاَوْهَْألا  َِللَز  َو  ِءاَرْآلا  ِلَطَخ  َو  ِةاَنَْقلا  ِعْدَص  َو  ِةاَفَّصلا  ِعْرَق  َو  ِّدِْجلا  َدَْعب  ِبِعَّللا  َو  ِّدَْحلا  ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف  »
مدرم نیب  رد  هک  تسا  هلمج  نیا  دـننام  هکنیا  ای  هدـش و  فذـح  نآ  لعف  هک  تسیردـصم  ًاحبق » « » َنوُدـِلاخ ْمُه  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا 

. ار وا  راتفگ  رادرک و  هدرک  تشز  دنوادخ  ًاْحُبق » هللا  حَّبَق  . » تسا جیار 
: هتفگ تسا  نیعلا )  ) شمان هک  دوخ  تغل  باتک  رد  لیلخ  تسا و  ریـشمش  يهبل  رد  یگتـسکش  فاکـش و  ینعم  هب  و  َّلَـف »  » عمج لولفلا » »

. هلمج نیا  يارب  تسا  رتراوازس  مینک  باسح  ردصم  اجنیا  رد  ار  نآ  رگا  دیاش  تسا و  ردصم  ّلف »  » انامه
ینعی يأَّرلا » لَطَخ   » دنیوگ و ار  ساسایب  هابتشا و  نخس  لَطَخلا »  » تسا و هزین  ینعم  هب  ةانقلا »  » تسا و فعـض  ینعم  هب  رَوَخ »  » يهملک و 

. تسا ساسایب  تسُس و  دساف و  رظن  يأر و  نآ 
: دومرف هک  ياهلمج  يانعم  و 

نآ هدرک و  ششوک  شالت و  رایسب  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هکنآ  زا  دعب  دیدرک  لطاب  يزاب و  ار  ناتنید  امـش  ینعی  ۀّجحلا » دعب  بعّللا  »
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. دیدوب هدروآ  تسد  هب  لیلد  تّجح و  اب  ار 
: دومرف هک  ترضح  شیامرف  يانعم 

ار امـش  مه  اهنآ  هک  اجنآ  ات  دـیداد ، رارق  ناتنانمـشد  ندـیبوک  هاگیاج  ار  ناتدوخ  ینعی  دـنیوگ . ار  مرن  گنـس  ةافّـصلا » « » ةافّـصلا عرق  «و 
. دندیبوک

: تفگ هک  هیواعم  ثیدح  يانعم  رد  يرزج  و 
رایسب نآ  ندومزآ  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا و  لیثمت  هلمج  نیا  دیوگیم  دز ؛ مرن  گنس  رب  گنلک  اب  ینعی  هلوعمب » اهتافص  برضی  »

. دیشوک
. يرزج مالک  نایاپ  دنکیمن ، دای  ناشیا  زا  يدب  هب  هک  یسک  ینعی  ( 541 « ) ةافص مهل  عرقی  ال  : » ثیدح تسا  نومضم  نیمه  هب  و 

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  یناسک   ) اهنآ يهلیح  ریثأت  مدع  زا  هیانک  ةافّـصلا » عرق   » يهلمج نیا  هک  تسین  دیعب  نم ، رظن  هب  اّما 

. دنکشیم ریشمش  هکلب  دنکیمن و  گنس  نآ  رد  يریثأت  دنزیم  گنس  هب  ریشمش  اب  هک  یسک  هچنانچ  دشاب  دنتشاذگ ) اهنت  ار 
. ار نآ  تفاکش  ینعی  ةانقلا » عرص   » يهلمج و 

: دیامرفیم هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ثیدح  ریسفت  رد  يرزج  و 
: دوشیم هتفگ  یتقو  تسا و  بیع  صقن و  ینعم  هب  نفَا »  » يهملک نَفَأ » َیلِإ  َّنُهَیْأَر  َّنِإَف  ِءاَسِّنلا  َةَرَواَشُم  َو  َكاَّیِإ  »

. لقعلا صقان  درم  ینعی  نوفأم » ٌلجر   » ای و  نفَا » ٌلجر  »
ای تّمذـم و  هب  صوصخم  هَّللا » َطِخَـس  ْنَأ   » نآرق يهلمج  نیا  دـیامرفیم ، تئارق  ار  هدـئام  يهروس  زا  يهیآ 80  ترـضح ، هک  اجنآ  رد  و 

تشز و رایـسب  هنیآ  ره  دوشیم : ) هنوگ  نیا  نآ  ياـنعم  هک   ) هدـش فذـح  تّمذـم  هب  صوصخم  تروـص  نیا  رد  هک  تسا  تّمذـم  ّتلع 
ناشدوخ يارب  ار  ادخ  بضغ  دـندرک ) ام  ّقح  رد  هک  يراتفر  لامعا و   ) نیا اب  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  امـش ) نادرم  لامعا   ) نیا تسا  دنـسپان 

. دنوش يدبا  دیواج و  یهلا  باذع  مّنهج و  شتآ  رد  هک  دندش  ثعاب  دندومن و  بسک 
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  ییاجنآ  رد  و 

رد ۀقبّرلا »  » و دیآیم ) هنیآ ، ره  ًامتح ، راچان ، ّدبال ، ینعم : هب  ، ) دیآیم يزیچ  قیقحت  يارب  َمَرَج » ال   » يهملک اَهَتَْقبِر » ْمُُهتْدَّلَق  ْدََـقل  َمَرَج  «ال 
رد هک  یبانط  هب  دنـشِکیم و  ار  نآ  دنهدیم و  رارق  نایاپراهچ  تسد  ای  ندرگ  رد  ار  نآ  هک  دنیوگ . دشاب ، بانط  رد  هک  ياهرِگ  هب  لصا 

: دوشیم هتسب  عمج  اههغیص  نیا  هب  دنیوگیم و  قبِر »  » دشاب هرِگ  نآ 
یمرب تیب : لها  قوقح  هب  ای  كَدَـف و  هب  ای  ددرگ ، یمرب  تفـالخ  هب  ءاـه )  ) تسا اـهتقبر »  » رد هک  يریمـض  و  قاـبرا »  » و قاـبر »  » و قبر » »

: دوشیم هنوگ  نیا  نآ  يانعم  هک  ددرگ ،
. تساهنآ ندرگ  هب  دبا  ات  هداّلق  دننام  تیب : لها  قوقح  ندرک  لامیاپ  ای  كدف و  بصغ  ای  تفالخ و  بصغ  هانگ 

: دیامرفیم هک  اجنآ  رد  و 
تروص هب  بآ  شزیر  دشاب  ّنس »  » رگا اّما  دشابن  لّصتم  هک  یندیشاپ  تسا و  بآ  ندیشاپ  ینعم  هب  ُّنش »  » يهملک اهراغ » مهیلع  تننش  «و 

. دنروآ موجه  فرط  ره  زا  هک  ینامز  ةراغلا » مهیلع  ّتنش   » هلمج نیا  تسا  لیبق  نیمه  زا  دنیوگ و  ار  لّصتم 
: دیامرفیم هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  شیامرف  زا  تمسق  نیا  و 

: دوشیم هتفگ  یتقو  تسا ، تّقشم  یتخس و  ینعم  هب  قَوا »  » هتفگ يرهوج  اهتقا » مهتلمح  «و 
. درک لیمحت  ار  تشادن  تسود  هک  يزیچ  تّقشم و  یتخس و  وا  رب  ینعی  هقوا » هیلع  یقلا  »

: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  اجنآ  رد  و 
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رتشیب هملک  نیا  غامد  ندیرب  يارب  ًاصوصخم  دنیوگ  ار  بل  ای  شوگ و  ای  ینیب ، ندـیرب  عطق و  ینعم  هب  عدـجلا »  » يهملک ًارقع » ًاعدـجف و  »
. تسهدمآ مه  نادنز  سبح و  ینعم  هب  نینچمه  دوشیم و  لامعتسا 

: دوشیم هتفگ  نیرفن  ماقم  رد  تسا و  مخز  ینعم  هب  رقعلا »  » و
لـصا رد  دـناسرب و  شندـب  رد  یـضرم  يراـمیب و  وا  هب  دـنوادخ  دـنک و  یمخز  حورجم و  ار  شدـسج  دـنوادخ  ینعی  ًاـقلح » هب و  ًارقع  »

لتق رد  هدرک و  ادیپ  تعسو  سپس  هدشیم ، لامعتسا  ریشمش  يهلیسو  هب  دنفسوگ  ای  رتش و  ياپ  تسد و  ندرک  عطق  يارب  رقعلا »  » يهملک
. تسا بجاو  رداصم  هنوگ  نیا  هدش و  لامعتسا  مه  تکاله  و 

: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  ییاجنآ  رد  و 
. دوشیم لامعتسا  بّجعت  باذع و  درد و  مّحرت و  دراوم  رد  هک  تسیاهملک  حیو »  » يهملک ۀلاسّرلا » یساور  نع  اهوحزحز  ّینا  مهحیو  »

. تسا ندنار  ندرک و  رود  يانعم  هب  ۀحزحّزلا »  » يهملک و 
. تسا دیدش  نداد  ناکت  ۀعزعّزلا »  » و

. دنیوگ ار  اههوک  راوتسا  مکحم و  ياههرخص  لابجلا » نم  یساوّرلا   » تسا و راوتسا  تباث و  ینعم  هب  یساوّرلا »  » و
. دنیوگ ار  هناخ  ياهنوتس  ناکرا و  تیبلا » دعاوق   » و

. تسا قذاح  داتسا و  ینعم  هب  دشاب  دّدشم  ءاب  هک  یتروص  رد  نیّبَط »  » يهملک و 
: دیامرفیم هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  شیامرف  و 

ياج هب  هّمغلا  فشک  باتک  رد  هَّللا » ِتاَذ  ِیف  ُهَرُّمَنَت  َو  ِِهتَْعقَو  َلاَکَن  َو  ِِهئْطَو  َةَّدِش  َو  ِهِْفیَـس  َریِکَن  ُْهنِم  ِهَّللا  َو  اوُمَقَن  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنِم  اوُمَقَن  اَم  َو  »
. تسهدمآ اومقن » يّذلا  ام  و   » يهلمج اومقن » ام  «و 

هک دش ) هدید   ) وا زا  يزیچ  درک و  شنزرس  ار  وا  ینعی  لاجّرلا » یلع  تمقن   » يهلمج نیاربانب  تسا  شهوکن  شنزرس و  يانعم  هب  مقن »  » و
. دوب دنسپان 

ریشمش زا  نوخ  ینعی  هفیس » ریکن   » تیاور نیا  رد  یتحاران و  لاح  هب  يداش  لاح  زا  نتفای  رییغت  رّکنتلا »  » تسا و راکنا  ینعم  هب  ریکنّتلا »  » و
. تارکنم رییغت  يارب  رگم  دشُکیمن ) ار  یسک   ) دزیریمن مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هب ءطولا »  » لصا تسا و  ندرک  لامدگل  نتفوک و  ینعم  هب  دناهتفگ  یضعب  دنیوگ و  ار  یتخس  راشف و  اب  يزیچ  نتفرگ  ةأطولا »  » يهملک و 
ای زیچ   ) نآ تناها  تکاله و  رد  یعس  ار  يزیچ  دنکیم  بوکدگل  هک  یسک  اریز  هدش ، قالطا  لتق  گنج و  هب  اّما  تسا ، نتفر  هار  ینعم 

. دراد صخش ) نآ 
ینعی نـالف » رّمنت   » تسا و گـنج  رد  دروخ  دز و  ياـنعم  هب  ۀـعقولا »  » دوش و نارگید  تربـع  هک  دـنیوگ  ار  یندرک  تازاـجم  لاـکنلا »  » و

. دش تحاران  نیگمشخ و 
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  اجنآ  رد  و 

نآ هب  تاذ )  ) هک تسیزیچ  نآ  دوـجو ) تقیقح و   ) دوـصقم تسا و  زیچ  نآ  ِدوـخ  تقیقح و  يزیچ  ره  تاذ  هـتفگ  یبـّیط  هللا » تاذ  یف  »
ندرک ینمشد  ندرک و  عازن  زا  هیانک  ( 542 « ) دیزادرپب ناتدوخ  نیب  حالصا  هب  و  : » هفیرش يهیآ  نیا  ریـسفت  رد  یـسربط  دوشیم و  هفاضا 

: دنیوگیم تسا ، دوجو )  ) تلاصا تقلخ و  ینعم  هب  هیآ  نیا  رد  تاّذلا »  » تسا و
هک يزیچ  ره  سفن  دینک  حالـصا  دوشیم ) نیا  هیآ  يانعم  سپ  ، ) تسا حـلاص  شدوجو  تقلخ و  رد  ینالف  ینعی  حـلاص » هتاذ  یف  نالف  »

تقیقح دینک  حالصا  هک  تسا  نیا  هدش  هیآ  نیا  يارب  هک  يرگید  ریسفت  تسامش و  نیب  هک  ار  یسفن  ره  دینک  حالصا  ای  تسامـش و  نیب 
نآ هب  هک  ار  ینانچ  نآ  لاح  يامرف  حالـصا  ادـنوادخ ! ینعی  نیبلا » تاذ  حلـصأ  مهللا   » اـعد نیا  ياـنعم  نینچمه  ار و  ناـتلاّصتا  لـصو و 

یسربط رظن  نایاپ  دنوشیم .) دّحتم  رگیدکی  اب   ) دنوشیم عمج  ناناملسم 
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: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم 
: دیامرفیم هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يهلمج  دروم  رد  نم  رظن 

تـسیتروص رد  انعم  نیا  ، ) تسادـخ يارب  ادـخ و  هار )  ) رد شبـضغ  مشخ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  هک  تسا  نیا  هللا » تاذ  یف  »
ّقلعتم هک  تسیلاوحا  روما و  رد  ترـضح  نآ  بضغ  مشخ و  هک  تسا  نیا  روظنم  هکنیا  ای  دشاب و  سفن  تقیقح و  تاذ »  » زا دوصقم  هک )

ٌمِیلَع ُهَّنِإ  : » يهفیرـش يهیآ  رد  دنوادخ  يهدومرف  دـننام  لیبق ، نیا  زا  يرگید  روما  یهلا و  عرـش  ادـخ و  نید  لیبق : ) زا   ) تسا دـنوادخ  هب 
. تسا قئالخ  ياههنیس  نورد  يهدش  هتفهن  رارسا )  ) هب هاگآ  ملاع و  دنوادخ  ینعی  ( 543 « ) روُدُّصلا ِتاِذب 

: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تیاور  نیا  زا  يرگید  تمسق  رد  و 
. دینادرگیم زاب  قح  يوس  هب  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دندشیم  فرحنم  قح  هار  زا  مدرم  رگا  ینعی  اولام » ِهللااَت  َو  »

: دیامرفیم هماّلع  موحرم 
. . . دشیم نینچ  تفرگیم ، تسد  هب  تفالخ  رد  ار  تردق  ترضح  نآ  رگا  هک  تسا  نیا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  روظنم 

: دیامرفیم ترضح  هک  ثیدح  رگید  تمسق  رد  و 
َو َِۀلاَسِّرلا  ُدِعاَوَق  ُهَّنِإَف  ًاحُجُس  ًةَریِـس  ْمِِهب  َراََسل  َُّمث  ُهَقَلَتْعَال  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  ُهَذَبَن  ٍماَمِز  ْنَع  ِْهیَلَع  اوُّفاَکَت  َْول  ِهَّللاَت  َو  »

ُعَتْعَُتی َال  َو  ُهُشاَشِخ  ُِملَتْکَی  ِهَّللا ال  َو  ُنِیبُْملا  ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َالَأ  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  َو  ِنیِّدلا  ِْرمَِأب  ِنِیبَّطلا  َو  ِنیِمَْألا  ِحوُّرلا  ُطَبْهَم  َو  ِةَُّوبُّنلا  یِـساَوَر 
ِةَرْوَس َْعدَر  َو  ِلِهاَّنلا  َرُّمَغَت  اَّلِإ  ٍِلئاَِطب  ٍّلَحَتُم  َْریَغ  ُّيَّرلا  ُمِِهب  َرَثَخ  ْدَـق  ًاناَِطب  ْمُهَرَدْـصََأل  َو  ُُهتَّفَـض  ُحَـفْطَت  ًاضاَفْـضَف  ًاّیِوَر  ًالَْهنَم  ْمُهَدَرْوََأل  َو  ُُهبِکاَر 

زا تسا و  لعافت  باب  زا  ّفاکتلا »  » يهملک نُوبِـسْکَی » اُوناَک  اَِـمب  ُهَّللا  ُمُهُذُخْأَیَـس  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ٌتاَـکََرب  ْمِْهیَلَع  ْتَِحتَُفل  َو  ٍبَغَس 
. تسا ندرک  عانتما  و  يراک ) زا   ) نتشادزاب ینعم  هب  هدش و  هتفرگ  ّفک » »

تیادـه دـنهاوخب  هک  فرط  ره  هب  ار  رتـش  نآ  ندیـشک  اـب  دـنزادنایم و  رتـش  ندرگ  هب  هک  دـنیوگ  یباـنط  هـب  باـتِک  نزو  رب  ماـمِّزلا »  » و
. تسا راسفا  نامه  مامز  ینعم  عقاو  رد  دوشیم و  هتفگ  راسفا  نآ  هب  هک  دننکیم ،

. دنکفا رود  ار  نآ  ینعی  هذبن »  » و
: هدمآ حاحّصلا  باتک  رد  و 

ار تفالخ  مامز  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  ثیدح  نیا  رد  دیاش  تشاد و  تسود  ار  وا  ینعی  هقلتعا » »
نینچ تسا  نم  دزن  هک  یتغل  بتُک  رد  هچ  رگا  دـیامرفیم ) هماـّلع  موحرم  سپ  ، ) درپـس مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسد  هب 

. تسهدماین هقلتعا »  » يارب ییانعم 
رد هک  دوـشیم  هتفگ  یبوـچ  نآ  هب  شاـشِخلا »  » تسا و تحارج  مخز و  ینعم  هب  ملکلا »  » تسا و ناـسآ  هتـسهآ و  ینعم  هـب  حُجُـسلا »  » و

تّدـش هب  ینعی  تعتعت »  » هک و فرط  ره  هب  دـننک و  دوخ  عیطم  ار  نآ  دـنناوتب  رتعیرـس  ات  دـندنبیم  راسفا  هب  دـننکیم و  رتش  غامد  لـخاد 
. دروآرد هزرل  هب  ار  وا  داد و  شناکت 

ار تسا  نارفاـسم  هار  رـس  رب  اـهنابایب  رد  هک  ییاـهلزنم  و  هتفگ : يرهوـج  تسا ، نارتـش  يارب  عرازم  رد  هـک  ییاهروخـشبآ  لـهنملا »  » و
قودص خیـش  دشابن و  نیریـش  هچ  رگا  اراوگ ، بآ  ینعی  ریمن » ءام   » هتفگ نینچمه  دراد و  دوجو  بآ  زین  اجنآ  رد  اریز  دنمانیم ، لهانم » »

: هدرک لقن  يرکسع  دیعس  نب  هللادبع  نب  نیسح  زا  هیلع  هللا  ۀمحر 
. دوشیم نآ  ومن  دشر و  ثعاب  تسا و  دسج  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یبآ  هب  ریمنلا » »

: دوشیم هتفگ  نینچمه  دنیوگ و  ناراب  ُرپ  گرزب و  ربا  هب  ّيوَّرلا » : » هتفگ يرهوج  و 
. ياهدننک باریس  یندیشون  مدیشون  اّیور » ًابرش  تبرش  »

. خارف داشگ ، عیسو ، ینعی  ضافضفلا »  » و
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: دنیوگیم
بآ ُرپ  رهّنلا » اتّفض   » داشگ و يهرز  ۀضافضف » عرد   » هّفرم و خارف و  یگدنز  ینعی  ضافضف » شبع   » داشُگ و سابل  ینعی  ضافـضف » بوث  »

. دش زیربل  ات  دش  ُرپ  ردق  نآ  ینعی  حفطت »  » رهن و دش 
بآ و رب  لِـگ  دـش  بلاـغ  ینعی  ۀـقنور » ءاـملا  راـص   » يهلمج دـش و  رِدِـک  ینعی  ّقنرت »  » و َرَـصَن »  » نزو رب  و  َحَرَف »  » نزو رب  ءاـملا » قنر   » و

: دیامرفیم هک  ترضح  نآ  دوصقم  ًارهاظ  سپ  تسا ، اهلیس  ریسم  رد  اهرهن و  رد  هک  دنیوگ  یلِگ  هب  قونرتلا » »
ار نآ  دوش و  نآ  لخاد  رهن  فرط  ود  زا  لگ  كاخ و  هک  یتقو  رگم  دـسریمن  بآ  هب  یـصقن  بیع و  هک  تسا  نیا  هاـبناج » ّقنرتی  ـال  «و 

. دنک رّدکم 
نیا روظنم  ًاناطب » حورت  ًاصامخ و  اودغت  : » ثیدح نیا  تسا  لیبق  نیمه  زا  دـش و  گرزب  يریـس  زا  شمکـش  ینعی  َِملَع »  » نزو رب  َنَِطب »  » و

. تسا دایز )  ) ندیشون زا  اهنآ  مکش  ندش  گرزب  هک  تسا 
: دوشیم هتفگ  نییاپ و  هب  دنک  عوجر  نآ  يالاب  هک  دوب  هدنام  ّریحتم  هکنیا  دننام  دزیم ، رود  دش و  عمج  بآ  ینعی  ءاملا » ّریحت   » و

. دشاب هدش  رپ  بآ  زا  نیمز  هک  ینامز  ینعی  ءاملاب » ضرألا  تّریحت  »
. تسا شطع  ّدض  نآ  يانعم  هحتف ) اب  هرسک و  اب   ) ود ره  ّيَّرلا » ّيِّرلا و   » و

: هدمآ تیاور ) نیمه  رگید  يهخسن   ) قودص خیش  تیاور  رد  و 
. دش طاشنیب  كاپ و  ریغ  سفن ، نیگنس  ینالف  ینعی  سفّنلا » رثاخ  نالف  حبصا  : » ییوگیم نیگنس ، هدش ، هتسب  ینعم  هب  رثخ » دق  »

. دش لصاو  ریخ  هب  دیسر و  تسا : انعم  نیا  هب  هلمج  نیا  تسا و  َیِضَر »  » نزو رب  َِیلَح »  » يهملک ریخب » هنم  َِیلَح   » و
« لئاطلا  » و ندرک ) تنیز  ای   ) نداد تنیز  ینعی  یّلحتلا »  » دیسرن و يدایز  يهدیاف  وا  زا  ینعی  لئاطب » اهنم  لحی  مل   » يهلمج هتفگ : يرهوج 

. يرترب شیاشگ و  ّتیزم و  يزاینیب و  ینعم  هب 
. تسا کچوک  يهلایپ  هساک و  ینعم  هب  هک  هدش  هتفرگ  َرَمُغ »  » زا تسا و  ندیشون  ینعم  هب  رّمغتلا »  » و

. تسا ناشطع  ینعم  هب  لهاّنلا »  » و
(. راک  ) نآ زا  راب  کی  ینعم  هب  ۀعدّرلا »  » تسا و ندرک  عنم  نتشاد و  زاب  ینعم  هب  ّفکلا »  » و

هخسن زا  هابتـشا  نیا  دیاش  هدمآ و  بغاّسلا » ةروس   » رابخالا یناعم  رد  اّما  هدمآ ، ( 544 « ) بغاّسلا ةررش   » تیاور نیا  ياههخسن  يهمه  رد 
. تسا عمط  صرح و  ینعم  هب  هک  دشاب  هّرشلا »  » زا هک  تسین  مه  دیعب  دنیوگیم و  شتآ  ياههّقرج  هب  ررّشلا »  » دشاب و ناسیون 

ینعی بغّـسلا »  » و دنکیم ) مولعم  ار  رهـش  زرم  ّدـح و  راوید  هک  ، ) رهـش راوید  ینعی  ۀـنیدملا » ةروس  : » لثم زرم ، ّدـح و  ینعم  هب  ةرْوَس »  » و
. یگنسرگ

: دیوگ يدابآزوریف  و 
هبتر و يانعم  هب  ةَّدِع »  » نزو رب  ۀّظِحلا »  » يهملک و  ةوظِحلا »  » و ةوظُحلا »  » هرسک اب  مه  دوشیم و  هدناوخ  هّمض  اب  مه  نآ  ءاح  هک  ةوظحلا » »
زا نز ) درم و   ) نیجوز زا  کی  ره  ندش  دـنمهرهب  یـضَر »  » نزو رب  یّظح »  » تسا و قزر  زا  ندـش  دـنمهرهب  ینعم  هب  ّظحلا »  » تسا و ماقم 

. تسیرگید
. تسهیده ششخب و  ینعم  هب  لئاّنلا »  » و

( يدابآزوریف رظن  نایاپ  ، ) هدمآ دهدیم  همادا  هزور  هب  دروخیمن و  يزیچ  هک  یسک  راو و  لایع  ینعم  هب  لفاکلا » : » هتفگ يدابآزوریف  و 
: دیامرفیم هماّلع  موحرم 

ینعی میتیلا » لفاک   » يانعم هب  اجنیا  رد  هک  راد  مه  لامتحا  دشاب و  هتفگ ) يدابآزوریف  هک   ) انعم ود  ره  هب  لفاکلا »  » تسا نکمم  نم  رظن  هب 
. دشاب هدمآ  ار ، میتی  دنکیم  یتسرپرس  هک  یسک 
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: تسانعم دنچ  هب  لفاک »  » دیوگ يدابآزوریف 
هداوناخ تسرپرس   - 1

. دروخیمن يزیچ  هک  یسک   - 2
. دناسریم هزور  هب  ار  هزور  هک  یسک   - 3

. نماض  - 4
: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم 

، دـشاب میتی  تسرپرـس  يانعم  هب  دراد  لامتحا  نینچمه  دـشاب و  لّوا  يانعم  ود  لفاک »  » زا روظنم  تیاور  نیا  رد  تسا  نکمم  مدـقتعم  نم 
. تسا لالح  هدافتسا  هنازور  شاعم  رادقم  هب  طقف  میتی  تسرپرس  يارب  اریز 

 - تشادیم زاب  دوب  هتشاذگ  اجب  ربمایپ  هک  یتسایر  زا  ار  يرگید  امـش ) نادرم   ) ناشیا زا  کی  ره  رگا  تسا : نینچ  تیاور  يانعم  نیاربانب 
يور زا  ار  راـک  نآ  وا  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يهژیو  تیـالو  نآ  هک  تسا -  تّما  رب  ِتیـالو  ناـمه  تساـیر  نآ 

اپ یهلا  دودـح  زا  درکیمن و  اهر  ار  راگدرورپ  ياهنامرف  زا  يزیچ  دـشیم و  نومنهر  قح  هار  هب  ار  ناـنآ  تفرگیم و  تسد  هب  یتسود 
رسارس یگدنز  هب  ترخآ  ایند و  رد  ناملسم  تّما  دشاب و  اهنآ  ناوت  زا  رتشیب  دشاب و  تخـس  ناناملـسم  رب  هکنآ  نودب  تشاذگیمن  رتارف 
اورماک تسایر  زا  هنازور و  شاـعم  رادـقم  هب  یکدـنا  رگم  دـنوشیمن  دـنمهرهب  شیوخ  ياـیند  زا  هک  هنوگ  نیا  هن  دندیـسریم ، شیاـسآ 

. نادند لالخ  يهزادنا  هب  رگم  دندرگیمن 
هنوگ نیا  هدرک  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یلقن  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  تاشیامرف  رد  عمـساف » ّمله  الا   » يهلمج

: هدمآ
رد لجر » ای  َّمله   » يهملک هتفگ : يرهوج  و  ًابَجَع » رهَّدلا  ّنکارأ  ّنتشع  ام  نعمساف و  نمله  الأ  دیدحلا  یبأ  نبا  ۀیاور  یف  عمساف  مله  الأ  »

لها یلو  دـشاب  رّکذـم  ای  ّثنؤم و  يارب  ای  عمج و  کی  ای  رفن و  کی  يارب  ایب »  » باطخ نآ  هاوخ  دـشابیم ، ایب  ینعم  هب  زاجح ، لـها  تغل 
: دنیوگیم دشاب  رفن  ود  هب  باطخ  رگا  ینعی  دننکیم ، فرص  ار  نآ  دجن 

: دنیوگیم عمج  يارب  و  اّمله » »
: دنیوگیم ّثنؤم  يارب  و  اوّمله » »

: دوشیم ینک  لخاد  نآ  رب  هلیقث  نون  رگا  تسا و  رتحیصف  زاجح  لها  رظن  تفگ  دیاب  و  نممله » : » ّثنؤم عمج  يارب  و  یّمله » »
: دوشیم ّثنؤم  يارب  و  لجر » ای  ّنمله  »

: دوشیم رّکذم  ای  دشاب  ّثنؤم  هاوخ  هینثت  يارب  و  َّنِّمله » »
: دوشیم هتفگ  و  ّناّمله » »

. يرهوج رظن  نایاپ  ةوسن .» ای  ّنانممله   » و لاجر » ای  ّنُّمله  »
تروص کی  هب  ّمله  ّثنؤم ، رّکذـم و  عمج و  هینثت و  درفم و  ینعی   ) تسا ّماع  باـطخ  رگید  نّویوغل  رظن  رب  اـنب  و  ّمله »  » يهملک دروم  رد 

(. تسا
: دیامرفیم هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  شیامرف  نیا  و 

هب ای  دوشیمن و  فرطرب  نآ  ندوب  بیرغ  بیجع و  دیا  هدنز  امـش  ات  هک  درک ، هدـهاشم  امـش  زا  یبیجع  زیچ  راگزور  ینعی  ّنتـشع » ام  «و 
ترـضح تفالخ  بصغ  نامه  ینعی   ) داتفا قاـّفتا  هک  تسیرما  نیا  دوشیم و  دـیدجت  یبیجع  رما  امـش  يارب  زور  ره  رد  تسا : ینعم  نیا 

 (. مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ینعی يرعش » تیل   » يهلمج و  مدید )  ) تناطف یکریز و  وا  زا  ای  مدرک ، تناطف  یکریز و  وا  يارب  ینعی  ءیّشلاب » ترعش  : » هتفگ يرهوج  و 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


« دانّـسلا  » متفرگ و کمک  وا  زا  ینالف و  هب  مدرک  دانتـسا  ینعی  نالف » یلا  تأجل   » هاگهانپ و هانپ و  ینعم  هب  أَجَّللا »  » متـسنادیم و شاـک  يا 
. دوشیم دانتسا  وا  هب  هچنآ  ینعی 

هیآ نیا  رد  درک ، تشادرب  ار  دوب  هدـیئور  نآ  يور  رب  هچنآ  دوب و  نیمز  رب  هچنآ  دروخ  ینعی  ضرـألا » دارجلا  کـنتحا   » هتفگ يرهوج  و 
: دیامرفیم تیاکح  سیلبا  لوق  زا  دنوادخ  هک 

(. 545 « ) مربیم رد  هب  هار  زا  وا  دالوا  يهمه  »
« ۀّیرُذ  » زا دوصقم  موشیم و  یلوتسم  اهنآ  یمامت  رب  نم  هک  تسا  نیا  سیلبا  روظنم  هتفگ : تسا ) وحن  فرـص و  ياملع  زا  یکی  هک   ) ءاّرف

. تسا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  يهّیرذ 
. دنراد ترشاعم  کیدزن و  رایسب  رگیدکی  اب  هک  یهارمه  تسود و  ینعی  ریشعلا »  » تسا و ّبُحم  هدننک ، يرای  ینعم  هب  یلوملا »  » و

رب دندرک  رایتخا  مدرم  ینیزگیاج  َدب  ینعی  ( 546 « ) دناهدیزگرب ار  يَدب  نیزگیاج  هچ  ناملاظ   » دناهدروآ ار  هیآ  نیا  هک  ترضح  روظنم  و 
. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نیّدحوملا ، یلوم  ترضح  لدع ) ماما  نآ  هک  ، ) لدع ماما 

: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  تیاور  زا  يرگید  تمسق  رد  و 
رد دوشیم و  لامعتـسا  بنّذلا »  » زا رتشیب  هدنرپ  يارب  هملک  نیا  تسا و  هدنرپ  مُد  شیور  ءادتبا  هک  ییاج  دـنیوگ ، ار  هدـنرپ  مُد  یبانّذـلا » »

دوجو مُد –  یبانُذ – )  ) راهچ هدنرپ  لاب  رد  دوشیم و  هدافتـسا  رتشیب  بنّذلا »  » يهملک زا  اهنآ  دـننام  رتش و  بسا و  دـننام  رگید  تاناویح 
هب ساّنلا » نم  یبانّذـلا   » دـنمانیم و مداوق »  » ار نآ  تسا و  لاب  يولج  رد  هک  تسیاهناـگ  هد  ياـهرپ  زا  رتنییاـپ  یفاوخ و  زا  دـعب  هک  دراد 

. دشاب يرگید  عبات  ور و  هلابند  هک  دنیوگ  یسک 
. دنکیمن تکرح  رگید  دتسیایم و  ییاج  رد  دربیمن و  نامرف  هک  دنیوگ  یبسا  هب  نورحلا »  » و

هب نالهاج  اهوسرت و  يارب  یهاگ  محق »  » يهملک عقاو  رد  نتخادنا و  رطخ  هب  نیا  لّمأت و  رکف و  نودب  نتخادنا ، رطخ  هب  ار  دوخ  محق »  » و
. تسهاگآ دوخ  راک  بقاوع  هب  هک  یسک  عاجش و  ناسنا  يارب  یهاگ  دوریم و  راک 

نآ دوشیم و  هدافتـسا  ظـفل  کـی  هب  درم  نز و  يارب  رّکذـم ، ثنؤم و  يارب  دـنیوگ و  ار  يزیچ  ره  مُد  بقع و  دُـضَع ، نزو  رب  زجعلا »  » و
. تسا زُجَع »  » نامه

وا هب  اهیتخس  ّمهم و  روما  رد  تسا و  مدرم  دامتعا  دروم  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  موقلا » لهاک   » دنیوگ و ار  فتک  ود  نیب  لهاکلا »  » و
. دننکیم هیکت 

راک هب  يرابجا  تعاطا  کـمک و  زا  یناوتاـن  ّتلذ و  رد  تراـبع  نیا  دـیلام و  كاـخ  هب  ار  شغاـمد  ینعی  هفنا » مغر   » زا هیاـنک  ًاـمغر »  » و
. دوریم

. تسینیب ینعم  هب  حوتفم ) مه  دننکیم و  ظّفلت  روسکم  مه  ار ، نآ  ءاط  هک   ) تسا سطعم »  » عمج سطاعملا »  » و
سپ تسا ، دّدشم  نآ  لاد »  » روسکم و مه  دوشیم و  هدناوخ  حوتفم  مه  ءاه »  » فرح يّدـهی »  » يهملک سنوی  يهروس  زا  يهیآ 35  رد  و 

. دوشیم دیدشت  نودب  نآ  لاد »  » نکاس و نآ  ءاه »  » هملک نیا  یهاگ  نینچمه  تسا و  يدتهی »  » نآ لصا 
: دیامرفیم ترضح  تیاور  نیا  رگید  تمسق  رد  و 

هدـناوخ حوتفم  مه  نآ ، نیع  هک  رمعلا »  » يهملک دـیدحلا و  یبا  نبا  ياههخـسن  زا  یـضعب  رد  و  ةرظنف ». . . . تحقل  دـقل  کهلا  رمعل  اّما  »
هدـناوخ حوتفم  دـیاب  طقف  دـنروایب  مسق  ناونع  هب  ار  هملک  نیا  رگا  اّما  تسا ، ینـالوط  رمع  یناگدـنز و  ینعم  هب  مومـضم ، مه  دوشیم و 

: مییوگیم هکنیا  دننام  نتساوخ ، دنوادخ  زا  ار  یسک  رمع  لوط  ینعی  هللا » رمع   » و رمَعلا »  » دوش
. یسرب يریپ  ّنس  هب  ات  ینک  رمع  ردقنآ  ینعی  يوش » ریپ  »

. تسهنامز ای  تسا و  هنتف  ای  تساهنآ  لمع  نآ  لعاف  دش و  هلماح  دش ، رادراب  ینعی  تَِملَع »  » نزو رب  تحقل »  » يهملک و 
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هک تسیمـسا  نداد و  تلهم  ینتخادـنا و  ریخأت  هب  ینعم  هب  دـشاب  روسکم  نآ  ءاـظ  حوتفم و  نآ  نون  هک  یتروص  رد  هملک  نیا  ةرظنلا »  » و
دـیتسه و راـکبلط  یـسک  زا  رگا  ینعی  ( 547 « ) ةَرَْـسیَم یلِإ  ٌةَرِظَنَف   » هدـمآ نآرق  يهیآ  رد  هچنانچ  دـیآیم ، باـسح  هب  راـظنا »  » ماـقم مئاـق 

. ددرگ رگناوت  ات  دیهد  تلهم  وا  هب  دوش  تسدگنت 
ار نآ  ناوتیم  ای  تسا و  نآ  ربخ  ةرظن »  » فوذـحم و يادـتبم  بجاولاف »  » اـجنیا رد  ةرظن » بجاولاـف   » تسا هنوگ  نیا  لـصا  رد  هلمج  هک 

: دوشیم هنوگ  نیا  عقاو  رد  هلمج  تسا و  ردصم  ةرظن »  » تروص نیا  رد  هک  درک ، ظّفلت  بوصنم ،
هب نیاربانب  سپ  هدومن ، رایتخا  ار  لوق  نیمه  قودص  خیش  هکنیا  امک  تسا  رتهب  ةرظن »  » ندوب ردصم  ینعی  رخآ  هجو  و  ۀلیلق » ةرظن  اورظنا  »

. تسا بوصنم  ةرِظَنلا »  » يهملک هیلع  هللا  ۀمحر  قودص  موحرم  رظن 
: دوشیم هتفگ  ندرک  يریگ  هزادنا  يانعم  هب  جتنت » امثیر  »

يانعم هب  هّچب و  ندروآ  ایند  هب  نداد و  هجیتن  ًاجتن ) جتنی  جتن  دّرجم  یثالث  . ) دـشابیم لوهجم  يهغیـص  رب  هک  دروآ  ایند  هب  ار  شاهّچب  هقان 
. دشابیم مه  ندیسر  یناوج  هب  نتسشن و  راب  هب 

. تفرگ نامیاز  درد  بسا  ینعی  اجتن » اهلهأ  اهجتن  دق  «و 
« بقعلا عالط  بالتحا   » يهلمج دنیوگ و  ار  تفلک  میخـض و  يهلایپ  حدق و  ای  دـشاب و  بوچ  زا  هک  دـنیوگ  یحدـق  هلایپ و  هب  بعقلا »  » و

. دشاب هدش  ریزارس  هک  ياهزادنا  هب  ریش ، زا  دشاب  هدش  ُرپ  هک  ياهلایپ  ینعی 
. تسا ناوج  هزات ، ینعم  هب  طیبعلا »  » و

. تسا رهز  ّمَس و  ینعم  هب  بارُغ »  » نزو رب  فاعُّذلا »  » و
هک دوشیم  ظّفلت  ْرقَملا »  » ینعی دوشیم  نکاس  فاق  یهاگ  و  ( 548  ) تسا ربص  ینعم  هب  دشاب  روسکم  نآ  فاق  هک  یتروص  رد  رِقَملا »  » و

. تسا هدننک ) كاله   ) کلهُم ینعم  هب  دیبملا »  » تسا و نیریش  ای  شرت  زیچ  ینعم  هب  تروص  نیا  رد 
. دنیوگ ار  يزیچ  ره  نایاپ  تبقاع و  ّبغ »  » درک و رامیب  ار  وا  ینعی  حرجلا » هّضما   » و

ینعی اذک » نع  هسفن  باط   » دـنک و شنزرـس  ار  وا  یـسک  هکنیا  نودـب  راک ) نآ   ) هب دـش  یـضار  ینالف  ینعی  اذـکب » نالف  سفن  باط   » و
. دش شوخلد  یضار و 

. تسهدش عقاو  زیمت  هلمج ، نیا  رد  هکنیا  رطاخ  هب  هدش  بوصنم  ( 549 « ) ًاسفن  » و
، تسا بلق  سفن و  ینعم  هب  شأجلا »  » تسا و هدمآ  دـش ، نئمطم  درک و  نکاس  ینعم  هب  هتنأمط »  » يهملک نیبیرغلا ، نیع  رظان  باتک  رد  و 

. هنتف لوزن  يارب  نکاس  ار  ناتیاهلد  دیهد  رارق  ینعی 
رد هدـش و  اـنعم  زین  ندرک  طولخم  تسا و  هنتف  ینعم  هب  جرهلا »  » دادـیب و ملظ ، ینعی  مشغلا »  » هدـنّرب و ریـشمش  ینعی  مراّـصلا » فیـسلا   » و

: هدمآ لماش » جرهب  و   » ياج هب  دیدحلا  یبا  نبا  تیاور 
. دوشیم لماش  ار  ندب  مامت  ای  ءاضعا و  زا  یکی  ای  مخز ) نیا  هک  ، ) تسا تحارج  مخز و  نتفرگ  رب  رد  روظنم  هک  لماش » حرق  «و 

. ددرگیم زاب  دادبتسا  هب  ُعْدَی »  » رد یعوفرم  ریمض  رما و  کی  رد  ندش  يزات  هّکی  ینعی  دادبتسإ » »
. دنروآیم تسد  هب  گنج  رد  راّفک  لاوما  زا  نیملسم  هچنآ  هب  ءیف »  » عومجم رد  جارخ و  تیمنغ و  ینعی  ءیفلا »  » و

زا هیانک  هدمآ  ًادیـصح » مکعرز   » يهلمج هک  ياهخـسن  رد  دـنیوگ و  هدـش  ورد  تعارز و  هب  دیـصحلا »  » كدـنا و مَک ، ینعی  دـیهّزلا » «و 
نتفرگ نامه  ترـضح ، روظنم  مه  زاب  دراد  لامتحا  هدـمآ  ًادیـصح » مکعمج   » هک رگید  يهخـسن  رد  تسا و  قحان  هب  اـهنآ  لاوما  نتفرگ 

. دشاب اهنآ  يدیماان  لتق و  زا  هیانک  تسا  نکمم  دشاب ، قحان  هب  لاوما 
منیبیم و هبتـشم  ار  رما  مسرتیم و  نم  ینعی  مکیلع » تیمع   » امـش و هب  ار  تیادـه  منکیم  قحلم  نم  اـنامه  ینعی و  مکب » ّینا   » يهلمج و 

. تسهبتشم رما  ینعی  دوشیم  تسُّبل »  » نآ ینعم  دوشیم و  لوهجم  يهغیص  میناوخب  دیدشت  اب  ار  تیّمع »  » رگا
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یمرب هدش  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تّوبن  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  تمحر ، هب  تسا  تیاور  نیا  رد  هک  يرئامـض  هدش  هتفگ  و 
دراد لامتحا  ماقم  نیا  رد  ددرگ و  یمرب  تسادـخ  رما  رد  یهاـگآ  نیقی و  اـی  هزجعم  ناـمه  هک  هنّیب  هب  رئامـض  دـناهتفگ  یـضعب  ددرگ و 

هب ددرگ  یمرب  ریمـض  ای  دوشیم و  لصاح  لداع  ماما  زا  تعاطا  اب  میقتـسم ، هار  هب  تیاده  تماما و  نامه  هک  دنوادخ  تمحر  هب  رئامض 
نید و رد  تریـصب  هب  هکنیا  ای  ددرگ و  یمرب  هدومن ، بجاو  ار  شتعاطا  هدرک و  رایتخا  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  زا  تعاطا  هّقح و  تماما 

. ددرگ یمرب  نآ  لاثما 
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  ترضح  هک  اجنآ  رد  دیرادرب و  نم  زا  تسد  ینعی  یّنع » مکیلا   » يهلمج و 

ًاتقیقح هاوخرذع ، صخـش  هک  دنیوگ ، يرهاظ  یهاوخرذع  هب  رذعملا »  » يهملک دیدرک و  هک  یهاتوک  ریـصقت و  زا  ینعی  مکریذعت » دعب  »
. دنکیم یهاوخ  ترذعم  رهاظ  رد  طقف  تسین و  نامیشپ  دوخ  يهدرک  زا 

(11 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب َدَمْحَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا ، َدَمْحَأ  ْنَع  ٍماَّمَه ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِّيِرَبْکُعَّلَّتلا ، یَسُوم  ِْنب  َنوُراَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرَبَّطِلل : ِۀَماَمِْإلا  ِِلئالَد  ُباَتِک 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب ، ِیبَأ  ْنَع  َناَکْسُم ، ِْنبا  ِنَع  ٍناَنِس ، ِْنبا  ِنَع  َناَرَْجن ، ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلاِْدبَع  ْنَع  یَسیِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم 

ًاذُْفُنق َّنَأ  اَِهتاَفَو  ُبَبَس  َناَک  َو  ِةَرْجِْهلا  َنِم  َةَرْشَع  يَدْحِإ  َۀَنَس  ُْهنِم  َنْوَلَخ  ٍثالَِثل  ِءاَثالَّثلا  َمْوَی  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ِیف  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَِضُبق 
. اَْهیَلَع ُلُخْدَی  اَهاَذآ  ْنَّمِم  ًادَحَأ  ْعَدَت  َْمل  َو  ًادیِدَش  ًاضَرَم  َِکلَذ  ْنِم  ْتَضِرَم  َو  ًانِسُْحم  ْتَطَقْسَأَف  ِهِْرمَِأب ، ِْفیَّسلا  ِلْعَِنب  اَهَزََکل  َرَمُع  َیلْوَم 

َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ اََهلَأَسَف  اَْهَیلِإ ، اَمَُهل  َعَفْشَی  ْنَأ  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  الَأَس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِباَحْـصَأ  ْنِم  ِنالُجَّرلا  َناَک  َو 
؟ ِهَّللا ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِْتنَأ  َْفیَک  اََهل : الاَق  اَْهیَلَع  الَخَد  اَّمَلَف  مالسلا ،  هیلع 

: َْتلاَق
، یََلب الاَق : َهَّللا ؟ َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَی : ِیبَّنلا  اَُمتْعِمَس  اَم  اَمَُهل : َْتلاَق  َُّمث  ِهَّللاِدْمَِحب ، ٍْریَِخب 

: َْتلاَق
، ِیناَُمْتیَذآ ْدََقل  ِهَّللاَوَف 

: َلاَق
. اَمِْهیَلَع ٌۀَطِخاَس  َیِه  َو  اهیلع  هللا  مالس  اَهِْدنِع  ْنِم  اَجَرَخَف 

َنِیناَمَث َو  ًاسْمَخ  َو  ًۀَنَس  َةَرْشَع  َِیناَمَث  ْتَِضُبق  َمْوَی  اَهُرُمُع  َلَمَک  ْدَق  َو  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  َنیَِقب  ٍرْشَِعل  ْتَِضُبق  اَهَّنَأ  َِيُور  َو  ٍماَّمَه : ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق 
َو اَُهتَیِراَج  ُۀَِّضف  َو  ٍمُوْثلُک  ُّمُأ  َو  ُبَْنیَز  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُهُْریَغ  اَهْرُـضْحَی  َْمل  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  اَهَلَّسَغَف  اَـهِیبَأ ، ِةاَـفَو  َدـَْعب  ًاـمْوَی 

اَْهیَلَع یَّلَص  َو ال  اَهَتاَفَو  َرَضَح  َو ال  اَِهب  ْمَْلعَی  َْمل  َو  اَْهیَلَع  یَّلَص  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُهَعَم  َو  ِْلیَّللا  ِیف  ِعیِقَْبلا  َیلِإ  اَهَجَرْخَأ  َو  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْسَأ 
. اَهِْربَق َعِضْوَم  یَّمَع  َو  ِۀَضْوَّرلِاب  اَهَنَفَد  َو  ْمُهُْریَغ  ِساَّنلا  ِِرئاَس  ْنِم  ٌدَحَأ 

َلَکْـشَأَف ًاْربَق ، َنیَِعبْرَأ  ِهِیف  اوُدَجَوَف  ِعیِقَْبلا ، َیلِإ  اوُءاَج  اَهَتاَفَو  اوُِملَع  اََّمل  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ  َو  ًادُدُـج  ًاْربَق  َنوَُعبْرَأ  ِهِیف  َو  ْتَِنفُد  ًۀَْـلَیل  ُعیِقَْبلا  َحَبْـصَأ  َو 
اوُرُضَْحت َْمل  َو  ُنَفُْدت  َو  ُتوُمَت  ًةَدِحاَو  ًاْتِنب  الِإ  ْمُکِیف  ْمُکُِّیبَن  ْفِّلَُخی  َْمل  اُولاَق : َو  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  َمال  َو  ُساَّنلا  َّجَضَف  ِرُوبُْقلا ، ِِرئاَس  ْنِم  اَهُْربَق  ْمِْهیَلَع 

. اَهَْربَق اُوفِْرعَت  َو ال  اَْهیَلَع  َةالَصلا  َو  اَهَتاَفَو 
َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ َِکلَذ  َغَلَبَف  اَهَْربَق ، َروَُزن  َو  اَْهیَلَع  َیِّلَُـصنَف  اَهَدَِجن  یَّتَح  َرُوبُْقلا  ِهِذَه  ُشُْبنَی  ْنَم  َنیِِملْـسُْملا  ِءاَِسن  ْنِم  ُْمتاَه  ْمُْهنِم : ِْرمَْألا  ُةالُو  َلاَق  َُّمث 

ِهِْفیَس یَلَع  ٌئِّکَوَتُم  َوُه  َو  ٍۀَهیِرَک  ِّلُک  ِیف  ُهُسَْبلَی  َناَک  يِذَّلا  ُرَفْـصَْألا  ُهاَبَق  ِْهیَلَع  َو  ُهُجاَدْوَأ  ْتَّرَد  َو  ُهاَْنیَع  ْتَّرَمْحا  ِدَق  ًابَـضْغُم  َجَرَخَف  مالـسلا  هیلع 
ِهِذَـه ْنِم  َلِّوُح  ِْنَئل  ِهَّللِاب  ُمِسُْقی  ُهَنْوََرت  اَمَک  َلَْبقَأ  ْدَـق  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَـه  اُولاَق : َو  ُریِذَّنلا  ِساَّنلا  َیلِإ  َراَـسَف  َعیِقَْبلا ، َدَرَو  یَّتَح  ِراَـقَْفلا ، ِيذ 

. ِرِخْآلا ِِرباَغ  یَلَع  َْفیَّسلا  َّنَعَضََیل  ٌرَجَح  ِرُوبُْقلا 
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َیلِإ ِهِدَِـیب  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َبَرَـضَف  اَْهیَلَع ، َّنَیِّلَُـصَنل  َو  اَهَْربَق  َّنَُشْبنََنل  ِهَّللاَو  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ََکل  اَم  َُهل : َلاَق  َو  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُرَمُع  ُهاَّقَلَتَف 
َۀَمِطاَف ُْربَق  اَّمَأ  َو  ْمِِهنیِد  ْنَع  ُساَّنلا  َّدـَتْرَی  ْنَأ  َۀَـفاَخَم  ُُهتْکََرت  ْدَـقَف  یِّقَح  اَّمَأ  ِءاَدْوَّسلا  َْنبا  اَی  َُهل : َلاَـق  َو  َضْرَأـْلا  ِِهب  َبَرَـض  َُّمث  ُهَّزَهَف ، ِِهبَْوث  ِعِماَوَج 

. ُرَمُع اَی  ْضِرْعاَف  َْتئِش  ْنِإَف  ْمُِکئاَمِد ، ْنِم  َضْرَْألا  َّنَیِقْسال  َِکلَذ  ْنِم  ًاْئیَش  َُکباَحْصَأ  َو  َْتمُر  ِْنَئل  ِهِدَِیب ، ٍِّیلَع  ُسْفَن  يِذَّلاَوَف 
: َلاَقَف ٍرَْکبُوبَأ  ُهاَّقَلَتَف 

، ُهُهَرْکَت ًاْئیَش  َنِیلِعاَف  ُْریَغ  اَّنِإَف  ُْهنَع  َْتیَّلَخ  الِإ  ِشْرَْعلا  َقْوَف  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّقَِحب  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
: َلاَق

. َِکلَذ َیلِإ  اوُدوُعَی  َْمل  َو  ُساَّنلا  َقَّرَفَت  َو  ُْهنَع  یَّلَخَف 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 550  ) همامالا لئالد  باتک  رد  يربط 

نآ تداهش  ّتلع  دیسر . تداهـش  هب  يرجه  يهنس 11  يهیناّثلا  يدامُج  هام  مّوس  هبنش ، هس  زور  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح 
(. 551  ) دز شترضح  هب  ریشمش  يانهپ  اب  وا  روتسد  هب  رمع  مالغ  ذفنق  هک  دوب  ياهبرض  نامه  ترضح 

تشاذگن دش و  ضیرم  تّدش  هب  تهج  نیدب  دومن و  طقس  ار  مالسلا  هیلع  نسحم  ترضح  هبرض  نآ  ّتلع  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  ترـضح 
. دنوش دراو  ناشیا  دزن  دندوب  هدرک  ّتیذا  ار  شترضح  هک  يدارفا  نآ  زا  يدحا 

: دندومن اضاقت  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  دندوب  ادخ  ربمایپ  باحصا  زا  هک  رمع ]  رکبوبا و   ] رفن ود  نآ 
. دیامن تعافش  ناشیا  يارب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دزن 

: دنتفگ دندش  فّرشم  ترضح  نآ  روضح  هب  تفرگ و  هزاجا  نانآ  يارب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  یتقو 
؟ دیتسه یلاح  هچ  رد  ادخ ! ربمغیپ  رتخد  يا 

: دومرف
. مبوخ رکش ، ار  ادخ 
: دومرف اهنآ  هب  هاگنآ 

: دومرفیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  هک  دیدینشن  ایآ 
؟ هدرک ّتیذا  ار  ادخ  دنک  ّتیذا  ارم  هک  یسک  هدرک و  ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا  ار  وا  هک  یسک  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف 

: دنتفگ
. هلب

: دومرف
نانآ رب  وناب  نآ  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  دزن  زا  اهنآ  دیا . هدرک  ّتیذا  ارم  امـش  هک  مسق  ادخ  هب 

. دوب كانمشخ 
: هدش تیاور  دیوگیم  مامُه  نب  دّمحم 

شراوگرزب ردپ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  رْمُع  دیـسر . تداهـش  هب  یناّثلا  يدامج  هام  متـسیب  زور  رد  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح 
. دوب زور  جنپ  داتشه و  لاس و  هدجه 

، ، موثلک ّما  بنیز ، نینَـسَح ، ترـضح  ریما ، ترـضح  زا  ریغ  يو ، نداد  لـسغ  عقوم  رد  داد . لـسغ  ار  وناـب  نآ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
. تشادن روضح  یسک  ْسیَمُع  تنب  ءامسَا  همداخ و  يهّضف 

، دندناوخ ترـضح  نآ  ندـب  رب  زامن  دـندرک و  لمح  عیقب  بناج  هب  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  ترـضح  اب  هنابـش  ار  وناب  نآ  يهزانج  هاگنآ 
كرابم ندب  دش . هتفگ  هک  يدارفا  نآ  رگم  دناوخن  زامن  ترـضح  نآ  ندب  رب  مدرم  زا  يدحا  دـشن ، ربخاب  همّظعم  نآ  تداهـش  زا  یـسک 
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. دندرک ناهنپ  ار  شربق  عضوم  نفد و  هسّدقم  يهضور  رد  ار  ترضح  نآ 
. دشیم هدهاشم  عیقب  ناتسربق  رد  دیدج  ربق  لهچ  رثا  دندومن  نفد  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  هک  یبش  نآ  حبص 

، دـندیدرگ دـیدج  ربق  لهچ  اـب  هجاوم  دـندش  عیقب  هّجوتم  هاـگآ و  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  تداهـش  زا  ناناملـسم  هک  یماـگنه 
. دنهد صیخشت  ربق  لهچ  نآ  نایم  زا  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  ربق  دنتسناوتن 

: دنتفگ دندومن و  تمالم  ار  رگیدکی  دندز و  هّجَض  تبیصم  نیا  زا  مدرم  مومع 
رب زامن  دیدشن و  رضاح  شتداهش  عقوم  رد  امـش  دش و  نفد  دیـسر و  تداهـش  هب  همطاف  داهنن ، راگدای  هب  رتخد  کی  زا  رتشیب  امـش  ربمغیپ 

! ! دینادیمن مه  ار  وا  ربق  دیتشاذگن و  شاهزانج 
: دنتفگ موق  ناگرزب  هاگنآ 

میناوخب و زامن  وا  ندـب  رب  میروآ و  تسد  هب  ار  همطاف  يهزانج  ات  دنفاکـشب  ار  اـهربق  نیا  هک  دـینک  راـضحا  ار  ناملـسم  ناـنز  زا  یهورگ 
. مینک ترایز  ار  شربق 

، زمرق ینامـشچ  اـب  كانمـشخ و  ترـضح  نآ  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  شوـگ  هب  هئطوـت  ربـخ  نیا  هک  یماـگنه 
هدرک راقفلاوذ  رب  هیکت  دیـشوپیم ، یتحاران  بضغ و  عقوم  رد  ار  نآ  هک  دوب ، هدیـشوپ  یگنر  درز  يابق  ندرگ ، يهدـش  مّروتم  ياهگر 

: تفگ تفر و  مدرم  نایم  رد  یصخش  دش . عیقب  دراو  ات  دمآ  دوب ،
رد ار  ریـشمش  دوش  اجباج  روبق  نیا  زا  گنـس  کی  رگا  هک  دَروُخیم  مسق  یلع  تسهدـمآ . تلاح  نیا  اـب  هک  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  نیا 

. دیامن دوبان  ار  امش  رفن  نیرخآ  ات  دراذگب و  امش  يهمه  نایم 
: تفگ دومن و  تاقالم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  اب  شنارای  رمع و 

. میرازگیم زامن  شاهزانج  رب  میفاکشیم و  ار  همطاف  ربق  ام  مسق  ادخ  هب  يراد ؟ يروظنم  هچ  نسحلاابا ! ای 
: دومرف دیبوک و  نیمز  رب  هدرک و  دنلب  ياج  زا  تفرگ و  ار  وا  ياهسابل  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

. دندرگرب نتشیوخ  نید  زا  مدرم  ادابم  هک  مداد  تسد  زا  تهج  نیدب  ار  تفالخ ) ماقم  ینعی   ) دوخ ّقح  نم  ءادوّسلا ! نبای 
دیهد ماجنا  یلمع  اهربق  نیا  هب  عجار  تنارای  وت و  رگا  تسوا  تردـق  تسد  رد  یلع  ناج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  همطاف ، ربق  يهرابرد  اّما 

. رذگرد لایخ  نیا  زا  رمع ! درک . مهاوخ  باریس  امش  نوخ  زا  ار  نیمز 
: تفگ دومن و  تاقالم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  اب  رکبوبا  رمع ، زا  سپ 

یلمع نداد  ماجنا  زا  ام  اریز  يرادرب ، تسد  رمع  زا  هک  مهدیم  مسق  تسا  شرع  يالاب  هک  یـسک  نآ  ربمغیپ و  ّقح  هب  ار  وت  نسحلاابا ! ای 
. مییامنیم يراددوخ  يدنسپیمن  وت  هک 

: دیوگیم يوار 
دوخ یلبق  لمع  لاـبند  ینعی   ) دنتـشگنزاب دوخ  دوصقم  لاـبند  هب  دـندش و  هدـنکارپ  مدرم  درک و  اـهر  ار  رمع  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(. دنتفرن

(12 [ ) هرامش تیاور  ]

َمیِهاَْربِإ ْنَع  ٍءاَجَر ، ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِلْضَْفلا ، ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  َۀَفِیلَخ ، ِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ، ِیبَأ  ْنَع  ِْهیَوَّمَح ، ُْنبا  یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا  ]
: َْتلاَق ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِةَأَْرما  یَْملَس  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍِعفاَر ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  َقاَحْسِإ ، ِیبَأ  ْنَع  ٍدْعَس ، ْنَع 

: َْتلاَق ِهِیف  َْتتاَم  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َناَک  اَّمَلَف  ُۀَمِطاَف ، ْتَضِرَم 
ِهِیف َْتناَک  يِذَّلا  َْتیَْبلا  َِتتَأ  َُّمث  اَْهتَِـسبَلَف ، ٍدُدُـج ، ٍباَِیِثب  ِینِیتیا  َِتلاَق : َُّمث  ُلِسَتْغَت ، َْتناَک  اَم  ِنَسْحَأَـک  ْتَلَـسَتْغاَف  اََـهل ، ُْتبَبَـصَف  ًءاَـم ، ِیل  ِیئِّیَه 
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: َْتلاَق َو  اَهِّدَخ  َتَْحت  اَهَدَی  ْتَعَضَو  َو  َۀَْلبِْقلا  ِتَلَبْقَتْسا  َو  ْتَعَجَطْضا  َُّمث  ِهِطَسَو ، ِیف  ِیل  یِشُْرفا  َِتلاَقَف :
، ُْتلَسَتْغا ِدَق  یِّنِإَف  َّنَفَشْکُأ  الَف  َنْآلا  ٌۀَضُوبْقَم  یِّنِإ 

: َْتلاَق
: َلاَقَف ُُهتْرَبْخَأ  ٌِّیلَع  َءاَج  اَّمَلَف  َْتتاَم  َو 

. اهیلع هللا  مالس  اَُهلِسْغَی  اَهَلَمَحَف  ُفَشُْکت ، ال 
. لسغلا نع  هنت  مل  فیظنتلل و  دسجلا  ةروعلا و  فشک  نع  تهن  اّمنإ  اهیلع  هللا  مالس  اهّلعل  نایب :

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  عفاروبا  نز  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 552  ) یسوط خیش  یلاما  باتک  رد 
: دومرف نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  شتداهش  زور  رد  سپ  دوب . اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تلاسک  ماّیا 

: دومرف سپس  دومن و  وشتسش  تروص ، نیرتهب  هب  همّظعم  نآ  دش  اّیهم  بآ  هکنیا  زا  دعب  نک . اّیهم  میارب  بآ 
: دومرف دش و  قاتا  دراو  دیشوپ ، ار  اهنآ  شترضح  مدروآ و  ار  اهسابل  نم  یتقو  روایب ، نم  دزن  يدیدج  ياهسابل 

. زادنیب نآ  نایم  رد  ار  شرف 
: دومرف داهن و  تروص  ریز  ار  شکرابم  ياهتسد  دیباوخ و  هلبق  هب  ور  وناب  نآ  هاگنآ 

. دیسر تداهش  هب  دومرفب و  نیا  ماهداد ، وشتسش  ار  ار  مندب  نم  اریز  دوش ، هدروآرد  نم  سابل  ادابم  موشیم ، حور  ضبق  نونکا  نم 
: دومرف مداد  حرش  شترضح  يارب  ار  نایرج  نم  دمآ ، مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  یعقوم 

. نکن زاب 
. داد لسغ  دُرب و  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ندب  راوگرزب  نآ  هاگنآ 

: دیامرفیم هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  روظنم  دیاش  نایب :
وشتـسش و يارب  شکراـبم  دـسج  تروع و  فشک  زا  هدومرف  یهن  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  نیا  ما » هدرک  لـسغ  نم  اریز  دـینکن  هنهرب  ارم  »

. دنشاب هدرک  یهن  ناشفیرش  ندب  نداد  لسغ  زا  هکنیا  هن  تفاظن ،

(13 [ ) هرامش تیاور  ]

ٍرَبَخ ِیف  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍْریَبُـج ، ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِِّیِنئاَـطَْبلا ، ِْنبا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا ، ِنَع  ِّیِعَخَّنلا ، ِنَع  ِّيِدَـسَْألا ، ِنَع  ُقاَّقَّدـلا ، قودّـصلل ]  یلاـمألا  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَق  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  ِْملُِظب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َرَبْخَأ  اَم  ِبَاب  ِیف  ُهاَْنتَْبثَأ  ْدَق  ٍلیِوَط 

َو يِداَُؤف  ُةَرَمَث  َیِه  َو  ِیْنیَع  ُرُون  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  َیِه  َو  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  َنیَِملاَْعلا ، ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  اَهَّنِإَف  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  اَّمَأ  َو 
ُرَهْزَی اَمَک  ِءاَمَّسلا  ِۀَِکئالَِمل  اَهُرُون  َرَهَز  ُُهلالَج  َّلَج  اَهِّبَر  ْيَدَی  َْنَیب  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  یَتَم  ُۀَّیِْسنِْإلا ، ُءاَرْوَْحلا  َیِه  َو  َّیَْبنَج  َْنَیب  ِیتَّلا  َیِحوُر  َیِه 
ُدِعَتَْرت َّيَدَـی ، َْنَیب  ًۀَِـمئاَق  ِیئاَمِإ  ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاَف  ِیتَمَأ  َیلِإ  اوُرُْظنا  ِیتَِکئـالَم  اَـی  ِِهتَِکئـالَِمل : َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَی  َو  ِضْرَأـْلا  ِلـْهَِأل  ِبِکاَوَْکلا  ُرُون 

. ِراَّنلا َنِم  اَهَتَعیِش  ُْتنَمآ  ْدَق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْشُأ  ِیتَداَبِع ، یَلَع  اَِهْبلَِقب  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  َو  ِیتَفیِخ  ْنِم  اَهُِصئاَرَف 
َرِـسُک َو  اَُهثْرِإ  ْتَِعنُم  َو  اَهُّقَح  ْتَبِـصُغ  َو  اَُهتَمْرُح  ْتَکُِهْتنا  َو  اَهَْتَیب  ُّلُّذـلالَخَد  ْدَـق  َو  اَِهب  یِّنَأَک  يِدـَْعب ، اَِهب  ُعَنُْـصی  اَم  ُتْرَکَذ  اَُـهْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َو 

ُرَّکَذَـتَت ًۀَـیِکَاب ، ًۀـَبوُرْکَم ، ًۀـَنوُزْحَم ، يِدـَْعب  ُلاََزت  الَف  ُثاَُغت ، الَف  ُثیِغَتْـسَت ، َو  ُباَُجت  الَف  ْهاَدَّمَُحم ، اَی  يِداَُنت : َیِه  َو  اَهَنِینَج  ْتَطَقْـسَأ  َو  اَُـهْبنَج 
، ِنآْرُْقلِاب ْتَدَّجَهَت  اَذإ  ِْهَیلِإ  ُعِمَتْسَت  َْتناَک  يِذَّلا  َِیتْوَص  ِدْقَِفل  ُْلیَّللا  اَهَّنَج  اَذإ  ُشِحْوَتْسَت  َو  يَرْخُأ  ِیقاَِرف  ُرَّکَذَتَت  َو  ًةَّرَم  اَِهْتَیب  ْنَع  ِیْحَْولا  َعاَطِْقنا 

. ًةَزیِزَع اَهِیبَأ  ِماَّیَأ  ِیف  َْتناَک  ْنَأ  َدَْعب  ًۀَلِیلَذ  اَهَسْفَن  يََرت  َُّمث 
َو ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ   » ُۀَـمِطاَف اَی  ُلوُقَتَف : َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ِِهب  ْتَداَن  اَِمب  اَْهتَداَنَف  ِۀَِـکئالَْملِاب  ُهُرْکِذ  َیلاَـعَت  ُهَّللا  اَهُِـسنُْؤی  َکـِلَذ  َدـْنِعَف 

(. 554 « ) َنیِعِکاَّرلا َعَم  یِعَکْرا  َو  يِدُجْسا  َو  ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا   » ُۀَمِطاَف اَی  ( 553 « ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا 
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ْدَق یِّنِإ  ِّبَر  اَی  َِکلَذ : َدـْنِع  ُلوُقَتَف  اَِهتَّلِع ، ِیف  اَهُِـسنُْؤت  َو  اَهُـضِّرَُمت  َناَرْمِع  َْتِنب  َمَیْرَم  اَْهَیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ُضَرْمَتَف  ُعَجَْولا  اَِهب  ُئِدَْـتبَی  َُّمث 
، ًۀَنوُزْحَم َّیَلَع  ُمَدْقَتَف  ِیْتَیب ، ِلْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَتَف  ِیب ، َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  اَهُقِْحُلیَف  ِیبَِأب ، ِینْقِْحلَأَف  اَْینُّدـلا ، ِلْهَِأب  ُْتمَّرَبَت  َو  َةاَیَْحلا  ُتِْمئَس 

ْنَم َكِراَن  ِیف  ْدِّلَخ  َو  اَهَّلَذَأ  ْنَم  ْلِّلَذ  َو  اَهَبَـصَغ  ْنَم  ِْبقاَع  َو  اَهَمَلَظ  ْنَم  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َِکلَذ : َْدنِع  ُلُوقَأَف  ًَۀلُوتْقَم ، ًۀـَبوُصْغَم ، ًۀَـموُمْغَم ، ًۀـَبوُرْکَم ،
. َنیِمآ َِکلَذ  َْدنِع  ُۀَِکئالَْملا : ُلوُقَتَف  اَهََدلَو ، ْتَْقلَأ  یَّتَح  اَْهیَْبنَج  َبَرَض 

تیاور تیب : لها  هب  ملظ  صوصخ  رد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 555  ) یلاما باتک  رد  قودص  خـیش 
: دومرف هک  دنکیم 

نیب نم  حور  نم ، بلق  يهویم  نم ، مشچ  رون  نت ، يهراپ  ءارهز  يهمطاف  تسا . ناهج  لها  نیرخآ  نیلّوا و  ناـنز  رورـس  نم  رتخد  همطاـف 
راگدرورپ لباقم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  تسهدمآ . رد  ناسنا  لکـش  هب  هک  تسیاهّیروح  ءارهز  تسا . نم  يولهپ  ود 

. دشخردیم نیمز  لها  يارب  زا  ناگراتس  رون  ریظن  نامسآ ، يهکئالم  يارب  وا  رون  دتسیایم  تدابع  بارحم  نایم  رد  دوخ 
: دیامرفیم دوخ  يهکئالم  هب  فوؤر  يادخ 

زا وا  حراوج  ءاـضعا و  تسهتفرگ . رارق  نم  لـباقم  رد  هنوـگچ  دـینک  رظن  تسا  نم  ناگدـنب  نیرتـگرزب  هک  همطاـف  هب  نم ! يهکئـالم  يا 
. دزرلیم نم  فوخ 

ناما رد  شتآ  زا  ار  يو  نایعیش  هک  مریگیم  دهاش  ار  امش  نم  تسهدش . نم  تدابع  لوغشم  یبلق  هّجوت  اب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
. مراذگیم

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  سپس 
يو يهناخ  لخاد  ّتلذ  هک  منیبیم  ایوگ  دش . دـهاوخ  وا  ّقح  رد  نم  زا  دـعب  هک  میآیم  ییاهمتـس  نآ  دای  هب  مرگنیم  میارهز  هب  هاگ  ره 

تسا هدش  طقس  شنینج  هتسکش و  وا  يولهپ  هدش ، عونمم  دوخ  ثرا  تفایرد  زا  هدومن ، بصغ  ار  شّقح  هتفر ، تسد  زا  شمارتحا  هدش ،
: دنزیم دایرف  و 

هّـصغ نوزحم ، ًامئاد  نم  زا  دعب  اذل  دیـسر . دهاوخن  شدایرف  هب  یـسک  یلو  دنکیم  هثاغتـسا  دسریمن ، شداد  هب  یـسک  یلو  هادّـمُحم ! ای 
دوش بش  هاگ  ره  دروآ ، دهاوخ  رطاخ  هب  ارم  تقرافم  یهاگ  هدـش ، عطق  شاهناخ  زا  یحو  هک  دوشیم  روآدای  یهاگ  هدوب و  نایرگ  راد ،

تایح ماّیا  رد  هکنآ  زا  دعب  ار  نتـشیوخ  سپـس  دش . دهاوخ  تشحو  راچد  دونـشیمن  بش  زامن  رد  ارم  نآرق  توالت  يادـص  هکنیا  يارب 
. دید دهاوخ  لیلذ  دوب ، دارفا  نیرتزیزع  ردپ ،

، ییادن نامه  هب  ار  همطاف  هکئالم  دهدیم . رارق  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  سنوم  ار  هکئالم  فوؤر  يادخ  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد 
: دنیوگیم ناشیا  هب  دندرک و  ادن  ار  میرم  ترضح  هک  دننکیم  ادن 

عوضخ دوخ  راگدرورپ  يارب  ! » همطاف يا  تسا .» هداد  يرترب  ناهج  نانز  مامت  رب  هتخاـس و  كاـپ  هدـیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  ! » همطاـف يا 
«. نک عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  روآ و  اجب  هدجس  نک و 

. درک دهاوخ  هبلغ  وا  رب  ضرم  درد و  سپس 
. دشاب اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  سنوم  راتسرپ و  ات  دتسرفیم  ار  اهیلع  هللا  مالس  میرم  ترضح  ناحبس  يادخ  هاگنآ 

: دنکیم ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  ارهز  ترضح  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد 
نیلّوا وا  دـیامنیم ، قحلم  نم  هب  ار  وا  اناوت  يادـخ  امن . قحلم  مردـپ  هب  ارم  مرازیب ، ایند  مدرم  زا  هدـش و  ریـس  یگدـنز  زا  نم  اراگدرورپ !

ّقح اـب  مومغم ، راد ، هّصغ  نوزحم ، هک  یلاـح  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  دـش . دـهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  متیب ، لـها  زا  تسیـسک 
: میوگیم عقوم  نآ  رد  نم  دش . دهاوخ  دراو  نم  رب  دشاب  هدش  هدیهش  هدش و  بصغ 

نآ نک ! باذع  باقِع و  دشاب  هدومن  بصغ  ار  ءارهز  ّقح  هک  یسک  نآ  نک ! تنعل  دشاب  هدرک  ملظ  همطاف  هب  هک  ار  یسک  ره  ایادخ ! راب 
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خزود رد  دومن ، طقـس  ار  دوخ  دـنزرف  اـت  دز  همطاـف  يوـلهپ  هب  هبرـض  هک  یـسک  نآ  نک ! لـیلذ  دـشاب ، هدرک  لـیلذ  ار  همطاـف  هک  یـسک 
: دنیوگیم ماگنه  نیا  رد  هکئالم  نک ! ینادواج 

! نیمآ

(14 [ ) هرامش تیاور  ]

ِهِیبَأ ْنَع  مالـسلا ،  هیلع  ِقِداَّصلا  ِنَع  یَـسیِع ، ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِباَّطَْخلا ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِراَّطَْعلا ، ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِلِّکَوَـتُْملا ، ُنـْبا  قودّـصلل ]  یلاـمألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع 

ٌمالَـس ٍثالَِثب : ِِهتْوَم  َْلبَق  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ُلوُقَی : مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ِهَّللاِدـْبَع : ُْنب  ُِرباَـج  َلاَـق 
. َْکیَلَع ِیتَفِیلَخ  ُهَّللا  َو  َكاَنْکُر  ُّدَْهنَی  ٍلِیلَق  ْنَعَف  اَْینُّدلا ، َنِم  ِیتَناَْحیَِرب  َکیِصوُأ  ِْنیَتَناَْحیَّرلا ، َابَأ  اَی  َْکیَلَع 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اَّمَلَف 
يِذَّلا ِیناَّثلا  ُنْکُّرلا  اَذَه  ٌِّیلَع : َلاَق  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتتاَم  اَّمَلَف  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  يِذَّلا  َّیَنْکُر  ُدَحَأ  اَذَه 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
. هلثم دامح  نع  سنوی ، نب  دمحم  نع  یسیع ، نبا  نع  دعس ، نع  یبأ ، رابخألا ]  یناعم  ]

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  هللادبع  نب  رباج  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 556  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 
مالـسلا هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  هب  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربـمغیپ  تداهـش  زا  لـبق  زور  هـس 

: دومرفیم
نکر ود  وت  هک  دـشکیمن  یلوط  میامنیم ، شرافـس  وت  هب  دوخ  يویند  لگون  ود  يهرابرد  نم  داـب ، وت  رب  مالـس  نم ! لـگون  ود  ردـپ  يا 

. مراپسیم ادخ  هب  ار  وت  نم  داد ، یهاوخ  تسد  زا  ار  نتشیوخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  دیسر  تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 

مالس ءارهز  يهمطاف  ترـضح  هک  یعقوم  داد . ربخ  نم  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نم  نکر  ود  نآ  زا  یکی  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دیسر  تداهش  هب  اهیلع  هللا 

. داد ربخ  نم  هب  ادخ  ربمغیپ  هک  دوب  ینکر  نیمّود  نیا 
. تسهدش لقن  ثیدح  نیا  دننام  ثیدح 69  يهحفص 403 ، رابخألا  یناعم  باتک  رد 

(15 [ ) هرامش تیاور  ]

. ِْهیَلَع ُلَّوَُعی  ٍلْصَأ  ْنِم  ُهْذُخآ  َْمل  ْنِإ  َو  ُهَداَریِإ  ُْتبَبْحَأَف  اهیلع  هللا  مالس  اَِهتاَفَو  ِیف  ًارَبَخ  ُِبتُْکلا  ِضَْعب  ِیف  ُتْدَجَو  ُلُوقَأ :
: َلاَق ُّيِدْزَألا  ِهَّللاِْدبَع  ُْنب  ُۀَقَرَو  َيَور 

َو ِمالَْکلا  َِۀبَذَع  ِهْجَْولا  ِۀَحِیلَم  َو  َءاَرْمَس  ٍۀَیِراَِجب  اَنَأ  اَذإ  َو  ُفوُطَأ  اَنَأ  اَمَْنیَبَف  َنیَِملاَْعلا ، ِّبَر  ِهَّللا  ِباَوَِثل  ًایِجاَر  ِماَرَْحلا  ِهَّللا  ِْتَیب  َیلِإ  ًاّجاَح  ُتْجَرَخ 
: ُلوُقَت َیِه  َو  اَهِقِْطنَم  ِۀَحاَصَِفب  يِداَُنت  َیِه 

ِماَرِْکلا ِةَرَرَْبلا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِماَنَْألا ، ِْریَخ  ٍدَّمَُحم  َّبَر  َو  ِماَظِْعلا  ِرِعاَشَْملا  َو  ِماَقَْملا  َو  َمَْزمَز  َو  ِماَرِْکلا  ِۀَظَفَْحلا  َو  ِماَرَْحلا  ِۀَبْعَْکلا  َّبَر  َّمُهَّللا 
َِّیلاَوَم َّنَأ  َنیِرِمَتْعُْملا  َو  ِجاَّجُْحلا  َۀَـعاَمَج  اَی  اوُدَهْـشاَف  الَأ  ِنیِماَیَْملا . َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ُمِِهئاَْنبَأ  َو  َنیِرِهاَّطلا  َِیتاَداَس  َعَم  ِینَرُـشَْحت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ ]  ]

(. 557  ) ِراَخَْفلِاب َنیِدَتْرُْملا  ِراَْصمَْألا  ِِرئاَس  ِیف  ْمُهُرْکِذ  َعَفَتْرا  َو  ِراَْدقَْألا  یَلَع  ْمُهُرْدَق  الَع  َنیِذَّلا  َو  ِراَْربَْألا  ُةَْوفَص  َو  ِراَیْخَْألا  ُةَرَیِخ 
: َْتلاَقَف ِْتیَْبلا : ِلْهَأ  ِیلاَوَم  ْنِم  ِکُّنُظال  یِّنِإ  ُۀَیِراَج  اَی  ُْتلُقَف : ِهَّللاِْدبَع : ُْنب  ُۀَقَرَو  َلاَق 
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. اَهِیَنب َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِۀَْنبا  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  ُۀَمَأ  ُۀَِّضف  اَنَأ  َْتلاَق  ْمِهِیلاَوَم  ْنِم  ِْتنَأ  ْنَم  َو  اََهل  ُْتُلق  ْلَجَأ 
اَذإَف ُِکلَأْسَأ ، ٍَۀلَأْسَم  ْنِم  ِینِیبیُِجت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  ِْکنِم  ُدیِرُأَف  ِکِقِْطنَم  َو  ِکِمالَک  َیلِإ  ًاقاَتْشُم  ُْتنُک  ْدَقَلَف  ًالْهَس ، َو  ًالْهَأ  َو  ِِکب  ًابَحْرَم  اََهل  ُْتلُقَف :

. اَْنقَرَْتفاَف ٌةَروُجْأَم ، ٌَۀباَثُم  ِْتنَأ  َو  ِکَِیتآ  یَّتَح  ِماَعَّطلا  ِقوُس  َْدنِع  ِیل  یِِفق  ِفاَوَّطلا  َنِم  ِتْغَرَف  ِْتنَأ 
ُْتلَْبقَأَف ِساَّنلا ، ِنَع  ٍلَْزعَم  ِیف  ًۀَِـسلاَج  اَِـهب  اـَنَأ  اَذإ  َو  ِماَـعَّطلا  ِقوُس  یَلَع  یِقیِرَط  ُْتلَعَج  ِیلِْزنَم  َیلِإ  َعوُجُّرلا  ُْتدَرَأ  َو  ِفاَوَّطلا  َنِم  ُتْغَرَف  اَّمَلَف 

هللا مالـس  ءارهزلا  َۀَـمِطاَف  ِِکتالْوَم  ْنَع  ِینیِِربْخَأ  ُۀَِّضف  اَی  اََهل : ُْتُلق  َُّمث  ٌۀَـقَدَص ، اَهَّنَأ  ْدـِقَتْعَأ  َْمل  َو  ًۀَّیِدَـه  اَْهَیلِإ  ُْتیَدـْهَأ  َو  اَِهب  ُْتلَزَتْعا  َو  اَْهیَلَع 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  اَهِیبَأ  ِتْوَم  َدَْعب  اَِهتاَفَو  َْدنِع  اَْهنِم  ِْتیَأَر  يِذَّلا  اَم  َو  اهیلع 

: َْتلاَق َو  ًَۀبِداَن  ْتَبَحَْتنا  َُّمث  ِعُومُّدلِاب  اَهاَْنیَع  ْتَرَغْرَغَت  یِمالَک  ْتَعِمَس  اَّمَلَف  ُۀَقَرَو : َلاَق 
. اهیلع هللا  مالس  اَْهنِم  ُتْدَهاَش  اَم  َنْآلا  ِعَمْساَف  ًۀَنِماَک ، َْتناَک  يِداَُؤف  ِیف  ًاناَجْشَأ  َو  ًانِکاَس  ًانْزُح  َّیَلَع  َتْجَّیَه  ِهَّللاِْدبَع  َْنب  َۀَقَرَو  اَی 

َو ِءاَِیلْوَْألا  َو  ِباَحْـصَْألا  َو  ِءَابِْرقَْألا  یَلَع  ُُهْؤزُر  َمُظَع  َو  ُءاَزَْعلا  َّلَق  َو  ُءاَُـکْبلا  ِْهیَلَع  َُرثَک  َو  ُرِیبَْکلا  َو  ُریِغَّصلا  َُهل  َعَجَْتفا  ُهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  ُهَّنَأ  ْمَلْعا 
، ِباَبْحَْألا َو  ِءَابِْرقَْألا  َو  ِباَحْصَْألا  َو  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  ٍَۀبِداَن  َو  ٍبِداَن  َو  ٍۀَیِکَاب  َو  ٍكَاب  َّلُک  الِإ  َْقَلت  َْمل  َو  ِباَْسنَْألا  َو  ِءَابَرُْغلا  َو  ِباَبْحَْألا 

. ُّدَتْشَی اَهُؤاَُکب  َو  ُدیِزَی  َو  ُدَّدَجَتَی  اَُهنْزُح  َناَک  َو  اهیلع  هللا  مالس  ءارهزلا  َۀَمِطاَف  ِیتالْوَم  ْنِم  ًاباَِحْتنا  َو  ًءاَُکب  َمَظْعَأ  َو  ًانْزُح  َّدَشَأ 
ْتَْدبَأ ِنِماَّثلا  ِمْوَْیلا  ِیف  اَّمَلَف  ِلَّوَْألا ، ِمْوَْیلا  َنِم  َرَثْکَأ  اَهُؤاَُکب  َناَک  َءاَج  ٍمْوَی  ُّلُک  ُنِینَْحلا ، اَْهنِم  ُنُکْـسَی  َو ال  ٌنِینَأ  اََهل  ُأَدْهَی  ٍماَّیَأ ال  َۀَْعبَـس  ُتْسَلَجَف 

ِتَرَداَـبَتَف ُقِْـطنَت ؛ مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُـسَر  ِمَف  ْنِم  اَـهَّنَأَکَف  ْتَخَرَـص ، َو  ْتَجَرَخ  ْذِإ  ًاْربَـص  ْقُِـطت  ْمَلَف  ِنْزُْحلا ، َنِم  ْتَـمَتَک  اَـم 
َنَّیَبَـتَت ـْالیَِکل  ُحـِیباَصَْملا  ِتَئِفْطُأ  َو  ٍناَـکَم  ِّلُـک  ْنِم  ُساَّنلا  َءاَـج  َو  ِبیِحَّنلا  َو  ِءاَُـکْبلِاب  ُساَّنلا  َّجَـض  َو  ُناَدـْلِْولا  َو  ُدـِئالَْولا  ِتَجَرَخ  َو  ُناَوْـسِّنلا 

ْدَق اَِمل  ٍةَْریَح  َو  ٍۀَشْهَد  ِیف  ُساَّنلا  ِتَراَص  َو  ِهِْربَق  ْنِم  َماَق  ْدَق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِناَوْسِّنلا  َیلِإ  َلِّیُخ  َو  ِءاَسِّنلا  ُتاَحَفَص 
َو ِۀَْـلبِْقِلل  ْنَم  یَماَتَْیلا ، َو  ِلِماَرَْألا  َعِیبَر  اَو  ْهاَمِـساَْقلاَابَأ ، اَو  ْهاَدَّمَُحماَو ! ْهاَّیِفَـصاَو ، ْهاََتبَأاَو ، ُهَابَأ : ُبُدـْنَت  َو  يِداَُـنت  اـهیلع  هللا  مالـس  َیِه  َو  ْمُهَقِهَر 

. یَلْکَّثلا ِۀَِهلاَْولا  َِکتَْنبِال  ْنَم  َو  یَّلَصُْملا 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  اَهِیبَأ  ِْربَق  ْنِم  َْتنَد  یَّتَح  اَِهتَْعمَد  ُِرتاََوت  ْنِم  َو  اَِهتَْربَع  ْنِم  ًاْئیَـش  ُرِْـصُبت  َیِه ال  َو  اَِهلاَیْذَأ  ِیف  ُُرثْعَت  ْتَلَْبقَأ  َُّمث 
اَْهَیلِإ ُناَوْسِّنلا  ِتَرَداَـبَتَف  اَْـهیَلَع ، َیِمْغُأ  ْنَأ  َیلِإ  اَـهاَُکب ، َو  اَُـهبیَِحن  َماَد  َو  اَـهاَطُخ  ْتَرُـصَقَف  ِۀـَنَذْأِْملا  یَلَع  اَُـهفْرَط  َعَقَو  ِةَرْجُْحلا  َیلِإ  ْتَرَظَن  اَّمَلَف 

: ُلوُقَت َیِه  َو  ْتَماَق  اَِهتَیْشَغ  ْنِم  ْتَقاَفَأ  اَّمَلَف  ْتَقاَفَأ ، یَّتَح  اَِهنِیبَج  َو  اَهِرْدَص  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  َءاَْملا  َنْحَضَنَف 
َعَطَْقنا َو  ِیتْوَص  َدَمَْخنا  ِدَقَف  ًةَدیِرَف ، ًۀَناَْریَح  َو  ًةَدیِحَو  ًۀَِهلاَو  ُتیَِقب  ْهاََتبَأ  اَی  ِیِلتاَق ، ُدَمَْکلا  َو  يِّوُدَع  ِیب  َتَمَـش  َو  يِْدلِج  ِینَناَخ  َو  ِیتَُّوق  ْتَِعفُر 
َكَدَْعب َِینَف  ْدَقَف  یِفْعَِـضل ، ًانیِعُم  َو ال  ِیتَْعمَدـِل  ًاّداَر  َو ال  ِیتَشْحَِول  ًاسِینَأ  َكَدـَْعب  ْهاََتبَأ  اَی  ُدِـجَأ  اَمَف  يِرْهَد ، َرَّدَـکَت  َو  یِْـشیَع  َصَّغَنَت  َو  يِرْهَظ 

َْکیَلَع َو  ٌۀَِیلاَق  َكَدَْعب  اَْینُّدِلل  اَنَأَف  ُباَْوبَْألا ، َِینوُد  ْتَقَّلَغَت  َو  ُباَبْـسَْألا  ْهاََتبَأ  اَی  َكَدَْعب  ْتَبَلَْقنا  َلِیئاَکیِم  ُّلَحَم  َو  َلِیئَْربَج  ُطَبْهَم  َو  ِلیِْزنَّتلا  ُمَکُْحم 
. َْکیَلَع ِینْزُح  َو ال  َْکَیلِإ  ِیقْوَش  ُدَْفنَی  ال  ٌۀَیِکَاب ، یِساَْفنَأ  ْتَدَّدََرت  اَم 

: َْتلاَق َُّمث  ْهاَُّبل ، اَو  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَداَن : َُّمث 
ٌدیِدَج ٌنْزُح  َْکیَلَع  ِینْزُح  َّنِإ 

ٌدِینَع ٌّبَص  ِهَّللاَو  يِداَُؤف  َو 
ِینوُجُش ِهِیف  ُدیِزَی  ٍمْوَی  َّلُک 

ُدِیبَی َْسَیل  َْکیَلَع  ِیباَِیتْکا  َو 
ِیئاَزَع یِّنَع  َناَبَف  ِیبْطَخ  َّلَج 

ٌدیِدَج ٍْتقَو  َّلُک  ِیئاَُکبَف 
ًاْربَص َُفلْأَی  َْکیَلَع  ًاْبلَق  َّنِإ 

ٌدِیلََجل ُهَّنإَف  ًءاَزَع  َْوأ 
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اَهَبْطَر اَهَـسِداَنَح  یِکْحَی  َراَصَف  اَهُراَهَن ، َّدَوْسا  ِدَقَف  ًةَرِهاَز ، َِکتَجْهَِبب  َْتناَک  َو  اَُهتَرْهَز  َْتَوز  َو  اَهِراَْونَِأب  اَْینُّدـلا  َِکب  ْتَعَطَْقنا  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَداَن : َُّمث 
َیلِإ ِۀَّمُْأِلل  ْنَم  َو  ِنیِکاَسَْملا  َو  ِلِماَرَْأِلل  ْنَم  ْهاََتبَأ  اَی  ُقاَرِْفلا ، َّقَح  ُْذنُم  یِضْمَغ  َلاَز  ْهاََتبَأ  اَی  ِقالَّتلا ، َیلِإ  َْکیَلَع  ًۀَفِـسآ  ُْتلِز  ْهاََتبَأ ال  اَی  اَهَِـسباَی ، َو 

َْریَغ ِساَّنلا  ِیف  َنیِمِّظَعُم  َکـِب  اَّنُک  ْدََـقل  َو  َنیِـضِْرعُم  اَّنَع  ُساَّنلا  ِتَحَبْـصَأ  ْهاََـتبَأ  اَـی  َنیِفَعْـضَتْسُْملا ، َنِم  َكَدـَْعب  اَْنیَْـسمَأ  ْهاََـتبَأ  اَـی  ِنیِّدـلا ، ِمْوَـی 
ُرُون َو  ِنیِّدلا  ُعِیبَر  َْتنَأ  َو  ُلِحَتْکَی  ِمْوَّنلِاب  َكَدَْعب  ٍنْفَج  ُّيَأ  َو  ُلِصَّتَی  َْکیَلَع ال  َكَدَْعب  ٍنْزُح  ُّيَأ  َو  ُلِمَْهنَت  َِکقاَرِِفل ال  ٍۀَْـعمَد  ُّيَأَف  َنیِفَعْـضَتْسُم 

. ْلَْزلَزَتَت َْمل  َْفیَک  ُضْرَْألا  َو  ُروُغَت  َكَدَْعب ال  ِراَِحْبِلل  َو  ُروُمَت  ِلاَبِْجِلل ال  َْفیَکَف  َنیِِّیبَّنلا ،
. ِلوُهُْملا ِحِداَْفلِاب  َو  ِمیِظَْعلا  ِباَصُْملِاب  ْهاََتبَأ  اَی  ُْتقِرُط  َو  ِلِیلَْقلِاب  ُۀَّیِزَّرلا  ِنُکَت  َْمل  َو  ِلِیلَْجلا  ِبْطَْخلِاب  ْهاََتبَأ  اَی  ُتیِمُر 

ُۀَّنَْجلا َو  َِکتاَراَوُِمب  ٌحِرَف  َكُْربَق  َو  َِکتاَجاَنُم  ْنِم  ٍلاَخ  َُکباَرِْحم  َو  ٌشَحْوَتْـسُم  َكَدَْعب  َكُرَْبنِمَف  ُكْالفَْألا ، ِتَفَقَو  َو  ُكالْمَْألا  ْهاََتبَأ  اَی  َْکتََکب 
. َِکتالَص َو  َِکئاَعُد  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  ٌۀَقاَتْشُم 

َو ِنَسَْحلا  َْکیَدـَلَو ، ُوبَأ  ُنَمَتْؤُْملا  ِنَسَْحلاُوبَأ  َلِْکثُأ  َو  َْکیَلَع  ًالِجاَع  َمِدـْقَأ  ْنَأ  َیلِإ  َکـْیَلَع  ْهاَفَـسَأ  اَوَف  َکِِـسلاَجَم ، َۀَْـملُظ  َمَظْعَأ  اَـم  ْهاََـتبَأ  اَـی 
َو ًاِقباَس  ْمُْهنِم  َناَک  ْنَم  َکـَْیلِإ  َِکباَحْـصَأ  َو  َکـِباَبْحَأ  یَلْحَأ  َو  ًارِیبَک  ُهَْتیَخاَو  َو  ًاریِغَـص  ُهَْتیَّبَر  ْنَم  َو  َکـُبِیبَح  َو  َکُِّیلَو  َو  َكوُخَأ  َو  ِْنیَـسُْحلا 

. اَنُمِزال یَسَْألا  َو  اَُنِلتاَق  ُءاَُکْبلا  َو  اَُنِلماَش  ُلْکَّثلا  َو  ًارِصاَن  َو  ًارِجاَهُم 
َتلاَق  َُّمث  َجُرَْخت  ْنَأ  اَهُحوُر  ْتَداَک  ًۀَّنَأ  ْتَّنَأ  َو  ًةَْرفَز  ْتَرَفَز  َُّمث 

ِیئاَزَع یِّنَع  َنَاب  َو  يِْربَص  َّلَق 
ِءاَِیْبنَْألا ِمَتاَِخل  يِدْقَف  َدَْعب 

ًاّحَس َْعمَّدلا  ِیبُکْسا  ُْنیَع  اَی  ُْنیَع 
ِءاَمِّدلا ِْضیَِفب  ِیلَْخبَت  ِْکیَو ال 
ِهَّللا َةَْریَخ  اَی  َِهلِْإلا  َلوُسَر  اَی 

ِءاَفَعُّضلا َو  ِماَْتیَْألا  َفْهَک  َو 
ًاعْمَج ُشْحَْولا  َو  ُلاَبِْجلا  َْکتََکب  ْدَق 

ُءاَمَّسلا یََکب  ُدَْعب  ُضْرَْألا  َو  ُْریَّطلا  َو 
ُرَعْشَْملا َو  ُنْکُّرلا  َو  ُنوُجَْحلا  َكاََکب  َو 

ِءاَحْطَْبلا َعَم  يِدِّیَس  اَی 
ُسْرَّدلا َو  ُباَرْحِْملا  َكاََکب  َو 

ِءاَسَْملا َو  ًاِنْلعُم  ِْحبُّصلا  ِیف  ِنآْرُْقِلل 
ِساَّنلا ِیف  َراَص  ْذِإ  ُمالْسِْإلا  َكاََکب  َو 

ِءَابَرُْغلا ِِرئاَس  ْنِم  ًابیِرَغ 
ُهُوْلعَت َْتنُک  يِذَّلا  َرَْبنِْملا  يََرت  َْول 

ِءاَیِّضلا َدَْعب  ُمالَّظلا  ُهالَع 
ًاعیِرَس ِیتاَفَو  ْلِّجَع  یَِهلِإ  اَی 

ِیئالْوَم اَی  ُةاَیَْحلا  ِتَصَّغَنَت  ْدَقَلَف 
: َْتلاَق

. اَُهتَْرفَز ُأَدْهَت  َو ال  اَُهتَْعمَد . ُأَقَْرت  َیِه ال  َو  اَهَراَهَن  َو  اَهَْلَیل  ِلیِوَْعلا  َو  ِءاَُکْبلِاب  ْتَذَخَأ  َو  اَِهلِْزنَم  َیلِإ  ْتَعَجَر  َُّمث 
َراَهَّنلا َو  َْلیَّللا  یِْکبَت  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  َُهل : اُولاَقَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َیلِإ  اُولَْبقَأ  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِلْهَأ  ُخُویُـش  َعَمَتْجاَو 
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ًْالَیل َیِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  اََهلَأْسَت  ْنَأ  َكُِربُْخن  اَّنِإ  َو  اَنِِشیاَعَم  ِبَلَط  َو  اَِنلاَغْـشَأ  یَلَع  ٌراَرَق ، اََنل  ِراَهَّنلِاب  َو ال  اَنِـشُُرف  یَلَع  ِْلیَّللا  ِیف  ِمْوَّنلِاب  ُأَّنَهَتَی  اَّنِم  ٌدَحَأ  الَف 
. ًۀَماَرَک َو  ًاّبُح  مالسلا  هیلع  َلاَقَف  ًاراَهَن ، َْوأ 

ْتَنَکَـس ُْهتَأَر  اَّمَلَف  ُءاَزَْعلا  اَهِیف  ُعَْفنَی  َو ال  ِءاَُکْبلا  َنِم  ُقیُِفت  َیِه ال  َو  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َلَـخَد  یَّتَح  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلَْـبقَأَف 
اَّمِإ َو  ًْالَیل  ِكَابَأ  َنیِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  َِکلَأْسَأ  ْنَأ  یِّنُولَأْسَی  ِۀَنیِدَْملا  َخُویُـش  َّنِإ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  اََهل : َلاَقَف  َُهل ، ًۀَْئیَنُه 

. ًاراَهَن
: َْتلاَقَف

ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیبَِأب  َقَْحلَأ  َْوأ  ًاراَهَن  َو ال  ًْالَیل  ُتُکْـسَأ  ِهَّللاَوَف ال  ْمِهِرُهْظَأ  ِْنَیب  ْنِم  ِیبیِغَم  َبَْرقَأ  اَم  َو  ْمُهَْنَیب  ِیثْکَم  َّلَقَأ  اَـم  ِنَسَْحلااـَبَأ  اَـی 
 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  اََهل  َلاَقَف  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. َِکل اََدب  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِیلَْعفا 
اَهَماَمَأ مالسلا  امهیلع  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِتَمَّدَق  ْتَحَبْـصَأ  اَذإ  َْتناَک  َو  ِناَزْحَْألا  َْتَیب  یَّمَُـسی  ِۀَنیِدَْملا  ِنَع  ًاحِزاَن  ِعیِقَْبلا  ِیف  ًاْتَیب  اََهل  یََنب  ُهَّنإ  َُّمث 

. اَِهلِْزنَم َیلِإ  ِْهیَدَی  َْنَیب  اَهَقاَس  َو  اَْهَیلِإ  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلَْبقَأ  ُْلیَّللا  َءاَج  اَذإَف  ًۀَیِکَاب ، ِرُوبُْقلا  َْنَیب  ُلاََزت  الَف  ًۀَیِکَاب  ِعیِقَْبلا  َیلِإ  ْتَجَرَخ  َو 
ْدَق َو  َنیَِعبْرَْألا  ِمْوَی  َیلِإ  ْتَیِقَبَف  اَهِیف ، ْتَیِّفُُوت  ِیتَّلا  َۀَّلِْعلا  ِتَّلَتْعا  َو  ًامْوَی  َنوُرْشِع  َو  ٌۀَْعبَس  اَهِیبَأ  ِتْوَم  َدَْعب  اََهل  یَضَم  ْنَأ  َیلِإ  َِکلَذ  یَلَع  ْلََزت  َْمل  َو 
ِیل اَم  َو  ُرَبَْخلا  اَـم  َّنَُهل : َلاَـقَف  ٍتاَـنیِزَح  ٍتاَـیِکَاب  يِراَوَْجلا  ُْهتَلَبْقَتْـسا  اَذإ  َلِْزنَْملا  ُدـیُِری  َلَْـبقَأ  َو  ِرْهُّظلا  َةالَـص  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  یَّلَص 

. اَهُکِرُْدت َکُّنُظَن  اَم  َو  اهیلع  هللا  مالس  ءارهزلا  َکِّمَع  َۀَْنبا  ِْكرْدَأ  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  اَی  َْنلُقَف : ِرَوُّصلا ؟ َو  ِهوُجُْولا  ِتاَرَّیَغَتُم  َّنُکاَرَأ 
ُّدُمَت َو  ًانیِمَی  ُِضبْقَت  َیِه  َو  َرْـصِم  ِّیِطاَبَق  ْنِم  َوُه  َو  اَهِـشاَِرف  یَلَع  ٌةاَْقُلم  اَِـهب  اَذإ  َو  اَْـهیَلَع  َلَـخَد  یَّتَح  ًاعِرْـسُم  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلَْـبقَأَف 

ْمَلَف ءاَرْهَز ُ ! اَی  اَهاَداَن : َو  ِهِرْجَح  ِیف  ُهَکََرت  َو  اَهَـسْأَر  َذَـخَأ  یَّتَح  َلَْبقَأ  َو  ُهَراَرْزَأ  َّلَـح  َو  ِهِسْأَر  ْنَع  َۀَـماَمِْعلا  َو  ِهِِقتاَـع  ْنَع  َءاَدِّرلا  یَْقلَأَـف  ًـالاَمِش ،
، ُهْمِّلَُکت ْمَلَف  ِءاَرَقُْفلا ! یَلَع  اََهلَذـَب  َو  ِِهئاَدِر  ِفَرَط  ِیف  َةاَکَّزلا  َلَمَح  ْنَم  َْتِنب  اَی  اَهاَداَنَف : ُهْمِّلَُکت ، ْمَلَف  یَفَطْـصُْملا ! ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  اَهاَداَنَف : ُهْمِّلَُکت ،

: َلاَق ٍِبلاَط . ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َکِّمَع  ُْنبا  اَنَأَف  ِینیِمِّلَک  ُۀَمِطاَف  اَی  اَهاَداَنَف : ُهْمِّلَُکت ، ْمَلَف  یَْنثَم ! یَْنثَم  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِۀَِکئالَْملِاب  یَّلَص  ْنَم  َۀَْنبا  اَی  اَهاَداَنَف :
: َلاَق َو  یََکب  َو  ْتََکب  َو  ِْهَیلِإ  ْتَرَظَن  َو  ِهِهْجَو  ِیف  اَْهیَْنیَع  ْتَحَتَفَف 

. ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِکِّمَع  ُْنبا  اَنَأَف  ُهَنیِدَِجت  يِذَّلا  اَم 
: َْتلاَقَف

ًةَأَْرما َتْجَّوََزت  َْتنَأ  ْنِإَف  ِجـیِوْزَّتلا  ِۀَِّلق  یَلَع  ُِربْصَت  يِدـَْعب ال  َکَّنَأ  ُمَلْعَأ  اَنَأ  َو  ُْهنَع  َصیِحَم  َو ال  ُْهنِم  َّدـُب  يِذَّلا ال  َتْوَْملا  ُدِـجَأ  یِّنِإ  ِّمَْعلا  َْنبا  اَـی 
اَمُهَّنإَف ِْنیَرِـسَْکنُم  ِْنیَبیِرَغ  ِْنیَمِیتَی  ِناَِحبُْـصیَف  اَمِهِهوُجُو  ِیف  ْحِـصَت  َو ال  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ًۀَْـلَیل  َو  ًامْوَی  يِدـالْوَِأل  ْلَـعْجا  َو  ًۀَْـلَیل  َو  ًاـمْوَی  اََـهل  ْلَـعْجا 

: ُلوُقَت ْتَأَْشنَأ  َُّمث  اَمُهُضِْغُبت  َو  اَمُُهُلتْقَت  ٍۀَّمُِأل  ُْلیَْولاَف  اَمُهَّمُأ ، ِناَدِقْفَی  َمْوَْیلا  َو  اَمُهَّدَج  اَدَقَف  ِسْمَْألِاب 
ٍداَه َْریَخ  اَی  َْتیََکب  ْنِإ  ِینِْکبا 

ِقاَرِْفلا ُمْوَی  َوُهَف  َْعمَّدلا  ِِلبْساَو 
ِلْسَّنلِاب َکیِصوُأ  ِلُوتَْبلا  َنیِرَق  اَی 

ٍقاَِیتْشا َفِیلَح  اَحَبْصَأ  ْدَقَف 
َو ال یَماَتَْیِلل  ِْکبا  َو  ِینِْکبا 

ِقاَرِْعلا ِّفَِطب  يَدِْعلا  َلِیتَق  َْسنَت 
يَراَیَح یَماَتَی  اوُحَبْصَأَف  اُوقَراَف 

ِقاَرِْفلا ُمْوَی  َوُهَف  َهَّللا  ُِفلْحَی 
 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  اََهل  َلاَقَف  َْتلاََق :
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؟ اَّنَع َعَطَْقنا  ِدَق  ُیْحَْولا  َو  ُرَبَْخلا  اَذَه  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  َِکل  َْنیَأ  ْنِم 
: َْتلاَقَف

: َلاَق ِینآَر  اَّمَلَف  ِضَْیبَْألا  ِّرُّدلا  َنِم  ٍرْصَق  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ِیبِیبَح  ُْتیَأَرَف  َۀَعاَّسلا  ُتْدَقَر  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
: َلاَقَف َِکئاَِقل ، َیلِإ  َْکنِم  ًاقْوَش  ُّدَشال  یِّنِإ  ِهَّللاَو  ُْتلُقَف : ٌقاَتْشُم  ِْکَیلِإ  یِّنِإَف  ِۀَّیَُنب  اَی  ََّیلِإ  یُِّملَه 

. َدَهاَع اَِمل  ِیفوُْملا  َو  َدَعَو  اَِمل  ُقِداَّصلا  َوُه  َو  يِْدنِع  َۀَْلیَّللا  ِْتنَأ 
یَنْدَْألا َِیلْهَأ  ْنِم  َکَعَم  َّیَلَع  ِّلَُـصْیل  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌةَرِهاَـط  یِّنِإَـف  یِّنَع  ْفِشْکَت  ـال  َو  ِیْنلِّسَغَف  ِیبَْحن  ُْتیَـضَق  ْدَـق  یِّنَأ  ْمَلْعاَـف  سی  َْتأَرَق  َْتنَأ  اَذإَـف 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیبِیبَح  ِینَرَبْخَأ  اَذَِهب  يِْربَق ، ِیف  ًْالَیل  یِِّنفْدا  َو  يِرْجَأ  َقِزُر  ْنَم  َو  یَنْدَْألاَف 
ْنِم اَُهتْطَّنَح  َُّمث  ًةَرَّهَطُم  ًةَرِهاَط  ًۀـَنوُْمیَم  َْتناَک  ْدََـقل  ِهَّللاَوَف  اَْهنَع  ُهْفِـشْکَأ  َْمل  َو  اَهِـصیِمَق  ِیف  اَُهْتلَّسَغ  َو  اَهِْرمَأ  ِیف  ُتْذَـخَأ  ْدََـقل  ِهَّللاَو  ٌِّیلَع : َلاَـقَف 

اَی ٍمُوْثلُک ! َّمُأ  اَی  ُْتیَداَن  َءاَدِّرلا  َدِقْعَأ  ْنَأ  ُتْمَمَه  اَّمَلَف  اَِهناَفْکَأ  ِیف  اَُهتْجَرْدَأ  َو  اَُهْتنَّفَک  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِطُونَح  ِۀَلْـضَف 
. ِۀَّنَْجلا ِیف  ُءاَقِّللا  َو  ُقاَرِْفلا  اَذَهَف  ْمُکِّمُأ  ْنِم  اوُدَّوََزت  اوُُّملَه  ُْنیَسُح ! اَی  ُنَسَح ! اَی  ُۀَِّضف ! اَی  ُۀَنیَکَس ! اَی  ُبَْنیَز !

َّمُأ اَی  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  اَنِّمُأ  َو  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  اَنِّدَج  ِدْقَف  ْنِم  ًاَدبَأ  ُئِفَْطنَت  اَتَرْـسَحاَو ال  ِناَیِداَُنی  اَمُه  َو  مالـسلا  امهیلع  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلَْبقَأَف 
. اَْینُّدلا ِراَد  ِیف  ِْنیَمِیتَی  َكَدَْعب  اَنیَِقب  ْدَق  اَّنِإ  َُهل : ِیلُوق  َو  َمالَّسلا  اَّنِم  ِهِیئِْرقَأَف  یَفَطْصُْملا  ًادَّمَُحم  اَنَّدَج  ِتیَِقل  اَذإ  ِْنیَسُْحلا  َّمُأ  اَی  ِنَسَْحلا 

 : مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَقَف 
اَْهنَع اَمُهْعَفْرا  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  يِداَُنی  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍِفتاَِهب  اَذإ  َو  ًاِّیلَم  اَهِرْدَص  َیلِإ  اَمُْهتَّمَـض  َو  اَْهیَدَی  ْتَّدَم  َو  ْتَّنَأ  َو  ْتَّنَح  ْدَق  اَهَّنَأ  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  یِّنِإ 

، ِبُوبْحَْملا َیلِإ  ُبِیبَْحلا  َقاَتْشا  ِدَقَف  ِتاَواَمَّسلا  َۀَِکئالَم  ِهَّللاَو  اَیَْکبَأ  ْدَقَلَف 
: َلاَق

: ِتاَْیبَْألا ِهِذَِهب  ُدِْشنُأ  اَنَأ  َو  َءاَدِّرلا  ُدِقْعَأ  ُْتلَعَج  َو  اَهِرْدَص  ْنَع  اَمُُهتْعَفَرَف 
يِْدنِع ِءاَیْشَْألا  ُمَظْعَأ  ُِکقاَِرف 
ِلوُکُّثلا یَهْدَأ  ُمِطاَف  ِكُدْقَف  َو 

ًاوْجَش ُحُونَأ  َو  ًةَرْسَح  یِْکبَأَس 
ٍلِیبَس یَنْسَأ  یَضَم  ٍّلَخ  یَلَع 

ِینیِدِعْسَأ َو  يِدوُج  ُْنیَع  اَی  الَأ 
ِیلِیلَخ یِْکبَأ  ٌِمئاَد  ِینْزُحَف 

، ِهَّللا َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َبِیبَح  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يَداَن : َو  اَهِیبَأ  ِْربَق  َیلِإ  اَِهب  َلَْـبقَأ  َو  ِهِدَـی  یَلَع  اَـهَلَمَح  َُّمث 
ِدَق َۀَعیِدَْولا  َّنِإ  َو  َِکئاَنِِفب  َْکیَلَع  َِۀلِزاَّنلا  َِکتَْنبا  ِنِم  َو  َْکیََدل  َو  َْکَیلِإ  یِّنِم  ٌۀَلِصاَو  ُۀَّیِحَّتلا  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  یِّنِم  ِهَّللا  َةَْوفَـص  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

، ُءاَرْـضَْخلا یِّنَع  ْتَدـَُعب  َو  ُءاَْربَْغلا  َّیَلَع  ْتَّدَوْسا  ِدََـقل  َو  ِلُوتَْبلا  یَلَع  ِهِدـَْعب  ْنِم  َُّمث  ِلوُسَّرلا ، یَلَع  ْهاـَنْزُح  اَوَف  ْتَذِـخُأ ، ْدَـق  َۀَـنیِهَّرلا  َو  ْتَّدُِرتْـسا 
اَّمَلَف ِراَْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  ٍۀَِفئاَط  َو  ِِهئاَّبِحَأ  َو  ِهِیلاَوَم  َو  ِِهباَحْصَأ  َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ِْهیَلَع  یَّلَصَف  ِۀَضْوَّرلا  یَلَع  اَِهب  َلَدَع  َُّمث  ْهاَفَـسَأ . اَو  َُّمث  ُهاَنْزُحاَوَف 

: ُلوُقَی ِتاَْیبَْألا  ِهِذَِهب  َأَْشنَأ  اَهِدَْحل  ِیف  اَهَدَْحلَأ  َو  اَهاَراَو 
ًةَرِیثَک َّیَلَع  اَْینُّدلا  َلَلِع  َيرَأ 

ٌلِیلَع ِتاَمَْملا  یَّتَح  اَُهبِحاَص 
ٌۀَقُْرف ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 

ٌلِیلََقل ْمُکَْدنِع  ِیئاََقب  َّنِإ 
َدَمْحَأ َدَْعب  ًامِطاَف  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


ٌلِیلَخ َموُدَی  ْنَأ ال  یَلَع  ٌلِیلَد 
. تسهدش لقن  ثیدح  نیا  دننام  داّمح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 558  ) رابخالا یناعم  رد 

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهمالع 
هچ رگ  مسیونب ، ار  نآ  مراد  تسود  هک  متفای  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح  تداهـش  يهرابرد  یتیاور  اـهباتک  زا  یـضعب  رد 

: تسا نیا  نآ  متفاین و  نآ  رب  دامتعا  لباق  دنس 
: دیوگیم يدْزَا  هللادبع  نب  ۀقرو 

تروص و شوخ  نوگمدـنگ ، یکزینک  اب  مدوب  فاوط  لوغـشم  هک  ینیح  نآ  رد  مدـش ، فّرـشم  همّظعم  يهّکم  هب  ادـخ  ياـضر  يارب  نم 
: دناوخیم ار  اعد  نیا  تشاد  هک  یتغالب  تحاصف و  اب  يو  مدش ، هجاوم  مالک  شوخ 

ِینَرُـشَْحت ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ِماَرِْکلا  ِةَرَرَْبلا  ِماَنَْألا  ِْریَخ  ٍدَّمَُحم  َّبَر  َو  ِماَظِْعلا  ِرِعاَشَْملا  َو  ِماَقَْملا  َو  َمَْزمَز  َو  ِماَرِْکلا  ِۀَظَفَْحلا  َو  ِماَرَْحلا  ِۀَبْعَْکلا  َّبَر  َّمُهَّللا  »
«. نیِماَیَْملا َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ُمِِهئاَْنبَأ  َو  َنیِرِهاَّطلا  َِیتاَداَس  َعَم 

زا نانآ  ّتیلباق  ردق و  هک  دنتـسه  يدارفا  دنـشابیم ، ناکین  ناگدـیزگرب  نابوخ و  نیرتبوخ  نم  نایاقآ  هک  دیـشاب  هاگآ  جاّجُح ! هورگ  يا 
. دناهدیشوپ ار  راختفا  سابل  نیا  روهشم و  اهرهش  يهمه  رد  ناشیا  مان  تسا و  رتالاب  نارگید 

: دیوگیم هللادبع  نب  ۀقرو 
: متفگ كزینک  نآ  هب  نم 

؟ یشاب تیب  لها  نارادتسود  زا  وت  هک  منکیم  نامگ  روط  نیا  نم 
: تفگ

: متفگ يرآ ،
؟ یتسه ناشیا  ناتسود  مادک  زا 

: تفگ
. مشابیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  يهمطاف  زینک  هّضف  نم 

: متفگ
تغارف فاوط  زا  هک  یماـگنه  وگب ، منکیم  وت  زا  هک  ار  یـشسرپ  نیا  باوج  نونکا  مدوب ، وت  قطنم  نخـس و  قاتـشم  نم  يدـمآ ! شوخ 
. میدش ادج  رگیدکی  زا  اهوگتفگ ، نیا  زا  سپ  دراد ، باوث  وت  يارب  لمع  نیا  میایب ، نم  ات  نک  فقوت  ماعط  رازاب  رد  يدرک  لصاح 

مدرم زا  رود  كزینک  نآ  مدـید  متفر  ماـعط  رازاـب  قیرط  زا  مدـش و  دوخ  لزنم  هّجوتم  مدومن و  لـصاح  تغارف  فاوط ، زا  نم  هک  یعقوم 
: متفگ وا  هب  سپس  دوبن . هقدص  هک  مداد  يو  هب  ياهیده  مدرب و  يرانک  رد  ار  وا  مدش و  يو  هّجوتم  نم  تسهتسشن .

! هدب حرش  میارب  دید ، شردپ  تداهش  زا  دعب  ناشیا  هک  ار  هچنآ  نک و  هاگآ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  تدوخ  يوناب  زا  ارم 
: دیوگیم هللادبع  نب  ۀقرو 

: تفگ هبدن  هلان و  اب  هاگنآ  دش ، کشا  زا  رپ  شنامشچ  دینش  ارم  نخس  وا  یتقو 
هک ار  هچنآ  ات  ونـشب  نونکا  یتخیگنارب ! دندوب  ناهن  نم  بلق  رد  هک  ار  ییاهینارگن  يدرک ، دیدجت  ارم  هودنا  مغ و  هللادبع ! نب  ۀـقرو  يا 

: میوگب مدومن  هدهاشم  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  زا 
هیرگ هّجَـض و  ترـضح  نآ  يارب  ریبک  ریغـص و  زا  مدرم  دیـسر  تداهـش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربـمغیپ  هک  یعقوم  نادـب !

، دوب تخس  رایسب  نیبوسنم  نابیرغ و  ناتسود و  نارای ، ناکیدزن و  يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  تداهش  تبیـصم  دندرک ،
. دوب هبدن  هلان و  هیرگ و  لوغشم  هکنیا  رگم  دشیمن  هدید  يدرم  نز و  چیه 
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هللا مالـس  رهطا  يهمطاف  نم  يوناب  زا  يو ، هودنا  مغ و  نزح و  هک  دوبن  یـسک  ناتـسود  نادـنواشیوخ و  باحـصا و  نیمز و  لها  نایم  رد 
. تفاییم تّدش  شاهیرگ  دشیم و  دایز  دیدجت و  نانچمه  نم  يوناب  يهّصغ  مغ و  دشاب . رتدیدش  اهیلع 

يهیرگ دمآیم  هک  يزور  ره  تفرگیمن . مارآ  شاهّجـض  دشیمن و  مارآ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  يهلان  هک  دوب  زور  تفه  تّدـم 
مغ و يهّیلک  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دیسر ، ارف  متشه  زور  هک  یعقوم  دشیم ، رتشیب  هتشذگ  زور  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح 

ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  كرابم  ناهد  اب  ایوگ  دیـشک ، دایرف  دش و  جراخ  يربص  مک  ّتلع  هب  درک و  رهاظ  ار  دوخ  ینورد  هودنا 
. دیوگیم نخس  مَّلَس  َو 

ره زا  مدرم  دش ، دنلب  هّجـض  هیرگ و  هب  مدرم  يادص  دندش ، جراخ  دوخ  هاگیاج  زا  ناکدوک  دندیود ، هنیدم  نانز  هک  دوب  عقوم  نیمه  رد 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دندرکیم  لایخ  نانز  دـشابن ، ادـیپ  نانز  تروص  هک  دـندرک  شوماخ  ار  اهغارچ  دـندمآ ، فرط 

. دندوب هدش  تشحو  تریح و  راچد  شارخلد  يهرظنم  نآ  ندید  اب  مدرم  هدروآ ! نوریب  ربق  زا  رس  مَّلَس 
: دومرفیم درکیم و  هبدن  هلان و  شراوگرزب  ردپ  يارب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 

«. یَلْکَّثلا ِۀَِهلاَْولا  َِکتَْنبِال  ْنَم  َو  یَّلَصُْملا  َو  ِۀَْلبِْقِلل  ْنَم  یَماَتَْیلا  َو  ِلِماَرَْألا  َعِیبَراَو  ْهاَمِساَْقلاَابَأاَو  ْهاَدَّمَُحماَو  ْهاَّیِفَصاَو  ْهاََتبَأاَو  »
نانچمه دیدیمن و  ار  يزیچ  کشا  تّدش  زا  وا  دیدرگ . شراوگرزب  ردپ  ربق  هّجوتم  دشیم  هدیشک  نیمز  هب  شـسابل  هک  یلاح  رد  سپس 

، داـتفا دـشیم  هتفگ  ناذا  اـجنآ  رد  هک  یّلحم ، هب  شمـشچ  دـش و  هرجح  هّجوتم  یتقو  دیـسر . شراوگرزب  ردـپ  ربـق  کـیدزن  اـت  دـمآیم 
. درک شغ  هکنیا  ات  تشاد  همادا  نانچمه  يو  يهیرگ  هلان و  دنامزاب ، تکرح  زا  شیاهاپ 

: دومرف تساخرب و  دمآ  شوه  هب  هک  یعقوم  دمآ . شوه  هب  ات  دندیشاپ  وا  تروص  هنیس و  ندب و  رب  بآ  دندیود و  نانز  هاگنآ 
نم ناج ! ردـپ  دَـشُکیم ، ارم  هودـنا  مغ و  درک ، شنزرـس  تتامـش و  ارم  نم ، نمـشد  دـش ، مامت  متقاط  دـش ، فرطرب  نم  تّوق  تردـق و 

. دیدرگ رات  هریت و  مراگزور  راوگان و  نم  یگدنز  مخ ، نم  تشپ  دش . تکاس  نم  يادص  توص و  ماهدنام ، ناریح  اهنت و  نادرگرس ،
. دشاب نم  نیعم  رای و  یناوتان  عقوم  رد  دیامن و  مارآ  هیرگ  زا  ارم  هک  تسین  یسک  مرادن ، یسنوم  سینا و  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ 

. دش دیدپان  لیئاکیم  لیئربج و  طوبه  ّلحم  تفر و  نیب  زا  نآرق  لوزن  ناکم  وت  زا  دعب  اباب !
. ماهدومن كرت  ار  ایند  وت  زا  دعب  دش ! هتسب  نم  يور  رب  هراچ  ياهرد  دندش ، نوگرگد  اهببس  وت  زا  دعب  اباب !

. دراد همادا  وت  يارب  نم  هودنا  مغ و  مشابیم و  وت  قاتشم  منکیم و  هیرگ  وت  يارب  دیایب  الاب  نم  سفن  ات  ناج ! اباب 
: دومرف ار ]  راعشا  نیا   ] دز و هلان  سپس 

. دزیریم ورف  نم  بلق  هک  مسق  ادخ  هب  دوشیم ، دیدجت  وت  يارب  نم  هودنا  مغ و  هک  ًاّقح   - 1
. دش دهاوخن  مامت  وت  يارب  نم  ندرب  جنر  دش ، دهاوخ  هفاضا  نم  سوسفا  يزور ، ره  رد  و   - 2

. دوشیم دیدجت  تقو  همه  نم  يهیرگ  دومن ، گرزب  ارم  تبیصم  ازع و  راوگان ، دماشیپ  نیا   - 3
. دوب دهاوخ  تقاط  رپ  ابیکش و  رایسب  دشاب ، روبص  وت  تبیصم  ازع و  رد  هک  یبلق  نآ  ًاّقح   - 4

: دومرف هاگنآ 
هریت و ایند  راگزور  داد و  تسد  زا  تشاد  وت  يهلیـسو  هب  هک  ار  یگزات  رتنآ و  ایند  دش ، عطقنم  ایند  ياهرون  وت ، نتفر  زا  دعب  ناج ! ردـپ 

. تفرگ ارف  ار  نآ  کشخ  رتایند و  ياهیکیرات  دیدرگ ، رات 
. مروخیم فّسأت  میامن  تاقالم  ار  وت  هک  یتقو  نآ  ات  نم  ناج ! ردپ 

. هتفرن باوخ  نم  مشچ  وت  تقرافم  عقوم  زا  ناج ! ردپ 
. دسرب وت  تّما  داد  هب  تمایق  زور  ات  هک  تسیک  دسرب ، نایاونیب  نانز و  هویب  داد  هب  هک  تسیک  ناج ! ردپ 

. میدش ناوتان  فیعض و  وت  زا  دعب  ام  ناج ! ردپ 
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هک تسا  کشا  مادک  میدوب . گرزب  مّظعم و  مدرم ، نایم  رد  وت  يهلیـسو  هب  ام  هک  یتروص  رد  دناهدش ، نادرگور  ام  زا  مدرم  ناج ! ردـپ 
هب وت  زا  دـعب  هک  تسا  مشچ  کلپ  مادـک  دـشابن ! یمئاد  وت  تبیـصم  يارب  وت  زا  دـعب  هک  تسا  هودـنا  مغ و  مادـک  دزیرن ! ورف  وت  قارف  رد 

نیمز دـنتفرن و  ورف  اـهایرد  دـندشن و  بارخ  اـههوک  هک  تسا  هنوگچ  يدوب ، ناربماـیپ  رون  نید و  راـهب  وت  هک  یتروص  رد  دورب ، باوـخ 
؟ دیدرگن هلزلز  يهمعط 

. تسین یکچوک  تبیصم  تبیصم ، نیا  مدش ، یگرزب  تبیصم  راچد  نم  ناج ! ردپ 
. مدیدرگ كانلوه  دماشیپ  نیا  گرزب و  يازع  نیا  بولغم  نم  ناج ! ردپ 

، دش یلاخ  وت  تاجانم  زا  تبارحم  تشحو و  راچد  وت  زا  دعب  تربنم  دندنام ، راتفر  زا  كالفا  دندش و  نایرگ  وت  يارب  هکئالم  ناج ! ردـپ 
. دیدرگ قاتشم  وت  زامن  اعد و  وت و  هب  تشهب  هدش و  لاحشوخ  هتفرگ  رب  رد  ار  وت  هکنیا  يارب  وت  ربق 

نسحلاوبا میایب . وت  دزن  يدوز  نیمه  هب  هکنیا  ات  مفسأتم  وت  يارب  دناهدش . یگرزب  تملظ  راچد  یتسشنیم  وت  هک  یـسلاجم  نآ  ناج ! ردپ 
وت و تسود  وت ، ردارب  نیـسح ، نسح و  وت  دـنزرف  ود  ردـپ  وت ، داـمتعا  درؤم  هک  ینـسحلاوبا  ناـمه  داد ، تسد  زا  ار  وت  مالـسلا  هیلع  یلع 

یلع نامه  يدـش ، ردارب  يو  اب  شندوب  گرزب  نامز  رد  يداد ، شرورپ  یکدوک  ناـمز  زا  ار  وا  وت  هک  یلع  ناـمه  دـشابیم . وت  بوبحم 
زا ار  وت  ام  تفرگ ، تقبس  همه  رب  وت  ندرک  يرای  ندومن و  ترجه  ندروآ ، مالـسا  رد  هک  یلع  نامه  دوب ، وت  باحـصا  نیرتبوبحم  هک 

. دیدرگ ام  راچد  فّسأت  دوب ، دهاوخ  ام  لتاق  هیرگ  میداد ، تسد 
نیا اهنآ  لّوا  هک  دـناوخ  ار  راعـشا  نیا  هاگنآ  دـیامن ، تقرافم  شندـب  زا  حور  دوب  کیدزن  هک  درک  ياهلاـن  دز و  يداـیرف  وناـب  نآ  سپس 

: تسا
. مداد تسد  زا  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ءایبنا  متاخ  هکنآ  زا  دعب  دش  راکشآ  نم  يازع  لیلق و  نم  ربص  ینعی 

. نک هیرگ  نوخ  نکم و  لخب  وت ! رب  ياو  نم ، مشچ  يا  زیرب ، ناوارف  کشا  نم ! مشچ  يا 
. نافیعض نامیتی و  هاگهانپ  يا  ادخ ! يهدیزگرب  يا  ادخ ! لوسر  يا 

. دندش نایرگ  وت  يارب  نامسآ ، ندرک  هیرگ  زا  دعب  نیمز  ناگدنرپ و  شوحو و  اههوک و  هک  ًاّقح 
. دندش نایرگ  وت  يارب  زا  ءاحطب  رعشم و  نکر و  نوجح و  ناتسربق  ناج ! ردپ 

. دننکیم هیرگ  وت  يارب  دندشیم  لیکشت  ماش  حبص و  ره  رد  هک  نآرق  سرد  سلجم  تدابع و  بارحم 
. دیدرگ نایرگ  وت  تبیصم  رد  دوریم  رامش  هب  ءابرغ  زا  یکی  مدرم  نایم  رد  هک  مالسا  نید 

. تسهتفرگ ارف  رون  زا  دعب  ار  نآ  تملظ  هنوگچ  هک  يدیدیم  یتفریم  نآ  زارف  رب  هک  ار  يربنم  نآ  شاک 
. دیدرگ رات  هریت و  نم  یگدنز  اریز  ناسرب ! ارم  لجا  ادخ ! يا 

. تفرگیمن مارآ  شاهّجض  هلان و  دشیمن و  کشخ  يو  کشا  درک ، هلان  هیرگ و  زور  بش و  تشگزاب و  دوخ  لزنم  بناج  هب  سپس 
: دنتفگ دندش و  فّرشم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  روضح  هب  دندرک و  عامتجا  هنیدم  لها  ناگرزب 

راک و بسک و  ّتلع  هب  اهزور  میوریمن ، باوخ  هب  باوختخر  رد  بش  ام  زا  مادک  چـیه  دـنکیم ، هیرگ  زور  بش و  همطاف  نسحلاابا ! ای 
. زور ای  دنک  هیرگ  بش  ای  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  مینکیم  اضاقت  وت  زا  ام  میرادن ، مارآ  رارق و  یگدنز ، لئاسو  بلط 

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
دوشیمن تکاس  هیرگ  زا  همّظعم  يوناب  نآ  دید  دش ، اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هّجوتم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  درادن . یعنام 

. دش تکاس  ياهظحل  داتفا  مالسلا ،  هیلع  ریما  ترضح  هب  وناب  نآ  مشچ  هک  یماگنه  درادن ، يرمث  وا  يارب  نتفگ ، تیلست  و 
: دندومرف ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

. زور ای  ینک  هیرگ  بش  ای  تراوگرزب  ردپ  يارب  مهاوخب  امش  زا  ات  دناهتساوخ  هنیدم  ناگرزب  ربمغیپ ! رتخد  يا 
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: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 
بش و نم  مسق ، ادخ  هب  یلع  ای  موریم ، مدرم  نیا  نایم  زا  نم  يدوز  هب  درک ، مهاوخن  مدرم  نیا  نایم  رد  یثکم  نادـنچ  نم  نسحلاابا ! ای 

. موش قحلم  مردپ  هب  هکنیا  ات  دش  مهاوخن  مارآ  هیرگ  زا  زور 
: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

. امن لمع  دوخ  هاوخلد  هب  ربمایپ ! رتخد  يا  دشاب ،
تیب ار  نآ  هک  تخاس  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  يارب  هنیدـم  رهـش  زا  جراخ  یقاطا  ناـیرج ، نیا  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
تمس هب  تشاد و  یمرب  ار  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  اهیلع ، هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  دشیم  حبـص  هک  یعقوم  دنتفگیم . نازحالا 

ار شترضح  دمآیم و  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دیسریم  ارف  بش  هک  یعقوم  دوب . هیرگ  لوغشم  بش  ات  نانچمه  درکیم و  تکرح  عیقب 
. دینادرگیم زاب  لزنم  هب 

زور ات  دـش و  ضیرم  هاگنآ  دادیم ، ماجنا  ار  هماـنرب  نیا  زور  تدم 27  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
. دیسر تداهش  هب  دنام و  یقاب  ملهچ 

هاگان دوب . هدـیدرگ  لزنم  هّجوتم  هدـناوخ و  ار  رهظ  زامن  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اـهیلع ، هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  تداهـش  عقوم  رد 
. دندمآ ترضح  نآ  لابقتسا  هب  دندوب ، نوزحم  نایرگ و  هک  یلاح  رد  دید  ار  نازینک 

: دومرف ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
!؟ منیبیم برطضم  تحاران و  ار  امش  ارچ  هدش ، ربخ  هچ 

: دنتفگ
. یبایرد ار  يو  مینکیمن  نامگ  هچ  رگ  بایرد ، ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  دوخ ، يومع  رتخد  نینمؤملاریما ! ای 

: دید هاگان  دندش . دراو  وناب  نآ  رب  هدش و  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  يهرجح  هّجوتم  تعرس  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
. دطلغیم پچ  تسار و  فرط  هب  هداتفا و  دوب  يرصم  دیفس  ناتک  يهچراپ  زا  هک  نتشیوخ ، رتسب  نایم  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

كرابم رـس  دـمآ و  هاگنآ  دروآرد ، ار  دوخ  ساـبل  دـنکفا و  نتـشیوخ  كراـبم  رـس  زا  هماّـمع  شود و  زا  ادر  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دومرف تفرگ و  نماد  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

: دومرف راب  نیمّود  يارب  تفگن ، ینخس  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  اّما  ءارهز ! يا 
: دز ادص  راب  نیمّوس  يارب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دادن ! یباوج  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ربمایپ ! رتخد  يا 

. دناوخ زامن  هکئالم  اب  هک  یسک  نآ  رتخد  يا  دینشن . یباوج  دُربیم ! ءارقف  يارب  دوخ  يابع  نماد  رد  ار  تاکز  هک  یسک  نآ  رتخد  يا 
. دادن یباوج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

: دز ادص  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
. متسه بلاطیبا  نب  یلع  وت  يومع  رسپ  نم  نک ، مّلکت  نم  اب  همطاف  يا 

ترضح تسیرگ و  وناب  نآ  هاگنآ  درک ، زاب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  يور  هب  ار  دوخ  نامـشچ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  هب  دش و  نایرگ  مه  مالسلا  هیلع  یلع 

. مشابیم یلع  تیومع  رسپ  نم  هدش ؟ هچ  ار  وت  رگم 
: تفگ اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 

یناوتیمن نم  زا  دـعب  وت  هک  منادیم  نم  تخیرگ . نآ  تسد  زا  ناوـتیمن  هک  منکیم  هدـهاشم  ار  یگرم  نآ  نوـنکا  نم  وـمع ! رـسپ  يا 
. شاب نم  نادنزرف  شیپ  زور  کی  بش و  کی  تاهجوز و  دزن  زور  کی  بش و  کی  يدرک  جاودزا  رگا  یلع ! ای  ینکن ، جاودزا 
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دوخ راوگرزب  ّدج  نم ، نینسح  هک  دوب  زورید  دنشابیم ، هتسکش  لد  میتی و  ناشیا  اریز  ینزن ، هحیـص  منیـسح  نسح و  تروص  هب  یلع ! ای 
ینمـشد ضغب و  ناشیا  اب  دنـشُکیم و  ارم  نینـسح  هک  یتّما ، نآ  رب  ياو  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  رداـم  مه  زورما  دـنداد ، تسد  زا  ار 

: دندناوخ ار  راعشا  نیا  هاگنآ  دنزرویم ! !
. دیسر قارف  زور  هک  زیرب  کشا  ناگدننک و  تیاده  نیرتهب  يا  نک  هیرگ  نم  رب  ینکیم  هیرگ  رگا 

. دنشابیم قایتشا  مزالم  ناشیا  هک  اریز  منکیم ، شرافس  وت  هب  دوخ  لسن  يهرابرد  نم  لوتب ! رسمه  يا 
. ینکن شومارف  ار  البرک  لیتق  ًاصوصخم  نک ، هیرگ  نم  ياهمیتی  نم و  يارب  یلع ! ای 

. تسا قارف  زور  هک  هدرک  ءاضما  ادخ  دنوشیم ، نادرگرس  ناریح و  ینامیتی  دننکیم و  تقرافم  ناشیا 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

؟ تسهدش عطق  ام  نادناخ  زا  ادخ  یحو  هک  یتروص  رد  ییوگیم ، اجک  زا  ار  بلطم  نیا  وت  ادخ ! لوسر  رتخد  يا 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 

: دومرف دید  ارم  هک  یعقوم  مدید ، دیفس  ّرُد  زا  يرصق  نایم  رد  ار  مراوگرزب  ردپ  مدیباوخ و  نونکا  نم  یلع ! ای 
. متسه وت  قاتشم  نم  اریز  ایب ، نم  دزن  مرتخد ! يا 

: متفگ
. مراد ار  وت  تاقالم  قوش  رتشیب  نم  هک  مسق  ادخ  هب  ناج ! ردپ 

: دومرف مردپ 
. دنکیم افو  دوخ  يهدعو  هب  وگتسار و  یصخش  مردپ  دمآ ، یهاوخ  نم  دزن  بشما  وت 

اریز نکن ، هنهرب  ار  مندب  یلو  هدب ، لسغ  ارم  هدیـسر ، ارف  ملجا  هک  نادب  مدومن  تئارق  ار  نیـسای  يهروس  نم  يدـید  هک  یماگنه  یلع ! ای 
. مشابیم رّهطُم  كاپ و  نم 

. دیناوخب زامن  ماهزانج  رب  دنتسه  کیدزن  نم  هب  هک  یناتسود  ماهناخ و  لها  تدوخ و  یلع ! ای 
. تسهداد نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  مردپ  ار ، ربخ  نیا  هک  راپسب  كاخ  هب  هنابش  ارم  یلع ! ای 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
هللا مالس  ءارهز  يهمطاف  ندب  هک  مسق  ادخ  هب  مداد . لسغ  نهاریپ ، ریز  زا  ار  شترـضح  ندب  مدش و  وناب  نآ  رما  يّدصتم  نم  مسق  ادخ  هب 

. دوب رّهطم  كاپ و  كرابم و  اهیلع 
نایم رد  ار  شکرابم  ندب  سپـس  مدرک ، طونُح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  طونُح  يهدنامیقاب  زا  ار  وا  سّدـقم  ندـب  هاگنآ 

: مدز ادص  منزب  هرگ  ار  وا  نفک  متفرگ  میمصت  هک  یعقوم  مداد و  ياج  شیاهنفک 
تـشهب رد  امـش  تاقالم  دمآ و  قارف  زور  دیریگرب ، هشوت  داز و  دوخ  ردام  زا  دـییایب  نیـسح : نسح ، هّضف ، هنیکـس ، بنیز ، موثلک ، ّما  يا 

. دوب دهاوخ 
: دندزیم دایرف  هک  یلاح  رد  دندمآ  مالسلا  امهیلع  نینسح 

دهاوخن نیب  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  نامردام ، ادخ و  ربمایپ  نامّدج ، نداد  تسد  زا  ّتلع  هب  تقو  چـیه  هک  یترـسح  نیا  زا  هآ 
. تفر

ترضح نآ  هب  ار  ام  مالس  يدومن  تاقالم  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ترـضح  ام  ّدج  هک  یماگنه  نیـسح ! نسح و  ردام  يا 
: وگب راوگرزب  نآ  هب  ناسرب و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  میدنام ! میتی  ایند  رد  وت  زا  دعب  ام 
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دوخ يهنیس  هب  ار  نینسح  هدومن و  زارد  ار  دوخ  ياهتسد  درک ، هلان  هآ و  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  نم 
: داد ادن  نامسآ  زا  یفتاه  هاگان  دینابسچ .

ياقل قاتـشم  تسود  اریز  دندرک ، نایرگ  ار  اهنامـسآ  يهکئالم  هک  مسق  ادـخ  هب  رادرب ، همطاف  يهنیـس  يور  زا  ار  نینـسح  نسحلاابا ! ای 
. تسا تسود 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
: مدورس ار  راعشا  نیا  نفک  ياهدنب  نتسب  عقوم  رد  متشادرب و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهنیس  يور  زا  ار  نینسح  نم 

. تسا تبیصم  نیرتتخس  میارب  وت  نداد  تسد  زا  تساهزیچ و  نیرتگرزب  نم  دزن  وت  تقرافم 
. تفر ار  گرم  هار  نیرتهب  هک  منکیم  هلان  هیرگ و  یصخش  مغ  ترسح و  يارب  نم 

. منایرگ مدوخ  تسود  يارب  تسیمئاد و  نم  نزح  هک  نک  یهارمه  تدعاسم و  نم  اب  نم ! مشچ  يا 
يوس هب  تفرگ و  نتشیوخ  تسد  يور  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح  ندب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  سپس 

: دومرف دروآ و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  شردپ  ربق 
دورد مالس و  ادخ ، يهدیزگرب  يا  وت  رب  مالس  راگدرورپ ، رون  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بیبح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، يهداتسرف  يا  وت  رب  مالس 

. دش هتفرگ  سپ  امش ، يهدرپس  دیدرگ و  درتسم  تناما  هک  ًاّقح  داب . وت  رب  دوشیم  دراو  وت  رب  هک  همطاف  ترتخد  نم و  ّتیحت  و 
! نم فسأت  نزح و  زا  هآ  دش . رود  نم  زا  رورس  یلاحشوخ و  دش . رات  هریت و  نم  يارب  ایند  لوتب ! نزح  زا  هآ  لوسر ! نزح  زا  هآ 

باحـصا و دوخ و  يهناـخ  لـها  زا  یهورگ  اـب  دروآ و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمغیپ  ربـق  دزن  ار  همّظعم  نآ  يهزاـنج  هاـگنآ 
. دناوخ زامن  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  كرابم  ندب  رب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یخرب  ناتسود و 

: دناوخ نومضم  نیدب  ار  يراعشا  داد ، ياج  دحل  رد  هدرپس و  كاخ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  ندب  هک  یماگنه 
. دوب دهاوخ  لیلع  ندرم  عقوم  ات  دشاب  بلطایند  هک  ایند  بحاص  تسا ، دایز  نم  يارب  ایند  للع  تبیصم و 

. دوب دهاوخ  كدنا  لیلق و  امش  دزن  نم  ءاقب  هک  ًاّقح  دوب ، دهاوخ  یتقرافم  یتسود  رفن  ود  ره  عامتجا  يارب 
نیا لیلد  داتفا  قاّفتا  نم  يارب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  نداد  تسد  زا  ًاّـقح !

. دوب دهاوخن  رارقرب  مئاد و  یتسود ، چیه  هک  تسا 

(16 [ ) هرامش تیاور  ]

َو ِْنیَْنثا  ُهَدَْعب  ْتَشاَع  َو  ٍرُهْشَأ  ُۀَْعبَس  َو  ًۀَنَس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  ٍِذئَمْوَی  اََهل  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َِضُبق  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
َۀَْلَیل اهیلع  هللا  مالس  ْتَیِّفُُوت  َو  ُّحَصَأ  َوُه  َو  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َلِیق  ْدَق  ُِّینَابْرُْقلا : َلاَق  َو  ٍرُهْشَأ  َۀََعبْرَأ  َلِیق : َو  ًامْوَی  َنیِْعبَس  َو  ًۀَسْمَخ  ُلاَُقی : َو  ًامْوَی  َنیِْعبَس 

: اُولاَق َو  اَِهْتَیب  ِیف  ْتَِنفُد  اَهَّنِإ  اُولاَق : َو  ِعیِقَْبلِاب  اَهُدَهْـشَم  َو  ِةَرْجِْهلا  َنِم  َةَرْـشَع  يَدْحِإ  َۀَنَـس  ِرِخْآلا  ٍعِیبَر  ِرْهَـش  ْنِم  ْتَلَخ  ًۀَْلَیل  َةَرْـشَع  َثالَِثل  ِدَحَْألا 
. ِهِرَْبنِم َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْربَق  َْنَیب  اَهُْربَق 

َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ِِلئاَضَف  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ُْنبا  َو  ِِصئاَصَْخلا  ِیف  ُّيِْزنَطَّنلا  َو  َِۀباَحَّصلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ُدَمْحَأ  َو  ِۀَْـیلِْحلا  ِیف  ٍْمیَُعنُوبَأ  َو  ِۀـَلاَسِّرلا  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا 
ِْنیَتَناَْحیَّرلاَابَأ َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِِهتْوَم : َْلبَق  ٍِّیلَِعل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ٍِرباَج  ْنَع  ِِقئاَْـفلا ، ِیف  ُّيِرَـشْخَمَّزلا  َو  مالـسلا  هیلع 

، َْکیَلَع َكاَنْکُر  ُّدَْهنَی  ٍلِیلَق  ْنَعَف  اَْینُّدلا ، َنِم  ِیتَناَْحیَِرب  َکیِصوُأ 
: َلاَق

. ِیناَّثلا ُنْکُّرلا  َوُه  اَذَه  ٌِّیلَع : َلاَق  ُۀَمِطاَف  َْتتاَم  اَّمَلَف  ِْنیَنْکُّرلا ، ُدَحَأ  اَذَه  ٌِّیلَع : َلاَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اَّمَلَف 
َِضُبق يِذَّلا  ُهاَوْکَش  ِیف  َۀَمِطاَف  اَعَد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ُۀَِشئاَع  َْتَور  ٍلَْبنَح  ِْنب  َدَمْحَأ  ُدَنْـسُم  َو  ُۀَْیلِْحلا  َو  ٌِملْـسُم  َو  ُّيِراَُخْبلا 
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: َْتلاَقَف َِکلَذ  ْنَع  ُْتلَأَسَف  َکِحَضَف  اَهَّراَسَف  اَهاَعَد  َُّمث  ْتَکَبَف ، ٍءْیَِشب  اَهَّراَسَف  ِهِیف 
. ُتْکِحَضَف ِِهب  ًاقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ  یِّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َُّمث  ُْتیَکَبَف  ٌضُوبْقَم  ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  ِینَرَبْخَأ 

: َْتلاَق اَهِکْحِض  َو  اَِهئاَُکب  ْنَع  ْتَِلئُس  اََّمل  اَهَّنِإ  ُۀَِشئاَع : َو  َۀَمَلَس  ُّمُأ  َْتلاَق  َنیِهاَش  ِْنبا  ُباَتِک 
ِِهب ًاقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ  یِّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َُّمث  ُْتیَکَبَف ، ٌةَّدِش  يِدَْعب  ْمُُهبیُِصیَس  َِّیَنب  َّنَأ  َرَبْخَأ  َُّمث  ٌضُوبْقَم  ُهَّنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  ِینَرَبْخَأ 

. ُتْکِحَضَف
َو ِّيِرَبْـکُْعلا  ِنَع  ِۀـَنَابِْإلا  َو  ِِّینیِوْزَْقلا  ِنَع  ِنَنُّسلا  ِیف  َو  ٍقوُرْـسَم  ْنَع  ِِّیبـْعَّشلا  َو  ٍْنیَکُد  ِْنب  ِلْـضَْفلا  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  َو  ِِّیباَـعِْجلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو 

ُۀَیْـشِم اَهَتَیْـشِم  َّنَأَک  یِـشْمَت  ُۀَمِطاَف  ْتَلَْبقَأ  ُۀَِشئاَع : َْتلاَق  ٍقوُرْـسَم  ْنَع  َةَوْرُع ، ْنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب ، َدَـمْحَأ  ْنَع  ِِلئاَضَْفلا ، َو  ِِّیلِـصْوَْملا  ِنَع  ِدَنْـسُْملا 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

: َْتلاَقَف َِکلَذ  ْنَع  اَُهْتلَأَسَف  ْتَکِحَضَف  ًاثیِدَح  اَْهَیلِإ  َّرَسَأ  َُّمث  ْتَکَبَف ، ًاثیِدَح  اَْهَیلِإ  َّرَسَأ  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  اَهَسَلْجَأَف  ِیتَْنبِاب  ًابَحْرَم 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َّرِس  یِْشفُأ  اَم 

: َْتلاَقَف اَُهْتلَأَس  َِضُبق  اَذإ  یَّتَح 
: َلاَقَف ََّیلِإ  َّرَسَأ  ُهَّنإ 

ِیْتَیب ِلْهَأ  ُلَّوال  ِکَّنِإ  َو  ِیلَجَأ  َرَـضَح  ْدَق  َو  الِإ  ِیناَرَأ  َو ال  ِْنیَتَّرَم  َماَْعلا  ِِهب  ِینَـضَراَع  ُهَّنإ  َو  ًةَّرَم  ٍۀَنَـس  َّلُک  ِنآْرُْقلِاب  ِینُـضِراَُعی  َناَک  َلِیئَْربَج  َّنِإ 
: َلاَق َُّمث  ِِکلَِذل  ُْتیََکب  َِکل . اَنَأ  ُفَلَّسلا  َمِْعن  َو  ِیب  ًاقوُُحل 

. ِِکلَِذل ُتْکِحَضَف  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَضَْرت  الَأ 
َو ٍۀَعاَس  َدَْعب  ًۀَعاَس  اَْهیَلَع  یَـشُْغی  ِْبلَْقلا ، َۀَقِرَتُْحم  ْنیَْعلا ، َۀَـیِکَاب  ِنْکُّرلا  َةَدَّهَنُم  ِمْسِْجلا ، َۀَـلِحاَن  ِْسأَّرلا ، َۀَـبَّصَعُم  اَهِیبَأ  َدـَْعب  َْتلاَز  اَم  اَهَّنَأ  َِيُور  َو 

اَمُکُعَدَی الَف  اَمُْکیَلَع  ًۀَقَفَـش  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َناَک  يِذَّلا  اَمُکُوبَأ  َْنیَأ  ٍةَّرَم ؟ َدَْعب  ًةَّرَم  اَمُُکلِمْحَی  َو  اَمُکُمِرُْکی  َناَک  يِذَّلا  اَمُکُوبَأ  َْنیَأ  اَْهیَدـَلَِول : ُلوُقَت 
ًۀَْلَیل َنیَِعبْرَأ  ْتَثَکَم  َو  ْتَضِرَم  َُّمث  اَمُِکب . ُلَعْفَی  ْلَزَی  َْمل  اَمَک  ِهِِقتاَع  یَلَع  اَمُُکلِمْحَی  َو ال  ًاَدبَأ  َباَْبلا  اَذَه  ُحَـتْفَی  ُهاَرَأ  َو ال  ِضْرَْألا ؟ یَلَع  ِناَیِـشْمَت 

اَهِّبُِحل َۀَماَمُأ  ( 560  [ ) اَِهتْخُأ  ] ِۀَْنبِاب َجَّوَزَتَی  ْنَأ  ٍثالَِثب : ٍِّیلَع  َیلِإ  ْتَصْوَأ  َو  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َو  ( 559  ) ٍْسیَمُع َْتِنب  َءاَمْسَأ  َو  َنَْمیَأ  َّمُأ  ْتَعَد  َُّمث 
َكُْرتَی ْنَأ ال  َو  اَهَمَلَظ  ْنَّمِم  اَهَتَزاَنَج  ٌدَحَأ  َدَهْشَی  ْنَأ ال  َو  َُهل  ُْهتَفَـصَو  َو  ُهَتَروُص  اوُرَّوَصَت  َۀَِکئالَْملا  َِتأَر  َْتناَک  اَهَّنَِأل  ًاشْعَن  َذِخَّتَی  ْنَأ  َو  اَهَدالْوَأ 

. ْمُْهنِم ٌدَحَأ  اَْهیَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ 
، ٍباَهِـش ِْنبا  ِنَع  ٍلیِقَع ، ْنَع  ٍدْعَـس ، ِْنب  ِْثیَّللا  ِثیِدَح  ِیف  َو  َۀَِـشئاَع ؛ ْنَع  َةَوْرُع ، ْنَع  ِّيِرْهُّزلا ، ِنَع  ٍرَمْعَم ، ْنَع  ِقاَّزَّرلاِدـْبَع ، ْنَع  ٌِملْـسُم  َرَکَذ  َو 

: َلاَق َۀَّصِْقلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَهَثاَریِم  ُلَأْسَت  ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ْتَلَسْرَأ  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ِهِیف  ُرُکْذَی  ٍلیِوَط  ٍرَبَخ  ِیف  َۀَِشئاَع  ْنَع  فَةَوْرُع  ْنَع 
. اَْهیَلَع یِّلَُصی  ٍرَْکبُوبَأ  اَِهب  ْنَذُْؤی  َْمل  َو  ْتَیِّفُُوت  یَّتَح  ُهْمِّلَُکت  َْمل  َو  ُْهتَرَجَهَف 

. اَِهتَّیِصَِوب َلِمَعَف  ُرَمُع  َو  ٍرَْکبُوبَأ  اَْهیَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ ال  ًاِّیلَع  ْتَصْوَأ  ُةاَفَْولا  اَْهتَرَضَح  اََّمل  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ُّيِِدقاَْولا :
: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍْریَبُج ، ِْنبا  ِنَع  َقاَحْسِإ ، ِیبَأ  ْنَع  ٍِتباَث ، ِْنب  َرَمُع  ْنَع  َمیِهاَْربِإ ، ِْنب  ِلَّوَُخم  ْنَع  َناَرْهِم ، ُْنب  یَسیِع 

، اَْهیَلَع اَیِّلَُصی  َو ال  ُرَمُع  َو ال  ٍرَْکبُوبَأ  َْتتاَم  اَذإ  َمَْلعَی  ْنَأ ال  ُۀَمِطاَف  ْتَصْوَأ 
: َلاَق

. َِکلَِذب اَمُهِْمْلُعی  َْمل  َو  ًْالَیل  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  اَهَنَفَدَف 
َو ًْالَیل  ٌِّیلَع  اَهَنَفَد  ْتَیِّفُُوت  اَّمَلَف  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ُۀَمِطاَف  ْتَشاَع  ُۀَِشئاَع : َْتلاَق  ٍلِماَک  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ُخیِراَت 

. ٌِّیلَع اَْهیَلَع  یَّلَص 
َّنَأ ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍرَمْعَم ، ْنَع  ِناَّطَْقلا ، ٍدیِعَـس  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  َۀَْبیَـش ، ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َو  َۀَْنیَیُع  ِْنب  َناَیْفُـس  ْنَع  ِهِیف  َِيُور  َو 

. ًْالَیل ْتَِنفُد  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 324 

http://www.ghaemiyeh.com


. اَهَْربَق اُوبَّیَغ  َو  ًْالَیل  اَهُونَفَد  َْنیَسُْحلا : َو  َنَسَْحلا  َو  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َّنَأ  ِباَتِْکلا  اَذَه  ِیف  ُْهنَع  َو 
َو َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  اَْهیَلَع  یَّلَـص  ُهَّنَأ  اَِنتاَیاَوِر  ِیف  َو  ُْرَیبُّزلا  َو  ُداَدـْقِْملا  َو  ٌِّیلَع  َو  ُساَّبَْعلا  الِإ  اَهْرُـضْحَی  َْمل  َو  ًـْالَیل  ْتَِنفُد  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ِّيِرَبَّطلا : ُخـیِراََت 

ُْنبا َو  ُۀَْفیَذُح  َو  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُلْضَْفلا  ُُهْنبا  َو  ُساَّبَْعلا  َو  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُةَدـْیَُرب  َو  ٌراَّمَع  َو  ُداَدـْقِْملا  َو  ٍّرَذُوبَأ  َو  ُناَْملَـس  َو  ٌلیِقَع  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 
. ٍدوُعْسَم

: َلاَقَف ًْالَیل  اَِهْنفَد  ْنَع  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َلَأَس  ُهَّنَأ  َۀَتاَُبن  ُْنب  ُغَبْصَْألا 
. اَهِْدلُو ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ْمُهالَوَتَی  ْنَم  یَلَع  ٌماَرَح  َو  اَهَتَزاَنِج  ْمُهَروُضُح  ْتَهِرَک  ٍمْوَق  یَلَع  ًۀَطِخاَس  َْتناَک  اَهَّنِإ 

َنیَِعبْرَأ َّشَر  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  اَهُْربَق  َفَْرُعی  یَّتَح ال  ٍۀَْعبَـس  َراَدـْقِم  ًةَرَّوَُزم  ًارُوُبق  اَْهَیلاَوَح  يَّوَس  اُولاَق : َو  ًایِوَتْـسُم  ِضْرَأـْلا  َعَم  اَـهَْربَق  يَّوَس  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
. اَْهیَلَع اوُّلَُصیَف  ِرُوبُْقلا ، َنِم  ِهِْریَغ  ْنِم  اَهُْربَق  َنِیبَی  یَّتَح ال  ًاْربَق 

ْتَکَتْشا ( : 561  ) ٍِعفاَر ِیبَأ  ُةَأَْرما  یَْملَـس  ُّمُأ  َْتلاَق  ْمِهِدِیناَسَِأب  َۀََّطب  ُْنب  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  َو  ٍلَْبنَح  ُْنب  ُدَـمْحَأ  َو  ُّيِرْـصَْبلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ِْهیَوَّمَح  ِهَّللاِدـْبَعُوبَأ 
ِیل ِیبُکْـسا  َِتلاَقَف : ِهِِجئاَوَح  ِضَْعب  َیلِإ  ٌِّیلَع  َجَرَخَف  َْتناَک ، اَم  ُنِّکَـسُأ  ًامْوَی  ُتْحَبْـصَأَف  اَهُـضِّرَمُأ  ُْتنُک  َو  اَـهِیف  ْتَِضُبق  ِیتَّلا  اَهاَوْکَـش  ُۀَـمِطاَف 

ِتَلَبْقَتْسا َُّمث  ِْتیَْبلا  َطَسَو  یِشاَِرف  یِشُْرفا  َِتلاَق : َُّمث  َدُدُْجلا  اََهباَْوثَأ  ْتَِسَبل  َُّمث  لْسُْغلا  َنِم  ُنوُکَی  اَم  َنَسْحَأ  ْتَلَـسَتْغا  َو  ْتَماَقَف  ُْتبَکَـسَف ، ًالْـسَغ 
: َْتلاَق َو  ْتَماَن  َو  َۀَْلبِْقلا 

. َْتتاَم َو  اَهِدَی  یَلَع  اَهَّدَخ  ْتَعَضَو  َُّمث  ٌدَحَأ  ِینْفِشْکَی  الَف  ُْتلَسَتْغا  ِدَق  َو  ٌۀَضُوبْقَم  اَنَأ 
. اَِهلْسُغ یَلَع  ًاِّیلَع  ُْتنَعَأَف  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  الِإ  َْتتاَم  اَذإ  اَهَلِّسَُغی  ْنَأ ال  ُۀَمِطاَف  ََّیلِإ  ْتَصْوَأ  ٍْسیَمُع : ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  َْتلاَق  َو 

. َِکلَذ ِلَفْسَأ  ْنِم  اَْهتَلَسَغ  ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْسَأ  َّنِإ  َو  ِراَزِْإلا  ِدِقْعَم  ْنِم  اَهَلَسَغ  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َّنَأ  ِّيِرُذالَْبلا  ُباَتِک 
؟ اَهَلَّسَغ ْنَم  َۀَمِطاَف  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  َِلئُس  ِۀَّیِعْرَّشلا  ِماَکْحَْألا  ِیف  ُّیِّمُْقلا  ُزاَّزَْخلا  ِنَسَْحلاُوبَأ 

. ٌقیِّدِص الِإ  اَهَلِّسَُغِیل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًۀَقیِّدِص  َْتناَک  اَهَّنَِأل  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  اَهَلَّسَغ  َلاَقَف 
. ِیفاَْکلا َنِم  ًالْقَن  ِیتْأَیَس  اَم  ِرِخآ  َیلِإ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  اَِهْنفَد : َْدنِع  َلاَق  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َّنَأ  َِيُور  َو 

. َفَرَْصنا َو  اَْهَتلَواَنَتَف  ٌدَی  ْتَجَرَخ  ِكَراَبُْملا  ِْربَْقلا  َیلِإ  اَِهب  َراَص  اََّمل  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
: اَهِْربَق ِریِفَش  یَلَع  َأَْشنَأ  مالسلا  هیلع  ُهَّنَأ  ُلیِوَّطلا  ٌْدیَمُح  َو  ُِّیناَدْمَْهلا  ِنَمْحَّرلاُْدبَع 

ِینَّنَأَک ُِّتبَف  يِّدُو  َابَأ  ُتْرَکَذ 
ٌلیِکَو ِتاَیِضاَْملا  ِموُمُْهلا  ِّدَِرب 

ٌۀَقُْرف ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 
ٌلِیلَق ِقاَرِْفلا  َنُود  يِذَّلا  ُّلُک  َو 
َدَمْحَأ َدَْعب  ًامِطاَف  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 
ٌلِیلَخ َموُدَی  ْنَأ ال  یَلَع  ٌلِیلَد 

: ٌِفتاَه َباَجَأَف 
ُُهلِیلَخ َتوُمَی  ْنَأ ال  یَتَْفلا  ُدیُِری 

ٌلِیبَس َتاَمَْملا  الِإ  َُهل  َْسَیل  َو 
یًِلب ْنِم  َُّدب  َو ال  ٍتْوَم  ْنِم  َُّدب  الَف 

ٌلِیلََقل ْمُکَدَْعب  ِیئاََقب  َّنِإ  َو 
ِیتَّدُم ِْشیَْعلا  َنِم  ًامْوَی  ْتَعَطَْقنا  اَذإ 

ٌلِیلَق ِتاَیِکاَْبلا  َءاَُکب  َّنِإَف 
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ِیتَّدَوَم یَْسُنت  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ُضَْرُعتَس 
ٌلیَِدب ِلِیلَْخِلل  يِدَْعب  ُثُدْحَی  َو 

نزح ّمه و  ِّلک  ِّدرل  نماض  یمومه  ةدَّشل  یّننأک  ُّتبف  یبوبحم  ترکذ  ّینأ  لصاحلا  یّبح و  يِّدو و  مزـالی  ناـک  نم  يأ  يِّدو » اـبأ  : » ناـیب
هاقلأ هّلعلف  فتاهلا  مالک  نم  ناک  ول  فتاهلا و  مالک  مالـسلا ال  هیلع  هتایبأ  ۀّـمتت  نم  هّلعل  توم » نم  َّدـب  الف  : » هلوق کـلذ و  لـبق  یل  ناـک 

. نیقلتلا هجو  یلع 
: دراگنیم ( 562  ) بقانم باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 

تفه لاس و  هدجه  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  رمع  زا  دیسر  تداهش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یعقوم 
. تسهدش هتفگ  مه  هام  راهچ  زور و  جنپ  داتفه و  دوب . هدنز  زور  ود  داتفه و  تّدم  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  دوب ، هتشذگ  هام 

لوالا عیبر  هام  مهدزیـس  هبنـشکی ، بش  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  تسا . حیحـص  لوق  نیا  دوب و  هدـنز  زور  لـهچ  هتفگ : یناـبرق 
. دیسر تداهش  هب  يرمق  يهنس 11 

ربمایپ ربنم  ربق و  نیبام  شربق  هک  تسا  نآ  رگید  لوق  دـشابیم . شدوخ  يهناخ  رد  شربق  دـناهتفگ  نینچمه  تسا . عیقب  رد  شـسّدقم  ربق 
. تسا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا 

: تفگ هک  دناهدومن  لقن  رباج  زا  نّنست  لها  ءاملع  زا  یهورگ 
: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  دوخ  تداهش  زا  لبق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

زا وت  نکر  ود  هک  دشکیمن  یلوط  منکیم ، هیـصوت  وت  هب  دوخ  يویند  لگون  ود  نیا  يهرابرد  نم  نم ! لگون  ود  ردپ  يا  داب ، وت  رب  مالس 
. تفر دنهاوخ  نیب 

: دیوگیم رباج 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیسر  تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 

تداهـش هب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  هک  یعقوم  دومرف و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  هک  دوب  نکر  ود  نآ  زا  یکی  نیا 
: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دیسر 

. دوب نم  نکر  نیمّود  نیا 
نآ رد  دناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  یگمه  دنـسم ، باتک  رد  لبنح  نب  دـمحا  هیلح و  باتک  بحاص  دوخ و  ياهباتک  رد  ملـسم  يراخب و 

ترضح سپ  دومرف ) ینخـس  وا  اب  و  ، ) دناوخ دوخ  دزن  ار  همطاف  دیـسر ، تداهـش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  يرامیب 
هک دومرف  وا  هب  یبلطم  دز و  ادص  ار  وا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رگید  راب  درک . هیرگ  دش و  نوزحم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

: دومرف مدرک ، لاؤس  هدنخ  هیرگ و  نآ  زا  نم  سپ  دش . نادنخ 
ربخ نم  هب  سپس  مدرک . هیرگ  نم  سپ  دوشیم ، حور  ضبق  هک  داد  ربخ  نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  لّوا ) يهبترم  رد  )

. مدیدنخ مه  نم  موشیم ، قحلم  وا  هب  هک  متسه  یسک  نیلّوا  ترضح  نآ  يهداوناخ  نایم  رد  نم  هک  داد 
: دومرف دندرک ، لاؤس  همّظعم  نآ  يهدنخ  هیرگ و  ّتلع  زا  نوچ  دنتفگ  هشیاع  هملس و  ّما  تسا : هدمآ  نیهاش  نبا  باتک  رد 

راـشف و رد  نم ، زا  دـعب  نم  نادـنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  سپ  داد ، دوخ  تداهـش  زا  ربخ  نم  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ 
: دومرف سپس  تفرگ ، دنهاوخ  رارق  یتخس 

. مدیدنخ اذل  دش ، مهاوخ  قحلم  ناشیا  هب  هک  وا  يهداوناخ  نایم  رد  متسه  یسک  نیلّوا  نم 
رد يربکُع و  زا  هنابا  ینیوزق و  زا  ننّسلا  باتک  رد  قورسم و  لوق  زا  یبعـش  نیکد و  نب  لضف  میعن  یبا  یباعج و  رکبوبا  هک  یتیاور  رد  و 

: دناهدرک لقن  قورسم  زا  وا  ةورُع و  زا  دوخ  دانسا  اب  یگمه  دمحا ، زا  لئاضفلا  باتک  رد  یلصوم و  زا  دنسُملا  باتک 
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سپ دوب ، ترضح  نآ  نتفر  هار  دننام  وا  نتفر  هار  دمآ و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دزن  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تفگ  هشیاع 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

، تسیرگ اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  دومرف ، ینخـس  وا  شوگ  رد  دـیناشن و  دوخ  تسار  تمـس  ار  وا  نآ ، زا  سپ  مرتخد و  هب  ابحرم 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  نخس  ود  نآ  دروم  رد  وا  زا  نم  دیوگیم : ) هشیاع  . ) دیدنخ دومرف ، وا  شوگ  رد  يرگید  نخس  سپ 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مدرک ، لاؤس  مَّلَس 
. دیسر تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هکنآ  ات  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ّرس  منکیمن  ءاشفا  نم 

: دومرف مدرک ، لاؤس  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  زا  هاگنآ 
: دومرف تشاذگ و  نایم  رد  نم  اب  ار  يّرس  مردپ  انامه 

رگم مدیدن  نآ  يارب  یتّلع  درک و  هضرع  نم  رب  ار  نآ  هبترم  ود  لاسما  درکیم و  هضرع  نم  رب  ار  نآرق  هبترم  کی  لاس  ره  لیئربج  انامه 
، وت يارب  متـسه  يرادولج  بوخ  نم  يوشیم و  قحلم  نم  هب  هک  متیب  لـها  زا  یتسه  یـسک  نیلّوا  وت  اـنامه  هدـش و  کـیدزن  ملجا  هکنآ 

: دومرف سپ  متسیرگ ، ربخ  نیا  زا  نم  دیامرفیم : ) اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  )
. مدش نادنخ  رطاخ  نیا  هب  نم  سپ  یشاب ، نینمؤم  نانز  رورس  وت  هکنیا  زا  یتسین  یضار  ایآ 

، دوب ناوتان  شمسج  تسبیم ، ار  دوخ  رس  ًامئاد  شراوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  هک  هدش  تیاور 
مالسلا امهیلع  نینـسح  هب  درکیم و  شغ  تعاس  هب  تعاس  تشاد ، هتخوس  یبلق  دوب ، نایرگ  شنامـشچ  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تّوق 

: دومرفیم
؟ تساجک تفرگیم ، شوغآ  رد  ار  امش  ّبترم  تشادیم و  یمارگ  ار  امش  هک  امش  ّدج ) ینعی   ) ردپ

امش ّدج  هک  منیبیمن  رگید  دیورب ، هار  نیمز  يور  هک  تشاذگیمن  دوب و  نابرهم  امش  هب  رتشیب  مدرم  يهمه  زا  هک  امش  ّدج  نآ  تساجک 
. دادیم ماجنا  ار  لمع  نیا  ًامئاد  هک  یتروص  رد  دریگب ، دوخ  شود  هب  ار  امش  دیامن و  زاب  ارم  يهناخ  برد 

. درک ادیپ  همادا  شترضح  یضیرم  بش  لهچ  تّدم  دش و  ضیرم  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  سپس 
: درک ّتیصو  هس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  سیمع و  تنب  ءامسا  نمیا و  ّما  هاگنآ 

. تشادیم تسود  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نادنزرف  وا  اریز  دیامن ، جاودزا  شرهاوخ  رتخد  هماما  اب   - 1
ناشن اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  ار  توبات  تروص  هکئالم  اریز  دـنک  تسرد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يارب  زا  توبات   - 2

. داد حرش  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  يارب  ار  توبات  فاصوا  وناب  نآ  دندوب و  هداد 
. دنناوخن زامن  شاهزانج  رب  دنوشن و  رضاح  شاهزانج  عییشت  رد  دندوب ، هدرک  ملظ  همولظم  يوناب  نآ  ّقح  رد  هک  يدارفا  نآ  زا  يدحا   - 3

: تفگ هک  هدرک  لقن  ینالوط  يربخ  رد  هشیاع  زا  هطساو  دنچ  اب  قازّرلادبع  زا  ملسُم 
ارهز ترـضح  دیوگیم ]  هک  اجنآ  ات   ] دـنک هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  ثرا  ات  داتـسرف  رکبابا  لابند  هب  ار  یـسک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

. دناوخب زامن  شترضح  رب  رکبوبا  ات  دادن  هزاجا  درکن و  تبحص  وا  اب  دوخ ، تداهش  نامز  ات  هتفگ و  كرت  ار  وا  اهیلع  هللا  مالس 
: دیوگیم يدقاو 

رب رمع  رکبابا و  هک  دومرف  ّتیصو  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  همّظعم  نآ  دش  کیدزن  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهـش  هک  ینامز 
. دومن لمع  ّتیصو  هب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنناوخن و  زامن  ترضح  نآ 

: تفگ هک  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  نارهم  نب  یسیع 
نبا دنناوخن ، زامن  ناشیا  رب  ود  نآ  دنوشن و  ربخاب  رمع  رکبابا و  دیسر  تداهش  هب  یتقو  هک  دومرف  ّتیصو  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح 

: تفگ ساّبع 
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. دندرکن ربخ  ار  ود  نآ  درک و  نفد  هنابش  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپ 
: تفگ هشیاع  هدمآ  لماک  نب  رکب  یبا  خیرات  باتک  رد 

وا مالسلا  هیلع  یلع  دش ، هدیهش  نوچ  دوب و  هدنز  هام  شش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تداهش  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
. دناوخ زامن  وا  رب  درک و  نفد  هنابش  ار 

: تفگ هک  هدرک  لقن  يرهُز  زا  هطساو  دنچ  اب  هَْنیَیُع  نب  نایفس  زا  باتک  نامه  رد  نینچمه  و 
. دش نفد  هنابش  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  انامه 

: هدش لقن  باتک  نامه  رد  يرهز  زا  و 
ار ناشیا  ربق  دندرک و  نفد  هنابش  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

. دنتشاد هگن  یفخم 
: دراگنیم شخیرات  رد  يربط 

. دشن رضاح  ترضح  نآ  يهزانج  عییشت  رد  یسک  ریبز  دادقم و  یلع و  ساّبع و  زا  ریغ  دش و  نفد  هنابش  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
دادقم رذوبا ، ناملس ، لیقع ، مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا ،  هیلع  ریما  ترـضح  هک : هدش  لقن  ام  تایاور  رد 

زامن همّظعم  يوناب  نآ  يهزاـنج  هب  دوعـسم  نبا  هَْفیَذُـح و  يرگید  تیاور  قبط  لـضف و  شرـسپ  ساـّبع و  یتیاور  رب  اـنب  هدـْیَُرب و  راـمع و 
. دندناوخ

: دیوگیم هتاُبن  نب  غبصا 
: دومرف دندش ، ایوج  دیدرگ  نفد  هنابش  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هکنیا  يهرابرد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 

رب دنوش و  رضاح  شاهزانج  عییشت  يارب  نانآ  هک  دوبن  یـضار  دوب و  كانمـشخ  یهورگ  رب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  هکنیا  ّتلع  هب 
. دنناوخب زامن  همطاف : نادنزرف  زا  يدحا  يهزانج  رب  هک  تسا  مارح  دشاب  هتشادن  تسود  ار  نانآ  هک  یسک 

. دومن ناسکی  نیمز  اب  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ربق  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هدش  تیاور 
: دناهتفگ

. دوشن هتخانش  ترضح  نآ  ربق  هک  داد  لیکشت  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ربق  هب  هیبش  ربق  تفه  دادعت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
هداد صیخـشت  ترـضح  نآ  یعقاو  ربق  ات  درک  تسرد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يارب  ربق  لهچ  دادعت  هک  هدـش  تیاور  نینچمه  و 

. دناوخن زامن  وا  ربق  رب  یسک  یّتح  دوشن و 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  عفاروبا  رسمه  یملس  ّما  زا  هطساو  دنچ  اب  يرصب  هللادبعوبا 

هیلع ریما  ترـضح  زور  کی  مدرکیم . يراتـسرپ  دیـسر ، تداهـش  هب  هک  یـضیرم  نآ  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  ترـضح  نم 
: دومرف نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تفر و  دوخ  راک  لابند  هب  مالسلا 

ار دوخ  دیدج  ياهسابل  هاگنآ  دروآ ، ياج  هب  ار  لسغ  نیرتوکین  تساخرب و  ترضح  نآ  مدروآ  بآ  یتقو  منک . لسغ  نم  ات  روایب  بآ 
: دومرف نم  هب  سپس  دیشوپ ،

: دومرف دیباوخ و  هلبق  هب  ور  متخادنا ، ار  شترضح  باوختخر  یتقو  زادنیب . قاطا  نایم  رد  ارم  باوختخر 
شیوخ تسد  يور  ار  دوخ  تروص  دومرفب و  نیا  دـنک ،» هنهرب  ار  مندـب  یـسک  ادابم  اذـل  ماهدومن  لـسغ  نوچ  موشیم . حور  ضبق  نم  »

. دیسر تداهش  هب  داهن و 
: دیوگ سیمع  تنب  ءامسا  و 

هیلع یلع  ترضح  نم و  رگم  دهدن  لسغ  ار  همّظعم  نآ  یسک  تفر  ایند  زا  یتقو  هک  دومرف  ّتیصو  نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح 
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. مدرکیم يرای  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  لسغ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نم ، سپ  مالسلا .
: هدمآ يرذالب  باتک  رد  و 

. دنداد لسغ  نآ  زا  رتنییاپ  زا  سیمع  تنب  ءامسا  سابل و  ریز  زا  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دراگنیم یّمق  راّزخ  نسحلاوبا 

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
؟ داد لسغ  ار  رهطا  يهمطاف  یسک  هچ 

: دومرف
لـسغ ار  ناشیا  تشادن  قح  یـسک  قیّدص  صخـش  زا  ریغ  دوب و  هقیّدـص  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  نوچ  مالـسلا ،  هیلع  ریما  ترـضح 

. دهدب
: دومرف نینچ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ندرپس  كاخ  هب  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  هدش  تیاور 

. تسهدمآ يهرامش 21  ثیدح  لصف  نیمه  رد  نآ  همجرت  هک  تیاور  رخآ  ات  یِّنَع ». . . ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »
: هدش تیاور 

ربق زا  یتسد  دروآ  فیرـش  ربق  کیدزن  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  كرابم  ندـب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  هک  یعقوم 
. تشگزاب تفرگرب و  ار  هزانج  نآ  دمآ و  نوریب 

: دناهدرک لقن  لیوط  دیمح  ینادْمَه و  نمحّرلادبع 
: دورس اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ربق  رانک  ار  راعشا  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. مشابیم لیکو  هتشذگ  ياههودنا  مغ و  ندرک  در  هب  نم ، ایوگ  مدروآ و  رطاخ  هب  ار  دوخ  رادتسود  نم 
. دشابیم كدنا  لیلق و  ییادج ، قارف و  لباقم  رد  اهنآ  مامت  دوب و  دهاوخ  ییادج  قارتفا و  یتسود  رفن  ود  ره  عامتجا  يارب 

. دوب دهاوخن  یمئاد  یتسود  چیه  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  لوسر ، ترضح  زا  دعب  نم  يارب  همطاف  نداد  تسد  زا 
: تفگ ار  راعشا  نیا  ترضح  نآ  باوج  رد  یفتاه 

. دوب دهاوخن  يو  يارب  یهار  ندرم  زا  ریغ  هک  یتروص  رد  دریمن ، شتسود  هک  دراد  هدارا  درمناوج 
. تسا كدنا  لیلق و  امش ، زا  دعب  نم  ءاقب  تسین و  ياهراچ  هار  ندش  دوبان  گرم و  زا  سپ 

. دوشیم لیلق  ناگدننک  هیرگ  يهیرگ  تشذگ  نم  توم  زا  یتّدم  یتقو 
. دمآ دهاوخ  نم  ضوع  رد  يرگید  تسود  درک و  یهاوخ  شومارف  ارم  یتسود  تفر و  یهاوخ  نم  دای  زا  يدوز  هب 

سپ ار ، مبوبحم  منکیم  دای  نم  تسا : نیا  راعـشا  نیا  روظنم  هجیتن و  دشاب و  نم  تّدوم  ّتبحم و  مزالم  هک  یـسک  ینعی  ّيدو » ابأ  : » نایب
ًالبق هک  ینزح  ّمه و  ره  ندرک  در  يارب  متـسه  نماض  مراد  هک  ییاهمغ  ّمه و  تّدـش  رطاخ  هب  ایوگ  هک  یلاـح  رد  منکیم  يرپس  ار  بش 

. ماهتشاد
دشاب و فتاه  يهتفگ  نیا  هکنیا  هن  دشاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  ِدوخ  تایبا  يهّمتت  دیاش  توم » نم  ّدب  الف   » يهلمج و 

. تسهدرک ءاقلا  ترضح  نآ  هب  ار  نآ  دیاش  دشاب ، فتاه  فرط  زا  رگا 

(17 [ ) هرامش تیاور  ]

. ِۀَضْوَّرلا ِیف  َْوأ  اَهِراَد  ِیف  ٌۀَنُوفْدَم  اَهَّنَأ  ُبَوْصَْألا  ُّیِسوُّطلا : ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ُلْوَق  َُهلْوَق  ُدِّیَُؤی 
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ِْنب َدَـمْحَأ  ِدَنْـسُم  َو  ِّيِذـِمْرِّتلا  َو  ِۀَْـیلِْحلا  َو  ِإَّطَوُْملا  ِیف  َو  يِرَْبنِم » َو  ِیْتَیب  َْنَیب   » ِّيِراَُخْبلا ِیف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَـیِر  ْنِم  ٌۀَـضْوَر  يِرَْبنِم  َو  يِْربَق  َْنَیب  َّنِإ 
«. يِرَْبنِم َو  ِیْتَیب  َْنَیب  اَم   » ٍلَْبنَح

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَق  َو 
. ِدِجْسَْملا َنْحَص  ِیَلت  ِیتَّلا  ِنیِطاَسَْألا  َیلِإ  ِرَْبنِْملا  َیلِإ  ِْربَْقلا  َْنَیب  اَم  ِۀَضْوَّرلا  ُّدَح  اُولاَق : َو  ِۀَّنَْجلا  ِعَُرت  ْنِم  ٍۀَعُْرت  یَلَع  يِرَْبنِم 

: َلاَق ٍرْصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ 
: َلاَقَف َۀَمِطاَف  ِْربَق  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلاَابَأ  ُْتلَأَس 

. ِدِجْسَْملا ِیف  ْتَراَص  ِدِجْسَْملا  ِیف  َۀَّیَمُأ  ُوَنب  َْتداَز  اَّمَلَف  اَِهْتَیب  ِیف  ْتَِنفُد 
: َلاَق ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِِکلَْملا ، ِْدبَع  ُْنب  ُدیِزَی 

: َْتلاَق َُّمث  ِمالَّسلِاب  ِیْنتَأَدَبَف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  ُْتلَخَد 
: َْتلاَق ِۀَکَرَْبلا  ُبَلَط  ُْتُلق : َِکب ؟ اَدَغ  اَم 

؟ ِِکتاَیَح َو  ِِهتاَیَح  ِیف  اََهل : ُْتُلق  َۀَّنَْجلا ، َُهل  ُهَّللا  َبَجْوَأ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  َّیَلَع  َْوأ  ِْهیَلَع  َمَّلَس  ْنَم  اَذ : َوُه  َو  ِیبَأ  ِینَرَبْخَأ 
: َْتلاَق

. اَِنتْوَم َدَْعب  َو  ْمَعَن 
: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسوط  خیش  لوق  زا  ( 563  ) بقانم باتک  رد 

. تسا مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  يهسّدـقم  يهضور  اـی  دوخ  لزنم  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  ترـضح  ربـق 
: دیامرفیم هک  دنکیم  دییأت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  لوق  ار  هیلع  هللا  ۀمحر  یسوط  خیش  يهدیقع 

. تسا تشهب  ياهغاب  زا  یکی  نم ، ربنم  ربق و  نیب 
یتیب نیبام   » يهلمج لبنح  دمحا  دنسم  يذمرت و  حیحـص  هیلح و  اَّطوم و  ياهباتک  رد  هدمآ و  نم » ربنم  هناخ و  نیب   » يراخب حیحـص  رد 

. تسهدمآ يربنم » و 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  و 

: دناهتفگ هتفرگ و  رارق  تشهب  ياهناتسلگ  زا  یناتسلگ  رب  نم  ربنم 
. دراد همادا  دجسم ، نحص  رانک  ياهنوتس  ات  هک  تسا  ربنم  ربق و  نیب  هضور »  » زرم ّدح و 

: دیوگیم رصن  یبا  نب  دّمحم  نب  دمحا 
: متفگ مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  ترضح  هب 

؟ تساجک اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ربق 
: دومرف

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  دجـسم  هّیما  ینب  هک  یماگنه  دش . نفد  شدوخ  يهرجح  نایم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح 
. دش دجسم  ءزج  همّظعم  يوناب  نآ  ربق  دنداد  هعسوت  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ 

: تفگ هک  هدرک  لقن  دیزی ) ّدج  ینعی   ) شردپ زا  وا  شردپ و  زا  کلملادبع  نب  دیزی 
: دومرف سپس  تفرگ . یشیپ  مالس  هب  وا  سپ  مدیسر ، اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تمدخ 

؟ ياهدمآ روظنم  هچ  هب 
: مدرک ضرع 

. تکرب بلط  يارب 
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: دومرف
: تسا نیا  ربخ  نآ  داد و  نم  هب  يربخ  مردپ 

: مدرک ضرع  دنکیم ، بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  دنوادخ  دنک ، مالس  نم  رب  ای  وا و  رب  زور  هس  سک  ره 
؟ امش تایح  راوگرزب و  نآ  تایح  نامز  رد 

: دومرف
. نام تداهش  زا  دعب  نینچمه  يرآ و 

(18 [ ) هرامش تیاور  ]

ِهَّللا ِمِْسب   » اهیلع هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ُۀَّیِـصَو  ِهِیف  َو  ُهَأَرَقَف  ًاباَتِک  ُْهنِم  َجَرْخَأ  َو  ًاّقُح  َْوأ  ًاطَفَـس  َجَرْخَأ  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَجَابَأ  َّنَأ  َِيُور  ۀمغلا ]  فشک  ]
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا 

َیلِإَف یَـضَم  ْنِإَف  ٍِبلاَط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ِۀَْـعبَّسلا  اَهِِطئاَوَِحب  ْتَصْوَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ِِهب  ْتَصْوَأ  اَم  اَذَـه  ، 
ِیبَأ ُْنب  ُِّیلَع  َبَتَک  َو  ِماَّوَْعلا  ُْنب  ُْرَیبُّزلا  َو  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدـْقِْملا  َدِهَـش  يِدـْلُو » ْنِم  ِِرباَکَْألا  َیلِإَف  یَـضَم  ْنِإَف  ِْنیَـسُْحلا ، َیلِإَف  یَـضَم  ْنِإَف  ِنَسَْحلا ،

. مالسلا هیلع  ٍِبلاَط 
: َْتلاَق ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  َو 

. مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  اَُهْتلَّسَغَف  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  الِإ  َْتتاَم  اَذإ  اَهَلِّسَُغی  ْنَأ ال  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ِیْنتَصْوَأ 
ِیتَّلا َِیباَِیث  ِیتاَه  َو  ِِهب  ُبَّیَطَتَأ  يِذَّلا  َِیبیِط  ِیتاَه  ِةالَّصِلل : اَهَءوُضُو  ْتَأَّضََوت  َنیِح  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَِأل  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق  َلـِیق : َو 

. ٍِّیلَع َیلِإ  ِیلِسْرَأَف  الِإ  َو  ُتُْمق  ْنِإَف  ِینیِمِیقَأَف  ِةالَّصلا  ُْتقَو  َءاَج  اَذإَف  یِسْأَر  َْدنِع  یِِسلْجا  اََهل : َْتلاَقَف  اَهَسْأَر  ْتَعَضَو  َُّمث  ْتَأَّضَوَتَف  اَهِیف ، یِّلَصُأ 
: ٌِّیلَع َلاَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَْـنبا  ْتَِضُبق  ْدَـق  َُهل : َْتلاَقَف  ٌِّیلَع  َءاَجَف  ْتَِضُبق  ْدَـق  َیِه  اَذإَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  َةالَـصلا  َِتلاَـق : ِةـالَّصلا  ُْتقَو  َءاَـج  اَّمَلَف 

؟ یَتَم
: َلاَق َْکَیلِإ  ُْتلَسْرَأ  َنیِح  َْتلاَق 

: َلاَقَف َِکلَذ  یَلَع  َِبتوُعَف  اَهَْربَق  يَّوَس  َو  ًْالَیل  اَهَنَفَد  َو  َءاَْملا  ِنالِخُْدی  مالسلا  امهیلع  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َرَمَأ  َو  اَْهتَلَّسَغَف  َءاَمْسَأ  َرَمَأَف 
. ِیْنتَرَمَأ َِکلَِذب 

اََّمل مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  یَتَأ  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َءاَمْـسَِأل : َْتلاَق  ُةاَفَْولا  اَْهتَرَـضَح  اََّمل  َو  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  اَـهِیبَأ  َدـَْعب  ْتَیَِقب  اَـهَّنَأ  َِيُور  َو 
: َْتلاَقَف ًامَهْرِد  َنیَِعبْرَأ  َناَک  َو  ِیل  ًاُثُلث  َو  ٍِّیلَِعل  ًاُثُلث  َو  ِهِسْفَِنل  ًاُثُلث  ًاثْالثَأ  ُهَمَسَقَف  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٍرُوفاَِکب  ُةاَفَْولا  ُْهتَرَضَح 

َو ًۀَْهیَنُه  ِینیِرِظَْتنا  َِتلاَق : َو  اَِهبْوَِثب  ْتَّجَـسَت  َُّمث  ُْهتَعَـضَوَف ، یِـسْأَر  َدـْنِع  ِهیِعَـضَف  اَذَـک  َو  اَذَـک  ِعِضْوَم  ْنِم  يِدـِلاَو  ِطُونَح  ِۀَّیِقَِبب  ِینِیتیا  ُءاَمْـسَأ  اَی 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِیبَأ  یلَع  ُْتمِدَق  ْدَق  یِّنَأ  یِمَلْعاَف  الِإ  َو  ُِکْتبَجَأ  ْنِإَف  ِینیِعْدا 

اَی اَصَْحلا ! َئِطَو  ْنَم  ِْریَخ  َْتِنب  اَی  ُءاَسِّنلا ! ُْهتَلَمَح  ْنَم  ِمَرْکَأ  َْتِنب  اَی  یَفَطْـصُْملا ! ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ْتَداَنَف : اَْـهبُِجت  ْمَلَف  اَْـهتَداَن  َُّمث  ًۀَْـهیَنُه  اَْـهتَرَظَْتناَف 
: َلاَق ینْدَأ ! َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  ِهِّبَر  ْنِم  َناَک  ْنَم  َْتِنب 

ِهَّللا ِلوُسَر  ِکِیبَأ  یَلَع  ِْتمِدَق  اَذإ  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَت : َیِه  َو  اَُهلِّبَُقت  اَْهیَلَع  ْتَعَقَوَف  اَْینُّدلا  ِتَقَراَف  ْدَق  اَِهب  اَذإَف  اَهِهْجَو  ْنَع  َبْوَّثلا  ِتَفَشَکَف  اَْهبُِجت ، ْمَلَف 
. َمالَّسلا ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  ِهِیئِْرقَأَف 

؟ ِۀَعاَّسلا ِهِذَه  ِیف  اَنَّمُأ  ُمِیُنی  اَم  ُءاَمْسَأ  اَی  الاَقَف : ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلَخَد  ْذِإ  َِکلَذَک  َیِه  اَْنیَبَف 
: َْتلاَق

ِینََدب یِحوُر  َقِراَُفت  ْنَأ  َْلبَق  ِینیِمِّلَک  ُهاَّمُأ  اَی  ُلوُقَی : َو  ًةَّرَم  اَُهلِّبَُقی  ُنَسَْحلا  اَْهیَلَع  َعَقَوَف  اَْینُّدلا  ِتَقَراَف  ْدَق  ًۀَِمئاَن ، اَمُکُّمُأ  ْتَْسَیل  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنبا  اَی 
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: َْتلاَق
. َتُومَأَف ِیْبلَق  َعَّدَصَتَی  ْنَأ  َْلبَق  ِینیِمِّلَک  ُْنیَسُْحلا  ُِکْنبا  اَنَأ  ْهاَّمُأ  اَی  ُلوُقَی : َو  اَهَلْجِر  ُلِّبَُقی  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َلَْبقَأ  َو 

اَمُهَتاَوْصَأ اَعَفَر  ِدِجْـسَْملا  َبُْرق  اَناَک  اَذإ  یَّتَح  اَجَرَخَف  اَمُکِّمُأ ، ِتْوَِمب  ُهاَِربْخَأَف  ٍِّیلَع  اَمُکِیبَأ  َیلِإ  اَِقلَْطنا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنبا  اَی  ءاَمْـسَأ ُ : اَمَُهل  َْتلاَـق 
اَُمْتیَکَبَف اَمُکِّدَج  ِِفقْوَم  َیلِإ  اَُمتْرَظَن  اَمُکَّلََعل  اَمُکَُنیْعَأ  ُهَّللا  یَْکبَأ  ِهَّللا ال  ِلوُسَر  ْیَْنبا  اَی  اَمُکیِْکُبی  اَم  اُولاَقَف  ِۀـَباَحَّصلا  ُعیِمَج  اَمُهَرَدَْـتباَف  ِءاَُکْبلِاب ،

. ِْهَیلِإ ًاقْوَش 
: َلاَق اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  اَنُّمُأ  َْتتاَم  ْدَق  َْسَیل  ََوأ  ال  الاَقَف :

: َلاَق َُّمث  ِكِدَْعب  ْنِم  ُءاَزَْعلا  َمیِفَف  يَّزَعَتَأ  ِِکب  ُْتنُک  ٍدَّمَُحم ؟ َْتِنب  اَی  ُءاَزَْعلا  ِنَِمب  ُلوُقَی : ِهِهْجَو  یَلَع  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َعَقَوَف 
ٌۀَقُْرف ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 
ٌلِیلَق ِقاَرِْفلا  َنُود  يِذَّلا  ُّلُک  َو 
َدَمْحَأ َدَْعب  ًامِطاَف  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 

(564  ) ٌلِیلَخ َموُدَی  ْنَأ ال  یَلَع  ٌلِیلَد 
 : مالسلا هیلع  َلاَق  َُّمث 

: َلاَق اَهِینِّفَک  َو  اَهیِطِّنَح  َو  اَهِیلِّسَغ  ُءاَمْسَأ  اَی 
. ِرْصَْعلا َدَْعب  َْتتاَم  َو  ِعیِقَْبلِاب  اَهُونَفَد  َو  ًْالَیل  اَْهیَلَع  اْوَّلَص  َو  اَهوُطَّنَح  َو  اَهُونَّفَک  َو  اَهُولَّسَغَف 

. دجسملا یف  تراص  دجسملا  یف  ۀّیمُأ  ونب  داز  اّملف  اهتیب  یف  تنفد  اّهنأ  يدنع  حیحصلا  اذک و  ربخلا  اذه  ءاج  هیوباب : ؛ نبا  لاق  و 
. مَّدقت امک  عیقبلاب  تنفد  اهیلع  هللا  مالس  اهَّنأ  ریسلا  خیراوتلا و  بابرأ  سانلا و  هلقن  اّمم  روهشملا  رهاظلا و  تلق :

: َْتلاَق ٍِعفاَر  ِیَنب  ِّمُأ  یَْملَس  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  َيَور  َو 
: َْتلاَق اَهِیف  َْتتاَم  ِیتَّلا  اَهاَوْکَش  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  َْدنِع  ُْتنُک 

: َْتلاَقَف َْتناَک  اَم  ُلَْثمَأ  اَهَّنَأ  ٍِذئَمْوَی  يَرَی  َوُه  َو  ِِهتَجاَح  ِیف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَدَغَف  اَهاََرن  اَم  ُّفَخَأ  َیِه  َو  ِماَّیَْألا  ِضَْعب  ِیف  َناَک  اَّمَلَف 
: َْتلاَق َُّمث  ْتَِسبَلَف  اَُهْتیَطْعَأَف  َدُدُْجلا  َِیباَِیث  ِینیِطْعَأ  ِیل : َْتلاَق  َُّمث  اَُهْتیَأَر  اَم  ِّدَشَأَک  ْتَلَسَتْغاَف  ُْتلَعَفَف  ًالْسَغ  ِیل  ِیبُکْسا  ( 565  ) ْهَّمُأ اَی 

: َْتلاَق َُّمث  ِینِیِلبْقَتْسا  َو  یِشاَِرف  یِعَض 
. ْتَِضبُقَف َۀَْلبِْقلا  ِتَلَبْقَتْسا  َو  یَنُْمْیلا  اَهَدَی  ْتَدَّسََوت  َُّمث  َنْآلا  ٌۀَضُوبْقَم  یِّنِإ  َّنَفَشْکُأ  الَف  یِسْفَن  ْنِم  ُتْغَرَف  ْدَق  یِّنِإ 

: َلاَقَف ُْهتَرَبْخَأَف  اَْهنَع  َلَأَسَف  ُحیِصَن  ُنَْحن  َو  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َءاَجَف 
. ْتَبِّیُغَف اَِهباَِیث  ِیف  ْتَلُِمتْحاَف  ُفَشُْکت  ِهَّللاَو ال  ًاذِإ 

: َْتلاَق ( 566  ) یَْملَس ِّمُأ  ْنَع  ِهِدَنْسُم  ِیف  ٍلَْبنَح  ُْنب  ُدَمْحَأ  َيَور  ْدَق  َو  يََرت  اَمَک  ِْهیََوبَاب ؛ ُْنبا  ُهاََور  ْدَق  َثیِدَْحلا  اَذَه  َّنِإ  ُلُوقَأ :
. َِکلَذ اَهاَوْکَش  ِیف  اَُهْتیَأَر  اَم  ِلَْثمَأَک  ًامْوَی  ُتْحَبْصَأَف  اَهُضِّرَمُأ  ُْتنُکَف  ِهِیف  ْتَِضُبق  ِیتَّلا  اَهاَوْکَش  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَکَتْشا 

: َْتلاَق
: َْتلاَقَف ِِهتَجاَح  ِضْعَِبل  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َجَرَخ  َو 

َُّمث اَْهتَِسبَلَف  اَُهْتیَطْعَأَف  َدُدُْجلا ، َِیباَِیث  ِینیِطْعَأ  ْهاَّمُأ  اَی  َْتلاَق  َُّمث  ُلِسَتْغَت  اَُهْتیَأَر  اَم  ِنَسْحَأَک  ْتَلَسَتْغاَف  ًالْسَغ  اََهل  ُْتبَکَسَف  ًالْسَغ  ِیل  ِیبُکْسا  ْهاَّمُأ  اَی 
: َْتلاَق

: َْتلاَق َُّمث  اَهِّدَخ  َتَْحت  اَهَدَی  ْتَلَعَج  َو  َۀَْلبِْقلا  ِتَلَبْقَتْسا  َو  ْتَعَجَطْضاَف  ُْتلَعَفَف ، ِْتیَْبلا  َطَسَو  یِشاَِرف  ِیل  یِمِّدَق  ْهاَّمُأ  اَی 
. ُُهتْرَبْخَأَف مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َءاَجَف  َْتلاَق  اَهَناَکَم  ْتَِضبُقَف  ٌدَحَأ  ِینْفِشْکَی  الَف  ُتْرَّهَطَت  ْدَق  َو  َنْآلا  ٌۀَضُوبْقَم  یِّنِإ  ْهاَّمُأ  اَی 

دعب ّالإ  نفَّدـلا  نوزیجی  نیقیرطلا ال  نم  ءاـهقفلا  ّنإـف  بیجع  هفـالخ  یلع  مکحلا  نوک  عم  هلقن  یلع  ۀّنـسلا  ۀعیـشلا و  قرط  نم  اـمهقاّفتا  و 
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رمأ اذه  َّلعل  عنملا و  زاوجلا و ال  یلع  اهّبن  ههقف و ال  ارکذ  هالّلعی و ال  مل  ثیدحلا و  اذه  ایور  فیکف  هنم ، اذه  سیل  عضاوم  یف  الإ  لسغلا 
. روهشملا وه  اهیلع و  هللا  مالس  ۀمطاف  لّسغ  ًاّیلع  َّنأب  هتجوز  لسغی  نأ  لجّرلل  زوجی  ّهنأ  یلع  ءاهقفلا  َّلدتسا  اّمنإ  اهیلع و  هللا  مالس  اهّصخی 
َرَّبَک َو  َۀَـمِطاَف  یَلَع  یَّلَـص  ُهَّنَأ  ٍِّیلَع  ْنَع  َو  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  َلَّسَغ  ًاِّیلَع  َّنَأ  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِْهیََوبَاب  ُْنبا  َيَور  َو 

. ًْالَیل ْتَِنفُد  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  مالسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َو  ًْالَیل  اَهَنَفَد  َو  ًاسْمَخ  اَْهیَلَع 
مدع نم  ًاقباس  انرکذ  امب  لَّوأی  نأ  یلوألاف  اهلـسغ  كرت  نم  هرکذ  ام  اّمأ  اهتیب و  یف  ۀنوفدم  اّهنأ  َّحصألا  َّنأ  رازملا  باتک  یف  اّنّیب  دـق  نایب :
ۀیاور یف  َّرم  ام  لیوأتلا  نم  انرکذ  ام  دـّیؤی  اهلّـسغ و  مالـسلا  هیلع  اّیلع  َّنأ  یلع  ۀـّلاّدلا  ةریثکلا  رابخألل  یفانت ]  الف   ] فیظنتلل اهندـب  فشک 

. لفغت الف  ۀقرو 
: دراگنیم ( 567  ) هّمغلا فشک  باتک  رد 

حرش نیدب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  ّتیصو  هک  دیشک  نوریب  نآ  نایم  زا  ياهمان  هدروآ و  ياهسیک  مالسلا  هیلع  مولعلارقاب  ترـضح 
: دوب هدش  هتشون  نآ  رد 

ياهناتُسب هک  هدرک  ّتیصو  ءارهز  دشابیم . مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رتخد  همطاف  يهمان  ّتیصو  نیا  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب  »
امهیلع یلع  نب  نسح  لام  تفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هچنانچ  دشاب . مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  يارب  ماهناگ  تفه 

ِنیرتگرزب لام  تفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  رگا  دشاب . مالسلا  هیلع  نیسح  لام  دیامن ، تلحر  ایند  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  رگا  مالـسلا و 
«. تشون ار  نآ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  دناهمان و  ّتیصو  نیا  دوهش  ماوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادقم  دشاب . منادنزرف 

: تفگ هک  هدش  لقن  سیمع  تنب  ءامسا  زا 
مالسلا هیلع  یلع  نم و  سپ  دهدن ، لسغ  مالسلا  هیلع  یلع  نم و  زج  یسک  ار  وا  هک  دومرف  ّتیصو  نم  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 

. میداد لسغ  ار  وا  وناب ، نآ  تداهش  زا  سپ 
: دومرف سیمع  تنب  ءامسا  هب  تفرگ  وضو  زامن  يارب  هکنیا  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هدش  هتفگ 

هتفرگ و وضو  شترـضح  سپـس  نک . رـضاح  مناوخیم  زامن  اهنآ  اب  هک  ار  ییاـهسابل  نآ  منکیم ، لامعتـسا  نم  هک  ار  يرطع  نآ  رواـیب 
: دومرف ءامسا  هب  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  كرابم  رس  هاگنآ 

ترـضح لابند  هب  ار  یـصخش  ّالا  چیه و  هک  مدش  دنلب  يدید  رگا  نک ، دـنلب  ارم  دیـسر  ارف  زامن  تقو  هک  یماگنه  نیـشنب ، نم  رـس  يالاب 
. تسرفب مالسلا  هیلع  یلع 

: دز ادص  ءامسا  دش  زامن  تقو  هک  یعقوم 
. تسا زامن  تقو  ادخ ! لوسر  رتخد  يا 

: تفگ ترضح  نآ  هب  ءامسا  دمآ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  یتقو  هدیسر . تداهش  هب  ربمغیپ  يهشوگ  رگج  نآ  هک  تفایرد  ءامسا  هاگان 
. تسهدش دیهش  ءارهز  يهمطاف 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
؟ عقوم هچ 

: تفگ
. مداتسرف امش  لابند  هب  هک  یعقوم  نامه 

رـضاح بآ  لسغ ) يارب   ) ات دومرف  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  هب  دـهد و  لسغ  ار  همطاف  ات  داد  روتـسد  ءامـسا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
. دننک

: دومرف دندرک ، ضارتعا  لمع  نیا  يارب  ترضح ، نآ  هب  هک  یعقوم  دندرپس . كاخ  هب  هنابش  ار  ترضح  نآ  يهزانج  هاگنآ 
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. دوب هدرک  ّتیصو  روط  نیا  شدوخ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
: هدش تیاور 

ءامـسا هب  دیـسر  ارف  شلجا  یتقو  دوب . هدنز  زور  لهچ  تّدـم  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح 
: دومرف

یلع يارب  تمـسق  کی  شدوخ ، يارب  تمـسق  کی  درک . تمـسق  هس  ار  نآ  مردپ  دروآ . یتشهب  روفاک  لیئربج  مردپ ، تداهـش  عقوم  رد 
. نم يارب  مه  تمسق  کی  مالسلا و  هیلع 

: دومرف ءامسا  هب  هاگنآ 
. راذگب مرس  دزن  روایب و  تسا  عضوم  نالف  رد  هک  ار  مردپ  طونُح  يهدنامیقاب 

: دیوگیم ءامسا 
: دومرف نم  هب  دیشک و  دوخ  يور  ار  شسابل  مدومن  ارجا  ار  وناب  نآ  رما  نم  یتقو 

. ماهتفر مراوگرزب  ردپ  دزن  هک  نادب  ّالا  چیه و  هک  متفگ  ار  وت  باوج  رگا  نزب ، ادص  ارم  هظحل  دنچ  زا  سپ 
: دز ادص  زاب  دینشن . یباوج  یلو  دز  ادص  ار  همولظم  يوناب  نآ  ياهظحل ، دنچ  زا  دعب  ءامسا 

! داهن اپ  اههزیرگنس  يور  رب  هک  یسک  نیرتهب  رتخد  يا  درک ، لمح  ار  يو  شردام  هک  یسک  نیرتهب  رتخد  يا  یفطـصم ! دّمحم  رتخد  يا 
. تفرگن یباوج  اّما  دیسر ! ینْدَأ » ْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق   » هب شماقم  هک  یسک  نآ  رتخد  يا 

ار همّظعم  نآ  ندب  ءامسا  تسهدیسر . تداهش  هب  شترضح  هک  دش  هّجوتم  تشادرب  شتروص  يور  زا  ار  ترـضح  نآ  سابل  ءامـسا  یتقو 
: تفگیم دادیم و  تکرح 

. ناسرب ترضح  نآ  هب  ار  سیمع  تنب  ءامسا  مالس  یتفر  تراوگرزب  ردپ  دزن  هک  یعقوم  همطاف ! يا 
: دنتفگ دندیسر و  هار  زا  مالسلا  امهیلع  نینسح  تفگیم  ار  نخس  نیا  ءامسا  هک  نامز  نامه  رد 

!؟ تفریمن باوخ  هب  یتعاس  نینچ  کی  رد  ام  ردام  ءامسا  يا 
: تفگ

. تسهدیسر تداهش  هب  هکلب  هتفرن ، باوخ  هب  امش  ردام 
: دومرفیم دادیم و  تکرح  ار  وا  سّدقم  مسج  داتفا و  ردام  شعن  يور  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

. نک مّلکت  نم  اب  دنک  تقرافم  نم  ندب  زا  حور  هکنیا  زا  لبق  ناج ! ردام 
: دومرفیم دیسوبیم و  دادیم و  تکرح  ار  ردام  كرابم  ياهاپ  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 

. نک تبحص  نم  اب  مریمب  هکنیا  زا  لبق  منیسح ، وت  دنزرف  نم  ناج ! ردام 
: تفگ ناشیا  هب  ءامسا 

. دییامن هاگآ  ناتردام  تداهش  زا  ار  ترضح  نآ  دیورب و  مالسلا  هیلع  یلع  ناتردپ  دزن  مَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  نادنزرف  يا 
زا یهورگ  دندرک . دنلب  هیرگ  هب  ادص  دندش  دجسم  کیدزن  هک  یماگنه  دندش ، دجـسم  هّجوتم  جراخ و  هناخ  زا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح 

: دنتفگ دندمآ و  ناشیا  روضح  هب  هباحص 
ترثک زا  داتفا و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ناتّدج  ياج  هب  امـش  رظن  دیاش  دنایرگن ! ار  امـش  مشچ  ادخ  دینایرگ !؟ هچ  يارب 

؟ دیدُش نایرگ  دیراد  نآ  هب  هک  ياهقالع 
: دندومرف

؟ تسهدیسر تداهش  هب  ام  ردام  هک  تسین  نینچ  نیا  ایآ  هن ،
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: دومرف داتفا و  تروص  هب  زادگناج ، ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
هچ يارب  نونکا  متفگیم ، وت  يارب  ار  دوخ  ياهلد  درد  نم  میوگب ؟ هک  هب  وت  زا  دعب  ار  دوخ  هودنا  مغ و  نم  دّـمحم ! ترـضح  رتخد  يا 

؟ منک لد  درد  یسک 
. دورس دش ، هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  ار  يراعشا  نآ  هاگنآ 

: دومرف ءامسا  هب  سپس 
رب زامن  تفای  همتاخ  همّظعم  يوناب  نآ  نفک  لسغ و  هک  یعقوم  ناشوپب . نفک  نک ، طونُح  هدـب ، لسغ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف 

. دش عقاو  رصع  زا  دعب  ترضح  نآ  تداهش  دندرک . نفد  عیقب  رد  ار  ناشیا  هنابش  دندناوخ و  شندب 
: دیوگیم هیوباب  نبا 

هک تسا  نیا  منادیم  حیحص  نم  هک  ار  هچنآ  یلو  دندرک ، نفد  عیقب  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  دیوگیم  تیاور  نیا  هچ  رگ 
دنداد هعسوت  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ترـضح  دجـسم  هّیما  ینب  هک  یعقوم  دش . نفد  دوخ  يهناخ  نایم  رد  همّظعم  نآ 

. دش دجسم  ءزج  همّظعم  يوناب  نآ  ربق 
: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهماّلع  موحرم 

: ما هتفگ  مه  ًالبق  هچنانچ 
. تسهدش نوفدم  عیقب  رد  ترضح  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دناهدرک ، تبث  ناراگن  خیرات  دناهدرک و  لقن  مدرم  هچنآ  زا  روهشم ، رهاظ و 

: تفگ هک  هدش  تیاور  عفار  ینب  ردام  یملس ، زا  و 
هک ییاهزور  زا  یکی  رد  دیسر ، تداهش  هب  هک  يرامیب  ضرم و  نامه  رد  مدوب ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  رتخد  همطاف  دزن  نم 

يارب تسا ، رتهب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لاح  دید  یتقو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دوب ، هدش  رتکبـس  ترـضح  نآ  يرامیب 
: دومرف نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  سپ  دش ، جراخ  هناخ  زا  تشاد  هک  یّمهم  راک 

: دومرف نآ  زا  دعب  مدوب ، هدیدن  نآ  زا  رتهب  نم  هک  دومرف  یلسغ  ترضح  نآ  مدروآ ، متفر و  نم  منک ، لسغ  ات  روایب  بآ  نم  يارب 
: دومرف هرابود  دیشوپ و  ار  نآ  سپ  مدُرب ، ناشیا  تمدخ  ار  نآ  نم  روایب ، ارم  دیدج  ون و  يهماج 

: دومرف سپس  دشاب . هلبق  هب  ور  نم  تروص  هک  ناباوخب  یتلاح  هب  مدوخ  شارف  رب  ارم 
ار دوخ  تسار  تسد  نآ  زا  سپ  موریم . ایند  زا  نونکا  نم  هک  یتسرد  هب  نکم . ادج  مندب  زا  ارم  سابل  سپ  مدـش  غراف  دوخ  ناج  زا  نم 

. دش هدیهش  درک و  هلبق  فرط  هب  ار  كرابم  يور  تشاذگ و  رس  ریز  رد 
همطاف ترضح  لاح  زا  ترضح  نآ  سپ  میدوب ، نویش  دایرف و  لوغشم  هک  یلاح  رد  دمآ ، هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ءانثا  نآ  رد 

. مدرک لقن  ترضح  نآ  يارب  ار  مدوب  هدید  هچنآ  نم  دش . ایوج  اهیلع  هللا  مالس 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

. دندرک نفد  هماج  نامه  اب  دنتشادرب و  ار  فیرش  ندب  هاگ  نآ  درک ، هنهرب  ار  وا  ندب  دیابن  دوجو  نیا  اب  سپ 
: دیوگیم هیلع  هللا  ۀمحر  ّفلؤم 

وا هک  هدرک  تیاور  یملـس  ّما  زا  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  هدومن و  تیاور  میدرک  لقن  ام  هک  هنوگ  نیمه  هیوباب  نبا  ار  ثیدح  نیا 
: تفگ

رتهب اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لاح  اهزور  نآ  زا  یکی  رد  مدرکیم ، يراتسرپ  وا  زا  دش  هدیهش  نآ  يهطساو  هب  همطاف  هک  یضرم  نآ  رد  نم 
. دوب

: دیوگیم یملس  ّما  بلطم ) نیا  يهمادا  رد  )
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: دومرف نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  سپ  دش ، جراخ  هناخ  زا  يراک  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زور  نآ  رد 
سپس مدوب . هدیدن  ار  نآ  ریظن  زگره  نم  هک  درک  یلسغ  ترـضح  نآ  مدروآ و  بآ  نم  سپ  منک ، لسغ  ات  روایب  بآ  نم  يارب  زینک ! يا 

: دومرف
: دومرف دعب  دیشوپ . مدروآ ، ار  نهاریپ  نآ  نوچ  سپ  ار ، منهاریپ  نم  يارب  روایب  ردام ! يا 

تـسد درک و  هلبق  فرط  هب  ار  شکرابم  تروص  دـیباوخ و  ولهپ  هب  هاگنآ  مدرک ، نینچ  نم  نوچ  زادـنیب . هناـخ  طـسو  ارم  رتسب  رداـم ! يا 
: دومرف سپس  داد ، رارق  تروص  ریز  ار  شکرابم 

. دش هدیهش  اج  نامه  رد  ناشیا  سپ  دنکن . هنهرب  ارم  یسک  سپ  ماهدرک . لسغ  موریم و  ایند  زا  نآلا  نم  ردام ! يا 
: دیوگ یملس  ّما 

. مداد ربخ  وا  هب  ار  دوب  هداتفا  قاّفتا  هچنآ  نم  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد 
هعیـش و ياهقف  اریز  نداد ، نآ  فالخ  رب  مکح  تسا  بیجع  دوجو ، نیا  اب  اّما  دـناهدرک ، لـقن  لوبق و  ار  تیاور  نیا  ًاـقفّتم  یّنـس  هعیش و 

یهقف يهلأسم  ّتلع و  تسین و  عضاوم  نآ  زا  دروم ، نیا  هک  عضوم  دنچ  رد  رگم  دـناهدرکن ، زیوجت  لسغ  زا  دـعب  رگم  ار  ّتیم  نفد  یّنس 
. دشاب اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  صئاصخ  زا  رما  نیا  دیاش  نآ و  عنم  زاوج و  رب  دناهدرکن  هیبنت  دناهدرکن و  رکذ  ار  نآ 

هللا مالس  همطاف  ترضح  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  دهد  لسغ  ار  شرسمه  دناوتیم  درم  هکنیا  زاوج  رب  اهقف  لالدتسا  و 
هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  زا  هیوباب  نبا  تسا و  روهـشم  هچنانچ  هداد ، لسغ  ار  اهیلع 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هدش  تیاور  نینچمه  داد و  لسغ  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  مالسلا 

. درپس كاخ  هب  ار  همولظم  نآ  هنابش  ریبکت و  جنپ  هب  دناوخ ، زامن 
كاخ هب  شدوخ  يهناخ  رد  ار  وناب  نآ  میدرک ، نایب  رازملا »  » باتک رد  اـم  دـیوگیم : ) هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  يهماـّلع  موحرم  : ) ناـیب

هک تسا  نیا  روظنم  میتفگ ، ًالبق  هچنآ  هب  مینک  لیوأت  ار  نآ  هک  تسیلُْوا  دـش ، رکذ  راوگرزب  نآ  لسغ  كرت  دروم  رد  هچنآ  اّما  دـندرپس ،
تایاور اب  دنکیمن  ادیپ  تافانم  رگید ) مینک  لیوأت  نینچ  رگا  و   ) تفاظن وشتسش و  يارب  دننکن  هنهرب  ار  شندب  هدومرف  شرافس  ترـضح 

ار نآ  ًالبق  هک  تسا  ۀـقرو »  » تیاور ام  لیوأت  نیا  دـّیؤم  هداد و  لـسغ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  یناوارف 
. وشم لفاغ  سپ  میدرک ؛ رکذ 

(19 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهلاَجِر  ْنِم  ُهَلَقَن  اَم  اهیلع  هللا  مالس  اَِهتاَفَو  ِیف  ِِّیبالوُّدِلل  ِةَرِهاَّطلا  ِۀَّیِّرُّذلا  ِباَتِک  ْنِم  ُْتلَقَن  َو  ۀمغلا ]  فشک  ]
َو َۀَِشئاَع  ْنَع  ُُهْلثِم  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  ُّيِرْهُّزلا : َلاَق  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  ٍباَهِش : ُْنبا  َلاَق  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَثالَث  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َدَْعب  ُۀَمِطاَف  ْتَِثَبل 

ِیف َۀَْـبیَُتق  ُْنبا  َلاَق  َو  َةَرْـشَع  يَدْـحِإ  ِۀَنَـس  ِیف  ًۀَْـلَیل  َنیِعِْـست  َو  ًاسْمَخ  مالـسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو  ِْرَیبُّزلا  ِْنب  َةَوْرُع  ْنَع  ُُهْلثِم 
. ٍمْوَی َۀَئاِم  ِِهفِراَعَم :

. اَهِوَْحن َْوأ  ًۀَنَس  َنیِرْشِع  َو  ٍعِْست  ُْتِنب  َیِه  َو  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ٍلاََیل  ِثالَِثل  ِءاَثالَّثلا  َۀَْلَیل  َةَرْشَع  يَدْحِإ  ِۀَنَس  ِیف  َْتتاَم  َلِیق : َو 
: ِِهبِحاَِصل ُلوُقَی  اَمُهُدَحَأ  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  َو  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ُساَّبَْعلا  َلَخَد  َلِیق : َو 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  َْتیَْبلا  ِیْنبَت  ٌْشیَُرق  َو  ِیتَْنبا  ْتَدـِلُو  َو  ٍتاَوَنَِـسب  َْتیَْبلا  ٍْشیَُرق  ِءاَِنب  َْلبَق  ُِّیلَع  اَی  َتْدـِلُو  ُساَّبَْعلا : َلاَقَف  ُرَبْکَأ  اَـنُّیَأ 

. َنِینِس ِسْمَِخب  ِةَُّوبُّنلا  َْلبَق  ًۀَنَس  َنِیثالَث  َو  ٍسْمَخ  ُْنبا  مَّلَس  َو  ِهلآ 
. اَهالِّسَُغی ْنَأ  ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْسَأ  َو  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ْتَصْوَأ  اَهَّنَأ  َِيُور  َو 

: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو 
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: َْتلاَقَف ٍرِهاَظ  ٍریِرَس  یَلَع  ِینِیلِمَْحت  الَف  ُْتغََلب  اَم  َیلِإ  َْنیََرت  الَأ  ٍْسیَمُع : ِْتِنب  َءاَمْسَِأل  َْتلاَقَف  ًادیِدَش  ًاضَرَم  ُۀَمِطاَف  ْتَضِرَم 
. ِۀَشَبَْحلِاب ُعَنُْصی  ُْتیَأَر  اَمَک  ًاشْعَن  ُعَنْصَأ  ْنَِکل  َو  يِرْمََعل  ال 

: َْتلاَق
ًۀَمِّسَبَتُم ْتَِیئُر  اَم  َو  ْتَمَّسَبَتَف  ُشْعَّنلا  َناَک  اَم  ُلَّوَأ  َوُه  َو  ًاشْعَن  ِریِرَّسلا  یَلَع  ْتَلَعَج  َُّمث  ِقاَوْسَْألا  َنِم  ْتَعِّطُقَف  ٍۀَبْطَر  َدـِئاَرَج  َیلِإ  ْتَلَـسْرَأَف  ِهِینیِرَأَف 

. ٍساَّبَع ُْنب  ُلْضَْفلا  َو  ٌِّیلَع  َو  َوُه  اَِهتَْرفُح  ِیف  َلََزن  َو  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلا  اَْهیَلَع  یَّلَص  َو  ًْالَیل  اَهاَّنَفَدَف  اَهاَْنلَمَح  َُّمث  ٍِذئَمْوَی  الِإ 
ُهَّنَأ ِءاَسِّنلِاب  ُعَنُْـصی  اَم  ُتْحَبْقَتْـسا  ِدَق  یِّنِإ  َءاَمْـسَِأل : َْتلاَق  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَأ  ْنَع  َو 

، ِۀَشَبَْحلا ِضْرَِأب  ُُهْتیَأَر  ًاْئیَش  ِکیِرُأ  اَنَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ُءاَمْسَأ : َْتلاَقَف  َيأَر  ْنَِمل  اَهُفِصَیَف  ُبْوَّثلا  ِةَأْرَْملا  یَلَع  ُحَرُْطی 
: َلاَق

. ِلُجَّرلا َنِم  ُةَأْرَْملا  ِِهب  ُفَْرُعت  ُهَلَمْجَأ ال  َو  اَذَه  َنَسْحَأ  اَم  اهیلع : هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  ًابَْوث  اَْهیَلَع  ْتَحَرَط  َُّمث  اَْهتَنَّسَحَف  ٍۀَبْطَر  ٍةَدیِرَِجب  ْتَعَدَف 
َْتلاَقَف اَْهیَلَع  ُلُخْدَت  ُۀَِـشئاَع  ْتَءاَج  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّفُُوت  اَّمَلَف  ٌدَـحَأ  َّیَلَع  َّنَلُخْدَـی  َو ال  ِْتنَأ  ِینِیلِـسْغاَف  ُِّتم  اَذإَف  ُۀَـمِطاَف : َْتلاَق  َلاَق 

: َْتلاَقَف ٍرَْکبَابأ  ۀَِشئاَع  ْتَمَّلَکَف  ِیلُخْدَت  ال  ُءاَمْسَأ :
ِیبَِأل ُءاَمْـسَأ  َْتلاَقَف  ِسوُرَْعلا  ِجَدْوَه  َْلثِم  اََهل  ْتَلَعَج  ْدَق  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  ِۀَْـنبا  َْنَیب  َو  اَنَْنَیب  ُلوَُحت  َۀَّیِمَْعثَْخلا  ِهِذَـه  َّنِإ 

ِْکتَرَمَأ اَم  یِعَنْصا  ٍرَْکبُوبَأ : َلاَقَف  َِکلَذ  اََهل  َعَنْـصَأ  ْنَأ  ِیْنتَرَمَأَف  ٌۀَّیَح  َیِه  َو  ُْتعَنَـص  يِذَّلا  اَذَه  اَُهْتیَرَأ  َو  ٌدَحَأ  اَْهیَلَع  َلُخْدَی  ْنَأ ال  ِیْنتَرَمَأ  ٍرَْکب :
. ُءاَمْسَأ َو  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  اَهَلَّسَغ  َو  َفَرَْصناَف 

ٍرَْکبَابَأ َّنَأ  اَذَه  ِْریَغ  ْنِم  َِيُور  َو  ُهُرْکِذ  َمَّدَقَت  ْدَق  َو  ْفَشُْکت  َْمل  َو  ِِهب  ْتَِنفُد  اَُهنْوَک  َو  اَِهتاَفَو  َْلبَق  ُْهتَلَسَتْغا  يِذَّلا  ِلْسُْغلا  َثیِدَح  ُِّیبالوُّدلا  َيَور  َو 
. ُهاَرَّذَع َو  ُهاَقَّدَصَف  اَمَُهل  َفَلَح  َو  َِکلَِذب  ُْهتَصْوَأ  اَهَّنَأ  َرَذَتْعاَف  اَْهیَلَع  ِةالَّصلِاب  اَمُْهنِذُْؤی  َْمل  ُهَنْوَک  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  اَبَتاَع  َرَمُع  َو 

َْکیَلَع ُمالَّسلا  ِهِْربَق : َْدنِع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َِکلَِذب  یِجاَنُْملاَک  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِْنفَد  َْدنِع  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  َو 
. ِیتْأَیَس اَم  ِرِخآ  َیلِإ  َكِراَوِج ، ِیف  َِۀلِزاَّنلا  َِکتَْنبا  ِنَع  َو  یِّنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

: َۀَعیِرَق ِیبَأ  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  یِضاَْقِلل  ِباَحْصَْألا  ُضَْعب  ِینَدَْشنَأ  ٍنوُجُش  ُوذ  ُثیِدَْحلا  یَسیِع : ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َُّمث 
ًاِبئاَذ ُِلئاَُسی  ْنَم  اَی 

ٍۀَفیِخَس ٍۀَلِضْعُم  ِّلُک  ْنَع 
یطَغُم َّنَفِشْکَت  ال 

ًۀَفیِج َْتفَشَک  اَمَّبُرَلَف 
اََدب ٍرُوتْسَم  َّبَُرل  َو 

ِۀَفیِطَْقلا ِتَْحت  ْنِم  ِْلبَّطلاَک 
ٌرِضاََحل َباَوَْجلا  َّنِإ 

ًۀَفیِخ ِهیِفْخُأ  ِینَّنَِکل 
ٍۀَّیِعَر ُءاَِدتْعا  الَْول 

َۀَفِیلَْخلا اَهَتَساَیِس  یِْقلُأ 
اَِهب ٍءاَدْعَأ  ُفُویُس  َو 

ٌۀَفیِقَن ًاَدبَأ  اَُنتاَماَه 
ِلآ ِراَرْسَأ  ْنِم  ُتْرَشََنل 

ًۀَفیِرَط ًالَمُج  ٍدَّمَُحم 
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ُهاََور اَّمَع  ْمُکِینُْغت 
َۀَفِینَحُوبَأ َو  ٌِکلاَم 

بیِصُأ َْنیَسُْحلا  َّنَأ  ْمُُکْتیَرَأ  َو 
ِۀَفیِقَّسلا ِمْوَی  ِیف 

ْتَدُِّحل ٍلاَح  ِّيَِأل  َو 
ُۀَفیِرَّشلا ُۀَمِطاَف  ِْلیَّللِاب 
ُمُْکیَْخیَش ْتَمَح  اَِمل  َو 

ِۀَفِینُْملا اَِهتَرْجُح  ِْءطَو  ْنَع 
ٍدَّمَُحم ِْتِنِبل  ْهِّوَأ 

ًۀَفیِسَأ اَِهتَّصُِغب  َْتتاَم 
اهعنم اهملظ و  نّمم  اهتیاکـش  طرف  اهتدـجوم و  مظع  اهّملأت و  ةَّدـش  یلع  ُّلدـی  ام  اهتوم  ضرم  یف  اهیلع  هللا  مالـس  اـهمالک  نم  درو  دـق  و 

نع لفاغلا  هیبنت  مهایازم و  مهبقانم و  تعن  باتکلا  اذـه  نم  یـضرغ  َّنأل  هداریإ  نع  تبکن  هیف و  لوقلا  تیغلأ  هرکذ و  نع  تضرعأ  اهّقح 
ریخلا ِّرشلا و  نع  ثحبلا  ریغلا و  رکذ  اّمأف  مهاوس ، دحأل  تسیل  یّتلا  لئاضفلا  نم  هب  هللا  مهّصخ  ام  فصو  مهالاو و  هّبنت و  اّمبرف  مهتالاوم ،

(. 568 « ) ُرُومُْألا ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ   » باسحلا و موی  یلإ  لوکوم  وه  باتکلا و  اذه  ضرغ  نم  سیلف 
. اصع وأ  حمرب  وأ  برض  َّدشأ  اهبرض  وأ  غامِّدلا  نع  ۀماهلا  رسک  فقنلا : نایب :

هس تّدم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  هک  دنکیم  لقن  یبالود  فیلأت  هرهاط ، يهّیرذ  باتک  زا  ( 569  ) هّمغلا فشک  باتک  رد 
. دندوب هدنز  دوخ  ردپ  زا  دعب  هام 

: دناهتفگ ریبز  نب  ةورع  هشیاع و  يرَهُز و  باهش و  نبا  یلو 
. درک یگدنز  دوخ  ردپ  تداهش  زا  دعب  هام  شش  وناب  نآ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 
. دندیسر تداهش  هب  يرجه  يهنس 11  رد  دندوب و  هدنز  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  زور  تدم 95  رهطا  يهمطاف 

: دیوگیم ۀَْبیَُتق  نبا 
. دندوب هدنز  زور  تّدم 100 

. دش دیهش  یگلاس  ّنس 29  رد  ناضمر  هام  مّوس  هبنش ، هس  بش  يرجه  يهنس 11  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  هدش  هتفگ 
لاـس ّنس و  رد  نم  دـندومرفیم  مادـک  ره  راوـگرزب  ود  نآ  تفر و  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف  یلع و  ترـضح  دزن  ساـّبع  يزور  دـنیوگ  و 

: تفگ ساّبع  مرتگرزب ،
هک یلاس  نآ  رد  دـش  دـّلوتم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  يدـش و  دـّلوتم  دـنک  انب  ار  هبعک  يهناخ  شیرق  هکنآ  زا  شیپ  لاس  دـنچ  وت  یلع ! اـی 

مالس همطاف  ترضح  تدالو  نیاربانب  دوب . هلاس  جنپ  یس و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دنتخاسیم و  ار  هبعک  يهناخ  شیرق 
. تسهدوب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  اهیلع  هللا 

. دنهد لسغ  ار  ناشیا  سیمع  تنب  ءامسا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  درک  ّتیصو  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  هدش  تیاور  و 
: دیوگیم ساّبع  نبا 

: دومرف سیمع  تنب  ءامسا  هب  دش  ضیرم  تّدش  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  هک  یعقوم  نآ  رد 
! دشاب رهاظ  ماهزانج  هک  دیراذگب  ياهتخت  يور  ارم  ادابم  متسه ؟ یلاح  هچ  رد  نم  ینیبیمن  ایآ 
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: تفگ ءامسا 
. مدوب هدید  هشبح  رد  هک  منکیم  تسرد  وت  يارب  ار  یتوبات  نآ  ریظن  هکلب  مسق ، مدوخ  ناج  هب  هن 

: دومرف يو  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 
. دندروآ امرخ  يهزات  ياههخاش  رازاب  زا  ات  داتسرف  ءامسا  هدب ! ناشن  نم  هب  ار  نآ  يهنومن  سپ 

. دش هتخاس  هک  دوب  یتوبات  نیلّوا  نآ  تخاس و  دوب  هدید  هشبح  رد  هک  ار  یتوبات  نآ  هاگنآ 
نآ يهزانج  سپـس  دوب . هدشن  نادنخ  عقوم  نآ  زا  ریغ  تقو  چیه  دش و  نادنخ  توبات  نآ  ندـید  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
نآ ربق  رد  ساّبع  نب  لضف  یلع و  ساّبع و  دـناوخ . زامن  وناب  نآ  يهزانج  رب  بلطملادـبع  نب  ساّبع  میدومن و  نفد  میدُرب و  هنابـش  ار  وناب 

. دندش دراو  وناب 
: تفگ هک  هدش  تیاور  سیمع  تنب  ءامسا  زا 

: دومرف يو  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف 
. دوشیم هاگآ  هزانج  نآ  فصو  مجح و  زا  یسک  ره  اریز  دنزادنایم  نانز  يهزانج  يور  هچراپکی  هک  منادیم  تشز  ار  لمع  نیا  نم 

: تفگ ءامسا 
امرخ يهزات  ياههخاش  ات  داتـسرف  هاگنآ  مهدیم ، ناـشن  وت  هب  ماهدـید  هشبح  نیمز  رد  هک  ار  یتوباـت  نآ  ریظن  نم  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا 

. تخادنا نآ  يور  هچراپکی  تخاس و  وکین  یتوبات  وا  دندروآ و 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 

. تسا درم  ای  نز  يهزانج  هک  دوشیمن  هداد  صیخشت  دشاب  نآ  نایم  رد  هک  ياهزانج  اریز  تسا ، بوخ  توبات  نیا  ردقچ 
: دومرف ءامسا  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  سپس 

. دیایب نم  دزن  درادن  قح  يدحا  هدب ، لسغ  ارم  وت  متفر  ایند  زا  نم  هک  یعقوم 
: تفگ وا  هب  ءامسا  دوش  رضاح  ترضح  نآ  يهزانج  رانک  ات  دمآ  هشیاع  دیسر ، تداهش  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  یعقوم 

: تفگ درک و  تیاکش  رکبوبا  هب  هشیاع  يوش ! دراو  ادابم 
ترضح يارب  سورع  جدوه  ریظن  جدوه  کی  ءامـسا  مورب ، مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رتخد  ندب  رانک  دراذگیمن  ءامـسا 

. تسهتخاس اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
: تفگ رکبوبا  باوج  رد  ءامسا 

تایح ناـمز  رد  ماهتخاـس  زین  هک  ار  یتوباـت  نیا  دورن ، شاهزاـنج  يـالاب  یـسک  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح 
. ماهتخاس ترضح  نآ  دوخ  روتسد  قبط  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

: تفگ رکبوبا 
. تشگزاب تفگ و  ار  نیا  رکبوبا  هدب . ماجنا  هداد  روتسد  همطاف  ار  هچنآ  درادن ، یعنام 

. دنداد لسغ  ءامسا  مالسلا و  هیلع  یلع  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يهزانج  هاگنآ 
: تسا هدمآ  نآ  رد  میدرک ، رکذ  ًالبق  هک  ار  یثیدح  هدرک  تیاور  یبالود  و 

نفد ترـضح  نآ  لسغ ، نامه  اب  دندرکن و  هنهرب  ار  ناشیا  لسغ  يارب  دوب و  هدومن  لسغ  تداهـش  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح 
: هدروآ همادا  رد  وا  دش و 

زامن ترـضح  نآ  فیرـش  ندـب  رب  ات  هدادـن  هزاجا  اهنآ  هب  ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  باتع و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  رمع  رکباـبا و 
: دومرف درک و  دای  دنگوس  اهنآ  باوج  رد  نینمؤملاریما  سپ  دنناوخب .
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. دنتفریذپ ار  رذع  نیا  دندرک و  قیدصت  ود  نآ  سپ  دوب ، هدومن  نم  هب  ار  ّتیصو  نیا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  دوخ 
ادخ لوسر  اب  هکنیا  دننام  وناب  نآ  ربق  رانک  دندرپس  كاخ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  و 

: درک ضرع  دنک ، تاجانم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
هللا ۀـمحر  هماّلع  موحرم  سپ  ، ) داـب مالـس  دورد و  وت  رب  دوشیم  لزاـن  وت  راوج  رد  هک  ترتخد  فرط  زا  نم و  فرط  زا  ادـخ ! لوسر  يا 

. مینکیم لقن  لماک  روط  هب  يدوز  هب  ار  تاجانم  نیا  دیامرفیم : ) هیلع 
: دیوگیم هّمغلا  فشک  باتک  بحاص 

: دناهدورس نیماضم  نیا  اب  ار  يراعشا  هَْعیَُرق  یبا  نب  رکبوبا  یضاق  باحصا  زا  یضعب  تسا . عون  دنچ  ثیدح 
؛ دنادیم ار  يرایسب  بلاطم  هک  يدرف  زا  ینکیم  لاؤس  ار  ساسایب  لکشم  لئاسم  هک  یسک  يا 

. دش دهاوخ  رادیدپ  شنُّفعَت  يوب  تسا و  تشز  رایسب  هک  درک  یهاوخ  راکشآ  ار  یبلاطم  اسب  يا  نکم ، راکشآ  ار  هدیشوپ  بلاطم 
. دسریم همه  شوگ  هب  لبط  يادص  نانچ  شیادص  دش ، رادیدپ  نوچ  هک  ياهدیشوپ  اسب  يا 

. ماهدرک یفخم  ار  باوج  نآ ، بقاوع  سرت  زا  نم  نکلو  تسا  رضاح  وت  ياهلاؤس  باوج 
. دندرکیمن عیاض  ار  ناشیا  ّقح  دندرکیمن و  ینمشد  مدرم  اب  رگا 

؛ تفاکشیمن تّدش  هب  ار  ام  ياهرس  نانمشد  ياهریشمش  رگا 
. تسهدشن هتفگ  هک  يرارسا  مدرکیم ، رشتنم  ار  دّمحم  لآ  رارسا  زا  ياهراپ 

. دنکیم زاینیب  دناهدرک  تیاور  هفینحوبا  کلام و  هچ  نآ  زا  ار ، امش  هک  يرارسا 
. دش تبیصم  نآ  راتفرگ  هفیقس  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  هک  مدرکیم  تباث  امش  يارب  دشیم ، رگا  يرآ 

!؟ دش هدرپس  كاخ  هب  بش  رد  هفیرش  يهمطاف  هک  دوب  هچ  يارب 
!؟ درک عونمم  دوخ  يهکرابم  يهرجح  رد  دورو  زا  ار  امش  امش ، گرزب  خیش و  هک  دوب  هچ  يارب 

. دیسر تداهش  هب  فّسأت  هّصغ و  اب  هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  يارب  هآ 
نزح و تّدش  رب  هک  هدـش  دراو  دـش  همّظعم  نآ  تداهـش  هب  رجنم  هک  يرامیب  نامز  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  زا  یناوارف  نانخس 

نآ رکذ  زا  نم  هدـش و  بصغ  عنم و  وناـب  نآ  زا  هک  یقوـقح  دراد و  تلـالد  هدـش  وا  رب  هک  یملظ  زا  ترـضح  نآ  تیاکـش  طرف  ّملأـت و 
زا نیلفاغ  ندرک  هاگآ  رادـشه و  ناشیا و  يایازم  بقانم و  نایب  باتک  نیا  زا  دوصقم  اریز  مروآیمن ، اجنیا  رد  ار  اهنآ  مدرک و  يراددوخ 

فـصو اجنیا ) رد  هدش  یعـس  و  ، ) دـنریذپب لد  ناج و  هب  ار  اهنآ  تّدوم  ّتبحم و  اهنآ ، زا  یـضعب  اسب  هچ  تسا و  ناراوگرزب  نآ  تالاوم 
اّما درادن و  ياهرهب  صئاصخ  بقانم و  لئاضف و  نیا  رد  ناشیا  زا  ریغ  يدـحا  هداد و  صاصتخا  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتافـص  نآ  مینک 
زور هب  ار  روما  نیا  اذـل  دوش و  ینالوط  باـتک  میهاوخیمن  تسا و  جراـخ  باـتک  نیا  دوصقم  زا  ریخ ، ّرـش و  زا  ثحب  ناـشیا و  ریغ  رکذ 

. ددرگیم زاب  ادخ  يوس  هب  اهنت  اهراک  يهمه  ( 570 « ) رُومُْألا ُریصَت  ِهَّللا  َیلِإ   » مییامنیم و راذگاو  تمایق 
. دوشیم هتفگ  دشاب  اصع  ای  هزین  اب  هک  يدیدش  رایسب  ندز  هبرض  هب  ای  دنیوگ ، ار  دسرب  زغم  هب  ات  رس  نتسکش  فقّنلا » : » نایب

(20 [ ) هرامش تیاور  ]

ْتَیُِعن اَّمَلَف  اهیلع  هللا  مالس  ْتَیِّفُُوت  ْنَأ  َیلِإ  اَهِضَرَم  ِیف  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ْتَثَکَم  َو  ًادیِدَش  ًاضَرَم  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَضِرَم  نیظعاولا ]  ۀضور  ]
: َْتلاَقَف ُْهتَرَضْحَأ ، َو  ٍِّیلَع  َْفلَخ  ْتَهَّجَو  َو  ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْسَأ  َو  َنَْمیَأ  َّمُأ  ْتَعَد  اَهُسْفَن  اَْهَیلِإ 

. ِیْبلَق ِیف  َءاَیْشَِأب  َکیِصوُأ  اَنَأ  َو  ( 571  ) ٍۀَعاَس َدَْعب  ًۀَعاَس  ِیبَِأب  ٌقِحال  ِینَّنَأ  الِإ  ِیب  اَم  َيرَأ  یِّنِإ ال  َو  یِسْفَن  ََّیلِإ  ْتَیُِعن  ْدَق  ُهَّنإ  ِّمَع  َْنبا  اَی 
 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  اََهل  َلاَق 
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: َْتلاَق َُّمث  ِْتیَْبلا  ِیف  َناَک  ْنَم  َجَرْخَأ  َو  اَهِسْأَر  َْدنِع  َسَلَجَف  ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِْتبَبْحَأ  اَِمب  ِینیِصْوَأ 
َو ُمَرْکَأ  َو  یَْقتَأ  َو  َُّربَأ  َو  ِهَّللِاب  ُمَلْعَأ  ِْتنَأ  ِهَّللا  َذاَعَم  مالـسلا  هیلع  َلاَقَف  ِینَتْرَـشاَع  ُْذنُم  َُکتَْفلاَخ  َو ال  ًۀَِـنئاَخ  َو ال  ًۀـَبِذاَک  ِینَتْدِـهَع  اَم  ِّمَع  َْنبا  اَی 

َۀَبیِصُم َّیَلَع  ِتْدِّدَج  ِهَّللاَو  ُْهنِم ، َُّدب  ٌْرمَأ ال  ُهَّنَأ  الِإ  ِكُدُّقَفَت ، َو  ُِکتَقَراَفُم  َّیَلَع  َّزَع  ْدَق  ( 572  ) ِیتََفلاَخُِمب ِکَخِّبَوُأ  ْنَأ  ْنِم ]   ] ِهَّللا ْنِم  ًافْوَخ  ُّدَشَأ 
َو اَهَعَْجفَأ  اَم  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  ( 573 « ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » َف ِكُدـْقَف ، َو  ِکـُتاَفَو  ْتَمُظَع  ْدَـق  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

. اََهل َفَلَخ  ٌۀَّیِزَر ال  َو  اََهل  َءاَزَع  ٌۀَبیِصُم ال  ِهَّللاَو  ِهِذَه  اَهَنَزْحَأ  َو  اَهَّضَمَأ  َو  اَهََملآ 
: َلاَق َُّمث  ِهِرْدَص  َیلِإ  اَهَّمَض  َو  اَهِسْأَر  یَلَع  َذَخَأ  َو  ًۀَعاَس  ًاعیِمَج  اَیََکب  َُّمث 

. يِْرمَأ یَلَع  ِكَْرمَأ  ُراَتْخَأ  َو  ِِهب  ِیِنتْرَمَأ  اَمَک  یِْضمَأ  اَهِیف  ِینیِدَِجت ]   ] یندجت ِکَّنِإَف  ِْتئِش  اَِمب  ِینیِصوُأ 
: َْتلاَق َُّمث 

َلاَجِّرلا َّنِإَف  ِیْلثِم  يِْدلُِول  ُنوُکَت  اَهَّنِإَف  َۀَماَمُأ  ِیتْخُأ  ِۀَْنبِاب  يِدـَْعب  َجَّوَزَتَت  ْنَأ  ًالَّوَأ  ِکیِـصوُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّمَع  َْنبا  اَی  ِءاَزَْجلا  َْریَخ  یِّنَع  ُهَّللا  ِكاَزَج 
. ِءاَسِّنلا َنِم  ْمَُهل  َُّدب  ال 

: َلاَق
 : مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَق  َِکلَذ  ِلْجَأ  ْنِمَف 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  اَِهب  ِیْنتَصْوَأ  ُۀَماَمُأ  ِصاَْعلا  ِیبَأ  ُْتِنب  ٌلِیبَس  ِِهقاَِرف  َیلِإ  ِیل  َْسَیل  ٌَعبْرَأ 
: َْتلاَق َُّمث 

یَلَع َلِمُع  ٍشْعَن  ُلَّوَأَف  اََهل  ُهَذَخَّتاَف  ُْهتَفَـصَوَف  ِیل  ِهیِفِـص  اََهل  َلاَقَف  ُهَتَروُص  اوُرَّوَص  َۀَِکئالَْملا  ُْتیَأَر  ْدَقَف  ًاشْعَن  ِیل  َذِـخَّتَت  ْنَأ  ِّمَع  َْنبااَی  َکیِـصوُأ 
. ٌدَحَأ َلِمَع  َو ال  ُهَْلبَق  ٌدَحَأ  َيأَر  اَم  َو  َكاَذ  ِضْرَْألا  ِهْجَو 

: َْتلاَق َُّمث 
مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُّوُدَع  َو  يِّوُدَع  ْمُهَّنإَف  یِّقَح  اوُذَخَأ  َو  ِینوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِءالُؤَه  ْنِم  ِیتَزاَنِج  ٌدَحَأ  َدَهْشَی  ْنَأ ال  َکیِـصوُأ 
اَْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ْتَیِّفُُوت  َُّمث  ُراَْصبَْألا  ِتَماَن  َو  ُنُویُْعلا  ِتَأَدَه  اَذإ  ِْلیَّللا  ِیف  یِِّنفْدا  َو  ْمِهِعاَْبتَأ  ْنِم  َو ال  ْمُْهنِم  ٌدَحَأ  َّیَلَع  َیِّلَُـصی  ْنَأ  ُكُْرتَت  َو ال 

. اَِهْلَعب َو  اَهِیبَأ  یَلَع  َو 
ْنِم َعَزْعَزَتَت  ْنَأ  ُۀَنیِدَْملا  ِتَداَک  ًةَدِحاَو  ًۀَخْرَص  اوُخَرَصَف  اَهِراَد ، ِیف  ٍمِشاَه  ِیَنب  ُءاَِسن  ْتَعَمَتْجا  َو  ًةَدِحاَو  ًۀَْحیَـص  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  ْتَحاَصَف  اَهِیَنب  َو 

َو ُنَسَْحلا  َو  ٌِسلاَـج  َوُه  َو  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  ِسَرَْفلا  ِفْرُع  َلـْثِم  ُساَّنلا  َلَْـبقَأ  َو  ِهَّللا ! ِلوُـسَر  َْتِنب  اَـی  ْهاَتَدِّیَـس ! اَـی  َْنلُقَی : َّنُه  َو  َّنِهِخاَرُص 
. اَمِِهئاَُکِبل ُساَّنلا  یَکَبَف  ِناَیِْکبَی ، ِْهیَدَی  َْنَیب  مالسلا  امهیلع  ُْنیَسُْحلا 

ًادْقَف ال َكاَنْدَقَف ، ًاّقَح  َنْآلا  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  ْهاََتبَأ  اَی  ُلوُقَت : َیِه  َو  اَهُجِّبَُـست  اَْهیَلَع  ٍءاَدِِرب  ًۀَلِّلَجَتُم  اَهَْلیَذ  ُّرَُجت  َو  ٌۀَُـعقُْرب  اَْهیَلَع  َو  ٍمُوْثلُک  ُّمُأ  ْتَجَرَخ  َو 
. ًاَدبَأ ُهَدَْعب  َءاَِقل 

: َلاَق َو  ٍّرَذُوبَأ  َجَرَخ  َو  اَْهیَلَع  َنوُّلَُصیَف  ُةَزاَنِْجلا  َجَرُْخت  ْنَأ  َنوُرِظَْتنَی  َو  َنوُّجِضَی  ْمُه  َو  اوُسَلَجَف  ُساَّنلا  َعَمَتْجا  َو 
. اُوفَرَْصنا َو  ُساَّنلا  َماَقَف  ِۀَّیِشَْعلا  ِهِذَه  ِیف  اَهُجاَرْخِإ  َرِّخُأ  ْدَق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَْنبا  َّنِإَف  اُوفِرَْصنا 

َو ُْرَیبُّزلا  َو  ٌلیِقَع  َو  ُداَدـْقِْملا  َو  ٌراَّمَع  َو  مالـسلا  امهیلع  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  اَـهَجَرْخَأ  ِلـْیَّللا  َنِم  ٌرْطَـش  یَـضَم  َو  ُنُویُْعلا  ِتَأَدَـه  ْنَأ  اَّمَلَف 
ًارُوُبق اَْهَیلاَوَح  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  يَّوَس  َو  ِلـْیَّللا  ِفْوَج  ِیف  اَـهُونَفَد  َو  اَْـهیَلَع  اْوَّلَـص  ُهُّصاَوَخ  َو  ٍمِشاَـه  ِیَنب  ْنِم  ٌرَفَن  َو  ُةَدـْیَُرب  َو  ُناَْملَـس  َو  ٍّرَذُوبَأ 

یَّتَح ال ِضْرَْألا  َعَم  ًءاَوَس  ًاحْسَم  َحَسَمَف  ًایِوَتْسُم  ِضْرَْألا  َعَم  َيِّوُس  اَهُْربَق  ِّصاَوَْخلا : َنِم  ْمُهُضَْعب  َلاَق  َو  اَهُْربَق  َفَْرُعی  یَّتَح ال  ٍۀَْعبَس  َراَدْقِم  ًةَرَّوَُزم 
. هُعِضْوَم َفَْرُعی 

: دراگنیم ( 574  ) نیظعاولا هضور  باتک  رد 
. دیسر تداهش  هب  هکنیا  ات  دوب  ضیرم  زور  لهچ  تّدم  دش و  ضیرم  تّدش  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 
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مه مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ات  داتـسرف  تساوخ و  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  نمیا و  ّما  درک  ادیپ  تداهـش  هب  نیقی  شترـضح  هک  یماگنه 
: درک ضرع  هاگنآ  دمآ ،

نیا يهرابرد  نم  موش  قحلم  مردـپ  هب  مهاوخیم  هک  منیبیم  روط  نیا  ار  مدوخ  تعاس  هب  تعاس  نم  هدیـسر . ارف  نم  لجا  ومع ! رـسپ  يا 
. منکیم ّتیصو  وت  هب  مراد  دوخ  بلق  رد  هک  یبلاطم 

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 
تسشن و اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رس  يالاب  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپـس  نکب ، يراد  تسود  هک  یتّیـصو  ره  ربمغیپ  رتخد  يا 

: داد روتسد 
. دندش جراخ  دندوب  قاطا  نایم  رد  هک  يدارفا 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  نایرج  نیا  زا  سپ 
؟ يدید نم  زا  یتفلاخم  تنایخ و  غورد و  یتشاد  ترشاعم  نم  اب  وت  هک  یتّدم  نیا  رد  ایآ  ومع ! رسپ  يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
ّتلع هب  ار  وت  نم  هک  ینآ  زا  رتفئاخ  ادخ  زا  رتیمارگ و  رتراکزیهرپ و  رتراکوکین و  رتاناد و  ادخ  دوجو  هب  وت  مربیم . ادخ  هب  هانپ  ًادـبا !

دخ ا هب  تسین . ياهراچ  درک ، دیاب  هچ  یلو  تسا ، راوگان  رایـسب  نم  يارب  وت  نادـقف  تقرافم و  هک  ًاّقح  میامن . شنزرـس  ندومن  فلاخم 
یلیخ وت ، نتفر  تسد  زا  تداهـش و  هک  ًاّقح  يدرک ، دـیدجت  نم  يارب  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  تبیـصم  وت  هک ، مسق 

تبیـصم نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  تسادـخ . يوـس  هب  نامتـشگزاب  میئادـخ و  زا  اـم  هک  یتـسرد  هـب  سپ  تـسا . گرزب  نیگنـس و  نـم  يارب 
! ! دش دهاوخن  نآ  نیشناج  دنکیمن و  ار  نآ  ناربج  یتیزعت  تیلست و  چیه  هک  تسیتبیصم  نیرتراد  هّصغ  نیرتكاندرد و 

يهمطاف كرابم  رس  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هاگنآ  دنتسیرگ ، تعاس  کی  ردق  هب  مالسلا  امهیلع  ءارهز  ترضح  یلع و  ترـضح  سپس 
: دومرف همّظعم  نآ  هب  داهن و  دوخ  يهنیس  هب  تشادرب و  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا 

. مرادیم مّدقم  دوخ  رما  رب  ار  وت  رما  میامنیم و  ءارجا  ینک  رداص  وت  هک  يروتسد  ره  نم  اریز  نکب ، يراد  هک  یتّیصو  ره 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

، همامَا اب  نم  زا  دعب  هک  منکیم  ّتیصو  وت  هب  ًالّوا  نم  دنک . اطع  ازج  نیرتهب  ار  وت  ادخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  يومع  رسپ  يا 
. دنیامن جاودزا  دیاب  هکنیا  زج  دنرادن  ياهراچ  نادرم  دوب و  دهاوخ  مدوخ  ریظن  منادنزرف  يارب  وا  اریز  ییامن ، جاودزا  مرهاوخ  ِرتخد 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  اذل 
اهیلع هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  اریز  تسا . صاعلاوبا  رتخد  هماما  اهنآ  زا  یکی  میامن . تقرافم  اهنآ  زا  مناوتیمن  نم  هک  تسا  زیچ  راـهچ 

. منک جاودزا  يو  اب  نم  هدرک  ّتیصو 
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  سپس  هصالخ :

ناشن نم  هب  ار  توبات  نآ  سکع  لکـش و  هکئالم  هک  مدـید  اریز  ییامن ، هیهت  میارب  یتوباـت  هک  منکیم  ّتیـصو  وت  هب  نم  ومع ! رـسپ  يا 
. دنداد

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
. هدب حرش  نم  يارب  ار  توبات  نآ  فاصوا 

هک دوب  یتوبات  نیلّوا  توبات  نآ  دومن . هیهت  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  داد و  حرش  ار  نآ  تاصخشم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 
. دشن هتخاس  مه  ًادعب  دوب و  هدیدن  ار  نآ  ریظن  ًالبق  یسک  دش ، هتخاس  نیمز  يور  رد 

: درک ضرع  دومن و  ور  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  نایرج  نیا  زا  سپ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
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نمشد ناشیا  اریز  دنوش ! ! رـضاح  ماهزانج  عییـشت  يارب  دندومن  بصغ  ارم  ّقح  دندرک و  ملظ  نم  ّقح  رد  هک  یهورگ  نیا  زا  يدحا  ادابم 
هک یعقوم  نآ  رد  هنابـش  ارم  دنناوخب ! ! زامن  ماهزانج  هب  ناشناوریپ  نانآ و  زا  يدحا  يراذـگب  ادابم  دنـشابیم . ادـخ  لوسر  نمـشد  نم و 

. دیسر تداهش  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هک  دوب  ّتیصو  نیا  زا  سپ  نک . نفد  دنشاب  هتفر  باوخ  هب  همه  اهمشچ 
عامتجا اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يهناخ  نایم  رد  مشاه  ینب  نانز  دـندرک ، دـنلب  دایرف  هّجـض و  هب  ادـص  ًامومع  هنیدـم  لها  هاـگنآ 

دایرف مدرم  دوش ! هدنَک  اج  زا  نانآ  يهیرگ  ّتلع  هب  هبّیط  يهنیدم  دوب  کیدزن  هک  دندرک  دنلب  هیرگ  هحیـص و  هب  ادص  يوحن  هب  دندومن و 
: دندزیم

راوگرزب نآ  دـندش و  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  هّجوتم  رگیدـکی  رـس  تشپ  نانچمه  مدرم  هللا » ! لوسر  َتِنب  ای  هاتَدَّیَـس ! ای  »
! دنتخیریم کشا  نانآ  يهیرگ  يارب  مدرم  دندوب و  هیرگ  لوغشم  ترضح  نآ  روضح  رد  مالسلا  امهیلع  نینسح  دوب ، هتسشن 
: تفگیم دزیم و  دایرف  دشیم ، هدیشک  نیمز  هب  شسابل  نماد  تشاد و  تروص  هب  باقن  هک  دش  جراخ  یلاح  رد  موثلک  ّما 

هنیدـم مدرم  دوب ! دـهاوخن  راـک  رد  یتاـقالم  ًادـعب  هک  میداد  تسد  زا  يوحن  هب  ار  وت  نونکا  اـم  اـیوگ  هللا ! لوسر  اـی  مراوگرزب ، ردـپ  يا 
. دنناوخب زامن  نآ  رب  دوش و  جراخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يهزانج  هک  دندوب  راظتنا  رد  دنتسشن  دندرک و  عامتجا 

: تفگ مدرم  هب  دمآ و  نوریب  رذوبا  یلو 
. دنتفر دنتساخرب و  مدرم  داتفا . ریخأت  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  هزانج  ندرک  جراخ  اریز  دیدرگرب ؛

، ریبز لیقع ، دادـقم ، راّمع ، اب  نینـسح : بلاطیبا و  نب  یلع  ترـضح  تشذـگ  بش  زا  یتمـسق  تفر و  باوخ  هب  مدرم  مشچ  هک  یماـگنه 
نآ ندـب  رب  دـندومن و  جراخ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  كرابم  يهزاـنج  مشاـه  ینب  زا  یهورگ  هدـْیَُرب و  ناملـس ، رذوبا ،

. دندرپس كاخ  هب  هنابش  ار  ناشیا  دندناوخ و  زامن  همّظعم 
اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  رّهطم  ربق  هک  داد  لیکشت  ربق  تفه  تروص  زیزع  يهمطاف  ربق  فارطا  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هاگنآ 
مولعم ربق  عضوم  ات  دـندومن  ناسکی  نیمز  اب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ربق  هک  دـناهتفگ  صاوخ  زا  یـضعب  دوشن . هداد  صیخـشت 

! ! دوشن

(21 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِّیناَْبیَّشلا  ِراَّبَْجلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَمْحَأ  َو  ُهَعَفَر  َناَرْهِم ؛ ُْنب  ُدَمْحَأ  یفاکلا ]  ]
: َلاَق ُّيِزاَّرلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُمِساَْقلا  ِینَثَّدَح 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُِّیناَُزمْرُْهلا ، ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح 
ِهَّللا ِلوُسَر  ِْربَق  َیلِإ  ُهَهْجَو  َلَّوَحَف  َماَق  َُّمث  اَهِْربَق  ِعِضْوَم  یَلَع  اَفَع  َو  ًاّرِـس  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  اَـهَنَفَد  اـهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَِضُبق  اََّمل 

: َلاَق َُّمث  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
ِقاَحِّللا َۀَعْرُـس  اََهل  ُهَّللا  ِراَتْخُْملا  َو  َِکتَعُْقِبب  يَرَّثلا  ِیف  ِۀَِـتئاَْبلا  َو  َِکتَِرئاَز  َو  َِکتَْنبا  ِنَع  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  َو  یِّنَع ! ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 
َعِـضْوَم َِکتَقُْرف ، ِیف  َِکتَّنُِـسب  ِیل  یِّسَأَّتلا  ِیف  َّنَأ  الِإ  يِدُّلََجت ، َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  ْنَع  اَفَع  َو  يِْربَص  َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َّلَق  َکـِب ،

. يِرْدَص َو  يِرَْحن  َْنَیب  َکُسْفَن  ْتَضاَف  َو  َكِْربَق  ِةَدوُْحلَم  ِیف  َُکتْدَّسَو  ْدَقَلَف  ٍّزَعَت ،
اَمَف ُءاَرْهَّزلا ، ِتَِسلْخُأ  َو  ُۀَنیِهَّرلا  ِتَذِخُأ  َو  ُۀَعیِدَْولا  ِتَعِجُْرتْسا  ِدَـق  ( 575 « ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ! » ِلُوبَْقلا ُمُْعنَأ  ِیل  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  َو  یََلب !

! ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َءاَْربَْغلا  َو  َءاَرْضَْخلا  َحَْبقَأ 
، ٌجِّیَهُم ٌّمَه  َو  ٌحِّیَقُم  ٌدَـمَک  ٌمیِقُم ، اَـهِیف  َْتنَأ  ِیتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَـتْخَی  َْوأ  ِیبـْلَق ، ْنِم  ُحَْربَـی  ـال  ٌّمَـه  َو  ٌدَّهَـسُمَف  ِیْلَیل  اَّمَأ  َو  ٌدَمْرَـسَف  ِینْزُح  اَّمَأ 

. وُکْشَأ ِهَّللا  َیلِإ  َو  اَنَْنَیب  َقَّرَف  اَم  َناَعْرَس 
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َو ًالِیبَس  ِهَِّثب  َیلِإ  ْدَِجت  َْمل  اَهِرْدَِصب ، ٍِجلَتْعُم  ٍلِیلَغ  ْنِم  ْمَکَف  َلاَْحلا ، اَهِْربْخَتْسا  َو  َلاَؤُّسلا  اَهِفْحَأَف  اَهِمْضَه ، یَلَع  َِکتَّمُأ  ُِرفاَظَِتب  َُکتَْنبا  َُکِئْبُنتَس  َو 
(. 576 « ) َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو   » ُهَّللا ُمُکْحَی  َو  ُلوُقَتَس 

. َنیِِرباَّصلا ُهَّللا  َدَعَو  اَِمب  ٍّنَظ  ِءوُس  ْنَع  الَف  ِْمقُأ  ْنِإ  َو  ٍَۀلالَم  ْنَع  الَف  ْفِرَْصنَأ  ْنِإَف  ٍِمئَس ، َو ال  ٍلاَق  ال  ٍعِّدَُوم ، َمالَس  اَمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو 
. ِۀَّیِزَّرلا ِلِیلَج  یَلَع  یَلْکَّثلا  َلاَوْعِإ  ُْتلَوْعال  َو  ًافوُکْعَم  ًاماَِزل  َْثبَّللا  َو  َماَقُْملا  ُْتلَعََجل  َنِیلْوَتْسُْملا ، ُۀَبَلَغ  الَْول  َو  ُلَمْجَأ  َو  ُنَْمیَأ  ُْربَّصلاَو  ًاهاَو  ًاهاَو 

َو یَکَتْشُْملا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ُرْکِّذلا  َْکنِم  ُْقلْخَی  َْمل  َو  ُدْهَْعلا  ِدَعاَبَتَی  َْمل  َو  اَُهثْرِإ ؟! ُعَنُْمی  َو  اَهُّقَح  ُمَضُْهت  َو  ًاّرِس  َُکتَْنبا  ُنَفُْدت  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف 
. ُناَوْضِّرلا َو  ُمالَّسلا  اَْهیَلَع  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِءاَزَْعلا ، ُنَسْحَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکِیف 

ۀبیصملا نأ  ینعملا  کتقرف و  ۀّنسب  يأ  کتّنسب » یل  یّـسأتلا  یف  َّنأ  ّالإ   » مالـسلا هیلع  هلوق  ةوقلا  دّلجتلا »  » ءاحمنالا و وحملا و  وفعلا » : » نایب
، ۀبیـصملا هذـه  یف  ربصلاب  ءادـتقالا  یّـسأتلا  یلوأ و  هذـه  یلع  ربصأ  نَألف  َّدـشأ  اهنوک  عم  کلت  یلع  تربص  امکف  مظعأ  تناک  کـقارفب 

بئاصملا لوبقل  ًاببـس  ریـصی  ام  هیف  يأ  لوبقلا » معنأ  هللا  باتک  یف   » مالـسلا هیلع  هلوق  هحور . تجرخ  هسفن » تضاف  و   » کـلت یف  ربصلاـک 
ءاسنلا َّنأل  وأ  نادبألا  یف  نهَّرلا  ۀعیدولاک و  حاورألا  َّنأل  ۀمیرکلا  سفنلا  کلتل  ۀنیهَّرلا  ۀعیدولا و  ظفل  مالـسلا  هیلع  راعتـسا  لوبقلا و  معنأ 

. لوهجملا مولعملا و  ءانب  یلع  هنئارق  و  تعجرتسا »  » أرقی نأ  نکمی  جاوزألا و  دنع  نئاهَّرلا  عئادولاک و 
هنم و بلقلا  ضرم  دیدشلا و  نزحلا  کیرحتلاب  حتفلاب و  دمکلا »  » راتخی و نأ  یلإ  يأ  راتخی » وأ   » مونلا ۀلق  دوهـسلا  بلاستلا و  سلاختلا  و 
فوجلا و ةرارح  لیلغلا »  » لاؤسلا و یف  ۀـغلابملا  ءافحإلا »  » ملظلا و مضهلا »  » فوذـحم و إدـتبم  ربخ  اـمهنم  ٌّلـک  وأ  ٌّمه  هلوقل  ربخ  اـّمإ  وه 

. عِّدوم مالس  امکیلع  مالسلا  ۀّمغلا و  فشک  ۀغالبلا و  جهن  یف  تمطتلا و  جاومألا : تجلتعا 
هروضح و هللا و  نم  ملعب  ًاّسبلتم  ارـس  کتنبا  نفدـت  يأ  هللا » نیعبف   » هلوق حایـصلا  ءاکبلاب و  توصلا  عفر  لاوعإلا : هسبح و  هفکعی : هفکع  و 

. كرمأ ۀعاطإ  یف  يأ  کیف » و   » مالسلا هیلع  هلوق  هدوهش 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 577  ) یفاک باتک  رد 

كاخ هب  هنایفخم  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  دیـسر ، تداهـش  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  هک  یعقوم 
. دومن وحم  ار  شسّدقم  ربق  عضوم  درپس و 

: دومرف دش و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  كرابم  ربق  هّجوتم  تساخرب و  هاگنآ 
تساوخ ادخ  هدیباوخ و  وت  يهعقب  رد  هدمآ و  وت  ترایز  هب  هک  ترتخد  نامه  داب ، وت  رب  همطاف  ترتخد  مالـس  نم و  مالـس  هللا ! لوسر  ای 

. دوش قحلم  وت  هب  تعرس  هب  ات 
يهمطاف ینعی  نانز  نیرتگرزب  يرود  زا  نم  تردق  هدش ، كدـنا  لیلق و  نم  ییابیکـش  ربص و  وت  يهدـیزگرب  رتخد  قارف  زا  هللا ! لوسر  ای 

رد مدرپس ، كاخ  هب  دوخ  تسد  هب  ار  وت  نم  دش . دهاوخ  نم  تیلست  بجوم  ندومن ، یّسأت  وت ، تقرافم  يارب  یلو  دیدرگ ، فیعض  رهطا 
: میوگیم مریذپیم و  تسا  نآرق  رد  هک  هچنآ  يرآ  دوب . نم  يهنیس  ولگ و  رد  وت  سّدقم  ناج  هک  یتروص 

هللا مالـس  ءارهز  يهمطاف  دـش ! هتفرگ  زاب  هدرپس  دـش ! هتفرگ  سپ  يداد  نم  هب  هک  ار  یتناـما  نآ  هللا ! لوسر  اـی  نوعجار » هیلا  اـّنا  اـّنا هللا و  »
! هدیدرگ یگـشیمه  نم  هودـنا  مغ و  تسا ، رات  هریت و  نم  رظن  رد  دولآرابغ  نیمز  زبس و  نامـسآ  نیا  ردـقچ  هللا  لوسر  ای  يدرب ، ار  اهیلع 

دراو یتسه  نآ  رد  وت  هک  ياهناخ  نآ  رد  ارم  ادخ  هک  یعقوم  نآ  ات  دوشیمن  جراخ  نم  بلق  زا  مغ  نیا  درذـگیم ! یباوخیب  اب  نم  بش 
درد نم  داتفا ! ! ییادـج  ام  نیب  هک  دوب  دوز  هچ  هدـننک ! کیرحت  تسیّمغ  ّمه و  دـنکیم  راد  هحیرج  ار  نآ  هک  تسیدرد  ملد  رد  دـیامن !

. میوگیم ادخ  يارب  ار  دوخ  لد 
وش و ایوج  تاهمطاف  زا  ار  نایرج  درک ! دهاوخ  هاگآ  دـندومن  لامیاپ  ار  وا  ّقح  دـندش و  دـحتم  وت  تّما  هکنیا  زا  ار  وت  يدوز  هب  ترتخد 

يهمه يو  دـنک . لد  درد  یـسک  يارب  تسناوتیمن  و  دـندش ! نیزگیاـج  وا  لد  رد  هک  ییاـههّصغ  مغ و  هچ  هاوخب ! يو  زا  ار  لاـح  حرش 
يهلزنم هب  هک  یمالـس  داب ، امـش  رب  نم  مالـس  درک . دهاوخ  مکح  تسا ، ناگدننک  مکح  نیرتهب  هک  ادخ  تفگ . دـهاوخ  وت  يارب  ار  اهنآ 
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ّتلع هب  منیزگ  تماقا  وت  ربق  دزن  رگا  تسین و  یگتسخ  تلالم و  زا  مدرگ  زاب  رگا  میامن ، كرت  ار  امش  هک  یمالس  نآ  هن  دشاب ، نم  عادو 
. تسهداد باوث  يهدعو  نیرباص  هب  ادخ  هک  تسین  ینامگدب 

وت ربق  دزن  هک  متسنادیم  مزال  دوخ  رب  دوبن  دندش ، یلوتسم  وا  رب  هک  يدارفا  يهبلغ  يارب  رگا  تسا . رتوکین  رتكرابم و  ییابیکـش  ربص و 
وت رتـخد  هک  دـنیبیم  ادـخ  مدرکیم . داـیرف  هلاـن و  هدُرم  ناوـج  نز  ریظن  گرزب ، تبیـصم  نـیا  يارب  مدرگ و  فـکتعم  مـنیزگ و  تماـقا 

هتشذگن و یتّدم  نادنچ  لاح  هب  ات  وت  نامز  زا  هک  یتروص  رد  دیدرگ ! عونمم  ثرا  نتفرگ  زا  دش ! بصغ  يو  ّقح  دوشیم ! نفد  هنایفخم 
! تسهدشن كورتم  وت  رکذ 

. تسا تیلست  نیرتهب  نم  يارب  یتفر  وت  هک  یهار  ندومیپ  منکیم و  تیاکش  ادخ  هب  نم  هللا ! لوسر  ای 
. داب رهطا  يهمطاف  رب  ادخ  يدونشخ  مالس و  وت و  رب  ادخ  تاولص  هللا ! لوسر  ای 

. تسا ندش  وحم  ندرک و  وحم  ینعم  هب  وفعلا »  » يهملک نایب :
. ورین تّوق و  ینعی  دّلجتلا »  » و

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  اج  نآ  رد  و 
نآ دوصقم  اـنعم و  و  وـت -  قارف  شور  هار و  هب  ءادـتقا  ینعی  وـت -  ّتنـس  هب  نم  ندرک  ادـتقا  هکنآ  رگم  کتّنـسب » یل  یّـسأتلا  یف  َّنأ  اـّلإ  »

مدرک ربص  هچنانچ  سپ  دوب ، رتتخس  رتمیظع و  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ   ) وت قارف  ِتبیصم  انامه  هک  تسا  نیا  ترـضح 
تسا و رتراوازـس  یلُْوا و  ندرک  ربص  اهیلع ) هللا  مالـس  ارهز  ترـضح   ) تبیـصم نیا  رب  سپ  دوب ، رتدیدش  هکنیا  دوجو  اب  تبیـصم ، نآ  رب 

. مدرک ربص  تبیصم  نآ  رد  هچنانچ  تسا . تبیصم  نیا  رد  ربص  هب  ندرک  ادتقا  یّسأت »  » زا روظنم 
(. ترضح نآ   ) حور دش  جراخ  ینعی  هسفن » تضاف   » و

: دیامرفیم هک  ییاج  نآ  رد  و 
. یلوبق نیرتهب  مه ) نآ  و  ، ) هدمآ نآرق  رد  تسا  بئاصم  یلوبق  ّتلع  لیلد و  هچنآ  ینعی  لوبقلا » معنا  هللا  باتک  یف  »

ترضح هک  هنیهر  هعیدو و  دناهدرب و  راک  هب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  تسیرعـش  يهراعتـسا  هعیدولا »  » ظفل و 
دزن نانز  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  ای  اهندب و  رد  دنشابیم  نهر  تناما و  حاورا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دناهدرب  راک  هب  همیرک  سفن  نیا  يارب 

نکمم و  ُْتعَجْرَتْسا »  » ینعی درک ، ظّـفلت  مولعم  تروص  هب  دراد  ناـکما  ار  تعجرتـسا »  » يهملک دنـشابیم و  نهر  تناـما و  دوخ  نارهوش 
«. ْتَعِجُْرتْسا  » ینعی دوش ، ظّفلت  لوهجم  تروص  هب  تسا 

. تسا نتفر ) جارات  هب   ) ندش بلس  ینعم  هب  سلاّختلا »  » و
. . . درک رایتخا  دنوادخ  هکنیا  ات  ینعی  راتخی » وا   » یباوخ و مک  ینعی  دوهّسلا »  » و

ره هکنیا  ای  و  ٌّمه »  » يارب تسا  ربخ  هکنیا  ای  دمک )  ) نآ دیآیم و  دوجو  هب  دَـمَک  زا  بلق  يرامیب  دـیدش و  هودـنا  مغ و  ینعی  دـمکلا »  » و
لاؤس و رد  ِرارـصا  هغلابم و  ینعی  ءافحالا »  » تسا و ملظ  ياـنعم  هب  مضهلا »  » تسا و فوذـحم  يادـتبم  ِربخ  ٌّمه ) دـمک و   ) اـهنآ زا  مادـک 

. دندیبوک مه  هب  اهجوم  ینعی  جاومألا » تجلتعا   » دنیوگ و ار  نورد  ترارح  لیلغلا » »
: هدمآ هّمغلا  فشک  هغالبلا و  جهن  رد  و 

: هدمآ تیاور  نیا  رگید  ياههخسن  یضعب  رد  اّما  عّدوم » مالس  امکیلع  مالّسلاو  »
. . .«. عّدوم مالس  هللا  لوسر  ای  کیلع  ٌمالس  »

: دیامرفیم هک  اجنآ  رد  دنیوگ و  ار  نویش  هیرگ و  هب  ادص  ندرک  دنلب  لاوعالا »  » ار و وا  درک  سبح  ینعی  هفکع »  » و
: دیامرفیم هک  ترضح  نآ  يهدومرف  دنوادخ و  دوهش  روضح و  اب  هنایفخم  ترتخد  دش  نفد  ینعی  هللا » نیعبف  »

. وت رما  تعاطا  رد  ینعی  کیفو » »
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(22 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َةَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَئِر  ِْنبا  ِنَع  ٍبُوبْحَم ، ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
؟ ُۀَعِماَْجلاَف َُهل : َلاَق  ًاْملِع  ٌءُولْمَم  ٍرَْوث  ُْدلِج  َوُه  لاَقَف َ : ِْرفَْجلا  ِنَع  اَِنباَحْصَأ  ُضَْعب  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  َلَأَس 

: َلاَق
یَّتَح اَهِیف  َیِه  َو  الِإ  ٍۀَّیِضَق  ْنِم  َْسَیل  َو  ِْهَیلِإ  ُساَّنلا  ُجاَتْحَی  اَم  ُّلُک  اَهِیف  ِِجلاَْفلا  ِذِخَف  ُْلثِم  ِمیِدَْألا  ِضْرَع  ِیف  ًاعاَرِذ  َنوُْعبَـس  اَُهلوُط  ٌۀَفیِحَـص  َْکِلت 

. ِشْدَْخلا ُْشرَأ 
: َلاَق

؟ اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُفَحْصُمَف 
: َلاَق

: َلاَق َُّمث  ًالیِوَط  َتَکَسَف 
َناَک َو  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَسْمَخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَثَکَم  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َنوُدیُِرت  اَّمَع ال  َو  َنوُدـیُِرت  اَّمَع  َنُوثَْحبََتل  ْمُکَّنِإ 
اَِمب اَهُِربُْخی  َو  ِِهناَکَم  َو  اَهِیبَأ  ْنَع  اَهُِربُْخی  َو  اَهَـسْفَن  ُبِّیَُطی  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  اَهَءاَزَع  ُنِسُْحیَف  اَهِیتْأَی  ُلِیئَْربَج  َناَـک  َو  اَـهِیبَأ  یَلَع  ٌدـیِدَش  ٌنْزُح  اَـهَلَخَد 

. اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُفَحْصُم  اَذَهَف  َِکلَذ  ُُبتْکَی  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َناَک  َو  اَِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَهَدَْعب  ُنوُکَی 
: هدش تیاور  هطساو  دنچ  اب  ( 578  ) یفاک باتک  رد 

. دش ایوج  رفَج  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نایعیش  زا  یضعب 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

. تسا ملع  زا  ولمم  هک  تسیواگ  تسوپ  رفَج 
: تفگ

؟ تسیچ هعماج  ینعم 
: دومرف

. تسا میخـض  یلیخ  بانط  کی  تماخـض  هب  تسوپ و  کی  يانهپ  هب  تسا و  ( 579  ) عارذ داتفه  نآ  لوط  هک  تسیاهفیحـص  کی  هعماج 
هید و یتح  دشابن ، نآ  رد  هک  تسین  یبلطم  هیـضق و  چیه  تسا . موقرم  دوجوم و  دنـشاب  هتـشاد  جایتحا  مدرم  هک  ار  هچنآ  هفیحـص  نآ  رد 

. تسهدش هتشون  نآ  رد  یگدیشارخ  يهمیرج 
: دش ایوج  يوار 

؟ تسیچ اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  فحصم 
: دومرف ینالوط  توکس  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

!؟ دینکیم وجتسج  دیرادن  اهنآ  هب  یجایتحا  هک  یتاعوضوم  دیراد و  جایتحا  هک  یبلاطم  يهرابرد  امش  ارچ 
راچد شیوخ  ردپ  نداد  تسد  زا  ّتلع  هب  هدنز و  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  دعب  زور  تدم 75  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 

زا ار  ناشیا  درکیم ، مارآ  ار  وا  رطاخ  تفگیم و  تیلست  شترضح  هب  دمآیم و  همّظعم  يوناب  نآ  دزن  لیئربج  دش . يدیدش  هودنا  مغ و 
ترـضح درکیم ، ربخاـب  دـش  شنادـنزرف  راـچد  ًادـعب  هک  یبئاـصم  زا  ار  ترـضح  نآ  دومنیم و  هاـگآ  شراوگرزب  ردـپ  ناـکم  ماـقم و 

. تسا اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  فحصم  نیا  تشونیم  ار  بلاطم  نآ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

(23 [ ) هرامش تیاور  ]
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هیلع َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ : ْنَع  ِهَّللاِدـْبَع ، ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب ، ِیبَأ  ْنَع  ِهِّدَـج ، ْنَع  ِمِساَْـقلا ، ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُةَّدـِْعلا ، یفاـکلا ]  ]
 : مالسلا

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَّمَـس  ْدَق  َو  ِینَْتیَّمَـس  الَأ  ِهِیبَِأل : ُْطقِّسلا  ُلوُقَی  ْمُهوُّمَُـست  َْمل  َو  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکوَُقل  اَذإ  ْمُکَطاَقْـسَأ  َّنِإ 
. ََدلُوی ْنَأ  َْلبَق  ًانِسُْحم 

. طقسلا مالک  یَّمَس » ْدَق  َو   » نوکی نأ  لمتحی  نایب :
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 580  ) یفاک باتک  رد  زین 

: تفگ دنهاوخ  دننکیم  تاقالم  ار  امش  هک  تمایق  زور  دیراذگیمن  نانآ  يارب  یمان  دنوشیم و  طقس  امش  زا  هک  یناکدوک  نآ 
زا لبق  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  كدوک  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  یتروص  رد  دیدرکن ، نییعت  ار  ام  مان  ارچ 

!؟ دیمان مالسلا  هیلع  نسُحم  دوش  ّدلوتم  هکنیا 
. تسهدش طقس  هک  دشاب  يدنزرف  هب  عجار  یَّمَس » دَق  َو   » يهلمج دراد  لامتحا  نایب :

(24 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس ، ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ِرْضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَس ، ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُةَّدِْعلا  یفاکلا ]  ]
َرُوُبق ِیتَْأت  ًۀَـکِحاَض  َو ال  ًةَرِـشاَک  َُرت  َْمل  ًاـمْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَـسْمَخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب  ُۀَـمِطاَف  ْتَشاَـع  ُلوُقَی : ُُهتْعِمَس 

. َنوُکِرْشُْملا َناَک  اَنُهاَه  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  اَنُهاَه  اهیلع  هللا  مالس  ُلوُقَتَف  َسیِمَْخلا ، َو  ِْنیَْنثِْإلا  ِْنیَتَّرَم : ٍۀَعْمُج  ِّلُک  ِیف  ِءاَدَهُّشلا 
. اهیلع هللا  مالس  َْتتاَم  یَّتَح  وُعْدَت  َو  َكاَنُه  یِّلَُصت  َْتناَک  اَهَّنَأ  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَبْخَأ ، ْنَّمَع  ٍنَابَأ ، ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 

. هلثم ماشه  نع  ریمع ، یبأ  نبا  نع  هیبأ ، نع  یلع  یفاکلا ]  ]
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 581  ) باتک نامه  رد  زین 

: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
تّدم نیا  رد  یسک  دوب و  هدنز  زور  تّدم 75  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترـضح 

: دومرفیم دمآیم و  نادیهش  ربق  رانک  هبنشجنپ  هبنشود و  ياهزور  هبترم ، ود  ياهتفه  ره  رد  دیدن ! لاحشوخ  نادنخ و  ار  ناشیا 
. دندوب اجنآ  رد  نیکرشم  دوب و  اجنیا  رد  ادخ  ربمایپ 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نابا  تیاور  رد 
. دیسر تداهش  هب  ات  درک  اعد  دناوخ و  زامن  ءادهش  ربق  رس  رب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

. تسهدش لقن  هطساو  دنچ  اب  ماشه  قیرط  زا  ثیدح  نیا  لثم  مّوس ، ثیدح  يهحفص 561  دلج 4 ، یفاکلا  باتک  رد 

(25 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِلَّضَفُْملا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ ، ْنَع  ِنَسَْحلا ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َۀَعاَمَس ، ِْنبا  ِنَع  ٌْدیَمُح ، یفاکلا ]  ]
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  ُبِطاَُخت  َو  ُلوُقَت  َیِه  َو  ِدِجْسَْملا  ِیف  ٍۀَیِراَس  َیلِإ  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَءاَج  ُلوُقَی : مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ُْتعِمَس 

: مَّلَس َو  ِهلآ 
ٌۀَثَْبنَه َو  ٌءاَْبنَأ  َكَدَْعب  َناَک  ْدَق 

ُبْطَْخلا ُِرثْکَی  َْمل  اَهَدِهاَش  َْتنُک  َْول 
اَهَِلباَو ِضْرَْألا  َدْقَف  َكاَنْدَقَف  اَّنِإ 
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ْبِغَت َو ال  ْمُهْدَهْشاَف  َکُمْوَق  َّلَتْخا  َو 
« بطخلا  » روضحلا و دوهـشلا » و   » لوقلا یف  طالتخالا  ۀثبنهلا : ۀفلتخملا و  دادشلا  رومألا  یه  ثبانهلا و  ةدحاو  ۀثبنهلا »  » ُّيرزجلا لاق  نایب :

. دیدشلا رطملا  لباولا »  » لاحلا و نأشلا و  ۀبطاخملا و  هیف  عقت  يذلا  رمَألا  حتفلاب 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  لّضفم  نب  دّمحم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 582  ) یفاک باتک  رد 

: دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 
نینچ نیا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  هب  دمآ و  لوسر  ترضح  دجسم  ياهنوتـس  زا  یکی  دزن  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 

: دناوخ ار  رعش  ود  نیا  درک و  باطخ 
. دشیمن دایز  تافالتخا  نیا  يدرکیم  هدهاشم  يدوبیم و  وت  رگا  هک  دش  اپب  ییاهادص  رس و  اهلاق و  لیق و  وت  زا  دعب  ناج ! ردپ 

نک هدهاشم  ایب و  دش ، مظنمان  لتخم و  وت  تّما  روما  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  تمحر  ناراب  نیمز  هک  میداد  تسد  زا  روط  نآ  ار  وت  ام 
! شابم بئاغ  و 

زین راـتفگ  رد  طـالتخا  ینعم  هب  نینچمه  هدـمآ و  فلتخم  تخـس  ياـهراک  ینعم  هب  تسا و  ثباـنه »  » درفم ۀـثبنهلا »  » هتفگ يرزج  ناـیب :
. تسهدمآ

(. نتشاد روضح   ) روضح ینعی  دوهشلا »  » و
. دنیوگ دیدش  ناراب  هب  لباولا »  » هدمآ و زین  لاح  و  تلزنم )  ) نأش ینعم  هب  دوشیم و  عقاو  وگتفگ  نآ  رد  هک  دنیوگ  يرما  هب  بطَخلا »  » و

(26 [ ) هرامش تیاور  ]

َمْوَی ْتَراَص  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  َةاَفَو  َّنَأ  ِفیِرَّشلا  ِِدلْوَْمِلل  ِفیِْرعَّتلا  ِباَتِک  ِیف  ْمُهاَنْرَکَذ  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍۀَعاَمَج  ْنَع  اَنیِوُر  لامعألا ]  لابقإ  ]
. ِةَرِخْآلا يَداَمُج  ِِثلاَث 

: دراگنیم ( 583  ) لابقا باتک  رد 
. دش عقاو  هرخآلا  يدامج  مّوس  زور  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  تداهش 

(27 [ ) هرامش تیاور  ]

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  اَهِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهزلا  ِتَدَْشنَأ  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
ُهَتَقِیلَخ ًاضْحَم  ِِهب  اَْنئِزُر  ْدَق  َو 

ِبَسَّنلا َو  ِقاَرْعَْألا  َو  ِِبئاَرَّضلا  ِیفاَص 
ِِهب ُءاَضَتُْسی  ًارُون  َو  ًارَْدب  َْتنُک  َو 

ُُبتُْکلا ِةَّزِْعلا  ِيذ  ْنِم  ُلِْزنَت  َْکیَلَع 
اَنَِرئاَز ِسُدُْقلا  ُحُور  ُلِیئَْربَج  َناَک  َو 

ٌبِجَتُْحم ِْریَْخلا  ُّلُک  َو  اَّنَع  َباَغَف 
اَنَفَداَص ُتْوَْملا  َناَک  َکَْلبَق  َْتیَلَف 

ُبُجُْحلا َکَنوُد  َْتلاَح  َو  َْتیَضَم  اََّمل 
ٍنَجَش ُوذ  َزُْری  َْمل  اَِمب  اَْنئِزُر  اَّنِإ 
ٍبْرُع َو ال  ٍمْجُع  ِۀَّیِرَْبلا ال  َنِم 
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ْتَبُحَر اَم  َدَْعب  ٌدِالب  َّیَلَع  ْتَقاَض 
ٌبَصَن ِیل  ِهِیف  ًافْسَخ  َكاَْطبِس  َمیِس  َو 

ْمِهِّلُک ِْقلَْخلا  ُْریَخ  ِهَّللاَو  َْتنَأَف 
ُبِذَْکلا َو  ُقْدِّصلا  ُْثیَح  ِساَّنلا  ُقَدْصَأ  َو 

ْتَیَِقب اَم  َو  اَنْشِع  اَم  َکیِْکبَن  َفْوَسَف 
ٌبْکَس اََهل  ٍلاَمِْهِتب  ُنُویُْعلا  اَّنِم 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِِرقاَْبلا  ِنَع  ٍراَنیِد ، ُْنب  وُرْمَع 
. ْتَِضُبق یَّتَح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  ُْذنُم  ُّطَق  ًۀَکِحاَض  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَِیئُر  اَم 

: هلوق و  ( 584  ) فیفختلل ةزمهلا  تطقـسأ  انبـصأ و  يأ  لوهجملا  ۀغیـص  یلع  انئزر  ةزعألا و  دـقفب  ۀبیـصملا  ةزمهلا : مضلاب و  ءزُّرلا » : » نایب
: مهلوقک دیرجتلا  یلع  انئزرل  ناث  لوعفم  هتقیلخ » اضحم  »

قرع عمج  قارعألا »  » ۀیجـسلا و ۀـعیبطلا و  ۀبیرـضلا »  » ءوس و ردـک و  اهبوشی  ـال  ۀـقیلخلا  ضحم  صخـشب  هب  تئزر  يأ  ًادـسأ  دـیزب  تیقل 
: ُّيرزجلا لاق  برعلا و  فالخ  کیرحتلاب  ِّمضلاب و  مجعلا »  » نزحلا و ُّمهلا و  کیرحتلاب  نجـشلا »  » ءیـش و ِّلک  نم  لـصألا  وه  رـسکلاب و 

. تضاف هنیع : تلمه  مزلُأ و  فّلک و  میس »  » ناوهلا و ناصقنلا و  فسخلا 
: دسیونیم ( 585  ) بقانم باتک  رد 

: دورس ار  راعشا  نیا  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 
. دوب یکاپ  فاص و  بسن  بسح و  هشیر و  گر و  تعیبط و  ياراد  ضحم و  یقولخم  هک  میدش  یصخش  تبیصم  راچد  ام  هک  ًاّقح 

هب ییاهباتک  تّزع ، اب  يادخ  فرط  زا  دندشیم ، دنمهرهب  نآ  رون  زا  تادوجوم  هک  يدوب  يرون  هدراهچ و  بش  هام  نامه  وت  ناج ! ردپ 
. دیدرگیم لزان  وت 

مولعمان هدیـشوپ و  ام  رب  ینامـسآ  رابخا  يهّیلک  هدش و  بئاغ  ام  رظن  زا  نونکا  یلو  دمآیم ، ام  ترایز  هب  تسا  سدـقلا  حور  هک  لیئربج 
. تسا

. دندش لئاح  وت  ام و  نیب  اههدرپ  یتشذگرد و  وت  هک  یماگنه  نآ  دوب ، هدوبر  ار  ام  وت  زا  لبق  گرم ، شاک  يا  ناج ! ردپ 
. دشن التبم  نآ  هب  مجع  برع و  قلخ  نایم  رد  ياهدز  تبیصم  چیه  هک  میدش  التبم  یتبیصم  کی  هب  ام  ناج ! ردپ 

ارم هک  دناهدش  یّتلذ  صقن و  راچد  مدرم  رظن  رد  نیـسح  نسح و  وت  طبـس  ود  هدـش ، گنت  نونکا  تشاد  نم  يارب  هک  یتعـسو  نآ  اب  ایند 
. دهدیم جنر 

. يدوب مدرم  نیرتوگتسار  وت  دوب  راک  رد  یغورد  تسار و  هک  اجک  ره  يدوب ، قلخ  نیرتهب  وت  هک  مسق  ادخ  هب  ناج ! ردپ 
. مینکیم هیرگ  وت  يارب  دنشاب  کشا  ياراد  یقاب و  ام  نامشچ  میشاب و  هدنز  ام  ات  ناج ! ردپ 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رانید  نب  رمع 
. دیدن نادنخ  ار  رهطا  يارهز  یسک  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش  ات  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تداهش  نامز  زا 

ار ام  درک  تباصا  هدمآ -  لوهجم  يهغیص  هب  انئِرُز - »  » هک اجنیا  رد  دشاب و  نازیزع  نادقف  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتبیصم  هب  ءزُّرلا » : » نایب
. دوشیم انعم  دیسر ،) ام  هب  )

: دوشیم هنوگ  نیا  نآ  يانعم  و  ًادسا ) » دیزب  تیقل   » يهلمج دننام  « ) انئزر  » يارب تسا  مّود  لوعفم  هتقیلخ » اضحم   » يهلمج و 
. دوبن وا  رد  يدب  ترودک  چیه  دوب و  ضحم  یقولخم  وا  هک  دیسر  يزیزع  تبیصم  ام  هب 

. تسا يوخ ) قلُخ و   ) هّیجس تعیبط و  ینعم  هب  ۀبیرضلا »  » و
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. دنیوگ ار  يزیچ  ره  يهشیر  لصا و  تسا و  قَرِع  عمج  قارعألا »  » و
. دنیوگ ار  برع  ریغ  داژن  حوتفم –  مه  دنروآیم و  مومضم  مه  ار  نیع  هک  مجعلا - »  » تسا و هودنا  نزح و  يانعم  هب  نَجَشلا »  » و

. دش يراج  شکشا  ینعی  هنیع » تلمه   » دش و مزُلم  فّلکم و  ینعی  میس »  » هدمآ و یکبس  ناصقن و  ینعم  هب  فسخلا » : » هتفگ يرزج  و 

(28 [ ) هرامش تیاور  ]

یَّلَص ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َْتبَرَض  َْتنَأ  َۀَبْعُش : ِْنب  َةَریِغُِمل  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِهباَحْـصَأ  َو  َۀَیِواَعُم  یَلَع  مالـسلا  هیلع  ُنَسَْحلا  ِِهب  َّجَتْحا  اَمِیف  جاجتحإلا ]  ]
َو ِهِْرمَِأل  َْکنِم  ًۀََفلاَُخم  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َْکنِم  ًالالِْذتْـسا  اَِهنَْطب  ِیف  اَم  ْتَْقلَأ  َو  اَهَْتیَمْدَأ  یَّتَح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. ِراَّنلا َیلِإ  َكُرِّیَصُم  ُهَّللا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ِْتنَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ْدَق  َو  ِِهتَمْرُِحل  ًاکاَِهْتنا 
: دراگنیم ( 586  ) جاجتحا باتک  رد 

هبعـش نب  ةریغم  هب  ترـضح  نآ  هک  دوب  نیا  درک  شناراـی  هیواـعم و  رب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  ییاهلالدتـسا  جاـجتحا و  يهلمج  زا 
: دومرف

وت درک . طقس  ار  دوخ  نینج  تهج  نیدب  وا  يدومن و  دولآ  نوخ  ار  شندب  يدز و  ار  ادخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت 
نآ هب  تبسن  ینک و  تفلاخم  ترضح  نآ  رما  اب  يرامـش و  لیلذ  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هکنیا  ّتلع  هب  ار ، لمع  نیا 

رهطا يارهز  ترـضح  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  یتروص  رد  يداد . ماـجنا  یـشاب ، هدومن  تمرح  کـته  راوگرزب 
: دومرفیم اهیلع  هللا  مالس 

. درک دهاوخ  مّنهج  شتآ  يهمعط  ار  وت  ادخ  هک  نادب  هریغم ] ! يا  . ] یتشهب لها  نانز  گرزب  رورس و  وت  همطاف ! يا 

(29 [ ) هرامش تیاور  ]

ِهَّللا ُلوُسَر  َیِّفُُوت  الاَق : ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  َو  َناَْملَـس  ْنَع  ُْهنَع ، ٍشاَّیَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَابَأ  ِۀَـیاَوِِرب  ِِّیلالِْهلا  ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُـس  ِباَتِک  ِیف  ُتْدَـجَو  ُلُوقَأ :
هیلع ٌِّیلَع  َلَغَتْـشا  َو  ِفـالِْخلا  یَلَع  اوُعَمْجَأ  َو  اوُّدـَتْرا  َو  ُساَّنلا  َثَکَن  یَّتَـح  ِِهتَْرفُح ، ِیف  ْعَضُوی  ْمَلَف  َیِّفُوـُت  َمْوَـی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

َو ِنآْرُْقلا  ِفِیلَْأت  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ِِهتَْرفُح ، ِیف  ِهِعْضَو  َو  ِهِطِینَْحت  َو  ِِهنیِفْکَت  َو  ِِهلْسُغ  ْنِم  َغَرَف  یَّتَح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  مالسلا 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَّیِصَِوب  ْمُْهنَع  َلِغُش 

: َُهل ُلاَُقی  َرَمُِعل  ٍّمَع  َْنبا  ِْهَیلِإ  َثَعَبَف  ِْهَیلِإ  ْثَْعباَف  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َو  َلُجَّرلا  اَذَـه  الَخ  اَم  َكوُعَیَاب  ْدَـق  َنیِعَمْجَأ  َساَّنلا  َّنِإ  اَذَـه  اَـی  ٍرَْکب  ِیبَأـِل  ُرَمُع  َلاَـقَف 
َناَبْضَغ ُرَمُع  ََبثَوَف  ْمُهَِیتْأَی ، ْنَأ  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َیبَأ  َو  ًاراَِرم  اَثَعَبَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  َۀَفِیلَخ  ْبِجَأ  َُهل : ْلُقَف  ٍِّیلَع  َیلِإ  ِْقلَْطنا  ُذُْفُنق  اَی  َُهل : َلاَقَف  ٌذُْفُنق ،

ٌةَدِعاَق ُۀَمِطاَف  َو  مالـسلا  امهیلع  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ِبَاب  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاراَن  َو  ًابَطَح  الِمْحَی  ْنَأ  اَمُهَرَمَأَف  ًاذُْفُنق  َو  ِدِیلَْولا  َْنب  َِدلاَخ  يَداَن  َو 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِةاَفَو  ِیف  اَهُمْسِج  َلَِحن  َو  اَهَسْأَر  ْتَبَصَع  ْدَق  ِباَْبلا ، َْفلَخ 

، ِهِیف ُنَْحن  اَم  َو  اَنُعَدَت  ََکل ال  َو  اََنل  اَم  ُرَمُع  اَی  ُۀَمِطاَف : َْتلاَقَف  َباَْبلا ! ِحَْتفا  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  اَی  يَداَن : َُّمث  َباَْبلا  َبَرَض  یَّتَح  ُرَمُع  َلَْبقَأَف 
َُّمث َفِرَْـصنَی ، ْنَأ  َیبَأَف  يِراَد  یَلَع  ُمُجْهَت  َو  ِیْتَیب  یَلَع  ُلُخْدـَت  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  یِقَّتَت  اَمَأ  ُرَمُع  اَی  َْتلاَقَف  ْمُْکیَلَع ، اَْنقَرْحَأ  ـالِإ  َو  َباَْـبلا  یِحَْتفا  َلاَـق 

َْفیَّسلا َعَفَرَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَحاَص  َو  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ُْهتَلَبْقَتْساَف  ُرَمُع  ُهَعَفَد  َُّمث  َباَْبلا  َقَرْحَأَف  ِباَْبلا  ِیف  اَهَمَرْضَأَف  ِراَّنلِاب  ُرَمُع  اَعَد 
. ْهاََتبَأ اَی  ْتَحاَصَف  اَهَعاَرِذ  ِِهب  َبَرَضَف  َطْوَّسلا  َعَفَرَف  ْتَخَرَصَف  اَهَْبنَج  ِِهب  َأَجَوَف  ِهِدْمِغ  ِیف  َوُه  َو 

ُهَّللا یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َلْوَق  َرَکَذَف  ِِهْلتَِقب ، َّمَه  َو  ُهَتَبَقَر  َو  ُهَْفنَأ  َأَجَو  َو  ُهَعَرَصَف  ُهَّزَه  َُّمث  َرَمُع  ِبِیبالََتب  َذَخَأَف  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ََبثَوَف 
: َلاَقَف ِۀَعاَّطلا  َو  ِْربَّصلا  َنِم  ِِهب  ُهاَصْوَأ  اَم  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. ُثیِغَتْسَی ُرَمُع  َلَسْرَأَف  ِیْتَیب ، ُلُخْدَت  َکَّنَأ ال  َتِْملََعل  َقَبَس  ِهَّللا  َنِم  ٌباَتِک  الَْول  َكاَهُص  َْنبا  اَی  ِةَُّوبُّنلِاب  ًادَّمَُحم  َمَّرَک  يِذَّلا  َو 
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ِطْوَّسلِاب ُنوُْعلَْملا  ُذُْفُنق  اََهبَرَـضَف  ِْتیَْبلا ، ِبَاب  َْدنِع  ُۀَـمِطاَف  ُهَْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َْتلاَحَف  ًْالبَح  ِهُِقنُع  ِیف  اْوَْقلَأ  َو  ُهوَُرثاَکَف  َراَّدـلا  اُولَخَد  یَّتَح  ُساَّنلا  َلَْبقَأَف 
ْتَْقلَأَف اَِهْبنَج  ْنِم  اَهَْعلِـض  َرَـسَکَف  اَهَعَفَد  َو  اَِهْتَیب  ِةَداَضِع  َیلِإ  اَهَأَْجلَأَف  ُهَّللا  ُهَنََعل  ِِهَتبْرَـض  ْنِم  ُِجْلمُّدلا  ِْلثِمَک  اَهِدُضَع  ِیف  َّنِإ  َو  َْتتاَم  َنیِح  َْتتاَمَف 

. ًةَدیِهَش َِکلَذ  ْنِم  اهیلع  هللا  مالس  َْتتاَم  یَّتَح  ٍشاَِرف  َۀَبِحاَص  ْلََزت  ْمَلَف  اَِهنَْطب  ْنِم  ًانِینَج 
: ٍساَّبَع ُْنبا  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  يَْربُْکلا  ِۀَبیِصُْملا  َو  یَمْظُْعلا  ِۀَیِهاَّدلا  ِیف  َلیِوَّطلا  َثیِدَْحلا  َقاَس  َو 

: َْتلاَقَف ٍرَْکب  ِیبَأ  یَلَع  ْتَلَخَد  یَّتَح  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِءاَِسن  ِیف  ْتَجَرَخَف  ًاکَدَف  َضَبَق  ٍرَْکبَابَأ  َّنَأ  اَهَغََلب  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َُّمث 
: َلاَقَف ُرَمُع  َلَخَدَف  اََهل ، ِِهب  َُبتْکَِیل  ٍةاَوَِدب  ٍرَْکبُوبَأ  اَعَدَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  اَهَلَعَج  ًاضْرَأ  یِّنِم  َذُخَْأت  ْنَأ  ُدیُِرت  ٍرَْکبَابَأ  اَی 

ال ُرَمُع : َلاَقَف  َِکلَِذب ، ِناَدَهْـشَی  َنَْمیَأ  ُّمُأ  َو  ٌِّیلَع  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  یِعَّدَت  اَِمب  َۀَنِّیَْبلا  َمیُِقت  یَّتَح  اََهل  ُْبتْکَت  ِهَّللا ال  ِلوُسَر  َۀَفِیلَخ  اَی 
ِدِجْـسَْملا ِیف  یِّلَُـصی  ٌِّیلَع  َناَک  َو  ْتَضِرَمَف  ًۀَظاَتْغُم  ُۀَمِطاَف  ْتَعَجَرَف  ِِهتَـصُْرق . َیلِإ  َراَّنلا  ُّرُجَیَف  ٌِّیلَع  اَّمَأ  َو  ُحِصُْفت  ٍۀَّیِمَجْعَأ ال  ٍةَأَْرما  ُةَداَهَـش  ُلَبُْقت 

ْدَق اَم  اَهَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َناَـک  ْدَـق  ـالاَق : َو  اَْـهنَع  ـالَأَسَف  ْتَلُقَث  ْنَأ  َیلِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  َْفیَک  ُرَمُع : َو  ٍرَْکبُوبَأ  َُهل  َلاَـق  یَّلَـص  اَّمَلَف  َسْمَْخلا  ِتاَوَلَّصلا 
، اَِنْبنَذ ْنِم  اَْهَیلِإ  َرِذَتْعَِنل  اََنل  َنَذَْأت  ْنَأ  َْتیَأَر  ْنِإَف  َتِْملَع 

: َلاَق
. اَمُْکَیلِإ َكاَذ 

اَمِّلَُـسی ْنَأ  ِناَدـیُِری  ِباَْبلِاب  ٌنالُف  َو  ٌنالُف  ُةَّرُْحلا  اَُهتَّیَأ  اََهل : َلاَقَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  یلَع  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلَخَد  َو  ِباَْـبلِاب  اَـسَلَجَف  اَـماَقَف 
؟ َنیِدیُِرت اَمَف  ِْکیَلَع 

: َلاَقَف ُءاَشَت ! اَم  ْلَْعفا  َُکتَجْوَز ، ُةَّرُْحلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َِتلاَق :
: َْتلاَقَف ِْکنَع  ُهَّللا  َیِضَر  اَّنَع  ْیَضْرا  الاَق : َو  اَمَّلَس  َو  الَخَدَف  ِِطئاَْحلا ، َیلِإ  اَهَهْجَو  َْتلَّوَح  َو  اَهَعاَِنق  ْتَّدَسَف  ِکَعاَِنق  يِّدُس 

؟ اَذَه َیلِإ  اَعَد  اَم 
: َْتلاَقَف اَّنَع  َیِفُْعت  ْنَأ  اَنْوَجَر  َو  ِةَءاَسِْإلِاب  اَْنفَرَتْعا  الاَقَف 

اَمُکَّنَأ ُتِْملَع  اَُمْتقَدَـص  ْنِإَف  ِِهناَمَْلعَت ، اَمُکَّنَِأب  ٌۀَـفِراَع  اَنَأ  َو  ـالِإ  ٍْرمَأ  ْنَع  اَـمُُکلَأْسَأ  ـال  یِّنِإَـف  ُْهنَع ، اَـمُُکلَأْسَأ  اَّمَع  ِیناَِربْخَأَـف  ِْنیَقِداَـص  اَُـمْتنُک  ْنِإ 
. َِکل اََدب  اَّمَع  ِیلَس  الاَق : اَمُِکئیِجَم  ِیف  ِناَقِداَص 

: َْتلاَق
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَُمتْعِمَس  ْلَه  ِهَّللِاب  اَمُُکتْدَشَن 

َْکَیلِإ اَمُهوُکْـشَأ  اَنَأَف  ِیناَیَذآ  ْدَق  اَمُهَّنإ  َّمُهَّللا  َِتلاَقَف : ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اَهَدَی  ْتَعَفَرَف  ْمَعَن  الاَق : ِیناَذآ ؟ » ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَی  »
َوُه َنوُکَیَف  اَُمتْعَنَـص  اَِمب  ُهَِربْخُأ  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ِیبَأ  یَْقلَأ  یَّتَح  ًادـَبَأ  اَمُْکنَع  یَـضْرَأ  ِهَّللاَو ال  ال  َکـِلوُسَر ، َیلِإ  َو 

: َلاَق اَمُکِیف  َمِکاَْحلا 
؟ ٍةَأَْرما ِلْوَق  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَفِیلَخ  اَی  ُعَزَْجت  ُرَمُع : َلاَقَف  ًادیِدَش  ًاعَزَج  َعِزَج  َو  ِرُوبُّثلا  َو  ِْلیَْولِاب  ٍرَْکبُوبَأ  اَعَد  َِکلَذ  َْدنِعَف 

: َلاَق
: َْتلاَق َو  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ْتَعَد  ُْرمَْألا  اَِهب  َّدَتْشا  اَّمَلَف  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  اَهِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَیِقَبَف 

َۀَِکئالَْملا ُْتیَأَر  یِّنِإَف  ًاشْعَن  ِیل  ْذِخَّتا  َو  ِیْلثِم  يِْدلُِول  ُنوُکَت  َبَْنیَز  ِیتْخُأ  ِْتِنب  َۀَماَمُِأب  َجَّوَزَتَت  ْنَأ  َکیِصوُأ  اَنَأ  َو  ِیب  اَِمل  الِإ  ِیناَرَأ  اَم  ِّمَع  َْنبا  اَی 
. َّیَلَع َةالَصلا  َو ال  ِیْنفَد  َو ال  ِیتَزاَنِج  ِهَّللا  ِءاَدْعَأ  ْنِم  ٌدَحَأ  َدَهْشَی  ْنَأ ال  َو  ِیل  ُهَنوُفِصَی 

ِهِیف َِضُبق  ٍمْوَیَک  ُساَّنلا  َشِهَد  َو  ِءاَسِّنلا  َو  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِءاَُکْبلِاب  ُۀَـنیِدَْملا  ِتََّجتْراَـف  اَـهِمْوَی  ْنِم  اـهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَِضبُقَف  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَـق 
ِۀَْنبا یَلَع  ِةالَّصلِاب  اَنِْقبْسَت  ِنَسَْحلاَابَأ ال  اَی  َُهل  ِنالوُقَی  َو  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  ِناَیِّزَُعی  ُرَمُع  َو  ٍرَْکبُوبَأ  َلَْبقَأَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

َو اَْهیَلَع  یَّلَـصَف  َساَّبَْعلا  َمَّدَـقَف  ًاراَّمَع  َو  ٍّرَذَابَأ  َو  َناَْملَـس  َو  َداَدـْقِْملا  َو  َلْـضَْفلا  َو  َساَّبَْعلا  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  اَـعَد  ُلـْیَّللا  َناَـک  اَّمَلَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر 
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. اَهُونَفَد
َتَفَْتلاَف َۀَحِراَْبلا ، َۀَمِطاَف  اَّنَفَد  ْدَق  ُداَدْقِْملا : َلاَقَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  یَلَع  َةالَـصلا  َنوُدیُِری  ُساَّنلا  َو  ُرَمُع  َو  ٍرَْکبُوبَأ  َلَْبقَأ  ُساَّنلا  َحَبْـصَأ  اَّمَلَف 

: َلاَقَف ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ُرَمُع 
َّنِإ ًاَدبَأ  اََنل  َمیِدَْـقلا  ُمُکَدَـسَح  ٍمِشاَه  ِیَنب  اَی  َنوُکُْرتَت  ال  ُرَمُع : َلاَقَف  اَْهیَلَع  اَیِّلَُـصت  ْنَأ ال  ْتَصْوَأ  اَهَّنِإ  ُساَّبَْعلا : َلاَق  َنُولَعْفَیَـس  ْمُهَّنإ  ََکل  ُْلقَأ  َْمل 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف  اَْهیَلَع ، َیِّلَصُأَف  اَهَُشْبنَأ  ْنَأ  ُتْمَمَه  ْدََقل  ِهَّللاَو  َبَهْذَت ، َْنل  ْمُکِروُدُص  ِیف  ِیتَّلا  َِنئاَغَّضلا  ِهِذَه 
َو َتَکَس  َو  ُرَمُع  َرَسَْکناَف  َکِسْفَن ، ِقاَهْزِإ  َنُود  ُُهتْدَمَغ  یِفَیَـس ال  ُْتلَلَـس  ِْنَئل  َُکنیِمَی ، َْکَیلِإ  ْتَعَجَر  َكاَهُـص ال  َْنبا  اَی  َكاَذ  َْتمُر  َْول  ِهَّللاَو 

. َقَدَص َفَلَح  اَذإ  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ  َِملَع 
 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  َُّمث 

َلَْزنَأَف َکَُلْتقَِأل  َكَوَْحن  ُْتلَْبقَأ  َُّمث  یِْفیَـس  ًادِّلَقَتُم  ُْتئِجَف  ََّیلِإ  َلَسْرَأ  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِکب  َّمَه  يِذَّلا  َتَْسلأ  ُرَمُع  اَـی 
(. 587 « ) ادَع ْمَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف   » َّلَجَوَّزَع ُهَّللا 

. نتفلا باتک  یف  اهتدروأ  ملظلا  نم  اهیلع  عقو  ام  یلع  ۀلمتشملا  رخُألا  رابخألا  عم  ربخلا  مامت  لوقأ :
: دنتفگ هک  دنکیم  تیاور  ساّبع  نب  هللادبع  یسراف و  ناملس  زا  ( 588  ) یلاله سیق  نبا  ْمیَلُس  باتک  رد  دیوگ  فلؤم 

هک دندوب  هدرپسن  كاخ  هب  ار  ترضح  نآ  سّدقم  يهزانج  زونه  دیسر  تداهـش  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 
. دنتشارفارب ار  تفلاخم  مَلَع  دندش و  دَتُرم  دنتسکش و  ار  دوخ  نامیپ  دهع و  مدرم 

سپـس درپس . كاخ  هب  ار  سّدقم  ندب  نآ  هکنیا  ات  دش  ربمغیپ  كرابم  ندب  طونُح  نفک و  لسغ و  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  اّما 
. دش دیجم  نآرق  يروآ  عمج  لوغشم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  ّتیصو  قبط  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: تفگ رکبابا  هب  رمع  نایرج  نیا  زا  سپ 
هک ار ، رمع  يومع  رـسپ  رکبابا  دـنک . تعیب  دـیایب و  ات  تسرفب  يو  لاـبند  هب  دـندرک ، تعیب  وت  اـب  شتیب  لـها  یلع و  زا  ریغ  ًاـمومع  مدرم 

: تفگ وا  هب  تساوخ و  دوب ، ذفنق  شمان 
مالـسلا هیلع  ریما  ترـضح  یلو  داد  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  ذفنق  هبترم  نیدنچ  هتـساوخ ! ار  وت  ربمغیپ  يهفیلخ  وگب ، يو  هب  ورب و  یلع  دزن 

. دماین نانآ  دزن 
هّجوتم دنتـشادرب و  شتآ  مزیه و  ات  داد  روتـسد  ناشیا  هب  تساوخ . ذفنق  اب  ار  دیلو  نب  دـلاخ  تسجرب و  دوب  كانمـشخ  هک  یلاح  رد  رمع 

، هتسب لامتسد  اب  ار  كرابم  رس  هک  یتلاح  رد  دوب  هتـسشن  رد  تشپ  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  عقوم  نآ  رد  دندش . ترـضح  يهناخ 
. دوب هدش  ناوتان  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تداهش  زا  سپ  همّظعم  نآ  مسج 

: دز دایرف  درک و  بابلا  ُّقد  دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يهناخ  دزن  ات  تفر  نانچمه  رمع 
: دومرف وا  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  نک ! زاب  ار  رد  بلاطیبا ! رسپ  يا 

: تفگ شترضح  باوج  رد  رمع  میشاب !؟ لوغشم  نتشیوخ  يرادازع  هب  يراذگیمن  ارچ  راک ، هچ  وت  اب  ار  ام 
! مینزیم امش  ناج  هب  شتآ  ّاِلا  نک و  زاب  ار  رد 

: دومرف شباوج  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 
؟ يروآیم موجه  هلمح و  ماهناخ  هب  يوشیم و  نم  يهناخ  لخاد  هک  یسرتیمن  اناوت  يادخ  زا  ایآ 

هک دوب  عقوم  نیمه  داد ، راـشف  ار  رد  وا  تخوس ، رد  یتقو  دز ، شتآ  ار  هناـخ  رد  تساوخ و  شتآ  هاـگنآ  ددرگرب ! هک  دـشن  رـضاح  رمع 
: دز دایرف  تفرگ و  رارق  وا  لباقم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح 

اهیلع هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يولهپ  هب  درک و  دـنلب  دوب  فالغ  رد  هک  روط  نامه  ار  دوخ  ریـشمش  رَمُع  سپـس  هللا » ! لوُسَر  ای  هاَتبَا ! ای  »
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: دومرف دز و  ياهحیص  شترضح  هک  تخاون  ترضح  نآ  تسد  قاس  هب  يروط  هنایزات  اب  دش  دنلب  همّظعم  يوناب  نآ  يهلان  ات  دز ،
ار وا  تفرگ  ار  رمع  دنبرمک  تساخرب و  ياج  زا  دش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یماگنه  هاَتبَا » ! ! ای  »

. دنکفا نیمز  رب  دنک و  ياج  زا 
هک داتفا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  روتـسد  دای  هب  اّما  دناسر ، لتق  هب  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت  دیبوک و  ار  وا  ندرگ  ینیب و  هاگنآ 

: دوب هدومرف  ترضح  نآ  هب 
: دومرف وا  هب  اذل  یشاب . ابیکش  روبص و  دیاب 

دیاب ادخ ، رما  رطاخ  هب  نم  هک  دوبن  نینچ  رگا  تشاد  یمارگ  تّوُبن  ماقم  هب  ار  دّمحم  ترـضح  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  كاّهَـص ! رـسپ  يا 
! ! درکیم هثاغتسا  نانچمه  رمع  يوشب ! نم  يهناخ  لخاد  یتسناوتیمن  هک  يدیمهفیم  وت  منک  ربص 

شـسّدقم ندرگ  هب  نامـسیر  هتفای و  هبلغ  ترـضح  نآ  رب  دنتخیر و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يهناخ  نایم  رد  مدرم ، نایرج  نیا  زا  دعب 
! ! دنتخادنا

همولظم يوناب  نآ  ذفنق ، یلو  دنک  اهر  نانآ  تسد  زا  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  دمآ  رد  دزن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 
نآ يوزاب  هب  دـنبوزاب  کی  ریظن  هنایزات  نآ  رثا  دیـسر  تداهـش  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  یعقوم  داد ! رارق  هنایزات  فدـه  ار 

. دوب ترضح 
نینج تسکـش و  شیولهپ  ياهناوختـسا  هک  يروط  هب  داد  راشف  ار  رد  دـیناشک و  شاهناخ  رد  بوچ  راهچ  تمـس  هب  ار  همّظعم  نآ  هاگنآ 

! ! درک طقس  تشاد ، محر  رد  هک  ار  دوخ 
! دیسر تداهش  هب  هکنیا  ات  دوب  يرامیب  رتسب  رد  نانچمه  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  نایرج  نیا  زا  سپ 

: دیوگیم ساّبع  نبا  هکنیا  ات  تسینالوط  گرزب ، تبیصم  نیا  رد  ثیدح  نیا  و 
وا هب  دمآ و  رکبوبا  دزن  نانز  زا  یهورگ  اب  همولظم  نآ  هتفرگ ! ار  كدف  رکبوبا  هک  دیسر  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  شوگ  هب  سپس 

: دومرف
!؟ يریگب هدومرف ، اطع  نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  مردپ  هک  ار  ینیمز  یهاوخیم  ایآ 

. دشاب اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  لام  كدف  دسیونب  ات  تساوخ  تاود  رکبوبا 
: تفگ وا  هب  دش و  دراو  رمع 

. دروایب دهاش  دوخ  ياعّدم  يارب  ات  یسیونب  ارهز  يارب  ار  كدف  دنس  ادابم  ادخ ! ربمایپ  يهفیلخ  يا 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

. دنهدیم تداهش  نم  ياعّدم  يارب  نمیا  ّما  مالسلا و  هیلع  یلع 
: تفگ رمع 

! دشکیم شتآ  دوخ  ریمخ  يور  مه  یلع  تسین . لوبق  درادن ، تحاصف  هک  یمجع  نز  تداهش 
. دش رامیب  درک و  تعجارم  كانمشخ  یتلاح  اب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 

: دنتفگ ترضح  نآ  هب  رمع  رکبوبا و  دروآیم ، اجب  ار  هناگ  جنپ  ياهزامن  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زور  کی 
؟ تسا لاح  هچ  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد 

زا هدمآ و  وا  دزن  ام  ات  نک  هزاجا  بسک  وناب  نآ  زا  ینادب  حالـص  هچنانچ  یهاگآ ، تشذـگ  وا  ام و  نیب  هک  ینایرج  نآ  زا  نوچ  یلع ! ای 
؟ میئامن یهاوخرذع  دوخ  هانگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
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. دندمآ اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  يهناخ  رد  رب  دنتساخرب و  ناشیا  امش . اب  رایتخا 
: دومرف ناشیا  هب  دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  دزن  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

؟ ییوگیم هچ  وت  دنیوگب ، وت  هب  یمالس  دنراد  میمصت  دناهدمآ و  رد  دزن  رمع  رکبابا و  ّتیصخش ! اب  يوناب  يا 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 

. هدب ماجنا  یهاوخیم  هک  یلمع  ره  مشابیم . وت  يهجوز  متسه  دازآ  ییوناب  هک  نم  دشابیم و  وت  يهناخ  هناخ 
: دومرف همولظم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

. دومن راوید  تمس  هب  ار  دوخ  يور  دیشوپ و  ار  نتشیوخ  يهعنقم  وناب  نآ  شوپب ، ار  دوخ  يهعنقم 
: دنتفگ اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  دندرک و  مالس  هدمآ و  شترضح  روضح  هب  رفن  ود  نآ  سپس 

. دوش یضار  وت  زا  ادخ  ات  شاب  یضار  ام  زا 
: دومرف

؟ تسیچ امش  روظنم 
: دنتفگ

. میراد ششخب  وفع و  ياضاقت  لاح  نیع  رد  میدرک و  متس  وت  هب  هک  میراد  لوبق  ام 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز 

باوج رگا  دینادیم . ار  نآ  باوج  هک  منادیم  دـییوگب و  باوج  مسرپیم  امـش  زا  نم  هک  ار  یعوضوم  نیا  دـییوگیم  تسار  امـش  رگا 
. دیا هدمآ  دیتفگ  هک  یبلطم  نیا  يارب  مراد  نیقی  دیتفگ  تسرد  ارم 

: دنتفگ
. سرپب يراد  رظن  رد  هچنآ 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 
: دومرفیم نم  يهرابرد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  مردپ  هک  دیدینشن  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امش 

. تسهدرک ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا  ار  وا  هک  یسک  تسا ، نم  نت  يهراپ  همطاف 
: دنتفگ

. ارچ
: دومرف درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

یـضار امـش  زا  زگره  نم  ادـخ ، هب  هن  منکیم ! وـت  ربـمغیپ  هب  وـت و  هب  ار  ناـشیا  تیاکـش  نم  دـندرک ، ّتیذا  ارم  رفن  ود  نیا  اراـگدرورپ !
امـش يهرابرد  ترـضح  نآ  میامن و  هاگآ  دیدومن  نم  هب  هک  یمتـس  ملظ و  نیا  زا  ار  وا  مورب و  مراوگرزب  ردـپ  دزن  هکنیا  ات  دـش  مهاوخن 

. دیامن تواضق 
: تفگ وا  هب  رمع  دش ! يدیدش  عزف  عزج و  راچد  درک و  دنلب  الیواو  هب  ادص  بلطم  نیا  ندینش  زا  سپ  رکبوبا 

؟ ینک عزف  عزج و  روط  نیا  نز  کی  نخس  زا  وت  ایآ  ربمایپ ! يهفیلخ  يا 
: دیوگیم يوار 

. دوب هدنز  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  دعب  زور  لهچ  تّدم  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 
: دومرف ترضح  نآ  هب  تساوخ و  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  دش ، دیدش  وناب  نآ  يرامیب  هک  یماگنه 

وا اریز  ییامن ، جاودزا  بنیز  مرهاوخ  رتخد  هماما  اب  منکیم ، ّتیصو  وت  هب  نم  منیبیم . ترخآ  رفـس  يهدامآ  ار  مدوخ  نم  ومع ! رـسپ  يا 
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. دشابیم مدوخ  ریظن  منادنزرف  يارب 
زامن نفد و  هزانج و  عییـشت  عقوم  رد  اداـبم  دـناهداد . حرـش  نم  يارب  ار  نآ  فاـصوا  هکئـالم  اریز  نک ، ینیب  شیپ  نم  يارب  توباـت  کـی 

! ! ددرگ رضاح  ادخ  نانمشد  زا  يدحا  نم ، ندب  هب  ندناوخ 
: دیوگیم ساّبع  نبا 

. دیسر تداهش  هب  زور  نامه  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 
یَّلَص لوسر  ترضح  شردپ  تداهش  زور  رد  هک  دندیدرگ  یتبیصم  راچد  مدرم  دندش و  هیرگ  هّجض و  قرغ  ًامومع  هنیدم  نانز  نادرم و 

نآ هب  دـنتفگ ، تیلـست  هکنیا  زا  سپ  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دزن  رمع  رکبوـبا و  دـندوب . هدـش  راـچد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
: دنتفگ ترضح 

! يراذگب زامن  ربمایپ  رتخد  ندب  رب  ام  زا  لبق  ادابم 
. تساوخ ار  راّمع  رذوبا و  ناملس ، دادقم ، لضف ، ساّبع ، مالسلا ،  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  دش  بش  هک  یماگنه  یلو 

. دندرپس كاخ  هب  ار  شترضح  دندناوخ و  زامن  همولظم  نآ  كرابم  ندب  رب  هاگنآ 
دادقم یلو  دنناوخب . زامن  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح  ندب  رب  ات  دـندمآ  هنیدـم  مدرم  اب  رمع  رکبوبا و  دـش  حبـص  هک  یعقوم 

: تفگ
. میدرپس كاخ  هب  هتشذگ  بش  ار  همطاف 

: تفگ دش و  رکبوبا  هّجوتم  رمع 
! ! درک دنهاوخ  ار  ناشدوخ  راک  ناشیا  متفگن 

: تفگ ساّبع 
: تفگ رمع  دیناوخن ! زامن  شندب  رب  امش  درک  ّتیصو  شدوخ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

يهنیـس رد  هک  ییاهینمـشد  هنیک و  نآ  درک ، دیهاوخن  كرت  زگره  دیتشاد  ام  اب  مایالا  میدـق  زا  هک  ار  یتداسح  نآ  امـش  مشاه ! ینب  يا 
! مناوخب زامن  شاهزانج  رب  منک و  شبن  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ربق  هک  مراد  میمصت  نم  مسق  ادخ  هب  تفر !؟ دهاوخن  نیب  زا  تسامش 

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
زا ار  ریشمش  نیا  رگا  منادرگ و  یمزاب  وت  هب  ياهدروخ  هک  ار  یمَسَق  یهد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  کی  رگا  مسق  ادخ  هب  كاّهـص ! رـسپ  يا 

. میامن كاله  ار  وت  هکنیا  ات  منکیمن  فالغ  ار  نآ  مشکب  فالغ 
. درک دهاوخ  لمع  دوخ  مَسَق  قبط  دروخب ، مَسَق  هاگ  ره  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسنادیم  اریز  دش ، تکاس  دروخ و  اج  رمع 

: دومرف يو  هب  هاگنآ 
اب نم  داتـسرف ، نم  لابند  هب  ترـضح  نآ  دـشکب ، ار  وت  تفرگ  میمـصت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  هک  یتسین  یـسک  نآ  وت  اـیآ 

: درک لزان  ار  هیآ  نیا  میلع  يادخ  مناسرب و  لتق  هب  ار  وت  هک  مدمآ  وت  دزن  هدیشک  ریشمش 
«. میا هدرک  هدامآ  مینک ، هدامآ  نانآ  يارب  دیاب  هک  ار  هچنآ  ام  اریز  يامنم ، هلجع  نانآ  هیلع  »

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  يهمالع 
. میاهدرک لقن  ْنَتِْفلَا »  » باتک رد  هدش ، دراو  همّظعم  نآ  رب  هک  ییاهملظ  رب  تسا  لمتشم  هک  ار  رگید  رابخا  اب  ربخ  نیا  مامت 

(30 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ، امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِراَْونَْألا : ُحاَبْصِم 
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ِهَّللا ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنَأ  مالسلا  هیلع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِنَسَْحلا ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  َو  ِءاَشِْعلا  َو  ِبِْرغَْملا  َْنَیب  اَم  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  َْتتاَم 
: َْتلاَق َُّمث  ًاّداَح  ًارَظَن  ْتَرَظَن  ْتَرُِضتْحا  اََّمل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: َْتلاَق َُّمث  ِمالَّسلاِراَد ، َكِراَد  َو  َكِراَوِج  َو  َِکناَوْضِر  ِیف  َّمُهَّللا  َِکلوُسَر ، َعَم  َّمُهَّللا  ِهَّللا ، ِلوُسَر  یَلَع  ُمالَّسلا  َلِیئَْربَج ، یَلَع  ُمالَّسلا 
؟ يََرت اَم  اََهل  َلیِقَف  َيرَأ ؟ اَم  َنْوََرتأ 

: َْتلاَق
. َِکل ٌْریَخ  ِکَماَمَأ  اَمَف  یِمَْدقا  ِۀَّیَُنب  اَی  ُلوُقَی : َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَذَه  َو  ُلِیئَْربَج  اَذَه  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  ُبِکاَوَم  ِهِذَه 

َو مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َو  َلِیئَْربَج  یَلَع  ْتَمَّلَـس  ْتَرُِـضتْحا  اََّمل  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  ْنَع  َو 
. ِبیِّطلا َنِم  ُنوُکَی  اَم  ِبَیْطَأَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِحئاَر  اوُدَجَو  َو  ِۀَِکئالَْملا  َّسِح  اوُعِمَس  َو  ِتْوَْملا  ِکَلَم  یَلَع  ْتَمَّلَس 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو 
. ٍرُهْشَأ َۀَّتِس  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَشاَع  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو 
. ْتَیِّفُُوت َو  ًامْوَی  َرَشَع  َۀَسْمَخ  اَهِضَرَم  ِیف  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ْتَثَکَم 

: َلاَق مالسلا  امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 
. ِماَّوَْعلا ُْنب  ُْرَیبُّزلا  َو  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلا  َو  ٍدوُعْسَم  ُْنبا  َو  ُّيِراَفِْغلا  ٍّرَذُوبَأ  َو  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدْقِْملا  َو  ُّیِسِراَْفلا  ُناَْملَس  اَهَْنفَد  َدِهَش 

َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  َدَْعب  ْتَشاَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ِِهئَابآ : ْنَع  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو 
. ٍباَْوثَأ ِۀَْعبَس  ِیف  ْتَنِّفُک  َۀَمِطاَف  َّنَأ  مالسلا  هیلع  ُْهنَع  َو  ًۀَکِحاَض  ْتَِیئُر  اَم  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  مَّلَس 

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍفیِرَط ، ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  َناَْولُع ، ِْنب  ِْنیَسُح  ْنَع  َو 
َو اَهِْرمَِأب  ًاِّیلَع  ُُرمَْأت  َِکلَِذل  ْتَعَمَتْجاَف  ُةاَفَْولا  اَهَّنَأ  ْتَِملَعَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِةاَفَو  ْنِم  ًۀَْلَیل  َنیِسْمَخ  َدَْعب  َۀَمِطاَف  ِضَرَم  ُّوُُدب 

. ُهُُرمَْأت اَم  ِعیِمَج  ِیف  اَهُعیُِطی  َو  َِکلَِذل  ُعَزْجَی  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َو  اَهَدوُهُع  ِْهَیلِإ  ُدَهْعَت  َو  اَِهتَّیِصَِوب  ِهیِصُوت 
: َْتلاَقَف

ِهَّللا ِْرمَِأل  ِْربْصاَف  ُْهنِم ، َُّدب  اَّمِم ال  َُّدب  َو ال  ِِهب  ًاقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ  یِّنَأ  ِینَثَّدَح  َو  ََّیلِإ  َدِهَع  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی 
، ِِهئاَضَِقب َضْرا  َو  َیلاَعَت 

: َلاَق
، َلَعَفَف ًْالَیل  اَِهْنفَد  َو  اَهِزاَهَج  َو  اَِهلْسُِغب  ُْهتَصْوَأ  َو 

: َلاَق
: َلاَق اَِهتَکََرت  َو  اَِهتَقَدَِصب  ُْهتَصْوَأ  َو 

؟ َْتعَنَص اَم  یَلَع  َکَلَمَح  اَم  َُهل : الاَقَف  ِنالُجَّرلا  ُهَیَِقل  اَِهْنفَد  ْنِم  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َغَرَف  اَّمَلَف 
: َلاَق

. اَهُدْهَع َو  اَُهتَّیِصَو 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  راونالا  حابصم  باتک  رد 

. دیسر تداهش  هب  ءاشع  برغم و  زامن  نیبام  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 
: دومرف درک و  يدنت  رظن  کی  راضتحا ، تلاح  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  دنکیم  تیاور  دوخ  ناردپ  زا  نسح  نب  هللادبع 

يهناخ هدب . ياج  دوخ  راوج  تشهب و  رد  ارم  اراگدرورپ ! نک . روشحم  دوخ  لوسر  اب  ارم  ایادخ ! ادخ ، لوسر  رب  مالـس  لیئربج ، رب  مالس 
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. تسا تمالس  يهناخ  وت 
: دومرف سپس 

: دش هتفگ  سپ  دینیبیم ؟ مه  امش  منیبیم  نم  هک  ار  هچنآ  ایآ 
؟ ینیبیم هچ 

: دومرف
: دنیامرفیم نم  هب  هک  تسادخ  ربمایپ  نیا  لیئربج و  نیا  تسا ، اهنامسآ  لها  ياههورگ  نیا 

. تسا رتهب  تیارب  يراد  ولج  رد  وت  هک  ییاهتمعن  نیا  اریز  ایب ، مرتخد 
: دیوگیم مالسلا  هیلع  یلع  نب  دیز 

مَّلَس و َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  لیئربج و  هب  ترضح  نآ  دش  کیدزن  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  تداهـش  هک  یعقوم 
. دنتفای ار  کشم  يوب  نیرتهب  دندرک و  سح  ار  هکئالم  روضح  نیرضاح  درک . مالس  توملا  کلم 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 
. درک یگدنز  هام  شش  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  انامه 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نینچمه  و 
. دیسر تداهش  هب  نآ  زا  سپ  دیشک و  لوط  زور  هدزناپ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  يرامیب 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
ّبلطملادبع و نب  ساّبع  دوعسم و  نبا  يراّفغ و  رذوبا  دوسا و  نب  دادقم  یسراف و  ناملس  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  نفد  رد  نیرضاح 

. دندوب ماوع  نب  ریبز 
: دناهدرک لقن  ناشراوگرزب : ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  و 

شش نآ  رد  ار  وا  یسک  دوب و  هدنز  هام  شش  ربمایپ ، زا  سپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  انامه 
: هدش لقن  ترضح  نآ  زا  نینچمه  دیدن و  نادنخ  هام 

. دش نفک  هچراپ ، هعطق  تفه  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  انامه 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  وا  فیرط و  نب  دعس  زا  وا  هک  هدش  تیاور  ناولُع  نب  نیسح  زا  و 

ترضح نآ  یتقو  سپ  دش ، راکشآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تداهـش  زا  سپ  بش  هاجنپ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  يرامیب 
دومن و ییاهدهع  وا  اب  دومرف و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ار  شیاههیـصوت  اذل  تفر ، دـهاوخ  ایند  زا  يرامیب  نیمه  رد  هک  دـش  هاگآ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ياهشرافس  اهّتیصو و  يهمه  هب  درکیم و  يراز  هلان و  رایـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. درک لمع 

نیلّوا هک  هداد  ربـخ  نم  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  نسحلاوبا ! يا  هک ) دوـب  نیا  ترـضح  نآ  ياهشرافـس  هلمج  زا  (و 
یـضار نک و  هشیپ  ربص  دنوادخ  رما  لباقم  رد  تسین ، گرم  زا  يزیرگ  سپ  موشیم ، قحلم  ناشیا  هب  هک  متـسه  وا  يهداوناخ  زا  صخش 

. وا ياضر  هب  شاب 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  و 

یلع ترـضح  دـیامن و  نفد  نفک و  لسغ ، هنابـش  ار  وا  هک ) دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  ترـضح  نآ  يایاصو  هلمج  زا   ) و
. داد ماجنا  ار  ایاصو  نیا  يهمه  زین  مالسلا  هیلع 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 
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: دومرف ییاههیصوت  زین  شاهیثرا  تاقدص و  هب  عجار  ناشیا 
تاقالم ار  ترضح  نآ  رمع ) رکبوبا و   ) رفن ود  نآ  دش  غراف  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  نفد  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نوچ  سپ 

: دندرک ضرع  دندرک و 
؟ یهد ماجنا  يراک  نینچ  هک  دش  ثعاب  يزیچ  هچ 

: دومرف خساپ  ترضح 
. دوب هتفرگ  نم  زا  هک  دوب  يدهع  ّتیصو و 

(31 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َدَمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَح  عئارّشلا ]  للع  ]
: َُهل َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ٌلُجَر  یَتَأ  الاَق : ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  ِداَیِز  َو  ِماَدْقِْملا  ِیبَأ  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِساَّبَْعلاُوبَأ  اَنَثَّدَح 

؟ ِِهب ُءاَُضی  اَّمِم  َِکلَذ  ِْریَغ  َْوأ  ٍلیِْدِنق  َو  ٍةَرَمْجِِمب  اَهَعَم  یَشُْمی  َو  ٍراَِنب  ُةَزاَنِْجلا  ُعَّیَُشت  ْلَه  ُهَّللا  َکُمَحْرَی 
: َلاَق َُّمث  ًاِسلاَج  يَوَتْسا  َو  َِکلَذ  ْنِم  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ُنَْول  َرَّیَغَتَف  َلاَق 

ٍلْهَج ِیبَأ  َْتِنب  َبَطَخ  ْدَـق  ًاِّیلَع  َّنَأ  ِتِْملَع  اَمَأ  اََهل : َلاَقَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  َیلِإ  ِءاَیِقْـشَْألا  َنِم  ٌّیِقَـش  َءاَـج  ُهَّنإ 
: َْتلاَقَف

: َلاَقَف ُلوُقَت  اَم  ًاّقَح 
یَلَع َبَتَک  َو  ًةَْریَغ  ِءاَسِّنلا  یَلَع  َبَتَک  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنَأ  َِکلَذ  َو  اَهَـسْفَن  ُِکلْمَت  اَم ال  ِةَْریَْغلا  َنِم  اَهَلَخَدَـف  ٍتاَّرَم -  َثالَث  ُلُوقَأ -  اَم  ًاّقَح 

. ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ِرِجاَهُْملا  ِِطباَرُْمِلل  َلَعَج  اَم  ِرْجَْألا  َنِم  َّنُْهنِم  ِةَِرباَّصلا  ِۀَبِسَتْحُْمِلل  َلَعَج  َو  ًاداَهِج  ِلاَجِّرلا 
: َلاَق

َْنیَـسُْحلا َو  ِنَْمیَْألا  اَهِِقتاَع  یَلَع  َنَسَْحلا  ِتَلَمَح  ُْلیَّللا  َءاَج  َو  ْتَْسمَأ  یَّتَح  َیِه  ًةَرِّکَفَتُم  ْتَیَِقب  َو  َِکلَذ  ْنِم  اـهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  ُّمَغ  َّدَتْـشاَف 
ْمَلَف ِِهتَرْجُح  ِیف  َلَخَدَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َءاَجَف  اَهِیبَأ  ِةَرْجُح  َیلِإ  َْتلَّوََحت  َُّمث  یَنُْمْیلا  اَهِدَِیب  يَرُْسْیلا  ٍمُوْثلُک  ِّمُأ  ِدَِیب  ْتَذَخَأ  َو  ِرَْسیَْألا  اَهِِقتاَع  یَلَع 

ِدِجْسَْملا َیلِإ  َجَرَخَف  اَهِیبَأ  ِلِْزنَم  ْنِم  اَهَوُعْدَی  ْنَأ  اَیْحَتْساَف  َیِه  اَم  ۀَّصِْقلا  ِمَْلعَی  َْمل  َو  ِْهیَلَع  َمُظَع  َو  ُهُّمَغ  َِکلَِذل  َّدَتْـشاَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  َرَی 
. ِْهیَلَع َأَکَّتا  َو  ِدِجْسَْملا  ِبِیثَک  ْنِم  ًاْئیَش  َعَمَج  َُّمث  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِهِیف  یَّلَصَف 

َْنَیب یِّلَُـصی  ْلَزَی  ْمَلَف  َدِجْـسَْملا ، َلَخَد  َو  َُهبَْوث  َسَِبل  َُّمث  َءاَْملا  ِْهیَلَع  َضاَفَأ  ِنْزُْحلا  َنِم  َۀَـمِطاَِفب  اَم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َيأَر  اَّمَلَف 
ُسَّفَنَتَت َو  ُبَّلَقَتَت  َیِه  َو  اَهِْدنِع  ْنِم  َجَرَخ  ُهَّنَأ  َِکلَذ  َو  ِّمَْغلا  َو  ِنْزُْحلا  َنِم  َۀَمِطاَِفب  اَم  َبِهُْذی  ْنَأ  َهَّللا  اَعَد  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـص  اَمَّلُک  َو  ٍدِجاَس  َو  ٍعِکاَر 

یَّلَص ُِّیبَّنلا  َلَمَحَف  ْتَماَقَف  ِۀَّیَُنب  اَی  یِمُوق  اََهل : َلاَق  ٌراَرَق  اََهل  َْسَیل  َو  ُمْوَّنلا  اَهُؤَنْهَی  اَهَّنَأ ال  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  اَهآَر  اَّمَلَف  َءاَدَعُّصلا 
ُهَلْجِر ُِّیبَّنلا  َعَضَوَف  ٌِمئاَن  َوُه  َو  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  یَهَْتناَف  ٍمُوْثلُک  ِّمُأ  ِدَِیب  ْتَذَخَأ  َو  َْنیَـسُْحلا  ُۀَمِطاَف  ْتَلَمَح  َو  َنَسَْحلا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

: َلاَق َو  ُهَزَمَغَف  ٍِّیلَع  ِلْجِر  یَلَع 
. َۀَْحلَط َو  ِهِِسلْجَم  ْنِم  َرَمُع  َو  ِهِراَد  ْنِم  ٍرَْکبَابَأ  ِیل  ُْعدا  ُهَتْجَعْزَأ ، ٍنِکاَس  ْمَکَف  ٍباَُرت  َابَأ  اَی  ُْمق 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  اوُعَمَتْجا  َو  اَمِِهلِْزنَم  ْنِم  اَمُهَجَرْخَتْساَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َجَرَخَف 
َناَک ِیتْوَم  َدَْعب  اَهاَذآ  ْنَم  َو  ( 589  [ ) َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو   ] ِیناَذآ ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  اَْهنِم ، اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َتِْملَع  اَمَأ  ُِّیلَع  اَی 

؟ ِیتْوَم َدَْعب  اَهاَذآ  ْنَمَک  َناَک  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَم  َو  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَمَک 
: َلاَق

: َلاَق ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  ٌِّیلَع : َلاَقَف 
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؟ َْتعَنَص اَم  َیلِإ  َكاَعَد  اَمَف  َلاَقَف 
َو َْتقَدَص  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  یِسْفَن  اَِهب  َْتثَّدَح  َو ال  ٌءْیَـش  اَهَغََلب  اَّمِم  یِّنِم  َناَک  اَم  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  َو  ٌِّیلَع : َلاَقَف 

. َْتقَدَص
ِهِذَـه اَناَعَد  اَم  َیلِإ  ُهاَعَد  اَم  ِِهنیِِحل  ٌبَجََعل  ُهَّنإ  ِِهبِحاَِصل : اَمُهُدَـحَأ  َلاَـقَف  اَـهُْرغَث  َِیئُر  یَّتَح  ْتَمَّسَبَت  َو  َِکلَذـِب  اـهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَحِرَفَف 

: َلاَق َۀَعاَّسلا 
َنَسَْحلا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلَمَحَف  ِهِِعباَصَِأب  ُهَِعباَصَأ  َکَّبَشَف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِدَِیب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َذَخَأ  َُّمث 

َعَضَو َو  ْمُهَْتَیب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  ُمُهَلَخْدَأ  َو  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَلَمَح  َو  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َْنیَـسُْحلا  َلَمَح  َو 
. ِْلیَّللا َۀَّیَِقب  یَّلَص  َو  َجَرَخ  َُّمث  َهَّللا  ُمُهَعَدْوَتْسا  َو  ًۀَفیِطَق  ْمِْهیَلَع 

ٍرَْکبُوبَأ َِکلَذ  َيأَر  اَّمَلَف  اَمَُهل  َنَذَْأت  ْنَأ  َْتبَأَف  اَْهیَلَع  اَنَذْأَتْـسا  َو  ِْنیَدـِئاَع  اَـهاَیَتَأ  ِهِیف  َْتتاَـم  يِذَّلا  اَهَـضَرَم  اـهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَضِرَم  اَّمَلَف 
َرَمُع َّنِإ  َُّمث  ٌءْیَش  ُهَّلَظَأ  اَم  ِعیِقَّصلا  ِیف  ًۀَْلَیل  َتاَبَف  فاَهاَضاَرَتَی  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  َلُخْدَی  یَّتَح  ٍْتَیب  ُفْقَس  ُهُّلُِظی  ًادْهَع ال  َهَّللا  یَطْعَأ 

ْدَق َو  ٌۀَبْحُص  ُهَلَف  ِراَْغلا  ِیف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َعَم  َناَک  ْدَق  َو  ِْبلَْقلا  ُقِیقَر  ٌْخیَـش  ٍرَْکبَابَأ  َّنِإ  َُهل : َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ًاِّیلَع  یَتَأ 
، ْلَْعفاَف اَْهیَلَع  اََنل  َنِذْأَتْسَت  ْنَأ  َْتیَأَر  ْنِإَف  یَضاَرَتَنَف  اَْهیَلَع  َلُخْدَن  یَّتَح  اََنل  َنَذَْأت  ْنَأ  َیبَْأت  َیِه  َو  اَْهیَلَع  َنْذِْإلا  ُدیُِرن  ًاراَِرم  ِةَّرَْملا  ِهِذَه  َْریَغ  اَهاَْنیَتَأ 

: َلاَق
َو ًةَرِیثَک  ًاراَِرم  اَدَّدََرت  ْدَق  َو  ِْتیَأَر  ْدَق  اَم  ِْنیَلُجَّرلا  ِْنیَذَـه  ْنِم  َناَک  ْدَـق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  َلاَقَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ٌِّیلَع  َلَخَدَـف  ْمَعَن ،

: َْتلاَقَف ِْکیَلَع  اَمَُهل  َنِذْأَتْسَأ  ْنَأ  ِینالَأَس  ْدَق  َو  اَمَُهل  ِینَذَْأت  َْمل  َو  اَمِِهتْدَدَر 
. یِّنِم ُهاَبَکَتْرا  َو  ُهاَعَنَص  اَِمب  ِْهَیلِإ  اَمُهَوُکْشَأَف  ِیبَأ  یَْقلَأ  یَّتَح  یِسْأَر  ْنِم  ًۀَِملَک  اَمُهُمِّلَکُأ  َو ال  اَمَُهل  ُنَذآ  ِهَّللاَو ال 

، ِِکلَذ اَمَُهل  ُْتنِمَض  یِّنِإَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
: َْتلاَق

مالـسلا هیلع  ٌِّیلَع  َجَرَخَف  َْتبَبْحَأ ، ْنَِمل  ْنَذْأَف  ٍءْیَِـشب  َْکیَلَع  ُِفلاَخُأ  َلاَجِّرلا ال  ُعَْبتَت  ُءاَسِّنلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلاَف  ًاْئیَـش  اَمَُهل  َْتنِمَـض  ْدَـق  َْتنُک  ْنِإ 
یَّتَح اَهَهْجَو  الَبْقَتْسا  َو  الَّوَحَتَف  اَمُْهنَع  اَهَهْجَو  َْتلَّوَح  َو  اَمِْهیَلَع  َّدَُرت  ْمَلَف  اَْهیَلَع  اَمَّلَس  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  اَمُهُرََـصب  َعَقَو  اَّمَلَف  اَمَُهل  َنِذَأَف 

: َْتلاَق َو  ًاراَِرم  ْتَلَعَف 
ِكاَْنیَتَأ اَمَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ٍرَْکبُوبَأ : َلاَقَف  اَْـهَیلِإ  ـالَّوَح  اَـهَهْجَو  َْنلَّوَح  اَّمَلَف  یِهْجَو ، َْنلِّوَح  اََـهلْوَح : ٍةَوِْسِنل  َْتلاَـق  َو  َبْوَّثلا  ِفاَـج  ُِّیلَع  اَـی 

، ِْکَیلِإ اَّنِم  َناَک  اَّمَع  یِحَفْصَت  َو  اََنل  يِرِفْغَت  ْنَأ  ُِکلَأْسَن  ِکِطَخَس  َباَِنتْجا  َو  ِِکتاَضْرَم  َءاَِغْتبا 
. یِّنِم اَُمْتبَکَتْرا  اَم  َو  اَمَُکلاَِعف  َو  اَمُکَْعنُص  َوُکْشَأ  َو  ِْهَیلِإ  اَمُکَوُکْشَأ  َو  ِیبَأ  یَْقلَأ  یَّتَح  ًةَدِحاَو  ًۀَِملَک  یِسْأَر  ْنِم  اَمُکُمِّلَکُأ  َْتلاَق ال 

َو مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  ْتَتَفَْتلاَف  اَّنِم ، َناَک  اَِمب  اَنیِذِـخاَُؤت  َو ال  اَّنَع  یِحَفْـصا  َو  يِرِفْغاَف  ِِکتاَضْرَم  ِْنیَیِغَْتبُم ]   ] نیغَْتبُم ِْنیَرِذَـتْعُم  اَْنئِج  اَّنِإ  ـالاَق 
: َْتلاَق

ِییْأَر ُْتیَأَر  ِیناَقَدَص  ْنِإَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ُهاَعِمَـس  ٍءْیَـش  ْنَع  اَمَُهلَأْسَأ  یَّتَح  ًۀَِـملَک  یِـسْأَر  ْنِم  اَمُهُمِّلَکُأ  یِّنِإ ال 
. ًاقْدِص الِإ  ُدَهْشَن  َو ال  ًاّقَح  الِإ  ُلوُقَن  اَّنِإ ال  َو  اََهل  َِکلَذ  َّمُهَّللا  الاَق :

: َْتلاَقَف
؟ ٍِّیلَع ِْرمَأ  ْنِم  َثَدَح  َناَک  ٍءْیَِشب  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  اَمُکَجَرْخَتْسا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِناَرُکْذَتَأ  ِهَّللِاب  اَمُکُدِْشنُأ 

: َْتلاَقَف مَعَن ، َّمُهَّللا  الاَقَف :
ْدَقَف ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَم  اَْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  اَُمتْعِمَـس  ْلَه  هَّللِاب  اَمُکُدِْـشنُأ 

: َِتلاَقَف ْمَعَن  َّمُهَّللا  الاَق : ِیتْوَم ؟ َدَْعب  اَهاَذآ  ْنَمَک  َناَک  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَم  َو  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَمَک  َناَکَف  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَم  َو  َهَّللا  َيذآ 
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. ِهَِّللُدْمَْحلا
یَّتَح ًۀَِملَک  یِسْأَر  ْنِم  اَمُکُمِّلَکُأ  ِهَّللاَو ال  ِیتْوَم ، َْدنِع  َو  ِیتاَیَح  ِیف  ِیناَیَذآ  ْدَق  اَمُهَّنَأ  ِینَرَضَح  ْنَم  اَی  اوُدَهْشاَف  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َِتلاَق : َُّمث 

: َلاَق َو  ِرُوبُّثلا  َو  ِْلیَْولِاب  ٍرَْکبُوبَأ  اَعَدَف  یِّنِم ، اَُمْتبَکَتْرا  َو  ِیب  َو  ِِهب  اَُمتْعَنَص  اَِمب  ِْهَیلِإ  اَمُکَوُکْشَأَف  یِّبَر  یَْقلَأ 
ْنَِمل اَم  َو  اَهاَضِِرب  ُحَْرفَت  َو  ٍةَأَْرما  ِبَضَِغل  ُعَزَْجت  َْتفِرَخ  ْدَق  ٌْخیَـش  َْتنَأ  َو  ْمُهَرُومُأ  َكْوَّلَو  َْفیَک  ِساَّنِلل  ًابَجَع  ُرَمُع : َلاَقَف  ِینْدـَِلت ، َْمل  یِّمُأ  َْتَیل 

. اَجَرَخ َو  اَماَق  َو  ًةَأَْرما  َبَضْغَأ 
: َلاَق

: َْتلاَقَف اَهِسْفَن  ِیف  َو  اَهَْدنِع  اَِهئاَِسن  ََقثْوَأ  َْتناَک  َو  َنَْمیَأ  ِّمُأ  َیلِإ  ْتَلَسْرَأ  اَهُسْفَن  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َیلِإ  َیُِعن  اَّمَلَف 
َّیَلَع اَهْظَفْحاَف  َءاَیْـشَِأب  َکَیِـصوُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ِّمَْعلا  َْنبا  اَی  َُهل : َْتلاَق  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَّمَلَف  اََهل  ُْهتَعَدَـف  ًاِّیلَع  ِیل  یِعْداَف  ََّیلِإ  ْتَیُِعن  یِـسْفَن  َّنِإ  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی 

، ِْتبَبْحَأ اَم  ِیلُوق  اََهل : َلاَقَف 
َْفیَک ِینیِرَأ  ٌِّیلَع : اََـهل  َلاَـقَف  ِیل  ُْهتَرَّوَص  ْدَـق  َۀَِـکئالَْملا  ُْتیَأَر  ًاـشْعَن  ْلَـمْعا  َو  ِیْلثِم  يِدـَْعب  ْنِم  يِدـْلُِول  ًۀَـیِّبَُرم  ُنوُکَت  ًۀـَنالُف  ْجَّوََزت  َُهل : َْتلاَـق 

: َْتلاَق َُّمث  ِِهب ، ْتَرَمَأ  اَمَک  َو  َُهل  ْتَفَصَو  اَمَک  َِکلَذ  ُْهتَرَأَف  ُُهتَروُص ،
، َّیَلَع ِةالَّصِلل  ِِهلوُسَر  ِءاَدْعَأ  َو  ِهَّللا  ِءاَدْعَأ  ْنِم  َّنَرُضْحَی  َو ال  ٍراَهَن  َْوأ  ٍْلَیل  ْنِم  َْتناَک  ٍۀَعاَس  َّيَأ  َِکتَعاَس  ْنِم  ِینْجِرْخَأَف  ِیبَْحن  ُْتیَضَق  اَنَأ  اَذإَف 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق 
. ُلَْعفَأ

ْنِم َغَرَف  اَّمَلَف  ُْهتَصْوَأ ، اَمَک  ِِهتَعاَس  ْنِم  اَهِزاَهَج  ِیف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َذَخَأ  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  َِکلَذ  ِیف  ْمُه  َو  اهیلع  هللا  مالـس  اَهَبَْحن  ْتَضَق  اَّمَلَف 
. ًْالَیل اَهَنَفَد  َو  اَْهیَلَع  یَّلَص  یَّتَح  ِراَّنلِاب ، ِةَزاَنِْجلا  َعَم  یَشَم  َو  ِلْخَّنلا  ِدیِرَج  ِیف  َراَّنلا  َلَعْشَأ  َو  َةَزاَنِْجلا  ٌِّیلَع  َجَرْخَأ  اَهِزاَهَج ،

؟ َْتلَْبقَأ َْنیَأ  ْنِم  َُهل : الاَقَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ًالُجَر  اَیِقَلَف  َۀَمِطاَِفل  ِْنیَِدئاَع  اَدَواَع  ُرَمُع  َو  ٍرَْکبُوبَأ  َحَبْصَأ  اَّمَلَف 
: َلاَق

؟ َْتتاَم ْدَق  َو  الاَق : َۀَمِطاَِفب ، ًاِّیلَع  ُْتیَّزَع 
: َلاَق

اَِنتَءاَسَم َو  اَِنِلئاَوَغ  ْنِم  ًاْئیَش  َتْکََرت  اَم  ِهَّللاَو  َُهل : الاَقَف  ُهاَیِقَلَف  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  الَْبقَأ  َُّمث  ًادیِدَش  ًاعَزَج  اَعِزَجَف  ِْلیَّللا ، ِفْوَج  ِیف  ْتَِنفُد  َو  ْمَعَن 
اَمَک َو  َکَعَم  اَْنلِخُْدت  َْمل  َو  اَنَنوُد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َْتلَّسَغ  اَمَک  الِإ  اَذَه  ْلَه  اَْنیَلَع ، َكِرْدَص  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  الِإ  اَذَه  اَم  َو 

. ِیبَأ ِرَْبنِم  ْنَع  ْلِْزنا  ِنَأ : ٍرَْکب  ِیبَِأب  َحیِصَی  ْنَأ  َکَْنبا  َتْمَّلَع 
 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  اَمَُهل  َلاَقَف 

: َلاَق ِدِجْسَْملا  یَلَع  اَمُهَلَخْدَأَف  َفَلَحَف  ْمَعَن ، الاَق : اَمَُکل ؟ ُْتفَلَح  ْنِإ  یِّناَقِّدَُصتَأ 
َو ُُهلِّسَغُأ  ُْتنُکَف  ِهِّمَع ، ُْنبا  ـالِإ  ٌدَـحَأ  ِِهتَرْوَع  یَلَع  ُِعلَّطَی  ـال  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َمَّدَـقَت  ْدَـق  َو  ِیناَـصْوَأ  ْدََـقل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُـسَر  َّنِإ 

ِْتیَْبلا َنِم  ٌِحئاَص  ِیب  َحاَصَف  َصیِمَْقلا  َعِْزنَأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  ْدََقل  َو  ِۀَقْرِْخلِاب  ِْنیَْنیَْعلا  ُطُوبْرَم  َوُه  َو  َءاَْملا  ِیُنلِواَُنی  ِساَّبَْعلا  ُْنب  ُلْضَْفلا  َو  ُُهبِّلَُقت  ُۀَِـکئالَْملا 
يِدَی ُْتلَخْدَأَف  َّیَلَع  ُهُرِّرَُکی  َتْوَّصلا  ُْتعِمَس  ْدََقل  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َصیِمَق  ْعِْزنَت  ال  َةَروُّصلا : َرَأ  َْمل  َو  َتْوَّصلا  ُْتعِمَس 

. ُُهْتنَّفَک اَم  َدَْعب  َصیِمَْقلا  ُتْعََزن  َُّمث  ُُهْتنَّفَکَف ، ُنَفَْکلا  ََّیلِإ  َمُِّدق  َُّمث  ُُهْتلَّسَغَف ، ِصیِمَْقلا  ِْنَیب  ْنِم 
ٌدِجاَس َوُه  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا  َِیتْأَی  یَّتَح  َفوُفُّصلا  یَّطَخَتَی  َناَک  ُهَّنَأ  ِۀَـنیِدَْملا  ُلْهَأ  ُمَْلعَی  َو  ِناَمَْلعَت  ْدَـقَف  ِیْنبا  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  َو 
اَنِْملَع ْدَق  ْمَعَن  الاَق : َةالَصلا  َِّمُتی  یَّتَح  ِِهتَبْکُر  یَلَع  يَرْخُْألا  َو  ِنَسَْحلا  ِرْهَظ  یَلَع  ُهُدَی  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  ُموُقَیَف  ُهَرْهَظ  َبَکْرَیَف 

. َِکلَذ
: َلاَق َُّمث 
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یَلَع ِْهیَلْجِر  ُنَسَْحلا  ِیلُْدی  َو  ِِهتَبَقَر  یَلَع  ُبَکْرَی  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  یَعْسَی  َناَک  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  ُمَْلعَی  َو  ِناَمَْلعَت 
َو ال ُبُطْخَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َو  ِدِجْـسَْملا  یَْـصقَأ  ْنِم  ِْهَیلاَْخلَخ  ُقیَِرب  يَُری  یَّتَح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِرْدَص 

َّقُـش ُهَْریَغ  ِهِیبَأ  ِرَبـْنِم  یَلَع  ُِّیبَّصلا  َيأَر  اَّمَلَف  ِِهتَبَقَر  یَلَع  ُنَسَْحلا  َو  ِِهتَبْطُخ  ْنِم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َغُْرفَی  یَّتَـح  ِهـِتَبَقَر  یَلَع  ُلاَزَی 
. يِْرمَأ ْنَع  ُهَلَعَف  َو ال  َِکلَِذب  ُُهتْرَمَأ  اَم  ِهَّللاَو  َِکلَذ  ِْهیَلَع 

َو ال اَهَتَزاَنِج  اَرُـضَْحت  ْنَأ ال  ِیْنتَـصْوَأ  ْدََقل  ِهَّللاَو  اَمَُکل ، اَهِمالَک  ْنِم  َناَک  اَم  اَُمْتیَأَر  ْدَـقَف  اَْهیَلَع ، اَمَُکل  ُْتنَذْأَتْـسا  ِیتَّلا  ُةَأْرَْملا  َیِهَف  ُۀَـمِطاَف  اَّمَأ  َو 
یَّتَح اَهُُشْبنَأَف  ِِرباَقَْملا  َیلِإ  یِْضمَأ  اَنَأ  َۀَمَهْمَْهلا ، ِهِذَه  َْکنَع  َْعد  ُرَمُع : َلاَقَف  اَمُکِیف  ََّیلِإ  اَهَتَّیِصَو  َو  اَهَْرمَأ  ُِفلاَخُأ  يِذَّلا  ُْتنُک  اَم  َو  اَْهیَلَع  َةالَصلا 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  اَْهیَلَع ، َیِّلَصُأ 
الِإ َُکِلماَعُأ  ُْتنُک ال  یِّنِإَف  َكاَْنیَع  ِهِیف  يِذَّلا  َکـْنَع  َرُدـْنَی  یَّتَح  َکـِلَذ  َیلِإ  ُلِـصَت  ـال  َکَّنَأ  ُتِْملَع  َو  ًاْئیَـش  َکـِلَذ  ْنِم  ُموَُرت  َْتبَهَذ  َْول  ِهَّللاَو 

. َِکلَذ ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِصَت  ْنَأ  َْلبَق  ِْفیَّسلِاب 
ِیف َلاَُقی  ْنَأ  اَذَِـهب  یَـضَْرن  اَم  ِهَّللاَو  اُولاَقَف : ُراَْصنَْألا  َو  َنوُرِجاَهُْملا  َعَمَتْجا  َو  َلَْسبَتْـسا  َو  اَیَحالَت  یَّتَح  ٌمـالَک  َرَمُع  َو  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َْنَیب  َعَقَوَف 

(590 . ) اَقَّرَفَتَف ٌۀَْنِتف ، َعَقَت  ْنَأ  ْتَداَک  َو  ِهِّیِصَو  َو  ِهیِخَأ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّمَع  ِْنبا 
وأ بطاخملا ، نم  لوهجملا  ءانب  یلع  وأ  لَّوألل  دیکأت  اّمإ  تقدص  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هلوق  دودمم ، ّسفنت  ِّدملاب  ءادَعُّصلا  نایب :

لاقی جلثلاب و  هیبش  لیّللاب  ءامـسلا  نم  طقـسی  يّذلا  عیقّـصلا  تعمـس و  ام  الإ  رکذت  مل  اّهنأل  اهیلع  هللا  مالـس  ۀمطاف  تقدص  يأ  ۀبیغلا  یلع 
یلإ بناج  نم  لَّوحتأ  یّتح  ًالیلق  هعفرا  بوثلا و  ذخ  ینعملا : لعل  هدـعبأ و  يأ  هنع  هافاج  هنع و  هتعفر  اذإ  سرفلا  رهظ  نم  جرّـسلا  تیفجأ 

برحلا یف  ۀلواصملا  ۀلسابملا  ۀعزانملا و  ةاحالملا  َّذش و  طقس و  اردن  ردنی  ءیشلا  ردن  اهتوصب و  لفطلا  ةأرملا  میونت  ۀمهمهلا »  » بناج و
. ۀلاحم لتقی ال  نأ  دیری  وه  برحلا و  یف  هسفن  حرط  يأ  لسبتسا  توملا و  یلع  هسفن  نّطوی  يّذلا  لسبتسملا  و 

: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  يدرم  هک  دنکیم  تیاور  هطساو  دنچ  اب  ( 591  ) عیارّشلا للع  باتک  رد 
؟ دنربب دنشاب ، هتشاد  ینشور  هک  اهنیا  لاثما  غارچ و  لقنم و  هزانج  عییشت  عقوم  رد  تسا  عورشم  ایآ 

: دیوگیم يوار 
: دندومرف دنتسشن ، دنتساخرب و  هکنیا  زا  سپ  هاگنآ  درک ، رییغت  بلطم  نیا  ندینش  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  گنر 

: تفگ ناشیا  هب  دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح  دزن  یقش ، دارفا  زا  یکی 
؟ هدومن يراگتساوخ  ار  لهجوبا  رتخد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هک  ینادیمن  ایآ 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
: تفگ هبترم  هس  دراد ؟ تقیقح  ییوگیم  وت  هک  ینخس  نیا 

. دراد تقیقح  يرآ 
هک هداد  نانز  هب  ار  تفص  نیا  میلع  يادخ  اریز  دیامن ، يراددوخ  هک  تسناوتن  دش و  تحاران  هداعلا  قوف  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترـضح 

ياضر يارب  هک  ینانز  يارب  فوؤر  يادـخ  یلو  تسهدومن . بجاو  نادرم  يارب  ار  داهج  دـننک و  ربص  يرگید  نز  لباقم  رد  دـنناوتیمن 
. دنیامن داهج  ادخ  يارب  مالسا  ياهزرم  رد  هک  دنکیم  اطع  ار  ینادرم  باوث  رجا و  دننک  ربص  يرگید  نز  لباقم  رد  ادخ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  دش  بش  یتقو  دوب ! رّکفتم  ّریحتم و  بش  ات  نانچمه  بلطم  نیا  ندینش  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح 
تـسد هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ّما  پچ  تسد  داـهن و  دوخ  پچ  يهناـش  يور  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تسار و  يهناـش  يور  ار 

. دش شراوگرزب  ردپ  يهرجح  ِیهار  تفرگ و  دوخ  تسار 
نیا دـش و  كانهودـنا  ًادـیدش  دـیدن  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دـش و  دوخ  يهرجح  لخاد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  یعقوم 

. دوب عالّطایب  نایرج  زا  دمآ و  گرزب  شرظن  هب  عوضوم 
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دجسم و هّجوتم  اذل  دیامن ، راضحا  شردپ  يهرجح  زا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  دیـشک  تلاجخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
. دش زامن  لوغشم 

! دومن هیکت  اهنآ  رب  درک و  عمج  ار  دجسم  ياهگیر  زا  يرادقم  هاگنآ 
دیشوپ و ار  دوخ  سابل  دید  مومغم  نوزحم و  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  هک  یماگنه 

مغ اناوت  يادخ  هک  درکیم  اعد  دروآیم  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  هاگ  ره  دوب . دوجس  عوکر و  لاح  رد  نانچمه  دیدرگ و  دجـسم  یهار 
. دیامن فرطرب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  هودنا  و 

قیمع و سفن  دوب و  تحاران  وناب  نآ  دـش  جراخ  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  دزن  زا  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمغیپ  هک  یعقوم  اریز 
رارق و دوریمن و  باوخ  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  مشچ  دـید  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  یعقوم  دیـشکیم . ینـالوط 

: دومرف درادن ، شیاسآ 
تشادرب ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تساخرب ، اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  زیخرب ! نم  رتخد  يا 

یلع ترضح  فرط  هب  تفرگ و  ار  اهیلع  هللا  مالس  موثلک  ّما  تسد  تشادرب و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  و 
. دنتفر مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 

ناکت ار  شترضح  ياپ  دوخ ، كرابم  ياپ  اب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمایپ  دوب . باوخ  عقوم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
: دومرف ناشیا  هب  داد و 

نم دزن  هحلط  اـب  دوخ  سلجم  زا  ار  رمع  دوخ و  يهناـخ  زا  ار  رکبوبا  زیخرب ! يدرک ، تحاراـن  هک  ار  یمارآ  دارفا  هچ  زیخرب ! بارتوـبا  يا 
! نک رضاح 

ادـخ لوسر  دزن  اهنآ  یتقو  دروآ . مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  روضح  هب  ناـشلزنم  زا  ار  ناـنآ  تفر و  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
: دومرف مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ترضح  نآ  دندومن  عامتجا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

ادخ دنک  ّتیذا  ارم  یسک  هدرک و  ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا  ار  همطاف  هک  یـسک  مشابیم ، وا  زا  نم  تسا و  نم  نت  يهراپ  همطاف  ینادیمن  ایآ 
هدرک ّتیذا  نم  تایح  نامز  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  لثم  دنک  ّتیذا  نم  توم  زا  دعب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  یـسک  هدرک و  ّتیذا  ار 
هدرک ّتیذا  نم  توم  زا  دعب  ار  يو  هک  تسا  نیا  لثم  دشاب  هدرک  ّتیذا  نم  تایح  نامز  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  یـسک  دـشاب و 

!؟ دشاب
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

! ادخ لوسر  يا  ارچ 
: دومرف

؟ يداد ماجنا  ار  لمع  نیا  وت  هک  دش  ثعاب  هچ  سپ 
: درک ضرع  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

ًالـصا هدزن و  رـس  نم  زا  هدیـسر  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  شوگ  هب  هک  یبلطم  نینچ  هدومن  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق 
. ماهتشادن مه  یلایخ  نینچ  کی 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح 
(. 592  ) یتفگ تسار  زین  وت  هتفگ و  تسار  همطاف 

. دش هدید  شیاهنادند  هک  دز  دنخبل  يوحن  هب  دیدرگ و  لاحشوخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نایرج  نیا  زا  سپ 
: تفگ دوخ  قیفر  هب  رفن  ود  نآ  زا  یکی 
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!؟ تساوخ تعاس  نیا  رد  ار  ام  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  دش  ثعاب  هچ  منکیم ! بّجعت  یلیخ 
ناتـشگنا ناـیم  رد  ار  دوـخ  كراـبم  ياـهتشگنا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربماـیپ  سپس 

. داهن مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
ترضح مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هاگنآ 

ادخ ربمغیپ  دندش ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يهناخ  لخاد  دنتـشادرب و  ار  اهیلع  هللا  مالـس  موثلک  ّما  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 
. دش لوغشم  زامن  هب  ار  بش  یقبام  تشگرب و  درپس و  ادخ  هب  ار  نانآ  تخادنا و  ناشیا  يور  هفیطق  کی  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

هللا مالس  رهطا  يارهز  ترضح  تدایع  يارب  رفن  ود  نآ  دیسر ، تداهش  هب  هک  دش  يرامیب  نآ  راچد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  یتقو 
، درک دهع  ادخ  اب  دش  هجاوم  هرظنم  نیا  اب  رکبوبا  هک  یماگنه  دندادن . هزاجا  همولظم  يوناب  نآ  یلو  دنتـساوخ ، دورو  نذا  دندمآ و  اهیلع 

ریز رد  بش  کی  اذل  دیامن . لصاح  ار  ترضح  نآ  تیاضر  دورب و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  دزن  هکنیا  ات  دورن  فقـس  هیاس و  ریز 
. تفرن هیاس  فقس و  ریز  دیباوخ و  نامسآ 

: تفگ دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  روضح  هب  رمع  نایرج  نیا  زا  سپ 
دزن ًارّرکم  هبترم  نیا  زا  ریغ  اـم  دراد ، ار  ترـضح  نآ  اـب  تقاـفر  راـختفا  هدوب ، ربمغیپ  اـب  راـغ  رد  رکبوبا  كزاـن ، لد  تسیدرمریپ  رکبوبا 
رگا مییامن . لصاح  وا  زا  تیاضر  میوش و  فّرـشم  اـت  دادـن  هزاـجا  اـم  هب  يو  یلو  میتساوخ  دورو  نذا  میدـمآ و  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 

. ریگب فّرشت  يهزاجا  ام  يارب  ترضح  نآ  زا  ینادیم  حالص 
: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

. درادن یعنام 
: دومرف شترضح  هب  دمآ و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 

هدادن دورو  نذا  دیا و  هدرک  دَر  ار  اهنآ  امـش  دندمآ و  امـش  دزن  هبترم  دنچ  هک  یعالّطا ، اب  رفن  ود  نیا  نایرج  زا  وت  ادخ ! ربمغیپ  رتخد  يا 
. مریگب دورو  نذا  نانآ  يارب  امش  زا  هک  دناهتساوخ  نم  زا  اهنآ  دیا .

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 
یلمع نیا  زا  منک و  تاقالم  ار  مردپ  هکنیا  ات  درک  مهاوخن  مّلکت  هملک  کی  نانآ  اب  داد و  مهاوخن  دورو  هزاجا  ناشیا  هب  نم  مسق  ادخ  هب 

. میامن تیاکش  ترضح  نآ  هب  دنداد  ماجنا  نم  اب  اهنآ  هک 
: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

. ماهداد تنامض  نانآ  يارب  نم 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

وت اب  یعوضوم  چـیه  هب  عجار  نم  دنـشاب ، نادرم  عبات  دـیاب  نانز  تسوت و  يهناخ  هناـخ  اریز  درادـن ، یعناـم  ياهدرک  تنامـض  هک  نونکا 
. هدب دورو  يهزاجا  يراد  تسود  هک  یسک  ره  هب  درک ، مهاوخن  تفلاخم 

هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  ناشمـشچ  دـندش و  دراو  نانآ  یتقو  داد . دورو  نذا  رفن  ود  نآ  هب  هدـش و  جراخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
نانآ دـینادرگرب . ناشیا  زا  ار  دوخ  كراـبم  تروص  دادـن و  ار  ناـشیا  مالـس  باوج  همولظم  يوناـب  نآ  یلو  دـندرک . مالـس  داـتفا ، اـهیلع 

. دنداد ماجنا  هبترم  دنچ  ار  لمع  نیا  دنتفرگ و  رارق  ترضح  نآ  تروص  لباقم  رد  دنتساخرب و 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 

: دندومرف دندوب  همّظعم  نآ  فارطا  رد  هک  ینانز  هب  هاگنآ  نک ، رود  رادرب و  نم  زا  ار  سابل  نیا  یلع  ای 
. دنتـسشن اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  لباقم  رد  دنتـساخرب و  مه  رفن  ود  نآ  دـندینادرگرب  ار  وا  تروص  یتقو  دـینادرگرب ! ارم  تروص 
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: تفگ رکبوبا 
نآ يهرابرد  ار  ام  وت  میراد  اضاقت  ام  میـشاب . رذـح  رب  وت  مشخ  زا  مییامن و  لصاح  تیاضر  وت  زا  هک  میاهدـمآ  ام  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا 

!؟ ییامرف وفع  میاهدرک ، وت  هب  تبسن  هک  یفاحجا 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز 

نآ هب  دیداد  ماجنا  نم  اب  هک  یلامعا  نیا  هب  عجار  امش  زا  منک و  تاقالم  ار  مردپ  هکنیا  ات  میوگیمن  نخـس  هملک  کی  امـش  اب  ًالـصا  نم 
. میامن تیاکش  ترضح 

: دنتفگ
. ییامنن هذخاؤم  ار  ام  يرذگرد و  ام  زا  هک  مینکیم  شهاوخ  مینک ، لصاح  تیاضر  میبلطب و  شزوپ  وت  زا  هک  میدمآ  ام 

: دومرف دش و  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هّجوتم  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  سپس 
، موش ایوج  دناهدینش  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  ناشیا ، هک  یعوضوم  يهرابرد  ات  منکیمن  مّلکت  هملک  کی  نانیا  اب  نم 

: دنتفگ نانآ  منادیم . رتهب  ار  دوخ  حالص  نم  دنیوگب  تسار  رگا 
. تفگ میهاوخ  تسار  ار  يو  باوج  ام  دوش  ایوج  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هچ  ره  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ ! راب 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز 
یلع يارب  هک  یقافتا  يارب  ار  امش  یبش ، همین  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  هک  دیراد  رطاخ  هب  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امش 

؟ درک جراخ  ناتدوخ  لزنم  زا  دوب  هداد  ُخر  مالسلا  هیلع 
: دنتفگ

! مسق ادخ  هب  يرآ 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  هک  دیدینشن  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امش 
ّتیذا ار  ادخ  دنک  ّتیذا  ارم  هک  یـسک  هدرک و  ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا  ار  وا  هک  یـسک  مشابیم ، همطاف  زا  نم  تسا و  نم  نت  يهراپ  همطاف 

رد هک  یـسک  دـشاب ، هدومن  ّتیذا  ار  وا  نم  تایح  نامز  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک  ّتیذا  نم  تداهـش  زا  دـعب  ار  ارهز  هک  یـسک  هدرک ،
؟ دشاب هدرک  ّتیذا  نم  تداهش  زا  دعب  ار  يو  هک  تسیسک  لثم  دیامن  ّتیذا  ار  وا  نم  تایح  نامز 

: دنتفگ
! دنگوس ادخ  هب  يرآ 

: دومرف
! هللادمحلا

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  سپس 
عقوم تایح و  نامز  رد  ارم  رفن ، ود  نیا  هک  مهدیم  رارق  دوهـش  دـنراد  روضح  هک  ار  يدارفا  نیا  مریگیم و  دـهاش  ار  وت  نم  اراگدرورپ !

. دندومن رازآ  ّتیذا و  ندُرم 
امش هک  یلمع  نیا  هب  عجار  میامن و  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  هک  یعقوم  ات  درک  مهاوخن  مّلکت  امش  اب  هملک  کی  ًالصا  نم  هک  مسق  ادخ  هب 

: تفگ دش و  دنلب  الیواو  هب  رکبوبا  يادص  هاگان  منک . تیاکش  دوخ  راگدرورپ  هب  دیداد  ماجنا  نم  اب 
! ! ! دازیمن ارم  مردام  شاک  يا 

: تفگ رکبوبا  هب  رمع 
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يارب یتسه و  تفرخ  يدرمریپ  وت  هک  یتروص  رد  دنداد ، رارق  دوخ  روما  يّدصتم  تسرپرس و  ار  وت  هنوگچ  مدرم ، نیا  زا  منکیم  بّجعت 
كانمـشخ ار  نز  کـی  یـصخش ، هک  دراد  یعناـم  هچ  يوـشیم ! لاحـشوخ  وا  يدونـشخ  يارب  ینکیم و  عزف  عزج و  نز ، کـی  بضغ 

. دیامن
. دندش جراخ  دنتساخرب و  هاگنآ 

نانز نیرتقثّوم  زا  ترضح  نآ  دزن  هک  نمیا  ّما  لابند  هب  درک  ادیپ  نیقی  نتشیوخ  تداهش  هب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
: دومرف يو  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  دمآ  نمیا  ّما  یتقو  داتسرف ، دشیم  بوسحم 

نآ هب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  دـمآ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  یعقوم  روایب ، نم  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هدیـسر ، ارف  نم  لجا 
: دومرف ترضح 

. نک شوگ  ارم  ّتیصو  وت  منکب ، یتّیصو  مراد  رظن  رد  نم  ومع ! رسپ  يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

. وگب يراد  تسود  هچ  ره 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

تـسرد میارب  دنداد  ناشن  نم  هب  ار  نآ  لکـش  هکئالم  هک  توبات  کی  امن . جیوزت  دشابیم  نم  دوخ  ریظن  منادـنزرف  يارب  هک  ار  نز  نالف 
. نک

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
؟ تسهنوگچ توبات  نآ  لکش 

: دومرف داد و  حرش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  ار  توبات  نآ  فاصوا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
زامن يارب  وا ، لوسر  ادخ و  نانمـشد  زا  يدحا  ادابم  رادرب . ارم  يهزانج  دوب  هک  زور  بش و  زا  یتعاس  ره  مدیـسر  تداهـش  هب  هک  یعقوم 

! ! دنوش رضاح  ماهزانج  هب  ندناوخ 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

. مهدیم ماجنا 
همّظعم يوناب  نآ  ّتیـصو  قبط  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  دیـسر  تداهـش  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  هک  یماـگنه 

. تشادرب هنابش  ار  شاهزانج 
ترـضح ندب  رب  زامن  هکنیا  ات  دندرک  هدافتـسا  شتآ  نآ  ییانـشور  زا  دندروآ و  هزانج  لابند  هب  دـندز و  شتآ  ار  امرخ  ياههخاش  هاگنآ 

. دندرک نفد  هنابش  ار  ترضح  نآ  سّدقم  ندب  دندناوخ و  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
: دنتفگ وا  هب  دندش و  فداصم  شیرق  زا  يدرم  اب  هار  نیب  رد  دندرک . تکرح  همولظم  نآ  تدایع  روظنم  هب  رمع  رکبوبا و  دش  حبص  یتقو 

؟ ییآیم اجک  زا 
: تفگ

. متفگ تیلست  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  رد 
: دنتفگ

؟ تفر ایند  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  ایآ 
: تفگ

ترضح نآ  هب  دندیدرگ و  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هّجوتم  دندش  تحاران  تّدش  هب  هکنیا  زا  سپ  اهنآ  دندومن . نفد  هنابـش  ار  وا  يرآ ،

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنتفگ
! يراد ام  هب  تبـسن  دوخ  يهنیـس  رد  هک  تسیاهنیک  نآ  زا  یکاح  وت  ياهراک  نیا  يداهنن ، یقاب  ار  ام  بویع  زا  يزیچ  وت  هک  مسق  ادخ  هب 
هب زین  يدومنن و  تسدمه  نتشیوخ  اب  يدرکن و  ربخ  ار  ام  مه ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لسغ  عقوم  رد  هک  تسین  نینچ  نیا  ایآ 

: دز دایرف  دمآ و  رکبوبا  ربنم  ياپ  هک  يداد  دای  ترسپ 
! ! يآ دورف  مردپ  ربنم  زا 

: دومرف اهنآ  باوج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
؟ دییامنیم قیدصت  ارم  فرح  امش  مروخب ، مسق  نم  رگا 

: دنتفگ
. يرآ

: دومرف نانآ  هب  درک و  دجسم  لخاد  ار  اهنآ  دروخ  مسق  هکنیا  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: دومرف درک و  ّتیصو  نم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 

اهنآ مدادیم و  لسغ  ار  راوگرزب  نآ  ندب  هکئالم  اب  نم  اذل  دنک ، هاگن  نم  ندب  رب  يدـحا  یـشابیم  نم  يومع  رـسپ  هک  وت ، زا  ریغ  ادابم 
. تخیریم بآ  دوب  هتسب  یلامتسد  کی  يهلیسو  هب  ار  شنامشچ  هک  یلاح  رد  ساّبع  نب  لضف  دندادیم و  تکرح  ار  ربمغیپ  سّدقم  ندب 

دش دنلب  هناخ  زا  ییادص  هاگان  مروآ . نوریب  شکرابم  ندب  زا  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نهاریپ  هک  متفرگ  میمـصت  نم 
: دزیم دایرف  رّرکم  روط  هب  یلو  مدیدن  ار  ادص  نآ  بحاص  نم  هک 

مدرک ترضح  نآ  نهاریپ  ریز  ار  دوخ  تسد  نم  اذل  ییامن ! جراخ  شسّدقم  ندب  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  نهاریپ  ادابم 
شرّهطم ندب  زا  ار  يو  نهاریپ  سپـس  مدومن ، نفک  ار  وا  كرابم  ندـب  دـش و  میدـقت  نم  هب  نفک  هاگنآ  مداد ، لسغ  ار  شفیرـش  ندـب  و 

. مدومن جراخ 
لها مومع  امـش و  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  يآ ) دورف  مردـپ  ربنم  زا  تفگ  رکبوبا  هب  دـمآ و  ربنم  ياـپ  دـییوگیم  هک   ) نسح مدـنزرف  اـّما 
هدجس لاح  رد  دمآیم و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  دزن  ات  تفریم  هار  تعامج  زامن  فص  نایم  رد  نسح  دینادیم  هنیدم 

ار دوخ  تسد  کی  تشاد  یمرب  هدجس  زا  رس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  یتقو  دشیم  راوس  ترـضح  نآ  كرابم  تشپ  رب 
؟ درکیم مامت  ّتیفیک  نیا  هب  ار  زامن  هکنیا  ات  داهنیم  دوخ  كرابم  يوناز  يور  ار  شرگید  تسد  نسح و  تشپ  هب 

: دنتفگ
. مینادیم ًالماک  ار  عوضوم  نیا  ام  يرآ 
: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هاگنآ 

رب هکنیا  زا  سپ  تفاتـشیم و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  بناج  هب  نسح  مدنزرف  هک  دیراد  لوبق  ًامومع  هنیدـم  لها  امش و 
ياهلاخلخ قرب  هک  دومنیم  نازیوآ  راوگرزب  نآ  كرابم  يهنیـس  رب  يوحن  هب  ار  دوخ  ياهاپ  دـشیم  راوس  ترـضح  نآ  سّدـقم  ندرگ 

دوب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  شوغآ  رد  نانچمه  مالسلا  هیلع  نسح  دشیم و  هدهاشم  دجسم  ياهتنا  زا  مالسلا  هیلع  نسح 
ربنم زارف  رب  دوخ  ّدـج  ياج  هب  ار  يرگید  لفط ، نآ  هک  یعقوم  دومنیم ؟ لـصاح  تغارف  ینارنخـس  هبطخ و  ندـناوخ  زا  ترـضح  نآ  اـت 

. دش دهاوخ  راوگان  شیارب  هرظنم  نیا  دوشیم و  تحاران  هک  تسیعیبط  دنیبب 
. مدومنن رومأم  ار  وا  مدادن و  میلعت  يو  هب  دییوگیم  امش  هک  ار  یبلطم  نیا  نم  مسق  ادخ  هب 

ار ینانخس  امش  متفرگ و  هزاجا  وا  زا  امـش  يارب  نم  دادن و  تدایع  يهزاجا  امـش  هب  هک  دوب  ینز  نامه  اهیلع ، هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  اّما 
شاهزانج عییشت  رد  امش  ات  درک  ّتیصو  نم  هب  شدوخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  مسق  ادخ  هب  دیدینش  دیدید و  تفگ  امش  اب  يو  هک 
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. میامن تفلاخم  دوب ، هدرک  امش  يهرابرد  وا  هک  یتّیصو  اب  مدوبن  یصخش  مه  نم  دیناوخن . شندب  رب  زامن  دیوشن و  رضاح 
: تفگ مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  رمع 

. مناوخیم زامن  شندب  رب  مفاکشیم و  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ربق  موریم  نم  نک ! رود  دوخ  زا  ار  همهمه  نیا 
: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نیا هب  وت  هکنیا  زا  لبق  نم  اریز  دنوش ، جراخ  هساک  زا  تنامشچ  هکنیا  ات  یسریمن  نآ  هب  يورب  یلمع  نینچ  کی  لابند  رگا  مسق  ادخ  هب 
! ! درک مهاوخن  ياهلماعم  وت  اب  ریشمش  اب  زج  یسرب  فده 

. تفرگ دربن  میمصت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش و  لََدب  ّدر و  ینانخس  رمع  مالسلا و  هیلع  ریما  ترضح  نیب  سپس 
: دنتفگ دندومن و  عامتجا  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  هاگنآ 

هتفگ مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  ّیـصو  ردارب و  ومع و  رـسپ  يهرابرد  نانخـس  هنوگ  نیا  هک  میتسین  یـضار  ام  مسق  ادخ  هب 
. دندش هدنکارپ  یلو  دوش ، اپب  ياهنتف  دوب  کیدزن  دوش .

(. ندیشک هآ   ) دنیوگ ار  دتمم  ندیشک  سفن  ءادعُّصلا » : » نایب
: دیامرفیم هبترم  ود  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ  رد  و 

هب هکنیا  ای  بطاـخم و  فرط  زا  تسا  لوهجم  يهغیـص  رب  یمّود  هکنیا  اـی  یلّوا و  يارب  تسا  دـیکأت  یمّود  هکنیا  اـی  تقدـص » تقدـص ، »
: دوشیم هنوگ  نیا  نآ  يانعم  هک  دوشیم  هدناوخ  بیاغ  يهغیص 

. هدینش ار  هچنآ  رگم  هتفگن  ینخس  وا  اریز  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تفگ  تسرد 
: دنیوگیم یتقو  فرب و  هب  هیبش  دیایب ، نامسآ  زا  بش  رد  هک  دنیوگ  يزیچ  هب  عیقّصلا »  » و

ینعی هنع » هافاج   » دوریم و راک  هب  نتشادرب  ینعم  هب  تیفجأ »  » يهملک متـشادرب ، بسا  يور  زا  ار  نیز  سرفلا » رهظ  نم  جرّـسلا  تیفجأ  »
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  اجنیا  رد  دیاش  ار ، وا  مدرک  رود 

. منک تکرح  رگید  فرط  هب  فرط  زا  ات  رادرب  هتسهآ  نم  يور  زا  ار  نآ  و  ارم )  ) سابل ریگب  هک  دشاب  نیا  روظنم  بّوثلا » ِفاج  یلع  ای  »
. دنیوگ دنکیم ، داجیا  لفط  ندیناباوخ  يارب  نز  هک  ییادص  هب  ۀمهمهلا »  » و

. تسهدمآ نتشادرب ) ندرک ، ادج   ) ندرک طقاس  ینعم  هب  ردن »  » و
ار دوخ  هک  دنیوگ  ار  یسک  لسبتـسملا »  » دنیوگ و ار  گنج  رد  ندرک  هلمح  ۀلـسابملا »  » تسا و ندرک  اوعد  عازن و  ینعم  هب  ةاحالملا »  » و

. دهد نتشک  هب  ار  دوخ  ًامتح  هدرک  هدارا  هک ) یلاح  رد  ، ) نتخادنا گنج  رد  ار  دوخ  ینعی  لسبتسا »  » دشاب و هدرک  هدامآ  گرم  يارب 

(32 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍِملاَس ، ِْنب  ِنَمْحَّرلاِْدبَع  ْنَع  ِّیِْطنَزَْبلا ، ِنَع  یَسیِع ، ِْنبا  ِنَع  َسیِرْدِإ ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِیبَأ ، عئارّشلا ]  للع  ]
 : مالسلا هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

؟ َۀَمِطاَف َلَّسَغ  ْنَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
: َلاَق

: َلاَق مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َكاَذ 
: َلاَقَف ِِهلْوَق  ْنِم  َِکلَذ  ُتْمَظْعَتْسا  یِّنَأَکَف 

، َكاَِدف ُْتلِعُج  َِکلَذ  َناَک  ْدَق  ُْتُلق : ِِهب ؟ َُکتْرَبْخَأ  اَّمِم  َْتقِض  َکَّنَأَک 
: َلاَق
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. مالسلا هیلع  یَسیِع  الِإ  اَْهلِّسَُغی  َْمل  َمَیْرَم  َّنَأ  َتِْملَع  اَمَأ  ٌقیِّدِص ، الِإ  اَُهلِّسَُغی  ٌۀَقیِّدِص ال  اَهَّنِإَف  َّنَقیِضَت  ال 
. هلثم ملاس  نب  نمحرلا  دبع  نع  یسیع ، نبا  نع  ییحی ، نب  دّمحم  یفاکلا ]  ]
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  لّضفم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 593  ) باتک نامه  رد 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب 
؟ داد لسُغ  ار  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  یسک  هچ  موش  تیادف 

: دومرف
: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدرک ! ! بّجعت  راوگرزب  نآ  نخس  زا  نم  مالسلا . هیلع  ریما  ترضح 

؟ يدش تفگش  راچد  نم  نخس  زا  ایوگ 
: متفگ

. مدرگ وت  يادف  يرآ 
: دومرف

هک ینادیمن  ایآ  دهد . لسغ  ار  يو  یـسک  دیابن  قیّدص ، صخـش  زا  ریغ  اذل  دوب  هقیّدص  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نوچ  اریز  يامنم ! بّجعت 
. دادن لسُغ  یسک  مالسلا  هیلع  یسیع  زا  ریغ  ار  اهیلع  هللا  مالس  میرم  ترضح 

. تسهدمآ ثیدح  نیا  لثم  ثیدح 4  يهحفص 459  دلج 1 ، یفاکلا  باتک  رد 

(33 [ ) هرامش تیاور  ]

َْتِنب اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُهَتَأَْرما  َلَّسَغ  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع  َّنَأ  مالسلا  امهیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  َناَْولُع ، ِْنبا  ِنَع  ٍفیِرَط ، ُْنبا  دانسإلا ]  برق  ]
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 594  ) دانسالا برق  باتک  رد 
. داد لسغ  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دوخ ، رسمه  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

(34 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَطَْبلا ، ِْنبا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا ، ِنَع  ِّیِعَخَّنلا ، ِنَع  ِّيِدَسَْألا ، ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع  عئارّشلا ]  للع  ]
؟ ِراَهَّنلِاب ْنَفُْدت  َْمل  َو  ِْلیَّللِاب  اهیلع  هللا  مالس  ۀمطاف  ْتَِنفُد  ٍۀَّلِع  ِّيَِأل  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس 

: َلاَق
(. 595  ) ِناَِّیباَرْعَْألا ِنالُجَّرلا  اَْهیَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ ال  ْتَصْوَأ  اَهَّنَِأل 

(. 596 « ) ًاقاِفن َو  ًاْرفُک  ُّدَشَأ  ُبارْعَْألا   » یلاعت هلوقل  نارفاکلا  نایبارعألا : نایب :
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  ینئاطب  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 597  ) عیارّشلا للع  باتک  رد 

كاـخ هب  زور  ار  وا  دـش و  نفد  هنابـش  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  هـچ  يارب  مدـش  اـیوج  مالـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 
؟ دندرپسن

: دومرف
. دنراذگن زامن  شاهزانج  هب  یبارعا  درم  رفن  ود  نآ  هکنیا  ّتلع  هب 

يهیآ هبوت ، يهروس  دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  يهدومرف  لیلد  هب  دنتـسه  رفاک  ود  نآ  رمع ،) رکبابا و   ) برع درم  ود  زا  روظنم  نایب :
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: دیامرفیم هک   97
. تسا رتدیدش  ناشقافن  رفک و  برع ، نانیشن  هیداب 

(35 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْتلَّصلا ِْنب  ِهَّللاِدـْبَع  َو  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍبِیبَح ، ِْنبا  ِنَع  ِناَّطَْقلا ، اَّیِرَکَز  ِْنبا  ِنَع  یَـسُوم ، ُْنبا  قودّـصلل ]  یلاـمألا   [ ] عئارّـشلا لـلع  ]
: َلاَق ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَدْمَْهلا ، ِنَمْحَّرلاِْدبَع  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  َۀَِشئاَع ، ُْنبا  اَنَثَّدَح  الاَق : ِّيِرَدْحَْجلا 

َأَْـشنَأ َُّمث  ًْالَیل  اَهَنَفَد  َناَک  ُهَّنَِأل  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  َِکلَذ  َو  ِْربَْقلا  ِریِفَـش  یَلَع  َماَق  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنَفَد  اََّمل 
: ُلوُقَی

ٌۀَقُْرف ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 
ٌلِیلَق ِتاَمَْملا  َنُود  يِذَّلا  ُّلُک  َو 
ٍدِحاَو َدَْعب  ًادِحاَو  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 

ٌلِیلَخ َموُدَی  ْنَأ ال  یَلَع  ٌلِیلَد 
ِیتَّدَوَم یَْسُنت  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ُضَْرُعتَس 

ٌلِیلَخ ِلِیلَْخِلل  يِدَْعب  ُثُدْحَی  َو 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  شردپ  زا  ینادْمَه  نمحّرلادبع  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 598  ) قودص یلاما  باتک  رد 

ربق رانک  عقوم ، نامه  رد  درپس  كاخ  هب  هنابش  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح  ندب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  یماگنه 
: دورس ار  يراعشا  نیا  داتسیا و 

. تسا كدنا  رایسب  تسیندرُمَن  هچنآ  تسییادج و  یعامتجا  ره  يارب 
. تشاد دهاوخن  ماود  یتسود  چیه  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  يرگید ، زا  دعب  یکی  نتفر  نم  تسد  زا 

؟ دریگب ار  وت  ياج  هک  دوشیم  ادیپ  يرگید  سک  وت  زا  دعب  ایآ  و  دوشیم ؟ مشومارف  وت  ّتبحم  يوریم و  نم  دای  زا  يدوز  هب  ایآ 

(36 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِنَسَْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَِدئاَز ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  یَیْحَی ، ِْنب  اَّیِرَکَز  ْنَع  ِباَّشَْخلا ، ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَبَّطِلل : ِِلئالَّدـلا  ُباَتِک 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب ،

هللا مالـس  َۀَمِطاَف  َیلِإ  َّرَـسَأ  ْدَـق  َناَک  َو  ِِهْتَیب  َلْهَأ  ُهَتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا : الِإ  َكََرت  اَم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل 
. ًاقوُُحل ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ُلَّوَأ  ِِهب  ٌۀَقِحال  اَهَّنَأ  اهیلع 

: َْتلاَق
َعَطَْقنا ْهاََتبَأ  اَی  ُْتیَداَن  ْنَأ  یِـسْفَن  ِْکْلمَأ  َْمل  ُُهْتیَأَر  اَّمَلَف  َّیَلَع  َفَرْـشَأ  ْدَق  ِیبَأ  َّنَأَک  ُْتیَأَر  ْذِإ  ٍماَّیَِأب  ِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  ِۀَناَظْقَْیلا  َو  ِۀَِمئاَقلا  َْنَیب  یِّنَأ  اَْنَیب 

اَنَأ اَذإَف  یِـسْأَر  ُْتعَفَرَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  اَدِعَـصَف  ِیناَذَـخَأ  یَّتَح  ِناَکَلَم  اَهُمُدـْقَی  ًافوُفُـص  ُۀَِـکئالَْملا  ِیْنتَتَأ  ْذِإ  َِکلَذَـک  اَنَأ  اَْنیَبَف  ِءاَمَّسلا  ُرَبَخ  اَّنَع 
َّنُهَف ُبِعَّللا  َّنُهَّنَأَک  ٍراَوَج  ِروُصُْقلا  َْکِلت  ْنِم  َّیَلَع  َعَلَّطا  ِدَق  اَذإ  َو  ٍناَتُْسب  َدَْعب  ٍناَتُْسب  َو  ٍرْصَق  َدَْعب  ٍرْصَق  َو  ُدِرَّطَت  ٍراَْهنَأ  َو  َنِیتاََسب  َو  ٍةَّدَیَشُم  ٍروُصُِقب 

. اَهِیبَأ ِلْجَأ  ْنِم  اَنِْقلُخ  َو  ُۀَّنَْجلا  ِتَِقلُخ  ْنَِمب  ًابَحْرَم  َْنلُقَی : َو  ََّیلِإ  َنْکَحْضَی  َو  َنْرَشاَبَتَی 
ِقَْربَتْسِْإلا َو  ِسُْدنُّسلا  َنِم  اَهِیف  َو  َْتأَر  ٌْنیَع  اَم ال  ِتُوُیْبلا  َنِم  ٍرْـصَق  ِّلُک  ِیف  ٌروُُصق  اَهِیف  ٍراَد  َیلِإ  ِینُولَخْدَأ  یَّتَح  ِیب  ُدَعْـصَت  ُۀَِکئالَْملا  ِلََزت  ْمَلَف 

َْکِلت ِیف  َو  ِماَعَّطلا  ِناَْولَأ  ْنِم  اَْهیَلَع  ُدـِئاَوَم  اَهِیف  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  ِۀَِـینآ  َو  ِجاَبیِّدـلا  َو  ِریِرَْحلا  ِناَْولَأ  ْنِم  ٌفاَْـحلَأ  اَْـهیَلَع  َو  ( 599  ) ٍةَّرِسَأ یَلَع 
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؟ ُرَهَّنلا اَذَه  اَم  َو  ُراَّدلا ؟ ِهِذَه  ْنَِمل  ُْتلُقَف : ِرَفْذَْألا ، ِکْسِْملا  َنِم  ًۀَِحئاَر  ُبَیْطَأ  َو  ِنَبَّللا  َنِم  ًاضاََیب  ُّدَشَأ  ٌدِرَّطُم  ٌرَهَن  ِناَنِْجلا 
؟ ُرَهَّنلا اَذَـه  اَمَف  ُْتُلق : َهَّللا ، َّبَحَأ  ْنَم  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ُهَعَم  ْنَم  َو  ِکِیبَأ  ُراَد  َیِه  َو  ٌۀَّنَج  ُهَدـَْعب  َْسَیل  يِذَّلا  یَلْعَأـْلا  ُسْوَدْرِْفلا  ُراَّدـلا  ِهِذَـه  اُولاَـقَف :

. ِْکیَلَع ُلُخْدَی  َۀَعاَّسلا  اُولاَق : ِیبَأ ؟ َْنیَأَف  ُْتلُقَف : ُهاَّیِإ  ُهَیِطُْعی  ْنَأ  ُهَدَعَو  يِذَّلا  َُرثْوَْکلا  اَذَه  اُولاَق :
ٍةَّرِـسَأ یَلَع  ٍۀَعِفَتُْرم  ٍشُرُِفب  اَذإ  َو  ِشُرُْفلا  َْکِلت  ْنِم  ُنَسْحَأ  َیِه  ٌشْرَف  َو  َْکِلت  ْنِم  ُرَْونَأ  َو  ًاضاََیب  ُّدَشَأ  َیِه  ٌروُُصق  ِیل  ْتَزََرب  ْذِإ  َِکلَذَک  اَنَأ  اَْنیَبَف 
: َلاَق َو  َّیَْنیَع  َْنَیب  اَم  َلَّبَق  َو  ِینَّمَضَف  ِینَذَخَأ  ِینآَر  اَّمَلَف  ٌۀَعاَمَج ، ُهَعَم  َو  ِشُرُْفلا  َْکِلت  یَلَع  ٌِسلاَج  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِیبَأ  اَذإ  َو 

ٍتاَقِرْـشُم ًاروُُصق  ِیناَرَأَف  ِْهیَلَع ؟ َنیِمَدْقَت  اَم  َو  َِکل  ُهَّللا  َّدَعَأ  اَم  َْنیََرت  اَمَأ  ِیتَبِیبَح  اَی  ِیل : َلاَق  َُّمث  ِهِرْجَح  ِیف  ِینَدَْعقَأ  َو  ِینَذَـخَأ  َو  ِیتَْنبِاب ! ًابَحْرَم 
: َلاَق َو  ِلَلُْحلا  َو  ِِّیلُْحلا  َو  ِِفئاَرَّطلا  ُناَْولَأ  اَهِیف 

، ٍماَّیَأ َیلِإ  َّیَلَع  ٌۀَمِداَق  ِکَّنِإَف  ًاسْفَن  ِیبیِطَف  اَمُهَّبَحَأ  َو  ِکَّبَحَأ  ْنَم  َو  ِْکیََدلَو  َو  ِکِجْوَز  ُنَکْسَم  َو  ُِکنَکْسَم  ِهِذَه 
: َْتلاَق

. ًَۀبوُعْرَم ِیتَْدقَر  ْنِم  ُتْهَبَْتنا  َو  ِیقْوَش  َّدَتْشا  َو  ِیْبلَق  َراَطَف 
 : مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َلاَق  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ : َلاَق 

ْتَّفََوت اَذإ  اَهَّنَأ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َدْهَع  َّیَلَع  ْتَذَخَأ  َُّمث  اَیْؤُّرلا  ِرَبَِخب  ِیْنتَرَّبَخَف  َنیِکَتْـشَت ؟ اَم  اََهل : ُْتلُقَف  اَُهْتیَتَأَف  ِیب  ْتَحاَص  اَهِدَقْرَم  ْنِم  ْتَهَبَْتنا  اَّمَلَف 
َو ٍساَّبَع  َْنب  ِهَّللاَدـْبَع  َو  اَْـهیَْنبا  ِلاَـجِّرلا  َنِم  َو  َۀَِّضف  َو  َنَْمیَأ  َّمُأ  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْجَوز  َۀَمَلَـس  َّمُأ  ـالِإ  ًادَـحَأ  ُِملْعُأ  ـال 

: َْتلاَق َو  َۀَْفیَذُح  َو  ٍّرَذَابَأ  َو  َداَدْقِْملا  َو  ٍرِساَی  َْنب  َراَّمَع  َو  َّیِسِراَْفلا  َناَْملَس 
. يِْربَق ًادَحَأ  ِْمْلُعت  َو ال  ًْالَیل  الِإ  یِِّنفْدَت  َو ال  ِیُنلِّسَُغی  ْنَمِیف  ِةَوْسِّنلا  َعَم  ْنُکَف  ِیتْوَم  َدَْعب  ِیناََرت  ْنَأ  ْنِم  َُکْتلَلْحَأ  یِّنِإ 

ُلِیئَْربَج ِیناـَتَأ  ْدَـق  ِّمَع  َْنبا  اَـی  ِیل : ُلوُقَت  َیِه  َو  ُمـالَّسلا  ُمُْکیَلَع  َو  ُلوُقَت : ْتَلَْبقَأ  ِْهَیلِإ  اَهَِـضبْقَی  َو  اَـهَمِرُْکی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  ِیتَّلا  ُۀَْـلیَّللا  َِتناَـک  اَّمَلَف 
َفَرَْـصنا َُّمث  يَوْأَْملا  ِۀَّنَج  َو  یَلْعَْألا  ِعِیفَّرلِاب  َنیِقَْحَلت  َمْوَْیلا  ِهِداَُؤف ، َةَرَمَث  َو  ِهَّللا  ِبِیبَح  َۀَـبِیبَح  اَی  َمالَّسلا  ِکـْیَلَع  ُأَْرقَی  ُمـالَّسلا  ِیل : َلاَـق  َو  ًامِّلَـسُم 

: َْتلاَقَف ُمالَّسلا  ُمُْکیَلَع  َو  ُلوُقَت  ًۀَِیناَث  اَهاَنْعِمَس  َُّمث  یِّنَع .
. ِِهبِحاَص ِلْوَقَک  ِیل  َلاَق  َو  ُلِیئاَکیِم  ِهَّللاَو  اَذَه  ِّمَع  َْنبا  اَی 

: َْتلاَق َُّمث  ًادیِدَش  ًاْحتَف  اَْهیَْنیَع  ْتَحَتَف  ْدَق  اَهاَْنیَأَر  َو  ُمالَّسلا  ُمُْکیَلَع  َو  ُلوُقَت : َُّمث 
َْکیَلَع َو  ُلوُقَت : اَهاَنْعِمَسَف  ُُهتَفِص ، ِهِذَه  َو  ِیبَأ  ِیل  ُهَفَصَو  ْدَق  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْشَْملِاب  ُهَحاَنَج  َرَشَن  ْدَق  ُلِیئاَرْزِع  اَذَه  َو  ُّقَْحلا  ِهَّللاَو  اَذَه  ِّمَع  َْنبا  اَی 
اَْهیَلْجِر َو  اَْهیَدَـی  ْتَّدَـم  َو  اَْهیَْنیَع  ْتَضَّمَغ  َُّمث  ِراَّنلا  َیلِإ  یِّبَر ال  َْکَیلِإ  ُلوُقَت : اَهاَنْعِمَـس  َُّمث  ِیْنبِّذَُـعت  َو ال  ِیب  ْلِّجَع  ِحاَوْرَْألا  َِضباَـق  اَـی  ُمـالَّسلا 

. ُّطَق ًۀَّیَح  ْنُکَت  َْمل  اَهَّنَأَک 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب  یبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 600  ) يربط يهمامالا  لئالد  باتک  رد 

. داهنن راگدای  هب  يزیچ  تیبلها  نآرق و  ینعی  نیلقث  زا  ریغ  دیسر  تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  یعقوم 
: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  هب  هتسهآ  ترضح  نآ 

. دش یهاوخ  قحلم  نم  هب  متیب  لها  زا  هک  یتسه  یسک  نیلّوا  وت 
: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 

متـسناوتن مدـید  ار  ترـضح  نآ  یتـقو  مدـید ، ار  مردـپ  هک  مدوـب  يرادـیب  باوـخ و  نیب  رد  مراوـگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  دـعب  زور  دـنچ 
: متفگ شترضح  هب  اذل  منک  يراددوخ 

ود هک  هکئالم ، زا  فص  دـنچ  مدـید  هاگان  متفگیم  نخـس  نم  هک  ینیح  نامه  رد  دـش ، هدـیرب  ام  زا  ینامـسآ  رابخا  یحو و  ناج ! ردـپ 
ییاهرـصق اب  مدـش  هجاوم  مدرک  دـنلب  ار  دوخ  رـس  یعقوم  دـندرب ، نامـسآ  بناج  هب  هتفرگ  ارم  دـندمآ و  نم  دزن  دوب  اهنآ  ولج  رد  کـلم 

مدید هاگان  دروخیم . مشچ  هب  يرگید  ناتسب  ناتسب ، ره  زا  سپ  يرگید و  رصق  رصق ، ره  زا  سپ  ناوارف . ياهرهن  اهناتـسب و  هتـشارفارب ،
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: دنتفگیم دندیدنخیم و  نم  تروص  هب  دندادیم و  هدژم  رگیدکی  هب  دندرکیم و  حازم  هک  دندش  نم  هّجوتم  اهرصق  نآ  زا  ینارتخد 
! ! میاهدش هدیرفآ  شردپ  رطاخ  يارب  ام  هدش و  قلخ  وا  يارب  تشهب  هک  یسک  هب  ابحرم 

چیه هک  دوب  ییاههناخ  يرـصق  ره  رد  دوب ، ییاهرـصق  ياراد  هک  دـندومن  ياهناخ  لخاد  ارم  هکنیا  ات  دـندربیم  الاب  ارم  نانچمه  هکئـالم 
. دوب هدیدن  یمشچ 

ییاهفرظ دندوب . هدرتسگ  اهنآ  زارف  رب  ابیز  گنراگنر و  ریرح  ياهفاحل  ماسقا  عاونا و  دوب . ییاهتخت  زارف  رب  ییاهقربتـسا  سدنس و 
رتدیفس و ریش  زا  هک  دوب  يرهن  تشهب  نآ  رد  دندوب . گنراگنر  ياهاذغ  يواح  هک  دوب  اجنآ  رد  ییاههرفس  تشاد ، دوجو  هرقن  الط و  زا 

. دوب رتوبشوخ  رفذا  کشم  زا 
: متفگ نم 

!؟ تسیچ رهن  نیا  تسیک و  لام  هناخ  نیا 
: دنتفگ

اب هک  یناربمغیپ  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تردپ  زا  هناخ  نیا  درادن . دوجو  یتشهب  نآ  زا  رتالاب  هک  تسیلعا  سودرف  نیا 
. دشابیم دنتسه ، ادخ  بوبحم  هک  يدارفا  نآ  دنشاب و  ترضح  نآ 

: متفگ
؟ تسیچ رهن  نیا  سپ 

: دنتفگ
. تسهداد هدعو  تراوگرزب  ردپ  هب  ادخ  هک  تسیرثوک  نامه  نیا 

: متفگ
؟ تسا اجک  رد  مردپ 

: دنتفگ
. دیآیم وت  دزن  يدوز  هب 

ياهرـصق شرف  زا  اهنآ  شرف  دـندوب ، رتینارون  رتدیفـس و  یلبق  ياهرـصق  زا  هک  دـش  رادومن  نم  رب  ییاهرـصق  هک  میدوب  لاـح  نیمه  رد 
دوب و هتـسشن  نآ  يور  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مردپ  دندوب و  هتخادنا  یتخت  زارف  رب  هک  مدید  ار  یـشرف  دوب . رتهب  قباس 

: دومرف دیسوب و  ار  منامشچ  نایم  تفرگ و  ارم  دید  ارم  مردپ  هک  یماگنه  دندوب . ترضح  نآ  روضح  رد  یهورگ 
: دومرف نم  هب  داد و  ياج  دوخ  رانک  رد  تفرگ و  ارم  هاگنآ  مرتخد ! هب  ابحرم 

ینارون ییاهرـصق  سپـس  دمآ ؟ دهاوخ  ییاهتمعن  هچ  وت  دزن  هدرک و  هدامآ  وت  يارب  اهتمعن  هچ  ادخ  هک  ینیبیمن  ایآ  نم ! يهبیبح  يا 
. دندوب گنراگنر  ییاههّلح  رویز و  رز و  يواح  هک  داد  ناشن  نم  هب 

: دومرف نم  هب  هاگنآ 
زور دنچ  ات  اریز  شاب ، لاحـشوخ  دشابیم . دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ناشیا  وت و  هک  یـسک  تدـنزرف و  ود  ترهوش و  وت و  نکـسم  اجنیا 

. دمآ یهاوخ  نم  دزن  رگید 
. مدش رادیب  باوخ  زا  مدوب  هدش  سرت  راچد  هک  یلاح  رد  دیدرگ و  دایز  مقوش  دیپت و  مبلق  نایرج  نیا  زا  سپ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح 
: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

: متفگ مدمآ و  وا  دزن  نم  دز ، ادص  ارم  دش  رادیب  باوخ  زا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  یتقو 
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!؟ دش هچ  ار  وت 
ادـخ لوسر  يهجوز  هملـس  ّما  زا  ریغ  نانز ، زا  نم  شتداهـش  تقو  رد  تفرگ  دّـهعت  نم  زا  داد و  حرـش  ار  دوخ  باوخ  نایرج  شترـضح 

، دادقم رـسای ، نب  راّمع  یـسراف ، ناملـس  ساّبع ، نب  هللادـبع  شدـنزرف ، ود  زا  ریغ  نادرم  زا  هّضف و  نمیا ، ّمُا  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. میامنن هاگآ  ار  یسک  هفیذح  رذوبا و 

: دومرف نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
زا ار  یسک  راپـسب و  كاخ  هب  ارم  هنابـش  هدب و  لسغ  ارم  ندب  نانز  اب  وت  ینک ، هدهاشم  ار  مندب  توف ، زا  سپ  هک  مهدیم  هزاجا  وت  هب  نم 

. يامنم هاگآ  نم  ربق  ّلحم 
اهیلع هللا  مالــس  ءارهز  ترــضح  دوـمن  حور  ضبق  ار  وا  تـشادیم و  یمارگ  ار  همطاـف  فوؤر ، يادــخ  هـک  دیــسر  ارف  بـش  نآ  یتـقو 

: دومرفیم
: دومرفیم نم  هب  مالّسلا و  مکیلع 

: دیوگیم دنکیم و  مالس  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  ومع ! رسپ  يا 
هب ار  هدژم  نیا  دش ، یهاوخ  دراو  يوأملا  ّتنج  رد  زورما  وت  دناسریم ، مالـس  وت  هب  ادـخ  تسوا ! بلق  يهویم  ادـخ و  بیبح  يهبیبح  نیا 

. تفر داد و  نم 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  میدینش  راب  نیمّود  يارب 
. مالّسلا مکیلع  و 

: دومرف نم  هب  هاگنآ 
. دهدیم هدژم  نم  هب  لیئربج  ریظن  هک  تسا  لیئاکیم  نیا  ومع ! رسپ  يا 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  راب  نیمّوس  يارب 
. مالّسلا مکیلع  و 

: دومرف نم  هب  درک و  زاب  تّدش  هب  ار  دوخ  نامشچ  هاگنآ 
ار وا  فاصوا  مردپ  تسهدرتسگ . برغم  قرـشم و  رد  ار  دوخ  لاب  رپ و  هک  تسا  لیئارزع  تسا ، قح  نیا  هک  مسق  ادـخ  هب  ومع ! رـسپ  يا 

. دادیم حرش  نم  يارب 
: دومرفیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک  میدینش  سپس 

. مشابن تحاران  هک  نک  حور  ضبق  ارم  رتدوز  حاورالا » ! ضباق  ای  مالّسلا  کیلع  «و 
: دومرفیم هک  میدینش  نایرج  نیا  زا  سپ 

هدنز زگره  همطاف  ًالصا  ایوگ  دیشک و  ار  دوخ  ياپ  تسد و  تسب و  ار  دوخ  نامشچ  سپس  شتآ  يوس  هب  هن  میآیم ، وت  يوس  هب  بر  ای 
. تسهدوبن

(37 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنبا ِنَع  ِّيِزَوْرَْملا ، ٍصْفَح  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَـع  ِتاَّیَّزلا ، ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِّيِراَزَْفلا ، ِنَـع  ِّيِوَـلَْعلا ، ِنَـع  ُبِّتَکُْملا ، قودـصلل ]  یلاـمألا  ]
: َلاَق َۀَتاَُبن  ِْنبا  ِنَع  ٍفیِرَط ،

: َلاَقَف ًْالَیل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَِفل  ِِهْنفَد  ِۀَّلِع  ْنَع  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َِلئُس 
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. اَهِْدلُو ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ْمُهالَوَتَی  ْنَم  یَلَع  ٌماَرَح  َو  اَهَتَزاَنِج  ْمُهَروُضُح  ْتَهِرَک  ٍمْوَق  یَلَع  ًۀَطِخاَس  َْتناَک  اَهَّنِإ 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  هتاُبن  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 601  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 

؟ دش نفد  هنابش  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هک  دوب  هچ  يارب  دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 
: دومرف

ار هورگ  نآ  هک  یـسک  رب  دـنوش و  رـضاح  شاهزاـنج  عییـشت  يارب  تشادـن  تسود  اذـل  دوـب ، كانمـشخ  یهورگ  رب  وناـب  نآ  هکنیا  يارب 
. دراذگب زامن  وناب  نآ  نادنزرف  ندب  رب  هک  تسا  مارح  دشاب  هتشاد  تسود 

(38 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب َناَدْمَح  ْنَع  ِّیِشَرُْقلا ، َقاَحْسِإ  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ٍلْهَس ، ِْنب  َناَْملَس  ْنَع  ِّيِروُْصنَْملا ، َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُدیِفُْملا ، یسوطلا ]  خیّشلل  یلامألا  ]
ِهِیبَأ ْنَع  ٍرِساَی ، ِْنب  ِراَّمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِهِیبَأ  ْنَع  مالسلا ،  هیلع  ِِرقاَْبلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلاَمُّثلا ، ِنَع  ٍْدیَمُح ، ِْنبا  ِنَع  ِفاَّفَْخلا ، ٍِّیلَع 

: َلاَق
ُْنب ُساَّبَْعلا  اَهَءاَج  ( 602  ) ْتَلُقَث َو  اَهِیف  ْتَیِّفُُوت  ِیتَّلا  اَهَتَضْرَم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَضِرَم  اََّمل 

اَی َُهل : ُْلق  ِِهلوُسَِرل : َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  َیلِإ  َلَسْرَأ  َو  ِهِراَد  َیلِإ  َفَرَْـصناَف  ٌدَحَأ  اَْهیَلَع  ُلُخْدَی  َْسَیل  َو  ٌۀَلیِقَث  اَهَّنِإ  َُهل  َلیِقَف  ًاِدئاَع  ِِبلَّطُْملاِْدبَع 
َو ِْهیَْنیَع  ِةَُّرق  َو  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَـبِیبَح  ِةاَکَِـشب  ِّمَْغلا  َنِم  ِینَأَجَف  ْدَـق  ِهَِّلل  ََکل : ُلوُقَی  َو  َمالَّسلا  َکـُئِْرُقی  َکُّمَع  ٍَخأ  َْنبا 

ْنِم َناَک  ْنِإَف  ِهِّبَِرل ، اَهُِفلُْزی  َو  اَهُوبْحَی  َو  اََهل  ُراَتْخَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  ًاقوُُحل  اََنلَّوَأ  اَهُّنُظال  یِّنِإ  َو  ِینَّدَـه  اَم  َۀَـمِطاَف  َّیَْنیَع 
ٌلاَمَج َِکلَذ  ِیف  َو  اَْهیَلَع  َةالَـصلا  َو  اَهِروُضُح  ِیف  َرْجَْألا  اُوبیُِـصی  یَّتَح  َراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ُءاَدِْفلا -  ََکل  اَنَأ  ْعَمْجاَف -  ُْهنِم ، َّدـُب  اَم ال  اَهِْرمَأ 

. ِنیِّدِلل
َِکیْأَِرل َو  َکَتَروُشَم  ُْتفَرَع  ْدَق  َو  َکَتَّیَِحت  َو  َکَقاَفْشِإ  ُْتمِدَع  ُْلق ال  َو  َمالَّسلا  َیِّمَع  ِْغْلبَأ  ُهَْدنِع : ٌرِضاَح  اَنَأ  َو  ِِهلوُسَِرل  مالـسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَقَف 

اَهِیف ْظَفُْحت  َْمل  ًۀَعُوفْدَم ، اَِهثاَریِم  ْنَع  َو  ًۀَعُونْمَم  اَهِّقَح  ْنِم  ًۀَـمُولْظَم ، ْلََزت  َْمل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ُُهلْـضَف ،
اَنَأ َو  ًامِقَْتنُم  َنیِِملاَّظلا  َنِم  َو  ًامِکاَح  ِهَّللِاب  یَفَک  َو  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُّقَح  َو ال  ُهُّقَح  اَهِیف  َیِعُر  َو ال  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَّیِـصَو 

. اَهِْرمَأ ِْرتَِسب  ِیْنتَّصَو  اَهَّنِإَف  ِِهب  َتْرَشَأ  اَم  ِكْرَِتب  ِیل  َحَمْسَت  ْنَأ  ِّمَع  اَی  َُکلَأْسَأ 
: َلاَق

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  اَِمب  ُُهلوُسَر  َساَّبَْعلا  یَتَأ  اَّمَلَف 
یَّلَـص ُِّیبَّنلا  الِإ  ٍِّیلَع  ْنِم  ًۀَـکََرب  ُمَظْعَأ  ٌدُولْوَم  ِِبلَّطُْملاِدـْبَِعل  ْدـَلُوی  َْمل  ُهَّنإ  ِهِیف ، ُنَعُْطی  یِخَأ ال  ِْنبا  َْيأَر  َّنِإ  َُهل  ٌروُفْغََمل  ُهَّنإَف  یِخَأ  ِْنبِال  ُهَّللا  ُرِفْغَی 

ِیف ِءاَدْعَْأِلل  ًاداَهِج  ْمُهَّدَشَأ  َو  ِۀَهیِرَْکلا  ِیف  ْمُهَعَجْشَأ  َو  ٍۀَلیِضَف  ِّلُِکب  ْمُهَمَلْعَأ  َو  ٍۀَمُرْکَم  ِّلُک  َیلِإ  ْمُهَقَبْسَأ  ْلَزَی  َْمل  ًاِّیلَع  َّنِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َلَّوَأ  َو  ِۀَّیِفِینَْحلا  ِةَرُْصن 

هک دنکیم  تیاور  رـسای  نب  راّمع  زا  ناشراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هطـساو  دـنچ  اب  ( 603  ) یسوط خیـش  یلاما  باتک  رد 
: تفگ

نآ تدایع  يارب  بلطملادـبع  نب  ساّبع  دـش و  نیگنـس  وا  لاح  دیـسر و  تداهـش  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف  هک  یـضرم  نآ  رد 
: دنتفگ ساّبع  هب  دمآ  ترضح 

دزن ار  یـصخش  تشگزاب و  دوخ  يهناخ  يوس  هب  ساّبع  دوریمن . وا  دزن  یـسک  تسا و  نیگنـس  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  لاـح 
: تفگ داتسرف و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دیوگیم دناسریم و  مالس  وت  هب  وت  يومع  وگب : مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  نم  لوق  زا 
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نم دهدیم ، جنر  تّدش  هب  ارم  نم ، مشچ  رون  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مشچ  رون  هبیبح و  هودنا  مغ و  هک  مسق  ادخ  هب 
هب دنیزگ و  یمرب  ار  وا  ادخ  دوش و  قحلم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هب  ام  يهمه  زا  رتدوز  وناب  نآ  منکیم  نامگ  روط  نیا 

. دنکیم کیدزن  دوخ  تمحر 
ندناوخ زامن  شاهزانج و  عییشت  يارب  ات  نک  هاگآ  ار  راصنا  نیرجاهم و  دسرب  تداهش  هب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  رگا  موش  تیادف 

. دوشیم نید  يزارفارس  ثعاب  لمع  نیا  اریز  دنربب ، باوث  دنوش و  رضاح  شندب  رب 
: دیوگیم يوار 

: دومرف بلطملادبع  نب  ساّبع  يهداتسرف  هب  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  روضح  رد  نم 
وکین رایـسب  وت  يهیرظن  يأر و  مدـش ، هاگآ  وت  تروشم  زا  نم  دوش ، دایز  وت  تمحرم  فطل و  وگب : يو  هب  ناسرب و  میومع  هب  ارم  مـالس 

. تسهدوب مورحم  نتشیوخ  ثاریم  زا  عونمم ، دوخ  ّقح  زا  مولظم ، ًامئاد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  یلو  تسا .
ام نیب  ادخ  هک  تسیفاک  دندرکن ، تیاعر  ار  ادخ  ّقح  ترـضح و  نآ  ّقح  دندومنن . هدرک  شاهرابرد  ربمایپ  هک  ار  یتّیـصو  نآ  يهظحالم 

. دریگب ماقتنا  نیملاظ  زا  دنک و  مکح  نانآ  و 
هدرک ّتیصو  نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  اریز  ییامرف ، رظن  فرـص  یتفگ  هک  یبلطم  نیا  زا  منکیم  شهاوخ  وت  زا  نم  ومع ! يا 

. مرادب هدیشوپ  ار  وا  تداهش  رما  هک 
: تفگ ساّبع  داد  حرش  يو  يارب  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  باوج  تشگزاب و  وا  دزن  ساّبع  يهداتسرف  هک  ینامز 

يارب يدازوـن  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوـسر  زا  ریغ  درادـن ، یبـیع  نم  يهدازردارب  يأر  اریز  دزرماـیب ، ارم  يهدازردارب  ادـخ 
ره رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  ًاّقح  دشاب ، رتگرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  تکرب  ریخ و  ظاحل  زا  هک  دشن  ّدلوتم  بلطملادبع 

داهج نانمشد  اب  رتشیب  همه  زا  ادخ  نید  ترصن  يهرابرد  رتعاجش و  همه  زا  ناشیا  تفرگ ، تقبـس  نانآ  يهمه  رب  یتلیـضف  يراوگرزب و 
. دروآ نامیا  لوسر  ادخ و  هب  هک  تسیسک  نیلّوا  یلع  دومن .

(39 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ِّيِرَمُْعلا ، ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  ٍْبیَهُـص ، ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  ِمیِرَْکلاِدـْبَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُّيِداَدـْغَْبلا ، ٍْریَمُع  ُْنب  ُدَّمَُحم  لاصخلا ]  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِهِّدَج ، ْنَع  ِهِیبَأ ،

َلاَق ٍدوُعْسَم  ُْنب  ِهَّللاُْدبَع  َو  ُۀَْفیَذُح  َو  ٌراَّمَع  َو  ُداَدْقِْملا  َو  ُناَْملَـس  َو  ٍّرَذُوبَأ  َنوُرَْـصُنی : ْمِِهب  َو  َنوُرَطُْمی  ْمِِهب  َو  َنُوقَزُْری  ْمِِهب  ٍۀَْعبَِـسل  ُضْرَْألا  ِتَِقلُخ 
. َۀَمِطاَف یَلَع  َةالَصلا  اوُدِهَش  َنیِذَّلا  ُمُه  َو  ْمُهُماَمِإ  اَنَأ  َو  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع 

: هّدـج نع  هیبأ ، نع  رفعج ، یبأ  نع  ةرارز ، نع  ۀـبلعث ، نع  لاّضف ، نبا  نع  دازرخ ، نب  نیـسحلا  نع  دـمحأ ، نب  لیئربج  یـشکلا ]  لاجر  ]
. هلثم

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 604  ) لاصخ باتک  رد 
. دنوشیم يرای  دیآیم و  نانآ  يارب  ناراب  دنوشیم و  هداد  يزور  قزر و  نانآ  يهطـساو  هب  مدرم  هک  هدش  قلخ  رفن  تفه  رطاخ  هب  نیمز 

. دوعسم نب  هللادبع  هفیذح و  راّمع ، دادقم ، ناملس ، رذوبا ، زا ) : دنترابع  رفن  تفه  نآ  )
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

. دندناوخ زامن  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ندب  رب  هک  دندوب  ناشیا  متسه ، نانآ  ماما  نم 
. تسهدمآ ظفل  رد  فالتخا  یمک  اب  ثیدح  نیا  لثم  ثیدح 13  يهحفص 6  یّشک  لاجر  رد 
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(40 [ ) هرامش تیاور  ]

ِنَع ِراَّبَْجلا ، ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ ، ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِقوُدَّصلا ، ِنَع  ُدـیِفُْملا : یـسوطلا ]  خیّـشلل  یلامألا   [ ] دـیفملل سلاجملا  ]
مالسلا امهیلع  ِْنیَسُْحلا  ِهِیبَأ  ْنَع  مالـسلا ، امهیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ( 605 ، ) يزارمرهلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِزاَّرلا ، ٍدَّمَُحم  ِنـْب  ِمِساَْـقلا 

: َلاَق
اَهَْرمَأ َُمتْکَی  ْنَأ  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ْتَّصَو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَضِرَم  اََّمل 

یَلَع ُهَّللا ، اَهَمِحَر  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  َِکلَذ  یَلَع  ُُهنیُِعت  َو  ِهِسْفَِنب  اَهُـضِّرَُمی  َناَک  َو  َِکلَذ  َلَعَفَف  اَهِـضَرَِمب ، ًادَـحَأ  َنِذُْؤی  ـال  َو  اَـهَرَبَخ  َیِفُْخی  َو 
یَّلَوَتَف اَهَْربَق ، َیِّفَُعی  َو  ًْالَیل  اَهَِنفْدَی  َو  اَهَْرمَأ  یَّلَوَتَی  ْنَأ  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  ْتَّصَو  ُةاَفَْولا  اَْهتَرَـضَح  اَّمَلَف  ِِهب ، ْتَّصَو  اَمَک  َِکلَِذب  ٍراَرِْـستْسا 

. اَهِْربَق َعِضْوَم  یَّفَع  َو  اَهَنَفَد  َو  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َِکلَذ 
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْربَق  َیلِإ  ُهَهْجَو  َلَّوَح  َو  ِْهیَّدَخ  یَلَع  ُهَعُومُد  َلَسْرَأَف  ُنْزُْحلا ، ِِهب  َجاَه  ِْربَْقلا ، ِباَُرت  ْنِم  ُهَدَـی  َضَفَن  اَّمَلَف 

: َلاَقَف
اََهل ُهَّللا  ِراَتْخُْملا  َکِعیِقَِبب ، يَرَّثلا  ِیف  ِۀَِـتئاَْبلا  َو  َِکتَِرئاَز  َو  َِکْنیَع  ِةَُّرق  َو  َِکتَبِیبَح  َو  َِکتَْنبا  ِنِم  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 

ِنْزُْحلا َو  َِکتَّنُِـسب  ِیل  یِّسَأَّتلا  ِیف  َّنَأ  الِإ  يِدُّلََجت ، ِءاَسِّنلا  ِةَدِّیَـس  ْنَع  َفُعَـض  َو  يِْربَص  َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َّلَق  َکـِب ، ِقاَـحِّللا  َۀَـعْرُس 
َو يِدَِـیب  َُکتْـضَّمَغ  َو  يِرْدَـص  یَلَع  َکُسْفَن  ْتَضاَف  ْنَأ  َدـَْعب  َكِْربَق ، ِدوُْحلَم  ِیف  َکـُتْدَّسَو  ْدََـقل  َو  يِّزَعَّتلا  َعِضْوَم  َکـِقاَرِِفل ، ِیب  َّلَـح  يِذَّلا 

. یِسْفَِنب َكَْرمَأ  ُْتیَّلََوت 
اَمَف ُءاَرْهَّزلا ، ِتَِسُلتْخا  َو  ُۀَنیِهَّرلا  ِتَذِخُأ  َو  ُۀَـعیِدَْولا  ِتَعِجُْرتْسا  ِدَـق  (، 606 « ) َنوـُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ، » ِلوـُبَْقلا ُمُْعنَأ  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  َو  ْمَعَن 

. ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َءاَْربَْغلا  َو  َءاَرْضَْخلا  َحَْبقَأ 
، ٌجِّیَهُم ٌّمَه  َو  ٌحِّیَقُم  ٌدَـمَک  ٌمیِقُم ، َْتنَأ  اَـهِیف  ِیتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَـتْخَی  َْوأ  ِیبـْلَق  ْنِم  ُنْزُْحلا  ُحَْربَـی  ـال  ٌدَّهَـسُمَف ، ِیْلَیل  اَّمَأ  َو  ٌدَمْرَـسَف  ِینْزُح  اَّمَأ 

ٍلِیلَغ ْنِم  ْمَکَف  َلاَْحلا ، اَهِْربْخَتْساَف  اَهَّقَح  اَهِمْضَه  یَلَع  َو  َّیَلَع  َِکتَّمُأ  ِرُهاَظَِتب  َُکتَْنبا  َُکئِّبَُنتَـس  َو  وُکْـشَأ  ِهَّللا  َیلِإ  َو  اَنَْنَیب  ُهَّللا ]   ] َقَّرَف اَم  َناَعْرَس 
(. 607 « ) َنیِمِکاَْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُکْحَی   » َو ُلوُقَتَس  َو  ًالِیبَس  ِهَِّثب  َیلِإ  ْدَِجت  َْمل  اَهِرْدَِصب  ٍِجلَتْعُم 

ُهَّللا َدَـعَو  اَِمب  یِّنَظ  ِءوُس  ْنَع  الَف  ِْمقُأ  ْنِإ  َو  ٍۀـَلالَم  ْنَع  الَف  ْفِرَْـصنَأ  ْنِإَف  ٍلاَـق ، ـال  َو  ( 608  ) ٍِمئَـس ٍعِّدَُوم ال  َمالَـس  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ٌمالَس 
َلاَوْعِإ ُْتلَوْعال  َو  ًافوُکْعَم  ُهَدـْنِع  َثُّبَلَّتلا  َو  ًاماَِزل  َكِْربَق  َدـْنِع  َماَقُْملا  ُْتلَعََجل  اَْنیَلَع ، َنِیلْوَتْـسُْملا  ُۀَـبَلَغ  الَْول  َو  ُلَـمْجَأ  َو  ُنَْمیَأ  ُْربَّصلا  َنیِِرباَّصلا ،

، ُرْکِّذلا َْکنِم  ُْقلْخَی  َْمل  َو  ُدـْهَْعلا  ِلُطَی  َْمل  َو  ًارْهَج  اَُهثْرِإ  ُعَنُْمی  َو  ًارْهَق  اَهُّقَح  ُمَضَتُْهی  َو  ًاّرِـس  َُکْتِنب  ُنَفْدـُت  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  ِۀَّیِزَّرلا ، ِلِیلَج  یَلَع  یَلْکَّثلا 
. ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  َو  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَصَف  ِءاَزَْعلا ، ُلَمْجَأ  َکِیف  َو  یَکَتْشُْملا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َیلِإَف 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 609  ) دیفم خیش  یلاما  سلاجم و  باتک  رد 
ضرم عوضوم  هک  درک  ّتیصو  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هب  دش  ضیرم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  رتخد  همطاف  هک  یماگنه 

. دیامنن ربخاب  وا  یضیرم  زا  ار  يدحا  درادب و  یفخم  ار  يو 
دوب راد  هدهع  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  يراتسرپ  راوگرزب  نآ  دوخ  ًاصخش  هدرک و  لمع  وا  ّتیصو  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

کمک مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هب  ترـضح ، نآ  ّتیـصو  قـبط  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  يراتـسرپ  هب  عـجار  سیمع  تنب  ءامـسا  و 
وناب نآ  رما  يّدصتم  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  درک  ّتیـصو  دیـسر  ارف  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  تداهـش  عقوم  یتقو  درکیم .

. دیامن یفخم  ار  شّرهطم  ربق  دنک و  نفد  ار  وا  هنابش  دوش ،
. دومن یفخم  ار  شربق  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  هنابش  تفریذپ و  ار  ّتیصو  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

دـش و ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  دروآ و  موجه  شترـضح  هب  يدـیدش  هودـنا  نزح و  ناهگان  دـش ، غراف  همطاـف  نفد  زا  هک  یماـگنه 
: تفگ دینادرگزاب و  ادخ  لوسر  ربق  يوس  هب  ار  دوخ  يهرهچ 
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كاخ ریز  تاهعقب  رد  هک  نامه  هدمآ ، تترایز  هب  هک  تمـشچ  رون  ترتخد و  يوس  زا  وت  رب  مالـس  و  ادخ ! لوسر  يا  داب  وت  رب  نم  مالس 
تاهدـیزگرب رتخد  قارف  زا  مربص  ادـخ ! لوسر  يا  دوش . قحلم  وت  هب  رتدوز  هچ  ره  هک  تساوخ  ناـنچ  وا  يارب  دـنوادخ  تسا و  هدیمرآ 

رد مدیزرو  ییابیکش  وت  زادگناج  تبیصم  رد  هک  هنوگ  نامه  هکنآ  زج  هتفر ، تسد  زا  نانز  رورس  يرود  زا  نم  ییابیکش  هتفای و  شهاک 
نآ یتشاد  نم  شوغآ  رد  رـس  نداد  ناـج  ماـگنه  هب   ) مداـهن و ربق  رد  ار  وت  شیوخ  تسد  اـب  دوخ  نم  هک  ارچ  منک ، هشیپ  ربص  زین  اـجنیا 

. تشذگ نم  يولگ  هنیس و  نایم  زا  وت  ناج  هک ) روط 
: هدومرف هک  تسا  هدمآ  لّمحت  شریذپ و  نیرترب  نم  يارب  ادخ  باتک  رد  يرآ 

، دش هدوبر  متـسد  زا  ارهز  هداد و  لیوحت  ناگورگ  هدنادرگزاب و  تناما  (. 610 « ) میدرگیمزاب وا  يوس  هب  یگمه  مییادـخ و  زا  همه  ام  »
. دنکیم هولج  تشز  مرظن  رد  هریت  نیمز  نوگلین و  نامسآ  نیا  ردقچ  ادخ ! لوسر  يا 

ار ياهناخ  دنوادخ  ات  ددنبیمنرب  تخر  نم ، لد  زا  مغ  درذگیم و  يرادـیب  هب  هک  مبـش  تسیگـشیمه و  هک  میوگب  هچ  مهودـنا  هب  عجار 
داتفا و ییادج  ام  نایم  دوز  هچ  زیگناروش ، یهودـنا  زوسرگج و  مراد  ياهّصغ  دـنیزگرب . میارب  نیرب ) تشهب   ) يراد تماقا  نآ  رد  وت  هک 

. مربیم تیاکش  ادخ  هب  اهنت 
اسب هچ  هک  وش  ایوج  وا  زا  ار  لاوحا  سرپب و  وا  زا  رارـصا  هب  سپ  دهدیم ، ربخ  نم  هیلع  تتّما  ندش  تسدمه  زا  ار ، وت  ترتخد  يدوز  هب 

دهاوخ يرواد  ادخ  تفگ و  دهاوخ  نونکا  تشادن و  نآ  نتخیر  نوریب  حرش و  يارب  یهار  دیـشوجیم و  شاهنیـس  رد  هک  تشاد  اهزوس 
. تسا نارواد  نیرتهب  وا  درک و 

ینامگدب زا  منامب  رگا  تسین و  یگنتلد  يور  زا  مدرگزاب  رگا  هک  گنتلد ، هن  تسا و  نیگمشخ  هن  هک  ياهدننک  عادو  مالس  امش  رب  مالس 
ناگدـنوش هریچ  هبلغ  میب  رگا  هک  تسا  رتابیز  رتكرابم و  ییابیکـش  مه  زاب  دـشابیمن . هداد ، هدـعو  نارباص  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  تبـسن 

نانچمه مدرکیم ، نویـش  هدرم  زیزع  نانز  نانوچ  گرزب  تبیـصم  نیا  رب  مدومنیم و  گنرد  مدـنامیم و  اجنیا  رد  هشیمه  يارب  دوبیمن 
ینامز رید  هکنآ  اب  ددرگیم  عونمم  شثرا  زا  لامیاپ و  شّقح  دوشیم و  هدرپس  كاخ  هب  یناهنپ  ترتخد  دـیامرفیم ، هراـظن  دـنوادخ  هک 

يرادازع يرادلد و  ربص و  نیرتهب  دوشیم و  هدرب  هبترم  دنلب  دنوادخ  دزن  تیاکـش  ادخ ، لوسر  يا  تسهتـشگن . هنهک  وت  دای  هتـشذگن و 
! داب وا  وت و  رب  نایناهج  راگدیرفآ  اتکی و  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  تسوت ، يهرابرد 

(41 [ ) هرامش تیاور  ]

ِِّیبَّنلا َدَْعب  ْتَماَقَأ  َو  ِناَرْهَش  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َِيُور  ُهَّللا : ُهَمِحَر  یَـضَتْرُْملا  ِدِّیَّسِلل  ِتاَزِْجعُْملا  ُنُویُع 
َو اَهَجَرْخَأ  َو  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  اَهَنیِفْکَت  َو  اَهَلْـسُغ  یَّلََوت  َو  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َِيُور  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَـسْمَخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

اَهُْربَق ِساَّنلا  یَلَع  َلِکُْـشتْساَف  ًاْربَق  َنیَِعبْرَأ  َدَّدَـج  َو  ِعیِقَْبلا  ِیف  اَـهَنَفَد  َو  ٌدَـحَأ  اَِـهب  ْمَْلعَی  َْمل  َو  اَْـهیَلَع  اْوَّلَـص  َو  ِلـْیَّللا  ِیف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُهَعَم 
َو ال اَهَْنفَد  َو  اَْهیَلَع  َةالَصلا  َو  اَهَتاَفَو  ْرُضَْحن  َْمل  َو  ًاْتِنب  َفَّلَخ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  اَنَِّیبَن  َّنِإ  اُولاَق : َو  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  َمال  َو  ُساَّنلا  َحَبْـصَأَف 

. اَهَروُزَنَف اَهَْربَق  ُفِْرعَن 
َغَلَبَف اَهَْربَق ، َروَُزن  َو  اَْهیَلَع  َیِّلَُـصنَف  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  َدَِـجن  یَّتَح  َرُوبُْقلا ، ِهِذَـه  ُشُْبنَت  ْنَم  َنیِِملْـسُْملا  ِءاَِسن  ْنِم  اُوتاَه  َْرمَْألا : یَّلََوت  ْنَم  َلاَقَف 
هیلع َلاَقَف  ِهِیف  اوُعَمَتْجا  ِدَـق  َو  َعیِقَْبلا  َغََلب  یَّتَح  ِراَقَْفلااَذ  ُهَْفیَـس  َدَّلَقَت  ْدَـق  َو  ُهاَْـنیَع  ْتَّرَمْحا  ِدَـق  ًابَـضْغُم  َجَرَخَف  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َکـِلَذ 

 : مالسلا
. ِعیِقَْبلا ِنَع  ُمْوَْقلا  یَّلَوَتَف  ْمُکِیف ، َْفیَّسلا  ُْتعَضََول  ِرُوبُْقلا  ِهِذَه  ْنِم  ًاْربَق  ُْمتْشَبَن  َْول 

: هدش تیاور  دراگنیم  ( 611  ) تازجعملا نویع  باتک  رد  یضترم  دّیس 
هدش تیاور  زور و  تدم 75  ادخ  ربمغیپ  زا  دعب  دوب و  هام  ود  لاس و  هدجه  تداهش  عقوم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  ّنس 
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. دندوب هدنز  زور  هک 40 
نیسح ماما  نسح و  ماما  اب  هنابش  ار  همولظم  يوناب  نآ  يهزانج  دش . وناب  نآ  نفک  لسغ و  يّدصتم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح 
تروص درک ، نفد  عیقب  رد  ار  شسّدقم  ندب  دندومنن ، هاگآ  نایرج  نیا  زا  ار  یسک  دندناوخ  شندب  رب  زامن  هدومن ، جراخ  مالسلا  امهیلع 

: دنتفگ دندرک و  شنزرس  تمالم و  ار  رگیدکی  دندینش  مدرم  یتقو  دوشن . هداد  صیخشت  وا  ربق  ات  داد  لیکشت  ربق  لهچ 
!؟ مینک شترایز  هک  مینادیمن  ار  وا  ربق  میدشن و  رضاح  وا  نفد  زامن و  توف و  عقوم  ام  داهن و  ياج  هب  رتخد  کی  ام ، ربمغیپ 

: تفگ دوب  تفالخ  رما  يّدصتم  هک  یسک  نآ 
ار شربق  میناوخب و  زامن  نآ  رب  مینک و  ادـیپ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  يهزانج  ام  دنفاکـشب و  ار  اـهربق  نیا  اـت  دـیروایب  ار  نیملـسم  ناـنز 

. مییامن ترایز 
راقفلاوذ خرس و  شکرابم  نامشچ  كانمشخ و  هک  دش  جراخ  یلاح  رد  دیسر  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  شوگ  هب  نخـس  نیا  هک  یعقوم 

: دومرف هاگنآ  دش ، دندوب  هدرک  عامتجا  نانآ  هک  عیقب  دراو  ات  دمآ  تلاح  نیمه  اب  دوب . هدرک  لیامح  ار 
دوب نایرج  نیا  زا  سپ  منارذگیم ) ریـشمش  مد  زا  ار  همه  و   ) مراذگیم امـش  نایم  رد  ار  ریـشمش  نیا  دیفاکـشب  ار  اهربق  نیا  زا  یکی  رگا 

. دندش جراخ  عیقب  زا  هورگ  نآ  هک 

(42 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ٍِدلاَخ ، ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  َناَکْـسُم ، ِْنبا  ِنَع  ِناَمْعُّنلا ، ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َدیِزَی ، ِْنب  َرَمُع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا ، ُْنب  ُۀَمَلَـس  ماکحألا ]  بیذهت  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ 

؟ ُشْعَّنلا َُهل  َلِعُج  ْنَم  ِلَّوَأ  ْنَع  ُُهْتلَأَس 
: َلاَقَف

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  دلاخ  نب  نامیلس  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 612  ) بیذهت باتک  رد 

؟ دنتخاس یسک  هچ  يارب  ار  توبات  نیلّوا  مدش ، ایوج  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 
: دومرف

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يارب 

(43 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ِءاَّذَْحلا ، ِنَمْحَّرلاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَّنَثُْملا ، ِْنب  ِدـْیَمُُحنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  اَّیِرَکَز ، ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِباَّطَْخلا ، ُْنب  ُۀَمَلَـس  ماکحألا ]  بیذـهت  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ 

َنِیلَعَْجت الَأ  یِمَْحل  َبَهَذ  َو  ُْتلَِحن  یِّنِإ  َءاَمْسَِأل : َْتلاَق  َو  اَهِیف  ْتَِضُبق  ِیتَّلا  اَهَتَوْکَش  ْتَکَتْشا  اَهَّنِإ  َۀَمِطاَف  ُشْعَن  ِمالْـسِْإلا  ِیف  َثِدْحُأ  ٍشْعَن  ُلَّوَأ 
؟ ِینُُرتْسَی ًاْئیَش  ِیل 

؟ َِکل ُعَنْصَأ  ِکَبَجْعَأ  ْنِإَف  َِکل  ُعَنْصَأ  الَفَأ  ًاْئیَش  َنوُعَنْصَی  ْمُُهْتیَأَر  ِۀَشَبَْحلا  ِضْرَِأب  ُْتنُک  ْذِإ  یِّنِإ  ُءاَمْسَأ : َْتلاَق 
: َْتلاَق

: َْتلاَقَف ًابَْوث  ُْهتَلَّلَج  َُّمث  ِهِِمئاَوَق  یَلَع  ُْهتَدَّدَشَف  َِدئاَرَِجب  ْتَعَد  َُّمث  ِهِهْجَِول ، ُْهتَّبَکَأَف  ٍریِرَِسب  ْتَعَدَف  ْمَعَن 
. ِراَّنلا َنِم  ُهَّللا  ِكَرَتَس  ِینیُِرتْسا  ُهَْلثِم  ِیل  یِعَنْصا  َِتلاَقَف : َنوُعَنْصَی  ْمُُهْتیَأَر  اَذَکَه 
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: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ( 613  ) باتک نامه  رد  زین 
ءامـسا هب  تفر  ایند  زا  هک  يرامیب  نآ  رد  وناب  نآ  اریز  دوب . اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  توبات  دـش  هتخاس  مالـسا  رد  هک  یتوبات  نیلّوا 

: دومرف
: تفگ ءامسا  ینکیمن ؟ تسرد  نم  يارب  دناشوپب  ار  مندب  هک  يزیچ  کی  ایآ  تسا ، هتفر  نیب  زا  مندب  تشوگ  ماهدش و  رغال  نم 

؟ مهد ناشن  وت  هب  ار  نآ  لکش  نم  یشاب  لیام  رگا  دنتخاسیم ، توبات  عون  کی  مدوب  هشبح  رد  نم  هک  یعقوم  نآ 
: دومرف

: تفگ ءامسا  درادن . یعنام 
ياههخاش نآ  دـندروآ ، مه  ییامرخ  ياههخاش  ات  داد  روتـسد  داهن ، نیمز  يور  هب  سکعرب  ار  تخت  نآ  هاگنآ  دـندروآ ، ار  یتخت  کـی 

: تفگ تخادنا و  اهنآ  يور  هچراپکی  دیبات و  تخت  نآ  ياههیاپ  هب  ار  امرخ 
. مدید نم  هک  تسیتوبات  نامه  لکش  نیا 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 
! درادب ظوفحم  شتآ  زا  ار  وت  ندب  ادخ  ناشوپب ! نآ  يهلیسو  هب  ار  مندب  زاسب و  نم  يارب  ار  توبات  نیا  ریظن 

(44 [ ) هرامش تیاور  ]

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب  ْتَیَِقب  اَهَّنَأ  ٍۀَـیاَوِر  یِفَف  اَِهتاَفَو  ِْتقَو  ِیف  ُتاَیاَوِّرلا  َفَلَتْخا  ِۀَـمیِدَْقلا : ِِبقاَـنَْملا  ُِبتُک  ِضَْعب  ْنِم 
. ٍرُهْشَأ َۀَِیناَمَث  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ٍمْوَی  َۀَئاِم  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَثالَث  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِْنیَرْهَش .

اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ ، : ْنَع  مالسلا ، امهیلع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِّیِمِـصاَْعلا  َدَمْحَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َو 
اَذإ ُهُّبَر  ُهُمِرُْکی  ْهاََتبأاَو  ُهاَْوثَم ، ِدـْلُْخلا  ُناَنِج  ْهاََتبأاَو  ُهاَنْدَأ ، اَم  ِهِّبَر  نِم  ْهاََـتبأاَو  ُلوُقَت : َْتناَـک  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َیِّفُُوت  اََّمل 

. ُهاَْقَلت َنیِح  ِْهیَلَع  ُمِّلَُست  ُلُسُّرلا  َو  ُّبَّرلا  ْهاََتبَأ  اَی  ُهاَتَأ ،
. ِتاَْیبَْألا ٌۀَقُْرف » ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل  : » اَهِیثْرَی مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  َْتتاَم  اَّمَلَف 

 : مالسلا هیلع  ٌِّیلَع  َأَْشنَأ  َْتتاَم  اََّمل  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ُمِکاَْحلا  َرَکَذ  َو 
ٌۀَسُوبْحَم اَِهتاَرَفَز  یَلَع  یِسْفَن 
ِتاَرَفَّزلا َعَم  ْتَجَرَخ  اَهَْتَیل  اَی 

اَمَّنِإ َو  ِةاَیَْحلا  ِیف  َكَدَْعب  َْریَخ  ال 
ِیتاَیَح َلوُطَت  ْنَأ  َۀَفاَخَم  یِْکبَأ 

ٌماَشِه َلاَقَف  ُِّیْبلَْکلا ، ُهَدـْنِع  َو  ِِکلَْملاِدـْبَع  ِْنب  ِماَـشِه  یَلَع  َلَـخَد  ِنَسَْحلا  َْنب  ِهَّللاَدـْبَع  َّنَأ  ِهِداَنْـسِِإب  ِّیِمَْلیَّدـلا  ٍروُْصنَم  ِیبَأ  ِظاَّفُْحلا  ِدِّیَـس  ْنَع  َو 
؟ ِّنِّسلا َنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَغََلب  ْمَک  ٍدَّمَُحمَابَأ ! اَی  ِنَسَْحلا : ِْنب  ِهَّللاِْدبَِعل 

: َلاَقَف
؟ ُلوُقَت اَم  ِِّیْبلَْکِلل : َلاَقَف  َنِیثالَث  ْتَغََلب 

: َلاَق
؟ ُِّیْبلَْکلا ُلوُقَی  اَم  ُعَمْسَت  الَأ  ِهَّللاِْدبَِعل : ٌماَشِه  َلاَقَف  َنِیثالَث ، َو  ًاسْمَخ  ْتَغََلب 

. اَِهب ُمَلْعَأ  َوُهَف  ِهِّمُأ  ْنَع  َِّیْبلَْکلا  ِلَس  َو  اَِهب  ُمَلْعَأ  اَنَأَف  یِّمُأ  ْنَع  ِیْنلَس  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  اَی  ِهَّللاُْدبَع : َلاَقَف 
: َلاَق َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِّیِمِصاَْعلا  ِنَع  َو 
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َْوأ َنیِرْشِع  َو  ٍعِْست  ُْتِنب  َیِه  َو  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍلاََیل  ِثالَِثل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ُْتِنب  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّفُُوت 
. اَهِوَْحن

ْنِم ٍوْحَِنب  َِکلَذ  َدَْعب  اَِهب  یََنب  َو  ِةَرْجِْهلا  َنِم  ٍۀَنَس  َدَْعب  ِۀَنیِدَْملِاب  َۀَمِطاَف  َجَّوََزت  ًاِّیلَع  َّنَأ  ِۀَفِْرعَْملا  ِباَتِک  ِیف  ُِّیناَهَفْـصَْألا  َةَْدنَم  ُْنب  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  َرَکَذ  َو 
: يَْربُْکلا َبَْنیَز  َو  يَْربُْکلا  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  َو  َنِسْحُْملا  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ٍِّیلَِعل  ْتََدلَو  َو  ٍۀَنَس 

َو يَدْحِإ  ِۀَنَس  ِْسأَر  یَلَع  ْتَِدلُو  اَهَّنَأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ًۀَنَس  َنوُرْشِع  َو  ٌْعبَـس  َلِیق : َو  ًۀَنَـس  َنوُرْـشِع  َو  ٌناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َقاَحْـسِإ : ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  َو 
َْوأ َنیِرْشِع  َو  ٍعِْست  َْتِنب  َْتناَک  اَهَّنَأ  یَلَع  ُرَثْکَْألا  َو  َنیِرْشِع  َو  ًاثالَث  اَذَه  یَلَع  اَهُّنِس  ُنوُکَیَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِِدلْوَم  ْنِم  َنیَِعبْرَأ 

. َنِیثالَث
: َلاَق ْنَأ  َیلِإ  َثیِدَْحلا  ٍساَّبَع  ُْنبا  َقاَس  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُهَدَْعب  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ْتَیَِقب  اَهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍهِّبَنُم ، ُْنب  ُبْهَو  َرَکَذ  َو 

ٌةَّدَتْمُم َیِه  اَذإَف  َْتیَْبلا  الَخَدَف  ْتَتَکَسَف  اَنُّمُأ ؟ َْنیَأ  الاَقَف : ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَهاَّقَلَتَف  ْتَجَرَخ  َو  اَهَْبیَج  ُءاَمْسَأ  ْتَّقَش  اهیلع  هللا  مالـس  ْتَیِّفُُوت  اََّمل 
: َلاَقَف ٌۀَتِّیَم ، َیِه  اَذإَف  ُْنیَسُْحلا  اَهَکَّرَحَف 

. اَنُّمُأ َْتتاَم  ْذِإ  َُکتْوَم  اََنل  َدِّدُج  َمْوَْیلا  ْهاَدَمْحَأ  اَی  ْهاَدَّمَُحم  اَی  ِناَیِداَُنی : اَجَرَخ  َو  ِةَِدلاَْولا  ِیف  ُهَّللا  َكَرَجآ  ْهاَخَأ  اَی 
یِْکبَت ُءاَمْسَأ  اَهِسْأَر  َْدنِع  َو  َۀَمِطاَف  َْتَیب  اَمُهَلَخْدَأ  یَّتَح  اَمُهَلَمَحَف  َقاَفَأ  َُّمث  ُءاَْملا  ِْهیَلَع  َّشُر  یَّتَح  ِْهیَلَع  َیِـشُغَف  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َوُه  َو  ًاِّیلَع  اَرَبْخَأ  َُّمث 

َرَظَنَف اَهِـسْأَر  َْدنِع  ٍۀَْعقُِرب  اَذإَف  اَهِهْجَو  ْنَع  ٌِّیلَع  َفَشَکَف  اَهَدـَْعب  يَّزَعَتَن  ْنَِمبَف  اَمُکِّدَـج  ِتْوَم  َدـَْعب  َۀَـمِطاَف  يَّزَعَتَن  اَّنُک  ٍدَّمَُحم ، یَماَتَی  اَو  ُلوُقَت : َو 
: اَهِیف اَذإَف  اَهِیف 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهَّللا  الِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَت  َیِه  َو  ْتَصْوَأ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِِهب  ْتَصْوَأ  اَم  اَذَه 

ُهَّللا َِینَجَّوَز  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  اَنَأ  ُِّیلَع  اَی  ( 614 « ) ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِیتآ ال  َۀَـعاَّسلا  َّنَأ   » َو ٌّقَح  َراَّنلا  َو  ٌّقَح  َۀَّنَْجلا  َّنَأ 
ِْمْلُعت َو ال  ِْلیَّللِاب  یِِّنفْدا  َو  َّیَلَع  ِّلَـص  َو  ِلـْیَّللِاب  یِّنِّفَک  َو  ِیْنلِّسَغ  َو  ِینْطِّنَح  يِْریَغ  ْنِم  ِیب  َیلْوَأ  َْتنَأ  ِةَرِخآـْلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َکـَل  َنوُکَأـِل  َکـْنِم 

. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َمالَّسلا  َيِْدلُو  یَلَع  ُأَْرقَأ  َو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْسَأ  َو  ًادَحَأ 
ِْنیَتَعْکَر یَّلَص  َُّمث  اَْهیَلَع  یَّلَصَف  یَّلَصُْملا ، َیلِإ  ُهالَمَحَف  ُهاَعَدَف  ٍّرَذَابَأ  ِیل  ُْعدا  ِنَسَْحِلل : َلاَق  َو  ِریِرَّسلا  یَلَع  اَهَعَـضَو  َو  ٌِّیلَع  اَهَلَّسَغ  ُْلیَّللا  َّنَج  اَّمَلَف 

ْنَأ اُوداَرَأ  اَّمَلَف  ٍلیِم  ِیف  ًالیِم  ُضْرَْألا  ِتَءاَضَأَف  ِروُّنلا ، َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  اَـهَتْجَرْخَأ  ُۀَـمِطاَف  َکِِّیبَن  ُْتِنب  ِهِذَـه  يَداَـنَف : ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  ِْهیَدَـی  َعَفَر  َو 
ٌِّیلَع َسَلَجَف  اَهُونَفَدَـف  اَْهَیلِإ  َریِرَّسلا  اُولَمَحَف  ٍروُفْحَم ، ٍْربَِقب  َیِه  اَذإَف  اوُرَظَنَف  یِّنِم  اَُـهَتبُْرت  َِعفُر  ْدَـقَف  ََّیلِإ  ََّیلِإ  ِعیِقَْبلا  َنِم  ٍۀَـعُْقب  ْنِم  اوُدُون  اَهُوِنفْدَـی 

: َلاَقَف ِْربَْقلا  ِریِفَش  یَلَع 
يَوَتْـساَو ُْربَْقلا  َّدَْسنا  َو  َعَجَرَف  َّمَتْهَت  َو ال  ْعِجْراَف  َْکنِم  اَِهب  ُقَفْرَأ  اَنَأ  ُِّیلَع  اَی  اَْهنِم : َيِدُونَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ِهِذَه  ِیتَعیِدَو ، ُِکتْعَدْوَتْـسا  ُضْرَأ ! اَی 

. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َناَک  َْنیَأ  ْمَْلُعی  ْمَلَف  ِضْرَألِاب 
: دنسیونیم یمیدق  بقانم  بتک  زا  یضعب  رد 

. تسا فالتخا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  عقوم  هب  عجار 
: دیوگیم تیاور  کی  رد 

. دندوب هدنز  هام  ود  تّدم  شراوگرزب ، ردپ  زا  دعب  همّظعم  يوناب  نآ 
: دیوگیم يرگید  تیاور  رد 

: دیوگیم يرگید  ثیدح  رد  زور و  تدم 100  هک  تسا  تیاور  کی  رد  دوب . هدنز  هام  هس  تّدم 
. دوب یقاب  شردپ  تداهش  زا  دعب  هام  تشه  تّدم 

زا اهنآ  و  شراوگرزب : ناردپ  زا  وا  مالـسلا و  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  دوخ  دانـسا  اب  یمـصاع  دمحا  نب  ّیلع  و 
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: دومرف هک  دندرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
: دومرفیم ترضح ) نآ  ياثر  رد   ) اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  دیسر ، تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  نوچ  انامه 

ار وت  وا  يدش  دراو  تیادخ  رب  یتقو  ردپ ! يا  تسا ، وت  هاگیاج  نادیواج  تشهب  ردپ ! يا  يدوب ، کیدزن  تراگدرورپ  هب  ردقچ  ردپ ! يا 
. دندرک مالس  وت  رب  دندومن  تاقالم  ار  وت  یتقو  یهلا  نالوسر  يهمه  راگدرورپ و  ردپ ! يا  درک ، مارکا 

: دومرفیم وا  ياثر  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  ترضح  دیسر ، تداهش  هب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  نوچ  سپ 
. تسهدمآ ًالبق  هک  تایبا  يهمادا  تسییادج ». . . یناتسود  عمج  ره  يارب  »

: دنکیم تیاور  مکاح 
: دورس ار  راعشا  نیا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دیسر  تداهش  هب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح  هک  یماگنه 

. دشیم جراخ  میاههلان  اب  نم  ناج  شاک  يا  هدش ، سبح  دوخ  ياههلان  اب  نم  ناج 
. میرگیم میگدنز  ندش  ینالوط  فوخ  زا  هک  تسین  نیا  زج  دوب ، دهاوخن  یناگدنز  رد  يریخ  وت  زا  دعب 

: دنکیم لقن  دوخ  دانسا  اب  وا  هک  هدش  لقن  یملید  روصنم  یبا  ظاّفحلا  دّیس  زا  و 
: تفگ نسح  نب  هللادبع  هب  ماشه  سپ  دوب ، ماشه )  ) وا دزن  یبلک  ماگنه  نآ  رد  دش و  دراو  کلملادبع  نب  ماشه  رب  نسح  نب  هللادبع  انامه 

؟ دوب ردقچ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ّنس  دّمحمابا ! يا 
: تفگ

: تفگ یبلک  هب  ماشه  نآ  زا  سپ  دیسریم ، لاس  یس  هب  وا  ّنس 
؟ ییوگیم هچ  وت 

: تفگ
: تفگ دش و  هللادبع  هّجوتم  رگید ) راب   ) ماشه هدیسر ، لاس  جنپ  یس و  هب 

: تفگ هللادبع  دیوگیم ؟ هچ  یبلک  يونشیم  ایآ 
لاؤس شدوخ  ردام  يهرابرد  یبلک  زا  مدوخ و  ردام  هب  مشاـب  رتهاـگآ  نم  هک ) ارچ  ، ) نک لاؤس  مرداـم  يهراـبرد  نم  زا  نینمؤملاریما  يا 

. تسا رتهاگآ  دوخ  ردام  هب  وا  اریز ) ، ) نک
: تفگ هک  دناهدرک  لقن  رمع  نب  دّمحم  زا  هک  هدش  لقن  دوخ  دانسا  اب  یمصاع  زا  و 

نآ رد  وا  دیـسر و  تداهـش  هب  هک  دوب  هتـشذگ  ناضمر  هام  زا  بش  هس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
. دوب نآ  دننام  ای  هلاس  هن  تسیب و  نامز 

ار اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدرک  رکذ  ۀفرعملا »  » باتک رد  یناهفـصإلا  ةدنم  نب  هللادبعوبا  و 
ترـضح درب و  هناخ  هب  ار  وا  دـعب  لاس  کی  دودـح  دوب و  هتـشذگ  ترجه  زا  لاـس  کـی  هکنآ  زا  سپ  دروآرد . دوخ  دـقع  هب  هنیدـم  رد 

: دروآ ار  نادنزرف  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
. مالسلا امهیلع  يربک  بنیز  ترضح  يربک و  موثلک  ّما  و  نسحم : نیسح و  نسح و 

يرگید لوق  تشاد و  لاس  تشه  تسیب و  هک  دیـسر  تداهـش  هب  یلاح  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  هتفگ : قاحـسا  نب  دّـمحم  و 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  دش  ّدلوتم  ینامز  ترـضح  نآ  هک  هدـمآ  یتیاور  رد  دوب و  هلاس  تفه  تسیب و  وناب  نآ  هک  تسه 

هکنیا رب  دراد  تلالد  تایاور  رثکا  دشابیم و  لاس  هس  تسیب و  ترـضح  نآ  فیرـش  ّنس  لوق ، نیاربانب  سپ  دوب ، هلاس  کی  لهچ و  مَّلَس 
. دوب هلاس  یس  ای  هلاس  ُهن  تسیب و  ترضح  نآ 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  ساّبع  نبا  زا  هِّبَنُم  نب  بهو 
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: دیوگیم هک  اجنآ  ات  دوب ، هدنز  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  هام  شش  یلوق  هب  زور و  لهچ  تّدم  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 
نینـسح ترـضح  اب  هاگنآ  دـش ، جراخ  درک و  هراپ  ار  دوخ  نابیرگ  ءامـسا  دیـسر  تداهـش  هب  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  هک  یعقوم 

: دندومرف يو  هب  ناشیا  دش ، فداصم  مالسلا  امهیلع 
؟ تساجک ام  ردام 

ار دوخ  ردام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  تسهدیباوخ . ناشراوگرزب  ردام  دـندید  دـندش  هناخ  دراو  نانآ  یتقو  تفگن . یباوج  ءامـسا 
. تسهدیسر تداهش  هب  دید  داد ، تکرح 

: تفگ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هب  سپس 
: دندومرفیم هک  دندش  جراخ  یلاح  رد  هاگنآ  دنک ! اطع  رجا  وت  هب  ءارهز ، تردام  تداهش  يارب  ادخ  ناج ! ردارب 

! «. هادّمحم ای  هادّمحم ، ای  »
ناشیا هک  دندش  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هّجوتم  نایرج  نیا  زا  سپ  دش . دیدجت  ام  يارب  امش  تبیصم  نامردام ، تداهـش  ّتلع  هب  زورما 

. دندومن هاگآ  ناشردام  تداهش  زا  ار  ترضح  نآ  دندوب و  دجسم  رد 
هاگنآ دمآ ، شوه  هب  ات  دندیشاپ  ترضح  نآ  تروص  هب  بآ  درک ، شَغ  شارخلد  ربخ  نیا  ندینش  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

ارهز ترضح  رس  يالاب  هک  دید  ار  ءامسا  دش . اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  يهناخ  لخاد  تشادرب و  ار  مالـسلا  امهیلع  نینـسح 
: دیوگیم دنکیم و  هیرگ  هتسشن و  اهیلع  هللا  مالس 

یسک هچ  هب  همطاف  زا  دعب  دوب  شوخ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  هب  ام  لد  امش ، ّدج  تداهـش  زا  دعب  دننک ، هچ  دّمحم  ترـضح  نامیتی 
! ! مینک شوخ  لد 

همّظعم يوناب  نآ  رس  دزن  ياهعقر  درک  زاب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  كرابم  تروص  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هاگنآ 
: دوب هتشون  نآ  رد  هک  تفای 

: هدرک مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  هک  تسیتّیصو  نآ  نیا  میحّرلا ، نمحّرلا  هللا  مسب  »
قح رب  خزود  تشهب و  دشابیم . ادخ  ربمایپ  هدنب و  دّمحم  ترـضح  درادن ، دوجو  هناگی  يادخ  زج  ییادـخ  هک  دـهدیم  تداهـش  همطاف 

. درک دهاوخ  هتخیگنارب  دننوفدم  اهربق  رد  هک  ار  يدارفا  یمامت  ادخ  دوب ، دهاوخن  نآ  رد  یّکش  دمآ و  دهاوخ  تمایق  تسا ،
. دومن جیوزت  وت  يارب  ترخآ  ایند و  ارم  ادخ  مشابیم . مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  نم  یلع ! ای 

، راپسب مکاخ  هب  هنابش  راذگب ، زامن  مندب  رب  هنابش  نک ، نفد  هنابـش  هدب ، لسغ  نک ، طونح  ارم  یتسه . مّدقم  نم ، رب  نارگید  زا  وت  یلع ! ای 
«. مناسریم مالس  منادنزرف  هب  تمایق  زور  ات  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  وت  نم  يامنم ، هاگآ  نم  توف  زا  ار  يدحا 

توبات نایم  رد  داد و  لسغ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  سّدقم  ندب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  دیـسر  ارف  بش  هک  یعقوم 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  هب  هداهن و 

ياهتسد هاگنآ  دـناوخ ، زامن  وا  ندـب  رب  دـندروآ و  زامن  لحم  رد  ار  همولظم  يوناب  نآ  سّدـقم  ندـب  دـمآ  رذوبا  یتقو  رواـیب ، ار  رذوبا 
: دومرف هدرک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  دوخ  كرابم 

لیم رد  لـیم  هزادـنا ي ) هب   ) نیمز سپـس  يدرب و  رون  فرط  هب  یناـملظ  ياـیند  زا  ار  وا  وت  هک  دـشابیم  وت  ربمغیپ  رتخد  نیا  اراـگدرورپ !
. دش ینارون  ( 615)

: دومرفیم هک  دندینش  عیقب  ياههعقب  زا  یکی  زا  ییادص  دننک  نفد  ار  وناب  نآ  دنتفرگ  میمصت  هک  یماگنه 
هدـنک و يربق  اب  دـندرک  هاگن  یتقو  تسهدـش . هتفرگ  نم  زا  يو  كاخ  تبرت و  اریز  نم ! يوس  هب  اـیب  نم ! يوس  هب  اـیب  ینعی  ََّیِلا » ! ََّیِلا ! »

بل رب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  سپـس  دندومن . نفد  نآ  نایم  رد  ار  همّظعم  نآ  دندرب و  ربق  نآ  يوس  هب  ار  توبات  دـندش . هجاوم  هدامآ 
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: دومرف تسشن و  ربق 
: دومرفیم هک  دندینش  ییادن  هاگان  تسا . مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  نیا  مراپسیم ، وت  هب  ار  دوخ  تناما  نم  ربق ! يا 

يواسم نیمز  اب  دودـسم و  ار  ربق  تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شاـبم ! مومهم  درگرب و  مرت . ناـبرهم  يو  هب  وت ، زا  نم  یلع ! اـی 
. دش دهاوخن  مولعم  تمایق  ات  ربق  نآ  دومن .

(45 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیف ُفَلَتُْخی  ٍةَّدُِمب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِِّیبَّنلا  ِةاَفَو  َدَْعب  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَـمِطاَف  ُةاَفَو  َْتناَک  َنیِِّیِبلاَّطلا : ِِلتاَقَم  ِیف  ِجَرَْفلاُوبَأ  َلاَق  ُلُوقَأ :
امهیلع ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  اَم  َِکلَذ  ِیف  َْتبَّثلا  َّنَأ  ـالِإ  ًاـمْوَی  َنیَِعبْرَأ  ُلوُقَی : ُلِّلَقُْملا  َو  ٍرُهْـشَأ  َۀَِـیناَمَث  ُلوُقَی : ُِرثْکُْملاَـف  اَـهِغَْلبَم 

ْنَع ٍراَنیِد ، ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّيِِدقاَْولا ، ِنَع  ٍدْعَس ، ِْنبا  ِنَع  ِثِراَْحلا ، ِنَع  ٍِّیلَع ، ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلَِذب  ِینَثَّدَح  ٍرُهْشَأ  ِۀَثالَِثب  ُهَدَْعب  ْتَیِّفُُوت  اَهَّنَأ  مالـسلا 
. مالسلا امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ 

: دیوگ فلؤم 
: دسیونیم ( 616  ) نیّیبلاطلا لتاقم  باتک  رد  جرفلاوبا 

هام تشه  ار  نآ  رثکادح  تسا ، فالتخا  دوب  هدنز  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  ردقچ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  هکنیا  يهرابرد 
. دناهتشون زور  لهچ  نآ  لقادح  و 

: هدومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  تباث  حیحص و  هک  هچنآ  یلو 
. دوب هدنز  هام  هس  تّدم  همولظم  يوناب  نآ 

(46 [ ) هرامش تیاور  ]

. َةَرَشَع يَدْحِإ  َۀَنَس  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ُةاَفَو  َناَک  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  ِِثلاَّثلا  ِیف  نیحابصملا ]   [ ] یمعفکلل حابصملا  ]
: دراگنیم ( 617  ) یمعفک حابصم  باتک  رد 

. دش عقاو  يرمق  لاس 11  یناّثلا  يدامج  هام  موس  زور  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  تداهش 

(47 [ ) هرامش تیاور  ]

. ٍساَّبَع ِْنبا  ِلْوَق  ِیف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِةَرِهاَّطلا  ُةاَفَو  َْتناَک  ٍبَجَر  ْنِم  َنیِرْشِْعلا  َو  يِداَْحلا  ِمْوَْیلا  ِیف  نیحابصملا ]  ]
ربخلا یف  َّرم  ام  نیب  ةاـفولا و  خـیراوت  نیب  ـال  فیرـشلا و  اـهرمع  ةَّدـم  ةاـفولا و  ةدـالولا و  خـیراوت  رثکأ  نیب  قیبطتلا  نکمی  ـال  لوقأ  ناـیب :

نماثلا و یف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسرلا  ةافو  ناک  ول  ذإ  ًاموی  نیعبـس  ۀـسمخ و  اهیبأ  دـعب  تشاع  اهیلع  هللا  مالـس  اـّهنأ  حیحـصلا 
یف اهتافو  ناک  ۀّماعلا  هیورت  امک  لَّوألا  عیبر  رـشع  یناث  یف  ناک  ول  یلوألا و  يدامج  طساوأ  یف  اهتافو  اذه  یلع  ناک  رفـص  نم  نیرـشعلا 

ام یلع  هقیبطت  نکمی  رهـشأ  ۀثالث  اهیلع  هللا  مالـس  هدعب  اهثکم  نوک  نم  مالـسلا  هیلع  رقابلا  نع  جرفلاوبأ ، هاور  ام  یلوألا و  يدامج  رخاوأ 
ۀیاورب مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  ریـصب ، یبأ  ربخ  نم  َّرم  ام  ًاضیأ  هیلع  ُّلدـی  ةرخآلا و  يدامج  ثلاث  یف  اـهتافو  نوک  نم  روهـشملا  وه 

. ملعی هللاو  اهتّلقل  ةدئازلا  ماّیَألل  ضَّرعتی  مل  مالسلا  هیلع  نوکی  نأب  ِّيربطلا 
: دراگنیم ( 618  ) حابصم باتک  رد 

. دوب بجر  هام  مکی  تسیب و  زور  رد  ساّبع  نبا  لوق  رب  انب  اهیلع  هللا  مالس  همولظم  يارهز  ترضح  تداهش 
: دیوگ فلؤم 
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زین دنتـسین . قیبطت  لباق  رگیدکی  اب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يارهز  ترـضح  فیرـش  رمع  تّدم  تداهـش و  تدالو و  هب  عجار  خـیراوت  رثکا 
: دومرف تشذگ و  ًالبق  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هک  یحیحص  تیاور  نآ  اب  همّظعم  يوناب  نآ  تداهش  خیراوت 

رد مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  تداهش  رگا  اریز  دنکیمن . قیبطت  دوب  زور  شراوگرزب 75  ردپ  زا  دعب  ترضح  نآ  رمع  تّدم 
تداهـش رگا  تسهدوب . یلوالا  يدامج  هام  طساوا  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  همولظم  يارهز  ترـضح  تداهـش  دـشاب  هدوب  رفـص  هاـم  زور 28 
يهمطاف ترضح  تداهـش  دشاب  هدوب  لوالا  عیبر  هام  زور 12  رد  دنیوگیم  ننـست  لها  هچنانچ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

. تسهدوب یلوالا  يدامج  هام  رخاوا  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا 
ار دوب ، هدـنز  شردـپ  زا  دـعب  هام  هس  همّظعم  يوناب  نآ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  جرفلاوبا  هک  یتیاور  نآ 
هب ریصبوبا  هک  یتیاور  نآ  درک و  قیبطت  ار  تسا  هدوب  یناّثلا  يدامج  هام  مّوس  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  هک  يروهـشم  تیاور  اب  ناوتیم 
دنچ نآ  ضّرتعم  هک  تسا  نکمم  دـیامنیم و  دـییأت  ار  عوضوم  نیا  زین  تسا  هدومن  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  يربط  تیاور 

. دشاب هدشن  يدایز  زور 

(48 [ ) هرامش تیاور  ]

: اهیلع هللا  مالس  َۀَمِطاَف  ِةاَفَو  َدَْعب  َدَْشنَأ  ُهَّنَأ  مالسلا ،  هیلع  ِْهَیلِإ  ِبوُْسنَْملا  ِناَویِّدلا  ِیف  ُلُوقَأ :
ٌلِیبَس ِةاَیَْحلا  ِلوُط  َیلِإ  ْلَه  الَأ 

ُلوُحَی َْسَیل  ُتْوَْملا  اَذَه  َو  یَّنَأ  َو 
ًاِنقُوم ِتْوَْملِاب  ُتْحَبْصَأ  ْنِإ  َو  یِّنِإ  َو 

ٌلیِوَط َكاَذ  ِنُود  ْنِم  ٌلَمَأ  ِیلَف 
يِدَتْغَت َو  ُحوَُرت  ٌناَْولَأ  ِرْهَّدِلل  َو 

ُلیِسَت َّنُهَْنَیب  ًاسوُُفن  َّنِإ  َو 
ُهَنوُد َجَّرَعُم  ٍّقَح ال  ُلِْزنَم  َو 
ٌلِیبَس ِْهَیلِإ  اَْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل 

ُهَرْکِذ ِزُّزَعَّتلا  ِماَّیَِأب  ُْتعَطَق 
ٌلِیلَذ َكاَنُه  اَم  ٍزیِزَع  ُّلُک  َو 
ًةَرِیثَک َّیَلَع  اَْینُّدلا  َلَلِع  َيرَأ 

ٌلِیلَع ِتاَمَْملا  یَّتَح  اَُهبِحاَص  َو 
ُهُّبِحُأ ْنَم  َیلِإ  ٌقاَتْشَُمل  یِّنِإ  َو 

ٌلِیبَس ُْتیَوَه  ْدَق  ْنَم  َیلِإ  ِیل  ْلَهَف 
ًاحِزاَن ُراَّدلا  َِیب  ْتَّطَش  ْنِإ  َو  یِّنِإ  َو 

ٌلیِمَج ِقاَرِْفلِاب  ِیْلبَق  َتاَم  ْدَق  َو 
ٌِلئاَق ِْنیَْبلا  ِیف  ِلاَْثمَْألا  ِیف  َلاَق  ْدَقَف 

ٌلیِحَر ِقاَرِْفلا  َمْوَی  ِِهب  َّرَضَأ 
ٌۀَقُْرف ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 
ٌلِیلَق ِقاَرِْفلا  َنُود  يِذَّلا  ُّلُک  َو 
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َدَمْحَأ َدَْعب  ًامِطاَف  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 
ٌلِیلَخ َموُدَی  ْنَأ ال  یَلَع  ٌلِیلَد 

ْمِهِدْقَف ِدَْعب  ْنِم  ُْشیَْعلا  َكاَنُه  َْفیَک  َو 
ٌلِیبَس ِْهَیلِإ  اَم  ٌءْیَش  َكُرْمََعل 

ِیتَّدَوَم یَْسُنت  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ُضَْرُعیَس 
ٌلیِدَع ِْلیَْخِلل  يِدَْعب  ُرَهْظَی  َو 

يِذَّلا َو ال  ِلُولَْملِاب  ِیلِیلَخ  َْسَیل  َو 
ٌلیَِدب َياَوِس  ُهاَضْرَی  ُْتبِغ  اَذإ 

ُُهلاَصِو ُموُدَی  ْنَم  ِیلِیلَخ  ْنَِکل  َو 
ٌلیِخَد َو  ُُهْبلَق  يِّرِس  ُظَفْحَی  َو 

ِیتَّدُم ِْشیَْعلا  َنِم  ًامْوَی  ْتَعَطَْقنا  اَذإ 
ٌلِیلَق ِتاَیِکاَْبلا  َءاَُکب  َّنِإَف 

ُُهبِیبَح َتوُمَی  ْنَأ ال  یَتَْفلا  ُدیُِری 
ٌلِیبَس ِهیِغَْتبَی  اَم  َیلِإ  َْسَیل  َو 

ُهُدْقَف َو  ٍلاَم  ُْءزُر  ًالِیلَج  َْسَیل  َو 
ٌلِیلَج َنیِمَرْکَْألا  َْءزُر  َّنَِکل  َو 
ٌعَجْضَم ِهِیتاَُؤی  ِیْبنَج ال  َِکلَِذل 

ٌلِیلَغ ِقاَرِْفلا  ِّرَح  ْنِم  ِْبلَْقلا  ِیف  َو 
بیرضتلا ۀیدعتلل و  ءابلا  تدعب و  تحزن : رادلا و  تطش  ۀماقإلا و  ُّلحم  جَّرعملا »  » ناولأ و یلع  فطع  لزنم »  » فوذحم و ّینأ »  » ربخ نایب :

مطاف عامتجا و  ِّلکل  هلوق : لثملا  لیحر و  وه  يّذلا  قارفلا  موی  یف  لئاقلا  هلاق  يّذلا  لثملا  برـضأ  يأ  قارفلا  نیبلا : برـضلا و  یف  ۀغلابم 
: لیلغلا هقفاوی و  يأ ال  هیتاؤی » ال   » هب ُّصتخی  هرومُأ و  یف  هلخادـی  يذـّلا  لجَّرلا  لیخد  لدـبلا و  لیدـبلا : و  رعـشلا : ةرورـضل  ۀـمطاف  مّخرم 

. شطعلا
: اهیلع هللا  مالس  اَِهتَلْحِر  َْدنِع  مالسلا  هیلع  ُُهلْوَق  ُْهنِم : َو 

ٌبِیبَح ُُهلِدْعَی  َْسَیل  ٌبِیبَح 
ٌبیِصَن ِیْبلَق  ِیف  ُهاَوِِسل  اَم  َو 

یِمْسِج َو  ِیْنیَع  ْنَع  َباَغ  ٌبِیبَح 
ُبیِغَی ِیبِیبَح ال  ِیْبلَق  ْنَع  َو 

. لَّوألا ربخ  یناثلا  وأ  فوذحم  إدتبم  ربخ  نیعضوملا  یف  بیبح  نایب :
: اَِهتاَفَو َدَْعب  اََهل  ًابِطاَُخم  ُْهنِم : َو 

ًامِّلَسُم ِرُوبُْقلا  یَلَع  ُْتفَقَو  ِیل  اَم 
ِیباَوَج َّدُرَی  ْمَلَف  ِبِیبَْحلا  َْربَق 

اََنباَوَج ُّدَُرت  ََکل ال  اَم  ُبِیبَحَأ 
ِباَبْحَْألا َۀَّلُخ  يِدَْعب  َتیِسَنَأ 
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: اهیلع هللا  مالس  اَِهلَِبق  ْنِم  ِهِسْفَِنل  ًابیُِجم  ُْهنِم : َو 
ْمُِکباَوَِجب ِیل  َْفیَک  َو  ُبِیبَْحلا  َلاَق 

ٍباَُرت َو  َلِداَنَج  ُنیِهَر  اَنَأ  َو 
ْمُُکتیِسَنَف ِینِساَحَم  ُباَرُّتلا  َلَکَأ 

ِیباَْرتَأ ْنَع  َو  ِیلْهَأ  ْنَع  ُْتبِجُح  َو 
ْتَعَّطَقَت ُمالَّسلا  یِّنِم  ُمُْکیَلَعَف 

ِباَبْحَْألا ُۀَّلُخ  ْمُْکنَع  َو  یِّنَع 
. نسلا یف  قفاوملا  بارتلا : راجحألا و  لدانجلا : نایب :

. فتاه نم  تعمس  ةریخألا  تایبألا  َّنأ  يور  ناویدلا : حرش  یف  و 
: دیوگ یسلجم ؛ يهماّلع 

: دسیونیم تسا  بوسنم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  هک  یناوید  نآ  رد 
: دناهدورس ار  لیذ  راعشا  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  تداهش  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

لئاـح گرم ) نیب  ناـسنا و  نیب  يزیچ   ) هک یتروص  رد  دوب  دـهاوخ  اـجک  زا  تسه ؟ یقیرط  هار و  ینـالوط  یناگدـنز  يوـس  هب  اـیآ   - 1
. دش دهاوخن 

. مراد گرم  توم و  ریغ  زا  ینالوط  يوزرآ  لاح  نیع  رد  یلو  مراد ، نیقی  گرم  هب  هچ  رگا  نم ، هک  ًاّقح   - 2
. دزیریم اهنآ  نیب  رد  زور  بش و  نیب  رد  دارفا  نوخ  دنکیم و  حبص  ار  بش  هک  تسییاهگنر  ياراد  راگزور   - 3

. دوب دهاوخ  یهار  نآ  فرط  هب  راگزور  زا  يدرم  ره  يارب  تسین و  نآ  دزن  تماقا  لحم  هک  دشابیم  یّقح  رب  لزنم  ار  راگزور   - 4
. دش دهاوخ  راوخ  لیلذ و  اجنیا  رد  يزیزع  ره  مدومن و  عطق  تّزع  ياهزور  يهلیسو  هب  ار  وا  رکذ  نم   - 5

. دوب دهاوخ  لیلع  ندُرم  عقوم  ات  ضارما  نآ  بحاص  منیبیم ، ناوارف  دوخ  يارب  ار  ایند  ياهضرم   - 6
؟ تسه یهار  مراد  تسود  ار  وا  نم  هک  یسک  نآ  يوس  هب  ایآ  مراد ، تسود  ار  وا  هک  متسه  یسک  نآ  قاتشم  نم   - 7

. دوب وکین  تسا ، هدرم  قارف  زا  نم  زا  لبق  هک  یصخش  نآ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هدرک  رود  ارم  يهناخ   - 8
. منزیم دایز  ندومن  چوک  زور  رد  ار  لاثم  نآ  نم  هدز و  یلثم  ییادخ  هب  عجار  اهناتساد  رد  ياهدنیوگ   - 9

یتسود چیه  هکنیا  رب  تسیلیلد  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دمحا  زا  دـعب  اهیلع ، هللا  مالـس  همطاف  نداد  تسد  زا  نم  يارب  هک  ًاّقح   - 10
. دوب دهاوخن  یمئاد 

. دشابیم كدنا  لیلق و  ییادج  قارف و  لباقم  رد  اهنآ  يهّیلک  دوب و  دهاوخ  ییادج  قارتفا و  یتسود  رفن  ود  ره  عامتجا  يارب   - 11
. دوب دهاوخن  نآ  يوس  هب  یهار  هک  تسیبلطم  کی  نیا  مسق  وت  ناج  هب  دوب ، دهاوخ  هنوگچ  اجنیا  رد  یگدنز  نانآ  نتفاین  زا  دعب   - 12

. دش دهاوخ  رهاظ  نم ، ِتسود  يارب  یتسود  نم  زا  دعب  ددرگیم و  شومارف  یتسود  دوشیم و  ضارعا  نم ، ندومن  دای  زا  يدوز  هب   - 13
. دوب دهاوخن  نم  تسود  دنک  یضار  ار  يو  موش  بئاغ  نم ، نوچ  هک  یسک  نآ  لولم و  صخش   - 14

. دشاب لیخد  نم  ياهراک  يارب  دنک و  ظفح  ارم  وا  بلق  دشاب ، یمئاد  وا  لاصو  هک  تسا  نآ  نم  تسود  یلو   - 15
. دش دهاوخ  لیلق  هدننک  هیرگ  دارفا  يهیرگ  ًانیقی  درذگب  توف  زا  زور  کی  هک  یتقو   - 16

. درادن دوجو  دهاوخیم  هک  هچنآ  يوس  هب  یهار  دریمن و  وا  تسود  هک  تسا  نآ  درمناوج  يهدارا   - 17
. تسا گرزب  راوگرزب ، صاخشا  تبیصم  یلو  دوب  دهاوخن  گرزب  هدش ، دوقفم  لام  تبیصم   - 18

. تسا نیزگیاج  یگنشت  قارف  ترارح  زا  نم  لد  رد  تسین ، قفاوم  نم  يولهپ  اب  یهاگباوخ  هک  تسا  تهج  نیا  يارب   - 19
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. دنیوگ ار  نتشاد ) اپرب   ) هماقا ّلحم  جَّرعملا »  » ناولا و رب  تسا  فطع  لزنم »  » تسا و هدش  فذح  ّینأ »  » ربخ نایب :
ندز رد  يهغلابم  يارب  بیرـضّتلا »  » هدمآ و ندرک  يّدعتم  يارب  راّدـلا » یب   » رد ءاب  تسا و  ندـش  رود  ینعم  هب  تحزن » راّدـلا و  تطـش   » و

: دوشیم هنوگ  نیا  عرصم  نیا  ینعم  هجیتن  رد  تسا . قارف  ینعم  هب  نیبلا »  » دیآیم و
: دیامرفیم هک  تسا  شدوخ  شیامرف  نامه  لاثم  زا  ترضح  روظنم  تسا و  نخس  نآ  منزیم  لثم 

نآ ینعی  درم ، لیخد  لیخد »  » تسا و لََدب  ینعم  هب  لیدبلا »  » يرعش و ترورـض  يارب  تسا  همطاف  يهدش  هاتوک  مطاف »  » و عامتجا » ّلکل  »
. دشاب هتشاد  وا  هب  صاصتخا  دوش و  درم  نآ  روما  رد  لخاد  هک  يزیچ 
. تسیگنشت شطع و  ینعم  هب  لیلغلا »  » دوبن و قفاوم  نآ  اب  هیتاؤی » ال   » و

: دیامرفیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تداهش  عقوم  رد  زین 
. درادن دوجو  ياهرهب  وا  زا  ریغ  نم  بلق  رد  دوب و  دهاوخن  یتسود  وا  ریظن  هک  یتسود   - 1
. دوب دهاوخن  بئاغ  نم  بلق  زا  یلو  دش ، بئاغ  نم  مسج  مشچ و  ولج  زا  هک  یتسود   - 2

: دیامرفیم هک  لّوا  عرصم  رد  نایب :
. لّوا بیبح »  » يارب تسا  ربخ  مّود  بیبح »  » هکنیا ای  فوذحم و  يادتبم  زا  تسا  ربخ  بیبح  يهملک  ود  ره  ٌبیبح » هلدعی  سیل  ٌبیبح  »

همّظعم نآ  تداهش  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  باطخ 
. دنادرگ یمنرب  ارم  مالس  باوج  وا  یلو  منکیم  مالس  تسود  ربق  رب  میامنیم و  فقوت  اهربق  يور  رب  هک  هدش  هچ  ارم   - 1

؟ يدرک شومارف  ار  ناتسود  یتسود  نم  زا  دعب  ایآ  ینادرگ ، یمنرب  ار  ام  مالس  باوج  هک  هدش  هچ  ار  وت  تسود  يا   - 2
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  ترضح  نابز  زا  باوج 

: تفگ باوج  رد  تسود   - 1
. متفرگ رارق  كاخ  ناوارف و  ياهگنس  نیهر  هک  یتروص  رد  میوگب ، ار  امش  باوج  هنوگچ  نم 

. مدش دیدپان  منالاسمه  هناخ و  لها  رظن  زا  مدرک و  شومارف  ار  امش  نم  دروخ و  ار  مندب  يوکین  ياضعا  كاخ  هک  ًاّقح   - 2
. دش عطق  مناگدنامزاب  اب  امش ، نم و  ّتبحم  یتسود و  يهتشر  داب  مالس  امش  رب  نم  زا   - 3

. هدمآ لاس  ّنس و  مه  ینعم  هب  باّرتلا »  » تساهگنس و ینعم  هب  لدانجلا » : » نایب
. دش هدینش  یفتاه  زا  ریخا  تیب  دنچ  نیا  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  بوسنم  ناوید  حرش  رد  و 

(49 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِراَْونَْألا : ُحاَبْصِم 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

ُموُّیَق اَی  ُّیَح  اَی  اَهاَوْکَـش : ِیف  اَِهئاَعُد  ْنِم  َناَکَف  اَْهیَلَع  ْتَّدَتْـشاَف  ْتَضِرَم  َُّمث  ًاـمْوَی  َنیِّتِس  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب  ْتَثَکَم 
َناَـکَف مَّلـَـس  َو  هـِلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلـَـص  دـّـمحم  ِیبَأـِب  ِینْقِْحلَأ  َو  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َو  ِراَّنلا  ِنَـع  ِینْحِزْحَز  َّمُـهَّللا  ِیْنثِغَأَـف  ُثیِغَتـْـسَأ  َکــِتَمْحَِرب 

َو ِْتیَْبلا  ِعاَتَم  َو  اَِهتَقَدَِصب  ْتَصْوَأ  َو  ِهَّللِاب  َقاَحِّللا  َعَرْـسَأ  اَم  ِنَسَْحلاَابَأ  اَی  ُلوُقَتَف : ِکیِْقُبی ، َو  ُهَّللا  ِکِیفاَُعی  اََهل : ُلوُقَی  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ 
: َْتلاَق َو  ِصاَْعلا  ِیبَأ  َْتِنب  َۀَماَمُأ  َجَّوَزَتَی  ْنَأ  ُْهتَصْوَأ 

: َلاَق يِْدلُو  یَلَع  ْنَّنََحت  َو  ِیتْخُأ  َْتِنب 
. ًْالَیل اَهَنَفَد  َو 

: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو 
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: َْتلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َِّیبَّنلا  اَهِماَنَم  ِیف  ُۀَمِطاَف  َْتأَر 
، ِهِدَْعب ْنِم  اََنلاَن  اَم  ِْهَیلِإ  ُتْوَکَشَف 

: َْتلاَق
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل  َلاَقَف 

. ٍبیِرَق ْنَع  َّیَلَع  ٌۀَمِداَق  ِکَّنِإ  َو  َنیِقَّتُْمِلل  ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  ُةَرِخْآلا  ُمَُکل 
: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ، امهیلع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 

 : مالسلا هیلع  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  اََهل  َلاَقَف  ْتََکب  ُةاَفَْولا  َۀَمِطاَف  ْتَرَضَح  اََّمل 
؟ ِکیِْکُبی اَم  ِیتَدِّیَس  اَی 

: َْتلاَق
، ِهَّللا ِتاَذ  ِیف  يِْدنِع  ٌریِغََصل  ِِکلَذ  َّنِإ  ِهَّللاَوَف  یِْکبَت  ال  اََهل : َلاَقَف  يِدَْعب  یَْقَلت  اَِمل  یِْکبَأ 

: َلاَق
. َلَعَفَف ِْنیَْخیَّشلا  اَِهب  َنِذُْؤی  ْنَأ ال  ُْهتَصْوَأ  َو 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  راونالا  ُحابصم  باتک  رد 
تّدش وناب  نآ  ضرم  هک  یعقوم  دوب ، هدنز  زور  تصـش  تّدـم  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 

: دومرفیم دوخ  ياعد  رد  تفای 
«. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ِیبَِأب  ِینْقِْحلَأ  َو  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  ِینْحِزْحَز  َّمُهَّللا  ِیْنثِغَأَف  ُثیِغَتْسَأ  َِکتَمْحَِرب  ُموُّیَق  اَی  ُّیَح  اَی  »

: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 
. درادیم یقاب  دهدیم و  تیفاع  ار  وت  ادخ 
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

یلع نینمؤملاریما  ات  درک  ّتیصو  دومن و  ّتیصو  هناخ  عاتم  اههقدص و  هب  عجار  هاگنآ  موریم ، ادخ  يوس  هب  تعرـس  هب  نم  نسحلاابا ! ای 
نفد هنابـش  ار  همولظم  يوناب  نآ  سپـس  دیامنیم ، ینابرهم  شنادنزرف  اب  نوچ  دـنک  جاودزا  دوب  شرهاوخ  رتخد  هک  هماما  اب  مالـسلا  هیلع 

. درک
: دیوگیم ساّبع  نبا 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ترضح 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مدرک . تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  دش  ام  هب  هک  ییاهمتـس  ملظ و  نآ  هب  عجار  مدید و  باوخ  رد  ار  دوخ  ردپ 

: دومرف مباوج  رد  مَّلَس  َو  ِهلآ 
. دمآ یهاوخ  نم  دزن  يدوز  هب  وت  تسامش و  يارب  هدش  هدامآ  ناراکزیهرپ  يارب  هک  یترخآ  نآ 

: دندومرف هک  دنکیم  تیاور  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
: دومرف يو  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  درک ، هیرگ  دش  کیدزن  رهطا  يارهز  ترضح  تداهش  هک  یعقوم 

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  نم ! يهدّیس  يا 
: درک ضرع 

. دید یهاوخ  نم  زا  دعب  وت  هک  ییاهتبیصم  نآ  يارب 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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درک ّتیـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هاگنآ  دنزیچان ، کچوک و  ادخ  ياضر  يارب  نم  دزن  بئاصم  نآ  مسق  ادخ  هب  شابم ، نایرگ 
. دومن ارجا  ار  همّظعم  يوناب  نآ  ّتیصو  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دهدن ، زامن  هزانج و  عییشت  يهزاجا  رفن  ود  نآ  هب  هک 

(50 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَدَْغب ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَمْحَأ ، ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللاِدـْبَع ، ِیبَأ  ْنَع  ۀـجیالف ، ْنَع  یِجِْرقاَْبلا ، َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَبَّطِلل : ِِلئالَّدـلا  ُباَتِک 
یَّلَص ِِّیبَّنلا  ِجاَوْزَِأل  ْتَصْوَأ  اَهَّنَأ  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَف  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍحیِرَج ، ِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَـس ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  ِْتلَّصلا ،

. ٍءْیَِشب ِصاَْعلا  ِیبَأ  ِْتِنب  َۀَماَمُِأل  ْتَصْوَأ  َو  َِکلَذ  َْلثِم  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِءاَِسِنل  َو  ًۀَِّیقوُأ  َةَرْشَع  ْیَتَْنثِاب  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاَو  ِّلُِکل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
َّنَأ َو  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ِیَنب  َو  ٍمِشاَه  ِیَنب  یَلَع  اَِهلاَِمب  ْتَقَّدَصَت  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ٍِّیلَع : ِْنب  ِْدیَز  ْنَع  ٍنَسَح ، ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ْنَع  َرَخآ  ٍداَنْـسِِإب  َو 

. ْمُهَْریَغ ْمُهَعَم  َلَخْدَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َقَّدَصَت  مالسلا  هیلع  ًاِّیلَع 
تیاور مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 619  ) همامالا لئالد  باـتک  رد  يربط 

: دومرف هک  دنکیم 
مـشاه ینب  نانز  مَّلَـس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  نانز  زا  کی  ره  هب  هک  درک  ّتیـصو  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح 

. دنزادرپب يزیچ  مه  هماما  هب  هک  درک  ّتیصو  زین  دنهدب . ( 620  ) هیقوا هدزاود 
: دیوگیم یلع  نب  دیز  يرگید  تیاور  قبط 

. داد هقدص  بلطملادبع  نادنزرف  مشاه و  ینب  هب  ار  دوخ  لاوما  يهّیلک  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 
. داد هقدص  نارگید  ناشیا و  هب  ار  دوخ  لاوما  يهّیلک  مه  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

اهیلع هللا  مالس  اهملظت  باب 8 ؛  ) ترضح نآ  یهاوخداد  رشحم و  يارحص  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  دورو  متشه ؛ شخب 
( رشحملا یلإ  اهئیجم  ۀیفیک  ۀمایقلا و  یف 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]

ِْنب ِعـِینَم  ْنَع  ِّيِّدُّسلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِدِـحاَْولاِْدبَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ْنَع  ِّيِرَبَّطلا ، ٍریِرَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُِّیناََـقلاَّطلا ، قودّـصلل ]  یلاـمألا  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِِرقاَْبلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِرَمْحَْألا ، ٍرَفْعَج  ْنَع  یَسُوم ، ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ِجاَّجَْحلا ،

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ُلوُقَی : َّيِراَْصنَْألا  ِهَّللاِْدبَع  َْنب  َِرباَج  ُْتعِمَس 
اَُهبَنَذ ِرَـضْخَْألا  ِدُُّرمُّزلا  َنِم  اَهُِمئاَوَق  ٍبْطَر ، ٍُؤلُْؤل  ْنِم  اَهُماَطِخ  ِْنیَْبنَْجلا ، َۀَجَّبَدُم  ِۀَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ٍۀَقاَن  یَلَع  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُلَبْقَت  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذإ 

. ِناَواَرْمَح ِناَتَتُوقاَی  اَهاَْنیَع  ِرَفْذَْألا ، ِکْسِْملا  َنِم 
ِجاَّتِلل ٍرُون ، ْنِم  ٌجاَت  اَهِـسْأَر  یَلَع  ِهَّللا ، ُۀَـمْحَر  اَهُجِراَخ  َو  ِهَّللا  ُْوفَع  اَُهلِخاَد  اَهِرِهاَظ ، ْنِم  اَُهنِطَاب  َو  اَِـهنِطَاب  ْنِم  اَـهُرِهاَظ  يَُری  ٍرُون ، ْنِم  ٌۀَُّبق  اَْـهیَلَع 

ْنَع َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَِهنیِمَی  ْنَع  َو  ِءاَـمَّسلا  ُِقفُأ  ِیف  ُّيِّرُّدـلا  ُبَکْوَْکلا  اَـمَک  ُءیُِـضی  ِتُوقاَْـیلا ، َو  ِّرُّدـلِاب  ٌعَّصَُرم  ٍنْکُر  ُّلُـک  ًاـنْکُر  َنوُْعبَس 
: ِِهتْوَص یَلْعَِأب  يِداَُنی  ِۀَقاَّنلا  ِماَطِِخب  ٌذِخآ  ُلِیئَْربَج  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  اَِهلاَمِش 

َزوَُجت یَّتَح  ْمُهَراَْصبَأ  اوُّضَغ  الِإ  ٌدیِهَـش  َو ال  ٌقیِّدِص  َو ال  ٌلوُسَر  َو ال  ٌِّیبَن  ٍذـِئَمْوَی  یَْقبَی  الَف  ٍدَّمَُحم ، ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ 
َّمُهَّللا ِینَمَلَظ  ْنَم  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْمُکْحا  يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ  ُلوُقَت : َو  اَِهتَقاَن  ْنَع  اَهِـسْفَِنب  ُخَْزنَتَف  ُُهلالَج ، َّلَج  اَهِّبَر  َشْرَع  َيِذاَُـحت  یَّتَح  ُریِـسَتَف  ُۀَـمِطاَف ،

َو ِیتَّزِعَوَف  ْیِعَّفَُـشت ، یِعَفْـشا  َو  ْیَطُْعت  ِینِیلَـس  ِیبِیبَح  َۀَْنبا  َو  ِیتَبِیبَح  اَی  ُُهلالَج : َّلَج  ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَذإَف  يِْدلُو ، َلَتَق  ْنَم  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْمُکْحا 
ِیتَّیِّرُذ  یِّبُِحم  َو  َّیِّبُِحم  َو  ِیتَّیِّرُذ  َۀَعیِش  َو  ِیتَعیِش  َو  ِیتَّیِّرُذ  يِدِّیَس  َو  یَِهلِإ  ُلوُقَتَف : ٍِملاَظ ، ُْملُظ  ِینَزاَج  ِیلالَج ال 
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ْمُهُمُدْقَتَف ِۀَمْحَّرلا  ُۀَِکئالَم  ْمِِهب  َطاَحَأ  ْدَق  َو  َنُوِلبُْقیَف  اَِهتَّیِّرُذ  وُّبُِحم  َو  اَهوُّبُِحم  َو  اَُهتَعیِـش  َو  َۀَمِطاَف  ُۀَّیِّرُذ  َْنیَأ  ُُهلالَج : َّلَج  ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَذإَف 
. َۀَّنَْجلا ُمُهَلِخُْدت  یَّتَح  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف 

يأ رفذألا »  » هلوق جابیّدلاب ، هفارطأ  تنّیز  يّذلا  وه  جـّبدم  ناسلیط  هل  ناک  هیف  ُّيرزجلا  لاق  نّیزملا و  جـّبدملا  ُّيدابآزوریفلا : لاق  حیـضوت :
مهل هوفع  هللا و  ۀمحر  اهعم  دابعلل  ۀعیفش  ۀمایقلا  یلإ  ءیجت  هتمحر و  هللا و  وفعب  ۀلومشم  اّهنأ  نع  ۀیانک  هللا » وفع  اهلخاد   » هلوق حیرلا  ّبیط 

. ۀعافشلا لوبق  عیفشتلا : یهتنا و  بثو  ظاتغا و  دیز  ةدهو و  یف  هعفد  هخز : ُّيدابآزوریفلا : لاق  و 
ُهَّللا یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 621  ) یلاما باتک  رد  قودص  خیش 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
ود زا  تسا و  راوس  یتشهب  ياههقان  زا  یکی  رب  هک  دـیآیم  یلاح  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  مرتخد  دـسریم  ارف  تماـیق  زور  هک  یعقوم 

ّرُد و زا  شناگدـید  بان ، کشم  زا  نآ  مُد  زبس ، دّرمُز  زا  شیاـهاپ  َرت ، دـیراورم  زا  نآ  راـهم  نازیوآ ، یتشهب  ياـهریرح  هقاـن ، نآ  يولهپ 
راگدرورپ و وفع  يواح  نآ  طسو  راکشآ ، نوریب  زا  نآ  نوردنا  هک  هدش  بصن  هقان  نآ  تشپ  رب  رون  زا  ياهّبق  دوب . دهاوخ  خرـس  توقای 

. تسا میحر  يادخ  تمحر  نآ  نوریب 
توقای دـیراورم و  کی  يهلیـسو  هب  نآ  زا  ياهیاپ  ره  هیاپ و  داتفه  ياراد  هک  دراد  رـس  رب  رون  زا  یجاـت  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح 

. دوب دهاوخ  ناشخرد  ياهراتس  کی  ریظن  هتسارآ ،
همطاف ترـضح  يهقان  راهم  عقوم  نآ  رد  لیئربج  دوب . دـهاوخ  کلم  رازه  داتفه  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  پچ  تسار و  فرط  رد 

: تفگ دهاوخ  دنلب  يادص  اب  هتفرگ و  ار  اهیلع  هللا  مالس 
. دیامن روبع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  ات  دیدنبب  ار  دوخ  نامشچ 

هللا مالـس  ءارهز  ترـضح  هکنیا  ات  ددنبیم  ار  نتـشیوخ  ناگدید  هکنیا  رگم  تسین  يدیهـش  قیّدص و  لوسر و  ربمغیپ و  چیه  زور  نآ  رد 
. دیامن روبع  رشحم  يارحص  زا  اهیلع 

: دنکیم ضرع  دیآیم و  دورف  هقان  نآ  زا  دسریم  راگدرورپ  شرع  ریز  هب  همّظعم  نآ  هک  یماگنه 
. نک تواضق  دناهدرک  دیهش  ارم  نادنزرف  دندومن و  ملظ  نم  ّقح  رد  هک  يدارفا  نآ  نم و  نیبام  نم ! راگدرورپ  يا 

: دسریم ادن  فوؤر  يادخ  فرط  زا  هاگنآ 
متـس ملظ و  زورما  هک  مدوخ  لالج  تّزع و  هب  مریذپب . نم  ات  نک  تعافـش  میامن . اطع  وت  هب  ات  هاوخب  نم  زا  نم  لوسر  دـنزرف  هبیبح و  يا 

. دش دهاوخن  وحم  نم  رظن  زا  يرگمتس  چیه 
: دیوگیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد 

! شخبب نم  هب  ارم  ِنادنزرف  ِناتسود  ِناتسود  ناتسود ، نایعیش ، نادنزرف ، ایادخ ! راب 
: دنکیم ادن  يدانم  ناهج  راگدرورپ  فرط  زا  هاگنآ 

ار نانآ  راگدرورپ  تمحر  هکئالم  هک  یلاح  رد  ًامومع  ناـشیا  دـنیاجک ؟ همطاـف  يهّیرذ  ناتـسود  ِتسود  ناتـسود و  نایعیـش ، نادـنزرف ،
. دنیآیم دنشاب  هدرک  هطاحا 

. دیامنیم تشهب  لخاد  ار  ناشیا  ات  دوریم  ولج  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  سپس 
ینیتسوپ ینعی  جـّبدم » ناسیط   » دوشیم هتفگ  یتقو  هتفگ : يرزج  تسا و  هدـش ) نیئزت   ) نّیزم يانعم  هب  جـّبدملا »  » هتفگ يدابآزوریف  نایب :

ینعم هب  هدـمآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  شیامرف  رد  هک  رفذـألا »  » يهملک دـشاب و  هدـش  نّیزم  مشیربا  اـب  نآ  فارطا  هک 
تمایق زور  تسیهلا و  تمحر  وفع و  لومشم  اهیلع  هللا  مالس  وناب  نآ  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  هللا » وفع  اهلخاد   » يهلمج دشابیم و  وبـشوخ 

راوگرزب نآ   ) شناگدنب يارب  دنوادخ  وفع  تمحر و  تسوا  اب  تسادخ و  ناگدنب  يهدـننک  تعافـش  هک  دوشیم  رـشحم  دراو  یلاح  رد 
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. تسا دایز  بضغ  ظیغ و  تّدش و  اب  نداتفا  يانعم  هب  هّخز » : » هتفگ يدابآزوریف  و  تسا ) یهلا  تمحر  وفع و  يهلیسو 
. ندومن تعافش  لوبق  ینعی  عیفشّتلا »  » و

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع ِناَّطَْقلا ، ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ِِّیناَجْرُْجلا ، ٍِّیلَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُّیِقَْهیَْبلا ، ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ُْنب  ُدَمْحَأ  مالـسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ، امهیلع  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّیئاَّطلا ، َناَْمیَلُس  ِْنب  َدَمْحَأ  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیئاَّطلا ، ٍِرماَع  ِْنب  ِهَّللاِْدبَع  ِْنب  َدَمْحَأ 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
َو ِیْنَیب  ْمُکْحا  ُلْدَع  اَی  ُلوُقَت : ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَق  ْنِم  ٍۀَِمئاَِقب  ُقَّلَعَتَت  ِءاَمِّدلِاب ، ٌۀَغُوبْصَم  ٌباَِیث  اَهَعَم  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُرَـشُْحت 

، يِْدلُو ِِلتاَق  َْنَیب 
 : مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
. ِۀَبْعَْکلا ِّبَر  َو  ِیتَْنبِال  ُهَّللا ]   ] ُمُکْحَی َو 

ُهَّللا یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  ناشراوگرزب : ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 622  ) مالسلا هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  باتک  رد 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. دراد هارمه  نوخ  هب  هقرغ  ییاهسابل  هک  دوشیم  رشحم  يارحص  دراو  یلاح  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مرتخد 
: دیوگیم دریگیم و  ار  ادخ  شرع  يهیاپ  شترضح 

هک دیامرفیم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نک ! مکح  دنتـشُک  ارم  نادنزرف  هک  يدارفا  نآ  نم و  نیب  ملاع ! لداع و  يادخ  يا 
: دندومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 

. درک دهاوخ  تواضق  مرتخد  يارب  لداع  راگدرورپ  زور  نآ  هک  هبعک  يادخ  ّقح  هب 

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِۀَثالَثلا ، ِدِیناَسَْألِاب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

، يِْدلُو ِِلتاَق  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْمُکْحا  ُلْدَع  اَی  ُلوُقَتَف : ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَق  ْنِم  ٍۀَِمئاَِقب  ُقَّلَعَتَتَف  ِمَّدلِاب  ٌۀَغُوبْصَم  ٌباَِیث  اَهَعَم  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُرَشُْحت 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

. اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغَی  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِۀَبْعَْکلا  ِّبَر  َو  ِیتَْنبِال  ُمُکْحَیَف 
. هلثم هئابآ : نع  مالسلا  هیلع  اضّرلا  نع  مالسلا ]  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ]

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ناشراوگرزب : ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 623  ) باتک نامه  رد  زین 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور 

یکی هاگنآ  دوب ، دهاوخ  يو  اب  يدولآ  نوخ  ياهسابل  هک  دوشیم  روشحم  یلاح  رد  همطاف  مرتخد  دـسریم  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه 
: دیوگیم دریگیم و  ار  شرع  ياههیاپ  زا 

. نک مکح  منادنزرف  لتاق  نم و  نیب  لداع ! يادخ  يا 
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  سپس 
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يو تیاضر  يارب  دـیامنیم و  بضغ  همطاف  بضغ  يارب  ادـخ  اریز  دـنکیم ، تواـضق  مرتخد  عفن  هب  ادـخ  هک  مسق  هبعک  يادـخ  ّقح  هب 
. دش دهاوخ  یضار 

. تسهدمآ ثیدح 20  يهحفص 44  مالسلا  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  رد  رخآ ، يهلمج  نودب  هتبلا  ثیدح  نیا  دننام 

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا  هیلع  اضّرلا  نع  ِۀَثالَثلا ، ِداَنْسِْإلِاب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِِقئالَْخلا  َرَشْعَم  اَی  ٍداَنُم : يَداَن  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذإ 
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ترضح  زا  ناشراوگرزب : ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 624  ) باتک نامه  رد  زین 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو 
: دنکیم ادن  يدانم  دوش  تمایق  زور  هک  یعقوم 

. دیامن روبع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  ات  دیدنبب  ار  دوخ  نامشچ  قئالخ ! هورگ  يا 

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

. ُهَْلثِم ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا  هیلع  اضّرلا  نع  مالسلا ]  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ]
: َلاَق َُّمث 

َو ُّرُمَتَف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َّرُمَت  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِعْمَْجلا  َلْهَأ  اَی  َلِیق : ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذإ  يَرْخُأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو 
. ِناَواَرْمَح ِناَتَْطیَر  اَْهیَلَع 

. قیقر نّیل  بوث  ُّلک  وأ  ةدحاو  ۀعطق  دحاو و  جسن  اهّلک  نیقفل  تاذ  ریغ  ةءالم  ُّلک  ۀطیّرلا  ُّيدابآزوریفلا : لاق  نایب :
. تسهدش لقن  تیاور  نیا  ریظن  ( 625  ) مالسلا هیلع  اضّرلا  هفیحص  باتک  رد 

: دومرف سپ 
: دیوگیم ییادن  دسر  ارف  تمایق  زور  نوچ  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

روبع وا  سپ  دنکیم ، روبع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  اریز ) ، ) ار ناتنامشچ  دیدنبب  رـشحم ) لها   ) عمج لها  يا 
. تسوا رس  رب  زمرق  رداچ  ود  هک  یلاح  رد  دنکیم 

مرن هک  یـسابل  ره  هب  ای  دنیوگ . دشاب ، هدش  هتفاب  هچراپ  کی  هکلب  دشاب ، هتـشادن  زرَد  هک  يرداچ  ره  هب  ۀطیّرلا »  » دیوگ يدابآزوریف  نایب :
. دوشیم هتفگ  دشاب ، فیطل  و 

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِۀَثالَثلا ، ِدِیناَسَْألِاب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

ُْفلَأ ِۀَّنَْجلا  ِلَلُح  ْنِم  ًاْضیَأ  یَسُْکت  َُّمث  اَْهنِم ، َنُوبَّجَعَتَیَف  ُِقئالَْخلا  اَْهَیلِإ  ُرُْظنَیَف  ِناَوَیَْحلا  ِءاَِمب  ْتَنِجُع  ْدَق  ِۀَماَرَْکلا  ُۀَّلُح  اَْهیَلَع  َو  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُرَـشُْحت 
ِۀَّنَْجلا َیلِإ  ُّفَُزتَف  ٍرَْظنَم ، ِنَسْحَأ  َو  ِۀَماَرَْکلا  ِنَسْحَأ  َو  ِةَروُّصلا  ِنَسْحَأ  یَلَع  َۀَّنَْجلا  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اُولِخْدَأ  َرَضْخَأ : ٍّطَِخب  ٍۀَّلُح  ِّلُک  یَلَع  ٌبُوتْکَم  ٍۀَّلُح 

. ٍۀَیِراَج َْفلَأ  َنوُْعبَس  اَِهب  ُلَّکَُوی  َو  ُسوُرَْعلا  ُّفَُزت  اَمَک 
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. هلثم هئابآ : نع  هنع ، مالسلا ]  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ]
ءامب اهلـسغل  ۀـبیجع  تلعج  يأ  لیعفتلا  باب  نم  لوعفملا  ءانب  یلع  ةدّـحوملا  ءابلاب  خـسنلا  ضعب  یف  تنجع » دـق   » مالـسلا هیلع  هلوق  نایب :
ُّیلع ُّفزی  ثیدحلا  یف  ُّيرزجلا  لاق  اهـسبلی و  نم  ًادبأ  تومی  ثیحب ال  اهنوک  وأ  هب  لسغلا  نع  ۀـیانک  نونلاب  خـسنلا  ضعب  یف  ناویحلا و 

سورعلا تففز  نم  وـهف  تحتف  نإ  عرـسأ و  اذإ  فزأ  هیـشم و  یف  َّفز  نم  عرـسی  هاـنعمف  ءازلا  ترـسک  نإ  ۀـّنجلا  یلإ  میهاربإ  نیب  ینیب و 
. اهجوز یلإ  اهتیدهأ  اذإ  اهّفزأ 

ُهَّللا یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زا  ناشراوگرزب : ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 626  ) مالسلا هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  باتک  رد 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

وناب نآ  زا  قئالخ  تسا ، هدـش  نیجع  هنادواج  بآ  اب  نآ  دـشاب و  هدیـشوپ  ار  تمارک  سابل  هک  دوشیم  روشحم  یلاـح  رد  همطاـف  مرتخد 
. دننکیم بّجعت 

مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  تسا : هتشون  زبس  ّطخ  هب  اهنآ  مادک  ره  رب  هک  دشوپیم  رگید  يهّلح  رازه  دادعت  هاگنآ 
دنـشاب وا  لّکوم  کلم  رازه  داتفه  هک  یلاح  رد  وناب  نآ  هاگنآ  دـینک ، تشهب  دراو  هرظنم  نیرتهب  تمارک و  نیرتهب  تروص ، نیرتهب  اـب  ار 

. دش دهاوخ  تشهب  لخاد  تعرس  هب  سورع  ریظن 
. تسهدش لقن  ثیدح 78  يهحفص 57  مالسلا  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  باتک  رد  ثیدح  نیا  دننام 

هملک نیا  رگید  ياههخـسن  یـضعب  رد  تسا  هدـمآ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوـسر  شیاـمرف  رد  هـک  تـنجع »  » يهـملک ناـیب :
: دوشیم هنوگ  نیا  نآ  يانعم  دوشیم و  لیعفت  باب  زا  لوعفم  تروص  نیا  رد  هک  هدمآ -  ءاب  نون ، ياج  هب  ینعی  هدمآ -  تبجع » »

ياههخـسن یـضعب  رد  تایح و  بآ  هب  هدـش  هداد  وشتـسش  ساـبل  نآ  هکنیا  رطاـخ  هب  دریگیم ) رارق  مدرم  بّجعت  دروم   ) دوشیم بیجع 
ار نآ  سک  ره  هک  يروط  هب  تاـیح ، بآ  هب  هدـش  هتـسش  ساـبل  نآ  هک  تسا  نآ  زا  هیاـنک  تنجع ) »  » ناـمه ینعی   ) هدـمآ نون  اـب  رگید 

: هدمآ يرگید  ثیدح  رد  دیوگیم  يرزج  دریمیمن . زگره  دشوپب 
نتفر هار  تعرـس  هـب  نآ  ياـنعم  میناوـخب ) ّفِزی  ینعی   ) دـشاب روـسکم  ءاز  فرح  رگا  هـتفگ  ۀـّنجلا » یلا  مـیهاربا  نـیب  ینیب و  ّیلع  ّفزی  »

نیا رد  ّفَزی ) ینعی   ) دشاب حوتفم  ءاز  رگا  دنیوگ و  ار  یـضام )  ) دـشاب هتفر  تعرـس  هب  هک  ینامز  فزَا »  » و عراضم ) تروص  هب   ) دوشیم
. دنربیم شرهوش  يهناخ  هب  ار  سورع  هک  تسینامز  يارب  نآ  تسا و  سورعلا » تففز   » باب زا  تروص 

(07 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِِهباَحْصَأ ، ِضَْعب  ْنَع  ٍناَنِـس ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا ، ِنَع  ِراَّطَْعلا ، ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِْهیَوَلیِجاَم ، لامعألا ]  باوث  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
یَْقبَی ًۀَقْهَش ال  ْتَقَهَش  ُْهتَأَر  اَذإَف  ِهِدَی ، ِیف  ُهُسْأَر  مالسلا ،  هیلع  ُْنیَسُْحلا  َلَْبقَأ  َو  ٍرُون  ْنِم  ٌۀَُّبق  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَِفل  َبُِصن  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذإ 
ُهَتَلَتَق ُمِصاَُخی  َوُه  َو  ٍةَروُص  ِنَسْحَأ  ِیف  اََهل  ًالُجَر  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُلِّثَُمیَف  اََهل ، یََکب  الِإ  ٌنِمُْؤم  ٌدـْبَع  َو ال  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  ـال  َو  ٌبَّرَقُم  ٌکَـلَم  ِعْمَْجلا  ِیف 

هیلع نینمؤملاریمأ  ْمُُهُلتْقَیَف  َنوُرَْشُنی  َُّمث  ْمِهِرِخآ  یَلَع  یَتَأ  یَّتَح  ْمُُهُلتْقَیَف  ِِهْلتَق ، ِیف  َكِرَش  ْنَم  َو  ِْهیَلَع  َنیِزِّهَجُْملا  َو  ُهَتَلَتَق  ُهَّللا  ُعَمْجَیَف  ٍْسأَر » ِالب  »
ْمُهَلَتَق الِإ  ٌدَحَأ  اَِنتَّیِّرُذ  ْنِم  یَْقبَی  الَف  َنوُرَْشُنی  َُّمث  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  ُمُُهُلتْقَیَف  َنوُرَْشُنی  َُّمث  مالسلا  هیلع  ُنَسَْحلا  ُمُُهُلتْقَیَف  َنوُرَْـشُنی  َُّمث  مالـسلا ، 

. َنْزُْحلا یِْسُنی  َو  َْظیَْغلا  ُهَّللا  ُفِشْکَی  َِکلَذ  َْدنِعَف  ًۀَلَتَق ،
 : مالسلا هیلع  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  َلاَق  َُّمث 

. ِةَرْسَْحلا َو  ِنْزُْحلا  ِلوُِطب  ِۀَبیِصُْملا  ِیف  اَنوُکَرَش  ِهَّللاَو  ْدَقَف  َنُونِمْؤُْملا ، ُمُه  ِهَّللاَو  اَُنتَعیِش ، اَنَتَعیِش  ُهَّللا  َمِحَر 
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: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هلوق  نایب :
. هتلتق هلوق  یف  ریمضلا  نع  لاح  هلعل  سأر » الب  »

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطـساو  دـنچ  اـب  ( 627  ) لامعالا باوث  باتک  رد  قودـص  خـیش 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دش . دهاوخ  اپ  رب  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  يارب  رون  زا  ياهّبق  دسریم  ارف  تمایق  زور  هک  یعقوم 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  مشچ  یتقو  دشاب . هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  يهدیرب  رـس  هک  دیآیم  یلاح  رد 

دهاوخ نایرگ  هکنیا  رگم  تسین  رـشحم  رد  ینمؤم  يهدنب  لسرم و  ربمغیپ  بّرقم و  کلم  چیه  هک  دـنکیم  ياهّجـض  هیرگ و  کی  دـتفیب 
. دش

مالـسلا هیلع  دیهـش  نیـسح  ماما  نالتاق  اب  هک  دـهدیم  هولج  وناب  نآ  رظن  هب  ار  یتروص  کین  درم  اـناوت ، يادـخ  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد 
. دیامن همصاخم 

نآ نوخ  نتخیر  رد  هک  یـصاخشا  نآ  دندوب و  اهنآ  راکددم  هک  يدارفا  نآ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاق  ناحبـس  يادـخ  هاگنآ 
هیلع ریما  ترـضح  ات  دنکیم  هدنز  ار  ناشیا  سپـس  دشکیم . ار  نانآ  رفن  نیرخآ  ات  درم  نآ  دنکیم و  رـضاح  دندومن  تکرـش  ترـضح 

هب راب  نیمّوس  يارب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  دنکیم  هدـنز  ار  ناشیا  رگید  راب  دـشکب . ار  نانآ  راب  نیمّود  يارب  مالـسلا 
. دیامن لصاو  كرد 

و  ) دنکیم هدنز  ار  نانآ  مه  زاب  سپ  دناسرب ، لتق  هب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ات  دـنکیم  هدـنز  دـنوادخ  رگید  راب  ار  نانآ  سپس 
اهنآ زا  مادک  ره   ) هکنآ رگم  دننامیمن  یقاب  ام  نادنزرف  هّیرذ و  زا  يدحا  هکنیا  ات  دنکیم ) ادـیپ  همادا  نتـشک  ندرک و  هدـنز  نیا  ردـقنآ 

هودـنا نزح و  نآ  دنیـشنیم و  ورف  ام  نایعیـش  ام و  بضغ  هک  تسا  ماقتنا )  ) نایرج نیا  زا  سپ  دـنناسریم و  لـتق  هب  ار  اـهنآ  ادـج ) ادـج 
. دوشیم شومارف  مالسلا  هیلع  نیسح  تداهش 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هاگنآ 
. دنشابیم کیرش  ام  ینالوط  هودنا  مغ و  اب  ناشیا  اریز  دنتسه  نینمؤم  ام ، نایعیش  مسق  ادخ  هب  دنک ، تمحر  ار  ام  نایعیش  ادخ 

(08 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ُهُعَفْرَی  ٍکیِرَش  ْنَع  ٍلُجَر ، ْنَع  ٍروُْصنَم ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدیِزَی ، ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَعْشَْألا ، ِنَع  ِراَّطَْعلا ، ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِلِّکَوَتُْملا ، ُْنبا  لامعألا ]  باوث  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

َِعنُـص اَم  َمَلْعَأ  یَّتَح  ُلُخْدَأ  ال  ُلوُقَتَف : َۀَّنَْجلا  ِیلُخْدا  اََهل : ُلاَُقیَف  اَِهئاَِسن  ْنِم  ٍۀَُّمل ]   ] ٍۀَُمل ِیف  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَءاَج  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذإ 
ُخُرْـصَأ َو  ًۀَخْرَـص  ُخُرْـصَتَف  ٌْسأَر ، ِْهیَلَع  َْسَیل  َو  ًاِمئاَق  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ُرُْظنَتَف  ِۀَماَیِْقلا  ِْبلَق  ِیف  يِرُْظنا  اََهل : ُلاَُقیَف  يِدَْعب ؟ ْنِم  يِْدلُِوب 

یَّتَح ٍماَع  َْفلَأ  اَْهیَلَع  َدـِقْوُأ  ْدَـق  ُبَْهبَه  اََهل : ُلاَُقی  ًاراَن  ُُرمْأَیَف  َِکلَذ  َدـْنِع  اََـنل  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  ُبَضْغَیَف  اَنِخاَرُِـصل ، ُۀَِـکئالَْملا  ُخُرْـصَت  َو  اَهِخاَرُِـصل 
اوُراَص اَذإَف  ْمُهُطِقَْتلَتَف . ِنآْرُْقلا  ُۀَلَمَح  َو  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َۀَلَتَق  یِطِقَْتلا  اََهل : ُلاَُقیَف  ًاَدبَأ  ٌّمَغ  اَْهنِم  ُجُرْخَی  َو ال  ًاَدبَأ  ٌْحَور  اَُهلُخْدَـی  ْتَّدَوْسا ال 

َْلبَق َراَّنلا  اََنل  َْتبَجْوَأ  اَنَّبَر  اَی  ٍۀَْقلَط : ٍۀَْقلَذ  ٍۀَنِْسلَِأب  َنوُقِْطنَیَف  اَِهب ، اوُرَفَز  َو  ْتَرَفَز  َو  اَِهب  اوُقَهَش  َو  ْتَقَهَـش  َو  اَِهب  اُولَهَـص  َو  ْتَلَهَـص  اَِهتَلَـصْوَح ، ِیف 
. ُمَْلعَی ْنَمَک ال  َْسَیل  ٍْملِع  ْنِم  ْنِإ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ُباَوَْجلا  ُمِهِیتْأَیَف  ِناَثْوَْألا ؟ ِةَدَبَع 

 [ ام  ] باحـصألا ۀمّللا  ضوع و  ءاهلا  هلکـش و  هبرت و  لجرلا  ۀُمل  ُّيرهوجلا  لاق  ۀعامجلا و  ۀفّفخملا  میملا  حـتف  ماّللا و  ِّمضب  ۀـمّللا  حاضیإ :
. هوفّرح هوعّیض و  نیّذلا  نآرقلا  ۀلمحب  دارملاو  یهتنا . ةرشعلا  یلإ  ۀثالثلا  نیب 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 628  ) باتک نامه  رد  زین 
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رد نایعیـش  نانز  زا  یهورگ  هک  دوشیم  رـشحم  يارحـص  دراو  یلاح  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  دوش ، تماـیق  زور  هک  یماـگنه 
: دنیوگیم اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  دوب . دنهاوخ  وناب  نآ  فارطا 

: دیامرفیم ناشیا  وش ، تشهب  لخاد 
: دنیوگیم ترضح  نآ  هب  دنهدیم . ماجنا  یلمع  هچ  منادنزرف  اب  نم  زا  دعب  منادب  ات  موشیمن  تشهب  دراو 

ترـضح تسهداتـسیا ! رـسیب  ندب  اب  هک  دید  دـهاوخ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنکیم  رظن  یتقو  نک . هاگن  تمایق  ّتیعمج  نایم  رد 
. دنیآیم دایرف  هب  زین  هکئالم  مومع  دز و  مهاوخ  دایرف  وا  دایرف  يهلیسو  هب  نم  هک  دنزیم  يدایرف  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 

بَْهبَه ار  نآ  هدش و  هایس  ات  دناهتخورفا  لاس  رازه  تّدم  هک  ار  یـشتآ  دنکیم و  بضغ  ام  رطاخ  هب  راّهق ، يادخ  هک  تسینامز  نینچ  رد 
كرات نآرق و  لماح  هک  ار  يدارفا  نآ  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاق  ات  دهدیم  روتـسد  هدشن  نآ  لخاد  یمیـسن  زگره  دـنیوگیم و 

: مرکا ربمغیپ  تیب  لها 
شورخ هب  همه  نانآ  دشورخیم و  شتآ  دنیامنیم ، يراز  هلان و  نانآ  دنزیم و  ياهرعن  شتآ  دنوش ، شتآ  لخاد  یتقو  دـیابُِرب . دـناهدوب 

: دنیوگیم حیصف  نابز  هب  ناشیا  دشکیم و  هنابز  شتآ  دنیآیم ،
: دسریم باطخ  ياهدرک !؟ ّطلسم  ام  هب  ناتسرپ  تب  زا  لبق  ار  شتآ  ّتلع  هچ  هب  اراگدرورپ !

. دراد قرف  دهد  ماجنا  ار  یلمع  دنادب و  هک  یسک  نآ  اب  دهد  ماجنا  ار  یلمع  تلاهج  يور  زا  هک  یسک 
ۀُمل : » هتفگ يرهوج  تسا و  هورگ  تعامج و  ینعم  هب  دشاب  مومـضم  نآ  مال  دشاب و  دّدشم  نآ  میم  هک  یتروص  رد  ۀـمُّللا »  » يهملک نایب :

. دوشیم رفن  هد  ات  رفن  هس  لماش  باحصألا » ۀمّللا   » دوشیم هتفگ  یتقو  درم و  يهفایق  لکش و  ینعی  لجّرلا »
. دنشاب هدرک  فیرحت  عیاض و  ار  نآرق  هک  تسیناسک  نآرقلا » ۀلمح   » زا روظنم  و 

(09 [ ) هرامش تیاور  ]

ِِّیلَع ْنَع  ٍْریَخ ، ِیبَأ  ْنَع  ِِّیئاَّطلا ، َۀَسَْبنَع  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع ]   ] ِهِیبَأ ْنَع  ِهِّدَج ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  (، 629  ) ِِّیقْرَْبلا ُْنبا  لامعألا ]  باوث  ]
: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
َۀَمِطاَف ِۀَْحیَِصل  ُۀَِکئالَْملا  ُقَعْصَتَف  ْهاَداَُؤف ! َةَرَمَث  اَو  ْهاََدلَو ! اَو  ُحیِصَتَف  ِهِمَِدب  ًاطِّحَـشَتُم  مالـسلا  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ُْسأَر  اهیلع  هللا  مالـس  َۀَمِطاَِفل  ُلَّثَُمی 

. ُۀَمِطاَف اَی  َكَِدلَو  َِلتاَق  ُهَّللا  َلَتَق  ِۀَماَیِْقلا : ُلْهَأ  يِداَُنی  َو  اهیلع  هللا  مالس 
: َلاَق

َۀَجَّبَدُم ِۀَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ٍۀَقاَن  یَلَع  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َو  ِهِعاَْبتَأ  َو  ِِهئاَّبِحَأ  َو  ِِهتَعیِِـشب  َو  ِِهب  ُلَْعفَأ  َِکلَذ  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  ُلوُقَیَف 
، ِرَـضْخَْألا ِدَـجَْربَّزلا  َنِم  اَهُماَطِخ  ِرَْبنَْعلا ، َو  ِکْسِْملا  َنِم  اَُـهقاَنْعَأ  َو  یَّفَـصُْملا  ِبَهَّذـلا  َنِم  اَهُـسْأَر  ِْنیَْنیَْعلا ، َءالْهَـش  ِْنیَّدَْـخلا  َۀَحِـضاَو  ِْنیَْبنَْجلا ،

ُّفُحَی اَْینُّدـلا  ِخِـساَرَف  ْنِم  ٌخَـسْرَف  اَهُماَطِخ  ِهَّللا ، ِۀَـمْحَر  ْنِم  اَهُوْشَح  َو  ِهَّللا  ِرُون  ْنِم  اَهُؤاَشِغ  ٌجَدْوَه  ِۀَـقاَّنلا  یَلَع  ِرَهْوَْجلِاب ، ٌضَّضَفُم  ٌّرُد  اَُهِلئاَحَر 
. َنیَِملاَْعلا ِّبَر  یَلَع  ِءاَنَّثلا  َو  ِرِیبْکَّتلا  َو  ِلِیلْهَّتلا  َو  ِدیِمْحَّتلا  َو  ِحِیبْسَّتلِاب  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  اَهِجَدْوَِهب 

یَلَع ُّرُمَت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِهِذَهَف  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِۀَماَیِْقلا  َلْهَأ  اَی  ِشْرَْعلا : ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  َُّمث 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ِفِطاَْخلا  ِقْرَْبلاَک  ِطاَرِّصلا  یَلَع  اَُهتَعیِش  َو  اهیلع  هللا  مالس  ُۀَمِطاَف  ُّرُمَتَف  ِطاَرِّصلا ،

. َمَّنَهَج ِیف  اَِهتَّیِّرُذ  َءاَدْعَأ  َو  اَهَءاَدْعَأ  یِْقُلی  َو 
لتاقلا و یلإ  ًاعیمج  رئامضلا  عاجرإ  لمتحی  هئابحأ و  هتعیش و  یلتاق  هیلتاق و  لتقأ  يأ  مالسلا  هیلع  نیـسحلاب  يأ  هب » لعفأ  کلذ  : » حیـضوت

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هلوق  ءالهش ، نیع  ۀقرز و  اهداوس  بوشی  نأ  نیعلا  یف  ۀلهشلا  ُّيرهوجلا : لاق 
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. جرّسلا یه  ۀباتکک و  ۀلاحر  عمج  ّهنأک  لحر و  عمج  اهلاحر  بوصألا  اهلئاحر » »
تیاور مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  امهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  هطـساو  دنچ  اب  ( 630  ) باتک نامه  رد  زین 

: دومرف هک  هدرک 
هولج اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  رظن  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوخ  هب  هقرغ  كرابم و  رـس  دسر  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه 

: دنزیم دایرف  دتفایم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يهدیرب  رس  هب  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  رظن  یتقو  دش . دهاوخ  رگ 
شوهدـم هکئـالم  هک  تساـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  داـیرف  هلاـن و  تهج  هب  نم ! نوزحم  بـلق  يهوـیم  يا  نـم ! موـلظم  دـنزرف  يا 

: دنیوگیم دننزیم و  دایرف  ًامومع  رشحم  لها  دنوشیم و 
! ! دشکب ار  نیسح  تدنزرف  ياهلتاق  ادخ  همطاف ! ای 

: دسریم ادن  راگدرورپ  فرط  زا  عقوم  نیمه  رد 
. دیشک مهاوخ  ماقتنا  نانآ  ناتسود  نیعبات و  نیسح و  ياهلتاق  زا  مهدیم و  ماجنا  ار  لمع  نیا  نم 

تنیز یتشهب  ياهریرح  يهلیـسو  هب  نآ  ياهولهپ  هک  تسا  راوس  یتشهب  ياههقان  زا  یکی  رب  زور  نآ  رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاـف 
اب هک  دیراورم  زا  شزاهج  زبس ، دجربز  زا  شراهم  ربنع ، کشم و  زا  شندرگ  الط ، زا  شرـس  الهـش ، شنامـشچ  ابیز ، نآ  تروص  هدـش ،

! دوب دهاوخ  دشاب  هدش  تنیز  رهاوج 
زا خسرف  کی  ردق  هب  نآ ، راهم  يدنلب  راگدرورپ ، تمحر  زا  ُرپ  نآ  طسو  ادخ ، رون  زا  شاهدرپ  هک  هدش  بصن  یجدوه  هقان  نآ  تشپ  رب 

. دوب دهاوخ  ایند  ياهخسرف 
راگدرورپ ترـضح  ریبکت  لـیلهت و  دـیمحت و  حـیبست و  هب  هک  درک  دـنهاوخ  هطاـحا  ار  وناـب  نآ  جدوه  فارطا  کـلم  رازه  داـتفه  دادـعت 

. دوب دنهاوخ  لوغشم 
: دنکیم ادن  يدانم  فوؤر  يادخ  فرط  زا  هاگنآ 

. دیامن روبع  طارص  زا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  ات  دیدنبب  ار  دوخ  نامشچ  تمایق ! لها  يا 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  سپـس  دنرذگیم . طارـص  زا  هدنهج  قرب  دننام  شناتـسود  نایعیـش و  همّظعم ، يوناب  نآ  زا  دعب  هاگنآ 

: دیامرفیم مَّلَس 
. تخادنا دهاوخ  خزود  هب  ار ، دوخ  يهّیرذ  ِنانمشد  شنانمشد و  ترضح  نآ  یلو 

شناتسود نایعیـش و  نیلتاق  وا و  نیلتاق  مشُکیم  ینعی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اب  منکیم  راتفر  هنوگ  نیا  ینعی  هب » لعفا  کلذ   » يهلمج نایب :
ماما لتاق  اب  منکیم  راتفر  هنوگ  نیا  دوشیم ) اـنعم  هنوگ  نیا  تروص  نیا  رد  هک   ) ددرگرب لـتاق  هب  رئامـض  يهمه  دراد  مه  لاـمتحا  ار و 

. مالسلا هیلع  نیسح 
لوسر ثیدح  رد  اهلئاحر »  » و ءالهش » نیع   » نینچمه مشچ و  هقدح ي )  ) یهایـس ندش  یـشیم  ینعی  نیعلا » یف  ۀلهـشلا  : » هتفگ يرهوج  و 

دوشیم لحر  عمج  هک  دشاب  اهلاحر »  » هک تسا  نآ  رتهب  و  هقان ) . . . نآ  نیز  ینعی   ) تسا نیز  ینعم  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ 
«. ۀباتک  » نزو رب  ۀلاحر »  » عمج ایوگ  و 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

ُّيِرَبْکُْعلا َو  ِۀَّنُّسلا  ِلْهَأ  ِداَِقتْعا  ِیف  ُّیُِهنْـشُْألا  َو  َِۀباَحَّصلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ُِّیناَرَفْعَّزلا  َو  ِۀَّیِماَوَْقلا  ِۀـَلاَسِّرلا  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
ِیبَأ ْنَع  ُغَبْـصَْألا ، َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو  َۀَْفیَحُج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبْعَّشلا ، ِنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ِنِّذَؤُْملا  ُْنبا  َو  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُدَـمْحَأ  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِِّیبَّنلا  ِنَع  ْمُهُّلُک  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍءاَطَع ، ْنَع  ِِّینیِوْزَْقلا ، ِنَع  ٍثاَیِغ ، ُْنب  ُصْفَح  َيَور  ْدَق  َو  َبوُّیَأ 
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، ْمُکَـسوُءُر اوُسِّکَن  َو  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ٍباَجِح : ِءاَرَو  ْنِم  ٍداَنُم  يَداَن  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  ُِقئـالَْخلا  َفَقَو  َو  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذإ 
ِروُْحلا َنِم  ًۀَیِراَج  َنوُْعبَـس  اَهَعَم  ُّرُمَتَف  َبوُّیَأ : ِیبَأ  ِثیِدَـح  ِیف  َو  ِطاَرِّصلا . یَلَع  ُزوَُجت  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َّنِإَف 

. ِعِماللا ِقْرَْبلاَک  ِنیِْعلا 
: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  نّنست  لها  نیخّروم  زا  یهورگ  ( 631  ) بقانم رد 

: دنکیم ادن  اهباجح  تشپ  زا  يدانم  دنریگب  رارق  راگدرورپ  لباقم  رد  مدرم  دسر و  ارف  تمایق  زور  یتقو 
دهاوخیم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رتخد  همطاف  اریز  دینکفیب ، ریز  هب  ار  دوخ  رس  دیدنبب و  ار  شیوخ  نامـشچ  مدرم ! هورگ  يا 

. دیامن روبع  طارص  زا 
: دیوگیم بویاوبا  تیاور  رد 

. درک دنهاوخ  روبع  عمال  قرب  ریظن  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  اب  هیروح  داتفه 

(11 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع ، ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍِّیلَع ، ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ُقوُدَّصلا ، دیفملل ]  سلاجملا  ]
ُۀَمِطاَف َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَـسوُءُر  اوُسِّکَن  َو  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ٍداَنُم : يِداَُنیَف  ٍدِـحاَو  ٍدیِعَـص  ِیف  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَأـْلا  ُهَّللا  َعَمَج  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذإ 

. َطاَرِّصلا مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ُْتِنب 
: َلاَق

ْنِم ًافیِرَـش  ًاِفقْوَم  ُفِقَتَف  ٍکَلَم ، َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهُعِّیَُـشی  ِۀَّنَْجلا  ِبُُجن  ْنِم  ٍبیَِجن  یَلَع  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ِیتْأَتَف  ْمُهَراَْصبَأ  ُِقئـالَْخلا  ُّضُغَتَف 
َو يَِدلَو  ُصیِمَق  اَذَه  ِّبَر  اَی  ُلوُقَت  َو  ِهِمَِدب  ًاخَّمَـضُم  اَهِدَِیب  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َصیِمَق  ُذُخْأَتَف  اَِهبیَِجن  ْنَع  ُلِْزنَت  َُّمث  ِۀَماَیِْقلا ، ِِفقاَوَم 

َیلاَعَت ُهَّللا  ُُرمْأَیَف  ِِهِلتاَق  ْنِم  ِیل  ْرِـصَْتنا  ِّبَر  اَی  ُلوُقَتَف : اَضِّرلا  َيِدـْنِع  َِکل  ُۀَـمِطاَف  اَی  َّلَجَوَّزَع : ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَهِیتْأَیَف  ِِهب ، َِعنُـص  اَم  َتِْملَع  ْدَـق 
َنُوبَّذَُعیَف ِراَّنلا  َیلِإ  ْمِِهب  ُُقنُْعلا  ُدوُعَی  َُّمث  َّبَْحلا ، ُْریَّطلا  ُطِقَْتلَی  اَمَک  مالسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َۀَلَتَق  ُطِقَْتلَتَف  َمَّنَهَج  ْنِم  ُجُرْخَتَف  ِراَّنلا  َنِم  ًاُقنُع 

َو اَْهیَدَـی  َْنَیب  اَُهتَّیِّرُذ  َو  اََهل  َنوُعِّیَـشُْملا  ُۀَِـکئالَْملا  اَهَعَم  َو  َۀَّنَْجلا  َلُخْدـَت  یَّتَح  اَهَبیَِجن  اـهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ُبَکَْرت  َُّمث  ِباَذَْـعلا  ِعاَْونَأـِب  اَـهِیف 
. اَِهلاَمِش َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ْمُهُؤاَِیلْوَأ 

. اهنم ۀفئاط  يأ  رانلا  نم  قنع  جرخی  هیف  ُّيرزجلا : لاق  نایب :
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 632  ) سلاجم باتک  رد  دیفم  خیش 

: دیامنیم ادن  يدانم  هاگنآ  هدرک ، عمج  نیمز  کی  رد  ار  نیرخآ  نیلّوا و  قلخ  اناوت  يادخ  دوش  تمایق  زور  هک  یماگنه 
. دنک روبع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  ات  دینکفا  ریز  هب  ار  دوخ  ياهرس  دیدنبب و  ار  دوخ  نامشچ 

دیآیم و تسا ، راوس  یتشهب  ياههقان  زا  یکی  رب  هک  یلاح  رد  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترـضح  دندنبیم و  ار  دوخ  نامـشچ  مدرم 
. دنیامنیم تعیاشم  ار  همّظعم  يوناب  نآ  کلم  رازه  داتفه  دادعت 

تسد هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دولآ  نوخ  نهاریپ  دنکیم و  فّقوت  تمایق  فیرـش  ياهناکم  زا  یکی  رد  ترـضح  هاگنآ 
: دیامرفیم دریگیم و 

. دنداد ماجنا  یلمع  هچ  وا  اب  ینادیم  وت  تسا ، نیسح  نم  دنزرف  نهاریپ  نیا  ایادخ ! راب 
: دسریم باطخ  فوؤر  يادخ  فرط  زا  نایرج ، نیا  زا  سپ 

. داد مهاوخ  ماجنا  دشاب  وت  يدونشخ  بجوم  هک  یلمع  ره  نم 
: دنکیم ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح 
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: دهدیم روتسد  راّهق  يادخ  ریگب ! مدنزرف  نیلتاق  زا  ارم  ماقتنا  اراگدرورپ 
دنباییم و رشحم  يارحص  زا  دنیچرب  هناد  هک  یغرم  ریظن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناگدنـشک  دنیآیم و  نوریب  مّنهج  شتآ  زا  یهورگ 

. دنیامنیم باذع  عاونا  راچد  ار  نانآ  دندرگیم و  زاب  خزود  فرط  هب 
تعیاشم ترـضح  نآ  زا  هک  يا  هکئـالم  نآ  ددرگیم . تشهب  لـخاد  راوس و  نتـشیوخ  يهقاـن  رب  اـهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاـف  سپس 

. دنریگیم رارق  نانآ  پچ  تسار و  فرط  ناشیا  ناتسود  دوب و  دنهاوخ  وناب  نآ  دزن  ءارهز  ترضح  راوگرزب  نادنزرف  دندرکیم و 
هنوگ نیا  ثیدـح  يانعم  سپ  تسا ، هورگ  هفئاط و  يانعم  هب  اجنیا  رد  قنع »  » يهملک راـّنلا » نم  قنع  جرخی   » يهلمج دـیوگ  يرزج  ناـیب :

: دوشیم
. مّنهج شتآ  زا  ار  ياهفئاط  دنکیم  جراخ  دنوادخ 

(12 [ ) هرامش تیاور  ]

اوُّضُغ ِِقئالَْخلا  َرَـشْعَم  اَی  ٍداَنُم : يَداـَن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذإ  ٍساَّبَع : ِْنبا  ِنَع  ًاـنَْعنَعُم ، ُِّینَـسَْحلا  ُّيِوَلَْعلا  ِمِساَْـقلاُوبَأ  میهاربإ ]  نب  تارف  ریـسفت  ]
َْفلَأ َةَرْـشَع  اَتَْنثا  ِسْوَدْرِْفلا  َنِم  اَُهِلبْقَتْـسَی  َو  یَـسُْکت  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَتَف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َّرُمَت  یَّتَح  ْمُکَراَْـصبَأ 
ٍَۀلاَحِر ِّلُک  یَلَع  ٍّرُد  ْنِم  ُِلئاَحَر  اَْهیَلَع  ُُؤلْؤُّللا ، اَُهتَّمِزَأ  َو  اَُهتَِحنْجَأ  ٍتُوقاَی  ْنِم  َِبئاََجن  یَلَع  اَهَدـَْعب ، ًادَـحَأ  َو ال  اَهَْلبَق  ًادَـحَأ  اُوِلبْقَتْـسَی  َْمل  َءاَرْوَح 

. ِناَنِْجلا ُلْهَأ  اَِهب  ُرَشاَبَتَیَف  ِسْوَدْرِْفلا  َیلِإ  اَِهب  اوُهَْتنَی  یَّتَح  َطاَرِّصلا  اَِهب  َنوُزوُجَیَف  ٌدَجَْربَز ، اَُهِبئاَکَر  َو  ٍسُْدنُس  ْنِم  ٌۀَقُرُْمن  اَْهنِم 
: ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  ُلِزاَنَم  ٍراَد  َْفلَأ  َنیِْعبََسل  ِضِیْبلا  ِروُصُْقلا  ِیف  َّنِإ  َو  ٍدِحاَو  ٍزْرَغ  ْنِم  ٍةَُؤلُْؤل  ْنِم  ٌْرفُص ، ٌروُُصق  َو  ٌضِیب  ٌروُُصق  ِسْوَدْرِْفلا  ِناَنُْطب  ِیف  َو 

َْمل ٌکَلَم  اَْـهَیلِإ  ُثَْعُبی  َو  اََـهلْوَح  نوُِسلْجَیَف  ٍرُون  ْنِم  ٍّیِـسْرُک  یَلَع  ُسِلْجَتَف  ِِهلآ : َو  َمیِهاَْربِإ  َنِکاَـسَم  ٍراَد  َْفلَأ  َنیِْعبََـسل  ِْرفُّصلا  ِروُصُْقلا  ِیف  َّنِإ  َو 
َو ُهَتَمِْعن  َّیَلَع  َّمَتَأ  ْدَـق  ُلوُقَتَف : ِکِطْعُأ  ِینِیلَـس  ُلوُقَی : َو  َمالَّسلا  ُِکئِْرُقی  ِکَّبَر  َّنِإ  ُلوُقَیَف : اَهَدـَْعب  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ُثَْعُبی  َو ال  اَهَْلبَق  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ْثَْعُبی 
: ُلوُقَتَف اَهِیف ، ْمُهَظِفَح  َو  اََـهل  ْمُهَّدَو  ْنَم  َو  اَهَدـْلُو  َو  اَـهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  اَـهیِطُْعیَف  ْمُهَّدَو ، ْنَم  َو  ِیتَّیِّرُذ  َو  يِدـْلُو  ُُهلَأْـسَأ  ُهَتَّنَج  ِینَحاـَبَأ  َو  ُهَتَماَرَک  ِینَأَّنَه 

. ِیْنیَِعب َّرَقَأ  َو  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
ْمِِهب انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  : » َۀَـیْآلا ِهِذَـه  الَت  َثیِدَْـحلا  اَذَـه  َرَکَذ  اَذإ  ٍساَّبَع  ُْنبا  َناَک  ُلوُقَی : ِیبَأ  َناَـک  ٌرَفْعَج : َلاَـق 

(. 633  ) ْمُهَتَّیِّرُذ
نانطب نم  دانم  يدانی  هیف  ُّيرزجلا : لاق  لـحَّرلا و  قوف  ۀـسفنطلا  وأ  ةرثیملا  وأ  ةریغـصلا  ةداـسولا  ۀـثّلثم  ۀـقرمُّنلا  ُّيداـبآزوریفلا : لاـق  نییبت :

زرغ نم   » هلوق یهتنا ، شرعلا  لخاود  نم  دیری  ضرألا  نم  ضماغلا  وه  نطب و  عمج  نانطبلا  لیق : هلصأ و  نم  لیق  هطـسو و  نم  يأ  شرعلا 
. ةربإلاب ءیشلا  تزرغ  مهلوق  نم  دحاو  ّلحم  نم  يأ  دحاو »

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 634  ) شریسفت رد  میهاربا  نب  تارف 
: دنکیم ادن  يدانم  دوش  اپب  تمایق  زور  هک  یعقوم 

هک تسیسک  نیلّوا  همطاف  دنک ، روبع  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  رتخد  همطاف  ات  دیدنبب  ار  دوخ  نامـشچ  مدرم ! هورگ  يا 
هدرکن و لابقتـسا  وناب  نآ  زا  دـعب  همطاـف و  زا  لـبق  ار  يدـحا  اـههّیروح  نآ  درک . دـنهاوخ  لابقتـسا  ار  وا  سودرف  زا  هّیروح  رازه  هدزاود 
هک تساهنآ  تشپ  رب  ّرُد  زا  ییاهلحر  ؤلؤل ، زا  اهنآ  راهم  توقای ، زا  اهنآ  ياهلاب  هک  دـنراوس  ییاههقان  رب  اـههّیروح  نآ  درک . دـنهاوخن 
هللا مالـس  ءارهز  يهمطاف  ات  دنرذگیم  طارـص  زا  نانآ  تسا . دجربز  اهنآ  ياهباکر  دراد و  رارق  سدنـس  شلاب  کی  اهنآ  زا  کی  ره  رب 

. درک دنهاوخ  تاقالم  همّظعم  نآ  اب  تشهب  لها  دنیامنیم و  سودرف  دراو  ار  اهیلع 
هک تسا  هناخ  رازه  داتفه  دیفـس  ياهرـصق  نآ  رد  دنـشابیم . لحم  کی  رد  هک  ؤلؤل  زا  تسیدرز  دیفـس و  ياهرـصق  سودرف ، طـسو  رد 

میهاربا و ترـضح  نکـسم  هک  تسا  هناخ  رازه  هناگ ، تفه  درز  ياهرـصق  نآ  رد  تسا . راوگرزب : نآ  تیب  لها  دّمحم و  ترـضح  لزنم 
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. دوب دهاوخ  ناشیا : لآ 
. دننیشنیم شفارطا  رد  ناشیا  دنیشنیم و  رون  زا  یلدنص  يالاب  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

. دش دهاوخن  هدشن و  هداتسرف  یسک  دزن  وا  زا  دعب  ترضح و  نآ  زا  لبق  هک  دوشیم  هداتسرف  وناب  نآ  دزن  کلم  کی  هاگنآ 
: دیوگیم اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  کلم  نآ 

: دیامرفیم دناسریم و  مالس  وت  هب  تراگدرورپ 
. منک اطع  وت  هب  ات  هاوخب  نم  زا  یهاوخیم  هک  ار  هچنآ 

: دیوگیم اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
. تسهدومن حابم  نم  يارب  ار  دوخ  تشهب  مامت و  نم  يارب  ار  دوخ  تمعن  فوؤر  يادخ 

هّیرذ و ناـّنم ، يادـخ  دـیامرف ، اـطع  نم  هب  دناهتـشاد  تسود  ار  ناـشیا  هک  يدارفا  نم و  يهّیرذ  نادـنزرف و  هـک  مهاوـخیم  ادـخ  زا  نـم 
اطع ترـضح  نآ  هب  دنـشاب  هدرک  ظـفح  ترـضح  نآ  رطاـخ  يارب  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  نادـنزرف  هـک  ار  یـصاخشا  نآ  نادـنزرف و 

. دیامرفیم
: دیامرفیم همّظعم  يوناب  نآ  سپ 

. درک نشور  ارم  مشچ  فرطرب و  ارم  هودنا  مغ و  هک  ار  ییادخ  نآ  ساپس 
: دیوگیم يوار 

: تفگیم دومنیم و  توالت  ار  روط  يهروس  يهیآ 21  درکیم  لقن  ار  ثیدح  نیا  ساّبع  نبا  هاگ  ره 
میهاوخ قحلم  نانآ  هب  تشهب ) رد   ) ار ناشنادـنزرف  دـندرک ، رایتخا  ناـمیا  ناـنآ  زا  يوریپ  هب  ناشنادـنزرف  دـناهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  »

«. درک
: دیوگ يرزج  دنراذگیم و  اهرتش  نالاپ  يالاب  رد  هک  دنیوگ  کچوک  ياهاّکتم  هب  ۀقرمّنلا »  » دیوگ يدابآزوریف  نایب :

رگید لوق  داد و  ادـن  شرع  لصا  زا  ینعی  هتفگ : رگید  لوق  داد و  دادـن  شرع  طسو »  » زا يداـنم  ینعی  شرعلا » ناـنطب  نم  يداـنم  يداـنی  »
ّلحم و کی  زا  ینعی  دـحاو » زرغ  نم   » يهلمج تسا و  شرع  نورد  دارم  تسا و  تسپ  نیمز  ینعم  هب  تسا و  نطب  عمج  ناـنطبلا » : » هتفگ

. ناکم

(13 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ًانَْعنَعُم  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُناَْمیَلُس  میهاربإ ]  نب  تارف  ریسفت  ]
هللا مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  ٍمْوَی  َتاَذ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَد  ُلوُقَی ]   ] مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  ُْتعِمَس 

: اََهل َلاَقَف  ٌۀَنیِزَح  َیِه  َو  اهیلع 
؟ ِۀَّیَُنب اَی  ُِکنْزُح  اَم 

: َْتلاَق
: َلاَق ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ًةاَرُع  ِساَّنلا  َفُوقُو  َو  َرَشْحَْملا  ُتْرَکَذ  َِتبَأ  اَی 

: َلاَق ُهَّنَأ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ُلِیئَْربَج  ِینَرَبْخَأ  ْدَق  ْنِکلَو  ٌمیِظَع  ٌمْوََیل  ُهَّنإ  ِۀَّیَُنب  اَی 
. مالسلا هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُِکْلَعب  َُّمث  ُمیِهاَْربِإ  ِیبَأ  َُّمث  اَنَأ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُضْرَْألا  ُْهنَع  ُّقَْشنَت  ْنَم  ُلَّوَأ 

ُفِقَیَف ٍرُون  ْنِم  ٍلَلُح  ِثالَِثب  ُلِیفاَرْسِإ  ِکِیتْأَی  َُّمث  ٍرُون  ْنِم  ٍباَِبق  َْعبَس  ِكِْربَق  یَلَع  ُبِرْضَیَف  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنیِْعبَس  ِیف  َلِیئَْربَج  ِْکَیلِإ  ُهَّللا  ُثَْعبَی  َُّمث 
َلَلُْحلا ُلِیفاَرْـسِإ  ُِکلِواَُنیَف  ُِکتَرْوَع ، ًةَرُوتْـسَم  ِکَتَعْوَر ، ًۀَنِمآ  َنیِموُقَتَف  ِكِرَـشْحَم ، َیلِإ  یِمُوق  ٍدَّمَُحم ؟ َْتِنب  ُۀَمِطاَف  اَی  ِکَنیِداَُنیَف  ِکِسْأَر  َْدنِع 
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ِْکیَدَی َْنَیب  َو  اَهِماَمِِزب  ُلِیئاَقوُز  ُدوُقَی  َو  اَهَنِیبَکْرَتَف  ٍبَهَذ ، ْنِم  ٌۀَّفَِحم  اَْهیَلَع  ٍبْطَر  ٍُؤلُْؤل  ْنِم  اَهُماَمِز  ٍرُون ، ْنِم  ٍۀَبیِجَِنب  ُلِیئاَقوُز  ِکِیتْأَی  َو  اَهَنیِـسَْبلَتَف 
ِحِیبْسَّتلا  ُۀَیِْولَأ  ْمِهیِْدیَِأب  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس 

ِدوُْعلا ُحیِر  اَْهنِم  ُعَطْسَی  ٍرُون  ْنِم  ٌةَرَمِْجم  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاَو  ِّلُک  ِدَِیب  ِْکَیلِإ  ِرَظَّنلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َءاَرْوَح ، َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ِْکتَلَبْقَتْـسا  ُْریَّسلا  ِِکب  َّدَج  اَذإَف 
ْنَأ َیلِإ  ِكِْربَق  ْنِم  َتْرِـس  يِذَّلا  َْلثِم  َتْرِـس  اَذإَف  ِکـِنیِمَی ، ْنَع  َنْرِـسَیَف  ِرَـضْخَْألا ، ِدَـجَْربَّزلِاب  ِعَّصَرُْملا  ِرَهْوَْجلا  ُلـِیلاَکَأ  َّنِْهیَلَع  َو  ٍراـَن  ِْریَغ  ْنِم 

. ِكِراَسَی ْنَع  اَهَعَم  ْنَم  َو  َیِه  ُریِسَت  َو  ِْکیَلَع  ُمِّلَُستَف  ِروُْحلا  َنِم  ِکَعَم  ْنَم  ِْلثِم  ِیف  َناَرْمِع ، ُْتِنب  ُمَیْرَم  ِْکتَلَبْقَتْسا  ِکَنیَِقل ،
َنِم ِْتبُرَق  اَذإَف  ِرِیبْکَّتلا  ُۀَـیِْولَأ  ْمِهیِدـْیَِأب  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهَعَم  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  ِتاَنِمْؤُْملا  ُلَّوَأ  ٍدـِْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  ِکُّمُأ  ُِکِلبْقَتْـسَت  َُّمث 

. ِکَعَم اَهَعَم  ْنَم  َو  َیِه  ُریِسَتَف  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُۀَیِسآ  اَهَعَم  َو  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َنیِْعبَس  ِیف  ُءاَّوَح  ِْکتَلَبْقَتْسا  ِعْمَْجلا 
ُعِمُْـسی ِشْرَْعلا  ِتَْحت  ْنِم  ٍداَـنُم  يِداَُـنی  َُّمث  ُماَدـْقَْألا  ُمِِهب  يِوَتْـسَیَف  ٍدِـحاَو ، ٍدیِعَـص  ِیف  َِقئـالَْخلا  ُعَمْجَی  َهَّللا  َّنَأ  ِکـِلَذ  َو  َعْـمَْجلا  ِتْطَّسَوـَت  اَذإَـف 
ُتاَوَلَـص ِنَمْحَّرلا  ُلِیلَخ  ُمیِهاَْربِإ  الِإ  ٍِذئَمْوَی  ِْکَیلِإ  ُرُْظنَی  الَف  اَهَعَم ، ْنَم  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـقیِّدِّصلا  ُۀَـمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  َِقئالَْخلا :

. ِکَماَمَأ َۀَجیِدَخ  ِکِّمُأ  َعَم  اَهاَرَیَف  َءاَّوَح  ُمَدآ  ُُبلْطَی  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِْهیَلَع  ُهُمالَس  َو  ِهَّللا 
ْنَع ُنیِْعلا  ُروُْحلا  ُّفَطْـصَی  َو  ِروُّنلا  ُۀَیِْولَأ  ْمِهیِْدیَِأب  ِۀَِکئالَْملا ، ُفوُفُـص  ِةاَقْرِْملا  َیلِإ  ِةاَقْرِْملا  َْنَیب  َِیقاَرَم  ُْعبَـس  ِهِیف  ِروُّنلا  َنِم  ٌرَْبنِم  َِکل  ُبَْصُنی  َُّمث 

ُلوُقَیَف مالـسلا  هیلع  ُلِیئَْربَج  ِكاَتَأ  ِرَْبنِْملا  یَلْعَأ  ِیف  ِتْرِـص  اَذإَف  ُۀَیِـسآ  َو  ُءاَّوَح  ِكِراَسَی  ْنَع  ِکَعَم  ِءاَسِّنلا  ُبَْرقَأ  َو  ِهِراَـسَی  ْنَع  َو  ِرَْبنِْملا  ِنیِمَی 
ْذُخ ِّبَر  اَی  ُلوُقَی : َوُه  َو  ًامَد  ُبُخْـشَت  ِْنیَـسُْحلا  ُجاَدْوَأ  َو  ِِکناَِیتْأَیَف  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِینِرَأ  ِّبَر  اَی  َنِیلوُقَتَف : ِکَتَجاَح ، ِیلَـس  ُۀَمِطاَف  اَی  َِکل :
َُّمث ًةَْرفَز  ِِکلَذ  َدـْنِع  ُمَّنَهَج  ُِرفْزَتَف  َنوُعَمْجَأ ، ُۀَِـکئالَْملا  َو  ُمَّنَهَج  ِِهبَـضَِغل  ُبَضْغَی  َو  ُلـِیلَْجلا  ِکـِلَذ  َدـْنِع  ُبَضْغَیَف  ِینَمَلَظ . ْنَّمِم  یِّقَح  َمْوَْیلا  َِیل 

: َمَّنَهَج ِۀَِـینَابَِزل  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  َْنیَـسُْحلا ، ِرُـضَْحن  َْمل  اَّنِإ  ِّبَر  اَی  َنُولوُقَی : َو  ْمِِهئاَْنبَأ  َءاَْنبَأ  َو  ْمُهَءاَْنبَأ  َو  ِْنیَـسُْحلا  َۀَـلَتَق  ُطـِقَْتلَی  َو  ِراَّنلا  َنِم  ٌجْوَف  ُجُرْخَی 
ِءاَِیلْوَأ یَلَع  َّدَـشَأ  اُوناَک  ْمُهَّنإَف  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  ْمُهوُْقلَأَف  ْمِهیِـصاَوَِنب  اوُذُـخ  ِهوُجُْولا ، ِداَوَس  َو  ُِنیْعَأـْلا  ِۀَـقْرُِزب  ْمُهاَمیِِـسب  ْمُهوُذُـخ 

. ُهُولَتَقَف َْنیَسُْحلا  اُوبَراَح  َنیِذَّلا  ُمِِهئَابآ  ْنِم  ِْنیَسُْحلا 
 : مالسلا هیلع  ُلِیئَْربَج  ُلوُقَی  َُّمث 

ْمَُهل ُتْرَفَغ  ْدَق  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  يِْدلُو  ُۀَعیِش  ِّبَر  اَی  َنِیلوُقَتَف  ْمَُهل  ُتْرَفَغ  ْدَق  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ِیتَعیِش ، ِّبَر  اَی  َنِیلوُقَتَف : ِکَتَجاَح  ِیلَس  ُۀَمِطاَف  اَی 
َنیِّیِمِطاَف اُوناَک  ْمُهَّنَأ  ُِقئالَْخلا  ُّدَوَی  ِِکلَذ  َدـْنِعَف  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  ِکَـعَم  َوُهَف  ِکـِب  َمَصَتْعا  ِنَمَف  یِِقلَْطنا  ُهَّللا : ُلوُقَیَف  ِیتَعیِـش  ُۀَعیِـش  ِّبَر  اَـی  َنِیلوُقَتَف :

ُمَُهل ْتَلُهَس  َو  ُِدئاَدَّشلا  ُمُْهنَع  ْتَبَهَذ  ْدَق  ْمُُهتاَرْوَع ، ًةَرُوتْسَم  ْمُُهتاَعْوَر ، ًۀَنِمآ  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ُۀَعیِش  َو  ِكِْدلُو  ُۀَعیِش  َو  ُِکتَعیِش  ِکَعَم  َو  َنیِریِـسَتَف 
. َنُوئَمْظَی ْمُه ال  َو  ُساَّنلا  ُأَمْظَی  َو  َنُوفاَخَی  ْمُه ال  َو  ُساَّنلا  ُفاَخَی  ُدِراَوَْملا ،

، ٍرُون ْنِم  ٌباَرِح  ْمِهیِدـْیَِأب  ِكَدـَْعب ، َناَک  ًادَـحَأ  َْنیَّقَلَتَی  َو ال  ِکَْلبَق  ًادَـحَأ  َنیِقَْتلَی  َْمل  َءاَرْوَح ، َْفلَأ  َةَرْـشَع  اَتَْنثا  ِْکتَّقََلت  ِۀَّنَْجلا ، َبَاب  ِْتغََلب  اَذإَـف 
. ٍدوُْضنَم ٍسُْدنُس  ْنِم  ٌۀَقُرُْمن  ٍبیَِجن  ِّلُک  یَلَع  ٍبْطَر ، ٍُؤلُْؤل  ْنِم  اَُهتَّمِزَأ  ِتُوقاَْیلا ، َو  ِرَفْصَْألا  ِبَهَّذلا  َنِم  اَُهِلئاَحَر  ٍرُون  ْنِم  َِبئاََجن  یَلَع 

ِیف ْمُه  َو  ِباَسِْحلا  ِیف  ُساَّنلا  َو  اَْهنِم  َنُولُکْأَیَف  ٍرُون ، ْنِم  ٍةَدِمْعَأ  یَلَع  ٍرَهْوَج  ْنِم  ُِدئاَوَم  ِِکتَعیِِـشل  َعِضُو  َو  اَُهلْهَأ  ِِکب  ُرِـشاَُبت  َۀَّنَْجلا  ِْتلَخَد  اَذإَف 
ْنِم ِْنیَتَُؤلْؤل  ِسْوَدْرِْفلا  ِناَنُْطب  ِیف  َّنِإ  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ُهَنوُد  ْنَم  َو  ُمَدآ  ِكَراَز  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِهَّللا  ُءاَِـیلْوَأ  َّرَقَتْـسا  اَذإ  َو  َنوُدـِلاخ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْتَهَتْـشا  اَـم 

ُلِزاَنَم ُءاَْرفَّصلا  َو  اَِنتَعیِِشل  َو  اََنل  ُلِزاَنَم  ُءاَْضیَْبلاَف  ٍراَد  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ٍةَدِحاَو  ِّلُک  ِیف  ٌرُود  َو  ٌروُُصق  اَمِهِیف  َءاَْرفَص  ًةَُؤلُْؤل  َو  َءاَْضَیب  ًةَُؤلُْؤل  ٍدِحاَو  ٍقْرِع 
: َمیِهاَْربِإ ِلآ  َو  َمیِهاَْربِِإل 

: َْتلاَق
، َكَدَْعب یَْقبَأ  َو ال  َکَمْوَی  َيرَأ  ْنَأ  ُّبِحُأ  ُْتنُک  اَمَف  َِتبَأ  اَی 

: َلاَق
. ِكَرَصَن ْنَِمل  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َو  ِکَمَلَظ  ْنَِمل  ُهُّلُک  ُْلیَْولاَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحَلت  ْنَم  ُلَّوَأ  ِکَّنَأ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ُلِیئَْربَج  ِینَرَبْخَأ  ْدََقل  ِیتَْنبا  اَی 

ْمُهاْنَتلَأ ام  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو   » َۀَیْآلا ِهِذَه  الَت  َثیِدَْـحلا  اَذَـه  َرَکَذ  اَذإ  ٍساَّبَع  ُْنبا  َناَک  ٌءاَطَع : َلاَق 
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(. 635  ) ٌنیِهَر َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما  ُّلُک  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم 
. مهانصقن ام  يأ و  ْمُهاْنَتلَأ  ام  َو  نایب :

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 636  ) میهاربا نب  تارف  ریسفت  رد 
. تفای نوزحم  ار  وناب  نآ  هدرب و  فیرشت  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  ترضح  دزن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ  زور  کی 

: دومرف اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب 
؟ تسیچ وت  هودنا  مغ و  ببس  نم ! زیزع  رتخد  يا 

: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 
. دمآ مرطاخ  هب  مدرم  یگنهرب  رشحم و  زور 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
: داد ربخ  نم  هب  فوؤر  يادخ  فرط  زا  لیئربج  یلو  تسیگرزب . رایسب  زور  زور ، نآ  يرآ 

زا دعب  مالسلا ،  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  نم  زا  دعب  متـسه ، نم  دوش  جراخ  نیمز  زا  هک  یـسک  لّوا  دوش  هتفاکـش  نیمز  زور  نآ  یتقو 
تفه وت  ربق  رب  داتـسرف ، دهاوخ  وت  ربق  دزن  کلم  رازه  داتفه  اب  ار  لیئربج  نابرهم  يادخ  هاگنآ  مالـسلا ،  هیلع  ریما  ترـضح  وت  رهوش  وا ،

: دنزیم ادص  دنکیم و  فّقوت  وت  رس  دزن  دروآیم و  وت  يارب  رون  يهّلح  هس  لیفارسا  دش ، دهاوخ  بصن  رون  يهّبق 
دشاب و هدیشوپ  تندب  هک  ییآیم  نوریب  ربق  زا  یلاح  رد  وت  رشحم . يارحص  رد  ایب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترـضح  رتخد  يا 

لیباقوز ار  نآ  هک  یکلم  هاـگنآ  یـشوپیم ، ار  اـهنآ  وت  دـهدیم و  وت  هب  ار  اـههّلح  نآ  لیفارـسا  دوب ، یهاوخ  ناـما  رد  زور  نآ  ِفوخ  زا 
راوس هقان  نآ  رب  وت  هدـش ، بصن  نآ  تشپ  رب  ـالط  زا  ياهواـجک  دـیراورم و  زا  نآ  راـهم  هک  دروآیم  وت  يارب  رون  زا  ياهقاـن  دـنیوگیم 

. دیـشک دهاوخ  ار  نآ  راهم  لیباقوز  دنـشاب . هتـشاد  تسد  رد  حیبست  ياهملع  دـشاب و  کلم  رازه  داتفه  وت ، يولج  هک  یلاح  رد  يوشیم 
نانآ زا  کی  ره  دـنوشیم ، لاحـشوخ  وت  هب  ندرک  هاگن  زا  دـنیآیم و  وت  لابقتـسا  هب  کلم  رازه  داتفه  دادـعت  ینک  تکرح  هک  یماگنه 

دهاوخ رـس  رب  دَـجَربَز  زا  عّصُرم  جات  کـی  ناـشیا  زا  کـی  ره  دوشیم ، عطاـس  نآ  زا  دوع  هک  دـنراد  فک  رد  شتآ  نودـب  رون  زا  یلقنم 
. دوب دنهاوخ  وت  تسار  فرط  رد  نانآ  تشاد ،

رد دننکیم و  مالس  وت  رب  دنیآیم و  وت  لابقتسا  هب  هیروح  رازه  داتفه  اب  اهیلع  هللا  مالـس  میرم  ترـضح  ینک  یط  هار  يرادقم  هک  یعقوم 
. دوب دنهاوخ  وت  پچ  فرط 

اب هدروآ  نامیا  لوسر  ادخ و  هب  هک  تسیـسک  لّوا  َملاع ، نانز  نایم  رد  هک  دلیوخ  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  ترـضح  تردام  هاگنآ 
رازه داتفه  اب  ءاوح  ترضح  يدیسر  رـشحم  کیدزن  یتقو  دنیآیم . وت  لابقتـسا  هب  دنراد  تسد  رد  ریبکت  ياهملع  هک  کلم ، رازه  داتفه 
نیمز رد  ار  مدرم  مامت  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسیتقو  نآ  دنیامنیم و  تکرح  وت  اب  دمآ و  دنهاوخ  وت  لابقتسا  هب  نوعرف  نز  هیـسآ  کلم و 

دنونـشیم و ًامومع  قئالخ  هک  دـنکیم  ییادـن  شرع  ریز  زا  يداـنم  يوش  رـشحم  يارحـص  دراو  هک  یماـگنه  تسهدرک . عمج  يدـحاو 
: دیوگیم

، دنشابیم وا  اب  هک  ياهرّهطم  نانز  نیا  مَّلَس و  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ترـضح  رتخد  هقیّدص ، يهمطاف  ات  دیدنبب  ار  دوخ  نامـشچ 
دهاوخن رظن  وت  هب  یسک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  ترهوش  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  زا  ریغ  زور  نآ  رد  دنیامن . روبع 

. درک
وت دزن  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  تردام  اب  دنکیم و  بلط  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ءاوح  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  مدآ  ترـضح  سپس 

. دنیآیم
هکئـالم زا  ییاـهفص  يرگید  يهیاـپ  اـت  هیاـپ  ره  ناـیم  رد  دـشاب ، هتـشاد  هیاـپ  تفه  هک  دوـشیم  بصن  وـت  يارب  روـن  زا  يربـنم  هاـگنآ 
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زا نانز  نیرتکیدزن  دنـشکیم . فص  وت  ربنم  تسار  پچ و  فرط  رد  اـههیروح  تشاد . دـنهاوخ  تسد  رد  رون  زا  ییاـهملع  دناهداتـسیا ،
هدمآ وت  دزن  ناحبس  يادخ  فرط  زا  لیئربج  يریگ ، رارق  ربنم  زارف  رب  هک  یماگنه  دوب . دنهاوخ  هیـسآ  ءاوح و  ترـضح  وت  هب  پچ  فرط 

: دیوگیم و 
. هاوخب ار  نتشیوخ  تجاح  همطاف ! يا 

، نیـسح ندرگ  ياهگر  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دنیآیم  وت  دزن  اهنآ  سپ  هدـب . ناشن  نم  هب  ار  منیـسح  نسح و  اراگدرورپ ! ییوگیم : وت 
. دزیریم ورف 

: دنکیم ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
. ریگب دندرک  متس  ملظ و  نم  هب  هک  يدارفا  نآ  زا  ارم  ّقح  زورما  ایادخ ! راب 

هب زین  مّنهج  هکئـالم و  هک  تسادـخ  بضغ  رطاـخ  هب  دـیآیم ، شوـج  هب  راـگدرورپ  ترـضح  بضغ  ياـیرد  هک  تسا  عـقوم  ناـمه  رد 
. دیآیم رشحم  يارحص  هب  دشکیم و  هنابز  دنزیم و  هرعن  مّنهج  هدمآ . شورخ 

: دنیوگیم ناشیا  دیابریم . نانآ  نادنزرف  نادنزرف  نادنزرف و  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیلتاق  هاگنآ 
: دهدیم روتسد  شتآ  يهنابز  هب  راّهق  يادخ  میدوب ؟! هدشن  قلخ  مالسلا  هیلع  نیسح  لتق  عقوم  رد  هک  ام  اراگدرورپ !

رد تروص  هب  دیـشکب و  دـیریگب و  ار  اهنآ  رـس  ولج  ياـهوم  دـیریگب ! ار  تسا  هایـس  ناـشتروص  دوبک و  ناشمـشچ  هک  ار  دارفا  هنوگ  نیا 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  ناشناردپ  ندیگنج  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناتـسود  رب  ناشیا  يریگتخـس  اریز  دینکفیب ! مّنهج  نییاپ  تاقبط 

. تسهدوب رتدیدش 
: دیوگیم وت  هب  لیئربج  نایرج ، نیا  زا  سپ 

: دیامرفیم فوؤر  يادخ  مهاوخیم ، ار  دوخ  نایعیش  نم  اراگدرورپ ! ییوگیم : وت  هاوخب ! ار  دوخ  تجاح 
. مهاوخیم ار  ناشیا  ناتسود  دوخ و  نایعیش  نم  ایادخ ! راب  ییوگیم : وت  مدیزرمآ ، ار  اهنآ  هانگ  نم 

: دیامرفیم ناحبس  يادخ 
. نک تشهب  دراو  ار  وا  دوش  وت  نماد  هب  تسد  هک  ار  نانآ  زا  مادک  ره  ورب 

: دننکیم وزرآ  قئالخ  مومع  زور  نآ  رد 
. دندوب اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  ناتسود  نایعیش و  زا  شاک 

میب فوخ و  هک  یلاح  رد  دینکیم  تکرح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نایعیـش  تنادـنزرف و  نایعیـش  نایعیـش و  اب  وت  هاگنآ 
هب تمایق  ياهسرت  لوه و  زا  دوشیم و  ناسآ  ناشیا  رب  تمایق  ياهیتخـس  هدـش ، هدیـشوپ  ناشیا  ياهتروع  دـشاب ، هدـش  فرطرب  نانآ 

یلو دناهنـشت  زور  نآ  رد  ًامومع  مدرم  دنـسرتیمن ، ناشیا  یلو  دـنوشیم  سرت  راچد  ًامومع  مدرم  زور  نآ  رد  تشذـگ . دـنهاوخ  یناسآ 
. دوب دنهاوخ  باریس  ناشیا 

لابقتـسا یـسک  زا  وت ، زا  لـبق  اـههیروح  نآ  دنباتـشیم  وت  لابقتـسا  هب  هیروح  رازه  هدزاود  دادـعت  یـسریم  تشهب  برد  ِکـیدزن  یتقو 
اهنآ راهم  دوب . دهاوخ  توقای  درز و  يالط  زا  اهنآ  زاهج  هک  دنراوس  رون  زا  ییاههقان  رب  دنراد و  تسد  رد  رون  زا  ییاهفرظ  دـناهدومنن .

. دشابیم یتشهب  قربتسا  سدنس و  شلاب  کی  ياهقان  ره  زاهج  نایم  رد  زبس ، دجربز  زا  اهنآ  باکر  َرت ، دیراورم  زا 
. دنهدیم تراشب  رگیدکی  هب  دنوشیم و  لاحشوخ  رورسم و  تشهب  لها  مومع  يوش  تشهب  دراو  هک  یعقوم 

دنشاب باسح  لوغشم  مدرم  هک  یعقوم  نانآ  دنیامنیم ، بصن  رون  زا  ییاهنوتس  زارف  رب  گنراگنر  رهاوج  زا  ییاههناخ  وت  نایعیـش  يارب 
. دوب دنهاوخ  مّعنتم  یتشهب  ياهتمعن  هب  ًامئاد  دنوش  لخاد  یتقو  وت  نایعیش  دنروخیم ، اذغ  اههناخ  نآ  رد 

: متاخ ات  مدآ  ترضح  زا  ناربمایپ  مومع 
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. دنیآیم وت  ترایز  هب 
رازه داتفه  اهنآ  زا  کی  ره  رد  تسا ، گنر  درز  يرگید  دیفـس و  اهنآ  زا  یکی  دناهدمآ ، دوجو  هب  هتـشر  کی  زا  هک  تسه  دـیراورم  ود 

میهاربا و لزنم  درز ، ياهرصق  دوب ، دنهاوخ  ام  نایعیش  ام و  لزنم  دیفـس ، ياهرـصق  نآ  دشابیم . هناخ  رازه  داتفه  يرـصق  ره  رد  رـصق و 
: میهاربا لآ 

. تسا
: درک ضرع  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف 

مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  منامب . هدنز  امـش  زا  دعب  منیبب و  ار  امـش ) تداهـش  زور   ) زور نآ  مرادن  تسود  نم  ناج ! ردـپ 
: دومرف

یـسک نآ  رب  ياو  دوب . یهاوخ  وت  دوشیم  قحلم  نم  هب  نم  تیب  لها  زا  هک  یـسک  لّوا  هداد ، ربخ  نم  هب  فوؤر  يادخ  فرط  زا  لیئربج 
. دیامن يرای  ار  وت  هک  تسیصخش  نآ  زا  يراگتسر  دنک . ملظ  وت  ّقح  رد  هک 

: درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  تفگیم ، ار  ثیدح  نیا  ساّبع  نبا  هاگ  ره  هتفگ : ءاطع 
ناشلمع شاداپ  زا  میناسریم و  اهنآ  هب  ار  ناشنادـنزرف  دـندرک ، ار  اهنآ  يوریپ  نامیا  رد  ناشنادـنزرف  دـندروآ و  نامیا  دوخ  هک  یناسک  »

(. 637 « ) تسا شیوخ  لمع  ورگ  رد  یسفن  ره  هک  میهاکیمن ، چیه 
. دشابیم ناشیارب ، مینکیمن  مک  يانعم  هب  ْمُهاْنَتلَأ » ام  َو  : » نایب

اهدالوأ باب 9 ؛  ) دنربمغیپ نادنزرف  اهنآ  هکنیا  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  يهّیرذ  نادنزرف و  بقانم  لئاضف و  مهن ؛ شخب 
( ۀقیقح مَّلَس  َو  هِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسرلا  دالوأ  نِم  مهَّنأ  مهلضف و  مهلاوحأ و  اهیلع و  هللا  مالس  اهتیرذ  و 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]

ِیبَأ ْنَع  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  َدَمْحَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِقَْهیَْبلا ، َدَمْحَأ  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ُّیِمِـصاَْعلا ، َدَمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَرَبْخَأ  ِِبقاَنَْملا  ُِبتُک  ِضَْعب  ِیف  ُتْدَجَو 
ْنَع َۀَـماَعَن ، ِْنب  َۀَْبیَـش  ْنَع  ِدـیِمَْحلا ، ِدـْبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِماَّوَْعلا ، ِیبَأ  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَساَرُْخلا ، ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  ِظـِفاَْحلا ، ِهَّللاِدـْبَع 

: َْتلاَق يَْربُْکلا  َۀَمِطاَف  ْنَع  ِْنیَسُْحلا ، ِْتِنب  َۀَمِطاَف 
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

. ْمُُهتَبَصَع َو  ْمُهُوبَأ  اَنَأ  یِّنِإَف  َۀَمِطاَف ، َْدلُو  الِإ  ْمِِهتَبَصَع  َیلِإ  َنوُمَْتنَی  ٍّمُأ  ِیَنب  ُّلُک 
ِْنب ِحـِلاَص  ْنَع  وٍرْمَع ، ِْنب  َدُواَد  ْنَع  َقاَحْـسِإ ، ِْنب  ِلَْـبنَح  ْنَع  ِكاَـمِّسلا ، ِْنب  وِرْمَع  ِیبَأ  ْنَع  َداَدـْغَِبب ، ُلْدَْـعلا  َناَرُْـشب  ُْنب  ِنَسَْحلاوـُبَأ  اـَنَرَبْخَأ  َو 

: َلاَق ِّيِِرماَْعلا  َرُمْعَی  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ََۀلَدَْهب ، ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  یَسُوم ،
: َلاَقَف ُجاَّجَْحلا  ََّیلِإ  َثََعب 

: َلاَق ُتْمَّلَکَت  ِینَْتنَّمَأ  َّنِإ  َُهل : ُْتُلق  مَّلَس ؟ َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْدلُو  َۀَمِطاَف  ْنِم  ٍِّیلَع  َْدلُو  َّنَأ  ُمُعَْزت  يِذَّلا  َْتنَأ  یَیْحَی  اَی 
: ُلوُقَی َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َباَتِک  َْکیَلَع  ُأَْرقَأ  ْمَعَن  َُهل : ُْتُلق  ٌنِمآ ، َْتنَأَف 

یَسیِع َو  ( 639 « ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ٌّلُک  َساـْیلِإ  َو  یـسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  : » لاَـق ْنَأ  َیلِإ  ( 638 « ) اْنیَدَـه ًاّلُک  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  »
. مالسلا هیلع  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَبَسَن  ْدَق  َو  ِلُوتَْبلا  ِءاَرْذَْعلا  َیلِإ  اَهاَْقلَأ  ُهُحوُر  َو  ِهَّللا  ُۀَِملَک 

: َلاَق
: َلاَق َۀَیْآلا  ( 640 « ) ُهَنوُُمتْکَت َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل   » ْمِهِْملِع ِیف  ِْملِْعلا  ِلْهَأ  یَلَع  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َبَجْوَتْسا  اَم  ُْتُلق : ِهِرْکِذ ؟ َو  اَذَه  ِرْشَن  َیلِإ  َكاَعَد  اَم 

راونألاراحب دلج 43  يهمجرت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


. ِهِرْشَن َو ال  اَذَه  ِرْکِِذل  ْنَدوُعَت  َو ال  َْتقَدَص 
: َلاَق ُهَّنَأ  ِِّیبْعَّشلا  ٍِرماَع  ْنَع  اَذَه ، ْنِم  َلَوْطَأ  ًالَسُْرم  ُثیِدَْحلا  َءاَج  َو 

ِْهیَلَع ُتْمَّلَسَف  ٌلُولْسَم ، ُْفیَّسلا  َو  ٌروُْشنَم  ٌعْطَن  اَذإَف  ُتْرَظَنَف  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  َُّمث  ُْتیَـصْوَأ  َو  ُتْأَّضَوَتَف  ُتْمُقَف  ُتیِـشَخَف  ٍۀَْلَیل  َتاَذ  ُجاَّجَْحلا  ََّیلِإ  َثََعب 
: َلاَقَف َمالَّسلا  َّیَلَع  َّدَرَف 

: َلاَقَف ِْهیَدَی  َْنَیب  ُهوُعَضَوَف  ِلالْغَْألا  َو  ِلُوبُْکلِاب  ٍدَّیَقُم  ٍلُجَِرب  َِیتُأَف  َراَشَأ  َُّمث  ُهَْدنِع  ِینَسَلْجَأ  َو  ِرْهُّظلا  َیلِإ  ًادَغ  َو  َۀَْلیَّللا  َُکْتنَمآ  ْدَقَف  ْفََخت  ال 
ََّنبِرْـضال الِإ  َو  ِنآْرُْقلا  َنِم  ٍۀَّجُِحب  ِینِیتْأََـیل  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنبا  اـَناَک  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  ُلوُقَی : َخـْیَّشلا  اَذَـه  َّنِإ 

. ُهَُقنُع
َُهلُوبُک َو  ُهَدُوُیق  اوُّلَحَف  َدیِدَْحلا ، اَذَـه  ُعَطْقَی  َْفیَّسلا ال  َّنِإَف  َّجَـتْحَی  َْمل  ْنِإ  َو  ُبَهْذَـی  َۀـَلاَحَم  ُهَّنإَف ال  َّجَـتْحا  اَذإ  ُهَّنإَف  ُهَدـْیَق  َّلَِحت  ْنَأ  ُبِجَی  ُْتلُقَف :

ِنآْرُْقلا َنِم  ٍۀَّجُِحب  ِیِنْتئا  ُجاَّجَْحلا : َُهل  َلاَقَف  ِنآْرُْقلا  َنِم  َِکلَذ  یَلَع  ًۀَّجُح  ُدِجَی  َْفیَک  ُْتُلق : َو  َِکلَذـِب  ُْتنِزَحَف  ٍْریَبُج  ُْنب  ُدیِعَـس  َوُه  اَذإَف  ُتْرَظَنَف 
: َلاَقَف َِکلَذ  َْلثِم  َُهل  َلاَق  َُّمث  ًۀَعاَس  َتَکَسَف  ْرِظَْتنا  َُهل : َلاَقَف  َکَُقنُع  ْبِرْضَأ  الِإ  َو  َْتیَعَّدا  اَم  یَلَع 

: َلاَقَف َِکلَذ  َْلثِم  َُهل  َلاَق  َُّمث  ًۀَعاَس  َتَکَسَف  ْرِظَْتنا !
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِجَّرلا  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ 

: َلاَق َُّمث 
َو اَّیِرَکَز  َو   » َأَرَقَف ُهَدَْعب  اَم  ْأَْرقا  ِجاَّجَْحِلل : َلاَق  َو  َتَکَـس  َُّمث  ( 641 « ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ِِهلْوَق -  َیلِإ  َبوُقْعَی -  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  »

؟ یَسیِع اَنُهاَه  ُقِیلَی  َْفیَک  ٌدیِعَس : َلاَقَف  ( 642  ) یسیِع َو  ییْحَی 
: َلاَق

، ِِهتَّیِّرُذ ْنِم  َناَک  ُهَّنإ 
َیلِإ اَبَْـسُنی  ْنَأ  َیلْوَأ  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلاَف  ِهِدـُْعب ، َعَم  ِْهَیلِإ  َبُِسنَف  ِِهتَْنبا  َْنبا  َناَـک  ْلـَب  ٌَبأ  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َمیِهاَْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  یَـسیِع  َناَـک  ْنِإ  َلاَـق 

. ِعوُجُّرلا ِیف  َُهل  َنِذَأ  َو  ِهِراَد  َیلِإ  ُهَعَم  اَهُولِمْحَی  ْنَِأب  َرَمَأ  َو  ٍراَنیِد  ِفالآ  ِةَرَشَِعب  َُهل  َرَمَأَف  ُْهنِم  اَمِِهبُْرق  َعَم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر 
اَذإَف اَُهفِرْعَأ  یِّنَأ  ُّنُظَأ  ُْتنُک  یِّنَِأل  ِنآْرُْقلا  َِیناَعَم  ُْهنِم  َمَّلَعَتَأَف  َْخیَّشلا  اَذَه  َِیتآ  ْنَأ  َّیَلَع  َبَجَو  ْدَـق  یِـسْفَن : ِیف  ُْتُلق  ُتْحَبْـصَأ  اَّمَلَف  ُِّیبْعَّشلا : َلاَق 

: َلاَق َُّمث  اَِهب  ُقَّدَصَتَی  َو  ًارْشَع  ًارْشَع  اَُهقِّرَُفی  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُرِیناَنَّدلا  َْکِلت  َو  ِدِجْسَْملا  ِیف  َوُه  اَذإَف  ُُهْتیَتَأَف  اَُهفِرْعَأ  اَنَأ ال 
َو ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اَْنیَـضْرَأ  َو  ًاْفلَأ  اَنْحَْرفَأ  ْدََقل  ًادِحاَو  اَنْمَمْغَأ  اَّنُک  ِْنَئل  مالـسلا ، امهیلع  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِۀَکَرَِبب  ُهُّلُک  اَذَـه 

. مَّلَس
مَّلَـس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمغیپ  هک  متفای  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  زا  هطـساو  دـنچ  اـب  ( 643  ) بقاـنم بتک  زا  یـضعب  رد 

: دندومرف
ردـپ و نم ، هـک  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  نادـنزرف  زا  ریغ  دـنوشیم  بوـسنم  دوـخ  يردـپ  نادـنواشیوخ  ردـپ و  هـب  يرداـم  ره  نادـنزرف 

. مشابیم ناشیا  نادنواشیوخ 
: دیوگیم يرماع  رمعی  نب  ییحی  هطساو  دنچ  اب  و 

: تفگ نم  هب  تساوخ و  ارم  فسوی  نب  جاّجح 
؟ دنتسه مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  نادنزرف  همطاف ، زا  یلع  نادنزرف  ینکیم : نامگ  وت  ییحی ! يا 

: متفگ
: تفگ داد ، مهاوخ  ار  وت  باوج  مشاب  ناما  رد  رگا 

. یتسه ناما  رد  وت 
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: متفگ
: دیامنیم تباث  ار  بلطم  مناوخیم  هک  ار  هیآ  نیا  يرآ ،

: دیامرفیم هک  اجنآ  ات  میدرک » تیاده  ار  ود  ره  میدیشخب و  وا  هب  ار  بوقعی  قاحسا و  «و 
«. دناهدوب نیحلاص  زا  سایلا : ترضح  یسیع و  ترضح  ییحی و  ترضح  ایرکز و  ترضح  «و 

هب ار  یـسیع  میلع ، يادـخ  کـلذ  عم  درک و  اـطع  اـهیلع  هللا  مالـس  میرم  ترـضح  هب  ار  وا  ادـخ  تسا و  هللا  حور  یـسیع  هک  یتروـص  رد 
. دروآیم رامش  هب  میهاربا  نادنزرف  زا  ار  وا  دهدیم و  تبسن  میهاربا  ترضح 

: تفگ جاّجح 
؟ ییامن غیلبت  ار  عوضوم  نیا  وت  هک  هدش  ثعاب  هچ 

: متفگ
: دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  هکنانچ  دنهد ، رشن  ار  دوخ  ملع  هک  هدرک  بجاو  ملع  لها  رب  ادخ 

هدومن راکـشآ  مدرم  يارب  ار  نآ  ًامتح  هک  تفرگ  نامیپ  هدش  هداد  باتک  اهنآ  هب  هک  یناسک  زا  دنوادخ  هک  ار  ینامز  دـیروآ  رطاخ  هب  «و 
«. دینکن نامتک  و 

: تفگ جاّجح 
! ! یهد رشن  ییامن و  رارکت  ار  عوضوم  نیا  ًادعب  ادابم  لاح  نیع  رد  یلو  ییوگیم  تسار 

: دیوگیم هکنانچ  هدرک ، لقن  نیا  زا  رتلّصفم  یبعش  رماع  ار  ثیدح  نیا 
مدرک هاگن  یتقو  متفر ، جاّجح  دزن  مدرک و  ار  دوخ  ّتیـصو  متفرگ و  وضو  متـساخرب ، اذـل  مدیـسرت  نم  تساوخ ، ارم  جاّـجح  بش  کـی 

: تفگ نم  هب  هاگنآ  داد ، باوج  وا  مدرک و  مالس  نم  تسا . جاّجح  دزن  هنهرب  ریشمش  کی  هدرتسگ و  یمرچ  يهرفس  کی  مدید 
لغ و ار  يو  هک  دندروآ  ار  يدرم  ات  داد  روتـسد  دـیناشن  دوخ  دزن  ارم  هکنیا  زا  سپ  ماهداد ، ناما  رهظ  ادرف  ات  ار  وت  نم  اریز  شابم  فئاخ 

. دنداد رارق  جاّجح  لباقم  رد  ار  وا  دندوب و  هدرک  ریجنز 
: تفگ جاّجح 

: دیوگیم درمریپ  نیا 
. دز مهاوخ  ار  وا  ندرگ  درواین  نآرق  زا  یلیلد  اعّدم ، نیا  يارب  رگا  دنیادخ ، ربمغیپ  نادنزرف  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و 

: متفگ نم 
ار يو  ندرگ  یهاوخب  درواین و  نآرق  زا  یلیلد  رگا  دـش و  دـهاوخ  دازآ  وا  هک  اریز  درک ، زاب  يو  ندرگ  زا  ار  ریجنز  لُغ و  نیا  دـیاب  سپ 

نم تسا . ریبج  نب  دیعـس  وا  مدید  دندومن  زاب  شندرگ  زا  ار  ریجنز  لغ و  هک  یماگنه  دـنکیمن . عطق  ار  ریجنز  لغ و  نیا  ریـشمش ، ینزب .
: متفگ دوخ  اب  مدش و  نوزحم  هداعلا  قوف 

!؟ دروآ دهاوخ  لیلد  نآرق  زا  هنوگچ 
: تفگ يو  هب  جاّجح 

. دز مهاوخ  ار  وت  ندرگ  ّالا  روایب و  نآرق  زا  ار  دوخ  لیلد 
: تفگ ریبج  نب  دیعس 

: تفگ درک و  ربص  یتعاس  يو  هدب ، متلهم 
: تفگ دیعس  روایب ! ار  دوخ  لیلد  تّجح و 

: تفگ درک و  ربص  یتعاس  وا  نک ، ربص 
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: تفگ ریبج  نب  دیعس  روایب ! ار  شیوخ  ناهرب  لیلد و 
میجّرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

. درک توالت  ار  ماعنا  يهروس  زا  يهیآ 84  سپس  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
. دش تکاس  هیآ  نیا  ندناوخ  زا  سپ  دیعس 

: تفگ يو  هب  جاّجح 
. درک توالت  مه  ار  هروس  نیا  يهیآ 85  دیعس  ناوخب ! ار  هیآ  يهمادا 

: تفگ دیعس  هاگنآ 
؟ دراد مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  یتبسن  هچ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  جاّجح ! يا 

: تفگ جاّجح 
. دوشیم بوسحم  میهاربا  نادنزرف  زا  یسیع 

: تفگ دیعس 
هکنیا اب  دوریم ، رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  يرتخد  ياههداون  زا  هدش و  قلخ  ردـپ  نودـب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

مالـسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  نادـنزرف  زا  کلذ  عم  تسا  داـیز  یلیخ  مالـسلا  اـمهیلع  میهاربا  ترـضح  یـسیع و  ترـضح  نیب  يهلـصاف 
نادنزرف یلوا  قیرط  هب  دنرادن  ياهلصاف  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  اب  هکنیا  اب  مالسلا  امهیلع  نینسح  سپ  دوشیم . بوسحم 

. دش دنهاوخ  بوسحم  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغیپ 
. دندینادرگزاب شاهناخ  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  داد و  هزیاج  ریبج  نب  دیعس  هب  یفرشا  رازه  هد  غلبم  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  جاّجح 

وا زا  ار  نآرق  یناـعم  مورب و  ریبـج  نب  دیعـس  ینعی  ملاـع  درم  نیا  دزن  هک  تسا  بجاو  نم  رب  متفگ  دوـخ  اـب  نـم  دـیوگیم  یبعـش  رماـع 
. منادیمن هک  دش  مولعم  نونکا  یلو  منادیم ، ار  نآرق  یناعم  هک  مدرکیم  نامگ  نم  اریز  مزومایب ،

هد نانچمه  ار  اهنآ  هتخیر و  دوخ  لباقم  رد  ار  اهیفرـشا  نآ  هتـسشن و  دجـسم  نایم  رد  يو  مدید  مدـش  ریبج  نب  دیعـس  هّجوتم  یتقو  اذـل 
: دیوگیم دهدیم و  هقدص  یفرشا  هد  یفرشا 

اهلوپ نیا  تخادرپ  اب  ار  رفن  رازه  میدرک  تحاران  ار  جاّجح ) ینعی   ) رفن کی  ام  رگا  تسا . مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  تکرب  زا  اهنیا 
. میدومن یضار  ار  شلوسر  ادخ و  میدومن و  لاحشوخ 

ِْنب َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّیِخوـُنَّتلا ، یِـضاَْقلا  َدَـمْحَأ  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِّيِرَبَّطلا ، َدَـمْحَأ  ِنـْب  َمـیِهاَْربِإ  ْنَـع  ِّيِرَبَّطلا : ٍریِرَج  ِنـْب  ِدَّمَحُِمل  ِِلئالَّدـلا ، ُباَـتِک 
: َْتلاَق يَْربُْکلا  َۀَمِطاَف  ْنَع  يَْرغُّصلا ، َۀَمِطاَف  ْنَع  َۀَماَعَن ، ِْنب  َۀَْبیَش  ْنَع  ٍریِرَج ، ْنَع  َۀَْبیَش ، ِیبَأ  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ِمالَّسلاِْدبَع ،

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 
(. 644  [ ) ََّیلِإ  ] یِمَْتنَت ِیتَّلا  َِیتَبَصَع  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َو  ِْهَیلِإ  َنوُمَْتنَی  ٌۀَبَصَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  هطساو  دنچ  اب  يربط  يهمامالا  لئالد  باتک  رد 
. تسا بوسنم  نم  هب  هک  تسا  نم  دنزرف  همطاف  دنبوسنم . وا  دوخ  هب  يربمغیپ  ره  نادنزرف 

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

ِنَع َدَـمْحَأ ، ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ِِّینیِوْزَْقلا ، َدَـمْحَأ  ِْنب  ِرَّفَظُْملا  ِنَع  ًاعَم ، ٍراََّشب  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُّيِوَلَْعلا  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  رابخألا ]  یناـعم  ]
: َلاَق ِّيِداَدْغَْبلا  ِءاَّشَْولا  یَسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍداَّمَح ، ِیبَأ  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ٍداَیِز ، ِْنب  ِنَسَْحلا 

ُرِخَتْفَی ِسِلْجَْملا  ِیف  ٍۀَـعاَمَج  یَلَع  َلَْبقَأ  ْدَـق  َو  ٌرِـضاَح  یَـسُوم  ُْنب  ُدـْیَز  َو  ِهِِسلْجَم  ِیف  مالـسلا  هیلع  اَضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َعَم  َناَساَرُِخب  ُْتنُک 
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. ْمُُهثِّدَُحی ٍمْوَق  یَلَع  ٌِلبْقُم  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلاُوبَأ  َو  ُنَْحن  َو  ُنَْحن  ُلوُقَی : َو  ْمِْهیَلَع 
: َلاَقَف ِْهَیلِإ  َتَفَْتلاَف  ٍْدیَز  ََۀلاَقَم  َعِمَسَف 

اَِهنَْطب ِْدلُو  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  الِإ  َِکلَذ  اَم  ِهَّللاَو  ِراَّنلا ، یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِۀَفوُْکلا  ِیلاََّقب  ُلْوَق  َكَّرَغأ  ُْدیَز  اَی 
. ًۀَّصاَخ

ُّزَعَأ َْتنال  ًءاَوَس  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ِناَئیَِجت  َُّمث  َْتنَأ  ِهیِـصْعَت  َو  ُهَْلَیل  ُموُقَی  َو  ُهَراَهَن  ُموُصَی  َو  َهَّللا  ُعیُِطی  مالـسلا  امهیلع  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسُوم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّمَأَف 
. ِباَذَْعلا َنِم  ِناَفْعِض  اَِنئیِسُِمل  َو  ِرْجَْألا  َنِم  ِنالْفِک  اَِننِسْحُِمل  ُلوُقَی : َناَک  مالسلا  امهیلع  ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  ُْهنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  یَلَع 

: َلاَق َو  ََّیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  ُءاَّشَْولا : ُنَسَْحلا  َلاَق  َو 
َْریَغ َلِمَع  ُهَّنإ   » ُأَْرقَی ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  ُْتلُقَف  ( 645 « ) ٍِحلاص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنإ  ُحُون  ای  َلاق  : » َۀَـیْآلا ِهِذَـه  َنوُءَْرقَت  َْفیَک  ُنَسَح  اَی 
ْنَع ُهَّللا  ُهاَفَن  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  یَصَع  اََّمل  ْنَِکل  َو  ُهَْنبا  َناَک  ْدََقل  الَک  مالـسلا . هیلع  َلاَقَف  ِهِیبَأ  ْنَع  ُهاَفَن  ٍِحلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنإ  ُأَْرقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ٍِحلاَص »

. ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَّنِم  َْتنَأَف  َهَّللا  َْتعَطَأ  اَذإ  َْتنَأ  َو  اَّنِم  َْسیَلَف  َهَّللا  ِعُِطی  َْمل  اَّنِم  َناَک  ْنَم  اَذَک  ِهِیبَأ ،
. هلثم دمحأ  نب  حلاص  نع  ِّيدسألا ، نع  ُّینانسلا  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]

: تفگ هک  دنکیم  لقن  یسوم  نب  نسح  زا  ( 646  ) رابخالا یناعم  باتک  رد  قودص  خیش 
روضح سلجم  نآ  رد  مه  مالـسلا )  هیلع  اضر  ترـضح  ردارب   ) یـسوم نب  دـیز  مدوب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  سلجم  رد  ناـسارخ  رد  نم 

: تفگ دش و  سلجم  لها  زا  یهورگ  هّجوتم  دیز  تشاد .
: دومرف يو  هب  دینش و  ار  دیز  نانخس  دش و  هورگ  نآ  هّجوتم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  یتقو  مینانچ . نینچ و  ام 

رورغم ار  وت  درک  مارح  مّنهج  شتآ  هب  ار  وا  نادنزرف  ادخ  درک و  ظفح  ار  نتشیوخ  همطاف  دنیوگیم  هک  هفوک  ياهلاّقب  لوق  ایآ  دیز ! يا 
! تسهدومن

. دوب دهاوخن  دناهدش  ّدلوتم  وناب  نآ  محر  زا  هک  ینادنزرف  مالسلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  يارب  زج  بلطم  نیا  هک  مسق  ادخ  هب 
: تفگ دوشیم  ایآ 

وت دـشاب و  لوغـشم  تدابع  هب  اهبش  راد و  هزور  اهزور  هک  یلاح  رد  دـنک ، تعاـطا  ار  ادـخ  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
ترضح هک  یتروص  رد  یشاب !؟ رتزیزع  ادخ  دزن  وت  هکنیا  ای  دیـشاب و  يواسم  وا  اب  ادخ  دزن  تمایق  يادرف  یهد و  ماجنا  ار  ادخ  تیـصعم 

: دنیامرفیم مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع 
. دوب دهاوخ  ربارب  ود  زین  ام  ناراکهنگ  باذع  ربارب و  ود  نادناخ  ام  ناراکوکین  رجا 

: دیوگیم نسح 
: دومرف دش و  نم  هّجوتم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

: دیامرفیم ادخ  هک  دینکیم  تئارق  هنوگچ  ار  هیآ  نیا  نسح ! يا 
: دومرف

. تسین هتسیاش  وا  لمع  نوچ  تسین  وت  تیب  لها  زا  وا  حون ! يا 
: متفگ

: دنناوخیم مدرم  زا  یضعب 
: دنناوخیم یضعب  و  حلاص » ریغ  َلِمَع  ُهَّنِا  »

. تسهتسنادن شردپ  زا  ار  حون  رسپ  ادخ  مّود  تئارق  رب  انب  حلاص » ریغ  ٌلَمَع  ُهَّنِا  »
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
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نیمه تسنادن . شردپ  زا  ار  وا  يادخ  درک ، تیـصعم  ار  ادـخ  یلو  دوب . مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  رـسپ  يو  هکلب  تسین ، روط  نیا  ًادـبا 
. دوب یهاوخ  تیب  لها  ام  زا  ییامن  تعاطا  ار  ادخ  رگا  وت  دوب و  دهاوخن  ام  زا  دنکن  ار  ادخ  تعاطا  نادناخ  ام  زا  یسک  ره  روط 

. تسهدش لقن  دمحا  نب  حلاص  زا  ثیدح  نیا  لثم  ثیدح 1  يهحفص 232  دلج 2 ، مالسلا  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  رد 

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِحلاَص ، ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ِِّیقْرَْبلا ، ِنَع  ٍدْعَس  ْنَع  ِیبَأ ، رابخألا ]  یناعم  ]
 : مالسلا هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 

: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ْلَه 
؟ ِراَّنلا یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

: َلاَق
: ٍمُوْثلُک َّمُأ  َو  َبَْنیَز  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َِکلَِذب  یَنَع  ْمَعَن ،

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ناورم  نب  دّمحم  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 647  ) نیشیپ باتک  رد  زین 
: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب 

هب ار  وا  يهّیرذ  ادخ  دومن و  ظفح  ار  نتـشیوخ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  تسا : هدومرف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  ایآ 
؟ درک مارح  مّنهج  شتآ 

: دومرف
: موثلک ّما  بنیز ، نیسح ، نسح ، ثیدح ، نیا  رد  وناب  نآ  يهّیرذ  زا  روظنم  یلو  يرآ ،

. تسا

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

ْنَع (، 648  ) ِْلیَـضُْفلا ِْنب  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِءاَّشَْولا ، ِنَع  َراَیِزْهَم ، ِْنبا  ِنَع  ٍفوُْرعَم ، ِْنبا  ِنَع  ِراَّفَّصلا ، ِنَع  ِدـِیلَْولا ، ُْنبا  راـبخألا ]  یناـعم  ]
: َلاَق َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح 

 : مالسلا هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق 
: َلاَقَف ِراَّنلا  یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلْوَق  یَنْعَم  اَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج 

: ٍمُوْثلُک ُّمُأ  َو  ُبَْنیَز  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَِهنَْطب  ُْدلُو  ْمُه  ِراَّنلا  َنِم  َنوُقَتْعُْملا 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  نامثع  نب  داّمح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 649  ) رابخالا یناعم  باتک  رد 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  هب 
: هدومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  هکنیا  ینعم  موش  تیادف 

؟ تسیچ درک ، مارح  شتآ  هب  ار  يو  يهّیرذ  ادخ  درک و  ظفح  ار  دوخ  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يهمطاف  ترضح 
: دومرف

: موثلک ّما  بنیز و  ترضح  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  دندازآ  شتآ  زا  هک  نانآ 
. دوب دنهاوخ 
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(05 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِِهئَابآ : ْنَع  مالسلا ،  هیلع  اضّرلا  نع  ِّیِمیِمَّتلا ، ِداَنْسِِإب  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
. ِراَّنلا یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق 

. هلثم مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یبنلا  نع  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأ  نع  راونألا : حابصم 
یَّلَص مرکا  ربمایپ  دومرف  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  ( 650  ) مالـسلا هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  قودص  خیش 

: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
. درک مارح  شتآ  هب  ار  وا  يهّیرذ  ادخ  درک و  ظفح  ار  نتشیوخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

. تسهدش لقن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  لوق  زا  ثیدح  نیا  لثم  راونألا  حابصم  رد 

(06 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍرِساَی  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٍِّیلَع ، ْنَع  ُِّیناَدْمَْهلا ، َو  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  َو  ِْهیَوَلیِجاَم  مالسلا ]  هیلع  اضّرلارابخأ  نویع  ]
َیلِإ َلِمُح  َو  َرِسُأَف  ُنُومْأَْملا  ِْهَیلِإ  َثَعَبَف  ِراَّنلا ، َْدیَز  یَّمَُسی  َناَک  َو  َلَتَق  َو  َقَرْحَأ  َو  ِۀَنیِدَْملِاب  مالسلا  هیلع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  وُخَأ  یَـسُوم  ُْنب  ُْدیَز  َجَرَخ 

، ِنَسَْحلا ِیبَأ  َیلِإ  ِِهب  اُوبَهْذا  ُنُومْأَْملا : َلاَقَف  ِنُومْأَْملا 
اَهَتَّیِّرُذ ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ِۀَْلفِـس ]   ] ِۀَلِفَـس ُلْوَق  َكَّرَغ  َأ  ُْدیَز  اَی  ِنَسَْحلاُوبَأ : َُهل  َلاَق  ِْهَیلِإ  َلِخْدُأ  اَّمَلَف  ٌرِـساَی : َلاَق 
َۀَّنَْجلا َلَـخَد  َو  َهَّللا  َعاَـطَأ  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسُوم  َو  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدـَت  َو  َهَّللا  یِـصْعَت  َکَّنَأ  يََرت  َْتنُک  ْنِإ  ًۀَّصاَـخ  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َكاَذ  ِراَّنلا ، یَلَع 

ِِهتَیِـصْعَِمب ُُهلاَنَت  َکَّنَأ  َتْمَعَز  َو  ِِهتَعاَِطب  الِإ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َدـْنِع  اَم  ٌدَـحَأ  ُلاَنَی  اَم  ِهَّللاَو  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَـسُوم  ْنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُمَرْکَأ  ًاذِإ  َْتنَأَـف 
َتْمَعَز  اَم  َْسِئبَف 

 : مالسلا هیلع  ِنَسَْحلاُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َکِیبَأ : ُْنبا  َو  َكوُخَأ  اَنَأ  ٌْدیَز : َُهل  َلاَقَف 
: َلاَق مالسلا  هیلع  ًاحُون  َّنِإ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َْتعَطَأ  اَم  یِخَأ  َْتنَأ 

ُْریَغ ٌلَمَع  ُهَّنإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنإ  ُحُون  ای   » َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاَقَف  ( 651 « ) َنیِمِکاْحلا ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو  ُّقَْحلا  َكَدْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  »
. ِِهتَیِصْعَِمب ِِهلْهَأ  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ  ْنِم  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهَجَرْخَأَف  ( 652 « ) ٍِحلاص

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  رسای  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 653  ) باتک نامه  رد  زین 
دیز  » ار وا  ظاحل  نیدب  دیناسر . لتق  هب  ار  یهورگ  دز و  شتآ  ار  یهورگ  درک ، جورخ  هنیدم  رد  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نب  دیز 

. دندیمان راّنلا »
: تفگ نومأم  دندرب . نومأم  دزن  دندومن و  ریسا  دنتفرگ و  ار  وا  ات  داتسرف  نومأم 

. دیربب مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  ار  يو 
: دیوگیم رسای 

: دومرف وا  هب  ترضح  دمآ ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روضح  هب  دیز  یتقو 
: دنیوگیم هک  هفوک  تسپ  نامدرم  لوق  ایآ  دیز ! يا 

! درک رورغم  ار  وت  درک  مارح  مّنهج  شتآ  هب  ار  وا  يهّیرذ  ادخ  دومن و  ظفح  ار  دوخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 
تیـصعم ار  ادـخ  رگا  هک  ینکیم  نامگ  روط  نیا  وت  دوب . دـهاوخن  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  يارب  زج  بلطم  نیا  هک  مسق  ادـخ  هب 

دزن وت  هاگنآ  دوش ، تشهب  لخاد  دنک و  تعاطا  ار  ادخ  مه  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دـش و  یهاوخ  تشهب  لخاد  ینک 
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وت یلو  راگدرورپ ، ندومن  تعاطا  هب  رگم  دیسر  دهاوخن  یماقم  هب  ادخ  دزن  ام  زا  یسک  مسق  ادخ  هب  یـشاب ؟ رتزیزع  راوگرزب  نآ  زا  ادخ 
!؟ دیسر یهاوخ  ماقم  نیا  هب  ینک  تیصعم  ار  ادخ  رگا  ینکیم  نامگ 

: تفگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  باوج  رد  دیز 
. مشابیم وت  ردپ  رسپ  ردارب و  مه  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
. ییامن تعاطا  ار  ادخ  هک  دوب  یهاوخ  نم  ردارب  یمادام  وت  يرآ ،

: تفگ مالسلا  هیلع  حون  ترضح 
«. دوب یهاوخ  ناگدننک  مکح  نیرتهب  وت  قح و  وت  يهدعو  دوشیم ، بوسحم  نم  لها  زا  مه  نم  رسپ  اراگدرورپ ! »

: دومرف میکح  يادخ 
«. تسا راک  تیصعم  وا  تسین ، وت  لها  زا  وا  حون ! يا  »

. تسنادن حون  لها  زا  درک  تیصعم  هکنیا  يارب  ار  وا  ادخ 

(07 [ ) هرامش تیاور  ]

َو َۀَْفیَذُح  ْنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  َنیِهاَش  ِْنبا  ِنَع  َۀَـمِطاَف  ُِبقاَنَم  َو  ِنِّذَؤُْملا  َنیَِعبْرَأ  َو  ِِّیناَعْمَّسلا  ُباَتِک  َو  َداَدـَْغب  ُخـیِراَت  بوشآرهـش ]  نبال  بقانملا  ]
: مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلاَق  ٍدوُعْسَم  ِْنبا 

َوُه َو  اَهِـسْفَِنب  ُْهتَدـَلَو  ْنَم  َْيأ  ُلاَُقی : َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ٌّصاَـخ  َةَدـْنَم : ُْنبا  َلاَـق  ِراَّنلا  یَلَع  اَـهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَـهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  َۀَـمِطاَف  َّنِإ 
. ْمُْهنِم ٍنِمُْؤم  ُّلُک  َیلْوَْألا  َو  مالسلا  هیلع  اضّرلا  نع  ُّيِوْرَْملا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  دوعسم  نبا  زا  نّنست  لها  زا  یهورگ  زا  ( 654  ) بقانم باتک  رد 
. درک مارح  مّنهج  شتآ  هب  ار  وا  يهّیرذ  ادخ  دومن و  ظفح  ار  نتشیوخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

: دیوگیم هِْدنُم  نبا 
. تسا مالسلا  امهیلع  نینسح  صوصخم  بلطم  نیا 

. دناهدش ّدلوتم  ءارهز  ترضح  زا  هک  تسینادنزرف  نآ  صوصخم  هدش  هتفگ 
. دوشیم همّظعم  يوناب  نآ  نمؤم  نادنزرف  لاح  لماش  هک  تسا  نیا  قح  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  و 

(08 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  جاجتحإلا ]  ]
 : مالسلا هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَْنبا  اَمُهَّنَأ  اَْنیَلَع  َنوُرِْکُنی  ُْتُلق  ِْنیَسُْحلا ؟ َو  ِنَسَْحلا  ِیف  َنُولوُقَی  اَم  ِدوُراَْجلاَابَأ  اَی 
َلَعَجَف ( 655 « ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ٌّلُـک  ِِهلْوَـق -  َیلِإ  َدُواد -  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو   » َمَیْرَم ِْنب  یَـسیِع  ِیف  ِهَّللا  ِلْوَِـقب  ُْتُلق : ْمِْـهیَلَع ؟ ْمـُتْجَجَتْحا  ٍءْیَـش  ِّيَأـِبَف 

(656 « ) ْمُکَسُْفنَأ َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف   » َیلاَعَت ِِهلْوَِقب  ْمِْهیَلَع  اَنْجَجَتْحا  َو  َمیِهاَْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  یَـسیِع 
: َلاَق

؟ اُولاَق ٍءْیَش  َّيَأَف 
: َلاَق
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. ِْبلُّصلا َنِم  ُنوُکَی  َو ال  َِدلَْولا  َنِم  ِْتِنْبلا  َُدلَو  ُنوُکَی  ْدَق  اُولاَق  ُْتُلق :
: َلاَق

مَّلَـس ال َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْبلُِـصل  یِّمَُـست  ًۀَـیآ  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  اَهَکَّنَیِطْعال  ِدوُراَْجلا  َابَأ  اَی  ِهَّللاَو  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَـقَف 
، ٌِرفاَک الِإ  اَهُّدُرَی 

: َلاَق
؟ َْنیَأ َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق :

: َلاَق
َابَأ اَی  ْمُْهلَسَف  ( 657 « ) ْمُِکبالْـصَأ ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  ِهلْوَق ِ -  َیلِإ  ْمُُکتاوَخَأ -  َو  ْمُُکتاَنب  َو  ْمُُکتاهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح   » ُهَّللا َلاَـق  ُْثیَح 

ِلوُسَر اَْنبا  ِهَّللاَو  اَمُهَف  ال ، اُولاَق : ْنِإ  َو  ِهَّللاَو  اُوبَذَکَف  ْمَعَن  اُولاَق : ْنِإَف  اَمِِهتَلِیلَح  ُحاَِکن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  ُّلِحَی  ْلَه  ِدوُراَْجلا 
. ِْبلُّصِلل الِإ  ِْهیَلَع  ْتَمُرَح  اَم  َو  ِِهْبلُِصل  ِهَّللا 

ۀمامإلا و یف  نومأملا  دنع  مالسلا  هیلع  اضِّرلا  جاجتحا  باب  یف  ۀلـصفملا  رابخألا  یـضم  دق  ریثک و  مهیلع  دلولا  نبالا و  قالطإ  لوقأ  نایب :
دلو لوخد  یلع  مهقاّفتا  وه  ةریخألا  ۀـیآلاب  جاجتحالا  هجو  َّلعل  هنامز و  ءاـفلخ  عم  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  جاـجتحا  یف  یتأـیس 
ادلو هنوکب  الإ  متی  تنبلا و ال  دلو  ۀـلیلح  ۀـمرح  یلع  ۀـیآلا  هذـهب  نّولدتـسی  مهَّنأ  وأ  ۀـقیقحلا  قالطإلا  یف  لصألا  ۀـیآلا و  هذـه  یف  تنبلا 

. هللا ءاش  نإ  سمخلا  باوبأ  یف  کلذ  یف  لوقلا  مامت  یتأیس  بلصلل و  ۀقیقح 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  دوراجلاوبا  زا  ( 658  ) جاجتحا باتک  رد 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
؟ دنیوگیم هچ  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يهرابرد  مدرم 

: متفگ
. دنشاب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  نادنزرف  مالسلا  امهیلع  نینسح  هک  دننکیم  راکنا 

: دومرف
؟ دیروآیم نانآ  يارب  یلیلد  هچ  امش 

: متفگ
: دیامرفیم هک  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  ترضح  يهرابرد  نآرق  يهیآ  هب 

: دیامرفیم هک  ماعنا  يهروس  هیآ 85  رخآ  ات  بویا  نامیلس و  دوواد و  میهاربا ، ترضح  دالوا  زا  و 
رارق مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نادنزرف  زا  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هیآ  نیا  رد  ادخ  اریز  دنـشابیم . نیحلاص  زا  سایلا  یـسیع و 

. تسهداد
: دیامرفیم هک  نارمع  لآ  يهروس  يهیآ 61  هب  زین 

زا ام  دـینک ، توعد  ار  دوخ  نانز  امـش  ار و  شیوخ  نانز  ام  ار ، ناتنارـسپ  امـش  مینکیم و  توعد  ار  دوخ  نارـسپ  ام  دـییایب ، وگب  اـهنآ  هب 
. دینک توعد  دنراد  ار  ّتیصوصخ  نیمه  هک  یناسک  زا  امش  مینکیم و  توعد  دنتسه  نامیاه  ناج  هلزنم ي ) هب  هک  یناسک  )

. مینکیم لالدتسا  نانآ  رب 
: دومرف

؟ دنیوگیم هچ  ناشیا 
: دنیوگیم متفگ 
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. دوب دهاوخن  ناسنا  بلص  زا  یلو  دشابیم  دنزرف  رتخد  دنزرف  هک  دوشیم  یهاگ 
: دیوگیم يوار 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 
لیلد نیا  دنتسه ، مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  بلص  زا  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  نادنزرف  هک  مروآیم  نآرق  زا  یلیلد  نم  مسق  ادخ  هب 

. درک دهاوخن  در  رفاک ، صخش  زج  ار 
: متفگ

؟ نآرق ياجک  زا  موش  تیادف 
: دومرف

: دیامرفیم هک  هیآ  نیا 
(. 659 « ) دنیامش لسن  زا  هک  ناتنارسپ  نارسمه  اههلاخ و و  اههّمع و  نارهاوخ و  نارتخد و  ناتناردام و  امش  يارب  هدش  مارح  »

امهیلع نینسح  ترضح  نانز  اب  هک  دوب  لالح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  يارب  ایآ  وگب : وش و  ایوج  ناشیا  زا  دوراجلاوبا ! يا 
: دنیوگب رگا  دیامن ؟ جاودزا  مالسلا 

: دنیوگب رگا  دنیوگیم و  غورد  هک  تسا  مولعم  يرآ ،
. دندوب مارح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  ناشیا  نانز  تهج  نیمه  هب  دنربمایپ و  نادنزرف  ناشیا  هک  دوشیم  تباث  سپ  هن ،

هدمآ یناوارف  تایاور  رد  مَّلَس ) َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  : ) هّمئا مالسلا و  امهیلع  نینـسح  رب  دنزرف  رـسپ و  قالطا  نایب :
رد يدوز  هب  میدرک و  رکذ  لّصفم  روط  هب  نومأم  سلجم  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  جاجتحا  باب  رد  زین ، يرابخا  تاـیاور و  و 

ماما جاجتحا  ّتلع  دـیاش  دروآ و  میهاوخ  یتایاور  هطبار  نیا  رد  زین  دوخ  نامز  ءافلخ  اب  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  جاـجتحا  لـصف 
يهون  ) رتـخد دـنزرف  لاـح  لـماش  هیآ  نیا  هک  دنتـسه  لوـقلا  قـفّتم  همه  هک  دـشاب  نیا  دـمآ  ثیدـح  رد  هک  هیآ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب 
دنزرف اب  جاودزا  ندوب  لالح  تمرح  رب  دننکیم  لالدتسا  هیآ  نیا  هب  هکنیا  ای  تسا و  نآ  تقیقح  قالطا  رد  لصا  دوشیم و  مه  يرتخد )

نیا يّهلدا  تایاور و  يهمه  سمخ  باوبا  رد  يدوز  هب  تسا و  ناسنا  بلص  تقیقح  يرـسپ ) ای  يرتخد   ) دنزرف هکنیا  رخآ  مالک  رتخد و 
. هللا ءاشنا  دروآ . میهاوخ  ار  ثحب 

(09 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا ، ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِشب ، ِْنب  ِدَمَّصلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍحِصاَن ، ِْنب  ِفیِرَظ  ْنَع  ِیبَأ ، یمقلا ]  ریسفت  ]
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَْنبا  اَمُهَّنَأ  اَْنیَلَع  َنوُرِْکُنی  ُْتُلق : مالـسلا  امهیلع  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِیف  َنُولوُقَی  اَم  ِدوُراَْجلاَابَأ  اَی  ٍرَفْعَجُوبَأ  ِیل  َلاَق 

: َلاَق مَّلَس  َو  ِهلآ 
يِزَْجن َِکلذَـک  َو  ِِهلْوَـق  َیلِإ  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو   » َمَـیْرَم ِنـْب  یَـسیِع  ِیف  َّلَـجَوَّزَع  ِهَّللا  ِلْوَِـقب  ُتـُْلق : ْمِْـهیَلَع  ْمـُتْجَجَتْحا  ٍءْیَـش  ِّيَأـِبَف 

، َمیِهاَْربِإ ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  یَسیِع  َلَعَج  َو  ( 660 « ) َنِینِسْحُْملا
: َلاَق

: َلاَق ِْبلُّصلا  َنِم  ُنوُکَی  َو ال  َِدلَْولا  َنِم  ِۀَْنبِالا  َُدلَو  ُنوُکَی  ْدَق  اُولاَق : ُْتُلق : ْمَُکل ؟ اُولاَق  ٍءْیَش  َّيَأَف 
؟ ْمِْهیَلَع ُْمتْجَجَتْحا  ٍءْیَش  ِّيَِأبَف 

: َلاَق
: َلاَق َۀَیْآلا  ( 661 « ) ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف   » َیلاَعَت ِهَّللا  ِلْوَِقب  ْمِْهیَلَع  اَنْجَجَتْحا  ُْتُلق :
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: َلاَق ٍدِحاَو  اَْنبا ]   ] ُْنبا اَمُه  اَمَّنِإ  َو  اَنُؤاَْنبَأ  ُلوُقَیَف  ٍلُجَر ]  اَْنبا   ] دحاو لجر  ینبا  ِبَرَْعلا  ِمالَک  ِیف  ُنوُکَی  ْدَق  اُولاَق : ُْتُلق : ْمَُکل ؟ اُولاَق  ٍءْیَش  َّيَأَف 
 : مالسلا هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَقَف 

: َلاَق ٌِرفاَک  الِإ  اَهُّدُرَی  مَّلَس ال  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْبلُِصل  یِّمَُست  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  اَهَکَّنَیِطْعال  ِدوُراَْجلا  َابَأ  اَی  ِهَّللاَو 
؟ َْنیَأ َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق :

: َلاَق
َابَأ اَی  ْمُْهلَسَف  ( 662 « ) ْمُِکبالْصَأ ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  ِِهلْوَق -  َیلِإ  َیِهَْتنَی -  ْنَأ  َیلِإ  ْمُُکتاَنب  َو  ْمُُکتاهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح   » ُهَّللا َلاَق  ُْثیَح 

ِهَّللاَو اَمُهَف  ال ، اُولاَق : ْنِإ  َو  اوُرَجَف  َو  ِهَّللاَو  اُوبَذَکَف  ْمَعَن ، اُولاَق : ْنِإَف  اَمِِهتَلِیلَح ، ُحاَِکن  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َّلَح  ْلَه  ِدوُراَْجلا 
. ِْبلُّصِلل الِإ  ِْهیَلَع  اَتَمُرَح  اَم  َو  ِِهْبلُِصل  ُهاَْنبا 

. هلثم دمصلادبع  نع  فیرظ ، نب  نسحلا  نع  یقربلا ، نع  ةدعلا ، یفاکلا ]  ]
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  دوراجلاوبا  زا  ( 663  ) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
؟ دنیوگیم هچ  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يهرابرد  مدرم  نیا 

: مدرک ضرع 
. دنشاب مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  نادنزرف  ناشیا  هک  دنوشیم  رکنم 

: دومرف
؟ دیروآیم یلیلد  هچ  عوضوم  نیا  يارب  امش 

: متفگ
: دیامرفیم مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  يهرابرد  ادخ  هک  هیآ  نیا  هب 

بّویا و نامیلـس و  دوواد و  وا  نادنزرف  زا  نآ و  زا  شیپ  زین  ار  حون  میدرک و  تیادـه  ار  ود  ره  میدیـشخب و  وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  و 
. میهدیم شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  میدرک و  تیاده  ار  نوراه  یسوم و  فسوی و 

. تسهدومن یفّرعم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  نادنزرف  زا  هیآ  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ادخ  اریز 
: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

؟ دنیوگیم هچ  نانآ 
: دنیوگیم مدرک  ضرع 

. دنتسین یبلص  دنزرف  ناشیا  لاح  نیع  رد  یلو  دییوگیم  امش  هک  تسا  روط  نیمه  يرآ ،
: دومرف

؟ دیتفگ هچ  نانآ  باوج  رد  امش 
: مدرک ضرع 

: دیامرفیم ادخ  هک  مدومن  لالدتسا  هیآ  نیا  هب 
زا ام  دـینک ، توعد  ار  دوخ  نانز  امـش  ار و  شیوخ  نانز  ام  ار ، ناتنارـسپ  امـش  مینکیم و  توعد  ار  دوخ  نارـسپ  ام  دـییایب ، وگب  اـهنآ  هب 

. دینک توعد  دنراد ، ار  ّتیصوصخ  نیمه  هک  یناسک  زا  امش  مینکیم و  توعد  دنتسه  نامیاه  ناج  هلزنم ي ) هب  هک  یناسک  )
: دومرف

؟ دنتفگ هچ  نانآ 
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: دنیوگیم مدرک  ضرع 
: دنیوگیم دنشاب  رفن  کی  زا  هک  دنزرف  رفن  ود  هب  یهاگ  برع  مالک  رد 

. دنرفن کی  دنزرف  ناشیا  هک  یتروص  رد  ام ، نادنزرف 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

لیلد نیا  دنیادخ و  ربمایپ  یبلص  نادنزرف  نانآ  هک  منکیم  تباث  مروآیم و  وت  يارب  یلیلد  کی  نآرق  زا  نم  دوراجلا  ابا  يا  مسق  ادخ  هب 
. درک دهاوخن  در  رفاک  صخش  زج  ار 

: مدرک ضرع 
؟ نآرق ياجک  زا  موش  تیادف 

: دیامرفیم هک  اجنآ  دومرف 
(. 664 « ) دنیامش لسن  زا  هک  ناتنارسپ  نارسمه  اههلاخ و و  اههّمع و  نارهاوخ و  نارتخد و  ناتناردام و  امش  يارب  هدش  مارح  »

مالسلا امهیلع  نینسح  نانز  اب  هک  دوب  لالح  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  يارب  ایآ  وگب : سرپب و  ناشیا  زا  وت  درواجلاوبا ! يا 
نینـسح هک  دوشیم  تباث  سپ  هن  دنیوگب  رگا  دناهدرک و  هانگ  دناهتفگ و  غورد  هک  مسق  ادخ  هب  يرآ ، دنیوگب  رگا  هن ؟ ای  دـیامن  جاودزا 

یَّلَص ادخ  ربمغیپ  هب  ناشیا  نانز  هک  تسا  ظاحل  نیدب  دنتسه و  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  یبلـص  نادنزرف  مالـسلا  امهیلع 
. دندوب مارح  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. تسهدش لقن  ثیدح  نیا  لثم  ثیدح 501  يهحفص 317  دلج 8 ، یفاکلا  باتک  رد 

(10 [ ) هرامش تیاور  ]

ِفِراَعَم ِیف  َو  َطَقَس  ُنِسْحُْملا  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَهُدالْوَأ : َو  ًۀَنَس  َةَرْشَع  اَتَْنثا  اََهل  َو  مالسلا  هیلع  َنَسَْحلا  ِتََدلَو  بوشآرهش ]  نبال  بقانملا  ]
. ٍمُوْثلُک ُّمُأ  َو  ُبَْنیَز  َو  ِّيِوَدَْعلا  ٍذُْفُنق  ِمْخَز  ْنِم  َدَسَف  ًاَنِسُْحم  َّنَأ  ِِّیْبیَتُْقلا 

مالسلا هیلع  َنَسَْحلا  ُهَْنبا  َيأَر  َنیِح  َنیِّفِص  ِماَّیَأ  ِضَْعب  ِیف  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِلْوَق  ِحْرَـش  ِیف  ِدیِدَْحلا  ِیبَأ  ُْنب  ِدیِمَْحلاُْدبَع  َلاَق  ٌبِینْذَت :
: ِبْرَْحلا َیلِإ  ُعَّرَسَتَی 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْسَن  اَمِِهب  َعِطَْقنَی  الَِئل  ِتْوَْملا  ِنَع  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِینْعَی  ِْنیَذَِهب  ُسَْفنَأ  یِّنِإَف  ِینَّدُهَی  َمالُْغلا ال  اَذَه  یِّنَع  اوُِکْلمَأ 
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو 

ُهَّللا یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُلْسَن  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَّیِّرُذ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْدلُو  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُءاَْنبَأ  اَمِهِْدلُو  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َلاَُقی  ْنَأ  ُزوُجَیأ  َْتُلق : ْنِإَف 
َْول َو  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  یَنَع  اَـمَّنِإ  َو  ( 665 « ) ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن   » َیلاَعَت ِِهلْوَق  ِیف  ُهَءاَْنبَأ  ْمُهاَّمَـس  َهَّللا  َّنَأـِل  ْمَعَن  ُْتُلق : مَّلَـس ؟ َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

ِلْسَن ْنِم  ِتاَنَْبلا  َْدلُو  َّنَأ  ِیف  ِۀَغُّللا  ُلْهَأ  ِْفلَتْخَی  َْمل  َو  َمیِهاَْربِإ  َۀَّیِّرُذ  یَسیِع  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَّمَس  َو  ِتاَنَْبلا  ُدالْوَأ  ِهِیف  َلَخَد  ٍلاَِمب  ٍنالُف  ِْدلُِول  یَـصْوَأ 
. ِلُجَّرلا

ِِهب ُبیُِجت  اَمَّلُکَف  َۀَیِراَم  ِْنب  َمیِهاَْربِِإل  ِِهتَُّوبُأ  ْنَع  َُکلَأْسَأ  ُْتُلق : ( 666 « ) ْمُِکلاجِر ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام   » َیلاَعَت ِِهلْوَِقب  ُعَنْـصَت  اَمَف  َْتُلق  ْنِإَف 
: ُلوُقَت َْتناَک  َبَرَْعلا  َّنَِأل  ِۀَثِراَْحلا  َْنب  َدـْیَز  یَنَع  ُهَّنَأ  ِعیِمَْجِلل  ُلِماَّشلا  ُباَوَْجلا  َو  مالـسلا  امهیلع  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِیباَوَج  َوُهَف  َِکلَذ  ْنَع 

: َلاَق َو  ِۀَِّیلِهاَْجلا  ِۀَّنُس  ْنَع  یَهَن  َو  َِکلَذ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْطبَأَف  ِدِیبَْعلا ، یِّنَبَت  ِیف  ْمِِهتَداَع  یَلَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُْدیَز 
َمیِهاَْربِإَک ِلاَجِّرلا  ُۀَـظَْفل  ْمِْهیَلَع  ْقَلُْطی  َْمل  ٍلاَفْطَِأل  ًابَأ  ُهَنْوَک  یِْفنَی  َِکلَذ ال  َو  ْمُکَْنَیب  َنِیفوُْرعَْملا  َنیِِغلاَْبلا  ِلاَجِّرلا  َنِم  ٍدِـحاَِول  ًابَأ  َْسَیل  ًادَّمَُحم  َّنِإ 

. مالسلا امهیلع  ٍْنیَسُح  َو  ٍنَسَح  َو 
. اَهِرْکِذ َعِضْوَم  ُباَْبلا  اَذَه  َْسَیل  ِیتَّلا  َِۀبِوْجَْألا  َو  ِتاَضاَِرتْعِالا  َضَْعب  َرَکَذ  َُّمث  ُلُوقَأ :
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: دراگنیم ( 667  ) بقانم باتک  رد 
مالس رهطا  يهمطاف  نادنزرف  دندیئاز . ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هک  دندوب  هلاس  هدزاود  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف  ترـضح 

: زا دنترابع  اهیلع  هللا 
نسح . 1
نیسح . 2

: نسُحم . 3
: دراگنیم فراعم  باتک  رد  ِهْبیَُتق  نبا 

. دش ْطقِس  دز  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  ذفنق  هک  یتبرض  نآ  زا  مالسلا  هیلع  نسحم  ترضح 
اهیلع هللا  مالس  بنیز   - 4

. اهیلع هللا  مالس  موثلک  ّما   - 5
: دیوگیم هبطخ  نیا  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

: دومرف دوریم  گنج  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دید  نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  یتقو 
دنریمب ناشیا  رگا  مراد . هقیاضم  مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  ینعی  رـسپ  ود  نیا  ندرم  زا  نم  اریز  دیهد ، رارق  نم  بقع  رد  ار  رـسپ  نیا 

ناشیا نادنزرف  مالسلا و  امهیلع  نینسح  هب  هک  تسا  زیاج  ایآ  ییوگب  رگا  دش . دهاوخ  عطق  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  ربمغیپ  لسن 
: میوگیم نم  ادخ ؟ ربمغیپ  لسن  هّیرذ و  نادنزرف و  دوش  هتفگ 

: دیامرفیم هفیرش  يهیآ  نیا  رد  هک  میلع  يادخ  روظنم  اریز  يرآ ،
. تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ار » ناتنارسپ  مه  امش  مینکیم و  توعد  ار  دوخ  نارسپ  ام  »

. دوب دنهاوخ  يو  نادنزرف  لخاد  مه  وا  يرتخد  نادنزرف  دیهدب  ینالف  نادنزرف  هب  ار  یلام  دنک  ّتیصو  یسک  رگا  هکنیا : رگید  باوج 
. تسهداد رارق  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يهّیرذ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ادخ  هکنیا : رگید 

اب یتوافت  مه  يرتخد  دالوا  ینعی  . ) دـنور رامـش  هب  درم  لسن  زا  رتخد  نادـنزرف  هکنیا  رد  دـنرادن  یفـالتخا  برع  تغل  لـها  هکنیا : رگید 
. ( دنرادن يرسپ  دالوا 

: دیامرفیم بازحا  يهروس  يهیآ 40  رد  ادخ  هک  ار  هیآ  نیا  باوج  ییوگب  رگا 
: میوگیم باوج  رد  نم  دوبن » امش  نادرم  زا  مادک  چیه  ردپ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  »

نم ییوگب  هراب  نیا  رد  هک  یباوج  ره  ییوگیم ؟ هچ  تسا  هیرام  نب  میهاربا  ردـپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمغیپ  هکنیا  رد  وت 
نب دیز  هیآ  نیا  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  دوشب  اهنیا  يهمه  لماش  هک  یباوج  تفگ . مهاوخ  مالـسلا  امهیلع  نینـسح  يهرابرد  ار  نامه  مه 

. تسهثراح
: دنتفگیم مه  هثراح  نب  دیز  هب  اذل  دنتسنادیم ، رسپ  دوخ  يارب  ار  دیرخرَز  مالغ  هک  دوب  نیا  ّتیلهاج  نامز  رد  برع  تداع  اریز 

: دومرف درک و  لطاب  ار  شور  نیا  ادخ  تهج  نیدب  دّمحم  نب  دیز 
زا یناکدوک  ردپ  راوگرزب  نآ  هکنیا  اب  بلطم  نیا  تسین . دنفورعم ، غلاب و  هک  ینادرم  ردپ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح 

. درادن یتافانم  دشاب  مالسلا  امهیلع  نینسح  میهاربا و  لیبق 

( اهیلع هللا  مالس  اهتاقدص  اهفاقوأ و  باب 10 ؛  ) اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تاقدص  تافوقوم و  هب  عجار  مهد ؛ شخب 

(01 [ ) هرامش تیاور  ]
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: َلاَق َمَیْرَم  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  َرَمُع ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف ، ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
: َلاَقَف مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِۀَقَدَص  َو  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَقَدَص  ْنَع  مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَعَابَأ  ُْتلَأَس 

: َلاَق َو  ٌلالَح  اََنل  َیِه 
. ِبلَّطُْملا ِیَنب  َو  ٍمِشاَه  ِینَِبل  اَهَتَقَدَص  ْتَلَعَج  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  َّنِإ 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  میرموبا  زا  ( 668  ) یفاک باتک  رد 
. مدش ایوج  مالسلا  امهیلع  ریما  ترضح  ادخ و  لوسر  تاقدص  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

: دومرف ترضح  نآ 
. تسا لالح  ام  هب  نانآ  ياههقدص 

. داد رارق  بلطم  ینب  مشاه و  ینب  يارب  ار  دوخ  ياههقدص  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

(02 [ ) هرامش تیاور  ]

 : مالسلا هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَق  لاَق َ : ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  ٍْدیَمُح ، ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  َناَرَْجن ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٌِّیلَع ، یفاکلا ]  ]
؟ َۀَمِطاَف َۀَّیِصَو  َُکئِْرقُأ  الَأ 

: َلاَق
: َ أَرَقَف ًاباَتِک  ُْهنِم  َجَرْخَأَف  ًاطَفَس  َْوأ  ًاّقُح  َجَرْخَأَف  یََلب  ُْتُلق :

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِتِیبَْملا َو  ِۀَقُْرْبلا  َو  ِلالَّدلا  َو  ِفاَوَْعلا  ِۀَْعبَّسلا  اَهِِطئاَوَِحب  ْتَصْوَأ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِِهب  ْتَصْوَأ  اَم  اَذَه 

، ِْنیَسُْحلا َیلِإَف  ُنَسَْحلا  یَضَم  ْنِإَف  ِنَسَْحلا ، َیلِإَف  ٌِّیلَع  یَضَم  ْنِإَف  مالسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  َمیِهاَْربِإ  ِّمُِأل  اَم  َو  ِۀَِیفاَّصلا  َو  یَنْـسُْحلا  َو 
هیلع ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َبَتَک  َو  ِماَّوَْعلا  ُْنب  ُْرَیبُّزلا  َو  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدْقِْملا  َو  َِکلَذ  یَلَع  ُهَّللا  َدِهَـش  يِْدلُو ، ْنِم  ِرَبْکَْألا  َیلِإَف  ُْنیَـسُْحلا  یَـضَم  ْنِإَف 

. مالسلا
: َلاَق َو  ًاطَفَس  َو ال  ًاّقُح  ْرُکْذَی  َْمل  َو  ُهَْلثِم  ٍْدیَمُح  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٌِّیلَع ، یفاکلا ]  ]

. َكِْدلُو َنُود  يِْدلُو  ْنِم  ِرَبْکَْألا  َیلِإ 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ریصبوبا  زا  ( 669  ) باتک نامه  رد  زین 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
؟ مناوخب تیارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يهمان  ّتیصو  هک  يراد  تسود 

: متفگ
. يرآ

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  دروآرد  همان  کی  ياهسیک  نورد  زا  راوگرزب  نآ 
میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

: تسا هدومن  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  هک  تسیاهمان  ّتیصو  نیا 
هیلع یلع  هک  یعقوم  تسا . میهاربا  ّما  زا  هک  هچنآ  هیفاص و  ینسح ، تیبم ، هقرب ، لالَد ، فاوع ، زا : دنترابع  هک  ار  ماهناگ  تفه  ياهناتسب 

هک یماگنه  دشاب ، يّدصتم  نیسح  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  هاگ  ره  دشاب ، اهنآ  يّدصتم  نسح  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا 
. دشاب اهنآ  ّیلوتم  منادنزرف  نیرتگرزب  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 
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. تشون مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ار  همان  ّتیصو  نیا  دندهاش . همان  ّتیصو  نیا  رب  ماّوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادقم  ادخ و 
. تسهدش لقن  ترابع  رد  فالتخا  یمک  اب  ثیدح  نیا  لثم  دیمح  نب  مصاع  زا  هطساو  دنچ  اب  یفاک  باتک  رد 

(03 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع ، ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍْریَمُع ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٌِّیلَع ، یفاکلا ]  ]
 : مالسلا هیلع  ِهَّللاِْدبَعُوبَأ  َلاَق 

: َلاَق یََلب  ُْتُلق : َۀَمِطاَف ؟ َۀَّیِصَو  َُکئِْرقُأ  الَأ 
: ًۀَفیِحَص ََّیلِإ  َجَرْخَأَف 

َتاَم ْنِإَف  مالـسلا  هیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  اَِهلاَْومَأ  ِیف  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ُْتِنب  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَمِطاَف  ْتَدِهَع  اَم  اَذَه 
َو ُفاَوَْعلا  َو  ُلالَّدـلا  َكِدـْلُو : َنُود  يِدـْلُو  ْنِم  ِرَبْکَْألا  َیلِإَف  َتاَم  ْنِإَف  مالـسلا ،  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإَـف  َتاَـم  ْنِإَـف  مالـسلا ،  هیلع  ِنَسَْحلا  َیلِإَـف 

. ِماَّوَْعلا ُْنب  ُْرَیبُّزلا  َو  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدْقِْملا  َو  َِکلَذ  یَلَع  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َدِهَش  َمیِهاَْربِإ  ِّمُِأل  اَم  َو  ُۀَِیفاَّصلا  َو  یَنْسُْحلا  َو  ُۀَقُْرْبلا  َو  ُتِیبَْملا 
: تفگ هک  دنکیم  تیاور  ریصبوبا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 670  ) یفاک باتک  رد 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
؟ مناوخب وت  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  يهمان  ّتیصو  یلیام  ایآ 

: متفگ
: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دروآرد  همان  کی  راوگرزب  نآ  يرآ 

بلاطیبا نب  یلع  ترضح  هب  تبسن  دوخ  لاوما  يهرابرد  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترـضح  رتخد  همطاف  هک  تسیدّهعت  نآ  نیا 
. تسهدرک مالسلا  هیلع 

. دشاب ّیلوتم  نیسح  دیـسر ، تاهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  یعقوم  دشاب ، يّدصتم  نسح  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگ  ره 
ینسح هقرب ، تیبم ، فاوع ، لالد ، وت . نادنزرف  هن  دشاب ، اهنآ  يّدصتم  نم  نادنزرف  نیرتگرزب  دسرب ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  یتقو 

هللا مالـس  ارهز  ترـضح  سپ  . ) تسا تسا ) فورعم  هعبـس  عرازم  هب  هک  هناـگ  تفه  عرازم   ) میهاربا ّما  يهبرـشم  زا  هک  هچنآ  هیفاـص و  و 
:( دندومرف اهیلع 

. مریگیم دهاش  همان  ّتیصو  نیا  رب  ار  ماّوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادقم  لاعتم و  دنوادخ 

(04 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینَزُْملا ، یَیْحَی  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍْدیَمُح ، ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  َناَرَْجن ، ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ ، ْنَع  ٌِّیلَع ، یفاکلا ]  ]
. اَِهتَقَدَص ِیف  َوُهَف  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  ُهَءاَفَأَف  ُناَْملَس  ِْهیَلَع  ََبتاَک  يِذَّلا  َوُه  ُتِیبَْملا 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 671  ) نیشیپ باتک  رد  زین 
. دوب اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تاقدص  ءزج  نآ  درک و  هبتاکم  نآ  رب  ناملس  هک  تسا  نامه  تیبم 

(05 [ ) هرامش تیاور  ]

: َلاَق مالسلا  هیلع  ِیناَّثلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی ، ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا ]  ]
: َلاَقَف اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَِفل  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َثاَریِم  َْتناَک  ِیتَّلا  ِۀَْعبَّسلا  ِناَطیِْحلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس 
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َءاَج َِضُبق  اَّمَلَف  اَهِیف ، ُهُمَْزَلت  ُۀَِـعباَّتلا  َو  ِِهفاَیْـضَأ  یَلَع  ُقِْفُنی  اَم  اَْهنِم  ِْهَیلِإ  ُذُـخْأَی  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَکَف  ًاْفقَو  َْتناَک  اَـمَّنِإ 
ِّمُِأل اَم  َو  ُۀَِیفاَّصلا  َو  یَنْسُْحلا  َو  ُفاَوَْعلا  َو  ُلالَّدلا  َیِه  َو  اهیلع  هللا  مالس  َۀَمِطاَف  یَلَع  ٌْفقَو  اَهَّنَأ  ُهُْریَغ  َو  ٌِّیلَع  َدِهَـشَف  اَهِیف  َۀَمِطاَف  ُمِصاَُخی  ُساَّبَْعلا 

. ُۀَقُْرْبلا َو  ُتِیبَْملا  َو  َمیِهاَْربِإ 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  مّود  نسحلاوبا  زا  دّمحم  نب  دمحا  زا  هطساو  دنچ  اب  ( 672  ) باتک نامه  رد  زین 

، دندیسر اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  هب  دندوب و  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمغیپ  ثاریم  هک  ياهناگ  تفه  ياهناتُسب  يهرابرد 
. مدومن شسرپ 

: دومرف
ادخ ربمایپ  هک  یماگنه  درکیم . هدافتسا  اهنآ  زا  دوخ  ياهنامهم  جراخم  يارب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دندوب  فقو  اهنآ 

. درک تموصخ  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  اب  اهنآ  يهرابرد  دمآ و  ساّبع  دیسر  تداهش  هب  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
: زا دندوب  ترابع  اهنآ  دناهدش و  فقو  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يارب  اهنآ  هک  دنداد  تداهش  نارگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 

. هقرب تیبم و  دوب و  میهاربا  ّما  يارب  زا  هچنآ  هیفاص و  ینسح و  فاوع و  لالَد ،
رد  89  / 9 اـب 24 /  قباـطم  يرمق  يرجه  لاس 1432  ینیـسح  ياعوسات  حبـص  تعاس 9  رد  فیرـش  باـتک  نیا  يریگ  طـلغ  حیحـصت و 

. میامنیم میدقت  مالسلا  هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترـضح  سّدقم  رّهطم و  رـضحم  هب  ار  نیا  باوث  اذل  دیـسر ، نایاپ  هب  ناجریـس  ناتـسرهش 
. دشاب نام  یگدنامرد  زور  يارب  ياهریخذ  تسا  دیما 

درف مئاق  دّمحم  دّیس  راکهنگ  يهدنب 
يدهلا عبت  نم ا  یلع  مالّسلاو 

يرمق يرجه  مارحلا 1432  مّرحم  ناهفصا –  هیمطاف  عمتجم  یگنهرف  روما 

تشونیپ

تارف ص 581. ریسفت  65 ح 58 –  راونألاراحب 43 /  ( - 1)
.56 تایراذ /  ( - 2)

9 ح 1. عیارّشلا 1 /  للع  83 ح 22 –  312 ح 1 و 23 /  راونألاراحب 5 /  ( - 3)
قودص ص 593. یلاما  ( - 4)
یلافس ای  يزلف  هباتفآ  زیربآ ، ( - 5)

. تسهدمآ ثیدح  نیا  دننام  داّمح ، زا  هطساو  دنچ  اب  ینابیش  لّضفم  یبا  زا  راونالا  حابصم  باتک  رد  ( - 6)
قودص ص 460 ح 7. یلاما  ( - 7)

115 ح 3. مالسلا 1 /  هیلع  اضّرلارابخا  نویع  ( - 8)
. تسهدمآ  408 یسربط 2 /  يهمالع  جاجتحا  باتک  رد  ثیدح  نیا  لثم  ( - 9)

. ُءامَّسلا َو  ُضْرألا  َقَلُْخی  ْنَا  َْلبَق  ( - 10)
4 و 5. مور /  ( - 11)

رابخالا ص 396. یناعم  ( - 12)
«. هللا ّالا  هلا  ال   » نتفگ ینعی  ( - 13)

183 ح 1. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 14)
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350 ح 61. راونألاراحب 18 /  183 ح 2 و  عیارّشلا 1 /  للع  ( - 15)
120 ح 10. راونألاراحب 8 /  364 ح 68 –  راونألاراحب 18 /   – 365 یمقلا 1 /  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( - 16)

.356 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 17)
.449 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 18)

یناّثلا يدامج  متسیب  هعمج  زور  رد  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  ترضح  تدالو  هک  دناهدرک  لقن  ءاملع  نیققحم  رتشیب  یسوط و  خیـش  ( - 19)
: دناهتفگ یضعب  تثعب و  مّود  لاس 

: دناهتشون ّتنس  لها  تسهدوب . تثعب  مجنپ  لاس 
. تسا رتيوق  رتروهشم و  لّوا  لوق  یلو  تسا ، هدوب  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ۀمامالا  لئالد  باتک  رد  یماما  يربط 
ُهَّللا یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تدالو  زا  لاس  جنپ  لهچ و  ماگنه  نآ  رد  دش ، عقاو  یناثلا  يدامج  متسیب  رد  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف  تدالو 

. دوب هتشذگ  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
داتفه تّدم  شردپ  تداهش  زا  سپ  درک و  یگدنز  هبّیط  يهنیدم  رد  لاس  هد  هّکم و  رد  لاس  تشه  تدم  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  يهمطاف 

لقن مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  زا  دیـسر . تداهـش  هب  يرمق  لاس 11  یناثلا  يدامج  مّوس  رد  هاـگنآ  دوب ، هدـنز  زور  جـنپ  و 
: دومرف هک  دناهدرک 

هب هتفه  ره  رد  درکیم و  ومن  دشر و  یلومعم  ناکدوک  يهتفه  کی  ردـق  هب  يزور  ره  رد  تدالو ، زا  سپ  اهیلع  هللا  مالـس  رهطا  يهمطاف 
هبّیط هنیدـم  هب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  دـشیم ، گرزب  نانآ  لاس  کی  ردـق  هب  هام  ره  رد  هام و  کـی  ردـق 

. دهد شرورپ  ار  وا  ات  درپس  يو  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  يهمطاف  درک  جاودزا  هملس  ّما  اب  دومن و  ترجه 
: دیوگیم هملس  ّما 

نم و زا  ار  يزیچ  ره  هکلب  تشادـن ، نتخوـمآ  بدا  هب  یجاـیتحا  يو  متخوـمآیم ، بدا  راوـگرزب ، كدوـک  نآ  زا  نم  هک  مسق  ادـخ  هـب 
. تسنادیم رتهب  نارگید 

مالسلا هیلع  ٍرَفْعَجَابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِّیناَتْسِجِّسلا  ٍبِیبَح  ْنَع  : » تسا هدش  لقن  نینچ  نیا  457 ح 10  یفاکلا 1 /  باتک  رد  ثیدح  نیا  ( - 20)
َناَمَث اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِثَْعبَم  َدَْعب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ُْتِنب  اهیلع  هللا  مالـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَدـِلُو  ُلوُقَی 

«. ًامْوَی َنوُْعبَس  َو  ٌۀَسْمَخ  َو  ًۀَنَس  َةَرْشَع 
. دندرکیم اجباج  ار  دوسالارجح  هک  دشاب  یلاس  روظنم  دیاش  ( - 21)

. تسهدش لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  لوق  زا  457 ح 10  یفاکلا 1 /  باتک  رد  ثیدح  نیا  ( - 22)
یمعفک ص 522. حابصم  ( - 23)

نوکت فیک ال  و  : » تسا هدـمآ  هفاضا  هلمج  نیا  يهحفـص 11  رد  تیاور  رخآ  باـتک  نیا  رد  هتبلا  ۀـمامالا ص 10 و 11 ، لئالد  ( - 24)
«. اهینب اهلعب و  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولص  ءایبنالا  ۀلالس  یه  کلذک و 

قودص ص 592 ح 18. خیش  یلاما  ( - 25)
178 ح 3. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 26)

414 ح 3. لاصخ 2 /  ( - 27)
180 ح 2. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 28)

72 ح 336. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلارابخا  نویع  ( - 29)
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46 ح 174. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلارابخا  نویع  ( - 30)
179 ح 1. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 31)

181 ح 3. نامه 1 /  ( - 32)
رابخالا ص 64 ح 15. یناعم  ( - 33)

181 ح 3. عیارشلا 1 /  للع  ( - 34)
رابخالا ص 64 ح 14. یناعم  ( - 35)

178 ح 1. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 36)

179 ح 4. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 37)
.7 هعراق /   - 21 هّقاح /  ( - 38)

.6 قراط /  ( - 39)
179 ح 5. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 40)

. درک ادج  ریش  زا  ار  شدنزرف  ردام  ( - 41)
. دوخ تداع  زا  درم  دش  ادج  ( - 42)

. بانط دش  هراپ  ( - 43)
. هدش یفخم  ّرس  ( - 44)

. هدش دابآ  ياج  ناکم و  ( - 45)
. شوخ یناگدنز  ( - 46)
. هدش هدیهج  بآ  ( - 47)

179 ح 6. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 48)
.18 یسوط ص 294 ح 571 -  خیش  یلاما  ( - 49)

رابخالا ص 64 ح 17. یناعم  ( - 50)
181 ح 1. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 51)

.329 بقانملا 3 /  ( - 52)
.356 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 53)

.403 بولقلا 2 /  داشرا  ( - 54)
4 و 5. مور /  ( - 55)

یفوک ص 321 ح 435. تارف  ریسفت  ( - 56)
.4 مور /  ( - 57)

. رفص هعمج 17  زور  سلجم  باب 22 ، یسوط ص 570  خیش  یلاما  ( - 58)
204 ح 20. لاصخ 1 /  قودص ص 206 ح 7 –  یلاما  380 ح 6 –  231 ح 2 و 11 /  راونألاراحب 7 /  ( - 59)

دیفم ص 94 ح 4. یلاما  ( - 60)
. صیخلت یمک  اب  225 ح 58  لاصخ 1 /  2 ح 5 –  201 ح 11 و 16 /  راونألاراحب 14 /  ( - 61)

: هدمآ نینچ  نیا  26 ح 6 ، مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلارابخا  نویع  رد  ( - 62)
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: هک تسا  هدمآ  مالسلا ص 45 ح 22  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  رد  و  اهاضرل » یضری  ۀمطاف و  بضغب  بضغی  ّلجوّزع  هللا  ّنا  ». . . 
«. اهاضرل یضری  ۀمطاف و  بضغل  بضغی  یلاعت  هللا  ّنا  ». . . 

62 ح 252. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلارابخا  نویع  264 ح 15 –  272 ح 14 و 43 /  راونألاراحب 26 /  ( - 63)
63 ح 264. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلارابخا  نویع  ( - 64)

 - طرقلا یلحلا و  نم  قنعلا  یف  لـعُْجی  اـم  رـسکلاب -  ةدـالقلا -  ۀـضفلا و  قرولا : لاـخلخلا و  راوسلا و  کـیرحتلاب –  ۀکـسملا –  ( - 65)
. اهریغ رهاوجلا و  نم  نذالا  ۀمحش  یف  قلعی  ام  مضلاب - 

86 ح 50. راونألاراحب 70 /   – 443 نیظعاولا 2 /  ۀضور  قودص ص 234 –  یلاما  ( - 66)
.354 یسربط 2 /  جاجتحا  ( - 67)

قودص ص 182 ح 9. یلاما  ( - 68)
نامه ص 125 ح 7. ( - 69)

قودص ص 275 ح 12. یلاما  35 ح 6 –  راونألاراحب 8 /  ( - 70)
قودص ص 383 ح 1. یلاما  ( - 71)

. مهدزناپ سلجم  یسوط ص 427  خیش  یلاما  ( - 72)
. صیخلت یمک  اب  قودص ص 26 ح 3  یلاما  ( - 73)

. تسهدش لقن  ثیدح  نیا  لّصفم  روط  هب  قودص ص 271 ح 8  یلاما  رد  ( - 74)
قودص ص 466 ح 7. یلاما  ( - 75)

35 و 36. ّرثّدم /  ( - 76)
331 ح 55. راونألاراحب 24 /   – 396 یمقلا 2 /  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( - 77)

نیمه اب   332 بوشآرهـش 3 /  نبا  بقانم  تسا –  هدمآ  ۀـّیربلا »  » يهملک ساّنلا »  » يهملک ياج  هب  دیفم ص 259  خیـش  یلاما  رد  ( - 78)
. تسهدمآ روکذم  ِظفل  رد  فالتخا 

. لّوا سلجم  یسوط ص 24 ح 30  خیش  یلاما  ( - 79)
یف اذکه  ۀعوبطملا و  خسنلا  یف  امأ  و  ًاسارم » اهل  دشا  دحا  لهو  مهوبا  هللا   » مالـسلا هیلع  یلع  لاق  دق  قافـشالا و  دـنع  لاقی  ۀـملک  ( - 80)

عمتسی ناک  هناف  اهل » عمتسأ  انأ  و  : » لاقل ریمـضلا  عاجرا  دارأ  ناک  ول  فیحـصت و  وه  و  كریـسم » تنأ  هل  عمـسأ  انأ  و   » ردصملا ص 211
«. یلع یلا  كریسم  تنأ  : » هلوقل ینعم  هنأ ال  یلع  هشیاع . عم  هتمع  مالکل 

یمک اب  یفطصملا ص 240  ةراشب   - 3 یسوط ص 331 ح 663 -  خیش  یلاما  120 ح 7 –  268 ح 208 و 40 /  راونألاراحب 32 /  ( - 81)
. ظفل رد  فالتخا 

.9 یسوط ص 334 ح 669 -  خیش  یلاما  ( - 82)
.42 نارمع /  لآ  ( - 83)

قودص ص 486 ح 18. خیش  یلاما  یفطصملا –  ةراشب  زا  لقن  هب  84 ح 52  راونألاراحب 37 /  ( - 84)
.7 38 ح 1348 -  لئاسولا 2 /  كردتسم  81 ح 2 –  107 ح 22 و 78 /  راونألاراحب 12 /  290 ح 1 –  عیارّشلا 1 /  للع  ( - 85)

.40 یسوط ص 400 ح 892 -  خیش  یلاما  ( - 86)
.80 راونألاراحب 72 /  ( - 87)

.57 بازحا /  ( - 88)
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. نامه ( - 89)
.194 یمقلا 2 /  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( - 90)

354 ح 40. 270 ح 7 و 16 /  راونألاراحب 26 /  206 ح 25 –  لاصخ 1 /  ( - 91)
. تسهدش هدروآ  کلت »  » يهملک كاذ »  » يهملک ياج  هب  ۀمامالا ص 54  لئالد  رابخالا ص 107 ح 1 –  یناعم  ( - 92)

یلوم یفوکلا  دیعس  نب  دّمحم  نب  دمحا  انثدح  لاق : ناطقلا  نسحلا  نبا  دمحا  انثدح  اذکه : دنسلا  عوبطملا ص 303  ردصملا  یف  ( - 93)
. خلا یمیمتلا . نامیلس  نب  رفعج  انثدح  لاق : ةءارق  دّمحم  نب  رذنملا  انربخا  لاق : مشاه  ینب 

. هتلص لابح  نم  لبح  اهنأک  محر  ۀبعش  يأ  محر » ةرجش  امهنیب  : » لاقی ءیش  لک  نم  ۀبشلا  ۀثلثم –  ۀمجشلا  ( - 94)
. ظفل رد  فالتخا  یمک  اب  رابخالا ص 303 ح 2  یناعم  ( - 95)

رابخالا ص 302. یناعم  ( - 96)
. تسهدمآ ثیدح  نیا  زا  یتمسق   343 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  رد  مالسلا ص 82 ح 184 –  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ( - 97)

«. ۀّماعلا تایاور  یف  ٌلصف  : » تسا نیا  هدش  هدروآ  نآ  رد  ثیدح  هک  یلصف  ناونع  ، 52 حئارج 1 /  جئارخ و  ( - 98)
.37 نارمع /  لآ  ( - 99)

.528 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 100)
. تسهدمآ مردام ) « ) یّما  » يهملک مردارب ) « ) یخأ  » يهملک ياج  هب  باتک  نیمه  رد  ( - 101)

1 ح 1. راونألاراحب 16 /   - 46 یسوط ص 175 ح 294 -  خیش  یلاما   – 529 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 102)
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبّنلل  ناک  تلاق : اهنأ  ًاضیأ  اهنع  يور  ۀـنیدملا و  یلاۀـکم  نماهترجاهم  دـنع  نمیا  ما  نع  کلذ  لثم  يور  دـق  ( - 103)

ُهَّللا یَّلَـص  یبّنلل  کلذ  ترکذف  اهتبرـشف  تطلغف  ۀناشطع  انأ  ۀـلیل و  تمقف  اهتببـص  تحبـصا  اذا  تنکف  لیللاب  اهیف  لوبی  ةراخف  مَّلَـس  َو  ِهلآ 
.416 ۀباصالا 4 /  عجار  اذه » کمویدعب  کنطب  یکتشت  ّکنا ال  : » لاقف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

.530 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 104)

.530 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 105)

.531 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 106)
.37 نارمع /  لآ  ( - 107)
.37 نارمع /  لآ  ( - 108)

.532 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 109)
: دراوملا برقا  یف  سوماقلا و  یف  اذک  ( - 110)

. نیذخفلا یلع  سبلی  بوث  نیقفلا و  تاذ  ۀطیرلا  یه 
.537 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 111)

. مرلا وهف  ربلا  نم  ناک  ام  مطلا و  وهف  رحبلا  نم  ناک  امف  یصقتسم  ناک  ام  لکب  يأ  مرلا ، مطلاب و  ءاج  لاقی : ( - 112)
.537 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 113)

.37 نارمع /  لآ  ( - 114)
نامه ( - 115)

يرئازج ص 402. صصق  197 ح 4 –  راونألاراحب 14 /  171 ح 41 –  یشاّیع 1 /  ریسفت  ( - 116)
.19 نامحر /  ( - 117)
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.20 نامحر /  ( - 118)
.22 نامه /  ( - 119)

.195 نارمع /  لآ  ( - 120)
يا یلیبـس » یف  اوذوا  مهراـید و  نم  اوجرخاو  اورجاـه  نیذـلاف  : » نارمع لآ  ةروسلا  ۀـیالا 195  مامت  یف  یلاعت  هلوق  ینعم  دـیری  ( - 121)

. ةرجهلا تقو 
.3 لیل /  ( - 122)

.4 نامه /  ( - 123)
5 و 6. نامه /  ( - 124)

.6 نامه /  ( - 125)
.115 هط /  ( - 126)
.63 رون /  ( - 127)

.35 هرقب /  ( - 128)
.10 میرحت /  ( - 129)
.11 نامه /  ( - 130)
.71 دوه /  ( - 131)
.90 ءایبنا /  ( - 132)

.51 فسوی /  ( - 133)
.84 ءایبنا /  ( - 134)
.23 لمن /  ( - 135)

.27 صصق /  ( - 136)
.3 میرحت /  ( - 137)
.8 یحض /  ( - 138)

.19 نامحر /  ( - 139)
.23 فارعا /  ( - 140)
.11 میرحت /  ( - 141)

.71 دوه /  ( - 142)

.34 لمن /  ( - 143)
.25 صصق /  ( - 144)

.8 یحض /  ( - 145)
.32 بازحا /  ( - 146)

.33 نامه /  ( - 147)
.61 نارمع /  لآ  ( - 148)

.75 تاّفاص /  ( - 149)
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.34 فسوی /  ( - 150)
.89 سنوی /  ( - 151)

.88 ءایبنا /  ( - 152)
84 نامه /  ( - 153)

.90 نامه /  ( - 154)
.60 رفاغ /  ( - 155)
.62 لمن /  ( - 156)

.186 هرقب /  ( - 157)
.195 نارمع /  لآ  ( - 158)

.85 صصق /  ( - 159)
.9 رجح /  ( - 160)

.33 لافنا /  ( - 161)
.33 هبوت /  ( - 162)

.27 میهاربا /  ( - 163)
.8 میرحت /  ( - 164)
.5 یحض /  ( - 165)

.41 فرخز /  ( - 166)
.55 رون /  ( - 167)

.191 نارمع /  لآ  ( - 168)
.23 فارعا /  ( - 169)

.87 ءایبنا /  ( - 170)
.24 داص /  ( - 171)

.191 نارمع /  لآ  ( - 172)
.11 میرحت /  ( - 173)

.24 میرم /  ( - 174)
.42 نارمع /  لآ  ( - 175)

95 ح 61. راونألاراحب 37 /   – 318 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 176)
.20 نامحر /  ( - 177)

.22 نامه /  ( - 178)
. دسریم رفن  هدراهچ  هب  اهنآ  دادعت  مینکیم  هک  هرامش  یلو  هتشاگن  رفن  ار 12  رکّذلا  قباس  نانز  دادعت  ثیدح  نیا  لّوا  ( - 179)

.11 میرحت /  ( - 180)
.71 دوه /  ( - 181)
.34 لمن /  ( - 182)
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.25 صصق /  ( - 183)
.8 یحض /  ( - 184)

: دراگنیم  169 رد 1 /  ریثا  نبا  حرش : نیدب  دناهدرک ، لقن  يدّدعتم  ياهمان  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ردام  يارب  نیخّروم  ( - 185)
: دسیونیم يهحفص 254  ءایبنا  باتک  رد  یلماع  بحاّصلادبع  دوب . کباخون  ای  لیاخون  ای  دباخوی  یسوم  ردام  مان 

یسوم ترـضح  ردام  مان  دراگنیم ،  372 فشاکلا 3 /  ریـسفت  رد  هینغم  داوج  دّمحم  دوب . هیحافا  ای  دـیباخوی ، یـسوم  ترـضح  ردام  مان 
. دوب دباکوی 

هب دقتعم  ام  هکنآ  لاح  دیامن و  هبوت  دیاب  هک  هدز  رس  یهانگ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  زا  رگم  هک  دننک  مّهوت  یـضعب  دیاش  ( - 186)
. میتسه نیموصعم : تارضح  يهمه  ناشیا و  يارب  هیهلا  يهّیلک  تمصع 

داص هروس  رد  ار  ءایبنا  زا  یـضعب  لاعتم  يادخ  نوچ  تسا  نیباّوت »  » ماقم یهلا ، يایلوا  يارب  تاماقم  نیرتهب  زا  یکی  هک  تسا  نآ  باوج 
: دومرف فیصوت  تفص  نیا  اب  تایآ 17 و 30 و 44 

ناراوگرزب نآ  هطـساو  هب  مه  تّما  يهبوت  لوبق  هدوب  تّما  يارب  ثیدـح  قبط  ربماـیپ  رافغتـسا  هک  روط  ناـمه  ًاـیناث  باّوَا .» ّهنا  دـبَعلا  َمِعن  »
. دشابیم

.42 نارمع /  لآ  ( - 187)
.323 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 188)

. هضغبأ لجرلا : أنش  نم  ینشی  ( - 189)
. بونّذلا فراقت  دعب  اهقحتسی  ام  ینعی  ( - 190)

.30 یسوط ص 24 ح 30 -  خیش  یلاما  دیفم ص 259 ح 2 –  خیش  یلاما   – 332 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 191)
(. دلج 2 دجنملا   ) اتسور ای  يدابآ  ( - 192)
.334 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 193)

.9 لّمزم /  ( - 194)
.65 رمز /  ( - 195)

.22 ءایبنا /  ( - 196)
.325 بقانم 3 /  ( - 197)

.13 ناسنا /  ( - 198)
.326 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 199)

.46 راونألاراحب 43 /  ( - 200)

.25 راونألاراحب 33 /  ( - 201)
.338 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 202)

.45 نارمع /  لآ  ( - 203)
.28 فرخز /  ( - 204)

.37 نارمع /  لآ  ( - 205)
.7 صصق /  ( - 206)
.91 ءایبنا /  ( - 207)
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25 و 26. میرم /  ( - 208)
.42 نارمع /  لآ  ( - 209)

.47 هرقب /  ( - 210)
.110 نارمع /  لآ  ( - 211)

33 و 34. نارمع /  لآ  ( - 212)
.42 نامه /  ( - 213)

.37 نارمع /  لآ  ( - 214)
.78 ءاسن /  ( - 215)

.37 نارمع /  لآ  ( - 216)
.12 میرحت /  ( - 217)
.33 بازحا /  ( - 218)

.338 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 219)
.360 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 220)

. نامه ( - 221)
. ظفل رد  فالتخا  یمک  اب  لئاضفلا ص 112  ( - 222)

. ۀیمالسالا ۀعبطملا  ، 8 ردصملا 2 /  عجار  ( - 223)
. ثیدحلا دنس  یسلجملا  ۀمالعلا  رصتخا  ، 12 عجار 2 /  نادبع  ردصملا : یف  ( - 224)

. نیعضوملا اهمالک  یف  اههجو  رون  نم  ردصملا  یف  ( -. 225)
.125 تافاص /  ( - 226)

. ( – …227)
.33 بازحا /  ( - 228)

.19 عجار 2 /  سانلا ، بحأ  ردصملا : یف  ( - 229)
. مَّلَس َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هللا  لوسر  ۀیشم  ردصملا  یف  ( - 230)

عجار مالسلا  هیلع  قداّصلا  یلا  عجار  مالسلا »  هیلع  هنع  و  : » هلوق یف  ریمـضلا  ۀعوبطملا و  خسنا  نع  طقاس  نیتمالعلا  نیب  انلعج  ام  ( - 231)
. ۀیمالسالا ۀبطملا  ، 57 ردصملا 2 / 

.52 جح /  ( - 232)

.71 دوه /  ( - 233)
.450 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 234)
.453 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 235)
.451 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 236)

. نامه ( - 237)
. تافاضا اب   456 ۀمغلا 1 /  فشک  5 ح 8 -  راونألاراحب 25 /  ( - 238)

ح 101–  مالـسلا ص 65  هیلع  اـضّرلا  ۀفیحـص   – 457 ۀّـمغلا 1 /  فـشک  ح 55 –   32 مالـسلا 2 /  هیلع  اـضّرلارابخا  نوـیع  ( - 239)
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220 ح 4. راونألاراحب 43 / 
.457 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 240)

.457 ۀّمغلا 1 /  فشک  79 ح 698 -  لیزنتلا 2 /  دهاوش  ( - 241)
.462 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 242)

.357 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 243)
.466 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 244)
.467 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 245)

.467 ۀّمغلا 1 /  فشک   – 78 راونألاراحب 43 /  ( - 246)
.467 ۀّمغلا 1 /  فشک  ههجو – »  » يهملک زا  دعب  میرکلا »  » ظفل هفاضا  اب   78 راونألاراحب 43 /  ( - 247)

.468 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 248)

.471 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 249)
.472 ۀّمغلا 1 /  فشک  194 ح 10 –  راونألاراحب 97 /  211 ح 11877 –  لئاسولا 10 /  كردتسم  ( - 250)

.496 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 251)
. لهلهت دق  لوقی : نأ  سایقلا  لجرلل و  لمسلل ال  فصو  هنال  نیعتملا  وه  اذه  ( - 252)

یفطصملا ص 137. ةراشب  ( - 253)
(. دلج 1 سورال  گنهرف   ) سنا ّنج و  ( - 254)

. درم نآ  فصو  هن  تسا  لّمس »  » فصو لّلهت »  » اریز تسا  تسرد  مّود  هجو  نیمه  ًانیقی  ( - 255)
. هللا کمحر  انیشع  لاق : ریخب ، تلاق  ۀمغلا : فشک  یف  رودصملا  خسنلا و  یف  اذک  ( - 256)

.37 نارمع /  لآ  ( - 257)
يذلا یف  همطاف  ای  کیزجی  ایرکز و  اهیف  يرج  يذلا  لزانملا  یف  یلع  ای  ایادـه  امکیزجی  یّتح  ردـصملا ، یف  خـسنلا و  یف  اذـک  ( - 258)

. خلا کیزجی –  یتح  ایندلا  نم  اجرخت  نأ  امکل  یبأ  يذلا  هللادمحلا  ۀمغلا : فشک  یف  خلا و  میرم  هیف  تیزج 
.37 نارمع /  لآ  ( - 259)

تارف ص 83 ح 60. ریسفت  ( - 260)
126 ح 15839. هعیشلا 12 /  لئاسو  667 ح 6 –  یفاکلا 2 /  ( - 261)
215 ح 25463. هعیشلا 20 /  لئاسو  528 ح 5 –  یفاکلا 5 /  ( - 262)

 [ «. اهدالوا مهالاو   ] اهالاو نَم  َو   » تسا نینچ  نیا  ترابع  تارف  ریسفت  رد  ( - 263)
.103 ءایبنا /  ( - 264)

.102 نامه /  ( - 265)
59 ح 109. راونألاراحب 65 /  یفوک ص 269 ح 362 -  تارف  ریسفت  ( - 266)

460 ح 7. یفاکلا 1 /  ( - 267)
 / ۀعیـشلا 6 لئاسو  تسا –  هدمآ  دـیمحتلا »  » يهملک دـیجمتلا »  » يهملک ياج  هب  یفاک  باتک  رد  هتبلا  343 ح 14 ، یفاـکلا 3 /  ( - 268)

443 ح 8396.
100 و 101. ءارعش /  ( - 269)
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103 نامه /  ( - 270)
.28 ماعنا /  ( - 271)

یفوک ص 298 ح 403. تارف  ریسفت  ( - 272)
.1 ردق /  ( - 273)

یفوک ص 581 ح 747. تارف  ریسفت  ( - 274)
. زوللا ُقتْسُفلا و  عم  زبتخی  يذلا  ُّيرکّسلا  ْزبُخلا  َوُه  هَنانکْشُخ و  بّرعم  جَنانکْشُخ  ( - 275)

تاوعّدلا ص 5. جهم  ( - 276)
. نتشاک سرغ : ( - 277)

.37 نارمع /  لآ  . 2 ( - 278)
( - …279)

.528 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 280)
. تسهدمآ یخأ » یسفنب   » يهملک یّمأ » تنأ و  یبأب   » يهملک ياج  هب  باتک ، نیمه  يهرامش 30  تیاور  نتم  يهحفص 81 ، رد  ( - 281)

.57 نایبلا 3 /  فشکلا و  یبلعث : ریسفت  ( - 282)
.37 نارمع /  لآ  ( - 283)

. تسهدش لقن   94 بقانم 1 /  باتک  رد  راصتخا  هب  تیاور  نیا  ( - 284)
. تسا ُتب  ود  مان  ( - 285)

دلج 1) سورال  گنهرف  . ) دشاب بلاغ  نآرب  يدیفس  هک  یهایس  ( - 286)
.37 نارمع /  لآ  ( - 287)

.230 ماّرو 2 /  يهعومجم  ( - 288)
. دوشیم رکذ  لصف  نیمه  يهرامش 65  تیاور  رگید و  رطس  دنچ  رد  دوجوم و  تیاور  نیا  ضراعم  ( - 289)

.526 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 290)
اهرسک ةزمهلا و  حتف  عم  فیفختلل  نکست  دق  فاقلا و  رـسک  ةزمهلا و  حتفب  طقالا  و  کیک – »  » هیـسرافلاب فورعم  زبخ  کعکلا  ( - 291)

ۀیسرافلاب بنعلا  و  هشوخ »  » ۀیـسرافلاب دوقنعلا و  رـسکلاب  فطقلا  و  کشک »  » ۀیـسرافلاب هل  لاقی  منغلا  ضیخم  نم  ذختی  رجحتم  سبای  نبل 
«. روگنا »

.42 نارمع /  لآ  ( - 292)
. تسهدمآ نآرق  رد  میرم » ای   » ظفل اب  تایآ  نیا  هتبلا  43 ؛ نارمع /  لآ  ( - 293)

ۀمامالا ص 56. لئالد  182 ح 1 –  عیارّشلا 1 /  للع  ( - 294)
.52 ّجح /  ( - 295)
.71 دوه /  ( - 296)

.7 ءایبنا /  43 ج ) لحن /  109 ب ) فسوی /  فلا ) تسا : هدمآ  نآرق  ياج  هس  رد  هیآ  نیا  ( - 297)
182 ح 2. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 298)

تاجرّدلا ص 153 ح 6. رئاصب  241 ح 5 –  یفاکلا 1 /  ( - 299)
. تسا رتم  مین  عارذ ، ره  ( - 300)
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241 ح 2. یفاکلا 1 /  تاجرّدلا ص 157 ح 18 -  رئاصب  ( - 301)
240 ح 2. یفاکلا 1 /  ( - 302)
241 ح 1. یفاکلا 1 /  ( - 303)
ۀمامالا ص 2. لئالد  ( - 304)

. لاجرلا باقر  لمحت  لثم  المحت  ۀجوزلا  ةءافک  دارملاو   ً ازومهم أفکأردصم  وه  لب  ( - 305)
.1 48 ح 14705 -  لئاسولا 13 /  كردتسم  دانسالا ص 25 –  برق  ( - 306)

.184 مالسلا 82 /  هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  44 ح 161 –  مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ( - 307)
112 ح 8884. ۀعیّشلا 7 /  لئاسو  181 ح 1 –  عیارّشلا 1 /  للع  ( - 308)

182 ح 2. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 309)
حاتفم راصتخا –  اب  446 ح 8402  ۀعیّشلا 1 /  لئاسو  320 ح 947 –  هیقفلا 1 /  هرـضحی  نم ال  366 ح 1 –  عیارّشلا 2 /  للع  ( - 310)

قالخالا ص 280. مراکم  حالفلا ص 276 – 
83 ح 6. راونألاراحب 43 /  ( - 311)

قالخالا ص 94. مراکم  ( - 312)
. دنتشادن یلاوما  لزنم و  هک  دندوب  نیرجاهم  زا  يدارفا  هّفص  لها  ( - 313)

.34 نارمع /  لآ  ( - 314)
. لمعلا ببسب  محللا  دلجلا و  نیب  اهیف  ءام  عمجت  وا  هدی  تحرق  هدی  تلجم  ( - 315)

. ریدت اهدیب و  اهکسمتف  یحرلا  یلع  دلجلا  نم  ًاریس  يأ  ۀبابط  لعجت  نأ  بطلاب  دارملا  لب  ( - 316)
.341 بقانم 3 /  ( - 317)

.28 ءارسا /  ( - 318)
. نامه ( - 319)

.5 یحض /  ( - 320)
.89 فرخز /  ( - 321)

. لضم نم  هلامف  هللادهی  نم  38 و  رمزلا ، هیف : دوجوملا  نآرقلا و  یف  ۀیآ  ظفللا  اذهب  دجن  مل  ( - 322)
.31 فارعا /  ( - 323)
.44 تلّصف /  ( - 324)

.97 نارمع /  لآ  ( - 325)
.38 ق /  ( - 326)

.8 ءایبنا /  ( - 327)
.286 هرقب /  ( - 328)
.22 ءایبنا /  ( - 329)

.13 فرخز /  ( - 330)
.26 داص /  ( - 331)

.144 نارمع /  لآ  ( - 332)
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.12 میرم /  ( - 333)
.30 صصق /  ( - 334)
.46 فهک /  ( - 335)
.26 صصق /  ( - 336)
.261 هرقب /  ( - 337)

.344 بقانم 3 /  ( - 338)
.225 نایبلا 10 /  فشکلا و  ریسفت  ( - 339)

.343 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 340)
43 و 44. رجح /  ( - 341)

.36 يروش /  60 و  صصق /  ( - 342)
371 ح 5887. ناهربلا 3 /  ریسفت  303 ح 62 –  راونألاراحب 8 /   – 8 273 ح 3563 -  لئاسولا 3 /  كردتسم  ( - 343)

. راصتخا اب  یفطصملا ص 203  ةراشب   – 451 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 344)
517 ح 713. نساحملا 2 /  194 ح 31645 –  هعیّشلا 25 /  لئاسو  367 ح 1 –  یفاکلا 6 /  ( - 345)

180 ح 31588. هعیّشلا 25 /  لئاسو  363 ح 10 –  یفاکلا 6 /  ( - 346)

224 ح 3468. هعیّشلا 3 /  لئاسو  465 ح 168 –  بیذهتلا 1 /  ( - 347)
.10 هلداجم /  ( - 348)
.10 هلداجم /  ( - 349)

187 ح 53. راونألاراحب 58 /   – 351 یمق 2 /  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( - 350)
. تسا دوجوم  هک  ءاربک »  » ینعی هدودمم  فلا  اب  ّالا  تسین و  هملک  نیا  هروصقم  فلا  اب  هک  دشاب  نیا  هماّلع  روظنم  دیاش  ( - 351)

164 ح 16. راونألاراحب 58 /  178 ح 31 –  یشاّیعلا 2 /  ریسفت  ( - 352)
.1 289 ح 16740 -  لئاسولا 14 /  كردتسم  يدنوار ص 13 –  رداون  ( - 353)

هیوقلا ص 224–  ددعلا   – 2 182 ح 16450 -  لئاسولا 14 /  كردتـسم  ظفل –  رد  فالتخا  یمک  اب  يدـنوار ص 14  رداون  ( - 354)
تایرفعجلا ص 95.

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تیاور  نیا  رد  تّجح ، زا  روظنم  ( - 355)
. تسا اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تیاور  نیا  رد  ةوفص ، زا  روظنم  ( - 356)

یسوط ص 671. خیش  دّجهتملا  حابصم  باب 2 –  لابقا ص 584  ( - 357)
225 ح مالسلا 1 /  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع   – 353 ۀّمغلا 1 /  فشک   – 147 نیظعاولا 1 /  ۀضور  یفطصملا ص 270 –  ةراشب  ( - 358)

.3
دّجهتملا ص 671. حابصم  ( - 359)

225 ح 3. مالسلا 1 /  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ( - 360)

225 ح 4. مالسلا 1 /  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ( - 361)
یفطصملا ص 261. ةراشب  مّود –  سلجم  یسوط ص 39 ح 44  خیش  یلاما  ( - 362)

يرجه و ۀبـسنلا  عنمی و  ثنؤی و  دق  فورـصم و  رکذـم  هلیل  مویرثع و  نیب  هنیب و  نیمیلاب  ةدـلب  ۀـکرحم  رجه  يدابآزوریفلا : لاق  ( - 363)
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. ۀنیدملا برق  تناک  ۀیرق  نیرحبلا و  ضرا  عیمجل  مسا  يرجاه و 
: تفزملا ( - 364)

. تفزلاب یلطملا 
. مّود سلجم  یسوط ص 40 ح 45  خیش  یلاما  ( - 365)

. وبشوخ هایگ  یعون  ( - 366)
یسوط ص 43 ح 46. خیش  یلاما  ( - 367)

نامه ح 47. ( - 368)
. هقان وهف  دعب ، هتوق  لامک  یلا  عجری  مل  فعض  هیف  نکل  قافأ  ءيرب و  اذا  هتلع  نم  ضیرملا  هقن  لاقی : ( - 369)

ةدمعلا ص 267 ح 423. 134 ح 212 –  فئارطلا 1 /  412 ح 16 –  لاصخ 2 /  ( - 370)
یفطصملا ص 23. ةراشب  سلجم 26 ح 6 –  قودص ص 125  خیش  یلاما  ( - 371)

ماما زا  رباج  زا  دوخ  دنـس  اب  ثیدـح  نیا  211 ح 45 ، یشاّیع 2 /  ریـسفت  رد  سلجم 48 ح 3 –  قودص ص 287  خیـش  یلاما  ( - 372)
تسهدش لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 

 : مالسلا هیلع  هتیلح  یف  نیفصلا  باتک  یف  رکذ  دق  فحصف و  ریعبلا ، یشاشمک  هاشاشم  اذکه : حیحصلا  نأ  رهاظلا  ( - 373)
نیفتکلا و نیقفرملاک و  ماظعلا  سوؤر  میظع  يا  شاشملا  لیلج  يرزجلا  لاـق  ۀـینثتلا و  ظـفلب  يراـضلا  عبـسلا  شاـشمک  نیـشاشملا  میظع 

. حضاو اذه  نیتبکرلا و 
.21 دیدح /  ( - 374)
.30 هعقاو /  ( - 375)
.33 نامه /  ( - 376)

.15 مَّلَس /  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ( - 377)
.26 نیفّفطم /  ( - 378)

«. ریعبلا یشاشمک  هاشاشم   » هلوق ینعم  وه  سیدارکلا » مخض  : » هلوق ینعم  نأل  کلذ  ( - 379)
.336 یّمق 2 /  ریسفت  ( - 380)

.19 لمن /  ( - 381)
.144 نیظعاولا 1 /  ۀضور  یفوک ص 552 –  تارف  ریسفت  سلجم 83 –  قودص ص 558 ح 1  خیش  یلاما  ( - 382)

. لگ یعون  ( - 383)
. دوشیم هتفگ  هثالث  نیساوط  صصق ، لمن و  ءارعش ، ياههروس  هب  ( - 384)

.19 لمن /  ( - 385)
یفوک ص 413 ح 552. تارف  ریسفت  ( - 386)

دانسالا ص 53. برق  ( - 387)
ۀمامالا ص 23. لئالد  یسوط ص 257 ح 464 -  خیش  یلاما  ( - 388)

59 ح 226. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ( - 389)
27 ح 12. نامه 2 /  ( - 390)

یسوط ص 354 ح 734. خیش  یلاما  ( - 391)
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. راصتخا اب   351 بوشآرهش 2 /  نبا  بقانم  یسوط ص 668 ح 1399 –  خیش  یلاما  ( - 392)
251 ح 27014. هعیّشلا 21 /  لئاسو  364 ح 40 –  ماکحالا 7 /  بیذهت  دانسالا ص 80 –  برق  ( - 393)

.535 حئارج 2 /  جئارخ و  ( - 394)
.54 ناقرف /  ( - 395)

«. یتمه نم  : » 347 ردصملا 3 /  یف  ( - 396)
. ءیشلا یف  ةوهشلا  ۀمهلا و  غولب  ۀمهنلا : ( - 397)

.181 بوشآرهش 2 /  نبا  بقانم  ( - 398)
640 ح 17. لاصخ 2 /  سلجم 86 ص 19 –  قودص ص 592  خیش  یلاما  رابخالا ص 103 ح 1 –  یناعم  ( - 399)

.19 لمن /  ( - 400)
: دارملا غبدی و  ملام  دلجلا  باهالاو : ناتک . وأ  نطق  نم  نیمیلاب  عنصی  بوث  ۀبنعک : ةربحلا  ( - 401)

. ۀحئارلا بیط  تبن 
. ًاضغبم ردصملا : یف  ( - 402)

. ۀیملعلا ۀعبطملا  351 ط  عجار 3 /  ۀنجلا  یثلث  و  ردصملا : یف  ( - 403)
.28 ّجح /  ( - 404)

.16 هدجس /  ( - 405)
ات 356.  349 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 406)

. دوشیم هتفاب  اجنآ  رد  ابع  نیا  هفوک و  رد  تسیّلحم  مان  ناوطق  ( - 407)
. دشیم لزان  وا  لکش  هب  لیئربج  ًابلاغ  هک  دوب  ییامیس  شوخ  ناوج  یبلک  يهّیحد  ( - 408)

.322 راونألاراحب 76 /  251 ح 27015 –  ۀعیّشلا 21 /  لئاسو  قالخالا ص 131 –  مراکم  ( - 409)
110 ح 162. فئارطلا 1 /   – 285 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 410)

. دشن تفای  ثیدح  نیا  تارایّزلا  لماک  رد  لامعألا ص 585 –  لابقا  ( - 411)
.471 عجار 1 /  اهکتحلس ، عرد  تلعف  ام  ردصملا : یف  ( - 412)

. تسهدمآ ّالا »  » يهملک اُهَنَمَث »  » يهملک زا  دعب  باب  نیمه  تیاور 33  رد  ( - 413)
.348 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 414)

هدوسرف و ار  ۀـیمطح »  » دـیاب هملک  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا و  هدـمآ  ّالا »  » يهملک اُهَنَمَث »  » يهملک زا  دـعب  باب  نیمه  تیاور 33  رد  ( - 415)
. دشابیم نینهآ  هرز  یعون  ۀیمطح »  » دناهتفگ یضعب  هچ  رگ  درک ، انعم  هدش  هتسکش 

.54 ناقرف /  ( - 416)
.39 دعر /  ( - 417)

.348 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 418)
.350 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 419)

.130 هرقب /  ( - 420)
. اهنللغ باوصلا  ۀیماع و  ۀغل  اهنأ  دیرد  نبا  نع  بیطلاب و  اهنخمض  يأ  ( - 421)

.27 توبکنع /  130 و  هرقب /  ( - 422)
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: مهلوق ینعم  دارأ  هلعل  ( - 423)
ص 122. مهفاف ، میظع » نیتیرقلا  نم  لجر  »

.12 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم   – 367 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 424)
123 ح 31. راونألاراحب 43 /  ( - 425)

. ظفل رد  فالتخا  یمک  اب   346 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم   – 352 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 426)
.536 حئارجلا 2 /  جئارخلا و  ( - 427)

مالسلا هیلع  هسفن  وه  مالکلا  لئاق  نإف  رهاظ  وهس  وه  مالـسلا و  هیلع  یلع  یلا  اهعفدف  : 488 ردصملا 1 /  ۀعوبطملا و  ۀخسنلا  یف  ( - 428)
. خلا تیرتشا  لوقی : امک 

یه امناف  ۀملـس  ما  نع  اهفافز  ۀـصق  یف  يور  امف  ءاسنلا  ۀـبیطخ  اهل  لاقی  تناک  ۀملـس و  ماب  ةاـنکم  هذـه  ءامـسأ  تناـک  و  لوقأ : ( - 429)
. رثکأ وأ  ۀنسب  فافزلا  کلذ  دعب  یبنلا  اهجوز  یتلا  ۀملس  ما  عفار ال  نب  نیکسلا  نب  دیزی  تنب  ءامسا 

.500 عجار 1 /  ًاصخلم . یهتنا  ( - 430)
. عجارف كرشلا »  » لدب کشلا »  » ۀخسن ص 126 س 23 )  ) كانه انرثآ  دق  ( - 431)

.353 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 432)
. نامه ( - 433)

هک دنتشاد  هقالع  وا  هب  ردقنآ  ترضح  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نارای  نیرتهب  زا  یکی  رکب  یبا  نب  دّمحم  ( - 434)
: دندومرف

. تسا نم  رسپ  وا 
نیا هب  یموزل  اذل  تسا و  ّکش »  » يهملک هکلب  تسین  كرش »  » يهملک ًالصا  تیاور ، يهخـسن  نیا  رد  دیدومن  هظحالم  هچنانچ  ( - 435)

. تسین هدش  هتفگ  هوجو 
.363 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 436)

لقن و  : » حابـصملا یف  و  عصآ » ۀثالث  عسی  ۀـنیدملاب  لایکم  قرفلا  : » لاق قرف ، ةدام  یف  سوماقلا  بحاص  هرکذ  عاص ، عمج  عصآ  ( - 437)
اطخ نم  متاحوبأ  هلعج  هلقن  يذلا  اذـه  بلقلاب و  ردآ  وراد  لیق  امک  بلقلاب  عصآ  یلع  ًاضیأ  عاص -  عمجی –  هنا  یـسرافلا  نع  يزرطملا 

هنکلو یلهاجلا ) برعلا  نم  ینعی   ) برعلا نم  عومـسم  ریغ  ناک  نا  هنـال و  ساـیقلا ، یف  أـطخب  يدـنع  سیل  و  يراـبنالا : نبا  لاـق  ماوعلا و 
. دراوملا برقأ  لیذ  رابآ ، رابأ و  نولوقیف  ءافلا  عضوم  یلا  نیعلا  عضوم  نم  ةزمهلا  نولقنی  مهنا  وه  مهنع و  لقن  ام  سایق 

ءامسا تخا  سیمع -  تنب  یملس  یه  نوکت  نأ  دبال  اهفافز  دنع  ةرـضاحلا  نأ  نم  ۀیاورلا  هذه  دعب  مالک  هل  494 و  ردصملا 1 /  ( - 438)
. بلطملادبع نب  ةزمح  ۀجوز  - 

.365 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 439)
.130 هرقب /  ( - 440)

.367 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 441)
. تسهدمآ اَمُْهنِم »  » هملک نیا  ياج  هب  ۀّمغلا  فشک  رد  ( - 442)

.368 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 443)
. تسا فورعم  نآ  ياهسابل  هک  نیرحب  يهموح  رد  تسیاهیرق  مان  دمآ ، دهاوخ  نایب  رد  هچنانچ  هرطق » ( - » 444)

رامـش هب  شزرا  اب  ياهمهرد  زا  يرطق  مهرد  ًارهاظ  هتـشاد و  یتوافتم  ياهشزرا  فلتخم  کلامم  لوپ  نآلا  دننام  زین  میدـق  رد  ( - 445)
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. تسهدمآیم
.130 هرقب /  ( - 446)

.472 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 447)
377 ح 1. یفاکلا 5 /  ( - 448)

نامه ح 2. ( - 449)
377 ح 3. یفاکلا 5 /  ( - 450)

نامه ح 4. ( - 451)
هنهک سابل  يانعم  هب  لبق  رطـس  دنچ  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  یـسلجم  موحرم  نایب  قبط  تسهدـش . لامعتـسا  انعم  دـنچ  هب  ٍدُْرب » َدْرَج  ( - » 452)

. تسهدمآ هار ، هار  سابل  يانعم  هب   87 برعلا 3 /  ناسل  رد  هدمآ و 
377 ح 5. یفاکلا 5 /  ( - 453)
378 ح 6. یفاکلا 5 /  ( - 454)

نامه ح 7. ( - 455)
537 ح 5. یفاکلا 5 /  ( - 456)
377 ح 3. یفاکلا 5 /  ( - 457)

.110 فهک /  ( - 458)
568 ح 54. یفاکلا 5 /  ( - 459)

عجار ص 42. بیرغ  فیحصت  كانه  ۀعوبطملا  ۀخسنلا  یف  ( - 460)
.54 ناقرف /  ( - 461)

ردصملا ص 107. ( - 462)
تارف ص 292 ح 394. ریسفت  ( - 463)

155 ح 1. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 464)

156 ح 2. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 465)
. ۀشبح یلا  ةرجه  رذ  یبال  فرعی  ال  ( - 466)
. ۀثیدحلا ۀعبطلا  نم   207 عجار 39 /  ( - 467)

163 ح 2. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 468)
: دیآ تسد  هب  فیرش  ثیدح  نیا  زا  مهم  بلطم  هس  دیاش  هک  دناهدرک  لقن  یضعب  ( - 469)

هللا مالـس  همطاـف  ترـضح  يرترب  تلیـضف و  ب ) هدوب . كزینک  نآ  ندـش  دازآ  مالـسلا  اـمهیلع  ءارهز  یلع و  نیب  عازن  نیا  يهرمث  فلا )
. مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  تلزنم  ماقم و  ج ) دش . دازآ  ازج  زور  يهعیفش  نآ  رطاخ  يارب  كزینک  هک  اهیلع 

.343 بقانم 3 /  ( - 470)
یفطصملا ص 101. ةراشب  ( - 471)

: ةدئافلا ةدیزمل   208 ردصملا 3 /  نم  هلقنن  کلذل  ًاریثک و  ۀعوبطملا  ۀخسنلا  فلاخی  هللا  ۀمحر  فنصملا  هلقن  ام  ( - 472)
َةَرْجُح َتْدَعَق  َو  ِنِینَْجلا  َۀَمیِشَم  َْتلَمَتْشا  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  اَی  َُهل  َْتلاَقَف  مالسلا . هیلع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  یَلَع  ْتَلَْبقَأ  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْدنِع  ْنِم  ْتَفَرَْـصنا  اََّمل  »

َو ِیتَماَلُظ  ِیف  َّدَجَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو  َّیَْنبا  َۀَْغیَُلب  َو  ِیبَأ  َۀَْلیَُحن  ِینَّزَْتبا  ِدَق  َۀَفاَُحق  ِیبَأ  ُْنبا  اَذَه  ِلَزْعَْألا ، ُشیِر  َکَناَخَف  ِلَدْجَألا ، َۀَـمِداَق  َتْضَقَن  ِنِینَّظلا ،
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َو ًۀَمِظاَک  ِهَّللا  َو  ُتْجَرَخ  َِعفاَد ، َو ال  َِعناَم  الَف  اَهَفْرَط ، ِینوُد  ُۀَعاَمَْجلا  ِتَّضَغ  َو  اَهَلْصَو  ُةَرِجاَهُْملا  َو  اَهَرْصَن  ُۀَْلیَق  ِیْنتَعَنَم  یَّتَح  یِماَصِخ ، ِیف  ََّدلَأ 
ْهْالیَو ًایِداَع ، َْکنِم  َو  ًایِماَح  ُهَّللا  َکِیف  يِریِذَـع  ِیتَِّینَم  َْلبَق  ُتیِّفُُوت  َو  ِیتَّلِذ  َْلبَق  ُِّتم  َِکلَذ  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ِیل ، َراَیِخ  ِینَْتَیل ال  َو  ًۀَـمِغاَر  ُتْدُـع 

فالتخا ریثک  هیف  سیل  مالکلا  یقاـب  و  ِیبَأ ». . .، َیلِإ  َياَوْدَـع  َو  یِّبَر  َیلِإ  َياَوْکَـش  ُدُـضَْعلا  َنَهَو  َو  ُدَـمَتْعُْملا  َتاَـم  ْهـْالیَو  ٍقِراَـش  ِّلُـک  ِیف 
. عجارف

.208 بوشآ 2 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 473)

.343 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 474)
. مصعملا یف  سبلی  یلح  وه  جولمدلا و  مهمصعم  یف  طرقلا و  مهنذا  یف  جاتلا  مهسوؤر  ناک  يأ  ( - 475)

.156 هرقب /  ( - 476)
سلجم 35. یسوط ص 660  خیش  یلاما  86 ح 1 –  یفاکلا 5 /  ( - 477)

یسوط ص 660 ح 1369. خیش  یلاما  ( - 478)
سلجم 36. یسوط ص 668  خیش  یلاما  ( - 479)

یف ۀیئاوکـش  راعـشالا  نوک  همزال  مالکلا و  قایـس  رعـشلا و  ینعم  میقتـسیف  یئایح »  » فحـصم یتایح »  » نأ لاـبلاب  رطخی  يذـلاو  ( - 480)
. یفخی امک ال  اهقایس  نم  رهاظلا  وه  لب  اهتافو  ۀیئاثر  اهیلع ال  هللا  مالس  اهتایح 

يدنوار ص 47 ح 116. تاوعد  ( - 481)
. تسهدش لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا   473 ۀّمغلا 1 /  فشک  رد  ظفل  رد  فالتخا  یمک  اب  ثیدح  نیا  ( - 482)

. یقربلا دلاخ  نب  دمحم  هللادبعابا  ینعی  ( - 483)
.330 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  سلجم 2 -  یسوط ص 44 ح 17  خیش  یلاما  ( - 484)

.7 ریوکت /  ( - 485)
.325 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 486)

.85 فسوی /  ( - 487)

.86 فسوی /  ( - 488)
272 ح 15. هیلع /  هللا  ۀمحر  قودص  خیش  لاصخ  ( - 489)

. متفه سلجم  یسوط ص 188 ح 316  خیش  یلاما  ( - 490)
يدنوار ص 309 ح 382. ءایبنالا  صصق  ( - 491)

.524 حئارجلا 2 /  جئارخلا و  ( - 492)
.205 بوشآ 2 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 493)

297 ح 907. هیقفلا 1 /  هرضحی  نم ال  ( - 494)
.80 هدئام /  ( - 495)
.11 ّجح /  ( - 496)

.104 فهک /  ( - 497)
.12 هرقب /  ( - 498)

.35 سنوی /  ( - 499)
.27 ۀیثاج /  ( - 500)
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.28 دوه /  ( - 501)
. قودصلا ۀبتکملا  ط  رابخالا ص 356 ، یناعم  عجار  ( - 502)

يربط ص 41 موحرم  ۀمامالا  لئالد  رد  راصتخا  ظفل و  رد  فالتخا  یمک  اب  ثیدح  نیا  ًانمـض  رابخالا ص 354 ح 1 –  یناعم  ( - 503)
. تسهدمآ

.80 هدئام /  ( - 504)
.44 دوه /  ( - 505)
.15 رمز /  ( - 506)

.96 فارعأ /  ( - 507)
.51 رمز /  ( - 508)
.13 ّجح /  ( - 509)

.50 فهک /  ( - 510)
.104 نامه /  ( - 511)

.12 هرقب /  ( - 512)
.35 سنوی /  ( - 513)
.27 ۀیثاج /  ( - 514)
.28 دوه /  ( - 515)

.80 هدئام /  ( - 516)
.15 رمز /  ( - 517)
.13 ّجح /  ( - 518)

.50 فهک /  ( - 519)
.104 نامه /  ( - 520)

.12 هرقب /  ( - 521)
.35 سنوی /  ( - 522)
.27 ۀیثاج /  ( - 523)

.66 صصق /  ( - 524)
.28 دوه /  ( - 525)

.3 یحض /  ( - 526)
.80 هدئام /  ( - 527)

.1 لافنأ /  ( - 528)
.43 نامه /  ( - 529)

.129 ماعنأ /  ( - 530)
دـشحلا ناف  باوصتا  هنأب  هلیذ  یف  لاق  دشحلا و  یف  یمانلا  ءاملا  ریمنلا : »  » ص 357 و قودّصلا -  ۀبتکم  ط  رابخالا -  یناعم  یف  ( - 531)

. اهؤام عطقنی  الام  نیعلا  نم 
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.13 ّجح /  ( - 532)
.50 فهک /  ( - 533)
.62 ءارسإ /  ( - 534)
.50 فهک /  ( - 535)
.35 سنوی /  ( - 536)
.280 هرقب /  ( - 537)

. ررحت عجارف و  هققحتأ ، ملو  ۀعوبطملا  خسنلا  یف  اذک  ( - 538)
.55 یسوط ص 374 ح 804 -  خیش  یلاما  ( - 539)

.3 یحض /  ( - 540)
. دوشیمن هدیبوک  مرن  گنس  ناشیا  يارب  ( - 541)

.1 لافنا /  ( - 542)
.43 نامه /  ( - 543)

: دیامرفیم هیلع  هللا  ۀمحر  هماّلع  موحرم  ( - 544)
بتک نیا  هک  هدـش  رکذ  هملج  نیا  هنوـگ  نیمه  زین  يرگید  بتک  رد  اـّما  هدـمآ  بغاّـسلا » ةروـس   » يهلمج نـیا  راـبخألا  یناـعم  رد  طـقف 
ۀّمغلا فشک   – 233 دیدحلا 16 /  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ءاسّنلا ص 32 –  تاغالب  رشع -  ثلاثلا  سلجملا  یسوط  یلاما  زا : دنترابع 

رابخألا ص 354. یناعم   – 492  / 1
.62 ءارسا /  ( - 545)

.50 فهک /  ( - 546)
.280 هرقب /  ( - 547)

. تسهدمآ نآ  هیبش  یهایگ  ای  درز  ربص  يانعم  هب  بتک  رد  اّما  تسا ، ربص  ینعم  هب  دیامرفیم  هماّلع  موحرم  ( - 548)
«. ًاسفن  » هن هدمآ  ًاسفنا »  » تیاور رد  هتبلا  ( - 549)

ۀمامالا ص 45. لئالد  ( - 550)
: تسا هدش  لامعتسا  انعم  ود  هب  ُهَزََکل »  » يهملک  406 برعلا 5 /  ناسل  رد  ( - 551)

ناوارف تّدش  اب  ندب  مامت  هب  نکمم  يهلیسو  ره  اب  ندز  فلا )
. تسا داُرم  لّوا  يانعم  نامه  فیّسلا » لعن   » يهملک هب  هّجوت  اب  قوف  ترابع  رد  هتبلا  هک  تسد  فک  مامت  اب  هنیس  هب  نداد  راشف  ب )

یسوط ص 400 ح 893. خیش  یلاما  ( - 552)
.42 نارمع /  لآ  ( - 553)

.43 نامه /  ( - 554)
سلجم 24. قودص ص 112 ح 2  خیش  یلاما  ( - 555)
سلجم 28. قودص ص 135 ح 4  خیش  یلاما  ( - 556)

. رخفلا ءادر  نیسب  يا ال  ( - 557)
رابخالا ص 404 ح 69. یناعم  ( - 558)

تباثلا وه  ام  یفانی  هنکل  اذکو . اذکب  اهیلا  تصوأ  اهیلع  هللا  مالـس  ۀمطاف  نأ  سیمع و  تنب  ءامـسأ  رکذ  بابلا  اذـه  یف  رثک  دـق  ( - 559)
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ةرـشع ثالث و  ۀنـس  یف  هتافو  دعب  ۀفاحق و  یبأ  نبا  رکبوبأ  هجوزت  هتداهـش  دعب  مث  بلاط  یبأ  نب  رفعج  ۀجوز  تناک  اهنا  نم  خـیراتلا  یف 
هنبا عم  هدنع  تناکف  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اهجوزت  نیتنـس  نم  دیزأب  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبنلا  ۀـلحر  دـعب  ةرجهلا  نم 
نع ًافحصم  سیمع » تنب  ءامـسا   » ناکوأ دحأ  هب  لقی  مل  ۀنـسلا و  هذه  دعب  اهیلع  هللا  مالـس  ۀمطاف  ةافو  نوکی  نأ  اماف  رکب ، یبأ  نب  دمحم 
یه بلطملادـبع و  نب  ةزمح  ةأرما  یملـس  وأ  رداـصملا  نـم  هریغ  یف  ءیجی  دـیفملا ص 172 و  یلاـما  نع  رم  اـمک  عفار  یبأ  ةأرما  یملس 

نکسلا نب  دیزی  تنب  ءامسا  نع  ًافحصم  نوکی  نأ  اما  رم ص 136 و  دق  ۀمغلا و  فشک  یف  یلبرالا  هلمتحا  امک  سیمع  تنب  ءامسا  تخا 
. هبشالا وه  یعفاشلا و  یجنکلا  نع  یف ص 132  رم  امک 

بنیز اهتخا  تنب  ۀمامأ  ناف  حیحـصلا  وه  362 و  ردصملا 3 /  یف  دوجوم  ۀـعوبطملا ، ۀخـسنلا  نع  طقاس  نیتمالعلا  نیب  هانلعج  ام  ( - 560)
یبا نب  یلع  ۀمامأ -  ینعی  اهجوزت -  باعیتسالا : یف  رمعوبأ  لاق  عیبرلا  نب  صاعلا  یبأ  ۀجوز  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هللا  لوسر  تنب 

. هیلا اهب  یصوأ  دق  صاعلاوبأ  اهوبأ  ناک  ماوعلا و  نب  ریبزلا  هنم  اهجوز  اهیلع ، هللا  مالس  ۀمطاف  دعب  مالسلا  هیلع  بلاط 
دیفملا ص نع  رم  امک  عفار » یبأ  ةأرما  یملس  تلاق  : » حیحصلا وهس و  وه  364 و  ردصملا 3 /  اذکه  ۀعوبطملا و  خسنلا  یف  اذک  ( - 561)

. ًاضیأ لاجرلا  بتک  عجار  هیوباب ص 188  نبا  نع  ئیجی  172 و 
.356 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 562)
.365 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 563)

. اهأشنأ هنأ  ال  اهدشنأ ، راعشالا و  هذهب  لثمت  مالسلا  هیلع  هناف  حیحصلا  وه  دحاو و  دعب  ًادحاو  يداقتفا  نا  و  خسنلا : ضعب  یف  ( - 564)
.64 عجار 2 /  هللا ، ۀمأ  ای  ردصملا : یف  ( - 565)

. قبس امیف  عجار ص 183  ( - 566)
.499 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 567)

.53 يروش /  ( - 568)
.502 ۀّمغلا 1 /  فشک  ( - 569)

.53 يروش /  ( - 570)
ظ. ۀعاس . دعب  وأ  ۀعاسلا  ( - 571)

یف لیصفت  لعف  هممتم ال  ۀلص  نم  مالکلا  یف  دبال  هناف  ًاعطق  صقان  وه  و  کخبوأ » نأ  هللا  نم  ًافوخ  دشأو   » ۀعوبطملا ۀخسنلا  یف  ( - 572)
 : مالسلا هیلع  هلوق 

. هللا نم  ًافوخ  دشا  مرکا و  یقتاو و  ربا  ملعا و 
.156 هرقب /  ( - 573)

.150 نیظعاولا 1 /  ۀضور  ( - 574)
.156 هرقب /  ( - 575)

.87 فارعأ /  ( - 576)
458 ح 3. یفاکلا 1 /  ( - 577)
241 ح 5. یفاکلا 1 /  ( - 578)

. ناسنا تسد  ناتشگنا  رس  ات  جنرآ  زا  عارذ : کی  ( - 579)
18 ح 2. یفاکلا 6 /  ( - 580)

228 ح 3. یفاکلا 3 /  ( - 581)
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375 ح 564. یفاکلا 8 /  ( - 582)
لامعالا ص 623. لابقا  ( - 583)

«. ءزری مل   » اهلصأ ناف  زری » مل  امب  : » اهلوق یف  اهطاقسا  دیری  ( - 584)
.361 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 585)

.278 هیلع /  هللا  ۀمحر  یسربط  يهمالع  جاجتحا  ( - 586)
.84 میرم /  ( - 587)

ص 862 ح 48. یلاله ) سیق  نب  میلس  ( ؛ دّمحم لآ  رارسا  باتک  ( - 588)
افنآ یتأی  امک  قایسلا  اهیعدتـسی  ةدایزلا  یهف  ناک  فیک  ءیـشب و  لیذی  مل  نیتمالعلا و  نیب   177 ردـصملا 2 /  یف  اهلعج  ةدایز  ( - 589)

. اهیلع هللا  مالس  اهمالک  نم 
. ۀفحصملا هظافلا  ضعب  انححص   177 ردصملا 1 /  یلع  ثیدحلا  انضرع  ( - 590)

185 ح 2. عیارّشلا 1 /  للع  ( - 591)
هیلع قداـص  ترـضح  اذـل  تسهتفگ . غورد  هداد  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هب  ار  ربخ  نیا  هک  یـسک  دوشیم  مولعم  سپ  ( - 592)

. تسهدرک یفّرعم  یقش  دارفا  زا  ار  وا  میدناوخ  ثیدح  ردص  رد  هکنانچ  مالسلا 
530 ح 2825. ۀعیّشلا 2 /  لئاسو  440 ح 67 –  بیذهتلا 1 /  459 ح 4 –  یفاکلا 1 /  184 ح 1 –  عیارّشلا 1 /  للع  ( - 593)

533 ح 2835. ۀعیّشلا 2 /  لئاسو  دانسالا ص 43 –  برق  ( - 594)
«. لاجر اهیلع  یلصی  نا ال  : » 176 عوبطملا 1 /  ردصملا  یف  ( - 595)

.97 هبوت /  ( - 596)
. فالتخا یمک  اب  185 ح 1  عیارّشلا 1 /  للع  ( - 597)

سلجم 74. قودص ص 491 ح 7  خیش  یلاما  ( - 598)
عمج فاحلا  ًارورسم و  نوکی  ۀعفرلا  لها  نم  هیلع  سلج  نم  نال  کلملا ؛ تخت  یلع  بلغی  تحنلا و  وه  ریرـس و  عمج  ةرـسالا : ( - 599)

. تختلا ءاطغ  انه  دارملا  سایق – و  ریغ  یلع  فاحل – 
يربط ص 43. موحرم  ۀمامالا  لئالد  ( - 600)

.1 289 ح 1993 -  لئاسولا 2 /  كردتسم  سلجم 94 –  قودص ص 658 ح 9  خیش  یلاما  ( - 601)
«. تضرم امل   » هلوق یلع  فطع  ( - 602)

سلجم 6.  10 یسوط ص 156 ح 258 -  خیش  یلاما  ( - 603)
 – فالتخا یمک  اب  یفوک ص 571 ح 733  تارف  ریسفت   – 280 نیظعاولا 2 /  ۀضور  360 ح 50 –  قودص 2 /  خیـش  لاصخ  ( - 604)

دیفم ص 5. خیش  صاصتخا 
. قبس امیف  عجار ص 193  ینازمرهلا  ( 458  / 1  ) یفاکلا نع  رم  دق  يورهملا خ ل و  هیف  ۀخسنلا و  یف  اذک  ( - 605)

.156 هرقب /  ( - 606)
.109 سنوی /  ( - 607)

. موؤس سایقلا : و  ( - 608)
سلجم 33. دیفم ص 281 ح 7  خیش  یلاما  ( - 609)

.156 هرقب /  ( - 610)
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يربط ص 46. موحرم  ۀمامالا  لئالد  ( - 611)
2 ح 184. ماکحالا 2 /  بیذهت  ( - 612)

نامه ح 185. ( - 613)
.7 ّجح /  ( - 614)

ددرگ صخشم  نآ  ياهتنا  ادتبا و  تمالع ، ود  اب  هک  تسا  نیمز  زا  ياهعطق  لیم ، هتفگ  يهحفص 639  دلج 11 ، برعلا  ناسل  رد  ( - 615)
: هدش هتفگ  نینچمه  و 

. دیآیم باسح  هب  لیم  کی  رادقم  دراد  ندید  تردق  مشچ  هک  ياهزادنا  هب 
کی مینک  باـسح  رتم  ار 5400  یعرـش  خسرف  رگا  هک  تسیعرـش  خسرف  مّوس  کی  لیم  رادقم  هدـمآ  يهحفـص 1534  نیعم  گنهرف  رد 

. دشابیم رتم  ًادودح 1800  لیم 
نیّیبلاطلا ص 67. لتاقم  يهمجرت  ( - 616)

. ظفل رد  فالتخا  یمک  اب  لصف 42  یمعفک ص 511 ، حابصم  ( - 617)
دّجهتملا ص 812. حابصم  ( - 618)

ۀمامالا ص 42. لئالد  ( - 619)
.12 برعلا 10 /  ناسل  دشابیم . مهرد  لهچ  اب  ربارب  دناهتفگ  یضعب  تسا و  لاقثم  تفه  اب  ربارب  هیقوا  کی  ( - 620)

ثیدح 4. قودص ص 18  خیش  یلاما  ( - 621)
8 ح 21. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ( - 622)

. ظفل رد  فالتخا  یمک  اب  26 ح 6  مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ( - 623)
32 ح 55. نامه 2 /  ( - 624)

مالسلا ص 63 ح 101. هیلع  اضّرلا  ۀفیحص  ( - 625)
30 ح 38. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلا  رابخا  نویع  ( - 626)

لامعالا ص 216. باوث  ( - 627)

لامعالا ص 217. باوث  ( - 628)
.665 كردتسملا 3 /  عجار  یقربلا . دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  هللادبع  نب  دمحأ  نب  یلع  وه  ( - 629)

لامعالا ص 219. باوث  ( - 630)
.326 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 631)

دیفم ص 130 ح 6. خیش  یلاما  ( - 632)
ردصملا ص 169. عجار   - 21 روط /  ( - 633)

تارف ص 443 ح 585. ریسفت  ( - 634)
ردصملا ص 171. عجار   - 21 روط /  ( - 635)

تارف ص 444 ح 587. ریسفت  ( - 636)
.21 روط /  ( - 637)
.84 ماعنأ /  ( - 638)
.85 نامه /  ( - 639)
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.187 نارمع /  لآ  ( - 640)
.84 ماعنأ /  ( - 641)
.85 نامه /  ( - 642)

.114 هیلع /  هللا  ۀمحر  قودص  خیش  نیّدلا  لامک  ( - 643)
مقرلا 1 و تحت  بقانملا  نع  ربخلا  رم  دق  یمتنت و  یلا  یتبـصع  اذـکه : ظفللا  نوکی  نأ  لمتحی  ۀـعوبطملا و  ۀخـسنلا  یف  اذـکه  ( - 644)

. عجارف مأ . ینب  لک  هیف :
.46 دوه /  ( - 645)

رابخالا ص 105 ح 1. یناعم  ( - 646)

رابخالا ص 106 ح 2. یناعم  ( - 647)
. لضفملا مساقلا  نب  دّمحم  ۀعوبطملا  یف  یشاجنلا ص 280 و  لاجر  ردصملا ص 109 ، عجار  حیحصلا ، وه  اذه  ( - 648)

رابخالا ص 106 ح 3. یناعم  ( - 649)
63 ح 264. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلارابخا  نویع  ( - 650)

.45 دوه /  ( - 651)
.46 نامه /  ( - 652)

234 ح 4. مالسلا 2 /  هیلع  اضّرلارابخا  نویع  ( - 653)
.325 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  ( - 654)

84 و 85. ماعنأ /  ( - 655)
.61 نارمع /  لآ  ( - 656)

.23 ءاسن /  ( - 657)
.324 جاجتحا 2 /  ( - 658)

.23 ءاسن /  ( - 659)
.84 ماعنأ /  ( - 660)

.61 نارمع /  لآ  ( - 661)
.23 ءاسن /  ( - 662)

.209 یمقلا 1 /  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( - 663)
.23 ءاسن /  ( - 664)

.61 نارمع /  لآ  ( - 665)
.40 بازحا /  ( - 666)

.356 بوشآرهش 3 /  نبا  بقانم  ( - 667)
48 ح 4. یفاکلا 7 /  ( - 668)
48 ح 5. یفاکلا 7 /  ( - 669)
49 ح 6. یفاکلا 7 /  ( - 670)

. ظفل رد  فالتخا  یمک  اب  48 ح 3  نامه 7 /  ( - 671)
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47 ح 1. یفاکلا 7 /  ( - 672)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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