




مالسلامهیلع دمحم  لآ  رارسا 

: هدنسیون

یفوکلا يواعلا  یلالهلا  سیق  نب  میلس  قداصوبا 

: یپاچ رشان 

يداهلا رشن  رتفد 



تسرهف
5تسرهف

يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات  یثیدح و  باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  48رارسا 

باتک 48تاصخشم 

[ همدقم ]48

[ باتک هچخیرات  میلس و  یناگدنز  زا  ياهصالخ  لوا  تمسق  ]48

48ةراشا

وا یگدنز  لئاوا  میلس و  بسن  49تدالو و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  مکاح  ّوج  رد  49میلس 

رمع نامز  رد  میلس  یملع  49داهج 

نامثع نامز  رد  50میلس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نامز  رد  50میلس 

لمج گنج  رد  51میلس 

نیفص گنج  رد  51میلس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  ات  ناورهن  گنج  رد  51میلس 

مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز  رد  51میلس 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  52میلس 

مالّسلا امهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نامز  رد  52میلس 

میلس یملع  یگدنز  52فیلأت و 

میلس تایقالخا  53تایحور و 

53ةراشا

ترهش زا  بانتجا  نامتک و  53لّوا :

بلاطم تبث  رد  وجتسج  تّقد و  54مّود :

جاّجح نامز  رد  54میلس 
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ناریا رد  شاّیع  یبا  نب  نابا  اب  میلس  54طابترا 

باتک هراب  رد  میلس  55میمصت 

نابا هب  باتک  لیوحت  میلس و  56تّیصو 

سیق نب  میلس  56تافو 

هرصب ناجدنبون و  رد  میلس  56باتک 

هنیدم هّکم و  رد  میلس  57باتک 

مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  رد  میلس  57باتک 

نابا یملع  58داهج 

هعیش فلاخم  ياملع  اب  نابا  59يریگرد 

نابا تسدب  میلس  باتک  59قیقحت 

مالّسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  59نابا 

هنیذا نبا  نب  نابا  زا  باتک  60لاقتنا 

شاّیع یبا  نب  نابا  60تافو 

گرزب نیثّدحم  تسد  رد  میلس  60باتک 

میلس باتک  زا  يرادرب  هخسن  رد  املع  لصّتم  61هلسلس 

میلس باتک  هراب  رد  قیقحت  یسررب و  مّود  64تمسق 

64ةراشا

میلس باتک  يراذگمان  لّوا  64شخب 

64ةراشا

باتک روهشم  64مان 

يراذگمان تهج  اهمان و  65ریاس 

میلس باتک  ندوب  لّوا  مّود  66شخب 

66ةراشا

میلس باتک  ندوب  لّوا  66نایب 
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باتک ندوب  لّوا  رد  املع  66تاملک 

باتک ندوب  لّوا  رد  تاشقانم  67یسررب 

مالّسلا مهیلع  همئا  دییأت  هب  نآ  ثیداحا  باتک و  رابتعا  مّوس  68شخب 

68ةراشا

موصعم ماما  رب  نآ  ثیداحا  باتک و  69هضرع 

میلس باتک  دییأت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  69مالک 

میلس باتک  دییأت  رد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  69مالک 

میلس باتک  دییأت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  70مالک 

میلس ثیداحا  دییأت  رد  مالّسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  71نانخس 

میلس باتک  دییأت  رد  مالّسلا  امهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  71نانخس 

میلس باتک  رابتعا  رد  ءاملع  نانخس  مراهچ  72شخب 

72ةراشا

«1  » نرق لوط 14  رد  املع  يوس  زا  میلس  باتک  72دییأت 

هعیش هناگدصراهچ  لوصا  زا  میلس  72باتک 

هعیش نیب  باتک  راهتشا  هب  هعیش  ریغ  73فارتعا 

دوخ باتک  هراب  رد  میلس  73راتفگ 

میلس باتک  دییأت  رد  املع  نانخس  74نتم 

دامتعا دروم  یکردم  ناونع  هب  میلس  باتک  زا  ءاملع  لقن  مجنپ  77شخب 

77ةراشا

میلس باتک  رب  امدق  دامتعا  لقن و  رب  78يدهاوش 

میلس باتک  رب  امدق  دامتعا  لقن و  رد  املع  79نانخس 

نآ ثیداحا  میلس و  باتک  لقان  نیّفلؤم  نیثّدحم و  80مان 

هعیش ریغ  دزن  میلس  باتک  مشش  85شخب 

85ةراشا
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خیرات یسررب  رد  هنادازآ  85رکفت 

میلس زا  هعیش  ریغ  نایوار  86لقن 

هعیش ریغ  هعیش و  نیب  میلس  باتک  رابتعا  هراب  رد  املع  86نانخس 

میلس باتک  هراب  رد  يرصب  نسح  87فارتعا 

میلس باتک  هراب  رد  تاشقانم  باوج  یسررب و  متفه  87شخب 

87ةراشا

تاهبش باوج  رد  ثحب  88شور 

دناهداد باوج  تاهبش  هب  هک  ییاملع  88یماسا 

تالاکشا رد  يرکف  89أشنم 

نآ باوج  باتک و  هب  فیرحت  لعج و  90تبسن 

يرئاضغ نبا  هراب  رد  91یسررب 

نآ باوج  يرئاضغ و  نبا  93لاکشا 

93ةراشا

لاکشا ّدح  لّوا : 93هلحرم 

لاکشا باوج  مّود : 94هلحرم 

نآ باوج  ماما و  هدزیس  94لاکشا 

نآ باوج  شردپ و  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  مّلکت  97لاکشا 

97ةراشا

103تاظحالم

نآ باوج  و  موصعم ، ریغ  رب  ار  شباتک  ثیداحا  میلس  هضرع  104لاکشا 

میلس باتک  دانسا  متشه  105شخب 

105ةراشا

امدق بتک  رد  میلس  ثیداحا  105دوجو 

میلس ثیداحا  نایوار  دانسا و  105هرجش 
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105ةراشا

میلس ثیداحا  نایوار  دانسا و  106هرجش 

میلس باتک  لقن  رد  تئارق  107هلوانم و 

باتک هب  یهتنم  ياهدنس  108دادعت 

شایع یبا  نب  نابا  هراب  رد  108یقیقحت 

108ةراشا

«3  » نابا تبسن  109مسا و 

«4  » نابا تافو  109تدالو و 

«5  » مالّسلا مهیلع  همئا  باحصا  زا  110نابا 

نابا هراب  رد  املع  110نانخس 

نابا هراب  رد  نخس  112هجیتن 

میلس باتک  دانسا  رد  روکذم  لاجر  113فیرعت 

میلس باتک  یطخ  ياههخسن  مهن  113شخب 

113ةراشا

میلس باتک  ياههخسن  ظفح  هب  املع  114هجوت 

میلس باتک  زا  رایسب  ياههخسن  دوجو  رب  114يدهاوش 

نورق لوط  رد  میلس  باتک  ندوب  روهشم  هب  املع  114یهاوگ 

دناهتشاد ار  باتک  ياههخسن  ینرق  ره  رد  هک  115یناسک 

دناهتشاد باتک  زا  هخسن  دنچ  هک  116یناسک 

میلس باتک  یطخ  ياههخسن  هناگشش  116عاونا 

میلس باتک  یطخ  ياههخسن  118یفرعم 

اهنآ فالتخا  میلس و  باتک  ياههخسن  121شجنس 

میلس باتک  زا  دوجوم  یطخ  122ياههخسن 

هدوب اهنآ  رد  میلس  باتک  هک  122ییاهرهش 
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یسراف ودرا و  همجرت  بختنم ، یبرع ، نتم  میلس  باتک  ياهپاچ  مهد  123شخب 

123ةراشا

میلس باتک  123ياهپاچ 

میلس باتک  یبرع  نتم  ياهپاچ  123تیفیک 

میلس باتک  یبرع  ياهپاچ  زا  124يرامآ 

میلس باتک  بختنم  124پاچ 

میلس باتک  يودرا  همجرت  124پاچ 

میلس باتک  یسراف  همجرت  125پاچ 

میلس باتک  زا  یسکع  ياههنومن  مهدزای  126شخب 

126ةراشا

یسکع ياههنومن  هدیاف  126شزرا و 

میلس باتک  یطخ  ياههخسن  زا  126هنومن 

میلس باتک  پاچ  زا  126هنومن 

میلس باتک  همجرت  قیقحت و  شور  مهدزاود  126شخب 

127ةراشا

نتم میظنت  اههخسن و  127هلباقم 

نآ ياوتحم  127اهیقرواپ و 

ثیداحا 128ناونع 

ثیداحا 128كرادم 

128اهتسرهف

میلس باتک  لابقتسا  129هب 

میلس باتک  نتم  لّوا  130شخب 

130ةراشا

میلس باتک  130زاغآرس 
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130ةراشا

«1  » باتک دانسا   1131

«2  » یسوط خیش  ات  دنس  131راهچ 

میلس ات  یسوط  خیش  زا  دنس  131راهچ 

میلس باتک  هچخیرات   2132

میلس باتک  دروم  رد  هنیذا  نبا  شاّیع و  یبا  نب  نابا  132طابترا 

نابا میلس و  132طابترا 

نابا میلس و  نیب  باتک  لیوحت  133تئارق و 

يرصب نسح  يوس  زا  باتک  133دییأت 

هباحص زا  رفن  ود  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يوس  زا  باتک  134دییأت 

میلس باتک  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  134عافد 

لیفطلا وبا  اب  نابا  135تاقالم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  137باحصا 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  137تیالو 

هنیذا نبا  نابا و  نیب  باتک  لیوحت  137تئارق و 

: تاظحل نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نانخس   1138

138ةراشا

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تافو  ماگنه  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  138هیرگ 

نیمز رد  ادخ  نیبختنم  مالّسلا  مهیلع  دمحم  139لآ 

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  139یفرعم 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  دنوادخ  139تمارک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصاصتخا  139لئاضف 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  یصاصتخا  140لئاضف 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  زا  کی  ره  140تاجرد 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تّیمولظم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  141یئوگشیپ 

. یهلا ناحتما  يارب  تما  فالتخا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانرب  اهنت ، دیهش  تشهب ، رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  غاب   2

تشهب رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  142غاب 

اهنت 142دیهش 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  142همانرب 

یهلا ناحتما  يارب  تما  142فالتخا 

: بزاع نب  ءارب  ناسل  زا  هفیقس  عیاقو   3143

143ةراشا

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لسغ  144تیفیک 

نانآ تعیب  هفیقس و  باحصا  جورخ  144تیفیک 

هفیقس نایرج  رد  مشاه  145ینب 

هفیقس نایرج  رد  هباحص  زا  ياهدع  هنابش  145تارکاذم 

بلطملا دبع  نب  سابع  بلج  يارب  هفیقس  باحصا  146هئطوت 

هفیقس باحصا  هشقن  لباقم  رد  سابع  لمعلا  146سکع 

تفالخ بصغ  هراب  رد  سابع  147راعشا 

: ناملس ناسل  زا  هفیقس  عیاقو   4148

148ةراشا

رکب وبا  تعیب   1148

مالّسلا هیلع  یلع  قح  اب  راصنا  لباقم  رد  شیرق  148لالدتسا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  زامن  لسغ و  149تیفیک 

رکب وبا  اب  مدرم  تعیب  149تیفیک 

رکب وبا  اب  هدننکتعیب  149نیلّوا 

هفیقس ات  ریدغ  زا  150سیلبا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تجح  مامتا   2151
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راصنا نیرجاهم و  ياههناخ  رد  رب  ءاسک  باحصا  یهاوخ  کمک  راب  151هس 

نآ هب  توعد  نآرق و  151عمج 

ییاعّدا باقلا  رد  رکب  وبا  رب  تجح  153مامتا 

مراهچ راب  يارب  هباحص  زا  ءاسک  باحصا  یهاوخ  153کمک 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش   3154

ترضح هناخ  هب  هلمح  154هشقن 

رمع تسدب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ندش  حورجم  هناخ و  رد  ندز  155شتآ 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  155عافد 

هناخ ندز  شتآ  هلمح و  يارب  رکب  وبا  155روتسد 

ذفنق تسدب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ندش  155حورجم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يرابجا  تعیب   4156

دجسم ات  هناخ  زا  مالّسلا ، هیلع  156یلع 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هناخ  هب  هزاجایب  156دورو 

دجسم هب  دورو  ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  157نانخس 

مالّسلا امهیلع  نسحم  ارهز و  ترضح  157تداهش 

شلئاضف اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تّجح  157مامتا 

رکب وبا  ندرک  لعج  158ثیدح 

هنوعلم هفیحص  باحصا  رارسا  158ياشفا 

رکب وبا  یلعج  ثیدح  160باوج 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  رذ  وبا  ناملس و  دادقم و  160عافد 

تعیب يارب  لتق  هب  رمع  161دیدهت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یملسا  هدیرب  نمیا و  ّما  161عافد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يرابجا  تعیب  161تیفیک 

دادقم رذ و  وبا  ناملس و  ریبز و  162تعیب 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  تّجح  مامتا   5163

تعیب زا  دعب  ناملس  163نانخس 

تعیب زا  دعب  رذ  وبا  163نانخس 

تعیب زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  164نانخس 

منهج توبات  رد  هفیحص  164باحصا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هدشتنعل  165نامثع 

ریبز دادترا  زا  165یئوگشیپ 

رفن راهچ  زج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  165دادترا 

لیئارسا ینب  هب  نیملسم  166تهابش 

تمایق زور  رد  هفیقس  راذگناینب  سیلبا و   5167

. وا قافن  هیجوت  يرصب و  نسح  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد  يرصب  نسح  نانخس  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تّما  راتفر  زا  یئوگشیپ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  رخافم   6

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  168رخافم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تما  راتفر  زا  169یئوگشیپ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد  يرصب  نسح  169نخس 

شقافن هیجوت  يرصب و  170نسح 

. سیق نب  میلس  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياعد  تعافش ، باسح و  باحصا  قح ، هب  لهاج  هفیظو  مالسا ، نامیا و  قرف  فعضتسم ، رفاک و  نمؤم و  فارعا ، باحصا  منهج و  لها  تشهب و  لها  ینید ، فعضتسم  تمایق ، زور  رد  هقرف  هس  داتفه و  هیجان ، هقرف  ناماما  هیجان ، هقرف  نییعت  هورگ ، هس  داتفه و  هب  تما  قارتفا   7

هورگ هس  داتفه و  هب  تما  171قارتفا 

هیجان هقرف  171نییعت 

هیجان هقرف  171ناماما 

تمایق زور  رد  هقرف  هس  171داتفه و 

ینید 172نیفعضتسم 

فارعا باحصا  منهج و  لها  تشهب و  172لها 

فعضتسم رفاک ، 174نمؤم ،

مالسا نامیا و  174قرف 
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قح هب  لهاج  174هفیظو 

تعافش باسح و  175باحصا 

سیق نب  میلس  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  175ياعد 

. یهلا ياهتّجح  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  یهارمگ ، رفک و  نامیا و  هجرد  نیرتمک  داهج . لدع ، ربص ، نیقی ، نامیا : ياههیاپ  . 2 نامیا . مالسا و  يانعم  . 1 - 8

نامیا مالسا و  يانعم   1176

نامیا ياههیاپ   2177

177ةراشا

177نیقی

177ربص

177لدع

178داهج

یهارمگ رفک و  نامیا و  هجرد  178نیرتمک 

یهلا ياهتجح  ماما ، 179هدزاود 

. نامیا جیاتن  مالسا ، تارمث  تایصوصخ و  نینّیدتم ، هب  تبسن  مالسا  فیصوت   9180

نینّیدتم هب  تبسن  مالسا  180فیصوت 

مالسا تارمث  181تایصوصخ و 

نامیا 181جیاتن 

مالّسلا : مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  تّما  ياهینکشدهع  . 3 مالّسلا : مهیلع  همئا  طسوت  ثیدح  نیا  لقن  رد  میلس  دییأت  نیفلاخم 2 . تایاور  اب  هعیش  تایاور  قفاوت  مدع  تلع  . 1 - 10

182ةراشا

نیفلاخم تایاور  اب  هعیش  تایاور  قفاوت  مدع  تلع   1182

ثیداحا فالتخا  هراب  رد  میلس  182لاؤس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  نتسب  182غورد 

ثیداحا نایوار  هناگراهچ  183عاونا 

صاخ ماع و  لماش  نآرق  نوچمه  ربمایپ  184نخس 
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ملع رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  185هطبار 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهکیرش  ماما ، 185هدزای 

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  186مان 

مالّسلا مهیلع  همئا  طسوت  ثیدح  نیا  لقن  رد  میلس  دییأت   2187

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  187دییأت 

میلس تایح  نامز  رد  مالّسلا  امهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  187دییأت 

میلس تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  187دییأت 

میلس تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  188دییأت 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  188دییأت 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  تما  ياهینکشدهع   3188

188ةراشا

رمع رکب و  وبا  يارب  188هفیقس 

نامثع يارب  189يروش 

ناورهن نیفص و  لمج و  189ياهگنج 

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  اب  190ینکشتعیب 

جاجح دایز و  نبا  دایز و  نامز  رد  نایعیش  190تیمولظم 

ثیداحا فیرحت  لعج و  زا  ياهچخیرات   4190

ثیداحا لعج  هب  190یهاگن 

یلعج ثیداحا  زا  191ییاههنومن 

فیرحت لعج و  یگنوگچ  191نایب 

مهم هلأسم  دنچ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هحلط  نانخس  مالّسلا 3 . هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا  تادشانم و  نامثع 2 . نامز  رد  راصنا  نیرجاهم و  عامتجا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تجح  مامتا  . 1 - 11

193ةراشا

نامثع نامز  رد  راصنا  نیرجاهم و  عامتجا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تّجح  مامتا   1194

راصنا نیرجاهم و  194رخافت 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هدشانم  سلجم  رد  نیرضاح  195مان 

هدشانم سلجم  195هرظنم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا  و  « 9  » تادشانم  2196

دحاو تنیط  اب  مالّسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  196تقلخ 

ناشیا لسن  یکاپ  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  يرون  196تقلخ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ردارب  مالّسلا  هیلع  197یلع 

مالّسلا هیلع  یلع  باب  زا  زجب  باوبا  197ّدس 

مخ ریدغ  رد  تیالو  197مالعا 

نمؤم ره  ّیلو  مالّسلا  هیلع  198یلع 

هلهابم رد  مالّسلا  هیلع  198یلع 

ربیخ رد  مالّسلا  هیلع  198یلع 

تئارب هروس  غالبا  رد  مالّسلا  هیلع  198یلع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دئادش  رد  مالّسلا  هیلع  198یلع 

مالّسلا امهیلع  یلع  زا  ربمایپ  ربمایپ و  زا  199یلع 

مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  یصوصخ  199ياهتاقالم 

تّما لضفا  مالّسلا  هیلع  199یلع 

برع دیس  مالّسلا  هیلع  200یلع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هدنهد  لسغ  مالّسلا  هیلع  200یلع 

نیلقث ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  200یلع 

هَّللا یلا  قباس  مالّسلا  هیلع  200یلع 

« نوقباسلا نوقباسلا   » رد مالّسلا  هیلع  200یلع 

مخ ریدغ  هعقاو  زا  201یلامجا 

ءاسک ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  202یلع 

نیقداص رد  مالّسلا  هیلع  203یلع 
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نوراه هلزنمب  مالّسلا  هیلع  203یلع 

مدرم رب  نادهاش  زا  مالّسلا  هیلع  203یلع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نانیشناج  رد  مالّسلا  هیلع  204یلع 

هدشانم سلجم  204تّیفیک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هحلط  نانخس   3205

تفالخ هراب  رد  رمع  رکب و  وبا  یلعج  ثیدح  هب  باوج  205تفه 

205ةراشا

هنوعلم هفیحص  رب  هدهاعم  لّوا : 206باوج 

ریدغ ثیدح  مود : 206باوج 

تلزنم ثیدح  موس : 206باوج 

نیلقث ثیدح  مراهچ : 207باوج 

نینمؤملا ریما  ةرمإ  هب  میلست  ثیدح  مجنپ : 207باوج 

رمع يرفن  شش  ياروش  مشش : 207باوج 

گرم ماگنه  رمع  نانخس  متفه : 208باوج 

درادن تماما  تفالخ و  قح  ماما  هدزاود  زج  209یسک 

!!؟ دنربمایپ ینیشناج  هب  رتراوازس  209مادک 

« بئاغلا دهاشلا  غلبیل   » هراب رد  209ینخس 

209ةراشا

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  غیلبت  210روتسد 

مدرم هب  یهلا  رماوا  نیغّلبم  مالّسلا  مهیلع  211همئا 

«49  » نآرق عمج  هراب  رد  211ینخس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  211نآرق 

رمع 212نآرق 

نامثع 212نآرق 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ءالما  هب  212نآرق 

؟ دش هتشون  هچ  فتک  213رد 

دوجوم نآرق  يارب  مکحم  213يدنس 

؟ تسیک دزن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  214نآرق 

هّیما ینب  يدع و  ینب  میمت و  ینب  زا  تلالض  ماما  214هدزاود 

: كرابم رمع  رخآ  لاس  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ   12215

215ةراشا

دوخ نارای  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  215تیاکش 

ترخآ هب  یهجوتیب  مدرم و  215یئارگایند 

! یمظنیب گنج و  زا  216یگتسخ 

؟ درکن توکس  نامثع  دننام  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  216ارچ 

! دنک نیکمت  دوخ  نمشد  هب  هک  یسک  217يازج 

« لاتق ال   » هب نیلئاق  هرماس » »217

؟ دیشکن ریشمش  رمع  رکب و  وبا  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  217ارچ 

رمع رکب و  وبا  اب  گنج  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  218مادقا 

نامثع توکس  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  توکس  219قرف 

دوخ لتق  رد  رّصقم  220نامثع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  حلص  گنج و  220قباوس 

فعضتسم یبصان و  222هعیش و 

مدرم بولق  رد  هبطخ  نیا  222ریثأت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  223تداهش 

: رمع نامز  رد  لاملا  تیب   13223

224ةراشا

لاملا تیب  عییضت  هراب  رد  رمع  هب  راتخملا  وبا  224همان 
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راتخملا وبا  هب  بالغ  نبا  225ضارتعا 

درک هرداصم  ار  شنادنمراک  لاوما  فصن  225رمع 

تمارغ تخادرپ  زا  ذفنق  يانثتسا  225تلع 

: نید رد  رمع  رکب و  وبا  تاضارتعا  اهتعدب و   14226

226ةراشا

رمع رکب و  وبا  ياهتعدب   1227

نارازگراک زا  رمع  نتفرگ  227تمارغ 

مدرم يدنسپ  تعدب  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  227بجعت 

تّیلهاج رد  نآ  ّلحم  هب  میهاربا  ماقم  227لاقتنا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دم  عاص و  هنامیپ  228رییغت 

كدف 228بصغ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  229هشقن 

سمخ 230سبح 

دجسم هب  رفعج  هناخ  230قاحلا 

تبانج لسغ  رد  231تعدب 

ّدج ثرا  رد  231تعدب 

دنزرف بحاص  نازینک  ندرک  231دازآ 

هربو نبا  هدعج و  رصن و  دروم  رد  لطاب  231تواضق 

قالط هراب  رد  232تعدب 

ناذا زا  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » 232فذح

دوقفم رسمه  مکح  رد  233تعدب 

مجع هراب  رد  رمع  233ياهتعدب 

تقرس مکح  رد  233تعدب 

رمع ياهتعدب  نیغورد  233هناوتشپ 
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نمی نازینک  ندرک  دازآ  رد  234تعدب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  رکب و  وبا  ياهتناها  تاضارتعا و   2234

هماسا رکشل  زا  234تشگزاب 

« فتک  » نتشون زا  234عنم 

تعافش دروم  رد  هّیفص  هب  رمع  234تناها 

جراوخ سیئر  لتق  رد  رمع  رکب و  وبا  234تفلاخم 

مایپ غالبا  رد  رمع  رکب و  وبا  235تفلاخم 

رمع رکب و  وبا  رامشیب  ياهتفلاخم  235اهیدب و 

ترضح نآ  لمعلا  سکع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  235تناها 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  يرون  تقلخ  236يادتبا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  237بسن 

دوخ تبقاع  باسنا و  زا  مدرم  238لاؤس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تبسن  دوخ  تناها  هب  رمع  238فارتعا 

سابع تاکز  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  239ضارتعا 

قفانم هزانج  رب  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  239ضارتعا 

هّیبیدح حلص  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  239ضارتعا 

مخ ریدغ  رد  رمع  راکنا  240ضارتعا و 

مالّسلا هیلع  یلع  يرامیب  رد  رمع  يازهتسا  241ضارتعا و 

تفالخ هلأسم  رد  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ءوس  قباوس   3241

« نینمؤملا ریما   » ناونعب مالس  اب  تجح  241مامتا 

!؟ يروش ای  باصتنا  ای  241باختنا 

نامثع زا  رتدب  رمع  رکب و  242وبا 

: نامثع رمع و  رکب و  وبا  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا   15243

243ةراشا
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گنج درم  فیصوت  رد  نیفص  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  244هبطخ 

گنج ياهنادیم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  244باحصا 

حلص مایا  رد  رمع  ياهتعاجش  244راهظا 

شباحصا تبقاع  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  246رابخا 

!!؟ دنوش هفیلخ  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  دیاب  246ارچ 

اهگنج رد  رمع  سرت  رارف و  247قباوس 

رمع رکب و  وبا  یتسرپتب  247دنس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  اب  لالدتسا  رد  رمع  رکب و  وبا  248ملظ 

ناگدننکهارمگ تنعل  رد  تّما  248یهاتوک 

قیاقح ياشفا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  249عنام 

مدرم اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  249يراتفرگ 

: مالّسلا مهیلع  ناماما  ربمایپ و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ياهیئوگشیپ   16250

250ةراشا

نیّفص هار  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  بهار  250تاقالم 

نوعمش ّطخب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  251ياهباتک 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  بتک  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  251ربمایپ و 

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  باتک  ياههتشون  252نتم 

مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  هراب  رد  بهار  ردپ  252یئوگشیپ 

نیبصاغ ریاس  رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  253یئوگشیپ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  بهار  253تعیب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  بهار  باتک  253ریظن 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رکشل  رد  بهار  نایرج  لمعلا  254سکع 

: اههنتف هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ   17255

255ةراشا
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اههنتف هدننکنکهشیر  مالّسلا  هیلع  255یلع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  255تعسو 

ایالب زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  255یئوگشیپ 

اههنتف زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  256یئوگشیپ 

هّیما ینب  256هنتف 

ۀّیما ینب  زا  دعب  257ياههنتف 

اههنتف هدنهد  نایاپ  مالّسلا  هیلع  نامز  257ماما 

اههنتف رد  هانپ  مالّسلا ، مهیلع  تیب  258لها 

اههنتف رد  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  259يراتفرگ 

یهلا نید  رهظم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  259ریما 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  ياهتعدب  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  نید 2 . ملع و  رد  یئارگایند  ریثأت  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  . 1 18

260ةراشا

نید ملع و  رد  یئارگایند  ریثأت  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک   1260

260ةراشا

ملع صیرح  ایند و  260صیرح 

لمع 260ملاع و 

ینالوط يوزرآ  سفن و  261ياوه 

اههنتف 261يادتبا 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  ياهتعدب  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک   2261

اهتعدب اب  هزرابم  261لکشم 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  ياهتعدب  زا  261ییاههنومن 

یبرقلا يوذ  263سمخ و 

. مّنهج يوس  هب  تمایق  زور  رد  هباحص  زا  یهورگ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  یهاتوک  زا  هباحص  ینامیشپ  هبعک ، رد  هدهاعم  هنوعلم و  هفیحص  دندش ، التبم  رمع  رکب و  وبا  هنتف  هب  مدرم  هنوگچ  رمع ، رکب و  وبا  ضارتعا  و  نینمؤملا » ریما   » ناونعب مجع  برع و  زا  رفن  داتشه  مالس  یعقاو ! نینمؤملا  ریما  هب  رذ  وبا  تیصو   19

! یعقاو نینمؤملا  ریما  هب  رذ  وبا  266تیصو 
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رمع رکب و  وبا  ضارتعا  و  نینمؤملا » ریما   » ناونعب مجع  برع و  زا  رفن  داتشه  266مالس 

دندش التبم  رمع  رکب و  وبا  هنتف  هب  مدرم  267هنوگچ 

هبعک رد  هدهاعم  هنوعلم و  267هفیحص 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  یهاتوک  زا  هباحص  268ینامیشپ 

مّنهج يوس  هب  تمایق  زور  رد  هباحص  زا  268یهورگ 

. هفیقس هراب  رد  هفیذح  رامع و  زا  میلس  لاؤس  هفیقس ، هنتف  رد  هفیذح  رامع و  هبقع ، باحصا  هفیحص و  باحصا  نینمؤملا ، ةرمإ  هب  میلست  راب  ود  نینمؤملا ،» ةرمإ   » هلأسم رد  هنوعلم  هفیحص  باحصا  لمعلا  سکع  یقیقح ! نینمؤملا  ریما  هب  رذ  وبا  تّیصو   20

! یقیقح نینمؤملا  ریما  هب  رذ  وبا  269تّیصو 

« نینمؤملا ةرمإ   » هلأسم رد  هنوعلم  هفیحص  باحصا  لمعلا  269سکع 

نینمؤملا ةرمإ  هب  میلست  راب  270ود 

هبقع باحصا  هفیحص و  270باحصا 

هفیقس هنتف  رد  هفیذح  270رامع و 

هفیقس هنتف  هراب  رد  هفیذح  رامع و  زا  میلس  270لاؤس 

: مالّسلا امهیلع  نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تبحم  هراب  رد  ارجام  دنچ   21271

271ةراشا

مالّسلا امهیلع  نینسح  نتساوخ  271بآ 

كرابم شود  رب  مالّسلا  امهیلع  نینسح  272ندناشن 

مالّسلا امهیلع  نینسح  نتفرگ  272یتشک 

تماما دروم  رد  مالّسلا  امهیلع  نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  273باطخ 

هدجس رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمک  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  273نتسشن 

ربنم زارف  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هناش  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  273نتسشن 

درک عمج  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ار  ماش  لها  هیواعم  هنوگچ  صاع 3 . ورمع  بیذکت  رد  هرصب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  . 2 مالّسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  هیلع  رب  ماش  رد  صاع  ورمع  هبطخ  . 1 22

274ةراشا

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هیلع  رب  ماش  رد  صاع  ورمع  هبطخ   1275

صاع ورمع  بیذکت  رد  هرصب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ   2275
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هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناسل  رب  صاع  ورمع  هیواعم و  275نعل 

صاع ورمع  تمذم  رد  هیآ  275لوزن 

نیغورد تبسن  رد  صاع  ورمع  276بیذکت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  صاع  ورمع  نتسب  276غورد 

؟ درک عمج  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ار  ماش  لها  هیواعم  هنوگچ   3276

لطاب غورد و  تایاور  راشتنا  يارب  لاوما  276ياطعا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دض  رب  هیواعم  هلاس  تسیب  277همانرب 

. هیواعم يّرس  همان  زا  میلس  يرادربهخسن  دایز ، اب  هیواعم  طابترا  هیواعم ، ردارب  نایفس و  وبا  دنزرف  ناونعب  دایز  یفرعم  مجع ، هراب  رد  هیواعم  روتسد  تفالخ ، رد  هیواعم  عمط  تلع  مجع ، تناها  رد  هیواعم  همانرب  برع ، لیابق  هراب  رد  هیواعم  همانرب  دایز : هب  هیواعم  يّرس  همان   23

دایز هب  هیواعم  يّرس  277همان 

277ةراشا

برع لئابق  هراب  رد  هیواعم  277همانرب 

مجع تناها  رد  هیواعم  278همانرب 

تفالخ رد  هیواعم  عمط  278تلع 

مجع هراب  رد  هیواعم  279روتسد 

! هیواعم ردارب  نایفس و  وبا  دنزرف  ناونعب  دایز  279یفرعم 

نآ تلع  مجع و  تناها  رد  رمع  280همانرب 

هیواعم ناسل  زا  رمع  281ياهتعدب 

دایز اب  هیواعم  281طابترا 

هیواعم يّرس  همان  زا  میلس  282يرادربهخسن 

. هشیاع تناها  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هشیاع  تناها   24282

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هشیاع  282تناها 

هشیاع تناها  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  282سکع 

: نیفص رد  هیواعم  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تالسارم  اههمان و   25283

283ةراشا
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیواعم  همان  مایپ و   1284

284ةراشا

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ماقم  هب  هیواعم  284رارقا 

نامثع يارب  هیواعم  284یهاوخنوخ 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تئارب  285نعل و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  285تّیمولظم 

هیواعم ناسل  زا  تفالخ  بصغ  285نایرج 

هیواعم هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همان  مایپ و   2286

286ةراشا

تسا نیملسم  ماما  هب  طوبرم  نامثع  286لتق 

ترضح نآ  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  287تابثا 

هیواعم هب  نامثع  لتق  طابترا  287مدع 

یهاوخنوخ رد  هیواعم  رب  نامثع  نادنزرف  288مدقت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  مکحب  یضار  نامثع  لتاق  رازه  288تسیب 

هیواعم لمعلا  سکع  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مایپ  غالبا   3289

نیّفص رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  « 12  » تادشانم  4289

289ةراشا

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهتنایب  289بقانم 

مالسا رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  289تقبس 

ءایصوا لضفا  مالّسلا  هیلع  290یلع 

ریدغ رد  تیالو  290مالعا 

ریهطت هیآ  ءاسک و  292ثیدح 

مالّسلا مهیلع  همئا  هب  نیقداص »  » 293ریسفت

مالّسلا هیلع  نوراه  نوچمه  مالّسلا  هیلع  293یلع 
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مدرم رب  نادهاش  مالّسلا  مهیلع  293همئا 

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  مان  نیلقث و  294ثیدح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  295يایرد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باوج  رد  هیواعم  همان   5295

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تادشانم  لباقم  رد  هیواعم  لمعلا  295سکع 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  295هّیقت 

هفیقس رد  هیواعم  295تادهاشم 

هیواعم باوج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همان   6296

296ةراشا

نیملسم روما  رد  هیواعم  نداد  رظن  زا  296بجعت 

تفالخ نیبصاغ  297یفّرعم 

یهلا نید  غالبا  رد  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  297قرف 

ناحتما يارب  تّما  298فالتخا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  298همانرب 

نانمشد رب  نداتسرف  تمحر  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّیقت  299نایب 

مدرم رب  تّجح  300نآرق 

هیواعم هراب  رد  نآرق  زا  هیآ  300ود 

هّیما ینب  هراب  رد  نآرق  زا  301ياهیآ 

مالّسلا مهیلع  ناماما  تداهش  زا  302یئوگشیپ 

هّیما ینب  تسدب  تما  هایس  هدنیآ  زا  302یئوگشیپ 

ساّبع ینب  تموکح  زا  303یئوگشیپ 

ینایفس زا  303یئوگشیپ 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  303یئوگشیپ 

نیّفص تالسارم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  304فده 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیواعم  ییاهن  باوج   7304

هیواعم  نامز  رد  نایعیش  ياهالب  هیواعم 4 . رب  سابع  نبا  تاجاجتحا  . 3 مالّسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تئارب  نعل و  رد  هیواعم  همانرب  يادتبا  هیواعم 2 . رب  دعس  نب  سیق  تاجاجتحا  . 1 26

304ةراشا

هیواعم رب  دعس  نب  سیق  تاجاجتحا   1305

305ةراشا

هیواعم قباوس  هراب  رد  سیق  305نانخس 

مالسا يرای  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  وبا  ترضح  306قباوس 

تثعب لّوا  رد  تفالخ  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  306بصن 

سیق ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  307بقانم 

سیق ناسل  زا  تفالخ  بصغ  307نایرج 

سیق ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  طوبرم  307تایآ 

باتک ملع  بحاص  قوراف و  قیدص و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  308ریما 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تئارب  نعل و  رد  هیواعم  همانرب  يادتبا   2308

هیواعم رب  سابع  نبا  تاجاجتحا   3308

نامثع رمع و  لتق  هراب  308رد 

نآرق ریسفت  هراب  309رد 

هیواعم نامز  رد  نایعیش  ياهالب   4310

قارع رد  نایعیش  هب  تبسن  هیواعم  310تایانج 

کلامم اهرهش و  همه  نایعیش  دروم  رد  هیواعم  310مادقا 

وا يارب  بقانم  لعج  نامثع و  نایعیش  دروم  رد  هیواعم  311مادقا 

رمع رکب و  وبا  مان  ندرک  هدنز  يارب  هیواعم  311مادقا 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  یلعج  بقانم  میلعت  دروم  رد  هیواعم  311مادقا 

نانآ تداهش  ّدر  یتموکح و  رتافد  زا  نایعیش  مان  312وحم 

نایعیش لتق  هراب  رد  هیواعم  یساسا  312مادقا 
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یلعج ثیداحا  راشتنا  312تیفیک 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  الب  هنتف و  313جوا 

هّکم رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاجاجتحا  تادشانم و   5313

313ةراشا

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نایعیش و  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  313ّجح 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هدشانم  سلجم  رد  رفن  رازه  314عامتجا 

هیواعم تایانج  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  314مالک 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  314لئاضف 

314ةراشا

ةاخاؤم ثیدح  . 1315

باوبا ّدس  ثیدح  . 2315

ریدغ ثیدح  . 3315

تلزنم ثیدح  . 4316

هلهابم ثیدح  . 5316

ربیخ ياول  ثیدح  . 6316

تئارب هروس  غالبا  . 7316

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یمدقشیپ  يراکادف و  . 8317

نمؤم ره  رایتخا  بحاص  مالّسلا  هیلع  یلع  . 9317

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  تولخ  لاؤس و  . 10317

تیب لها  نیرتهب  مالّسلا  هیلع  یلع  . 11317

مالّسلا مهیلع  نت  جنپ  تدایس  . 12317

مالّسلا هیلع  ّیلع  تسدب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لسغ  . 13318

نیلقث ثیدح  . 14318

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم  ثیداحا  318تایآ و 
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مالّسلا امهیلع  یلع  ربمایپ و  هب  تبسن  ضغب  318بح و 

. دوب رمع  فتک  زا  عنام  هکنیا  دییأت  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع  فتک و  نتشون  زا  رمع  عنم  فتک ، شزرا  فتک : نتشون  زا  ساّبع  نبا  شرازگ   27

فتک نتشون  زا  سابع  نبا  319شرازگ 

319ةراشا

فتک 319شزرا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع  فتک و  نتشون  زا  رمع  319عنم 

دوب رمع  فتک  زا  عنام  هکنیا  320دییأت 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  زا  فّلختم  هس  لمج ، رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رکشل  هنابلطواد  روضح  لمج ، گنج  رد  رکشل  ود  تیفیک  دادعت و   28

لمج گنج  رد  رکشل  ود  تیفیک  320دادعت و 

لمج رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رکشل  هنابلطواد  320روضح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  زا  فّلختم  321هس 

ریبز هحلط و  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا   29321

321ةراشا

لمج گنج  عورش  زا  لبق  ریبز  هحلط و  ندناوخ  322ارف 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناسل  رب  لمج  باحصا  322نعل 

هرّشبم هرشع  ثیدح  322ّدر 

ریبز هحلط و  طسوت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رسمه  ندروآ  323نوریب 

ریبز هحلط و  323فالتخا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تعیب  اب  نامثع  تعیب  323قرف 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  زا  ياهنومن  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  باب  نارازه   30324

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  باب  324نارازه 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  زا  324ياهنومن 

. مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  دزن  نآرق  ملع  ینودقفت ، نا  لبق  ینولس   31325

ینودقفت نا  لبق  325ینولس 
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مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  دزن  نآرق  325ملع 

. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  ياههقرف  اهتّما ، قارتفا  تیفیک  نآرق ، لیجنا و  تاروت و  مکح  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع  دوهی ، سیئر  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس   32

دوهی سیئر  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  326نانخس 

نآرق لیجنا و  تاروت و  مکح  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  326یلع 

اهتّما قارتفا  326تیفیک 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  327ياههقرف 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  تواقش  تداعس و  لها  مان  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  سابع  نبا  تیاور  نیرتمهم   33327

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  سابع  نبا  تیاور  327نیرتمهم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  تواقش  تداعس و  لها  327مان 

نیفص گنج  زور  نیرتدیدش  نیرخآ و  ریرهلا  موی   34328

328ةراشا

نیفص گنج  هلحرم  نیرتدیدش  رد  میلس  328روضح 

ریرهلا موی  رد  رتشا  کلام  329هباطخ 

ریرهلا موی  رد  گنج  329تیفیک 

ریره گنج  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  330هباطخ 

ریره هعقاو  زا  دعب  اهنآرق  ندز  330هزین 

نیفص رخآ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلیح  ناونعب  هیواعم  330همان 

هیواعم هلیح  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  331باوج 

هیواعم تتامش  رد  وا  راعشا  صاع و  ورمع  331نانخس 

صاع ورمع  هیواعم و  332حاضتفا 

نیّفص گنج  زا  یساّسح  عطقم   35333

333ةراشا

نیّفص گنج  زا  یساّسح  333عطقم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ماش  رکشل  333یئوگازسان 
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هیواعم رکشل  نارس  یفرعم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  334هباطخ 

رکشل بیغرت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  334نانخس 

هیواعم رکشل  رب  یهورگ  اب  ۀّیفنح  نب  دمحم  335هلمح 

. هباحص زا  یضعب  يرکف  هاتوک  مالّسلا ، هیلع  یلع  ّقح  رد  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياهتساوخرد  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  يرامیب  رطاخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يرادیب  بش  اهرفس ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مداخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   36

اهرفس رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مداخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  336ریما 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يرامیب  رطاخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يرادیب  336بش 

مالّسلا هیلع  یلع  قح  رد  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  336ياهتساوخرد 

هباحص زا  یضعب  يرکف  337هاتوک 

رکب وبا  گرم  هّیضق  لیصفت  گرم 2 . ماگنه  هنوعلم  هفیحص  باحصا  نانخس  . 1 37337

337ةراشا

«2  » گرم ماگنه  « 1  » هنوعلم هفیحص  باحصا  نانخس   1337

گرم ماگنه  لبج  نب  ذاعم  337نانخس 

گرم ماگنه  ملاس  حارج و  هدیبع  وبا  338نانخس 

گرم ماگنه  رکب  وبا  339نانخس 

گرم ماگنه  رمع  339نانخس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يوس  زا  ثیدح  نیا  340دییأت 

رکب وبا  گرم  هّیضق  لیصفت   2340

340ةراشا

رکب وبا  گرم  ماگنه  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  340روهظ 

گرم ماگنه  رمع  اب  رکب  وبا  341نانخس 

منهج توبات  رد  دورو  هب  رکب  وبا  342رارقا 

رکب وبا  نابز  زا  رمع  342نعل 

ترضح نآ  تلحر  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  343طابترا 

مالّسلا مهیلع  ءایبنا  ریغ  اب  هکئالم  343طابترا 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يوس  زا  ثیدح  نیا  مود  344دییأت 

هکئالم اب  مالّسلا  مهیلع  همئا  344طابترا 

تیلهاج رب  ناشنارای  هفیحص و  باحصا  344گرم 

؟ دنهدیم یناسک  هچ  هب  ار  تیالو  تیالو ، هلأسم  رد  ندش  هربخ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  طسوت  لطاب  لها  ماما  یفرعم  نیبذبذم ، لطاب و  لها  قح و  لها  ناماما  نیبذبذم ، لطاب و  لها  قح و  لها  هب  تما  قارتفا   38

نیبذبذم لطاب و  لها  قح و  لها  هب  تما  346قارتفا 

نیبذبذم لطاب و  لها  قح و  لها  346ناماما 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  طسوت  لطاب  لها  ماما  346یفّرعم 

تیالو هلأسم  رد  ندش  346هربخ 

؟ دنهدیم یناسک  هچ  هب  ار  347تیالو 

: مخ ریدغ   39347

347ةراشا

يردخ دیعس  یبا  ناسل  زا  مخ  ریدغ  347نایرج 

تیالو هب  نید  ندش  لماک  رد  هیآ  347لوزن 

مخ ریدغ  تبسانمب  تباث  نب  ناسح  348راعشا 

ریدغ رد  رمع  رکب و  وبا  349ضارتعا 

: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  زا  ییاههولج   40349

349ةراشا

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  هطبار  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلصخ  349هد 

نامیا تابث  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  350ریثأت 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  اهرکذ  نیرتبوبحم  مالّسلا  هیلع  یلع »  » 350دای

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  اب  هطبار  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  350ریما 

: نایعیش هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیرخآ   41351

351ةراشا

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  هصفح  هشیاع و  ندش  351اونشان 
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مالّسلا هیلع  یلع  نانمشد  نایعیش و  هراب  رد  نآرق  هیآ  351ود 

«5  » قح روهظ  ات  باتک  ظفح  352روتسد 

: هیواعم رب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  تاجاجتحا   42352

352ةراشا

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  روضح  اب  هیواعم  353سلجم 

ماش لها  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  ندیسر  زا  هیواعم  353تشحو 

نآرق رد  هنوعلم  هرجش  هّیما ، 353ینب 

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  نییعت  354بصن و 

مالّسلا مهیلع  ناماما  دوخ و  تداهش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  355یئوگشیپ 

هیواعم رارقا  هب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  356تکاله 

هباحص نابز  زا  بلاطم  نیا  356دییأت 

یهلا شرع  هب  بّرقم  رون  357هدراهچ 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تجح  مامتا  357غیلبت و 

نینمؤم یمک  تّما و  یهارمگ  هراب  رد  هیواعم  358نخس 

هیواعم رب  سابع  نبا  358جاجتحا 

لیئارسا ینب  هب  مالسا  تّما  358تهابش 

تفالخ هلأسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رارکت  360تحارص و 

تفالخ رد  مدرم  باختنا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ندوبن  360یضار 

تما فالتخا  قافتا و  361دراوم 

تّما فالتخا  ماگنه  تاجن  361هار 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  دزن  ملع  362مامت 

نآرق ظفح  362عمج و 

یهلا نید  رد  یصخش  رظن  لامعا  هب  رمع  362روتسد 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  لباقم  رد  مدرم  هورگ  363هس 
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هیواعم سلجم  363همتاخ 

: نینمؤم تافص  رد  مامه  هبطخ   43364

364ةراشا

باوج زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عانتما  مامه و  365لاؤس 

مدرم تیصعم  تعاطا و  زا  دنوادخ  نما  365انغ و 

ایند رد  نینمؤم  365راتفر 

مّنهج تشهب و  زا  نینمؤم  365هاگدید 

نآرق توالت  366نینمؤم و 

نینمؤم رد  گرم  366دای 

نارگید فیرعت  زا  نینمؤم  366رارف 

نمؤم يرهاظ  367تامالع 

نمؤم ینطاب  367تامالع 

نمؤم يراددوخ  367ربص و 

مدرم اب  نمؤم  طابترا  368تیفیک 

مامه رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  368ریثأت 

. مالّسلا هیلع  یلع  تسدب  تمایق  باسح و  مدرم ، ادخ و  نیب  هطساو  مالّسلا  هیلع  یلع  مالّسلا ، امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  تقلخ  بسن و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  رمع  یهاوخرذع  منهج ، تشهب و  ناشبسن و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مدرم  لاؤس  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  بیغ  ملع   44

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  بیغ  369ملع 

مّنهج تشهب و  ناشبسن و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مدرم  370لاؤس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  رمع  370یهاوخرذع 

مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  تقلخ  370بسن و 

مدرم ادخ و  نیب  هطساو  مالّسلا  هیلع  371یلع 

مالّسلا هیلع  یلع  تسدب  تمایق  371باسح 

. یهلا ججح  ناونعب  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  باختنا  يوقت ، هملک  نیمز و  نوکس  نمؤم و  ره  ّیلو  مالّسلا  هیلع  یلع  نیمز ، لها  نایم  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  باختنا  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  بسن  تقلخ و  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  تناها  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  شیرق  زا  يدرم  تناها   45

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  شیرق  زا  يدرم  371تناها 
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تناها  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  372سکع 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  بسن  372تقلخ و 

نیمز لها  نایم  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  372باختنا 

يوقت هملک  نیمز و  نوکس  نمؤم و  ره  ّیلو  مالّسلا  هیلع  372یلع 

یهلا ججح  ناونعب  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  373باختنا 

: دادقم رذ و  وبا  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  نیرتالاب   46373

373ةراشا

وا نانمشد  زا  تئارب  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  تعاطا  رد  373هکئالم 

مالّسلا هیلع  یلع  اب  اهتّما  رب  تجح  374مامتا 

مدرم ادخ و  نیب  باجح  هطساو و  مالّسلا  هیلع  374یلع 

بلق تراهط  مالّسلا  هیلع  یلع  374تیالو 

تیالو توبن و  هیاس  رد  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  374تاماقم 

تمایق سرباسح  مدرم و  رب  دهاش  مالّسلا  هیلع  375یلع 

یهلا تافص  رهظم  مالّسلا  هیلع  375یلع 

. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  رفک  نامیا و  نیب  قراف   47375

: ساّبع نبا  ناسل  زا  هفیقس  عیاقو   48376

376ةراشا

ساّبع نبا  ناسل  زا  هفیقس  377عیاقو 

377ةراشا

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مدرم  تیرثکا  377دادترا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياههمانرب  377نیرتيرورض 

يرابجا تعیب  يارب  هفیقس  لها  موجه  تامادقا و   1377

ترضح نآ  لمعلا  سکع  تعیب و  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نیبصاغ  377توعد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  رد  ندز  شتآ  378موجه و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 458زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  378ندز 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  تراسج  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  379سکع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  لتق  هب  379میمصت 

هناخ زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندروآ  379نوریب 

رکب وبا  اب  يرابجا  تعیب  تیفیک   2380

يرابجا تعیب  ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخس  380نیلّوا 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  لّوا  380دیدهت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یملسا  هدیرب  380عافد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناملس  380عافد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  رامع  دادقم و  رذ و  وبا  381عافد 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  مود  381دیدهت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هملس  ما  نمیا و  ّما  381عافد 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  موس  382دیدهت 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  مراهچ  382دیدهت 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  مجنپ  382دیدهت 

كدف بصغ   3382

كدف ندنادرگزاب  يارب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  382لالدتسا 

كدف ّدر  دنس و  نتشون  زا  رمع  383عنم 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  زا  رمع  رکب و  وبا  383تدایع 

رمع رکب و  وبا  رب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  383نیرفن 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  نیفدت  تداهش و   4384

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  384ياهتّیصو 

مدرم نیب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  لمعلا  384سکع 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هنایفخم  نیفدت  384زامن و 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  ربق  شبن  يارب  رمع  385دصق 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هشقن   5385

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  يارب  دلاخ  رمع و  رکب و  وبا  385هئطوت 

لتق هشقن  يارجا  ماگنه  رکب  وبا  386ینامیشپ 

لتق هئطوت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  386سکع 

ترضح لتق  هئطوت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  لمعلا  386سکع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هئطوت  رد  مشاه  ینب  نانز  لمعلا  386سکع 

میلس باتک  نتم  همتت  مّود  387شخب 

387ةراشا

«: رجهیل لجرلا  ّنا   » نایرج زا  ییاههتفگان   49387

387ةراشا

« رجهیل لجرلا  ّنا   » نایرج زا  387ییاههتفگان 

387ةراشا

رمع بایغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  388نخس 

نآ رب  نتفرگ  دهاش  فتک و  388نتشون 

تشاد رظن  رد  فتک  نتشون  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  388ياهمانرب 

ثیدح نیا  388دییأت 

. رثوک ضوح  زا  نالهاان  هدننکرود  مالّسلا  هیلع  یلع  مالّسلا ، امهیلع  یلع  ربمایپ و  يارب  دجسم  تّیلح  دجسم ، رد  ندیباوخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  عنم   50

دجسم رد  ندیباوخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  389عنم 

مالّسلا امهیلع  یلع  ربمایپ و  يارب  دجسم  389تّیلح 

رثوک ضوح  زا  نالهاان  هدننکرود  مالّسلا  هیلع  389یلع 

. ترضح نآ  نادناخ  يارب  دجسم  تیّلح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يادن   51390

ترضح نآ  نادناخ  يارب  دجسم  تّیلح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  390يادن 

. رمع رکب و  وبا  طسوت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باقلا  اهمان و  بصغ  رمع ، نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  ییامنهار   52
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رمع نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  390ییامنهار 

رمع رکب و  وبا  طسوت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باقلا  اهمان و  390بصغ 

. دوخ زا  ترضح  نآ  عافد  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یمئاد  تّیمولظم  نیّفص ، لمج و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  طسوت  گنج  باختنا  تلع   53391

نیّفص لمج و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  طسوت  گنج  باختنا  391تلع 

دوخ زا  ترضح  نآ  عافد  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یمئاد  391تّیمولظم 

. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  نآرق  زا  یتایآ  مدرم ، رب  نادهاش  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دنوادخ ، هار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هار  یهارمگ ، تلالض و  بایسآ  مالّسلا ، مهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  تعاطا  طانم  تمصع  نید ، دروم  رد  رفن  هس  زا  رذح   54

نید دروم  رد  رفن  هس  زا  392رذح 

مالّسلا مهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  تعاطا  طانم  392تمصع ،

یهارمگ تلالض و  393بایسآ 

دنوادخ هار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  393هار 

مدرم رب  نادهاش  مالّسلا  مهیلع  تیب  393لها 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  نآرق  زا  393یتایآ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  صاّقو  یبا  نب  دعس  تافارتعا   55394

394ةراشا

«1  » وا تلزع  هلأسم  رد  دعس  رب  میلس  تّجح  394مامتا 

دعس ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  394لئاضف 

دعس ناسل  زا  ربیخ  395گنج 

دعس ناسل  زا  ریدغ  396هعقاو 

تلزع رد  دعس  تسردان  396لیلد 

. جراوخ سیئر  هراب  رد  صاّقو  یبا  نب  دعس  ربخ  ناورهن ، نیّفص و  لمج و  ياهگنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  راصنا  نیرجاهم و  روضح  مدع   56396

ناورهن نیّفص و  لمج و  ياهگنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  راصنا  نیرجاهم و  روضح  396مدع 

جراوخ سیئر  هراب  رد  صاّقو  یبا  نب  دعس  397ربخ 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تعیب  زا  ناگدیزگ  تلزع  رفن  هس  نخس   57397

: يرصب نسح  رب  شاّیع  یبا  نب  نابا  تاجاجتحا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياپ  كاخ  هب  كّربت   58397
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397ةراشا

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياپ  كاخ  هب  398كّربت 

يرصب نسح  رب  شایع  یبا  نب  نابا  398تاجاجتحا 

يرصب نسح  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  398ود 

شقافن هیجوت  رد  يرصب  نسح  نیغورد  399ثیداحا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لصف  الب  تفالخ  هب  يرصب  نسح  400فارتعا 

رمع رکب و  وبا  هب  تبسن  يرصب  نسح  ّنظ  400نسح 

يرصب نسح  قافن  هیجوت  يارب  هیقت  401تایاور 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  سیلبا  402تلود 

نامثع لتق  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  مدرم  تعیب  402تیفیک 

رمع رکب و  وبا  زا  يرصب  نسح  402عافد 

تّما رد  یهارمگ  ناراذگهیاپ  نیلوا  رمع  رکب و  403وبا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لصف  الب  تفالخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  همه  403فارتعا 

رکب وبا  زامن  404نایرج 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  باب  406رازه 

«34  » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  هراب  رد  يرصب  نسح  406تافارتعا 

يرصب نسح  رظن  رد  هیقت  اب  قافن  406طلخ 

. ناورهن نیّفص و  لمج و  ياهگنج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياعد   59407

. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياعد  هب  رمع  رکب و  وبا  يازهتسا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياعد  رفس و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يرامیب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  نیرتالاب  نآرق ، زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  نیرتالاب   60

نآرق زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  407نیرتالاب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  408نیرتالاب 

«7  » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياعد  رفس و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  408يرامیب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياعد  هب  رمع  رکب و  وبا  409ءازهتسا 

رمع تاظحل  نیرخآ  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگشیپ  رمع 2 . تاظحل  نیرخآ  رد  شنادناخ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تاشرافس  . 1 61
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410ةراشا

رمع تاظحل  نیرخآ  رد  شنادناخ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تاشرافس   1410

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخآ  تاظحل  رد  بلطملا  دبع  نادنزرف  عامتجا  410توعد و 

مشاه ینب  سلجم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  نتفر  411نوریب 

بلطملا دبع  ینب  يارب  تیالو  نابحاص  411یفرعم 

بلطملا دبع  ینب  ياهالب  زا  411یئوگشیپ 

تلالض ماما  هدزاود  تیاده و  ماما  هدزاود  زا  412یئوگشیپ 

مالّسلا هیلع  یلع  زا  تعاطا  دروم  رد  بلطملا  دبع  ینب  هب  412روتسد 

رمع تاظحل  نیرخآ  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگشیپ   2412

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بئاصم  زا  412یئوگشیپ 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  بئاصم  زا  413یئوگشیپ 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  بئاصم  زا  413یئوگشیپ 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تموکح  سابع و  ینب  تموکح  زا  413یئوگشیپ 

، یهلا باوج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  هراب  رد  ناملس  لاؤس   62414

414ةراشا

یهلا باوج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  هراب  رد  ناملس  414لاؤس 

قلخ نایم  زا  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  414باختنا 

نآ ریسفت  ریهطت و  هیآ  414لوزن 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  415یئوگشیپ 

هئیس هنسح و  تّنس  يازج  رد  415تکرش 

دنوادخ فرط  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ریزو  مالّسلا  هیلع  415یلع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياپ  كاخ  هب  415كّربت 

. دیوگب دناوتیمن  مالّسلا  هیلع  یلع  ریغ  هک  ینخس   63416

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یهانتمان  ملع   64416
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. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  ياههقرف  هیجان ، هقرف  ناربمایپ و  زا  سپ  اهتما  هقرفت  نآرق ، لیجنا و  تاروت و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع  يراصن ، سیئر  دوهی و  سیئر  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاؤس   65

يراصن سیئر  دوهی و  سیئر  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  417لاؤس 

نآرق لیجنا و  تاروت و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  417یلع 

هیجان هقرف  ناربمایپ و  زا  سپ  اهتما  417هقرفت 

مالّسلا هیلع  یلع  نیّبحم  417ياههقرف 

: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  ناهج  عیاقو  باتک   66418

418ةراشا

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  سابع  نبا  419نانخس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  419یئوگشیپ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  رد  نابصاغ  تموکح  زا  419یئوگشیپ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملع  باب  رازه  میلعت  ماگنه  رمع  رکب و  وبا  لمعلا  420سکع 

سابع ینب  تموکح  زا  و  رکشل ، دادعت  زا  420یئوگشیپ 

سابع نبا  دزن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  420تّیمها 

: لمج گنج  زا  سپ  هرصب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس   67420

420ةراشا

هیواعم طسوت  نیّفص  گنج  تامدقم  421هّیهت 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نفد  زا  لبق  رکب  وبا  اب  421تعیب 

تفالخ بصغ  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  421تامادقا 

دوخ نوخ  ندادن  رده  مالسا و  رطاخب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  422توکس 

؟ دندرک بصغ  ار  تفالخ  ماقم  هنوگچ  نامثع  422رمع و 

نامثع لتق  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  422تعیب 

ریبز هحلط و  هشیاع و  422هلئاغ 

ناناملسم يارب  دنوادخ  ناحتما  422هشیاع ،

هفیلخ نییعت  هطباض  رد  نیبصاغ  423ضقانت 
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مالّسلا هیلع  نوراه  همانرب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  423همانرب 

ناورهن نیّفص و  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  424یئوگشیپ 

توکس گنج و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياههمانرب  424هطباض 

وا باذع  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لتاق  زا  424یئوگشیپ 

نعل باذع و  تّدش  رد  رمع  رکب و  وبا  یفرعم  424تخانش و 

تئارب تیالو و  یّلک  425هطباض 

رکب یبا  نب  دّمحم  تباجن  425تفرعم و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تفلاخم  مدع  رب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  نتفرگ  426مازتلا 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  روضح  رد  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  426یفرعم 

نیبصاغ هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يایؤر  426ریسفت 

دایز تایانج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  427یئوگشیپ 

. مالّسلا مهیلع  همئا  هب  وا  رارقا  تافو و  ماگنه  یعخن  دیزی  نب  میهاربا  دئاقع   68427

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتّیصو  نتم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رمع  رخآ  تاعاس   69428

428ةراشا

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رمع  رخآ  428تاعاس 

نادهاش مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  428تّیصو 

تماما عیادو  ندرپس  مالّسلا و  مهیلع  همئا  428یفرعم 

مجلم نبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  429مالک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتّیصو  429نتم 

429ةراشا

حالصا قح ، رب  داحتا  مالسا ، 430يوقت ،

ناگیاسمه نآرق ، ماتیا ، محر ، 430هلص 

داهج ءارقف ، هزور ، تاکز ، زامن ، 430جح ،

ترضح نآ  باحصا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  431نادنزرف 
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رگید کی  هب  یکین  فورعم ، هب  رما  431نانز ،

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  431یظفاحادخ 

. تسا رفاک  كرشم و  یبصان  دهدیمن ، صیخشت  ار  قح  هک  یسک  یلیصفت ، یلامجا و  تئارب  تیالو و  نمؤم ، کی  داقتعا  نیرتمک   70432

نمؤم کی  داقتعا  432نیرتمک 

یلیصفت یلامجا و  تئارب  432تیالو و 

دهدیمن صیخشت  ار  قح  هک  433یسک 

تسا رفاک  كرشم و  433یبصان 

میلس باتک  تاکردتسم  مّوس  433شخب 

433ةراشا

. ماما هب  نتشادن  تفرعم  يانعم  تّیلهاج ، گرم  ینعی  ماما  نتخانشن   71434

تّیلهاج گرم  ینعی  ماما  434نتخانشن 

ماما هب  نتشادن  تفرعم  434يانعم 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دیشروخ  راتفگ  ریسفت  دیشروخ ، ملکت  زا  نارضاح  یشوهیب  بّجعت و  هباحص ، رمع و  رکب و  وبا  روضح  رد  دیشروخ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملکت  دیشروخ ، اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملکت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  روتسد   72

دیشروخ اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملکت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  434روتسد 

هباحص رمع و  رکب و  وبا  روضح  رد  دیشروخ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  435ملکت 

دیشروخ مّلکت  زا  نارضاح  یشوهیب  435بّجعت و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دیشروخ  راتفگ  435ریسفت 

. راگدرورپ دزن  مالّسلا  هیلع  یلع  نیّبحم  تلزنم  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تّبحم  هدیاف   73436

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تّبحم  436هدیاف 

راگدرورپ دزن  مالّسلا  هیلع  یلع  نیّبحم  436تلزنم 

. نیبرقم برقا  نیقباس و  قبسا  مالّسلا  هیلع  یلع   74436

. دادقم مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  عافد  نامثع و  طسوت  رذ  وبا  هذخاؤم  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  هراب  رد  ّجح  ماّیا  رد  رذ  وبا  ّمهم  مایپ   75437

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هراب  رد  ّجح  ماّیا  رد  رذ  وبا  ّمهم  437مایپ 

دادقم مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  عافد  نامثع و  طسوت  رذ  وبا  437هذخاؤم 
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: هیواعم اب  حلص  ماگنه  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هبطخ   76438

438ةراشا

تسین وا  تیناّقح  رب  لیلد  هیواعم  اب  438حلص 

دندرکیم تعیب  قح  ماما  اب  تما  439رگا 

دندرک اهر  ادمع  ار  قح  ماما  439تما 

یهلا رذع  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  439هشیر 

دنداد تسد  زا  ار  نیرتهب  439مدرم 

. ناماما ردپ  ماما و  ردارب  ماما و  رسپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما   77440

. تمایق ات  مالّسلا  مهیلع  ناماما  دزن  ملع  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  تعسو  لوسر ، ادخ و  بوبحم  راهچ  قاتشم  تشهب   78441

لوسر ادخ و  بوبحم  راهچ  قاتشم  441تشهب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  441تعسو 

تمایق ات  ناماما  دزن  441ملع 

. دنهورگ هس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  مدرم  دنزیمن ، ررض  قح  لها  هب  مدرم  تسیاشان  باختنا   79442

دنزیمن ررض  قح  لها  هب  مدرم  تسیاشان  442باختنا 

دنهورگ هس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  442مدرم 

. طسو تما  مدرم و  رب  نادهاش  مالّسلا  مهیلع  همئا   80443

. تمکح باتک و  ندعم  مالّسلا  مهیلع  همئا   81443

. نیسای لآ  نیسای و  ریسفت   82444

. مالّسلا مهیلع  همئا  زا  دنوادخ  لاؤس   83444

. مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ  نیملاظ  راظتنا  رد  دیدش  باذع   84445

. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نادیهش  هب  نآرق  رد  روگب » هدنز   » ریسفت  85445

قافن ياههیاپ  رفک 2 . ياههیاپ  . 1 86446

446ةراشا

رفک ياههیاپ   1446
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رفک هیاپ  446راهچ 

قسف 446ياههبعش 

«6  » ّولغ 447ياههبعش 

کش 448ياههبعش 

ههبش 448ياههبعش 

قافن ياههیاپ   2448

قافن هیاپ  448راهچ 

سفن ياوه  448ياههبعش 

يراکشزاس 449ياههبعش 

«18  » بضغ 449ياههبعش 

عمط 449ياههبعش 

وا هاگرد  هب  هبوت  یهلا و  449ننس 

. مزال ریغ  ملع  مزال و  ملع   87450

. لمح عضو  یناسآ  يارب  اعد  هیآ و   88451

. یلاباال تمالع  تسا ، ناطیش  کیرش  ای  انزلا  دلو  یلاباال  شاّحف  تسا ، مارح  شاّحف  رب  تشهب   89451

تسا مارح  شاّحف  رب  451تشهب 

تسا ناطیش  کیرش  ای  انزلا  دلو  یلاباال ، 451شاّحف 

یلاباال 452تمالع 

. شنیب تمالع  نتفگ  نخس  مک   90452

. مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  تلود  رد  یگدنز  مالّسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تراشب   91452

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  452تراشب 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  تلود  رد  453یگدنز 

. تشهب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  مان  مالّسلا ، مهیلع  ءایبنا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهتهابش  نیمز ، اهنامسآ و  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماقم   92453

نیمز اهنامسآ و  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  453ماقم 
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مالّسلا مهیلع  ءایبنا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  453ياهتهابش 

تشهب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  453مان 

. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رب  هقدص  تمرح  سمخ و  تّیلح  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  طسوت  تاولص  میلعت  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  باستنا  تبارق و  تلیضف  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يراکادف  نیقباس ، همه  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تقبس   93

نیقباس همه  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  454تقبس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  454يراکادف 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  باستنا  تبارق و  454تلیضف 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  طسوت  تاولص  454میلعت 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رب  هقدص  تمرح  سمخ و  455تیلح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  455هرابرد 
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يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات  یثیدح و  باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 

باتک تاصخشم 

76؟ق. ترجه -  زا  لبق   2 یلاله ، سیق  نبمیلس  هسانشرس : 
یسراف  . یلالهلا سیق  نب  میلس  باتک  يدادرارق :  ناونع 

لوا نرق  زا  یخیرات  یثیدح و  باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلـس ،  باتک  همجرت  مالـسلامهیلع : دـمحم  لآ  رارـسا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
 . ینیئوخیناجنزيراصنا لیعامسا  همجرت  یفوکيرماعیلالهسیقنبمیلس ؛ قداصوبا  فیلات  يرجه /

.1375 يداهلا ، رشن  رتفد  مق : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 4 ، ] 766 يرهاظ :  تاصخشم 

 ( موس پاچ   ) لایر  2300 964-400-002-1 ؛  لایر : 15000 کباش : 
Asrar -e ale Mohammad: a Persian version of kitab-e Solaim Ibn: یـسیلگنا هب  دـلج  تشپ  تشاددای : 

.Qays al-Helali
1377 موس : پاچ  تشاددای : 

1378 : : مجنپ پاچ  تشاددای : 
سیونریز تروص  هب  نینچمه  744 ؛ [ - 730 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

یسراف سیق . نبمیلس  باتک  رگید :  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

نرق 1ق. هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
ثیداحا 1 ق --. نرق خیرات --  مالسا -- عوضوم : 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  اههیدر --  اههیعافد و  هعیش --  عوضوم : 
مجرتم .، 1388  - 1312 لیعامسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  هدوزفا :  هسانش 

BP223/5/س78ك2041 1375 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م6610-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ همدقم ]

[ باتک هچخیرات  میلس و  یناگدنز  زا  ياهصالخ  لوا  تمسق  ]

ةراشا

نیدـباعلا نیز  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  ّصاـخ  باحـصا  زا  «، 1  » یفوک يرماع  یلاله  سیق  نب  میلـس  قداـص  وبا 
«. 2  » تسا هدرک  كرد  مه  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  رضحم  تسا و  مالّسلا  مهیلع 

هدوب رادروخرب  یّصاخ  ّتیبوبحم  زا  ناشیا  دزن  هدوب و  نانآ  قوثو  دروم  مالّسلا و  مهیلع  همئا  باحصا  ناگرزب  هعیـش و  ياملع  مدقا  زا  وا 
. تسا

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


اب و  هدـش ، فیلأـت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  خـیرات  ثیدـح و  عوضوم  رد  باـتک  نیلّوا  ناونعب  میلـس  باـتک 
. تسا هدیسر  ام  تسدب  هدنام و  ظوفحم  نرق  هدراهچ  تشذگ 

وا یگدنز  لئاوا  میلس و  بسن  تدالو و 

زاجح یحاون  رد  هدوب و  مالّـسلا  امهیلع  هَّللا  لیلخ  میهاربا  نب  لیعامـسا  ترـضح  نادـنزرف  زا  هک  تسا  رماع  نب  لاله  ینب  هفیاط  زا  میلس 
«. 3  » دناهدمآ قارع  ماش و  هب  اهدعب  دناهتشاد و  ینکس 

______________________________

: یسوط خیش  تسرهف  ص 4 . یقرب : لاجر  تسا : روکذم  ریز  ياهباتک  رد  تایصوصخ  نیا  اب  میلس  لماک  مان  ( 1)
ص 39. ءامسالا : طباوض  ص 290 . مایالا : دئاوع  ص 82 . لاوقالا : ۀصالخ  ص 6 . یشاجن : لاجر  ص 81 .

ج 4 ص 65. تانجلا : تاضور 
: میدن نبا  تسرهف  ص 43 و 68 و 74 و 91 و 124 . یسوط : خیش  لاجر  ص 4 و 7 و 8 و 9 . یقرب : لاجر  ( 2)

ص 83. لاوقالا : ۀصالخ  ص 275 .
ج 3 ص 396. بابللا : ج 3 ص 1221 . برعلا : لئابق  مجعم  ( 3)

18 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تسا هتشاد  لاس  هدزاود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تافو  ماگنه  وا  و  «، 4  » هدوب هفوک  هقطنم  رد  ترجه  زا  لبق  لاس  ود  میلس  تدالو 

تانایرج رد  و  هدوبن ، هنیدـم  رد  رکب  وبا  تموکح  نامز  رد  ترـضح  نآ  زا  دـعب  زین  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تایح  ناـمز  رد  میلس 
رد هتـشاد  لاس  هدزناپ  دودح  رد  هک  یناوجون  نینـس  رد  وا  تسا . هتـشادن  روضح  اصخـش  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  هفیقس و 

«. 5  » تسا هدش  هنیدم  دراو  ترجه  مهدزناش  لاس  زا  لبق  رمع و  تموکح  لئاوا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دعب  مکاح  ّوج  رد  میلس 

اهر ار  ناشربمایپ  تیب  لـها  هک  یمدرم  دـیدرگ . ّصاـخ  هرود  نآ  یملع  یگنهرف و  طئارـش  مکاـح و  ّوج  هّجوتم  هنیدـم  هب  دورو  اـب  میلس 
. دنتشگیم رب  ّتیلهاج  هب  هتفرگ  شیپ  ار  لهج  هار  و  دندوب ، هدومن  نیشنهناخ  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع ، هنیدم  باب  هدرک و 

ات دندوب  هدرک  حرطم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ّتنـس  نیودت  عمج و  لقن و  زا  دیدش  عنم  تسایـس  بصاغ ، نیمکاح  رگید  يوس  زا 
. دشاب مکاح  نیملسم  هعماج  رب  مالسا  زا  یمان  طقف  و  دنیامن ، هناگیب  نآ  فراعم  نید و  زا  یّلکب  ار  مدرم 

دومن ینید  فراعم  رشن  نیلماع  بیدأت  سبح و  هب  مادقا  تفای و  تّدش  رمع  تموکح  رد  دوب ، هدش  داجیا  رکب  وبا  نامز  رد  هک  عضو  نیا 
. دش هدنازوس  نانآ  ياههتشون  و 

. دش يروآ  بعر  کیرات و  ّوج  نینچ  دراو  یناوجون ، نینس  رد  سیق  نب  میلس 

رمع نامز  رد  میلس  یملع  داهج 

نیا وا  فده  دیدرگ . مالسا  حیحص  فراعم  خیرات و  نیودت  يروآ و  عمج  راکب  تسد  هنایفخم  یناملظ ، يرکف  ّوج  نینچ  ندید  اب  میلس 
هدنیآ ياهلسن  هک  دوب 

______________________________

نیفص گنج  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  دنکیم  حیرـصت  باتک  ثیدح 34  رد  میلـس  هک  دیآیم  تسدب  اجنآ  زا  میلـس  تدالو  خیرات  ( 4)
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گنج قیقد  خیرات  هب  یبایتسد  يارب  دوشیم . ترجه  زا  لبق  لاس  ود  وا ، دلوت  لاس  هجیتن  رد  تسا . هتـشاد  لاس  لهچ  يرجه  لاس 38  رد 
. دوش هعجارم  ص 473  محازم : نب  رصن  نیفص »  » باتک هب  نیفص 

میلس هک  اجنآ  زا  تسا . هتفر  رهـش  نآ  هب  هنیدم  زا  نئادم  مکاح  ناونعب  ناملـس  لاس ، نیا  رد  هک  تسا  نآ  يارب  مهدزناش  لاس  نییعت  ( 5)
هنیدم هب  میلس  دورو  دیاب  هدرک ، لقن  دناهتشاد  روضح  هس  ره  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  هک  یـسلجم  رد  زین  ناملـس و  زا  يرایـسب  ثیداحا 

. دشاب نئادم  رد  ناملس  تموکح  زا  لبق  لاس  دنچ 
19 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیلع قداص  ماما  هک  نانچ  دـناشکن ، مّنهج  هب  ار  مدرم  بصاغ  نامکاح  ياهتلالـض  اهتنایخ و  و  دنـشاب ، هاگآ  ناشنید  قیاـقح  زا  نیملـسم 
: دیامرفیم مالّسلا 

سیلبا و مهیلع  ّطلستی  نا  نع  انتعیـش و  ءافعـض  یلع  جورخلا  نع  مهنوعنمی  هتیرافع ، سیلبا و  یلی  يّذلا  رغّثلا  یف  نوطبارم  انتعیـش  ءاملع  »
نیطایش زا  عنام  نانیا  دنتسه . شاهتسد  راد و  سیلبا و  نآ  رگید  يوس  رد  هک  دنتـسه  يزرم  رد  ام  نایعیـش  ياملع  «، » 6 « » بصاّونلا هتعیش 

«. دنوش ّطلسم  نانآ  رب  شایبصان  ناوریپ  سیلبا و  هکنیا  زا  و  دننک ، هلمح  ام  نایعیش  يافعض  هب  هک  دنوش  یم 
وبا ناملس و  شمارگ  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  ار  دوخ  طابترا  تقیقح ، تخانش  زا  سپ  فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  میلس 

. دش باریس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ضیف  رپ  همشچ  زا  دومن و  مکحم  نانآ  لاثما  دادقم و  رذ و 
هباحـص اب  لاح  نامه  رد  درکیم . لاؤس  ار  یخیرات  عیاقو  تایئزج  درکیم و  تبث  دینـشیم  ناشیا  زا  هچنآ  ناـمکاح ، مشچ  زا  رود  هب  وا 

. دشاب هدرک  مکحم  نمشد  تسود و  دزن  ار  خیرات  دانسا  هلیسو  نیدب  ات  دیسرپیم ، مه  نانآ  زا  تفرگیم و  سامت  مه  رگید 

نامثع نامز  رد  میلس 

رامـش هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  صاـخ  باحـصا  زا  میلـس  ناـمز  نیا  رد  دیـسر . تموکح  هب  ناـمثع  ترجه ، مّوس  تسیب و  لاـس  رد 
تّدش تشاد و  همادا  نانچمه  یلبق  ياهّتیعونمم  هک  یلاح  رد  دادیم ، همادا  خیرات  ثیدـح و  تبث  رد  دوخ  همانرب  هب  یناهنپ  تفریم و 

. دوب هتفای 
زا هکنآ  هچ  دوب ، هداتفا  ییادج  ناملس  وا و  نیب  اهلاس  هک  یلاح  رد  تشاد  دادقم  رذ و  وبا  اب  يوق  طابترا  نانچمه  میلـس  نامثع ، نامز  رد 

. دوب هتفر  ایند  زا  اجنآ  رد  هتفر و  نئادم  هب  ناملس  يرجه  لاس 16 
______________________________

ج 2 ص 5 ح 8. راونالا : راحب  ( 6)
20 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تشگ زاـب  هنیدـم  هب  وا  هارمه  درک و  تبث  ار  هبعک  راـنک  رد  وا  هباـطخ  دـش و  رـضاح  ّجـح  رفـس  رد  رذ  وبا  هارمهب  میلـس  اـهلاس ، نیا  رد 
. تفر وا  ندید  هب  اجنآ  رد  میلس  دش ، دیعبت  هذبر  هب  رذ  وبا  هک  يرجه  لاس 34  رد  نینچمه 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نامز  رد  میلس 

، تفرگ تسدب  دوب  شایهلا  ّقح  هک  ار  تفالخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يرجه  لاس 35  رد  یعامتجا ، يرکف و  راشف  لاس  زا 25  سپ 
. دومرف یعس  ناناملسم  عامتجا  زا  تملظ  لهج و  هایس  ّوج  ندودز  اهتعدب و  وحم  رد  ناکما  ّدح  ات  و 

رکب وبا  ياهتعدب  دیدجت  همادا و  یپ  رد  دندیدنسپیمن و  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شور  هک  نانآ  ترضح ، تموکح  لیاوا  نامه  رد 
. دنتشارفارب تفلاخم  ملع  ترضح  نآ  لباقم  رد  دندنارورپیم ، رس  رد  یناطیش  ياهسوه  دندوب و  نامثع  رمع و  و 
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روضح گنج  ياهنادیم  رد  اصخش  دومن و  لیمکت  ریـشمش  اب  ار  دوخ  داهج  دوب ، لوغـشم  ّقح  يرای  هب  ملق  اب  هک  نانچمه  میلـس  اجنیا  رد 
رد و  تخادرپ ، داهج  گنج و  هب  دـندوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایئادـف  هک  سیمخلا » ۀطرـش   » ناونعب نیزرابم  لّوا  فص  رد  تفای و 

. دوب هدیسر  یگلاس  هب 37  میلس  ّنس  کنیا  دومن . تبث  شباتک  رد  دید  گنج  ياهنادیم  رد  هچنآ  لاح  نامه 

لمج گنج  رد  میلس 

ریما یئادف  رازه  جنپ  زا  یکی  ناونعب  لمج  گنج  رخآ  ات  لّوا  زا  دمآ و  هرصب  هب  هنیدم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هارمهب  سیق  نب  میلس 
. دز ریشمش  گنج  نادیم  لّوا  ّفص  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

یّتح داتفا و  قافتا  هرـصب  رد  نآ  زا  دعب  هچنآ  گنج و  تیفیک  دارفا و  تایـصوصخ  و  لمج ، گنج  رد  رکـشل  دارفا  دادـعت  شباتک  رد  وا 
. درک تبث  ار  گنج  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هباطخ 

نیفص گنج  رد  میلس 

زا دمآ و  هفوک  هب  هرصب  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هارمهب  میلس  يرجه ، لاس 36  طساوا  رد 
21 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نینچمه دوب . گنج  رد  رـضاح  تشاد  همادا  هام  نیفص 17  گنج  هک  لاس 38  ات  و  دش ، نیفص  مزاع  ترضح  نآ  رکـشل  هعیلط  رد  اجنآ 
میلس دندیسر ، لتقب  رفن  رازه  داتفه  زا  شیب  زور  هنابش  کی  رد  دوب و  نیفص  گنج  زور  نیرخآ  نیرتدیدش و  هک  ریرهلا » موی   » گنج رد 

. تشذگیم وا  رمع  زا  لاس  لهچ  ادودح  تشاد و  روضح  اصخش 
. تشوـن ار  گـنج  رد  ترـضح  نآ  ياـههباطخ  درک و  تبث  تقد  هب  هیواـعم  اـب  ار  مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  تاـبتاکم  شباـتک ، رد  وا 

یبهار هّیضق  رد  مه  نیّفص  زا  تشگزاب  رد  تشون . شباتک  رد  ار  اهنآرق  ندومن  هزین  رب  نیمکح و  ناتساد  ریره و  گنج  تیفیک  نینچمه 
رد ار  نایرج  یمامت  دوب و  رـضاح  داد  لیوحت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  ياهباتک  دش و  ناملـسم  هک 

. تشون شباتک 
. دوب مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رضحم  رد  یگراوخریش  ّنس  رد  هک  دش  فّرشم  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تاقالم  هب  لاس 38  رخاوا  رد  وا 

. درک تاقالم  هفیذح  اب  اجنآ  رد  تفر و  نئادم  هب  ماّیا  نیمه  رد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  ات  ناورهن  گنج  رد  میلس 

. درک تبث  شباتک  رد  ار  هعقاو  نآ  زا  یبلاطم  تشاد و  تکرش  نآ  رد  میلس  دش  عقاو  ناورهن  گنج  هک  ترجه  ملهچ  لاس  رد 
لاس نامه  ناضمر  هام  رد  هک  دش  یم  هدامآ  هیواعم  اب  ياهزات  گنج  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هارمهب  هفوک  رد  میلـس  نآ ، زا  سپ 

. دوب كاندرد  سب  میلس  نوچمه  یصخش  يارب  ياهثداح  نینچ  دمآ . شیپ  ترضح  نآ  تداهش 
ار شترضح  همان  ّتیصو  و  دوب ، روضح  مزتلم  ترضح  نآ  فیرـش  رمع  رخآ  زور  هس  رد  دوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يایلوا  زا  هک  وا 

. تشون ترضح  نآ  كرابم  نابل  زا  لقنب 

مالّسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز  رد  میلس 

. دوب مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رادافو  باحصا  زا  میلس  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  زا  سپ 
. درک تبث  ار  هیواعم  لباقم  رد  ترضح  نآ  هباطخ  و  دوب ، رضاح  میلس  دش  هفوک  دراو  حلص  ناونعب  هیواعم  هک  یماگنه 
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22 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
فیرحت عضو و  رد  وا  تامادـقا  زین  و  هیواـعم ، تاـیانج  اهتعدـب و  داد و  همادا  ار  دوخ  یملع  تیلاّـعف  میلـس  هیواـعم ، تموـکح  لوـط  رد 

. درک تبث  شباتک  رد  ّتقد  هب  ار  ثیداحا 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نامز  رد  میلس 

نیا رد  وا  نس  و  دوب ، مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترضح  باحـصا  ّصاوخ  نیمزتلم و  زا  میلـس  مالّـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  سپ 
. دوب لاس  دودح 50  ماگنه 

داجیا اب  یّتح  و  دنک ، ظفح  وا  رـش  زا  ار  دوخ  لماک  هّیقت  اب  تسناوت  میلـس  دـش  هفوک  مکاح  هیواعم  فرط  زا  دایز  هک  يرجه  لاس 49  زا 
زا ریغ  يدحا  هک  درک  تبث  مهم  یخیرات  دنس  کی  ناونعب  ار  نآ  درک و  خاسنتـسا  ار  هیواعم  يّرـس  همان  دایز ، هدنـسیون  اب  هنایفخم  طابترا 

. تسا هتفاین  تسد  نآ  رب  میلس 
هکم و هب  هیواعم  رفـس  زا  یـشرازگ  دمآ و  هنیدم  هب  هفوک  زا  مه  میلـس  دوب ، هدـمآ  هنیدـم  هب  جـح  هناهب  هب  هیواعم  هک  يرجه  لاس 50  رد 

. درک هیهت  هعیش  هیلع  رب  وا  تامادقا  هنیدم و 
درک و عمج  ار  نیعبات  هباحص و  زا  رفن  زا 700  شیب  ینم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیواعم ،) گرم  زا  لبق  لاس  ود   ) يرجه لاس 58  رد 

شباـتک رد  لـماک  روطب  ار  ترـضح  تاـشیامرف  تشاد و  روـضح  سلجم  نآ  رد  میلـس  درک . داریا  هیواـعم  هیلع  رب  ياهباـطخ  ناـنآ  يارب 
. تشذگیم میلس  رمع  زا  لاس  تصش  زا  شیب  مایا  نیا  رد  تشون .

میلـس لاوحا  زا  یبلطم  خیرات  تاحفـص  رد  داتفا ، قاّفتا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ینعی  یمظع  تبیـصم  هک  يرجه  لاس 61  رد 
. دننک يرای  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  دنتسناوتن  هک  تسا  هدوب  دایز  نبا  ناینادنز  زا  مه  وا  يوق  لامتحا  هب  دوشیمن . هدید 

مالّسلا امهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نامز  رد  میلس 

تمدخ ترضح  نآ  روضح  رد  دیدرگ و  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  باحصا  زا  میلس  مالّـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  ترـضح  تداهـش  زا  سپ 
. درک كرد  دندوب  رتشیب  ای  یگلاس  تفه  نینس  رد  هک  مه  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

23 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
یبـلطم وا  یگدـنز  هچخیراـت  میلـس و  باـتک  رد  تشاد ، همادا  راـتخم  ناـیرج  قارع  رد  ریبز و  نبا  ناـیرج  زاـجح  رد  هک  اـهلاس  نـیا  رد 

. تسا هدوب  هوک  رد  میلس  جاجح  نامز  ات  ارهاظ  یلو  مینیبیمن ،

میلس یملع  یگدنز  فیلأت و 

نآ يالبال  زا  و  میهد ، رارق  يرگنزاب  دروم  ار  وا  هلاس  تصش  یملع  ياهتّیلاعف  تساجب  رایسب  میلس ، رمع  رخآ  ياهلاس  هب  ندش  کیدزن  اب 
. مینک یسررب  ار  وا  تایحور  قالخا و 

زا اـی  هتـشاد و  روضح  اصخـش  شباـتک  بلاـطم  رثـکا  رد  هک  تسا  صاـخ  هّجوت  دروم  تهج  نآ  زا  فلؤم ، کـی  ناوـنعب  سیق  نب  میلس 
. تسا هدرکن  دامتعا  یسک  هب  نیّقثوم  زج  دوخ  لقن  رد  و  تسا ، هدرک  لقن  دناهتشاد  روضح  اصخش  هک  یناسک 

: تسا حیضوت  لباق  ریز  تروصب  هک  هتفرگ  ماجنا  هرود  راهچ  رد  میلس  باتک  فیلأت  يروآدرگ و  بلطم ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
وبا ناملس و  ینعی  ترضح  نآ  صاخ  باحصا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تسناوت  داد ، صیخشت  ار  قح  هار  لّوا  زا  میلس  هک  اجنآ  زا 

ار وا  باتک  مراهچ  کی  هدرک  لقن  ناشیا  زا  امیقتـسم  لاس  لوط 30  رد  هک  یبلاطم  دـنک . رارقرب  يوق  طابترا  ناشیا  لاثما  دادـقم و  رذ و 
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. دهدیم لیکشت 
تاجاجتحا زین  رمع و  ياهيراذگتعدب  زا  يرایـسب  دهاش  تشاد و  روضح  عیاقو  زا  يرایـسب  رد  اصخـش  میلـس  رمع ، تموکح  لئاوا  زا 

. دوشیم طوبرم  هرود  نیا  هب  شباتک  مّود  عبر  هک  دوب  نیمکاح  هیلع  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نآ ياههبطخ  زا  يرایـسب  زین  ناورهن و  نیفـص و  لمج و  ياهگنج  دهاش  میلـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يرهاظ  تفالخ  لاس  جنپ  ّیط 

. تسا هدرک  تبث  ار  اهنآ  هدوب و  ترضح 
. دهدیم لیکشت  ار  وا  باتک  زا  يرگید  عبر  مه  شخب  نیا 

نایعیش هیلع  رب  هیواعم  هک  یکانتشحو  ّوج  رثا  رد  تفر ، ایند  زا  میلس  هک  لاس 76  ات  لاس 40  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  زا  دعب 
. تسوا باتک  مراهچ  عبر  شخب  نیا  و  دنک ، تبث  شباتک  رد  ار  هرود  نآ  عیاقو  زا  ییاههشوگ  طقف  تسناوت  میلس  دوب  هدرک  مکاح 

24 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ات یگلاس  هدراهچ  زا  هک  هتـشون  لاس 40  ات  يرجه  مهدزاود  لاس  زا  ار  شباتک  مظعا  تمـسق  میلـس  هک  تشاد  ناعذا  ناوتیم  نیا  رب  اـنب 

. تسا هتشون  شرمع  ریخا  لاس  لوط 34  رد  ار  هیقب  مراهچ  کی  دوشیم و  وا  یگلاس  ود  لهچ و 

میلس تایقالخا  تایحور و 

ةراشا

: درک لیلحت  نینچ  ار  وا  تایقالخا  تایحور و  ناوتیم  میلس  یناگدنز  زا  يدنب  عمج  کی  رد 
ود زا  کی  ره  هک  ارچ  دنهن ، ماگ  ملق  ملع و  ياهنادـیم  رد  لاح  نامه  رد  دنـشاب و  ریـشمش  نادـیم  درم  دـنناوتب  هک  يدارفا  دـنامک  رایـسب 

. دیامنیم لکشم  ار  ود  ره  نیب  عمج  دراد و  یصاخ  یحور  ياضتقا  تهج 
نیفـص و لـمج و  ياـهگنج  كاـنلوه  ياهنادـیم  رد  مدـق  اـب  وا  تسا . هدـش  عمج  وا  رد  هبنج  ود  نیا  هک  تسا  یناـسک  زا  سیق  نب  میلس 

نآ زا  دـعب  اهگنج و  اب  نامزمه  نآ و  زا  لبق  هک  یلاح  رد  دـناسر . ماجنا  هب  یلمع  یتدـیقع و  ياههبنج  رد  ار  دوخ  ریطخ  هفیظو  ناورهن ،
. تشاذگ یقاب  ام  يارب  ار  ردقنارگ  راگدای  نیا  هجیتن  رد  تشادنرب و  اهنآ  نیودت  فیلأت و  زین  خیرات و  فراعم و  يریگارف  زا  تسد 

. تسا لاس  لوط 60  رد  وا  نامایب  ششوک  یعس و  هجیتن  رضاح  باتک  دوب و  هفقویب  یشالت  دنلب و  یتمه  بحاص  وا  رگید ، يوس  زا 
دنک و ظفح  ار  نآ  دیامن و  فیلأت  یباتک  نینچ  تسا  هتسناوت  نآ  هیاس  رد  هک  هدوب  میلـس  رد  مهم  رایـسب  هّیحور  ود  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا 

. دناسرب دوخ  زا  دعب  ياهلسن  هب 

ترهش زا  بانتجا  نامتک و  لّوا :

رایـسب قانتخا  طیارـش  رد  نآ  زا  دـعب  لبق و  هدوب و  دازآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  لاس  جـنپ  رد  طـقف  میلـس  هکنیا  هب  هّجوت  اـب 
نیودـت هک  نامثع  رمع و  تموکح  رد  درک . فیلأت  ار  یباتک  نینچ  ناوتیمن  ناـمتک  تلاـح  اـب  زج  هک  تسادـیپ  هدربیم ، رـسب  يدـیدش 

وا راک  زا  رگا  هک  دوب ، تقو  تموکح  دـض  رب  مه  نآ  بلاطم  هکلب  درک  نیودـت  یباتک  اهنت  هن  میلـس  دوب ، عونمم  یتروص  ره  هب  ثیدـح 
! دندرکیم دوبان  ار  شباتک  مه  وا و  دوخ  مه  دندشیم  علطم 

25 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نایناورم دـیزی و  هیواعم و  نارود  رد  نایعیـش  هیلع  رب  یعامتجا  دـیدش  قاـنتخا  رگید  راـب  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  دـعب 

رارـسا زا  نآ ، نیودت  همادا  دوخ و  باتک  ظفح  رب  هفاضا  تسناوت  هک  درک  لمع  تراهم  اب  دوخ  راک  نامتک  رد  ردقنآ  میلـس  دـش ، مکاح 
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. تسا نآ  ياههنومن  زا  دایز  هب  هیواعم  هنامرحم  همان  هک  دنک  تبث  دوخ  باتک  رد  ار  اهنآ  دنک و  ادیپ  عالطا  مه  هیواعم 

بلاطم تبث  رد  وجتسج  تّقد و  مّود :

فیلأت يارب  یلـصفم  دـعاوق  زونه  هک  يرـصع  رد  مه  نآ  تشاد ، دوجو  ییالاب  دـحب  میلـس  رد  دـشاب  فیلأت  هارمه  دـیاب  هک  قـالخا  نیا 
. تسا هدوبن  حرطم  باتک 

زا تفرگیم . زین  ار  اهنآ  باوج  درکیم و  حرطم  اصخـش  دـنکیم  روطخ  نهذـب  الامتحا  هک  ار  یتالاؤس  بلاطم ، يریگدای  ماـگنه  میلس 
رب ار  بلاطم  يراک ، مکحم  نانیمطا و  يارب  وا  دومنیم . تبث  ار  همه  هداتفا  قاّفتا  نآ  رد  هک  یطیارـش  نآ و  ناکم  تیاور و  نامز  ییوس 

. دنک لصاح  نانیمطا  نآ  تحص  زا  رگید  راب  کی  ات  درکیم  هضرع  مالّسلا  مهیلع  همئا 
تالاؤس وا  دومنیم . مادـقا  ییاهترفاسم  هب  درکیم و  لاؤس  رفن  دـنچ  زا  ار  نایرج  کی  ایاضق ، رتشیب  تاـّیئزج  ندروآ  تسدـب  يارب  میلس 

مهیلع تیب  لها  نانمـشد  زا  یهاگ  یّتح  تسا . هدرک  تبث  ار  اهنآ  باوج  هدیـسرپ و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  یتدـیقع  ياـههبنج  رد  یّمهم 
. تفرگیم رارقا  ناشدوخ  نابز  زا  درکیم و  لاؤس  ناشیاهتعدب  اهراک و  هراب  رد  مالّسلا 

دیامن تبث  دتفایم  قافتا  هچنآ  اقیقد  ات  دوش  رضاح  اصخـش  درکیم  یعـس  دشیم  یمالـسا  دالب  رد  مهم  هعقاو  کی  هّجوتم  میلـس  هاگ  ره 
. تسا نآ  ياههنومن  زا  هنیدم  هب  هیواعم  رفس  رد  وا  روضح  هک 

هرمث میلس  کنیا  ایاضق ، طبـض  تبث و  رد  لماک  ّتقد  دیدش و  نامتک  هیاس  رد  زین  و  هفقویب ، شالت  اسرف و  تقاط  تامحز  نینچ  زا  سپ 
وربور مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانمـشد  فرط  زا  هبرـض  نیرخآ  اـب  لاـح  نیا  رد  و  دـنیبیم . دوخ  لـباقم  رد  ار  شتمحز  لاـس  تصش 

ار میمـصت  نیرخآ  دـیاب  هک  تسا  میلـس  نیا  و  دنتـسه ، وربور  جاّجح  نوچمه  یماشآ  نوخ  لاگنچ  اـب  شباـتک  میلـس و  کـنیا  دوشیم .
. دریگب

26 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

جاّجح نامز  رد  میلس 

هک یناسک  نیلّوا  زا  دیدرگ . هفوک  دراو  دش و  قارع  مکاح  ناورم  نب  کلملا  دبع  فرط  زا  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  يرجه ، لاس 75  رد 
. دوب نشور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  وا  هقباس  هک  ارچ  دوب ، سیق  نب  میلس  تفرگ  ار  ناشغارس  جاجح 

یکیدزن رد  سراف  نیمزرـس  رد  ات  دمآ  ناریا  تمـس  هب  درک و  رارف  قارع  زا  شباتک  هارمهب  سیق  نب  میلـس  جاجح ، دورو  اب  تهج  نیمهب 
، تشادن مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  زج  یتّلع  هک  هتساوخان  دیعبت  نیا  رد  میلـس  دیـسر . « 7 « » ناجدنبون  » مانب یگرزب  رهـش  هب  زاریش 

. دنارذگیم ار  دوخ  رمع  یگلاس  تفه  داتفه و 

ناریا رد  شاّیع  یبا  نب  نابا  اب  میلس  طابترا 

میلـس و نیب  ییانـشآ  هبنج  هتبلا  درک . تاقالم  دوب  نابا »  » شمان تشذـگیم و  شرمع  زا  لاس  هک 14  یناوج  اب  میلس  ناجدنبون ، رهـش  رد 
میلـس لاح  ره  هب  یلو  تسا . هدوب  فداصت  قاّفتا و  کی  ای  دناهتـشاد  یتسود  هقباس  ای  دـناهدوب و  لیماف  ایآ  هک  تسین  مولعم  ام  يارب  نابا 

. درک تماقا  شاّیع  یبا  نب  نابا  يردپ  هناخ  رد 
دوـب هتفر  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  هچنآ  زا  یلو  دوـب  هتخوـمآ  ار  نآرق  تـئارق  نینـس  نآ  رد  ناـبا 

میهفت مدرم  هب  نامکاح  فرط  زا  خوسنم  نید  نامه  شعباوت ، سراف و  قطانم  حـتف  زا  سپ  لاس  هاجنپ  لوط  رد  هک  ارچ  تشادـن ، یهاگآ 
. دوب هدش 
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. دوب هدش 
ینیع دـهاش  زا  هدـیدن  ار  هچنآ  و  دریگب ، وا  زا  ار  ینید  قیاـقح  هک  دوب  ناـبا  يارب  میظع  یتمعن  میلـس  نوچمه  يدرم  یطئارـش ، نینچ  رد 

. دسرپب
اذل دنک . لقتنم  دعب  ياهلـسن  هب  ملاس  ار  نآ  دنک و  ظفح  یبوخب  ار  شرمع  هرمث  گرزب و  تناما  دـناوتب  هک  دوب  یـسک  رکف  رد  مه  میلس 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  عیاقو  درک و  انشآ  مالسا  خیرات  هتشذگ  قیاقح  اب  ار  وا  هتسهآ  هتسهآ  داتفا و  نابا  یتدیقع  تیبرت  رکفب 

. دومن دوجوم  طئارش  هّجوتم  ار  وا  هلیسو  نیدب  دومن و  حیرشت  وا  يارب  ار 
______________________________

زاریش و نیب  ناگدنبون »  » مانب ییاتـسور  رهـش  نیا  زا  نونکا  مه  تسا . هدوب  اوه  بآ و  شوخ  گرزب و  رایـسب  نامز  نآ  رد  رهـش  نیا  ( 7)
. تسا هدنام  یقاب  اسف 

27 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
: دیوگیم نینچ  هتشاد  ترشاعم  میلس  اب  هک  یتّدم  هراب  رد  نابا 

ار راتتـسا  وا  دوب . ینـالوط  ینزح  راوگرزب و  یـسفن  بحاـص  شـالت ، رپ  رایـسب  تشاد . ینارون  ياهرهچ  دوب و  تداـبع  لـها  يدرمریپ  وا  »
«. درکیم زیهرپ  راهتشا  زا  تشادیم و  تسود 

: تسا هتفگ  نابا  هراب  رد  مه  میلس 
«. مدیدن يزیچ  متشادیم  تسود  هک  هنوگ  نآ  زج  متشاد و  ترشاعم  وت  اب  نم  »

. دوب هدش  هدامآ  باتک  لیوحت  يارب  میلس  نابا و  نیب  يرکف  یتدیقع و  طئارش  بیترت  نیدب 

باتک هراب  رد  میلس  میمصت 

ظفح وا  يارب  هلأـسم  نیرتـمهم  و  دوشیم ، کـیدزن  دوخ  ناـیاپ  هب  شرمع  تبرغ ، نیمزرـس  رد  درک  ساـسحا  میلـس  هک  تشذـگن  يرید 
یم دوب و  تفـالخ  نیبصاـغ  تاـیانج  اهتعدـب و  ياـشفا  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ّتیمولظم  ناـیب  نآ  رـساترس  هک  یباـتک  دوب . شباـتک 

. دنهد صیخشت  نانمشد  زا  ار  ناتسود  دنناوتب  ات  دشاب  هدنیآ  ياهلسن  يارب  یتیاده  غارچ  تسناوت 
نیموصعم دوخ  زا  یهافش  روطب  ار  نآ  بلاطم  دوب و  هدرک  يراکادف  نآ  ظفح  فیلأت و  هار  رد  دوجو  مامت  اب  هک  دوب  یباتک  نارگن  میلس 

. دوب هتفرگ  ناشباحصا  زا  ای  مالّسلا  مهیلع 
. دوب هدیـشک  ناوارف  تمحز  اهنآ  ندروآ  تسدب  رد  وا  دوب و  مالـسا  خیرات  زا  یقیقد  رایـسب  ياههشوگ  تاکن و  هدـنراد  رب  رد  هک  یباتک 

. دوش یقلت  يّربت  ّیلوت و  هیاپ  ناونعب  تسیابیم  هک  دوب  مالسا  خیرات  فراعم و  زا  ياهعومجم  هاگن  کی  رد  هک  یباتک 
، مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  لئاضف  ناشیا ، مان  رکذ  مالّـسلا و  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  نوچمه  یبلاـطم  لـماش  ّیلوت  هب  طوبرم  لـئاسم  رد 

تانایب تفالخ و  نیبصاغ  لباقم  رد  ناشباحـصا  مالّـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  ياهتجح  مامتا  اهجاجتحا و 
. دوب مالسا  فراعم  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  یلماک 

28 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ترضح نآ  زا  دعب  ياههنتف  تّما و  تافالتخا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياهیئوگـشیپ  لماش  يّربت  ياههبنج  رد  رگید  يوس  زا 

زا یلّـصفم  رابخا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  نیقفانم  راتفر  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  قوقح  بصغ  شیرق و  ملظ  هراب  رد  زین  و 
هفیحـص باحـصا  صوصخب  تفالخ  نیبصاغ  نعاطم  رکذ  مالّـسلا ، امهیلع  نسحم  ترـضح  ارهز و  ترـضح  تداهـش  تفالخ و  بصغ 
تایانج مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دعب  هیواعم  ياههنتف  زا  يرابخا  ناورهن ، نیفـص و  لمج و  ياهگنج  زا  یمهم  ياههشوگ  هنوعلم ،

. دوب نایعیش  هب  تبسن  وا 
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زا و  دـنک ، داجیا  ياهلأسم  دـناسرب و  نالهاان  تسدـب  ار  نآ  نآ ، ندـنام  سرتسد  رد  دوب  نکمم  باـتک  ياوتحم  هب  هجوت  اـب  وس  کـی  زا 
. دوب وا  شزرارپ  تامحز  ندرک  دوبان  تمیق  هب  نآ  ندرب  نیب  زا  رگید  يوس 

ار اهبنارگ  یملع  هیامرـس  نینچ  هک  دوب  هّجوتم  اریز  درکیمن  یمادـقا  یلو  داتفایم ، شباتک  ندرب  نیب  زا  رکفب  یهاگ  میلـس  تهج  نیمهب 
. دراپسب وا  هب  ار  شتناما  دناوتب  هک  دوب  یسک  یپ  رد  رگید  يوس  زا  و  درپس ، فلت  تسدب  دیابن 

. دوبن میلس  دوخ  هدشتیبرت  شاّیع  یبا  نب  نابا  زج  یسک  دنک  دامتعا  وا  هب  شباتک  ظفاح  ناونعب  تسناوت  میلس  هک  يدرف  هرخالاب 

نابا هب  باتک  لیوحت  میلس و  تّیصو 

دوخ رد  ار  گرم  راثآ  هک  نیمه  دش . رامیب  درواین و  ماود  لاس  کی  زا  شیب  ناجدـنبون  رهـش  هب  دورو  جاجح و  ّرـش  زا  رارف  زا  سپ  میلس 
نیا هجوتم  ار  وا  درک و  حیرـشت  وا  يارب  باتک  فیلأت  رد  ار  دوخ  تشذگرـس  تشاذـگ و  نایم  رد  نابا  اب  ار  شباتک  هلأسم  هناـیفخم  دـید 

دوب و دهاوخن  لمحت  لباق  دناهتفای  شرورپ  هیواعم  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  هریس  اب  هک  ياهعماج  يارب  باتک  نیا  بلاطم  هک  دومن  هتکن 
. دریگب رارق  یلهاان  ره  سرتسد  رد  دیابن 

: دوب نینچ  نآ  لحارم  هک  داد  لیوحت  وا  هب  امسر  ار  دوخ  باتک  قیقد  ياهمانرب  یط  نآ ، زا  دعب 
. دش نئمطم  تهج  ود  ره  زا  داد و  رارق  شیامزآ  دروم  يرادتناما  يداقتعا و  رظن  زا  ار  نابا  الوا :

29 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
: دنرارق نیا  زا  اهنآ  هک  تفرگ ، وا  زا  یهلا  نامیپ  دهع و  اهنآ  دروم  رد  داد و  رارق  نابا  اب  یساسا  طرش  هس  ایناث :

. دهدن ربخ  یسک  هب  نآ  بلاطم  باتک و  زا  تسا  هدنز  میلس  ات  . 1
. دهدن ربخ  هعیش  زا  نیّقثوم  هب  زج  ار  شبلاطم  باتک و  زین  وا  تلحر  زا  سپ  . 2

. دراپسب هعیش  زا  رادنید  قثوم و  یصخش  هب  ار  باتک  گرم  ماگنه  . 3
. دنامن یماهبا  ياج  نآ  بلاطم  رد  ات  داد  ارف  شوگ  تقد  هب  وا  درک و  تئارق  نابا  يارب  ار  باتک  مامت  اثلاث :

ار شیوخ  هفیظو  تناما  يادا  رد  ات  داد  وا  لیوحت  ار  نآ  رگید  ترابعب  داد و  نابا  تسدب  یمـسر  روطب  ار  باتک  شکرابم  تسد  اب  اعبار :
. دشاب هدناسر  ماجنا  هب  لماک  روطب 

سیق نب  میلس  تافو 

هدرپس كاخب  رهش  نامه  رد  ارهاظ  تفگ و  تایح  دوردب  یگلاس  نس 78  رد  سراف  ناجدنبون  رهش  رد  میلس  يرجه ، لاس 76  رخاوا  رد 
«. 8  » دش

شنایلاوم رادیدب  دوب  هدرک  يرپس  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ءایحا  هار  رد  ار  شفیرـش  رمع  زا  لاس  تصـش  زا  شیب  هک  یلاح  رد  وا 
. داب شکاپ  ناور  رب  ادخ  تمحر  تشاذگ . ياج  رب  دوخ  زا  ار  گرزب  راگدای  نیا  تفاتش و 

هرصب ناجدنبون و  رد  میلس  باتک 

اـصخش دوب  هدینـش  وا  زا  باتک  بلاطم  هراب  رد  هچنآ  و  تخادرپ ، میلـس  باتک  هعلاطم  هب  ناجدنبون  رد  شاّیع  یبا  نب  نابا  میلـس ، زا  سپ 
. دنک ادیپ  شنید  هراب  رد  يرتشیب  یهاگآ  ات  دنک  رفس  یمالسا  گرزب  ياهرهش  هب  تفرگ  میمصت  تهج  نیمهب  تفایرد .

______________________________

: تسا هدمآ  تسدب  ریز  نئارق  هعومجم  زا  میلس  تلحر  لاس  ناونعب  لاس 76  نییعت  ( 8)
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قارع هب  دورو  زا  سپ  جاجح  میلس ، باتک  زاغآ  رس  رد  نابا  حیرصت  قبط  دش . هفوک  دراو  قارع  مکاح  ناونعب  يرجه  لاس 75  رد  جاجح 
هب دورو  زا  سپ  هک  دنکیم  حیرـصت  نابا  نینچمه  تسا . هدمآ  ناجدنبون  هب  هدرک و  رارف  هفقویب  مه  میلـس  هتفرگ و  ار  میلـس  غارـس  اروف 

باسح رثکا  دح  رگا  هک  هتفر  ایند  زا  میلس  هک  هتـشذگن  يدایز  نامز  لاس 75  زا  نیا  رب  انب  تفر . ایند  زا  میلـس  هک  دییاپن  يرید  ناجدنبون 
. دوشیم لاس 76  مینک 

30 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
يرـصب نسح  هب  ار  میلـس  باتک  هرـصب  رد  دـش . سراف  هقطنم  هب  رهـش  نیرتکیدزن  هرـصب  مزاع  تشادرب و  دوخ  هارمهب  ار  میلـس  باتک  وا 

ریما نایعیـش  زا  هک  تسا  قـح  نآ  ثیداـحا  ماـمت  : » تـفگ داد و  رارق  دـییأت  دروـم  ار  نآ  بلاـطم  باـتک  هعلاـطم  زا  سپ  وا  و  داد ، ناـشن 
«. ماهدینش ناشیا  ریغ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 

رد وا  مان  دومن و  قحلم  سیقلا » دـبع  ینب   » هفیاط هب  ار  دوخ  رـصع  نآ  نیناوق  قبط  دومن و  باـختنا  دوخ  مّود  نطو  ناونعب  ار  هرـصب  ناـبا ،
. دش تبث  هلیبق  نآ  رامش 

هنیدم هّکم و  رد  میلس  باتک 

نیعبات هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  رفن  دـص  زا  شیب  اب  هّکم  رد  وا  دـش . جـح  رفـس  مزاع  میلـس  باتک  هارمهب  هرـصب  زا  نابا 
. تفرگ ارف  یثیداحا  نانآ  زا  درک و  تاقالم 

تّجح زا  دسرپب و  شنامز  ماما  زا  دراد  یلکشم  لاؤس و  ره  ات  دوب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  روضح  هب  ندیسر  وا  دصقم  نآ ، زا  دعب 
. دوش لح  شیارب  يداقتعا  لاؤس  هنوگ  ره  هکنیا  يارب  دوب و  هدنیآ  ياهلسن  دوخ و  لماک  نانیمطا  يارب  نیا  و  دریگ ، ارف  ادخ 

مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رضحم  رد  میلس  باتک 

ربمایپ یباحص  ود  ۀملس  یبا  نب  رمع  لیفطلا و  وبا  دیسر . مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تمدخ  تشاد  هارمه  ار  میلـس  باتک  هک  یلاح  رد  نابا 
. دنتشاد روضح  ترضح  تمدخ  رد  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

. دونشب ترضح  نآ  زا  شّفلؤم  باتک و  هراب  رد  یمالک  ات  دومن ، میدقت  ترضح  نآ  تمدخ  ار  میلس  باتک  وا 
- بش ات  حبص  زا  زور - هس  ۀملس ، یبا  نب  رمع  لیفطلا و  وبا  دوش . تئارق  ترضح  نآ  دزن  میلـس  باتک  ات  دنداد  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  ماما 

. دندومرفیم عامتسا  ترضح  نآ  دندناوخیم و  ار  باتک  دنتسشنیم و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  روضح  رد 
شباحصا زا  یکی  باتک  ات  دنیـشنب  زور  هس  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  دناسریم  باتک  نیا  نأش  رد  ار  بیجع  سب  یتیانع  همانرب ، نیا 

. دنناوخب شرضحم  رد  هتفر  ایند  زا  هک  ار 
بلطم رگید  ّتیمها  دنتـشاد . تایح  نامز  نآ  ات  هک  دـندوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  ناگرزب  زا  رفن  ود  مه  ناگدـننکتئارق 

هراب رد  یبلطم  دنتسناوتیم  مه  تئارق  نودب  مالّسلا  هیلع  ماما  هکنیا 
31 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ار باتک  هملک  هملک  ترضح  نآ  دننادب  همه  دنامن و  نیب  رد  ياههبـش  چیه  ات  دندرک  ارجا  ار  تئارق  یمـسر  لکـش  یلو  دنیامرفب ، باتک 
. دناهداد رارق  هجوت  دروم 

میلـس و نأش  رد  ینارون  یمالک  اب  ترـضح  كرابم  ناـبل  دـندوب . مالّـسلا  هیلع  ماـما  نخـس  راـظتنا  رد  همه  باـتک ، لـماک  تئارق  زا  سپ 
: دندومرف دش و  هدوشگ  شباتک 

«. تسا هدش  هتخانش  ام  دزن  هک  تسا  ام  ثیداحا  اهنیا  همه  دنک . تمحر  ار  وا  ادخ  تسا ، هتفگ  تسار  میلس  »
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ار نآ  دـیناسر و  تبث  هب  ار  میلـس  باـتک  راـبتعا  تلاـصا و  هک  دوـب ، هَّللا  ۀـجح  ناـسل  زا  یهلا  دـییأت  رهم  اـضما و  تقیقح  رد  نخـس  نـیا 
. دیدرگ مالسا  يداینب  باتک  نیا  يارب  مکحم  يدنس  تخاس و  ینادواج 

«. میاهدینش دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  زا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  نآ  ثیداحا  مامت  : » دنتفگ مه  هملس  یبا  نب  رمع  لیفطلا و  وبا 
حیحـص و نآ  بلاطم  هک  نونکا  تشاد : هضرع  درک و  حرطم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  باتک  اب  هطبار  رد  یّمهم  لاؤس  نابا  نآ ، زا  سپ 

امـش نید  هک  نانآ  همه  اعقاو  ایآ  دنفرحنم ؟ تیب  لها  امـش  هار  زا  ناشرثکا  هک  دوشیم  هچ  یمالـسا  تّما  فیلکت  سپ  تسا ، دییأت  دروم 
؟ دناتکاله رد  دناهتفریذپن  ار  تیب  لها 

ياهدینـش ار  ثیدح  نیا  ایآ  دندومرف : دندرک و  حرطم  ار  ناناملـسم  همه  نیب  رتاوتم  ثیدح  ود  لاؤس ، نیا  هب  خـساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک 

لها لثم  و  دـش ، كاله  دـنام  ياج  رب  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  راوس  نآ  رب  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  نوچ  نم  تیب  لها  لـثم  »
؟» تسا لیئارسا  ینب  رد  « 9  » هطح باب  نوچمه  متیب 

______________________________

لها دندروآیم . دورف  میظعت  رس  لج  زع و  يادخ  لباقم  رد  نآ  زا  روبع  ماگنه  دیاب  همه  هک  هدوب  يرد  لیئارـسا  ینب  رد  هطح » باب  ( » 9)
ناشیا نخس  دنروآ و  دورف  میظعت  رـس  ناشیا  لباقم  رد  دیاب  مدرم  همه  هک  دناهدش  هیبشت  هطح » باب   » هب تهج  نیا  زا  مالّـسلا  مهیلع  تیب 

. دوش هعجارم   180 ج 13 ص 185 - راونالا : راحب  هب  دنشاب . هدومن  عوضخ  میظعت و  راهظا  دنوادخ  لباقم  رد  هلیسو  نیدب  ات  دنریذپب ، ار 
32 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  لقنب  رتاوتم  روطب  ار  ثیدح  نیا  هک  درک  رارقا  نابا 
. میاهدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  كرابم  ياهبل  زا  ار  ثیدح  نیا  مه  ام  دنتفگ : ۀملس  یبا  نب  رمع  لیفطلا و  وبا 

همه دنتـسه و  تاجن  هار  اهنت  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رگا  ینعی  دـنکیمن ؟ ّلح  ارت  بجعت  ینارگن و  ثیدـح  نیمه  ایآ  دومرف : ترـضح 
فلخت تاجن  یتشک  نیا  زا  دناهتفرگ و  شیپ  رد  یمالسا  تّما  هک  یهار  نیا  سپ  دنروآ ، دورف  میظعت  رـس  نانآ  لباقم  رد  دیاب  طقف  تما 
یبجعت چـیه  سپ  تشاد ؟ دـهاوخ  رب  رد  تکاله  زج  ياهجیتن  ایآ  دـناهدروآ ، دورف  میظعت  رـس  ناشیا  زج  یـسک  ره  لباقم  رد  هدـیزرو و 

اهر تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  يوریپ  هک  ار  دوخ  ربماـیپ  روتـسد  نیرتمهم  هک  یمالـسا  تما  زا  هدـع  نآ  میـشاب  دـقتعم  هک  درادـن 
. دناهتخادنا تکاله  هب  ار  دوخ  دناهتفرگ و  شیپ  ار  منهج  هار  دناهدرک ،

ار نیا  و  دنک ، نییعت  ار  یمالسا  قرف  هیقب  فیلکت  دناوتیم  یتحارب  نآ ، یعیـش  ياوتحم  اب  میلـس  باتک  هک  دوشیم  مولعم  رذگهر  نیا  زا 
. تسا هدومن  نییعت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  لوقنم  رتاوتم  ثیداحا  میلس  باتک  زا  لبق 

هارمهب زور  دـنچ  زا  سپ  نابا  کنیا  و  تفای ، نایاپ  شباتک  میلـس و  دروم  رد  اهبنارگ  هجیتن  نیا  اـب  زور  هس  زا  سپ  سلجم  نیا  لاـح ، رهب 
. ددرگیم زاب  هرصب  هب  میلس  باتک 

نابا یملع  داهج 

زا درک و  رارقرب  طابترا  رصع  نآ  ینید  ياملع  گرزب و  نیثّدحم  اب  دنک  ینلع  ار  دوخ  عّیشت  هکنآ  نودب  هرـصب ، هب  تشگزاب  زا  سپ  نابا 
دوجوب سیقلا  دـبع  ینب  هفیاط  هک  يروطب  دـمآ ، رد  دوخ  نامز  نیدـمتعم  نیثّدـحم و  رامـش  رد  مک  مک  ات  درکیم ، ذـخا  ثیدـح  ناـنآ 

. دندرکیم راختفا  وا  نوچ  یهیقف 
نانآ اب  نمشد  مشچ  زا  رودب  و  دوب ، هدرک  ظفح  ترـضح  نآ  باحـصا  مالّـسلا و  هیلع  داجـس  ماما  اب  ار  دوخ  طابترا  لاح ، نیمه  رد  نابا 

. تشاد دمآ  تفر و 
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دندوب هدرک  عمج  هچنآ  راشتنا  هب  هنادازآ  نیخّروم  نیثّدـحم و  دـش ، وغل  امـسر  ثیدـح  نیودـت  ّتیعونمم  هک  يرجه  مّود  نرق  زاـغآ  رد 
هار نرق  کی  دودح  هک  ياهعماج  زا  تشاد  ناوتیم  يراظتنا  هچ  یلو  دش . فیلأت  باتک  اههد  بیترت  نیدب  دنتخادرپ و 

33 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
رـشن يدازآ  نیا  ایآ  دوب !؟ مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  نعل  متـش و  ّبس و  دـندوب  هتفرگ  ارف  نید  ناونعب  هچ  ره  دـندوب و  هتخومآ  ار  فارحنا 

زا ياهعومجم  زج  طئارـش  نآ  رد  هدـش  نیودـت  ياـهباتک  اـیآ  تشاد !؟ يرگید  رمث  هیواـعم  رمع و  ثاریم  راـشتنا  زج  ياهجیتـن  ثیدـح ،
؟ دوب بیذاکا 

رد ار  عیـشت  لیـصا  فراعم  يّدح  ات  دندرب و  ار  هدافتـسا  رثکا  دـح  ناشباحـصا  نینچمه  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  ییاهتـصرف ، نینچ  رد  هتبلا 
. دمآیم باسحب  هرمز  نیا  زا  زین  شاّیع  یبا  نب  نابا  هک  دنداد ، رارق  نایناهج  دید  ضرعم 

هعیش فلاخم  ياملع  اب  نابا  يریگرد 

دوب هدـش  رید  یمک  یلو  دـندش ، مدرم  نیب  رد  هعیـش  فراعم  ّتیلوبقم  راشتنا و  هّجوتم  نیفلاخم  ياملع  زین  نامکاح و  راد ، ریگ و  نیا  رد 
: دندومن یساسا  راک  ود  هب  مادقا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  لالز  همشچ  لباقم  رد  ّدس  داجیا  يارب  اذل  دنوش . نآ  عنام  دنناوتب  هک 

. دوب تقد  مدع  نایسن و  تبسن  نآ  نیرتمک  هک  دندادیم  تبسن  هعیش  ياملع  هب  اوران  ياهتمهت  دوخ ، فورعم  ياملع  قیرط  زا  الّوا :
دروم وا  ندوب  ّقثوم  هچ  رگا  دندرکیم  طقاس  ار  ثیدح  يوار  عیـشت  درجمب  و  دندروآیم ، باسحب  مرج  کی  ناونعب  ار  عیـشت  دوخ  ایناث :

. دوب لوبق 
هدـش عقاو  نیفلاخم  ياملع  ناگرزب  دامتعا  دروم  زورید  ات  هک  وا  دوب . شاّیع  یبا  نب  نابا  دـش ، التبم  اهتمهت  نیا  هب  هک  یناـسک  هلمج  زا 

راختفا وا  دوجوب  دنتـشاد و  لوبق  ییالاب  هجرد  رد  ار  وا  مه  تدابع  اوقت و  رظن  زا  دـندوب و  هدرک  تیاور  وا  زا  لقنب  ثیدـح  اهدـص  دوب و 
دندومن وا  ّتیصخش  هب  ضّرعت  نعط و  هب  عورـش  دندش  علطم  دوب - هدرک  یفخم  ار  نآ  يرمع  هک  وا - عّیـشت  زا  هکنیا  ضحمب  دندرکیم ،

نیا راثآ  هک  اجنآ  ات  تفای  همادا  زین  وا  گرم  زا  سپ  اهتناها  نیا  دـنتفرگ . هرانک  وا  زا  هرابکی  دـنتخاس و  عیاش  وا  قح  رد  اوراـن  نانخـس  و 
ار نانآ  ياهنعط  دندرکیم ، دامتعا  يروث  نایفس  جاجح و  نب  ۀبعش  لاثما  هب  هک  نانآ  زا  يرایسب  دنام و  یقاب  خیرات  تاحفص  رد  تنایخ 

. دناهدرکیم تیاور  وا  زا  لقنب  ار  میلس  باتک  وا  رب  لماک  دامتعا  اب  خیرات  لوط  رد  هعیش  ياملع  یلو  دنتفریذپیم ، نابا  هیلع  مه 
34 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نابا تسدب  میلس  باتک  قیقحت 

باتک اب  هطبار  رد  هچنآ  تشاد ، سامت  ناشباحصا  مالّـسلا و  مهیلع  هّمئا  اب  نآ  ریغ  ای  هرـصب  رد  هک  ییاهنامز  لوط  رد  شاّیع  یبا  نب  نابا 
تبث باتک  ثیداحا  هب  تبـسن  ار  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تادـییأت  درکیم . هفاضا  نآ  بسانم  لحم  رد  دروآیم  تسدـب  نآ  بلاـطم  میلس و 

. دومنیم هفاضا  نآ  هب  تشاد  میلس  ثیداحا  اب  یطابترا  هک  يدیدج  ثیداحا  دروم  دنچ  رد  و  درکیم ،
باتک ياههخـسن  بیترت  نیدب  تسا . هدـش  هفاضا  وا  فرط  زا  ثیدـح  زا  رادـقم  هچ  هک  درکیم  صخـشم  الماک  دراوم  نیا  همه  رد  هتبلا 

هب هداد و  ماجنا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  روضح  رد  هک  تسا  میلـس  زا  نآ  لقان  نیلّوا  نابا ، تاقیقحت  لماش  تسا ، ام  تسد  رد  نونکا  هک  میلس 
«. 10  » تسا هدومن  قحلم  باتک 

مالّسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نامز  رد  نابا 

باحصا هرمز  رد  ترضح  نآ  تداهش  زا  سپ  و  دمآیم ، رامـشب  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  نابا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نامز  رد 
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مالّسلا هیلع  قداص  ماما  باحصا  رامش  رد  ترضح  نآ  زا  دعب  تشاد . يوق  طابترا  ترـضح  نآ  باحـصا  اب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دوب هدمآ  رب  میلس  باتک  ظفح  هدهع  زا  یبوخب  هظحل  نآ  ات  و  دوب ، هعیش  گرزب  ياملع  زا  دمآ و  رد 

هنیذا نبا  نب  نابا  زا  باتک  لاقتنا 

یبوخب ار  میلـس  ّتیـصو  ات  دهد  لیوحت  وا  هب  ار  میلـس  باتک  دناوتب  هک  دوب  یـسک  رکف  رد  تشذگیم  زا 70  نابا  رمع  هک  لاـح  نیا  رد 
. دشاب هدرک  لمع 

یکیدزن میلـس  دید . ایؤر  ملاع  رد  ار  میلـس  بش  کی  هک  دوب  نیا  داتفا  قافتا  نابا  یگلاس  رد 76  يرجه  لاس 138  رد  هک  یبیجع  قافتا 
: تفگ داد و  ربخ  ار  وا  گرم 

______________________________

. دوش هظحالم  37 و 58  ، 12 ، 10 ثیداحا 6 ، هنومن  يارب  ( 10)
35 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دروم رد  نم  هب  هک  ياهدـعو  هب  نکم و  عیاض  ار  نآ  نک و  هشیپ  يوقت  نم  تناما  هراـب  رد  يوریم ، اـیند  زا  اـهزور  نیا  رد  وت  ناـبا ، يا  »
«. راپسم دشاب  وربآ  نید و  بحاص  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیش  زا  يدرم  دزن  زج  ار  نآ  و  نک ، لمع  ياهداد  نآ  نامتک 

. تفر ایند  زا  نابا  هتشذگن  نآ  زا  هامکی  هکنآ  هچ  دوب ، هقداص  ياهایؤر  زا  باوخ  نیا 
ياملع گرزب  هنیذا  نب  رمع  میلـس ، باتک  لیوحت  يارب  وا  دـید . دوخ  رمع  ّتیلوئـسم  نیرتگرزب  لباقم  رد  ار  دوخ  نابا  اـیؤر ، نیا  یپ  رد 
یسوم ماما  باحـصا  رامـش  رد  ترـضح  نآ  زا  دعب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  هک  درک  باختنا  ار  هرـصب  رد  هعیش 

. دمآ رد  مالّسلا  هیلع  مظاک 
، دـشاب مه  تهج  نیا  زا  ود  نآ  کیدزن  طابترا  دوریم  لامتحا  دـندوب ، سیقلا » دـبع  ینب   » هفیاـط زا  ود  ره  هنیذا  نبا  ناـبا و  هک  اـجنآ  زا 

. دوب طابترا  ّتلع  لصا  هک  یتدیقع  هبنج  زا  هتشذگ 
وا اب  ار  باتک  هچخیرات  زا  یلامجا  زین  ار و  هتـشذگ  بش  يایؤر  درک و  تاقالم  هنیذا  نبا  اب  دید  باوخ  ار  میلـس  نابا  هک  بش  نآ  حـبص 

. درک تئارق  هنیذا  نبا  يارب  ار  باتک  مامت  میلس  دننام  مه  وا  و  داد ، لیوحت  وا  هب  امسر  ار  باتک  سپس  تشاذگ . نایم  رد 
میلـس ّتیـصو  هب  اقیقد  درپس و  دوب  دامتعا  دروم  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  يدرم  گرزب  هب  ار  میلـس  تناما  بیترت ، نیدب 

نبا هب  طقف  ار  باتک  یلو  هدرک ، لقن  يدامتعا  دروم  دارفا  يارب  شرمع  لوط  رد  ار  میلـس  باتک  بلاطم  نابا  هک  دنامن  هتفگان  درک . لمع 
. تسا هداد  لیوحت  هنیذا 

شاّیع یبا  نب  نابا  تافو 

ّقحب و  تفر ، ایند  زا  هرـصب  رد  يرجه  لاس 138  بجر  هام  رد  نابا  هک  دوب  هتـشذگن  هنیذا  نبا  هب  میلـس  باتک  لیوحت  زا  هاـمکی  زا  شیب 
. داب شکاپ  حور  رب  ادخ  تمحر  دناسر . ماجنا  هب  یبوخب  ار  باتک  دروم  رد  دوخ  گرزب  ّتیلوئسم 

36 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

گرزب نیثّدحم  تسد  رد  میلس  باتک 

ياملع گرزب  هب  وا  تسد  زا  و  شاّیع ، یبا  نب  نابا  نوچ  گرزب  یملاع  هب  نآ  نأشلا  میظع  ّفلؤم  تسد  زا  میلـس ، باـتک  هلحرم  نیا  اـت 
: میریگیم یپ  ار  وا  باتک  ظفح  رد  يدعب  لحارم  نونکا  دش . لقتنم  هنیذا  نبا  ینعی  هرصب  رد  هعیش 
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، یـسیع نب  دامح  ریمع ، یبا  نبا  تسا : هدیـسر  نیثّدـحم  ناگرزب  زا  رفن  تفه  تسد  هب  هنیذا  نبا  طسوت  نابا ، تافو  زا  سپ  میلـس  باتک 
. یناعنص مامه  نب  قازرلا  دبع  یناعنص ، عفان  نب  مامه  ینامی ، رمع  نب  میهاربا  يرصب ، دشار  نب  رمعم  یسیع ، نب  نامثع 

کی زا  لقنب  یهاگ  ار  باتک  ثیداحا  دندوب  رـصاعم  رگید  کی  اب  هک  اجنآ  زا  و  دندرک ، يرادربهخـسن  باتک  یلـصا  هخـسن  زا  هّدـع  نیا 
. دندرکیم لقن  هخسن  دوخ  زا  یهاگ  رگید و 

. تسا هدیسر  ام  تسدب  زورما  ات  هدش و  خاسنتسا  نانآ  ياههخسن  يور  زا  دعب ، ياههخسن  هک  دندوب  میلس  باتک  هخسن  هیلّوا  نیلقان  نانیا 
باتک هزورما  هک  يدیناسا  مینکیم : یفرعم  هدیـسر  ناشتـسد  هب  میلـس  باتک  دعب  لحارم  رد  هک  ینیثدـحم  دوجوم ، كرادـم  هب  هجوت  اب 

، اجر نب  حیبص  نب  دمحم  هب  نآ  دنس  کی  و  یسوط ، خیش  هب  نآ  دنـس  راهچ  دوشیم . یهتنم  دنـس  تفه  هب  دنکیم  لقن  ام  يارب  ار  میلس 
. دوشیم یهتنم  يرونید  بوقعی  یبا  نب  نسح  هب  دنس  کی  و  یّشک ، خیش  هب  دنس  کی  و  هدقع ، نبا  هب  دنس  کی  و 

- دش رکذ  ناشمان  البق  هک  مامه - نب  قازرلا  دبع  یـسیع و  نب  دامح  ریمع و  یبا  نبا  ینعی  نیثّدـحم  ناگرزب  زا  رفن  هس  هب  دنـس  تفه  نیا 
: تسا نینچ  نآ  حیضوت  هک  تسا  هتفای  راشتنا  ناشیا  تسدب  هدوب و  رفن  هس  نیا  دزن  میلس  باتک  ياههخسن  ینعی  ددرگیم . رب 

لیهـس نب  مامه  نب  دمحم  قیرط  ياّفوتم 333 ، هدـقع  نبا  قیرط  تسا : هدیـسر  ام  تسد  هب  قیرط  راـهچ  هب  هک  قازرلا ، دـبع  هخـسن  لّوا :
لاس 334. قشمد  رد  اجر  نب  حیبص  نب  دمحم  بلاط  وبا  قیرط  موس ، نرق  يافوتم  يرونید  بوقعی  یبا  نب  نسح  قیرط  ياّفوتم 332 ،

. تسا دوجوم  یطخ  ياههناخباتک  رد  نونکا  مه  نآ  زا  ییاههخسن  تسا و  لوادتم  زورما  ات  مراهچ  مّوس و  هخسن 
37 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدش  لقن  ام  يارب  لصتم  دانسا  اب  یشاجن  خیش  یسوط و  خیش  قیرط  زا  هک  یسیع ، نب  دامح  هخسن  مّود :
نونکا مه  تسا . هدیسر  یسلجم  هماّلع  یلماع و  ّرح  خیش  تسد  هب  لصتم  دانسا  اب  یـسوط  خیـش  قیرط  زا  هک  ریمع ، یبا  نبا  هخـسن  مّوس :

. تسا هدش  ماجنا  اههخسن  نیمه  يور  زا  مه  میلس  باتک  لّوا  ياهپاچ  و  دراد ، دوجو  یطخ  ياههناخباتک  رد  نآ  زا  ییاههخسن 

میلس باتک  زا  يرادرب  هخسن  رد  املع  لصّتم  هلسلس 

زا یگمه  دناهدرک و  لقن  ام  يارب  نونکات  میلس  نامز  زا  لصتم  هلسلس  کی  رد  ار  میلـس  باتک  هخـسن  هک  يدانـسا  زا  یکی  هنومن ، ناونعب 
نیا بیترت  دوش . نشور  رتشیب  باتک  نیا  هب  املع  ّصاخ  هّجوت  باتک و  شزرا  ات  دوشیم  نایب  دـنوشیم  بوسحم  هعیـش  ياـملع  ناـگرزب 

: تسا نینچ  دنس 
نیدباعلا و نیز  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  باحـصا  زا  هک  يرجه  يافوتم 76  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک ، ّفلؤم 

. تسا هداد  لیوحت  نابا  هب  ار  شباتک  تسا ، مالّسلا  مهیلع  رقاب  ماما 
هب ار  باتک  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  باحـصا  زا  هک  يرجه  يافوتم 138  شاّیع  یبا  نب  ناـبا 

. تسا هداد  لیوحت  هنیذا  نب  رمع  هرصب  رد  هعیش  ياملع  گرزب 
نیرتگرزب زا  یکی  هب  ار  باتک  تسا ، مالّسلا  امهیلع  مظاک  یسوم  ماما  قداص و  ماما  باحصا  زا  هک  يرجه  دودح 168  يافوتم  هنیذا  نبا 

. تسا هداد  لیوحت  ریمع  یبا  نب  دمحم  ینعی  هعیش  ياملع 
زا رفن  هس  يارب  ار  باتک  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  داوج  ماما  اـضر و  ماـما  مظاـک و  ماـما  باحـصا  زا  هک  يرجه  ياـفوتم 217  ریمع  یبا  نبا 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدرک  لقن  هعیش  ياملع  ناگرزب 
هدوب مالّسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحصا  زا  هک  موس  نرق  ياملع  زا  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  مق  گرزب  ملاع  . 1

. تسا
38 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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. تسا هدوب  مالّسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحصا  زا  هک  موس  نرق  ياملع  زا  یملس  دیزی  نب  بوقعی  دمتعم  خیش  . 2
مهیلع يرکـسع  ماما  يداه و  ماـما  داوج و  ماـما  باحـصا  زا  هک  يرجه  يافوتم 262  باطخلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  لیلج  خیـش  . 3

. تسا هدوب  مالّسلا 
. دنتسه يرایسب  تافیلأت  بحاص  کی  ره  دناهدوب و  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  باحصا  ناگرزب  زا  رفن  هس  نیا 

امهیلع يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  هدوب و  هدنز  يرجه  لاس 300  رد  هک  يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  مق  ياملع  گرزب 
. تسا هدرک  تیاور  ار  میلس  باتک  روکذم  ملاع  هس  زا  لقنب  تسا ، مالّسلا 

مامه نب  قازرلا  دبع  يریمح و  هللا  دبع  زا  لقنب  ار  میلس  باتک  يرجه  يافوتم 332  لیهس  نب  مامه  نب  دمحم  یلع  وبا  هعیش  گرزب  ملاع 
. تسا هدرک  لقن  موس  نرق  ياملع  زا 

هدرک تیاور  ار  میلـس  باتک  مامه  نب  دـمحم  یلع  وبا  خیـش  زا  لقنب  يرجه  يافوتم 385  يربکعلت  یسوم  نب  نوراه  هعیـش  گرزب  ملاع 
. تسا

. تسا هدرک  تیاور  يربکعلت  زا  لقنب  ار  باتک  يرجه  يافوتم 411  يرئاضغ  هللا  دیبع  نب  نیسح  لیلج  ثّدحم 
. تسا هدرک  لقن  يرئاضغ  نبا  زا  ار  میلس  باتک  يرجه  يافوتم 460  یسوط  خیش 

فجن هّیملع  هزوح  سّـسؤم  هدوب و  دادـغب  رد  میظع  هناخباتک  بحاـص  دوشیم و  یهتنم  وا  هب  هعیـش  بتک  دـیناسا  رثکا  هک  یـسوط  خـیش 
: تسا هدرک  لقن  رفن  هس  يارب  ار  باتک  تسا  فرشا 

. مجنپ نرق  ياملع  زا  بقانم ، بحاص  ّدج  بوشآرهش  گرزب  ثّدحم  . 1
. مشش نرق  ياملع  زا  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  مرح  راد  هنازخ  رایرهش  نب  دمحا  نب  دمحم  حلاص  هیقف  . 2

. مشش نرق  ياملع  زا  یسوط ، خیش  دنزرف  یلع  وبا  خیش  لیلج  ملاع  . 3
: دناهدرک تیاور  لیصفت  نیا  هب  ار  باتک  مه  رفن  هس  نیا 

بقانم باتک  بحاص  بوشآرهش  نبا  شاهون  يارب  ار  شاهخسن  بوشآرهش  خیش  - 
39 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدرک  لقن  ار  میلس  باتک  هّلح  رهش  رد  يرجه  لاس 567  رد  بقانم  بحاص  تسا و  هدرک  لقن 
ار باتک  يرجه  لاس 597  رد  یضیرع  خیش  تسا و  هدرک  لقن  یضیرع  نسحلا  وبا  خیش  گرزب  ملاع  يارب  ار  باتک  رایرهش  نبا  خیـش  - 

. تسا هدرک  لقن  لاک  نب  دمحم  هیقف  خیش  يارب 
: تسا هدرک  تیاور  رفن  ود  يارب  ار  باتک  یسوط  خیش  دنزرف  یلع  وبا  خیش  - 

. تسا هدرک  تیاور  ار  باتک  يرجه  لاس 560  هب  البرک  رد  مه  وا  هک  يواروس ، ۀبطر  نب  هَّللا  ۀبه  نب  نسح  هیقف  خیش  . 1
خیـش تـسا . هدرک  لـقن  وا  يارب  ار  باـتک  يرجه  لاـس 490  رد  یلع  وبا  خیـش  هک  يدادـقم  لاـحط  نب  دـمحا  نب  نیـسح  نیما  خیـش  . 2

يرجه لاس 565  رد  مه  امن  نبا  خیـش  تسا . هدرک  لقن  امن  نب  هَّللا  ۀبه  خیـش  يارب  ار  باتک  فجن  رد  يرجه  لاس 520  رد  مه  يدادقم 
. تسا هدرک  لقن  ار  میلس  باتک  هّلح  رهش  رد 

هدش خاسنتسا  لقن و  نانچمه  گرزب  ياملع  طسوت  تسد  هب  تسد  هدش  لقن  یسوط  خیش  زا  یلاع  دانسا  نیا  اب  هک  باتک  ياههخسن  نیا 
يافوتم 1111 یـسلجم  هماّلع  ياّفوتم 1104 و  یلماع  ّرح  خیـش  ینعی  هعیـش  گرزب  ملاع  ود  تسد  هب  ات  هدـیدرگ  ریثکت  نآ  ياههخـسن  و 

. تسا هدیسر 
. تسا هدومن  سکعنم  ثیدح  ره  بسانم  باوبا  رد  راونالا  راحب  باتک  رد  ار  دوخ  هخسن  مامت  یسلجم  هماّلع 

شنادنزرف و تسد  هب  هخسن  نآ  سپس  تسا . هدش  خاسنتسا  ناهفصا  رد  لاس 1085  هب  ياهقیتع  هخسن  يور  زا  مه  یلماع  ّرح  خیش  هخسن 
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لاس 1370 رد  يوامس  دمحم  خیش  تسد  هب  هلحرم  نیرخآ  رد  تسا . روکذم  هخسن  لّوا  رد  ناشمان  هک  هدیسر  ینیعم  دارفا  تسد  هب  دعب 
دوخ و  تسا ، هدش  ماجنا  هخسن  نامه  يور  زا  میلس  باتک  فجن  پاچ  ات  هدش  يرادربهخسن  نآ  يور  زا  اهراب  تسا و  هدیـسر  فجن  رد 

. تسا فجن  رد  میکح  هَّللا  ۀیآ  هناخباتک  رد  نونکا  مه  هخسن 
يور زا  ياهخسن  نونکا  مه  هک  هدیسر  یلماع  ّرح  خیـش  یـسلجم و  هماّلع  تسد  هب  هدش و  خاسنتـسا  يرجه  لاس 609  رد  يرگید  هخسن 

. دوشیم يرادهگن  نارهت  هاگشناد  هناخباتک  رد  یسلجم  همالع  رهم  اب  نآ 
40 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نونکا مه  تسا . هدش  لقتنم  قشمد  هب  سپـس  هدوب و  نمی  رد  ادـتبا  ددرگیم ، رب  يرجه  لاس 334  هب  اهنآ  هقباس  هک  يرگید  ياههخـسن 
. دوشیم يرادهگن  دنه  قارع و  ناریا و  ياههناخباتک  رد  تسا و  دوجوم  نآ  زا  هخسن  هد  زا  شیب 

. تسا هدش  دوقفم  ریخا  ياهلاس  رد  هدوب  ناریا  رد  هک  هلاس  رازه  تمدق  اب  یفوک  ّطخب  يرگید  هخسن 
ياـههناخباتک رد  نآ  یطخ  هخـسن  زا 24  شیب  لاـح  نـیمه  رد  و  تـسا ، یفرعم  لـباق  میلـس  باـتک  زا  یطخ  هخـسن  زا 60  شیب  هزورما 

رکذ ار  اـهنآ  دوخ  ياـهباتک  رد  هک  تسا  هدوب  اـملع  تسد  رد  خـیرات  لوط  رد  مه  يرایـسب  خـسن  و  تسا ، دوجوم  یـصوصخ  یمومع و 
. دناهدرک

میباییم یمالسا  فلتخم  ياهرهـش  رد  ار  نآ  ياههخـسن  نآ ، هلاس  دص  راهچ  رازه و  خیرات  لوط  رد  میلـس  باتک  هچخیرات  هب  یهاگن  اب 
زا هفوک  هرـصب و  دادغب و  هّلح و  البرک و  فجن و  نمی ، ياهرهـش  زا  اخم  ردنب  اعنـص و  زاجح ، ياهرهـش  زا  هنیدم  هّکم و  زا : دنترابع  هک 
زا داـبآضیف  یئبـمب و  وـهنکل و  ناریا ، ياهرهـش  زا  دزی  نارهت و  دهـشم و  مـق و  ناهفـصا و  ماـش ، ياهرهــش  زا  قـشمد  قارع ، ياـهرهش 

. دنه ياهرهش 
نیلّوا ناونعب  هدوب و  املع  هجوت  دروم  شّصاخ  شزرا  تلزنم و  اب  مالسا  خیرات  زا  ياهرود  ره  رد  باتک  نیا  هک  میباییم  رد  بیترت  نیدب 

هقف هلمج  زا  فلتخم  مولع  رد  نآ  بلاطم  زا  عجرم ، باتک  کی  ناونعب  تسا و  هدش  ظفح  مالـسا  یملع  یتدیقع و  ثاریم  نیرتیمیدق  و 
. دناهدرب يرفاو  ياههدافتسا  ریسفت  خیرات و  ثیدح و  لاجر و  لوصا و  و 

هب نرق  نیا  رخاوا  رد  هدـش و  مادـقا  گرزب  ياملع  فارـشا  تحت  میلـس  باتک  یبرع  نتم  پاـچ  قیقحت و  هب  مهدراـهچ  نرق  مود  همین  زا 
. تسا هدش  پاچ  همجرت و  ودرا  نابز 

. تسا هتفای  راشتنا  یعیسو  حطس  رد  هدش و  زین  نآ  یسراف  همجرت  هب  مادقا  مهدزناپ  نرق  زاغآ  رد 
ناشباحصا کمک  اب  مالّسلا و  مهیلع  همئا  مولع  راونا  زا  سابتقا  اب  هک  ار  وا  رمع  لوصحم  میلـس و  تمیق  يذ  تناما  نیا  هک  رکـش  ار  ادخ 

. تسا هدومرف  ظفح  گرزب  ياملع  نیثّدحم و  تسدب  هدومن ، فیلأت 
: دناهدومرف مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  یناملاع  نینچ  نأش  رد 

41 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نم هَّللا  دابع  ءافعـضل  نیذقنملا  هَّللا و  ججحب  هنید  نع  نّیباّذلا  هیلع و  نّیلاّدـلا  هیلا و  نیعاّدـلا  ءاملعلا  نم  انمئاق  ۀـبیغ  دـعب  یقبی  نم  ول ال  »

یقاب ام  مئاق  تبیغ  زا  دعب  هک  ییاملع  دـندوبن  رگا  «، » 11 « » هنید نع  ّدـترا  ّالا  دـحا  یقب  امل  بصاّونلا  خاخف  نم  هتدرم و  سیلبإ و  كاـبش 
زا ار  ادخ  فیعض  ناگدنب  دننکیم و  عافد  نید  زا  یهلا  ياهتّجح  اب  دنیامنیم و  ییامنهار  وا  يوس  هب  دننکیم و  توعد  وا  هب  دننامیم و 

«. تشگیم رب  دوخ  نید  زا  هکنآ  رگم  دنامیمن  يدحا  دندوبن  نانیا  رگا  دنهدیم ، تاجن  نایبصان  وا و  نارای  سیلبا و  ياهماد 
يراکادف یملع و  داهج  کی  زا  یمیسرت  عقاو  رد  هک  دریذپیم ، نایاپ  شباتک  هچخیرات  میلس و  یناگدنز  زا  هصالخ  هرود  کی  اجنیا  رد 

ظفح يارب  املع  هلاس  دـص  راهچ  رازه و  تامحز  زا  رکـشت  فلؤم و  هلاس  تصـش  جـنرتسد  هعلاطم  يارب  ار  مزال  یگداـمآ  تسا و  ینید 
. دنکیم داجیا  هدنناوخ  نهذ  رد  نآ ،

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


______________________________

ج 2 ص 6 ح 12. راونالا : راحب  ( 11)
43 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  هراب  رد  قیقحت  یسررب و  ّمود  تمسق 

ةراشا

هتفرگ رظن  رد  مدرم  مومع  يارب  یـسراف  همجرت  هک  اجنآ  زا  ددرگیم . رکذ  بلطم  ره  لیذ  رد  هطوبرم  دانـسا  كرادم و  تمـسق ، نیا  رد 
. تسا هتفر  راکب  همدقم  رد  راصتخا  صیخلت و  یعون  هدش 

. دوش هعجارم  یبرع  همدقم  هب  رتشیب  لیصفت  يارب  اذل 
44 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: دوب دهاوخ  ریز  بلاطم  لماش  تمسق  نیا  هناگهدزاود  ياهشخب 
. يراذگمان تهج  باتک و  مان  فلا .

. مالسا خیرات  رد  هعیش و  رد  میلس  باتک  ندوب  لّوا  هراب  رد  یثحب  ب .
: تسا هدش  دراو  میلس  باتک  قیدصت  دییأت و  رد  هچنآ  ج .

. مالّسلا مهیلع  هّمئا  تاملک  . 1
. هعیش ياملع  تاملک  . 2

. میلس باتک  زا  املع  تیاور  لقن و  . 3
. میلس باتک  هراب  رد  هعیش  ریغ  نانخس  . 4

. اهنآ باوج  میلس و  باتک  هراب  رد  تاشقانم  یسررب  د .
. نابا هراب  رد  یقیقحت  میلس و  باتک  دانسا  ه .

. یسکع هنومن  دنچ  همیمضب  نآ  يودرا  یسراف و  همجرت  بختنم و  میلس و  باتک  یپاچ  یطخ و  ياههخسن  و .
. میلس باتک  همجرت  قیقحت و  شور  ز .

45 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  يراذگمان  لّوا  شخب 

ةراشا

يراذگمان تهج  باتک و  ياهمان  ریاس  باتک  روهشم  مان 
46 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

باتک روهشم  مان 

نیا تسا . هدوب  فورعم  نادـب  اهنامز  رثکا  رد  هک  تسا  ناـمه  باـتک  ماـن  نیرتهب  تسین ، نشور  اـم  يارب  ّفلؤم  يراذـگمان  هک  اـجنآ  زا 
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ّفلؤم هب  ار  باتک  يراذـگمان  نیا  رد  تسا . فورعم  یلاله » سیق  نب  میلـس  باتک   » مانب نونکات  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  زا  باتک 
نیلّوا يارب  تسا . نیمه  ددنبیم  ار  هابتشا  هنوگ  ره  هار  هک  یمان  نیرتهب  هتـشادن  يرگید  باتک  میلـس  هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  دناهداد ، تبـسن 

ار یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  ام  نیّبحم  نایعیـش و  زا  سک  ره  : » دیامرفیم هک  مینیبیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  ار  مان  نیا  راب 
«. 1  ...« » دشاب هتشادن 

سیق نب  میلـس  باتک  هخـسن  نیا  : » دـیوگیم باتک  زاغآ  رد  مان  نیمه  رکذ  اـب  هتفرگ  لـیوحت  ناـبا  زا  ار  میلـس  باـتک  هک  هنیذا  نب  رمع 
«. 2 « » تسا هداد  لیوحت  نمب  ار  نآ  نابا  هک  تسا  يرماع  یلاله 

، یـشاجن خیـش  دیفم ، خیـش  ینامعن ، خیـش  تسا . هتفر  راکب  میلـس  باتک  يارب  مان  نیمه  رخأتم  مّدـقتم و  ياملع  ناسل  رد  اهنرق ، لوط  رد 
، یسلجم هماّلع  یلماع ، رح  خیش  يرتست ، دیهش  یضاق  داماد ، ریم  یناث ، دیهش  یلح ، هماّلع  و  امدق ، زا  بوشآرهش  نبا  خیش  یـسوط ، خیش 

نیا مان  یتقو  ناگرزب  نیا  همه  نیرّخأـتم ، زا  ینیما  هماـّلع  ینارهت و  گرزب  اـغآ  خیـش  يرون ، ثدـحم  نیـسح ، دـماح  ریم  ینارحب ، خـیش 
. دناهدرک رکذ  ار  روهشم  مان  نیمه  دناهدروآ  ناشتاملک  رد  ار  باتک 

______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 58  ( 1)
. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 201  ( 2)

47 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

يراذگمان تهج  اهمان و  ریاس 

: مینکیم هراشا  اهنآ  هب  الیذ  تسا و  هدوب  هجوت  دروم  اهنآ  رد  یّصاخ  تهج  هک  هدش ، دای  يرگید  ياهمان  هب  میلس  باتک  یهاگ 
هَّللا یلص  یبنلا  ةافو  باتک  نتف ، باتک  هفیقس ، باتک  یلاله ، سیق  نب  میلـس  ثیدح  باتک  میلـس ، هفیحـص  یلاله ، سیق  نب  میلـس  لصا 

«. 3  » تماما باتک  هلآ ، هیلع و 
. دیآیم باسح  هب  هعیش  هناگدصراهچ  لوصا  ياهباتک  نیرتمهم  زا  باتک  نیا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  لصا » »

. تسا راتشون  هعومجم  يانعم  هب  هفیحص » »
. تسا هدش  هتفگ  باتک  یثیدح  هبنج  هب  هجوت  اب  مه  ثیدح » باتک  »

. تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  هک  تسا  هفیقس  هراب  رد  يرایسب  بلاطم  هب  رظان  هفیقس » »
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  لاس  لوط 75  رد  مالـسا  یخیرات  تانایرج  هک  تسا  باتک  یخیرات  هبنج  هب  هجوت  اـب  نتف » »

. دراد رب  رد 
ياهدع تسا و  هدمآ  ناونع  نیمه  اب  یطخ  ياههخـسن  رثکا  رد  هک  تسا  باتک  ثیدـح  نیلّوا  رطاخ  هب  هلآ » هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  ةافو  »

. دناهدرک روصت  باتک  مان  ار  نآ 
. تسا مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  تابثا  باتک  نیا  یلصا  فده  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تماما » »

راصتخا هب  و  دـش ، هتفگ  شخب  نیا  لّوا  رد  هک  تسا  نامه  باـتک  فورعم  ماـن  یلو  هدـش  رکذ  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  اـهمان  نیا  هچ  رگا 
. تسا هدوب  فورعم  نامه  هب  نرق  هدراهچ  لوط  رد  دوشیم و  هتفگ  میلس » باتک  »

______________________________

: تاعجارملا ج 3 ص 119 . یلکرز :)  ) مالعالا ج 1 ص 63 و ج 6 ص 336 . ۀعیرذلا : ص 61 . ینامعن : تبیغ  ( 3)
ص 16. مالسالا : ردص  یف  ۀعیشلا  اوفلؤم  ۀعجارملا 101 . ص 307 
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49 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  ندوب  لّوا  مّود  شخب 

ةراشا

باتک ندوب  لّوا  رد  تاشقانم  یسررب  باتک  ندوب  لّوا  رد  املع  تاملک  میلس  باتک  ندوب  لّوا  نایب 
50 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  ندوب  لّوا  نایب 

تلحر زا  دعب  لّوا  ياهلاس  یعامتجا  طئارـش  رد  ّتقد  اب  و  تسا ، سیق  نب  میلـس  هدومن  فیلأت  هب  مادقا  مالـسا  خیرات  رد  هک  یـسک  نیلّوا 
هدـشن فیلأت  رـصع  نآ  رد  میلـس  باتک  زا  لبق  یباتک  چـیه  خـیرات  فراعم و  عوضوم  رد  هک  دوشیم  مولعم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

. تسا
هک یناکم  نامز و  هک  دـنکیم  نشور  دـش  رکذ  لّوا  تمـسق  رد  باتک  نیا  فیلأـت  هچخیراـت  رد  هچنآ  هب  هّجوت  بلطم ، نیا  تاـبثا  يارب 

. تسا هدز  گرزب  مادقا  نیا  هب  تسد  فلؤم  هک  هدوب  یتصرف  نیلّوا  هدوب و  یئانثتـسا  تهج  ره  زا  هدومن  فیلأت  نیا  هب  مادقا  نآ  رد  میلس 
: میهدیم رارق  یسررب  دروم  مه  ار  رگید  هبنج  ود  نآ ، زا  هتشذگ 

. باتک ندوب  لّوا  هب  هربخ  لها  یهاوگ  . 1
. باتک ندوب  لّوا  رد  تاشقانم  یسررب  . 2

باتک ندوب  لّوا  رد  املع  تاملک 

. دنتسه خیرات  لاجر و  ملع  یسانشباتک و  رد  هربخ  لها  یگمه  دوشیم  رکذ  ناشیا  نانخس  الیذ  هک  ییاملع 
«. 1 « » تسا یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  هدش  رهاظ  هعیش  يارب  هک  یباتک  نیلّوا  : » دیوگیم میدن  نبا  خیش  . 1

زا یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  هک  تسین  یفالتخا  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ثیدح  نایوار  ملع و  لها  همه  نیب  رد  : » دیوگیم ینامعن  خیـش  . 2
ياهباتک نیرتمیدق  نیرتگرزب و 

______________________________

ص 275. میدن : نبا  تسرهف  ( 1)
51 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 2 « » دناهدرک لقن  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیدح  نایوار  ملع و  لها  هک  تسا  ياهیاپ 
«. 3 « » تسا یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  هدش  فیلأت  هعیش  يارب  هک  یباتک  نیلّوا  : » دیوگیم یکبس  نیدلا  ردب  یضاق  . 3

همه زا  لضفا  رتیمیدق و  دوش : هتفگ  نآ  ّقح  رد  تسا  راوازـس  هک  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  : » دـیوگیم نیـسح  دـماح  ریم  هماّلع  . 4
«. 4 « » تسا فرتعم  بلطم  نیا  هب  یسلجم  هماّلع  هک  روط  نامه  تسا  هعیش  ياهباتک 

« تسا هدرک  عمج  ار  ثیداحا  هک  تسا  مالـسا  رد  نیودـت  فیلأت و  نیلّوا  میلـس  باتک  : » دـیوگیم تاضور  بحاص  يراسناوخ  هماّلع  . 5
«. 5»
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«. 6 « » تسا فورعم  نیثّدحم  نیب  هدش و  رهاظ  هعیش  يارب  هک  تسا  یباتک  نیلّوا  میلس  باتک  : » دیوگیم یمق  ثّدحم  . 6
«. 7  » تسا هدرب  مان  خیرات  ثیدح و  رد  ناگدننکفیلأت  نیلّوا  رامش  رد  ار  میلس  شیاهباتک ، رد  ردص  نسح  دّیس  هماّلع  . 7

«. 8 « » تسا هدش  رهاظ  هعیش  يارب  هک  تسا  یباتک  نیلّوا  میلس  باتک  : » دیوگیم ینابایخ  سّردم  ریبخ  خّروم  . 8
«. 9 « » تسا هعیش  دزن  اهباتک  نیرتیمیدق  زا  میلس  باتک  : » دیوگیم یفجن  یشعرم  هماّلع  . 9

« دنسانشیم ار  نآ  همه  هدش و  روهشم  رهاظ و  مومع  نیب  رد  هک  تسا  هعیش  باتک  لّوا  میلـس  باتک  : » دیوگیم یحطبا  دّحوم  هماّلع  . 10
«. 10»
______________________________

ص 61. ینامعن : تبیغ  ( 2)
. یکبس فیلأت  لئاوالا  ۀفرعم  یف  لئاسولا  نساحم  باتک  زا  لقنب  ج 2 ص 153  ۀعیرذلا : ( 3)

ج 2 ص 61. راونالا : تاقبع  ( 4)
ج 4 ص 67. تاّنجلا : تاضور  ( 5)

ج 3 ص 243. باقلالا : ینکلا و  ( 6)
ص 68. مالسالا : نونف  ۀعیشلا و  ص 272  مالسالا : نونفل  ۀعیشلا  سیسأت  ( 7)

ج 6 ص 369. بدالا : ۀناحیر  ( 8)
ج 1 ص 55. قحلا : قاقحا  ( 9)

ج 1 ص 180. لاقملا : بیذهت  ( 10)
52 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

باتک ندوب  لّوا  رد  تاشقانم  یسررب 

. دش دهاوخ  نشور  الماک  بلطم  اهنآ  یسررب  اب  هک  هدش  حرطم  لاکشا  ود  میلس  باتک  ندوب  لّوا  دروم  رد 
فراعم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يالما  اب  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالـسا  رد  ّفلؤم  نیلّوا  دـناهتفگ : یـضعب  لّوا : لاکـشا 

دعب هک  مالّسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » باتک نینچمه  تسا . فورعم  مالّسلا » هیلع  ّیلع  باتک   » مانب تشونیم و  ار  نآرق  ریسفت  مالـسا و 
رفج  » باتک زین  و  تسا ، هدیسر  فیلأت  هب  هکئالم  لیئربج و  اب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  سامت  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا 

مالّسلا مهیلع  همئا  تسد  رد  هس  ره  دنراد و  مدقت  میلـس  باتک  رب  باتک  هس  نیا  تسا . هدوب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  هک  هعماج » و 
. تسا ظوفحم  هجرف  هَّللا  لجع  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح  دزن  هک  نونکات  دناهدوب 

. تسا ناـگمه  سرتـسد  رد  هک  تسا  يداـع  مدرم  تاـفیلأت  اـب  هسیاـقم  رد  میلـس  باـتک  ندوب  لّوا  تفگ : دـیاب  نخـس  نیا  زا  باوج  رد 
ظوفحم حول  نید و  سومان  هدیسر  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  تسد  هب  دعب  هدوب و  مالّـسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  نینمؤملا و  ریما  دزن  هک  ییاهباتک 

باتک کی  ناونعب  اهنیا  و  تسا ، نآرق  اهنآ  همه  سأر  رد  هک  هدـش  نیودـت  هدیـسر و  ناـشیا  تسدـب  یهلا  میلعت  ّیندـل و  ملع  اـب  تسا و 
. دوش هسیاقم  اهنآ  اب  میلس  باتک  لاثما  ات  « 11  » دوشیمن یّقلت  يداع 

ثیدح باتک  عفار ، وبا  فیلأت  ننس  باتک  دوشیم : هدید  ریز  ياهباتک  مان  مالسا ، رد  هدش  فیلأت  ياهباتک  نیلّوا  رامـش  رد  مّود : لاکـشا 
باتک هتابن ، نب  غبـصا  فیلأت  رتشا  کلام  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامرف  باتک  رذ ، وبا  فیلأـت  نتف  باـتک  ناملـس ، فیلأـت  قیلثاـج 

، ینادـمه ثراح  باتک  عفار ، وبا  فیلأت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهتواضق  باتک  هتابن ، نب  غبـصا  فیلأت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتقم 
. یبلح هللا  دیبع  باتک  عیمس ، نب  ۀعیبر  باتک 
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: تفگ دیاب  دراوم  نیا  زا  باوج  رد 
. دناهتسیزیم وا  زا  دعب  ای  دناهدوب و  میلس  رصاعم  ای  روکذم  ياهباتک  نیّفلؤم  الّوا :

اهنآ زا  یضعب  تافو  خیرات  مّدقت  و  تسین ، میلس  رب  اهنآ  فیلأت  مّدقت  رب  یلیلد  نیا  رب  انب 
______________________________

. دوش هعجارم  ج 2 ص 306  هعیرذلا : هب  هراب  نیا  رد  ( 11)
53 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دوشیمن ناشیاهباتک  مّدقت  رب  لیلد 
فیلأت لوغشم  يرجه  لاس 14  لئاوا  زا  وا  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  رکذ  میلـس  باتک  فیلأت  زا  هک  ياهچخیرات  اب  هّجوت  اب  رگید ، يوس  زا 

هدرکیم تبث  هدیسرپیم  ناشیا  ریغ  دادقم و  رذ و  وبا  ناملس و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هچنآ  شاهدهاشم و  دروم  يایاضق  هدوب و 
مّدقم فیلأت  رد  اهنآ  همه  زا  هکلب  روکذـم  دارفا  رثکا  زا  وا  هک  تشاد  ناعذا  ناوت  یم  میلـس ، فیلأت  زا  هقباس  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا .

. تسا هدوب 
ام تسدب  انیع  هک  یباتک  نیلّوا  نایم  نیا  رد  تسین و  تسد  رد  مه  یمیقتسم  لقن  یّتح  هدنامن و  یقاب  يرثا  روکذم  ياهباتک  رثکا  زا  ایناث :

. تسا میلس  باتک  طقف  تسا  هدیسر 
دعب انیقی  تسا و  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  نآ  ّفلؤم  «، 12  » هدرک رکذ  شلاجر  رد  یقرب  خیـش  هک  یبلح  هللا  دیبع  باتک  اثلاث :
دشاب ّفلؤم  رکف  زا  هک  تسا  یتافیلأت  نیب  رد  یبلح ، باتک  ندوب  لّوا  زا  یقرب  خیـش  روظنم  الامتحا  تسا . هدرک  فیلأت  هب  مادقا  میلـس  زا 

. تسا مّلسم  وا  رب  میلس  مّدقت  لاح  رهب  و  نیودت ، عمج و  تروصب  هن 
چیه هدـنام و  یقاب  ام  نامز  ات  شّفلؤم  زا  دـعب  هک  تسا  مالـسا  رد  رثا  نیلّوا  میلـس  باتک  تفگ : ناوتیم  هلمج  کی  رد  نخـس  همتاخ  رد 

. تسا میلس  باتک  طقف  مالسا  لّوا  زا  هدنامیقاب  راگدای  اهنت  هتشاد  مّدقت  اضرف  مه  رگا  و  درادن ، مّدقت  نآ  رب  عوضوم  نیا  رد  یباتک 
باـتک هب  تبـسن  طـقف  بلطم  نیا  و  تسین ، نآ  هب  تبـسن  یـسانشردق  زج  يزیچ  ّتیلّوا  هلأـسم  ندرک  حرطم  زا  روظنم  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 

دروم ات  دنتسین  سرتسد  رد  نوچ  دنرادن ، یلمع  شزرا  العف  دنشاب  مه  مدقم  رگا  دندوقفم  نونکا  هک  ییاهباتک  تسا ، رّوصت  لباق  دوجوم 
. دنریگ رارق  یملع  هدافتسا 

______________________________

ص 27. یقرب : لاجر  ( 12)
55 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا مهیلع  همئا  دییأت  هب  نآ  ثیداحا  باتک و  رابتعا  مّوس  شخب 

ةراشا

نیز ماما  مالک  میلـس  باتک  دـییأت  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  رب  نآ  ثیداـحا  میلـس و  باـتک  هضرع 
ماما نیسح و  ماما  نسح و  ماما  نانخـس  میلـس  باتک  دییأت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک  میلـس  باتک  دییأت  رد  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا 

رد مالّـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نانخـس  میلـس  ثیداحا  دـییأت  رد  مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدـباعلا و  نیز 
میلس ثیداحا  دییأت 

56 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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موصعم ماما  رب  نآ  ثیداحا  باتک و  هضرع 

هب نآ  زا  عاـفد  یّتـح  ناـشیا و  بناـج  زا  باـتک  ياوتحم  تحـص  دـییأت  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ياـضما  میلـس ، باـتک  دروم  رد 
. دوشیمن هدید  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  نامز  هب  طوبرم  بتک  رد  نآ  ریظن  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ياهنوگ 

زا دعب  تسا . هدرکیم  هضرع  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  تمدخ  ار  شباتک  ثیداحا  اصخـش  سیق  نب  میلس 
سپ تسا . هدرک  حرطم  مالّـسلا  امهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  رـضحم  رد  ار  نآ  ثیداحا  میلـس ، باتک  لقان  شاّیع  یبا  نب  نابا  وا 

. تسا هدرک  هضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ار  نآ  ثیداحا  باتک ، مراهچ  لقان  یسیع  نب  داّمح  مه  نآ  زا 
زا دییأت  هک  تسادـیپ  دـناهدومن . عافد  نآ  زا  هدومرف و  دـییأت  ییالاب  حطـس  رد  ار  شباتک  میلـس و  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دراوم ، نیا  همه  رد 
زا نیا  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  قیدصت  دنوادخ و  ياضما  رگنایب  دنتسه ، یهلا  ججح  هک  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  فرط 

. تسا میلس  باتک  تاراختفا 

میلس باتک  دییأت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک 

نآ هصالخ  هک  هدش  لقن  یمالک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  باتک  نیمه  ثیدح 10  رد  نآ ، بلاطم  میلس و  باتک  لک  زا  عافد  ناونعب 
مدرم تسد  رد  یلو  ماهدینش ، یثیداحا  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  زا  امش و  زا  نم  هک  دنک  یم  لاؤس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  میلس  تسا : نینچ 

؟ تسیچ هلأسم  نیا  ّتلع  تسا . فلاخم  امش  ياههتفگ  اب  هک  تسا  یثیداحا 
: تسا نینچ  شاهصالخ  هک  دنیامرفیم  یلّصفم  بلاطم  میلس  باوج  رد  ترضح 

57 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نیدب دندنبیم و  غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  مدرم  تسا . بذک  قدص و  لطاب و  قح و  زا  یطولخم  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ 

زا هچنآ  لباقم ، رد  دوشیمن . قبطنم  تلاسر  نادـناخ  ثیداحا  اب  ناشثیداحا  هنوگ  نیدـب  و  دـنیوجیم ، بّرقت  تلالـض  ناـماما  هب  هلیـسو 
. تسین طولخم  نادب  یلطاب  تسا و  نید  قیاقح  هدیسر  وت  هب  ام  تسد 

. تسا میلس  باتک  رد  نّودم  بلاطم  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بناج  زا  يدییأت  ثیدح  نیا  عومجم 

میلس باتک  دییأت  رد  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  مالک 

شوگ نآ  بلاطم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دش و  تئارق  ترضح  نآ  دزن  لماک  روطب  میلس  باتک  هک  زور  هس  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  داّجـس  ماما 
«. تسا هدش  هتخانش  ام  دزن  هک  تسام  ثیداحا  اهنیا  دنک . تمحر  ار  وا  ادخ  تسا ، هتفگ  تسار  میلس  : » دندومرف دنداد ، ارف 

: تسا نینچ  ثیدح  نیا  كرادم 
: ةادهلا تابثا  رد  زین  و  و ج 23 ص 124 ، ج 1 ص 76 ، راونالا : راحب  رد  تسا . هدرک  لقن  نابا  زا  هنیذا  نبا  میلـس ، باتک  زاغآرـس  رد  . 1

. تسا هدش  لقن  میلس  باتک  زا  لقنب  ج 1 ص 663 
. تسا هدرک  لقن  باتک  نآ  زا  زین  ج 18 ص 72  ۀعیشلا : لئاسو  ج 2 ص 321 . یشک :) لاجر   ) لاجرلا ۀفرعم  رایتخا  . 2

. دناهدرک لقن  باتک  نآ  زا  زین  ج 53 ص 66  راونالا : راحب  ج 20 ص 12 و  ۀعیشلا : لئاسو  ص 40 ، رئاصبلا : رصتخم  . 3
: دوشیم ضرع  مالّسلا  هیلع  ماما  بناج  زا  عامتسا  تئارق و  نیا  ّتیمها  اب  هطبار  رد  یحیضوت  کنیا 

ياهـشور هنوگ  نیا  هک  ینامز  رد  بش ، ات  حبـص  زا  یلاوتم  زور  هس  رد  لماک  روطب  باـتک  بلاـطم  هب  نداد  ارف  شوگ  تئارق و  هب  مادـقا 
اهنیا همه  جـح ، مایا  رد  نآ  عوقو  هب  هجوت  اب  زین  و  جاجح ، رابتـشحو  نامز  رد  راک  نیا  ماجنا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  هدوبن ، لوادـتم  یقیقحت 
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. دناسریم ار  ترضح  نخس  نیا  ندوب  يداینب  همانرب و  نیا  ّتیمها 
: دناهداد رارق  هجوت  دروم  ار  مهم  هبنج  هس  هاتوک  مالک  نیا  رد  مالّسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

58 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
رد وا  تیبوبحم  هب  هراشا  وا  رب  نداتـسرف  تمحر  اب  رگید  يوس  زا  و  دـناهدرک ، یفرعم  قداص  ثّدـحم  کـی  ناونعب  ار  میلـس  وس  کـی  زا 

ار هعومجم  نیا  هک  تروص  نیدب  دناهدرک  رایع  مامت  دـییأت  ار  میلـس  ثیداحا  اتیاهن  و  دـناهدومن ، مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دـنوادخ و  هاگـشیپ 
مهیلع همئا  دزن  اـهنآ  همه  زین  اوتحم  ینعم و  رظن  زا  هک  دـناهدومرف  حیرـصت  دناهتـسناد و  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  ثیداـحا  لـماک  روطب 

تشذگ نآ  نایب  همّدقم  لّوا  شخب  رد  هک  تسا  میلس  باتک  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  عافد  لماک ، دییأت  نیا  هلابند  تسا . هدش  هتخانش  مالّـسلا 
«. 1  » دمآ دهاوخ  میلس  باتک  زاغآرس  رد  نآ  نتم  و 

میلس باتک  دییأت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مالک 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
ام هب  طوبرم  لئاسم  زا  و  تسین ، وا  دزن  ام  تیالو  رما  زا  يزیچ  دشابن  وا  دزن  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  ام  نیّبحم  نایعیش و  زا  سک  ره  »

«. تسا مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  رارسا  زا  يّرس  هعیش و  يابفلا  باتک  نآ  دنادیمن . يزیچ 
: تسا هدش  لقن  ریز  كرادم  رد  ثیدح  نیا 

هرامش یطخ  هخسن  نامه  هک  تسا . هدید  هدش  خاسنتـسا  لاس 609  رد  هک  میلس  باتک  زا  ياهخـسن  رد  ار  ثیدح  نیا  یـسلجم  هماّلع  . 1
. تسا باتک  نیا  مهد  لصف  رد   30

. تسا دوجوم  انیع  ثیدح  نیا  هدش  هتشون  لاس 609  یطخ  هخسن  يور  زا  هک  هرامش 35  یطخ  هخسن  رد  . 2
. تسا دوجوم  هدش  خاسنتسا  لاس 609  هخسن  يور  زا  زین  نآ  هک  هرامش 36  یّطخ  هخسن  رد  . 3

هرامش 1 یطخ  هخسن  نامه  هک  تسا ، هدمآ  ثیدح  نیا  هدش  يرادرب  هخسن  لاس 1087  رد  هک  یلماع  رح  خیش  یّطخ  هخسن  رخآ  رد  . 4
. تسا باتک  نیا  مهد  لصف  رد 

. تسا دوجوم  انیع  ثیدح  نیا  زین  میلس  باتک  ياههخسن  زا  38 و 42  ، 37 ، 32 ، 19 هرامش 15 ، یطخ  ياههخسن  رد  . 5
______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  زا  هب ص 30 و 196  ( 1)
59 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. لوقعلا ةآرم  هیشاح  رد  یسلجم  همالع  طختسد  زا  لقنب  ج 1 ص 467 ، لاجرلا : ۀلمکت  . 6
ج 3 ص 183. لئاسولا : كردتسم  . 7

ج 2 ص 54. لاقملا : حیقنت  . 8
ج 2 ص 152. ۀعیرذلا : . 9

: دسریم رظنب  مزال  ثیدح  نیا  هراب  رد  يرصتخم  حیضوت  اجنیا  رد 
قیاقح يداقتعا و  ینابم  هجرف ، هللا  لجع  نامز  ماـما  تبیغ  لّوا  اـت  ناناملـسم  عاـمتجا  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  روضح  لاـس  لوط 250  رد 

تاداقتعا هک  نایعیش  زا  يدایز  هّدع  یّتح  ناناملسم و  زین  ناناملـسم و  ریغ  زا  يرایـسب  و  دیدرگ ، نییبت  یعیـسو  حطـس  رد  هعیـش  یخیرات 
. دندرک ادیپ  یهاگآ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  یتدیقع  لوصا  زا  دنتشادن ، یلماک 

زا مدرم  ّتیرثکا  يرکف  فارحنا  ساّبع و  ینب  هّیما و  ینب  رمع و  رکب و  وبا  تموکح  نامز  رد  قانتخا  رـس  ات  رـس  طئارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب 
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ریما ناـمز  رد  قیمع  بلاـطم  زا  يرایـسب  تهج  نیمهب  تفرگیم . تروص  یجیردـت  تروصب  عّیـشت  یناـبم  نییبت  مالـسا ، خـیرات  قیاـقح 
ای دوـبن و  نآ  یپ  رد  یـسک  رامــش  تـشگنا  رفن  دـنچ  زج  دوـبن و  وگزاـب  لـباق  مالـّـسلا  مـهیلع  نیــسح  ماـما  نـسح و  ماـما  نینمؤـملا و 

ياوتحم نوچمه  يرتالاب  حطس  رد  هعیـش  دیاقع  مالّـسلا  مهیلع  يداه  ماما  اضر و  ماما  قداص و  ماما  نامز  رد  هک  یلاح  رد  تفریذپیمن ،
. دیدرگ هضرع  مدرم  رب  هعماج  ترایز  اروشاع و  ترایز 

رابگرم طیارـش  رد  هعیـش  هک  دـناهدومرف  ار  روبزم  مالک  ینامز  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  الاب ، ریوصت  هب  هّجوت  اب 
دنتشادن هدامآ  هدش و  نیودت  یباتک  یتدیقع  هبنج  رد  صوصخب  و  دنتـشادن ، ار  شیوخ  فراعم  طسب  رـشن و  ناکما  بصاغ ، ياهتموکح 

یقیاقح لماح  دمآیم و  رامشب  عّیشت  يوربآ  قحب  هک  یناشخرد  هتشون  اهنت  و  دننک ، هضرع  نایعیش  دوخ  يارب  ای  نانمـشد و  لباقم  رد  ات 
. دوب سیق  نب  میلس  باتک  انامه  دوب  عّیشت  خیرات  دیاقع و  زا  قیمع  سب 

هک میرگنب  رصع  نآ  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نیدناعم  تسدب  هدش  نیودت  باتک  دنچ  هب  هک  دوشیم  رتنشور  یماگنه  باتک  ّتیمها 
ار نآ  نیودت  روتسد  هک  دوب  هیواعم  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  يارب  نیغورد  یلعج و  لئاضف  زا  هتشابنا  یباتک  نآ  هنومن  کی 

60 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. ددرگ میلعت  مدرم  مومع  هب  اههناخ  بتکم  اهربنم و  رد  ات  درک  رما  داد و  هیواعم  دوخ 

همانسانش و ناونعب  مالّسلا و  مهیلع  دّمحم  لآ  رارسا  زا  يّرس  ناونعب  ار  سیق » نب  میلس  باتک   » مالّسلا هیلع  قداص  ماما  یطیارـش  نانچ  رد 
تیالو انامه  هک  ار  باتک  نیا  ياوتحم  لقا  سک ال  ره  هک  درک  هدافتسا  نینچ  ناوتیم  ترـضح  مالک  زا  دندومرف و  یفّرعم  عّیـشت  يابفلا 

. دیآ رامشب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  یعقاو  نیّبحم  زا  ات  دشاب  دوخ  دیاقع  ندرک  لماک  ددص  رد  دیاب  دشاب ، هتشادن  لوبق  تسا  تئارب  و 

میلس ثیداحا  دییأت  رد  مالّسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  نانخس 

ماما رقاب و  ماما  داّجـس و  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  زا  لقن  هب  یبلاطم  میلـس  ثیدح  دییأت  ناونعب  میلـس ، باتک  ثیدح 10  رخآ  رد 
: دناهدومرف هک  تسا  نینچ  نآ  هصالخ  و  تسا ، هدمآ  مالّسلا  مهیلع  قداص 

لقن دایز  مک و  نودـب  قیقد و  روطب  ار  نآ  میلـس  اثلاث  و  میاهدینـش ، نامناردـپ  زا  زین  ام  ایناث  و  تسا ، حیحـص  الّوا  هدرک  لـقن  میلـس  هچنآ 
. تسا هدرک 

: تسا نینچ  ثیدح  نیا  كرادم 
. میلس باتک  ثیدح 10  . 1

. لّوا ثیدح  ناذاش : نب  لضف  فیلأت  ۀعجرلا ، تابثا  رصتخم  . 2
. رخآ ثیدح  قودص : خیش  تاداقتعا  . 3

ج 1 ص 321 ح 167. یشک :) لاجر   ) لاجرلا ۀفرعم  رایتخا  . 4

میلس باتک  دییأت  رد  مالّسلا  امهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نانخس 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقنب  هدرک  لقن  میلس  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتیصو  رخآ  رد 
هدرک تئارق  وا  يارب  هدرپس و  نابا  هب  هک  تسا  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  هخـسن  نیا  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیـصو  نیا  »

ماما تمدخ  ار  باتک  نم  هتفگ  نابا  تسا .
61 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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«. دنک تمحر  ار  وا  ادخ  تسا ، هتفگ  تسار  میلس  دومرف : ترضح  نآ  مدرک و  تئارق  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز 
: تسا نینچ  ثیدح  نیا  كرادم 

ج 42 ص 213. راحب : ص 117  یسوط : خیش  تبیغ  . 1
ج 9 ص 176 ص 714. یسوط : خیش  بیذهت  . 2

ص 15. فجن :) پاچ   ) میلس باتک  همدقم  لقن  هب  یّطخ ،) هخسن   ) میظنلا ردلا  . 3
لوق زا  اجنیا  رد  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  باتک  لّوا  رد  نابا  هچنآ  تسا و  میلس  باتک  همه  دییأت  ثیدح  نیا  هصالخ 
نیا هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  دوشیم ، بوسحم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ناسل  زا  میلـس  نابا و  نخـس  دـییات  هدـش و  لقن  نابا  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

. دوب دهاوخ  زین  میلس  ثیدح  نیا  ّصاخ  دییأت  یتهج  زا  تسا ، میلس  باتک  زا  ثیدح 49  نایاپ  رد  بلطم 
نامناماما دزن  هک  سب  ار  میلـس  راختفا  نیمه  تسا . هدیـسر  امب  نآ  ثیداـحا  میلـس و  هراـب  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  دـییأت  زا  هچنآ  دوب  نیا 

. دناهدومرف دییأت  هدرک  لقن  وا  هچنآ  دناهدرک و  دای  یکین  هب  ار  وا  دوب و  هدش  هتخانش 
63 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  رابتعا  رد  ءاملع  نانخس  مراهچ  شخب 

ةراشا

نیب میلس  باتک  راهتشا  هب  هعیش  ریغ  فارتعا  هعیش  هناگدصراهچ  لوصا  زا  میلـس  باتک  نرق  لوط 14  رد  املع  يوس  زا  میلس  باتک  دییأت 
میلس باتک  دییأت  رد  املع  نانخس  نتم  دوخ  باتک  هراب  رد  میلس  راتفگ  هعیش 

64 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«1  » نرق لوط 14  رد  املع  يوس  زا  میلس  باتک  دییأت 

ار نآ  ثیداحا  نرق  هدراهچ  لوط  رد  دـناهدومرف و  میلـس  باتک  هراب  رد  يراب  ررد  نانخـس  زورما ، اـت  لّوا  نرق  زا  هعیـش  ياـملع  ناـگرزب 
هدوب باتک  نیا  هب  تبسن  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ّصاخ  دییأت  نامه  دّکؤم ، تیانع  نیا  ّتلع  اسب  هچ  و  دناهدرک ، لقن  ربتعم  دنـس  کی  ناونعب 

. تسا
یبا نب  نابا  دندومنیم . دییأت  ار  وا  نانآ  درکیم و  هضرع  دادـقم  رذ و  وبا  ناملـس و  لاثما  رب  ار  شباتک  ثیداحا  میلـس  دوخ  همه ، زا  لبق 

. دندرک دییأت  ار  میلس  باتک  ثیداحا  همه  نانآ  درک و  هضرع  هملس  یبا  نب  رمع  لیفطلا و  وبا  رب  ار  باتک  میلس  تافو  زا  سپ  مه  شایع 
دیاقع فراعم و  هک  دـناهدوب  هعیـش  گرزب  ياملع  نیثّدـحم و  زا  نانآ  رثکا  هک  دـنکیم  نشور  ار  هتکن  نیا  میلـس  باتک  نایوار  هب  هجوت 

دنس نیرتربتعم  نیلّوا و  ناونعب  ار  میلـس  باتک  لاس ، لوط 1400  رد  ناگرزب  نیا  تسا . هتشگ  لقتنم  يدعب  ياهلسن  هب  نانآ  طّسوت  عّیـشت 
ياهلسن هب  باتک  لصا  لاقتنا  رد  یّـصاخ  دیکأت  دناهدروآ و  كردم  دنـس و  ناونعب  ار  نآ  ثیداحا  ناشتافیلأت  رد  دناهدرک و  ظفح  هعیش 

. دناهتشاد دوخ  زا  دعب 

هعیش هناگدصراهچ  لوصا  زا  میلس  باتک 

اهنآ زا  هک  دناهدرک  فیلأت  باتک  دـص  راهچ  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  ات  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامز  زا  هعیـش  ياملع 
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. دوشیم دای  لصا »  » ناونعب
هیلع ماما  زا  هطساو  کی  هب  ای  مالّسلا و  هیلع  موصعم  ماما  دوخ  زا  هطـساو  نودب  اهنآ  همه  هک  هدوب  نیا  باتک  دص  راهچ  نیا  ّتیـصوصخ 

باتک زا  لقن  تروصب  و  تسا ، هدش  تیاور  مالّسلا 
______________________________

ص 98. ۀّیوامسلا : حشاورلا  ص 3 . ءاملعلا : ملاعم  125 و ص 152 . ج 2 ص 128 - ۀعیرذلا : ص 61 . ینامعن : تبیغ  ( 1)
65 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

، لصا ياهباتک  نیّفلؤم  رگید  يوس  زا  دوشیم . رتمک  ییاهباتک  نینچ  رد  نایسن  طلغ و  هابتشا و  لامتحا  هک  تسادیپ  تسا . هدوبن  يرگید 
. دناهدومنیم نآ  ثیداحا  طبض  تبث و  رد  مزال  ّتقد  ناشریطخ ، ّتیلوئسم  هب  هّجوت  اب 

بلاطم لقن  اهنآ و  ظفح  هب  تبسن  هتشاد و  یّصاخ  هاگیاج  هعیـش  ياملع  دزن  هشیمه  لصا »  » ياهباتک تاّیـصوصخ ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
لوـصا ناـمه  ثیداـحا  میظنت  يدـنب و  عـمج  عـقاو  رد  هعیـش  هعبرا  بتک  هک  يروـطب  دناهتـشادیم ، لوذـبم  یـصاخ  هجوـت  بـتک  نآ  زا 

«. 2  » تسا هناگدصراهچ 
نیمه زا  و  هدوب ، هناگدـصراهچ  لوصا  نیب  رد  اهباتک  نیرتمهم  زا  یکی  لـصا و  نیلّوا  ناونعب  سیق  نب  میلـس  باـتک  میئوگب  دـیاب  نونکا 

. تسا هدوب  نیثّدحم  املع و  صاخ  تیانع  دروم  تهج 

هعیش نیب  باتک  راهتشا  هب  هعیش  ریغ  فارتعا 

هک يروـطب  تسا ، هدوـب  حرطم  هعیـش  نیب  فورعم  یباـتک  ناوـنعب  نونکاـت  لّوا  زور  زا  هک  تسا  نیا  میلـس  باـتک  تاّیـصوصخ  زا  یکی 
ارچ مینکیم  هراشا  هعیش  نیب  باتک  راهتشا  دروم  رد  هعیش  ریغ  ياملع  راتفگ  زا  هنومن  هس  هب  دناهدوب . نآ  هّجوتم  الماک  مه  هعیش  نیفلاخم 

: تسا رتایوگ  بلطم  تابثا  يارب  دراوم  نیا  رد  فلاخم  نخس  هک 
هدناوخ میلس  باتک  مانب  هعیش  نیب  وا  فورعم  باتک  و  تسا ...  فورعم  شبهذم  میلس ، : » دیوگیم متفه  نرق  يافوتم  دیدحلا  یبا  نبا  . 1

«. 3 « » دوشیم
«. 4 « » تسا یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  هدش  فیلأت  هعیش  يارب  هک  یباتک  نیلّوا  : » دیوگیم متشه  نرق  يافوتم  یکبس  یضاق  . 2

نامجرت ناسل  زا  ینیقی  روطب  هک  تسا  قافتا  دروم  هعیـش  نیقّقحم  دزن  باتک  نیا ...  تّحـص  : » دـیوگیم يدابآضیف  یلع  ردـیح  اـّلم  . 3
«. 5 « » ددرگیم رب  اهباتک  نیا  لاثما  هب  مالّسلا  مهیلع  همئا  مولع  همه  هک  ارچ  هدش ، رداص  یحو 

______________________________

.125 ج 2 ص 128 - ۀعیرذلا : ص 98 . ۀیوامسلا : حشاورلا  ص 3 . ءاملعلا : ملاعم  ( 2)
ج 12 ص 216. ۀغالبلا : جهن  حرش  ( 3)

ج 2 ص 153. ۀعیرذلا : ( 4)
ج 2 ص 350. ماحفالا : ءاصقتسا  ج 3 ص 29 . مالکلا : یهتنم  ( 5)

66 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دوخ باتک  هراب  رد  میلس  راتفگ 

ناـنیمطا دروـم  دارفا  زا  هک  تسا  ییاههتـشون  نم  دزن  : » تفگ نینچ  وا  هب  شاـیع  یبا  نب  ناـبا  هب  شباـتک  لـیوحت  ماـگنه  سیق  نب  مـیلس 
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راکنا ار  نآ  اریز  دوش ، رهاظ  نامز ) نآ  عامتجا  رد   ) مدرم يارب  مهاوخیمن  هک  تسا  یثیداحا  اهنآ  رد  ماهتـشون . دوخ  تسدب  ماهدـینش و 
ناملس مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  حالـص ، قدص و  هقف و  ّقح و  لها  زا  تسا و  ّقح  هک  یلاح  رد  دنیامنیم ، یّقلت  بیجع  دننکیم و 

«. 6  ..« » ماهتفرگ دادقم  رذ و  وبا  و 
. تسا هدرب  راکب  ار  مزال  ناقتا  تقد و  باتک  نیا  فیلأت  رد  هک  هتشاد  مالعا  فلؤم  دوخ  لّوا  هجرد  رد  بیترت ، نیدب 

میلس باتک  دییأت  رد  املع  نانخس  نتم 

: مینکیم رکذ  ناشیا  تافو  خیرات  بیترتب  هدیسر  باتک  دییأت  رد  املع  زا  هچنآ  اجنیا  رد 
ناملس زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین  یثیدح  چیه  باتک  نیا  رد  : » دیوگیم لّوا  نرق  ياملع  زا  هملـس  یبا  نب  رمع  . 1

«. 7 « » ماهدینش دادقم  رذ و  وبا  و 
دادـقم رذ و  وـبا  ناملـس و  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  تسا  باـتک  نیا  رد  هک  یثیدـح  ره  : » دـیوگیم لّوا  نرق  ياـملع  زا  لـیفطلا  وـبا  . 2

«. 8 « » ماهدینش
« تسا هدرک  رکذ  شباتک  رد  یلاله  سیق  نب  میلـس  ار  یماما  هدزاود  هعیـش  هدـیقع  لصا  : » دـیوگیم مراهچ  نرق  ياـملع  زا  يدوعـسم  . 3

«. 9»
«. 10 « » تسا روهشم  سیق  نب  میلس  باتک  نیمه  هدش  رهاظ  هعیش  يارب  هک  یباتک  نیلّوا  : » دیوگیم مراهچ  نرق  ياملع  زا  میدن  نبا  . 4

و مینکیم ،» رکذ  دناهتشاد  مّدقت  فیلأت  رد  هک  ار  نامحلاص  فلس  زا  یناسک  مان  نونکا  : » دیوگیم مجنپ  نرق  ياملع  زا  یشاجن  خیـش  . 5
«. 11  » دربیم مان  ار  شباتک  میلس و  لّوا  هقبط  رامش  رد  سپس 

______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 194  ( 6)

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 198  ( 7)

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 198  ( 8)
ص 198. فارشالا : هیبنتلا و  ( 9)

ص 275. میدن : نبا  تسرهف  ( 10)
ص 6. یشاجن : لاجر  ( 11)

67 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ام تسد  هب  دانـسا  نیا  هب  هک  دراد  یباتک  تسا ، قداص  وبا  شاهینک  هک  سیق  نب  میلـس  : » دـیوگیم مجنپ  نرق  ياملع  زا  یـسوط  خیـش  . 6

«. 12  ...« » تسا هدیسر 
زا یلصا  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  هک  تسین  یفالتخا  هعیش  نیثّدحم  املع و  همه  نیب  : » دیوگیم مجنپ  نرق  ياملع  زا  ینامعن  خیـش  . 7

داـمتعا نآ  هب  تسا و  هعیـش  عجرم  ياـهباتک  زا  هک  تسا  یلوصا  زا  باـتک  نیا  تساـهنآ ...  نیرتیمیدـق  لوـصا و  ياـهباتک  نیرتـگرزب 
«. 13 « » دننکیم

«. 14 « » دراد یباتک  تسا و  ثیداحا  بحاص  یلاله  سیق  نب  میلس  : » دیوگیم مشش  نرق  ياملع  زا  بوشآرهش  نبا  خیش  . 8
ّفلؤم و ندوب  ّقثوم  رب  تلالد  انامه  هک  تسا  یبلاطم  باتک  نیا  رد  : » دـیوگیم متفه  نرق  ياملع  زا  سواـط  نبا  نیدـلا  لاـمج  دیـس  . 9

«. 15 « » دراد شباتک  تّحص 
، دناهدرک وا  باتک  تّحص  هب  مکح  یشاجن  خیش  یسوط و  خیـش  : » دیوگیم مهدزای  نرق  ياملع  زا  یـسلجم  یقت  دّمحم  خیـش  هماّلع  . 10
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. دنکیم تیافک  میلس  باتک  رب  قودص  ینیلک و  خیـش  دامتعا  : » دیوگیم زین  و  دراد .» نآ  تحـص  رب  تلالد  باتک  نتم  هکنآ  زا  هتـشذگ 
«. 16 « » تسا نآ  تّحص  رب  لیلد  نآ  نتم  تسا و  دوجوم  نم  دزن  باتک  نیا 

«. 17 « » تسادیپ باتک  نیا  ثیداحا  رخآ  ات  لّوا  زا  یتسرد  قدص و  : » دیوگیم مهدزای  نرق  ياملع  زا  یشرفت  یفطصم  دیس  هماّلع  . 11
ماهدرک و لقن  نآ  زا  ار  لئاسو  ثیداـحا  هک  يداـمتعا  دروم  ياـهباتک  : » دـیوگیم مهدزاود  نرق  ياـملع  زا  یلماـع  ّرح  خیـش  هماـّلع  . 12
رد هدیسر و  ام  هب  اهنآ  نیّفلؤم  زا  رتاوتم  روطب  هدش و  دراو  اهنآ  توبث  رب  ینئارق  دناهداد و  اهنآ  تّحص  هب  تداهش  نارگید  اهنآ و  نیفلؤم 

«. 18  » دنکیم رکذ  ار  میلس  باتک  هلمج  زا  و  تسین .» ّکش  ياج  شنیّفلؤم  هب  اهنآ  تبسن 
______________________________

هرامش 336. ص 81  یسوط : خیش  تسرهف  ( 12)
ص 61. ینامعن : تبیغ  ( 13)

هرامش 390. ص 58  ءاملعلا : ملاعم  ( 14)
ج 2 ص 52. لاقملا : حیقنت  هرامش 175 . ص 136  یسواط : ریرحت  ( 15)

ج 2 ص 53. لاقملا : حیقنت  ج 14 ص 372 . نیقّتملا : ۀضور  ( 16)
ص 159. لاجرلا : دقن  ( 17)

ج 20 ص 36 و 42. ۀعیشلا : لئاسو  ( 18)
68 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رد نیّفلؤم  هک  تسا  داـمتعا  دروـم  روهـشم و  یباـتک  میلـس  باـتک  : » دـیوگیم مهدزاود  نرق  ياـملع  زا  ینارحب  مشاـه  دیـس  هماـّلع  . 13
«. 19 « » دناهدرک لقن  نآ  زا  ناشیاهباتک 

راحب لّوا  رد  هدرک و  لقن  راونالا  راحب  دلج  نمض 110  ار  میلس  باتک  همه  مهدزاود ، نرق  ياملع  زا  یسلجم  رقاب  دمحم  خیش  هماّلع  . 14
: دیوگیم زین  و  تسا .» ربتعم  لوصا  زا  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  قح  و  تسا ، راهتشا  تیاهن  رد  سیق  نب  میلس  باتک  : » تسا هتفگ 

اب هچنآ  اب  تسا  قباطم  نآ  رابخا  رثکا  دناهدرک و  دامتعا  نآ  رب  رگید  يامدـق  قودـص و  ینیلک و  هک  تسا  نیثّدـحم  نیب  فورعم  یباتک  »
«. 20 « » تسا هدیسر  ام  هب  ربتعم  بتک  رد  حیحص  دانسا 

زا حیحص  دّدعتم و  قرط  زا  هک  ارچ  تسا  مولعم  میلس  باتک  تحـص  : » دیوگیم مهدزاود  نرق  ياملع  زا  یناوریـش  یلع  ردیح  یلوم  . 15
نکمم هنوگچ  و  تسا . نید  فلتخم  بناوج  رد  یّمهم  بلاطم  لماش  هدـش و  لقن  ناشیا  ناگرزب  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  باحـصا  نیّقثوم 

«. 21 « » دنشاب هدرکن  یهجوت  نآ  هب  دنامب و  یفخم  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  كرابم  رظن  زا  یباتک  نینچ  تسا 
زا لضفا  مدقا و  مییوگب : نآ  هراب  رد  میناوتیم  هک  میلـس  باتک  : » دیوگیم مهدراهچ  نرق  ياملع  زا  يدنه  نیـسح  دـماح  ریم  هماّلع  . 16

«. 22 « » دوشیم دییأت  لوبق  دروم  حیحص و  ثیداحا  اب  نآ  تایاور  رثکا  : » دیوگیم زین  و  تسا .» هعیش  یثیدح  ياهباتک  همه 
هک تسا  مالـسا  رد  نیودـت  فیلأت و  نیلّوا  میلـس  باتک  : » دـیوگیم مهدراهچ  نرق  ياـملع  زا  يراـسناوخ  رقاـب  دـمحم  دّیـس  هماـّلع  . 17

«. 23 « » تسا هدرک  يروآ  عمج  نآ  رد  ار  تایاور 
زین و  دـنراد .» يداـیز  دانـسا  باـتک  نآ  هب  اـم  باحـصا  و  تسا ، فورعم  لوصا  زا  میلـس  باـتک  : » دـیوگیم يروـن  ثدـحم  همـالع  . 18

«. 24 « » دناهدرک لقن  نآ  زا  نیثّدحم  ناگرزب  هک  تسا  يروهشم  فورعم و  باتک  : » دیوگیم
«. 25 « » تسا فورعم  هدرپس  نابا  هب  هک  میلس  باتک  : » دیوگیم یناسارخ  مشاه  الم  جاح  . 19

______________________________

ص 546. مارملا : ۀیاغ  ( 19)
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میدق ص 198. ج 1 ص 32 و ج 8  راونالا : راحب  ( 20)
. باتک رخاوا  یطخ :) هخسن   ) ۀبیغلا نمز  یف  راثآلا  نم  ماکحالا  طابنتسا  ۀیفیک  یف  ۀلاسر  ( 21)

ج 1 ص 579. ماحفالا : ءاصقتسا  ج 2 ص 61 . راونالا : تاقبع  ( 22)
ج 4 ص 67. تانجلا : تاضور  ( 23)

ص 56. نمحرلا : سفن  ج 3 ص 733 . لئاسولا : كردتسم  ( 24)
ص 210. خیراوتلا : بختنم  ( 25)

69 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
فورعم نیثّدحم  نیب  هدش و  رهاظ  هعیـش  نیب  هک  تسا  یباتک  نیلّوا  میلـس  باتک  : » دیوگیم یمق  ساّبع  خیـش  جاح  گرزب  ثّدـحم  . 20

«. 26 « » دناهدرک دامتعا  نادب  نارگید  قودص و  ینیلک و  خیش  تسا و 
«. 27 « » تسا رابتعا  هجرد  تیاهن  رد  میلس  باتک  : » دیوگیم یناقمام  هماّلع  . 21

ناگرزب تسا و  لوصا  زا  وا  باتک  تسا و  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ءایلوا  زا  میلس  : » دیوگیم يدرجورب  اضر  دّمحم  نب  نیـسح  دّیـس  . 22
«. 28 « » دناهدرک تیاور  نآ  زا  املع 

یباتک نیلّوا  و  تسا ، روهـشم  هناگدصراهچ  لوصا  زا  فورعم و  یباتک  میلـس  باتک  : » دیوگیم ینابایخ  سردـم  یلع  دـمحم  ازریم  . 23
«. 29 « » دناهدومن لماک  دامتعا  نآ  رب  نیثّدحم  زا  ناگرزب  رگید  ینیلک و  قودص و  و  هدش ....  رهاظ  هعیش  يارب  هک  تسا 

مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  نامز  زا  لبق  هک  تسا  لصا  ياهباتک  نآ  زا  سیق  نب  میلـس  لصا  : » دـیوگیم ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  هماّلع  . 24
«. 30 « » تسا روهشم  هعیش  ریغ  هعیش و  دزن  تسا و  لوصا  ياهباتک  زا  میلس  باتک  : » دیوگیم زین  و  تسا .» هدش  فیلأت 

رذ و وبا  ناملس و  زا  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  ار  نآ  بلاطم  هک  دراد  يردقنارگ  مهم و  باتک  میلس  : » دیوگیم ردص  نسح  دّیس  هماّلع  . 25
«. 31 « » تسا هدرک  لقن  هباحص  ناگرزب  زا  ياهّدع  راّمع و  دادقم و 

رب هدش و  مکح  نآ  تّحـص  هب  هک  تسا  یمیدق  لوصا  نیرتگرزب  زا  میلـس  باتک  : » دیوگیم يراسناوخ  یئافـص  دـمحا  دیـس  هماّلع  . 26
«. 32 « » دناهدومن نآ  ثیداحا  تحص  هب  مکح  هدش و  هضرع  زین  مالّسلا  مهیلع  همئا 

خیرات هعیـش و  ریغ  هعیـش و  نیثّدحم  دزن  هک  تسا  میدق  ياهنامز  زا  لوادتم  روهـشم و  لوصا  زا  میلـس  باتک  : » دیوگیم ینیما  هماّلع  . 27
«. 33 « » تسا دامتعا  دروم  ناسیون 

______________________________

ج 3 ص 243. باقلالا : ینکلا و  ( 26)
ج 2 ص 54. لاقملا : حیقنت  ( 27)

ص 50. لاقملا : ۀبخن  ( 28)
ج 6 ص 369. بدالا : ۀناحیر  ( 29)

ج 2 ص 152. ۀعیرذلا : ( 30)
ص 68. مالسالا : نونف  ۀعیشلا و  ( 31)
ج 2 ص 130. راتسالا : فشک  ( 32)

ج 1 ص 195. ریدغلا : ( 33)
70 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تسا و رابتعا  تیاهن  رد  هکنیا  دـناهدرک و  تباث  میلـس  هب  ار  باتک  تبـسن  املع  ناگرزب  : » دـیوگیم مولعلا  رحب  قداـص  دیـس  همـالع  . 28
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«. 34 « » تسا قوثو  دروم  حیحص و  شتایاور 
زا یضعب  هکلب  تساهنآ ، نیرت  حیحص  هعیش و  ياهباتک  نیرتیمیدق  زا  میلس  باتک  : » دیوگیم مهدزناپ  نرق  زا  یفجن  یشعرم  هماّلع  . 29

رثکا ام و  دزن  و  هدش ، رـشتنم  پاچ و  فورعم و  تسا  یباتک  میلـس  باتک  : » دیوگیم زین  و  دناهدرک .» نآ  تّحـص  هب  مکح  مه  هعیـش  ریغ 
«. 35 « » تسا هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  زین  مالّسلا  مهیلع  همئا  فرط  زا  تسا و  دامتعا  دروم  هعیش  ریغ 

دـش رکذ  شخب  نیا  رد  هچنآ  دوب . شّفلؤم  هب  نآ  تبـسن  تحـص  میلـس و  باتک  رابتعا  هراب  رد  گرزب  نیقّقحم  زا  ياهدـع  یهاوگ  اـهنیا 
. دناهدناسر تابثا  هب  ار  نآ  دناهدروآ و  باتک  رابتعا  رد  یلّصفم  ياهثحب  املع  ناگرزب  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  دوب ، املع  حیرص  تاملک 

اهنآ زا  یـضعب  سردآ  رکذ  هب  هک  دـناهدروآ  میلـس  دوخ  هراب  رد  یبلاطم  یخیرات ، یثیدـح و  یلاجر و  باـتک  زا 50  شیب  اتـسار  نیا  رد 
: دوشیم افتکا 

ص 4. لاجر : رد  یقرب  خیش 
ج 1 ص 221 ح 167. لاجر : رد  یشک  خیش 

ص 341. فراعم : رد  هبیتق  نبا 
ص 83 و 192. لاوقالا : ۀصالخ  رد  یلح  همالع 

ص 145. یفاک : لوصا  رب  هقیلعت  رد  داماد  ریم 
ص 284. تاداسلا : لئاضف  رد  فرشا  دمحم  ریم 
ص 122. ج 53 ، راونالا : راحب  رد  یسلجم  همالع 

و ج 7 ص 129. ج 4 ص 65 و 73 ، تانجلا : تاضور  رد  يراسناوخ  دیس 
ج 35 ص 293. ۀعیشلا : نایعا  رد  یلماع  نیما  دیس  همالع 

ص 369. ج 6 ، بدالا : ۀناحیر  رد  ینابایخ  قّقحم 
ج 1 ص 66 و 163 ج 2 ص 34. ریدغلا : رد  ینیما  همالع 
ج 8 ص 220. ثیدحلا : لاجر  مجعم  رد  یئوخ  هَّللا  ۀیآ 

______________________________

ص 15. فجن :) پاچ   ) میلس باتک  ( 34)
ج 1 ص 55 و ج 2 ص 421. قحلا : قاقحا  ( 35)

71 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دامتعا دروم  یکردم  ناونع  هب  میلس  باتک  زا  ءاملع  لقن  مجنپ  شخب 

ةراشا

میلس باتک  لقان  نیّفلؤم  نیثّدحم و  مان  میلس  باتک  رب  امدق  دامتعا  لقن و  رد  املع  نانخس  میلس  باتک  رب  امدق  دامتعا  لقن و  رب  يدهاوش 
نآ ثیداحا  و 

72 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
یهاوگ نخـس ، هناوتـشپ  ناونعب  دـش . دـهاوخ  رکذ  دـناهدرک  لقن  ار  نآ  ثیداحا  ای  میلـس  باتک  همه  هک  یناسک  هیلک  ماـن  شخب  نیا  رد 
دناهدرک لقن  نآ  زا  میلس  باتک  رب  دامتعا  ناونعب  ایناث  و  هدوب ، وا  باتک  زا  لقنب  میلـس  زا  املع  تایاور  الّوا  هکنیا  رب  ار  ناگرزب  زا  ياهّدع 
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. مینکیم رکذ  بلطم  نیا  رب  ّلاد  ینئارق  میروآیم و 

میلس باتک  رب  امدق  دامتعا  لقن و  رب  يدهاوش 

نینچ نآ  حرش  هک  تسا ، هدوب  وا  باتک  زا  لقنب  دناهدرک  لقن  میلـس  زا  ناشیاهباتک  رد  نیمّدقتم  هچنآ  هک  دنکیم  تلالد  يرایـسب  نئارق 
: تسا

هب میلـس  ثیداحا  لقن  رد  هک  تسا  دیعب  رایـسب  و  دـندرکیم ، جارختـسا  هناگدـصراهچ  لوصا  زا  ار  ناشیاهباتک  ثیداحا  امدـق  رثکا  لّوا :
. دنشاب هتفاین  تسد  تسا  لوصا  نیرتیمیدق  نیرتگرزب و  زا  هک  وا  باتک 

زا یکی  ناوـنعب  میلـس  باـتک  زا  تسا ، هدرک  يراـی  ار  وا  یفاـک  باـتک  فیلأـت  رد  هدوـب و  ینیلک  خیـش  درگاـش  هـک  یناـمعن  خیـش  مّود :
تـسد رد  باتک  نیا  تسا  دـیعب  نیا  رب  انب  دـنکیم . دای  ناشیا  دامتعا  دروم  عجرم و  ياهباتک  زا  هعیـش و  بتک  نیرتیمیدـق  نیرتگرزب و 

. دشاب هدوبن  لوادتم  گرزب  نیثّدحم 
احیرـص ار  میلـس » باتک   » مان ناشیاهباتک  رد  یـسوط  خیـش  یـشاجن و  خیـش  دیفم و  خیـش  ینامعن و  خیـش  نوچمه  امدق  زا  ياهّدـع  مّوس :

. دناهدروآ
زا مه  اهنآ  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  نیا  تسا و  دوجوم  میلـس  باتک  ینونک  ياههخـسن  رد  انیع  دـناهدرک  لقن  میلـس  زا  املع  هچنآ  مراهچ :

. دناهدرک لقن  میلس  باتک 
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سپـس و  دـناهدرک ، لقن  میلـس  باتک  هب  ار  دوخ  دنـس  دـناهدوب ، دوخ  رـصع  ناسانـشباتک  زا  هک  ینامعن  یـشاجن و  یـسوط و  خیـش  مجنپ :
. دنشاب هدرکن  لقن  دوخ  هخسن  زا  هک  دسریم  رظنب  دیعب  رایسب  و  دناهدروآ ، ناشتافیلأت  رد  ار  میلس  ثیداحا 

لّوا رد  هک  يدنس  رب  اهنآ  زا  يرایسب  و  دراد ، تقباطم  رگید  کی  اب  دوشیم  هدید  میلـس  ثیداحا  يارب  امدق  بتک  رد  هک  يدانـسا  مشش :
کی اب  هک  ثیدح  کی  تروصب  دناهدرک و  لقن  میلس  باتک  زا  نانآ  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم  اجنیا  زا  تسا . قبطنم  تسا  میلـس  باتک 

؟ دیآیم دوجوب  دانسا  رد  یقابطنا  نینچ  روطچ  هن  رگ  و  تسا ، هدوبن  دشاب  هدش  لقن  میلس  زا  صاخ  دنس 
باتک و دوخ  تیؤر  رب  تلالد  زین  نیا  دناهدرک . لقن  انیع  تسا  باتک  هچخیرات  لماش  هک  ار  میلس  باتک  زاغآ  رـس  املع  زا  ياهّدع  متفه :

. دراد نآ  زا  لقن 
باتک زاغآ  رـس  دانـسا  اب  بتارم ، نیا  همه  ای  مجنپ و  ای  مراهچ  ای  مّوس  هقبط  رد  دناهدرک  رکذ  میلـس  ثیداحا  يارب  هک  ییاهدنـس  متـشه :

. تسا هتشاد  تقباطم  يزورما  ياههخسن  اب  ناشیا  دزن  دوجوم  ياههخسن  هک  دنکیم  تلالد  نیا  و  تسا ، قبطنم 
دوخ زا  دنـس  فذح  اب  ار  نآ  دناهدرک  لقن  ثیدح  میلـس  زا  یتقو  تسا ، هدش  رکذ  دانـسا  نآ  ثیداحا  همه  رد  هک  بتک  یـضعب  رد  مهن :

. دناهدومن لقن  وا  باتک  زا  هک  دشاب  هنیرق  دناوتیم  نیا  و  دناهدرک ، لقن  میلس 
: مینک هدافتسا  نینچ  میناوتیم  اهنآ  عومجم  زا  هک  تسه  اجنیا  رد  زین  يرگید  نئارق 

لقن ثیدـح  مدرم  يارب  عامتجا  رد  هک  هدوبن  یناسک  زا  مه  وا  و  تسا ، هدـش  لقتنم  نیثّدـحم  هب  وا  تسد  زا  لماک  تروصب  میلـس  باتک 
قابطنا رب  هفاضا  فلتخم ، بتک  رد  میلـس  زا  لوقنم  ثیداحا  رد  دانـسا  قباطت  تسا . شباتک  زا  لقنب  هدش  لقن  وا  زا  هچنآ  نیا  رب  انب  دـنک .

هک تسا  نآ  زا  فشاک  اهنیا  همه  وا ، باـتک  رد  میلـس  زا  لوقنم  ثیداـحا  رثکا  دوجو  و  میلـس ، باـتک  زاـغآ  رـس  رد  دوجوم  دنـس  رب  نآ 
. دناهدروآ ناشیاهباتک  رد  میلس  ثیداحا  دنس  ناونعب  ار  هخسن  لّوا  دنس  نامه  تسا و  هدوب  ناشیا  دزن  میلس  باتک  زا  ییاههخسن 
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میلس باتک  رب  امدق  دامتعا  لقن و  رد  املع  نانخس 

وا و باتک  زا  دناهدرک  لقن  میلـس  زا  امدق  هچنآ  هک  هراب  نیا  رد  ار  املع  ناگرزب  زا  ياهّدع  یهاوگ  دـش  رکذ  هک  ینئارق  نتفرگ  رظن  رد  اب 
. مینکیم لقن  هدوب  وا  رب  دامتعا  ناونعب 

قودص و خیـش  : » دیوگیم زین  و  تسا .» یفاک  ام  يارب  میلـس  باتک  رب  قودص  ینیلک و  خیـش  دامتعا  : » دـیوگیم لّوا  یـسلجم  همالع  . 1
«. 1 « » دناهدرک میلس  باتک  تحص  هب  مکح  ینیلک 

«. 2 « » دناهدرک دامتعا  میلس  باتک  رب  ناشیا  ریغ  قودص و  ینیلک و  : » دیوگیم یسلجم  همالع  . 2
و تسا . ربتعم  حیحـص و  دّدـعتم و  دانـسا  اب  تسا  لاصخ  یفاک و  باتک  رد  میلـس  تایاور  زا  هچنآ  : » دـیوگیم یناهبهب  دـیحو  همـالع  . 3

هخسن تّحـص  ناشیا  تیاور  زا  رهاظ  و  دناهدرک ...  لقن  باتک  نآ  رد  دوجوم  دنـس  اب  میلـس و  باتک  زا  هک  تسا  نآ  باتک  ود  نیا  رهاظ 
نخـس زا  تفگ : دـیاب  هکلب  دوشیم ، هدـیمهف  تسرهف  رد  خیـش  یـشاجن و  یـشک و  تایاور  زا  بلطم  نیا  هکنیا  امک  تسا . میلـس  باتک 

«. 3 « » دوشیم هدیمهف  میلس  باتک  دوخ  تّحص  یفاک - تایاور  زا  صوصخب  ناشیا -
لّوا رد  ار  رتحضاو  رتحیحص و  ثیداحا  هک  هدوب  نیا  ینیلک  خیش  همانرب  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ناگرزب  یـضعب  زا  يراسناوخ  قّقحم  . 4
میلس باتک  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  تسا . هدروآ  باب  لّوا  رد  ار  میلس  ثیداحا  دراوم  همه  رد  هک  مینیبیم  و  هدرکیم ، رکذ  یباب  ره 

«. 4 « » تسا هدوب  دامتعا  دروم  وا  دزن 
«. 5 « » دناهدرک دامتعا  میلس  باتک  رب  امدق  زا  ناشیا  ریغ  قودص و  ینیلک و  خیش  : » دیوگیم یمق  ثّدحم  . 5

رب نیثّدحم  زا  ناگرزب  رگید  ینیلک و  قودص و  خیش  : » دیوگیم ینابایخ  خروم  . 6
______________________________

ج 14 ص 372. نیقتملا : ۀضور  ج 2 ص 53 . لاقملا : حیقنت  ( 1)
________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص74 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

میدق ص 198. ج 8  راونالا : راحب  ( 2)
ج 4 ص 70. تانجلا : تاضور  ج 2 ص 54 . لاقملا : حیقنت  ص 171 . لاقملا : جهنم  رب  هقیلعت  ( 3)

. تسا داماد  ریم  ای  یئاهب  خیش  ناگرزب  یضعب  زا  روظنم  الامتحا  ج 4 ص 68 . تاّنجلا : تاضور  ( 4)
ج 3 ص 243. باقلالا : ینکلا و  ( 5)

75 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 6 « » دناهدرک لماک  دامتعا  میلس  باتک 

هک دناهدرک  لقن  دّدعتم  دانـسا  اب  میلـس  باتک  زا  ناشیاهباتک  رد  باحـصا  يامدق  زا  يدایز  هّدـع  : » دـیوگیم ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  . 7
«. 7 « » دوشیم یهتنم  نابا  هب  اهنآ  رثکا 

لّوا رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا ، هدرک  لقن  میلـس  باتک  زا  جاجتحا  باـتک  رد  یـسربط  : » دـیوگیم يراـسناوخ  یئافـص  دّیـس  . 8
هک زین  ینیلک  دیامنیم . ینغتـسم  دنـس  رکذ  زا  تسا و  نآ  ندوب  روهـشم  تیاور و  ندوب  حضاو  رطاخب  اهدنـس  فذح  دیوگیم : جاجتحا 

«. 8 « » تسا هدرک  لقن  ار  میلس  تایاور  هدوب ، ثیدح  رد  صخش  نیرتقیقد  نیرتّقثوم و 
ماکحا رد  دوخ  ياواتف  رد  اهقف  مظاعا  زا  ياهّدـع  هک  تسا  نآ  دـنکیم  میلـس  باـتک  رب  اـملع  داـمتعا  رب  تلـالد  هک  یبلاـطم  هلمج  زا  . 9
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. ددرگیم مولعم  میلس  باتک  رب  ناشیا  دامتعا  يوتف ، ماقم  رد  املع  دیدش  طایتحا  هب  هّجوت  اب  دناهدرک . دانتسا  میلس  ثیداحا  هب  یعرش 

نآ ثیداحا  میلس و  باتک  لقان  نیفّلؤم  نیثّدحم و  مان 

حیرصت ای  دناهدرک و  لقن  هطساو  اب  ای  هطساو  نودب  ار  نآ  ثیداحا  یضعب  ای  میلس  باتک  همه  هک  ینیّفلؤم  نیثّدحم و  مان  تمـسق  نیا  رد 
يراددوخ همجرت  نیا  رد  سردآ  باـتک و  ماـن  رکذ  زا  راـصتخا  تیاـعر  يارب  میروآیم . دـناهدومن  میلـس  باـتک  زا  ياهخـسن  نتـشاد  هب 

هب ناوتیم  دش  دهاوخ  رکذ  ثیدح  ره  رخآ  رد  هک  یکرادم  هعلاطم  اب  نینچمه  دـننک . هعجارم  یبرع  نتم  هب  دـنناوتیم  نیبلاط  دوشیم و 
. تفای تسد  اهنآ  سردآ  اهباتک و  مان 

رکذ اـملع  نیثّدـحم و  يارب  حدـم  تاـملک  باـقلا و  زا  هچنآ  و  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـشیا  تاـفو  خـیرات  اـملع  یماـسا  بیترت  رد 
مولعم هک  میاهدروآ  نآ  يارب  ار  باقلا  نیا  تسا . هدـش  هدافتـسا  لاجر  ملع  ناگرزب  رگید  یـشاجن و  یـسوط و  خیـش  تاملک  زا  دوشیم 

دناهتشاد و یتّیصخش  هچ  یعامتجا  یملع و  رظن  زا  نیثّدحم  نیا  زا  کی  ره  دوش 
______________________________

ج 6 ص 369. بدالا : ۀناحیر  ( 6)
ج 2 ص 154. ۀعیرذلا : ( 7)

ج 2 ص 130. راتسالا : فشک  ( 8)
76 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ربتعم ینید  كردم  کی  ناونعب  ار  نآ  يالاو  ماقم  میلـس ، باتک  رب  نانیا  لقن  دامتعا و  دناهدوب . بّرقم  مالّـسلا  مهیلع  همئا  دزن  هزادنا  هچ 
. دنکیم نشور 

. دوشیم میدقت  دناهدرک  لقن  ار  میلس  باتک  ثیداحا  هک  هعیش ، ریغ  زین  هعیش و  گرزب  ياهتیصخش  زا  رفن  زا 130  شیب  یماسا  الیذ 
. دراد یباتک  هدوب و  مالّسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  باحصا  زا  هک  يافوتم 168 ، هنیذا  نب  رمع  هرصب  رد  هعیش  گرزب  ملاع  . 1

دراد و لوـصا  زا  باـتک  دـنچ  هدوـب و  مالّـسلا  اـمهیلع  قداـص  ماـما  رقاـب و  ماـما  باحـصا  زا  هک  یناـمی ، رمع  نب  میهاربا  قـّثوم  خیـش  . 2
. تسا دامتعا  دروم  شیاهباتک 

. تسا ناشیا  قوثو  دروم  هماع و  زا  هک  يافوتم 152 ، يرصب  دشار  نب  رمعم  ةورع  وبا  ظفاح  . 3
. دراد یتافیلأت  تسا و  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  هک  یفوک ، يرقنم  محازم  نب  رصن  ریهش  خّروم  . 4

. تسا مالّسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  داجس و  ماما  باحصا  زا  هک  یلباک ، دلاخ  وبا  ّقثوم  خیش  . 5
. دراد یتافیلأت  هک  مالّسلا ، مهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  رقاب و  ماما  باحصا  زا  ناکسم  نب  هللا  دبع  ّقثوم  خیش  . 6

. تسا هدرک  فیلأت  باتک  یس  هک  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما  باحصا  زا  یلجب  هریغم  نب  هللا  دبع  دّمحم  وبا  ّقثوم  خیش  . 7
. تسا مالّسلا  امهیلع  مظاک  ماما  قداص و  ماما  باحصا  زا  هک  یفعج ، رمع  نب  لّضفم  ردقلا  لیلج  ّقثوم  خیش  . 8

. تسا مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  هک  ینارفعز ، لیعامسا  نب  دمحم  ّقثوم  خیش  . 9
تسا و مالّـسلا  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ماما  قداص و  ماـما  باحـصا  زا  هک  يافوتم 209 ، یسیع  نب  دامح  ّقثوم  خیـش  . 10

. دراد يرایسب  تافیلأت 
وا دراد . يدایز  تافیلأت  تسا و  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  هک  يافوتم 211 ، یناعنـص  مامه  نب  قازرلا  دبع  ریبک  ثّدـحم  . 11

. تسوا فیلأت  فّنصملا »  » باتک تسا و  گرزب  نیثّدحم  زا  مه  هماع  دزن 
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. تسا مالّسلا  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ماما  باحصا  زا  هک  يافوتم 217 ، يدادغب  يدزا  ریمع  یبا  نب  دمحم  لیلج  خیش  . 12
. تسا هدرک  فیلأت  باتک  تسا و 94  تلزنم  بحاص  ردقلا و  لیلج  هعیش  ریغ  هعیش و  دزن  هدوب و  هعیش  ناسانشرس  زا  وا 

. دراد یتافیلأت  تسا و  مالّسلا  مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  مظاک و  ماما  باحصا  زا  هک  عیزب ، نب  لیعامسا  نب  دمحم  قثوم  خیش  . 13
فیلأت باتک  تسا و 30  مالّسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحـصا  زا  هک  يزاوها ، دیعـس  نب  نیـسح  ّقثوم  ثّدحم  . 14

. تسا هدرک 
باتک تسا و 33  مالّـسلا  مهیلع  يداه  ماـما  داوج و  ماـما  اـضر و  ماـما  باحـصا  زا  هک  يزاوها ، راـیزهم  نب  یلع  ّقثوم  لـیلج  خیـش  . 15

. تسا هدومن  فیلأت 
. تسا مالّسلا  امهیلع  يداه  ماما  اضر و  ماما  باحصا  زا  هک  فورعم  نب  ساّبع  ّقثوم  خیش  . 16
. تسا مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  هک  یسیع ، نب  دمحم  لیلج  ثّدحم  نیّیمق  خیش  . 17

. دراد يرایسب  تافیلأت  تسا و  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  هک  یمیمت ، نارجن  یبا  نب  نمحرلا  دبع  دمتعم  ّقثوم  خیش  . 18
. تسا مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  هک  یفوک ، یلمیت  لاّضف  نب  یلع  نب  نسح  ّقثوم  دهاز  خیش  . 19

. تسا یتافیلأت  بحاص  هک  مالّسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحصا  زا  یملس  دیزی  نب  بوقعی  ّقثوم  خیش  . 20
هک مالّـسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحـصا  زا  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  ردقلا  لیلج  ّقثوم  نیّیمق  هیقف  خیـش و  . 21

. دومنیم جارخا  مق  زا  دندرکیم  لقن  فیعض  نایوار  زا  هک  ار  یناسک  ثیداحا ، لقن  رد  ّتقد  طایتحا و  تدش  زا  وا  دراد . یتافیلأت 
. دراد یتافیلأت  هک  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  یمق ، مشاه  نب  میهاربا  لیلج  ثّدحم  . 22

تسا و 180 مالّسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  هک  يافوتم 260 ، يروباشین  ناذاش  نب  لضف  ثّدـحم  هیقف  مّلکتم  . 23
. تسا هدرک  فیلأت  باتک 

فیلأت باتک  تسا و 30  هعیش  ریغ  زا  هک  مالّسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  لاضف  نب  نسح  نب  یلع  ّقثوم  خیـش  . 24
. تسا هدرک 

78 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دراد یتافیلأت  تسا و  هعیش  ناگرزب  زا  هک  مالّسلا  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  زا  باشخلا  یسوم  نب  نسح  هّجوم  خیش  . 25

مهیلع يرکـسع  ماما  يداه و  ماما  داوج و  ماـما  باحـصا  زا  هک  يافوتم 262 ، باطخلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  ّقثوم  لیلج  خیـش  . 26
. دراد یتافیلأت  تسا و  مالّسلا 

مالّسلا مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحـصا  زا  هک  يافوتم 274 ، یقرب  دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  ّقثوم  ثّدحم  خیـش  . 27
. تسا هدرک  فیلأت  باتک  دودح 100  هدوب و 

يافوتم 283. یفقث  دمحم  نب  میهاربا  خّروم  ثّدحم  خیش  . 28
يافوتم 286. يربح  مکح  نب  نیسح  ّقثوم  ثّدحم  خیش  . 29

تسا و مالّسلا  امهیلع  يرکسع  ماما  يداه و  ماما  باحـصا  زا  هدوب و  هدنز  لاس 300  رد  هک  يریمح ، رفعج  نب  هللا  دبع  نیّیمق  خیـش  . 30
. تسا هدیشک  يدایز  تامحز  بتک  يروآ  عمج  رد  دراد و  يدایز  تافیلأت 

. یفوک یّبض  ۀعامس  نب  نامیلس  ّقثوم  خیش  . 31
تافیلأت وا  تسا . هدوب  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  هک  يافوتم 299 ، یمق  يرعشا  هللا  دبع  نب  دعس  هعیش  هیقف  خیش و  . 32

. تسا هدیشک  يدایز  تامحز  بتک  يروآ  عمج  رد  دراد و  يدایز 
. تسا هدرک  فیلأت  باتک  زا 200  شیب  هک  يدنقرمس ، یشاّیع  دوعسم  نب  دمحم  هعیش  هیقف  . 33

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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. دراد یتافیلأت  تسا و  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  باحصا  زا  هک  يافوتم 300 ، راّفص  نسح  نب  دمحم  نیثّدحم  دّیس  . 34
يافوتم 307. یفوک  میهاربا  نب  تارف  لیلج  ثّدحم  . 35

. دراد یتافیلأت  هدوب و  هدنز  لاس 307  رد  هک  یّمق  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  دمتعم  ثّدحم  . 36
. دراد يرایسب  تافیلأت  هدوب و  هدنز  لاس 328  رد  هک  رایهام ، نب  سابع  نب  دمحم  لیلج  ّقثوم  ثّدحم  . 37

نامز رد  هعیـش  ياملع  سیئر  هک  یفاک ، باتک  بحاـص  يافوتم 329  يزار  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  مالـسالا  ۀـقث  نیثّدـحم  سیئر  . 38
. تسا هدوب  دوخ 

79 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دراد یتافیلأت  تسا و  قودص  خیش  ردپ  هک  يافوتم 329 ، هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  نیّیمق  ّقثوم  هیقف  خیش و  . 39

. دراد یتافیلأت  هک  ياّفوتم 330 ، يدّولج  ییحی  نب  زیزعلا  دبع  نیّیرصب  ّقثوم  خیش  . 40
. تسا هزاجا  خیاشم  زا  هک  يدنقرمس ، يولع  رفعج  نب  رّفظم  ّقثوم  خیش  . 41

. دراد یتافیلأت  هدوب و  قیقد  نیثّدحم  زا  هک  يافوتم 332 ، لیهس  نب  مامه  نب  دمحم  هعیش  خیش  . 42
. دراد يرایسب  تافیلأت  هدوب و  يدیز  هک  يافوتم 333  هدقع  نب  دیعس  نب  دمحم  نب  دمحا  ظفاح  . 43

. دراد یتافیلأت  هک  مراهچ ، نرق  ياملع  زا  یعیش  یلمآ  يربط  ریرج  نب  دمحم  لیلج  مّلکتم  . 44
. تسا هدوب  قودص  خیش  دیتاسا  زا  هک  یمق ، هیولیجام  یلع  نب  دمحم  هیقف  ثّدحم  خیش  . 45

لاـجر هقف و  رد  وا  تسا . قودـص  خیـش  دـیتاسا  زا  هدوـب و  هدـنز  لاـس 343  رد  هک  دـیلو  نب  نسح  نب  دـمحم  نـیّیمق  هـیقف  خیـش و  . 46
. دراد یتافیلأت  هتشاد و  یصّصخت 

. دراد یتافیلأت  تسا و  قودص  ینیلک و  خیاشم  زا  هک  یمق ، يرعشا  راّطع  ییحی  نب  دمحم  هعیش  ّقثوم  خیش  . 47
. تسا هدرک  لقن  وا  زا  يرایسب  تایاور  قودص  هک  لکوتم ، نب  یسوم  نب  دمحم  ّقثوم  ثّدحم  . 48

. دراد يدایز  رایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 346 ، يدوعسم  نیسح  نب  یلع  روهشم  خّروم  همالع  . 49
. تسا هزاجا  خیاشم  زا  هک  يافوتم 348  یفوک  یشیرق  ریبز  نب  دمحم  نب  یلع  خیش  . 50

. تسا هماع  زا  هک  يافوتم 352 ، یناهفصا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  ثّدحم  ظفاح  . 51
يافوتم 378. یئارجرج  دمحا  نب  دمحم  رکب  وبا  ظفاح  . 52

80 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 381 ، قودص  خیش  هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  نیثّدحم  خیش  . 53

. تسا مراهچ  نرق  ياملع  زا  هک  لوقعلا ، فحت  بحاص  ینارح  هبعش  نب  یلع  نب  نسح  لیلج  ثّدحم  خیش  . 54
. تسا هدوب  فورعم  یثّدحم  لیلج و  یلضاف  هک  مراهچ ، نرق  ياملع  زا  یمق  راّزخ  دمحم  نب  یلع  ّقثوم  هیقف  . 55

. تسا هدرک  لقن  ار  هعیش  تافیلأت  لوصا و  ياهباتک  همه  هک  يافوتم 385 ، يربکعلت  یسوم  نب  نوراه  لیلج  ّقثوم  ثّدحم  . 56
. تسا مراهچ  نرق  ياملع  زا  هک  یمق ، ناذاش  نب  دمحا  نب  دمحم  هیقف  ثّدحم  خیش  . 57

يافوتم 401. يروباشین  تاّیز  روباس  نب  ماطسب  نب  نیسح  خیش  . 58
« مالّسلا مهیلع  همئالا  یبنلا و  بط   » باتک فلؤم  اکرتشم  ود  ره  هک  نیسح ، خیش  ردارب  يروباشین  ماطـسب  نب  هللا  دبع  باتع  وبا  خیـش  . 59

. دنتسه
. دراد يدایز  تافیلأت  تسا و  هزاجا  خیاشم  زا  هک  يافوتم 411 ، يرئاضغ  هللا  دیبع  نب  نیسح  خیش  لیلج  ثّدحم  . 60

. تسا هدرک  فیلأت  باتک  زا 200  شیب  هک  يافوتم 413 ، يدادغب  نامعن  نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم  خیش  هعیش  ناسل  . 61
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. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 436 ، يوسوم  نیسح  نب  یلع  یضترم  دّیس  لیلج  ملکتم  . 62
. تسا هزاجا  خیاشم  زا  مجنپ و  نرق  ياملع  زا  هک  دیج ، یبا  نبا  هب  فورعم  یمق  دمحا  نب  یلع  ثّدحم  خیش  . 63

. تسا هزاجا  خیاشم  زا  هک  نودبع ، نبا  هب  فورعم  دحاولا  دبع  نب  دمحا  خیش  . 64
. تسا یضترم  دیس  دیفم و  خیش  نادرگاش  زا  هک  یتسیرود ، دّمحم  نب  رفعج  ّقثوم  خیش  . 65

. تسا هدوب  یضترم  دیس  نادرگاش  زا  هک  يافوتم 449 ، یکجارک  یلع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  ثّدحم  هیقف  لیلج و  هماّلع  . 66
81 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دراد یتافیلأت  تسا و  لاجر  ملع  ناکرا  زا  هک  يافوتم 450  یشاجن  سابعلا  وبا  خیش  ّقثوم  یلاجر  . 67
. دراد یتافیلأت  هک  ینابیش ، لضفملا  وبا  خیش  لیلج  ثّدحم  . 68

دادـغب رد  میظع  هناخباتک  بحاـص  فجن و  هیملع  هزوح  سّـسؤم  هک  يافوتم 460 ، یـسوط  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  ۀـفئاطلا  خیـش  . 69
. دراد يرایسب  تافیلأت  هدوب و 

. تسا هعیش  نیّفلؤم  ناگرزب  زا  هک  يافوتم 426 ، ینامعن  هللا  دبع  وبا  خیش  ثّدحم  هماّلع  . 70
. تسا تازجعملا  نویع  باتک  بحاص  هک  باهولا  دبع  نب  نیسح  خیش  . 71

. دراد یتافیلأت  هدوب و  یسوط  خیش  یضترم و  دیس  درگاش  هک  یبلح ، حالصلا  وبا  خیش  قّقحم  ملاع  . 72
. دراد یتافیلأت  هک  يافوتم 483 ، یناکسح  مکاح  هب  فورعم  يروباشین  مساقلا  وبا  ثّدحم  یضاق  . 73

. دراد یتافیلأت  هک  يافوتم 515 ، مّود  دیفم  هب  فورعم  یسوط  خیش  دنزرف  یلع  وبا  خیش  لیلج  ثّدحم  . 74
. تسا هدوب  هدنز  لاس 516  رد  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مرح  راد  هنازخ  رایرهش  نبا  هَّللا  دبع  وبا  خیش  حلاص  هیقف  . 75

. تسا مشش  نرق  ياملع  زا  هک  یضیرع ، نسحلا  وبا  خیش  لیلج  ملاع  . 76
. تسا یتافیلأت  بحاص  هک  يافوتم 597 ، لامک  نبا  هللا  دبع  وبا  خیش  لیلج  هیقف  . 77

. يدادقم هللا  دبع  وبا  خیش  گرزب  ملاع  . 78
. تسا مشش  نرق  ياملع  زا  هک  بقانم ، بحاص  ردپ  یناردنزام  بوشآرهش  نبا  خیش  گرزب  ثّدحم  . 79

. دراد یتافیلأت  هک  يافوتم 548 ، یسربط  مالسالا  نیما  ّقثوم  خیش  . 80
. دراد یتافیلأت  تسا و  هماع  زا  هک  يافوتم 568 ، یمزراوخ  بیطخ  . 81

. دراد یتافیلأت  تسا و  مشش  نرق  ياملع  زا  هک  یناواج  رهاط  یبا  نب  نیسح  ثّدحم  خیش  . 82
. دراد یتافیلأت  هک  مشش ، نرق  ياملع  زا  يواروس  نیدلا  لامج  هیقف  خیش  . 83

82 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تسا مشش  نرق  ياملع  ناگرزب  زا  هک  یّلح ، امن  نب  هللا  ۀبه  ءاقبلا  وبا  هیقف  ملاع  . 84

. تسا بوشآرهش  نبا  دیتاسا  زا  هک  يافوتم 620 ، یسربط  روصنم  وبا  لیلج  ثّدحم  . 85
. دراد یتافیلأت  هدوب و  رّحبتم  ثیدح  لاجر و  رد  هک  يافوتم 588 ، بوشآرهش  نبا  هللا  دبع  وبا  خیش  هماّلع  ّقثوم  ظفاح  . 86

. دراد یتافیلأت  هک  يافوتم 660 ، یمق  لیئربج  نب  ناذاش  نیدلا  دیدس  هیقف  ّقثوم  خیش  . 87
. دراد يرایسب  تافیلأت  تسا و  هعیش  ياملع  ناگرزب  زا  هک  يافوتم 664 ، یلح  سواط  نب  یلع  نیدلا  یضر  دیس  لیلج  ملاع  . 88

. تسا مارکلا » ۀهزن   » باتک بحاص  هک  متفه ، نرق  ياملع  زا  يزار  نیسح  نب  دمحم  لیلج  ملاع  . 89
. يرئاح يوسوم  دعم  نب  راّخف  نیدلا  سمش  دّیس  گرزب  ثّدحم  . 90

. تسا میظنلا » ردلا   » باتک بحاص  هک  يافوتم 676 ، یقشمد  فسوی  نیدلا  لامج  خیش  گرزب  هیقف  . 91

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 676 ، یّلح  قّقحم  هب  فورعم  نیدلا  مجن  خیش  گرزب  هیقف  . 92
. دراد یتافیلأت  هک  يافوتم 692 ، یلبرا  یسیع  نب  یلع  نسحلا  وبا  خیش  خروم  همالع  . 93

. تسا یّلح  همالع  ردارب  هک  ۀّیوقلا » ددعلا   » باتک بحاص  یلح  رهطم  نب  فسوی  نب  یلع  نیدلا  یضر  خیش  لیلج  ملاع  . 94
. تسا نیطمسلا » دئارف   » باتک بحاص  هماع و  ظاّفح  نیثّدحم و  زا  هک  يافوتم 722  یئومح  قاحسا  وبا  خیش  . 95

. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 726 ، یلح  هماّلع  رّهطم  نب  فسوی  نب  نسح  روصنم  وبا  نیدلا  لامج  گرزب  همالع  . 96
. تسا بولقلا » داشرا   » باتک بحاص  هک  متشه ، نرق  ياملع  زا  یملید  دمحم  وبا  ثّدحم  ملاع  . 97

83 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تسا یبرقلا » ةّدوم   » باتک بحاص  هک  هّماع ، ياملع  زا  يافوتم 786  ینادمه  باهش  نب  یلع  ظفاح  ثّدحم  . 98

. تسا نیقیلا » راونا  قراشم   » باتک بحاص  هک  يافوتم 773 ، یسرب  بجر  خیش  هیقف  ظفاح  . 99
. دراد یتافیلأت  هدوب و  هدنز  لاس 803  رد  هک  یّلح ، نامیلس  نب  نسح  نیدلا  زع  خیش  هیقف  هماّلع  . 100

. دراد یتافیلأت  هک  يافوتم 877  یضایب  نیدلا  رون  خیش  گرزب  همالع  . 101
. تسا ةرهاظلا » تایآلا  لیوأت   » باتک بحاص  هک  يافوتم 940 ، يدابآرتسا  نیدلا  فرش  لیلج  ثّدحم  . 102

. تسا دئاوفلا » عماج  زنک   » باتک بحاص  هدوب و  هدنز  لاس 937  رد  هک  یفجن  فیس  نب  ملع  لیلج  خیش  . 103
. تسا ۀیجانلا » ۀقرفلا  نییعت   » باتک بحاص  هدوب و  هدنز  لاس 927  رد  هک  ینارحب  یفیطق  میهاربا  خیش  هیقف  ملاع  . 104

. تسا نیلضافلا » جاهنم   » باتک بحاص  هک  دودح 950 ، يافوتم  یناسارخ  یئومح  نیدلا  لضاف  قّقحم  ملاع  . 105
. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 993 ، یلیبدرا  سّدقم  دمحم  نب  دمحا  خیش  لیلج  ملاع  . 106

. دراد یتافیلأت  هدوب و  رّحبتم  ثیدح  لاجر و  هقف و  رد  هک  يافوتم 1011 ، یناث  دیهش  نب  نسح  نیدلا  لامج  خیش  لیلج  قّقحم  . 107
. تسا قحلا » قاقحا   » باتک هلمج  زا  يرایسب  تافیلأت  بحاص  هک  لاس 1019 ، رد  دیهش  يرتشوش  هللا  رون  یضاق  دّیس  رّحبتم  ملاع  . 108

. تسا يرایسب  تافیلأت  بحاص  هک  يافوتم 1030 ، یئاهب  خیش  عماج  هماّلع  . 109
. تسا یتافیلأت  بحاص  هک  يافوتم 1070  یسلجم ، همالع  ردپ  یسلجم  یقت  دّمحم  خیش  هماّلع  لماک  ثّدحم  . 110

. تسا لاجرلا » دقن   » باتک بحاص  هدوب و  هدنز  لاس 1015  رد  هک  یشرفت ، یفطصم  دّیس  یلاجر  هماّلع  . 111
84 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیلع يدهملا  ۀفرعم  یف  يدتهملا  ۀیافک   » باتک بحاص  هک  لاس 1038 ، زا  دعب  يافوتم  يراوزبس  یحول  ریم  دّمحم  دّیس  لیلج  ملاع  . 112
. تسا مالّسلا »

. تسا لاقملا » جهنم   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1094 ، يدابآرتسا  یلع  دمحم  خیش  رّحبتم  قّقحم  . 113
. دراد يرایسب  تافیلأت  تسا و  هعیشلا » لئاسو   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1104 ، یلماع  ّرح  خیش  ثّدحم  هماّلع  . 114

. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 1107 ، ینارحب  مشاه  دّیس  ثّدحم  هماّلع  . 115
. دراد يرایسب  تافیلأت  تسا و  راونالا » راحب   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1111 ، یسلجم  همالع  نیثّدحملا  سیئر  . 116

. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 1112 ، يرئازج  هللا  ۀمعن  دّیس  ثّدحم  همالع  . 117
. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 1112 ، يزیوح  یلع  دبع  خیش  ثدحم  همالع  . 118

. تسا ماثللا » فشک   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1135 ، يدنه  لضاف  هب  روهشم  نیدلا  جات  نب  نیدلا  ءاهب  خیش  قّقحم  ملاع  . 119
. تسا ۀّیفجنلا » رردلا   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1186 ، ینارحب  فسوی  خیش  رّحبتم  ثّدحم  . 120

. تسا مولعلا » ملاوع   » باتک بحاص  هک  ینارحب ، هللا  دبع  خیش  رّحبتم  ملاع  . 121
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. تسا تاداسلا » لئاضف   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1145 ، یلماع  فرشا  دمحم  ریم  ققحم  هماّلع  . 122
. تسا لاقملا » یهتنم   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1216 ، يرئاح  یلع  وبا  خیش  یلاجر  قّقحم  . 123

. دراد يرایسب  تافیلأت  هک  يافوتم 1232 ، يروباشین  یبنلا  دبع  خیش  قّقحم  ملاع  . 124
. دراد یتافیلأت  هک  يافوتم 1244 ، یناشاک  یقارن  دمحا  خیش  ققحم  همالع  . 125

. تسا بساکم  لئاسر و  باتک  بحاص  هک  يافوتم 1281 ، يراصنا  یضترم  خیش  قّقحم  همالع  . 126
85 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا نیدحوملا » ۀیافک   » باتک بحاص  هک  یسربط  يرون  لیعامسا  دیس  قّقحم  ملاع  . 127
. تسا ةّدوملا » عیبانی   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1294 ، یخلب  يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  ظفاح  . 128

. تسا ۀیضاملا » مراوصلا   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1300 ، یفجن  ینیوزق  يدهم  دیس  همالع  . 129
. دراد يرایسب  تافیلأت  تسا و  راونالا » تاقبع   » بحاص هک  يافوتم 1306 ، يدنه  نیسح  دماح  ریم  همالع  . 130

. تسا راتسالا » بجحلا و  فشک   » باتک بحاص  هک  نیسح  دماح  ریم  ردارب  يروتنک  نیسح  زاجعا  دیس  ثّدحم  ملاع  . 131
. تسا تانجلا » تاضور   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1313 ، يراسناوخ  رقاب  دمحم  دیس  گرزب  ملاع  . 132

. تسا يرایسب  تافیلأت  و  لئاسولا » كردتسم   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1320 ، یسربط ، يرون  نیسح  خیش  ثّدحم  همالع  . 133
. تسا يرگید  تافیلأت  و  لاقملا » حیقنت   » باتک بحاص  هک  يافوتم 1353 ، یناقمام  هللا  دبع  خیش  قّقحم  هماّلع  . 134

. تسا يرگید  تافیلأت  و  ریدغلا »  » باتک بحاص  هک  يافوتم 1390 ، یفجن  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  گرزب  هماّلع  . 135
ياملع هجوت  دروم  لاس  دـص  راهچ  رازه و  لوط  رد  نونکات  لّوا  نرق  زا  باتک  نیا  هنوگچ  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  رکذ  هچنآ  هب  هّجوت  اب 

. دناهدیشوک دوخ  زا  دعب  ياهلسن  هب  نآ  لاقتنا  ظفح و  رد  و  هدوب ، يرگید  زا  سپ  یکی  یعیش  ياهلسن  زین  هعیش و 
ریش خیش  همالع  مولعلا و  رحب  قداص  دیس  هماّلع  ینیما و  هماّلع  ینارهت و  گرزب  اقآ  خیـش  يرون و  ثدحم  نوچمه  رـضاح  رـصع  ياملع 

يارب باتک  نیا  مهدراهچ  نرق  مّود  همین  رد  هکنآ  ات  دناهتشاد ، میلس  باتک  دروم  رد  یّصاخ  تیانع  ینادمه  دمحم 
86 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

راشتنا دـیدرگ و  همجرت  زین  ودرا  یـسراف و  هب  هدـش و  رـشتنم  یفلتخم  ياهلکـش  هب  لاس  هاجنپ  زا  شیب  لوط  رد  دیـسر و  پاچب  راب  نیلّوا 
. دمآ دهاوخ  مهد  شخب  رد  نآ  حیضوت  هک  تفای ،

87 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هعیش ریغ  دزن  میلس  باتک  مشش  شخب 

ةراشا

فارتعا هعیـش  ریغ  هعیـش و  نیب  میلـس  باتک  رابتعا  هراب  رد  املع  نانخـس  میلـس  زا  هعیـش  ریغ  نایوار  لقن  خیرات  یـسررب  رد  هنادازآ  رکفت 
میلس باتک  هراب  رد  يرصب  نسح 

88 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

خیرات یسررب  رد  هنادازآ  رکفت 

رگید ترابعب  دناهدوب و  رضاح  ایاضق  نتم  رد  هک  تسا  یناسک  لوق  زا  لصتم  دنس  اب  مالسا  حیحـص  خیرات  تیاکح  عقاو  رد  میلـس  باتک 
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. تسا هیجان  هقرف  رگنایب  هک  روط  نامه  هدیدرگ ، نانآ  فالتخا  هقرفت و  ثعاب  هک  تسا  نیملسم  خیرات  زا  ساّسح  ياهتمسق  رگنایب 
شبهذـم لها  هچنآ  هب  طـقف  دـهد و  رارق  هعلاـطم  دروم  ار  مالـسا  یثیدـح  یخیراـت و  بتک  همه  هک  تسنآ  بصعتم  ریغ  ناملـسم  هفیظو 
ياههنزور زا  تیاده  رون  دوش و  فشکنم  شیارب  هتفگان  یقیاقح  ینهذ  ياههتخاس  شیپ  ندراذگ  رانک  اب  دیاش  ات  دنکن ، افتکا  دناهتشون 

. دنک هدامآ  رطاخ  نانیمطا  اب  ار  ترخآ  هشوت  هر  دباتب و  وا  بلق  رب  خیرات 
نهذ زا  جراخ  هک  تسا  یقیاقح  یعقاو و  روما  تیاکح  ياـنعمب  خـیرات ، مینادـب  هک  دوشیم  ساـسحا  رتشیب  هاـگنآ  بلطم  نیا  ترورض 

. دراذگ رانک  ار  یبّصعت  هنوگ  ره  درک و  هّجوت  خروم  بذک  قدص و  هب  دیاب  طقف  نآ  رد  هتسویپ و  عوقوب 
اهنآ بّصعت  نودب  دننک و  هّجوت  هدرک  لقن  ربتعم  دانسا  اب  هعیش  هچنآ  هب  و  دنشاب ، نینچ  زین  يرشع  انثا  هعیش  نیفلاخم  دیاب  اتـسار ، نیا  رد 

. دنهد رارق  هعلاطم  دروم  ار 
تقیقح اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  هداد و  رارق  هعلاطم  دروم  زین  ار  دوخ  نیفلاخم  بتک  ینید ، فلتخم  ياههبنج  رد  هعیـش  ياملع  هک  روط  ناـمه 

. دناهدومن هضرع  ار 
یمالـسا تاقیقحت  هصرع  رد  هلاس  دـص  راهچ  رازه و  تمدـق  اب  یثیدـح  یخیرات و  عجرم  کی  ناونعب  یلاله ، سیق  نب  میلـس  باتک  اذـل 

. درک دهاوخ  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  صاخ  ياج  یخیرات  كرادم  نیب  رد  زین  نونکا  هدوب و  نیملسم  ياملع  هّجوت  دروم 

میلس زا  هعیش  ریغ  نایوار  لقن 

یکی یّتح  دناهدرک . لقن  ار  نآ  ثیداحا  میلس و  باتک  هعیش ، ریغ  ياملع  زا  ياهدع 
89 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مه و  تسا ، دوجوم  باتک  یطخ  ياههخـسن  زا  ب »  » عون لّوا  رد  هک  دنتـسه  هّماع  دزن  نیثدـحم  ناگرزب  زا  اـمامت  میلـس  باـتک  دانـسا  زا 
: تسا نینچ  دنس  نتم  تسا . دوجوم  دنس  نیمه  هب  یطخ  هخسن  هد  زا  شیب  نونکا 

دبع زا  اعنص ، رد  یناعنـص  رذنم  نب  دمحا  زا  يراخب ، ۀمـصع  یبا  نب  ۀمـصع  زا  يرجه ، لاسب 334  قشمد  رد  اجر  نب  حیبص  نب  دـمحم  »
«. 1 « » یلاله سیق  نب  میلس  زا  شایع ، یبا  نب  نابا  زا  دشار  نب  رمعم  زا  مامه ، نب  قاّزرلا 

دناهدوب و وا  درگاش  ثیدح  باحصا  رثکا  دیآیم و  رامشب  هماع  نیثّدحم  ناگرزب  زا  لاس 211  يافوتم  مامه  نب  قازرلا  دبع  دنس  نیا  رد 
دـشار نب  رمعم  تسا . سرتـسد  رد  هماـع  ربـتعم  كرادـم  زا  یکی  ناونعب  نونکا  مه  دـلج ، هدزاـی  رد  فنـصملا »  » ماـنب وا  فورعم  باـتک 

«. 2  » تسا نانآ  نیثّدحم  ناسیون و  خیرات  نیّیلاجر و  قوثو  دروم  تسا و  هّماع  نیثّدحم  ناگرزب  زا  لاس 152  يافوتم 
نیثّدـحم زا  يزودـنق  ینادـمه و  باهـش  نبا  یناـسارخ و  یئومح  یمزراوخ و  بیطخ  یناکـسح و  مکاـح  هیودرم و  نبا  لاـثما  نینچمه 

. دناهدرک لقن  ار  میلس  ثیداحا  هّیحطف ، زا  لاّضف  نبا  هدقع و  نبا  زین  و  هماع ،
، دـناهدرک لقن  ار  نآ  ثیداحا  ای  میلـس  باتک  مامت  دنتـسه  تقاثو  رد  قافتا  دروم  هّماع  هعیـش و  نیب  هک  اـملع  زا  ياهّدـع  رگید ، يوس  زا 

میدن نبا  ریمع و  یبا  نبا  يربح و  مکح  نب  نیسح  محازم و  نب  رصن  ینامی و  رمع  نب  میهاربا  هملـس و  یبا  نب  رمع  لیفطلا و  وبا  نوچمه 
«. 3  » ناذاش نبا  يدوعسم و  خّروم  دیفم و  خیش  یفقث و  دمحم  نب  میهاربا  و 

هعیش ریغ  هعیش و  نیب  میلس  باتک  رابتعا  هراب  رد  املع  نانخس 

: دوشیم رکذ  میلس  باتک  رابتعا  رب  هّماع  هعیش و  قافتا  دروم  رد  یسانشباتک ، خیرات و  ناگربخ  زا  نت  جنپ  راتفگ  اجنیا  رد 
هعیش و هک  دراد  تماما  عوضوم  رد  یباتک  میلس  : » دیوگیم نیدلا  فرش  دیس  هماّلع 
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______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 140  ( 1)
عماج ج 1 ص 75 ، ریدغلا : ج 2 ص 150 و ج 3 ص 234  لاقملا : حیقنت  ص 267 و 315 . یسوط : لاجر  ص 268  یشاجن : لاجر  ( 2)

ج 4 ص 250. ۀعیرذلا : ج 1 ص 743  ماحفالا : ءاصقتسا  ج 2 ص 253  ةاورلا :
. دش رکذ  یلبق  شخب  رد  الّصفم  میلس  زا  نایوار  نیا  مان  ( 3)

90 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 4 « » دننکیم لقن  نآ  زا  هماع 

«. 5 « » تسا هماع  هعیش و  نیب  روهشم  لوصا  عجرم و  ياهباتک  زا  میلس  باتک  : » دیوگیم ینارهت  گرزب  اقآ  جاح 
زا میلس  باتک  : » دیوگیم زین  و  «. 6 « » دوشیم دانتسا  شباتک  وا و  هب  هعیش  ریغ  هعیش و  دزن  هک  تسا  یسک  میلـس  : » دیوگیم ینیما  همالع 

تسا تهج  نیمهب  و  تسا ...  دامتعا  دروم  ناسیون  خیرات  هّماع و  هعیش و  نیثّدحم  دزن  تسا و  میدق  ياهنامز  زا  لوادتم  روهـشم و  لوصا 
«. 7 « » دناهدومن دانتسا  نآ  هب  هدرک و  لقن  نآ  زا  یناکسح  نوچمه  هّماع  ناگرزب  زا  يرایسب  هک 

«. 8 « » تسا دامتعا  دروم  هّماع  رثکا  ام و  دزن  تسا و  فورعم  میلس  باتک  : » دیوگیم یفجن  یشعرم  همالع 
«. 9 « » تسا هماع  هعیش و  نیب  روهشم  یباتک  میلس  باتک  : » دیوگیم یحطبا  دّحوم  همالع 

میلس باتک  هراب  رد  يرصب  نسح  فارتعا 

یهتنم وا  هب  نانآ  تایاور  زا  يرایـسب  دانـسا  دـیآیم و  رامـشب  هماـع  نیثدـحم  ناـگرزب  زا  لاس 110  ياـفوتم  يرـصب  نسح  هک  اـجنآ  زا 
: تسا نینچ  نآ  لیصفت  هک  تسا  اجب  رایسب  اجنیا  رد  میلس  باتک  هراب  رد  وا  نخس  رکذ  دوشیم ،

نیا رد  : » تفگ داد و  رارق  دییأت  دروم  ار  بلاطم  همه  وا  دـناوخ . وا  يارب  درک و  هضرع  يرـصب  نسح  رب  لماک  روطب  ار  میلـس  باتک  نابا 
«. 10 « » ماهدینش نارگید  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیش  زا  يدامتعا  دروم  دارفا  زا  تسا و  قح  هکنآ  رگم  تسین  یثیدح  باتک 
رد دـیاب  تسا و  مزـال  یمالـسا  ثیدـح  خـیرات و  رد  یقّقحم  ره  يارب  میلـس  باـتک  هک  مینک  يریگهجیتن  میناوتیم  شخب  نیا  ناـیاپ  رد 

. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  یمالسا  تاقیقحت 
______________________________

ص 16. مالسالا : ردص  یف  ۀعیشلا  اوّفلؤم  ( 4)
ج 2 ص 153. ۀعیرذلا : ( 5)

ج 1 ص 66. ریدغلا : ( 6)

ج 2 ص 34. ریدغلا : ( 7)
ج 1 ص 55 ج 2 ص 421. قحلا : قاقحا  ( 8)

ج 1 ص 180. لاقملا : بیذهت  ( 9)
. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 195  ( 10)

91 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  هراب  رد  تاشقانم  باوج  یسررب و  متفه  شخب 

ةراشا
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باتک و هب  فیرحت  لعج و  تبسن  تالاکشا  رد  يرکف  أشنم  دناهداد  باوج  تاهبش  هب  هک  ییاملع  یماسا  تاهبش  باوج  رد  ثحب  شور 
یبا نب  دمحم  ملکت  لاکشا  نآ  باوج  ماما و  هدزیس  لاکشا  نآ  باوج  يرئاضغ و  نبا  لاکـشا  يرئاضغ  نبا  هراب  رد  یـسررب  نآ  باوج 

نآ باوج  موصعم و  ریغ  رب  ار  شباتک  ثیداحا  میلس  هضرع  لاکشا  نآ  باوج  شردپ و  اب  رکب 
92 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تاهبش باوج  رد  ثحب  شور 

دنک روطخ  نهذ  رد  لاؤس  کی  ناونعب  تسا  نکمم  هچنآ  هدـش و  حرطم  میلـس  باـتک  دروم  رد  هک  یتالاکـشا  تاهبـش و  لـصف  نیا  رد 
ندوب ساسایب  دوش  مولعم  ات  هدـش  هدافتـسا  رـضاح  هتـشذگ و  ياملع  نانخـس  زا  اهنآ  باوج  رد  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دـقن و  دروم 

یبایهشیر هدـش  یعـس  هدـش و  هفاضا  ناشیا  راتفگ  هب  مه  یبلاطم  هتبلا  تسا . هدوب  نشور  اـملع  ناـگرزب  رظن  رد  اـهنامز  لوط  رد  تاـهبش 
. دریگ تروص  هراب  نیا  رد  یقیمع 

: تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  ریز  بیترت  نآ ، بناوج  همه  هب  تبسن  ثحب  يریگارف  يارب 
. تالاکشا رد  يرکف  أشنم  . 1

. دوشیم طوبرم  باتک  همه  هب  هک  فیرحت  لعج و  ههبش  باوج  . 2
. تسا تاهبش  همه  أشنم  هک  شباتک ، يرئاضغ و  نبا  هراب  رد  ثحب  . 3

. وا گرم  ماگنه  شردپ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  مّلکت  هلأسم  ماما ، هدزیس  رب  لاد  تیاور  فورعم : لاکشا  ود  رد  ثحب  . 4
تاهبش زا  باوج  باتک و  هراب  رد  یملع  قیقحت  کی  یلـصا  ضرغ  تسین و  حرطم  یـصخش  هلداجم  هرظانم و  ثحب ، نیا  رد  هک  اجنآ  زا 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  نانچ  دـش . دـهاوخ  حرطم  نآ  هدـنیوگ  مان  رکذ  نودـب  تالاکـشا  تاهبـش و  نتم  طقف  اذـل  تسا ، هطوبرم 

. دوشیم هتخانش  قح  لیلد  اب  هکلب  دوشیمن ، هتخانش  صاخشا  اب  ادخ  نید  : » دیامرفیم
«. 1 « » یسانشب ار  نآ  لها  ات  سانشب  ار  قح  سپ 

______________________________

ج 6 ص 178 ح 7. راونالا : راحب  ( 1)
93 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دناهداد باوج  تاهبش  هب  هک  ییاملع  یماسا 

الیذ هک  دناهدش  ضّرعتم  ثحب  نیا  زا  ياهشوگ  ناونعب  مه  ار  تالاکشا  باوج  دناهتفگ ، نخس  شباتک  میلـس و  هراب  رد  هک  یناسک  رثکا 
: دوشیم رکذ  ناشیا  مان 

ج 14 ص 371. نیقتملا : ۀضور  رد  لّوا  یسلجم  همالع  . 1
ص 15 و 171. لاقملا : جهنم  رد  يدابآرتسا  يازریم  . 2

ص 159. لاجرلا : دقن  رد  یشرفت  لضاف  . 3
ج 20 ص 210. ۀعیشلا : لئاسو  رد  یلماع  ّرح  خیش  . 4

میدق ص 195 و ج 22 ص 150. ج 8  راحب : رد  یسلجم  همالع  . 5
ص 171. لاقملا : جهنم  رب  هقیلعت  رد  یناهبهب  دیحو  . 6
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ص 153. لاقملا : یهتنم  رد  يرئاح  یلع  وبا  خیش  . 7
.855 ، 581 ، 554 ، 514 ، 466 ج 1 ص 464 ، ماحفالا : ءاصقتسا  رد  نیسح  دماح  ریم  همالع  . 8

ص 445. راتسالا : بجحلا و  فشک  رد  نیسح  زاجعا  دیس  . 9
ج 3 ص 30 و ج 4 ص 71. تانجلا : تاضور  رد  يراسناوخ  دیس  . 10

ج 2 ص 52. لاقملا : حیقنت  رد  یناقمام  همالع  . 11
ج 35 ص 293. ج 5 ص 50 ، ۀعیشلا : نایعا  رد  نیما  نسحم  دیس  همالع  . 12

ج 8 ص 220. ثیدحلا : لاجر  مجعم  رد  یئوخ  هللا  ۀیآ  . 13
ج 4 ص 452. لاجرلا : سوماق  رد  يرتست  یقت  دّمحم  خیش  همالع  . 14

ج 1 ص 186. لاقملا : بیذهت  رد  یحطبا  دّحوم  همالع  . 15
. میلس باتک  رب  همدقم  رد  يوسوم  نیدلا  ءالع  دیس  مالسالا  ۀجح  . 16

تالاکشا رد  يرکف  أشنم 

هک دـنامیمن  یقاب  یکـش  نآ ، هب  املع  صاـخ  هّجوت  نونکاـت و  لّوا  زور  زا  نآ  یملع  هاـگیاج  میلـس و  باـتک  تمظع  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
یّصاخ أشنم  امّلسم  هعیش ، هناگدصراهچ  لوصا  زا  لصا  نیرتگرزب  اب  بسانمان  دروخرب  یباتک و  نینچ  دروم  رد  یشارتلاکشا 

94 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
جنپ زا  یکی  ناوتیم  اهنآ  هب  املع  نداد  باوج  لکـش  تالاکـشا و  حرط  ّتیفیک  رد  ّتقد  اـب  میـشاب . نآ  فشک  ددـص  رد  دـیاب  هتـشاد و 

: درک حرطم  رما  نیا  ّتلع  ناونعب  ار  ریز  تهج 
. خیرات دیاقع و  رظن  زا  یملع  ياههبنج  رد  نآ  ّصاخ  ّتیمها  هب  یهّجوتیب  باتک و  قیقد  ندرکن  هعلاطم  . 1

. نییلاجر تاحالطصا  مهف  رد  هابتشا  زین  و  نآ ، لاثما  ّولغ و  يانعم  رد  یملع  تاّیرظن  ینابم و  رد  هابتشا  . 2
همطل رظن  زا  نآ  یعامتجا  یگنهرف و  رثا  نتفرگ  رظن  رد  نودب  نآ و  رد  قّمعت  نودب  نهذ  رد  روطخ  دّرجمب  یلاکـشا  ره  ندرک  حرطم  . 3

. دوشیم نید  هّجوتم  هیحان  نیا  زا  هک  ییاهررض  زین  باتک و  یملع  هجرد  فلؤم و  ّتیصخش  هب 
تیالو نتفر  الاب  بجوم  هچ  ره  اب  نانآ  هک  تسا ، یتدـیقع  هزیگنا  نامه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  رد  اهیـشارتلاکشا  هشیر  . 4

. دننکیم دراو  هبرض  نآ  هب  یعون  هب  دننکیم و  تفلاخم  دشاب 
. درادن بجعت  تسا و  یعیبط  هلأسم  کی  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  فراعم  رد  نآ  ّصاخ  تلزنم  هب  هّجوت  اب  باتک ، نیا  اب  نانمـشد  هلباقم 

هدرک میلس  باتک  دروم  رد  یشارتلاکشا  هب  راداو  ار  نانآ  تفالخ ، نیبصاغ  هیلع  يرگاشفا  هکلب  تسین ، میلس  باتک  رد  لاکـشا  عقاو  رد 
. دنیادزب نانآ  ناماد  زا  ار  گنن  ياههّکل  دنناوتب  ات 

دروخرب نآ  اب  نانمـشد  دـننام  یلو  دنتـسین ، فلاـخم  میلـس  باـتک  ياوتحم  اـب  يداـقتعا  رظن  زا  هکنآ  اـب  ناگدننکلاکـشا ، زا  یـضعب  . 5
: دسریم رظنب  لامتحا  دنچ  صاخشا  هنوگ  نیا  دروم  رد  دناهدرک . حرطم  باتک  نأش  اب  بسانمان  یبلاطم  دناهدرک و 

. نآ ياهشیر  بلاطم  هعیش و  دیاقع  یساسا  ینابم  هب  یهّجوتیب  - 
هک یهابتـشا  شور  تسا . هدرک  لـقن  ییاـهنت  هب  هعیـش  هچنآ  ّدر  تسا و  لوبق  دروم  هعیـش  ریغ  هعیـش و  نیب  هچنآ  لوبق  هب  طـلغ  تداـع  - 
رد دیابن  یلو  دراد ، دوخ  ياج  هرظانم  رد  راک  نیا  هتبلا  دناهدرک . تداع  نادب  هاگآدوخان  ياهدـع  هدـش و  اقلا  نانمـشد  فرط  زا  هنایذوم 

. دنک ذوفن  هعیش  دوخ  يارب  یتدیقع  ینابم  میسرت 
یعقاو ریغ  راهظا  نیا  اب  دناهتـشاد و  فوخ  دوخ  ناج  رب  هک  یناسک  يوس  زا  میلـس  باـتک  اـب  تقفاوم  مدـع  راـهظا  نیفلاـخم و  زا  هیقت  - 
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زا ییاههخسن  ای  باتک  لصا  دناهتسناوت 
95 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ياهباتک رد  دناهدرک  هشقانم  میلـس  باتک  هراب  رد  هک  یناسک  زا  ياهّدـع  هک  نآ  لامتحا  نیا  رب  لیلد  دـننک . ظفح  نانمـشد  رـش  زا  ار  نآ 
. دناهدرک دانتسا  نآ  ثیداحا  هب  دوخ  ییاوتف  ای  يداقتعا 

حرطم ار  یتالاکشا  یضعب  دناهدرک . دروخرب  باتک  اب  یفلتخم  روصب  ناگدننکلاکشا  مینیبیم  دش  رکذ  هک  يرکف  ياههشیر  هب  هجوت  اب 
تـسا نانیمطا  دروم  عومجم  رد  باتک  دناهتفگ  یـضعب  و  تسین ، لاکـشا  اتقیقح  یبلطم  نینچ  هک  دناهدرک  رارقا  ناشدوخ  یلو  دـناهدرک 

دوخ يداقتعا  ییاوتف و  بتک  رد  یلو  دناهدرک  حرطم  یتالاکشا  هکنآ  اب  مه  یـضعب  و  تسا ، دوجوم  ربتعم  بتک  رد  نآ  ثیداحا  هک  ارچ 
. دنراد دامتعا  میلس  باتک  هب  هک  دناهداد  ناشن  المع  دناهدرک و  دانتسا  باتک  بلاطم  هب 

نآ باوج  باتک و  هب  فیرحت  لعج و  تبسن 

. تسا لعج  یّتح  يدایز و  مک و  فیرحت و  تبسن  هدش  حرطم  میلس  باتک  اب  هطبار  رد  هک  یتاهبش  زا  یکی 
میلـس باتک  رخآ  ات  لّوا  هعلاطم  « » 2 : » تسا نینچ  ناشیاههتفگ  عومجم  هک  دـناهدش  ساسایب  ياعدا  نیا  نالطب  ضّرعتم  گرزب  ياـملع 

. درادن دوجو  دنک  فیرحت  ای  لعج  رب  تلالد  هک  یصاخ  بلطم  باتک  نیا  رد  تسا و  یفاک  نآ  تحص  هب  مکح  رد 
نیا رد  لعج  رب  یلیلد  چـیه  هصالخ  و  درادـن ، باتک  رد  فیرحت  لعج و  رب  تلالد  زگره  هدـش  حرطم  لاکـشا  ناونعب  هک  مه  ییاههنومن 

رب تسا  ینـشور  لیلد  هعیـش  ياملع  طسوت  نرق  هدراهچ  لوط  رد  میلـس  باتک  ثیداحا  لقن  هکنیا  زا  هتـشذگ  درک . ادـیپ  ناوتیمن  باتک 
«. دشیمن عقاو  هجوت  دروم  روط  نیا  هن  رگ  و  تسا ، رود  هب  یفیرحت  لعج و  هنوگ  ره  زا  باتک  هکنیا 

نینچ هن  ایآ  دناهدوب ؟ یلعج  یباتک  دییأت  ددص  رد  دناهدرک  لقن  نآ  زا  دییأت و  ار  میلس  باتک  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  هعیـش  ياملع  ایآ 
یلعج باتک  یفده ، نینچ  اب  ایآ  دنهد ؟ رارق  نایناهج  دید  ضرعم  رد  ار  هعیـش  بهذم  یملع  ثاریم  زا  ياهنومن  دناهتـساوخیم  هک  تسا 

لاس دص  راهچ  رازه و  لوط  رد  ایآ  دننکیم ؟ هضرع  ار  ياهدشفیرحت  ای 
______________________________

لاجر مجعم  ص 210 . ج 20  ۀعیـشلا : لئاسو  ص 171 . لاـقملا : جـهنم  ص 159 . لاـجرلا : دـقن  ص 372 . ج 14  نـیقتملا : ۀـضور  ( 2)
ج 1 ص 186. لاقملا : بیذهت  ج 8 ص 225 . ثیدحلا :

96 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
؟ تسا هدشن  بلطم  نیا  هّجوتم  سک  چیه  اعقاو 

میلـس باتک  تمظع  رد  دـیدرت  ّکش و  داجیا  يارب  طقف  فیرحت  لعج و  ياـعدا  تفگ : نینچ  ناوتیم  بلطم  لـماک  ندـش  نشور  يارب 
نیا زج  یهیجوت  یملع  رظن  زا  دـنک  تباـث  ار  نآ  زا  ياهشوگ  یّتح  دـناوتب  هک  یلیلد  چـیه  رکذ  نودـب  ییاـعدا  نینچ  تسا . هدـش  حرطم 

. درادن
روآهدنخ رایسب  ۀنیذا ، نبا  زا  حیحص  ربتعم و  دانسا  اب  نآ  لقن  هعیش و  ياملع  دزن  باتک  رابتعا  میلس و  ثیداحا  نیلقان  همه  نیا  هب  هجوت  اب 

هب لعج  ناگدـنهد  تبـسن  هکنآ  رتبلاج  تسا . هداد  تبـسن  ۀـنیذا  نبا  هب  ار  نآ  هدرک و  لـعج  ار  میلـس  باـتک  یـسک  دوش  هتفگ  هک  تسا 
رد هتفگ : نانآ  زا  یکی  و  هنیذا ، نبا  هب  يرگید  هداد و  تبسن  نابا  هب  ار  باتک  لعج  یکی  دنراد : فالتخا  زین  دوخ  نخس  رد  میلس ، باتک 

باتک یملع  ّتیثیح  بیرخت  رد  هناحوبذـم  شالت  کی  زا  یکاح  نیا  و  تسا !!! هتـشادن  دوجو  الـصا  دـشاب  میلـس  شماـن  هک  يدرم  اـیند 
. تسا

و دراد ؟ فیرحت  ای  لعج  يوب  میلس  باتک  ثیداحا  زا  کیمادک  دیسرپ : دیاب  فیرحت  لعج و  تبسن  زا  باوج  رد  یبایهشیر  کی  ناونعب 
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رگا تسین . يرگید  زیچ  یعیـش  تاداقتعا  زا  ياهشیر  لئاسم  زج  میلـس  باتک  ياوتحم  دراد ؟ تافانم  هعیـش  دـیاقع  اـب  نآ  ثیدـح  مادـک 
دیاقع رد  ار  هلأسم  هشیر  نیا  رب  انب  دوب . دهاوخ  رکنم  مه  ار  یفاک  باتک  لاثما  بلاطم  املـسم  دراد  کش  میلـس  باتک  بلاطم  رد  یـسک 
ربتعم لیـصا و  یخیرات  كردـم  کی  میلـس  باتک  رگید  يوس  زا  میلـس ! باتک  بلاطم  رد  هن  درک  وجتـسج  دـیاب  هدننکلاکـشا  تسردان 

لعج رب  لیلد  نآ  لاثما  يربط و  تالوقنم  اب  نآ  بلاطم  یخرب  تفلاخم  دنکیم . تیاکح  ام  يارب  ار  نآ  زا  دـعب  هفیقـس و  عیاقو  هک  تسا 
نآ صیخـشت  هار  هک  تسا ، نآ  لاثما  يربط و  خـیرات  رد  تاـفیرحت  تاـّیلعج و  دوجو  رب  لـیلد  هکلب  تسین ، میلـس  باـتک  رد  فیرحت  و 

. تسا شرئاظن  میلس و  باتک 
دوجو نخس  نیا  يانعم  هکنیا  زا  لفاغ  تسا !!! هداد  باتک  یضرف  لعاج  هب  رفاک »  » و قیدنز »  » تبسن هدننکلاکشا  هکنیا  همه  زا  رتبیجع 

ار میلس  باتک  بلاطم  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  ییاملع  همه  هب  نخس  نیا  هدنیوگ  هجیتن  رد  و  تسا ، میلس  باتک  رد  رفک  رب  ّلاد  بلاطم 
؟!! تسا هداد  رفک  تبسن  دناهدرک  لوبق  ار  اهنآ  دناهدرک و  لقن 

97 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
رد ایآ  دیامنیم !؟ هعیش  ياملع  ناگرزب  هب  یگرزب  تناها  نینچ  لیلد ، كردم و  نودب  هک  میهدب  یـسک  هب  ار  تبـسن  نیا  تسین  رتهب  ایآ 

شور کی  بحاـص  ناونعب  دریگب ، هدـیدان  ار  نرق  هدراـهچ  ياـملع  رظن  دـشاب و  دوخ  رظن  لـیمحت  ددـص  رد  هک  یـسک  هب  رـضاح  رـصع 
دوشیمن هتفریذپ  نقتم  لیلد  نودب  هملک  کی  هک  ملع  يایند  رد  هک  تسا  یـسک  زا  بجعت  يرآ  دـننکیمن ؟ هاگن  هتخاب  گنر  هدوسرف و 

. دشابن شیوخ  نخس  بقاوع  هّجوتم  دنک و  ییاسرف  ملق  هناخاتسگ  هنوگ  نیا 
: دناهتفگ هک  تسا  يرگید  هورگ  نخس  هب  هراشا  تبون  نونکا 

«. داد صیخشت  حیحص  ریغ  زا  ار  نآ  حیحص  ات  درک  هضرع  مه  رگید  كرادم  رب  هدرک  لقن  ییاهنت  هب  میلس  هچنآ  دیاب  »
تسا الاب  بلاطم  نامه  هب  نخس  نیا  تشگزاب  میـشاب ، هتـشاد  ّکش  نآ  ثیداحا  باتک و  رابتعا  رد  هک  تسا  نآ  هتفگ  نیا  زا  روظنم  رگا 
باتک عومجم  رابتعا  رب  ّلاد  اهنآ  همه  هک  ارچ  تسا  یفاک  نخس  نیا  باوج  رد  دش  لقن  نرق  هدراهچ  لوط  رد  باتک  تمظع  رد  هچنآ  و 

. تسا میلس 
رد و  میاهدرک ، دامتعا  میلـس  ریغ  هب  عقاو  رد  مینکیم » لوبق  دـشاب  هتـشاد  يدـّیؤم  هک  میلـس  باتک  زا  هچنآ  : » میئوگب رگا  هکنآ  رب  هفاضا 

تسین یّکش  هنوگ  چیه  میلس  باتک  لصا  رابتعا  رد  هک  دش  تباث  هتشذگ  ياهتمـسق  رد  دوب . دهاوخ  میلـس  باتک  يرابتعایب  مالک  هجیتن 
. دشاب رگید  كرادم  رب  نآ  قیبطت  هب  جایتحا  ات 

ات دهد  قیبطت  ربتعم  كرادم  ریاس  رب  ار  نآ  بلاطم  دناوتیم  دراد  کش  میلس  باتک  ياوتحم  رد  یسک  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  یلو 
درک و هعجارم  مه  رگید  كرادم  هب  دـیاب  رگید  بتک  اب  میلـس  باتک  بلاطم  ضراعت  تروص  رد  هک  دـشاب  نیا  روظنم  ای  و  دوش ، نئمطم 

دشاب تهج  ود  نیا  زا  یکی  روظنم  رگا  دوش ، هتشاذگ  رانک  میلس  باتک  بلطم  اروف  هکنآ  هن  درک ، مالعا  ار  ییاهن  رظن  مزال  ّتقد  زا  سپ 
. تسا يراج  یخیرات  یثیدح و  كرادم  همه  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا ، تسرد 

يرئاضغ نبا  هراب  رد  یسررب 

هک نانآ  و  هدرک ، حرطم  لاکشا  میلس  باتک  دروم  رد  هک  تسا  یسک  لّوا  يرئاضغ  نبا 
98 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دروخیمن مشچب  وا  هتفگ  زا  ریغ  یبلطم  دناهدرک و  لقن  ار  وا  نخس  دناهدمآ  وا  زا  دعب 
هچ ناسل  زا  لاکـشا  هک  دوش  صخـشم  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  وا  هب  بوسنم  لاجر  باتک  يرئاـضغ و  نبا  دوخ  دـیاب  زیچ  ره  زا  لـبق 

. تسا هتفرگ  تأشن  اجک  زا  هدش و  رداص  یسک 
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راهچ رد  بلطم  نیا  و  تسین ، دامتعا  لباق  لاجر  ياملع  رظن  زا  وا  هب  بوسنم  لاجر  باتک  رد  شیاههتفگ  هک  تسا  یـسک  يرئاـضغ  نبا 
: تسا یسررب  لباق  هبنج 

نرق رد  سواط  نبا  نیدلا  لامج  دیس  ار  روبزم  باتک  هخسن  هک  ارچ  تسین ، تباث  يرئاضغ  نبا  هب  ءافعض »  » مانب لاجر  باتک  تبسن  فلا .
بتک یفرعم  ددص  رد  هک  یـشاجن  یـسوط و  خیـش  یّتح  دوشیمن . هدـید  نآ  زا  یمان  زور  نآ  ات  تسا و  هدرک  ادـیپ  راب  نیلّوا  يارب  متفه 

ود هک  تسا  نآ  تسرهف  باتک  رد  یـسوط  خیـش  مالک  حیرـص  هکلب  دـناهدرکن . لقن  يرئاضغ  نبا  يارب  مان  نیا  هب  یباـتک  دـناهدوب  هعیش 
. تسا هتفر  نیب  زا  وا  هثرو  تسدب  لاجر  رد  يرئاضغ  نبا  باتک 

وا نامز  زا  ءافعـض »  » باتک لصا  زا  یلو  تسا ، هدروآ  دوخ  لاکـشالا » لح   » باتک رد  ار  باتک  نآ  بلاطم  طقف  سواط  نبا  هکنیا  رتبلاج 
. تسا هتفاین  نآ  زا  ياهخسن  یسک  و  تسین ، يربخ  زین  زورما  ات 

رظن زا  هدومن و  دوخ  باتک  رد  نآ  بلاطم  ندروآ  هب  مادـقا  نآ  ياوتحم  لـقن  ناونعب  طـقف  هک  هدرک  حیرـصت  سواـط  نبا  رگید  يوس  زا 
زا دوشیم و  هداد  تبـسن  يرئاضغ  نبا  هب  باتک  نیا  هک  هتفگ  احیرـص  هکلب  تسا . هدادـن  یتنامـض  نآ  بلاطم  و  ءافعـض »  » باتک راـبتعا 

«. 3  » تسا هدرک  یلاخ  هناش  هخسن  تحص 
تحص لقن و  رد  ّتقد  يوقت و  هب  روهشم  هک  تسا  هعیش  ياملع  ناگرزب  فیعضت  رـساترس  يرئاضغ  نبا  هب  بوسنم  ءافعـض »  » باتک ب .
هجیتن رد  هعیش و  لاجر  هب  ندز  هبرـض  ددص  رد  یفلتخم  عاونا  هب  نآ  لعاج  هدوب و  یلعج  روبزم  باتک  هک  تسادیپ  و  دناهدوب . دیاقع  رد 

. تسا هدوب  هعیش  تایاور  هب 
ياههناوتـسا هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  وا  تسا و  یمادقا  نینچ  زا  اّربم  وا  تحاس  دشاب  هعیـش  روهـشم  ملاع  نآ  يرئاضغ  نبا  رگا 

ییاهتمرح کته  نینچ  ام  نید  یملع 
______________________________

ج 4 ص 288 و 289. ۀعیرذلا : ص 1 . یسوط : خیش  تسرهف  ( 3)
99 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

وا هب  ار  باتک  نیا  تبسن  تسا  هتسناوتن  سک  چیه  اذل  دیآیم . رامشب  وا  دوخ  هب  یتناها  لّوا  هجرد  رد  وا  هب  یباتک  نینچ  تبسن  و  دیامنب ،
«. 4  » دنک تباث 

هدوب هعیش  ياملع  تبـسن  نیدناعم  زا  یکی  يرئاضغ ، نبا  لاجر  یقیقح  فلؤم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دیوگیم : ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  ج .
نآ هب  ار  يرئاضغ  نبا  ياههتفگ  یخرب  هدرک و  فیلأت  ار  باتک  نیا  اذل  دـهد . نانآ  هب  اوران  ياهتبـسن  تروص  ره  هب  هتـساوخیم  تسا و 

«. 5  » دهد رابتعا  ار  دوخ  ياوران  نانخس  هار  نیا  زا  ات  هدرک  دراو 
هب هدش و  لعج  نیفلاخم  تسدب  تسا و  یلعج  يرئاضغ  نبا  باتک  مییوگب  دیاب  تسا ، یلعج  میلـس  باتک  میئوگب  هکنیا  ياجب  نیا  رب  انب 

«. 6  » دوش هدز  هبرض  یعیش  لاجر  كرادم و  ریاس  میلس و  باتک  لاثما  هب  هلیسو  نیدب  ات  هدش  هداد  تبسن  يرئاضغ  نبا 
شور هزادنا  نامه  هب  دراد و  تهابـش  هماع  یلاجر  بتک  کبـس  هب  يرئاضغ  نبا  لاجر  کبـس  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  رظن  تقد  کی  اب 

. دراد هلصاف  هعیش  یلاجر  بتک  زا  نآ  فیلأت 
فیعـضت هب  مادـقا  اروف  هک  ارچ  تسین  انتعا  دروم  يرئاـضغ  نبا  هب  بوسنم  باـتک  رد  دوجوم  تاـیرظن  لاـجر ، باـتک  توبث  ضرف  رب  د .

هب دشاب  انب  رگا  تسا . هدنام  ناما  رد  وا  یشارتلاکشا  زا  یسک  رتمک  و  تسا ، هتشادن  یتسرد  تخانش  هعیش  ناگرزب  هب  تبـسن  هدرکیم و 
. میراذگب رانک  ار  روهشم  یثیدح  ياهباتک  رثکا  دیاب  مینک  انتعا  وا  ياههتفگ 

لوبق دروم  یلاجر  رظن  زا  وا  ینابم  رگید  ترابعب  و  هداد ، رارق  دـقن  هیاـم  ار  دوشیمن  باـسح  لاکـشا  هچنآ  زا  يرایـسب  وا  رگید  يوس  زا 
«. 7  » تسا هدرک  ّدر  هدید  ار  نآ  سک  ره  تسا و  فلاخم  نارگید  نخس  اب  شیاههتفگ  رثکا  اذل  تسین .
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نآ باوج  يرئاضغ و  نبا  لاکشا 

ةراشا

. میزادرپیم نآ  باوج  هب  فلتخم  بناوج  زا  مینکیم و  لقن  میلس  باتک  هب  لاکشا  رد  ار  يرئاضغ  نبا  مالک  شخب  نیا  رد 
______________________________

ج 4 ص 290. ۀعیرذلا : ( 4)
ص 36. ۀخیشملا : ج 10 ص 89 . ۀعیرذلا : ( 5)

ج 1 ص 102. ثیدحلا : لاجر  مجعم  ( 6)
ص 334. لوصالا : دئارف  ج 1 ص 57 و ج 2 ص 53 . لاقملا : حیقنت  ص 111 . ۀیوامسلا : حشاورلا  ( 7)

ج 1 ص 86. لاقملا : بیذهت  ج 5 ص 50 . ۀعیشلا : نایعا 
100 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: دیوگیم يرئاضغ  نبا 
شردپ گرم  ماگنه  رکب  یبا  نب  دمحم  هکنیا  هلمج  زا  دراد . تلالد  نآ  رب  هک  تسا  یتامالع  اعّدـم  نیا  رب  و  تسا ، یلعج  میلـس  باتک  »

هب یهاگ  هک  تسا  فلتخم  باـتک  نیا  ياهدنـس  بلطم . ود  نیا  ریغ  و  دـنرفن ، هدزیـس  ناـماما  هکنیا  هلمج  زا  و  تسا ، هدرک  هظعوم  ار  وا 
« دنکیم لقن  هطـساو  نودـب  نابا  زا  رمع  یهاگ  و  تسا ، میلـس  زا  شایع  یبا  نب  نابا  زا  یناعنـص  رمع  نب  میهاربا  زا  هنیذا  نب  رمع  تیاور 

«. 8»
هب باتک  نیا  دیوگب  هتساوخ  طقف  هکلب  تسین ، حرطم  لاکشا  ناونعب  يرئاضغ  نبا  مالک  رد  تسا »...  فلتخم  باتک  نیا  ياهدنس   » هلمج
اب و  هدمآ ، روبزم  هلمج  زا  لبق  هک  تسا  بلطم » ود  نیا  ریغ  و   » هملک بلطم  نیا  دـّیؤم  درادـن . دنـس  کی  طقف  هدـش و  لقن  فلتخم  قرط 

. تسا هتفای  نایاپ  تالاکشا  هملک  نیا 
: دوشیم هصالخ  لاکشا  ود  رد  يرئاضغ  نبا  نخس  عومجم  نیا  رب  انب 

. دشاب هتشاد  ماما  هدزیس  رب  تلالد  هک  میلس  باتک  رد  ياهلمج  دوجو  . 1
. وا ّنس  یمک  اب  گرم  ماگنه  شردپ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  مّلکت  . 2
: دوشیم حرطم  هلحرم  ود  رد  يرئاضغ  نبا  لاکشا  ود  ره  زا  باوج 

لاکشا ّدح  لّوا : هلحرم 

رب یلاکـشا  اتیاهن  و  درادـن ، باتک  ندوب  یلعج  رب  یتلـالد  دـشاب  لوبق  دروم  هکنیا  ضرف  رب  هدرک و  حرطم  يرئاـضغ  نبا  هک  یلاکـشا  ود 
: مینک هّجوت  نف  لها  زا  رفن  ود  مالک  هب  تسا  رتهب  اجنیا  رد  تسا . باتک  ثیدح  ود  ای  کی 

« تسا یلاخ  تالاکشا  عون  نیا  زا  یباتک  رتمک  هک  ارچ  دوشیمن ، باتک  لصا  رد  لاکشا  ثعاب  یلاکشا  نینچ  : » دیوگیم یـسلجم  هماّلع 
«. 9»

ارچ دوشیمن ، نآ  ندوب  یلعج  رب  لیلد  یباتک ، زا  دروم  ود  ای  کی  رد  لوبق ) ضرف  رب   ) یتسردان بلطم  دوجو  : » دیوگیم یئوخ  هللا  ۀـیآ 
«. 10 « » دوشیم تفای  بتک ...  رثکا  رد  هدش  رکذ  میلس  باتک  هراب  رد  هچنآ  زا  شیب  هک 
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______________________________

ص 83. لاوقالا : ۀصالخ  ( 8)
ج 22 ص 150. راونالا : راحب  ( 9)

ج 8 ص 225. ثیدحلا : لاجر  مجعم  ( 10)
101 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

لاکشا باوج  مّود : هلحرم 

باتک رب  نآ  هلیـسو  هب  ات  تسین  تباث  یتالاکـشا  نینچ  لصا  و  تسین ، تسرد  هداد  تبـسن  میلـس  باتک  هب  يرئاضغ  نبا  هک  یلاکـشا  ود 
: تسا بلطم  نیا  نایب  رد  لصف  نیا  هیقب  دوش . لاکشا  میلس 

نآ باوج  ماما و  هدزیس  لاکشا 

. درادن دوجو  دشاب  هتشاد  ماما  هدزیس  رب  تلالد  احیرص  هک  ياهلمج  میلس  باتک  رد 
دناهتفاین میلس  باتک  رخآ  ات  لّوا  رد  بلطم  نیا  زا  یکاح  ياهلمج  هک  دناهدومن  حیرصت  دناهدرک  دروخرب  لاکـشا  نیا  اب  هک  یناسک  همه 

. دناهتـسناد میلـس  باتک  یّلک  ياوتحم  هب  هجوت  مدع  ثیدح و  رخآ  ات  لّوا  ندرکن  هظحالم  ترابع و  رد  ندرکن  ّتقد  ار  اعّدا  نیا  أشنم  و 
: دوش نشور  الماک  هبنج  هس  دیاب  بلطم ، نیا  ندش  نشور  يارب 

. تسا روهشم  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  تابثا  هب  میلس  باتک  لّوا :
خّروم هک  نانچ  تسا . روهشم  نآ  رد  مالّـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  هراب  رد  ثیداحا  دوجو  هب  نونکات  يرجه  لّوا  نرق  زا  باتک  نیا 
هراشا بلطم  نیا  هب  نارگید  یسلجم و  همالع  مشش و  نرق  زا  بوشآرهـش  نبا  مجنپ و  نرق  زا  ینامعن  ثّدحم  مراهچ و  نرق  زا  يدوعـسم 

«. 11  » دناهدومن
ناونعب میلس  باتک  ندوب  روهشم  هکنیا  رب  هفاضا  دوب ! دهاوخ  بجعت  ياج  رایسب  یباتک  نینچ  هب  ماما  هدزیس  تبسن  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب 
ياهلقن زین  میلـس و  باتک  دـییأت  رد  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هعیـش  ياملع  نانخـس  زا  هچنآ  و  یماـما ، هدزاود  هعیـش  ربتعم  كرادـم  زا  یکی 

ماوع تشاد  دوجو  باتک  نیا  رد  ماما  هدزیـس  تابثا  اب  هطبار  رد  یثیدـح  رگا  هکنیا  رب  تسا  ینـشور  لیلد  دـش ، رکذ  باتک  نیا  زا  ناـنآ 
. دناهدرک دانتسا  نادب  هک  ییاملع  هب  دسر  هچ  ات  دنتشاذگیم  رانک  ار  باتک  دندرکیم و  در  ار  نآ  هعیش 

تابثا رد  هعیش  فورعم  ثیداحا  زا  میلس  باتک  زا  دروم  راهچ  تسیب و  مّود :
______________________________

تاضور ص 122 . ج 53  راـحب : ص 294 . ج 1  بوشآرهـش : نبا  بقاـنم  ص 61 . یناـمعن : تبیغ  ص 198 . فارـشالا : هیبـنتلا و  ( 11)
ج 7 ص 131. تانجلا :

102 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
، دروم جنپ   11 ، 10 ، 1 ثیداحا : رد  دراوم  نیا  تسا . هدش  لقن  زین  یثیدح  بتک  رد  هک  دیآیم  رامـشب  مالّـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما 

«. 12  » تسا دروم  کی   77 دروم ، کی   67 دروم ، ود   61 ، 49 ، 45 دروم ، ود   42 ، 37 دروم ، جنپ   25 ، 21 ، 16 ، 14
دنچ رد  ناشیا  ندرب  مان  رفن و  هدزاود  رب  ناشیا  ددـع  راصحنا  ماما و  هدزاود  تماما  تابثا  رد  لماک  تحارـص  هک  دروم  نیا 24  هعلاطم  اب 

زا و  تسا ، روآهدنخ  میلس  باتک  هب  ماما  هدزیـس  تبـسن  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دراد  هدزاود  ددع  زا  یمک  ای  يدایز  هنوگ  ره  یفن  دروم و 
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رد هک  تسا  بهذم  مادک  رب  قبطنم  ماما  هدزیس  نیا  هدشن  نییعت  هکنآ  صوصخب  دشاب . لوقعم  دناوتیمن  یتبسن  نینچ  یفرع  یملع و  رظن 
رد هن  میلس و  باتک  رد  هن  هک  تسا  قبطنم  یناسک  هچ  رب  رفن  هدزیس  نیا  تسا ؟ هدشن  لئاق  نآ  هب  یـسک  درادن و  وریپ  ناکم  نامز و  چیه 

لئاق دیز  يارب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  دـعب  ار  تماما  هک  مه  يدـیز  بهذـم  تسین ؟ مهدزیـس  رفن  زا  یناشن  مان و  رگید  ياج 
نداد تبـسن  اب  نیا  رب  انب  دنرادن . لوبق  ار  مالّـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  هیقب  زگره  دناهتـشاد و  ماما  اههد  زا  شیب  زورما  ات  دیز  زا  دعب  تسا ،

هب مالّـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  هب  هک  میرادـن  یبهذـم  ایند  رد  ام  و  دوشیمن ، لح  یلکـشم  بهذـم  يدـیز  رفن  کـی  هب  بلطم  نیا 
. دشاب دقتعم  دیز  هفاضا 

کی يادا  رد  هابتشا  فیحصت و  لاکشا ، أشنم  درادن و  دوجو  میلـس  باتک  رد  الـصا  دشاب  هتـشاد  ماما  هدزیـس  رب  تلالد  هک  يدروم  مّوس :
. تسا ریمض  ای  هملک و 

ریز دروم  هس  زا  یکی  وا  روظنم  دوریم  لامتحا  هدرکن ، نّیعم  میلس  باتک  رد  ار  ماما » هدزیس   » هملک دروم  يرئاضغ ، نبا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
: دشاب

باتک نآ  رد  : » دـنکیم لقن  نینچ  درک  تاقالم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  نیفـص  هار  رد  هک  یبهار  باتک  زا  لـقنب  ثیدح 16  رد  . 1
شردارب سپس  تسا ....  دّمحم  شمان  هک  هللا  لوسر  دمحا  تسا ...  هدرک  رکذ  ار  میهاربا  نب  لیعامسا  ترضح  نادنزرف  زا  رفن  هدزیس  مان 

«. 13  ...« » ماما هدزای  سپس  و  مچرپ ...  بحاص 
رفن هدزیس  ناشیا  زا  دوصقم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ثیدح 25  رد  . 2

______________________________

،550 ، 526 ، 523 ، 506 ، 433 ، 432 ، 430 ، 429 ، 428 ، 400 ، 368 ، 346 ، 311 ، 299 ، 298 ، 296 ، 294 ، 273 تاحفص 203 ، هب  ( 12)
. دوش هعجارم  باتک  نیمه  زا   657 ، 634 ، 612 ، 611 ، 576

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 368  ( 13)
103 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 14 « » منادنزرف زا  رفن  هدزای  مردارب و  نم و  تسا :
رفن ود  نانآ  نیب  زا  درک و  نیمز  لها  هب  يرظن  دنوادخ  هک  دینادب  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح 45  رد  . 3
متیب لها  زا  نیـشناج  هدزاود  اـم  زا  دـعب  درک و  یمّود  رظن  دـنوادخ  هک  دـینادب  بلاـط ...  یبا  نب  یلع  يرگید  و  نم ...  درک : باـختنا  ار 

«. 15 « » داد رارق  متّما  ناگدیزگرب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نانآ  درک و  باختنا 
رظن رد  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دوخ  ثیدح ، نتم  حیرصت  هب  هک  ارچ  تسین  لاکشا  ياج  لّوا  ترابع  ود 

. دوشیم رفن  هدزیس  اعبط  هک  تسا ، هدش  هتفرگ 
مه لاکشا  هصالخ  تسا . مّوس  هلمج  دریگ  رارق  یسررب  دروم  دیاب  ماما  هدزیس  رب  تلالد  ناونعب  میلس  باتک  رد  هک  یترابع  اهنت  نیا  رب  انب 
رب مالّـسلا  اـمهیلع  نینمؤـملا  ریما  ربماـیپ و  هب  اـم ) زا  دـعب  ینعی  « ) اندـعب  » هملک رد  اـم ) ینعی  « ) اـن  » ریمـض هک  دوـشیم  یهتنم  هتکن  نیا  هب 

. دوب دهاوخ  ماما  هدزیس  يانعمب  ناشیا  زا  دعب  رفن  هدزاود  و  ددرگیم ،
: دوشیم هصالخ  تهج  ود  زا  یکی  رد  لاکشا  نیا  زا  باوج  دش  رکذ  نونکات  هچنآ  هب  هجوت  اب 

هب هجوت  اب  و  رگید ، کی  زا  رود  ياهرهـش  رد  فلتخم  ياهيرادرب  هخـسن  باتک و  هلاس  دـص  راـهچ  رازه و  هقباـس  هظحـالم  لّوا : تهج 
و هدش ، رصحنم  اندعب »  » هب يدعب »  » زا ترابع  رییغت  رد  لاکشا  مامت  درادن و  دوجو  ماما  هدزیس  رب  هلمج  نیا  رد  یحیرصت  هنوگ  چیه  هکنیا 

هابتـشا نیا  هک  دوشیم  لصاح  نانیمطا  تاهج  نیا  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا ، هابتـشا  لباق  ینعم  رظن  زا  مه  ظفل و  رظن  زا  مه  هملک  نیا 
. تسا هدزرس  نتشون  ای  ندینش  ماگنه  ياهخسن  هدنسیون  زا  ای  يوار و  زا  ای  میلس و  دوخ  زا  ای 
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ي»  » ریمض مه  اندعب »  » رد دهدیم  ناشن  هک  تسا  یتّما »  » و یتیب » لها   » هملک رد  هلمج  هلابند  رد  ي »  » ریمض زا  هدافتـسا  بلطم ، نیا  دیؤم 
. تسا هدش  هتشون  ان »  » اهابتشا هدوب و 

« رشع انثا   » هملک رد  هابتشا  فیحصت و  هک  تساجب  زین  لامتحا  نیا  رگید  يوس  زا 
______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 432  ( 14)

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 551  ( 15)
104 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هدش و هتشون  رفن  هدزاود  اهابتشا  رفن  هدزای  ياجب  هک  مینادب  نیا  رد  ار  هابتـشا  نیا  أشنم  دشاب و  یقاب  تروص  نامه  هب  اندعب »  » ینعی دشاب .
. تسا هعیش  داقتعا  هک  تسا  ماما  هدزاود  نامه  يوار  دوصقم 

ثیدـح نیا  رکذ  اب  هتـساوخیم  حـضاو  روطب  يوار  هک  ینعم  نیا  هب  تسا . هدوب  ترابع  هب  ناـیوار  یهّجوتیب  لاکـشا  أـشنم  مّود : تهج 
هک هدـشن  هّجوتم  هدـش و  لفاغ  دوخ  يزادرپ  ترابع  لکـش  زا  بلطم  يادا  ماگنه  یلو  دـنک ، تابثا  ار  مالّـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما 

. دنکیم ادیپ  تافانم  رفن » هدزاود   » اب ام »  » ریمض
زا هـک  دادیم  یلاـمتحا  نیرتـکچوک  رگا  هدروآ و  مالـّـسلا  مـهیلع  ماـما  هدزاود  تاـبثا  يارب  طـقف  ار  ثیدـح  نـیا  يوار  رگید ، تراـبعب 

ماما هدزاود  تماما  تاـبثا  فدـه  اـب  نیا  رب  اـنب  درکیم . فّقوت  بلاـطم  نتفگ  رد  وا  دوخ  ادـتبا  دوشیم  هدـیمهف  ینعم  نیا  ریغ  شمـالک 
. تسا هدش  داجیا  نآ  زا  هدافتسا  ءوس  ناکما  هک  يروطب  هدرب  راکب  یبسانمان  لکش  هب  ار  هلمج  طقف  مالّسلا  مهیلع 

نب نابا  ینعی  نّیعم  رفن  کی  مه  نآ  لقان  و  تسا ، سیق  نب  میلس  ینعی  نّیعم  رفن  کی  باتک  فلؤم  هکنیا  هب  هجوت  اب  رگید ، ترابعب  زاب  و 
ناکما مالّـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  هب  طوبرم  تایاور  همه  نآ  اـب  دناهتـشاد و  رظن  رد  ار  باـتک  رخآ  اـت  لّوا  زا  ود  ره  و  تسا ، شاـیع  یبا 

دوخب هک  يدانع  تلاح  اب  هدننکلاکشا  هک  تسادیپ  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  دننک ، تباث  ار  ماما  هدزیس  دنشاب  هتساوخ  دروم  کی  رد  درادن 
هتـساوخ تافّلکت  نیا  اب  هدرک و  ادـیپ  هملک  کی  دوخ  هنامـصخ  شالت  نیرخآ  رد  هدـش ، زجاع  باـتک  رد  یلاکـشا  ره  نتفاـی  زا  هتفرگ و 

. تسا نشور  رایسب  لاکشا  نیا  ندوب  ساسایب  هن  رگ  و  دنک ، دراو  باتک  رب  ياهبرض  یلاکشا و 
هتفگن هدرکن و  حرطم  تروص  نیدـب  ار  لاکـشا  اـهباتک  نآ  رد  سک  چـیه  تسا و  دوجوم  زین  رگید  ربتعم  ياـهباتک  رد  بلطم  نیا  لاـثما 

و تسا ، روآهدنخ  هعیـش  فورعم  لیـصا و  ياهباتک  هب  یلاکـشا  نینچ  اریز  تسا  دوجوم  ماما  هدزیـس  رب  لاد  یثیدـح  اهباتک  نآ  رد  تسا 
یتباتک حالصا  کی  ناونعب  رگید  نوتم  كرادم و  هب  هعجارم  اب  تسا و  هدمآ  دوجوب  يرادرب  هخسن  رد  هابتشا  ياهملک  طقـس  رثا  رد  ارثکا 

. دوشیم یّقلت 
105 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: مینکیم هراشا  هنومن  دنچ  هب  الیذ 
 ... میتسه نیمز  تابث  هیام  یلع  يا  وت  منادـنزرف و  زا  رفن  هدزاود  نم و  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یفاک  رد  . 1

«. 16 « » دربیم ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دنتفر  ایند  زا  منادنزرف  زا  رفن  هدزاود  یتقو  و 
و تسا ، هدمآ  رفن » هدزای   » ياجب اهابتـشا  رفن » هدزاود   » ای هدش  ثیدـح  دراو  اهابتـشا  منادـنزرف » زا   » هملک ای  هک  تسادـیپ  ثیدـح  نیا  رد 

ثیدح نیمه  اذل  و  دنک . تباث  ار  ماما  هدزیس  هتساوخیم  هکنیا  هن  تسا ، ترابع  لقن  رد  هجوت  مدع  زا  یـشان  لاکـشا  کی  طقف  نآ  أشنم 
«. 17  » تسا هدمآ  منادنزرف » زا   » هملک نودب  يرفصع  دیعس  وبا  لصا  رد 

هب هک  دنتـسه  بیجن  بیقن  رفن  هدزاود  منادنزرف  زا  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یفاک  زا  يرگید  دروم  رد  . 2
«. 18 « » تسا مالّسلا  هیلع  مئاق  نانآ  رخآ  و  دوشیم ، ماهلا  نانآ 
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زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  ماـما ، هدزاود  زا  اریز  درادـن ، تبـسانم  منادـنزرف »  » هملک اـب  رفن » هدزاود   » هـملک ثیدـح  نـیا  رد 
رد انیع  ثیدح  نیمه  اذل  تسا . صخشم  يوار  روظنم  تسا و  ظافلا  رد  طقف  هابتشا  نیا  یلو  تسین . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف 

. دنکیم فرط  رب  ار  لاکشا  هک  « 19  » هدمآ رفن » هدزای   » ظفل اب  يرفصع  دیعس  وبا  باتک 
ترـضح نآ  دزن  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمدـخ  هک  هدرک  تیاور  رباـج  زا  رگید  تیاور  رد  یفاـک  رد  . 3

«. 20 « » مدرمش ار  رفن  هدزاود  نم  دوب و  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  نانیشناج  یماسا  نآ  رد  دوب و  یحول 
ترضح نادنزرف  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ارچ  درادن  تبـسانم  رفن  هدزاود  اب  ترـضح » نآ  نادنزرف  زا   » هملک زین  ثیدح  نیا  رد 

نیدلا لامکا  رد  انیع  ثیدح  نیمه  اذل  تسا . نشور  دوصقم  تسا و  تارابع  رد  طقف  هابتشا  زین  اجنیا  رد  یلو  تسین ، مالّـسلا  اهیلع  ارهز 
«. 21  » تسا هدش  لقن  ترضح » نآ  نادنزرف  زا   » هملک نودب  لاصخ  رابخألا و  نویع  و 

______________________________

ج 1 ص 534 ح 17. یفاک : ( 16)
ص 1. يرفصع : دیعس  وبا  لصا  ( 17)

ج 1 ص 534 ح 18. یفاک : ( 18)
ص 1. يرفصع : دیعس  وبا  لصا  ( 19)

ج 1 ص 532 ح 9. یفاک : ( 20)
ب 2 ح 42. لاصخ : ج 1 ص 37 ح 6 . رابخالا : نویع  ص 311 ح 3 . نیدلا : لامکا  ( 21)

106 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
اب یگمه  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  زا  ماما  هدزاود  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  یفاـک  رد  . 4

«. 22 « » دنتسه مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف  زا  دنراد و  سامت  هکئالم 
کی مه  هابتشا  نیا  أشنم  یلو  درادن ، تبسانم  مالّـسلا » هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نادنزرف  زا   » ترابع اب  ماما » هدزاود   » هملک ثیدح  نیا  رد 
ربمایپ زا  دـعب  نانآ  همه  : » تسا هدـمآ  ترابع  نیا  هب  رابخألا  نویع  لاصخ و  باتک  رد  ثیدـح  نیمه  هک  نانچ  تسا ، تراـبع  رد  تلفغ 
شیپ یلاکشا  ترابع  نیا  رد  و  «، 23 « » تسا ناشیا  زا  مه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  و  دنراد ، طابترا  هکئالم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

. دیآیمن
زا و  تسا ، یفتنم  یلکب  دنک  تباث  ار  ماما  هدزیس  تماما  هک  میلـس  باتک  رد  یثیدح  دوجو  هک  دوشیم  حضاو  دش  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

مهیلع ماـما  هدزاود  تاـبثا  رد  ربتعم  كرادـم  هعیـش و  یملع  ناـکرا  زا  یکی  ناونعب  هک  میلـس - باـتک  هب  یبلطم  نینچ  تبـسن  یملع  رظن 
ادمع باتک ، تیثیح  هب  ندز  هبرض  یشارتلاکشا و  ناونعب  هک  تسا  نشور  و  تسا ، یملع  شزرا  دقاف  روآهدنخ و  هدش - هتخانش  مالّـسلا 

. تسا هدش  هدروآ  نایم  هب 

نآ باوج  شردپ و  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  مّلکت  لاکشا 

ةراشا

هدرک وگتفگ  وا  اب  ار  لّصفم  نانخس  نآ  شردپ  گرم  ماگنه  یکدوک  نینس  رد  هنوگچ  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  تسا  نیا  لاکشا  هصالخ 
. تسا هدمآ  میلس  باتک  ثیدح 37  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  تسا ، هدرک  هظعوم  ار  وا  و 
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ای فیرحت  ای  فیحـصت  هنوگ  چـیه  تسا و  لاکـشا  نودـب  حیحـص و  شرخآ  اـت  لّوا  زا  روبزم  ثیدـح  هک  تسا  نیا  مه  باوج  هصـالخ 
یبا نب  دّمحم  ّنس  و  دراد ، دییأت  ناونعب  يرایسب  یجراخ  یلخاد و  نئارق  و  تسا ، باتک  ثیداحا  نیرتنقتم  زا  درادن و  هار  نآ  رد  یطلخ 

. تسا هدش  لقن  توافتم  وا  ّنس  فلتخم  كرادم  رد  تسا و  یفالتخا  هلأسم  کی  رکب 
مولعم ات  ددرگیم  میدقت  ثیدح 37  زا  ياهصالخ  ادتبا  رتشیب ، ندش  نشور  يارب 

______________________________

ج 1 ص 533 ح 14. یفاک : ( 22)
ب 12 ح 49. لاصخ : ج 1 ص 46 ح 24 . رابخالا : نویع  ( 23)
107 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

صّخلم تسا . هدومن  ار  مزال  ياهيراک  مکحم  هدرب و  راکب  يرتشیب  تقد  دراد ، رب  رد  یمهم  بلاطم  هک  ثیدح  نیا  لقن  رد  میلـس  دوش 
: تسا نینچ  ثیدح 

هک ساسح  تعاس  نآ  رد  و  دناهتـشاد ، یلاح  هچ  گرم  ماگنه  هنوعلم ، هفیحـص  باحـصا  رفن  جـنپ  هک  دـنادب  هتـساوخیم  سیق  نب  میلس 
. دناهتفگ هچ  دوشیم  يراج  نابز  رب  قیاقح  زا  يرایسب 

هبعک رد  عادولا  ۀـجح  رد  هک  دنتـسه  هفیذـح  یبا  یلوم  ملاس  حارج و  نب  ةدـیبع  وبا  لبج و  نب  ذاـعم  رمع و  رکب و  وبا  هفیحـص  باحـصا 
مالّـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تفالخ  دنراذگن  دنراد  تردق  هک  اجنآ  ات  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  دـندرک  اضما  ياهمان  نامیپ 

. دسرب
ریما رکب ، وبا  رـسپ  دمحم  لبج ، نب  ذاعم  نز  ردپ  منغ  نب  نمحرلا  دبع  درک : تاقالم  بیترت  نیا  هب  رفن  هس  اب  روکذم  فده  لابندب  میلس ،

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا 
. دـناهتفگ هچ  دـناهدرک و  هچ  گرم  ماگنه  هک  داد  ربخ  ملاس  ةدـیبع و  وبا  ذاعم و  ینعی  هفیحـص  باحـصا  زا  نت  هس  تالاوحا  زا  منغ  نبا 
هک دنیبیم  ار  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  هک  هتفگ  عزف  عزج و  زا  سپ  گرم  ماگنه  ذاعم  هک  تسا  نیا  منغ  نبا  نخـس  هصالخ 
رد مدش و  هتفشآ  مدرک و  بّجعت  ذاعم  نخـس  زا  دیوگیم : منغ  نبا  دنهدیم ! تراشب  شتآ  هب  ار  هفیحـص  باحـصا  رگید  رفن  راهچ  وا و 

ریظن گرم  ماگنه  رفن  ود  نآ  هک  دنداد  ربخ  مه  اهنآ  مدرک و  تاقالم  دندوب  رـضاح  ملاس  هدـیبع و  وبا  گرم  رد  هک  یناسک  اب  ّجـح  رفس 
. دناهتفگ ار  ذاعم  نانخس 

گرم ماگنه  هچنآ  رکب  یبا  نب  دـمحم  درک . لاؤس  وا  زا  رکب  وبا  گرم  هراب  رد  تفر و  رکب  یبا  نب  دـمحم  غارـس  منغ  نبا  زا  سپ  میلس ،
. تسا هتفگ  ار  رفن  هس  نآ  نانخس  ریظن  گرم  ماگنه  زین  شردپ  هک  تفگ  داد و  حیضوت  تاّیئزج  مامت  اب  دوب  هدش  عقاو  شردپ 

راهچ نانخـس  ریظن  گرم  ماگنه  رمع  شردپ  هک  هداد  ربخ  مه  وا  هدرک و  تاقالم  زین  رمع  رـسپ  هللا  دبع  اب  هک  تفگ  میلـس  هب  وا  نینچمه 
. تسا هتفگ  ار  رگید  رفن 

هیلع نینمؤـملا  ریما  هب  دـندوب  هدینـش  رمع  رکب و  وـبا  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  شدوـخ و  هچنآ  هک  داد  ربـخ  میلـس  هب  رکب  یبا  نب  دـمحم  زین  و 
ترضح نآ  هب  باوخ  ملاع  رد  نآ  زا  دعب  شتلحر و  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدومرف  ترضح  نآ  هداد و  ربخ  مالّـسلا 

. تسا هداد  ار  ربخ  نیمه 
108 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نآ هب  دوب  هتفگ  رکب  یبا  نب  دمحم  هچنآ  درک و  تاقالم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  میلس  رـصم ، رد  رکب  یبا  نب  دمحم  تداهـش  زا  دعب 
«. دنک تمحر  ار  وا  ادخ  تسا  هتفگ  تسار  دمحم  : » دومرف ترضح  و  داد ، ربخ  ترضح 

نتم رد  ار  ثیدـح  نیع  راب  کی  یمارگ  هدـنناوخ  تسا  بسانم  رایـسب  و  هدرک ، لـقن  ثیدـح 37  رد  میلـس  هک  ياهعقاو  هصالخ  دوب  نیا 
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. دشاب رتنشور  دوشیم  هتفگ  لاکشا  باوج  رد  نیا  زا  دعب  هچنآ  ات  دنک  هعلاطم  ّتقدب  باتک 
: دوشیم رکذ  الیذ  هک  تسه  خیرات  ثیدح و  بتک  رد  یتادّیؤم  هک  روط  نامه  دراد ، دوجو  قدص  رب  يرایسب  نئارق  ثیدح  نیا  نتم  رد 

: دنکیم دودسم  ار  طلخ  فیرحت و  هنوگ  ره  هار  دیامنیم و  ثیدح  نیا  لقن  رد  میلس  تقد  رب  تلالد  هک  ثیدح  نتم  زا  ینئارق  فلا .
. دراد لماک  قباطت  دناهدرک  لقن  رگید  رفن  راهچ  زا  نارگید  هچنآ  اب  هدرک  لقن  شردپ  لوق  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  هچنآ  . 1

يارب نانآ  هکنیا  و  ار ، نمحرلا  دـبع  شردارب  هشیاع و  رمع و  نانخـس  یّتح  دـنکیم ، لقن  ار  هّیـضق  تایئزج  ماـمت  رکب  یبا  نب  دـمحم  . 2
هک تسین  هملک  کی  رس  رب  هلأسم  تسا و  لصفم  هعقاو  کی  لقن  ماقم  رد  هک  دهدیم  ناشن  نیا  و  دنتشگرب . هرابود  دندش و  جراخ  وضو 

. مینک لح  ار  یلکشم  میهاوخب  نآ  رییغت  اب 
و دوب ، هتسب  ار  رکب  وبا  نامشچ  وا  هک  دنتشگزاب  هناخ  هب  یماگنه  نمحرلا  دبع  هشیاع و  رمع و  هک  دنکیم  حیرصت  رکب  یبا  نب  دمحم  . 3

. تسا هتفگ  هچ  رکب  وبا  ناشجورخ  زا  دعب  هک  دندیسرپ  وا  زا  نانآ 
. دنکیم لقن  هدینش  نمحرلا  دبع  هشیاع و  رمع و  هارمه  هچنآ  زا  ادج  ار  هدینش  ییاهنت  هب  وا  هچنآ  ّتقد  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  . 4

. دیامنیم دنتسم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  نآ  دیامرفیم و  قیدصت  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نخس  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 5
ربخ هداتفا  قافتا  هدـش و  وگتفگ  شردـپ  اـب  وا  یـصوصخ  سلجم  رد  هچنآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنیا  زا  رکب  یبا  نب  دـمحم  . 6

زا یکی  ناونعب  ار  نآ  دیامنیم و  بجعت  دهدیم ،
109 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دنکیم یقلت  بیغ  ملع  ترضح و  نآ  تازجعم 
. دهدیم رارق  دییأت  دروم  میلس  باوج  رد  وا  تداهش  زا  دعب  ار ، رکب  یبا  نب  دمحم  نخس  رگید  راب  کی  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  . 7

زا هن  رمع و  رـسپ  فرط  زا  هن  نینمؤملا و  ریما  فرط  زا  هن  لاکـشا  کی  ناونعب  ردـپ  گرم  ماگنه  رکب  یبا  نب  دـمحم  نس  یمک  هلأسم  . 8
تایـصوصخ شردپ و  رکب و  یبا  نب  دمحم  نس  دناهدوب و  هیـضق  نتم  رد  هکنآ  اب  دـناهدرکن ، ضارتعا  وا  هب  هدـشن و  حرطم  میلـس  فرط 

. دناهتسنادیم ار  ود  نآ  یگدنز 
هفاضا تسا ، هدوبن  زیگنارب  لاؤس  ردپ  اب  اهوگتفگ  ایاضق و  نآ  لقن  هک  هدوب  يّدح  رد  ردـپ  گرم  ماگنه  وا  ّنس  هک  تسا  مولعم  اجنیا  زا 

نب دمحم  زا  فلتخم  روص  هب  ار  هّیضق  تاّیئزج  صوصخب  ثیدح  نیا  رد  دراد ، شتایاور  همه  لقن  رد  هک  یصاخ  تقد  اب  میلـس  هکنیا  رب 
نیا رد  ياهراشا  حیـضوت و  یّتح  زین  رکب  یبا  نب  دمحم  دوخ  و  دنکیمن ، حرطم  یلاؤس  وا  نس  یمک  هراب  رد  یلو  دنکیم  لاؤس  رکب  یبا 

. درادن هراب 
: دنکیم دییأت  ار  نآ  هک  ثیدح  نیا  زا  جراخ  تادّیؤم  نئارق و  ب .

همه رد  لماک  روطب  ثیدح  نیا  یلو  دنفلتخم ، نآ  هصیقن  هدایز و  ثیداحا و  دادعت  رد  د ) ج ، ب ، فلا ،  ) باتک هناگراهچ  ياههخسن  . 1
. تسا دوجوم  اهنآ 

نیا دوشیم  مولعم  نیا  رب  انب  «. 24  » دناهدرک لقن  وا  زا  میلس  هب  دنس  اب  ار  ثیدح  نیا  یفقث ، دیفم و  خیش  قودص و  خیش  راّفص و  خیش  . 2
. درادن وا  باتک  هب  يراصحنا  هدش و  لقن  میلس  زا  لاح  رهب  ثیدح 

ود ثیدح 11  رد  دروم و  ود  ثیدح 4  رد  هک  دوشیم  هدید  رکب  یبا  نب  دمحم  نانخـس  نیا  قیدصت  میلـس ، باتک  ثیداحا  ریاس  رد  . 3
«. 25  » تسا دروم  کی  زین  ثیدح 19  رد  دروم و 

هک مینیبیم  ار  ثیدح  نیا  زا  ییاهتمسق  دییأت  هعیش  ثیدح  خیرات و  بتک  رد  . 4
______________________________

میدق ج 8  راونالا : راحب  لقنب  دیفم ) خیش   ) هیفاکلا ص 324 . صاصتخالا : ج 1 ص 182 . عئارشلا : للع  ص 372 . تاجردلا : رئاصب  ( 24)
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ج 1 ص 326. یفقث :)  ) تاراغلا ص 199 .
. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 232 و 240 و 301 و 304 و 392  ( 25)

110 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
: دوشیم هراشا  ییاههنومن  هب  الیذ 

ياو : » تفگ دوب  هللا  دبع  شرسپ  هنیس  رب  شرس  هک  یلاح  رد  رمع  دز ...  تبرض  رمع  هب  ؤلؤل  وبا  یتقو  هک  هدرک  لقن  یبلح  حالـصلا  وبا  - 
رب ار  متروص  وت  رب  ياو  : » تفگ مردپ  مدش .» نارگن  تلاح  نیا  زا  : » دیوگیم رمع  رـسپ  تفر . شوه  زا  و  راذـگب » نیمز  رب  ار  مرـس  وت  رب 

ار وا  ادخ  رگا  رمع  ردام  رب  ياو  رمع ، رب  ياو  : » تفگیم دیلامیم و  كاخ  رب  تروص  وا  مدراذگ . نیمز  رب  ار  وا  رـس  نم  و  راذگب » نیمز 
«. 26 « » دزرماین

شرـس هک  یلاح  رد  مدش  دراو  مدوب . وا  دزن  رمع  گرم  تاظحل  رد  هک  مدوب  یـسک  نیرخآ  تفگ : نامثع  هک  دنکیم  لقن  دیفم  خیـش  - 
يا : » تفگ رمع  درک . عانتما  هللا  دبع  یلو  راذگب ،» نیمز  رب  ار  متروص  : » تفگ دوب . هداد  رـس  لیو  ياو و  دوب و  هللا  دـبع  شرـسپ  نماد  رد 

. تشاذگ نیمز  رب  ار  شتروص  مه  وا  راذگب !» نیمز  رب  ار  متروص  ردامیب ،
«. 27  » درم ات  درک  رارکت  ردقنآ  ار  نخس  نیا  و  موشن !» هدیشخب  رگا  مردام ! رب  ياو  مردام ! رب  ياو  : » تفگ رمع 

شوهب هراـب  ود  تفریم و  شوـه  زا  یهاـگ  دـش  کـیدزن  مردـپ  گرم  یتـقو  تفگ : رمع  نب  هللا  دـبع  هک  دـنکیم  لـقن  ینارحب  دیـس  - 
يراد راکچ  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  متفگ : ناسرب !» نم  دزنب  گرم  زا  لبق  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  مرـسپ ، : » تفگ دمآ  شوهب  یتقو  دمآیم .
مدینش ربمایپ  زا  مرـسپ ، تفگ : يدومن ؟ کیرـش  وا  اب  ار  نارگید  يداد و  رارق  يروش  رفن  شـش  نیب  دوخ  زا  دعب  ار  تفالخ  هک  یلاح  رد 

: تفگ دومن و  رکب  وبا  هب  ور  سپس  و  دنوشیم ،» روشحم  نآ  رد  مباحصا  زا  رفن  هدزاود  هک  تسا  یتوبات  منهج  شتآ  رد  : » تفگیم هک 
«. یشاب نانآ  یمّود  هک  ادابم  : » تفگ درک و  ذاعم  هب  ور  سپس  یشاب .» ناشیا  لّوا  هک  زیهرپب  »

رکب و وبا  هک  مدـید  ار  توبات  نآ  مدوب  هدـش  شوهیب  هک  نونکا  مرـسپ ، یـشاب !» یمّوس  وت  ادابم  رمع ، يا  : » تفگ درک و  نم  هب  ور  سپس 
«. 28  » متسه نم  یمّوس  هک  مرادن  یکش  دندوب و  نآ  رد  ذاعم 

نیا هک  میوشیم  نئمطم  دش  رکذ  هک  یتادّیؤم  یلخاد و  نئارق  نیا  هظحالم  اب  نونکا 
______________________________

میدق ص 196. ج 8  راونالا : راحب  ( 26)
میدق ص 197 و 199. ج 8  راونالا : راحب  ( 27)

ص 109. زجاعملا : ۀنیدم  ( 28)
111 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

لقن املع  نانخـس  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  تاملک  زا  باتک  لصا  دـییأت  رد  هچنآ  هکنآ  رب  هفاضا  تسا ، میلـس  باتک  زا  یئزج  اعطق  ثیدـح 
. دنکیم رتمکحم  ار  بلطم  دش 

نآ رد  فیرحت  ای  هابتشا و  لیوأت و  هنوگ  ره  هار  هتفگ و  رکب  یبا  نب  دمحم  ار  مالک  نیا  هک  تشاد  دهاوخن  دوجو  یکـش  چیه  نیا  رب  انب 
. دشاب هتشاد  باتک  ندوب  یلعج  رب  تلالد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تسا  هتسب 

نینچ ههبـش  عـفر  ناـیب  رد  و  دـنامیم ، یقاـب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نس  ندوـب  مـک  هلأـسم  طـقف  ثیدـح ، لـصا  قدـص  زا  ناـنیمطا  زا  سپ 
: میئوگیم

لاس ار  وا  دلوت  لاس  تایاور  یـضعب  دراد : دوجو  فالتخا  نآ  رد  خیرات  بتک  رد  هک  تسا  یبلاطم  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  تدالو  خـیرات 
. دراد تلالد  متشه  لاس  زا  لبق  رب  مه  تایاور  یضعب  و  دنادیم ، متشه  لاس  تایاور  یضعب  و  مهد ، لاس  ینعی  عادولا  ۀجح 
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: دوشیم رکذ  دوجوم  كرادم  الیذ 
متشه لاس  رد  وا  هتفگ : ریثا  نبا  تسا . هدمآ  ایندب  عادولا  ۀجح  لاس  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  هتفگ : يولهد  : » دیوگیم نیسح  دماح  ریم  . 1

هدش هراشا  فالتخا  نیمه  هب  زین  باعیتسالا  لامکلا و  بیذهت  راصتخا  لامکلا و  بیذهت  نیمثلا و  دـقعلا  ياهباتک  رد  تسا . هدـمآ  ایندـب 
. دیوگیم ار  نیا  ریغ  هعیش  كرادم  تسا و  هّماع  زا  اهلقن  نیا  همه  هّتبلا  «. 29 « » تسا

دهاوخ مولعم  تایاور  نیا  رکذ  اب  تسا . هدش  دراو  مه  هعیش  رگید  تایاور  رد  گرم ، ماگنه  شردپ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  مّلکت  هّیضق  . 2
: دوشیم هراشا  تیاور  هس  هب  الیذ  دنک . تبحص  وا  اب  هتسناوتیم  هک  هدوب  ینس  رد  شردپ  گرم  ماگنه  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دش 

ُةَرْکَس ْتَءاج  َو  درکن : تئارق  ار  هیآ  نیا  ندرم  زا  لبق  تردپ  ایآ  دندیـسرپ : رکب  یبا  نب  دمحم  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور  لّوا :
لاح نآ  رد  رمع  يدوب .» نادرگور  نآ  زا  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دمآ ، قح  هب  گرم  تارکس  ، » ُدیَِحت ُْهنِم  َْتنُک  ام  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا 

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه  دنکن !» تمالم  ار  ام  دونـشن و  وت  زا  ار  ربخ  نیا  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مرـسپ  زیهرپب  : » تفگ وت  هب 
. دومرف یمّسبت  درک ، لاؤس  وا  زا  داد و  رکب  یبا  نب  دمحم  هب  ار  ربخ  نیا 

______________________________

ج 1 ص 514. ماحفإلا : ءاصقتسا  ( 29)
112 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ترـضح یتخادـنا .» اـههکلهم  هب  ارم  وـت  : » تفگ درک و  تنعل  ار  رمع  مردـپ  هک  مدینـش  نم  و  يدوـمرف ، تسرد  یلع ، اـی  تفگ : دـمحم 
«. 30  » تسا تسرد  دومرف :

وبا مدوب . هدیدن  زورما  زا  لبق  هک  منیبیم  یلاح  رد  ار  وت  ردپ ، تفگ : دمآ و  وا  دزن  شردپ  ندنک  ناج  لاح  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  مّود :
ار یـسک  هچ  ردـپ ، مدیـسرپ : دوش ! رتـهب  ملاـح  مراودـیما  دـنک  لـالح  ارم  رگا  هک  ماهتـشاد  اور  یملظ  درم  نآ  هب  نم  مرـسپ ، تفگ : رکب 

ّتیلالح وت  يارب  منک و  تبحـص  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  هراـب  نیا  رد  هک  مهدیم  لوق  نم  متفگ : ار . بلاـط  یبا  نب  یلع  تفگ : ییوگیم ؟
. تسین ریگتخس  وا  هک  ارچ  مریگب ،

وا هب  نم  و  هتفگ ، ینانخـس  نینچ  تسا و  تالاح  نیرتدب  رد  مردپ  درک : ضرع  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  رکب  یبا  نب  دمحم 
دور ربنم  يالاب  وگب  تردپ  هب  یلو  يرآ ، وت  رطاخب  دومرف : ترضح  ینکیم ؟ لالح  ار  وا  ایآ  مریگب . ّتیلالح  امش  زا  شیارب  ماهداد  لوق 

. منک لالح  ار  وا  ات  دهد  ربخ  مدرم  هب  ار  دوخ  یبلطّتیلح  نیا  و 
وا يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  سپـس  و  درک ،» باجتـسم  ار  تیاعد  ادـخ  : » تفگ شردـپ  هب  تشگرب و  رکب  یبا  نب  دـمحم 

ینامیـشپ راهظا  دوخ  راک  زا  نم  رگا  ینعی  «! ) دنتـسرفن دورد  نم  رب  رفن  ود  یّتح  مرادن  تسود  : » تفگ درکن و  لوبق  رکب  وبا  درک . وگزاب 
زین میقتسملا  طارصلا  باتک  رد  مّوس : «! 31 ( » يدوب هدرک  بصغ  ار  نارگید  قح  ارچ  هک  دنیوگیم  ازسان  نم  هب  مدرم  مگرم  زا  سپ  منک 

یلاح هچ  نیا  تسا و  هنوگچ  تلاح  تفگ : وا  هب  دیچیپیم . دوخب  هک  یلاح  رد  دش  دراو  شردپ  رب  رکب  یبا  نب  دـمحم  هک  هدرک  تیاور 
«. 32  » مراد یتلاح  نینچ  ماهتشاد  اور  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  هک  یملظ  زا  تفگ : تسا ؟

نب دمحم  ّنس  هراب  رد  رگید  يدیؤم  زین  نیا  تسا و  هدمآ  مه  هّماع  ياهباتک  رد  شردپ  گرم  ماگنه  رکب  یبا  نب  دـمحم  ملکت  هّیـضق  . 3
: دناهدرک لقن  ار  تیاور  نیا  يزوج  نبا  یلازغ و  تسا . رکب  یبا 

ار تفالخ  ات  ناوخ  ارف  ار  رمع  تیومع  مرـسپ ، تفگ : رکب  وبا  دمآ . وا  دزن  تفر  ایند  زا  نآ  رد  شردپ  هک  یـضرم  رد  رکب  یبا  نب  دمحم 
قح رب  ردپ ، متفگ : مراپسب . وا  هب 

______________________________

. مجنپ لصف  ج 2 ص 129  یئاهب : لماک  ( 30)
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. مجنپ لصف  ج 2 ص 129  یئاهب : لماک  ( 31)
ج 2 ص 368 ح 205. ةادهلا : تابثا  ( 32)

113 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ریغ هب  ار  نآ  ياهدوبن  قح  رب  رگا  و  نک ، ّتیـصو  تنادنزرف  يارب  ار  تفالخ  ياهدوب  قح  رب  رگا  متفگ : قح !! رب  تفگ : لطاب ؟ ای  ياهدوب 

«. 33  ...« » راذگاو دوخ 
میلس باتک  هب  صاصتخا  وا ، گرم  ماگنه  شردپ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  ملکت  هّیضق  دوش  مولعم  هک  دوب  نیا  قوف  تایاور  رکذ  زا  دوصقم 

ّنس دهدیم  ناشن  تایاور  نیا  و  تسا ، دوجوم  هماع  بتک  رد  مه  هعیش و  بتک  ریاس  رد  مه  هکلب  دشاب ، باتک  نیا  رب  یلاکشا  هک  درادن 
. دیوگب نخس  ردپ  اب  هتسناوتیم  هک  هدوب  يّدح  رد  وا 

رکب و وبا  تفالخ  اب  اهنآ  تفلاخم  رطاخب  هک  دـیلو  نب  دـلاخ  طـسوت  وا  موق  ندـمآ  رد  تراـسا  هب  هریون و  نب  کـلام  لـتق  ناـیرج  رد  . 4
رد هتـساخرب و  هک  يروطب  هدش  هتفگ  ییالاب  ّدح  رد  رکب  یبا  نب  دمحم  ّنس  تفرگ ، تروص  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناشیرادـفرط 

تایح نامز  رد  وا  نس  لقن ، نیا  قبط  تسا . هدیشخب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  دوخ  قح  هدرک و  تبحص  ارـسا  هراب  رد  مدرم  لباقم 
: دوشیم لقن  خیرات  زا  ياهصالخ  الیذ  تسا . هتفگ  ار  یبلاطم  نانچ  هک  هدوب  لاس  زا 10  شیب  رکب  وبا 

دراو هّیفنح  هلوخ  ارـسا ) هرمز  رد  : ) دـنکیم لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تازجعم  زا  هزجعم 361  رد  زجاعملا ، ۀـنیدم  باتک  رد 
دیوگب و ار  وا  تشذگ  رـس  هک  يدرم  رایتخا  رد  زج  ار  دوخ  هک  تفگ  وا  یلو  دنداد ، ناشن  لیامت  وا  هب  هباحـص  زا  ياهّدع  دش و  دجـسم 

. تشاذگ دهاوخن  دشاب  یلع  شمان 
نآ راـیتخا  رد  ار  دوخ  دـش  رـضاح  هلوخ  و  تفگ ، شیارب  بیغ  زا  ار  وا  یگدـنز  هچخیراـت  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  اـجنیا  رد 

تسا و رتشیب  مهس  کی  هزادنا  هب  یگنج  میانغ  رد  شنادنزرف  یلع و  مهس  زا  رتخد  نیا  شزرا  دنتفگ : رمع  رکب و  وبا  دهد . رارق  ترضح 
نم و   ) دوش باسح  نم  زا  مه  مهـس  کی  نآ  تفگ : تساـخرب و  رکب  یبا  نب  دـمحم  دریگب . دوخ  راـیتخا  رد  ار  وا  درادـن  قح  نیا  رب  اـنب 
مه مدرم  تسین !؟ وا  ریظن  امـش  نیب  هک  یلاح  رد  دینکیم  يزوتهنیک  دانع و  درم  نیا  اب  یک  ات  رمع ، يا  مشخبیم .) یلع  هب  ار  دوخ  مهس 

. دندرک دییأت  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  نخس 
اور موق  نیا  هب  هک  یتراسا  تراـغ و  هک  ارچ  مدرک ، دازآ  ار  وا  نم  دوش ) باـسح  مه  ریـسا  هلوخ  رگا  : ) دومرف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

دوش لخاد  دیابن  ام  لاوما  هب  هدش  هتشاد 
______________________________

ص 5. نیملاعلا : رس  ص 445 . بجحلا : فشک  ص 62 . صاوخلا : ةرکذت  ج 1 ص 514 . ماحفالا : ءاصقتسا  ( 33)
114 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مه هلوخ  میامن . جاودزا  وا  اب  دنک  لوبق  وا  رگا  هک  مریگیم  دهاش  ار  امـش  نینمؤم  لوسر و  ادخ و  نم  تسا .) هدوب  مالـسا  فالخ  نوچ  )
«. 34  ... » مدرک لوبق  تفگ :

: دوشیم نایب  رکب  یبا  نب  دمحم  ههبش  باوج  زا  ياهصالخ  يدنب و  عمج  الیذ  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هّجوت  اب 
میلس ریغ  زا  لقنب  میلس و  هب  دنس  اب  هعیـش  رگید  بتک  رد  میلـس و  باتک  رد  وا ، گرم  ماگنه  شردپ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  لصفم  نانخس 

هک هدوب  ینینس  رد  شردپ  گرم  ماگنه  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  مینکیم  ادیپ  نیقی  هعومجم  نیا  زا  تسا . هدش  لقن  هّماع  بتک  رد  یتح  و 
. دیوگب نخس  ردپ  اب  هتسناوتیم  یتحارب 

عادولا ۀجح  لاس  رد  دمحم  دـلوت  رگا  هتفر ، ایند  زا  يرجه  لاس 13  طساوا  رد  رکب  وبا  هکنیا  هب  هجوت  اب  قوف و  بلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
چیه مه  لوق  ود  نیا  تسا . هتـشاد  لاس  جـنپ  زا  شیب  دـشاب  متـشه  لاس  رد  رگا  هتـشاد و  لاس  راهچ  هب  کیدزن  ردـپ  گرم  ماگنه  دـشاب 
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تلالد دـش  لقن  نآ  ریغ  میلـس و  باتک  زا  هک  یتایاور  و  تسا ، یخیرات  لـقن  کـی  ّدـح  رد  مادـک  ره  هکلب  تسین  یعطق  رتاوتم و  مادـک 
. دراپسب رطاخب  ار  اهنآ  دیوگب و  ار  ینانخس  نانچ  ردپ  اب  هتسناوتیم  هک  هدوب  ینینس  رد  وا  هک  دنکیم 

دشر هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  صوصخب  تسین ، لاکشا  ياج  هدوب و  نکمم  یگلاس  جنپ  ای  راهچ  نس  رد  ییوگتفگ  نینچ  عوقو  نیا  رب  انب 
نینـس نـیا  رد  كدوـک  هدننکلاکـشا  رظن  زا  رگا  و  دوـش . ساـیق  نآ  ریغ  اـب  دـیابن  تـسا و  رتيوـق  برع  ياـهداژن  رد  يرکف  یمـسج و 

دیوگب و ار  ینانخـس  نانچ  دـناوتب  هک  مینادـب  يدـح  رد  ار  وا  ّنس  ات  تسا  یفاک  ثیداحا  نیمه  دـهد ، ماجنا  ییوگتفگ  نینچ  دـناوتیمن 
دنرگید کی  دّیؤم  هک  ثیدح  دنچ  نیا  هک  ارچ  مینک ، تباث  دمحم  يارب  ار  جـنپ  ای  راهچ  نس  ام  هک  تسین  نیب  رد  یترورـض  هنوگ  چـیه 

. دوشیم هدافتسا  مه  یناوجون  زا  شیب  وا  ّنس  زجاعملا  ۀنیدم  ثیدح  زا  هکنآ  رب  هفاضا  دوب . دهاوخ  لوق  ود  نآ  لباقم  رد  رتيوق  یلیلد 
يدـّیؤم هک  ود  نآ  رب  دراد ، دـّیؤم  هماع  هعیـش و  تایاور  زا  هک  ار  میلـس  باتک  تیاور  مینادـب ، ضراعتم  ار  لوق  هس  نیا  هک  مه  ضرف  رب 

. میرادیم مّدقم  هدش  لقن  هماع  زا  درادن و 
______________________________

ص 129. زجاعملا : ۀنیدم  ( 34)
115 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تاظحالم

: دسریم رظنب  مزال  هتکن  دنچ  رکذت  هدش ، هداد  رکب  یبا  نب  دمحم  ههبش  زا  باوج  ناونعب  هک  یبلاطم  هیشاح  رد 
نیا ای  هدوب ، هغبان  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  نیا  لیبق  زا  تسین  باب  نیا  رد  هدش  رکذ  تالامتحا  هب  يزاین  دـش  هداد  هک  یباوج  هب  هّجوت  اب  . 1

باوج رکذ  اـب  هک  تـالامتحا  نیا  لاـثما  هتخومآ و  وا  هب  ءامـسا  شرداـم  اـی  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زاـجعا  رظن  اـب  وا  يوگتفگ 
. دوشیم رظن  فرص  اهنآ  ندروآ  زا  یلصا ،

کی عومجم  رد  مهبم  هطقن  کی  ندنام  یقاب  تفگ : دـیاب  دـشاب  یقاب  لاؤس  کی  ناونعب  رکب  یبا  نب  دـمحم  ّنس  هلأسم  هکنیا  ضرف  رب  . 2
یتسرد هب  دناوتیمن  ياههبش  نینچ  دشاب ، تباث  لاکـشا  کی  تروصب  هکنیا  هن  دشاب  زیگنا  لاؤس  طقف  هک  يروطب  باتک ، کی  ای  ثیدح 

نئارق همه  نآ  اب  یلّـصفم  نیا  هب  تیاور  کی  دناوتیمن  وا  ّنس  ندـنام  مهبم  مه  رکب  یبا  نب  دـمحم  هلأسم  رد  دـنزب . همطل  ثیدـح  لصا 
. دنامیم یقاب  هدشن  لح  ياهتکن  ناونعب  نآ  تمسق  کی  تسا و  تباث  بلطم  لصا  هکلب  دزادنیب . شزرا  زا  دنک و  لطاب  ار  قدص 

ناشنابز رب  گرم  ماگنه  هک  دـشاب  ینانخـس  زا  رمع  رکب و  وبا  ندومن  هّزنم  طقف  لاکـشا ، نیا  ندـش  حرطم  هشیر  دوریم  يوق  لامتحا  . 3
ياراد هک  ار  هعطق  کی  نیا  باتک  بلاطم  همه  نایم  زا  نمشد  هک  تسا  یعیبط  و  تسا ، هتشادرب  هدرپ  يرارـسا  قیاقح و  زا  هدش و  يراج 

. تسا هدرک  باختنا  یشارتلاکشا  يارب  تسا  ییاوتحم  نینچ 
ناگرزب هب  تبـسن  نیدناعم  زا  يرئاضغ  نبا  هب  بوسنم  لاجر  فلؤم  ارهاظ  : » دیوگیم هک  تسا  ۀـعیرذلا  بحاص  مالک  بلطم  نیا  دـیؤم 

نیقی روطب  یـضعب  : » دیوگیم هک  ییوخ  هللا  ۀیآ  مالک  زین  و  «، 35 « » دنک ییوگدب  نانآ  دروم  رد  یتروص  ره  هب  هتـساوخیم  هدوب و  هعیش 
هداد تبـسن  يرئاضغ  نبا  هب  هدرک و  لعج  نیفلاخم  زا  یکی  ار  نآ  تسا و  یلعج  باتک  کی  يرئاضغ  نبا  هب  بوسنم  لاجر  هک  دندقتعم 

«. 36 « » تسا
______________________________

ج 10 ص 89. ۀعیرذلا : ( 35)
ج 1 ص 102. ثیدحلا : لاجر  مجعم  ( 36)
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116 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هعیـش ریغ  بتک  اب  میلـس  باتک  بلاطم  قباطت  مدع  نآ  أشنم  هک  دوش  حرطم  رکب  یبا  نب  دـمحم  لاکـشا  ریظن  یتالاکـشا  تسا  نکمم  . 4

: دیوگیم يربط  خیرات  رد  الثم  دشاب .
. دنادیم هفیقس  نیسّسؤم  زا  ار  وا  میلس  باتک  هک  یلاح  رد  تسا ،» هدوبن  رضاح  هفیقس  تانایرج  رد  لبج  نب  ذاعم  »

كرادـم رد  نهک  لیـصا و  لصا  کی  ناونعب  میلـس  باتک  يدراوم ، نینچ  دوجو  ضرف  رب  هک  تسا  نآ  تاهبـش  عون  نیا  زا  یّلک  باوج 
دوجو یلیلد  چـیه  تسا و  رگید  تیاور  لباقم  رد  یتیاور  میهدـن  مه  حـیجرت  هکنآ  ضرف  رب  و  دراد ، حـیجرت  كرادـم  ریاس  رب  یمالـسا 

. میهد حیجرت  میلس  باتک  رب  ار  يرگید  لقن  هک  درادن 
فیلأت نانآ  لاثما  ذاعم و  رمع و  رکب و  یبا  تاجن  هعیـش و  ریغ  بهذـم  يارب  هک  ار  ییاهباتک  تالوقنم  هک  تسا  یناـسک  زا  بّجعت  ياـج 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  یلاح  رد  دنرادیم ، مدقم  میلس  باتک  لقن  رب  هدش 
ینینئاخ زا  ار  دوخ  نید  عقاو  رد  ینک  هعجارم  يرگید  هب  يرذگب و  ام  نایعیـش  زا  رگا  هک  ارچ  ریگم ، ام  نایعیـش  ریغ  زا  ار  تنید  فراعم  »

«! 37  ...« » ياهتفرگ دناهدرک  تنایخ  ناشتاناما  هب  شلوسر و  ادخ و  هب  هک 

نآ باوج  و  موصعم ، ریغ  رب  ار  شباتک  ثیداحا  میلس  هضرع  لاکشا 

ار یثیداحا  سیق  نب  میلس  ارچ  هک  دناهدرک  حرطم  میلس  باتک  هب  تبسن  ار  لاؤس  نیا  نیدناعم  زا  یضعب  گنریب ، لاکشا  نیرخآ  ناونعب 
هچ رگا  لاؤس  نیا  تسا !!؟ هدرکیم  هضرع  موصعم  ریغ  رب  ار  اـهنآ  تحـص ، زا  ناـنیمطا  يارب  هدینـشیم ، مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هک 

: دوشیم رکذ  هجو  جنپ  هب  ههبش  نیا  باوج  دش . دهاوخ  نشور  یتاکن  نآ  باوج  هب  هراشا  اب  یلو  درادن ، باوج  هب  زاین 
هدرک هضرع  موصعم  ریغ  رب  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  میلـس  هک  درادـن  دوجو  دروم  کـی  یّتح  میلـس ، باـتک  رـساترس  رد  . 1

هضرع تسا  دوجوم  هچنآ  و  دشاب ،
______________________________

ج 2 ص 82 ح 2. راونالا : راحب  ( 37)
117 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا یعیبط  يداع و  رایسب  رما  کی  نیا  و  « 38  » تسا موصعم  ریغ  موصعم و  رب  نیموصعم  ریغ  ثیداحا 
دیاب تسا و  حرطم  نیملـسم  نیب  یمومع  كردـم  کی  ناونعب  باتک  نیا  اریز  تسین ، لاکـشا  ياـج  زاـب  یبلطم  نینچ  توبث  ضرف  رب  . 2

ار یتبـسن  نینچ  رگا  اذـل  دـشاب . مکحم  زین  دـنرادن  لوبق  موصعم  ماما  ناونعب  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  یناسک  ربارب  رد  نآ  بلاطم 
«. 39  » تسا هدوب  تّجح  مامتا  يارب  مییامن  مه  لوبق 

. تسا هدوب  كرادم  رظن  زا  نآ  تیوقت  هجیتن  رد  تیاور و  دانسا  ریثکت  راک  نیا  زا  روظنم  ههبش ، لوبق  ضرف  رب  . 3
هک تسا  لقان  يوار و  تقد  زا  یکاح  راـک  نیا  هکلب  دـشاب ، حرطم  لاکـشا  کـی  ناونعب  دـناوتیمن  نارگید  رب  ثیدـح  هضرع  هلأـسم  . 4

، گرزب ياملع  هک  هتشاد  تفرشیپ  اجنآ  ات  راک  نیا  تسا . هدشن  یهابتـشا  بکترم  دوخ  نتـشون  ندینـش و  رد  هک  دوش  نئمطم  دهاوخیم 
یعمس تاهابتشا  تهج  زا  ات  دندرکیم  هضرع  دندوب  دوخ  زا  رتلزان  هجرد  رد  یملع  رظن  زا  هک  یصاخشا  هب  ار  دوخ  تالوقنم  ثیداحا و 

. دننامب ناما  رد  یتباتک  يرصب و  و 
دزن ار  دوخ  ثیداحا  میلـس  یتقو  باتک ، رد  يدراوم  نینچ  دوجو  ضرف  رب  هک  تسا  نآ  ههبـش  زا  یلـصا  باوج  قوف و  بلاـطم  دـّیؤم  . 5
رارق داقتنا  دروم  ار  وا  راک  دندرکیمن و  وا  هب  ار  یلاکشا  نینچ  نانآ  دوخ  درکیم ، هضرع  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  نوچ  یماقمالاو  دارفا 

. تسا هدش  حرطم  هار  نیا  رد  رمثیب  ياهشالت  یشارتلاکشا و  ناونعب  ههبش  نیا  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دندادیمن .

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


درادـن و هار  نادـب  کش  هک  يروطب  تسا ، لوصا  ياهباتک  نیرتمکحم  نیرت و  نقتم  زا  میلـس  باتک  هک  دـش  نشور  شخب  نیا  نایاپ  رد 
. تخاس هجوتم  نآ  هب  ياههبش  ناوتیمن 

. تشاد دهاوخن  نآ  تمظع  رد  يریثأت  ّربدت  رکف و  نودب  هدشن و  باسح  تالاکشا  هک  مکحم  ياهیاپ  رب  راوتسا  تسا  یباتک 
______________________________

. دوش هعجارم  رد ص 56  همدقم  نیمه  موس  شخب  لّوا  هب  ( 38)
ج 1 ص 466. ماحفالا : ءاصقتسا  ( 39)

119 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  دانسا  متشه  شخب 

ةراشا

هب یهتنم  ياهدنس  دادعت  میلس  باتک  لقن  رد  تئارق  هلوانم و  میلـس  ثیداحا  نایوار  دانـسا و  هرجـش  امدق  بتک  رد  میلـس  ثیداحا  دوجو 
میلس باتک  دانسا  رد  روکذم  لاجر  فیرعت  شایع  یبا  نب  نابا  هراب  رد  یقیقحت  میلس  باتک 

120 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

امدق بتک  رد  میلس  ثیداحا  دوجو 

هک يروطب  دش  ماجنا  هعیش  ریغ  هعیش و  زا  نیرخأتم  امدق و  بتک  رد  یلماک  يوجتـسج  هدش ، لقن  میلـس  زا  هک  یتایاور  يروآ  عمج  يارب 
. تسا فیعض  رایسب  میلس  زا  يرگید  ثیداحا  دوجو  لامتحا  هدش و  تفای  میلس  ثیداحا  زا  دصرد  جنپ  دون و  تفای  نانیمطا  ناوتیم 

و تسا ، میلس  باتک  هب  یهتنم  دانـسا  نآ  رثکا  دوشیم  مولعم  اهنآ ، زا  یـضعب  رد  نایوار  زا  ياهّدع  مان  رارکت  روکذم و  دانـسا  هب  هّجوت  اب 
نب دمحم  يرعـشا و  هللا  دبع  نب  دعـس  نوچمه  دـناهدرک ، تیاور  نآ  يور  زا  دناهتـشاد و  ار  میلـس  باتک  زا  ياهخـسن  نایوار  زا  ياهدـع 
. یسوط خیش  قودص و  خیش  ینامعن و  خیش  ینیلک و  خیش  دیعس و  نب  نیسح  میهاربا و  نب  یلع  یمق و  مشاه  نب  میهاربا  راّطع و  ییحی 

ار نآ  دانـسا  هک  تسا  میلـس  باتک  صخاش  ياـههبنج  زا  یکی  امدـق  بتک  رد  لـصّتم  ربتعم و  دانـسا  اـب  میلـس  ثیداـحا  دوجو  لاـح  رهب 
. دشاب مه  میلس  باتک  لصا  يارب  يدنس  دناوتیم  دانسا  نآ  زا  يرایسب  و  دیامنیم ، رتمکحم 

میلس ثیداحا  نایوار  دانسا و  هرجش 

ةراشا

دص راهچ  رازه و  هار  فّرعم  همانهرجش ، نیا  دوشیم . هدروآ  يدنب  هرجش  تروصب  میلس  هب  یهتنم  دانسا  هلسلس  زا  یمیسرت  شخب  نیا  رد 
ار مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هعیدو  نیا  هک  تسا  ینارادتناما  فّرعم  لاح  نامه  رد  و  هدومیپ ، میلس  باتک  هک  تسا  ياهلاس 

121 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دناهدناسر ام  هب  هدرک و  ظفح  رطخ  رپ  ریسم  نیا  رد 

ار يزورما  ياههخسن  دانـسا  لاصتا  هدرک و  یط  نرق  هدراهچ  رد  باتک  نیا  هک  ار  یهار  یلامجا ، یهاگن  اب  تسا  مزال  باتک  هدنناوخ  رب 
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. دراپسب رطاخب  ار  نآ  باتک  راوتسا  هناوتشپ  یمئاد و  دنس  ناونعب  و  دنادب ، هدش  هتشون  راوگرزب  فلؤم  تسد  هب  هک  ياهخسن  اب 
زا هدننکتیاور  ناونعب  شایع  یبا  نب  نابا  مود  هبترم  رد  هدش و  عورش  سیق  نب  میلس  زا  دانسا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  يدنبهرجش  میظنت 
زا نایوار  نآ  زا  دعب  تسا . هدمآ  دنرفن - هک 14  دناهدرک - تیاور  نابا  زا  ار  میلـس  ثیداحا  هک  يدارفا  مان  سپـس  تسا . هدش  رکذ  میلس 

دوش یهتنم  یخیرات  ای  یثیدح  عبانم  كرادم و  زا  یکی  هب  هک  اجنآ  ات  هدـش  رکذ  نایوار  يدـعب  تاقبط  سپـس  رفن و  هدراهچ  زا  کی  ره 
. تسا هدیسر  ام  تسد  هب  هدش و  تبث  اهنآ  رد  شدانسا  اب  میلس  ثیداحا  هک 

هدمآ یـسراف  همجرت  رد  ثیدح  ره  نایاپ  رد  هک  یکرادم  زین  میلـس و  باتک  یبرع  نتم  مّوس  دـلج  لّوا  هب  دانـسا  نیع  هب  یبایتسد  يارب 
. دوش هعجارم 

مان رد  هک  یتاهابتشا  زین  اهدنس و  رد  نایوار  یـضعب  مان  فذح  نایوار و  یـضعب  رّخأت  مّدقت و  هب  طوبرم  ياهثحب  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
. تسا ثحابم  نآ  زا  ییاهن  هجیتن  دوشیم  میدقت  هچنآ  تسین و  حرطم  اجنیا  رد  هدمآ  دوجوب  نایوار  یضعب 

ار وا  ثیداحا  هک  ینایوار  همه  مان  دوشیم و  یهتنم  سیق  نب  میلـس  هب  هک  يدانـسا  هّیلک  هدمآ  دـعب  هحفـص  رد  هک  ياهرجـش  رد  هّجوت  اب 
. دوشیم هتشاذگ  شیامن  هب  اج  کی  تروص  هب  دناهدرک ، لقن 

122 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس ثیداحا  نایوار  دانسا و  هرجش 

ینیلک میهاربا / نب  یلع  مشاه / نب  میهاربا  یسیع  نب  نامثع  یسیع و  نب  دامح  ینامی / رمع  نب  میهاربا  شایع  یبا  نب  نابأ  سیق / نب  میلس 
یبا نبا  دیلو / نبا  هیولیجام / یفریـص / یلع  نب  دمحم  ۀعجرلا  تابثا  رـصتخم  رد  ناذاش  نب  لضف  عیزب / نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  یفاک  رد 

نب دمحم  نیدلا  لامک  رد  قودص  دیلو / نبا  رافص / یسیع / نب  دمحم  نب  دمحا  دیعس / نب  نیسح  لاجر  رد  یسوط  خیش  یشاجن و  دیج /
/ یناعنص رذنم  نب  دمحا  رکب  وبا  مامه / نب  قازرلا  دبع  دشار / نب  رمعم  نیدلا  لامک  رد  قودص  دیلو / نبا  رافص / دایز / نب  دمحا  یسیع /

عماج نب  ورمع  كرابم / نب  هللا  دـبع  ب »  » یطخ هخـسن  قشمد / رد  ءاجر  نب  حـیبص  نب  دـمحم  يراخب / ۀمـصع  یبا  نب  ۀمـصع  ورمع  وبا 
لیوات رد  ماّحج  نبا  ةدقع / نبا  مهلاجر / راصنتـسا  رد  یکجارک  يدلب / هللا  دبع  نب  دمحم  ینامعن / ینادمه / هللا  دـیبع  نب  دـمحا  يدـنک /

رد ینامعن  لیهـس / نب  مامه  نب  دـمحم  سنوی و  نب  زیزعلا  دـبع  سنوی و  نب  دـحاولا  دـبع  تبیغ  رد  ینامعن  دـمحم / نب  نوراـه  تاـیالا /
یئومح و  د »  » یطخ هخـسن  يرونید / بوقعی  یبا  نب  نسح  ینامی / رمع  نب  میهاربا  مامه / نب  قازرلا  دـبع  یناعنـص / عفان  نب  ماـمه  تبیغ 

یلع يرابنا / لیعامـسا  نب  مساق  مصاع / نب  صفح  هریغم و  نب  هللا  دبع  محازم و  نب  رـصن  يدنـس / نوراه  نب  دمحم  نیلـضافلا  جاهنم  رد 
مهیلع ۀـمئالا  بط  یمیتاوخ / یفریـص / یلع  نب  دـمحم  ملـسا / نب  دـمحم  یمـشاه / دـمحم  نب  نسح  تارف  ریـسفت  يرهز / نب  دـمحم  نب 

یلع نب  نسح  نارجن و  یبا  نبا  قودص  قودص / دلاو  هللا / دبع  نب  دعس  دیزی / نب  بوقعی  یـسیع / نب  دامح  ناکـسم / نب  هللا  دبع  مالـسلا 
رـصن تایالا  لیوأت  رد  ماحج  نبا  یـسربط / یلع  وبا  ۀعامـس / نب  نامیلـس  مساق / نب  هللا  دبع  يدزا / نسحلا  وبا  ناذاش  نب  لضف  لاّضف / نب 

نب دمحم  تایالا  لیوأت  رد  ماحج  نبا  مساق / نب  دمحم  ریثک / نب  دیبع  يربح و  مکح  نب  نیـسح  محازم / نب  رـصن  نب  نیـسح  محازم / نب 
/ ینادمه بّویا  نب  یـسیع  ۀینارونلا  عماوللا  سابع / نب  دمحم  یفعج / دمحم  نب  یلع  مساق / نب  دمحم  ناورم / نب  دـمحم  نب  یلع  ناورم /

نب دـمحم  نب  دـمحا  لّضفم / نب  رـشب  فسوی / نب  یلع  ییحی / نب  یلع  نسحلا  وبا  ةادـهلا  تابثا  رد  ّرح  خیـش  مالکلا / یف  ۀـفحتلا  باتک 
رکب وبا  يرـصم / دـمحا  وـبا  لـیزنتلا  دـهاوش  رد  یناکـسح  یفوـص / هللا  دـبع  نب  دـمحم  دـمحا / نب  دـمحم  ییحی / نب  زیزعلا  دـبع  ریمع /

/ دایز نب  ةدابع  میثخ / نب  دیعـس  رمعم  یبا  یّبض / دلاخ  نب  دـمحم  يرماع / کیرـش  نب  هللا  دـبع  لیزنتلا  دـهاوش  رد  یناکـسح  یئارجرج /
/ ۀنیذا نب  رمع  تارف  ریسفت  مشاه / نب  دمحم  نب  رفعج 
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123 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
/ یـسوط خیـش  يرئاضغ / يربکعلت / نوراه  مامه / نب  دـمحم  يریمح / هللا  دـبع  باـطخلا  یبا  نب  نیـسح  نب  دـمحم  ریمع  یبأ  نب  دـمحم 
رد قودص  قودص / دلاو  هللا / دـبع  نب  دعـس  ینیلک  ییحی / نب  دّـمحم  یـسیع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  دـیز  نب  بوقعی  فلا »  » یطخ هخـسن 
نب نیسح  یسیع / نب  دمحم  تبیغ  رد  یسوط  خیش  ۀعامج / ینابیش / لّضفملا  وبا  يریمح / رفعج  نب  هللا  دبع  رابخالا  نویع  نیدلا و  لامک 
دبع نب  دعـس  یـسیع / نب  یلع  تبیغ  رد  ینامعن  ینیلک / میهاربا / نب  یلع  مشاه / نب  میهاربا  تایالا  لیوأت  رد  ماّـحج  نبا  یکلاـم / دـمحا 
نم ةدع  دـلاخ / نب  دـمحم  نب  دـمحا  یـسیع  نب  نامثع  ینیلک  دـمحم / نب  یلع  لاله / نب  دـمحا  يرولا  مالعا  رد  یـسربط  قودـص / هللا /

/ باطخلا یبا  نب  نیسح  نب  دمحم  یـسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  راهب  باتک  دهز و  باتک  رد  دیعـس  نب  نیـسح  یفاک  رد  ینیلک  انباحـصا /
شدج زا  هللا  دبع  نب  دمحا  یسیع / نب  دمحم  نب  دمحا  یسیع / نب  دمحم  یسیع  نب  دامح  یـسیع  نب  لیعامـسا  نب  یلع  رئاصبلا  رـصتخم 

دبع نب  دعـس  دیزی / نب  بوقعی  ینیلک  ییحی / نب  دمحم  لتقم  رد  یمزراوخ  هبقنم و  ۀئام  رد  ناذاش  نبا  يولع / یلع  نب  نسح  شردـپ / زا 
نب نسح  نب  دمحم  یفریـص  یلع  نب  دـمحم  یفاک  رد  ینیلک  میهاربا / نب  یلع  مشاه / نب  میهاربا  قودـص  دـیلو / نبا  قودـص / دـلاو  هللا /
وبا نامیلـس / نب  قازرلا  دـبع  سیق / نب  لـضفم  نب  لـضف  هیولیجاـم  مساـقلا  یبا  نب  دـمحم  یـسوط  خیـش  تسرهف  دـیج / یبا  نـبا  دـیلو /
للع رد  قودص  لکوتم / نب  یسوم  نب  دمحم  دابآدعس / نیـسح  نب  یلع  شردپ / هللا / دبع  یبا  نب  دمحا  یـسوط  یلاما  ۀعامج / لضفملا /
دبع نب  نیـسح  يرهوج / شایع  نبا  يرابنا / هللا  دـبع  يرتست / دـیز  نب  دـمحم  یفریـص / یلع  نب  دـمحم  یناـمی / رمع  نب  میهاربا  عئارـشلا 
نب هللا  دـبع  نب  دـمحم  بیذـهت  رد  یـسوط  خیـش  لاضف / نب  نسح  نب  یلع  ینارفعز / لیعامـسا  نب  دـمحم  تازجعملا  نویع  رد  باـهولا 

قودص رافـص / هللا / دبع  یبا  نب  دمحا  یفریـص / یلع  نب  دمحم  ملـسا / نب  دمحم  یمـشاه / دمحم  نب  نسح  دشرتسملا  رد  يربط  نارهم /
نـسح لولهب / نب  مکح  مامه / نب  لیعامـسا  هّرق / نب  نارمع  یندـم / دـمحم  وبا  مالـسلا  مهیلع  ۀّـمئالا  بط  یمیتاوخ / راـبخالا  یناـعم  رد 

/ یئاط يدع  نب  مثیه  یـسیع / نب  دامح  مشاه / نب  یلع  قودص  يولع / يرفظم  دوعـسم / نب  دـمحم  نب  رفعج  ریـصن / نب  دـمحم  باشخ /
/ فورعم نب  سابع  راـیزهم / نب  یلع  لولهب / نب  مکح  ماـمه / نب  لیعامـسا  بقاـنم  رد  هیودرم  نبا  یطـساو / نیزر  نب  یلع  نب  لیعامـسا 
/ یـسیع نب  دامح  ینامی / رمع  نب  میهاربا  لاـصخ  رد  قودـص  هیولیجاـم / راـطع / ییحی  نب  دـمحم  دـمحا / نب  دـمحم  دـمحم / نب  دـمحا 
/ یثارب نسح  نب  دـمحم  ناـسیک / نب  یلع  نب  نسح  رمع / نب  میهاربا  نب  قاحـسا  یفاـک  رد  ینیلک  میهاربا / نـب  یلع  مشاـه / نـب  مـیهاربا 

تاجردلا رئاصب  رد  رافص  نیسح / نب  دمحم  ملسا / نب  دمحم  یشک  لاجر 
124 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  لقن  رد  تئارق  هلوانم و 

زا دهاوخیم  هک  یصخش  هب  ار  باتک  دوخ  تسد  اب  يوار  ای  ّفلؤم  هک  تسا  نآ  روظنم  و  تسا ، هلوانم »  » ثیدح لقن  ياهشور  هلمج  زا 
. دیامن لقتنم  دنک  تیاور  وا 

وا هب  هک  یـسک  يارب  ار  باتک  يوار ، ای  ّفلؤم  هک  ینعم  نیا  هب  دوش  هفاضا  هلواـنم  هب  مه  تئارق »  » هک دوشیم  رتشیب  هاـگنآ  دنـس  شزرا 
. دنک دییأت  ار  نآ  تّحص  دهد و  ارف  شوگ  يوار  ای  ّفلؤم  دناوخب و  هدنریگلیوحت  ای  دناوخب ، دهدیم  لیوحت 

«. 1  » تسا هدش  حیرصت  باتک  هب  طوبرم  كرادم  رد  ریز  دراوم  هک  هدش ، ماجنا  رّرکم  تئارق  هلوانم و  میلس  باتک  لقن  رد 
لاس 76. رد  وا ، يارب  میلس  تئارق  و  نابا ، هب  میلس  تسد  زا  باتک  هلوانم  . 1

لاس 138. رد  وا ، يارب  نابا  تئارق  و  هنیذا ، نبا  هب  نابا  تسد  زا  باتک  هلوانم  . 2
. فجن رد  لاس 520  رد  يدادقم  هللا  دبع  وبا  رب  باتک  تئارق  . 3

. البرک رد  لاس 560  رد  ۀبطر  نب  هللا  ۀبه  نب  نسح  رب  باتک  تئارق  . 4
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. هلح رد  لاس 565  رد  امن  نب  هللا  ۀبه  رب  باتک  تئارق  . 5
. هلح رد  لاس 567  رد  بوشآرهش  نبا  رب  باتک  تئارق  . 6

نینچمه تسا . هدـشن  تبث  خـیرات  رد  هک  هدوب  زین  يرایـسب  دراوم  امّلـسم  دوب . میلـس  باتک  تئارق  هلوانم و  رب  هدـش  حیرـصت  دراوم  اـهنیا 
نآ تایصوصخ  هچ  رگا  دیامنیم ، روبزم  ياهخیرات  رد  باتک  یطخ  ياههخـسن  دوجو  رب  تلالد  باتک  تئارق  هلوانم و  هک  دنامن  یفخم 

. دشاب هدیسرن  ام  تسدب  اههخسن 

باتک هب  یهتنم  ياهدنس  دادعت 

نینچ زا  یباتک  رتمک  دوشیم و  یّقلت  باتک  نیا  يارب  یّمهم  هبنج  دانـسا  لاجر و  رظن  زا  هک  دراد  ربتعم  دنـس  کی  تسیب و  میلـس  باـتک 
. تسا رادروخرب  یتّیصوصخ 

: تسا نینچ  دنس  نیا 21  حیضوت 
لّوا رد  مه  دنس  کی  تسا . قیرط  هدزناش  لماش  فلا »  » عون ياههخسن  لّوا  دانسا 

______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد ص 192  میلس  باتک  زاغآ  رس  هب  ( 1)
125 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دوجوم يرگید  دنس  یـسوط  خیـش  تسرهف  یـشاجن و  لاجر  رد  تسا . د »  » عون ياههخـسن  لّوا  رد  يرگید  دنـس  و  ب »  » عون ياههخـسن 
. دوشیم دنس  مهیور 21  هک  تسا  هعیرذلا  رد  مه  يدنس  و  یشک ، لاجر  رد  رگید  دنس  کی  تسا .

میلـس باتک  زاغآ  رـس  هب  زین  و  تسا ، میلـس  باـتک  یطخ  ياههخـسن  هب  طوبرم  هک  همدـقم  نیا  مهد  شخب  هب  دانـسا  نیع  هظحـالم  يارب 
: دوشیم میدقت  فلا »  » عون ياههخسن  دنس  هراب 16  رد  یحیضوت  طقف  اجنیا  رد  «. 2  » دوش هعجارم 

زا لبق  دنس  راهچ  برض  لصاح  دسریم و  دنس  راهچ  هب  مه  میلس  ات  یسوط  خیش  زا  دوشیم . لصتم  دنس  راهچ  هب  یسوط  خیش  ات  دانـسا 
. دوشیم دنس  هدزناش  وا  زا  دعب  دنس  راهچ  رد  یسوط  خیش 

شایع یبا  نب  نابا  هراب  رد  یقیقحت 

ةراشا

دنچ زین  كرادـم و  رکذ  هب  طقف  رـضاح  ثحب  رد  تشذـگ ، نابا  میلـس و  یگدـنز  لماک  حرـش  همدـقم ، نیا  لّوا  تمـسق  رد  هک  اجنآ  زا 
. میزادرپیم نابا  هراب  رد  مهم  تهج 

: تسا رادروخرب  یّصاخ  ّتیمها  زا  ّتلع  ود  هب  نابا  هب  طوبرم  بلاطم  هکنیا  هجوت  لباق 
هدـنامن یقاب  گرزب  باتک  نیا  زا  يرثا  نونکا  دوبن  وا  تظفاحم  يرادـتناما و  رگا  و  تسا ، فلؤم  زا  باتک  لـقان  اـهنت  نیلّوا و  ناـبا  لّوا :

. دوب
وا هب  نیفلاخم  ياوران  ياهتبسن  زا  ارثکا  دناهدرکن و  یسررب  لماک  روطب  ار  نآ  دناهداد  رارق  یـسررب  دروم  ار  نابا  لاوحا  هک  یناسک  مّود :

. دوش نشور  الماک  نابا  هب  طوبرم  قیاقح  دراد  ترورض  نیا  رب  انب  دناهدش . هتکن  نیا  هجوتم  نیرخأتم  زا  ياهدع  هتبلا  دناهدنام . لفاغ 
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«3  » نابا تبسن  مسا و 

خیش تسا : نینچ  خیرات  لاجر و  بتک  رد  شایع  یبا  نب  نابا  لماک  باقلا  مسا و 
______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  زا  هب ص 138 و 192  ( 2)
ص 212 ح 256. یلزاغم : نبا  بقانم  ج 5 ص 48 . ۀعیشلا : نایعا  ج 1 ص 18 . ثیدحلا : لاجر  مجعم  ( 3)

نبا  ) فراعملا ج 1 ص 96 . نابح :) نبا   ) نیحورجملا ج 1 ص 10 و 12 . لادتعالا : نازیم  ج 1 ص 42 . مالّسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع 
رضاح ص 193 و 194. باتک  ج 2 ص 70 . یسوط : خیش  یلاما  ص 239 . ۀبیتق :)

126 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. يرصب يدبع  زوریف  شایع  یبا  نب  نابا  لیعامسا  وبا  دهاز ، دباع  هیقف ، ملاع  یعبات ،

: میزادرپیم باقلا  نیا  حیضوت  هب  الیذ 
املع و زا  نابا  رگید  يوس  زا  تسا . هدیدن  ار  ترضح  نآ  دوخ  یلو  هدرک  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هباحـص  وا  ینعی  یعبات ،» »

دباع دندرکیم . راختفا  دوخ  هلیبق  نایم  رد  وا  نوچ  یهیقف  دوجو  هب  سیقلا  دـبع  ینب  هفیاط  هک  يروطب  هتفریم  رامـشب  دوخ  نامز  ياهقف 
. دناهدرک یفرعم  دوخ  نامز  رد  اهزور  رد  نارادهزور  رادهدنز و  بش  نادباع  زا  ار  وا  هک  هدوب  يّدح  رد  وا  ندوب  دهاز  و 

شاّیع وبا  هینک  اب  زوریف  شردـپ  مان  نابا و  وا  دوخ  مان  تسا . هدـش  هداد  وا  هب  لیعامـسا » وبا   » هینک هدوب  لیعامـسا  وا  رـسپ  مان  هک  اـجنآ  زا 
. دوشیم هتفگ  زوریف  نب  نابا  وا  هب  یهاگ  اذل  تسا .

قبط دش . هرـصب  رهـش  دراو  تسا - زاریـش  یکیدزن  رد  هک  ناجدنبون -»  » دوخ رهـش  زا  جورخ  زا  سپ  نابا  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  يدـبع » »
کیرـش راگزور  دب  بوخ و  رد  دـنک و  تبث  لیابق  زا  یکی  رد  ار  دوخ  مان  تسیابیم  دـشیم  يرهـش  نکاس  سک  ره  رـصع ، نآ  نیناوق 

دبع ینب   » هملک ندرک  فّفخم  اب  دـندوب . رتلیام  عّیـشت  هب  هک  درک  باختنا  ار  سیقلا » دـبع  ونب   » هلیبق لیابق ، نایم  زا  مه  نابا  دـشاب . ناـنآ 
. دناهتفگ يدبع »  » نابا هب  سیقلا »

. تسا رهش  نآ  رد  نابا  یمئاد  یمسر و  تماقا  رطاخب  زین  يرصب »  » ناونع

«4  » نابا تافو  تدالو و 

لاس تفه  داتفه و  دودـح  وا  رمع  و  هتفر ، اـیند  زا  لاس 138  بجر  لّوا  رد  هدـمآ و  ایندـب  يرجه  لاس 62  دودـح  رد  شاّیع  یبا  نب  نابا 
. تسا هدوب 

اب تاقالم  زا  سپ  یمک  میلس  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هدوب  لاس  وا 14  نس  میلس  اب  تاقالم  ماگنه  دیوگیم : نابا  میلـس  باتک  همّدقم  رد 
. تسا نابا  دلوت  لاس  هک  دیآیم  تسدب  لاس 62  زا 76 ، ندرک 14  مک  اب  هتفر ، ایند  زا  يرجه  لاس 76  رد  نابا 

مه ار  نآ  زا  دــعب  یمک  اـی  لاـس 140  یـضعب  تسا و  لاس 138  نامه  هک  هدـمآ  هماـع  هعیـش و  بتک  رد  احیرـص  مه  ناـبا  تلحر  لاـس 
. دناهتفگ

________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص126 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1
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______________________________

ص 194. رضاح : باتک  ج 1 ص 14 . لادتعالا : نازیم  ج 5 ص 48 . ۀعیشلا : نایعا  ( 4)
127 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«5  » مالّسلا مهیلع  همئا  باحصا  زا  نابا 

زا بلطم  نیا  تسا . هتفر  ایند  زا  ترضح  نآ  نامز  رد  هدوب و  مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  باحـصا  زا  نابا 
. تسا هدش  رکذ  احیرص  زین  یسوط  خیش  لاجر  یقرب و  لاجر  رد  و  تسادیپ ، هدرک  لقن  نابا  هک  یتایاور 

نابا هراب  رد  املع  نانخس 

زا ات  درکیم  یفخم  یگدنز  لیاوا  رد  ار  عّیشت  ینعی  دوخ  یقیقح  بهذم  نابا  دوب ، مکاح  جاّجح  نامز  رد  هک  هّیقت  تخس  طیارش  رطاخب 
مهم نیا  هدـهع  زا  و  دـنک ، ظفح  دوب  هدیـسر  وا  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  ار  یثیدـح  اهدـص  میلـس و  باتک  دـناوتب  رذـگهر  نیا 

. دمآ رب  یبوخب 
دیدـش طیارـش  نتفر  رانک  اـب  درک ، ادـیپ  هار  عاـمتجا  رد  یبسن  يدازآ  هک  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  تموکح  رد  جاّـجح و  گرم  زا  سپ  یلو 

لقن نابا  زا  يرایـسب  ثیداحا  هک  هّماع  ياملع  زا  يرایـسب  دـش . راکـشآ  مک  مک  مه  وا  یعقاو  تاداقتعا  دـش و  هتخانـش  رتشیب  ناـبا  هّیقت ،
نعط هب  نابز  دنتفشآ و  رب  نانچ  نابا  عّیشت  زا  عالطا  اب  دندروآیم  باسحب  هعماج  یملع  ياههناوتـسا  زا  یکی  ناونعب  ار  وا  دندوب و  هدرک 

. تسا بدا  زا  رود  روآ و  مرش  ناشیا  نانخس  یضعب  رکذ  هک  دندوشگ  وا 
لها ّتبحم  زج  یمرج  مه  ناـبا  و  تشادـن ، رمع  رکب و  وبا  ّبح  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ضغب  زج  ياهشیر  اـهلمعلا  سکع  نیا  هتبلا 

. تشادن ناشنانمشد  ضغب  مالّسلا و  مهیلع  تیب 
، دش رـشتنم  ناشلاثما  نیعم و  نب  ییحی  حارج و  نب  عیکو  لبنح و  نب  دـمحا  يروث و  نایفـس  هبعـش و  لاثما  يوس  زا  هک  اوران  نانخـس  نیا 
رد نابا  یفرعم  يارب  ار  تسردان  ریوصت  نامه  هک  يروطب  دش  ياهّدع  هابتـشا  بجوم  دنام و  یقاب  یخیرات  یلاجر و  ياهباتک  رد  نانچمه 

. دناهتفرگ رظن 
هب و  دناهدرک ، ادیپ  ار  وا  هب  اوران  نانخس  نیا  أشنم  دناهدش و  نابا  ماقم  تمظع  هّجوتم  هعیش ، ياملع  زا  نیرّخأتم  زا  يرایسب  لاح  نیمه  رد 

ماقم تقاثو و  رد  یفاکشوم 
______________________________

ص 196. رضاح : باتک  ص 83 و 106 و 156 . یسوط : خیش  لاجر  ص 9  یقرب : لاجر  ( 5)
128 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دناهدرک یفرعم  ار  وا  یعقاو  تیصخش  هتخادرپ و  نابا  یملع 
رکذ هب  طقف  دـناهتفگ - مه  ار  وا  حدـم  يرایـسب  دراوم  رد  هچ  رگ  دـناهتفگ - نابا  هراب  رد  هک  هماـع  حـیبق  نانخـس  رکذ  زا  رظن  فرـص  اـب 

: مییامنیم افتکا  اهنآ  سردآ 
(: یمزراوخ  ) دیناسملا عماج  هرامش 1455 . ج 1 ص 454  يراخب :)  ) ریبکلا خیراتلا  ج 1 ص 10 و 11 و 12 و 14 و 15 . لادتعالا : نازیم 

هرامـش 21. ص 31  یئاـسن :)  ) نیکورتـملا ءافعـضلا و  هرامـش 157 . لاـجرلا : لاوحا  ص 97 . ج 1  بیذـهتلا : بیذـهت  ص 389 . ج 2 
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(: ینطقراد  ) نیکورتملا ءافعضلا و  ج 1 ص 38 . ریبکلا : ءافعضلا  ج 7 ص 254 . يربکلا : تاقبطلا  ج 1 ص 96 . ناّبح :) نبا   ) نیحورجملا
ص 1087. ج 2  ۀـعامج :) نـبا   ) لیدـعتلا حرجلا و  ص 32 . يراخب :)  ) ریغـصلا ءافعـضلا  ص 239 . ۀـبیتق :) نبا   ) فراـعملا هرامش 103 .
ج 1 ص 31. بیذهتلا : بیرقت  هرامش 25 . يزم :)  ) لامکلا بیذهت  هرامش 6 . یلیقع :)  ) ءافعضلا هرامش 134 . ج 1  يدع :) نبا   ) لماکلا
ج 1 متاح :) نبا   ) لیدعتلا حرجلا و  ج 1 ص 135 . لبنح :) نبا   ) للعلا ج 4 ص 146 . نیعم : نبا  خیرات  هرامش 3625 و 4350 . يرودلا :

ص 2951.
: میزادرپیم نابا  هراب  رد  هعیش  ياملع  نانخس  هب  کنیا 

خیـش دناهدرمـش . مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  باحـصا  زا  ار  نابا  ناشلاجر  رد  یـسوط  خیـش  یقرب و  خیش 
. تسا هتفگن  یبلطم  رگید  دروم  ود  رد  هدرب و  راکب  فیعض » یعبات   » هملک وا  هراب  رد  دروم  کی  رد  یسوط 

هدرب راکب  ار  فیعـض » یعبات   » هملک نابا  هراب  رد  دـش ، هتفگ  وا  هب  بوسنم  لاجر  باتک  هراـب  رد  یبلاـطم  ـالبق  هک  فورعم  يرئاـضغ  نبا 
«. 6 « » مینکیم فّقوت  نابا  تایاور  رد  يرئاضغ ، نبا  نخس  رطاخب  : » هتفگ زین  یّلح  هماّلع  تسا .

«: 7  » دوشیم میدقت  گرزب  ملاع  دنچ  زا  هتکن  دنچ  دش ، لقن  یلح  هماّلع  يرئاضغ و  نبا  یسوط و  خیش  زا  هچنآ  نییبت  حیضوت و  رد 
یلح هماّلع  یسوط و  خیش  فیعضت  أشنم  دیوگیم : نیما  نسحم  دّیس  هماّلع  . 1

______________________________

ص 207. لاوقالا : ۀصالخ  ص 83 و 106 و 156 . یسوط : خیش  لاجر  ص 9 . یقرب : لاجر  ( 6)
ج 1 ص 182. لاقملا : بیذهت  ج 2 ص 30 . راتسالا : فشک  ج 5 ص 50 . ۀعیشلا : نایعا  ( 7)

129 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دنتسه لاحلا  مولعم  شلاجر  يرئاضغ و  نبا  و  تسا ، يرئاضغ  نبا  نخس  نابا ، هب  تبسن 

رگید دروم  ود  رد  هدرک و  فیعضت  ار  نابا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحـصا  رد  طقف  یـسوط  خیـش  دیوگیم : يراسناوخ  یئافـص  هماّلع  . 2
هک یلاح  رد  دـشاب ، یـسوط  خیـش  هتفگ  أشنم  نیفلاخم  نانخـس  دـیاش  و  تسین ، مولعم  هلأسم  نیا  تلع  تسا . هدرواین  ار  فیعـض »  » هملک

. دوش باسح  حدم  دیاب  نیفلاخم  فیعضت 
بتک رد  هک  نانچ  دشاب ، ریغص » یعبات   » زا هابتـشا  یـسوط  خیـش  مالک  رد  فیعـض » یعبات   » هملک دیاش  دیوگیم : یحطبا  دحوم  همالع  . 3

. تسا ریغص » یعبات   » نابا هک  هدمآ  لادتعالا  نازیم  رد  یتح  و  تسین ، نیعبات  ناگرزب  زا  نابا  هک  هدمآ  هماع 
«: 8  » دناهدرک نییبت  ار  نابا  یعقاو  تیصخش  دناهدش و  هلأسم  هشیر  هّجوتم  هک  مینکیم  هّجوت  نیرخأتم  نانخس  هب  نونکا 

. تسوا عّیشت  رطاخب  هدوب و  نیفلاخم  فرط  زا  نابا  فیعضت  لصا  دیوگیم : يدابآرتسا  خیش  . 1
، هدمآیم رامشب  نیّقثوم  زا  مارتحا و  دروم  ياملع  ناگرزب  زا  مه  هّماع  دوخ  دزن  شایع  یبا  نب  نابا  : » دیوگیم نیسح  دماح  ریم  همالع  . 2
هدرک و رکذ  ار  هماع  ياملع  حیبق  نانخس  زا  هلمج  دنچ  سپس  دناهداد .» وا  هب  باّذک  يرتفم و  تبـسن  دناهدرک و  فیعـضت  ار  وا  دعب  یلو 
رد دـناهتفگ  نابا  هراب  رد  ار  اوران  نانخـس  هک  یناسک  نیمه  هماع و  ياملع  نیا  رب  انب  : » تسا نیا  شاهصالخ  هک  هتفگ  یبلطم  نآ  زا  دـعب 

تبـسن نابا  زا  ناگدننکتیاور  هب  ناشدوخ  هک  دنتـسه  ییاوران  نانخـس  نامه  قحتـسم  دناهدرکیم ، لقن  ار  وا  ثیداحا  يرمع  هک  یلاح 
«. دناهداد

« تشاد یصاخ  شیارگ  نابا  : » دیوگیم هک  تسا  لبنح  نب  دمحا  نخـس  نابا  ندوب  هعیـش  رب  لیلد  دیوگیم : نیما  نسحم  دّیـس  همالع  . 3
. تسا عّیشت  نامه  وا  روظنم  هک 

عّیشت اب  وا  تیدض  هک  تسا  یسک  نابا ، هراب  رد  نایوگدب  سیئر  جاجح  نب  ۀبعش 
______________________________
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ج 1 ص 182 و لاقملا : بیذهت  ج 5 ص 50 . ۀعیشلا : نایعا  . 566 ، 564 ج 1 ص 563 ، ماحفالا : ءاصقتسا  ص 15 . لاقملا : جـهنم  ( 8)
(. یطخ هخسن   ) ماکحالا طابنتسا  ۀیفیک  یف  ۀلاسر  ج 2 ص 123 . راتسالا : فشک  ج 1 ص 11 . لاجرلا : یف  عماجلا  . 183

130 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
لباـقم رد  ناـمگ  نظ و  نیا  و  نیقی !! هن  تسا  ناـمگ  يور  زا  هتفگ  هچنآ  هـک  دـنکیم  حیرـصت  هبعـش  هـکنآ  زا  هتـشذگ  تـسا ، فورعم 

اریز دنکیمن ، دراو  نابا  هب  یلاکشا  زین  هبعش  دوخ  نانخس  هکنیا  رب  هفاضا  درادن . یشزرا  دنراد  نابا  تقاثو  رب  هماع  دوخ  هک  ییاهحیرصت 
ماکحا رد  یعیـش  تایاور  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  لاثما  هک  تسادـیپ  دـنکیم و  یّقلت  هتخانـشان  رکنم و  ار  ناـبا  ثیداـحا  وا 

. دشاب هتخانشان  وا  لاثما  هبعش و  يارب  دیاب  یعرش 
. تسا یملع  شزرا  دقاف  نییلاجر  رظن  زا  هک  دناهدرک  کّسمت  ندید  باوخ  دنچ  هب  نابا  فیعضت  يارب  هکنیا  رتبلاج 

هدرک ییوگدب  هزادنا  زا  شیب  نابا  دروم  رد  هک  تسا  هبعـش  نخـس  رب  دامتعا  اب  نابا ، تافیعـضت  رثکا  دیوگیم : یحطبا  دـحوم  همالع  . 4
هیلع رب  هک  ییاهباوخ  دـناهدرک : حرطم  ار  تهج  هس  زا  یکی  اریز  تسین  داـنع  زج  يزیچ  دـناهدرک  لـقن  فیعـضت  ناونعب  مه  هچنآ  تسا .

مهیلع تیب  لها  لئاضف  لاثم  ناونعب  هک  وا  هتخانشان  رکنم و  تایاور  دناهتـسناد ! فیعـض  نانآ  هک  ییافعـض  زا  نابا  تیاور  دناهدید !! نابا 
بهذـم تهج  زا  لاح  ره  هب  وا  فیعـضت  تسین و  روظنم  عیـشت  اب  داـنع  هبنج  زج  يزیچ  تالاکـشا ، نیا  هس  ره  رد  دناهدرمـش ! ار  مالّـسلا 

. تسا
ار میلـس  باتک  بلاطم  مالّـسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  نامز  رد  نابا  دیوگیم : یناوریـش  یلع  ردیح  یلوم  . 5

لقن وا  رب  دامتعا  ناونعب  ار  وا  تاـیاور  زین  اـملع  ناـگرزب  تسا . هدـمآیم  رامـشب  مالّـسلا  مهیلع  ناـماما  نآ  باحـصا  زا  هدرکیم و  لـقن 
. دناهدرکیم

هّجوتم هعیـش  ياملع  نیرخأتم  زا  ياهّدع  هک  روط  نامه  تسا  لوبق  دروم  نابا  تایاور  نم  رظنب  دیوگیم : یناجنز  یـسوم  خیـش  هماّلع  . 6
هراب رد  هچنآ  هب  هک  تسا  نارگید  دیلو و  نبا  قودص و  خیـش  راّفـص و  خیـش  دننام  نیمّدـقتم  تایاور  هب  مه  نانآ  رظن  دـناهدش . هتکن  نیا 

وا هک  دـهدیم  ناشن  بلطم  اوتحم و  رظن  زا  نابا  تایاور  هکنآ  رب  هفاضا  دـناهدرک . لقن  ار  وا  تایاور  دـناهدرکن و  اـنتعا  هدـش  هتفگ  ناـبا 
. تسا هدوب  رادروخرب  ییالاب  داقتعا  زا  هدوب و  هعیش 

نابا هراب  رد  نخس  هجیتن 

: تشاد دهاوخ  رب  رد  ار  ریز  هجیتن  دش  رکذ  نابا  هراب  رد  نونکات  هچنآ  زا  يدنبعمج  کی 
131 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ثیداحا میلـس و  باتک  لقن  هب  املع  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هکنیا  دـش و  لقن  املع  زا  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  زا  میلـس  باتک  رابتعا  رد  هچنآ 
هدوب و شایع  یبا  نب  نابا  میلـس  باتک  لقان  اهنت  هکنیا  هب  هجوت  اب  اریز  ددرگیم ، رب  نابا  دـییأت  هب  اهنیا  همه  دناهتـشاد ، یـصاخ  هجوت  نآ 
. تسا هدش  لقن  وا  طسوت  هدیسر و  وا  تسدب  باتک  هک  تسا  نابا  دییأت  يانعمب  لّوا  هجرد  رد  نآ  ثیداحا  میلس و  باتک  دییأت  هنوگ  ره 

يراسناوخ هماّلع  هک  نانچ  دشاب ، هدش  تیاور  یفیعـض  دنـس  هب  هک  دناهدوبن  یباتک  دییأت  ددـص  رد  املع ، زا  ریثک  هدـع  نیا  هک  تسادـیپ 
«. تسا نابا  تقاثو  زا  فشاک  دوخ  نیا  دوشیم  یهتنم  نابا  هب  یگمه  میلس ، باتک  دانسا  همه  نیا  یتقو  : » دیوگیم

رد وا  داقتعا  هدوب و  طابترا  رد  یناسک  هچ  اب  هک  تسوا  لاوحا  هعلاطم  يارب  یبسانم  هار  زین  هدرک  لقن  ناـبا  هک  یتاـیاور  هب  صاـخ  هّجوت 
. تسا هدوب  ییالاب  دح  هچ 

. تسا هتفشآ  رب  نانچ  ار  نیفلاخم  هک  تسا  هعیش  دزن  وا  تقاثو  عّیشت و  رب  لیلد  نیرتهب  زین  نابا ، هراب  رد  هماع  ياملع  نانخس 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیـش یلاجر  یخیرات و  قیاقح  زا  یکی  دناهتـسناوت  هک  تسا  ریدقت  روخ  رد  نابا  هراب  رد  ّتیعقاو  فشک  رد  هعیـش  ياملع  تقد  نینچمه 
. دنزاس رگهولج  تقیقح  هنیئآ  رد  ار  نآ  دننک و  یبایهشیر  نینچ  نیا  ار 

میلس باتک  دانسا  رد  روکذم  لاجر  فیرعت 

. دـش رکذ  ناشیا  یعامتجا  یملع و  ماـقم  هب  هراـشا  اـب  همّدـقم  نیا  مجنپ  شخب  رد  دـنراد  رارق  میلـس  باـتک  دانـسا  رد  هک  یـصاخشا  ماـن 
تسا یبرع  نتم  همدقم  هب  هعجارم  لباق  یتحارب  نف  لها  يارب  میلس  باتک  دانـسا  رد  دوجوم  صاخـشا  زا  کی  ره  هراب  رد  یلاجر  ياهثحب 

. دش رظن  فرص  یسراف  همجرت  رد  نآ  ندرک  حرطم  زا  تهج  نیمهب  دیآیم . باسحب  لیوطت  بجوم  يدح  ات  مومع  يارب  و 
دنتسه باتک  دانسا  رد  یّمهم  ياهتیصخش  میلس ، باتک  دانـسا  رد  دوجوم  نایوار  تقاثو  زا  هتـشذگ  هک  میوش  روآدای  تسین  دب  اجنیا  رد 

باحـصا زا  هرـصب و  رد  هعیـش  ياملع  سیئر  هک  هنیذا  نبا  نوچمه  یگرزب  ياملع  دـنایفاک . باتک  هب  دامتعا  يارب  ییاهنتب  کـی  ره  هک 
زا هعیش و  ياملع  نیرتّقثوم  هک  ریمع  یبا  نبا  زین  و  تسا ، هدوب  مالّسلا  هیلع  مظاک  ماما 

132 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
دمحم نب  دمحا  ریظن  نینچمه  تسا . املع  لوبق  دروم  دنس  رکذ  نودب  وا  تایاور  هدوب و  مالّـسلا  امهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  باحـصا 

هک يریمح  رفعج  نب  هللا  دبع  ای  و  تسا ، مالّسلا  مهیلع  يداه  ماما  داوج و  ماما  اضر و  ماما  باحصا  زا  مق و  ياملع  سیئر  هک  یـسیع  نب 
نرق لئاوا  رد  هعیش  ماقمالاو  ياملع  زا  هک  يربکعلت  مامه و  نب  یلع  وبا  ای  و  هدوب ، مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  مق  ياملع  گرزب 

. دناهدوب مراهچ 
خیـش یـسوط و  خیـش  قودص و  خیـش  داتـسا  دـیلو  نبا  نوچمه  دـنروخیم  مشچب  میلـس  باتک  دانـسا  رد  یگرزب  نیّفلؤم  رگید  يوس  زا 

ره تایاور  و  دناهدوب ، دوخ  نامز  یملع  هناوتسا  کی  ره  هک  نانیا  لاثما  یسوط و  خیش  دنزرف  یلع  وبا  خیش  بوشآرهـش و  نبا  یـشاجن و 
. دشاب نآ  ثیداحا  میلس و  باتک  رب  لماک  دامتعا  بجوم  دناوتیم  نانیا  زا  کی 

رد باتک  اهدـص  هک  شفیلأت - خـیرات  زا  نرق  هدراهچ  تشذـگ  اب  مهنآ  باتک ، کی  يارب  دنـس  کی  تسیب و  دوجو  اهنیا ، همه  رب  هفاضا 
تـسا باتک  نیا  هب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هّجوت  یهلا و  تیانع  رب  ینـشور  لیلد  هدنامن - اهنآ  زا  يرثا  دـناهتفر و  نیب  زا  نآ  لوط 
مالسا ناهج  رد  يرشع  انثا  هعیش  راختفا  ناونعب  هشیمه  يارب  ات  دناهدرک ، اّیهم  باتک  نیا  يارب  راوتـسا  ییاههیاپ  ینالوط  نامز  نیا  رد  هک 

. دیامن هضرع  ناهجب  ار  مالسا  لیصا  فراعم  دشاب و  رگهولج 
133 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  یطخ  ياههخسن  مهن  شخب 

ةراشا

میلس باتک  ندوب  روهشم  هب  املع  یهاوگ  میلس  باتک  زا  رایسب  ياههخسن  دوجو  رب  يدهاوش  میلس  باتک  ياههخـسن  ظفح  هب  املع  هجوت 
هناگشش عاونا  دناهدید  ای  دناهتشاد  باتک  زا  هخسن  دنچ  هک  یناسک  دناهتشاد  ار  باتک  ياههخـسن  ینرق  ره  رد  هک  یناسک  نورق  لوط  رد 

یطخ ياههخسن  اهنآ  فالتخا  میلـس و  باتک  ياههخـسن  شجنـس  میلـس  باتک  یطخ  ياههخـسن  یفرعم  میلـس  باتک  یطخ  ياههخـسن 
هدوب اهنآ  رد  میلس  باتک  هک  ییاهرهش  میلس  باتک  زا  دوجوم 

134 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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میلس باتک  ياههخسن  ظفح  هب  املع  هجوت 

ای باتک  لقن  تیاور و  تروصب  یهاگ  دناهدیشوک . میلس  باتک  ياههخسن  ظفح  رد  فلتخم  روصب  نرق ، هدراهچ  لوط  رد  هعیـش  ياملع 
راشتنا پاچ و  اب  هرخالاب  و  نآ ، ياههخسن  ظفح  اب  یهاگ  و  نآ ، ثیداحا  لقن  خاسنتسا و  تروصب  یهاگ  و  نآ ، هزاجا  هلوانم و  تئارق و 

. دناهتسناد نآ  ظفح  هب  فّظوم  ار  دوخ  باتک 
نـشور ار  دوجوم  ياههخـسن  ّتیمها  هجیتن  رد  هدرک و  داجیا  نآ  يارب  یـصاخ  طیارـش  میلـس  باتک  ياههخـسن  دروم  رد  ّمهم  تهج  ود 

سرت زا  نآ  نارادـفرط  رگید  يوس  زا  و  دناهتـشاد ، شیاههخـسن  يدوباـن  رد  یعـس  يرـصع  ره  رد  نآ  نانمـشد  وـس  کـی  زا  دـیامنیم :
رد مه  يرایسب  هدش و  دوبان  ادمع  باتک  ياههخسن  زا  يرایـسب  رذگهر  نیا  زا  دناهدوب . نآ  ياههخـسن  ندرک  یفخم  هب  روبجم  نانمـشد 

. تسا هدماین  تسدب  اهنآ  زا  یعالّطا  هدنام و  اههاگیفخم 
ياههخسن يایحا  هب  یـصاخ  هجوت  هک  دوش  يافوتم 1390  ینادـمه  دـمحم  ریـش  خیـش  موحرم  قّقحم  هماّلع  زا  يدای  تسا  مزال  اجنیا  رد 

نیلّوا و  تسا ، هدرک  هلباقم  رگید  کی  اب  ار  اهنآ  هدومن و  خاسنتسا  شیوخ  تسدب  ار  باتک  زا  فلتخم  هخسن  راهچ  هتشاد و  میلـس  باتک 
پاچ هدرک  میظنت  میلس  باتک  رب  همدقم  تروصب  هک  یتاقیقحت  اب  ناشیا  هدشهلباقم  هخسن  يور  زا  فرشا  فجن  رد  میلس  باتک  ياهپاچ 

. تسا هدش 

میلس باتک  زا  رایسب  ياههخسن  دوجو  رب  يدهاوش 

زا ياهخسن  دوجو  رب  هک  دراد  دوجو  ینئارق  میلس  ثیداحا  نایوار  نانخس  رد 
135 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: تسا نینچ  دهاوش  نآ  هصالخ  دیامنیم . تلالد  ياهخسن  تیؤر  ای  اهنآ ، رثکا  دزن  میلس  باتک 
. دوشیم هدید  ناشیا  زا  ياهّدع  راتفگ  رد  میلس » باتک   » هملک . 1

. میلس باتک  زا  تیاور  هب  ناشیا  زا  ياهدع  حیرصت  . 2
. میلس باتک  زا  دوجوم  ياههخسن  رد  دناهدرک  لقن  میلس  زا  هچنآ  دوجو  . 3

. نایوار زا  ياهّدع  مالک  رد  میلس  باتک  هب  دنس  رکذ  . 4
. ناشیاهباتک رد  هباشم  ياهدنس  رارکت  . 5

. باتک دوجوم  ياههخسن  دانسا  اب  ناشیاهباتک  رد  روکذم  دانسا  زا  يرایسب  تقباطم  . 6
. ناشیا زا  ياهّدع  مالک  رد  میلس  باتک  زاغآرس  رکذ  . 7

. تسا نآ  هخسن  تیؤر  زا  یکاح  هک  یتروصب  باتک  هراب  رد  ثحب  . 8

نورق لوط  رد  میلس  باتک  ندوب  روهشم  هب  املع  یهاوگ 

یباتک ناونعب  هدوب و  فورعم  فلاـخم  قفاوم و  نیب  یناـمز  ره  رد  نآ  ماـن  هک  تسا  نیا  میلـس  باـتک  دروم  رد  صخاـش  تاـکن  زا  یکی 
. تسا هدش  یفرعم  هدش  هتخانش  روهشم و 

باتک ترهـش  هب  حیرـصت  متفه  نرق  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  مجنپ و  نرق  زا  يرئاضغ  نبا  یناـمعن و  مراـهچ و  نرق  زا  میدـن  نبا  هراـب  نیا  رد 
یّمق ثّدحم  يرون و  ثّدحم  یسلجم و  همالع  ینارحب و  مشاه  دیس  یلماع و  رح  خیش  مه  نیرخأتم  زا  «. 1  » دناهدرک دوخ  رصع  رد  میلس 
باـتک ّتیفورعم  ترهـش و  هب  حیرـصت  یفجن  یـشعرم  هماـّلع  ینیما و  هماـّلع  نـیما و  نـسحم  دّیـس  هماـّلع  ینارهت و  گرزب  اـغآ  جاـح  و 
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«. 2  » دناهدومن
. تسا یمالسا  كرادم  نیرتیمیدق  زا  یکی  ناونعب  باتک  راهتشا  رب  نشور  یلیلد  زین  دش  لقن  میلس  ثیداحا  نایوار  رکذ  رد  هچنآ 

______________________________

ج 12 ص 216. ۀغالبلا : جهن  حرش  ص 83 . لاوقالا : ۀصالخ  ص 61 . ینامعن : تبیغ  ص 275 . میدن : نبا  تسرهف  ( 1)
: لئاسولا كردتسم  میدق ص 198 . ج 1 ص 32 و ج 8  راونالا : راحب  باب 54 . ص 549  مارملا : ۀیاغ  ج 20 ص 36 . ۀعیشلا : لئاسو  ( 2)

: ۀعیرذلا ج 3 ص 243 . باقلالا : ینکلا و  ص 56 . نمحرلا : سفن  ج 3 ص 733 .
ج 2 ص 421. قحلا : قاقحا  ج 1 ص 195 . ریدغلا : ج 35 ص 293 . ۀعیشلا : نایعا  ج 2 ص 153 .
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دناهتشاد ار  باتک  ياههخسن  ینرق  ره  رد  هک  یناسک 

شزرا هتـشاد  همادا  لصّتم  تروصب  میلـس  باتک  ياههخـسن  ظفح  يرادرب و  هخـسن  هتـشذگ  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  هتکن  نیا  نتـسناد 
: تسا نینچ  نآ  لیصفت  هک  دنکیم ، نشور  رتشیب  ار  يزورما  ياههخسن 

. تسا هدش  لقتنم  نابا  هب  میلس  تسد  زا  یلصا  هخسن  لّوا : نرق 
رمع نب  میهاربا  دشار و  نب  رمعم  هنیذا ، نب  رمع  تسا : هدش  ریثکت  رفن  هس  تسد  هب  مالّسلا  مهیلع  همئا  روضح  رد  باتک  هخـسن  مّود : نرق 

. ینامی
، یسیع نب  نامثع  یسیع ، نب  داّمح  تسا : هدش  ریثکت  املع  زا  هدع  نیا  تسدب  مالّسلا  مهیلع  همئا  روضح  رد  باتک  ياههخـسن  مّوس : نرق 
، باطخلا یبا  نب  نیسح  نب  دمحم  مشاه ، نب  میهاربا  یـسیع ، نب  دمحم  نب  دمحا  دیزی ، نب  بوقعی  ریمع ، یبا  نبا  مامه ، نب  قاّزرلا  دبع 

. يرعشا هللا  دبع  نب  دعس  يریمح ، رفعج  نب  هللا  دبع 
، ینیلک خیش  میهاربا ، نب  یلع  تسا : هتفای  راشتنا  گرزب  ياملع  زا  هدع  نیا  تسدب  باتک  تسا ، يرغـص  تبیغ  اب  نراقم  هک  مراهچ : نرق 

ییحی نب  دمحم  قودص ،) خیش  داتسا   ) دیلو نبا  هیولیجام ، ةدقع ، نبا  لیهس ، نب  مامه  نب  دمحم  قودص ، خیـش  ردپ  هیوباب  نب  یلع  خیش 
اهراب زورما  ات  حـیبص  نب  دـمحم  هخـسن  هک  اجر ، نب  حـیبص  نب  دـمحم  میدـن ، نبا  يربکعلت ، نوراـه  قودـص ، خیـش  يدوعـسم ، راّـطع ،

. تسا دوجوم  نونکا  مه  نآ  هخسن  هد  زا  شیب  هدش و  يرادربهخسن 
، ینامعن خیش  دناهدرک : تیاور  ار  نآ  املع  زا  هدع  نیا  هدیسر و  راهتشا  هجرد  تیاهن  هب  یملع  رظن  زا  میلس  باتک  نرق  نیا  رد  مجنپ : نرق 

. تسا هدومن  نآ  راهتشا  هب  حیرصت  هک  دیفم  خیش  یسوط و  خیش  یشاجن ، خیش  دیج ، یبا  نبا  يرئاضغ ، نبا 
رد هک  ییاملع  تسا . هدرک  فارتعا  نآ  ترهش  هب  مه  دیدحلا  یبا  نبا  هک  هتفای  راشتنا  يروطب  باتک  ياههخـسن  نرق  نیا  رد  مشـش : نرق 
دج بوشآرهـش  نزاخ ، رایرهـش  نبا  یـسوط ، خیـش  دنزرف  یلع  وبا  خیـش  زا : دنترابع  دناهدرک  لقن  ار  میلـس  باتک  ياههخـسن  هدـس  نیا 
نبا امن ، نب  هللا  ۀبه  يواروس ، هللا  ۀبه  نب  نسح  يدادقم ، هللا  دـبع  وبا  لامک ، نب  نوراه  نب  دـمحم  یـضیرع ، نسحلا  وبا  بقانم ، بحاص 

بحاص بوشآرهش 
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. تسا دوجوم  هزورما  ناشدانسا  نیع  اب  هک  هدش  خاسنتسا  يرایسب  ياههخسن  هدع  نیا  ياههخسن  يور  زا  بقانم .
بحاص یـسربط  خیـش  دناهدرک : حیرـصت  نادب  املع  زا  هّدع  نیا  هک  هدوب  رـشتنم  ییالاب  دح  رد  نرق  نیا  رد  باتک  ياههخـسن  متفه : نرق 

زا یتمیق  يذ  هخـسن  مارکلا . ۀهزن  بحاص  يزار  نیـسح  نب  دـمحم  لئاضف ، بحاص  لیئربج  نب  ناذاش  سواط ، نب  دـمحا  دیـس  جاجتحا ،
. تسا هدش  ریثکت  خاسنتسا و  وا  روتسدب  هدیسر و  یسلجم  همالع  تسدب  لاس 609  ینعی  متفه  نرق  زاغآ 
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. تسا هدوب  یسرب  بجر  ظفاح  بولقلا و  داشرا  بحاص  یملید  یلح ، همالع  دزن  باتک  زا  ییاههخسن  متشه : نرق 
. تسا هدوب  یلح  نامیلس  نب  نسح  خیش  یضایب و  همالع  دزن  باتک  ياههخسن  مهن : نرق 

. تسا هدوب  یناسارخ  یئومح  یفیطق و  همالع  یناث و  دیهش  دزن  باتک  زا  ییاههخسن  مهد : نرق 
. تسا هدوب  يدابآرتسا  يازریم  یشرفت و  لضاف  یسلجم و  همالع  دزن  باتک  زا  ییاههخسن  مهدزای : نرق 

. تسا هدوب  يدنه  لضاف  یناهبهب و  دیحو  فرشا و  دمحم  ریما  ینارحب و  دّیس  یلماع و  رح  خیش  دزن  باتک  زا  ییاههخسن  مهدزاود : نرق 
. تسا هدوب  ینیوزق  يدهم  دّیس  ینارحب و  هللا  دبع  خیش  يرئاح و  یلع  وبا  خیش  دزن  باتک  زا  ییاههخسن  مهدزیس : نرق 

یناقمام و هماّلع  یّمق و  ثّدحم  يرون و  ثّدحم  يراسناوخ و  دیـس  يدنه و  نیـسح  دماح  ریم  دزن  باتک  زا  ییاههخـسن  مهدراهچ : نرق 
میلـس باتک  نرق  نیا  مّود  همین  رد  تسا . هدوب  مولعلا  رحب  قداص  دیـس  همالع  ینادمه و  دمحم  ریـش  خیـش  ینیما و  هماّلع  ینارهت و  هماّلع 

. تسا هدش  پاچ  نرق  نیا  رخاوا  رد  ودرا  نابز  هب  نآ  همجرت  نینچمه  تسا . هدش  رشتنم  هدیسر و  پاچب 
اهراب میلس  باتک  نرق  نیا  رد  دراد . دوجو  یصوصخ  یمومع و  ياههناخباتک  رد  میلس  باتک  زا  يرایسب  یطخ  ياههخـسن  مهدزناپ : نرق 

. تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ارارک  زین  نآ  یسراف  همجرت  هدیسر و  پاچب  فلتخم  روصب  و 
138 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دناهتشاد باتک  زا  هخسن  دنچ  هک  یناسک 

، یلماع رح  خیش  زا : دنترابع  هک  دناهدید ، دوخ  نامز  رد  ای  دناهتـشاد  ار  میلـس  باتک  زا  هخـسن  دنچ  هک  دناهدرک  حیرـصت  املع  زا  ياهدع 
«. 3  » ینادمه دمحم  ریش  خیش  ینارهت و  گرزب  اقآ  جاح  يرئاح ، یلع  وبا  خیش  یسلجم ، همالع  يدابآرتسا ، يازریم  یشرفت ، لضاف 

يروآ و عمج  یپ  رد  ياهدع  ایناث  و  هدوب ، لوادـتم  هزادـنا  هچ  ات  باتک  ياههخـسن  الّوا  هک  تسا  نآ  املع  زا  هدـع  نیا  مان  رکذ  زا  روظنم 
. دوشیم باسح  اج  کی  تروصب  هخسن  دنچ  یفرعم  اثلاث  و  دناهدوب ، نآ  ياههخسن  قیبطت 

میلس باتک  یطخ  ياههخسن  هناگشش  عاونا 

هخسن دنچ  عون  ره  هک  تسا  عون  شش  هب  میـسقت  لباق  تایـصوصخ  ریاس  اهنآ و  بیترت  ثیداحا و  دادعت  رظن  زا  میلـس  باتک  ياههخـسن 
. دراد

: میزادرپیم کی  ره  تاّیصوصخ  نایب  هب  الیذ  میاهدرک و  يراذگمان  و »  » و ه » «، » د «، » ج «، » ب «، » فلا  » ياهمان اب  ار  عون  شش  نیا 
هخسن عون 6  نیا  زا  تسا . هدـش  لقن  ریمع  یبا  نبا  زا  ربتعم  دانـسا  اب  يافوتم 465  یسوط  خیش  قیرط  زا  هک  تسا  ییاههخـسن  فلا »  » عون

. تسا دوجوم  نآ  هخسن  هک 3  هدش  یفرعم 
رـضاح همجرت  زین  يدلج و  هس  پاچ  رد  و  تسا ، بیترت  نامه  هب  میلـس  باتک  میدق  ياهپاچ  هک  دنتـسه  ثیدح  ياراد 48  اههخسن  نیا 

. تسا هدش  ظفح  تروص  نامهب  ثیدح  بیترت 48 
. تسا هدنامیقاب  زورما  ات  هدش و  ریثکت  هدوب  رصع  نآ  رد  یعیش  یملع  ياههزوح  هک  هلح  البرک و  فجن و  رد  مجنپ  نرق  رد  اههخـسن  نیا 

تسا نامه  اههخسن  نیا  لّوا  دانسا 
______________________________

ص 153. لاقملا : یهتنم  ص 171 . لاقملا : جهنم  ص 159 . لاجرلا : دقن  ج 20 ص 210 . ۀعیشلا : لئاسو  ( 3)
ص 19. فجن :) پاچ   ) میلس باتک  ج 2 ص 156 . ۀعیرذلا :
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«. 4  » دوشیم يراددوخ  نآ  رارکت  زا  اذل  و  تسا ، هدمآ  رضاح  همجرت  زین  میلس و  باتک  ياهپاچ  همه  لّوا  رد  هک 

هتشاد راشتنا  نمی  رد  نآ  زا  لبق  هدش و  رـشتنم  لاس 334  هب  قشمد  رد  اجر  نب  حیبص  نب  دـمحم  قیرط  زا  هک  تسا  ییاههخـسن  ب »  » عون
عون زا  ثیدح  رب 41  هک  تسا  ثیدح  ياراد 41  اههخسن  نیا  تسا . دوجوم  نآ  هخـسن  هک 12  هدش  یفرعم  هخسن  عون 22  نیا  زا  تسا .

،8 ، 9 ، 7 ، 42 ، 6 ، 4 ، 1 تسا : نینچ  نآ  ثیداحا  بیترت  رـضاح  همجرت  قبط  دراد و  فـالتخا  نآ  اـب  بیترت  رد  یلو  تسا ، قبطنم  فلا » »
،38 ، 37 ، 48 ، 3 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 23 ، 22 ، 24 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 10

.47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 5 ، 2 زا : دنترابع  هک  درادن  دوجو  ثیدح  تفه  ب »  » عون رد  نیا  رب  انب  . 41 ، 36 ، 40 ، 39
: تسا نینچ  اههخسن  نیا  دنس 

: دیوگیم لاسب 334  قشمد  رد  اجر  نب  حیبص  نب  دمحم  بلاط  وبا  »
دبع رکب  وبا  هک : درک  لقن  میارب  اعنـص  رد  یناعنـص  رذنم  نب  دـمحا  رکب  وبا  هک : داد  ربخ  نم  هب  يراخب  ۀمـصع  یبا  نب  ۀمـصع  ورمع  وبا 

: هک درک  لقن  میارب  يریمح  یناعنص  عفان  نب  مامه  نب  قازرلا 
 ...«. درک لقن  سیق  نب  میلس  زا  شایع  یبا  نب  نابا  زا  يرصب  دشار  نب  رمعم  ةورع  وبا 

زا ياهخسن  رب  یلصا  هخسن  هلباقم  رب  لیلد  الامتحا  هک  هدمآ  زین  دوشیم  رکذ  ادعب  هک  د »  » عون دانسا  عون ، نیا  ثیداحا  یـضعب  يادتبا  رد 
. تسا د »  » عون

عون نیا  زا  تسا . هدش  لقن  لاس 609  رد  یناّمر  دمحم  وبا  زا  هک  تسا  ییاههخسن  ج »  » عون
______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد ص 191  میلس  باتک  زاغآرس  هب  ( 4)
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رد شثیداحا  زا  ثیدـح  دراد و 22  ییاـهتوافت  لـبق  عون  ود  اـب  اههخـسن  عون  نیا  تسا . دوجوم  نآ  هخـسن  هک 6  هدش  یفرعم  هخـسن   15
نیا رخآ  لّوا و  رگید ، يوس  زا  تسا . هدـمآ  هناگادـج  روـطب  باـتک  نتم  مّود  شخب  رد  هک  درادـن  دوـجو  د »  » و ب »  » و فـلا »  » ياـهعون

زین يرگید  ثیداحا  نآ  لّوا  دنس  زا  هتـشذگ  دوش  ادیپ  نآ  زا  یلماک  هخـسن  رگا  تسا . هتفر  نیب  زا  نآ  لّوا  دنـس  تسا و  صقان  اههخـسن 
. دش دهاوخ  تفای 

ود هب  هخسن  کی  ای  میلس  باتک  زا  هخسن  ود  ناونعب  ار  نآ  هخسن  ره  ناوتیم  تسا و  هدش  لیکـشت  اّزجم  تمـسق  ود  زا  اههخـسن  عون  نیا 
قبط نآ  بیترت  هـک  تـسا  ثیدـح  ياراد 32  دوـشیم  عورـش  ثیدـح 7  طـساوا  زا  نآ  صقاـن  يادـتبا  هک  لّوا  شخب  تـسناد . تـیاور 

،30 ، 63 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 6 ، 51 ، 50 ، 16 ، 11 ، 38 ، 49 ، 27 ، 7 تسا : نینچ  رضاح  همجرت  ياههرامش 
رد یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  : » تسا هدش  هتشون  نینچ  اههخـسن  نیا  لّوا  شخب  رخآ  رد  . 42 ، 24 ، 68 ، 67 ، 33 ، 66 ، 37 ، 65 ، 31 ، 64
نأش رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدـح  نیا  زا  دـعب  تسا .» هتـشون  ینامر  دـمحم  وبا  ار  هخـسن  تفای و  نایاپ  لاس 609  رخـآلا  عیبر  لّوا 

. تسا هدروآ  ار  میلس  باتک 
. تسا هدنام  مامتان  هخسن  رخآ  70 و  ، 14 ، 25 ، 26 ، 69 ، 24 ، 12 تسا : بیترت  نیدب  ثیدح  تفه  ياراد  اههخسن  نیا  مّود  شخب 

نآ هخسن  کی  طقف  هک  هدش  یفرعم  هخسن  عون 9  نیا  زا  تسا . هدش  لقن  ینامی  رمع  نب  میهاربا  تیاور  هب  هک  تسا  ییاههخـسن  د »  » عون
رـضاح همجرت  قبط  اـهنآ  بیترت  تسا و  دوجوم  ب »  » و فلا »  » عوـن رد  اـهنآ  همه  هک  تسا  ثیدـح  ياراد 40  هخـسن  نیا  تسا . دوجوم 

،30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 23 ، 22 ، 24 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 ، 9 ، 8 ، 7 ، 10 ، 42 ، 6 ، 4 ، 1 تسا : نینچ 
. دراد ب »  » عون هب  یلماک  تهابش  بیترت  نیدب  41 و  ، 36 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 48 ، 3 ، 34 ، 33 ، 32 ، 31
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: تسا نینچ  هخسن  نیا  دانسا 
141 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

شردـپ زا  یناعنـص  مامه  نب  قازرلا  دـبع  میومع  هک : هدرک  لقن  ینامی  رمع  نب  میهاربا  هک : دـنکیم  لقن  يرونید  بوقعی  یبا  نب  نسح  »
«. تسا هدرک  لقن  سیق  نب  میلس  زا  شایع  یبا  نب  نابا  زا  عفان  نب  مامه 

یلع هدش و  هدروآ  اهنآ  زا  یمان  طقف  تسین و  تسد  رد  اهنآ  تایـصوصخ  یلو  میراد  عالطا  اهنآ  دوجو  زا  هک  تسا  ییاههخـسن  ه »  » عون
. تسا هدش  یفرعم  هخسن  عون 10  نیا  زا  دشاب . قبطنم  هتشذگ  عون  راهچ  زا  یکی  رب  دیاب  ةدعاقلا 

ياهلاس رد  هخـسن  نیا  هنافّـسأتم  تسا . نآ  تمدـق  نرق  هدزاود  زا  شیب  هک  تسا  وهآ  تسوپ  رب  یفوک  طـخب  هقیتع  هخـسن  کـی  و »  » عون
. تسا هدش  دوقفم  ریخا 

میلس باتک  یطخ  ياههخسن  یفرعم 

ای هدـش  هراشا  اهنآ  هب  هتـشذگ  ياملع  ياهباتک  رد  اـی  هک  تسا  ییاههخـسن  دوشیم  یفرعم  اـجنیا  رد  هک  میلـس  باـتک  یطخ  ياههخـسن 
ياههخـسن رد  ای  هدـش  رکذ  اهنآ  ياهتـسرهف  رد  تسا و  دوجوم  اههناخباتک  رد  نونکا  مه  ای  دـناهداد و  ربخ  اهنآ  دوجو  زا  اهنآ  ناـبحاص 

. تسا هدش  هداد  ربخ  اهنآ  دوجو  زا  رگید  یطخ 
رکذ هک  نانچ  دناهتـشاد  ار  باتک  زا  ياهخـسن  هک  دوشیم  لصاح  نانیمطا  ناشتاریبعت  نیمّدـقتم و  زا  ياهّدـع  مـالک  زا  هکنیا  هجوت  لـباق 

رد یلو  تسین ، یّکـش  نیثّدحم  مظاعا  زا  رگید  یـضعب  ینیلک و  خیـش  قودص و  خیـش  دزن  باتک  زا  ياهخـسن  دوجو  رد  هکنیا  امک  دـش ،
. دش دهاوخ  رکذ  هدش  یفّرعم  میلس  باتک  زا  ياهخسن  تحارص  هب  هک  يدراوم  طقف  اجنیا 

رکذ اب  یبرع  همدقم  رد  قیقد  روطب  اهنآ  همه  تایـصوصخ  هتفرگ و  رارق  دیدزاب  دروم  کیدزن  زا  ناکما  ّدـح  ات  دوجوم  یطخ  ياههخـسن 
: دوشیم افتکا  اهنآ  زا  یتسرهف  رکذ  هب  یسراف  همجرت  رد  یلو  تسا ، هدش  هداد  حیضوت  كرادم 

142 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«: فلا  » عون

. دوشیم يرادهگن  هرامش 316  هب  ياهعومجم  رد  فجن  میکح  هللا  ۀیآ  هناخباتک  رد  هک  خیرات 1087 ، هب  یلماع  رح  خیش  لّوا  هخسن  . 1
. تسا روکذم  هرامش 1  هخسن  رد  هدش و  خاسنتسا  نآ  يور  زا  اردیح ، دّیس  رما  هب  ّرح  خیش  هخسن  هک  ياهقیتع  هخسن  . 2

. تسا روکذم  هرامش 1  هخسن  رخآ  رد  هدش و  هلباقم  نآ  اب  رح  خیش  هخسن  هک  ياهخسن  . 3
. تسا هدرک  رکذ  و ج 14 ص 371  ج 12 ص 201 ، نیقتملا : ۀضور  رد  هک  یسلجم  یقت  دمحم  خیش  همالع  هخسن  . 4

. تسا هدرک  رکذ  ج 1 ص 15 و 76  راونالا : راحب  لّوا  رد  هک  یسلجم  همالع  لوا  هخسن  . 5
رد هخـسن  نیا  تسا . هدـش  ماجنا  نآ  يور  زا  میلـس  باـتک  فجن  ياـهپاچ  هک  خیرات 1353  هب  ینادمه  دمحم  ریـش  خیـش  لّوا  هخـسن  . 6

. دوشیم يرادهگن  هرامش 3230  هب  ياهعومجم  رد  فجن ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  هناخباتک 
«: ب  » عون

. تسا هدش  رکذ  زین  ج 2 ص 157  ۀعیرذلا : رد  هدرک و  رکذ  ص 153  لاقملا : یهتنم  رد  هک  يرئاح  یلع  وبا  خیش  هخسن  . 7
ج 1 ص ماحفالا : ءاصقتسا  رد  هدش و  تبث  هرامش 7728  هب  ناشیا  هناخباتک  تسرهف  رد  هک  وهنکل ، رد  يدنه  نیسح  دماح  ریم  هخـسن  . 8

. تسا روکذم  زین  ص 157  ج 2 ، ۀعیرذلا : رد  هدرک و  حیرصت  نادب  860 و ج 2 ص 332 و 361 
. تسا هدش  رکذ  ج 1 ص 363  ماحفالا : ءاصقتسا  رد  هک  یلباک  هجاوخ  هخسن  . 9

. تسا هدرک  رکذ  ج 3 ص 12  مالکلا : یهتنم  رد  هک  يدابآضیف  یلع  ردیح  هخسن  . 10
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نادب ج 4 ص 67  تاضور : باتک  رد  هک  تاّنجلا  تاضور  بحاص  هخسن  . 11
143 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدش  لقتنم  فجن  هب  هخسن  نیا  ارهاظ  و  هدرک ، حیرصت 
. تسا هدش  رکذ  ج 2 ص 156  ۀعیرذلا : رد  هک  ءاطغلا  فشاک  يداه  خیش  هناخباتک  هخسن  . 12

باتک رد  ناشیا  یـصخش  هناـخباتک  تسرهف  رد  و  هدرک ، رکذ  ص 65  نمحرلا : سفن  رد  هـک  خیرات 1270  هب  يرون  ثّدحم  هخـسن  . 13
. تسا هدش  رکذ  ج 2 ص 157  ۀعیرذلا : رد  زین  ج 1 ص 147 و  یطخ : هخسن  دنچ  اب  ییانشآ 

پاچ هدرک و  باختنا  یطخ  هخـسن  يور  زا  ثیدح  دنچ  میلـس ، باتک  لصا  پاچ  زا  لبق  هک  يدورهرک  دـیمحلا  دـبع  خیـش  هخـسن  . 14
. تسا هدرک  نییعت  ار  شاهخسن  عون  بختنم  لّوا  رد  و  هدومن ،

خیرات 1288. هب  ناهفصا  رد  یتاضور  همالع  یصخش  هناخباتک  هخسن  . 15
خیرات 1059. هب  هرامش 296  هب  ياهعومجم  رد  مق ، رد  ردیح  یلع  خیش  مالسالا  ۀجح  یصخش  هناخباتک  هخسن  . 16

ج 1 ص تایهلا : هناخباتک  تسرهف  رد  هک  خیرات 1082 ، هب  هرامش 456  هب  ياهعومجم  رد  دهشم ، تایهلا  هدکشناد  هناخباتک  هخـسن  . 17
. تسا هدش  رکذ   362

. تسا هدش  رکذ  ج 5 ص 150  هناخباتک : میدق  تسرهف  رد  هک  هرامش 2035 ، هب  دهشم  رد  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  لّوا  هخسن  . 18
یئاـبفلا تسرهف  رد  هـک  خـیرات 1346 ، هب  هرامـش 8130  هب  ياهعومجم  رد  دهـشم ، رد  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناـخباتک  مّود  هخـسن  . 19

. تسا روکذم  ص 312  هناخباتک :
. تسا روکذم  هخسن 19  رد  و  هدش ، خاسنتسا  نآ  يور  زا  سدق  ناتسآ  هرامش 8130  هخسن  هک  ياهقیتع  هخسن  . 20

ج 5 ص هاگـشناد : هناـخباتک  تسرهف  رد  هک  خـیرات 1160 ، هب  هرامـش 575  هب  ياهعومجم  رد  نارهت  هاگـشناد  هناخباتک  لّوا  هخـسن  . 21
. تسا هدش  رکذ   1485

. تسا هدش  رکذ  ج 5 ص 1486  هاگشناد : هناخباتک  تسرهف  رد  هک  هرامش 669 ، هب  نارهت  هاگشناد  هناخباتک  مّود  هخسن  . 22
. تسا روکذم  هخسن  نامه  رد  تسا و  هدش  خاسنتسا  نآ  يور  زا  هرامش 22  هخسن  هک  ياهخسن  . 23

144 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هناـخباتک تـسرهف  رد  هـک  هرامـش 178 ج ، هـب  ياهعوـمجم  رد  نارهت ، هاگـشناد  هناـخباتک  رد  نارهت  قوـقح  هدکـشناد  لّوا  هخــسن  . 24

. تسا هدش  رکذ  ص 420  قوقح : هدکشناد 
هدش رکذ  ج 9 ص 883  هاگـشناد : هناخباتک  تسرهف  رد  هک  خیرات 1252 ، هب  هرامش 2200  هب  نارهت  هاگشناد  هناخباتک  مّوس  هخـسن  . 25

. تسا
هدش رکذ  ج 16 ص 365  هاگشناد : هناخباتک  تسرهف  رد  هک  خیرات 1282  هب  هرامش 6808  هب  نارهت  هاگشناد  هناخباتک  مراهچ  هخسن  . 26

. تسا
هرامـش 3219 هب  فـجن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ماـما  هناـخباتک  رد  هک  خیرات 1346 ، هب  ینادـمه  دـمحم  ریـش  خیـش  مّود  هخـسن  . 27

. دوشیم يرادهگن 
نآ تسرهف  رد  تسا و  خیرات 1306  اب  هرامش 652  هب  ياهعومجم  رد  هک  نارهت  رد  قباس ) يانـس   ) هرامش 2 سلجم  هناخباتک  هخسن  . 28

. تسا هدش  رکذ  ج 2 ص 5  هناخباتک :
ج 2 ص 159 ۀعیرذلا : رد  هدش و  لقتنم  نارهت  هب  هک  تسا  دنه  دابآضیف  رد  هجار  يدهم  دمحم  دّیس  هناخباتک  هخـسن  نامه  هخـسن  نیا 

. تسا هدش  رکذ 
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«: ج  » عون
ص 557 و 558 روبزم : باتک  رد  متفه  نرق  ياملع  زا  يزار  نیسح  نب  دمحم  خیـش  مارکلا . ۀهزن  باتک  بحاص  يزار  خیـش  هخـسن  . 29

. تسا هدوب  ج »  » عون زا  وا  هخسن  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دراد . دوجو  ج »  » عون رد  طقف  هک  هدرک  لقن  میلس  باتک  زا  یثیداحا 
. تسا هدش  رکذ  ج 1 ص 467  لاجرلا : ۀلمکت  باتک  رد  هک  خیرات 609  هب  یسلجم  همالع  مّود  هخسن  . 30

. تسا هدش  رکذ  ج 2 ص 157  ۀعیرذلا : رد  هک  هنیدم  رد  خیرات 1048  هب  فجن  رد  يدابآفجن  دمحم  یلع  جاح  هناخباتک  هخسن  . 31
. تسا هدش  رکذ  ج 17 ص 276  ۀعیرذلا : رد  هک  دنه  یئبمب  رد  يراسناوخ  مساقلا  وبا  دیس  هخسن  . 32

: روبزم باتک  رد  هک  تاداسلا  لئاضف  باتک  بحاص  فرشا  دمحم  ریم  هخسن  . 33
. تسا هدش  رکذ  ص 510 

رد طقف  هک  هدرک  لقن  یثیدح  روبزم  باتک  هحفص 291  رد  وا 
145 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدوب  عون  نیا  زا  وا  هخسن  دنکیم  مولعم  تسا و  دوجوم  ج »  » عون
ج 1 ص 661 و ج 2 ص روبزم : باـتک  رد  تسا . هدرک  رکذ  ج 1 ص 29  ةادهلا : تابثا  باتک  رد  هک  یلماع ، رح  خیش  مّود  هخـسن  . 34

. تسا هدوب  ج »  » عون زا  هخسن  نیا  دنکیم  مولعم  تسا و  دوجوم  ج »  » عون رد  طقف  هک  هدرک  لقن  یثیداحا   509
: قوقح هدکشناد  هناخباتک  تسرهف  رد  هک  خیرات 1107  هب  هرامش 29 د ، هب  نارهت  هاگشناد  هناخباتک  رد  قوقح  هدکشناد  مّود  هخسن  . 35

. تسا هدش  رکذ  ص 420 
هدش رکذ  ج 1 ص 587  یبرع : مسق  رد  هناـخباتک  نآ  تسرهف  رد  هـک  خیرات 1282  هب  هرامش 729  هب  نارهت  کلم  هناخباتک  هخـسن  . 36

. تسا
. تسا هدش  رکذ  هخسن 15  رد  هک  تاّنجلا  تاضور  بحاص  ردارب  هخسن  . 37

. تسا هدش  رکذ  ج 5 ص 42  ۀیعیشلا : فراعملا  ةرئاد  باتک  رد  هک  خیرات 1385 ، هب  یلالج  همالع  هخسن  . 38
. تسا هدش  رکذ  هخسن 38  رد  هک  طبنتسم  دّیس  هخسن  . 39

هب فجن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماـما  هناـخباتک  رد  خیرات 1362  هب  ياهعومجم  رد  هک  ینادـمه ، دـمحم  ریـش  خیـش  مّوس  هخـسن  . 40
. دوشیم يرادهگن  هرامش 3222 

. تسا هدش  رکذ  ج 16 ص 274  هناخباتک : نآ  تسرهف  رد  هک  هرامش 5366 ، هب  نارهت  میدق  ياروش  سلجم  هناخباتک  لّوا  هخسن  . 41
خیرات 1080. هب  هرامش 9719  هب  ياهعومجم  رد  دهشم ، رد  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  مّوس  هخسن  . 42

. تسا روکذم  هخسن  نآ  رد  هدش و  خاسنتسا  نآ  زا  هخسن 42  هک  یحیحص  هخسن  . 43
«: د  » عون

خیرات 1310. هب  هرامش 7699  هب  نارهت  میدق  ياروش  سلجم  هناخباتک  مّود  هخسن  . 44
. تسا روکذم  هخسن  نامه  رد  هدش و  خاسنتسا  نآ  يور  زا  هخسن 44  هک  يوسوم ، دهتجم  هللا  دبع  وبا  هخسن  . 45

، هدوب مهد  نرق  رد  هک  نیلضافلا  جاهنم  باتک  بحاص  یناسارخ  یئومح  هخسن  . 46
146 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نیا هک  تسا  هدرک  لقن  يرونید  دنس  اب  میلس  باتک  زا  یثیداحا   259 ، 242 ، 241 ، 240 ، 239 ، 236 ، 233 ص 228 ، روبزم : باـتک  رد  و 
. تسا هدوب  د »  » عون زا  وا  هخسن  دنکیم  مولعم  و  تسا ، هخسن 44  لّوا  رد  دنس 

تسادیپ هدش و  رکذ  يرونید  دنـس  اب   26 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ياههرامش 15 ، رد  ب »  » عون ياههخسن  رد  هک  ياهخـسن  . 47
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ثیداحا لّوا  رد  ار  نآ  دانسا  طقف  هدرک ، هظحالم  ب »  » عون ياههخـسن  اب  ار  نآ  قباطت  هتـشاد و  د »  » عون زا  ياهخـسن  نوچ  لّوا  خسان  هک 
. تسا هدروآ 

. تسا هدش  رکذ  ج 2 ص 154  ۀعیرذلا : رد  هک  ینامی  رمع  نب  میهاربا  تیاور  هب  ياهخسن  . 48
. تسا هدش  رکذ  ج 2 ص 157  ۀعیرذلا : رد  هک  دشار  نب  رمعم  زا  قازرلا  دبع  تیاور  هب  ياهخسن  . 49

. تسا هدش  رکذ  ص 81  یسوط : خیش  تسرهف  رد  هک  یسوط  خیش  هخسن  . 50
. تسا هدش  رکذ  ص 6  یشاجن : لاجر  رد  هک  یشاجن  خیش  هخسن  . 51

. تسا هدش  رکذ  ج 1 ص 321  یشک : لاجر  رد  هک  یشک  خیش  هخسن  . 52
«: ه  » عون

. تسا هدرک  رکذ  ج 1 ص 4  میقتسملا : طارصلا  باتک  رد  هک  يافوتم 877  یضایب  همالع  هخسن  . 53
. تسا هدش  رکذ  زین  ج 4 ص 69  تانجلا : تاضور  رد  هدرک و  رکذ  هصالخ  رب  هیشاح  رد  هک  لاس 965 )  ) یناث دیهش  هخسن  . 54

. تسا هدرک  رکذ  ص 159  لاجرلا : دقن  رد  هک  یشرفت  لضاف  هخسن  . 55
. تسا هدرک  رکذ  ص 15  لاقملا : جهنم  رد  هک  يدابآرتسا  يازریم  هخسن  . 56

. تسا هدرک  رکذ  ص 237  ۀینارونلا : عماوللا  باب 54 و  ص 549  مارملا : ۀیاغ  رد  هک  ینارحب  ثدحم  هخسن  . 57
هدش رکذ  ج 17 ص 68  ۀـعیرذلا : رد  هدرک و  رکذ  ص 445  راتسالا : بجحلا و  فشک  رد  هک  يروتنک  نیـسح  زاجعا  دیـس  هخـسن  . 58

. تسا
147 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیلع نینمؤملا  ریما  ماما  هناـخباتک  رد  هرامـش 3215  هب  ياهعومجم  رد  هک  خیرات 1361 ، هب  ینادمه  دمحم  ریش  خیـش  مراهچ  هخـسن  . 59
. دوشیم يرادهگن  فجن  مالّسلا 

هدش رکذ  ج 1 ص 66  باـتک : نتم  رد  زین  و  ج 1 ص 79 ، ریدغلا : باتک  همدقم  رد  و  هتـشون ، دوخ  تسدـب  هک  ینیما  همالع  هخـسن  . 60
. تسا

. تسا روکذم  پاچ  نآ  رد ص 179  و  هدش ، هلباقم  نآ  اب  میلس  باتک  لّوا  پاچ  هک  یحیحص  هخسن  . 61
نآ تسرهف  رد  و  تـسا ، نآ  مّود  باـتک  هـک  هرامـش 288  هب  ياهعومجم  رد  البرک ، رد  یئابطابط  رقاب  دـمحم  دّیـس  هناخباتک  هخـسن  . 62

. تسا هدش  رکذ  ص 170  هناخباتک :
هدـش هتـشون  وهآ  تسوپ  يور  رب  ددرگیم و  رب  لبق  لاـس  تسیود  رازه و  هب  نآ  خـیرات  هک  يروصنم  بوقعی  خیـش  هخـسن  . 63 و »  » عون

. تسین تسد  رد  نآ  زا  يرثا  نونکات  هدش و  دیدپان  ناریا  اب  قارع  گنج  رد  لاس 1400  رد  هدوب ، رهشمّرخ  رد  هک  هخسن  نیا  تسا .
ناشن مانیب و  ياهناخباتک  تسرهف  هک  مق  رد  یـشعرم  هللا  ۀیآ  هناخباتک  یطخ  ياهباتک  زا  هرامش 7624  یطخ  هخسن  رد  دوشیم  روآدای 

زا یکی  ناونعب  هخسن  نیا  رکذ  زا  تسین  مولعم  هناخباتک  تایصوصخ  هک  اجنآ  زا  تسا . هدوب  میلس  باتک  نآ  یّطخ  بتک  هلمج  زا  تسا ،
. میدرک يراددوخ  باتک  ياههخسن 

اهنآ فالتخا  میلس و  باتک  ياههخسن  شجنس 

: دنراد توافت  رگید  کی  اب  تهج  راهچ  زا  میلس  باتک  ياههخسن 
هک تسا  هناگادج  يدنس  کی  ره  رد  تسا ، دوجوم  د »  » و ب »  » و فلا »  » عون هس  رد  هک  باتک  لّوا  دانسا  نآ  لّوا  رد  روکذم  دنـس  فلا .
هب باتک  کی  عقاو  رد  و  تسا ، باتک  بلاطم  ماکحتسا  ثعاب  دنس  فالتخا  نیا  هتبلا  دش . هراشا  نادب  اههخسن  هناگـشش  عاونا  یفرعم  رد 
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. تسا هدش  لقن  دنس  دنچ 
148 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

عون یلو  دـنناسکی ، ابیرقت  ثیداحا  بیترت  رد  د »  » و ب »  » عون ود  هک  دـش  رکذ  اههخـسن  هناگـشش  عاونا  فیـصوت  رد  ثیداحا  بیترت  ب .
نآ تیفیک  دراد و  فالتخا  رگید  عون  هس  اب  ثیداحا  بیترت  رد  ج »  » عون هک  یلاـح  رد  دراد ، تواـفت  ود  نآ  اـب  ثیدـح  دـنچ  رد  فلا » »

. تشذگ
باتک تلاصا  هب  هدـمآ و  دوجوب  نیخـسان  هقیلـس  لامعا  اـی  اههخـسن و  ياـهیگداتفا  رثا  رد  بیترت ، فـالتخا  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

. درادن يریثأت  نآ  لصا  تحص  رد  اهنآ  رّخأت  مّدقت و  تسا و  ثیداحا  نوتم  لصا  روظنم  هک  ارچ  دنزیمن ، يررض 
ثیدح و  39 ج »  » عون ثیدـح و   41 ب »  » عون ثیدـح و  ياراد 48  فلا »  » عون هک  دـش  هتفگ  اههخـسن  عاونا  نایب  رد  ثیداحا  دادـعت  ج .
زا 39 یلو  دـنراد ، یّلک  قباـطت  هخـسن  هس  تسا و  دوجوم  فلا »  » عون رد  اـمامت  د »  » و ب »  » عوـن ود  ثیداـحا  تسا . ثیدـح   40 د »  » عون

تمـسق رد  هک  درادن  دوجو  رگید  عون  هس  رد  نآ  ثیدـح  و 22  دراد ، دوجو  د »  » و ب »  » و فـلا »  » رد ثیدـح  طقف 17  ج »  » عون ثیدـح 
. دش هدروآ  هناگادج  روطب  نتم  مّود 

رد اهيدـنبهلمج  تاملک و  لکـش  فالتخا  اهنآ و  ریخأت  میدـقت و  اـی  تاـملک و  تـالمج و  يداـیز  مک و  تاراـبع  رد  يداـیز  مک و  د .
اب مه  میلس  باتک  رد  تسا - يداع  هلأسم  کی  یطخ  ياههخسن  رد  هک  تاملک - نتشون  رد  تاهابتشا  طالغا و  زین  فلتخم و  ياههخـسن 

. دراد دوجو  نآ  هلاس  تمدق 1400  هب  هجوت 
رثا رد  تاملک  یـضعب  ندـش  كاپ  ای  هظفاح  رب  دامتعا  اب  ینعم  هب  لقن  ای  ثیدـح  ندینـش  ای  تئارق  رد  هابتـشا  اههخـسن  فالتخا  نیا  للع 

. دیآیم شیپ  اههخسن  قاروا  یضعب  نداتفا  ای  تبوطر ، ای  هنایروم 
هک صوصخب  هدش ، حّقنم  الماک  باتک  نتم  دّدعتم ، ياههلباقم  اهنآ و  ندوب  عون  راهچ  دوجوم و  یطخ  ياههخسن  ترثک  هب  هّجوت  اب  هتبلا 

. تسا یطخ  هخسن  هلباقم 14  هجیتن  رضاح  نتم 
149 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  زا  دوجوم  یطخ  ياههخسن 

: دنتسه ریز  ياههرامش  همجرت ، نیا  رد  روکذم  بیترت  قبط  هک  تسا  دوجوم  هخسن  نونکا 24  مه  میلس ، باتک  ياههخسن  زا 
.59 ، 43 ، 41 ، 40 ، 39 ، 37 ، 35 ، 34 ، 27 ، 26 ، 25 ، 24 ، 22 ، 21 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 5 ، 1

هدوب اهنآ  رد  میلس  باتک  هک  ییاهرهش 

دنه ناریا و  ات  هتفرگ  نمی  زاجح و  ماش و  قارع و  زا  یمالـسا  ياهنیمزرـس  فلتخم  طاقن  رد  میلـس ، باـتک  یطخ  ياههخـسن  ناگدـنراد 
اجنآ رد  ياهخسن  البق  هک  اهنآ  هچ  مینکیم ، رکذ  هدمآ  اههخسن  هچخیرات  رد  احیرص  هک  ییاهرهش  مان  طقف  تمسق  نیا  رد  دناهتسیزیم .

. تسا دوجوم  نآ  رد  اههخسن  نونکا  مه  هک  اهنآ  هچ  هدوب و 
. قشمد هرصب ، هلح ، البرک ، فرشا ، فجن  ماش : قارع و  ياهرهش  فلا .

. اخم ردنب  اعنص ، هرونم ، هنیدم  نمی : زاجح و  ياهرهش  ب .
. رهشمرخ ناجنز ، ناهفصا ، دزی ، نارهت ، مق ، دهشم ، ناجدنبون ، ناریا : ياهرهش  ج .

. یئبمب دابآضیف ، وهنکل ، دنه : ياهرهش  د .
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ظفح هار  رد  یتامحز  هچ  هدرک و  یط  ار  يریـسم  هچ  نرق  هدراهچ  لوط  رد  میلـس  باتک  ياههخـسن  هک  دـش  مولعم  شخب ، نیا  نایاپ  رد 
. تسا هدیسر  هعیش  ياهلسن  تسد  هب  مالّسلا  مهیلع  همئا  تایانع  هیاس  رد  و  هدش ، هدیشک  اهنآ 

151 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یسراف ودرا و  همجرت  بختنم ، یبرع ، نتم  میلس  باتک  ياهپاچ  مهد  شخب 

ةراشا

پاچ میلـس  باتک  بختنم  پاچ  میلـس  باتک  یبرع  ياهپاچ  زا  يرامآ  میلـس  باـتک  یبرع  نتم  ياـهپاچ  تیفیک  میلـس  باـتک  ياـهپاچ 
میلس باتک  یسراف  همجرت  ياهپاچ  میلس  باتک  يودرا  همجرت 

152 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  ياهپاچ 

همجرت تسا . هدیـسر  عبط  هب  نآ  لصا  پاچ  زا  لبق  میلـس  باتک  بختنم  و  هتـشذگ ، لاس  هاجنپ  زا  شیب  باتک  یبرع  نتم  پاـچ  نیلّوا  زا 
. تسا هدش  پاچ  راب  نیلّوا  يارب  لبق  لاس  نآ 15  یسراف  همجرت  و  لبق ، لاس  تسیب  زا  شیب  ودرا  نابز  هب  باتک 

: دوش هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  میلس  باتک  ياهپاچ  هراب  رد  مزال  تاعالطا  يارب 
: انثارت هلجم  هرامش 830 . ص 214  ۀـّیفجنلا : تاعوبطملا  مجعم  ج 2 ص 421 . قحلا : قاـقحا  ص 227 . ج 12  ص 159 ، ج 2  ۀعیرذلا :

ابابناخ  ) یبرع یپاـچ  ياـهباتک  تسرهف  ص 465 .  39 هرامـش 38 / ص 147 و  هرامـش 22  و  ص 229 ، هرامـش 14  ص 229 ، هرامش 4 
ج 3 ص 360. راشم :) ابابناخ   ) یپاچ بتک  نیّفلؤم  ص 729 . راشم :)

میلس باتک  یبرع  نتم  ياهپاچ  تیفیک 

لوط رد  باتک  نیا  زا  دلج  رازه  اههد  نآ  زا  دعب  هدـش و  پاچ  فجن  رد  يرمق  يرجه  لاس 1361  رد  راب  نیلّوا  میلس ، باتک  یبرع  نتم 
. دش دهاوخ  میدقت  نآ  زا  یسکع  هنومن  دنچ  اهریوصت ، تمسق  رد  هک  تسا ، هتفای  راشتنا  فلتخم  روصب  لاس  هاجنپ 

: تسا هتفرگ  رارق  پاچ  يارب  میظنت  هلباقم و  قیقحت و  دروم  راب  راهچ  میلس  باتک  رگید  يوس  زا 
رد رگید ، هخسن  کی  رب  هلباقم  رح و  خیش  هخـسن  يور  زا  هحفـص و  رد 11  مولعلا  رحب  قداص  دمحم  دیـس  همالع  زا  ياهمّدـقم  اب  لّوا  راب 

. تسا هدش  پاچ  هحفص   192
خیش تاقیقحت  ندرک  هفاضا  اب  مولعلا  رحب  همالع  زا  رتلصفم  ياهمّدقم  اب  مّود  راب 

153 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هس هب  پاچ  نیا  تسا . هدیسر  پاچب  هدرک ، هلباقم  هخسن  دنچ  اب  هک  ناشیا  هدشمیظنت  هخسن  يور  زا  هحفص و  رد 60  ینادمه  دمحم  ریش 

. تسا هدش  رشتنم  هحفص  هحفص و 270  هحفص و 236  رد 212  تروص 
رد تسا . هدیسر  عبط  هب  فجن  پاچ  نتم  نیع  ندروآ  اب  يوسوم و  نیدلا  ءالع  دیس  مالسالا  ۀجح  زا  هحفص  رد 26  ياهمّدقم  اب  مّوس  راب 

. تسا هدش  هدروآ  بلاطم  یئابفلا  تسرهف  هلمج  زا  تسرهف  دنچ  قیقحت  نیا  رخآ 
هحفص و رد 550  ياهمدقم  نآ  لّوا  دلج  هک  هدـش ، پاچ  هحفـص  رد 1472  يراصنا  رقاب  دمحم  خیـش  قیقحت  هب  دـلج  هس  رد  مراهچ  راب 
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جارختسا نآ  موس  دلج  هحفص و  رد 400  نتم  یخیرات  ياهتمسق  لماک  قیقحت  اب  یّطخ  هخسن  رب 14  باتک  هدشهلباقم  نتم  نآ  مّود  دلج 
تیفیک هراب  رد  یلماک  حیضوت  تسا . هحفص  رد 520  یعوضوم  تسرهف  هلمج  زا  هناگهدزاود  ياهتـسرهف  یثیدح و  كرادم  زا  ثیداحا 

. دش دهاوخ  نایب  همدقم  نیا  رخآ  رد  نآ  هصالخ  هک  هدمآ  یبرع  نتم  همّدقم  رخآ  رد  پاچ ، نیا  رد  قیقحت 

میلس باتک  یبرع  ياهپاچ  زا  يرامآ 

: دوشیم میدقت  میلس  باتک  یبرع  نتم  ياهپاچ  زا  يرامآ  الیذ 
. خیرات نودب  یعقر ، هحفص   192 ۀیردیح ، هبتکم  فجن ، پاچ  . 1
. يرمق  1366 یعقر ، هحفص   212 ۀیردیح ، هبتکم  فجن ، پاچ  . 2
. خیرات نودب  یعقر ، هحفص   236 ۀیردیح ، هبتکم  فجن ، پاچ  . 3
. خیرات نودب  یعقر ، هحفص   270 ۀیردیح ، هبتکم  فجن ، پاچ  . 4

. تسا هدش  پاچ  دیدجت  فجن  رد  اهراب  پاچ  نیا  هک  خیرات ، نودب  يریزو ، هحفص   270 ۀیردیح ، هبتکم  فجن ، پاچ  . 5
. يرمق لاس 1395  دودح  رد  فجن ، يریزو  ياهحفص  پاچ 270  يور  زا  ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  مق ، پاچ  . 6

رد اـهراب  پاـچ  نیمه  هک  يرمق ،  1400 فجن ، يریزو  ياهحفـص  پاـچ 270  يور  زا  ناـمیالا ، ۀـبتکم  نونفلا و  راد  توریب ، پاـچ  . 7
. تسا هدش  پاچ  دیدجت  توریب 

. توریب نونفلا  راد  پاچ  يور  زا  مق ، پاچ  . 8
154 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. يرمق  1407 يریزو ، هحفص   215 تثعب ، هسسؤم  توریب ، پاچ  . 9
. يرمق  1408 يریزو ، هحفص   328 تثعب ، هسسؤم  نارهت ، پاچ  . 10

. يرمق  1412 فجن ، يریزو  ياهحفص  پاچ 270  يور  زا  یملعا ، هسسؤم  توریب ، پاچ  . 11
. يرمق  1415 يریزو ، دلج  هس  رد  هحفص   1472 يداهلا ، رشن  هسسؤم  مق ، پاچ  . 12

میلس باتک  بختنم  پاچ 

: تسا هدش  میظنت  میلس » باتک  بختنم   » ناونعب هدش و  باختنا  میلس  باتک  زا  یثیداحا  املع  زا  رفن  ود  يوس  زا 
. يدورهرک هللا  دبع  نب  دیمحلا  دبع  خیش  . 1

«. 1  » يرمق يافوتم 1334  یمیظعلا  دبع  هاش  یلع  دمحم  دیس  هماّلع  . 2
رد نآ  زا  ییاههخسن  هدیـسر و  پاچب  هحفـص  رد 78  يرمق  لاس 1360  دودـح  رد  میلـس ، باتک  لصا  پاچ  زا  لـبق  يدورهرک  بختنم 
دّیس بختنم  دوشیم . هدروآ  اهریوصت  رد  نآ  زا  ياهنومن  هک  تسا  دوجوم  مق  یشعرم  هللا  ۀیآ  هناخباتک  يوضر و  سدق  ناتسآ  هناخباتک 

. تسین تسد  رد  نآ  زا  مه  يرثا  هدیسرن و  پاچب  یمیظعلا  دبع  هاش 

میلس باتک  يودرا  همجرت  پاچ 

يرمق لاس 1375  رد  یناتلم  يولوسر  هاش  دـمحم  ریـش  نب  فیرـش  دـمحم  کلم  خیـش  موحرم  طسوت  ودرا  نابز  هب  میلـس  باـتک  همجرت 
. تسا هدیسر  پاچب  ناتسکاپ  ناتلم  رد  دجاس  هبتکم  طسوت  يرمق  لاس 1391  رد  و  هتفرگ ، ماجنا 
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سپس تسا . میلس  باتک  لّوا  پاچ  ياهحفص  همّدقم 11  صیخلت  هک  تسا  هحفص  رد 7  ياهمدقم  لماش  یعقر  هحفص  رد 237  پاچ  نیا 
. تسا هدش  فذح  ثیدح 4  اب  تهباشم  رطاخب  ثیدح 48  هدش و  همجرت  باتک  یبرع  نتم  لّوا  پاچ  يور  زا  باتک  نتم 

______________________________

میدق تسرهف  ج 3 ص 360 . یپاـچ : بتک  نیفلؤم  ص 738 . یبرع : یپاـچ  بتک  تسرهف  ج 2 ص 158 ج 22 ص 411 . ۀعیرذلا : ( 1)
هرامش 944. ص 335  سدق : ناتسآ  هناخباتک 

155 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دوشیم هدروآ  اهریوصت  رد  نآ  زا  ياهنومن  هک  تسا  دوجوم  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک  رد  همجرت ، نیا  زا  ياهخسن 

میلس باتک  یسراف  همجرت  پاچ 

: دوشیم رکذ  تمسق  نیا  رد  هک  هدرک  یط  ار  یلحارم  میلس  باتک  یسراف  همجرت 
همدقم 60 همجرت  نیا  رد  دش . فجن  ياهحفص  پاچ 270  يور  زا  باتک  یسراف  همجرت  هب  مادقا  راب  نیلّوا  يارب  يرمق  لاس 1400  رد  . 1

باتک لصا  زا  دـعب  دوب  همدـقم  رخآ  رد  هدـش و  يروآ  عمج  ثیدـح  بتک  زا  هک  نآ  یقاحلا  ثیداحا  و  دـیدرگ ، صیخلت  نآ  ياهحفص 
. دش هداد  رارق  ایوگ  یناونع  نتم  زا  هعطق  ره  يادتبا  رد  ياهرامش و  ثیدح  ره  يارب  رگید  يوس  زا  دش . هداد  رارق 

دص زا  شیب  لاس  هدزناپ  لوط  رد  دش و  هدراذگ  مالّـسلا » مهیلع  دمحم  لآ  رارـسا   » مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  ثیدح  زا  ماهلا  اب  همجرت  مان 
. تفرگ رارق  مدرم  ریظنیب  لابقتسا  دروم  دیسر و  پاچب  دهشم  نارهت و  مق و  ياهرهش  رد  نآ  دلج  رازه 

ماجنا ق  ياـفوتم 1414  ياهرمک  رقاـب  دـمحم  خیـش  همـالع  موحرم  ملق  هب  نآ  یبرع  نتم  هارمهب  میلـس  باـتک  همجرت  لاـس 1412  رد  . 2
فجن ياهحفص  پاچ 270  يور  زا  مه  همجرت  نیا  دش . رشتنم  یعقر  هحفـص  رد 556  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاراشتنا  طسوت  تفرگ و 

. تسا نآ  یسراف  همجرت  هحفص  مّود  همین  یبرع و  نتم  هحفص  ره  زا  یمین  و  هدش ، ماجنا 
يارب يدـیدج  همدـقم  میظنت  هب  دوب ، مامت  همین  زونه  میلـس  باتک  یبرع  يدـلج  هس  نتم  يزاـس  هداـمآ  هک  یماـگنه  لاـس 1413 ، رد  . 3

. دش مادقا  یبرع  مامت  همین  همدقم  نامه  يور  زا  یسراف  همجرت 
هک تروص  نیدب  دش ، هدامآ  همجرت  يارب  يدـیدج  تروصب  دوب - مامتان  شیاهیقرواپ  نتم و  میظنت  هکنآ  اب  زین - باتک  نتم  نآ  زا  سپ 

تروصب میلس  باتک  همیمض  ناونعب  ج »  » عون ثیداحا  نآ  زا  دعب  دش و  هفاضا  اهنآ  هب  ثیدح 48  ات  باتک  لّوا  زا  ثیداحا  مهم  تافاضا 
ات 90 ثیدح 71  زا  تاقحلم  ناونعب  دوب  هدش  جارختـسا  ثیدح  بتک  زا  هک  یقاحلا  ثیداحا  و  دش ، میظنت  ات 70  ثیدح 49  زا  هناگادج 

زین همجرت  نتم  رد  دیدرگ و  میظنت  يدلج  هس  یبرع  نتم  قبط  باتک  ثیداحا  هرامش  بیترت و  هجیتن  رد  دش . میظنت 
156 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تفرگ ماجنا  یتاحالصا 
. دش میظنت  باتک  رخآ  رد  تسرهف  دنچ  و  دیدرگ ، نآ  كرادم  هب  يرصتخم  هراشا  ثیدح  ره  رخآ  رد 

يدلج هس  پاچ  زا  لبق  مالّسلا » مهیلع  دمحم  لآ  رارسا   » مان نامه  اب  دوب ، همدقم  نآ  هحفص  هک 143  هحفص  رد 621  یسراف  همجرت  نیا 
اهریوصت شخب  رد  اهپاچ  نیا  زا  ياهنومن  تفرگ . ماجنا  زین  یتاحالـصا  و  دش ، پاچ  دـیدجت  راب  دـنچ  لاس  هس  یط  دـش و  رـشتنم  یبرع 

. دش دهاوخ  میدقت 
رـضاح باتک  تروصب  هک  تفرگ  ماجنا  نآ  يور  زا  یلماک  همجرت  میلـس ، باتک  یبرع  يدلج  هس  پاچ  زا  سپ  لاس 1415  زاغآ  رد  . 4
لکـش رد  تسا . یّمهم  رایـسب  بلاطم  لماش  اـهیقرواپ  تسا و  یبرع  دـیدج  نتم  يور  زا  لـماک  روطب  رـضاح  همجرت  ددرگیم . میدـقت 
دهاوخ همدقم  نیمه  مهدزاود  شخب  رد  نآ  حرش  هک  هتفرگ  ماجنا  یساسا  تاحالـصا  نآ  شیاریو  نتم و  همدقم و  تامیـسقت  يرهاظ و 
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. دمآ
157 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  زا  یسکع  ياههنومن  مهدزای  شخب 

ةراشا

زا هنومن  میلـس 1  باـتک  یبرع  نتم  ياـهپاچ  زا  هنومن  میلـس 8  باـتک  یطخ  ياههخـسن  زا  هنومن  یـسکع 18  ياههنومن  هدـیاف  شزرا و 
میلس باتک  یسراف  همجرت  زا  هنومن  میلس 8  باتک  يودرا  همجرت  زا  هنومن  میلس 1  باتک  بختنم 

158 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یسکع ياههنومن  هدیاف  شزرا و 

میدـقت میلـس  باـتک  یـسراف  ودرا و  همجرت  بختنم و  یبرع و  ياـهپاچ  یطخ و  ياههخـسن  هب  طوبرم  یـسکع  هنوـمن  لـصف 36  نیا  رد 
: تشاد دهاوخ  رب  رد  مهم  هدیاف  دنچ  یملع  رظن  زا  هک  ددرگیم ،

. دوب دهاوخ  دش  هتفگ  اههخسن  فیصوت  رد  هچنآ  رب  يدهاش  . 1
. دوشیم میسرت  هدنناوخ  نهذ  رد  نآ ، زا  ياهنومن  ندید  اب  هخسن  نیع  . 2

. دنک طابنتسا  هنومن  يور  زا  اصخش  ار  یبلاطم  دناوتیم  یمارگ  هدنناوخ  . 3
. دوب دهاوخ  یتآ  ياهلسن  يارب  ياهدنز  دنس  هدنیآ ، رد  هخسن  هب  یسرتسد  مدع  تروص  رد  . 4

افتکا یپاچ  ياههخسن  زا  هنومن  یطخ و 18  ياههخسن  زا  هنومن  هب 18  طقف  اجنیا  رد  یلو  هدش ، هیهت  یـسکع  هنومن  یبرع 90  همدقم  رد 
. دوشیم هدروآ  یقفا  تروصب  ریوصت  ود  هحفص  ره  رد  دوشیم و 

159 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  یطخ  ياههخسن  زا  هنومن 

.44 ، 42 ، 41 ، 39 ، 38 ، 36 ، 35 ، 28 ، 26 ، 25 ، 24 ، 22 ، 21 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 هرامش 15 ، ياههخسن 
171 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  پاچ  زا  هنومن 

. مق توریب و  فجن و  رد  میلس  باتک  یبرع  ياهپاچ  دلج  زا  ریوصت   9
. میلس باتک  بختنم  دلج  زا  ریوصت   1

. میلس باتک  يودرا  همجرت  دلج  زا  ریوصت   1
. میلس باتک  یسراف  ياههمجرت  زا  ریوصت   8

179 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  همجرت  قیقحت و  شور  مهدزاود  شخب 
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ةراشا

اهتسرهف ثیداحا  كرادم  ثیداحا  ناونع  نآ  ياوتحم  اهیقرواپ و  نتم  میظنت  اههخسن و  هلباقم 
180 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نیا رد  هک  هتفرگ  ماجنا  یلحارم  یط  اهتـسرهف ، يزاس  هدامآ  ثیداحا و  كرادـم  جارختـسا  اهیقرواپ و  میلـس و  باـتک  یبرع  نتم  میظنت 
. دوشیم هداد  حیضوت  رضاح ، همجرت  رد  نآ  ساکعنا  تیفیک  هب  هراشا  اب  شخب 

نتم میظنت  اههخسن و  هلباقم 

زا یحیجرت  تاهج  ياراد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دـش  باختنا  هلباقم  يارب  هخـسن  هدراهچ  میلـس ، باتک  زا  دوجوم  یطخ  هخـسن  نایم 24  زا 
. تسا هدوب  رگید  یّنف  روما  تّحص و  تمدق و  ظاحل 

: تسا رارق  نیا  زا  همجرت  نیا  رد  يراذگهرامش  قبط  دناهدش ، باختنا  هک  ییاههخسن 
5 و 6. هخسن : ود  فلا »  » عون زا 

.24 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 هخسن : شش  ب »  » عون زا 
.42 ، 41 ، 38 ، 36 ، 35 هخسن : جنپ  ج »  » عون زا 

.44 هخسن : کی  د »  » عون زا 
یبرع نتم  سپـس  دـیدرگ . تبث  سیون  تسد  هخـسن  کی  رد  اهنآ  فالتخا  دراوم  دـش و  هلباـقم  رگید  کـی  اـب  هخـسن  هدراـهچ  نیا  نتم 

مه رگید  ياههخسن  هب  يدراوم  رد  هتبلا  دش . جرد  اهیقرواپ  رد  اههخسن  فالتخا  دیدرگ و  جارختـسا  اهنآ  نیب  زا  باتک  لماک  حیحص و 
ماجنا هدـش  هلباقم  نتم  نیا  يور  زا  رـضاح  یـسراف  همجرت  دـش . هتفرگ  کمک  نتم  تالکـشم  لماک  عفر  يارب  زین  اهنآ  زا  دـش و  هعجارم 

. تسا هتفرگ 
181 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نآ ياوتحم  اهیقرواپ و 

: تسین جراخ  عوضوم  دنچ  زا  بلاطم  باتک ، نتم  ياهیقرواپ  رد 
فالتخا هک  يدراوم  طقف  یـسراف  همجرت  رد  هک  تاملک  تارابع و  فالتخا  هصیقن و  هدایز و  رظن  زا  اههخـسن  فـالتخا  تیفیک  ناـیب  . 1

عاونا هب  طقف  هخسن ، زا 14  کی  ره  رکذ  ياجب  مه  اههخـسن  هب  هراشا  رد  دوشیم . هدروآ  یقرواپ  رد  دـشاب  ياهزات  ياـنعم  ياراد  هخـسن 
. دش دهاوخ  هراشا  د »  » و ج » «، » ب «، » فلا  » هناگراهچ

. دراد رب  رد  ياهزات  يانعم  هک  تسا  يرییغت  ای  هفاضا  لماح  دناهدرک و  لقن  ار  میلس  ثیدح  هک  یکرادم  زا  تارابع  نیع  رکذ  . 2
. نتم رد  دوجوم  ینآرق  تایآ  سردآ  . 3

. دراد دوجو  نآ  یناعم  ای  ظافلا  رد  ماهبا  یعون  هک  یتالمج  حیضوت  حرش و  . 4
. تسا مزال  نانآ  تخانش  هدمآ و  نتم  رد  ناشمان  هک  صاخشا  یضعب  یفّرعم  . 5

. زیگنا لاؤس  دراوم  رد  مزال  تاحیضوت  . 6
زا هدافتـسا  اـب  تفرگ و  رارق  قیقحت  دروم  دراوم  نآ  هدـمآ ، هراـشا  تروصب  باـتک  نتم  رد  يرایـسب  یخیراـت  ياـههعطق  هک  اـجنآ  زا  . 7
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ود رد  ینیما  همالع  یـسلجم و  همالع  گرزب  ملاع  ود  تامحز  زا  دراوم ، نیا  رد  دـش . هدروآ  اهیقرواپ  رد  اـهنآ  لیـصفت  ربتعم  كرادـم 
. تسا هدش  هدافتسا  رثکا  دح  ریدغلا  راونالا و  راحب  ردقنارگ  باتک 

ثیداحا ناونع 

: تسا بلطم  ود  لماش  هک  دش  هداد  رارق  رتمک  ضرع  اب  رطس  دنچ  رد  یناونع  ثیدح ، ره  يادتبا  رد 
هب طوبرم  ات 70  زا 49  و  تسا ، كرتـشم  اههخـسن  همه  نیب  تسا و  باـتک  یلـصا  تمـسق  هب  طوبرم  ات 48  زا 1  هک  ثیدح ، هرامـش  . 1

. تسا هدروآ  كردتـسم  ناونعب  هدش و  جارختـسا  یثیدح  كرادم  بتک و  زا  هک  تسا  یثیداحا  ات 93  زا 71  و  تسا ، ج »  » عون ثیداـحا 
. دش دهاوخ  هفاضا  یبرع  نتم  يدعب  پاچ  رد  هک  هدش  تفای  یبرع  نتم  پاچ  زا  سپ  ياهثیدح 92 و 93  هتبلا 

182 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تسا هدش  رکذ  نآ  لّوا  رد  ثیدح  ياوتحم  زا  عالطا  يارب  هک  ثیدح ، ره  یعرف  یلصا و  ياهناونع  زا  یتسرهف  . 2

یناونع تمـسق  ره  يارب  هدش و  میـسقت  هناگادج  تمـسق  دنچ  هب  زین  ثیدـح  ره  نتم  بلاطم ، رتقیمع  كرد  هعلاطم و  رد  تلوهـس  يارب 
. دش هداد  رارق  نآ  بلاطم  زا  یکاح 

ثیداحا كرادم 

هک تسا  یکرادم  نتفای  يانعمب  كرادم  زا  نآ  ثیداحا  جارختـسا  تسا ، حرطم  یمالـسا  كردم  نیلّوا  ناونعب  میلـس  باتک  هک  اجنآ  زا 
: تشاد دهاوخ  رب  رد  هدیاف  دنچ  كرادم  نیا  يروآ  عمج  هجیتن  رد  دناهدرک . دانتسا  كردم  کی  ناونعب  میلس  باتک  هب  اهنآ  نیفلؤم 

. دناهدرک دامتعا  وا  ثیداحا  میلس و  هب  هک  یناسک  تخانش  . 1
. شثیداحا وا و  باتک  میلس و  هب  نیثّدحم  املع و  هجوت  ندش  نشور  . 2

. دناهدرک هعجارم  نآ  ياههخسن  هب  هک  یناسک  رکذ  اب  باتک  لصا  ندش  مکحم  . 3
: تسا سکعنم  ثیدح  ره  رخآ  رد  هک  هدش  ماجنا  هلحرم  هس  یمالسا  كرادم  زا  باتک  ثیداحا  جارختسا  رد 

. دناهدرک لقن  میلس  باتک  هخسن  زا  امیقتسم  هک  يدراوم  جارختسا  . 1
. دناهدرک لقن  شباتک  هب  حیرصت  نودب  میلس  هب  لصّتم  دنس  اب  هک  يدراوم  جارختسا  . 2

. دشاب باتک  يارب  يدّیؤم  ات  هدش ، لقن  میلس  ریغ  زا  هک  يدراوم  زا  میلس  ثیداحا  جارختسا  . 3

اهتسرهف

مامت ناوتیم  یتحارب  نآ  هلیسوب  تسا و  یعوضوم  تسرهف  اهنآ  نیرتلّصفم  نیرتمهم و  هک  هدش  نیودت  تسرهف  باتک 12  یبرع  نتم  رد 
. دروآ تسدب  ار  باتک  بلاطم 

183 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نیودت ریز  ياهتسرهف  طقف  دش و  رظن  فرص  اهتسرهف  یـضعب  زا  ناگدننکهعلاطم ، هدافتـسا  تیفیک  نتفرگ  رظن  رد  اب  یـسراف ، همجرت  رد 

: دیدرگ
. نآرق تایآ  تسرهف  . 1

. مالعا تسرهف  . 2

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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. اههورگ فئاوط و  لئابق و  تسرهف  . 3
. نکاما تسرهف  . 4

. مهم ياهزور  عیاقو و  تسرهف  . 5
. هیعدا تسرهف  . 6
. راعشا تسرهف  . 7

. قیقحت ذخآم  عبانم و  تسرهف  . 8
. باتک بلاطم  تسرهف  . 9

نانابز یسراف  يارب  دیآ و  باسحب  هعیش  یملع  ثاریم  نیلّوا  ناونعب  میلس  باتک  يایحا  هار  رد  رگید  یماگ  رـضاح  همجرت  هک  دیما  نیا  اب 
. دشاب عّیشت  فراعم  خیرات و  زا  رتشیب  یهاگآ  هیام 

184 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  لابقتسا  هب 

. میراد ور  شیپ  ار  مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  رارسا  زا  يرس  يرشع و  انثا  هعیش  يابفلا  کنیا  یمارگ  هدنناوخ 
رد نرق  یط 14  هتشذگ  ياهلسن  هک  تسا  یتناما  نیا  و  هدرک ، يراکادف  نآ  فیلأت  هار  رد  دوخ  دوجو  همه  اب  هک  تسا  میلس  راتـشون  نیا 

. تسا هتفرگ  رارق  ام  رایتخا  رد  هک  زورما  ات  دناهدیشوک  نآ  ظفح 
دییأت ار  نآ  مالّسلا  مهیلع  همئا  هدش و  فیلأت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نامز  رد  هک  میوریم  یباتک  لابقتـسا  هب  قیمع  یهجوت  اب  نونکا 

. میهدیم رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآ  مالسا  فراعم  خیرات و  رد  باتک  نیلّوا  هب  فرژ  یهاگن  اب  و  دناهدرک ،
هدـمآ رد  ریرحت  هتـشر  هب  نیودـت ، فیلأت و  زا  نیعنام  بصاغ و  ياهتموکح  ییورایور  اب  یناـملظ ، هدـیچیپ و  سب  یناـمز  رد  هک  یباـتک 

. تسا
185 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: زا تسا  یشرازگ  باتک  نیا 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخآ  تعاس  ياههنتف 24 

. دش يراذگ  ناینب  فیرحت - تلالض و  هیاپ  هفیقس - رد  هک  یفارحنا  ياههیاپ 
مالّسلا امهیلع  نسحم  شدنزرف  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  تداهش  هب  داد و  خر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  سپ  لّوا  زور  رد 75  هچنآ 

. دیماجنا
. تفالخ بصغ  هلاس  خیرات 25 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تموکح  رد  تما  هلاس  جنپ  ياهناحتما 
. وا هناملاظ  تموکح  لاس  یط 15  هیواعم  هنامصخ  تامادقا 

هَّللا یلـص  ربمایپ  ياهدروخرب  زا  و  تسا ، مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياـیاصو  ياـیوگ  هک  یباـتک 
. دهدیم شرازگ  شترضح  اب  نانآ  هلباقم  نیقفانم و  اب  هلآ  هیلع و 

میهافم ظفح  هار  رد  یناینابرق  هچ  هعیـش  یهلا  بهذـم  هک  تسا  نآ  رگناـشن  و  هتفر ، هعیـش  ناـماما  رب  هک  تسا  یملظ  رگناـیب  باـتک  نیا 
. تسا هدرک  میدقت  اهفیرحت  اهتعدب و  اب  هلباقم  هار  رد  یماقمالاو  نیمولظم  ادهش و  هچ  و  هداد ، مالسا  لیصا 

ندیسر يارب  و  میشاب ، عّیشت  عیادو  نیظفاحم  رامش  رد  هعیـش ، نارادتناما  هلاس  دص  راهچ  رازه و  کی  تامحز  زا  یـسانشردق  اب  هک  دشاب 
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هفیظو ماجنا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  رما  يایحا  هار  رد  هلیـسو  نیدـب  و  میهد ، رارق  هعلاطم  دروم  ار  باتک  نیا  يداقتعا  حیحـص  یناـبم  هب 
. میشاب هدومن 

187 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ  رارسا 

يرماع یلاله  سیق  نب  میلـس  قداص  وبا  فیلأت  یطخ  هخـسن  هدراهچ  اب  هدـش  هلباقم  هخـسن  يور  زا  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت 
ینیئوخ یناجنز  يراصنا  لیعامسا  همجرت  يرجه  يافوتم 76  یفوک 

188 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
رظن زا  باتک  یطخ  هخـسن  هدراهچ  تسا . هدـش  ماـجنا  میلـس  باـتک  زا  یطخ  هخـسن  اـب 14  هدـش  هلباـقم  یبرع  نتم  يور  زا  همجرت  نـیا 
راهچ اب  اههخـسن  فالتخا  اهیقرواپ ، رد  تهج  نیمه  هب  دش . نایب  باتک  نیمه  رد ص 138  هک  دوشیم  رصحنم  عون  رد 4  تایصوصخ 

. دوشیم نایب  د »  » و ج »  » و ب »  » و فلا »  » ناونع
رکذ میلس  باتک  تاکردتسم  ناونعب  نآ  ثیدح  و 23  تسا ، دوجوم  ج »  » عون رد  نآ  ثیدح  هک 48  تسا  ثیدح  لماش 93  رضاح  نتم 

. دوشیم
. دشاب هاگآ  نآ  ياوتحم  زا  عورش  زا  لبق  هدننکهعلاطم  ات  دوشیم  رکذ  نآ  نیوانع  زا  ياهصالخ  ثیدح  ره  يادتبا  رد 

لصتم دنـس  اب  نآ  لقن  زین  ثیدح و  بتک  رد  میلـس  باتک  زا  نآ  لقن  دراوم  لماش  هک  دش  دهاوخ  رکذ  نآ  كرادم  ثیدح  ره  نایاپ  رد 
. دوب دهاوخ  میلس  ریغ  زا  تیاور  هب  میلس و  هب 

189 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  نتم  لّوا  شخب 

ةراشا

رکذ ات 48  رامـش 1  زا  دـنکرتشم ، نآ  رد  فـلا و ب و ج و د )  ) میلـس باـتک  ياههخـسن  هناـگراهچ  عاوـنا  هک  یثیداـحا  شخب ، نیا  رد 
. دوش هعجارم  همدقم  هب ص 181  رتشیب  عالطا  يارب  دوشیم .

191 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  زاغآرس 

ةراشا

. سیق نب  میلس  ات  یسوط  خیش  زا  دنس  راهچ  و  یسوط ، خیش  ات  دنس  راهچ  میلس : باتک  دانسا  . 1
نیب باتک  لیوحت  تئارق و  نابا ، میلـس و  طابترا  میلـس ، باتک  دروم  رد  ۀنیذا  نبا  شاّیع و  یبا  نب  نابا  طابترا  میلـس : باتک  هچخیرات  . 2
نیز ماما  عافد  هباحص ، زا  رفن  ود  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  بناج  زا  باتک  دییأت  يرصب ، نسح  يوس  زا  باتک  دییأت  نابا ، میلس و 

نینمؤملا ریما  باحـصا  ضرالا و  ّۀباد  رثوک و  ضوح  تعجر و  هراب  رد  لیفطلا  وبا  اب  نابا  تاقالم  میلـس ، باتک  زا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا 
. هنیذا نبا  نابا و  نیب  باتک  لیوحت  تئارق و  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  تیالو  مالّسلا و  هیلع 

. نیبختنملا نیبّیطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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«1  » باتک دانسا   1

«2  » یسوط خیش  ات  دنس  راهچ 

یلوالا يدامج  رد  هّلح ، رهش  رد  شاهناخ  رد  « 3  » وا رب  تئارق  تروص  هب  نودمح ، نب  یلع  نب  امن  نب  هَّللا  ۀـبه  ءاقبلا  وبا  فیفع  سیئر  * 
نم هب  يرجه  جنپ  تصش و  دصناپ و  لاس 

______________________________

هداد حیضوت  ارصتخم  دارفا  صوصخم  باقلا  زین  و  ینثّدح »  » و ینربخا »  » و هیلع » ةءارق   » لیبق زا  یلاجر  تاحالطـصا  باتک  دانـسا  رد  ( 1)
. دوش هعجارم  هیارد  لاجر و  بتک  هب  دیاب  رتشیب  حیضوت  يارب  و  دوشیم ،

. تسا هدش  ادج  مه  زا  تمالع * اب  هک  دراد  نتم  رد  یسوط  خیش  ات  دنس  راهچ  میلس  باتک  ( 2)
شیارب ار  ثیدح  وا  زا  يوار  دنکیم و  عامتسا  هدننکتیاور  هک  تسا  ینعم  نادب  هدش  همجرت  قوف  تروص  هب  هک  هیلع » ةءارق   » هملک ( 3)

. دنک دییأت  ار  تبسن  تحص  وا  ات  دناوخیم 
192 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مرح رد  وا  رب  تئارق  تروص  هب  البرک ) نکاس   ) رواجم يدادقم  لاحط  نب  دمحا  نب  نیسح  هَّللا  دبع  وبا  ملاع  نیما  خیش  تفگ : داد و  ربخ 
یسوط دمحم  نب  نسح  یلع  وبا  « 4 ( » یناث  ) دیفم خیـش  تفگ : درک و  ثیدح  میارب  تسیب  دصناپ و  لاس  رد  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما 

. دومن ثیدح  میارب  دون  دص و  راهچ  لاس  بجر  رد 
مرح رد  هچنآ  نمـض  رد  یـسوط ،) خیـش   ) شردـپ زا  یناث  دـیفم  یلع  وبا  خیـش  زا  ۀـبطر  نب  هَّللا  ۀـبه  نب  نسح  هَّللا  دـبع  وبا  هیقف  خیـش  * 

دـصناپ و لاـس  مرحم  رد  مدومنیم ، عامتـسا  نم  دـشیم و  تئارق  وا  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هَّللا  دـبع  یبا  دیهـش  طبـس  ترـضح 
. داد ربخ  نم  هب  تصش 

هب نزاخ ، رایرهش  نبا  زا  لقن  هب  یضیرع ، نسحلا  وبا  فرشلا  ماظن  لیلج  فیرش  زا  لقن  هب  لاک ، نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  « 5  » يرقم خیش  * 
. داد ربخ  نم  هب  یسوط  رفعج  وبا  خیش  زا  لقن 

، تفه تصش و  دصناپ و  لاس  ياههام  رد  هّلح ، رهش  رد  وا  رب  تئارق  تروص  هب  بوشآرهش ، نب  یلع  نب  دمحم  هَّللا  دبع  وبا  هیقف  خیش  * 
. داد ربخ  نم  هب  یسوط  نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  دیعس  خیش  زا  لقن  هب  بوشآرهش ، شّدج  زا  لقن  هب 

میلس ات  یسوط  خیش  زا  دنس  راهچ 

نب دمحم  زا  هیولیجام  هب  بقلم  مساقلا  یبا  نب  دـمحم  « 6  » زا دیلو  نب  دمحا  نب  نسح  نب  دمحم  زا  دیج  یبا  نبا  دیوگیم : یـسوط  خیش 
. دومن ثیدح  میارب  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  شاّیع  یبا  نب  نابا  زا  یسیع  نب  دامح  زا  یفریص  یلع 

دمحم وبا  تفگ : داد و  ربخ  اـم  هب  يرئاـضغ  هَّللا  دـیبع  نب  نیـسح  هَّللا  دـبع  وبا  تفگ : یـسوط  رفعج  وبا  خیـش  دـیوگیم : يوار  نینچمه 
نب هَّللا  دبع  تفگ : داد و  ربخ  ام  هب  لیهـس  نب  مامه  نب  یلع  وبا  تفگ : داد و  ربخ  ام  هب  هَّللا  همحر  يربکعلت  دـمحا  نب  یـسوم  نب  نوراه 

نب دمحم  نب  دمحا  باطخلا و  یبا  نب  نیسح  نب  دمحم  دیزی و  نب  بوقعی  زا  يریمح  رفعج 
______________________________

. تسا فورعم  مود » دیفم   » هب هک  تسا  یسوط  خیش  دنزرف  اجنیا  رد  دیفم  خیش  زا  دارم  ( 4)
. دنک قیدصت  ار  نآ  بلاطم  وا  ات  نآ  هدننکتیاور  رب  ثیدح  هدننکتئارق  ینعی  يرقم  ( 5)
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. تسا هتفر  راکب  و »  » فرح زا ،»  » ياجب خسن  یضعب  رد  ( 6)
193 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 7  » داد ربخ  نم  هب  یلاله  سیق  نب  میلس  زا  شاّیع  یبا  نب  نابا  زا  هنیذا  نب  رمع  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  زا  لقن  هب  یسیع ،

میلس باتک  هچخیرات   2

میلس باتک  دروم  رد  هنیذا  نبا  شاّیع و  یبا  نب  نابا  طابترا 

يدوزب هک  مدید  باوخ  رد  بشید  نم  تفگ : دناوخ و  ارف  ارم  شتافو  زا  لبق  هام  کی  دودح  شاّیع  یبا  نب  نابا  دیوگیم : هنیذا  نب  رمع 
: تفگ نم  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  یلاله  سیق  نب  میلس  بشید  نم  مدش . رورسم  وت  تاقالم  زا  مدید و  ارت  حبص  زورما  موریم . ایند  زا 
اب نآ  نامتک  هراب  رد  هچنآ  هب  نادرگم و  عیاض  ار  نآ  سرتب و  ادخ  زا  « 8  » نم تناما  هراب  رد  يوریم . ایند  زا  اهزور  نیا  رد  وت  نابا ، يا  »

حبص راپـسم .» دشاب  وربآ  نید و  ياراد  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  يدرم  دزن  زج  ار  نآ  و  نک ، افو  ياهتـسب  دهع  نم 
. متفگ تیارب  ار  سیق  نب  میلس  هراب  رد  دوخ  يایؤر  مدش و  رورسم  وت  رادید  زا  مدرک  تاقالم  وت  اب  هک 

______________________________

هک تسه  زین  يرگید  دنس  ب »  » عون ياههخـسن  لّوا  رد  تسا . دوجوم  فلا »  » عون ياههخـسن  زاغآ  رد  دش  رکذ  اجنیا  ات  هک  يدانـسا  ( 7)
ورمع وبا  تفگ : داد و  ربخ  نم  هب  راهچ  یـس و  دصیـس و  لاس  هب  قشمد  رد  ءاـجر  نب  حـیبص  نب  دـمحم  بلاـط  وبا  : » تسا نینچ  نآ  نتم 

قاحسا هیاسمه  قوثو و  دروم  حلاص و  خیش  هک  یناعنص - رذنم  نب  دمحا  رکب  وبا  تفگ : داد و  ربخ  نم  هب  يراخب  ۀمصع  یبا  نب  ۀمـصع 
داد و ربخ  ام  هب  يریمح  یناعنـص  عفان  نب  ماـمه  نب  قازرلا  دـبع  رکب  وبا  تفگ : داد و  ربخ  اـم  هب  اعنـص  رهـش  رد  تسا - يربد  میهاربا  نب 

ۀنیذا نبا  مه  دنـس  نیا  رد  ارهاظ  و  دناوخ و »...  ارف  ارم  شاّیع  یبا  نب  نابا  تفگ : داد و  ربخ  ام  هب  يرـصب  دشار  نب  رمعم  ةورع  وبا  تفگ :
. دشاب هطساو  نابا  رمعم و  نیب  دیاب 

نب میهاربا  تفگ : داد و  ربخ  ام  هب  يرونید  بوقعی  یبا  نب  نسح  : » تسا نینچ  نآ  نتم  هک  تسا  يرگید  دنس  د »  » عون ياههخسن  لّوا  رد 
«. داد ربخ  ام  هب  شاّیع  یبا  نب  نابا  زا  شردپ  زا  یناعنص  مامه  نب  قازرلا  دبع  میومع  تفگ : داد و  ربخ  ام  هب  ینامی  رمع 

. دوب هدرپس  نابا  هب  هک  تسا  میلس  باتک  نامه  تناما  زا  روظنم  ( 8)
194 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نابا میلس و  طابترا 

. تفرگ ار  سیق  نب  میلس  غارس  « 9  » دش قارع  دراو  جاّجح  هک  یماگنه  دیوگیم : نابا 
. درک تماقا  ام  هناخ  رد  دش و  دراو  ام  رب  هنایفخم  « 10  » ناجدنبون رد  ات  درک  رارف  وا  ّرش  زا  میلس 

تخـس ینالوط و  ینزح  بحاص  وا  نوچمه  و  دشاب ، يّدـج  هدوب و  لئاق  شزرا  دوخ  تاقوا  هب  وا  نوچمه  هک  مدوب  هدـیدن  ار  یـسک  نم 
. مدوب هدناوخ  ار  نآرق  متشاد و  لاس  هدراهچ  زور  نآ  رد  نم  دشاب . نازیرگ  دوخ  ترهش  زا  ریگ و  هشوگ 

ما دنزرف  ۀملس  یبا  نب  رمع  زا  لقن  هب  يدایز  ثیداحا  وا  زا  تفگیم . ثیدح  میارب  ردب  لها  زا  لقن  هب  وا  و  مدرکیم ، لاؤس  میلـس  زا  نم 
دادقم و رذ و  وبا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یسراف و  ناملس  لبج و  نب  ذاعم  زا  لقن  هب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رـسمه  ۀملس 

. تفرگن ینامیپ ) و   ) مسق نم  زا  هراب  نیا  رد  یلو  « 11  » منک نامتک  ار  ثیداحا  نآ  هک  تساوخ  نم  زا  وا  مدینش . بزاع  نب  ءارب  رامع و 
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نابا میلس و  نیب  باتک  لیوحت  تئارق و 

ینیـشنمه وت  اب  نم  نابا ، يا  تفگ : دومن و  تولخ  نم  اب  دـناوخ و  ارف  ارم  دیـسر . ارف  شگرم  هک  مدوب  وا  اب  یمک  تدـم  دـیوگیم : نابا 
یثیداحا اهنآ  رد  ماهتشون . دوخ  تسدب  ماهدینش و  نیّقثوم  زا  هک  تسا  ییاههتشون  نم  دزن  مدیدن . متـشاد  تسود  هچنآ  زج  وت  زا  مدرک و 

قح اهنآ  هک  یلاح  رد  دـیآیم  گرزب  ناـشرظن  هب  دـننکیم و  راـکنا  ار  اـهنآ  مدرم  اریز  دوش ، رهاـظ  مدرم  يارب  مرادـن  تسود  هک  تسا 
دوسا نب  دادـقم  يراـفغ و  رذ  وـبا  یـسراف و  ناملـس  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  یکین ، قدـص و  هقف و  قـح و  لـها  زا  تسا و 

یگمه ات  ماهدیسرپ  مه  يرگید  زا  نآ  هراب  رد  هکنآ  رگم  ماهدیسرپن  یکی  زا  ار  نآ  ثیداحا  زا  کی  چیه  ماهتفرگ .
______________________________

. دش بوصنم  قارع  تموکح  هب  ناورم  نب  کلملا  دبع  فرط  زا  يرجه  لاس 75  رد  فسوی  نب  جاجح  ( 9)
. تسا هدشیم  هدناوخ  مه  ناجنبون »  » مانب هک  تسا  هدوب  سراف  نیمزرس  رد  يدابآ  گرزب و  رهش  ناجدنبون » ( » 10)

ج 5 ص 302، نادلبلا : مجعم  هب  دوشیم . هدناوخ  ناگدنبون »  » هک هدنام  یقاب  اسف  زاریش و  رهش  نیب  یکچوک  ياتسور  نونکا  رهش  نیا  زا 
. دوش هعجارم  ص 90 و 304  مجع : راثآ  ص 128 ، بولقلا : ۀهزن 

 ... هراب نیا  رد  هک  یلاح  رد  مدرک  نامتک  ار  ثیداحا  نآ  نم  فلا :» ( » 11)
195 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. ماهدینش قح  لها  زا  نانآ  ریغ  زا  ادعب  هک  يرگید  بلاطم  زین  و  ماهدش ، نانآ  وریپ  ثیدح  نآ  رد  مه  نم  و  دناهدش ، قفّتم  نآ  تّحص  رب 
. مدش نآ  ندوب  اطخ  هجوتم  مدرک و  يراددوخ  مادقا  نیا  زا  یلو  منازوسب ، ار  اههتشون  نیا  متفرگ  میمصت  مدش  ضیرم  هک  یماگنه 

زا نم  گرم  زا  دعب  و  یهدـن ، ربخ  سک  چـیه  هب  ار  اههتـشون  نآ  متـسه  هدـنز  نم  ات  هک  هد  رارق  یهلا  نامیپ  دـهع و  نم  اب  یناوتیم  رگا 
زا یـسک  دزن  ار  اهنآ  دمآ  شیپ  یقافتا  تیارب  رگا  و  یـشاب ، هتـشاد  نانیمطا  وا  هب  دوخ  دننام  هک  یـسک  رگم  ینکن  لقن  یـسک  يارب  اهنآ 

. يراپسب دشاب  وربآ  نید و  ياراد  یشاب و  هتشاد  نانیمطا  وا  هب  هک  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیش 
. دناوخ میارب  ار  اهنآ  همه  داد و  لیوحت  نم  هب  ار  اههتشون  مه  وا  مدش . دهعتم  شیارب  ار  طئارش  نیا  نم  دیوگیم : نابا 

. دنک تمحر  ار  وا  ادخ  تفر . ایند  زا  دنامن و  هدنز  يدایز  تدم  باتک  لیوحت  زا  دعب  میلس 

يرصب نسح  يوس  زا  باتک  دییأت 

دـمآ و مرظن  هب  گرزب  نآ  بلاطم  یلو  مدرک . ادـیپ  ناـنیمطا  نآ  بلاـطم  هب  مدرک و  رظن  اههتـشون  نآ  رد  میلـس  زا  دـعب  دـیوگیم : ناـبا 
بلاط یبا  نب  یلع  زج  هب  نیعبات ، راصنا و  نیرجاهم و  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تّما  همه  تکاله  اهنآ  رد  اریز  درک ، هولج  لکـشم 

. دوب شنایعیش  وا و  تیب  لها  مالّسلا و  هیلع 
هدرک ناهنپ  جاجح  ّرـش  زا  ار  دوخ  زور  نآ  رد  هک  دوب  يرـصب  نسحلا  یبا  نب  نسح  مدرک  تاقالم  هک  یـسک  لّوا  هرـصب  هب  دورو  زا  دعب 
لمج گنج  رد  هکنیا  زا  و  دمآیم ، باسح  هب  اهنآ  نیطرفم  زا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیش  زا  مایا  نآ  رد  يرصب  نسح  دوب .

«. 12  » دروخیم ترسح  درکیم و  ینامیشپ  راهظا  دوب  هتفر  شتسد  زا  وا  هارمه  هب  گنج  ترضح و  نآ  يرای 
______________________________

وا قافن  هب  مایا » نآ  رد   » و زور » نآ  رد   » هملک اب  مه  نابا  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانمـشد  زا  کش  نودب  يرـصب  نسح  ( 12)
. دوش هعجارم  ج 2 ص 64 و ج 42 ص 141  راحب : هب  يرصب  نسح  لاوحا  هراب  رد  دنکیم . هراشا 

196 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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وا «. 14  » مداد ناشن  يو  هب  ار  میلس  ياههتـشون  مدرک و  تولخ  وا  اب  « 13  » یملید باتع  یبا  نب  جاّجح  هفیلخ  یبا  هناخ  یقرش  تمـسق  رد 
ناشیا ریغ  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نایعیـش  نیّقثوم  زا  هک  تسین ، قح  زج  يزیچ  باـتک  نیا  ثیداـحا  رد  : » تفگ درک و  هیرگ 

«. ماهدینش

هباحص زا  رفن  ود  مالّسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يوس  زا  باتک  دییأت 

لیفطلا وبا  مدش . دراو  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  متفر و  جح  رفـس  هب  لاس  نامه  دیوگیم : نابا 
. تشاد روـضح  ترـضح  دزن  دوـب - زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  نیرتـهب  زا  هک  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  یباحـص  هلثاو  نب  رماـع 

. مدرک تاقالم  ترضح  نآ  دزن  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رسمه  هملس  ّما  دنزرف  ۀملس  یبا  نب  رمع  نینچمه 
هـضرع لـیفطلا  وبا  هملـس و  یبا  نبا  مالّـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  رب  بش - اـت  زور  ره  زور - هس  لوط  رد  ار  میلـس  ياههتـشون  همه 
تئارق ترـضح  نآ  يارب  ار  میلـس )  ) باـتک زور  هـس  لوـط  رد  و  دـندمآیم ، مالّـسلا  هـیلع  داجـس  ماـما  دزن  ود  نآ  حبـص  زور  ره  مدرک .

«. 15  » دندرکیم
« تسا هدش  هتخانش  ام  دزن  اهنآ  همه  هک  تسا  ام  ثیداحا  اهنیا  دنک ، تمحر  ار  وا  ادخ  تسا ، هتفگ  تسار  میلـس  : » دومرف نم  هب  ترـضح 

«. 16»
دادـقم رذ و  وـبا  ناملـس و  زا  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  زا  هـکنیا  رگم  تـسین  یثیدـح  نآ  رد  : » دـنتفگ مـه  هملـس  یبا  نـب  رمع  لـیفطلا و  وـبا 

«. میاهدینش

میلس باتک  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  عافد 

رد اریز  «، 17  » دوشیم گنت  ماهنیس  نآ  بلاطم  یـضعب  زا  مدرگ ، تیادف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  دیوگیم : نابا 
. تسا ناتنایعیش  تیب و  لها  امش  زج  هب  نیعبات ، راصنا و  نیرجاهم و  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تّما  همه  تکاله  نآ 

______________________________

. دوب هدش  ناهنپ  وا  هناخ  رد  يرصب  نسح  هک  تسا  یسک  نامه  یملید  جاجح  ( 13)
. مدناوخ وا  يارب  ب :» ( » 14)

: .... دنتفگ نم  هب  اهنآ  مدرک . تئارق  نانآ  رب  ار  باتک  نابا ) ینعی   ) نم ب :» ( » 15)
. تسا هدش  هتخانش  نم  دزن  اهنآ  همه  د :» . » میسانشیم ار  اهنآ  ام  همه  هک  خ ل : ب » ( » 16)

. تسا لکشم  میارب  شلمحت  هکنیا  زا  هیانک  ( 17)
197 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

لها لثم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدیـسرن  وت  هب  ثیدح  نیا  ایآ  «، 18  » سیقلا دبع  ردارب  يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما 
و دش ، قرغ  دناسرن  نآ  هب  ار  دوخ  سک  ره  تفای و  تاجن  دش  راوس  نآ  هب  سک  ره  هک  تسوا  موق  رد  حون  یتشک  لثم  متّما  رد  نم  تیب 

؟» تسا لیئارسا  ینب  رد  « 19 « » هّطح باب   » لثم
زا دومرف : ماهدینـش . اهقف  زا  رفن  دص  زا  شیب  زا  ار  نآ  مدرک : ضرع  تسا ؟ هدرک  لقن  تیارب  ار  نآ  یـسک  هچ  دومرف : یلب . مدرک : ضرع 
نآ دنلب  يادـص  اب  هتفرگ و  ار  هبعک  رد  هقلح  هک  یلاح  رد  هدینـش  رذ  وبا  زا  تفگیم  وا  و  رمتعم ، نب  شنح  زا  مدرک : ضرع  یـسک ؟ هچ 

. تسا هدومنیم  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هتفگیم و  ار 
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یبا نب  یلع  زا  يدـنک و  دوـسا  نب  دادـقم  رذ و  وـبا  زا  وا  هک  يرـصب  نسحلا  یبا  نب  نسح  زا  مدرک : ضرع  یـسک ؟ هچ  زا  رگید  دوـمرف :
. دوب هدینش  مالّسلا  هیلع  بلاط 

همه هک  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  یبنج و  نایبظ  وبا  سیق و  نب  ۀـمقلع  ّبیـسم و  نب  دیعـس  زا  مدرک : ضرع  یـسک ؟ هچ  زا  رگید  دومرف :
«. 20  » دناهدینش رذ  وبا  زا  هک  دنداد  ربخ  دندوب و  جح  رد  نانیا 

زین ناملـس  دادـقم و  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  و  میدینـش ، رذ  وبا  زا  مه  اـم  مسق  ادـخب  : » دـنتفگ ۀملـس  یبا  نبا  لـیفطلا و  وبا 
ادخب : » تفگ درک و  ور  ۀملس  یبا  نب  رمع  سپس  میدینش .»

______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 126  داد . رارق  سیقلا  دبع  ینب  هفیاط  زا  هرصب  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نابا  هب  باطخ  ( 18)
روـبع رد  نآ  زا  هدجـس  تلاـح  هب  تسیاـبیم  هک  دوـب  یهلا  نـیمارف  لـباقم  رد  ناـنآ  عوـضخ  هناـشن  لیئارـسا  ینب  رد  هّـطح » باـب  ( » 19)

اب مدرم  هک  دـناهدش  هیبشت  هطح  باب  هب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  مه  اجنیا  رد  دـندادیم . ناشن  ار  دوخ  عضاوت  هلیـسو  نیدـب  دـندرکیم و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  ج 1 ص 618 ح 657  ةادهلا : تابثا  رد  دـنیامنیم . عوضخ  ادـخ  لباقم  رد  نانآ  ربارب  رد  عوضخ 

شناهانگ دوش  لخاد  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا ، لیئارـسا  ینب  رد  هطح  باب  لثم  امـش  نایم  رد  نم  تیب  لها  لثم  دومرف : هک  دـنکیم  لقن 
اُولُوق َو  ًادَّجُس  َباْبلا  اُولُخْدا  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  هک  نانچ  ددرگیم  رتشیب  ياطع  قحتـسم  دنوادخ  فرط  زا  دوشیم و  هدیزرمآ 

ار امـش  ناهانگ  ات  داب » هتخیر  ام  ناهانگ  : » دیئوگب دیوش و  دراو  هدجـس  تلاحب  رد  نآ  زا  َنِینِـسْحُْملا  ُدیِزَنَـس  َو  ْمُکایاطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌۀَّطِح 
. دوش هعجارم   180 راحب ج 13 ص 185 - هب  هّطح  باب  دروم  رد  داد . میهاوخ  يرتشیب  ياطع  ناگدننکناسحا  هب  و  میزرمایب ،

دبع زا  زین  و  دـندوب ، هدینـش  رذ  وبا  زا  هک  لـئاو  وبا  یبـنج و  ناـیبظ  وبا  سیق و  نب  ۀـمقلع  ّبیـسم و  نب  دیعـس  زا  مدرک : ضرع  د :» ( » 20)
. دندرک لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هک  میرم  نب  ةریبه  ةرمض و  نب  مصاع  یلیل و  یبا  نب  نمحرلا 

198 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نآ مبلق  دینش و  مشوگ  ود  مدینش ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  تسا : رتالاب  دارفا  نیا  همه  زا  هک  ماهدینش  یسک  زا  ار  ثیدح  نیا  مسق ،

«. داد ياج  دوخ  رد  ار 
دوب و هدرک  نارگن  ارت  میلس ) باتک   ) ثیداحا زا  هچنآ  ییاهنت ، هب  ثیدح  نیا  ایآ  دومرف : درک و  نم  هب  ور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

؟ دنکیمن لح  « 21  » درکیم ینیگنس  تاهنیس  رب 
هب ار  نآ  ملع  ینامب و  تمالـس  ات  نک  توکـس  هن  رگ  ریذپب و  ار  نآ  دـش  نشور  تیارب  یبلطم  رگا  سرتب ، ادـخ  زا  سیقلا  دـبع  ردارب  يا 

«. 22  » يراد رارق  نیمز  نامسآ و  هلصاف  زا  شیب  یتعسو  رد  هک  ارچ  نک ، راذگاو  ادخ 
و مدرک ، لاؤس  دوبن  زیاج  میارب  نآ  نتسنادن  هچنآ  دوب و  زیاج  میارب  شنتسنادن  هچنآ  هراب  رد  ترضح  نآ  زا  هک  دوب  اجنیا  دیوگیم : نابا 

. دندومرف نم  هب  ییاهباوج  مه  ترضح 

لیفطلا وبا  اب  نابا  تاقالم 

رذ وبا  ناملس و  زا  ردب و  لها  زا  ياهدع  زا  « 23 « » تعجر  » هراب رد  وا  مدرک . تاقالم  شلزنم  رد  ار  لیفطلا  وبا  نآ  زا  دعب  دـیوگیم : نابا 
. درک لقن  یبلاطم  میارب  بعک  نب  ّیبا  دادقم و  و 

نم هب  ترضح  نآ  مدرک . هضرع  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تمدخ  هفوک  رد  مدوب  هدینـش  نانیا  زا  هک  ار  یبلاطم  تفگ : لیفطلا  وبا 
هب نانآ  هچنآ  ترضح  سپس  «. 24 « » دنراد تعسو  یلاعت  دنوادخ  هب  شملع  ّدر  نآ و  هب  لهج  رد  تما  هک  تسا  یّصاخ  ملع  نیا  : » دومرف
نم نیقی  هک  يروطب  دومرف ، یلماک  ریـسفت  ار  اهنآ  دناوخ و  میارب  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  هراب  نیا  رد  دومرف و  دییأت  دـندوب  هداد  ربخ  نم 
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. دوبن تعجر  هب  منیقی  زا  رتيوق  تمایق  زور  هب 
______________________________

. درک ینعم  زین  درکیم » هولج  گرزب  تاهنیس  رد   » هب ناوتیم  ار  كردص » یف  مظع   » ترابع ( 21)
. تسا هداد  تعسو  شناگدنب  هب  هراب  نیا  رد  دنوادخ  هک  نکم  راکنا  ار  نآ  دشن  نشور  تیارب  یبلطم  رگا  ینعی  ( 22)

بلطم ینعی  ياهتفرگ ،» رارق  نیمز  نامـسآ و  هلـصاف  زا  رتعیـسو  یبلطم  رد  وت   » ینعی ضرالا » ءامـسلا و  نیب  امم  عسوا  یف  کناف   » تراـبع
. تسا لکشم  نآ  فلتخم  بناوج  كرد  تسا و  رشب  رکف  حطس  زا  رتالاب 

. تشاد دنهاوخ  ییاههمانرب  دندرگیم و  رب  ایند  هب  رگید  راب  کی  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  تسا  نیا  الامجا  تعجر »  » زا روظنم  ( 23)
. دوش هعجارم  راحب ج 53 ص 39 ب 29  هب  رتشیب  حیضوت  يارب 

. دنیامن لوبق  الامجا  ار  نآ  دننک و  راذگاو  ادخ  هب  ار  هلأسم  تعجر ، هراب  رد  دنراد  قح  تما  ینعی  ( 24)
199 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ایآ هک  هدب  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ضوح  هراب  رد  نینمؤملا  ریما  ای  هک : دوب  نیا  متفگ  هچنآ  هلمج  زا  دیوگیم : لیفطلا  وبا 
«. 25  » تسا ایند  رد  هتبلا  دومرف : ترخآ ؟ ای  تسا  ایند  رد 

. متسد نیمه  اب  نم  دومرف : دنزیم ؟ رانک  نآ  زا  ار  نالهاان )  ) یسک هچ  مدرک : ضرع 
«. 26  » دنوشیم هدینادرگ  زاب  نآ  زا  منانمشد  دنوشیم و  دراو  نآ  هب  مناتسود 

هک یماگنه  «، » 27  ... » ْمُهُمِّلَُکت ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو  یلاـعت  دـنوادخ  لوق  نینمؤملا ، ریما  اـی  مدرک : ضرع 
؟ تسیچ هدـنبنج »  » زا روظنم  دـیوگیم ،»...  نخـس  نانآ  اب  هک  میروآیم  نوریب  ياهدـنبنج  نیمز  زا  ناشیارب  دوش  یلمع  نانآ  رب  اـههتفگ 

ياهدنبنج نآ  دومرف : هدب . ربخ  نم  هب  ار  نآ  مدرگ ، تیادـف  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک : ضرع  رذـگ . رد  لاؤس  نیا  زا  لیفطلا ، وبا  يا  دومرف :
ماوق وا  دومرف : تسیک . وا  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع  دـنکیم . جاودزا  ناـنز  اـب  دوریم و  هار  اـهرازاب  رد  دروخیم و  اذـغ  هک  تسا 

قوراـف و تما و  نیا  قیّدـص  دومرف : تسیک ؟ وا  نینمؤـملا ، ریما  اـی  مدرک : ضرع  تسا . هتفاـی  شمارآ  وا  دوـجو  هب  نیمز  هک  تسا  نیمز 
ُهُوْلتَی َو  دـیامرفیم : لج  زع و  دـنوادخ  هک  یـسک  دومرف : تسیک ؟ وا  نینمؤملا ، ریما  اـی  مدرک : ضرع  تسا . « 28  » نانآ هتـسدرس  سیئر و 

دزن باتک  ملع  هک  یسک  «، » 30  » ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  و  دراد ،» لابند  هب  دوخ  زا  يدهاش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  «، » 29  » ُْهنِم ٌدِهاش 
نم درک  قیدصت  ار  وا  هک  یسک  درک .»...  قیدصت  ار  نآ  دروآ و  ار  قدص  هک  یسک  «، » 31  » ِِهب َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يِذَّلا  َو  و  تسوا ،»

نم و زج  مدرم  همه  هک  یلاح  رد  مدوب 
______________________________

ایند رد  رثوک  ضوح  هب  ندیـسر  همدقم  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  هدش ، همجرت  هتبلا »  » تروص هب  هک  لب »  » هملک هنیرق  هب  ارهاظ  ( 25)
هدافتـسا يرایـسب  ثیداـحا  زا  هک  ناـنچ  دـشابیم  ناشنانمـشد  ضغب  ناـشتیالو و  مالّـسلا و  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  تبحم  هک  تسا 

. دوش هعجارم  باب 20  ج 8 ص 16  راحب : هب  دوب . دهاوخ  ترخآ  رد  کش  نودب  رثوک  ضوح  لصا  یلو  دوشیم ،
. منادرگیم رب  نآ  زا  ار  منانمشد  منکیم و  دراو  نآ  رب  ار  مناتسود  خ ل : فلا » ( » 26)

هیآ 82. لمن : هروس  ( 27)
. تسا هورگ  کی  هتسد  رس  زا  هیانک  نرق » وذ   » هملک ( 28)

هیآ 17. دوه : هروس  ( 29)
هیآ 43. دعر : هروس  ( 30)
هیآ 33. رمز : هروس  ( 31)
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200 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 32  » مدرب مان  تیارب  ار  وا  دومرف : ربب . مان  میارب  ار  وا  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع  دندوب . رفاک  وا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا 

ارم دنراد و  رارقا  نم  تعاطا  هب  هک  نانآ  مگنجیم ، نانآ  هلیـسوب  هک  مناوریپ  تیرثکا  يارب  رگا  مسق  ادـخب  لیفطلا ، وبا  يا  دومرف ): دـعب  )
رب لیئربج  هک  یباتک  رد  هچنآ  زا  ّقح  بلاطم  زا  هام  کی  موش و  دراو  دـننادیم ، لالح  ارم  نیفلاـخم  داـهج  دـناهدناوخ و  نینمؤملا » ریما  »

فارطا زا  منک ، لقن  نانآ  يارب  ماهدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هچنآ  زا  یـضعب  منادیم و  هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. منامیم اهنت  منایعیش  زا  وت  ریاظن  وت و  نوچمه  دنقح  لها  هک  یمک  هورگ  نایم  رد  هک  يروطب  دنوشیم  هدنکارپ  نم 

تباث وت  هارمه  ای  میوشیم  ادـج  وت  زا  نم  لاثما  نم و  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع  مدیـسرت و  نانخـس  نیا  زا  دـیوگیم ): لـیفطلا  وبا  )
. دینامیم تباث  دومرف : مینامیم .

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو 

دننکیمن و ادیپ  تفرعم  نآ  هب  هورگ  هس  زج  هک  «، 33  » تسا هدیچیپ  لکشم و  تیب ) لها   ) ام رما  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترضح  سپس 
. دشاب هدرک  ناحتما  نامیا  يارب  ار  وا  بلق  دنوادخ  هک  « 34  » یبیجن نمؤم  هدنب  ای  لسرم  ربمایپ  ای  برقم  هکئالم  دنیامنیمن : رارقا  نادب 
ادـخ نید  زا  لهج  يور  زا  رگید  یهورگ  یهارمگ و  يور  زا  یهورگ  مدرم  تفر و  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  لـیفطلا ، وبا  يا 

. درک ظفح  تیب  لها  ام  هلیسو  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  رگم  «، 35  » دنتشگرب
______________________________

حیرـصت نیا  زا  شیب  هک  تسا  نآ  ترـضح  دوصقم  دوشیم  موـلعم  دـعب  مـالک  زا  تسا و  ترـضح  نآ  دوـخ  روـظنم  هک  تسادـیپ  ( 32)
. تسین حالص 

. تسا هدش  همجرت  قوف  تروص  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  ریسفت  هب  جایتحا  قیقد  يانعم  رظن  زا  بعصتسم » بعص  ( » 33)
باب نیا  ثیداحا  هب  دیاب  دارم  ندش  نشور  يارب  تسا . هدمآ  هدـش  باختنا  يانعم  هب  تلاصا و  تباجن و  اب  يانعم  هب  بیجن »  » هملک ( 34)

. دوش هعجارم 
. دندش رفاک  هتشگرب  ادخ  نید  زا  مدرم  د :» ( » 35)

201 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هنیذا نبا  نابا و  نیب  باتک  لیوحت  تئارق و 

هدنز « 37  » هام کی  زا  شیب  نآ  زا  دـعب  درپس و  نم  هب  ار  « 36 « » يرماع یلاله  سیق  نب  میلس  باتک   » نابا سپـس  دیوگیم : هنیذا  نب  رمع 
. تفر ایند  زا  دنامن و 

و «، 38  » تسا هدومن  تئارق  میارب  ار  نآ  هداد و  لیوحت  نم  هب  شاّیع  یبا  نب  نابا  هک  تسا  یلاله  يرماع  سیق  نب  میلس  باتک  هخسن  نیا 
ام ثیداحا  اهنیا  هتفگ ، تسار  میلس  : » تسا هدومرف  ترـضح  نآ  هدناوخ و  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  يارب  ار  نآ  هک  تفگیم  نابا 

«. تسا هدش  هتخانش  ام  دزن  هک  تسا 
: میلس باتک  زا  تیاور 
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يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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ص 40. رئاصبلا : رصتخم  . 1
ص 549. مارملا : ۀیاغ  . 2

ج 1 ص 663. ةادهلا : تابثا  . 3
ج 1 ص 76. راحب : . 4

ج 2 ص 211. راحب : . 5
ج 23 ص 124. راحب : . 6

میدق ص 647. ج 8  راحب : . 7
ج 53 ص 68. راحب : . 8

3 ص 513. ج 2 - مولعلا : ملاوع  . 9
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 27 ح 6. تاجردلا : رئاصب  . 1
ج 1 ص 321 ح 167. یشک : لاجر  . 2

______________________________

. تسا هدوب  رماع » نب  لاله  ینب   » هفیاط زا  هک  تسا  میلس  بقل  هلابند  يرماع » ( » 36)
. هام ود  ب :» ( » 37)

. داد لیوحت  نم  هب  دوب  هتشون  سیق  نب  میلس  زا  هک  ار  ییاههتشون  نابا  سپس  د :» ( » 38)
202 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: تاظحل نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نانخس   1

ةراشا

یفرعم نیمز ، رد  ادـخ  نیبختنم  مالّـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تافو  ماـگنه  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هیرگ 
لئاـضف مالّـسلا ، هیلع  نینمؤـملا  ریما  یـصاصتخا  لـئاضف  مالّـسلا ، اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  دـنوادخ  تمارک  مالّـسلا ، مهیلع  ماـما  هدزاود 

ریما تیمولظم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگشیپ  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  زا  کی  ره  تاجرد  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لها  یـصاصتخا 
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا 

تاظحل نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نانخس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تافو  ماگنه  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هیرگ 

هتسشن ترضح  نآ  دزن  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یـضرم  رد  تفگیم : هک  مدینـش  یـسراف  ناملـس  زا  دیوگیم : میلس 
هک يروطب  تفرگ  ار  شیولگ  ضغب  دید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  فعض  لاح  نوچ  دش و  دراو  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مدوب .

. دش يراج  شیاههنوگ  رب  کشا 
یئانتعایب زا  منادنزرف  رب  مدوخ و  رب  وت  زا  دعب  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مرتخد ، دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

. مسرتیم نامّقح  عییضت  مدرم و 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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نیمز رد  ادخ  نیبختنم  مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ 

هک میتسه  یتـیب  لـها  اـم  ینادیمن  رگم  همطاـف ، يا  دومرف : دوب  هدـش  دولآ  کـشا  شنامـشچ  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
. تسا هدومن  یمتح  شقلخ  همه  رب  ار  انف  هداد و  حیجرت  ایند  رب  ار  ترخآ  ام  يارب  دنوادخ 

هب یهّجوت  مود  راب  يارب  سپـس  دـیزگرب . يربمایپ  هب  درک و  باختنا  نانآ  نایم  زا  ارم  دومن و  نیمز  هب  یهّجوت  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
ّیـصو و ریزو و  ردارب و  ناونعب  ار  وا  و  مروآ ، رد  يو  جاودزا  هب  ار  وت  اـت  داد  روتـسد  نم  هب  و  درک ، باـختنا  ار  وت  رـسمه  دوـمن و  نیمز 

. مهد رارق  متّما  رد  دوخ  نیشناج 
203 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هک یتسه  نم  نادناخ  زا  یسک  لّوا  وت  و  تسا ، ناریزو  ءایـصوا و  نیرتهب  وت  رهوش  و  تسا ، دنوادخ  نالوسر  ءایبنا و  نیرتهب  وت  ردپ  سپ 
. يوشیم قحلم  نم  هب 

«1  » دنتـسه وت  لسن  زا  هک  ار  ترهوش  مردارب و  نادـنزرف  تنادـنزرف و  زا  رفن  هدزاـی  ار و  وت  درک و  نیمز  هب  یموس  هّجوت  دـنوادخ  سپس 
. دومن باختنا 

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  یفرعم 

هک ماما - هدزای  مردارب و  نم و  و  دنتـشهب ، لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیـسح  نسح و  ترـسپ  ود  و  یتسه ، تشهب  لها  ياـهنز  هدّیـس  وت  سپ 
. میاهدشتیاده هدننکتیاده و  یگمه  دنتسه - تمایق  زور  ات  نم  نانیشناج 

لزنم کی  رد  تشهب  رد  هک  نیـسح ، نادنزرف  زا  رفن  هن  سپـس  نیـسح و  وا  زا  دـعب  تسا و  نسح  مردارب ، زا  سپ  نانیـشناج  زا  رفن  نیلّوا 
. تسا میهاربا  لآ  میهاربا و  لزنم  سپس  و  «، 2  » تسین رتکیدزن  ادخ  هب  نم  لزنم  زا  یلزنم  دوب . دنهاوخ 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  دنوادخ  تمارک 

. تسا هدروآ  رد  متیب  لها  نیرتهب  متما و  نیرتهب  جاودزا  هب  ار  وت  هک  تسا  نآ  وت  رب  دـنوادخ  ياهتمارک  هلمج  زا  ینادیمن  اـیآ  مرتخد ،
شناـبز رتراوـگرزب ، همه  زا  شحور  رتـشیب ، همه  زا  ملع  رد  رتـالاب ، همه  زا  يراـبدرب  مـلح و  رد  رتـشیپ ، هـمه  زا  مالـسا  لوـبق  رد  هـک  وا 

. تسا رتدیدش  همه  زا  ّتیدج  ششوک و  رد  و  رتدهاز ، همه  زا  ایند  هب  تبسن  رتهدنشخب ، شتسد  رتعاجش ، شبلق  رتوگتسار ،
. دش لاحشوخ  رورسم و  دومرف  شردپ  هچنآ  زا  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

______________________________

ریاس لماش  نیا  رب  انب  و  دـشاب . مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ناشردام  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ناشردـپ  هک  دـنایناسک  ناگدـشباختنا  نیا  ینعی  ( 1)
. دوشیمن دناهدوب  ترضح  رگید  نارسمه  زا  هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نادنزرف 

زا هک  تسا  یتشهب  هناخ  لزنم و  ای  و  تسا ، رتبرقم  دنوادخ  دزن  همه  زا  هک  تسا  ترـضح  یتشهب  ماقم  تلزنم و  ای  اجنیا  رد  روظنم  ( 2)
. دراد يرترب  نیریاس  رب  یهلا  هاگرد  هب  تیبوبحم  يونعم و  طئارش  رظن 

204 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یصاصتخا  لئاضف 

دراد و « 3  » هدنفاکـش هدنرب و  نادـند  تشه  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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: دنرادن مدرم  زا  کی  چیه  هک  دراد  یبقانم 
هک متّنس  ادخ و  باتک  هب  وا  ملع  تسا . هتفرگن  تقبـس  وا  رب  هراب  نیا  رد  متّما  زا  يدحا  هک  یـسک ، ره  زا  لبق  شلوسر  ادخ و  هب  وا  نامیا 

، دنادیمن ار  نآ  وا  نم و  زا  ریغ  هک  تسا  هتخومآ  نم  هب  ار  یملع  دنوادخ  هک  ارچ  دنادیمن ، ارم  ملع  همه  ترـسمه  زجب  تّما  زا  يدـحا 
انب مداد . ماجنا  ار  راک  نیا  نم  مزومایب و  یلع  هب  ار  نآ  هک  هدرک  رما  ارم  و  هتخومآ ، نم  هب  طقف  هتخوماین و  مه  شناربمایپ  هکئـالم و  هب  و 
ود و  یتسه ، وا  رـسمه  مرتخد  يا  وت  هکنیا  رگید  دـنادیمن . وا  ریغ  لـماک  روطب  ارم  تمکح  مهف و  ملع و  همه  متما  زا  سک  چـیه  نیا  رب 

- هئانث ّلج  دنوادخ - هکنیا  و  وا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دنتسه . متّما  طبس  ود  اهنآ  دنتسه و  نم  ياههون  نیسح  نسح و  شرسپ 
. تسا هتخومآ  « 4  » ار لطاب  ّقح و  نیب  لصف  ّلح و  تمکح و  وا  هب 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  یصاصتخا  لئاضف 

ياقآ نم  تسا : هدرکن  اطع  ام  زجب  نیرخآ  نیلّوا و  زا  يدـحا  هب  هک  هدرک  اطع  ام  هب  زیچ  تفه  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  اـم  مرتخد ،
نیرتهب ام  دیهش  و  تسا ، ناریزو  نیرتهب  نم  زا  دعب  مریزو  و  تسا ، نانیـشناج  نیرتهب  نم  نیـشناج  و  منانآ ، نیرتهب  نیلـسرم و  ناربمایپ و 

. تسا هزمح  میومع  دوصقم  هک  تسا ، نادیهش 
ياقآ هکلب  هن ، دومرف : دـناهدش ؟ هتـشک  وت  هارمه  هک  تسا  ینادیهـش  ياقآ  وا  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

«. 5  » تسا ءایصوا - ءایبنا و  زجب  نیرخآ - نیلّوا و  زا  نادیهش 
______________________________

. دوشیم میلست  دیآیم و  رد  وناز  هب  نآ  ندینش  اب  ینمشد  ره  هک  تسا  یلئاضف  زا  هیانک  هدنفاکش  هدنرب و  نادند  ( 3)
رداص لطاب  قح و  نیب  یعطق  مکح  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  یملع  دارم  الامجا  یلو  تسا ، یقیقد  يانعم  ياراد  باطخلا » لصف   » هملک ( 4)

. دنامیمن یکش  ههبش و  دوشیم و 
رتاوتم تایاور  و  دنتـسین ، نارگید  اب  هسیاقم  لـباق  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  صوصخب  ءایـصوا و  ءاـیبنا و  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 5)

. تسا نیرخآ  نیلّوا و  نادیهش  ياقآ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هک  هدش  دراو 
________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص205 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

205 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دنکیم زاورپ  هکئالم  هارمه  تشهب  رد  اهنآ  اب  هک  تسا  نینوخ  لاب  ود  بحاص  و  « 7  » دومن ترجه  راب  ود  هک  « 6  » بلاط یبا  نب  رفعج  و 

تما نیا  يدهم  تسام  زا  تسوا ، تسدب  مناج  هکنآ  هب  مسق  دنتشهب . لها  ناناوج  ياقآ  ود  متّما و  طبس  ود  نیسح  نسح و  ترـسپ  ود  و 
. دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  هک 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  زا  کی  ره  تاجرد 

؟ دنالضفا يدرب  مان  هک  نانیا  زا  کیمادک  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
رـسپ و ود  وت و  یلع و  زا  دـعب  نم  تما  لضفا  ود  نیا  رفعج ، هزمح و  تسا . متّما  لـضفا  یلع  مردارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  هراشا  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و  دنتسه - مرـسپ  نیا  نادنزرف  زا  نانیـشناج  نیـسح و  نسح و  ماهون 
ماما اریز  تسا ، رّخؤم  زا  لضفا  تسا  مدقم  هک  یلّوا  تسا . لضفا  وا  زا  تسا  يدـهم )  ) زا لبق  هکنآ  تسا . ناشیا  زا  يدـهم  و  دـندومرف -

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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. تسا هداد  حیجرت  ایند  رب  ار  ترخآ  ام  يارب  دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  «. 8  » تسا نآ  ّیصو  نیا  تسا و  وا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تّیمولظم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگشیپ 

، ناملس يا  دومرف : درک و  یهاگن  شرسپ  ود  وا و  رسمه  همطاف و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 
______________________________

رکذ تسا . نادیهـش  نیرتهب  هزمح ) ینعی   ) ام دیهـش  دومرف : هک  تسا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هناـگتفه  لـئاضف  هب  فطع  اـجنیا  زا  ( 6)
. تسا نشور  ثیدح  هلابند  رد  هک  نانچ  تسا  ینامز  مدقت  رطاخ  هب  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  زا  لبق  مه  رفعج  هزمح و 

. دومن ترجه  هنیدم  هب  تشگزاب و  هشبح  زا  مه  راب  کی  درک و  ترجه  هشبح  هب  هکم  زا  راب  کی  بلاط  یبا  نب  رفعج  ترضح  ( 7)
يدوجو و بناوج  هب  هجوت  اب  يرگید  رب  کی  ره  تلیـضف  دنتـسه  دـحاو  رون  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  همه  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ( 8)

ریاس رب  یتاهج  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دنشاب . هتشاد  تلیـضف  یتهج  زا  کی  ره  تسا  نکمم  و  تسا ، ناشیا  زا  کی  ره  صیاصخ 
کی لئاضف  نیا  همه  دنراد . تلیضف  ترضح  نآ  رب  تماما  رد  مدقت  تهج  زا  لبق  همئا  لاح  نیع  رد  و  دراد ، تلیضف  مالّـسلا  مهیلع  همئا 

. درادن یطبر  ناشیا  ندوب  دحاو  رون  هلأسم  هب  تسا و  يرهاظ  هبنج 
206 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

يور دنـشاب  هتـشاد  حلـص  يور  نانیا  اب  هک  یناسک  اب  مراد و  گنج  يور  دـنگنجب  نانیا  اب  هک  یناسک  اب  نم  هک  مریگیم  دـهاش  ار  ادـخ 
. دننم هارمه  تشهب  رد  نانیا  هک  دینادب  مراد . حلص 

هیلع رب  ناشندشدحتم  شیرق و  زا  نم ، زا  دعب  يدوزب  وت  یلع  ای  دومرف : درک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
گنج تنیقفاوم  هلیـسوب  دوخ  نیفلاخم  اب  نک و  داهج  نانآ  اب  یتفای  ینارای  نانآ  هیلع  رب  رگا  دیـشک . یهاوخ  یتخـس  وت  رب  ناشملظ  وت و 
نوراه هلزنمب  نم  هب  تبـسن  وت  زادنیم . تکاله  رد  ار  دوخ  شیوخ  تسد  اب  رادهگن و  ار  دوخ  تسد  نک و  ربص  یتفاین  يرای  رگا  و  نک ،

اوُداک َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  تفگ : یسوم  شردارب  هب  هک  تشاد  یهاوخ  یبوخ  شور  هوسا و  نوراه  زا  وت  و  یتسه ، یسوم  هب  تبـسن 
«. دنشکب ارم  دوب  کیدزن  دندرمش و  فیعض  ارم  موق  نیا  «، 9  » ِینَنُوُلتْقَی

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 28 ص 54 ح 22. راحب : . 1

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 1 ص 262. نیدلا : لامک  . 1

ج 2 ص 119. یضایب :)  ) میقتسملا طارصلا  . 2
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 62. رثالا : ۀیافک  . 1
ج 1 ص 154. یسوط : خیش  یلاما  . 2
ج 2 ص 219. یسوط : خیش  یلاما  . 3

ج 2 ص 419. بولقلا : داشرا  . 4
ج 9 ص 262. قحلا : قاقحا  تاقحلم  . 5

______________________________

هیآ 150 فارعا : هروس  ( 9)
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207 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تما فالتخا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانرب  اهنت ، دیهش  تشهب ، رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  غاب   2
. یهلا ناحتما  يارب 

تشهب رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  غاب 

هار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هارمهب  هنیدم  ياههار  زا  یکی  رد  دومرف : دومن و  ثیدح  میارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگیم : میلس 
تـشهب رد  وت  يارب  یلو  تسابیز ! هچ  : » دومرف تسا ! ییابیز  غاـب  هچ  هَّللا ، لوسر  اـی  مدرک : ضرع  میدیـسر . یغاـب  هب  هکنیا  اـت  میتفریم ،

«. تسه نیا  زا  رتابیز 
نیا زا  رتابیز  تشهب  رد  وت  يارب  یلو  تسابیز ، هچ  : » دومرف تسا ! ییابیز  غاـب  هچ  هَّللا ، لوسر  اـی  مدرک : ضرع  میدیـسر . يرگید  غاـب  هب 

رد وت  يارب  : » دومرفیم ترـضح  و  تسابیز ! هچ  هَّللا ، لوسر  ای  مدرکیم : ضرع  نم  مادک  ره  رد  میتشذـگ . غاب  تفه  زا  هکنآ  ات  تسه .»
«. تسه نیا  زا  رتابیز  تشهب 

اهنت دیهش 

ياهنت يادـف  مردـپ  : » دومرف دوب  هتفرگ  شاهیرگ  هک  یلاح  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـش  تولخ  هار  یتقو 
دننکیمن رهاـظ  تیارب  ار  نآ  تسا و  یماوقا  لد  رد  هک  ییاـههنیک  زا  دوـمرف : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  هَّللا ، لوـسر  اـی  مدرک : ضرع  دـیهش !»

. تسا دحا  ياهنوخ  ردب و  ياههنیک  نآ  و  نم ، زا  دعب  رگم 
. دوب دهاوخ  تمالس  رد  تنید  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  تمالس  ماگنه  نآ  رد  منید  ایآ  مدرک : ضرع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانرب 

نم نیشناج  ردارب و  وت  و  تسا ، نم  اب  وت  گرم  یگدنز و  هک  ار  وت  داب  تراشب  یلع ، ای 
208 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

افو نم  بناج  زا  ارم  ياههدعو  ینکیم و  ادا  ارم  ضرق  وت  یتسه . نم  بناج  زا  هدـننکادا  مثراو و  مریزو و  نم و  هدـشباختنا  وت  یتسه .
وت یگنجیم . متما  زا  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  نم  ّتنـس  قبط  ینادرگیم و  زاب  ارم  تناـما  ینکیم و  ئرب  ارم  هّمذ  وت  و  ییاـمنیم ،

ار وا  شموق  هک  ماـگنه  نآ  تشاد  یهاوخ  یبوخ  شور  هوسا و  نوراـه  زا  وت  و  یتسه ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  نوچمه  نم  هب  تبـسن 
. دنشکب ار  وا  دوب  کیدزن  دندرمش و  فیعض 

نوچمه ناـنآ  یتسه و  شناوریپ  یـسوم و  هب  تبـسن  نوراـه  نوچمه  وت  هک  ارچ  نک ، ربص  تلباـقم  رد  ناـشداحتا  شیرق و  ملظ  رب  سپ 
دندش هارمگ  رگا  هک  داد  روتسد  نینچ  وا  هب  داد  رارق  شموق  رد  دوخ  نیشناج  ار  نوراه  یسوم  هک  یماگنه  دنتـسه . شناوریپ  هلاسوگ و 

نانآ نیب  دـنک و  ظفح  ار  شنوخ  دراد و  هگن  تسد  درکن  ادـیپ  ینارای  رگا  و  دـنک ، داهج  نانآ  اب  ناشیا  کمک  هب  درک  ادـیپ  ینارای  وا  و 
. دنکن داجیا  فالتخا 

یهلا ناحتما  يارب  تما  فالتخا 

. دـندش وا  میلـست  یبلق  تساوخ  نودـب  رگید  یهورگ  دوخ و  رایتخا  هب  یهورگ  هکنآ  رگم  هداتـسرفن  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ  یلع ، اـی 
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. دوش رتمیظع  ناشرجا  ات  دنتشک  ار  نانآ  دومن و  ّطلسم  دندش  میلست  دوخ  رایتخا  هب  هک  نانآ  رب  دندش  میلست  هارکا  هب  هک  ار  نانآ  دنوادخ 
. دنوشیم بلاغ  ناشّقح  لها  رب  نانآ  لطاب  لها  هکنآ  رگم  دننکیمن  فالتخا  ناشربمایپ  زا  دعب  یتّما  چیه  یلع ، ای 

شقلخ زا  رفن  ود  ات  درکیم  عمتجم  تیاده  رب  ار  نانآ  تساوخیم  رگا  و  تسا ، هدرک  رّدقم  تما  نیا  يارب  ار  فالتخا  هقرفت و  دـنوادخ 
تـساوخیم ادخ  رگا  دنکن . راکنا  ار  لضف  بحاص  تلیـضف  « 1  » لوضفم و  دریگن ، رد  عازن  دـنوادخ  رما  زا  يزیچ  رد  دـننکن و  فـالتخا 

دنوادخ یلو  تسا ، مادک  قح  هار  هک  دوش  هتسناد  دوش و  بیذکت  ملاظ  ات  دادیم  رییغت  نانآ  رب  ار  تمعن  داتـسرفیم و  رتدوز  ار  شماقتنا 
رارق رارقتسا  هناخ  ار  ترخآ  لامعا و  هناخ  ار  ایند 

______________________________

. تسا رتنیئاپ  لضف  رد  هک  یسک  ینعی  لوضفم  ( 1)
209 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنوش و هداد  ازج  ناشلمع  قباطم  دندرک  دـب  هک  نانآ  ات  «، » 2  » یَنْسُْحلِاب اُونَـسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو  اُولِمَع  اِمب  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  تسا  هداد 
«. دنوش هداد  ازج  یکین  هب  دندرک  یکین  هک  نانآ 

هب تیاـضر  میلـست و  شیـالب و  رب  ربـص  شیاـهتمعن و  رب  رکـش  ناونعب  ار  ادـخ  ساپـس  مدرک : ضرع  نم  دـیامرفیم ): مالّـسلا  هیلع  یلع  )
. شتارّدقم

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 28 ص 54. راحب : . 1
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 1 ص 262. نیدلا : لامک  . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 185. مالّسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  . 1
ج 1 ص 323. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 2

ج 1 ص 130. ۀمغلا : فشک  . 3
ص 129. فئارط : . 4

ج 1 ص 323. دیدحلا : یبا  نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  . 5
ج 6 ص 180. قحلا : قاقحا  . 6

______________________________

هیآ 31. مجن : هروس  ( 2)
210 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: بزاع نب  ءارب  ناسل  زا  هفیقس  عیاقو   3

ةراشا

هنابـش تارکاذم  هفیقـس ، نایرج  رد  مشاه  ینب  نانآ ، تعیب  هفیقـس و  باحـصا  جورخ  تیفیک  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  لسغ  تیفیک 
هـشقن لباقم  رد  سابع  لمعلا  سکع  بلطملا ، دـبع  نب  سابع  بلج  يارب  هفیقـس  باحـصا  هئطوت  هفیقـس ، ناـیرج  رد  هباحـص  زا  ياهدـع 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


. تفالخ بصغ  هراب  رد  سابع  راعشا  هفیقس ، باحصا 
بزاع نب  ءارب  ناسل  زا  هفیقس  عیاقو 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لسغ  تیفیک 

نآ تاـفو  زا  دـعب  هچ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تاـیح  رد  هچ  ار  مشاـه  ینب  تفگیم : هک  مدینـش  بزاـع  نب  ءارب  زا  تـفگ : مـیلس 
. متشادیم تسود  ادیدش  ترضح 

يارب و  دریگن ، هدـهع  رب  وا  ریغ  ار  شلـسغ  هک  درک  ّتیـصو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تفر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
نیب زا  شیئانیب  هکنآ  رگم  دـنیبیمن  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تروع  سک  چـیه  و  دـنیبب ، ار  شتروع  تسین  راوازـس  وا  ریغ  يدـحا 

«. 1  » دوریم
: دومرف دنکیم ؟ کمک  وت  لسغ  رد  ارم  یسک  هچ  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع 

. هکئالم زا  یهورگ  اب  لیئربج 
ترضح ندب  هکئالم  و  تخیریم ، بآ  هتسب  نامشچ  اب  سابع  نب  لضف  و  دادیم ، لسغ  ار  ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دش  نینچ  و 

. دندینادرگیم تساوخیم  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نآ  ار 
: داد ادن  وا  هب  ياهدننز  هحیص  هک  دروآ ، نوریب  شنت  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نهاریپ  تساوخ  مالّسلا  هیلع  یلع 

ار وا  درک و  لخاد  نهاریپ  ریز  زا  ار  شتسد  اذل  روایم .» نوریب  ار  تربمایپ  نهاریپ  یلع ، يا  »
______________________________

يور زا  هچ  رگا  دوشیم  روک  شاهدید  دـتفیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تروع  هب  شمـشچ  سک  ره  هک  دـشاب  نیا  روظنم  الامتحا  ( 1)
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  طقف  هلأسم  نیا  اذل  دراد ، دوجو  يدمع - ریغ  ول  و  تیؤر - لامتحا  لسغ  ماگنه  رد  نوچ  و  دشابن ، دـمع 

. تسا هدش  هداد  هزاجا 
211 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دروآ نوریب  ار  نهاریپ  طونح  ندرک و  نفک  ماگنه  و  دومن ، نفک  درک و  طونح  سپس  داد و  لسغ 

نانآ تعیب  هفیقس و  باحصا  جورخ  تیفیک 

زا تفالخ  رما  جارخا  يارب  شیرق  هک  متـشاد  سرت  نآ  زا  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دیوگیم : بزاع  نب  ءارب 
. دنوش دّحتم  مشاه  ینب 

رب هفاـضا  تفرگ ، ارم  ياهداد  تسد  زا  دـنزرف  ّریحتم  صخـش  تلاـح  دـندناسر  ماـجنا  هب  رکب  وبا  تعیب  هراـب  رد  ار  دوخ  راـک  مدرم  یتقو 
. متشاد هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  هک  ینزح 

ربمایپ ندـب  رانک  طونح  لسغ و  يارب  مشاـه  ینب  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  متـشاد ، رظن  ریز  ار  مدرم  ناـگرزب  مدوب و  دـمآ  تفر و  رد  نم 
نم هب  دندوب  هدش  وا  عبات  هک  شلهاج  باحصا  زا  هتسد  نآ  هدابع و  نب  دعس  نخس  رگید  يوس  زا  دندوب . هدش  عمج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

. دیسر دهاوخن  ياهجیتن  هب  متسناد  مدشن و  عمج  نانآ  اب  و  «، 2  » دیسر
مه رمع  رکب و  وبا  مدش  هجوتم  لاح  نامه  رد  مدوب . شیرق  ناگرزب  يوجتـسج  رد  مدرکیم و  دـمآ  تفر و  دجـسم  نانآ و  نیب  نانچمه 

هدیشوپ « 3  » یناعنص ياهسابل  دندمآیم و  شیپ  هفیقس  لها  نایم  رد  هک  مدش  وربور  هدیبع  وبا  ود و  نآ  اب  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دنتـسین .
رب دـنتفرگیم و  ار  وا  تسد  دنتخانـشیم  ار  وا  یتـقو  و  دـندشیم ، وا  ضّرعتم  هکنآ  رگم  درکیمن  روبع  ناـشرانک  زا  سک  چـیه  دـندوب .
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«! 4  » درکیم ابا  هچ  دوب و  لیام  راک  نیا  هب  هچ  دندیشکیم ، تعیب ) ناونعب   ) رکب وبا  تسد 
______________________________

میمـصت راـصنا  دوب و  هدـش  یفرعم  رمع  رکب و  وبا  لـباقم  رد  هفیلخ  ناونع  هب  راـصنا  فرط  زا  دوـب و  راـصنا  سیئر  هداـبع » نب  دعـس  ( » 2)
. دنهد رارق  ریما  ار  وا  دنتشاد 

. دشیم هتخاس  نمی  رد  هک  هدوب  سابل  یعون  یناعنص  ياهسابل  زا  روظنم  ( 3)
دوخ يارب  یگدـنز  مزاول  اـت  دـندوب  هدـش  هنیدـم  دراو  بارعا  زا  ياهدـع  تسا : هدرک  تیاور  ص 59  لمج »  » باـتک رد  دـیفم  خیـش  ( 4)

تفالخ هلأسم  تعیب و  رد  مه  نانآ  دـندش . روما  نیا  هب  لوغـشم  اهنآ  اب  هلماعم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تافو  رطاخب  مدرم  دـنرخب .
. دنتفای روضح 

ار نانآ  دیور و  نوریب  مدرم  غارـس  هب  دیرادرب و  ربمایپ  هفیلخ  تعیب  يارب  یغلبم  : » تفگ دـناوخ و  ارف  ار  ناشیا  داتـسرف و  نانآ  غارـس  رمع 
هک مدیدیم  ار  بارعا  مسق  ادخب  دیوگیم : يوار  دینزب .» یناشیپ  رس و  هب  دیزرو  عانتما  سک  ره  و  دننک ، تعیب  ات  دیتسرفب  یعمج  تسد 

تعیب يارب  رابجا  هب  دندز و  ار  مدرم  دندمآ و  نوریب  هتفرگ  تسدب  بوچ  دندوب و  هدش  حلـسم  دـندوب و  هتـسب  رمک  هب  یناعنـص  ياهـسابل 
. دندروآ
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هفیقس نایرج  رد  مشاه  ینب 

اذل متشاد . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هراب  رد  هک  یتبیصم  رب  هفاضا  مدوب ، هداد  فک  زا  لقع  یتحاران  تدش  زا  دیوگیم : بزاع  نب  ءارب 
. دوب هتسب  نانآ  ریغ  يور  رب  برد  هک  یلاح  رد  مدمآ  مشاه  ینب  دزن  مدیسر و  دجسم  هب  ات  مدمآ  نوریب  تعرس  هب 

: متفگ دمآ . نوریب  سابع  نب  لضف  هناخ !» لها  يا  : » متفگ مدز و  تّدش  هب  ار  برد 
یچیپرـس امـش  یلو  مدومن ، رما  ار  امـش  نم  دش . دولآ  رابغ  نآ  زا  راگزور  رخآ  ات  ناتتـسد  : » تفگ سابع  دـندرک ! تعیب  رکب  وبا  اب  مدرم 

. مدرک لّمحت  تشذگیم  منورد  رد  هچنآ  مدومن و  یثکم  نم  دیدومن .»

هفیقس نایرج  رد  هباحص  زا  ياهدع  هنابش  تارکاذم 

اج زا  مدینشیم . ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نآرق  همزمز  نم  هک  مدروآ  دایب  متفرگ  رارق  اجنآ  رد  یتقو  متفر . دجسم  هب  دش  بش  نوچ 
هب یتقو  دندرکیم . تبحـص  رگید  کی  اب  هتـسهآ  هک  مدید  ار  رفن  دنچ  اجنآ  رد  مدمآ و  نوریب  هضایب » ینب  ياضف   » فرط هب  متـساخرب و 

نانآ دزن  نم  دندز و  ادص  ارم  اذـل  متخانـشن . ار  ناشیا  نم  یلو  دنتخانـش  ارم  نانآ  متـشگرب . مه  نم  دـندش و  تکاس  مدـش  کیدزن  نانآ 
هفیذح و  دنتـسه ، ماوع  نب  ریبز  نامی و  نب  ۀفیذح  تماص و  نب  ةدابع  رـسای و  نب  رامع  ناملـس و  رذ و  وبا  دادـقم و  نانآ  مدـید  مدـمآ و 

«. تسا هدشن  هتفگ  غورد  نم  هب  میوگیمن و  غورد  مسق  ادخب  داد ، دنهاوخ  ماجنا  مداد  ربخ  امش  هب  هچنآ  مسق  ادخب  : » دیوگیم
هک میورب  بعک  نب  ّیبا  دزن  تفگ : هفیذـح  دـننادرگرب . راصنا  نیرجاهم و  نیب  اروش  تروصب  ار  هلأـسم  دنتـساوخیم  یموق  هک  اـجنآ  اـت 

. دنادیم مه  وا  منادیم  نم  هچنآ 
يارب دیسرپ : درک . تبحص  وا  اب  دادقم  دیتسیک ؟ امش  تفگ : دیسر و  رد  تشپ  ات  دمآ  وا  میدز . ار  وا  هناخ  رد  میدمآ و  بعک  نب  ّیبا  دزن 

: تفگ دوش . وگتفگ  رد  تشپ  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  میاهدـمآ  نآ  يارب  هک  ياهلأسم  نک ، زاـب  ار  تاهناـخ  رد  تفگ : دـیاهدمآ ؟ هچ 
رد نم 
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: میتفگ دیاهدمآ ؟ تفالخ  دـقع  هراب  رد  لاؤس  يارب  ایوگ  درک . مهاوخن  زاب  ار  رد  و  دـیاهدمآ ، هچ  يارب  منادیم  منکیمن و  زاب  ار  ماهناخ 
؟ تسا امش  نایم  رد  هفیذح  ایآ  دیسرپ : يرآ .

دهاوخیم هک  روط  نآ  روما  ات  درک  مهاوخن  زاب  ار  برد  نم  اّما  و  دیوگیم . هفیذح  هک  تسا  نامه  تسرد  نخـس  تفگ : يرآ . میتفگ :
. مربیم دنوادخ  هاگرد  هب  ار  تیاکش  و  دوب ، دهاوخ  نیا  زا  رتدب  دوشیم  نیا  زا  دعب  هچنآ  و  دریگ . تروص 

. دش شاهناخ  لخاد  بعک  نب  ّیبا  دنتشگرب و  نانآ  دیوگیم : ءارب 

بلطملا دبع  نب  سابع  بلج  يارب  هفیقس  باحصا  هئطوت 

هریغم دنتـساوخ . رظن  نانآ  زا  دنداتـسرف و  ۀبعـش  نب  ةریغم  حاّرج و  نب  ةدـیبع  وبا  غارـس  دیـسر . رمع  رکب و  وبا  هب  ربخ  نیا  دـیوگیم : ءارب 
دشاب و یبیصن  ار  وا  تفالخ  رما  نیا  رد  هک  دیزادنیب  عمط  هب  ار  وا  دینک و  تاقالم  بلطملا  دبع  نب  سابع  اب  هک  تسا  نیا  نم  رظن  تفگ :

نب سابع  رگا  هک  ارچ  دینک ، تحار  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  ار  دوخ  رکف  هلیسو  نیدب  و  دنامب . یقاب  شدوخ  زا  دعب  وا  لسن  وا و  يارب 
. دوشیم ناسآ  امش  رب  یئاهنت  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  راک  دوب و  دهاوخ  مدرم  يارب  یلیلد  دشاب  امش  اب  بلطملا  دبع 

دزن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تاـفو  زا  مود  بش  رد  دـندمآ و  ۀبعـش  نب  ةریغم  حاّرج و  نب  ةدـیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبا  دـیوگیم : ءارب 
. دندش دراو  بلطملا  دبع  نب  سابع 

: تفگ نینچ  سپس  و  دومن ، انث  دمح و  ار  لج  زع و  دنوادخ  درک و  زاغآ  نخس  رکب  وبا 
نایم رد  ار  وا  هک  داهن  ّتنم  ناـنآ  رب  دومن و  ثوعبم  راـیتخا  بحاـص  ناونعب  نینمؤم  يارب  ربماـیپ و  ناونعب  امـش  يارب  ار  دّـمحم  دـنوادخ 

هن قاـّفتا - اـب  ار  شیوـخ  تحلـصم  اـت  درپـس  ناـشدوخ  هب  ار  مدرم  رما  درک و  راـیتخا  ار  دوـخ  هاگـشیپ  وا  يارب  هکنآ  اـت  داد . رارق  ناـشیا 
هدـهع رب  ار  نآ  مه  نم  دـندرک . باختنا  ناـشروما  لوئـسم  دوخ و  رب  مکاـح  ناونعب  ارم  مه  مدرم  دـننک . باـختنا  دوخ  يارب  فـالتخاب -

. تسین دنوادخ  زا  زج  نم  قیفوت  مرادن و  یسرت  تشحو ، تریح و  یتسس و  زا  دنوادخ  کمک  هب  و  «، 5  » متفرگ
______________________________

. دندراذگ نم  هدهع  رب  ار  نآ  و  خ ل : فلا » ( » 5)
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، هداد رارق  دوخ  هاگهانپ  ار  امش  وا  «. 6  » دیوگیم نخـس  مدرم  مومع  فالخ  رب  دسریم و  نم  هب  شربخ  هک  مراد  ياهدننز  نعط  نم  یلو 
ار اهنآ  ای  دیوش و  لخاد  دناهدرک  عامتجا  نآ  رب  هچنآ  رد  مدرم  هارمه  دیاب  امش  دیاهدش . وا  هزات  ماقم  نأش و  وا و  مکحم  هعلق  مه  امـش  و 

. دینک فرصنم  دناهداد  ناشن  لیامت  نادب  هچنآ  زا 
وت هک  ارچ  دـشاب ، تدوخ  زا  دـعب  لـسن  وت و  يارب  هک  میهد  رارق  یبیـصن  تفـالخ  رما  نیا  رد  وت  يارب  میهاوخیم  میاهدـمآ و  وـت  دزن  اـم 

. دندرک فرصنم  رفن  ود  امش  زا  ار  تفالخ  رما  لاح  نیا  اب  دندید و  ار  تقیفر  وت و  ماقم  مدرم  هچ  رگا  یتسه ! ربمایپ  يومع 
هتشاد جایتحا  امـش  هب  هک  تهج  نیا  زا  ام  و  تسا ، امـش  زا  ام و  زا  ربمایپ  هک  دیـشاب  مارآ  مشاه  ینب  يا  امـش  «، 7  » هّللا يا و  : » تـفگ رمع 

امش و نیب  راک  هجیتن  رد  دشاب و  یتفلاخم  دناهدرک  عامتجا  نآ  رب  ناناملسم  هچنآ  رد  هک  میتشاد  تهارک  هکلب  میاهدماین ، امش  دزن  میـشاب 
. دش تکاس  رمع  سپس  دینک .» رکف  مدرم  مومع  دوخ و  حالص  هب  سپ  دریگب . الاب  نانآ 

هفیقس باحصا  هشقن  لباقم  رد  سابع  لمعلا  سکع 

ثوعبم يربمایپ  هب  یتفگ - هک  روط  نامه  ار - هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تفگ : درک و  زاـغآ  نخـس  ساـبع 
ار اـم  ّقح  هک  ياهدومن  بلط  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ناونعب  ار  تفـالخ  رما  نیا  رگا  داد . رارق  راـیتخا  بحاـص  نینمؤـم  يارب  درک و 
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تروشم و دروم  میدادـن و  يرظن  وت  تفـالخ  هراـب  رد  میتـسه و  نینمؤم  زا  مه  اـم  سپ  ياهدوـمن  بلط  نینمؤـم  ناوـنعب  رگا  و  ياهتفرگ ،
. میتشاد تهارک  وت  هب  تبسن  میدوب و  نینمؤم  زا  مه  ام  هک  ارچ  میرادیمن ، تسود  وت  يارب  ار  تفالخ  ام  و  میتفرگن ، رارق  یهاوخرظن 

ام هک  شاب  هتشاد  دوخ  يارب  ار  نآ  تسوت  يارب  طقف  رما  نیا  رگا  یهد ،» رارق  یبیصن  نم  يارب  تفالخ  رما  نیا  رد   » هک تنخـس  نیا  اّما  و 
نینمؤم قح  رگا  و  میرادن ، یجایتحا  وت  هب 

______________________________

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شروظنم  ( 6)
تنوشخ و هک  دوخ  شور  قبط  دش و  دراو  رکب  وبا  نخـس  نایم  رد  رمع  : » تسا نینچ  ترابع  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  ( 7)

: ... تفگ دوب  تدش  دورو  دیدهت و 
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نخس اّما  و  «! 8  » میوشیمن یضار  نآ  زا  یتمسق  هب  وت  زا  ام  تسا  ام  قح  رگا  و  یئامن ، مکح  نانآ  قح  رد  ییاهنت  هب  يرادن  ّقح  وت  تسا 
. دیتسه نآ  ناگیاسمه  امش  نآ و  ياههخاش  ام  هک  تسا  یتخرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا ،» امش  زا  ام و  زا  ربمایپ   » هک رمع  يا  وت 

. میرتراوازس وا  هب  امش  زا  ام  سپ 
ادـخ و  تسا . فالتخا  نامه  زاغآ  دـیداد  ماجنا  امـش  هک  يراک  نیا  دریگب ،» الاب  ام  امـش و  نیب  راک  میـسرتیم  ام   » هک تنخـس  نآ  اـّما  و 

. دوشیم هتساوخ  کمک  وا  زا  هک  تسا 
. دندمآ نوریب  ساّبع  دزن  زا  سپس 

تفالخ بصغ  هراب  رد  سابع  راعشا 

: تفگ دورس و  ار  راعشا  نیا  ساّبع 
ننّـسلا و راثآلاب و  ساّنلا  ملعا  و  مکتلبقل * یّلـص  نم  لّوا  سیل  نسح أ  یبأ  نع  مهنم  ّمث  مشاه  نع  افرحنم * رمـالا  اذـه  بسحأ  تنک  اـم 

نم هیف  اـم  ساـّنلا  یف  سیل  و  مهّلک * ساـّنلا  عیمج  یف  اـم  هیف  نم  نفکلا  لـسغلا و  یف  هل  نوع  لـیربج  نم * ّیبّنلاـب و  ادـهع  ساـّنلا  برقا 
: ینعی نتفلا  لّوأ  نم  مکتعیب  ّنا  اه  هفرعنف * هنع  مکّدر  يّذلا  اذ  نم  نسحلا 

وا ایآ  ددرگ . فرحنم  مالّـسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   ) نسحلا وبا  زا  نانآ  ناـیم  زا  مشاـه و  ینب  زا  تفـالخ  رما  نیا  مدرکیمن  ناـمگ  »
تبسن مدرم  نیرتدهعلا  بیرق  وا  ایآ  تسین ؟ ننس  راثآ و  هب  مدرم  نیرتملاع  وا  ایآ  دناوخ ؟ زامن  امـش  هلبق  تمـس  هب  هک  تسین  یـسک  لّوا 

زا  ) هچنآ هک  یسک  دوب ؟ وا  کمک  ربمایپ  نفک  لسغ و  رد  لیئربج  هک  تسین  یسک  وا  ایآ  و  تسین ؟ ربمایپ  هب 
______________________________

هک دصق  نیا  هب  میوگیمن  ار  نیا  نم  : » تفگ هک  تسا  هدـش  هفاضا  سابع  لوق  زا  هلمج  نیا  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  ( 8)
«. دراد دوخ  ياج  تّجح  مامتا  یلو  منک ، فرصنم  يدش  لخاد  نادب  هچنآ  زا  ارت 
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. تسین مدرم  رد  تسوا  رد  یبوخ  هچنآ  یلو  دراد  دوجو  وا  رد  تسا  مدرم  همه  رد  اهیبوخ )

«. تسا اههنتف  لّوا  امش  تعیب  نیا  هک  دینادب  میسانشب ؟ ار  وا  مه  ام  ات  درک  فرصنم  وا  زا  ار  امش  « 9  » یسک هچ 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 28 ص 284. راحب : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 
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هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ج 1 ص 32. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 1

ج 1 ص 73. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 2
ص 59. دیفم :) خیش   ) لمجلا باتک  . 3

ج 2 ص 82. نیطمسلا : دئارف  . 4
ج 2 ص 103. یبوقعی : خیرات  . 5

ص 74. بقانملا : رحب  ررد  . 6
______________________________

. يزیچ هچ  ب :» ( » 9)
217 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: ناملس ناسل  زا  هفیقس  عیاقو   4

ةراشا

تیفیک هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  زامن  لسغ و  تیفیک  مالّـسلا ، هیلع  یلع  قح  اب  راصنا  لباقم  رد  شیرق  لالدتـسا  رکب : وبا  تعیب  . 1
. هفیقس ات  ریدغ  زا  سیلبا  رکب ، وبا  اب  هدننکتعیب  نیلوا  رکب ، وبا  اب  مدرم  تعیب 

هب توعد  نآرق و  عمج  راصنا ، نیرجاهم و  هناخ  رد  رب  ءاسک  باحصا  یهاوخ  کمک  راب  هس  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  تّجح  مامتا  . 2
. مراهچ راب  يارب  هباحص  زا  ءاسک  باحصا  یهاوخ  کمک  ییاعّدا ، باقلا  رد  رکب  وبا  رب  تجح  مامتا  نآ ،

مالّـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  ندـش  حورجم  هناخ و  ندز  شتآ  ترـضح ، هناـخ  هب  هلمح  هشقن  مالّـسلا : اـهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  . 3
ندش حورجم  هناخ ، ندز  شتآ  هلمح و  يارب  رکب  وبا  روتسد  مالّسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عافد  رمع ، تسدب 

. ذفنق تسدب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هناـخ  هب  هزاـجایب  دورو  دجـسم ، اـت  هناـخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  يراـبجا  تعیب  . 4

ریما تجح  مامتا  مالّـسلا ، امهیلع  نسحم  ترـضح  ارهز و  ترـضح  تداهـش  دجـسم ، هب  دورو  ماگنه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس 
، رکب وبا  یلعج  ثیدـح  باوج  هنوعلم  هفیحـص  باحـصا  رارـسا  ياشفا  رکب ، وبا  ندرک  لعج  ثیدـح  شلئاضف ، اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

تعیب تیفیک  یملسا ، هدیرب  نمیا و  ما  عافد  تعیب ، يارب  لتق  هب  رمع  دیدهت  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  رذ  وبا  ناملـس و  دادقم و  عافد 
. دادقم رذ و  وبا  ناملس و  ریبز و  تعیب  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  يرابجا 

هیلع نینمؤملا  ریما  نانخس  تعیب ، زا  دعب  رذ  وبا  نانخس  تعیب ، زا  دعب  ناملس  نانخس  مالّسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا  تجح  مامتا  . 5
دادترا ریبز ، دادترا  زا  یئوگشیپ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هدشتنعل  نامثع  منهج ، توبات  رد  هفیحـص  باحـصا  تعیب ، زا  دعب  مالّـسلا 

. لیئارسا ینب  هب  نیملسم  تهابش  رفن ، راهچ  زج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مدرم 
218 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ناملس ناسل  زا  هفیقس  عیاقو 

رکب وبا  تعیب   1

مالّسلا هیلع  یلع  قح  اب  راصنا  لباقم  رد  شیرق  لالدتسا 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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: تفگیم نینچ  هک  مدینش  یسراف  ناملس  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  سیق  نب  میلس  زا  شاّیع  یبا  نب  نابا 
مدرم دزن  حارج  هدـیبع  وبا  رمع و  رکب و  وـبا  دـندرک ، دنتـساوخیم  هچنآ  مدرم  تفر و  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه 

، راصنا هورگ  يا  دنتفگ : نینچ  دندرک و  موکحم  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیلد  تجح و  اب  ار  نانآ  دنتـساخرب و  همـصاخم  هب  راصنا  اب  دـندمآ و 
رد دنوادخ  اریز  دنرتهب  امـش  زا  نیرجاهم  و  تسا ، شیرق  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اریز  دنرتراوازـس ، تفالخ  رما  هب  امـش  زا  شیرق 

: تسا هدومرف  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا . هداد  تلیضف  ار  ناشیا  هدرک و  رکذ  ار  نانآ  ادتبا  شباتک 
«. دناشیرق زا  ناماما  »

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  زامن  لسغ و  تیفیک 

هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دادیم . لسغ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  مدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  دـیوگیم : ناـملس 
رد ارم  یسک  هچ  سپ  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  یتقو  دریگن . هدهع  رب  ار  شلسغ  وا  ریغ  یـسک  هک  دوب  هدرک  ّتیـصو  مالّـسلا  هیلع  یلع 

شیارب هکنآ  رگم  درکیمن  هدارا  ار  ترـضح ) ياضعا  زا   ) يوضع چیه  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیئربج . دومرف : درک ؟ دهاوخ  کمک  وت  لسغ 
«. 1  » دشیم هدینادرگ 

______________________________

«. تخیریم بآ  دوب  هتسب  شنامشچ  هک  یلاح  رد  سابع  نب  لضف  و  : » تسا هدش  هفاضا  هلمج  نیا  د »  » رد ( 1)
219 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ماـما نسح و  ماـما  ارهز و  ترـضح  دادـقم و  رذ و  وبا  نم و  درک  نفک  دومن و  طونح  داد و  لـسغ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  یتـقو 
زین هشیاع  میدناوخ . زامن  ترضح  نآ  رب  میتسب و  فص  وا  رس  تشپ  ام  داتسیا و  ولج  دوخ  و  درب ، هناخ  لخاد  هب  ار  مالّـسلا  مهیلع  نیـسح 

. دوب هتفرگ  ار  وا  مشچ  دنوادخ  هک  ارچ  دشن  هجوتم  یلو  دوب  هرجح  رد 
چیه هکنآ  ات  دندشیم ، جراخ  دندرکیم و  اعد  دندشیم و  دراو  نانآ  دروآیم . لخاد  هب  ار  راصنا  زا  رفن  هد  نیرجاهم و  زا  رفن  هد  سپس 

«. 2  » دندناوخ زامن  ترضح  نآ  رب  هکنآ  رگم  دندنامن  یقاب  راصنا  نیرجاهم و  زا  نیرضاح  زا  سک 

رکب وبا  اب  مدرم  تعیب  تیفیک 

: متفگ مداد و  ربخ  دادیم - لسغ  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  مالّسلا - هیلع  یلع  هب  ار  مدرم  راک  دیوگیم : یسراف  ناملس 
تعیب وا  اـب  تسد  کـی  اـب  هک  دـنوشیمن  یـضار  نیا  هب  مدرم  و  هتفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ربنم  زارف  رب  نونکا  مه  رکب  وبا 

«! 3  » دننکیم تعیب  وا  اب  پچ  تسار و  تسد  ود  ره  اب  هکلب  دننک ،

رکب وبا  اب  هدننکتعیب  نیلّوا 

ضرع دوب ؟ هک  درک  تعیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ربـنم  رب  وا  اـب  هک  یـسک  لّوا  ینادیم  اـیآ  ناملـس ، يا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
موکحم راصنا  هک  یماگنه  مدید  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  ار  وا  یلو  هن ، مدرک :

______________________________

میدـناوخ و زامن  ترـضح  نآ  رب  میتسب و  فص  وا  رـس  تشپ  اـم  داتـسیا و  ولج  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا ... : نینچ  د »  » رد تراـبع  نیا  ( 2)
هناخ دراو  ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  هد  سپـس  دـناوخن . زامن  ترـضح  نآ  ندـب  رب  ام  زج  یـسک  و  تسنادیمن ، دوب و  هرجح  رد  هشیاع 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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دندوب هنیدـم ) رد   ) رـضاح هک  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  يدـحا  هک  يروطب  دـندشیم  جراـخ  دـندادیم و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  درکیم و 
. دوبن هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  نتفگ  انث  مالس و  زج  يراک  هک  دندناوخ  زامن  هنوگ  نیا  هکنآ  رگم  دندنامن 

دنداتسیایم و ترـضح  نآ  رهطم  ندب  لباقم  هک  تسا  هدوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ندب  رب  مدرم  زامن  هک : تسا  رکذت  هب  مزال 
دورد مالـس و  شترـضح  رب  دندناوخیم و  ار  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا ، یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  هیآ 

. دوش هعجارم  ج 22 ص 526 ح 32  راحب : هب  دندمآیم . نوریب  دنداتسرفیم و 
. دننک تعیب  وا  اب  تسد  کی  اب  طقف )  ) هک دوشیمن  یضار  رکب ) وبا   ) مسق ادخب  د :» ( » 3)

220 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
باطخلا و نب  رمع  دعب  حاّرج و  هدیبع  وبا  دعب  دیعـس و  نب  ریـشب  سپـس  ۀبعـش و  نب  ةریغم  دـندرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  نیلّوا  و  دـندش ،

. دندوب لبج  نب  ذاعم  هفیذح و  یبا  یلوم  ملاس  سپس 
: مدرک ضرع  دوب ؟ هک  درک  تعیب  وا  اب  هک  یـسک  لّوا  تفر  الاب  ربنم  زا  هک  یماگنه  یتسناد  ایآ  مدرکن ، لاؤس  وت  زا  نانیا  هراب  رد  دومرف :

هدـیرب رایـسب  نآ  هنیپ  هک  دوب  ياهدجـس  ياج  شنامـشچ  ود  نیب  هک  مدـید  دوب  هدرک  هیکت  شیاصع  رب  هک  ياهدروخلاس  درمریپ  یلو  هن ،
: تفگ تسیرگیم  هک  یلاح  رد  درک و  یمیظعت  تفر و  الاب  ربنم  زا  رفن  نیلوا  ناونعب  وا  دوب ! هدش 

«. نک زاب  تعیب ) يارب   ) ار تتسد  مدید ! ناکم  نیا  رد  ارت  ات  دیناریمن  ارم  هک  ار  ییادخ  ساپس  »
دجسم زا  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  دعب  و  «! 4 « » مدآ زور  لثم  تسا  يزور  : » تفگ سپس  درک . تعیب  وا  اب  درک و  زارد  ار  شتـسد  مه  رکب  وبا 

. دش جراخ 
یلـص ربمایپ  گرم  یئوگ  درک ، تحاراـن  ارم  شراـتفگ  یلو  هن ، مدرک : ضرع  دوب ؟ هک  وا  ینادیم  ناملـس ، يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

. دنک تنعل  ار  وا  ادخ  دوب . سیلبا  وا  دومرف : درکیم . دای  هرخسم  تتامش و  اب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 

هفیقس ات  ریدغ  زا  سیلبا 

زور رد  دنوادخ  رما  هب  ارم  ترضح  نآ  ندرک  بوصنم  ماگنه  شباحصا  ياسؤر  سیلبا و  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. دندوب رضاح  مخ  ریدغ 

نابیاغ هب  نارـضاح  هک  داد  روتـسد  ناـشیا  هب  و  مرت ، راـیتخا  بحاـص  ناـشدوخ  زا  ناـنآ  هب  تبـسن  نم  هک  داد  ربخ  مدرم  هب  ترـضح  نآ 
. دنناسرب

و دناهدش ، ظفح  هتفرگ و  رارق  تمحر  دروم  تما ، نیا  : » دـنتفگ دـندرک و  وا  هب  ور  سیلبا  باحـصا  زا  نادـیرم  نیطایـش و  زور ) نآ  رد  )
. تفر نوزحم  و  « 5  » نیگمغ سیلبا  دش .» هدناسانش  نانآ  هب  ناشربمایپ  زا  دعب  ماما  هانپ و  هک  ارچ  تسین . یهار  نانیا  رب  ار  ام  وت و  رگید 

هفیقس رد  مدرم  دومرف : داد و  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نآ  زا  دعب  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
______________________________

. تسا هدرک  هیبشت  نآ  هب  ار  رکب  وبا  تعیب  ناطیش  دوخ  و  تسا ، تشهب  رد  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هب  تبسن  ناطیش  هلیح  هب  هراشا  ( 4)
. سویأم ب :» ( » 5)

221 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ربنم رب  هک  یسک  نیلوا  دنیآیم و  دجسم  هب  سپـس  دننک . لالدتـسا  ام  لیلد  ام و  ّقح  اب  هکنآ  زا  دعب  دننکیم  تعیب  رکب  وبا  اب  هدعاس  ینب 

. تفگ دهاوخ  نانچ  نینچ و  هتسب  هنیپ  یناشیپ  هدروخلاس  درمریپ  تروص  هب  هک  تسا  سیلبا  درک  دهاوخ  تعیب  وا  اب  نم 
يا ام ، ياقآ  يا  : » دـنیوگیم دـنتفایم و  هدجـس  هب  نانآ  دـنکیم . عمج  ار  شیاـهسیلبا  نیطایـش و  باحـصا و  دوشیم و  جراـخ  سپس 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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نامگ زگره ! دندشن ؟ هارمگ  ناشربمایپ  زا  سپ  تما  مادک  : » دـیوگیم سیلبا ) «! ) يدرک نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  هک  يدوب  وت  ام ، گرزب 
روتـسد وا  تعاطا  هراب  رد  شربمایپ  دنوادخ و  هچنآ  هک  یماگنه  دیدید  هنوگچ  ارم  راک  مرادن ؟ یهار  هطلـس و  نانیا  رب  نم  هک  دـیاهدرک 

«، 6  » َنِینِمْؤُْملا َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقل  َو  هک  تسا  یلاعت  دـنوادخ  لوق  نامه  نیا  و  دـندرک .» كرت  دـندوب  هداد 
«. دندرک تعباتم  ار  وا  نینمؤم  زا  یهورگ  زج  هب  نانآ  داد و  ناشن  تسرد  نانآ  هب  ار  دوخ  نامگ  سیلبا  »

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تجح  مامتا   2

راصنا نیرجاهم و  ياههناخ  رد  رب  ءاسک  باحصا  یهاوخ  کمک  راب  هس 

نسح ماما  شرسپ  ود  تسد  دومن و  ییاپراهچ  رب  راوس  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش  بش  یتقو  دیوگیم : ناملس 
ناشیاههناخ هب  هکنآ  رگم  تشاذـگن  یقاب  ار  راصنا  نیرجاـهم و  زا  « 7  » ردب لها  زا  کی  چـیه  و  تفرگ ، ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  و 

ار وا  توعد  نانآ  زا  یـسک  رفن ، راهچ  لهچ و  زج  یلو  دناوخ . ارف  شیوخ  يرای  يارب  ار  نانآ  دش و  روآدای  ناشیارب  ار  دوخ  ّقح  دـمآ و 
هدیشارت و ياهرس  اب  حبص  ماگنه  داد  روتسد  نانآ  هب  ترضح  درکن . لوبق 

______________________________

هیآ 20. أبس : هروس  ( 6)
. دناهتشاد تکرش  مالسا ) گنج  نیلوا   ) ردب گنج  رد  هک  دنایناسک  ردب  لها  زا  روظنم  ( 7)

222 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دننامب راوتسا  گرم  دح  رس  ات  هک  دننک  تعیب  وا  اب  دنیایب و  دنراد  هارمه  هب  ار  ناشیاههحلسا  هک  یلاح  رد 

: تفگ دندوب ؟ یناسک  هچ  رفن  راهچ  متفگ : ناملـس  هب  دیوگیم ): میلـس  «. ) 8  » دماین وا  دزن  نانآ  زا  یـسک  رفن  راهچ  زج  دش  حبـص  یتقو 
. ماوع نب  ریبز  دادقم و  رذ و  وبا  نم و 

ریغ نانآ  زا  کی  چیه  یلو  میئآیم .» وت  دزن  حبص  : » دنتفگ داد . مسق  ار  نانآ  تفر و  نانآ  دزن  مه  دعب  بش  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. دماین یسک  ام  زا  ریغ  یلو  تفر  نانآ  دزن  مه  موس  بش  رد  دماین . وا  دزن  ام  زا 

نآ هب  توعد  نآرق و  عمج 

زا و  دـش ، نآ  عمج  میظنت و  لوغـشم  دروآ و  ور  نآرق  هب  درک و  رایتخا  ینیـشنهناخ  دـید  ار  نانآ  ییافویب  ینکـشدهع و  ترـضح  یتقو 
دوب هدش ) هتـشون   ) اهذـغاک اهتـسوپ و  اهبوچ و  هکت  قاروا و  رد  البق  هک  یلاح  رد  دومن  يروآ  عمج  ار  نآ  هکنآ  ات  دـشن  جراخ  شاهناخ 

«. 9»
«11  » شخوسنم خـسان و  شلیوأـت و  و  « 10  » لـیزنت قبط  شیوخ  كراـبم  تسد  اـب  ار  نآ  دومنیم و  عـمج  ار  نآرق  همه  ترـضح  یتـقو 

. نک تعیب  ایب و  نوریب  هک  داتسرف  وا  غارس  هب  رکب  وبا  تشونیم ،
ار نآرق  هکنآ  ات  زامن ، يارب  زج  مزادنین  شود  رب  ابع  هک  ماهدرک  دای  مسق  دوخ  اب  متسه و  لوغـشم  نم  : » داتـسرف باوج  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. دندرک رایتخا  توکس  وا  هراب  رد  زور  دنچ  مه  نانآ  میامن .» عمج  میظنت و 
______________________________

. دندشن رضاح  حبص  ادرف  یلو  دندرک  تعیب  تداهش  دح  ات  ترضح  اب  ناشیاههناخ  رد  هک  دیآیم  رب  نینچ  جاجتحا  باتک  تیاور  زا  ( 8)
یضعب اذل  و  دورن ، نیب  زا  ات  دشیم  هتشون  يذغاک  ای  تسوپ  ای  بوچ  يور  اروف  دشیم  لزان  ياهروس  ای  هیآ  ره  هک  تسا  نآ  روظنم  ( 9)
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. دوب ذغاک  يور  یضعب  بوچ و  يور  یضعب  تسوپ و  يور  تایآ 
. تسا هدش  لزان  هک  روط  نآ  ینعی  لیزنت  ( 10)

 ... شنطاب رهاظ و  و  شاهدنناسرت ، بوخ و  ياههدعو  و  شهباشتم ، مکحم و  و  هدش : هفاضا  د »  » رد ( 11)
ریـسفت و لماش  نآرق  یلـصا  نتم  زا  هتـشذگ  دندومن ، يروآ  عمج  ترـضح  هک  ینآرق  نیا  هک  درک  هدافتـسا  تارقف  نیا  زا  ناوتب  دیاش  و 

. تسا هدوب  نآرق  مولع  قئاقد  ریاس  خوسنم و  خسان و  هباشتم و  مکحم و  صیخشت  زین  نآرق و  تایآ  لیوأت 
223 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رکب وبا  اب  مدرم  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  سپـس  درک . رهم  ار  نآ  دومن و  يروآ  عمج  هچراپ  کی  رد  ار  نآرق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
: دومرف شیادص  نیرتدنلب  اب  ترضح  دندوب . هدرک  عامتجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد 

همه هکنآ  ات  ماهدوب  لوغشم  نآرق  هب  سپـس  ترـضح و  نآ  لسغ  هب  هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  يزور  زا  نم  مدرم ، يا  »
رگم هدرکن  لزان  ياهیآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  دـنوادخ  مدومن . يروآ  عمج  هچراـپ  « 12  » نیا رد  هعومجم  کـی  تروصب  ار  نآ 

ربماـیپ يارب  هکنآ  رگم  تسین  نآ  زا  ياهیآ  و  ماهدومن ، عمج  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین  نآرق  زا  ياهیآ  و  ماهدرک ، يروآ  عمج  ار  نآ  هکنآ 
«. تسا هتخومآ  نم  هب  ار  شلیوأت  و  « 13  » ماهدناوخ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

: دومرف دعب  و  میدوب !» ربخیب  بلطم  نیا  زا  ام  دیئوگن : ادرف  هکنآ  يارب  : » دومرف سپس 
هب ار  امـش  و  مدـشن ، روآدای  ناتیارب  ار  دوخ  قح  مدرکن و  توعد  شیوخ  يراـی  هب  ار  امـش  نم  دـیئوگن : تماـیق  زور  هک  تهج  نیدـب  «و 

زاینیب ینکیم  توعد  نادـب  هچنآ  زا  ار  اـم  میراد  دوخ  هارمه  هک  ینآرق  تفگ : رمع  مدرکن !» توعد  شیاـهتنا  اـت  ادـتبا  زا  ادـخ  باـتک 
. دش شاهناخ  لخاد  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس  «! 14 « » دیامنیم

______________________________

نیا هکنیا  امک  دندوب  هدروآ  دجسم  هب  دوخ  هارمه  هب  لماک  روطب  ار  روبزم  نآرق  ترـضح  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  نیا »  » هملک زا  ( 12)
هتفر اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یناـمز  زا  نم  مدرم ، يا  : » تسا نـینچ  دراد و  تحارـص  بـلطم  نـیا  هـب  د »  » هخـسن رد  هرقف 

هچراپ نیا  رد  ار  نآ  همه  ات  مدش  لوغشم  نآرق  هب  سپـس  مدوب ، ترـضح  نآ  نفد  طونح و  نفک و  زیهجت و  لسغ و  هب  لوغـشم  نانچمه 
زا ياهیآ  و  ماهتـشون ، هدومن و  عمج  هکنآ  رگم  هدرکن  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  ياهیآ  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  مدومن . عمج 

خوسنم خـسان و  صاخ و  ماع و  نطاب و  رهاظ و  نآ و  لزنت  لـیوأت و  ماهدـناوخ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  هکنآ  رگم  تسین  نآ 
!؟» مدناوخن ارف  شیوخ  يرای  هب  ار  امش  نم  هک  دیئوگن  تمایق  زور  تسا ! نیا  نآ  و  تسا . هتخومآ  نم  هب  ار  نآ 

ترـضح مدناوخ و  وا  يارب  نم  مناوخب و  ار  نآرق  تایآ  شیارب  ات  تساوخ  نم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ینعی  ینأرقأ »  » هملک ( 13)
. درک دییأت  ار  اهنآ 

نینچ يدـعب  ترابع  د »  » رد و  تسه .» ام  دزن  نآ  ریظن  میرادـن ، نآ  هب  یجاـیتحا  دـنتفگ : : » تسا نینچ  تراـبع  جاـجتحا  باـتک  رد  ( 14)
«. تسب ار  رد  دش و  شاهناخ  لخاد  مالّسلا  هیلع  یلع  : » تسا

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  رذ  وبا  زا  هراب  نیا  رد  ج 92 ص 42 ح 2  راحب : رد 
ناـشیا رب  دروآ و  راـصنا  نیرجاـهم و  دزن  ار  نآ  درک و  عمج  ار  نآرق  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  یتـقو 

هک یلوا  هحفص  رد  دوشگ  ار  نآ  رکب  وبا  یتقو  دوب . هدومرف  تیصو  بلطم  نیدب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانچ  دومن  هضرع 
مه مالّـسلا  هیلع  یلع  تسین ! یجایتحا  نآ  هب  ار  ام  هک  نادرگ  رب  ار  نآ  یلع ، ای  تفگ : تساخرب و  اج  زا  رمع  دوب . نانآ  حـئاضف  درک  زاب 

 .... تشگرب تفرگ و  ار  نآ 
دوشیم هچ  نسحلا ، ابا  يا  تفگ : و  دـهدب ...  نانآ  هب  ار  نآرق  نآ  ات  تساوخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیـسر  تفالخ  هب  رمع  یتقو 
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ار نآ  تسین ، بلطم  نیا  هب  یهار  تاهیه ، دومرف : ترضح  میوش ! قفتم  نآ  رب  همه  ات  يروایب  يدوب  هدروآ  رکب  وبا  دزن  هک  ار  ینآرق  رگا 
«! يدرواین ام  دزن  ار  نآ  : » دـیئوگب اـی  میدوب » ربخیب  نیا  زا  اـم  : » دـیئوگن تماـیق  زور  دوش و  ماـمت  امـش  رب  تّجح  اـت  مدروآ  رکب  وبا  دزن 
نآ ندرک  رهاظ  يارب  یمولعم  نامز  ایآ  دیـسرپ : رمع  دنباییمن . تسد  نآ  هب  منادنزرف  زا  نانیـشناج  ناکاپ و  زج  تسا  نم  دزن  هک  ینآرق 

؟ تسه
يراج نآ  قبط  تنـس  دـنکیم و  راداو  نآ  هب  لـمع  رب  ار  مدرم  دـیامنیم و  رهاـظ  ار  نآ  دـنک  ماـیق  منادـنزرف  زا  مئاـق  یتقو  يرآ  دومرف :

. دوشیم
224 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ییاعّدا باقلا  رد  رکب  وبا  رب  تجح  مامتا 

تهج زا  دنک  تعیب  رگا  و  میتسین ، یماقم  بحاص  ام  دنکن  تعیب  وا  ات  و  دـنک ، تعیب  دـیاب  هک  تسرفب  یلع  غارـس  تفگ : رکب  وبا  هب  رمع 
. میوشیم هدوسآ  وا 

. درک ضرع  ار  بلطم  دمآ و  ترـضح  دزن  هداتـسرف  هدـب !» باوج  ار  ربمایپ  هفیلخ  : » هک داتـسرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  ار ) یـسک   ) رکب وبا 
هفیلخ ارم  ریغ  شلوسر  ادخ و  هک  دننادیم  دنتسه  وا  فارطا  هک  نانآ  وا و  دیتسب ! غورد  ربمایپ  رب  دوز  هچ  هَّللا ، ناحبـس  : » دومرف ترـضح 

. دیناسر دوب  هدومرف  ترضح  هچنآ  دمآ و  هداتسرف  دناهدادن .» رارق 
هیلع یلع  داد . ربـخ  ترـضح  هب  دوب  هتفگ  هچنآ  دـمآ و  مه  وا  هدـب !» باوج  ار  رکب  وـبا  نینمؤـملا  ریما  : » وـگب وا  هب  ورب  تفگ : رکب ) وـبا  )

( نینمؤملا ریما   ) مان نیا  هک  دنادیم  وا  مسق  ادخب  دوش . شومارف  هک  تسا  هتشذگن  ینالوط  ینامز  مسق  ادخب  هَّللا ، ناحبس  : » دومرف مالّـسلا 
نم رب  نینمؤملا  ریما  ناونعب  درک و  رما  دوب  رفن  تفه  نایم  رد  یمتفه  هک  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  درادن . تیحالـص  نم  يارب  زج 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ شلوسر  ادخ و  بناج  زا  یّقح  ایآ  دنتفگ : دندرک و  لاؤس  رفن  تفه  نایم  زا  رمع  شقیفر  وا و  دندرک . مالس 

دیفـس مچرپ  بحاـص  ناناملـسم و  ياـقآ  ناـنمؤم و  ریما  وا  هک  شلوسر  ادـخ و  بناـج  زا  یقح  تسا ، قح  يرآ  دومرف : ود  نآ  هب  هلآ  و 
تـشهب و هـب  ار  شناتـسود  وا  دـناشنیم و  طارـص  راـنک  رب  تماـیق  زور  رد  ار  وا  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  «. 15  » تسا هدـش  هتخانـش  نایناشیپ 

«. دنکیم دراو  مّنهج  هب  ار  شنانمشد 
______________________________

. تسا هدمآ  هیانک  تروص  هب  اجنیا  رد  یلو  تسا  رادروخرب  یقیقد  يانعم  زا  هچ  رگا  نیلّجحملا » ّرغلا   » هملک ( 15)
. دنوشیم هتخانش  مدرم  نیب  رد  هک  دناینارون  نانچ  تمایق  زور  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیش  ینعی 

225 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دندرک توکس  وا  هراب  رد  مه  ار  زور  نآ  دیوگیم : ناملس  داد . ربخ  وا  هب  دوب  هدومرف  ترضح  هچنآ  تفر و  رکب  وبا  هداتسرف 

مراهچ راب  يارب  هباحص  زا  ءاسک  باحصا  یهاوخ  کمک 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  شرـسپ  ود  تسد  درک و  راوس  ییاپراهچ  رب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  یلع  دش  هک  ماگنه  بش 
و تفر ، نانآ  دزن  ناشلزنم  رد  هکنآ  رگم  تشاذـگن  یقاب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  يدـحا  و  تفرگ ، ار  مالّـسلا  امهیلع 
ام درکن . تباـجا  ار  وا  رفن  راـهچ  اـم  زج  سک  چـیه  یلو  دـناوخ . ارف  شیوخ  يراـی  هب  ار  ناـنآ  دـش و  روآداـی  ناـنآ  يارب  ار  دوـخ  ّقـح 

«. 16  » تشاد يرتشیب  تّدش  ام  همه  زا  شیرای  رد  ریبز  و  میتشاد ، لوذبم  ار  دوخ  يرای  میدیشارت و  ار  نامیاهرس 
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مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش   3

ترضح هناخ  هب  هلمح  هشقن 

، دـید ار  وا  هب  تبـسن  ناشمیظعت  تعاطا و  رکب و  وبا  اـب  ناشندـشدحتم  و  ار ، وا  يراـی  كرت  مدرم و  ندرک  راوخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
. درک رایتخا  ینیشنهناخ 

هدنامن یقاب  « 17  » رفن راـهچ  نیا  وا و  زج  یـسک  هک  ارچ  دـنک ، تعیب  اـت  یتسرفب  یلع  غارـس  هک  يراد  یعناـم  هچ  تفگ : رکب  وبا  هب  رمع 
. دناهدرک تعیب  هکنآ  رگم 

______________________________

اذل تسا ، هدش  حیرصت  ثیدح  نیمه  رخآ  رد  هک  نانچ  دسانشیم  بوخ  ار  ریبز  وا  تسا و  ناملـس  نخـس  نیا  هدنیوگ  هک  اجنآ  زا  ( 16)
. دش دهاوخ  رکذ  نآ  هنومن  ثیدح  نیمه  رد  هک  تسا  هلأسم  نیا  رد  ریبز  هداعلا  قوف  ترارح  تّدش و  ناملس  دارم  دیاش 

. رفن راهچ  نیا  هناخ و  نیا  لها  زج  د :» ( » 17)
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وبا دوب . رتنشخ  رتظیلغ و  رتوخدنت و  رمع )  ) يرگید و  دوب ، رتشیدـنارود  رتگنرز و  رتراکـشزاس و  رتوخمرن و  ود  نآ  نایم  رد  رکب  وبا 
تسا و ناگدشدازآ  زا  نشخ و  ظیلغ و  وخدنت و  يدرم  وا  میتسرفیم . ار  ذـفنق  تفگ : رمع  میتسرفب ؟ وا  غارـس  ار  یـسک  هچ  تفگ : رکب 

«. 18  » تسا بعک  نب  يدع  ینب  هفیاط  زا  زین 
. داد رارق  شهارمه  هب  زین  کمک  ياهدع  داتسرف و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  ار  ذفنق  رکب ، وبا 

. دادن هزاجا  نانآ  هب  ترضح  یلو  تساوخ ، دورو  هزاجا  ترضح و  هناخ  رد  ات  دمآ  وا 
ام هب  دنتفگ : دندوب و  ود  نآ  فارطا  مدرم  دندوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب  رمع  رکب و  وبا  دزن  هب  ذـفنق  باحـصا 

. دیوش دراو  هزاجا  نودب  هن  رگ  دیوش و  دراو  داد  هزاجا  امش  هب  رگا  دیورب ، تفگ : رمع  دشن . هداد  هزاجا 
ناهارمه دیوش .» نم  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  مهدیمن  هزاجا  امش  هب  : » دومرف مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دنتـساوخ . هزاجا  دندمآ و  اهنآ 

. دنام اجنآ  نوعلم  ذفنق  دوخ  یلو  دنتشگرب  وا 
دش ینابصع  رمع  میدرک . يراددوخ  میوش  شاهناخ  دراو  هزاجا  نودب  هکنیا  زا  ام  و  تفگ ، نینچ  همطاف  دنتفگ : رمع ) رکب و  وبا  هب   ) نانآ
دوخ و  « 19  » دنتشادرب مزیه  نانآ  دنروایب . مزیه  ات  داد  روتـسد  دندوب  شفارطا  هک  یمدرم  هب  سپـس  تسا !! راک  هچ  نانز  اب  ار  ام  تفگ : و 
درک ادـن  رمع  سپـس  دـنداد . رارق  مالّـسلا  مهیلع  ناشنادـنزرف  همطاف و  یلع و  هناخ  فارطا  ار  اـهنآ  تشادرب و  مزیه  ناـنآ  هارمه  زین  رمع 

: تفگ دنونشب و  مالّسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  هک  يروطب 
اهیلع ارهز  ترـضح  مشکیم !» شتآ  هب  ناتدوخ  اب  ار  هناخ  هن  رگ  ینک و  تعیب  ربمایپ  هفیلخ  اب  يوش و  جراـخ  دـیاب  یلع  يا  مسق  ادـخب  »

زا رمع ، يا  : » دومرف میشکیم ! شتآ  هب  ار  ناتهناخ  هن  رگ  نک و  زاب  ار  رد  داد : باوج  تسا ؟ راک  هچ  وت  اب  ار  ام  رمع ، يا  دومرف : مالّـسلا 
«. 21  » ددرگرب هکنیا  زا  درک  ابا  رمع  یلو  20 !؟» « » يوشیم دراو  نم  هناخ  هب  هک  یسرتیمن  ادخ 

______________________________

. تسا هفیاط  نیمه  زا  زین  رمع  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  ( 18)
!! دندرک لمح  مزیه  ياههتسب  د :» ( » 19)

. تفرگ مه  يروآیم » موجه  ماهناخ  هب   » يانعم هب  ناوتیم  ار  یتیب » یلع  لخدت   » هملک ( 20)
. دادن ار  رمع  باوج  ترضح  یلو  د :» ( » 21)

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


227 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رمع تسدب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ندش  حورجم  هناخ و  رد  ندز  شتآ 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  «! 22  » دش لخاد  درک و  زاب  داد و  راشف  ار  رد  سپـس  تخاس و  روهلعـش  هناخ  رد  رب  ار  نآ  دیبلط و  شتآ  رمع 
. دز ترضح  يولهپ  هب  درک و  دنلب  دوب  شفالغ  رد  هک  یلاح  رد  ار  ریـشمش  رمع  هَّللا !» لوسر  ای  هاتبا ، ای  : » دز دایرف  دمآ و  رد  وا  لباقم  رد 
اب رمع  رکب و  وبا  هَّللا ، لوسر  ای  : » دز ادص  ترضح  نآ  دز . ترضح  يوزاب  هب  درک و  دنلب  ار  هنایزات  رمع  هاتبا !» ای  : » درک هلان  ترـضح  نآ 

«! دندرک يراتفر  دب  هچ  تناگدنامزاب 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عافد 

دـیبوک و شندرگ  ینیب و  رب  دز و  نیمز  رب  دیـشک و  تدـش  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  تساخرب و  اج  زا  ناهگان  مالّـسلا  هیلع  یلع 
«، 23  » كاهُص رسپ  يا  : » دومرف دروآ و  دایب  دوب  هدرک  وا  هب  هک  ار  یتیصو  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخس  یلو  دشکب . ار  وا  تساوخ 

تـسا هدومن  نم  اب  ربمایپ  هک  يدهع  هتـشذگ و  دنوادخ  فرط  زا  هک  يرّدـقم  دوبن  رگا  دومن ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  دّـمحم  هکنآ  هب  مسق 
«. يوش لخاد  نم  هناخ  هب  یناوتیمن  وت  هک  یتسنادیم 

هناخ ندز  شتآ  هلمح و  يارب  رکب  وبا  روتسد 

. تفر شریشمش  غارس  مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و  دندش ، هناخ  لخاد  ات  دندمآ  مه  مدرم  تساوخ . کمک  داتسرف و  رمع 
ترضح نآ  لمع  تّدش  تعاجش و  هک  ارچ  دیایب  شغارس  ریشمش  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  دیسرتیم  هک  یلاح  رد  تشگرب  رکب  وبا  دزن  ذفنق 

. تسنادیم ار 
رد هن  رگ  و  راد ) هگن  تسد   ) دمآ نوریب  هناخ  زا  رگا  درگرب ، : » تفگ ذفنق  هب  رکب  وبا 

______________________________

تعاجش و هک  ارچ  دوش  جراخ  شریشمش  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  دیـسرتیم  هک  یلاح  رد  داد  رارق  هناخ  برد  رانک  ار  شتآ  رمع  د :» ( » 22)
. تفرگ شتآ  هناخ  برد  هکنآ  ات  تخانشیم ، ار  وا  تدش 

. دمآ دهاوخ  نآ  لیصفت  ثیدح  نیمه  یقرواپ 51  رد  هک  تسا  رمع  ردام  مان  كاهص ، ( » 23)
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هناخ هب  هزاجا  نودب  شباحـصا  اب  دـمآ و  نوعلم  ذـفنق  دیـشکب !» شتآ  هب  ناشرـس  رب  ار  هناخ  دـش  عنام  رگا  و  روایب ، موجه  وا  هب  شاهناخ 
رس رب  ناشدایز  هّدع  اب  و  دنتفر ، ترضح  نآ  ریشمش  فرط  هب  رتدوز  نانآ  یلو  تفر ، شریشمش  غارـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  دندروآ . موجه 

. دنتخیر وا 
«!! 24  » دنتخادنا یبانط  وا  ندرگ  رب  دنتفرگ و  ار  وا  دندش و  روهلمح  ترضح  نآ  رب  دنتفرگ و  تسدب  ار  اهریشمش  ياهّدع 

ذفنق تسدب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ندش  حورجم 

، دز ترـضح  نآ  هب  هنایزات  اب  نوعلم  ذـفنق  دـش . عنام  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدرم و  نیب  هناـخ ، رد  ولج  مالّـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
هک یسک  ار و  ذفنق  دنوادخ  «. 25  » دوب هدنام  ياج  رب  دنبتسد  لثم  يرثا  وا  ندز  زا  شیوزاب  رد  تفریم  ایند  زا  ترضح  یتقو  هک  يروطب 
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. دنک تنعل  داتسرف  ار  وا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يرابجا  تعیب   4

دجسم ات  هناخ  زا  مالّسلا ، هیلع  یلع 

وبا رس  يالاب  رمع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندیناسر . رکب  وبا  دزن  هکنآ  ات  دندیشکیم ، ار  وا  تدش  هب  دندرب و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 
دیلو و نب  دلاخ  و  دوب ، هداتسیا  ریشمش  اب  رکب 

______________________________

شتآ هب  زا  سپ  رمع  لوق  زا  هناخ  هب  هلمح  روتـسد  د »  » رد و  دـنتخادنا !! یهایـس  بانط  وا  ندرگ  رب  تسا : نینچ  جاجتحا  باـتک  رد  ( 24)
. روایب نوریب  ار  وا  نک و  هلمح  وا  رب  تفگ : ذفنق  هب  هک  تسا  هدش  رکذ  هناخ  برد  ندیشک 

دروم رد  نیب  دز و  وا  هب  شاهنایزات  اب  ذفنق  دوش . عنام  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مدرم و  نیب  ات  دمآ  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  د :» ( » 25)
. درک رثا  دنبتسد  لثم  وا  يوزاب  رد  ذفنق  هنایزات  و  درک ، طقس  ار  هدش  هتشک  نینج  و  هَّللا .» لوسر  ای  هاتبا ، ای  : » دز دایرف  تفرگ و  رارق  راشف 

یقاب دنبتـسد  لثم  ترـضح  نآ  يوزاب  رد  ذـفنق - ندز  رطاخب  نآ - رثا  دز و  شیوزاب  رب  هنایزات  اب  تسا : نینچ  ترابع  جاجتحا  باتک  رد 
داد و راشف  ار  برد  سپـس  دیناشک و  هناخ  برد  بوچراهچ  فرط  هب  ار  وا  ذفنق  نزب !» ار  همطاف   » هک داتـسرف  ذـفنق  غارـس  رکب  وبا  دـنام .

. دش دیهش  نامه  رثا  رد  ات  دوب  رتسب  رد  امئاد  هجیتن  رد  درک . طقس  ینینج  تسکش و  شیولهپ  زا  یناوختسا 
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رد مدرم  ریاس  دیعـس و  نب  ریـشب  ریـضح و  نب  دیـسا  ۀبعـش و  نب  ةریغم  لبج و  نب  ذاـعم  هفیذـح و  یبا  یلوم  ملاـس  حارج و  نب  ةدـیبع  وبا 
«. 26  » دوب ناشهارمه  هحلسا  دندوب و  هتسشن  رکب  وبا  فارطا 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هناخ  هب  هزاجایب  دورو 

رد نیا  و  مسق ، ادخب  يرآ  تفگ : 28 !؟»  » دندش دراو  مالّسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  هزاجا  نودب  ایآ  «: 27  » متفگ ناملس  هب  دیوگیم : میلس 
اب وت  زا  دعب  رمع  رکب و  وبا  ردپ ، يا  هَّللا ، لوسر  او  هاتبا ، او  : » دز ادـص  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تشادـن . « 29 « » رامخ  » هک دوب  یلاح 

نیرتدنلب اب  ترـضح  ار  نانخـس  نیا  و  « 30 « » تسا هدـشن  زاب  تربق  رد  وت  نامـشچ  زونه  هک  یلاح  رد  دـندرک  يراتفردـب  تناگدـنامزاب 
. دومنیم ادن  شیادص 

______________________________

. دندوب هدیشک  ار  اهریشمش  و  د :» ( » 26)
رایـسب يرادازع  سلاجم  رد  هک  هدروآ  دوخ  یبرع  راعـشا  رد  ینیوزق  يدـهم  نب  دـمحم  دیـس  هماـّلع  ار  میلـس  ثیدـح  زا  هعطق  نیا  ( 27)

: دوشیم هدناوخ 
ام و  راّبجلا * ةّزع  يا و  لاقف : ناذیتسا  کی  مل  اومجه و  له  ناملس * ای  تلق : میلس : لاق  نوؤخلا  مجهی  مهیلع و  نیمالا * نذأتـسی  ابجع  ای 

ةرـسح تومت  نأ  یـسفنب  تداک  ةرـصع * اهورـصع  اهوأر  ذمف  باجحلا  رتّسلل و  ۀـیاعر  بابلا * ءارو  تذال  اهّنکل  رامخ  نم  ءارهّزلا  یلع 
* اولعف دق  امّلک  اهعری  مل  انسحم و  یّمسملا  كاذ  اهنینج  انزح * او  يدهلا  تنب  تطقساف  ینینج  اولتق  ّیبر  دقف و  ینیدّنس * ۀّضف  ای  حیـصت 

قاّزرلا دبع  دیـس  فیلأت  ةرهاطلا » ۀقیدصلا  ةافو   » باتک هب  یـسار  ّنفـشکال  وا  هّولخ  ساّنلا * نیب  حیـصت  تثعبناف  لولوت  تجرخ  دق  اهّنکل 
. دوش هعجارم  ص 3  يدالب : یلع  نب  نیسح  خیش  فیلأت  ءانثلا » حدملا و  ضایر   » باتک و  ص 49 ، مّرقم :
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!؟ دندش دراو  وا  هناخ  هب  هزاجا  نودب  دندز و  شتآ  ار  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هناخ  رد  ایآ  د :» ( » 28)
. تسا تروص  ششوپ  ای  و  رس ، همه  ششوپ  يانعم  هب  رامخ » ( » 29)

رکب و وبا  یلو  دوشیم ، هدـنز  هراـبود  دوشیم  هتـشاذگ  ربق  رد  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  ینعم  تسا و  هیاـنک  یعون  روظنم  ارهاـظ  ( 30)
. دندادن تلهم  مه  هزادنا  نیا  هک  دنتشاد  هلجع  شیوخ  تیانج  رد  ردقنآ  رمع 
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هکنآ رگم  دوبن  یسک  نانآ  نایم  رد  دوب . هدش  دنلب  هیرگ  هب  ناشیادص  دنتسیرگیم و  هک  مدید  ار  شنایفارطا  رکب و  وبا  دیوگیم : ناملس 

!! تسین يراک  نانآ  يأر  نانز و  اب  ار  ام  تفگیم : رمع  و  هبعش ، نب  ةریغم  دیلو و  نب  دلاخ  رمع و  زج  درکیم  هیرگ 

دجسم هب  دورو  ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس 

تفرگیم رارق  متـسد  رد  مریـشمش  رگا  مسق ، ادخب  دومرفیم : هک  یلاح  رد  دندیناسر  رکب  وبا  دزن  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیوگیم : ناملس 
نکمم میارب  رفن  لهچ  رگا  و  منکیمن ، شنزرـس  امـش  اب  داهج  رد  ار  دوخ  مسق  ادخب  دـیباییمن . تسد  راک  نیا  هب  زگره  هک  دـیتسنادیم 

. دندومن راوخ  ارم  سپس  دندرک و  تعیب  نم  اب  هک  ار  یماوقا  دنک  تنعل  ادخ  یلو  متخاسیم ، قّرفتم  ار  امش  تیعمج  دشیم 
ار ربمایپ  ياج  دوز  هچ  رکب ، وبا  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  دـینک !» اهر  ار  وا  : » دز دایرف  داـتفا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  شمـشچ  اـت  رکب  وبا 
ادـخ و رما  هب  زورید  ایآ  ییامنیم ؟ توعد  شیوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  یماقم  هچ  نتـشاد  اب  یّقح و  هچ  هب  وت  «! 31  » دیدرک بصغ  هناملاظ 

؟ يدرکن تعیب  نم  اب  ربمایپ 

مالّسلا امهیلع  نسحم  ارهز و  ترضح  تداهش 

ماغیپ رمع  و  داد ، رارق  شرهوش  وا و  نیب  ار  دوخ  هک  ماگنه  نآ  دز  هنایزات  اـب  ار  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  دـنک - تنعل  ار  وا  ادـخ  هک  ذـفنق -
هک يروطب  داد  راشف  ار  رد  دیناشک و  شاهناخ  رد  بوچراهچ  تمـس  هب  ار  وا  ذفنق  نزب . ار  وا  دش  عنام  وا  وت و  نیب  همطاف  رگا  هک  داتـسرف 

. دش دیهش  نامه  رثا  رد  ات  دوب  رتسب  رد  نانچمه  و  درک ، طقس  ینینج  تسکش و  شیولهپ  زا  یناوختسا 

شلئاضف اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تّجح  مامتا 

«! نک اهر  ار  لیطابا  نیا  نک و  تعیب  : » تفگ « 32  » يزیمآتناها تروصب  رمع  دندیناسر  رکب  وبا  دزن  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  یتقو 
______________________________

. درک ینعم  زین  دیدرک » نایغط   » هب ناوتیم  ار  متّبثوت »  » هملک ( 31)
. تسا رمع  تنوشخ  تلاح  زا  یمیسرت  اجنیا  رد  هک  درک » ّدر  ار  یسک  دایرف  اب   » ینعی هرهتنا »  » هملک ( 32)

231 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هدنب تروص  نیا  رد  دومرف : میـشکیم ! يراوخ  ّتلذ و  اب  ارت  دنتفگ : درک ؟ دـیهاوخ  هچ  امـش  مهدـن  ماجنا  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

: دومرف مینکیمن ! رارقا  ندوب  ربماـیپ  ردارب  هب  یلو  « 33  » تسا تسرد  ندوب  ادخ  هدنب  تفگ : رکب  وبا  دیاهتـشک ! ار  شربمایپ  ردارب  ادـخ و 
هبترم هس  ار  بلطم  نیا  ترضح  و  يرآ !» : » دنتفگ داد ؟ رارق  يردارب  شدوخ  نم و  نیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دینکیم  راکنا  ایآ 

. درک رارکت  ناشیا  رب 
ریدغ زور  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  راصنا ، نیرجاهم و  يا  و  ناناملـسم ، هورگ  يا  دومرف : درک و  نانآ  هب  ور  ترـضح  سپس 
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؟» 34  » دومرفیم ار  بلاطم  نآ  كوبت  گنج  رد  و  دومرفیم ، ار  بلاطم  نآ  هک  دیدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مخ 
هکنآ رگم  تشاذگن  یقاب  يزیچ  دوب  هدومرف  وا  هراب  رد  مدرم  مومع  يارب  ینلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 

«. 35  » مسق ادخب  یلب ، دنتفگ : دندرک و ) رارقا  اهنآ  همه  هراب  رد  مدرم  و  . ) دش روآدای  نانآ  يارب 

رکب وبا  ندرک  لعج  ثیدح 

یتفگ هچنآ  تفگ : ترـضح ) هب  باطخ   ) درک و یتسدشیپ  دنوش  وا  عنام  دـننک و  يرای  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مدرم  دیـسرت  رکب  وبا  یتقو 
مدینـش ربمایپ  زا  نم  نآ  زا  دعب  نکل  و  تسا ، هداد  ياج  دوخ  رد  ار  نآ  نامیاهبلق  میاهدـیمهف و  میاهدینـش و  دوخ  شوگ  اب  هک  تسا  قح 

: تفگیم هک 
دنوادـخ و  تسا . هداد  حـیجرت  ایند  رب  ام  يارب  ار  ترخآ  هتـشاد و  راوگرزب  ار  ام  هدرک و  باختنا  ار  ام  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  اـم  »

«. درک دهاوخن  عمج  ار  تفالخ  تّوبن و  تیب  لها  ام  يارب 

هنوعلم هفیحص  باحصا  رارسا  ياشفا 

روضح بلطم  نیا  رد  وت  اب  هک  تسه  ربمایپ  باحصا  زا  یسک  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
______________________________

. میتسه ادخ  ناگدنب  ام  همه  تسا ، تسرد  ندوب  ادخ  هدنب  تسا : نینچ  جاجتحا  باتک  رد  ( 33)
و تسا ، هالوم » ّیلعف  هالوم  تنک  نم   » ریدغ زور  رد  ترضح  نخـس  زا  روظنم  تسا . هدش  ینعم  بلاطم » نآ   » هب اذک » اذک و   » هملک ( 34)

. تسا یسوم » نم  نوراه  ۀلزنمب  یّنم  تنا   » كوبت گنج  رد  ترضح  نآ  مالک  زا  دارم 
. تسا هدش  همجرت  مسق » ادخب  يرآ   » تروصب هک  تسا  بلطم  قیدصت  رد  دیکأت  ینعمب  یلب ،» مهللا   » هملک ( 35)

232 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
یلوم ملاس  هدـیبع و  وبا  تفگ . رکب  وبا  هک  روط  نامه  مدینـش  ربمایپ  زا  مه  نم  دـیوگیم . تسار  ربماـیپ  هفیلخ  تفگ : رمع  36 ؟»  » هتشاد

. میدینش ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  ام  دیوگیم ، تسار  دنتفگ : مه  لبج  نب  ذاعم  هفیذح و  یبا 
مه نآ  رب  هبعک  رد  هک  « 38  » ياهنوعلم هفیحص  هب  دیدرک  افو  «: 37  » دومرف نانآ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع 

______________________________

؟ تسا هتشاد  روضح  اجنآ  رد  وت  اب  یسک  هچ  دشاب  هتفگ  ینخس  نینچ  ربمایپ  اضرف  ینعی  ( 36)
رس رب  هبعک  رد  مه  اب  هک  ناتهنوعلم  هفیحص  هب  دیدرک  افو  قیقد  هچ  ربکا ! هَّللا  دومرف : درک و  ياهدنخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  د :» ( » 37)

. دیتسب نامیپ  دهع و  نآ 
: تسا نینچ  شاهصالخ  هک  هدرک  لقن  هفیذح  زا  لقنب   96 ج 28 ص 111 - راحب : رد  ار  هنوعلم  هفیحص  ناتساد  لیصفت  ( 38)

ناشیاهنامیپ ریاس  دنتسب و  نامیپ  نآ  قبط  هک  ياهیاپ  ساسا و  و  دندوب ، رمع  رکب و  وبا  دندش  نامیپ  مه  تفالخ  بصغ  رب  هک  یناسک  لّوا 
يدـحا میتسه  ام  ات  هک  يروطب  میریگب  شتیب  لها  زا  ار  تفالخ  رما  نیا  دوش  هتـشک  ای  دریمب  دّـمحم  رگا   » هک دوب  نیا  دوب  هیاپ  نآ  رب  مه 

«. دباین تسد  تفالخ  هب  نانآ  زا 
دندش و عمج  نانیا  دندش . رفن  جنپ  دنتـسویپ و  نانآ  هب  مه  هفیذح  یبا  یلوم  ملاس  رخآ  رد  لبج و  نب  ذاعم  حارج و  هدیبع  وبا  نآ  زا  دـعب 
هشیاع و ایاضق  نیا  مامت  رد  و  دوش .»...  هتـشک  ای  دریمب  دمحم  رگا  : » هک دنتـشون  هراب  نیا  رد  ياهتـشون  دوخ  نیب  رد  دـنتفر و  هبعک  لخاد 
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. دندوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هناخ  رد  ناشناردپ  سوساج  هصفح 
يأر نیا  رب  دندرک و  یهاوخ  رظن  تروشم و  دوخ  نیب  ام  دنداتـسرف و  ناگدشدازآ  نیقفانم و  غارـس  دـندش و  عمج  رمع  رکب و  وبا  سپس 
تسا هفحج  یکیدزن  رد  هکم  هار  رد  هک  یشره »  » هندرگ رد  عادولا  ۀجح  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تشگزاب  ماگنه  هک  دندش  قفّتم 

. دنناسرب لتقب  ار  ترضح  قیرط  نیا  هب  دننام و  رب  ار  ترضح  رتش 
هـشقن نیا  یلو  دنتـشاد  هدهع  رب  ار  شقن  نیمه  مه  كوبت  گنج  رد  هک  دندوب  رفن  هدراهچ  دنتـشاد  هدـهع  رب  ار  هشقن  يارجا  هک  یناسک 

. دش بآ  رب  نانآ 
هندرگ هب  ات  درک  تکرح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  دـش و  بوصنم  مخ  ریدـغ  رد  دـنوادخ  فرط  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ظفح ار  شربمایپ  درک و  حضتفم  ار  نانآ  دـنوادخ  مه  راب  نیا  یلو  دـندش ، ناهنپ  هار  رـس  رب  دـنتفر و  رتولج  هدـع  نآ  دیـسر و  یـشره » »
. دومن

دندوب هدرک  دّهعت  تفالخ  هراب  رد  هچنآ  دنتـشون و  ياهتـشون  دوخ  نیب  رد  دندش و  عمج  رکب  وبا  هناخ  رد  یگمه  دندش  هنیدم  دراو  یتقو 
رکب و وبا  نآ  زا  تفالخ  هکنیا  و  دوب ، مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ناـمیپ و  نتـسکش  نآ  بلطم  نیلّوا  و  دـندرک ، رکذ  نآ  رد 

. دوشیمن جراخ  هدع  نیا  زا  تسا و  نانآ  اب  زین  ملاس  تسا و  هدیبع  وبا  رمع و 
زا دندوب  ترابع  هک  دندوب  یـشره  هندرگ  رد  ناگدننکنیمک  نامه  رفن  هدراهچ  هک  دـندرک  ءاضما  رفن  راهچ  یـس و  ار  مود  هفیحـص  نیا 
نب ذاعم  هفیذح و  یبا  یلوم  ملاس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  حارج و  هدیبع  وبا  هحلط و  صاع و  ورمع  هیواعم و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا 

، نایفـس وبا  زا : دـندوب  ترابع  رگید  رفن  تسیب  ناثدـح و  نب  سوا  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هبعـش و  نب  ةریغم  يرعـشا و  یـسوم  وبا  لبج و 
نب دیعس  هّیما ، نب  ناوفص  یملسا ، روعالا  وبا  نانس ، نب  بیهص  ورمع ، نب  لیهـس  دیعـس ، نب  ریـشب  دیلو ، نب  دلاخ  لهج ، وبا  رـسپ  همرکع 

لابندـب ار  یمیظع  ّتیعمج  نانیا  زا  مادـک  ره  هک  رگید  رفن  دـنچ  يردـم و  دوسا  نب  عیطم  مازح ، نب  میکح  هعیبر ، یبا  نب  شاّیع  صاـع ،
. دندرکیم تعاطا  نانآ  زا  دنتفریذپیم و  ار  ناشنخس  هک  دنتشاد  دوخ 

دندرپس و حارج  هدیبع  وبا  هب  ار  نآ  سپس  تشون . ار  نآ  ترجه  مهد  لاس  مرحم  رد  دوب و  يوما  صاع  نب  دیعـس  هفیحـص  نیا  هدنـسیون 
. دروآ نوریب  شلحم  زا  ار  نآ  هک  رمع  نامز  ات  دوب  نوفدم  هبعک  رد  نانچمه  هفیحص  نآ  داتسرف . هکم  هب  ار  نآ  وا 

233 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. دیریگب تیب  لها  ام  زا  ار  تفالخ  رما  دریمب  ای  دشکب  ار  دّمحم  دنوادخ  رگا  : » هک دیدش  نامیپ 

رذ ابا  يا  وت  ناملس و  يا  وت  ریبز و  يا  دومرف : ترضح  میدوب ! هدرکن  علطم  نآ  زا  ار  وت  ام  یتسناد ؟ ار  بلطم  نیا  اجک  زا  تفگ : رکب  وبا 
ینالف و : » دومرفیم امش  روضح  رد  هک  دیدینشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ایآ  مسرپیم  مالـسا ، هب  ادخ و  هب  ار  امـش  دادقم ، يا  وت  و 

دناهدرک هک  يراک  رب  دناهدش و  نامیپ  مه  نآ  رد  دناهتـشون و  ياهتـشون  دوخ  نیب  ام  درب - مان  ار  رفن  جنپ  نیمه  ترـضح  هکنآ  ات  ینالف -
؟»» 39  ... » مریمب ای  موش  هتشک  نم  رگا  هک  دناهدروخ  اهمسق 

هدـهاعم دـنداد  ماجنا  هچنآ  رب  نانآ   » هک دومرفیم  وت  هب  ار  بلطم  نیا  هک  میدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  اـم  يرآ  دـنتفگ : ناـنآ 
نیا دنوش و  دـّحتم  یلع  يا  وت  هیلع  رب  مدرم ، ای  مدـش  هتـشک  نم  رگا  هک  دناهتـشون  يدادرارق  دوخ  نیب  رد  و  دـناهدش ، نامیپ  مه  هدرک و 

«. دنریگب وت  زا  ار  تفالخ 
؟ منک هچ  یهدیم  روتسد  دش  نینچ  هاگ  ره  هَّللا ، لوسر  ای  تیادف  مردام  ردپ و  یتفگ : وت 

. امن ظفح  ار  دوخ  نوخ  نک و  تعیب  یتفاین  ینارای  رگا  و  امن ، گنج  مالعا  نک و  داهج  اهنآ  اب  یتفای  نانآ  هیلع  رب  ینارای  رگا  دومرف :
یلو مدرکیم . داهج  امـش  اب  ادخ  هار  رد  دـندومنیم  افو  دـندرک  تعیب  نم  اب  هک  رفن  لهچ  نآ  رگا  مسق ، ادـخب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 

. درک دهاوخن  ادیپ  تسد  تفالخ  هب  تمایق  زور  ات  امش  لسن  زا  يدحا  هک  دینادب  مسق  ادخب 
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______________________________

. دننک لیاز  نانآ  زا  ار  تفالخ  رما  ات  دنوش  دّحتم  تیب  لها  هیلع  رب  تفر  ایند  زا  دمحم  رگا  هک  دناهتشون  ياهتشون  دوخ  نیب  رد  د :» ( » 39)
234 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رکب وبا  یلعج  ثیدح  باوج 

ْنِم ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ  هک  تسا  یلاـعت  دـنوادخ  مـالک  « 40  » دـیداد تبـسن  ربمایپ  هب  هک  ینخـس  ندوب  غورد  رب  لیلد 
هب شلـضف  زا  دنوادخ  هچنآ  رب  دنربیم  دـسح  مدرم  رب  ایآ  «، » 41  » ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَـقَف  ِِهلْـضَف 

«. میداد گرزب  تموکح  نانآ  هب  میداد و  تمکح  باتک و  میهاربا  لآ  هب  ام  تسا ؟ هداد  نانآ 
. میتسه میهاربا  لآ  ام  و  تفالخ ، ینعی  تموکح  تنس و  ینعی  تمکح  توبن و  ینعی  باتک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  رذ  وبا  ناملس و  دادقم و  عافد 

يراددوخ ینک  رما  رگا  منزیم و  مریـشمش  اـب  ینک  رما  رگا  مسق  ادـخب  یهدیم ؟ روتـسد  هچ  نم  هب  یلع ، اـی  تفگ : تساـخرب و  دادـقم 
. روایب دایب  ار  هدرک  وت  هب  هک  یتیصو  ربمایپ و  نامیپ  نک و  يراددوخ  دادقم ، يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  منکیم .

نید دنوادخ  يارب  ای  منکیم  عفد  ار  یملظ  هک  منادب  نم  رگا  تسوا ، تسدب  مناج  هکنآ  هب  مسق  متفگ : متـساخرب و  دیوگیم ): ناملـس  )
رد وا  نیشناج  شّیـصو و  ربمایپ و  ردارب  رب  ایآ  «. 42  » مگنجیم نآ  اب  تماقتـسا  اب  مراذگیم و  شود  رب  ار  مریـشمش  مشخبیم ، تزع  ار 
هک یتما  يا  تفگ : تساخرب و  رذ  وبا  شیاسآ ! زا  دیـشاب  دیماان  و  الب ، هب  ار  امـش  داب  تراشب  دیروآیم ؟ موجه  شنادنزرف  ردـپ  شتما و 
َلآ َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  دیامرفیم : دنوادخ  دیاهدش ، راوخ  شیوخ  یچیپرـس  هب  هدـش و  ریحتم  شربمایپ  زا  دـعب 

نایناهج همه  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ  «، » 43  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا ، یَلَع  َنارْمِع 
هدنونش دنوادخ  و  دنرگید ، کی  زا  هک  یلسن  دیزگرب ،

______________________________

«. دنکیمن عمج  ام  رد  ار  تماما  توبن و  دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام   » هک تسا  یلعج  ثیدح  نامه  دارم  ( 40)
هیآ 54. ءاسن : هروس  ( 41)

. مگنجیم تسکش  نودب  يراوتسا و  اب  ینعی  امدق ،» امدق  هب  تبرض  ّمث   » هلمج ( 42)
تایآ 33 و 34. نارمع : لآ  هروس  ( 43)

235 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
توبن تیب  لها  نانآ  دنربمایپ . دمحم  ترتع  لیعامسا و  لسن  هدیزگرب و  میهاربا و  زا  میهاربا  لآ  حون و  نادنزرف  دمحم  لآ  تسا .» اناد  و 

لالز و همـشچ  هدیـشوپ و  هبعک  رادـیاپ و  ياـههوک  دـنلب و  نامـسآ  نوچمه  ناـنآ  دـناهکئالم . دـمآ  تفر و  لـحم  تلاـسر و  هاـگیاج  و 
ياقآ ءایبنا و  متاخ  دـمحم  «. 44  » تسا كرابم  نآ  نغور  دنـشخردیم و  شرون  هک  دنتـسه  كراـبم  تخرد  هدـننکتیاده و  ناـگراتس 

مظعا و قوراف  ربکا و  قیدـص  تسوا  و  تسا ، فورعم  نایناشیپ  دیفـس  ربهر  نیقتم و  ماـما  ءایـصوا و  یّیـصو  یلع  و  تسا ، مدآ  نادـنزرف 
: هدومرف دنوادخ  هک  روط  نامه  نینمؤم ، هب  تبسن  مدرم  رترایتخا  بحاص  وا و  ملع  ثراو  دمحم و  ّیصو 

نینمؤم هب  تبسن  ربمایپ  «، » 45  » ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  ْمُُهتاهَّمُأ  ُهُجاوْزَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
هک ره  دنراد .» تیولوا  یضعب  رب  یضعب  ادخ  باتک  رد  نادنواشیوخ  دنانانآ و  ناردام  وا  نارـسمه  تسا و  رترایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا 
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ادخ هک  دیهد  رارق  یسک  يارب  ار  « 46  » تثارو تیالو و  و  دینزب ، بقع  هتـشاد  رخؤم  ادخ  ار  هک  ره  دیزادنیب و  ولج  هتـشاد  مّدقم  ادخ  ار 
. تسا هداد  رارق 

تعیب يارب  لتق  هب  رمع  دیدهت 

دراد و گنج  يور  هتسشن و  « 47  » درم نیا  ياهتـسشن و  ربنم  يالاب  روطچ  تفگ : وا  هب  دوب  هتـسشن  ربنم  يالاب  رکب  وبا  هک  یلاح  رد  رمع ،
. دندوب هداتسیا  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  مینزب ! ار  شندرگ  هدب  روتـسد  دنک . تعیب  وت  اب  دزیخیمن  رب 
رب مسق  ادخب  دینکن ، هیرگ  دومرف : دینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  ود  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـنداتفا . هیرگ  هب  دندینـش  ار  رمع  هتفگ  یتقو 

. دنرادن تردق  ناتردپ  لتق 
______________________________

ٌحابْـصِم اهِیف  ٍةاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  دـیامرفیم : یلاـعت  دـنوادخ  هک  تسا  رون  هروس  زا  هیآ 35  هب  هراـشا  ( 44)
ُهْسَسْمَت َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍۀَِّیبْرَغ  َو ال  ٍۀَِّیقْرَش  ٍۀَنُوْتیَز ال  ٍۀَکَرابُم  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  ٍۀَجاجُز  ِیف  ُحابْـصِْملا 

 .... ُءاشَی ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران 
هیآ 6. بازحا : هروس  ( 45)

. ترازو فلا :» ( » 46)
. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هراشا  ( 47)

236 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یملسا  هدیرب  نمیا و  ّما  عافد 

روتـسد رمع  دیتخاس !» رهاظ  ار  دوخ  قافن  دسح و  دوز  هچ  رکب ، وبا  يا  : » تفگ دـمآ و  « 48  » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  راتـسرپ  نمیا  ما 
ربمایپ ردارب  رب  ایآ  رمع ، يا  تفگ : تساخرب و  یملسا  هدیرب  تسا !؟» راک  هچ  نانز  اب  ار  ام  : » تفگ دندرک و  نوریب  دجسم  زا  ار  وا  ات  داد 
نامه رفن  ود  امـش  ایآ  میـسانشیم ! دیاب  هک  روط  نآ  ار  وت  هک  یتسه  یـسک  نامه  شیرق  نایم  رد  وت  ینکیم ؟ هلمح  شنادـنزرف  ردـپ  و 

: دیتفگ مه  امش  دینک ؟» مالس  وا  رب  نینمؤملا  ریما  ناونعب  دیورب و  یلع  دزن  : » دومرف امش  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیتسین  یناسک 
. يرآ دومرف : تسا ؟ شلوسر  رما  ادخ و  رما  زا  ایآ 

مـسق ادـخب  : » تفگ هدـیرب  دوشیمن !» عمج  تفالخ  تّوبن و  نم  تیب  لها  يارب  : » دومرف نآ  زا  دـعب  ربماـیپ  یلو  دوب  نینچ  تفگ : رکب  وبا 
نوریب دندز و  مه  ار  وا  ات  داد  روتسد  رمع  منکیمن .» تنوکـس  یـشاب  ریما  نآ  رد  وت  هک  يرهـش  رد  مسق  ادخب  تسا . هتفگن  ار  نیا  ربمایپ 

! دندرک

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يرابجا  تعیب  تیفیک 

نیا رد  مسق  ادخب  تفگ : درک ؟ دیهاوخ  هچ  مهدن  ماجنا  رگا  دومرف : ترضح  نک ! تعیب  بلاط و  یبا  دنزرف  يا  زیخرب  تفگ : رمع  سپس 
زاب ار  شتـسد  فک  هکنآ  نودب  سپـس  و  درک ، مامت  نانآ  رب  ار  تّجح  هبترم  هس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مینزیم ! ار  تندرگ  تروص 

. دش عناق  وا  زا  رادقم  نیمه  هب  دز و  وا  تسد  يور  مه  رکب  وبا  درک . زارد  ار  شتسد  دنک 
رـسپ يا  : » دز ادـص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  دوب  شندرگ  رب  بانط  هک  یلاح  رد  دـنک  تعیب  هکنآ  زا  لبق  مالّـسلا  هیلع  یلع 
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«. 49 « » دنشکب ارم  دوب  کیدزن  دندرک و  راوخ  ارم  موق  نیا  مردام ،
______________________________

نینچ احالطـصا  هک  تشاد  هدـهع  هب  ار  ترـضح  روما  هب  یگدیـسر  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ردام  هنمآ  تاـفو  زا  سپ  نمیا  ما  ( 48)
. دنیوگیم هنضاح »  » ار ینز 

دوب کیدزن  دندرک و  راوخ  ارم  موق  نیا  ومع ، رـسپ  يا  دز : ادص  دش و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ربق  هّجوتم  ترـضح  سپـس  د :» ( » 49)
. تسوت هاگشیپ  هب  سپس  ادخ و  هاگشیپ  هب  رذع  سپ  دنشکب . ارم 

اوُداک َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  نوراه  ترـضح  هک  هدومرف  ار  ینخـس  اجنیا  رد  ترـضح 
هیآ 150. فارعا : هروس  ِینَنُوُلتْقَی .
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دادقم رذ و  وبا  ناملس و  ریبز و  تعیب 

دندرک و هلمح  وا  رب  ناشهارمه  هب  مدرم  زا  ياهدع  اب  هبعـش  نب  ةریغم  دیلو و  نب  دـلاخ  رمع و  درک . ابا  یلو  نک . تعیب  دـش : هتفگ  ریبز  هب 
. دندروآ ناشک  ناشک  ار  وا  دنتسکش و  ات  دندز  نیمز  رب  ار  نآ  دندیشک و  نوریب  شتسد  زا  ار  شریشمش 

هلـصاف نم  زا  دوـب  متـسد  رد  مریـشمش  رگا  مسق  ادـخب  كاهُـص ، رـسپ  يا  : » تفگ دوـب - هتـسشن  شاهنیـس  يور  رمع  هک  یلاـح  رد  ریبز -
. درک تعیب  سپس  و  یتفرگیم ،»

هب اذل  دندیناچیپ . ار  نآ  دنتفرگ و  ارم  تسد  سپـس  درک . مرو  ياهدغ  لثم  ات  دندیبوک  مندرگ  رب  دـنتفرگ و  ارم  سپـس  دـیوگیم : ناملس 
. مدرک تعیب  رابجا 

نیب رد  و  دندرکن ، تعیب  رابجا  هب  رفن  راهچ  ام  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  ریغ  تما  زا  يدحا  و  دـندرک ، تعیب  رابجا  هب  دادـقم  رذ و  وبا  سپس 
هک « 50  » ینایغاط نیا  رگا  مسق  ادخب  كاهُـص ، رـسپ  يا  : » تفگ نینچ  درک  تعیب  یتقو  وا  دوبن . ریبز  زا  رتدـیدش  شراتفگ  يدـحا  مه  ام 

، مراد غارـس  وت  زا  هک  یـسرت  یتسپ و  رطاخ  هب  يدمآیمن ، نم  کیدزن  دوب  مهارمه  مریـشمش  هک  یلاح  رد  وت  دندوبن  دـندرک  کمک  ارت 
. یهدیم ناشن  هبلغ  رهق و  ياهدشيوق و  نانآ  کمک  هب  هک  ياهتفای  ینایغاط  یلو 

ینز كاهص  تسه ؟ وا  مان  رکذ  زا  یعنام  هچ  و  تسیک !؟ كاهُص  رگم  تفگ : يروآیم ؟ ار  كاهُص  مان  ایآ  تفگ : دش و  ینابـصع  رمع 
؟ ینکیم راکنا  ار  بلطم  نیا  ایآ  دوب ، راکانز 

زا دعب  ار  كاهص  مه  بلطملا  دبع  دروآ . ایندب  ار  باّطخ  تردپ  درک و  انز  وا  اب  لیفن  وت  ّدج  هک  دوبن  بلطملا  دبع  مدج  یشبح  زینک  ایآ 
«! 51  » تسا انزلا  دلو  نم و  دج  مالغ  باّطخ  دروآ . ایند  هب  ار  باطخ  دعب  دیشخب و  تدج  هب  شیانز 

______________________________

. یناگدشدازآ جاجتحا : باتک  رد  یشابوا . ب :» ( » 50)
وا اب  لیفن  دینارچیم . رتش  وا  يارب  دوب و  بلطملا  دبع  یشبح  زینک  كاهص  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  میدق ص 295  راحب ج 8  رد  ( 51)
نآ دروآ . ایند  هب  يرتخد  دومن و  انز  وا  اب  درک و  عمط  كاهـص  هب  دیـسر  غولب  نس  هب  یتقو  باطخ  دروآ . اـیند  هب  ار  باـطخ  درک و  اـنز 

درک و تیبرت  تشادرب و  دید و  ار  وا  هریغم  نب  مشاه  تشاذـگ . هار  رـس  رب  ار  وا  شیالوم  سرت  زا  دـیچیپ و  مشپ  زا  ياهچراپ  رد  ار  رتخد 
يراگتـساوخ مشاه  زا  ار  وا  درک و  عمط  وا  رد  دـید و  ار  وا  باـطخ  يزور  دیـسر  غولب  نس  هب  همتنح  یتقو  تشاذـگ . همتنح »  » ار شماـن 

تسا و رمع  ییاد  گرزب و  ردـپ  ردـپ و  باطخ  نیا  رب  انب  دـش . دـلوتم  باطخ  نب  رمع  و  دروآ ! رد  باّطخ  جاودزا  هب  ار  وا  مشاـه  دومن .
!!! تسا وا  همع  رهاوخ و  ردام و  همتنح 
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«. 52  » دنتشادرب رگید  کی  زا  تسد  مادک  ره  درک و  حالصا  ار  ود  نآ  نیب  رکب  وبا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  تّجح  مامتا   5

تعیب زا  دعب  ناملس  نانخس 

؟ یتفگن يزیچ  يدرک و  تعیب  ایآ  ناملس ، يا  متفگ : ناملس  هب  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
تسرد راک  دیاهدرک ؟ هچ  دوخ  اب  دینادیم  ایآ  دینیبب ، تکاله  ررـض و  ار  راگزور  هیقب  : » متفگ نینچ  مدرک  تعیب  هکنآ  زا  دعب  تفگ : وا 

ّتنـس زا  و  دیداد ، ماجنا  قباطم  تسرد و  دندومنیم  فالتخا  هقرفت و  هک  دندوب  امـش  زا  لبق  هک  نانآ  تنـس  اب  دـیتفر ! اطخ  هب  دـیدرک و 
«. 53  » دیتخاس جراخ  شلها  زا  شندعم و  زا  ار  تفالخ  هک  دیتفر  اطخ  ناتربمایپ 

مه تقیفر  نکب و  یهاوخیم  هچ  ره  وگب و  یهاوخیم  هچ  ره  يدرک  تعیب  زین  وت  دومن و  تعیب  تقیفر  هک  لاح  ناملس ، يا  تفگ : رمع 
. دیوگب دهاوخیم  هچ  ره 

همه باذـع  ربارب  تمایق و  زور  ات  شتما  همه  هانگ  ربارب  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  متفگ : دـیوگیم : ناـملس 
«. دوب دهاوخ  يدرک  تعیب  وا  اب  هک  تقیفر  وت و  ندرگ  رب  نانآ 

ار تمشچ  دنوادخ  يدومن و  تعیب  هک  تسین  نینچ  ایآ  وگب ، یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : رمع 
______________________________

. درک حالصا  ار  ود  نآ  نیب  تساخرب و  رکب  وبا  هکنآ  ات  تفگ ، نخس  دایز  هراب  نیا  رد  ریبز  و  دراد : ار  هفاضا  نیا  اجنیا  رد  د » ( » 52)
. دیدرک هچ  ناتدوخ  اب  دیمهفب  رگا  دـیتفر  اطخ  مه  تسرد و  مه  داب ، امـش  رب  تکاله  نارـسخ و  متفگ : يرآ ، تفگ : ناملـس  د :» ( » 53)

تقباطم فالتخا  یهارمگ و  هقرفت و  رد  دـندوب  امـش  زا  لـبق  هک  ناـنآ  ّتنـس  اـب  متفگ : میدرک ؟ اـطخ  هنوگچ  تسرد و  هنوگچ  دـنتفگ :
. دیتخاس جراخ  شلها  ندعم و  زا  ار  نآ  هک  دیتفر  اطخ  ناتربمایپ  ّتنس  زا  و  دیدرک ،

239 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
لزان دنوادخ  فرط  زا  هک  یئاهباتک  یـضعب  رد  نم  هک  مهدیم  تداهـش  متفگ : دریگب !؟ هدـهع  رب  ار  تفالخ  تقیفر  هک  تخاسن  نشور 

دنوادـخ اـیآ  وگب . یهاوخیم  هچ  ره  تفگ : رمع  یتـسه . مّنهج  ياـهرد  زا  يرد  تفاـصوا - بسن و  مسا و  اـب  وـت - هک  ماهدـناوخ  هدـش 
ربمایپ زا  مهدیم  تداهـش  متفگ : وا  هب  دیاهداد !؟ رارق  دوخ  بابرا  دـنوادخ  زا  دـعب  ار  نانآ  امـش  هک  تفرگن  هناخ  نیا  لها  زا  ار  تفالخ 
ُِقثُوی َو ال  ٌدَحَأ  َُهباذَـع  ُبِّذَُـعی  ٍذـِئَمْوَیَف ال   » هک مدرک  لاؤس  وا  زا  هیآ  نیا  هراب  رد  هک  یلاح  رد  دومرفیم ، هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

داد ربخ  نم  هب  ترـضح  دشکیمن .» دنب  هب  وا  دننام  ار  سک  چیه  دنکیمن و  باذع  وا  دننام  ار  سک  چیه  زور  نآ  رد  «، » 54 « » ٌدَحَأ ُهَقاثَو 
يا دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  «! 55  » وبدب نز  رـسپ  يا  و  مالغ ، يا  دنک ، هفخ  ار  تیادـص  ادـخ  وش ، تکاس  تفگ : رمع  یتسه . وت  نآ  هک 

. یشاب تکاس  هک  مهدیم  مسق  ارت  ناملس ،
وا و هراـب  رد  هچ  ره  هدـش و  لزاـن  وا  هراـب  رد  هچنآ  دوب  هدرکن  رما  توکـس  هب  ارم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  مسق ، ادـخب  دـیوگیم : ناـملس 
. یتسه وا  میلست  عیطم و  وت  تفگ : مدش  تکاس  نم  دید  رمع  یتقو  مدادیم . ربخ  وا  هب  مدوب  هدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  شقیفر 

تعیب زا  دعب  رذ  وبا  نانخس 

يراددوـخ تقیفر  ود  لـثم  مه  وـت  ناملـس ، يا  تـفگ : رمع  دـنتفگن ، يزیچ  دـندرک و  تـعیب  دادـقم  رذ و  وـبا  یتـقو  دـیوگیم : ناـملس 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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روط نامه  ینکیمن . مارتحا  نانآ  هب  رتشیب  ود  نآ  زا  یتسین و  رتّتبحماب  رفن  ود  نآ  زا  هناخ  نیا  لـها  هب  تبـسن  وت  مسق  ادـخب  ینکیمن ؟
. دندومن تعیب  دندرک و  يراددوخ  ینیبیم  هک 

سک ره  تسا - هدرک  تنعل  هک  دـنک - تنعل  ادـخ  ینکیم ؟ شنزرـس  نانآ  مارتحا  دـمحم و  لآ  تبحم  هب  ار  اـم  رمع ، يا  تفگ : رذ  وبا 
دهد و اوران  تبسن  نانآ  هب  درادب و  نمشد  ار  نانآ 

______________________________

تایآ 25 و 26. رجف : هروس  ( 54)
. تسا هدش  همجرت  قوف  تروص  هب  ءانخللا » نبا  ای   » هملک ( 55)

240 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 56  » دنادرگرب يرقهق  روط  هب  ناشرس  تشپ  هب  ار  تما  نیا  دیامن و  راوس  ناشیا  ندرگ  رب  ار  مدرم  دنک و  ملظ  نانآ  قح  هب 

تسین و یّقح  تفـالخ  رد  ار  ناـشیا  مسق ، ادـخب  هن  یلو  دـنک ! ملظ  ناـنآ  قح  هب  هک  ار  سک  ره  دـنک  تنعل  دـنوادخ  نیمآ ، تفگ : رمع 
!؟ دیدرک لالدتسا  ناشلیلد  ناشیا و  قح  اب  راصنا  هیلع  رب  ارچ  سپ  تفگ : رذ  وبا  دنناسکی ! هلأسم  نیا  رد  مدرم  ریاس  اب  نانآ 

تعیب زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس 

!؟ تسه « 57  » راوخ سگم  نز  دـنزرف  وت و  يارب  یلو  تسین ، یّقح  تفالخ  رد  ار  ام  كاهُـص ، رـسپ  يا  دومرف : رمع  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
تیاـضر وت  هب  دـنداد و  تیاـضر  نم  قیفر  هب  مدرم  موـمع  هک  ارچ  اـمن ، يراددوـخ  يدرک  تعیب  هک  نوـنکا  نسحلا ، اـبا  يا  تفگ : رمع 

؟ تسیچ نم  هانگ  سپ  دندادن ،
امش دندش و  امش  عبات  هک  نانآ  تقیفر و  وت و  سپ  دندشن . یضار  نم  هب  زج  شلوسر  لج و  زع و  دنوادخ  یلو  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 

رب یتیانج  هچ  هک  ینادـب  رگا  باطخ ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  داب . تراشب  وا  يراوخ  باذـع و  دـنوادخ و  یتیاضران  هب  ار  دـندرک  کمک  ار 
يا تفگ : رکب  وبا  ياهدومن ! تقیفر  دوخ و  رب  یتیاـنج  هچ  ياهدـشلخاد و  هچ  هب  هدـش و  جراـخ  هچ  زا  ینادـب  رگا  ياهتـشاد . اور  دوـخ 

. دیوگب دهاوخیم  هچ  ره  راذگب  میدش  ناما  رد  نامراک  رد  شداسف  یناهگان و  هلمح  وا و  ّرش  زا  هدرک و  تعیب  ام  اب  هک  لاح  رمع ،

منهج توبات  رد  هفیحص  باحصا 

يا موشیم  روآدای  ادخب  ار  امش  میوگیمن . يزیچ  بلطم  کی  زج  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 
______________________________

ياـنعم لـماح  اـهرابدا » یلع  يرقهقلا  ۀـّمألا  هذـه  ّدر   » هلمج دـشاب . وـلج  هب  صخـش  يور  هک  یلاـح  رد  نتفر  بقع  ینعی  يرقهق » ( » 56)
يور رهاظ  رد  هکنیا  اب  دـندنادرگیم  رب  ّتیلهاـج  يوس  هب  دـندوب  هدـمآ  هک  یهار  ناـمه  زا  ار  تما  رمع  رکب و  وبا  یئوگ  تسا . یفیرظ 

. دوب مالسا  اب  مدرم 
. تسا رکب  وبا  زا  هیانک  هدش  ینعم  راوخ » سگم  نز  دنزرف   » هب هک  نابّذلا » ۀلکآ  نبا   » هملک ( 57)

241 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
زا یقودنـص  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  دوب ،- دادقم  ریبز و  رذ و  وبا  نم و  ترـضح  روظنم  هک  رفن - راهچ 
رد مّنهج  رعق  رد  یهاچ  رد  قودنـص ) نآ  «. ) 58  » نیرخآ زا  رفن  شـش  نیلوا و  زا  رفن  شـش  دـنرفن ، هدزاود  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  شتآ 
رد زا  ار  هرخص  نآ  دیامن  روهلعـش  ار  مّنهج  دهاوخب  دنوادخ  هاگ  ره  هک  تسا  ياهرخـص  هاچ  نآ  رد  رب  تسا . يرگید  هدشلفق  قودنص 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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. دوشیم روهلعش  هاچ  نآ  ترارح  هلعش و  زا  مّنهج  درادیم و  رب  هاچ  نآ 
« نیلّوا  » اّما دومرف : مدرک ، لاؤس  نیلّوا »  » نانآ و هراـب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  دـیدوب  دـهاش  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
هب دـنوادخ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  اـب  هک  یـسک  نآ  و  اـهنوعرف ، نوعرف  و  تشک ، ار  لـیباه )  ) شردارب هک  مدآ  دـنزرف  زا : دـنترابع 
هک دوب  یـسک  نانآ  زا  یکی  دـنداد ، رییغت  ار  ناشتّنـس  دـندرک و  فیرحت  ار  ناشباتک  هک  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  ود  و  « 59  » تخادرپ هعزانم 

و « 61  » لاجد زا  دـنترابع  نیرخآ »  » اّما و  «. 60  » تسا نانآ  مشـش  سیلبا  و  درک . ینارـصن  ار  يراصن  يرگید  دومن و  يدوهی  ار  ناـیدوهی 
نامیپ مه  مردارب - يا  وت - اب  توادع  رب  دناهتـسب و  دهع  مهاب  نآ  رـس  رب  هک  یتوغاط  تبج و  هتـشون و  هفیحـص و  باحـصا  رفن  جـنپ  نیا 

. درمش رب  درب و  مان  ام  يارب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا ، نیا و  دنوشیم . دحتم  وت  هیلع  رب  نم  زا  دعب  و  دناهدش ،
. میدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  هک  میهدیم  تداهش  ام  یتفگ ، تسار  میتفگ : ام  دیوگیم : ناملس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هدشتنعل  نامثع 

؟ تسین یثیدح  نم  هراب  رد  تباحصا  نیا  وت و  دزن  ایآ  نسحلا ، ابا  يا  تفگ : نامثع 
. درکن رافغتسا  تیارب  دومن  تنعل  ارت  هکنآ  زا  دعب  درک و  تنعل  ار  وت  راب  ود  هک  مدینش  ربمایپ  زا  یلب ، دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع 

______________________________

. دنراگزور رخآ  ياهتما  راگزور و  لّوا  ياهتما  نیرخآ ، نیلّوا و  زا  روظنم  ( 58)
«. اهخیم بحاص  نوعرف  اهباقع و  بحاص  دورمن  و  : » هدمآ نینچ  د »  » هخسن رد  هک  تسا  دورمن »  » روظنم ( 59)

. تسا هدش  رکذ  مالّسلا  هیلع  ییحی  ترضح  لتاق  مالّسلا و  هیلع  حلاص  رتش  هدننکیپ  سیلبا ،»  » ياجب اههخسن  یضعب  رد  ( 60)
. روک مشچ  کی  ینعی  روعا ، لاجد  د :» ( » 61)

242 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
مالّـسلا هیلع  یلع  وا ! زا  دـعب  هن  ربمایپ و  نامز  رد  هن  ینکیمن ، اهر  ارم  هاگ  چـیه  تسا ! راک  هچ  وت  اب  ارم  تفگ : دـش و  كانبـضغ  نامثع 

. دلامب كاخ  رب  ار  تاینیب  دنوادخ  يرآ ، «: 62  » دومرف

ریبز دادترا  زا  یئوگشیپ 

روطب مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیوگیم : ناملـس  دوشیم ! هتـشک  مالـسا  زا  ّدـترم  ریبز  دومرفیم : هک  مدینـش  ربمایپ  زا  مسق  ادـخب  تفگ : نامثع 
هتـشک ّدـترم  دنکـشیم و  ارم  تعیب  دـعب  دـنکیم و  تعیب  نم  اب  نامثع  لتق  زا  دـعب  وا  دـیوگیم ، تسار  نامثع  دومرف : نم  هب  یـصوصخ 

. دوشیم

رفن راهچ  زج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  دادترا 

زا دعب  مدرم  «. 63  » رفن راهچ  زج  دندش  ّدترم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  مدرم  همه  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیوگیم : ناملس 
قیتع نوراه و  هیبش  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـندش . شنیعبات  هلاسوگ و  هلزنم  هب  شنیعبات و  نوراه و  هلزنم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

. تسا يرماس  هیبش  رمع  هلاسوگ و  هیبش  « 64»
طارص لپ  زا  روبع  يارب  نم  هب  تبسن  ماقم  تیصخش و  نابحاص  زا  مباحصا  زا  یموق  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا 

: میوگیم دـننکیم . ادـج  نم  دزن  زا  ار  ناشیا  دنتخانـش ، ارم  نانآ  متخانـش و  ار  نانآ  دـندید و  ارم  نانآ  مدـید و  ار  نانآ  یتقو  دـنیآیم .

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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مه نم  دنتـشگرب . بقع  هب  يدش  ادج  ناشیا  زا  یتقو  دـناهدرک . هچ  وت  زا  دـعب  ینادیمن  دوشیم : هتفگ  مباحـصا ! مباحـصا ، اراگدرورپ ،
. دنشاب ادخ  تمحر  زا  رود  میوگیم :

لیئارسا ینب  هب  نیملسم  تهابش 

نانآ مدق  ياج  مدق  هک  يروطب  دش  دنهاوخ  بکترم  ار  لیئارسا  ینب  ّتنـس  نم  تّما  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا 
بجو و  دننزیم ، دندز  نانآ  هک  اج  نامه  هب  ریت  دنراذگیم و 

______________________________

. تفگ ریبز  فلا :» ( » 62)
: دـیوگیم میلـس  تسا : نینچ  جاجتحا  باتک  رد  ترابع  و  مالّـسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  هن  تسا  ناملـس  مالک  هلاـبند  دـعبب  اـجنیا  زا  ( 63)

دمحم لآ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  نانآ  رگم  دندش  ّدترم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  موق  نیا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  ناملـس  سپس 
. درک ناشظفح  مالّسلا  مهیلع 

. تسا رکب  وبا  بقل  قیتع » ( » 64)
243 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنشاب هدش  « 66  » یناویح خاروس  لخاد  رگا  هک  اجنآ  ات  داد ، دـنهاوخ  ماجنا  ار  نانآ  ياهراک  « 65  » عاب هب  عاـب  عارذ و  هب  عارذ  بجو و  هب 
اهتّنس اهلثم و  و  تسا ، هتشون  ملق  کی  اب  « 67  » قرو کی  رد  هکئالم  زا  رفن  کی  ار  نآرق  تاروت و  دـنوشیم . لخاد  نانآ  هارمه  زین  نانیا 

. تسا هدش  يراج  تروص  کی  هب  نانیا ) نانآ و  رد  )
: میلس باتک  زا  تیاور 

ص 259. یطخ :) هخسن   ) نیلضافلا جاهنم  . 1
ج 28 ص 23. راحب : . 2
ج 28 ص 54. راحب : . 3

ج 28 ص 261. راحب : . 4
ج 43 ص 197 ح 29. راحب : . 5
ج 81 ص 256 ح 18. راحب : . 6

ج 92 ص 40. راحب : . 7
میدق ص 242. ج 8  راحب : . 8

ص 220 ح 2. مالّسلا : اهیلع  ارهز  ترضح  دلج  مولعلا ، ملاوع  . 9
ص 132. زجاعملا : ۀنیدم  . 10

ج 2 ص 230. نیدحوملا : ۀیافک  . 11
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

باب 115. نیقیلا : باتک  رد  سواط  نبا  تیاور  هب  دیعس ) نب  نیسح   ) راهب باتک  . 1
ص 343 ح 541. یفاک : هضور  . 2

ج 1 ص 105. یسربط : جاجتحا  . 3
ص 7. یلح :) همالع   ) ۀیصولا تابثا  . 4
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ص 60. رضتحملا : . 5
______________________________

ناوتیم تسا و  تهباشم  تدش  زا  هیانک  تاملک  نیا  تسا . ناتشگنا  رـس  ات  هناش  زا  عاب »  » ناتـشگنا و رـس  ات  جنرآ  هزادنا  هب  عارذ » ( » 65)
. دنوشیم نانآ  وریپ  يراک  ره  رد  ینعی  تسا  گرزب  طسوتم و  کچوک و  ياهراک  عاب ، عرذ و  بجو و  زا  روظنم  تفگ :

ياهراک نانآ  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  دننکیم . دوخ  يارب  هناخ  ناونعب  هدـنرد  تاناویح  هک  تسا  یخاروس  ینعم  هب  رحج »  » هملک ( 66)
. درک دنهاوخ  زین  تما  نیا  دنشاب  هداد  ماجنا  هدنرد  تاناویح  هنال  هب  ندش  دراو  لثم  یکانرطخ 

لیجنا تاروت و  ب »  » هخسن رد  تسا . هدمآ  دنسیونیم  نآ  يور  هک  یکزان  تسوپ  يانعمب  زین  دیفس و  هحفـص  ینعم  هب  ّقر »  » هملک ( 67)
. تسا هدش  رکذ  نآرق  و 

244 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تمایق زور  رد  هفیقس  راذگناینب  سیلبا و   5

هک مدینش  یـسراف  ناملـس  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یلاله  سیق  نب  میلـس  زا  شاّیع  یبا  نب  نابا  تمایق  زور  رد  هفیقـس  راذگناینب  سیلبا و 
: تفگیم

راسفا ود  اـب  هک  یلاـح  رد  ار  « 1 « » رفز  » و دـنروآیم ، هدـش  ماجل  نیـشتآ  يراسفا  اب  هک  یلاـح  رد  ار  سیلبا  دوش  اـپ  رب  تماـیق  زور  یتقو 
یسک نم  یتسه ؟ هک  وت  « 3 ، » دنیشنب تیازع  هب  ردام  دیوگیم : دنزیم و  دایرف  و  « 2  » دوریم وا  دزن  سیلبا  دنروآیم ! هدش  ماجل  نیشتآ 

نم دـیوگیم : وا  ياهدـشماجل ! راسفا  ود  هب  وت  ماهدـش و  ماـجل  راـسفا  کـی  هب  هک  یلاـح  رد  مدرک ، هارمگ  ار  نیرخآ  نیلّوا و  هک  متـسه 
«4 ! » دش نایصع  درک و  رما  دنوادخ  مدش و  تعاطا  مدرک و  رما  هک  متسه  یسک 

______________________________

هعجارم و ج 37 ص 119  ج 22 ص 223 ، راحب : هب  تسا . هدـش  دراو  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد  هک  ناـنچ  تسا  رمع  زا  هیاـنک  رفز » ( » 1)
. دوش

. دنکیم هاگن  وا  هب  سیلبا  خ ل : فلا » ( » 2)
مزیوایب رادب  مّنهج  زا  يرعق  نانچ  رد  ار  رمع  : » دیامرفیم یلاعت  دنوادخ  هک  دـنکیم  لقن  یثیدـح  رد  میدق ص 298  ج 8  راحب : رد  ( 3)

«. دنک تنعل  ار  وا  دوش و  فرشم  وا  رب  الاب  زا  سیلبا  هک 
هراب رد  دنوادخ  یتقو  هک  درک  نانچ  رمع  یلو  دننکن ، تعاطا  ار  ادـخ  نخـس  هک  دـنکیم  راداو  ار  مدرم  سیلبا  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 4)

رد هک  روط  نامه  دننک ، باختنا  ار  وا  نخس  دننک و  یچیپرس  ادخ  زا  مدرم  هداد  يروتـسد  ادخ  لباقم  رد  مه  وا  هداد و  يروتـسد  یبلطم 
نخـس مه  مدرم  درکیم و  لعج  یمکح  دـنوادخ  مکح  لباقم  رد  وا  هک  تسا  دوهـشم  دـمآ  دـهاوخ  باتک  نیمه  رد  هک  رمع  ياهتعدـب 

. دنتفریذپیم ار  وا  نخس  هدرک و  اهر  ار  ادخ 
نینمؤملا ریما  میروایب : هدرک  لقن  دـیفم  خیـش  صاصتخا  باتک  زا  ج 8 ص 315 ح 95  راحب : رد  هک  ار  یثیدـح  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 

ام هب  ور  سیلبا  ماـگنه  نیا  رد  دوب . تکرح  رد  نم  شیپاـشیپ  ربنق  مدـش و  جراـخ  هفوک  نوریب  تمـس  هب  يزور  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع 
هک منک  لقن  یثیدح  تیارب  مسق ، ادـخب  ییوگیم ؟ نینچ  ارچ  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : یتسه ! يدـب  درمریپ  وت  متفگ : وا  هب  نم  دـمآیم .

: ماهدینش هطساو  نودب  لج  زع و  يادخ  زا  مدوخ 
یقولخم منکیمن  نامگ  نم ، ياقآ  يا  نم و  يادـخ  يا  مدرک : ادـن  نینچ  مدـمآ  دورف  مراـهچ  نامـسآ  هب  مهاـنگ  رطاـخب  هک  ماـگنه  نآ 

هب ات  ورب  مّنهج ) رادهنازخ   ) کلام دزن  ماهدرک ، قلخ  رتیقش  وت  زا  یلب ، درک : یحو  نینچ  نم  هب  دنوادخ  یشاب . هدرک  قلخ  نم  زا  رتیقش 
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. دهد ناشن  وت 
ار الاب  هقبط  رد  درب و  منهج  هب  ارم  کلام  هد . مناشن  ارم  زا  رتیقـش  دیامرفیم : دناسریم و  مالـس  وت  هب  دنوادخ  متفگ : متفر و  کلام  دزن 
. تفرگ مارآ  و  شاب ،» مارآ  : » تفگ شتآ  هب  کلام  درب . ورف  دوخ  رد  ار  کلام  ارم و  مدرک  نامگ  هک  دمآ  نوریب  یهایس  شتآ  تشادرب .

هکنآ ات  دش . شوماخ  و  شاب ،» شوماخ  : » تفگ نآ  هب  دوب . رتمرگ  رتهایـس و  یلوا  زا  هک  دـمآ  نوریب  یـشتآ  درب . مود  هقبط  هب  ارم  سپس 
. دوب لبق  هقبط  زا  رتدیدش  دشیم  جراخ  ياهقبط  زا  هک  یشتآ  ره  و  درب ، متفه  هقبط  هب  ارم 

تـسد درب . ورف  دوخ  رد  ار  هدرک  قلخ  لج  زع و  دنوادخ  هچنآ  همه  ار و  کلام  ارم و  مدرک  نامگ  هک  دمآ  نوریب  یـشتآ  متفه  هقبط  رد 
شوماخ نیعم  زور  ات  وت  تفگ : کلام  موشیم . شوماخ  نم  هن  رگ  دوش و  شوماخ  ات  هد  روتسد  کلام  يا  متفگ : مدراذگ و  منامشچ  رب 

الاب زا  ار  نانآ  دوب و  نیـشتآ  ياـهریجنز  ناـشندرگ  رب  هک  مدـید  ار  درم  ود  دـش . شوماـخ  شتآ  نآ  داد و  روتـسد  سپـس  دـش . یهاوخن 
. دندزیم ار  نانآ  شتآ  ياههنایزات  اب  ياهدع  نانآ  رس  يالاب  دندوب و  هدرک  نازیوآ 

هکنآ زا  لبق  لاس  رازه  ود  ینعی  ـالبق  نم  و  ياهدـناوخن - دوب  شرع  قاـس  رب  هچنآ  اـیآ  تفگ : دـننایک ؟ رفن  ود  نیا  کـلام ، يا  مدیـسرپ :
هدومن و دیؤم  یلع  هب  ار  دمحم  ینعی   ) ّیلعب هترـصن  هتدّیا و  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا ، اَّلِإ  َهلِإ  ال  - » مدوب هدـناوخ  دـنک  قلخ  ار  ایند  دـنوادخ 

. دنتسه ناشیا  رب  نیملاظ  نانآ و  نمشد  رفن  ود  نیا  تفگ : کلام  مدرک .») يرای 
245 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: میلس باتک  زا  تیاور 
میدق ص 213. ج 8  راحب : . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ص 248 ح 9 و ص 255 ح 2. لامعالا : باوث  . 1

ج 2 ص 223 ح 9. یشاّیع : ریسفت  . 2
246 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نینمؤملا ریما  لئاضف  رد  يرصب  نسح  نانخس  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تّما  راتفر  زا  یئوگشیپ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  رخافم   6
. وا قافن  هیجوت  يرصب و  نسح  مالّسلا ، هیلع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رخافم 

. مدینش مالّسلا  هیلع  یلع  زا  سپس  و  دندرک ، لقن  میارب  دادقم  ناملس و  رذ و  وبا  دیوگیم : میلس 
: دنتفگ نانآ 

برع همه  رب  وت  یلع ، يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دوـمن . رخف  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  رب  يدرم 
زا تیومع  تنادنزرف و  ترسمه و  تبسن و  تدوخ و  وت  یتسه . رتراوگرزب  همه  زا  ردارب  ردپ و  ومع و  رـسپ  رظن  زا  وت  هک  «، 1  » نک رخف 
زا ملع  رظن  زا  رتشیپ و  همه  زا  مالـسا  رد  و  رتلماک ، همه  زا  يرابدرب  رد  و  رتالاب ، همه  زا  تلاـم  ناـج و  میدـقت  رد  وت  دـیرتراوگرزب . همه 

. یتسه رتشیب  همه 
و رتعاجش ، همه  زا  گنج  زور  دروخرب  رد  وت  بلق  ینادیم . رتهب  همه  زا  « 2  » ار ادخ  ننس  ینکیم و  تئارق  رتهب  همه  زا  ار  ادخ  باتک  وت 

همه زا  نابز  رد  رتوکین و  همه  زا  قالخا  رد  رتدیدش و  همه  زا  ششوک  شالت و  رد  رتدهاز و  همه  زا  ایند  رد  تسا . رتهدنـشخب  وت  تسد 
. یتسه نم  ادخ و  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  و  يرتوگتسار ،
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تما  راتفر  زا  یئوگشیپ 

هار رد  یتفای  ینارای  هک  هاـگنآ  و  «، 3  » یئامنیم ربص  شیرق  ملظ  رب  ینکیم و  تدابع  ار  ادخ  هک  دـنام ، یهاوخ  لاس  یـس  نم  زا  دـعب  وت 
. يزیخیم رب  داهج  هب  نانآ  اب  لج  زع و  يادخ 

______________________________

رـسپ نانآ و  رتراوگرزب  وت  هک  نک  رخف  برع  مجع و  برغ و  قرـش و  لها  رب  یلع ، يا  تسا : نینچ  ترابع  ناذاش  لئاضف  باتک  رد  ( 1)
 ... یتسه ربمایپ  يومع 

. ار ادخ  ّرس  ب :» ( » 2)
. ینیبیم دوخ  مشچ  هب  ار  شیرق  ملظ  و  فلا :» ( » 3)

247 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. يدیگنج نآ  لیزنت  يارب  نم  اب  هک  روط  نامه  یئامنیم  گنج  تّما  نیا  زا  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  نآرق  لیوأت  يارب 

زا ادخ و  زا  يرود  دنوادخ و  هب  تبسن  ضغب  رد  وت  لتاق  دوشیم . باضخ  ترس  نوخ  زا  تنساحم  و  يوشیم ، هتشک  تداهـش  هب  سپس 
«. 4  » دوب دهاوخ  اهخیم ) بحاص   ) داتوالا وذ  نوعرف  ایرکز و  نب  ییحی  لتاق  نوچمه  و  حلاص )  ) رتش هدننکیپ  نوچمه  نم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  رد  يرصب  نسح  نخس 

: تفگ وا  مدرک . لقن  يرصب  نسح  يارب  رذ  وبا  زا  لقنب  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : نابا 
ربمایپ اـب   ) تبحاـصم يأر و  رد  زین  و  هقف ، تمکح و  ملع و  نید و  رد  تقبـس  ياراد  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـناهتفگ . تسار  رذ  وبا  میلس و 

هب ملع  یکین و  شـشخب و  رد  و  گـنج ، رد  تعاجـش  رد  و  يداـماد ، لـیماف و  رد  و  تـالامک ، لـضف و  رد  مه  و  هلآ ،) هـیلع و  هَّللا  یلص 
. تسا مالسا  رد  نداد  ناحتما  رد  تموصخ و  هلصیف  مدرم و  نیب  مکح  هب  ملع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  یکیدزن  رد  و  تواضق ،

. دتسرف دورد  وا  رب  دنک و  تمحر  ار  یلع  ادخ  «. 5  » تسا هبترم  دنلب  يراک  ره  رد  یلع 
. دش رت  شنساحم  هک  يروطب  درک  هیرگ  يرصب  نسح  سپس 

هاگ ره  تفگ : ییوگیم ؟ هیلع » هَّللا  یلص   » ینکیم دای  یتقو  مه  ربمایپ  زا  ریغ  یسک  هب  ایآ  «، 6  » دیعس وبا  يا  متفگ : وا  هب  دیوگیم : نابا 
. تسا دمحم  لآ  لضفا  یلع  و  تسرفب ، تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  و  تسرف ، تمحر  نانآ  رب  يدرک  دای  ار  نیملسم 

؟ تسا لضفا  مه  نیسح  نسح و  همطاف و  رفعج و  هزمح و  زا  دیعس ، وبا  يا  متفگ :
؟ تسا لضفا  نانآ  زا  وا  هک  دراد  کش  یسک  هچ  و  تسا . لضفا  نانآ  زا  مسق ، ادخب  يرآ  تفگ :

______________________________

هدش بصغ  بولغم و  يدوب  بلاغ  هک  يراک  ره  رد  نم  زا  دعب  وت  یلع ، يا  تسا : هدـش  هفاضا  تالمج  نیا  ناذاش  لئاضف  باتک  رد  ( 4)
دهاوخن عیاض  دـنوادخ  دزن  يراد و  رظن  رد  ار  یهلا  يازج  هک  یلاح  رد  درک  یهاوخ  ربص  تیذا  رب  شلوسر  ادـخ و  هار  رد  دوب . یهاوخ 

. دهد ریخ  يازج  وت  هب  مالسا  هراب  رد  نم  زا  دعب  دنوادخ  دش .
. دوب ملاع  ینف  ره  رد  یلع  ب :» ( » 5)

. تسا يرصب  نسح  هینک  دیعس » وبا  ( » 6)
248 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رطاخب تسا  لضفا  نانآ  زا  یلع  و  تسا . هدـشن  يراج  وا  رب  يراوخ  بارـش  یتسرپتب و  رفک و  كرـش و  مان  تفگ : هچ ؟ يارب  مدیـسرپ :
جاودزا هب  ارت  : » دومرف مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  و  شربمایپ ، تنس  ادخ و  باتک  هب  ملع  مالـسا و  رد  تقبس 
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جاودزا هب  ارت  : » دومرف مالّسلا  اهیلع  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  و  شربمایپ ، تنس  ادخ و  باتک  هب  ملع  مالـسا و  رد  تقبس 
داجیا يردارب  شباحصا  نیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  و  درکیم . انثتـسا  دوب  وا  زا  لضفا  تّما  رد  رگا  هک  مدروآ ،» رد  متما  لضفا 
لـضفا همه  زا  داد  رارق  دوخ  يارب  هک  يردارب  مه  شدوخ و  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  داد . رارق  يردارب  شدوخ  یلع و  نیب  درک و 

هدرک بجاو  دوخ  يارب  هک  روط  نامه  درک  بجاو  ار  مدرم  رب  يراـیتخا  بحاـص  وا  يارب  درک و  بصن  مخ  ریدـغ  زور  رد  ار  وا  و  تسا .
هب تبـسن  نوراه  هلزنمب  نم  هب  تبـسن  وت  : » تفگ وا  هب  و  تسوا .» رایتخا  بحاص  یلع  میوا  راـیتخا  بحاـص  نم  سک  ره  : » دومرف و  دوب ،
هک دراد  یبقاـنم  رایـسب و  قباوس  وا  تسا . هدومرفن  وا  زج  شتما  زا  يدـحا  شتیب و  لـها  زا  کـی  چـیه  هب  ار  نخـس  نیا  و  یتسه » یـسوم 

. درادن ار  اهنآ  لثم  مدرم  زا  يدحا 
: تفگ تسیک ؟ مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  تّما  نیا  لضفا  متفگ : يرصب  نسح  هب  دیوگیم : نابا 

. شرسپ ود  وا و  رسمه 
رد تسا . هدش  لزان  ناشیا  هراب  رد  ریهطت  هیآ  هک  دنتسه  ءاسک  باحصا  مدرم  لضفا  هزمح . رفعج و  سپس  تفگ : یـسک ؟ هچ  دعب  متفگ :

دروم ناـنیا  : » دومرف درک و  عمج  رگید  کـی  راـنک  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  دوـخ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ءاـسک )  ) نآ
هارمه زین  ارم  تفگ : هملس  ّما  دینادرگ . كاپ  ار  نانآ  درب و  ناشیا  زا  ار  اهيدب  مه  دنوادخ  دنتسه ،» متیب  لها  زا  نم  ترتع  نم و  نانیمطا 

نم و هراب  رد  طقف  هیآ  نیا  یلو  دوب ، دـهاوخ  ریخ  مه  تتبقاع  یئوکین و  يوناـب  وت  هملـس ، ما  يا  دومرف : اـمن . ءاـسک  لـخاد  ناـنآ  دوخ و 
. تسا هدش  لزان  نانیا 

شقافن هیجوت  يرصب و  نسح 

رد هک  ماهدینـش  وت  زا  هچنآ  لباقم  رد  ینکیم ، تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  هک  هچنآ  «، 7  » دیعـس وبا  يا  هَّللا ! متفگ : دیوگیم : نابا 
ناشتنعل ادخ  هک  ملاظ - ناراّبج  نیا  زا  ار  دوخ  نوخ  هلیسو  نیدب  «، 8  » مردارب يا  تفگ : یئوگیم !؟ وا  هراب 

______________________________

. تسا هتفر  راکب  بجعت  هملک  تروصب  اجنیا  رد  هَّللا » ( » 7)
. قمحا يا  ج :» ( » 8)

249 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
دسریم و نانآ  هب  میوگیم و  ار  ياهدینـش  هچنآ  نم  یلو  دننکیم ! دنلب  مرـس  رب  بوچ  دشابن  اهنآ  رگا  مردارب ، يا  منکیم . ظفح  دنک -

نارادتـسود زا  نم  دـننکیم  نامگ  نیملاظ  نآ  و  منکیم ، دـصق  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ریغ  ّیلع ، ضغب  زا  نم  دـنرادیم . رب  تسد  نم  زا 
. تسا هّیقت  روظنم  و  نک » عفد  ار  يدب  تسا  رتوکین  هک  شور  نآ  اب  ، » َۀَئِّیَّسلا ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  مناشیا .

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 40 ص 93. راحب : . 1
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 1 ص 229. یسربط : جاجتحا  . 1
ص 145. لیئربج : نب  ناذاش  لئاضف  . 2

ص 556. يزار : مارکلا  ۀهزن  . 3
ج 4 ص 396. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 4

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 40. راحب : تیاور  هب  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  . 1
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ص 68.
250 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تشهب لها  ینید ، فعـضتسم  تمایق ، زور  رد  هقرف  هس  داتفه و  هیجان ، هقرف  ناماما  هیجان ، هقرف  نییعت  هورگ ، هس  داتفه و  هب  تما  قارتفا   7
ریما ياعد  تعافش ، باسح و  باحصا  قح ، هب  لهاج  هفیظو  مالسا ، نامیا و  قرف  فعضتسم ، رفاک و  نمؤم و  فارعا ، باحصا  منهج و  لها  و 

. سیق نب  میلس  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

هورگ هس  داتفه و  هب  تما  قارتفا 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تفگیم : میلس  دیوگیم : نابا 
هورگ هدزیـس  دوب . دنهاوخ  تشهب  رد  هورگ  کی  شتآ و  رد  هورگ  ود  داتفه و  هک  دش ، دنهاوخ  قرفتم  هورگ  هس  داتفه و  هب  تّما  يدوزب 

. دناشتآ رد  هورگ  هدزاود  تشهب و  رد  اهنآ  زا  یکی  یلو  دننکیم ، اعّدا  ار  تیب  لها  ام  ّتبحم  هورگ  هس  داتفه و  زا 

هیجان هقرف  نییعت 

نم هب  هک  دـنایناسک  نانآ  دـناهدننکتیاده ، قفاوم و  میلـست و  نمؤم و  و  دـنراد ) تشهب   ) يوزرآ هک  هدـش  تیادـه  هتفای  تاـجن  هورگ 
ار منمـشد  دـنرادیم و  تسود  ارم  هتـسج و  يرازیب  نم  نمـشد  زا  «. 2  » دنتـسه نم  عیطم  میلـست و  نم  رما  لـباقم  رد  و  « 1  » هدروآ نامیا 
زا  ) هجیتن رد  دنراد . تفرعم  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  يور  زا  متعاطا  ندوب  بجاو  متماما و  نم و  قح  هب  هک  نانآ  دنرادیم . ضوغبم 

نانآ هب  ار  ناشتلیضف  و  « 3  » هدرک ینارون  ام  قح  تفرعم  زا  ار  ناشبلق  دنوادخ  هکنآ  رطاخب  دننکیمن ، کش  دندرگیمن و  رب  دوخ ) هدیقع 
، تسا هدومن  لخاد  ام  نایعیش  رد  هتفرگ و  ار  نانآ  « 4  » هیصان هدرک و  ماهلا  نانآ  هب  و  تسا ، هدنامهف 

______________________________

. دناهدرک ادتقا  نم  هب  ب :» ( » 1)
. دنراد ارم  تیالو  دنانم و  عیطم  د :»  » و ب » ( » 2)

. تسا هدومن  ینارون  ناشیاهبلق  رد  ار  ام  قح  دنوادخ  هکنآ  رطاخب  ب :» ( » 3)
. دهدیم ناشن  ناشیا  هب  ار  تسار  هار  هک  تسا  دنوادخ  تیاده  زا  هیانک  اجنیا  رد  و  رس ، يولج  يوم  ینعی  هیصان  ( 4)

251 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دوشیمن طولخم  نآ  اب  یکش  هک  هدرک  ادیپ  ینیقی  هتفای و  نانیمطا  ناشیاهبلق  هک  يروطب 

هیجان هقرف  ناماما 

رد نآرق  زا  يرایـسب  ياههیآ  رد  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  میاهتفای . تیادـه  هدـننکتیاده  تمایق  زور  ات  نم  زا  دـعب  منانیـشناج  نم و 
هنازخ شنیمز و  رد  تّجح  شقلخ و  رب  نیدهاش  ار  ام  هتشاد و  موصعم  ناهانگ  زا  هدومن و  كاپ  ار  ام  و  هداد ، رارق  شربمایپ  دوخ و  رانک 

نآ زا  ام  هن  هک  هداد ، رارق  ام  اب  ار  نارق  نآرق و  اـب  ار  اـم  تسا . هداد  رارق  دوخ  یحو  ناگدننکریـسفت  شتمکح و  نداـعم  شملع و  ناراد 
. میوش دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دوشیم  ادج  ام  زا  نآ  هن  میوشیم و  ادج 

تمایق زور  رد  هقرف  هس  داتفه و 
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لها قحب  اهنآ  دنتسه و  هتفای  تاجن  اهههبش  اهیهارمگ و  اههنتف و  همه  زا  شتآ و  زا  هک  دنهورگ  کی  نآ  طقف  هقرف  هس  داتفه و  نیب  رد 
. دنوشیم تشهب  لخاد  باسح  نودب  هک  « 5  » دنرازه داتفه  نانآ  دنتشهب .

شناتـسود سیلبا و  زا  ار ) ناشتاروتـسد   ) و دـنهدیم ، يراـی  ار  ناطیـش  نید  دـناهدش و  نّیدـتم  قـح  ریغ  هـب  هورگ  ود  داـتفه و  نآ  هـمه 
شلوسر ادخ و  زا  و  دنوشیم ، شتآ  لخاد  باسح  نودب  دنانینمؤم و  نمشد  شربمایپ و  نمشد  یلاعت و  يادخ  نمـشد  نانآ  دنریگیم .

مه دوـخ  یلو  دـناهدیتسرپ ، ار  ادـخ  ریغ  دـناهدش و  رفاـک  هدـیزرو و  كرـش  ادـخ  هـب  هدرک و  شوـمارف  ار  شلوـسر  ادـخ و  «. 6  » دنرازیب
. دننکیم یتسرد  راک  دننکیم  نامگ  دننادیمن و 

نامگ دـنروخیم و  مسق  امـش  يارب  هک  روط  نامه  دـننکیم  داـی  مسق  وا  يارب  میدوبن ، كرـشم  اـم  مسق  ادـخب  . » دـنیوگیم تماـیق  زور 
«. 7 « » دنیوگغورد نانآ  هک  دینادب  دنراوتسا ، ياهیاپ  رب  دننکیم 

______________________________

. دنشاب نیعم  دادعت  نیمه  هب  هکنیا  هن  تسا  هدع  نیا  ترثک  زا  هیانک  رازه  داتفه  ارهاظ  ( 5)
. دناهدش كرشم  دناهتفگ و  ازسان  شلوسر  ادخ و  هب  دنرازیب . ناشیا  زا  مه  شلوسر  ادخ و  دنرازیب و  شلوسر  ادخ و  زا  د :» ( » 6)

. تسا هلداجم  هروس  زا  هیآ 18  ماعنا و  هروس  زا  هیآ 23  نومضم  همویگ  لخاد  ( 7)
252 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ینید نیفعضتسم 

ار امـش  هن  هدرک و  ادتقا  امـش  هب  هن  تسا . هدرک  فقوت  هک  یـسک  هراب  رد  دیئامرفیم  هچ  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع  دـیوگیم : میلس 
يرازیب مه  امـش  نمـشد  زا  درادن و  ار  امـش  تیالو  درادن . مه  بصعت  هدادـن و  رارق  دوخ  هدـیقع  ار  امـش  ینمـشد  تسا ؟ هتـشاد  نمـشد 

«. 8  » دیوگیم تسار  و  منادیمن » : » دیوگیم وا  دیوجیمن .
یمچرپ هک  ار  قـح  زا  ناگدـننکضارعا  هقرف ، هس  داـتفه و  زا  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دنتـسین . هورگ  هـس  داـتفه و  زا  ناـنیا  دوـمرف :

داتفه و یهلا و  نید  هب  نّیدتم  ناشیا  زا  هقرف  کی  تسا . هدرک  دصق  دننکیم  توعد  دوخ  نید  هب  دناهدرک و  روهشم  ار  دوخ  هتـشارفارب و 
. دنیوجیم يرازیب  دنشاب  ناشفلاخم  هک  نانآ  زا  دنریذپیم و  ار  ناشتیالو  نانآ  هتفگ  لوبق  اب  هک  دناناطیش ، نید  هب  نّیدتم  هقرف  ود 

ام نمشد  یهارمگ  ام و  تیالو  هب  تبـسن  یلو  هدروآ  نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  دراد و  لوبق  یگناگی  هب  ار  ادخ  هک  یـسک  اّما 
ناگدننکفالتخا نیب  رد  هچنآ  همه  هدرک  لوبق  و  تسا ، هدرکن  مارح  ای  لالح  ار  يزیچ  و  درادـن ، لد  رد  مه  یتوادـع  درادـن و  تخانش 

هک تسین  یفالتخا  نآ  رد  تما  ناگدـننکفالتخا  نیب  هچنآ  زا  هدومن  يراددوخ  و  هدرک ، رما  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  تسین  یفـالتخا  تما 
. تسا هدومن  لالح  اـی  هدرک  مارح  ار  يزیچ  هن  و  «، 9  » دراد لد  رد  یتوادع  هن  هجیتن  رد  تسا . هدومن  یهن  نآ  زا  ای  هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ 

. تسا هتفای  تاجن  یصخش  نینچ  «، 10  » تسا هدومن  راذگاو  ادخ  هب  هدش  لکشم  وا  رب  هچنآ  ملع  دنادیمن و  وا 

فارعا باحصا  منهج و  لها  تشهب و  لها 

دنتسه فارعا  نازیم و  باسح و  باحصا  اهنیا  دنتسه . اهنآ  تیرثکا  مدرم و  مظعا  تمسق  دنراد و  رارق  نیکرـشم  نینمؤم و  نیب  هقبط  نیا 
ءایبنا و هک  دنتسه  ییاهیمّنهج  و 

______________________________

. دیوگیم تسار  مهد » صیخشت  ار  قح  مناوتیمن  منادیمن و   » دیوگیم هکنیا  رد  ینعی  ( 8)
. تسا هدرکن  ملظ  ام  هب  ب :» ( » 9)

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکیم راذگاو  ادخ  هب  ار  دوشیم  لکشم  هچنآ  ملع  و  منادیمن » : » دیوگیم دنادن  هاگ  ره  ب :» ( » 10)
253 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دنوشیم هدیمان  « 11 « » نّویمّنهج  » دنوشیم و هدروآ  نوریب  شتآ  زا  نانیا  دننکیم . تعافش  ار  اهنآ  نینمؤم  هکئالم و 
باسح دنوشیم . شتآ  دراو  باسح  نودب  نانیا  نیکرـشم ، اّما  دنوشیم . تشهب  دراو  باسح  نودب  دـنباییم و  تاجن  نانیا  نینمؤم ، اّما 

دنراکهانگ و  « 12  » هدـش هداد  سنا  مالـسا  اب  ناشبلق  هک  ناـنآ  يارب  و  دنتـسه ، نیکرـشم  نینمؤم و  نیب  هک  تسا  تافـص  نیا  لـها  يارب 
و دناهدرک ، طولخم  يدب  لامعا  اب  ار  یکین  لامعا  هک  نانآ  يارب  و  «، 13»

______________________________

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رد ج 8 ص 355 ح 8  دوشیم . لقن  راونالا  راحب  زا  ثیدـح  ود  اـهیمّنهج »  » ینعی نّویمّنهج »  » هراـب رد  ( 11)
اب دـیدش و  تشهب  دراو  هک  هاـگنآ  دوـمرف ... : مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  هـب  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تـسا : هدرک  تـیاور  نـینچ 

: هک دنکیم  رما  مّنهج ) راد  هنازخ   ) کلام هب  دنوادخ  دیتفرگ  ياج  ناتلزانم  رد  دیدش و  ّرقتسم  ناتنارسمه 
اهنآ رب  امـش  و  دوشیم ، زاب  منهج  ياهرد  ماهداد .» ناشنانمـشد  رب  ار  ناشیا  هک  یتلیـضف  هب  دنرگنب  نم  ءایلوا  ات  نک  زاب  ار  منهج  ياهرد  »

. دیوشیم فرشم 
ساسحا یمیـسن  ام  ياهدرک ؟ عمط  ام  زا  باذـع  فیفخت  رد  ایآ  کلام ، يا  دـنیوگیم : دنونـشیم  ار  تشهب  رطع  يوب  منهج  لـها  یتقو 

. دننک هاگن  امش  هب  تشهب  لها  ات  منک  زاب  ار  مّنهج  ياهرد  هک  هدومرف  یحو  نم  هب  دنوادخ  دیوگیم : کلام  مینکیم !
وت ایآ  دیوگیم : يرگید  مدومن ؟ ریس  ارت  نم  يدوبن و  هنـسرگ  وت  ایآ  ینالف ، يا  دیوگیم : یکی  دننکیم . دنلب  ار  ناشیاهرـس  منهج  لها 

، ینالف يا  دیوگیم : رگید  نآ  مداد ؟ هانپ  ارت  نم  يدوبن و  ناسرت  ایآ  ینالف ، يا  دـیوگیم : يرگید  مدـناشوپ ؟ ار  وت  نم  يدوبن و  نایرع 
منهج لها  يرآ . دنیوگیم : تشهب  لها  مدرکیمن ؟) شاف  ار  وت  ّرس  ینعی   ) مدرکیم ناهنپ  ار  نآ  نم  یتفگیمن و  نخس  نم  يارب  وت  ایآ 

. دشخبب ار  ام  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  سپ  دنیوگیم :
ادـیپ هدـش  تمالم  تلاـح  تشهب  رد  ناـنآ  دـنروآیم . تشهب  هب  هدرک  جراـخ  مّنهج  زا  ار  ناـنآ  و  دـننکیم ، اـعد  ناـشیارب  تشهب  لـها 

. داد تاجن  شباذع  زا  ار  ام  دیدرک و  تساوخرد  ناتراگدرورپ  زا  دنیوگیم : تشهب  لها  هب  اذل  دنوشیم . هدیمان  نّویمّنهج »  » دـننکیم و
رب دنکیم و  رما  يداب  هب  دـنوادخ  و  دـننکیم ، اعد  نانآ  دـهد . ییاج  ام  هب  تشهب  رد  درادرب و  ام  زا  ار  مان  نیا  ات  دـینک  تساوخرد  لاح 

. دهدیم رارق  ییاج  ناشیارب  تشهب  رد  دنکیم و  ناششومارف  ار  مان  نآ  دزویم و  تشهب  لها  ناهد 
« نوـّیمّنهج  » هراـب رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  ح 29  ص 360  ج 8  راـحب : رد  نـینچمه 

تـشهب رد  کیدزن  ياهمـشچ  رانک  ار  ناشیا  دـنوشیم و  هدروآ  نوریب  منهج  زا  نانآ  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دومرف : مدیـسرپ .
يوم تسوپ و  تشوگ و  و  دننکیم ، دشر  تعارز  دـننام  دنـشاپیم و  اهنآ  رب  نآ  بآ  زا  دوشیم . هدـیمان  ناویحلا » نیع   » هک دـنناسریم 

. دیوریم ناشیا 
. دنوشیم بذج  مالسا  يوس  هب  فلتخم  قرط  هب  هک  یناسک  ینعی  مهبولق » ۀّفلؤملا   » هملک ( 12)

. دنراد فارتعا  ب :» ( » 13)
254 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نمؤم هک  دنوشیم  تیاده  یهار  هب  هن  دننک و  ینمـشد  دنناوتیم  هن  دنراد و  كرـش  رفک و  میهافم  كرد  رب  تردـق  هن  هک  ینیفعـضتسم 
. دنشاب فراع 

و تسوا ، هانگ  رطاخب  دنک  شتآ  دراو  ار  نانیا  زا  یکی  دـنوادخ  رگا  دراد : ّتیـشم  نانیا  هراب  رد  دـنوادخ  هک  دـنافارعا ، باحـصا  نانیا 
. تسا هدرک  راتفر  شیوخ  تمحر  هب  درذگرد  وا  زا  رگا 
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فعضتسم رفاک ، نمؤم ،

. هن دومرف : دوشیم ؟ شتآ  لخاد  « 14  » یعاد فراع  نمؤم  ایآ  هَّللا ، کحلصا  مدرک : ضرع 
. دهاوخب ادخ  هکنآ  رگم  هن ، دومرف : دوشیم ؟ تشهب  لخاد  دسانشن  ار  شماما  هک  یسک  ایآ  مدرک : ضرع 

. دهاوخب ادخ  هکنآ  رگم  دوشیمن  شتآ  لخاد  یسک  رفاک  زج  دومرف : دنوشیم ؟ تشهب  لخاد  كرشم  ای  رفاک  ایآ  مدرک : ضرع 
؟ تسا تشهب  لها  زا  دـنک ، تاقالم  ار  ادـخ  وا  تعاـطا  شماـما و  هب  تفرعم  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـب  سک  ره  هَّللا ، کحلـصا  مدرک : ضرع 
«، 15  » ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  دـیامرفیم : لج  زع و  دـنوادخ  هک  دـشاب  ینینمؤم  زا  دـنک و  تاقالم  ار  ادـخ  رگا  يرآ ، دومرف :

، دـنداد ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  ناـنآ  «، » 17  » ٍْملُِظب ْمُهَناـمیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  «، 16  » َنوُقَّتَی اُوناـک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
«. دندناشوپن ملظ  اب  ار  ناشنامیا  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  دندرک ، هشیپ  يوقت  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ 

؟ دوشیم هچ  دنک  تاقالم  هریبک  ناهانگ  اب  ار  ادخ  هک  نانآ  زا  سک  ره  مدرک : ضرع 
. تسا شیوخ  تمحر  هب  درذگب  وا  زا  رگا  تسوا و  هانگ  رطاخب  دنک  باذع  ار  وا  رگا  تسا ، دنوادخ  ّتیشم  رایتخا  رد  وا  دومرف :

______________________________

. تسا هدش  رکذ  يوقت » اب  «: » ب  » رد و  تسا . قح » هب  هدننکتوعد   » يانعم هب  الامتحا  یعاد »  » هملک ( 14)
هیآ 82. هرقب : هروس  ( 15)

هیآ 63. سنوی : هروس  ( 16)
هیآ 82. ماعنا : هروس  ( 17)

255 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هک تسین  ینینمؤم  زا  وا  هک  ارچ  شهاـنگ ! رطاـخب  يرآ ، دوـمرف : دـیامنیم ؟ شتآ  لـخاد  ار  وا  ادـخ  تسا  نمؤـم  هچ  رگا  مدرک : ضرع 

تسین و یـسرت  نانآ  رب   » و تسا » نانآ  ّیلو  وا   » هک هدرک  دـصق  دـنوادخ  هک  نانآ  اریز  تسا ،» نینمؤم  ّیلو  وا   » هک هدرک  دـصق  دـنوادخ 
. دنشاب هدناشوپن  ملظ  هب  ار  ناشنامیا  دنهد و  ماجنا  حلاص  لامعا  دننک و  هشیپ  يوقت  هک  دنایناسک  نانآ  دنوشیمن ،» نوزحم 

________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص255 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

مالسا نامیا و  قرف 

نآ هب  هک  تسا  نامه  مالسا  و  تسا ، تفرعم  هب  رارقا  نامیا  دومرف : تسیچ ؟ مالـسا  تسیچ و  نامیا  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع  « 18»
«. 19  » ناشیا زا  تعاطا  میلست و  ياهدرک و  رارقا 

و دناسانـشب ، وا  هب  ار  شماما  ربمایپ و  ار و  دوخ  دـنوادخ  هک  سک  ره  دومرف : تسا ؟ نآ  هب  تفرعم  زا  دـعب  رارقا  نامیا ، ایآ  مدرک : ضرع 
. تسا نمؤم  دنک  نانآ  تعاطا  هب  رارقا  وا 

ّتنم و تّجح و  مامتا  توعد و  دـنوادخ ، بناج  زا  تفرعم  دومرف : تسا ؟ هدـنب  يوس  زا  رارقا  دـنوادخ و  بناج  زا  تفرعم  مدرک : ضرع 
بلق رد  یلاعت  دـنوادخ  راـک  تفرعم  دراذـگیم . ّتنم  دـهاوخب  سک  ره  رب  هک  تسا  هدـنب  لوبق  دـنوادخ ، يوس  زا  رارقا  و  تسا ، تمعن 

. تسوا تمحر  ظفح و  ادخ و  يوس  زا  بلق  راک  رارقا  و  تسا ،

قح هب  لهاج  هفیظو 
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دنادیمن هچنآ  زا  دـنک و  فقوت  هک  تسا  نیا  شاهفیظو  و  تسین ، وا  رب  یتّجح  دـشاب  هدادـن  رارق  فراع  ار  وا  دـنوادخ  هک  سک  ره  سپ 
شلمع يارب  دهدیم و  ریخ  يازج  ار  وا  تعاطا  هب  شلمع  يارب  هکلب  دنکیمن ، باذع  شلهج  رطاخب  ار  وا  مه  دنوادخ  دـنک . يراددوخ 

دنک و ادیپ  تفرعم  دناوتیمن  یلو  دـیامن ، تیـصعم  دـناوتیم  دـنک و  تعاطا  دـناوتیم  لهاج ) ایآ  . ) دـیامنیم باذـع  ار  وا  تیـصعم  هب 
شباتک وا و  ملع  دنوادخ و  يوس  زا  ردق  اضق و  اب  رگم  دوشیمن  اهنیا  زا  مادک  چیه  تسا ! لاحم  نیا  دنامب ؟ لهاج  دناوتیم 

______________________________

. دراد ریسفت  هب  جایتحا  هک  هدش  رکذ  مالسا  نامیا و  هراب  رد  یقیقد  رایسب  بلاطم  تمسق  نیا  رد  ( 18)
. دنتسه مالّسلا  مهیلع  هّمئا  ربمایپ و  هک  تسا  هدش  نشور  دعب  ترابع  رد  ناشیا »  » زا روظنم  ( 19)

256 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 20  » دنرادن مه  ساپس  ياج  دوب و  دنهاوخ  روذعم  دنشاب  روبجم  رگا  هک  ارچ  رابجا ، نودب  یلو 

هاگرد هب  تیـصعم  زا  دنک و  رکـش  تمعن  رب  ار  ادخ  سک  ره  دیامن . راذگاو  ام  هب  دش  لکـشم  وا  رب  هچنآ  دناوتیم  دشاب  لهاج  سک  ره 
تّمذم ار  نانآ  درادب و  ضوغبم  ار  ناراکهانگ  و  دیوگ ، ساپـس  ناشتعاطا  رطاخب  ار  نانآ  درادب و  تسود  ار  نیعیطم  و  دنک ، رافغتـسا  وا 

. دنک راذگاو  ام  هب  ار  اهنیا  ملع  رگا  دنکیم  تیافک  ار  وا  رادقم  نیمه  «، 21  » دنک
. تسا روکذم  نآ  رخآ  رد  یتافاضا  اب  ثیدح  نیمه  ج »  » هخسن لّوا  رد 

: دوشیم هدروآ  تسا  تافاضا  لماش  هک  ثیدح  رخآ  تمسق  الیذ 

تعافش باسح و  باحصا 

رد نانآ  زا  یضعب  و  دیامنیم ، تشهب  لخاد  ار  اهنآ  دیحوت  رارقا و  رطاخب  دزرمآیم و  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  دنایناسک  نانآ  زا  یضعب  ... 
لخاد دـنوشیم و  هدروآ  نوریب  شتآ  زا  سپـس  دـننکیم . تعافـش  ار  ناشیا  نینمؤم  ءایبنا و  هکئالم و  سپـس  دـنوشیم و  باذـع  شتآ 

. دنوشیم هدیمان  « 22 « » نّویمّنهج  » اجنآ رد  دنوشیم و  تشهب 
رد ادـخ  ياهتّجح  شلوسر و  ادـخ و  هب  هک  دـنوادخ  ءایلوا  نوچ  تسین . ناـنیا  رب  زج  مه  باـسح  نازیم و  و  دـننانیا ، زا  رارقا  باحـصا 

. دنوشیم تشهب  دراو  باسح  نودب  دنتسه  نانآ  عیطم  دنراد و  رارقا  نانآ  قح  هب  دنراد و  تفرعم  شقلخ  رب  وا  نیدهاش  نیمز و 
. دنوشیم شتآ  لخاد  باسح  نودب  دنیادخ  نانمشد  دننکیم و  ینمشد  دنوریمن و  قح  راب  ریز  دناهدش و  هدناسرت  هک  ناشیا ، نیدناعم 

. دنتعافش باسح و  نازیم و  باحصا  دنامدرم و  تیرثکا  تسا  ود  نیا  نیب  هچنآ  اّما 
______________________________

. دنرادن یساپس  شاداپ و  مه  کین  راک  رب  دنروذعم و  دوخ  هانگ  رد  ربج  تروص  رد  ینعی  ( 20)
. دراد زاب  تیصعم  زا  ار  نانآ  و  ب :» ( » 21)

. تشذگ یقرواپ 11  رد  نّویمّنهج »  » هراب رد  حیضوت  ( 22)
257 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

سیق نب  میلس  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياعد 

زا يدیـشخب . افـش  ار  ماهنیـس  يدرک و  حـضاو  میارب  يدوـشگ و  ارم  هدـقع  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هب  دـیوگیم : میلس 
. هد رارق  نانآ  زا  ار  وا  ادنوادخ ، دومرف : دهد ؟ رارق  وت  يایلوا  زا  ترخآ  ایند و  رد  ارم  ات  هاوخب  دنوادخ 

رذ و وبا  ناملـس و  هب  هک  ماهدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  يزیچ  مزوماـیب  وت  هب  اـیآ  دوـمرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  سپس 
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: دومرف نینمؤملا . ریما  ای  یلب ، مدرک : ضرع  تخومآ ؟ دادقم 
مامتیالا بلاط و  یبا  نب  ّیلعل  ۀـیالولا  کـلوسر و  دّـمحمب  قیدـصّتلا  کـب و  ناـمیالا  یلع  ینثعبا  ّمهّللا  : » وگب هبترم  هد  ماـش  حبـص و  ره 

یلع تیالو  دمحم و  تربمایپ  قیدصت  تدوخ و  هب  نامیا  اب  ارم  ادنوادخ ، : » ینعی ّبر ،» ای  کلذب  تیضر  دق  ّینإف  دّمحم ، لآ  نم  ۀّمئألاب 
«. متسه یضار  هدیقع  نیا  هب  نم  راگدرورپ ، يا  امرف . ثوعبم  دمحم  لآ  زا  ناماما  هب  ادتقا  بلاط و  یبا  نب 

ماهدینـش ناشیا  زا  هک  یماگنه  زا  و  دندرک ، لقن  میارب  ار  اعد  نیا  دادـقم  رذ و  وبا  ناملـس و  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک : ضرع 
. نکم كرت  ار  نآ  یتسه  هدنز  ات  دومرف : ماهدرکن . كرت  ار  نآ 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 28 ص 14. راحب : . 1

ج 68 ص 287. راحب : . 2
ص 84. ینارحب :)  ) ۀیفجنلا رردلا  . 3

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 83 ح 6. تاجردلا : رئاصب  . 1

ج 1 ص 240 ح 63. نیدلا : لامکا  . 2
ج 1 ص 191 ح 5. یفاک : . 3

258 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مهیلع ماما  هدزاود  یهارمگ ، رفک و  نامیا و  هجرد  نیرتمک  داهج . لدـع ، ربص ، نیقی ، نامیا : ياـههیاپ  . 2 نامیا . و  مالسا  يانعم  . 1 - 8
. یهلا ياهتّجح  مالّسلا 

نامیا مالسا و  يانعم   1

نآ زا  يدرم  هک  یلاح  رد  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  سیق  نب  میلـس  زا  شاـّیع  یبا  نب  ناـبا  « 1»
هراب نیا  رد  یسک  زا  وت  زا  دعب  وت و  ریغ  زا  هک  يروطب  هد  ربخ  نامیا  زا  ارم  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : درک و  لاؤس  نامیا  هراب  رد  ترـضح 

. منکن لاؤس 
لاؤس ترضح  نآ  زا  يدیـسرپ  نم  زا  هک  نیمه  لثم  دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  يدرم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نامیا درک : ضرع  درم  نآ  نیشنب . دومرف : وا  هب  دش و  تبحص  لوغشم  درم  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تفگ . ارت  نخس  لثم  درک و 

. مدروآ
دمآ و هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یناسنا  تروص  هب  لیئربج  هک  ینادیم  چیه  دومرف : درک و  درم  نآ  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 

نداد زامن و  نتـشاد  اپب  تسا و  ادخ  ربمایپ  دمحم  هکنیا  تسین و  هَّللا  زج  یئادـخ  هکنیا  هب  تداهـش  : » دومرف تسیچ ؟ مالـسا  درک : ضرع 
شیاهباتک و شاهکئالم و  ادـخ و  هب  دومرف : تسیچ ؟ نامیا  درک : ضرع  تبانج .» لسغ  ناضمر و  هام  هزور  ادـخ و  هناـخ  جـح  تاـکز و 

«. 2  » يروایب نامیا  نآ - خلت  نیریش و  نآ و  ّرش  ریخ و  تارّدقم - همه  هب  گرم و  زا  دعب  یگدنز  هب  شناربمایپ و 
______________________________

هدیچیپ میهافم  هک  يدراوم  رد  دراد . حیضوت  ریـسفت و  هب  جایتحا  هک  هدش  رکذ  یفیرظ  تاکن  مالـسا  نامیا و  هراب  رد  ثیدح  نیا  رد  ( 1)
. دوش هعجارم  ج 68 ص 356  راحب : هب  تسا 

. ینادب دنوادخ  بناج  زا  ار  همه  ینعی : يروایب » نامیا  تاردقم  هب  ( » 2)
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259 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ره هک  دوب  نینچ  و  دزومایب . امـش  هب  ار  ناتنید  ات  دوب  هدـمآ  دوب ، لیئربج  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تساـخرب  درم  نآ  یتقو 

: دومرف تسا ؟ یناـمز  هچ  تماـیق  زور  دیـسرپ : ییوگیم .» تسرد  : » تفگیم وا  دومرفیم  یبلطم  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگ 
. یتفگ تسار  تفگ : تسین . رتملاع  هراب ) نیا  رد   ) هدننکلاوئس زا  هدنوشلاؤس 

نامیا ياههیاپ   2

ةراشا

: دومرف نینچ  تفای  تغارف  لیئربج  یتفگ » تسار   » هملک زا  هکنآ  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. داهج لدع و  ربص و  نیقی و  تسا : هدش  انب  هیاپ  راهچ  رب  نامیا  هک  دینادب 

نیقی

«. 3  » راظتنا دهز و  سرت و  قوش و  تسا : هبعش  راهچ  رب  نیقی 
ایند هب  تبـسن  سک  ره  و  دنکیم ، زیهرپ  تامّرحم  زا  دسرتب  شتآ  زا  سک  ره  و  دربیم ، دای  زا  ار  تاوهـش  دشاب  تشهب  قاتـشم  سک  ره 

. دباتشیم تاریخ  رد  دشاب  گرم  راظتنا  هب  سک  ره  و  «، 4  » دوشیم ناسآ  وا  رب  اهتبیصم  دنک  ییانتعایب  دهز و 

ربص

. ناینیشیپ ننس  «، 6  » اهتربع تخانش  تمکح ، نییبت  لیوأت و  «، 5  » كرد مهف و  رد  تریصب  تسا : هبعش  راهچ  رب  ربص 
______________________________

. دوشیم هداد  حیضوت  دعب  ياههلمج  رد  اههبعش  زا  کی  ره  ( 3)
. درامشیم ناسآ  ار  اهتبیصم  ب :» ( » 4)

. تّجح اب  رظن  ب :» ( » 5)
. اهتربع زا  نتفرگ  تحیصن  د :» ( » 6)

260 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ار اـهتربع  دـنک  نییبـت  تـمکح  رد  سک  ره  و  دـنکیم ، نییبـت  وجتـسج و  تـمکح  رد  دـشاب  هتـشاد  تریـصب  كرد  مـهف و  رد  سک  ره 
ره و  دنیبیم ، ار  تربع  دنک  ریـسفت  ار  تمکح  سک  ره  و  دنکیم ، ریـسفت  لیوأت و  ار  تمکح  دسانـشب  ار  تربع  سک  ره  و  دسانـشیم ،

. تسا هدوب  ناینیشیپ  هارمه  ایوگ  دنیبب  ار  تربع  سک 

لدع

. ملح غاب  اهتمکح و  هفوکش  ملع و  ششوپ  و  مهف ، ياههدیچیپ  تسا : هبعش  راهچ  رب  لدع 
يرابدرب سک  ره  و  دوشیم ، هضرع  وا  رب  تمکح  عیارش  دشاب  هتـشاد  ملع  سک  ره  و  دنکیم ، ریـسفت  ار  ملع  ياههلمج  دمهفب  سک  ره 

. دنکیم یگدنز  هدوتس  مدرم  نیب  رد  نآ  هلیسوب  دنکیمن و  طارفا  شراک  رد  دنک 
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داهج

توادع ضغب و  و  دنوادخ ، رطاخب  بضغ  و  فلتخم ، ياهاج  رد  یئوگتسار  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا : هبعش  راهچ  رب  داهج 
. نیقساف اب 

سک ره  و  دلامیم ، كاخ  هب  « 7  » ار قساف  ینیب  دنک  رکنم  زا  یهن  سک  ره  و  دنکیم ، مکحم  ار  نمؤم  رمک  دنک  فورعم  هب  رما  سک  ره 
رطاخب دشاب و  هتـشاد  توادع  نیقـساف  اب  سک  ره  و  تسا ، هداد  ماجنا  هدوب  شاهدـهع  رب  هک  ياهفیظو  دـیوگب  تسار  فلتخم  ياهاج  رد 

«. 8  » دیامنیم بضغ  وا  رطاخب  دنوادخ  دنک  بضغ  دنوادخ 
. نآ ياههبعش  اههیاپ و  نامیا و  تسا  نیا  و 

______________________________

. ار نیقفانم  ب :» ( » 7)
بـضغ وا  يارب  ادـخ  دـنک  بضغ  ادـخ  يارب  سک  ره  دـنکیم و  بضغ  ادـخ  يارب  دـشاب  هتـشاد  توادـع  نیقـساف  اـب  سک  ره  د :» ( » 8)

. دنکیم
261 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یهارمگ رفک و  نامیا و  هجرد  نیرتمک 

و دوشیم ، رفاـک  نآ  اـب  هک  يزیچ  نیرتـمک  و  دوشیم ، نمؤم  نآ  اـب  صخـش  هک  يزیچ  نیرتـمک  نینمؤـملا ، ریما  اـی  «: 9  » تـفگ درم  نآ 
؟ تسیچ دوشیم  هارمگ  نآ  اب  هک  يزیچ  نیرتمک 

: ونشب ار  باوج  يدرک  لاؤس  دومرف : ترضح 
دنوادخ یگناگی  يراگدرورپ و  هب  وا  و  دناسانـشب ، وا  هب  ار  دوخ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوشیم  نمؤم  نآ  اب  صخـش  هک  يزیچ  نیرتمک 

هب ار  شقلخ  رب  دهاش  نیمز و  رد  دوخ  تّجح  و  دیامن ، رارقا  وا ) تلاسر   ) غالبا تّوبن و  هب  وا  دناسانشب و  وا  هب  ار  شربمایپ  و  دیامن ، رارقا 
«. 10  » دنک رارقا  شتعاطا  هب  وا  دناسانشب و  وا 

وا هب  هاگ  ره  طقف ) ، ) يرآ دومرف : دـشاب ؟ لـهاج  يداد - حیـضوت  هچنآ  ریغ  زیچ - همه  هب  تبـسن  هچ  رگا  نینمؤملا ، ریما  اـی  درک : ضرع 
. دریذپب دش  یهن  هاگ  ره  دنک و  تعاطا  دش  هداد  روتسد 

رما نآ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  دنک  نامگ  دریذپب و  نید  ناونعب  ار  يزیچ  هک  « 11  » تسا نآ  دوشیم  رفاک  نآ  اب  صخش  هک  يزیچ  نیرتمک 
دنک نامگ  دشاب و  هتشاد  یلوت  يّربت و  نآ  ساسا  رب  دهد و  رارق  دوخ  نید  ار  نآ  دعب  تسا - هدرک  یهن  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  زا  هدرک -

. دتسرپیم هدرک  رما  وا  هب  هک  ار  ییادخ 
هدومن وا  تعاطا  هب  رما  هک  ار  شقلخ  رب  وا  دهاش  نیمز و  رد  ادـخ  تّجح  هک  تسا  نآ  دوشیم  هارمگ  نآ  اب  صخـش  هک  يزیچ  نیرتمک 

. دسانشن هدرک  بجاو  ار  شتیالو  و 
______________________________

. مدیسرپ نم  دیوگیم : میلس  رابخالا ، یناعم  یفاک و  باتک  رد  ( 9)
و دـیامن ، شتعاـطا  هب  رارقا  وا  دناسانـشب و  وا  هب  ار  دوـخ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  تسا ... : نینچ  یفاـک  باـتک  رد  تراـبع  نـیا  ( 10)
هب رارقا  وا  دناسانشب و  وا  هب  ار  شقلخ  رب  دهاش  نیمز و  رد  دوخ  تجح  ماما و  و  دیامن ، شتعاطا  هب  رارقا  وا  دناسانـشب و  وا  هب  ار  شربمایپ 

. دیامن شتعاطا 
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هک ار  يزیچ  دنک  نامگ  یـسک  هک  تسا  نیا  دوشیم  رفاک  نآ  اب  هدـنب  هک  يزیچ  نیرتمک  تسا : نینچ  یفاک  باتک  رد  ترابع  نیا  ( 11)
ناـمگ و  دـهد ، رارق  ار  دوخ  یتسود  هیاـپ  نآ  قبط  دـهد و  رارق  دوخ  نید  ار  نآ  و  تسا ، هدرک  رما  نآ  هب  ادـخ  هدومرف ، یهن  نآ  زا  ادـخ 

. دنکیم تدابع  ار  ناطیش  هک  یلاح  رد  دنکیم ، تدابع  ار  هداد  روتسد  نآ  هب  هک  ار  یئادخ  دنک 
262 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یهلا ياهتجح  ماما ، هدزاود 

«12  » هدومن نیرق  شربمایپ  دوخ و  اب  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  یناسک  دومرف : ربب . مان  میارب  ار  نانآ  نینمؤملا ، ریما  اـی  درک : ضرع  درم ) نآ  )
«. دینک يوریپ  ناترمالا  یلوا  ربمایپ و  ادخ و  زا  : » ینعی « 13  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  تسا : هدومرف  و 

تفر ایند  زا  زور  نامه  دـناوخ و  هک  ياهبطخ  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  ناـنآ  دومرف : دـیئامن . نشور  میارب  درک : ضرع 
دـنوادخ و باتک  دـش : دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیاهدرک  کّسمت  ود  نآ  هب  ات  هک  مدراذـگ  یقاب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  : » دومرف نینچ 

دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  ات  دنوشیمن  ادج  رگید  کی  زا  ود  نآ  هک  تسا  هدرک  دهع  نم  اب  ریبخ  فیطل  دـنوادخ  متیب . لها 
طـسو هبابـس و  تشگنا  هب  ترـضح  و  ود - نیا  لثم  میوگیمن  و  دـندومرف - هراشا  دوخ  هبابـس  تشگنا  ود  هب  ترـضح  و  ود - نیا  دـننام 

دیریگن یشیپ  نانآ  زا  و  دیوشن ، هارمگ  ات  دینک  کّسمت  ود  نیا  هب  سپ  «. 14  » تسا يرگید  زا  رتولج  ود  نیا  زا  یکی  اریز  دندرک - هراشا 
. دنرتملاع امش  زا  هک  دیهدن  دای  يزیچ  نانآ  هب  و  «، 15  » دیوشیم قّرفتم  هک  دینامن  بقع  نانآ  زا  و  دیوشیم ، كاله  هک 

نانآ هب  درک و  بصن  مخ  ریدـغ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یـسک  دومرف : ربب . مان  میارب  ار  وا  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع 
. دنیامن هاگآ  ار  نابئاغ  نارضاح  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  سپس  و  تسا ، ناشدوخ  زا  رترایتخا  بحاص  نانآ  هب  تبسن  وا  هک  داد  ربخ 

. متسه اهنآ  لضفا  لّوا و  نم  دومرف : دیتسه ؟ امش  نآ  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع 
نینمؤم هب  تبـسن  وا  زا  دـعب  نیـسح  مرـسپ  سپـس  تسا . ناشدوخ  زا  رتراـیتخا  بحاـص  نینمؤم  هب  تبـسن  نم  زا  دـعب  نسح  مرـسپ  سپس 

سپس و  تسا . ناشدوخ  زا  رترایتخا  بحاص 
______________________________

. تسا هداد  رارق  نیرق  شربمایپ  دوخ و  تعاطا  اب  ار  ناشیا  تعاطا  دنوادخ  هک  یناسک  د :» ( » 12)
هیآ 59. ءاسن : هروس  ( 13)

نیرق يواسم و  هنوگ  نیا  ترتع  نآرق و  هکنیا  هب  هراشا  دنداد  رارق  رگید  کی  رانک  ار  تسد  ود  زا  هبابس  تشگنا  ود  ترضح  ینعی  ( 14)
تسین ود  نیا  دننام  نآرق  تیب و  لها  تبسن  هک  دندرک  هراشا  دنداد و  ناشن  ار  تسد  کی  زا  طسو  هبابس و  تشگنا  دعب  و  دنرگید ، کی 

. دشاب رتمدقم  ای  رتمهم  يرگید  زا  یکی  هک 
. دیدرگیم رب  نید  زا  هک  ب :» ( » 15)

263 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دنوش دراو  وا  تمدخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  دنتسه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نانیشناج 

ره يدرک و  لـح  ار  ملکـشم  يدرک و  نشور  میارب  درک : ضرع  سپـس  دیـسوب و  ار  ترـضح  رـس  تفر و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  درم  نآ 
. يدرب نیب  زا  « 16  » دوب مبلق  رد  یلکشم 

: میلس باتک  زا  تیاور 
و ج 69 ص 16. ج 68 ص 288 ، راحب : . 1

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
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ص 374 ح 45. رابخالا : یناعم  . 1
ج 2 ص 414. یفاک : . 2

: میلس ریغ  زا  تیاور 
. تمکح تاملک  زا  هرامش 31  ص 469  هغالبلا : جهن  . 1

ج 2 ص 50. یفاک : . 2
ص 110. لوقعلا : فحت  . 3

باب 4 ح 74. قودص : لاصخ  . 4
ص 142. یفقث : تاراغلا  . 5

______________________________

. دوب ملد  رد  یّکش  ره  د :» ( » 16)
264 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. نامیا جیاتن  مالسا ، تارمث  تایصوصخ و  نینّیدتم ، هب  تبسن  مالسا  فیصوت   9

نینّیدتم هب  تبسن  مالسا  فیصوت 

ترـضح درک . لاؤس  « 1  » مالـسا هراب  رد  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدـخ  يدرم  هک  دـنکیم  لقن  میلـس  زا  شاّیع  یبا  نب  ناـبا 
: دومرف

و داد ، رارق  ناسآ  دوش  لـخاد  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  ار  نآ  نیناوق  و  درک ، يراذـگنوناق  عیرـشت و  ار  مالـسا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
. دومن مکحتسم  دزیخرب  نآ  گنج  هب  هک  یسک  يارب  ار  نآ  ياههیاپ 

هب هک  یسک  ياوشیپ  دوش ، نآ  لخاد  هک  یسک  يارب  یتمالس  حلص و  دشاب ، شرادتسود  هک  یسک  يارب  داد  رارق  تّزع  ار  مالسا  دنوادخ 
هک یسک  يارب  زیواتـسد  دهد ، رارق  دوخ  نید  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  هریخذ  دیارایب ، نآ  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يارب  تنیز  دنک ، ادتقا  نآ 
هک یسک  يارب  رون  دزومایب ، ار  نآ  هک  یسک  يارب  مکحم  یلیلد  دنز ، گنچ  نآ  هب  هک  یسک  يارب  نامـسیر  دنک ، مکحم  نآ  هب  ار  دوخ 

همکاحم هب  نآ  اب  یسک  يارب  هبلغ  ثعاب  دور ، نمشد  همصاخم  هب  نآ  هلیسوب  هک  یسک  يارب  دهاش  دهد ، رارق  دوخ  ینشور  هلیسو  ار  نآ 
نآ هب  هک  یـسک  يارب  مکح  دـنک ، تیاور  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  ثیدـح  دـهد ، ياـج  دوـخ  بلق  رد  ار  نآ  هـک  یـسک  يارب  مـلع  دور ،

، دیامن رّکفت  ّربدت و  هک  یـسک  يارب  لّقعت  ءافـش و  و  دـهد ، رارق  شیامزآ  هبرجت و  دروم  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  ملح  هیام  دـنک ، تواضق 
هک یسک  يارب  هناشن  دشاب ، هدرک  ار  نآ  دصق  هک  یسک  يارب  تریصب  دنک ، رکف  هک  یسک  يارب  نیقی  دنک ، یکریز  هک  یـسک  يارب  مهف 

. دریگب دنپ  دهاوخیم  هک  یسک  يارب  تربع  هیام  دهد ، رارق  دوخ  ناشن  ار  نآ 
______________________________

یگدـیچیپ رطاخب  همجرت  ظافلا  ینیگنـس  نیا  رب  انب  دراد . ریـسفت  هب  جایتحا  هک  هدـمآ  مالـسا »  » هراب رد  یقیقد  تاکن  ثیدـح  نیا  رد  ( 1)
. دوش هعجارم   352 ج 68 ص 365 - راحب : هب  ثیدح  نیا  حرش  دروم  رد  تسا . بلطم 

265 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هک یسک  يارب  برقت  و  دشاب ، حالصا  یپ  رد  هک  یسک  يارب  یتسود  و  دیوگب ، تسار  هک  یسک  يارب  هداد  رارق  تاجن  ار  مالسا  دنوادخ 
هک یـسک  يارب  هقباس  و  دراپـسب ، ادـخ ) هب   ) ار شراک  هک  یـسک  يارب  « 2  » دـیما و  دـنک ، لکوت  هک  یـسک  يارب  دامتعا  و  دوش ، کـیدزن 
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هانپ و و  دـنک ، هشیپ  يوقت  هک  یـسک  يارب  سابل  و  دـنک ، ربص  هک  یـسک  يارب  رپس  و  دریگب ، یـشیپ  هک  یـسک  يارب  ریخ  و  دـنک ، ناسحا 
ثعاب و  دشاب ، میلـست  هک  یـسک  يارب  نانیمطا  ثعاب  دبلطیم ، نما  هک  یـسک  يارب  « 3  » هاگهانپ و  هتفای ، تیادـه  هک  یـسک  يارب  کمک 

. تسا هداد  رارق  ناراگتسر  يارب  تاجن  نیقّتم و  يارب  هظعوم  و  نایوگتسار ، يارب  یشوخ 

مالسا تارمث  تایصوصخ و 

. تسا « 4  » یگدنب دجم و  نآ  کین  رثا  یبوخ و  نآ  تفص  تیاده و  نآ  هار  هک  قح ، تسا  نیا 
. تسا هقباسم  ياهيراوس  هدـنریگربرد  مک و  نآ  نادـیم  هبترم ، دـنلب  نآ  تیاـهن  رون ، رپ  نآ  غارچ  هدـنهد ، رون  نآ  راـنم  نشور ، نآ  هار 

«. 5  » دنراوگرزب نآ  ناراوس  میدق و  نآ  یگدامآ  تسا . میدق  نآ  تمعن  كاندرد و  نآ  باذع  و  هجوت ، لباق  شاهقباسم  دروم 
نآ و يراوس  تمایق  و  نآ ، نادـیم  ایند  نآ ، تیاـهن  گرم  و  نآ ، ياـهغارچ  مهف  هقف و  و  نآ ، رون  ّلـحم  کـین  لاـمعا  و  نآ ، هار  ناـمیا 

. دنتسه نآ  ناراوس  نینسحم  و  نآ ، یگدامآ  يوقت  نآ و  باذع  شتآ  و  نآ ، هقباسم  دروم  تشهب 

نامیا جیاتن 

اب و  دوشیم ، هدیـسرت  گرم  زا  مهف  هقف و  اب  و  دوشیم ، دابآ  مهف  هقف و  حـلاص  لامعا  اب  و  دوشیم ، تلالد  حـلاص  ياـهراک  رب  ناـمیا  اـب 
تمایق هب  ایند  اب  و  دباییم ، همتاخ  ایند  گرم 

______________________________

. یتحار شیاسآ و  ب :» ( » 2)
. ششوپ رتس و  د :»  » و ب » ( » 3)

. تیّدج ب :» ( » 4)
. دناهداد حیضوت  ار  هیبشت  هجو  سپس  هدومرف و  هیبشت  هدومن و  ضرف  ینادیم  رد  هقباسم  ار  مالسا  ترضح  اجنیا  رد  ( 5)

266 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
لـصا يوقت  و  تسا ، نیقّتم  هظعوم  شتآ  و  تسا ، شتآ  لها  ترـسح  تشهب  و  دوشیم ، کیدزن  تشهب  تمایق  اب  و  دوشیم ، هداد  روبع 

. تسا نامیا 
! مالسا تسا  نیا  و 

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 2 ص 49. یفاک : . 1

هبطخ 104. هغالبلا : جهن  . 2

ص 109. لوقعلا : فحت  . 3
سلجم 33. ص 62  دیفم : خیش  یلاما  . 4

ج 1 ص 35. یسوط : خیش  یلاما  . 5
267 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ياهینکشدهع . 3 مالّسلا : مهیلع  همئا  طسوت  ثیدح  نیا  لقن  رد  میلس  دییأت  نیفلاخم 2 . تایاور  اب  هعیش  تایاور  قفاوت  مدع  تلع  . 1 - 10
: ثیداحا فیرحت  لعج و  زا  ياهچخیرات  . 4 مالّسلا : مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  تّما 
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ةراشا

، هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  نتسب  غورد  ثیداحا ، فالتخا  هراب  رد  میلس  لاؤس  نیفلاخم : تایاور  اب  هعیـش  تایاور  قفاوت  مدع  تلع  . 1
هیلع نینمؤملا  ریما  هطبار  صاخ و ،...  ماع و  لـماش  نآرق  نوچمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  ثیدـح ، ناـیوار  هناـگراهچ  عاونا 

. مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  مان  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهکیرش  ماما  هدزای  ملع ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  مالّسلا 
نیدباعلا و نیز  ماما  دییأت  مالّـسلا ، امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دییأت  مالّـسلا : مهیلع  همئا  طسوت  ثیدح  نیا  لقن  رد  میلـس  دـییأت  . 2
زا دعب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دییأت  میلس ، تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دییأت  میلس ، تایح  نامز  رد  مالّـسلا  امهیلع  رقاب  ماما 

. مالّسلا هیلع  قداص  ماما  دییأت  میلس ، تافو 
نیفص و لمج و  ياهگنج  نامثع ، يارب  يروش  رمع ، رکب و  وبا  يارب  هفیقـس  مالّـسلا : مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  تّما  ياهینکـشدهع  . 3

. جاجح دایز و  نبا  دایز و  نامز  رد  نایعیش  تیمولظم  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  اب  ینکشتعیب  ناورهن ،
. فیرحت لعج و  یگنوگچ  نایب  یلعج ، ثیداحا  زا  ییاههنومن  ثیداحا ، لعج  هب  یهاگن  ثیداحا : فیرحت  لعج و  زا  ياهچخیرات  . 4

نیفلاخم تایاور  اب  هعیش  تایاور  قفاوت  مدع  تلع   1

ثیداحا فالتخا  هراب  رد  میلس  لاؤس 

رد یبلاطم  رذ  وبا  دادـقم و  ناملـس و  زا  نم  نینمؤملا  ریما  ای  «: 1  » مدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلـس  زا  نابا 
امش زا  سپس  «، 2  » مدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  تیاور  نآرق و  ریسفت 

______________________________

ءانثا رد  میلـس  دـناهدوب و  هباطخ  لاح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـیآیم  رب  نینچ  ص 392  ج 1  جاـجتحا : باـتک  تیاور  زا  ( 1)
. دنکیم حرطم  ار  لاؤس  نیا  هبطخ 

. تسا مدرم  تسد  رد  هچنآ  ریغ  تسا : نینچ  ترابع  نیا  زا  دعب  لاصخ  یفاک و  رد  ( 2)
268 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  لوقنم  ثیداحا  نآرق و  ریـسفت  زا  يرایـسب  بلاطم  مدرم  تسد  رد  مدوب . هدینـش  ناشیا  زا  هچنآ  قیدصت  مدینش 
هَّللا یلص  ربمایپ  رب  ادمع  مدرم  دیئامرفیم  ایآ  «. 3  » تسا لطاب  اهنآ  هک  دیدقتعم  امش  دوب و  فلاخم  مدینش  امـش  زا  هچنآ  اب  هک  مدید  هلآ 

؟ دننکیم ریسفت  شیوخ  يأر  هب  ار  نآرق  دندنبیم و  غورد  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  نتسب  غورد 

قح لماش  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  «. 4  » مهفب ار  باوج  لاح  يدرک  لاؤس  میلس ، يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترضح  دیوگیم : میلس 
. تسا « 5  » مهو ظفح و  و  هباشتم ، مکحم و  ماع ، صاخ و  خوسنم ، خسان و  بذک ، قدص و  لطاب ، و 

يا : » دومرف شاهباطخ  رد  تساخرب و  مدرم  نایم  رد  هک  اجنآ  ات  دنتـسب ، غورد  ترـضح  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  نامز  رد 
. دنک هدامآ  شتآ  رد  ار  دوخ  ياج  ددنبب  غورد  نم  رب  ادمع  سک  ره  «. 6  » تسا هدش  دایز  نم  رب  غورد  تبسن  مدرم ،

شتیب لها  رب  وا  دورد  تمحر و  ربماـیپ  رب  دـنوادخ  تمحر  «. 7  » دنتـسب غورد  ترـضح  نآ  رب  مه  تفر  ایند  زا  ترـضح  نآ  هک  یماگنه 
. داب
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ثیداحا نایوار  هناگراهچ  عاونا 

: درادن یمجنپ  هک  دنروآیم  وت  يارب  رفن  راهچ  ار  ثیدح 
و «، 8  » دنکیم يزاسرهاظ  مالسا  هب  دهدیم و  ناشن  رهاظ  رد  ار  نامیا  هک  یقفانم  یکی 

______________________________

. تسا لطاب  اهنآ  همه  دیدقتعم  دیفلاخم و  مدرم  اب  بلاطم  نآ  رد  امش  تسا : نینچ  لاصخ  یفاک و  رد  ( 3)
. ونشب د :»  » و ب » ( » 4)

حیـضوت مه  ثیدح  نتم  رد  بلطم  نیا  دـنکیم . هابتـشا  هک  یلاح  رد  هدرک  ظفح  تسرد  دـنکیم  لایخ  صخـش  هچنآ  ینعی  مهو » ( » 5)
. تسا هدش  هداد 

لعج رایـسب  غورد  ثیداحا  هک  یناـسک  دـنوشیم ، هتخاـس  غورد  هب  هک  یبلاـطم  غورد ، دـشاب : دـناوتیم  ینعم  هس  هب  ۀـباّذک »  » هملک ( 6)
. دوش هعجارم  ص 146  داماد : ریم  فیلأت  یفاک  لوصا  هقیلعت  هب  دننکیم .

نامز رد  هچنآ  زا  شیب  دنتـسب  غورد  وا  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  تسا : نینچ  ترابع  هعجرلا  تاـبثا  رـصتخم  باـتک  رد  ( 7)
. دنتسب غورد  ترضح  نآ  رب  شدوخ 

. دنکیم ظفح  مالسا  اب  ار  دوخ  ب :» ( » 8)
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. دهد غورد  تبسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  ادمع  هک  دنکیمن  ابا  درادن و  اورپ 
یباحـص وا  : » دنیوگیم دوخ  اب  یلو  «، 9  » دننکیمن قیدصت  ار  وا  و  دنریذپیمن ، وا  زا  تسا  باّذـک  قفانم و  وا  هک  دـننادب  ناناملـسم  رگا 

«. 10 « » دنادیم لالح  ار  ربمایپ  رب  غورد  هن  دیوگیم و  غورد  هن  تسا . هدینش  وا  زا  هدید و  ار  ترضح  نآ  تسا . ربمایپ 
ْمِِهلْوَِقل ْعَمْسَت  اُولوُقَی  ْنِإ  َو  ْمُهُماسْجَأ  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َو  تسا : هدومرف  و  « 11  » هدومن فیصوت  ار  نانآ  هداد و  ربخ  نیقفانم  زا  دنوادخ 

«. یهدیم شوگ  نانآ  مالک  هب  دنیوگب  نخس  رگا  درادیماو و  بجعت  هب  ارت  ناشماسجا  ینیبب  ار  نانآ  هاگ  ره  «، » 12»
هب ناگدننکتوعد  تلالـض و  ناماما  هب  ار  دوخ  ناتهب  قافن و  غورد و  لطاب و  اب  دندنام و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  دارفا  نیمه 

هدافتـسا ایند  زا  نانآ  هلیـسو  هب  دندومن و  راوس  مدرم  هدرگ  رب  ار  نانآ  دندرامگ و  اهراک  رـس  رب  ار  ناشیا  مه  اهنآ  دندرک . کیدزن  شتآ 
. تسا ثیدح  نایوار  هورگ  راهچ  زا  یلّوا  نیا  «. 14  » دنک ناشظفح  ادخ  هک  نانآ  رگم  دنتسه  ناهاشداپ  اب  ایند  رد  مه  مدرم  «. 13  » دندرک

نآ هب  دوـخ  لاـیخ  زا  هدرکن و  ظـفح  تسه  هک  ناـنچ  ار  نآ  هدینـش و  ار  ینخـس  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هـک  یـسک  رگید  یکی 
نیا نم  : » دیوگیم دیامنیم و  لمع  نآ  هب  هدرک و  تیاور  ار  نآ  تسوا و  تسد  رد  ثیدح  دیوگیمن . غورد  ادمع  یلو  هدرک ، طولخم 

«. ماهدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار 
رد لایخ  مهو و  دنادب  رگا  مه  وا  دوخ  و  دنریذپیمن ، وا  زا  هدرک  هفاضا  دوخ  لایخ  مهو و  زا  ثیدـح  نآ  رد  وا  هک  دـننادب  نیملـسم  رگا 

. دراذگیم رانک  ار  ثیدح  نآ  هداد  هار  نآ 
______________________________

. دننکیمن لقن  وا  زا  یثیدح  تسا : نینچ  ترابع  دشرتسملا  باتک  رد  ( 9)
. دننادیمن ار  وا  لاح  هک  یلاح  رد  دننکیم  لوبق  ار  ثیدح  وا  زا  مدرم  تهج  نیمه  هب  هدرک : هفاضا  لاصخ  یفاک و  رد  ( 10)

«. تسا هدومن  فیصوت  یهجو  نیرتهب  هب  ار  نانآ  : » تسا نینچ  ترابع  لوقعلا  فحت  رد  ( 11)
هیآ 4. نیقفانم : هروس  ( 12)
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. تسا هدش  همجرت  قوف  تروص  هب  هک  دندروخ ، نانآ  هلیسو  هب  ار  ایند  ینعی  اینّدلا » مهب  اولکا   » هلمج ( 13)
هک تسا  یفدـه  نآ  و  دنتـسه ، ایند  عاـبتا  ناـهاشداپ  هارمه  هب  مدرم  هک  ياهتـسناد  و  تسا : نینچ  تراـبع  لوقعلا  فحت  باـتک  رد  ( 14)

. دنک ناشظفح  ادخ  هک  نانآ  رگم  دننکیم ، لابند 
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وا هدومرف و  یهن  نآ  زا  دعب  ترضح  یلو  تسا ، هدومرف  رما  نآ  هب  هک  هدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  يزیچ  هک  تسا  یسک  یموس 
ار خسان  هدرک و  ظفح  ار  خوسنم  دنادیمن . وا  هدرک و  رما  نآ  هب  دعب  یلو  هدومرف ، یهن  يزیچ  زا  هک  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  ای  دنادیمن .

. تسا هدرکن  ظفح 
رانک ار  نآ  تسا  خوسنم  دنونشیم  ار  نآ  یتقو  هک  دننادب  نیملـسم  رگا  و  دراذگیم ، رانک  ار  نآ  تسا  خوسنم  ثیدح  نآ  دنادب  وا  رگا 

. دنراذگیم
هب دـسرتیم و  ادـخ  زا  درادیم و  ضوغبم  ار  غورد  نوچ  ددـنبیمن  غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  شربمایپ  ادـخ و  رب  هک  یـسک  یمراـهچ 

. دنکیمن مه  لایخ  مهو و  و  دراذگیم ، مارتحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
مک ای  دایز  نآ  رد  هکنآ  نودب  هدروآ  نارگید  يارب  هدینش  هک  روط  نامه  و  هدرک ، ظفح  هدینش  هک  روط  نامه  ار  تسا  هدینش  هچنآ  هکلب 

. تسا هتشاذگ  رانک  ار  خوسنم  هدرک و  لمع  خسان  هب  هدرک و  ظفح  ار  خوسنم  خسان و  دنک .

صاخ ماع و  لماش  نآرق  نوچمه  ربمایپ  نخس 

ربمایپ زا  ینخـس  یهاگ  دراد . هباشتم  مکحم و  و  صاخ ، ماع و  خوسنم ، خـسان و  نآرق  لـثم  « 15  » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  یهن  رما و 
ادـخ و دوصقم  هک  یناسک  ار  نآ  هک  نآرق  لثم  «، 16  » ماع مالک  صاخ و  مالک  تشاد : هجو  ود  هک  دـشیم  رداـص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

. دندینشیم دنتسنادیمن  مه  ار  ربمایپ 
ار باوج  دندرکیم  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  همه  هک  « 17  » دوبن نینچ 

______________________________

دنادیم وا  تسا : نینچ  هدش و  رکذ  نیثدحم  عون  نیمراهچ  فیـصوت  هلابند  تروصب  ۀـعجرلا  تابثا  رـصتخم  باتک  رد  تارابع  نیا  ( 15)
ربمایپ یهاگ  دراد . دوجو  هباشتم  مکحم و  صاخ و  ماع و  خوسنم و  خـسان و  نآرق  لثم  مه  نآ  رد  تسا و  نآرق  رما  دـننام  ربماـیپ  رما  هک 
شباتک رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نآرق . لثم  صاـخ ، مـالک  ماـع و  مـالک  تشاد : هجو  ود  هک  دومرفیم  ینخـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

يراددوخ درک  یهن  ار  امش  هچنآ  زا  دیریگب و  دروآ  امش  يارب  ربمایپ  هچنآ  ، » اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  دیامرفیم :
. دش هبتشم  ناشیارب  هلأسم  تسیچ ، لوسر  ادخ و  دوصقم  دندیمهفن  هتشادن و  تفرعم  هک  نانآ  دینک .»

هدافتسا نآ  زا  یفیرظ  يانعم  تقد  تروص  رد  یلو  تشاد ، ییانعم  رهاظ  رد  ترضح  نانخس  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ارهاظ  ( 16)
. دوب صاوخ  يارب  قیقد  يانعم  مومع و  يارب  يرهاظ  يانعم  دشیم .

و دندیسرپیم ، یبلطم  وا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  همه  هک  دوبن  نینچ  تسا : نینچ  هعجرلا  تابثا  رـصتخم  رد  ترابع  ( 17)
زگره هک  دـندوب  یناسک  نانآ  ناـیم  رد  درکیم . ظـفح  دـیمهفیم  سک  ره  هن  دـیمهفیم و  ار  خـساپ  دیـسرپیم  يزیچ  سک  ره  هکنیا  هن 

دسرپب و ترضح  زا  دیایب و  باتک ) لها  خ ل :  ) وا ریغ  ای  دراو و  هزات  ای  یبارعا  کی  دنتشاد  تسود  و  دندوب ، هدیسرپن  ترـضح  زا  يزیچ 
. دنهد ارف  شوگ  نانآ 
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. دنونشب وا  زا  ات  دنک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دیایب و  یبارعا  ای  دراو  هزات  هک  دنتشاد  تسود  یّتح  دنتساوخیمن .

ملع رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هطبار 

هک اج  ره  و  دومنیم ، تولخ  نم  اب  اجنآ  رد  مدیسریم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  هب  راب  کی  بش  ره  راب و  کی  زور  ره  نم 
. دهدیمن ماجنا  مدرم  زا  يدحا  هب  تبسن  نم  ریغ  اب  ار  راک  نیا  هک  دنتسنادیم  مه  ربمایپ  باحصا  «. 18  » متفریم مه  نم  تفریم 

وا تمدـخ  هب  شلزانم  زا  یکی  رد  نم  هاگ  ره  دـمآیم ! نم  دزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  « 19  » دوب نم  لزنم  رد  یهاگ  هماـنرب  نیا 
هناخ هب  تولخ  يارب  یتقو  یلو  دنامیمن ، یسک  وا  نم و  زج  دنزیخرب و  ات  دادیم  روتسد  شنارسمه  هب  دشیم و  اهنت  نم  اب  مدشیم  دراو 

. دنتساخیمن رب  ام  شیپ  زا  نیسح ) نسح و   ) مرسپ ود  زا  کی  چیه  همطاف و  دمآیم  نم 
عورـش ترـضح  نآ  دوخ  دـشیم  مامت  میاهلاؤس  اـی  مدـشیم  تکاـس  یتقو  و  دومرفیم ، ار  مباوج  متـشاد  لاؤس  اـت  هک  دوب  نینچ  هماـنرب 

ار همه  نم  درک و  الما  نم  رب  ار  نآ  و  « 20  » مدناوخ شیارب  نم  دناوخ و  میارب  ار  نآ  هکنآ  رگم  دـشن  لزان  وا  رب  نآرق  زا  ياهیآ  درکیم .
«. 21  » دهد رارق  نم  ظفح  رد  دنامهفب و  نم  هب  ار  نآ  هک  تساوخ  ادخ  زا  و  متشون ، دوخ  طخ  هب 

______________________________

. دادیم خساپ  نم  هب  مدیسرپیم  هچنآ  د :» ( » 18)
. دوب نم  لزنم  رد  همانرب  نیا  ارثکا  تسا : نینچ  یفاک  باتک  رد  ترابع  ( 19)

. دومرف قیدصت  ارم  نتفرگ  دای  تّحص  داد و  شوگ  وا  مدناوخ و  نم  ینعی  اهینأرقأ ،»  » هملک ( 20)
، ترخآ ایند و  نیمز ، نامـسآ و  زور ، ای  بش  هراب  رد  ياهیآ  تسا : نینچ  لوقعلا  فحت  تاجردـلا و  رئاصب  باتک  رد  تاراـبع  نیا  ( 21)

دوخ تسد  هب  دومن و  ـالما  نم  رب  تشاداو و  نآ  تئارق  هب  ارم  هکنآ  رگم  دـشن  لزاـن  وا  رب  تملظ  روـن و  هوـک ، تشد و  منهج ، تشهب و 
هب ار  هدـش  لزان  تمایق  زور  ات  یناسک  هچ  هراب  رد  اجک و  هنوگچ و  هکنیا  ماع و  صاخ و  هباشتم و  مکحم و  ریـسفت و  لـیوأت و  متـشون و 

. تخومآ نم 
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نم رب  مدرک و  ظفح  تخومآ و  نم  هب  ار  نآ  لـیوأت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ماهدرک و  ظـفح  هک  يزور  زا  ار  ادـخ  باـتک  زا  ياهیآ 
. ماهدرکن شومارف  متشون ، نم  درک و  الما 

هب ار  همه  درکن و  كرت  ار  دش  دهاوخ  تمایق  زور  ات  ای  دوب  هک  تیصعم  تعاطا و  ای  یهن ، رما و  ای  مارح  لالح و  زا  هچ  ره  ترـضح  نآ 
هک تساوخ  ادـخ  زا  تشاذـگ و  نم  هنیـس  رب  تسد  سپـس  مدرکن . شومارف  مه  ار  نآ  زا  فرح  کی  مدرک و  ظفح  ار  نآ  داد و  داـی  نم 
هک منک  ظـفح  يروـط  و  دـباین ، هار  نم  هب  لـهج  هک  دـهد  ملع  يروـط  ارم  و  دـیامن ، روـن  تمکح و  هقف و  مـهف و  مـلع و  زا  رپ  ارم  بـلق 

. دوشن ضراع  نم  هب  یشومارف 
نم هـب  هـچنآ  زا  يزیچ  ياهدرک  ار  اـعد  نآ  نـم  يارب  هـک  يزور  زا  هَّللا ، یبـن  اـی  مدرک : ضرع  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلــص  ربماـیپ  هـب  يزور 
میب يراکـشومارف  زا  نم  هب  تبـسن  ایآ  یئامنیم ؟ اهنآ  نتـشون  هب  رما  ارم  یئامرفیم و  الما  نم  رب  ارچ  سپ  ماهدرکن ، شومارف  ياهتخومآ 

«: 22  » دومرف يراد ؟
دوب دنهاوخ  وت  زا  دعب  هک  تیاهکیرـش  وت و  هراب  رد  ارم  ياعد  هک  هداد  ربخ  نم  هب  دنوادخ  مرادـن . سرت  لهج  نایـسن و  زا  وت  رب  مردارب ،

. تسا هدرک  باجتسم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهکیرش  ماما ، هدزای 
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ای تسا : هدومرف  ناشیا  قح  رد  هدومن و  نیرق  نم  دوخ و  اب  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  نانآ  دومرف : دـننایک ؟ نم  ياهکیرـش  هَّللا ، یبن  ای  متفگ :
یلوا زا  ربمایپ و  زا  ادـخ و  زا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  «، » 23  » ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 

. دیهد عاجرا  دوخ  زا  رمالا  یلوا  لوسر و  ادخ و  هب  ار  نآ  دیتشاد  فوخ  يزیچ  رد  هعزانم  زا  رگا  و  دینک ،» تعاطا  دوخ  رمالا 
نم رب  مضوح  رس  رب  هکنآ  ات  نانیشناج ، دومرف : دننایک ؟ نانآ  هَّللا ، یبن  ای  مدرک : ضرع 

______________________________

اعد تیارب  مراد  تسود  یلو  مسرتیمن  لهج  نایـسن و  زا  وت  رب  مردارب ، تسا : نینچ  ۀـعجرلا  تابثا  رـصتخم  باتک  رد  تاراـبع  نیا  ( 22)
دوخ و تعاـطا  هب  ار  ناـشتعاطا  دـنوادخ  هک  ناـنآ  دـشاب ، ناـنآ  ظـفاح  هک  هداد  ربـخ  وت  ياهکیرـش  وـت و  هراـب  رد  نم  هب  دـنوادخ  منک .

 .... َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هدومرف  نانآ  هراب  رد  هتشاد و  نیرق  شربمایپ 
هیآ 59. ءاسن : هروس  ( 23)

273 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ار نانآ  دنهاوخب  هک  نانآ  ندرک  راوخ  دننک و  هلیح  نانآ  رب  هک  یناسک  هلیح  دـناهدش . تیادـه  هدـننکتیاده و  ناشیا  همه  دـنوش . دراو 
. دوشیم ادج  نانآ  زا  نآرق  هن  دنوشیم و  ادج  نآرق  زا  نانآ  هن  تسا . نانآ  اب  نآرق  نآرق و  اب  نانآ  دناسریمن . ررـض  اهنآ  هب  دننک  راوخ 

دوشیم عفد  ناشیا  زا  الب  نانآ  باجتسم  ياهاعد  اب  درابیم و  متّما  رب  ناراب  ناشیا  رطاخب  و  دنکیم ، يرای  ناشیا  هلیـسوب  ار  متّما  دنوادخ 
«. 24»

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  مان 

نیا سپـس  تشاذـگ - مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رـس  رب  ار  شتـسد  و  مرـسپ - نیا  دومرف : ربب . مان  میارب  ار  نانآ  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  رس  رب  ار  شتـسد  زاب  و  مرـسپ - نیا  رـسپ  سپـس  تشاذگ - مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  رب  ار  شتـسد  و  مرـسپ -

« یلع  » نیا مردارب ، تسا . ادخ  یحو  رادهنازخ  نم و  ملع  هدنفاکش  وا  تسا . دمحم »  » وا مان  تسا ، نم  مانمه  هک  وا  رسپ  سپـس  تشاذگ -
نب دمحم  : » دومرف درک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ور  سپـس  ناسرب . مالـس  وا  هب  نم  زا  دمآ . دـهاوخ  ایند  هب  وت  تایح  نامز  رد  « 25»

. دوب دنهاوخ  تنادنزرف  زا  ماما  هدزاود  هّیقب  سپس  مردارب ، ناسرب . مالس  وا  هب  نم  زا  دوشیم . دلوتم  وت  تایح  نامز  رد  یلع »
زا مسق  ادخب  «، 27  » لـاله ینب  ردارب  يا  «. 26  » درب مان  میارب  ار  ناـنآ  درف  درف  ترـضح  ربب . ماـن  میارب  ار  ناـنآ  هَّللا ، یبن  اـی  مدرک : ضرع 

طسق زا  ار  نیمز  هک  تما  نیا  يدهم  تسا  ناشیا 
______________________________

. ددرگیم باجتسم  اعد  دوشیم و  عفد  ءالب  ناشیا  رطاخب  تسا : نینچ  ۀعجرلا  تابثا  رصتخم  باتک  رد  ترابع  ( 24)
. مالّسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ینعی  ( 25)

. تسا هدش  هدرب  اجنیا  رد  مالّسلا  مهیلع  همئا  مان  قودص  تاداقتعا  خسن  یضعب  رد  ۀعجرلا و  تابثا  رصتخم  باتک  رد  ( 26)
: تسا نینچ  قودص  تاداقتعا  رد  ترابع 

سپس تشاذگ - مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  رس  رب  تسد  و  مرسپ - نیا  سپـس  یلع ، يا  وت  دومرف : ربب . مان  میارب  ار  نانآ  هَّللا ، لوسر  ای  متفگ :
شرسپ سپس  تسا . ناگدننکتدابع  دّیس  وا  هک  مردارب  وت  مانمه  سپس  تشاذگ - مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  رب  تسد  و  مرـسپ - نیا 

نم زا  دمآ . دهاوخ  ایندب  ردارب  يا  وت  تایح  نامز  رد  یلع »  » يدوزب تسا . یهلا  یحو  رادهنازخ  نم و  ملع  هدنفاکش  هک  دّمحم  نم  مانمه 
دعب رفعج ، سپـس  ناسرب . مالـس  وا  هب  نم  زا  دـمآ . دـهاوخ  ایندـب  وت  تایح  نامز  رد  دّـمحم » ، » نیـسح يا  يدوزب  و  ناـسرب . مالـس  وا  هب 
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نم و مان  شمان  هکنآ  سپـس  ّیکز ، یلع  نب  نسح  دعب  دمحم ، نب  یلع  دعب  یلع ، نب  دمحم  دعب  یـسوم ، نب  یلع  دعب  رفعج ، نب  یـسوم 
ملظ و زا  هک  روط  نامه  دنکیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  يدهم  نامز ، رخآ  رد  دـنوادخ  رما  هب  هدـننکمایق  تسا ، نم  گنر  شگنر 

. دشاب هدش  رپ  روج 
. تسا یلاله  سیق  نب  میلس  لاله ،» ینب  ردارب   » زا روظنم  ( 27)

274 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
دننکیم تعیب  وا  اـب  ماـقم  نکر و  نیب  هک  ناـنآ  همه  نم  مـسق  ادـخب  دـشاب . هدـش  رپ  روـج  مـلظ  زا  هـک  روـط  ناـمه  دـنکیم  رپ  لدـع  و 

. منادیم ار  ناشلئابق  نانآ و  همه  مسا  مسانشیم و 

مالّسلا مهیلع  همئا  طسوت  ثیدح  نیا  لقن  رد  میلس  دییأت   2

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دییأت 

و مدرک ، تاقالم  هنیدم  رد  ار  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  «، 28  » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  دعب  دیوگیم : میلس 
: دندومرف مدرک . لقن  ناشیا  يارب  ناشردپ  زا  لقنب  ار  ثیدح  نیا 

. میدوب هتسشن  مه  ام  درک و  وگزاب  وت  يارب  ار  ثیدح  نیا  مالّسلا  هیلع  یلع  نامردپ  یتفگ ، تسار 
هن مک و  نآ  زا  يزیچ  هن  میراد ، دایب  انیع  درک  لقن  تیارب  نامردـپ  هک  روط  نامه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  نینچمه 

. تسا هدش  دایز  نآ  هب  يزیچ 

میلس تایح  نامز  رد  مالّسلا  امهیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  دییأت 

مه « 29  » مالّسلا هیلع  یلع  نب  دمحم  شرـسپ  هک  یلاح  رد  مدرک  تاقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دعب  دیوگیم : میلس 
ترـضح مدرک . لـقن  ترـضح  نآ  يارب  مدوب  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  شیومع و  شردـپ و  زا  هچنآ  دوـب . ترـضح  نآ  دزن 

مالـس نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مدوب  یکدوک  نینـس  رد  نم  دوب و  ضیرم  هک  یلاـح  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  دوـمرف :
. دیناسر

______________________________

. تفرگ تسدب  ار  تموکح  هیواعم  هکنآ  زا  دعب  د :» ( » 28)
. مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  ینعی  ( 29)

275 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ضیرم هک  یلاح  رد  تشاد - هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  يدهع  قبط  مالّسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپس 

. دیناسر نم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مالس  دوب -

میلس تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دییأت 

تسار میلـس  دومرف : ترـضح  نآ  مدرک . لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  تمدخ  لماک  روطب  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : نابا 
ربمایپ مالس  دیسوب و  ار  وا  رباج  دوب . نتفر  بتکم  یناوجون و  نس  رد  هک  یلاح  رد  دمآ  مرـسپ  دزن  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  تسا ، هتفگ 
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«. 30  » دیناسر وا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

میلس تافو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دییأت 

ثیدح نیا  همه  مدرک و  تاقالم  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  متفر و  جح  رفس  هب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تافو  زا  دعب  دیوگیم : نابا 
. مدرکن مک  نآ  زا  مه  فرح  کی  مدرک و  لقن  شیارب  ار 

هتسشن مردپ  تمدخ  رد  نم  دمآ و  نم  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مّدج  تداهـش  زا  دعب  میلـس  دومرف : دش و  دولآ  کشا  ترـضح  نامـشچ 
. درک لقن  میارب  انیع  ار  ثیدح  نیا  و  مدوب ،

ماما سپـس  میدوب . رـضاح  ام  درک و  لقن  تیارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  انیع  ار  ثیدح  نیا  مردپ  یتفگ ، تسار  تفگ : وا  هب  مردـپ 
. دندرک لقن  میلس  يارب  دندوب  هدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هچنآ  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

مالّسلا هیلع  قداص  ماما  دییأت 

میلـس دومرف : درک و  هیرگ  ترـضح  مدومن . رکذ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  میـالوم  دزن  ار  ثیدـح  نیا  «: 31  » دیوگیم یـسیع  نب  دامح 
نیا تسا ، هتفگ  تسار 

______________________________

میلـس زا  لماک  روطب  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگیم : نابا  تسا : هدرک  لقن  نینچ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناـسل  زا  ار  بلاـطم  نیا  ب »  » رد ( 30)
هک یلاح  رد  دمآ  مردپ  دزن  يراصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباج  تسا . هتفگ  تسار  میلـس  دومرف : ترـضح  مدرک . لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يارب 

. دیناسر مالس  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  فرط  زا  مدوب و  نتفر  بتکم  نس  رد  يرسپ  نم 
یـسیع نب  دامح  زا  لقن  هب  ۀـعجرلا  تابثا  رـصتخم  باتک  رد  میلـس  زا  لوقنم  ثیدـح  رخآ  رد  تسین و  میلـس  باتک  ءزج  هعطق  نیا  ( 31)

. تسا هدمآ  میلس  باتک  نایوار  زا  یکی 
276 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ار ثیدح  نیا  دومرف : هک  درک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  وا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  مردپ  ار  ثیدح 
. مدینش دیسرپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس  هک  ینامز 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  تما  ياهینکشدهع   3

ةراشا

ناشندشدحتم شیرق و  ملظ  زا  ردقچ  تیب  لها  ام  دومرف : میلس ) ثیدح  دییأت  زا  سپ   ) مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : شاّیع  یبا  نب  نابا 
یلاح رد  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دناهدید ! مدرم  زا  ام  نیّبحم  نایعیش و  هک  اههچ  و  میاهدید ، ار  ام  ناشنتـشک  ام و  هیلع  رب 

هک دوب  هداد  ربخ  مدرم  هب  و  دوب ، هدرک  بجاو  ار  ام  یتسود  تیالو و  هداد و  نامرف  ام  تعاطا  هب  دوب و  هدومرف  مادـقا  اـم  قح  هراـب  رد  هک 
. دنناسرب نابئاغ  هب  ناشنارضاح  هک  دوب  هداد  روتسد  و  میناشیا ، رب  اهنآ  دوخ  زا  رترایتخا  بحاص  ام 

رمع رکب و  وبا  يارب  هفیقس 
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مدرم مومع  دوب و  هدومرف  وا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  اب  مه  ترـضح  نآ  دـندش . دـحتم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیلع  رب  ناـنآ 
. درک لالدتسا  نانآ  لباقم  رد  دندوب  هدینش 

: هتفگ هدرک و  خسن  ار  نآ  یلو  تسا ، هدومرف  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ییوگیم ، تسرد  دنتفگ :
تّوبن و دنوادخ  و  تسا ، هدشن  یضار  ام  يارب  ار  ایند  هدرک و  باختنا  هتـشاد و  راوگرزب  ار  ام  لج  زع و  دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  »
. هفیذح یبا  یلوم  ملاس  لبج و  نب  ذاعم  ةدیبع و  وبا  رمع و  دنداد : یهاوگ  وا  نخـس  هب  مه  رفن  راهچ  دـنکیمن !» عمج  ام  يارب  ار  تفالخ 
شندعم و زا  ار  تفالخ  و  دندنادرگرب ، بقع  هب  ار  ناشیا  دنداد و  هولج  تسار  نانآ  رب  ار  بلطم  دندرک و  هبتـشم  مدرم  رب  ار  هلأسم  نانیا 

. دندرک جراخ  دوب  هداد  رارق  ادخ  هک  ییاجنآ 
277 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رد ات  دنادرگرب  رمع  هب  ار  نآ  مه  رکب  وبا  دـندرک . دـقعنم  رکب  وبا  يارب  ار  تفالخ  دـندرک و  لالدتـسا  ام  لیلد  ام و  قح  اب  راصنا  هیلع  رب 
. دشاب هدرک  یفالت  وا  راک  لباقم 

نامثع يارب  يروش 

ار تفالخ  فوع  نبا  دندراذگ . فوع  نب  نمحرلا  دبع  هدهع  رب  ار  هلأسم  مه  نانآ  داد . رارق  رفن  شـش  نیب  يروش  ار  تفالخ  رمع  سپس 
. دنادرگرب وا  هب  شدوخ  زا  دعب  هکنآ  طرش  هب  داد  رارق  نامثع  يارب 

تفگ و نخـس  نامثع  هیلع  رب  شتایح  نامز  رد  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  لهج  رفک و  فوع  نبا  و  درک ، هلیح  نمحرلا  دبع  نب  نامثع  یلو 
«. 32  » تفر ایند  زا  درک و  مومسم  ار  وا  نامثع  هک  دنتشادنپ  نینچ  فوع  نبا  نادنزرف 

ناورهن نیفص و  لمج و  ياهگنج 

. دندرک تعیب  مالّسلا  هیلع  یلع  اب  رابجا  نودب  دوخ و  رایتخا  هب  دنتساخ و  اپب  ریبز  هحلط و  سپس 
«. 33  » دندرب هرصب  هب  دوخ  اب  نامثع  یهاوخنوخ  ناونعب  ار  هشیاع  سپس  و  دندرک ، تنایخ  دنتسکش و  ار  دوخ  تعیب  یلو 

. درک اپب  گنج  ام  هیلع  رب  دناوخ و  ارف  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ار  ماش  لها  نایغاط  هیواعم  سپس 
رد دـنک !! مکح  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  قبط  هک  ناونع  نیا  هب  دـندرک  تفلاخم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  ءارورح »  » لها سپس 

طرش ناشیا  اب  هچنآ  قبط  « 34  » هورگ ود  نیا  رگا  هک  یلاح 
______________________________

نبا تروص  نیدـب  و  تسا ، هدرک  مومـسم  ار  وا  نامثع  هک  تفگ  درک و  مـالعا  ار  وا  رفک  تفـالخ و  زا  ناـمثع  علخ  فوع  نبا  د :» ( » 32)
. تفر ایند  زا  فوع 

فوع نب  نمحرلا  دبع  هب  دـش  رهاظ  نامثع  فالخ  ياهراک  هک  یماگنه  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  ج 9 ص 86  ریدغلا : رد  ینیما  همالع 
. میوگن نخس  وا  اب  زگره  هک  منکیم  دای  مسق  یلو  متشادن ، وا  هراب  رد  ینامگ  نینچ  تفگ : تسوت . راک  همه  اهنیا  دنتفگ :

. دندش هتشک  ود  ره  هکنآ  ات  د :» ( » 33)
(. نیمکح ینعی   ) رفن ود  نآ  رگا  ب :»  » هخسن قبط  و  ناورهن ، نیفص و  گنج  لها  ینعی  ( 34)

278 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
« نینمؤملا ریما   » وا ّتنـس  رد  شربمایپ و  ناسل  رب  ادخ و  باتک  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دندرکیم  مکح  دیاب  دـندرکیم  مکح  دوب  هدرک 
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. دندیگنج دندرک و  تفلاخم  وا  اب  ناورهن  لها  یلو  تسا .

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  اب  ینکشتعیب 

. دنتسب نامیپ  وا  اب  دندرک و  تعیب  شردپ - زا  دعب  مالّسلا - هیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  اب  سپس 
دندز تبرض  ترضح  « 35  » نار رب  يرجنخ  اب  هک  اجنآ  ات  دندومن  شروش  وا  دض  رب  دنتشاذگ و  اهنت  ار  وا  دندرک و  ینکشدهع  وا  اب  یلو 

. دندز دربتسد  ترضح  نارسمه  ياهلاخلخ  هب  دندرب و  تراغ  هب  ار  رکشل  رد  وا  هاگهمیخ  و 
دندوب مک  اعقاو  نانآ  هک  دومن ، ظفح  ار  شنایعیـش  تیب و  لها  دوخ و  نوخ  درک و  حلـص  هیواعم  اب  تفاین  یناراـی  نوچ  مه  ترـضح  نآ 

«. 36»
وا يور  رد  يور  سپس  دنتسکش . ار  دوخ  دهع  یلو  دندرک ، تعیب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هفوک  لها  زا  « 37  » رفن رازه  هدجیه  سپس 

. دیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  ات  دندیگنج  وا  اب  دندمآ و 

جاجح دایز و  نبا  دایز و  نامز  رد  نایعیش  تیمولظم 

و میدرگیم ، درط  هتشک و  میوشیم و  مورحم  دیعبت و  لیلذ و  نانچمه  هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  ینامز  زا  تیب  لها  ام 
. میراد سرت  دنراد  تسود  ار  ام  هک  نانآ  همه  دوخ و  نوخ  رب 

برقت يرهـش  ره  رد  ناشنارازگراک  نایـضاق و  ءاسؤر و  دزن  اهنآ  هلیـسوب  هک  دـناهتفای  ياهنیمز  دوخ  غورد  يارب  نایوگغورد  لـباقم ، رد 
تیاور میاهتفگن  هک  ار  ینانخس  ام  زا  و  دننکیم . لقن  لطاب  نیغورد و  ثیداحا  دوخ  هتشذگ  نایلاو  هراب  رد  ام  نانمشد  يارب  دنیوجیم .

______________________________

. ترضح يولهپ  رب  د :» . » ترضح مکش  رب  ب :» ( » 35)
. دومن ظفح  ار  نانآ  نوخ  ترضح  هک  دوب  مک  ناشدادعت  یعقاو  نایعیش  ینعی  ( 36)

. رفن رازه  تسیب  د :»  » و ب » ( » 37)
279 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 38  » دنیوج برقت  دوخ  نایضاق  نارادمدرس و  هب  غورد  لطاب و  نانخس  اب  دندنبب و  غورد  ام  رب  دنشاب و  هداد  هولج  دب  ار  ام  ات  دننکیم 
تسد و دندش و  هتشک  يرهش  ره  رد  نایعیش  هک  دوب ، مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تافو  زا  دعب  هیواعم  نامز  رد  نآ  ترثک  بلطم و  نیا  جوا 

«. 39  » دندش هتخیوآ  رادب  ام  هب  یگتسباو  ام و  ّتبحم  هراب  رد  ینامگ  تمهت و  ره  اب  و  دیدرگ ، عطق  نانآ  ياپ 
«. 40  » دشیم رتشیب  تفرگیم و  تدش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  دایز  نبا  نامز  ات  نانچمه  الب  نیا 

« تسرپ شتآ   » ای رفاک »  » یـسک هب  رگا  هک  اجنآ  ات  دیناسر  لتقب  یتمهت  نامگ و  ره  هب  نتـشک و  عاونا  هب  ار  نایعیـش  دـمآ و  جاجح  سپس 
. دوش هتفگ  هیلع » هَّللا  تاولص  نیسح  هعیش   » وا هب  هک  دوب  نآ  زا  رتبوبحم  شیارب  دنتفگیم 

ثیداحا فیرحت  لعج و  زا  ياهچخیرات   4

ثیداحا لعج  هب  یهاگن 

رد یبیجع  میظع و  ثیداحا  هک  يدـیدیم  دوب - وگتـسار  راکزیهرپ و  مه  اعقاو  دـیاش  و  دـشیم - دای  یکین  هب  وا  زا  هک  یـصخش  اسب  هچ 
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اهنآ دنکیم  نامگ  وا  «. 41  » تسا هدرکن  قلخ  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  دنوادخ  هک  دنکیم  لقن  هتشذگ  نارادمدرس  زا  یـضعب  تلیـضف  هراب 
قح
______________________________

كرت ار  ام  مدرم  هجیتن  رد  دنیامن و  ضوغبم  مدرم  دزن  ار  ام  ات  دننکیم  لقن  ار  میاهدادـن  روتـسد  میاهتفگن و  هچنآ  ام  لوق  زا  و  د :» ( » 38)
. دنیوجب يرازیب  ام  زا  دننک و 

ینادـنز دـشیم  دای  وا  زا  ام  هب  یگتـسباو  تبحم و  ناونعب  سک  ره  و  تسا : نینچ  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  تراـبع  ( 39)
. دشیم ناریو  شاهناخ  ای  تفریم  تراغ  هب  وا  لام  ای  دیدرگیم 

. دشیم رتشیب  تفاییم و  تدش  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  ات  دیزی  هیواعم و  نامز  رد  نانچمه  الب  سپس  ب :» ( » 40)
. تسا هدرکن  قلخ  ناشیا  رد  یتلیضف  چیه  دنوادخ  هک  ب :» ( » 41)

280 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دناهدشن هتخانش  يوقت  یمک  یئوگغورد و  هب  دناهدینش و  ناشیا  زا  ار  بلطم  نیا  هک  یناسک  ترثک  رطاخب  تسا 

لطاب غورد و  هراب  نیا  رد  دنادیم  ادخ  هک  دننکیم  لقن  یحیبق  بلاطم  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  زا  نانآ 
. دناهدرک لقن 

یلعج ثیداحا  زا  ییاههنومن 

. دینک رکذ  میارب  اهنآ  زا  يرادقم  هَّللا ، کحلصا  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگیم : نابا 
نخـس وا  هب  هکئالم  دوشیم و  ماـهلا  رمع  هب   » هکنیا و  دنتـسه !» رمع  رکب و  وبا  تشهب  لـها  ناریپ  ياـقآ  ود   » هک دـناهدرک  تیاور  دومرف :

زا يریزو  نم   » هکنیا و  دننکیم !» ایح  نامثع  زا  هکئالم   » هکنیا و  دـیوگیم !» نخـس  وا  نابز  رب  شمارآ  نوکـس و   » هکنیا و  دـنزومآیم !»
شاب نکاس  ءارح ، هوک  يا   » هکنیا و  دینک » ادتقا  دنتـسه  نم  زا  دعب  هک  نانآ  هب   » هکنیا و  «! 42 « » مراد نیمز  لها  زا  يریزو  نامـسآ و  لها 

«. 43 « » تسین یسک  دیهش  قیدص و  ربمایپ و  زج  وت  زارف  رب  هک 
لطاب غورد و  اهنیا  همه  مسق  ادخب  دومرف : و  تسا ، قح  دننکیم  نامگ  مدرم  هک  درمش  ار  « 44  » تیاور دص  زا  شیب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

. تسا

فیرحت لعج و  یگنوگچ  نایب 

. تسا هدش  فیرحت  یضعب  یلعج و  اهنیا  زا  یضعب  دومرف : تسا ؟ هدوبن  حیحص  اهنیا  زا  مادک  چیه  هَّللا ، کحلصا  مدرک : ضرع 
ادخ ربمایپ  وت  زارف  رب  هوک )، يا   » ) هک دوب  هدرک  دصق  نینچ  ترضح  هدش ، فیرحت  اّما 

______________________________

. دناهتفرگ رمع  رکب و  وبا  ار  روظنم  هک  مراد . نیمز  لها  زا  ریزو  ود  نامسآ و  لها  زا  ریزو  ود  نم  د :» ( » 42)
شیاهگنس دروخ و  یناکت  هوک  هک  دوب  ءارح  هوک  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک : دنکیم  لقن  نینچ  ج 9 ص 332  ریدغلا : رد  ( 43)

ای قیدص  ای  ربمایپ  زج  یـسک  وت  زارف  رب  هک  ریگب  مارآ  دـندومرف : دـندز و  هوک  هب  كرابم  ياپ  اب  ترـضح  دـش . ریزارـس  هوک  ياپ  فرطب 
هک یلاح  رد  دناهدرک ، ریـسفت  رمع  رکب و  وبا  هب  تایاور  یـضعب  رد  و  نامثع ، هب  ار  ثیدح  نیا  رد  دیهـش »  » هملک نیفلاخم  تسین . دـیهش 

. دوش هعجارم  ج 10 ص 73  ریدغلا : هب  تسا . هدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  روظنم 
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. تیاور تسیود  ب :» ( » 44)
281 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تفریذپ ار  ترضح  نخس  مه  ارح  هوک  و  دوب ، هدرک  دصق  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نآ  و  تسا » دیهش  قیدص و  و 
هیلع یلع  ترضح  نآ  روظنم  و  دناهتفر ، الاب  وت  زا  دیهش  قیدص و  ربمایپ و  هک  یلاح  رد  دشابن  كرابم  وت  رب  روطچ  دومرف : هک  نآ  ریظن  و 

. دوب مالّسلا 
هک هاگ  ره  هد ، رارق  مالّسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  نخس  ارم  نخـس  ادنوادخ ، تسا . لطاب  هتـسارآ و  بذک  غورد و  ثیداحا  نیا  رثکا  یلو 

. دیامن ثوعبم  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  دنوادخ  هک  يزور  ات  دننک  فالتخا  وا  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  تما 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 12 ص 201. نیقتملا : ۀضور  . 1
ص 239. یطخ :)  ) نیلضافلا جاهنم  . 2

ج 2 ص 218. راحب : . 3
ج 27 ص 211. راحب : . 4
ج 28 ص 295. راحب : . 5
ج 36 ص 276. راحب : . 6

ج 1 ص 664. ةادهلا : تابثا  . 7

ج 1 ص 543. ةادهلا : تابثا  . 8
ص 36. يراصنا :) خیش   ) لوصالا دئارف  . 9

ج 1 ص 55. قحلا : قاقحا  . 10
3 ص 534 ح 1. ج 2 . مولعلا : ملاوع  . 11

ص 10. تاداسلا : لئاضف  . 12
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ح 1. ۀعجرلا : تابثا  رصتخم  . 1
ص 198 ح 3. تاجردلا : رئاصب  . 2
ج 1 ص 62 ح 1. یفاک : لوصا  . 3

ص 36. دشرتسملا : . 4
282 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

باب 4 ح 131. قودص : لاصخ  . 5

. رخآ هحفص  قودص : تاداقتعا  . 6
ص 284. قودص : نیدلا  لامکا  . 7

ج 1 ص 321 ح 167. یشک : لاجر  . 8
ص 10. یکجارک :)  ) راصنتسالا . 9

ص 49. ینامعن : تبیغ  . 10
ج 1 ص 148 ح 202. یناکسح :)  ) لیزنتلا دهاوش  . 11
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ج 1 ص 35 ح 41. لیزنتلا : دهاوش  . 12
ص 131. لوقعلا : فحت  . 13

ج 1 ص 14 ح 2. یشایع : ریسفت  . 14
ج 1 ص 253 ح 177. یشاّیع : ریسفت  . 15

ج 2 ص 127. یضایب :)  ) میقتسملا طارصلا  . 16
ج 2 ص 200. ةادهلا : تابثا  رد  رح  خیش  تیاور  هب  مالکلا ، یف  ۀفحتلا  باتک  . 17

ص 170. تاداسلا : لئاضف  . 18
ج 2 ص 291 و 345. یسربط :)  ) نیدحوملا ۀیافک  . 19

: میلس ریغ  زا  تیاور 
. مالّسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یسیع  نب  دامح  زا  ح 1  ۀعجرلا : تابثا  رصتخم  . 1

هبطخ 210. هغالبلا : جهن  . 2
ج 1 ص 392. یسربط : جاجتحا  . 3

ج 11 ص 43. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 4
ج 1 ص 242. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 5

ص 375. يرولا : مالعا  . 6
ج 1 ص 246. یشاّیع : ریسفت  . 7

ص 67. دیفم : یلاما  . 8
ص 142. صاوخلا : ةرکذت  . 9

283 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نینمؤملا ریما  تاجاجتحا  تادشانم و  نامثع 2 . نامز  رد  راصنا  نیرجاهم و  عامتجا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تجح  مامتا  . 1 - 11
مهم هلأسم  دنچ  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هحلط  نانخس  مالّسلا 3 . هیلع 

ةراشا

رد نیرـضاح  مان  راصنا ، نیرجاهم و  رخافت  نامثع : ناـمز  رد  راـصنا  نیرجاـهم و  عاـمتجا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تجح  ماـمتا  . 1
. هدشانم سلجم  هرظنم  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هدشانم  سلجم 

مهیلع تیب  لها  يرون  تقلخ  دحاو ، تنیط  اب  مالّسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  تقلخ  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا  تادشانم و  . 2
رد تیالو  مالعا  مالّسلا ، هیلع  یلع  باب  زجب  باوبا  ّدس  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ردارب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناشیا ، لسن  یکاپ  مالّـسلا و 

هروس غـالبا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ربیخ ، رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلهاـبم ، رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نمؤم ، ره  یلو  مالّـسلا  هیلع  یلع  مخ ، ریدـغ 
ربمایپ یصوصخ  ياهتاقالم  مالّسلا ، امهیلع  یلع  زا  ربمایپ  ربمایپ و  زا  یلع  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دئادش  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  تئارب ،

یلص ربمایپ  هدنهد  لسغ  مالّسلا  هیلع  یلع  برع ، دیـس  مالّـسلا ، هیلع  یلع  تما ، لضفا  مالّـسلا  هیلع  یلع  مالّـسلا ، امهیلع  نینمؤملا  ریما  و 
زا یلامجا  نوقباسلا ، نوقباسلا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هَّللا ، یلا  قباس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نیلقث ، ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هَّللا 
زا مالّسلا  هیلع  یلع  نوراه ، هلزنمب  مالّسلا  هیلع  یلع  نیقداص ، رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ءاسک ، ثیدح  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  مخ ، ریدغ  هعقاو 

. هدشانم سلجم  تیفیک  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نانیشناج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  مدرم ، رب  نادهاش 
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: تفالخ هراب  رد  رمع  رکب و  وبا  یلعج  ثیدـح  هب  باوج  تفه  مهم : هلأسم  دـنچ  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  هحلط  نانخـس  . 3
: لّوا باوج 

: موس باوج  ریدغ ، ثیدح  مود : باوج  هنوعلم ، هفیحص  رب  هدهاعم 
، رمع يرفن  شـش  ياروش  مشـش : باوج  نینمؤملا ، ةرمإـب  میلـست  ثیدـح  مجنپ : باوج  نیلقث ، ثیدـح  مراـهچ : باوج  تلزنم ، ثیدـح 

ینیـشناج هب  رتراوازـس  مادک  درادن ، تماما  تفالخ و  قح  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدزاود  زج  یـسک  گرم ، ماگنه  رمع  نانخـس  متفه : باوج 
؟ دنربمایپ

. مدرم هب  یهلا  رماوا  نیغلبم  مالّسلا  مهیلع  همئا  مالّسلا ، مهیلع  همئا  تیالو  غیلبت  هب  روتسد  بئاغلا :» دهاشلا  غلبیل   » هراب رد  ینخس 
رد هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يـالما  هب  نآرق  ناـمثع ، نآرق  رمع ، نآرق  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  نآرق  نآرق : عمج  هراـب  رد  ینخس 

؟ تسیک دزن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآرق  دوجوم ، نآرق  يارب  مکحم  يدنس  دش ؟ هتشون  هچ  فتک 
. هیما ینب  يدع و  ینب  میت و  ینب  زا  تلالض  ماما  هدزاود 
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نامثع نامز  رد  راصنا  نیرجاهم و  عامتجا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تّجح  مامتا   1

راصنا نیرجاهم و  رخافت 

یتعامج اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  نامثع ، تموکح  نامز  رد  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  میلـس  زا  نابا 
. دندرکیم هرکاذم  ار  ملع  هقف و  دندرکیم و  وگتفگ  رگید  کی  اب  هک  مدید 

دوب هدومرف  ناشیا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلئاضف  دندش ، روآدای  ار  ناشیا  ترجه  قباوس و  تلیـضف و  شیرق و  یفرط  زا 
ازـسان شیرق  هب   » و دنتـسه ،» برع  ناماما  شیرق   » و دنتـسه ،» شیرق  ور  هلابند  مدرم   » و دنتـسه » شیرق  زا  ناماما   » هک ترـضح  مالک  لثم 

سک ره   » و درادـب ،» ضوـغبم  ار  شیرق  سک  ره  درادـب  ضوـغبم  ادـخ   » و دراد ،» ار  نارگید  زا  درم  ود  تّوـق  یــشیرق  ره   » و دــیئوگن ،»
«. دنک راوخ  ار  وا  ادخ  دنک  هدارا  ار  شیرق  يراوخ 

ربمایپ هک  یلئاضف  هتفگ و  انث  ناشیا  رب  نآرق  رد  دـنوادخ  هچنآ  دـندرک و  دای  ار  ناشیا  يرای  قباوس و  تلیـضف و  راـصنا و  رگید  فرط  زا 
«. 1  » تسا هدومرف  ناشیا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

لیسغ بهار  نب  ۀلظنح  و  « 2  » ذاعم نب  دعس  هزانج  رس  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  نینچمه 
______________________________

ره  » و دنتسه ،» نم  ّرس  بحاص  نم و  لایع  راصنا  : » هک ترضح  مالک  لثم  تسا : هدش  هفاضا  اجنیا  رد  تارابع  نیا  جاجتحا  باتک  رد  ( 1)
ضوغبم ار  راصنا   » و درادب ،» ضوغبم  ار  وا  ادخ  درادب  ضوغبم  ار  نانآ  هک  ره  درادـب و  تسود  ار  وا  ادـخ  درادـب  تسود  ار  راصنا  سک 
«. میامیپیم راصنا  ياههار  نم  دنورب  یفلتخم  ياههار  هب  مدرم  رگا   » و دشاب ،» هدروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  یسک  درادیمن 

هک دومرف  ذاعم  نب  دعس  هزانج  رـس  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  و  تسا : هدش  هفاضا  اجنیا  رد  تارابع  نیا  جاجتحا  باتک  رد  ( 2)
ترـضح نآ  دـمآ ، ناشـشوخ  مدرم  دـندروآ و  ترـضح  يارب  نمی  زا  ییاـههلوح  یتـقو  هکنیا  و  دـمآ ،» رد  هزرل  هـب  وا  گرم  رد  شرع  »

نودب هکئالم  : » دومرف هک  دوب  نیا  دعس  هزانج  رس  رب  ترضح  نانخس  زا  نینچمه  تساهنیا .» زا  رتابیز  تشهب  رد  دعـس  ياههلوح  : » دومرف
تفرگیم ار  توبات  ياج  ره  دوب و  لیئربج  تسد  رد  نم  تسد  مدرک . ادـتقا  نانآ  هب  مه  نم  و  دـندوب ، وا  هزانج  عییـشت  رد  اـبع  شفک و 

. دوش هعجارم  و ج 20 ص 236  ج 10 ص 43 ، راحب : هب  متفرگیم . زین  نم 
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یقاـب دوخ  لـئاضف  زا  يزیچ  هک  يروطب  دـندش ، روآداـی  دوب  هدوـمرف  « 4  » دـندرک عاـفد  شاهزاـنج  زا  ناروـبنز  هکنآ  زین  و  « 3  » ۀکئالملا

. دنتشاذگن
دبع نب  ةزمح  و  تسام ، زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  : » دـنتفگیم شیرق  تسام .» زا  ینالف  ینالف و  : » دـنتفگیم هورگ  ود  زا  مادـک  ره 

«، دنتـسه ام  زا  فوع  نبا  ملاس و  ةدیبع و  وبا  دعـس و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  ۀـثراح و  نب  دـیز  ثراح و  نب  ةدـیبع  رفعج و  بلطملا و 
. دندرب مان  ار  همه  دنتشاذگن و  یقاب  ار  هورگ  ود  ناراد  هقباس  زا  يدحا  هک  يروطب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هدشانم  سلجم  رد  نیرضاح  مان 

. دندوب هتسشن  سلجم  هریاد  رد  یضعب  دندوب و  هداد  هیکت  هلبق  فرط  هب  یضعب  هک  دندوب ، رضاح  رفن  تسیود  زا  شیب  عامتجا  هقلح  رد 
رامع و هحلط و  ریبز و  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مراد : داـیب  شیرق  زا  هک  ناـنآ 

دبع رکب و  یبا  نب  دمحم  سابع و  نبا  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  رمع و  نب  هَّللا  دبع  ۀـبتع و  نب  مشاه  رذ و  وبا  دادـقم و 
. دندوب سابع  نب  هَّللا  دیبع  رفعج و  نب  هَّللا 

رباج ةدابع و  نب  دعـس  نب  سیق  ۀملـسم و  نب  دمحم  ناهیت و  نب  مثیهلا  وبا  يراصنا و  بّویا  وبا  تباث و  نب  دیز  بعک و  نب  ّیبا  راصنا : زا 
وا رانک  هک  نمحرلا  دـبع  شرـسپ  هارمه  هب  یلیل  وبا  یفوا و  یبا  نب  هَّللا  دـبع  مقرا و  نب  دـیز  کـلام و  نب  سنا  میرم و  وبا  هَّللا و  دـبع  نب 

هتسشن
______________________________

«. دندادیم لسغ  ار  وا  هک  مدید  ار  هکئالم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر و  تداهـش  هب  دحا  گنج  رد  بهار  نب  ۀلظنح  ( 3)
تبانج لسغ  هکنآ  نودب  تشاد  داهج  هب  هقالع  هلظنح  نوچ  : » تفگ وا  دیسرپ . وا  هراب  رد  شرسمه  زا  تشگزاب  هنیدم  هب  ترـضح  یتقو 

. دوش هعجارم  راحب ج 20 ص 47 و 58  هب  دنتفگ . هکئالملا » لیسغ   » وا هب  اذل  دش ،» گنج  یهار  دیامن 
زا یکی  هب  ار  وا  هزانج  دنتساوخ  نیکرشم  دش و  دیهش  گنج  رد  هک  تسا  ربدلا » یمح   » هب فورعم  يراصنا  تباث  نب  مصاع  دوصقم  ( 4)

ج 20 راحب : هب  دنوشن . کیدزن  وا  هب  رافک  ات  دنتفرگ  ار  وا  ندب  فارطا  داتسرف و  ار  اهروبنز  دنوادخ  یلو  دنشورفب  راّفک  يوجماقتنا  نانز 
. دوش هعجارم  ص 152 
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رب وم  هزات  یناوجون  مه  وا  هک  نسح  شرسپ  هارمه  يرصب  نسحلا  وبا  سپس  دوب . ور  دیفس  هدروآ و  رب  تروص  رب  وم  هزات  یناوجون  دوب و 

. دندمآ دوب  « 5  » بسانم يدق  اب  ور  دیفس  هدروآ و  رب  تروص 
يرـصب نسح  یلو  دنرتوکین ، مادک  مهد  صیخـشت  متـسناوتیمن  و  مدرکیم ، هاگن  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  وا و  هب  نم  دیوگیم : میلس 

. دوب رتدقدنلب  رتگرزب و 

هدشانم سلجم  هرظنم 

یبا نب  یلع  تشادـن . ربخ  ناـنآ  يوگتفگ  زا  دوب و  شاهناـخ  رد  ناـمثع  و  «، 6  » تشاد لوط  رهظ  اـت  حبـص  زا  دیـشک و  ازارد  هب  تبحص 
. دنتفگیمن ینخس  شتیب  لها  زا  کی  چیه  وا و  و  دوب ، تکاس  مه  مالّسلا  هیلع  بلاط 

قح هب  دنتفگ و  ار  یتلیضف  هورگ  ود  زا  مادک  ره  دومرف : ترضح  یئوگیمن ؟ ینخس  ارچ  دنتفگ : دندرک و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  مدرم 
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. دنتفگ مه 
ناتلئابق و ناتدوخ و  رطاخب  ایآ  تسا ؟ هداد  امـش  هب  ار  تلیـضف  نیا  یـسک  هچ  رطاخب  دنوادخ  «، 7  » راـصنا يا  شیرق و  يا  دومرف : سپس 

: دنتفگ امش ؟ ریغ  رطاخب  ای  ناتیاههداوناخ ،
وا تکربب  ار  اهنیا  همه  و  تسا ، هتـشاذگ  تنم  ام  رب  هدومرف و  اـطع  اـم  هب  ار  لـئاضف  نیا  « 8  » هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رطاخب  دـنوادخ 

رطاخب هن  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رطاـخب  میاهتفاـی  تسد  نآ  هب  هک  نید  اـیند و  رد  یتلیـضف  ره  میاهدیـسر . اـهنآ  هب  میاهتفاـی و 
. نامیاههداوناخ هن  ناملئابق و  هن  نامدوخ و 

. دیتفگ تسار  راصنا ، يا  شیرق و  يا  دومرف :
______________________________

. هدیشک يدق  ج :» ( » 5)
. دیشک لوط  رهظ  زامن  تقو  ات  ج :»  » و فلا » ( » 6)

. مسرپیم راصنا  يا  شیرق و  يا  امش  زا  نم  ب :» ( » 7)
 .... شاهلیبق تیب و  لها  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رطاخب  د :»  » و ب » ( » 8)
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا  و  « 9  » تادشانم  2

دحاو تنیط  اب  مالّسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  تقلخ 

ام زا  طقف  دیاهتفای  تسد  نادب  هک  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  هچنآ  هک  دـینکیم  رارقا  ایآ  دومرف : شمالک  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
؟» 10  » تسا هدوبن  امش  مادک  چیه  زا  هدوب و  تیب  لها 

« میتسه تنیط  کی  اب  مدآ  ات  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  نم و  : » دومرفیم هک  دیدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  دینکیم  رارقا  ایآ 
؟» 11»

. میدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نیا  يرآ ، دنتفگ : نیمّدقتم  نارادهقباس و  دحا و  لها  ردب و  لها 

ناشیا لسن  یکاپ  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  يرون  تقلخ 

زا لبق  لاس  رازه  هدراهچ  هک  میدوب  يرون  متیب  لها  نم و  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  میومع  رـسپ  هک  دـینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
وا بلـص  رد  ار  رون  نآ  درک  قلخ  ار  مدآ  دنوادخ  یتقو  میدوب . تدابع  لوغـشم  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  دـنک  قلخ  ار  مدآ  دـنوادخ  هکنآ 

باترپ شتآ  هب  ار  نآ  میهاربا  بلص  رد  سپس  دومن . لمح  یتشک  رد  حون  بلـص  رد  ار  رون  نآ  سپـس  داتـسرف . نیمز  هب  ار  وا  داد و  رارق 
هب تفارش  اب  ياهبلص  زا  ار  ام  نانچمه  دنوادخ  سپس  درک .

______________________________

نیا رد  دبلطیم . رارقا  وا  زا  دهدیم و  مسق  ار  وا  هدنیوگ  یبلطم ، هراب  رد  بطاخم  زا  نتفرگ  رارقا  يارب  ینعی  حالطـصا  رد  هدـشانم » ( » 9)
يداقتعا یخیرات و  رظن  زا  هک  دریگیم ، رارقا  ناـنآ  زا  دـهدیم و  مسق  ار  مدرم  شتیب  لـها  دوخ و  لـئاضف  هراـب  رد  ترـضح  مه  سلجم 

. دراد یّمهم  شزرا 
. تسا هدوبن  يرگید  سک  چیه  زا  و  ب :» (- » 10)
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. دوش هعجارم  راونالا  راحب  دلج 25  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تقلخ  يادتبا  هراب  رد  ( 11)
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اب انز  تروصب  اهنآ  زا  یکی  زگره  هک  دومنیم  لقتنم  ناردام  ناردـپ و  نیب  تفارـش  اب  ياهبلـص  هب  كاپ  ياهمحر  زا  كاپ و  ياهمحر 
؟» دندرکن تاقالم  رگید  کی 

. میدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نیا  يرآ ، دنتفگ : دحا  لها  ردب و  لها  نیمّدقتم و  ناراد و  هقباس 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ردارب  مالّسلا  هیلع  یلع 

و داد ، رارق  يردارب  شباحـصا  زا  رفن  ود  ره  نیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینکیم  رارقا  ایآ  مهدیم ، مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف :
؟» متسه ترخآ  ایند و  رد  وت  ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  : » دومرف داد و  رارق  يردارب  شدوخ  نم و  نیب 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

مالّسلا هیلع  یلع  باب  زا  زجب  باوبا  ّدس 

هناخ هد  نآ ) فارطا  رد   ) سپس و  درک ، انب  ار  نآ  دیرخ و  ار  دوخ  دجـسم  لحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
- ارم هناخ  برد  زجب  دـشیم - زاب  دجـسم  هب  هک  يرد  ره  و  داد ، رارق  نم  يارب  اهنآ  طسو  رد  ار  یمهد  دوخ و  يارب  هناخ  هن  هک  درک  اـنب 
رد هن  متـسبن و  ار  امـش  ياههناخ  رد  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دنتفگ و  ینانخـس  یـضعب  هراب  نیا  رد  هاگنآ  درک ؟ دودـسم 
هَّللا یلص  ربمایپ  نینچمه  داد .» ار  وا  هناخ  رد  ندراذگ  زاب  امش و  ياههناخ  رد  نتسب  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  هکلب  مدراذگ ، زاب  ار  وا  هناخ 
هَّللا یلص  ربمایپ  نم و  لزنم  و  مدشیم ، بنج  دجسم  رد  نم  و  دنباوخب ، دجـسم  رد  هکنیا  زا  درک  یهن  نم - زج  ار - مدرم  همه  هلآ  هیلع و 

«. 12  » دمآیم ایند  هب  يدالوا  دجسم  رد  نم  يارب  ربمایپ و  يارب  و  دوب ، یکی  دجسم  رد  هلآ  هیلع و 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

هب شاهناخ  زا  مشچ  ردقب  یفاکش  تشاد  رارصا  رمع  هک  دینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
______________________________

. دنرودب یکاپان  سجر و  ره  زا  هک  تسا  ناشتمصع  رطاخب  دراد و  راوگرزب  ود  نآ  هب  صاصتخا  بلطم  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ( 12)
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دنک انب  ياهزیکاپ  دجسم  ات  داد  روتسد  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  دنوادخ  : » دومرف و  « 13  » دادن هزاجا  ترضح  یلو  دنک ، زاب  دجسم 
ود مردارب و  نم و  زج  هک  منک  اـنب  ياهزیکاـپ  دجـسم  هداد  روتـسد  مه  نم  هب  دـننکن ، تنوکـس  نآ  رد  شرـسپ  ود  نوراـه و  وا و  زج  هک 

؟» دننکن تنوکس  نآ  رد  شرسپ 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

مخ ریدغ  رد  تیالو  مالعا 

هب نارـضاح  دومرف : درک و  مالعا  ارم  تیالو  دناوخ و  ارف  ارم  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
. دنناسرب نابئاغ 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :
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نمؤم ره  ّیلو  مالّسلا  هیلع  یلع 

یـسوم هب  تبـسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  : » دومرف كوبت  گـنج  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـینکیم  رارقا  اـیآ  دومرف :
؟» یتسه نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  وت  و  یتسه ،

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

هلهابم رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

، درک توعد  هلهابم  يارب  ار  نارجن  لها  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یتقو  هک  دینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
______________________________

رداص ار  دجـسم  هب  ور  ياهرد  ندرک  دودـسم  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  هک  هدرک  تیاور  ج 39 ص 23  راـحب : رد  ( 13)
هزاجا نم  هب  منک . هاگن  امـش  هب  دیوریم  زامن  يارب  امـش  هک  هاگنآ  مراد  تسود  نم  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : دـمآ و  باطخ  نب  رمع  دومرف 

. تسا هدادن  هزاجا  ادخ  دومرف : منک . هاگن  امش  هب  نآ  زا  ات  مشاب  هتشاد  ياهرجنپ  دیهد 
نآ رد  ار  ممـشچ  ود  هک  ياهزادـنا  هب  تفگ : تسا . هدادـن  هزاجا  ادـخ  دومرف : مهد ؟ رارق  نآ  رد  ار  متروص  هک  ياهزادـنا  هب  سپ  تفگ :

مناج هکنآ  هب  مسق  داد . مهاوخن  هزاجا  وت  هب  مه  زاـب  نزوس ، رـس  کـی  ردـقب  یئوگب  رگا  و  تسا . هدادـن  هزاـجا  ادـخ  دومرف : مهد ؟ رارق 
. تسا هدرک  جراخ  ار  امش  هدومن و  لخاد  ار  وا  دنوادخ  هکلب  ماهدومن . لخاد  ار  وا  هن  ماهدرک و  جراخ  ار  امش  هن  نم  تسوا  تسدب 
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؟ درواین هارمه  ار  مرسپ  ود  مرسمه و  نم و  زج  یسک 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

ربیخ رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

هک داد  مهاوخ  یسک  تسدب  ار  مچرپ  ادرف  : » دومرف درپس و  نم  تسدب  ار  ربیخ  مچرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :
حتف وا  تسدـب  ار  ربیخ  ادـخ  تسین و  هدـننکرارف  وسرت و  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  درادیم و  تسود  ار  شلوسر  ادـخ و 

؟» دنکیم
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

تئارب هروس  غالبا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

دینادرگرب دوب ) رکب  وبا  هک   ) ارم ریغ  و  داتـسرف ، تئارب »  » هروس غالبا  يارب  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـینکیم  رارقا  اـیآ  دومرف :
قح یـسک  وت  بناج  زا  : » دـیامرفیم یلعا  ّیلع  دـنوادخ  دومرف : هک  دوب  یهلا  یحو  رطاـخب  نیا  و  «، 14  » دوب هداتـسرف  ار  وا  هکنآ  زا  دـعب 

؟» دشاب تدوخ  زا  هک  یسک  رگم  درادن  مایپ  ندناسر 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دئادش  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
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تشاد نم  هب  هک  ینانیمطا  رطاخب  هکنآ  رگم  دماین  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  یلکـشم  راک  چیه  هک  دینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
؟» دیناوخارف نم  دزن  هب  ار  مردارب   » ای و  مردارب » يا  : » دومرفیم هکلب  دزن ، ادص  مسا  هب  ارم  هاگ  چیه  و  داتسرفیم . شیپ  دراوم  نآ  رد  ارم 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :
______________________________

ار تئارب  هروـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ص 295  ج 35  راـحب : رد  ( 14)
، ترضح نآ  درادن .» غالبا  قح  یلع  زج  وت  بناج  زا  : » هک دش  لزان  لیئربج  دناوخب . مدرم  يارب  جح  مسوم  رد  ات  داتـسرف  رکب  وبا  تسدب 
رد دریگب و  وا  زا  ار  تئارب  هروس  دناسرب و  رکب  وبا  هب  ار  دوخ  دوش و  راوس  ءابضع  رتش  رب  ات  داد  روتـسد  دناوخ و  ارف  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. دوش هعجارم  ج 6 ص 341  ریدغلا : و  باب 9 ، ج 35 ص 284  راحب : هب  رتشیب  لیصفت  يارب  دناوخب . مدرم  يارب  هکم 
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مالّسلا امهیلع  یلع  زا  ربمایپ  ربمایپ و  زا  یلع 

يا : » دومرف و  « 15  » درک تواضق  دـیز  رفعج و  نم و  نیب  هزمح  رتخد  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
؟» یتسه نم  زا  دعب  نمؤم  ره  رایتخا  بحاص  وت  و  ماوت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  یلع ،

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  یصوصخ  ياهتاقالم 

رد هک  میتشاد ، یتولخ  میتفریم و  رگید  کی  لزنم  هب  بش  زور و  ره  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  نم  هک  دـینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
. دومرفیم عورش  ترضح  نآ  دوخ  مدشیم  تکاس  رگا  تفگیم و  باوج  نم  هب  مدرکیم  لاؤس  نم  رگا  نآ 

. مسق ادخب  يرآ  متفگ :

تّما لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع 

هب ار  وت  : » دومرف مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  داد و  تلیـضف  هزمح  رفعج و  رب  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـینکیم  رارقا  اـیآ  دومرف :
رد نانآ  نیرتشیب  ملح و  رد  اهنآ  نیرتالاب  مالـسا و  رد  اـهنآ  نیرتمّدـقم  و  متما ، نیرتهب  متیب و  لـها  نیرتهب  هک  مدروآ  رد  یـسک  جاودزا 

؟» تسا ملع 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

______________________________

رتـخد دـش ، جراـخ  هکم  زا  ءاـضقلا  ةرمع  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  یتـقو  هک  تسا  هدرک  تیاور  ص 372  ج 20  راـحب : رد  ( 15)
درپس و مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ار  وا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ومع . يا  ومع ، يا  دزیم : ادص  دمآ و  ترضح  لابند  هزمح  ترـضح 
. دنتفگ نخـس  وا  يرادهگن  رـس  رب  ۀثراح  نب  دیز  رفعج و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  اجنیا  رد  نک . يرادهگن  ار  تیومع  رتخد  دومرف :

. تسا نم  يومع  رتخد  وا  نوچ  مرتراوازس  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هراب نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا . مردارب  رتخد  تفگ : دـیز  تسا . نم  رـسمه  وا  هلاخ  تسا و  نم  يومع  رتخد  تفگ : رفعج 

زا نم  ینم و  زا  وت  : » دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  و  تسا .» ردام  هلزنمب  هلاخ  : » دومرف دشاب و  شاهلاخ  هارمه  دیاب  هک  درک  تواضق 
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«. یتسه ام  یلاوم  زا  ام و  ردارب  وت  : » دومرف دیز  هب  و  يراد .» تهابش  نم  هب  قالخا  تقلخ و  رد  وت  : » دومرف رفعج  هب  و  ماوت .»
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برع دیس  مالّسلا  هیلع  یلع 

هدّیس همطاف  برع و  ياقآ  ّیلع  مردارب  متـسه و  مدآ  نادنزرف  ياقآ  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
؟» دنتسه تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  مرسپ  ود  تشهب و  لها  نانز 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هدنهد  لسغ  مالّسلا  هیلع  یلع 

وا لسغ  رب  ارم  لیئربج  هک  داد  ربخ  نم  هب  و  مهد ، لسغ  ار  وا  داد  روتـسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینکیم  رارقا  ایآ  دومرف :
؟ دنکیم کمک 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

نیلقث ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

: دومرف درک  داریا  امش  يارب  هک  ياهباطخ  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دینکیم  رارقا  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امش  دومرف :
؟» متیب لها  ادخ و  باتک  دیوشیمن : هارمگ  زگره  دیراد  کّسمت  ود  نآ  هب  ات  هک  مدراذگ  یقاب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  مدرم ، يا  »

«. 16  » مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

هَّللا یلا  قباس  مالّسلا  هیلع  یلع 

زا شیب  رد  قوبسم  رب  ار  قباس  شباتک  رد  لج  زع و  دنوادخ  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 
؟ تسا هتفرگن  تقبس  شلوسر  ادخ و  هب  تبسن  نم  زا  تما  نیا  زا  يدحا  و  تسا ، هداد  تلیضف  هیآ  کی 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :
______________________________

نیا رد  جاجتحا  باتک  رد  دوشیم . لقن  د »  » و ب »  » ياههخـسن زا  تادـشانم  هیقب  و  دـش ، لقن  ج »  » و فلا »  » ياههخـسن زا  اـجنیا  اـت  ( 16)
؟ متـسه شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  رد  تما  نیلّوا  نم  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف : تسا : هدش  هفاضا  نینچ  تمـسق 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :
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« نوقباسلا نوقباسلا   » رد مالّسلا  هیلع  یلع 

ناگدنیوج تقبس  «، » 17  » ِراْصنَْألا َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباَّسلا  َو  هیآ  یتقو  هک  دـینادیم  اـیآ  مهدیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
«، دنانابّرقم نانآ  ناگدنیوج ، تقبس  ناگدنیوج ، تقبس  «، » 18  » َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  هیآ  و  راصنا ،» نیرجاـهم و  زا  لّوا 
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ناشیا نانیشناج  ءایبنا و  دروم  رد  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  : » دومرف ترضح  دش . لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هراب  نیا  رد  دش ، لزان 
؟» تسا ءایلوا  لضفا  نم  نیشناج  بلاط  یبا  نب  یلع  و  میادخ ، نالوسر  ءایبنا و  لضفا  نم  تسا . هدرک  لزان 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

مخ ریدغ  هعقاو  زا  یلامجا 

ِْرمَْألا ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـش : لزان  تاـیآ  نیا  یتقو  هک  دـینادیم  اـیآ  مهدیم ، مسق  ار  امـش  دومرف :
َنیِذَّلا َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  و  دـینک ،» تعاطا  ناـترمالا  یلوا  لوسر و  ادـخ و  زا  دـیدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  «، » 19  » ْمُْکنِم

هدروآ و نامیا  هک  دنایناسک  شربمایپ و  ادخ و  امـش  رایتخا  بحاص  «، » 20  » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ 
اوُذِخَّتَی َْمل  َو  ْمُْکنِم  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  َو  اوُکَْرُتت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  هیآ  و  دنزادرپیم ،» تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنرادیم و  اپب  ار  زامن 

امـش زا  هک  نانآ  دنادیمن  دنوادخ  زونه  هک  یلاح  رد  دیوشیم  اهر  دینکیم  نامگ  «، » 21  » ًۀَـجِیلَو َنِینِمْؤُْملا  َال  َو  ِِهلوُسَر  َو ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
ای دـنتفگ : مدرم  دـش  لزان  تاـیآ  نیا  یتقو  دـندیزگن ،» رب  دوخ  يارب  يداـمتعا  لـحم  نینمؤم  شلوسر و  ادـخ و  زا  ریغ  دـندرک و  داـهج 

یضعب هراب  رد  تایآ  نیا  ایآ  هَّللا ، لوسر 
______________________________

هیآ 100. هبوت : هروس  ( 17)
هیآ 10. هعقاو : هروس  ( 18)
هیآ 59. ءاسن : هروس  ( 19)

هیآ 55. هدئام : هروس  ( 20)
هیآ 16. هبوت : هروس  ( 21)
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دناسانشب و نانآ  هب  ار  ناشرما  نایلاو  ات  داد  روتسد  شربمایپ  هب  لج  زع و  دنوادخ  دراد ؟ تیمومع  نانآ  همه  هب  تبـسن  ای  تسا  نینمؤم  زا 

ياهباطخ سپس  و  دومن ، بوصنم  مدرم  يارب  مخ  ریدغ  رد  ارم  اذل  دنک . ریـسفت  ناشیارب  ناشّجح  هزور و  تاکز و  زامن و  دننام  ار  تیالو 
بیذـکت ارم  مدرم  هک  مدرک  نامگ  هدـمآ و  گـنت  هب  نآ  زا  ماهنیـس  هک  هداتـسرف  یتلاـسر  هب  ارم  دـنوادخ  مدرم ، يا  : » دومرف درک و  داریا 

«. درک دهاوخ  باذع  ارم  هن  رگ  مناسرب و  ار  مایپ  نیا  دیاب  هک  دیناسرت  ارم  دنوادخ  یلو  دننکیم ،
: دومرف درک و  داریا  ياهباطخ  دعب  و  دنوش ، عمج  مدرم  ات  دننک  ادن  داد  روتسد  سپس 

ناشیا هب  نانآ  دوخ  زا  نم  متـسه و  نینمؤم  رایتخا  بحاص  نم  تسا و  نم  رایتخا  بحاص  لج  زع و  دنوادخ  هک  دـینادیم  ایآ  مدرم ، يا  »
. هَّللا لوسر  ای  یلب ، دنتفگ : مرترایتخا ؟» بحاص 

. تسوا راـیتخا  بحاـص  یلع  نیا  متـسه  وا  راـیتخا  بحاـص  نـم  سک  ره  : » دوـمرف ترـضح  متـساخرب و  نـم  یلع .» يا  زیخرب ، : » دوـمرف
. رادب نمشد  درادیم  نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب و  تسود  درادیم  تسود  ار  وا  سک  ره  اراگدرورپ ،

تیالو و : » دومرف تسا ؟ هنوگچ  وا  يراـیتخا  بحاـص  تیـالو و  هَّللا ، لوسر  اـی  درک : ضرع  تساـخرب و  ناملـس  مخ ) ریدـغ  ناـمه  رد  )
شدوخ زا  وا  هب  تبـسن  مه  یلع  مرترایتخا  بحاص  شدوخ  زا  وا  هب  تبـسن  نم  سک  ره  تسا . نم  تیالو  نوچمه  وا  يراـیتخا  بحاـص 

«. تسا رترایتخا  بحاص 
زورما «، » 22  » ًانیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  درک : لزاـن  ار  هیآ  نیا  مه  یلاـعت  دـنوادخ 

هس هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مدش .» یضار  امش  نید  ناونعب  ار  مالـسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید 
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«. تسا نم  زا  دعب  یلع  تیالو  ادخ  نید  لیمکت  نم و  توبن  لامک  ربکا ، هَّللا  : » دومرف تفگ و  ریبکت  هبترم 
ات منانیـشناج  وا و  هراب  رد  يرآ ، دومرف : تسا !؟ یلع  هراب  رد  صوصخب  تایآ  نیا  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  دـنتفگ : دنتـساخرب و  رمع  رکب و  وبا 

متما و رد  منیـشناج  مّیـصو و  مثراو و  مریزو و  مردارب و  دومرف : اـمرف . ناـیب  اـم  يارب  ار  ناـنآ  هَّللا ، لوـسر  اـی  دـنتفگ : تسا . تماـیق  زور 
بحاص
______________________________

هیآ 3. هدئام : هروس  ( 22)
295 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

، يرگید زا  سپ  یکی  نیسح ، مرسپ  نادنزرف  زا  رفن  هن  سپس  نیسح ، مرسپ  سپس  نسح ، مرـسپ  سپـس  یلع ، نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا 
«. دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رس  رب  ات  دوشیم  ادج  ناشیا  زا  نآرق  هن  دنوشیم و  ادج  نآرق  زا  اهنآ  هن  دننآرق . اب  نانآ  نانآ و  اب  نآرق  هک 
هچنآ رثکا  دنتفگ : یضعب  و  میدوب . رضاح  میدینش و  اقیقد  یتفگ  هچنآ  همه  مسق ، ادخب  يرآ  دنتفگ : هدشانم ) سلجم  رد   ) نیرضاح همه 

. دنتسه ام  لضافا  نیبختنم و  دنراد  دایب  ار  شاهمه  هک  نانیا  یلو  میرادن ، دایب  ار  شاهمه  یلو  میاهدرک  ظفح  یتفگ 
ار بلطم  نیا  هک  ار  نانآ  مهدیم  مسق  دنتسین . ناسکی  نتشاد  دایب  ظفح و  رد  مدرم  همه  دیتفگ . تسار  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. دننک وگزاب  دنزیخ و  اپب  هک  دنراد  دایب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا 
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  هک  میهدیم  تداهـش  ام  دنتفگ : رامع  دادـقم و  رذ و  وبا  بزاع و  نب  ءارب  مقرا و  نب  دـیز  اجنیا  رد 
ار امش  ماما  منک  یفرعم  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  مدرم ، يا  دومرفیم : يدوب و  وا  رانک  رد  وت  دوب و  هداتـسیا  ربنم  رب  هک  میراد  دایب 
رب ار  وا  تعاطا  شباـتک  رد  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ  و  ار ، منیـشناج  دوخ و  یـصو  دوب و  دـهاوخ  مئاـق  امـش  ناـیم  رد  نم  زا  دـعب  هکنآ  و 
رد نم  تسا . هداد  روتـسد  وا  تیالو  هب  نآرق  رد  ار  امـش  و  هدومن ، نم  تعاطا  دوخ و  تعاطا  نیرق  ار  وا  تعاـطا  هدرک و  بجاو  نینمؤم 
ارم هن  رگ  مناسرب و  ار  تلاسر  نیا  دـیاب  هک  دـیناسرت  ارم  یلو  مدرک ، هعجارم  مراگدرورپ  هب  ناشبیذـکت - قافن و  لها  سرت  زا  هراـب - نیا 

. دنکیم باذع 
ار نآ  هک  هداد  روتسد  جح  هزور و  تاکز و  هب  و  مدومن ، نایب  ناتیارب  ار  نآ  نم  هدرک و  رما  زامن  هب  ار  امش  شباتک  رد  دنوادخ  مدرم ، يا 
و تسا - صخـش  نیا  صوصخم  تیالو  هک  مریگیم  دـهاش  ار  امـش  نم  هداد و  روتـسد  تیالو  هب  و  مدومن ، ریـسفت  نایب و  امـش  يارب  مه 
زا ءایصوا  يارب  سپـس  و  وا ، زا  دعب  شرـسپ  ود  يارب  سپـس  و  دنداد - رارق  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  ار  كرابم  تسد  ترـضح 

. دنوش دراو  نم  رب  مضوح  رس  رب  ات  دوشیمن  ادج  نانآ  زا  نآرق  دنوشیمن و  ادج  نآرق  زا  نانآ  تساهنآ . زا  دعب  ناشنادنزرف 
مدرک نایب  ناتیارب  ار  امش  هدننکتیاده  ّیلو و  مدوخ و  زا  دعب  ناتماما  هانپ و  مدرم ، يا 
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ناتروما همه  رد  دینک و  يوریپ  وا  زا  دوخ  نید  رد  تسا . امش  نایم  رد  نم  هلزنمب  امش  نایم  رد  وا  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  وا  و 

وا زا  دـعب  شنانیـشناج  وا و  زا  دیـسرپب و  وا  زا  تسا . وا  دزن  هتخومآ  نم  هب  شتمکح  ملع و  زا  دـنوادخ  هچنآ  اریز  دـییامن ، تعاـطا  وا  زا 
. دیزومایب

ادـج قح  زا  ناشیا  هن  تسا ، نانآ  اب  قح  قح و  اب  نانآ  هک  دـینامن  بقع  ناشیا  زا  دـیریگن و  یـشیپ  نانآ  رب  دـیهدن و  داـی  يزیچ  ناـنآ  هب 
«. دوشیم ادج  ناشیا  زا  قح  هن  دنوشیم و 

. دنتسشن تداهش  نیا  زا  سپ  هیقب  مقرا و  نب  دیز 

ءاسک ثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
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ُهَّللا ُدـیُِری  امَّنِإ  درک : لزاـن  ار  هیآ  نیا  شباـتک  رد  دـنوادخ  هک  دـینادیم  اـیآ  مدرم ، يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  سپـس  دـیوگیم : میلس 
ار امش  دربب و  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  هک  تسا  هتساوخ  دنوادخ  «، » 23  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل 

«. دنادرگ كاپ 
نانیا : » دومرف تخادنا و  ام  يور  رب  « 24  » يزادنا ور  درک و  عمج  ار  نیسح  نسح و  مرـسپ  ود  همطاف و  ارم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
تیذا ار  نانآ  هچنآ  دنکیم  تیذا  ارم  و  دنکیم ، تحاران  ارم  هچنآ  دـنکیم  تحاران  ار  نانآ  دنتـسه . نم  يابرقا  لیماف و  نم و  تیب  لها 

«. نادرگ كاپ  ار  نانآ  ربب و  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دروآیم . گنت  هب  ار  نانآ  هچنآ  دروآیم  گنت  هب  ارم  و  دنکیم ،
مردارب و نم و  هراب  رد  طقف  هیآ  نیا  یلو  تسا ، ریخ  هب  وت  تبقاـع  : » دومرف متـسه ؟ امـش  اـب  مه  نم  هَّللا ، لوسر  اـی  درک : ضرع  هملـس  ّما 

«. تسین ام  هارمه  هیآ  نیا  رد  نانآ  زا  ریغ  يدحا  هدش و  لزان  صاخ  روطب  نیسح  مرسپ  نادنزرف  زا  رفن  هن  مرسپ و  ود  همطاف و  مرتخد 
یلص ربمایپ  زا  ار  نیمه  ام  و  درک . لقن  ام  يارب  ار  بلطم  نیا  هملـس  ّما  هک  میهدیم  تداهـش  دنتفگ : هدشانم ) سلجم  رد   ) نیرـضاح همه 

. دومرف لقن  ار  هملس  ّما  ثیدح  لثم  ام  يارب  ترضح  نآ  و  میدیسرپ ، هلآ  هیلع و  هَّللا 
______________________________

هیآ 33. بازحا : هروس  ( 23)
. یکدف زادناور  جاجتحا : باتک  رد  ( 24)

297 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نیقداص رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

َو َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  درک : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امش  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  سپس 
ایآ هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس  دیـشاب .» نیقداص  اب  دینک و  هشیپ  يوقت  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  «، » 25  » َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک 

، دناهدش هداد  روتـسد  بلطم  نیا  هب  هک  دنتـسه  نینمؤم  همه  ناگدشرما  دومرف : تسا ؟ طوبرم  یّـصاخ  هّدـع  هب  ای  دراد  ّتیمومع  هیآ  نیا 
. تسا تمایق  زور  ات  وا  زا  دعب  نم  ءایصوا  یلع و  مردارب  صوصخم  نیقداص »  » یلو

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

نوراه هلزنمب  مالّسلا  هیلع  یلع 

( هنیدم رد   ) ارم ارچ  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  كوبت  گنج  رد  نم  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امش  دومرف :
یسوم هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وت  و  درادن . ار  يرگید  تیحالـص  وت  ای  نم  زج  هنیدم  : » دومرف 26 ؟»  » یتشاذگ دوخ  ياجب 

؟» تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنیا  رد  رگم  یتسه 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

مدرم رب  نادهاش  زا  مالّسلا  هیلع  یلع 

َو اوُدُجْـسا  َو  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  درک : لزان  نینچ  جـح  هروس  رد  دـنوادخ  هک  دـینادیم  اـیآ  مهدیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
ْمُکِیبَأ َۀَِّلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  ْمُکابَتْجا  َوُه  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  َو  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفا  َو  ْمُکَّبَر  اوُُدبْعا 

______________________________
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هیآ 119. هبوت : هروس  ( 25)
نیشناج بئان و  ناونع  هب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  درک و  تکرح  رکشل  اب  اصخش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  كوبت  گنج  رد  ( 26)

هدربن دوخ  اب  ار  وا  هک  هداد  رظن  رییغت  یلع  هب  تبـسن  دـنتفگ : هدرک و  هدافتـسا  ءوس  بلطم  نیا  زا  نیقفاـنم  درک . بوصنم  هنیدـم  رد  دوخ 
. دندومرف ار  قوف  بلطم  ترضح  نیقفانم  باوج  رد  تسا .

298 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
َةاکَّزلا اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ِساَّنلا ، یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَت  َو  ْمُْکیَلَع  ًادیِهَش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اذه  ِیف  َو  ُْلبَق  ْنِم  َنیِِملْسُْملا  ُمُکاَّمَـس  َوُه  َمیِهاْربِإ 

راگدرورپ دیروآ و  اجب  دوجـس  عوکر و  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  «، » 27  » ُریِـصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعنَف  ْمُکالْوَم  َوُه  ِهَّللِاب  اوُمِـصَتْعا  َو 
ار امش  وا  دینک . داهج  تسا  راوازس  هک  روط  نآ  ادخ  هار  رد  دیوش . راگتـسر  هکنآ  دیما  هب  دیهد  ماجنا  کین  راک  دینک و  تدابع  ار  دوخ 

امش رب  دهاش  ربمایپ  ات  هراب  نیا  رد  و  دیمان ، ناملسم  ار  امـش  لبق  زا  هک  میهاربا  ناتردپ  نید  دادن ، رارق  یتخـس  امـش  رب  نید  رد  دیزگرب و 
وا دـیراد . زاب  تیـصعم  زا  ار  دوخ  دـنوادخ  کمک  هب  دـیزادرپب و  ار  تاکز  دـیراد و  اپب  ار  زاـمن  دیـشاب . مدرم  رب  نادـهاش  امـش  دـشاب و 

«. تسا ياهدننکيرای  بوخ  رایتخا و  بحاص  بوخ  تسامش و  رایتخا  بحاص 
مدرم رب  نانآ  يدهاش و  نانآ  رب  وت  هک  دنتسه  یناسک  هچ  نانیا  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  تساخ و  اپب  ناملس  دش ) لزان  هیآ  نیا  یتقو  )
طقف نانیا  زا  دومرف : تسا ؟ میهاربا  ناشردپ  نید  هک  نامه  هدادن ، رارق  یتخـس  نانآ  رب  نید  رد  هدیزگرب و  ار  نانآ  دـنوادخ  و  دـندهاش ،

: دومرف امرف ؟ نایب  ام  يارب  ار  نانآ  هَّللا ، لوسر  ای  دیـسرپ : ناملـس  تسا . هدشن  دـصق  تما  زا  يرگید  سک  چـیه  هدـش و  دـصق  رفن  هدزیس 
«. منادنزرف زا  رفن  هدزای  مردارب و  نم و  »

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ : سلجم  رد  نیرضاح 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نانیشناج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

داریا ياهباـطخ  نآ  زا  دـعب  هک  درک - داریا  ياهباـطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـینادیم  اـیآ  مهدیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
کّـسمت ود  نیا  هب  متیب . لها  ینعی  مترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگیم : یقاب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  مدرم ، يا  : » دومرف و  درکن -

ادـج رگید  کـی  زا  ود  نیا  هک  تسا  هداد  هدـعو  نم  هب  هداد و  ربـخ  نم  هـب  ریبـخ  فـیطل  دـنوادخ  دـیوشیمن . هارمگ  زگره  هـک  دـیئوج 
«. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  دنوشیمن 

همه ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  بضغ  هبش  لاح  رد  باطخ  نب  رمع 
______________________________

هیآ 78. جح : هروس  ( 27)
299 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

بحاـص متّما و  رد  نم  هفیلخ  مثراو و  مریزو و  مردارب و  ناـنآ  لّوا  هک  متیب ، لـها  زا  نم  ءایـصوا  طـقف  هن ، دوـمرف : دـنانینچ ؟ تتیب  لـها 
ات يرگید  زا  سپ  یکی  نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  سپس  نیسح ، مرسپ  سپس  نسح ، مرسپ  سپـس  تسا . ّیلع  نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا 

. دنیوا تمکح  نداعم  وا و  ملع  نارادهنازخ  شقلخ و  رب  وا  ياهتّجح  نیمز و  رد  ادخ  نادهاش  نانآ  دـنیآ . نم  دزن  رثوک  ضوح  رـس  رب 
؟» تسا هدرک  یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  دنک  یچیپرس  نانآ  زا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  نانآ  سک  ره 

. دومرف ار  بلطم  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  میهدیم  تداهش  دنتفگ : همه 

هدشانم سلجم  تّیفیک 
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رد هکنآ  رگم  تشاذگن  یقاب  يزیچ  ترضح  و  درک ، ادیپ  همادا  شلئاضف  رخآ  رکذ  ات  مدرم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهلاؤس  سپس 
دوب هدومرف  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  زا  يرایـسب  ار و  شبقانم  همه  هکنآ  ات  درک  لاؤس  نانآ  زا  داد و  مسق  ار  نانآ  دروم  نآ 

. تسا یّقح  نخس  هک  دندادیم  تداهش  دندرکیم و  قیدصت  ار  وا  نخس  مدرم  اهنآ  همه  رد  و  درک ، رکذ 
ناسل رب  ای  نآرق  رد  شتیب  لها  وا و  هراب  رد  ای  وا  هراـب  رد  صوصخب  دـنوادخ  هچنآ  زا  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـیوگیم : میلس 

: دنتفگیم همه  اهنآ  زا  یـضعب  رد  داد . مسق  ار  مدرم  دروم  نآ  رد  هکنآ  رگم  تشاذـگن  یقاب  دوب  هدرک  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
ناگدـننکرارقا هب  دـندوب  تکاـس  هک  ناـنآ  و  مـسق ،» ادـخب  يرآ  : » دـنتفگیم هـیقب  دـندنامیم و  تکاـس  ياهدـع  يدراوـم  رد  و  يرآ ،» »

زا ار  بلاطم  نیا  هک  دناهدرک  لقن  ام  يارب  میراد  دامتعا  نانآ  هب  هک  یناسک  زا  مه  امش  ریغ  و  دیتسه ، دامتعا  دروم  ام  دزن  امش  دنتفگیم :
. دناهدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

، دراد ار  یلع  ضغب  دراد و  تسود  ارم  دـنک  نامگ  سک  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـینکیم  رارقا  ایآ  دومرف : ترـضح 
ای دیسرپ : ترضح  زا  یسک  تشاذگ . « 28  » نم رس  رب  تسد  نخس  ماگنه  ترضح  و  درادن ،» تسود  ارم  دیوگیم و  غورد  یـسک  نینچ 

تسود ار  وا  سک  ره  میوا . زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  : » دومرف دوشیم ؟ روطچ  بلطم  نیا  هَّللا ، لوسر 
______________________________

. ماهنیس رب  فلا :» ( » 28)
300 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

سک ره  هتـشاد و  ضوغبم  ارم  دراد  ار  یلع  ضغب  سک  ره  دراد . تسود  ار  ادخ  درادـب  تسود  ارم  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب 
«. تسا هتشاد  ضوغبم  ار  ادخ  درادب  ضوغبم  ارم 

. دندنام تکاس  هیقب  و  مسق ،» ادخب  يرآ  : » دنتفگ راصنا  نیرجاهم و  ناگرزب  زا  رفن  تسیب  دودح 
هقباس تلیضف و  ییوگتـسار و  رد  دنداد  تداهـش  هک  نانیا  دنتفگ : دیتکاس ؟ ارچ  دومرف : ناگدننکتوکـس  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. شاب دهاش  نانیا  رب  ایادخ  دومرف : ترضح  دنتسه . دامتعا  دروم  ام  دزن 
نانیمطا دروم  دارفا  هچنآ  و  میاهدینش ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هچنآ  زج  میاهتفگن  میاهدادن و  تداهـش  ام  اراگدرورپ ، دنتفگ : نانآ 

. دناهدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  دناهدرک  لقن  ام  يارب  نارگید  نانیا و  زا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هحلط  نانخس   3

تفالخ هراب  رد  رمع  رکب و  وبا  یلعج  ثیدح  هب  باوج  تفه 

ةراشا

دندرک و قیدصت  ار  وا  هک  شباحصا  رمع و  رکب و  وبا  ياعدا  اب  مینک  هچ  تفگ : دشیم - هدناوخ  شیرق  كریز   » هک هَّللا - دیبع  نب  ۀحلط 
وت و  نک ،» تعیب  : » دـنتفگ وت  هب  «! 29  » دوب یبانط  تندرگ  رد  دـندروآیم و  رابجا  هب  ار  وت  هک  يزور  نآ  رد  دـنداد  وا  راتفگ  رب  تداـهش 

یلـص ربمایپ  زا  درک  اعدا  رکب  وبا  نآ  زا  دعب  یلو  دندرک . قیدـصت  ار  وت  همه  و  يدرک ، لالدتـسا  دوخ  قباوس  لئاضف و  اب  نانآ  لباقم  رد 
حارج و هدیبع  وبا  رمع و  دوش .» عمج  تیب  لها  ام  يارب  تفالخ  توبن و  تسا  هتـساوخن  دـنوادخ  : » هتفگ هک  تسا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا 

!؟ دندرک قیدصت  ار  وا  مه  لبج  نب  ذاعم  ملاس و 
______________________________
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. دندوب هدرک  مکحم  تندرگ  رد  ار  یبانط  هک  دندروآ  یلاح  رد  ار  وت  خ ل : ج » . » دوب هدیچیپ  تندرگ  رد  یبانط  ج :» ( » 29)
301 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

لالدتـسا اهنآ  اـب  هک  تلیـضف  هقباـس و  زا  هچنآ  و  تسا ، قح  يدرک  اـعدا  یتفگ و  هچنآ  همه  تفگ : درک و  ترـضح  هب  ور  هحلط  سپس 
! دنداد تداهش  يدینش  هچنآ  هب  رفن  جنپ  نیا  تفالخ ، هراب  رد  یلو  میراد  لوبق  مینکیم و  رارقا  مه  ام  يدرک 

هنوعلم هفیحص  رب  هدهاعم  لّوا : باوج 

درک نشور  ار  یبلطم  دومن و  شاف  درکیم  نامتک  هک  ار  يزیچ  دمآ و  بضغ  هب  هحلط  نخـس  زا  تساخ و  اپب  مالّـسلا  هیلع  یلع  اجنیا  رد 
«. 30  » دندوب هدیمهفن  ار  ترضح  نآ  دوصقم  مدرم  یلو  دوب  هدومرف  رمع  گرم  زور  رد  هک 

تاقالم ار  ادخ  نآ  اب  تمایق  زور  هک  ياهتـشون  مسق  ادخب  هحلط ، يا  دومرف : دندینـشیم  مدرم  هک  یلاح  رد  درک و  هحلط  هب  ور  ترـضح 
دنوادـخ رگا  : » هک دـندش  ناـمیپ  مه  نآ  هب  ياـفو  رـس  رب  هبعک  هناـخ  رد  عادولا  ۀـجح  رد  هک  تسین  رفن  جـنپ  نیا  هتـشون  زا  رتبوبحم  منک 

«! 31 « » مسرن تفالخ  هب  ات  دنیامن  ینابیتشپ  دننک و  کمک  نم  ّدض  رب  ار  رگید  کی  دریمب  ای  دشکب  ار  دمحم 

ریدغ ثیدح  مود : باوج 

مخ ریدغ  زور  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخس  «، 32  » دنداد تداهش  نادب  هچنآ  نالطب  رب  لیلد  هحلط ، يا  دومرف : ترضح 
هنوگچ نم  تسا .» رتراـیتخا  بحاـص  شدوخ  زا  وا  هب  تبـسن  مه  یلع  مرتراـیتخا  بحاـص  شدوخ  زا  وا  هب  تبـسن  نم  سک  ره  : » دوـمرف

!؟ دنشاب نم  رب  نامکاح  ناریما و  نانآ  هک  یلاح  رد  مشاب  ناشدوخ  زا  رترایتخا  بحاص  نانآ  رب  مناوتیم 
______________________________

مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دـندیچیپ ، نفک  رد  ار  وا  هزاـنج  درم و  رمع  یتـقو  هک  هدرک  تیاور  میدق ص 22 و 27  ج 8  راـحب : رد  ( 30)
نفک هب  نیا  دننام  منک  تاقالم  ار  ادخ  شاهتـشون  هفیحـص و  اب  هک  مرادن  تسود  رتشیب  ار  سک  چیه  : » دومرف درک و  شاهزانج  هب  یهاگن 

. تسا هدومرف  نایب  ار  هفیحص  زا  روظنم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  قوف  تارابع  رد  دندیمهفن . ار  ترضح  روظنم  مدرم  رثکا  هک  هدیچیپ ،»
. دسرن نم  هب  تفالخ  هک  د :»  » و ب » ( » 31)

 .... متفگ نم  هچنآ  تحص  رب  دنداد و  تداهش  نادب  هچنآ  نالطب  رب  لیلد  خ ل : ج » ( » 32)
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تلزنم ثیدح  موس : باوج 

ایآ تّوـبن ،» زجب  یتـسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  نوـچمه  نم  هب  تبـسن  وـت  : » دوـمرف هک  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  نـینچمه 
!؟ درکیم انثتسا  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دوب  مه  يرگید  زیچ  توبن  اب  رگا  تسا ؟ تفالخ  زا  ریغ  تّوبن  هک  دیتسنادیمن 

________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص302 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


نیلقث ثیدح  مراهچ : باوج 

زگره دیاهدرک  کّسمت  ود  نیا  هب  ات  هک  مدراذـگ  یقاب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  نینچمه 
امـش زا  هک  دـیزوماین  يزیچ  نانیا  هب  دـینامن . بقع  اـهنیا  زا  دـیریگن و  یـشیپ  ناـنیا  زا  «. 33  » مترتع ادـخ و  باتک  دـش : دـیهاوخن  هارمگ 

. دنرتاناد
ْنَمَف َأ  دیامرفیم : مه  دنوادخ  هک  دشابن ، شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  نانآ  نیرتاناد  زج  یـسک  تّما  رب  هفیلخ  تسا  راوازـس  نیا  رب  انب 

دنکیم تیادـه  قح  هب  هک  یـسک  اـیآ  «، » 34  » َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  اـمَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَـبَُّتی  ْنَأ  ُّقَـحَأ  ِّقَْـحلا  َیلِإ  يِدـْهَی 
مکح هنوگچ  ار و  امـش  هدـش  هچ  سپ  دـننک ، تیادـه  ار  وا  هکنآ  رگم  دوشیمن  تیادـه  هک  یـسک  ای  دـنوش  وا  عباـت  هک  تسا  رتراوازس 

ْنِم ٍةَراثَأ  َْوأ  دیامرفیم : و  دومن ،» تیانع  تعسو  ار  وا  مسج  ملع و  رد  «، » 35  » ِمْسِْجلا َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهداز  َو  دیامرفیم : زین  و  دینکیم ،»
یتّما چیه  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زین  و  دیتسه ،» وگتـسار  رگا  ملع ، زا  هدـنام  یقاب  يرثا  ای  «، » 36  » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِع 
نیئاپ هب  ور  نانچمه  ناشراک  هکنآ  رگم  دشاب  ناشنایم  رد  وا  زا  رتملاع  هک  یلاح  رد  دنراپـسیمن  یـسک  تسدب  ار  دوخ  تموکح  رایتخا 

. تسین تّما  رب  ندوب  ریما  زج  تیالو  سپ  دندرگ .» زاب  دناهدرک  كرت  هچنآ  هب  ات  دوریم ،
______________________________

. متیب لها  ادخ و  باتک  دیوشن : هارمگ  ات  دینک  کّسمت  ود  نیا  هب  ب :» ( » 33)
هیآ 35. سنوی : هروس  ( 34)
هیآ 247. هرقب : هروس  ( 35)
هیآ 4. فاقحا : هروس  ( 36)
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نینمؤملا ریما  ةرمإ  هب  میلست  ثیدح  مجنپ : باوج 

دندرک مالـس  نینمؤملا » ریما   » ناونعب نم  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  ناشّقحان  لطاب و  غورد و  رب  لـیلد 
رب تما و  همه  رب  و  ریبز - ینعی  تسوت - هارمه  هک  نیا  رب  صوصخب و  هحلط ) يا   ) وـت رب  و  رمع ) رکب و  وـبا   ) ناـنآ رب  بلطم  نیا  و  «. 37»

- نامثع ینعی  «- 38  » امـش ملاظ  هفیلخ  نیا  رب  و  دندرک - هراشا  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  هب  ترـضح  و  رفن - ود  نیا 
. تسا تّجح 

رمع يرفن  شش  ياروش  مشش : باوج 

دنتفگیم تسار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  ثیدح  تبسن  رد  شباحصا  رمع و  رگا  میتسه . هدنز  یگمه  يروش  يرفن  شـش  هورگ  ام 
يارب ار  يروش  هک  تسا  نیا  ناترظن  رگا  نآ ؟ ریغ  ای  داد  رارق  تفالخ  يارب  يروش  رد  ار  ام  اـیآ  داد ؟ رارق  يروش  ءزج  ارم  رمع  ارچ  سپ 

نیا رد  هک  ارچ  میدرکیم  تروشم  يرگید  عوضوم  رد  دیاب  ام  و  تشاد ، دهاوخن  یتراما  ام  رب  نامثع  نونکا  سپ  داد  رارق  تموکح  ریغ 
لخاد امش  هارمه  ارم  ارچ  سپ  هدوب  تفالخ  هراب  رد  يروش  رگا  و  مینک ، تروشم  تفالخ  هلأسم  ریغ  رد  هک  هداد  روتسد  ام  هب  وا  تروص 
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رد ار  ناـنآ  هک  هداد  ربخ  هدرک و  جراـخ  تفـالخ  زا  ار  شتیب  لـها  ربماـیپ  : » تفگیم هک  یلاـح  رد  درکن  جراـخ  ارم  ارچ  دومن !؟ يروش 
!؟» تسین یبیصن  تفالخ 

گرم ماگنه  رمع  نانخس  متفه : باوج 

رسپ هب  هراشا  ترضح  اجنیا  رد  :- ) تفگ هَّللا  دبع  شرـسپ  هب  دناوخارف  یکی  یکی  ار  يروش  باحـصا  رفن  شـش  ام  هک  یماگنه  رمع  ارچ 
هچ وت  هب  تردپ  میدـش  جراخ  ام  یتقو  یئوگب  هک  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  وت  تساجنیا - وا  ناه ، دومرف ): دوب  رـضاح  سلجم  رد  هک  رمع 

اب رگا  : » تفگ وا  «، 39  » يداد مسق  ارم  هک  لاح  تفگ : رمع  نب  هَّللا  دبع  تفگ ؟
______________________________

«. نینمؤملا ریما  ای  کیلع  مالسلا  : » دنتفگ نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رما  هب  ینعی  ( 37)
. تسا راک  رس  رب  نونکا  هک  امش  هفیلخ  نیا  ب :»  » و فلا » ( » 38)
: .... تفگ وا  هک  تسا  نیا  نم  تداهش  نیرتمک  خ ل : فلا » ( » 39)
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اپب ناشربمایپ  ّتنـس  ناشراگدرورپ و  باـتک  قبط  دـیناشک و  دـهاوخ  نشور  هداـج  طـسو  هب  ار  ناـنآ  دـننک  تعیب  مشاـه  ینب  « 40  » علصا
يراد یعنام  هچ  ردپ ، يا  متفگ : وا  هب  نم  تفگ : رمع  رسپ  یتفگ ؟ هچ  وت  اجنآ  رد  رمع ، رسپ  يا  دومرف : ترضح  سپـس  تشاد !» دهاوخ 

! منکیم ناـمتک  ار  نآ  هک  تفگ  یبـلطم  وا  تفگ : رمع  رـسپ  داد ؟ وـت  هب  یباوـج  هچ  رمع  دوـمرف : ترـضح  یهد ؟ رارق  هـفیلخ  ار  وا  هـک 
هداد ربخ  عقوم  هچ  دیـسرپ : رمع  رـسپ  تسا ؟ هداد  ربـخ  نم  هب  ياهتفگ  وا  هب  وت  هتفگ و  وت  هب  وا  هچنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دومرف :
سک ره  و  داد ، ربخ  نم  هب  باوخ  رد  تفر  اـیند  زا  تردـپ  هک  یبـش  نآ  رد  سپـس  و  داد ، ربـخ  نم  هب  شتاـیح  ناـمز  رد  دومرف : تسا !؟

. تسا هدید  يرادیب  رد  ایوگ  دنیبب  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
ار مراـتفگ  مدرک  لـقن  تیارب  رگا  هک  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  وت  رمع ، رـسپ  يا  دومرف : تسا ؟ هداد  ربخ  وت  هب  يزیچ  هچ  تفگ : رمع  رـسپ 

هفیلخ ار  وا  هک  يراد  یعنام  هچ  : » یتفگ وا  هب  یتقو  دومرف : ترـضح  منامیم ! تکاس  متـساوخ  مه  رگا  تفگ : رمع  رـسپ  ینک ؟ قیدـصت 
نآ رـس  رب  عادولا  ۀـجح  رد  هبعک  رد  هک  ياهدـهاعم  میاهتـشون و  دوخ  نیب  رد  هک  تسا  ياهتـشون  هفیحـص و  نم  عنام  تفگ : یهد ؟» رارق 

: تفگ دنام و  تکاس  اجنیا  رد  رمع  رسپ  میاهدشنامیپمه !
ار شیولگ  هار  هیرگ  هک  مدـیدیم  سلجم  نآ  رد  ار  رمع  رـسپ  دـیوگیم : میلـس  يرادرب ! تسد  نم  زا  هک  مهدیم  مسق  ربمایپ  ّقحب  ار  وت 

. دوب يراج  کشا  شنامشچ  ود  زا  دوب و  هتسب 
جنپ نآ  رگا  مسق  ادـخب  دومرف : دومن و  « 41  » صاّقو یبا  نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  ریبز و  هحلط و  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 
امش يارب  دناهتفگ  تسار  رگا  و  تسین ، لالح  امش  رب  اهنآ  تیالو  دناهتـسب  غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  هفیحـص ) باحـصا   ) رفن

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  تفلاخم  امـش ) هتفگ  هب   ) يروش رد  نم  دورو  اریز  دیهد ، رارق  يروش  لخاد  دوخ  هارمه  ارم  تسین  لالح 
. دیآیم باسح  هب  وا  نامرف  زا  یچیپرس 

______________________________

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هراشا  اجنیا  رد  هک  درادن  وم  شرس  يولج  هک  یسک  ینعی  علصا  ( 40)
. دندوب يروش  باحصا  رفن  شش  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  نامثع و  اب  رفن  راهچ  نیا  ( 41)
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درادن تماما  تفالخ و  قح  ماما  هدزاود  زج  یسک 

نم ایآ  دیهد ، ربخ  نم  هب  دیسانشیم  ارم  هک  روط  نآ  ناتنایم و  رد  ارم  تلزنم  دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
هب ار  وت  مالسا  زا  دعب  هن  ّتیلهاج و  نامز  رد  هن  مسق  ادخب  یتسه . « 42  » قودص قیّدص  هکلب  دنتفگ : وگغورد ؟ ای  متسه  وگتسار  امش  دزن 

. میاهتخانشن یئوگغورد 
ام هب  وا  زا  دعب  و  داد ، رارق  ام  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  داد و  تمارک  تّوبن  هب  ار  تیب  لها  ام  هک  ییادخ  هب  مسق  دومرف : ترضح 

تماـما و دـیامن و  غـالبا  دـناوتیمن  اـم  زج  یـسک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  لوق  زا  داد ، رارق  نینمؤم  ناـماما  ار  اـم  هک  دومرف  تمارک 
. تسا هدادن  رارق  تفالخ  رد  یّقح  بیصن و  مدرم  زا  يدحا  يارب  تیب  لها  ام  اب  دنوادخ  و  درادن ، ّتیحالص  ام  رد  زج  تفالخ 

هَّللا یلص  ربمایپ  اب  تمایق  زور  ات  ار  ءایبنا  دنوادخ  تسین . یّیبن  لوسر و  وا  زا  دعب  هک  تسا  ناربمایپ  متاخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر 
نادهاش نیمز و  رد  ءافلخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  زا  دـعب  ار  ام  داد . همتاخ  تمایق  زور  ات  ار  اهباتک  نآرق  اب  و  داد ، همتاخ  هلآ  هیلع و 

. داد رارق  نیرق  نآرق  هیآ  دنچ  رد  تعاطا  رد  شربمایپ  دوخ و  اب  ار  ام  درک و  بجاو  شباتک  رد  ار  ام  تعاطا  و  داد ، رارق  مدرم  رب 
ار ام  تعاطا  و  داد ، رارق  شقلخ  رب  نادهاش  شقلخ و  نایم  رد  وا  زا  دعب  نانیـشناج  ار  ام  ربمایپ و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  دنوادخ 

روتـسد قبط  مه  وا  دـناسرب . شتما  هب  ار  بلطم  نیا  هک  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  لج  زع و  يادـخ  سپـس  درک و  بجاو  شلزنم  باتک  رد 
. دومن غالبا  نانآ  هب  دنوادخ 

!!؟ دنربمایپ ینیشناج  هب  رتراوازس  مادک 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  امش  دنربمایپ ؟ ياج  ماقم و  رد  نتسشن  هب  رتراوازس  « 43  » ود نیا  زا  کیمادک 
______________________________

. دیوگیم تسار  هشیمه  هکنآ  ینعی  قودص  و  ییوگتسار ، رد  لماک  ینعی  قیدص  ( 42)
. دوشیم نشور  مالک  هلابند  زا  هک  نانچ  تسا ، رکب  وبا  ناشدوخ و  هب  ترضح  هراشا  ( 43)

306 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
زا هک  یـسک  ای  مدوخ  زجب  دناسرب  ار  یبلطم  نم  لوق  زا  درادـن  تیحالـص  : » دومرف داتـسرف  تئارب  هروس  غالبا  يارب  ارم  یتقو  هک  دـیدینش 

؟ دیدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دشاب .» مدوخ 
تئارب هروس  يارب  ار  وت  هک  ماـگنه  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  بلطم  نیا  هک  میهدیم  تداهـش  اـم  مسق ، ادـخب  يرآ  دـنتفگ :

. میدینش داتسرف 
دناسرب و ار  تشگنا  راهچ  ردقب  ياهتشون  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  هک  تشادن  تیحالص  رکب ) وبا   ) امـش قیفر  دومرف : ترـضح 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  دـنیوا ؟ ياج  ماـقم و  هب  رتراوازـس  ود  نیا  زا  کیمادـک  درکن ! ادـیپ  تیحالـص  نآ  غـالبا  يارب  نم  زج 
؟» 44  » تسین ربمایپ  زا  هک  هدش  نییعت  صوصخب  هک  یسک  نآ  ای  تسوا  زا  هک  هدربمان  صوصخب 

« بئاغلا دهاشلا  غلبیل   » هراب رد  ینخس 

ةراشا

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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زا ار  یبلطم  درادن  تیحالص  يدحا  هنوگچ  هک  نک  نایب  ام  يارب  یلو  میدینش . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  تفگ : هحلط 
ینعی بئاـغلا » مکنم  دـهاّشلا  غلبیل  : » دوـمرف مدرم  ریاـس  هب  اـم و  هب  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  دـیامن ، غـالبا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

؟ دنهد عالطا  نابئاغ  هب  امش  نیرضاح 
ار نآ  سپس  دهد و  ياج  دوخ  بلق  رد  ار  نآ  دونشب و  ارم  نخـس  هک  یـسک  دنک  تمحر  ادخ  : » دومرف عادولا  ۀجح  رد  هفرع  نابایب  رد  و 

دوخ زا  رتهدیمهف  يارب  ار  یملع  هک  یـسک  اسب  هچ  و  دمهفیمن ، دوخ  یلو  دنکیم  لمح  ار  یملع  هک  یـسک  اسب  هچ  دناسرب . نم  لوق  زا 
تعاطا و ندوب و  اونـش  دنوادخ ، يارب  لمع  ندرک  صلاخ  دنکیمن : تنایخ  اهنآ  رد  ناملـسم  درف  بلق  هک  تسا  زیچ  هس  دـنکیم . لمح 

ربمایپ زین  دریگیم و  رب  رد  ار  ناناملـسم  همه  رما  ناـیلاو  توعد  هک  ارچ  ناناملـسم ، عاـمتجا  اـب  یهارمه  و  رما ، ناـیلاو  يارب  یهاوخ  ریخ 
شیب رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

______________________________

نم لوق  هدنناسر  دیاب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  نیا  روظنم  دوش . هعجارم  ثیدح  نیمه  رد  یقرواپ 14  هب  ( 44)
لمع نیا  اـب  دـیامن ، غـالبا  اـت  داد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تفرگ و  سپ  رکب  وبا  زا  ار  تئارب  هروس  ناـیم  نیا  رد  دـشاب و  مدوـخ  زا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  انیقی  هک  يدرف  تسا و  رکب  وبا  تسین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  اـنیقی  هک  يدرف  دـش  مولعم  ترـضح 
. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا 

307 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. دنناسرب نابئاغ  هب  نارضاح  : » دومرف تساخ و  اپب  دروم  کی  زا 

مالّسلا مهیلع  همئا  تیالو  غیلبت  روتسد 

عادولا ۀجح  رد  هفرع  زور  رد  مخ و  ریدغ  زور  رد  هدومرف  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
یقاـب زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  : » دوـمرف هک  نک  رظن  دوـمرف  داریا  ترـضح  نآ  هک  ياهبطخ  نیرخآ  رد  تـسا ! هدوـب  شتلحر  زور  رد  و 
تـسا هداد  هدعو  نم  هب  ریبخ  فیطل  دنوادخ  متیب . لها  ادخ و  باتک  دیوشیمن : هارمگ  زگره  دیاهدرک  کّسمت  ود  نیا  هب  ات  هک  مدراذگ 

هباّبـس و تشگنا  ود  هب  ترـضح  هک  تشگنا - ود  نیا  دننام  دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوشن  ادج  رگید  کی  زا  ود  نیا  هک 
رتولج ناشیا  زا  «. 45  » دیئامنن شزغل  دـیوشن و  هارمگ  ات  دـینک  کّسمت  ود  نیا  هب  تسا . يرگید  زا  رتولج  یکی  هک  دـندرک - هراشا  طسو 

«. دنرتاناد امش  زا  هک  دیهدن  دای  يزیچ  اهنآ  هب  و  دینامن ، بقع  اهنآ  زا  دیورن و 
مهیلع دّـمحم  لآ  ناماما  زا  تعاطا  ندوب  بجاو  دـندید  ار  مدرم  زا  سک  ره  هک  هداد  روتـسد  مدرم  مومع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

یلـص ربمایپ  عقاو  رد  تسا . هدومرفن  عوضوم  نیا  زا  ریغ  بلطم  چیه  رد  ار  غالبا  هفیظو  نیا  و  دنناسرب ، ار  ناشّقح  ندوب  بجاو  مالّـسلا و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  همه  هک  ار  « 46  » یناسک لیلد  تّجح و  دنناسرب  مدرم  هب  هک  هداد  روتـسد  مدرم  مومع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا 

. دناسریمن ناشیا  زج  یسک  وا  لوق  زا  ار ، هدش  ثوعبم  نادب 
: دومرف نم  هب  دیدینشیم - مه  امش  هک  یلاح  رد  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  ینیبیمن  ایآ  هحلط ، يا 

نم ّتنـس  قبط  ییامنیم و  ادا  ارم  تناما  ینکیم و  ئرب  ارم  هّمذ  هک  یتسه  وت  دنکیمن . ءيرب  ارم  هّمذ  ادا و  ارم  ضرق  وت  ریغ  مردارب ، يا 
«. ینکیم گنج 

اب ار  اـهنآ  هک  مدوب  نم  47 ؟»  » درک ادا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ياههدـعو  ضرق و  اـیآ  تفرگ  تسدـب  ار  تموکح  رکب  وبا  یتقو 
ياههدعو ضرق و  و  « 48  » مدرک مکحم  دهاش  لیلد و 
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______________________________

. دیوشن نادرگ  ور  ج :» ( » 45)
 ... ار یناسک  تعاطا  ندوب  بجاو  ب :» ( » 46)

. درکن ادا  ار  ترضح  ياههدعو  ضرق و  تفرگ  تسدب  ار  تموکح  رکب  وبا  یتقو  ب :»  » و فلا » ( » 47)
. مدرک ادا  ار  شترضح  ياههدعو  ضرق و  نم  و  دیدرک ، تعیب  وا  اب  یگمه  امش  ب :»  » و فلا » ( » 48)

308 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هچنآ درک . دهاوخن  ادا  نم  زج  ار  وا  ياههدعو  ضرق و  هک  دوب  هداد  ربخ  مدرم  هب  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مدرک . ادا  ار  شترـضح 

ار شترضح  هّمذ  ار  ترضح  نآ  ياههدعو  ضرق و  نم  ندرک  ادا  طقف  و  دوبن ، ترـضح  ياههدعو  ضرق و  يادا  داد  نانآ  هب  رکب  وبا  هک 
. دومن ادا  ار  شتناما  ئرب و 

مدرم هب  یهلا  رماوا  نیغّلبم  مالّسلا  مهیلع  همئا 

نانآ تعاطا  دنوادخ  هک  دننکیم  غالبا  یناماما  طقف  ار  هدروآ  لج  زع و  دنوادخ  بناج  زا  هچنآ  همه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا 
سک ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دـنک  تعاطا  ناشیا  زا  سک  ره  هک  نانآ  تسا . هدومن  رما  ناشیا  تیالو  هب  هدرک و  بجاو  شباتک  رد  ار 

. تسا هدومن  یچیپرس  ادخ  زا  دنک  یچیپرس  نانآ  زا 
میارب ار  نآ  هکنیا  ات  تسا  هدرک  دصق  هچ  بلطم  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  متـسنادیمن  يدومن . ناسآ  ارم  لکـشم  تفگ : هحلط 

. دهد ریخ  يازج  تّما  همه  زا  وت  هب  ادخ  نسحلا ، ابا  يا  يدومن . نایب 

«49  » نآرق عمج  هراب  رد  ینخس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  نآرق 

و « 50  » يدـمآ نوریب  هدـش  رهم  ياهچراپ  هارمه  هب  هک  مدـید  ار  وت  منک : لاؤس  وت  زا  مهاوخیم  ار  ياهلأسم  نسحلا ، اـبا  يا  تفگ : هحلط 
عمج ار  نآ  ات  مدش  لوغشم  ادخ  باتک  هب  سپس  و  مدوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نفد  نفک و  لسغ و  لوغـشم  نم  مدرم ، يا  : » یتفگ
عمج هتـشون و  هک  یباـتک  نآ  نم  تسا .» هداـتفین  نآ  زا  مه  فرح  کـی  هک  « 51  » تسا هعومجم  کی  تروصب  ادـخ  باـتک  نیا  مدومن .

. ماهدیدن ياهدرک  يروآ 
______________________________

. تسا ینونک  نآرق  يارب  یمکحم  دنس  اتیاهن  هک  دوش  هعلاطم  تقد  هب  رخآ  ات  دیاب  هدمآ  شخب  نیا  رد  هچنآ  ( 49)
هعجارم باتک  نیمه  هب ص 222  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  ترـضح  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  مایا  هب  هراشا  ( 50)

. دوش
. ماهدرک يروآ  عمج  هتشون و  ار  نآ  هک  تسا  نم  دزن  ادخ  باتک  نیا  ب :» ( » 51)

309 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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رمع نآرق 

زا وت  و  تسرفب ، نم  دزن  ار  نآرق  نآ  هک  داتـسرف  وت  غارـس  دیـسر  تفالخ  هب  یتقو  هک  مدـید  ار  رمع  داد : همادا  نینچ  ار  شنانخـس  هحلط 
. يدرک ابا  نآ  نداتسرف 

تداهـش نآ  هب  رفن  کـی  طـقف  هچنآ  و  تشونیم ، ار  نآ  دـندادیم  تداهـش  نآرق  زا  ياهیآ  رب  رفن  ود  رگا  دـناوخ ، ارف  ار  مدرم  مه  رمع 
. تشونیمن ار  نآ  تشاذگیم و  رانک  دادیم 

و دندناوخیمن ، نانآ  ریغ  هک  دـندناوخیم  ینآرق  هک  دـندش  هتـشک  ینادرم  همامی  گنج  زور  رد  - » مدینـشیم مه  نم  و  تفگیم - رمع 
«. تفر نیب  زا  رادقم  نآ 

رد هچنآ  دروخ و  ار  هحفص  نآ  و  دندوب - نتشون  لوغشم  رمع  ناگدنسیون  هک  یلاح  رد  دمآ - نآ  زا  ياهحفـص  غارـس  يدنفـسوگ  زین  و 
؟ دیئوگیم هچ  هراب  نیا  رد  دوب . نامثع  هدنسیون  زور  نآ  رد  و  «، 52  » تفر نیب  زا  دوب  نآ 

بازحا هروس  : » دنتفگیم « 53  » نامثع ناـمز  رد  هک  مدینـش  دـندرک - يروآ  عمج  ار  نآرق  زا  دوخ  ياههتـشون  هک  شباحـصا - رمع و  زا 
«. تسا هدوب  « 54  » هیآ دون  تارجح  هروس  و  هیآ ، تصش  دص و  رون  هروس  هرقب ، هروس  لداعم 

؟ ینک رهاظ  مدرم  يارب  ياهدرک  يروآ  عمج  هچنآ  هک  دنک - تمحر  ارت  ادخ  يراد - یعنام  هچ  و  تسا ، يراک  هچ  نیا 

نامثع نآرق 

مدرم و  « 55  » درک عمج  نآ  يارب  ار  ناگدنسیون  تفرگ و  دوب  هدرک  عمج  رمع  هچنآ  هک  مدوب  رـضاح  نامثع  راک  رد  مدوخ  تفگ : هحلط 
نب ّیبا  نآرق  دومن و  راداو  تئارق  کی  رب  ار 

______________________________

دیوگیم و هحلط  ار  بلاطم  نیا  هک  تسادیپ  تسا . هدمآ  هراب  نیا  رد  یبلاطم  ص 112  ناذاش : نب  لضف  فیلأت  حاضیا »  » باتک رد  ( 52)
. میشاب يدعب  ياهترابع  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باوج  رظتنم  دیاب 

. نامثع رمع و  نامز  رد  فلا :» ( » 53)
. دوب هیآ  دون  دص و  رجح  هروس  هدش : هفاضا  خ ل  فلا »  » رد و  هیآ ، تصش  د :»  » و ب »  » و فلا » ( » 54)

نآرق تفر و  دوب  هدرک  عمج  رمع  هچنآ  غارس  نامثع  ج :» . » دز شتآ  دوب  هدرک  عمج  رمع  هچنآ  هک  مراد  دایب  ار  نامثع  د :»  » و ب » ( » 55)
. درک عمج  ار 

310 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
!؟ تسا يراک  هچ  رگید  نیا  «. 56  » دینازوس شتآ  هب  درک و  هراپ  ار  دوعسم  نبا  بعک و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ءالما  هب  نآرق 

نآ يالما  هب  هدرک ، لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  رب  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  ياهیآ  ره  هحلط ، يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
مارح و لالح و  ره  هدـش و  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  رب  هک  ياهیآ  ره  لیوأت  زین  و  تسا . دوجوم  نم  دزن  مدوخ  ّطخ  ترـضح و 

نم دزن  مدوخ  طخ  ربمایپ و  يالما  هب  ندـب ، رب  شارخ  هید  یتح  دـنراد  جایتحا  نادـب  تمایق  زور  ات  تما  هک  يزیچ  ره  مکح و  ّدـح و  ره 
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. تسا دوجوم  هدش و  هتشون 
؟ تسا وت  دزن  هدش و  هتشون  دش  دهاوخ  تمایق  زور  ات  ای  هدوب  هچنآ  ّماع ، ّصاخ و  گرزب و  کچوک و  زا  يزیچ  ره  ایآ  دیسرپ : هحلط 
رازه یباب  ره  زا  هک  تخومآ  نم  هب  یناهنپ  ار  ملع  زا  باب  رازه  دـیلک  شیرامیب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نآ  زا  ریغ  و  یلب ، دومرف :

يالاب زا  دـندرکیم  تعاطا  ارم  دـندشیم و  نم  عبات  هدرک  حور  ضبق  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  ینامز  زا  تّما  نیا  رگا  دوشیم . زاب  باب 
«. 57  » دندروخیم ار  یهلا  ياهتمعن  تعسو  یشوخ و  اب  تمایق  زور  ات  ناشیاپ  ریز  زا  ناشرس و 

؟ دش هتشون  هچ  فتک  رد 

هارمگ تما  هک  دـسیونب  يزیچ  نآ  رد  ات  تساوخ  « 58  » فتک هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يدوبن  رـضاح  اـیآ  هحلط ، يا 
درک و بضغ  مه  ترـضح  دیوگیم !» نایذه  ادخ  ربمایپ  : » هک تفگ  ار  شنخـس  نآ  رمع )  ) وت قیفر  اجنآ  رد  دـننکن . فالتخا  دـنوشن و 

؟ درک اهر  ار  نآ  نتشون 
______________________________

ار اـهنآرق  ریاـس  درک و  راداو  تباـث  نب  دـیز  تئارق  رب  طـقف  ار  مدرم  همه  ناـمثع  هک : هدرک  تیاور  میدـق ص 308  ج 8  راـحب : رد  ( 56)
هکم و ماش و  زا  کی  ره  هب  زین  هرـصب و  هب  ار  یکی  هفوک و  هب  ار  یکی  تشون ، دوب  روهـشم  ءاّرق  نیب  هچنآ  قبط  ار  نآرق  تفه  دـینازوس و 

. دنتفگیم ماما »  » نآرق نآ  هب  هک  تشاد  هگن  هنیدم  رد  ار  یکی  داتسرف و  یکی  نیرحب  نمی و 
. تسا ینیمز  ینامسآ و  ياهتمعن  اپ  ریز  رس و  يالاب  زا  روظنم  و  دشیم . هدامآ  ناشیارب  تهج  ره  زا  شوخ  یگدنز  ینعی  ( 57)

. تساوخ ياهقرو  ج :» ( » 58)
311 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مدوب رضاح  عوضوم  نیا  رد  يرآ ، تفگ : هحلط 
دسیونب و هچ  فتک  رد  تساوخیم  هک  داد  ربخ  نم  هب  شترـضح  دیتفر ، نوریب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  روضح  زا  امـش  یتقو  دومرف :

ياهقرو سپـس  دنادیم . ار  تما  نیا  هقرفت  فالتخا و  لج  زع و  دنوادخ  هک  داد  ربخ  وا  هب  لیئربج  و  دریگب ، دـهاش  نآ  رب  ار  مدرم  مومع 
نآ رد  و  دادـقم ، رذ و  وبا  ناملـس و  تفرگ : دـهاش  نآ  رب  ار  رفن  هس  دومن و  ـالما  نم  رب  دـسیونب  فتک  رد  تساوخیم  هچنآ  تساوـخ و 

ترضح و  مرسپ - نیا  سپـس  درب و  مان  ارم  اهنآ  لّوا  درب . مان  هدومن  تمایق  زور  ات  نانآ  تعاطا  هب  رما  دنوادخ  هک  ار  تیاده  ناماما  هقرو 
هیلع نیـسح  ماـما  ینعی  مرـسپ - نیا  نادـنزرف  زا  رفن  هن  سپـس  نیـسح و  سپـس  درک - کـیدزن  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب  ار  دوخ  تسد 

؟ دوبن نینچ  ایآ  «، 59  » دادقم يا  رذ و  وبا  يا  مالّسلا -
. میهدیم تداهش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  بلطم  نیا  رب  ام  دنتفگ : دنتساخرب و  دادقم  رذ و  وبا 

هدرکن لمح  نیمز  هدنکفین و  هیاس  نامـسآ  : » دومرفیم رذ  وبا  هراب  رد  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  مسق  ادخب  تفگ : هحلط 
يا  ) وت و  دندادن ، تداهـش  قح  هب  زج  ود  نیا  هک  مهدیم  تداهـش  نم  و  دنوادخ ،» دزن  رتراکوکین  رذ و  وبا  زا  رتوگتـسار  ینابز  بحاص 

. یتسه رتمّدقم  رتوگتسار و  ود  نیا  زا  نم  دزن  یلع )
مّدقم ار  وا  تیاضر  دیسرتب و  ادخ  زا  فوع ، رسپ  يا  وت  دعس و  يا  وت  ریبز ، يا  وت  هحلط و  يا  دومرف : درک و  هحلط  هب  ور  ترـضح  سپس 

. دیسرتن ياهدننکشنزرس  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  دینک و  رایتخا  تسوا  دزن  هچنآ  دیراد و 

دوجوم نآرق  يارب  مکحم  يدنس 
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: دومرف ترضح  ینکیمن ؟ رهاظ  مدرم  يارب  ار  دوخ  نآرق  ایآ  يدادن ، باوج  نآرق  هراب  رد  ارم  لاؤس  منیبیم  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : هحلط 
. مدرک يراددوخ  وت  باوج  زا  ادمع  هحلط ، يا 

______________________________

ایند زا  مایا  نآ  رد  وا  نوچ  هدربن  مان  ار  ناملـس  تسا و  رفن  ود  نیا  زا  نامثع  ناـمز  سلجم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاؤس  نیا  ( 59)
. دوب هتفر 

312 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نآ رد  مه  دـشابن  نآرق  هک  يزیچ  ای  تسا  نآرق  شاهمه  ایآ  هد ، ربخ  نم  هب  دنتـشون  نامثع  رمع و  هک  ینآرق  هراـب  رد  سپ  تفگ : هحلط 

؟ تسه
تّجح نآ  رد  هک  ارچ  دیوشیم ، تشهب  لخاد  هتفای  تاجن  شتآ  زا  دیریگب  تسا  نآ  رد  هچنآ  رگا  تسا . نآرق  شاهمه  دومرف : ترضح 

. تسا هدمآ  ام  تعاطا  بوجو  ام و  ّقح  ام و  رما  نایب  ام و 
. تسا یفاک  ارم  تسا  نآرق  هک  نونکا  تسا . سب  ارم  تفگ : هحلط 

؟ تسیک دزن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآرق 

یـسک هچ  هب  ار  نآ  تسوـت ، تسد  رد  هک  مارح  لـالح و  ملع  شلیوأـت و  نآرق و  زا  هچنآ  هراـب  رد  هدـب  ربـخ  نم  هب  تفگ : هـحلط  سپس 
؟ تسیک وت  زا  دعب  نآ  بحاص  يراپسیم و 

: دومرف تسیک ؟ وا  تفگ : مراپسب . وا  هب  هداد  روتسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یسک  نآ  هب  دومرف :
سپس درپس . دهاوخ  نیسح  مرسپ  نیا  هب  ار  نآ  گرم  ماگنه  نسح  مرسپ  و  نسح ، مرسپ  نیا  نم  زا  دعب  مدرم  رایتخا  بحاص  نم و  ّیصو 

نانآ دوش . دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  رثوک  ضوح  رانک  اهنآ  نیرخآ  ات  دوشیم  لقتنم  يرگید  زا  سپ  یکی  نیـسح  نادنزرف  هب 
. دوشیمن ادج  نانآ  زا  نآرق  دنوشیمن و  ادج  نآرق  زا  تسا . اهنآ  اب  نآرق  نآرق و  اب 

هّیما ینب  يدع و  ینب  میمت و  ینب  زا  تلالض  ماما  هدزاود 

نادـنزرف زا  رفن  تفه  رفن  ود  نآ  زا  دـعب  و  دـنریگیم ، تسدـب  ار  تموکح  نامثع  زا  دـعب  يدوز  هب  شرـسپ  هیواعم و  هک  دـینادب  دومرف :
هک دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ  و  دوب ، دنهاوخ  تلالـض  ماما  هدزاود  لیمکت  هک  دمآ  دـنهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  صاعلا  یبا  نب  مکح 

دناهّیما ینب  زا  نانآ  زا  رفن  هد  دننادرگیم ، رب  بقع  هب  يرقهق  تروص  هب  ار  شتّما  هک  دـید  شربنم  رب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. تسا ود  نآ  هدهع  رب  تّما  ناهانگ  دناهدرک و  يزیر  یپ  نانآ  يارب  ار  هیاپ  نیا  رفن  ود  و 

313 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
وت هب  ام  فرط  زا  تکین ، راتفگ  یهاوخریخ و  رطاخب  دزرماـیب و  ارت  دـنک و  تمحر  ارت  ادـخ  نسحلا ، اـبا  يا  دـنتفگ : مدرم  همه  اـجنیا  رد 

. دهد ریخ  يازج 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ص 240 و 241. یطخ :)  ) نیلضافلا جاهنم  . 1
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میدق ص 342. ج 8  راحب : . 2
ج 26 ص 65 ح 147. راحب : . 3

ج 61 ص 240 ح 7. راحب : . 4
ج 92 ص 41. راحب : . 5

ج 2 ص 184 ح 898. ةادهلا : تابثا  . 6
ص 284. تاداسلا : لئاضف  . 7
ص 237. ۀینارونلا : عماوللا  . 8

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 247 ج 25. نیدلا : لامکا  . 1

ص 52. ینامعن : تبیغ  . 2
ج 1 ص 210. یسربط : جاجتحا  . 3

باب 25. مود  مسق  سواط : نبا  نیصحتلا  . 4
ج 1 ص 312 ب 58 ح 250. نیطمسلا : دئارف  . 5

ص 539. مارکلا : ۀهزن  . 6
314 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: كرابم رمع  رخآ  لاس  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ   12

ةراشا

نینمؤملا ریما  ارچ  یمظنیب ، گنج و  زا  یگتـسخ  ترخآ ، هب  یهجوتیب  یئارگایند و  دوخ ، نارای  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیاکش 
نینمؤملا ریما  ارچ  لاتق ،» ال   » هب نیلئاق  هرماس » ! » دـنک نیکمت  دوخ  نمـشد  هب  هک  یـسک  يازج  درکن ؟ توکـس  نامثع  دـننام  مالّـسلا  هیلع 

ریما توکس  قرف  رمع ، رکب و  وبا  اب  گنج  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مادقا  دیـشکن ؟ ریـشمش  رمع  رکب و  وبا  لباقم  رد  مالّـسلا  هیلع 
یبصان و هعیش و  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  حلـص  گنج و  قباوس  دوخ ، لتق  رد  رـصقم  نامثع  نامثع ، توکـس  اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  مدرم ، بولق  رد  هبطخ  نیا  ریثأت  فعضتسم ،
كرابم رمع  رخآ  لاس  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

دوخ نارای  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیاکش 

. دندوب ترضح  نآ  دزن  باحصا  زا  یهورگ  میدوب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فارطا  رد  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلـس  زا  نابا 
. یئامرف بیغرت  گنج  هب  نتفر  يارب  ار  مدرم  تسا  بوخ  هچ  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع  رفن  کی 

ترخآ هب  یهجوتیب  مدرم و  یئارگایند 

و دـیتفرن ، امـش  یلو  « 1  » مدوـمن بیغرت  گـنج  هـب  نـتفر  يارب  ار  امـش  نـم  دوـمرف : نآ  ّیط  درک و  داریا  ياهـبطخ  تساـخرب و  ترـضح 
و دیتفریذپن ، امش  یلو  مدومن  ار  امش  یهاوخریخ 
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______________________________

 ... یلو مدومن  بیغرت  گنج  يارب  ار  امش  ردقچ  نم  هک  تسا  یفاک  ار  امش  بیع  نیمه  ج :» ( » 1)
315 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

امش رب  دیتسه . شوگ  بحاص  ینارک  هدرم و  نوچمه  ییاههدنز  بئاغ و  نوچمه  نارضاح  امش  دیدرکن . شوگ  یلو  مدناوخ  ارف  ار  امش 
بیغرت روج  ملظ و  لـها  اـب  داـهج  هب  منکیم و  تحیـصن  هدـننکتیافک  شخبافـش و  ياـههظعوم  هب  ار  امـش  منکیم و  توـالت  تمکح 

دیئوگیم و رعش  رگید  کی  يارب  و  « 2  » دیاهدش قرفتم  هدنکارپ  ياههقلح  رد  هک  منیبیم  ار  امش  هدیـسرن  منخـس  رخآ  هب  یلو  میامنیم ،
. دیسرپیم ریش  امرخ و  تمیق  زا  دیروآیم و  لثملا  برض 

! یمظنیب گنج و  زا  یگتسخ 

اب ار  دوخ  و  دیاهدرک ، هدوسآ  نآ  دای  زا  ار  ناتیاهبلق  و  دیاهداد ، ناشن  یگتـسخ  « 4  » نآ يارب  یگدامآ  گنج و  زا  «! 3  » داب هدیرب  ناتتسد 
. دیاهدرک لوغشم  یهاو  ياهرذع  هدننکهارمگ و  بلاطم  لیطابا و 

دنریگیمن رارق  هلمح  دروم  دوخ  هناخ  طسو  رد  یموق  زگره  مسق ، ادخب  دـنگنجب . امـش  اب  نانآ  هکنآ  لبق  دـیگنجب  نانآ  اب  امـش ! رب  ياو 
تـسود مه  نم  و  دننکب ، ار  دوخ  راک  ناتنانمـشد  ات  دـینک  یلمع  ار  میاههتفگ  امـش  مرادـن  نامگ  ادـخب  مسق  دـنوشیم . لیلذ  هکنآ  رگم 

امـش اب  ینیـشنمه  زا  امـش و  هب  يراتفرگ  درد  ندیـشچ  زا  مدرکیم و  تاقالم  ار  ادـخ  منیقی  تریـصب و  اب  مدـیدیم و  ار  نانآ  هک  متـشاد 
«. 5  » مدشیم تحار 

. دنوشیم هدنکارپ  رگید  يوس  زا  دنوش  يروآ  عمج  فرط  کی  زا  هچ  ره  دشاب . هدش  مگ  نآ  ناپوچ  هک  دیتسه  يرتش  هّلگ  نوچمه  امش 
رس و نتفاکش  نوچمه  « 6  » دـبای تّدـش  گرم  دریگب و  هلعـش  گنج  رگا  هک  مرگنیم  ار  امـش  ایوگ  مسق  ادـخب  منیبیم  نم  هک  روط  نیا 

تسد هک  لمح  عضو  ماگنه  نز  جارفنا  نوچمه 
______________________________

. دیاهدش نم  نانخس  هب  انتعایب  ب :» ( » 2)
. داب دولآ  كاخ  ناتتسد  ج :» ( » 3)

. نآ ندش  روهلعش  گنج و  زا  ج :» ( » 4)
. مدشیم تحار  منکیم  لّمحت  امش  زا  هچنآ  زا  مدشیم و  ادج  امش  زا  هک  متشاد  تسود  مسق  ادخب  ج :» ( » 5)

. دیآ نایم  هب  خرس  گرم  هتفرگ و  هلعش  گنج  هک  یتقو  رگم  دیمهفیمن  مسق ، ادخب  ج :» ( » 6)
316 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دیوشیم هدنکارپ  بلاط  یبا  نب  یلع  فارطا  زا  «، 7  » دوشیمن عنام  ار  ياهدننکسمل 

؟ درکن توکس  نامثع  دننام  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ارچ 

؟» 8  » يدرکیم ار  نافع  نب  نامثع  راک  مه  وت  دوبن  بوخ  ایآ  تفگ : يدنک  سیق  نب  ثعشا 
رش زا  نم  سیق ، رسپ  يا  مهدیم ؟ ماجنا  ار  نامثع  راک  مه  نم  دینکیم  لایخ  ایآ  «، 9 « » رانلا فرع   » يا دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
وا تسد  رد  قح  درادن و  نید  هک  یـسک  يارب  یّتح  تسا  روآتّفخ  داد  ماجنا  نامثع  هچنآ  مسق  ادخب  مربیم ! هانپ  ادـخب  ییوگیم  هچنآ 

!؟ تسا نم  اب  قح  نم و  تسد  رد  وا  تّجح  مراد و  مراگدرورپ  بناج  زا  یلیلد  هک  یلاح  رد  مهد  ماجنا  ار  نآ  هنوگچ  نم  تسین ،
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! دنک نیکمت  دوخ  نمشد  هب  هک  یسک  يازج 

ار شنوخ  دنکشب و  ار  شناوختسا  دنک و  هراپ  ار  شتسوپ  دنک و  ادج  ار  وا  تشوگ  ات  دهد  هزاجا  دوخ  نمـشد  هب  یـسک  رگا  مسق ، ادخب 
تسا فیعض  شبلق ) ینعی   ) هداد ياج  دوخ  رد  ار  نآ  شاهنیس  هچنآ  تسا و  میظع  وا  هانگ  دشاب ، وا  تعنامم  رب  رداق  هک  یلاح  رد  دزیرب ،

«. 10»
هبرـض شیوخ  تسد  اـب  هک  موشیمن  یـضار  نیا  زا  رتمک  دوب و  مهاوخن  نم  اـّما  و  شاـب ، یـسک  نینچ  سیق  رـسپ  يا  یهاوخیم  وت  رگا 

هچ ره  ادخ  نآ  زا  دعب  و  دوش ، دوبان  تسد  چم  فک و  نآ  برـض  زا  دـنک و  باترپ  اوه  هب  ار  اهرـس  ناوختـسا  هک  مروآ  دورف  يریـشمش 
. دنکیم دهاوخب 

______________________________

. دهدیم فک  زا  رایتخا  هزادنا  نیا  ینعی  ( 7)
زا هکنیا  اب  دـناهدش  فلاخم  وا  اب  مدرم  دـید  یتقو  هک  تسا  نیا  نامثع  راک  زا  روظنم  دوشیم  مولعم  ثیدـح  هلابند  زا  هک  روط  نامه  ( 8)

. دنتشک ار  وا  دندرک و  هلمح  دندید  ار  وا  تلاح  نیا  یتقو  مه  مدرم  دناوخن . دوخ  کمک  هب  ار  نانآ  یلو  تشاد  ینارای  دوخ  هلیبق 
. تسا شتآ » يوب   » نآ يانعم  تسا و  هدمآ  مه  رگید  دراوم  رد  هداد و  سیق  نب  ثعشا  هب  ترضح  هک  تسا  یبقل  رانلا » فرع  ( » 9)

. تسا فیعض  شلقع  ب :» ( » 10)
317 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دوخ و نیب  دـشاب و  دوخ  نوخ  ظـفح  رب  رداـق  سک  ره  دـشکیمن . ار  دوخ  یلو  دریمیم  یگرم  ره  هب  نمؤـم  سیق ! رـسپ  يا  وـت  رب  يا  و 
. تسا هتشک  ار  دوخ  عقاو  رد  دراذگب ، دازآ  ار  شلتاق 

« لاتق ال   » هب نیلئاق  هرماس » »

. دناشتآ رد  هورگ  ود  داتفه و  تشهب و  رد  نانیا  زا  هورگ  کی  دنوشیم ، قرفتم  هورگ  هس  داتفه و  رب  تّما  نیا  سیق ! رسپ  يا  وت  رب  ياو 

. دـنیوگیم غورد  و  هن » گنج   » دـنیوگیم هک  دنتـسه  هرماـس »  » ادـخ زا  اـهنآ  نیرترود  دـنوادخ و  دزن  ناـشنیرتضوغبم  اـهنآ و  نیرتدـب 
. تسا هداد  روتسد  شربمایپ  ّتنس  دوخ و  باتک  رد  « 11  » ناگدشجراخ نید  زا  ناراکزواجت و  نیا  گنج  هب  لج  زع و  دنوادخ 

؟ دیشکن ریشمش  رمع  رکب و  وبا  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ارچ 

رکب وبا  اب  هک  یماگنه  یتشاد  یعنام  هچ  بلاط ، یبا  رسپ  يا  تفگ : دوب  هدمآ  بضغ  هب  ترضح  نخـس  زا  هک  یلاح  رد  سیق  نب  ثعـشا 
يا هدناوخن  ياهبطخ  ام  يارب  ياهدمآ  قارع  هب  هک  يزور  زا  وت  ینزب !؟ ریـشمش  ینک و  گنج  دـش ، تعیب  نامثع  اب  اهنآ  زا  دـعب  رمع و  و 

هک یماگنه  زا  متـسه و  نانآ  هب  تبـسن  مدرم  نیرتراوازـس  نم  مسق  ادـخب  : » ياهتفگ ییایب  نیئاـپ  ربنم  زا  هکنیا  زا  لـبق  نآ  رد  هکنیا  رگم 
ّتیمولظم زا  تریـشمش  اب  هک  هدش  عنام  ارت  يزیچ  هچ  ماهدوب .» مولظم  نانچمه  هدرک  حور  ضبق  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  دـنوادخ 

؟ ینک عافد  دوخ 
مادقا نیا  زا  ارم  راگدرورپ  ياقل  زا  تهارک  ای  سرت و  ونشب : ار  باوج  یتفگ  ار  تنخس  سیق ، رسپ  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
رما دش  عنام  راک  نیا  زا  ارم  هچنآ  «. 12  » تسا رتهب  نم  يارب  نآ  رد  ءاقب  ایند و  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  متسنادیمن  هکنیا  هن  و  هدوبن ، عنام 

______________________________

نایناورهن زا  هیانک  هک  نید  زا  هدـش  جراخ  ینعی  قرام »  » و تسا ، هیواعم  باحـصا  زا  هیانک  اـجنیا  رد  هک  راـکزواجت ، ینعی  یغاـب » ( » 11)
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. تسا
. تسا رتهب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  هک  منادیم  نم  و  ج :» ( » 12)

318 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. درک دنهاوخ  هچ  نم  اب  وا  زا  دعب  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دوب . نم  اب  وا  نامیپ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخس  هب  نم  هکلب  دوبن ، لبق  زا  رتيوق  منیقی  نم و  ملع  مدیدیم  مشچ  اب  ار  ناشیاهراک  هک  یماگنه  نیا  رب  انب 
. متشاد نیقی  مدوب  دهاش  مدید و  مشچ  اب  هچنآ  زا  رتشیب 

نانآ هب  يدرک  ادیپ  ینارای  رگا  : » دومرف ییامرفیم ؟ نم  هب  یشرافس  هچ  تسویپ  عوقوب  ییاهراک  نینچ  یتقو  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع 
نید و ییاپرب  يارب  هک  ینامز  ات  نک  ظفح  ار  دوخ  نوخ  رادـهگن و  تسد  یتفاین  ینارای  رگا  و  نک ، داهج  ناشیا  اب  نک و  گـنج  نـالعا 

«. ینک ادیپ  ینارای  نم  ّتنس  ادخ و  باتک 
. دنوشیم يرگید  عبات  دننکیم و  تعیب  نم  ریغ  اب  هدرک و  راوخ  ارم  تما  يدوزب  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و 

نوراه هلزنمب  وا  زا  دعب  تما  و  متسه ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  وا  هب  تبـسن  نم  هک  داد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  و 
يِْرمَأ َْتیَـصَعَف  َأ  ِنَِعبَّتَت  اَّلَأ  اوُّلَـض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  ُنوُراه ، ای  : » تفگ یـسوم  هک  اجنآ  دش ، دنهاوخ  شناوریپ  هلاسوگ و  شناوریپ و  و 

ِیَنب َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  ْنَأ  ُتیِـشَخ  یِّنِإ  یِـسْأَِرب  َو ال  ِیتَیِْحِلب  ْذُـخَْأت  َّمُأ ال  َْنب  اَی  : » لاق و  ِینَنُوُلتْقَی » اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاـق 
نم نامرف  اب  ایآ  یتشادرب ؟ نم  تعباتم  زا  تسد  دـنوشیم  هارمگ  مدرم  يدـید  یتقو  ارچ  نوراـه ، يا  «، » 13 « » ِیلْوَق ُْبقَْرت  َْمل  َو  َلِیئارْـسِإ 
ارم نابیرگ  مردام ، رسپ  يا  : » تفگ و  دنشکب » ارم  دوب  کیدزن  دندرمـش و  فیعـض  ارم  موق  نیا  مردام ، رـسپ  يا  تفگ : يدرک ؟ تفلاخم 

«. 15 « » يدرکن تاعارم  ارم  راتفگ  یتخادنا و  فالتخا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  َْنَیب  یئوگب  مدیسرت  نم  «، 14  » رادرب مرس  زا  تسد  ریگم و 
______________________________

هیآ 150. فارعا : هروس  ( 13)
هدـش ینعم  هیانک  تروصب  مه  نتم  رد  تسا ، هیانک  هک  ریگم » ارم  رـس  نم و  نساـحم   » ینعی یِـسْأَِرب ، ـال  َو  ِیتَیِْحِلب  ْذُـخَْأت  ـال   » هلمج ( 14)

. تسا
اب وت  گرم  یگدنز و  هک  ار ، وت  داب  هدژم  یلع ، يا  تسا : نینچ  د »  » و ب »  » رد ترابع  اجنیا  ات  يدرک »...  ادیپ  ینارای  رگا   » هلمج زا  ( 15)
نم هب  تبسن  وت  یگنجیم . نم  ّتنس  قبط  یئامنیم و  ادا  ارم  تناما  يرب و  ارم  هّمذ  وت  و  یتسه ، نم  ثراو  ریزو و  ردارب و  وت  تسا و  نم 
دوب کیدزن  دندرمش و  فیعض  ار  وا  شموق  هک  هاگنآ  درک  یهاوخ  يوریپ  کین  نوراه  زا  وت  یتسه و  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  نوچمه 

وت و  تسا . دـحا  ياهیهاوخنوخ  ردـب و  ياـههنیک  اـهنیا  هک  نک  ربص  وت  هیلع  رب  ناـنآ  یتسدـمه  شیرق و  ملظ  لـباقم  رد  دنـشکب . ار  وا 
. دنتسه شنیعبات  هلاسوگ و  هلزنم  هب  نانآ  شنیعبات و  نوراه و  هلزنمب 

319 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
داد روتسد  وا  هب  داد  رارق  نانآ  نایم  رد  دوخ  نیشناج  ار  نوراه  یتقو  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دوصقم 
نیب دنک و  ظفح  ار  دوخ  نوخ  دنک و  يراددوخ  درکن  ادیپ  ینارای  رگا  و  دـیامن ، داهج  نانآ  اب  درک  ادـیپ  ینارای  دـندش و  هارمگ  رگا  هک 

یتخادنا و هقرفت  تّما  نیب  ارچ  : » هک دیوگب  نم  هب  ار  نخس  نیمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مردارب  مدیـسرت  مه  نم  دزادنین . هقرفت  نانآ 
تیب و لـها  دوخ و  نوخ  يراد و  هگن  تسد  یتفاـین  یناراـی  رگا  هک  مدوـب  هدرک  دـهع  وـت  اـب  هک  یلاـح  رد  يدرکن ، ارم  نخـس  تاـعارم 

؟» ینک ظفح  ار  تنایعیش 

رمع رکب و  وبا  اب  گنج  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مادقا 
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لوغـشم نم  هک  یلاح  رد  دـندرک  تعیب  وا  اب  دـنداد و  ناشن  لیامت  رکب  وبا  هب  مدرم  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  دومرف :
ات زامن  يارب  رگم  مزادـنین  « 16  » شود رب  ابع  هک  مدرک  دای  مسق  دوخ  اب  مدـش و  لوغـشم  نآرق  هب  سپـس  مدوب . ترـضح  نآ  نفد  لسغ و 

. مداد ماجنا  ار  راک  نیا  و  منک ، عمج  باتک  کی  رد  ار  نآرق  همه  هکنآ 
ار راصنا  نیرجاهم و  زا  ناراد  هقباس  ردـب و  لـها  زا  يدـحا  و  متفرگ ، ار  نیـسح  نسح و  مرـسپ  ود  تسد  مدرک و  راوس  ار  همطاـف  سپس 

يادـن رفن  راهچ  زج  مدرم  همه  زا  یلو  مدومن . توعد  شیوخ  يرای  هب  مداد و  مسق  دوخ  ّقح  هراب  رد  ار  ناـنآ  هکنآ  رگم  مدرکن  شومارف 
تّوق مگنجب و  وا  کمک  اـب  هک  « 17  » دوبن متیب  لها  زا  یـسک  نم  هارمه  دندوب . ریبز  دادـقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  هک  دـندرکن  تباجا  ارم 

سابع و ینعی  زجاع  ریقح  لیلذ  « 18  » قلخ دب  قمحا  رفن  ود  نیب  نم  دندوب . هدش  هتـشک  هتوم  زور  رد  رفعج  دـحا و  زور  رد  هزمح  مریگب .
هک مدنام  لیقع 

______________________________

. دنشوپیم لزنم  زا  نوریب  سابل  ناونعب  اهسابل  ریاس  يور  رب  هک  تسا  یسابل  هتفر  راک  هب  یبرع  ترابع  رد  هک  ءادر »  » زا روظنم  ( 16)
. درکن مایق  نم  اب  متیب  لها  زا  یسک  ج :» ( » 17)

. کشخ یلاخ  وت  ب :»  » و فلا » ( » 18)
320 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 19  » دنتشاد یمک  هلصاف  رفک  اب  ود  نیا 
ارم موق  نیا  مرداـم ، رـسپ  يا  : » متفگ دوب  هتفگ  شردارب  هب  نوراـه  هک  ار  ینخـس  مه  نم  دـندش . بلاـغ  نم  رب  دـندرک و  روبجم  ارم  اذـل 

«. 20 « » دنشکب ارم  دوب  کیدزن  دندرمش و  فیعض 
. مراد تسد  رد  يوق  یتّجح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دهع  اب  هدرک و  يوریپ  کین  نوراه  زا  نم  سپ 

نامثع توکس  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  توکس  قرف 

اذـل تفاین ، ینارای  یلو  دـیبلط  شیوخ  کمک  هب  ار  نانآ  تساوخ و  هاـنپ  مدرم  زا  درک . نینچ  زین  ناـمثع  تفگ : ثعـشا  دـیوگیم : میلس 
فیعـض ارم  دـندش و  بلاغ  نم  رب  مدرم  هک  هاگنآ  سیق ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : دـش ! هتـشک  ّتیمولظم  اب  هکنآ  اـت  تشاد  هگن  تسد 

دوخ زج  یسک  هچ  رگا  مدشیم  عنام  دنشکب  ارم  هکنیا  زا  میشکیم » امتح  ارت  : » دنتفگیم نم  هب  رگا  دنـشکب ، ارم  دوب  کیدزن  دندرمش و 
میرادیم و برقم  ارت  مینکیم و  مارتـحا  وـت  هب  میرادیم و  رب  تسد  وـت  زا  ینک  تعیب  رگا  : » دـنتفگ نـم  هـب  ناـنآ  یلو  «، 21  » متشادن ار 

یلطاب نانآ  اب  نم  تعیب  مدرک . تعیب  ناشیا  اب  متفاین  ار  یسک  یتقو  هک  دوب  اجنیا  رد  میشکیم .» ارت  ینکن  تعیب  رگا  و  میهدیم ، تلیـضف 
«. 22  » دوشیمن ناشیارب  یّقح  بجوم  دنکیمن و  قح  ناشیارب  ار 

، دنتـشکیمن ار  وا  درکیم  علخ  ار  دوخ  رگا  میرادرب ،» وت  زا  تسد  ات  نک  علخ  دوخ  زا  ار  تفالخ  : » دـنتفگ ناـمثع  هب  مدرم  هک  یماـگنه 
. دنتشک ار  وا  ات  درک  يراددوخ  مدرم  نخس  لوبق  زا  وا  میشکیم !» ار  وت  ام  : » دنتفگ مه  مدرم  منکیمن ،» علخ  : » تفگ وا  یلو 

دوبن و شیارب  یبیـصن  نآ  رد  دوب و  هتفرگ  قحانب  ار  نآ  هک  ارچ  دوب ، رتهب  شیارب  درکیم  علخ  دوخ  زا  ار  تفالخ  رگا  مسق ، مدوخ  ناجب 
. دوب هدرک  فرصت  ار  نارگید  قح  درکیم و  اعّدا  دوبن  وا  ّقح  هچنآ 

______________________________

. دندوب ناملسم  هزات  ینعی  دنتشاد . یمک  هلصاف  مالسا  اب  ج :» ( » 19)
فیعض نم  زا  لبق  نوراه  ترضح  ادخ  ربمایپ  هک  روط  نامه  دندرمش ، فیعض  ارم  دندش و  بلاغ  نم  رب  دندرک و  روبجم  ارم  ب :» ( » 20)

. دنشکب ارم  دوب  کیدزن  و  دش ، هدرمش 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 219 

http://www.ghaemiyeh.com


. متساخیم رب  نانآ  اب  داهج  هب  ریشمش  اب  مدرکیم و  عفد  دوخ  زا  ار  نانآ  ج :» ( » 21)
. دنکیمن لطاب  ار  یقح  و  ب :» ( » 22)
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دوخ لتق  رد  رّصقم  نامثع 

دناهدرکن و کمک  ار  وا  یلو  هدـناوخ  ارف  شیوخ  يرای  هب  ار  مدرم  ای  تسین : جراخ  تلاح  ود  زا  نامثع  سیق ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف :
یماما يرای  زا  ار  ناناملـسم  هک  هدوبن  لـالح  وا  يارب  تسا . هدرک  عنم  ار  مدرم  شدوخ  یلو  دـنهد  شیراـی  اـت  دناهتـساوخ  وا  زا  مدرم  اـی 

راـک هدرک  یهن  هک  نونکا  «. 23  » دیامن عنم  هدادن  هانپ  ار  يراذگتعدب  چیه  هتـشاذگن و  یتعدب  چیه  هک  هدـش  تیادـه  هدـننکتیاده و 
وا روج  رطاخب  هک  هدش  بجوم  وا  دب  راتفر  ملظ و  هکنیا  ای  و  دناهدرک ! تعاطا  ار  وا  هک  دناهدرک  يدب  راک  مه  مدرم  و  تسا ، هدرک  يدـب 

شتیب و لها  زا  نامثع - هارمه  هک  دوب  یلاـح  رد  اـهنیا  همه  دـناهدیدن . يراـی  راوازـس  ار  وا  مدرم  ّتنـس ، باـتک و  فـالخ  رب  شمکح  و 
زا ار  نانآ  ارچ  سپ  دومنیم ، دنک  عافد  دوخ  زا  نانآ  هلیـسوب  تساوخیم  رگا  هک  دـندوب  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  شباحـصا - ناتـسود و 

؟ دومن عنم  شیوخ  يرای 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  حلص  گنج و  قباوس 

يزور یلو  متـساخیم . رب  داهج  هب  نانآ  اب  متفاییم  دنـشاب  نم  عیطم  هک  « 24  » رفن لهچ  هّیقب  دـش  تعیب  رکب  وبا  اـب  هک  يزور  رد  رگا  نم 
«. 25  » دنکشیمن ار  شتعیب  نم  لثم  مدوب و  هدرک  تعیب  نم  اریز  مدرکیمن ، نینچ  دش  تعیب  نامثع  رمع و  اب  هک 

ای سرت  ای  ریخأـت  اـی  یگدـنکارپ  اـیآ  متفاـی ؟ یناراـی  نم  دـش و  هتـشک  ناـمثع  هک  یماـگنه  يدـید  هنوگچ  ارم  سیق ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو 
تسا نوعلم  هدوب ، وا  اب  هک  یـسک  تسا  نوعلم  دندوب ؟ ناشرتش  فارطا  نانآ  هک  یلاح  رد  يدید ، نم  زا  هرـصب  زور  گنج  رد  يریـصقت 

هک یسک 
______________________________

سپ هدوب ) هک  ناـنچ   ) هدوب عمج  وا  رد  تافـص  نیا  دـض  رگا  هدرک و  عـنم  ار  مدرم  ارچ  تسا  هدوـب  یماـما  نینچ  ناـمثع  رگا  ینعی  ( 23)
. دناهدرکن يرای  ار  وا  هک  دناهدرک  بوخ  مدرم 

. دندشن رضاح  دندوب  رفن  شش  یس و  هک  اهنآ  هیقب  دندوب و  رضاح  دنشاب  ریبز  دادقم و  رذ و  وبا  ناملس و  هک  رفن  راهچ  ینعی  ( 24)
. دوب هّجوت  دروم  نم  ندرگ  رب  وا  تعیب  مدوب و  هدرک  تعیب  دننک  ادیپ  رییغت  دنوش و  قرفتم  نانآ  هکنآ  زا  لبق  نم  ج :» ( » 25)
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تعیب دنتشک و  ارم  نارای  نانآ  تسا . هتشگ  زاب  رافغتـسا  هبوت و  نودب  نآ  زا  دعب  هک  یـسک  تسا  نوعلم  هدش ، هتـشک  رتش  نآ  فارطا  رد 

زا شیب  نانآ  هک  یلاح  رد  متفر  نانآ  يوس  هب  رفن  رازه  هدزاود  اب  نم  دندومن . ملظ  نم  رب  دـندرک و  هعطق  هعطق  ارم  لماع  دنتـسکش و  ارم 
«. 26  » دیشخب افش  ار  نینمؤم  هنیس  تشک و  ام  تسدب  ار  نانآ  دومن و  زوریپ  نانآ  رب  ارم  دنوادخ  دندوب . رفن  رازه  تسیب  دص و 

؟ داتسرف شتآ  هب  هعقاو  کی  رد  ار  نانآ  زا  « 27  » رفن رازه  هاجنپ  دنوادخ  هک  يدید  هنوگچ  نیفص  زور  رد  ار  ام  گنج  سیق ، رسپ  يا 
یگدنز رد  ناشیعس  هک  دنتـشاد  ار  یناسک  نید  نانآ  هک  یلاح  رد  میدرک ؟ دروخرب  نیقرام  اب  هک  ناورهن ، زور  رد  يدید  هنوگچ  ار  ام  و 

شتآ هب  هعقاو  کی  رد  ام  تسدـب  مه  ار  نانآ  دـنوادخ  دـنهدیم . ماجنا  یکین  راـک  دـندرکیم  ناـمگ  هدـش و  هدیـشک  یهارمگ  هب  اـیند 
. دنتشکن مه  ار  رفن  هد  نینمؤم  زا  دنامن و  یقاب  نانآ  زا  رفن  هد  هک  يروطب  داتسرف ،

هک یلاح  رد  سیق ، رـسپ  يا  ینکیم  تمالم  ارم  28 ؟»  » ددرگزاب نم  تسدب  یملع  ای  یمچرپ  هک  يدید  چـیه  سیق ! رـسپ  يا  وت  رب  ياو 
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مدرکیم رارف  هن  متفریم . ترضح  نآ  شیپاشیپ  تالکشم  رد  مدوب و  شیاهگنج  عیاقو و  همه  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  نم 
ارچ مدرکیم ، نمـشد  هب  تشپ  هن  مدراذـگیم و  یلاخ  ار  دوخ  هاگیاج  هن  مدادیم و  ناشن  زجع  هن  مدومنیم و  كرت  ار  دوخ  ياـج  هن  و 

دیشوپ گنج  سابل  یتقو  هک  تسین  راوازس  وا  ّیصو  ربمایپ و  يارب  هک 
______________________________

دعب سک  ره  و  دندش ، هتشک  وا  فارطا  رد  هک  نانآ  داد و  بیرف  ار  نانآ  هکنآ  ناشرتش و  نانآ  و  : » تسا نینچ  ج »  » رد تارابع  نیا  ( 26)
. دننوعلم یگمه  دیامن  رافغتسا  ای  دنک و  هبوت  ای  ددرگرب  هکنآ  نودب  دنام  یقاب  نآ  زا 

رفن رازه  هدزاود  اب  نم  دندومن . زواجت  دوخ  دـح  زا  نم  رب  دـندرک و  هعطق  هعطق  ارم  لماع  دنتـسکش و  ارم  تعیب  دنتـشک و  ارم  نارای  نانآ 
. دندوب رفن  رازه  دنچ  تسیب و  دص و  نانآ  هک  یلاح  رد  متفر  نانآ  غارس 

«. داتسرف شتآ  هب  اج  کی  ام  تسدب  ار  نانآ  زا  رفن  رازه  هاجنپ  درک و  زوریپ  نانآ  رب  ارم  دنوادخ 
رتش فارطا  هک  یلاح  رد  يدـید ، نم  زا  یهاتوک  ای  سرت  ای  یگدـنکارپ  هرـصب  رد  نم  گنج  رد  اـیآ  تسا : نینچ  د »  » رد تاراـبع  نیمه 
نم رب  دندرک و  هعطق  هعطق  ارم  لماع  دنتـسکش و  ارم  تعیب  دنتـشک و  ارم  نارای  هکنآ  زا  دـعب  دـندوب ، رفن  رازه  هاجنپ  زا  شیب  نانآ  نوعلم 

 ... متفر نانآ  فرط  هب  رفن  رازه  هد  زا  رتمک  اب  مه  نم  دندرک . ملظ 
. رفن رازه  داتفه  زا  شیب  خ ل : فلا » . » رفن رازه  داتفه  ب :» ( » 27)

؟ ددرگزاب نم  يوس  هب  یمچرپ  ياهدید  ای  ياهدید و  ریخأت  ای  یتسس  نم  رد  ایآ  ج :» ( » 28)
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. دنک حتف  شیارب  ادخ  ای  دوش  هتشک  هکنآ  ات  دوش  فرصنم  ای  ددرگرب  دومن  ار  شنمشد  دصق  و 
؟ ياهدینش ینیشنبقع  ای  رارف  نم  هراب  رد  چیه  سیق ، رسپ  يا 

وا تعیب  رد  ندش  لخاد  هب  ارم  هک  دش - تعیب  رکب  وبا  اب  هک  يزور  رگا  دـیرفآ ، ار  مدرم  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  مسق  سیق ، رـسپ  يا 
رفن یلو  مدیگنجیم ، نانآ  اب  مدرکیمن و  يراددوخ  دوب ، متفای  هک  رفن  راهچ  نآ  لثم  ناشتریـصب  هک  متفاییم  رفن  لهچ  يدرک - تمالم 

. متشاد هگن  تسد  متفاین و  یمجنپ 
! دنکشب ارم  تعیب  هکنآ  زا  لبق  هّیفـص  نب  ریبز  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  دومرف : دننایک ؟ رفن  راهچ  نآ  نینمؤملا ، ریما  ای  دیـسرپ : ثعـشا 
نیرجاهم و زا  رفن  لهچ  دـش و  تعیب  « 29  » رکب وبا  اب  هک  دوب  ینامز  درک  افو  نادـب  هک  وا  لّوا  تعیب  درک : تعیب  نم  اب  راـب  ود  وا  هک  ارچ 
ار اهرـس  هک  یلاح  رد  حبـص  هک  مداد  روتـسد  اهنآ  هب  نم  دوب . ناـنآ  ناـیم  رد  مه  ریبز  هک  دـندرک  تعیب  نم  اـب  دـندمآ و  نم  دزن  راـصنا 

. دنشاب رضاح  نم  هناخ  رد  رب  دنراد  هارمه  هحلسا  دناهدیشارت و 
. ریبز دادقم و  رذ و  وبا  ناملس و  تفگن : تسار  نم  هب  درکن و  افو  دوخ  هتفگ  هب  رفن  راهچ  زج  یسک  یلو 

تعیب نم  اب  رابجا  نودب  دوخ و  رایتخا  اب  دـندمآ و  نم  دزن  نامثع  لتق  زا  دـعب  هحلط  شقیفر  وا و  هک  دوب  یماگنه  نم  اب  ریبز  رگید  تعیب 
ار نانآ  مه  دنوادخ  دـندوب . « 30  » راکنایز دناعم و  وگروز و  نکـش و  تعیب  دترم و  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب  دوخ  نید  زا  سپـس  دـندرک .

. داتسرف شتآ  هب  هتشک 
قحلم دنوادخ  رضحم  هب  ات  دندنام  تباث  میهاربا  نید  رب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  نید  رب  دادقم ، رذ و  وبا  ناملس و  رفن : هس  نآ  اّما  و 

. دنک تمحر  ار  نانآ  ادخ  دندش .
يرفن لهچ  نآ  رگا  «، 31  » دیرفآ ار  مدرم  تفاکش و  ار  هناد  هکنآ  هب  مسق  سیق ، رسپ  يا 

______________________________

. تسا رکب  وبا  بقل  قیتع »  » و قیتع . ج :» ( » 29)
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. دوسح ب :»  » و فلا » ( » 30)
. مسق ادخب  ب :»  » و فلا » ( » 31)
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رب رکب  وبا  تعیب  هکنآ  زا  لبق  دندشیم  رـضاح  هدیـشارت  ياهرـس  اب  نم  هناخ  رد  رب  ماگنه  حبـص  دندوب و  رادافو  نم  هب  دـندرک  تعیب  هک 

متفاییم ینارای  نامثع  تعیب  زا  لبق  رگا  و  مدیـشکیم . همکاحم  هب  یهلا  هاـگرد  هب  ار  وا  مدرکیم و  ماـیق  وا  هیلع  رب  دوش  مزلم  نم  ندرگ 
نیب رد  داد و  رارق  نامثع  يارب  ار  تفالخ  فوع  نبا  مدیـشکیم . همکاـحم  هب  یهلا  هاـگرد  هب  مه  ار  ناـنآ  مدرکیم و  ماـیق  ناـنآ  هیلع  رب 

. تشادن دوجو  اهنآ  اب  داهج  يارب  یهار  رگید  نانیا  اب  نم  تعیب  زا  دعب  اّما  و  دنادرگرب . وا  هب  شگرم  ماگنه  هک  دندرک  طرش  دوخ 

فعضتسم یبصان و  هعیش و 

؟ دناهدش كاله  تنایعیش ، وت و  زج  دمحم ، تما  همه  دشاب  ییوگیم  وت  هک  روط  نیا  هلأسم  رگا  مسق ، ادخب  تفگ : ثعشا 
ناـیبصان و زج  تما  زا  یلو  تسا . نم  اـب  قـح  میوـگیم  هک  روـط  ناـمه  مسق  ادـخب  سیق ، رـسپ  يا  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما 

هیلع هَّللا  یلص  دمحم  هب  دیوج و  کّسمت  دیحوت  هب  هک  یـسک  دنوشیمن . كاله  نادناعم  ناگدننکراکنا و  نایوگروز و  نانکـشتعیب و 
، دریگن لد  رد  ار  ام  هیلع  رب  ینمـشد  توادع و  دـنکن و  کمک  ام  هیلع  رب  ار  ناملاظ  دوشن و  جراخ  نید  زا  دـیامن و  رارقا  مالـسا  هلآ و  و 

دقتعم مه  ام  اب  توادع  هب  دشاب و  هتشادن  تفرعم  ام  تیالو  هب  دسانشن و  ار  شنایلاو  نآ و  لها  دشاب و  هتـشاد  ّکش  تفالخ  هراب  رد  یلو 
«. 32  » دوشیم هدیسرت  وا  رب  شناهانگ  تهج  زا  دوریم و  دیما  وا  هراب  رد  ادخ  تمحر  هک  تسا  یفعضتسم  ناملسم  یسک  نینچ  دشابن ،

مدرم بولق  رد  هبطخ  نیا  ریثأت 

راتفگ زا  دش و  هتخورفارب  شتروص  هکنآ  رگم  دنامن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  يدحا  زور  نآ  تفگ : سیق  نب  میلـس  دـیوگیم : نابا 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  رطاخب  دش ، داش  ترضح 

______________________________

زا دـیامن و  کّـسمت  مالـسا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  هب  رارقا  دـیحوت و  هب  هک  یـسک  اـّما  و  تسا : نینچ  ج »  » رد تاراـبع  نیا  ( 32)
یفیعض ناملـسم  یـسک  نینچ  دشابن ، دقتعم  ار  ام  ینمـشد  دنکن و  کمک  ام  هیلع  رب  ار  ناملاظ  دوشن و  جراخ  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تیالو 

. میسرتیم وا  رب  شناهانگ  زا  میراد و  لج  زع و  يادخ  بناج  زا  تمحر  دیما  وا  يارب  هک  تسا 
325 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تشاذگ رانک  ار  هّیقت  تشادرب و  ار  هدرپ  دومن و  راهظا  ار  نآ  داد و  حرش  ار  هلأسم 
يراددوخ نانآ  هراب  رد  تشاد و  کش  ناـمثع ) رمع و  رکب و  وبا   ) هتـشذگ ياـفلخ  هراـب  رد  هک  دـنامن  یقاـب  زین  نآرق  ناـیراق  زا  يدـحا 

تفای و تریـصب  و  « 33  » درک ادـیپ  نیقی  هـکنآ  رگم  دوـب  هدراذـگ  راـنک  هاـنگ  زا  يرود  يوـقت و  يور  زا  ار  ناـنآ  زا  تـئارب  دوـمنیم و 
. تشاذگ رانک  ار  فقوت  ّکش و  زور  نآ  زا  دش و  تسرد  شاهدیقع 

ود نامثع و  اب  هک  روط  نآ  زج  دـندوب  هدرکن  لوبق  ار  شترـضح  اب  تعیب  هک  یناسک  زا  يدـحا  دـنامن  یقاب  ترـضح  فارطا  رد  نینچمه 
دندش تحاران  ترـضح  نآ  راتفگ  زا  دـنتفرگ و  رارق  انگنت  رد  دـش و  رهاظ  ناشیور  رد  یتحاران  هکنیا  رگم  دـندومن ، تعیب  وا  زا  لبق  رفن 

. تفر نیب  زا  ناشّکش  دندرک و  ادیپ  تریصب  نانآ  زا  يدایز  هّدع  هتبلا  «، 34»
ریما هک  ياهدرپ  رطاخب  دـنک ، رتنشور  ار  اـم  مشچ  زور  نآ  زا  هک  مدـیدن  مدرم  مومع  رب  ار  يزور  دـنکیم : لـقن  میلـس  زا  ناـبا  نینچمه 

. دراذگ رانک  ار  هّیقت  داد و  حرش  ار  راک  تبقاع  هلأسم و  دومن و  رهاظ  هک  یّقح  تشادرب و  مدرم  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
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هارمه مدرم  ریاس  و  دندوب ، شرکـشل  هورگ  نیرتمک  البق  هک  یلاح  رد  دنتفگ ، نخـس  دندش و  دایز  زور  نآ  زا  سلجم و  نآ  زا  دعب  هعیش 
مدرم و تیرثکا  هعیش  سلجم  نآ  زا  دعب  «. 35  » دنشاب هتشاد  شلوسر  ادخ و  هب  تبـسن  وا  ماقم  هب  ملع  هکنآ  نودب  دندیگنجیم  ترـضح 

. دندش اهنآ  مظعا  تمسق 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش 

نآ هک  دیـشکن  یلوـط  یلو  دادیم . ار  هیواـعم  يوـس  هب  تکرح  یگداـمآ و  روتـسد  ترـضح  هک  دوـب  ناورهن  هعقاو  زا  دـعب  سلجم  نیا 
وا هَّللا  هنعل  مجلم  نبا  دیسر . تداهش  هب  ترضح 

______________________________

زا نانآ  زا  تئارب  هلأسم  دندومنیم و  يراددوخ  نانآ  هب  تبسن  دنتـشاد و  کش  نایبصان  هراب  رد  ناشبلق  رد  هک  نانآ  زا  يدحا  ج :» ( » 33)
 .... دندش لاحشوخ  هکنیا  رگم  دندنامن  یقاب  دندرکیمن  رهاظ  يوقت  يور 

ناشهنیـس هکنآ  رگم  دیـسر  نانآ  هب  هبطخ  نیا  ربخ  دندوب و  هدرکن  تعیب  وا  اب  هک  نامثع  ناگدننکتعیب  زا  يدحا  دـنامن  یقاب  ج :» ( » 34)
. دندش تحاران  وا  راتفگ  زا  دمآ و  گنت  هب 

. دندیگنجیم شهارمه  وا  ماقم  هب  ملع  اب  مدرم  نآ  زا  دعب  و  فلا :» ( » 35)
326 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دوب هدرک  مومسم  ار  نآ  البق  دوب و  مومسم  شریشمش  هک  یلاح  رد  دومن ، دیهش  رورت  هعدخ و  اب  ار 
«. 36  » امیلست مّلس  نینمؤملا و  ریما  اندیس  یلع  هَّللا  یلص  و 

: میلس باتک  زا  تیاور 
میدق ص 149. ج 8  راحب : . 1

ص 394. بولقلا : داشرا  . 2
ج 1 ص 61. قحلا : قاقحا  . 3

: میلس ریغ  زا  تیاور 
سلجم 18. ص 87  دیفم : خیش  یلاما  . 1

هبطخ 34. ص 87  هغالبلا : جهن  . 2
ج 1 ص 254. یسربط : جاجتحا  . 3

ص 148. دیفم : خیش  داشرا  . 4
میدق ص 650. ج 8  راحب : تیاور  هب  یفقث  تاراغلا  . 5

______________________________

ترضح هک  یلاح  رد  دومن ، دیهش  حبص  زامن  رد  رورت  هعدخ و  اب  ار  ترـضح  نآ  هَّللا  هنعل  مجلم  نبا  هک  دیـشکن  یلوط  خ ل : ب » ( » 36)
ترضح نآ  رب  دوب  هدرک  مومـسم  البق  هک  یمومـسم  ریـشمش  اب  درک و  هلمح  ترـضح  يوس  هب  وا  دوب . هداد  ار  ادخ  تدابع  روتـسد  وا  هب 

. دز تبرض 
327 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: رمع نامز  رد  لاملا  تیب   13

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


ةراشا

، درک هرداصم  ار  شنادـنمراک  لاوما  فصن  رمع  راتخملا ، وبا  هب  باّلغ  نبا  ضارتعا  لاملا ، تیب  عییـضت  هراب  رد  رمع  هب  راـتخملا  وبا  هماـن 
. تمارغ تخادرپ  زا  ذفنق  يانثتسا  تلع 

رمع نامز  رد  لاملا  تیب 

لاملا تیب  عییضت  هراب  رد  رمع  هب  راتخملا  وبا  همان 

: تشون باطخ  نب  رمع  يارب  ار  راعشا  نیا  قعصلا  یبا  نب  راتخملا  وبا  تفگ : میلس  دیوگیم : نابا 
الف يردـص  هل  ملـسی  ساّنلا  ّبرل  انیما  نکی * نم  انیف و  هَّللا  نیما  تنا  رمألا و  لاـملا و  یف  هَّللا  نیما  تنأـف  ۀـلاسر * نینمؤملا  ریما  غلبأ  ـالا 

رـشب و یلا  لسرا  مزح و  یلا  لسرا  و  لقعم * نبا  نامعّنلا و  یلا  لسرا  رمحلا و  مدألا  یف  هَّللا  لام  نونوخی  يرقلا * قیتاسّرلا و  لها  نعدت 
اذ موقلا  یف  ناوزغ  ینب  رهـص  و  امهیلک * نیعباّتلا  ّنیـسنت  ردب و ال  ینب  یلوم  قوّسلا  یف  يّذلا  كاذ  و  هباسح * ملعا  جاّجحلا و  یلا  لسرا 
اذ قیتاسّرلا  یف  هنم  ناک  دق  و  زرحم * نبا  نود  لاملا  كاذ  ّلتـسا  رـصن و  ینب  ةامر  نم  باّلغ  نبا  و ال  هبایع * رفـصب  اهیف  مصاع  ام  رفو و 

کنم مهتمساق  نا  نوضریس  مّهنا * كؤادف  یلها  مهمـساق  رکف و  اذ  ناک  نم  لاملا  اذه  ثیداحا  اوربخی * كوقدصی و  مهیلا  لسراف  رفو 
لمّنلا و ةّدع  یف  ۀّیّطخ  و  یمّدلاک * ضیبلا  ناردجلاک و  لیخلا  يرا  رهّدلا  بجع  يرا  یّنکل  بیغا و  یّننا * ةداهّشلل  ّینوعدت  رطّشلاب و ال 

يرجت مهقرافم  یف  تحار  کسملا  نم  ةرأفب * ءاج  يرادلا  رجاّتلا  ذا  رفـص  ۀفعاضم  داربا  ّیط  نم  و  اهبارق * یف  ۀّیوطم  ۀـطیر  نم  رطقلا و 
رفو انل  سیل  الام و  مهل  ّنإف  اوزغ * اذا  وزغن  اوبان و  اذا  بونن 

328 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«: 1  » ینعی

: منکیم غالبا  رمع )  ) نینمؤملا ریما  هب  ار  یمایپ  هک  دینادب 
میلـست وا  لباقم  رد  ماهنیـس  دشاب  مدرم  يادـخ  نیما  سک  ره  و  یئام ، نایم  رد  ادـخ  نیما  وت  و  یتسه ، اهراک  رد  لام و  رد  ادـخ  نیما  وت  »

. تسا
. دنهد رارق  تنایخ  دروم  « 2  » گنر خرس  ياهشروخ  رد  فرصم  اب  ار  ادخ  لام  هک  راذگن  ار  تابصق  اهاتسور و  لها 

مالغ رازاب  رد  هک  تسا  یسک  نامه  وا  نادب . ار  وا  باسح  تسرفب و  جاجح  غارس  زین  و  تسرفب . رـشب  مزح و  لقعم و  نبا  نامعن و  غارس 
نایم رد  زین  مصاع  تسا . تورث  بحاص  اهنآ  نیب  رد  مه  ناوزغ  ینب  هفیاط  داماد  نکم و  شومارف  ار  نیعباـت  رفن  ود  دوب . ردـب  ینب  هفیاـط 

. تسا رصن  ینب  هفیاط  نازادناریت  زا  هک  باّلغ  نبا  نینچمه  تسین و  یلاخ  شلیبنز  نانآ 
. تشاد يدایز  لاوما  اهاتسور  رد  وا  هک  یلاح  رد  دش  هتفرگ  « 3  » زرحم نبا  تسد  زا  لام  نآ 

منادناخ يا  دنهد . ربخ  دنتـسه  رکف  بحاص  هک  یناسک  هب  ار  لام  نیا  ياهربخ  دنیوگب و  تیارب  ار  تسار  نخـس  هک  تسرفب  نانیا  غارس 
نم هک  ناوخم  ارف  تداهـش  يارب  ارم  یلو  دنوشیم . یـضار  نآ  فصن  هب  ینک  میـسقت  رگا  هک  نک  تمـسق  نانآ  اب  ار  لاوما  نآ  تیادـف !

. درک مهاوخ  اشامت  ار  راگزور  بئاجع  هدش  ناهنپ 
، ناراب ياههرطق  اههچروم و  دادعت  هب  یّطخ  ياههزین  هنوگ و  خرـس  ریواصت  دننام  ار  اهدوخ  هالک  و  راوید ، نوچ  ار  اهبـسا  نانآ  لاوما  رد 

. منیبیم هدش  هدیچیپ  هک  رایسب  گنردرز  راد  طخ  ياهسابل  اهقودنص و  رد  هدیچیپ  مرن  ياهسابل  و 
دـسریم مه  ام  هب  دسریم  نانآ  هب  تبون  یتقو  دـتفایم . هار  هب  نانآ  ياههداج  رد  دروایب  کشم  زا  ياهفان  شورف  رطع  رجات  هک  یماگنه 

. میرادن يدایز  لاوما  ام  یلو  دنراد  یلاوما  نانآ  هک  یلاح  رد  مینکیم ، گنج  مه  ام  دننکیم  گنج  نانآ  یتقو  و 
______________________________
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______________________________

هدمآ رمع  يارب  اجنیا  رد  هک  یباقلا  اذل  هتشون و  وا  يارب  يزوسلد  ناونع  هب  رمع  ناتسود  زا  یکی  ار  راعـشا  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ( 1)
بطاخم هدنیوگ و  نهذ  رد  هک  تسا  یـصاخ  نایرج  هب  هراشا  راعـشا  نیا  زا  ییاههعطق  هکنیا  رگید  هتکن  دوشیم . همجرت  انیع  وا  نابز  زا 

. تسین نشور  ام  يارب  نآ  زا  روظنم  هدوب و  مولعم 
. بارش اهشروخ و  رد  ب :» ( » 2)

. تسا هدمآ  شرحم » نبا   » مانب يرذالب  حوتف  باتک  رد  زرحم ، نبا  ( 3)
329 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

راتخملا وبا  هب  بالغ  نبا  ضارتعا 

: تفگ ار  راعشا  نیا  مه  « 4  » يرصم بالغ  نبا 
ردـغ و یبس و ال  نم  تاقدـص  و ال  هتثرو * ثارت  نم  يدـنع  ناک  ام  رهـص و  هیدـل و ال  یبرق  اذ  كأ  مل  و  هتیتا * ّینا  راتخملا  ابا  غلبا  ـالا 

رفو يذ  ضیباب  یّنع  اهفکفکا  اهلوضف * نابّللا  یـشغی  ۀغباسب  رمّـسلا  ارو  ناک  توملا  ام  اذا  يربص  و  ةراغ * ّلک  یف  ضکّرلا  كارد  نکل 
: ینعی

هدرب ثرا  هب  هک  یثاریم  متـشاد . يداماد  هطبار  هن  مدوب و  لـیماف  وا  اـب  هن  هک  یلاـح  رد  مدـمآ  وا  دزن  نم  هک  مهدیم  ربخ  راـتخملا  وبا  هب  »
ربص یتراغ و  ره  رد  لصتم  ياهندیود  اب  ار  لاوما  نیا  متـشادن . مشاب  هدروآ  تسدب  هلیح  ردغ و  ندرک و  ریـسا  زا  هک  یتاقدـص  مشاب و 

يریشمش اب  دناشوپیم و  ار  هنیـس  نآ  ياههناد  هک  يدنلب  لماک  هرز  اب  هک  ماهدروآ  تسدب  دوب  اههزین  رـس  تشپ  گرم  هک  ماگنه  نآ  رد 
. مدرکیم عفد  دوخ  زا  ار  نآ  دنلب 

درک هرداصم  ار  شنادنمراک  لاوما  فصن  رمع 

زا یلو  تفرگ ، تمارغ  ناونعب  راتخملا  وبا  رعـش  رطاخب  ار  ناشلاوما  فصن  شلاّمع  همه  زا  لاس  نآ  رد  باـطخ  نب  رمع  دـیوگیم : میلس 
دینادرگزاب و وا  هب  دوب  مهرد  رازه  تسیب  هک  دوب  هدش  هتفرگ  وا  زا  هچنآ  و  دوب ، شلاّمع  زا  مه  وا  هک  یلاح  رد  تفرگن  چیه  يودع  ذفنق 

. تفرگن وا  زا  مه  مهد  کی  فصن  مهد و  کی  یّتح 
. دوب نیرحب  یلاو  هک  دوب  هریره  وبا  دنتفرگ  رارق  تمارغ  دروم  هک  شلامع  هلمج  زا 

______________________________

. تسا هدمآ  راتخملا  وبا  راعشا  رد  شمان  دوب و  ناهفصا  رد  لاملا  تیب  لوئسم  دوب  ثرح  نب  دلاخ  شمان  هک  بالغ  نبا  ( 4)
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«. 5  » تفرگ وا  زا  تمارغ  ناونع  هب  ار  نآ  رازه  هدزاود  دیسر و  رازه  راهچ  تسیب و  هب  هک  درمش  ار  وا  لاوما 

تمارغ تخادرپ  زا  ذفنق  يانثتسا  تلع 

ینادیم چیه  دومرف : مدرک . لاؤس  ترضح  نآ  زا  رمع  راک  نیا  هراب  رد  مدرک و  تاقالم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ : میلـس  دیوگیم : نابا 
دز هنایزات  اـب  ار  همطاـف  هک  دوب  وا  اریز  دومرف : هن . مدرک : ضرع  تسا ؟ هتفرگن  تمارغ  چـیه  وا  زا  هدرک و  يراددوخ  ذـفنق  هب  تبـسن  ارچ 

دننام شیوزاب  رد  هنایزات  رثا  هک  یلاح  رد  تفر  اـیند  زا  مه  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  دوش . هلـصاف  اـهنآ  نم و  نیب  دوب  هدـمآ  هک  ماـگنه  نآ 
. دوب هدنام  یقاب  دنبوزاب 
: میلس باتک  زا  تیاور 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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میدق ص 223. ج 8  راحب : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 90 و 226 و 392. يرذالب : نادلبلا  حوتف  . 1
______________________________

فـصن دـنتفرگ و  رارق  تمارغ  دروم  هک  رمع  لامع  زا  ياهدـع  مان  يرذالب  نادـلبلا  حوتف  زا  لقن  هب   271 ج 6 ص 277 - ریدـغلا : رد  ( 5)
: دوشیم رکذ  الیذ  هک  هدرک  رکذ  ار  تفرگ  ار  ناشلاوما 

نبا روپاش ، يدـنج  لماع  زفتحم  نب  رـشب  قّرـس ، لماع  هیواعم  نب  ءزج  تارف ، لماع  یفقث  کیتع  نب  جاـجح  یفقث ، عفاـن  یفقث ، هرکب  وبا 
، هلجد هقطنم  لماع  يدع  نب  نامعن  زاوها ، رازاب  لوئسم  بدنج  نب  ةرمس  رذانم ، لماع  یملس  مصاع  ناهفـصا ، لاملا  تیب  لوئـسم  بالغ 

صاقو یبا  نب  دعـس  زمرهمار ، لماع  شرحم  نب  میرم  وبا  اهتمینغ ، لوئـسم  یلجب  لبـش  هرـصب ، تاقدص  لوئـسم  ناوزغ  ینب  داماد  عشاجم 
. نیرحب لماع  هریره  وبا  فئاط ، لماع  نایفس  یبا  نب  هبتع  رصم ، لماع  صاع  ورمع  هرصب ، لماع  يرعشا  یسوم  وبا  هفوک ، لماع 
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: نید رد  رمع  رکب و  وبا  تاضارتعا  اهتعدب و   14

ةراشا

ماقم لاقتنا  مدرم ، يدنـسپ  تعدـب  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بجعت  نارازگراک ، زا  رمع  نتفرگ  تمارغ  رمع : رکب و  وبا  ياهتعدـب  . 1
نینمؤملا ریما  لتق  هشقن  كدف ، بصغ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ّدم  عاص و  هنامیپ  رییغت  ّتیلهاج ، رد  نآ  لحم  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 

، قالط هراب  رد  تعدب  هربو ، نبا  هدعج و  رصن و  دروم  رد  لطاب  تواضق  دنزرف ، بحاص  نازینک  ندرک  دازآ  سمخ ، سبح  مالّـسلا ، هیلع 
هناوتـشپ تقرـس ، مکح  رد  تعدب  مجع ، هراب  رد  رمع  ياهتعدـب  دوقفم ، رـسمه  مکح  رد  تعدـب  ناذا ، زا  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » فذـح

. نمی نازینک  ندرک  دازآ  رد  تعدب  رمع ، ياهتعدب  نیغورد 
نتـشون زا  رمع  عنم  هماسا ، رکـشل  زا  رمع  رکب و  وبا  تشگزاـب  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  رمع  رکب و  وبا  ياـهتناها  تاـضارتعا و  . 2

، مایپ غالبا  رد  رمع  رکب و  وبا  تفلاخم  جراوخ ، سیئر  لـتق  رد  رمع  رکب و  وبا  تفلاـخم  تعافـش ، دروم  رد  هّیفـص  هب  رمع  تناـها  فتک ،
يادتبا ترضح ، نآ  لمعلا  سکع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  تناها  شرامـش ، دح  زا  شیب  رمع  رکب و  وبا  ياهتفلاخم  اهیدب و 
تناها هب  رمع  فارتعا  دوخ ، تبقاـع  باـسنا و  زا  مدرم  لاؤس  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  بسن  مالّـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  يرون  تقلخ 

هب رمع  ضارتعا  ساّبع ، تاکز  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  هب  رمع  ضارتعا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  دوخ 
رمع راکنا  ضارتعا و  هّیبیدح ، حلص  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  رمع  ضارتعا  قفانم ، هزانج  رب  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يرامیب  رد  رمع  ءازهتسا  ضارتعا و  مخ ، ریدغ  رد 
وبا يروش ، ای  باصتنا  ای  باختنا  نینمؤملا ،» ریما   » ناونعب مالـس  اب  تجح  مامتا  تفالخ : هلأسم  رد  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ءوس  قباوس  . 3

. نامثع زا  رتدب  رمع  رکب و 
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درگ هک  ياهّدع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  تفگ : میلـس  دیوگیم : نابا  نید  هب  تبـسن  رمع  رکب و  وبا  تاضارتعا  اهتعدب و 
نب دعس  نب  سیق  هملس و  یبا  نب  رمع  رکب و  یبا  نب  دمحم  دادقم و  رذ و  وبا  ناملس و  زجب  نانآ ، نایم  رد  هک  مدروخرب  دندوب  هتسشن  مه 

. دوبن مشاه  ینب  زا  ریغ  یسک  هدابع ،
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رمع رکب و  وبا  ياهتعدب   1

نارازگراک زا  رمع  نتفرگ  تمارغ 

هیلع نینمؤملا  ریما  دریگب ؟ تمارغ  شنارازگراک  ریاس  دننام  مه  ذفنق  زا  هک  دش  عنام  ار  رمع  يزیچ  هچ  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ساّبع 
هنایزات اب  هک  یتبرض  رطاخب  ذفنق  زا  هلیـسو  نیدب  تساوخ  رمع  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  درک و  شنایفارطا  هب  یهاگن  مالّـسلا 

شیوزاب رب  نآ  رثا  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  یتبرـض  ناـمه  «. 1  » دشاب هدرک  رکـشت  دز  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب 
«. 2  » دوب هدنام  یقاب  دنبتسد  دننام 

رد نانآ  میلـست  هتفرگ و  ياج  تّما  نیا  بولق  رد  هک  رکب ) وبا   ) وا زا  لـبق  شقیفر  و  رمع )  ) درم نیا  ّتبحم  زا  تسا  بّجعت  دومرف : سپس 
. تسا هتشاذگ  تعدب  هک  يزیچ  ره  رد  وا  ربارب 

ار همه  دیاب  دنک و  اهر  ار  نانآ  تشادـن  ّقح  وا  دوب ، هدـش  عمج  تنایخ  هب  نانآ  تسد  رد  لاوما  نیا  دـندوب و  نئاخ  رمع  نارازگراک  رگا 
!؟ تشاذگ یقاب  نانآ  تسد  رد  ار  رگید  مین  هتفرگ و  ار  نآ  فصن  ارچ  سپ  تسا . ناناملسم  تمینغ  هک  ارچ  تفرگیم 

______________________________

. ار مالّسلا  اهیلع  همطاف  وا  ندز  زا  مینکیم  تیاکش  ام  فلا :» ( » 1)
. دوب هدرک  رثا  وا  يوزاب  رد  د :» . » دشیم هدید  وا  يوزاب  رب  ب :» ( » 2)
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. دریگب دایز  هن  مک و  هن  ار  نانآ  لاوما  زا  يزیچ  تشادن  قح  رمع  دندوبن  نئاخ  رگا  و 

دوجو نانآ  هیلع  رب  مه  يدـهاش  دـندرکن و  رارقا  ناشدوخ  یلو  دوب  اهنآ  تسد  رد  تناـیخ  هب  رگا  یتح  تفرگ ؟ ار  نآ  زا  یمین  ارچ  سپ 
. دریگب نانآ  زا  يزیچ  دایز  هن  مک و  هن  دوبن  لالح  وا  يارب  تشادن 

نئاخ رگا  و  دریگ ، راکب  هرابود  ار  نانآ  دوبن  زیاـج  دـندوب  نئاـخ  رگا  دـینادرگ ! زاـب  ناـشیاهراک  رـس  رب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  رتبیجع 
. دوبن لالح  شیارب  اهنآ  لاوما  دندوبن 

مدرم يدنسپ  تعدب  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بجعت 

لیدبت و هتسد  هتسد  مک و  مک  ناشربمایپ  ّتنـس  دننیبیم  هک  یموق  زا  تسا  بجعت  دومرف : درک و  تیعمج  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 
دنریگب و داریا  هک  ار  یناسک  دننکیم و  بضغ  اهتعدب  زا  عافد  رد  هکلب  دـننکیمن  راکنا  دـنوشیم و  یـضار  همه  نیا  اب  دـباییم و  رییغت 

دنوشیم عبات  ار  وا  ياههتخاس  دوخ  شیپ  زا  ملظ و  تعدب و  دنیآیم و  ام  زا  دعب  یموق  سپس  «. 3  » دنیامنیم شنزرس  دننک  راکنا  ار  نآ 
. دنیوجیم بّرقت  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  نآ  هلیسو  هب  دنرامشیم و  نید  ّتنس و  ار  وا  ياهتعدب  و 

تّیلهاج رد  نآ  ّلحم  هب  میهاربا  ماقم  لاقتنا 

دوب نآ  رد  تیلهاج  نامز  رد  هک  یعضوم  هب  داد  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  ییاج  زا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  ندینادرگرب  لثم 
«. 4  » دوب هداد  ناکم  رییغت  اجنآ  زا  ار  نآ  ترضح  و 

______________________________

دنوشیم یـضار  نآ  هب  دننکیم و  بضغ  اهتعدب  زا  عافد  رد  هکلب  دنیامنیمن ، راکنا  دـنهدیمن و  ناشن  تریغ  همه  نیا  اب  و  ب ... :» ( » 3)

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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. دننکیم یئوجبیع  دریگب  داریا  هک  سک  ره  هب  و 
هیلع میهاربا  ترـضح  هک  میهاربا  ماقم  لحم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  میدق ص 287  ج 8  راـحب : رد  ( 4)
رییغت تساجنآ  رد  نونکا  هک  یلحم  هب  ار  نآ  تیلهاج  لها  هکنآ  ات  دوب  اجنآ  رد  نانچمه  و  دوب . هبعک  راوید  رانک  داد  رارق  ار  نآ  مالّـسلا 

دینادرگرب دوب  هداد  رارق  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  یّلحم  هب  ار  نآ  درک  حتف  ار  هکم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یتقو  دنداد . ناکم 
: تفگ رفن  کی  دـنادیم ؟ ار  میهاربا  ماقم  یلبق  ياج  یـسک  هچ  دیـسرپ : دیـسر و  تموکح  هب  باطخ  نب  رمع  ات  دوب  اجنآ  رد  نانچمه  و 

. تسا نم  دزن  نونکا  ماهتفرگ و  ار  نآ  هلصاف  یبانط  اب  نم 
! دندنادرگرب دوب  تیلهاج  نامز  رد  هک  شلوا  ياج  هب  دنتفرگ و  هزادنا  دروآ و  ار  نآ  روایب . نم  يارب  ار  نآ  تفگ : رمع 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دم  عاص و  هنامیپ  رییغت 

رادـقم ندرک  دایز  دـشیم . هنامیپ  نآ  قبط  بحتـسم  بجاو و  قوقح  رد  هک  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  « 5  » ّدـم عاص و  رییغت  نینچمه 
ربمایپ و  دشیم ، هداد  ارقف  هب  تاّلغ  زا  بجاو  رادقم  نآ  قبط  « 6  » راهظ مسق و  هرافک  رد  اریز  تشادن  ياهجیتن  ّرـش  زج  رمع  طسوت  هنامیپ 

: دوب هدومرف  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
دوب هداد  ماجنا  هک  يراک  دندش و  یـضار  هکلب  دندشن ، عنام  شراک  نیا  وا و  نیب  مدرم  امرف .» تیانع  تکرب  ام  عاص  ّدـم و  رب  ادـنوادخ ، »

. دندرک لوبق 

كدف بصغ 

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  نامز  زا  دوب و  وا  فّرصت  رد  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  تسد  رد  هک  یلاح  رد  ار ، كدف  شقیفر  وا و  نتفرگ  نینچمه 
مه ار  نمیا  ما  درکن و  قیدـصت  ار  وا  نخـس  تساوخ و  دـهاش  دوب  شتـسد  رد  هچنآ  رب  وا  زا  درکیم . هدافتـسا  نآ  لوصحم  هّلغ و  زا  هلآ 
هب تبـسن  دوبن  زیاج  وا  يارب  و  دوب ، وا  تسد  رد  كدـف  مینادیم - ام  هک  روط  نامه  تسنادیم - نیقی  هب  وا  هک  یلاح  رد  درکن . قیدـصت 

. دنک مهّتم  نآ  هراب  رد  ار  وا  هن  دهاوخب و  دهاش  وا  زا  دوب  شتسد  رد  هچنآ 
ناشتشز راک  درک !» راداو  راک  نیدب  ار  وا  تلیضف  يراکزیهرپ و  : » دنتفگ دندرک و  شیاتس  ار  وا  دندش و  دونشخ  وا  راک  نیا  زا  مه  مدرم 

هب زج  مه  یلع  دـیوگیمن و  قح  ریغ  زگره  همطاف  مینکیم  نامگ  : » دـنتفگ دنتـشگرب و  دوخ  لّوا  نخـس  زا  هک  درک  هولج  ابیز  یماـگنه 
يرتشیب تلزنم  لاّهج  دزن  راک  نیا  اب  و  میدرکیم !» اضما  همطاف  يارب  ار  كدف  دوب  يرگید  نز  نمیا  ما  اب  رگا  تسا . هدادن  تداهـش  قح 

. دندرک ادیپ 
______________________________

هنامیپ ود  نیا  هزادنا  هک  اجنآ  زا  تسا . کچوک  دحاو  ّدم  گرزب و  دحاو  عاص  هک  تسا  لیک  رد  يریگهزادنا  هنامیپ  ود  ّدـم  عاص و  ( 5)
داد و رییغت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رادقم  رمع  یلو  دندومرف . نییعت  ار  نآ  قیقد  رادقم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دشاب  قیقد  دیاب 

. درک رتدایز  ار  نآ 
نیا نآ  و  دش ، هداد  رارق  هرافک  دهد  ماجنا  يراک  نینچ  هک  یسک  يارب  مالـسا  رد  دشیم و  ماجنا  ّتیلهاج  رد  هک  دوب  یلمع  راهظ » ( » 6)

«. یتسه مارح  نم  رب  مردام  لثم  وت  : » هک تسا  نیا  شیانعم  هصالخ  و  یّما » رهظک  ّیلع  كرهظ  : » دیوگب دوخ  رسمه  هب  يدرم  هک  دوب 
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ود نآ  هب  تما  یلو  دنوش !؟ یسک  قح  زا  عنام  ای  دننک  اطع  و  « 7  » دنشاب مکاح  نانآ  هک  دوب  هداد  روتسد  یسک  هچ  دندوب و  هچ  اهنآ  رگم 
. دنتسنادیمن يزیچ  نآ  دروم  رد  دنتشادن و  نآ  هراب  رد  یقح  هک  دندرک  يزیچ  لخاد  ار  دوخ  مه  اهنآ  دندش و  التبم 

اهنآ هب  ترـضح  نآ  دوب  وا  تسد  رد  هک  یلاح  رد  دـنک  جراخ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تسد  زا  ار  كدـف  تساوخیم  رکب  وبا  هک  یماگنه 
: دـنتفگ مدوب ؟» هدروخن  ار  نآ  هّلغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  دوبن و  نآ  رد  نم  لیکو  دوبن و  نم  تسد  رد  ایآ  : » دومرف
، تسا ناناملـسم  تمینغ  نوچ  دنتفگ : دـیهاوخیم ؟» دـهاش  لیلد و  نم  زا  تسا  نم  تسد  رد  هک  يزیچ  دروم  رد  ارچ  سپ  : » دومرف یلب .
- دندینـشیم رفن  ود  نآ  فارطا  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  مالّـسلا - اهیلع  همطاف  مینکیمن ! اضما  هن  رگ  میهدیم و  وت  هب  يدروآ  دـهاش  رگا 

ریاس هراب  رد  هک  دینک  يراج  یمکح  صوصخب  ام  هراب  رد  دـینک و  ّدر  هدرک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  يراک  دـیهاوخیم  : » دومرف
تـسد رد  هک  ار  یلاوـما  نـم  رگا  دـیهدیم  رظن  هـچ  «. 8  » دـنوشیم بکترم  ود  نیا  هچنآ  دیونـشب  مدرم ، يا  دـیاهدادن ؟ ماـجنا  نیملـسم 

هچنآ ناناملـسم  همه  رگا  لاح  دومرف : میهاوخیم . وت  زا  هّتبلا  دنتفگ : اهنآ ؟» زا  ای  دـیهاوخیم  دـهاش  نم  زا  ایآ  منک ، اعّدا  تسا  نیملـسم 
؟ نم زا  ای  دیهاوخیم  دهاش  اهنآ  زا  دننک  اعّدا  تسا  نم  تسد  رد 

ار نآ  لوـصحم  تـسا و  همطاـف  تـسد  رد  نآ  و  تـسا ، اـهنآ  نـیمز  نیملـسم و  يارب  تـسا  یتـمینغ  نـیا  تـفگ : دـش و  كانبـضغ  رمع 
دیدـجت هراب  نیا  رد  هدیـشخب  همطاف  هب  ار  ناشّقح  تمینغ و  نیا  نیملـسم  نیب  زا  ربمایپ  هک  دروآ  دوخ  ياـعدا  رب  يدـهاش  رگا  دروخیم .

. مینکیم رظن 
هک دیدینـشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امـش  مدرم  يا  تسا ! سب  ارم  دومرف : مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

: دومرف میدینـش . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  نیا  مسق  ادخب  يرآ  دـنتفگ : تسا ؟» تشهب  لها  نانز  هدّیـس  همطاف  مرتخد  : » دومرفیم
ود ای  دنهد  تداهش  اشحف  هب  نم  هیلع  رب  رفن  راهچ  رگا  دریگیم ؟ تسین  شّقح  هچنآ  دنکیم و  لطاب  ياعّدا  تشهب  لها  نانز  هدیـس  ایآ  »

؟» دینکیم قیدصت  نم  هیلع  رب  ار  نانآ  نخس  ایآ  دنهد ، تداهش  تقرس  هب  رفن 
______________________________

. دنشاب مکاح  هک  تسین  اهنآ  نأش  رد  ب :» ( » 7)
. دنوشیم بکترم  نانیا  هک  ار  یهانگ  دیونشب  خ ل : فلا » . » دنکیم لیمحت  ام  رب  رکب ) وبا   ) قیتع هچنآ  دیونشب  ب :» ( » 8)
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، يدرک تباث  ار  دوخ  تمائل  یتفگ و  غورد  دومرف : مینکیم !!! يراج  ّدـح  وت  رب  و  يرآ ، تفگ : رمع  یلو  دـش ، تکاس  رکب  وبا  اجنیا  رد 
ای دنکیم  لوبق  تشهب  لها  نانز  هدیـس  هیلع  رب  ار  یتداهـش  هک  یـسک  یتسین . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  نید  رب  ینک  رارقا  هکنآ  رگم 
هک یناـسک  اریز  تسا ، رفاـک  هدرک  لزاـن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  رب  ادـخ  هچنآ  هب  تسا و  نوعلم  دـیامنیم  يراـج  وا  رب  ار  يّدـح 
ره زا  دـناموصعم و  يدـب  ره  زا  نوچ  تسین ، اور  ناشهیلع  رب  یتداهـش  هدـینادرگ  كاـپ  ار  ناـنآ  هدرب و  ناـنآ  زا  ار  اهیدـب  همه  دـنوادخ 

كرش تبسن  ناشیا  زا  یکی  ای  نانآ  هیلع  رب  یموق  رگا  هد ، ربخ  نم  هب  ریهطت ) هیآ   ) هیآ نیا  لها  هراب  رد  رمع ، يا  دناهدش . كاپ  یئاشحف 
؟ دننکیم يراج  ّدح  اهنآ  رب  دنیوجیم و  تئارب  ناشیا  زا  ناناملسم  ایآ  دهد  اشحف  ای  رفک  ای 

یکی هراب  نیا  رد  مدرم  ریاس  اب  اهنآ  يدـش ، رفاک  یتفگ و  غورد  : » دومرف دنتـسه . یکی  هراب  نیا  رد  مدرم  ریاس  اب  نانآ  يرآ ، تفگ : رمع 
. تسا هدرب  ناشیا  زا  ار  اهيدب  همه  هدرک و  لزان  هیآ  نانآ  تراهط  تمصع و  هراب  رد  هداد و  رارق  موصعم  ار  نانآ  دنوادخ  اریز  دنتسین ،

«. تسا هدومن  بیذکت  ار  شلوسر  ادخ و  دنک  قیدصت  ار  یبلطم  نانآ  هیلع  رب  سک  ره  سپ 
! یشاب تکاس  هک  مهدیم  مسق  ار  وت  رمع ، يا  تفگ : رکب  وبا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هشقن 
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نآ و  « 9  » میراذگب نایم  رد  وت  اب  یناهنپ  ار  یعوضوم  میهاوخیم  ام  دنتفگ : دنداتسرف و  دیلو  نب  دلاخ  غارـس  رمع  رکب و  وبا  دش  هک  بش 
امـش نامرف  عیطم  نم  هک  دینک  راذگاو  نم  هب  دیهاوخیم  يراک  ره  تفگ : دلاخ  میراد . وت  هب  هک  ینانیمطا  رطاخب  مینک  راذـگاو  وت  هب  ار 

ام دش ؟ وربور  ام  اب  هنوگچ  تفگ و  هچ  ام  هب  يدینـشن  درادن . هدیاف  ام  يارب  تسا  هدنز  یلع  ات  تنطلـس  یهاشداپ و  نیا  : » دـنتفگ متـسه .
نیرتعاجش وا  هک  ارچ  دنک ، مایق  ام  هیلع  رب  وا  دنهد و  تبثم  خساپ  وا  هب  ياهّدع  دنک و  توعد  دوخ  يوس  هب  یناهنپ  وا  هک  میتسین  ناما  رد 

تموکح رد  میاهدشبکترم و  يدید  هک  یئاهراک  نیا  وا  هب  تبسن  مه  ام  تسا و  برع 
______________________________

. مینک تروشم  وت  اب  ار  يراک  د :»  » و ب » ( » 9)
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:( تفگ رکب  وبا  . ) میدروآ نوریب  وا  رـسمه  تسد  زا  مه  ار  كدف  میتشادن و  نآ  رد  یقح  هک  یلاح  رد  میدـش  بلاغ  وا  رب  شیومع  رـسپ 
ار وا  ندرگ  مداد  مالـس  مدـناوخ و  ار  زامن  نم  یتقو  دـشاب . تهارمه  تریـشمش  تسیاب و  وا  رانک  مدـناوخ  مدرم  اب  ار  حبـص  زاـمن  یتقو 
هب مه  رکب  وبا  داتسیا . زامن  هب  نم  رانک  رد  دوب  هتسب  رمک  هب  ار  شریشمش  هک  یلاح  رد  دیلو  نب  دلاخ  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  یلع  نزب !!»

هکنآ زا  لبق  اذل  دـنک ! عولط  باتفآ  دوب  کیدزن  هک  اجنآ  ات  دوب ، هدـنام  ّریحتم  هدـش و  نامیـشپ  دّدرتم و  دوخ  میمـصت  رد  داتـسیا و  زامن 
: تفگ دهد  مالس 

دوب هداد  روتـسد  نم  هب  تفگ : دوب !؟ هچ  عوضوم  متفگ : دلاخ  هب  داد !! ار  زامن  مالـس  سپـس  و  هدم » ماجنا  مدوب  هداد  روتـسد  وت  هب  هچنآ  »
ماجنا دادیم  مالـس  رگا  مسق ، ادـخب  يرآ  تفگ : يدرکیم ؟ ار  يراـک  نینچ  اـیآ  متفگ : منزب . ار  وت  ندرگ  داد  ار  زاـمن  مالـس  یتقو  هک 

! مدادیم

سمخ سبح 

وا و هکنیا  زا  دـینکیمن  بـجعت  اـیآ  «: 10  » دوـمرف درک و  شناـیفارطا  ساـبع و  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  سپـس  دـیوگیم : میلس 
نیا رد  يدوزب  نانیا  هک  تسنادیم  مه  ادخ  دناهدومن !؟ سبح  هدرک  بجاو  نآرق  رد  ام  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یبرقلا  يوذ  مهـس  شقیفر 
َمْوَی ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِدـْبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  دومرف : اذـل  دـننکیم و  جراخ  اـم  تسد  زا  ار  نآ  دـننکیم و  ملظ  اـم  هب  هراـب 

نامیا میدرک  لزاـن  دـننکیم  تاـقالم  رگید  کـی  اـب  هورگ  ود  هک  يزور  ناـقرف ، زور  رد  هچنآ  هب  ادـخ و  هب  رگا  «، » 11  » ِناعْمَْجلا یَقَْتلا 
«. 12  ...« » دیاهدروآ

______________________________

ییأر امش  يارب  ایآ  دومرف : درک و  شنایفارطا  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپـس  تسا : نینچ  بولقلا  داشرا  باتک  رد  ترابع  ( 10)
هجرد تیاهن  هب  ندرک و  رود  هنوگ  چـیه  زا  دـنوش و  طلـسم  یلکـش  ره  هب  بناج و  ره  زا  تیب  لها  ام  رب  نانآ  دـش  ثعاب  هک  دـشن  رهاظ 

 .... دننکیم سبح  ام  زا  ار  یبرقلا  يوذ  مهس  شقیفر  وا و  هک  تسین  بیجع  ایآ  دننکن . یهاتوک  ام  قوقح  نتفرگ  يراتفردب و 
هیآ 41. لافنا : هروس  ( 11)

رد هکنیا  هب  هراشا  دـینک ، نینچ  دـیتسه  نمؤم  رگا  هک  هدروآ  طرـش  تروصب  ار  سمخ  هیآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ترـضح  روظنم  ( 12)
. تشاد دنهاوخن  نامیا  نآ  هب  ياهدع  هدنیآ 
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دجسم هب  رفعج  هناخ  قاحلا 
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هب يزیچ  داـیز  هن  مک و  هن  نآ  تمیق  زا  دوـمن و  قـحلم  دجـسم  هب  ار  نآ  درک و  بارخ  ار  رفعج  مردارب  هناـخ  رمع  هکنیا  زا  تسا  بـجعت 
«! 13  » تسا هتفرگ  ار  ملید  زا  يدرم  هناخ  ییوگ  دندادن ، مه  رییغت  دنتفرگن و  بیع  وا  رب  ار  نیا  مه  مدرم  دادن . شنارسپ 

تبانج لسغ  رد  تعدب 

و دـناوخب ، زاـمن  تسین  بجاو  وا  رب  درکن  ادـیپ  بآ  بنج  رگا  : » تشون شلاّـمع  همه  هب  وا  هک  تّما  لـهج  رمع و  لـهج  زا  تسا  بجعت 
رد دندش ، یـضار  نآ  هب  دندرک و  لوبق  مه  مدرم  دنک !» تاقالم  ار  ادخ  ات  دنکن  ادیپ  بآ  هچ  رگا  دبایب ، بآ  ات  دنک  مّمیت  كاخ  رب  دیابن 

زامن دننک و  مّمیت  تبانج  زا  هک  داد  روتسد  رذ  وبا  رامع و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسنادیم  مدرم  مه  وا و  دوخ  مه  هک  یلاح 
. دومنن یهجوت  درکن و  دنلب  يرس  نانآ  لباقم  رد  درکن و  لوبق  وا  یلو  «، 14  » دنداد تداهش  رمع  دزن  مه  اهنیا  ریغ  رفن و  ود  نیا  دنناوخب .

ّدج ثرا  رد  تعدب 

رب تأرج  يور  زا  و  «، 15  » دـندومن دـج  ثرا  هراب  رد  یفلتخم  ياهتواضق  لهج  يور  زا  هجوتیب و  ملع و  نودـب  ود  نآ  هکنیا  زا  بجعت 
رد هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دندرک  اعدا  نانآ  دندرک . اعدا  دنتـسنادیمن  ار  هچنآ  یئاوقتیب  راگدرورپ و 

ّدج هراب 
______________________________

. تسا هتفرگ  ار  لباک  ای  كرت  زا  يدرم  هناخ  ییوگ  دندرکن  شنزرس  ار  وا  مدرم  د :»  » و ب » ( » 13)
زامن تفگ : رمع  مدرکن . ادیپ  بآ  مدـش و  بنج  نم  تفگ : دـمآ و  رمع  دزن  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ج 6 ص 83  ریدغلا : رد  ( 14)
زامن وت  زور  نآ  رد  میتفاین . بآ  میدـش و  بنج  میدوب و  هتفر  گـنج  هب  يرکـشل  رد  وت  نم و  هک  يرادـن  داـیب  اـیآ  تفگ : راـمع  ناوخن !

نآ رد  ینزب و  كاخ  رب  ار  تتـسد  دوب  یفاک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مدـناوخ . زامن  مدـیطلغ و  كاخ  رد  نم  یلو  يدـناوخن 
نیا یهاوخیمن  رگا  تفگ : مه  راـمع  سرتـب !! ادـخ  زا  راـمع  يا  تفگ : راـمع  باوج  رد  رمع  یـشکب . تناتـسد  تروـص و  هب  یمدـب و 

!! منکن لقن  ار  ثیدح 
هینثت ریمـض  تمـسق  نیا  رد  اذـل  دـناهدومن  یفلتخم  ياهتواضق  رمع  مه  رکب و  وبا  مه  گرزب ) ردـپ   ) ّدـج ثرا  هراب  رد  هک  اجنآ  زا  ( 15)

. دوش هعجارم  ج 6 ص 117 و ج 7 ص 120  ریدغلا : هب  دناهدش . رکذ  رفن  ود  ره  هدمآ و 
339 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

قیدصت ار  نانآ  نخـس  دندش و  رفن  ود  نآ  عبات  هراب  نیا  رد  هکلب  دنادیم . ار  ّدج  ثرا  هک  درکن  اعّدا  مه  سک  چـیه  دوب . هدرکن  یمکح 
! دندرک

دنزرف بحاص  نازینک  ندرک  دازآ 

دروم ار  وا  نخس  مه  دروم  نیا  رد  مدرم  هک  «، 16  » دنوشیم دنزرف  بحاص  هک  تسا  ینازینک  يدازآ  هب  مکح  رمع  ياهتعدب  زا  نینچمه 
. دنتشاذگ رانک  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رما  دنداد و  رارق  لمع 

هربو نبا  هدعج و  رصن و  دروم  رد  لطاب  تواضق 
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. دروآ رد  ارجا  هب  « 19  » ةربو نبا  و  « 18  » میلس ینب  هفیاط  زا  ةدعج  و  « 17  » جاجح نب  رصن  هراب  رد  هک  یمکح  نآ  نینچمه 
______________________________

. دوشیم دازآ  دنک  لمح  عضو  یتقو  هلماح  زینک  ره  تفگ : هک  تسا  رمع  تعدب  هب  هراشا  ( 16)
هنیدم ياههچوک  رد  رمع  يزور  هک  هدرک  تیاور  میدق ص 286  ج 8  راحب : رد  تسا . جاجح  نب  رصن  تهج  نودب  دیعبت  هب  هراشا  ( 17)

. دناوخیم دوخ  هقوشعم  ار  جاجح  نب  رـصن  نآ  رد  دناوخیم و  ياهناقـشاع  رعـش  شاهناخ  رد  هک  دینـش  ار  ینز  يادـص  درکیم . شدرگ 
يوم داد  روتسد  ادتبا  تسا . مدرم  نیرتابیز  شیاهوم  نامشچ و  امیس و  رظن  زا  دید  دندروآ  ار  وا  یتقو  دننک . رـضاح  ار  رـصن  داد  روتـسد 
هدید رتابیز  شنامـشچ  هجیتن  رد  دراذگب و  رـس  رب  همامع  ات  داد  روتـسد  دش . هدـید  رتهب  وا  يابیز  تروص  هجیتن  رد  دندیـشارت و  ار  وا  رس 

داد روتسد  و  متفگ ! هک  تسا  نیمه  فرح  تفگ : رمع  هچ ؟ يارب  تفگ : یشاب ! نکاس  دیابن  متسه  نم  هک  يرهش  رد  تفگ : رمع  دندش .
ج 3 ص دعـس : نبا  تاقبط  هب  درک . رداص  زین  جاجح  نب  رـصن  يومع  رـسپ  هراب  رد  ار  مکح  نیا  ریظن  رمع  دندرک ! دـیعبت  هرـصب  هب  ار  وا 

هلأسم کی  هک  صخـش  کی  ندوب  اـبیز  درجم  هک  تسا  نآ  رمع  مکح  نیا  رد  تعدـب  هبنج  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  دوش . هعجارم   385
. دیامن دیعبت  ار  وا  سپس  دشارتب و  ار  وا  رس  مرج  نودب  هک  دهدیمن  یسک  هب  ار  قح  نیا  تسا  يدادادخ 

هک دیـسر  رمع  تسدب  ياهمان  هک  هدرک  تیاور  ج 3 ص 285  دعس : نبا  تاقبط  رد  تسا . هدعج  هب  تهجیب  ندز  قالـش  هب  هراشا  ( 18)
تسا و رفـس  رد  ناشرهوش  هک  ینانز  هناخ  رد  هک  دوب  هدرک  تیاکـش  هدـعج  زا  یـصخش  هک  دوب  نیا  شاهصالخ  دوب و  يراعـشا  نآ  رد 

. دنک رارقرب  هطبار  نانآ  اب  دهاوخیم  یئوگ  دوریم و  دنبیاغ 
بئاغ ناشرهوش  هک  ینانز  رب  داد  روتسد  وا  هب  دننزب و  وا  هب  قالش  هبرض  دص  دندنبب و  ار  شیاهاپ  داد  روتـسد  دناوخ و  ارف  ار  هدعج  رمع 
ایناـث و  هدرک ، مکح  وا  هراـب  رد  هدننکتیاکـش  قدـص  توبث  نودـب  ـالوا  هک  تسا  نیا  مه  مکح  نیا  رد  تعدـب  هبنج  دوـشن . دراو  تسا 
توبث ضرف  رب  اجنیا  رد  تسا و  هدش  تباث  يانز  يارب  دح  قالش  هبرـض  دص  اثلاث  و  دوب ، هدشن  تباث  زونه  هدوب و  نانز  اب  طابترا  لامتحا 

. دوش تازاجم  ریزعت  ناونعب  یعرش و  ّدح  زا  رتمک  دیاب  هک  دوشیم  تباث  طابترا  درجم  تیاکش ،
. دشن تفای  دوجوم  كرادم  رد  هربو  نبا  هیضق  ( 19)

340 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

قالط هراب  رد  تعدب 

وا هب  قالط  ربخ  مداد و  قالط  ار  مرـسمه  مدوب  بئاغ  هک  یلاح  رد  نم  : » تفگ دمآ و  رمع  دزن  يدـبع  فنک  وبا  هکنآ  اهنیا ، زا  رتبیجع 
جاودزا هکنآ  ات  دیسرن  وا  تسد  هب  نم  هتشون  یلو  متـشون  وا  يارب  ار  عوجر  ربخ  مدرک و  عوجر  دوب  هّدع  رد  وا  هک  یلاح  رد  دعب  دیـسر .

«. درک
رـسمه هدرکن  لوخد  رگا  و  دوشیم ، باـسح  وا  رـسمه  هدومن  لوخد  هدرک  جاودزا  وا  اـب  هک  یـسک  نیا  رگا  : » تشون وا  باوـج  رد  رمع 

زا شملع  اب  ار  دوخ  یئوگ  دومنن ، لاؤس  نم  زا  درکن و  تروشم  نم  اب  یلو  مدوب  رـضاح  نم  هک  یلاح  رد  تشون  ار  بلطم  نیا  تسوت !!»
دنتفرگن بیع  وا  رب  مدرم  یلو  دنک . شیاوسر  ادخ  ات  مرادن  یکاب  متفگ : دوخ  اب  یلو  منک  یهن  ار  وا  متـساوخ  «. 20  » دیدیم ینغتسم  نم 

دوب یمکح  نیا  هک  یلاح  رد  دندرک ، باسح  تسرد  لمع  ار  نآ  دندرک و  لوبق  وا  زا  دنداد و  رارق  ّتنـس  ار  نآ  دندرک و  نیـسحت  هکلب 
«. 21  » تفگیمن نیا  زا  شیب  دنک  مکح  هراب  نیا  رد  تساوخیم  مه  یلقع  مک  شزرایب  هناوید  رگا  هک 

ناذا زا  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » فذح
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. دندش وا  عبات  مکح  نیا  رد  دندرک و  باسح  ّتنس  ار  نآ  مدرم  هک  «، 22  » ناذا زا  ار  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » وا نتشادرب  نینچمه 

دوقفم رسمه  مکح  رد  تعدب 

سپ زاب  نیب  دـمآ  شرهوش  رگا  دـنکیم . جاودزا  نآ  زا  دـعب  تسا و  لاس  راـهچ  شنز  تلهم   » هک دوقفم  درم  هراـب  رد  وا  مکح  نینچمه 
«!! دوشیم ّریخم  وا  هیرهم  نتفرگ  ای  شرسمه و  نتفرگ 

______________________________

. دیدیم ینغتسم  نم  زا  شلهج  اب  ار  دوخ  بولقلا : داشرا  باتک  رد  ( 20)
. دنتفرگیم داریا  وا  رب  درکیم  مکح  ياهناوید  رگا  هک  درک  یتواضق  هراب  نیا  رد  تسا : نینچ  ترابع  بولقلا  داشرا  باتک  رد  ( 21)

اهنآ يارب  منکیم و  مارح  ار  اهنآ  نم  هک  دوب  لالح  ربمایپ  نامز  رد  راک  هس  تفگ : رمع  هک  هدرک  تیاور  ج 6 ص 213  ریدغلا : رد  ( 22)
. ناذا رد  لمعلا  ریخ  یلع  ّیح  نانز ، هعتم  عّتمت ، جح  میامنیم : باقع 

341 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
لوبق وا  زا  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  ینادان  لهج و  رطاخب  دندرک و  باسح  ّتنس  ار  نآ  دندرک و  نیسحت  مه  ار  وا  مکح  نیا  مدرم 

. دندومن

مجع هراب  رد  رمع  ياهتعدب 

«. 23  » درک جارخا  هنیدم  زا  ار  یمجع  ره  رمع  نینچمه 
دوب بانط  نیا  ردـقب  وا  تماق  هک  دـیتفرگ  ار  اهمجع  زا  سک  ره  : » تفگ داتـسرف و  هرـصب  هب  شلاّـمع  يارب  بجو  جـنپ  لوط  هب  یباـنط  و 

«! 24  » دندوب هلماح  هک  یلاح  رد  ار  رتشوش  ریسا  نانز  وا  ندنادرگرب  نینچمه  و  دینزب !!» ار  شندرگ 

تقرس مکح  رد  تعدب 

« دینک عطق  ار  وا  تسد  دیسر  بانط  نیا  يدنلب  هب  مادک  ره  : » تفگ داتسرف و  یبانط  دندوب  هدرک  تقرس  هرـصب  رد  هک  ییاههچب  دروم  رد 
«!! 25»

رمع ياهتعدب  نیغورد  هناوتشپ 

رب هکئالم   » هک دـندرک  نامگ  دـنتفریذپ و  ار  نآ  نالهاج  وا و  دوخ  و  درک ، عیاش  رمع  هراب  رد  ار  یغورد  یباّذـک ، هکنیا  نآ  زا  رتبیجع 
«! 26 « » دنکیم نیقلت  وا  هب  دیوگیم و  نخس  رمع  ناسل 

______________________________

. دوش هنیدم  دراو  مجع  زا  يدحا  دادیمن  هزاجا  رمع  هک : هدرک  تیاور  ج 2 ص 320  يدوعسم : بهذلا  جورم  رد  ( 23)
هرابود دندوب ، هدش  هلماح  نانآ  زا  زینک  ناونعب  ناناملسم  نیب  میسقت  زا  سپ  دندوب و  هدش  ریسا  رتشوش  گنج  رد  هک  ار  ینانز  ینعی  ( 24)

. دوش لصف  لح و  نانآ  دروم  رد  نادنزرف  هلأسم  هکنآ  نودب  درک  دازآ 
بجو ار  وا  : » تشون رمع  دوـب . هدرک  تقرـس  قارع  لـها  زا  يرـسپ  هک  هدروآ  ص 171  ج 6  ریدـغلا : رد  ینیما  همـالع  ار  نیا  ریظن  ( 25)

! دش دازآ  دوب و  مک  تشگنا  کی  ردقب  دندرک  بجو  ار  وا  دینک !» عطق  ار  شتسد  دش  بجو  شش  رگا  دینک ،
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. دوش هعجارم  رضاح  باتک  ثیدح 10  رخآ  زین  ج 6 ص 331 و  ریدغلا : هب  هراب  نیا  رد  ( 26)
342 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نمی نازینک  ندرک  دازآ  رد  تعدب 

«. 27  » درک دازآ  ار  نمی  ریسا  نانز  رمع  نینچمه 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  رکب و  وبا  ياهتناها  تاضارتعا و   2

هماسا رکشل  زا  تشگزاب 

«. 28  » دندوب هدرک  مالس  وا  رب  ریما »  » ناونعب هک  یلاح  رد  دیز  نب  ۀماسا  رکشل  زا  رکب ) وبا   ) شقیفر رمع و  تشگزاب  نینچمه 

« فتک  » نتشون زا  عنم 

عنام دوب  هتساوخ  هک  یفتک  نتشون  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  وا  هک  « 29  » دننادیم مه  مدرم  دنادیم و  ادخ  هکنیا  نآ  زا  رتبیجع 
. دشن باسح  وا  يارب  یصقن  دزن و  وا  هب  يررض  مدرم  دزن  شراک  نیا  یلو  «. 30  » دش

______________________________

: ناذاش نب  لضف  حاضیا  باتک  رد  دندوب . هلماح  ناناملسم  زا  هک  تسا  رتشوش  نازینک  يدازآ  ریظن  تعدب  نیا  ( 27)
هدیرخ ار  اهنآ  هک  ناشناکلام  تسد  زا  ار  نانآ  درک و  دازآ  دندوب  هلماح  هک  یلاح  رد  ار  نمی  ریـسا  نانز  رمع  هک  هدرک  تیاور  ص 463 

. دوش لح  نانآ  محر  رد  نادنزرف  هلأسم  هکنآ  نودب  تفرگ ، دندوب 
هب ترجه  مهدزای  لاس  رفـص  هام  مشـش  تسیب و  بش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  میدق ص 245  ج 8  راحب : رد  ( 28)
زا هک  ار  یناسک  درپس و  وا  هب  ار  ملع  داد و  رارق  رکشل  رـس  ار  وا  دناوخ و  ارف  ار  هماسا  دنوش . هدامآ  مور  اب  گنج  يارب  داد  روتـسد  مدرم 
هب ترـضح  تلحر  بش  رد  ود  نیا  هک  دـندوب ، رمع  رکب و  وبا  درب  مان  صوصخب  هک  يدارفا  هلمج  زا  درک . تنعل  دـننک  فلخت  وا  رکـشل 
هب تسا .» هدـش  هنیدـم  دراو  یمیظع  رـش  بشما  : » دوـمرف بش  نآ  رد  ترـضح  دـندش . هداـمآ  تفـالخ  بصغ  يارب  دنتـشگزاب و  هنیدـم 

. دوش هعجارم  زین  باتک  نیا  ثیدح 58  زا  یقرواپ 32 
. دننادیم دنتسه  وا  فارطا  رد  وا و  اب  هک  نانآ  وا و  بولقلا : داشرا  رد  دنامهف . مدرم  هب  ادخ  ب :» ( » 29)

. دوش هعجارم  رضاح  باتک  ثیدح 11 و 49  هب  فتک »  » هصق هراب  رد  ( 30)
343 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تعافش دروم  رد  هّیفص  هب  رمع  تناها 

«. 31  » دومرف ار  نانخس  نآ  دش و  كانبضغ  مه  ترضح  تفگ . ار  نانخس  نآ  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  همع   ) هیفص هراب  رد  هک  دوب  وا 

جراوخ سیئر  لتق  رد  رمع  رکب و  وبا  تفلاخم 

زا دعب  ترضح  نآ  دندرک . يراددوخ  دوب  هداد  ار  وا  نتشک  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  يدرم  لتق  زا  هک  دندوب  شقیفر  وا و 
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«. 32  » دومرف یبلاطم  هراب  نیا  رد  داد و  روتسد  نم  هب  ود ، نآ 

مایپ غالبا  رد  رمع  رکب و  وبا  تفلاخم 

یکیرش چیه  وا  هب  دنک و  تاقالم  ار  ادخ  دیحوت  اب  سک  ره  . » دنک ادن  مدرم  نیب  رد  ات  داد  روتسد  رکب  وبا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. دش رکب  وبا  عنام  رمع  دوشیم .» تشهب  لخاد  دوشن ، لئاق 

______________________________

. دوب هتفر  ایند  زا  بلطملا  دبع  رتخد  هیفص  رسپ  هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  میدق ص 200  ج 8  راحب : رد  ( 31)
رگم وت  تفگ : هیفـص  تشاد !!» دـهاوخن  یعفن  تیارب  ربماـیپ  اـب  وت  یلیماـف  هک  ناـشوپب  ار  تاهراوشوگ  : » تفگ درک و  دروخرب  وا  هب  رمع 

. تسیرگ داد و  ربخ  ترضح  نآ  هب  ار  نایرج  نیا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  هیفـص  سپـس  هداز ؟ انز  يا  يدید  ارم  هراوشوگ 
یعفن نم  يدنواشیوخ  دننکیم  نامگ  ياهّدـع  هک  تسا  هدـش  هچ  دومرف : سپـس  دـندش . عمج  مدرم  ات  درک  ادـن  دـمآ و  نوریب  ترـضح 

 .... درادن
ای تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  رکب  وبا  هک : تسا  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  ج 7 ص 216  ریدـغلا : رد  ( 32)
ار وا  ورب و  وا  غارس  دومرف : وا  هب  ترـضح  دوب . زامن  لوغـشم  امیـس  شوخ  عوشخ و  اب  يدرم  متـشذگیم ، ناکم  نالف  زا  نم  هَّللا ، لوسر 
. تشگرب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  دـشکب و  ار  وا  تساوخن  دـید و  تلاـح  نآ  هب  ار  وا  یلو  تفر  وا  غارـس  رکب  وبا  ناـسرب . لـتقب 
تشکن و ار  وا  درک  هظحالم  دوب  هدید  رکب  وبا  هک  یتلاح  نامه  هب  ار  وا  نوچ  دمآ و  مه  رمع  شکب . ار  وا  ورب و  دومرف : رمع  هب  ترـضح 

هیلع یلع  شکب . ار  وا  ورب و  وـت  یلع ، اـی  دوـمرف : ترـضح  مشکب . ار  وا  متـساوخن  متفاـی و  عوـشخ  لاـح  رد  ار  وا  نم  تفگ : تـشگرب و 
ار نآرق  شباحـصا  درم و  نآ  : » دوـمرف ترــضح  مدـیدن . ار  وا  هَّللا ، لوـسر  اـی  درک : ضرع  تـشگرب و  دـیدن و  ار  وا  یلو  دـمآ  مالـّـسلا 
و دیآ ، نوریب  وا  نت  زا  دنک و  تباصا  راکـش  هب  ریت  هک  روط  نامه  دنوریم  نوریب  نید  زا  دـنکیمن . زواجت  ناشیولگ  زا  یلو  دـنناوخیم 

ۀیدثلا وذ  درم  نآ  و  دنتـسه . نامدرم  نیرتدـب  هک  دیـشکب  ار  نانآ  ددرگرب . دوخ  فاکـش  هب  ریت  هکنآ  رگم  دـندرگیمن  رب  نید  هب  هرابود 
. دوب ناورهن  جراوخ  سیئر 

344 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هَّللا یلص  ربمایپ  درکن . ارجا  ار  ترضح  نآ  رما  درک و  یچیپرـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  درک و  تعاطا  ار  رمع  نخـس  مه  رکب  وبا 

. دومرف یبلاطم  مه  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و 

رمع رکب و  وبا  رامشیب  ياهتفلاخم  اهیدب و 

اهیدب نیا  همه ، نیا  اب  دیآ . باسح  هرامش و  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  رکب ) وبا   ) شقیفر رمع و  ياهیدب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
مدرم و  دنتـسه ، اهنآ  دوخ  نارداـم و  ناردـپ و  زا  رتبوبحم  ناـشیا  دزن  هکلب  تسا ، هدـشن  مدرم  هّماـع  لاـهج و  دزن  ود  نآ  صقن  ثعاـب 

«. 33  » دننکیمن بضغ  روط  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  هک  يّدح  رد  دننکیم  بضغ  اهنآ  رطاخب 

ترضح نآ  لمعلا  سکع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  تناها 

رد هک  ییامرخ  تخرد  لـثم  زج  « 35  » دمحم لثم  : » تفگ نم  هب  هک  متـشذگیم  « 34  » یکاهُص رانک  زا  يزور  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
لاح نامه  اب  درک و  بضغ  ترضح  متفگ . ار  بلطم  نیا  مدمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  نم  تسین !» دشاب  هدییور  ياهلابز  لحم 
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. دندمآ هحلسا  رد  قرغ  دندش و  هدز  تشهد  دندید  ترضح  نآ  زا  هک  یبضغ  رطاخب  راصنا  دمآ . ربنم  رب  بضغ 
رد هچنآ  دناهدینـش  نم  زا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ؟ شنزرـس  منادـنواشیوخ  دروم  رد  ارم  هک  ار  یماوقا  تسا  هدـش  هچ  : » دومرف ترـضح 

ار نانآ  هدرب و  ناشیا  زا  ار  اهیدب  هک  هداد  صاصتخا  ناشیا  هب  ادخ  هچنآ  ار و  ناشیا  ادخ  نداد  تلیـضف  نینچمه  ماهتفگ و  نانآ  تلیـضف 
هداد صاصتخا  نادب  ار  وا  دنوادخ  هچنآ  زا  ماهتفگ  اهنآ  نیرتهب  متیب و  لها  لضفا  هراب  رد  هچنآ  دیاهدینش  نینچمه  تسا . هدینادرگ  كاپ 

هب تبسن  وا  هکنیا  نم و  اب  وا  يدنواشیوخ  و  نآ ، هار  رد  وا  ياهیراتفرگ  مالـسا و  رد  وا  تقبـس  دننام  هداد  لیـضفت  هدومن و  مارکا  ار  وا  و 
هلابز رد  هدییور  ییامرخ  تخرد  نوچمه  متیب  لها  رد  نم  لثم  دـینکیم  نامگ  اهنیا  زا  دـعب  تسا . یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم 

!؟» تسا
______________________________

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  دروم  رد  هک  ياهنوگب  دننکیم  زیهرپ  يدب  هب  ود  نآ  رکذ  زا  و  هدرک : هفاضا  اجنیا  رد  بولقلا  داشرا  باتک  رد  ( 33)
. دننکیمن زیهرپ  هلآ  و 

. تسا هدش  هدروآ  كاهُص »  » شردام رابتعا  هب  هک  تسا  رمع  زا  ۀیانک  یکاهُص  ( 34)
 .... شتیب لها  رد  دمحم  لثم  فلا :» ( » 35)
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  يرون  تقلخ  يادتبا 

هب ار  هقرف  کی  سپـس  داد . رارق  هورگ  ود  نیرتهب  رد  ارم  و  دومن ، میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  نانآ  دیرفآ و  ار  شتاقولخم  دـنوادخ  هک  دـینادب 
مه ار  اهنآ  سپس  داد . رارق  اههلیبق  اههبعش و  نیرتهب  رد  ارم  و  دشیم ، لیکشت  ییاهنادناخ  لیابق و  اههبعش و  زا  هک  درک  میـسقت  هورگ  هس 

َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  هک : تسا  دنوادخ  مالک  نامه  نیا  و  داد ، رارق  اهنادناخ  نیرتهب  رد  ارم  درک و  میسقت  ییاهنادناخ  هب 
. تسا هدرک  ادیپ  قّقحت  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  مدوخ و  مترتع و  نم و  تیب  لها  رد  هیآ  نیا  «. 36  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ 

مّیـصو و ریزو و  یلع و  مردارب  درک و  يرگید  رظن  سپـس  درک . باختنا  ناشیا  نایم  زا  ارم  درک و  نیمز  لها  هب  يرظن  دنوادخ  هک  دینادب 
یحو نم  هب  درک و  ثوعبم  امنهار  یبن و  لوسر و  ناونعب  ارم  و  درک ، باـختنا  ارم  زا  دـعب  ینمؤم  ره  راـیتخا  بحاـص  متما و  رد  منیـشناج 

. مهد رارق  دوخ  زا  دعب  متما  رد  هفیلخ  ّیصو و  یلو و  ردارب و  ناونعب  ار  یلع  هک  دومن 
دنک ینمشد  وا  اب  سک  ره  و  دنکیم ، يرای  ار  وا  ادخ  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  وا  هک  دینادب 

ار وا  ادـخ  درادـب  ضوغبم  ار  وا  سک  ره  و  درادیم ، تسود  ار  وا  ادـخ  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  و  «، 37  » درادیم نمـشد  ار  وا  ادخ 
شمارآ ثعاب  و  « 38  » نم زا  دعب  نیمز  تسرپرـس  وا  درادیمن . ضوغبم  ار  وا  رفاک  زج  درادن و  تسود  ار  وا  نمؤم  زج  درادیم . ضوغبم 

هب ار  دوخ  رون  دنوادخ  دینک ؟ شوماخ  ناتناهد  اب  ار  ادخ  رون  دـیهاوخیم  ایآ  تسا . یهلا  مکحم  نامـسیر  دـنوادخ و  ياوقت  هملک  نآ و 
هکنآ ات  دراذگیمن  ادخ  یلو  دننک ، شوماخ  ار  مردارب  رون  دنهاوخیم  ادخ  نانمـشد  دیاین . شوخ  ار  ناکرـشم  هچ  رگا  دناسریم  تیاهن 

. دیامن لماک  ار  دوخ  رون 
______________________________

هیآ 33. بازحا : هروس  ( 36)
. تسا هتشاد  نمشد  ار  ادخ  درادب  نمشد  ار  وا  سک  ره  هدرک و  يرای  ار  ادخ  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  د :»  » و ب » ( » 37)

. نیمز تنیز  لئاضف : باتک  رد  ( 38)
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. شاب دهاش  نانیا  رب  ایادخ  دنناسرب . نابئاغ  هب  ارم  نخس  امش  نارضاح  مدرم ، يا 
متما ناگدـیزگرب  ناـنآ  هک  درک  باـختنا  متیب  لـها  زا  نیـشناج  هدزاود  اـهنآ  ناـیم  زا  نم  زا  دـعب  دومن و  یمّوس  رظن  دـنوادخ  مدرم ، يا 

. دریگیم تسدب  ار  تفالخ  نانآ  زا  یکی  دورب  ایند  زا  کی  ره  هک  دنشابیم  مردارب  زا  دعب  يرگید  زا  سپ  یکی  ماما  هدزای  دنتسه .
هدننکتیاده ناماما  نانآ  نوچ  دـنکیم ، عولط  يرگید  هراتـس  دـنک  بورغ  ياهراتـس  ره  هک  تسا  نامـسآ  رد  ناگراتـس  لثم  نانآ  لثم 

، دناسریمن يررض  ناشیا  هب  دننک  راوخ  ار  ناشیا  هک  نانآ  ندرک  راوخ  دننک و  رکم  ناشیا  اب  هک  یناسک  هلیح  هک  دنتسه  ياهدشتیاده 
. دنزیم ررض  يراوخ  رکم و  نامه  اب  دننک  راوخ  ار  نانآ  ای  دننک  هلیح  ناشیا  اب  هک  یناسک  هب  دنوادخ  هکلب 

زا سک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  نانآ  زا  سک  ره  دنتـسه . شقلخ  رب  وا  نادـهاش  نیمز و  رد  دـنوادخ  ياهتّجح  ناـنآ 
زا نآرق  هن  دـنوشیم و  ادـج  نآرق  زا  ناشیا  هن  تسا ، نانآ  اب  نآرق  نآرق و  اب  نانآ  تسا . هدرک  یچیپرـس  ادـخ  زا  دـنک  یچیپرـس  ناـشیا 

. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دوشیم  ادج  ناشیا 
مرتخد ناشردام  هک  نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  سپس  نیسح و  مرسپ  سپس  نسح و  مرسپ  سپس  تساهنآ . نیرتهب  یلع  مردارب  ناماما  لّوا 

. داب نانآ  رب  ادخ  تاولص  تسا . همطاف 
. تسا بلطملا  دبع  نب  ةزمح  میومع  و  « 39  » بلاط یبا  نب  رفعج  مردارب  ردارب  میومع و  رسپ  تلیضف ،) رد   ) نانآ زا  دعب 

نادنزرف یلع و  و  تسا ، تشهب  لها  نانز  هدیس  همطاف  مرتخد  متـسه . نیلـسرم  ءایبنا و  نیرتهب  متـسه و  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نم  هک  دینادب 
. دنتشهب لها  ناناوج  ياقآ  مرسپ  ود  دنناربمایپ و  ياهتیب  لها  نیرتهب  نم  تیب  لها  و  دنتسه ، ءایصوا  نیرتهب  دنئایصوا  هک  وا 

؟ دنزجاع نآ  زا  نم  تیب  لها  ایآ  تسا ، نم  تعافش  هب  امش  ياهدیما  مدرم ، يا 
دراو ار  وا  دنک ، تاقالم  دوش  لئاق  یکرـش  هکنآ  نودب  دیحوت و  اب  ار  ادخ  دـشاب و  هدـمآ  ایندـب  بلطملا  دـبع  مدـج  لسن  زا  هک  سک  ره 

اهگیر و ددعب  شناهانگ  هچ  رگا  دنکیم ، تشهب 
______________________________

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ردارب  مه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ردارب  بلاط  یبا  نب  رفعج  ینعی  ( 39)
. تسا
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«. 40  » دشاب اهایرد  فک 

يدحا يارب  «. 41  » دیهد تلیـضف  ار  نانآ  دـینک و  مارکا  ناشیا  هب  دیرامـشب و  گرزب  نم  زا  سپ  نم و  تایح  رد  ارم  تیب  لها  مدرم ، يا 
میارب راـگدرورپ  سپـس  مریگب و  ار  تشهب  برد  هقلح  نم  رگا  متیب . لـها  يارب  رگم  دزیخرب  شیاـج  زا  يرگید  مارتـحا  هـب  تـسین  زیاـج 

. مرادیمن مّدقم  متیب  لها  رب  ار  یسک  دوش  هداد  تعافش  هزاجا  نم  هب  میآ و  رد  هدجس  هب  نم  دنک و  یّلجت 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  بسن 

ادخ هب  شلوسر  ادخ و  بضغ  زا  «: 42  » درک ضرع  تساخرب و  راصنا  زا  رفن  کی  متـسیک !؟ نم  هک  دیئوگب  ارم  تبـسن  مدرم ، يا  دومرف :
هب هلیسو  نیدب  و  « 43  » مینزب ار  وا  ندرگ  ات  هدرک  تیذا  ار  وت  تتیب  لها  هراب  رد  یـسک  هچ  هک  هد  ربخ  ام  هب  هَّللا ، لوسر  اـی  میربیم . هاـنپ 

. دشاب هدش  یکین  شترتع 
رکذ رازن  ات  ار  دوخ  بسن  ترـضح  و  مشاه ،» نب  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دـمحم  نم  : » دـیئوگب هنوگ  نیا  ارم  بسن  دومرف : ترـضح 

مدآ ات  شرع  ریز  زا  یکاپ  تنیط  اب  متیب  لها  نم و  دومرف : سپس  و  « 44  » دناسر هَّللا  لیلخ  میهاربا  نب  لیعامسا  ترضح  ات  دعب  درک و 
______________________________
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دوخ تیب  لها  تعافـش  زا  نم  دـیراودیما و  دوخ  هب  تبـسن  ارم  تعافـش  ایآ  مدرم ، يا  : » تسا نینچ  لئاضف  باـتک  رد  تراـبع  نیا  ( 40)
هچ رگا  تـسا  تـشهب  وا  رجا  دزروـب  یکرـش  هـکنآ  نودـب  دـنک  تاـقالم  ار  ادـخ  ناـمیا  اـب  تماـیق  يادرف  سک  ره  مدرم ، يا  مزجاـع !؟

هدش دراو  رتاوت  هب  تایاور  رد  هک  درادن  یـشزرا  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  نودب  دیحوت  هتبلا  دـشاب .» نیمز  كاخ  ردـقب  شناهانگ 
. تسا

زا دعب  دـیرادب و  تسود  ار  نانآ  دـیرادب و  گرزب  ارم  تیب  لها  مدرم ، يا  تسا : نینچ  نیقیلا » راونا  قراشم   » باتک رد  ترابع  نیا  ( 41)
. دنتسه میقتسم  طارص  ناشیا  هک  دیشاب  نانآ  هارمه  نم 

: .... دنتفگ دندوب  هتفرگ  تسدب  ار  اههحلسا  هک  یلاح  رد  دنتساخرب و  راصنا  تسا : نینچ  لئاضف  باتک  رد  ترابع  نیا  ( 42)
. میشکب ار  وا  ات  د :»  » و ب » ( » 43)

هَّللا یلص  ربمایپ  بسن  ج 15 ص 107  راحب : رد  تفر . شیپ  حون  ات  ار  دوخ  بسن  سپـس  هدرک : هفاضا  اجنیا  رد  لـئاضف  باـتک  رد  ( 44)
نب فانم  دـبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  اـت  ار  هلآ  هیلع و 
نب رـضم  نب  سایلا  نب  ۀخباط  نب  ۀکردم  نب  ۀـمیزخ  نب  رـضن  نب  کلام  نب  رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب  ةرم  نب  بالک  نب  ّیـصق 
نب خرات  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  نب  رادیق  نب  لمح  نب  تبن  نب  نامالـس  نب  عسیمهلا  نب  عسیلا  نب  ددا  نب  ّدا  نبا  ناندع  نب  دـعم  نب  رازن 
نب شونا  نب  نانیق  نب  زرابز  نب  لـیئالهم  نب  سیردا  نب  کـمل  نب  حون  نب  ماـس  نب  حلـشوتم  نب  ذـشخفرا  نب  دوه  نب  غورـس  نب  روخاـن 

. مالّسلا هیلع  مدآ  نب  ثیش 
348 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدشن  طولخم  ام  لسن  هب  تیلهاج  ياهجاودزا  تسا و  هدوبن  انز  هدوب و  حاکن  شاهمه  ام  لسن  میاهدوب و 

دوخ تبقاع  باسنا و  زا  مدرم  لاؤس 

. مهدیم ربخ  وا  هب  هکنیا  رگم  دسرپیمن  نم  زا  شبسن  شردام و  ردپ و  هراب  رد  سک  چیه  مسق  ادخب  دینک . لاؤس  نم  زا  دومرف :
ادخ درم  نآ  يوشیم .» هدناوخ  وا  رـسپ  ناونعب  هک  یـسک  نامه  تسا ، ینالف  وت  ردپ  : » دومرف تسیک ؟ نم  ردپ  تفگ : تساخرب و  يدرم 

. مدوب میلست  مدشیم و  یضار  يدادیم  تبسن  مه  وا  ریغ  هب  ارم  رگا  تفگ : دومن و  انث  دمح و  ار 
شردـپ ماـنب  هکنآ  ریغ  يرگید  صخـش  ترـضح  و  تسا ،» ینـالف  وت  ردـپ  : » دوـمرف تسیک ؟ نم  ردـپ  دیـسرپ : تساـخرب و  يرگید  درم 

. دش دترم  مالسا  زا  مه  درم  نآ  دومن . رکذ  دوب  فورعم 
لها نم  تفگ : تساخرب و  يرگید  درم  تشهب . لها  زا  دومرف : شتآ ؟ لـها  اـی  متـشهب  لـها  زا  نم  اـیآ  تفگ : تساـخرب و  يرگید  درم 

! شتآ لها  زا  دومرف : شتآ ؟ ای  متشهب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تبسن  دوخ  تناها  هب  رمع  فارتعا 

متما و رد  ماهفیلخ  مّیـصو و  ثراو و  ریزو  ردارب و  متیب و  لـها  نیرتهب  هک  یـسک  نآ  ارچ  دومرف : كانبـضغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
رد ای  تشهب  رد  ایآ  «، 45  » تساجک شیاج  تسیک و  شردپ  دسرپب  ات  دزیخیمن  رب  هدرک  شنزرـس  ارم  زا  دـعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص 

؟ تسا منهج 
______________________________

!؟ تسا یسک  هچ  رسپ  تسیک و  وا  دسرپب  ات  ج :» ( » 45)
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349 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ار وت  ادـخ  امرف  وفع  ار  ام  هَّللا  لوسر  ای  مربیم . هانپ  ادـخ  هب  شلوسر  ادـخ و  یتیاضران  زا  «: 46  » درک ضرع  تساخرب و  باـطخ  نب  رمع 

ربمایپ «. 47  » دتـسرفب دورد  وت  رب  ادخ  رذگب  ام  زا  دناشوپب ، ار  وت  ادخ  ناشوپب  ار  ام  دریذپب ، ار  وت  هبوت  ادخ  ریذـپب  ار  ام  هبوت  دـیامن و  وفع 
. دومن يراددوخ  درک و  ایح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

سابع تاکز  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  ضارتعا 

تاکز يروآ  عمج  يارب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  ماـگنه  نآ  ساـّبع ، تاـکز  رد  دوب  رمع  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. دنکیمن تخادرپ  ار  شلام  تاکز  سابع  تفگ : تشگرب و  وا  داتسرف ،

سابع تسا . هتشاد  ناما  رد  دنهدیم  ام  هب  هک  یئاوران  ياهتبسن  ّرش  زا  ار  تیب  لها  ام  هک  ار  ادخ  ساپس  دومرف : دش و  كانبضغ  ترـضح 
«. 48  » تسا هدرک  تخادرپ  شیپ  زا  ار  لاس  دنچ  تاکز  وا  يدرک . تواضق  وا  هراب  رد  هلجع  هب  وت  هکلب  تسا  هدرکن  عنم  ار  شلام  تاکز 

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  تعافـش  يارب  وا  هارمه  هک  تساوخ  نم  زا  دمآ و  نم  دزن  نآ  زا  دـعب  رمع  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. مداد ماجنا  ار  راک  نیا  مه  نم  و  دوش ، یضار  وا  زا  ات  میورب  هلآ 

قفانم هزانج  رب  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  ضارتعا 

ار ترضح  سابل  رمع  دناوخب . زامن  وا  هزانج  رب  ات  تفر  ولج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  لولـس  یبا  نب  هَّللا  دبع  نایرج  رد  دوب  رمع  و 
«!! یناوخب زامن  وا  رب  تسین  زیاج  وت  يارب  یناوخب و  زامن  وا  رب  هدرک  یهن  ارت  ادخ  : » تفگ دیشک و  دوخ  تمـس  هب  تفرگ و  رـس  تشپ  زا 
نیا رطاخب  مراودـیما  و  مدـناوخ ، زامن  وا  رب  شرـسپ  مارتحا  هب  نم  يدرک ! تیذا  ارم  وت ، رب  ياو  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

ناملسم شتیب  لها  شردپ و  نادنزرف  زا  رفن  داتفه  نم  زامن 
______________________________

ار وا  دربب و  ار  وا  مان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیـسرت  رمع )  ) یمود هک  دوب  اجنیا  رد  تسا : نینچ  تراـبع  لـئاضف  باـتک  رد  ( 46)
: .... تفگ تساخرب و  اذل  دنک . حضتفم  مدرم  نیب 

زا هک  ارچ  دومن ، توکس  درک و  ایح  ترضح  اجنیا  رد  دنادرگ . تیادف  ار  ام  ادخ  رذگب  ام  زا  تسا : نینچ  ترابع  لئاضف  باتک  رد  ( 47)
. دمآ نیئاپ  ربنم  زا  سپس  و  دوب . وفع  مرک و  ملح و  لها 

. دومن لزع  تاکز  يارب  نداتسرف  زا  ار  رمع  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس  د :»  » و ب » ( » 48)
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«. 49  » مدرک اعد  وا  هیلع  رب  نم  متفگ ؟ هچ  زامن  رد  ینادیم  هچ  وت  و  دنوش .

هّیبیدح حلص  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  رمع  ضارتعا 

و « 50  » درک ضارتعا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  دش  هتشون  همانحلص  یتقو  هک  هّیبیدح  زور  رد  دوب  رمع 
______________________________

زا هک  ّیبا  نب  هَّللا  دـبع  تشگزاب  هنیدـم  هب  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  میدق ص 200  ج 8  راحب : رد  ( 49)
لوسر ای  درک : ضرع  دمآ و  ترـضح  دزن  ردپ  ندنک  ناج  لاح  رد  دوب  نمؤم  هک  هَّللا  دبع  نب  هَّللا  دبع  شرـسپ  دـش . ضیرم  دوب  نیقفانم 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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. دندوب وا  دزن  نیقفانم  هک  یلاح  رد  دمآ  وا  دزن  ترـضح  دوشیم . راع  ام  يارب  ییاین  مردپ  تدایع  هب  وت  رگا  تنابرقب ، مردام  ردـپ و  هَّللا ،
. دومن رافغتسا  مه  ترضح  نک . رافغتسا  وا  يارب  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : شرسپ 

؟ یناوخب زامن  نانآ  رب  ای  ینک  رافغتسا  نانیا  يارب  هک  هدرکن  یهن  ار  وت  ادخ  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : رمع 
یکی مدش و  ّریخم  نم  وت ! رب  ياو  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  درک . رارکت  ار  دوخ  نخس  هرابود  رمع  درکن . وا  هب  یهجوت  ترضح 
«. امنن رافغتسا  یهاوخیم  امنب و  رافغتسا  نانآ  يارب  یهاوخیم  ، » ْمَُهل ْرِفْغَتْسَت  َْوأ ال  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسا  دیامرفیم : دنوادخ  مدومن . باختنا  ار 
مردپ هزانج  رس  رب  ینادب  حالـص  رگا  تیادف ، مردام  ردپ و  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ترـضح  دزن  شرـسپ  تفر  ایند  زا  هَّللا  دبع  یتقو 

نانآ زا  یسک  رب  زگره  هک  هدرکن  یهن  ار  وت  ادخ  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : رمع  داتسیا . شربق  رس  رب  دش و  رضاح  ترضح  يوش ؟ رضاح 
لخاد وا و  ربق  ایادـخ  : » متفگ نم  متفگ . هچ  نم  يدـیمهف  چـیه  دومرف : ترـضح  یتسیاـن ؟ شربـق  رـس  رب  یناوخن و  زاـمن  دـشاب  هدرم  هک 
. دش رهاظ  تشادن  تسود  هک  یتلاح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  دوب  اجنیا  ناسرب .» شتآ  هب  ار  وا  نک و  شتآ  زا  رپ  ار  شندب 

رد نیکرـشم  فرط  زا  هک  ورمع  نب  لیهـس  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  همانحلـص  رد  هک  تسا  هدـمآ  ص 334  ج 20  راـحب : رد  ( 50)
ام هب  ار  وا  درک  لوبق  ار  وت  نید  هچ  رگا  دمآ  وت  دزن  ام  زا  يدرم  رگا  هک  طرش  نیا  هب  : » دنتـشون نینچ  بلاطم  هلمج  زا  دوب ، هدمآ  هّیبیدح 

زاـب نیکرـشم  دزن  هب  ار  یناملـسم  روـطچ  هک  دـندرک  ضارتـعا  ناناملـسم  مـینادرگنرب .» دـندمآ  اـم  دزن  وـت  ناراـی  زا  رگا  یلو  ینادرگرب 
رب ناـشیا  دزن  هـب  دـنیایب  اـم  دزن  هـک  اـهنآ  زا  یناـسک  و  دـنک ، رود  ار  وا  ادـخ  دورب  اـهنآ  دزن  اـم  زا  سک  ره  : » دوـمرف ترـضح  مـینادرگ .
رد ورمع  نب  لیهـس  رـسپ  لدنج  وبا  لاح  نیا  رد  دـنکیم .» اّیهم  ناشیارب  یجرف  هار  دـنادب  نانآ  بلق  رد  ار  مالـسا  ادـخ  رگا  مینادرگیم ،
يا تفگ : لیهـس  تخادنا . ناناملـسم  نیب  ار  دوخ  دـمآ و  دوب  هدـش  جراخ  هکم  نیئاپ  تمـس  زا  دوب و  شیاپ  تسد و  هب  ریجنز  هک  یلاح 

يوـس هب  ارم  ناناملـسم  يا  تفگ : لدـنج  وـبا  ینادرگرب . ار  وا  دـیاب  میهاوـخیم و  ار  نآ  ياـفو  وـت  زا  هک  تسا  يزیچ  لوا  نـیا  دـمحم ،
هدش هجنکـش  یتخـس  هب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  ماهدیـشک ، هچ  دینیبیمن  ماهدمآ . هدش  ناملـسم  هک  یلاح  رد  دینادرگیم ، زاب  نیکرـشم 

وت هارمه  هک  ینیفعـضتسم  وت و  يارب  دنوادخ  راذگب . ادـخ  باسح  هب  نک و  ربص  لدـنج ، ابا  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دوب .
هب مه  نانآ  میاهدرپس و  نانآ  هب  ار  یئادخ  دهع  میاهتسب و  یحلص  نامیپ  موق  نیا  دوخ و  نیب  ام  داد . دهاوخ  رارق  یشیاشگ  جرف و  دنتـسه 

. مینکیمن ینکشنامیپ  ام  دناهدرپس و  ام 
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دیهاوخیم ایآ  «، 52  » دیوش هدنکارپ  نم  فارطا  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  51 !؟»  » میوش ّتلذ  لّمحتم  نامنید  رد  ایآ  تفگ :
«. ریگب ار  لدنج  وبا  تسد  لیهس  يا  درک . مهاوخ  افو  ماهتشون  اهنآ  اب  هچنآ  هب  نم  منکشب ؟ ار  دوخ  نامیپ 

تیادـه و یتسرد و  ریخ و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راک  تبقاع  دـنوادخ  یلو  تسب . مکحم  نینهآ  لغ  اب  تفرگ و  ار  وا  مه  لیهس 
. داد رارق  تلیضف  تزع و 

مخ ریدغ  رد  رمع  راکنا  ضارتعا و 

وگتفگ مه  اب  رکب ) وبا   ) شقیفر وا و  «، 53  » درک بصن  تیالو  يارب  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  دوب  رمع 
ار شیومع  رـسپ  يوزاب  هکنیا  رد  : » تفگ يرگید  و  دنکیمن .» یهاتوک  چیه  دربب  الاب  ار  شیومع  رـسپ  راک  هکنیا  رد  : » تفگ وا  دندرک .

«. دنکیمن یهاتوک  چیه  دنک  دنلب 
وا هب  يدـنت  اـب  شقیفر  تسا .» یگرزب  تمارک و  اـعقاو  نیا  : » تفگ رکب ) وبا   ) شقیفر هب  مدوب  هدـش  بوـصنم  نم  هک  یلاـح  رد  نینچمه 
هار هب  ّربکت  اب  داد و  هیکت  وا  هب  سپـس  منکیمن .» تعاطا  وا  زا  مهدیمن و  شوگ  ار  وا  نخـس  نیا  ادبا  مسق ، ادخب  هن  : » تفگ درک و  هاگن 

: درک لزان  نینچ  شاهراب  رد  وا  عنم  دیعو و  ناونعب  مه  دنوادخ  دنتفر . دنداتفا و 
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درک و قیدصت  هن  «، » 54  » یلْوَأَف ََکل  یلْوَأ  َُّمث  یلْوَأَف ، ََکل  یلْوَأ  یَّطَمَتَی ، ِِهلْهَأ  یلِإ  َبَهَذ  َُّمث  یَّلََوت ، َو  َبَّذَک  ْنِکل  َو  یَّلَص ، َو ال  َقَّدَص  الَف 
ریخ زا  يرود  داب ! وت  يارب  ایند  ریخ  زا  يرود  تفر . دوخ  لها  دزن  رتخبت  لاح  اب  سپـس  دومن . تشپ  درک و  بیذـکت  هکلب  دـناوخ  زامن  هن 

«! داب وت  يارب  ترخآ 
______________________________

لمحتم تلذ  نامنید  رد  ایآ  : » دنتفگ دندش و  عمج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  فارطا  رکشل  دارفا  هک  اجنآ  ات  هدرک : هفاضا  ج »  » رد ( 51)
«. میوش

!؟ منکشب دوخ  نامیپ  یهاوخیم  ایآ  دینک ، نوریب  نم  دزن  زا  ار  وا  د :»  » و ب » ( » 52)
. درک نالعا  ارم  تیالو  ج :» ( » 53)

الاب تروصب  ص 39  ج 2  مالّـسلا : هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  تیاور  رد  یلْوَأَـف »...  َکـَل  یلْوَأ   » هیآ ات 35 . تایآ 31  تماـیق : هروس  ( 54)
. تسا هدش  ینعم 
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مالّسلا هیلع  یلع  يرامیب  رد  رمع  يازهتسا  ضارتعا و 

درک هراشا  وا  هب  مشچ  اب  رکب  وبا  شقیفر  دندمآ . نم  تدایع  يارب  شباحـصا  زا  ياهّدع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  هک  دوب  رمع 
زا رگا  تسا ! هدـش  راتفرگ  ضرم  نیا  هب  هک  منیبیم  یلو  يدوب  هدرپس  ام  هب  ییاهزیچ  یلع  هراب  رد  وت  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  و 
درک ود  نآ  هب  ور  دعب  درک . رارکت  هبترم  هس  ار  نیا  و  نیشنب ،» : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مینک !؟ عوجر  یـسک  هچ  هب  تفر  ایند 

دینک و رپ  بضغ  ظیغ و  زا  ار  وا  ات  دریمیمن  مسق  ادخب  دوریمن و  ایند  زا  شیرامیب  نیا  رد  وا  مسق  ادـخب  دـینک ! نینچ  مه  زاب  : » دومرف و 
لتق تداهش و  اب  وا  دنیبب . ییاهیدب  اهّرش و  امش  زا  ات  دریمیمن  وا  دیبایب . مواقم  رباص و  ار  وا  و  دیراد ، اور  وا  رب  رایسب  ملظ  ینکـشنامیپ و 

«. دوریم ایند  زا 

تفالخ هلأسم  رد  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ءوس  قباوس   3

« نینمؤملا ریما   » ناونعب مالس  اب  تجح  مامتا 

رفن ود  نیا  درک و  عمج  دندوب  مجع  زا  رفن  لهچ  برع و  زا  رفن  لهچ  هک  رفن  داتشه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  رتّمهم  اهنیا  همه  زا 
ردارب ّیلع  هک  مریگیم  دهاش  ار  امـش  نم  : » دومرف سپـس  دندرک . مالـس  نم  رب  نینمؤملا » ریما   » ناونعب هّدع  نآ  دـندوب و  نانآ  نیب  رد  مه 

دیهد ارف  شوگ  وا  هب  تسا . نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  منادناخ و  رد  نم  ّیـصو  متّما و  رد  ماهفیلخ  نم و  ثراو  مریزو و  نم و 
وبا فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  صاقو و  یبا  نب  دعـس  ریبز و  هحلط و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  هّدـع ، نآ  نایم  رد  دـینک .» تعاـطا  ار  وا  و 

«. مریگیم دهاش  امش  رب  ار  ادخ  نم  : » دومرف سپس  دندوب . راصنا  زا  ياهدع  لبج و  نب  ذاعم  ملاس و  ةدیبع و 
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!؟ يروش ای  باصتنا  ای  باختنا 

بولق رد  هک  ناشیرماس  هلاسوگ و  ینعی  ناشیا  هنتف  رفن و  ود  نیا  هب  التبا  زا  هَّللا  ناحبس  دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  مالّسلا  هیلع  یلع  سپس 
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هدادـن و رارق  هفیلخ  ار  يدـحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندومن  اعدا  هدرک و  رارقا  نانیا  فرط  کـی  زا  تسا ! هتفرگ  اـج  تما  نیا 
: تسا هدومرف  ترـضح  نآ  هکلب  هدادن  رارق  هفیلخ  ار  يدحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـنتفگ : نانآ  زا  ياهدـع  و  هداد ، يروش  روتـسد 

نینمؤملا ریما  ناونعب  یلع  هب  : » دومرف رفن  داتـشه  نیمه  هب  هک  یلاح  رد  دنکیمن ،» عمج  تفالخ  توبن و  نیب  تیب  لها  ام  يارب  دـنوادخ  »
. تفرگ دهاش  دومرف  هک  یبلاطم  هب  ار  نانآ  و  دینک ،» مالس 

يروش هب  نانآ  هدادـن و  رارق  هفیلخ  ار  يدـحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندرک  اعدا  دـعب  هدرک و  رارقا  ناـنآ  هک  تسا  نیا  بجعت 
یهانگ هچ  دوب ! هدشن  باسح  یناهگان و  راک  وا  تعیب  دناهدرکن و  تروشم  رکب  وبا  هراب  رد  هک  دندرک  رارقا  سپس  دناهدش . هداد  روتـسد 
درکن ادتقا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  اجنیا  رد  دومن و  دوخ  نیشناج  ار  رمع  رکب  وبا  دعب  تسا ! هدشن  باسح  یناهگان و  راک  زا  رتالاب 
نودب منک ؟ اهر  هنهک  شفک  لثم  ار  دّـمحم  تما  : » داد باوج  دـش ، هتفگ  وا  هب  هراب  نیا  رد  یتقو  دراذـگب !! نیـشناج  نودـب  ار  مدرم  هک 

نآ رظن  زا  دزیم و  هنعط  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  نخـس  نیا  اـب  هک  منک !؟» اـهر  ار  اـهنآ  مهد  رارق  هفیلخ  ناـنآ  رب  ار  يدـحا  هکنآ 
. دومنیم ضارعا  ترضح 

نییعت هفیلخ  رکب  وبا  دـننام  هن  و  درک ، اـهر  ار  مدرم  هدرکن  نییعت  ياهفیلخ  ربماـیپ  هک  دوخ  ياـعدا  قـبط  هن  درک . یموـس  راـک  رمع  سپس 
مومع دزن  ار  دوخ  راک  نیا  اب  درک . جراخ  نآ  زا  ار  برع  همه  داد و  رارق  يروش  رفن  شـش  نیب  ار  تفـالخ  دروآ و  یموس  هار  هکلب  درک .

. داد رارق  نم  ياتمه  تشاد  ياج  ناشبلق  رد  هک  یتلالض  هنتف و  اب  ار  رفن  جنپ  نآ  درک و  رتبوبحم  مدرم ،
دنچ رد  هک  دندوب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یلاح  رد  دندرک  تعیب  وا  اب  مه  هیقب  درک و  تعیب  نامثع  اب  فوع  نبا  سپس 

. دوب هدرک  نعل  ار  نامثع  دروم 
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نامثع زا  رتدب  رمع  رکب و  وبا 

. دوب رتهب  رمع ) رکب و  وبا   ) ود نآ  زا  دوب  هک  هنوگ  نآ  اب  نامثع  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. تخاس بّجعتم  ارم  شراتفگ  مدرک و  ادیپ  ّتقر  وا  هب  تبسن  هک  تفگ  ینخس  يزور 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  لاوما  نیمز و  زا  ار  دوخ  ثاریم  دـندمآ و  هصفح  هشیاع و  مدوب  هتـسشن  وا  دزن  شاهناخ  رد  نم  هک  زور  کـی 
یلو مهدیم . امـش  هب  تبثم  خـساپ  هن  دـیراد و  نم  دزن  یمارتحا  هن  مسق ، ادـخب  هن  تفگ : نامثع  دـندرک . هبلاطم  دوب  نامثع  تسد  رد  هک 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـیداد  تداهـش  رمع ) رکب و  وبا   ) ناتناردـپ دزن  رفن  ود  امـش  مریذـپیم . ار  ناـتدوخ  هیلع  رب  امـش  تداـهش 
رب هک  قـمحا  یناـبایب  برع  کـی  هب  سپـس  تسا .» هقدـص  دراذـگب  یقاـب  هچ  ره  دراذـگیمن ، ثرا  ربماـیپ  : » تـسا هـتفگ  هـک  دـیاهدینش 
داد تداهـش  امـش  هارمه  مه  وا  دیداد و  دای  ناثدح  نب  سوا  نب  کلام  مانب  دومنیم  ریهطت  دوخ  لوب  اب  و  « 55  » درکیم لوب  شیاههنشاپ 

. دادـن تداهـش  بلطم  نیا  هب  یبارعا  نآ  امـش و  زج  يدـحا  راصنا  نیرجاهم و  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  ناـیم  رد  و  «، 56»
هیلع رب  ار  رفن  ود  امش  تداهش  نم  یلو  دیتسب . غورد  ترضح  نآ  هب  وا  اب  مه  امـش  تسب و  غورد  ربمایپ  رب  وا  هک  مرادن  یکـش  مسق  ادخب 

. دیرادن یقح  هک  دیورب  منکیم . لوبق  ناتدوخ 
نیا هب  امش  ایآ  دیدرگرب ، تفگ : نامثع  «. 57  » دنتفگیم ازسان  وا  هب  دندرکیم و  نعل  ار  وا  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب  نامثع  شیپ  زا  ود  نآ 

؟ دیدادن تداهش  رکب  وبا  دزن  بلطم 
امش تداهش  هک  یسک  رب  امـش و  رب  دیاهداد  تداهـش  لطاب  هب  رگا  و  دیرادن ، یّقح  سپ  دیاهداد  تداهـش  قحب  رگا  تفگ : يرآ . دنتفگ :
نم هب  یهاگن  نامثع  سپـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دشاب ! مدرم  همه  هکئالم و  ادخ و  تنعل  درک  لوبق  نادـناخ  نیا  هیلع  رب  ار 

يا تفگ : دومن و  یمّسبت  درک و 
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______________________________

. تشادن شیاهاپ  یگدولآ  زا  تالابم  درکیم و  لوب  یطیارش  ره  رد  هکنیا  زا  هیانک  ( 55)
. داد تداهش  امش  هارمه  وا  درکیم و  لوب  دوخ  ياپ  رب  هک  دیدرک  تاقالم  ار  سیق  هلیبق  زا  ياهنهرب  اپ  یبارعا  سپس  د :»  » و ب » ( » 56)

. دنتفگیم ازسان  وا  هب  دندرکیم و  هیرگ  هک  یلاح  رد  دنتشگرب  د :»  » و ب »  » و فلا » ( » 57)
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رب ار  نانآ  ینیب  زج  ادخ  یتفگ ، قح  يدناسر و  ار  بلطم  مسق و  ادـخب  يرآ  متفگ : مداد ؟ افـش  ار  وت  بلق  ود  نیا  هراب  رد  ایآ  نسحلا ، ابا 
. دیلامن كاخ 

زا يدنواشیوخ  رد  وا  دوب و  نم  تیاضر  راک  نیا  زا  وا  روظنم  هک  متـسناد  مدرک و  ادـیپ  ّتقر  نامثع  هب  تبـسن  هک  دوب  اجنیا  دومرف : دـعب 
ام و رب  تموکح  رد  یتجح  يرذع و  هچ  رگا  دنکیم ، يراددوخ  رتشیب  ود  نآ  زا  ام  هب  تبسن  تسا و  رتکیدزن  رمع ) رکب و  وبا   ) ود نآ 

. درادن ام  تفالخ )  ) ّقح ياعدا 
: میلس باتک  زا  تیاور 
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: نامثع رمع و  رکب و  وبا  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا   15

ةراشا

راهظا گنج ، ياهنادـیم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  گـنج ، درم  فیـصوت  رد  نیفـص  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 
؟ دـنوش هفیلخ  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  دـیاب  ارچ  شباحـصا ، تبقاع  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رابخا  حلـص ، مایا  رد  رمع  ياـهتعاجش 
، مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  اب  لالدتـسا  رد  رمع  رکب و  وبا  ملظ  رمع ، رکب و  وبا  یتسرپتب  دنـس  اـهگنج ، رد  رمع  سرت  رارف و  قباوس 
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. مدرم اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يراتفرگ  قیاقح ، ياشفا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عنام  ناگدننکهارمگ ، تنعل  رد  تما  یهاتوک 
نامثع رمع و  رکب و  وبا  دروم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا 

گنج درم  فیصوت  رد  نیفص  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

: دومرفیم نیفص  هعقاو  زا  لبق  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلس  زا  نابا 
________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص356 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

مه رـس  تشپ  هک  ییاهرکـشل  اب  هکنآ  ات  دـندرگیمن  رب  دـشاب  یکی  اـهنآ  اـم و  نیب  هک  ینخـس  هب  قح و  هب  هیواـعم ) رکـشل  ینعی   ) موق ن 
هدیشک نانآ  ياهرهش  هب  يرکشل  زا  دعب  يرکـشل  هکنآ  ات  و  دنهد ، رارق  مه  رـس  تشپ  ار  یگنج  ياههورگ  دنریگ و  رارق  فده  دنیآیم 

ات و  دریگب ، تروص  نانآ  رب  يرود  ياج  ره  زا  اهتراغ  ات  و  دـنوش ، هدایپ  نانآ  هناخ  هحلـسا  رد  دـنرچب و  ناـنآ  نیمزرـس  رد  اهبـسا  دوش و 
تعاطا رد  ار  نانآ  تیّدـج  دـنوریم  ایند  زا  ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  ناگدشهتـشک و  لتق  هک  دـننک  دروخرب  نانآ  اب  روبـص  قداص و  یموق 

. دیامن رتشیب  ادخ 
357 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

گنج ياهنادیم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا 

و میتشکیم ، ار  دوخ  ياهلیماف  اهومع و  و  « 1  » اهیئاد نارسپ و  ناردپ و  هک  يدیدیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  ار  ام  مسق  ادخب 
. درکیم نوزفا  دوخ  ياهاتمه  اب  هزرابم  يارب  رتشیب  تردق  ادخ و  تعاطا  رد  ار  ام  تیدج  میلست و  نامیا و  بلطم  نیا 

هب مادک  هکنیا  دوب و  دوخ  یئاهر  رکف  رد  کی  ره  دنتخیوآیم و  رد  رگید  کی  اب  رن )  ) لحف ود  دـننام  نامنمـشد  زا  يدرم  ام و  زا  يدرم 
ام دنوادخ  یتقو  تشگیم . نمشد  عفن  هب  ام  فرط  زا  یهاگ  دشیم و  ام  عفن  هب  نمشد  فرط  زا  یهاگ  دناشچب . ار  گرم  هساک  شقیفر 

. درک لزان  ام  رب  ار  يزوریپ  داتسرف و  ام  زا  تیاضر  ام و  ریخ  رکذ  رد  نآرق  هیآ  دید  رباص  قداص و  ار 
نیع رد  دـندوب . نینچ  اهنآ  مومع  ّتیرثکا و  مظعا و  تمـسق  یلو  دوب ، نینچ  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اـب  سک  ره  میوگیمن : نم 

ام َو  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق  دـیامرفیم : لج  زع و  دـنوادخ  دنتـشادن . یغیرد  اهراک  رد  داسف  زا  هک  دـندوب  یهورگ  ام  هارمه  لاح 
«. تسا رتشیب  هدرک  ناهنپ  ناشاههنیس  هچنآ  و  تسا ، هدش  رهاظ  نانآ  ناهد  زا  توادع  «، » 2  » ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت 

حلص مایا  رد  رمع  ياهتعاجش  راهظا 

يریت هن  «، 4  » درکیم رارف  وا  «. 3  » دیهدیم تلیضف  ار  وا  سیق - نب  ثعشا  يا  تباحـصا - وت و  هک  تسا  یناسک  زا  یـضعب  نانیا  هلمج  زا 
. دزیم ياهزین  هن  يریشمش و  هن  تخادنایم و 

ار دوخ  « 5  » مشچ کی  دنفـسوگ  دننام  دروآیم و  رذع  دـشیم و  ناهنپ  دربیم و  هانپ  ياهشوگ  هب  دـشیم  يریگرد  گرم و  تبون  یتقو 
. درکیمن عافد  دوخ  زا  ياهدننکسمل  چیه  تسد  لباقم  رد  درکیم و  ناهنپ 

______________________________

. ناردارب ب :» ( » 1)
هیآ 118. نارمع : لآ  هروس  ( 2)
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. دوشیم نشور  ثیدح  نیا  دوخ  رد  هک  نانچ  تسا  رمع  درف  نیا  زا  روظنم  ( 3)
. تشاد تشحو  د :» ( » 4)

. مار دنفسوگ  د :»  » و ب » ( » 5)
358 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تمینغ میسقت  شیاسآ و  تقو  هک  هاگنآ  و  «، 6  » دومنیم نمشد  هب  تشپ  یتسپ  سرت و  زا  درکیم و  رارف  دشیم  وربور  نمشد  اب  هاگ  ره 
ریخ زا  هک  يزیت  ياهنابز  اب  يدوز  هب  «، » 7  » ِْریَْخلا یَلَع  ًۀَّحِشَأ  ٍدادِح  ٍۀَنِْسلَِأب  ْمُکوُقَلَس  دیامرفیم : دنوادخ  هک  روط  نامه  دناریم  نخس  دوب 

«. دننکیم تاقالم  امش  اب  دنزرویم  لخب 
نآ تساوخیم و  هزاـجا  تشادـن  ار  وا  نتـشک  دـصق  ترـضح  نآ  هک  يدرم  ندز  ندرگ  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هشیمه  وا 

«. 8  » دادیمن هزاجا  وا  هب  ترضح 
هدیشوپ گنج ) زور  ریغ  رد   ) لماک هحلسا  هک  یلاح  رد  درک  رظن  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يزور 

______________________________

نب رارـض  هزرابم  هب  اـت  داد  روتـسد  رمع  هب  قدـنخ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدرک  تیاور  ص 228  ج 20  راـحب : رد  ( 6)
ریت نتب  نت  گنج  رد  كاهُص  رـسپ  يا  وت  رب  ياو  تفگ : رارـض  درک . هدامآ  شیارب  يریت  رمع  دش  وربور  وا  اب  رارـض  یتقو  دورب . باطخ 

اجنیا رد  مشکیم . ار  وا  هکنآ  رگم  مراذـگیمن  یقاب  تاهفیاط  زا  یـسک  هّکم  رد  ینک  اهر  نم  يوسب  يریت  رگا  مسق  ادـخب  يزادـنایم !؟
زگره ماهدرک  دای  مسق  نم  هک  راپـسب ، دایب  ار  هبرـض  نیا  رمع ، يا  تفگ : دز و  وا  رـس  رب  هزین  اـب  دـمآ و  وا  لاـبند  رارـض  درک و  رارف  رمع 

. داتسرف اهرهش  زا  یکی  تموکح  هب  ار  وا  تشاد و  دایب  ار  هبرض  نآ  شتفالخ  نامز  ات  مه  رمع  مشکن . ار  شیرق  زا  یسک 
رد تشگرب  یلو  درک ، هلمح  تفرگ و  تسدـب  ار  نیرجاـهم  مچرپ  ربیخ  زور  رد  رمع  هک  هدرک  تیاور  ج 21 ص 11  راحب : رد  نینچمه 

! دندناسرتیم ار  وا  شباحصا  دناسرتیم و  ار  شباحصا  وا  هک  یلاح 
هیآ 19. بازحا : هروس  ( 7)

: دوشیم رکذ  شیاسآ  لاح  رد  رمع  ياهتعاجش  راهظا  زا  هنومن  دنچ  الیذ  ( 8)
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دندش  ریسا  رافک  زا  ياهدع  ردب  گنج  رد  یتقو  هک  هدرک  لقن  ج 19 ص 271  راحب : رد 

ج 21 ص راحب : رد  ناسرب ! لتقب  ار  نانیا  دـندرک ، جارخا  بیذـکت و  ار  وت  هک  دـندوب  نانیا  تفگ : رمع  دـیهدیم ؟ رظن  هچ  نانیا  هراب  رد 
وا ترضح  وا  یهاوخ  رذع  ءاشفا و  زا  سپ  دنوش ، ربخ  اب  ات  داتسرف  هکم  لها  يارب  ياهمان  هنایفخم  هکم  حتف  رد  هک  بطاح  نایرج  رد   94

. دش عنام  ترضح  یلو  منزب !! ار  قفانم  نیا  ندرگ  ات  راذگاو  ارم  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : رمع  تفریذپ . ار 
دمآ شیپ  رمع  تفرگ ، همان  ناما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  نایفـس  وبا  يارب  سابع  هک  هکم  حتف  نایرج  رد  ج 21 ص 103  راحب : رد 

وا ندرگ  نم  راذگب  تسا ، هتخادنا  ام  تسدب  ار  وا  ادخ  ینامیپ  دهع و  نودب  هک  تسا  نایفس  وبا  ادخ  نمشد  نیا  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : و 
رد ات  درکیم  یسوساج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هیلع  رب  حتف  مایا  رد  عوکالا  نبا  هک  هدرک  تیاور  ج 21 ص 158  راحب : رد  منزب !! ار 
وا زا  دعب  دز و  ار  عوکالا  نبا  ندرگ  مه  وا  دشکب . ار  وا  ات  داد  روتـسد  راصنا  زا  رفن  کی  هب  دید  ار  وا  یتقو  رمع  دـش . ریـسا  نینح  گنج 

ار يریـسا  متفگن  نم  رگم  دـیتشک ؟ ارچ  هک  داتـسرف  راصنا  غارـس  بضغ  لاح  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـش . هتـشک  رمعم  نب  لیمج 
درک و تبحص  ترـضح  اب  هراب  نیا  رد  بهو  نب  ریمع  هکنآ  ات  دینادرگ  يور  رمع  زا  ترـضح  میتشک . رمع  هتفگ  هب  ام  دنتفگ : دیـشکن ؟

. درک وفع  ار  رمع  ترضح  نآ 
359 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یسک هچ  منادیم  بوخ  تفگ : ثعشا  تسوت !!» زور  زورما  نالف ، ابا  يا  : » دومرف درک و  باطخ  هینک  هب  ار  وا  دیدنخ و  ترضح  نآ  دوب .
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دنکن ظـفح  ناطیـش  تشحو  زا  ادـخ  سیق ، رـسپ  يا  دومرف : ترـضح  «. 9  » دـنکیم رارف  وا  زا  ناطیـش  هک  تـسا  یـسک  وا  یئوـگیم . ار 
!؟» 10  » تفگ هک  یماگنه 

شباحصا تبقاع  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رابخا 

امش زورما  راک  دننام  مه  ام  دیسریم ، ام  هب  اهرازآ  اهتّیذا و  دئادش و  میدوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  ینامز  رگا  دومرف : سپس 
. دادیمن تّزع  ار  مالسا  دنوادخ  دشیمن و  اپ  رب  ادخ  نید  میدرکیم  ار 

. دیراپـسب دایب  دـینک و  ظـفح  میوگیم  امـش  هب  هچنآ  تفرگ . دـیهاوخ  هجیتن  « 11  » ترـسح تمادـن و  نوخ و  ناـتراک  نیا  زا  مسق  ادـخب 
ار ادـخ  مه  امـش  دنـشکیم . ار  امـش  دـنوشیم و  ّطلـسم  امـش  رب  ناقفانم  ناگدـشدرط و  ناگدـشدازآ و  ناگدازانز و  امـش و  ياهرورش 
ار امـش  دنوادخ  دیتشگرب  دیدرک و  هبوت  رگا  دیدرگرب . دینک و  هبوت  ات  درادیمن  رب  امـش  زا  ار  الب  درک و  دهاوخن  تباجا  یلو  دـیناوخیم 

. داد تاجن  ناتتلاهج  و  « 12  » ناتدوخ رش  زا  ار  امش  هک  روط  نامه  داد  دهاوخ  تاجن  ناشیا  یهارمگ  هنتف و  زا 

!!؟ دنوش هفیلخ  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  دیاب  ارچ 

هَّللا یلـص  ربمایپ  زا  نانآ  هک  ارچ  شتآ ، هب  نانآ  ناگدنناشک  نایامنهار و  ناهارمگ و  تما و  نیا  نالهاج  زا  رایـسب  بجعت  تسا ! بجعت 
ار دوخ  روما  یتّما  چیه  : » دومرف اهراب  هک  دندینش  هلآ  هیلع و 

______________________________

. دش هراشا  نآ  ندوب  یلعج  هب  ثیدح 10  رخاوا  رد  هک  تسا  رمع  هراب  رد  یلعج  ثیدح  هب  هراشا  ( 9)
نیا دوصقم  ای  و  دنکیم ؟!» رارف  رمع  زا  هنوگچ  ناطیش   » هک تسا  نآ  روظنم  الامتحا  و  تسا ، هدش  همجرت  انیع  ترضح  نخـس  نیا  ( 10)

«. درک يراج  وت  نابز  رب  ناطیش  ار  نخس  نیا   » هک تسا 
. تریح خ ل : فلا » ( » 11)

. ناتکرش زا  خ ل : فلا » ( » 12)
360 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

كرت هچنآ  هب  ات  دوریم  طوقـس  هب  ور  ناـنچمه  ناـشراک  هکنآ  رگم  دـشاب  وا  زا  رتاـناد  ناـشیا  ناـیم  رد  هک  دنراپـسیمن  یـسک  تسدـب 
هن دوب و  هدرکن  يروآ  عمج  ار  نآرق  نانآ  زا  مادک  چـیه  هک  دـندرپس  رفن  هس  تسدـب  ار  دوخ  رما  نم  زا  لبق  مدرم  دـندرگزاب .» دـناهدرک 

ّتنـس ادـخ و  باتک  هب  نانآ  نیرتاناد  نم  هک  دنتـسنادیم  انیقی  هک  یلاح  رد  دراد . ملع  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  هک  تشاد  اـعّدا 
هس نآ  زا  مادک  چیه  و  متسه ، ادخ  مکح  هب  هدننکتواضق  نیرتهب  و  ادخ ، باتک  هب  تبـسن  اهنآ  نیرتهدننکتئارق  نیرتهیقف و  شربمایپ و 
هب لیامت  یتسپ و  سرت و  رطاخب  نانآ  دنتـشادن . شیاهگنج  همه  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  اهیتخـس  لـمحت  کـین و  هقباـس  رفن 

دیگنج اصخش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دنتسنادیم  هک  یلاح  رد  دندیشک ، يریـشمش  هن  دندز و  ياهزین  هن  دنتخادنا و  يریت  هن  یگدنز 
نمـشد و اـب  دروخرب  رد  اـهنآ  نیرتدـیدش  مدرم و  نیرتعاجـش  زا  ترـضح  نآ  و  «، 13  » تشک ار  فوـع  نـب  عجـسم  فـلخ و  نـب  ّیبا  و 

. دوب راک  نیا  هب  همه  زا  رتراوازس 
ار اههعلق  تفریمن و  ناعاجش  گنج  هب  نم  زج  سک  چیه  و  دریگب ، ارم  ياج  هک  دوبن  یسک  مدرم  نایم  رد  هک  دننادیم  انیقی  نینچمه  و 
ار ترـضح  نآ  ياهدیچیپ  راک  ییانگنت و  يراک و  ای  دمآیمن و  شیپ  یلکـشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  هاگ  چیه  و  درکیمن ، حتف 

نم يور  زا  ار  هصغ  مغ و  هکنآ  تساجک ؟ ماهزین  تساجک ؟ مریـشمش  تساـجک ؟ یلع  مردارب  : » دومرفیم هکنآ  رگم  دومنیمن  تحاراـن 
یتحاران نم  تسدب  دنوادخ  و  «، 14  » مدومنیم وا  يادف  ار  دوخ  ناج  متفریم و  شیپ  مه  نم  داتـسرفیم . شیپ  ارم  و  تساجک »؟ دربیم 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


ّقفوم هداد و  صاصتخا  رما  نیا  هب  ارم  هک  دنراد  ماعنا  تنم و  نم  رب  شربمایپ  لج و  زع و  دنوادخ  دومنیم . لیاز  ترـضح  نآ  يور  زا  ار 
. دناهدومرف

______________________________

هک مبـسا  نیا  نم  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  هکم  رد  فـلخ  نب  ّیبا  هـک  هدرک  تـیاور  ح 15  ص 77  ج 20  راـحب : رد  ( 13)
دحا گنج  زور  منکیم . ار  راک  نیا  نم  هَّللا  ءاش  نا  هکلب  دومرف : ترـضح  مشکب . ار  وت  نآ  يور  رب  ات  مهدیم  فلع  تسا  ءاروع  شماـن 

دز وا  هب  تفر و  وا  تمس  هب  تفرگ و  همص  نب  ثراح  زا  ار  ياهبرح  ترضح  دش  کیدزن  یتقو  دش . وربور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب 
رد وا  تفگ : هدشن ! دراو  يراک  هبرـض  وت  هب  دـنتفگ : وا  هب  تشک .» ارم  دـمحم  : » تفگیم تفریم و  نیکرـشم  تمـس  هب  وا  تشگزاب . و 

. تفر ایند  زا  فرش »  » رد هک  دیشکن  یلوط  دوب . هتشک  ارم  تخادنایم  نم  رب  ناهد  بآ  رگا  مشکیم و  ار  وت  تفگ : نم  هب  هکم 
. دشن تفای  دوجوم  كرادم  رد  شاهیضق  فوع  نب  عجسم  اما  و 

. مدرکیم ظفح  ار  وا  دوخ  ناج  اب  د :»  » و ب » ( » 14)
361 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

اهگنج رد  رمع  سرت  رارف و  قباوس 

. تشادن هبترم  کی  زج  يزوریپ  حـتف و  هن  یناولهپ و  اب  گنج  هن  ياهقباس و  هن  دیـشک و  یتخـس  هن  « 15  » يدرب مان  هک  یناسک  زا  یـضعب 

. دـندیناسرتیم ار  وا  مه  اـهنآ  دـیناسرتیم و  ار  دوخ  باحـصا  هک  یلاـح  رد  تشگیم  رب  هدرک و  نمـشد  هب  تشپ  درکیم و  رارف  سپس 
یهن رما و  درکیم و  ضوـع  هرهچ  دـمآیم و  نخـس  هـب  دوـب  تـمینغ  میــسقت  شیاـسآ و  تبوـن  یتـقو  درکیم و  رارف  گـنج  رد  اـهراب 

هک يروطب  درب ، هانپ  شباحـصا  هب  دـینادرگرب و  يور  وا  دز . ادـص  شمان  اـب  ار  رمع  قدـنخ  گـنج  زور  رد  ّدو  دـبع  نب  ورمع  دومنیم !!
هب وت  یلع ، يا  مبیبح  يا  تساجک ؟ یلع  مبیبح  : » دومرف درک و  مّسبت  دوب  هدـش  ضراع  وا  رب  هک  ياهمهاو  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

ادخب : » تفگ «- 16  » دندوب مه  اب  يأر  هتـشون و  نآ  رد  هک  شنارای - رفن  راهچ  هب  قدـنخ  گنج  زور  رد  هک  دوب  رمع  و  ورب !» وا  اب  هلباقم 
نامه مینامیم !» تمالس  میهد  لیوحت  نانآ  هب  شاهتـسد  راد و  اب  ار  دمحم  دنکیم  هلمح  ام  هب  نیئاپ  الاب و  زا  نمـشد  هک  هاگنآ  رگا  مسق 

ام ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفاـنُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ  َو  اـَنُونُّظلا ، ِهَّللاـِب  َنوُّنُظَت  َو  ًادـیِدَش ، اـًلاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  دـیامرفیم : یلاـعت  دـنوادخ  هک  روط 
ضرم ناشبلق  رد  هک  نانآ  نیقفانم و  و  «، » دندرب دب  ياهنامگ  دنوادخ  هب  «، » دـندش لزلزتم  ادـیدش  «، » 17  » ًاروُرُغ اَّلِإ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو 

«! ام بیرف  يارب  رگم  دندادن  هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  دنتفگ : دوب 

رمع رکب و  وبا  یتسرپتب  دنس 

نوچ میتسرپیم ! ار  نآ  مینکیم و  رایتخا  ار  یگرزب  تب  اـم  تسین ، تسرد  يأر  نیا  : » تفگ وا  هب  رکب  وبا  شقیفر  قدـنخ )  ) زور نآ  رد 
ینعی  ) هشبک یبا  نبا  هک  میتسین  ناما  رد  ام 

______________________________

. دوشیم نشور  دعب  تالمج  رد  هک  نانچ  تسا  رمع  روظنم  ( 15)
دوشیم مولعم  و  دش ، رکذ  یقرواپ 38  ثیدح 4  رد  هک  تسا  هنوعلم  هفیحـص  نامه  هب  هراشا  نیا  و  هفیحـص . باحـصا  د :»  » و ب » ( » 16)

. ددرگیم رب  عادولا  ۀجح  زا  لبق  هب  رفن  جنپ  نیا  یتسود  هقباس 
تایآ 10 و 11 و 12. بازحا : هروس  ( 17)

362 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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زوریپ شیرق  رگا  هک  دوـب  دـهاوخ  اـم  يارب  ياهریخذ  تب  نـیا  یلو  «، 18  » دوش اـم  كـاله  بجوم  تروص  نآ  رد  دوـش و  زوریپ  ربماـیپ )
هـشبک یبا  نبا  تلود  رگا  و  میدوب ، هتـشگن  رب  دوخ  یلبق  نید  زا  هک  مینکیم  مالعا  اهنآ  هب  میئامنیم و  ینلع  ار  تب  نیا  شتـسرپ  دـندش 

ترـضح نآ  دیناسر . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  ربخ  نیا  دـش و  لزان  لیئربج  مینامیم !» یقاب  تب  نیا  شتـسرپ  رب  یناهنپ  تشگرب 
دنچ ّتیلهاج  نامز  رد  : » دومرف دز و  ادص  ار  رمع ) رکب و  وبا   ) ود نآ  داد و  ربخ  ار  نآ  متـشک  ار  ّدو  دـبع  نب  ورمع  نم  هکنآ  زا  دـعب  مه 
!؟» دـیاهدیتسرپ تب  دـنچ  زورما  : » دومرف نکم . شنزرـس  هتـشذگ  ّتیلهاج  نامز  رد  هچنآ  هب  ار  اـم  دّـمحم ، يا  دـنتفگ : دـیدیتسرپ !؟» تب 

! میاهدـیتسرپن ار  ادـخ  زج  میاهتفریذـپ  اـنلع  ار  وت  نید  هک  یناـمز  زا  هدرک ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  قح  رب  ار  وـت  هک  ییادـخ  هب  مسق  دـنتفگ :
یسک رگا  و  نک ، درخ  روآ و  نوریب  دنتـسرپیم  ود  نیا  هک  ار  یتب  ورب و  ناکم  نالف  هب  ریگب و  ار  ریـشمش  نیا  یلع ، يا  دومرف : ترـضح 

ار ام  هانگ  دـنتفگ : دـنداتفا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياپ  تسد و  هب  ود  نآ  اجنیا  رد  نزب !» ار  شندرگ  دوش  عنام  تب  نآ  وت و  ناـیم 
ار زیچ  چیه  دیتسرپن و  ار  ادخ  زج  هک  دینک  تنامـض  شلوسر  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  : » متفگ ود  نآ  هب  نم  دـناشوپب . ار  وت  ادـخ  نک ، ناهنپ 

. دنتسب نامیپ  دهع و  بلطم  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  مه  اهنآ  دیهدن .» رارق  وا  کیرش 
ادخب متشگزاب . ترضح  دزن  مدرک و  درخ  ار  شیاهاپ  متسکش و  ار  شناتسد  تروص و  مدروآ و  نوریب  شناکم  زا  ار  تب  نآ  متفر و  نم 

! مدیدیم اهنآ  تروص  رد  دندرم  هک  یماگنه  ات  نایرج ، نیا  رطاخ  هب  ار  مدوخ  هب  تبسن  ار  ود  نآ  یتحاران  مسق 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  اب  لالدتسا  رد  رمع  رکب و  وبا  ملظ 

رگا دندرک . لالدتـسا  نم  قح  اب  راصنا  لباقم  رد  دـنتفر و  شباحـصا  رمع و  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دومرف :
هب راصنا  زا  نانآ   » هک دندرک  لالدتسا  قح  هب  دنتفگ و  تسار 

______________________________

. دوشیم ام  كاله  بجوم  دنکیم و  ادیپ  عالطا  نآ  زا  دوش  زوریپ  ربمایپ  یتقو  میتسرپب  ینلع  ار  تب  رگا  ینعی  ( 18)
363 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  سک  ره  تروـص  نیا  رد  تسا ،» شیرق  زا  مه  ربماـیپ  دنتـسه و  شیرق  زا  نوـچ  دـنراد  ّتیوـلوا  تفـالخ 
ملظ راـصنا  هب  سپ  دـناهدرک  لالدتـسا  لـطاب  هب  رگا  و  دـناهدرک ، ملظ  نـم  قـح  هـب  و  « 19  » تسا رتراوازـس  تفـالخ  هب  تسا  رتکـیدزن 

. دیامرف مکح  دندومن  ّطلسم  ام  رب  ار  مدرم  دندرک و  ملظ  ام  هب  نامّقح  رد  هک  نانآ  ام و  نیب  دنوادخ  دناهدرک .

ناگدننکهارمگ تنعل  رد  تّما  یهاتوک 

تما نیا  بولق  رد  دـناهدنادرگرب  ناشنید  زا  هتـشادزاب و  ادـخ  هار  زا  ار  تّما  هک  یناسک  ّتبحم  ود و  نیا  ّتبحم  ردـقچ  هک  تسا  بجعت 
يراز یهلا  هاگرد  هب  دنزیرب و  رـس  رب  رتسکاخ  دنتـسیاب و  كاخ  رب  اپ  يور  رب  تمایق  زور  ات  تّما  نیا  رگا  مسق  ادـخب  تسا ! هدرک  خوسر 
يوس هب  دنتـشاد و  زاب  ادخ  هار  زا  دندرک و  هارمگ  ار  نانآ  دندومن  تّما  هب  هک  یمرج  اب  هک  ار  یناسک  دننک  نیرفن  تمایق  زور  ات  دـننک و 
دوـخ تنعل  رد  مه  زاـب  دـندرک ، ادـخ  باذـع  ّقحتـسم  ار  ناـشیا  دـنداد و  رارق  ناـشراگدرورپ  یتیاـضران  ضرعم  رد  دـندیناشک و  شتآ 

«. 20  » دنرّصقم
نانآ فالخ  ياهراک  اهتنـس و  اهتعدب و  زا  يزیچ  هک  دسرتیم  شلوسر  ادخ و  هب  ملاع  قداص و  ّقحم  صخـش  هک  تسا  تهج  نادب  نیا 

وا زا  دـنیامنیم و  تفلاخم  دـننکیم و  ینمـشد  وا  اب  دـهد  ماجنا  يراک  نینچ  رگا  و  دـناهدرک ، تداع  نآ  هب  مدرم  هّماـع  دـهد و  رییغت  ار 
رارقا اهنآ  هب  دـنک و  لمع  ناـنآ  ياهتعدـب  هب  رگا  و  دـنوشیم . قّرفتم  تسوا  اـب  هک  یّقح  زا  دـننکیم و  راوخ  ار  وا  دـنیوجیم و  يرازیب 

. دنهدیم تلیضف  تفارش و  دنرادیم و  تسود  ار  وا  دوش  دنمهدیقع  نآ  هب  دهد و  هولج  کین  ار  اهنآ  دیامن و 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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قیاقح ياشفا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عنام 

يادص اب  هدرک  لزان  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  ار  یقح  مرکشل  نیا  رد  رگا  مسق  ادخب 
______________________________

هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ندوب  رتکیدزن  ندوب و  رتراوازـس  ناونعب  شیرق  ندوب و  یـشیرق  رطاخب  رمع  رکب و  وبا  رگا  ینعی  ( 19)
. تسا رتراوازس  مه  تفالخ  هب  تسا  رتکیدزن  رتراوازس و  ترضح  نآ  هب  همه  زا  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  دنرتراوازس  تفالخ 

. دناهدرک یهاتوک  هکنیا  تهج  زا  ینعی  دنراکهانگ . نانآ  هب  تبسن  مه  زاب  د :»  » و ب » ( » 20)
364 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ماهدینـش دروم  ره  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  روط  نآ  منک و  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  میاـمن و  رهاـظ  ار  نآ  منک و  مـالعا  دـنلب 
نینچ نایب  زا  و  « 21  » دـننامیمن یقاب  مدرم - رظن  رد  ياهـشزرایب  اهتـسپ و  اهلیلذ و  مه  نآ  یمک - دارفا  زج  هاگنآ  میامن ، ریـسفت  حرش و 

. دنوشیم قرفتم  نم  فارطا  زا  دننکیم و  تشحو  یبلاطم 
نآ یلو  مدرکیم ، مـالعا  ار  قـح  هدرپـس  نم  هب  ـالبق  ماهدینـش و  وا  زا  هدرک و  نم  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  یناـمیپ  دوـبن  رگا 
هک مدینـش  و  تسا » هدرک  زیاـج  لـالح و  شیارب  ادـخ  دوـش  ّرطـضم  نآ  هب  ادـخ  هدـنب  هـک  هـچ  ره  مردارب ، يا  : » تـسا هدوـمرف  ترـضح 

«. درادن نید  درادن  هّیقت  هک  یسک  و  تسادخ ، نید  زا  هیقت  : » دومرفیم
: دناوخ ار  رعش  نیا  درک و  نم  هب  ور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس  دیوگیم : میلس 

: ینعی ینرذعاف  ّیبر  ینضّوع  ناف  یّنم  ثلث  ّیح و  نم  ناثلث  یّنع * اعفد  حاّرلاب  مهعفدا 
ضوع نم  هب  مراـگدرورپ  رگا  منکیم . عفد  مدوخ  زا  تمـسق  کـی  ياهلیبق و  زا  تمـسق  ود  هک  منکیم  عفد  دوخ  زا  شمارآ  اـب  ار  ناـنآ 

. دریذپیم ارم  رذع  هتبلا  دهد 

مدرم اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يراتفرگ 

هجیتن هچ  رگا  دینک  مکح  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  قبط  : » دومرفیم اهنآ  هب  داتـسرف  ار  « 22  » نیمکح یتقو  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هنیمز هک  نانآ  نوچ  دشاب ، نم  يولگ  ندیرب  نآ 

______________________________

. دنتسه شزرایب  تسپ و  لیلذ و  مدرم  رظن  رد  هک  دننامیم  یقاب  نم  نمؤم  نایعیش  ینعی  ( 21)
دادرارق ات  دورب  یضاق  مکح و  ناونعب  یصخش  رکـشل  ره  فرط  زا  دش  رارق  هک  تفای  ماجنا  نیفـص  گنج  نایاپ  رد  نیمکح  نایرج  ( 22)

. دوب يرعشا  یسوم  وبا  قارع  رکشل  فرط  زا  دوب و  صاع  ورمع  ماش  رکشل  فرط  زا  هک  دوش ، هتشون  حلص 
365 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. دنتشاد ّتین  ثبخ  دندروآ  شیپ  مدرم  نیا  يارب  ار  نیمکح 
مظن رد  وت  نوچمه  تّما  زا  سک  چیه  تسا !؟ هدیـسر  نم  هب  وت  هراب  رد  هک  تسا  یگدـنکارپ  هچ  نیا  «: 23  » تفگ وا  هب  راـصنا  زا  يدرم 

؟ تسیچ یگدنکارپ  فالتخا و  نیا  سپ  هدوبن ، روما 
ابا یلو  مهاوخیم  ار  ياهلأسم  ناـنآ  زا  «. 24  » ماهدـش ادـخ  قلخ  نارتثیبخ  راتفرگ  نم  یلو  یـسانشیم ، هک  ماوت  قیفر  نامه  نم  دومرف :

. دنوشیم هدنکارپ  نم  فارطا  زا  موش  ناشیا  عبات  نانآ  هتساوخ  قبط  رگا  و  دننکیم ،
: میلس باتک  زا  تیاور 
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میدق ص 227. ج 8  راحب : . 1
ج 33 ص 321 ح 567. راحب : . 2

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
میدق ص 228. ج 8  راحب : لقن  قبط  رضتحملا  باتک  . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ص 91. ۀغالبلا : جهن  . 1

ص 520. محازم : نب  رصن  نیفص  باتک  . 2
______________________________

. تفگ درک و  تاقالم  ترضح  نآ  اب  راصنا  زا  یتسود  خ ل : فلا » ( » 23)
رارق ناـحتما  دروـم  یثـیبخ  ناـمدرم  اـب  نم  یلو  یـسانشیم ، هک  متـسه  وـت  قـیفر  ناـمه  نم  مبلاـط ، یبا  نب  یلع  نم  دوـمرف : ب :» ( » 24)

. ماهتفرگ
366 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: مالّسلا مهیلع  ناماما  ربمایپ و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ياهیئوگشیپ   16

ةراشا

مهیلع تیب  لها  ربمایپ و  نوعمش ، طخ  هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ياهباتک  نیّفص ، هار  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  بهار  تاقالم 
ربمایپ و هراب  رد  بهار  ردپ  یئوگشیپ  مالّسلا ، هیلع  یسیع  ترضح  باتک  ياههتشون  نتم  مالّسلا ، هیلع  یـسیع  ترـضح  بتک  رد  مالّـسلا 

نینمؤملا ریما  اب  بهار  تعیب  نیبصاغ ، ریاس  رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  یئوگـشیپ  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما 
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رکشل  رد  بهار  نایرج  لمعلا  سکع  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  بهار  باتک  ریظن  مالّسلا ، هیلع 

مالّسلا مهیلع  ناماما  ربمایپ و  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ياهیئوگشیپ 

نیّفص هار  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  بهار  تاقالم 

زا دندش . هدایپ  بهار  کی  هعموص  کیدزن  رکشل  میدمآیم . نیّفص  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلس  زا  نابا 
ریما دزن  دوب . شتـسد  رد  یباتک  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  ياهرهچ  شوخ  امیـس و  شوخ  ور و  شوخ  اـبیز و  هدروخلاـس  درمریپ  هعموص 

«. 2  » درک مالس  ترضح  نآ  رب  تفالخ  ناونعب  « 1  » دیسر هک  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 
. دنک تمحر  ارت  ادخ  تسا ؟ روطچ  تلاح  نومح ، دنزرف  نوعمش  مردارب  يا  ابحرم  دومرف : ترضح 

«3  » نیّیراوح زا  يدرم  لـسن  زا  نم  نیملاـعلا . بر  لوـسر  ّیـصو  يا  نیملـسم و  ياـقآ  يا  نینمؤـملا و  ریما  يا  تسا  ریخب  داد : خـساپ  وا 
نیّیراوح رفن  هدزاود  نیرتهب  زا  هک  متسه  میرم  نب  یسیع  ترضح  ّیصو  اّنحوی  نب  نوعمش  لسن  زا  نم  متسه . میرم  نب  یسیع  تردارب 

______________________________

. دیسر مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ات  درکیم  هاگن  تقد  اب  ار  مدرم  ياههرهچ  تسا : نینچ  ترابع  لئاضف  باتک  رد  ( 1)
. هَّللا لوسر  هفیلخ  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : ینعی  ( 2)

. دنیوگیم ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ّصاخ  باحصا  نیّیراوح » ( » 3)
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367 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ملع و اهباتک و  درک و  تیصو  وا  هب  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  دوب و  وا  هاگـشیپ  رد  اهنآ  مدقم  وا و  دزن  نانآ  نیرتبوبحم  ترـضح و  نآ 

يرییغت لیدـبت و  دـندشن و  رفاـک  دـندوب و  رادـیاپ  وا  نیئآ  هب  دـندنام و  تباـث  وا  نید  رب  ناـنچمه  شنادـناخ  و  درپـس . وا  هب  ار  شتمکح 
. دندادن

نوعمش ّطخب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ياهباتک 

ماجنا وا  زا  دـعب  مدرم  هک  يراک  ره  اهنآ  رد  تسا . نم  دزن  تسا  نامردـپ  طختـسد  مالّـسلا و  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ءـالما  هک  اـهباتک  نآ 
هدـمآ دـتفایم  قاّفتا  یعیاقو  هچ  مادـک  ره  نامز  رد  دـنکیم و  یهاشداپ  ردـقچ  کی  ره  هکنیا  ناهاشداپ و  کی  کی  رکذ  اـب  دـنهدیم 

. تسا

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  بتک  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و 

يدابآ زا  دوشیم  هدـناوخ  هماهت »  » هک ینیمزرـس  زا  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  نب  لیعامـسا  نادـنزرف  زا  برع  زا  يدرم  دـنوادخ  هک  اجنآ  ات 
راـمح و رتش و  بحاـص  تسا . هتـسویپ  شناوربا  و  مشچ ، اـبیز  ور و  هداـشگ  دوشیم . هتفگ  دـمحا »  » وا هب  هک  دـیامن  ثوعبم  هکم »  » ماـنب

. دراد مسا  هدزاود  تسا و  همامع - ینعی  جات - یتسد و  بوچ 
ینمـشد وا  اب  هک  یناسک  دـننکیم و  کمک  ار  وا  هک  نانآ  دـنگنجیم و  وا  اب  هک  یناسک  ار و  ربماـیپ  نآ  ترجه  دـالیم و  ثعبم و  سپس 

ماـما ره  ماـن  نینچمه  تسا . هدـش  رکذ  باـتک  نآ  رد  دـنیامنیم  فـالتخا  هقرفت و  وا  زا  دـعب  شتما  هـچنآ  وا و  رمع  رادـقم  دـنیامنیم و 
. تسا روکذم  « 4  » دنک لزان  نامسآ  زا  ار  مالّسلا  امهیلع  میرم  نب  یسیع  ادخ  هک  يزور  ات  تلالض  ماما  تیاده و 

هک دنتسه  یناسک  نیرتهب  نانآ  تسا و  روکذم  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  نب  لیعامسا  ترـضح  نادنزرف  زا  « 5  » رفن هدزیس  مان  باتک  نآ  رد 
نمـشد دـنرادب و  تسود  ار  ناشیا  هک  تسا  یناـسک  رادتـسود  دـنوادخ  دنتـسه . وا  هاگـشیپ  هب  ادـخ  قلخ  نیرتبوبحم  هدرک و  قلخ  ادـخ 

دباییم و تیاده  دنک  تعاطا  ناشیا  زا  سک  ره  دنشاب . نمشد  ناشیا  اب  هک  تسا  یناسک 
______________________________

. دوشیم لزان  نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  ینعی  ( 4)
. تسا مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  ربمایپ و  روظنم  ( 5)

368 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 6  » تسادخ تیصعم  ناشیا  تیصعم  ادخ و  تعاطا  ناشیا  تعاطا  دوشیم . هارمگ  دنک  یچیپرس  ناشیا  زا  سک  ره 

و دننکیم ، رمع  ردـقچ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  زا  مادـک  ره  هکنیا  و  نانآ ، تفـص  ناشیا و  بسن  ناماما و  نیا  مان  تسا  باتک  نآ  رد 
هب مادک  دنکیم و  راهظا  ار  دوخ  نید  نانآ  زا  رفن  دـنچ  و  دـنکیم ، نامتک  دوخ  موق  زا  دـیامنیم و  ناهنپ  ار  دوخ  نید  نانآ  زا  رفن  دـنچ 

اهنآ نیرخآ  رب  ار  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دنروآیم ، دورف  میلست  رـس  وا  لباقم  رد  مدرم  دسریم و  تموکح 
مدقت امش  رب  تسین  راوازس  یسک  يارب  هک  دیتسه  یناماما  امش  : » دیوگیم دراذگیم و  زامن  وا  رـس  تشپ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  دنک . لزان 

رد وا  رـس  تشپ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  یلاح  رد  دـنکیم  هماقا  مدرم  يارب  ار  زامن  دوریم و  شیپ  ماما ) نیرخآ  نآ  «. ) دـیوج
هب هدرک و  ار  ناشیا  تعاطا  هک  نانآ  رجا  اهنآ و  همه  رجا  لـثم  ناـشیا  نیرخآ  تساـهنآ و  لـضفا  رفن  هدزیـس  نآ  نیلّوا  تسا . لّوا  فص 

. دراد ار  دناهدش  تیاده  ناشیا  تیاده 
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مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  باتک  ياههتشون  نتم 

. تسا « 7  » یحام بقاع و  رشاح و  متاخ و  حتاف و  نون و  هط و  نیسای و  دمحم و  وا  مان  و  تسادخ ، ربمایپ  دمحا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب 
هدیدیم ناگدننکهدجـس  رد  ار  وا  لاقتنا  دنوادخ  تسوا . بختنم  وا و  نیما  وا و  هدیزگرب  ادـخ و  بیبح  ادـخ و  تسود  ادـخ و  ربمایپ  وا 

نیرتراوگرزب وا  دوشیم . دای  مه  وا  دوش  دای  ادـخ  هاگ  ره  تسا . هدرک  ملکت  شیوخ  تمحر  هب  وا  اب  و  ناربمایپ - بلـص  رد  ینعی  تسا -
مدآ زا  لسرم  ربمایپ  هچ  بّرقم و  هکئالم  هچ  هدرکن - قلخ  ار  یقلخ  چیه  دنوادخ  تسوا . دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  وا و  هاگـشیپ  رد  ادخ  قلخ 

تعافش هک  سک  ره  هراب  رد  دناشنیم و  دوخ  شرع  رب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنشاب . وا  زا  رتبوبحم  رتالاب و  وا  دزن  هک  نارگید - ات 
. تسا ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  وا  تسا . هتشگ  يراج  باتکلا  ّما  رد  ظوفحم  حول  رد  ملق  وا  دای  هب  وا و  مان  هب  دریذپیم . دنک 

______________________________

. تسا دنوادخ  بضغ  بجوم  ناشتیصعم  ادخ و  ياضر  بجوم  ناشتعاطا  ج :» ( » 6)
. تسا دباع  خ ل : ج »  » رد و  یحام ، ياجب  دئاق ، حاّتف و  خ ل : فلا » ( » 7)

369 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تسا شتما  رد  وا  هفیلخ  شریزو و  وا و  ّیصو  ربمایپ و  ردارب  وا  تسا . يربک  رشحم  زور  تمایق و  زور  رد  مچرپ  بحاص  شردارب  سپس 

. تسوا زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  « 8  » بلاط یبا  نب  یلع  ربمایپ ، زا  دعب  وا  دزن  دنوادخ  قلخ  نیرتبوبحم 
ریبش ربش و  ینعی  نوراه  رـسپ  ود  مانمه  نانآ  زا  رفن  ود  هک  مالّـسلا ،) هیلع  یلع  ینعی   ) رفن هدزاود  زا  رفن  لّوا  نادنزرف  زا  ماما  هدزای  سپس 

یسیع هک  تسا  یسک  اهنآ  نیرخآ  دوب . دنهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  تسا ، نیـسح  هک  ردارب  ود  نیا  رتکچوک  دالوا  زا  رفن  هن  دنتـسه و 
«. 9  » دراذگیم زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب 

لّوا تسا . هدـمآ  دـننکیم  رهاظ  ای  ناهنپ  ار  دوخ  نید  هک  نانآ  و  دنـسریم ، تموکح  هب  هک  ناماما  نیا  زا  مادـک  ره  ماـن  باـتک  نیا  رد 
برغم قرـشم و  نیب  ام  رب  دنکیم و  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  دـنوادخ  ياهرهـش  همه  هک  تسا  یـسک  دـنکیم  رهاظ  ار  دوخ  نید  هک  یـسک 

«. 10  » دنک بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  دنکیم  تموکح 

مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  هراب  رد  بهار  ردپ  یئوگشیپ 

درمریپ مردـپ  تسادـخ . ربمایپ  وا  هک  داد  تداهـش  دروآ و  نامیا  وا  هب  درک و  قیدـصت  ار  وا  دوب و  هدـنز  مردـپ  دـش  ثوعبم  ربماـیپ  یتقو 
تفص مان و  هک  وا - نیشناج  دمحم و  ّیصو  « » 11 : » تفگ نم  هب  تفریم  ایند  زا  یتقو  وا  تشادن . نتساخرب  تردق  هک  دوب  ياهدروخلاس 

هب ناگدـننکتوعد  تلالـض و  ناـماما  زا  رفن  هس  هک  ماـگنه  نآ  دـنکیم ، روـبع  وـت  هعموـص )  ) راـنک زا  يدوزب  تسا - باـتک  نیا  رد  وا 
ینعی دـناهدش - رکذ  باتک  نیا  رد  دـننکیم  تموکح  ردـقچ  نانآ  زا  کی  ره  هکنیا  ناشتفـص و  ناشلئابق و  مان  ناـشمان و  اـب  هک  شتآ -

هارمه نک و  تعیب  وا  اب  ورب و  وا  دزن  داتفا  وت  رب  شروبع  هاگ  ره  دنشاب . هتشذگ  رد  « 12  » نالف نالف و  نالف و 
______________________________

. تسا یلع  ردام ، ردپ و  فرط  زا  وا  يومع  رسپ  ج :» ( » 8)
. دریذپیم نایاپ  بهار  باتک  زا  لوقنم  نتم  اجنیا  رد  ( 9)

. دنک بلاغ  نیمز  لها  همه  رب  ار  وا  دنوادخ  ات  تسا : نینچ  ترابع  لئاضف  باتک  رد  ( 10)
. مرسپ يا  ج :» ( » 11)

. تسا هدرکن  حیرصت  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  مان  هیقت ، يور  زا  بهار  ( 12)
370 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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370 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نوـچمه وا  رادتـسود  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  هارمه  داـهج  نوـچمه  وا  هارمه  داـهج  هـک  ارچ  نـک ، گـنج  شنمـشد  اـب  وا 

«. 13 « » تسا دمحم  نمشد  نوچمه  وا  نمشد  دمحم و  رادتسود 

نیبصاغ ریاس  رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یئوگشیپ 

عنام ار  ناشیا  قح  دـننکیم و  ینمـشد  شتیب  لها  اب  ربمایپ  موق  زا  شیرق  زا  ماما  هدزاود  هک  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  نینمؤملا ، ریما  يا 
کی کی  مان  دنناسرتیم . ار  ناشیا  دنیوجیم و  يرازیب  نانآ  زا  دننکیم و  مورحم  دنیامنیم و  درط  دنشکیم و  ار  نانآ  و  « 14  » دنوشیم

و دـنکیم ، تموکح  یتعـسو  هچ  رد  ینامز و  تدـم  هچ  نانآ  زا  مادـک  ره  هکنیا  و  تسا ، هدـمآ  باتک  نیا  رد  ناشتفـص  مسا و  هب  ناـنآ 
نیشناج ار  امش  رگید  راب  دنوادخ  هنوگچ  هکنیا  و  دسریم ، نانآ  هیحان  زا  الب  فوخ و  لتق و  زا  تنایعیـش  نارای و  وت و  نادنزرف  هب  هچنآ 

. دید دنهاوخ  تیب  لها  امش  بناج  زا  هک  سرت  لتق و  يراوخ و  الب و  گنج و  ّتلذ و  زا  هچنآ  دیامنیم و  ناشراصنا  ءایلوا و  اهنآ و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  بهار  تعیب 

هدنب و دّمحم  تسین و  هَّللا  زج  یئادخ  هک  مهدیم  تداهش  نم  منک . تعیب  وت  اب  ات  اشگب  ار  تتـسد  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : بهار  سپس 
زا نم  تسادخ و  نید  مالـسا  یتسه . نیمز  رد  وا  تّجح  مدرم و  رب  وا  دـهاش  ّیـصو و  وا و  تّما  رد  ادـخ  ربمایپ  هفیلخ  وت  تسوا و  ربمایپ 

هدش یضار  نآ  هب  شئایلوا  يارب  هدیزگرب و  دوخ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ینید  مالـسا  هک  ارچ  مرازیب ، دشاب  مالـسا  فلاخم  هک  ینید  ره 
دقتعم نآ  هب  نم  هتشذگ  ناردپ  هک  تسا  نید  نیمه  و  دناهدوب ، وا  زا  لبق  هک  تسا  یلسر  ناربمایپ و  میرم و  نب  یـسیع  نید  نآ  و  تسا .

. دناهدوب
زا ماما  هدزای  مرازیب . وت  نمشد  زا  مرادیم و  تسود  ار  وت  ناتسود  وا و  وت و  نم 

______________________________

دمحم ادخ و  نمشد  نوچمه  وا  نمشد  تسا و  دمحم  ادخ و  رادتسود  نوچمه  وا  رادتـسود  تسا : نینچ  ترابع  لئاضف  باتک  رد  ( 13)
. تسا

. دننکیم اعّدا  ار  ناشیا  قح  ج :» ( » 14)
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نانآ هب  دـننک و  اعّدا  ار  ناشّقح  دنـشاب و  رازیب  نانآ  زا  هک  یناسک  زا  ناـنآ و  نیفلاـخم  ناشنمـشد و  زا  مرادیم و  تسود  ار  وت  نادـنزرف 
. میوجیم يرازیب  نیرخآ - نیلّوا و  زا  دننک - ملظ 

«. 15  » دومن تعیب  ترضح  اب  داد و  تسد  سپس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  بهار  باتک  ریظن 

. داد ار  باتک  مه  وا  هدب . نم  هب  ار  تباتک  دومرف : وا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
بلاطم دـمهفب و  ار  وا  نخـس  هک  « 16  » نک ادـیپ  یمجرتـم  درم و  نیا  اـب  زیخرب  دومرف : شباحـصا  زا  یکی  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 

«. 17  » دروآ دوب  هدش  هتشون  یبرع  هب  هک  ار  باتک  مه  وا  دسیونب . وت  يارب  حضاو  یبرع  نابز  هب  ار  باتک 
. دروآ ار  نآ  ترضح  روایب . مدوب  هدرپس  وت  هب  هک  ار  یباتک  مرسپ ، دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شرـسپ  هب  ترـضح  دروآ  ار  نآ  یتقو 

هاگن باتک  نیا  هخـسن  رد  ینکیم - ینادان  راهظا  هک  ینالف - يا  وت  و  ناوخب ، ار  باـتک  نیا  وت  مرـسپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ءالما  نم و  طختسد  هک  نک 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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کی یئوگ  تشادـن  تاملک  رد  مه  يریخأـت  میدـقت و  دوبن و  نآ  فلاـخم  فرح  کـی  یتح  دـناوخ . ار  باـتک  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
! تسا هدرک  ءالما  رفن  ود  يارب  صخش 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رکشل  رد  بهار  نایرج  لمعلا  سکع 

دندرکیمن فالتخا  تّما  تساوخیم  رگا  هک  ار  ییادخ  ساپس  : » دومرف دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
شوماخ شناتسود  دوخ و  دزن  ارم  دای  و  « 18  » تسا هدرکن  اهر  ارم  رما  هدرپسن و  یشومارف  هب  ارم  هک  ار  یئادخ  رکش  دندشیمن . قّرفتم  و 

______________________________

هیلع نینمؤملا  ریما  هک  دوب  اجنیا  تسا : نینچ  لئاضف  باتک  رد  درک . تعیب  تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسد  د :»  » و ب » ( » 15)
. درک تعیب  وا  اب  درب و  شیپ  ار  شکرابم  تسد  مالّسلا 

. نک رضاح  فلا :» ( » 16)
. دروآ دعب  درک و  همجرت  یبرع  هب  ار  نآ  درک و  ادیپ  یمجرتم  تفر و  ینعی  ( 17)

. تسا هدرکن  عیاض  ارم  رما  لئاضف : باتک  رد  تسا . هدرکن  کچوک  ارم  رما  ج :» ( » 18)
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«. 19  » تسا هدرک  شوماخ  کچوک و  ار  شبزح  ناطیش و  ناتسود  دای  هک  ینامز  رد  هدرکن 
رگید يوس  زا  دندروآ . اجب  رکش  دندش و  لاحشوخ  دندوب  رضاح  هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  نایرج ، نیا  زا  دیوگیم : میلس 
ادـیپ ناشیاهگنر  ناشتروص و  رد  یتحاران  رثا  هک  يروطب  دـش ، « 20  » دندوب ترـضح  نآ  فارطا  هک  یناسک  زا  يرایـسب  یتحاران  بجوم 

. دوب
: میلس باتک  زا  تیاور 

ص 228. یطخ :) هخسن   ) نیلضافلا جاهنم  . 1
ج 15 ص 236. راحب : . 2

ج 38 ص 54. راحب : . 3
ج 1 ص 204 ح 132. ةادهلا : تابثا  . 4

ج 1 ص 658 ص 841. ةادهلا : تابثا  . 5
هرامش 208. ص 83  زجاعملا : ۀنیدم  . 6

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 48. ینامعن : تبیغ  . 1

ج 2 ص 298. بولقلا : داشرا  . 2
ص 142. ناذاش : لئاضف  . 3
ص 24. ۀضورلا : باتک  . 4

______________________________

. تسا هدش  شوماخ  کچوک و  شبزح  ناطیش و  ناتسود  دزن  نم  دای  هک  هاگنآ  هدرکن  کچوک  شناتسود  دوخ و  دزن  ارم  دای  ج :» ( » 19)
. دندوب وا  فارطا  رد  هک  نیدناعم  زا  يرایسب  لئاضف : باتک  رد  ( 20)
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: اههنتف هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ   17

ةراشا

یئوگشیپ ایالب ، زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یئوگشیپ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  تعـسو  اههنتف ، هدننکنکهشیر  مالّـسلا  هیلع  یلع 
مهیلع تیب  لها  اههنتف ، هدنهد  نایاپ  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  هّیما ، ینب  زا  دـعب  ياههنتف  هّیما ، ینب  هنتف  اههنتف ، زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. یهلا نید  رهظم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اههنتف ، رد  مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  يراتفرگ  اههنتف ، رد  هانپ  مالّسلا 
اههنتف هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ 

اههنتف هدننکنکهشیر  مالّسلا  هیلع  یلع 

: دومرف دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنکیم : لقن  نینچ  سیق  نب  میلس  زا  نابا 
امـش نایم  رد  نم  رگا  مسق  ادـخب  تشادـن . ار  نآ  تارج  نم  زج  یـسک  مدـنک و  اـج  زا  ار  هنتف  مشچ  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  مدرم ، يا 

اهر ار  لمع  دـیئوگب و  نخـس  طقف  هکنیا  زا  سرت  دوبن  رگا  مسق  ادـخب  دـشیمن . هلباقم  ناورهن  لها  نیفـص و  لها  لمج و  لها  اـب  مدوبن 
هب تفرعم  اب  نانآ و  یهارمگ  رد  تریـصب  اب  هک  نانآ  يارب  هدرک  رّدـقم  شربماـیپ  ناـسل  رب  دـنوادخ  هچنآ  زا  مدادیم  ربخ  امـش  هب  دـینک 

. دگنجب ناشیا  اب  میتسه  نآ  رب  ام  هک  یتیاده 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  تعسو 

نیمز ياـههار  زا  نامـسآ  ياـههار  هب  نم  مسق  ادـخب  دـیباین . ارم  هکنآ  زا  لـبق  دیـسرپب  نم  زا  دـیهاوخیم  هچ  ره  هراـب  رد  دوـمرف : سپس 
زا رفن  نیلّوا  نانمؤم و  « 1  » بوسعی نم  مرتهاگآ .

______________________________

. تسا نانمؤم  گرزب  سیئر و  زا  هیانک  اجنیا  رد  هک  دنیوگیم  ار  لسع  ناروبنز  هکلم  بوسعی » ( » 1)
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تماـیق و زور  رد  مدرم  هدــنهد  ازج  نـم  متــسه . نیملاـعلا  ّبر  هـفیلخ  ناربماـیپ و  ثراو  نانیــشناج و  متاـخ  ناـیقّتم و  ماـما  نیقباــس و 
دزن هک  منم  منکیم . ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  یقوراف  ربکا و  قیّدص  منم  متـسه . شتآ  تشهب و  لها  نیب  دنوادخ  فرط  زا  هدننکتمـسق 

هدش و لزان  اجک  رد  هدش و  لزان  هچ  هراب  رد  منادیم  هکنآ  رگم  هدشن  لزان  ياهیآ  چـیه  تسا . « 2  » باطخ لصف  ایالب و  ایانم و  ملع  نم 
. تسا هدش  لزان  یسک  هچ  رب 

نیا نیرت  یقش  «. 3  » موشیم هتـشک  ای  مریمیم و  ای  نم  دش . مهاوخ  ادج  امـش  زا  نم  و  دـیهدب ، تسد  زا  ارم  هک  دوریم  راظتنا  مدرم ، يا 
-. دنک باضخ  مرس  نوخ  زا  ار  منساحم  ینعی  دنک - باضخ  نآ  يالاب  زا  ار  نیا  هکنیا  ات  دنامیمن  رظتنم  يدایز  نامز  تما 

دنشاب تمایق  زور  مایق  امش و  نیب  رتشیب ، ای  رفن  دصیس  هک  ياهقرف  چیه  هراب  رد  نم  زا  «، 4  » دیرفآ ار  مدرم  تفاکش و  ار  هناد  هکنآ  هب  مسق 
بارخ عقوم  هچ  هک  اـهانب  یبارخ  زا  نینچمه  مهدیم . ربخ  امـش  هب  اـهنآ  تسرپرـس  ربـهر و  اوشیپ و  هراـب  رد  هکنآ  رگم  دـینکیمن  لاؤس 

. دش دهاوخ  دابآ  تمایق  زور  ات  هرابود  یبارخ  زا  سپ  عقوم  هچ  دوشیم و 

ایالب زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یئوگشیپ 

. هدب ربخ  امب  ایالب  زا  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : تساخرب و  يدرم 
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برطضم روما  امش  رس  تشپ  دنک . ثکم  دیاب  دنسرپیم  وا  زا  يزیچ  هک  یسک  دنک و  رکف  دیاب  دسرپیم  ياهدننکلاوئـس  هاگ  ره  دومرف :
. دوب دهاوخ  « 5  » هدننکزجاع روآ و  تشحو  یئالب  يدّدرم و  و 

، دوش لزاـن  امـش  رب  سوـسحم  ياـهالب  تخـس و  روـما  دـیهدب و  تسد  زا  ارم  رگا  درک ، قـلخ  ار  ناـسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  مسق 
دنزادنایم ریزبرس  ناگدننکلاوئس  زا  يرایسب 

______________________________

. لطاب قح و  نیب  ندرک  ادج  ینعی  باطخ » لصف   » و ملاع ، ثداوح  هب  ملع  ینعی  ایالب »  » و مدرم ، ياهلجا  هب  ملع  ینعی  ایانم » ( » 2)
. موشیم هتشک  هکلب  د :»  » و ب » ( » 3)

. تسوا تسدب  مناج  هکنآ  هب  مسق  خ ل : فلا » ( » 4)
. هدننکلیلذ راکشآ و  د :»  » و ب » ( » 5)
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. دنوشیم لوغشم  ناگهدشلاؤس  زا  يرایسب  و 

هک یتقو  ات  دوش  الب  امـش  رب  ایند  دتـسیاب و  شیاپ  رب  دیآ و  نوریب  زیت  ياهنادند  زا  دوش و  رهاظ  امـش  گنج  هک  دوب  دـهاوخ  یماگنه  نیا 
. دروآ شیپ  يزوریپ  حتف و  « 6  » ناکین راگدای  يارب  دنوادخ 

اههنتف زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یئوگشیپ 

. هدب ربخ  امب  اههنتف  هراب  رد  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع  تساخرب و  يدرم 
نوچمه یجوم  اههنتف  دنرادیم . رب  تاهبـش  زا  هدرپ  دننک  تشپ  هاگ  ره  دـنزادنایم و  ههبـش  هب  دـننک  ور  هاگ  ره  اههنتف  دومرف : ترـضح 

. دنربیم دای  زا  ار  يرگید  رهش  دننکیم و  دروخرب  يرهش  هب  داب ، نافوط  نوچمه  ینافوط  دنراد و  ایرد  جوم 
. دیشاب روذعم  دیوش و  هداد  رجا  دیوش و  يرای  ات  دینک  يرای  ار  ناشیا  دندوب . نارادمچرپ  ردب  گنج  رد  هک  یماوقا  هب  دیرگنب 

هّیما ینب  هنتف 

یلو یمومع  نآ  هنتف  تسا . یناملظ  روآ و  ناقفخ  رک و  روک و  ياهنتف  هک  تسا  هّیما  ینب  هنتف  نم  زا  دـعب  اـههنتف  نیرتکانـسرت  هک  دـینادب 
وا زا  الب  دشاب  نآ  زا  لفاغ  لدروک و  سک  ره  دنکیم و  تباصا  وا  هب  الب  دشاب  هتـشاد  تریـصب  سک  ره  تسا . یـصوصخ  نآ  يراتفرگ 

. دننکیم رپ  روج  ملظ و  اهتعدب و  زا  ار  نیمز  دنبلاغ . قح  لها  رب  شلطاب  لها  درذگیم .
رد نیملاعلا و  ّبر  دنوادخ  دنکیم  اج  زا  ار  نآ  ياهخیم  دنکـشیم و  مه  رد  ار  نآ  هیاپ  دـنکیم و  طقاس  ار  نآ  ّتیرابج  هک  یـسک  لّوا 

. تسا ناراّبج  هدننکش  مه 
دریگیم نادند  هب  شناهد  اب  هک  یقلخ  جک  « 7  » رتش نوچمه  تفای  دیهاوخ  يدب  ياسؤر  ار  هّیما  ینب  نم  زا  دعب  يدوز  هب  امش  هک  دینادب 

اب دراذگیم و  يزیچ  ره  يور  ار  شناتسد  و 
______________________________

ماـما ناـکین  راـگدای  زا  روظنم  تسا . هدـش  هدروآ  تروص  ناـمهب  زین  همجرت  رد  تسا و  هیاـنک  تروصب  یبرع  نتم  رد  تـالمج  نیا  ( 6)
. تسا مالّسلا  هیلع  نامز 

. دنفسوگ د :»  » و ب » ( » 7)
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. دوشیم عنام  دوخ  ریش  زا  دنزیم و  شیاهاپ 
تبسن راتفر  دب  مالغ  يرای  لثم  شدوخ  هب  تبسن  امش  زا  کی  ره  يرای  هک  یماگنه  ات  تشاد  دهاوخ  همادا  نانچمه  نانآ  هنتف  مسق ، ادخب 

«. 8  » دیامن تعاطا  ار  وا  دوش  رضاح  هاگ  ره  دیوگ و  ازسان  وا  هب  دوش  بئاغ  هاگ  ره  هک  دشاب  شبحاص  هب 
. دیامنیم عمج  ار  امش  نانآ  يارب  يدب  زور  يارب  دنوادخ  دننک  هدنکارپ  ار  امش  رگا  مسق  ادخب 

ۀّیما ینب  زا  دعب  ياههنتف 

: دومرف دوب ؟ دهاوخ  یعامتجا  مه  نآ  زا  دعب  ایآ  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : درم  نآ 
. تشاد دنهاوخ  فالتخا  رگید  کی  اب  اهبلق  یلو  دوب  دهاوخ  یکی  ناتیاهرفس  ّجح و  اهاطع و  هک  دوب ، دیهاوخ  ياهدنکارپ  تعامج 

و درب - ورف  مه  رد  ار  شناتـشگنا  ترـضح  و  نینچ - نیا  دومرف : تشاد ؟ دـنهاوخ  فـالتخا  هنوگچ  اـهبلق  دیـسرپ : یکی  دـیوگیم : میلس 
هاـگیاج ماـگنه  نآ  رد  و  دـننامیم ، یقاـب  ّتیلهاـج  لذارا  دوـب . دـهاوخ  جرم  جره و  و  دـشکیم ، ار  نیا  نآ  ار و  نآ  نیا  دوـمرف : سپس 

دوخ يوسب  نآ  رد  ار  یـسک  یلو  میاهتفای  تاـجن  هنتف  نآ  زا  تیب  لـها  اـم  «. 9  » تشاد دهاوخن  دوجو  دوش  هدـید  هک  یتمالع  تیادـه و 
. درک میهاوخن  توعد 

مه امـش  دـندرک  فقوت  رگا  دیـشاب . هتـشاد  هّجوت  ناتربمایپ  تیب  لها  هب  دومرف : منک ؟ هچ  نامز  نآ  رد  نینمؤملا ، ریما  ای  دیـسرپ : درم  نآ 
تیاده زا  ار  امـش  تیب ، لها  هک  ارچ  دیـشاب ، روذعم  دیوش و  يرای  ات  دـینک  يرای  ار  ناشیا  دنتـساوخ  يرای  امـش  زا  رگا  و  دـینک ، فقوت 

امش هب  نانمشد  و  « 10  » دنز نیمز  رب  ار  امـش  الب  هک  دیئوجن  تقبـس  ناشیا  زا  يوردنت  اب  دننکیمن . توعد  تکاله  هب  دننکیمن و  نوریب 
. دننک تتامش 

______________________________

زا مالغ  ماقتنا  دـننام  نانآ  زا  امـش  ماقتنا  هک  اجنآ  ات  تشاد  دـهاوخ  همادا  نانچمه  نانآ  يـالب  تسا : نینچ  تراـبع  هغـالبلا  جـهن  رد  ( 8)
. دوش شقیفر  زا  قیفر  شبحاص و 

. دوب دهاوخن  ییاوقت  اب  ملاع  یتیاده و  ماما  هنتف  نآ  رد  د :»  » و ب » ( » 9)
. دوش لماش  ار  امش  الب  ات  ب :» ( » 10)
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اههنتف هدنهد  نایاپ  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما 

شرف ندش  ادج  نوچمه  متیب  لها  زا  يدرم  تسدب  ار  الب  دنوادخ  دومرف : دش ؟ دهاوخ  هچ  نآ  زا  دـعب  نینمؤملا ، ریما  ای  دیـسرپ : درم  نآ 
. دهدیم شیاشگ  شیاج  زا  هناخ 

دنکن و اطع  يزیچ  نانآ  هب  دناشونب و  نانآ  هب  باذع )  ) زیربل ياههساک  دـنک و  راوخ  ار  نانآ  هک  دـنروآیم  یـسک  دزن  ار  هّیما  ینب  سپس 
تـسود شیرق  هک  اجنآ  ات  درک  دـهاوخ  لمح  دوخ  شود  رب  ریـشمش  هاـم  تشه  دوب . دـهاوخ  جرم  جره و  دریذـپن . ریـشمش  زج  ناـنآ  زا 

نم هب  تبـسن  هچنآ  زا  یـضعب  مریگب  نانآ  زا  منک و  اطع  نانآ  هب  ات  دننیبب  ارم  راب  کی  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  لباقم  رد  تشاد  دنهاوخ 
زا مالّـسلا ) هیلع  نامز  ماما  ینعی   ) نیا : » دـنیوگیم هک  اجنآ  ات  «. 11  » مریذـپب ار  دوشیم  دراو  ناشیا  هب  هچنآ  زا  یـضعب  دـندرکیم و  عنم 

نانآ وا  دزیگنایم و  رب  هّیما  ینب  هیلع  رب  ار  وا  دنوادخ  درکیم !!» محر  ام  هب  دوب  همطاف  نادنزرف  زا  شیرق و  زا  رگا  هک  ارچ  تسین ، شیرق 
دنوشیم و هتفرگ  و  دوب ، دنهاوخ  تنعل  دروم  دنوش  ادـیپ  اج  ره  دـنکیم . درخ  ار  نانآ  بایـسآ  دـننام  دـهدیم و  رارق  شیاهمدـق  ریز  ار 

«. 12  » تفای یهاوخن  يرییغت  دنوادخ  تنس  رد  زگره  دناهتشذگ و  البق  هک  تسا  یناسک  هراب  رد  راگدرورپ  تنس  نیا  دندرگیم . هتشک 
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اههنتف رد  هانپ  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها 

رارق شزکرم  بـطق و  يور  رب  درک  درخ  ار  نآ  هـک  هاـگنآ  و  دـنک ، درخ  ار  یهارمگ  هـک  دـشاب  یبایــسآ  دـیاب  راـچان  هـب  «، 13  » دـعب اّما 
. تسادخ اب  نآ  نتسکش  و  تسا ، نآ  ياهتنا  نآ  ندش  صلاخ  تشاد و  دهاوخ  یندشصلاخ  نآ  ندرک  درخ  هک  دینادب  دریگیم .

______________________________

. تسا هدش  همجرت  انیع  مه  یسراف  همجرت  رد  تسا و  مهبم  اتبسن  یبرع  نتم  رد  تارابع  نیا  روظنم  ( 11)
. اًلیِْدبَت ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َۀَّنُس  دیامرفیم : هک  تسا  بازحا  هروس  زا  هیآ 62  هب  هراشا  ( 12)

ثیدح 54 ناونعب  یّلقتـسم  ثیدـح  تروصب  هک  تسا  هدـمآ  شرخآ  لوا و  رد  یتافاضا  اب  ج »  » هخـسن رد  ثیدـح  رخآ  ات  اجنیا  زا  ( 13)
. دمآ دهاوخ 

378 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
قح و مچرپ  میتسه . نانآ  نیرتاناد  یگرزب  رد  مدرم و  نیرترابدرب  یکدوک  رد  مبـسن  لصا و  ناکاپ  منادـنزرف و  ناـکین  نم و  هک  دـینادب 

دوباـن دـنک  راوخ  ار  نآ  سک  ره  و  «، 14  » دوشیم جراـخ  نید  زا  تعدـب  یهارمگ و  اـب  دور  شیپ  نآ  زا  سک  ره  تسا . اـم  اـب  تیادـه 
. دسریم دصقم  هب  دشاب  نآ  هارمه  سک  ره  و  دوشیم ،

«. 15  » میاهدینش ار  وگتسار  راتفگ  تسا و  دنوادخ  تسار  مکح  زا  ام  هتفگ  و  تسادخ ، ملع  زا  ام  ملع  هک  میتسه  یتیب  لها  ام 
دهاوخب هک  نانچنآ  ای  ام و  تسد  هب  ار  امـش  دنوادخ  دینادرگب  ور  ام  زا  رگا  و  دـیوشیم ، تیادـه  ام  ياهیرگنـشور  اب  دـیوش  ام  عبات  رگا 

. ددرگیم زاب  ام  يوس  هب  « 16  » هدننکهبوت دناسریم و  ام  هب  ار  دوخ  وردنک  هک  میتسه  مالسا  قفا  ام  دنکیم . باذع 
خر هچ  « 17  » برع ریغ  برع و  ناناوج  رد  هک  مدادیم  ربخ  امـش  هب  داتفایم  ریخأت  هب  قح  دـیدرکیم و  هلجع  هکنیا  دوبن  رگا  مسق  ادـخب 

زا یتسدـگنت  ماگنه  و  دـینکن ، لاؤس  ملع  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  تیب  لها  زا  دـسرب  شتقو  هکنآ  زا  لبق  سپ  داد . دـهاوخ 
. تسین لخب  نانآ  رد  هک  ارچ  دیهدب  نانآ  هب  لخب  تبسن  هجیتن  رد  ات  دینکن  بلط  لام  ناشیا 

ار رگید  کی  نآ  قبط  دیوش و  هتخانش  نآ  هب  ات  دیشاب  قح  لها  زا  دیشابن . رارسا  هدننکشاف  لوجع و  دیـشاب و  اههناخ  مزالم  میلگ ، دننام 
ار یناگدـنب  نانآ  نایم  زا  تسا . هداد  رارق  شملع  قبط  ناـنآ  نیب  ار  لـئاضف  هدومن و  قلخ  شیوخ  تردـق  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  دیـسانشب .

نانآ تمالع  و  دوخ ، تعاطا  هداهن  جرا  هک  ار  یناسک  تمالع  دـنک . مامت  مدرم  رب  ار  تجح  نانآ  هلیـسوب  ات  هدرک  باختنا  شیوخ  يارب 
تـشحو نآ  لها  هک  یتشهب  نما و  هناـخ  رد  یئور  هتفکـش  ار  تعاـطا  لـها  باوث  تسا . هداد  رارق  شتیـصعم  هداد  رارق  تناـها  دروم  هک 

روهلعش شبضغ  زا  هک  هداد  رارق  یشتآ  ار  شتیصعم  لها  باذع  و  هداد ، رارق  دننکیمن 
______________________________

. دوریم نیب  زا  دور  رتشیپ  نآ  زا  سک  ره  د » ( » 14)
. میاهدرک قیدصت  ار  وگتسار  راتفگ  د :»  » و ب » ( » 15)

. مدق تباث  د :»  » و ب » ( » 16)
. تسا هدش  ینعم  برع  ریغ  هب  اجنیا  رد  یلاوم »  » هملک ( 17)

379 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 18  » دناهدرک ملظ  ناشدوخ  هب  نانآ  هکلب  هدرکن  ملظ  ناشیا  هب  ادخ  تسا .

ّتلذ دنب  دناسریم و  شیاسآ  هب  ار  اهیتخس  زا  رپ  راگزور  دنکیم و  نشور  ار  غورد  ام  هلیسوب  دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  مدرم ، يا 
. دنکیم متخ  ام  هب  عورش و  ام  اب  دنوادخ  درادیم . رب  ناتندرگ  زا  ار 
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لمد مخز و  و  « 19  » مکش یتسس  اب  نانآ  دیریگب . تربع  نانآ  ام و  گرم  و  نانآ ، ام و  شور  و  نانآ ، ام و  تیاده  و  نامنانمـشد ، ام و  زا 
. میوریم ایند  زا  تداهش  ندش و  هتشک  مکش و  یتحاران  اب  ام  یلو  دنریمیم 

اههنتف رد  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  يراتفرگ 

هب ناتنارتگرزب  و  «، 20  » دننک یکین  ناتنارتگرزب  هب  ناتنارتکچوک  منارسپ ، دومرف : درک و  شنارسپ  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
شقن و رد  هک  ییاهغرم  مخت  دننام  دنـسریمن  نیقی  هب  ادـخ  هراب  رد  هک  دیـشابن  یلهاج  راکافج  ناهیفـس  دـننام  دـننک . محر  نارتکچوک 

«. 21  » دنشاب هدش  میسرت  راگن 
. تسا نارذگ  شوخ  و  « 22  » ثیبخ راّبج و  وا  دسریم . تفالخ  هب  هک  ياهفیلخ  ّرـش  زا  دّمحم ، لآ  نادنزرف  اههجوج و  اههجوج ، رب  ياو 

. دشکیم ارم  زا  دعب  نیشناج  نیشناج  ارم و  نیشناج  وا 

یهلا نید  رهظم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ار تاملک  ندوب  لماک  اههدعو و  ماجنا  اهتلاسر و  ندناسر  هک  «، 23  » مسق ادخب  دینادب 
______________________________

. َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  ام  َو  دیامرفیم : هک  تسا  لحن  هروس  زا  هیآ 33  نومضم  ( 18)
لاثما يروخرپ و  زا  هک  تسا  ییاهیتحاران  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  رد  مکـش  یتحاران  زا  روظنم  الامتحا  یـضیرم . اب  ب :» ( » 19)

. دیآیم دوجوب  ّتیمومسم  زا  هک  تسا  نآ  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  رد  یلو  دوشیم ، ضراع  نآ 
. دننک تروشم  ناتنارتگرزب  اب  ناتنارتکچوک  ب :» ( » 20)

. تسا هدش  همجرت  قوف  تروص  هب  حاد » یف  ضیب  ضیبک   » ترابع ( 21)
. ّربکتم د :» ( » 22)

. دوش ریسفت  دیاب  هک  دراد  رب  رد  ار  ترضح  ملع  زا  ینیگنس  یناعم  تمسق ، نیا  زا  دعب  تارابع  ( 23)
380 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنامن هدیـشوپ  نم  رب  يزیچ  مدرک و  رظن  توکلم  رد  تشگ و  يراج  میارب  ربا  متـسناد و  ار  باسنا  دش و  هدوشگ  میارب  بابـسا  هتـسناد و 
اپب نادـهاش  هک  يزور  رد  مراـگدرورپ  هچنآ  رد  سک  چـیه  و  دـنامن ، یفخم  مرظن  زا  هدوب  نم  زا  شیپ  هچنآ  دـنامب و  یفخم  مرظن  زا  هک 

. تسین نم  کیرش  هتفرگ  یهاوگ  نم  زا  نآ  هراب  رد  دنزیخیم 
ینازرا شقلخ  رب  یلاعت  دنوادخ  هک  متسه  یتمعن  نم  دناسریم . لامک  هب  ار  شتاملک  دنکیم و  مامت  ار  دوخ  هدعو  نم  هلیـسوب  دنوادخ 

مخ نآ  اب  ار  ماهناش  هداهن و  نم  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یتّنم  اهنیا  همه  تسا . هدیدنـسپ  دوخ  يارب  هک  متـسه  یمالـسا  نامه  نم  و  هتـشاد ،
. تسا هدرک 

«، 24  » ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  هک  تسا  دنوادخ  مالک  نامه  نیا  و  دسانـشیم ، ار  دوخ  تیالو  لها  هکنآ  رگم  تسین  یماما  چـیه 
«. دراد ياهدننکتیاده  یموق  ره  یتسه و  مدرم  هدنناسرت  ربمایپ  يا  وت  »

. دنک لزان  ناوارف  مالس  دتسرف و  دورد  شکین  كاپ و  نادناخ  وا و  رب  دنوادخ  دمآ . نیئاپ  ربنم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
: میلس ریغ  زا  تیاور 

هبطخ 93. ص 137  هغالبلا : جهن  . 1
ج 7 ص 57. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 2
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______________________________

هیآ 7. دعر : هروس  ( 24)
381 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

وبا ياهتعدب  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  نید 2 . ملع و  رد  یئارگایند  ریثأت  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  . 1 18
نامثع رمع و  رکب و 

ةراشا

: نید ملع و  رد  یئارگایند  ریثأت  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  . 1
. اههنتف يادتبا  ینالوط ، ياهوزرآ  سفن و  ياوه  لمع ، ملاع و  ملع ، صیرح  ایند و  صیرح 

: نامثع رمع و  رکب و  وبا  ياهتعدب  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  . 2
. یبرقلا يوذ  سمخ و  نامثع ، رمع و  رکب و  وبا  ياهتعدب  زا  ییاههنومن  اهتعدب ، اب  هزرابم  لکشم 

نید ملع و  رد  یئارگایند  ریثأت  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک   1

ةراشا

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دومرفیم : درکیم و  لـقن  ثیدـح  میارب  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دـیوگیم : سیق  نب  میلس 
: دومرف

ملع صیرح  ایند و  صیرح 

يردق هب  ایند  زا  سک  ره  دوشیمن . ریس  نآ  زا  هک  ملع  صیرح  و  دوشیمن ، ریس  نآ  زا  هک  ایند  صیرح  دنوشیمن : ریس  هک  دنـصیرح  ود 
هکنآ رگم  دوشیم  كاله  دروآ  تسدـب  لالح  هار  ریغ  زا  ار  نآ  سک  ره  و  دـنامیم ، ملاس  دـنک  افتکا  هدرک  لالح  شیارب  دـنوادخ  هک 
هتـشاد رظن  رد  ار  ایند  نآ  زا  سک  ره  و  دنکیم ، ادیپ  تاجن  دیامن  لمع  نآ  هب  دریگ و  ارف  شلها  زا  ار  ملع  سک  ره  ددرگرب . دنک و  هبوت 

. دوب دهاوخ  ایند  نامه  وا  بیصن  و  دوشیم ، كاله  دشاب 

لمع ملاع و 

، دنکیم كرت  ار  دوخ  ملع  هب  لمع  هک  یملاع  و  دنکیم . ادیپ  تاجن  یـسک  نینچ  دـنکیم ، لمع  شملع  هب  هک  یملاع  دـنعون : ود  املع 
. دوشیم كاله  یسک  نینچ 

382 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دوب دنهاوخ  ّتیذا  رد  دنک  كرت  ار  شملع  هک  یملاع  دب  يوب  زا  مّنهج  لها 

تعاطا ار  ادخ  دیامن و  لوبق  هدنب  نآ  دنک و  توعد  ادخ  يوسب  ار  ياهدـنب  هک  تسا  یـسک  مّنهج  لها  نیرتترـسح  رپ  نیرت و  نامیـشپ 
سوه و زا  يور  هلابند  شملع و  كرت  رطاخب  دنک و  یچیپرـس  دنوادخ  روتـسد  زا  هدننکتوعد  هک  یلاح  رد  دوش ، تشهب  لخاد  دـنک و 

. دوش شتآ  لخاد  دنوادخ  هب  تبسن  شتیصعم 
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ینالوط يوزرآ  سفن و  ياوه 

ینـالوط يوزرآ  دوشیم و  قح  عناـم  سفن  ياوـه  زا  يوریپ  اـهوزرآ . ندوـب  ینـالوط  سفن و  ياوـه  زا  يوریپ  تسا : راـک  رد  بلطم  ود 
. دراپسیم یشومارف  هب  ار  ترخآ 

دیـشاب و ترخآ  نادنزرف  زا  دیناوتیم  رگا  دنراد . ینادنزرف  اهنآ  زا  مادک  ره  و  دـیآیم ، هدرک و  ور  ترخآ  دوریم و  هدرک و  تشپ  ایند 
. تسین لمع  تسا و  باسح  ادرف  و  تسین ، باسح  تسا و  لمع  زورما  دیشابن . ایند  نادنزرف  زا 

اههنتف يادتبا 

ادـخ مکح  اـب  اـهنآ  رد  دوشیم . هدراذـگ  تعدـب  هک  تسا  یماـکحا  دوشیم و  يوریپ  هک  تسا  ییاهـسفن  ياوه  زا  اـههنتف  عوـقو  زاـغآ 
. دنیوجیم يرازیب  يّربت و  یصاخشا  زا  یصاخشا  دنریذپیم و  ار  يدارفا  تیالو  يدارفا  و  دوشیم ، تفلاخم 

یلو دـنام ، دـهاوخن  یفخم  یلقع  بحاص  رب  دوش  صلاخ  لـطاب  رگا  و  دوب ، دـهاوخن  یفـالتخا  نآ  رد  دوش  صلاـخ  ّقح  رگا  هک  دـینادب 
ءایلوا رب  ناطیـش  هک  تساجنیا  دنیآیم . باسح  هب  مه  هب  جوزمم  دنوشیم و  طولخم  دوشیم و  هتفرگ  لطاب  زا  یتمـسق  قح و  زا  یتمـسق 

. دننکیم ادیپ  تاجن  تسا  هدش  رّدقم  نانآ  هراب  رد  یبوخ  « 1  » ام بناج  زا  هک  نانآ  دوشیم و  ّطلسم  دوخ 
ار امش  ياهنتف  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  دومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  نم 

______________________________

. دنوادخ بناج  زا  د :» ( » 1)
383 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

باسح ّتنـس  ار  نآ  دـننکیم و  تداع  نآ  قبط  مدرم  «. 2  » دننکیم دشر  نالاسگرزب  دـنوشیم و  گرزب  نآ  رد  نالاسدرخ  هک  دـناشوپب 
«. 3 « » دناهدروآ اجب  يرکنم  راک  مدرم  : » دوشیم هتفگ  دبای  رییغت  اهتعدب  نآ  زا  يزیچ  هاگ  ره  هک  يروطب  دنیامنیم ،

نامه دیامنیم و  درخ  ار  مزیه  شتآ  هک  روط  نامه  دنکیم  درخ  ار  نانآ  اههنتف  دـنوشیم و  ریـسا  نادـنزرف  دـباییم و  تّدـش  الب  سپس 
بلط ار  ایند  ترخآ  لمع  اب  و  « 4  » دنوریم مهف  هقف و  غارس  نید  ریغ  يارب  اههنتف ) نآ  رد  . ) دنکیم درخ  دوخ  گنس  اب  بایسآ  هک  هنوگ 

«. 5  » دننکیم

نامثع رمع و  رکب و  وبا  ياهتعدب  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک   2

اهتعدب اب  هزرابم  لکشم 

رد هک  هدزرـس  یگرزب  ياهراک  نم  زا  لبق  نامکاح  زا  مسق ، ادخب  دومرف : درک و  شنایعیـش  تیب و  لها  زا  ياهدـع  هب  ور  ترـضح  سپس 
. دناهدرک تفلاخم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  ادمع  اهنآ 

راداو دـشیم  ارجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  یتروص  هب  ینونک  تیعقوم  زا  اهنآ  ندـنادرگرب  اهنآ و  كرت  رب  ار  مدرم  رگا 
زا ارم  تماما  تلیـضف و  هک  منایعیـش  زا  یمک  هّدع  دوخ و  زج  مهاگرکـشل  رد  هک  يروطب  دـنوشیم ، هدـنکارپ  مفارطا  زا  نم  رکـشل  منک 

!! دنامیمن یقاب  یسک  دندقتعم  يرگید - هار  زا  هن  شربمایپ - ّتنس  ادخ و  باتک  يور 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  ياهتعدب  زا  ییاههنومن 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یناکم  هب  ار  نآ  مهد و  روتسد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  هراب  رد  رگا  دینیبیم  هنوگچ 
______________________________

. دنوشیم ریپ  د :»  » و ب » ( » 2)
«! دش هداد  رییغت  ّتنس  : » دوشیم هتفگ  ب :» ( » 3)

. ادخ ریغ  يارب  یفاک : هضور  رد  دننکیم . قافتا  قح  ریغ  رس  رب  ب :» ( » 4)
. دننکیم بلط  ار  ایند  نید  اب  و  د :»  » و ب » ( » 5)

384 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هب ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ّدـم  عاص و  و  منادرگزاب ، مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ناـثراو  هب  ار  كدـف  و  «، 6  » مــنادرگرب داد  رارق  نآ  رد 

یبا نب  رفعج  هناـخ  و  «، 8  » مهدـب شلها  هب  دوب  هدرک  نییعت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  ییاـهنیمز  و  «، 7  » منادرگرب دوب  هک  یتروـص 
تواضق ملظ  هب  نم  زا  لبق  نامکاح  هک  ار  ییاـهتواضق  و  میاـمن ، بارخ  هدرک  ادـج  دجـسم  زا  ار  نآ  منادرگرب و  وا  ناـثراو  هب  ار  بلاـط 

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  مربب و  نیب  زا  ار  ایاطع  ناوید  و  منادرگزاب ، هدش  تمسق  ربیخ  نیمز  زا  هچنآ  و  منادرگرب ، دناهدرک 
مهد روتسد  مدرم  هب  و  «، 10  » منک ریـسا  ار  بلغت  ینب  نادنزرف  و  «، 9  » مهدـن رارق  اینغا  نیب  تورث  ار  لاوما  منک و  اطع  دومرفیم  اطع  هلآ 

دنهاوخ دـنگنجیم - نم  هارمه  هک  رکـشل - دارفا  زا  یـضعب  تروص  نیا  رد  دـنناوخن ، تعامج  هب  ار  بجاو  زامن  زج  ناضمر  هاـم  رد  هک 
: تفگ

عنم میناوـخب  یبحتـسم  زاـمن  ناـضمر  هاـم  رد  هکنیا  زا  ار  اـم  و  یهدیم ، رییغت  ار  رمع  ّتنـس  : » دـنتفگ هک  روـط  ناـمه  مالـسا !» لـها  يا  »
«. 11  » دننک شروش  مرکشل  رد  مدیسرت  هک  يروطب  ییامنیم !؟»

______________________________

. دوش هعجارم  یقرواپ 4  ثیدح 14  هب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  رییغت  هراب  رد  ( 6)
. دوش هعجارم  یقرواپ 5  ثیدح 14  هب  ّدم  عاص و  رییغت  هراب  رد  ( 7)

. دشن هداد  نانآ  هب  یلو  دوب  هدرک  نییعت  یماوقا  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ب :» ( » 8)
ره يارب  دـنوش و  يدـنبهقبط  مدرم  لاملا  تیب  میـسقت  ماگنه  اـت  دـندرک  میظنت  ار  نآ  رمع  روتـسد  هب  هک  دوب  يرتفد  اـیاطع ،» ناوید  ( » 9)

میـسقت يواـسم  روطب  مدرم  همه  نیب  لاـملا  تیب  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  فـالخ  رب  دوش ، نییعت  یـصاخ  قوقح  ياهجرد 
يارب رازه و  هد  مادک  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نارـسمه  يارب  همانرب  نیا  قبط  هک  هدرک  لقن  میدق ص 288  ج 8  راحب : رد  دشیم .
گنج زا  هک  نانآ  يارب  رازه ، راهچ  راصنا  يارب  و  رازه ، جنپ  دـناهدوب  ردـب  گنج  رد  هک  ینیرجاهم  يارب  داد . رارق  رتشیب  رازه  ود  هشیاع 

زا دعب  هک  نانآ  يارب  رازه ، هس  دناهدرک  تکرـش  اهگنج  رد  هّیبیدح  زا  دعب  هک  نانآ  يارب  رازه ، راهچ  دناهتـشاد  تکرـش  هّیبیدح  ات  دـحا 
هقبط تسیود  ات  دصناپ  زا  مه  ار  نانز  درک . يدـنب  هقبط  تسیود  ات  رازه  ود  زا  دناهتـشاد  تکرـش  اهگنج  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

. دش عقاو  ترجه  متسیب  لاس  رد  همانرب  نیا  دومن و  يدنب 
ار دوخ  دندوب  برع  نایحیـسم  زا  هک  بلغت  ینب  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ص 287  میدق : ج 8  راحب : رد  ( 10)

ناناملـسم ربارب  ود  ار  تاکز  لباقم ، رد  دریگن و  ناشیا  زا  هیزج  هک  دنتـساوخ  رمع  زا  دـندیزرو و  عانتما  هیزج  تخادرپ  زا  دـنتفرگ و  الاب 
. درک لوبق  ار  ناشیا  داهنشیپ  رمع  دنزادرپب .

. دیگنجیم نانآ  اب  عانتما  تروص  رد  دیاب  تسا و  مالسا  فلاخم  هیزج  ياجب  تاکز  نتفرگ  ربارب  ود  هک  تسا  نیا  تعدب  تهج 
. دوب يرجه  لاس 14  رد  نیا  دوب و  رمع  تشاذـگ  تعدـب  ار  حـیوارت »  » زاـمن هک  یـسک  لّوا  هدرک : لـقن  ص 31  ج 5  ریدـغلا : رد  ( 11)

یکی دوب : تعدب  تهج  ود  زامن  نیا  رد  دندناوخیم . تعامج  هب  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  هک  دوب  یبحتـسم  زامن  تعکر  تسیب  حـیوارت » »
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. ناضمر هام  ياهبش  صوصخم  زامن  ناونعب  تعکر  تسیب  نییعت  يرگید  ندناوخ و  تعامج  هب  ار  یبحتسم  زامن 
تعامج هب  ناضمر  هام  بش  رد  ار  هلفان  زامن  مدرم ، يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لـقن  میدق ص 284  ج 8  راحب : رد 

 ...«. تسا تعدب  ندناوخ 
: دنتفگ تسا ؟ ربخ  هچ  دیسرپ : دید و  دجـسم  رد  ار  ییاهغارچ  دمآ و  نوریب  ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یبش  رد  رمع  هک  هدرک  تیاور  سپس 

ماما زا  ج 3 ص 70  بیذهت : رد  تسا !! یتعدب  بوخ  یلو  تسا ، تعدب  تفگ : رمع  دناهدش . عمج  تعامج  هب  یّبحتسم  زامن  يارب  مدرم 
مالّسلا هیلع  نسح  ماما  ات  داد  روتـسد  دش  هفوک  دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص 

. درک مالعا  مدرم  نیب  رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسین .» یبحتـسم  تعامج  زامن  دـجاسم  رد  ناضمر  هاـم  رد  : » دـنک ادـن  مدرم  ناـیم  رد 
: دندروآرب دایرف  دندینش  ار  ترضح  مایپ  مدرم  یتقو 

ضرع تسا !؟ ییادص  هچ  نیا  دیـسرپ : ترـضح  دمآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  هارمع »! او  هارمع ! او  »
: وگب نانآ  هب  ورب  دومرف : ترضح  هارمع ! او  هارمع ! او  دننزیم : دایرف  مدرم  نینمؤملا ، ریما  ای  درک :

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّیقت  یعامتجا و  طیارش  زا  یکاح  نآ  لاثما  ثیدح و  نیا  هتبلا  دنناوخب !! ار  ناشزامن 
385 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

شتآ هب  ناگدـننکتوعد  تلالـض و  ناربهر  زا  تعاطا  فالتخا و  زا  ناشربمایپ  زا  دـعب  « 12  » تّما نیا  زا  هچنآ  نم  رب  تسا  تخـس  هـچ 
. ماهدید

یبرقلا يوذ  سمخ و 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  نانآ  تسا ، هداد  نانآ  ءاطعا  هب  روتـسد  دـنوادخ  هک  یناسک  هب  رگم  ار  « 13  » یبرقلا يوذ  مهس  مهدن  رگا  دومرف :
ود هک  يزور  ناقرف ، زور  رد  هچنآ  هب  دنوادخ و  هب  رگا  «، » 14  » ِناعْمَْجلا یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ 

ناگدنام هار  رد  نیکاسم و  نامیتی و  ربمایپ و  لیماف  زا  دـنوادخ  هک  میتسه  ام  دـیاهدروآ .»...  نامیا  دـننکیم  تاقالم  رگید  کی  اب  هورگ 
رتالاب ار  ام  ار و  شربمایپ  دنوادخ  هدادن و  رارق  یبیصن  هقدص  زا  ام  يارب  دنوادخ  اریز  دنشاب ، ام  زا  دیاب  طقف  نانیا  همه  تسا . هدرک  دصق 

«. 16  » دناروخب ام  هب  ار  مدرم  تسد  « 15  » تافاثک هک  تسا  هتسناد  نآ  زا 
______________________________

 .... تما نیا  زا  هچنآ  زا  هتشذگ  د :» ( » 12)
 .... تسا یبرقلا  يوذ  مهس  رتمهم  مه  نآ  زا  ب :» ( » 13)

هیآ 41. لافنا : هروس  ( 14)
. دیآیم باسحب  نآ  تافاثک  جارخا  یعون  تسا و  لام  تراهط  ثعاب  عقاو  رد  تاکز  هکنیا  زا  هیانک  ( 15)

یقرواپ 8 دودح  زا  هک  ار  نآ  تارابع  نیع  تسا  هدروآ  میلـس  زا  لقنب  یّمهم  تافاضا  اب  ار  ثیدح  نیمه  ص 58  یفاک : هضور  رد  ( 16)
: تسا نینچ  یفاک  هضور  ترابع  میزادرپیم . نآ  دراوم  یضعب  حیضوت  هب  سپس  میروآیم و  الیذ  تسا  رخآ  ات  ثیدح  نیا 

نارهوش هب  منک و  جراخ  نانآ  هطلس  زا  دنتـسه  ینادرم  رایتخا  رد  قحانب  هک  ار  ییاهنز  و  منادرگرب ، هدش  هک  ياهناملاظ  ياهتواضق  و  »... 
زا هچنآ  و  منک ، ریـسا  ار  بلغت  ینب  نادـنزرف  و  منک ، ارجا  نانآ  هراب  رد  ار  یـسومان  زواـجت  هب  طوبرم  ماـکحا  منادرگزاـب و  اـهنآ  یقیقح 
منک اطع  درکیم  اطع  يواست  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  نانچمه  مربب و  نیب  زا  ار  ایاطع  رتافد  منادرگرب . هدش  میـسقت  ربیخ  نیمز 

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  سمخ  رد  و  مهد ، رارق  ناسکی  ار  اهجاودزا  و  مراذـگب ، رانک  ار  تحاسم  و  مهدـن ، رارق  اینغا  نیب  تورث  ار  نآ  و 
منادرگزاب و دوب  البق  هک  یتروص  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دجسم  و  میامن ، لمع  هدومن  بجاو  هدرک و  لزان  ادخ  هک  نانچنآ  هلآ 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


ندیـشون يارب  و  منک ، مارح  ار  اپ  شـشوپ  يور  رب  حسم  و  منک ، زاب  هدـش  هتـسب  هک  ییاهرد  منک و  دودـسم  هدـش  زاب  نآ  رد  هک  ییاهرد 
ار مدرم  و  دنیوگب ، ریبکت  جنپ  اههزانج  رب  مهد  روتـسد  و  مهدب ، نانز ) هعتم  عتمت و  جح   ) هعتم ود  ندوب  لالح  هب  روتـسد  منزب . ّدـح  ذـیبن 
وا دجـسم  لخاد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  هک  ار  یناـسک  منک  جراـخ  و  میاـمن ، میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » نتفگ دـنلب  هب  راداو 

جارخا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  هک  ار  یناسک  منک  لخاد  و  دوب ، هدرک  جراـخ  ار  ناـشیا  ترـضح  نآ  هک  یناـسک  زا  دـناهدش 
هب ار  تاقدص  و  میامن ، راداو  تنـس  قبط  قالط  رب  نآرق و  مکح  هب  ار  مدرم  دوب . هدرک  لخاد  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  هک  یناسک  زا  دندش 
هب ار  نارجن  لها  و  منادرگرب . نآ  یعقاو  ياهاج  ماکحا و  اهتقو و  هب  ار  زامن  لسغ و  وضو و  و  میامن ، ذخا  نآ  دودح  ظفح  اب  نآ و  عاونا 

ناشرهـش هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  شربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  قـبط  ار  رگید  لـلم  سراـف و  زا  یناریـسا  منادرگزاـب ، ناـشدوخ  هقطنم 
. دنوشیم هدنکارپ  نم  فارطا  زا  مدرم  مهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  منادرگزاب ،

تعامج هب  ار  یبحتـسم  ياهزامن  هکنیا  دـنناوخن و  تعاـمج  هب  ار  بجاو  زاـمن  زج  ناـضمر  هاـم  رد  اـت  مداد  روتـسد  مدرم  هب  مسق  ادـخب 
، مالسا لها  يا   » هک دندروآ  رب  دایرف  ادص  مه  دندیگنجیم  نم  هارمه  هک  نم  رکـشل  لها  زا  یـضعب  هک  دوب  اجنیا  تسا ، تعدب  ندناوخ 

شروش مهاگرکـشل  زا  ياهشوگ  رد  مدیـسرت  هک  يروطب  دـنکیم !» عنم  ناضمر  هاـم  رد  یبحتـسم  زاـمن  زا  ار  اـم  تفاـی ! رییغت  رمع  ّتنس 
386 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  دننک .
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اطع یبرقلا  يوذ  مهـس  زا  رگا  شتآ ! هب  ناگدـننکتوعد  یهارمگ و  ناربهر  زا  ناشیا  تعاطا  هقرفت و  زا  تّما ، نیا  زا  ماهدیـشک  هچ  نم 
هک میتسه  ام  مسق  ادـخب  ِناعْمَْجلا ، یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِدـْبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  اـم  َو  ِهَّللاـِب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  مدرکیم 

َو یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُـسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  هدوـمرف : هدروآ و  شربماـیپ  دوـخ و  ماـن  هارمه  ار  اـم  هدرک و  دــصق  یبرقلا  يذ  زا  دــنوادخ 
ْمُکاهَن ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  ْمُْکنِم  ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًَۀلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  تسا - ام  هراب  رد  طقف  هیآ  نیا  هک  ِلِیبَّسلا - ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا 

ملظ نانآ  هب  هک  یناسک  هب  تبـسن  ینعی  ِباقِْعلا ، ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  مالّـسلا - مهیلع  دمحم  لآ  هب  ملظ  دروم  رد  ینعی  َهَّللا - اوُقَّتا  َو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع 
ینغتـسم نآ  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  يايزاینیب  تسا و  ام  هب  تبـسن  دنوادخ  تمحر  رطاخب  نیا  و  تسا ، دیدش  دنوادخ  باذع  دننک 

زا رتالاب  ار  تیب  لها  ام  ار و  شربمایپ  دنوادخ  تسا . هدادن  رارق  یبیصن  ام  يارب  هقدص  رد  تسا و  هدومن  شرافـس  مه  شربمایپ  هدومرف و 
ام قح  يایوگ  هک  ار  دـنوادخ  باتک  دـندرک و  بیذـکت  ار  شربمایپ  ادـخ و  مدرم  دـناروخب . ام  هب  ار  مدرم  تافاثک  هک  تسا  هتـسناد  نآ 

دعب ام  هچنآ  لثم  ناشتما  زا  يربمایپ  چیه  تیب  لها  دندومن . عنم  ام  زا  دوب  هدرک  بجاو  ام  يارب  دنوادخ  هک  یبیصن  دندومن و  راکنا  تسا 
«. میظعلا یلعلا  هَّللاب  الا  ةوق  لوح و ال  دنکیم و ال  کمک  دندرک  ملظ  ام  رب  هک  نانآ  هیلع  رب  دنوادخ  دندیدن . میدید  نامربمایپ  زا 

: ددرگیم رکذ  یتاحیضوت  هدش  رکذ  ياهتعدب  دروم  رد  نونکا  تفای . نایاپ  یفاک » هضور   » تارابع اجنیا  ات 
تحاسم هک  داد  رارق  نینچ  ار  داوس »  » نیمزرـس تایلام  رمع  هک  هدرک  تیاور  میدق ص 284  ج 8  راحب : رد  مراذـگب ،» رانک  ار  تحاسم  »

رگید ناتخرد  زا  بیرج  ره  رب  مهرد و  تشه  روگنا  ناتخرد  رب  مهرد و  هد  امرخ  ناـتخرد  زا  یبیرج  ره  رب  و  دـنک ، باـسح  ار  نآ  نیمز 
. دنهد رارق  تایلام  مهرد  ود  وج  رب  مهرد و  راهچ  مدنگ  رب  و  مهرد ، شش 

دـنهدب و سمخ  لها  هب  ار  نآ  سمخ  هک  تسا  نیا  دوشیم  هتفرگ  راّفک  زا  گـنج  اـب  هک  ییاهنیمزرـس  مکح  هک  تسا  نیا  تعدـب  هبنج 
. تسا نیملسم  همه  يارب  نآ  هیقب 

قح مجع  نادرم  یلو  دننک  جاودزا  مجع  نانز  اب  دنراد  قح  برع  تفگ : هک  تسا  رمع  تعدـب  هب  هراشا  مهد » رارق  ناسکی  ار  اهجاودزا  »
ص: میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارـسأ  دوش . هعجارم  باتک  نیمه  ثیدح 23  هب  دننک . جاودزا  برع  نانز  اب  دنرادن 

387
______________________________
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رمع دوـمرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  میدـق ص 287  ج 8  راـحب : رد  منک ،» مارح  ار  اـپ  شـشوپ  يور  رب  حـسم  »
هبعش نب  ةریغم  دیئوگیم ؟ هچ  اپ  ششوپ  يور  رب  حسم  هراب  رد  تفگ : درک و  عمج  دوب  نانآ  نایم  رد  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  ار  هباحص 
هریغم نآ ؟ زا  دعب  ای  يدـید  هدـئام  هروس  لوزن  زا  لبق  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  درکیم . حـسم  نآ  رب  هک  مدـید  ار  ربمایپ  تفگ :

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  هام  هس  ای  ود  هدئام  هروس  تسا ، مّدقم  ياهدید  هچنآ  رب  نآرق  مکح  دومرف : ترضح  منادیمن . تفگ :
. تسا هدش  لزان  هلآ  و 

دننکیم و هفاضا  نآ  هب  بآ  يرادقم  دوشیم و  هیهت  شمـشک  ای  امرخ  زا  هک  تسا  یبارـش  ذیبن  زا  روظنم  منزب ،» دح  ذیبن  ندیـشون  يارب  »
دیـشونیم و ظـیلغ  ذـیبن  رمع  هک  هدرک  تـیاور  ص 257  ج 6  ریدـغلا : رد  دوش . بارـش  هب  لیدـبت  اـت  دـنراذگیم  دوـخ  لاـح  هب  ار  نآ 

ذیبن ندوب  لالح  هراب  رد  سک  ره  میـشاب !! تحار  دوخ  مکـش  رد  رتش  تشوگ  تیذا  زا  ات  میـشونیم  ار  دـیدش  بارـش  نیا  ام  : » تفگیم
ار مدرم  رمع  هک  هدرک  تیاور  میدق ص 287  ج 8  راحب : رد  دنیوگب ،» ریبکت  جـنپ  اههزانج  رب  «!!! » دـنک طولخم  بآ  اب  ار  نآ  دراد  کش 

ریبکت راهچ  جنپ و  تفه و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دنتفگ : مدرم  درک ! تروشم  اههزانج  رب  زامن  رد  ریبکت  دادعت  هراب  رد  درک و  عمج 
رمع تعدـب  هب  هراشا  میامن ،» میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  نتفگ  دـنلب  هب  راداو  ار  مدرم  !! » دـنیوگب ریبکت  راـهچ  درک  مکح  رمع  تسا . هتفگ 

 ... تشادرب ار  نآ  تئارق  موزل  زامن  رد  درک و  طاقسا  نآرق  ياههروس  لوا  زا  ار  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » هک تسا 
یلـص ربمایپ  نامز  رد  سلجم ، کی  رد  قالط  هس  هک  هدرک  تیاور  میدق ص 287  ج 8  راحب : رد  میامن ،» راداو  ّتنـس  قالط  رب  ار  مدرم  »

: تفگ رمع  دشیم . باسح  قالط  کی  رمع ، تموکح  زا  لاس  ود  رکب و  وبا  زین  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
سلجم کی  رد  قالط  هس  دعب  و  میریذپب . مدرم  يارب  ار  نآ  هک  تسا  روطچ  دندرک ، هلجع  دنتشاد  تعـسو  نآ  رد  هک  ياهلأسم  رد  مدرم 

. درک باسح  قالط  هس  ار 
دـش هداد  رارق  لمع  هس  نیا  رد  هک  تسا  ییاهتعدـب  هب  هراشا  منادرگرب » نآ  یعقاو  ياهاج  ماکحا و  اهتقو و  هب  ار  زاـمن  لـسغ و  وضو و  »

لـسغ رد  و  نآ ، حسم  ياجب  اپ  نتـسش  و  رـس ، حسم  ياجب  اهـشوگ  رـس و  مامت  هب  ندیـشک  تسد  شوپاپ و  يور  رب  حسم  ءوضو  رد  الثم 
« نیمآ  » نتفگ هَّللا و  مسب  طاقـسا  پچ و  يور  تسار  تسد  نداد  رارق  زامن  رد  و  دـباین ، بآ  هک  یـسک  يارب  زاـمن  طاقـسا  مّمیت و  كرت 

. اهنیا ریغ  ناگراتس و  عولط  ات  برغم  زامن  ریخأت  ناگراتس و  بورغ  ات  حبص  زامن  ریخأت  دمح و  زا  دعب 
ار نارجن  نایدوهی  لاس  نآ  رد  رمع  هک  هدرک  تیاور  ترجه  متـسیب  لاس  عیاقو  رد  يربط  منادرگرب ،» ناشدوخ  هقطنم  هب  ار  نارجن  لـها  »

. درک لقتنم  هفوک  هب 
388 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 2 ص 35 ح 37. راحب : . 1

میدق ص 653. ج 8  راحب : . 2
ج 96 ص 384. راحب : . 3

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 1 ص 44 ح 1. یفاک : . 1
ج 1 ص 46 ح 1. یفاک : . 2

ج 1 ص 539 ح 1. یفاک : . 3
ص 58 ح 21. یفاک : هضور  . 4

ص 255. یضترم : دیس  یفاش  . 5

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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باب 2 ح 63. قودص : لاصخ  . 6
ج 4 ص 126 ح 362. بیذهت : . 7
ج 6 ص 328 ح 906. بیذهت : . 8

ص 89. یملید : نیدلا  مالعا  . 9
ج 1 ص 551. یلح :) همالع   ) بلطملا یهتنم  . 10

ج 2 ص 34. یلح :) همالع   ) ۀعیشلا فلتخم  . 11
389 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ص 395. یلح :) ققحم   ) ربتعملا . 12
ج 1 ص 247. یلیبدرا :)  ) ناهربلا ةدئافلا و  عمجم  . 13

. باتک طساوا  يراصنا :) خیش   ) سمخلا باتک  . 14
ج 2 ص 82. یقارن : ۀعیشلا  دنتسم  . 15

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 1 ص 54 ح 1. یفاک : . 1

ج 1 ص 392. یسربط : جاجتحا  . 2
ج 2 ص 34. راحب : تیاور  هب  یلآللا  یلاوغ  . 3

ج 1 ص 236. یسوط : یلاما  . 4

ج 1 ص 117. یسوط : یلاما  . 5
ص 122. صاوخلا : ةرکذت  . 6

390 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هنوگچ رمع ، رکب و  وبا  ضارتعا  و  نینمؤملا » ریما   » ناونعب مجع  برع و  زا  رفن  داتشه  مالـس  یعقاو ! نینمؤملا  ریما  هب  رذ  وبا  تیـصو   19
هیلع نینمؤملا  ریما  قح  رد  یهاتوک  زا  هباحـص  ینامیـشپ  هبعک ، رد  هدهاعم  هنوعلم و  هفیحـص  دـندش ، التبم  رمع  رکب و  وبا  هنتف  هب  مدرم 

. مّنهج يوس  هب  تمایق  زور  رد  هباحص  زا  یهورگ  مالّسلا ،

! یعقاو نینمؤملا  ریما  هب  رذ  وبا  تیصو 

ناونعب رمع  مدوب . رـضاح  وا  دزن  دوب - هدـش  التبم  رمع  تموکح  نامز  رد  هک  رذ - وبا  يرامیب  رد  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  میلـس  زا  ناـبا 
هدرک و ّتیصو  ترضح  نآ  هب  رذ  وبا  دندوب و  وا  دزن  مه  دادقم  ناملـس و  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یلاح  رد  دمآ ، وا  دزن  تدایع 

. دوب هتفرگ  دهاش  دوب و  هتشون 
نینمؤملا ریما  هب  تشاد  یعنام  هچ  تفگ : دوب - رافغ  ینب  هفیاط  زا  وا  ياهومع  رـسپ  زا  هک  رذ - وبا  لیماف  زا  يدرم  تفر  نوریب  رمع  یتقو 

. ماهدرک ّتیصو  یقیقح  نینمؤملا  ریما  هب  نم  تفگ : رذ  وبا  يدرکیم !؟ تیصو  رمع 

رمع رکب و  وبا  ضارتعا  و  نینمؤملا » ریما   » ناونعب مجع  برع و  زا  رفن  داتشه  مالس 

ریما  » ناونعب مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  اـم  داد و  روتـسد  میدوـب  مجع  زا  رفن  لـهچ  برع و  زا  رفن  لـهچ  هک  اـم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
. دوب ام  نیب  رد  رمع ) ینعی   ) يدیمان نینمؤملا » ریما   » ار وا  هک  تموکح  بحاص  نیمه  و  میدرک ، مالس  نینمؤملا »

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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ار وا  هک  شرادـقمیب  قیفر  صخـش و  نیمه  رگم  درکن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  یـضارتعا  هراب  نیا  رد  مجع  برع و  زا  کی  چـیه 
، يرآ مسق  ادخب  دومرف : درک و  بضغ  ترـضح  تسا ؟» شلوسر  ادخ و  بناج  زا  یّقح  نیا  ایآ  : » دنتفگ ود  نیا  داد . رارق  دوخ  نیـشناج 

ادخ بناج  زا  یقح 
391 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مداد روتسد  امش  هب  نم  هداد و  نم  هب  ار  روتسد  نیا  دنوادخ  تسا . شلوسر  و 
تـسار يرآ ، دنتفگ : دینکیم ؟ دییأت  ار  رذ  وبا  راتفگ  ایآ  دادقم ، يا  وت  ناملـس و  يا  وت  و  نسحلا ، وبا  يا  مدرک : ضرع  دیوگیم : میلس 

رفن راهچ  یلو  مدرکیمن ، کش  وا  یتسار  قدص و  رد  درکیم  لقن  میارب  نانآ  زا  یکی  طقف  رگا  هک  دنالداع  رفن  راهچ  متفگ : دیوگیم .
. تسا رتمکحم  متریصب  يارب  نم و  سفن  رد  امش 

نینمؤملا ریما  درک . رکذ  ار  اهنآ  کی  کی  مان  ناملـس  دـینکیم ؟ رکذ  ار  برع  ریغ  برع و  زا  رفن  داتـشه  ماـن  اـیآ  هَّللا ، کحلـصا  متفگ :
«. دیوگیم تسار  ناملس  : » دنتفگ دادقم  رذ و  وبا  مالّسلا و  هیلع 

. داب نانآ  رب  وا و  رب  شترفغم  ادخ و  تمحر 
ةدابع و نب  دعس  رسای ، نب  رامع  «، 1  » يروش باحصا  رفن  جنپ  ملاس ، ذاعم ، هدیبع ، وبا  رمع ، رکب ، وبا  درب : مان  ناملـس  هک  یناسک  هلمج  زا 

اهنآ رثکا  دندوب و  ردب  لها  زا  ناشمظعا  تمسق  ناشرثکا و  هک  يرگید  هدع  و  دادقم ، رذ و  وبا  بعک و  نب  ّیبا  و  « 2  » هبقع باحصا  هّیقب 
. دندوب دیعس  نب  ریشب  ریضح و  نب  دیسا  بّویا ، وبا  دیلو ، نب  دلاخ  ناهّیت ، نب  مثیهلا  وبا  ناشیا  نایم  رد  دندوب . راصنا  زا 

دندش التبم  رمع  رکب و  وبا  هنتف  هب  مدرم  هنوگچ 

یـضعب مدرک . لاؤس  دروم  نیا  رد  تولخ  ییاهنت و  رد  نانآ  درف  درف  زا  مدرک و  تاقالم  دارفا  نیا  همه  اب  منکیم  نامگ  دـیوگیم : میلس 
ام هب  ياهنتف  دـنتفگ : دـندرک و  لقن  ار  نآ  مه  نانآ  زا  یـضعب  دـندرک . نامتک  ار  تقیقح  دـندادن و  یخـساپ  دـندرک و  توکـس  ناـنآ  زا 

تسا هدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  درک  اعدا  رکب  وبا  هک  دوب  یماگنه  نآ  و  تفرگ ! ار  ام  ياهمشچ  اهـشوگ و  اهبلق و  هک  دروخرب 
دنوادـخ هداد و  حـیجرت  اـیند  رب  اـم  يارب  ار  ترخآ  هتـشاد و  یمارگ  ار  اـم  دـنوادخ  هک  میتـسه  یتـیب  لـها  اـم  : » هدوـمرف نآ  زا  دـعب  هـک 

بلطم نیا  هب  دندوب  هدروآ  تعیب  يارب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دوش !» عمج  تیب  لها  ام  يارب  تفالخ  توبن و  دراذگیمن 
______________________________

. صاقو یبا  نب  دعس  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  ریبز ، هحلط ، نامثع ، زا : دنترابع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زجب  يروش  باحصا  ( 1)
. دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد ص 395  ثیدح 20  زا  یقرواپ 10  هب  هبقع  باحصا  هراب  رد  ( 2)

392 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ترابع هک  دـنداد  تداهـش  شیارب  هدرک و  قیدـصت  ار  وا  دـندوبن  تمهت  دروم  دـندوب و  نابوخ  زا  اـم  دزن  هک  رفن  راـهچ  درک و  لالدتـسا 

. دنیوگیم تسار  نانآ  میدرک  نامگ  ام  و  ذاعم . رمع ، ملاس ، ةدیبع ، وبا  زا : دندوب 

هبعک رد  هدهاعم  هنوعلم و  هفیحص 

یلـص ربمایپ  هک  داد  ربخ  ام  هب  دومن  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  یتقو  دـنتفگ ): نینچمه  مدرک  تاقالم  نانآ  اب  هک  يدارفا  دـیوگیم : میلـس  )
دناهتسب و دهع  رگید  کی  اب  نآ  رد  دناهتـشون و  یبوتکم  دوخ  نیب  رد  رفن  جنپ  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  هتفگ و  یبلاطم  هچ  هلآ  هیلع و  هَّللا 

ریما دننک .» بلـس  وا  زا  ار  تفالخ  دننک و  مایق  یلع  هیلع  رب  دوش  هتـشک  ای  دورب  ایند  زا  دـمحم  رگا   » هک دـناهدش  نامیپ  مه  هبعک  رانک  رد 
نآ زا  دعب  نیا  و  دنداد ، یهاوگ  مه  نانآ  و  تفرگ ، دهاش  دندوب  ریبز  دادـقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  هک  ار  رفن  راهچ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
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هَّللا یلـص  ربمایپ  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  میتسناد  ام  و  دوب . هتفرگ  رارق  ام  ندرگ  رب  رکب  وبا  هدننکهارمگ  هدـش و  تنعل  تعیب  هک  دوب 
. دنهد تداهش  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  باحصا  زا  ناکین  هک  دنکیمن  لقن  یلطاب  بلطم  هلآ  هیلع و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  یهاتوک  زا  هباحص  ینامیشپ 

یلص ربمایپ  نخس  میدرک و  رکف  تفالخ  هلأسم  رد  نآ  زا  دعب  ام  هک : دندرک  هفاضا  دنتفگ ، ار  نخس  نیا  هک  یناسک  رثکا  دیوگیم : میلس 
: دومرف ام  روضح  رد  هک  میدروآ  دای  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا 

لوسر ای  میدیسرپ : تسا .» ناشیا  قاتشم  تشهب  تسا و  هداد  نانآ  تبحم  هب  روتسد  ارم  دراد و  تسود  ار  مباحـصا  زا  رفن  راهچ  دنوادخ  »
تسا و بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  متّما و  رد  ماهفیلخ  مثراو و  مریزو و  مردارب و  : » دومرف دننایک ؟ نانیا  هَّللا ،

«. 3 « » دوسا نب  دادقم  رذ و  وبا  یسراف و  ناملس 
مینکیم و رافغتـسا  دنوادخ  هاگرد  هب  میاهداد  ماجنا  هک  ییاهراک  میاهدشبکترم و  مالّـسلا ) هیلع  یلع  قح  رد   ) هچنآ زا  ام  دنتفگ : دـعب 

. مییامنیم هبوت 
______________________________

تساهنآ و زا  یلع  هک  دینادب  دومرف : دعب  درک و  توکس  سپس  و  تساهنآ » زا  یلع  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  خ ل : فلا » ( » 3)
. دادقم ناملس و  رذ و  وبا 

393 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مّنهج يوس  هب  تمایق  زور  رد  هباحص  زا  یهورگ 

زا یهورگ  دوـمرف : ترـضح  نآ  میدـیمهفن . يزیچ  ریخ  زج  نآ  ياـنعم  لـیوأت و  زا  هک  میدینـش  یمـالک  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا 
رد یتقو  دنوشیم . دراو  نم  دزن  هب  رثوک  ضوح  رـس  رب  دـناهدرک  بسک  یتلزنم  ماقم و  نم  دزن  دـناهدوب و  تبحـص  مه  نم  اب  هک  یناسک 

، اراگدرورپ میوگیم : نم  دنربیم . پچ  تمس  هب  ار  نانآ  و  « 4  » دنوشیم هدرب  نم  روضح  زا  ناهگان  دندید  ارم  دنداتسیا و  دوخ  هاگیاج 
، ياهتشگ ادج  ناشیا  زا  هک  يزور  زا  وت ، زا  دعب  نانیا  دناهدرک  هچ  وت  زا  دعب  ینادیمن  وت  دوشیم : هداد  خساپ  نم  هب  مباحـصا ! مباحـصا !

. دناهتشگرب بقع  هب  نانچمه 
مالّسلا هیلع  یلع  هب  ار  تفالخ  ام  « 5  » تفر ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  رگا  مسق ، نامدوخ  ناجب  دنتفگ : دارفا  نیا  دعب 

قفوم میدشیم و  تیاده  میدوب و  هتفر  تسرد  هار  هب  میدرکیم  تعیب  وا  اب  میدشیم و  وا  عبات  میدرکیم و  تعاطا  وا  زا  میدوب و  هدرپس 
. دوش عقاو  هدروآ  ردق  اضق و  رد  دنادیم و  ادخ  هچنآ  تسیابیم  و  دوب ، هدرک  رّدقم  ار  الب  هقرفت و  فالتخا و  دنوادخ  یلو  میدوب ،

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 28 ص 23 ح 33. راحب : . 1
ج 28 ص 124 ح 7. راحب : . 2

: میلس ریغ  زا  تیاور 
باب 12. ص 143  سواط : نبا  نیقیلا »  » باتک . 1

. یفاشلا صیخلت  زا  لقن  هب  میدق ص 70 ، ج 8  راحب : . 2
______________________________

. دنوشیم هدرب  نم  دزن  زا  ناشک  ناشک  تدشب و  ب :» ( » 4)
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. تفر ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  زا  ام  رگا  ب :» ( » 5)
394 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ةرمإ هب  میلـست  راب  ود  نینمؤملا ،» ةرمإ   » هلأسم رد  هنوعلم  هفیحـص  باحـصا  لـمعلا  سکع  یقیقح ! نینمؤملا  ریما  هب  رذ  وبا  تّیـصو   20
. هفیقس هراب  رد  هفیذح  رامع و  زا  میلس  لاؤس  هفیقس ، هنتف  رد  هفیذح  رامع و  هبقع ، باحصا  هفیحص و  باحصا  نینمؤملا ،

! یقیقح نینمؤملا  ریما  هب  رذ  وبا  تّیصو 

نینمؤملا ریما  هب  وا  مدش . رـضاح  رذ  وبا  دزن  اجنآ  رد  « 1  » دوب هدرک  دیعبت  هذبر  هب  ار  رذ  وبا  نامثع  هک  یماگنه  دـیوگیم : سیق  نب  میلس 
. درک ّتیصو  شلاوما  هداوناخ و  دروم  رد  مالّسلا  هیلع 

. ماهدرک ّتیـصو  یقیقح  نینمؤملا  ریما  هب  نم  تفگ : رذ  وبا  يدوب !! هدرک  ّتیـصو  نامثع  نینمؤملا  ریما  هب  شاـک  تفگ : رذ  وبا  هب  یـسک 
مالس وا  رب  نینمؤملا » ریما   » ناونعب وا  روتـسد  هب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 

. میدرک
مالـس نینمؤملا » ریما   » ناونعب نم  زا  دـعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  متّما و  رد  ماهفیلخ  مثراو و  مریزو و  مردارب و  هب  دومرف : ترـضح  نآ 

هب تسا  نآ  يور  هچنآ  نیمز و  دـیهدب  تسد  زا  ار  وا  رگا  و  تسا ، هتفرگ  مارآ  نآ  رطاـخب  هک  نیمز  ماوـق  ثعاـب  تسوا  هـک  ارچ  دـینک ،
«. 2  » دیآیم تشز  ناتمشچ 

______________________________

ماـش هب  دـیاب  تسا ، هدـش  داـیز  مباحـصا  نم و  هب  وت  تیذا  تفگ : رذ  وبا  هب  ناـمثع  هک  هدرک  تیاور  میدق ص 305  ج 8  راـحب : رد  ( 1)
رذ وبا  دروم  رد  نامثع  هب  هیواعم  اذـل  و  درکیم ، ضارتعا  هیواعم  ياهراک  هب  ماش  رد  رذ  وبا  درک . جارخا  ماـش  هب  هنیدـم  زا  ار  وا  و  يورب .
رذ وبا  مه  هیواعم  تسرفب .» نک و  راوس  نشخ  تخـس و  ییاپراهچ  رب  ار  رذ ) وبا  ینعی   ) بدنج : » تشون باوج  رد  نامثع  تشون . ياهمان 

دروآ هنیدـم  هب  ات  درک  راوس  دوبن  نآ  يور  يزاهج  زا  ریغ  هک  يریپ  رتش  رب  ار  وا  دومیپیم و  هار  زور  بش و  هک  داتـسرف  یـسک  هارمه  ار 
. دوب هتخیر  بعت  جنر و  زا  شیاهنار  تشوگ  هک  یلاح  رد 

تیب سپ  تفگ : هن ! تفگ : نامثع  هکم ؟ هب  تفگ : رذ  وبا  ورب . یهاوخیم  اج  ره  هک  داتسرف  ار  یسک  نامثع  دیـسر  هنیدم  هب  رذ  وبا  یتقو 
هب ار  رذ  وبا  نامثع  داتـسرف . مهاوخ  هذبر »  » هب ار  وت  یلو  هن ! تفگ : هرـصب ؟ هفوک و  رهـش  ود  زا  یکی  هب  سپ  تفگ : هن ! تفگ : سدقملا ؟

. تفر ایند  زا  ات  دوب  اجنآ  رد  داتسرف و  اجنآ 
رد دناوتیم  ثیدـح  نیا  دوشیم . جراخ  یلـصا  تروص  زا  هک  دوشیم  داجیا  نیمز  رد  ینوگرگد  نانچ  وا  نادـقف  اب  هکنیا  زا  هیانک  ( 2)
. دنتسه مالّسلا  مهیلع  شنانیشناج  نینمؤملا و  ریما  صخش  وا »  » زا روظنم  و  دشاب ، اهلهأب » ضرالا  تخاسل  ۀّجحلا  ول ال   » ینعم هب  عومجم 

395 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

« نینمؤملا ةرمإ   » هلأسم رد  هنوعلم  هفیحص  باحصا  لمعلا  سکع 

فرط زا  یّقح  نیا  ایآ  دنتفگ : دندرک و  ضارتعا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  مدید  ار  تما  نیا  يرماس  هلاسوگ و  دیوگیم : رذ  وبا 
هدرک رما  عوضوم  نیا  هب  ارم  دنوادخ  تسا . شلوسر  ادخ و  فرط  زا  یّقح  بلطم  دومرف : درک و  بضغ  ترضح  تسا ؟ شلوسر  ادخ و 

دـندرک و هدـیبع  وبا  ملاـس و  ذاـعم و  ناـشنارای  هب  ور  رمع  رکب و  وبا  میدرک ، مالـس  ترـضح  نآ  رب  نینمؤملا » ریما   » ناوـنعب یتـقو  تسا !
رـسپ ماقم  امئاد  هک  تسا  هدش  هچ  ار  درم  نیا  دنتفگ : نانآ  هب  دندشیم  جراخ  وا  هناخ  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  مالـس  زا  سپ  هک  یماگنه 
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دزن تسا  هدنز  یلع  هک  یمادام  دنتفگ : یگمه  و  دش ! دهاوخ  بوخ  شیومع  رـسپ  راک  تفگ : ود  نآ  زا  یکی  و  دربیم ! الاب  ار  شیومع 
!! دوب دهاوخن  يریخ  ام  يارب  وا 

نینمؤملا ةرمإ  هب  میلست  راب  ود 

؟ نآ زا  لبق  ای  دوب  عادولا  ۀجح  زا  دعب  ندرک  مالس  نیا  رذ ، وبا  يا  متفگ : دیوگیم : میلس 
. دوب عادولا  ۀجح  زا  دعب  مّود  ندرک  مالس  عادولا و  ۀجح  زا  لبق  لّوا  ندرک  مالس  تفگ :

هبقع باحصا  هفیحص و  باحصا 

. عادولا ۀجح  رد  تفگ : دوب ؟ ینامز  هچ  هفیحص ) باحصا   ) رفن جنپ  نیا  ینامیپمه  مدیسرپ :
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  رتش  دنتساوخیم  دندوب و  هدناشوپ  ار  دوخ  ياهتروص  هک  هبقع  باحصا  رفن  هدزاود  هراب  رد  هَّللا ، کحلصا  متفگ :

؟ دوب ینامز  هچ  ارجام  نیا  هک  هدب  ربخ  نم  هب  دننام  رب  ار  هلآ 
. عادولا ۀجح  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تشگزاب  ماگنه  مخ  ریدغ  رد  تفگ :

. مسانشیم ار  اهنآ  همه  هّللا ، يرآ و  تفگ : یسانشیم ؟ ار  نانآ  ایآ  هَّللا ، کحلصا  متفگ :
396 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

؟ درک یفرعم  هفیذح  هب  ار  اهنآ  یناهنپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  یسانشیم  اجک  زا  متفگ :
. درکیم ییامنهار  ار  رتش  رـس  تشپ  زا  هفیذـح  دیـشکیم و  شود  رب  ار  ترـضح  نآ  رتش  راسفا  راّمع  هوک ، يدـنلب  نآ  رد  تفگ : رذ  وبا 

. دادن يروتسد  نینچ  رامع  هب  یلو  داد  نامتک  روتسد  هفیذح  هب  ترضح 
«. 3  » هیواعم صاع و  ورمع  يروش و  باحصا  رفن  جنپ  هفیحص و  باحصا  رفن  جنپ  تفگ : ینکیم ؟ یفّرعم  میارب  ار  نانآ  متفگ :

هفیقس هنتف  رد  هفیذح  رامع و 

دّدرم دوخ  میمـصت  رد  مه  زاب  دـندید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  ار  ود  نآ  یتقو  هفیذـح  راّـمع و  هنوگچ  هَّللا ، کحلـصا  متفگ :
. دندش

، درک اعدا  یماقم  دوخ  يارب  رکب ) وبا   ) نانآ هلاسوگ  هفیقس ) رد   ) یلو دندرک . ینامیشپ  هبوت و  راهظا  اهدعب  هفیذح  راّمع و  تفگ : رذ  وبا 
نآ هک  دناهدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  دنداد  تداهـش  ذاعم ) ةدیبع و  وبا  ملاس و   ) ناشهارمه رفن  هس  و  رمع )  ) نانآ يرماس  و 
ریما تفالخ  ینعی   ) یلّوا هلأـسم  زا  دـعب  هک  تسا  ياهلأـسم  نیا  دـیاش  دـنتفگ : دوخ  اـب  مه  هفیذـح  راّـمع و  «. 4  » تسا هدوـمرف  ار  بلطم 

نآ میلـست  دـندش و  هجوتم  دـندرک و  هبوت  یلو  دـنداتفا . کـش  هب  نارگید  دـننام  مه  ود  نآ  اذـل  هتـسویپ و  عوقوب  مالّـسلا ) هیلع  نینمؤملا 
. دندیدرگ ترضح 

هفیقس هنتف  هراب  رد  هفیذح  رامع و  زا  میلس  لاؤس 

راّمع مداد . ربخ  وا  هب  ار  رذ  وبا  هتفگ  مدرک و  تاقالم  راّمع  اـب  رذ  وبا  تاـفو  زا  دـعب  ناـمثع  تفـالخ  ناـمز  رد  دـیوگیم : سیق  نب  میلس 
رتکین وا  تسا . هتفگ  تسار  رذ  وبا  مردارب  تفگ :

______________________________

دبع نامثع ، ۀـفیذح ، یبا  یلوم  ملاس  لبج ، نب  ذاعم  حارج ، هدـیبع  وبا  رمع ، رکب ، وبا  زا : دـنوشیم  تراـبع  رفن  هدزاود  نیا  هجیتن  رد  ( 3)
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. دوش هعجارم  ثیدح 4  زا  یقرواپ 38  هب  صاع . ورمع  هیواعم ، ریبز ، هحلط ، صاقو ، یبا  نب  دعس  فوع ، نب  نمحرلا 
«! دنکیمن عمج  ار  تفالخ  توبن و  تیب  لها  ام  يارب  دنوادخ   » هک تسا  رکب  وبا  یلعج  ثیدح  نامه  هب  هراشا  ( 4)

397 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دنک لقن  هدینشن  هک  ار  يزیچ  راّمع  لوق  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتوگتسار  و 

مدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : ینکیم ؟ قیدصت  ار  رذ  وبا  نخـس  ناونع  هچ  هب  هَّللا ، کحلـصا  متفگ :
، ادـخ ربمایپ  يا  مدیـسرپ : رذ . وبا  زا  رتکین  رتوگتـسار و  ياهدـنیوگ  هدرکن  لمح  دوخ  رب  نیمز  هتخادـنین و  هیاس  نامـسآ  دومرفیم : هک 

؟ تتیب لها  یتح 
. تسا مدرم  زا  نانآ  ریغ  نم  روظنم  دومرف :

: تفگ متفگ . شیارب  ار  رذ  وبا  نخـس  و  مدوب - هتفر  اـجنآ  هب  هفوک  زا  هک  مدرک - تاـقالم  نئادـم  رد  ار  هفیذـح  سپـس  دـیوگیم : میلس 
. دیوگب تسا  هدومرف  هچنآ  ریغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتکین  رتوگتسار و  رذ  وبا  هَّللا ، ناحبس 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 28 ص 127. راحب : . 1

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 59. رضتحملا : . 1

. هباحصلا ریس  باتک  زا  ج 2 ص 377  نیدحوملا : ۀیافک  . 2
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 20. دیفم : خیش  داشرا  . 1
398 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: مالّسلا امهیلع  نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تبحم  هراب  رد  ارجام  دنچ   21

ةراشا

باطخ مالّـسلا ، امهیلع  نینـسح  نتفرگ  یتشک  كرابم ، شود  رب  مالّـسلا  امهیلع  نینـسح  ندناشن  مالّـسلا ، امهیلع  نینـسح  نتـساوخ  بآ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمک  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتسشن  تماما ، دروم  رد  مالّسلا  امهیلع  نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

. ربنم زارف  رب  ترضح  نآ  هناش  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتسشن  هدجس . رد 
مالّسلا امهیلع  نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّتبحم  هراب  رد  ارجام  دنچ 

مالّسلا امهیلع  نینسح  نتساوخ  بآ 

فاجحلا وبا  زین  و  دـندرک ، لقن  میارب  دادـقم  رذ و  وبا  ناملـس و  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  میلـس  زا  نابا 
: تفگ درک و  لقن  میارب  يردخ  دیعس  وبا  زا  لقن  هب  یفوع  فوع  یبا  نب  دواد 

يارب دوب و  هدرک  نشور  شتآ  یگید  ریز  رد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دمآ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  دزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
. دندوب باوخ  رد  وا  رانک  مالّسلا  امهیلع  نینسح  دوب و  هدیباوخ  هناخ  زا  ياهشوگ  رد  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  تخپیم . اذغ  شاهداوناخ 

ریز ار  شتآ  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لاح  نامه  رد  دش و  تبحـص  لوغـشم  وا  اب  تسـشن و  شرتخد  رانک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
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. تشادن يراکتمدخ  درکیم و  هدامآ  گید 
: درک ضرع  دومن و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  ور  دش و  رادیب  باوخ  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  لاح  نیا  رد 

سپس دیشود . ار  نآ  كرابم  تسد  اب  تفر و  دنتشاد  هک  یهدریش  رتش  غارـس  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  ترـضح  هدب .» بآ  نم  هب  ناج ، ردپ  »
. دهدب مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ات  دروآ  دوب - هتفرگ  یبرچ  ریش  يور  هک  یلاح  رد  ار - فرظ 

«. هدب بآ  نم  هب  ناج ، ردپ  : » درک ضرع  دش و  رادیب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  نیا  رد 
399 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هتساوخ  بآ  نم  زا  وت  زا  لبق  تسا و  رتگرزب  وت  زا  تردارب  مرسپ ، دومرف : ترضح 
هب وا  اـب  و  « 1  » درکیم مارآ  ار  وا  نانچمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هدـب ! بآ  نم  هب  وا  زا  لـبق  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

. دادیمن هزاجا  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلو  دشونب  وا  زا  شیپ  شردارب  دهد  هزاجا  هک  تساوخیم  وا  زا  درکیم و  راتفر  یمرن 
رتبوبحم نم  دزن  وا  دومرف : ترـضح  تسا !؟ نیـسح  زا  رتبوبحم  وت  دزن  نسح  ایوگ  ناج ، ردـپ  درک : ضرع  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  اـجنیا  رد 

رد « 2  » هدیباوخ هک  یـسک  نیا  ود و  نیا  وت و  نم و  تسا . هتـساوخ  بآ  نم  زا  ادتبا  نسح  یلو  دـنناسکی ، نم  دزن  اهنآ  يود  ره  تسین و 
. دوب میهاوخ  هجرد  کی  رد  لزنم و  کی  رد  تشهب 

. دوبن نانآ  هجوتم  دوب و  باوخ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  اهتبحص  نیا  همه  رد  دیوگیم : يوار 

كرابم شود  رب  مالّسلا  امهیلع  نینسح  ندناشن 

ود نآ  ترضح  دندوب . يزاب  لوغشم  ود  نآ  هک  یلاح  رد  درکیم  روبع  مالّسلا  امهیلع  نینسح  رانک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يزور 
«. 3  » درک راوس  دوخ  شود  کی  رب  ار  کی  ره  تفرگ و  ار 

یناراوس بوخ  ود  نیا  و  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  «! 4  » دیتسه نانیا  يارب  يراوس  بوخ  امـش  تفگ : دیـسر و  لباقم  زا  يدرم 
. دنتسه ایند  زا  نم  هناحیر  ود  رسپ  ود  نیا  دنتسه !

مالّسلا امهیلع  نینسح  نتفرگ  یتشک 

دندومن و نتفرگ  یتشک  هب  عورش  ود  نآ  دیریگب !» یتشک  رگید  کی  اب  : » دومرف دروآ  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هناخ  هب  ار  ود  نآ  یتقو 
ای یه   » ایآ هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  «! 5 « » نسح اـی  یه  : » دوـمرفیم رّرکم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

هک یلاح  رد  ییوگیم ، نسح »
______________________________

. دیسوبیم د :»  » و ب » ( » 1)
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  ( 2)

. داتفا هار  هب  داد و  رارق  پچ  شود  رب  ار  يرگید  تسار و  شود  رب  ار  یکی  و  درک ، راوس  ار  ود  ره  د :»  » و ب » ( » 3)
. رسپ ود  يا  دیاهدش  راوس  ار  یبکرم  بوخ  تفگ : دیسر و  لباقم  زا  رکب  وبا  د :»  » و ب » ( » 4)

. دوریم راک  هب  یسراف  یبرع و  رد  قیوشت  يارب  هک  تسا  ياهملک  یه » ( » 5)
400 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. نیسح ای  یه  : » دیوگیم هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : ترضح  6 ؟»  » تسا رتگرزب  نیسح  زا 
! دز نیمز  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نسح  مالّسلا  هیلع  نیسح  هجیتن  رد 
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تماما دروم  رد  مالّسلا  امهیلع  نینسح  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باطخ 

: دومرف و  دندمآیم ، شیپ  مه  اب  هک  یلاح  رد  دومن  ود  نآ  هب  رظن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يزور 
نم و بلق  رد  نانآ  نیرتبوبحم  نم و  دزن  مدرم  نیرتهب  تسا . رتهب  ناشیا  زا  ناشردـپ  دنتـشهب و  لها  ناناوج  ياـقآ  ود  ناـنیا  مسق ، ادـخب 
رد منیشناج  مریزو و  مردارب و  نم و  زا  لضفا  دنوادخ  دزن  يدحا  تسا . ناتردام  سپس  و  « 7  » امش ردپ  نم  هاگشیپ  رد  ناشیا  نیرتمرتحم 

. تسین بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  متّما و 
بلاط یبا  نب  یلع  نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  مدوخ و  زا  دـعب  هفیلخ  ماهدـش و  باختنا  مریزو و  متـسود و  مردارب و  هک  دـینادب 
لـسن زا  هناگهن  ناماما  سپـس  تسوا . زا  دعب  نیـسح  مرـسپ  تفر  ایند  زا  وا  یتقو  تسوا . زا  دـعب  نسح  مرـسپ  تفر  ایند  زا  وا  یتقو  تسا .

. دوب دنهاوخ  نیسح 
ادج ناشیا  زا  قح  دنوشیمن و  ادج  قح  زا  ناشیا  تمایق  زور  ات  تسا . نانآ  اب  ّقح  ّقح و  اب  نانآ  دناهدش . تیاده  ناگدـننکتیاده  نانآ 

هک دنیادخ  مکحتسم  زیواتسد  دنوادخ و  مکحم  نامسیر  نانآ  تسا . هتفرگ  مارآ  نانآ  رطاخب  هک  دنتـسه  نیمز  ماوق  هیام  نانآ  دوشیمن .
. دنیوا تمکح  نداعم  شملع و  نارادهنازخ  مدرم و  رب  وا  نادهاش  نیمز و  رد  یهلا  ياهتّجح  نانآ  درادن . ندش  هراپ 

رد هّطح » باب   » هلزنمب نانآ  دـش . قرغ  درک  اهر  ار  نآ  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  راوس  نآ  رب  سک  ره  هک  دـناحون  یتشک  هلزنمب  نانآ 
بجاو ار  ناشیا  تعاطا  نآرق  رد  دنوادخ  دوب . رفاک  دش  جراخ  نآ  زا  سک  ره  نمؤم و  دـش  لخاد  نآ  زا  سک  ره  هک  « 8  » دنلیئارسا ینب 

رد هدرک و 
______________________________

! دینکیم قیوشت  ار  رتگرزب  امش  هک  یلاح  رد  درک  قیوشت  ار  رتکچوک  دیاب  اتدعاق  ینعی  ( 6)
. دناهدروآ مالّسلا  امهیلع  نینسح  هب  باطخ  تروص  هب  بیاغ  زا  ار  نخس  اجنیا  رد  ترضح  ( 7)

. دش رکذ  رد ص 197  باتک  نیا  زاغآ  رس  زا  یقرواپ 19  رد  مزال  حیضوت  هطح » باب   » هراب رد  ( 8)
401 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ادـخ زا  دـنک  یچیپرـس  نانآ  زا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  ار  نانآ  سک  ره  تسا . هداد  ار  ناـنآ  تیـالو  روتـسد  نآ 
. تسا هدرک  یچیپرس 

هدجس رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمک  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتسشن 

روبع تعامج  ياهفـص  زا  دوب . هدجـس  رد  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دـمآیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
کی هک  یلاح  رد  دشیم  دنلب  هدجس  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دشیم . راوس  ترضح  رمک  رب  دیسریم و  ترضح  نآ  دزن  درکیم و 
مامت ار  زامن  ات  تشادیم  هاگن  ار  وا  ناـنچمه  و  « 9  » دوب هداد  رارق  كرابم  يوناز  يور  رگید  تسد  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  رمک  رب  تسد 

. درکیم

ربنم زارف  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هناش  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  نتسشن 

الاـب ربنم  زا  دـناوخیم . هبطخ  ربـنم  زارف  رب  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  دـمآیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
هدید شیاپ  رد  لاخلخ  قرب  هک  يروطب  درکیم  نازیوآ  كرابم  هنیـس  يور  ار  شیاهاپ  دشیم و  راوس  ترـضح  نآ  ندرگ  رب  تفریم و 

ناـیاپ هب  شاهبطخ  اـت  تشادیم  هاـگن  ناـنچمه  ار  وا  دوب و  هبطخ  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  دـشیم ،
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! دیسریم
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 37 ص 86. راحب : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 2 ص 206. یسوط : یلاما  . 1
ص 206. قیرطب : نبا  هدمع  . 2

ج 3 ص 162. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 3
______________________________

. دادیم همادا  ار  زامن  تشادیم و  هاگن  دوخ  رمک  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلیسو  نیدب  ینعی  ( 9)
402 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ص 48. دانسالا : برق  . 4
ص 361. قودص : یلاما  . 5
ص 217. يرولا : مالعا  . 6

ص 280. دیفم : خیش  داشرا  . 7
ج 2 ص 206. یسوط : یلاما  . 8

ص 130. یبقعلا : رئاخذ  . 9
ص 134. یبقعلا : رئاخذ  . 10

ج 7 ص 107. لامعلا : زنک  . 11
ج 2 ص 19. ۀباغلا : دسا  . 12

ج 2 ص 306. يذمرت : حیحص  . 13
(: مالّسلا هیلع  نسحلا  مامالا  ۀمجرت   ) رکاسع نبا  خیرات  . 14

.118 ، 110 ص 109 ،
403 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

صاع ورمع  بیذکت  رد  هرصب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  . 2 مالّسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  هیلع  رب  ماش  رد  صاع  ورمع  هبطخ  . 1 22
درک عمج  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ار  ماش  لها  هیواعم  هنوگچ  . 3

ةراشا

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هیلع  رب  ماش  رد  صاع  ورمع  هبطخ  . 1
، هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ناسل  رب  صاع  ورمع  هیواعم و  نعل  صاع : ورمع  بیذـکت  رد  هرـصب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  . 2

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  صاع  ورمع  نتسب  غورد  نیغورد ، تبسن  رد  صاع  ورمع  بیذکت  صاع ، ورمع  تمذم  رد  هیآ  لوزن 
: درک عمج  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ار  ماش  لها  هیواعم  هنوگچ  . 3

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دض  رب  هیواعم  هلاس  تسیب  همانرب  لطاب ، غورد و  تایاور  راشتنا  يارب  لاوما  ياطعا 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هیلع  رب  ماش  رد  صاع  ورمع  هبطخ   1

هتفگ هدناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  ماش  رد  صاع  ورمع  هک  دیسر  ربخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  میلـس  زا  نابا 
: تسا

ارم هک  مدرک  نامگ  نینچ  نم  و  دندوب ، رکشل  نآ  رد  مه  رمع  رکب و  وبا  داتسرف و  شرکشل  سیئر  ناونعب  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
! هشیاع تفگ : دنرتبوبحم ؟ وت  دزن  مدرم  زا  کیمادک  هَّللا ، لوسر  ای  متفگ : متشگزاب  یتقو  تسا . هداتـسرف  مراد  وا  دزن  هک  یمارتحا  رطاخب 

؟ نادرم زا  متفگ :
«. 1  » شردپ تفگ :

: تفگیم هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  مدوـخ  هک  یلاـح  رد  دـنکیم  یئوگدـب  ناـمثع  رمع و  رکب و  وـبا  هراـب  رد  هک  تـسا  یلع  نـیا  مدرم ، يا 
هن رگ  و  مدینـش - یلع  زا  و  دـننکیم !» ایح  نامثع  زا  هکئالم  : » تفگ نامثع  هراـب  رد  و  تسا !» هدز  رمع  بلق  ناـبز و  رب  ار  قح  دـنوادخ  »

: درکیم تیاور  نینچ  رمع  نامز  رد  هک  دنوش - رک  میاهشوگ 
______________________________

! رمع تفگ : سپس  د :»  » و ب » ( » 1)
404 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نیلوا و زا  تشهب  لها  ناریپ  ياقآ  ود  نانیا  یلع ، ای  : » تفگ درک و  نانآ  هب  یهاـگن  دـندمآیم  شیپ  رمع  رکب و  وبا  هک  یلاـح  رد  ربماـیپ 
«! دنوشیم كاله  هک  وگم  ود  نآ  هب  ار  بلطم  نیا  و  نیلسرم ، ناربمایپ و  رگم  دنتسه  نیرخآ 

صاع ورمع  بیذکت  رد  هرصب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ   2

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناسل  رب  صاع  ورمع  هیواعم و  نعل 

قیدـصت ار  وا  دـنریذپیم و  ار  صاع  ورمع  نخـس  هک  ماش  لها  ناـیغاط  زا  تسا  بجعت  دومرف : تساـخ و  اـپب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
یلاح رد  ددنبیم ، غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  هک  تسا  هدیسر  اجنآ  هب  یتالابمیب  نتفگ و  غورد  ثیدح و  رد  وا  راک  دننکیم !

ترضح نآ  دنکیم - توعد  وا  يوسب  ار  مدرم  صاع  ورمع  هک  ار - هیواعم )  ) شقیفر نینچمه  هدومن و  نعل  داتفه  ار  وا  ترضح  نآ  هک 
«. 2  » تسا هدومن  تنعل  يدراوم  رد 

نآ دوب . هتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هراب  رد  یطوبرمان  نانخس  دوب  تیب  داتفه  هک  ياهدیـصق  رد  صاع  ورمع  هک  دوب  یماگنه  نآ  و 
زور اـت  هک  نک  تنعل  یتیب  ره  ددـع  هب  ار  وا  تاهکئـالم  وت و  «. 3  » منادیمن لالح  ار  نآ  میوگیمن و  رعـش  نم  ایادخ ، : » دومرف ترـضح 

«. دوش لزان  وا  لسن  رب  تمایق 

صاع ورمع  تمذم  رد  هیآ  لوزن 

دهاوخن یلـسن  دیدرگ و  رتبا  دّـمحم  : » تفگ تساخ و  اپب  صاع  ورمع  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  میهاربا  هک  یماگنه 
«! مرتوگدب همه  زا  وا  هراب  رد  و  منکیم ، شنزرس  ار  وا  رتشیب  مدرم  همه  زا  نم  و  تشاد ،

______________________________

تیاور ج 10 ص 139  ریدغلا : رد  تسا . هدرک  تنعل  داتفه  ار  وا  دنوادخ  ددنبب  غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  سک  ره  و  د :» ( » 2)
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ار نآ  دـیزی  شرـسپ  هتفرگ و  ار  نآ  راسفا  هیواعم  دـیآیم و  یغالا  رب  راوس  هک  دـید  ار  نایفـس  وبا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدرک 
!! ار هدننکییامنهار  هدنوشراوس و  هتفرگ و  راسفا  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : دنکیم . ییامنهار 

. دناهتسنادیمن زیاج  دوخ  يارب  ار  رعش  ترضح  هک  تسا  نآ  اجنیا  رد  روظنم  ارهاظ  ( 3)
405 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نامیا و زا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،» هدیرب  شلسن  وت  هدننکشنزرـس  «، » 4  » ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  درک : لزان  وا  هراب  رد  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ 
. تسا هدیرب  يریخ  ره  زا 

نیغورد تبسن  رد  صاع  ورمع  بیذکت 

فیعض نآرق  نایراق  ایوگ  ماهدید . تّما  نیا  نیقفانم  نیباّذک و  زا  هک  یتبیـصم  هچ  دومرف : شنانخـس  همادا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
تیب لها  ام  دض  رب  دنیامنیم و  قیدصت  هراب  نیا  رد  ار  وا  دننکیم و  تیاور  ار  صاع  ورمع  ثیدح  هک  منیبیم  ار  اشوک  رایسب  هدیقعلا و 

. مربیم مان  مه  ار  یموس  مهاوخب  رگا  و  دنتـسه !؟ رمع  رکب و  وبا  تما  نیا  نیرتهب  هک  مییوگیم  اـم  اـیآ  دـننکیم . لالدتـسا  وا  غورد  اـب 
هدرک یـضار  دنوادخ  طخـس  اب  ار  وا  و  درادن ، يدـصق  هیواعم  تیاضر  زج  شردـپ  هشیاع و  هراب  رد  شنخـس  زا  صاع  ورمع  مسق  ادـخب 

. تسا

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  صاع  ورمع  نتسب  غورد 

هک دنادیم  وا  دیرفآ ، ار  مدرم  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  مسق  زگره ! تسا ، هدینـش  نم  زا  دراد  نامگ  صاع  ورمع  هک  یثیدح  اّما 
. تسا هدینشن  نم  زا  اراکشآ  یناهنپ و  ار  ینخس  نینچ  دنوادخ  ددنبیم و  غورد  نم  رب  انیقی 

تبسن و  « 5  » ربمایپ ندرمـش  کچوک  تربمایپ و  وت و  باتک  هب  ناشغورد  تبـسن  وت و  هار  نتـسب  رطاخب  ار  هیواعم  صاع و  ورمع  ایادـخ ،
. امرف تنعل  نم ، هب  وا و  هب  ناشغورد 

؟ درک عمج  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ار  ماش  لها  هیواعم  هنوگچ   3

لطاب غورد و  تایاور  راشتنا  يارب  لاوما  ياطعا 

نانآ هب  دناوخ و  ارف  ار  نآ  نایضاق  ماش و  لها  نایراق  هیواعم  سپس  دیوگیم : میلس 
______________________________

هیآ 3. رثوک : هروس  ( 4)
. ارم ناشندرمش  کچوک  د :»  » و ب » ( » 5)

406 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ار یلطاب  ياههیاپ  دندش و  نیغورد  تایاور  لقن  هب  لوغـشم  مه  نانآ  تخاس . هدنکارپ  ماش  ياهرهـش  یحاون و  رد  ار  ناشیا  داد و  یلاوما 

يرازیب رمع  رکب و  وـبا  زا  هتـشک و  ار  ناـمثع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـندادیم  ربـخ  نینچ  مدرم  هب  ناـنآ  دـندرک . يراذـگهیاپ  مدرم  يارب 
هب ار  ماش  لها  هلیـسو  نیدب  دنیوا . هارمه  زین  نامثع  رگید  نادنزرف  نامثع و  رـسپ  نابا  دنکیم و  بلط  ار  نامثع  نوخ  هیواعم  و  دیوجیم ،

. دندش هملکلا  قفّتم  ماش  لها  همه  دندرک و  لیامتم  هیواعم 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دض  رب  هیواعم  هلاس  تسیب  همانرب 

دزن لطاب  نارای  ماش و  لذارا  هکنآ  ات  درکیم ، ارجا  ار  نآ  شتموکح  تحت  قطانم  مامت  رد  و  داد ، همادا  لاس  تسیب  ار  همانرب  نیا  هیواـعم 
. دنتسشن وا  بآ  اذغ و  رس  رب  دندمآ و  وا 

اب نالاسدرخ  هک  اجنآ  ات  دـیناروخیم ، نانآ  هب  یندیـشون  یکاروخ و  درکیم و  تمـسق  ار  اهنیمز  ناشیا  يارب  دادیم و  لاوما  ناـنآ  هب  وا 
كرت ار  ناطیـش  نعل  ماش  لها  دندرک . چوک  اهرهـش  هب  دیاقع  نیا  اب  ینابایب  ياهبرع  و  دندش ، ریپ  نالاسگرزب  دندش و  گرزب  همانرب  نیا 
همانرب نیا  رب  شتآ  هب  ناگدـننکتوعد  تلالـض و  ناـماما  ناـعبات  تّما و  نـالهاج  و  «، 6  » دـندرک نعل  نامثع  لـتاق  یلع و  رب  دـندومن و 

. دندش رقتسم 
دهاوخب هچنآ  دنوادخ  یلو  دـیامنیم ، عمج  تیادـه  رب  ار  نانآ  همه  دـهاوخب  ادـخ  رگا  تسا . یبوخ  لیکو  تسا و  یفاک  ار  ام  دـنوادخ 

. دهدیم ماجنا 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 32 ص 244. راحب : . 1

ج 33 ص 261. راحب : . 2
________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص406 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

______________________________

. دندرک نیرفن  د :»  » و ب » ( » 6)
407 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

روتـسد تفالخ ، رد  هیواعم  عمط  تلع  مجع ، تناها  رد  هیواعم  همانرب  برع ، لیابق  هراب  رد  هیواعم  همانرب  دایز : هب  هیواعم  يّرـس  همان   23
يّرس همان  زا  میلـس  يرادربهخـسن  دایز ، اب  هیواعم  طابترا  هیواعم ، ردارب  نایفـس و  وبا  دنزرف  ناونعب  دایز  یفرعم  مجع ، هراب  رد  هیواعم 

. هیواعم

دایز هب  هیواعم  يّرس  همان 

ةراشا

هب هیواعم  هک  ار  ياهمان  وا  «. 1  » دوب تسود  نم  اب  و  درکیم ، عّیشت  ياعدا  هک  تشاد  ياهدنسیون  ۀّیمس  نب  دایز  دنکیم : لقن  میلس  زا  نابا 
. داد ناشن  نم  هب  دوب  هتشون  وا  همان  باوج  رد  دایز 

برع لئابق  هراب  رد  هیواعم  همانرب 

برقم ار  مادک  میامن . تناها  ار  مادک  منک و  مارتحا  ار  مادـک  هک  ياهدرک  لاؤس  نم  زا  برع  هراب  رد  ياهتـشون و  همان  نم  هب  وت  دـعب ، اّما 
. متسه برع  هب  مدرم  نیرتهاگآ  مردارب  يا  نم  و  مشاب ؟ رذح  رب  مادک  زا  مشاب و  ناما  رد  مادک  زا  میامن . رود  ار  مادک  مرادب و 

. امن تناها  تولخ  رد  نک و  مارتحا  رهاظ  رد  ار  نانآ  نک . هّجوت  « 2  » نمی زا  هفیاط  نیا  هب 
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نارگید زا  نم  دزن  ناشیا  هک  منکیم  دومناو  نینچ  مهدیم و  رارق  دوخ  کـیدزن  ار  ناـنآ  سلاـجم ، رد  میاـمنیم . نینچ  ناـنآ  اـب  زین  نم 
ناشیا زا  يدایز  هدع  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  و  مهدیم ، ماجنا  نانآ  زا  ناهنپ  ار  نارگید  نداد  تلیضف  اهاطع و  یلو  «، 3  » دنرتمّدقم

______________________________

. درکیم عّیشت  ياعدا  هک  تشاد  یتسود  هیبا  نب  دایز  د :»  » و ب » ( » 1)
. تسین نشور  ینمی  هفیاط  زا  اجنیا  رد  هیواعم  روظنم  ( 2)

وت دزن  مدرم  نیرتلاح  دـب  ناشیا  هک  نک  دومناو  نینچ  ناـنآ  هب  تولخ  رد  د :»  » و ب » . » دنتـسه نم  دزن  مدرم  نیرتدـب  ناـشیا  فلا :» ( » 3)
. دنتسه

408 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دنگنجیم نم  اب  مالّسلا ) هیلع  یلع   ) درم نیا  هارمه 

فارشا و عبات  ناشمومع  هک  ارچ  امن ، تناها  ار  ناشمدرم  ریاس  نک و  مارتحا  ار  نانآ  فارشا  شاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  رازن  نب  ۀعیبر  هفیاط 
. دنناشیا ناگرزب 

هاگ ره  دنراد . يدیدش  توخن  ینیبدوخ و  ّربکت و  تظلغ و  نانآ  هک  ارچ  امن ، ریگرد  رگید  کی  اب  ار  نانآ  و  نک ، هاگن  رـضم »  » هفیاط هب 
ناشیا زا  دننکیم . تیافک  تیارب  ار  رگید  ضعب  نانآ  زا  یضعب  یئامن  ریگرد  رگید  کی  اب  ار  نانآ  یـشاب و  هتـشاد  نانآ  اب  يراتفر  نینچ 

. نکم افتکا  نیقی  نودب  ّنظ  هب  و  وشم ، یضار  لمع  نودب  هتفگ  هب 

مجع تناها  رد  هیواعم  همانرب 

نک راتفر  باطخ  نب  رمع  شور  هب  ناشیا  اب  شاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ناملـسم  هزات  ياهمجع  زین  دـناهدمآ و  برع  نیب  رد  هک  ییاـهمجع 
ثرا نانآ  زا  برع  دـنرواین . رد  نانآ  جاودزا  هب  ار  دوخ  نانز  یلو  دـیامن  جاودزا  ناـشنانز  اـب  برع  تسا . نآ  رد  ناـشّتلذ  يراوخ و  هک 

«. 4  » نک یهاتوک  نانآ  ياهیزور  اطع و  رد  و  دنربن ، ثرا  برع  زا  نانآ  یلو  دنربب 
. دنیامن عطق  ار  اهتخرد  دننک و  حالصا  ار  هار  دنورب و  رکشل  شیپاشیپ  اهگنج  رد 

هکنآ رگم  دنتـسیان  لّوا  فص  رد  برع  روضح  اب  زامن  رد  ناشیا  زا  يدـحا  و  دنـشابن ، تعامج  ماما  اهبرع  رب  زامن  رد  مجع  زا  کی  چـیه 
ناناملسم نیب  تواضق  راپسم . مجع  زا  يدحا  هب  ار  ناشیا  ياهرهش  زا  يرهش  نیملسم و  ياهزرم  زا  يزرم  دننک . لماک  ار  فص  دنهاوخب 

. دریگن هدهع  رب  مجع  زا  يدحا  ار  ناشماکحا  زین  و 
ناـجب دـهد !! ریخ  يازج  هّیما  ینب  زا  صوصخب  دّـمحم و  تّما  زا  ار  وا  دـنوادخ  تسا . هدوـب  اـهمجع  هراـب  رد  وا  شور  رمع و  ّتنـس  نیا 
نامالغ تّما  نیا  همه  ام و  دنتـشاد  ادـخ  نید  رد  هک  یتبالـص  توق و  دـنداد و  ماجنا  رکب ) وبا   ) شقیفر وا و  هچنآ  دوبن  رگا  مسق ، مدوخ 

هک هنوگ  نامه  دندربیم  ثرا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تفالخ  نانآ  و  «! 5  » میدوب مشاه  ینب 
______________________________

. دوش هعجارم  ج 6 ص 187  ریدغلا : و  میدق ص 287 ، ج 8  راحب : هب  هراب  نیا  رد  ( 4)
. میدوب مشاه  ینب  يارب  ادخ  نید  رد  رازگتمدخ  هیبش  ج :» ( » 5)

409 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دندربیم ثرا  هب  رصیق  يرسک و  نادناخ 

تفالخ رد  هیواعم  عمط  تلع 
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نب ّيدـع  ینب  هب  سپـس  درک و  لـقتنم  ةرم  نب  میت  ینب  هب  درک و  جراـخ  مشاـه  ینب  زا  رمع  رکب و  وبا  تسد  هب  ار  تفـالخ  دـنوادخ  یلو 
عمط هب  تفالخ  رد  ار  ام  رفن  ود  نآ  دوبن . نانآ  زا  رتوربآیب  رتلیلذ و  رتنیئاـپ و  ياهفیاـط  شیرق  رد  هک  یلاـح  رد  «! 6  » دش لقتنم  بعک 

زا لبق  میرتکیدزن ! ربمایپ  هب  یلیماف  رظن  زا  ام  تسا و  ام  رد  تّزع  تورث و  اریز  میدوب ، رتراوازس  نانآ  لسن  ود و  نآ  زا  ام  و  « 7  » دنتخادنا
وا زا  لبق  هک  نانآ  و  تفای ، تسد  تفالخ  هب  رفن - شـش  نیب  يروش  زور  هس  زا  دعب  مدرم - مومع  تیاضر  يروش و  اب  نامثع  نامقیفر  ام 

. دنتفای تسد  نآ  هب  تروشم  نودب  دندوب 
وا ّیلو  يارب  دنوادخ  دوش  هتشک  هنامولظم  سک  ره  اریز  میتفای ، تسد  تفالخ  هب  وا  هلیـسوب  ام  دش  هتـشک  هنامولظم  نامثع  نامقیفر  یتقو 

! تسا هداد  رارق  یتردق  هطلس و 

مجع هراب  رد  هیواعم  روتسد 

متفاییم راک  نیا  هب  یهار  رگا  نم  و  دوب ! رتکیدزن  يوقت  هب  دادیم  رارق  برع  هید  فصن  ار  مجع  هید  رمع  رگا  مردارب ! يا  مدوخ  ناجب 
ّدـض رب  دنوش و  قّرفتم  مدرم  مسرتیم  متـسه و  دهعلا  بیرق  گنج  هب  نم  یلو  مدادیم ! ماجنا  دننک  لوبق  مدرم  مومع  هک  متـشاد  دـیما  و 

. تسا نانآ  تلذ  يراوخ و  بجوم  تسا و  یفاک  ار  وت  هداد  رارق  نانآ  هراب  رد  رمع  هچنآ  یلو  دننک ، فالتخا  نم 
زا یتجاح  ریگم و  کمک  نانآ  زا  يدـحا  زا  نک و  دـیعبت  ار  نانآ  اـمن و  تناـها  نک و  لـیلذ  ار  مجع  دیـسر  تتـسدب  نم  هماـن  نیا  یتقو 

. روایم رب  ناشیا 
______________________________

. تسا يدع  ینب  هفیاط  زا  رمع  میت و  ینب  هفیاط  زا  رکب  وبا  ( 6)
. میدرک عمط  تفالخ  رد  مه  ام  دش ...  لقتنم  میت  ینب  هب  جراخ و  مشاه  ینب  زا  تفالخ  یتقو  یلو  ج :» ( » 7)

410 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

! هیواعم ردارب  نایفس و  وبا  دنزرف  ناونعب  دایز  یفرعم 

میارب وت  «! 10  » يرادن مدآ »  » زج یبسانت  چیه  بسن  رد  «« 9  » دیبع  » اب «. 8  » ياهدشجراخ وا  بلص  زا  یتسه و  نایفس  وبا  رسپ  وت  مسق  ادخب 
زور نآ  رد  وت  و  ياهدـناوخ ، هرـصب  رد  ار  يرعـشا  یـسوم  وـبا  هب  رمع  هماـن  هک  یتـسه - وگتـسار  نم  دزن  مردارب  يا  وـت  و  يدرک - لـقن 

زا يدرکیم  نامگ  يدوب و  لـیلذ  زین  دوخ  و  يدوب ، وا  دزن  مدرم  نیرتوربآیب  وت  و  دوب ، هرـصب  رادـنامرف  وا  يدوب و  یـسوم  وبا  هدنـسیون 
گرزب ار  دوخ  یتسه  نایفـس  وبا  رـسپ  هک  يراد -! زورما  هک  ینیقی  دننام  یتسنادیم - انیقی  زور  نآ  رگا  یتسه . فیقث  هفیاط  نانامیپ  مه 

نب ۀّیما  شدج  هارمه  هب  نایفس  وبا  هک  مینادیم  انیقی  ام  وت و  «! 11  » یشاب نییرعشا  هدازانز  يارب  هدنسیون  هک  یتسنادیم  راع  یتسنادیم و 
هب یتراجت  رد  سمش  دبع 

______________________________

تـسا نیا  مالـسا  تاّیرورـض  زا  تسا : نینچ  شاهصالخ  هک  دیامرفیم  هراب  نیا  رد  یبلاطم  ج 10 ص 216  ریدـغلا : رد  ینیما  همالع  ( 8)
یلص ربمایپ  دض  رب  هیواعم  تسایـس  یلو  تسا ،» گنـس  شبیـصن  راکانز  دوشیم و  قحلم  ینوناق ) یمـسر و  رـسمه   ) شارف هب  دنزرف   » هک

. درک قحلم  راکانز  نایفس  وبا  هب  امامت  ار  دایز  داد و  راکانز  هب  ار  یلصا  بیصن  تشادزاب و  تقیقح  نیا  زا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
دیبع نب  دایز   » ار وا  هیواعم ، قاحلا  زا  لبق  دش . تیبرت  یناماد  نیرتدب  رد  دش و  دلوتم  وا  رـسمه  زا  فیقث و  نامیپ  مه  دـیبع  هناخ  رد  دایز 
ریما زا  : » تشون نینچ  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز  رد  هیواعم  دوخ  دش ! هتفگ  نایفـس » یبا  نب  دایز   » نآ زا  دعب  دـنتفگیم و  یفقث »
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مه ردپ  هکلب  يرادن ، ردام  وت  ياهدرک ...  تمعن  نارفک  هک  یتسه  ياهدـنب  وت  دـعب ، اّما  دـیبع ، نب  دایز  نب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نانمؤم 
رـسپ دایز   » ای و  شردام » دنزرف  دایز   » ای و  شردـپ » دـنزرف  دایز   » ناونعب ار  وا  رگید  راب  دـش  ضرقنم  هّیما  ینب  تلود  هک  یماگنه  يرادـن !

هجلاعم يارب  ار  یفقث  ثراـح  ماـنب  یبیبط  دـش و  ضیرم  ناـقهد  نآ  دوب . سراـف  زا  یناـقهد  نآ  زا  هّیمـس »  » وا رداـم  دـندناوخیم . هّیمس »
مان هب  شایمور  مالغ  جاودزا  هب  ار  هّیمس  مه  بیبط  نآ  و  دیـشخب ، بیبط  هب  ار  هّیمـس  ناقهد  نآ  تفای . افـش  وا  تبابط  رثا  رد  دناوخارف و 

یتمالع مچرپ و  هک  دوب  فئاط  رد  روهشم  ناراکانز  زا  هّیمس  شردام  دروآ . ایندب  ار  دایز  دیبع  رسمه  ناونعب  مه  هّیمـس  دروآ . رد  دیبع » »
. دوب شاهناخ  رب 

دنک و لیامتم  دوخ  هب  ار  دایز  هک  دید  حالـص  نینچ  هیواعم  درک ...  حلـص  وا  اب  دـمآ و  هیواعم  دزن  دایز  دـش  تعیب  هیواعم  اب  هک  یماگنه 
. تفرگ رارق  ود  ره  قاّفتا  دروم  بلطم  نیا  دنک و  صلاخ  دوخ  هب  وا  قاحلا  اب  ار  وا  یتسود 

. دنداد غورد  تداهش  دندش و  رضاح  زین  دنهد  تداهش  دایز  عفن  هب  تسیابیم  هک  یناسک  دندرک و  رضاح  ار  مدرم 
. دوب هدازانز  عقاو  رد  یلو  دمآ  ایندب  وا  رسمه  زا  وا و  هناخ  رد  دایز  هک  تسا  یسک  نامه  دیبع » ( » 9)

! تسین مه  وت  لیماف  تسین و  وت  ردپ  هن  رگ  دسریم و  رگید  کی  هب  امش  لسن  مدآ  ترضح  رد  طقف  ینعی  ( 10)
. دنادیمن تسرد  ار  يرعشا  یسوم  وبا  بسن  هیواعم  هک  تسا  ادیپ  ( 11)

411 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نب ۀّیما  ور  هلابند  نایفس  وبا  و  دیرخ . هَّللا  دبع  شرسپ  هارمه  ار  یناوخزاوآ  زینک  اجنآ  رد  دندرک و  روبع  هّیروّفـص »  » رهـش زا  دنتفر و  ماش 

«. 12  » دوب سمش  دبع 

نآ تلع  مجع و  تناها  رد  رمع  همانرب 

جنپ لوط  هب  یبانط  هک  یماگنه  ياهدـناوخ  ار  يرعـشا  یـسوم  وبا  هب  رمع  همان  هک  ياهداد  ربخ  وا  هب  وت  هک  درک  لقن  میارب  طـیعم  یبا  نبا 
هب وا  تماق  لوط  هک  ار  مجع  ناناملسم  نانامیپ و  مه  زا  سک  ره  و  ناوخارف ، دوخ  دزن  ار  هرصب  لها  : » تفگ وا  هب  داتسرف و  شیارب  بجو 

هلأسم نیا  رد  هک  يداد  روتـسد  وا  هب  يدرک و  یهن  ار  وا  وت  و  درک ، تروشم  وت  اب  هراب  نیا  رد  یـسوم  وبا  نزب !» ندرگ  دیـسر  بجو  جنپ 
اهمجع يارب  بّصعت  يور  زا  ار  راک  نیا  و  يدرب ، رمع  دزن  ار  وا  همان  وت  درک و  هعجارم  رمع  هب  هراـب  نیا  رد  مه  یـسوم  وبا  دـنک . وگتفگ 

«. 13  » یتسه دیبع »  » رسپ اهنآ و  زا  هک  يدرکیم  نامگ  زور  نآ  رد  يداد و  ماجنا 
هک وت  : » یتفگ وا  هب  تشگرب . شیأر  زا  مه  وا  و  يدیناسرت ، مدرم  هقرفت  زا  يدنادرگرب و  شرظن  زا  ار  وا  ات  يدرک  رارـصا  رمع  هب  ردـقنآ 

دنک و مایق  نانآ  کمک  اب  مه  وا  و  دنوش ، عمج  یلع  دزن  اهمجع  نیا  هک  یتسه  ناما  رد  هنوگچ  ياهدرک  ینمـشد  تّوبن )  ) نادناخ نیا  اب 
. درک يراددوخ  میمصت  نیا  زا  مه  رمع  دربب .» نیب  زا  ارت  تموکح 

شمیمصت زا  ار  رمع  هک  هاگنآ  دشاب  وت  زا  رتالاب  ناشیا  رب  وا  یموش  هک  دشاب  هدش  دلوتم  نایفس  وبا  لآ  رد  يدولوم  مرادن  غارـس  مردارب !
«. 14  » يدش عنام  راک  نآ  زا  یتشادزاب و 

بلاـط یبا  نب  یلع  زا  ياهتفگ  هک  هدوـب  نیا  ینادرگرب  اـهمجع  لـتق  هراـب  رد  شاهیرظن  زا  ار  وا  هدـش  ثعاـب  هچنآ  هک  داد  ربـخ  نم  هب  و 
و دیدز .» نآ  يارب  ار  نانآ  ادتبا  رد  امـش  هک  روط  نامه  دز  دنهاوخ  امـش  رب  رخآ  رد  نید  نیا  يارب  اهمجع  : » تسا هتفگیم  هک  ياهدینش 

: هتفگ
______________________________

. تسا دایز  بسن  نداد  هولج  تسرد  يارب  یبلطم  الامجا  یلو  دراد  دوجو  ماهبا  یعون  تالمج  نیا  رد  ( 12)
. یتسه فیقث  مالغ  فلا :» ( » 13)
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. يدش عنام  اهمجع  لتق  هراب  رد  شرظن  زا  ار  رمع  ج :» ( » 14)
412 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ياهندرگ «. 15  » دننکیمن رارف  هک  دش  دنهاوخ  يدروخرب  تخـس  دارفا  نانآ  سپـس  درک . دهاوخ  رپ  اهمجع  زا  ار  امـش  ناتـسد  دنوادخ  »
«. دنوشیم بلاغ  امش  مئانغ  رب  دننزیم و  ار  امش 

همان نانآ  لتق  هراب  رد  يرعـشا ) یـسوم  وبا   ) وت قیفر  هب  ات  درک  راداو  ارم  نیمه  و  ماهدینـش ، ربمایپ  زا  ار  بلاطم  نیا  نم  : » تفگ وت  هب  رمع 
«. مسیونب ار  بلطم  نیمه  زین  اهرهش  ریاس  رد  منارازگراک  هب  مدوب  هتفرگ  میمصت  یتح  مسیونب !!

مه ناـشیا  دـناوخب و  دوخ  يراـی  هب  ار  ناـنآ  یلع  هک  یتـسین  ناـما  رد  هک  ارچ  نکم ، ار  راـک  نیا  نینمؤملا ، ریما  يا  : » یتـفگ رمع  هب  وـت 
«. ینادیم ار  تقیفر  وت و  اب  ناشیا  ینمشد  ار و  شتیب  لها  یلع و  تعاجش  مه  وت  دندایز .

رطاخب هکنیا  هن  بّصعت ، يور  زا  رگم  يدـنادرگن  رب  راک  نیا  زا  ار  وا  هک  يداد  ربخ  نم  هب  و  يدرک ، فرـصنم  شیأر  زا  ار  رمع  هرخـالاب 
بلاط یبا  نب  یلع  يارب  نامثع  تموکح  نامز  رد  ار  بلطم  نیا  هک  يدرک  لقن  میارب  وت  نینچمه  «! 16  » یشاب هتشگرب  هدیسرت و  یتیاور 

رب هک  دنتسه  اهنآ  و  دنتسه ، اهمجع  دنیآیم  ناسارخ  تمس  زا  هک  هایـس  ياهمچرپ  نابحاص  : » هک تسا  هداد  ربخ  وت  هب  وا  ياهدرک و  لقن 
«. 17 « » دنشکیم ییاج  ره  رد  ار  نانآ  دنوشیم و  بلاغ  ناشیهاشداپ  رد  هّیما  ینب 

ار نانآ  هشیر  درکیم و  دوبان  ار  نانآ  ادـخ  دـمآیم و  رد  یتّنـس  تروصب  وا  راـک  يدـنادرگیمن  رب  شیأر  زا  ار  رمع  وت  رگا  مردارب ، يا 
یقاـب یـشتآ  هدـنمد  ینخاـن و  ییوم و  اـهمجع  زا  هک  يروطب  دـندرکیم ، لـمع  یتّنـس  ناونعب  ار  نآ  وا  زا  دـعب  ياـفلخ  و  دومنیم ، عطق 

. دنامیمن
!! دنتسه نید  تفآ  نانآ 

هیواعم ناسل  زا  رمع  ياهتعدب 

رد مدرم  هداد و  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  فالخ  رب  تما  نیا  رد  رمع  هچنآ  تسا  رایسب  هچ 
______________________________

. دوب دنهاوخ  یناریش  فلا :» ( » 15)
. سرت يور  زا  رگم  تشگنرب  شیأر  نیا  زا  رمع  ج :» ( » 16)

تسا یناکم » ره  رد   » نآ يانعم  و  تسا . ییانک  ترابع  کی  هک  ياهراتس  گنس و  ره  ریز  ینعی  بکوک » رجح و  لک  تحت   » هلمج ( 17)
. تسا هدمآ  نتم  رد  هک 

413 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 19  » دشیم اهنآ  زا  یکی  لثم  مه  نیا  «، 18  » دناهداد رارق  لمع  دروم  ار  اهنآ  دناهدش و  وا  عبات  اهنآ 

ار نآ  رادقم  داد و  رییغت  ار  نآ  هک  ربمایپ  ّدم  عاص و  و  دوب ، هداد  رارق  ربمایپ  هک  ییاج  زا  ار  میهاربا  ماقم  تسوا  رییغت  «، 20  » اهنآ هلمج  زا 
اـهنآ و مـظعا  تـسا . باـب  رازه  زا  شیب  هـک  تشاذـگ  ّتنـس  رمع  هـک  يرایـسب  ياـهزیچ  و  دوـمن ، یهن  مّـمیت  زا  ار  بـنج  و  درک ، داـیز 

ندـعم لها و  ناشیا  هک  یلاح  رد  دوب ، مشاه  ینب  زا  تفالخ  ندرک  لیاز  دومن  نشور  ار  اـم  مشچ  رتشیب  هکنآ  اـم و  دزن  اـهنآ  نیرتبوبحم 
. دشیمن حالصا  ناشیا  هلیسوب  زج  نیمز  تشادن و  ّتیحالص  نانآ  يارب  زج  دندوب و  نآ 

دایز اب  هیواعم  طابترا 
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. امن هراپ  ار  نآ  نک و  ناهنپ  تسا  نآ  رد  هچنآ  يدناوخ  ارم  همان  نیا  هاگ  ره 
جراخ هچنآ  زا  نم  رب  ياو  : » تفگ درک و  نم  هب  ور  دز و  نیمز  رب  ار  نآ  دناوخ  ار  همان  دایز  یتقو  تفگ : دایز  هدنـسیون  دـیوگیم : میلس 
بزح ناطیش و  نایعیـش  رد  مدش و  جراخ  هورگ  نآ  زا  مدوب . نانآ  بزح  دّمحم و  لآ  نایعیـش  زا  مسق  ادخب  مدش . لخاد  هچنآ  هب  مدش و 
دـسح رفک و  ربکت و  يور  زا  هک  تسا  سیلبا  لثم  نم  لثم  مسق  ادخب  مدش . دـسیونیم  نم  هب  ار  همان  نیا  لثم  هک  یـسک  نایعیـش  زا  وا و 

. دنک هدجس  مدآ  رب  تساوخن 

هیواعم يّرس  همان  زا  میلس  يرادربهخسن 

: تفگ درک و  هراـپ  ار  نآ  تساوخ و  ار  هماـن  داـیز  دـش  بش  یتقو  مدرک . يرادرب  هخـسن  ار  وا  هماـن  هک  دوب  هدـشن  بش  دـیوگیم : میلس 
!! ماهتشون نآ  يور  زا  نم  هک  تسنادیمن  یلو  دنک ،» ادیپ  عالطا  تسا  هتشون  نیا  رد  هچنآ  رب  مدرم  زا  يدحا  دیابن  زگره  »

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 33 ص 261 ح 534. راحب : . 1

______________________________

. تسا هدومن  ادتقا  وا  هب  دناهدرک و  تعیب  اهنآ  رب  مدرم  هداد و  رارق  ّتنس  دّمحم  ّتنس  فالخ  رب  ج :» ( » 18)
. تفرگیم رارق  لمع  دروم  رمع  ياهتعدب  ریاس  لثم  مه  اهمجع  لتق  ینعی  ( 19)

. دش هداد  ثیداحا 11 و 14 و 18  رد  اهتعدب  نیا  هراب  رد  حیضوت  ( 20)
414 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. هشیاع تناها  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هشیاع  تناها   24

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هشیاع  تناها 

مدیسرپ و مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  زا  ار  بلطم  نیمه  و  مدینـش ، دادقم  رذ و  وبا  ناملـس و  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلـس  زا  نابا 
: دنتفگ نینچ  نانآ  دناهتفگ . تسار  دومرف : ترضح  نآ 

هناخ و  دوب ، هتسشن  ترضح  رـس  تشپ  هشیاع  هک  یلاح  رد  دش  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 
ادیپ نتسشن  يارب  یناکم  ترـضح  دندوب . « 1  » يروش باحـصا  رفن  جنپ  هفیحـص و  باحـصا  رفن  جـنپ  نانآ  نایم  رد  دوب و  ّتیعمج  زا  رپ 

. دنیشنب ترضح  نآ  رس  تشپ  ینعی  اجنیا »  » هک درک  هراشا  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  درکن .
نآ هشیاع  «. 2  » تفرگ لغب  رد  ار  ناوناز  اـهیبارعا  دـننام  تسـشن و  هشیاـع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نیب  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع 

!!!؟» یتفاین نم  لغب  زج  ییاج  تنتسشن  يارب  : » تفگ درک و  بضغ  دز و  رانک  ار  ترضح 

هشیاع تناها  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع 

ياقآ نینمؤملا و  ریما  وا  نکم . ّتیذا  ارم  یلع  مردارب  هراب  رد  اریمح ! يا  شاب  تکاـس  دومرف : درک و  بضغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
ار شتآ  وا  دراپسیم و  وا  هب  ار  طارص  لپ  رایتخا  دنوادخ  تسا . تمایق  زور  رد  نادیفس  یناشیپ  ورشیپ  دمح و  ياول  بحاص  ناناملسم و 

. دنکیم میسقت 
______________________________
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باحصا رفن  جنپ  و  هفیذح ، یبا  یلوم  ملاس  لبج و  نب  ذاعم  حارج و  هدیبع  وبا  ورمع  رکب و  وبا  زا : دنترابع  هفیحص  باحـصا  رفن  جنپ  ( 1)
. ریبز هحلط و  صاقو و  یبا  نب  دعس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  نامثع و  زا : دنترابع  يروش 

. تفرگ لغب  رد  ار  اهوناز  یبارعا  دننام  درک و  بضغ  هشیاع  ج :»  » و ب »  » و فلا » ( » 2)
415 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 3  » دیامنیم شتآ  لخاد  ار  شنانمشد  تشهب و  لخاد  ار  شناتسود 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 22 ص 245 ح 15. راحب : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 18 و 30. یسوط : خیش  یلاما  . 1
ص 180. یفطصملا : ةراشب  . 2

ياهباب 5 و 44 و 45 و 51 و 52 و 160 و 173. نیقیلا : . 3
مسق 1 ص 183. ج 8  رجح : نبا  ۀباصالا  . 4

______________________________

. دناشنیم طارص  رانک  رد  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  د :»  » و ب » ( » 3)
416 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: نیفص رد  هیواعم  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تالسارم  اههمان و   25

ةراشا

نعل نامثع ، يارب  هیواعم  یهاوخنوخ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ماقم  هب  هیواعم  رارقا  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیواعم  همان  مایپ و  . 1
ناـسل زا  تفـالخ  بصغ  ناـیرج  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیمولظم  ناـمثع ، رمع و  رکب و  وـبا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تئارب  و 

. هیواعم
زا مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  تابثا  تسا ، نیملـسم  ماما  هب  طوبرم  نامثع  لتق  هیواعم : هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همان  مایپ و  . 2
هب یضار  نامثع  لتاق  رازه  تسیب  یهاوخنوخ ، رد  هیواعم  رب  نامثع  نادنزرف  مّدقت  هیواعم ، هب  نامثع  لتق  طابترا  مدع  ترـضح ، نآ  ناسل 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  مکح 
. هیواعم لمعلا  سکع  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مایپ  غالبا  . 3

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تقبـس  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ياـهتنایب  بقاـنم  نیفـص : رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تادـشانم  . 4
یلع مالّسلا ، مهیلع  همئا  هب  نیقداص »  » ریسفت ریهطت ، هیآ  ءاسک و  ثیدح  ریدغ ، رد  تیالو  مالعا  ءایصوا ، لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع  مالـسا ،

يایرد مالّـسلا ، مهیلع  ماما  هدزاود  مان  نیلقث و  ثیدـح  مدرم ، رب  نادـهاش  مالّـسلا  مهیلع  همئا  مالّـسلا ، هیلع  نوراه  نوچمه  مالّـسلا  هیلع 
. مالّسلا هیلع  یلع  بقانم 

ریما هیقت  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تادـشانم  لـباقم  رد  هیواـعم  لـمعلا  سکع  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  باوـج  رد  هیواـعم  هماـن  . 5
. هفیقس رد  هیواعم  تادهاشم  نامثع ، رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

ربمایپ و قرف  تفالخ ، نیبصاغ  یفّرعم  نیملسم ، روما  رد  هیواعم  نداد  رظن  زا  بجعت  هیواعم : باوج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همان  . 6
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هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانرب  ناحتما ، يارب  تّما  فالتخا  یهلا ، نید  غالبا  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
، هیواـعم هراـب  رد  نآرق  زا  هیآ  ود  مدرم ، رب  تجح  نآرق  نانمـشد ، رب  نداتـسرف  تمحر  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هّیقت  ناـیب  هـلآ ، و 
زا یئوگشیپ  هّیما ، ینب  تسدب  تّما  هایس  هدنیآ  زا  یئوگشیپ  مالّسلا ، مهیلع  ناماما  تداهش  زا  یئوگـشیپ  هّیما ، ینب  هراب  رد  نآرق  زا  ياهیآ 

. نیفص تالسارم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فده  مالّسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  یئوگشیپ  ینایفس ، زا  یئوگشیپ  سابع ، ینب  تموکح 
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیواعم  ییاهن  باوج  . 7

417 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نیا هک  هتفگ  « 1  » يدبع نوراه  وبا  زین  و  دـنکیم ، لقن  میلـس  زا  نابا  نیفـص  رد  هیواعم  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تالـسارم  اههمان و 

: تسا هدینش  هملس  یبا  نب  رمع  زا  ار  ثیدح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیواعم  همان  مایپ و   1

ةراشا

هب دـناوخارف و  ار  هریره  وبا  و  « 2  » ءادرد وبا  هیواعم  میدوب ، نیفـص  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هارمه  ام  هک  یلاح  رد  دـیوگیم : میلس 
: دیئوگب وا  هب  دیناسرب و  مالس  وا  هب  نم  لوق  زا  دیورب و  یلع  دزن  تفگ : ناشیا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ماقم  هب  هیواعم  رارقا 

زا شیپ  هک  یتسه  ینیرجاهم  زا  وت  اریز  يرتراوازـس ، نآ  هب  نم  زا  یتسه و  تفـالخ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  وت  هک  منادیم  نم  مسق  ادـخب 
ادخ و باتک  هب  « 4  » وت ملع  ربمایپ و  يدنواشیوخ  مالسا و  رد  وت  قباوس  لثم  نم  و  متـسه . « 3  » ناگدشدازآ زا  نم  دندش و  ناملسم  همه 

. مرادن ار  شربمایپ  تنس 
______________________________

. تسا هتفر  ایند  زا  لاس 134  رد  هک  تسا  نیوج  ای  ةریوج  نب  ةرامع  يدبع  نوراه  وبا  ( 1)
« ینالوخ ملـسم  وبا   » مان ءادرد  وبا  ياجب  ثیدح  نیا  دراوم  همه  رد  ج »  » هخـسن رد  تسا . یجرزخ  دیز  نب  رماع  نب  رمیوع  ءادرد  وبا  ( 2)

. تسا هدمآ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ناگدشدازآ  زا  شرـسپ  ردپ و  هیواعم و  هلمج  زا  نیکرـشم  همه  زور  نآ  رد  هک  تسا  هکم  حـتف  هب  هراشا  ( 3)

. دندش
. وت لمع  د :»  » و ب » ( » 4)

418 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
دوخ و تساوخ  هب  دـندمآ و  وت  دزن  سپـس  دـندومن . تروشم  وت  هراب  رد  زور  هس  هکنآ  زا  سپ  دـندرک  تعیب  وت  اب  مه  راصنا  نیرجاهم و 

ملظ وت  هب  دنتـسکش و  ار  دوخ  تعیب  دعب  یلو  دندوب ، ریبز  هحلط و  دندرک  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  لّوا  و  دـندرک . تعیب  وت  اب  رابجا  نودـب 
. دندرک بلط  دوبن  ناشّقح  هچنآ  دندرک و 

نامثع يارب  هیواعم  یهاوخنوخ 
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راهظا وا  نوخ  زا  يروآیم و  رذـع  نامثع  لتق  هراب  رد  وت  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  متـسه . وا  نوخ  بلاـط  ناـمثع و  يومع  رـسپ  نم 
ِْهَیلِإ اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » وـت دـش  هتـشک  وا  یتـقو  و  يدوـب ، هدـیزگ  تلزع  تاهناـخ  رد  وـت  دـش  هتـشک  وا  یتـقو  هک  يدـقتعم  یئاـمنیم و  تئارب 

«. مدرکن مه  کمک  مدوبن و  یضار  نم  ایادخ  : » ياهتفگ زین  ياهتفگ و  َنوُعِجار »
نامثع نیلتاق  زورما  : » ياهتفگ وت  نامثع » تاراثل  ای  : » دـناهدز دایرف  هدـمآ و  رد  ناجیه  هب  هشیاع  رتش  نایفارطا  یتقو  لمج  گـنج  زور  رد 

ار وا  لتق  نامرف  دنتـشک و  تسا  ناشهارمه  هک  نز  نآ  و  ریبز ) هحلط و   ) ود نآ  ار  وا  میتشک ؟ ار  وا  ام  اـیآ  دـنیآ . رد  شتآ  رد  تروص  هب 
وت هک  تسا  نینچ  هلأسم  رگا  متـسه . وا  نوخ  بلاط  وا و  ّیلو  نامثع و  يومع  رـسپ  نم  مدوب !» هتـسشن  ماهناخ  رد  نم  هک  یلاح  رد  دنداد 
وت اب  و  میناسرب ، لتق  هب  ار  نانآ  نامیومع  رـسپ  لباقم  رد  ات  هد  لیوحت  ام  هب  ار  نانآ  راذـگب و  اـم  راـیتخا  رد  ار  ناـمثع  نیلتاـق  ییوگیم ،

. لّوا بلطم  نیا  میئامن ! میلست  وت  هب  ار  تفالخ  مینک و  تعیب 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تئارب  نعل و 

نامگ وت  دنگنجیم و  وت  هارمه  هک  نامثع  ناتسود  فرط  زا  هدیسر  متسد  هب  ییاههمان  دناهداد و  ربخ  نم  هب  مناسوساج  هکنیا  مود  بلطم 
. تسوت هارمه  ناشندب  طقف  تسا و  ام  دزن  ناشبلق  ام و  اب  ناشهتساوخ  هک  یلاح  رد  دنایضار  وت  تفالخ  هب  دناهدیقع و  مه  وت  اب  ینکیم 

تمحر ود  نآ  رب  یئامنیم و  راهظا  ار  رمع  رکب و  وبا  تیالو  وت  هک  تسا  نیا  ربخ  و 
419 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. ینکیمن مه  تنعل  ار  وا  یتسرفیمن و  تمحر  وا  رب  ییامنیمن و  دای  ار  وا  ینکیم و  يراددوخ  نامثع  هراب  رد  یلو  یتسرفیم ،
تولخ رد  دوخ  بذاک  هدـنهد و  رییغت  هارمگ و  ّصاوخ  تنایعیـش و  تثیبخ و  ّرـس  لـها  اـب  یتقو  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  وت  هراـب  رد 
شتّما رد  ربمایپ  هفیلخ  وت  هک  ياهدرک  اعّدا  ینکیم ! تنعل  ار  نانآ  ییوجیم و  تئارب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  نانآ  دزن  دیوشیم  عمج 

هدرک رما  وت  تیالو  هب  شربمایپ  ّتنـس  شباتک و  رد  هدرک و  بجاو  نینمؤم  رب  ار  وت  تعاطا  دنوادخ  یتسه و  ناشیا  نایم  رد  وا  ّیـصو  و 
َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا ، اَهُّیَأ  ای  هک : تسا  هدرک  لزان  هیآ  وا  رب  دراد و  اـپب  شتما  رد  ار  بلطم  نیا  هک  هداد  روتـسد  دّـمحم  هب  و  تسا ،

هدـش لزان  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ، يا  «، » 5  » ِساَّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنـِم 
عمج مخ  ریدـغ  رد  ار  شتّما  مه  وا  دـنکیم .» ظفح  مدرم  ّرـش  زا  ارت  دـنوادخ  و  ياهدرکن ، غالبا  ار  وا  تلاسر  ینکن  نینچ  رگا  و  ناسرب ،

هک داد  ربخ  مدرم  هب  و  دناسرب ، بئاغ  هب  رـضاح  داد  روتـسد  دومن و  غالبا  دوب  هدش  رومأم  دـنوادخ  بناج  زا  وت  هراب  رد  هچنآ  و  « 6  » درک
. یتسه یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  ربمایپ  هب  تبسن  وت  و  یتسه ، ناشدوخ  زا  رترایتخا  بحاص  مدرم  رب  وت 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تّیمولظم 

نم مسق  ادخب  : » یئوگیم ربنم  زا  ندـمآ  نیئاپ  زا  لبق  هکنآ  رگم  یناوخیمن  ياهبطخ  مدرم  يارب  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب  وت  هراب  رد 
«. ماهدوب مولظم  نانچمه  هتفر  ایند  زا  ربمایپ  هک  يزور  زا  و  متسه ، نانآ  يارب  مدرم  نیرتراوازس 

هیواعم ناسل  زا  تفالخ  بصغ  نایرج 

هب تبسن  رمع  رکب و  وبا  ملظ  دشاب  تسرد  هدیسر  نم  هب  وت  هراب  رد  هک  يربخ  نیا  رگا 
______________________________

هیآ 67. هدئام : هروس  ( 5)
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. درک عمج  مخ  ریدغ  رد  ار  هّیما  ینب  راصنا و  شیرق و  فلا :» ( » 6)
420 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

يروتـسد وت  زا  درک و  تعیب  رکب  وبا  اب  رمع  میدوب . رـضاح  ام  تفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . ناـمثع  ملظ  زا  رتـالاب  وت 
رد رگا  دـندرک . موکحم  ار  راصنا  ربمایپ  اب  يدـنواشیوخ  وت و  تّجح  قح و  اب  راصنا  لباقم  رد  ود  نآ  درک . تروشم  وت  اب  هن  تساوخن و 
رب وت  قح  وت و  اب  وا  يدنواشیوخ  رطاخب  درکیم  تعیب  وت  اب  مدرم  همه  زا  رتدوز  نامثع  دندرکیم  تعیب  وت  اب  دندشیم و  میلست  وت  لباقم 

. تسوت هّمع  رسپ  ومع و  رسپ  وا  هک  ارچ  وا 
زا درکن و  تروشم  وت  اب  وا  نداد  رارق  نیـشناج  ماگنه  دنادرگرب و  رمع  هب  ار  تفالخ  شگرم  ماگنه  درک و  یمادقا  ادـمع  رکب  وبا  سپس 

. تفرگ تعیب  وا  يارب  تساوخن و  يروتسد  وت 
یتقو مه  امش  تخاس . جراخ  تفالخ  هلأسم  زا  ار  نارگید  راصنا و  نیرجاهم و  همه  دادرارق و  رفن  شـش  نیب  يروش  رد  ار  وت  رمع  سپس 

نیب زا  ار  یکی  دنک و  بورغ  باتفآ  رگا  هک  دناهدرک  دای  مسق  ادخب  دناهدیشک و  ار  اهریـشمش  دناهدش و  عمج  مدرم  دیدید  موس  زور  رد 
دوخ راک  رایتخا  دیدید  ار  همانرب  نیا  یتقو  دننک ، ارجا  امش  هراب  رد  ار  رمع  ّتیصو  روتسد  دننزب و  ار  ناتندرگ  دیشاب  هدرکن  باختنا  دوخ 

. دیدومن تعیب  وا  اب  مه  امش  درک و  تعیب  نامثع  اب  وا  دیدرپس . فوع  نبا  هب  ار 
تباجا ار  وا  یلو  دـناوخ  ارف  ار  امـش  و  دـیدرکن ، يراـی  ار  وا  یلو  تساوخ ، کـمک  امـش  زا  تفرگ و  رارق  هرـصاحم  دروم  ناـمثع  سپس 

دازآ ار  رصم  لها  یلو  دیدوب ، دهاش  رضاح و  راصنا  نیرجاهم و  يا  امش  و  دوب ، امش  ندرگ  رب  وا  تعیب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دیدرکن ،
رد نیا  رب  انب  دیدرک . راوخ  ار  وا  امـش  تیرثکا  دندرک و  کمک  يو  لتق  رد  ار  نانآ  مه  امـش  زا  ییاههورگ  دنتـشک و  ار  وا  ات  دـیدراذگ 

. دیدوب هدننکراوخ  ای  هدنهد و  روتسد  ای  لتاق و  ای  وا  هراب 
مشکب و ار  نانآ  ات  راذـگب  نم  رایتخا  رد  ار  نامثع  نالتاق  سپ  يرتراوازـس . تفـالخ  رما  هب  نم  زا  وت  و  دـندرک ، تعیب  وت  اـب  مدرم  سپس 

. مینک تعیب  وت  اب  دنتسه  نم  دزن  هک  ماش  لها  دارفا  همه  نم و  و  منک ، میلست  وت  هب  ار  تفالخ 
421 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیواعم هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همان  مایپ و   2

ةراشا

ءادرد وبا  هب  دندرک ، غالبا  ترضح  هب  ار  وا  نخـس  مایپ و  هریره  وبا  ءادرد و  وبا  و  دناوخ ، ار  هیواعم  همان  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو 
زا هک  روط  نامه  دـیناسرب  وا  هب  نم  لوق  زا  دیونـشب و  نم  زا  نونکا  دـیدناسر . نم  هب  دوب  هداتـسرف  نآ  يارب  ار  امـش  هیواعم  هچنآ  دومرف :

. دیدناسر نم  هب  وا  لوق 

تسا نیملسم  ماما  هب  طوبرم  نامثع  لتق 

بجاو وا  کمک  مارح و  وا  نوخ  نتخیر  هک  تسا  یتیادـه  ماما  اـی  تسین : جراـخ  ضرف  ود  نیا  زا  ناـفع  نب  ناـمثع  دـیئوگب : هیواـعم  هب 
لالح وا  نوخ  نتخیر  هک  تسا  یهارمگ  ماما  هکنیا  ای  و  دنرادن ، ار  وا  ندرکراوخ  ّقح  تما  تسین و  لالح  وا  نامرف  زا  یچیپرس  تسا و 

. تسین جراخ  تلاح  ود  نیا  زا  نیا  رب  انب  تسین . زیاج  وا  يرای  تیالو و  تسا و 
، هدش تیاده  هچ  دشاب و  هارمگ  هچ  دش - هتشک  ای  درم  ناشماما  هکنآ  زا  دعب  تسا  بجاو  نیملسم  رب  مالسا  مکح  ادخ و  مکح  رد  هچنآ 

اپب يدـیدج  راک  دـنهدن و  ماـجنا  یلمع  چـیه  هک  تسا  نیا  مارح - هچ  دـشاب و  لـالح  شنوخ  نتخیر  هچ  ملاـظ ، هچ  دـشاب و  مولظم  هچ 
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تواضق و هب  فراع  يوقت و  اب  ملاع و  فیفع و  یماما  دوخ  يارب  هکنآ  زا  لبق  دننکن  عورـش  ار  يراک  دننکن و  اطخ  اپ  زا  تسد  دـننکن و 
ار نانآ  ياهزرم  دریگب و  ار  شّقح  ملاظ  زا  مولظم  يارب  دـیامن و  مکح  ناـنآ  نیب  رد  دـیامن و  عمج  ار  ناـنآ  روما  اـت  دـننیزگرب  تنـس  هب 

سپـس دیامن . عمج  ار  نانآ  تاقدص  دراد و  اپب  ار  نانآ  هعمج  زامن  ّجح و  دنک و  يروآ  عمج  ار  نانآ  یلام  قوقح  مئانغ و  دیامن و  ظفح 
مکح قح  هب  نانآ  نیب  ات  دـنربب  وا  دزن  همکاـحم  يارب  ار  وا  نیلتاـق  دـنورب و  مکح  يارب  وا  دزن  هدـش  هتـشک  ملظ  هب  هک  ناـشماما  هراـب  رد 

ناشماما رگا  دیامن :
422 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسیچ نآ  مکح  هک  دهد  رظن  هدش  هتشک  ملاظ  رگا  و  دنک ، تباث  ار  شنوخ  وا  ءایلوا  عفن  هب  هدش  هتشک  مولظم 
دیامن و مّظنم  ار  نانآ  روما  ات  دننک  باختنا  یماما  و  دنهد ، ماجنا  دیاب  هک  تسا  يراک  لّوا  نیا  دشاب  مدرم  تسدـب  تماما  رد  رایتخا  رگا 
هلأـسم و نیا  رد  نداد  رظن  زا  ار  مدرم  ادـخ  تسا ، شربماـیپ  دـنوادخ و  تسدـب  راـیتخا  رگا  یلو  دـنیامن . تعاـطا  ار  وا  دـنوش و  وا  عباـت 

رومأم وا  تیعبات  تعاطا و  هب  ار  ناـنآ  هدیدنـسپ و  ار  یماـما  ناـنآ  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  و  تسا ، هدرک  تیاـفک  نآ  باـختنا 
. تسا هدرک 

نانآ مه  و  دـندومن ، تعیب  نم  اب  ماهراب  رد  تروشم  زور  هس  زا  سپ  راصنا  نیرجاـهم و  دـندرک و  تعیب  نم  اـب  ناـمثع  لـتق  زا  دـعب  مدرم 
نیرجاهم و زا  ناراد  هقباس  ردب و  لها  ار  هلأسم  نیا  دـندرک . دـقعنم  ار  نانآ  تماما  دـندرک و  تعیب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  اب  هک  دـندوب 

مومع تروشم  اب  نم  تعیب  یلو  دـندرک  تعیب  مدرم  مومع  تروشم  نودـب  نم  زا  لبق  دارفا  اب  هک  توافت  نیا  اب  دـنتفرگ ، هدـهع  رب  راصنا 
. دوب مدرم 

ترضح نآ  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  تابثا 

و دنهد ، رظن  دننک و  باختنا  دوخ  يارب  دـیاب  هک  تسا  تما  نیا  تسا و  هدرپس  تّما  تسدـب  ار  رایتخا  همـسا  ّلج  دـنوادخ  رگا  نیا  رب  انب 
تعیب وا  تعیب  دنیامن  تعیب  وا  اب  دننک و  باختنا  تّما  ار  سک  ره  و  تسا ، نانآ  يارب  شلوسر  ادـخ و  باختنا  زا  رتهب  ناشرظن  باختنا و 

هب ارم  دـندرک و  تروشم  زین  نم  هراب  رد  تسا  نینچ  رگا  تسا ، بجاو  مدرم  رب  شیرای  وا و  تعاـطا  هک  دوشیم  یماـما  تسا و  تیادـه 
. دندرک باختنا  تّما  قافتا  عامجا و 

هفیلخ ناونعب  تسا و  هدرک  باختنا  تّما  يارب  ارم  دنوادخ  تسوا ، اب  باختنا  قح  دنک و  رایتخا  دـیاب  هک  تسا  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  رگا  و 
نیا و  تسا ، هدومن  نم  يراـی  تعاـطا و  هب  رومأـم  « 7  » شربماـیپ ّتنـس  رد  دوخ و  لزنم  باـتک  رد  ار  ناـنآ  تسا و  هداد  رارق  ناـنآ  يارب 

. دیامنیم رتبجاو  ارم  ّقح  رتيوق و  ارم  تّجح 
______________________________

. شربمایپ ناسل  رب  ج :» ( » 7)
423 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیواعم هب  نامثع  لتق  طابترا  مدع 

رب مایق  نانآ و  گنج  هب  نامثع  یهاوخنوخ  ناونعب  تشاد  قح  هیواـعم  اـیآ  دوب ، هدـش  هتـشک  رمع  رکب و  وبا  ناـمز  رد  ناـمثع  رگا  دومرف :
؟ دنک مادقا  نانآ  هیلع 

. هن دنتفگ : ءادرد  وبا  ةریره و  وبا 
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ای هدـش  یملظ  وا  هب  هک  یـسک  ره  يارب  تروص  نیا  رد  دـییوگب : وا  هب  يرآ ،» : » دـیوگب هیواـعم  رگا  روط ! نیمه  زین  نم  دومرف : ترـضح 
شیوخ يوسب  ار  مدرم  دـنک و  قرفتم  ار  نانآ  تعاـمج  دنکـشب و  ار  نیملـسم  ياـصع  دوشیم  زیاـج  هدـش  هتـشک  شناـکیدزن  زا  یـسک 

. دناهیواعم زا  رتراوازس  ناشردپ  نوخ  بلط  يارب  نامثع  نادنزرف  هکنیا  رب  هفاضا  دناوخارف !!
! یتفگ نخس  فاصنا  هب  تدوخ  هب  تبسن  دنتفگ : دندش و  تکاس  هریره  وبا  ءادرد و  وبا  دیوگیم : میلس 

یهاوخنوخ رد  هیواعم  رب  نامثع  نادنزرف  مدقت 

. تسا هداد  فاصنا  نم  هب  تبـسن  دـشاب  تباث  هداد  قح  نم  هب  هچنآ  دوخ و  نخـس  رب  رگا  مه  هیواعم  مسق ، مدوخ  ناـجب  دومرف : ترـضح 
نانآ نیب  ات  دنیایب  تسین . نانآ  رایتخا  بحاص  یسک  دنتسین و  كدوک  دناهدیسر و  غولب  ّنس  هب  دناهدش و  درم  هک  دنانامثع  نارـسپ  نانیا 
نانآ لیکو  رایتخا و  بحاص  هک  دنهد  تداهـش  هیواعم  يارب  دندنام  زجاع  نانآ  لباقم  رد  لالدتـسا  زا  رگا  میامن . عمج  ناشردپ  نیلتاق  و 

. تسا ناشتموصخ  رد  نانآ  ياوعد  فرط  بئان و  و 
رضاح دننیشنیم  وا  تواضق  يارجا  وا و  مکح  هب  رارقا  اب  یلاو  ماما و  دزن  هک  ییاهمصخ  دننام  نم  لباقم  رد  ناشیاهمصخ  نانآ و  هاگنآ 

ار وا  نوخ  دوب  لالح  شنوخ  نتخیر  دوب و  هدـش  هتـشک  ملاظ  ناشردـپ  رگا  مهد . رظن  ناشیاهمـصخ  لیلد  نانآ و  لیلد  رد  نم  و  دـنوش ،
ناشردپ لتاق  هب  تبسن  مارح ، شنوخ  نتخیر  دوب و  مولظم  رگا  و  منک ، مالعا  لطاب 

424 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دننک لوبق  هید  دنهاوخب  رگا  دننک و  وفع  دنهاوخب  رگا  دنشکب و  ار  وا  دنهاوخب  رگا  منک . صاصق  هب  مکح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  مکحب  یضار  نامثع  لتاق  رازه  تسیب 

ای نامثع و  نادنزرف  دنایـضار . دوخ  هیلع  رب  ای  نانآ  عفن  هب  نم  مکح  هب  دـنراد و  رارقا  وا  لتق  هب  هک  دـنانم  رکـشل  رد  نامثع  نالتاق  نیا 
ات دنشکب  همکاحم  هب  ار  نانآ  دنهد و  رارق  همـصاخم  دروم  ار  وا  نیلتاق  دنیایب و  نم  دزن  تسا - نانآ  لیکو  رایتخا و  بحاص  رگا  هیواعم -

. میامن مکح  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  قبط  نانآ  نیب 
هک دـهدب  دـهاوخیم  یتبـسن  ره  سپ  تسا ، لیطابا  هناهب و  یپ  رد  دـهد و  تبـسن  اـم  هب  میاهدرکن  هک  یهاـنگ  دـهاوخیم  هیواـعم  رگا  و 

. درک دهاوخ  يرای  وا  هیلع  رب  يدوزب  دنوادخ 
يدرب و نیب  زا  ار  وا  هناهب  و  یتفر ، رتارف  مه  فاصنا  زا  یتفگ و  نخس  فاصنا  هب  دوخ  هب  تبسن  مسق ، ادخب  دنتفگ : هریره  وبا  ءادرد و  وبا 

«. 8  » تسین نآ  رد  یلاکشا  هک  يدروآ  یتسرد  يوق و  لیلد  يدرک و  لطاب  ار  وا  لیلد 
میتسه و نامثع  نیلتاق  ام  «: » 9  » دنتفگیم هک  دندید  نینهآ  ياهـششوپ  اب  ار  رفن  رازه  تسیب  ناهگان  دـندمآ . نوریب  ءادرد  وبا  هریره و  وبا 

ناشردپ نوخ  دروم  رد  ار  ام  دنیایب و  نامثع  ءایلوا  میتسه . یـضار  مینکیم و  رارقا  نامعفن  هب  ای  دوخ  ررـض  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  مکح  هب 
«. میوشیم میلست  مینکیم و  ربص  وا  مکح  لباقم  رد  دش  مزال  ام  رب  هید  ای  صاصق  رگا  دنشکب ، همکاحم  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن 
ار امـش  هکنیا  هن  دـهد و  لیوحت  هیواعم  هب  ار  امـش  تسین  زیاج  مه  یلع  يارب  و  دـیتفگ ، نخـس  فاصنا  هب  دـنتفگ : هریره  وبا  ءادرد و  وبا 

. دیامن مکح  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  قبط  ناتمصخ  امش و  نیب  دشکب و  همکاحم  هب  وا  دزن  ار  امش  هکنآ  ات  دشکب 
______________________________

. تسا ینارون  هک  يدروآ  يذفان  يوق  لیلد  ج :» ( » 8)
. دندزیم ادص  د :» ( » 9)
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425 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیواعم لمعلا  سکع  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  مایپ  غالبا   3

نب نامعنلا  وبا  نامثع و  نیلتاـق  هچنآ  زین  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  هچنآ  دندیـسر و  هیواـعم  دزن  اـت  دـنداتفا  هارب  هریره  وبا  ءادرد و  وبا 
. دنداد ربخ  وا  هب  دندوب  هتفگ  « 10  » نامض

رد هچنآ  وا و  زا  یناهنپ  تئارب  راهظا  و  ناـمثع ، رب  تمحر  زا  وا  يراددوخ  رمع و  رکب و  وبا  رب  نداتـسرف  تمحر  هراـب  رد  تفگ : هیواـعم 
؟ داد امش  هب  یباوج  هچ  تسا ، هدوب  مولظم  امئاد  ربمایپ  تافو  زور  زا  هکنیا  و  دنکیم ، اعّدا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  هراب 

«. 11  » میدینشیم ام  داتسرف و  تمحر  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  رب  ام  دزن  یلب ، دنتفگ : ود  نآ 
رظن ناشدوخ  هراب  رد  دننکیم و  باختنا  هک  دـننانآ  تسا و  هداد  تما  هب  ار  رایتخا  دـنوادخ  رگا  تفگ : ام  هب  شنانخـس  نمـض  رد  سپس 

باختنا ارم  هک  دندوب  نانامه  سپ  تسا ، رتهتفای  تیاده  رتهب و  نانآ  يارب  شلوسر  ادخ و  باختنا  زا  ناشرظن  نانآ و  باختنا  دنهدیم و 
اریز تسا  بجاو  مدرم  رب  میرای  تعاطا و  هک  متسه  یماما  نم  تسا و  تیاده  تعیب  نم  تعیب  نیا  رب  انب  دندومن و  تعیب  نم  اب  دندرک و 

. دندومن باختنا  ارم  دندرک و  تروشم  نم  هراب  رد  نانآ 
هدرک باختنا  تما  يارب  ارم  شلوسر  ادخ و  سپ  تسا ، رتهتفای  تیاده  رتهب و  ناشدوخ  رظن  باختنا و  زا  شلوسر  ادـخ و  باختنا  رگا  و 

شلـسرم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نابز  رب  هک  ادخ  لزنم  باتک  رد  ارم  تعاطا  يرای و  روتـسد  نانآ  هب  دناهداد و  رارق  نانآ  رب  هفیلخ  و 
. دنکیم رتبجاو  ارم  قح  تسا و  رتيوق  نم  تّجح  يارب  نیا  و  دناهداد ، هدش  يراج 

______________________________

نخـس نامثع  نیلتاق  زا  تباین  هب  هک  هدوب  یـسک  وا  الامتحا  تسین . مولعم  زین  اجنیا  رد  شمان  رکذ  تهج  دشن و  هتخانـش  نامعنلا  وبا  ( 10)
. تسا هتفگیم 

. دش دهاوخ  رکذ  باتک  نیمه  زا  رد ص 435 و 440  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوخ  ناسل  زا  هلأسم  نیا  هراب  رد  مزال  حیضوت  ( 11)
426 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نیّفص رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  « 12  » تادشانم  4

ةراشا

راصنا نیرجاهم و  هقطنم و  نآ  لها  زا  سک  ره  ار و  مدرم  تفرگ و  رارق  ربنم  زارف  رب  شرکـشل  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
: دومرف سپس  دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  درک و  عمج  دندوب  رضاح  هک  ار 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهتنایب  بقانم 

یلـص ربمایپ  هدرک و  لزان  شباتک  رد  دـنوادخ  هچنآ  رکذ  اب  نم  دوش . هدرمـش  ددرگ و  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  نم  بقانم  مدرم ، يا 
. منکیم رظن  فرص  ملئاضف  بقانم و  ریاس  رکذ  زا  هدومرف  ماهراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

مالسا رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تقبس 
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زا يدحا  و  تسا ، هداد  تلیضف  قوبـسم  رب  ار  مالـسا  رد  هدنریگتقبـس  هیآ ، کی  زا  شیب  رد  شقطان  باتک  رد  دنوادخ  هک  دینادیم  ایآ 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ : تسا ؟ هتفرگن  تقبس  نم  زا  شلوسر  ادخ و  يوس  هب  تّما 

ءایصوا لضفا  مالّسلا  هیلع  یلع 

َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو  دنوادخ  لوق  هراب  رد  دش  هدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  هراب  نیا  رد  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف :
و نیبّرقم ،» دننانآ  نیقباس ، نیقباس ، «، » 13  » َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ 

______________________________

. دش رکذ  ثیدح 11  زا  یقرواپ 9  رد  هدشانم  ینعم  ( 12)
هیآ 10 و 11. هعقاو : هروس  ( 13)

427 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نب یلع  مّیصو  مردارب و  ادخ و  ءایبنا  لضفا  نم  و  تسا ، هدرک  لزان  نآ  يایصوا  ءایبنا و  هراب  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ 

؟ تسا ءایصوا  لضفا  بلاط  یبا 
ناهّیت و نب  مثیهلا  وبا  نانآ  هلمج  زا  هک  دنتساخ  اپب  دندوب  نیرجاهم  زا  هّیقب  راصنا و  زا  ناشرثکا  هک  ردب  لها  زا  رفن  داتفه  دودح  اجنیا  رد 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  میهدیم  تداهـش  ام  دنتفگ : نانیا  دندوب . وا  ریغ  رـسای و  رامع  نیرجاهم  زا  يراصنا و  دیز  نب  دـلاخ  بویا  وبا 

. دومرفیم ار  بلطم  نیا  هک  میدینش  هلآ 

ریدغ رد  تیالو  مالعا 

يا «، » 14  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـنوادخ : لوق  هراب  رد  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  دـنوادخ : لوق  و  دـینک ،» تعاطا  دوخ  رمالا  یلوا  لوسر و  ادـخ و  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک 
زامن هدروآ  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  شلوسر و  ادخ و  امـش  رایتخا  بحاص  «، » 15  » َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 

«، 16  » ًۀَجِیلَو َنِینِمْؤُْملا  َال  َو  ِِهلوُسَر  َو ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِخَّتَی  َْمل  َو  دیامرفیم : سپـس  و  دنهدیم ،» تاکز  عوکر  لاح  رد  دنرادیم و  اپب  ار 
«. دنیزگیمن رب  يدامتعا  لحم  دوخ  يارب  نینمؤم  شلوسر و  ادخ و  زا  ریغ  »

هب ات  داد  روتـسد  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  تسا ؟ نانآ  همه  لماش  ای  تسا  نینمؤم  زا  یـضعب  صوصخم  نیا  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  دندیـسرپ : مدرم 
تاکز و هزور و  زامن و  هک  روط  نامه  دـنک  ریـسفت  نانآ  يارب  ار  تیالو  تسا و  هدـش  لزان  یـسک  هچ  هراب  رد  تایآ  هک  دـنامهفب  مدرم 

«. 17  » تسا هدرک  نایب  ار  ناشّجح 
هدـمآ گنت  هب  ماهنیـس  نآ  رطاخب  هک  تسا  هدرپس  نم  هب  ار  یتلاسر  دـنوادخ  : » دومرف درک و  بوصنم  مخ  ریدـغ  رد  ارم  مه  ترـضح  نآ 

ارم مدرم  هک  ماهدرب  نامگ  نینچ  تسا و 
______________________________

هیآ 59. ءاسن : هروس  ( 14)
هیآ 55. هدئام : هروس  ( 15)
هیآ 16. هبوت : هروس  ( 16)

. تسا هدرک  ریسفت  ار  نانآ  هزور  زامن و  هلأسم  هک  روط  نامه  تسا  یسک  هچ  يارب  تیالو  دنک  نایب  نانآ  يارب  ج :» ( » 17)
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428 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
زامن يادن  سپـس  زیخ !» اپب  یلع  يا  درک . دهاوخ  باذع  ارم  هن  رگ  منک و  غالبا  دـیاب  هک  هدـناسرت  ارم  دـنوادخ  یلو  دـننکیم ، بیذـکت 

متسه و نینمؤم  رایتخا  بحاص  نم  و  نم ، رایتخا  بحاص  دنوادخ  مدرم ، يا  : » دومرف سپـس  دناوخ و  مدرم  اب  ار  رهظ  زامن  داد و  تعامج 
اراـگدرورپ تسوا . راـیتخا  بحاـص  یلع  ماهدوب  وا  راـیتخا  بحاـص  نم  سک  ره  هک  دـینادب  تسا . رتـشیب  ناـشدوخ  زا  ناـنآ  رب  مراـیتخا 

نادرگ راوخ  دنک و  يرای  ار  وا  سک  ره  نک  يرای  درادب . نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  سک  ره  رادب  تسود 
«. دنک راوخ  ار  وا  سک  ره 

: دومرف تسا ؟ هنوگچ  وا  تیالو  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : تساخ و  اپب  یسراف  ناملس 
رترایتخا بحاص  وا  هب  تبسن  مه  یلع  متسه  شدوخ  زا  رترایتخا  بحاص  وا  هب  تبـسن  نم  سک  ره  تسا . نم  تیالو  نوچمه  وا  تیالو  »

«. تسا
زورما «، » 18  » ًانیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  درک : لزاـن  ار  هیآ  نیا  مه  یلاـعت  دـنوادخ 

«. مدش یضار  امش  نید  ناونعب  ار  مالسا  مدناسر و  لامک  دح  هب  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید 
هراب رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ هدش  لزان  یلع  هراب  رد  صوصخب  تایآ  نیا  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  دیسرپ : یـسراف  ناملس 

دندوب رـضاح  بلطم  نیا  رد  وت  اب  هک  یناسک  وت و  ناملـس ، يا  : » دومرف سپـس  و  تسا .» هدـش  لزان  تماـیق  زور  اـت  « 19  » منانیـشناج وا و 
. دنناسرب نابئاغ  هب  نارضاح  دیشاب و  دهاش 

رد ماهفیلخ  مثراو و  مّیـصو و  مریزو و  مردارب و  یلع  : » دومرف «. 20  » امرف نایب  ام  يارب  ار  نانآ  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  یـسراف  ناملس 
زا رفن  هن  سپـس  نیـسح و  سپـس  نسح و  مدـنزرف  نانآ  لّوا  شنادـنزرف ، زا  ماما  هدزاـی  و  نم ، زا  دـعب  ینمؤم  ره  راـیتخا  بحاـص  متما و 

ادج نآ  زا  و  دننآرق ، اب  نانآ  تسا و  نانآ  اب  نآرق  هک  يرگید ، زا  سپ  یکی  نیسح ، نادنزرف 
______________________________

هیآ 3. هدئام : هروس  ( 18)
. وا نادنزرف  زا  منانیشناج  ج :» ( » 19)

. امرف رکذ  ار  نانآ  مان  ج :» ( » 20)
429 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  دنوشیمن 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یتفگ  هک  روط  نامه  ار  بلاطم  نیا  هک  میهدیم  تداهـش  اـم  دـنتفگ : دنتـساخرب و  نیّیردـب  زا  رفن  هدزاود 

. تفرگ دهاش  بلطم  نیا  رب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و  يدرک ، مک  هن  يدومن و  دایز  فرح  کی  هن  میدینش ،
. دنتسه ام  نارتهب  ناگدیزگرب و  رفن  هدزاود  نیا  یلو  میدرکن ، ظفح  ار  نآ  همه  یلو  میدینش  ار  بلاطم  نیا  دنتفگ : مه  رفن  داتفه  هّیقب 

«. 21  » دننکیم ظفح  رتهب  نارگید  زا  مدرم  زا  یضعب  دنتسین ، ناسکی  ظفح  رد  مدرم  همه  دیتفگ . تسار  دومرف : ترضح 
هک نیتداهـشلا  وذ  تباـث  نب  ۀـمیزخ  رـسای ، نب  راّـمع  يراـصنا ، بّویا  وبا  ناـهیت ، نب  مثیهلا  وـبا  دنتـساخرب : رفن  راـهچ  رفن  هدزاود  نیب  زا 

: دنتفگ نانیا  دنک . تمحر  ار  نانآ  دنوادخ 
دوب هداتسیا  هک  یلاح  رد  دومرف  زور  نآ  رد  هک  میدرک  ظفح  ار  نآ  میدینش و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخـس  هک  میهدیم  تداهش 

ماما و امش  يارب  هک  هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ  مدرم ، يا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپـس  دوب . هداتـسیا  وا  رانک  رد  مه  یلع  و 
هک یـسک  دـشاب . نم  زا  دـعب  متیب  لها  نیب  متّما و  رد  نم  نیـشناج  امـش و  نایم  رد  ناتربمایپ  ّیـصو  هک  منک  بوصنم  ینیـشناج  ّیـصو و 

نانآ بیذکت  قافن و  لها  سرت  زا  نم  تسا . هداد  ار  وا  تیالو  روتسد  امش  هب  هدرک و  بجاو  نینمؤم  رب  ار  وا  تعاطا  شباتک  رد  دنوادخ 
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دهاوخ باذع  ارم  هن  رگ  منک و  غالبا  دیاب  هک  دیناسرت  ارم  دنوادخ  یلو  درادرب ، نم  هدـهع  زا  ار  روتـسد  نیا  هک  متـساوخ  مراگدرورپ  زا 
. درک

مدرک و نایب  امش  يارب  ار  نآ  نم  هداد و  روتـسد  زامن  هب  ار  امـش  شباتک  رد  دنوادخ  مدرم ، يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
«22  » تیالو هب  شباـتک  رد  و  مدومن ، ریـسفت  مدرک و  ناـیب  امـش  يارب  نم  هدرک و  رما  جـح  هزور و  تاـکز و  هب  و  متفگ ، ار  نآ  ياـهتّنس 

- مدرم يا  نم - هداد و  روتسد 
______________________________

نیا یلو  میاهدرپس ، رطاخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  بلاطم  نیا  رثکا  میراد و  دایب  یتفگ  هچنآ  دـنتفگ : رفن  داتفه  هیقب  ج :» ( » 21)
مدرم همه  و  دنراد ، دایب  ار  میاهدینش  مه  ام  یتفگ و  هچنآ  وا  لوق  زا  نانیا  و  دننانآ ، لضفا  ترضح و  نآ  باحصا  ناگرزب  زا  رفن  هدزاود 

. دننکیم ظفح  رتهب  رگید  ضعب  زا  یضعب  هک  ارچ  دنتسین  ناسکی  ظفح  رد 
. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  هب  ج :» ( » 22)

430 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
لّوا یلع  تسا . مّیـصو  مردارب و  نادـنزرف  نم و  نادـنزرف  زا  نانیـشناج  بلاـط و  یبا  نب  یلع  صوصخم  نآ  هک  مریگیم  دـهاش  ار  اـمش 

ات دوشیمن  ادج  نانآ  زا  نآرق  دنوشیمن و  ادج  نآرق  زا  دنانیسح . مرسپ  نادنزرف  زا  رفن  هن  سپس  نیـسح و  دعب  نسح و  سپـس  ناشیا و 
امش هب  ار  امش  هدننکتیاده  و  « 23  » امنهار مدوخ و  زا  دعب  ناتماما  امـش و  هاگهانپ  نم  مدرم ، يا  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب 

. تسا بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  وا  ماهدرک و  یفّرعم 
هب دنوادخ  هچنآ  همه  دینک . تعاطا  وا  زا  ناتروما  همه  رد  دیراپـسب و  وا  هدـهع  رب  ار  دوخ  نید  تسا . ناتنایم  رد  نم  لثم  امـش  نیب  رد  وا 

دینک لاؤس  وا  زا  تسوا . دزن  مولع  نآ  هک  منامهفب  امـش  هب  مزومایب و  وا  هب  ار  اهنآ  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  و  تسوا ، دزن  هتخومآ  نم 
نانآ اب  قح  دناقح و  اب  نانآ  دینکن . فلخت  نانآ  زا  دیریگن و  یشیپ  نانآ  زا  دیهدن و  دای  نانآ  هب  دیزومایب . وا  زا  دعب  نانیـشناج  وا و  زا  و 

«. دوشیم ادج  نانآ  زا  ّقح  هن  دنوشیم و  ادج  نآ  زا  هن  تسا ،

ریهطت هیآ  ءاسک و  ثیدح 

یلاعت كرابت و  دنوادخ  دینادیم  ایآ  مدرم ، يا  دومرف : دندوب  شفارطا  رد  هک  یناسک  ءادرد و  وبا  هریره و  وبا  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 
دهاوخیم نینچ  دنوادخ  «، » 24  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  تسا : هدرک  لزان  نینچ  شباتک  رد 

«. دنادرگ كاپ  ار  امش  دربب و  تیب  لها  امش  زا  ار  يدب  ره  هک 
ترتع و نانیا  ایادـخ ، : » درک ضرع  درک و  عمج  شیاـبع  ریز  دوخ  هارمه  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  ارم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

«. نادرگ كاپ  ار  ناشیا  ربب و  نانیا  زا  ار  يدب  ره  دنتسه . متیب  لها  نم و  ناّصاخ 
همطاف مرتخد  یلع و  مردارب  نم و  هراب  رد  صوصخب  هیآ  نیا  یلو  یتسه  بوخ  وت  : » دومرف متسه ؟ نم  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : هملس  ّما 

ماما هن  نیسح و  نسح و  مرسپ  ود  و 
______________________________

 ... ار و ناترایتخا  بحاص  مدوخ و  زا  دعب  امش  رتمّدقم  نم  ج :» ( » 23)
هیآ 33. بازحا : هروس  ( 24)

431 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. تسین نامهارمه  دروم  نیا  رد  ام  زج  سک  چیه  هدش و  لزان  نیسح  مرسپ  نادنزرف  زا 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


زا مه  ام  «. 25  » درک لقن  نامیا  رب  ار  بلطم  نیا  هملـس  ّما  میهدیم  تداهـش  ام  دنتفگ : دنتـساخرب و  ردب ) لها  رفن  داتفه  ینعی   ) دارفا همه 
. درک لقن  نامیا  رب  دوب  هدرک  لقن  هملس  ّما  هک  روط  نامه  ترضح  نآ  میدرک و  لاؤس  ار  بلطم  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

مالّسلا مهیلع  همئا  هب  نیقداص »  » ریسفت

ای تسا : هدرک  لزان  نینچ  شباتک  رد  همسا - لج  دنوادخ - هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  سپس 
«. دیشاب نیقداص  اب  دیسرتب و  ادخ  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  «، » 26  » َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 

نیا هب  نینمؤم  ّتیعمج  اریز  دـناّماع  دـناهدش  هداد  روتـسد  هک  نانآ  دومرف : ّصاخ ؟ اـی  تسا  ّماـع  هیآ  نیا  هَّللا ، لوسر  اـی  دیـسرپ : ناـملس 
. تسا تمایق  زور  ات  وا  زا  دعب  منانیشناج  بلاط و  یبا  نب  یلع  مردارب  صوصخم  نیقداص »  » یلو دناهدش ، رومأم  روتسد 

مالّسلا هیلع  نوراه  نوچمه  مالّسلا  هیلع  یلع 

هنیدـم رد  دوخ  ياجب  ارم  ارچ  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  كوبت  گـنج  رد  نم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
هب تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وت  و  درادن ، ار  وت  نم و  زج  یـسک  ّتیحالـص  هنیدم  یلع ، ای  دومرف : يدربن ؟) دوخ  اب  و   ) یتشاذگ

. تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  تّوبن  رد  رگم  یتسه  یسوم 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  هک  میهدیم  تداهش  دنتفگ : دنتساخرب و  دندوب  ترـضح  هارمه  هک  راصنا  نیرجاهم و  زا  ياهّدع 

. میدینش كوبت  گنج  رد  هلآ 
______________________________

زا ياهدع  وا  زا  دعب  درک . لقن  میارب  ار  بلطم  نیا  هملس  ّما  هک  مهدیم  تداهش  تفگ : تساخرب و  ترضح  باحصا  زا  يدرم  ج :» ( » 25)
. درک لقن  نامیا  رب  ار  بلطم  نیا  هملس  ّما  هک  میهدیم  تداهش  مه  ام  دنتفگ : دنتساخرب و  اج  زا  راصنا  نیرجاهم و 

هیآ 119. هبوت : هروس  ( 26)
432 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مدرم رب  نادهاش  مالّسلا  مهیلع  همئا 

َو اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هدرک  لزان  نینچ  جح  هروس  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف :
ُمُکاَّمَـس َوُه  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  ْمُکابَتْجا  َوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  َو  ْمُکَّبَر  اوُدـُبْعا  َو  اوُدُجْـسا 

َوُه ِهَّللِاب  اوُمِصَتْعا  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَت  َو  ْمُْکیَلَع  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اذه  ِیف  َو  ُْلبَق  ْنِم  َنیِِملْـسُْملا 
راک دیئامن و  تدابع  ار  ناتراگدرورپ  دینک و  هدجس  عوکر و  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  «، » 27  » ُریِصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعنَف  ْمُکالْوَم 
امـش رب  نید  رد  هدرک و  باختنا  ار  امـش  وا  دینک . داهج  دیاب  هک  روط  نآ  ادخ  هار  رد  و  دیوش ، راگتـسر  هکنآ  دـیما  هب  دـیهد ، ماجنا  ریخ 

امش رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ات  هراب  نیا  رد  و  دیمان . ناملـسم »  » لبق زا  ار  امـش  وا  هک  میهاربا ، ناتردپ  نید  تسا . هدادن  رارق  یتخس 
رایتخا بحاص  تسوا  دیئوج . ماصتعا  دنوادخ  هب  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپب  ار  زامن  سپ  دیشاب . مدرم  رب  دهاش  امـش  دشاب و  دهاش 

«. تسا ياهدننککمک  بوخ  رایتخا و  بحاص  بوخ  و  امش ،
نانآ دنوادخ  و  دنامدرم ، رب  دهاش  نانآ  يدـهاش و  نانآ  رب  وت  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  اهنیا  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  تساخرب و  ناملس 

؟ میهاربا ناشردپ  نید  هدادن ، رارق  یتخس  نانآ  يارب  نید  رد  هدرک و  باختنا  ار 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


زا رفن  هدزاـی  بلاـط و  یبا  نب  یلع  مردارب  نم و  تسا : هدرک  دـصق  ار  رفن  هدزیـس  ناـنیا  زا  دـنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
ضوح رـس  رب  ات  دنوشیمن  ادـج  رگید  کی  زا  دـننآرق . اب  نانآ  نانآ و  اب  نآرق  دنتـسه . ماما  یگمه  هک  يرگید ، زا  سپ  یکی  منادـنزرف 

«. دنوش دراو  نم  رب  رثوک 
«. 28  » مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

______________________________

ياههیآ 77 و 78. جح : هروس  ( 27)
. میدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  هک  میهدیم  تداهش  ام  مسق  ادخب  ادخب . يرآ  دنتفگ : مدرم  زا  یعمج  ج :» ( » 28)

433 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  مان  نیلقث و  ثیدح 

نآ زا  دـعب  تساخرب و  هباطخ  ناونعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
هارمگ زگره  دـیاهدرک  کّـسمت  اـهنآ  هب  اـت  هـک  مدراذـگ  یقاـب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نـم  مدرم ، يا  : » دوـمرف و  «، 29  » دـناوخن ياهبطخ 

رـس رب  ات  دنوشیمن  ادج  رگید  کی  زا  ود  نیا  هک  تسا  هدرپس  نم  هب  ریبخ  فیطل  دنوادخ  متیب . لها  نم  ترتع  ادخ و  باتک  دـیوشیمن :
؟» دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح 

: دومرف میدوب . رضاح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  بلاطم  نیا  همه  رد  ام  مسق ، ادخب  يرآ  دنتفگ :
. تسا سب  ارم  دنوادخ 

زا هک  يزور  رد  ار  هباطخ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  میهدیم  تداهـش  دنتفگ : دنتـساخرب و  ردـب  لها  تعامج  زا  رفن  هدزاود 
هکلب هن ، دوـمرف : تتیب ؟ لـها  همه  اـیآ  هَّللا ، لوـسر  اـی  تفگ : تساـخرب و  بضغ  هبـش  تلاـحب  باّـطخ  نب  رمع  دوـمرف ، داریا  تفر  اـیند 

نیا شنادنزرف . زا  رفن  هدزای  تساهنآ و  زا  نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  متّما و  رد  ماهفیلخ  مثراو و  مریزو و  مردارب و  منانیشناج ،
سپـس دندرک - مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  هراشا  ترـضح  و  مرـسپ - ود  نیا  سپـس  تسا ، ناشلـضفا  نانآ و  لّوا  یلع ) )

سپس تسا . دّمحم  شمان  تسوا و  دنزرف  هک  یلع  ّیصو  سپـس  تسا . نیـسح  رـسپ  دوشیم و  هدیمان  یلع  مردارب  مانب  هک  مرـسپ  ّیـصو 
، ّیلع نب  نسح  سپس  دّمحم ، نب  ّیلع  سپس  یلع ، نب  دّمحم  سپـس  یـسوم ، نب  ّیلع  سپـس  رفعج ، نب  یـسوم  سپـس  دّمحم ، نب  رفعج 

یهن نم  یهن  قبط  دنکیم و  رما  نم  رما  قبط  تسا . نم  تنیط  نوچمه  وا  تنیط  نم و  مان  شمان  هک  تّما  ّيدهم  نسحلا  نب  دّمحم  سپس 
تـشپ يرگید و  زا  سپ  یکی  اهنآ  زا  مادک  ره  دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـیامنیم .
. دنتسه شقلخ  رب  وا  ياهتّجح  نیمز و  رد  ادخ  نادهاش  نانآ  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  « 30  » دمآ دنهاوخ  مه  رس 

______________________________

. تفر ایند  زا  ات  دناوخن  ياهبطخ  ج :» ( » 29)
- دـندرک مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هراشا  ترـضح  و  تسا - مرـسپ  نیا  نم  نیـشناج  سپـس  : » تسا نینچ  قوف  تاراـبع  فلا »  » رد ( 30)

سپس تسا . مردارب  مانمه  مرسپ  نم  نیشناج  سپس  دندرک - مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هراشا  ترـضح  و  تسا - نیا  وا  نیـشناج  سپس 
 .... شنادنزرف زا  رفن  تفه  سپس  تسا . نم  مانمه  وا  نیشناج 

434 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تسا هدرک  نایصع  ار  ادخ  دنک  یچیپرس  نانآ  زا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  نانآ  زا  سک  ره 

تداهـش اـم  يدروآ ! ناـمدایب  میدوب  هدرک  شومارف  هک  یبـلطم  دـنتفگ : دنتـساخرب و  نارگید  زا  دادـعت  ناـمه  نیّیردـب و  رفن  داـتفه  هّیقب 
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. میدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  هک  میهدیم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم  يایرد 

هَّللا یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  ناـمثع  تموکح  ناـمز  رد  هچنآ  زا  یبلطم  و  تشگزاـب ، باوج  لاؤس و  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
هچنآ ار و  شبقانم  همه  هکنآ  ات  داد ، مسق  ار  نانآ  هراب  نآ  رد  هکنآ  رگم  تشاذـگن  یقاـب  « 31  » دندوب هدیسرپ  ترـضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و 
بلطم هک  دـندادیم  تداهـش  دـندرکیم و  قیدـصت  ار  وا  اهنآ  همه  رد  و  درک ، رکذ  دوب  هدومرف  شاهراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

. دناهدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  تسا  یّقح 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باوج  رد  هیواعم  همان   5

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تادشانم  لباقم  رد  هیواعم  لمعلا  سکع 

دیـشک و مه  رد  خر  یتحاران  تدـش  زا  دـنتفگ ، هیواعم  يارب  ار  مدرم  لمعلا  سکع  زین  ار و  بلاطم  نیا  همه  هریره  وبا  ءادرد و  وبا  یتقو 
زج راصنا ، نیرجاهم و  همه  دـشاب  قح  دـینکیم  لقن  وا  هراب  رد  هچنآ  رگا  هریره ، وبا  يا  ءادرد و  وبا  يا  تفگ : و  « 32  » تخادنا ریزب  رس 

. دناهدش كاله  شنایعیش  تیب و  لها  وا و 
______________________________

. دوش هعجارم  رد ص 287  باتک  نیمه  ثیدح 11  هب  نامثع  نامز  هب  طوبرم  بلاطم  هراب  رد  ( 31)
یلص ربمایپ  زا  هک  دندوب  هداد  تداهـش  شیارب  مدرم  دوب و  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  هچنآ  همه  دنتفر و  هریره  وبا  ملـسم و  وبا  ج :» ( » 32)

. دندرک لقن  هیواعم  يارب  دناهدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا 
435 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّیقت 

: تشون نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیواعم  سپس 
همه ناـمثع و  رمع و  رکب و  وـبا  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، قـح  ياهتفرگ  دـهاش  نآ  رب  ار  تباحـصا  ياهدرک و  اـعدا  ياهتفگ و  هـچنآ  رگا 

. دناهدش كاله  تنایعیش  تیب و  لها  وت و  ریغ  راصنا  نیرجاهم و 
هّیقت يور  زا  ای  درادن : یمّوس  هک  تسا  تروص  ود  زا  یکی  بلطم  نیا  تسا . هدیسر  نم  هب  نانآ  يارب  وت  رافغتسا  نداتسرف و  تمحر  ربخ 

و دنوش ، هدنکارپ  تفارطا  زا  یگنجیم  نم  اب  نانآ  هلیسوب  هک  ترکشل  لها  یئامن  يرازیب  تئارب و  راهظا  نانآ  زا  رگا  یسرتیم  هک  تسا 
«34  » يراد ناـنیمطا  وا  هب  هک  تصاوـخ  زا  یکی  ار  بلطم  نـیا  و  «- 33  » هدیـسر ربخ  نم  هب  تسا ! غورد  لطاب و  ياهدرک  اـعّدا  هچنآ  اـی 

وبا ياهمان  هب  ار  مرسپ  هس  نم  «: » 35  » یئوگیم دنتسه  ینادمتعم  دب  هک  دوخ  ّصاوخ  هارمگ و  نایعیـش  هب  وت  هک  تسا - هدروآ  ربخ  میارب 
دـصق ار  منارـسپ  متـسرفیم  تمحر  تلالـض  ناـماما  زا  یکی  هـب  هـک  دیدینـش  نـم  زا  هاـگ  ره  ماهدرک . يراذـگمان  ناـمثع  رمع و  رکب و 

«. منکیم

هفیقس رد  هیواعم  تادهاشم 
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رد میرادن  جایتحا  میدـید و  دوخ  نامـشچ  اب  ام  هک  تسا  نیا  دـناهدناسر  نم  هب  ار  نآ  ربخ  دـناهدروآ و  میارب  هچنآ  ندوب  تسار  رب  لیلد 
تسد يدرک و  راوس  ییاپراهچ  رب  ار  همطاف  ترسمه  دش  تعیب  رکب  وبا  اب  هک  یماگنه  مدید  ار  وت  «. 36  » مینک لاؤس  يرگید  زا  هراب  نیا 

وبا هیلع  رب  يدناوخ و  ارف  ار  نانآ  هکنیا  رگم  یتشاذگن  یقاب  ار  ناراد  هقباس  ردب و  لها  زا  يدحا  یتفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  ترـسپ  ود 
رگا مسق  مدوخ  ناجب  ریبز . دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  رفن : راهچ  رگم  یتفاین  ار  نانآ  زا  يدحا  یلو  يدرک ، توعد  دوخ  کمک  هب  رکب 

يدوب قح  رب 
______________________________

. تسا هدروآ  ربخ  میارب  زا ....  یضعب  هک  نادب  سپ  تسا  غورد  لطاب و  يدرک  اعدا  هچنآ  رگا  و  فلا :» ( » 33)
. مراد نانیمطا  د :»  » و ب » ( » 34)

. یئوگیم هدرپ  تشپ  رد  دوخ  ّصاوخ  ج ... :» ( » 35)
. منک لاؤس  وت  ریغ  زا  مرادن  جایتحا  مدید و  دوخ  مشچ  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  د :»  » و ب » ( » 36)

436 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. يدومنیم اعّدا  « 37  » دنتشادن رارقا  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  لطاب و  یبلطم  یلو  دندومنیم ، يرای  تدعاسم و  دندرکیم و  تباجا  ار  وت 

: تفگ وت  هب  نایفس  وبا  هک  یماگنه  یتفگیم ، نایفس  وبا  هب  هک  دینش  وت  زا  مدوخ  شوگ  ود 
يدـع میت و  ینعی  شیرق  فئاوط  نیرتلیلذ  دـش  بلاغ  وت  رب  هک  یـسک  و  يدـش ، بولغم  تیومع  رـسپ  تنطلـس  رد  بلاـط  وبا  رـسپ  يا  »

زا راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  لهچ  متفاییم - ینارای  رگا  : » یتفگ وا  باوج  رد  وت  یلو  دنک  تیرای  ات  تساوخ  وت  زا  نایفـس  وبا  و  دـندوب ،»
. يدرک تعیب  رابجا  هب  یتفاین  رفن  راهچ  زج  نوچ  سپ  متساخیم ،» اپب  درم  نیا  هیلع  رب  ناراد - هقباس 

هیواعم باوج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همان   6

ةراشا

: تشون وا  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگیم : میلس 

نیملسم روما  رد  هیواعم  نداد  رظن  زا  بجعت 

لوط هک  تنخس  دوب و  هدروآ  رد  شراگن  هب  تتـسد  هچنآ  زا  تشگ  نوزفا  مبّجعت  مدناوخ و  ار  وت  همان  دعب ، اّما  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
ای دـیوگب  نخـس  ناشـصاخ  ماع و  ياهراک  رد  یئوت  لثم  هک  هدـمآ ، شیپ  تّما  نیا  يارب  هک  یمهم  هلأسم  میظع و  يالب  زا  يدوب و  هداد 

متسه یسک  رسپ  ياهتسناد و  هک  متسه  یـسک  زین  نم  ینادیم و  هک  یتسه  یـسک  رـسپ  ینادیم و  دوخ  هک  یتسه  یـسک  وت  و  دهد ، رظن 
. ياهتسناد هک 

، ینک كرد  ار  نآ  مرادن  نامگ  هک  داد  مهاوخ  وت  هب  یباوج  ياهتشون  هچنآ  هراب  رد  يدوزب 
______________________________

. میتخانشیمن هچنآ  ج :» . » دنتخانشیمن ار  هچنآ  ب :» ( » 37)
437 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ار همان  نیا  نتشون  روتسد  وت  هب  وا  هک  ارچ  «، 38 « » ۀقبط ّنش  قفاو   » هک روط  نامه  تسوت  يأر  مه  هک  هغبان  رـسپ  ورمع  تریزو  هن  وت و  هن 
. دناهدوب رضاح  زین  شرورش  باحصا  سیلبا و  امش  هارمه  و  تسا ، هدومن  نییزت  وت  يارب  ار  نآ  هداد و 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


تفالخ نیبصاغ  یفّرعم 

شربنم زا  هک  هدید  ار  شیرق  زا  یهارمگ  ناماما  رفن  هدزاود  هک  دیناسانش ، نم  هب  داد و  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مسق  ادخب 
. دننادرگیم رب  ناشرس  تشپ  هب  میقتسم  هار  زا  ار  شتّما  اهنآ  دننومیم . تروصب  دنیآیم و  نیئاپ  دنوریم و  الاب 

هد درک . دنهاوخ  تموکح  تدم  هچ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  مادـک  ره  هکنیا  داد و  ربخ  نم  هب  ناشمان  اب  ار  نانآ  درف  درف  ترـضح  نآ 
تمایق و زور  ات  تّما  عیمج  ناهانگ  لـثم  رفن  ود  نآ  ندرگ  رب  هک  شیرق ، فلتخم  هفیاـط  ود  زا  رفن  ود  دنتـسه و  هّیما  ینب  زا  ناـنآ  زا  رفن 

فالخ رب  هک  یمکح  هن  دوش و  فّرصت  مارح  هب  هک  یجرف  هن  دوش و  هتخیر  قح  ریغ  هب  هک  تسین  ینوخ  چیه  دوب . دهاوخ  ناشباذع  همه 
. تسا رفن  ود  نآ  ندرگ  رب  شهانگ  لابو و  هکنآ  رگم  « 39  » دوش هداد  قح 

ار ادخ  ناگدنب  مدرم و  بیرف  يارب  ار  ادخ  باتک  دنسرب  رفن  یس  هب  صاعلا  یبا  نادنزرف  هاگ  ره  دومرفیم : هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  و 
. دنهدیم رارق  دوخ  نیب  تورث  ار  ادخ  لام  دوخ و  زینک  مالغ و 

یهلا نید  غالبا  رد  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  قرف 

هب منک و  نایب  اراکشآ  ار  ّقح  هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ  هک  تهج  نیا  زا  یتسین  نم  لثم  وت  مردارب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
: دـیامرفیم هک  اجنآ  مشاـب ، مدوخ  طـقف  هچ  رگا  منک  داـهج  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  و  دـنکیم ، ظـفح  مدرم  رـش  زا  ارم  هک  هداد  ربخ  نم 

ِلِیبَس ِیف  ِْلتاقَف 
______________________________

. دوشیم هدرب  راکب  دنشاب  قفّتم  مه  اب  هک  زیچ  ود  دروم  رد  تسا و  یبرع  لثملا  برض  کی  ۀقبط » ّنش  قفاو   » هلمج ( 38)
. دبای رییغت  هک  یمکح  هن  و  ب :» ( » 39)

438 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«، 41  » ِلاـتِْقلا یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  هدومرف : و  یتـسین ،» تدوخ  زج  فّلکم  هک  نک  داـهج  ادـخ  هار  رد  «، » 40  » َکَسْفَن اَّلِإ  ُفَّلَُکت  ـال  ِهَّللا ،

سپـس و  مدشن ، گنج  هب  رومأم  مدـنام  هکم  رد  هک  تدـم  نآ  میدوب . دـهاجم  ود  یلع ) يا   ) وت نم و  نک .» بیغرت  گنج  رب  ار  نینمؤم  »
. دنوشیمن هتخانش  نم  اب  زج  مارح  لالح و  دودح و  ماکحا و  اهتّنس و  عیارش و  نید و  هک  ارچ  دومن ، رومأم  گنج  هب  ارم  دنوادخ 

رهاظ ار  وت  تجح  ماهداد و  روتـسد  تتیالو  هب  وت  هراب  رد  نم  هچنآ  هداد و  روتـسد  نانآ  هب  دنوادخ  هچنآ  دـننکیم  اهر  نم  زا  دـعب  مدرم 
صوصخب دنهدیم ، ماجنا  دشاب  هدـش  هبتـشم  نانآ  رب  دروم  نیا  رد  هکنیا  هن  دنـشاب و  لهاج  هکنآ  نودـب  ادـمع و  ار  راک  نیا  و  ماهتخاس ،

رگا نک و  داهج  نانآ  اب  یتفای  نانآ  هیلع  رب  ینارای  رگا  سپ  دـناهداد . ماجنا  دـنوادخ  اب  تفلاخم  ناونعب  لبق  زا  هک  ییاهراتفر  نآ  رطاـخب 
. دنـشکیم ار  وت  يوش  ادج  نانآ  زا  ینک و  هلباقم  نانآ  اب  ینمـشد  اب  رگا  هک  ارچ  امن ، ظفح  ار  دوخ  نوخ  راد و  هگن  تسد  یتفاین  ینارای 

. نک اهر  هن  رگ  نک و  راداو  قح  هب  ار  نانآ  دندرک  ار  وت  تعاطا  دندش و  وت  عبات  رگا  و 
یتفاین ینارای  رگا  و  نک ، داهج  نانآ  اب  امن و  گنج  مالعا  نانآ  اب  زین  وت  دنداد ، گنج  نالعا  وت  اب  تنانمـشد  دـندرک و  تباجا  ارت  رگا  و 

. نک ظفح  ار  دوخ  نوخ  رادهگن و  تسد 
. ینک مامت  نانآ  رب  ار  تّجح  هک  نکم  كرت  ار  نیا  یلو  دننکیمن ، تباجا  ار  وت  ینک  توعد  ار  نانآ  رگا  هک  نادب  و 

چیه و  ماهدومن ، رهاظ  هدرک  لزان  وت  هراب  رد  دنوادخ  هچنآ  ماهدومن و  اپب  ار  وت  تّجح  نم  هک  تهج  نیا  زا  یتسین ، نم  لثم  مردارب  يا  وت 
«. 42  » مدومن رهاظ  وت  يارب  هک  یماگنه  ات  تسا  بجاو  نم  تعاطا  قح و  میادخ و  ربمایپ  نم  هک  هتسنادن  سک 

ینک و مکح  رگا  ياهدرکن و  هانگ  ینک  توکـس  نانآ  هراـب  رد  رگا  سپ  ماهدرک ، ماـیق  وت  تفـالخ  يارب  هدومن و  رهاـظ  ار  وت  تّجح  نم 
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یلو ياهدرکن . هانگ  مه  ینک  توعد  ار  مدرم 
______________________________

هیآ 84. ءاسن : هروس  ( 40)
هیآ 65. لافنا : هروس  ( 41)

. تسا بجاو  نم  تعاطا  قح و  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دنادیم  هکنآ  رگم  تسین  يدحا  چیه  ج :» ( » 42)
439 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

اب رگا  دـنوشیم و  دـّحتم  وت  هیلع  رب  شیرق  نیملاظ  دـنریذپن . وت  زا  دـننکن و  تباجا  ار  وت  هچ  رگا  ینک  توعد  ار  ناـنآ  مراد  تسود  نم 
مسرتیم دنوش ، وت  توق  ثعاب  هک  دنشاب  تهارمه  کمک  یهورگ  هکنآ  نودب  ییامن  داهج  ینک و  گنج  مالعا  يوش و  ور  رد  ور  نانآ 

نید درادـن  هّیقت  سک  ره  تسا و  ادـخ  نید  زا  هّیقت  دوشن . تدابع  نیمز  رد  دـنوادخ  دوش و  شوماخ  ادـخ  رون  هجیتن  رد  دنـشکب و  ار  وت 
. درادن

ناحتما يارب  تّما  فالتخا 

زا رفن  ود  درکیم و  عمج  تیاده  رب  ار  نانآ  همه  تساوخیم  ادـخ  رگا  و  تسا ، هدرک  رّدـقم  تّما  نیا  نیب  ار  فالتخا  هقرفت و  دـنوادخ 
لـضف رد  هک  یـسک  تفرگیمن و  رارق  هعزانم  دروم  راگدرورپ  رماوا  زا  کی  چـیه  و  دـندرکیمن ، فالتخا  مه  اب  شقلخ  مامت  زا  نانآ و 
دشیم وا  بناج  زا  رییغت  درکیم و  سردوز  ار  نانآ  باذع  تساوخیم  ادخ  رگا  و  درکیمن . راکنا  ار  لضف  بحاص  تلیضف  تسا  رتمک 

. دنادب ار  دوخ  هار  قح  دریگ و  رارق  بیذکت  دروم  ملاظ  ات 
دهد و ازج  ناشلامعا  قبط  دناهدرک  دـب  هک  ار  نانآ  ات  تسا  هداد  رارق  « 43  » باقع باوث و  هناخ  ار  ترخآ  لامعا و  هناخ  ار  ایند  دـنوادخ 

. دهد ازج  یکین  هب  دناهدرک  یکین  هک  ار  نانآ 
! شتارّدقم رب  اضر  میلست و  شیالب و  رب  ربص  شیاهتمعن و  رب  رکش  ار  ادخ  متفگ : دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانرب 

ثراو ریزو و  ّیصو و  نم و  ردارب  وت  تسا . نم  اب  وت  گرم  یگدنز و  هک  هدب  تراشب  مردارب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
يوریپ کین  نوراه  زا  دـیاب  وت  یتسه . یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  ینکیم . گـنج  نم  ّتنـس  قبط  وت  یتسه . نم 

. دنناسرب لتقب  ار  وا  دوب  کیدزن  دندش و  دّحتم  وا  هیلع  رب  دندرمش و  فیعض  ار  وا  شلها  هک  یماگنه  ینک 
رد ییاههنیک  اهنیا  هک  ارچ  نک ، ربص  وت  هیلع  رب  ناشداحتا  شیرق و  ملظ  ربارب  رد 

______________________________

. رارقتسا ای  كاله  هناخ  د :» ( » 43)
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داد روتـسد  وا  هب  داد  رارق  شموق  رد  دوخ  نیـشناج  ار  نوراه  هک  یماگنه  یـسوم  دحا . ياهنوخ  ردـب و  ياههنیک  تسا ، یموق  ياههنیس 
ار دوخ  نوخ  دراد و  هگن  تسد  تفاین  یکمک  رگا  و  دـنک ، داهج  ناهارمگ  اب  ناـنآ  هلیـسو  هب  درک  ادـیپ  یناراـی  دـندش و  هارمگ  رگا  هک 

. دزادنین هقرفت  نانآ  نیب  دنک و  ظفح 
ارچ امن ، ظفح  ار  دوخ  نوخ  راد و  هگن  تسد  یتفاین  يرای  رگا  و  نک ، داهج  اهنآ  اب  یتفای  ینارای  نانآ  هیلع  رب  رگا  نک ، نینچ  نیا  مه  وت 
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راداو قح  هب  ار  نانآ  دندرک  ار  وت  تعاطا  دندش و  وت  عبات  رگا  یلو  دنشکیم . ار  وت  یهد  ناشن  تفلاخم  ینمشد  يور  زا  نانآ  اب  رگا  هک 
. نک

راـکنا اـهتب و  شتـسرپ  هب  مدرم  هکنیا  زا  مسرتیم  ینکن  ظـفح  ار  دوخ  نوخ  يرادـن و  هگن  تسد  یتفاـین  يراـی  یتـقو  وـت  رگا  هک  نادـب 
رب هک  نانآ  و  « 44  » دنراد لد  رد  ار  وت  ینمـشد  هک  نانآ  ات  امن ، توعد  ار  نانآ  نک و  رهاظ  نانآ  رب  ار  تّجح  سپ  دندرگرب . نم  يربمایپ 

. دننامب تمالس  تناتسود  ّصاوخ  مدرم و  مومع  دنوش و  كاله  دننکیم  مایق  وت  هیلع 
نآ ندـش  لزان  رـس  رب  نم  هک  روط  نامه  امن  گنج  نآرق  لیوأت  رـس  رب  یتفای  ّتنـس  باتک و  نتـشاد  اـپ  رب  يارب  یناراـی  يزور  رگا  سپ 

دزارفا رب  ینمشد  ملع  دنک و  اعّدا  یماقم  دوخ  يارب  تنانیـشناج  زا  یکی  ای  وت  لباقم  رد  هک  دوشیم  كاله  یـسک  تّما  نیا  زا  مدیگنج .
«. 45  » دریذپب نید  ناونعب  ار  دیتسه  نآ  رب  امش  هچنآ  فالخ  دیامن و  راکنا  دهد و  ناشن  توادع  و 

نانمشد رب  نداتسرف  تمحر  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هّیقت  نایب 

دنوادخ هکلب  دنکیمن ، قح  ار  یلطاب  امش  رب  منداتسرف  تمحر  متسرفب  تمحر  ریبز  هحلط و  رب  وت و  رب  رگا  مسق  مدوخ  ناجب  هیواعم ، يا 
«. 46  » دهدیم رارق  باذع  تنعل و  امش  رب  ارم  رافغتسا  تمحر و 

زا رتمک  ناتیهارمگ  تعدب و  رتکچوک و  ناتهانگ  رتمک و  ناتمرج  ریبز  هحلط و  وت و 
______________________________

. دننکیم یچیپرس  وت  زا  هک  نانآ  ج :» ( » 44)
. دوش میلست  مدرم  تعامج  مومع و  لباقم  رد  دنک و  در  دیتسه  نآ  رب  امش  هک  ار  یمالک  دنزب و  نعط  نید  رد  و  ج :» ( » 45)

. دوب دهاوخن  باذع  تنعل و  زج  امش  رب  مرافغتسا  تمحر و  د :»  » و ج » ( » 46)
441 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دندرک و زاب  ناتیارب  تیب  لها  ام  هب  ملظ  يارب  ار  هار  دندرک و  يراذـگهیاپ  یتسه  وا  نوخ  بلاط  هک  تقیفر  وت و  يارب  هک  تسین  یناسک 
: دیامرفیم دنوادخ  دندرک . ّطلسم  ام  رب  ار  امش 

، اًـلِیبَس اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدـْهَأ  ِءـالُؤه  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَی  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلاـِب  َنوـُنِمُْؤی  ِباـتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
یلَع َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  ًاریِقَن  َساَّنلا  َنُوتُْؤی  ًاذِإَف ال  ِْکلُْملا  َنِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  ْمَأ  ًاریِـصَن  َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

یناسک هب  دنروآیم و  نامیا  توغاط  تبج و  هب  هک  دندش ، هداد  باتک  زا  یبیـصن  هک  ار  یناسک  ینیبیمن  «، » 47  » ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام 
ره هدرک و  ناشتنعل  ادـخ  هک  دنتـسه  نانیا  تسا . رتکیدزن  تیادـه  هب  دـندروآ  نامیا  هک  نانآ  زا  نانیا  هار  دـنیوگیم : دـندش  رفاـک  هک 

مدرم هب  ياهّرذ  تروص  نیا  رد  هک  دـننک  ادـیپ  یهاشداپ  زا  یبیـصن  هکنآ  ای  درک ، یهاوخن  ادـیپ  يراـی  وا  يارب  دـنک  تنعل  ادـخ  ار  سک 
دروم هک  میئام  میتسه و  مدرم  زا  دارم  ام  تسا .» هداد  نانآ  هب  شلـضف  زا  دنوادخ  هچنآ  رد  دنربیم  دـسح  مدرم  رب  هکنآ  ای  و  دـنهدیمن ،

. میریگیم رارق  دسح 
َو ُْهنَع  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ًامیِظَع ، ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  دـیامرفیم : ّلج  ّزع و  دـنوادخ 

ناـمیا وا  هب  ناـنآ  زا  یـضعب  میدرک ، تیاـنع  میظع  کـلم  ناـنآ  هب  میداد و  تمکح  باـتک و  میهاربا  لآ  هـب  «، » 48  » ًاریِعَـس َمَّنَهَِجب  یفَک 
رارق یناماما  نانآ  نیب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  میظع » کلم  «. » تسا یفاک  شیاههلعش  اب  مّنهج  دندش و  نآ  عنام  نانآ  زا  یـضعب  دندروآ و 

باتک و  » و تسا . هدرک  نایـصع  ار  ادخ  دنک  یچیپرـس  نانآ  زا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  نانآ  زا  سک  ره  هک  هداد 
؟ دینکیم راکنا  دّمحم  لآ  دروم  رد  یلو  دیراد  لوبق  میهاربا  لآ  هراب  رد  ار  بلطم  نیا  ارچ  تسا . تّوبن  تمکح »

رفک بلطم  نیا  هب  دـناوت  دزن  هـک  تـّما  ناراـکافج  نـیا  رـضم ، هـعیبر و  بارعا  نـمی و  ماـش و  ناـیغاط  تـقیفر و  وـت و  رگا  هیواـعم ، يا 
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لّکوم نآ  هب  ار  یموق  دنوادخ  دیزرویم 
______________________________

.51 ياههیآ 54 - ءاسن : هروس  ( 47)
ياههیآ 54 و 55. ءاسن : هروس  ( 48)

442 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دنتسین رفاک  نادب  هک  هدرک 

مدرم رب  تّجح  نآرق 

ینیگنـس ناشـشوگ  رد  دنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  و  «، 49  » تسا نینمؤم  يارب  افـش  تمحر و  تیادـه و  رون و  ّقـح و  نآرق  هیواـعم ، يا 
. تسا لد  يروک  نانآ  يارب  نآرق  تسا و 

نخـس نآرق  رد  هکنآ  رگم  هدرکن  اهر  ار  شتآ  هب  ناگدننکتوعد  تلالـض و  فانـصا  زا  یفنـص  چیه  هلالج ، ّلج  دـنوادخ  هیواعم ، يا 
ياهدع هک  هداتـسرف  قطان  عطاق و  ینآرق  نانآ  هراب  رد  تسا . هدومرف  یهن  نانآ  ندش  عبات  زا  هدرک و  جاجتحا  نانآ  رب  هدرک و  در  ار  نانآ 

. دنلهاج نآ  هب  ياهدع  دننادیم و  ار  نآ 
نآ زا  یفرح  چیه  دراد و  ینطاب  يرهاظ و  هکنآ  رگم  تسین  نآرق  زا  ياهیآ  چیه  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم 

دّمحم لآ  ام  ملع ، رد  ناخـسار  دنادیمن ، دنقیمع  خسار و  ملع  رد  هک  نانآ  دـنوادخ و  زج  ار  نآ  لیوأت  دراد و  یلیوأت  هکنآ  رگم  تسین 
لقع نابحاص  زج  تسا و  ام  راگدرورپ  فرط  زا  همه  میدروآ و  ناـمیا  نآ  هب  دـنیوگب : هک  هداد  روتـسد  تّما  ریاـس  هب  دـنوادخ  میتسه و 

َْول َو  دیامرفیم : دنوادخ  «. 50  » دننک راذگاو  ام  هب  ار  نآ  ملع  دنـشاب و  میلـست  ام  لباقم  رد  هک  هداد  روتـسد  دنوادخ  و  دنوشیمن ، رّکذتم 
هک نانآ  دنهد  عاجرا  دوخ  رمالا  ولوا  ربمایپ و  هب  ار  نآ  رگا  « » 51  » ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر 

. دنیامنیم بلط  ار  نآ  دنریگیم و  رارق  لاؤس  دروم  هراب  نآ  رد  هک  دنتسه  نانیا  مه  و  دنمهفیم ،» ار  نآ  دننکیم  طابنتسا 

هیواعم هراب  رد  نآرق  زا  هیآ  ود 

میلست ام  لباقم  رد  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  مدرم  رگا  مسق ، مدوخ  ناجب 
______________________________

. دندروآ نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  ءافش  تمحر و  تیاده و  رون و  ظفح و  هیام  نآرق  ج :» ( » 49)
. دننکیم عاجرا  ام  هب  ار  نآ  ملع  هک  یلقع  نابحاص  د :»  » و ب » ( » 50)

هیآ 83. ءاسن : هروس  ( 51)
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يا وت  دندروخیم و  ار  اهتمعن  ناشیاپ  ریز  ناشرـس و  يالاب  زا  دندرپسیم  ام  تسدـب  ار  ناشروما  و  « 52  » دنتشگیم ام  عبات  دندشیم و 
تـسد زا  ناـنآ  هب  تبـسن  اـم  هک  تسا  ینآ  زا  شیب  دـناهداد  تسد  زا  اـم  زا  مدرم  هچنآ  یلو  «! 53  » يدرکیمن عمط  تفـالخ  رد  هیواـعم 

. میاهداد
لیوأت دینادیمن  دیناوخیم و  شرهاظ  قبط  ار  نآ  وت  لاثما  وت و  هک  تسا  هدرک  لزان  نآرق  زا  ياهیآ  صوصخب  وت  نم و  هراب  رد  دنوادخ 

َو دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  ًاریِسَی  ًاباسِح  ُبَساُحی  َفْوَسَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف  هک : تسا  هّقاحلا   » هروس رد  نآ  و  « 54  » تسیچ نآ  نطاب 
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رارق هبساحم  دروم  یناسآ  هب  يدوزب  دوش  هداد  شتـسار  تسدب  شلمع  همان  هک  یـسک  «، » 55  » هیآ رخآ  ات  ِِهلامِِـشب ...  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ 
ماـما ره  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  هّیـضق  و  دوش ،»...  هداد  شپچ  تسد  هب  شلمع  هماـن  هک  یـسک  اـّما  و  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  اـت  دریگیم »

ارف مه  وت  نم و  و  دوب ، دنهاوخ  دناهدرک  تعیب  وا  اب  هک  ناشباحـصا  اهنآ  زا  مادـک  ره  اب  دـنوشیم و  هدـناوخ  ارف  یتیادـه  ماما  تلالض و 
. میوشیم هدناوخ 

رخآ ات  متـسنادیمن » ار  دوخ  باسح  دـشیمن و  هداد  متـسدب  ملمع  همان  شاـک  يا  : » دـیوگیم هک  یتسه  ریجنز  بحاـص  وت  هیواـعم ، يا 
یتلالـض ماما  ره  هراب  رد  نینچمه  دومرفیم و  وت  هراب  رد  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  مسق  ادخب  «. 56  » تایآ

. دوب دهاوخ  ادخ  بناج  زا  باذع  يراوخ و  نیمه  لثم  دوب  دهاوخ  وت  زا  دعب  هدوب و  وت  زا  لبق  هک 

هّیما ینب  هراب  رد  نآرق  زا  ياهیآ 

اَیْؤُّرلا اَْنلَعَج  ام  َو  هک : تسا  هدش  لزان  لج  زع و  دنوادخ  مالک  هّیما ) ینب   ) امش هراب  رد 
______________________________

. دندرکیم تعیب  ام  اب  ج :» ( » 52)
. یتفرگیمن رارق  تفالخ  ماقم  رد  وت  و  ج :» ( » 53)

دننادیمن دـننکیم و  لیوأت  رهاظ  هب  ار  نآ  تّما  هک  تسا  هدرک  لزاـن  یـصوصخب  هروس  وت  نم و  هراـب  رد  دـنوادخ  ب :»  » و فلا » ( » 54)
. تسیچ نآ  نطاب 

ات 37. ياههیآ 19  هّقاحلا : هروس  هیآ 8 . قاقشنا : هروس  ( 55)
«. دیدنبب ار  وا  تسا  عارذ  داتفه  نآ  لوط  هک  يریجنز  رد  سپس  : » دیامرفیم هک  تسا  هّقاحلا  هروس  ات 32  ياههیآ 25  هب  هراشا  ( 56)

444 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هرجـش ناونعب  مدرم و  يارب  یناحتما  ار  میداد  ناشن  وت  هب  هک  ییاـیؤر  «، » 57  » ِنآْرُْقلا ِیف  َۀـَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَْـنِتف  اَّلِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا 

«. میداد رارق  نآرق  رد  هدش  تنعل 
هب دوخ ) نید  زا   ) ار مدرم  هک  دـید  شیوخ  ربنم  رب  ار  تلالـض  ناماما  زا  ماما  هدزاود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوب  یماـگنه  نیا  و 

ياهدـمآ وا  یهاوخنوخ  هب  هک  تسوـت  قـیفر  رفن  هد  لّوا  هّیما . ینب  زا  رفن  هد  شیرق و  فـلتخم  هفیاـط  ود  زا  رفن  ود  دـننادرگیم ! رب  بقع 
ار وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یـسک  تسا . ناورم  ناـشلّوا  هک  صاـعلا  یبا  نب  مکح  نادـنزرف  زا  رفن  تفه  ترـسپ و  وت و  و  « 58»

دنک عامتـسا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  نخـس  هنایفخم  ات  دوب  هدمآ  هک  یماگنه  دومن  درط  ار  شنادنزرف  وا و  درک و  تنعل 
«. 59»

. تسا هدشن  یضار  ام  باوث  رجا و  ناونعب  ار  ایند  هداد و  حیجرت  ایند  رب  ام  يارب  ار  ترخآ  دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  هیواعم ، يا 
نادنزرف هاگ  ره  : » دومرفیم هک  دیدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ترادقمیب  قیفر  تریزو و  وت و 

______________________________

هیآ 60. ءارسا : هروس  ( 57)
شرـسپ هیواعم و  نامثع و  دعب  دنتـسه و  يدع  میت و  هفیاط  ود  زا  هک  رمع  رکب و  وبا  زا : دنترابع  رفن  هدزاود  عومجم  نامثع و  ینعی  ( 58)

. دنتسه اهنآ  نادنزرف  کلملا و  دبع  ناورم و  نآ  زا  دعب  دیزی و 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  ج 8 ص 243  ریدغلا : رد  تسا . صاعلا  یبا  نب  مکح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دورطم  نوعلم و  زا  روظنم  ( 59)
. درکیم تیذا  ار  ترـضح  نآ  رتشیب  ناگیاسمه  همه  زا  مالـسا  نامز  رد  دوب و  ترـضح  هیاسمه  تیلهاج  نامز  رد  صاعلا  یبا  نب  مکح 
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هب هراشا  اب  داتفایم و  هارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رـس  تشپ  وا  دوب . لاؤس  تحت  وا  نید  دوب و  هکم  حـتف  زا  دـعب  هنیدـم  هب  وا  ندـمآ 
زاـمن هب  ترـضح  هـک  هاـگنآ  و  دادیم ، تـکرح  ار  شناـهد  ینیب و  درکیم و  رارکت  ار  ترـضح  نآ  نخـس  دزیم و  کمـشچ  ترـضح 

دنام وا  رد  ضرم  کی  ناونعب  شمشچ  ینیب و  ناهد و  تکرح  تهج  نیمه  هب  درکیم . هراشا  تشگنا  اب  داتسیایم و  رس  تشپ  داتسیایم 
. دش التبم  یلقع  مک  یعون  هب  و 

. درک هاگن  هرجح  لخاد  هب  دیشک و  رـس  دوب  اجنآ  رد  شرـسمه  اب  ترـضح  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياههرجح  زا  یکی  هب  يزور 
؟ دنکیم مک  نم  رـس  زا  ار  نوعلم  رامـسوس  نیا  ّرـش  یـسک  هچ  دومرف : دمآ و  نوریب  وا  دـصق  هب  یتسدـبوچ  اب  تخانـش و  ار  وا  ترـضح 

«. دننک یگدنز  رهش  کی  رد  نم  اب  دنرادن  قح  شنادنزرف  وا و  : » دومرف سپس 
. دومن دیعبت  فئاط  هب  ار  شاهداوناخ  همه  اذل  و 

. تفریذپن وا  یلو  درک  تبحـص  رکب  وبا  اب  صاعلا  یبا  نب  مکح  ندنادرگرب  هراب  رد  نامثع  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
دراو ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  هداوناـخ  دیـسر  تموکح  هب  ناـمثع  یتقو  دـیدن . حالـص  مه  وا  یلو  درک  تبحـص  مه  وا  اـب  رمع  ناـمز  رد 

!!! درک هنیدم 
445 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ذاختا دوخ  نیب  تورث  ار  ییادخ  لاوما  دوخ و  ناگدنب  ار  ادخ  ناگدنب  مدرم و  بیرف  يارب  ار  ادـخ  باتک  دنـسرب  رفن  یـس  هب  صاعلا  یبا 
«. دننکیم

مالّسلا مهیلع  ناماما  تداهش  زا  یئوگشیپ 

یلاح رد  دنتشک  ار  وا  شموق  دش و  هدیرب  مالّسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  رـس  و  دش ، هدیرب  هّرا  اب  مالّـسلا  هیلع  اّیرکز  ادخ  ربمایپ  هیواعم ، يا 
. تسایند یشزرایب  رطاخب  نیا  و  «، 60  » درکیم توعد  لج  زع و  يادخ  هب  ار  نانآ  هک 

: دیامرفیم دنوادخ  دناهدیگنج . نامحر  يادخ  ناتسود  اب  میدق  زا  ناطیش  ناتسود 
یناسک «، » 61  » ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِساَّنلا  َنِم  ِطْـسِْقلِاب  َنوُُرمْأَـی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقَی  َو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتاـیِآب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

هب ار  نانآ  دننکیم ، رما  تلادع  هب  هک  ار  مدرم  زا  یناسک  دنشکیم  زین  دنـشکیم و  قحانب  ار  ناربمایپ  دنزرویم و  رفک  ادخ  تایآ  هب  هک 
«. هدب تراشب  كاندرد  یباذع 

دیهـش نم  درک و  دـنهاوخ  نیگنر  مرـس  نوخ  زا  ارم  نساـحم  يدوزب  شتّما  هک  هداد  ربخ  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هیواـعم ، يا 
ترسپ و  یشکیم ، مس  هلیـسوب  يدرمناوجان  اب  ار  نسح  مرـسپ  وت  يدوزب  و  يریگیم . تسدب  ار  تما  روما  مامز  نم  زا  دعب  وت  موشیم و 

«. 62  » دریگیم هدهع  رب  راکانز  رسپ  وا  زا  تباین  هب  ار  راک  نیا  هک  دشکیم  ار  نیسح  مرسپ  يدوزب  دنک  تنعل  ار  وا  ادخ  هک  دیزی 

هّیما ینب  تسدب  تما  هایس  هدنیآ  زا  یئوگشیپ 

هک دنریگیم  تسدب  « 63  » شنادنزرف زا  رفن  جنپ  مکح و  نب  ناورم  صاعلا و  یبا  نادـنزرف  زا  رفن  تفه  وت  زا  دـعب  ار  تما  نیا  تموکح 
رد هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یماما  هدزاود  لیمکت 

______________________________

توعد لج  زع و  دـنوادخ  يوس  هب  ود  نآ  هک  یلاح  رد  دـش ، هدـیرب  رـس  دنفـسوگ  لثم  مالّـسلا  هیلع  ییحی  ترـضح  و  د :»  » و ب » ( » 60)
. دندرکیم
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هیآ 21. نارمع : لآ  هروس  ( 61)
. تسا نوعلم  دایز  نبا  روظنم  ( 62)

. دنتسه ناورم  نادنزرف  زا  رفن ، تفه  زا  رفن  جنپ  ینعی  ( 63)
446 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نیرتدیدش نانآ  و  دننادرگیم . رب  بقع  هب  ادخ  نید  زا  ار  وا  تّما  دنرپیم و  اهنومیم  دننام  مه  رـس  تشپ  شربنم  زا  هک  دید  ار  نانآ  ایؤر 
. دنتسه تمایق  زور  رد  باذع  رظن  زا  مدرم 

ساّبع ینب  تموکح  زا  یئوگشیپ 

راوخ ناشیا  هلیـسوب  ار  نانآ  و  دنکیم ، جراخ  نانآ  زا  دیآیم  قرـش  فرط  زا  هک  یهایـس  ياهمچرپ  هلیـسوب  ار  تفالخ  يدوزب  دـنوادخ 
. دناسریم لتقب  ار  نانآ  دنشاب  یگنس  ره  ریز  دیامنیم و 

ینایفس زا  یئوگشیپ 

بلق زا  ار  تمحر  ینابرهم و  دنوادخ  تسا و  ظیلغ  لدگنـس و  بلق و  هنوراو  نشخ و  قمحا و  نوعلم و  موش و  هک  وت  نادـنزرف  زا  يدرم 
رکذ ار  دراد  ّنس  لاس  دـنچ  هکنیا  شتفـص و  وا و  مان  مهاوخب  رگا  و  منیبیم ، ار  وا  ایوگ  تسا ، بلک  هفیاط  زا  شیاهیئاد  و  هتـشادرب ، وا 

. دننارذگیم ّدح  زا  اجنآ  رد  ار  شحاوف  راتشک و  دنوشیم و  رهش  دراو  نانآ  دتسرفیم . هنیدم  هب  يرکشل  وا  منکیم ،
رارف وا  تسد  زا  دشاب  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  هزنم  كاپ و  هک  منادـنزرف  زا  يدرم 

وا دیزی  ترسپ  هک  تسا  نیسح  مرسپ  نادنزرف  زا  وا  منادیم . ار  وا  تمالع  تسا و  یّنس  هچ  رد  زور  نآ  رد  هکنیا  ار و  وا  مان  نم  دنکیم .
. دنکیم رارف  هّکم  هب  وا  درک . دهاوخ  مایق  شردپ  نوخ  يارب  هک  تسوا  و  دشکیم ، ار 

هّکم يوسب  ار  رکـشل  سپـس  دـشکیم . نوتیز  ياهگنـس  راـنک  رد  تسا  راـکوکین  كاـپ و  هک  ار  منادـنزرف  زا  يدرم  رکـشل  نآ  بحاـص 
. منادیم ار  ناشیاهبسا  تامالع  اهنآ و  مان  ناشهّدع و  نانآ و  ریما  مان  نم  دهدیم . تکرح 

يَرت َْول  َو  دیامرفیم : لج  زع و  دنوادخ  دربیم . ورف  نیمز  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دندیدرگ  رقتـسم  دندش و  ءادیب »  » نیمزرـس دراو  هک  هاگنآ 
ٍناکَم ْنِم  اوُذِخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ 
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ینعی دومرف : دـنوشیم .» هتفرگ  یکیدزن  ناکم  زا  هکلب  دـنوریمن  تسد  زا  دـنوشیم و  هدز  تشحو  هک  یماگنه  ینیبب  رگا  «، » 64  » ٍبیِرَق

. دنادرگیم رب  شرس  تشپ  هب  ار  وا  تروص  دنوادخ  هک  دنامیمن  یقاب  رفن  کی  زج  رکشل  نآ  زا  ناشیاهاپ . ریز  زا 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  یئوگشیپ 

مسق ادخب  دنوشیم . عمج  هک  يزیئاپ  هدنکارپ  ياهربا  دننام  دنوشیم  عمج  نیمز  فارطا  زا  هک  دتسرفیم  ار  یماوقا  يدهم  يارب  دنوادخ 
. منادیم ار  ناشناراوس  لوزن  لحم  ناشریما و  مان  نانآ و  مان  نم 

: دیامرفیم ّلج  ّزع و  دنوادخ  دنکیم ، عّرضت  هیرگ و  دوشیم و  هبعک  لخاد  يدهم 
تباجا دناوخیم  ار  وا  ّرطضم  یتقو  هک  تسا  یسک  هچ  ای  «، » 65  » ِضْرَْألا َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ 

. تسا تیب  لها  ام  صوصخم  هیآ  نیا  دهد ،» رارق  نیمز  رد  ياههفیلخ  ار  امش  دربب و  نیب  زا  ار  یتحاران  دنک و 
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نیّفص تالسارم  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فده 

ربخ هک  يوشیم  دونـشوخ  وت  و  يربیمن . یعفن  نآ  زا  وت  منادیم  هک  یلاح  رد  متـشون  وت  يارب  ار  همان  نیا  مسق ، ادخب  هیواعم ، يا  نادـب 
و  ) یتسه رفاک  ترخآ  هب  وت  تسین و  مهم  وت  يارب  ترخآ  هک  ارچ  دـیریگیم ، تسدـب  ار  تموکح  ترـسپ  وت  زا  دـعب  وت و  يدوزب  مداد 

(. يرادن داقتعا 
ّطلـسم ام  رب  ار  وت  دندرک و  يراذـگهیاپ  وت  يارب  ار  تموکح  نیا  هک  نانآ  دـندش  نامیـشپ  هک  روط  نامه  يوشیم  نامیـشپ  يدوزب  یلو 

. تشادن يدوس  تمادن  هک  دندش  نامیشپ  ینامز  یلو  دندومن ،
روتسد ماهدنسیون  هب  هک  دوب  نیا  مسیونب  همان  وت  يارب  دش  ثعاب  هک  يروما  هلمج  زا 

______________________________

هیآ 51. ابس : هروس  ( 64)
هیآ 62. لمن : هروس  ( 65)
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یکی ای  دهد ، یعفن  ار  نانآ  همان  نیا  هلیسوب  دنوادخ  هکنآ  دیما  هب  دنک  يرادرب  هخسن  مباحـصا  ياسؤر  منایعیـش و  يارب  ار  همان  نیا  مداد 

تباحـصا و وت و  ملظ  زا  تیاده و  هب  یهارمگ  زا  ار  وا  ام  هلیـسوب  همان و  نیا  هلیـسوب  دنوادخ  دناوخب و  ار  نآ  دنتـسه  وت  دزن  هک  نانآ  زا 
. منک مامت  وت  رب  ار  تّجح  متشاد  تسود  زین  و  دنک ، جراخ  نانآ  هنتف 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هیواعم  ییاهن  باوج   7

کلاـم ار  اـیند  هک  داـب  ناـمیاراوگ  و  يوـشیم ، کـلام  ار  ترخآ  هـک  داـب  تیاراوـگ  نـسحلا ، وـبا  يا  : » تشوـن ترـضح  يارب  هیواـعم 
«!! میوشیم

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 33 ص 141 ح 421. راحب : . 1

ج 89 ص 196 ح 43. راحب : . 2
ج 2 ص 186 ح 909. ةادهلا : تابثا  . 3
ج 2 ص 187 ح 911. ةادهلا : تابثا  . 4

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 45. ینامعن : تبیغ  . 1
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نبا تاجاجتحا  . 3 مالّـسلا . هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تئارب  نعل و  رد  هیواعم  همانرب  يادتبا  هیواعم 2 . رب  دعس  نب  سیق  تاجاجتحا  . 1 26
هکم رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاجاجتحا  تادشانم و  هیواعم 5 . نامز  رد  نایعیش  ياهالب  هیواعم 4 . رب  سابع 

ةراشا

، مالـسا يرای  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  وبا  ترـضح  قباوس  هیواعم ، قباوس  هراب  رد  سیق  نانخـس  هیواـعم : رب  دعـس  نب  سیق  تاـجاجتحا  . 1

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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زا تفالخ  بصغ  ناـیرج  سیق ، ناـسل  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقاـنم  تثعب ، لّوا  رد  تفـالخ  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن 
. باتک ملع  بحاص  قوراف و  قیدص و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سیق ، ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  طوبرم  تایآ  سیق ، ناسل 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تئارب  نعل و  رد  هیواعم  همانرب  يادتبا  . 2
. نآرق ریسفت  هراب  رد  نامثع ، لتق  هراب  رد  هیواعم : رب  سابع  نبا  تاجاجتحا  . 3

، کلامم اهرهـش و  همه  نایعیـش  دروم  رد  هیواعم  مادقا  قارع ، رد  نایعیـش  هب  تبـسن  هیواعم  تایانج  هیواعم : نامز  رد  نایعیـش  ياهالب  . 4
دروم رد  هیواعم  مادـقا  رمع ، رکب و  وبا  مان  ندرک  هدـنز  يارب  هیواعم  مادـقا  وا ، يارب  بقانم  لعج  نامثع و  ناوریپ  دروم  رد  هیواـعم  مادـقا 

لتق هراب  رد  هیواعم  یـساسا  مادـقا  نانآ ، تداهـش  ّدر  یتموکح و  رتافد  زا  نایعیـش  مان  وحم  نامثع ، رمع و  رکب و  وبا  یلعج  بقاـنم  میلعت 
. مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  الب  هنتف و  جوا  یلعج ، ثیداحا  راشتنا  تیفیک  نایعیش ،

عامتجا مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  نایعیـش و  اب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّجح  هکم : رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تاجاجتحا  تادشانم و  . 5
هیلع نینمؤملا  ریما  لئاضف  هیواعم ، تایانج  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالک  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  هدشانم  سلجم  رد  رفن  رازه 

ثیدح . 5 تلزنم ، ثیدـح  . 4 ریدغ ، ثیدـح  . 3 باوبا ، ّدس  ثیدـح  . 2 ةاخاؤم ، ثیدـح  . 1 مالّـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  ناسل  زا  مالّـسلا 
بحاص مالّسلا  هیلع  یلع  . 9 مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  یمدقـشیپ  يراکادف و  . 8 تئارب ، هروس  غالبا  . 7 ربیخ ، ياول  ثیدح  . 6 ۀلهابم ،

نت جنپ  تدایـس  . 12 تّما ، نیرتـهب  مالّـسلا  هیلع  یلع  . 11 مالّـسلا ، اـمهیلع  نینمؤملا  ریما  ربماـیپ و  تولخ  لاؤس و  . 10 نمؤم ، ره  راـیتخا 
تیب لها  هب  طوبرم  ثیداحا  تایآ و  نیلقث ، ثیدـح  . 14 مالّسلا ، هیلع  یلع  تسدب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  لسغ  . 13 مالّسلا ، مهیلع 

. مالّسلا امهیلع  یلع  ربمایپ و  هب  تبسن  ضغب  بح و  مالّسلا ، مهیلع 
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هیواعم رب  دعس  نب  سیق  تاجاجتحا   1

ةراشا

: دنتفگ ود  نیا  تسا - یکی  اهنآ  يود  ره  ثیدح  و  دنکیم - لقن  هملس  یبا  نب  رمع  میلس و  زا  نابا 
ناونعب « 1  » درک حلـص  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  وا  دش و  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  زا  دعب  دوخ  تموکح  نامز  رد  هیواعم 

زا رتشیب  دناهدمآ  وا  لابقتـسا  هب  هک  شیرق  زا  يدارفا  دـش  هّجوتم  هیواعم  دـندمآ و  وا  لابقتـسا  هب  هنیدـم  لها  دـش . هنیدـم  دراو  جـح  رفس 
«! دنرادن ندمآ  يارب  يراوس  دنریقف و  نانآ  : » دش هتفگ  وا  هب  و  درک ، لاؤس  هراب  نیا  رد  دنتسه . راصنا 

هیواعم قباوس  هراب  رد  سیق  نانخس 

؟ دیدماین نم  لابقتسا  هب  شیرق  زا  ناتناردارب  هارمه  امش  ارچ  راصنا ، هورگ  يا  تفگ : درک و  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  هب  ور  هیواعم 
میتشادن ییاپراهچ  هک  تهج  نیا  درک  نیـشنهناخ  ار  ام  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ : «- 2  » دوب نانآ  گرزب  رـسپ  راصنا و  گرزب  هک  سیق -

«. 3»
دعب دحا و  ردب و  زور  رد  ار  اهنآ  تفگ : سیق  دنیاجک ؟ امش  « 4  » نارتش سپ  تفگ : هیواعم 

______________________________

اب مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دیسر و  تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  دعب  خ ل : ب » . » مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  ب :» ( » 1)
ار تفالخ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  تایح  نامز  رد  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  دـعب  هک  یماگنه  هیواعم  ج :» . » درک تعیب  وا 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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يارب هک  ییاهیتحاران  زا  دعب  تسب و  یطیارش  قبط  ینامیپ  دهع و  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هکنآ  زا  دعب  دش  هنیدم  دراو  تفرگ  تسدب 
. دش ترضح  نآ  حلص  نامیپ  بجوم  دندرک و  راوخ  ار  وا  مدرم  دمآ و  شیپ  ترضح  نآ 

. دوب راصنا  لک  سیئر  هک  تسا  هدابع  نب  دعس  نامه  سیق ، ردپ  ( 2)
. میتشادن ییاپراهچ  تشادزاب ، ار  ام  تجاح  رقف و  د :»  » و ب » ( » 3)

. دننکیم لمح  بآ  نآ  يور  رب  هک  تسا  ینارتش  يانعم  هب  حضان »  » عمج هملک  نیا  تسا . حضاون »  » یبرع ترابع  ( 4)
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میدزیم ریشمش  تردپ  وت و  يور  رب  ناتندشناملسم  يارب  هک  ماگنه  نآ  میداد ، تسد  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياهگنج  رد  نآ  زا 
. دیتشاد تهارک  امش  هک  یلاح  رد  تفرگ  توق  ادخ  رما  هکنآ  ات 

اطع و رد  هک  دید  دیهاوخ  نم  زا  دعب  امش  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  نادب  تفگ : سیق  شخبب . ایادخ  تفگ : هیواعم 
هک هداد  روتسد  تفگ : سیق  تسا ؟ هداد  امش  هب  دروم  نیا  رد  يروتـسد  هچ  تفگ : هیواعم  دنرادیم .» مدقم  امـش  رب  ار  نارگید  شـشخب 

نامنارتش هب  ار  ام  هیواعم ، يا  تفگ : سیق  سپـس  دینک ! تاقالم  ار  وا  ات  دینک  ربص  سپ  تفگ : هیواعم  میئامن . تاقالم  ار  وا  ات  مینک  ربص 
الاب ادـخ و  رون  ندرک  شوماخ  يارب  امـش  هک  یلاح  رد  میدـش  ورردور  امـش  اب  اهنآ  رب  راوس  ردـب  زور  رد  مسق  ادـخب  ینکیم ؟ شنزرس 

«. 5  » میدزیم ار  امش  نآ  رس  رب  هک  دیدش  یمالسا  لخاد  هارکا  اب  تردپ  وت و  اهدعب  دیدرکیم ! شالت  ناطیش  مالک  ندرب 
يا دنراد . تلیضف  ّتنم و  امش  رب  هراب  نیا  رد  شیرق  مسق  ادخب  يراذگیم . ّتنم  ام  رب  ام  هب  تبـسن  تیرای  رطاخب  وت  ایوگ  تفگ : هیواعم 

زا ام و  يومع  رـسپ  تسا و  شیرق  زا  وا  هک  یلاح  رد  دـیاهدرک  يرای  ار  ربمایپ  هکنیا  يارب  دـیراذگیم  ّتنم  ام  رب  امـش  ایآ  راـصنا ، هورگ 
هدرک تیادـه  ام  هلیـسوب  ار  امـش  تسا و  هداد  رارق  ام  عابتا  ام و  نارای  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تسا  اـم  يارب  تلیـضف  ّتنم و  سپ  تساـم ؟

. تسا

مالسا يرای  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  وبا  ترضح  قباوس 

. دیفس هایس و  خرس و  سنا و  نج و  رب  داتسرف : مدرم  همه  رب  ار  وا  داتـسرف و  نایناهج  رب  تمحر  ار  دّمحم  لج  زع و  دنوادخ  تفگ : سیق 
. داد صاصتخا  شیوخ  تلاسر  هب  درک و  باختنا  شتّوبن  يارب  ار  وا  و 

. دوب بلاط  یبا  نب  یلع  شیومع  رسپ  دروآ  نامیا  وا  هب  دومن و  قیدصت  ار  وا  هک  یسک  لّوا 
تیذا دـنناسرتن و  ار  وا  هک  دـشیم  لـئاح  وا  شیرق و  راـفک  نیب  دـشیم و  وا  زا  نانمـشد  عناـم  درکیم و  عاـفد  وا  زا  بلاـط  وبا  شیومع 

. درکیم بیغرت  راگدرورپ  ياهتلاسر  غالبا  هب  ار  وا  و  دننکن ،
______________________________

. میدز نآ  رس  رب  ار  امش  هک  یماگنه  دیدش  دراو  نید  رد  ج :» ( » 5)
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ات داد  روتسد  یلع  شرـسپ  هب  تفر و  ایند  زا  بلاط  وبا  شیومع  هکنآ  ات  تشاد  عنام  تیذا  ملظ و  زا  نانچمه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
انگنت ره  رد  يدیدش و  هلأسم  ره  رد  ار  دوخ  ناج  دومن و  يرای  تیوقت و  ار  وا  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  دنک . يرای  تیوقت و  ار  ترضح  نآ 

. داد رارق  مارکا  دروم  مجع  برع و  همه  نیب  زا  ار  وا  داد و  صاصتخا  یلع  هب  شیرق  نیب  زا  دنوادخ  ار  بلطم  نیا  درک . وا  يادف  یسرت  و 

تثعب لّوا  رد  تفالخ  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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زور نآ  رد  نانآ  و  درک ، عمج  دـندوب  بهل  وبا  بلاط و  وبا  نانآ  هلمج  زا  هک  ار  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  همه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
وبا شیومع  لّفکت  تحت  ترـضح  نآ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زور  نآ  رد  شمداخ  و  درک ، توعد  ار  ناـنآ  ترـضح  دـندوب . رفن  لـهچ 

. دوب بلاط 
دعب ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  متّما و  رد  نم  هفیلخ  ثراو و  ریزو و  ردارب و  ار  دوخ  امش  زا  کیمادک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

: درک ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع  دندرک . رارکت  ار  دوخ  نخس  هبترم  هس  ترضح  هکنآ  ات  دندنام  تکاس  رضاح  دارفا  دنکیم ؟ یفّرعم  نم  زا 
«. دتسرف دورد  وت  رب  ادخ  هَّللا ، لوسر  ای  نم  »

، ایادخ : » دومرف تخیر و  شناهد  رد  ار  كرابم  ناهد  بآ  تشاذگ و  دوخ  يوناز  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  رس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
وا زا  نک و  شوگ  ار  ترسپ  نخس  نونکا  «، 6  » بلاط وبا  يا  : » دومرف بلاط  وبا  هب  سپـس  نک .» رپ  تمکح  مهف و  ملع و  زا  ار  یلع  نطاب 

«. تسا هداد  رارق  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  شربمایپ  هب  تبسن  ار  وا  ادخ  هک  ارچ  امن ، تعاطا 

سیق ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقانم 

. داد رارق  يردارب  شدوخ  یلع و  نیب  و  داد ، رارق  يردارب  مدرم  نیب  هکنیا  رگید 
درک جاجتحا  اهنآ  اب  دش و  روآدای  ار  اهنآ  هکنآ  رگم  درکن  كرت  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  بقانم  زا  يزیچ  هیواعم ) لباقم  رد   ) دعـس نب  سیق 

ود اب  تشهب  رد  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  رفعج  اهنآ  زا  تفگ : و 
______________________________

 .... بلاط وبا  يا  تفگ : بهل  وبا  سپس  ج :» ( » 6)
453 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

همطاف نانآ  زا  و  ءادهـشلا ، دیـس  هزمح  تساهنآ  زا  تسا . هداد  صاصتخا  بلطم  نیا  هب  ار  وا  مدرم  نیب  زا  دنوادخ  دنکیم . زاورپ  « 7  » لاب
هورگ يا  امـش - زا  ام  مسق  ادـخب  يراذـگب ، رانک  ار  شکاپ  ترتع  تیب و  لها  ربمایپ و  شیرق ، زا  هاـگ  ره  «. 8  » تسا نایملاع  نانز  هدـیس 

. دوب میهاوخ  رتبوبحم  امش  زا  شتیب  لها  دزن  شلوسر و  ادخ و  هاگشیپ  هب  دوب و  میهاوخ  رتهب  شیرق -

سیق ناسل  زا  تفالخ  بصغ  نایرج 

شیرق مینکیمن .» تعیب  ةدابع ) نب   ) دعـس اب  زج  : » دنتفگ دندش و  عمج  دعـس  مردپ  دزن  راصنا  تفر و  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. دندرک موکحم  ار  راصنا  هورگ  ام  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  وا  یلیماف  وا و  قح  اب  دندروآ و  نایمب  ار  شتیب  لها  یلع و  لیلد 

شنادنزرف بلاط و  یبا  نب  یلع  ندوب  اب  مسق  مدوخ  ناجب  و  مالّـسلا . مهیلع  دمحم  لآ  هب  ای  دـناهدرک و  ملظ  راصنا  هب  ای  شیرق  نیا  رب  انب 
. دنرادن یبیصن  قح و  تفالخ  رد  مجع  برع و  زا  يدحا  هن  شیرق و  هن  راصنا و  زا  يدحا  وا ، زا  دعب 

سیق ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  طوبرم  تایآ 

یـسک هچ  زا  ینکیم و  تـیاور  یـسک  هـچ  زا  ياهـتفرگ و  یـسک  هـچ  زا  ار  بلاـطم  نـیا  دعـس ، رـسپ  يا  تـفگ : درک و  بـضغ  هیواـعم 
؟ ياهتفرگ وا  زا  هداد و  ربخ  وت  هب  ار  اهنیا  تردپ  ياهدینش ؟

نآ دیـسرپ : هیواـعم  تسا . رتـالاب  مردـپ  زا  نم  رب  وا  قـح  رتـهب و  مردـپ  زا  هک  ماهتفرگ  ماهدینـش و  یـسک  زا  ار  بلاـطم  نیا  تـفگ : سیق 
یتایآ دـنوادخ  هک  تسا ، نآ  قوراف  قیدـص و  نآ و  مکاح  تما و  نیا  ملاع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نآ  تفگ : سیق  تسیک ؟
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ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  دیامرفیم : هک  لج  زع و  دنوادخ  مالک  هلمج  زا  تسا . هدرک  لزان  وا  هراب  رد 
«. دنکیم تیافک  امش  نم و  نیب  دهاش  يارب  تسوا  دزن  باتک  ملع  هک  یسک  دنوادخ و  وگب : «، » 9»

______________________________

. هکئالم اب  ج :» ( » 7)
. تشهب لها  نانز  هدیس  فلا :» ( » 8)

هیآ 43. دعر : هروس  ( 9)
454 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دش روآدای  هکنآ  رگم  درکن  كرت  دوب  هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  هچنآ  زا  ياهیآ  سیق  نآ  زا  دعب 

باتک ملع  بحاص  قوراف و  قیدص و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

: تفگ سیق  تسا ! مالـس  نب  هَّللا  دـبع  تسوا  دزن  باـتک  ملع  هکنآ  و  تسا ، رمع  نآ  قوراـف »  » رکب و وـبا  تّما  قیّدـص » : » تفگ هیواـعم 
َو ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  تسا : هدرک  لزان  نینچ  وا  هراب  رد  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  نآ  یقیقح  بحاص  اهمـسا و  نیا  هب  رتراوازس 

دنوادخ هک  تسا  یـسک  و  دیآیم ،»..  نآ  رـس  تشپ  يدهاش  دراد و  شراگدرورپ  فرط  زا  یلیلد  هک  یـسک  ایآ  «، » 10  » ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَی 
مسق ادخب  دراد ،» ياهدننکتیاده  یموق  ره  یتسه و  هدنناسرت  وت  «، » 11  » ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  دیوگیم : وا  هراب  رد  همـسا  ّلج 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یسک  نآ  و  دیدرک ، فذح  ار  نیا  امش  و  تسا » یموق  ره  هدننکتیاده  یلع   » هک دش  لزان  روط  نیا 
رتشیب شدوخ  زا  وا  هب  تبسن  مه  یلع  مراد  رایتخا  رتشیب  شدوخ  زا  وا  هب  تبسن  نم  هک  سک  ره  : » دومرف درک و  بصن  مخ  ریدغ  رد  ار  وا 

زا دعب  يربمایپ  هکنآ  رگم  یتسه  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  : » دومرف كوبت  گنج  رد  وا  هب  ربمایپ  و  دراد ،» رایتخا 
«. تسین نم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تئارب  نعل و  رد  هیواعم  همانرب  يادتبا   2

زا متشادرب  ار  مناما  : » هک تشون  شنادنمراک  يارب  اهرهش  همه  هب  مه  ياهتـشون  و  « 12  » داد دادن  وا  يدانم  دوب ، هنیدم  رد  زور  نآ  هیواعم 
ای بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  رد  یثیدح  هک  یسک 

______________________________

هیآ 17. دوه : هروس  ( 10)
هیآ 7. دعر : هروس  ( 11)

 .... دنک و ادن  هنیدم  رد  شیدانم  داد  روتسد  دمآ و  شوج  هب  شاهنیک  دینش  سیق  زا  ار  بلطم  نیا  هیواعم  یتقو  ج :» ( » 12)
455 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. تسا هتشاد  اور  شدوخ  رب  ار  تبوقع  یسک  نینچ  دنک و  لقن  شتیب  لها  لئاضف 
یبلاطم اب  شتیب - لها  وا و  هراب  رد  یئوگدب  وا و  زا  يرازیب  بلاط و  یبا  نب  یلع  نعل  اهربنم  همه  رس  رب  یناکم و  هقطنم  ره  رد  اهبیطخ 

«! 13  » دندرک زاغآ  ار  ناشیا  تنعل  زین  و  تسین - نانآ  رد  هک 

هیواعم رب  سابع  نبا  تاجاجتحا   3

نامثع رمع و  لتق  هراب  رد 
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رـسپ يا  تفگ : هیواعم  ساـبع . نب  هَّللا  دـبع  زجب  دنتـساخ  اـپب  شیارب  دـندید  ار  وا  یتقو  تشذـگیم . شیرق  زا  ياهقلح  راـنک  زا  هیواـعم 
نیّفـص رد  امـش  اب  مگنج  رطاـخب  نم  هیلع  رب  دوخ  سفن  رد  هچنآ  رگم  يزیخ  اـپب  تباحـصا  دـننام  هکنیا  زا  دـشن  عناـم  ارت  يزیچ  ساـبع ،

مه باطخ  نب  رمع  رـسپ  تفگ : ساـبع  نبا  دـش !! هتـشک  مولظم  ناـمثع  نینمؤملا  ریما  میومع  رـسپ  «، 15  » سابع رـسپ  يا  «. 14  » یباییم
؟ دیدرپس تسا - رضاح  اج  نیمه  هک  وا - رسپ  هب  ار  تفالخ  ایآ  دش ، هتشک  مولظم 

نبا دنتـشک ! ار  وا  ناناملـسم  تفگ : تشک ؟ یـسک  هچ  ار  نامثع  سپ  تفگ : سابع  نبا  تشک ! كرـشم  رفن  کی  ار  رمع  تفگ : هیواـعم 
قح زج  سپ  دناهدرک  راوخ  هتـشک و  ار  وا  ناناملـسم  رگا  دـیامنیم . رتلالح  ار  وا  نوخ  دـنکیم و  لطاب  رتهب  ارت  لیلد  نیا  تفگ : سابع 

. تسا هدوبن 
______________________________

دنتفگیم و دب  شتیب  لها  وا و  هراب  رد  دنتسجیم و  يرازیب  وا  زا  دندرکیم و  نعل  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  يربنم  ره  رد  اهبیطخ  ج :» ( » 13)
. دندومن یناکم  عضوم و  ره  رد  نانآ  هراب  رد  يزاس  بیع  هب  عورش 

رد امـش  اب  مگنج  زا  هچنآ  رطاخب  رگم  يدیزرون  عانتما  مایق  زا  يزیخ ؟ اپب  نم  يارب  تباحـصا  دننام  هک  دش  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  د :» ( » 14)
. یباییم دوخ  رد  نیّفص 

. ریگم لد  هب  ار  بلطم  نیا  سابع  نبا  يا  سپ  تسا : هدمآ  ترابع  نیا  جاجتحا  باتک  رد  ( 15)
456 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نآرق ریسفت  هراب  رد 

راک رد  راد و  هگن  ار  دوخ  نابز  سابع  نبا  يا  میاهدرک ، یهن  شتیب  لـها  یلع و  بقاـنم  رکذ  زا  میاهتـشون و  یحاون  هب  اـم  تفگ : هیواـعم 
. امن راتفر  طایتحا  هب  دوخ 

. يرآ تفگ : ینکیم ؟ یهن  نآرق  لیوأت  زا  ار  ام  ایآ  تفگ : هن  تفگ : ینکیم ؟ یهن  نآرق  تئارق  زا  ار  ام  ایآ  تفگ : سابع  نبا 
؟ تسا هتشاد  يدوصقم  هچ  دنوادخ  هک  میسرپن  میناوخب و  ار  نآرق  تفگ : سابع  نبا 

. يرآ تفگ :
. نآ هب  لمع  تفگ : نآ ؟ هب  لمع  ای  نآرق  تئارق  تسا : رتبجاو  ام  رب  مادک  تفگ : سابع  نبا 

هیواعم تسا ؟ هدرک  دصق  هچ  هدرک  لزان  ام  رب  هچنآ  زا  دنوادخ  مینادب  هکنآ  زا  لبق  مینک  لمع  نادـب  میناوتیم  هنوگچ  تفگ : سابع  نبا 
«. 16  » دیامنیم لیوأت  دینکیم  لیوأت  تتیب  لها  وت و  هک  هنوگ  نآ  ریغ  ار  نآرق  هک  دینک  لاؤس  یسک  زا  هراب  نیا  رد  تفگ :

يراصن و دوهی و  زا  ای  طیعم  یبا  لآ  زا  ای  نایفـس  وبا  لآ  زا  نآ  هراب  رد  نم  هاگنآ  هدـش ، لزاـن  نم  تیب  لـها  رب  نآرق  تفگ : ساـبع  نبا 
؟ يدرک باسح  نانآ  زا  ار  ام  يداد و  رارق  ناسکی  سوجم  يراصن و  دوهی و  اب  ار  ام  تفگ : هیواعم  منک !؟ لاؤس  سوجم 

نآرق و قبط  ار  دـنوادخ  ینکیم  یهن  ار  ام  وت  هک  یماگنه  رگم  مدادـن  رارق  ناسکی  ناـنآ  اـب  ار  وت  مسق ، مدوخ  ناـجب  تفگ : ساـبع  نبا 
رگا و  «. 17  » مینک تداـبع  تسا  نآ  رد  هباـشتم  مکحم و  صاـخ و  ماـع و  خوسنم و  خـسان و  مارح و  لـالح و  یهن و  رما و  زا  هچنآ  قبط 

. دنوشیم نادرگرس  دننکیم و  فالتخا  دنوشیم و  كاله  دنسرپن  اهنیا  زا  تما 
ربمایپ هچنآ  هدرک و  لزان  امـش  هراب  رد  نآ  ریـسفت  زا  دـنوادخ  هچنآ  زا  يزیچ  یلو  دـینک  لیوأت  ار  نآ  دـیناوخب و  ار  نآرق  تفگ : هیواعم 

. دینک تیاور  ار  اهنآ  ریغ  دینکن و  تیاور  هتفگ  امش  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
______________________________
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. مینکیم لاؤس  تتیب  لها  ریغ  وت و  ریغ  زا  ار  نآرق  لیوأت  تفگ : هیواعم  ج :» ( » 16)
ردقچ يرآ ، ج :» . » دننک تدابع  ار  ادخ  نآرق ، قبط  ینکیم  یهن  ار  تما  هک  یماگنه  رگم  مدادن  رارق  ناسکی  نانآ  اب  ار  وت  فلا :» ( » 17)

. دنک تدابع  نآرق  ریغ  اب  ار  ادخ  هک  تسا  هدرب  نامگ  تما  ایآ  یتسه . ناسکی  نانآ  اب 
457 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«، 18  » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری  دیامرفیم : نآرق  رد  دـنوادخ  تفگ : سابع  نبا 
شوخ ار  نارفاک  هچ  رگا  دـنک  لماک  ار  دوخ  رون  هکنآ  رگم  دراذـگیمن  ادـخ  یلو  دـننک  شوماخ  ناشناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  »

«. دیاین
یناهنپ ار  نآ  یهد  ماجنا  دـیاب  راچان  هب  رگا  و  نک ، ظفح  نم  دروم  رد  ار  تنابز  راد و  زاـب  نم  زا  ار  دوخ  ساـبع ، نبا  يا  تفگ : هیواـعم 

. دونشن وت  زا  ار  نیا  ینلع  روطب  يدحا  هدب و  ماجنا 
. داتسرف « 19  » مهرد رازه  هاجنپ  سابع  نبا  يارب  تشگزاب و  شلزنم  هب  سپس 

هیواعم نامز  رد  نایعیش  ياهالب   4

قارع رد  نایعیش  هب  تبسن  هیواعم  تایانج 

لها يراتفرگ  نیا  رد  مدرم  نیرتدـیدش  و  تفای ، تّدـش  اهرهـش  رد  مالّـسلا  مهیلع  شتیب  لها  یلع و  نایعیـش  هب  تبـسن  اهالب  نآ  زا  دـعب 
. دندوب اجنآ  رد  هک  نایعیش  زا  يریثک  هدع  رطاخب  دندوب ، هفوک 

داتسرفیم نایعیش  غارـس  وا  درپس . وا  تسد  هب  ار  « 20  » نیقارع هقطنم  همه  هفوک و  هرـصب و  درک و  مکاح  نانآ  رب  ار  دایز  شردارب  هیواـعم 
هدینـش ار  نانآ  نخـس  لّوا ، زا  تخانـشیم و  ار  نانآ  دشیم و  باسح  نایعیـش  زا  شدوخ  البق  هک  ارچ  تخانـشیم  ار  نانآ  هک  یلاح  رد 

. دوب
امرخ ياههخاش  زا  درک و  عطق  ار  نانآ  ياپ  تسد و  دیناسرت و  ار  نانآ  درک و  نوریب  تشک و  « 21  » دندوب هک  اجک  ره  رد  ار  نایعیش  دایز 

دروآ و نوریب  ار  ناشنامشچ  تخیوآ و  رادب 
______________________________

هیآ 32. هبوت : هروس  ( 18)
. مهرد رازه  تسیود  ج :» . » مهرد رازه  هد  د :»  » و ب » ( » 19)

. تسا هرصب  هفوک و  هقطنم  ّلک  ینعم  هب  نیقارع » ( » 20)
. تسا ناکم  ره  زا  هیانک  هک  یخولک » گنس و  ره  ریز  ياهراتس و  ره  ریز  : » تسا نینچ  نتم  ترابع  ( 21)

458 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
رگم دنامن  هعیش ) زا   ) يروهـشم صخـش  نیقارع  هقطنم  رد  و  « 22  » دـنتفر نوریب  قارع  زا  هک  يروطب  دومن  ردـبرد  درک و  هراوآ  ار  ناـنآ 

. دش يرارف  ای  هراوآ و  ای  و  دش ، هتخیوآ  رادب  ای  دش ، هتشک  هکنآ 

کلامم اهرهش و  همه  نایعیش  دروم  رد  هیواعم  مادقا 

شتیالو لها  شتیب و  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  کی  چـیه  زا  : » تشون اهرهـش  قطانم و  همه  رد  شنایلاو  نایـضاق و  هب  هیواعم 
«. دینکن لوبق  یتداهش  دننکیم  لقن  ار  وا  بقانم  دنتسه و  وا  تلیضف  هب  لئاق  هک 
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وا يارب  بقانم  لعج  نامثع و  نایعیش  دروم  رد  هیواعم  مادقا 

هب لئاق  هک  شتیالو  لها  وا و  تیب  لها  نیّبحم و  نامثع و  نایعیـش  زا  دنیامـش  دزن  هک  ار  یناسک  دـیرگنب  : » تشون شنادـنمراک  هب  هیواعم 
و دیهد . تفارش  دینک و  بّرقم  دیرادب و  یمارگ  ار  ناشیا  دینک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  نانآ  دننکیم ، لقن  ار  وا  بقانم  دنتسه و  وا  تلیضف 

«. دیسیونب میارب  تسا  ياهفیاط  هچ  زا  هکنیا  شردپ و  مان  وا و  مان  رکذ  اب  دنکیم  تیاور  نامثع  هراب  رد  نانآ  زا  مادک  ره  هچنآ 
داتـسرف و ناشیارب  هسبلا  هزیاج و  مه  هیواعم  دندرک . لقن  ثیدح  نامثع  هراب  رد  ّدح  زا  شیب  هک  اجنآ  ات  دنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  مه  اهنآ 

. داد نانآ  هب  يدایز  ياهنیمز  برع  ریغ  هچ  برع و  زا  هچ 
هک دوبن  یسک  تفای . تعسو  نانآ  رب  ایند  دندرک و  يدایز  شالت  اهنیمز  اههناخ و  ندروآ  تسدب  يارب  دندش و  دایز  اهرهش  رد  دارفا  نیا 

هتشون شمان  هکنآ  رگم  دنک  رکذ  شیارب  یتلیضف  ای  دنک  تیاور  یتبقنم  نامثع  هراب  رد  دیایب و  ییاتـسور  ای  اهرهـش  زا  يرهـش  مکاح  دزن 
. دشیم لوبق  وا  تعافش  تشگیم و  بّرقم  دشیم و 

. دندوب تروص  نیا  هب  ینالوط  یتّدم  مدرم 
______________________________

. دندش دیعبت  قارع  زا  د :»  » و ب » ( » 22)
459 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رمع رکب و  وبا  مان  ندرک  هدنز  يارب  هیواعم  مادقا 

هاگ ره  تسا . هدش  عیاش  ياهقطنم  ره  رهش و  اتسور و  ره  رد  هدش و  دایز  نامثع  هراب  رد  ثیدح  : » تشون شلاّمع  يارب  هیواعم  نآ  زا  دعب 
مشچ رتبوبحم و  نم  يارب  ناشقباوس  لئاضف و  هک  ارچ  دینک ، توعد  رمع  رکب و  وبا  هراب  رد  تیاور  هب  ار  مدرم  دیسر  امش  هب  نم  همان  نیا 

زا يریما  یـضاق و  ره  تسا !» رتتخـس  نانآ  رب  وا  لئاضف  نامثع و  بقانم  زا  دـبوکیم و  رتهب  ار  تیب  لها  تّجح  دـنکیم و  رتنـشور  ارم 
. دندرک ناشبقانم  رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  تیاور  هب  عورش  مدرم  و  دندناوخ ، مدرم  يارب  ار  وا  همان  هیواعم  نارازگراک 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  یلعج  بقانم  میلعت  دروم  رد  هیواعم  مادقا 

و «، 23  » درک عمج  دوب  هدـش  لعج  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  بقانم  لئاضف و  زا  هچنآ  نآ  رد  هک  تشون  هخـسن  کی  هیواعم  سپس 
. دوش هدناوخ  يدجسم  ره  رد  يدابآ و  ره  رد  اهربنم و  رس  رب  ات  داد  روتسد  داتسرف و  شنارازگراک  يارب 

دای دـننک و  تیاور  ار  نآ  دـنناوتب  هک  يروطب  دـنزومایب ، ناکدوک  هب  ار  اـهنآ  هک  دنتـسرفب  اـهبتکم  نیمّلعم  يارب  اـت  داد  روتـسد  نینچمه 
تّدـم دـنتخومآ . زین  ناشنایفارطا  ناراکتمدـخ و  نانز و  نارتخد و  هب  هک  اـجنآ  اـت  «. 24  » دـنریگیم دای  ار  نآرق  هک  روط  ناـمه  دـنریگب 

«. 25  » دندوب تروص  نیا  هب  مه  يدیدم 
______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد ص 279  ثیدح 10  هب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  یلعج  بقانم  هراب  رد  ( 23)
. دش هدناوخ  يدابآ  ره  رد  ربنم و  ره  رس  رب  یلعج  لئاضف  بقانم و  نآ  تشون و  شنارازگراک  همه  هب  ياهخسن  هیواعم  سپـس  ج :» ( » 24)

مه ار  بقانم  نیا  دنریگیم  دای  دننکیم و  لقن  ار  نآرق  هک  روط  نامه  ات  دنهد  دای  اههّچب  هب  ار  اهنآ  هک  داد  روتسد  اهبتکم  ناملعم  هب  و 
. دنتخومآ ناشنارسپ  هب  ب :»  » هخسن رد  دننک . لقن 
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ّیلع و نید  رب  نانآ  هک  تشون  هیواعم  هب  نیّیمرـضح  هراب  رد  هیبا  نب  دایز  : » دراد هفاضا  ار  ترابع  نیا  اـجنیا  رد  جاـجتحا  باـتک  رد  ( 25)
ار ناشندـب  ياضعا  تشک و  ار  نانآ  مه  وا  ناسرب .» لتقب  دـشاب  وا  هدـیقع  یلع و  نید  رب  سک  ره  : » تشون مه  هیواعم  دنتـسه . وا  هدـیقع 

. درک هعطق  هعطق 
460 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نانآ تداهش  ّدر  یتموکح و  رتافد  زا  نایعیش  مان  وحم 

: تشون اهرهش  همه  هب  دحاو  نتم  کی  تروصب  شنارازگراک  يارب  هیواعم  سپس 
دـینک و وحم  یتلود  رتفد  زا  ار  وا  ماـن  دراد  تسود  ار  شتیب  لـها  یلع و  هک  دـش  تباـث  وا  هراـب  رد  یلیلد  دـهاش و  اـب  سک  ره  دـیرگنب  »

«. دینکن لوبق  ار  وا  تداهش 

نایعیش لتق  هراب  رد  هیواعم  یساسا  مادقا 

لتق هب  دوـبن  وا  هراـب  رد  مـه  يدـهاش  تـسا و  نایعیـش  زا  هـک  دـیدرک  مـهّتم  ار  سک  ره  : » تشوـن نـینچ  يرگید  هماـن  رد  هیواـعم  سپس 
«. دیناسرب

تفگیم هابتـشا  ار  هملک  کی  يدرف  یهاگ  هک  يروطب  دنتـشک ، ییاج  ره  رد  ههبـش  ناـمگ و  ماـّهتا و  درجم  هب  ار  نایعیـش  هک  دوب  اـجنیا 
. دشیم هدز  شندرگ  نآ  رطاخب  و  « 26»

شباحصا زا  هدع  نآ  مالّسلا و  هیلع  یلع  نایعیش  هک  اجنآ  ات  دوبن . هفوک  صوصخب  قارع و  زا  رتدیدش  رتمهم و  ياهقطنم  چیه  رد  الب  نیا 
دشیم و شاهناخ  دراو  دمآیم و  اهنآ  دزن  « 27  » دنتـشاد نانیمطا  وا  هب  هک  يدرف  رگا  هک  دندوب  هنوگ  نیا  دندوب  هدنام  یقاب  هنیدم  رد  هک 

ياهمـسق ار  وا  هکنآ  ات  درکیمن  لقن  ثیدح  وا  يارب  اذـل  دیـسرتیم . شمالغ  راکتمدـخ و  زا  هناخ  بحاص  تفگیم ، وا  هب  ار  شرارـسا 
«. 28  » دنک نامتک  تناما  ناونعب  دیوگیم  هچنآ  هک  دادیم  ظیلغ 

یلعج ثیداحا  راشتنا  تیفیک 

رد ار  ناتهب  لطاب و  نانخس  زا  دوخ  نیغورد  ثیداحا  دندشیم و  دایز  نایعیش  فارطا  رد  نانمشد  دشیم و  رتدیدش  زورب  زور  هلأسم  نیا 
. دنتخاسیم رهاظ  دوخ  باحصا  نیب 

همادا شور  نیا  هـب  ناـشناهیقف  نارازگراـک و  نایـضاق و  دـنتخوماین و  یبـلطم  ناـنآ  ریغ  زا  دـنتفای و  شرورپ  تروـص  نـیا  هـب  مـه  مدرم 
. دندادیم

______________________________

. دوب کیدزن  هعیش  هدیقع  هب  هک  تفگیم  ینخس  اهابتشا  هک  تسا  نیا  روظنم  دشیم . جراخ  شناهد  زا  ب :»  » و فلا » ( » 26)
. دنتشادن ياهیقت  یسرت و  وا  زا  هک  یسک  ج :» ( » 27)

. دنک ادیپ  تردق  ّطلست و  وا  رب  ات  ج :»  » و فلا » ( » 28)
461 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نزح و مدرم  لباقم  رد  ناـنآ  «. 29  » دـندوب زاسرهاظ  راکایر و  نایراق  دـندش  ـالتبم  هنتف  ـالب و  نیا  هب  همه  زا  شیب  هک  مدرم  زا  هتـسد  نآ 
سلاجم رد  دنـشاب و  هتـشاد  یبیـصن  ناشنایلاو  دزن  ات  دندرکیم  لعج  ثیدح  دنتفگیم و  غورد  دـعب  دـندادیم و  ناشن  تدابع  عوشخ و 
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. دنسرب اههناخ  اهنیمز و  لاوما و  هب  دنبای و  هار  نانآ 
ار اهنآ  اذـل  تسا . تسار  قح و  بلاطم  اهنیا  دـندرکیم  نامگ  هک  داتفا  یناسک  تسدـب  ناشیلعج  تایاور  ثیداحا و  نآ  هک  دـش  يروط 

. دنتشاد ضغب  بح و  اهنآ  قبط  دنتخومآیم و  نارگید  هب  دنتفرگیم و  دای  دنتفریذپیم و  دندرکیم و  تیاور 
دنتسنادیمن و زیاج  ار  غورد  هک  داتفا  ینّیدتم  مدرم  تسد  رد  اهنیا  و  « 30  » تشاد قافتا  بلاطم  نیا  رب  ناشسلاجم  هک  دیسر  اجنآ  ات  هنتف 

رگا هـک  یلاـح  رد  دــنتفریذپیم ، تـسا  یقح  بلاـطم  هـکنیا  ناوـنعب  ار  یلعج  ثیداـحا  نـیا  ناـنآ  دنتــشادیم . ضوـغبم  ار  غورد  لـها 
«. 31  » دنتفرگیمن بیع  ناشنیفلاخم  رب  دندرکیمن و  لوبق  دوخ  نید  رد  دندرکیمن و  لقن  ار  اهنآ  تسا  لطاب  دنتسنادیم 

: تسا هدومرف  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تسار ! غورد  دوب و  هدـش  غورد  تسار  قح ! لـطاب  دوـب و  هدـش  لـطاب  قـح  ناـمز  نآ  رد 
ّتنـس ار  نآ  دننکیم و  لمع  نآ  قبط  مدرم  دنباییم . دـشر  اهگرزب  دـنوشیم و  گرزب  اههچب  نآ  رد  هک  دریگیم  رب  رد  ار  امـش  ياهنتف 

«!! دش هداد  رییغت  ّتنس  دناهدش ، بکترم  ار  يرکنم  راک  مدرم  : » دنیوگیم دبای  رییغت  نآ  زا  يزیچ  هاگ  ره  هک  يروطب  دنروآیم ، باسحب 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  تداهش  زا  سپ  الب  هنتف و  جوا 

. دش رتدیدش  تفرگ و  الاب  الب  هنتف و  زورب  زور  تفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو 
______________________________

. دنتخاسیم ثیدح  دندرکیم و  راهظا  غورد  هک  دندوب  بّصعتم  راکایر  نایراق  ( 29)
. دنتفریذپ ار  بلاطم  نیا  مدرم  مومع  تسا : نینچ  جاجتحا  باتک  رد  ( 30)

نیا اب  نانآ  دنتـشادن . تسود  ار  یبلاطم  نینچ  لعج  هک  داتفا  ینینّیدـتم  تسدـب  یلعج  ثیداحا  نیا  تسا : نینچ  جاجتحا  باتک  رد  ( 31)
زارتحا نآ  تیاور  زا  تسا  یلعج  هک  دندرکیم  نیقی  تسا و  لطاب  دنتـسنادیم  رگا  هک  یلاح  رد  دـنتفریذپ  ار  اهنآ  تسا  قح  هک  هدـیقع 

. دندرکیم
462 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنامن ییادخ  نمـشد  چیه  و  دوب . يرارف  هراوآ و  ای  دوب  هدش  هتـشک  ای  دیـسرتیم و  دوخ  نوخ  رب  هکنآ  رگم  دـنامن  یقاب  ادـخ  ّیلو  چـیه 
. درکیمن نامتک  ار  دوخ  تلالض  تعدب و  تفگیم و  ار  دوخ  نخس  هکنآ  رگم 

هّکم رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاجاجتحا  تادشانم و   5

ةراشا

________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص462 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نایعیش و  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ّجح 

ترـضح دـنتفر . ّجـح  هب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  سابع و  نب  هَّللا  دـبع  هارمهب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیواعم ، گرم  زا  لبق  « 32  » لاس کی 
ار نانآ  شتیب  لها  ترـضح و  هک  ار  راصنا  زا  یهورگ  زین  دندوب و  هدمآ  ّجح  هب  هک  ار  ناشنایعیـش  ناتـسود و  مشاه و  ینب  نانز  نادرم و 
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حالص و هب  فورعم  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  يدحا  دندومرف : دنداتسرف و  ار  يدارفا  سپـس  دندرک . عمج  دنتخانـشیم 
«. 33 « » دیئامن عمج  نم  دزن  ار  اهنآ  دینکن و  كرت  ار  دناهدمآ  جح  هب  لاسما  دنتسه و  تدابع 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هدشانم  سلجم  رد  رفن  رازه  عامتجا 

زا رفن  تسیود  دودـح  و  دـندوب ، نیعبات  زا  ناـنآ  رثکا  هک  دـندش  عمج  شاهمیخ  رد  ترـضح  نآ  دزن  « 34  » رفن دــصتفه  زا  شیب  ینم  رد 
. دندوب نارگید  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا 

هیواعم تایانج  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالک 

: دومرف سپس  تفگ و  انث  دمح و  ار  ادخ  داتسیا و  هباطخ  يارب  نانآ  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
______________________________

. لاس ود  فلا :» ( » 32)
كرت دندوب  تدابع  حالص و  هب  فورعم  اهرهش  رد  هک  نیعبات  زا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  زا  يدحا  سپـس  ب :» ( » 33)
نیعبات زا  زین  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  يدحا  دومرف : داتسرف و  ار  یسک  سپـس  ج :» . » دومن عمج  ار  نانآ  هکنآ  رگم  درکن 

«. نکم شومارف  ار  دنفورعم  هک  راصنا  نادنزرف  زا 
. رفن رازه  جاجتحا : باتک  رد  ( 34)

463 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ار یبلاطم  امـش  زا  مهاوخیم  نم  تشاد ! اور  دـیاهدوب  رـضاح  دـینادیم و  دـیدید و  هچنآ  نامنایعیـش  ام و  هراب  رد  رگنایغط  نیا  دـعب ، اّما 

. دینک بیذکت  متفگ  غورد  رگا  دینک و  قیدصت  ارم  متفگ  تسار  رگا  منک ، لاؤس 
ارم نانخـس  دـیربب و  دوخ  اب  ارم  سلجم  نیا  فصو  هک  مهاوخیم  امـش  زا  ناتربمایپ ، اب  متبارق  قح  ربماـیپ و  قح  امـش و  رب  دـنوادخ  قحب 

دیراد نانیمطا  نانآ  هب  دـیتسه و  ناما  رد  اهنآ  زا  هک  نانآ  دنتـسه ، امـش  نارای  هک  ار  یلئاـبق  دـینک  توعد  امـش  همه  و  « 35  » دینک وگزاب 
«. 36»

«، 37  » ددرگ بولغم  دورب و  نیب  زا  قح  دوش و  هنهک  تیالو  رما  نیا  مسرتیم  نم  هک  دـینک  توعد  دـینادیم  اـم  قح  زا  هچنآ  هب  ار  ناـنآ 
. دیاین شوخ  ار  نارفاک  هچ  رگا  درک  دهاوخ  لماک  ار  دوخ  رون  دنوادخ  یلو 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف 

ةراشا

و درک . ریـسفت  دومن و  توالت  هکنآ  رگم  درکن  كرت  هدرک  لزان  نآرق  زا  نانآ  هراب  رد  دنوادخ  هچنآ  زا  يزیچ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هکنآ رگم  درکن  كرت  دوب  هدومرف  شتیب  لها  شدوخ و  شردام و  ردارب و  ردـپ و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  زا  يزیچ  زین 

: دنتفگیم نیعبات  و  میهدیم ،» تداهش  میاهدینش و  يرآ  مسق  ادخب  : » دنتفگیم هباحص  اهنیا  همه  رد  دومن . لقن 
«. میراد نانیمطا  وا  هب  مینادیم و  وگتسار  ار  وا  هک  هدرک  لقن  ام  يارب  هباحص  زا  یسک  مسق  ادخب  »

. دینک لقن  دیراد  دامتعا  ناشنید  هب  اهنآ و  هب  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرفیم : مه  ترضح 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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ةاخاؤم ثیدح  . 1

دوب نیا  دش  رّکذتم  ار  نانآ  داد و  مسق  ار  نانآ  ترضح  هچنآ  هلمج  زا  دیوگیم : میلس 
______________________________

. دینک توعد  دیراد  نانیمطا  نانآ  هب  هک  یمدرم  دوخ و  ياههلیبق  نارای و  رد  و  دینک ، نامتک  ارم  نخس  ج :» ( » 35)
ناما رد  هک  ار  مدرم  زا  سک  ره  و  دیدرگ ، زاب  دوخ  لئابق  اهرهش و  هب  سپـس  دیـسیونب ، ارم  راتفگ  دیونـشب و  ارم  نخـس  د :»  » و ب » ( » 36)

. دینک توعد  دیدرک  نانیمطا  وا  هب  دیدوب و 
. دور نیب  زا  دریمب و  ای  ددرگ  سردنم  قح  نیا  مسرتیم  نم  د :»  » و ج » ( » 37)

464 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نآ هک  یماـگنه  دوـب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ردارب  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  هک  دـینادیم  اـیآ  مهدیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  دوـمرف : هـک 

ترخآ اـیند و  رد  وت  ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  : » دوـمرف داد و  رارق  يردارب  شدوـخ  وا و  نیب  و  داد ، رارق  يردارب  شباحـصا  نیب  ترـضح 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ : متسه ؟»

باوبا ّدس  ثیدح  . 2

و درک ، انب  ار  نآ  دـیرخ و  ار  شلزانم  دجـسم و  لحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـینادیم  اـیآ  مهدیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
هب هک  ییاـهرد  همه  سپـس  داد . رارق  مردـپ  يارب  اـهنآ  طـسو  رد  ار  یمهد  شدوـخ و  يارب  لزنم  هـن  هـک  تخاـس  نآ  رد  لزنم  هد  سپس 
رد نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دنتفگ . ینانخـس  ياهّدـع  هراب  نیا  رد  درک . دودـسم  ار  یلع  هناخ  رد  زجب  دـشیم  زاب  دجـسم 

ار وا  هناخ  رد  ندراذگ  زاب  امـش و  ياههناخ  رد  نتـسب  روتـسد  دـنوادخ  متـشاذگن ، زاب  ار  وا  هناخ  رد  مدرکن و  دودـسم  ار  امـش  ياههناخ 
«. داد

لزنم دشیم و  بنج  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دباوخب . دجسم  رد  مدرم  زا  یسک  وا  زج  هک  درک  یهن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 
. دمآ ایندب  يدالوا  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  وا و  يارب  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لزنم  رد  وا 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :
«. 38  » دش عنام  ترضح  یلو  دنک  زاب  دجسم  هب  شلزنم  زا  شمشچ  ردقب  یفاکش  هک  درک  عمط  باطخ  نب  رمع  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :

وا و زج  یـسک  هک  دنک  انب  يرهاط  دجـسم  هک  درک  رما  یـسوم  هب  دـنوادخ  دومرف : دـناوخ و  ياهبطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
شرسپ ود  مردارب و  نم و  زج  هک  منک  انب  يرهاط  دجـسم  هک  هداد  روتـسد  مه  نم  هب  دنوادخ  دنوشن . نکاس  نآ  رد  شرـسپ  ود  نوراه و 

. میوشن نکاس  نآ  رد 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

ریدغ ثیدح  . 3

ار وا  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امش  دومرف :

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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______________________________

. دوش هعجارم  ثیدح 11  زا  یقرواپ 13  هب  هراب  نیا  رد  ( 38)
465 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

؟» دهد ربخ  بیاغ  هب  رضاح  دیاب  : » دومرف دومن و  مالعا  وا  يارب  ار  تیالو  درک و  بوصنم 
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

تلزنم ثیدح  . 4

هلزنمب نم  هب  تبـسن  وت  : » دومرف وا  هب  كوبت  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
؟» یتسه نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  وت  و  یتسه ، یسوم  هب  تبسن  نوراه 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

هلهابم ثیدح  . 5

زج یسک  درک  توعد  هلهابم  هب  ار  نارجن  نایحیسم  یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف :
؟ درواین ار  شرسپ  ود  شرسمه و  وا و 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

ربیخ ياول  ثیدح  . 6

تسدب ار  نآ  : » دومرف درپس و  وا  هب  ار  ملع  ربیخ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف :
رارف دـنکیم و  هلمح  مه  رـس  تشپ  دراد . تسود  ار  شلوسر  ادـخ و  وا  دـنراد و  تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  هک  درپـس  مهاوخ  یـسک 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ : دنکیم .» حتف  وا  تسدب  ار  ربیخ  دنوادخ  و  دنکیمن ،

تئارب هروس  غالبا  . 7

ای مدوخ  زج  یـسک  نم  بناـج  زا  : » دومرف داتـسرف و  تئارب  هروس  غـالبا  يارب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دـینادیم  اـیآ  دومرف :
«. 39 « » دنک غالبا  یمایپ  دیابن  دشاب  نم  زا  هک  یسک 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :
______________________________

. دیئامن هعجارم  ثیدح 11  رد  یقرواپ 14  هب  هراب  نیا  رد  ( 39)
466 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یمدقشیپ  يراکادف و  . 8

، داتسرف شیپ  تشاد  هک  يدامتعا  ار  وا  هکنآ  رگم  دیاین  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  یلکـشم  راک  چیه  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :
: دومرفیم هکنآ  رگم  دزن  ادص  شمسا  هب  ار  وا  هاگ  چیه  و 

«. دیناوخارف ار  مردارب   » و مردارب » يا  »
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

نمؤم ره  رایتخا  بحاص  مالّسلا  هیلع  یلع  . 9

و ماوت . زا  نم  نم و  زا  وت  یلع ، ای  : » دومرف و  « 40  » درک تواضق  دیز  رفعج و  وا و  نیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :
«. یتسه نم  زا  دعب  ینمؤم  نز  درم و  ره  رایتخا  بحاص  وت 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  تولخ  لاؤس و  . 10

دیسرپیم یبلطم  هاگ  ره  هک  تشاد ، يروضح  بش  ره  رد  یتولخ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  زور  ره  رد  وا  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :
. دومرفیم عورش  ترضح  نآ  دوخ  درکیم  توکس  هاگ  ره  دومرفیم و  خساپ 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

تیب لها  نیرتهب  مالّسلا  هیلع  یلع  . 11

ارت : » دومرف مالّـسلا  اهیلع  همطاف  هب  هک  ماگنه  نآ  داد  تلیـضف  هزمح  رفعج و  رب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :
؟» مدومن جیوزت  ملع  رد  اهنآ  نیرتشیب  ملح و  رد  نانآ  نیرتالاب  مالسا و  رد  نانآ  نیرتمّدقم  متیب و  لها  نیرتهب  هب 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :
______________________________

. دوش هعجارم  ثیدح 11  زا  یقرواپ 15  هب  هراب  نیا  رد  ( 40)
467 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا مهیلع  نت  جنپ  تدایس  . 12

نانز هدّیس  همطاف  و  برع ، دّیس  یلع  مردارب  و  متسه ، مدآ  نادنزرف  دّیـس  نم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :
؟» دنتسه تشهب  لها  ناناوج  دیس  ود  نیسح  نسح و  مرسپ  ود  و  تشهب ، لها 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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مالّسلا هیلع  ّیلع  تسدب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لسغ  . 13

کمک لـسغ  رد  ار  وا  لـیئربج  هک  داد  ربـخ  وا  هب  داد و  شلـسغ  هب  روتـسد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  دـینادیم  اـیآ  دوـمرف :
. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ : دنکیم ؟

نیلقث ثیدح  . 14

ود امش  نایم  رد  نم  مدرم ، يا  : » دومرف درک  داریا  مدرم  يارب  هک  ياهباطخ  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دینادیم  ایآ  دومرف :
«. دیوشن هارمگ  ات  دینک  کّسمت  ود  نیا  هب  متیب . لها  ادخ و  باتک  متشاذگ : یقاب  اهبنارگ  زیچ 

. مسق ادخب  يرآ  دنتفگ :

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  طوبرم  ثیداحا  تایآ و 

نآرق رد  شتیب  لها  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  صوصخب  دنوادخ  هچنآ  زا  يزیچ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیوگیم : میلس 
. داد مسق  ار  نانآ  دروم  نآ  رد  هکنآ  رگم  درکن  كرت  دوب  هدرک  لزان  شربمایپ  ناسل  رب  و 

میارب ینالف - ینالف و  مراد - نانیمطا  وا  هب  هک  یناسک  مسق  ادـخب  : » تفگیم یعبات  و  میاهدینـش » مسق ، ادـخب  يرآ  : » دـنتفگیم هباـحص 
«. 41 « » دناهدرک لقن 

______________________________

. دینک لقن  دیراد  نانیمطا  وا  هب  هک  سک  ره  يارب  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرف : دراد : ار  هفاضا  نیا  ب »  » رد ( 41)
468 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا امهیلع  یلع  ربمایپ و  هب  تبسن  ضغب  بح و 

سک ره  : » دومرفیم هک  دناهدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  اـیآ  هک  داد  مسق  هراـب  نیا  رد  ار  ناـنآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  سپس 
«! درادـب ضوغبم  ار  یلع  هک  یلاـح  رد  درادـن  تسود  ارم  دـیوگیم . غورد  درادیم  ضوـغبم  ار  یلع  درادیم و  تسود  ارم  دـنک  ناـمگ 

: دومرف دوشیم ؟ هنوگچ  بلطم  نیا  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  یصخش 
سک ره  دراد . تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ارم  سک  ره  و  دراد ، تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  سک  ره  میوا . زا  نم  نم و  زا  وا  نوچ  »

«. تسا هتشاد  ضوغبم  ار  ادخ  درادب  ضوغبم  ارم  سک  ره  و  هتشاد ، ضوغبم  ارم  درادب  ضوغبم  ار  وا 
. میاهدینش مسق ، ادخب  يرآ  دنتفگ :
«. 42  » دندش قّرفتم  مدرم  اجنیا  رد  و 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 33 ص 173 ح 456. راحب : . 1

ج 44 ص 128. راحب : . 2
ص 281 و 287. ۀیفجنلا : رردلا  . 3
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ج 2 ص 106. ریدغلا : . 4
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 2 ص 15. یسربط : جاجتحا  . 1
ص 661. مارکلا : ۀهزن  . 2

: میلس ریغ  زا  تیاور 
میدق ص 534. راحب ج 8  تیاورب  ۀمغلا ، فشک  . 1

ج 2 ص 223. یبوقعی : خیرات  . 2
ج 11 ص 44. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 3

______________________________

. دندش قّرفتم  مدرم  دمآ و  دورف  ربنم  زا  ترضح  سپس  جاجتحا : باتک  رد  ( 42)
469 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

عنام هکنیا  دییأت  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع  فتک و  نتشون  زا  رمع  عنم  فتک ، شزرا  فتک : نتشون  زا  ساّبع  نبا  شرازگ   27
. دوب رمع  فتک  زا 

فتک نتشون  زا  سابع  نبا  شرازگ 

ةراشا

زا اهنآ  دندوب . هعیش  زا  یهورگ  وا  دزن  مدوب و  شاهناخ  رد  سابع  نب  هَّللا  دبع  دزن  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلـس  زا  شایع  یبا  نب  نابا 
. دندرک دای  ترضح  نآ  تافو  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

فتک شزرا 

شتیب و لها  هک  یلاح  رد  تفر - ایند  زا  هک  يزور  ناـمه  هبنـشود - زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ : درک و  هیرگ  ساـبع  نبا 
هارمگ زگره  نم  زا  دـعب  هک  مسیوـنب  نآ  رد  يزیچ  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  « 2 « » یفتک : » دوـمرف « 1  » دـندوب وا  رانک  شباحـصا  زا  رفن  یس 

. دینکن فالتخا  دیوشن و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع  فتک و  نتشون  زا  رمع  عنم 

درک و بضغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگیم !!» نایذـه  ادـخ  ربمایپ  : » تفگ درک و  عنم  فتک  ندروآ  زا  ار  ناـنآ  تما  نیا  نوعرف 
. درک اهر  ار  فتک  و  درک ؟» دیهاوخ  هچ  نم  گرم  زا  دعب  سپ  «، 3  » دینکیم تفلاخم  نم  اب  متسه  هدنز  هک  یلاح  رد  منیبیم  : » دومرف

______________________________

هک هبنـشود !! زور  دوـب  هچ  و  هبنـشود ، زور  تفگ : تسیرگ و  درک و  داـی  ار  شتاـفو  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ساـبع  نبا  ج :» ( » 1)
. دندوب وا  فارطا  رد  شباحصا  زا  ياهّدع  شتیب و  لها  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

رارق هدافتـسا  دروم  نآ  يور  نتـشون  يارب  ندوب  نهپ  رطاـخب  هک  تسا  رگید  ناـیاپراهچ  اـی  رتـش  فتک  ناوختـسا  فتک »  » زا روـظنم  ( 2)
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. تفرگیم
. دینکیم فالتخا  د :»  » و ج » ( » 3)

470 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
تشونیم ياهتشون  ام  يارب  ترضح  تفگ  درم  نآ  هچنآ  دوبن  رگا  میلـس ، يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  سابع  نبا  سپـس  دیوگیم : میلس 

«. 4  » دنکن فالتخا  دوشن و  هارمگ  يدحا  هک 

دوب رمع  فتک  زا  عنام  هکنیا  دییأت 

مدرم هکنآ  زا  دـعب  دـیوگیم : میلـس  «! 5  » تسین بلطم  نـیا  هـب  یهار  تـفگ : ساـبع  نـبا  دوـب ؟ هـک  درم  نآ  تـفگ : تـّیعمج  زا  يدرم 
رذ و وبا  ناملس و  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  نم  یئوگیم ، تسار  متفگ : دوب . رمع  وا  داد : خساپ  مدیسرپ ، سابع  نبا  زا  تولخ  رد  دنتـساخرب 

«. دوب رمع  وا  : » دنتفگیم هک  مدینش  مه  دادقم 
ياهبلق هک  ارچ  يراد ، دامتعا  نانآ  هب  هک  تاینید  ناردارب  زا  یناسک  يارب  رگم  « 6  » نک نامتک  ار  بلطم  نیا  میلس  يا  تفگ : سابع  نبا 

. دوب هدش  باریس  يرماس  هلاسوگ و  تبحم  زا  لیئارسا  ینب  بولق  هک  روط  نامه  هدش  باریس  درم  ود  نیا  ّتبحم  زا  تما  نیا 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 22 ص 497 ح 44. راحب : . 1
______________________________

هارمگ يدحا  هک  متشونیم  ياهتشون  دوبن  درم  نآ  رگا  : » تسا هدروآ  نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  لقنب  ار  هلمج  نیا  ج »  » رد ( 4)
. دننکن فالتخا  رفن  ود  یتح  دوشن و 

. مرادن بلطم  نیا  نایب  هب  یهار  ج :» ( » 5)
 .... نک نامتک  متسه ، دهاش  مه  نم  دناهتفگ ، تسار  تفگ : سابع  نبا  دوب . یمود  وا  دنتفگیم : هک  ج .... :» ( » 6)

471 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ریما ياهگنج  زا  فّلختم  هس  لمج ، رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رکـشل  هنابلطواد  روضح  لمج ، گنج  رد  رکـشل  ود  تیفیک  دادعت و   28
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا 

لمج گنج  رد  رکشل  ود  تیفیک  دادعت و 

رازه هدزاود  ام  رکشل  مدوب . رضاح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  لمج  گنج  زور  تفگیم : هک  مدینـش  سیق  نب  میلـس  زا  دیوگیم : نابا 
. دندوب رفن  رازه  تسیب  دص و  زا  شیب  لمج  باحصا  رفن و 

ریاس هّیبیدح و  ردب و  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هارمه  هک  دندوب  راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  رازه  راهچ  دودح  مالّسلا  هیلع  یلع  هارمه 
دنتشادن ترجه  هقباس  هک  زاجح  هرصب و  لها  زا  هتسد  نآ  زجب  دندوب ، هفوک  لها  زا  مه  مدرم  ریاس  دندوب . رضاح  ترـضح  نآ  ياهگنج 

. دندوب راصنا  زا  مه  رفن  رازه  راهچ  رثکا  دندوب . هدش  ناملسم  هّکم  حتف  زا  دعب  و 

لمج رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رکشل  هنابلطواد  روضح 

هک رفن  داـتفه  دـص و  ردـب  لـها  زا  دوب . هدـناوخ  ارف  ار  ناـنآ  هکلب  دوب ، هدرکن  روـبجم  گـنج  رب  تعیب و  رب  ار  مدرم  زا  يدـحا  ترـضح 
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دوب هدیزرون  فلخت  گنج  رد  تکرـش  زا  نانآ  زا  يدحا  دندوب و  هدرک  تکرـش  دندوب  هّیبیدح  دـحا و  نیدـهاش  زا  راصنا و  زا  ناشرثکا 
«. 1»

تسود ار  وا  دوب . وا  اب  شاهتساوخ  هکنآ  رگم  دوبن  راصنا  نیرجاهم و  زا  يدحا 
______________________________

روبجم دوـخ  هارمه  گـنج  رب  تعیب و  رب  ار  مدرم  زا  يدـحا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوـبن  نینچ  تسا : نینچ  خ ل  ج »  » رد تراـبع  نیا  ( 1)
گنج رد  هک  یناسک  زا  رفن  تسیود  دنتفریذپ و  دندوب  راصنا  زا  ناشرثکا  هک  رفن  داتفه  دص و  ردب  لها  زا  دناوخ . ارف  ار  نانآ  هکلب  دنک ،
دندوب رضاح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياهگنج  رد  هرجش و  تعیب  رد  هک  راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  دصناپ  و  دندوب ، هدرک  تکرش  دحا 

وا دوب و  قفاوم  ترضح  اب  ناشهتساوخ  دندوبن  ترضح  هارمه  هک  مه  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  ره  دندوب . هفوک  لها  زا  رکشل  هیقب  و 
 .... رفن هس  زجب  دندرکیم ، اعد  وا  يزوریپ  يارب  دنتشادیم و  تسود  ار 

472 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دنک هبلغ  دوخ  نیفلاخم  رب  دنتشاد  تسود  دندرکیم و  اعد  ترضح  يزوریپ  هبلغ و  يارب  دنتشادیم و 

ادخ هار  رد  مدرم  همه  هتبلا  و  دـندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  نانآ  دوب . هدادـن  رارق  انگنت  رد  ار  نانآ  دوب و  هتفرگن  تخـس  نانآ  رب  ترـضح  نآ 
. دننکیمن گنج 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  زا  فّلختم  هس 

رگم دندومنیم ، ار  وا  تعاطا  راهظا  رهاظ  رد  دندوب و  وا  زا  یفخم  مک و  دـنیوجب  يرازیب  وا  زا  دـننزب و  هنعط  ترـضح  نآ  رب  هک  یناسک 
نب دـمحم  زا : دـندوب  ترابع  هک  دـندرک  رایتخا  ینیـشنهناخ  دـندرک و  کـش  وا  هارمه  هب  گـنج  رد  یلو  دـندرک  تعیب  وا  اـب  هک  رفن  هس 

. رمع رسپ  صاقو ، یبا  نب  دعس  هملسم ،
نآ نمـشد  زا  درک و  رافغتـسا  اـعد و  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  و  « 2  » درک مالعا  ار  دوخ  تیاضر  دش و  میلـست  نآ  زا  دـعب  دـیز  نب  ۀـماسا 

. تسا لالح  شنوخ  نوعلم و  دنک  تفلاخم  وا  اب  سک  ره  تسا و  قح  رب  ترضح  نآ  هک  داد  تداهش  تسج و  يرازیب  ترضح 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 32 ص 215 ح 172. راحب : . 1
______________________________

ادعب دیز  نب  ۀماسا  یلو  دیز . نب  ۀماسا  هملسم ، رسپ  رمع ، رـسپ  دعـس و  زا : دندوب  ترابع  هک  دنتـشاد  هگن  تسد  گنج  زا  خ ل : ج » ( » 2)
. درک مالعا  ار  دوخ  تیاضر 

473 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ریبز هحلط و  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا   29

ةراشا

، هرّشبم هرشع  ثیدح  ّدر  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناسل  رب  لمج  باحصا  نعل  لمج ، گنج  عورـش  زا  لبق  ریبز  هحلط و  ندناوخ  ارف  : 
نینمؤملا ریما  تعیب  اب  ناـمثع  تعیب  قرف  ریبز ، هحلط و  فـالتخا  ریبز ، هحلط و  طـسوت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رـسمه  ندروآ  نوریب 

. مالّسلا هیلع 
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ریبز هحلط و  رب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تاجاجتحا 

لمج گنج  عورش  زا  لبق  ریبز  هحلط و  ندناوخ  ارف 

ادص ار  ریبز  ترضح ، درک ، دروخرب  هرـصب  لها  اب  لمج  گنج  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  تفگیم : میلـس  دیوگیم : نابا 
. ایب نوریب  «، 1  » هَّللا دبع  ابا  يا  دومرف : دز و 

رب راوس  وت  تسا و  هحلـسا  رد  قرغ  بسا و  رب  راوـس  وا  هک  یلاـح  رد  يوریم  تسا  هتـسکش  ار  شتعیب  هک  يریبز  دزن  دـنتفگ : باحـصا 
لجا زا  دناوتیمن  یـسک  زگره  و  دراد ، دوجو  ياهدنرادهگن  رپس  دنوادخ  بناج  زا  نم  رب  دومرف : ترـضح  یتسه ؟ هحلـسا  نودب  يرطاق 

. درک یپ  دومث  موق  نیرتیقش  ار  حلاص  هقان  هک  روط  نامه  تّما ، نیرت  یقش  تسدب  رگم  موشیمن  هتشک  مریمیمن و  نم  دنک . رارف  دوخ 
. دمآ نوریب  مه  هحلط  دوش . جراخ  مه  وا  تساجک ؟ هحلط  دومرف : ترضح  دمآ . نوریب  ریبز 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناسل  رب  لمج  باحصا  نعل 

زا ملع  نابحاص  و  رفن ، ود  امش  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخب  ار  امش  دومرف : ترضح 
______________________________

. تسا ریبز  هینک  اجنیا  رد  هَّللا » دبع  ابا  ( » 1)
474 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هدـش تنعل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ناـبز  رب  « 2  » ناورهن لـها  لـمج و  باحـصا  : » هک دـینادیم  رکب  وبا  رتـخد  هشیاـع  دـمحم و  لآ 
؟ تسا راکنایز  ددنبب  ارتفا  سک  ره  و  دنتسه ،»

دیتشهب لها  امش  هک  متـسنادیم  رگا  دومرف : ترـضح  3 ؟»  » میتسه تشهب  لها  زا  اـم  هک  یلاـح  رد  میاهدـشتنعل  اـم  هنوگچ  تفگ : ریبز 
. متسنادیمن لالح  ار  امش  اب  گنج 

سک ره   » و تسا ،» هدش  تشهب  قحتسم  هحلط  : » دومرفیم دحا  گنج  زور  رد  هک  يدینشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ایآ  تفگ : ریبز 
هک يدینـشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  اـیآ  دـنک ؟» هاـگن  هحلط  هب  درگنب  دوریم  هار  نیمز  يور  هدـنز  هـک  يدیهـش  هـب  دـهاوخیم 

؟» دنتشهب رد  شیرق  زا  رفن  هد  : » دومرفیم

هرّشبم هرشع  ثیدح  ّدر 

نیب رد  هک  درب  مان  ار  رفن  هن  هکنآ  اـت  ینـالف ، ینـالف و  ینـالف و  تفگ : ریبز  «. 4  » ربب مان  میارب  ار  ناـنآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
«. 5  » دندوب لیفن  نب  ورمع  نب  دیز  نب  دیعس  حاّرج و  هدیبع  وبا  نانآ 

هچنآ یلو  متشهب ، لها  زا  نم  هک  يدرک  رارقا  وت  سپ  دومرف : یتسه ! وت  تفگ : ریبز  تسیک ؟ یمهد  يدرب ، مان  ار  رفن  هن  دومرف : ترضح 
نیرتنیئاپ رد  یهاچ  لخاد  یتوبات  رد  يدرب  مان  هک  يدارفا  زا  یضعب  مسق ، ادخب  متسه . نآ  رکنم  نم  يدرک  اعدا  تباحصا  دوخ و  يارب 

منهج دنکیم و  دنلب  ار  گنـس  نآ  دنک  روهلعـش  ار  منهج  دهاوخب  ادـخ  هاگ  ره  هک  تسا  یگنـس  هاچ  نآ  رد  رب  دـنراد . رارق  منهج  ياج 
، مدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  دریگیم . هلعش 

______________________________

 ... لمج باحصا  همه  جاجتحا : باتک  رد  ( 2)
. میتشهب لها  ردب و  گنج  باحصا  هک  یلاح  رد  میتسه  نوعلم  ام  هنوگچ  جاجتحا : باتک  رد  ( 3)
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هَّللا یلص  ربمایپ  زا  درکیم  تیاور  هک  ياهدینشن  ار  لیفن  نب  ورمع  نب  دیعـس  ثیدح  ایآ  تسا : نینچ  جاجتحا  باتک  رد  تارابع  نیا  ( 4)
نیا نامثع  تموکح  نامز  رد  هک  مدینش  وا  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  دنتشهب ؟» رد  شیرق  زا  رفن  هد  : » دومرف هک  تسا  هدینـش  هلآ  هیلع و 

. ییوگب ار  نانآ  مان  ات  تفگ  مهاوخن  وت  هب  يزیچ  دومرف : سپس  درکیم . لقن  ار  ثیدح 
یبا نب  دعـس  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  ریبز و  هحلط و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  تفگ : ریبز  تسا : نینچ  ترابع  جاجتحا  باتک  رد  ( 5)

. دنتسه لیفن  نب  ورمع  نب  دیعس  حاّرج و  هدیبع  وبا  صاقو و 
475 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 6  » دنک بلاغ  تباحـصا  وت و  رب  ارم  میوگیم ) تسار  نم  رگا  و  ، ) دزیرب وت  تسدب  ارم  نوخ  دهد و  هبلغ  نم  رب  ار  وت  دـنوادخ  هن  رگ  و 
. درکیم هیرگ  هک  یلاح  رد  تشگرب  ریبز 

ریبز هحلط و  طسوت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رسمه  ندروآ  نوریب 

ینز غارـس  امـش  دومرف : هن . تفگ : دنتـسه ؟ ناتهارمه  امـش  نانز  هحلط ، يا  دومرف : درک و  هحلط  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
اههمیخ رد  ار  دوخ  نارـسمه  و  دیاهداد ، رارق  مدرم  دید  ضرعم  رد  ار  وا  و  تسا ، شاهناخ  رد  نتـسشن  وا  ياج  ادخ  باتک  رد  هک  دیاهتفر 

اههناخ رد  ار  دوخ  نانز  هک  دـیاهدرکن  راتفر  فاصنا  هب  ناتدوخ  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  دـیاهدرک !؟ ظـفح  اـههلجح  و 
زا زج  ترـضح  نآ  نارـسمه  هک  هداد  روتـسد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیاهدروآ ، نوریب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  دیاهدناشن و 

. دنیوگن نخس  هدرپ  تشپ 

ریبز هحلط و  فالتخا 

یـضار يرگید  هب  امـش  زا  یکی  ایآ  دناوخیم ؟ زامن  امـش  يارب  تعامج ) ماما  ناونعب   ) ریبز رـسپ  هَّللا  دبع  ارچ  هک  هدب  ربخ  نم  هب  دومرف :
؟ دوشیمن

!؟ تسا هدرک  راداو  مادقا  نیا  هب  ار  امش  يزیچ  هچ  دیاهدرک ؟ توعد  نم  گنج  هب  ار  ینابایب  ياهبرع  ارچ  هک  هدب  ربخ  نم  هب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تعیب  اب  نامثع  تعیب  قرف 

و « 8  » میرفن راهچ  ام  زورما  و  دش ، هتشک  يرگید  درم و  نامرفن  کی  هک  میدوب  رفن  شـش  اروش  رد  ام  «!! 7  » نم بطاخم  يا  تفگ : هحلط 
. میتسه لیمیب  وت  هب  تبسن  یگمه 

______________________________

ناتحور دزیرب و  نم  تسدب  ار  ناتنوخ  دنک و  بلاغ  تباحصا  رب  وت و  رب  ارم  دنوادخ  هن  رگ  و  تسا : نینچ  ترابع  جاجتحا  باتک  رد  ( 6)
. دناسرب شتآ  هب  رتدوز  ار 

. تسا مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هحلط ، روظنم  هک  تسا  هدش  همجرت  تروص  نیا  هب  اذه » ای   » هملک ( 7)
زا لـبق  هک  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ریبز و  هحلط و  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  فوـع و  نب  نمحرلا  دـبع  ناـمثع و  رفن : شـش  ( 8)

. دوب هدش  هتشک  نامثع  هدرم و  نمحرلا  دبع  لمج  گنج 
476 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نم تسدـب  نونکا  دوب و  ام  ریغ  تسدـب  راک  میدوب  اروش  رد  ام  هک  یماگنه  «. 9  » تسین نم  هیلع  رب  بلطم  نیا  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  یلع 
. هن تفگ : هحلط  متـشاد ؟ یقح  نینچ  مروآ  رد  يروـش  تروـصب  ار  تفـالخ  رما  ناـمثع  تـعیب  زا  دـعب  متـساوخیم  نـم  رگا  اـیآ  تـسا .
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: دومرف ترضح 
. يدرک تعیب  رایتخا  اب  وت  هکنیا  يارب  دومرف : ارچ ؟

اب دیدرک و  مامت  ار  تروشم  امش  رگا  : » دنتفگیم هدیشک  ياهریشمش  اب  راصنا  هک  یلاح  رد  مدرک  تعیب  رایتخا  اب  روطچ  دومرف : ترضح 
يزیچ يدحا  دیدرک  تعیب  نم  اب  هک  یماگنه  ایآ  مینزیم !» ار  ناتهمه  ندرگ  هن  رگ  و  تسا ،) مامت  راک   ) دـیدرک تعیب  ناتدوخ  زا  یکی 

؟ تفگ تباحصا  وت و  هب  ار  نخس  هنوگ  نیا  زا 
یـسک لّوا  امـش  و  دیدرک ، تعیب  نم  اب  رابجا  نودب  دوخ و  رایتخا  هب  تقیفر  وت و  تسا . وت  لیلد  زا  رتحـضاو  تعیب  رد  رابجا  رب  نم  لیلد 

رد گنج  تشگرب و  مه  هحلط  میشکیم !» ار  امش  هن  رگ  دینک و  تعیب  دیاب  : » تفگن امش  هب  یـسک  و  دیداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دیدوب 
«. 10  » درک رارف  ریبز  دش و  هتشک  هحلط  تفرگ .

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 32 ص 216. راحب : . 1

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 1 ص 237. یسربط : جاجتحا  . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 32 ص 196 ح 146. راحب : لقن  هب  دیفم ) خیش   ) ۀئطاخلا ۀبوت  لاطبا  یف  ۀیفاکلا  . 1

______________________________

. تسین وت  عفن  هب  بلطم  نیا  د :»  » و ب » ( » 9)
. دش هتشک  زومرج  نب  ورمع  تسدب  هرصب  رهش  نوریب  رد  درک و  رارف  گنج  نادیم  زا  ریبز  هتبلا  ( 10)

477 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  زا  ياهنومن  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  باب  نارازه   30

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  باب  نارازه 

راکنا ار  نآ  مدیمهفن و  ار  نآ  ّلح  هک  مدینش  یثیدح  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تفگیم : هک  مدینش  سابع  نبا  زا  تفگ : میلـس  دیوگیم : نابا 
ره زا  هک  تخومآ  یناهنپ  نم  هب  ار  ملع  زا  باب  رازه  دیلک  شیرامیب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  : » دومرف هک  مدینـش  وا  زا  مدرکن . مه 

«. دشیم زاب  باب  رازه  یباب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  زا  ياهنومن 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح ، نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  مدوب ، هتسشن  مالّـسلا  هیلع  یلع  همیخ  رد  « 1 « » راق يذ   » رد تفگ : سابع  نبا 
رسپ يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترضح  لاح  نیا  رد  دننک . توعد  گنج  رد  تکرـش  يارب  ار  مدرم  ات  دوب  هداتـسرف  هفوک  هب  ار  رامع  و 

«. 2  » رفن ود  ای  کی  يانثتساب  دنتسه  وا  هارمه  رفن  رازه  هدزای  هک  یلاح  رد  دوشیم  دراو  وت  رب  نسح  سابع ،
. تسا ملع  باب  رازه  نامه  زا  نیا  دوش  ترضح  هتفگ  قبط  رگا  متفگ : دوخ  شیپ  دیوگیم : سابع  نبا 

هب متفر و  نانآ  لابقتسا  هب  دندش  ادیپ  رود  زا  رکشل  اب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه 
______________________________
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. تسا هدوب  طساو  هفوک و  نیب  يدابآ  بآ و  لحم  راق » يذ  ( » 1)
مه ار  رتمک  رفن  ود  ای  کی  املسم  دهدیم  ربخ  ار  رفن  رازه  هدزای  بیغ  زا  ترضح  یتقو  هن  رگ  و  تسا ، میلـس  ای  سابع  نبا  زا  دیدرت  ( 2)

. دنادیم
هیلع نسح  ماما  هک  یلاـح  رد  مدوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  همیخ  رد  راـق  يذ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  نم  تسا : نینچ  ج »  » رد تاراـبع  نیا 

هداتسرف وا  ریزو  ود  ناونع  هب  ار  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  رسای و  نب  رامع  و  دوب ، هداتـسرف  گنج  هب  مدرم  توعد  يارب  هفوک  هب  ار  مالّـسلا 
. دوب

هفاضا هب  ای  رفن  کی  يانثتـساب  رفن  رازه  هدزای  هک  یلاح  رد  دوشیم  دراو  وت  رب  نسح  دومرف : درک و  نم  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. تسوا هارمه  رفن  کی 

478 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
: تفگ دنتسه ؟ امش  هارمه  رفن  دنچ  متفگ : دوب - وا  هارمه  ناشیاهمان  هک  «- 3  » رکشل هدنسیون 

«! 4  » رفن ود  ای  کی  يانثتساب  رفن  رازه  هدزای 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 40 ص 216. راحب : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 2 ص 224. یملید : بولقلا  داشرا  . 1
ص 166. دیفم : خیش  داشرا  . 2

ج 42 ص 147. راحب : لقن  هب  يدنوار ، جئارخ  . 3
ج 5 ص 43. لامعلا : زنک  بختنم  . 4

______________________________

. مالّسلا هیلع  نسح  ماما  هدنسیون  هب  د :»  » و ب » ( » 3)
ددرم يوار  دروم  ود  ره  رد  تسا و  هدوب  رکـشل  هدنـسیون  نخـس  اب  قباطم  الماک  ترـضح  مالک  ینعی  تسا . يوار  زا  مه  دیدرت  نیا  ( 4)

رازه هدزای  تفگ : رکشل  هدنـسیون  : » دنکیم دییأت  ار  هتکن  نیا  ج »  » رد ترابع  هک  نانچ  درادن ، دیدرت  چیه  مالک  ود  قباطت  رد  یلو  تسا 
«. دوب هدومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  رفن ، کی  يانثتساب  تفگ : ای  رفن ، کی  هفاضا  هب  رفن 

479 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  دزن  نآرق  ملع  ینودقفت ، نا  لبق  ینولس   31

ینودقفت نا  لبق  ینولس 

. دندوب ترضح  نآ  فارطا  مدرم  مدوب و  هتسشن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هفوک  دجسم  رد  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلـس  زا  نابا 
لزان ادخ  باتک  زا  ياهیآ  چـیه  مسق  ادـخب  دیـسرپب . نم  زا  ادـخ  باتک  هراب  رد  دـیباین . ارم  هکنآ  زا  لبق  دیـسرپب  نم  زا  : » دومرف ترـضح 

«. 1 « » تسا هتخومآ  نم  هب  ار  نآ  لیوأت  و  مناوخب ، مه  نم  ات  هدناوخ  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  رگم  هدشن 

مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  دزن  نآرق  ملع 
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؟ دوشیم هچ  يدوب  بئاغ  وت  هک  یلاح  رد  دشیم  لزان  هچنآ  سپ  تفگ : ءاّوک  نبا 
نیا وت  زا  دعب  دـنوادخ  یلع ، ای  : » دومرفیم مدـمآیم  وا  دزن  هک  هاگنآ  و  درکیم ، ظفح  میارب  مدوب  بیاغ  اهنآ  رد  نم  هچنآ  یلب ، دومرف :

نم هـب  ار  نآ  و  تـسا » نـینچ  اـهنیا  لـیوأت  : » دوـمرفیم و  مدــناوخیم ، مـه  نـم  اـت  دــناوخیم  مـیارب  ار  اـهنآ  و  درک ،» لزاـن  ار  بلاـطم 
. تخومآیم

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 40 ص 186 ح 72. راحب : . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 2 ص 136. یسوط : یلاما  . 1

______________________________

. متسناد ار  نآ  لیوأت  مدناوخ و  ار  نآ  هکنآ  رگم  ج :» ( » 1)
480 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

، اهتّما قارتفا  تیفیک  نآرق ، لیجنا و  تاروت و  مکح  هب  ملاع  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوهی ، سیئر  اـب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخـس   32
. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  ياههقرف 

دوهی سیئر  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس 

: دومرفیم نایدوهی  سیئر  هب  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تفگ : میلس  دیوگیم : نابا 
! یتفگ غورد  دومرف : ترضح  هقرف . دادعت  نالف  رب  تفگ : وا  دیاهدش ؟ میسقت  هقرف  دنچ  هب  امش 

نآرق لیجنا و  تاروت و  مکح  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

نیب و  ناشتاروت ، اب  تاروت  لها  نیب  دشیم  هدامآ  نم  يارب  تموکح  هاگهیکت  رگا  مسق ، ادخب  دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  ترـضح  سپس 
«. 1  » مدرکیم تواضق  ناشنآرق  اب  نآرق  لها  نیب  ناشلیجنا و  اب  لیجنا  لها 

اهتّما قارتفا  تیفیک 

عشوی عبات  هک  تسا  یهورگ  نآ  و  دنتشهب ، رد  هورگ  کی  شتآ و  رد  نانآ  هورگ  داتفه  هک  دندش  قرفتم  هورگ  کی  داتفه و  رب  نایدوهی 
. دندش مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  یصو  نون  نب 

عبات هک  تسا  یهورگ  نآ  و  دنتـشهب ، رد  هورگ  کـی  شتآ و  رد  هورگ  کـی  داـتفه و  هک  دـندش  قّرفتم  هورگ  ود  داـتفه و  رب  نایحیـسم 
. دندش مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یصو  نوعمش 

عباـت هک  تسا  یهورگ  نآ  و  دنتـشهب ، رد  هقرف  کـی  شتآ و  رد  هقرف  ود  داـتفه و  هک  دـنوشیم  قّرفتم  هورگ  هس  داـتفه و  رب  تّما  نیا  و 
«. 2 - » دندز كرابم  هنیس  هب  تسد  اب  ترضح  اجنیا  رد  و  دندش - هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  یصو 

______________________________

. مدرکیم مکح  ب :» ( » 1)
. متسه مدوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یصو  زا  روظنم  هک  دندرک  هراشا  دوخ  هنیس  هب  ینعی  ( 2)
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481 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  ياههقرف 

هدزاود تشهب و  رد  اهنآ  زا  هورگ  کی  یلو  دـننکیم ، اعدا  ارم  ّتبحم  یتسود و  یگمه  هقرف ، هس  داتفه و  زا  هورگ  هدزیـس  دومرف : سپس 
. دنتسه شتآ  رد  هورگ 
: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 28 ص 5. راحب : . 1

میلس ص 47. باتک  همدقم  رد  مولعلا  رحب  دیس  لقن  هب  ۀیجانلا  ۀقرفلا  یف  ۀیضاملا  مراوصلا  . 2
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

. تسا هدش  رکذ  هطوبرم  كرادم  اجنآ  رد  دراد ، ثیدح  نیا  هب  يدایز  تهابش  میلس  باتک  ثیدح 65  هکنیا  هب  هجوت  اب 
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 2 ص 137. یسوط : یلاما  . 1
ج 1 ص 391. یسربط : جاجتحا  . 2

ج 2 ص 585 ح 11. قودص : لاصخ  . 3
482 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  تواقش  تداعس و  لها  مان  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  سابع  نبا  تیاور  نیرتمهم   33

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  سابع  نبا  تیاور  نیرتمهم 

مادک هک  هدب  ربخ  نم  هب  ياهدینش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک  يزیچ  نیرتمهم  متفگ : سابع  نبا  هب  تفگ : میلس  دیوگیم : نابا 
؟ تسا

. مدوب هدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  البق  هک  درک  رکذ  میارب  یبلطم  سابع  نبا  تفگ : میلس 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  تواقش  تداعس و  لها  مان 

: دومرف دز و  ادص  ارم  دوب  شتسد  رد  ياهتشون  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دومرف : ترضح 
. ریگب ار  هتشون  نیا  «، 1  » یلع ای 

متّما زا  تواقش  لها  تداعس و  لها  مان  نآ  رد  و  هتشون ، ادخ  هک  تسا  ياهتشون  دومرف : تسیچ ؟ هتـشون  نیا  ادخ ، ربمایپ  يا  درک : ضرع 
«. 2  » مراپسب وت  هب  ار  نآ  هک  هداد  روتسد  نم  هب  مراگدرورپ  تسا . هدش  هدرب  تمایق  زور  ات 

______________________________

. مردارب يا  ج :» ( » 1)
: مینک هراشا  ج 17 ص 146  راحب : زا  لقنب  ثیدح  ود  هب  تسا  بسانم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  ( 2)

رد هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  شناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  فلا .
: دناوخ نینچ  درک و  زاب  دوب  شتسار  تسد  رد  هک  ار  ياهتشون  ترضح  دوب . يرگید  هتـشون  شپچ  تسد  رد  ياهتـشون و  شتـسار  تسد 
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زا مه  رفن  کی  دوشیمن و  هدوزفا  اهنآ  هب  رفن  کی  هک  ناشناردـپ ، مان  ناشمان و  اب  تشهب  لها  يارب  ياهتـشون  میحرلا : نمحرلا  هَّللا  مسب  »
لها يارب  میحر  نامحر و  دنوادخ  زا  ياهتشون  : » دناوخ نینچ  درک و  زاب  دوب  شپچ  تسد  رد  هک  ار  ياهتشون  سپس  دوشیمن .» مک  نانآ 

«. دوشیمن مک  نانآ  زا  رفن  کی  دوشیمن و  هدوزفا  اهنآ  هب  رفن  کی  هک  ناشلئابق ، ناشردپ و  مان  ناشمان و  اب  شتآ 
: درک ضرع  وا  هب  هردس  دیـسر . یهتنملا  ةردـس  هب  تفر و  متفه  نامـسآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ب .
وا هب  دنوادخ  دیسر و  یندا » وا  نیسوق  باق   » ماقم هب  دش و  کیدزن  ترـضح  نآ  سپـس  تسا .» هدشن  ّدر  نم  هبترم  زا  وت  زا  لبق  یقولخم  »

. درک یحو 
رد درک و  زاب  تفرگ و  ار  نیمی  باحصا  هتشون  ترـضح  داد . وا  هب  ار  پچ )  ) لامـش باحـصا  نیمی و  باحـصا  هتـشون  دنوادخ  اجنآ  رد 

دومن رظن  نآ  رد  درک و  زاب  ار  پچ )  ) لامش باحصا  هتـشون  و  تسا . ناشلئابق  ناردپ و  مان  تشهب و  لها  مان  نآ  رد  دید  دومن و  رظن  نآ 
. تسا ناشلئابق  ناردپ و  مان  شتآ و  لها  مان  نآ  رد  دید  و 

. درپس مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  اهنآ  تشاد و  هارمه  ار  هتشون  ود  نآ  تشگرب و  جارعم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
483 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 40 ص 187 ح 72. راحب : . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ص 191 ح 2. تاجردلا : رئاصب  . 1
ص 191 ح 3. تاجردلا : رئاصب  . 2
ص 192 ح 5. تاجردلا : رئاصب  . 3

ص 280 ص 409. یقرب : نساحم  . 4
ص 13. دانسالا : برق  . 5

. دوش هعجارم  زین  ص 86 و 89 و 170 و 190 و 390  تاجردلا : رئاصب  هب  هراب  نیا  رد  . 6
484 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نیفص گنج  زور  نیرتدیدش  نیرخآ و  ریرهلا  موی   34

ةراشا

نینمؤملا ریما  هباطخ  ریرهلا ، موی  رد  گنج  تیفیک  ریرهلا ، موی  رد  رتشا  کلام  هباطخ  نیفص ، گنج  هلحرم  نیرتدیدش  رد  میلس  روضح  : 
رخآ رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلیح  ناوـنعب  هیواـعم  هماـن  ریره ، هعقاو  زا  دـعب  اـهنآرق  ندز  هزین  ریره ، گـنج  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع 
ورمع هیواعم و  حاضتفا  هیواعم ، تتامـش  رد  وا  راعـشا  صاع و  ورمع  نانخـس  هیواـعم ، هلیح  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باوج  نیفص ،

. صاع
نیفص گنج  زور  نیرتدیدش  نیرخآ و  ریرهلا ، موی 

نیفص گنج  هلحرم  نیرتدیدش  رد  میلس  روضح 

زور رد  ایآ  مدیـسرپ : يرآ . تفگ : يدوب ؟ رـضاح  نیفـص  رد  ایآ  مدیـسرپ : وا  زا  هک  یلاح  رد  مدینـش  سیق  نب  میلـس  زا  دـیوگیم : ناـبا 
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ادخ نک ، لقن  میارب  سپ  متفگ : «. 1  » لاس لهچ  تفگ : يدوب ؟ یّنـس  هچ  رد  زور  نآ  رد  متفگ : يرآ . تفگ : يدوب ؟ رـضاح  مه  ریره » »
. دنک تتمحر 

ریرهلا موی  رد  رتشا  کلام  هباطخ 

فـص اـم  دنتـسب و  فص  ناـنآ  تفگ : درک و  هیرگ  سپـس  منکیمن . شومارف  ار  ثیدـح  نیا  منک  شومارف  ار  هچ  ره  يرآ ، تفگ : میلس 
هب نآ  اب  دوب و  شتسد  رد  هزین  هدوب و  هتخیوآ  شبسا  رب  ار  شاهحلسا  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  یهایس  بسا  هارمه  رتشا  کلام  میتسب ،

______________________________

لاس رد  عورش و  لاس 36  رد  نیفص  گنج  اریز  تسا ، هدمآ  ایندب  ترجه  زا  لبق  لاس  راهچ  ای  ود  میلـس  دوشیم  مولعم  هلمج  نیا  زا  ( 1)
هب رتشیب  حیـضوت  يارب  دوشیم . ترجه  زا  لبق  لاس  راهچ  ای  ود  وا  دلوت  دشاب  لاس  لهچ  مایا  نآ  رد  میلـس  رمع  رگا  تسا . هدش  متخ   38

. دوش هعجارم  همدقم  ص 18 
485 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. دینک مظنم  ار  دوخ  ياهفص  : » تفگیم دروآیم و  دورف  نامیاهرس 
ماش لها  هب  تشپ  داتـسیا و  « 2  » فص ود  نیب  ات  دمآ  شیپ  شبـسا  رب  راوس  درک  مظنم  ار  اهفـص  يدنبهتـسد و  ار  رکـشل  ياههورگ  یتقو 

: تفگ سپس  داتسرف و  دورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  درک و  ام  هب  ور  دومن و 
تدـش هک  يروما  و  « 3  » هدـش کیدزن  هک  ییاهلجا  رطاخب  میوش  عمج  نیمز  زا  ناکم  نیا  رد  هک  دوب  نیا  یهلا  ردـق  اـضق و  زا  دـعب ، اـّما 
ثراو شردارب و  نامربمایپ و  يومع  رسپ  نییصو و  لضفا  نینمؤملا و  ریما  نیملـسم و  ياقآ  گنج ، نیا  رد  ام  راذگ  تسایـس  تسا . هتفای 

بازحا هدـنام  یقاب  قافن و  هاـگهانپ  و  « 5  » اهرگج هدـنروخ  رـسپ  نانآ  سیئر  و  «، 4  » تسا دنوادخ  ياهریـشمش  ام  ياهریـشمش  تسوا و 
. دنراد باقع  راظتنا  نانآ  میراد و  باوث  دیما  دنوادخ  زا  ناشیا  اب  گنج  رد  ام  دنکیم . يربهر  شتآ  تواقش و  هب  ار  نانآ  هک  تسا 

رد میراد . يزوریپ  دیما  نانآ  اب  گنج  رد  ام  دنتخات ، نانآ  ام و  ياههتشک  رب  نابـسا  و  « 6  » دمآ شورخب  دش و  غاد  گنج  رونت  هک  هاگنآ 
. مونشن يزیچ  همهمه  موهفمان و  يادص  رس و  زج  ماگنه  نآ 

نمشد لابقتسا  هب  ناتیور  اب  تسا . رتدیدش  اهرـس  ندز  رد  هنوگ  نیا  هک  دیهد ، راشف  ار  نیـشیپ  ياهنادند  دیدنبب و  ار  نامـشچ  مدرم ، يا 
. تسا هدنشک  هک  دینزب  پچ  هنیس  نیئاپ  هب  اههزین  اب  دیروایب و  دورف  اهزغم  رب  دیریگب و  تسار  تسدب  ار  ناتیاهریشمش  هتسد  دیورب و 

دنراد و لد  رد  ار  ناشنمشد  هنیک  دناهدمآ و  ناشناردارب  ماقتنا  نتفرگ  ناشناردپ و  یهاوخنوخ  يارب  هک  یموق  دننام  دینک  هلمح  تدش  هب 
. دنامن راع  ناتیارب  ایند  رد  دیوشن و  لیلذ  ات  دناهدرک ، هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ 

______________________________

. تسا ماش  لها  قارع و  لها  فص ، ود  زا  روظنم  ( 2)
. تسا هدش  کیدزن  هک  ییاهلجا  رطاخب  رگم  میاهدشن  عمج  نیمز  زا  ناکم  نیا  رد  ب :» ( » 3)

. تسا دنوادخ  ياهریشمش  زا  يریشمش  و  خ ل : فلا » ( » 4)
. تشاذگ ناهد  رد  ار  مالّسلا  هیلع  هزمح  ترضح  رگج  هک  تسا  هیواعم  ردام  دنه  هب  هراشا  ( 5)

. تساخرب گنج  رابغ  د :» ( » 6)
486 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ریرهلا موی  رد  گنج  تیفیک 
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ادج رگید  کی  زا  برع  ناگرزب  زا  هتشک  رازه  داتفه  اب  و  تفرگ ، رد  یمیظع  رما  نانآ  نیب  دندش و  ریگرد  رگید  کی  اب  رکشل  ود  سپس 
. دندش

کی یتح  رکشل  ود  نآ  رد  تشاد . همادا  تشذگ  بش  لوا  ثلث  هک  یماگنه  ات  دوب  هدمآ  الاب  باتفآ  هک  یتقو  زا  هبنشجنپ  زور  رد  گنج 
«. 7  » تشذگ اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  زامن  راهچ  نامز  هکنآ  ات  دشن  هدروآ  اجب  هدجس 

ریره گنج  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هباطخ 

هب دیـسر و  دینیبیم  هک  ییاجنیا  هب  امـش  راک  مدرم ، يا  : » دومرف تساخ و  اپب  هباطخ  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپـس  تفگ : میلس 
. دوشیم هدیجنس  نآ  لّوا  اب  نآ  رخآ  دیآیم  شیپ  یتقو  اهراک  تسا . هدنامن  یقاب  « 8  » رخآ سفن  زج  و  دیسر ، نآ  لثم  مه  امش  نانمشد 

هَّللا ءاش  نا  نم  و  دندیسر . دینیبیم  هک  ییاج  نیا  هب  امش  هراب  رد  ات  دندرک  تمواقم  دنشاب  هتشاد  نید  هکنآ  نودب  امش  لباقم  رد  موق  نیا 
«. دیشک مهاوخ  همکاحم  هب  یهلا  هاگشیپ  رد  ار  نانآ  تفر و  مهاوخ  نانآ  غارس  هب  حبص 

ریره هعقاو  زا  دعب  اهنآرق  ندز  هزین 

. دندرک تسکش  ساسحا  نایرج  نیا  زا  ماش  لها  شباحصا و  همه  و  تفرگ ، ار  وا  يدیدش  تشحو  دیسر و  هیواعم  هب  ربخ  نیا 
وت رظن  دـیآ ، نامغارـس  هب  حبـص  هکنآ  ات  میراد  تصرف  ار  بش  کی  نیمه  طـقف  ورمع ، يا  تفگ : دـناوخ و  ارف  ار  صاـع  ورمع  هیواـعم 

نادرم منیبیم  تفگ : صاع  ورمع  تسیچ ؟
______________________________

رد مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  نانچ  دندروآ ، اجب  دوشیم  هدـناوخ  دوجـس  عوکر و  نودـب  هداتـسیا و  تلاح  هب  هک  سرت  زامن  ینعی  ( 7)
ج راونالا : راحب  هب  دوبن .» يرگید  زیچ  زامن  ماگنه  رد  ریبکت  زج  زور  نآ  رد  مدرم  زامن  دومرف ...« : هک  تسا  هدش  دراو  یثیدـح  هنیمز  نیا 

. دوش هعجارم  32 ص 615 ح 482 
. تسا رفن  نیرخآ  د :»  » و ب » ( » 8)

487 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
وت اب  ياهلأسم  رـس  رب  وا  یتسین . یلع  لثم  مه  وت  دـننک و  تمواقم  دـنناوتیمن  وا  نادرم  لباقم  رد  دـناهدنام  یقاب  هک  نانآ  و  دـناهدش ، مک 

نانچنآ دوش  بلاغ  نانآ  رب  یلع  رگا  ماش  لها  دهاوخیم . ار  انف  وا  یهاوخیم و  ار  ءاقب  وت  یگنجیم . يرگید  زیچ  رس  رب  وت  دگنجیم و 
. دنسرتیم وت  زا  يوش  بلاغ  نانآ  رب  رگا  قارع  لها  هک  دنسرتیمن  وا  زا 

هب ار  نانآ  دـنتفایم ! فالتخا  هب  زاب  دـنریذپب  مه  رگا  دـنتفایم و  فالتخا  هب  دـننک  ّدر  ار  نآ  رگا  هک  نک  اـقلا  ناـنآ  هب  ار  ياهلأـسم  یلو 
. مدوب هدرک  هریخذ  وت  يارب  ار  هشقن  نیا  نم  دیسر و  یهاوخدوخ  دوصقم  هب  هک  نک ، اههزین  رس  رب  ار  اهنآرق  امن و  توعد  ادخ  باتک 

نیفص رخآ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلیح  ناونعب  هیواعم  همان 

ماش : » منک هلیح  یلع  رب  نآ  اب  هک  تسا  هدیـسر  مرظن  هب  يرکف  یلو  یتفگ ، تسار  تفگ : دـیمهف و  ار  صاع  ورمع  هشقن  یتسرد  هیواـعم 
. درک مورحم  نآ  زا  ارم  هک  دوب  يزیچ  نیلوا  نیا  و  مهاوخب ،» وا  زا  هحلاصم  ناونعب  ار 

هیواعم دـیوگیم : میلـس  سیونب ! یـسیونب  یهاوخیم  رگا  یلو  یلع !؟ اب  رکم  هب  دـسر  هچ  ارت  هیواعم ، يا  تفگ : دـیدنخ و  صاـع  ورمع 
: داتسرف مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  همان  نیا  هبقع » نب  هَّللا  دبع   » مانب کساکس »  » زا يدرم  تسدب 

اور يرگید  رب  ار  تیانج  نیا  مادک  چـیه  میتسنادیم ، مه  ام  دـناشکیم و  اجنیا  هب  ار  وت  ام و  راک  گنج  هک  یتسنادیم  وت  رگا  دـعب ، اّما  »
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. مینک حالصا  ار  هدنیآ  میمرت و  ار  هتشذگ  هک  هدنام  یقاب  تصرف  زا  رادقم  نیا  دشاب ، بلاغ  ام  رب  نامیاهلقع  رگا  و  میتشادیمن .
عنم هچنآ  دنوادخ  و  يدرکن ، لوبق  وت  یلو  ینکن ، مزال  نم  رب  ار  یتعیب  تعاطا و  هکنآ  طرـش  هب  مدوب  هدرک  تساوخرد  ار  ماش  وت  زا  نم 

. مدرک توعد  زورید  هچنآ  هب  منکیم  توعد  ار  وت  زورما  نم  و  دومرف . اطع  نم  هب  يدرک 
هدش و كزان  اهرگج  مسق  ادخب  مسرتیم . نم  هک  نانچنآ  رگم  یـسرتیمن  ءانف  زا  مراد و  دیما  نم  هچنآ  رگم  يرادن  دـیما  ءاقب  زا  مه  وت 

نادنزرف یگمه  ام  دناهتفر . نایم  زا  نادرم 
488 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

و دوش . هدرب  یمـالغ  هب  یلیلذ  اـی  دوش  لـیلذ  نآ  رطاـخب  يزیزع  هک  درادـن  یتلیـضف  رگید  ضعب  رب  اـم  زا  یـضعب  و  میتـسه ، فاـنم  دـبع 
«. مالّسلا

هیواعم هلیح  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باوج 

، ترضح سپس  تسا !» نم  رب  وا  هلیح  هیواعم و  زا  بجعت  : » دومرف دیدنخ و  دناوخ  ار  هیواعم  همان  مالّسلا  هیلع  یلع  یتقو  دیوگیم : میلس 
: سیونب دومرف : دز و  ادص  ار  عفار  یبا  نب  هَّللا  دیبع  شاهدنسیون 

، دسریم دح  نیا  هب  وت  ام و  هب  تبـسن  گنج  هک  میتسنادیم  ام  وت و  رگا  : » يدوب هدش  روآدای  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسدب  وت  همان  دـعب ، اّما 
. میاهدیسرن نآ  هب  زونه  هک  میتسه  گنج  زا  ییاهن  هلحرم  رد  وت  ام و  هیواعم  يا  میتشادیمن ،» اور  يرگید  رب  ار  تیانج  نیا  مادک  چیه 

يواسم ود  ره  دیما  سرت و  رد   » هکنیا اّما  و  مهدیمن . مه  زورما  مدادـن  وت  هب  زورید  هک  ار  يزیچ  نم  يدرک ، تساوخرد  ار  ماش  هکنیا  اّما 
. دنتسین رتصیرح  ترخآ  هب  تبسن  قارع  لها  زا  ایند  رب  مه  ماش  لها  و  یتسین ، نیقی  رد  نم  زا  رتيوق  ّکش  رد  وت  میتسه ،»

مـشاه نوچمه  هّیما »  » یلو میتسه ، نینچ  ام  میرادن ،» یتلیـضف  يرگید  رب  مادک  چیه  میتسه و  فانم  دبع  نادـنزرف  ام  : » یتفگ هکنیا  اّما  و 
نمؤم و نوچمه  قفانم  و  هدننکترجه ، نوچمه  هدش  دازآ  و  بلاط ، وبا  نوچمه  نایفـس » وبا   » و بلطملا ، دبع  نوچمه  برح »  » و تسین ،

مکاح برع  رب  نآ  اب  هک  تسا  ام  تسد  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تّوبن  ماـقم  تلیـضف  تسین . قح  یعدـم  نوچمه  لـطاب  یعدـم 
. میدروآ رد  دوخ  رایتخا  تحت  ار  مجع  میدش و 

. مالّسلا و 

هیواعم تتامش  رد  وا  راعشا  صاع و  ورمع  نانخس 

وا هب  ار  همان  دز و  ادص  ار  وا  سپـس  درک . ناهنپ  صاع  ورمع  زا  ار  نآ  دیـسر  هیواعم  تسدب  مالّـسلا  هیلع  یلع  همان  یتقو  دیوگیم : میلس 
نیا و  درک ، شنزرس  ار  وا  صاع  ورمع  دناوخب . ات  داد 

489 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
يور زا  ار  صاع  ورمع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  يزور  زا  دعب  و  دوب ، هدرک  عنم  همان  نتـشون  زا  ار  وا  صاع  ورمع  هک  دوب  یلاح  رد 

. درکیمن مارتحا  ترضح  نآ  هب  وا  زا  شیب  شیرق  زا  يدحا  تخادنا  نیمز  هب  شبسا 
: تفگ هیواعم ) هراب  رد  ار  راعشا  نیا   ) صاع ورمع 

هعداخت نأ  وجرت  دیدحلا و  یلع  دیدحلا  عرق  دـق  و  ّیلع * یف  کل  ابا  عمطت ال  دوسملا أ  لاحلا  يذ  ءرملا  ّرد  و  دـنه * نب  ای  كّرد  هَّلل  الا 
بّهلت اهـسراوف  لوحط * ۀملظم  هاواج  هل  دیلولا  سأر  اهلوهل  بیـشی  ابرح * ّرج  عانقلا و  فشک  دق  دـیعولاب و  کباهی  نأ  وجرت  و  ّکشب *

نم یه  ام  دورو و  يذـب  سیلف  تردـص  نا  و  ادورو * اهلّواف  تدرو  ناف  يدوع  موقلا  ناعّطلاب  لباق  و  هیلا * تعجر  اذا  اهل  لوقی  دوسالاک 
* دنه نب  ای  کبسح  ماّشلا  تبلط  دیرولا  عطقنم  بلقلا  فیعـض  نیکتـسم * ۀلاقم  هل  تلق  دیعبلاب و  کئاسم  نم  یه  ام  و  رکنب * نسح  یبا 
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ناک ام  يوس  ادوع * يأّرلا  اذهب  رـسکت  ملف  دیزم  نم  كدازتسا  یف  کل  ام  و  اّزع * تددزا  ام  اهکاطعا  ول  دیهّزلا و  يأّرلا  تاءوّسلا و  نم 
يا دشاب . يدب  لاح  بحاص  هک  یـسک  ره  يازج  و  دـشاب ، ادـخ  اب  وت  يازج  دـنه ، رـسپ  يا  تسا ): نینچ  راعـشا  يانعم   ) دوع نود  لب  ال 
ینک هلیح  وا  رب  دوخ  ّکش  اب  يراد  دـیما  وت  9 !؟»  » تسا هدش  هدیبوک  نهآ  رب  نهآ  هک  یلاح  رد  ینکیم ، عمط  یلع  هراب  رد  وت  ردـپیب ،

هک تسا  یلاح  رد  نیا  و  دسرتب ؟ وت  ندناسرت  زا  وا  و 
______________________________

. تسا گنج  نادیم  رد  اههزین  اهریشمش و  ندروخ  مه  رب  زا  هیانک  ( 9)
490 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دوشیم ریپ  هدمآ  ایندب  هزات  هّچب  نآ  سرت  زا  هک  هدروآ  شیپ  یگنج  هدنکفا و  رب  باقن  وا 
«. 10  » دنوشیم روهلمح  ناریش  دننام  نآ  ناراوس  بسا  و  دراد ، رپ  کیرات و  ياهبذج  هک  یگنج 

لّوا دوش  دراو  گنج  رگا  درگرب ! هراب  ود  دـیوگیم : گنج  هب  دـنک  هلباقم  نمـشد  اب  اههزین  هنعط  اب  ددرگرب و  وا  يوس  هب  گنج  هاگ  ره 
. دوشیمن نآ  دراو  وا  دور  نوریب  رگا  دوشیم و  لخاد  نآ  هب  هک  تسا  یسک 

گر هک  یبلقلا  فیعـض  هراچیب  صخـش  دـننام  وا  اب  وت  تسین . دـیعب  وت  يدـب  زا  بلطم  نآ  و  تسین ، يداع  ریغ  نسحلا  وبا  زا  بلطم  نیا 
. یتفگ نخس  هدش  هراپ  شلد 

دشیمن و نوزف  تتّزع  زاب  درکیم  مه  اطع  وت  هب  ار  نآ  رگا  يدرک . بلط  ار  ماش  هک  سب  ارت  نیمه  هدوهیب  رظن  يدب و  رد  دنه ، رـسپ  يا 
نامه و  یتسکـشن ، مه  ار  یبوچ  زا  رتمک  هکلب  یتسکـشن  ار  یبوچ  هیرظن  نیا  اب  وت  يدرواین . تسدـب  ياهفاـضا  یبلطهداـیز  نیا  زا  مه  وت 

! دوب البق  هک  دش 

صاع ورمع  هیواعم و  حاضتفا 

. دوب هچ  بلاطم  نیا  زا  تدوصقم  متسناد  مسق  ادخب  تفگ : هیواعم 
رطاـخب ینک  مارتحا  یلع  هب  یئوگب و  نخـس  نم  فـالخ  رب  ینک و  یئوجبیع  نم  هیرظن  زا  تفگ : دوب ؟ هچ  مدوصقم  تفگ : صاـع  ورمع 

وت نخـس  زا  یچیپرـس  وت و  اب  تفلاخم  تفگ : دـیدنخ و  صاـع  ورمع  «! 11  » درک حـضتفم  ار  وت  یتـفر  وا  هزراـبم  هب  هک  يزور  رد  هکنیا 
یلو تسا ، تسرد 

______________________________

: تسا نینچ  ترابع  نیع  تسا و  قلغم  یبرع  ترابع  رد  رعش  زا  تیب  نیا  ( 10)
دوسالاک بّهلت  اهسراوف  لوحط * ۀملظم  هاواج  هل 

و يریگب . بیع  مدرک  یچیپرـس  وت  زا  تفلاخم و  وت  اب  هکنیا  رد  ماهیرظن  زا  تفگ : هیواعم  تسا : نینچ  خ ل  فلا »  » رد تاراـبع  نیا  ( 11)
صاـع ورمع  تسا . هدرب  ار  وـت  يوربآ  وا  هک  یلاـح  رد  ینکیم  داـی  یگرزب  هب  ار  یلع  ینکیم و  حـیبقت  ارم  يأر  هک  تسوـت  زا  بـجعت 

ینکیم ناهنپ  ار  نآ  یلو  يراد  تفرعم  نم  زا  شیب  وا  مارتحا  هب  وت  یلع ، ندرک  دای  یگرزب  هب  یلو  تسا ، تسرد  وت  يأر  حـیبقت  تفگ :
 .... میامنیم ینلع  ار  نآ  نم  و 

491 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
یمادـقا نینچ  یهاوخیم  مه  وـت  رگا  و  «، 12  » تسا هدـشن  حـضتفم  دور  یلع  اب  هزراـبم  هب  گـنج  نادـیم  رد  هک  یـسک  نم ، يزیر  وربآ 

. دش عیاش  ماش  لها  نیب  ود  نآ  نانخس  درک و  توکس  هیواعم  هدب ! ماجنا  یشاب  هتشاد  وا  هب  تبسن 
: میلس باتک  زا  تیاور 
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ج 32 ص 609 ح 481. راحب : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

.470 ص 477 - نیفص : باتک  . 1
هرامش 17. بتک  باب  ص 374  هغالبلا : جهن  . 2

ج 3 ص 13. يدوعسم : بهذلا  جورم  . 3
ص 117. ۀسایسلا : ۀمامالا و  . 4
ج 2 ص 201. دئاوفلا : زنک  . 5

ج 4 ص 389. مثیم : نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  . 6
ص 188. لاوطلا : رابخالا  . 7

ص 479. برعلا : لئاسو  ةرهمج  . 8
______________________________

زا يزور  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  محازم  نب  رـصن  نیفـص  باـتک  زا  لـقن  هب  ص 161  ج 2  ریدـغلا : رد  ینیما  همـالع  ( 12)
وا رب  ترضح  دنک . دراو  ترضح  نآ  رب  یتبرض  اتلفغ  هکنیا  عمط  هب  دش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ضرعتم  صاع  ورمع  نیفـص  ياهزور 

ار شیاپ  دز و  الاب  ار  شسابل  تخادنا و  نیمز  هب  شبـسا  يور  زا  ار  دوخ  صاع  ورمع  دوش  ریگرد  وا  اب  تساوخ  هک  نیمه  و  درک ، هلمح 
هدایپ تساخرب و  هدولآ  كاخ  صاع  ورمع  دینادرگرب و  وا  زا  ار  كرابم  يور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دش !!! ادـیپ  شتروع  ات  درک  زاب 

: دومرف درک ؟ رارف  درم  نیا  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ : قارع  لها  دیناسر . شرکشل  هب  ار  دوخ  تشاذگ و  رارف  هب  اپ 
يور نم  و  داد ، مسق  یلیماف  محر و  هب  ارم  دـش و  وربور  نم  اب  دوخ  تروع  اب  دوب ، صاع  ورمع  وا  دومرف : هن . دـنتفگ : دوب ؟ هک  دـینادیم 

: تفگ وا  هب  هیواعم  تشگرب . هیواعم  دزن  صاع  ورمع  مدنادرگرب . وا  زا  ار  دوخ 
!! نک رکشت  دوخ  تروع  زا  دعب  نک و  دمح  ار  ادخ  لّوا  تفگ : هیواعم  دز . نیمز  رب  ارم  دش و  وربور  نم  اب  یلع  تفگ : يدرک ؟ هچ 
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نیّفص گنج  زا  یساّسح  عطقم   35

ةراشا

ریما نانخـس  هیواعم ، رکـشل  نارـس  یفرعم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هباطخ  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ماـش  رکـشل  یئوگازـسان  : 
. هیواعم رکشل  رب  یهورگ  اب  هّیفنح  نب  دمحم  هلمح  رکشل ، بیغرت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

نیّفص گنج  زا  یساّسح  عطقم 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ماش  رکشل  یئوگازسان 

رد « 1  » طیعم یبا  نب  ۀبقع  نب  دیلو  هک  درکیم  روبع  ماش  لها  زا  یتعامج  رانک  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : میلـس  دیوگیم : نابا 
. دنتفگیم ازسان  ترضح  نآ  هب  اهنآ  و  دوب ، نانآ  نیب 

______________________________

دجسم رد  دروخ و  بارش  هفوک  رد  هک  ییاج  ات  دوب ، راوخبارش  راکانز و  هبقع  نب  دیلو  هک  هدرک  تیاور  ج 8 ص 120  ریدغلا : رد  ( 1)
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رتشیب ایآ  تفگ : درک و  مدرم  هب  ور  سپس  دناوخ ! تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  داتسیا و  حبـص  زامن  يارب  تعامج  ماما  ناونعب  رهـش  عماج 
« اباش تباش و  ام  دعب  ابابرلا - بلقلا  قلع  : » دناوخ ار  هنارت  نیا  دنلب  يادـص  اب  زامن  رد  و  درک !! یق  دجـسم  بارحم  رد  سپـس  و  مناوخب !!؟

میدرک یهن  ار  وت  ام  دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  نامثع  دزن  ریبز  هحلط و  دندش !!» ریپ  ود  ره  هکنآ  زا  دعب  هدرک  ادیپ  بابر  هب  هقالع  بلق   » ینعی
رانک رب  ار  وا  هدش ، هداد  تداهش  یتسم  يراوخبارـش و  هب  وا  هیلع  رب  يدرکن . یلوبق  یلو  يرامگب ، نیملـسم  روما  زا  يراک  رب  ار  دیلو  هک 

. نک
. دنداد تداهش  وا  يور  رد  ور  نادهاش  هک  هاگنآ  نک  يراج  وا  رب  دح  نک و  لزع  ار  وا  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

ةرامالا راد  ربنم و  دش  هفوک  دراو  دیعس  یتقو  دتسرفب . ار  دیلو  ات  داد  روتسد  وا  هب  دیزگرب و  هفوک  تموکح  هب  ار  صاع  نب  دیعس  نامثع ،
ياهزات مرن و  سابل  دنک  يراج  دح  وا  رب  تساوخ  نامثع  دش و  هداد  تداهش  شیور  رد  ور  وا  هیلع  رب  یتقو  داتـسرف . ار  دیلو  تسـش و  ار 

نم اب  هک  مهدیم  مسق  ار  وت  : » تفگیم دیلو  داتـسرفیم ، دیلو  ندز  يارب  ار  یـسک  نامثع  هک  راب  ره  داد . رارق  یقاتا  رد  دـیناشوپ و  وا  رب 
دید ار  هرظنم  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  یتـقو  درکیم . يراددوـخ  مه  وا  ینکن !» كانبـضغ  دوـخ  رب  ار  ناـمثع  ینکن و  محر  عـطق 
نینچ میدق ص 302 ) ج 8   ) راـحب تیاور  رد  تفگیم . ازـسان  ترـضح  هب  وا  دزیم و  ار  وا  ترـضح  دـش ...  لـخاد  تفرگ و  ار  قـالش 

يراـج وا  رب  ار  ّدـح  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  مکحم  ار  وا  ترـضح  درکیم . رارف  وـس  نآ  وـس و  نـیا  هـب  ترـضح  تـسد  زا  دـیلو  تـسا :
. تخاس
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هیواعم رکشل  نارس  یفرعم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هباطخ 

: دومرف نانآ  هب  باطخ  داتسیا و  دندوب  نانآ  لباقم  هک  شباحصا  زا  یهورگ  نیب  رد  ترضح  دندناسر . ترضح  هب  ار  ربخ  نیا 
هب تبسن  لهج  هب  ام  نیرتکیدزن  دشاب . امش  رب  مالـسا  راقو  نیحلاص و  يامیـس  بلق و  شمارآ  هک  یلاح  رد  نانیا  يوسب  دیریگب  تعرس 

راوخبارـش و طیعم  یبا  نبا  یملـس و  روعالا  وبا  هغباـن و  رـسپ  هیواـعم و  ناشـسیئر  هک  تسا  یموق  وا ، زا  تلفغ  وا و  رب  تارج  دـنوادخ و 
نم اب  زورما  زا  لبق  نانیا  دنیوگیم . ازسان  هداتسیا و  هک  دنتـسه  ییاهنیمه  نانآ  و  دشاب ، « 2  » هدش درط  ناورم  مالسا و  رد  هدروخ  قالش 

! دندومنیم توعد  اهتب  شتـسرپ  هب  ارم  اهنآ  مدرکیم و  توعد  مالـسا  هب  ار  نانآ  ماگنه  نآ  رد  نم  و  دـناهتفگ ، ازـسان  یلو  دـناهدیگنجن 
. دناهدرک ینمشد  نم  اب  قفانم  ناقساف  هک  ساپس  لاح  هتشذگ و  رد  ار  ادخ 

هلیح تما  نیا  زا  ياهدع  رب  دشیم ، هدیسرت  نانآ  زا  مالسا  رب  دندوب و  دامتعا  لباق  ریغ  ام  دزن  هک  قفانم  ینیقساف  هک  تسا  مهم  هلأسم  نیا 
شوماخ رد  دـندرک و  اپب  گنج  ام  لباقم  رد  نانآ  دـندناشک . لطاب  يوسب  ار  ناـنآ  دـنداد و  اـج  ناـنآ  ياـهبلق  رد  ار  هنتف  ّبح  دـندرک و 

«. دیاین شوخ  ار  نارفاک  هچ  رگا  دنکیم  لماک  ار  دوخ  رون  دنوادخ  یلو  دندومن ، یعس  ادخ  رون  ندرک 

رکشل بیغرت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس 

: دومرف درک و  بیغرت  ار  رکشل  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
زاورپ نآ  زا  اهبلق  هک  یپ  رد  یپ  ياههنعط  نودب  دننکیمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  نانیا  »

______________________________

: ددرگ رتنشور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوصقم  ات  دسریم  رظن  هب  مزال  روکذم  دارفا  قباوس  زا  يرصتخم  حیضوت  ( 2)
ایندـب صاع  ورمع  دـندرک و  انز  وا  اب  شیرق  زا  رفن  شـش  دوب . هکم  فورعم  ناراکانز  زا  وا  ردام  هک  تسا  صاع  ورمع  نامه  هغباـن  رـسپ 
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(. ج 2 ص 121 ریدغلا : . ) دومن قحلم  لئاو  نب  صاع  هب  ار  وا  هغبان  دندرک  فالتخا  وا  يدنزرف  رس  رب  رفن  شش  یتقو  دمآ !!
رب نیقفانم  هدهاعم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  کیدزن  هک  تسا  یناسک  زا  تسا  نایفس  نب  ورمع  شمان  هک  یملـس  روعالا  وبا 

. دش هیواعم  نارکشلرس  زا  ات  درکیم  ینمشد  ترضح  اب  نانچمه  و  درک ، تکرش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دض 
یتقو تفر . فئاط  هب  مه  وا  دومن ، جارخا  درط و  هنیدم  زا  شردپ  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یسک  مه  مکح  نب  ناورم 

ج 8 ص ریدغلا : «. ) تسا نوعلم  دنزرف  نوعلم  غزو ، دنزرف  غزو  : » دومرف دندروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  وا  دمآ و  ایندب  ناورم 
(. 244 و 260
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رب هکنآ  ات  و  دوش . طـقاس  نآ  زا  اهتـسد  چـم  دوش و  ادـج  نآ  رثا  رد  اهناوختـسا  و  « 3  » اهینیب دنک و  قشنم  ار  اهزغم  هک  یتبرـض  و  دـنک ،

نابلاط «، 4  » نید لها  دنیاجک  دوش . شخپ  ناشیاهولگ  اههناچ و  اههنیـس و  يور  ناشیاهوربا  دـیآ و  دورف  نینهآ  ياهدومع  نانآ  یناشیپ 
؟» رجا

هیواعم رکشل  رب  یهورگ  اب  ۀّیفنح  نب  دمحم  هلمح 

نیا يوسب  مرـسپ ، : » دومرف دز و  ادص  ار  هیفنح  نب  دـمحم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  «. 5  » دندرک تکرح  رفن  رازه  راهچ  دودح  ياهّدـع 
وت هب  نم  روتسد  ات  راد  هگن  تسد  دیداد  رارق  نانآ  ياههنیس  رد  ار  اههزین  كون  هک  یماگنه  و  «، 6  » نک تکرح  ّینأت  شمارآ و  اب  مچرپ 

. درک ارجا  ار  روتسد  نیا  مه  هّیفنح  نب  دمحم  دسرب .»
درب ورف  نانآ  ياههنیـس  رد  ار  اههزین  دـش و  کیدزن  نمـشد  هب  دّـمحم  یتقو  درک . هدامآ  مه  ار  هورگ  نآ  لثم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. دننک هلمح  نانآ  هارمه  ات  داد  روتسد  دوب  هدرک  هدامآ  هک  نانآ  هب  ترضح 
ار نانآ  رثکا  دندرک و  نوریب  دوخ  ياج  زا  ار  اهنآ  ات  دندرک  تمواقم  اهنآ  يور  رد  ور  شناهارمه  دّمحم و  دندرک و  هلمح  تّدـشب  نانآ 

. دنتشک
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 32 ص 613. راحب : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 391. نیّفص : باتک  . 1
ج 2 ص 388. بهذلا : جورم  . 2

ج 4 ص 31. يربط : خیرات  . 3
ج 3 ص 235. مثعا : نبا  حوتف  . 4

______________________________

. اهتسد فک  د :»  » و ب » ( » 3)
. ربص لها  د :»  » و ب » ( » 4)

. دندش عمج  ترضح  دزن  د :»  » و ب » ( » 5)
. لّمحت شمارآ و  اب  ب :» ( » 6)
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ریما يرامیب  رطاخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يرادـیب  بش  اهرفـس ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مداخ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما   36
. هباحص زا  یضعب  يرکف  هاتوک  مالّسلا ، هیلع  یلع  ّقح  رد  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياهتساوخرد  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا 

اهرفس رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مداخ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

: تفگ وا  مدرک . لاؤس  مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  دادقم  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلس  زا  نابا 
هیلع نینمؤملا  ریما  دـهد . باجح  روتـسد  شنارـسمه  هب  هک  دوب  نآ  زا  لبق  نیا  میتفریم و  ترفاسم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اـب  اـم 

. تشادن وا  زا  ریغ  یمداخ  دادیم و  ماجنا  ار  ترضح  نآ  يرازگتمدخ  مالّسلا 
فاحل کی  هس  ره  دـیباوخیم و  هشیاع  یلع و  نیب  ترـضح  دوب . وا  هارمه  هشیاع  تشاد و  فاحل  کی  طقف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

. دنتشادن رتشیب 
فاحل هک  يروطب  دروآیم  نیئاپ  هشیاع  وا و  نیب  ار  فاحل  طسو  تساوخیم  رب  زامن  يارب  بش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 

. دناوخیم زامن  تساخیمرب و  ترضح  و  دیسریم ، دوب  ناشریز  هک  يرتسب  هب 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يرامیب  رطاخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يرادیب  بش 

نآ و  دنام ، رادیب  وا  يرادـیب  رطاخب  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تشاد . هگن  رادـیب  ار  وا  تفرگ و  بت  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  بش  کی 
هاـگن وا  هب  درکیم و  مارآ  ار  وا  دـمآیم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  یهاـگ  دـناوخیم و  زاـمن  یهاـگ  هک  یلاـح  رد  دروآ  حبـص  هب  ار  بش 

. دش حبص  ات  دومنیم ،
هگن رادیب  ارم  تشاد  هک  يدرد  زا  وا  امرف ، تیانع  تیفاع  هدب و  افش  ار  یلع  ایادخ  : » درک ضرع  دناوخ  شباحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  یتقو 

«. تشاد
. دش تحار  الماک  یتحاران  زا  هک  يروطب  درک  ادیپ  تیفاع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

مالّسلا هیلع  یلع  قح  رد  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياهتساوخرد 

دومرفیم یلاح  رد  ار  بلطم  نیا  و  هدب -! تراشب  مردارب  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 
496 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دنادرگ وت  يادف  ارم  دهد و  ریخ  تراشب  امش  هب  ادخ  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع  دندینشیم - وا  فارطا  شباحصا  هک 
وت يارب  ار  نآ  لـثم  هکنآ  رگم  متـساوخن  دوـخ  يارب  يزیچ  و  درک ، اـطع  نم  هب  هکنآ  رگم  متـساوخن  ادـخ  زا  يزیچ  بـشما  نـم  دوـمرف :

. متساوخ
، دهد رارق  نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  ار  وت  متـساوخ  وا  زا  و  درک . نینچ  و  دهد ، رارق  يردارب  وت  نم و  نیب  هک  متـساوخ  ادخ  زا 
، دناشوپب وت  هب  مه  ار  تعاجـش  تیاصو و  سابل  تسا  هدناشوپ  نم  رب  ار  تلاسر  يربمایپ و  سابل  هک  لاح  متـساوخ  وا  زا  و  درک . نینچ  و 

نم هب  تبـسن  ار  وت  متـساوخ  وا  زا  و  درک . نینچ  و  دـهد ، رارق  مملع  رادهنازخ  مثراو و  نم و  ّیـصو  ار  وـت  متـساوخ  وا  زا  و  درک . نینچ  و 
رگم درک  نینچ  و  دـیامن ، کیرـش  نم  راک  رد  ار  وت  دـیامن و  مکحم  ارم  تشپ  وت  هلیـسوب  دـهد و  رارق  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  نوچمه 

منادـنزرف ردـپ  ارت  دروآرد و  وت  جاودزا  هب  ار  مرتخد  متـساوخ  وا  زا  و  مدـش . یـضار  مه  نم  و  تسین ،» وت  زا  دـعب  يربمایپ  : » دومرف هکنآ 
. درک نینچ  و  دهد ، رارق 
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هباحص زا  یضعب  يرکف  هاتوک 

وا رب  ياهکئالم  هک  درکیم  تساوخرد  شراـگدرورپ  زا  رگا  مسق ، ادـخب  تسا ؟ هتـساوخ  هچ  ادـخ ) زا   ) يدـید تفگ : شقیفر  هب  يدرم 
جایتحا نآ  هب  هک  دننک - جرخ  شباحـصا  وا و  ات  دـیاشگب  وا  يور  هب  ار  یجنگ  رد  ای  دـننک ، کمک  شنمـشد  هیلع  رب  ار  وا  ات  دـنک  لزان 

هک تسا  اـهنیا  زا  رتـهب  اـمرخ  هناـمیپ  کـی  مسق ، ادـخب  تفگ : يرگید  تسا ! هدرک  تساوـخرد  هک  دوـب  ییاـهزیچ  نیا  زا  رتـهب  تسا -!!
! تسا هدرک  تساوخرد 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 38 ص 314 ح 18. راحب : . 1
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 1 ص 231. جاجتحا : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 2 ص 220. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 1
497 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رکب وبا  گرم  هّیضق  لیصفت  گرم 2 . ماگنه  هنوعلم  هفیحص  باحصا  نانخس  . 1 37

ةراشا

، گرم ماگنه  ملاس  حارج و  هدـیبع  وبا  نانخـس  گرم ، ماگنه  لبج  نب  ذاعم  نانخـس  گرم : ماگنه  هنوعلم  هفیحـص  باحـصا  نانخـس  . 1
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يوس  زا  ثیدح  نیا  دییأت  گرم ، ماگنه  رمع  نانخس  گرم ، ماگنه  رکب  وبا  نانخس 

، گرم ماگنه  رمع  اب  رکب  وبا  نانخس  رکب ، وبا  گرم  ماگنه  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  روهظ  رکب : وبا  گرم  هّیـضق  لیـصفت  . 2
زا دعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  طابترا  رکب ، وبا  ناسل  زا  رمع  نعل  منهج ، توبات  رد  دورو  هب  رکب  وبا  رارقا 

همئا طابترا  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  يوس  زا  ثیدح  نیا  مود  دـییأت  مالّـسلا ، مهیلع  ءایبنا  ریغ  اب  هکئالم  طابترا  ترـضح ، نآ  تلحر 
. ّتیلهاج رب  ناشنارای  هفیحص و  باحصا  گرم  هکئالم ، اب  مالّسلا  مهیلع 

«2  » گرم ماگنه  « 1  » هنوعلم هفیحص  باحصا  نانخس   1

گرم ماگنه  لبج  نب  ذاعم  نانخس 

يدزا منغ  نب  نمحرلا  دبع  زا  تفگیم : هک  مدینش  سیق  نب  میلس  زا  دیوگیم : نابا 
______________________________

ربمایپ رگا  هک  دندرک  اضما  دنتـشون و  ياهدهاعم  دوخ  نیب  رد  عادولا  ۀجح  رد  هک  دنتـسه  يرفن  جنپ  نامه  هنوعلم  هفیحـص  باحـصا  ( 1)
: زا دنترابع  اهنآ  و  دسرب ، شتیب  لها  هب  تفالخ  دنراذگن  تفر  ایند  زا  ای  دش  هتشک 

، دوش هعجارم  باتک  نیمه  رد ص 232  ثیدح 4  هب  هراب  نیا  رد  هفیذح . یبا  یلوم  ملاس  حارج ، هدـیبع  وبا  لبج ، نب  ذاعم  رمع ، رکب ، وبا 
. دوش هعجارم  باب 18  میدق ص 196  ج 8  راحب : هب  دناهتفگ  گرم  ماگنه  هفیحص  باحصا  هچنآ  ریاس  دروم  رد  زین  و 
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هیآ نیا  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوش : رکذ  هدمآ  ج 3 ص 212  بوشآرهـش : نبا  بقانم  رد  هک  یثیدح  اجنیا  رد  تسا  بسانم  ( 2)
ناـنآ هب  ناـشیا  رب  یترـسح  ناوـنعب  ار  ناـشیا  لاـمعا  دـنوادخ  نینچ  نیا  و  : » ینعی ْمِْـهیَلَع  ٍتارَـسَح  ْمَُهلاـمْعَأ  ُهَّللا  ُمِـهیُِری  َِکلذَـک  هـک و 

هک دنتـسه  ياهفیحـص  باحـصا  نامه  نانیا  و  دننیبیم ، هدش  هدامآ  ناشیا  رب  میلا  باذع  زا  هچنآ  گرم  ماگنه  یتقو  دومرف : دـنایامنیم »
شتآ زا  ناـنآ  و  : » ینعی ِراَّنلا » َنِم  َنیِجِراـِخب  ْمُه  اـم  َو  :( » تسا نینچ  هیآ  هلاـبند  و  ، ) دنتـشون مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  تفلاـخم  ناونعب  ار  نآ 

«. دنوشیمن جراخ 
498 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: تفگ هک  مدینش  دوب ، ناشیا  نیرتشالترپ  ماش و  لها  نیرتهیقف  و  دوب - وا  رسمه  شرتخد  هک  لبج  نب  ذاعم  نز  ردپ  «- 3  » یلامث
هب یتقو  دندوب . لوغشم  نوعاط  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  مدوب ، رضاح  وا  دزن  درم  هک  يزور  «. 4  » تفر ایند  زا  نوعاط  ضرم  هب  لبج  نب  ذاعم 
رب ياو  تفگیم : هک  مدینـش  وا  زا  دوب ، باطخ  نب  رمع  تموکح  نامز  رد  نیا  دوبن و  وا  دزن  نم  زج  یـسک  هناخ  رد  داتفا  راـضتحا  لاـح 

بیجع نانخـس  دننزیم و  فرح  دنیوگیم و  نایذـه  نوعاط  ضرم  هب  ناراتفرگ  متفگ : دوخ  اب  نم ! رب  ياو  نم ! رب  ياو  نم ! رب  ياو  نم !
؟ ياهدرک دـنلب  نم  رب  ياو  يادـص  ارچ  سپ  متفگ : هن ! تفگ : ییوگیم ؟ نایذـه  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  متفگ : وا  هب  اذـل  دـنیوگیم !
و رکب ) وبا   ) قیتع « 6  » ادخ نمشد  تیالو  لوبق  تفگ : یـسک ؟ هچ  متفگ : «! 5  » ادخ ّیلو  هیلع  رب  ادخ  نمـشد  تیالو  لوبق  رطاخب  تفگ :

. بلاط یبا  نب  یلع  ربمایپ  یصو  هفیلخ و  دض  رب  رمع 
يا دنیوگیم : هک  دنتـسه  بلاط  یبا  نب  یلع  ربمایپ و  نیا  میوگیمن . نایذـه  مسق  ادـخب  منغ ، نبا  يا  تفگ : یئوگیم !؟ نایذـه  متفگ :

مینکیم عنم  یلع  زا  ار  تفالخ  دـش  هتـشک  ای  تفر  ایند  زا  ربمایپ  رگا  : » دـیتفگ هک  ار  تباحـصا  وت و  شتآ ! هب  داب  تراشب  لبج ، نب  ذاعم 
«. 7  » ملاس هدیبع و  وبا  رمع و  قیتع و  وت و  دسرن ،» نآ  هب  زگره  هک 

هب میاهدنز  ام  ات  هک  مینکیم  کمک  ار  رگید  کی  یلع  دض  رب  : » میتفگ هک  عادولا ، ۀجح  رد  تفگ : دوب ؟ ینامز  هچ  نیا  ذاعم ، يا  متفگ :
ایند زا  ربمایپ  یتقو  دباین .» تسد  تفالخ 

______________________________

. دیسرن ترضح  نآ  تمدخ  هب  یلو  دش  ناملسم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  يرجه ، لاس 78  يافوتم  منغ  نب  نمحرلا  دبع  ( 3)
. تخومآ هقف  ار  ماش  لها  زا  نیعبات  رثکا  هک  دوب  وا  مه  و  دشیم ، هدیمان  ذاعم  قیفر  هک  يروطب  دوب  لبج  نب  ذاعم  مزالم  وا 

. تسا هدوب  يرجه  لاس 18  رد  ذاعم  گرم  ( 4)
. ادخ یلو  هیلع  رب  ادخ  نمشد  يرای  ج :» ( » 5)

. تسا رکب  وبا  بقل  قیتع »  » و قیتع . ادخ  نمشد  تدعاسم  ج :» ( » 6)
: تسا نینچ  بولقلا  داشرا  رد  ترابع  و  دـنتفاین . تسد  دوخ  فدـه  هب  امـش  کـمک  هب  زج  ملاـس  هدـیبع و  وبا  رمع و  رکب و  وبا  ج :» ( » 7)

 ... میدش عمج  هفیذح  یبا  یلوم  ملاس  هدیبع و  وبا  رمع و  رکب و  وبا  نم و  و  دیسرن ، تفالخ  هب  یلع  سپ 
499 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نامز رد  سپس  دینک .» تیافک  ارم  شیرق  تهج  زا  مه  امـش  منکیم ، تیافک  ار  امـش  راصنا  دوخ  موق  تهج  زا  نم  : » متفگ نانآ  هب  تفر 
. دندرک تعیب  نم  اب  نیا  رس  رب  ود  نآ  و  مدرک ، توعد  میدوب  هدرک  هدهاعم  هچنآ  هب  ار  « 8  » ریضح نب  دیسا  دیعس و  نب  ریشب  ربمایپ ،

ایند زا  ات  دوب  هدرک  دنلب  لیو  ياو و  يادص  نانچمه  و  «، 9 « » راذگب نیمز  رب  ار  متروص  : » تفگ یئوگیم ؟ نایذه  ایوگ  ذاعم ، يا  متفگ :
. تفر

گرم ماگنه  ملاس  حارج و  هدیبع  وبا  نانخس 
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زا هچنآ  زا  هک  ارچ  ماهتفگن ، رفن  ود  زج  یـسک  يارب  زگره  وـت  زا  لـبق  ار  ثیدـح  نیا  مسق  ادـخب  تفگ : نم  هب  منغ  نبا  دـیوگیم : میلس 
«. 10  » مدرک تشحو  مدینش  ذاعم 

تاقالم « 12  » هتشاد روضح  « 11  » هفیذـح یبا  یلوم  ملاس  حارج و  هدـیبع  وبا  گرم  رد  هک  یـسک  اب  متفر و  جـح  هب  دـعب  تفگ : منغ  نبا 
زونه هک  یلاح  رد  میدرک  لمح  گـنج  نادـیم  زا  ار  وا  یلو  یلب ، تفگ : دـشن ؟ هتـشک  هماـمی  گـنج  زور  رد  ملاـس  رگم  متفگ : مدرک و 

. تشاد یقمر 
ماگنه  ) مه ملاس  هدیبع و  وبا  هک  مک  هن  دندرک و  دایز  هن  دـندرک ، لقن  نم  يارب  انیع  ار  نآ  لثم  « 13  » ود نآ  زا  مادک  ره  تفگ : منغ  نبا 

«. 14  » دناهتفگ نخس  ذاعم  دننام  گرم )
______________________________

زا لئابق  هیقب  هک  دندوب  راصنا  یلصا  هفیاط  ود  جرزخ  سوا و  و  دوب ، سوا »  » سیئر ریضح  نب  دیسا  و  جرزخ »  » سیئر دیعـس  نب  ریـشب  ( 8)
هدهاعم رفن  ود  نیا  اب  دندش  سویأم  دوب  راصنا  لک  سیئر  هک  هدابع  نب  دعس  زا  هفیحـص  باحـصا  یتقو  دندمآیم . رامـشب  ود  نیا  بعش 

. دندوب مکاح  راصنا  زا  یمین  رب  مادک  ره  هک  دنتسب 
. نابسچب نیمز  هب  ار  متروص  ج :» ( » 9)

! مرازیب مدینش  مدید و  وا  زا  هچنآ  زا  ذاعم و  دوخ  زا  نم  و  مدرکن ، لقن  يدحا  يارب  وت  زا  لبق  ار  ثیدح  نیا  ج :» ( » 10)
همامی گـنج  رد  يرجه  لاس 12  رد  ملاـس  و  هتفر ، اـیند  زا  هلیبد »  » ضرم اـب  ماـش  صمح »  » رهـش رد  يرجه  لاس 18  رد  هدـیبع  وبا  ( 11)

. دش هتشک 
. دوب هتسب  گرم  ماگنه  ار  ملاس  هدیبع و  وبا  مشچ  ج :» ( » 12)

. دناهتشاد روضح  ملاس  هدیبع و  وبا  گرم  رد  هک  يرفن  ود  ینعی  ( 13)
ذاعم و رـسمه  مرتخد  زج  يدحا  هب  ار  بلاطم  نیا  سیق  نب  میلـس  زجب  تفگ : منغ  نبا  تسا : نینچ  ترابع  بولقلا  داشرا  باتک  رد  ( 14)

ملاس هدیبع و  وبا  نامشچ  هک  ار  یناسک  متفر و  جح  رفـس  هب  مدرک . تشحو  مدینـش  مدید و  ذاعم  زا  هچنآ  زا  نم  ماهتفگن . رگید  رفن  کی 
هن رتمک و  فرح  کی  هن  هداد  خر  ذاعم  هیضق  لثم  ناشگرم  ماگنه  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  نانآ  مدرک . تاقالم  دندوب  هتسب  گرم  ماگنه  ار 

. دناهتفگ ار  ذاعم  نخس  لثم  ود  ره  و  رتشیب ،
500 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

گرم ماگنه  رکب  وبا  نانخس 

نم نک ، نامتک  ارم  ّرـس  تفگ : وا  مدرک . لقن  رکب  یبا  نب  دّمحم  يارب  لماک  روطب  ار  منغ  نبا  نانخـس  نیا  تفگ : میلـس  دـیوگیم : نابا 
! دیوگیم نایذه  مردپ  تفگ : اجنآ ) رد   ) هشیاع تفگ . نخس  نانآ  لثم  شگرم  ماگنه  مردپ  هک  مهدیم  تداهش  مه 

گرم ماگنه  رمع  نانخس 

وا يارب  دوب  هتفگ  گرم  ماگنه  مردـپ  هچنآ  و  مدرک ، تاقالم  رمع  نب  هَّللا  دـبع  اب  ناـمثع  تموکح  ناـمز  رد  تفگ : رکب  یبا  نب  دّـمحم 
. دنک نامتک  ارم  ّرس  هک  متفرگ  نامیپ  دهع و  وا  زا  مدرک و  لقن 
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سپس «! 15 « » تفگ دایز  مک و  نودب  ار  وت  ردپ  نخـس  لثم  مه  نم  ردـپ  مسق  ادـخب  نک . نامتک  ارم  رـس  مه  وت  : » تفگ نم  هب  رمع  رـسپ 
ترضح نآ  هب  تبسن  نم  تبحم  هک  ارچ  مهد  ربخ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دیسرت  درک و  میمرت  ار  دوخ  نخس  رمع  نب  هَّللا  دبع 

. تفگیم نایذه  مردپ  تفگ : اذل  تسنادیم . ار  مدیدش  طابترا  و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يوس  زا  ثیدح  نیا  دییأت 

يارب درک  لقن  شردپ  زا  رمع  رـسپ  هچنآ  مدوب و  هدینـش  مردپ  زا  هچنآ  مدمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  تفگ : رکب  یبا  نب  دمحم 
. متفگ ترضح 

زا هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  یسک  ذاعم  ملاس و  هدیبع و  وبا  زا  وت و  ردپ  وا و  ردپ  لوق  زا  ار  بلطم  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. دناهدرک لقن  میارب  هک  يدارفا  زا  یضعب  دومرف : تسیک ؟ وا  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع  تسا ! رتوگتسار  رمع  رسپ  زا  وت و 

: متفگ اذل  تسا ، هدرک  دصق  ار  یسک  هچ  مدیمهف  دیوگیم : رکب  یبا  نب  دمحم 
رد تسا ، هدرک  لقن  وت  يارب  یناسنا  مدرک  نامگ  نم  يدومرف ، تسرد  نینمؤملا ، ریما  ای 

______________________________

. دوش هعجارم  باتک  نیمه  هب ص 304  شردپ  زا  لقنب  رمع  نب  هَّللا  دبع  نانخس  هراب  رد  ( 15)
501 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 16  » دوبن رضاح  نم  زج  یسک  تفگیم  ار  نانخس  نیا  مردپ  یتقو  هک  یلاح 
«. 17 « » هلیبد  » ضرم هب  تفگ : درم ؟ یضرم  هچ  هب  هدیبع  وبا  درم ، نوعاط  ضرم  هب  ذاعم  متفگ : منغ  نب  نمحرلا  دبع  هب  دیوگیم : میلس 

رکب وبا  گرم  هّیضق  لیصفت   2

ةراشا

یـسک رمع  هشیاـع و  نمحرلا و  دـبع  تردارب  زج  تردـپ  گرم  رد  اـیآ  متفگ : مدرک و  تاـقالم  رکب  یبا  نب  دّـمحم  اـب  دـیوگیم : میلس 
نایذـه : » دـنتفگ دـندرک و  هیرگ  دندینـش و  ار  يرادـقم  تفگ : دندینـش ؟ مه  ناـنآ  يدینـش  وت  هچنآ  اـیآ  متفگ : هن . تفگ : دوب ؟ رـضاح 

. دندینشن نانآ  مدینش  نم  هچنآ  همه  یلو  دیوگیم !!»

رکب وبا  گرم  ماگنه  مالّسلا  امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  روهظ 

يادص ارچ  ربمایپ ! هفیلخ  يا  : » تفگ وا  هب  رمع  درک  دـنلب  لیو  ياو و  يادـص  یتقو  تفگ : دوب ؟ هچ  دندینـش  وا  زا  مه  نانآ  هچنآ  متفگ :
؟ ياهدرک دنلب  لیو  ياو و 

مه نآ  رس  رب  هبعک  رد  هک  « 18  » تسا ياهفیحص  دّمحم  تسد  رد  و  دنهدیم ، تراشب  شتآ  هب  ارم  هک  دنتسه  یلع  دّمحم و  نانیا  تفگ :
کمک ادـخ  یلو  هیلع  رب  ار  رگید  کـی  « 19  » تباحـصا وت و  و  يدرک ، افو  نآ  هب  مسق  مدوخ  ناجب  : » دـیوگیم نم  هب  وا  میدـش . ناـمیپ 

. دیدرک
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«. منهج هجرد  نیرتنیئاپ  رد  شتآ  هب  هدب  تراشب 
______________________________

هار زا  ار  ربخ  نیا  ترضح  دوشیم  نشور  ثیدح  هلابند  زا  هک  روط  نامه  تسا  هدیسرن  امـش  تسدب  يداع  تروصب  ربخ  نیا  ینعی  ( 16)
. تسا هتسنادیم  ترضح  نآ  هب  هکئالم  رابخا  ای  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ندید  باوخ  ای  و  بیغ ، ملع 

. دشکیم ار  شبحاص  ابلاغ  دیآیم و  دوجوب  ندب  لخاد  رد  یمخز  هک  تسا  نوعاط  هیبش  یضرم  مه  هلیبد » ( » 17)

. تسوا دزن  ياهفیحص  دهدیم و  تراشب  شتآ  هب  ارم  هک  تسا  یلع  وا  هارمه  تسا و  ربمایپ  نیا  ج :»  » و ب » ( » 18)
. تقیفر وت و  ج :» ( » 19)

502 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

گرم ماگنه  رمع  اب  رکب  وبا  نانخس 

اجک میوگیمن . نایذه  مسق ، ادخب  هن  تفگ : رکب  وبا  دیوگیم .» نایذـه  وا  : » تفگیم هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  دینـش  ار  نیا  رمع  یتقو 
«. 20  » دندوب راغ  رد  هک  یماگنه  یتسه  رفن  ود  نآ  یمود  وت  تفگ : رمع  يوریم !؟

رد وا  اب  هک  یلاح  رد  هَّللا -!» لوسر   » تفگن و  دّمحم - هک  مدرکن  لقن  تیارب  نم  ایآ  ییوگیم !؟ ار  نخـس  نیا  مه  نونکا  تفگ : رکب  وبا 
تسد وا  هدب .» ناشن  مه  نم  هب  : » متفگ دننکیم .» ریس  ایرد  رد  هک  منیبیم  ار  « 21  » شباحصا رفعج و  یتشک  نم  : » تفگ نم  هب  مدوب  راغ 

لقن وت  يارب  هنیدـم  رد  ار  بلطم  نیا  یتـقو  «. 22  » تسا رحاس  وا  هک  مدرک  ادـیپ  نیقی  هاـگنآ  مدـید و  ار  نآ  نم  دیـشک و  نم  تروص  هب 
دینک و یفخم  ار  بلاطم  نیا  «، 23  » دیوگیم نایذه  ناتردپ  نیرضاح ، يا  تفگ : رمع  تسا ! رحاس  وا  هک  دش  قفّتم  وت  نم و  رظن  مدرک ،

. دننکن تتامش  ار  امش  تیب  لها  هک  دینک  نامتک  دیونشیم  وا  زا  هچنآ 
یبلاطم شنانخـس  زا  هک  دوب  اجنیا  دنریگب . وضو  زامن  يارب  ات  دـنتفر  نوریب  زین  هشیاع  و  نمحرلا ) دـبع   ) مردارب تفر و  نوریب  رمع  سپس 

. دندینشن نانآ  هک  مدینش 
______________________________

هنوگچ تسا : نینچ  ج »  » رد تراـبع  و  تسا . ترجه  ماـگنه  راـغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  رکب  وـبا  تبحاـصم  هب  هراـشا  ( 20)
. تسا راغ  رد  رفن  نیمود  هک  یسک  دیوگیمن  نایذه 

. تسا بلاط  یبا  نب  رفعج  تسایر  هب  هشبح  هب  هکم  زا  ناناملسم  ترجه  هب  هراشا  ( 21)
: دیسرپ مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدرم  هک  دنکیم  لقن  ج 18 ص 109 ح 10  راحب : رد  تسا . رحاـس  وا  هک  متفرگ  لد  رد  ج :» ( » 22)

: دیسرپ يرآ ! دومرف : تسا ؟ هدیمان  قیدص »  » ار رکب  وبا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ایآ  مدرگ ، تیادف 
هدرک و مگ  ار  هار  ایرد  رد  هک  منیبیم  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  یتشک  نم  دومرف : ترـضح  دوب  راغ  رد  وا  هارمه  هک  هاگنآ  دومرف : روطچ ؟

: تفگ يرآ . دومرف : ینیبیم ؟ ار  نآ  وت  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : رکب  وبا  تسا . برطضم 
ترـضح دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  رکب  وبا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  اـیب . نم  کـیدزن  دومرف : یهد ؟ ناـشن  نم  هب  ار  نآ  یناوتیم 

هنیدم لها  ياههناخ  سپس  تسا . برطضم  ایرد  رد  هک  دید  ار  یتشک  درک و  هاگن  رکب  وبا  نک . هاگن  دومرف  دیشک و  وا  نامشچ  رب  تسد 
نم هکنیا  هدـننکقیدصت  ینعی  یتـسه !!! قیدـص  وت  دومرف : ترـضح  يرحاـس !! وت  هک  منکیم  قیدـصت  نـالا  تفگ : دوـخ  شیپ  دـید ، ار 

!! مرحاس
. دیوگیم نایذه  رکب  وبا  د :»  » و ج »  » و ب » ( » 23)
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منهج توبات  رد  دورو  هب  رکب  وبا  رارقا 

مناوتیمن میوگیمن و  زگره  : » تفگ ُهَّللا .» اَّلِإ  َهلِإ  ـال  : » وگب ردـپ ، يا  متفگ : وا  هب  مدـنام  اـهنت  وا  اـب  یتقو  دـیوگیم : رکب  یبا  نب  دـمحم 
: تفگ توبات ؟ مادک  متفگ : دیوگیم . نایذه  مدرک  نامگ  دروآ  ار  توبات »  » مان یتقو  مدرگ !» توبات  لخاد  موش و  شتآ  دراو  ات  میوگب 

سپ يرآ ، تفگ : رمع ؟ متفگ : مقیفر . نیا  نم و  هلمج  زا  دـنرفن ، هدزاود  نآ  رد  تسا . هدـش  هتـسب  شتآ  زا  یلفق  اب  هک  شتآ  زا  یتوباـت 
منهج دهاوخب  ادخ  هاگ  ره  هک  تسا  ياهرخص  هاچ  نآ  رد  رب  میتسه . منهج  رد  « 24  » یهاچ رد  هک  رگید  رفن  هد  زین  و  تسیک ؟ مدوصقم 

. دنکیم دنلب  ار  هرخص  نآ  دنک  روهلعش  ار 

رکب وبا  نابز  زا  رمع  نعل 

ادـخ داـی  زا  ارم  هک  دوـب  وا  دـنک . تنعل  ار  « 25  » كاهُـص رـسپ  ادخ  میوگیمن . نایذـه  مسق  ادـخب  هن  : » تفگ ییوگیم ؟ نایذـه  متفگ :
هب ار  وا  هنوگ  نم  نابـسچب .» نیمز  هب  ارم  تروص  دنک . تنعل  ار  وا  ادخ  «. 26  » دوب یقیفر  دب  وا  و  دوب ، هدمآ  میارب  هکنآ  زا  دـعب  تشادزاب 

، مدنابسچ نیمز 
______________________________

. یهاچ رد  ياهمشچ  و  د :»  » و ب » (- » 24)
. تسا هدوب  كاهُص »  » شردام مان  هک  تسا  رمع  دوصقم  ( 25)

، اًلِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  دیامرفیم : هک  تسا  نآرق  هیآ  ود  نومضم  رکب  وبا  نخـس  نیا  ( 26)
ات 30) تایآ 27  ناقرف : هروس   ) ًالوُذَخ ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  ِینَءاج  ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََقل  اًلِیلَخ ، ًانالُف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای 

ْمُهَّنَأ َنُوبَـسْحَی  َو  ِلـِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُـصََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ٌنیِرَق  َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  دـیامرفیم : هک  رگید  هیآ  و 
(. ات 39 تایآ 36  فرخز : هروس   ) ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای  َلاق  انَءاج  اذِإ  یَّتَح  َنوُدَتْهُم 

قباطت گرم  ماگنه  رکب  وبا  نانخـس  اب  هک  تسا  هدروآ  هیآ  ود  نیا  دروم  رد  یثیدـح  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ص 27  یفاـک : هضور  رد 
داریا مدرم  يارب  ياهباطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  زور  تفه  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـیامرفیم : دراد . لـماک 

نم زا  یقـش  رفن  ود  نآ  ار  تفـالخ  ساـبل  رگا  دوـب ...« : نیا  هبطخ  رد  شنانخـس  هلمج  زا  دوـب . نآرق  فیلأـت  عـمج و  زا  سپ  نیا  درک و 
، دنتـسب ار  نآ  دـقع  تلاهج  اب  دـندش و  نآ  بکترم  یهارمگ  اب  دـندرک و  عازن  نم  اب  دوبن  ناـشقح  هچنآ  رد  دندیـشوپ و  هدرک و  بصغ 

تنعل ار  رگید  کی  دوخ  ياههناخ  رد  ود  نآ  تسا . يزیچ  دـب  دـندرک  رـضاح  دوخ  يارب  هچنآ  دوب و  ییاج  دـب  دـندش  دراو  نادـب  هچنآ 
هلـصاف وت  نم و  نیب  شاک  يا  : » دـیوگیم وا  هب  دـنکیم  تاقالم  شقیفر  اـب  هاـگ  ره  دـیوجیم . يرازیب  يرگید  زا  مادـک  ره  دـننکیم و 
هدرکن باختنا  تسود  ناونعب  ارت  نم  شاک  يا  : » دیوگیم وا  هب  یتسپ  لامک  اب  رتیقش  نآ  یتسه .» ینیرق  دب  هچ  هک  دوب  برغم  قرشم و 

دش هارمگ  نآ  زا  هک  يرکذ  متـسه  نم  دنکیم .» راوخ  ار  ناسنا  ناطیـش  دمآ و  میارب  هکنآ  زا  دعب  يدرک  هارمگ  ادخ  دای  زا  ارم  وت  مدوب ،
هک یقیرط  درک و  بیذکت  ار  نآ  هک  ینید  تفرگ و  هرانک  نآ  زا  هک  ینآرق  دش و  رفاک  نادب  هک  ینامیا  دش و  لیامتم  نآ  زا  هک  یهار  و 

. درک ضارعا  نآ  زا 
نیرتدب هب  نانآ  یلو  دندوب ، شتآ  زا  یهاگترپ  رـس  رب  لاح  نامه  رد  دـندیرچ و  نآ  ماودیب  رورغ  ایند و  رذـگدوز  ياهتمعن  رد  هچ  رگا 
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رگید کی  يارب  ترسح  اب  دنشکیم و  دایرف  رگید  کی  رب  تنعل  اب  دنوشیم . دراو  دورو  لحم  نیرت  نوعلم  هورگ و  نیرتدیماان  رد  دورو 
 ...«. دنرادن یصالخ  ناشباذع  زا  دنرادن و  یتحار  چیه  دننکیم . دنلب  ادص 

504 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. متسب ار  شنامشچ  هکنآ  ات  دوب  هداد  رس  لیو  ياو و  نانچمه  وا  و 

نایب شیارب  دوب  هتفگ  هچنآ  نم  تفگ ؟ يزیچ  نم  زا  دـعب  ایآ  تفگ : مدوب . هتـسب  ار  مردـپ  نامـشچ  هک  یلاح  رد  دـش  لـخاد  رمع  سپس 
هب هک  دیتسه  ینادناخ  امش  و  تسا ! نایذه  هک  نک  نامتک  ار  بلطم  نیا  دنک ، تمحر  ار  هَّللا  لوسر  هفیلخ  ادخ  تفگ : رمع  «. 27  » مدرک

نیا زا  دیابن  یـسک  چـیه  دـنتفگ : نم  هب  یگمه  دـعب  یتفگ ! تسار  تفگ : هشیاع  «! 28  » دیتسه فورعم  یـضیرم  لاح  رد  نتفگ  نایذـه 
«. 29  » دننک تتامش  ار  وا  شتیب  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع  ادابم  هک  دونشب  يزیچ  وت  زا  بلاطم 

ترضح نآ  تلحر  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  طابترا 

ار دناهتفگ  هچنآ  رفن  جنپ  نیا  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  یسک  هچ  وت  رظن  هب  «: 30  » متفگ رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  دیوگیم : میلس 
؟ تسا هدرک  لقن 

اب تبحص  لثم  باوخ  رد  ترضح  نآ  اب  وا  تبحص  و  دنیبیم ، باوخ  رد  بش  ره  ار  ترـضح  نآ  وا  هلآ . هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تفگ :
هک ارچ  تسا ، ترضح  نآ  يرادیب  تایح و  لاح  رد  وا 

______________________________

. مدرک لقن  ناشیارب  مه  نم  تفگ ؟ يزیچ  ام  زا  دعب  ایآ  ج :» ( » 27)
. دیتسه فورعم  گرم  لاح  رد  نایذه  هب  هک  دیتسه  ینادناخ  امش  تسا و  نایذه  اهنیا  همه  هک  نک  نامتک  ار  بلطم  نیا  ج :» ( » 28)

. دوش جراخ  تناهد  زا  يدینش  هچنآ  زا  يزیچ  ادابم  دنتفگ : نم  هب  ناشهمه  سپس  ج :» ( » 29)
. دسرپیم میلس  زا  هک  تسا  نابا  هدننکلاوئس  نیا  رب  انب  متفگ .» میلس  هب  «: » د  » و ب » ( » 30)

505 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
يرادـیب رد  هن  باوخ و  رد  هن  ناطیـش  هک  ارچ  تسا ، هدـید  ارم  دـنیبب  باوخ  رد  ارم  سک  ره  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

«. دیآیمن رد  تمایق  زور  ات  منانیشناج  زا  مادک  چیه  نم و  تروصب 
زا مه  نم  متفگ : مالّسلا . هیلع  یلع  تفگ : تسا ؟ هدرک  لقن  تیارب  ار  بلطم  نیا  یـسک  هچ  متفگ : رکب  یبا  نب  دّمحم  هب  دیوگیم : میلس 

. يدینش وت  هک  روط  نامه  مدینش  وا 

مالّسلا مهیلع  ءایبنا  ریغ  اب  هکئالم  طابترا 

: متفگ دشاب . روط  نیا  تسا  نکمم  تفگ : دشاب . هدرک  لقن  وا  يارب  هکئالم  زا  یکی  دیاش  متفگ : رکب  یبا  نب  دّـمحم  هب  دـیوگیم : میلس 
؟» 31  » دننکیم تبحص  ءایبنا  اب  زج  هکئالم  ایآ 

«. 33  ...« » هکنآ رگم  میداتسرفن  « 32  » یثّدحم یّیبن و  يربمایپ و  چیه  وت  زا  لبق  ام  : » دیامرفیم هک  یناوخیمن  ار  نآرق  ایآ  تفگ :
اب دـنتفگیم ، نخـس  مه  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  اب  هکئالم  يرآ ، تفگ : دـنتفگیم ؟ نخـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  هکئالم  ایآ  متفگ :
وا اب  هکئالم  یلو  دوبن  ربمایپ  مه  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ردام  دوبن . ربمایپ  هکنآ  اب  دنتفگ  نخس  مه  میرم  اب  هکئالم  دوبن . ربمایپ  هکنآ 
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یلاح رد  دنداد  تراشب  بوقعی  هب  وا  زا  دعب  قاحسا و  هب  ار  وا  دید و  ار  هکئالم  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  رـسمه  اراس  دنتفگ . نخس 
. دوبن ربمایپ  هک 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  يوس  زا  ثیدح  نیا  مود  دییأت 

رد و  متفگ ، تیلست  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دیـسر  وا  تداهـش  ربخ  دش و  هتـشک  رـصم  رد  رکب  یبا  نب  دّمحم  یتقو  دیوگیم : میلس 
دوب هدرک  لقن  میارب  رکب  یبا  نب  دّمحم  هچنآ  تولخ 

______________________________

. دننکیمن تبحص  ءایبنا  اب  زج  هکئالم  متفگ : ج :» ( » 31)
ص تاجردلا : رئاصب  هب  هراب  نیا  رد  دنیبیمن . ار  نانآ  دوخ  یلو  دونـشیم  ار  هکئالم  يادص  هک  تسا  یـسک  احالطـصا  ثّدـحم » ( » 32)

. دوش هعجارم  ج 2 ص 21  یسوط : خیش  یلاما  ص 323 ، دیفم : خیش  صاصتخا  ج 1 ص 176 و 270 ، یفاک : ، 320
زین باب 2 و  ج 26 ص 66  راحب : هب  هراب  نیا  رد  تسا . هدش  تئارق  تروص  نیا  هب  تاءارق  یـضعب  رد  هیآ  نیا  هیآ 52 . جح : هروس  ( 33)

. دوش هعجارم  ص 321  تاجردلا : رئاصب  ج 3 ص 336 و  بوشآرهش : نبا  بقانم  نینچمه  ج 5 ص 42 و  ریدغلا :
506 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مداد ربخ  ترضح  نآ  هب  دوب  هتفگ  نم  هب  منغ  نب  نمحرلا  دبع  هچنآ  مدرک و  لقن  ترضح  نآ  يارب 
. دوشیم هداد  يزور  تسا و  هدنز  دیهش و  وا  دنک . تمحر  ار  وا  ادخ  تسا ، هتفگ  تسار  دّمحم  دومرف : ترضح 

هکئالم اب  مالّسلا  مهیلع  همئا  طابترا 

نانآ همه  اب  هکئالم  هک  هدش  تیاده  هدننکتیاده و  یناماما  دنتسه ، منادنزرف  زا  رفن  هدزای  نم  نانیشناج  میلـس ، يا  دومرفیم : ترـضح 
«. 34  » دنیوگیم نخس 

تسد ترضح  و  مرسپ - نیا  سپس  «، 35  » نیسح مرسپ  نیا  سپس  نسح ، مرـسپ  نیا  دومرف : دننایک ؟ نانآ  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع 
یکی وا  نادنزرف  زا  رفن  تشه  سپس  دوب - هراوخریش  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  شرسپ  رـسپ  « 36»

زا هچنآ  ردپ و  هب  مسق  : » ینعی «، 37  » ََدلَو ام  َو  ٍِدلاو  َو  تسا : هدومرف  هدرک و  دای  مسق  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  دننانآ  دنتـسه . يرگید  زا  سپ 
«. 38  » نیشناج رفن  هدزای  نیا  ینعی  دنیآیم » ایندب  وا  زا  هک  نانآ   » تسا و هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ردپ » «. » دنیآیم ایندب  وا  لسن 

: دومرف دوشیم ؟ عمج  نامز ) کی  رد   ) ماما ود  ایآ  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع 
. دورب ایند  زا  يرگید  ات  دیوگیمن  نخس  دنکیم و  توکس  اهنآ  زا  یکی  یلو  يرآ ،

: دوشیم رکذ  الیذ  ثیدح  نیا  اب  نآ  بسانت  رطاخب  و  تسا ، هدش  لقن  میلس  باتک  یطخ  ياههخسن  زا  هرامش 63  هخسن  زا  ریز  ترابع 

تیلهاج رب  ناشنارای  هفیحص و  باحصا  گرم 

: زا دنترابع  هک  هورگ - نآ  تسا : هتشون  میلس  نابز  زا  دوخ  تسدب  نابا  هک  تسا  یبلطم  نیا 
______________________________
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. دنیوگیم نخس  ام  همه  اب  هکئالم  و  دناهدش ، تیاده  هک  تیاده  ناماما  دنتسه ، همطاف  نادنزرف  زا  رفن  هدزای  نم  نانیشناج  ج :» ( » 34)
. نیسح نسح و  مرسپ  ود  دومرف : ج :» ( » 35)

. يوزاب ج :» ( » 36)
هیآ 3. دلب : هروس  ( 37)

. نیشناج رفن  هدزای  نیا  ردپ  نم  تسا و  ردپ  هَّللا  لوسر  سپ  ج :» ( » 38)
507 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنداد تداهـش  ناشگرم  ماگنه  دوخ  هیلع  رب  ناشدوخ  فوع - نب  نمحرلا  دـبع  دعـس و  سنا و  ریبز و  هحلط و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا 
 ...«. دناهدرم نآ  اب  تیلهاج  نامز  رد  ناشناردپ  هک  دنوریم  ایند  زا  ياهدیقع  اب  مه  نانآ  هک 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 1 ص 659 ح 846. ةادهلا : تابثا  . 1

میدق ص 198. ج 8  راحب : . 2
ج 61 ص 241 ح 8. راحب : . 3

ج 3 ص 102 ح 26. ناهرب : ریسفت  . 4
3 ص 31. ج 15 / مولعلا : ملاوع  . 5

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 1 ص 326. تاراغلا : . 1

ص 372 ح 16. تاجردلا : رئاصب  . 2
________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص507 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

باب 146 ح 2. ج 1 ص 182  عئارشلا : للع 
ص 324. دیفم :) خیش   ) صاصتخا . 4

میدق ص 27. ج 8  راحب : تیاورب  ۀئطاخلا  ۀبوت  لاطبا  یف  ۀیفاکلا  . 5
ج 3 ص 336. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 6
ج 2 ص 391. یملید : بولقلا  داشرا  . 7

ج 3 ص 153 و 155. یضایب :)  ) میقتسملا طارصلا  . 8
ج 2 ص 129. یئاهب : لماک  تیاورب  ملت ، الف  تلعف  باتک  . 9

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ص 31. دیفم : یلاما  . 1

508 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیلع نینمؤملا  ریما  طسوت  لطاب  لها  ماما  یفرعم  نیبذبذم ، لطاب و  لها  قح و  لها  ناماما  نیبذبذم ، لطاب و  لها  قح و  لها  هب  تما  قارتفا   38
؟ دنهدیم یناسک  هچ  هب  ار  تیالو  تیالو ، هلأسم  رد  ندش  هربخ  مالّسلا ،
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نیبذبذم لطاب و  لها  قح و  لها  هب  تما  قارتفا 

و میدوب ، هتسشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  ام  دنتفگیم : هک  مدینش  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلس  زا  نابا 
«. 1  » دندمآ دندوب  ردب  گنج  لها  زا  هس  ره  هک  نیرجاهم  زا  رفن  هس  ماگنه  نیا  رد  دوبن . ام  اب  يرگید 

نآ هب  یلطاب  چیه  هک  دنتسه  قح  هقرف  یهورگ  دنوشیم : میـسقت  هورگ  هس  هب  نم  زا  دعب  متما  يدوزب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
ماما دوشیم . رتهزیکاپ  رتهب و  ینک  يزیر  بلاـق  شتآ  رد  ار  نآ  هچ  ره  هک  تسا  خرـس  يـالط  لـثم  ناـنآ  « 2  » لثم تسا . هدـشن  طولخم 

«. 3  » تسا رفن  هس  نیا  زا  یکی  نانآ 
هب ار  نآ  هچ  ره  هک  تسا  نهآ  دـئاز  داوم  نوچمه  نانآ  لثم  تسا . هدـشن  طولخم  نآ  هب  قح  زا  يزیچ  هک  دنتـسه  لطاب  لـها  رگید  هقرف 

. تسا رفن  هس  نیا  زا  یکی  ناشماما  دوشیم . رتشیب  نآ  دب  يوب  هدئاز و  « 4  » ینک بوذ  شتآ 
. تسا رفن  هس  نیا  زا  یکی  مه  نانآ  ماما  هورگ . نآ  اب  هن  دنهورگ و  نیا  اب  هن  هک  ّریحتم ، هارمگ و  يرگید  هورگ 

نیبذبذم لطاب و  لها  قح و  لها  ناماما 

: دنتفگ مدرک . لاؤس  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  زا  هورگ ، هس  ماما  هراب  رد  دیوگیم : میلس 
______________________________

. دناهدوب صاقو  یبا  نب  دعس  رکب و  وبا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  رفن : هس  نیا  دوشیم  مولعم  ثیدح  نتم  زا  هک  نانچ  ( 1)
 .... نانآ لثم  هک  دناقح  رب  ياهقرف  د :»  » و ب »  » و فلا » ( » 2)

. رفن هس  نیا  زا  یکی  تسا ، نیا  ناشماما  تسا : نینچ  ترابع  دعب  دروم  ود  اجنیا و  ب »  » و فلا »  » رد ( 3)
. ینادرگب شتآ  هب  ار  نآ  هچ  ره  د :» . » ینک لخاد  شتآ  رد  ار  نآ  فلا :» ( » 4)

509 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تسا نیدّدرتم  ماما  صاّقو  یبا  نب  دعس  و  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  تیاده  قح و  ماما 

. تسیک ناشدوصقم  مدیمهف  ات  دنتفگ  هیانک  اب  دندرک و  ابا  دنربب  مه  ار  یموس  مان  هک  مدرک  رارصا  هچ  ره 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  طسوت  لطاب  لها  ماما  یفّرعم 

ار شیرق  زا  رفن  هس  نآ  یتقو  هک  دـندوب  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مالک  زا  دادـقم  رذ و  وبا  ناملـس و  هچنآ  دـیوگیم : میلس 
ضرع مدرک و  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هفوک  رد  دنوشیم ،» قرفتم  هورگ  هس  هب  نم  زا  دعب  متما  : » دومرف دنیآیم  هک  دید 

. دناهدرک دصق  ار  یسک  هچ  متسناد  هکنآ  ات  دندربن  مان  هیانک  اب  زج  ار  یموس  یلو  دندرب  مان  ار  دعس  ار و  امش  مدرک 
تبحم زا  لیئارـسا  ینب  بولق  هک  روط  نامه  هدـش  باریـس  وا  بح  زا  تما  نیا  بولق  نکن . تمـالم  ار  ناـنآ  میلـس ، يا  دومرف : ترـضح 

زا يربب و  مان  میارب  ار  وا  مراد  تسود  یلو  مسانـشیم ، یلب  متفگ : تسیک ؟ وا  هک  يراد  کش  ایآ  میلـس ، يا  دوب . هدـش  باریـس  هلاسوگ 
. تسا رکب ) وبا   ) قیتع وا  دومرف : ددرگ . هدوزفا  منیقی  ات  مونشب  امش 

تیالو هلأسم  رد  ندش  هربخ 

ندش هربخ  رظن  زا  هتشاذگ ، ّتنم  امش  رب  نآ  هلیسوب  هدناسانش و  امـش  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تیالو  هلأسم  نیا  میلـس ، يا  دومرف : ترـضح 
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ادخ هچنآ  یلو  تسا  تشهب  لها  هکنیا  اب  تفر و  ایند  زا  نمیا  ما  دنـسانشیم . ار  نآ  تّما  زا  یمک  دارفا  و  تسا ، رتلکـشم  هرقن  الط و  زا 
. نک ظفح  رّکشت  اب  هداد  صاصتخا  نآ  هب  ار  وت  هدرک و  اطع  وت  هب  هچنآ  نک و  رکش  ار  ادخ  تشادن . وا  هداد  وت  هب  ار  نآ  تفرعم 

؟ دنهدیم یناسک  هچ  هب  ار  تیالو 

زا ناگدـیزگرب  هب  طقف  ار  نآ  دـنوادخ  یتسه  نآ  رد  وت  هک  تیالو  رما  نیا  یلو  دـهدیم ، دـب  کین و  هب  ار  ایند  یلاعت  يادـخ  هک  نادـب 
. دهدیم شقلخ 

510 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هدرک ناحتما  نامیا  يارب  ار  وا  بلق  دـنوادخ  هک  ياهدـنب  لسرم ، ربمایپ  بّرقم ، هکئالم  دـننادیمن : قلخ  زا  هورگ  هس  زج  ار  ام  تیالو  رما 

. دشاب
. دیسر ناوتیمن  يراکزیهرپ  اب  زج  ام  تیالو  هب  هک  ارچ  تسا  يراکزیهرپ  يوقت و  تیالو ، رما  نیا  هطباض  میلس ، يا 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 28 ص 16. راحب : . 1
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 27 ح 6. تاجردلا : رئاصب  . 1
باب 185. نیقیلا : باتک  رد  فئارطلا و  رد  سواط  نبا  تیاورب  هیودرم : نبا  بقانم  . 2

511 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: مخ ریدغ   39

ةراشا

، مخ ریدـغ  تبـسانمب  تباث  نب  ناسح  راعـشا  تیالو ، هب  نید  ندـش  لماک  رد  هیآ  لوزن  يردـخ ، دیعـس  یبا  ناـسل  زا  مخ  ریدـغ  ناـیرج 
. ریدغ رد  رمع  رکب و  وبا  ضارتعا 

مخ ریدغ 

يردخ دیعس  یبا  ناسل  زا  مخ  ریدغ  نایرج 

: تفگیم هک  مدینش  يردخ  دیعس  وبا  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلس  زا  شایع  یبا  نب  نابا 
دوب هبنشجنپ  زور  نآ  و  دش ، هدنک  دوب  تخرد  ریز  راخ  هچنآ  داد  روتـسد  و  دناوخ ، ارف  مخ  ریدغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

ریز يدیفس  هک  يروطب  درک  دنلب  تفرگ و  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يوزاب  دناوخ و  ارف  دوخ  يوسب  ار  مدرم  ترـضح  نآ  «. 1»
«. 2  » متسیرگنیم ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لغب 

و درادب ، تسود  ار  وا  سک  ره  رادب  تسود  اراگدرورپ  تسوا ، رایتخا  بحاص  یلع  متسه  وا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  : » دومرف سپس 
«. دنک راوخ  ار  وا  سک  ره  نک  راوخ  و  دنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  نک  يرای  و  درادب ، نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمشد 

تیالو هب  نید  ندش  لماک  رد  هیآ  لوزن 
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: دش لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  هدماین  نیئاپ  ربنم  زا  ترضح  دیوگیم : يردخ  دیعس  وبا 
: ینعی «، 3  » ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 
مدناسر و لامک  هجرد  هب  امش  هب  تبسن  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  »

______________________________

. درک یفرعم  ار  وا  هک  دوب  يزور  نآ  و  د :»  » و ب » ( » 1)
. میتسیرگنیم د :»  » و ب » ( » 2)

هیآ 3. هدئام : هروس  ( 3)
512 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. مدش یضار  امش  نید  ناونعب  ار  مالسا 
دعب یلع  تیالو  نم و  تلاسر  هب  راگدرورپ  تیاضر  تمعن و  لامک  نید و  ندـش  لماک  زا  ربکا  هَّللا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

«. نم زا 

مخ ریدغ  تبسانمب  تباث  نب  ناسح  راعشا 

تکرب هب  وگب  دومرف : ترـضح  میوگب . يراعـشا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  اـت  هدـب  هزاـجا  نم  هب  هَّللا ، لوسر  اـی  تفگ : تباـث  نب  ناـسح 
. دنوادخ

: دورس ار  راعشا  نیا  سپس  دیونشب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یهاوگ  هب  ارم  نخس  شیرق ، ناگرزب  يا  تفگ : ناسح 
لزنا ام  مهغّلب  ایناو و  کت  الف  موصعم  ّکناب  ّهبر * دنع  نم  لیربج  ءاج  دق  ایدانم و  ماق  نیح  ّمخ  حود  يدـل  ادّـمحم * ّیبّنلا  ّنا  اوملعت  ملا 

عفار كاذ  ذإ  هب  ماقف  اـیداعألا  یـشخت  تنک  نا  هتلاـسر  مههلإ * نع  مهتغّلب  اـمف  کـیلع  اـیغاب  ترذاـح  لـعفت و  مل  تنا  نا  و  مّهبر * هَّللا 
* یّننا ّیلع و  يدعب  نم  هالومف  ایـسان  سیل  اظفاح  یلوقل  ناک  و  مکنم * هالوم  تنک  نم  مهل : لاقف  ایلاع  توّصلا  نلعم  هیدـی  ینمیب  هّفک *

يدـهلا ماما  مهرـصنل * هیرـصان  رـصناف  ّبر  ای  ایداعم و  اّیلع  يداع  يذـّلل  نک  و  هلاوف * اّیلع  یلاو  نم  ّبر  اـیف  ایـضار  ۀـّیربلا  نود  مکل  هب 
ایفاکم باسحلا  موی  اوفقو  اذا  مهل * نک  هیلذاخ و  لذخاف  ّبر  ای  ایجایّدلا و  ولجی  ردبلاک 

513 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
: ینعی

زا لیئربج  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  داتـسیا ، ادن  تلاح  هب  مخ  هقطنم  ناتخرد  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دّمحم  هک  دینادیمن  ایآ 
دنوادخ هچنآ  ناشراگدرورپ  فرط  زا  و  هدم ، هار  یتسـس  دوخ  راک  رد  سپ  دوب  یهاوخ  ظوفحم  وت   » هک دوب  هدروآ  مایپ  دـنوادخ  فرط 

زا رگا  ياهدناسرن  نانآ  هب  ار  ناشیادخ  تلاسر  هک  نادب  ینک  رذح  دوخ  رب  نانمـشد  زا  ینکن و  نینچ  رگا  نک . غالبا  نانآ  هب  هدرک  لزان 
«. یسرتب نانمشد 

هب راکـشآ  دـنلب و  يادـص  اب  دوب و  هدرب  الاب  دوخ  تسار  تسد  اب  ار  وا  تسد  فک  هک  یلاح  رد  درک  ماـیق  ادـخ  رما  هب  هک  دوب  اـجنیا  رد 
وا رایتخا  بحاص  الوم و  دنکیمن ، شومارف  دراد و  لوبق  ارم  لوق  متسه و  وا  رایتخا  بحاص  الوم و  نم  هک  امش  زا  سک  ره  : » تفگ نانآ 
ره و  رادب ، تسود  درادب  تسود  ار  یلع  سک  ره  اراگدرورپ  يرگید . هب  هن  متسه و  یضار  امـش  يارب  وا  هب  نم  و  تسا ، یلع  نم  زا  دعب 
هک ار  ياهدننکتیاده  ماما  شیرای  رطاخب  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  نک  يرای  اراگدرورپ ، شاب . نمـشد  وا  اب  دـشاب  نمـشد  یلع  اب  سک 

باـسح يارب  هک  تماـیق  زور  نک و  راوـخ  ار  وا  ناگدـننکراوخ  اراـگدرورپ ، دـنکیم . نشور  ار  اـهیکیرات  هدراـهچ  بـش  هاـم  نوـچمه 
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. ناسرب ناشلمع  تافاکم  هب  ار  نانآ  دنتسیایم 
: دوشیم لقن  الیذ  ثیدح  نیا  اب  نآ  بسانت  رطاخب  هدش و  لقن  میلس  باتک  یطخ  ياههخسن  زا  هرامش 63  هخسن  زا  ریز  هعطق 

ریدغ رد  رمع  رکب و  وبا  ضارتعا 

نآ لخاد  ات  داد  روتسد  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  و  دندرک ، بصن  ياهمیخ  ات  داد  روتـسد  تساخ و  اپب  رهظ  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. دندوب رمع  رکب و  وبا  داد  روتسد  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یسک  لّوا  دوش .

؟ تسادخ رما  هب  تعیب  نیا  ایآ  دندیسرپ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندشن  دنلب  ود  نآ 
یلع زا  سک  ره  و  تسا ، رفاک  دنکـشب  ار  تعیب  نیا  سک  ره  هک  دـینادب  و  تسا ، الع  ّلج و  دـنوادخ  رما  زا  يرآ ، داد : باوج  ترـضح 

نخس هک  ارچ  تسا ، رفاک  دنکن  تعاطا  مالّسلا  هیلع 
514 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدرک  تفلاخم  نم  اب  دنک  تفلاخم  وا  رما  یلع و  نخس  اب  سک  ره  تسا . نم  رما  وا  رما  و  نم ، نخس  یلع 
مالّسلا هیلع  یلع  دزن  دنتساخرب و  ود  نآ  دننک . تعیب  رتدوز  هچ  ره  ات  داد  روتسد  درک  دیکأت  نانآ  رب  ار  نخس  نیا  ترـضح  هکنآ  زا  دعب 

نز درم و  ره  نم و  رایتخا  بحاص  یلع ، ای  تلاح  هب  اشوخ  : » تفگ تعیب  ماگنه  رمع  دندرک . تعیب  وا  اب  نینمؤملا » ریما   » ناونعب دـنتفر و 
«. يدش ینمؤم 

 .... دنتفگن ینخس  و  دندرک ) تعیب   ) دنتساخرب و ود  نآ  داد . تعیب  روتسد  رذ  وبا  ناملس و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 37 ص 195 ح 78. راحب : . 1
ج 2 ص 34. ریدغلا : . 2

: میلس ریغ  زا  تیاور 
. تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  یعیش  ریغ  دنس  یعیش و 12  دنس  اب 25   34 ج 2 ص 39 - ریدغلا : . 1

515 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  زا  ییاههولج   40

ةراشا

دای نامیا ، تابث  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ریثأت  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  هطبار  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلـصخ  هد 
. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  اب  هطبار  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  اهرکذ  نیرتبوبحم  مالّسلا  هیلع  یلع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  زا  ییاههولج 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  هطبار  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلصخ  هد 

: دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  سیق  نب  میلس  زا  نابا 
ارم دنکیم  بورغ  عولط و  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  همه  اهنآ  زا  یکی  ردـقب  هک  مراد  تلـصخ  هد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  هطبار  رد  نم 
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. دنکیمن رورسم 
. امرف نایب  ام  يارب  ار  اهنآ  نینمؤملا ، ریما  ای  دش : هتفگ 

نیـشناج وت  يریزو ، وت  و  یّیـصو ، وت  و  یتـسود ، وت  و  يردارب ، وت  یلع ، يا  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دوـمرف : ترـضح 
. مشاب بیاغ  هک  یتبیغ  ره  رد  لام و  نادناخ و  رد  یتسه 

نمشد وت  نمشد  نم و  تسود  وت  تسود  یتسه . متّما  رد  نیشناج  وت  تسا . مراگدرورپ  دزن  نم  تلزنم  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  تلزنم 
. یتسه نم  زا  دعب  ناناملسم  ياقآ  نینمؤملا و  ریما  وت  تسا . نم 

نامیا تابث  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  ریثأت 

ربمایپ هچنآ  رگم  مدرکن  مادـقا  يراـک  چـیه  هب  مسق  ادـخب  هباحـص ، يا  دومرف : درک و  شباحـصا  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
، دشاب هتشاد  خوسر  وا  بلق  رد  تیب  لها  ام  ّتبحم  هک  یسک  لاحب  اشوخ  دوب . هدرک  نامیپ  دهع و  نم  اب  نآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

ياج وا  بلق  رد  ام  یتسود  هک  سک  ره  و  دوب . دهاوخ  شناکم  رد  دحا  هوک  زا  رتتباث  یسک  نینچ  بلق  رد  نامیا 
516 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دوشیم بوذ  بآ  رد  کمن  ندش  بوذ  دننام  وا  بلق  رد  نامیا  دریگن 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  اهرکذ  نیرتبوبحم  مالّسلا  هیلع  یلع »  » دای

دننام سک  چیه  تسا . هدشن  رکذ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هاگشیپ  هب  نم  زا  رتبوبحم  يرکذ  ملاع  همه  رد  مسق ! ادخب  زاب  و  مسق ، ادخب 
. مدوب هدیسرن  غولب  نس  هب  هک  یلاح  رد  مدناوخ  زامن  یکدوک  رد  تسا . هدناوخن  زامن  « 1  » هلبق ود  يوسب  نم  زامن 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  اب  هطبار  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

دوخ نامز  رد  نارمع  رتخد  میرم  دـننام  دوخ  ناـمز  رد  وا  و  تسا . نم  رـسمه  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نت  هراـپ  همطاـف  نیا 
. تسا

ود دـننام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  تبـسن  ود  نآ  و  دنتـسه ، تما  نیا  طبـس  ود  نیـسح  نسح و  میوگب : امـش  هب  ار  یموس  بلطم  و 
. تسا دسج  هب  تبسن  بلق  دننام  همطاف  و  متسه ، ندب  هب  تبسن  تسد  ود  دننام  نم  و  دنتسه ، رس  هب  تبسن  مشچ 
. دش قرغ  دنام  اج  رب  نآ  زا  سک  ره  و  تفای ، تاجن  دش  راوس  نآ  رب  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  ام  لثم 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 39 ص 352 ح 26. راحب : . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
باب 10 ح 6. لاصخ : . 1
باب 10 ح 7. لاصخ : . 2
باب 10 ح 8. لاصخ : . 3
باب 10 ح 9. لاصخ : . 4

ص 48. قودص : یلاما  . 5

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 85. یسوط : خیش  یلاما  . 6
______________________________

. تفای رییغت  هبعک  يوسب  هلبق  سپس  دندناوخیم و  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب  ناناملسم  ادتبا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ( 1)
517 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: نایعیش هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیرخآ   41

ةراشا

روتسد مالّسلا ، هیلع  یلع  نانمشد  نایعیش و  هراب  رد  نآرق  هیآ  ود  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  هصفح  هشیاع و  ندش  اونشان 
. قح روهظ  ات  باتک  ظفح 

نایعیش هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخس  نیرخآ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  ماگنه  هصفح  هشیاع و  ندش  اونشان 

اب تفر  ایند  زا  هک  يزور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دومرفیم : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلـس  زا  نابا 
. دوب مشوگ  کیدزن  شکرابم  رس  مدوب و  هداد  هیکت  ماهنیس  هب  ار  ترضح  نآ  نم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  درک ، يدهع  نم 

«. 1  » دنونشب ار  تبحص  ات  دندوب  هداد  ارف  شوگ  مه  هصفح ) هشیاع و   ) نز ود  نآ 
. دنبب ار  نانآ  ياهشوگ  ایادخ ، دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

مالّسلا هیلع  یلع  نانمشد  نایعیش و  هراب  رد  نآرق  هیآ  ود 

َِکئلوُأ ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیامرفیم  هک  ياهدـید ، ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نخـس  ایآ  یلع ، ای  دومرف : نم  هب  سپس 
؟ دـننایک نانیا  ینادیم  ایآ  دـنامدرم ،» نیرتهب  نانآ  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لاـمعا  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  : » ینعی «، 2  » ِۀَّیِرَبـْلا ُْریَخ  ْمُه 

. دننادیم رتهب  شلوسر  ادخ و  مدرک : ضرع  دیامرفیم : ترضح 
رد رثوک  ضوح  نانآ  اب  نم  هدعو  دنتسه . تنارای  و  « 3  » وت نایعیش  نانیا  دومرف :

______________________________

. دینشیم ار  نخس  دوب و  هداد  ارف  شوگ  نز  ود  نآ  زا  یکی  د :»  » و ب » ( » 1)
هیآ 7. هنّیب : هروس  ( 2)
. ام نایعیش  فلا :» ( » 3)

518 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
دریگیم دوخ  هاگشیپ  هب  قلخ  ندرک  هضرع  هب  میمصت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دننیـشنیم و  وناز  رب  اهتّما  هک  یماگنه  تسا ، تمایق  زور 

ریس و رورـسم و  ینارون و  یناشیپ  اب  امـش  و  دناوخیم ، ارف  ار  تنایعیـش  وت و  دنوشیم . هدناوخ  تسین  نآ  زا  ياهراچ  هک  هچنآ  هب  مدرم  و 
. دییآیم باریس 

زا هک  نانآ  : » ینعی «، 4  » ِۀَّیِرَْبلا ُّرَـش  ْمُه  َِکئلوُأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِباتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ  یلع ، يا 
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ناشنایعیـش هّیما و  ینب  دوهی و  نانیا  دـنامدرم .» نیرتدـب  نانآ  دوب و  دـنهاوخ  یمئاد  منهج  شتآ  رد  دـندش  رفاک  نیکرـشم  باتک و  لـها 
. دنوشیم ثوعبم  هایس  ياهتروص  اب  هنشت  هنسرگ و  یقش و  تمایق  زور  هک  دنتسه 

«5  » قح روهظ  ات  باتک  ظفح  روتسد 

متخ ادـخ  ناگدـنب  رب  رگید  مشچ  بحاص  هک  « 7  » یماگنه ات  تسا  ساـبع  ینب  نآ  زا  یهاـشداپ  «، 6  » نک ظفح  ار  باـتک  نیا  رباـج ، يا 
. دوش بارخ  « 8  » هدرک انب  تارف  رد  یمود  هچنآ  هفوک و  عماج  دجسم  دوش و  رهاظ  زاجح  رد  ياهدننکادن  و  دنک ،

. هَّلل دمحلا  و  «، 9  » دوشیم رهاظ  قح  دنوشیم و  دایز  ناهاشداپ  دتفایم و  بارطضا  هب  ماش  نابز  دوش  كاله  كرت  هاشداپ  هک  هاگنآ 
______________________________

هیآ 6. هنّیب : هروس  ( 4)
. تسا هدمآ  اههخسن  نآ  رد  باتک  ثیدح  نیرخآ  رد  د »  » و ب »  » ياههخسن رد  ثیدح  زا  هعطق  نیا  ( 5)

هَّللا دـبع  نب  رباـج  هب  ناـبا  اـی  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  باـطخ  ـالامتحا  و  تسا . مهبم  هلمج  نـیا  رد  باـتک  زا  رباـج و  زا  روـظنم  ( 6)
. دناهداد اههنتف  لوط  رد  میلس  باتک  ظفح  هب  روتسد  هک  تسا  یفعج  دیزی  نب  رباج  ای  يراصنا 

. دوش ریسفت  دیاب  نئارق  تایاور و  اب  هک  دراد  یگدیچیپ  ماهبا و  زا  یعون  یئوگشیپ  نیا  ( 7)
. تسا هدرک  انب  طارص »  » رد هدننکانب  هچنآ  د :» ( » 8)

. دوشیم رهاظ  قح  دنوش  دایز  ناهاشداپ  ددرگ و  برطضم  ماش  نابز  دوش و  كاله  كرت  هاشداپ  یتقو  د :» ( » 9)
519 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 22 ص 498 ح 45. راحب : . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ص 47. سواط : نبا  فرط  باتک  . 1

ج 4 ص 489 و 490. ناهرب : ریسفت  لقنب  مالّسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  . 2
ج 4 ص 490 و 491. ناهرب : ریسفت  لقنب  یسوط : خیش  یلاما  . 3
ج 4 ص 491. ناهرب : ریسفت  لقن  هب  بوشآرهش : نبا  بقانم  . 4

ج 4 ص 492. ناهرب : ریسفت  لقنب  یمزراوخ ، بقانم  . 5
ج 4 ص 492. ناهرب : ریسفت  لقنب  لیزنتلا ، دهاوش  . 6

520 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: هیواعم رب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  تاجاجتحا   42

ةراشا

، ماش لها  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  ندیسر  زا  هیواعم  تشحو  مالّسلا ، امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  روضح  اب  هیواعم  سلجم 
دوخ و تداهـش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  یئوگـشیپ  مالّـسلا ، مهیلع  ماـما  هدزاود  نییعت  بصن و  نآرق ، رد  هنوـعلم  هرجـش  هّیما  ینب 

شرع هب  برقم  رون  هدراهچ  هباحـص ، نابز  زا  بلاطم  نیا  دـییأت  هیواعم ، رارقا  هب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تکاله  مالّـسلا ، مهیلع  ناـماما 
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رب سابع  نبا  جاجتحا  نینمؤم ، یمک  تما و  یهارمگ  هراب  رد  هیواعم  نخـس  مالّـسلا ، مهیلع  موصعم  هدراـهچ  تجح  ماـمتا  غیلبت و  یهلا ،
یلص ربمایپ  ندوبن  یضار  تفالخ ، هلأسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رارکت  تحارص و  لیئارـسا ، ینب  هب  مالـسا  تما  تهابـش  هیواعم ،

مهیلع تیب  لها  دزن  ملع  مامت  تما ، فالتخا  ماگنه  تاجن  هار  تما ، فالتخا  قافتا و  دراوم  تفالخ ، رد  مدرم  باختنا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا 
همتاخ مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  لباقم  رد  مدرم  هورگ  هس  یهلا ، نید  رد  یصخش  رظن  لامعا  هب  رمع  روتـسد  نآرق ، ظفح  عمج و  مالّـسلا ،

. هیواعم سلجم 
هیواعم رب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  تاجاجتحا 

مالّسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  روضح  اب  هیواعم  سلجم 

ماما نسح و  ماـما  مدوب و  هیواـعم  دزن  تفگ : درک و  لـقن  میارب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  میلـس  زا  ناـبا 
. دندوب وا  دزن  زین  سابع  نب  لضف  سابع و  نب  هَّللا  دبع  دندوب و  ام  هارمه  مه  مالّسلا  امهیلع  نیسح 

وت زا  ود  نآ  مسق  ادخب  تسا ! دیدش  نیـسح  نسح و  هب  تبـسن  وت  مارتحا  ردـقچ  رفعج ، نب  هَّللا  دـبع  يا  تفگ : دـش و  نم  هجوتم  هیواعم 
تنب ءامـسا  تردام  هک  متفگیم  تسا  ناشردام  ربماـیپ  رتخد  همطاـف  هک  دوبن  رگا  و  تسین !! رتهب  وت  ردـپ  زا  مه  ناشردـپ  دنتـسین و  رتهب 

! تسین رتمک  وا  زا  مه  سیمع 
521 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ود و نآ  هب  تبسن  وت  مسق ، ادخب  متفگ : منک و  لرتنک  ار  دوخ  متسناوتن  هک  داد  تسد  نم  هب  یتلاح  مدمآ و  رد  بضغ  هب  وا  نخـس  زا  نم 
. تسا رتهب  نم  ردام  زا  ناشردام  رتهب و  نم  ردپ  زا  ناشردپ  دنرتهب و  نم  زا  ود  نآ  مسق  ادخب  یتسه . تفرعم  مک  ناشردام  ردپ و 

ظفح ار  نآ  نم  دومرف و  ناشردام  ردپ و  ود و  نآ  هراب  رد  هک  ماهدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  هچنآ  زا  یلفاغ  وت  هیواعم ، يا 
«. 1  » مدرک لقن  ار  نآ  مداد و  اج  دوخ  بلق  رد  مدرک و 

ماش لها  هب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  لئاضف  ندیسر  زا  هیواعم  تشحو 

سابع و نب  هَّللا  دبع  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  وا  سلجم  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  روایب - ياهدینش  هچنآ  تفگ : هیواعم 
. یتسه ماهتا  دروم  هن  وگغورد و  هن  وت  مسق  ادخب  دندوب - رضاح  بهل  وبا  رسپ  سابع و  نب  لضف 

یـسرت نم  دشاب ، رتگرزب  مه  ارح  دحا و  هوک  زا  هچ  رگا  تفگ : يراد . رظن  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  بلطم  متفگ : دیوگیم : هَّللا  دـبع 
رما تخاس و  قرفتم  ار  امش  عمج  تشک و  ار  وت  قیفر  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  زین  و  دشابن ، سلجم  رد  ماش  لها  زا  یـسک  هک  یمادام  مرادن 

«. 2  » میرادن یسرت  دینک  اعّدا  دیئوگب و  امش  هچنآ  زا  هک  نک  لقن  نامیا  رب  تفرگ !! رارق  نآ  ندعم  لها و  رد  تفالخ 

نآرق رد  هنوعلم  هرجش  هّیما ، ینب 

اَّلِإ َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو  دش : لاؤس  ترضح  نآ  زا  هیآ  نیا  هراب  رد  هک  یلاح  رد  مدینـش - هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  متفگ :
هرجـش نایب  مدرم و  يارب  ياهنتف  رگم  میداد  ناشن  وت  هب  هک  ار  یباوخ  میدادـن  رارق  : » ینعی «، 3  » ِنآْرُْقلا ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَْـنِتف 

«، نآرق رد  هنوعلم 
______________________________

ناوجون نم  هک  یماگنه  دومرفیم ، يزیچ  ناشردـپ  ود و  نآ  هراب  رد  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  هیواعم ، يا  ج :» ( » 1)
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. ماهدرکن شومارف  مدرپس و  رطاخب  مدرک و  ظفح  ار  نآ  و  مدوب ،
. دیرامشب امش  هچنآ  ب :» . » دنزیمن ررض  ام  هب  دیاهداد  تسد  زا  امش  هچنآ  د :»  » و فلا » ( » 2)

هیآ 60. ءارسا : هروس  ( 3)
522 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هب يرهقهق  تروصب  ار  متّما  دندمآیم و  نیئاپ  دنتفریم و  الاب  مربنم  زا  هک  مدـید  ار  یهارمگ  ناماما  زا  رفن  هدزاود  نم  : » دومرف ترـضح 
زا رفن  تفه  ۀـّیما و  ینب  زا  رفن  هس  و  يدـع »  » و مـیت »  » ینعی شیرق  فـلتخم  هفیاـط  ود  زا  رفن  ود  ناـنآ  ناـیم  رد  دـندینادرگیم . رب  بـقع 

«. 4 « » دندوب صاعلا  یبا  نب  مکح  نادنزرف 
ار ادخ  ناگدنب  مدرم و  بیرف  ار  ادخ  باتک  دنـسرب  رفن  یـس  هب  صاعلا  یبا  نادنزرف  هاگ  ره  : » دومرفیم هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  زین  و 

«. دننکیم ذاختا  تورث  ار  یهلا  لاوما  زینک و  مالغ و 

مالّسلا مهیلع  ماما  هدزاود  نییعت  بصن و 

نب دعس  دیز و  نب  ۀماسا  ۀملـس و  یبا  نب  رمع  نم و  هک  یلاح  رد  ربنم - زارف  رب  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  هیواعم ، يا 
زا نینمؤم  هب  تبـسن  نم  اـیآ  : » دوـمرف «- 5  » میدوب ترـضح  نآ  لـباقم  ماوع  نب  ریبز  دادـقم و  رذ و  وـبا  یـسراف و  ناملـس  صاـقو و  یبا 

: میتفگ دنتسین ؟» امش  ناردام  نم  نارسمه  ایآ  : » دومرف هَّللا . لوسر  ای  یلب ، میتفگ : متسین ؟» رترایتخا  بحاص  « 6  » ناشدوخ
«7  » تسوا رایتخا  بحاص  یلع  متسه  وا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  دومرف : هَّللا . لوسر  ای  یلب ،

______________________________

. دناهدننکهارمگ هارمگ و  اهنآ  همه  هک  تشاد  دنهاوخ  یهارمگ  ماما  هدزاود  نم  تما  : » دومرف ترضح  ج :» ( » 4)
«. تسا رفن  هدزاود  همه  ناهانگ  لثم  شیرق  زا  رفن  ود  نآ  هدهع  رب  دناهّیما . ینب  زا  رفن  هد  شیرق و  زا  رفن  ود 

. درب مان  ار  رفن  هد  زین  رفن و  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 
هد دناهدننکهارمگ . هارمگ و  نانآ  همه  هک  تشاد  دنهاوخ  یهارمگ  ماما  هدزاود  نم  تما  تسا : نینچ  ترابع  یسربط  جاجتحا  باتک  رد 

يارب ار  اـهنآ  تفگ : تسا ...  ود  نآ  ندرگ  رد  دـناهدرک  هارمگ  هک  سک  ره  رفن و  هدزاود  همه  هاـنگ  شیرق . زا  رفن  ود  هّیما و  ینب  زا  رفن 
یبا نب  مکح  نادنزرف  زا  رفن  تفه  نایفس و  وبا  لآ  زا  شرسپ  و  هیواعم )  ) ریجنز بحاص  ینالف و  ینالف و  دومرف : ترـضح  نآ  ربب . مان  ام 

. تسا ناورم  اهنآ  لّوا  هک  صاع 
رمع و  دندوب - لاسدرخ  ود  نیا  هک  یلاح  رد  مالّسلا - مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  نم و  هناخ ، رد  و  ج :»  » و ب » ( » 5)
دوب یلاح  رد  نیا  دندوب و  دادقم  رذ و  وبا  یـسراف و  ناملـس  نمیا و  ما  مالّـسلا و  اهیلع  همطاف  زین  و  دندوب ، دیز  نب  ۀماسا  ۀملـس و  یبا  نب 

 .... دوب هداد  رارق  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  ار  شتسد  ترضح  نآ  هک 
و درک ، رارکت  راب  هس  ار  دوخ  نخس  دز و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يوزاب  رب  ترضح  نآ  تسا : نینچ  ترابع  رخآ  جاجتحا  باتک  رد  و 

. دومرف حیرصت  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  همه  تماما  رب  سپس 
. شدوخ زا  ینمؤم  ره  هب  تبسن  ب :» ( » 6)

. تسا رترایتخا  بحاص  شدوخ  زا  وا  هب  تبسن  یلع  خ ل : فلا » ( » 7)
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وا اـب  سک  ره  و  رادـب ، تسود  درادـب  تسود  ار  یلع  سک  ره  اراـگدرورپ ، دز - مالّـسلا  هیلع  یلع  هناـش  رب  تـسد  اـب  لاـح  نـیا  رد  و  - 
. رادب نمشد  دنک  ینمشد 
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هب تبـسن  نم  زا  دـعب  یلع  و  تسین . يراـیتخا  ناـنآ  يارب  نم  رما  اـب  و  مرتراـیتخا ، بحاـص  ناـشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبـسن  نم  مدرم ، يا 
نینمؤم هب  تبـسن  شردـپ  زا  دـعب  نسح  مرـسپ  سپـس  تسین . يرایتخا  نانآ  يارب  وا  رما  اب  تسا و  رترایتخا  بحاص  ناـشدوخ  زا  نینمؤم 
بحاص ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبـسن  شردارب  زا  دـعب  نیـسح  مرـسپ  سپـس  تسین . يرایتخا  ار  نانآ  وا  رما  اب  و  تسا ، رترایتخا  بحاص 

«. تسین يرایتخا  ار  نانآ  وا  رما  اب  و  تسا ، رترایتخا 

مالّسلا مهیلع  ناماما  دوخ و  تداهش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگشیپ 

ناتدوخ زا  امش  هب  تبسن  یلع  مدش  دیهش  نم  هک  هاگنآ  مدرم ، يا  دومرف : و  « 8  » تشگزاب نخس  رس  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 
هک هاگنآ  و  تسا . رترایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبسن  نسح  مرسپ  دیسر  تداهش  هب  یلع  هک  هاگنآ  و  تسا . رترایتخا  بحاص 

تداهش هب  نیـسح  مرـسپ  هک  هاگنآ  و  تسا . رایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبـسن  نیـسح  مرـسپ  دیـسر  تداهـش  هب  نسح  مرـسپ 
«. 11 « » تسین يرایتخا  ار  نانآ  وا  رما  اب  و  « 10  » تسا رترایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبسن  « 9  » نیسحلا نب  یلع  مرسپ  دیسر 

«. 12 « » ناسرب مالس  وا  هب  نم  زا  ینیبیم ، ار  وا  يدوزب  یلع ، ای  دومرف : درک و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ور  ترضح  سپس 
______________________________

. درک رارکت  راب  هس  ار  الاب  نخس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس  ج :»  » و ب » ( » 8)
(. رتگرزب ینعی :  ) ربکا نیسح  نب  یلع  تسا : نینچ  ترابع  یسوط  خیش  تبیغ  بوشآرهش و  نبا  بقانم  باتک  رد  ( 9)

. تسا مردارب  مان  وا  مان  ج :» ( » 10)
دنهاوخ يرگید  زا  سپ  یکی  نیسح  دالوا  زا  ماما  هن  سپس  : » تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  نیلضافلا  جاهنم  باتک  رد  ترابع  نیا  هّیقب  ( 11)

يرایتخا ار  نینمؤم  اهنآ  زا  یکی  رما  اب  تسا و  رتشیب  ناشدوخ  زا  ناـشرایتخا  نینمؤم  هب  تبـسن  هکنآ  رگم  دنتـسین  اـهنآ  مادـک  چـیه  دوب .
«. دنّقح ناماما  نانآ  همه  تسین .

ارهاظ و  ناسرب . مالـس  ناشیا  هب  نم  زا  يدرک  تاقالم  نانآ  اب  هاـگ  ره  ینیبیم . ار  دـمحم  ماـنب  وا  رـسپ  وا و  يدوزب  وت  دومرف : ج :» ( » 12)
ماما مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  دشاب ، رفعج  نب  هَّللا  دـبع  ای  تسا و  نتم  رد  هک  نانچ  دـشاب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  نیا 

. تسا هدیدن  ار  مالّسلا  هیلع  رقاب 
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، ینکیم كرد  ار  وا  نیسح  يا  وت  و  تسا . رترایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبسن  « 13  » دمحم شرسپ  دیسر  تداهش  هب  وا  یتقو 
يراـیتخا مدرم  يارب  ناـنآ  رما  اـب  هک  دوـب  دـنهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  ینادرم  « 14  » دّـمحم لسن  رد  سپـس  ناسرب . مالـس  وا  هب  نم  زا 

. تسین
بحاص ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبـسن  هکنآ  رگم  تسین  نانآ  زا  مادک  چـیه  : » دومرف درک و  رارکت  هبترم  هس  ار  بلطم  نیا  ترـضح  دـعب 

«. دنتسه نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  نانآ  دناهدش و  تیاده  هدننکتیاده و  نانآ  همه  تسین . يرایتخا  ار  نانآ  ناشرما  اب  تسا و  رترایتخا 
هتـشک مه  وت  ایآ  ادـخ ، ربمایپ  يا  تیادـف  مردام  ردـپ و  درک : ضرع  درکیم  هیرگ  هک  یلاـح  رد  تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

؟ يوشیم
و دوشیم ، نیگنر  ترـس  نوخ  زا  تنـساحم  يوشیم و  هتـشک  ریـشمش  اب  وت  و  موشیم ، دیهـش  موریم و  ایند  زا  ّمس  اب  نم  يرآ ، دومرف :

رسپ قفانم  هدازانز ، رسپ  هدازانز  رگنایغط ، رسپ  رگنایغط  ار  وا  دوشیم ، هتشک  ریشمش  اب  نیسح  مرسپ  و  دوشیم ، هتـشک  ّمس  اب  نسح  مرـسپ 
«. 15  » دشکیم قفانم 
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هیواعم رارقا  هب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تکاله 

دشاب قح  یئوگیم  هچنآ  رگا  يدز ! یگرزب  رایسب  فرح  رفعج ، رسپ  يا  تفگ : هیواعم 
______________________________

. رقاب یلع  نب  دمحم  شرسپ  لاصخ : نویع و  باتک  رد  ( 13)
رفن هن  هک  ماما  هدزاود  لیمکت  سپس  تسا : نینچ  يرولا  مالعا  لاصخ و  لامکا و  نویع و  ياهباتک  رد  و  دّمحم ،...  رـس  تشپ  ج :» ( » 14)

. دنتسه نیسح  نادنزرف  زا 
نیا ج »  » رد و  دـشکیم . هیواعم )  ) ریجنز بحاص  شیرق  رگنایغط  رـسپ  دـیزی )  ) روتـسد هب  يراکانز  نز  رـسپ  ار  نیـسح  مرـسپ  ج :» ( » 15)

هارمگ و نانآ  همه  هک  تشاد  دـنهاوخ  تلالـض  ماـما  هدزاود  نم  تما  : » تشذـگ نتم  رد  ـالبق  هک  تسا  هدـش  هفاـضا  اـجنیا  رد  تاراـبع 
هَّللا یلـص  ربمایپ  سپـس  تسا » رفن  هدزاود  ناهانگ  لثم  شیرق  زا  رفن  ود  ندرگ  رب  هّیما . ینب  زا  رفن  هد  شیرق و  زا  رفن  ود  دناهدننکهارمگ .

. درب مان  ار  رفن  هد  رفن و  ود  نآ  هلآ  هیلع و 
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زا دّمحم  باحصا  دّمحم و  تما  هکلب  میاهدشكاله . دناهدرک  لوبق  ار  وا  تیالو  هک  تما  نیا  زا  یناسک  همه  نم و  زا  لبق  رفن  هس  نم و 
هچنآ مسق ، ادخب  متفگ : دیوگیم : رفعج  نب  هَّللا  دبع  دناهدش ! كاله  «- 16  » ناتنارای ناتسود و  تیب و  لها  امش  زجب  راصنا - نیرجاهم و 

. ماهدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  نآ  و  « 17  » تسا قح  متفگ 

هباحص نابز  زا  بلاطم  نیا  دییأت 

يرادـن نامیا  تفگ  هچنآ  هب  رگا  تفگ : سابع  نبا  دـیوگیم !؟ هچ  رفعج  رـسپ  ساـبع ، نبا  يا  نیـسح و  يا  نسح و  يا  تفگ : هیواـعم 
. نک لاؤس  هراب  نیا  رد  نانآ  زا  تسرفب و  درب  مان  هک  یناسک  غارس 

نب هَّللا  دبع  هچنآ  هک  دنداد  تداهش  ود  نآ  درک . لاؤس  هراب  نیا  رد  ود  نآ  زا  و  داتسرف ، دیز  نب  ۀماسا  ۀملس و  یبا  نب  رمع  غارس  هیواعم 
«. 18  » تسا هدینش  وا  هک  روط  نامه  دناهدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دیوگیم  رفعج 

دبع زا  « 19 : » دیوگیم میلـس  دش . عقاو  دندرک  لوبق  تموکح  سیئر  ناونعب  ار  هیواعم  مدرم  همه  هک  یلّوا  لاس  رد  هنیدـم  رد  نایرج  نیا 
. درکیم لقن  باطخ  نب  رمع  نامز  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  مدینش  رفعج  نب  هَّللا 

______________________________

. ناتنایعیش تیب و  لها  امش  ریغ  ج :» ( » 16)
. متفگ قح  هب  متفگ  هچنآ  تفگ : رفعج  نب  هَّللا  دبع  ج :» ( » 17)

هچ دـیوگیم  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  هچنآ  هراـب  رد  تـفگ : ساـبع  نـبا  مالّـسلا و  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نـسح و  ماـما  هـب  هیواـعم  ج :» ( » 18)
هک نانآ  غارس  وا  تسا . هدینـش  وا  هک  روط  نامه  میاهدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  نآ  ام  دیوگیم . قح  وا  دنتفگ : دیئوگیم ؟

. دنتفگ ار  وا  نخس  لثم  مه  نانآ  و  داتسرف ، دیز  نب  ۀماسا  هملس و  یبا  نب  رمع  ینعی  درب  مان 
رمع سابع و  نبا  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نم  تفگ : رفعج  نب  هَّللا  دـبع  تسا : نینچ  ترابع  لاصخ  نویع و  باتک  رد 

. دنداد تداهش  هیواعم  دزن  میارب  مه  نانآ  متفرگ ، دهاش  ار  دیز  نب  ۀماسا  ۀملس و  یبا  نب 
دیز نب  ۀماسا  دادـقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  زا  دـیوگیم : یلاله  سیق  نب  میلـس  تسا : نینچ  ترابع  نویع  يرولا و  مالعا  باتک  رد  ( 19)

. دناهدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  دندوب  هتفگ  میارب  نانآ  مدوب و  هدینش  ار  بلاطم  نیا 
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یهلا شرع  هب  بّرقم  رون  هدراهچ 

ار نخـس  نیا  هیواعم  و  ياهدینـش ؟» هچ  ناشردام  هراـب  رد  میدینـش ، ناشردـپ  نیـسح و  نسح و  هراـب  رد  رفعج ، رـسپ  يا  : » تفگ هیواـعم 
«. 20  » تفگ راکنا  ءازهتسا و  تروصب 

شرع هب  رتکیدزن  رتـالاب و  رتتفارـش و  اـب  یلزنم  ندـع  تشهب  رد  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يرآ ، متفگ : نم 
همطاف و  تسا ، نم  دزن  ناشنیرتبوبحم  اهنآ و  نیرتهب  هک  یلع  مردارب  نم و  میرفن . هدراهچ  اجنآ  رد  اـم  و  تسین ، نم  لزنم  زا  مراـگدرورپ 

هک لزنم  کی  رد  میرفن  هدراهچ  اجنآ  رد  ام  دنتسه . نیـسح  نادنزرف  زا  ماما  هن  نیـسح و  نسح و  و  تسا ، تشهب  لها  نانز  هدّیـس  وا  هک 
«. 21  » میاهدشتیاده هدننکتیاده و  همه  تسا . هدینادرگ  كاپ  ار  ام  هدرب و  ام  زا  ار  اهيدب  دنوادخ 

مالّسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  تجح  مامتا  غیلبت و 

زع و يادخ  نم و  بناج  زا  هدننکغالبا  نانآ  و  متسه ، ادخ  بناج  زا  هدننکغیلبت  نم  دومرف : شمالک  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
وا ياهتمکح  نداعم  شملع و  نارادهنازخ  شنیمز و  رد  وا  نادهاش  شقلخ و  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ياهتّجح  نانآ  دنتسه . لج 

. دنتسه
کی ردقب  نیمز  تسا . هدرک  یچیپرـس  ادـخ  زا  دـنک  یچیپرـس  نانآ  زا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادـخ  دـننک  تعاطا  نانآ  زا  سک  ره 

. دوشیمن حالصا  نانآ  اب  زج  و  «، 22  » دنامیمن نانآ  ياقب  اب  زج  ندز  مه  رب  مشچ 
______________________________

میظع و ثیدح  ناشردپ  نیسح و  نسح و  هراب  رد  تفگ : وا  متفگ  هیواعم  يارب  ار  ثیدح  نیا  یتقو  تفگ : رفعج  نب  هَّللا  دبع  ج :» ( » 20)
-. تفگ رکنم  هدننکازهتسا و  دننام  ار  نخس  نیا  و  یتفگن -! يزیچ  ناشردام  هراب  رد  یلو  یتفگ ، یبیجع 

. روایب يزیچ  ناشردام  هراب  رد  لاح  مدینش ، ناشردپ  نینسح و  هراب  رد  تسا : نینچ  د »  » رد ترابع  و 
ناشنیرتهب و نانآ و  ياقآ  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  ناـشلّوا  دنتـسه . متیب  لـها  زا  رفن  هدزیـس  نم  هارمه  اـجنآ  رد  ب :»  » و فلا » ( » 21)
و دوب ، دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  شرـسمه  وا  تسا و  تشهب  لها  نانز  هدیـس  همطاف  مرتخد  و  تسا . شلوسر  ادخ و  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم 

هدینادرگ كاپ  ار  نانآ  هدرب و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  و  دنتشهب ، لها  ياقآ  ود  نیسح  نسح و  مرـسپ  ود 
. تسا

. دشاب ناشیا  زا  یماما  نآ  رد  هکنآ  رگم  دنامیمن  یقاب  نیمز  ج :» ( » 22)
527 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ییامنهار ناشراگدرورپ  تیاضر  هب  « 23  » دـحاو یهن  رما و  اب  ار  نانآ  و  دـنهدیم ، ربخ  ناشمارح  لالح و  ناشنید و  رما  زا  ار  تما  ناـنآ 
. تسین یعازن  هقرفت و  فالتخا و  نانآ  نیب  رد  و  دننکیم ، یهن  وا  طخس  زا  ار  نانآ  دننکیم و 

. دنربیم ثرا  هب  رگید  کی  زا  تمایق  زور  ات  دریگیم و  لیوحت  ار  یلع  مردارب  طخ  تسد  نم و  يالما  نانآ  لّوا  زا  نانآ  رخآ 
. ناشناتسود نایعیش و  نانآ و  زجب  دناتریح  ینادرگرس و  تلفغ و  لهج و  رد  نیمز  لها  همه 

. دنراد جایتحا  نانآ  هب  تما  یلو  دنرادن ، جایتحا  تما  زا  يدحا  هب  ناشنید  رما  زا  يزیچ  رد  نانآ 
هدومرف هتخاـس و  نورقم  شلوسر  دوخ و  تعاـطا  هب  ار  ناـنآ  تعاـطا  و  « 24  » هدرک دـصق  ار  نانآ  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  نانآ 
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«. دینک تعاطا  دوخ  زا  رمالا  یلوا  ربمایپ و  ادخ و  زا  : » ینعی «، 25  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  تسا :

نینمؤم یمک  تّما و  یهارمگ  هراب  رد  هیواعم  نخس 

هملس و یبا  نب  رمع  سابع و  نب  لضف  سابع و  نبا  مالّـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ور  هیواعم  دیوگیم : رفعج  نب  هَّللا  دبع 
. يرآ دنتفگ : دیراد ؟ لوبق  ار  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ياههتفگ  امش  همه  تفگ : درک و  دیز  نب  ۀماسا 

رد امـش  و  دشاب !! قح  رگا  دییامنیم  لالدتـسا  يوق  ياهلیلد  هب  دینکیم و  اعدا  ار  یگرزب  هلأسم  امـش  بلطملا ، دـبع  نارـسپ  يا  تفگ :
. دنربیم رسب  روک  یتلفغ  رد  نآ  هراب  رد  مدرم  دینکیم و  ناهنپ  ار  نآ  رهاظ  رد  هک  دیدقتعم  ار  ياهلأسم  نطاب 

______________________________

. تسا یکی  ناشهمه  نخس  ینعی  ( 23)
. درک رکذ  ار  همه  درکن و  كرت  هدش  لزان  نانآ  هراب  رد  هک  ار  نآرق  زا  ياهیآ  اجنیا  رد  ترضح  و  ج :» ( » 24)

هیآ 59. ءاسن : هروس  ( 25)
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امش زجب  دناهدرک  كرت  ار  نامربمایپ  دهع  دناهتشگ و  دترم  دوخ  نید  زا  دناهدش و  كاله  تما  همه  دشاب  قح  دییوگیم  امـش  هچنآ  رگا 
«. 26  » دنتسه مک  مدرم  رد  نانآ  و  دنلئاق ، ار  امش  نخس  هک  نانآ  تیب و  لها 

هیواعم رب  سابع  نبا  جاجتحا 

زا یمک  هّدـع  «، » 28  » ُروُکَّشلا َيِدابِع  ْنِم  ٌلـِیلَق  دـیامرفیم : شباـتک  رد  لـج  زع و  يادـخ  «: 27  » تفگ درک و  هیواـعم  هب  ور  ساـبع  نـبا 
- یشاب هتـشاد  صرح  هچ  رگا  مدرم - رتشیب  «، » 29  » َنِینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْول  َو  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  ام  َو  دیامرفیم : و  دنتـسه ،» رازگرکـش  نم  ناگدنب 

حلاص لمع  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  «، » 31  » ْمُه ام  ٌلِیلَق  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  « 30 : » دیامرفیم و  دنتسین .» نمؤم 
هدـع زج  وا  هارمهب  «، » 32  » ٌلِیلَق اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هراب  رد  و  دنتـسه ،» مک  نانیا  هک  دـنداد ، ماـجنا 

«. دندرواین نامیا  یمک 

لیئارسا ینب  هب  مالسا  تّما  تهابش 

یمکح ره  « » 33 : » دـنتفگ نوعرف  هب  نارحاس  تسا . لیئارـسا  ینب  راک  ام ، هلأسم  زا  رتبیجع  ینکیم !؟ بّجعت  بلطم  نیا  زا  هیواـعم ، يا 
. درذگیم ایند  یگدنز  نیا  امنب ، یهاوخیم 

قیدصت ار  وا  دندروآ و  نامیا  یسوم  هب  نانآ  «. 34 « » میاهدروآ نامیا  ملاع  راگدرورپ  هب  ام 
______________________________

. دنتسه مک  اّقح  د :» ( » 26)
. تسا هیواعم  لئاق  اجنیا  رد  هیواعم .» يا  متفگ : نم  «: » فلا ( » 27)

هیآ 13. ابس : هروس  ( 28)
هیآ 103. فسوی : هروس  ( 29)

لقن مالّسلا  هیلع  دواد  ترضح  ناسل  زا  نآرق  رد  روبزم  هیآ  هک  تسا  نیا  روظنم  هخسن  نیا  قبط  دیامرفیم .» دواد  ترـضح  و  «: » ج ( » 30)
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. تسا هدش 
هیآ 24. هروس ص : ( 31)
هیآ 40. دوه : هروس  ( 32)

. دنتفگ نوعرف  هب  نارحاس  هک  اجنآ  تسا  رتبیجع  لیئارسا  ینب  هلأسم  دنامک . مدرم  رد  نینمؤم  هیواعم ، يا  د :»  » و ب »  » و فلا » ( » 33)
. هط هروس  زا  هیآ 72  هب  هراشا  ( 34)
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. داد ناشن  نانآ  هب  ار  بئاجع  دینارذگ و  ایرد  زا  ار  نانآ  ات  داتفا  هارب  لیئارسا  ینب  زا  دوخ  نیعبات  نانآ و  اب  مه  وا  دندش . وا  عبات  دندومن و 

. دنتشاد رارقا  وا  نید  هب  دندرکیم و  قیدصت  ار  تاروت  دنتشاد و  لوبق  ار  وا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و 
«. 35  » داد روبع  دندیتسرپیم  ار  دوخ  ناتب  هک  یموق  رانک  زا  ار  نانآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح 

«. 36 « » دنراد ینایادخ  نانآ  هک  روط  نامه  هدب  رارق  ییادخ  مه  ام  يارب  یسوم ، يا  : » دنتفگ
امش و يادخ  نیا  : » تفگ نانآ  هب  يرماس  دندش و  نآ  مزالم  «- 37  » شتیب لها  نوراه و  زجب  یگمه - دندرک و  ذاختا  ار  هلاسوگ  سپس 

لخاد هدرک  رّدقم  ناتیارب  دنوادخ  هک  یسدقم  نیمزرس  رب  : » تفگ نانآ  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  سپـس  و  تسا .» یـسوم  يادخ 
اوُجُرْخَی ْنِإَف  اْهنِم ، اوُجُرْخَی  یَّتَح  اهَلُخْدَن  َْنل  اَّنِإ  َو  َنیِراَّبَج  ًامْوَق  اهِیف  َّنِإ  دـنتفگ : هدرک  لقن  شباتک  رد  دـنوادخ  هچنآ  باوج ، رد  دـیوش .»

جراخ نآ  زا  رگا  میوشیمن . لخاد  زگره  ام  دـنوشن  جراخ  اـجنآ  زا  ناـنآ  اـت  دنتـسه و  وگروز  یموق  اـجنآ  رد  «، » 38  » َنُولِخاد اَّنِإَف  اـْهنِم 
. مرادن رایتخا  رد  ار  مردارب  مدوخ و  زج  نم  اراگدرورپ ، : » درک ضرع  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هک  اجنآ  ات  میوشیم » لخاد  ام  دندش 

«. شابم تحاران  روخم و  فسأت  نیقساف  موق  رب  سپ  : » تفگ سپس  و  زادنیب ،» یئادج  نیقساف  موق  ام و  نیب 
اب یقباوس  لئاضف و  نانیا  «. 39  » دندرک ارجا  يواسم  روطب  ار  لاثم  نامه  مه  تما  نیا 

______________________________

. دندشیم شتسرپ  هک  دنتشذگ  ییاهتب  رانک  زا  دندرک  روبع  ایرد  زا  هک  یماگنه  ج :» ( » 35)
. فارعا هروس  زا  هیآ 138  هب  هراشا  ( 36)

. شرسپ ود  نوراه و  زجب  ج :» ( » 37)
هیآ 22. هدئام : هروس  ( 38)

: تسا نینچ  ج »  » هخسن رد  تارابع  دعب  هحفص  ود  ات  اجنیا  زا  ( 39)
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دـندش ، وا  عبات  دـندرک و  تعاطا  ار  وا  هک  رکب ) وبا   ) يدرم هب  تما  نیا  ندـش  عباـت 

رتبیجع دننک ، تفلاخم  دوخ  ّیلو  ماما و  اب  هک  درک  راداو  ار  نانآ  رفک  دسح و  و  دنتشاد ، رارقا  نآرق  دّمحم و  نید  هب  دنتشاد و  یقباوس 
هدجـس شیارب  دندیتسرپیم و  ار  نآ  دندش و  عمج  نآ  رود  یگمه  سپـس  و  دـنتخاس ، ياهلاسوگ  دوخ  ياهتنیز  زا  هک  تسین  یموق  زا 

یلع  ) ربمایپ تسود  هارمه  دندرک . قافتا  نآ  رب  شرـسپ  ود  نوراه و  زجب  یگمه  تسا ! ناهج  راگدرورپ  دـندرکیم  نامگ  دـندرکیم و 
مه ریبز  دـعب  دـندنام . یقاب  ریبز  دادـقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  وا و  تیب  لها  همه  دوب ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  هک  مالّـسلا ) هیلع 

. دندرک تاقالم  ار  ادخ  ات  دندنام  دوخ  ماما  اب  رفن  هس  نیا  دش و  دترم  تشگرب و 
مامت نانآ  رب  ار  تجح  درب و  مان  ار  ناماما  يداـیز  دراوم  رد  مخ و  ریدـغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ینکیم  بجعت  هیواـعم  يا 

. داد نانآ  تعاطا  هب  روتسد  درک و 
یلـص ربمایپ  درب و  مان  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناماما  دـنوادخ  هک  هیواعم  يا  ینکیم  بجعت  تسا : نینچ  جاجتحا  باـتک  رد  تراـبع  و 

. دومرف حیرصت  نانآ  هب  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 
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تقرافم نانآ  زا  ناشربمایپ  هکنآ  ات  دنتـشاد  رارقا  نآرق  دّـمحم و  نید  هب  دنتـشاد ، وا  اب  یکیدزن  ياـهتلزنم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

یقاب ناشیا  زا  هکنآ  ات  دـندرک  تفلاخم  ناشّیلو  ماما و  اب  دـندرب و  دـسح  رگید  کی  رب  دـندش و  قرفتم  دـندومن و  فـالتخا  هاـگنآ  درک .
یمک رفن  دنچ  تسا و  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنمب  نامربمایپ  هب  تبـسن  هک  ام  قیفر  زج  دندوب  هدرک  دهع  ناشربمایپ  اب  هچنآ  رب  دـنامن 

یـسوم ترـضح  باحـصا  هک  روط  نامه  دندرک . درگ  بقع  ناشرـس  تشپ  هب  نارگید  و  دندرک ، تاقالم  ناشنامیا  نید و  اب  ار  ادخ  هک 
یمک هّدع  شنادنزرف و  نوراه و  زجب  نآ  رس  رب  ناشعامتجا  تسا و  ناشیادخ  هکنیا  نامگ  نآ و  شتسرپ  هلاسوگ و  ذاختا  اب  مالّسلا  هیلع 

. دندرک نینچ  شتیب  لها  زا 

تفالخ هلأسم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رارکت  تحارص و 

بوصنم يرایـسب  دراوم  رد  مخ و  ریدغ  رد  ار  نانآ  نیرتهب  نانآ و  نیرتراوازـس  مدرم و  لضفا  شتّما  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ام  ربمایپ 
هلزنمب شدوخ  هب  تبـسن  وا  هک  داد  ربخ  ناـنآ  هب  و  داد . ار  وا  تعاـطا  روتـسد  ناـنآ  هب  درک و  ماـمت  مدرم  رب  ار  تجح  وا  هلیـسوب  دومن و 

و تسا ، شّیلو  مالّسلا  هیلع  ّیلع  هدوب  شّیلو  وا  هک  سک  ره  و  تسوا ، زا  دعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  و  تسا ، یسوم  هب  تبـسن  نوراه 
رد شاهفیلخ  وا  و  تسا ، رترایتخا  بحاص  شدوخ  زا  وا  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  هدوب  وا  رب  شدوخ  زا  رترایتخا  بحاص  وا  هک  سک  ره 
ره هدرک و  نایصع  ار  ادخ  دنک  نایـصع  ار  وا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  وا  زا  سک  ره  و  تسا ، وا  ّیـصو  مدرم و  نیب 

. تسا هدرک  ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  وا  اب  سک  ره  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  وا  سک 
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. دنتفریذپ ار  وا  ریغ  تیالو  دنتفرگ و  هتخانشان  ار  وا  دندرک و  راکنا  ار  وا  مدرم  یلو 

تفالخ رد  مدرم  باختنا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ندوبن  یضار 

رارق نانآ  ریما  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  داتـسرف  هتوم »  » هقطنم هب  ار  يرکـشل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  هک  یتسنادـن  ایآ  هیواعم ، يا 
نآ تسا .» ریما  هحاور  نب  هَّللا  دبع  دـش  هتـشک  دـیز  رگا  و  تسا ، ریما  هثراح  نب  دـیز  دـش  هتـشک  بلاط  یبا  نب  رفعج  رگا  : » دومرف داد و 

دنکیمن نایب  ار  نانآ  نیب  رد  دوخ  هفیلخ  دنکیم و  اهر  ار  شتّما  ایآ  دننک . باختنا  ار  یـسک  دوخ  يارب  مدرم  هک  دـشن  یـضار  ترـضح 
یلـص ربمایپ  هب  نانآ  دوب . نایب  زا  دعب  دنداد  ماجنا  مدرم  هچنآ  هکلب  تسا . هدرکن  اهر  ههبـش  يروک و  رد  ار  نانآ  مسق ، ادخب  يرآ  «40 ؟»
هارمگ دش  ناشیا  عبات  سک  ره  نانآ و  دیدرگ . كاله  دـش  نانآ  ورهلابند  سک  ره  دـندش و  كاله  و  « 41  » دنتـسب غورد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

. دنشاب رود  ادخ  تمحر  زا  نارگمتس  تسا . هدش 
عامتجا «. 43  » ییامنیم جراخ  تناهد  زا  یگرزب  نخس  « 42  » سابع نبا  يا  تفگ : هیواعم 

______________________________

شربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ناشنیرتاناد  ناشنیرتهب و  زا  تیعبات  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هنوگچ  ج :» ( » 40)
رظن و زا  یتسرد  تیادـه و  هب  دوخ  يارب  ناشرظن  تروص  نیا  رد  دـننک . باـختنا  دوخ  يارب  هک  دـنکیم  اـهر  ار  ناـنآ  یلو  دـنکیم  رما 

. تسا رتکیدزن  وا  باختنا 
یلـص ربمایپ  هب  غورد  هب  دـندرک و  مایق  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیلع  رب  هک  دـندش  كاله  رفن  راهچ  نآ  تسا : نینچ  ج »  » رد تالمج  نیا  ( 41)
هلأسم غورد  تداهش  نیا  اب  دنکیمن .» عمج  ار  تفالخ  توبن و  تیب ، لها  ام  يارب  دنوادخ  : » تسا هتفگ  هک  دنداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هَّللا 
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. دندرک هبتشم  مدرم  يارب  ار 
. يدینش دنتفگ  سابع  نبا  رفعج و  رسپ  هچنآ  هیواعم  يا  دومرف : ترضح  ییوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  نسح ، يا  تفگ : هیواعم  ج :» ( » 42)

: ییوگیم هک  تسا  ادخ  رب  وت  تارج  ندوب و  ایح  مک  وت و  زا  بجعت  هیواعم ، يا 
وت و رب  ياو  میتسین !؟ ام  یتسه و  تفالخ  ندعم  هیواعم  يا  وت  سپ  دینادرگ !» زاب  شندعم  هب  ار  تفالخ  تشک و  ار  امـش  یغاط  دنوادخ  »
زج مرادـن  يروظنم  میوگیم و  وت  هب  ینخـس  دنتـشاذگ . ياج  رب  وت  يارب  ار  تنـس  نیا  دـندیناشن و  ماقم  نیا  رد  ارت  هک  وت  زا  لبق  رفن  هس 

 ... دنراد عامتجا  يدایز  ياهزیچ  رب  مدرم  دنونشب : دنتسه  مفارطا  رد  هک  یناسک  نیا  هکنآ 
. دوشیم مالّسلا  هیلع  یبتجم  ماما  لوق  زا  هخسن  نیا  قبط  یلو  تسا  سابع  نبا  لوق  زا  نتم  رد  دعب  هب  اج  نیا  زا 

. تسا یگرزب  بلطم  قّرفت  خ ل : ب » . » مینکیم قافتا  یگرزب  بلطم  رس  رب  ام  ب :» ( » 43)
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. دندرکن تماقتسا  وت  قیفر  رب  تما  هک  ياهتسناد  و  تسا ، رتهب  فالتخا  زا  ام  دزن 

تما فالتخا  قافتا و  دراوم 

لها هکنآ  رگم  دندرکن  فالتخا  ناشربمایپ  زا  دعب  یتّما  چیه  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  تفگ : سابع  نبا 
«. دندش بلاغ  قح  لها  رب  نآ  لطاب 

لوسر دـمحم   » و ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ال   » هب تداهـش  دـنرادن : یقّرفت  عازن و  فالتخا و  اهنآ  رد  هک  دـنراد  عامتجا  يدایز  لـئاسم  رب  مه  تّما  نیا 
دنراد قافتا  نینچمه  دنوادخ . تعاطا  زا  يرایـسب  ياهزیچ  و  ادخ ، هناخ  جح  ناضمر ، هام  هزور  بجاو ، تاکز  هناگجنپ ، ياهزامن  هَّللا ،»

. دنوادخ تیصعم  زا  يدایز  روما  تنایخ و  غورد و  محر و  عطق  تقرس و  انز و  بارش و  ندوب  مارح  رب 
رگید کی  هک  دندش  میسقت  ییاههورگ  هب  دندش و  قّرفتم  هدرک و  گنج  مه  اب  اهنآ  زا  یکی  رس  رب  دنراد . فالتخا  هلأسم  ود  رس  رب  یلو 

رد رگید  کی  يارب  دناهدشن و  قّرفتم  نآ  هراب  رد  دناهدرکن و  گنج  یمود  رس  رب  و  دنیوجیم . يرازیب  رگید  کی  زا  دننکیم و  تنعل  ار 
باتک رد  هک  دنراد  نامگ  دیآیم  شیپ  دـیدج  هلأسم  هچنآ  و  تسا ، شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  نآ  و  دـناهدش ، لئاق  تعـسو  هراب  نآ 

. درادن دوجو  شربمایپ  تنس  ادخ و 
زا دناهدرک  نامگ  تّما  هک  تسا  تفالخ  کلم و  دـنیوجیم  يرازیب  رگید  کی  زا  دـناهدش و  قرفتم  هدرک و  فالتخا  نآ  رد  هکنآ  اّما  و 

. دنرتراوازس نادب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 

تّما فالتخا  ماگنه  تاجن  هار 

دنامیم و تمالس  دراپسب  ادخ  هب  دنراد  فالتخا  نآ  رس  رب  هچنآ  ملع  دریگب و  تسین  یفالتخا  نآ  رد  هلبق  لها  نیب  هک  ار  هچنآ  سک  ره 
. دنکیمن لاؤس  تسا  فالتخا  نآ  هراب  رد  هدش و  لکشم  شیارب  هک  یلئاسم  زا  هچنآ  هراب  رد  دنوادخ  و  دنکیم ، ادیپ  تاجن  شتآ  زا 

هب ار  تساجک  ملع  ندعم  هکنیا  رما و  نابحاص  دنک و  ینارون  ار  وا  بلق  دراذگب و  ّتنم  وا  رب  دـنک و  ّقفوم  ار  وا  دـنوادخ  هک  سک  ره  و 
یصخش نینچ  دسانشب ، مه  وا  دناسانشب و  وا 
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هلیـسو نیدب  دیوگب و  یّقح  نخـس  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  ادـخ  : » دومرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسادـخ . ّیلو  دـنمتداعس و 

«. 44 « » دشاب تمالس  دنامب و  تکاس  ای  دروآ ، تسدب  یتمینغ 
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  دزن  ملع  مامت 

نانآ رد  زج  تفالخ  دناهکئالم . دمآ  تفر و  یحو و  طوبه  ّلحم  باتک و  لوزن  لحم  تلاسر و  ندـعم  تّوبن و  تیب  لها  زا  « 45  » ناماما
. تسا هداد  رارق  نآ  راوازس  شربمایپ  ناسل  رب  شباتک و  رد  ار  نانآ  هداد و  صاصتخا  ار  نانآ  دنوادخ  اریز  درادن ، تیحالص 

دزن شخوسنم  خـسان و  شهباشتم ، مکحم و  شرهاظ ، نطاب و  شبناوج ، عیمج  اب  ملع  همه  دـننآ . لـها  ناـشیا  تسا و  ناـنآ  رد  ملع  سپ 
. تسا ناشیا 

نآرق ظفح  عمج و 

: هک داتسرف  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  شتموکح  نامز  رد  باطخ  نب  رمع  هیواعم ، يا 
«. تسرفب ام  دزن  ياهتشون  نآرق  زا  هچنآ  مسیونب ، دلج  کی  رد  ار  نآرق  مهاوخیم  نم  »

دنوادـخ اریز  دوـمرف : ارچ ؟ مدرک : ضرع  نم  دوـش . هدز  نـم  ندرگ  دـیاب  یـسرب  نآ  هـب  وـت  هـکنآ  زا  لـبق  مـسق  ادـخب  دوـمرف : ترـضح 
همه هب  ناکاپ  زج  هک  تسا  نیا  دنوادخ  روظنم  دننک ،» ادیپ  سامت  نآ  اب  دـیابن  ناکاپ  زج  : » ینعی «، 46  » َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  دیامرفیم :

نینچمه تسا . هدینادرگ  كاپ  ار  ام  هدرب و  ام  زا  ار  اهيدب  دنوادخ  هک  میتسه  ام  تسا . هدرک  دصق  ار  ام  دنوادخ  دنباییمن . تسد  نآرق 
ْنِم اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  دیامرفیم :

______________________________

. دیوگن ینخس  دنامب و  تکاس  فلا :» ( » 44)
ام ریغ  رد  تفالخ  دنتـسه و  اـم  زا  ناـماما  تیب ، لـها  اـم  تسا : نینچ  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  لوق  زا  ج »  » رد تمـسق  نیا  تاراـبع  ( 45)
نآ لها  ام  تسا و  ام  رد  ملع  تسا . هداد  رارق  نآ  لها  شربمایپ  تنـس  شباتک و  رد  ار  ام  دنوادخ  میتسه . نآ  لها  ام  درادـن و  تیحالص 
هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  يالما  اهنآ  تسا . هدش  هتـشون  یطوطخ  اب  هک  تسا  ام  دزن  شارخ  هید  یتح  شبناوج  عیمج  اب  ملع  همه  سپ  میتسه .
نیا دنه  رسپ  يا  وت  یتح  دنرتراوازـس ، تموکح  هب  ام  زا  دناهدرک  نامگ  ياهدع  یلو  تسوا . دوخ  تسدب  مالّـسلا  هیلع  یلع  طخ  هلآ و  و 

. يراد نامگ  ینکیم و  اعدا  ار  بلطم 
هیآ 79. هعقاو : هروس  ( 46)
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نیب زا  ار  ام  دـنوادخ  هک  نانآ  میتسه  ام  میدرک ،» باختنا  ار  ناـنآ  هک  نامناگدـنب  زا  هتـسد  نآ  هب  ار  باـتک  میداد  ثرا  هب  «، » 47  » انِدابِع

. تسا هدش  لزان  یحو  ام  رب  هدش و  هدز  ام  يارب  اهلثم  میراگدرورپ و  ناگدشباختنا  ام  هدرک و  باختنا  شناگدنب 
وا زج  یـسک  دزن  هک  دـنکیم  نامگ  بلاط  یبا  رـسپ  : » تفگ درک و  بضغ  رمع  اجنیا  رد  تفگ : هیواعم  اب  شنانخـس  همادا  رد  سابع  نبا 

دروآیم و نآرق  زا  ياهعطق  یـسک  یتقو  هک  دوب  اـج  نیا  درواـیب !» اـم  يارب  ار  نآ  دـنکیم  تئارق  نآرق  زا  يزیچ  سک  ره  تسین . یملع 
. تشونیمن هن  رگ  تشونیم و  ار  نآ  دوب  هیآ  نآ  رد  وا  اب  مه  يرگید  درکیم و  تئارق 

. تسا ظوفحم  هدش و  يروآعمج  شلها  دزن  نآرق  تسا . هتفگ  غورد  هدش  عیاض  نآرق  زا  يزیچ  دیوگب  سک  ره  هیواعم ، يا 

یهلا نید  رد  یصخش  رظن  لامعا  هب  رمع  روتسد 

اذل دینک !!» يوریپ  دیهدیم  صیخشت  قح  ار  هچنآ  دیشوکب و  دوخ  نداد  رظن  رد  : » تفگ داد و  روتـسد  شنایلاو  نایـضاق و  هب  رمع  سپس 
هک ار  یبلاطم  دادیم  ربخ  نانآ  هب  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  و  دندشیم ، عقاو  یلکشم  لئاسم  رد  امئاد  شنایلاو  یضعب  وا و 
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. درکیم مامت  نانآ  رب  ار  تّجح  نآ  اب 
دنوادـخ هک  ارچ  درکیم  دـییأت  نانآ  يارب  ار  اهنآ  همه  وا  دـندرکیم و  فلتخم  ياهتواضق  نّیعم  دروم  کی  رد  وا  نایـضاق  نادـنمراک و 

. دوب هتخوماین  وا  هب  دنک  نشور  ار  لطاب  قح و  هک  ینخس  تمکح و 
یناسک هیلع  رب  میهاوخیم  کمک  دنوادخ  زا  ام  دنتـسین . نارگید  دننانآ و  تفالخ  ملع و  ندعم  هک  دندرک  نامگ  هلبق  لها  زا  یفنـص  ره 

. دـنک لالدتـسا  جاجتحا و  نانآ  لباقم  رد  وت  لـثم  هک  دـندومن  يراذـگهیاپ  ار  یتّنـس  نینچ  مدرم  يارب  دـندرک و  راـکنا  ار  ناـنآ  قح  هک 
«. 48  » تسا یبوخ  لیکو  وا  تسا و  یفاک  ار  ام  دنوادخ 

______________________________

هیآ 32. رطاف : هروس  ( 47)
. دنتفر نوریب  دنتساخرب و  سپس  تسا : هلمج  نیا  نآ  زا  دعب  تسا و  د »  » و ب »  » و فلا »  » رد ثیدح  رخآ  اجنیا  ( 48)
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  لباقم  رد  مدرم  هورگ  هس 

بیجن هتفای و  تاجن  یسک  نینچ  دنکیم . ادتقا  ام  هب  دوشیم و  میلست  ام  لباقم  رد  دسانـشیم و  ار  ام  ّقح  هک  ینمؤم  دناهتـسد : هس  مدرم 
. تسادخ ّیلو  تسا و 

ار ام  ّقح  دنادیم و  لالح  ار  ام  نوخ  دنکیم و  تنعل  ار  ام  دـیوجیم و  يرازیب  ام  زا  هداد و  رارق  دوخ  هدـیقع  ار  ام  ینمـشد  هک  یـسک  و 
. دراد داقتعا  ام  زا  تئارب  هب  دنکیم و  راکنا 

«. 49  » تسا نوعلم  كرشم و  دنوادخ و  هب  رفاک  یسک  نینچ 
ینمـشد ام  اب  هدرپس و  دـنوادخ  هب  هدـش  لکـشم  وا  رب  هک  ام  تیالو  زا  هچنآ  ملع  هتفرگ و  ار  دـنرادن  یفـالتخا  نآ  رد  هچنآ  هک  یـسک  و 

«. 50  » تسا ادخ  اب  وا  راک  و  میراودیما ، یسک  نینچ  هب  تبسن  ام  دنکیمن .

هیواعم سلجم  همتاخ 

مادـک ره  يارب  ینعی  مهرد ، نویلم  کی  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  ات  داد  روتـسد  دینـش  ار  بلاـطم  نیا  هیواـعم  یتقو 
«. 51  » دننک میدقت  مهرد  رازه  دصناپ 

______________________________

هب هک  روط  نامه  درادن . ربخ  شدوخ  هک  ییاج  زا  هدش  كرشم  رفاک و  یسک  نینچ  تسا : هدرک  هفاضا  اجنیا  رد  جاجتحا  باتک  رد  ( 49)
. دنزرویم كرش  ملع  نودب  دنوادخ  هب  نینچمه  دنیوگیم ، ازسان  هناملاظ  ملع و  نودب  دنوادخ 

ینمشد ام  اب  هدرکن و  ادتقا  ام  هب  هدرک ، راذگاو  ادخ  هب  ار  هدش  لکشم  وا  رب  هچنآ  ملع  و  تسا ... : نینچ  ترابع  جاجتحا  باتک  رد  ( 50)
یفیعـض ناملـسم  وا  هک  ارچ  دنک  تشهب  دراو  ار  وا  دزرمایب و  ار  وا  دنوادخ  هک  میراودـیما  وا  يارب  ام  دسانـشیمن . ار  ام  قح  دـنکیمن و 

. تسا
، دنهدب مهرد  رازه  دص  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  ات  داد  روتسد  دینـش  ار  ناشنانخـس  هیواعم  یتقو  تسا : نینچ  جاجتحا  باتک  رد  ترابع  ( 51)

. داد روتسد  مهرد  نویلم  کی  مادک  ره  يارب  هک  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  زجب 
536 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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: میلس باتک  زا  تیاور 
ص 233 و 235. یطخ :)  ) نیلضافلا جاهنم  . 1

ج 33 ص 265. راحب : . 2

ج 44 ص 102. راحب : . 3
ج 61 ص 169 ح 24. راحب : . 4

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 1 ص 529 ح 4. یفاک : . 1

. رگید دنس  هب  ج 1 ص 529 ح 4  یفاک : . 2

. رگید دنس  هب  ج 1 ص 529 ح 4  یفاک : . 3
ج 1 ص 38 ح 8. مالّسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 4

ج 1 ص 270 ح 15. نیدلا : لامکا  . 5
باب 12 ح 41. ص 562  لاصخ : . 6

. رگید دنس  هب  باب 12 ح 15  ص 562  لاصخ : . 7
ص 60. ینامعن : تبیغ  . 8

ص 9. یکجارک : راصنتسا  . 9
ص 91. یسوط : خیش  تبیغ  . 10

. رگید دنس  هب  ص 91  یسوط : خیش  تبیغ  . 11
ج 1 ص 296. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 12

ج 2 ص 3. یسربط : جاجتحا  . 13
ص 395. يرولا : مالعا  . 14

ص 4. یلح ) ققحم   ) ربتعملا . 15
ص 177. یّطخ :)  ) فراعملا بیرقت  . 16

ص 46 ح 61. ۀیوقلا : ددعلا  . 17
ج 2 ص 508. ۀمغلا : فشک  . 18

ج 2 ص 120. میقتسملا : طارصلا  . 19
537 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: نینمؤم تافص  رد  مامه  هبطخ   43

ةراشا

هاگدید ایند ، رد  نینمؤم  راتفر  مدرم ، تیـصعم  تعاطا و  زا  دنوادخ  نما  انغ و  باوج ، زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عانتما  مامه و  لاؤس 
، نمؤم يرهاـظ  تاـمالع  نارگید ، فیرعت  زا  نینمؤم  زارتحا  نینمؤم ، رد  گرم  داـی  نآرق ، توـالت  نینمؤم و  مّنهج ، تشهب و  زا  نینمؤم 

. مامه رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  ریثأت  مدرم ، اب  نمؤم  طابترا  تیفیک  نمؤم ، يراددوخ  ربص و  نمؤم ، ینطاب  تامالع 
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نینمؤم تافص  رد  مامه  هبطخ 

باوج زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عانتما  مامه و  لاؤس 

دشیم و هتفگ  « 1 « » مامه  » وا هب  هک  مالّـسلا - هیلع  نینمؤملا  ریما  باحـصا  زا  يدرم  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  میلـس  زا  شایع  یبا  نب  ناـبا 
هک نک  فیـصوت  ياهنوگب  میارب  ار  نینمؤم  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع  تساـخرب و  دوب - تداـبع  رد  شـشوک  شـالت و  لـها  دـباع و 

. منکیم هاگن  نانآ  هب  ایوگ 
هک تسا  یناسک  اب  دـنوادخ  نوچ  نک ، یکین  سرتب و  ادـخ  زا  ماّمه ، يا  دومرف : دـیزرو و  لـّلعت  وا  باوج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

. دنشاب راکوکین  هک  یناسک  دننک و  هشیپ  يوقت 
ارت هداد  وت  هب  هچنآ  اـب  تسا و  هدرک  شـشخب  وت  هب  هدـینادرگ و  صوصخم  هتـشاد و  یمارگ  ار  وـت  هک  ییادـخ  قـحب  درک : ضرع  ماـمه 

. ینک فیصوت  میارب  ار  نانآ  هک  مهاوخیم  وت  زا  هداد ، تلیضف 
: دومرف سپس  و  داتسرف ، تاولص  شتیب  لها  ربمایپ و  رب  دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  داتسیا و  اپب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

______________________________

هدوب عیبر  روضح  رد  مامه  گرم  ترـضح و  هبطخ  تسا و  میثخ  نب  عیبر  رهاوخ  رـسپ  وا  ورمع . نب  ةرم  نب  دـیز  نب  حیرـش  نب  مامه  ( 1)
. دوش هعجارم  ج 67 ص 317  راحب : و  ج 68 ص 192 ح 48 و ص 196 ، راحب : هب  هراب  نیا  رد  تسا .

538 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مدرم تیصعم  تعاطا و  زا  دنوادخ  نما  انغ و 

هک یناسک  تیصعم  هک  ارچ  دوب ، ناما  رد  ناشتیـصعم  زا  ینغتـسم و  نانآ  تعاطا  زا  درک  قلخ  ار  تاقولخم  هک  یماگنه  دنوادخ  دعب ، اّما 
. درادن یعفن  وا  هب  دننک  تعاطا  ار  وا  هک  یناسک  تعاطا  دناسریمن و  ررض  وا  هب  دننک  یچیپرس  وا  زا 

رطاخب داتـسرف  ورف  نیمز  هب  ار  مدآ  تسا . هداد  رارق  ایند  زا  ناشعـضاوم  رد  ار  نانآ  هدرک و  تمـسق  نانآ  نیب  ار  یگدنز  ياهزاین  دنوادخ 
. درک یچیپرس  وا  درک و  رما  ار  وا  دومن و  تفلاخم  وا  درک و  یهن  ار  وا  دنوادخ  هک  اجنآ  داد ، ماجنا  هک  يراک  تبوقع 

ایند رد  نینمؤم  راتفر 

. تسا عضاوت  نانآ  شور  يورهنایم ، اهنآ  ششوپ  یتسرد ، ناشراتفگ  دنالئاضف . لها  ایند  رد  نینمؤم 
ار دوخ  ياهـشوگ  دناهتفر و  شیپ  هدرک  مارح  نانآ  رب  دنوادخ  هچنآ  زا  یـشوپ  مشچ  اب  و  دناهدرک ، عوضخ  تعاطا  اب  دـنوادخ  لباقم  رد 

. دناهدرپس ملع  هب 
. تسوا ردق  اضق و  رد  دنوادخ  زا  تیاضر  رطاخب  نیا  و  دناشیاسآ ، لاح  رد  هک  تسا  هنوگ  نامه  الب  رد  نانآ  سفن 

رطاخب نیا  تفرگیمن و  رارق  ناشیاهندـب  رد  ندز  مه  رب  مشچ  کی  نانآ  حاورا  تسا  هتـشون  ناـنآ  يارب  دـنوادخ  هک  ییاـهلجا  دوبن  رگا 
. تسا باقع  زا  سرت  باوث و  هب  قایتشا 

. تسا کچوک  نانآ  رظن  رد  وا  ریغ  گرزب و  نانآ  رظن  رد  قلاخ 

مّنهج تشهب و  زا  نینمؤم  هاگدید 
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نوچمه مّنهج  هب  تبسن  و  دنوشیم ، هداد  تمعن  دننآ و  رد  ییوگ  تسا و  هدید  ار  نآ  هک  دنتـسه  یـسک  نوچمه  تشهب  هب  تبـسن  نانآ 
. دنوشیم باذع  نآ  رد  ییوگ  و  دشاب ، هدید  ار  نآ  هک  دنتسه  یسک 

539 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تسا میظع  مالسا  هب  ناشکمک  فیفع ، ناشیاهسفن  کبس ، ناشجئاوح  رغال ، ناشیاهندب  نما ، لحم  نانآ  فارطا  نوزحم ، نانآ  بولق 

مهارف نانآ  يارب  میرک  يراگدرورپ  هک  ياهدنهد  دوس  تراجت  دوب ، دهاوخ  ینالوط  یتحار  نآ  رس  تشپ  هک  دناهدرک  ربص  یهاتوک  ماّیا 
. دننکیم زجاع  ار  نآ  یلو  دیآیم  نانآ  بلط  رد  ایند  دنهاوخیمن . ار  وا  نانآ  یلو  دهاوخیم  ار  نانآ  ایند  تسا . هدرک 

نآرق توالت  نینمؤم و 

هک دننکیم  توالت  ياهنوگب  ار  نآ  و  دننکیم ، توالت  ار  نآرق  ءازجا  هک  یلاح  رد  دنهدیم  رارق  رگید  کی  رانک  ار  دوخ  ياهمدق  اهبش 
تحارج درد  ناـشناهانگ و  رب  هـیرگ  زا  ناـشنازحا  و  دـننکیم ، وجتــسج  نآ  زا  ار  ناـشدرد  ياود  و  دـنیامنیم ، نوزحم  نآ  اـب  ار  دوـخ 

. دیآیم ناجیه  هب  ناشنطاب  ياضعا 
. دروآیم يور  نآ  هب  قوش  يور  زا  ناشـسفن  و  دـننکیم ، داـمتعا  نآ  هب  عمط  اـب  دـشاب  قیوشت  نآ  رد  هک  دـننک  رورم  ار  ياهیآ  هاـگ  ره 
. دننکیم دیجمت  ار  یمیظع  راّبج  دنوادخ  دندنبیم و  مکحم  ار  دوخ  رمک  تسا و  ناشیا  نامشچ  ربارب  رد  هیآ  نآ  هک  دنراد  نامگ  نینچ 
زا يدازآ  يارب  و  دوشیم ، يراج  ناـشیاههنوگ  رب  ناشکـشا  «، 2  » دـنهنیم نیمز  رب  ار  ناشیاهمدـق  ياهتنا  اهوناز و  اهتـسد و  اهیناشیپ و 

. دننکیم دنلب  دنوادخ  هاگرد  هب  يراز  عّرضت و  هب  ار  دوخ  يادص  شتآ 
ناشبلق دوشیم و  عمج  ناشتسوپ  دنراپـسیم و  نآ  هب  ار  ناشبلق  مشچ  شوگ و  دننک  دروخرب  تسا  ندناسرت  نآ  رد  هک  ياهیآ  هب  هاگ  ره 

. تسا ناششوگ  خیب  رد  نآ  كانتشحو  ياههرعن  ياههلعش و  مّنهج و  يادص  هک  دنرادنپیم  نینچ  و  دیآیم ، رد  سرت  هب  نآ  زا 

نینمؤم رد  گرم  دای 

ار نانآ  سرت  دنتسه . نایاوقت  اب  ناراکوکین و  ملع ، لها  يرابدرب ، لها  نانآ  اهزور ، اّما 
______________________________

. تسا هدجس  تلاح  زا  هیانک  ( 2)
540 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنکیم نامگ  ای  دنرادن ، یـضرم  هک  یلاح  رد  درادنپیم  ضیرم  ار  نانآ  دنکیم  ناشهاگن  یـسک  یتقو  تسا . هدرک  هدیـشارتن  ریت  دـننام 
. تسا هدرک  لوغشم  ار  نانیا  یگرزب  هلأسم  یلب  دناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  لقع 

نآ اـب  هک  تماـیق  كاـنلوه  ياهریـسم  گرم و  داـی  زا  هچنآ  هفاـضا  هب  دـنروآیم  داـیب  ار  وا  هطلـس  تّوـق  دـنوادخ و  تمظع  هـک  هاـگنآ 
ناشتـسوپ و  دنکیم ، یـشومارف  راچد  ار  ناشاهلقع  دنزیم و  مه  رب  ار  ناشرکف  هتخادنا و  تشحو  هب  ار  ناشیاهبلق  بلاطم  نیا  دنلوغـشم ،

. دوشیم عمج  نآ  دای  زا 
یـضار مک  لمع  هب  دـنوادخ  يارب  دـننکیم . ور  دـنوادخ  يوس  هب  هزیکاپ  لامعا  اـب  رتدوز  هچ  ره  دـنتفای  زاـب  ار  دوخ  لاـح  هک  هاـگنآ  و 

. دننیبیمن دایز  وا  يارب  ار  رایسب  لمع  دنوشیمن و 

نارگید فیرعت  زا  نینمؤم  رارف 
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دسرتیم و دنیوگیم  هچنآ  زا  دنک  دای  یکاپ  هب  ار  نانآ  زا  یکی  یـسک  رگا  دنراد . سرت  ناشلامعا  زا  و  « 3  » دننادیم مهّتم  ار  دوخ  نانآ 
هچنآ هب  ارم  اراـگدرورپ ، دسانـشیم . نارگید  زا  رتـهب  ارم  مراـگدرورپ  و  مسانـشیم ، ار  دوـخ  نارگید  زا  رتـهب  نـم  : » دـیوگیم دوـخ  اـب 

اـهبیغ و هب  ملاـع  وـت  شخبب ، نم  رب  دـننادیمن  مدرم  ار  هچنآ  هدـب ، رارق  دـننکیم  ناـمگ  هچنآ  زا  رتـهب  ارم  و  اـمرفم ، هذـخاؤم  دـنیوگیم 
«. یتسه اهبیع  هدنناشوپ 

نمؤم يرهاظ  تامالع 

، نیقی هارمهب  ناـمیا  یمرن ، ماـگنه  ندرک  رکف  هنـالقاع  نید ، رد  تّوـق  ینیبیم : ناـنآ  رد  هک  تسا  نیا  نینمؤـم  زا  مادـک  ره  تاـمالع  زا 
عوشخ ءانغتـسا ، تلاح  رد  يور  هنایم  ارادم ، اب  هارمه  یکریز  ندرک ، جرخ  رد  يزوسلد  ملح ، هارمه  ملع  هقف ، هارمه  مهف  ملع ، رب  صرح 

یتخس شیارب  هچنآ  رد  محر  و  تّدش ، نامز  رد  ربص  رقف ، رد  لّمحت  تدابع ، رد 
______________________________

. دنتسین دنسپدوخ  دننادیمن و  بوخ  ار  دوخ  ینعی  ( 3)
541 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

اب هارمه  یکین  عمط ، زا  يرود  نتـسناد و  هانگ  تیادـه ، رد  طاـشن  «، 5  » لالح رد  یکاـپ  بسک ، رد  ارادـم  قح ، رد  اـطع  «، 4  » دنشکیم
. توهش ماگنه  يراددوخ  و  تماقتسا ،

نمؤم ینطاب  تامالع 

دنیبیم و رّصقم  لمع  رد  ار  دوخ  دنکیمن . اهر  ار  شلامعا  یسررب  دنکیمن و  رورغم  ار  نمؤم  دسانـشیمن  ار  وا  هک  یـسک  يانث  حدم و 
یلاح رد  دنکیم  عورش  ار  زور  تسا و  رکـش  شتّمه  هک  یلاح  رد  دربیم  نایاپب  ار  زور  هک  تسا  یـسک  وا  دهدیم . ماجنا  حلاص  لامعا 

و هدـش ، هتـشاد  رذـح  رب  هچنآ  زا  رذـح  رب  دـنکیم ، حبـص  رورـس  اب  دـناسریم . حبـص  هب  ار  بش  رذـح  تلاح  اب  تسا . رکذ  شلغـش  هک 
. تسا هدیسر  وا  هب  تمحر  لضف و  زا  هچنآ  رطاخب  لاحشوخ 

رورس دهدیمن . وا  هب  تسوا  یلاحـشوخ  ثعاب  هچنآ  رد  ار  وا  هتـساوخ  دروایب ، راشف  وا  رب  تسا  دنیاشوخان  شیارب  هچنآ  رد  شـسفن  رگا 
یقاـب هک  تسنآ  رد  وا  تبغر  دوریمن . نیب  زا  هک  تسا  يزیچ  رد  شمـشچ  روـن  و  تـسا ، ینـالوط  یگـشیمه و  هـک  تـسا  يزیچ  رد  وا 

. ددرگیم یناف  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  وا  دهز  و  دنامیم ،

نمؤم يراددوخ  ربص و 

شیاهـشزغل کیدزن ، شیاهوزرآ  یمئاد ، شطاشن  رود ، شتلاسک  هک  ینیبیم  ار  وا  دـنکیم . جوزمم  لقع  اب  ار  ملع  و  ملع ، اب  ار  ملح  وا 
شبضغ هدرم ، شتوهش  ریگتخس ، شنید  ظفح  هب  تبسن  لهـس ، شراک  ادیپان ، شلهج  عناق ، شـسفن  عشاخ ، شبلق  رظتنم ، ار  شلجا  مک ،

، تمکح اب  شراک  نیتم ، شربص  عناق ، هدش  رّدقم  شیارب  هچنآ  هب  فیعض ، وا  ّربکت  ناما ، رد  وا  زا  شاهیاسمه  ملاس ، شقالخا  هدرب ، ورف 
. تسا رایسب  شرکذ  و 

______________________________

. دش ینعم  قوف  تروصب  دوهجملل » ۀمحر  و   » هلمج ( 4)
. دزرویم دیکأت  نآ  یکاپ  هب  دنکیمن و  افتکا  ندوب  لالح  درجم  هب  مه  لالح  ياهبسک  رد  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ارهاظ  ( 5)
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542 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
ناـمتک نانمـشد  يارب  یّتـح  ار  نداد  تداهـش  و  دـنکیمن ، لـقن  یـسک  يارب  دناهتـسناد  راد  تناـما  نآ  رد  ار  وا  ناتـسود ، هـک  ار  هـچنآ 

رـش زا  مدرم  دوشیم و  وزرآ  ریخ  وا  زا  دنکیمن . كرت  ار  قح  مه  تلاجخ  زا  دـهدیمن و  ماجنا  ایر  ناونعب  ار  قح  زا  يزیچ  و  دـنکیمن ،
. دناناما رد  وا 

لـصو وا  اب  دنک  عطق  وا  زا  سک  ره  و  دیامنیم ، اطع  وا  هب  دنک  مورحم  ار  وا  سک  ره  و  دیامنیم ، تشذـگ  دـنک  ملظ  وا  هب  هک  یـسک  زا 
. دنکیم ّتقد  تسا  نشور  شیارب  هچنآ  رد  و  دنکیمن ، هلجع  تسا  وا  کش  دروم  هچنآ  رد  و  دوشیمن ، رود  وا  زا  يرابدرب  دنکیم .

وا رـش  دـیآیم و  وا  ریخ  تسا . وـکین  وا  راـک  تسار ، وا  نخـس  فورعم ، وا  کـین  راـک  ادـیپان ، وا  رکنم  راـک  مرن ، شنخـس  رود ، شلهج 
. دوریم

. تسا رازگرکش  شیاسآ  لاح  رد  و  رباص ، اهیتحاران  رد  راقو ، اب  یگدنز  ياهشزرل  رد  وا 

مدرم اب  نمؤم  طابترا  تیفیک 

اعّدا تسین  وا  لام  هچنآ  و  دوشیمن ، هانگ  بکترم  درادیم  تسود  هچنآ  رد  و  «، 6  » دنکیمن ملظ  تسوا  ضغب  دروم  هک  یسک  رب  نمؤم 
. دنکیم فارتعا  نآ  هب  دوش  هداد  تداهش  یّقح  هراب  رد  وا  هیلع  رب  هکنآ  زا  لبق  دنکیمن . راکنا  تسوا  يارب  هک  یّقح  و  دنکیمن ،

هب دـیامنیمن ، زواجت  یـسک  قح  هب  و  دـنکیمن ، هلباقم  نارگید  اب  دـب  باقلا  اب  و  دـنکیمن ، عیاض  دـناهدرپس  وا  هب  تظافح  يارب  ار  هچنآ 
. دنکیمن تتامش  بئاصم  رد  دناسریمن و  ررض  هیاسمه  هب  دنکیمن و  مادقا  دسح 

. دنکیم یتسس  تارکنم  هب  مادقا  زا  دزرویم . تعرس  اهزامن  هب  دنکیم . ادا  ار  اهتناما 
. دوشیمن جراخ  قح  زا  زجع  رطاخب  و  دوشیمن ، دراو  لهج  اب  اهراک  رد  دهدیم . ماجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

و دیوگیمن ، اطخ  دیوگب  نخس  رگا  و  دنکیمن ، كانمغ  ار  وا  توکس  دشاب ، تکاس  رگا 
______________________________

. درادیمن اور  ملظ  دوخ  ضوغبم  هب  تبسن  دنکیمن و  زواجت  دوخ  دح  زا  ضغب  رطاخب  ینعی  ( 6)
543 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

وا رب  سفن  ياوه  دـنکیمن و  دوخیب  دوخ  زا  ار  وا  ظیغ  تسا . عناـق  هدـش  رّدـقم  شیارب  هچنآ  هب  دـنکیمن . دـنلب  ار  شیادـص  ددـنخب  رگا 
. دنکیمن عمط  تسین  وا  لام  هچنآ  رد  دنکیمن و  دوخ  روهقم  ار  وا  لخب  دوشیمن . بلاغ 

تمینغ ات  دنکیم  تراجت  و  دمهفب ، ات  دنکیم  لاؤس  و  دنامب ، ملاس  ات  دنکیم  رایتخا  توکس  و  دزومایب ، ات  دنکیم  دمآ  تفر و  مدرم  اب 
. دنک ادیپ  ملع  ات  دنکیم  وجتسج  و  دروآ ، تسدب 

. دنک لیمحت  دوخ  ریغ  رب  هک  دیوگیم  نخس  نیا  يارب  هن  و  دنک ، راختفا  نآ  هب  ات  دنکیمن  توکس  ریخ  ياج  رد 
زا ار  مدرم  و  هتخادنا ، تمحز  هب  شترخآ  يارب  ار  دوخ  سفن  دنتسه . یتحار  رد  وا  تسد  زا  مدرم  تسا و  یتخس  رد  شتـسد  زا  وا  سفن 

. دریگب ماقتنا  شیارب  دنوادخ  ات  دنکیم  ربص  دوش  ملظ  وا  رب  رگا  تسا . هدرک  تحار  دوخ 
کیدزن وا  هب  هک  یسک  هب  شایکیدزن  و  تسا ، هانگ  زا  دوخ  نتشادهگن  رود  دهز و  ناونعب  دیوجیم  يرود  وا  زا  هک  یـسک  زا  وا  يرود 

یناـسک هب  وا  تسین . رکم  هلیح و  ناونعب  شایکیدزن  و  تسین ، نتخورف  یگرزب  ّربـکت و  ناونعب  وا  يرود  تسا . تمحر  یمرن و  دوـشیم 
. دنیآیم وا  زا  دعب  هک  تسا  ریخ  لها  زا  یناسک  يارب  ادتقا  دروم  و  دنکیم ، ادتقا  دناهدوب  وا  زا  لبق  هک  ریخ  لها  زا 

مامه رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هبطخ  ریثأت 
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وا رب  بلطم  نیا  زا  مسق  ادـخب  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  داـتفا . نیمز  رب  تفر و  لاـح  زا  دز و  ياهحیـص  ماـمه  دـیوگیم : میلس 
«. دنکیم رثا  نینچ  نیا  شلها  هب  اسر  ياههظعوم  : » دومرف زین  و  مدیسرتیم ،»

در نآ  زا  هک  دراد  یلجا  سک  ره  دومرف : ترـضح  « 7 . » دیدرک ار  راک  نیا  ارچ  امـش  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع  ترـضح  هب  رفن  کی 
سک ره  يارب  یببس  دوشیمن و 

______________________________

. دیتخادرپ نینمؤم  فیصوت  هب  ارچ  تشاد  دهاوخ  یلمعلا  سکع  نینچ  مامه  دیتسنادیم  هک  امش  ینعی  ( 7)
544 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. درک يراج  تنابز  رب  ار  نخس  نیا  ناطیش  هک  نکم ، رارکت  ار  دوخ  نخس  شاب و  مارآ  وت  دنکیمن . زواجت  نآ  زا  هک  دراد  دوجو 
. دنک تمحر  ار  وا  ادخ  تفر . ایند  زا  دیشک و  يدایرف  درک و  دنلبرس  مامه »  » سپس

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 67 ص 345. راحب : . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 2 ص 226. یفاک : . 1

سلجم 84 ح 2. قودص : یلاما  . 2
ص 60 ح 35. قودص :)  ) هعیشلا تافص  . 3

هبطخ 191. ص 303  ۀغالبلا : جهن  . 4
ص 107. لوقعلا : فحت  . 5

ص 31. یکجارک : دئاوفلا  زنک  . 6
ص 138. صاوخلا : ةرکذت  . 7

ج 1 ص 151. لوؤسلا : بلاطم  . 8
545 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ربمایپ زا  رمع  یهاوخرذع  منهج ، تشهب و  ناشبسن و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مدرم  لاؤس  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  بیغ  ملع   44
یلع تسدب  تمایق  باسح و  مدرم ، ادخ و  نیب  هطساو  مالّسلا  هیلع  یلع  مالّسلا ، امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  تقلخ  بسن و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص 

. مالّسلا هیلع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  بیغ  ملع 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  زا  سیق  نب  میلس  زا  شایع  یبا  نب  نابا 
هداد رارق  شتعاطا  لها  ءایلوا و  يارب  نآ  رد  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  تشهب و  زا  ام  يارب  دّمحم  : » دنتفگ دـندش و  عمج  نیقفانم  زا  ياهّدـع 

يا دهدیم ، ربخ  هداد  رارق  شتیـصعم  لها  نانمـشد و  يارب  نآ  رد  دنوادخ  هک  ییاهيراوخ  اهیراتفرگ و  شتآ و  زا  زین  و  دـهدیم ، ربخ 
لمع ترخآ  ایند و  هراب  رد  ياهیاپ  هچ  رب  میتسنادیم  اـت  دادیم  ربخ  منهج  اـی  تشهب  رد  ناـمیاج  ناـمناردام و  ناردـپ و  هراـب  رد  شاـک 
دنوش عمج  تعامج  زامن  يارب  مدرم  دنک  ادن  ات  دنداد  روتسد  لالب  هب  ترضح  نآ  دیـسر . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا  مینک !»

جنرآ و ات  ار  كرابم  تسد  هک  یلاح  رد  كانبـضغ و  ترـضح  دش . گنت  شلها  رب  دش و  رپ  دجـسم  هک  يروطب  دـندش  عمج  مدرم  «. 1»
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: دومرف دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  سپس  تفر . الاب  ربنم  زا  دمآ و  نوریب  دوب  هدرک  هنهرب  وناز  ات  ار  شیاپ 
شتّوبن يارب  هداد و  صاصتخا  دوخ  تلاسر  هب  ارم  و  تسا ، هدرک  یحو  نم  هب  مراگدرورپ  هک  متـسه  امـش  نوچمه  يرـشب  نم  مدرم ، يا 

حرطم ناـتیارب  یلاؤس  ره  سپ  تسا . هدومن  عـلّطم  هتـساوخ  شبیغ  زا  هچنآ  رب  ارم  هداد و  تلیـضف  مدآ  نادـنزرف  همه  رب  هدرک و  باـختنا 
منهج تشهب و  رد  شیاج  زا  و  شردام ، ردپ و  هراب  رد  امـش  زا  سک  چیه  تسوا ، تسدب  مناج  هک  ییادخ  هب  مسق  دیـسرپب . نم  زا  تسا 

. مهدیم ربخ  وا  هب  هکنآ  رگم  دنکیمن . لاؤس 
______________________________

همه ات  دنتـساوخیم  مدرم  زا  دوب و  یمهم  ربخ  یتقو  ار  ادـن  نیا  تسا . هدـش  همجرت  قوف  تروص  هب  ۀـعماج » ةالـصلاب  يداـنف   » هلمج ( 1)
. دندرکیم مالعا  دنوش  رضاح 

546 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دیسرپب نم  زا  سپ  دهدیم . ربخ  نم  هب  مراگدرورپ  فرط  زا  دراد و  رارق  نم  تسار  تمس  رد  هک  تسا  لیئربج  نیا 

مّنهج تشهب و  ناشبسن و  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مدرم  لاؤس 

رفعج نب  هَّللا  دـبع  وت  دومرف : متـسیک ؟ نم  ادـخ ، ربماـیپ  يا  درک : ضرع  تساـخرب و  تشاد  تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  ینمؤـم  درم 
. تسشن نشور  مشچ  اب  مه  وا  داد . تبسن  دشیم  هدناوخ  وا  هب  شتبسن  هک  شردپ  هب  ار  وا  و  یتسه ،

رسپ ینالف  وت  دومرف : متـسیک ؟ نم  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  تشادیم  ضوغبم  ار  شلوسر  ادخ و  هک  یبلقلا  ضیرم  قفانم  سپس 
راوخ ار  نانآ  ادخ  دندرک و  ار  ادخ  تیصعم  هک  دنتسه  فیقث  رد  هفیاط  نیرتدب  هفیاط  نآ  یتسه و  ۀمـصع  ینب  هفیاط  رد  یناپوچ  ینالف 

. درک
وا هک  دنتـشادن  یکـش  مدرم  نآ  زا  لـبق  و  دوب ، هدومن  حـضتفم  ناـگمه  دزن  هدرک و  راوـخ  ار  وا  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  تسـشن  درم  نآ 
رد نم  ایآ  هَّللا ، لوسر  اـی  تفگ : تساـخرب و  يرگید  بلقلا  ضیرم  قفاـنم  سپـس  تسا ! ناـنآ  ياـسؤر  زا  شیرق و  ناعاجـش  زا  یگرزب 
دزن دوب و  هدرک  راوخ  ار  وا  ادـخ  هک  یلاـح  رد  تسـشن  وا  شتآ ! رد  تناـمگ  مغر  یلع  دومرف : ترـضح  منهج ؟ اـی  دوـب  مهاوـخ  تشهب 

. دوب هتفر  شیوربآ  ناگمه 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  رمع  یهاوخرذع 

و میاهدشیضار ، يربمایپ  هب  هَّللا  لوسر  ای  وت  هب  نید و  ناونعب  مالـسا  هب  و  يراگدرورپ ، هب  ار  دنوادخ  تفگ : تساخرب و  باطخ  نب  رمع 
. دناشوپب ارت  ادخ  ناشوپب  ام  رب  و  دنک ، وفع  ارت  ادخ  نک  وفع  ار  ام  هَّللا ، لوسر  ای  میربیم . هانپ  ادخ  هب  شلوسر  ادخ و  بضغ  زا 

! مهاوخیم ار  تتّما  زا  وفع  هَّللا ، لوسر  ای  تفگ : رمع  رمع ! يا  يدرکیم  بلط  يرگید  زیچ  وت  نک ، لاؤس  نیا  زا  ریغ  دومرف : ترضح 
547 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا امهیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  تقلخ  بسن و 

. دننادب وت  اب  ارم  یکیدزن  مدرم  ات  متسیک  نم  هک  نک  نایب  ارم  بسن  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. میدش قلخ  دندوب  ّقلعم  شرع  ریز  زا  هک  رون  نوتس  ود  زا  وت  نم و  یلع ، يا  دومرف :

. دنک قلخ  ار  تاقولخم  دنوادخ  هکنآ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  دندوب  دنوادخ  سیدقت  لوغشم  رون  ود  نآ 
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هزیکاپ ياهمحر  هب  راوگرزب  ياهبلص  زا  ار  هفطن  ود  نآ  دعب  درک . قلخ  هدیچیپ  مه  رد  دیفس  هفطن  ود  رون  نوتس  ود  نآ  زا  دنوادخ  سپس 
وت یئزج  منم و  یئزج  سپ  داد . رارق  بلاط  وبا  بلـص  رد  ار  رگید  فصن  هَّللا و  دـبع  بلـص  رد  ار  نآ  فصن  سپـس  درک . لقتنم  كاپ  و 
«، 2  » ًاریِدَق َکُّبَر  َناک  َو  ًارْهِـص  َو  ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  لج  زع و  دـنوادخ  لوق  نیا  و  یتسه .

«. دوب رداق  وت  راگدرورپ  و  داد ، رارق  يداماد  يدنواشیوخ و  تروصب  ار  نآ  درک و  قلخ  يرشب  بآ  زا  هک  تسوا  : » ینعی

مدرم ادخ و  نیب  هطساو  مالّسلا  هیلع  یلع 

زا دعب  وا  قلخ  ادخ و  نیب  ببس  وت  تسا . هدش  طولخم  نم  نوخ  اب  وت  نوخ  نم و  تشوگ  اب  وت  تشوگ  ماوت . زا  نم  نم و  زا  وت  یلع ، يا 
. دوریم مّنهج  نیئاپ  تاجرد  هب  دوشیم و  عطق  تسا  دنوادخ  وا و  نیب  هک  ياهطبار  دنک  راکنا  ار  وت  تیالو  سک  ره  یتسه . نم 

. تسا هدرک  راکنا  ار  راگدرورپ  ّتیبوبر  دنک  راکنا  ار  وت  تیالو  سک  ره  وت . هلیسو  هب  سپس  نم و  اب  زج  دنوادخ  دشن  هتخانش  یلع ، يا 

مالّسلا هیلع  یلع  تسدب  تمایق  باسح 

تمایق رد  گرزب  نکر  و  نم ، زا  دعب  نیمز  رد  دنوادخ  گرزب  تمالع  وت  یلع ، يا 
______________________________

هیآ 54. ناقرف : هروس  ( 2)
548 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نازیم تسوت . دزن  ناشتـشگزاب  هدش و  هدرپس  وت  هب  قیالخ  باسح  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  راگتـسر  دریگب  هانپ  وت  هیاس  رد  سک  ره  یتسه .
. تسا وت  باسح  باسح  وت و  فقوم  تمایق  فقوم  وت ، طارص  طارص  وت ، نازیم 

ایادخ شاب . دهاش  ایادخ  دوشیم . كاله  دنکیم و  طوقس  دنک  تفلاخم  وت  اب  سک  ره  دباییم و  تاجن  یشاب  وت  شهاگهیکت  سک  ره 
. شاب دهاش 

. داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دندمآ . نیئاپ  ربنم  زا  ترضح  سپس 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 22 ص 147 ح 141. راحب : . 1
549 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تقلخ مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  تناها  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  شیرق  زا  يدرم  تناها   45
هملک نیمز و  نوکس  نمؤم و  ره  ّیلو  مالّسلا  هیلع  یلع  نیمز ، لها  نایم  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  باختنا  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  بسن  و 

. یهلا ججح  ناونعب  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  باختنا  يوقت ،

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  شیرق  زا  يدرم  تناها 

ار تیب  لها  زا  يدرم  دنتـسشنیم و  ناشـسلاجم  رد  هاگ  ره  هک  دوب  نینچ  شیرق  همانرب  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  ناملـس  زا  میلـس  زا  ناـبا 
. دندرکیم عطق  ار  دوخ  نخس  دندیدیم 

هلابز رد  هک  ییامرخ  تخرد  دننام  رگم  تسین  شتیب  لها  نایم  رد  دمحم  لثم  : » تفگ نانآ  زا  یکی  دـندوب  هتـسشن  مه  رانک  هک  راب  کی 
«!!! دشاب هدیئور  یناد 
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مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تناها  لباقم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لمعلا  سکع 

سپس دندش . عمج  مدرم  ات  تسشن  نآ  زارف  رب  تفر و  ربنم  هب  دش و  كانبضغ  ترضح  نآ  دیسر . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نیا 
. ییادخ ربمایپ  وت  دنتفگ : متسیک ؟ نم  مدرم ، يا  دومرف : دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  تساخرب و 

ات دندرک  رکذ  ار  دوخ  بسن  نانچمه  ترـضح  و  متـسه ،» مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  نم  و  میادخ ، ربمایپ  نم  : » دومرف
«. 1  » دندیسر رازن »  » هب

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  بسن  تقلخ و 

میتشاد روضح  دوش - قلخ  مدآ  هکنآ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  دنوادخ - هاگشیپ  رد  هک  میدوب  يرون  متیب  لها  نم و  هک  دینادب  دومرف : سپس 
حیبست رون  نآ  یتقو  هک  دوب  نینچ  و  «. 2»

______________________________

. دوش هعجارم  یقرواپ 44  ثیدح 14  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  بسن  هراب  رد  ( 1)
. تسا هدش  همجرت  قوف  تروص  هب  یعسی » ارون  اّنک   » هلمج ( 2)

550 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دنتفگیم حیبست  نآ  حیبست  هب  هکئالم  تفگیم 

بلص رد  ار  نآ  سپس  داتسرف . نیمز  هب  مدآ  بلـص  رد  ار  نآ  سپـس  و  داد ، رارق  وا  بلـص  رد  ار  رون  نآ  درک  قلخ  ار  مدآ  دنوادخ  یتقو 
. درک باترپ  شتآ  هب  میهاربا  بلص  رد  ار  نآ  دعب  دومن . لمح  یتشک  رد  حون 

اهناکم نیرت  تمارک  اب  تلاصا و  رظن  زا  نداعم  نیرتهب  زا  ار  ام  هکنآ  ات  درکیم  لقتنم  مرتحم  ياهبلـص  رد  نانچمه  ار  ام  دـنوادخ  سپس 
. دنتشادن تاقالم  رگید  کی  اب  انز  تروصب  زگره  اهنآ  زا  مادک  چیه  هک  يروطب  تخاس ، جراخ  ناردام  ناردپ و  نیب  زا  دشر ، رظن  زا 

. يدهم همطاف و  نیسح و  نسح و  هزمح و  رفعج و  یلع و  نم و  میتسه : تشهب  لها  تاداس  بلطملا  دبع  نادنزرف  ام  هک  دینادب 

نیمز لها  نایم  زا  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  باختنا 

و دومن ، مثوعبم  ربمایپ  هداتـسرف و  ناونعب  هک  نم  یکی  درک : باختنا  ار  رفن  ود  نانآ  نیب  زا  دومن و  نیمز  لها  هب  يرظن  دنوادخ  هک  دینادب 
. مهد رارق  ماهفیلخ  مّیصو و  ریزو و  تسود و  ردارب و  ار  وا  هک  درک  یحو  نم  هب  بلاط و  یبا  نب  ّیلع  يرگید 

يوقت هملک  نیمز و  نوکس  نمؤم و  ره  ّیلو  مالّسلا  هیلع  یلع 

ینمـشد وا  اب  سک  ره  و  دراد ، تسود  ار  وا  ادخ  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  زا  دـعب  ینمؤم  ره  رایتخا  بحاص  وا  هک  دـینادب 
. درادیمن ضوغبم  رفاک  زج  درادیمن و  تسود  نمؤم  زج  ار  وا  دنکیم . ینمشد  وا  اب  ادخ  دنک 

ناشناهد اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم  تسوا . مکحم  نامسیر  دنوادخ و  ياوقت  هملک  وا  تسا . نآ  شمارآ  ثعاب  نم و  زا  دعب  نیمز  ماوق  وا 
«. 3  » دیاین شوخ  ار  نارفاک  هچ  رگا  دناسریم  لامک  هب  ار  دوخ  رون  دنوادخ  یلو  دننک  شوماخ 

______________________________

. ّفص هروس  زا  هیآ 8  هب  هراشا  ( 3)
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551 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یهلا ججح  ناونعب  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  باختنا 

نانآ داد . رارق  متّما  ناگدشباختنا  ار  نانآ  و  دومن ، باختنا  متیب  لها  زا  یـصو  هدزاود  ام ، زا  دعب  دومن و  یمود  رظن  دنوادخ  هک  دـینادب 
. دنکیم عولط  يرگید  هراتس  دوش  بیاغ  ياهراتس  ره  هک  دنتسه  نامسآ  رد  ناگراتس  لثم  يرگید  زا  سپ  یکی 

نانآ هب  دننک  راوخ  ار  ناشیا  هک  یناسک  يراوخ  و  دـننک ، هلیح  نانآ  رب  هک  یناسک  هلیح  هک  دـناهدش  تیادـه  هدـننکتیاده  ناماما  نانآ 
. دنزیمن ررض 

. دنتسه شتمکح  ياهندعم  شیحو و  ناگدننکنایب  و  شملع ، ناراد  هنازخ  و  شقلخ ، رب  وا  نادهاش  و  نیمز ، رد  دنوادخ  ياهتّجح  نانآ 
و نآرق ، اب  نانآ  تسا . هدرک  ادخ  تیـصعم  دنک  یچیپرـس  نانآ  زا  سک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  ار  ادـخ  دـنک  تعاطا  نانآ  زا  سک  ره 

. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  نآرق  زا  تسا . نانآ  اب  نآرق 
. دندومرف هبترم  هس  ار  نیا  و  شاب ، دهاش  اراگدرورپ  شاب ، دهاش  اراگدرورپ  دنناسرب . نابئاغ  هب  نادهاش  سپ 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 22 ص 148 ح 142. راحب : . 1

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 52. ینامعن : تبیغ  . 1

ص 134. ناذاش : لئاضف  . 2
552 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: دادقم رذ و  وبا  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  نیرتالاب   46

ةراشا

هطـساو و مالّـسلا  هیلع  یلع  مالّـسلا ، هیلع  یلع  اب  اهتّما  رب  تجح  ماـمتا  وا ، نانمـشد  زا  تئارب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  تعاـطا  رد  هکئـالم 
مالّسلا هیلع  یلع  تیالو ، تّوبن و  هیاس  رد  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنا  تاماقم  بلق ، تراهط  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  مدرم ، ادخ و  نیب  باجح 

. یهلا تافص  رهظم  مالّسلا  هیلع  یلع  تمایق ، سرباسح  مدرم و  رب  دهاش 
رذ وبا  هب  تفگ : هک  دنکیم  لقن  سیق  نب  میلس  زا  شایع  یبا  نب  نابا  دادقم  رذ و  وبا  ناسل  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  نیرتالاب 

هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـب  رد  هک  ياهدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  یبـلطم  نیرتبیجع  دـنک ، تمحر  ار  وـت  ادـخ  متفگ :
. نک لقن  میارب  هدومرف  مالّسلا 

وا نانمشد  زا  تئارب  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  تعاطا  رد  هکئالم 

زج یتدابع  یحیبست و  هک  دنتـسه  هکئالم  رازه  دون  شرع  فارطا  رد  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  تفگ : رذ  وبا 
«. دنرادن شنایعیش  يارب  ترفغم  بلط  شنانمشد و  زا  تئارب  بلاط و  یبا  نب  یلع  تعاطا 

لـیئاکیم و لـیئربج و  دـنوادخ ، : » دومرفیم هک  مدینـش  ترـضح  نآ  زا  تفگ : وگب . مه  يرگید  بلطم  دـنک ، تمحر  ار  وت  ادـخ  متفگ :
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«. تسا هداد  صاصتخا  شنایعیش  يارب  رافغتسا  وا و  نانمشد  زا  تئارب  یلع و  تعاطا  هب  ار  لیفارسا 

مالّسلا هیلع  یلع  اب  اهتّما  رب  تجح  مامتا 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  هلیسوب  نانچمه  دنوادخ  : » دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  تفگ : وگب . مه  يرگید  بلطم  متفگ :
و دومنیم ، تّجح  مامتا  هدوب  نانآ  رد  یلسرم  ربمایپ  هک  یتّما  ره 

553 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. دوب رتمیظع  دنوادخ  دزن  وا  هجرد  تشاد  تفرعم  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  رتشیب  هکنآ 

مدرم ادخ و  نیب  باجح  هطساو و  مالّسلا  هیلع  یلع 

نم رگا  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  يرآ ، تفگ : وگب . مه  يرگید  بلطم  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  مدرک : ضرع 
. دوبن یباقع  باوث و  میدوبن  یلع  نم و  رگا  و  دشیمن ، تدابع  ادخ  میدوبن  یلع  نم و  رگا  و  دشیمن ، هتخانش  ادخ  میدوبن  یلع  و 

شقلخ ادخ و  نیب  هطساو  باجح و  دوخ  وا  دوشیمن . عنام  دنوادخ  وا و  نیب  یباجح  چیه  دناشوپیمن و  دنوادخ  زا  ياهدرپ  چیه  ار  یلع 
. تسا

بلق تراهط  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو 

زا مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  هک  یبلطم  نیرتهب  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  متفگ : مدیـسرپ و  دادقم  زا  سپـس  دیوگیم : میلس 
. نک لقن  میارب  ياهدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

و دیناسانش ، « 1  » شراونا هب  ار  دوخ  وا  تسا . هناگی  دوخ  یهاشداپ  رد  دنوادخ   » دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  تفگ :
. دومن حابم  ناشیا  رب  ار  شتشهب  درپس و  نانآ  هب  ار  دوخ  تاروتسد  سپس 

ادـخ هک  سک  ره  و  دناسانـشیم ، وا  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دـنادرگ  كاپ  ار  وا  بلق  دـهاوخب  ادـخ  هک  سنا  نج و  زا  سک  ره 
. دنکیم كاسما  وا  هراب  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تفرعم  دشکب  هدرپ  وا  بلق  رب  دهاوخب 

تیالو توبن و  هیاس  رد  مالّسلا  مهیلع  ءایبنا  تاماقم 

ار وا  هبوت  زین  و  دـمدب ، وا  رد  شحور  زا  دـنک و  قلخ  ار  وا  ادـخ  هک  دـشن  نآ  بجوتـسم  مدآ  تسوا ، تسدـب  مناـج  هک  ییادـخ  هب  مسق 
. نم زا  دعب  یلع  تیالو  نم و  تّوبن  رطاخب  رگم  دنادرگ  زاب  شتشهب  هب  ار  وا  دریذپب و 

______________________________

. تسا هدیناسانش  نانآ  هب  ار  دوخ  دنوادخ  هک  دنتسه  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  نامه  راونا  زا  روظنم  ارهاظ  ( 1)
554 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رطاخب رگم  دادن  رارق  دوخ  تسود  ار  وا  دنوادخ  دشن و  هداد  ناشن  میهاربا  هب  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  تسوا  تسدب  مناج  هکنآ  هب  مسق 
. نم زا  دعب  یلع  هب  رارقا  نم و  تّوبن 

رطاخب رگم  درکن  یفرعم  نایناهج  رب  دوخ  تیآ  ناونعب  ار  یـسیع  تفگن و  نخـس  یـسوم  اب  دـنوادخ  تسوا ، تسدـب  مناج  هکنآ  هب  مسق 
. نم زا  دعب  یلع  تفرعم  نم و  تّوبن 
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زا یقولخم  چـیه  و  اـم . تیـالو  هب  رارقا  و  « 2  » وا تفرعم  رطاخب  رگم  دیـسرن  تّوبن  هب  يربماـیپ  چـیه  تسوا ، تسدـب  مناـج  هکنآ  هب  مسق 
. نم زا  دعب  یلع  هب  رارقا  ادخ و  لباقم  رد  یگدنب  اب  رگم  دنک  رظن  وا  هب  ادخ  هک  درکن  ادیپ  ّتیلها  دنوادخ  بناج 

. درک توکس  دادقم  سپس 

تمایق سرباسح  مدرم و  رب  دهاش  مالّسلا  هیلع  یلع 

. وگب مه  يرگید  بلطم  متفگ :
نانآ باسح  يّدـصتم  اهنآ و  رب  دـهاش  تما و  نیا  ّربدـم  مکاح و  یلع  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یلب ، تفگ :

. تسا
. تسا دنوادخ  میقتسم  طارص  وا  و  تسا ، « 3  » دابآ نآ  قیرط  هک  یّقح  هار  مظعا و  ماقم  بحاص  تسوا 

و دنباییم ، تاجن  ناگدنبای  تاجن  وا  هلیسوب  دنباییم . تسد  شنیب  هب  اهیلدروک  زا  دنباییم و  تیاده  تلالـض  زا  نم  زا  دعب  وا  هلیـسوب 
. دوشیم لزان  تمحر  ددرگیم و  عفد  ملظ  وحم و  ناهانگ  وا  اب  دیآیم . سرت  زا  ناما  وا  هلیسوب  دوشیم و  هدرب  هانپ  وا  هب  گرم  زا 

یهلا تافص  رهظم  مالّسلا  هیلع  یلع 

وا زاب  تسد  و  شقلخ ، رد  وا  يایوگ  نابز  وا و  ياونش  شوگ  دنوادخ و  هدننیب  مشچ  وا 
______________________________

. نم تفرعم  خ ل : فلا » ( » 2)
. تسا نشور  خ ل : فلا » ( » 3)

555 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 4  » تسا وا  راکشآ  تسار و  بنج  نیمز و  اهنامسآ و  رد  وا  هجو  و  شناگدنب ، رب  تمحر  هب 

دش و دراو  دیاب  نآ  زا  هک  تسا  دـنوادخ  باب  و  درادـن ، یگتخیـسگ  مه  زا  هک  تسا  وا  دامتعا  لباق  نامـسیر  و  مکحم ، يوق و  بانط  وا 
. دوب دهاوخ  ناما  رد  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  هک  تسادخ  هناخ 

وا سک  ره  و  تفای ، دهاوخ  تاجن  تشهب  يوسب  دسانشب  ار  وا  سک  ره  دوب . دهاوخ  مدرم  نتخیگنارب  زور  رد  طارـص  رب  دنوادخ  ملع  وا 
. درک دهاوخ  طوقس  شتآ  يوسب  دنک  راکنا  ار 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 40 ص 95 ح 116. راحب : . 1

______________________________

. تسادخ هاگرد  هب  بّرقت  لامک  زا  یکاح  هدمآ و  هراب  نیا  رد  هک  تسا  نآرق  هیآ  هب  هراشا  هَّللا » بنج  ( » 4)
556 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  رفک  نامیا و  نیب  قراف   47

: تفگیم هک  مدینش  یسراف  ناملس  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  میلس  زا  نابا  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رفک ، نامیا و  نیب  قراف 
تسا رفاک  دوش  جراخ  نآ  زا  سک  ره  و  نمؤم ، دوش  نآ  لخاد  سک  ره  تسا . هدرک  زاب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یباب  مالّـسلا  هیلع  یلع 
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«. 1»
________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص556 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

: میلس باتک  زا  تیا 
ج 40 ص 97. راحب : . 1

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 2 ص 388 ح 16. یفاک : . 1
ج 2 ص 388 ح 18. یفاک : . 2
ج 2 ص 389 ح 21. یفاک : . 3

ص 179. بولقلا : داشرا  . 4
ج 40 ص 76. راحب : لقن  هب  یملید ، رابخالا  سودرف  . 5

______________________________

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ  : » دومرف ریدغ  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  ج 1 ص 66  یسربط : جاجتحا  باتک  رد  ( 1)
رد سک  ره  و  تسا ، رفاک  دـنک  راکنا  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، نمؤم  دسانـشب  ار  وا  سک  ره  مداد . رارق  مقلخ  دوخ و  نیب  ملع  ار  یلع  نم 
وا ینمشد  اب  سک  ره  و  دوشیم ، تشهب  لخاد  دنک  تاقالم  ارم  وا  تیالو  اب  سک  ره  و  تسا ، كرشم  دنک  کیرـش  ار  يرگید  وا  تعیب 

«. دوشیم شتآ  لخاد  دنک  تاقالم  ارم 
557 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: ساّبع نبا  ناسل  زا  هفیقس  عیاقو   48

ةراشا

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياههمانرب  نیرتيرورض  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مدرم  تیرثکا  دادترا 
. هلآ و 

نآ لـمعلا  سکع  تعیب و  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نیبصاـغ  توـعد  يراـبجا : تعیب  يارب  هفیقـس  لـها  موـجه  تامادـقا و  . 1
هیلع نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع  مالّـسلا ، اـهیلع  ارهز  ترـضح  ندز  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  هناـخ  رد  ندز  شتآ  موجه و  ترـضح ،
هیلع نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  لتق  هب  میمصت  مالّـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تراسج  لباقم  رد  مالّـسلا 

. هناخ زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندروآ  نوریب  مالّسلا ،
، يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  لّوا  دیدهت  يرابجا ، تعیب  ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخس  نیلّوا  رکب : وبا  اب  يرابجا  تعیب  تیفیک  . 2

نینمؤملا ریما  زا  رامع  دادقم و  رذ و  وبا  عافد  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناملس  عافد  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یملسا  هدیرب  عافد 
يارب لتق  هب  موس  دـیدهت  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هملـس  ما  نمیا و  ما  عافد  يراـبجا ، تعیب  يارب  لـتق  هب  مود  دـیدهت  مالّـسلا ، هیلع 

. يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  مجنپ  دیدهت  يرابجا ، تعیب  يارب  لتق  هب  مراهچ  دیدهت  يرابجا ، تعیب 
رکب و وبا  تدایع  كدف ، ّدر  دنس و  نتشون  زا  رمع  عنم  كدف ، ندنادرگزاب  يارب  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  لالدتـسا  كدف : بصغ  . 3
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. رمع رکب و  وبا  رب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نیرفن  مالّسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  زا  رمع 
اهیلع ارهز  ترضح  تداهـش  لمعلا  سکع  مالّـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهتیـصو  مالّـسلا : اهیلع  ارهز  ترـضح  نیفدت  تداهـش و  . 4

سکع مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  ربق  شبن  يارب  رمع  دـصق  مالّـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  هنایفخم  نیفدـت  زاـمن و  مدرم ، نیب  مالّـسلا 
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا 

ماـگنه رکب  وبا  ینامیـشپ  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  لـتق  يارب  دـلاخ  رمع و  رکب و  وبا  هئطوـت  مالّـسلا : هیلع  نینمؤـملا  ریما  لـتق  هشقن  . 5
لتق هئطوت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  لمعلا  سکع  لتق ، هئطوت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع  لتق ، هشقن  يارجا 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هئطوت  رد  مشاه  ینب  نانز  لمعلا  سکع  ترضح ،
558 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ساّبع نبا  ناسل  زا  هفیقس  عیاقو 

ةراشا

هیلع نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  ياهدـع  مدوب و  شاهناخ  رد  ساّبع  نبا  دزن  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  سیق  نب  میلـس  زا  شاـیع  یبا  نب  ناـبا 
: تفگ نینچ  شنانخس  هلمج  زا  درک و  تبحص  ام  يارب  ساّبع  نبا  دندوب . ام  هارمه  مه  مالّسلا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مدرم  تیرثکا  دادترا 

ار دـهع  مدرم  هک  دـندوب  هتـشاذگن  شربق  رد  ار  وا  زونه  تفر  ایند  زا  هک  يزور  نآ  و  تفر ، ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مناردارب ،
. دندرک قاّفتا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تفلاخم  رب  دندش و  ّدترم  دنتسکش و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياههمانرب  نیرتيرورض 

. دومن نفد  ار  وا  دش و  غراف  ترضح  نآ  طونح  نفک و  لسغ و  زا  هکنآ  ات  دش  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  روما  هب  ترـضح  نآ 
تمه فده و  تخادرپ . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّتیـصو  هب  مدرم ، ياههنتف  هب  ندش  لوغـشم  ياجب  و  دش ، نآرق  عمج  لوغـشم  سپس 

. دوب هداد  ربخ  وا  هب  مدرم  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  ارچ  دوبن ، تسایر  وا 

يرابجا تعیب  يارب  هفیقس  لها  موجه  تامادقا و   1

ترضح نآ  لمعلا  سکع  تعیب و  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نیبصاغ  توعد 

یـسک مک  ياهّدـع  ناملـس و  دادـقم و  رذ و  وبا  مشاه و  ینب  یلع و  زج  و  دـندش ، رمع ) رکب و  وبا   ) رفن ود  نآ  هنتف  راچد  مدرم  هک  هاگنآ 
«. تسرفب وا  غارس  نونکا  رفن . دنچ  نیا  شتیب و  لها  درم و  نیا  زجب  دندرک  تعیب  وت  اب  مدرم  همه  : » تفگ رکب  وبا  هب  رمع  دنامن ، یقاب 

559 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
: وگب وا  هب  ورب و  یلع  غارـس  ذفنق ، يا  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  ترـضح  غارـس  دـشیم  هتفگ  ذـفنق »  » وا هب  هک  ار  رمع  يومع  رـسپ  رکب  وبا 
ار نامیپ  دـیتسب ، غورد  ربمایپ  رب  دوز  هچ  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـیناسر . ار  مایپ  تفر و  ذـفنق  نک !» تباجا  ار  ربماـیپ  هفیلخ  »
. یناسر مایپ  طقف  وت  هک  درگ  زاب  ذفنق  يا  تسا . هدادن  رارق  هفیلخ  ارم  ریغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مسق ، ادخب  دیدش . دترم  دیتسکش و 
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وبا دزن  ذـفنق  تسیک !» ربماـیپ  هفیلخ  هک  ینادیم  بوخ  وت  و  « 1  » هدادن رارق  هفیلخ  ارت  ربمایپ  مسق  ادـخب  : » دـیوگیم وت  هب  یلع  وگب : وا  هب 
زا دش و  كانبـضغ  رمع  تسا !» هدادن  رارق  دوخ  هفیلخ  ارم  ربمایپ  دیوگیم ، تسار  یلع  : » تفگ رکب  وبا  دـیناسر . ار  مایپ  تشگزاب و  رکب 
«! نک تباجا  ار  رکب  وبا  نینمؤملا  ریما  وگب : وا  هب  ورب و  یلع  دزن  : » تفگ ذفنق  هب  سپـس  نیـشنب .» : » تفگ رکب  وبا  داتـسیا . اپب  تسج و  اج 

ادخب وگب : وا  هب  ورب و  وا  دزن  دیوگیم . غورد  مسق  ادخب  : » دومرف ترـضح  دیناسر . ار  مایپ  دش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزن  ات  دمآ  ذفنق 
«. تسوت ریغ  نینمؤملا  ریما  ینادیم  بوخ  وت  ياهتشاذگ ، دوخ  رب  تسین  وت  نآ  زا  هک  ار  یمان  مسق 

و مسانشیم !! ار  وا  يأر  فعض  لقع و  فعض  نم  : » تفگ تساخرب و  اج  زا  كانبضغ  رمع  داد . ربخ  رمع  رکب و  وبا  هب  تشگزاب و  ذفنق 
«، نیـشنب : » تفگ رکب  وبا  مروایب !!» تیارب  ار  وا  رـس  ات  نک  اهر  ارم  میـشکب !! ار  وا  هکنآ  ات  « 2  » دوشیمن تسرد  ام  راک  چـیه  هک  منادیم 

: وگب وا  هب  ورب و  وا  دزن  ذفنق ، يا  تفگ : سپس  تسشن . ات  داد  مسق  ار  وا  رکب  وبا  و  درکن ، لوبق  رمع  یلو 
«. نک تباجا  ار  رکب  وبا  »

هک متـسین  یـسک  و  متـسه ، يرگید  راـک  لوغـشم  نم  : » دومرف مالّـسلا  هیلع  یلع  نک .» تباـجا  ار  رکب  وبا  یلع ، يا  : » تفگ دـمآ و  ذـفنق 
«. 3 « » میایب دیاهدرک  عامتجا  نآ  رب  هک  یملظ  نآ  رکب و  وبا  غارس  منک و  اهر  ار  مردارب  متسود و  ّتیصو 

______________________________

. تسا هدادن  رارق  هفیلخ  ارم  ریغ  ربمایپ  ب :» ( » 1)
. میشکب ار  وا  هکنآ  رگم  دوشیمن  تسرد  ام ) اب   ) وا راک  خ ل : فلا » ( » 2)

. میایب امش  لطاب  غارس  د :»  » و ب » ( » 3)
560 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هناخ  رد  ندز  شتآ  موجه و 

اب شتآ  مزیه و  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  دز و  ادص  ار  ذفنق  دیلو و  نب  دلاخ  تسج و  اج  زا  كانبـضغ  رمع  داد . ربخ  رکب  وبا  هب  تفر و  ذفنق 
. دنروایب دوخ 

ار كرابم  رـس  دوب و  هتـسشن  رد  تشپ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یلاح  رد  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  ات  داتفا  هارب  سپس 
. دوب هدش  فیحن  شمسج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  رد  هتسب و 

وت اب  ار  ام  رمع ، يا  : » دومرف مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نک !» زاب  ار  رد  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  : » دز ادص  دعب  و  دز ، ار  رد  دمآ و  شیپ  رمع 
«. 4 « » ینکیمن اهر  نامدوخ  لاح  هب  ار  ام  تسا ؟ راک  هچ 

لخاد هک  یـسرتیمن ، لـج  زع و  يادـخ  زا  رمع ، يا  : » دوـمرف مینزیم !» شتآ  امـش  رـس  رب  ار  هناـخ  هن  رگ  نک و  زاـب  ار  رد  : » تفگ رمع 
؟» 5 « » يروآیم موجه  نم  لزنم  رب  يوشیم و  ماهناخ 

رد سپس  تفرگ . شتآ  رد  هک  يروطب  تخاس  روهلعـش  رد  رانک  ار  نآ  و  « 6  » درک بلط  شتآ  و  تفرگن ، تشگزاب  رب  میمـصت  رمع  یلو 
(. دش زاب  رد  و   ) داد راشف  ار 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ندز 

دنلب دوب - شفالغ  رد  هک  نانچمه  ار - ریشمش  رمع  هَّللا !» لوسر  ای  هاتبا ! ای  : » دز هلان  دمآ و  رد  رمع  يوربور  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
. دز دایرف  مالّسلا  اهیلع  همطاف  «. 8  » دز ترضح  « 7  » يولهپ رب  درک و 
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«! هاتبا ای  : » دز هلان  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دز . ترضح  نآ  يوزاب  رب  درک و  دنلب  ار  هنایزات  رمع 
______________________________

؟ ینکیمن اهر  نامدوخ  لاح  هب  ار  ام  ایآ  د :»  » و ب » ( » 4)
. ینزیم شتآ  ار  ماهناخ  و  د :»  » و ب » ( » 5)

. دمآ شتآ  اب  راب  نیا  و  خ ل : فلا » ( » 6)
. دز ترضح  يولهپ  ود  هب  ب :» ( » 7)

دنک و تباصا  دمآ  شیپ  ییاج  ره  هب  ات  دنزیم  اورپیب  براض  هک  تسا  یتبرض  يانعمب  هتفر  راکب  یبرع  ترابع  رد  هک  أجو »  » هملک ( 8)
. دنکیمن ار  لباقم  فرط  هظحالم 

561 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  تراسج  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع 

دـیبوک و وا  ندرگ  ینیب و  رب  دز و  نیمز  رب  داد و  یناـکت  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  ناـبیرگ  تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناـهگان 
. تفرگ وا  لتق  هب  میمصت 

ییادخ هب  مسق  «، 9  » كاهُص رسپ  يا  : » دومرف و  دروآ ، دایب  ار  میلست  ربص و  هراب  رد  وا  ّتیـصو  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  یلو 
ماهناـخ لـخاد  یناوتیمن  وت  هک  يدـیمهفیم  هدـش  هتـشون  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يرّدـقم  دوبن  رگا  داد ، تمارک  تّوـبن  هب  ار  دّـمحم  هک 

«! يوش

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  لتق  هب  میمصت 

اهیلع همطاف  ات  دیـشک  نوریب  فالغ  زا  ریـشمش  دیلو  نب  دلاخ  دندش . لخاد  دـندروآ و  هناخ  هب  ور  مدرم  تساوخ . کمک  داتـسرف و  رمع 
«. 10  » تشادهگن تسد  مه  ترضح  و  داد ، مسق  ار  ترضح  وا  درک . هلمح  دلاخ  رب  ریشمش  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنزب ! ار  مالّسلا 

هناخ زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ندروآ  نوریب 

دش يروط  و  دندش ، هناخ  لخاد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  کمک  يارب  دندمآ و  شیپ  یملـسا  هدیرب  راّمع و  رذ و  وبا  ناملـس و  دادقم و 
. دوش اپب  ياهنتف  دوب  کیدزن  هک 

لابند هب  هَّللا  مهمحر  یملسا  هدیرب  رامع و  دادقم و  رذ و  وبا  ناملـس و  دندمآ . وا  رـس  تشپ  مه  مدرم  دندرب و  نوریب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
اههنیـس رد  هک  ییاههنیک  دـیدرک و  تناـیخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دوز  هچ  : » دـنتفگیم هک  یلاـح  رد  دـنداتفا  هارب  ترـضح  نآ 

«. دیدروآ نوریب  دیتشاد 
شرتخد رب  شّیصو و  ربمایپ و  ردارب  رب  ایآ  رمع ، يا  : » تفگ یملسا  بیصخ  نب  ةدیرب 

______________________________

. تسا رمع  ردام  مان  كاهُص » ( » 9)
نینمؤملا ریما  یلو  درک ، هلمح  وا  رب  شریـشمش  اب  ریبز  دنزب . مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  ات  درک  هنهرب  ریـشمش  دـیلو  نب  دـلاخ  د :»  » و ب » ( » 10)

ار ترـضح  وا  یلو  درک ، هلمح  وا  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  خ ل ... : فـلا » . » تشادـهگن تسد  مه  وا  داد و  مسق  ار  وا  مالّـسلا  هیلع 
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. تشادهگن تسد  ترضح  داد و  مسق 
562 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. دننادیم بوخ  ار  وت  قباوس  شیرق  هک  یلاح  رد  ینزیم ، ار  وا  ینکیم و  هلمح 
. تشادزاب راک  نیا  زا  تفرگ و  ار  وا  رمع  یلو  دنزب ، ار  هدیرب  ات  درک  دنلب  دوب  فالغ  رد  هک  یلاح  رد  ار  شریشمش  دلاخ  اجنیا  رد 

رکب وبا  اب  يرابجا  تعیب  تیفیک   2

يرابجا تعیب  ماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخس  نیلّوا 

. دندیناسر رکب  وبا  دزن  دندیشکیم  هتفرگ و  ار  وا  نابیرگ  هک  یلاح  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
يا دیدرک ! هلمح  ناتربمایپ  تیب  لها  رب  دوز  هچ  : » دومرف ترـضح  دـینک !» اهر  ار  وا  : » دز دایرف  داتفا  ترـضح  هب  رکب  وبا  مشچ  هک  نیمه 

یلـص ربمایپ  رما  هب  زورید  وت  ایآ  11 !؟»  » ینکیم بیغرت  دوـخ  تعیب  رب  ار  مدرم  ياهقباـس  هچ  هب  یثاریم و  هچ  هب  یّقح و  هچ  هب  رکب ، وـبا 
؟» يدرکن تعیب  نم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  لّوا  دیدهت 

ادخ و هدنب  تروص  نیا  رد  : » دومرف ترضح  میشکیم . ار  وت  ینکن  تعیب  رگا  مسق  ادخب  راذگب . رانک  ار  نخس  نیا  یلع ، يا  تفگ : رمع 
: دومرف ترـضح  تسین !» تسرد  ربمایپ  لوتقم  ردارب  یلو  تسا ، تسرد  لوتقم  يادخ  هدنب  : » تفگ رمع  دوب !» مهاوخ  ربمایپ  لوتقم  ردارب 

مهاوخن نآ  زا  زگره  نم  هدرک و  دـهع  نم  اب  ربماـیپ )  ) متـسود هک  یناـمیپ  هدـش و  تبث  هک  دـنوادخ  رّدـقم  دوبن  رگا  مسق ، ادـخب  نادـب  »
. تفگیمن ینخس  دوب و  تکاس  رکب  وبا  لاح  نیا  رد  تسا .» رتمک  نامددع  رتفیعض و  نامرای  ام  زا  کیمادک  هک  يدیمهفیم  تشذگ ،

______________________________

. ینکیم توعد  د :»  » و ب » ( » 11)
563 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یملسا  هدیرب  عافد 

: تفگ امش  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دیتسین  رفن  ود  نآ  امش  ایآ  رمع ، يا  تفگ : تساخرب و  هدیرب 
نآ و  تسا ؟ شربمایپ  روتسد  ادخ و  روتـسد  زا  نیا  ایآ  دیتفگ : رفن  ود  امـش  و  دینک ،» مالـس  وا  رب  نینمؤملا  ریما  ناونعب  دیورب و  یلع  دزن  »

. يرآ دومرف : ترضح 
شیپ يرگید  هلأسم  ياهلأسم  ره  زا  دـعب  و  میدوب ، رـضاح  ام  يدـش و  بیاغ  وت  یلو  تسا ، تسرد  نایرج  نیا  هدـیرب ، يا  تفگ : رکب  وبا 

رد مسق  ادخب  : » تفگ هدیرب  ینکیم !؟ تلاخد  هلأسم  نیا  رد  ارچ  و  تسا ؟ راک  هچ  عوضوم  نیا  هب  ار  وت  هدیرب ، يا  تفگ : رمع  دـیآیم !
«. درک مهاوخن  تنوکس  دیشاب  نارمکح  نآ  رد  امش  هک  يرهش 

! دندرک نوریب  دندز و  ار  وا  داد  روتسد  رمع 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ناملس  عافد 
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زور ات  هک  راذگاو  شلها  يارب  ار  نآ  و  زیخرب ، ياهتسشن  هک  ییاج  نیا  زا  سرتب و  ادخ  زا  رکب ، وبا  يا  : » تفگ تساخرب و  ناملس  سپس 
«. دننکن فالتخا  تما  نیا  رس  رب  ریشمش  ود  و  دننک ، هدافتسا  نآ  زا  یئاراوگ  هب  تمایق 

و تسا ؟ راکچ  هلأسم  نیا  اب  ار  وت  تفگ : دز و  رانک  ار  وا  رمع  درک . رارکت  ار  نخـس  نامه  هراـب  ود  ناملـس  دادـن . یخـساپ  وا  هب  رکب  وبا 
؟ ینکیم لخاد  ار  دوخ  دراد  نایرج  اجنیا  رد  هک  ياهلأسم  رد  ارچ 

ات یـشوخ  هب  مسق  ادخب  ات  راذگاو  شلها  يارب  ار  نآ  زیخرب و  ياهتـسشن  هک  ییاج  نیا  زا  رکب ، وبا  يا  ریگب ! مارآ  رمع  يا  تفگ : ناملس 
رد نیقفانم  ناگدشدرط و  ناگدـشدازآ و  دیـشود و  دـیهاوخ  نوخ  قیرط  نیمه  زا  دـینکن  لوبق  رگا  و  دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  تمایق  زور 

مریـشمش مهد  تّزع  دنوادخ  يارب  ار  نید  ای  منک  عفد  ار  یملظ  مناوتیم  هک  متـسنادیم  نم  رگا  مسق ، ادخب  درک . دـنهاوخ  عمط  تفالخ 
نآ اب  تعاجش  اب  مدراذگیم و  شود  رب  ار 

564 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دیشاب دیماان  شیاسآ  زا  الب و  رب  ار  امش  داب  تراشب  12 !؟»  » دینکیم هلمح  ادخ  ربمایپ  نیشناج  رب  ایآ  مدزیم .

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  رامع  دادقم و  رذ و  وبا  عافد 

ردـقنآ ینک  رما  رگا  مسق  ادـخب  یهدیم ؟ روتـسد  هچ  : » دـندرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  دنتـساخ و  اپب  رامع  دادـقم و  رذ و  وبا  سپس 
«. میوش هتشک  ات  مینزیم  ریشمش 

مه نانآ  دیروایب .» دایب  هدرک  ّتیـصو  نادب  ار  امـش  هچنآ  ربمایپ و  نامیپ  دیرادهگن و  تسد  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  : » دومرف ترـضح 
. دنتشاد هگن  تسد 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  مود  دیدهت 

گنج يور  وت  اب  هتسشن و  درم )  ) نیا هک  یلاح  رد  ياهتسشن  ربنم  يالاب  روطچ  تفگ : وا  هب  رمع  دوب  هتـسشن  ربنم  رب  رکب  وبا  هک  یلاح  رد 
؟ دنک تعیب  وت  اب  ام  نیب  رد  دزیخیمن  رب  دراد و 

نینمؤملا ریما  رـس  يالاب  مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  13 !؟»  » دوش هدز  شندرگ  یهدیمن  روتـسد  ایآ 
«. هَّللا لوسر  ای  هاّدج ، ای  : » هک دندرک  دنلب  ار  دوخ  يادص  دندرک و  هیرگ  دندینش  ار  رمع  نخس  یتقو  دندوب . هداتسیا  مالّسلا  هیلع 

رتمک و ود  نیا  دنتـسین . رداق  ناتردپ  نتـشک  رب  مسق  ادخب  دینکن ، هیرگ  دومرف : دینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  ود  نآ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. دنتسه نآ  زا  رتکچوک  رتلیلذ و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هملس  ما  نمیا و  ّما  عافد 

دوز هچ  «، 14  » قیتع يا  : » دنتفگ دندمآ و  شیپ  هملـس  ّما  زین  و  هدوب - هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راتـسرپ  یکدوک  رد  هک  هّیبون - نمیا  ما 
«. دیتخاس راکشآ  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  هب  تبسن  ار  دوخ  دسح 

______________________________

ياعدا شنادنزرف  ردپ  شتّما و  رد  وا  هفیلخ  ربمایپ و  نیـشناج  رب  هک  ار  یموق  نآ  اب  مراذـگیم و  مشود  رب  ار  مریـشمش  د :»  » و ب » ( » 12)
. مدزیم دننک  يریما 

!؟ مینزب ار  شندرگ  خ ل : فلا » ( » 13)
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. تسا رکب  وبا  بقل  قیتع » ( » 14)
565 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«! تسا راک  هچ  نانز  اب  ار  ام  : » تفگ دننک و  جراخ  دجسم  زا  ار  ود  نآ  داد  روتسد  رمع 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  موس  دیدهت 

«! 15  » مینزیم ار  تندرگ  تروص  نیا  رد  مسق  ادـخب  تفگ : منکن ؟ رگا  دوـمرف : ترـضح  نک . تعیب  زیخرب و  یلع ، يا  تفگ : رمع  دـعب 
. یتسه نیا  زا  رتفیعض  رتتسپ و  وت  يرادن ، راک  نیا  رب  تردق  وت  كاهُص ، رسپ  يا  یتفگ  غورد  مسق  ادخب  دومرف : ترضح 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  مراهچ  دیدهت 

هیلع نینمؤملا  ریما  مشکیم !» ار  وت  ینکن  تعیب  رگا  مسق  ادـخب  : » تفگ دیـشک و  نوریب  ار  شریـشمش  تساخرب و  اـج  زا  دـیلو  نب  دـلاخ 
تخادـنا و نیمز  هب  اـفق  رب  ار  وا  هک  يروـطب  « 16  » درک باـترپ  بقع  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  شـسابل  وـلج  تساـخرب و  وا  فرط  هب  مالّـسلا 

! داتفا شتسد  زا  ریشمش 

يرابجا تعیب  يارب  لتق  هب  مجنپ  دیدهت 

؟ منکن رگا  دومرف : ترضح  نک . تعیب  زیخرب و  بلاط ، یبا  نب  یلع  يا  تفگ : رمع 
. میشکیم ار  وت  تروص  نیا  رد  مسق  ادخب  تفگ :

ار شتـسد  دنک  زاب  ار  شتـسد  فک  هکنآ  نودب  سپـس  درک و  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  نخـس  نیا  اب  هبترم  هس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. درک زارد 

. دش عناق  وا  زا  رادقم  نیمه  هب  دز و  وا  تسد  رب  مه  رکب  وبا 
. دنداتفا هار  هب  ترضح  یپ  رد  مدرم  و  درک ، تکرح  شلزنم  فرط  هب  ترضح  سپس 

______________________________

. دوشیم هدز  تندرگ  فلا :» ( » 15)
. درک دنلب  ار  وا  سپس  د :» ( » 16)

566 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

كدف بصغ   3

كدف ندنادرگزاب  يارب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لالدتسا 

هارمه ترـضح  نآ  تسا . هدروآ  رد  دوخ  فّرـصت  هب  ار  كدـف  رکب  وبا  هک  دیـسر  ربخ  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تفگ : ساّبع  نبا 
. دش دراو  رکب  وبا  رب  ات  دمآ  نوریب  مشاه  ینب  نانز 

هک ینیمز  زا  داد و  رارق  نم  يارب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  يریگب  نـم  زا  ار  ینیمز  یهاوـخیم  رکب ، وـبا  يا  دوـمرف : سپس 
ره مارتحا  تبظاوم و  : » تسا هدومرفن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ایآ  دیشخب ؟ نم  هب  دناهدرواین  تسدب  ار  نآ  گنج  هلمح و  اب  ناناملسم 
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یقاـب يزیچ  كدـف  ریغ  شدـنزرف  يارب  ترـضح  نآ  هک  ینادیم  مه  وـت  درک ؟ تاـعارم  دـیاب  وا  زا  دـعب  شنادـنزرف  هب  تبـسن  ار  یـسک 
«. تسا هتشاذگن 

كدف ّدر  دنس و  نتشون  زا  رمع  عنم 

. دسیونب وا  يارب  ار  كدف  دنس  ات  تساوخ  یتاود  دینش  ار  وا  هارمه  نانز  ترضح و  نآ  نخس  رکب  وبا  یتقو 
دهاـش يرآ ، دومرف : ترـضح  درواـیب . دـهاش  دـنکیم  اـعدا  هچنآ  دروم  رد  اـت  سیونن  شیارب  ربماـیپ ! هفیلخ  يا  تفگ : دـش و  دراو  رمع 

یلع تسین . لوبق  دنکیمن  تبحص  حیصف  هک  یمجع  نز  تداهش  تفگ : رمع  نمیا . ّما  یلع و  دومرف : یـسک ؟ هچ  تفگ : رمع  مروآیم .
«. 17  » دنکیم عمج  دوخ  نان  صرق  رود  هب  ار  شتآ  مه 

. دش ضیرم  نآ  زا  دعب  و  دوبن ، فیصوت  لباق  هک  دوب  هدش  رپ  ظیغ  زا  نانچ  هک  یلاح  رد  تشگرب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
______________________________

. دشکیم دوخ  يوسب  ار  لام  ب :» ( » 17)
567 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  زا  رمع  رکب و  وبا  تدایع 

ربمایپ رتخد  : » دـنتفگیم وا  هب  رمع  رکب و  وبا  دـناوخیم  زامن  هک  راب  ره  دروآیم . اجب  دجـسم  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  مالّـسلا  هیلع  یلع 
دش عقاو  یلئاسم  وا  ام و  نیب  : » دنتفگ دندرک و  لاؤس  ترـضح  لاح  زا  مه  زاب  تفای . تّدش  ترـضح  يرامیب  هک  اجنآ  ات  تسا !؟» روطچ 

اب نیا  دومرف : ترـضح  مینک ؟» یهاوخرذـع  وا  دزن  نامهانگ  زا  اـت  ریگب  هزاـجا  اـم  يارب  وا  زا  ینادـب  حالـص  رگا  ینادیم ، رتهب  دوخ  هک 
. تسامش

ینالف ینالف و  «، 18  » دازآ نز  يا  : » دومرف دمآ و  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنتـسشن . هناخ  رد  رانک  دنتـساخرب و  ود  نآ 
؟» ینادیم حالص  هچ  دننک ، مالس  وت  رب  دنهاوخیم  دنتسه و  رد  تشپ 

ترس ششوپ  : » دومرف هدب . ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  تسوت ، رسمه  مه  دازآ  نز  وت و  هناخ  هناخ  درک : ضرع  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
. دینادرگ راوید  فرط  هب  ار  شیور  دیناشوپ و  ار  دوخ  رس  مه  ترضح  نآ  نک .» مکحم  ار 

رمع رکب و  وبا  رب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نیرفن 

هچ دومرف : مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دشاب . یـضار  وت  زا  ادخ  شاب ، یـضار  ام  زا  دنتفگ : دندرک و  مالـس  دندش و  دراو  رمع  رکب و  وبا 
لد زا  ار  ام  هنیک  یـشخبب و  ار  اـم  میراودـیما  مینکیم و  فارتعا  دوخ  يدـب  هب  اـم  دـنتفگ : تسا ؟ هدرک  راداو  راـک  نیا  هب  ار  امـش  يزیچ 

. يروآ نوریب 
هکنآ رگم  منکیمن  لاؤس  امش  زا  يزیچ  نم  هک  ارچ  دیهد ، ربخ  نم  هب  منکیم  لاؤس  امش  زا  هچنآ  هراب  رد  دیئوگیم ، تسار  رگا  دومرف :

. نک لاؤس  یهاوخیم  هچ  ره  دنتفگ : دیئوگیم . تسار  ناتندمآ  رد  امش  هک  منادیم  دیئوگب  تسار  رگا  دینادیم . ار  نآ  امش  منادیم 
ار وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  : » دومرفیم هک  دیدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  اـیآ  مهدیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف :
. دندرک تیذا  ارم  ود  نیا  ایادخ  : » دومرف درک و  دنلب  نامـسآ  يوسب  ار  اهتـسد  ترـضح  يرآ . دنتفگ : تسا ؟» هدرک  ّتیذا  ارم  دنک  ّتیذا 

ار ود  نیا  تیاکش  نم 
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______________________________

. منکیمن لیمحت  وت  هب  نم  تسوت و  اب  رایتخا  ینعی  ینادیم ،» حالص  هچ   » هک تسا  دعب  نخس  يارب  دازآ »  » هملک ( 18)
568 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دیداد ماجنا  امش  هچنآ  منک و  تاقالم  ار  ربمایپ  مردپ  ات  موشیمن  یضار  امـش  زا  زگره  مسق ، ادخب  هن  میامنیم . تربمایپ  وت و  هاگـشیپ  هب 
«. دنک مکح  امش  هراب  رد  ات  مهد ، ربخ  وا  هب 

عزج و ینز  نخـس  زا  ربمایپ ، هفیلخ  يا  تفگ : رمع  داتفا . عزف  عزج و  هب  تّدـش  هب  درک و  دـنلب  لیو  ياو و  يادـص  رکب  وبا  هک  دوب  اجنیا 
!؟ ینکیم عزف 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  نیفدت  تداهش و   4

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ياهتّیصو 

شیرامیب یتقو  « 19 . » دنام بش  لهچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  شردپ  تلحر  زا  دعب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دیوگیم : ساّبع  نبا 
مرهاوخ رتخد  اب  هک  منکیم  تیـصو  ار  وت  نم  ینیبیم ، هک  ارم  لاح  ومع ، رـسپ  يا  : » دومرف دز و  ادص  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفای  تّدـش 

و دندرکیم . فیصوت  ار  نآ  هکئالم  مدید  نم  هک  ینک ، هدامآ  یتوبات  نم  يارب  و  دشاب . مدوخ  لثم  منادنزرف  يارب  ات  ینک  جاودزا  بنیز 
«. دنوشن رضاح  ادخ  نانمشد  زا  يدحا  نم  رب  زامن  منفد و  نم و  هزانج  رب 

هک ارچ  متفاین ، یهار  اهنآ  كرت  يارب  هک  دوب  یلئاسم  دومرف : هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخـس  نامه  نیا  دیوگیم : ساّبع  نبا 
ربمایپ متـسود  هک  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  اب  گـنج  یکی  «: 20  » دوب هدـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  بلق  رب  نآ  قبط  نآرق 
همطاف هک  بنیز  رتخد  هماما  جیوزت  رگید  و  دوب ، هتـسب  نامیپ  نم  اب  نآ  رـس  رب  هدرک و  ّتیـصو  نانآ  اب  گنج  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

. دوب هدرک  ّتیصو  نم  هب 

مدرم نیب  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش  لمعلا  سکع 

درم نز و  هیرگ  يادص  تفر . ایند  زا  « 21  » زور نامه  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دیوگیم : ساّبع  نبا 
______________________________

-2 دنام . هدنز  راوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  زور  لهچ  ترـضح  - 1 دراد : لاـمتحا  ود  هتفر  راـک  هب  اـجنیا  رد  هک  تثبل »  » اـی تیقب »  » هملک ( 19)
. تفای تّدش  نآ  زا  دعب  دوب و  رتهب  شلاح  یضیرم - نیع  رد  زور - لهچ  ات  ترضح 

. موش رفاک  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  رب  هچنآ  رب  هکنآ  رگم  متشادن  یهار  ود  نآ  كرت  رب  هک  هلأسم  ود  د :»  » و ب » ( » 20)
. دومرف ّتیصو  ترضح  هک  يزور  نامه  ای  و  تسا ، ملهچ  زور  ای  زور » نامه   » زا روظنم  ( 21)

569 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دندنام ّریحتم  دوب  هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور  دننام  مدرم  و  دروآ ، رد  هزرل  هب  ار  هنیدم 

تقبـس ام  رب  ربمایپ  رتخد  رب  زامن  يارب  نسحلا ، وبا  يا  : » دنتفگ دـندمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تیلـست  ناونعب  مه  رمع  رکب و  وبا 
«. ریگم

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هنایفخم  نیفدت  زامن و 
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. دز ادص  ار  راّمع  رذ و  وبا  ناملس و  دادقم و  لضف و  ساّبع و  مالّسلا  هیلع  یلع  دش  هک  بش 
. دندرک نفد  ار  وا  و  « 22  » دناوخ زامن  ترضح  نآ  رب  تفر و  ولج  ساّبع 

دادقم دنناوخب . زامن  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رب  دنتـشاد  دـصق  دـندمآ و  نانآ  یهارمه  هب  رمع  رکب و  وبا  دنتـساخرب  مدرم  هک  حـبص 
ار راـک  نیا  دوز  اـهنآ  متفگن ، وـت  هب  تفگ : درک و  رکب  وـبا  هـب  ور  رمع  مـیدرک ! نـفد  ار  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  بـشید  تـفگ :

. دیناوخن زامن  وا  رب  رفن  ود  امش  دوب  هدرک  ّتیصو  ترضح  نآ  تفگ : ساّبع  دننکیم !؟

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع  مالّسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  ربق  شبن  يارب  رمع  دصق 

ياههنیـس رد  هک  ییاـههنیک  نیا  دـینکیمن . كرت  زگره  اـم  هب  تبـسن  ار  ناتیمیدـق  دـسح  امـش  مشاـه ، ینب  يا  مسق  ادـخب  تفگ : رمع 
: دومرف مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مناوخب ! زامن  وا  رب  منک و  شبن  ار  وا  ربق  ماهدرک  دصق  مسق  ادخب  «. 23  » دوریمن نیب  زا  زگره  تسامش 
ار نآ  مشک  نوریب  ار  مریـشمش  رگا  مسق  ادخب  منادرگیم ، رب  تیوسب  ار  تتـسد  ییامن  يدـصق  نینچ  رگا  كاهُـص ، رـسپ  يا  مسق  ادـخب 
درک و توکـس  دروخ و  تسکـش  رمع  اـجنیا  رد  نک . یلمع  ار  تدـصق  یناوتیم ) رگا  ! ) وت ناـج  نتفرگ  اـب  رگم  درک  مهاوـخن  فـالغ 

. دنکیم یلمع  ار  نآ  دنک  دای  مسق  هاگ  ره  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسناد 
ار وت  نتشک  دصق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یتسین  یسک  نامه  وت  رمع ، يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  سپس 

______________________________

ج راحب : دوب . هدناوخ  زامن  ترـضح  ندب  رب  البق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دوخ  ثیداحا  قبط  و  تسا ، هّیـضق  يرهاظ  تروص  نیا  ( 22)
. دوش هعجارم  43 ص 188 و 193 و 215 

!؟ دورب نیب  زا  تسامش  لد  رد  هک  ییاههنیک  نیا  هک  تسا  هدشن  نآ  تقو  ایآ  د :»  » و ب » ( » 23)
570 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

زع و دنوادخ  یلو  مشکب ، ار  وت  ات  مدرک  هلمح  تیوس  هب  مدمآ و  مدوب  هتسب  مرمک  هب  ریشمش  هک  یلاح  رد  نم  داتسرف . نم  غارـس  دومن و 
«. میاهدرک هدامآ  ناشیارب  هک  نکم  هلجع  نانآ  هب  تبسن  : » ینعی «، 24  » ادَع ْمَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف  هک : درک  لزان  هیآ  لج 

. دنتشگرب مدرم  رمع و  رکب و  وبا  اذل 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هشقن   5

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  يارب  دلاخ  رمع و  رکب و  وبا  هئطوت 

: دنتفگ دندرک و  هرکاذم  دندیشک و  هشقن  دوخ  نیب  رد  نانآ  دیوگیم : ساّبع  نبا 
: تفگ رمع  تسا ؟ بسانم  یـسک  هچ  وا  لتق  يارب  تفگ : رکب  وبا  دـش !» دـهاوخن  ماجنا  یتسرد  هب  ام  راـک  چـیه  تسا  هدـنز  درم  نیا  اـت  »

دلاخ تسیچ ؟ میراذـگب  وت  هدـهع  رب  میهاوخیم  هک  يراک  هراب  رد  ترظن  دـلاخ ، يا  دـنتفگ : دنداتـسرف و  دـلاخ  غارـس  دـیلو ! نب  دـلاخ 
ادخب دنتفگ : مهدیم . ماجنا  دیهد  رارق  ماهدهع  رب  ار  بلاط  وبا  رـسپ  لتق  رگا  مسق  ادخب  دیراذگب . ماهدـهع  رب  دـیهاوخیم  هچ  ره  تفگ :

. مرضاح راک  نیا  يارب  نم  تفگ : میرادن . نیا  زا  ریغ  یمیمصت  مسق ،
ندرگ مداد  ار  زامن  مالس  یتقو  و  دشاب ، تهارمه  ریشمش  هک  یلاح  رد  تسیاب  یلع  رانک  وت  میداتسیا  حبـص  زامن  هب  یتقو  تفگ : رکب  وبا 

. دندش ادج  رگید  کی  زا  میمصت  نیا  اب  و  دشاب . تفگ : نزب ! ار  وا 
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لتق هشقن  يارجا  ماگنه  رکب  وبا  ینامیشپ 

صیخشت تفر و  ورف  رکف  هب  دوب  هداد  مالّسلا  هیلع  یلع  لتق  يارب  هک  يروتسد  هراب  رد  رکب  وبا 
______________________________

هیآ 84. میرم : هروس  ( 24)
571 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دش و نامیـشپ  دوب  هداد  دلاخ  هب  هک  يروتـسد  زا  اذل  دش . دهاوخ  اپب  ینالوط  ياهنتف  دیدش و  یگنج  دهد  ماجنا  يراک  نینچ  رگا  هک  داد 
رد دـناوخ و  زامن  مدرم  يارب  تفر و  ولج  دوب . اپ  رب  زامن  ياهفـص  هک  یلاـح  رد  دـمآ  دجـسم  هب  سپـس  دربن . شباوخ  حبـص  اـت  بش  نآ 

. دیوگیم هچ  تسنادیمن  دوب و  هتفر  رکف  هب  لاح  نامه 
دوب هدش  هّیضق  هجوتم  ترضح  نآ  و  داتسیا ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رانک  دمآ و  دوب  هتسب  رمک  هب  ریـشمش  هک  یلاح  رد  دیلو  نب  دلاخ 

«. 25»
رگا هک  هدـم ، ماجنا  مداد  روتـسد  وت  هب  هچنآ  دـلاخ ، يا  : » دز دایرف  دـهد  مالـس  هکنآ  زا  لبق  درک  مامت  ار  زاـمن  دّهـشت  رکب  وبا  هک  نیمه 

«. 26  » داد ار  شزامن  مالس  پچ  تسار و  زا  سپس  و  مناسریم » لتق  هب  ار  وت  یهد  ماجنا 

لتق هئطوت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لمعلا  سکع 

دز و نیمز  رب  ار  وا  سپـس  دروآ . نوریب  شتـسد  زا  ار  ریـشمش  تفرگ و  ار  دلاخ  نابیرگ  درک و  تکرح  اج  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. دشکب ار  وا  ات  تفرگ  ار  شریشمش  تسشن و  شاهنیس  يور 

هک دیهد  مسق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ربق  ّقحب  ار  وا  تفگ : سابع  دنتـسناوتن . یلو  دننک  صالخ  ار  دلاخ  ات  دندش  عمج  دجـسم  لها 
شلزنم هب  تساخرب و  مه  وا  درک . اهر  ار  وا  ترضح  دنداد و  مسق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربق  هب  ار  ترـضح  نآ  درادرب . تسد 

. تفر

ترضح لتق  هئطوت  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  لمعلا  سکع 

: دنتفگ دندیشکرب و  اهریشمش  دندمآ و  مشاه  ینب  دادقم و  و  « 27  » رذ وبا  سابع و  ریبز و 
______________________________

. تشاد رظن  ریز  ار  بلطم  مالّسلا  هیلع  یلع  ب :» ( » 25)
زامن مالس  هدرک  هجوت  تسار  تمس  هب  راب  کی  زامن  رخآ  رد  هک  تسا  زامن  رد  هماع  نداد  مالس  زرط  داد ، مالـس  پچ  تسار و  زا  ( 26)

. دنیوگیم مالس  هدرک  هجوت  پچ  تمس  هب  راب  کی  دنیوگیم و  ار 
. تسا هدمآ  رذ  وبا  ياجب  ناملس  د :»  » و ب »  » رد ( 27)

572 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 28 « » دنک لمع  دیوگب و  نخس  ات  دیرادیمن  رب  ناتیاهراک  زا  تسد  مسق  ادخب  »

. دش داجیا  یبارطضا  دندیچیپ و  مه  رد  داتفا و  فالتخا  مدرم  نیب  رد  اجنیا  رد 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  هئطوت  رد  مشاه  ینب  نانز  لمعلا  سکع 
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رید دـیتخاس . رهاظ  ار  شتیب  لها  ربمایپ و  اب  ینمـشد  دوز  هچ  ادـخ ، نانمـشد  يا  دـنتفگ : دـندز و  دایرف  دـندمآ و  نوریب  مشاه  ینب  نانز 
. دیتسناوتن یلو  دیتشاد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هراب  رد  ار  یمیمصت  نینچ  هک  دوب  ینامز 

، مسق هبعک  يادخب  دیناسرب ؟ لتقب  ار  شنادنزرف  ردپ  شّیصو و  شیومع و  رسپ  شردارب و  دیهاوخیم  زورما  و  دیتشک ، ار  وا  رتخد  زورید 
. تفای دیهاوخن  تسد  وا  لتق  هب  امش  دیاهتفگ ، غورد 

. دوش اپب  یمیظع  هنتف  دندیسرت  مدرم  هک  دش  يروط  و 
: میلس باتک  زا  تیاور 

میدق ص 56. ج 8  راحب : . 1
ج 43 ص 197 ح 29. راحب : . 2
ج 81 ص 256 ح 18. راحب : . 3

ص 220 ح 1. مالّسلا : اهیلع  ارهز  ترضح  دلج  ملاوع ، . 4
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

باب 115. نیقیلا : رد  سواط  نبا  لقنب  يزاوها ، دیعس  نب  نیسح  فیلأت  راهب  باتک  . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 2 ص 119. یسربط : جاجتحا  . 1
______________________________

. مینک لمع  میئوگب و  نخس  ات  د :»  » و ب » ( » 28)
573 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  نتم  همتت  مّود  شخب 

ةراشا

عون رد  هک  ثیدح 58  زجب  درادن ، دوجو  د »  » و ب »  » و فلا »  » رد هک  هدمآ  یثیداحا  تسا - رتلماک  هک  باتک - ياههخـسن  زا  ج »  » عون رد 
. دوش هعجارم  همدقم  هب ص 181  رتشیب  عالطا  يارب  ددرگیم . رکذ  ات 70  هرامش 49  زا  لصف  نیا  رد  ثیدح  نیا 22  تسه . زین  «ب »

575 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«: رجهیل لجرلا  ّنا   » نایرج زا  ییاههتفگان   49

ةراشا

يارب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  ياهماـنرب  نآ ، رب  نتفرگ  دـهاش  فتک و  نتـشون  رمع ، باـیغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نخس 
. ثیدح نیا  دییأت  تشاد . رظن  رد  فتک  نتشون 

« رجهیل لجرلا  ّنا   » نایرج زا  ییاههتفگان 

ةراشا
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هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  و  « 1  » تفگ ار  نخـس  نآ  رمع )  ) درم نآ  هکنآ  زا  دعب  تفگیم : هک  مدینـش  ناملـس  زا  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
هچ میسرپن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ایآ  : » دومرف هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  درک ، اهر  ار  فتک »  » دش و كانبـضغ  هلآ 

؟» دندرکیمن فالتخا  مه  رفن  ود  دشیمن و  هارمگ  يدحا  تشونیم  ار  نآ  رگا  هک  دسیونب  فتک  رد  تساوخیم  یبلطم 

رمع بایغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخس 

نم دندنام . یقاب  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  طقف  دنتساخرب و  دندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  ات  مدرک  توکس  نم 
. دینیشنب دومرف : ام  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  میزیخرب  میتساوخ  مه  دادقم  رذ و  وبا  مقیفر  ود  و 

: دومرف ءادتبا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دوخ  یلو  میدینـشیم ، مه  ام  دنک و  لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  تساوخیم  ترـضح 
تسا و تّما  نیا  يرماـس  وا  هک  داد  ربـخ  نم  هب  دـمآ و  نم  دزن  نیا  زا  لـبق  یمک  لـیئربج  تـفگ !؟ هـچ  ادـخ  نمـشد  يدینـشن  مردارب ، »

داد روتسد  نم  هب  لیئربج  اذل  تسا . هتشون  متّما  رب  نم  زا  دعب  ار  فالتخا  هقرفت و  دنوادخ  و  «، 2  » تسا نآ  هلاسوگ  رکب ) وبا   ) شقیفر
______________________________

دـسیونب يزیچ  نآ  رد  ات  درک  بلط  فتک  رمع  رخآ  تاعاس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  رمع  نخـس  نامه  روظنم  ( 1)
مه فتک »  » زا روظنم  دـش . عنام  فتک  نتـشون  زا  هلیـسو  نیدـب  و  دـیوگیم !» نایذـه  ربمایپ  : » تفگ رمع  دـنوشن ، هارمگ  زگره  مدرم  هک 

. دندرکیم هدافتسا  نآ  زا  نتشون  يارب  هک  تسا  رتش  ای  واگ  هناش  نهپ  ناوختسا 
. تسا نآ  هلاسوگ  قیفر  تما و  نیا  يرماس  وا  خ ل : ج » ( » 2)

576 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. دیروایب ياهقرو  میارب  مریگب . دهاش  نآ  رب  ار  رفن  هس  نیا  مسیونب و  فتک  رد  متساوخیم  هک  ار  ياهتشون  نآ  مسیونب 

نآ رب  نتفرگ  دهاش  فتک و  نتشون 

هیلع یلع  دومرفیم و  الما  یکی  یکی  ار  دوخ  زا  دعب  هدننکتیاده  ناماما  مان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دندروآ . ياهقرو  ترضح  يارب 
. تشونیم شیوخ  تسدب  مالّسلا 

دعب نسح و  سپس  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  متّما  رد  ماهفیلخ  مثراو و  مریزو و  مردارب و  هک  مریگیم  دهاش  ار  امش  نم  دومرف : نینچمه 
. دنانیسح نادنزرف  زا  رفن  هن  نانآ  زا  دعب  نیسح و 

یلو «، 3  » مداتفا هابتـشا  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هّیقب  مان  رد  دـنامن و  مدایب  یلع »  » و دـمحم »  » مانب رفن  ود  زج  ناماما  ماـن  زا  دـیوگیم : يوار 
هنوگ نامه  دنکیم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  تسدب  دنوادخ  هکنیا  مدینش و  ار  « 4  » شاهمانرب وا و  تلادع  يدهم و  ترضح  فیصوت 

. دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک 

تشاد رظن  رد  فتک  نتشون  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  ياهمانرب 

نآ منک و  توعد  ار  مدرم  مومع  مربب و  دجسم  هب  ار  نآ  سپـس  مسیونب ، ار  نیا  ات  متـساوخ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
. دومن ردقم  دوب  هدرک  هدارا  هچنآ  تساوخن و  دنوادخ  یلو  مریگب . دهاش  نآ  رب  ار  نانآ  مناوخب و  ناشیارب  ار 

ثیدح نیا  دییأت 
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نانآ و  مدرک ، تاقالم  دادقم  رذ و  وبا  اب  نامثع  تموکح  نامز  رد  دیوگیم : میلس 
______________________________

ناشیا لوق  زا  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  مان  باتک  نیمه  فلتخم  دراوم  رد  اریز  دـشاب  دـناوتیمن  ناـبا  اـی  میلـس  اـی  ناملـس  زا  هابتـشا  نیا  ( 3)
ار نانآ  دـننادن و  ار  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  مان  نیملاـظ  اـت  هدـش  هتفگ  نخـس  نیا  هّیقت  ناونعب  اـجنیا  رد  هک  تسادـیپ  تسا . هدـش  حیرـصت 

. دنسانشن
. وا ملع  خ ل : ج » ( » 4)

577 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دندرک لقن  میارب  ار  بلطم  نیمه 

لقن میارب  ار  بلطم  نیمه  يّرس  روطب  مه  نانآ  مدرک . تاقالم  هفوک  رد  ار  مالّسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملا و  ریما  سپس 
. دنتفگیم نخس  نابز  کی  اب  ییوگ  دندرکن ، يدایز  مک و  چیه  دندرک و 

. دوش هعجارم  اجنآ  هب  كرادم  يارب  دراد . ثیدح 13  رخاوا  هب  تهابش  ثیدح  نیا 
578 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هدننکرود مالّسلا  هیلع  یلع  مالّسلا ، امهیلع  یلع  ربمایپ و  يارب  دجسم  تّیلح  دجسم ، رد  ندیباوخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  عنم   50
. رثوک ضوح  زا  نالهاان 

دجسم رد  ندیباوخ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  عنم 

رد هک  یلاح  رد  دـمآ  اـم  دزن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  يراـصنا  هَّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  سیق  نب  میلس 
. دیباوخن دجسم  رد  دومرفیم : دزیم و  ار  ام  ترضح  میدوب . عمج  ترضح  نآ  دجسم  رد  ام  دوب و  امرخ  تخرد  زا  هزات  ياهبوچ  شتسد 

مالّسلا امهیلع  یلع  ربمایپ و  يارب  دجسم  تّیلح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیآ . نوریب  ام  اب  تساوخ  مه  مالّسلا  هیلع  یلع  میتفر و  نوریب  ام  دیوگیم : رباج 
. تسا لالح  نم  يارب  هچنآ  تسا  لالح  دجسم  رد  وت  يارب  يوشیم ؟ جراخ  اجک  مردارب ،

زج نآ  رد  هک  دنک  انب  ياهزیکاپ  كاپ و  دجسم  ات  داد  روتسد  یسوم  هب  دنوادخ  یتسه ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وت 
. دوشن نکاس  یسک  وا  هارمه  ریبش  ربش و  شرسپ  ود  دوخ و 

رثوک ضوح  زا  نالهاان  هدننکرود  مالّسلا  هیلع  یلع 

رامیب ياهرتش  یـسک  هک  روط  نامه  یتسه  دوخ  تسد  هب  مضوح  زا  نالهاان )  ) هدننکرود وت  تسوا  تسد  هب  مناج  هکنآ  هب  مسق  مردارب ،
. دنکیم رود  دوخ  نارتش  زا  ار  برج ) )

. تسا « 1  » جسوع بوچ  زا  ییاصع  تهارمه  هک  منیبیم  مضوح  رانک  ار  وت  ماقم  ییوگ 
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 2 ص 194. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 1
ص 60. یمزراوخ : بقانم  . 2
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ج 3 ص 138. مکاح : كردتسم  . 3
______________________________

. ینکیم رود  ار  نالهاان  بوچ  نآ  اب  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا . رادراخ  ياهچتخرد  جسوع » ( » 1)
579 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. ترضح نآ  نادناخ  يارب  دجسم  تیّلح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يادن   51

ترضح نآ  نادناخ  يارب  دجسم  تّیلح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يادن 

هک منیبیم  شدجـسم  نحـص  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـیوگ  دومرفیم : هک  مدینـش  نینمؤـملا  ریما  زا  دـیوگیم : سیق  نب  میلس 
: دیامرفیم

ایآ ماهداوناـخ ، مناراکتمدـخ و  منارـسمه و  مرتـخد و  مردارب و  نم و  زج  تـسین  لـالح  ضئاـح  بـنج و  يارب  نـم  دجـسم  هـک  دـینادب  »
. دومرفیم ادن  دنلب  يادص  اب  ار  بلطم  نیا  و  دیوشن ،» هارمگ  سپ  مدرک ؟ نشور  ناتیارب  ایآ  دیدینش ؟

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 2 ص 194. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 1

ج 7 ص 65. یقهیب : ننس  . 2
ج 3 ص 375. هیبلح : هریس  . 3

580 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

طسوت مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باقلا  اهمان و  بصغ  رمع ، نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  ییامنهار   52
. رمع رکب و  وبا 

رمع نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  ییامنهار 

يارب دمآ و  هفوک  لها  زا  يدرم  مدوب . هتـسشن  دادقم  رذ و  وبا  ناملـس و  دزن  باطخ  نب  رمع  تموکح  نامز  رد  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
. تسشن نانآ  دزن  تیاده  داشرا و  تساوخرد 

ادـج نآ  زا  تسادـخ و  باـتک  اـب  وا  هک  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  یـشاب و  نآ  مزـالم  هک  دـنوادخ  باـتک  هب  داـب  وت  رب  دـنتفگ : وا  هب  اـهنآ 
ددرگب وس  ره  هب  تسا . قح  اـب  نآرق و  اـب  یلع  : » دوـمرفیم هک  میدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  میهدیم  تداهـش  اـم  دوـشیمن .

قیدص وا  دنکیم . هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  هک  تسا  متما  زا  یـسک  لّوا  و  دروآ ، نامیا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  لّوا  وا  «، 1  » ددرگیم
«. دگنجیم نم  ّتنس  قبط  تسا و  متما  رد  ماهفیلخ  مریزو و  نم و  ّیصو  وا  تسا . لطاب  قح و  نیب  هدننکادج  قوراف )  ) ربکا و

رمع رکب و  وبا  طسوت  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باقلا  اهمان و  بصغ 

؟ دنمانیم قوراف »  » ار رمع  و  قیدص »  » ار رکب  وبا  مدرم  ارچ  سپ  تفگ : نانآ  هب  درم  نآ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تفالخ  هک  روط  نامه  دناهدراذگ  اهنآ  رب  ار  نانآ  ریغ  مان  مدرم  «: 2  » دنتفگ وا  هب  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و 

مان نیا  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، تبسن  نانآ  هب  ار  ندوب  نینمؤملا  ریما 
______________________________
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. دنادرگب ار  وا  قح  هک  وس  ره  ددرگیم  تسوا ، اب  قح  قح و  اب  یلع  تسا : نینچ  لئاضف  باتک  رد  ترابع  ( 1)
هفیلخ هب  رفن  ود  نآ  هک  روط  نامه  دـنلهاج . مالّـسلا  هیلع  یلع  قح  هب  مدرم  تسا : نینچ  لئاضف  باـتک  رد  ثیدـح  رخآ  اـت  اـجنیا  زا  ( 2)

. تسا نانآ  ریغ  مسا  تسین و  ود  نآ  مسا  مان ، ود  نیا  دنلهاج . مه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  هب  دنلهاج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
. تسا نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  هفیلخ  مالّسلا  هیلع  یلع  مسق  ادخب  تسا . ینارون  قوراف  ربکا و  قیدص  مالّسلا  هیلع  یلع  مسق  ادخب 

. میدرک مالس  ربکا  قیدص  ینارون و  قوراف  نینمؤملا و  ریما  ناونعب  وا  رب  یگمه  داد و  روتسد  ود  نآ  ام و  هب  ترضح  نآ 
581 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا نانآ  ریغ  مسا  تسین و  نانآ  يارب 
ام هارمه  هب  زین  ار  ود  نآ  ار و  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هفیلخ  مالّـسلا  هیلع  یلع 

. میدرک مالس  نینمؤملا  ریما  ناونعب  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  داد و  روتسد 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 1 ص 230. یسربط : جاجتحا  . 1
ص 145. ناذاش : لئاضف  . 2

ص 557. مارکلا : ۀهزن  . 3
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 3 ص 62. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 1
582 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نآ عافد  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یمئاد  تّیمولظم  نیّفـص ، لمج و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  طسوت  گنج  باختنا  تلع   53
. دوخ زا  ترضح 

نیّفص لمج و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  طسوت  گنج  باختنا  تلع 

: دومرفیم نیّفص  زور  لمج و  زور  رد  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگیم : میلس 
ای و  تسا ، هدرک  لزاـن  یلاـعت  يادـخ  هچنآ  راـکنا  دـنوادخ و  هب  رفک  اـی  مدـید : دوـخ  يور  شیپ  رد  ار  هار  ود  زا  یکی  مدرک و  رظن  نم  »

راکنا دنوادخ و  هب  رفک  رب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ و  هار  رد  داهج  نم  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ و  هار  رد  داهج 
. مدرک ادیپ  ینارای  هک  هاگنآ  هتبلا ) ، ) مداد حیجرت  منهج  شتآ  رد  اهریجنز  هب  يراتفرگ  هدرک و  لزان  ادخ  هچنآ 

دوخ زا  ترضح  نآ  عافد  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یمئاد  تّیمولظم 

باتک يایحا  يارب  ینارای  « 1  » زورما زا  لبق  رگا  ماهدوب . مولظم  نانچمه  هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  یناـمز  زا  نم  دومرف :
. دوبن زیاج  میارب  نتسشن  مدیگنجیم و  ماهتفای - زورما  هک  نانچمه  متفاییم - ّتنس  و 

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ص 474. محازم :) نب  رصن   ) نیّفص باتک  . 1

ج 2 ص 77 ح 23. یشایع : ریسفت  . 2
ج 1 ص 85. ءایلوالا : ۀیلح  . 3
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ج 35 ص 900. قشمد : خیرات  . 4
ج 3 ص 264 و 284. مثعا : نبا  حوتف  . 5

ص 188. لاوطلا : رابخالا  . 6
ص 118. نیطمسلا : ررد  مظن  . 7

. رافسالا تارمث  رد  ینیما  هماّلع  تیاورب  راربالا  ۀهزن  . 8
______________________________

. نیّفص ای  لمج  زور  ینعی  ( 1)
583 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مهیلع تیب  لها  هار  یهارمگ ، تلالض و  بایسآ  مالّـسلا ، مهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  تعاطا  طانم  تمـصع  نید ، دروم  رد  رفن  هس  زا  رذح   54
. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  نآرق  زا  یتایآ  مدرم ، رب  نادهاش  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  دنوادخ ، هار  مالّسلا 

نید دروم  رد  رفن  هس  زا  رذح 

: دومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
: دیشاب رذح  رب  رفن  هس  زا  ناتنید  رب 

ادـخ هک  یتلاـح  هب  ار  وا  ناـمیا  زا  یـسابل  یئوگ  هک  يروطب  « 1  » دـنیبیم دوخ  رب  ار  رورـس  راثآ  هک  اجنآ  اـت  هدـناوخ  ار  نآرق  هک  يدرم 
. دنزیم وا  هب  كرش  تمهت  دشکیم و  دوخ  ناملسم  ردارب  يور  رب  ریشمش  لاح  نیا  رد  تسا . هداد  رییغت  دهاوخیم 

. دنزیم كرش  تمهت  هکنآ  دومرف : دنرتراوازس ؟ ندوب  كرشم  هب  کیمادک  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع 
ار نآ  ریظن  دوـشیم  ماـمت  ياهتفگ  هاـگ  ره  هـک  يروـطب  تـسا ، هدرک  فرحنم  حیحـص  هار  زا  ار  وا  اـههتفگ  اـهلقن و  هـک  يدرم  رگید ، و 

. دوشیم وا  وریپ  دبایرد  ار  لاّجد  رگا  یسک  نینچ  دیوگیم . نآ  زا  رتینالوط 
تیـصعم وا  تیـصعم  دـنوادخ و  تعاـطا  وا  تعاـطا  هدرک  ناـمگ  وا  و  تسا ، هداد  یتردـق  وا  هب  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  يدرم  رگید ، و 

دنکیم ادـخ  تیـصعم  هک  یـسک  زا  تعاطا  و  دوشیمن ، قلاخ  تیـصعم  اب  یقولخم  تعاطا  زگره  دـیوگیم ، غورد  یلو  تسا . دـنوادخ 
. تسین زیاج 

مالّسلا مهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  تعاطا  طانم  تمصع ،

اب ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  يرمالا  یلوا  شربمایپ و  دنوادخ و  صوصخم  تعاطا 
______________________________

. دوشیم رهاظ  وا  رب  رورس  راثآ  خ ل : ج » ( » 1)
584 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

زا و  دـینک ، تعاطا  ادـخ  زا  : » ینعی «، 2  » ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  تسا : هدوـمرف  هدرک و  نیرق  شربماـیپ  دوـخ و 
«. دییامن تعاطا  دوخ  زا  نارایتخا  بحاص  زا  ربمایپ و 

تیـصعم هب  تسا و  كاپ  موصعم و  ترـضح  نآ  هک  تسا  هداد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  تعاـطا  هب  روتـسد  تهج  نیا  هب  دـنوادخ 
روتسد دنوادخ  تیـصعم  هب  دناكاپ و  موصعم و  نانآ  اریز  تسا  هداد  رما  نابحاص  زا  تعاطا  هب  روتـسد  زین  و  دهدیمن ، روتـسد  دنوادخ 
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. دنهدیمن

یهارمگ تلالض و  بایسآ 

: دومرف دیناسر  نایاپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هکنآ  زا  دعب  دیوگیم : میلس 
شیاههنادند و  تشاد ، دهاوخ  ییاههنادند  نآ  ندرک  ایسآ  دنکیم و  ایسآ  دش  اپ  رب  بایـسآ  نآ  هک  هاگنآ  دشاب . یتلالـض  بایـسآ  دیاب 

«. 3  » تسا دنوادخ  اب  نآ  نتسکش  و  تسا ، نآ  يزیت 

دنوادخ هار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هار 

. دنتسه یگرزب  رد  نانآ  نیرتاناد  یکدوک و  رد  مدرم  نیرترابدرب  منادناخ ، ناکاپ  مترتع و  ناکین 
«. 4  » دهدیم رییغت  ار  غورد  ام  تسد  هب  دناسریم و  جرف  هب  ار  تخس  نامز  یگنت و  ام  هلیسوب  دنوادخ  هک  دینادب 

ار ام  راثآ  ام و  هقیرط  دییایب و  ام  هار  لابند  رگا  میاهدینش . ار  وگتسار  نخـس  تسا و  ادخ  مکح  زا  ام  مکح  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  دینادب 
ام ياهيرگنشور  اب  دینک  يوریپ 

______________________________

هیآ 59. ءاسن : هروس  ( 2)
هدمآ تارابع  نیا  ریظن  ص 378 )  ) باتک نیمه  ثیدـح 17  طساوا  رد  دراد . ماهبا  زا  یعون  تسا و  هیانک  تروصب  همه  تارابع  نیا  ( 3)

. تسا
. دهدیم رییغت  تسار  هب  ار  نآ  دنکیم و  نشور  ار  نآ  ندوب  غورد  ینعی  ( 4)

585 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
دوخ يور  شیپ  رد  ادـخ  باتک  هارمه  ار  ام  دـینک  ادـتقا  ام  هب  رگا  و  دـیوشیم . كـاله  دـینک  تفلاـخم  اـم  اـب  رگا  و  دـیباییم ، تیادـه 

. دینزیمن ررض  ناتدوخ  هب  زج  راک  نیا  اب  دینک  تفلاخم  ام  اب  رگا  و  دینیبیم ،

مدرم رب  نادهاش  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

تـسار سک  ره  درک . دـهاوخ  توعد  ینامز  ره  رد  ار  نانآ  رب  ام  زا  نادـهاش  داد و  دـهاوخ  رارق  لاؤس  دروم  ار  ینامز  ره  لها  دـنوادخ 
. میئامنیم بیذکت  ار  وا  دیوگب  غورد  سک  ره  و  میهدیم ، تداهش  وا  قدص  هب  ام  دیوگب 

دعب و  تسین ، يربمایپ  ّیبن و  وا  زا  دعب  تسا . تمایق  زور  ات  سنا  نج و  رب  هداتسرف  هدننکتیاده و  هدنناسرت ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. دوشیمن لزان  یباتک  نآرق  زا 

ناشراگدرورپ و باتک  هب  دیامنیم و  ییامنهار  دنکیم و  تیاده  ار  نانآ  هک  تسا  یماما  امنهار و  هدـننکتیاده و  ینامز  ره  لها  يارب 
ناشیا اب  نآرق  نآرق و  اب  نانآ  دهدیم . رارق  نیشناج  ار  دوخ  لثم  یکی  دورب  ایند  زا  ياهدننکتیاده  ره  دیامنیم . داشرا  ناشربمایپ  ّتنس 
. دنوش دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  دوشیمن  ادج  نانآ  زا  نآرق  دنوشیمن و  ادج  نآرق  زا  نانآ  تسا .

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نأش  رد  نآرق  زا  یتایآ 

: ینعی «، 5  » ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَأ  ْلَعْجاَف  تسا : هدومرف  هدرک و  اعد  نامیا  رب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نامردـپ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام 
«. دنشاب هتشاد  لیم  نانآ  هب  هک  نادرگ  يروط  ار  مدرم  زا  ییاهبلق  »
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. میتسه ام  طقف  هیآ  نیا  زا  دنوادخ  دوصقم 
«، 6  » هروس رخآ  ات  ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفا  َو  ْمُکَّبَر  اوُُدبْعا  َو  اوُدُجْـسا  َو  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هدرک  دصق  دـنوادخ  هک  میتسه  ام  و 

عوکر دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
______________________________

هیآ 37. میهاربا : هروس  ( 5)
ياههیآ 77 و 78. جح : هروس  ( 6)

586 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
رد ات  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  « ) دیوش راگتسر  هکنیا  دیما  هب  دیهد  ماجنا  ریخ  راک  دینک و  تدابع  ار  ناتراگدرورپ  دیروایب و  اجب  هدجس  و 

شقلخ و رب  دنوادخ  نادهاش  ام  تسا و  ام  رب  دهاش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیـشاب ،)...  دهاش  مدرم  رب  امـش  امـش و  رب  ربمایپ  هراب  نیا 
. میتسه شنیمز  رد  وا  ياهتّجح 

نینچ نیا  و  ، » هیآ رخآ  ات  « 7  » ِساَّنلا یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  شمالک : رد  هدرک  دصق  دـنوادخ  هک  میتسه  ام 
. تسا دوخ  نامز  لها  رب  دهاش  هک  دراد  ام  زا  یماما  ینامز  ره  دیشاب .» مدرم  رب  نادهاش  ات  میداد  رارق  طسو  تّما  ار  امش 

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
باب 3 ح 133. ج 1 ص 157  قودص : لاصخ  . 1

باب 102 ح 1. ج 1 ص 123  عئارشلا : للع  . 2
______________________________

هیآ 143. هرقب : هروس  ( 7)
587 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  صاّقو  یبا  نب  دعس  تافارتعا   55

ةراشا

ریدغ هعقاو  دعس ، ناسل  زا  ربیخ  گنج  دعس ، ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف  وا ، تلزع  هلأسم  رد  دعس  رب  میلـس  تّجح  مامتا   ؛
. تلزع رد  دعس  تسردان  لیلد  دعس ، ناسل  زا 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  صاّقو  یبا  نب  دعس  تافارتعا 

«1  » وا تلزع  هلأسم  رد  دعس  رب  میلس  تّجح  مامتا 

یلص ربمایپ  زا  دومرفیم : هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  نم  متفگ : وا  هب  مدرک و  تاقالم  صاّقو  یبا  نب  دعس  اب  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
«. دنکیم توعد  نآ  لها  قح و  يراوخ  هب  وا  هک  دیزیهرپب ، دعس  هنتف  زا  دیزیهرپب ، « 2  » سنیخا هنتف  زا  : » دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا 
نم اب  یلع  ای  مگنجب  یلع  اب  هکنیا  زا  و  درادب ، ضوغبم  ارم  وا  ای  مرادب  ضوغبم  ار  یلع  هکنیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  نم  ایادخ  تفگ : دـعس 

!! دشاب نمشد  نم  اب  یلع  ای  منک  ینمشد  یلع  اب  هکنیا  زا  و  دگنجب ،

دعس ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لئاضف 
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: تسا هدوبن  مدرم  زا  يدحا  يارب  هک  هتشاد  یلاصخ  یلع  تفگ ): دعس  )
«. دنکیمن غالبا  ار  یبلطم  دشاب  نم  زا  هک  یسک  زج  نم  لوق  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  تئارب  هروس  بحاص  وا 

زا دعب  يربمایپ  هک  تّوبن ، زجب  یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وت  « » 3 : » دومرف كوبت  گنج  زور  رد  ترضح  نآ  و 
«. تسین نم 

هناخ رد  زج  دننک  دودسم  تسا  زاب  دجسم  هب  هک  ار  يرد  ره  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و 
______________________________

. تسا نامثع  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  رد  ینیشنهناخ  رایتخا  تعیب و  زا  شايریگهرانک  وا ، تلزع  زا  روظنم  ( 1)
تسا صاّقو  یبا  نب  دعس  نامه  روظنم  و  دراد . وا  یشزرایب  رب  تلالد  رّغصم  هغیـص  و  هدننیزگ . يرود  هدنام و  بقع  ینعی  سنیخا » ( » 2)

. تسا هدش  حیرصت  هک  نانچ 
 ... یتسه نم  ّیصو  وت  دراد : هفاضا  اجنیا  رد  لئاضف  باتک  رد  ( 3)
588 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یلو دشاب ) زاب  دجـسم  هب  شلزنم  زا  هک   ) دهد هزاجا  وا  هب  شمـشچ  ود  ردـقب  « 4  » یفاکش هزادنا  هب  ترضح  ات  دیـشوک  رایـسب  رمع  یلع .
رد یلو  يدرک  دودـسم  ار  ام  ياههناخ  رد  : » دـنتفگ رفعج  سابع و  هزمح و  هک  دوب  اج  نامه  رد  دـش . عناـم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

؟» يدرک اهر  ار  یلع  هناخ 
. درک زاب  ار  وا  هناخ  رد  درک و  دودسم  ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  مدرکن ، زاب  نم  ار  وا  هناخ  رد  مدرکن و  دودسم  ار  اهنآ  نم  دومرف : ترضح 

: درک ضرع  مالّسلا  هیلع  یلع  درک ، داجیا  يردارب  شباحصا  زا  رفن  ود  ره  نیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یتقو  و 
ایند رد  وت  ردارب  نم  نم و  ردارب  وت  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يدرک ؟ اهر  ارم  يدادرارق و  يردارب  تباحـصا  زا  رفن  ود  ره  نیب 

«. متسه ترخآ  و 

دعس ناسل  زا  ربیخ  گنج 

تـسا هدش  هچ  دومرف : درک و  بضغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـندروخ  تسکـش  نمـشد  زا  رمع  رکب و  وبا  هک  یماگنه  ربیخ  زور  رد 
تـسود ار  شربمایپ  ادخ و  هک  درپس  مهاوخ  يدرم  هب  ار  مچرپ  ادرف  دننکیم ؟ رارف  سپـس  دـننکیم و  دروخرب  نیکرـشم  اب  هک  ار  یماوقا 

. دنک حتف  وا  تسدب  ار  ربیخ  دنوادخ  ات  ددرگیمنرب  تسین و  هدننکرارف  وسرت و  دنراد . تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  دراد و 
«. 5  » مداد ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  يور  نم  میدش و  عمج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  دش  حبص  یتقو 

زا دراد و  درد  مشچ  هک  میدش  هجوتم  دندروآ و  وا  دزن  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دیناوخارف .» میارب  ار  یلع  تساجک ، مردارب  : » دومرف ترـضح 
هک ارچ  هتسشن  نآ  يور  رب  درآ  رابغ  هک  دراد  نت  رب  یـسابل  و  دننکیم ،) ییامنهار  نتفر  هار  رد  ار  وا  و   ) دناهتفرگ ار  وا  تسد  نآ  تدش 

. تسا هدوب  شاهداوناخ  يارب  ندرک  ایسآ  لوغشم 
سپـس تخیر . كرابم  ناهد  بآ  شمـشچ  ود  رد  دراذـگ و  ترـضح  نآ  نماد  رب  ار  شرـس  ات  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

نب ییح  رتخد  هّیفـص  درک و  حـتف  شیارب  دـنوادخ  هکنآ  رگم  تشگن  زاـب  ترـضح  نآ  درک . اـعد  شیارب  داد و  بیترت  وا  يارب  يرکـشل 
ار وا  يدازآ  دروآ و  رد  دوـخ  جاودزا  هب  ار  وا  سپـس  درک و  دازآ  ار  هّیفـص  ترـضح  دروآ . هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  ار  بـطخا 

«. 6  » داد رارق  شاهّیرهم 
______________________________

. یخاروس لئاضف : باتک  رد  ( 4)
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. دتسرفب ارم  دیاش  ات  مداد  ترضح  ناشن  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  شروظنم  و  دیوگیم ، صاّقو  یبا  نب  دعس  ار  نیا  ( 5)
وا اب  دازآ  نز  ناونعب  ترضح  هکنیا  يارب  دوشیم . وا  کلام  ترـضح  دوشیم و  باسح  زینک  دش  ریـسا  گنج  رد  هّیفـص  یتقو  ینعی  ( 6)

. درک باسح  وا  هّیرهم  ار  ندرک  دازآ  نیمه  درک و  دازآ  ار  وا  دشاب  هدرک  جاودزا 
589 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دعس ناسل  زا  ریدغ  هعقاو 

رد درب  الاب  ار  وا  يوزاب  ود  تفرگ و  ار  وا  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا . مخ  ریدـغ  زور  نیا  زا  رتالاب  «، 7  » لاله ینب  ردارب  يا 
سک ره  : » دومرف يرآ ، دنتفگ : متسین ؟» رترایتخا  بحاص  ناتدوخ  زا  امش  هب  تبـسن  نم  ایآ  : » دومرف و  مدرکیم ، هاگن  وا  هب  نم  هک  یلاح 

تـسا نمـشد  وا  اب  سک  ره  رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  ایادـخ  تسوا . رایتخا  بحاص  یلع  ماهدوب  وا  رایتخا  بحاص  نم 
«. 8 « » دنهد عالطا  نابیاغ  هب  نارضاح  رادب . نمشد 

تلزع رد  دعس  تسردان  لیلد 

هک یتلیـضف  رد  نم  رب  یلع  رگا  مهدیمن !! نتـشک  هب  ار  دوخ  هاگ  چیه  مدرک و  کش  نم  تفگ : درک و  نم  هب  ور  دعـس  دـیوگیم : میلس 
«!! 9  » تسا قح  رب  وا  هتبلا  مشاب . راک  هانگ  ای  راکاطخ  هک  منکیمن  نامگ  نینچ  نم  تسا ، هتفرگ  تقبس  مدوبن  رضاح  نآ  رد 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 2 ص 185 ح 902. ةادهلا : تابثا  . 1

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 42 ص 155 ح 23. راحب : تیاورب  ناذاش ، لئاضف  . 1

ج 42 ص 155 ح 23. راحب : تیاور  هب  هضور ، باتک  . 2
______________________________

. تسا لاله  ینب  هفیاط  زا  یلاله و  میلس  هک  تسا  تهج  نیا  هب  شاهراشا  و  دیوگیم ، میلس  هب  دعس  ار  نیا  ( 7)
. دهد ربخ  مالغ  هب  دازآ  و  دراد : هفاضا  نینچ  لئاضف  باتک  رد  ( 8)

ياههرهچ زا  هک  دعس  تسا . مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعیب  زا  يریگهرانک  رد  شیوخ  طلغ  راک  هیجوت  نانخس  نیا  زا  دعـس  روظنم  ( 9)
زا و  منکیمن ، راکنا  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  نم  دـیوگیم : وس  کـی  زا  دوخ  يرهاـظ  يوربآ  ظـفح  يارب  تسا ، قاـفن  هدـشهتخانش 
ام و  مهدیمن !!! نتـشک  هب  ار  دوخ  ماهدرک  کش  نوچ  نم  متـسین و  راکهانگ  ای  راکهابتـشا  دوخ  صیخـشت  رد  نم  دیوگیم : رگید  يوس 
رد هتشاد و  تکرش  عادولا  ۀجح  زا  تشگزاب  ماگنه  هبقع  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لتق  هئطوت  رد  دعس  نیمه  هک  مینکیمن  شومارف 

اهکـش و ماـمت  وا  تسا . هدـش  دادـملق  نیملـسم  ياهرکـشلرس  نیرتگرزب  زا  یکی  ناونعب  ناـمثع  رمع و  رکب و  وبا  ناـمز  ياـهگنج  عیمج 
؟!!! دهدب نتشک  هب  ار  دوخ  هتساوخن  تسا و  هدروآ  دایب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  تفالخ و  تعیب و  ماگنه  ار  شیاهقافن 

590 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هراب رد  صاّقو  یبا  نب  دعـس  ربخ  ناورهن ، نیّفـص و  لمج و  ياهگنج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  راصنا  نیرجاهم و  روضح  مدع   56
. جراوخ سیئر 

ناورهن نیّفص و  لمج و  ياهگنج  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  راصنا  نیرجاهم و  روضح  مدع 
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نیرجاهم و زا  سک  چـیه  هیواعم  هارمه  زین  و  دوبن . ریبز  هحلط و  هارمه  راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  کی  یتح  تفگ : میلـس  دـیوگیم : ناـبا 
. دوبن راصنا  نیرجاهم و  زا  يدحا  ناورهن  زور  رد  جراوخ  هارمه  زین  و  دوبن ، راصنا 

جراوخ سیئر  هراب  رد  صاّقو  یبا  نب  دعس  ربخ 

«. 1 « » ادیپان ناطیش  دش  هتشک  : » دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  دش ، روآدای  ار  جدخم »  » هک مدینش  دعس  زا  دیوگیم : میلس 
«! تسا یناطیش  شردپ  میلس و  ینب  هفیاط  زا  يزینک  وا  ردام  : » دومرفیم هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دومرف : و 

______________________________

ای تسپ و  نیمز  ینعمب  ةدهو »  » هملک تسا . ادیپان » ناطیـش  داب  هدرم   » يانعم هب  الامتحا  هک  تسا ، ةدهولا » ناطیـش  لتق   » یبرع ترابع  ( 1)
. تسا مکاح  یتلاح  نینچ  عیسو  ینابایب  رد  هک  نانچ  تسوا  تنطیش  ندوب  ادیپان  زا  هیانک  ارهاظ  هک  تسا  نیمز  رد  يدوگ 

591 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تعیب  زا  ناگدیزگ  تلزع  رفن  هس  نخس   57

نب دعـس  هملـسم و  نب  دـمحم  دزن  يزور  دـیوگیم : سیق  نب  میلـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تعیب  زا  ناگدـیزگ  تلزع  رفن  هس  نخس 
وا ندرکن  یهارمه  یلع و  يرای  زا  فّلخت  رطاخب  هک  میـسرتیم  ام  دنتفگیم : هک  مدینـش  نانآ  زا  متـسشن . « 1  » رمع نب  هَّللا  دـبع  کلام و 

. میشاب هدش  كاله  زواجتم ، هورگ  اب  گنج  رد 
نیطـساق و نیثکان و  اب  ات  داد  روتـسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  نم  ایادخ  متفگ : نم 

«. منک گنج  نیقرام 
قح تبـسن  زج  شربمایپ  ادـخ و  هب  زگره  وا  تسا . هتفگ  کین  تسار و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـنتفگ : دـندرک و  هیرگ  نانآ  دـیوگیم : میلس 

. مینکیم رافغتسا  وا  ندرک  راوخ  وا و  يرای  زا  نامفّلخت  رطاخب  ام  تسا . هدادن 
______________________________

و دنتفرگ . هرانک  وا  هارمه  نتفر  گنج  هب  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تعیب  زا  نامثع  زا  دعب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  رفن  هس  نیا  ( 1)
. تسا صاقو  یبا  نب  دعس  نامه  کلام  نب  دعس 

592 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: يرصب نسح  رب  شاّیع  یبا  نب  نابا  تاجاجتحا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياپ  كاخ  هب  كّربت   58

ةراشا

هب يرصب  نسح  فارتعا  شقافن ، هیجوت  رد  يرصب  نسح  نیغورد  ثیداحا  يرصب ، نسح  ناسل  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیـضف  ود 
نـسح قافن  هیجوت  يارب  هّیقت  تایاور  رمع ، رکب و  وبا  هب  تبـسن  يرـصب  نسح  ّنظ  نسح  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  لـصف  ـالب  تفـالخ 

نسح عافد  نامثع ، لتق  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  مدرم  تعیب  ّتیفیک  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  سیلبا  تلود  يرصب ،
تفالخ هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  همه  فارتعا  تّما ، یهارمگ  ناراذگهیاپ  نیلّوا  رمع  رکب و  وبا  رمع ، رکب و  وبا  زا  يرـصب 

هراب رد  يرـصب  نسح  تافارتعا  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  باـب  رازه  رکب ، وبا  زاـمن  ناـیرج  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  لـصف  ـالب 
. يرصب نسح  رظن  رد  هیقت  اب  قافن  طلخ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهگنج 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياپ  كاخ  هب  كّربت 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تفگیم : هک  مدینش  ناملس  زا  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
راثآ یپ  رد  متما  هک  متفگیم  ینخـس  وت  هراب  رد  دنتفگ ، میرم  نب  یـسیع  هراب  رد  نایحیـسم  هچنآ  دـنیوگب  متما  زا  ياهدـع  هک  دوبن  رگا  »

«. 1 « » دنسوبب ار  نآ  دنشاب و  كاخ  رد  تیاهمدق 
______________________________

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  ربیخ  حتف  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  تسا : هدرک  لقن  رباج  زا  ج 68 ص 137  راحب : رد  ( 1)
میرم نب  یـسیع  حیـسم  ترـضح  هب  نایحیـسم  هچنآ  دنیوگب  وت  هراب  رد  متما  زا  ياهدع  هک  دوبن  رگا  : » دومرف وا  هب  ترـضح  نآ  تشگزاب 

ار تیوضو  بآ  هفاضا  وت و  ياپ  ریز  كاخ  هکنآ  رگم  ینکن  روبع  یهورگ  چـیه  رانک  زا  هک  متفگیم  ینخـس  وت  هراب  رد  زورما  دـنتفگ ،
. دننک بلط  افش  نآ  هب  دنرادرب و 

593 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

يرصب نسح  رب  شایع  یبا  نب  نابا  تاجاجتحا 

يرصب نسح  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  ود 

ادخب : » تفگ يرصب  نسح  مدرک . لقن  يرصب  نسح  يارب  ناملس  زا  لقنب  میلـس  زا  ار  ثیدح  نیا  «، 2  » هفیلخ وبا  هناخ  رد  دیوگیم : نابا 
و « 3  » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رب  هکئالم  مالس  نایرج  سپـس  و  ماهدرکن .» لقن  ار  اهنآ  زگره  هک  ماهدینـش  ثیدح  ود  یلع  هراب  رد  مسق 

. درک لقن  ار  « 4  » دحا زور  ثیدح 
زا هک  متفای  میلس  هفیحص  رد  ار  ثیدح  ود  نآ  وا ، لقن  زا  دعب  نم  دیوگیم : نابا 

______________________________

هب دـندوب . هدـش  یفخم  وا  هناخ  رد  هرـصب  رد  ياهدـع  جاجح  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  یملید  باتع  یبا  نب  جاـجح  هفیلخ  وبا  ( 2)
. دوش هعجارم  ص 196 )  ) باتک زاغآرس 

بلطواد مدرم  زا  ردـب  گنج  بش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  ص 95  ج 39  راـحب : رد  ( 3)
کیرات داب و  شزو  اـب  هارمه  درـس  یبش  بش ، نآ  تفر . نوریب  دـش و  بلطواد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دورب . بآ  غارـس  هک  تساوخ 

کشم تفر و  نیئاپ  دش و  هاچ  لخاد  راچانب  درکن . ادیپ  یلطس  دیـسر ، هاچ  هب  یتقو  دمآ . نوریب  تشادرب و  ار  بآ  کشم  ترـضح  دوب .
دیزو و يرگید  داب  سپس  تساخرب . دش و  ّدر  ات  تسشن  ترـضح  نآ  دمآ . يدیدش  داب  وا  لباقم  زا  داتفا . هارب  دمآ و  نوریب  درک و  رپ  ار 

. دش ّدر  ات  تسشن  ترضح  دیزو و  يرگید  داب  سپس  تساخرب . دش و  ّدر  مه  نآ  ات  تسشن  ترضح 
مدرک و دروخرب  يداب  شزو  اب  دومرف : تخادـنا ؟ ریخأت  هب  ار  وت  يزیچ  هچ  نسحلا ، ابا  ای  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـمآ  یتقو 

. دوب هتفرگ  ماهزرل  هک  يرگید  شزو  اب  سپس  يرگید و  داب  شزو  سپس 
وت رب  اـهنآ  وا و  و  هکئـالم ، زا  رفن  رازه  هارمه  دوب  لـیئربج  نآ  دومرف : هن . درک : ضرع  دوـب ؟ هچ  نآ  ینادیم  یلع ، يا  دوـمرف : ترـضح 

روبع هکئالم  رازه  هارمه  لیفارـسا  سپـس  دـندرک . مالـس  وت  رب  اهنآ  وا و  و  درک ، روبع  هکئالم  رازه  هارمه  لیئاکیم  سپـس  دـندرک . مالس 
. دندرک مالس  وت  رب  اهنآ  وا و  و  دندرک ،

زا هک  نمـشد  زا  یهورگ  هب  درک  هراشا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـحا  گـنج  زور  رد  هک  دـنکیم  لـقن  ص 85  ج 20  راـحب : رد  ( 4)
دومرف هراشا  يرگید  هورگ  هب  سپس  داد . يرارف  ار  نانآ  درک و  هلمح  اهنآ  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دندمآیم . نیئاپ  دحا  هوک  فرط 
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درک و هلمح  اـهنآ  رب  زاـب  دومرف و  هراـشا  يرگید  هورگ  هب  سپـس  داد . يرارف  ار  ناـنآ  درک و  هلمح  اـهنآ  رب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  و 
. داد يرارف  ار  نانآ 

ارچ دومرف : ترـضح  میدرک . بجعت  وت  اب  یلع  تاساوم  يراکادف و  هنوگ  نیا  زا  هکئالم  ام و  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دـمآ و  لیئربج 
. متسه امش  زا  مه  نم  تفگ : لیئربج  میوا . زا  نم  نم و  زا  وا  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ 

594 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. دوب هدینش  ترضح  دوخ  زا  درکیم و  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

نآ نم  و  هفیلخ ، وبا  نم و  زج  دندش  قرفتم  مدرم  میدش و  اهنت  وا  نم و  میدرک  لقن  دوخ  نیب  رد  ار  ثیدح  ود  نیا  یتقو  دـیوگیم : نابا 
. مدنام وا  دزن  ار  بش 

شقافن هیجوت  رد  يرصب  نسح  نیغورد  ثیداحا 

ناـمگ نینچ  دـننکیم ، لـقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مدرم  هک  یتیاور  دوبن  رگا  تفگ : بش  نآ  يرـصب  نسح  دـیوگیم ): ناـبا  )
. شنایعیش یلع و  رگم  دناهدش  كاله  هتفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامز  زا  مدرم  همه  هک  متشاد 

. يرآ تفگ : رمع ؟ رکب و  وبا  یتح  «، 5  » دیعس وبا  يا  متفگ :
: دندیسرپ دنوشیم !» كاله  اهنآ  نیعبات  دننکیم و  ادیپ  تاجن  یموق   » هک هفیذح  نخس  تفگ : تسیچ ؟ تیاور  نآ  دیعس ، وبا  يا  متفگ :

؟ دوشیم روطچ  رگید  نیا  هفیذح ، يا 
نانآ عبات  ناشیاهتعدـب  رد  دـنرادن  یقباوس  هک  یموق  سپـس  دـناهدرک . داجیا  ییاهتعدـب  نآ  رانک  رد  دـنراد و  یقباوس  هک  یموق  : » تفگ

«. 6 « » دنوشیم كاله  نانآ  ياهتعدب  رطاخب  ناشنیعبات  دنباییم و  تاجن  دوخ  قباوس  اب  نانآ  دنوشیم .
- تساوخیم هزاجا  ترـضح  نآ  زا  ۀـعتلب  یبا  نب  بطاح  لـتق  يارب  هک  یماـگنه  رمع - هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  مـالک  يرگید  و 

نانآ نم  هک  هتفرگ  دهاش  ار  شاهکئالم  و  « 7  » هدومرف ردب  لها  هورگ  هب  يرظن  دنوادخ  دیاش  ینادیم ؟ هچ  وت  رمع ، يا  : » دومرف ترضح 
«. 8 « » دننک لمع  دنهاوخیم  هچ  ره  سپ  مدیزرمآ ، ار 

ای دنتفگ : دش . روآدای  دنوشیم  ّتلع  ثعاب و  هک  ار  زیچ  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  ثیدح  يرگید  و 
: دومرف تسیچ ؟ ناتدوصقم  تلع ، ثعاب و  ود  زا  هَّللا  لوسر 

______________________________

رمع رکب و  وبا  هک  يرادـنپیم  ثیدـح  نآ  اـب  ینعی  رمع » رکب و  وبا  یّتـح  : » دـیوگیم هکنیا  و  تسا . يرـصب  نسح  هینک  دیعـس » وبا  ( » 5)
!؟ دناهدشن كاله 

. دنکیم رکذ  شقافن  هیجوت  يارب  يرصب  نسح  هک  تسا  یتاّیلعج  زا  ثیدح  نیا  هک  دوشیم  روآدای  ( 6)
. هدومرف رظن  ینادناخ  هب  ب :» ( » 7)

. تشذگ ج 21 ص 94 و 121  راحب : زا  لقنب  یقرواپ 8  ثیدح 15  رد  هعتلب  یبا  نب  بطاح  ناتساد  ( 8)
595 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

وا هب  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادخ  سک  ره  و  دوشیم ، تشهب  لخاد  دزرون  كرش  وا  هب  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ادخ  اب  سک  ره  »
تاـجن و دـیما  تاـیاور  نیمه  رطاـخب  ریبز  هحلط و  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وـبا  هراـب  رد  مه  نم  دوـشیم .» شتآ  لـخاد  دزرویم  كرش 

«! 9  » مراد یتمالس 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لصف  الب  تفالخ  هب  يرصب  نسح  فارتعا 

رمع رکب و  وبا  تعدب  ایآ  يرگید ، يارب  هن  دشاب  مالّسلا  هیلع  یلع  يارب  طقف  شلوسر  ادخ و  فرط  زا  تفالخ  رگا  متفگ : دیوگیم : نابا 
؟ ینکیم باسح  ریبز  هحلط و  نامثع و  تعدب  لثم  ار 

. تسین ناـنآ  يارب  تسا و  یلع  يارب  تفـالخ  مسق  ادـخب  دـشاب !»...  وا  يارب  رگا  : » یئوـگب اداـبم  «، 10  » قـمحا يا  تفگ : يرـصب  نسح 
. دناهدرک لقن  میارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  رامشیب  نیّقثوم  هک  تلصخ  راهچ  نآ  زا  دعب  دشابن  وا  يارب  طقف  هنوگچ 

؟ دنامادک تلصخ  راهچ  نآ  مدیسرپ :
. مخ ریدغ  زور  رد  وا  ندومن  بوصنم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نخس  تفگ :

يربمایپ زا  ریغ  رگا  يربمایپ ،» زجب  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  : » هک كوبت  گنج  رد  ترـضح  نآ  مالک  و 
. تسا تّوبن  زا  ریغ  تفالخ  هک  مینادیم  انیقی  درکیم و  انثتسا  ار  نآ  ترضح  دوب  مه  يرگید  زیچ 

ات دـماین  نوریب  رگید  دـش و  شاهناخ  لـخاد  نآ  زا  دـعب  درک و  داریا  مدرم  يارب  هک  ياهباـطخ  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  و 
زگره دیاهدرک  کّسمت  ود  نآ  هب  ات  هک  مدراذـگ  یقاب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ، يا  : » دومرف دـناوخ ، ارف  دوخ  دزنب  ار  وا  دـنوادخ 

. دیوشیمن هارمگ 
نم دزن  رثوک  ضوح  رـس  رب  ات  دنوشیمن  ادج  رگید  کی  زا  ود  نیا  هک  هدرک  دهع  نم  اب  ریبخ  فیطل و  دنوادخ  متیب . لها  ادـخ و  باتک 
نیا رد  ترضح  و  ود - نیا  دننام  هن  دنداد - رارق  رگید  کی  رانک  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  ود  لاح  نیا  رد  ترـضح  و  ود - نیا  دننام  دنیآ 

زا رتولج  ود  نیا  زا  یکی  هک  ارچ  دنداد - رارق  طسو  تشگنا  رانک  ار  دوخ  هبابس  تشگنا  لاح 
______________________________

. يرآ تفگ : یتسه ؟ راودیما  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هراب  رد  تیاور  هس  نیمه  اب  دیعس ، وبا  يا  متفگ : د :»  » و ب » ( » 9)
. مردارب يا  ب :» ( » 10)

596 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
نانآ هب  و  دـیوشیم ، كاله  هک  دـییوجن  یـشیپ  مّدـقت و  نانآ  زا  دـیوشن . نادرگور  هارمگ و  اـت  دـینک  کّـسمت  ود  نیا  هب  تسا . يرگید 

«. 11  » دنرتاناد امش  زا  نانآ  هک  دیزوماین  يزیچ 
مالّسلا هیلع  یلع  هب  ات  داد  روتـسد  «- 12  » دـندوب رفن  تفه  زا  رفن  ود  هک  رمع - رکب و  وـبا  هب  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هـکنیا  رگید  و 

. دننک مالس  نینمؤملا » ریما   » ناونعب

رمع رکب و  وبا  هب  تبسن  يرصب  نسح  ّنظ  نسح 

رافغتـسا ریبز  هحلط و  نامثع و  يارب  هک  دـشاب  زیاج  ام  يارب  رگا  مسق ، مدوخ  ناـجب  « 13  » سیقلا دـبع  ردارب  يا  داد : همادا  يرـصب  نسح 
وبا يارب  تسا  زیاج  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـش  رهاظ  ام  يارب  هک  هدیـسر  يدـح  هب  نانآ  فالخ  ياهراک  اهتعدـب و  هک  یلاـح  رد  مینک 

«. 14  » مینک رافغتسا  مه  رمع  رکب و 
ییاهنوخ دنتسکش و  ار  دوخ  تعیب  سپس  دندرک . تعیب  یلع  اب  رابجا  نودب  دوخ و  تساوخ  هب  نانآ  مدوب  دهاش  نم  هک  ریبز ، هحلط و  اّما 

رتالاب دنوادخ ، هب  كرـش  زا  دعب  یهانگ  چیه  دنتخیر . تموکح  تسایر و  رب  صرح  ایند و  رد  تبغر  رطاخب  دوب  هدرک  مارح  ادـخ  هک  ار 
. تسین هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ییاهنوخ  نتخیر  زا 

ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هدشهدنار  و  درک ، رود  ار  نایقتم  درک و  برقم  ار  ناهیفس  وا  نامثع ، اّما  و 
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______________________________

باتک مراذـگیم : یقاب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  مدرم ، يا  تسا : نینچ  ب »  » رد تراـبع  اـجنیا  اـت  مدرم »...  يا   » هلمج زا  ( 11)
ارچ دیوشن ، هارمگ  ات  دیئوج  کّسمت  ود  نآ  هب  دنتسه . نیمز  نامسآ و  نیب  هدش  هدیشک  ياهنامسیر  ود  نآ  و  متیب . لها  رد  مترتع  ادخ و 

تـشگنا ود  لاح  نیا  رد  ترـضح  هک  دنوش - دراو  نم  دزن  ود  نیا  دننام  رثوک  ضوح  رـس  رب  ات  دنوشیمن  ادج  رگید  کی  زا  ود  نآ  هک 
جراخ نید  زا  هک  دینامن  بقع  نانآ  زا  دیوشیم و  كاله  هک  دـیریگن  یـشیپ  ود  نآ  زا  دندینابـسچ . رگید  کی  هب  ار  دوخ  طسو  هبابس و 

. دیوشیم
. دندوب هدمآ  همانرب  نیا  يارب  هک  دندوب  هن  ای  رفن  تفه  نیب  رد  ینعی  دندوب . رفن  هن  زا  رفن  ود  ب :» ( » 12)

. دوش هعجارم  باتک  نیا  هب ص 30 و 126  تسا . هدوب  سیقلا  دبع  ینب  هفیاط  زا  هک  تسا  شایع  یبا  نب  نابا  هب  باطخ  نیا  ( 13)
نامثع و يارب  اههنیمز  همه  هدـننکهدامآ  اههنتف و  همه  راذـگ  هیاـپ  ـالوا  هک  تسا  نیا  هدرک  لـفاغت  نآ  زا  يرـصب  نسح  هک  ياهتکن  ( 14)

. تسا نارگید  نامثع و  زا  رتگرزب  یسب  رمع  رکب و  وبا  ياهفالخ  اهتعدب و  ایناث  و  دنتسه ، رمع  رکب و  وبا  ینعی  رفن  ود  نآ  ریبز ، هحلط و 
597 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنوادخ هچنآ  ریغب  داد و  رارق  نادنمتورث  نیب  تورث  ار  لام  و  درک ، دیعبت  ار  نیحلاص  زا  ياهدع  رذ و  وبا  دنوادخ : ءایلوا  و  «، 15  » داد هانپ 
ادخ باتک  ندـنازوس  اهنآ  نیرتگرزب  دوش . هدرمـش  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رتشیب و  وا  فالخ  ياهراک  اهتعدـب و  درک و  مکح  هدرک  لزان 

«. 17  » دوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  تفلاخم  ناونعب  ینم  رد  وا  ندناوخ  زامن  تعکر  راهچ  اهنآ  نیرتعیجف  و  « 16  » دوب

يرصب نسح  قافن  هیجوت  يارب  هیقت  تایاور 

؟ دوشیم هچ  وا  تلیضف  هب  تندوب  لئاق  نامثع و  رب  وت  نداتسرف  تمحر  هَّللا ، کحلصا  متفگ : دیوگیم : نابا 
دایز و نبا  وا  زا  لـبق  جاـجح و  ینعی  وا  ملاـظ  وگروز و  راـکزواجت و  و  « 18  » یغاط ناتـسود  ءایلوا و  اـت  منکیم  ار  راـک  نیا  نم  تفگ :

دننکیم دیعبت  دننادب  مهّتم  مالّسلا  مهیلع  شتیب  لها  یلع و  ّبح  نامثع و  ضغب  هب  ار  سک  ره  نانآ  ینادیمن  رگم  دنونـشب . دایز  شردپ 
؟ دنشکیم ار  وا  دنیامنیم و  هعطق  هعطق  ار  وا  و 

: تفگ 19 ؟»  » دوشیم هنوگچ  دوخ  ندرک  لیلذ  مدیسرپ : دنک .» لیلذ  ار  دوخ  درادن  قح  نمؤم  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
. دنک تماقتسا  نآ  لباقم  رد  دناوتیمن  درادن و  ار  نآ  تقاط  هک  دهد  رارق  یئالب  ضرعم  رد  ار  دوخ 

هیقت سک  ره  و  تسادـخ ، نید  زا  هیقت  : » درکیم لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نامثع ، لتق  زور  رد  هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 
ره : » دومرف تسیچ ؟ سیلبا  تلود  دیـسرپ : يدرم  دشیمن !!» تدابع  دنوادخ  سیلبا  تلود  رد  دوبن  هّیقت  رگا  مسق  ادخب  درادن . نید  دنکن 

مدرم روما  هاگ 
______________________________

. تشذگ یقرواپ 59  ثیدح 25  رد  هک  تسا  صاعلا  یبا  نب  مکح  روظنم  ( 15)
. دوش هعجارم  یقرواپ 56  ثیدح 11  هب  نامثع  طسوت  اهنآرق  ندنازوس  هراب  رد  ( 16)

: ریدغلا رد  دناوخ . تعکر  راهچ  ار  نآ  ادمع  نامثع  یلو  دوش  هدناوخ  یتعکر  ود  ینعی  رـصق  دـیاب  رفاسم  زامن  هک  تسا  نیا  روظنم  ( 17)
مامت ینم  رد  هفرع و  رد  ار  زامن  درک و  اپ  رب  ياهمیخ  ینم  رد  دـمآ و  جـح  رفـس  هب  نامثع  يرجه  لاس 29  رد  هدرک : لقن  ج 8 ص 101 

میدق ص 312 ج 8  راحب : هب  ماهداد ! دوخ  زا  هک  تسا  يرظن  نیا  داد : خساپ  درک ، ضارتعا  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتقو  دناوخ .
. دوش هعجارم 

. ناگهدشدازآ ب :» ( » 18)
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؟ دنکیم لیلذ  ار  دوخ  هنوگچ  هَّللا ، لوسر  ای  دش : هتفگ  ب :» ( » 19)
598 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

سیلبا رب  مدآ  تلود  نآ  دریگب  رایتخا  رد  ار  نآ  تیادـه  ماما  هاـگ  ره  و  تسا ، مدآ  رب  سیلبا  تلود  نآ  دریگب  تسدـب  تلالـض  ماـما  ار 
«. 20 « » تسا

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  سیلبا  تلود 

هک ینامز  زا  : » مدینشیم مه  نم  دومرف و  رکب  یبا  نب  دمحم  رامع و  هب  هتسهآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپـس  داد : همادا  يرـصب  نسح 
«! دیاهدوب سیلبا  تلود  نم  ریغ  زا  ناتيوریپ  نم و  كرت  رطاخب  هدومن  تلحر  ناتربمایپ 

نامثع لتق  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  مدرم  تعیب  تیفیک 

وا دزن  راّجن  ینب  هفیاط  رد  یبوچ  ياهناخ  رد  دندرک و  بلط  ار  وا  مدرم  دش . ناهنپ  مدرم  زا  زور  هس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  زا  دعب 
دمحم تّما  رطاخب  ار  وت  میتفاین . تفالخ  هب  وت  زا  رتراوازـس  ار  مدرم  زا  يدحا  میدرک و  تروشم  رما  نیا  رد  زور  هس  ام  دنتفگ : دـندمآ و 

. دریگب تسدب  وت  ریغ  ار  نانآ  روما  دنوش و  عیاض  ادابم  هک  میهدیم  مسق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
نیا اب  دـندمآ  هرـصب  هب  نآ  زا  دـعب  ود  نآ  دـندوب . ریبز  هحلط و  دـندرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  لّوا  دـندرک و  تعیب  ترـضح  نآ  اب  مدرم 

. دنتفگیم غورد  یلو  دناهدرک ، تعیب  رابجا  هب  هک  نامگ 
وا هب  ترضح  مدینـشیم . مه  نم  دوب و  ترـضح  رانک  رکب  یبا  نب  دمحم  لاح  نیا  رد  دمآ و  ترـضح  دزن  « 21 « » هرهم  » هقطنم زا  يدرم 
هَّللا یلص  ربمایپ  هک  ینکیم  تعیب  نم  اب  هدیقع  نیا  رس  رب  ایآ  دومرف : يرآ . درک : ضرع  ینک ؟ تعیب  ياهدمآ  ایآ  هرهم ، ردارب  يا  دومرف :
رمع وا  زا  دعب  تخادنا و  گنچ  ام  قح  نیا  رب  زواجت  ملظ و  هب  هفاحق  وبا  رـسپ  دوب . نم  قح  تفالخ  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  هلآ  هیلع و 

نیمه قبط  و  يرآ . درک : ضرع  درم  نآ  درک ؟ ار  راک  نیا 
______________________________

تلود دریگب  تسدـب  تلالـض  ماما  هاگ  ره  و  تسا ، سیلبا  رب  قح  تلود  دریگب  تسدـب  ار  روما  تیادـه  ماـما  هاـگ  ره  د :»  » و ب » ( » 20)
. تسا سیلبا 

. تسا ناّمع  تومرضح و  نیب  برعلا  ةریزج  رد  یکشخ  هقطنم  هرهم » ( » 21)
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. درک تعیب  ترضح  نآ  اب  رابجا  نودب  رایتخا و  اب  هدیقع 
: تفگ دندرک ؟ تعیب  داقتعا  نیا  رب  مدرم  همه  ایآ  متفگ : يرصب  نسح  هب  دیوگیم : نابا 
. درک تعیب  ساسا  نیا  رب  تشاد  نانیمطا  نانآ  هب  دوب و  ناما  رد  نانآ  زا  هک  یناسک  اب  هن ،

رمع رکب و  وبا  زا  يرصب  نسح  عافد 

هدش بکترم  هک  حیبق  ياهراک  هریبک و  ناهانگ  نآ  اب  مینک  رافغتـسا  نامثع  يارب  هک  دشاب  زیاج  ام  يارب  رگا  «، 22  » سیقلا دبع  ردارب  يا 
هدوسآ ار  دوخ  اهنوخ  نتخیر  زا  نانآ  هک  ارچ  مینک ، رافغتـسا  مه  رمع  رکب و  وبا  يارب  دوب  دـهاوخ  زیاـج  اـم  يارب  تروص  نیا  رد  تسا ،
نامثع ياهندرک  « 23  » طلخ ملظ و  نانآ  دنتشاد !! کین  راتفر  دندرک و  يراددوخ  دنداد و  ناشن  فافع  دوخ  تموکح  رد  دنتشادهگن و 
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یلاح رد  دنتخیر ، تموکح  ایند و  دـصقب  ار  اهنوخ  دنتـسکش و  ار  تعیب  هک  دـندادن  ماجنا  زین  ار  ریبز  هحلط و  راک  و  دـندشن ، بکترم  ار 
ار شلوسر  ادخ و  رما  نانآ  درکیم . یهن  دندناسر  ماجنا  هب  دندش و  بکترم  هچنآ  زا  هک  دندوب  هدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک 

. دندرمشیم کبس  ار  لوسر  ادخ و  رما  هک  ارچ  دندرک  كرت  دهاش  تّجح و  مامتا  زا  دعب 
هدومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هراب  رد  هچنآ  دندوب  هدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  مه  رمع  رکب و  وبا   » یئوگب رگا  سیقلا ، دبع  ردارب  يا 

زا ود  نیا  هک  یلاح  رد  دـندش  اهيزیرنوخ  گنج و  نآ  بکترم  نانآ  یلو  دـندوب  هدینـش  مه  ریبز  هحلط و  نامثع و  ار  بلاـطم  نیا  دوب ،»
«!! 24  » دنتشاد هگن  رانک  ار  دوخ  نآ  باکترا 

______________________________

. تسا هدوب  سیقلا  دبع  ینب  هفیاط  زا  هک  تسا  شایع  یبا  نب  نابا  هب  يرصب  نسح  باطخ  نیا  دش  رکذ  مه  البق  هک  نانچ  ( 22)
. تسا طیلخت  ياجب  ب »  » رد ( 23)

اهيزیرنوخ زا  ار  دوخ  رمع  رکب و  وبا  هکنیا  اّما  دـهدیم . ناشن  یبوخب  ار  وا  نطاب  يدراوم  نینچ  رد  يرـصب  نسح  لهاجت  قاـفن و  ( 24)
نانآ تیانج  نیرتگرزب  مالّـسلا  امهیلع  نسحم  ترـضح  شدـنزرف  ارهز و  همطاف  ترـضح  تداهـش  رگم  تفگ  دـیاب  دنتـشاد ، هگن  راـنک 

دنتـسین ییاههنتف  راذگ  هیاپ  نانآ  ایآ  و  تسین ؟ نانآ  باسح  هب  دش  هتخیر  اهگنج  رد  ود  نآ  نامز  رد  هک  ییاهنوخ  همه  نیا  رگم  تسین ؟
ات هک  ییاهنوخ  همه  ایآ  و  دـش ؟ رجنم  اهنآ  زا  دـعب  دـیزی و  هیواعم و  هشیاع و  ریبز و  هحلط و  ياههنتف  ناـمثع و  تموکح  هب  شاهنماد  هک 

لهاجت هب  ار  دوخ  اهيرصب  نسح  هچ  رگا  دناهدومرف  نینچ  مالّسلا  مهیلع  همئا  تسین ؟ نانآ  باسح  هب  دوشیم  هتخیر  قح  انب  تمایق  زور 
. دننزیم

ینعم هنوگچ  ار  شوخ  راتفر  فافع و  تفگ  دـیاب  هراب  نیا  رد  دنتـشاد ، شوخ  راتفر  دـنداد و  ناشن  فافع  دوخ  تموکح  رد  هکنیا  اّما  و 
هعیش خیرات  هعیش و  یلو  دیدنسپ ، دهاوخ  ار  ناشیگدنز  تموکح و  لکش  رد  رمع  رکب و  وبا  قافن  يرـصب  نسح  نوچ  یقفانم  هتبلا  مینک .

. دشوپب مشچ  تایانج  زا  دروخب و  ار  قافن  رهاظ  بیرف  هک  تسا  نآ  زا  رترایشوه  رترادیب و 
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تّما رد  یهارمگ  ناراذگهیاپ  نیلوا  رمع  رکب و  وبا 

نتخادنا گنچ  اب  دندومن و  يراذگهیاپ  دندرک و  زاب  ار  هار  نیا  هک  دنتسه  یناسک  لّوا  رمع  رکب و  وبا  یئوگب  رگا  سیقلا ، دبع  ردارب  يا 
و دندرک . دراو  تما  رب  ار  الب  هنتف و  «، 25  » هداد رارق  ناشیا  ریغ  يارب  ار  نآ  دنوادخ  دنرادن و  یّقح  نآ  رد  دنتـسنادیم  انیقی  هک  هچنآ  هب 

درک رما  وا  رب  ندرک  مالـس  هب  ار  ود  نآ  ترـضح  هک  یماگنه  و  دندرک ، مالـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  نینمؤملا » ریما   » ناونعب ود  نآ  هکنیا 
: دومرف تسا ؟ شلوسر  ادخ و  فرط  زا  نیا  ایآ  دنتفگ :

. ياهتفگ یئاجب  نخس  یئوگب  ار  نیا  رگا  تسا ،» شلوسر  ادخ و  فرط  زا  يرآ ، »
زا تفگ : نمب  درکیم ، لـقن  ار  ناملـس  دادـقم و  دوخ و  هارمه  نینمؤملا » ریما   » ناونعب ود  نآ  ندرک  مالـس  ثیدـح  رذ  وـبا  هک  یماـگنه 

نایم رد  وا  زا  رتملاع  هک  یلاح  رد  دنراپسیمن  یسک  تسدب  ار  دوخ  روما  یتما  چیه  : » دومرفیم هک  میدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
«. دندرگزاب دناهدرک  كرت  هچنآ  هب  ات  دوریم  طوقس  هب  ور  ناشراک  هکنآ  رگم  دشاب  نانآ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لصف  الب  تفالخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  باحصا  همه  فارتعا 

هراب نیا  رد  دنتـشادن و  یکـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  همه  ریبز و  هحلط و  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  سیقلا ، دبع  ردارب  يا 
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تمحز رد  نانآ  نیرتالاب  ملع و  رظن  زا  نانآ  نیرتشیب  مالـسا و  رد  نانآ  نیلّوا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دوبن  نانآ  نیب  یفالتخا 
. دوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ظفح  يارب  یناشفناج  نارقا و  اب  هزرابم  ادخ و  هار  رد  داهج  يارب 

______________________________

. تسا هتسنادیم  رتراوازس  ود  نآ  زا  تفالخ  هب  تبسن  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  دنوادخ  و  ب :» ( » 25)
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مالّسلا هیلع  یلع  هکنآ  رگم  دماین  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  ياهعلق  حتف  یعاجـش و  اب  هزرابم  یتحاران و  یمهم و  هلأسم  چیه 
. داتسرفیم شیپ  تسنادیم  وا  زا  هک  یتلیضف  تشاد و  وا  هب  هک  ینانیمطا  رطاخب  ار 

هَّللا یلص  ربمایپ  دزن  تسا و  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  نانآ  نیرتملاع  مالّسلا  هیلع  یلع  هکنیا ) رد  دنتشادن  یکش  باحصا  نینچمه  )
. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  وا  هکنیا  و  تسا ، رتبوبحم  همه  زا  هلآ  هیلع و 

اطع باوـج  ترـضح  درکیم  لاؤـس  هاـگ  ره  هک  تشاد  یتوـلخ  دورو و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  یبـش  زور و  ره  رد  وا  هـکنیا  و 
«. 26  » تفگیم نخس  ءادتبا  ترضح  درکیم  توکس  هاگ  ره  دومرفیم و 

. درکن ادیپ  زاین  يدحا  هب  هقف  ملع و  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک ) دنتشادن  یکش  (و 
هدرک لزان  وا  هراب  رد  ادـخ  هک  نآرق  زا  یبلاطم  بقانم و  قباوس و  وا  تشادـن . جایتحا  يدـحا  هب  وا  یلو  دنتـشاد ، جایتحا  وا  هب  نانآ  همه 

. دوب رتالاب  « 27  » گنج رد  تعاجش  سفن و  تواخس  تسد و  ششخب  رد  نانآ  همه  زا  و  دوبن . نانآ  زا  يدحا  يارب  هک  تشاد  دوب 
دوب نینچ  شداهتجا  ایند و  رد  دـهز  رد  هک  ناـنچمه  دـشاب  نآ  رد  ییاـتمه  هیبش و  ریظن و  شیارب  هک  دوبن  ریخ  لاـصخ  زا  یتلـصخ  چـیه 

«. 28»
رد مدرم  زا  يدـحا  دـش  مولعم  درک و  حرطم  مدرم  يارب  ار  دوخ  یگدـنز  لـئاوا  هکنیا  هدرک  نآ  صوصخم  ار  وا  دـنوادخ  هچنآ  هلمج  زا 

مّدقم وا  رب  زامن  رد  يدحا  زگره  هدادن و  رارق  ریما  وا  رب  ار  يدحا  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  و  هتفرگن ، تقبـس  وا  رب  يریخ  چـیه 
«. 29  » تسا هدشن 

رکب وبا  زامن  نایرج 

؟ دناوخب تعامج  زامن  مدرم  يارب  ات  دادن  روتسد  رکب  وبا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ایآ  دیعس ، وبا  يا  متفگ : دیوگیم : نابا 
______________________________

. دومرفیم الما  ترضح  نآ  رب  درکیم  توکس  هاگ  ره  و  ب » ( » 26)
. بلق تعاجش  ب :» (- » 27)

نآ هب  ار  وا  دنوادخ  هچنآ  هلمج  زا  تشادن . دـنوادخ  رما  رد  توق  هن  يراکزیهرپ و  رد  هن  داهج و  رد  هن  ایند و  رد  ییاتمه  ب .... :» ( » 28)
: ینعی . ) تشاد تلیضف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هارمه  لّوا  نانمؤم  رب  تلیضف  رد  هکنیا  هداد  صاصتخا 

. دوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نوچمه  نانآ  هب  شتبسن  و  تشاد ، حیجرت  نارگید  رب  هیلّوا  ناناملسم  نیب  رد 
. تسا هدادن  رارق  وا  رب  ماما  زامن  رد  ار  یتعامج  ماما  هدادن و  رارق  هدنامرف  وا  رب  ار  يریما  زگره  ب :» ( » 29)
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نآ «، 30  » دـناوخب زامن  ناشیارب  اـت  داد  روتـسد  رکب  وبا  هب  هک  دوبن  یمدرم  هارمه  مالّـسلا  هیلع  یلع  ـالّوا  ياهتفر !؟ اـجک  ناـبا ، يا  تفگ :
هیلع یلع  دومنیم و  تیـصو  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  ترـضح  نآ  درکیم . ار  وا  يراتـسرپ  دوـب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  ترـضح 

. دناوخیم ترضح  هارمه  ار  شیاهزامن  مه  مالّسلا 
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مدرم يارب  دوخ  و  « 31  » هدز بقع  ار  رکب  وبا  دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیـسرن . ماجنا  هب  مه  رکب  وبا  يارب  زامن  نیا  ایناث  و 
«. 32  » دناوخ زامن 

______________________________

نـسح رظن  نیا  عقاو  رد  و  دشاب . هداد  روتـسد  نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مینک  ضرف  رگا  ینعی  تسا ، ضرف  ناونعب  نیا  هتبلا  ( 30)
. تسا يرصب 

 ... دز و رانک  بارحم  زا  ار  رکب  وبا  دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مسق  ادخب  ب :» ( » 31)
نامی نب  ۀفیذح  زا  میدق ص 25  ج 28 ص 110 و ج 8  راحب : رد  مینک . لقن  ار  رکب  وبا  زامن  لماک  نایرج  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد  ( 32)

: دنکیم لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخآ  ياهزور  عیاقو  لقن  رد 
کمک ار  وا  تشاد  نتفر  نوریب  تردق  ترـضح  نآ  رگا  تفگیم . ناذا  زامن  ره  تقو  رد  دوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نذؤم  لالب 

نآ دادیم و  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  تسناوـتیمن  رگا  و  دـناوخیم ، زاـمن  مدرم  يارب  دـمآیم و  نوریب  دـندرکیم و 
. دندوب ترضح  رانک  امئاد  سابع  نب  لضف  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يرامیب  نآ  رد  دناوخیم . زامن  مدرم  يارب  ترضح 

زامن نالعا  ترـضح  نآ  هب  ات  دمآ  تداع  قبط  تفگ و  ناذا  لالب  حبـص  ماگنه  دندش ، هنیدـم  دراو  هماسا  نامرف  تحت  دارفا  هک  یبش  نآ 
. دش يریگولج  وا  دورو  زا  هتفای و  تدش  ترضح  يرامیب  دید  یلو  دهد . ربخ  ار 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يرامیب  هک  دـنک  هاگآ  ار  وا  دورب و  رکب  وبا  شردـپ  غارـس  اـت  داد  روتـسد  بیهـص  هب  هشیاـع ، رگید  يوس  زا 
زامن يارب  دناوتیمن  تسوا و  هدـهاشم  ترـضح و  نآ  روما  لوغـشم  مه  بلاط  یبا  نب  یلع  و  دورب ، دجـسم  هب  دـناوتیمن  هتفای و  تدـش 

مه نیا  زا  دعب  دوب و  دـهاوخ  اراوگ  تیارب  هک  تسا  یلاح  نیا  هک  ارچ  ناوخب  زامن  مدرم  يارب  ورب و  دجـسم  هب  وت  دوش . رـضاح  تعامج 
«. دوب دهاوخ  وت  يارب  یلیلد 

زامن ناشیارب  ترـضح  يرامیب  مایا  هنازور  تداع  قبط  هک  دندوب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  ای  ربمایپ  رظتنم  دجـسم  رد  مدرم  دـیوگیم : هفیذـح 
مدرم يارب  هداد  روتـسد  نم  هب  هتفای و  تدش  ربمایپ  يرامیب  : » تفگ دش و  دجـسم  دراو  رکب  وبا  هک  دـندوب  راد  ریگ و  نیمه  رد  دـنناوخب .
زگره مسق  ادـخب  یتسه . هماسا  رکـشل  زا  وت  هک  یلاح  رد  يراد  یّقح  نینچ  وت  هنوگچ  تفگ : باحـصا  زا  یکی  مناوخب !» تعامج  زاـمن 

. دشاب هداد  زامن  روتسد  وت  هب  هن  دشاب و  هداتسرف  وت  غارس  هک  مسانشیمن  ار  یسک 
هزاجا هراب  نیا  رد  ربمایپ  زا  نم  اـت  دـنک - تمحر  ار  امـش  ادـخ  دـینامب - ناـنچمه  : » تفگ داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  مدرم  لـالب  سپس 

ندز رد  نیا  دومرف : دینـش و  ار  رد  يادص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دیبوک . تدـش  هب  ار  هناخ  برد  دـمآ و  تعرـس  هب  سپـس  مریگب .»
يربخ هچ  لالب  دیـسرپ : دـش . هجاوم  لالب  اب  درک و  زاـب  ار  برد  دـمآ و  نوریب  ساـبع  نب  لـضف  تسا !؟ ربخ  هچ  دـینیبب  تسیچ ؟ دـیدش 

؟ يراد
ترضح نآ  هک  دنکیم  نامگ  نینچ  هداتسیا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياج  رد  هتفر و  ولج  هدش و  دجـسم  دراو  رکب  وبا  تفگ : لالب 
بـشید هک  تسا  یمیظع  ّرـش  نامه  نیا  مسق  ادـخب  تسین !؟ هماسا  رکـشل  رد  رکب  وبا  رگم  تفگ : لـضف  تسا . هداد  ار  روتـسد  نیا  وا  هب 

. تسا هداد  ام  هب  ار  ربخ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا . هدش  هنیدم  دراو 
نآ يارب  ار  ربـخ  لـالب  تسا ؟ ربـخ  هچ  نوریب  لـالب ، دیـسرپ : ترـضح  درب . دوخ  هارمه  مه  ار  لـالب  دـش و  هناـخ  دراو  ساـبع  نب  لـضف 

. دیربب دجسم  هب  ارم  دینک ، دنلب  ارم  دینک ، دنلب  ارم  : » دومرف ترضح  درک . نایب  ترضح 
«. تسا هدش  لزان  یمیظع  هنتف  الب و  مالسا  يارب  تسوا  تسدب  مناج  هکنآ  هب  مسق 

هب شکرابم  ياهاپ  دوب و  هتفرگ  رارق  سابع  نب  لضف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نیب  دوب و  هتـسب  ار  كرابم  رـس  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  سپس 
هدیبع و وبا  رمع و  و  دوب ، هداتـسیا  ترـضح  بارحم  رد  رکب  وبا  لاح  نیمه  رد  دش . دجـسم  دراو  تروص  نیا  هب  دشیم و  هدیـشک  نیمز 
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يراددوخ زامن  ندـناوخ  زا  مدرم  رثکا  و  دـندوب ، هتفرگ  ار  رکب  وبا  فارطا  دـندوب  هدـش  هنیدـم  دراو  هنابـش  هک  يدارفا  بیهـص و  ملاـس و 
. دروآیم يربخ  هچ  لالب  دننیبب  ات  دندوب  هدرک 

گرزب رایـسب  ار  بلطم  نیا  دراد ، يرامیب  زا  یتخـس  تلاح  روط  نآ  دـش و  دجـسم  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـندید  مدرم  یتقو 
. دندرمش

دندوب وا  اـب  هک  يدارفا  رکب و  وبا  درک . رود  بارحم  زا  ار  وا  دیـشک و  رـس  تشپ  زا  ار  رکب  وـبا  تفر و  وـلج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
هتسشن ترضح  هک  یلاح  رد  دنداتسیا  زامن  هب  ترضح  نآ  رس  تشپ  دندمآ و  مدرم  دندش . يراوتم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رـس  تشپ 

. تفای نایاپ  ترضح  زامن  ات  تفگیم  ریبکت  مدرم  يارب  لالب  دوب و 
ار اـهنآ  هک  دـینکیمن  بجعت  شباحـصا  هفاـحق و  وبا  رـسپ  زا  اـیآ  مدرم ، يا  دومرف : اذـل  دـیدن . ار  رکب  وبا  درک و  یهاـگن  ترـضح  دـعب 

يارب دـندرک و  تفلاخم  نانآ  یلو  دـنورب ، دـناهدش  هداتـسرف  هک  یتمـس  هب  مداد  روتـسد  نانآ  هب  مداد و  رارق  هماسا  تسدریز  مداتـسرف و 
. تسا هتخادنا  هنتف  رد  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دینادب  دنتشگرب ؟ هنیدم  هب  هنتف  داجیا 

603 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  باب  رازه 

رازه دیلک  نم  يارب  شیرامیب ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دومرفیم : هک  مدینش  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  مسق ، ادخب  تفگ : يرـصب  نسح 
«. 33  » دنکیم زاب  ار  باب  رازه  یباب  ره  هک  درک  زاب  ار  ملع  زا  باب 

«34  » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  هراب  رد  يرصب  نسح  تافارتعا 

رـس رب  درک و  ادیپ  ینارای  هک  یتقو  ات  «، 35  » درک ربص  ملظ  رب  هک  درک  عورـش  ار  شایگدنز  مّود  هلحرم  سپـس  داد : همادا  يرـصب  نسح 
لیزنت رس  رب  هک  روط  نامه  دیگنج  نآرق  لیوأت 

______________________________

. دوشیم زاب  باب  رازه  یباب  ره  زا  ب :» ( » 33)
ترـضح هب  دوب و  ناورهن  نیّفـص و  لـمج و  ياـهگنج  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیفلاـخم  زا  يرـصب  نسح  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  ( 34)

!! دزیریم نیمز  هب  ار  نیملسم  ياهنوخ  ارچ  هک  درکیم  ضارتعا 
. تسا نامثع  رمع و  رکب و  وبا  ملظ  روظنم  ( 35)

604 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
كاـپ و هزیکاـپ و  یتلاـح  اـب  و  دـش ، دیهـش  اـت  درک  داـهج  ادـخ  هار  رد  داد و  ماـجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  وا  «. 36  » دـیگنج نآ 
نیثکان و ینعی  دندوب  هداد  ار  اهنآ  اب  ندیگنج  روتسد  وا  هب  شلوسر  ادخ و  هک  نانآ  اب  و  درک ، تاقالم  ار  ادخ  رّهطم  دیهش و  دنمتداعس و 

. دوب هدیگنج  نیقرام  نیطساق و 

يرصب نسح  رظن  رد  هیقت  اب  قافن  طلخ 

دوب يراوـتم  هفیلخ  وـبا  هناـخ  رد  هک  یلاـح  رد  جاـجح  تموـکح  لّوا  رد  شرمع  لـئاوا  رد  ار  نخـس  نیا  يرـصب  نسح  دـیوگیم : ناـبا 
. دمآیم باسح  هب  هعیش  زا  زور  نآ  رد  وا  و  تفگیم ،
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مدرک و تولخ  وا  اب  دـیوگیم ، اوران  نانخـس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هراـب  رد  هک  مدینـش  وا  زا  تشگ و  روهـشم  دـش و  گرزب  یتقو 
نیا نم  نک . ناـمتک  نم  هب  تبـسن  ار  بلاـطم  نیا  تفگ : باوـج  رد  مدـش . روآداـی  شیارب  مدوـب  هدینـش  وا  زا  شرمع ) لـئاوا  رد   ) هچنآ

. دننکیم دنلب  مرس  رب  بوچ  منکن  نینچ  رگا  و  منک ، ظفح  ار  منوخ  ات  میوگیم  ار  نانخس 
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 40 ص 81. راحب : . 1
ص 373. ۀّینارونلا : عماوللا  . 2
ص 376. ۀّینارونلا : عماوللا  . 3

ج 1 ص 264. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 4
______________________________

تـسد اذـل  دـشاب و  هدرک  کمک  ملظ  هب  تساوخن  درک . ذاختا  مدرم  رب  يرگید  تلیـضف  سپـس  تسا : نینچ  د »  » و ب »  » رد ترابع  ( 36)
رب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  روط  نامه  دـیگنج  نآرق  لیوأت  رب  درک و  ادـیپ  ینارای  هکنآ  اـت  درک  راـیتخا  ینیـشنهناخ  تشاد و  هگن 

. دیگنج نآرق  لیزنت 
605 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. ناورهن نیّفص و  لمج و  ياهگنج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياعد   59

رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هاگ  ره  دـیوگیم : سیق  نب  میلـس  ناورهن  نیّفـص و  لمج و  ياهگنج  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياعد 
هب ور  دوب - هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رطاق  نامه  هک  ءابهـش - رطاق  رب  راوس  دشیم  وربور  نمـشد  اب  ناورهن  نیّفـص و  لمج و  ياهگنج 

: دومرفیم درکیم و  هلبق 
«، َنیِِحتاْفلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ِّقَْحلِاب  انِمْوَق  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْحَْتفا  اَنَّبَر  مادقالا . تلقن  بولقلا و  تضفا  راصبالا و  تعفر  يدـیالا و  کیلا  تطـسب  ّمهّللا  »

. تسا هدش  راپسهر  وت  يوسب  اهمدق  هدش و  هّجوتم  وت  يوسب  اهبلق  هتفر و  الاب  وت  يوسب  اهمشچ  هدش و  زاب  وت  يوس  هب  اهتسد  اراگدرورپ ، »
«. یتسه ناگدننکحتف  نیرتهب  وت  هک  نک  حتف  قح  هب  نامموق  ام و  نیب  اراگدرورپ 

. دنتفگیم نیمآ  ترضح  نآ  باحصا  دوب و  هدرب  الاب  ار  اهتسد  هک  دومرفیم  یلاح  رد  ار  نیا 
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 230 و 477. محازم : نب  رصن  نیّفص  باتک  . 1
ج 3 ص 304. مثعا : نبا  حوتف  باتک  . 2

ص 96. تاوعدلا : جهم  رد  سواط  نب  دیس  تیاورب  يدّولج ، نیّفص  باتک  . 3
606 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ریما يرامیب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  نیرتالاب  نآرق ، زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیـضف  نیرتالاب   60
. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياعد  هب  رمع  رکب و  وبا  يازهتسا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياعد  رفس و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

نآرق زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  نیرتالاب 

هیلع نینمؤـملا  ریما  اـی  درک : ضرع  مدینـشیم  مه  نم  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  تمدـخ  يدرم  دـیوگیم : مـیلس 
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رد دنوادخ  درک : ضرع  تسا . هدرک  لزان  نم  هراب  رد  شباتک  رد  دنوادخ  هچنآ  دومرف : هدب . ربخ  نم  هب  ار  دوخ  تبقنم  نیرتالاب  مالّسلا ،
؟ تسا هدرک  لزان  هچ  وت  هراب 

يدهاش دراد و  شراگدرورپ  بناج  زا  یلیلد  هک  یـسک  ایآ  «، » 1  » ُْهنِم ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  دـنوادخ : مالک  دومرف :
. متسه هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  دهاش  نم  تسوا .» رس  تشپ  دوخ  زا 

«. 3  » تسا هدرک  دصق  ارم  دنوادخ  تسوا ،» دزن  باتک  ملع  هک  یسک  «، » 2  » ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  دنوادخ : مالک  و 
«. 4  » دومرف رکذ  دوب  هدرک  لزان  وا  هراب  رد  دنوادخ  هک  ياهیآ  ره  ترضح  سپس 

________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص606 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تلیضف  نیرتالاب 

. دیئامرفب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  دوخ  تبقنم  نیرتالاب  «: 5  » درک ضرع  درم  نآ 
______________________________

هیآ 17. دوه : هروس  ( 1)
هیآ 43. دعر : هروس  ( 2)

َو َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  دـنوادخ : مالک  لثم  دراد و  هفاضا  ار  ترابع  نیا  جاجتحا  باـتک  رد  ( 3)
. اهنیا ریغ  ْمُْکنِم و  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دنوادخ : مالک  و  َنوُعِکار ، ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی 

نآ دوخ  ناسل  زا  ار  هدش  لزان  نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هراب  رد  هچنآ  همه  ات  هدشن  لقن  لماک  روطب  ثیدح  نیا  هنافـسأتم  ( 4)
. میونشب ترضح 

 ... مدرک ضرع  دیوگیم : میلس ) : ) تسا نینچ  ترابع  جاجتحا  باتک  رد  ( 5)
607 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رگید و  دومن . هماقا  میارب  وا  بناج  زا  ار  تیالو  یلاعت  كرابت و  يادخ  رما  هب  هک  مخ ، ریدغ  رد  ارم  ترـضح  نآ  ندرک  بوصنم  دومرف :
«. 6 « » یتسه یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وت  : » دومرف هک  وا  نخس 

«7  » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياعد  رفس و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يرامیب 

ربمایپ هب  نم  دنک . رما  باجح  هب  ار  شنارسمه  ترضح  هک  دوب  نآ  زا  لبق  نیا  و  متفر ، رفـس  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  نم  دومرف :
. تشادن يرگید  رازگتمدخ  ترضح  نآ  مدرکیم و  تمدخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
. دوب وا  هارمه  مه  هشیاع  تشادن و  يرگید  زادناور  فاحل ، کی  زجب  ترضح  نآ 

. میتشادن يزیچ  فاحل  کی  نامه  زج  يرفن  هس  ام  دیباوخیم و  هشیاع  نم و  نیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
دوب ام  ریز  هک  يزادـناریز  هب  فاحل  ات  دروآیم  نییاـپ  هشیاـع  نم و  نیب  ار  فاـحل  طـسو  تساـخیم  رب  « 8  » زامن يارب  ترـضح  هاگ  ره 

. دناوخیم زامن  تساخیم و  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دسرب و 
لحم نم و  نیب  ار  بش  نآ  و  دنام ، رادیب  نم  يرادیب  رطاخب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تشاد . هگن  مرادـیب  تفرگ و  بت  ارم  بش  کی 
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حبـص ات  و  درکیم ، هّجوت  نم  هب  دیـسرپیم و  ارم  لاح  دمآیم و  نم  دزن  سپـس  دناوخیم و  زامن  يرادقم  هک  دناسر  حبـص  هب  دوخ  زامن 
. دوب نیمه  شراک 

ارم تشاد  هک  يدرد  زا  بشما  وا  هدب  تیفاع  افـش و  ار  یلع  ایادخ ، : » دومرف سپـس  دناوخ و  شباحـصا  اب  ار  حبـص  زامن  دش  حبـص  یتقو 
. مدش صالخ  متشاد  نآ  زا  لبق  هک  يرامیب  زا  اعد  نیا  اب  تشاد .» هگن  رادیب 

هک دومرف  يروط  ار  نخـس  نیا  و  ارت - داـب  تراـشب  مردارب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـعب  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما 
. دنادرگ تیادف  ارم  دهد و  ریخ  تراشب  ار  وت  ادخ  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  دندینشیم .- شباحصا 

______________________________

«. تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنآ  رگم  : » دراد هفاضا  جاجتحا  باتک  رد  ( 6)
. دش رکذ  زین  باتک  نیمه  ثیدح 36 ص 495  رد  نایرج  نیا  ( 7)

. بش زامن  يارب  جاجتحا : باتک  رد  ( 8)
608 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

وت يارب  ار  نآ  لـثم  هکنآ  رگم  متـساوخن  دوـخ  يارب  يزیچ  و  درک ، اـطع  نم  هب  هـکنآ  رگم  متـساوخن  يزیچ  دـنوادخ  زا  « 9  » نم دومرف :
«10  » ینمؤم ره  رایتخا  بحاص  ار  وت  متـساوخ  وا  زا  و  درک ، نینچ  و  دـهد ، رارق  يردارب  وت  نم و  نیب  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  نم  متـساوخ .

. درک نینچ  و  دهد ، رارق  نم  زا  دعب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياعد  هب  رمع  رکب و  وبا  ءازهتسا 

هدیکشخ يامرخ  هنامیپ  کی  مسق  ادخب  12 ؟»  » تسا هتـشاد  يدصقم  هچ  هتـساوخ  ادخ  زا  هچنآ  زا  تفگ : يرگید  هب  یکی  «، 11  » رفن ود 
ار وا  ات  دنک  لزان  وا  رب  ياهکئالم  دوب  هتساوخ  شراگدرورپ  زا  رگا  تسا !! هتـساوخ  ادخ  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  رتهب  هدیکـشخ  یتسوپ  رد 

يزیچ نیا  زا  رتهب  دـنراد -! جایتحا  نآ  هب  هک  «- 13  » دنک جرخ  شباحـصا  رب  ات  دنک  لزان  وا  رب  یجنگ  ای  دننک ، کمک  شنمـشد  هیلع  رب 
«. 14  » تسا هدرک  تساوخرد  هک  دوب 

دیامنیم تباـجا  ار  وا  تساوخرد  هکنآ  رگم  دـنکیمن  توعد  « 15  » یلطاب ای  قح  چـیه  هب  ار  یلع  ربماـیپ  دـنتفگ : رگید  کـی  هب  ود  نآ 
«. 16»

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 1 ص 231. یسربط : جاجتحا  . 1

ص 558. مارکلا : ۀهزن  . 2
ج 1 ص 109. راربالا : ۀیلح  رد  ینارحب  مشاه  دیس  لقنب  ةرهاطلا ، ةرتعلا  یف  ةرخافلا  بقانملا  . 3

______________________________

 .... بشما نم  جاجتحا : باتک  رد  ( 9)
. ینمؤم نز  درم و  ره  جاجتحا : باتک  رد  ( 10)

. تسا هدش  هدروآ  هیانک  هب  هک  تسا  رمع  رکب و  وبا  روظنم  ( 11)
!؟ تسا هتساوخ  هچ  ادخ  زا  ینیبیم  جاجتحا : باتک  رد  ( 12)

. دشاب هتشاد  عفن  شباحصا  وا و  هب  هک  جاجتحا : باتک  رد  ( 13)
. دوب رتهب  شباحصا  يارب  جاجتحا : باتک  رد  ( 14)

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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. دناهدرب راکب  ار  ترابع  نیا  هک  تسا  رمع  رکب و  وبا  نخس  یلطاب » ای  قح   » هملک ( 15)
هدرک لقن  ار  ثیدح  نیا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  : » تسا هدـمآ  نتم  رد  ترابع  نیا  اههخـسن  رد  ثیدـح  رخآ  رد  ( 16)

. تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحصا  زا  هک  تسا  شایع  یبا  نب  نابا  مالک  زا  ترابع  نیا  الامتحا  و  تسا .»
609 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

لها بئاصم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگشیپ  رمع 2 . تاظحل  نیرخآ  رد  شنادناخ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تاشرافس  . 1 61
رمع تاظحل  نیرخآ  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب 

ةراشا

رخآ تاظحل  رد  بلطملا ، دبع  نادنزرف  عامتجا  توعد و  رمع : تاظحل  نیرخآ  رد  شنادناخ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تاشرافس  . 1
ینب يارب  تیالو  نابحاص  یفرعم  مشاه ، ینب  سلجم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  نتفر  نوریب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمع 
دبع ینب  هب  روتـسد  تلالـض ، ماـما  هدزاود  تیادـه و  ماـما  هدزاود  زا  یئوگـشیپ  بلطملا ، دـبع  ینب  ياـهالب  زا  یئوگـشیپ  بلطملا ، دـبع 

. مالّسلا هیلع  یلع  زا  تعاطا  دروم  رد  بلطملا 
نینمؤملا ریما  بئاصم  زا  یئوگشیپ  رمع : تاظحل  نیرخآ  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگـشیپ  . 2

ینب تموکح  زا  یئوگشیپ  مالّسلا ، هیلع  نسح  ماما  بئاصم  زا  یئوگشیپ  مالّسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  بئاصم  زا  یئوگـشیپ  مالّـسلا ، هیلع 
. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تموکح  سابع و 

رمع تاظحل  نیرخآ  رد  شنادناخ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تاشرافس   1

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخآ  تاظحل  رد  بلطملا  دبع  نادنزرف  عامتجا  توعد و 

: متفگ دوب - شرانک  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  هک  یلاح  رد  سابع - نبا  هب  دیوگیم : میلس 
نز و غلاب و  ناوج  ره  تفای  تّدـش  ترـضح  يرامیب  یتقو  يرآ ، تفگ : يدوب ؟ رـضاح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو  ماـگنه  اـیآ 

. درک عمج  ار  بلطملا  دبع  نادنزرف  زا  دیسریم  ناشلقع  هک  ياهچب 
نب رمع  زین  و  درک ، لـخاد  ار  وا  « 1  » هّیفـص رطاخب  هک  ریبز  زجب  دندشن  دراو  ناشهارمه  نانآ  ریغ  دومن و  عمج  ار  نانآ  طقف  ترـضح  نآ 

هس نیا  : » دومرف سپس  و  دیز ، نب  ۀماسا  هملس و  یبا 
______________________________

. تسوا دنزرف  ریبز  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هّمع  هّیفص  ( 1)
610 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ار وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  تسا .» ام  زا  و  « 3  » ام یلاوم  زا  هماسا  : » دومرف و  « 2 « » دنتسه ام  نادناخ  زا  مه  رفن 
هب رمع  رکب و  وـبا  زا  کـی  ره  دـندوب . رکـشل  نآ  رد  مـه  رمع  رکب و  وـبا  و  دوـب ، هدرک  هداـمآ  یمچرپ  وا  يارب  هداد و  رارق  ریما  رکـشل  رب 

هزاجا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هماسا  دـهدیم !» رارق  ریما  ام  رب  ار  مالغ  كدوک  نیا  هک  هدیـسر  اـجنیا  هب  شراـک  : » دـنتفگ يرگید 
وبا دش . لخاد  نانآ  هارمه  وا  دش و  فداصم  مشاه  ینب  عامتجا  اب  وا  راک  نیا  و  دنک ، مالس  وا  رب  دنک و  یظفاحادخ  ترضح  اب  ات  تفرگ 

. داد هزاجا  ود  نآ  هب  هماسا  دننک و  مالس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  ات  دنتفرگ  هزاجا  هماسا  زا  مه  رمع  رکب و 
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هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 410 

http://www.ghaemiyeh.com


مشاه ینب  سلجم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  نتفر  نوریب 

ربمایپ دش  دراو  ام  هارمه  تشادیم - تسود  رایـسب  ار  وا  ترـضح  دـمآیم و  باسح  هب  مشاه  ینب  زا  هک  هماسا - یتقو  تفگ : سابع  نبا 
هـصفح هشیاع و  زجب  ناـنآ  همه  دـیراذگب .» اـهنت  متیب  لـها  اـب  ارم  دـیزیخرب و  نم  روضح  زا  : » دومرف شنارـسمه  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

دوب هتفرگ  ار  هصفح  تسد  هک  یلاح  رد  هشیاع  دـیراذگب .» اـهنت  متیب  لـها  اـب  ارم  : » دومرف درک و  ود  نآ  هب  یهاـگن  ترـضح  دنتـساخرب !
. دندش یبوچ  ياهناخ  دراو  دعب  میتشاذگ !» اهنت  نانآ  اب  ار  وت  : » تفگیم دیچیپیم و  دوخب  بضغ  زا  تساخرب و 

بلطملا دبع  ینب  يارب  تیالو  نابحاص  یفرعم 

ات هنیس  هب  دیناشن و  ار  ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناشنب .» ارم  مردارب ، : » دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
: دومرف دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  ترضح  نآ  سپس  داد . هیکت  شیولگ 

. دینکن فالتخا  دیوشن و  قرفتم  دینز و  گنچ  ادخ  نامـسیر  هب  یگمه  دیتسرپب . ار  ادخ  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  بلطملا ، دبع  ینب  يا  »
ینینمؤم يارب  شلوسر و  ادخ و  يارب  تیالو  جح . ناضمر و  هام  هزور  تاکز و  زامن و  تیالو و  تسا : هدش  انب  هیاپ  جنپ  رب  مالسا 

______________________________

. دنشاب سلجم  نیا  رد  هک  دح  نیا  رد  ینعی  تسا  یبسن  ندوب  ترضح  نادناخ  زا  هک  تسادیپ  مالک  هنیرق  هب  ( 2)
. تسا هدش » دازآ   » يانعمب ارهاظ  هتفر  راکب  اجنیا  رد  هک  یلوم »  » هملک ( 3)

611 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
هک دنادب ) ، ) دریذپب ار  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  شلوسر و  ادخ و  تیالو  سک  ره  و  « 4  » دنزادرپیم عوکر  لاح  رد  ار  تاکز  هک  تسا 

«. 5 « » دنتسه بلاغ  دنوادخ  بزح 
هزاجا مه  نانآ  هب  بلطملا  دبع  ینب  هارمهب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  و  دندمآ ، مه  رذ  وبا  دادقم و  ناملـس و  اجنیا  رد  تفگ : سابع  نبا 

. داد
یضعب صوصخم  دومرف : تسا ؟ ناشیا  زا  یـضعب  صوصخم  ای  تسا  نینمؤم  همه  لماش  تایآ  نیا  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 

. تسا هدومن  نیرق  شربمایپ  دوخ و  اب  نآرق  هیآ  کی  زا  شیب  رد  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  نانآ  زا 
نیا رد  و  تسا - بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  نیا  ناشنیرتهب  ناشلـضفا و  نانآ و  لّوا  دومرف : دـننایک ؟ ناـنآ  هَّللا ، لوسر  اـی  دیـسرپ : ناـملس 
هیلع نسح  ماما  رس  رب  ار  كرابم  تسد  و  وا - زا  دعب  مرسپ  نیا  سپـس  دنداد - رارق  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رـس  رب  كرابم  تسد  لاح 

نادنزرف زا  رفن  هن  ءایصوا  و  دنداد - رارق  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  رس  رب  كرابم  تسد  و  وا - زا  دعب  مرسپ  نیا  سپـس  دنداد - رارق  مالّـسلا 
رب ادـخ  تجح  نانآ  دـنیوا . دامتعا  دروم  ياهزیواتـسد  دـنوادخ و  مکحم  ياهنامـسیر  ناـنآ  دوب . دـنهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی  نیـسح 

. دنانیمز رد  وا  نادهاش  شقلخ و 
یچیپرـس نم  زا  دـنوادخ و  زا  دـنک  یچیپرـس  نانآ  زا  سک  ره  و  تسا ، هدرک  تعاطا  ارم  ار و  دـنوادخ  دـنک ، تعاطا  ناـنآ  زا  سک  ره 

. تسا نانآ  اب  نآرق  نآرق و  اب  نانآ  تسا . هدرک 
. دنوش دراو  نم  دزن  رثوک  ضوح  رس  رب  ات  دنوشیمن  ادج  نآرق  زا  نانآ  دوشیمن و  ادج  نانآ  زا  نآرق 

بلطملا دبع  ینب  ياهالب  زا  یئوگشیپ 

هب امـش و  هیلع  رب  داحتا  الب و  یتخـس و  برع  نایغاط  نالهاج و  شیرق و  نیملاظ  زا  نم  زا  دـعب  امـش  بلطملا ، دـبع  نادـنزرف  يا  دومرف :
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. دینک تاقالم  ارم  ات  دینک  ربص  سپ  دید . دیهاوخ  امش  هب  تبسن  زواجت  دسح و  امش و  رب  هلمح  ندیشک و  تلذ 
______________________________

. تسا هدئام  هروس  زا  هیآ 55  هب  هراشا  ( 4)

. تسا هدئام  هروس  زا  هیآ 56  هب  هراشا  ( 5)
612 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دیامنیم و تشهب  لخاد  ار  وا  دـنک  تاقالم  نم  تلاسر  هب  رارقا  وا و  یگناگی  هب  هدـیقع  اب  ار  ادـخ  سک  ره  بلطملا ، دـبع  نادـنزرف  يا 
. دنکیم تشذگ  وا  ياهيدب  زا  دنکیم و  لوبق  ار  وا  فیعض  لمع 

تلالض ماما  هدزاود  تیاده و  ماما  هدزاود  زا  یئوگشیپ 

توعد شتآ  هب  ار  متّما  دندوب و  هدننکهارمگ  هارمگ و  نانآ  همه  هک  مدـید  شیرق  زا  رفن  هدزاود  مربنم  رب  نم  بلطملا ، دـبع  نادـنزرف  يا 
نآ يارب  نانآ  همه  باذع  تما و  همه  هانگ  لثم  هک  شیرق ، « 6  » هفیاط ود  زا  رفن  ود  دندنادرگیم : رب  بقع  هب  تسار  هار  زا  دندرکیم و 

. دنتسه « 8  » هّیما نب  صاعلا  یبا  نادنزرف  زا  هیقب  و  « 7  » هّیما نب  برح  نادنزرف  زا  رفن  هد  زا  رفن  ود  هیما . ینب  زا  رفن  هد  و  تسا ، ود 
هک نیـسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  یلع و  دـننکیم : توعد  تشهب  هب  نانآ  همه  هک  دنتـسه  زین  ماما  هدزاود  نم  تیب  لها  زا 
اب نآرق  نآرق و  اب  نانآ  متـسه . نانآ  يارب  یلع و  يارب  ماـما  نم  و  تسا ، یلع  ناشردـپ  ناـنآ و  ماـما  دوب . دـنهاوخ  يرگید  زا  سپ  یکی 

. دنیآ نم  دزن  ضوح  رس  رب  ات  دنوشیمن  ادج  نآرق  زا  نانآ  دوشیمن و  ادج  نانآ  زا  نآرق  تسا . نانآ 

مالّسلا هیلع  یلع  زا  تعاطا  دروم  رد  بلطملا  دبع  ینب  هب  روتسد 

يرازیب وا  نمـشد  زا  دـینکن و  تفلاخم  وا  اب  دـیریذپب و  ار  وا  تیالو  دیـشاب و  وا  عبات  دـینک و  تعاطا  یلع  زا  بلطملا ، دـبع  نادـنزرف  يا 
. دیدرگ دنمتداعس  دیوش و  تیاده  دیشاب و  هتفر  تسرد  هار  هب  ات  دینک  ادتقا  وا  هب  دیهد و  يرای  دینک و  کمک  ار  وا  دیئوجب .

هدجس هب  دوش و  زاب  مراگدرورپ  يوسب  یهار  میارب  مریگب و  ار  تشهب  رد  هقلح  رگا  نم  دینک . تعاطا  یلع  زا  بلطملا ، دبع  نادنزرف  يا 
، رادرب رس  : » دیوگب نم  هب  متفیب و 

______________________________

. تسا يدع  ینب  هفیاط  زا  هک  رمع  میت و  ینب  هفیاط  زا  هک  رکب  وبا  ینعی  ( 6)
. دنتسه دیزی  هیواعم و  رفن  ود  زا  روظنم  تسا و  نایفس  وبا  نامه  هیما  نب  برح  ( 7)

. دنتسه هّیما  نب  صاعلا  یبا  نب  مکح  نب  ناورم  دالوا  زا  هک  دنتسه  ناورم  ینب  هیقب  رفن  تشه  ( 8)
613 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مرادیمن مّدقم  بلطملا  دبع  ینب  امش  رب  ار  يدحا  یلاح  نینچ  رد  دوش ،» لوبق  ات  نک  تعافش  دوش و  اطع  وت  هب  ات  نک  تساوخرد 
. مینکیم تعاطا  میدینش و  هَّللا ، لوسر  ای  دنتفگ :

رمع تاظحل  نیرخآ  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگشیپ   2

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  بئاصم  زا  یئوگشیپ 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 412 

http://www.ghaemiyeh.com


رب دنوشیم و  دـّحتم  وت  هیلع  رب  شیرق  يدوزب  مردارب ، دومرف : درک و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
دوخ نوخ  رادهگن و  تسد  یتفاین  ینارای  رگا  نک و  داهج  نانآ  اب  یتفای  ینارای  رگا  دوشیم . یکی  ناشنخس  وت  ندرک  بولغم  ملظ و  رس 

. دنک تنعل  ار  وت  لتاق  ادخ  تسوت . رس  تشپ  تداهش  هک  نادب  نک . ظفح  ار 

مالّسلا اهیلع  ارهز  ترضح  بئاصم  زا  یئوگشیپ 

نانز هدّیس  وت  يوشیم ، قحلم  نم  هب  هک  یتسه  متیب  لها  زا  رفن  نیلّوا  وت  دومرف : درک و  شرتخد  هب  ور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
. دنکشیم تیولهپ  ياهناوختسا  زا  یناوختسا  يوشیم و  هدز  هک  اجنآ  ات  دید  یهاوخ  هنیک  ملظ و  نم  زا  دعب  وت  یتسه . تشهب  لها 

ار ترـسپ  ود  رهوش و  هب  هدننکملظ  وت و  هیلع  رب  هدنهد  يرای  هدننککمک و  نآ و  هب  یـضار  هدـننکرما و  دـنک و  تنعل  ار  وت  لتاق  ادـخ 
. دنک تنعل 

مالّسلا هیلع  نسح  ماما  بئاصم  زا  یئوگشیپ 

نک و داهج  نانآ  اب  یتفای  ینارای  رگا  دننکیم . ینکشدهع  وت  اب  تّما  نسح ، يا  وت  اّما  و 
614 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسوت رس  تشپ  تداهش  هک  نک  ظفح  ار  دوخ  نوخ  رادهگن و  تسد  هن  رگ 
ام تسا . انزلا  دلو  رـسپ  انزلا  دلو  رـسپ  انزلا  دلو  دشکیم  ار  وت  هک  یـسک  نآ  نوچ  دنک ، تنعل  ار  وت  هیلع  رب  هدننککمک  وت و  لتاق  ادخ 

«. 9  » تسا هدشن  یضار  ام  يارب  ار  ایند  هدرک و  باختنا  ام  يارب  ار  ترخآ  دنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تموکح  سابع و  ینب  تموکح  زا  یئوگشیپ 

هب نانآ  زا  رفن  هد  هکنآ  زا  دـعب  هّیما - ینب  كاله  لّوا  هک  دـینادب  دومرف : درک و  « 10  » ساّبع نبا  هب  ور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
لبق يدحا  يارب  ایند  دنـشاب . بقارم  نم  ترتع  نادنزرف و  هراب  رد  دنـسرتب و  ادخ  زا  دوب . دهاوخ  وت  نادنزرف  تسدب  دندیـسر - تموکح 

ود لاس  ره  ياجب  زور و  ود  زور  ره  ياجب  هک  تساهتلود ، نیرخآ  ام  تلود  دنامیمن . یقاب  ام  زا  دعب  يدحا  يارب  هدـنامن و  یقاب  ام  زا 
هدش رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دنکیم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  یـسک  تسا  نم  نادـنزرف  زا  ام و  زا  «. 11  » دوب دهاوخ  لاس 

. دشاب
: میلس باتک  زا  تیاور 

ص 291. تاداسلا : لئاضف  . 1
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 117. یسوط : خیش  تبیغ  . 1

ص 203. یسوط : خیش  تبیغ  . 2
______________________________

ردپ و دوخ و  ندوب  انزلا » دلو   » هملک صوصخب  دراد ، ار  نایوار  فرط  زا  طقس  لامتحا  اجنیا  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندشن  رکذ  ( 9)
قدـص مه  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  لتاق  هراـب  رد  هتبلا  تسا . هتفر  راـکب  زین  رگید  دراوم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  لـتاق  هراـب  رد  ّدـج 

. دنکیم
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طقف دشاب و  سابع  نبا  هب  باطخ  هک  درادن  مه  یتافانم  هتبلا  تسا . سابع  نبا  ثیدح  يوار  نوچ  دشاب  سابع  هب  باطخ  نیا  ارهاظ  ( 10)
. دشاب هدش  هابتشا  ترابع  ياشنا  رد 

. درک میهاوخ  تموکح  لاس  ود  لاس  ره  ياجب  زور و  ود  دندرک  بصغ  ام  تموکح  زا  نیبصاغ  هک  زور  ره  ياجب  ینعی  ( 11)
615 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

، یهلا باوج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  هراب  رد  ناملس  لاؤس   62

ةراشا

ترـضح زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یئوگـشیپ  نآ ، ریـسفت  ریهطت و  هیآ  لوزن  قلخ ، نایم  زا  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  باـختنا 
كّربت دنوادخ ، فرط  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ریزو  مالّسلا  هیلع  یلع  هئیس ، هنسح و  تنـس  يازج  رد  تکرـش  مالّـسلا ، هیلع  يدهم 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياپ  كاخ  هب 

یهلا باوج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ّیصو  هراب  رد  ناملس  لاؤس 

يربمایپ وت  زا  لبق  دـنوادخ  هَّللا ، لوسر  ای  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تفگیم : هک  مدینـش  ناملـس  زا  دـیوگیم : میلس 
میارب دنوادخ  فرط  زا  یبلطم  هراب  نیا  رد  ناملس ، يا  دومرف : تسیک ؟ وت  ّیصو  ادخ  ربمایپ  يا  دراد ، ینیشناج  هکنآ  رگم  هدرکن  ثوعبم 

. تسا هدماین 
يا «. 1  » دـمآ یحو  میارب  دـنوادخ  بناج  زا  يدرک  لاؤس  هک  ياهلأسم  هراب  رد  ناملـس ، يا  دومرف : سپـس  درک و  ثکم  یهاـتوک  تّدـم 

ینمؤم ره  رایتخا  بحاص  منادناخ و  رد  منیشناج  مریزو و  مردارب و  نم و  ّیـصو  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مریگیم  دهاش  ار  وت  نم  ناملس ،
. دگنجیم نم  ّتنس  رس  رب  دزادرپیم و  ارم  ضرق  دنکیم و  ءيرب  ارم  هّمذ  وا  تسا . نم  زا  دعب 

قلخ نایم  زا  مالّسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  باختنا 

نانآ نایم  زا  ار  یلع  مردارب  دومن و  یمّود  رظن  سپـس  درک . باختنا  نیمز  لها  ناـیم  زا  ارم  درک و  نیمز  هب  یهجوت  دـنوادخ  ناملـس ، يا 
. مدروآ رد  وا  جاودزا  هب  ار  تشهب  لها  نانز  هدّیس  مه  نم  درک و  رما  نم  هب  و  درک . باختنا 

نآرق اب  نانآ  نیسح . نادنزرف  زا  نانآ  هّیقب  نیسح و  نسح و  مرسپ  ود  ینعی  درک : باختنا  ار  نانیشناج  همطاف و  دومن و  یموس  رظن  سپس 
دوخ هباّبس  تشگنا  ود  ترضح  و  ود - نیا  دننام  دنوشیمن  ادج  نآ  زا  نانآ  دوشیمن و  ادج  ناشیا  زا  نآرق  تسا . نانآ  اب  نآرق  و 

______________________________

. تسا یحو  عبنم  هب  باوج  لاصتا  نداد  ناشن  يارب  هدومرف  لاؤس  نیا  هب  هک  خساپ  هنوگ  نیا  تسادیپ  ( 1)
616 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رس  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هکنآ  ات  دنداد - رارق  مه  رانک  ار 
نانآ زا  سک  ره  هدرک و  تعاطا  ار  ادخ  دنک  تعاطا  ار  نانآ  یسک  ره  دنتـسه . شنیمز  رد  وا  تّجح  شقلخ و  رب  دنوادخ  نادهاش  نانآ 

. دناهدش تیاده  هدننکتیاده و  نانآ  همه  تسا . هدرک  یچیپرس  ادخ  زا  دنک  یچیپرس 

نآ ریسفت  ریهطت و  هیآ  لوزن 
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نم و نادـنزرف  هک  تسا  هدـش  لزاـن  يرگید  زا  سپ  یکی  نانیـشناج  مرـسپ و  ود  همطاـف و  مرتـخد  یلع و  مردارب  نم و  هراـب  رد  هیآ  نیا 
ار يدب  سجر و  تسا  هتساوخ  دنوادخ  «. » 2  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  دنتسه : مردارب  نادنزرف 

؟ تسیچ سجر »  » دینادیم ایآ  ناملس ، يا  دنادرگ .» كاپ  ار  امش  دربب و  تیب  لها  امش  زا 
نامتدالو و رد  ام  دننکیمن . کش  دشاب  هدـمآ  ادـخ  بناج  زا  هک  يزیچ  هراب  رد  زگره  نانآ  تسا ، ّکش  دومرف : هن . درک : ضرع  ناملس 

. میتسه موصعم  كاپ و  يدب  ره  زا  میتسه ، كاپ  مدآ  ترضح  ات  نامتنیط  رد 

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یئوگشیپ 

لدع زا  ار  نیمز  هک  تما  يدهم  ناملس ، يا  دومرف : دز و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  كرابم  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
یـصو رـسپ  یـصو  ملاع ، رـسپ  ملاع  ماما ، رـسپ  ماما  تسا . نیا  نادنزرف  زا  دشاب ، هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دـنکیم  رپ  داد  و 

«. 3  » تسا ملاع  یصو و  ماما و  تسوا  زا  لبق  هک  شردپ  تسا .
دراد ار  نانآ  همه  رجا  لثم  « 4  » نانآ یلّوا  تسا . لضفا  وا  زا  شردپ  دومرف : شردپ ؟ ای  تسا  لضفا  يدهم  ادـخ ، ربمایپ  يا  مدرک : ضرع 

«. 5  » تسا هدرک  تیاده  ار  نانآ  وا  هلیسوب  دنوادخ  هک  ارچ 
______________________________

هیآ 33. بازحا : هروس  ( 2)
. تسا لصتم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ات  تماما  هتشر  نیا  هکنیا  هب  هراشا  ( 3)

. تسا رگید  ماما  زا  لبق  ماما  ره  نآ  زا  روظنم  ای  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلّوا »  » زا روظنم  ( 4)
. تسا ناشیا  يادتقم  تماما  رد  هک  تسا  نآ  تیاده ، زا  روظنم  الامتحا  ( 5)

617 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هئیس هنسح و  تّنس  يازج  رد  تکرش 

. دوش مک  نانآ  رجا  زا  هکنآ  نودب  تشاد ، دهاوخ  ار  دناهدش  وا  عبات  هک  یناسک  رجا  لثم  دوخ و  رجا  دنک  توعد  یتیاده  هب  سک  ره 
هانگ زا  بلطم  نیا  هکنآ  نودـب  تشاد  دـهاوخ  ار  دـناهدش  وا  عبات  هک  یناسک  هانگ  لثم  دوخ و  هانگ  دـنک  توعد  یهارمگ  هب  سک  ره  و 

. دنک مک  نانآ 

دنوادخ فرط  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ریزو  مالّسلا  هیلع  یلع 

. دهد رارق  شنادناخ  زا  يریزو  وا  يارب  ات  تساوخ  شراگدرورپ  زا  یسوم  ناملس ، يا 
. داد رارق  ریزو  ار  نوراه  شردارب  مه  دنوادخ 

رد منک و  مکحم  وا  هب  ار  متـشپ  ات  داد  رارق  ار  مردارب  مه  دنوادخ  دـهد . رارق  منادـناخ  زا  يریزو  میارب  ماهتـساوخ  مراگدرورپ  زا  مه  نم 
. درک لوبق  نوراه  هراب  رد  یسوم  يارب  هک  روط  نامه  درک  لوبق  ارم  هتساوخ  دنوادخ  میامن . کیرش  ار  وا  روما 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ياپ  كاخ  هب  كّربت 

متفگیم وا  هراب  رد  ینخس  میرم ، نب  یسیع  هراب  رد  نایحیسم  طارفا  دننام  دننک  طارفا  یلع  مردارب  هراب  رد  متما  هک  دوبن  رگا  ناملـس ، يا 
. دندیسوبیم ار  نآ  دنداتفایم و  كاخ  رب  وا  ياهمدق  راثآ  یپ  رد  مدرم  هک 
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618 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دیوگب دناوتیمن  مالّسلا  هیلع  یلع  ریغ  هک  ینخس   63

: دومرفیم هفوک  ربنم  رب  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگیم : میلس  دیوگب  دناوتیمن  مالّسلا  هیلع  یلع  ریغ  هک  ینخس 
تفگ دهاوخن  نم  زا  دعب  يدحا  هتفگن و  نم  زا  لبق  يدحا  هک  تفگ  مهاوخ  ینخس  درک ، قلخ  ار  ناسنا  تفاکش و  ار  هناد  هکنآ  هب  مسق 

لـضفا و  ماهدرک ، جاودزا  تّما  ناـنز  نیرتهب  اـب  و  ماهدرب ، ثرا  تمحر  ربماـیپ  زا  متـسه . شربماـیپ  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  : » باّذـک رگم 
«. متسه نانیشناج 

تکرح شیاج  زا  تفرگ و  ار  وا  گرم  اج  نامه  رد  متـسه !!» ادـخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  : » تفگ تساـخرب و  جراوخ  زا  يدرم 
«. 1  » درم ات  درکن 

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 2 ص 62 ح 262. رابخالا : نویع  . 1

ص 186. دیفم : خیش  داشرا  . 2
ج 1 ص 83. یسوط : خیش  یلاما  . 3

ج 2 ص 186. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 4

ج 2 ص 187. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 5
ج 41 ص 206. راحب : تیاورب  يدنوار : جئارخ  . 6

باب 44. نیطمسلا : دئارف  . 7

باب 57. نیطمسلا : دئارف  . 8
ج 6 ص 396. لامعلا : زنک  . 9

ج 2 ص 460. باعیتسالا : . 10
ج 7 ص 335. ریثک : نبا  خیرات  . 11

ج 7 ص 337. بیذهتلا : بیذهت  . 12
______________________________

. درادن ار  یمالک  نینچ  نتفگ  ّقح  ترضح  نآ  ریغ  درک  تباث  دوب و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هزجعم  نیا  ( 1)
619 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یهانتمان  ملع   64

باب رازه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  : » دومرفیم هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگیم : میلس  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یهانتمان  ملع 
«. دشیم زاب  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  نم  هب  ملع  زا 

. مدرکن لاؤس  يدحا  زا  هراب  نیا  رد  و  تسا ، قداص  ترضح  نآ  هک  مدرکن  کش  نم  دیوگیم : میلس 
: میلس ریغ  زا  تیاور 

. تسا هدرک  لقن  هماع  هعیش و  بتک  زا  رتاوتم  روطب  ار  تیاور  نیا  باب 93 . ج 40 ص 127  راحب : . 1
620 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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زا سپ  اهتما  هقرفت  نآرق ، لیجنا و  تاروت و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع  يراصن ، سیئر  دوهی و  سیئر  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاؤس   65
. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نیّبحم  ياههقرف  هیجان ، هقرف  ناربمایپ و 

يراصن سیئر  دوهی و  سیئر  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاؤس 

سیئر ناـیدوهی و  سیئر  هک  دـندوب  ترـضح  نآ  فارطا  مه  مدرم  میدوـب و  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  نـم و  دـیوگیم : مـیلس 
. دندمآ ترضح  نآ  دزن  نایحیسم 

؟ دندش قّرفتم  هورگ  دنچ  هب  نایدوهی  دومرف : درک و  نایدوهی  سیئر  هب  ور  ترضح 
وا زا  شنید  هراب  رد  یلاؤس  نینچ  هک  ار  یموق  سیئر  دشکب  ادخ  دومرف : ترضح  تسا . هدش  هتـشون  یباتک  رد  نم  دزن  بلطم  نیا  تفگ :

«. تسا هدش  هتشون  نم  دزن  یباتک  رد  نآ  : » دیوگیم دوشیم و 
؟ دندش قرفتم  هورگ  دنچ  هب  نایحیسم  دومرف : نایحیسم  سیئر  هب  ترضح  سپس 

. ینک هابتشا  ییوگب و  هک  دوب  نیا  زا  رتهب  یتفگیم  تقیفر  لثم  مه  وت  رگا  دومرف : ترضح  تفگ . هابتشا  یلو  دادعت ،» نالف  : » تفگ

نآرق لیجنا و  تاروت و  هب  ملاع  مالّسلا  هیلع  یلع 

زا لـیجنا  هب  و  مرت ، ملاـع  تاروت  لـها  زا  تاروت  هب  نم  مسق  ادـخب  دومرف : دومن و  مدرم  ود و  نآ  هب  ور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
. مرت ملاع  نآرق  لها  زا  نآرق  هب  و  مرت ، ملاع  لیجنا  لها 
. دندش قرفتم  هورگ  دنچ  هب  هک  مهدیم  ربخ  امش  هب  نم 

هیجان هقرف  ناربمایپ و  زا  سپ  اهتما  هقرفت 

داتفه دندش . قرفتم  هورگ  کی  داتفه و  رب  نایدوهی  دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا 
621 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دندش یسوم  ترضح  ّیصو  عبات  هک  دنایناسک  نانآ  و  دنتسه ، تشهب  رد  هقرف  کی  شتآ و  رد  نانآ  هقرف 
عبات هک  دنایناسک  نانآ  و  دنتـسه ، تشهب  رد  هقرف  کی  شتآ و  رد  نانآ  هقرف  کی  داتفه و  دندش . قرفتم  هورگ  ود  داتفه و  رب  نایحیـسم 

. دندش یسیع  ترضح  یصو 
ّیصو عبات  هک  دنایناسک  نانآ  و  دناتشهب ، رد  هقرف  کی  شتآ و  رد  هقرف  ود  داتفه و  هک  دنوشیم  قرفتم  هورگ  هس  داتفه و  رب  نم  تّما 

. دنتسه نم 

مالّسلا هیلع  یلع  نیّبحم  ياههقرف 

یتسود یگمه  هقرف ، هس  داتفه و  زا  هقرف  هدزیس  دومرف : دز و  مالّسلا  هیلع  یلع  هناش  رب  ار  كرابم  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 
«. 1  » دنتسه شتآ  رد  هقرف  هدزاود  تشهب و  رد  نانآ  زا  هقرف  کی  یلو  دناهداد ، رارق  دوخ  هدیقع  ار  وت  ّتبحم  و 

______________________________

: دوشیم لقن  انیع  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  لقن  تارابع  رد  فالتخا  اب  میلس  زا  تیاورب  ناذاش  لئاضف  باتک  رد  ثیدح  نیا  ( 1)
لاح نیمه  رد  دندوب . ترضح  نآ  فارطا  مدرم  مدیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هفوک  دجـسم  رد  دیوگیم : سیق  نب  میلس 

. دنتسشن دندرک و  مالس  دندمآ و  ترضح  دزن  نایحیسم  سیئر  نایدوهی و  سیئر 
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. دننکیم هچ  مینیبب  ات  یسرپب  نانیا  زا  میهدیم ، مسق  ادخب  ار  وت  ام ، يالوم  يا  دنتفگ : ّتیعمج 
: درک ضرع  دندش ؟ قرفتم  هورگ  دنچ  رب  ناتربمایپ  تما  دومرف : کیّبل . درک : ضرع  يدوهی . ردارب  يا  دومرف : نایدوهی  سیئر  هب  ترضح 

هدیـسرپ وا  زا  شنید  هلأسم  هراـب  رد  یتسه ! ناـنآ  سیئر  وت  هک  ار  یموق  دـشکب  ادـخ  دومرف : تسا . یفخم  یباـتک  رد  نم  دزن  بلطم  نیا 
«. تسا یفخم  یباتک  رد  نم  دزن  بلطم  نیا  : » دیوگیم دوشیم ،

هابتـشا و  دادعت » نالف  رب  : » درک ضرع  دـندش ؟ میـسقت  هقرف  دـنچ  هب  ناتربمایپ  تما  دومرف : درک و  نایحیـسم  سیئر  هب  ور  ترـضح  سپس 
. ینادن ینک و  اطخ  یئوگب و  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  یتفگیم  تقیفر  لثم  مه  وت  رگا  دومرف : ترضح  تفگ .

هب نآرق  لها  زا  ناشلیجنا و  هب  لیجنا  لها  زا  ناشتاروت و  هب  تاروت  لها  زا  نم  مدرم ، يا  دومرف : درک و  مدرم ) هب   ) ور ترـضح  اـجنیا  رد 
نیا هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  منامـشچ  رون  مبیبح و  مردارب و  دـناهدش . میـسقت  هورگ  دـنچ  هب  اهتما  هک  منادیم  نم  مرتملاع . ناـشنآرق 

: دومرف هک  اجنآ  هداد ، ربخ  نم  هب  ار  بلطم 
وا ّیـصو  عبات  هک  دـنایناسک  نانآ  دنتـشهب و  رد  هقرف  کی  شتآ و  رد  نانآ  هقرف  داتفه  هک  دـندش  قرفتم  هورگ  کی  داتفه و  رب  نایدوهی 

عبات هک  دـنایناسک  نانآ  دنتـشهب و  رد  هقرف  کی  شتآ و  رد  هقرف  کی  داتفه و  هک  دـندش  میـسقت  هقرف  ود  داـتفه و  رب  نایحیـسم  دـندش .
نانآ و  دنتـشهب ، رد  هقرف  کی  شتآ و  رد  هقرف  ود  داتفه و  هک  دـنوشیم  میـسقت  هقرف  هس  داتفه و  رب  نم  تما  يدوزب  و  دـندش . وا  ّیـصو 

-. دز نم  هناش  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لاح  نیا  رد  و  دندش -، نم  ّیصو  عبات  هک  دنتسه  یناسک 
ار وت  ّتبحم  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  و  دنتـشهب ، رد  هقرف  کی  دنتـسکش و  وت  هراب  رد  ار  دـنوادخ  نامیپ  هورگ  ود  داـتفه و  دومرف : سپس 

. دنتسه وت  نایعیش  نانآ  دنراد و 
622 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 140. ناذاش : لئاضف  . 1

ج 28 ص 130 ح 20. راحب : لقن  هب  ۀضورلا ، باتک  . 2
ج 2 ص 37. یضایب : میقتسملا  طارصلا  . 3

: میلس ریغ  زا  تیاور 
باب 70 ح 11. قودص : لاصخ  . 1

ج 2 ص 137. یسوط : خیش  یلاما  . 2
ج 1 ص 391. جاجتحا : . 3

623 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  ناهج  عیاقو  باتک   66

ةراشا

هیلع نینمؤملا  ریما  باتک  رد  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  یئوگـشیپ  مالّـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  سابع  نبا  نانخس 
ملع باب  رازه  میلعت  ماگنه  رمع  رکب و  وبا  لمعلا  سکع  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  رد  نابـصاغ  تموکح  زا  یئوگـشیپ  مالّـسلا ،
. سابع نبا  دزن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  ّتیمها  سابع ، ینب  تموکح  زا  رکشل و  دادعت  زا  یئوگشیپ  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  دزن  ناهج  عیاقو  باتک 
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مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  سابع  نبا  نانخس 

تما نیا  هک  اهزیچ  هچ  تفگ : سپس  درک و  هیرگ  تدش  هب  سابع  نبا  دیسر  تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دیوگیم : میلس 
نانمشد وا و  نانمشد  زا  متسه و  شنادنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  رادتـسود  نم  هک  مریگیم  دهاش  ار  وت  نم  ایادخ  دید ! شربمایپ  زا  دعب 

. متسه میلست  نانآ  رما  لباقم  رد  و  مرازیب ، شنادنزرف 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  رد  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  یئوگشیپ 

نبا يا  دومرف : دروآ و  نوریب  میارب  ار  یباتک  ترضح  مدش . دراو  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  راق  يذ  رد  يزور  تفگ : سابع  نبا 
. تسا مدوخ  ّطخ  تسد  هدومرف و  الما  نم  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یباتک  نیا  سابع ،

هیلع هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  نامز  زا  هچنآ  همه  دوب  نآ  رد  دناوخ و  ار  نآ  ترـضح  ناوخب . میارب  ار  نآ  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع 
ار وا  یسک  هچ  دشکیم و  ار  وا  یسک  هچ  دوشیم و  هتشک  هنوگچ  هکنیا  هداتفا و  قافتا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  نامز  ات  هلآ  و 

یناسک هچ  دنکیم و  يرای 
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. دروآ رد  هیرگ  هب  ارم  درک و  هیرگ  تدشب  ترضح  نآ  دنوشیم . دیهش  وا  هارمه 
هنوگچ و  دوشیم ، دیهش  مالّسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هنوگچ  و  دننکیم ، هچ  ترـضح  نآ  دوخ  اب  هک  دوب  نیا  دناوخ  میارب  هچنآ  هلمج  زا 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  لتق  تیفیک  یتقو  دننکیم . هلیح  ردغ و  وا  هب  تما  هنوگچ  دسریم و  تداهش  هب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  شرـسپ 

«. 1  » دنام یقاب  دوشیم  عقاو  تمایق  زور  ات  هچنآ  هیقب  و  تسب ، ار  باتک  نآ  سپس  و  تسیرگ ، رایسب  دناوخ  ار 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  رد  نابصاغ  تموکح  زا  یئوگشیپ 

دننکیم و تموکح  ردقچ  نانآ  زا  کی  ره  هکنیا  نامثع و  رمع و  رکب و  وبا  نایرج  دناوخ - میارب  ترضح  هچنآ  هلمج  زا  باتک - نآ  رد 
نآ رد  هک  یناسک  نیفـص و  هعقاو  و  ریبز ، هحلط و  هشیاـع و  ریـس  لـمج و  هعقاو  و  «، 2  » دوشیم تعیب  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اـب  هکنیا 
هب تبسن  مدرم  هک  ياهمانرب  و  دشکیم ، وا  هک  هعیـش  زا  یناسک  هیواعم و  تموکح  و  نیمکح ، نایرج  ناورهن و  هعقاو  و  دنوشیم ، هتـشک 

. دش مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لتق  هب  یهتنم  هک  اجنآ  ات  دیزی  نایرج  و  دنهدیم ، ماجنا  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما 
نآ طخ  نم  دـش . عقاو  دایز  مک و  نودـب  دوب  هدـناوخ  ترـضح  هک  روط  نامه  و  مدینـش ، مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ار  اـهنیا  همه  نم 

«. 3  » دوب هدشن  درز  هدرکن و  رییغت  هک  مدید  باتک  نآ  رد  متخانشیم و  ار  ترضح 
تیارب یلو  هن ، دومرف : يدـناوخیم . میارب  مه  ار  باتک  هّیقب  شاک  يا  نینمؤملا ، ریما  ای  مدرک : ضرع  تسب  ار  باـتک  نآ  ترـضح  یتقو 

ار ام  هک  تسا  یعیجف  هلأـسم  تسا و  هدـمآ  نآ  رد  دـید  میهاوخ  تنادـنزرف  نادـناخ و  زا  اـم  هچنآ  هک  تسا  نیا  نم  عناـم  منکیم . لـقن 
تحاران ار  وت  يوش و  كانمغ  يونـشب و  ار  اهنآ  مرادن  تسود  دنراد . موش  یتردق  دب و  یتموکح  دنزرویم و  توادع  ام  اب  دنـشکیم و 

. منکیم لقن  وت  يارب  یلو  دنک ،
______________________________

. دوب هدش  هتشون  دش  دهاوخ  تمایق  زور  ات  هچنآ  هدش و  هچنآ  باتک  نآ  رد  لئاضف : باتک  رد  ( 1)
. دش دهاوخ  عقاو  هنوگچ  هچ و  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  لئاضف : باتک  رد  ( 2)

. دوب هدشن  كاپ  لئاضف : باتک  رد  دوب . هدشن  گنر  مک  ینعی  دوب  هدشن  درز  ( 3)

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  ملع  باب  رازه  میلعت  ماگنه  رمع  رکب و  وبا  لمعلا  سکع 

رد دـشیم . زاب  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  دوشگ  ملع  زا  باـب  رازه  میارب  تفرگ و  ارم  تسد  شتلحر  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
. دومرفیم هراشا  بلطم  نیا  هب  ترضح  نآ  دندرکیم و  هاگن  نم  هب  رمع  رکب و  وبا  لاح  نیا 

ار دوخ  تسد  نانآ  مدرک . لقن  نانآ  يارب  ار  ترضح  نآ  نخـس  مه  نم  تفگ ؟ هچ  وت  هب  ربمایپ  دنتفگ : نم  هب  ود  نآ  مدمآ  نوریب  یتقو 
. دندومنیم هراشا  دوخ  ناتسد  اب  دندرکیم و  رارکت  ارم  نخس  هک  یلاح  رد  دندرک  تشپ  سپس  دندرک . رارکت  ارم  نخس  دنداد و  ناکت 

سابع ینب  تموکح  زا  و  رکشل ، دادعت  زا  یئوگشیپ 

«. 4  » دیآیم وت  دزن  رفن  کی  يانثتسا  هب  درم  دادعت  نالف  هارمه  هفوک  زا  نسح  سابع ، نبا  يا 
ییاهراک و  دنتـسه ، وت  نادـنزرف  دـسریم  تموکح  هب  هک  مشاه  ینب  زا  یناسک  لّوا  دورب  نیب  زا  هیما  ینب  تموکح  یتقو  ساـبع ، نبا  يا 

! دننکیم

سابع نبا  دزن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باتک  تّیمها 

«. 5  » تسا هدیبات  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  دوب  رتبوبحم  نم  دزن  دوب  نم  نآ  زا  باتک  نآ  هخسن  هکنیا  تفگ : سابع  نبا 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 141. ناذاش : لئاضف  . 1
ج 28 ص 73 ح 32. راحب : لقن  هب  هضور ، باتک  . 2

______________________________

. تشذگ باتک  نیمه  رد ص 477  بلطم  نیا  لیصفت  ( 4)
. تسا رتبوبحم  دباتیم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  نم  دزن  هک  ارچ  مدوب ، هدرک  يرادرب  هخسن  ار  باتک  نآ  شاک  يا  لئاضف : باتک  رد  ( 5)
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: لمج گنج  زا  سپ  هرصب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس   67

ةراشا

هیلع نینمؤملا  ریما  تامادقا  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نفد  زا  لبق  رمع  رکب و  وبا  اب  تعیب  هیواعم ، طسوت  نیّفـص  گنج  تامدـقم  هّیهت 
ماقم هنوگچ  نامثع  رمع و  دوخ ، نوخ  ندادن  رده  مالسا و  رطاخب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  توکـس  تفالخ ، بصغ  لباقم  رد  مالّـسلا 
يارب دنوادخ  ناحتما  هشیاع  ریبز ، هحلط و  هشیاع و  هلئاغ  نامثع ، لتق  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعیب  دندرک ؟ بصغ  ار  تفالخ 

نینمؤملا ریما  یئوگشیپ  مالّسلا ، هیلع  نوراه  همانرب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانرب  هفیلخ ، نییعت  هطباض  رد  نیبصاغ  ضقانت  ناناملـسم ،
ریما لـتاق  زا  یئوگـشیپ  توکـس ، گـنج و  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  ياـههمانرب  هطباـض  ناورهن ، نیّفـص و  گـنج  زا  مالّـسلا  هیلع 

یفرعم و تئارب ، تیـالو و  یّلک  هطباـض  نعل ، باذـع و  تّدـش  رد  رمع  رکب و  وبا  یفرعم  تخانـش و  وا ، باذـع  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
ماما هدزاود  یفرعم  مالّـسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تفلاخم  مدـع  رب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  نتفرگ  مازتلا  رکب ، یبا  نب  دـمحم  تباـجن 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 420 

http://www.ghaemiyeh.com


نینمؤملا ریما  یئوگـشیپ  نیبصاغ ، هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يایؤر  ریـسفت  ناـمثع ، رمع و  رکب و  وبا  روضح  رد  مالّـسلا  مهیلع 
. دایز تایانج  زا  مالّسلا  هیلع 

هک یماگنه  مدوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  روضح  رد  دیوگیم : میلس  لمج  گنج  زا  سپ  هرـصب  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نانخس 
رامع و نانآ  نیب  رد  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  زا  رپ  هناخ  «. 1  » تفر دـیبع  نب  دایز  هناخ  هب  لمج  لها  رب  هبلغ  زا  سپ 

هیبش یگرزب  قاتا  رد  مه  دایز  دنتـشاد . روضح  دـندشیم ، رفن  داـتفه  دودـح  هک  ردـب  لـها  زا  ياهّدـع  بویا و  وبا  ناـهیت و  نب  مثیهلا  وبا 
. دوب ارسنامهم 

______________________________

هبنج کی  افرص  نیا  و  تفر ، وا  دزن  گنج  نایاپ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تشاد  هقباس  هرـصب  رد  رمع  نامز  زا  دایز  هک  اجنآ  زا  ( 1)
هب هک  تسا  اعد » «، » داع  » ياجب خ ل : ج »  » رد دومرف . یئوگـشیپ  دایز  تایانج  زا  ترـضح  ثیدـح  نیمه  رخآ  رد  ّالا  و  هتـشاد ، یعاـمتجا 

. تسا دناوخ » ارف   » ای درک » توعد   » ینعم
627 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هیواعم طسوت  نیّفص  گنج  تامدقم  هّیهت 

: هک دروآ  ترضح  نآ  يارب  ماش  رد  نایعیش  زا  یکی  زا  ياهمان  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
نآ اب  ار  مدرم  هک  شنانخـس  هلمج  زا  تسا . هدومن  توعد  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  ار  نانآ  هدرک و  بیغرت  گنج  يارب  ار  مدرم  هیواـعم  »

دنکیم اعّدا  دـنزیم و  نعط  رمع  رکب و  وبا  رب  وا  و  تسا ، هداد  هانپ  ار  وا  نیلتاق  هتـشک و  ار  نامثع  یلع  هتفگ : هک  تسا  نیا  هدرک  قیوشت 
کیرحت نآرق  ناـیراق  مدرم و  موـمع  هیواـعم  تاـغیلبت  رثا  رد  تسا . هدوـب  رتراوازـس  تفـالخ  هب  رمع  رکب و  وـبا  زا  تسا و  ربماـیپ  هفیلخ 

«. دناهدش عمج  هیواعم  دزن  همه  یمک  هدع  زجب  دناهدش و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نفد  زا  لبق  رکب  وبا  اب  تعیب 

ناشربمایپ زا  دعب  تّما  نیا  زا  ییاهزیچ  هچ  نم  دعب ، اّما  دومرف : دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگیم : میلس 
. ماهدید هدومن  تلحر  ترضح  نآ  هک  ینامز  زا 

یلص ربمایپ  لسغ  « 2  » لوغشم نم  هک  یلاح  رد  دندرک  تعیب  وا  اب  دنتـشاد و  اپب  ار  رکب  وبا  دندش ، دّحتم  نم  هیلع  رب  هک  شباحـصا  رمع و 
راـصنا لـباقم  رد  نم  قح  لـیلد و  اـب  دـندرک و  تعیب  وا  اـب  هک  مدوب  هتفاـین  تغارف  نآ  زا  زونه  و  مدوـب ، وا  نفد  نفک و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

. مرتراوازس تفالخ  هب  رکب  وبا  زا  نم  هک  دنتسنادیم  نیقی  روطب  دندش  دّحتم  وا  اب  هک  نانآ  وا و  مسق  ادخب  دندرک . لالدتسا 

تفالخ بصغ  لباقم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تامادقا 

و مداد ، مسق  مّقح ) دروم  رد   ) لـج زع و  يادـخ  هب  ار  ناـنآ  مدـید ، ار  دوخ  هب  تبـسن  ناـشکرت  رکب و  وبا  رب  ناـنآ  عاـمتجا  یتقو  دومرف :
ردب و لها  زا  يدحا  و  دـندرگرب ، دـیاش  ات  متفرگ  ار  نیـسح  نسح و  مرـسپ  ود  تسد  مدرک و  راوس  ییاپراهچ  رب  ار  مالّـسلا  اهیلع  همطاف 

زا ناراد  هقباس 
______________________________

. مدوب لوغشم  نم  هک  یلاح  رد  درک ، تعیب  وا  اب  دندش  دحتم  نم  هیلع  رب  هک  شباحصا  هارمه  تشاد و  اپب  ار  رکب  وبا  رمع  خ ل : ج » ( » 2)
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مـسق ار  نانآ  دوخ  قح  هراب  رد  مدرک و  توعد  دوخ  يرای  هب  متـساوخ و  کمک  نانآ  زا  هکنآ  رگم  متـشاذگن  یقاب  ار  راصنا  نیرجاهم و 
. دندرکن يرای  دندومنن و  تباجا  ارم  یلو  مداد ،

. متفگن ّقح  زج  نم  هک  دینادیم  دیتسه  رضاح  هک  ردب  لها  زا  یناسک  يا  امش 
. میئامنیم هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  مینکیم و  رافغتسا  نامیاهراک  نیا  زا  ام  یتفگ . وکین  یتفگ و  تسار  نینمؤملا ، ریما  ای  دنتفگ :

دوخ نوخ  ندادن  رده  مالسا و  رطاخب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  توکس 

نانآ نخـس  فـالتخا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تما  هقرفت  زا  نم  و  دـندوب ، دـهعلا  بیرق  تیلهاـج  هب  مدرم  یفرط  زا  دومرف : سپس 
هداد ربخ  دنداد  ماجنا  هچنآ  زا  نم  هب  ترـضح  نآ  اریز  دوب  هدرک  دهع  نم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  مدروآ  دای  هب  و  مدیـسرت ،

. منک ظفح  ار  دوخ  نوخ  مرادهگن و  تسد  متفاین  رگا  منک و  داهج  نانآ  اب  متفای  ینارای  رگا  هک  دوب  هداد  روتسد  نم  هب  و  دوب ،

؟ دندرک بصغ  ار  تفالخ  ماقم  هنوگچ  نامثع  رمع و 

زاب مرتراوازـس . تفالخ  هب  رمع  زا  نم  هک  تسنادیم  نیقی  روطب  وا  مسق  ادـخب  هک  یلاح  رد  دـنادرگرب ، رمع  هب  ار  تفالخ  رکب  وبا  سپس 
. مدومن تعاطا  مداد و  ارف  شوگ  مدومن و  تعیب  اذل  متشادن ، شوخ  ار  هقرفت  مه 

تفالخ درک و  تولخ  نامثع  اب  مه  فوع  نبا  درپس . فوع  نب  نمحرلا  دبع  تسد  هب  ار  راک  داد و  رارق  رفن  شـش  نیب  رد  ارم  رمع  سپس 
. متشادن شوخ  ار  فالتخا  هقرفت و  مه  زاب  درک . تعیب  وا  اب  دعب  دنادرگ و  زاب  فوع  نبا  هب  ار  نآ  هکنآ  طرش  هب  داد  رارق  وا  يارب  ار 

داریا ياهباطخ  دومن و  تئارب  راـهظا  وا  زا  مه  فوع  نبا  دومن . رود  وا  زا  ار  تفـالخ  درک و  هلیح  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  ناـمثع  دـعب 
. دروآ نوریب  شیاپ  زا  ار  دوخ  شفک  هک  روط  نامه  دومن  علخ  تفالخ  زا  ار  نامثع  درک و 

مومسم ار  وا  نامثع  هک  دنتـشادنپ  نینچ  مه  فوع  نبا  نادنزرف  دناوخن . زامن  وا  هزانج  رب  نامثع  هک  درک  ّتیـصو  درم و  فوع  نبا  سپس 
. تسا هدرک 
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نامثع لتق  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعیب 

تبغر و اب  دندمآ و  نم  دزن  سپـس  دنتخادرپ . تروشم  هب  دوخ  تموکح  هراب  رد  دندش و  عمج  زور  هس  مدرم  دش و  هتـشک  نامثع  سپس 
. دندرک تعیب  نم  اب  رابجا  نودب 

ریبز هحلط و  هشیاع و  هلئاغ 

نم رب  دننکـشن و  ارم  تعیب  هک  متفرگ  نامیپ  دـهع و  نانآ  زا  نم  دـنریگب . هزاجا  نم  زا  هرمع  يارب  ات  دـندمآ  نم  دزن  هحلط  ریبز و  سپس ،
. دننکن اپب  نم  هیلع  رب  ياهلئاغ  دننکن و  رکم 

نتسکش هب  ار  نانآ  و  دوب ، مک  ناشنید  مهف  رایسب و  ناشلهج  هک  دندرب  يرهـش  لها  دزن  دوخ  هارمه  ار  هشیاع  دعب  و  دنتفر ، هکم  هب  سپس 
. دندرک راداو  نم  نوخ  ندرمش  لالح  نم و  تعیب 

ناناملسم يارب  دنوادخ  ناحتما  هشیاع ،

. دش روآدای  ار  دوب  هدش  بکترم  ترضح  نآ  هراب  رد  هچنآ  شاهناخ و  زا  وا  ندش  جراخ  هشیاع و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
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بلطم درک و  اهر  ار  وا  هراب  رد  نخـس  ترـضح  «! 3 « » تسوت رداـم  وا  هک  نک  يراددوخ  وا  رکذ  زا  نینمؤملا ، ریما  اـی  درک : ضرع  راّـمع 
. دومرف دوب  هتفگ  لّوا  هعفد  هچنآ  زا  رتدیدش  درک و  رکذ  ار  وا  رگید  راب  یلو  درک ، عورش  ار  يرگید 

راـب یلو  درک ، ضارعا  وا  رکذ  زا  ترـضح  مه  زاـب  تسوت !» رداـم  وا  هک  نک  يراددوخ  وا  رکذ  زا  نینمؤملا ، ریما  اـی  : » درک ضرع  راّـمع 
. دومرف نآ  زا  رتدیدش  تشگزاب و  موس 

«. تسوت ردام  وا  هک  نک  يراددوخ  وا  رکذ  زا  نینمؤملا ، ریما  ای  : » درک ضرع  راّمع  دیوگیم : میلس 
ناحتما ناتردام  هلیسوب  ار  امش  دنوادخ  دننک . تفلاخم  وا  اب  هک  یناسک  دض  رب  متـسه  دنوادخ  اب  نم  منکیمن ! يراددوخ  زگره  : » دومرف

«!! ناتردام اب  ای  دوب  دیهاوخ  ادخ  اب  دنادب  ات  هدرک 
______________________________

. دناهتفای بقل  نینمؤملا » ما   » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  هک  تهج  نیا  زا  ینعی  ( 3)
630 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هفیلخ نییعت  هطباض  رد  نیبصاغ  ضقانت 

روط نآ  هلأسم  رگا  مسق ، ادخب  : » دومرف دش و  روآدای  ار  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  تعیب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپـس  دیوگیم : میلس 
: درک ضرع  راّمع  دومرف . توکس  ترضح  سپـس  و  دنیوگیم ،» نانآ  هک  تسین  روط  نآ  مسق  ادخب  هن  یلو  دنیوگیم ،...  نانآ  هک  دشاب 

؟ دنیوگیم هچ  نانآ  رگم 
یلو دننک .» تروشم  ات  دناهدش  هتشاذگاو  دوخ  لاح  هب  مدرم  دادن و  رارق  هفیلخ  ار  يدحا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  : » دنیوگیم دومرف :

«. 4  » دندومن لمع  دناهدش  رما  نآ  هب  ناشیا ) نامگ  هب   ) هچنآ ریغ  هب 
نودب رکب  وبا  سپـس  دندرک . تعیب  هب  روبجم  ار  مباحـصا  نم و  سپـس  و  دندرک ، تعیب  رکب  وبا  اب  يدحا  تیاضر  تروشم و  نودب  مدرم 

نآ زا  رفن - شش  نیا  زجب  ار - راصنا  نیرجاهم و  همه  داد و  رارق  يروش  رفن  شش  نیب  ار  تفالخ  رمع  سپس  درک . تعیب  رمع  اب  تروشم 
شـش نیا  تشذگ و  زور  هس  رگا  : » داد روتـسد  مدرم  هب  دعب  دشاب .» تعامج  ماما  مدرم  يارب  « 5  » زور هس  بیهـص  : » تفگ درک و  جراخ 

ار رفن  ود  نآ  دـندرک  تفلاـخم  رفن  ود  دـندش و  دـحتم  رفن  راـهچ  رگا  و  دوـش ، هدز  ناـشندرگ  دــندوب  هدرکن  ماـمت  ار  تفـالخ  راـک  رفن 
«! 6  » دندرک دیدید  هک  يراک  نآ  مه  دعب  دوب ، مدرم  مومع  تروشم  اب  ناشتعیب  دندرک و  تروشم  نم  هراب  رد  زور  هس  سپس  دنشکب !»

مالّسلا هیلع  نوراه  همانرب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  همانرب 

َْمل َو  ِنَِعبَّتَت ...  اَّلَأ  اوُّلَض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  دومرف : نوراه  هب  یسوم  دومرف : سپس 
______________________________

. دندرک تفلاخم  زین  دنهدیم  تبسن  ترضح  نآ  هب  غورد  هب  هک  ینخس  نیمه  اب  ینعی  ( 4)
باـختنا دوخ  نیب  زا  ار  یکی  تروشم ، زور  هس  لوط  رد  رفن  شـش  نیا  هک  دوـب  نیا  زور  هس  زا  روـظنم  و  دوـب ، رمع  مـالغ  بیهـص » ( » 5)

. دننک
سپ یلو  دوب ، رارقرب  ياهناملاظ  مکح  نانچ  نامثع  تعیب  رد  هک  تسا  نآ  ترـضح  روظنم  نم »...  هراب  رد  زور  هس  سپـس   » هلمج زا  ( 6)

. دندرک هچ  ناشعابتا  ریبز و  هحلط و  هک  دیدید  مه  زاب  یلو  دندرک  باختنا  ارم  مدرم  مومع  رظن  اب  نامثع  لتق  زا 
631 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

... !؟ يدشن نم  عبات  دنوشیم  هارمگ  يدید  یتقو  هک  یتشاد  یعنام  هچ  : » ینعی « 7  » ِیلْوَق ُْبقَْرت 
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. متسه یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  مه  نم  يدرکن ؟» تاعارم  ارم  نخس  و 
داهج هب  نانآ  اب  متفای  ینارای  رگا  دندش ، نم  ریغ  عبات  دندش و  هارمگ  وا  زا  دعب  تّما  رگا  هک  هدرک  دهع  نم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

. داد ربخ  نم  هب  ار  دنهدیم  ماجنا  وا  زا  دعب  تّما  هچنآ  و  منک ، ظفح  ار  دوخ  نوخ  مراد و  هگن  تسد  متفاین  ینارای  رگا  و  مزیخرب ،

ناورهن نیّفص و  گنج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یئوگشیپ 

تـسد اذل  دوبن . زیاج  میارب  نتـشاد  هگن  تسد  متفای  تنـس  نآرق و  ءایحا  ادخ و  رما  نتـشاد  اپب  يارب  ینارای  نامثع  لتق  زا  دـعب  هک  هاگنآ 
. مدیگنج « 8 ( » نانکشتعیب  ) نیثکان نیا  اب  مدرک و  زاب  ار  دوخ 

. دیگنج مهاوخ  دوشیم  هتفگ  نیّفص »  » نآ هب  هک  یناکم  رد  ماش  نیمزرس  رد  نیطساق  اب  هَّللا  ءاش  نا  ادرف  نم  و 
هـس نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـیگنج . مهاوخ  دوشیم  هتفگ  ناورهن »  » نآ هب  هک  قارع  زا  ینیمزرـس  رد  نیقراـم  اـب  نآ  زا  دـعب 

. تسا هداد  نم  هب  ار  نانآ  اب  گنج  روتسد  ناکم 

توکس گنج و  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياههمانرب  هطباض 

ظفح هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تعاطا  رطاخب  هکلب  متـشاد ، هگن  تسد  مراگدرورپ  تاقالم  زا  تهارک  ای  سرت  ای  زجع  رطاخب  هن  نم 
. مدرک نینچ  وا  ّتیصو 

ای و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ادـخ و  هار  رد  داهج  اـی  متفاـین : یموس  قیرط  هار ، ود  زا  یکی  نیب  مدرک و  يرظن  متفاـی  یناراـی  یتقو 
. مالسا زا  ندش  دترم  مّنهج و  شتآ  رد  اهریجنز  هب  يراتفرگ  هدرک و  لزان  هچنآ  راکنا  دنوادخ و  هب  رفک 

______________________________

هیآ 94. هط : هروس  ( 7)
. تسا هدش  داریا  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  هباطخ  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  لمج ، لها  ریبز و  هحلط و  ینعی  ( 8)
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وا باذع  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لتاق  زا  یئوگشیپ 

دهاوخ باضخ  مرس  نوخ  زا  يدوزب  نم  نساحم  تسا و  نم  رس  تشپ  تداهش  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
حلاص هقان  هدنشک  اب  تسا  ربارب  تثابخ  رد  وا  هک  « 9 « » رمیحا  » تسا يدرم  تسا . نیرخآ  نیلّوا و  زا  مدرم  نیرتیقـش  نم  لتاق  هکلب  دش ،

هک لیئارـسا  ینب  زا  رفن  ود  درک و  همـصاخم  دـنوادخ  هراب  رد  میهاربا  اب  هک  یـسک  نآ  اهنوعرف و  گرزب  لیباه و  شردارب  لـتاق  لـیباق  و 
«. 10  » متّما زا  رفن  ود  و  دومرف : سپس  دنداد . رییغت  ار  ناشتنس  دندرک و  فیرحت  ار  ناشباتک 

نعل باذع و  تّدش  رد  رمع  رکب و  وبا  یفرعم  تخانش و 

تمایق زور  ات  هک  ینوخ  ره  هلآ . هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  تّما  ناهانگ  تسا  رفن  ود  نآ  هدهع  رب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
رب دوش  تواـضق  هناـملاظ  نآ  رد  هک  یمکح  ره  دوش و  فرـصت  مارح  هب  هک  ینز  ره  دوش و  هدروخ  مارح  هب  هک  یلاـم  ره  دوـش و  هتخیر 

. دوش مک  يزیچ  دناهداد  ماجنا  ار  نآ  هک  یناسک  هانگ  زا  هکنآ  نودب  تسا ، رفن  ود  نآ  هدهع 
. مینک تنعل  ار  اهنآ  ات  ربب  مان  نامیا  رب  ار  رفن  ود  نآ  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع  رامع 

. یلب درک : ضرع  یئوجیمن ؟ يرازیب  شنمـشد  زا  يرادیمن و  تسود  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  وت  ایآ  راـمع ، يا  دومرف : ترـضح 
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ود نآ  زا  وت  تسا . یفاک  تیارب  نیمه  رامع ، يا  دومرف : یلب . درک : ضرع  یئوجیمن ؟ يرازیب  منمشد  زا  يرادیمن و  تسود  ارم  دومرف :
! یسانشن ناشمان  هب  ار  ناشیا  هچ  رگا  ياهدرک  نعل  ار  نانآ  ياهتسج و  تئارب  رفن 

______________________________

یلص ربمایپ  هک  هدمآ  ثیدح  رد  تسا . هدمآ  مجلم  نبا  زا  هیانک  اجنیا  رد  هک  تسا  حلاص  هقان  هدنـشک  فلاس  نب  راّدق  بقل  رمیحا » ( » 9)
هَّللا لوـسر  اـی  یلب  میتـفگ : منک ؟ یفرعم  امـش  هب  ار  دـنرفن  ود  هک  مدرم  نیرتیقـش  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا 

ناشرـس رب  كراـبم  تـسد  ترـضح  و  دـنزیم - اـجنیا  رب  یلع  يا  ارت  هـک  یـسک  نآ  و  تـشک ، ار  رتـش  هـک  دوـمث  موـق  رمیحا » : » دوـمرف
ج 6 ص ریدغلا : ج 32 ص 312 ح 276 و  راحب : هب  دـنتفرگ .- ار  دوخ  نساحم  ترـضح  و  دوش - رت  اهنیا  نآ  رثا  زا  هکنآ  ات  دنتـشاذگ -

. دوش هعجارم   334
. دوشیم مولعم  دعب  تارابع  زا  هک  نانچ  تسا  رمع  رکب و  وبا  روظنم  ( 10)
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ادـخ دومرف : تسا ! نآ  كرت  زا  رتهب  دـنیوجب  يرازیب  اـهنآ  زا  اـت  يربـب  ماـن  تباحـصا  يارب  ار  ود  نآ  رگا  نینمؤملا ، ریما  اـی  درک : ضرع 
دیدش نانآ  هب  تبسن  ناشتنعل  ود و  نآ  زا  ناشتئارب  دنتخانـشیم و  ار  رفن  ود  نآ  بوخ  هچ  اهنآ  دنک ، تمحر  ار  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و 

. دوب
يرادـب و تسود  وت  ار  سک  ره  میرادـب  تسود  هک  میهدیم  تداهـش  ام  ربب ! مان  ار  ود  نآ  مدرگ ، تیادـف  نینمؤملا  ریما  اـی  درک : ضرع 

. ییوجب تئارب  وت  هک  سک  ره  زا  مییوجب  يرازیب 
ینیبیم نم  فارطا  هک  یناـسک  ّتیرثـکا  مرکـشل و  لـها  نم و  تعاـمج  دـنوشیم و  هتـشک  مباحـصا  تروص  نیا  رد  راـمع ، يا  دومرف :

! دنوشیم هدنکارپ 

تئارب تیالو و  یّلک  هطباض 

ره و  دوب . هتـسج  تئارب  يرماس  هلاسوگ و  زا  تسج  يرازیب  ناشیا  نانمـشد  زا  تشاد و  تسود  ار  نوراـه  یـسوم و  سک  ره  راـمع ، يا 
شدوخ هکنآ  نودـب  دوب  هتـسج  تئارب  نوراه  یـسوم و  زا  تسج  يرازیب  اـهنآ  نانمـشد  زا  تشاد و  تسود  ار  يرماـس  هلاـسوگ و  سک 

. دنادب
ره و  تسا . هتسج  يرازیب  « 11  » رفن ود  نآ  زا  دـیوجب  يرازیب  منمـشد  زا  درادـب و  تسود  ارم  ار و  شتیب  لها  ربمایپ و  سک  ره  رامع ، يا 

«. 12  » دنادب شدوخ  هکنآ  نودب  تسا  هتسج  يرازیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دیوجب  يرازیب  رفن  ود  نآ  نانمشد  زا  سک 

رکب یبا  نب  دّمحم  تباجن  تفرعم و 

میریگیم دهاش  ار  ادخ  متخانـش ! ار  اهنآ  نم  هک  ینک  یفرعم  ار  رفن  ود  نآ  دهاوخیمن  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع  رکب  یبا  نب  دّمحم 
، ناشهدرم اهنآ و  هدنز  ناشرخآ ، اهنآ و  لّوا  کیدزن ، هچ  دنـشاب و  رود  هچ  مییوجب ، يرازیب  تنانمـشد  همه  زا  میریذـپب و  ارت  تیالو  هک 

. ناشبئاغ اهنآ و  رضاح 
______________________________

. رمع رکب و  وبا  زا  ینعی  ( 11)
یتقو هک  دـمهفب  دـهاوخیمن  یـصخش  نینچ  هک  انعم  نیا  هب  هکلب  تسا ، لهج  يور  زا  تیب  لـها  زا  وا  تئارب  هک  تسین  نیا  روظنم  ( 12)

يرگید زا  تئارب  ینعمب  کی  ره  تیالو  دنراد  رارق  رگید  کی  لباقم  هطقن  رد  رمع  رکب و  وبا  هب  تبسن  مالّـسلا  مهیلع  شتیب  لها  ربمایپ و 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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. تسا
634 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

ناشنابوخ هدننکتعافش  نانآ و  رب  دهاش  هک  دراد  یبیجن  یموق  ره  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ  دّمحم  يا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. یتسه تتیب  لها  بیجن  دّمحم  يا  وت  و  دشاب ، دب  ینادناخ  زا  هک  تسا  یبیجن  نابیجن  نیرتهب  و  تسا .

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  تفلاخم  مدع  رب  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  زا  نتفرگ  مازتلا 

: تفگ مهاوخ  يربخ  تیارب  نم  هک  نادب 
. دندوب ترضح  نآ  دزن  مه  دادقم  رذ و  وبا  ناملس و  هک  یلاح  رد  دناوخ  ارف  ارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

. دندمآ نانآ  و  «، 13  » داتسرف نامثع  شرسمه  غارس  ار  شرتخد  شردپ و  غارس  ار  هصفح  زین  شردپ و  غارس  ار  هشیاع  ترضح  سپس 
مربنم رب  ار  رفن  هدزاود  بشما  نم  نامثع ! يا  رمع ، يا  رکب ، وبا  يا  دومرف : دروآ و  اجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

اب هراب  نیا  رد  دیراپسب و  یلع  هب  ار  تفالخ  رما  نم  زا  دعب  دیـسرتب و  ادخ  زا  دندنادرگیم . رب  بقع  هب  هار  زا  ار  متّما  هک  مدید  باوخ  رد 
! میربیم هانپ  ادخ  هب  بلطم  نیا  زا  ام  ادخ ، ربمایپ  يا  دنتفگ : دـیوشن !! دـحتم  یـسک  اب  وا  هیلع  رب  دـینکن و  ملظ  وا  هب  و  دـینکم ، هعزانم  وا 

!!! دناریمب نآ  زا  لبق  ار  ام  ادخ 

نامثع رمع و  رکب و  وبا  روضح  رد  مالّسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  یفرعم 

یبا نب  یلع  هک : مریگیم  دهاش  ار  دنتسه  هناخ  رد  هک  نز  درم و  زا  سک  ره  ار و  امش  همه  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 
. تسا ناشدوخ  زا  نینمؤم  رب  رترایتخا  بحاص  و  متّما ، رد  نم  هفیلخ  بلاط 

نیا تفر  ایند  زا  وا  یتقو  و  دـنداد - رارق  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  رـس  رب  تسد  ترـضح  و  دوب - دـهاوخ  مرـسپ  نیا  تفر  اـیند  زا  وا  یتقو 
يرگید زا  سپ  یکی  مالّسلا  هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  رفن  هن  سپس  دنداد - رارق  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  رب  تسد  ترـضح  و  مرـسپ -

. دوب دنهاوخ 
دینک تعاطا  ار  ادخ  : » ینعی « 14  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هدرک : دصق  شمالک  نیا  رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  نانآ 

«. دیئامن تعاطا  دوخ  رمالا  یلوا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  و 
______________________________

. دندیسر لتقب  وا  تسدب  ود  ره  دندوب و  نامثع  رسمه  بیترت  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  بنیز  ای  هیقر  روظنم  ( 13)
هیآ 59. ءاسن : هروس  ( 14)

635 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 15  » دومرف توالت  ار  دوب  هدش  لزان  مالّسلا  مهیلع  همئا  هراب  رد  هک  ياهیآ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سپس 

نیبصاغ هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يایؤر  ریسفت 

نسح و همطاف و  میدنام . دادقم  ناملس و  رذ و  وبا  مباحصا  اب  نم  و  دنتساخرب ، نامثع  رمع و  رکب و  وبا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
. دنتساخرب همطاف  زجب  ترضح  نآ  نارتخد  نارسمه و  دندنام و  مه  نیسح 

مکح دالوا  زا  رفن  تفه  زین  و  « 16  » نایفـس وبا  لآ  زا  ینالف  هک  هیما - ینب  زا  رفن  هن  اب  ار  رفن  هس  نیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
«. دندنادرگیم رب  بقع  يرقهق و  هب  ار  متّما  هک  مدید  ار  دننانآ - هلمج  زا  هیما  نب  صاعلا  یبا  نب 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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دایز تایانج  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یئوگشیپ 

سپـس دوب ! هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  زا  ّولمم  داـیز  هناـخ  هک  یلاـح  رد  دومرفیم  ار  نانخـس  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
زا دعب  منایعیـش  هراب  رد  دایز ، يا  دشاب . تیاده  بلاط  هک  یـسک  زا  رگم  دینک  نامتک  دیدینـش  هچنآ  دومرف : درک و  نانآ  هب  ور  ترـضح 

دوخ ردارب  ناونعب  ار  وا  هیواعم  يدوزب  : » دومرف درک  ام  هب  ور  دـمآ  نوریب  دایز  دزن  زا  ترـضح  یتقو  دـیوگیم : میلـس  سرتب ! ادـخ  زا  نم 
«. دنک تنعل  ار  وا  ادخ  دشکیم ، ار  منایعیش  وا  و  « 17  » دنکیم اعّدا 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 2 ص 509. ةادهلا : تابثا  . 1

______________________________

همه راـصتخا  ناونعب  يوار  هک ، تسا  فسأـت  ياـج  تسا . هدوب  ناـنآ  يارب  ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  روضح  اـب  تجح  ماـمتا  نیا  ( 15)
. دنامب راگدایب  ترضح  نآ  دوخ  ناسل  زا  ات  تسا  هدرکن  رکذ  هدومرف  مالّسلا  مهیلع  همئا  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  یتایآ 

. تسا نایفس  یبا  نب  هیواعم  روظنم  ( 16)
«. داب وا  رب  ادخ  تنعل  دشکیم . ار  منایعیش  دنکیم و  لوبق  وا  دنکیم و  توعد  ار  وا  يدوزب  هیواعم  : » خ ل ج » ( » 17)

وبا رـسپ  دایز  درک  اعّدا  وا  رطاخ  بلج  يارب  هیواعم  دوب  فورعم  انزلا  دـلو  ناونعب  دایز  نوچ  هک  تسا  ناـمه  هیواـعم  يردارب  زا  روظنم  و 
. تشذگ ثیدح 23  زا  یقرواپ 8  رد  نآ  لیصفت  هک  تسا  شدوخ  ردارب  نایفس و 

636 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا مهیلع  همئا  هب  وا  رارقا  تافو و  ماگنه  یعخن  دیزی  نب  میهاربا  دئاقع   68

هک « 2  » هدرک لقن  همثیخ  زا  شمعا  زا  میلـس  باتک  رد  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  وا  رارقا  تاـفو و  ماـگنه  « 1  » یعخن دیزی  نب  میهاربا  دـئاقع 
: تفگ

مهدیم تداهـش  : » تفگ مدرک . نینچ  مه  نم  نک ،» کیدزن  دوخ  هب  ارم  : » تفگ نم  هب  دوب  تاـفو  لاـح  رد  یعخن  میهاربا  هک  یماـگنه 
یلع هکنیا  تسادخ و  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  هک  مهدیم  تداهش  و  درادن . یکیرـش  تسا و  یکی  تسین . هَّللا  زج  ییادخ  هک 

« تسا نیسح  ّیصو  نیسحلا  نب  یلع  و  نسح ، ّیصو  نیسح  و  یلع ، ّیصو  نسح  و  تسا ، دّمحم  ّیـصو  هیلع  هَّللا  تاولـص  بلاط  یبا  نب 
«. 3»

ارم نانخـس  نآ  مه  وت  ریغ  تفگ : دمآ و  شوه  هب  وا  «! 4 « » یه یه  : » متفگ داتفا . تفر و  شوه  زا  یعخن  میهاربا  سپـس  دیوگیم : يوار 
نیا رب  سک  ره  و  دنتشاد ، ار  هدیقع  نیمه  زین  « 5  » دوسا همقلع و  و  مریمیم ، نیمه  رب  ماهدنز و  هدیقع  نیمه  رب  تفگ : هن . متفگ : دینش !؟

______________________________

. تسا هتفای  تافو  هفوک  رد  لاس 96  رد  هک  تسا  جحذم  هفیاط  زا  دوسا  نب  دیزی  نب  میهاربا  نارمع  وبا  یعخن  میهاربا  ( 1)
. دنتسه وا  یئاد  ومع و  دنروکذم  ثیدح  نیا  رد  هک  مه  دوسا  همقلع و 

میلـس باتک  رد  هک  تسا  شمعا  زا  لقن  هب  شایع  یبا  نب  نابا  تایاور  زا  ثیدـح  نیا  ارهاـظ  یلو  تسا ، نینچ  اههخـسن  رد  تراـبع  ( 2)
. تسا هدروآ 

. تسا هدرک  رکذ  دوخ  نامز  ات  ار  ناماما  میهاربا  ( 3)
. تسا دوب ، هتفر  شوه  زا  هک  وا  ندرک  رادیب  ناونع  هب  یه » یه  ( » 4)

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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نامه ارهاظ  و  تفر . ایند  زا  هفوک  رد  ای 73  لاس 62  رد  دمآ و  ایندب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هَّللا  دبع  نب  سیق  نب  ۀمقلع  ( 5)
وا دیدرگ . بویعم  شیاپ  کی  دش و  حورجم  گنج  رد  درکیم و  نوخ  رد  قرغ  ار  شریـشمش  دوب و  رـضاح  نیّفـص  رد  هک  تسا  یـسک 

نانآ و ياسؤر  نیعبات و  ناگرزب  زا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  داـمتعا  دروم  دارفا  زا  وا  دوب . نآرق  ناگدـننکتئارق  زا  هیقف و  شنید  رد 
. دمآیم رامشب  ناشنادهاز 

. تشذگ رد  لاس 74  رد  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  باحصا  زا  زین  یعخن  دیز  نب  دوسا 
637 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

«. 6  » درادن تسرد  دیاقع  زا  يزیچ  دشابن  هدیقع 
: میلس باتک  زا  تیاور 

ج 1 ص 661 ح 851. ةادهلا : تابثا  . 1
______________________________

تیالو رهاظ  رد  هکنیا  اب  دنیآیم  رامـش  هب  مالـسا  ياملع  ناگرزب  زا  هک  نآ  رد  روکذـم  رفن  هس  هک  تسا  نیا  ثیدـح  نیا  زا  روظنم  ( 6)
. تسا هدوب  نینچ  دناهداد  زورب  گرم  ماگنه  هک  ناشیبلق  هدیقع  یلو  دندوبن  یعدم  ار  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

638 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتّیصو  نتم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رمع  رخآ  تاعاس   69

ةراشا

عیادو ندرپس  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  یفرعم  نادـهاش ، مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیـصو  مالّـسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  رمع  رخآ  تاعاس 
. مجلم نبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک  تماما ،

، تاکز زامن ، جح و  ناگیاسمه ، نآرق ، ماتیا ، محر ، هلص  حالصا ، قح ، رب  داحتا  مالسا ، يوقت ، مالّسلا : هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتّیصو  نتم 
یظفاحادخ رگید ، کی  هب  یکین  فورعم ، هب  رما  نانز ، ترضح ، نآ  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  داهج ، ارقف ، هزور ،

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  رمع  رخآ  تاعاس 

نادهاش مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تّیصو 

. مدوب رضاح  دومرفیم  ّتیصو  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شرسپ  هب  هک  یماگنه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیصو  رد  «: 1  » دیوگیم میلس 
. تفرگ دهاش  ار  شنایعیش  ياسؤر  تیب و  لها  شنادنزرف و  همه  دّمحم و  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  شتّیصو  رب  ترضح 

تماما عیادو  ندرپس  مالّسلا و  مهیلع  همئا  یفرعم 

نم هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مرسپ ، دومرف : درپس و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  هحلسا  و  « 2  » اهباتک مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
هنوگ نامه  مراپسب  وت  هب  ار  ماهحلسا  اهباتک و  منک و  ّتیصو  وت  هب  هداد  روتسد 

______________________________
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: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا : نینچ  نآ  لّوا  هدش و  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یسوط  خیش  تبیغ »  » باتک رد  ثیدح  نیا  ( 1)
هدرک تئارق  شیارب  هداد و  نابا  هب  هک  تسا  یلاله  سیق  نب  میلس  باتک  زا  ياهخسن  نیا  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّتیـصو  نیا 

: دومرف ترضح  مدناوخ و  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدخ  ار  نآ  دیوگیم : نابا  تسا .
. دنک تمحر  ار  وا  ادخ  تسا ، هتفگ  تسار  میلس 

. باتک هیقف : یفاک و  باتک  رد  ( 2)
639 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رما وت  هب  ات  هداد  روتـسد  نم  هب  ترـضح  نآ  درپس . نم  هب  ار  شاهحلـسا  اهباتک و  دومرف و  ّتیـصو  نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک 
. راپسب نیسح  تردارب  هب  ار  اهنآ  دیسر  ارف  تگرم  یتقو  هک  منک 

ترـسپ نیا  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  روتـسد  وت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دومرف : درک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  ور  ترـضح  سپس 
ار وا  تفرگ و  « 4  » دوب یکدوک  ّنس  رد  هک  ار  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  شاهون  تسد  ترـضح  لاح  نیا  رد  و  «- 3  » يراپسب

: دومرف درک و  کیدزن  دوخ  هب 
«. ناسرب مالس  وا  هب  نم  لوق  زا  ربمایپ و  لوق  زا  يراپسب . « 5  » دّمحم ترسپ  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  روتسد  وت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  »

مجلم نبا  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مالک 

نم نوخ  رایتخا  بحاص  مدرم و  رایتخا  بحاص  نم  زا  دعب  وت  مرسپ ، دومرف : درک و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  شرـسپ  هب  ور  ترـضح  سپس 
«. نکم هعطق  هعطق  ار  وا  نزب و  تسا ) هدز  نم  هب  وا  هک   ) تبرض کی  ياجب  تبرض  کی  یتشک  رگا  و  تسوت ، قح  يدیشخب  رگا  یتسه .

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  همانتّیصو  نتم 

ةراشا

: سیونب دومرف : سپس 
: تسا هدومن  ّتیصو  نآ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  هچنآ  تسا  نیا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 

هک تسوا  ربمایپ  ادخ و  هدنب  دّمحم  و  درادن . یکیرش  تسا و  یکی  تسین ، هَّللا  زج  ییادخ  هکنیا  هب  دهدیم  تداهش  هک  دنکیم  ّتیـصو 
ات هداتسرف  قح  نید  تیاده و  هب  ار  وا 

______________________________

: دومرف درک و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  شرسپ  هب  ور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تسا : نینچ  ترابع  بیذهت  هیقف و  باتک  رد  ( 3)
مالّسلا هیلع  داجس  ماما  هب  ور  سپس  يراپسب .» نیـسحلا  نب  یلع  ترـسپ  هب  ار  اهنآ  هک  دهدیم  روتـسد  وت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  »

 ...«. يراپسب یلع  نب  دّمحم  ترسپ  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  روتسد  وت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  : » دومرف درک و 
. تسا هدوب  لاس  ود  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تداهش  ماگنه  مالّسلا  هیلع  داّجس  ماما  ّنس  ( 4)

. تسا مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  روظنم  ( 5)
640 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دیاین شوخ  ار  نیکرشم  هچ  رگا  دنک  بلاغ  نایدا  همه  رب 
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. درادن یکیرش  هک  تسا  نیملاعلا  بر  يادخ  يارب  مگرم  یگدنز و  متدابع و  مزامن و 
. مناگدشمیلست زا  نم  ماهدش و  هداد  روتسد  بلطم  نیا  هب 

حالصا قح ، رب  داحتا  مالسا ، يوقت ،

دنوادـخ ياوـقت  هب  دـسریم  وا  هب  نم  هتـشون  نـیا  هـک  ار  نینمؤـم  زا  سک  ره  ار و  مـتیب  لـها  نادـنزرف و  هـمه  ار و  وـت  نـسح  يا  سپس 
دیوشن قرفتم  دینز و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  دیشاب . هتفریذپ  ار  مالسا  هکنآ  رگم  دیورن  ایند  نیا  زا  منکیم . ّتیصو  ناتراگدرورپ 

«. 6»
دارفا نیب  داـسف  هنیک و  و  تسا ، رایـسب  هزور  زاـمن و  زا  رتـهب  دارفا  نیب  حالـصا  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  نم 

. تسین دنوادخ  کمک  اب  زج  یتّوق  و  «، 7 « » تسا نید  هدننکلیاز 

ناگیاسمه نآرق ، ماتیا ، محر ، هلص 

. دنک ناسآ  امش  رب  ار  باسح  دنوادخ  ات  دیشاب ، هتشاد  طابترا  اهنآ  اب  دینک و  هجوت  دوخ  لیماف  هب 
زا دنوشن . عیاض  دنتـسه  امـش  دزن  هک  نامیتی  زا  هدع  نآ  و  « 8  » دیهدن رییغت  ار  نانآ  ناهد  دـیریگب ، رظن  رد  ماتیا  هراب  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
نآ لباقم  رد  دـنوادخ  دوش  ینغتـسم  وا  ات  دریگب  هدـهع  رب  ار  یمیتی  جراخم  سک  ره  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

«. دیامنیم بجاو  ار  شتآ  میتی  لام  هدنروخ  هب  هک  روط  نامه  دنکیم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب 
. دنریگن تقبس  امش  زا  نارگید  نآ  هب  لمع  رد  دیریگب . رظن  رد  نآرق  هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

______________________________

دیروایب دای  هب  ار  ادخ  تمعن  ینعی  ْمُِکبُوُلق » َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  : » هدش هفاضا  اجنیا  رد  هیقف  باتک  رد  ( 6)
. داد تفلا  ار  امش  بولق  نیب  دنوادخ  دیدوب و  نمشد  هک  ماگنه  نآ 

هدـنرب و نیب  زا  تسا : نـینچ  ج 7 )  ) یفاک باتک  رد  تراـبع  تسا . هدـش  ینعم  هدـننکلیاز  هک  تسا  هدنـشارت  ینعمب  ۀـقلاح »  » هملک ( 7)
. تسا دارفا  نیب  داسف  نید  هدننکلیاز 

ناهد تسا : نینچ  ترابع  بیذهت  و  ج 7 )  ) یفاک باتک  رد  دوشن . رتتسپ  ياذغ  دنکن و  رییغت  یتسرپرسیب  رثا  رد  نانآ  ياذغ  ینعی  ( 8)
. دوشن دنلب  ناشیادص  تسا : نینچ  هیقف  باتک  رد  و  دشابن . رپ  زور  کی  یلاخ و  زور  کی  نانآ 

641 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
«. 9  » تسا هدرک  شرافس  نانآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دیریگب . رظن  رد  ناتناگیاسمه  هراب  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

داهج ءارقف ، هزور ، تاکز ، زامن ، جح ،

امـش هب  دوش  كرت  ادخ  هناخ  رگا  هک  دنامن ، یلاخ  امـش  زا  دیتسه  هدـنز  ات  دـیریگب . رظن  رد  ناتراگدرورپ  هناخ  هراب  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
. دوشیم هدیزرمآ  وا  هتشذگ  ناهانگ  هک  تسا  نآ  ددرگیم  رب  نآ  اب  هَّللا  تیب  دصاق  هک  يزیچ  نیرتمک  و  «. 10  » دوشیمن هداد  تلهم 

. تسامش نید  نوتس  لمع و  نیرتهب  هک  زامن ، هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
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. دنکیم شوماخ  ار  ناتراگدرورپ  بضغ  هک  تاکز ، هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
. تسا شتآ  زا  يرپس  نآ  هزور  هک  ناضمر ، هام  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

. دیوش کیرش  دوخ  یگدنز  رد  نانآ  اب  ناگراچیب ، ارقف و  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
وا عیطم  و  تیاده ، ماما  دننکیم : داهج  رفن  ود  ادخ  هار  رد  ناتیاهناج . لاوما و  اب  وا  هار  رد  داهج  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 

. دنکیم ادتقا  وا  تیاده  هب  هک 

ترضح نآ  باحصا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنزرف 

نانآ زا  عافد  رب  تردق  هک  یلاح  رد  دنریگن  رارق  ملظ  دروم  امـش  نیب  رد  «. 11  » ناتربمایپ نادنزرف  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
. دیشاب هتشاد 

ربمایپ دناهدادن . هانپ  ار  يراذگتعدب  دناهدرکن و  داجیا  یتعدب  هک  ناتربمایپ  باحصا  زا  هتسد  نآ  هراب  رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
و هدرک ، شرافس  نانآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

______________________________

. دناهدرک ّتیصو  نانآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  هیقف : باتک  رد  ( 9)
. دوشیم لزان  امش  رب  یئالب  باذع و  ینعی  ( 10)

. دنتسه مالسا  روشک  تیامح  تحت  هک  دنوشیم  همذ  لها  روظنم  تروص  نیا  رد  ناتربمایپ .» همذ  : » خ ل ج » ( » 11)
642 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدرک  تنعل  ار  رازگتعدب  هدنهد  هانپ  نانآ و  ریغ  زا  نانآ و  زا  راذگتعدب 

رگید کی  هب  یکین  فورعم ، هب  رما  نانز ،

ار امـش  ادـخ  ات  دیـسرتن  ياهدننکشنزرـس  تمالم  زا  ادـخ  هار  رد  دـیریگب . رظن  رد  ناتنازینک  نامالغ و  ناـنز و  هراـب  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
. تسا هداد  روتسد  امش  هب  ادخ  هک  روط  نامه  دیئوگب  کین  نخس  مدرم  اب  و  «، 12  » دنک تیافک 

ادخ یلو  دینک  اعد  و  دراپـسب ، ناترارـشا  تسد  هب  ار  روما  دنوادخ  اهنآ  كرت  هجیتن  رد  ات  دینکن ، كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
. دنکن تباجا  ار  امش 

رد دیزیهرپب . هقرفت  رگید و  کی  اب  رهق  طابترا و  عطق  قافن و  زا  رگید . کی  هب  تبـسن  یکین  شـشخب و  طابترا و  رب  داب  امـش  رب  منارـسپ ،
دنوادخ باذع  هک  دینک  هشیپ  ار  ادخ  ياوقت  دیهدن . يرای  ار  رگید  کی  ینمـشد ، هانگ و  رب  دـینک و  کمک  ار  رگید  کی  يوقت  یکین و 

. تسا دیدش 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  یظفاحادخ 

یظفاحادخ امـش  اب  مراپـسیم و  ادخ  هب  ار  امـش  دـیامن . ظفح  امـش  نایم  رد  ار  « 13  » ناتربمایپ و  دـنک ، ظفح  ار  تیب  لها  امـش  دـنوادخ 
«. 14  » منکیم
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ینعی ناضمر  هام  رخآ  ههد  زا  بش  نیلّوا  رد  نیا  و  تفر . اـیند  زا  اـت  دومرفیم  ُهَّللا » اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » ناـنچمه مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
. دوب ترجه  ملهچ  لاس  زا  هعمج  بش  مکی ، تسیب و  بش 

______________________________

هک یمالک  نیرخآ  اریز  دـیریگب ، رظن  رد  ناتنازینک  نامالغ و  نانز و  هراب  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  تسا : نینچ  ترابع  ج 7 )  ) یفاک رد  ( 12)
زا ادخ  هار  رد  زامن . زامن ، زامن ، ناتنازینک . نامالغ و  نانز و  منکیم : شرافس  فیعـض  ود  هراب  رد  ار  امـش  : » هک دوب  نیا  دومرف  ناتربمایپ 

. دنکیم تیافک  دننکیم  ملظ  امش  رب  دننکیم و  تیذا  ار  امش  هک  نانآ  رش  زا  ار  امش  دنوادخ  دیسرتن ، ياهدننکشنزرس  تمالم 
. ناتنادنزرف تبیغ : باتک  رد  ( 13)

. تسا یظفاحادخ  ینعم  هب  ترابع  نیا  هتبلا  مناسریم .» ار  ادخ  تمحر  مالس و  امش  رب  : » تبیغ باتک  رد  ( 14)
643 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: میلس باتک  زا  تیاور 
ج 1 ص 661 ح 852. ةادهلا : تابثا  . 1

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 1 ص 297 ح 1. یفاک : . 1

ج 4 ص 139 ح 484. هیقفلا : هرضحی  نم ال  . 2
ج 9 ص 176 ح 714. بیذهت : . 3

ص 117. یسوط : خیش  تبیغ  . 4
یسربط ص 207. يرولا  مالعا  . 5

ص 15. میلس : باتک  فجن  پاچ  همدقم  رد  مولعلا  رحب  دیس  لقن  هب  یماش ، متاح  نبا  میظنلا  ردلا  . 6
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 1 ص 298 ح 5. یفاک : . 1
ج 7 ص 51. یفاک : . 2

همان 47. ص 421  ۀغالبلا : جهن  . 3
644 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا رفاک  كرشم و  یبصان  دهدیمن ، صیخشت  ار  قح  هک  یسک  یلیصفت ، یلامجا و  تئارب  تیالو و  نمؤم ، کی  داقتعا  نیرتمک   70

نمؤم کی  داقتعا  نیرتمک 

نآ و  تسیچ ، دوـب  دـقتعم  دـیاب  اـمتح  هک  ياهلأـسم  نآ  نینمؤـملا ، ریما  اـی  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هب  دـیوگیم : میلس 
؟ تسا مادک  تسا  زیاج  میارب  نآ  ریغ  رد  کش  مدش  دقتعم  نآ  هب  رگا  هک  ياهلأسم 

ربمایپ ادخ و  هدنب  دّمحم  هکنیا  و  درادن ، یکیرش  تسا و  یکی  تسین و  هَّللا  زج  ییادخ  هکنیا  هب  دهد  تداهـش  سک  ره  دومرف : ترـضح 
تیب و لها  ام  تیالو  ادـخ و  هناخ  جـح  ناضمر و  هام  هزور  تاکز و  نتخادرپ  زاـمن و  نتـشاد  اـپب  هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچنآ  هب  و  تسوا ،

. دنک بانتجا  ياهدننکتسم  ره  زا  و  دنک ، رارقا  نامنانمشد  زا  تئارب 

یلیصفت یلامجا و  تئارب  تیالو و 
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یفاک الامجا  هکلب  هن ، دومرف : دشاب ؟ هدـش  ریـسفت  دـیاب  ای  دـشاب  الامجا  هدـمآ  امـش  بناج  زا  هچنآ  هب  رارقا  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع 
. تسا

هعرج کی  دوشیم ، تسم  دـشونب  دایز  نآ  هدـنروخ  یتقو  هک  یندیـشون  ره  دومرف : تسیچ ؟ هدـننکتسم  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع 
. تسا مارح  مه  نآ  زا  هرطق  کی  هکلب 

ءاهقف و صوصخم  ای  دوشیم  لماش  ار  مشاه  ینب  همه  اـیآ  تیـالو . هلأـسم  رگم  دـش  نشور  يدومرف  هچنآ  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع 
رگا یتح  ای  مینک  راهظا  تئارب  دننکیم  ینمـشد  امـش  همه  اب  هک  یناسک  زا  دیاب  ناتنانمـشد ، زا  تئارب  هلأسم  رگید  و  تسا ؟ امـش  ياملع 

؟ تسج تئارب  وا  زا  دیاب  دنک  ینمشد  امش  زا  رفن  کی  اب  یسک 
645 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

الامجا ام  نانمـشد  زا  يریذـپب و  الامجا  ار  تیب  لها  ام  تیالو  رگا  مهفب . ار  شباوج  يدرک  لاؤس  «، 1  » یلاله ردارب  يا  دومرف : ترضح 
یتخانش ار  نانآ  مه  وت  دیناسانش ، وت  هب  ار  دنتسه  ءاهقف  ءاملع و  ءایصوا و  هک  ام  زا  ناماما  دنوادخ  رگا  تسا . یفاک  تیارب  یئوجب  تئارب 
دنتـسه يدارفا  نانیا  یتسه . تشهب  لها  زا  دـنوادخ و  هب  نمؤم  تروص  نیا  رد  يدومن ، تعاطا  نانآ  زا  يدرک و  رارقا  نانآ  تعاطا  هب  و 

. دنوشیم تشهب  دراو  باسح  نودب  هک 

دهدیمن صیخشت  ار  قح  هک  یسک 

نآ رد  هلبق  لها  همه  نیب  هک  ار  یلئاسم  يدرک  لوبق  و  تسادخ ، لوسر  دّمحم  هک  يداد  تداهـش  يدـش و  دـقتعم  ادـخ  یگناگی  هب  رگا 
تیارب هقف  ملع و  ّتیـصو و  تماما و  هلأسم  و  تسا ، هدومن  یهن  نآ  زا  ای  هدرک  رما  اـهنآ  هب  دـنوادخ  هک  دـنراد  قاـفتا  تسین و  یفـالتخا 

رب ینمشد  ملع  نانآ  لباقم  رد  یتسجن و  تئارب  نانآ  زا  يدرکن و  ینمـشد  تیب  لها  اب  يدرک ، راذگاو  ادخ  هب  ار  نآ  ملع  و  دش ، لکـشم 
تیاده نآ  هب  تیالو  تلیضف و  لها  هچنآ  زا  يوشیم و  باسح  لهاج  ینادیمن  هک  یلئاسم  نیا  هب  تبسن  وت  تروص  نیا  رد  یتشارفین ،
دـشخبب ار  وت  رگا  و  تسا ، تهانگ  رطاخب  دنک  باذع  ار  وت  رگا  دوب : دـهاوخ  يراج  وت  هراب  رد  دـنوادخ  ّتیـشم  یتسه . هارمگ  دـناهتفای 

. تسا وا  تمحر  رطاخب 

تسا رفاک  كرشم و  یبصان 

. تسادخ نمشد  رفاک و  كرشم و  دنکیم ، ینمشد  ام  اب  تسا و  دقتعم  ار  ام  توادع  هک  یسک  اّما 
. دنتسه ادخ  ناتسود  نیملسم و  نینمؤم و  دنراد ، نامیا  ام  هب  هک  ام  قح  هب  نیفراع  و 

______________________________

. تسا یلاله  سیق  نب  میلس  بطاخم  ( 1)
647 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

میلس باتک  تاکردتسم  مّوس  شخب 

ةراشا

دوجو میلـس  باتک  دوجوم  ياههخـسن  رد  هدـش و  لـقن  سیق  نب  میلـس  زا  ثیدـح  بتک  رد  هک  دوشیم  رکذ  ثیدـح  شخب 23  نـیا  رد 
. تسا هدوب  وا  باتک  زا  هدش  لقن  میلس  زا  هچنآ  اریز  دیآیم  باسح  هب  وا  باتک  زا  یئزج  ثیداحا  نیا  درادن .
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هب دوب . دهاوخ  میلـس  زا  لوقنم  تایاور  همه  لماش  هک  تسا  نآ  زا  یلماک  هخـسن  هضرع  میلـس و  باتک  لیمکت  ناونعب  ثیداحا  نیا  رکذ 
. دوش هعجارم  باتک  نیمه  همدقم  زا  ص 181 

648 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. ماما هب  نتشادن  تفرعم  يانعم  تّیلهاج ، گرم  ینعی  ماما  نتخانشن   71

تّیلهاج گرم  ینعی  ماما  نتخانشن 

: دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  یثیدح  داب - نانآ  رب  ادخ  تمحر  هک  دادقم - رذ و  وبا  ناملـس و  زا  دیوگیم : میلس 
«. تسا هتفر  ایند  زا  ّتیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتشادن  یماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سک  ره  »

ماما هب  نتشادن  تفرعم  يانعم 

نیا رد  مه  ام  دـناهتفگ . کین  تسار و  دادـقم  رذ و  وبا  ناملـس و  دـنتفگ : ود  نآ  درک . هضرع  سابع  نبا  رباـج و  رب  ار  ثیدـح  نیا  میلس 
. میدینش هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  میدوب و  رضاح  ثیدح 

هَّللا لوسر  ای  تسا ،» هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  « 1  » دشاب هتشادن  یماما  دریمب و  سک  ره  : » يدومرف امـش  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  ناملس 
؟ تسیک ماما  نیا 

هدرم ّتیلهاج  گرم  هب  دـشاب  هتـشادن  دسانـشب  ار  وا  هک  یماما  دریمب و  متّما  زا  سک  ره  دـنانم . ءایـصوا  زا  ناملـس ، يا  دومرف : ترـضح 
اب دنکن و  ینمشد  وا  اب  یلو  دشاب  لهاج  وا  هب  تبـسن  رگا  و  تسا ، كرـشم  دنک  ینمـشد  وا  اب  دشاب و  لهاج  وا  هب  تبـسن  رگا  «. 2  » تسا

. تسین كرشم  یلو  تسا  لهاج  یسک  نینچ  دنکن  یتسود  مه  وا  نمشد 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 413 ح 15. نیدلا : لامک  . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 23 ص 81 ح 18. راحب : لقن  هب  رابخالا ، نویع  . 1
ص 151. یکجارک :)  ) دئاوفلا زنک  . 2

ج 5 ص 224. یمثیه :)  ) دئاوزلا عمجم  . 3
______________________________

. دشابن وا  رب  یماما  راحب : باتک  رد  ( 1)
. تسا ّتیلهاج  گرم  نیا  دشاب ، هتشادن  نانآ  زا  یماما  هک  یلاح  رد  دریمب  متّما  زا  سک  ره  راحب : باتک  رد  ( 2)

649 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رد دیشروخ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملکت  دیشروخ ، اب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملکت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد   72
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دیشروخ  راتفگ  ریسفت  دیشروخ ، ملکت  زا  نارضاح  یشوهیب  بّجعت و  هباحص ، رمع و  رکب و  وبا  روضح 

دیشروخ اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملکت  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  روتسد 

: تفگیم هک  مدینش  رذ  وبا  زا  دیوگیم : میلس 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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زا يدنلب  ناکم  رب  ورب و  عیقب  ياههوک  هب  ادرف  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  یبش  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  میاقآ 
. دهد باوج  يراد  هک  یتافص  اب  وت  هب  هداد  روتسد  وا  هب  یلاعت  دنوادخ  نک . مالس  نآ  رب  درک  عولط  دیشروخ  یتقو  تسیاب . نیمز 

هباحص رمع و  رکب و  وبا  روضح  رد  دیشروخ  اب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ملکت 

هب ات  دندوب ، ترـضح  نآ  هارمه  راصنا  نیرجاهم و  زا  ياهدـع  رمع و  رکب و  وبا  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ادرف 
ادخ دیدج  قلخ  يا  وت  رب  مالس  : » دومرف ترضح  درک  عولط  دیشروخ  هک  نیمه  داتسیا . نیمز  زا  يدنلب  ناکم  رب  ترضح  دندیسر و  عیقب 

«. یتسه وا  عیطم  هک 
یـسک يا  و  نطاب ، يا  و  رهاظ ، يا  و  رخآ ، يا  و  لّوا ، يا  وت  رب  مالـس  : » تفگیم هک  ار  ياهدنیوگ  باوج  دندینـش و  نامـسآ  زا  ییادص 

«! یتسه ملاع  يزیچ  ره  هب  هک 

دیشروخ مّلکت  زا  نارضاح  یشوهیب  بّجعت و 

. دنتفر شوه  زا  دندینش  ار  دیشروخ  نخس  راصنا  نیرجاهم و  رمع و  رکب و  وبا  یتقو 
ربمایپ روضح  هب  ار  دوخ  یگمه  دوب ! هتفر  ناکم  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یلاح  رد  دـندمآ  شوهب  تعاس  دـنچ  زا  دـعب  نانآ 

هک داد  رارق  بطاخم  ینانخس  اب  ار  وا  دیشروخ  تسا . ام  لثم  يرشب  یلع  یئوگیم  امـش  دندرک : ضرع  دندیناسر و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
!! تسا هداد  رارق  بطاخم  نآ  اب  ار  دوخ  دنوادخ 

650 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  اب  دیشروخ  راتفگ  ریسفت 

تـسار دومرف : لّوا !» يا  وت  رب  مالـس  : » تفگیم هک  میدینـش  دیـشروخ  زا  دنتفگ : دیدینـش ؟ هچ  وا  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. تسا هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  لّوا  وا  تسا ، هتفگ 

. دنکیم رادید  دیدجت  نم  اب  هک  تسا  یسک  نیرخآ  وا  تسا ، هتفگ  تسار  دومرف : رخآ !» يا  : » تفگیم هک  میدینش  دیشروخ  زا  دنتفگ :
. دیامنیم مربق  لخاد  ارم  دنکیم و  نفک  لسغ و  ارم  وا 

. تسا هدش  رهاظ  وا  يارب  نم  ملع  همه  تسا ، هتفگ  تسار  دومرف : رهاظ !» يا  : » تفگیم هک  میدینش  دیشروخ  زا  دنتفگ :
«. 1  » تسوا نطاب  رد  مرارسا  همه  تسا . هتفگ  تسار  دومرف : نطاب !» يا  : » تفگیم هک  میدینش  دیشروخ  زا  دنتفگ :

: دومرف یتسه !» ملاع  يزیچ  ره  هب  هک  یسک  يا  : » تفگیم هک  میدینش  دیشروخ  زا  دنتفگ :
. تسا لیبق  نیا  زا  هچنآ  تابحتسم و  تابجاو و  مارح و  لالح و  هب  ملاع  تسوا  تسا . هتفگ  تسار 

. دنتفر نوریب  دجسم  برد  زا  دعب  و  تخادنا !!» تملظ  رد  ار  ام  دّمحم  : » دنتفگ دنتساخرب و  همه 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 4. تازجعملا : نویع  . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 69. ناذاش : لئاضف  . 1
ج 4 ص 287. ناهرب : ریسفت  ص 33 و  زجاعملا : ۀنیدم  و  ج 41 ص 181 . راحب : لقن  هب  یفجن ، دئاوفلا  زنک  لقن  هب  نآرقلا ، نم  لزن  ام  . 2

ج 2 ص 64. یملید : بولقلا  داشرا  . 3
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ص 17. یطخ :) هخسن   ) يربکلا ۀیادهلا  . 4
باب 38. نیطمسلا : دئارف  . 5

ص 68. یمزراوخ : بقانم  . 6
ص 140. ةدوملا : عیبانی  . 7

______________________________

. تسوا دزن  مرارسا  همه  نطاب  راحب : باتک  رد  ( 1)
651 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. راگدرورپ دزن  مالّسلا  هیلع  یلع  نیّبحم  تلزنم  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  تّبحم  هدیاف   73

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تّبحم  هدیاف 

: دنکیم لقن  سابع  نب  هَّللا  دبع  زا  میلس 
ار وا  سک  ره  وت ! رب  ياو  دومرف : دراد !؟ یعفن  نم  يارب  یلع  ّتبحم  ایآ  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  يدرم 

باذع ار  وا  ادخ  درادب  تسود  ار  ادخ  سک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ارم  سک  ره  و  هتـشاد ، تسود  ارم  درادب  تسود 
. دنکیمن

راگدرورپ دزن  مالّسلا  هیلع  یلع  نیّبحم  تلزنم 

. منکیم لاؤس  مراگدرورپ  زا  هراب  نیا  رد  يدوزب  دومرف : هدب . ربخ  نم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ّتبحم  تلیضف  هراب  رد  درک : ضرع  درم  نآ 
زا هراب  نیا  رد  يدوزب  : » درک ضرع  لیئربج  تفگ . وا  يارب  ار  درم  نآ  نخس  درک و  لاؤس  وا  زا  ترضح  و  دش ، لزان  لیئربج  تقو  نامه 

. تفر الاب  و  منکیم ،» لاؤس  راگدرورپ 
: وگب وا  هب  ناسرب و  مالس  نم  زا  ماهدش  باختنا  دّمحم  هب  داتسرف : یحو  وا  هب  دنوادخ 

یلع نیّبحم  و  یتسه ، نم  هب  تبسن  وت  هک  تسا  هنوگ  نامه  وت  هب  تبـسن  یلع  و  ماهتـساوخ ، نم  هک  یتسه  هنوگ  نامه  نم  هب  تبـسن  وت  »
«. تسا وت  هب  تبسن  یلع  هک  دنتسه  هنوگ  نامه  نم  هب  تبسن 

. تسا هدوب  رذ  وبا  هدننکلاوئس  هک  هدمآ  نآ  رد  و  « 1  » دراد هلابند  ثیدح  نیا  دیوگیم : يوار 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 303. یلماع : رح  خیش  ۀّینسلا  رهاوجلا  لقن  هب  مراهچ ، ءزج  یکجارک  دئاوفلا  زنک  . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ص 302. ۀّینسلا : رهاوجلا  لقن  هب  ناذاش ، نبا  هبقنم  ۀئام  زا  لقن  هب  مراهچ  ءزج  یکجارک  دئاوفلا  زنک  . 1
______________________________

. تسا هدیسرن  ام  تسدب  لماک  روطب  ثیدح  هک  تسا  فّسأت  ياج  رایسب  ( 1)
652 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. نیبرقم برقا  نیقباس و  قبسا  مالّسلا  هیلع  یلع   74

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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دنکیم لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  میلـس  نیبرقم  برقا  نیقباس و  قبـسا  مالّـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف دننابرقم ،» نانآ  دنناقباس ، ناقباس ، « » 1  » َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  لج  زع و  دنوادخ  مالک  هراب  رد  هک 

«. متسه شلوسر  ادخ و  هاگرد  هب  نابّرقم  نیرتکیدزن  و  شربمایپ ، دنوادخ و  يوس  هب  نارادهقباس  نیرتهقباس  اب  نم  »
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 2 ص 642 ح 4. یفجن : ةرهاظلا  تایالا  لیوأت  . 1
ص 369. یطخ :) هخسن   ) یکجارک دئاوفلا  زنک  . 2

: میلس ریغ  زا  تیاور 
. تسا هدرک  لقن  دنس  دنچ  اب  ار  ثیدح  نیا  ج 2 ص 306  ریدغلا : باتک  رد  ینیما  همالع  . 1

______________________________

ياههیآ 10 و 11. هعقاو : هروس  ( 1)
653 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دادقم مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  عافد  نامثع و  طسوت  رذ  وبا  هذخاؤم  مالّسلا ، مهیلع  تیب  لها  هراب  رد  ّجح  ماّیا  رد  رذ  وبا  ّمهم  مایپ   75

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  هراب  رد  ّجح  ماّیا  رد  رذ  وبا  ّمهم  مایپ 

نیرتدـنلب اـب  تفرگ و  ار  هبعک  رد  هقلح  تساـخرب و  رذ  وـبا  میدوـب ، هّکم  رد  رمتعم  نب  شنح  نـم و  هـک  جـح  ماـّیا  رد  دـیوگیم : مـیلس 
: درک ادن  شیادص 

. مرذوبا نم  متسه ، هدانج  نب  بدنج  نم  دسانشیمن  ارم  سک  ره  و  دسانشیم ، هک  دسانشیم  ارم  سک  ره  مدرم ، يا 
راوس سک  ره  تسا . شموق  ناـیم  رد  حون  یتـشک  لـثم  متّما  ناـیم  رد  متیب  لـها  لـثم  : » دوـمرفیم هک  مدینـش  ناـتربمایپ  زا  نم  مدرم ، يا 

«. 2 « » تسا هطح  باب  لثم  متیب  لها  لثم  و  «، 1  » دش قرغ  درک  اهر  ار  نآ  سک  ره  تفای و  تاجن  دش  یتشک 
زگره دـینک  کّسمت  ود  نآ  هب  هک  یمادام  متـشاذگ ، یقاـب  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  : » دومرفیم هک  مدینـش  ناـتربمایپ  زا  نم  مدرم ، يا 

«. 3  » ثیدح رخآ  ات  متیب »...  لها  ادخ و  باتک  دیوشیمن : هارمگ 

دادقم مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  عافد  نامثع و  طسوت  رذ  وبا  هذخاؤم 

دوب ینامیپ  تفگ : يدرک ؟ اپب  ّجح  ماّیا  رد  ار  همانرب  نیا  هک  دش  ثعاب  هچ  : » تفگ داتـسرف و  وا  غارـس  نامثع  دمآ  هنیدـم  هب  رذ  وبا  یتقو 
. دوب هدومرف  رما  نم  هب  دوب و  هدرک  دهع  نم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک 

دادقم مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  دهدیم ؟ تداهش  بلطم  نیا  هب  یسک  هچ  تفگ : نامثع 
______________________________

. دوشیم قرغ  دنامب  بقع  یتشک  زا  سک  ره  راحب : باتک  رد  ( 1)
. دش نایب  رد ص 197  باتک  زاغآرس  زا  یقرواپ 17  رد  هطح  باب  ( 2)

. تسا نینچ  ترابع  یسربط  جاجتحا  رد  ( 3)
654 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دنداتفا هار  هب  هس  ره  دعب  و  دنداد ، تداهش  دنتساخرب و 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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«!! 4  » دنتسه یّمهم  صخش  دننکیم  نامگ  شقیفر  ود  درم و  نیا  تفگ : نامثع 
________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
ص654 میلس ؛ ؛  باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ  1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1

: میلس هب  دنس  اب  تیا 
ج 1 ص 228. یسربط : جاجتحا  . 1

ص 555. مارکلا : ۀهزن  . 2
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 1 ص 59. یسوط : خیش  یلاما  . 1
ج 1 ص 359. یسوط : خیش  یلاما  . 2

ج 2 ص 75. یسوط : خیش  یلاما  . 3

ج 2 ص 96. یسوط : خیش  یلاما  . 4
ج 2 ص 127. یسوط : خیش  یلاما  . 5
ج 2 ص 247. یسوط : خیش  یلاما  . 6
ج 2 ص 343. یسوط : خیش  یلاما  . 7

ص 106. یفطصملا : ةراشب  . 8
ص 32. فئارط : . 9

ص 323. صاوخلا : ةرکذت  . 10
______________________________

. دنتسه یّمهم  راک  رد  دننکیم  نامگ  خ ل : ( 4)
655 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

: هیواعم اب  حلص  ماگنه  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هبطخ   76

ةراشا

ماما حلـص  هشیر  دـندرک ، اهر  ادـمع  ار  قح  ماما  تّما  دـندرکیم ، تعیب  قح  ماما  اب  تما  رگا  تسین ، وا  تیناّقح  رب  لیلد  هیواعم  اب  حـلص 
. دنداد تسد  زا  ار  نیرتهب  مدرم  یهلا ، رذع  مالّسلا  هیلع  نسح 

، دومن عامتجا  هیواعم  اب  هک  یماگنه  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  دیوگیم : میلس  هیواعم  اب  حلـص  ماگنه  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هبطخ 
: دومرف دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  داتسیا و  ربنم  زارف  رب 

تسین وا  تیناّقح  رب  لیلد  هیواعم  اب  حلص 

نم دیوگیم . غورد  هیواعم  و  متـسنادن ، لها  نآ  يارب  ار  دوخ  متـسناد و  راوازـس  تفالخ  يارب  ار  وا  نم  دنکیم  نامگ  هیواعم  مدرم ، يا 
. تسا رتشیب  شربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  قبط  ناشدوخ  زا  مدرم  رب  مرایتخا 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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دندرکیم تعیب  قح  ماما  اب  تما  رگا 

ار شناراب  تارطق  نامـسآ  دندومنیم  يرای  ارم  دندرکیم و  تعاطا  ارم  دندرکیم و  تعیب  نم  اب  مدرم  رگا  منکیم ، دای  مسق  دنوادخ  هب 
«. 1  » يدرکیمن عمط  تفالخ  رد  هیواعم  يا  وت  و  تشادیم ، ینازرا  نانآ  هب  ار  شتکرب  نیمز  و 

دندرک اهر  ادمع  ار  قح  ماما  تما 

وا زا  رتملاع  نانآ  نیب  رد  هک  دنراپسیمن  یسک  هب  ار  دوخ  رما  یتّما  هاگ  چیه  : » هدومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
نیئاپ هب  ور  نانچمه  ناشراک  هکنآ  رگم  دشاب 

______________________________

. دیدرکیمن عمط  تفالخ  رد  هیواعم - يا  اهامش - خ ل : ( 1)
656 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

دنتسنادیم هک  یلاح  رد  دندروآ  ور  هلاسوگ  هب  دندرک و  اهر  ار  نوراه  لیئارسا  ینب  دنسرب !» ناتسرپ  هلاسوگ  نید  هب  هک  اجنآ  ات  دوریم 
هیلع یلع  هب  هک  دـندوب  هدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یلاح  رد  دـندرک  اهر  ار  یلع  مه  تّما  نیا  تسا . یـسوم  هفیلخ  نوراه 

«. تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  تّوبن ، زجب  یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنمب  نم  هب  تبسن  وت  : » دومرفیم مالّسلا 

یهلا رذع  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  هشیر 

نآ رگا  درک . رارف  راغ  هب  هک  اجنآ  ات  درکیم  توعد  ادخ  هب  ار  نانآ  هک  یلاح  رد  درک  رارف  دوخ  موق  ّرـش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
. مدرکیمن تعیب  وت  اب  مدرکیم  ادیپ  ینارای  رگا  مه  نم  هیواعم  يا  درکیمن . رارف  تفاییم  نانآ  هیلع  رب  ینارای  ترضح 

. تفاین نانآ  هیلع  رب  ینارای  دنـشکب و  ار  وا  دوب  کـیدزن  دندرمـش و  فیعـض  ار  وا  هک  یماـگنه  داد  رارق  تعـسو  رد  ار  نوراـه  دـنوادخ 
فرط زا  زین  مردـپ  نم و  تفاین . نانآ  هیلع  رب  ینارای  درک و  رارف  شموق  زا  هک  یماـگنه  داد  رارق  تعـسو  رد  ار  ربماـیپ  دـنوادخ  نینچمه 

. میتفاین ینارای  ام  دندرک و  تعیب  ام  ریغ  اب  دندرک و  اهر  ار  ام  تّما  هک  ینامز  میتسه  تعسو  رد  دنوادخ 
. دیآیم يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تساهلثم  اهّتنس و  اهنیا 

دنداد تسد  زا  ار  نیرتهب  مدرم 

. تفای دیهاوخن  مردارب  نم و  زج  ربمایپ ، نادنزرف  زا  یسک  دیدرگب  ار  برغم  قرشم و  نیب  ام  رگا  مدرم ، يا 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 2 ص 8. یسربط : جاجتحا  . 1
ص 51 ح 62. ۀیوقلا : ددعلا  . 2

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 2 ص 171. یسوط : خیش  یلاما  . 1
ج 2 ص 178. یسوط : خیش  یلاما  . 2

ج 72 ص 151 ح 29. راحب : لقن  هب  ناهربلا ، . 3
657 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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. ناماما ردپ  ماما و  ردارب  ماما و  رسپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما   77

: تفگ هک  دنکیم  لقن  یسراف  ناملس  زا  میلس  ناماما  ردپ  ماما و  ردارب  ماما و  رسپ  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
تروص رد  ترضح  دوب و  هتسشن  ترضح  يوناز  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لاح  نیا  رد  مدش . دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ 

: دومرفیم و  « 1  » دیسوبیم ار  وا  مشچ  ود  نیب  تسیرگنیم و  ّتقد  اب  وا 
تجح هن  ردپ  وت  یتسه . ادخ  تجح  رـسپ  ادخ  تجح  وت  یناماما . ردپ  وت  یماما ، ردارب  ماما و  رـسپ  یماما و  وت  «، 2  » يدّیس رسپ  دّیس  وت  »

«. 3 « » تسا ناشیا  مئاق  نانآ  یمهن  هک  یتسه  دوخ  بلص  زا  ادخ 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 46. رثالا : ۀیافک  . 1

ج 1 ص 41 ح 17. رابخالا : نویع  . 2
ص 262 ح 10. نیدلا : لامکا  . 3

باب 12 ح 38. لاصخ : . 4
______________________________

رد و  دیسیلیم . دیـسوبیم و  ار  شناهد  دیـسوبیم و  ار  شنامـشچ  ترـضح  نآ  دوب و  هتـسشن  ترـضح  يوناز  رب  لاصخ : باتک  رد  ( 1)
. دیسوبیم ار  شیاههنوگ  یبرقلا : ةدوم  باتک 

. تسا اقآ  ینعم  هب  اجنیا  رد  دّیس  ( 2)
تجح وت  یتسه . ناماما  ردپ  ماما  رسپ  ماما  وت  یتسه . تاداس  ردپ  دّیـس  رـسپ  دّیـس  وت  تسا : نینچ  ترابع  یمزراوخ  لتقم  باتک  رد  ( 3)

. تسا ناشیا  مئاق  نانآ  یمهن  هک  وت  بلص  زا  رفن  هن  یتسه . دنوادخ  ياهتجح  ردپ  ادخ  تجح  رسپ  ادخ 
رـسپ ادـخ  تجح  وت  یماما ، ردارب  ماما  رـسپ  ماما  وت  یتسه ، دّیـس  ردارب  دّیـس  رـسپ  دّیـس  وت  تسا : نینچ  ترابع  یبرقلا  ةدوم  باتک  رد  و 

. تسا ناشیا  مئاق  نانآ  یمهن  هک  یتسه  ادخ  تجح  هن  ردپ  وت  و  ییادخ ، تجح  ردارب  ادخ  تجح 
658 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تبقنم 58. ص 124  ۀبقنم : ۀئاملا  . 5
ص 9. یکجارک : راصنتسا  . 6

ج 4 ص 70. بوشآرهش : نبا  بقانم  . 7
ص 242. یطخ :) هخسن   ) نیلضافلا جاهنم  . 8

ج 1 ص 145. یمزراوخ : لتقم  . 9
ص 95. یبرقلا : ةدوم  . 10

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ص 30. رثالا : ۀیافک  . 1

ص 46 و 621. مارملا : ۀیاغ  . 2

ج 1 ص 730. راربالا : ۀیلح  . 3
ص 95. یبرقلا : ةدوم  . 4

ص 129. ۀیوضترملا : بقانملا  . 5
659 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
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. تمایق ات  مالّسلا  مهیلع  ناماما  دزن  ملع  مالّسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  تعسو  لوسر ، ادخ و  بوبحم  راهچ  قاتشم  تشهب   78

لوسر ادخ و  بوبحم  راهچ  قاتشم  تشهب 

ام هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  ناورهن  گنج  زا  لبق  نیفـص و  گنج  زا  تشگزاب  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يزور  دـیوگیم : میلس 
ربخ ام  هب  تباحـصا  هراب  رد  نینمؤملا ، ریما  ای  درک : ضرع  يدرم  میتفرگ . ار  وا  فارطا  اـم  تسـشن و  ترـضح  میدوب . هتـسشن  دجـسم  رد 

. هدب
. سرپب دومرف :

: دومرفیم ینالوط  ینخـس  نمـض  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  دومرف : سپـس  درک و  لـقن  ار  یلـصفم  ناـیرج  ترـضح 
نانآ قاتشم  تشهب  دراد و  تسود  ار  نانآ  هک  هداد  ربخ  نم  هب  تسا و  هداد  روتـسد  مباحـصا  زا  رفن  راهچ  نتـشاد  تسود  هب  ارم  دنوادخ 

. تسا
: دومرف دننایک ؟ نانآ  هَّللا ، لوسر  ای  دنتفگ : درک . توکس  سپـس  و  بلاط » یبا  نب  یلع  : » دومرف دننایک ؟ نانآ  هَّللا ، لوسر  ای  دش : هدیـسرپ 

هدـننکتیاده امنهار و  ماما و  یلع  وا . هارمه  رفن  هس  یلع و  دومرف : دـننایک ؟ نانآ  هَّللا ، لوسر  اـی  دـنتفگ : درک . توکـس  سپـس  و  یلع » »
نانآ دریگیمن . تواـسق  ار  ناـشبلق  دوشیمن و  ینـالوط  ناـنآ  رب  راـگزور  و  دـندرگیمن ، رب  دـنوشیمن و  هارمگ  فرحنم و  تسا . ناـنآ 

. دنتسه دادقم  رذ و  وبا  ناملس و 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ملع  تعسو 

«، 1  » مدش هجوتم  ترـضح  فرطب  نم  دیناوخارف .» میارب  ار  یلع  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دعب  درک . لقن  لصفم  ینایرج  سپس 
زاب باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  ار  ملع  زا  باب  رازه  ترضح  نآ  و 

______________________________

ترـضح نآ  راـحب : باـتک  رد  تسا . هدـش  همجرت  قوف  تروص  هب  هک  متخادـنا  ترـضح  نآ  يور  ار  دوخ  ینعی  هیلع » تببک   » هملک ( 1)
. دش نم  هجوتم 

660 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
. تخومآ نم  هب  يرس  روطب 

. دیباین ارم  هکنآ  زا  لبق  دینک  لاؤس  نم  زا  دومرف : درک و  ام  هب  ور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپس 
نآرق هب  و  مرتملاع ، لیجنا  لها  زا  لیجنا  هب  و  مرتملاع ، تاروت  لها  زا  تاروت  هب  نم  درک ، قلخ  ار  مدرم  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هب  مسق 

. مرتملاع نآرق  لها  زا 
ربـهر و نم  هکنآ  رگم  دـسرب  رفن  دـص  هب  هک  تماـیق  زور  اـت  تسین  یهورگ  چـیه  درک ، قـلخ  ار  مدرم  تفاکـش و  ار  هناد  هکنآ  هـب  مـسق 

. مسانشیم ار  نانآ  يامنهار 
. تسا نیرخآ  نیلّوا و  ملع  يزیچ و  ره  نایب  نآرق  رد  دینک . لاؤس  نآرق  هراب  رد  نم  زا 

. تسا هتشاذگن  یقاب  یفرح  ياهدنیوگ  يارب  نآرق 

تمایق ات  ناماما  دزن  ملع 
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نانآ زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دنتـسین . رفن  کی  نانآ  دـنادیمن . یـسک  ملع  رد  ناگتفر  ورف  دـنوادخ و  زج  ار  نآرق  لـیوأت  : » دومرف
نینچ ترضح  دعب  دوب .» دهاوخ  تمایق  زور  ات  ام  لسن  رد  سپس  و  تسا ، هتخومآ  نم  هب  مه  ترـضح  نآ  هتخومآ و  وا  هب  دنوادخ  تسا .

: دومرف تئارق 
یلص ربمایپ  هب  تبـسن  نم  و  دنتـشاذگ .» ياج  رب  نوراه  لآ  یـسوم و  لآ  هچنآ  زا  ياهّیقب  « » 2 « » َنوُراه ُلآ  َو  یـسُوم  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌۀَّیَِقب  »

«. 3  » دوب دهاوخ  دوش  اپ  رب  تمایق  هک  يزور  ات  ام  لسن  رد  ملع  و  متسه ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنمب  هلآ  هیلع و  هَّللا 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 9. تارف : ریسفت  . 1

ج 2 ص 555 ح 10. ةرهاظلا : تایالا  لیوأت  . 2
______________________________

هیآ 248. هرقب : هروس  ( 2)
نآ : » ینعی ِِهبِقَع » ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو  دومرف : تئارق  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپس  دراد : هفاضا  ار  ترابع  نیا  تایآلا  لیوأت  باتک  رد  ( 3)

تیب لها  ام  و  تسا ، مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  لسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : سپـس  و  داد .» رارق  وا  لسن  رد  یقاب  نخـس  ار 
. میتسه هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  لسن  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  ترضح  لسن 

661 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. دنهورگ هس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  مدرم  دنزیمن ، ررض  قح  لها  هب  مدرم  تسیاشان  باختنا   79

دنزیمن ررض  قح  لها  هب  مدرم  تسیاشان  باختنا 

ود نایم  رد  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  مدینـش ، دش - دیهـش  نآ  رد  هک  یهام  نامه  ناضمر - هام  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگیم : میلس 
: دومرفیم دوب ، شّصاخ  نایعیش  بلاط و  یبا  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نادنزرف  مالّسلا و  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شرسپ 

تـسدب هک  ارچ  دـینادب ، مزال  دوخ  رب  ار  توکـس  ناتنمـشد  تلود  رد  و  دـیراذگب ، دوخ  لاـحب  دناهدیدنـسپ  دوخ  يارب  هچنآ  اـب  ار  مدرم 
«. 1  » دناسریمن ررض  امش  هب  دنکیمن و  دوبان  ار  امش  دوسح  رگزواجت  نمشد  زین  ار و  امش  تموکح  يرگید  نتفرگ 

دنهورگ هس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  مدرم 

دنوشیم و تیاده  ام  هلیسوب  یهورگ  و  دننکیم ، قازترا  ام  هلیـسوب  یهورگ  و  «، 2  » دنتـسه نشور  ام  رون  هب  یهورگ  دنهورگ : هس  مدرم 
اشوخ دنتسه . تواخـس  اب  يوقت و  اب  هیقف و  ملاع و  میکح و  بیجن و  نایعیـش  نانیا  دنهورگ . نیرتمک  نانیا  دننکیم و  ادتقا  ام  روتـسد  هب 

. داب ناشبیصن  يریخب  تبقاع  نانآ و  لاح  هب 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 104. رئاصبلا : رصتخم  . 1
______________________________

مکرما و لحتنی  ام  مکمدعی  هنإف ال  مکودع ، ۀلود  توکسلا و  مکـسفنا  اومزلا  تسا : نینچ  ترابع  نیع  تسین و  نشور  یبرع  ترابع  ( 1)
. دساح غاب  ودع 

يوربآ یهورگ  دوشیم : نینچ  هلمج  نیا  يانعم  ارهاـظ  دنتـسه  ترـضح  دـییأت  دروم  موس  هورگ  طـقف  ثیدـح  رخآ  رد  هک  اـجنآ  زا  ( 2)
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. دننکیم بسک  ام  هب  دوخ  نداد  تبسن  زا  ار  دوخ 
662 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. طسو تما  مدرم و  رب  نادهاش  مالّسلا  مهیلع  همئا   80

دـصق ار  ام  یلاعت  دنوادخ  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلـس  طسو  تما  مدرم و  رب  نادهاش  مالّـسلا  مهیلع  همئا 
دهاش امش  رب  ربمایپ  دیشاب و  دهاش  مدرم  رب  امش  ات  «، » 1  » ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  شمالک : نیا  اب  هدرک 

. میتسه شنیمز  رد  وا  تّجح  شقلخ و  رب  دنوادخ  نادهاش  ام  و  تسا ، دهاش  ام  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دشاب .»
طسو تما  ار  امش  هنوگ  نیا  و  «، » 2  » ًاطَـسَو ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  تسا : هدومرف  نانآ  هراب  رد  همـسا  لج  دنوادخ  هک  یناسک  میتسه  ام 

«. 3 « » میداد رارق 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 3 ص 87. بوشآرهش : نب  بقانم  . 1
ج 1 ص 92 ح 129. یناکسح : لیزنتلا  دهاوش  . 2

ج 1 ص 81 ح 64. ةرهاظلا : تایالا  لیوأت  . 3
ج 2 ص 224. یسربط : نایبلا  عمجم  ریسفت  . 4

ج 2 ص 140 و 179. نیدحوملا : ۀیافک  . 5
ج 14 ص 553. قحلا : قاقحا  . 6

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 1 ص 159. ناهرب : ریسفت  . 1

______________________________

هیآ 143. هرقب : هروس  ( 1)

هیآ 143. هرقب : هروس  ( 2)
هطـساو مه  دیاش  و  تسا . هدش  ریبعت  مدرم  رب  نادـهاش  هک  لبق  هیآ  نایب  قلخ و  ادـخ و  نیب  هطـساو  زا  هیانک  طسو »  » اجنیا رد  الامتحا  ( 3)

: دیامرفیم هک  دوشیم  مولعم  هیآ  دعب  ام  زا  هکنیا  امک  دشاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مدرم و  نیب 
زا روظنم  هک  هدرک  لقن  ثیدح  هد  ج 1 ص 159 و 160  ناهرب : ریسفت  رد  و  ًادیِهَش . ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل 

. دنتسه مالّسلا  مهیلع  همئا  طسو  تّما 
663 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تمکح باتک و  ندعم  مالّسلا  مهیلع  همئا   81

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس  تمکح  باتک و  ندعم  مالّسلا  مهیلع  همئا 
ام هب  ار  تمکح  باتک و  دیامن و  هیکزت  ار  ام  دـنک و  توالت  ام  يارب  ار  شتایآ  ات  درک  ثوعبم  ار  یلوسر  ام  نیب  دـنوادخ  هک  میتسه  ام  »

«. 1 « » دزومایب
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 2 ص 692 ح 1. ةرهاظلا : تایالا  لیوأت  . 1
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ص 400. یطخ :) هخسن   ) یفجن دئاوفلا  زنک  . 2
: میلس ریغ  زا  تیاور 

ج 1 ص 325 ح 4. ناهرب : ریسفت  . 1
______________________________

ْمِهِیف َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْـملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََـقل  دـیامرفیم : هک  تسا  نارمع  لآ  هروـس  زا  هیآ 164  زین  هـعمج و  هروـس  زا  هیآ 2  هب  هراـشا  ( 1)
زا يربماـیپ  هک  تشاذـگ  ّتنم  نینمؤم  رب  دـنوادخ   ...«، » َۀَـمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اوـُْلتَی  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  اـًلوُسَر 
«. دزومایب نانآ  هب  ار  تمکح  باتک و  دنک و  كاپ  ار  نانآ  دناوخب و  نانآ  رب  ار  دنوادخ  تایآ  ات  دومن  ثوعبم  نانآ  نیب  رد  ار  ناشدوخ 

664 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. نیسای لآ  نیسای و  ریسفت   82

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس  نیسای  لآ  نیسای و  ریسفت 
: دیامرفیم دنوادخ  هک  یناسک  میتسه  ام  و  تسا ، نیسای »  » شکرابم مان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

«. نیسای نادناخ  رب  مالس  «، » 1  » نیسای لآ  یلع  مالس 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ص 131. تارف : ریسفت  . 1
ج 2 ص 498 ح 13. ةرهاظلا : تایالا  لیوأت  . 2

ج 4 ص 34 ح 7. ناهرب : ریسفت  . 3
ص 4 و 323. ۀینارونلا : عماوللا  . 4

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ص 559. یمق : ریسفت  . 1

ص 121 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5. رابخالا : یناعم  . 2
ص 282. قودص : یلاما  . 3

______________________________

هیآ 129. تافاص : هروس  ( 1)
665 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا مهیلع  همئا  زا  دنوادخ  لاؤس   83

: دنکیم لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  دنوادخ  لاؤس 
لاؤس يدوزب  تسا و  روآداـی  تموق  وت و  يارب  نآرق )  ) نیا «، » 1  » َنُولَئُْـست َفْوَس  َو  َکِمْوَِقل  َو  ََکل  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإ  َو  لج : زع و  دنوادخ  مالک 

. دش دهاوخ  لاؤس  ام  زا  میتسه و  وا  موق  ام  دومرف : دیوشیم ،»
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 2 ص 561. ةرهاظلا : تایالا  لیوأت  . 1
ص 292. یطخ :) هخسن   ) یفجن دئاوفلا  زنک  . 2

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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ص 371. ۀینارونلا : عماوللا  . 3
ج 4 ص 146. ناهرب : ریسفت  . 4

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 4 ص 604. نیلقثلا : رون  ریسفت  . 1

ج 4 ص 146. ناهرب : ریسفت  . 2
ج 23 ص 187. راحب : . 3

______________________________

هیآ 44. فرخز : هروس  ( 1)
666 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا مهیلع  دّمحم  لآ  نیملاظ  راظتنا  رد  دیدش  باذع   84

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس  مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  نیملاظ  راظتنا  رد  دیدش  باذع 
هَّللا یلص  ربمایپ  هچنآ  «، » 1  » ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  لج : زع و  دـنوادخ  مالک 

مهیلع دّـمحم  لآ  هب  ملظ  هراـب  رد  ادـخ - زا  و  دـینک ، يراددوـخ  دوـمرف  یهن  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  دـیریگب و  دروآ  امـش  يارب  هلآ  هیلع و 
«. تسا دیدش  دننک - ملظ  ناشیا  هب  هک  یناسک  هب  تبسن  دنوادخ - باذع  هک  دیسرتب ، مالّسلا -

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 58 ح 21. یفاک : هضور  . 1

ج 2 ص 678 ح 3. یفجن : ةرهاظلا  تایالا  لیوأت  . 2
ج 4 ص 316. ناهرب : ریسفت  . 3

ص 336. یطخ :) هخسن   ) یفجن دئاوفلا  زنک  . 4
______________________________

هیآ 7. رشح : هروس  ( 1)
667 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا مهیلع  تیب  لها  نادیهش  هب  نآرق  رد  روگب » هدنز   » ریسفت  85

«: 1  » دنکیم لقن  سابع  نبا  زا  سیق  نب  میلس  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  نادیهش  هب  نآرق  رد  روگب » هدنز   » ریسفت
لها ام  یتسود  هار  رد  هک  تسا  یـسک  وا  دوش ،» لاؤس  روگب  هدنز  هراب  رد  هک  یماگنه  «، » 2  » ْتَِلئُـس ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  یلاعت : دنوادخ  مالک 

. دوش هتشک  تیب 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 2 ص 766 ح 4. ةرهاظلا : تایالا  لیوأت  . 1
ص 372. یطخ :) هخسن   ) یفجن دئاوفلا  زنک  . 2

: میلس ریغ  زا  تیاور 
ج 2 ص 407. یمق : ریسفت  . 1

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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ص 444. یطخ :) هخسن   ) یفجن دئاوفلا  زنک  . 2
ص 203. تارف : ریسفت  . 3

: نیلقثلا رون  ریسفت  لقن  هب  بوشآرهش ، نبا  بقانم  . 4
ج 5 ص 514.

ج 2 ص 765. ةرهاظلا : تایالا  لیوأت  . 5
. ریوکت هروس  ریسفت  رد  یسربط  نایبلا  عمجم  . 6

ج 23 ص 256. راحب : . 7
ج 4 ص 431 و 432. ناهرب : ریسفت  . 8

______________________________

یکی دشاب : لوقنم  ترـضح  نآ  زا  دیاب  هنیرق  ود  هب  یلو  هدشن  ثیدـح  نیا  لّوا  زا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مان  هب  حیرـصت  هچ  رگا  ( 1)
تیب لـها  زا  ساـبع  نبا  هک  تسادـیپ  تسا و  تیب » لـها  اـم  یتسود   » ینعمب هک  تسا  تیبلا » لـها  اـنتّدوم   » هملک ثیدـح  رخآ  رد  هکنیا 

. تسا هدرکن  لقن  مالّسلا  هیلع  موصعم  ریغ  زا  ار  نآرق  ریسفت  شباتک  لوط  رد  میلس  هکنیا  رگید  و  تسین .
هیآ 8. ریوکت : هروس  ( 2)

668 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

قافن ياههیاپ  رفک 2 . ياههیاپ  . 1 86

ةراشا

. ههبش ياههبعش  کش ، ياههبعش  ولغ ، ياههبعش  قسف ، ياههبعش  رفک ، هیاپ  راهچ  رفک : ياههیاپ  . 1
هب هبوت  یهلا و  ننس  عمط . ياههبعش  بضغ ، ياههبعش  يراکشزاس ، ياههبعش  سفن ، ياوه  ياههبعش  قافن ، هیاپ  راهچ  قافن : ياههیاپ  . 2

. وا هاگرد 

رفک ياههیاپ   1

رفک هیاپ  راهچ 

«: 1  » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس 
. ههبش کش و  ولغ و  قسف و  تسا : هدش  انب  هیاپ  راهچ  رب  رفک 

قسف ياههبعش 

. يراکزواجت تلفغ و  یلدروک و  افج و  تسا : هبعش  راهچ  رب  قسف 
. دزرویم رارصا  گرزب  هانگ  رب  درادیم و  ضوغبم  ادیدش  ار  نید  ناملاع  و  « 2  » درمشیم کچوک  ار  قح  دنک  افج  سک  ره 

وا رب  ناطیـش  دزیخیم و  رب  هزرابم  هب  دوخ  قلاـخ  اـب  و  « 3  » دوریم نامگ  یپ  رد  دنکیم و  شومارف  ار  ادـخ  دای  دـشاب  لدروک  یـسک  ره 
. دنکیم ترفغم  بلط  « 4  » هانگ زا  ندش  لفاغ  عوضخ و  هبوت و  نودب  دنکیم و  حاحلا 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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______________________________

لّوا تمسق  باتک  نیمه  ثیدح 8  رد  دراد و  ریسفت  هب  جایتحا  هک  تسا  یلکشم  هدیچیپ و  یناعم  لماش  ثیدح  نیا  دوشیم : روآدای  ( 1)
حیضوت ریـسفت و  هب  ص 365  راـحب : دـلج 86  رد  یـسلجم  همالع  هک  میدـش  روآدای  اجنآ  رد  دـش . رکذ  نامیا  ياـههیاپ  رد  ثیدـح  نیا 

. تسا هتخادرپ  ثیدح  نیا  لکشم  تارابع 
. دنکیم کچوک  ار  نمؤم  لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 2)

. دوشیم تشز  شقالخا  لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 3)
. دش ینعم  قوف  تروصب  اجنیا  رد  تلفغ »  » هملک ( 4)

669 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 
وا اهوزرآ  درادنپیم و  تیاده  ار  دوخ  یهارمگ  دوشیم و  بلقنم  سوکعم و  شراک  هدرک و  تیانج  دوخ  سفن  رب  دنک  تلفغ  سک  ره 

ار شناـمگ  هچنآ  هدـش و  هتـشادرب  وا  زا  هدرپ  هتـشذگ و  نآ  تقو  هک  دریگیم  ار  وا  ینامیـشپ  ترـسح و  یماـگنه  و  دـهدیم ، بیرف  ار 
. دشاب هدش  رهاظ  شیارب  درکیمن 

شیوخ تردق  هب  ار  وا  دهدیم و  ناشن  يرترب  وا  رب  دنوادخ  دنک  کش  سک  ره  و  دـنکیم ، ّکش  دـنک  زواجت  دـنوادخ  رما  زا  سک  ره 
طارفا « 5  » دوخ راک  رد  هدـش و  رورغم  دوخ  میرک  راگدرورپ  هب  هک  نانچمه  دـنکیم ، کچوک  ار  وا  دوخ  تلـالجب  دـنادرگیم و  لـیلذ 

. تسا هدومن 

«6  » ّولغ ياههبعش 

. تجاجل فارحنا و  نآ و  رد  هعزانم  هّیرظن و  رد  نتفر  ورف  قّمعت و  تسا : هبعش  راهچ  رب  ّولغ 
زا ياهنتف  و  دوشیمن ، دایز  شیارب  يزیچ  هدیچیپ  روما  رد  ندـش  قرغ  زج  ددرگیمن و  زاب  قح  هب  « 7  » دنک قّمعت  دح ) زا  شیب   ) سک ره 
ورف هدـیچیپ  مهب  ياهلأـسم  رد  دوـشیم و  هتخیـسگ  مه  زا  شنید  و  دربیم ، ورف  دوـخ  رد  ار  وا  يرگید  هنتف  هـکنآ  رگم  دوـشیمن  عـفر  وا 

. دوریم
«. 8  » دوشیم روهشم  ندوب  قمحا  هب  ینالوط  تجاجل  رثا  رد  دنک ، همصاخم  هعزانم و  هّیرظن  رد  سک  ره 

«. 9  » دیآیم کین  وا  مشچ  هب  يدب  دیآیم و  حیبق  وا  مشچ  هب  یکین  دنک  ادیپ  فارحنا  سک  ره 
دوشیم لکـشم  شیارب  نآ  زا  ندـمآ  نوریب  دریگیم و  رارق  ضارتـعا  دروم  شراـک  دوشیم و  روک  وا  رب  اـههار  دـنک  تجاـجل  سک  ره 

. دشابن نانمؤم  هار  عبات  هک  هاگنآ 
______________________________

. دوخ یگدنز  رد  لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 5)
. تسا یملع  لئاسم  رد  دوخ  نتفرگ  الاب  يانعمب  ارهاظ  اجنیا  رد  ولغ » ( » 6)

. تسا ینهذ  بیرقت  يّدح  ات  نتم  يانعم  تسین . نشور  الماک  اجنیا  رد  قّمعت  يانعم  ( 7)
يراتفرگ هب  ناشراک  تجاجل  لوط  زا  و  دنکیم ، عطق  ار  نانآ  نیب  یتسس  دنک  همـصاخم  هعزانم و  سک  ره  لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 8)

. دشکیم
. دوشیم راچد  تلالض  یتسم  هب  و  دراد : هفاضا  ار  هلمج  نیا  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ( 9)

670 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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کش ياههبعش 

: دیامرفیم هک  تسا  لج  زع و  دـنوادخ  مالک  نامه  نیا  و  «. 10  » ندش میلـست  دّدرت و  سفن و  ياوه  لدج و  تسا : هبعـش  راهچ  رب  کش 
«. ینکیم هلداجم  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کیمادک  هب  سپ  «، » 11  » يرامَتَت َکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 

. تشگ دهاوخ  رب  بقع  هب  دنک  تشحو  تسوا  دزن  هچنآ  زا  سک  ره 
دنـسریم وا  هب  نانآ  زا  نیرخآ  دنریگیم و  تقبـس  وا  زا  نانمؤم  زا  نیلّوا  و  دتفایم ، دـیدرت  ّکش و  رد  دـنک  هلداجم  نید  رد  سک  ره  و 

. دنراذگیم اپ  ریز  ار  وا  ناطیش  ياهمس  و  «، 12»
نیقی يدایز  زا  دـنک  ادـیپ  تاجن  نآ  زا  سک  ره  و  دوشیم ، كاله  ود  نیا  نیب  دوش  میلـست  ترخآ  اـیند و  تکـاله  لـباقم  رد  سک  ره 

. تسا هدرکن  قلخ  نیقی  زا  رتمک  یقولخم  دنوادخ  و  «، 13  » تسا

ههبش ياههبعش 

. لطاب هب  قح  ندناشوپ  و  اهيورجک ، هیجوت  و  سفن ، نداد  بیرف  و  تنیز ، زا  ندمآ  شوخ  باجعا و  تسا : هبعش  راهچ  رب  ههبش 
فارحنا هب  ار  شبحاـص  يورجک  و  دزادـنایم ، توهـش  هب  ار  سفن  نداد  بیرف  دـنکیم و  فرحنم  لـیلد  زا  تنیز  هـک  تروـص  نـیا  هـب 

. تسا مه  يور  یتاملظ  لطاب  هب  قح  ندناشوپ  و  دزادنایم ، یمیظع 
. تسا نآ  ياههبعش  اههیاپ و  رفک و  اهنیا ، و 

______________________________

. نآ لها  لهج و  لباقم  رد  میلست  دّدرت و  قح و  زا  سرت  لدج و  خ ل : ( 10)
هیآ 55. مجن : هروس  ( 11)

وا هب  نیرخآ  دـنریگیم و  تقبـس  وا  زا  نیلّوا  دـشاب  هتـشاد  دّدرت  شنید  رد  سک  ره  تسا : نینچ  تراـبع  لوقعلا  فـحت  باـتک  رد  ( 12)
. دنسریم

. تسا نیقی  تکرب  زا  درک : ینعم  روط  نیا  ناوتیم  ار  هلمج  نیا  ( 13)
671 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

قافن ياههیاپ   2

قافن هیاپ  راهچ 

. عمط بضغ و  يراکشزاس و  سفن و  ياوه  تسا : هیاپ  راهچ  رب  قافن  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

سفن ياوه  ياههبعش 

. نایغط توهش و  ینمشد و  ملظ و  تسا : هبعش  راهچ  رب  سفن  ياوه 
. دننکیم کمک  وا  هیلع  رب  دننکیم و  اهر  ار  وا  مدرم  دوشیم و  دایز  شاهدیچیپ  روما  دنک  ملظ  هک  یسک 

. دنک لرتنک  ار  دوخ  سفن  دناوتیمن  تاوهش  رد  دنامیمن و  تمالس  وا  بلق  و  « 14  » دنتسین ناما  رد  وا  رش  زا  مدرم  دنک  زواجت  سک  ره 
«. 15  » دوریم ورف  ثیبخ  روما  رد  دنکن  تمالم  تاوهش  رد  ار  دوخ  سفن  سک  ره 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 
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«. 16  » دوشیم هارمگ  لیلد  نودب  ادمع و  دنک  نایغط  سک  ره  و 

يراکشزاس ياههبعش 

. اههدعو نتخادنا  بقع  ندوب و  رذح  رب  وزرآ و  ندش و  رورغم  رب  تسا : هبعش  راهچ  رب  يراکشزاس 
اههدعو نتخادنا  بقع  و  درادیم ، زاب  قح  زا  ندوب  رذح  رب  هک  تسا  تروص  نادب  نیا  و 

______________________________

. دنیبیمن ناما  رد  ار  دوخ  دنک  نانیمطا  وا  هب  هک  یسک  زا  لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 14)
. دوشیم روانش  نآ  رد  دوریم و  ورف  اهترسح  رد  لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 15)

. دوشیم هارمگ  لیلد  رذع و  نودب  لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 16)
672 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

باسح ناسنا  رگا  و  تسنادیم ، ار  تسا  نآ  رد  هچنآ  باسح  ناسنا  دوبن  وزرآ  رگا  دوشیم و  لـجا  ماـگنه  اـت  لـمع  رد  طـیرفت  بجوم 
«. 17  » دوشیم لمع  رد  ناسنا  یهاتوک  ثعاب  ندش  رورغم  و  درمیم . سرت  تشحو و  زا  یناهگان  روطب  تسنادیم  ار  تسا  نآ  رد  هچنآ 

«18  » بضغ ياههبعش 

. بّصعت بذاک و  تریغ  رخف و  ربکت و  تسا : هبعش  راهچ  رب  بضغ 
ناشن بذاـک  تریغ  سک  ره  و  دوشیم ، ـالتبم  روجف  قسف و  هب  دـنک  رخف  سک  ره  و  دـنکیم . تشپ  قح  هب  دریگب  ـالاب  ار  دوخ  سک  ره 
تـشپ نیب  هک  يراک  طارـص  لپ  رد  تسا  يزیچ  دـب  هچ  و  دـنکیم . ملظ  دریگب  بّصعت  ار  سک  ره  و  دزرویم ، رارـصا  ناهانگ  رب  دـهد 

. دشاب ملظ  ناهانگ و  رب  رارصا  روجف و  قسف و  قح و  هب  ندرک 

عمط ياههبعش 

«. 19  » نتشابنا مه  يور  تجاجل و  دح و  زا  شیب  يداش  یلاحشوخ و  تسا : هبعش  راهچ  عمط 
ندیشک هب  روبجم  ار  وا  هک  یسک  يارب  تسا  ییالب  تجاجل  و  تسا ، بجع  دح  زا  شیب  يداش  تسین ، هدیدنسپ  دنوادخ  دزن  یلاحـشوخ 

رتهب يزیچ  هب  تسا  رتتسپ  هک  يزیچ  ندرک  لیدـبت  تسا و  ّتیلوغـشم  يزاب و  وهل و  « 20  » نتـشابنا مه  يور  و  تسا . هدرک  ناهانگ  راب 
. دشابیم

. تسا نآ  ياههبعش  اههیاپ و  قافن و  اهنیا ، و 

وا هاگرد  هب  هبوت  یهلا و  ننس 

قلخ هچ  ره  تسا و  تلالج  اب  وا  هجو  دنلب و  وا  دای  تسا . رهاق  شناگدنب  رب  دنوادخ 
______________________________

هب اههدـعو  نتخادـنا  بقع  رد  طیرفت  ترخآ و  رد  طـیرفت  اـیند و  هب  ندـش  رورغم  و  تسا : نینچ  تراـبع  لوقعلا  فحت  باـتک  رد  ( 17)
. تسنادیمن ار  تسا  نآ  رد  هچنآ  باسح  ناسنا  دوبن  لمع  رگا  و  دناشکیم . یلدروک 

. يزیچ تظافح  رد  بّصعت  - 2 بضغ . - 1 تسا : هدمآ  ینعم  ود  هب  هظیفح »  » هملک ( 18)
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. ربکت لوقعلا : فحت  رد  ( 19)

. ربکت لوقعلا : فحت  رد  ( 20)
673 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

وا تکرب  تسا و  هدـنهد  رون  وا  رون  رهاظ و  وا  رما  تسا و  هتفرگ  ار  يزیچ  ره  وا  تمحر  زاـب و  وا  تسد  ود  تسا . هدرک  قلخ  اـبیز  هدرک 
قح و رب  وا  هملک  رهاظ و  وا  ناطلـس  تسا . صلاخ  وا  نید  بلاغ و  وا  تّجح  دـهاش و  شباتک  دـهدیم . رون  وا  تمکح  تسا و  ناـشوج 

. دناهدرک غالبا  وا  ناربمایپ  تسا و  لدع  يور  زا  وا  نازیم 
ار هبوـت  و  هبوـت ، ار  تیاــضر  و  «، 21  » تیاـضر ار  یکین  تـسا . هداد  رارق  یگدوـلآ  ار  هـنتف  و  هـنتف ، ار  هاـنگ  و  هاـنگ ، ار  يدــب  دــنوادخ 

. تسا هداد  رارق  هدننکكاپ 
دوخ هانگ  هب  هدرکن و  هبوت  ادـخ  هاگرد  هب  هک  یماداـم  اـت  دوشیم  هارمگ  دـتفیب  هنتف  هب  سک  ره  و  دـباییم ، تیادـه  دـنک  هبوت  سک  ره 

. دنکیمن عمط  صرح و  دنوادخ  رما  هیلع  رب  هدنوشكاله  زج  سک  چیه  «. 22  » تسا هدومنن  فارتعا 
اهدیق و زا  هچنآ  « 23  » تسا كانسرت  هچ  و  تسا . دنوادخ  دزن  میظع  ملح  تراشب و  تمحر و  هبوت و  زا  هچنآ  دراد  تعسو  هچ  هَّللا ! هَّللا !

. تسا دنوادخ  دزن  هک  دیدش  ياهالب  مّنهج و 
دهاوخ ار  وا  باـقع  لاـبو  دوـش  دراو  وا  تیـصعم  رد  سک  ره  و  دـنکیم ، بلج  دوـخب  ار  وا  تمارک  دـبای  تسد  وا  تعاـطا  هب  سک  ره 

. دنوشیم نامیشپ  يدوزب  و  دیشچ ،
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 2 ص 391 ح 1. یفاک : . 1
: میلس ریغ  زا  تیاور 

باب 4 ح 74. قودص : لاصخ  . 1
ص 473. ۀغالبلا : جهن  . 2

ص 109. لوقعلا : فحت  . 3
______________________________

. تمینغ لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 21)
. دنک قیدصت  ار  یکین  و  دراد : هفاضا  اجنیا  رد  لوقعلا  فحت  باتک  رد  ( 22)

. تسا تشز  هچ  لوقعلا : فحت  باتک  رد  ( 23)
674 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مزال ریغ  ملع  مزال و  ملع   87

: دومرفیم ینانک  هلثاو  نب  رماع  لیفطلا  وبا  هب  هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دیوگیم : میلس  مزال  ریغ  ملع  مزال و  ملع 
دنناوتیم مدرم  هک  یملع  و  تسا . مالسا  گنر  نآ  هک  دنرادن  نآ  رد  رظن  زج  ياهراچ  مدرم  هک  یملع  تسا : عون  ود  ملع  لیفطلا ، وبا  يا 

«. 1  » تسا لج  زع و  دنوادخ  تردق  نآ  هک  دننک  كرت  ار  نآ  رد  رظن 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

ج 1 ص 47. لاصخ : . 1
______________________________
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: درک ینعم  نینچ  ار  نآ  رد  روکذـم  ملع  عون  ود  ناوتیم  دراد و  ریـسفت  هب  جایتحا  تسا و  یّمهم  قیقد و  ياـنعم  لـماح  ثیدـح  نیا  ( 1)
هرود ناـمه  هک  دـنکیم  هولج  یماـکحا  یقـالخا و  يداـقتعا و  رهاـظ  رظن  زا  هتفریذـپ  هک  مالـسا  نید  نآ  نتفرگ  داـی  اـب  هک  یمولع  لّوا 

تیفیک ادـخ و  تاذ  رد  رکفت  نآ  تسا و  زیاـج  نآ  يریگداـی  كرت  اذـل  درادـن و  ار  تهج  نیا  هک  یموـلع  مود : تـسا . مالـسا  فراـعم 
. تسوا تردق 

675 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. لمح عضو  یناسآ  يارب  اعد  هیآ و   88

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس  لمح  عضو  یناسآ  يارب  اعد  هیآ و 
رب ار  نآ  دوشیم و  هتشون  ییوهآ  تسوپ  رد  شیارب  دش  لکـشم  نز  لمح  عضو  یتقو  هک  مسانـشیم  دنوادخ  لزنم  باتک  زا  هیآ  ود  نم 

اوُقَّتا ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  هبترم . تفه  « 2  » ًارُْـسی ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْـسی ، ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإَف  هَّللاب ، هَّللا و  مسب  :( » تسا نیا  نآ  و  . ) ددـنبیم « 1  » شرمک
َو يراکُس  َساَّنلا  يََرت  َو  اهَلْمَح  ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  ْتَعَضْرَأ  اَّمَع  ٍۀَعِضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوََرت  َمْوَی  ٌمیِظَع ، ٌءْیَـش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  ْمُکَّبَر ،

. هبترم کی  « 3  » ٌدیِدَش ِهَّللا  َباذَع  َّنِکل  َو  يراکُِسب  ْمُه  ام 
تعاس نامه  دروآ  ایندب  ار  شدنزرف  یتقو  دوشیم . هتسب  وا  پچ  نار  رب  هدیباتن  ناتک  زا  یخن  اب  دوشیم و  هتـشون  ياهقرو  رب  هیآ  ود  نیا 

. نکم یتسس  راک  نیا  رد  نک و  زاب  ار  نآ 
«. یلاعت هَّللا  نذاب  ۀعاّسلا  ضرالا  یلا  طبها  ّیح  ای  ّیح ، تدلو  میرم  میرم و  تدلو  ّیح  «: » 4  » دوشیم هتشون  زین  و 

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 35. مالّسلا : مهیلع  همئالا  بط  . 1

______________________________

. تسا هدش  انعم  رمک »  » نتم رد  و  تسا ، راولش  دنب  نتسب  لحم  يانعم  هب  هک  تسا  اهیوقح »  » هملک یبرع  ترابع  رد  ( 1)
ياههیآ 5 و 6. حارشنا : هروس  ( 2)

ياههیآ 1 و 2. جح : هروس  ( 3)
نیا ترضح  مالک  رهاظ  و  دنـسیونیم . لمح  عضو  یتخـس  يارب  هک  تسا  یلقتـسم  ياعد  ای  تسا  لبق  هیآ  ود  همیمـض  هب  ای  اعد  نیا  ( 4)

. دشاب لقتسم  اعد  نیا  هک  تسا 
676 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. یلاباال تمالع  تسا ، ناطیش  کیرش  ای  انزلا  دلو  یلاباال  شاّحف  تسا ، مارح  شاّحف  رب  تشهب   89

تسا مارح  شاّحف  رب  تشهب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دومرف : هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس 
. دوشیم هتفگ  وا  هب  هچ  ای  دیوگیم  هچ  درادن  یکاب  هک  ایح  مک  راتفگدب  شاّحف  ره  رب  هدرک  مارح  ار  تشهب  دنوادخ 

تسا ناطیش  کیرش  ای  انزلا  دلو  یلاباال ، شاّحف 

. تفای یهاوخن  شاهفطن  رد  ناطیش  کیرش  ای  انزلا  دلو  زج  ار  وا  ینک  قیقحت  یصخش  نینچ  هراب  رد  رگا 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
يرجه لوا  نرق  زا  یخیرات 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 458ناهفصا   هحفص 451 

http://www.ghaemiyeh.com


هَّللا یلص  ربمایپ  دراد ؟ دوجو  دشاب  کیرش  شاهفطن  رد  ناطیش  هک  یسک  مه  مدرم  نیب  رد  ایآ  هَّللا ، لوسر  ای  دش : ضرع  ترـضح  نآ  هب 
دالوا لاوما و  رد  ناـنآ  اـب  : » ینعی «، 1  » ِدـالْوَْألا َو  ِلاْومَأـْلا  ِیف  ْمُهْکِراـش  َو  یناوخیمن : ار  لـج  زع و  دـنوادخ  لوق  اـیآ  دومرف : هلآ  هیلع و 

!؟» شاب کیرش 

یلاباال تمالع 

؟ دوشیم هتفگ  هچ  وا  هب  ای  دیوگیم  هچ  دشاب  هتشادن  یکاب  هک  تسه  یسک  مه  مدرم  نیب  رد  ایآ  «: 2  » دش ضرع 
______________________________

هیآ 64. ءارسا : هروس  ( 1)
هک تسه  یسک  مدرم  نیب  رد  ایآ  دیسرپ : یهیقف  زا  يدرم  دیوگیم : يوار  تسا : نینچ  یشایع  ریـسفت  یفاک و  باتک  رد  ترابع  نیا  ( 2)
اهر ار  وا  دنادیم  هک  یلاح  رد  دـیوگب  ازـسان  نانآ  هب  دوش و  مدرم  ضرعتم  سک  ره  تفگ : وا  دـنیوگب ؟ هچ  وا  هب  دـشاب  هتـشادن  یتالابم 

. دوشیم هتفگ  هچ  وا  هب  دیوگیم و  هچ  درادن  یتالابم  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  دننکیمن ،
677 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

نامه نیا  دننکیمن ، اهر  ار  وا  مدرم  دنادیم  هک  یلاح  رد  دیوگیم  ینخس  نانآ  هراب  رد  دوشیم و  مدرم  ضّرعتم  هک  یسک  یلب ، دومرف :
. دوشیم هتفگ  وا  هب  هچ  دیوگیم و  هچ  درادن  یکاب  هک  تسا  یسک 

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ص 7 ح 12. دیعس : نب  نیسح  دهز  باتک  . 1

ج 2 ص 299 ح 105. یشایع : ریسفت  . 2
ج 2 ص 323 ح 3. یفاک : . 3

678 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. شنیب تمالع  نتفگ  نخس  مک   90

: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  میلس  شنیب  تمالع  نتفگ  نخس  مک 
«. دیوگب نخس  مک  درادن  ياهدیاف  وا  يارب  هچنآ  رد  هک  تسا  نآ  صخش  ینید  تخانش  زا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
ج 2 ص 235. یسوط : خیش  یلاما  . 1

679 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  تلود  رد  یگدنز  مالّسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تراشب   91

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تراشب 

: دومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تفگ : هک  دنکیم  لقن  یسراف  ناملس  زا  میلس 
رگداد یماما  لداع و  یناطلـس  متّما  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  دینادب  دومرف : يرآ . دـنتفگ : مهدـن ؟ تراشب  يدـهم »  » هب ار  امـش  ایآ  مدرم  يا 
نیـسح مرـسپ  نادنزرف  زا  یمهن  وا  دـشاب . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  روط  نامه  دـنکیم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  دـنکیم  ثوعبم 
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. تسا نم  هینک  وا  هینک  نم و  مان  وا  مان  تسا .

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  تلود  رد  یگدنز 

. دوب دهاوخ  تمایق  زور  زا  لبق  زور  لهچ  وا  تلود  ياهتنا  و  تسین . وا  زا  دعب  یناگدنز  رد  يریخ  هک  دینادب 
: میلس هب  دنس  اب  تیاور 

. ناذاش نب  لضف  هعجرلا » تابثا   » باتک زا  لقن  هب  ص 307  مالّسلا : هیلع  يدهملا  ۀفرعم  یف  يدتهملا  ۀیافک  . 1
680 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  مان  مالّسلا ، مهیلع  ءایبنا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهتهابـش  نیمز ، اهنامـسآ و  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماقم   92
. تشهب

نیمز اهنامسآ و  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ماقم 

و تسا ، زور  ماگنه  نیمز  رد  باتفآ  دننام  متفه  نامـسآ  رد  یلع  «: 1  » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دیوگیم : سیق  نب  میلس 
. تسا بش  ماگنه  نیمز  رد  هام  دننام  ایند  نامسآ  رد 

یبیصن وا  هب  و  دریگیم ، رب  رد  ار  همه  دوش  تمسق  نیمز  لها  رب  رگا  هک  هدرک  اطع  تلیضف  زا  یبیصن  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  یلاعت  دنوادخ 
. دوشیم لماش  ار  همه  دوش  تمسق  نیمز  لها  رب  رگا  هک  هدرک  اطع  مهف  زا 

مالّسلا مهیلع  ءایبنا  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ياهتهابش 

ترـضح دهز  هب  وا  دهز  و  مالّـسلا ، هیلع  ییحی  ترـضح  قالخا  هب  وا  قالخا  و  مالّـسلا ، هیلع  طول  ترـضح  راتفر  یمرن  هب  وا  راتفر  یمرن 
، مالّسلا هیلع  دواد  نب  نامیلس  ترضح  یئابیز  هب  وا  ییابیز  و  مالّسلا ، هیلع  میهاربا  ترضح  تواخس  هب  وا  تواخس  و  مالّـسلا ، هیلع  بّویا 

. دراد تهابش  مالّسلا  هیلع  دواد  ترضح  تّوق  هب  وا  تّوق  و 

تشهب رد  مالّسلا  هیلع  یلع  مان 

. تسا هدش  هتشون  تشهب  رد  ياهدرپ  باجح و  ره  رب  هک  تسا  یمان  ار  یلع 
«. 2  » ثیدح رخآ  ات  تسا ...  هداد  تراشب  نم  هب  مراگدرورپ 

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
. قودص خیش  زا  لقنب  ج 1 ص 24  ۀینامعنلا : راونالا  . 1

______________________________

. تسا هدش  فذح  راصتخا  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  میلس و  نیب  هطساو  ثیدح  نیا  دنس  رد  ( 1)
. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  ثیدح  هّیقب  هک  تسا  فسأت  ياج  ( 2)

681 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

تبارق و تلیضف  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يراکادف  نیقباس ، همه  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  تقبـس   93
مهیلع تیب  لها  رب  هقدص  تمرح  سمخ و  تّیلح  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  طسوت  تاولـص  میلعت  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  باستنا 

یثیدح و باتک  نیلوا  یلالهسیقنبمیلس ،  باتک  همجرت  مالسلامهیلع : دمحم  لآ  رارسا 
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. مالّسلا

نیقباس همه  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  تقبس 

: دومرف دروآ و  اجب  یهلا  يانث  دمح و  ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  سیق  نب  میلس 
راصنا و نیرجاهم و  زا  لّوا  نیقباس  «، » 2  » ٍناسْحِِإب ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  « 1 :( » دیامرفیم دنوادخ  )

یبا نب  یلع  روط  نامه  دنراد  ّصاخ  تلیـضف  دنناشیا  زا  دـعب  هک  یناسک  رب  نیقباس  هک  نانچمه  دـندش .»...  نانآ  وریپ  یکین  هب  هک  نانآ 
. دراد نانآ  رب  ّصاخ  تلیضف  نیقباس  همه  رب  شمّدقت  رطاخب  مالّسلا  هیلع  بلاط 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يراکادف 

بآ ایآ  «، » 3  » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ  دـیامرفیم : دـنوادخ 
رارق هدرک  داـهج  ادـخ  هار  رد  هدروآ و  ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  هک  یـسک  دـننام  ار  مارحلا  دجـسم  يزاـسدابآ  ناـیجاح و  هـب  نداد 

؟» دیداد
. دومن يرای  ار  وا  دوخ  ناج  اب  درک و  تباجا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  توعد  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  باستنا  تبارق و  تلیضف 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هارمه  يرایسب  دارفا  هک  یلاح  رد  دوب . ءادهشلا  دیس  هزمح  شیومع  سپس 
______________________________

. تسا هدش  هدروآ  موهفم  میظنت  يارب  درادن و  دوجو  یبرع  نتم  رد  زتنارپ  لخاد  ( 1)
هیآ 100. هبوت : هروس  ( 2)

. تسا هداد  تلیضف  نآ  رب  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دنوادخ  هک  هدوب  یتفارش  نایجاح » نداد  بآ  . » هیآ 19 هبوت : هروس  ( 3)
682 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

هداد رارق  لاب  ود  رفعج  يارب  دنوادخ  دوب . نانآ  ياقآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  شتبارق  رطاخب  هزمح  یلو  دندوب ، هدیـسر  تداهـش  هب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اب  ناشتبارق  هب  ود  نآ  ماقم  رطاخب  نیا  دنکیم . زاورپ  دهاوخب  هک  اج  ره  تشهب  رد  هکئالم  هارمه  اهنآ  اب  هک 

. تسا ترضح  نآ  هب  تبسن  ناشتلزنم 
. دناوخ زامن  داتفه  هزمح  ندب  رب  طقف  دندش  دیهش  ترضح  نآ  هارمه  هک  یئادهش  همه  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

داد رارق  رگید  نانز  رب  یتلیـضف  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  ناشباستنا  رطاخب  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  يارب  دـنوادخ  و 
«. 4»

میهاربا ترضح  هک  يدجـسم  رگم  داد ، تلیـضف  دجاسم  ریاس  رد  زامن  رازه  رب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  زامن  دنوادخ  و 
. تسا ترضح  نآ  تلیضف  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  نآ  باستنا  رطاخب  نیا  و  تسا ، هدرک  انب  هّکم  رد  مالّسلا  هیلع 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  طسوت  تاولص  میلعت 

میهاربإ و یلع  تیّلص  امک  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دیئوگب دومرف : داد و  دای  مدرم  هب  ار  تاولص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
وت يداتـسرف ، دورد  میهاربا  لآ  میهاربا و  رب  هک  روط  نامه  تسرف  دورد  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  ایادخ  «، » دـیجم دـیمح  ّکنإ  میهاربإ  لآ 
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«. ياهدشدیجمت هدش و  ساپس 
«. 5  » تسا دنوادخ  بناج  زا  یبجاو  هضیرف  نیا  و  دتسرفب ، تاولص  ام  رب  يزامن  ره  اب  هک  تسا  نیا  یناملسم  ره  رب  ام  ّقح 

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  رب  هقدص  تمرح  سمخ و  تیلح 

و تسا ، هدرک  لالح  زین  ام  يارب  هدرک و  لالح  شربمایپ  رب  ار  « 6  » تمینغ دنوادخ 
______________________________

نآرق حیرـصت  هب  نآ  تفلاـخم  اـب  هک  هدرک  نییعت  یطئارـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نارـسمه  يارب  دـنوادخ  نآرق  نتم  رد  هـتبلا  ( 4)
. تسا ربارب  ود  ناشباذع 

. تسا بجاو  زامن  دّهشت  رد  هک  تسا  یتاولص  هب  هراشا  ارهاظ  ( 5)
َ و ُهَسُمُخ ِهَِّلل  َّنَأَـف  ٍءْیـَش  ِم  ْننِ ُْمتْمَغ  اـمَّنَأ  اوُمْعَلا  َو  دـیامرفیم ... : هک  تسا  تمینغ  هدـش  حیرـصت  نآرق  رد  هک  سمخ  دراوـم  زا  یکی  ( 6)

. دناهدومرف هراشا  دروم  نیمه  هب  ترضح  و  َ و ،...  ا یبْرُْقل يِِذل  ل َو  ِلوُسَّرِل
683 ص : میلس ، باتک  همجرت  مالسلا /  مهیلع  دمحم  لآ  رارسأ 

. تسا هدرک  مارح  زین  ام  رب  هدرک و  مارح  ترضح  نآ  رب  ار  اههقدص 
. تسا هداد  تلیضف  ار  ام  نآ  اب  هک  تسا  یتلیضف  هدومرف و  مارکا  نادب  ار  ام  دنوادخ  هک  تسا  یتمارک  نیا 

: میلس هب  دنس  اب  تیاور 
هدش رکذ  دانسا  فذح  اب  رد ص 56  تارف  ریسفت  فجن  پاچ  رد  ثیدح  نیمه  ص 169 ح 217 . قّقحم :) نارهت ، پاچ   ) تارف ریسفت  . 1

. تسا
ج 1 ص 336 ح 345. لیزنتلا : دهاوش  . 2

: میلس ریغ  زا  تیاور 
. مالّسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  شردپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقنب  سلجم 3  ج 2 ص 174  یسوط : یلاما  . 1

________________________________________

، یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  همجرت  مالـسلا /  مهیلع  دـمحم  لآ  رارـسأ  لیعامـسا ، ینیئوخ ، یناجنز  يراصنا  سیق -  نب  میلـس  یلـاله ،
1416 ق . لوا ، پاچ : مق ، ناریا ؛  يداهلا -  رشن  دلج ، 1
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	13 بیت المال در زمان عمر:
	اشارة
	نامه ابو المختار به عمر در باره تضییع بیت المال
	اعتراض ابن غلاب به ابو المختار
	عمر نصف اموال کارمندانش را مصادره کرد
	علت استثنای قنفذ از پرداخت غرامت

	14 بدعتها و اعتراضات ابو بکر و عمر در دین:
	اشارة
	1 بدعتهای ابو بکر و عمر
	غرامت گرفتن عمر از کارگزاران
	تعجب امیر المؤمنین علیه السّلام از بدعت پسندی مردم
	انتقال مقام ابراهیم به محلّ آن در جاهلیّت
	تغییر پیمانه صاع و مد پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	غصب فدک
	نقشه قتل امیر المؤمنین علیه السّلام
	حبس خمس
	الحاق خانه جعفر به مسجد
	بدعت در غسل جنابت
	بدعت در ارث جدّ
	آزاد کردن کنیزان صاحب فرزند
	قضاوت باطل در مورد نصر و جعده و ابن وبره
	بدعت در باره طلاق
	حذف «حیّ علی خیر العمل» از اذان
	بدعت در حکم همسر مفقود
	بدعتهای عمر در باره عجم
	بدعت در حکم سرقت
	پشتوانه دروغین بدعتهای عمر
	بدعت در آزاد کردن کنیزان یمن

	2 اعتراضات و اهانتهای ابو بکر و عمر به پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	بازگشت از لشکر اسامه
	منع از نوشتن «کتف»
	اهانت عمر به صفیّه در مورد شفاعت
	مخالفت ابو بکر و عمر در قتل رئیس خوارج
	مخالفت ابو بکر و عمر در ابلاغ پیام
	بدیها و مخالفتهای بیشمار ابو بکر و عمر
	اهانت عمر به پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و عکس العمل آن حضرت
	ابتدای خلقت نوری اهل بیت علیهم السّلام
	نسب پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	سؤال مردم از انساب و عاقبت خود
	اعتراف عمر به اهانت خود نسبت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	اعتراض عمر به پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در مورد زکات عباس
	اعتراض عمر به پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در نماز بر جنازه منافق
	اعتراض عمر به پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در صلح حدیبیّه
	اعتراض و انکار عمر در غدیر خم
	اعتراض و استهزای عمر در بیماری علی علیه السّلام

	3 سوابق سوء ابو بکر و عمر و عثمان در مسأله خلافت
	اتمام حجت با سلام بعنوان «امیر المؤمنین»
	انتخاب یا انتصاب یا شوری؟!
	ابو بکر و عمر بدتر از عثمان


	15 احتجاجات امیر المؤمنین علیه السّلام در مورد ابو بکر و عمر و عثمان:
	اشارة
	خطبه امیر المؤمنین علیه السّلام در صفین در توصیف مرد جنگ
	اصحاب پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در میدانهای جنگ
	اظهار شجاعتهای عمر در ایام صلح
	اخبار امیر المؤمنین علیه السّلام از عاقبت اصحابش
	چرا باید ابو بکر و عمر و عثمان خلیفه شوند؟!!
	سوابق فرار و ترس عمر در جنگها
	سند بتپرستی ابو بکر و عمر
	ظلم ابو بکر و عمر در استدلال با حق امیر المؤمنین علیه السّلام
	کوتاهی امّت در لعنت گمراهکنندگان
	مانع امیر المؤمنین علیه السّلام از افشای حقایق
	گرفتاری امیر المؤمنین علیه السّلام با مردم

	16 پیشگوئیهای حضرت عیسی علیه السّلام در باره پیامبر و امامان علیهم السّلام:
	اشارة
	ملاقات راهب با امیر المؤمنین علیه السّلام در راه صفّین
	کتابهای حضرت عیسی علیه السّلام بخطّ شمعون
	پیامبر و اهل بیت علیهم السّلام در کتب حضرت عیسی علیه السّلام
	متن نوشتههای کتاب حضرت عیسی علیه السّلام
	پیشگوئی پدر راهب در باره پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السّلام
	پیشگوئی حضرت عیسی علیه السّلام در باره ابو بکر و عمر و سایر غاصبین
	بیعت راهب با امیر المؤمنین علیه السّلام
	نظیر کتاب راهب نزد امیر المؤمنین علیه السّلام
	عکس العمل جریان راهب در لشکر امیر المؤمنین علیه السّلام

	17 خطبه امیر المؤمنین علیه السّلام در باره فتنهها:
	اشارة
	علی علیه السّلام ریشهکنکننده فتنهها
	وسعت علم امیر المؤمنین علیه السّلام
	پیشگوئی امیر المؤمنین علیه السّلام از بلایا
	پیشگوئی امیر المؤمنین علیه السّلام از فتنهها
	فتنه بنی امیّه
	فتنههای بعد از بنی امیّة
	امام زمان علیه السّلام پایان دهنده فتنهها
	اهل بیت علیهم السّلام، پناه در فتنهها
	گرفتاری آل محمّد علیهم السّلام در فتنهها
	امیر المؤمنین علیه السّلام مظهر دین الهی

	18 1. کلام امیر المؤمنین علیه السّلام در باره تأثیر دنیاگرائی در علم و دین 2. کلام امیر المؤمنین علیه السّلام در باره بدعتهای ابو بکر و عمر و عثمان
	اشارة
	1 کلام امیر المؤمنین علیه السّلام در باره تأثیر دنیاگرائی در علم و دین
	اشارة
	حریص دنیا و حریص علم
	عالم و عمل
	هوای نفس و آرزوی طولانی
	ابتدای فتنهها

	2 کلام امیر المؤمنین علیه السّلام در باره بدعتهای ابو بکر و عمر و عثمان
	مشکل مبارزه با بدعتها
	نمونههایی از بدعتهای ابو بکر و عمر و عثمان
	خمس و ذوی القربی


	19 وصیت ابو ذر به امیر المؤمنین واقعی! سلام هشتاد نفر از عرب و عجم بعنوان «امیر المؤمنین» و اعتراض ابو بکر و عمر، چگونه مردم به فتنه ابو بکر و عمر مبتلا شدند، صحیفه ملعونه و معاهده در کعبه، پشیمانی صحابه از کوتاهی در حق امیر المؤمنین علیه السّلام، گروهی از صحابه در روز قیامت به سوی جهنّم.
	وصیت ابو ذر به امیر المؤمنین واقعی!
	سلام هشتاد نفر از عرب و عجم بعنوان «امیر المؤمنین» و اعتراض ابو بکر و عمر
	چگونه مردم به فتنه ابو بکر و عمر مبتلا شدند
	صحیفه ملعونه و معاهده در کعبه
	پشیمانی صحابه از کوتاهی در حق امیر المؤمنین علیه السّلام
	گروهی از صحابه در روز قیامت به سوی جهنّم

	20 وصیّت ابو ذر به امیر المؤمنین حقیقی! عکس العمل اصحاب صحیفه ملعونه در مسأله «إمرة المؤمنین»، دو بار تسلیم به إمرة المؤمنین، اصحاب صحیفه و اصحاب عقبه، عمار و حذیفه در فتنه سقیفه، سؤال سلیم از عمار و حذیفه در باره سقیفه.
	وصیّت ابو ذر به امیر المؤمنین حقیقی!
	عکس العمل اصحاب صحیفه ملعونه در مسأله «إمرة المؤمنین»
	دو بار تسلیم به إمرة المؤمنین
	اصحاب صحیفه و اصحاب عقبه
	عمار و حذیفه در فتنه سقیفه
	سؤال سلیم از عمار و حذیفه در باره فتنه سقیفه

	21 چند ماجرا در باره محبت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله به حسنین علیهما السّلام:
	اشارة
	آب خواستن حسنین علیهما السّلام
	نشاندن حسنین علیهما السّلام بر دوش مبارک
	کشتی گرفتن حسنین علیهما السّلام
	خطاب پیامبر صلی اللَّه علیه و آله به حسنین علیهما السّلام در مورد امامت
	نشستن امام حسین علیه السّلام بر کمر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در سجده
	نشستن امام حسن علیه السّلام بر شانه پیامبر صلی اللَّه علیه و آله بر فراز منبر

	22 1. خطبه عمرو عاص در شام بر علیه امیر المؤمنین علیه السّلام. 2. خطبه امیر المؤمنین علیه السّلام در بصره در تکذیب عمرو عاص 3. چگونه معاویه اهل شام را برای خونخواهی عثمان جمع کرد
	اشارة
	1 خطبه عمرو عاص در شام بر علیه امیر المؤمنین علیه السّلام
	2 خطبه امیر المؤمنین علیه السّلام در بصره در تکذیب عمرو عاص
	لعن معاویه و عمرو عاص بر لسان پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	نزول آیه در مذمت عمرو عاص
	تکذیب عمرو عاص در نسبت دروغین
	دروغ بستن عمرو عاص به امیر المؤمنین علیه السّلام

	3 چگونه معاویه اهل شام را برای خونخواهی عثمان جمع کرد؟
	اعطای اموال برای انتشار روایات دروغ و باطل
	برنامه بیست ساله معاویه بر ضد ولایت امیر المؤمنین علیه السّلام


	23 نامه سرّی معاویه به زیاد: برنامه معاویه در باره قبایل عرب، برنامه معاویه در اهانت عجم، علت طمع معاویه در خلافت، دستور معاویه در باره عجم، معرفی زیاد بعنوان فرزند ابو سفیان و برادر معاویه، ارتباط معاویه با زیاد، نسخهبرداری سلیم از نامه سرّی معاویه.
	نامه سرّی معاویه به زیاد
	اشارة
	برنامه معاویه در باره قبائل عرب
	برنامه معاویه در اهانت عجم
	علت طمع معاویه در خلافت
	دستور معاویه در باره عجم
	معرفی زیاد بعنوان فرزند ابو سفیان و برادر معاویه!
	برنامه عمر در اهانت عجم و علت آن
	بدعتهای عمر از لسان معاویه
	ارتباط معاویه با زیاد
	نسخهبرداری سلیم از نامه سرّی معاویه


	24 اهانت عایشه به امیر المؤمنین علیه السّلام، عکس العمل پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در مقابل اهانت عایشه.
	اهانت عایشه به امیر المؤمنین علیه السّلام
	عکس العمل پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در مقابل اهانت عایشه

	25 نامهها و مراسلات امیر المؤمنین علیه السّلام و معاویه در صفین:
	اشارة
	1 پیام و نامه معاویه به امیر المؤمنین علیه السّلام
	اشارة
	اقرار معاویه به مقام امیر المؤمنین علیه السّلام
	خونخواهی معاویه برای عثمان
	لعن و برائت امیر المؤمنین علیه السّلام از ابو بکر و عمر و عثمان
	مظلومیّت امیر المؤمنین علیه السّلام
	جریان غصب خلافت از لسان معاویه

	2 پیام و نامه امیر المؤمنین علیه السّلام به معاویه
	اشارة
	قتل عثمان مربوط به امام مسلمین است
	اثبات امامت امیر المؤمنین علیه السّلام از لسان آن حضرت
	عدم ارتباط قتل عثمان به معاویه
	تقدم فرزندان عثمان بر معاویه در خونخواهی
	بیست هزار قاتل عثمان راضی بحکم امیر المؤمنین علیه السّلام

	3 ابلاغ پیام امیر المؤمنین علیه السّلام و عکس العمل معاویه
	4 مناشدات «12» امیر المؤمنین علیه السّلام در صفّین
	اشارة
	مناقب بیانتهای امیر المؤمنین علیه السّلام
	سبقت امیر المؤمنین علیه السّلام در اسلام
	علی علیه السّلام افضل اوصیاء
	اعلام ولایت در غدیر
	حدیث کساء و آیه تطهیر
	تفسیر «صادقین» به ائمه علیهم السّلام
	علی علیه السّلام همچون هارون علیه السّلام
	ائمه علیهم السّلام شاهدان بر مردم
	حدیث ثقلین و نام دوازده امام علیهم السّلام
	دریای مناقب امیر المؤمنین علیه السّلام

	5 نامه معاویه در جواب امیر المؤمنین علیه السّلام
	عکس العمل معاویه در مقابل مناشدات امیر المؤمنین علیه السّلام
	تقیّه امیر المؤمنین علیه السّلام در باره ابو بکر و عمر و عثمان
	مشاهدات معاویه در سقیفه

	6 نامه امیر المؤمنین علیه السّلام در جواب معاویه
	اشارة
	تعجب از نظر دادن معاویه در امور مسلمین
	معرّفی غاصبین خلافت
	فرق پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السّلام در ابلاغ دین الهی
	اختلاف امّت برای امتحان
	برنامه امیر المؤمنین علیه السّلام بعد از پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	بیان تقیّه امیر المؤمنین علیه السّلام در رحمت فرستادن بر دشمنان
	قرآن حجّت بر مردم
	دو آیه از قرآن در باره معاویه
	آیهای از قرآن در باره بنی امیّه
	پیشگوئی از شهادت امامان علیهم السّلام
	پیشگوئی از آینده سیاه امت بدست بنی امیّه
	پیشگوئی از حکومت بنی عبّاس
	پیشگوئی از سفیانی
	پیشگوئی از حضرت مهدی علیه السّلام
	هدف امیر المؤمنین علیه السّلام از مراسلات صفّین

	7 جواب نهایی معاویه به امیر المؤمنین علیه السّلام

	26 1. احتجاجات قیس بن سعد بر معاویه 2. ابتدای برنامه معاویه در لعن و برائت از امیر المؤمنین علیه السّلام. 3. احتجاجات ابن عباس بر معاویه 4. بلاهای شیعیان در زمان معاویه 5. مناشدات و احتجاجات امام حسین علیه السّلام در مکه
	اشارة
	1 احتجاجات قیس بن سعد بر معاویه
	اشارة
	سخنان قیس در باره سوابق معاویه
	سوابق حضرت ابو طالب علیه السّلام در یاری اسلام
	نصب امیر المؤمنین علیه السّلام به خلافت در اوّل بعثت
	مناقب امیر المؤمنین علیه السّلام از لسان قیس
	جریان غصب خلافت از لسان قیس
	آیات مربوط به امیر المؤمنین علیه السّلام از لسان قیس
	امیر المؤمنین علیه السّلام صدیق و فاروق و صاحب علم کتاب

	2 ابتدای برنامه معاویه در لعن و برائت از امیر المؤمنین علیه السّلام
	3 احتجاجات ابن عباس بر معاویه
	در باره قتل عمر و عثمان
	در باره تفسیر قرآن

	4 بلاهای شیعیان در زمان معاویه
	جنایات معاویه نسبت به شیعیان در عراق
	اقدام معاویه در مورد شیعیان همه شهرها و ممالک
	اقدام معاویه در مورد شیعیان عثمان و جعل مناقب برای او
	اقدام معاویه برای زنده کردن نام ابو بکر و عمر
	اقدام معاویه در مورد تعلیم مناقب جعلی ابو بکر و عمر و عثمان
	محو نام شیعیان از دفاتر حکومتی و ردّ شهادت آنان
	اقدام اساسی معاویه در باره قتل شیعیان
	کیفیت انتشار احادیث جعلی
	اوج فتنه و بلا پس از شهادت امام حسن علیه السّلام

	5 مناشدات و احتجاجات امام حسین علیه السّلام در مکّه
	اشارة
	حجّ امام حسین علیه السّلام با شیعیان و اهل بیت علیهم السّلام
	اجتماع هزار نفر در مجلس مناشده امام حسین علیه السّلام
	کلام امام حسین علیه السّلام در باره جنایات معاویه
	فضائل امیر المؤمنین علیه السّلام از لسان امام حسین علیه السّلام
	اشارة
	1. حدیث مؤاخاة
	2. حدیث سدّ ابواب
	3. حدیث غدیر
	4. حدیث منزلت
	5. حدیث مباهله
	6. حدیث لوای خیبر
	7. ابلاغ سوره برائت
	8. فداکاری و پیشقدمی امیر المؤمنین علیه السّلام
	9. علی علیه السّلام صاحب اختیار هر مؤمن
	10. سؤال و خلوت پیامبر و امیر المؤمنین علیه السّلام
	11. علی علیه السّلام بهترین اهل بیت
	12. سیادت پنج تن علیهم السّلام
	13. غسل پیامبر صلی اللَّه علیه و آله بدست علیّ علیه السّلام
	14. حدیث ثقلین

	آیات و احادیث مربوط به اهل بیت علیهم السّلام
	حب و بغض نسبت به پیامبر و علی علیهما السّلام


	27 گزارش ابن عبّاس از نوشتن کتف: ارزش کتف، منع عمر از نوشتن کتف و عکس العمل پیامبر صلی اللَّه علیه و آله، تأیید اینکه مانع از کتف عمر بود.
	گزارش ابن عباس از نوشتن کتف
	اشارة
	ارزش کتف
	منع عمر از نوشتن کتف و عکس العمل پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	تأیید اینکه مانع از کتف عمر بود


	28 تعداد و کیفیت دو لشکر در جنگ جمل، حضور داوطلبانه لشکر امیر المؤمنین علیه السّلام در جمل، سه متخلّف از جنگهای امیر المؤمنین علیه السّلام.
	تعداد و کیفیت دو لشکر در جنگ جمل
	حضور داوطلبانه لشکر امیر المؤمنین علیه السّلام در جمل
	سه متخلّف از جنگهای امیر المؤمنین علیه السّلام

	29 احتجاجات امیر المؤمنین علیه السّلام بر طلحه و زبیر
	اشارة
	فرا خواندن طلحه و زبیر قبل از شروع جنگ جمل
	لعن اصحاب جمل بر لسان پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	ردّ حدیث عشره مبشّره
	بیرون آوردن همسر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله توسط طلحه و زبیر
	اختلاف طلحه و زبیر
	فرق بیعت عثمان با بیعت امیر المؤمنین علیه السّلام

	30 هزاران باب علم امیر المؤمنین علیه السّلام، نمونهای از علم امیر المؤمنین علیه السّلام.
	هزاران باب علم امیر المؤمنین علیه السّلام
	نمونهای از علم امیر المؤمنین علیه السّلام

	31 سلونی قبل ان تفقدونی، علم قرآن نزد پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السّلام.
	سلونی قبل ان تفقدونی
	علم قرآن نزد پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السّلام

	32 سخنان امیر المؤمنین علیه السّلام با رئیس یهود، علی علیه السّلام عالم به حکم تورات و انجیل و قرآن، کیفیت افتراق امّتها، فرقههای محبّین اهل بیت علیهم السّلام.
	سخنان امیر المؤمنین علیه السّلام با رئیس یهود
	علی علیه السّلام عالم به حکم تورات و انجیل و قرآن
	کیفیت افتراق امّتها
	فرقههای محبّین اهل بیت علیهم السّلام

	33 مهمترین روایت ابن عباس در باره امیر المؤمنین علیه السّلام، نام اهل سعادت و شقاوت نزد امیر المؤمنین علیه السّلام.
	مهمترین روایت ابن عباس در باره امیر المؤمنین علیه السّلام
	نام اهل سعادت و شقاوت نزد امیر المؤمنین علیه السّلام

	34 یوم الهریر آخرین و شدیدترین روز جنگ صفین
	اشارة
	حضور سلیم در شدیدترین مرحله جنگ صفین
	خطابه مالک اشتر در یوم الهریر
	کیفیت جنگ در یوم الهریر
	خطابه امیر المؤمنین علیه السّلام بعد از جنگ هریر
	نیزه زدن قرآنها بعد از واقعه هریر
	نامه معاویه بعنوان حیله به امیر المؤمنین علیه السّلام در آخر صفین
	جواب امیر المؤمنین علیه السّلام به حیله معاویه
	سخنان عمرو عاص و اشعار او در شماتت معاویه
	افتضاح معاویه و عمرو عاص

	35 مقطع حسّاسی از جنگ صفّین
	اشارة
	مقطع حسّاسی از جنگ صفّین
	ناسزاگوئی لشکر شام به امیر المؤمنین علیه السّلام
	خطابه امیر المؤمنین علیه السّلام در معرفی سران لشکر معاویه
	سخنان امیر المؤمنین علیه السّلام در ترغیب لشکر
	حمله محمد بن حنفیّة با گروهی بر لشکر معاویه

	36 امیر المؤمنین علیه السّلام خادم پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در سفرها، شب بیداری پیامبر صلی اللَّه علیه و آله بخاطر بیماری امیر المؤمنین علیه السّلام، درخواستهای پیامبر صلی اللَّه علیه و آله از خداوند در حقّ علی علیه السّلام، کوتاه فکری بعضی از صحابه.
	امیر المؤمنین علیه السّلام خادم پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در سفرها
	شب بیداری پیامبر صلی اللَّه علیه و آله بخاطر بیماری امیر المؤمنین علیه السّلام
	درخواستهای پیامبر صلی اللَّه علیه و آله از خداوند در حق علی علیه السّلام
	کوتاه فکری بعضی از صحابه

	37 1. سخنان اصحاب صحیفه ملعونه هنگام مرگ 2. تفصیل قضیّه مرگ ابو بکر
	اشارة
	1 سخنان اصحاب صحیفه ملعونه «1» هنگام مرگ «2»
	سخنان معاذ بن جبل هنگام مرگ
	سخنان ابو عبیده جراح و سالم هنگام مرگ
	سخنان ابو بکر هنگام مرگ
	سخنان عمر هنگام مرگ
	تأیید این حدیث از سوی امیر المؤمنین علیه السّلام

	2 تفصیل قضیّه مرگ ابو بکر
	اشارة
	ظهور پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السّلام هنگام مرگ ابو بکر
	سخنان ابو بکر با عمر هنگام مرگ
	اقرار ابو بکر به ورود در تابوت جهنم
	لعن عمر از زبان ابو بکر
	ارتباط امیر المؤمنین علیه السّلام با پیامبر صلی اللَّه علیه و آله بعد از رحلت آن حضرت
	ارتباط ملائکه با غیر انبیاء علیهم السّلام
	تأیید دوم این حدیث از سوی امیر المؤمنین علیه السّلام
	ارتباط ائمه علیهم السّلام با ملائکه
	مرگ اصحاب صحیفه و یارانشان بر جاهلیت


	38 افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبین، امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذبین، معرفی امام اهل باطل توسط امیر المؤمنین علیه السّلام، خبره شدن در مسأله ولایت، ولایت را به چه کسانی میدهند؟
	افتراق امت به اهل حق و اهل باطل و مذبذبین
	امامان اهل حق و اهل باطل و مذبذبین
	معرّفی امام اهل باطل توسط امیر المؤمنین علیه السّلام
	خبره شدن در مسأله ولایت
	ولایت را به چه کسانی میدهند؟

	39 غدیر خم:
	اشارة
	جریان غدیر خم از لسان ابی سعید خدری
	نزول آیه در کامل شدن دین به ولایت
	اشعار حسان بن ثابت بمناسبت غدیر خم
	اعتراض ابو بکر و عمر در غدیر

	40 جلوههایی از فضائل امیر المؤمنین علیه السّلام:
	اشارة
	ده خصلت امیر المؤمنین علیه السّلام در رابطه با پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	تأثیر محبت اهل بیت علیهم السّلام در ثبات ایمان
	یاد «علی» علیه السّلام محبوبترین ذکرها نزد پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	امیر المؤمنین علیه السّلام در رابطه با اهل بیت علیهم السّلام

	41 آخرین سخن پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در باره شیعیان:
	اشارة
	ناشنوا شدن عایشه و حفصه هنگام رحلت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	دو آیه قرآن در باره شیعیان و دشمنان علی علیه السّلام
	دستور حفظ کتاب تا ظهور حق «5»

	42 احتجاجات عبد اللَّه بن جعفر بر معاویه:
	اشارة
	مجلس معاویه با حضور امام حسن و امام حسین علیهما السّلام
	وحشت معاویه از رسیدن فضائل اهل بیت علیهم السّلام به اهل شام
	بنی امیّه، شجره ملعونه در قرآن
	نصب و تعیین دوازده امام علیهم السّلام
	پیشگوئی پیامبر صلی اللَّه علیه و آله از شهادت خود و امامان علیهم السّلام
	هلاکت ابو بکر و عمر و عثمان به اقرار معاویه
	تأیید این مطالب از زبان صحابه
	چهارده نور مقرّب به عرش الهی
	تبلیغ و اتمام حجت چهارده معصوم علیهم السّلام
	سخن معاویه در باره گمراهی امّت و کمی مؤمنین
	احتجاج ابن عباس بر معاویه
	شباهت امّت اسلام به بنی اسرائیل
	صراحت و تکرار پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در مسأله خلافت
	راضی نبودن پیامبر صلی اللَّه علیه و آله به انتخاب مردم در خلافت
	موارد اتفاق و اختلاف امت
	راه نجات هنگام اختلاف امّت
	تمام علم نزد اهل بیت علیهم السّلام
	جمع و حفظ قرآن
	دستور عمر به اعمال نظر شخصی در دین الهی
	سه گروه مردم در مقابل اهل بیت علیهم السّلام
	خاتمه مجلس معاویه

	43 خطبه همام در صفات مؤمنین:
	اشارة
	سؤال همام و امتناع امیر المؤمنین علیه السّلام از جواب
	غنا و امن خداوند از اطاعت و معصیت مردم
	رفتار مؤمنین در دنیا
	دیدگاه مؤمنین از بهشت و جهنّم
	مؤمنین و تلاوت قرآن
	یاد مرگ در مؤمنین
	فرار مؤمنین از تعریف دیگران
	علامات ظاهری مؤمن
	علامات باطنی مؤمن
	صبر و خودداری مؤمن
	کیفیت ارتباط مؤمن با مردم
	تأثیر خطبه امیر المؤمنین علیه السّلام در همام

	44 علم غیب پیامبر صلی اللَّه علیه و آله، سؤال مردم از پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در باره نسبشان و بهشت و جهنم، عذرخواهی عمر از پیامبر صلی اللَّه علیه و آله، نسب و خلقت پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السّلام، علی علیه السّلام واسطه بین خدا و مردم، حساب و قیامت بدست علی علیه السّلام.
	علم غیب پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	سؤال مردم از پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در باره نسبشان و بهشت و جهنّم
	عذرخواهی عمر از پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	نسب و خلقت پیامبر و امیر المؤمنین علیهما السّلام
	علی علیه السّلام واسطه بین خدا و مردم
	حساب قیامت بدست علی علیه السّلام

	45 اهانت مردی از قریش به اهل بیت علیهم السّلام، عکس العمل پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در مقابل اهانت به اهل بیت علیهم السّلام، خلقت و نسب پیامبر و اهل بیت علیهم السّلام، انتخاب اهل بیت علیهم السّلام از میان اهل زمین، علی علیه السّلام ولیّ هر مؤمن و سکون زمین و کلمه تقوی، انتخاب دوازده امام علیهم السّلام بعنوان حجج الهی.
	اهانت مردی از قریش به اهل بیت علیهم السّلام
	عکس العمل پیامبر صلی اللَّه علیه و آله در مقابل اهانت به اهل بیت علیهم السّلام
	خلقت و نسب پیامبر و اهل بیت علیهم السّلام
	انتخاب اهل بیت علیهم السّلام از میان اهل زمین
	علی علیه السّلام ولیّ هر مؤمن و سکون زمین و کلمه تقوی
	انتخاب دوازده امام علیهم السّلام بعنوان حجج الهی

	46 بالاترین فضائل امیر المؤمنین علیه السّلام از لسان ابو ذر و مقداد:
	اشارة
	ملائکه در اطاعت از علی علیه السّلام و برائت از دشمنان او
	اتمام حجت بر امّتها با علی علیه السّلام
	علی علیه السّلام واسطه و حجاب بین خدا و مردم
	ولایت علی علیه السّلام طهارت قلب
	مقامات انبیاء علیهم السّلام در سایه نبوت و ولایت
	علی علیه السّلام شاهد بر مردم و حسابرس قیامت
	علی علیه السّلام مظهر صفات الهی


	47 فارق بین ایمان و کفر ولایت علی علیه السّلام.
	48 وقایع سقیفه از لسان ابن عبّاس:
	اشارة
	وقایع سقیفه از لسان ابن عبّاس
	اشارة
	ارتداد اکثریت مردم بعد از پیامبر صلی اللَّه علیه و آله
	ضروریترین برنامههای امیر المؤمنین علیه السّلام پس از پیامبر صلی اللَّه علیه و آله

	1 اقدامات و هجوم اهل سقیفه برای بیعت اجباری
	دعوت غاصبین از امیر المؤمنین علیه السّلام برای بیعت و عکس العمل آن حضرت
	هجوم و آتش زدن در خانه امیر المؤمنین علیه السّلام
	زدن حضرت زهرا علیها السّلام
	عکس العمل امیر المؤمنین علیه السّلام در مقابل جسارت به حضرت زهرا علیها السّلام
	تصمیم به قتل حضرت زهرا علیها السّلام و عکس العمل امیر المؤمنین علیه السّلام
	بیرون آوردن امیر المؤمنین علیه السّلام از خانه

	2 کیفیت بیعت اجباری با ابو بکر
	اوّلین سخن امیر المؤمنین علیه السّلام هنگام بیعت اجباری
	تهدید اوّل به قتل برای بیعت اجباری
	دفاع بریده اسلمی از امیر المؤمنین علیه السّلام
	دفاع سلمان از امیر المؤمنین علیه السّلام
	دفاع ابو ذر و مقداد و عمار از امیر المؤمنین علیه السّلام
	تهدید دوم به قتل برای بیعت اجباری
	دفاع امّ ایمن و ام سلمه از امیر المؤمنین علیه السّلام
	تهدید سوم به قتل برای بیعت اجباری
	تهدید چهارم به قتل برای بیعت اجباری
	تهدید پنجم به قتل برای بیعت اجباری

	3 غصب فدک
	استدلال حضرت زهرا علیها السّلام برای بازگرداندن فدک
	منع عمر از نوشتن سند و ردّ فدک
	عیادت ابو بکر و عمر از حضرت زهرا علیها السّلام
	نفرین حضرت زهرا علیها السّلام بر ابو بکر و عمر

	4 شهادت و تدفین حضرت زهرا علیها السّلام
	وصیّتهای حضرت زهرا علیها السّلام
	عکس العمل شهادت حضرت زهرا علیها السّلام بین مردم
	نماز و تدفین مخفیانه حضرت زهرا علیها السّلام
	قصد عمر برای نبش قبر حضرت زهرا علیها السّلام و عکس العمل امیر المؤمنین علیه السّلام

	5 نقشه قتل امیر المؤمنین علیه السّلام
	توطئه ابو بکر و عمر و خالد برای قتل امیر المؤمنین علیه السّلام
	پشیمانی ابو بکر هنگام اجرای نقشه قتل
	عکس العمل امیر المؤمنین علیه السّلام در توطئه قتل
	عکس العمل اصحاب امیر المؤمنین علیه السّلام در توطئه قتل حضرت
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