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یلع يراگتساوخ  نارای و  17شالت 

همطاف زا  یلع  17يراگتساوخ 

؟ دادیم در  باوج  ربمایپ  18ارچ 

هیرهم 18نییعت 

18هراشا

ارهز همطاف  هیرهم  19رادقم 

19هراشا

هیمطح 19هرز 

رگید زیچ  دنچ  19هرز و 

دقن 19لوپ 

یسررب 19حیضوت و 

هیزیهج هیهت  20نیمأت و 

همطاف هیزیهج  21تروص 

همطاف جاودزا  21مسارم 

همطاف 21نتسارآ 

همطاف یلع و  یسورع  22همیلو 

یلع هناخ  ات  ربمایپ  هناخ  22زا 

یلع تسد  رد  همطاف  23تسد 

یلع همطاف و  يارب  هژیو  23ياعد 

همطاف هناخ  هب  23يزادنامشچ 

23هراشا

همطاف يهناخ  23ياهیگژیو 

ییایفارغج 24تیعقوم 

همطاف يهناخ  24تحاسم 
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لوسر ادخ و  24ییادها 

تشادن دجسم  زا  زج  نوریب  هب  24یهار 

رون رپ  عیفر و  24يهناخ 

ربمایپ تدابع  زامن و  25لحم 

نیسح ماما  نسح و  ماما  25هاگداز 

ناگتشرف دمآ  تفر و  25لحم 

هناخ لها  رب  ربمایپ  26مالس 

همطاف هناخ  زج  اههناخ  رد  ندش  26هتسب 

ناماما هژیو  26مارتحا 

رگید 27یهاگن 

همطاف يهناخ  27تشونرس 

ابیز تایح  هوسا  27همطاف 

28هراشا

تدابع 28دجهت و 

28هراشا

تسا نامیا  زا  ولمم  همطاف  28دوجو 

همطاف هب  ناگتشرف  28مالس 

يدنوادخ 28تلزنم 

تمایق زور  زا  29سرت 

میرک نآرق  اب  29سنا 

نارگید يارب  30اعد 

ربمایپ هب  هداعلاقوف  30مارتحا 

مالس رد  30تقبس 

یگدنز ياهیتخس  30لمحت 
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یبهذم ياهشسرپ  هب  31خساپ 

یقالخا ياهدهعت  هب  32مازتلا 

تیلوئسم راب  ندش  مک  زا  32یلاحشوخ 

تنمیب 33تمدخ 

فافع ایح و  يوگلا  33همطاف 

33هراشا

ایح بجح و  ندعم  33همطاف 

ءامسا زا  تساوخرد  همطاف و  34يوگتفگ 

همطاف يایح  زا  رگید  34ياهنومن 

باجح فافع و  رهظم  34همطاف 

همطاف زا  رگید  35یسرد 

تمایق زور  رد  همطاف  35يامیس 

35هراشا

ندش هتخیگنارب  35تیفیک 

مدرم نایم  رد  همطاف  36روضح 

همطاف يارب  رون  زا  36يربنم 

یهلا لدع  هاگداد  رد  37تیاکش 

نیسح نسح و  37رادید 

تیبلها ناتسود  يارب  37تعافش 

نارگید زا  همطاف  ناتسود  38تعافش 

تشهب يوس  38هب 

یتشهب نایروح  38لابقتسا 

تشهب رد  همطاف  نخس  39نیلوا 

همطاف رون  زا  تشهب  ندش  39ینارون 
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تشهب رد  همطاف  زا  ایبنا  39ترایز 

تشهب رد  همطاف  هب  دنوادخ  39تایانع 

39هراشا

یتشهب 39ياههناخ 

ربمایپ اب  39ینیشنمه 

هلیسو 39هجرد 

سدقلا ةریظح  رد  40تنوکس 

همطاف هب  مینست  همشچ  40ندیشخب 

ربمایپ زا  ثیدح  لقن  40همطاف و 

40هراشا

ربمایپ رارسا  نزخم  41همطاف 

ربمایپ ثیداحا  هب  تبسن  همطاف  41مامتها 

؟ هدنام ياج  رب  یمک  ثیداحا  همطاف  زا  42ارچ 

همطاف ترضح  زا  ثیدح  42نایوار 

دمحا اب  ینخس  ناسیوندنسم و  زا  42ياهیالگ 

؟ لیاضف باتک  ای  تسا  43دنسم 

نیموصعم هلیسو  هب  رثوک  گنهرف  43شرتسگ 

همطاف هناخ  هب  موجه  ثداوح  44یسررب 

44هراشا

همطاف هرابرد  ربمایپ  44ییوگشیپ 

؟ دندروآ موجه  همطاف  هناخ  هب  44ارچ 

ارجام 45زاغآ 

تفگ نخس  همطاف  راب  نیا  45و 

نیمجاهم 46دادعت 
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دندنازوس ار  همطاف  هناخ  برد  46ایآ 

هعیش عبانم  رد  هناخ  برد  47ندنازوس 

؟ دید بیسآ  مه  همطاف  47ایآ 

47هراشا

راوید رد و  نیب  47راشف 

همطاف يولهپ  ندش  47هتسکش 

همطاف ندروخ  48یلیس 

همطاف يوزاب  ندید  48بیسآ 

نینج 48طقس 

48هراشا

هعیش عبانم  رد  طقس  نایرج  49یسررب 

خساپ شسرپ و  49دنچ 

تیالو میرح  زا  هناناج  51عافد 

51هراشا

یلع ینیشناج  هرابرد  تیاور  51لقن 

مخ ریدغ  يارجام  51يروآدای 

راصنا سلاجم  رد  یلع  ماگ  رد  52ماگ 

نانکشمیرح رب  52دایرف 

ذفنق قالش  یلع و  زا  52عافد 

ماما ناج  زا  53تظافح 

مالسا ظفح  يارب  همطاف  53توکس 

رکبوبا تعیب  53در 

راصنا رجاهم و  نانز  زا  دیدش  54داقتنا 

همطاف ترضح  55تداهش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


55هراشا

تداهش زور  56لاس 

56یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  59هرابرد 
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ابیز تایح  يوگلا  همطاف 

باتک تاصخشم 

یـسبط یجورم  داوجدـمحم  ابیز / تایح  يوگلا  مالـسلااهیلع  همطاـف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1331 داوجدمحم - ، یـسبط  هسانـشرس : 
-964 لایر ؛  27000-057-371-964 کباش :  ص 143  يرهاظ :  تاصخـشم  یسبط 1380 . یجورم  داوجدمحم  مق  رشن :  تاصخـشم 
Mohammad Javad یـسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  27000-057-371
 : تشاددای . Moraveji Tabasi. Fateme (S. A.); The model of beautiful life = olguye hayate Ziba

همانتشذگرس 11ق --  ترجه -  زا  لــبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاـف  عوـضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  نینچمه  143 ؛ [ - 139  ] هماـنباتک ص
297/973 ییوید :  يدنب  هدر  BP27/2/ط2ف2  هرگنک :  يدـنب  هدر  لیاضف  11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاـف  عوضوم : 

م23762-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

يافرژ هب  زگره  دراد ، ناهج  زا  هک  یتاعالطا  همه  اب  رشب ، انیقی  هک  دراد  دوجو  زیمآرارـسا  لیاسم  ردق  نآ  تقلخ  ملاع  یتسه و  ماظن  رد 
ینازرا ناسنا  رب  تمعن  هیدـه و  ناونع  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  موصعم  هدراـهچ  دوجو  لـیاسم  نآ  يهلمج  زا  درب . دـهاوخن  یپ  نآ 

نیب رد  هک  تسا  يرس  هچ  نیا  یتسار  تسا . هداد  رارق  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  مان  هب  نز  کی  موصعم  هدراهچ  نیا  نیب  رد  تسا و  هتـشاد 
هَّللا تفرعم  يوگلا  مالـسلااهیلع  همطاف  تسیک !؟ همطاـف  یتسار  و  دـنیوا ! لـسن  زا  ماـما  هدزاـی  هک  دراد  دوجو  نز  کـی  موصعم  هدراـهچ 

تایح هوسا  مالـسلااهیلع  همطاف  ، » تسا هتفای  ماـن  روهظ  دومن و  قح - سدـقا  تاذ  هولج  نیا  همطاـف - رد  یهلا ، ءامـسا  تافـص و  تسا ...
رد تسا  يرگتیادـه  طقف  هن  مالـسلااهیلع  همطاف  هحفـص 14 ] لماکت [ ... يارب  تسا  ییوگلا  تسا و  لماک  ناـسنا  همطاـف  تساـبیز ...»
هب تسا و  هَّللالوسر  لیاضف  ياراد  دناهتـشاد ... ار  اهنآ  ایبنا  هک  تسا  یلیاضف  ياراد  هک  ارچ  تسا ، هدنناسر  دـصقم  هب  هکلب  لامک  ریـسم 
اب درک !؟ هسیاقم  دیاب  یـسک  هچ  اب  ار  مالـسلاهیلع  همطاف  یتسار  دوب ... ربمایپ  دوب ، درم  رگا  مالـسلااهیلع  همطاف  ناگرزب : زا  یخرب  هدومرف 

نیموصعم رگید  اب  دیاب  اهنت  درک و  هسیاقم  تانیاک  رخف  ءایبنا و  متاخ  اب  اهنت  تسیابیم  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تسایبنا ... زا  رترب  هک  ءایبنا 
رهوگ هچ  دـنکیم و  راـختفا  شدوـجو  هب  ادـخ  دوـبعم ، هاگـشیپ  رد  زاـمن  ماـگنه  رد  هک  تسیک  مالـسلااهیلع  همطاـف  سب . درک و  ساـیف 

مالسلااهیلع همطاف  تخانش  تسا و  ردقلا  ۀلیل  مالـسلااهیلع  همطاف  دنادیم ! يو  مشخ  اضر و  رد  ار  دوخ  مشخ  اضر و  هک  تسیاهتخانـشان 
نودـب يرآ ... دراد ؟ دـنوادخ  دزن  رد  یهاـگیاج  نینچ  هک  تسا  هتفهن  يرارـسا  هچ  گرزب  يوناـب  نیا  رد  تـسا . ردـقلاۀلیل  تخانـش  رد 
نوماریپ دـنچ  یثیداحا  يروآدرگ  هب  دوخ  ناوت  هزادـنا  هب  اهنت  میزجاع ! مالـسلااهیلع  همطاـف  تیـالو  تمـصع و  ماـقم  تخانـش  زا  کـش 

ناگدنناوخ میدقت  هلیـسو  نیدب  هدیدرگ و  میظنت  شخب  هدزای  رد  شدـنزرف  هدزای  یمان  مان  هب  هک  میاهتخادرپ . وا  تیـصخش  یناگدـنز و 
/6 یسبط 23 / یجورم  داوج  دمحم  هیملع  هزوح  مق  میوش ... شترـضح  تعافـش  لومـشم  تمایق  يادرف  هک  نآ  دیما  هب  دوشیم . یمارگ 

هحفص 15]  ] 1380

رون دالیم 

هلـصاف ترـضح ، نآ  اب  جاودزا  رطاخب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یمارگ  رـسمه  هجیدـخ  زا  برع  نانز  هک  دوب  اهتدـم 
وا اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دوبن  رد  ات  تشادن  یـسنوم  چیه  هناخ  رد  دوب و  هتفرگ  ار  وا  هودنا  مغ و  زا  ياهلاه  دندوب . هتفرگ 
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اب تدم  نیا  رد  هک  دنامب  نیا  دهدیم . شیرادلد  هتفگ و  نخـس  دوخ  ردام  اب  نینج  هدـش و  هتـسکش  قلطم  توکـس  هگان  هک  دریگب  سنا 
رد ار  نآ  نانموم  ردام  هک  ارچ  هتشادنرب  هدرپ  زیمآرارسا  ياهوگتفگ  نیا  زا  یتسرد  هب  خیرات  اریز  دینشیم  هچ  تفگیم و  هچ  دوخ  ردام 
هَّللا یلـص  ربمایپ  زا  ار  اهنآ  وا  دیوگیم و  نخـس  ردام  اب  اههام  هک  تسیچ  وا  تقیقح  تسیک و  نینج  نیا  یتسار  دراذگ . ماهبا  زا  ياهلاه 
نخس یـسک  اب  هجیدخ  هک  دینـش  دش  هناخ  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يزور  دناهتـشون  دنکیم . نامتک  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نخـس نم  اب  هک  تسوا  دراد ، مکـش  رد  هک  نینج  نیا  اب  تفگ : ییوگیم !؟ نخـس  هک  اب  هجیدخ ! يا  دیـسرپ : بجعت  يور  زا  دیوگیم !

نینج نیا  دـیوگیم : نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  نادـب  هجیدـخ  يا  دومرف : ربماـیپ  هحفـص 16 ] تسا [ . هدـش  نم  سنا  هیام  دـیوگیم و 
راظتنا رد  ناهج  يرآ ، [ . 1 . ] درک دهاوخ  نیعم  نم  نیشناج  ناونع  هب  یناماما  شلـسن  زا  هداد و  رارق  وا  زا  ارم  لسن  دنوادخ  تسا و  رتخد 

... کنیا و  دریگ . رارق  هوسا  وگلا و  یتسه ، ملاع  نانز  يارب  شدالیم  اب  هک  دوب ، هدیدن  دوخ  هب  نونکات  هک  دوب  نز  هنومن  نیرتیلاع  مدقم 
یفنم خساپ  دنتـشاد  يو  اب  هک  ینمـشد  هنیک و  يور  زا  ار  اهنآ  اما  درک ، کمک  تساوخرد  برع  نانز  زا  هدش ، هجیدـخ  نامیاز  کیدزن 

ناهگان دباتشیم ... شکمک  هب  لکشم  نیا  رد  یـسک  هچ  دنک و  هچ  هک  دوب  رکف  نیا  رد  وا  دندیزرو . عانتما  کمک  هنوگ  ره  زا  دنداد و 
اهنآ ندـید  زا  هجیدـخ  دومن . ساسحا  هناخ  رد  دنـشاب ، هدوب  مشاهینب  نانز  زا  ایوگ  هک  هک  ار  هرهچ  هایـس  يالاب  دـنلب  نز  راـهچ  روضح 

راگدرورپ ناگداتـسرف  ام  هک  ارچ  روخم ، مغ  هجیدخ ! يا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دوب ... هدیدن  ار  اهنآ  نونکات  هک  ارچ  داتفا  شمادنا  رب  هزرل 
. تسا نارمع  نب  یـسوم  رهاوخ  مثلک  یکی  نآ  میرم و  نآ  محازم و  رتـخد  هیـسآ  نیا  هراـس و  نم  میتـسه . وت  نارهاوخ  اـم  میـشابیم  وـت 

رارق هجیدـخ  رـس  تشپ  ور و  شیپ  پچ و  تسار و  فرط  رد  نز  راهچ  نیا  مییامن . يراـی  ار  وت  ناـمیاز  رما  رد  اـت  داتـسرف  ار  اـم  يادـخ 
، دنک ینارون  ار  نیمز  ات  دـمآ  ایندـب  وا  دوب ... همطاف  دولوم  نآ  داهن ... یتیگ  هصرع  هب  مدـق  تداعـس  اب  دولوم  نیا  دـنچ  یتاظحل  دـنتفرگ ،
 ] مامت هک  دـش  رادـیدپ  شدوجو  زا  يرون  همطاف  تدالو  ماگنه  هب  يور  نیا  زا  دوب . هتخاـس  رونم  دوخ  رون  زا  ار  اهنامـسآ  هک  نآ  زا  سپ 

. دشاب هدیباتن  اج  نآ  رد  همطاف  رون  هک  دوبن  ییاج  یتسه  ملاع  برغ  قرش و  رد  دربورف و  رون  زا  ياهلاه  رد  ار  هکم  ياههناخ  هحفص 17 ]
، راگدرورپ هدارا  هب  همطاف  دیوگ . نخس  ات  دنتساوخ  وا  زا  هدیچیپ و  دیفس  هچراپ  ود  رد  هداد و  وشتسش  رثوک  بآ  اب  ار  مالسلااهیلع  همطاف 

هدزای تماما  مالسلاهیلع و  یضترم  یلع  تیالو  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دمحم  يربمایپ  تلاسر و  هدوشگ و  نخـس  هب  بل 
موحرم دناهتشاگن . تثعب  مجنپ  لاس  یناثلا  يدامج  هام  متسیب  ار  همطاف  تداعس  اب  دالیم  زور  لاس  ناخروم  [ . 2 . ] داد یهاوگ  ار  شدنزرف 

یلص ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسا  يزور  رخالا  يدامج  هام  متـسیب  زور  دسیونیم : كرابم  زور  نیا  هرابرد  دیفم 
بحتـسم يور  نیا  زا  دوشیم ، دیدجت  نینموم  رورـس  يداش و  هلاس - همه  هک - تسا  يزور  نآ  دـیدرگ و  دـلوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هحفص 19] [ . ] 3 . ] دوش هداد  نیکاسم  ءارقف و  هب  هقدص  دریذپ و  ماجنا  کین  ياهراک  مالسلااهیلع  همطاف  دالیم  زور  رد  هک  تسا 

ربمایپ هاگدید  زا  همطاف  تیصخش 

هراشا

نایب ار  نانخـس  نیرتابیز  شاهرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  سب  نیمه  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  تلزنم  ناـش و 
یتیاور اههد  نایم  زا  کنیا  دوخ  نارتخد  ریاس  رـسمه و  يهرابرد  یتح  هدومرفن  يزیچ  نینچ  ملاع  نانز  زا  کی  چـیه  هراـبرد  هک  هدومرف 
: تشاد میهاوخ  ياهراشا  تهج  نیا  رد  یتاکن  هب  سپس  هدرک  هدنسب  تیاور  دنچ  هب  هدیدرگ  لقن  ریظنیب  تیصخش  نیا  هرابرد  هک 

ربمایپ نت  هراپ  همطاف 

لقن ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  همرخم  نب  روسم  زا  هیکلمیبا  زا  رانید  نب  رمع  زا  هنییعنبا  زا  دیلو  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
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هب ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  يهراپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ینبـضغأ ،» اهبـضغأ  نمف  یّنم  ۀعـضب  ۀـمطاف  : » دومرف هک  هدرک 
هحفص 20] [ . ] 4 . ] تسا هدروآ  مشخ 

ربمایپ بلق  همطاف 

ترضح نآ  يزور  هک  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دهاجم  زا  یبلعث  ریسفت  زا  رضتحم  باتک  رد  نامیلـس  نب  نسح 
ره تسا و  هتخانش  هک  دسانشیم  ار  نیا  هک  ره  : » دومرف نینچ  دوب ، هتفرگ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا 
ود نیب  رد  هک  تسا  نم  بلق  وا  دـشابیم ، نم  نت  هراـپ  وا  تسا و  دـمحم  رتـخد  مالـسلااهیلع  همطاـف  نیا  دـنادب : دسانـشیمن  ار  يو  هـک 

[ . 5 .« ] تسا هداد  رازآ  ار  يادخ  دهد  رازآ  ارم  هک  ره  هداد و  هدازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  هک  ره  سپ  تسا ، هتفرگ  رارق  نم  يولهپ 

ربمایپ يوم  رات  همطاف 

نم یناذآ و  دقف  ینم ، ةرعش  يذآ  نمف  ینم ، ةرعش  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ : هَّللادبع  نب  رباج 
زا يرات  هب  هک  ره  تسا و  نم  يوم  رات  مالـسلااهیلع  همطاـف  [ . 6 . ] ضرالا تاومـسلا و  ألم  هَّللا  هنعل  هَّللا  يذآ  نم  هَّللا و  يذآ  دـقف  یناذآ 
هب دنوادخ  دناسرب ، رازآ  ادخ  هک  ره  تسا و  هدـناسر  رازآ  ار  ادـخ  دـناسر  رازآ  ارم  هک  ره  هدـناسر و  رازآ  ارم  دـناسرب  رازآ  نم  ياهوم 

. درک دهاوخ  تنعل  ار  وا  نیمز  اهنامسآ و  هزادنا 

ربمایپ مشچ  رون  همطاف 

، یلع ای  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  هحفص 21 ] هب [  هک  تسا  هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  نمـض  يروباشین  لاتفنبا 
ملد يهویم  مشچ و  رون  نم و  نت  يهراپ  مالسلااهیلع  همطاف  ناج ، یلع  يداؤف . ةرمث  ینیع و  رون  یه  یّنم و  ۀعـضب  مالـسلااهیلع  همطاف  نا 

[ . 7 . ] دشابیم

ربمایپ رورس  هیام  همطاف 

ةرمث اهانبا  یبلق و  ۀجهب  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
رون شرـسمه  ملد و  هویم  شدـنزرف  ود  نینچمه  دـشابیم ، نم  یلاحـشوخ  رورـس و  هیام  مالـسلااهیلع  همطاف  يرـصب ؛ رون  اهلعب  يداؤف و 

[ . 8 . ] دشابیم ممشچ 

نیمز اهنامسآ و  زا  رترب  همطاف 

، دیرفآ ار  نیمز  اهنامسآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  رون  زا  دنوادخ  سپ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  تقلخ  هرابرد  رگید  یثیدح  رد  و 
همطاف مرتخد  تسا و  راگدرورپ  رون  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  رون  تسا و  مالـسلااهیلع  همطاـف  مرتخد  رون  زا  نیمز  اهنامـسآ و  سپ 

[ . 9 . ] تسا نیمز  اهنامسآ و  زا  رترب  مالسلااهیلع 

دنوادخ هدیزگرب  همطاف 

هک یبش  نامه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  نینچ  ترضح  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  هب  هراشا  نمـض  يدادغب  بیطخ 
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نسحلا و  هَّللا ، بیبح  یلع  هَّللالوسر ، دّمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  ال  [ » هحفص 22 دوب [ : هتشون  نینچ  تشهب  برد  رب  هک  مدید  دندرب  نامسآ  هب  ارم 
[ . 10 .« ] هَّللا ۀنعل  مهضغاب  یلع  هَّللا و  ةریخ  مالسلااهیلع  همطاف  هَّللا ، ةوفص  نیسحلا  و 

ادخ ياهتجح  زا  یکی  همطاف 

لقن ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نانمؤمریما  زا  شردپ  زا  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفطـصملا  ةراشب  رد  يربط 
هَّللا و ءادعأ  انءادعأ  هقلخ  یلع  هَّللا  ججح  نیسحلا  دلو  نم  ۀعست  نیسحلا و  نسحلا و  مالـسلااهیلع و  همطاف  ّیلع و  انأ و  دومرف : هک  هدرک 
وا ناگدنب  رب  دنوادخ  ياهتجح  نیـسح  نادـنزرف  زا  دـنزرف  هن  نیـسح و  نسح و  مالـسلااهیلع و  همطاف  یلع و  نم و  هَّللا ، ءایلوأ  انءایلوأ 

[ . 11 . ] دنتسه ادخ  ناتسود  ام  ناتسود  ادخ و  نانمشد  ام  نانمشد  میتسه ،

تما نانز  نیرتهب  همطاف 

دمحم رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  متما  نانز  نیرتهب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  کـلام  نب  سنا 
[ . 12 . ] تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

نیرخآ نیلوا و  نانز  نیرترب 

نیرترب تسا و  یلع  نم  نامز  رد  ملاع  نادرم  نیرترب  هدمآ ، نینچ  هدیسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  يرگید  تیاور  رد  و 
هحفص 23] [ . ] 13 . ] تسا مالسلااهیلع  همطاف  نیرخآ  نیلوا و  نانز 

دوش مسجم  اهیبوخ  مامت  رگا 

رگا مظعأ : یه  لب  مالـسلااهیلع  همطاف  ناکل  ًاصخـش  نسحلا  ناک  ول  و  : » دومرف مالـسلااهیلع  همطاف  دـننامیب  تیـصخش  هرابرد  نینچ  مه 
اهنآ همه  زا  رتالاو  مالـسلااهیلع  همطاف  هکلب  دـشاب ، مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  هتـسیاش  دوش ، مسجم  یقالخا  لـیاضف  اـهیبوخ و  ماـمت 

[ . 14 .« ] دشابیم

تسا يربک  میرم  همطاف 

همطاف ناج ، یلع  دوب : نیا  تشاد  یلع  هب  راضتحا  لاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  ییاهشرافـس  تانایب و  هلمج  زا  و 
نادب درک ، یهاوخ  نینچ  هک  منادیم  نک و  يرادهگن  بوخ  تناما  نیا  زا  سپ  دشابیم ، وت  دزن  رد  شلوسر  ادـخ و  تناما  مالـسلااهیلع 

[ . 15 . ] تسا يربک  میرم  وا  هک 

ربمایپ دزن  مدرم  نیرتزیزع 

ادـخ لوسر  زا  تفگیم : هک  مدینـش  کلام  نب  دعـس  زا  تفگ  هک  هدرک  لقن  لفون  نب  ثراح  نب  هَّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خـیش 
، ّیلع ۀیّربلا  ّزعأ  مالسلااهیلع  همطاف  ینءاس ، دقف  اهءاس  نم  ینّرـس و  دقف  اهّرـس  نم  ینم  ۀعـضب  مالـسلااهیلع  همطاف  : » دومرفیم هک  مدینش 

نیرتزیزع مالسلااهیلع  همطاف  هداد  رازآ  ار  وا  هک  ره  هدرک و  دونـشخ  ارم  دنک  دونـشخ  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  مالـسلااهیلع  همطاف 
هحفص 24] [ . ] 16 .« ] دشابیم نم  دزن  مدرم 
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مدرم نیرتبوبحم 

رد مدرک  رذـگ  سابع  یلع و  هب  دجـسم  رد  يزور  تفگ : هک  هدرک  لقن  هماسا  زا  دوخ  دنـس  هب  بقانم  ياهباتک  یخرب  زا  یـسلجم  همالع 
تاقالم هزاجا  ناشيارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هک  دنتـساوخ  نم  زا  دـندید  ارم  نوچ  دـندوب ، هتـسشن  ثحب  هب  هک  یلاـح 

هچ ینادیم  ایآ  دومرف : ترـضح  دـنهاوخیم . تاقالم  هزاجا  هک  دنتـسه  ساـبع  یلع و  نیا  مدرک : ضرع  ادـخ  لوسر  هب  دـیوگ : مریگب .
سپـس دناهدمآ و  اج  نیا  هب  هچ  يارب  منادیم  نم  اما  دومرف : منادیمن . هک  دنگوس  ادـخ  هب  متفگ : تسا ؟ هدروآ  اج  نیا  هب  ار  اهنآ  يزیچ 

مادک ادخ  لوسر  يا  دنتشاد  راهظا  هتسشن و  شرضحم  رد  مارتحا  يادا  مالسا و  زا  سپ  هدش و  دراو  ود  نآ  سپ  داد . اهنآ  هب  دورو  هزاجا 
دیآیم تسد  هب  هتشذگ  تایاور  زا  هک  یتاکن  اما  [ . 17 . ] همطاف داد : خساپ  ربمایپ  دنتسه ؟ رتبوبحم  وت  دزن  رد  تاهداوناخ  دارفا  زا  کی 

مالسلااهیلع همطاف  ّتیصخش  نییبت  رب  ياهژیو  تیانع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  . 1 دوشیم : هصالخ  هتکن  دنچ  هب 
دوخ رتخد  یفرعم  هب  وا  تسد  نتفرگ  هباحـص و  عمج  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ندرب  اب  تهج  نیدب  دنتـشاد  شیالاو  هاگیاج  وا و  یفرعم  و 

هعلاطم لباق  مهم و  رایسب  هلئسم  نیا  هک  هتـسناد  دوخ  لد  هویم  مشچ و  رون  يوم و  رات و  و  هحفـص 25 ] بلق [  نت و  هراپ  ار  وا  و  هتخادرپ ،
چیه دشابیم و  تقلخ  ملاع  نانز  مامت  زا  رترب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دیآیم  تسد  هب  رگید  تیاور  اههد  هتـشذگ و  تایاور  زا  . 2 تسا .

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  و  یـسیع ، ترـضح  ردام  میرم  یتح  دنـسریمن ، وا  هب  هبترم  يدنلب  تلیـضف و  رد  اهنآ  زا  کی 
تسا مالـسلااهیلع  همطاف  يالاو  ماقم  هب  نازرو  ضرغ  ای  ناهاگآان و  زا  یخرب  ییوگ  هوای  يارب  خساپ  نیرتهب  همطاف  ماقم  نأش و  رد  ملس 
تـسا بجعت  ياج  سب  تسا . يداع  نانز  زا  یکی  دننامه  مالـسلااهیلع  همطاف  دنیوگیم ، يزرو  ضرغ  ای  یهاگآان و  يور  زا  یهاگ  هک 

تیـصخش رب  همه  نآ  ارچ  دومرفن و  اهنآ  زا  یکی  هرابرد  ار  دنمـشزرا  نانخـس  نیا  ارچ  سپ  دـندوبن ؟ ربماـیپ  ناـمز  رد  يداـع  ناـنز  رگم 
زا مارتحا  هب  ار  یمالسا  تما  هتسویپ  هدیزرون و  غیرد  مالسلااهیلع  همطاف  هب  تبسن  شرافـس  زا  هاگ  چیه  . 3 درک . هیکت  مالسلااهیلع  همطاف 
هب ار  ناناملـسم  دروآیم  ناـیم  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  نخـس  اـج  ره  هک  تسا  نیا  مجنپ  هتکن  . 4 دـناوخیمارف . وا  قح  تیاـعر  يو و 

هحفص 27] تشادیم [ . رذح  رب  تخس  اهنآ  اب  ینمشد  زا  هدناوخارف و  شمرتحم  تیبلها  وا و  یتسود 

یلع اب  جاودزا  همطاف و 

هراشا

ياهتساوخرد دش ، هنیدم  دراو  هتفگ و  كرت  هنیدـم  دـصق  هب  ار  هکم  تایمطاف  ریاس  یلع و  هارمه  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  يزور  نآ 
. درک در  ار  اهنآ  يهمه  ترـضح  نآ  اما  دندمآ ، يو  يارب  یناوارف  ناراگتـساوخ  هدش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  يررکم 

همطاـف اـب  جاودزا  تساوـخرد  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هـبترم  دـنچ  کـی  ره  رمع  رکبوـبا و  دـسیونیم : بوشآرهـش  نـبا 
يزور [ . 18 . ] درکیم در  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یلو  دنتشاد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تخد  مالـسلاهیلع 

رگا تسا و  رتشیب  نایـشیرق  همه  زا  وت  تورث  لاوما و  دنتـشاد  راهظا  هتفر و  دوب ، دنمتورث  يدرم  هک  فوع  نب  نمحرلادـبع  دزن  هب  ود  نآ 
هب زین  وا  دش ! دـهاوخ  هدوزفا  تیوربآ  تورث و  لام و  رب  يورب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  يراگتـساوخ  هب  هچ  نانچ 

: دناهتشون [ . 19 . ] تفرگ رارق  ضارتعا  دروم  مه  زاب  اما  دیامنب  وا  زا  یتساوخرد  نینچ  ات  تفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن 
تخـس ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هحفـص 28 ] اّما [  درک ، حرطم  ار  يداـیز  رهم  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  يراگتـساوخ  نمـض  وا 

، درک حیبست  نتفگ  هب  عورش  شتسد  رد  گنس  نامه  ناهگان  هتشادرب  ار  ياهزیر  گنـس  نخـس ، نیا  رب  ضارتعا  هناشن  هب  هدش و  ینابـصع 
[ . 20 . ] دش ناجرم  ّرد و  هب  لیدبت  مد  رد  هک  تخادنا  دوخ  ناماد  رد  ار  گنس  نآ  سپس 
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یلع يراگتساوخ  نارای و  شالت 

راگدرورپ تسد  رد  شرایتخا  هک  مالسلااهیلع  همطاف  دروم  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یخرب 
هدزن راـک  نیا  هب  تسد  یلع  هک  نیا  تلع  و  دـشاب ، یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رظن  دـیاش  هک  دـنتفایرد  نینچ  دـشابیم ،

دزن هب  ات  دـیراد  تسود  ایآ  تشاد  راهظا  هتفر و  ذاعم  نب  دعـس  رمع و  دزن  هب  رکبوبا  ور  نیا  زا  دـشاب . هدوب  یتسدـگنت  رقف و  تسا  نکمم 
اب مینک ؟ کمک  ار  وا  دوب  یلاخ  شتـسد  هچ  نانچ  رگا  دـنک و  يراگتـساوخ  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  ات  مینک  تساوخرد  وا  زا  هتفر و  یلع 
هاچ زا  بآ  ندیـشک  لاـح  رد  راـصنا  زا  یکی  غاـب  رد  ار  وا  هتفر و  یلع  غارـس  هب  هس  ره  داهنـشیپ  نیا  زا  لابقتـسا  دعـس و  تقفاوم  راـهظا 

: تفگ رکبوبا  دیاهدمآ ؟ اج  نیا  هب  هچ  يارب  تسه ؟ ياهزات  ربخ  دیسرپ : بجعت  يور  زا  داتفا  اهنآ  هب  مالسلاهیلع  یلع  هاگن  نوچ  دنتفای .
رتهب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  ار  تدوخ  هاگیاج  دشاب و  هدوب  وت  رد  هک  نآ  رگم  تسین  یبوخ  تلـصخ  چیه  نسحلاوبا  يا 

هَّللا یلص  ربمایپ  تخد  يراگتساوخ  يارب  شیرق  ناگرزب  فارشا و  مینیبیم  هک  تسا  نیا  وت  يوس  هب  ندمآ  زا  ام  دوصقم  ینادیم ؟ ام  زا 
. دشابیم شیادخ  تسد  رد  مالسلااهیلع  همطاف  رایتخا  دیوگیم  دناهدینش و  در  خساپ  اما  دناهتفر ، ترضح  نآ  تمدخ  ملس  هلآ و  هیلع و 

همطاـف دـنوادخ  هک  تـسا  نـیا  دـیما  ینکیمن  يراگتـساوخ  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  يوریمن و  وا  دزن  هـب  ارچ  هحفـص 29 ] ناـج [  یلع 
نونکات هک  یتخادنا  يزیچ  دای  هب  ارم  رکبوبا  يا  دومرف : دش و  کشا  زا  رپ  یلع  نامشچ  دیوگ : دشاب . هتشاد  هگن  وت  يارب  ار  مالـسلااهیلع 

منک و رظن  فرص  ربمایپ  تخد  همطاف  لثم  زا  هک  متسین  یـسک  نم  مهاوخیم و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  نم  مسق ، ادخب  مدوبن ، نآ  رکف  رد 
هلا هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يهناخ  فرط  هب  هتشادرب ، بآ  ندیشک  زا  تسد  هاگ  نآ  هدشن و  راک  نیا  عنام  نونکات  یتسدگنت  زج  زیچ  چیه 

. درک تکرح  ملس  و 

همطاف زا  یلع  يراگتساوخ 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  دیبوک . ار  برد  هتفر ، دوب  اجنآ  رد  زور  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هملـس  ماهرجح  فرط  هب  یلع 
هیلع هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالسلاهیلع  ماما  دوش . دراو  ات  نک  زاب  ار  برد  تسا . هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  دومرف : هملسما  هب  ملـس  هلآ و  و 

، دوب هتخادـنا  نییاپ  هب  ار  دوخ  رـس  هکیلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رـضحم  هب  مالـسا  زا  سپ  هتـشگ و  دراو  ملـس  هلآ و  و 
هملـسما دیوگیمن . يزیچ  هدش  هریخ  نیمز  هب  دراد ، ار  نآ  راهظا  زا  مرـش  یلو  هدـمآ  يراک  يارب  هک  یـسک  دـننامه  تسـشن و  یتاظحل 

يا دوـمرف : ور  نیا  زا  درذـگیم ، هچ  هتـشذگ و  هچ  مالـسلاهیلع  یلع  بلق  رد  هـک  تـسناد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـیوگ :
مردام ردپ و  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  داد . مهاوخ  ماجنا  تیارب  هک  وگب  یهاوخیم  هچ  ره  ياهدـمآ ! يراک  يارب  منیبیم  ایوگ  نسحلاوبا 

نم هک  یلاح  رد  یتفرگ  دسا  تنب  همطاف  هناخ  زا  بلاطوبا و  تیومع  زا  ارم  تدوخ  هک  ینادیم  رتهب  دوخ  وت  ادخ ، لوسر  يا  وت  يادف  هب 
ردـپ و زا  یناـبرهم  تقفـش و  رظن  زا  نم  دزن  رد  يدومن و  بیدأـت  تبادآ  هب  يدرک و  هیذـغت  تیحور  يادـغ  هب  ارم  مدوبن . شیب  یکدوک 

وت هلیـسو  هب  ارم  يوزاب  دنوادخ  هک  لاح  مراد  تسود  کنیا  دومرف ... تیادـه  وت  تسد  رب  ارم  دـنوادخ  يدوب ، رترب  هحفص 30 ] مردام [ 
همطاف ات  مدمآ  اج  نیا  تهج  نیدب  نم  و  مشاب . هتشاد  شمارآ  شرانک  رد  هک  مشاب  هتـشاد  يرـسمه  یگدنز و  هناخ و  هدینادرگ ، مکحم 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هرهچ  هک  مدید  دـیوگ : هملـسما  ینکیم ؟ جـیوزت  نم  هب  ار  وا  ایآ  منک . يراگتـساوخ  وت  زا  ار  مالـسلااهیلع 
هک یتـقو  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  زا  یلاـما  رد  یـسوط  خیـش  [ . 21 ... ] درک یلع  هرهچ  رد  یمـسبت  هتـشگ و  ناـمداش  رایـسب  مـلس 

رترب وت  یتفگ ، تسار  یلع ، ای  دومرف ، ترضح  متفگ  ار  دوخ  یشیوخ  تبارق و  هقباس و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ 
سپ داد : خساپ  ربمایپ  ینکیم ؟ جیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ایآ  ادخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  دـیوگ : دوش . رکذ  هک  یتسه  نآ  زا 

دزن هب  ات  نک  ربص  وت  یکدنا  کیل  مدیدن  وا  يهرهچ  رد  تیاضر  زا  ناشن  هبترم  ره  رد  اما  مداد  داهنـشیپ  وا  هب  نم  دندمآ و  نارگید  وت  زا 
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هتساخرب ياج  زا  ردپ  مارتحا  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دش ، دراو  مالسلاهیلع  همطاف  رب  هتـساخرب و  ياج  زا  سپـس  مدرگزاب . هتفر و  وا 
رد هداد و  وشتـسش  ار  ربمایپ  ياـپ  تسد و  هدروآ و  وضو  بآ  يرادـقم  هاـگنآ  دروآ . رد  شیاـپ  زا  نیلعن  هتفرگ و  ربماـیپ  شود  زا  اـبع  و 

ربمایپ ادخ ؟ لوسر  يا  کیبل  کیبل  درک  ضرع  ناج ، مالـسلااهیلع  همطاف  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسـشن . شرـضحم 
هک ماهتـساوخ  دـنوادخ  زا  نـم  مالـسا و ... رد  مدـقت  یـشیوخ و  قـباوس و  رظن  زا  یـسانشیم ، بوـخ  هـک  ار  بلاـطیبا  نـب  یلع  دوـمرف :
وت رظن  تسا . هدرک  يراگتـساوخ  نم  زا  ار  وت  هدمآ و  یلع  لاح  دنک ... جـیوزت  دوخ  ناگدـنب  نیرتهب  هحفـص 31 ] هب [  ار  وت  مراگدرورپ 
زا ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  دش . ادیپ  تیاضر  راثآ  شاهرهچ  رد  هدرک و  توکس  مالسلااهیلع  همطاف  تسیچ ؟

[ . 22 . ] تفر نوریب  وا  دزن  زا  تسوا ، تیاضر  يهناشن  مالسلااهیلع  همطاف  توکس  ربکا ! هَّللا  دومرفیم : هک  یلاح  رد  هتساخرب و  ياج 

؟ دادیم در  باوج  ربمایپ  ارچ 

هدش هتفگ  نآ  يارب  یللع  دادیم  یفنم  خساپ  مالسلااهیلع  همطاف  ناراگتساوخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ارچ  هک  نیا  رد 
رد يو  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اریز  دوب ، هدیسرن  یعرش  فیلکت  دح  هب  وا  زونه  هنیدم  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دورو  يادتبا  رد  ( 1 تسا :

دومرف ترجه  هنیدـم  هب  تشذـگ  تثعب  زا  هک  لاـس  ملـس 13  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  هدـمآ  اـیند  هب  [ 23  ] تثعب مجنپ  لاـس 
غولب دـح  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  هدرکیم  در  ار  ناراگتـساوخ  ربمایپ  تهج  نیدـب  تشاد ، لاـس  لاس 8  نآ  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف 

: تشادیم راهظا  ناراگتـساوخ  خساپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  و  ( 2 [ . 24 . ] دوب هدیسرن 
[ . 25 . ] تسا راگدرورپ  تسد  رد  شرایتخا  هک  ار  مالسلااهیلع  همطاف  رگم  مهدیم ، نز  هتفرگ و  نز  امش  زا  متسه و  رشب  امش  دننامه  نم 
زا مالـسلاهیلع  اضر  ماما  زا  اضرلا  رابخا  نویع  زا  یـسلجم  همالع  هچ  ناـنچ  دـندوبن ، مالـسلااهیلع  همطاـف  نأـشمه  ناراگتـساوخ  نوچ  ( 3
زا یناگرزب  مالسلاهیلع  یلع  ای  دومرف : نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هحفص 32 ] هک [  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  یلع  زا  شناردپ 

مالسلاهیلع یلع  هب  ار  وا  اما  هدومن  غیرد  ام  رب  یلو  میدرک  يراگتساوخ  وت  زا  ار  ام  هک  دندرک  هلگ  نم  هب  مالسلاهیلع  همطاف  هرابرد  شیرق 
نیا هکلب  مشاـب  هدرک  جـیوزت  یلع  هب  هدرک و  يریگوـلج  امـش  زا  هک  مدوـبن  نم  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : اـهنآ  هب  نم  يدرک . جـیوزت 
الع لج و  يادـخ  دـمحم  يا  تفگ : هتـشگ و  لزان  نم  رب  لـیئربج  هک  دوب  اـج  نیا  تسا . هداد  يراـک  نینچ  هب  روتـسد  هک  دوب  دـنوادخ 

ات هتفرگ  مدآ  زا  دـشیمن ، ادـیپ  نیمز  يور  ینأـشمه  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترتخد  يارب  زگره  مدوب  هدرکن  تقلخ  ار  یلع  رگا  دـیوگیم 
: دومرف هدرک و  هیکت  مالسلاهیلع  یلع  ندوب  نأشمه  يور  ربمایپ  زاب  تشاد  نمیأما  اب  ترـضح  نآ  هک  ییوگتفگ  رد  و  [ . 26 . ] مدرم ریاس 

همطاف مرتخد  نم  هک  شاب  هاـگآ  نمیأما  يا  نیبرقملا . نم  ةرخـالا و  ایندـلا و  یف  اـهیجو  افیرـش  اوفک  اـهتجوز  دـقل  نمیأما  اـی  هَّللاو . اـمأ 
. تسا نیبرقم  زا  هدوب و  یتلزنم  ماقم و  هاـج و  بحاـص  ترخآ  اـیند و  رد  هک  مداد  رهوش  يدنمتفارـش  نأـشمه  وفک و  هب  ار  مالـسلااهیلع 

[ . 27]

هیرهم نییعت 

هراشا

نیا زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  لابقتـسا  يو و  نتفریذـپ  مالـسلااهیلع و  همطاف  زا  مالـسلاهیلع  یلع  يراگتـساوخ  زا  سپ 
ریـشمش و هَّللالوسر : اـی  تفگ  یلع  درک ؟ یهاوخ  وا  قادـص  ار  يزیچ  هچ  منک  جـیوزت  وت  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  رگا  دومرف : تلـصو 
زا یتسه و  هدنمزر  وت  اریز  راد ، هگن  ار  بسا  ریشمش و  رتش و  اما  دومرف : ربمایپ  هحفص 33 ] دومن [ . مهاوخ  وا  رهم  ار  مرتش  هرز و  بسا و 

. هد رارق  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  هیرهم  ناونع  هب  ار  نامه  طقف  يرادن و  نآ  هب  يزاین  نادنچ  ار  هرز  اما  و  یـشابیمن ، زاینیب  زیچ  هس  نیا 
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بسانم هک  ار  هچ  نآ  ات  روایب  نم  دزن  ار  نآ  لوپ  هدناسر و  شورف  هب  ار  دوخ  هرز  زیخرب و  لاح  نسحلابا  يا  دومرف : یلع  هب  سپس  [ . 28]
هب ار  هرز  هدمآ و  نوریب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رـضحم  زا  روظنم  نیدب  دیوگ : مالـسلاهیلع  یلع  ماما  منک . هیهت  تسامـش  لاح 

نمـض ناـمثع  مـتفرگ ، ار  شلوـپ  هداد و  وا  لـیوحت  هرز  هـک  یتـقو  مـتخورف ، ناـفع  نـب  ناـمثع  هـب  [ 29  ] يرجه هایـس  مـهرد  دـصراهچ 
هیدـه وت  نم  هب  ار  هرز  نیا  تفگ : وا  يرآ ، مدرک : ضرع  یتـسه . نم  زا  رتراوازـس  هرز  نیا  هب  وت  نسحلاوـبا  يا  تفگ : هرز  ندـنادرگرب 

[ . 30 . ] مداد رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لباقم  رد  هتشادرب و  ار  شلوپ  هرز و  سپ  دیوگ : یلع  مدرک .

ارهز همطاف  هیرهم  رادقم 

هراشا

رگید یخرب  و  [ 31  ] هدوب هرز  طقف  هک  دناهدروآ  یخرب  اریز  تسا ، هدوب  ردـقچ  همطاف  هیرهم  رادـقم  هک  تسه  فالتخا  ناخروم  نیب  رد 
. دناهتفگ نامز  نآ  جـیار  هرقن  هکـس  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هیرهم  غلبم  موس  هتـسد  دـناهدومن و  هراشا  رگید  زیچ  دـنچ  هب  هرز  رب  هوالع 

هحفص 34] میزادرپیم [ : تایرظن  نیا  یسررب  هصالخ و  هب  کنیا 

هیمطح هرز 

سیقلادبع زا  ياهفئاط  هب  هرز  نیا  دشیم و  هتسکش  درکیم  دروخرب  نآ  اب  هک  يریشمش  ره  نوچ  دوشیم  هتفگ  هیمطح  هرز  تلع  نیا  هب 
ماما ص 467 .) نیرحبلا ، عمجم  . ) تسا هدش  هداد  تبـسن  دوب  هرز  ندرک  تسرد  اهنآ  لغـش  دشیم و  هتفگ  ثراح  هب  ۀـمطح  نانآ  هب  هک 

يوست هّیمطح  هل  عرد  یلع  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع  ًاّیلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ّجوز  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص 
جیوزت دیسریم  مهرد  هب 30  نآ  شزرا  هک  هّیمطح  هرز  کی  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ًامهرد ؛ نیثالث 

[ . 32 . ] درک

رگید زیچ  دنچ  هرز و 

دوب دُرب  سنج  زا  هک  هنهک  نهاریپ  کـی  یتسوپ و  زادـنا  ریز  کـی  هرز ، کـی  رب  هوـالع  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هیرهم  رگید  تیاور  رد  و 
، درب درج  یلع  مالسلااهیلع  همطاف  جّوزت  ًایلع  نا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  نب  هَّللادبع  هچ  نانچ  دننادیم .

[ . 33 . ] شبک باها  نم  ناک  شارف  عرد و  و 

دقن لوپ 

لقن فلتخم  تیاور  هس  زاب  رادقم  نیا  هب  تبسن  دناهدرک و  حرطم  هّیرهم  ناونع  هب  ار  نامز  نآ  جیار  يهرقن  هّکـس  زا  یغلبم  مّوس  يهتـسد 
جیوزت یلع  هب  مهرد  داتشه  دصراهچ و  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدش :
هحفص 35] [ . ] 35 . ] تسا هدوب  مهرد  دصناپ  هدش  هتفگ  هدوب و  هرقن  لاقثم  دصراهچ  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  مه  [ . 34 . ] درک

یسررب حیضوت و 

هدوب هرز  لوپ  هرقن ، مهرد  دصناپ  نیا  ای  لاح  تسا ، هتفرن  رتارف  مهرد  دصناپ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  رهم  هک  دشابن  يدیدرت  نیا  رد  ارهاظ 

ابیز تایح  يوگلا  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ رگا  يور  نیا  زا  تفرگ . رارق  مالسلااهیلع  همطاف  رهم  ناونع  هب  هرز  هارمه  هک  يرگید  زیچ  دنچ  هرز و  لوپ  عومجم  لصاح  ای  تسا و 
لاکـشا تسا  نکمم  میریگب  رظن  رد  ار  هرز  تمیق  طقف  رگا  اریز  دـشابیم . هیجوت  لباق  نیا  اما  تسا ، هدـش  دـقن  لوپ  رد  فالتخا  ارهاـظ 

زادـنا ریز  هنهک و  درب  هک  رگید  زیچ  دـنچ  نتفرگ  رظن  رد  اب  اـما  تسا . هدوب  مهرد  دـصناپ  ریز  اـی  مهرد و  دـصراهچ  هرز  تمیق  هک  دوش 
لاقثم دصراهچ  و  مهرد ، داتـشه  دـصراهچ و  تیاور  يروآدای  نمـض  یـسلجم  يهمالع  دوب . دـهاوخ  مهرد  دـصناپ  اب  ربارب  دـشاب ، هدوب 

هک تسا  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  تیاور  فـالتخا  نیا  ببـس  تسا و  رتحیحـص  مهرد  دـصناپ  تیاور  دـیامرفیم : مهرد  دـصناپ  و  هرقن ،
همطاف قادـص  ناک  لاق : مالـسلاهیلع  قداّـصلا  نع  يور  و  رارع . یلع  شبک  باـها  ةربح و  درب  مالـسلااهیلع  همطاـف  قادـص  ناـک  دومرف :

هدـشن و یغّابد  یتسوپ  نمی و  تفاب  ناتک  زا  دوب  ینهاریپ  مالـسلااهیلع  همطاف  هّیرهم  يدـج ؛ وا  شبک  باـها  ۀـّیمطح و  عرد  مالـسلااهیلع 
هدـشن یغّابد  تسوپ  هیمطح و  هرز  مالـسلااهیلع  همطاف  قادـص  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  نینچ  مه  وبـشوخ . یهاـیگ 

شور هریـس و  اـنامه  تسا  هتفرن  رتارف  مـهرد  دـصناپ  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  رهم  هـک  نآ  لـیلد  و  [ . 36 . ] دوب رتش  اـی  دنفـسوگ 
تشگ فورعم  ۀنّسلا » رهم   » هب هک  مهرد  دصناپ  ساسا  رب  هک  دوب  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  هژیوب  نیموصعم 
همطاـف شاهدـج  رهم  نومأـم  رتخد  لـضفلاما  زا  يراگتـساوخ  هبطخ و  ماـگنه  هب  مالـسلاهیلع  داوج  ماـما  هحفـص 36 ] دـندرکیم [ . لمع 

رارق هک  يرهم  رگنب  سپ  ینک  جاودزا  یتساوخ  رگا  دـسیونیم : قودـص  موحرم  [ . 37 . ] درک نّیعم  دوب ، مهرد  دصناپ  هک  ار  مالـسلاهیلع 
شیوخ نارسمه  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رادقم  نیمه  رب  دشاب و  ۀنّـسلا » رهم   » نامه هک  دوشن  رتشیب  مهرد  دصناپ  زا  یهدیم 
نکمم [ . 38 ... ] تشگ مهرد  دـصناپ  غلبم  ۀنّـسلا  رهم  تهج  نیدـب  داد ، رهوش  هب  ار  دوخ  نارتخد  هیاـپ  ساـسا و  نیمه  رب  درک و  جاودزا 

؟ دراد شزاس  مهرد  اب 400  هنوگچ  هدوب  مهرد  هرز 30  شزرا  دوب : هتفگ  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  هجوت  اب  دوش  هتفگ  تسا 
هب هرز  تسا  نکمم  نایب  نیا  اـب  تسا و  هدوب  مهرد  هرز 30  شزرا  هک  هدشن  هراشا  يزیچ  نینچ  هب  تایاور  همه  رد  الوا  میهدیم ، خـساپ 

نامثع اما  هدوبن ، مهرد  زا 30  شیب  شتمیق  هرز  نآ  تسا  نکمم  ایناث  و  تسا . هتـشاد  شزرا  درک ، يرادـیرخ  نامثع  هک  يرادـقم  نامه 
نیب تسا  نکمم  هدومرف : تایاور  نیا  نیب  عمج  رد  ینایب  نمـض  یـسلجم  همالع  اج  نیا  رد  تسا . هدـیرخ  ربارب  دـنچ  هب  یتاهج  هب  ار  نآ 

هک دشاب  نیا  ترـضح  دارم  دیاش  هک  نآ  مود  رهم . مامت  هن  هدوب ، رهم  ءزج  هرز  مییوگب  هک  نآ  لوا  مینک : عمج  هجو  دنچ  هب  تایاور  نیا 
هک نآ  موس  هحفـص 37 ] تسا [ . هدوب  نیا  زا  شیب  شیاهب  نامز  نآ  رد  هچ  رگ  تشادن ، شزرا  رتشیب  مهرد   30 دوب ، زورما  هرز  نآ  رگا 

راـبخا و زا  یخرب  هک  نیا  مراـهچ  و  تخورف . مهرد  دـصناپ  هب  ار  نآ  یلع  ترـضح  اـما  تسا  هدوـب  مهرد  ناـمه 30  هرز  تمیق  مییوگب 
[ . 39 . ] تسا هدش  هّیقت  رب  لمح  ثیداحا 

هیزیهج هیهت  نیمأت و 

روتسد رفن  دنچ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مالسلااهیلع  همطاف  هیرهم  ندش  مهارف  مالـسلاهیلع و  یلع  طسوت  هرز  شورف  زا  سپ 
ار مهرد  ای 66  رادقم 336  ترـضح  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دننک . يرادیرخ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  مزاول  ات  داد 
ات داد  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  ار  يرگید  رادـقم  دـنک و  يرادـیرخ  ار  اهنآ  ات  درپس  نمیاما  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  لزنم  مزاول  نیمأت  تهج 
مه [ 40 . ] دوش فرـصم  مالـسلااهیلع  همطاف  یـسورع  همیلو  ماعط  يارب  ات  درپس  هملـسّما  دزن  هب  ار  يرگید  رادـقم  دـنک و  يرادـیرخ  رطع 

لوپ نامه  زا  یغلبم  درب و  تسد  هدناوخارف  ار  لالب  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یـسوط  خیـش  نینچ 
همطاـف يارب  دومرف : داد و  رکبوـبا  هب  ار  يرگید  رادـقم  نک و  يرادـیرخ  رطع  مالـسلااهیلع  همطاـف  يارب  دوـمرف : درپـس و  وا  هب  هتفرگ ، ار 

هب ار  دوخ  نارای  زا  رگید  یخرب  رامع و  سپـس  نک ، يرادـیرخ  هناخ  ثاثا  سابل و  زا  ینیبیم  وا  لاح  بسانم  هک  ار  هچ  نآ  مالـسلااهیلع 
تحلـصم رگا  هدرک  هضرع  وا  رب  تسخن  دـننک  يرادـیرخ  دنتـساوخیم  هچ  ره  اـهنآ  سپ  دنباتـشب . وا  کـمک  هـب  اـت  هداتـسرف  شلاـبند 

هحفص 38] [ . ] 41 . ] دندرکیم يرادیرخ  ار  نامه  تسنادیم 
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همطاف هیزیهج  تروص 

. مهرد تفه  تمیق  هب  نهاریپ  هراوق  کی  . 1 زا : دوب  ترابع  دندرک ، يرادـیرخ  همطاف  يارب  هّیزیهج  ناونع  هب  رفن  دـنچ  نیا  هک  هچ  نآ  و 
هدـش هتفاب  امرخ  تخرد  گرب  اب  باوخ  تخت  کی  . 4 يربیخ . هایـس  هلوح  کی  . 3 مهرد . راهچ  تمیق  هب  گرزب  يرـسور  ددع  کی  . 2

. دوب هدش  رپ  دنفـسوگ  مشپ  يرگید  نورد  رد  امرخ و  فیل  اهنآ  زا  یکی  نورد  هک  يرـصم  ياهناتک  زا  یناتک  کشت  ددـع  ود  . 5 دوب .

. ریصح هعطق  کی  . 8 یمشپ . هدرپ  تخت  کی  . 7 دوب . هدشرپ  رخذا  مان  هب  ییوبشوخ  هایگ  زا  هک  هّکم  شیم  تسوپ  زا  شلاب  ددع  راهچ  . 6
هیداب کی  . 12 هاچ . زا  بآ  ندیـشک  يارب  یمرچ  کشم  ددع  کی  . 11 سابل . نتسش  يارب  یسم  تشط  کی  . 10 ساتسد . ددع  کی  . 9

ود . 16 زبس . یلگ  يوبـس  کی  . 15 هدـش . یباعل  یلگ  يهباتفآ  کی  . 14 بآ . يارب  یمرچ  فرظ  کـی  . 13 ریش . ندیـشود  يارب  گرزب 
[ . 42 . ] رطق تفاب  ياههچراپ  زا  رداچ  کی  و 18 . یمرچ . تسوپ  هعطق  کی  . 17 هحفص 39 ] نیلافس [ . يهزوک  ددع 

همطاف جاودزا  مسارم 

هب ربمایپ  نارسمه  یسوط ، خیش  لقن  ربانب  و  [ 43  ] لیقع رفعج و  هکنیا  ات  تشذگیم  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  دقع  يارجام  زا  هام  کی 
تفر و یلع و  يوس  زا  تقفاوم  مالعا  اب  و  دزادنا . هار  هب  ار  یسورع  مسارم  ات  دنهاوخب  ترضح  نآ  زا  لیامت  تروص  رد  هک  دنتفگ  یلع 

هجیدخ رگا  ادخ  لوسر  يا  تفگ : نینچ  ادخ  لوسر  رضحم  رد  نمیأما  تسخن  ملس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  نمیأما  دمآ 
. دهاوخیم ار  شرـسمه  هک  تسا  یلع  نیا  تشگیم ، نشور  شمـشچ  مالـسلااهیلع  همطاف  یـسورع  نشج و  مسارم  رد  زورما  دوب  هدـنز 
. نادرگ نشور  راـک  نیا  هب  مه  ار  اـم  مشچ  هدومن و  عمج  ار  ود  ره  اـمنب و  نشور  شرـسمه  هلیـسو  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  مشچ  سپ 

ربمایپ دیوگ : نمیأما  [ . 44 ... ] دوب نینچ  وا  زا  اـم  عقوت  هک  ارچ  هدرکن ، نم  زا  یتـساوخرد  نینچ  یلع  دوخ  ارچ  دومرف : خـساپ  رد  ربماـیپ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  لابند  هب  روایب . نم  دزن  هب  ار  وا  هتفر و  یلع  لابند  هب  لاـح  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  مدرک : ضرع  يدرک ؟ هچ  نمیأما  يا  دیـسرپ : دید  ارم  ات  تسا ، نم  راظتنا  رد  وا  هک  مدید  هتفر  یلع  يوس  هب  ملس 
رد مدـش  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  هتـساخرب  تقو  ناـمه  نم  دومرف : یلع  هحفـص 40 ] تسوت [ . راظتنا  رد  ملـس  هلآ و 
ایآ دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  متـسشن . شرـضحم  رد  مدوب ، هتخادـنا  ریز  هب  رـس  ادـخ  لوسر  زا  ایح  مرـش و  زا  هک  یلاح 

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  تیادف . هب  مردام  ردپ و  يرآ  متفگ : دوب  نییاپ  مرس  هک  یلاح  رد  نم  دیایب ؟ وت  دزن  هب  ترـسمه  هک  يراد  تسود 
ات نک  هدامآ  ار  یلزنم  یلع  ای  دومرف : ناـنمؤمریما  هب  سپ  [ . 45 . ] داد مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  بش  ادرف  ای  بشما  نم  دومرف : ملـس  هلآ و 

لزنم رگم  دوشیمن  تفای  یلزنم  چیه  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ای  دومرف : یلع  ینک . لقتنم  اج  نآ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف 
ار شیاههناخ  رتشیب  اریز  میشکیم  تلاجخ  هثراح  زا  رگید  ام  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نامعن . نب  هثراح 

یلص هَّللالوسر  ای  تشاد : هضرع  هدمآ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دیـسر  هثراح  شوگ  هب  هک  نخـس  نیا  میاهتفرگ . وا  زا 
نب هثراح  هناخ  رد  یـسورع  بش  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  سپ  میتسه ... شلوسر  ادـخ و  راـیتخا  رد  ملاوما  نم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

[ . 46 . ] داد ناکسا  نامعن 

همطاف نتسارآ 

هملسما دراد ؟ روضح  اج  نیا  رد  یـسک  هچ  تفگ : درک و  نانز  عمج  هب  یهاگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  اج  نیا 
ربمایپ هحفـص 41 ] دناهتـسشن [ . اج  نیا  رد  نالف  نـالف و  نیا  بنیز و  نیا  متـسه و  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  اـی  تفگ :

ياهرجح مادک  رد  تفگ : هملسما  دینک . اّیهم  اههناخ  زا  یکی  رد  ياهرجح  میومع  رسپ  مرتخد و  يارب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
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همطاف ات  دومرف : روتسد  هاگ  نآ  تدوخ . هرجح  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ملـس ؟ هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هدـش و لوغـشم  يراک  نینچ  هب  هملـسما  هناخ  رد  ناـنز  سپ  [ . 47 . ] دـنهد شیارآ  هدومن و  تنیز  یـسورع  مسارم  يارب  ار  مالـسلااهیلع 

[ . 48 . ] دندرک هدامآ  یسورع  بش  يارب  ار  مالسلااهیلع  همطاف 

همطاف یلع و  یسورع  همیلو 

نغور امرخ و  دشاب و  ام  زا  نان  تشوگ و  دومرف : هاگنآ  نک و  هدامآ  یبوخ  ياذغ  یسورع  مسارم  يارب  ناج ، یلع  دومرف : یلع  هب  سپس 
همطاـف یلع و  نشج  مسارم  رد  دوخ  ناوـت  هزادـنا  هب  کـی  ره  دـندید  نینچ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  [ . 49 . ] وت زا 

نان هدرک و  بایسآ  ار  مدنگ  هک  داد  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دندروآ . یلع  يارب  ياهیده  هدرک و  تکرـش  مالـسلااهیلع 
ربمایپ دیدرگ ، هدامآ  اذغ  هک  یماگنه  دومرف . مادقا  اهنآ  تسوپ  ندنک  هب  دوخ  دربب و  رـس  ار  دنفـسوگ  واگ و  ات  دومرف  یلع  هب  و  دـنزپب ،

ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  توعد  هک  دروآ  رب  دایرف  هناخ  ماـب  يـالاب  زا  یـصخش  اـت  داد  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
تکرب هب  هتـسشن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رانک  رد  هدمآ و  دجـسم  هب  ترـضح  نآ  توعد  هب  ناناملـسم  دینک . تباجا 

تبون دنچ  رد  هنیدم و  نز  درم و  زا  رفن  هحفص 42 ] رازه [  راهچ  زا  شیب  مسارم  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سدقم  دوجو 
زور نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دناهدروآ  [ . 50 . ] دندروخ اذغ  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  یسورع  همیلو  زا 

زا ناناملـسم و  زا  نایاونیب  افعـض  ناتـسرپرس و  یب  ياههناخ  هب  هبقع  نب  هَّللادبع  ریبز و  نب  هَّللادـبع  هلیـسوب  درکیم و  اذـغ  زا  رپ  ار  اهفرظ 
[ . 51 . ] دشاب هتفرن  اج  نآ  هب  مالسلااهیلع  همطاف  یسورع  ياذغ  زا  هک  دنامن  ياهناخ  زور  نآ  رد  داتسرفیم و  نانامیپمه 

یلع هناخ  ات  ربمایپ  هناخ  زا 

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يداش  زور  تقیقح  رد  هک  ارچ  هدوب  یکرابم  رایسب  زور  [ . 52  ] ترجه مود  لاس  هجحیذ  هام  لوا  زور 
. داتـسرف یلع  هناـخ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  نآ ، بش  رد  هـک  دوـب  يزور  تـسا . هدوـب  تیبلـها  و 
رب ار  مالسلااهیلع  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دیسرارف  هک  بش  دناهتشون : مالـسلااهیلع  همطاف  ندرب  تیفیک  هرابرد  نیخروم 
رد ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتفرگ و  تسد  رد  ار  بکرم  راسفا  ناملـس  سپ  دربب . یلع  هناخ  هب  ات  هدرک  راوس  دوخ  بکرم 
دید درک  هاگن  دسر ، ششوگ  هب  ییادص  رس و  رس ، تشپ  زا  ناهگان  دندادیم  همادا  دوخ  هار  هب  هک  نانچ  مه  دوب ، هتفگ  رارق  وا  رس  تشپ 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دناهدمآ . دورف  نیمز  هب  ناگتشرف  زا  یهورگ  هارمه  هب  هک  دنتسه  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و 
همطاـف اـت  میاهدـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : خـساپ  رد  هحفـص 43 ] دـیاهدش [ ؟ لزان  هچ  يارب  لـیئربج ! يا 

درک و نینچ  لیفارـسا  تفگ و  ریبکت  زین  لیئاکیم  تفگ و  ریبکت  زین  لـیئاکیم  تفگ و  ریبکت  لـیئربج  سپ  میربب ، هناـخ  هب  ار  مالـسلااهیلع 
ناملس رخآ  رد  هتفگ و  ریبکت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  اهنآ  لابند  هب  دنداد و  رـس  ریبکت  هتـشرف  هس  نیا  لابند  هب  ناگتـشرف  ریاس 

نینچ مه  [ . 53 . ] دش تنـس  نتفگ  ریبکت  رهوش  هناخ  هب  سورع  ندرب  یـسورع و  مسارم  رد  سپ  نآ  زا  داد و  رـس  ار  ریبکت  ياوآ  یـسراف 
همطاـف هارمه  هب  اـت  داد  روتـسد  راـصنا  نیرجاـهم و  ناـنز  بلطملادـبع و  نارتـخد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  هدـش  لـقن 

: دیوگ رباج  دنزاسن . يراج  نابز  رب  تسین  ادخ  ياضر  دروم  هک  ینخس  دنیوگب و  ریبکت  دنناوخب و  زجر  نانک  يداش  هدوب و  مالـسلااهیلع 
رازه داتفه  مالسلااهیلع  همطاف  درگادرگ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  نآ  راسفا  ناملـس  هدرک و  راوس  دوخ  يابهـش  رب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  سپ 

رـس تشپ  رد  زین  تیبلها  ریاس  رفعج و  لـیقع و  هزمح . ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  رگید  يوس  زا  دـندوب . تکرح  رد  هیروح 
هارمه هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نانز  دنداتفا و  هار  هب  دـندوب ، هدیـشک  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  همطاف 

اب نانز  ریاس  دـندناوخیم و  ياهدورـس  دعـس  ردام  هذاعم  هصفح و  هملـسما و  هدرک و  تکرح  يداـش  ناوراـک  شیپاـشیپ  رد  ناـنز  رگید 
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[ . 54 . ] دندش یلع  هناخ  لخاد  هک  نیا  ات  دندادیمرس  ریبکت  سپس  دندرکیم و  راهظا  ار  دوخ  يداش  لوا  عارصم  رارکت 

یلع تسد  رد  همطاف  تسد 

نیب رد  داد  هحفص 44 ] رارق [  یلع  تسد  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تسد  اجک  رد  راوگرزب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  رد 
خیـش دـننادیم . دجـسم  رد  ار  نآ  رگید  یخرب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا و  یلـص  ربماـیپ  هناـخ  رد  ار  نآ  یخرب  تسه  فـالتخا  ناـخروم 

همطاـف وا  رواـیب . ار  مرتـخد  دوـمرف : هملـسما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  درک ، بورغ  باـتفآ  هک  نیمه  هدرک  تیاور  یـسوط 
هب شـسابل  ياههشوگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ایح  مرـش و  زا  هک  یلاح  رد  دروآ و  ربمایپ  رـضحم  هب  ار  مالـسلااهیلع 

یلع روضح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تفرگ . رارق  ترضح  نآ  ربارب  رد  دوب ، ریزارس  شیناشیپ  زا  قرع  هدیشک و  نیمز 
ۀنبا یف  هَّللا  كراب  دومرف : داد و  رارق  یلع  تسد  رد  هتفرگ و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  تسد  هتـشادرب و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هرهچ  زا  باـقن 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ادخلوسر  رتخد  يادخ  یلع ، لعبلا  معن  مالسلااهیلع  همطاف  ای  مالسلااهیلع و  همطاف  ۀجوّزلا  معن  یلع  ای  هَّللالوسر ،
یبوخ رایـسب  رهوش  یلع  مالـسلااهیلع  همطاف  يا  تسا ، یبوخ  رـسمه  رایـسب  مالـسلااهیلع  همطاف  ناج  یلع  دنادرگ ، كرابم  وت  رب  ار  ملس 

دوخ یلع  هناخ  هب  مالسلااهیلع  همطاف  ندرب  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  بوشآرهـش  نبا  اما  [ . 55 . ] تسا
[ . 56 ... ] تشاذگ یلع  تسد  رد  ار  شرتخد  تسد  ود  هاگ  نآ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  سپس  دناوخارف و  ار  یلع  تسخن  هتفر و  دجسم  هب 

یلع همطاف و  يارب  هژیو  ياعد 

هک هدومن  ود  نآ  قح  رد  هژیو  ياعد  دنچ  دنک ، كرت  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  هناخ  هک  نآ  زا  شیپ  بش  نآ  ماجنارـس  و 
ایادخ دنتسه ، نم  دزن  رد  وت  ناگدنب  نیرتهب  ود  نیا  ایادخ  دومرف : هک  نیا  هلمج  زا  تخاسن  کیرش  اعد  نیا  رد  ار  يرگید  صخش  زگره 

ّرـش زا  رامگب و  اـهنآ  رب  دوخ  يوس  زا  یناـبهگن  نادرگ و  هحفـص 45 ] كرابم [  اهنآ  رب  ار  نادـنزرف  شاب و  هتـشاد  تسود  ار  اـهنآ  وت 
نآ رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دنکیم  هفاضا  ءامـسا  [ . 57 . ] مربیم هانپ  وت  هب  ناشنادنزرف  ود و  نیا  هب  تبـسن  میجر  ناطیش 

ات درکیم  اعد  هتـسویپ  وا  دادیمن ، تکرـش  اهنآ  اب  ار  يرگید  سک  چـیه  هک  درکیم  اعد  ود  ره  يارب  هتـسویپ  هک  مدرک  هظحالم  لاـح 
هحفص 47] [ . ] 58 . ] دش دوخ  هرجح  دراو 

همطاف هناخ  هب  يزادنامشچ 

هراشا

تدش هب  ار  شلها  دیزرویم و  قشع  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  هک  دوب  هناخ  کی  اهنت  ربمایپ ، رهش  هرونم ، يهنیدم  رد 
لوزن و لـحم  بش  زور و  هناـخ  نیا  تشاد . تیاـکح  صاـخ ، یتـّینارون  تیونعم و  زا  هناـخ  نیا  ياـضف  راوید و  رد و  تشادیم . تسود 

نآ دراو  هزاـجا  نودـب  هک  تشاذـگیم  مارتـحا  هناـخ  نیا  هب  ردـق  نآ  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دوـب . یهلا  ناگتـشرف  جورع 
زا ندش  جراخ  ماگنه  دادیم . مالـس  شلها  رب  دنلب  يادص  اب  نآ ، رد  ندیبوک  زا  سپ  تفریم و  اج  نآ  هب  ماش  حبـص و  ره  دـیدرگیمن ،

مالـسلااهیلع همطاف  يهناخ  هناخ ، نآ  تفریم . هناخ  نامه  غارـس  هب  لوا  تعجارم ، زا  سپ  دوب و  هنیدم  رد  شفقوت  يهطقن  نیرخآ  رهش ،
. تخادرپ دهاوخ  نآ  فصو  هب  شخب  نیا  هک  دوب 

همطاف يهناخ  ياهیگژیو 
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ییایفارغج تیعقوم 

هیلع و هَّللا  یلص  هَّللالوسر  هحفص 48 ] ياههرجح [  رگید  فیدر  مه  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دجسم  قرش  فرط  رد  هناخ  نیا 
هک تسا  مّلـسم  هدـش ، تبث  ياههتفگ  رگید  هب  هّجوت  اب  : » یـسانش هنیدـم  يهدنـسیون  هتفگ  هب  تشاد . رارق  اـهنآ  طـسو  رد  ملـس و  هلآ و 

بلاطیبا نب  یلع  يهرابرد  : » تفگ رمع  نب  هَّللادبع  هب  يدرم  [ . 59 .« ] تسا هدوب  دجهت  نوتس  ربق و  عبرم  نیب  مالسلااهیلع  همطاف  يهناخ 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دزن  مالـسلاهیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  هک  ینادب  یهاوخیم  رگا  تفگ : هَّللادـبع  وگب . نخـس  میارب  مالـسلاهیلع 

يهناخ هب  دوخ  تسد  اب  سپس  ملس ، هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياههناخ  هب  تبسن  شاهناخ  هب  نک  رظن  سپ  دوب ، هزادنا  هچ  ملـس  هلآ و 
هتفرگ رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياههناخ  طسو  رد  هک  تسوا  هناخ  نیا  تفگ : درک و  هراشا  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و 

[ . 60 . ] تسا

همطاف يهناخ  تحاسم 

قرش فرط  زا  رتم و  لامش 14  فرط  زا  ، 14  / بونج 5 فرط  زا  مالسلااهیلع  همطاف  يهناخ  لوط  : » دسیونیم ۀیزاجحلا  ۀلحرلا  رد  ینونتب 
[ . 61 .« ] دشابیم رتم   7 برغ 5 / و 

لوسر ادخ و  ییادها 

همطاـف ترـضح  يارب  ياهرجح  نینچ  ثادـحا  رکف  رد  هنیدـم  هب  دورو  يادـتبا  ناـمه  زا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  راوـگرزب  ربماـیپ 
مالسلااهیلع همطاف  يارب  درک ، ثادحا  دوخ  نارسمه  يارب  دجسم  قرش  فرط  رد  ار  ییاههرجح  هک  ینامز  تهج  نیدب  دوب . مالسلااهیلع 

هاگنآ دـیوگیم ...« : تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  یـسورع  يهرابرد  هک  یتیاور  رد  هملـسما  هحفـص 49 ] تخاـس [ . ار  هرجح  نیا 
یلع تسد  دـناوخ و  دوـخ  شیپ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نـینچمه  مالـسلااهیلع و  همطاـف  دوـخ ، رتـخد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 

ار ود  نآ  مشچ  ود  نایم  دراذگ و  دوخ  يهنیس  هب  تفرگ و  پچ  تسد  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تسد  تسار و  تسد  رد  ار  مالـسلاهیلع 
بوخ مه  وت  همطاـف ! يا  دومرف  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  يراد و  يرـسمه  بوخ  ناـج ! یلع  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  هاـگنآ  دز . هسوب 

، دوب هتخاس  اهنآ  يارب  شیپ  زا  هک  ياهناخ  هب  ار  ود  نآ  هک  نیا  ات  داتفا  هار  ود  نآ  شییاشیپ  هتـساخرب و  ياج  زا  سپـس  يراد . يرـسمه 
امش دنوادخ  مکلسن »... رّهط  هَّللا و  امک  رّهط  : » دومرف دوب ، هتفرگ  ار  رد  يهریگتسد  هک  یلاح  رد  هناخ ، زا  جورخ  ماگنه  سپس  درک . دراو 

[ . 62 .« ] دنادرگ كاپ  ار  ناتلسن  و 

تشادن دجسم  زا  زج  نوریب  هب  یهار 

. دوب یتیانع  راک  نیا  رد  کش  نودب  تشادن . دجـسم  قیرط  زا  زج  نوریب  هب  یهار  هنوگ  چـیه  هک  دوب  نیا  هناخ  نیا  ياهیگژیو  رگید  زا 
رد یلع  يهناخ  هک  دنراد  ناعذا  ناخّروم  یگمه  : » دسیونیم یفجن  رقاب  دمحم  دیس  دیدرگن . راکشآ  ناناملسم  يارب  لمع  نیا  زار  دیاش 

[ . 63 .« ] تشادن دشیمزاب ، دجسم  يوس  هب  هک  هچنآ  زج  يرگید 

رون رپ  عیفر و  يهناخ 

هوکـش لالج و  ّتینارون و  زا  ناربماـیپ ، ياـههناخ  هحفـص 50 ] دـجاسم و [  رگید  دـننامه  هک  تسا  نیا  هناـخ  نیا  ياـهیگژیو  رگید  زا 
رد [ : » 64 ( ] همـسا اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هَّللا  نذا  تویب  یف  : ) دومرف اهنآ  يهرابرد  دـیجم  نآرق  هک  دوب  ییاههناخ  زا  رادروخرب و  یّـصاخ 
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قوف يهیآ  لیذ  رد  هک  یتیاور  رد  دوش ». دای  اهنآ  رد  شمان  دـبای و  تعفر  اـهنآ  تلزنم ) ردـق و   ) هک هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاـههناخ 
ياج زا  يدرم  درکیم ، توالت  ار  هیآ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـگنه  : » دـنکیم لـقن  هدـیرب  زا  سنا  تسا ، هدـمآ 

تیبلا اذـه  هَّللالوسر ! ای  تفگ : رکبوبا  ناربمایپ . ياههناخ  دومرف : ربماـیپ  تساـههناخ ؟ مادـک  اـههناخ  نیا  زا  دوصقم  تفگ : تساـخرب و 
هراشا مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  هب  دوخ  تسد  اب  هک  یلاح  رد  اهلـضفأ : معن و  لاق  مالـسلااهیلع . همطاف  یلع و  تیب  یلإ  راشأ  اهنم و 

[ . 65 .« ] تسا اهنآ  يهمه  زا  لضفأ  هکلب  يرآ . دومرف : ترضح  تسا ؟ اههناخ  نآ  هلمج  زا  هناخ  نیا  ایآ  تفگ : درکیم 

ربمایپ تدابع  زامن و  لحم 

نیا ياج  ياج  هدوب ، شرهگ  هناگی  زا  رادـید  ماگنه  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تقوم  هاگتحارتسا  مالـسلااهیلع  همطاف  يهناـخ 
يزور : » دومرف مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دوب . مرکایبن  سدـقم  دوجو  هاگهدجـس  تدابع و  زامن و  لحم  نتـسشن ، لحم  هاگمدـق ، هناـخ 

هرک و تساـم ، زا  یفرظ  مه  نمیا  ّما  میدرک و  هداـمآ  شیارب  [ 66  ] ياهریرح زین  ام  دمآ ، ام  رادـید  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
داتسیا و هلبق  هحفـص 51 ] يوس [  هب  تخاس ، وضو  تساخرب ، ياج  زا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  درک . هیده  ام  هب  امرخ  يرادقم 
هک دش  عنام  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تمظع  تبیه و  دراذگ . هدجـس  هب  رـس  کشا ، زا  رپ  ینامـشچ  اب  هاگنآ  درک . اعد  یتّدم 

هدادن ماجنا  نیا  زا  شیپ  هک  يداد  ماجنا  مدید  ار  ییاهراک  ناج ! ردپ  تفگ : تسج و  ياج  زا  نسح ، مدنزرف  میـسرپب . ار  شاهیرگ  تلع 
ینامداش نینچ  نیا ، زا  شیپ  هک  مدش  لاحشوخ  ردق  نآ  امش  ندید  اب  زورما  نم  مدنزرف  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يدوب .
رگیدکی زا  رود  مه  امـش  نفد  لحم  دش و  دیهاوخ  هتـشک  امـش  يهمه  هک  داد  ربخ  نم  هب  دـمآ و  لیئربج  کنیا  دوب . هدادـن  تسد  نم  هب 

زا ام  ياهربق  هک  فصو  نیا  اب  ادخ ! لوسر  ای  درک : ضرع  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مدرک . اعد  امـش  يارب  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دوب . دهاوخ 
کمک هک  متّما  زا  یهورگ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـیآیم ؟ اـم  روبق  تراـیز  هب  یـسک  هچ  سپ  دـشابیم ، ادـج  مه 

اهيراتفرگ و زا  ار  اهنآ  هتفرگ و  ار  ناشناوزاب  تفر و  مهاوخ  هتـسد  نیا  ترایز  هب  تماـیق  زور  رد  سپ  دـنرادیم . تسود  ارم  يهلـصو 
[ . 67 .« ] داد مهاوخ  تاجن  تمایق  زور  ياهیتخس 

نیسح ماما  نسح و  ماما  هاگداز 

رظن هب  دـیعب  ناماما : ریاس  هب  تبـسن  اما  تسا  هناخ  نیا  رد  موثلکما : يربک و  بنیز  نیـسح ، ماما  نسح ، ماـما  هاـگداز  هک  تسین  يدـیدرت 
نـسح نب  نسح  هک  ناورم  نب  کلملادـبع  نامز  رد  اریز  دـشاب ، هدوب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يهناخ  رد  ناـشهاگداز  هک  دـسریم 

يهناهب هب  ار  هناخ  دندومن و  نوریب  مالسلاامهیلع  همطاف  ترـضح  هحفص 52 ] يهناخ [  زا  ار  وا  تشاد ، تنوکس  اج  نآ  رد  مالـسلاامهیلع 
نآ رد  مه  مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  تسا  دیعب  نینچمه  [ . 68 . ] دندرک ناریو  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هعسوت 

هارمه لاس  نآ  رد  مالسلاهیلع ، نیـسح  ماما  شردپ  دمآ و  ایند  هب  ق ) 38 ه .  ) لاس رد  ترـضح  نآ  اریز  دشاب ، هدوشگ  ناهج  هب  هدید  اج 
ینخس نینچ  اما  دشاب  هدمآ  ایند  هب  هفوک  رد  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  دسریم  رظن  هب  نیاربانب  دوب . هفوک  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

ناوتیم دشاب ، هدـمآ  ایند  هب  ای 36 ه ق ).  35 ، 34  ) لاس رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما  ترـضح  هک  اهلامتحا  نیاربانب  تسا . هتفگن  یـسک  ار 
نیـسح ماما  اریز  دـشاب ، هدوب  مالـسلاهیلع  همطاف  ترـضح  يهناخ  رد  هک  تسا  دـیعب  مه  زاب  اـما  هدـمآ  اـیند  هب  هنیدـم  رد  ترـضح  تفگ 

. درکیمن یگدنز  همطاف  ترضح  يهناخ  رد  تقو  نآ  رد  مالسلاهیلع 

ناگتشرف دمآ  تفر و  لحم 

تسا و ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يهرجح  زا  یشخب  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  يهناخ  : » دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
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اب هظحل ، تعاس و  ره  ماش و  حبص و  ره  هک  تسا  یناگتشرف  دمآ  تفر و  یحو و  دورف  لحم  دشابیم . راگدرورپ  شرع  هناخ ، نآ  فقس 
دورف یهورگ  درادـن . ینایاپ  نآ  رد  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  زگره  هک  تسا  ياهناـخ  اـج  نآ  دنتـسه . دـش  دـمآ و  لاـح  رد  ماـیپ  ندروآ 
روـن هـب  دز و  راـنک  مالـسلاهیلع  مـیهاربا  ترـضح  يارب  اهنامـسآ  زا  ار  هدرپ  ناـیملاع  راـگدرورپ  دـنوریم . ـالاب  رگید  هورگ  دـنیآیم و 

يرتشیب تردق  نیسح ، نسح ، همطاف ، یلع ، دمحم ، مشچ  دید  هب  دنوادخ  نینچمه  داتفا . ضرع  هب  شهاگن  ات  دیشخب ، توق  شاهرـصاب 
راـگدرورپ شرع  زج  ناـشیاههناخ  يارب  یفقـس  زگره  دـندیدیم و  دوـخ  ياـههناخ  زا  ار  راـگدرورپ  هحفــص 53 ] شرع [  اـهنآ  و  داد ،

. تشگ لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  هناخ  نیمه  رد  یحو  نیما  هلیسو ، هب  یهلا  تایآ  زا  يرایـسب  يرآ  [ . 69 ... ] دندیدیمن
[ . 70 . ] دوب هناخ  نیمه  رد  زین  لیئربج  ندمآ  اسک و  ثیدح  نایرج 

هناخ لها  رب  ربمایپ  مالس 

لهچ ترضح  نآ  تشگ ، لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  [ 71 ( ] اهیلع ربطصا  ةالّـصلاب و  کلها  رمأ  و   ) يهیآ هک  نآ  زا  سپ 
تفریم و مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يهناخ  يوس  هب  ماـش  حبـص و  ره  رد  [ 75  ] هام هن  اـی  [ 74  ] هاـم تشه  [ 73 ، ] هام شـش  [ 72  ] زور
[76  ] هَّللا مکمحری  ةالّصلا  دومرفیم : دومنیم و  لمع  هیآ  روتسد  هب  هناخ ، نآ  لها  رب  مالـس  زا  سپ  تفرگیم و  ار  هناخ  رد  يهریگتـسد 
: دیوگیم ءارمحلاوبا  [ . 77 .( ] اریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  اّمنِا  : ) دومرفیم توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  و 
دـمآیم و مالـسلااهیلع  همطاـف  یلع و  يهناـخ  رد  فرط  هب  حبـص  زور  ره  هک  مدـید  ار  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زور  لـهچ  »

دیری اّمنِا  . ) هَّللا هحفص 54 ] مکمحری [  ةالّصلا  هتاکرب . هَّللا و  ۀمحر  تیبلا و  لها  مکیلع  مالّسلا  دومرفیم : تفرگیم و  ار  رد  يهریگتـسد 
زا 300 ثیدح  نیا  : » دیوگیم ثیدح  نیا  رکذ  زا  سپ  یفنح  يزودنق  [ . 78 « ] اریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لها  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا 

[ . 79 .« ] تسا هدش  تیاور  ربمایپ  نارای  هباحص و  زا  رفن 

همطاف هناخ  زج  اههناخ  رد  ندش  هتسب 

دوخ يهناخ  زا  کی  ره  دوشیمزاب ، دجـسم  هب  مالـسلاهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  يهناخ  رد  دـننیبیم  هک  هاگ  نآ  ادـخ  لوسر  ناراـی 
زج دوش  هتـسب  دیاب  اهرد  مامت  هک  دمآ  همطاف  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  هک  تشذگن  يرید  دننکیمزاب . دجـسم  هب  يرد 

مامت درک و  يراشفاپ  عوضوم  رب  هناعطاق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اـّما  تفرگ  ـالاب  ضارتعا  جوم  مالـسلاهیلع . یلع  يهناـخ  رد 
هزاجا هک  دنتـساوخ  ترـضح  زا  نارای  زا  یخرب  : » دیوگیم مقرا  نب  دـیز  تسب . مالـسلاهیلع  یلع  يهناخ  رد  زج  ار ، اههرجنپ  یتح  اهرد ،
روتـسد نم  هب  دومرف : یهلا  يانث  دـمح و  زا  سپ  تساخرب و  ياج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـنامبزاب . نانچمه  اهرد  دـهد ،

هک دینادب  ار  نیا  اما  دـیاهتفگ  نخـس  امـش  زا  یخرب  هک  منیبیم  لاح  مدـنبب . ار  مالـسلاهیلع  یلع  يهناخ  رد  زج  اهرد ، مامت  هک  دـش  هداد 
دای ثیدح  [ 80 .« ] مدرک يوریپ  نآ  زا  نم  هک  دوب  يروتسد  هکلب  مشاب ، هدرکزاب  ای  هتسب  ار  ياهناخ  رد  هک  مدوبن  نم  نیا  ادخ ! هب  دنگوس 

ثیداحا فیدر  رد  ار  نآ  هک  يزوجلانبا  زج  هتفرگن  لاکشا  نآ  تحص  رب  یـسک  نونکات  تسا و  ینـس  هعیـش و  ملـسم  ثیداحا  زا  هدش 
در رد  يراخب » حیحص  حرـش  رد  يرابلا  حتف  [ » هحفص 55 باتک [  رد  ینالقسع » رجحنبا   » تسا هدناوخ  اهیـضفار  يهتخاس  هعوضوم و 

ياطخ يو  ۀضراعملا ؛ همّهوتب  ۀحیحّصلا  ثیداحألا  در  کلذ  یف  کلـس  ّهناف  ًاعینـش  کلذ  یف  أطخأ  : » درادیم راهظا  يزوجلانبا  يهتفگ 
[ . 81 .« ] تسا هدرک  در  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  ضراعت ، يهناهب  هب  اریز  تسا ، هدش  بکترم  باتک  نیا  رد  ار  یتشز 

ناماما هژیو  مارتحا 

هب ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يهناخ  دعب ، هب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نامز  رخاوا  زا  هژیو  هب  مالـسلااهیلع  نیموصعم  نامز  رد  هچرگ 

ابیز تایح  يوگلا  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


همطاف ترضح  يهناخ  هب  تبسن  ياهّیقت ، چیه  نودب  مدرم  دوب و  صخشم  مولعم و  هناخ  هاگیاج  اّما  دندرک ، ناریو  دجسم  هعـسوت  يهناهب 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ترایز  هب  تسخن  رهظ ، ناذا  نراقم  زور  ره  مالـسلاهیلع  داوج  ماما  دـندوب . لـئاق  ياهژیو  مارتحا  مالـسلااهیلع 

يهناخ دراو  دروآیم و  نوریب  ار  دوخ  ياهشفک  تفریم و  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يهناـخ  فرط  هب  سپـس  تفریم ، ملـس  هلآ و 
[ . 82 . ] دراذگیم زامن  اج  نآ  رد  تشگیم و  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 

رگید یهاگن 

يزیچ ییارگلـمجت  اـیند و  فراـخز  زا  زگره  هناـخ  نیا  رد  هک  ارچ  دوشیم . رتشیب  ناـمتریح  مینکفایم ، هناـخ  نیا  هب  هک  يرگید  هاـگن 
یلع ترـضح  هک  دـینکن  لایخ  دوشن ، هابتـشا  تمیق . نارگ  لئاسو  هن  دراد و  يرکذ  لباق  شرف  هن  هداس ، رایـسب  ياهناـخ  دوشیمن ، تفاـی 

یگدنز زا  ریغ  دنتساوخیمن  هداوناخ  نیا  هکلب  درک ، دازآ  ار  هدنب  رازه  دوخ  جنرتسد  زا  هک  دناهدروآ  تسدیهت ، دوب و  ریقف  مالـسلاهیلع 
نارگید هب  اـی  دـندرکیم  ناتـسدیهت  ارقف و  فـقو  اـی  دنتـشاد  هچنآ  تهج  نیدـب  دـنریگ ، شیپ  رد  ار  يرگید  هار  هنادـهاز  هحفـص 56 ] ] 

ناـمه تقیقح  رد  هک  هناـخ - نیا  لـئاسو  هب  یهاـگن  مـین  کـنیا  [ . 83 . ] دـندرکیم یگدـنز  یتسیز  هداـس  تیاـهن  رد  دوخ  دـندادیم و 
رب هوالع  هناخ  نیا  رد  تشاد . میهاوخ  دوب - هتـشگن  هفاضا  نآ  هب  چـیه  لاـس  دـنچ  نآ  رد  دوب و  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  يهیزیهج 

فک رد  هک  دنفـسوگ  تسوپ  کی  دوب ، هدرک  بصن  سابل  ندرک  نازیوآ  تهج  قاـطا  فرط  ود  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  یبوچ 
هک . ) دوبن مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يهیزیهج  زج  يرگید  زیچ  دوب  هدرک  رپ  امرخ  فیل  زا  ار  شلخاد  هک  شلاب  کی  هتخادـنا ، قاطا 

( تشذگ ناترظن  زا  جاودزا  مسارم  ثحب  رد  نیا ، زا  شیپ  هیزیهج  تروص 

همطاف يهناخ  تشونرس 

شوخ تسد  تفرگ و  رارق  تما  يرهمیب  دروم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  شنانکاس  هناخ و  نیا  هنافـسأتم ،
نیمز و دیـسریم و  ماـشم  هب  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوـسر  يوـب  شراوـید  رد و  هـک  ياهناـخ  دـش . يراوگاـن  ثداوـح 
رب دنتـسب و  ار  هناخ  نآ  رد  طقف  اهنت  هن  دوب  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  راگدای  هناگی  ینالوط  ياههدجـس  روآداـی  شبارحم 

مالـسلاهیلع یلع  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  هکلب  دـنتخاس ، مورحم  شلها  هناخ و  نآ  تاکرب  ضیف  زا  ار  مدرم  ترـضح  نآ  شرافـس  فـالخ 
هعـسوت يهناـهب  هب  ناورم ، نب  کلملادـبع  ناـمز  رد  ماجنارـس  تفرگ و  رارق  بلط  تصرف  زوتهنیک و  ياهدـع  هنادرمناوجاـن  موجه  دروم 
تفوطع همه  نآ  هدهاشم  اب  اهنآ  هک  تسا  اج  نیا  بجعت  دنتخاس . ناریو  ار  هناخ  دـندرک و  نوریب  هحفص 57 ] ار [  نآ  نانکاس  دجسم ،

هنوگچ مالسلااهیلع  همطاف  هب  تبسن  هژیو  هب  دوخ  تیب  لها  هب  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هداعلاقوف  مارتحا  اهيزورهم و  و 
ترـضح رگم  نانآ  دـنتخاس . مالـسلااهیلع  همطاف  يهناخ  هناور  مالـسلاهیلع  یلع  زا  نتفرگ  تعیب  تهج  ار  بلطتصرف  زوتهنیک و  نادرم 

تمرح و  [ 87  ] وـلهپ مه  [ ، 86  ] دنتسکش و  [ 85  ] دـندنازوس ار  هناخ  رد  مه  [ 84  ] شتآ ندرب  اب  هک  دنتخانـشیمن  ار  مالـسلااهیلع  همطاف 
. دراد رارق  بارحم  کی  هدشمگ و  لوهجم و  ربق  ود  هتفرگارف ، تیمولظم  مغ و  زا  ياهلاه  ار  نآ  هک  هناخ  نیا  رد  [ . 88 . ] ار هناخ  بحاص 

ربق ًالامتحا  مود  ربق  دـیدرگ . نفد  هناخ  رد  ياپ  رد  ایوگ  تسا و  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  ترـضح  دـنزرف  نیمجنپ  نسحم  ربق  لّوا ، ربق 
همطاف ترـضح  ياعد  هدجـس و  زامن ، لحم  بارحم  نیا  يزور  تسا و  تیؤر  لباق  ناگمه  يارب  هک  بارحم  کی  مالـسلااهیلع و  همطاف 
دجسم هعسوت  يهناهب  هب  ناورم  نب  کلملادبع  نامز  رد  هک  ياهناخ  نآ  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياج  دوب . مالـسلااهیلع  ارهز  مالـسلااهیلع 

هحفص 59] تسا [ . هتفرگ  رارق  نینهآ  ياههدرن  يهرصاحم  رد  هزورما  دوشیم ، بارخ  ربمایپ 

ابیز تایح  هوسا  همطاف 
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هراشا

ینید ناربهر  یناگدـنز  رد  ناوتیم  ار  نآ  دامن  نیرتابیز  هک  دنتـسه  بیط  تایح  كاپ و  یگدـنز  کی  یپ  رد  تشرـس  كاـپ  ياـهناسنا 
ترشاعم راتفر و  يارب  وگلا  نیرتهب  ناونع  هب  ار  وا  یگدنز  دناوتیم  رـشب  هک  تسا  قالخا  ناملعم  نایبرم و  نآ  زا  همطاف ، درک . وجتـسج 

شور قالخا و  تمایق و  زور  ادخ و  زا  سرت  تدابع  نامیا ، زا  ارذگ  و  هاتوک ، تسا  ياهراشا  دیراد  ور  شیپ  رد  هچ  نآ  دـهد . رارق  دوخ 
. دوشیم دای  نآ  زا  راصتخا  هب  هک  وا  ترشاعم 

تدابع دجهت و 

هراشا

فده زا  ار  وا  زگره  اما  دمآ ، باسح  هب  هرطاخرپ  نارود  کی  وا  يارب  هچ  رگا  دوب  یلع  هناخ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یلاس  هن  نیا  رد 
نازاتشیپ وزج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  شردپ  دننامه  وا  تشادنزاب . دوخ  قوشعم  دوبعم و  هب  ندیـسر  ینعی  یلـصا 

: مالـسلااهیلع همطاف  نم  دبعأ  دهزأ و ال  ۀّمألا  هذه  یف  نکی  مل  يرـصب : نسح  هتفگ  هب  دوب و  ادخ  هحفـص 60 ] یگدنب [  تدابع و  نادیم 
تدابع ار  ادخ  دـناوخیم و  زامن  ردـق  نآ  يو  دـیوگ : ومه  و  [ . 89 ! ] میرادن وا  زا  رتدـهاز  مالـسلااهیلع و  همطاف  زا  رتدـباع  تّما  نیا  رد 
زیگنارب باجعا  زیمآنیسحت و  تلاح  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  درکیم . مرو  شکرابم  ياپ  ود  هک  درکیم 

: تشادیم نایب  فلتخم  لاکشا  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف 

تسا نامیا  زا  ولمم  همطاف  دوجو 

یمایپ ندناسر  يارب  ار  ناملس  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  هدرک  تیاور  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  زا  بوشآرهـش  نبا 
همطاف يادـص  سپ  متفگ . مالـس  يو  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  تشپ  هاتوک  یگنرد  زا  سپ  دـیوگ : ناملـس  داتـسرف  همطاف  هناـخ  هب 
ربمایپ رـضحم  هب  دیوگ : دوب . ندیخرچ  لاح  رد  ساتـسد  نوریب ، ياضف  رد  دـناوخیم و  نآرق  هک  مدینـش  هناخ  لخاد  زا  ار  مالـسلاامهیلع 
همطاـف یتـنبا  نا  ناملـس ، اـی  دوـمرف : درک و  یمـسبت  ترـضح  نآ  مدرک  شرازگ  وا  هـب  ارجاـم  متـشگرب و  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلص 

ات ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  حراوج  اضعا و  بلق و  دـنوادخ  ناملـس ! يا  اهـشاشم ... یلا  ًانامیا  اهحراوج  اهبلق و  هَّللا  ألم  مالـسلااهیلع 
- لیئربج لیباقوز - مان  هب  ار  ياهتـشرف  دنوادخ  هداد و  رارق  ادخ  تدابع  تعاطا و  رد  ار  دوخ  مرتخد  هدرک ، نامیا  زا  راشرـس  شرـس  قرف 

[ . 90 . ] دنادرگب ار  ساتسد  وا  ياج  هب  ات  هداتسرف 

همطاف هب  ناگتشرف  مالس 

نیرخآ نیلّوا و  زا  نامیلاع  نانز  هدیس  وا  سپ  همطاف ، مرتخد  اّما  و  دومرف : هک  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سابعنبا 
ار ییادن  نامه  هتفگ و  مالس  وا  رب  نیبرقم  ناگتشرف  زا  هتشرف  رازه  داتفه  دتسیا ، هحفص 61 ] یم [  تدابع  بارحم  رد  هک  یماگنه  تسا .

[ . 91 . ] نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصا  كرهط و  كافطصا و  هَّللا  نا  هک : دنیوگیم ، مالسلااهیلع  همطاف  هب  دنتفگیم  میرم  هب  هک 

يدنوادخ تلزنم 

هدرپ نینچ  زاب  شزاین  زار و  دـجهت و  تدابع و  یگنوگچ  زا  مالـسلااهیلع و  همطاف  تمظع  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 
نیب ۀمئاق  یئاما ، ةدّیس  مالسلااهیلع  همطاف  یتمأ  یلا  اورظنا  یتکئالم  ای  : » دنکیم نایب  نینچ  نیا  ار  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  يادن  هتـشادرب و 
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همطاـف هب  مناگتـشرف  راـّنلا ، نم  اهتعیـش  تنمأ  دـق  ینأ  مکدهـشأ  یتداـبع و  یلع  اـهبلقب  تـلبقأ  دـق  یتـفیخ و  نـم  اهـصئارف  دـعترت  يدـی 
لوغـشم دوخ  تداـبع  هب  ار  شبلق  نم  دزرلیم و  شندـب  ياـضعا  نم  سرت  زا  هداتـسیا و  نم  لـباقم  رد  هنوگچ  هک  دـیرگنب  مالـسلااهیلع 

[ . 92 .« ] مدرک نمیا  منهج  شتآ  زا  ار  وا  نایعیش  ناتسود و  نم  هک  دیشاب  دهاش  ماهدرک ،

تمایق زور  زا  سرت 

لاوحا ندش و  هدنز  یگنوگچ  هرابرد  شراوگرزب  ردپ  زا  دوب و  نارگن  نآ  یتخـس  تمایق و  زور  زا  تدش  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
ّلکل باوبأ  ۀعبـس  اهل  نیعمجأ  مهدعومل  مّنهج  ّنا  و   ) هیآ هک  یماگنه  دسیونیم  یـسلجم  همالع  دومنیم . يرایـسب  تالاؤس  تمایق  زور 

زین شنارای  تسیرگ و  تدشب  ترضح  هحفص 62 ] نآ [  تشگ  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  [ 93 ( ] موسقم ءزج  مهنم  باب 
رب ار  يزیچ  هچ  لیئربج  و  دیرگیم ، ارچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسنادیمن  یسک  اما  دنتـسیرگ  ترـضح  نآ  هیرگ  رثا  رب 

ار نآ  اب  نتفگ  نخـس  يارای  سک  چـیه  یفرط  زا  تسا و  هدـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ناوارف  هیرگ  ثعاب  هک  هدرک  لزان  وا 
، ددرگیم داش  دتفایم  مالسلااهیلع  همطاف  هب  شهاگن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یتقو  دنتـسنادیم  نوچ  نارای  تشادن . ترـضح 

ادـخ لوسر  رتخد  دزاس ، ربخاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هیرگ  ارجام و  نیا  زا  ار  يو  ات  تفر  همطاف  هناـخ  هب  باحـصا  زا  یکی 
فیل اب  ار  نآ  ياج  هدزاود  هک  هنهک - رداـچ  کـی  هب  ار  دوخ  هک  یلاـح  رد  تفـشآرب و  ربخ  نیا  ندینـش  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

ناملـس هک  نیمه  تفگ . كرت  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رادـید  دجـسم و  دـصق  هب  ار  هناخ  هدـیناشوپ ، دوب - هدرک  هلـصو  امرخ 
اما دشابیم  مشیربا  سدنس و  ياهسابل  يرـسک  رـصیق و  نارتخد  نترب  هانزحاو ... تفگ  تسیرگ و  داتفا  همطاف  رداچ  هب  شمـشچ  یـسراف 
یلص ربمایپ  رب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دشاب !! هتشاد  هنهک  هنیمـشپ  رداچ  کی  طقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رتخد 
تهج نیدب  دنک  مارآ  ار  ردپ  تساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تلاح  نآ  ندـید  اب  دـش ، دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
تسا لاس  جنپ  تخیگنارب  يربمایپ  هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  تسا و  هدش  هدزتفگش  مراد  نم  هک  یسابل  زا  ناملـس  ادخ  لوسر  يا  تفگ :

ام زادـنا  ریز  اهبـش  میزیریم و  نآ  يور  ار  ناـمرتش  فلع  اـهزور  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  زج  منکیم و  یگدـنز  مالـسلاهیلع  یلع  اـب  هک 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا !؟ هدروآرد  هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  داب  تیادف  مناج  ناجردپ  دومرف : سپـس  میرادـن ، يرگید  زیچ  دـشابیم 

تدش زا  مالسلااهیلع  همطاف  درک . توالت  شرتخد  رب  دوب  هدرک  لزان  وا  رب  لیئربج  هک  ار  هچ  نآ  مالسلااهیلع  همطاف  خساپ  رد  ملـس  هلآ و 
خزود دراو  هک  یـسک  رب  ياو  ياو ، سپ  ياو  سپ  ياو  دوـمرفیم : هحفـص 63 ] هک [  یلاح  رد  داتفا  نیمز  رب  تروص  اـب  تشحو  سرت و 

دندرکیم و هراپ  هراپ  ارم  تسوپ  دندروخیم و  ارم  تشوگ  هک  مدوب  يدنفسوگ  شاک  يا  تفگ : تشحو  زا  دید  نینچ  هک  ناملس  دوش .
: تفگیم دادقم  مونـشب . ار  شتآ  مان  هک  دـییازیمن  ارم  دوب و  ازان  مردام  شاک  يا  تفگ : رذوبا  مدینـشیمن . منهج  شتآ  زا  یمان  زگره 

شاـک يا  دومرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  مدینـشیمن . ار  شتآ  ماـن  دوـبن و  یباـقع  باـتک و  باـسح و  نم  رب  هک  مدوـب  ياهدـنرپ  شاـک  يا 
رــس رب  تـسد  سپ  مدینــشیمن ، ار  شتآ  ماـن  دـییازیمن و  ارم  مرداـم  شاـک  يا  دـندروخیم و  دــندیردیم و  ارم  تشوـگ  ناگدــنرد 

[ . 94 . ] ترخآ رفس  رد  هشوت  یمک  هار و  يرود  زا  ياو  تفگیم : تشاذگیم و 

میرک نآرق  اب  سنا 

تاقوا یهاگ  دهدیم . ینامسآ  باتک  نیا  ناگتفیش  هب  ار  يرگید  سرد  دوخ  یگدنز  لوط  رد  میرک  نآرق  هب  ارهز  ترـضح  هژیو  هّجوت 
ملس هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  لبق  یتاظحل  هک  یتایآ  نامه  درکیم ، هظحالم  دمآیم  لزنم  هب  دجـسم  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک 

هک یلاح  رد  تسا  هدیسر  امش  هب  یهار  هچ  زا  تایآ  نیا  دیسرپیم  بجعت  لامک  اب  تسا ، يراجت  مالـسلااهیلع  همطاف  نابز  رب  هدش  لزان 
تدنزرف دومرفیم : خـساپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هدـش !؟ لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رب  تایآ  نیا  هک  تسین  شیب  یتاظحل 
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: دومرف مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  هحفـص 64 ] [ . ] 95 . ] تسا هدرک  توالت  میارب  ار  اـهنآ  نسح 
يایند زا  زیچ  هس  هَّللا ؛ لیبس  یف  قافنإلا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  هجو  یف  رظنلا  هَّللا و  باتک  ةوالت  مکایند  نم  یلا  ّببح 

زا شیپ  و  [ . 96 . ] ادخ هار  رد  قافنا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  سّدقم  هرهچ  هب  هاگن  میرک ، نآرق  توالت  مراد : تسود  ار  امش 
، دوب هتفر  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  یمایپ  ندناسر  تهج  یـسراف  ناملـس  یتقو  هک  تشذگ  نیا 

[ . 97 . ] داد شرازگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يارب  هدینش و  هناخ  نورد  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ندناوخ  نآرق  يادص 

نارگید يارب  اعد 

زیچ همه  درکیم و  اعد  هشیمه  وا  تخومآ ، ناگدنیآ  هب  ار  ندرک  اعد  هنوگچ  ادخ و  اب  نتفگ  نخس  هنوگچ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 
ماما تشادیم . مدـقم  دوخ  رب  ار  همه  درکیم و  راثیا  زین  ندرک  اعد  رد  یتح  مالـسلااهیلع  همطاـف  دوخ ، يارب  هن  اـما  تساوخیم  ادـخ  زا 

هک نیا  ات  دوب  دوجس  عوکر و  لاح  رد  هتسویپ  هک  مدید  ياهعمج  بش  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  دومرف : مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح 
، دنک اعد  شدوخ  يارب  رابکی  یتح  مدیدن  اما  درکیم ، اعد  نانآ  يارب  رایـسب  دربیم و  مان  ار  تانمؤم  نینمؤم و  هک  مدینـش  دیمد و  حبص 
؟ ینکیم اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگناـمه  یهاوخیمن ، يزیچ  ادـخ  زا  ینکیمن و  اـعد  تدوخ  يارب  ارچ  رداـم ، متفگ : بجعت  يور  زا 

هحفص 65] [ . ] 98 . ] تفرگ رظن  رد  ار  هیاسمه  دیاب  لّوا  مدنزرف  راّدلا ، مث  راجلاینب  ای  دومرف : خساپ  رد  مردام 

ربمایپ هب  هداعلاقوف  مارتحا 

ای ار  ردـپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تشگ ، لزان  ربمایپ  رب  اضعب ) مکـضعب  ءاعدـک  مکنیب  لوسرلا  ءاـعد  اولعجت  ـال   ) هیآ هک  یماـگنه 
ربمایپ رب  هیآ  نیا  هک  يزور  نآ  زا  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  ارهز  يهمطاف  شردام  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  درکیم . باـطخ  هَّللالوسر 

نم زا  ار  همانرب  نیا  ربمایپ  نوچ  هَّللالوسر . ای  متفگیم : ورنیا  زا  منک ، باـطخ  ردـپ  ار  وا  هک  دـش  عناـم  ترـضح  نآ  تبیه  تشگ ، لزاـن 
نیا هکلب  مشابیم ، وت  زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  اریز  تسا ، هتـشگن  لزان  وت  تیبلها  وت و  يهرابرد  هیآ  نیا  مرتخد ! دومرف : درک ، هدهاشم 
يارب هک  نک  باطخ  ردـپ  يهملک  نامه  اب  ارم  وت  مرتخد ! دـنرادیمن . هگن  ارم  مارتحا  هک  هتـشگ  لزاـن  ناربکتم  اـفج و  لـها  هراـبرد  هیآ 

زا هک  دیلام  نم  هب  دوخ  ناهد  بآ  زا  يرادقم  دیسوب و  ارم  یناشیپ  سپس  تسا . رتکیدزن  دنوادخ  يدونـشوخ  هب  رتهب و  نم  بلق  شمارآ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلااهیلع  همطاف  مارتحا  زا  يرگید  هنومن  هب  دیفم  خیـش  [ . 99 . ] مدرکن ادیپ  رطع  هب  زاین  زگره  سپ  نآ 

. دش نایب  مالسلااهیلع  همطاف  زا  يراگتساوخ  شخب  رد  هک  دنکیم  هراشا  ملس 

مالس رد  تقبس 

تسا هدمآ  ثیدح  رد  دادیم . تیمها  رایسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هنسح  تنس  زا  يوریپ  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
وت زیچ  هچ  دومرف : سپس  تفرگ ، یشیپ  نم  رب  وکین  رما  نیا  رد  درک و  مالس  دید  ارم  ات  مدش  دراو  همطاف  ترضح  رب  تفگ : یـصخش  هک 
ربخ ارم  مردپ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  تکرب . ریخ و  ندروآ  تسدب  تهج  هب  مدرک : ضرع  هحفـص 66 ] تسا [ ؟ هدروآ  اج  نیا  هب  ار 

[ . 100 . ] دنادرگیم بجاو  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دنک ، مالس  دیآرد و  مردپ  ای  نم و  رب  زور  هس  سک  ره  هک  داد 

یگدنز ياهیتخس  لمحت 

زا يرایـسب  دـش . دراو  ناناملـسم  رب  ییاسرف  تقاـط  ناوارف و  تالکـشم  هنیدـم ، رد  یمالـسا  تموکح  يریگلکـش  تسخن  ياـهزور  رد 
ربمایپ زا  يوریپ  مالـسا و  ظفح  يارب  هک  رابتقر  تلاح  نیا  دوجو  اب  نیقی  هب  دـندنارذگیم ، راـگزور  یتسدـگنت  اـب  راـصنا  نیرجاـهم و 
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هب ار  ناناملسم  رگید  دننک و  یگدنز  طیارـش  نیرتهب  رد  دوخ  هک  دوبن  لوبق  لباق  راد  نید  اوقت و  اب  ياهناسنا  يارب  زگره  دوب  هدمآ  شیپ 
رد دـیوگب  يزیچ  تسناوتیم  هنوگچ  دوب  لئاسم  نیا  دـهاش  کیدزن  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تهج  نیدـب  دـنزاس . اهر  دوخ  لاح 

نارگید تفاییم ، تسد  يزیچ  رب  مه  رگا  درکیم و  یگدنز  ناناملسم  ریاس  دننامه  هک  دوب  ناتسدیهت  نامه  زا  یکی  زین  یلع  هک  یلاح 
هک دنفـسوگ - تسوپ  کی  زج  هب  يزادـنا  ریز  همطاف  یلع و  دـش ، يرپس  لاونم  نیمه  هب  عضو  لاس  دـنچ  ات  تشادیم . مدـقم  دوخ  رب  ار 

رهوش ردپ و  ادخ و  ياضر  رطاخ  هب  ار  یگدنز  ياهیتخس  درک و  ربص  مالسلااهیلع  همطاف  لاح  نیا  اب  دنتـشادن ، دندیباوخیم - نآ  يور 
هتسویپ مالسلااهیلع  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  یتشیعم  عضو  زا  ندوب  ربخ  اب  نمض  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  درک  لمحت  شیوخ 
تمدخ مالسلااهیلع  همطاف  يزور  دیوگ : سنا  هحفص 67 ] دناوخیمارف [ . یگدنز  تالکـشم  ربارب  رد  ییابیکـش  ربص و  هب  ار  دوخ  رتخد 

هک میرادن ، دنفـسوگ  تسوپ  کی  زج  يزادنا  ریز  میومع  رـسپ  نم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ای  درک  ضرع  هدـمآ ، ردـپ 
ربص مرتخد  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مییامنیم ، نهپ  نآ  يور  ار  نامرتش  فلع  اهزور  مینکیم و  هدافتسا  نآ  زا  ام  اهبش 

هیناوطق ياـبع  کـی  زج  يزیچ  هک  یلاـح  رد  درک  يرپـس  ار  دوخ  یگدـنز  ياـهزور  زا  لاـس  هد  مالـسلاهیلع  نارمع  نب  یـسوم  اریز  نک 
وا لزنم  هب  بویاوبا  توعد  هب  رمع  رکبوبا و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يزور  هک  تسا  هدـش  لـقن  نینچمه  [ . 101 . ] تشادن

، ناسرب مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  ار  نیا  دومرف : بویاوبا  هب  هدراذگ ، ینان  صرق  رد  تشادرب و  ار  تشوگ  زا  يرادقم  ترـضح  دـنتفر ،
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يزور  دـیوگ : يراصنا  رباج  [ . 102 . ] تسا هدرکن  هدافتـسا  ییاذغ  نینچ  زا  هک  تسا  زور  دـنچ  اریز 

. دادیم ریش  زین  ار  دوخ  دنزرف  و  درکیم ، درآ  دوخ  تسد  ود  اب  هدنکفا و  رس  رب  رتش  مشپ  زا  ییابع  هک  یلاح  رد  داتفا  همطاف  هب  شمـشچ 
زا شیپ  مرتخد  دومرف : دوب ، يراج  شیاههنوگ  رب  کشا  هک  یلاح  رد  هدش و  رثأتم  هرظنم  نیا  ندید  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

ربارب رد  ار  دــنوادخ  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلــص  هَّللالوـسر  اـی  درک : ضرع  مالــسلااهیلع  همطاـف  شچب . اـیند  یخلت  ترخآ  ینیریش 
[ . 103 . ] مرازگ رکش  شايرهاظ  ياهتمعن  رب  منکیم و  شیاتس  شیاهتمعن 

یبهذم ياهشسرپ  هب  خساپ 

هـسیاقم لباق  زگره  موصعم  ماما  اب  زج  ملع  رظن  زا  دوب . رادروخرب  ییالاب  ناوت  زا  نید  هغّلبم  کـی  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
هب مدرم و  اب  دروخرب  شور  ترـضح  نآ  درک . هسیاقم  شراوگرزب  ردپ  اب  ار  يو  دـیاب  اهدروخرب  هحفـص 68 ] قالخا و [  رظن  زا  تسین و 

ترضح دزن  ینز  دومرف : مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دوب . هتفرگ  دای  شردپ  زا  دنتـشاد ، یتاماهبا  نید  هزوح  رد  هک  یناسک  صوصخ 
وا لکشم  امش  زا  ات  هداتسرف  امش  دزن  ارم  هدیدرگ و  یهابتشا  راچد  زامن  دروم  رد  هک  مراد  یفیعض  ردام  نم  تفگ : دش و  بایفرش  همطاف 
دش رارکت  راب  هد  ات  لمع  نیا  تفرگ و  خساپ  دیسرپ و  دمآ و  موس  مود و  راب  يو  داد . ار  وا  هلئـسم  باوج  همطاف  ترـضح  منک . لاؤس  ار 

: تفگ دـش و  هدنمرـش  یپ  رد  یپ  ياهدـمآ  تفر و  همه  نیا  زا  نز  نآ  درک . ناـیب  ار  وا  لاؤس  باوج  مالـسلااهیلع  ارهزهمطاـف  مه  زاـب  و 
سپـس سرپب  يراد  لاؤس  هچ  ره  ایب و  مه  زاب  دومرف  هرهاط  يهقیدص  منکیمن . لاؤس  رگید  مزادنایمن و  تمحز  هب  ار  امـش  نیا  زا  شیب 

رانید رازه  دص  يو  هب  دزم  رجا و  ناونع  لباقم  رد  یلو  دربب  الاب  یعافترا  ات  ار  ینیگنس  راب  هک  دنیامن  ریجا  يزور  ار  یسک  رگا  داد  همادا 
هک ياهلئسم  ره  دومرف : ترضح  هن . داد : خساپ  نز  نآ  دوب ؟ دهاوخ  راوشد  شیارب  نیگنس  راب  نیا  یترجا  نینچ  لباقم  رد  ایآ  دنهدب  الط 
هک تسا  ملـسم  سپ  دهدیم . شاداپ  نم  هب  دشاب  هدش  رهاوج  ؤلؤل و  زا  رپ  هک  شرع  نیمز و  نیب  هلـصاف  زا  شیب  دنوادخ  مهدیم  خـساپ 
هک مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردـپ  زا  درک . دـهاوخن  داجیا  یتحاران  هنوگ  چـیه  نم  يارب  ینک  لاؤس  ردـق  ره  وت 

نازیم دوشیم و  هداد  ییاهبنارگ  ياهتعلخ  نانآ  هب  ناششناد  نازیم  هب  دـندرگیم  روشحم  ام  نایعیـش  ياملع  هک  تمایق  زور  دومرفیم :
هیدـه رون  زا  رویز  رازه  ناـنآ  زا  یکی  هب  هک  ییاـج  اـت  دراد  تبـسانم  هدوـمن  ادـخ  ناگدـنب  داـشرا  يارب  هک  یـشالت  نازیم  اـب  اـهتعلخ 

هک نانآ  يا  دیدرک و  یتسرپرس  ار  دمحم  لآ  ماتیا  هک  یناسک  يا  دهدیم : ادن  راگدرورپ  يوس  زا  يدانم  هاگنآ  هحفص 69 ] دنهدیم [ .
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نامه دنیامـش ، نادرگاش  نامه  نانیا  دیدرکیم ، تبقارم  تظفاحم و  ار  نانآ  دنـشاب - راهطا  يهمئا  هک  ماتیا - نیا  ناردـپ  دوبن  ماگنه  رد 
نادرگاش هب  هک  یملع  رادقم  هب  سپ  دیدرک ، توارط  اب  باداش و  ار  نانآ  دوخ  مولع  اب  دـیدومن و  ناشینابهگن  یتسرپرـس و  هک  ینامیتی 

تعلخ دندوب  هداد  ایند  رد  اهنآ  هب  هک  یـسرد  رادقم  هب  شیوخ  نادرگاش  هب  نانآ  سپ  دیهد ، تعلخ  نانآ  هب  ادخ  يوس  زا  دیاهداد ، دوخ 
هب هک  دوشیم  رما  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  يوـس  زا  دـنهدیم و  تعلخ  دوـخ  نادرگاـش  هب  زین  نادرگاـش  نیا  زا  یخرب  یتـح  دـنهدیم 

نیا زا  خـن  کی  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  دوش . هداد  تعلخ  دـناهداد  تعلخ  دوخ  نادرگاـش  هب  هچ  نآ  ربارب  ود  ناـملعم ،
[ . 104 . ] تسا رتشزرا  اب  دباتب  نآ  رب  نویلیم  کی  دیشروخ  هک  هچ  نآ  زا  یترخآ  ياهتعلخ 

یقالخا ياهدهعت  هب  مازتلا 

هک لـمع  يهلحرم  هب  تبوـن  اـما  دـنیوگیم ، نخـس  بوـخ  نآ ، زا  يرادـفرط  اـهشزرا و  زا  یخرب  نییبـت  عـقوم  رد  اـهناسنا  زا  يرایـسب 
یقالخا ناملعم  یگدنز  رد  رادرک - راتفگ و  قباطت  ینعی  یـشزرا - لصا  نیا  اما  سب . هدوب و  فرح  شاهمه  هک  دوشیم  مولعم  دسریم ،

ریسا کی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دش  رارق  هک  یتقو  دنیوگ : دراد . ياهژیو  مهم و  رایـسب  هاگیاج  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچمه 
 ] ار رحب  لحاس  يارسا  زا  یکی  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیامن ، کمک  ار  وا  هناخ  ياهراک  رد  ات  دنک  هبه  همطاف  هب  ار  نز 

، دینش ردپ  زا  ار  شرافس  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دوش . ارادم  وا  اب  ات  دومرف : شرافـس  داتـسرف و  شرتخد  هناخ  هب  هحفص 70 ]
نینچ زین  لمع  هلحرم  رد  وا  اب  زور  کی  دشاب و  نم  اب  زور  کی  هناخ  ياهراک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : ردپ  هب 

درآ وج  و  دوب ، هدراذگ  ساتـسد  شربارب  رد  و  دوب : هتـسشن  مالـسلااهیلع  همطاف  يزور  دیوگ : ناملـس  دوب . دنب  ياپ  نادب  رخآ  ات  هدرک و 
، دیچیپیم دوخ  هب  یگنـسرگ  زا  هناخ  هشوگ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگید  يوس  زا  دوب ، هدـش  یمخز  ترـضح  نآ  ياهتسد  درکیم و 

راذـگاو هّضف  هب  ار  اـهراک  یـضعب  ارچ  تسا . هدـش  مخز  تیاهتـسد  ملـس ! هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رتـخد  يا  مدرک : ضرع 
هدوب وا  تبون  زورید  و  وا ، هدـهع  هب  زور  کی  دـشاب و  نم  اب  زور  کی  هناخ  ياهراک  هک  هدرک  شرافـس  نم  هب  مردـپ  دومرف : ینکیمن !؟
ندرک مارآ  هب  نم  دومرف : میامن ؟ مارآ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ای  منک و  درآ  ار  وج  ای  دـیهد  هزاـجا  مدرک ... ضرع  دـیوگ : ناملـس  تسا .

ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هماقا  يادص  هک  نیا  ات  مدرک  درآ  ار  وج  زا  يرادقم  نک . درآ  ار  وج  وت  مرتهتسیاش ، مالسلاهیلع  نیسح 
. مدرک لقن  یلع  يارب  ار  ارجام  زاـمن ، زا  سپ  مدومن و  تکرـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تعاـمج  زاـمن  رد  دیـسر ، مشوگ  هب 
زا ار  نایرج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تشگرب . دجـسم  هب  نادنخ  داش و  هک  تشذگن  یتدم  اما  تفر  هناخ  هب  نایرگ  ترـضح 

باوخ هب  شاهنیس  يور  مه  نیسح  هدیباوخ و  تشپ  هب  مدید  مدش  دراو  مالسلااهیلع  همطاف  رب  دومرف : باوج  رد  دیـسرپ  مالـسلاهیلع  یلع 
تسا یناگتشرف  نیمز  يور  رد  ینادیمن  رگم  دومرف : ادخ  لوسر  دخرچیم . دنارگب  ار  نآ  یسک  هک  نآ  نودب  مه  بایـسآ  تسا و  هتفر 

لوا زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  تسا  نشور  [ . 105 . ] دننکیم تمدـخ  ار  دـمحم  لآ  دـمحم و  تمایق ، زور  ات  دـناشدرگ و  لاح  رد  هک 
هب هژیو  تالاح  رد  ای  نادـنزرف و  هب  رتشیب  یگدیـسر  رطاخب  یهاـگ  تشاذـگ ، هحفـص 71 ] رگا [  دراذـگن و  ار  يرارق  نینچ  تسناوـتیم 

نینچ تیاعر  هب  مزلم  یعرـش  ظاحل  زا  هن  دوب و  هدرک  دای  دـنگوس  هن  وا  هک  ارچ  دـیامنب ، کمک  تساوخرد  ای  دـنکن و  لمع  دوخ  دـهعت 
دنب ياپ  نآ  هب  رخآ  ات  تسکشن و  ار  دهع  نیا  زگره  ترضح  هک  مینیبیم  اما  دوب ، یقالخا  دهعت  کی  طقف  هلئـسم  نیا  اریز  هدوب ، يدهعت 

. دوب

تیلوئسم راب  ندش  مک  زا  یلاحشوخ 

یگدنز و همانرب  ات  هدرک  تساوخرد  هدمآ  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  يزور  دناهدروآ 
هناخ نورد  رد  تمدـخ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـیامرفب . نیعم  کی  ره  يارب  ار  هناـخ  رد  تامدـخ 
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لاحـشوخ رایـسب  هدـش  باسح  حیحـص  میـسقت  نیا  زا  هک  همطاف  درک . راذـگاو  یلع  هب  دوب  هناخ  زا  نوریب  هب  طوبرم  هچ  نآ  تشاـمگ و 
ادخ طقف  لاجّرلا ، باقر  لّمحت  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  یئافکإب  هَّللا  ّالا  رورّـسلا  نم  ینلخاد  ام  ملعی  الف  تفگ : دوب  هتـشگ 

دیآیمرب نادرم  هدهع  زا  طقف  هک  ییاهراک  زا  ارم  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  منیبیم  هک  نیا  زا  مدنـسرخ  ردـقچ  دـنادیم ،
مالسلااهیلع همطاف  ای  دنزن و  يراک  چیه  هب  تسد  لزنم  رد  یلع  رگید  هک  دوبن  انعم  نادب  میـسقت  نیا  دنامن  هتفگان  [ . 106 . ] تشاد فاعم 

یلع مه  تایاور ، زا  یخرب  ساسا  رب  هکلب  دـنکن ، کمک  مالـسلاهیلع  یلع  هب  تسا  یگدـنز  شاـعم و  نیمأـت  هب  طوبرم  هک  ییاـهراک  رد 
کمک هب  شاعم  نیمأت  يارب  همطاف  یهاگ  دزیم و  وراج  ار  هناخ  یهاگ  تفاتـشیم و  مالـسلااهیلع  ارهز  کـمک  هب  هناـخ  رد  مالـسلاهیلع 

هحفص 72] درکیم [ . هیهت  ینان  نآ  زا  تفرگیم و  وج  يردق  مدرم ، يارب  مشپ  ندیسیر  لباقم  رد  تفاتشیم و  مالسلاهیلع  یلع 

تنمیب تمدخ 

هک رخآ  ياـهلاس  رد  زج   ) لاـسدرخ دـنزرف  راـهچ  نتـشاد  اـب  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  هناـخ  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  یلاـس  هن  لوـط  رد 
هاچ زا  دوخ  يراد  هچب  رب  هوالع  مالـسلااهیلع  همطاف  دادیم . ماجنا  شدوخ  ار  هناخ  ياهراک  مامت  دش ) نیعم  ترـضح  نآ  يارب  ياهمداخ 
راک زا  ای  تشاذگن و  تنم  رهوش  رب  ییاهراک  نینچ  رطاخ  هب  زگره  و  هدرکن ، یگتـسخ  راهظا  اما  درکیم ، بایـسآ  وج  دیـشکیم و  بآ 

هک تسا  يربماـیپ  ادـخ و  هبوبحم  نآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  دوـمنن . یلاـخ  هناـش  تیلوئـسم  راـب  ریز  زا  درکن و  فاکنتـسا  هناـخ  رد  ندرک 
همطاف زا  مدوخ و  زا  ار  یبلطم  یلیاـم  اـیآ  دومرف : دعـسینب  زا  يدرم  هب  شایقـالخا  يایاجـس  لـیاضف و  هراـبرد  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما 

زا بآ  کشم  اب  ردـقنآ  وا  دوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دزن  رد  قلخ  نیرتزیزع  نیرتبوبحم و  وا  میوگب ، وت  يارب  مالـسلااهیلع 
ردق نآ  و  دش ، تخس  تفس و  شتـسد  ود  ره  هک  نآ  ات  درک ، درآ  ساتـسد  اب  ردق  نآ  تشاذگ و  رثا  شاهنیـس  رد  هک  نآ  ات  دیـشک  هاچ 
نیا دیدرگ و  گنر  هایس  شسابل  هک  درک  نشور  گید  ریز  رد  شتآ  ردق  نآ  و  دش ، دولآ  رابغ  شنهاریپ  هک  نآ  ات  درک ، تفاظن  ار  هناخ 

نآ زا  هتفر و  تردـپ  دزن  تسا  بوـخ  هچ  متفگ : مالـسلااهیلع  همطاـف  هـب  يزور  دروآیم . دراو  ناوارف  بیـسآ  يو  هـب  راوـشد  ياـهراک 
هیلع و هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  دهد . ماجنا  ار  تامدخ  نیا  ات  دیامن  نیعم  تیارب  يرازگتمدخ  هک  یهاوخب  ترـضح 
هحفص 73] [ . ] 107 . ] تشگرب درک و  يراددوخ  شتجاح  نتفگ  زا  اذل  دندوب ، هتسشن  ترضح  نآ  دزن  رد  یهورگ  یلو  تفر  ملس  هلا و 

فافع ایح و  يوگلا  همطاف 

هراشا

رد اهنآ  زا  کی  ره  ّتیقّفوم  اّما  میاهدرک ، دروخرب  تیرـشب  ناهج  یتح  ای  مالـسا و  ناهج  رد  نانز  زا  يرایـسب  هچخیرات  مان و  هب  نونکات 
یملع یقالخا و  تالامک  تافـص و  مامت  عماج  مادک  چیه  مینکیم  هدهاشم  رگیدکی ، اب  هسیاقم  رد  هدوب و  دودـحم  رایـسب  تهج و  کی 

یناسنا و تافص  مامت  عماج  ییاهنت  هب  دوخ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  یبن  تخد  اما  دناهدوبن .
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يامن  مامت  هنییآ  شنیرهاط ، دالوا  راوگرزب و  ردـپ  تداهـش  هب  هک  ارچ  تسا . یقالخا  تالامک 

قیبطت و هک  تسا  ناگمه  يارب  سرد  نیرتگرزب  مالـسلااهیلع  همطاف  شور  هریـس و  تسا . هدوب  شیایـصوا  تجح و  وا و  نت  هراـپ  هدوب و 
صالخا يراوگرزب ، قالخا و  ییاسراپ ، دهز ، همسجم  مالسلااهیلع  همطاف  تشاد . دهاوخ  یپ  رد  ار  یبایماک  تداعـس و  نآ ، ندرک  هدایپ 

ایح و زا  ییاههناشن  هب  هاتوک  گـنرد  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  یناـسنا  بوخ  تلـصخ  اهدـص  ینمادـکاپ و  تفع و  اـیح ، بجح و  راـثیا ، و 
هحفص 74] میزادرپیم [ : تلیضف  تمارک و  يوناب  نیا  تفع 

ایح بجح و  ندعم  همطاف 
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تیمها رما  نیا  هب  هدوب و  ایح  بجح و  اب  ردـقچ  يو  هک  دـنهاوگ  اهنآ  تسا و  اههناشن  نیا  زا  رپ  مالـسلااهیلع  همطاف  زیمآراختفا  یگدـنز 
دوبن رـضاح  دوخ  گرم  زا  سپ  یتح  هکلب  درکیم ، يرادـساپ  ایح  میرح  زا  يویند  لئاسم  رد  طقف  هن  مالـسلااهیلع  همطاـف  تسا . هدادیم 

تمایق و هنحـص  دراو  هنهرب  ندـب  اب  اهناسنا  رگید  دـننامه  ترخآ  رد  ای  دریگ و  رارق  مرحمان  ناگدـید  لباقم  رد  شنفک  هب  هدـیچیپ  ندـب 
. دوبن اراوگ  شیارب  گرم  هدماین و  نوریب  هرهلد  بارطضا و  زا  دشن  نیمضت  شیارب  رما  ود  نیا  ات  دوش و  يربک  رشحم 

ءامسا زا  تساوخرد  همطاف و  يوگتفگ 

اب هداد و  رارق  ياهتخت  يور  ار  وا  نفک ، لـسغ و  زا  سپ  تفریم . اـیند  زا  ینز  اـی  درم  هـک  یماـگنه  دوـب ، مـسر  نـینچ  مالـسا  ردـص  رد 
چیه هب  دوب ، هدننز  تشز و  رایسب  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  هک  هرظنم  نیا  دندرکیم . عییـشت  نفد  لحم  ات  ار  وا  تیم  يور  هچراپ  ندیـشک 

رد تهج  نیدب  دوب . ادیپ  الماک  اما  دوب ، هدیشوپ  هچ  رگا  نز  لکیه  هک  ارچ  ددرگ ، لمح  هنوگ  نیا  شگرم  زا  سپ  هک  دوبن ، رضاح  هجو 
هزانج اب  هک  ار  هچنآ  مرادیم  تشز  نم  ءامـسا : يا  دومرف : هدرک و  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  تشاد . ءامـسا  اب  هک  ییوگتفگ  اب  شرمع  رخاوا 

امـش يارب  ار  نآ  هیبش  ملیام  مدـید و  يزیچ  هشبح  رد  نم  تفگ : ءامـسا  دنـشکیم ، نز  يور  هب  ياهچراپ  طقف  هک  دـنهدیم  ماجنا  ناـنز 
همطاف دیشک . هحفـص 75 ] شیورب [  ياهچراپ  دومن و  مخ  ار  اهنآ  هدـیبلط و  ار  اـمرخ  تخرد  هزاـت  رتبوچ و  دـنچ  هاـگنآ ، مهد . ناـشن 
ءامسا [ . 109 . ] دوشیمن هتخانـش  درم  زا  نز  هک  ارچ  [ 108 . ] تسا ابیز  بوخ و  ردقچ  دومرف : دش و  داش  رایـسب  راک  نیا  زا  مالـسلااهیلع 

اب تیاهن  رد  و  [ . 110 . ] تقو نامه  رگم  دشن  نادنخ  شاهرهچ  دش و  رهاظ  شنابل  رب  هدنخ  شعن ، نیا  ندید  اب  مالسلااهیلع  همطاف  دیوگ :
شتآ زا  ار  وت  دنوادخ  نک ، ناهنپ  روتسم و  ارم  دومرف : سپس  دننک ، تسرد  وا  يارب  ار  نآ  هیبش  هک  دنتساوخ  ءامـسا  زا  راک  نیا  نیـسحت 

[ . 111 . ] دنک روتسم  منهج 

همطاف يایح  زا  رگید  ياهنومن 

همطاف هک  ارچ  دوب ، تمایق  زور  رد  اهناسنا  ندش  هتخیگنارب  هوحن  اهنآ  هلمج  زا  دنتـشاد و  ردـپ  زا  يدایز  ياهـشسرپ  مالـسلااهیلع  همطاف 
ایند لها  ایآ  مدیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  يزور  دـیوگ : تشاد . لد  رد  یمیظع  لوه  تمایق  زور  زا  مالـسلااهیلع 

. درادن هجوت  یسک  هب  یسک  اج  نآ  یلو  مه  امش  يرآ  دومرف : ماهنهرب ؟ مه  نم  ایآ  متفگ : مرتخد . يا  يرآ  دومرف : دناهنهرب ؟ تمایق  زور 
هتفرن نوریب  ردپ  رضحم  زا  زونه  لاعتم . يادخ  لباقم  رد  زور  نآ  تسا ، یگدنمرش  ياج  ردقچ  لجوزع : هَّللا  نم  ذئموی  هاتأوساو ، متفگ :

زا تمرش  ایح و  تهج  هب  هحفص 76 ] وگب [  و  ناسرب ، مالس  همطاف  هب  دمحم  يا  دیوگیم : نم  هب  هدمآ  لیئربج  نونکا ، دومرف : هک  مدوب ،
[ . 112 . ] دناشوپب رون  زا  سابل  ود  هب  تمایق  زور  رد  ار  وا  هک  دومرف : هدعو  راگدرورپ  ادخ 

باجح فافع و  رهظم  همطاف 

همطاـف هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  اریز  تـسا ، ناناملـسم  ناـنز  شـشوپ  تـفع و  رهظم  نیرتـهب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هـک  تـسا  نـیا  مود  هلئـسم 
ار ناـنز  رگید  توعد  يو  هک  تسا  هاوگ  خـیرات  نوچ  دـشاب ، هدرک  هطبار  عطق  هناـخ  زا  جراـخ  ـالماک  هک  دوبن  ییوناـب  نآ  مالـسلااهیلع 
، هتفریم نوریب  دنتـشادن  روـضح  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  ییاـهزور  رد  هژیو  هب  هرمزور  لـئاسو  هیهت  تهج  نینچ  مه  هتفریذـپیم ،

ربمایپ ياهمخز  ياوادم  هب  نانز  رگید  هارمه  هب  دحا ، گنج  رد  هدرکیم ، دمآ  تفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  بترم 
تداهـش زا  سپ  هدوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هارمه  عادولا  ۀّـجح  هکم و  حـتف  رد  و  هتخادرپ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 

، هتفریذپیم روضح  هب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یخرب  هاگ  و  هتفریم ، دحا  هب  هتـسویپ  هزمح 
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تمارک هب  نز  هک  دوب  نآ  یپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا . هدرکیم  هیکت  تخـس  نز  باجح  فافع و  هلئـسم  رب  مه  زاب  لاح  نیا  اب  اـما 
زا ار  شیدنا  دازآ  ره  ناملـسم و  نز  ناماد  هک  تساوخیم  همطاف  دنکن ، نارگید  ياهـسوه  لایما و  يادـف  ار  دوخ  و  دربب ، یپ  شایناسنا 
ام دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  دراد . هگن  كاپ  ینید  ياهـشزرا  دض  عروشمان و  طباور  قالخا و  داسف  هنوگ  ره 

مادـکچیه تسا ؟ رتـهب  ناـنز  يارب  زیچ  هچ  دـیهد  ربـخ  نم  هب  دومرف  میدوب ، هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تمدـخ  يزور 
وا يارب  ار  لاؤس  مدـمآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  هب  نم  هحفص 77 ] دندش [ . هدنکارپ  هتـساوخرب  دنیوگب و  ار  ترـضح  باوج  تسناوتن 

نیا باوج  نم  دومرف  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  میتسنادیمن . ار  ادـخ  لوسر  باوج  اـم  زا  کـیچیه  هک  متفگ  نمـض  رد  مدرک و  لـقن 
لوسر دزن  هب  نم  دنیبن . ار  يدرم  چیه  مه  وا  دنیبن و  ار  وا  يدرم  چـیه  هک  تسا  نیا  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  دومرف : سپـس  منادیم  ار  لاؤس 

. دنیبن ار  يدرم  چیه  مه  وا  دـنیبن و  ار  وا  يدرم  چـیه  هک  تسا  نیا  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  هَّللالوسر  ای  متفگ  متـشرگب و  مالـسلاهیلع  ادـخ 
ربمایپ همطاف . زا  متفگ  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  باوج  نیا  سپ  دیتفگن ، يزیچ  دیدوب و  رضاح  اج  نیا  البق  هک  امش  دومرف : بجعت  اب  ترضح 

نیا هک  دنامن  هتفگان  [ . 113 . ] تسا نم  نت  هراپ  همطاف  هک  یتسارب  دومرف : همطاف ، شرتخد  زا  بجعت  نمـض  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
همطاف دارم  هک  دـندقتعم  یخرب  الثم  دـسریمن ، رظنب  حیحـص  نادـنچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـناهدرک  ینعم  ياهنوگ  هب  کـی  ره  ار  ثیدـح 

هاگن هنوگ  نیا  تفگ : دیاب  خساپ  رد  دنکن . یهاگن  نینچ  نز  هب  نینچمه  دنکن و  درم  هب  دولآتوهـش  هاگن  نز  هک  تسا  نیا  مالـسلااهیلع 
ایآ مینک ، ینعم  روج  هچ  ار  ثیدـح  ناـیب  نیا  اـب  و  دـنکن . یهاـگن  نینچ  هک  تسا  نآ  رتـهب  هک  نیا  هن  تسا  مارح  درم  نز و  يارب  ندرک 

یلمع دراد و  ناکما  رما  نیا  اـهنت  هن  اریز  تسین ، حیحـص  مه  ینعم  نیا  هک  دورن ، نوریب  هناـخ  زا  زگره  نز  هک  تسا  نیا  همطاـف  دوصقم 
هحفـص 78] هتـشاد [ . دمآ  تفر و  مالـسلااهیلع  همطاف  دوخ  دش  ضرع  اریز  تسا . فلاخم  همطاف  دوخ  هریـس  یـشمطخ و  اب  هکلب  تسین ،
زا دـناوتیم  اـت  نز  هک  هدوـب  نیا  رب  شاهیکت  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دـسریم  رظنب  تسیچ ؟ هلمج  نـیا  زا  ترـضح  روـظنم  سپ 

. دنک زیهرپ  یقالخا  ریغ  ياهدونش  تفگ و  عورشمان و  ياهطالتخا  زا  روضح ، تروص  رد  دهاکب و  دوخ  يرورض  ریغ  روضح 

همطاف زا  رگید  یسرد 

اج نآ  رد  هک  ربمایپ  درک ، ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تساوخ ، دورو  هزاجا  همطاف  زا  انیبان  يدرف  يزور  هک  دناهدروآ 
ارم وا  هک  تسا  تسرد  درک : ضرع  دـنیبیمن ؟ ار  وت  وا  هک  یلاـح  رد  يدرک  ناـهنپ  وا  زا  ار  دوـخ  ارچ  مرتـخد  دندیـسرپ : دـندوب  رـضاح 
نم دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دـنکیم . مامـشتسا  ار  وب  انیبان  درم  نیا  هک  نیا  رب  هوالع  منیبیم ، ار  وا  هک  نم  اما  دـنیبیمن 

هحفص 79] [ . ] 114 . ] یتسه نم  نت  هراپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

تمایق زور  رد  همطاف  يامیس 

هراشا

زاین یـسررب  قیقحت و  هب  نادنچ  هک  تسا  نشور  كانبات و  ردق  نآ  مالـسا  خـیرات  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  یتوکلم  سدـقم و  هرهچ 
هب ساسا  نیا  رب  مینک . وگتفگ  شترضح  لیاضف  يهرابرد  یکدنا  تسا  هتـسیاش  راوگرزب  نآ  [ . 115  ] تداهش مایا  هب  هجوت  اب  اما  درادن ،

. میوش انشآ  تمایق  رد  ترضح  نآ  هاگیاج  ماقم و  اب  ات  میوریم  ناموصعم  ینارون  تایاور  غارس 

ندش هتخیگنارب  تیفیک 

هدیشیدنایم و نادب  هراومه  ناموصعم  هک  ینامز  تسا . رشب  يهدنیآ  كانتشحو  تخس و  رایـسب  تاظحل  زا  زیخاتـسر  ندش و  هتخیگنارب 
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ندوب نایرع  ندـش ، هدـنز  رکف  دیـشیدنایم ، نامز  نیدـب  رتشیب  دوب و  نینچ  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  دـندشیم . شوهیب  نآ  فوخ  زا  هاـگ 
: دیامرفیم مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  دربیمورف  هودنا  هحفص 80 ] رد [  ار  وا  یهلا و ... لدع  رضحم  هب  ندش  هضرع  تمایق ، رد  اهناسنا 

همطاـف ینیگهودـنا ؟ ارچ  مرتـخد ! دوـمرف : تفاـی . كانهودـنا  ار  وا  دـش و  دراو  همطاـف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يزور 
، زور نآ  مرتخد ! يرآ  دومرف : ربمایپ  دهدیم . مجنر  زور  نآ  رد  مدرم  ندش  روشحم  هنهرب  تمایق و  دای  ناج  ردپ  داد : خساپ  مالسلااهیلع 

هاگنآ میهاربا و  سپـس  موشیم . هتخیگنارب  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  دروآ  ربخ  میارب  دـنوادخ  يوس  زا  لیئربج  اما  تسا ، یگرزب  زور 
زا دبنگ  تفه  يو  دتسرفیم . وت  يوس  هب  هتشرف  رازه  داتفه  هارمه  ار  لیئربج  دنوادخ  نآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـسمه 
مان هب  يرگید  هتشرف  یـشوپیم . ار  اهنآ  وت  دروآیم و  تیارب  یتشهب  ياهسابل  لیفارـسا  هاگنآ  دزاسیم . رارقرب  تهاگمارآ  زارف  رب  رون 

لیئاقوز يوشیم و  راوس  بکرم  نآ  رب  وت  الط . زا  شزاهج  ناشخرد و  دـیراورم  زا  شراـهم  هک  دروآیم  تیارب  رون  زا  یبکرم  لـیئاقوز 
رازه داتفه  یتفر ، هک  یکدـنا  دنراپـسیم . هار  وت  شیپاشیپ  حـیبست  ياهمچرپ  اب  هتـشرف  رازه  داتفه  لاـح  نیا  رد  دـنکیم . تیادـه  ار  نآ 

نایروح زا  کی  ره  تسد  هب  دنباتـشیم ، تلابقتـسا  هب  دـنهدیم ، تراشب  رگیدـکی  هب  ار  ترادـید  دـننامداش و  هک  یلاـح  رد  نیعلا  روح 
نامه هب  هک  یماـگنه  دـننکیم . تکرح  تهارمه  هتفرگ  رارق  تتـسار  فرط  اـهنآ  دزیخیم ... رب  نآ  زا  دوع  يوب  هک  تسا  رون  زا  یلقنم 

اهنآ دـیوگیم ، مالـس  وت  رب  دـیآیم و  تلابقتـسا  هب  نیعلاروح  رازه  داـتفه  هارمه  نارمع  رتخد  میرم  يدـش ، رود  تهاـگمارآ  زا  هزادـنا 
نامیا وا  لوسر  ادخ و  هب  هک  ینز  نیلوا  هجیدخ ، تردام  هاگنآ  دننکیم . تکرح  تهارمه  دنریگیم و  هحفص 81 ] رارق [  تپچ  تمس 

اب اوح  يدش ، کیدزن  اهناسنا  عمج  هب  یتقو  دنیآیم ، تلابقتـسا  هب  دنراد . تسد  رد  ریبکت  ياهمچرپ  هک  هتـشرف  رازه  داتفه  هارمه  دروآ ،
. دوشیم راپسهر  وت  اب  و  دیآیم ، تدزن  محازم  رتخد  هیسآ  هارمه  هب  نیعلاروح  رازه  داتفه 

مدرم نایم  رد  همطاف  روضح 

شیادص مدرم  مامت  هک  ياهنوگ  هب  راگدرورپ  شرع  ریز  زا  یسک  یسریم ، تمایق  رد  رضاح  تیعمج  طسو  هب  هک  یماگنه  ناج ، همطاف 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تخد  همطاف ، هقیدص  ات  دینکفا  نییاپ  ار  اهرظن  دیناشوپورف و  ار  اهمـشچ  دنزیم ، دایرف  دنونـشب ، ار 
. دننکیم هاگن  وت  هب  مالسلاهیلع و ... بلاطیبا  نب  یلع  نمحرلا و  لیلخ  میهاربا  زج  سک  چیه  ماگنه  نآ  رد  سپ  دننک . روبع  شناهارمه 

تمایق زور  : » دنکیم فیصوت  نینچ  ار  روضح  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  زین  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  [ . 116]
شیاپ راهچ  ناشخرد  دیراورم  زا  بکرم  نآ  راهم  دوشیم ، رضحم  هصرع  دراو  تشهب  ياهبکرم  زا  یبکرم  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد 

شنورد و زا  نآ  نوریب  هک  دراد  رارق  رون  زا  يدبنگ  نآ  رب  تسا و  خرس  توقای  زا  شنامشچ  یتشهب و  کشم  زا  شاهلابند  زبس ، درمز  زا 
زا یجات  شزارف  رب  تسا . ییادـخ  تمحر  وترپ  نآ  جراخ  یهلا و  وفع  راونا  دـبنگ ، نآ  لخاد  ياضف  تسا ، نایامن  شنوریب  زا  نآ  نورد 
ود زا  کی  ره  رد  دناشفایم . رون  ناشخرد ، ناگراتـس  دـننامه  هک  هحفـص 82 ] دراد [  توقای  رد و  زا  هیاپ  داـتفه  هک  دوشیم ، هدـید  رون 

: دنکیم ادن  دـنلب  يادـص  اب  دراد و  تسد  رد  ار  نآ  راهم  لیئربج  دروخیم . مشچ  هب  هتـشرف  رازه  داتفه  بکرم  نآ  پچ  تسار و  تمس 
هک تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  نیا  دینکفا ، نییاپ  ار  اهرظن  دـیریگ و  شیوخ  يوسارف  دوخ  هاگن 

روبع مالـسلااهیلع  همطاف  ات  دـنریگیمورف  هدـید  بدا  زا  یگمه  ادهـش  نیقیدـص و  ایبنا و  ناربمایپ و  یتح  ماگنه ، نیا  رد  دـنکیم . روبع 
[ . 117 . ] دریگیم رارق  راگدرورپ  شرع  لباقم  رد  و  دنکیم ،

همطاف يارب  رون  زا  يربنم 

رون زا  يربـنم  سپـس  میناوخیم : نینچ  تماـیق ، هصرع  رد  يو  روضح  یگنوگچ  هراـبرد  شایمارگ  رتـخد  اـب  ربماـیپ  يوـگتفگ  همادا  رد 
ياهمچرپ ناشتسد  رد  هک  دناهتفرگ ، رارق  ناگتـشرف  زا  ییاهفـص  رگید  هلپ  ات  ياهلپ  ره  نیب  دراد و  هلپ  تفه  هک  دنزاسیم ، رارقرب  تیارب 

ابیز تایح  يوگلا  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیآیم و لـیئربج  يریگیم ، رارق  ربنم  يـالاب  رب  هاـگنآ  دنـشکیم ، فص  نیعلاروح  ربـنم ، تسار  پچ و  فرط  رد  نینچمه  تسا . رون 
[ . 118 .... ] هاوخب ادخ  زا  يراد  تسود  هچ  نآ  همطاف ! يا  دیوگیم :

یهلا لدع  هاگداد  رد  تیاکش 

هَّللادبع نب  رباج  تسا . نارگمتس  زا  تیاکش  هحفص 83 ] قلخ [  رارب  زا  روبع  زا  سپ  تمایق ، زور  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تساوخرد  نیلوا 
رارق راـگدرورپ  شرع  لـباقم  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  یماـگنه  دـنکیم : لـقن  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  يراـصنا 

هتـشاد اور  متـس  نم  رب  هدرزآ و  ارم  هک  یـسک  نم و  ناـیم  يدیـس ، یهلا و  درادیم : راـهظا  هتخادـنا  ریز  هب  بـکرم  زا  ار  دوـخ  دریگیم 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگید  یتیاور  ساـسا  رب  [ . 119 . ] نک مکح  مدـنزرف  لتاق  نم و  نیب  ایادـخ  نک ، يرواد 
دریگیم و تسد  رد  ار  شرع  ياههیاپ  زا  ياهیاـپ  دوشیم  رـشحم  دراو ، دراد  تسد  رد  نینوخ  ياـهنهاریپ  هک  یلاـح  رد  همطاـف  مرتخد 

مکحیف لاق  نک . يرواد  مدنزرف  لتاق  نم و  نم  نیب  بلاغ  لداع و  يادخ  يا  يدـلو ، لتاق  نیب  ینیب و  مکحأ  راّبج  ای  لدـع  ای  دـیوگیم :
[ . 120 . ] ددرگیم رداص  یهلا  مکح  دوشیم و  یگدیسر  مرتخد  تیاکش  هب  دنگوس  هبعک  يادخ  هب  ۀبعکلا ، ّبر  یتنبإل و 

نیسح نسح و  رادید 

ماما هظحل  نیا  رد  نایامنب . نم  هب  ار  نیـسح  نسح و  ایادخ  تسا : نینچ  دنوادخ  زا  تمایق  زور  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  يهتـساوخ  نیمّود 
[ . 121 . ] دنکیم ناروف  نوخ  مالسلااهیلع  نیسح  هدیرب  ياهگر  زا  هک  یلاح  رد  دنوریم  مالسلااهیلع  همطاف  يوس  هب  نیسح  ماما  نسح و 

منادب ات  موشیمن  دراو  زگره  دیوگیم : وش ، تشهب  دراو  دوشیم  هتفگ  هک  یماگنه  دیامرفیم : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
شدنزرف درگنیم و  تمس  نادب  سپ  نک . هاگن  تمایق  طسو  هب  دوشیم : هتفگ  يو  هب  هحفص 84 ] دناهدرک [ ؟ هچ  منادنزرف  اب  نم  زا  سپ 

( هرظنم نیا  ندید  اب   ) زین ناگتشرف  دهدیم . رس  دایرف  هلان و  ربمایپ  تخد  درادن ، ندب  رد  رس  هداتسیا و  هک  درگنیم  ار  مالسلاهیلع  نیـسح 
تسد رد  ار  شسدقم  رس  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [ . 122 . ] دنروآیمرب دایرف  هلان و 

هیلع هَّللا  یلص  ربمایپ  برقم و  هتشرف  چیه  هظحل  نیا  رد  دهدیم . رس  زوسناج  ياهلان  هرظنم  نیا  ندید  اب  مالسلااهیلع  همطاف  دیآیم ، دراد 
هب یـشتآ  هب  هدمآ  مشخ  هب  دنوادخ  تیعقوم  نیا  رد  [ . 123 . ] دیرگیم وا  لاح  هب  هک  نآ  رگم  تسین  ینمؤم  هدـنب  لسرم و  ملـس  هلآ و  و 

نوریب اج  نآ  زا  یهودـنا  چـیه  دـباییمن و  هار  نآ  رد  یگدوسآ  چـیه  هتـشگ و  هایـس  ات  هدـش  هدـیمد  نآ  رد  لاـس  رازه  هک  بهبه »  » ماـن
همه هدرک ، لمع  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  شتآ  نک ... عمج  ریگرب و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ناگدنـشک  دـهدیم  روتـسد  دوریمن ،

[ . 124 . ] دنیچیمرب ار  اهنآ 

تیبلها ناتسود  يارب  تعافش 

رارق قح  لوبق  دروم  هک  تسا  تیبلها  ناوریپ  ناتسود و  زا  تعافـش  راگدرورپ  زا  تمایق  زور  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  تساوخرد  نیموس 
رد هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  رقاب  ماـما  دـهدیم . رارق  تعافـش  دروم  ار  شناوریپ  ناتـسود و  دریگیم و 
[ ؟ یتسه هچ  نارگن  يورب  تشهب  هب  ماهداد  روتـسد  کـنیا  بیبـح ! رتـخد  يا  دـسریم ، ادـن  درگنیم ، شرـس  تشپ  هب  دـسریم ، تشهب 

مولعم متلزنم  ماقم و  متعافـش  شریذـپ  اب  يزور  نینچ  رد  مراد  تسود  راـگدرورپ ، يا  دـهدیم : باوج  مالـسلااهیلع  همطاـف  هحفص 85 ]
لخاد تسا  هتفهن  تادـنزرف  را  یکی  اـب  وت  یتـسود  شبلق  رد  هک  ره  رگنب و  مدرم  نیا  رد  درگرب و  مبیبـح  رتـخد  يا  دـسریم : ادـن  دوش .

هدـش هتـشون  رفاک  ای  نمؤم  يدرف ، ره  یناشیپ  رب  تمایق  زور  رد  دـیامرفیم : رگید  یتیاور  رد  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  [ . 125 . ] نک تشهب 
همطاـف ماـگنه  نآ  رد  دوـش ، هدرب  مـنهج  هـب  دوـشیم  هداد  روتـسد  تـسا  داـیز  شناـهانگ  هـک  تیبلـها  ناـبحم  زا  یکی  هـب  سپ  تـسا .
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ارم وت  يدیس ، یهلا و  درادیم : هضرع  ادخ  هب  سپ  تیبلها ، رادتسود  تسا  هدش  هتشون  هک  دناوخیم  ار  شمشچ  ود  نایم  مالـسلااهیلع 
همطاـف دـسریم : ادـن  تسا . قح  وت  هدـعو  یتخاـس و  رود  شتآ  زا  نم  هلیـسو  هب  ار  منادـنزرف  ناتـسود و  يدـیمان و  مالـسلااهیلع  همطاـف 

رود شتآ  زا  ار  ناشناوریپ  تنادنزرف و  ناتسود  تناوریپ و  ناتـسود و  وت  هلیـسو  هب  و  مدیمان ، همطاف  ار  وت  نم  یتفگ : تسار  مالـسلااهیلع 
شاهرابرد هک  دوب  تهج  نیدب  دنربیم ، خزود  هب  ار  ماهدـنب  ینیبیم  هک  نیا  منکیمن . فلخت  زگره  تسا و  قح  نم  هدـعو  مدـینادرگ و 

ره تسد  رگنب  لاح  دـنبای  یهاگآ  تماقم  تلزنم و  زا  مدرم  همه  نالوسر و  ناربمایپ ، ناگتـشرف ، ات  مریذـپب  ار  تتعافـش  ینک و  تعافش 
[ . 126 . ] ربب تشهب  ریگب و  هدش  هتشون  نموم  شایناشیپ  رب  هک  ار  هک 

نارگید زا  همطاف  ناتسود  تعافش 

ماقم زین  ترـضح  نآ  ناتـسود  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نانچ  تماـیق  زور  رد  همطاـف  ترـضح  ماـمق  تمظع و 
نآ رد  دوخ  تعافـش  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  دنگوس ، ادـخ  هب  رباج ، دومرف : رباج  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هحفـص 86 ] دهدیم [ . تعافش 

نایعیش هک  یماگنه  دنکیم . ادج  دب  هناد  زا  ار  بوخ  هناد  رتوبک  هک  نانچ  دزاسیم ، ادج  رشحم  لها  نایم  زا  ار  ناتـسود  نایعیـش و  زور 
ادن دننک ، نینچ  هک  یتقو  دنرگنب . رـس  تشپ  هب  هک  دـنکفایم  ناشلد  رد  دـنوادخ  دنـسریم ، تشهب  رد  هب  يو  هارمه  مالـسلااهیلع  همطاف 

: دـنرادیم هـضرع  ناـنآ  دـیتسه ؟ هـچ  نارگن  متفریذـپ ، امـش  قـح  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  تعافـش  نوـنکا ه  نـم  ناتــسود  دـسریم ،
هک ره  دیدرگرب و  مناتـسود  دسریم : ادن  دوش . راکـشآ  نارگید  يارب  ام  تلزنم  ماقم و  يزور  نینچ  رد  میراد  تسود  زین  ام  اراگدرورپ ،
بآ ای  سابل ، اذغ ، امش  هب  مالسلااهیلع  همطاف  تبحم  رطاخ  هب  هک  ره  زین  تشاد و  تسود  ار  امـش  مالـسلااهیلع  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  ار 

[ . 127 . ] دینک تشهب  دراو  دوخ  هارمه  هدینادرگ  رود  امش  زا  ار  یتبیغ  ای  هداد و 

تشهب يوس  هب 

لالج و اب  ادخ ، نامرف  هب  یهلا  لدع  هاگداد  رد  شتیاکـش  هب  یگدیـسر  شنادنزرف و  ناتـسود و  زا  تعافـش  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاف 
یلاح رد  مالسلااهیلع  همطاف  مرتخد  تمایق  زور  دیامرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوشیم . تشهب  دراو  یـصاخ  هوکش 

بجعت تمارک  نیا  هدهاشم  زا  مدرم  همه  دوشیم و  روشحم  هدیـشوپ ، هدـش  هتخیمآ  تایح  بآ  اب  هک  ار  دـنوادخ  ییادـها  ياهسابل  هک 
رتخد تسا : هدش  هتـشون  زبس  طخ  اب  وا  يارب  یتشهب  يهلح  رازه  رب  دوشیم . هدناشوپ  يو  رب  تشهب  ياهسابل  زا  یـسابل  هاگنآ  دـننکیم .
همطاف سپ  دیزاس . تشهب  دراو  هرهب  نیرتشیب  تمارک و  نیرتمامت  تبیه و  هحفص 87 ] نیرتلماک [  نکمم و  لکش  نیرتهب  هب  ار  ربمایپ 

. دنربیم تشهب  هب  هتفرگ ، رارق  زینک  رازه  داتفه  شنوماریپ  هک  یلاح  رد  هوکـش ، تمظع و  لامک  رد  راگدرورپ  نامرف  هب  ار  مالـسلااهیلع 
[ . 128]

یتشهب نایروح  لابقتسا 

هتفرن و یسک  تاقالم  هب  نونکات  هک  هیروح ، رازه  هدزاود  یـسریم ، تشهب  رد  هب  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ادخ  لوسر 
خرـس و توقاـی  درز و  يـالط  زا  ناـشیاهزاهج  هک  رون  زا  ینارتش  رب  دـنراد و  تسد  هب  ینارون  ياهلعـشم  هک  یلاـح  رد  تفر  دـنهاوخن 

رگیدـکی هب  نایتشهب  يدـش ، تشهب  لخاد  یتقو  سپ  دنباتـشیم . تلابقتـسا  هب  دـنراوس ، تسا  ناشخرد  دـیراورم  ؤلؤل و  زا  ناـشیاهراهم 
دنزاسیم و هدامآ  دناهتخاس ، رارقرب  رون  زا  ییاههیاپ  رب  هک  [ 129 ، ] رهوگ زا  ییاههرفس  تنایعیش  يارب  داد و  دنهاوخ  تراشب  ار  تدورو 

[ . 130 . ] دنروخیم یتشهب  ياهاذغ  زا  نانآ  دنایسرباسح ، راتفرگ  مدرم  ریاس  زونه  هک  یلاح  رد 
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تشهب رد  همطاف  نخس  نیلوا 

تـشهب لخاد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  یماـگنه  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  یـسراف  ناـملس 
انع بهذا  يذلا  دـمحلا هللا   ) میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب  دـنکیم : توالت  ار  هیآ  نیا  دـنیبیم ، هدرک  ایهم  شیارب  دـنوادخ  هچ  نآ  دوشیم و 

، دودز ار  نامهودنا  هک  تسا  ییادخ  هژیو  ساپس  شیاتس و  هلضف :) نم  هماقملا  راد  انلحا  يذلا  روکش  هحفص 88 ] روفغل [  انبر  نا  نزحلا 
نامیگشیمه هاگتماقا  تشهب و  هب  ار  ام  دوخ  شـشخب  هیاس  رد  هک  يراگدرورپ  تسا . هدنهد  شاداپ  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  هکیتسردب 

[ . 131 . ] میوشیمن وربور  یلالم  جنر و  اب  اج  نآ  رد  ام  دروآ . دورف 

همطاف رون  زا  تشهب  ندش  ینارون 

اـسمش اهیف  نوری  ال   ) هیآ نیا  يانعم  رد  تاداعـسلاوبا ، لیاضف  یبلعث و  فشک  هلمج  زا  اهباتک  زا  يرایـسب  رد  دسیونیم : بوشآرهـش  نبا 
تـشهب رد  ناتـشهب  هکناـنچ  تفگ : ساـبعنبا  هک  دـناهدروآ  ار . ییامرـس  هن  باـتفآ و  هن  تـشهب  رد  دـننیبیمن  و  [ . 132 (. ] اریرهمز ـالو 

تربماـیپ رب  هک  یباـتک  رد  وت  ایادـخ  دـنرادیم : راـهظا  تشهب  لـها  درک . یناروـن  ار  تشهب  ياـهغاب  هک  دـننیبیم  يروـن  هاـگان  دنتـسه ،
هام باتفآ و  رون  نیا  دسریم : ادن  دـید . دـنهاوخن  يدیـشروخ  تشهب  رد  نایتشهب  اریرهمز ، الو  اسمـش  اهیف  نوری  ال  يدومرف : يداتـسرف ،

[ . 133 . ] دیدرگ نشور  تشهب  ود ، نآ  رون  زا  دندیدنخ و  هدرک و  بجعت  يزیچ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  هکلب  تسین ،

تشهب رد  همطاف  زا  ایبنا  ترایز 

مالسلااهیلع همطاف  هب  ادخ  لوسر  هحفص 89 ] دننکیم [ . ربمایپ  رتخد  رادید  گنهآ  دندش ، تشهب  دراو  ادخ  يایلوا  ایبنا و  همه  هک  هاگنآ 
[ . 134 . ] دنباتشیم ترادید  هب  همه  ایبنا  ریاس  ات  هتفرگ  مدآ  زا  دندیدرگ ، رقتسم  تشهب  رد  ادخ  يایلوا  هاگره  دومرف :

تشهب رد  همطاف  هب  دنوادخ  تایانع 

هراشا

: تسا نینچ  تایانع  نآ  زا  یشخب  تشاد . دهاوخ  هژیو  یتایانع  تشهب  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هب  نانم  راگدرورپ 

یتشهب ياههناخ 

، مدیسر مالسلااهیلع  همطاف  رصق  هب  مدش ، تشهب  لخاد  دندرب و  جارعم  هب  ارم  هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
هداد تنیز  لکـش  کی  هب  اهنآ  همه  هدـش ، هتخاس  خرـس  دـیراورم  ياههناد  زا  شیاهقات  راوید و  رد و  مامت  هک  دوب  رـصق  داتفه  نآ  نورد 

[ . 135 . ] دوب هدش 

ربمایپ اب  ینیشنمه 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دیتسه . نم  نیشنمه  نم  رصق  رد  تشهب  رد  مالسلااهیلع  همطاف  مرتخد  وت و  یلع  ای  دومرف : یلع  هب  ربمایپ 
[ . 136 . ] دننیشنیم مه  يوربور  یتشهب  ناردارب 

هلیسو هجرد 

ابیز تایح  يوگلا  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


کعم نکسی  نم  هَّللالوسر  ای  اولاق  هحفص 90 ] ۀلیسولا [ . یل  اولأساف  هَّللا  متلأس  اذاف  ۀلیسولا  یعدت  ۀجرد  ۀنجلا  یف  نا  دومرف : ادخ  لوسر 
هلیـسو ماـن  هب  ياهجرد  تشهب  رد  [ . 137 . ] مالسلاهیلع نیسحلا  مالـسلاهیلع و  نسحلا  مالـسلااهیلع و  ۀمطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  لاق  اهیف ؟

هیلع هَّللا  یلص  هَّللالوسر  ای  دنتفگ : دیوش . راتـساوخ  دنوادخ  زا  ار  هلیـسو  ماقم  دیهاوخب ، میارب  يزیچ  اعد ، ماگنه  دیتساوخ  هاگره  تسا .
نـسح مالـسلااهیلع ، همطاف  مالـسلاهیلع  یلع  دومرف : دوب ؟ دنهاوخ  نیـشنمه  امـش  اب  صوصخم )  ) هجرد نیا  رد  یناسک  هچ  ملـس  هلآ و  و 

ردـپ و اب  وا  ندوب  هارمه  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  بقانم  زا  دـسیونیم : تبقنم 26  رد  ینیما  همالع  مالـسلاهیلع . نیـسح  مالـسلاهیلع و 
ایبنا و زا  سک  چیه  نت  جنپ  زج  تسا و  یلاعت  كرابت و  قح ، ترضح  تمظع  تختیاپ  اج  نآ  تسا . هلیسو  هجرد  رد  شنادنزرف  رسمه و 

[ . 138 . ] دباییمن هار  نادب  یسک  بّرقم  ناگتشرف  ناحلاص و  نیلسرم و  ایلوا و 

سدقلا ةریظح  رد  تنوکس 

شرع اهفقس  ءاضیب  ۀّبق  یف  سدقلا  ةریظح  یف  نیسحلا  نسحلا و  مالسلاهیلع و  ًاّیلع  مالـسلااهیلع و  همطاف  نا  دسیونیم : دنـسم  رد  یطویس 
رس هب  دیفس  يدبنگ  ریز  رد  سدقلا  ةریظح  مان  هب  یتشهب  یهاگیاج  رد  نیسح  نسح و  مالـسلاهیلع و  یلع  مالـسلااهیلع و  همطاف  نمحّرلا ،

یلع نم و  هاگیاج  تمایق  رد  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نینچمه  [ . 139 . ] تسا راگدرورپ  شرع  نآ  فقس  هک  دنربیم ،
همطاف صیاصخ  هدنسیون  هحفـص 91 ] [ . ] 140 . ] تسا راگدرورپ  شرع  ریز  ییارس  نیـسح  نسح و  مالـسلااهیلع و  همطاف  مالـسلاهیلع و 

[ . 141 . ] تسا سدقلا  ةریظح  هاگیاج  نیرتالاو  تشهب  رد  دسیونیم : سدقلا  ةریظح  يهرابرد  لصفم  ینایب  نمض  مالسلااهیلع 

همطاف هب  مینست  همشچ  ندیشخب 

نامه يا  تفگ : تسیچ ؟ بلاطیبا  نب  یلع  نایعیـش  هرابرد  ترظن  متفگ : ربحلا  بعک  هب  دـنکیم : لقن  نینچ  یلعیبا  نب  مامه  زا  يربط 
هژیو ناگدنب  نانیا  دنوشیم . هدرمش  شیلو  ناوریپ  وا  نید  نارای  شربمایپ و  ادخ و  ناوریپ  نانیا  مباییم ، ادخ  باتک  رد  ار  ناشفاصوا  نم 

رد تشهب  يالعا  سودرف  رد  ناشهاگیاج  دـیرفآ . شیوخ  تشهب  يارب  دـیزگرب و  شنید  يارب  ار  اهنآ  ادـخ  دـنیوا . ناگدـیزگرب  ادـخ و 
. دنشونیم موتخم  قیحر  ماج  زا  ماجنارـس  دنراربا و  نیبرقم  زا  نانآ  دننکیم ، یگدنز  دراد  ناشخرد  دیراورم  زا  ییاهقاتا  زا  هک  ياهمیخ 

ياهمشچ مینست  درک . دهاوخن  هدافتـسا  همـشج  نآ  زا  اهنآ  زج  سکچیه  دوشیم و  هتفگ  مینـست  نآ  هب  هک  تسا  ياهمـشچ  موتخم  قیحر 
دیشخب و مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رسمه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا 

تهابش کشم  رطع  لیفجنز و  معط  روفاک و  يدرس  هب  هک  تسا  اراوگ  نانچ  همـشچ  نآ  بآ  دوشیم . يراج  همطاف  همیخ  نوتـس  ياپ  زا 
هحفص 93] [ . ] 142 . ] دراد

ربمایپ زا  ثیدح  لقن  همطاف و 

هراشا

شراوگرزب ردپ  زا  هطساو  نودب  ار  یمالسا  فراعم  ات  داد  شترـضح  هب  ار  تصرف  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زاتمم  تیعقوم 
زا تیاور  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  دیـسرن . نآ  قمع  هنک و  هب  رگید  یـسک  شنادـنزرف  وا و  زج  هک  یفراـعم  نآ  دریگارف ،

رگید یبلاطم  ناگیاسمه و  قوقح  تیاعر  رسمه ، هب  مارتحا  لیبق  زا  يریسفت ، يداقتعا ، یعامتجا ، یقالخا ، بلاطم  لماش  یثیداحا  ربمایپ 
هدیسر اعد و ... تباجتسا  عقوم  اهاعد ، زا  یخرب  اهییوگشیپ ، زا  یخرب  ترضح ، نآ  ناوریپ  نایعیش و  مالـسلاهیلع و  یلع  لئاضف  نوماریپ 

هب هدرکن ، هدافتـسا  چـیه  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هتخانـشان  رهوگ  نیا  زا  تما  هک  تسا  فسأت  ياج  اعقاو  يرآ  تسا .
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شور هار و  هب  تبسن  ار  ینیریـش  ابیز و  ياهسرد  هتفای و  تسد  نانز  يهعماج  مهم  لئاسم  هب  تمظع  اب  يوناب  نیا  قیرط  زا  هک  نآ  ياج 
. دندرکن رگید  راک  شترضح  هب  نداد  لد  نوخ  زا  ریغ  هب  دنونشب ، شکرابم  بل  ود  زا  یگدنز 

ربمایپ رارسا  نزخم  همطاف 

ارهز يهنیس  هک  دهدیم  ناشن  هک  هدرک  هحفص 94 ] لقن [  ار  یبلاطم  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  رامع  زا  ناملـس  زا  همادق  نب  ۀثراح 
هب ار  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  هک  هدوب  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردپ  زا  يرارـسا  مولع و  هچ  يهدنرادرب  رد  مالـسلااهیلع 

مالـسلااهیلع همطاـف  زا  ار  یبـیجع  زیچ  یهاوخیم  اـیآ  : » تفگ یـسراف  ناملـس  هب  راـمع  يزور  تسا  هدـش  تیاور  دوب . هدروآرد  تریح 
مالـسلااهیلع همطاف  رب  هک  مدـید  ار  مالـسلاهیلع  یلع  يزور  تفگ : وا  رامع ! يا  نک ، لـقن  يرآ ، متفگ  تفگ : ناملـس  منک ؟ لـقن  تیارب 

هچنآ هتـشذگ و  هک  هچنآ  يهرابرد  ات  وش  کیدزن  ناج ! یلع  دز : دایرف  داتفا ، مالـسلاهیلع  یلع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  مشچ  ات  دـش . دراو 
تشگرب و بقع  هب  مارآ  مارآ  نانمؤمریما  هک  مدید  تفگ : رامع  میوگب . تیارب  تمایق  زور  ات  دتفایمن  قافتا  هک  هچنآ  دش و  دـهاوخ  هک 

یلص ربمایپ  دش . دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  ات  دمآ ، ترـضح  نآ  متـشگرب . بقع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نتـشگرب  اب  مه  نم 
ربخ ارم  وت  دومرف : تسـشن . ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  رد  هک  نیمه  ایب . شیپ  نسحلاابا ! اـی  دومرف : ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا 

همطاـف رب  دومرف : ترـضح  ادـخ . لوسر  يا  تسا  رتهب  امـش  زا  ثیدـح  ندینـش  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  مهد ؟ ربخ  ار  وت  نم  اـی  یهدیم 
ام رون  زا  مالسلااهیلع  همطاف  رون  ایآ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  یتشگرب . مد  نامه  تفگ و  نانچ  نینچ و  وت  هب  يدش و  لخاد  مالـسلااهیلع 

: تفگ رامع  درک . رکـش  ار  ادخ  هداتفا  هدجـس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  سپ  ینادیمن ؟ ایآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟
شهارمه نم  دش و  دراو  مالسلااهیلع  همطاف  رب  هدش و  جراخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  زا  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  سپ 

، يرآ دومرف : يدـناسر . شـضرع  هب  مدوب ، هتفگ  وت  هب  هک  ار  هچنآ  یتفر و  مردـپ  تمدـخ  ایوگ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  مدـش . دراو 
هب ار  رون  نیا  تفگیم و  حیبست  ار  وا  هک  یلاح  رد  درک  قلخ  ارم  رون  دنوادخ  نسحلابا ! يا  نادب  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ناج . همطاف 

دراو جارعم ، تقو  رد  مردـپ  هحفـص 95 ] هک [  نیا  اـت  درکیم  یناـشفارون  نم  رون  رثا  رب  تخرد  نیا  درپس و  تشهب  ناـتخرد  زا  یتـخرد 
درپس مردام  هب  ار  رون  نیا  سپـس  دنک ، لوانت  دنیچب و  تخرد  نامه  زا  ياهویم  ات  تخادنا  مردپ  لد  رب  تقو  نامه  دـنوادخ  دـش ، تشهب 

[ . 143 .... ] مشابیم رون  نامه  زا  نم  دروآ و  ایند  هب  ارم  هک 

ربمایپ ثیداحا  هب  تبسن  همطاف  مامتها 

هب يو  هک  دیآیمرب  نینچ  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  يرادهگن  ظفح و  هب  تبسن  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دروخرب  زا 
ار ثیداحا  نامه  زا  یکی  یتاظحل  يارب  هک  یئاج  ات  دادیم  تیمها  زیچ  ره  زا  شیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راـثآ  ثیداـحا و 
زا هملـس  نب  قیقـش  دزاس . رـضاح  هدومن و  ادـیپ  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  ات  تساوخ  دوخ  همداخ  زا  هتفـشآرب و  تخـس  دـیدن ، دوخ  رانک  رد 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  ایآ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : دیسر . مالسلااهیلع  همطاف  روضح  هب  يدرم  : » تسا هدرک  لقن  دوعسمنبا 
تسج و هب  راکتمدخ  روایب . ار  هدیرج  نآ  دومرف : دوخ  راکتمدخ  هب  ترـضح  دینک ، تمحرم  نم  هب  هک  تسا  هدنام  امـش  دزن  يزیچ  ملس 
. دنکیم يربارب  نیسح  نسح و  اب  نم  دزن  هدیرج  نآ  وت ، رب  ياو  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  درکن . ادیپ  ار  نآ  یلو  تخادرپ  وج 
ار نآ  ندرک  بوراج  عقوم  دش  مولعم  دروآ . مالـسلااهیلع  همطاف  تمدخ  هب  و  هدرک ، ادیپ  ار  نآ  رایـسب  يوج  تسج و  زا  سپ  راکتمدـخ 

نم سیل  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دوـب : هتـشون  نینچ  هدـیرج  نیا  رد  و  تسا . هتخادـنا  هبورکاـخ  فرظ  رد 
وا ًاریخ  لقیلف  رخالا  مویلا  هَّللاب و  نمؤی  ناک  نم  هراج و  يذؤی  الف  رخالا  مویلا  هَّللاب و  نمؤی  ناک  نم  هقئاوب و  هراج  نمأـی  مل  نم  نینمؤملا 

نامیالا و نم  ءایحلا  ّنا  فحلملا . لئاّسلا  ءاّزبلا  دینعلا  شحافلا  ضغبی  هحفص 96 ] فّفعتملا و [  میلحلا  ّریخلا  ّبحی  یلاعت  هَّللا  ّنا  تکسی .
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، دراد ناـمیا  تماـیق  زور  ادـخ و  هـب  سک  ره  دـشابن ، ناـما  رد  يو  رازآ  زا  هیاـسمه  هـک  یــسک  تـسین  نینمؤـم  زا  ۀــّنجلا ؛ یف  ناـمیالا 
یلاعتم يادخ  دشاب . تکاس  هنرگ  دیوگب و  بوخ  نخـس  دیاب  دراد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  سک  ره  دـهدیمن و  رازآ  ار  شاهیاسمه 

نامیا بحاص  تسا و  نامیا  زا  ایح  درادیم . نمـشد  ار  جوجل  تسـس و  نابز و  دـب  صخـش  درادیم و  تسود  ار  فیفع  رابدرب  ریخ  لها 
[ . 144 .« ] تسا شتآ  رد  مه  راتفگ  تشز  راتفگ و  تشز  زا  شحف  تسا و  تشهب  رد 

؟ هدنام ياج  رب  یمک  ثیداحا  همطاف  زا  ارچ 

لقن هب  هنادازآ  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  ریاـس  دـننامه  دنتـسناوتیمن  ناـشیا  هک  نیا  یکی  دـشاب  هتـشاد  تهج  دـنچ  تسا  نکمم  رما  نیا 
نایوار الوا  اریز  تسین . حیحـص  تهج  ود  هب  لامتحا  نیا  یلو  دشابیم  مک  ناشیا  زا  هدـش  لقن  ثیداحا  تهج  نیدـب  دـنزادرپب . ثیدـح 

ملظ نامه  رگید : تلع  دناهتشادن . تیاور  قح  نانز  هدوب و  رـصحنم  نادرم  هب  طقف  تیاور  رگم  ایناث  دناهدرک و  تیاور  شترـضح  زا  درم 
ثیداحا شرتسگ  رشن و  زا  عنام  نیرتگرزب  دش ، ترـضح  نآ  تیبلها  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  يراکـشآ 

سرت و رطاخ  هب  دندوب ، هدینش  یتیاور  وا  زا  هک  مه  ییاهنآ  هک  اجنآ  ات  دوب  مالسلااهیلع  ارهزهمطاف  صوصخلا  یلع  مالسلاهیلع  تیبلها 
هک ینامز  ات  دـیوگیم : هطبار  نیا  رد  هریرهوبا  دـندرک . ناهنپ  دوخ  ياههنیـس  رد  هدرک ، يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  دوب ، مکاح  هک  یتشحو 

تسا نکمم  و  [ . 145 . ] مینک لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  کی  میتشادـن  هحفـص 97 ] تأرج [  ام  دوب ، هدنز  رمع 
يور زا  اما  دناهدینش  ار  اهنآ  هدوب ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هصاخ  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  لضف  رد  ثیداح  نیا  زا  يرایـسب  نوچ 

. دندرک يراددوخ  ثیداحا  نآ  نایب  زا  دنتشاد ، مالسلاهیلع  یلع  تیبلها و  اب  هک  ياهنیک  ینمشد و 

همطاف ترضح  زا  ثیدح  نایوار 

بنیز و ترضح  نیسح ، ماما  نسح ، ماما  نانمؤمریما  رب  هوالع  هک  دناهدرک  لقن  ثیدح  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  زا  يدایز  اتبسن  يهدع 
هَّللادبع يراصنا 4 - هَّللادبع  نب  رباج  يرافغ 3 - رذوبا  یسراف 2 - ناملس  - 1 دناهتخادرپ : شترـضح  زا  ثیدح  لقن  هب  ریز  دارفا  موثلکما 
کلام نب  سنا  شارح 10 - نب  یعبر  نامیلا 9 - نب  هفیذح  دیرشلا 8 - نب  ورمع  میعنیبا 7 - نب  مکح  هدعج 6 - نب  ییحی  دوعسم 5 - نب 

بیبش يراصنا 17 - دعس  نب  لهس  دیز 16 - نب  ریشب  هریرهوبا 15 - يراصنا 14 - بویاوبا  هکیلمیبا 13 - نبا  يردخ 12 - دیعسوبا  - 11
نب ماشه  يردخ 22 - دیعـسیبا  نب  مساق  مکحلا 21 - نب  هناوـع  سابع 20 - نب  هَّللادـبع  بلطملادـبع 19 - نب  سابع  عفاریبا 18 - نب 

هب ناوتیم  هک  اـهنیا  زا  ریغ  عـفارما و  یملـس  سیمع 27 - تنب  ءامـسا  هملسما 26 - هشیاع 25 - عفاروبا 24 - رتـخد  بنیز  دمحم 23 -
رگید باتک  اههد  مالـسلااهیلع و  همطاف  دنـسم  رثالا ، ۀیافک  یـسوط ، خیـش  یلاما  یفطـصملا ، ةراشب  ۀـمامإلا ، لئالد  رد  هدـع  نیا  تایاور 

. تفای تسد 

دمحا اب  ینخس  ناسیوندنسم و  زا  ياهیالگ 

دمحا هژیو  هب  ناسیون  دنسم  همه  زا  ار  هحفص 98 ] هیالگ [  نیا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  زا  ثیدح  نایوار  هجوت  لباق  رامش  هب  هجوت  ای 
نیا میراد  دمحا  اب  هک  ینخس  اما  دناهدرک . یهجوت  یب  همه  نآ  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هب  تبسن  ارچ  هک  میراد  لبنح  نب 
لقن ثیدح  هحفـص  هس  هاجنپ و  تسیود و  دودح  رد  هشیاع  زا  يو  هک  دید  میهاوخ  مینکفیب ، هاگن  دنـسم  مشـش  دلج  هب  ام  رگا  هک  تسا 

لوا و ثیدح  هک  تسا  هدرک  لقن  دوشیم - ثیدح  هد  اعمج  هک  مین - هحفـص و  کی  دودـح  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  یلو  هدرک 
. تسا هدروآ  يرتشیب  لیصفت  اب  يرگید  لمجم و  تروص  هب  ار  یکی  هک  توافت  نیا  اب  یهتنم  هدش ، هراشا  نومضم  کی  هب  متتشه  مود و 

همطاف ترضح  ای  هدوب  رتشیب  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ترـضح  نآ  تلحر  عقوم  ات  هشیاع  ایآ  تسا  نیا  ام  لاوس  لاح 
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؟ تسا هدماین  ایند  هب  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  لاس  جنپ  ارهز  ترـضح  هماع ، نیخروم  لوق  هب  رگم  مالـسلااهیلع .
ترضح [ 146  ] لاس هدجه  لقادح  تسا ؟ هتفرگن  تروص  هنیدم  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هشیاع  يرـسمه  رگم  ایآ  و 

همطاف ترـضح  مه  ثیدح  کی  یلاس  لاس ، هدجه  نیا  رد  ایآ  هک  تسا  نیا  ام  رگید  لاوس  تسا . هدوب  ردپ  رانک  رد  مالـسلااهیلع  همطاف 
هلا هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  هنیدم  هکم و  نارود  زا  تیاور  هدجه  لقادح  هک  هدرکن  تیاور  ردپ  زا  مالسلااهیلع 

ربمایپ رـضحم  كرد  روضح و  مینک . باسح  هنیدـم  رد  ار  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  لاس  هد  روضح  رگا  اـم  دوش ؟ لـقن  ملـس  و 
ملس هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هشیاع ؟ ای  دشابیم  رتشیب  مالسلااهیلع  همطاف  طسوت  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا 

ایآ هشیاع ؟ ای  دشاب  هتشاد  تیاور  رتشیب  دیابیم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هدوب ، زارمه  مدمه و  رتشیب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اب 
هدوب وا  دزن  بش  کی  بش  دنچ  ره  هک  هشیاع  اب  ای  هدوب  رتشیب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اب  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تاقالم 
ارهز يهناخ  هب  لاس  هن  تدم  نیا  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رگم  دیـسرپ : دیاب  دمحا  دنـسم  هدنـسیون  زا  هحفص 99 ] تسا [ ؟

؟ تسا هدرک  لقن  شیردپ  زا  تیاور  هد  ای  هن  میئوگب  ات  هدرکیم  توکس  الماک  تاقالم  ماگنه  هب  ایآ  هتـشادن ؟ دمآ  تفر و  مالـسلااهیلع 
هب کیربت  تهج  ترـضح  نآ  يربک ، بنیز  ترـضح  نیـسح و  ماما  نسح ، ماما  دالیم  ماگنه  هب  ایآ  تسا . یندرک  رواب  يزیچ  نینچ  اـیآ 
هب مالسلااهیلع  همطاف  يرامیب  ياهزور  تلحر و  ماگنه  هب  ایآ  دنک . طبض  ار  اهنآ  يو  هک  هدومرفن  يزیچ  هتفرن و  مالسلااهیلع  ارهز  هناخ 

؟ تسا یندوشخب  سانش  ثیدح  ملاع  کی  زا  راکشآ  ملظ  نیا  ایآ  هدرکن ؟ لقن  وا  زا  یتیاور  ثیدح و  چیه  هتفرن و  ردپ  تدایع 

؟ لیاضف باتک  ای  تسا  دنسم 

هک تسا  هدرک  عـمج  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  يارب  يدنـسم  يو  هک  تسا  نـیا  مـیراد  يافوتم 911 ه ق )  ) یطویـس هک  ینخـس  اما 
نیا رد  هدرک ، لقن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  ار  یثیداحا  زا  ثیدح  راهچ  داتـشه و  تسیود و  يو  دنکیم ، رکف  ادتبا  رد  هدنناوخ 

هک یتایاور  نیب  فلؤم  هک  صخـشم  باتک  دوخ  يراذگ  مان  زا  اریز  تسین ، يربخ  نینچ  هک  دوشیم  نشور  دعب  اما  تسا . هدروآ  باتک 
عمج هدـش ، لقن  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلاامهیلع  ترـضح  ماقم  لضف و  رد  هک  یتایاور  نیب  هدرک و  لقن  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
راهچ یس و  طقف  هدش . هدز  ثیداحا  لباقم  رد  هک  ياهرامش  راهچ  داتشه و  تسیود و  زا  و  تسا . هتشاذگ  دنسم  ار  نآ  مان  تسا و  هدرک 

دـسریم رظن  هب  نایب  نیا  اب  دراد و  لقن  رد  كارتشا  يرگید  اب  اهنآ  زا  ثیدح  ود  هک  هدرک  لقن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ار  ثیدح 
دنـسم دروخیم ، مشچ  هب  مک  رایـسب  نآ  رد  هک  يزیچ  اریز  دوب . رتهب  تشاذـگیم ، مالـسلااهیلع  همطاف  لضف  ثیداحا  ار  باتک  ماـن  رگا 

. تسا هتشگ  رارکت  راب  ود  ثیدح  تفه  هدش و  رارکت  راب  هس  تیاور  ود  هدش ، دای  ثیدح  راهچ  یس و  زا  اثلاث  تسا . مالـسلااهیلع  همطاف 
زا هک  ثیدح  کی  زج  هدش  لقن  ثیداحا  هیقب  و  دـنامیم . یقاب  ثیدـح  راهچ  تسیب و  طقف  ررکم  ثیداحا  فذـح  اب  هک  هحفص 100 ] ] 

لوهجم ای  دنتسه  فیعض  ای  یطویـس ، همطاف  دنـسم  باتک  ققحم  یلرمز  دمحا  زاوف  ياقآ  رظن  هب  هدرب ، رد  هب  ملاس  ناج  باتک  ققحم  غیت 
ثیدـح چـیه  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  ناشیا  رظن  هب  هجیتن  رد  هک  هدیـشارت  یبیع  مادـک  ره  يارب  ماجنارـس  لـسرم و  اـی  عوفرم  اـی 

. تسا روصت  لباق  نیا  زا  شیب  یفاصنا  یب  ایا  تسا . هدیسرن  شردپ  زا  یحیحص 

نیموصعم هلیسو  هب  رثوک  گنهرف  شرتسگ 

یخرب رد  هنافـسأتم  دـنریگب و  ار  رثوک  گنهرف  شرتسگ  يولج  ات  دـندز  ياهدرتسگ  عیـسو و  شالت  هب  تسد  تیبلها : نانمـشد  هچ  رگا 
يدودـح ات  مامت  تیدـح  اب  موصعم : ناـماما  اـما  دراذـگ  ار  دوخ  یفنم  رثا  یثیدـح  ياـهباتک  یخرب  رد  دـندیدرگ و  قفوم  زین  اـههنیمز 

زا کی  ره  هلیـسو  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  نابز  زا  یناوارف  بلاطم  هک  مینکیم  هدهاشم  ور  نیا  زا  دـنوش . راک  نیا  شرتسگ  عنام  دنتـسناوت 
بلاـطم دـندرک و  اـیحا  تیب  لـها  دوب ، اـهنآ  فیعـضت  اـی  ندرب  نیب  زا  یپ  رد  نمـشد  هک  ار  هچ  نآ  تسا و  هدیـسر  اـم  تسد  هب  اـهنآ 
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اهدروخرب شاهلاس ، هن  یگدنز  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  راتفر  تنس و  هریس و  یگدنز ، شور  لئاضف ، بقان ، لیبق م. زا  ینوگانوگ 
هب رگید  عوضوم  اههد  يونعم و  یعامتجا ، یقالخا ، لئاسم  زا  يرایـسب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  اب  يو  ياـهوگ  تفگ و  و 
هب ناوارف  هعیـش  لوا  تسد  عبانم  اهباتک و  رد  هک  هتـشاذگ  راگدای  هب  ناگدـنیآ  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  لیـصا  ثاریم  ناونع 
زا هدروآ و  تسد  هب  موصعم  ناماما  ياـههتفگ  يـالبال  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  ثیداـحا  دـیاب  تهج  نیدـب  دروخیم ، مشچ 

هحفص 101] درب [ . هرهب  شیالاو  ياههشیدنا 

همطاف هناخ  هب  موجه  ثداوح  یسررب 

هراشا

کش و هنوگ  چـیه  ياج  تفرگ  رارق  ناربخیب  ادـخ  زا  یخرب  موجه  دروم  همطاف  هناخ  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  هک  نیا  رد 
اهنت هن  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هب  اتـسار  نیا  رد  هتفرگ و  تروص  راک  نیا  ینـس  هعیـش و  ناخروم  تداهـش  هب  هک  ارچ  دشابیمن  يدیدرت 

: دیربب یپ  تیعقاو  نیا  هب  ات  دیشاب  ام  هارمه  کنیا  دیدرگ . دراو  یناوارف  ياهبیسآ  ربمایپ  راگدای  اهنت  هب  هکلب  دش  تناها  یمارتحا و  یب 

همطاف هرابرد  ربمایپ  ییوگشیپ 

راهظا شیپاـشیپ  ار  دوخ  قیمع  رثأـت  هدرک و  ییوگـشیپ  تبون  دـنچ  رد  تلحر  زا  شیپ  ار  هلئـسم  نیا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
رـضحم رد  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  يزور  دنکیم : لقن  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  هچ  نانچ  هتـشاد ،

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  ای  متفگ  تفرگ . شاهیرگ  هدنکفا  ام  هب  یهاگن  هبترم  کی  هک  میدوب  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
هچ اـم  رـس  رب  مدرک  ضرع  متـسیرگ . دوشیم ، دراو  امـش  رب  نم  زا  سپ  هک  هچنآ  يارب  دومرف : هحفـص 102 ] ینکیم [ ؟ هیرگ  ارچ  ملس 

و [ . 147 ... ] دننزیم ارهز  تروص  هب  هک  یلیـس  نآ  رب  دز و  دنهاوخ  وت  قرف  رب  هک  تسا  یتبرـض  نآ  يارب  ماهیرگ  دومرف : دمآ ؟ دـهاوخ 
تلع دش . رتشفیرش  نساحم  هک  داتفا  هیرگ  هب  تخـس  راضتحا  ماگنه  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  رگید  ثیدح  رد 

. دـننکیم اهیتمرحیب  هچ  نم  تیبلـها  اـب  نم  زا  سپ  متما  رارـش  منیبیم  هک  تسنآ  رب  ماهیرگ  دومرف : دندیـسرپ . شترـضح  زا  ار  هیرگ 
... دـسریمن وا  دایرف  هب  متما  زا  کی  چـیه  هک  ردـپ  يا  ردـپ ، يا  دـنزیم  دایرف  هک  یلاح  رد  هدـش  ملظ  همطاف  مرتخد  هب  هک  منیبیم  ایوگ 
دزن ردـقنآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  اریز  تسا ، هدوـبن  یتـمرح  یب  نینچ  زگره  هک  دـننک  رکف  نینچ  ناـهاگآان  یخرب  تـسا  نـکمم  [ . 148]

هب هک  مییوگیم  خـساپ  رد  دـشاب . هتـشاد  اور  یتناها  شـسدقم  تحاس  هب  ات  هدادیمن  یتئرج  نینچ  دوخ  هب  يدـحا  هک  هدوب  زیزع  هباحص 
ترضح اب  تاقالم  بیترت  ات  دنتساوخ  مالسلاهیلع  یلع  زا  ارچ  سپ  دندوب  هدرکن  یتناها  رگا  الوا : تسا : هتفرگ  تروص  تناها  لیلد  دنچ 

ارچ سپ  دندوب  هدادن  تیذا  رازآ و  رگا  ایناث : و  [ . 149 . ] دننک یهاوخ  ترذعم  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  ات  هدرک  مهارف  اهنآ  يارب  ار  ارهز 
ملـس و هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  تنب  همطاـف  تیب  شّتفا  مل  ینتیل  و  تفگیم : هتـسویپ  گرم ، يراـمیب  رد  رمع و  رخآ  رد  رکبوبا 

هـصالخ برحلا و  یلع  نلعأ  ناک  نا  یلع و  تیب  تکرت  ینتیلف  تفگیم : هک  نیا  اـی  و  [ 150  ] برح یلع  قلغا  ناک  ول  لاـجّرلا و  هلخدا 
شاهناخ هب  متفریمن و  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  هناخ  غارـس  هب  شاک  يا  هک : تسا  نیا  یخیرات  لقن  هحفص 103 ] ود [  نیا 

همطاف هب  تبـسن  یتمرح  یب  رگا  ایآ  دـندوب . هتـسب  نم  يورب  گنج  يارب  هناخ  نآ  برد  هچ  رگ  مدرکیمن  دراو  ار  نادرم  هدـشن و  لخاد 
؟ درکیم ینامیشپ  راهظا  هدرپ  یب  اراکشآ و  هنوگ  نیا  دوب  هدادن  ماجنا  مالسلااهیلع 

؟ دندروآ موجه  همطاف  هناخ  هب  ارچ 
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درک يراک  نینچ  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  ياهزیگنا  تلع و  نیرتمهم  اما  دشاب ، هتشاد  ینوگانوگ  للع  دناوتیم  یحو  هناخ  هب  یتمرحیب  نیا 
نیا و  درکیم . لکـشم  داجیا  ناشدوخ  يارب  هدنیآ  رد  اسب  دندرکیمن ، ار  راک  نیا  رگا  هک  دوب ، مالـسلاهیلع  یلع  زا  تعیب  نتفرگ  هلئـسم 

هن هک  نیا  هب  دوب . یمالسا  تفالخ  تسایس و  هنحص  زا  تیب  لها  ندناشک  اوزنا  هب  نانآ  فده  مییوگن  رگا  دراد ، تلالد  ینشور  هب  هلئسم 
هلئـسم نیا  دیاش  دـنک و  تعیب  نیملـسم  هفیلخ  اب  دـیاب  ناملـسم  کی  ناونع  هب  هکلب  درادـن  ار  نیملـسم  يربهر  تفالخ و  ياعدا  قح  اهنت 

هب اهنت  هن  اما  دـندرکن ، تعیب  نارگید  هدابع و  نب  دعـس  دـننامه  مدرم  زا  يرایـسب  ناـمز  ناـمه  رد  اریز  دوب ، ندرک  تعیب  لـصا  زا  رتمهم 
ون هفطاع  زا  رودب  بالط و  تنوشخ  یبارعا و  ياهدع  دـیاب  هک  تساج  نیا  دـنتفرگن . رارق  مه  ضارتعا  دروم  هکلب  دـشن ، موجه  ناشهناخ 

. درک هدافتسا  تیبلها  میرح  نتسکش  تهج  رد  اهنآ  زا  هدرک و  ادیپ  ار  هبعش  نب  هریغم  دننامه  یمالسا  قالخا 

ارجام زاغآ 

مدوب هتسشن  رکبوبا  تسار  فرط  رد  هدعاسینب  هفیقس  رد  [ » هحفـص 104 تفگ [ : هک  هدرک  لقن  شدج  زا  شردپ  زا  مادقملایبا  نب  رمع 
، دـنکن تعیب  وت  اب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یتروص  رد  تفگ : درک و  ور  وا  هب  باـطخلا  نب  رمع  اـج  نیا  رد  دـندرکیم ، تعیب  وا  اـب  مدرم  و 
هب ات  داد  روتـسد  ذفنق  هب  رکبوبا  دنک . تعیب  وت  اب  دیایب و  ات  هد  روتـسد  هداتـسرف و  یلع  غارـس  هب  ار  یـسک  میاهدربن ، شیپ  زا  يراک  چـیه 
هَّللا یلص  هَّللالوسر  ۀفیلخ  بجأ  تفگ : هدمآ  مالسلاهیلع  یلع  هناخ  رد  هب  ذفنق  دنهاوخارف . تعیب  يارب  ار  وا  هتفر و  مالسلاهیلع  یلع  هناخ 

هلآ و هیلع و  هَّللا و  یلص  هَّللالوسر  فّلخ  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللالوسر  یلع  متبّذک  ام  عرسأل  دومرف : یلع  ملـس . هلآ و  هیلع و 
ادخ لوسر  رب  دوز  هچ  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  يوگ . خساپ  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  يهفیلخ  يادن  هب  يریغ ؟ ًادحأ  ملس 
ذفنق تسا ! هدادن  رارق  نم  زا  ریغ  نینیشناج  هفیلخ و  چیه  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیتفگ ، غورد  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص 

اـیب و دـیوگیم : هدـناوخ و  ار  وت  رکبوبا  وگب : هتفر  وا  دزن  هب  تفگ : رکبوبا  داد . شرازگ  رکبوبا  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نخـس  هتـشگرب و 
روتسد نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  دومرف : خساپ  رد  راب  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  یتسه . ناناملـسم  زا  يدرف  وت  اریز  نک  تعیب 

یلع هک  یماـگنه  دـسیونیم : یـسربط  همـالع  [ . 151 ... ] میاـمنب عـمج  ار  يادــخ  باـتک  رگم  موـشن  جراـخ  لزنم  زا  وا  زا  سپ  اــت  هداد 
هک داد  هزاجا  امش  هب  رگا  تفگ : رمع  انل . نذأی  مل  تشاد : راهظا  هتشگرب . دجسم  هب  يو  دادن ، ار  هناخ  هب  دورو  هزاجا  ذفنق  هب  مالسلاهیلع 

هتفر و مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  يوس  هب  رگید  راب  دـیوش . وا  هناخ  دراو  مالـسلاهیلع  یلع  هزاجا  نذا و  نودـب  دادـن ، هزاجا  رگا  رتهب و  هچ 
دندوب ذفنق  هارمه  هک  یناسک  اج  نیا  رد  دیوش . دراو  مهدیمن  هزاجا  دز : دایرف  هحفص 105 ] مالسلااهیلع [  همطاف  دنتساوخ . دورو  هزاجا 

نیا رد  دادن ، هزاجا  مالسلااهیلع  همطاف  دنتفگ : هدمآ و  رمع  دزن  هب  نانآ  دنام ، مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  تشپ  نانچ  مه  وا  دنتـشگرب و 
ات داد  روتـسد  دـندوب  شفارطا  رد  هک  یهورگ  هب  سپـس  تسا ، راک  هچ  ناـنز  اـب  ار  اـم  ءاـسّنلل ؛ اـنل و  اـم  تفگ : هدـمآ ، مشخ  هب  رمع  اـج 

یلع لزنم  نآ  رد  و  دــنتفرگ . رارق  همطاـف  لزنم  فارطا  رد  هتــشادرب و  مزیه  يرادــقم  زین  دوـخ  هتــشادرب و  دوـخ  هارمه  مزیه  يرادــقم 
تعیب يارب  تفگ : دونشب و  یلع  هک  ياهنوگ  هب  دروآرب  دایرف  رمع  هک  دوب  اج  نیا  دندوب . ناشنادنزرف  مالسلااهیلع و  همطاف  مالـسلاهیلع و 

[ . 152 ... ] منازوسب وت  رب  ار  تاهناخ  ای  ییآیم  نوریب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  اب 

تفگ نخس  همطاف  راب  نیا  و 

هزانج مرادن ، غارـس  امـش  زا  رتدب  یمدرم  دومرف : هدـمآ و  برد  تشپ  هب  دوخ  دینـش  ار  رمع  يادـص  همطاف  هک  یتقو  دناهتـشون : نیخروم 
زا ایوگ  دیتفرگن ، رظن  رد  ام  يارب  ار  یقح  چیه  و  دیدرک ، مامت  دوخ  نیب  ار  تفالخ  رما  دـیتفر و  دوخ  هدرک 7  اهر  ام  دزن  رد  ادخ  لوسر 

هدومن و عطق  ار  امش  دیما  ات  تشاد  نایب  یلع  يارب  ار  تیالو  ربمایپ  زور  نآ  رد  ادخ  هب  دنگوس  دیرادن . يربخ  ریدغ  زور  رد  ربمایپ  نخس 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ای  دومرف : هداد ، رارق  بطاخم  ار  ردپ  دنلب  يادص  اب  سپـس  [ . 153 ... ] دنک هاتوک  تفالخ  زا  ار  ناتتـسد 
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يوس زا  وت  زا  سپ  ییاهتبیـصم  هچ  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  هفاحقیبا ، نبا  باطخلانبا و  نم  كدـعب  انیقل  اذاـم  ملس 
ریغ دروخرب  زا  وا  تیاکـش  راهظا  مالـسلااهیلع و  همطاف  زوس  ناج  هلان  هحفـص 106 ] [ . ] 154 . ] میدید هفاحقیبا  دنزرف  باطخ و  دـنزرف 

رد دنتشگرب ، هبیتقنبا  لقن  ربانب  هدرک و  رثاتم  تدش  هب  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  ربخ  یب  ادخ  زا  یلهاج و  برع  هدع  زیمآترفن  یقطنم و 
ریز تیبلها ، زا  عافد  توکـس و  نتـسکش  اب  اریز  هدرک  توکـس  سرت  تدـش  زا  رگید  یخرب  و  [ 155  ] دنتـسیرگیم تدش  هب  هک  یلاح 

هب ای  تشحو و  بعر و  رطاخ  هب  هیقب  دـندوب ، هدرک  هداـمآ  ار  دوخ  هک  ياهدـع  زج  تهج  نیدـب  دـنتفریم . نیب  زا  نادـالج  ياـپ  تسد و 
، یخرب گنـس  زا  رتتخـس  ياـهلد  رد  اـههلان  نیا  زگره  يرآ  دـندوب . هتفرگ  هلـصاف  هدراذـگ و  اـهنت  ار  مالـسلاهیلع  یلع  رگید  تاـهج 
ار يدعب  ياهماگ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  یبایتسد  يارب  هدش و  روهلعـش  نانآ  ياههنیک  شتآ  هظحل  هب  هظحل  و  هتـشادن ، يرثا  نیرتکچوک 

. دندراذگ ارجا  هب 

نیمجاهم دادعت 

نیا رد  ياهدع  ای  هدرک و  تکرش  یـصوصخ  هب  درف  زیگنامغ  رابفسأت و  يارجام  نیا  رد  ایآ  هک  دشاب  يرایـسب  نهذ  رد  لاؤس  نیا  دیاش 
همطاف هناخ  هب  شاک  يا  تفگیم : ینامـشیپ  يور  زا  رمع  نایاپ  رد  رکبوبا  هک  دـش  هتفگ  ـالبق  میهدیم  خـساپ  دناهتـشاد . تکرـش  موجه 

نیا و  مداتـسرفیمن . مالـسلاهیلع  یلع  زا  نتفرگ  تعیب  تهج  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  لخاد  هب  ار  نادرم  مدرکیمن و  هلمح  مالـسلااهیلع 
یخرب دـندرک و  هراشا  رفن  دـنچ  مان  هب  یخرب  ناراگن  خـیرات  اج  نیا  رد  تسا . هدوبن  رفن  کی  مجاـهم  هک  تسا  بلاـطم  نیا  اـیوگ  نخس 

سپ راّدلا ، اومجه  یّتح  ۀعامج  یف  هحفص 107 ] اوتأف [  دسیونیم : يرابخا  حضاو  نیا  الثم  دندومن ، هراشا  یعمجت  تسد  هلمج  هب  رگید 
ياـج زا  رمع  سپ  دـسیونیم : هبیتـقنبا  نینچ  مه  [ . 156 . ] دـندروآ موجه  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  هدـمآ و  یتعامج  هارمه  هب  ناـنآ 

اـقلط و زا  یهورگ  رمع ، هـک : تـسا  هدروآ  مـه  یناــشاک  ضیف  [ 157 . ] دـمآ مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  هب  یهورگ  هارمه  هب  هتـساخرب ،
هب راک  نیا  هک : دـیآیمرب  نینچ  هتـشذگ  ياـههتفگ  زا  و  [ . 158 ... ] دروآ ناـنمؤمریما  لزنم  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  نیقفاـنم  ناگدـشدازآ و 

ار هّدـع  نیا  مان  هَّللا  همحر  دـیفم  خیـش  دز . يراک  نینچ  هب  تسد  دـندوب  وا  هارمه  هک  هدـع  ینابیتشپ  هب  رمع  هکلب  هتفرگن  تروص  ییاهنت 
يالوم ملاس  حاّرج 7 . هدیبعوبا  هبعش 6 . نب  ةریغم  دیلو 5 . نب  دلاخ  نامثع 4 . رمع 3 . رکبوبا 2 . . 1 تسا : هدرمـشرب  نینچ  ذفنق  رب  هوالع 

هناخ هب  نیمجاهم  رامـش  رد  ار  شقو  نب  ۀمالـس  نب  ۀملـس  ریـضخ و  نب  دیـسا  مان  دوسـألاوبا  [ . 159 . ] مادـقملایبا نب  رمع  ۀفیذحوبا 8 .
هب ار  هملسم  نب  دمحم  فوع و  نب  نمحرلادبع  سیق و  نب  تباث  مان  یخرب  يرگید  لقن  رد  و  [ . 160 . ] تسا هداد  رارق  مالسلااهیلع  همطاف 

[ . 161 . ] دناهدوزفا دادعت  نیا 

دندنازوس ار  همطاف  هناخ  برد  ایآ 

هک نیا  زا  لفاغ  اما  دـنراد ، یخیراـت  هحفـص 108 ] قیاقح [  وحم  رد  یعـس  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  برد  قارحا  هلئـسم  راکنا  اـب  یخرب 
بطحلاب و اعدف  دسیونیم : هبیتقنبا  تسا . هدش  هراشا  نادب  زین  ّتنـس  لها  ياهباتک  رد  هعیـش  عبانم  رب  هوالع  هناخ  برد  ندنازوس  هلئـسم 

رمع سپ  نا ؛ و  لاقف : مالـسلااهیلع  همطاف  اهیف  ّنا  صفحابا  ای  هل  لیقف  اـهیف  نم  یلع  اـهّنقرحأل  وأ  ّنجرختأ  هدـیب  رمع  سفن  يّذـلا  و  لاـق :
تـسه وا  رد  هک  نآ  اب  ار  هناخ  ای  دییآیم  نوریب  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  تفگ : دـنروایب و  مزیه  ات  داد  روتـسد 

اب یسلدنا  هبردبع  نبا  [ . 162 . ] دشاب مه  وا  هچ  رگ  تفگ : تسا ! مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  نیا  رد  صفح  ردپ  يا  دنتفگ : وا  هب  منازوسب ،
اب رمع  سپ  دـسیونیم : هدرک و  حرطم  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  هب  شتآ  ندرب  هداد  جرخ  هب  تهج  نیا  رد  هـک  يرتـشیب  فاـصنا 

: تفگ هتـشگ و  وربور  اهنآ  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دنازوسب  اهنآ  رب  ار  هناخ  ات  هتفر  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  يوس  هب  شتآ  زا  ياهلعش 
(. دینک تعیب   ) دندش لخاد  نارگید  هک  هچ  نآ  رب  دیوش  لخاد  هک  نیا  ای  يرآ ، تفگ : ینازوسب ؟ ار  ام  هناخ  هک  ياهدمآ  باطخلانبا  يا 
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[ . 163]

هعیش عبانم  رد  هناخ  برد  ندنازوس 

يدوعسملا نیسح  نب  یلع  - 1 مینکیم : هدنسب  اهنآ  زا  رفن  دنچ  هتفگ  هب  هک  هدش  هراشا  ینشور  هب  هلئـسم  نیا  هب  هعیـش  نهک  عبانم  رد  و 
شتآ هب  ار  شاهناخ  برد  هدرب و  هلمح  یلع  هناـخ  هب  ناـنآ  سپ  ًاـهرک : هنم  هوجرختـسا  هباـب و  اوقرحا  هراد و  هیلع  اومجهف  دـسیونیم ...:

: دیوگ نینچ  یتانایب  نمـض  نانمؤمریما  زا  سیق  نب  میلـس  - 2 هحفـص 109 ] [ . ] 164 . ] دندیـشک نوریب  هناـخ  زا  ار  يو  روز  هب  هدیـشک و 
زا یـشخب  رد  بولقلا ، داـشرا  رد  یملید  و  - 3 [ . 165 . ] درک زاب  ار  نآ  دـگل  اـب  دـنازوس و  ار  رد  رمع  سپ  رمع ؛ هعفد  ّمث  باـبلا  قرحأـف 

ماهناـخ رد  رب  هک  ار  یـشتآ  نآ  دوـشیم ... هداد  روتـسد  منیبیم  اـیوگ  هک : تسا  هدروآ  نینچ  رمع  اـب  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  ییوـگتفگ 
هلیسوب ار  رفن  ود  امش  دنروایب و  دینازوسب ، ار  موثلکما  بنیز و  مرتخد  ود  نیسح و  نسح و  مالسلااهیلع و  همطاف  نم و  ات  دیاهدرک  نشور 

تنحم و دننامه  يزور  چیه  و  دـیامرفیم : رمع  هب  لّضفم  هب  یتانایب  نمـض  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  و  [ . 166 ... ] دنازوسیم شتآ  نامه 
ماما نسح و  ماما  مالـسلاهیلع و  ناـنمؤمریما  هناـخ  برد  رب  ندرک  نشور  شتآ  هفیقـس و  زور  هچ  رگا  دـشابیمن ، ـالبرک  رد  اـم  تبیـصم 

يرگید لقن  رد  و  [ . 167 . ] تسا رتتخس  رتمهم و  دگل  هلیسوب  نسحم  نتشک  هّضف و  موثلکما و  بنیز و  مالـسلااهیلع و  همطاف  نیـسح و 
نسح ماما  مالسلاهیلع و  نانمؤمریما  هناخ  برد  رب  ندرک  نشور  شتآ  یسراف و  ناملس  ندز  نینچ  مه  دومرف : رمع  نب  لّضفم  هب  ترضح 

[ . 168 . ] شنسحم طاقسا  وا و  مکش  هب  ندز  دگل  هنایزات و  همطاف و  يوزاب  هب  ندز  دننازوسب و  شتآ  هلیسوب  ار  اهنآ  ات  نیسح ، ماما  و 

؟ دید بیسآ  مه  همطاف  ایآ 

هراشا

رد اعقاو  ایآ  دنسرپیم : يرایـسب  هک  نیا  تسا . هحفـص 110 ] حرطم [  تیبلها  میرح  نتـسکش  يارجام  رد  هک  یمهم  لـئاسم  رگید  زا  و 
ترضح کش  نودب  میهدیم  خساپ  دیسر ؟ بیسآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تخد  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  هلمح  يارجام 

: دش دراو  بیسآ  شکرابم  ندب  ياج  دنچ  هب  اتسار  نیا  رد  دید و  یناوارف  ياهبیسآ  ارجام  نیا  رد  مالسلااهیلع  ارهز 

راوید رد و  نیب  راشف 

هک مدرکیمن  نامگ  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  نیا  دش ، لمحتم  ارجام  نیا  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هک  یبیـسآ  نیلوا 
یناشاک ضیف  تخادرپ . وگتفگ  هب  نانآ  اب  هتـسب  برد  تشپ  رد  نتفرگ  رارق  اب  تهج  نیدـب  دـنوش ، دراو  شاهناخ  هب  هزاـجا  نودـب  ناـنآ 

هناخ برد  تشپ  هدمآ و  همطاف  سپ  طئاحلا ؛ بابلا و  نیب  اهطغـض  یّتح  رمع  اهعفدـف  بابلا  ءارو  مالـسلااهیلع  همطاف  تبتخاف  دـسیونیم :
هلمج زین  يدوعسم  و  [ . 169 . ] داد راشف  راوید  برد و  نیب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  هدومن و  زاب  تّدش  هب  ار  هناخ  برد  رمع  تشگ ، ناهنپ 

زا هک  تسا  هدروآ  ۀـنجلا  یف  زنک  کل  مالـسلاهیلع  یلع  اـی  ثیدـح  لـیذ  رد  قودـص  نینچ  مه  و  [ 170 ، ] بابلاب ءاسّنلا  ةدیس  اوطغـض  و 
رد و نیب  راشف  ماگنهب  هک  تسا  یطقـس  نامه  نیا  تسوا و  دـنزرف  نسحم  ناـمه  جـنگ  نیا  دـنتفگیم : هک  ناـگرزب  خـیاشم و  زا  یخرب 

[ . 171 . ] تسویپ عوقوب  همطاف ، رب  راوید 

همطاف يولهپ  ندش  هتسکش 

: دسیونیم دنکیم و  هراشا  مالسلااهیلع  همطاف  هحفص 111 ] يولهپ [  ندش  هتسکش  هلئسم  هب  نایرج  لصا  هب  هراشا  نمض  یـسربط  همالع 

ابیز تایح  يوگلا  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


اهعفدـف اهتیب  ةداضع  یلا  اهأجلأف  اهبرـضا ، ذـفنق  یلا  رکبوبأ  لسرأف  تیبلا ... باب  دـنع  مهنیب  اـهجوز و  نیب  مالـسلااهیلع  همطاـف  تلاـح  و 
... دـش دوخ  رهوش  ندرب  زا  عنام  هناخ  برد  رانک  مالـسلااهیلع  همطاف  دـنربب ) نوریب  ار  یلع  دنتـساوخ  هک  یتقو  ( ؛ اـهبنج نم  ًاعلـض  رـسکف 
هب ار  مالـسلااهیلع  ذـفنق  هک  دوـب  اـج  نیا  درادرب - یلع  زا  تسد  اـت  نزب - ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هـک  داتـسرف  ذـفنق  دزن  ار  یـسک  رکبوـبا 

[ . 172 . ] تسکش ار  شیولهپ  زا  ياهدند  هداد و  راشف  هناخ  برد  يزیت  هریگتسد و 

همطاف ندروخ  یلیس 

هک دشابیم ، ترـضح  نآ  هب  ندز  یلیـس  مالـسلااهیلع و  همطاف  هب  بدا  هئاسا  نایرج  هدـش  هراشا  نآ  هب  هعیـش  عبانم  رد  هک  یمّوس  هلئـسم 
یلیـس نآ  يارب  ماهیرگ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  هب  هتـشادرب و  هدرپ  هلئـسم  نیا  زا  ییوگـشیپ  کی  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

[ . 173 ... ] دش دهاوخ  هدز  مالسلااهیلع  همطاف  تروص  هب  هک  تسا 

همطاف يوزاب  ندید  بیسآ 

نیسپاو ات  هک  ياهنوگ  هب  هدیدرگ  حورجم  مالـسلااهیلع  همطاف  فیرـش  يوزاب  هک  درک  ناهنپ  ای  تفرگ و  هدیدان  ناوتیمن  ار  تیعقاو  نیا 
نایب نمض  مالسلاهیلع  قداص  ماما  مینکفایم : یهاگن  تایاور  هب  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  یسک  هچ  لاح  درزآیم ، ار  يو  یگدنز  تاظحل 
[ . ] 174 . ] هنایزات هلیسوب  يربک  هقیدص  يوزاب  هب  ندز  و  دیامرفیم ...: لضفم  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  برد  ندز  شتآ  يارجام  حرش 

هَّللالوسر ای  هاتبا ، ای  تفگیم : هک  دش  دنلب  مالسلااهیلع  همطاف  دایرف  هک  یتقو  دسیونیم : ارجام  نیا  حرش  رد  سیق  نب  میلس  هحفص 112 ]
هب رگید  راب  دـش ، دـنلب  هک  همطاف  دایرف  دز . همطاف  يولهپ  هب  دوب  نآ  رد  ریـشمش  هک  یماین  اـب  باـطخلا  نب  رمع  ملـس . هلآ و  هیلع و  یلص 

هناخ زا  روز  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـساوخیم  هک  یماگنه  تشذـگ ، یـسربط  موحرم  لقن  رد  و  [ 175 . ] دز مالـسلااهیلع  همطاف  يوزاب 
نآ رثا  هک  ياهنوگ  هب  دز  مالـسلااهیلع  ارهزهمطاف  يوزاـب  هب  تدـش  هب  هدرب و  هناـیزات  هب  تسد  مالـسلاهیلع  یلع  زا  همطاـف  دـنربب . نوریب 

[ . 176 . ] تشاد دوجو  شیوزاب  رب  هظحل ) نیرخآ  ات   ) هنایزات

نینج طقس 

هراشا

زا سپ  اهنآ  نیمجنپ  هک  تشاد : دنزرف  جـنپ  مالـسلااهیلع  ارهزهمطاف  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  اهیّنـس  زا  یخرب  هعیـش و  ناخّروم  رتشیب 
يارب لاـح  دـیدرگ . طقـس  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  هب  هلمح  ياـیاضق  رد  مالـسا  راوـگرزب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر 

ياهباتک هب  دیاب  تبرض ، رثا  رد  ای  هدوب  ببس  نودب  طقس  نیا  ایآ  هن و  ای  هدرک  طقس  مالـسلااهیلع  همطاف  ایآ  هک  هلئـسم  نیا  هب  یگدیـسر 
هراشا تنس  لها  ياهباتک  زا  يرایسب  رد  هک  نیا  مغریلع  میوش . هاگآ  هلئسم  یگنوگچ  هعجاف و  نیا  قمع  هب  ات  دنکفا ، يرظن  ینس  هعیش و 

[179  ] يربط هحفـص 113 ] نیّدلا [  ّبحم  و  [ 178  ] يزوجلا نب  طبـس  و  [ 177  ] یکلام غاّبـصلانبا  تسا ، هدشن  يدـنزرف  نینچ  دوجو  هب 
ار دنزرف  نیا  تلحر  رگید ، یخرب  و  تسا !! هتفر  ایند  زا  یکدوک  نارود  رد  يو  دنیوگیم  اما  دـنراد ، نسحم  مان  هب  یموس  رـسپ  هب  هراشا 
زا يدنزرف  نینچ  هک  نیا  هب  هراشا  نمض  یکلام  غابصلانبا  اجنیا  رد  [ . 180 . ] دننادیم ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد 

نسح و ردارب  هک  تسا  نسحم  مان  هب  يدنزرف  یلع - نادنزرف - نیب  رد  دسیونیم : هداد و  تبسن  هعیش  هب  ار  هلئسم  نیا  هدش ، طقـس  همطاف 
اما دراد ، تهج  نیا  رد  ییارذـگ  هراـشا  غابـصلانبا  هچ  رگا  يرآ  [ . 181 . ] تسا هدش  طقس  يو  هک  دناهدروآ  نایعیـش  دشابیم ، نیـسح 

هدـمآ دراو  همطاـف  رب  هک  ياهبرـض  رثا  رد  اـی  هدوب و  یعیبط  لاـح  هب  اـیآ  تسا . هدوب  تروص  هچ  هب  طقـس  نیا  هک  هتخادرپن  نیا  هب  رگید 
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نیا هچ  رگ  [ . 182 . ] يودعلا ذفنق  مخز  نم  دسف  انسحم  نا  هک : هدرک  لقن  هبیتقنبا  فراعم  زا  بوشآرهـش  نبا  یلو  تسا . هدیدرگ  طقس 
دعب ياهنامز  رد  فراعم  يهخـسن  هک  تفگ  تئرج  اب  ناوتیم  بوشآرهـش  نبا  لقن  زا  اـما  درادـن  دوجو  یبیتق  فراـعم  رد  ًـالعف  بلطم 

. تسا هدش  فذح  راچد 

هعیش عبانم  رد  طقس  نایرج  یسررب 

نانچ تسا . هدمآ  اهنآ  رتشیب  رد  دنراد ، لقن  رد  قافتا  هک  میئوگن  رگا  هدـش  هظحالم  هعیـش  عبانم  رد  هک  نآ  ات  نینج ، طقـس  نایرج  اما  و 
رگید باتک  اههد  میقتسملا و  هحفص 114 ] طارصلا [  یسربط و  جاجتحا  قودص و  یلاما  هیـصولا و  تابثا  سیق و  نب  ملـس  باتک  رد  هچ 

هب کنیا  دـناهتخادرپ . ارجام  حیرـشت  هب  رگید  یخرب  هدرک و  حرطم  یلک  روط  هب  یخرب  هک  توافت  نیا  اب  تسا . هدـش  هتخادرپ  نآ  لقن  هب 
ندـش هتـشک  و  دومرف : لضفم  هب  هک  هدرک  تیاور  قداص  ماما  زا  هتخادرپ و  ارجام  لقن  هب  بوشارهـش  نبا  مییاـمنیم . هراـشا  هنومن  دـنچ 

یماگنه هتشاد ، هیواعم  اب  هک  ییوگتفگ  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  نینچمه  [ . 183 . ] تسا رتخلت  رتمیظع و  دگل  هلیسو  هب  نسحم 
هیلع و هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  رتخد  همطاف  هک  يدوب  وت  نیا  دیامرفیم : هتخادرپ و  خـلت  يارجام  نیمه  رکذ  هب  دیـسر  هبعـش  نب  هریغم  هب  هک 
هب تناها  يارب  رگم  يدرکن  ار  راک  نیا  وت  هک  نادب  درک . طقس  تبرض  نامه  رثا  رد  يدرک و  شدولآنوخ  ات  يدز  کتک  ار  ملـس  هلآ و 

برد نیب  ار  همطاف  هک  هتفای  راهتشا  هعیش  نیب  و  دسیونیم : ارجام  نیا  لقن  نمض  یضایب  همالع  [ . 184 ... ] وا رما  اب  تفلاخم  ادخ و  لوسر 
شاهرابرد ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسنادیم  سک  همه  هک  یلاح  رد  درک  طقـس  ار  دوخ  نسحم  ات  دـنداد  راـشف  راوید  و 

هک تسا  رادروخرب  يراهتشا  نانچنآ  زا  هعیـش  نیب  رد  خلت  هثداح  نیا  يرآ  [ . 185 . ] یناذآ دقف  اهاذآ  نم  ینم  هعـضب  همطاف  دوب : هدومرف 
هب ار  هلئـسم  نیمه  دوخ  باتک  رد  یناتـسرهش  میرکلادـبع  هک  نیا  دـیازفایم ، نآ  راهتـشا  رب  هچنآ  و  تسا . هدـش  هدرمـش  تاملـسم  وزج 
رد هک  دز  همطاف  مکـش  رب  یتبرـض  یلع ) زا   ) نتفرگ تعیب  زور  رد  رمع  هک  هدوب  دقتعم  يو  دیوگیم : نینچ  هدرک و  ماظن  رب  نعط  ناونع 
رد دینازوسب و  تسه  وا  رد  هک  نآ  اب  ار  همطاف  يهناخ  دزیم  دایرف  زور  نامه  رد  وا  درک و  نینج  طقس  تبرـض  نامه  هحفص 115 ] رثا [ 

ندرک ثول  يارب  هک  تسا  روبجم  یناتـسرهش  يرآ  [ . 186 . ] تشادن دوجو  يرگید  صخش  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زج  هب  هناخ 
هک تسا  یسک  وا  اریز  دراد ، هعیـش  هب  یطابترا  هچ  وا  الا  و  دیامن ، ندوب  هعیـش  هب  مهتم  ار  ماظن  دیوگب و  نینچ  یخیرات  مهم  يارجام  نیا 

همطاف هناخ  هب  هلمح  کش  نود  هب  ینـس  هعیـش و  عبانم  هب  دانتـسا  اب  هک  نیا  هصالخ  و  [ . 187 . ] دوشیم هداد  تبـسن  يو  هب  هیماظن  يهقرف 
ای هدرک و  هراشا  نآ  هب  تنس  لها  هاوخ  هدوب  یعطق  يرما  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  راگدای  هب  ندناسر  بیـسآ  هتفرگ و  تروص 

. دنشاب هدرک  يراددوخ  نآ  رکذ  زا 

خساپ شسرپ و  دنچ 

خساپ رد  تسا ؟ هدوب  هناخ  رد  يرگید  صخـش  هلمح  عقوم  هب  ایآ  لوا : لاؤس  میزادرپیم : خساپ  شـسرپ و  دنچ  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد  و 
نیرجاهم زا  هدع  نآ  رب  ات  هدوب  نیا  يارب  همطاف  هناخ  هب  موجه  تلع  دنیوگب ، نیمجاهم  زا  يرادفرط  هب  یخرب  تسا  نکمم  هک  مییوگیم 

نانآ دـنبای . تسد  دـندوب ، هدرک  نصحت  يو  هناخ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  زا  تیامح  رکبوبا و  تفـالخ  هب  ضارتعا  هناـشن  هب  هک  يراـصنا  و 
تسا و تسردان  نخس  نیا  مییوگیم  دندرک . هلمح  همطاف  هناخ  هب  تهج  نیدب  دنربب . دجسم  هب  تعیب  يارب  ار  سابع  ریبز و  دنتساوخیم 
هحفـص 116] هدوبن و [  هناخ  رد  تیبلها  زا  ریغ  یـسک  ساسح  تیعقوم  نآ  رد  اریز  تسا . هدوبن  يرگید  درف  تیبلـها  زج  ناـنآ  فدـه 

ندـمآ عقوم  هب  ارچ  یناث  رد  دـناهدرکن . هراشا  يدـحا  مان  هب  نیخروم ، زا  يرایـسب  و  تسا . هدوبن  نانآ  رظن  دروم  هتـشاد ، روضح  مه  رگا 
رد میرادن  يراک  چیه  امـش  اب  دارفا  نیا  هب  یبایتسد  تروص  رد  میاهدمآ و  ةدابع  نب  دعـس  ریبز و  سابع و  لابند  هب  ام  هک  دنتـشادن  راهظا 
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يارب ار  مالـسلاهیلع  یلع  ارچ  سپ  دوب ، رفن  دنچ  نآ  ناشفده  رگا  هک  نیا  موس  و  دـناهدومنن . هراشا  ياهلئـسم  نینچ  هب  زگره  هک  یلاح 
یلع زا  ریغ  یـسک  رگا  هک  نآ  مجنپو  دندناسر ؟ بیـسآ  همطاف  هب  ارچ  دوب ، رفن  دنچ  نآ  ناشفده  رگا  مراهچ : دندرب ؟ دجـسم  هب  تعیب 

هنحـص نآ  ندـید  ماگنه  هب  ارچ  تخادرپن و  نیمجاهم  اـب  هلباـقم  هب  ارچ  دوب . هناـخ  رد  ناشنادـنزرف  مالـسلااهیلع و  همطاـف  مالـسلاهیلع و 
هب موجه  عقوم  هب  تفگ : ماظن  هک  نآ  رخآ  و  تخادرپن . دوخ  زا  عافد  هب  لقادح  ای  و  دـیزرون ؟ تردابم  هناخ  بحاص  زا  عافد  هب  شارخلد 
هک تسا  نیا  رب  دهاش  لئالد  نیا  مامت  و  [ . 188 . ] تشادن دوجو  هناخ  رد  تیبلها  زج  یسک  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  هناخ 

یخرب رد  تسا ؟ هدوب  هچ  نیمجاهم  اب  یلع  دروخرب  مود : لاؤس  تسا . هدوبن  اج  نآ  رد  تیبلها  زج  یـسک  همطاف  هناخ  هب  موجه  عقوم  هب 
ناشن دوخ  زا  یلمعلاسکع  چیه  نانمـشد  موجه  عقوم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ایوگ  تسا ، هدـش  هتخادرپ  ياهنوگ  هب  هلئـسم  نیا  هب  خـیراوت 

. ] دش نانآ  هتساوخ  میلـست  یلمعلاسکع  چیه  نودب  ترـضح  هک  دناهدروآ  یخرب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رما  تیعقاو  تفگ  دیاب  اما  هدادن ،
رد لاح  تخاس ، دوبان  ار  اهنآ  هدز و  نیمز  هب  ار  برع  نارواگنج  تشپ  هک  يدرم  دنکیمن  رواب  یمیلس  لقع  چیه  هک  ارچ  هحفص 117 ]
مه دنچ  ره  يدرف  تسا : تالاحم  وزج  نیا  دسریم  رظن  هب  دهدن . ناشن  دوخ  زا  یشنکاو  چیه  هدرک و  توکس  اقلطم  هیامورف  ياهدع  ربارب 

ناکت شیاج  زا  زگره  اما  دنهدیم ، رارق  متـش  برـض و  دروم  ار  شدنزرف  نز و  هدرب و  موجه  شاهناخ  هب  ياهدع  هک  دنیبب  دـشاب ، ناوتان 
نیا يهدهاشم  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو  مالـسلاهیلع . نانمؤمریما  تریغ  هب  دـسر  هچ  دـنکن ، عافد  هدروخن و 

ار وا  نتـشک  هدارا  و  دـیبوک ، شندرگ  ینیب و  هب  ناـنچ  نآ  و  هدز ، نیمز  هب  ار  وا  هتفرگ  ار  رمع  يهـقی  هتـساخرب و  ياـج  زا  اروـف  ناـیرج ،
مسق دومرف : هداد ، رارق  بطاخم  ار  رمع  هک  دوب  اج  نیا  داتفا . ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  شرافـس  دای  هب  لاح  نامه  رد  هک  دومن ،
لوسر اب  هک  يدهع  هتـشذگ و  ادخ  فرط  زا  یباتک  هک  دوبن  رگا  كاهـص ! رـسپ  يا  تسا ، هداهن  جرا  يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  ییادخ  هب 
دایرف اب  دیازفایم : یسلجم  همالع  [ . 189 . ] يوش نم  هناخ  لخاد  یتسناوتیمن  وت  هک  يدیمهفیم  ماهتسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ 

رارق هلمح  دروم  ار  یلع  هدیشک  ریشمش  دیلو  نب  دلاخ  هتخیر و  یلع  هناخ  هب  يرگید  هدع  نانمؤمریما  ياپ  تسد و  ریز  رد  رمع  هثاغتسا  و 
ینت ماگنه  نیا  رد  درادرب . تسد  وا  زا  ات  داد  دنگوس  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تشحو . بعر و  زا  يو  هک  درک  هلمح  وا  رب  ترـضح  اما  هداد ،

مالسلاهیلع یلع  کمک  هب  هدش ، هناخ  لخاد  یملسا  هدیرب  رامع و  رذوبا و  ناملس و  دادقم و  هدش و  ربخ  اب  مالسلاهیلع  یلع  نارای  زا  دنچ 
هحفـص هک [  نیا  زا  ًارهاظ  اما  دهد - خر  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  رد  یتخـس  يزیرنوخ  دروخ و  دز و  کی  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دـنتفاتش ،

هناخ زا  تعیب  يارب  ار  نانمؤمریما  ماجنارـس  تسا - هدوب  نانمؤمریما  هراشا  هب  دـندزن  نیمجاهم  هیلع  هدـنبوک  تکرح  کـی  هب  تسد  [ 118
هک یمهم  ثحابم  رگید  زا  تسیچ ؟ كانلوه  تبانج  نیا  نالماع  يازـس  موس : لاؤس  [ . 190 . ] دـنداتفا هار  وا  لابند  هب  مدرم  هدرب و  نوریب 

هاگداد سیئر  دوش  لیکـشت  كانلوه  تیانج  نیا  هب  یگدیـسر  يارب  یهاگداد  رگا  اـعقاو  نیا  هک  تسا ، یـسررب  ثحب و  هعلاـطم و  لـباق 
هدنازوس و ار  شاهناخ  برد  ناملـسم  کی  زا  تعیب  نتفرگ  يارب  هک  دراد  یقح  نینچ  یـسک  ایآ  داد ؟ دهاوخ  یمکح  هچ  یمالـسا  لدع 
برد و نیب  ار  يو  هدناسر و  بیسآ  شیولهپ  وزاب و  تسد و  هب  هدناسر و  رازآ  وا  رـسمه  هب  هدرب و  موجه  هناخ  هب  نآ  نتـسکش  اب  سپس 
تسـشن و ربمایپ و  دـمآ  تفر  لـحم  یحو و  لوزن  لـحم  همطاـف ، هناـخ  هک  میرذـگب  دریگ ؟ رارق  گرم  هناتـسآ  رد  اـت  دـهد  راـشف  راوید 

نآ دراو  هزاـجا  نودـب  ربماـیپ  زگره  و  تسین ، دجـسم  زا  رتـمک  شتمرح  زگره  هک  هدوب  هَّللا  هکئـالم  دورف  لـحم  وا و  زاـمن  تساوخرب و 
هب هزاجا  نودـب  دوشیم و  هتـسکش  تعیب  زا  عانتما  رطاخب  یناملـسم  هناـخ  میرح  هنوگچ  هدوبن ، زیاـج  زین  شتمرح  نتـسکش  هتـشگیمن و 

یکی هب  تبسن  ار  یتمرحیب  نیا  هک  یکانلوه  تیانج  نینچ  بکترم  ایآ  دنشکیم ؟ هحلـسا  شدنزرف  نز و  يور  هب  هدش و  هلمح  شاهناخ 
براحم ریغ  نز  هب  ضرعت  میـسرپیم : نینچ  مه  دریگ ؟ رارق  هیبنت  دروم  دیابن  هداد ، ماجنا  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياههناخ  زا 

هحفص 119] تسا [ ؟ زیاج  حیحص و  شاهناخ  هب  موجه  ایآ  تسا ، عونمم  ههبج  رد  یتح  ملس ، هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  روتسد  هب  هک 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رگا  دیآیمن ؟ باسح  هب  مرج  نینج  طقـس  زرم  ات  دمع  يور  زا  وا  يولهپ  هب  ندز  رادراب و  نز  ندناسرت  ایآ 
و دندرکیم ؟ دییأت  ار  ناشلامعا  و  دندرکیم ؟ توکس  دندیدیم  ار  اهبیسآ  نیا  دندوب و  تایح  دیق  رد  تقو  نآ  رد  مالـسا  راوگرزب  ملس 
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زور رد  ار  دوسألایبا  نب  رابه  نوخ  هچ  نانچ  دومنیمن ؟ حابم  ار  دندش  مالسلااهیلع  همطاف  دنزرف  نسحم  لتق  ثعاب  هک  یناسک  نوخ  ایآ 
تشحو سرت و  نآ  رثا  رد  هدناسرت و  ياهزین  هلیسوب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز  هک  ارچ  درک ، حابم  هّکم  حتف 

وا مدرک ، تئارق  بیقن  رفعجوبا  مداتـسا  رب  ار  ربخ  نیا  دـنکیم : لقن  نینچ  راـّبه  ناتـساد  هراـبرد  دـیدحلایبا  نبا  دوب . هدرک  نینج  طـقس 
تسا نینچ  لاح  رهاظ  درمش ، لالح  وا  نینج  طقس  بنیز و  ندناسرت  رطاخب  ار  راّبه  نوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رگا  تفگ :

. درمشیم لالح  هدرک ، طقس  نآ  رثا  رد  هک  هدناسرت  ار  همطاف  هک  یـسک  نآ  نوخ  دوب ، هدنز  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رگا  هک 
ار نسحم  نآ  رثا  رد  هدش و  هدناسرت  همطاف  دنیوگیم ، یهورگ  هک  منک : تیاور  وت  زا  ار  نخـس  نیا  ایآ  مدرک : ضرع  مداتـسا : هب  دـیوگ 

رطاـخب تهج  نیا  رد  نم  اریز  نک ، تیاور  نم  زا  ار  شنـالطب  هن  نک و  تیاور  هـن  نـم  زا  ار  بـلطم  نـیا  تـفگ : وا  تـسا ؟ هدرک  طـقس 
هحفص 121] [ . ] 191 . ] مراد فقوت  رابخا  ضراعت 

تیالو میرح  زا  هناناج  عافد 

هراشا

یگدنز رد  هک  تسا  درف  هب  رصحنم  تاراختفا  زا  رپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  راگدای  اهنت  هلاس  هدجه  یگدنز 
یملع ياهنادیم  مامت  رد  هک  تسا  يزاتمم  تیصخش  نآ  مالسلااهیلع  همطاف  تسا . هدشن  هدهاشم  یتاراختفا  نینچ  زگره  يرگید  يوناب 

فیرـش و نس  زا  لاـس  جـنپ  تسا . هدوـب  تقلخ  ملاـع  ناـنز  ردـص  رد  هـکلب  نازاتـشیپ  وزج  یـسایس  یعاـمتجا و  يداـبع و  یقـالخا و  و 
. تفاتـش ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیامح  هب  هکم  نارفاک  ناکرـشم و  هیلع  ندیـشک  داـیرف  اـب  هک  دوب  هتـشذگن  شراوگرزب 
هب شیرق  رافک  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  ییاهلاس  نامه  رد  هژوب  درک ، عافد  تیامح و  ردـپ  زا  هتـسویپ 

نابیتشپ و نیتسخن ، ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  وا  دربیمن . دای  زا  ار  تارطاـخ  نآ  زگره  خـیرات  هک  دوب  هتـساخرب  گـنج 
ياههویش هب  تسشنن و  مارآ  زگره  دوب ، یگدنز  ردپ  زا  سپ  هک  یهاتوک  تدم  رد  دوب و  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  يربهر  تیالو و  عفادم 

دش لمحتم  ار  یناوارف  ياهبیسآ  اتسار  نیا  رد  و  هحفـص 122 ] درک [  لقتنم  ناگدنیآ  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  تیمولظم  مایپ  نوگانوگ 
: تشاد میهاوخ  ياهراشا  هدیدرگ  میظنت  زارف  دنچ  رد  هک  سدقم  عافد  نیا  زا  ياهشوگ  هب  کنیا  تشذگ . ناترظن  زا  هک 

یلع ینیشناج  هرابرد  تیاور  لقن 

ار يدایز  قیاقح  دنتـشاد ، مکاح  هاگتـسد  زا  هک  یتشحو  سرت و  رطاـخ  هب  مالـسا ، راوگرزب  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  زا  يرایـسب 
هب هناعاجش و  هکلب  دادن  يراک  نینچ  هزاجا  دوخ  هب  اهنت  هن  مالسلااهیلع  همطاف  اما  دناهدینـشن . ربمایپ  زا  ار  اهنآ  زگره  ایوگ  دندرک  نامتک 

دوب هدینـش  ربمایپ  زا  صوصخ  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  درک و  راهظا  بلاطیبا  نب  یلع  تماما  تیالو و  نوماریپ  ار  قیاقح  فلتخم  ياـههناهب 
هچ وت  اب  تلحر  عقوم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زار  دوب  هدیـسرپ  هک  دـیبل  نب  دومحم  خـساپ  رد  وا  دومن . وگزاـب  مدرم  يارب 
زا سپ  ار  وا  هک  تسا  يدرف  نیرتهب  یلع  مکیف ؛ هفلخا  نم  ریخ  یلع  دومرفیم : ربمایپ - وا - مدینش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : دوب ؟
زا رگا  هک  مالسلاهیلع  نیسح  لسن  زا  دنزرف  هن  شدنزرف و  ود  نینچمه  و  تسا . نم  نیـشناج  ماما و  وا  مهدیم و  رارق  امـش  نیب  رد  مدوخ 

فالتخا تما - امـش - نیب  رد  تمایق  زور  ات  دـیدرک  تفلاخم  نانآ  اب  رگا  دنتـسه و  هتفای  تیادـه  اهنآ  دـید  دـیهاوخ  دـینک  يوریپ  اهنآ 
[ . 192 . ] دوب دهاوخ 

مخ ریدغ  يارجام  يروآدای 

ابیز تایح  يوگلا  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع ادخ ، لوسر  هک  دوب  مخ  ریدغ  زور  هحفص 123 ] یندشن [  شومارف  نایرج  نامه  مالسلاهیلع  یلع  نانمؤمریما  تیالو  دنـس  نیرتمهم 
دوخ هک  مالـسلااهیلع  ارهزهمطاف  دومرف . بصن  دوخ  زا  سپ  ینیـشناج  تفالخ و  هب  رفن  رازه  اههد  نامـشچ  ربارب  رد  راـگدرورپ  رما  هب  ار 

هک تسا  یناسک  هلمج  زا  دیبل  نب  دومحم  درکیم . يراشفاپ  رارـصا و  ارجام  نیمه  يور  دوب ، ربمایپ  يوس  زا  یلع  ینیـشناج  مالعا  دهاش 
ار مالسلااهیلع  همطاف  يزور  دیوگیم : وا  تسا ، هدرک  لقن  ام  يارب  هزمح  ربق  رانک  رد  يو  اب  یتاقالم  نمض  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  نخس 

مهاوخیم نم ! هدیس  يا  مدیسرپ : وا  زا  تفرگ . مارآ  ات  مدرک  ربص  یمک  تسیرگیم ، تدش  هب  هک  مدید  ادهـشلادیس  هزمح  ربق  رانک  رد 
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  ایآ  متفگ : سرپب . دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  تسا . هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ارم  رکف  هتسویپ  هک  مسرپب  يزیچ  امش  زا 

!!! هابجعا و  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  تسا ؟ هدومرف  مالسلاهیلع  یلع  تماما  ینیشناج و  دروم  رد  ینخس  دوخ  تلحر  زا  شیپ  ملس  هلآ و 
دییأت رد  دیوگ : دیبل  نب  دومحم  دیاهدرپس ؟ یـشومارف  تسد  هب  ار  مخ  ریدـغ  زور  ایآ  تسا ! بجعت  ياج  یـسب  مخ ،؟ ریدـغ  موی  متیـسنا 

[ . 193 . ] دییامرفیم امش  هک  تسا  نامه  بلطم  مراد و  دایب  يرآ ! مدرک : ضرع  همطاف  ترضح  نخس 

راصنا سلاجم  رد  یلع  ماگ  رد  ماگ 

ینیشناج تماما و  رب  ندرک  هیکت  مالسلاهیلع و  یلع  يالاو  تیـصخش  هرابرد  تیاور  ثیدح و  لقن  هب  زگره  مالـسلااهیلع  همطاف  تیامح 
هحفص 124] دوب [ . هتفرگ  شیپ  رد  تیالو  میرح  زا  عافد  رد  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  ییاههویش  زا  یکی  نآ  هکلب  دشیمن ، هصالخ  وا 

قح هدرک و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  دـیاش  ات  تفریم ، راصنا  سلاجم  هب  دوخ  ماما  هارمه  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  نیا  رگید  هویش 
سلاجم هب  هنابـش  دوخ  هارمه  درکیم و  بکرم  رب  راوس  ار  همطاـف  یلع  دـسیونیم : گرزب  خروم  هبیتقنبا  دناتـسزاب . ار  مالـسلاهیلع  یلع 

یلص ادخ  لوسر  رتخد  يا  دنتفگیم : خساپ  رد  راصنا  اما  دبلطب  يرای  نانآ  زا  هتخادرپ و  مالسلاهیلع  یلع  قح  زا  عافد  هب  ات  دربیم  راصنا 
يرگید صخـش  غارـس  هب  زگره  دـمآیم ، اـم  دزن  هب  رتدوز  وت  هدازومع  رهوش و  رگا  میدرک و  تعیب  ناـنیا  اـب  اـم  ملـس ! هلآ و  هیلع و  هَّللا 
شاهناخ رد  هدرکن  نفد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  راوازـس  ایآ  دومرفیم : خساپ  رد  مالـسلااهیلع  ترـضح  میتفریمن .

[ . 194 [ !؟ میتخادرپیم عازن  هب  مدرم  اب  عوضوم  نیا  رطاخب  میتخاسیم و  اهر 

نانکشمیرح رب  دایرف 

روز هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دوخ  لایخ  هب  ات  دندوب  هدش  روهلمح  شاهناخ  میرح  هب  هک  نکـش  تمرح  ياهدع  ربارب  رد  مالـسلااهیلع  همطاف 
رادهحیرج ار  هدننیب  ره  بلق  هک  دیشک  هلان  ناج  قمع  زا  دز و  دایرف  نانچ  نآ  دنربب ، دجسم  هب  تعیب  يارب  هدیشک ، نوریب  هناخ  زا  ریشمش 

يراک هچ  وا  یتسار  همطاف . مه  نآ  عفادـم  کی  اب  دوب ، هدـنام  اهنت  ياـهنت  مالـسلاهیلع  یلع  یبیجع ، هرظنم  دوب و  یبیرغ  هنحـص  تخاـس .
عنام و  دـیامنب ؟ عافد  شیوخ  ماما  زا  ای  دـیامن  مارآ  ار  شلاسدرخ  نادـنزرف  ای  دـنک ، ظفح  اـهنآ  رـش  زا  ار  دوخ  دـهد ، ماـجنا  تسناوتیم 

تساوخ اهنآ  زا  دز و  دایرف  هحفص 125 ] هبترم [  کی  دوب ، لمحت  لباق  ریغ  شیارب  هدننک  نارگن  ّتیعـضو  نیا  هک  همطاف  دوش ؟ شندرب 
هناخ زا  ادخ ، هب  دـنگوس  دز : دایرف  مالـسلااهیلع  همطاف  درک . دـهاوخ  نیرفن  ار  اهنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  تفگ : دـنور و  نوریب  هناخ  زا  ات 

[ . 195 [ ؟ میامنب ناتنیرفن  منک و  تیاکش  ادخ  هاگرد  هب  هدرک ، ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  هک  نیا  ای  دیوریم  نوریب 

ذفنق قالش  یلع و  زا  عافد 

همطاف دندیزرویم و  رارـصا  دجـسم  هب  ادخ  یلو  ندرب  رب  نانچمه  نانآ  درکن ، يرثا  چـیه  نکـشتمرح  مدرم  نآ  لد  رب  همطاف  هلان  هآ و 
نوریب هناخ  زا  ملظ  يور  زا  ار  میومع  رـسپ  هک  مراذگیمن  زگره  دنگوس  ادخ  هب  دومرفیم : درکیم و  يریگولج  یتخـس  هب  مالـسلااهیلع 

هدرک شرافس  امـش  هب  هک  یلاح  رد  دیدیـسرتن .. ادخ  زا  دیدرک و  شومارف  تیبلها  ام  هراب  رد  ار  ادخ  ربمایپ  شرافـس  دوز  هچ  دیـشکب ...
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ار یلع  درکیم و  عافد  ادخ  یلو  زا  نانچمه  همطاف  دینزب ... گنچ  ام  نامسیر  هب  دیـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  ام  هدومن و  يوریپ  ام  زا  دوب ،
[ . 196 . ] دندرک ادج  یلع  زا  ار  وا  ذفنق  قالش  هلیسو  هب  هک  دوب  هتفرگ  مکحم 

ماما ناج  زا  تظافح 

هار هب  ادـخ  یلو  لابندـب  هلـصافالب  وا  تشادرب ؟ دوخ  ماما  تیامح  زا  تسد  همطاف  رگم  اما  دـندرب ، دجـسم  يوس  هب  ناشک  ناشک  ار  یلع 
راب دـناسر ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ربق  دزن  هب  ار  دوخ  دـمآ و  همطاف  دـندرک . تکرح  مشاهینب  نانز  ماـمت  وا  یپ  رد  داـتفا و 
رگا داتـسرف ، قـح  هب  ار  مردـپ  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـینک ، دازآ  ار  ماهداز  وـمع  دوـمرف : داد و  رارق  بطاـخم  هحفـص 126 ] ار [  اـهنآ  رگید 

هن هک  ارچ  مشکیم ، دایرف  مراگدرورپ  يوس  هب  مراذـگیم و  رـس  رب  ار  ربمایپ  نهاریپ  منکیم ، ناـشیرپ  ار  مدوخ  ياـهوم  دـینکن ، شدازآ 
هک دوب  همطاـف  نیا  يرآ  [ . 197 . ] منادـنزرف زا  شاهچب  هن  و  نم ، زا  رتزیزع  شرتـش  هن  دوب و  رتزیزع  مردـپ  زا  ادـخ  دزن  رد  ربماـیپ  حـلاص 
رد دوب  رـضاح  هک  درک  عافد  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  هنوگ  نآ  داد و  رارق  شیوخ  ماـما  رپس  ار  دوخ  يولهپ  تروص و  تسد و 
رـس رب  ار  ادخ  لوسر  نهاریپ  وا  دنک ، یثنخ  ار  وا  لتق  هشفن  ات  داتفا  هار  یلع  لابند  هب  وا  دـسرن ، یبیـسآ  شماما  هب  اما  دوش  هتـشک  هار  نیا 

. دنرادرب ادخ  یلو  ناج  زا  تسد  ات  دوب  ندرک  نیرفن  هدامآ  دراذگ و 

مالسا ظفح  يارب  همطاف  توکس 

ریز و هنیدم  نیرفن ، کی  هلیسو  هب  ات  درکیم  کیدزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ربق  هب  ار  دوخ  نیسح ، هارمه  هب  همطاف  هکنانچمه 
هنیدـم يولهپ  ود  ینیبیم  هک  ارچ  بایرد ، ار  ربماـیپ  رتخد  ناملـس  يا  دومرف : ناملـس  هب  هتفاـیرد  ار  راوشد  رایـسب  تیعقوم  یلع  دوش ، ور 

رد هچ  ره  هنیدم و  رهش  دوریم  نآ  میب  دوشیمن و  هداد  تلهم  هنیدم  رد  یـسک  هب  دنک  نیرفن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، هدرک  زاب  ناهد 
ضرع هدـناسر  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ممالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  ناـمرف  هب  دـیوگ  ناملـس  دورورف . نیمز  هب  تسه  نآ 
همطاف هحفـص 127 ] درگرب [ . تاهناخ  هب  داتـسرف  تما  يارب  تمحر  ناونع  هب  ار  تردـپ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ربمایپ ! رتخد  يا  مدرک ،

. منک تیاکش  ادخ  هب  منزب  دایرف  اج  نآ  مورب و  مردپ  ربق  يوس  هب  ات  نک  اهر  ارم  هدش ، زیربل  مربص  رگید  ناملس ! يا  دومرف : مالـسلااهیلع 
هک لاح  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  تسا . هداد  تشگرب  روتـسد  امـش  هب  هداتـسرف و  وت  يوس  هب  ارم  مالـسلاهیلع  یلع  متفگ  دیوگ  ناملس 

هناخ هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  يرآ  [ . 198 . ] تشگرب هناـخ  هب  ترـضح  بیترت  نیدـب  مربیم و  ناـمرف  منکیم و  شوگ  هداد  روتـسد  یلع 
هب زین  شتوکـس  دوب ، ادـخ  یلو  تیالو و  زا  عافد  ظـفح و  يارب  نانکـش  میرح  ربارب  رد  وا  ماـیق  رگا  هک  دـنامهفب  نارگید  هب  اـت  تشگرب 

. دوب مالسا  ظفح  ماما و  نامرف  رطاخ 

رکبوبا تعیب  در 

تعیب اهنت  هن  درکن و  تعیب  لوا  هفیلخ  اب  زگره  دوب ، هدـنز  هک  یتقو  ات  هک  دوب  نیا  تیالو  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  تیاـمح  رگید  دراوم  زا 
رکبوبا اب  همطاف  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاـح  تفر . اـیند  زا  هک  نیا  اـت  دوب  رهق  بضغ و  مشخ و  لاـح  رد  ناـنچ  مه  وا  اـب  هکلب  درکن 

ۀتوم هتتومف  ماما  هل  سیل  تام و  نم  هک : هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يدایز  تایاور  هک  یلاح  رد  درکن  تعیب 
اما رکبوبا  ًاتقیقح  ای  هتفر و  ایند  زا  یلهاج  رگم  هب  رکبوبا  اـب  ندرکن  تعیب  هلیـسوب  هَّللاـب  ذاـیعلا  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـیآ  [ . 199 . ] هتیلهاج

همطاف هک  تسین  یکش  مییوگیم : خساپ  رد  تسین ؟ دانتـسا  لباق  ثیدح  ای  دشاب و  وا  اب  تعیب  هب  مزلم  تیاور  نیا  دافم  هب  همطاف  ات  هدوبن 
يور ود  نآ  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دنتشاد . مالسلااهیلع  همطاف  اب  نانآ  هک  یتاقالم  رد  اهنت  هن  درکن و  تعیب  رکبوبا  اب  مالـسلااهیلع 

هک دوب  تاقالم  نیمه  نایاپ  رد  درک و  مهاوخ  تیاکـش  رفن  ود  امـش  زا  منک  تاقالم  ار  مردـپ  رگا  دومرف : هکلب  دـینادرگ  هحفص 128 ] ] 
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ملـسم و يراخب و  حیحـص  رد  هک  نیا  دهاوش  هلدا و  همه  زا  رتایوگ  و  [ . 200 . ] منکیم نیرفن  ار  وت  زامن  ره  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :
مل تام و  نم  ثیدح  رگید  تهج  زا  [ . 201 . ] دوب كانمشخ  رکبوبا  رب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  هّیضرم  يارهز  هک  هدمآ  حاحص  رگید 

دناهدومن قافتا  هب  ینس  هعیش و  ار  ثیدح  نیا  هک  ارچ  درادن ، دانسا  یسررب  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  شتحص  ردق  نآ  هنامز  ماما  فرعی 
رمعنبا زا  دنسم  رد  یسلایط  الثم : هدیدرگ  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  فلتخم  ياهریبعت  اب  ناوارف و  دانسا  اب  ثیدح  نیا  و 

تام هیلع  ۀـعاط  ـال  تاـم و  نم  لـیبق : زا  يرگید  ياـهریبعت  هب  نینچمه  و  [ . 202 . ] ۀـیلهاج ۀـتیم  تام  ماما  ریغب  تام  نم  هک : هدرک  لـقن 
... هیلهاج ۀـتیم  هتتیمف  ماما  هیلع  سیل  تاـم  نم  و  [ . 205 ... ] هیلع ۀـعیب  تاـم و ال  نم  [ . 204 .. ] ماـما هل  سیل  تاـم و  نم  [ . 203 ... ] ۀتتیم
زا نومضم  نیمه  هب  بیرق  ینیلک  وحرم  زین  هعیش  عبانم  رد  و  هحفص 129 ] دروخیم [ . مشچ  هب  ناوارف  تنس  لها  ياهباتک  رد  [ . 206]

ماما هیلع  سیل  تام و  نم  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  راـسی  نب  لیـضف 
هک ره  معن . لاق : هیلهاج !؟ هتتیمف  ماما ، هل  سیل  تام و  نم  لکف  تلق : لاق . دـق  هَّللاو  يا  لاقف  هَّللالوسر ؟ کلذ  لاق  تلقف  هیلهاـج ، هتتیمف 

. تسا هدومرف  وا  ادخ  هب  يرآ  دومرف : تسا ؟ ربمایپ  نخس  نیا  مدرک  ضرع  تسا ، هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دشاب ، هتـشادن  ییاوشیپ  دریمب و 
ود نتفرگ  رظن  رد  اـب  و  [ . 207 . ] يرآ دومرف : تسا !؟ تیلهاـج  گرم  شگرم  دـشاب  هتـشادن  ییاوـشیپ  دریمب و  هک  ره  سپ  مدرک  ضرع 
. دنک يراک  نینچ  هب  مادقا  همطاف  ات  هدوبن ، ماما  زگره  وا  هک  ددرگیم  نشور  الماک  رکبوبا  اب  همطاف  تعیب  مدع  تلع  قوف : ملسم  هلئسم 

راصنا رجاهم و  نانز  زا  دیدش  داقتنا 

تیبلها و قوقح  ندرک  عیاض  رد  زین  نانآ  هک  ارچ  دنک ، داقتنا  تخس  اهنآ  زا  دیابیم  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  نانز  تبون  راب  نیا  و 
اب نانآ  دنتشاد . ییازسب  مهس  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  قح  رد  یهاتوک  هژیوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ياهشرافس  نتفرگ  هدیدان 
رد دوب . هتفرگ  رارق  مالـسلااهیلع  همطاـف  مشخ  دروم  هک  راـک  نیا  و  دنتـشاذگ ، هحـص  دوخ  نارهوش  فـالخ  ياـهراک  رب  دوـخ  توـکس 

حرـش رد  دیدحلایبا  نبا  هحفـص 130 ] درک [ . دزـشوگ  نانآ  هب  ینالوط  ياهبطخ  نمـض  دنتـشاد ، وا  زا  راصنا  رجاهم و  نانز  هک  یتداـیع 
تدـش همطاف  يرامیب  هک  ینامز  هدرک : لقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  شرداـم  زا  نسح  نب  نسح  نب  هَّللادـبع  زا  هغالبلاجـهن 

ادخ هب  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ياهنوگچ ؟ ادخ  لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ : هتفر ، يو  دزن  هب  يراصنا  نیرجاهم و  نانز  زا  ياهدـع  تفای 
هنوگچ اهنآ  رب  ياو  متسه . تحاران  نیگمشخ و  امش  نادرم  زا  و  دونشخان ، امش  يایند  زا  هک  یلاح  رد  مدناسر  حبـص  هب  ار  بش  دنگوس 

ایند نید و  روما  هب  هاگآ  قذاح و  هک  یـسک  زا  نیما و  لیئربج  لوزن  لحم  زا  توبن و  ياههیاپ  زا  تلاسر و  راوتـسا  هاـگیاپ  زا  ار  تفـالخ 
هب دنتفرگ و  ماقتنا  نسحلاوبا  زا  نانیا  هک  هدش  هچ  تسا ! راکـشآ  نارـسخ  نامه  نیا  دیـشاب  هاگآ  دنتخاس !؟ رود  دندرک و  فرحنم  تسا 

ادـخ هب  دـندرک ، نینچ  هک  دوب  ادـخ  هار  رد  شايریذـپان  میلـست  رطاخ  هب  نآ و  ندرب  نیب  زا  لطاب و  يور  رب  وا  ياهمدـق  يراوتـسا  تلع 
رد الماک  ار  تفالخ  يربهر و  رتش  راهم  ترـضح  نآ  دنتـشادیمرب ، تسد  دوب  هدرپس  یلع  هب  ادخ  لوسر  هک  يرما  مامز  زا  رگا  دـنگوس 
هن دـشیم و  داجیا  شاینیب  رد  یتحارج  هن  تفالخ  رتش  رب  هک  يروط  هب  درکیم . يربهر  ار  نانآ  یناـسآ  یتحار و  هب  تفرگیم و  تسد 

فرط رب  ار  یگنـشت  دـناسریم ، عیـسو  ناـشوج و  لـالز  ياهمـشچرس  هب  ار  ناـنآ  دادیم . تـسد  شراـک  راوـس  رب  یمارآاـن  بارطـضا و 
عاـفد زا  دوب  ياهشوگ  دـش  ناـیب  هچنآ  [ . 208 .... ] دومنیم شوماـخ  ار  یگنـسرگ  یگنـشت و  هرارـش  هدـش و  روهطوـغ  بآ  رد  درکیم ،

هب دوخ  هک  رایسب  لد  درد  تسا و  ناوارف  هرابنیا  رد  نخس  اما  مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  يربهر  تیالو و  زا  مالسلااهیلع  ارهزهمطاف 
هب مخ  ریدغ  يارجام  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  رد  الوم  رگا  تسا  نیا  ام  لاؤس  لاح  هحفص 131 ] دیرتهاگآ [ . اهنآ 

هدرک و لالدتسا  ریدغ  يارجام  هب  مالسلااهیلع  همطاف  ارچ  تما ، یتسرپرس  تفالخ و  تیالو و  يانعم  هب  هن  دوب و  تبحم  یتسود و  يانعم 
همه نآ  یتسود  يانعم  هب  تیالو  رگم  دنکیم . عافد  تیالو  میرح  زا  ناج  دح  رس  ات  هتخادنا و  تقشم  رسدرد و  همه  نیا  هب  ار  دوخ  ارچ 

ناناملسم هتشاد و  تسود  ار  تیبلها  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسنادیمن  یمالـسا  تمـسا  رگم  تسا ؟ هدوب  نیرفآ  لکـشم 

ابیز تایح  يوگلا  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


ّالا ًارجأ  هیلع  مکلئـسأ  لق ال   ) هیآ لوزن  زا  سپ  تیبلـها  یتسود  تبحم و  هب  ار  مدرم  دـیجم  نارق  رگم  هدـناوخیمارف !؟ یتسود  نیا  هب  ار 
ار مدرم  زور  هس  رگید  راب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تشاد  یموزل  هچ  سپ  دوب ؟ هدرکن  فظوم  [ 209 ( ] یبرقلا یف  ةدوملا 
مکنید و مکل  تلمکأ  مویلا   ) هیآ یهگناو  دـناوخبارف . تیبلها  یتسود  يارب  ار  مدرم  دـناوخب و  هبطخ  هتـشاد و  هگن  نازوس  نابایب  نآ  رد 
زا شیپ  هک  دش  لماک  ریدغ  زور  رد  يزیچ  هچ  درکیم و  لابند  ار  یفدـه  هچ  [ 210 ( ] ًانید مالسإلا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتأ 

مالـسلاهیلع یلع  هب  زور  نآ  رد  ناناملـسم  رگم  نینچ  مه  دوب !؟ هدیدرگ  لزان  شاهیآ  البق  هک  دوب  یتسود  ایآ  دوب ؟ هدشن  هتفگ  زونه  نیا 
هب الوم  رگا  و  [ . 211 . ] ملـسم لک  یلوم  يالوم و  تحبـصأ  بلاط  یبأ  نبای  کل  خب  خب  تفگن : رمع  زور  نآ  رد  رگم  دـنتفگن ، کیربت 

رسپ يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دیوگب : کیربت  وا  هب  باّطخلا  نب  هحفص 132 ] رمع [  هک  تشاد  يزاین  هچ  رگید  دوب ، تبحم  یتسود و  يانعم 
مخ ریدغ  زور  رد  هک  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  دیدج  تمـس  رطاخب  کیربت  نیا  يرآ  يدـش . یناملـسم  ره  نم و  يالوم  زورما  هک  بلاطوبا 

نیمه زا  اقیقد  مالـسلااهیلع  همطاف  دوب و  هدـش  مالعا  ترـضح  نآ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  طـسوت 
هحفص 133] دومن [ . یگداتسیا  نآ  رب  هدرک و  عافد  هناناج  عضوم 

همطاف ترضح  تداهش 

هراشا

رب ناوارف  ياهبیسآ  ندمآ  دراو  وا و  هناخ  هب  هلمح  يایاضق  هک  ارچ  تسا ، هتفرن  ایند  زا  ییادخ  گرم  هب  مالسلااهیلع  همطاف  کش  نودب 
و دربیم ، جنر  هدراو  تامدص  زا  هتـسویپ  هاتوک  تدم  نیا  رد  و  درک . راوشد  رایـسب  وا  رب  ار  یگدنز  همادا  نینج ، هنیـس و  ولهپ و  تسد و 

لئالد دـهاوش و  هب  یهاگن  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تداهـش  تابثا  تهج  کنیا  دیـسر . تداهـش  هب  اهبیـسآ  نامه  رثا  رد  ماجنارس 
ام دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  یبتجم و  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  زا  هک  دنامن  هتفگان  میزادرپیم . دوجوم 
رب ینشور  حیرـص و  تایاور  هک  نیا  رب  نوزفا  دنـشابیم . اّنم »  » وزج مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسین  کش  و  [ 212  ] دیهش وأ  ٌمومـسم  ّالا  اّنِم 

یلع هب  ییوگـشیپ  کی  رد  دوخ  تلحر  زا  شیپ  ربماـیپ  . 1 دـناهدرک . هیکت  تهج  نیا  يور  نیموصعم  هک  میراد  همطاف  ترـضح  تداهش 
وا قح  هتفرگارف ، ار  وا  هودنا  نزح و  هک  یلاح  رد  دش . دـهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  همطاف - هحفص 134 - ] سپ [  دومرف :

هتفرگ و هلصاف  نارای  زا  نانمؤمریما  یتدم  همطاف ، تداهش  زا  سپ  - 2 [ . 213 . ] دش دهاوخ  دراو  نم  رب  دناهتشک  ار  يو  هدرک و  بصغ  ار 
هب ات  دنتساوخ  رسای  رامع  زا  دوب  هدمآ  نارگ  اهنآ  يارب  تیعضو  نیا  هک  مالسلاهیلع  یلع  ناتـسود  نارای و  زا  یخرب  تفرن . نوریب  هناخ  زا 
زا ات  تساوخ  يو  زا  هتفر و  یلع  ترضح  هناخ  هب  مایپ ، ندناسر  يارب  رامع  دریگن . هلـصاف  ناتـسود  زا  ات  دنهاوخب  وا  زا  هتفر و  یلع  هناخ 
رد تفگ  عادو  ار  یناف  راد  ادـخ  لوسر  رتخد  هتفر ، تسد  زا  دـیقف و  نیا  رامع ! يا  نادـب  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  دـیایب . نوریب  هناـخ 

دوب ریزارس  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  هتـساخرب  ياج  زا  سپـس  تفر . ایند  زا  دیهـش  هدش و  بصغ  وا  قح  دوب و  مولظم  هک  یلاح 
وا دش  عنام  همطاف  رگا  هک -  داتسرف  مایپ  ذفنق  هب  رکبوبا  هک - یتقو  هدرک - لقن  یلع  زا  سیق  نب  میلس  - 3 [ . 214 ... ] تفگ كرت  ار  هناخ 

تسکـش و ار  شیولهپ  زا  هدـند  کی  هداد و  راشف  شاهناخ  برد  يهتـسد  فرط  هب  درادرب  یلع  زا  تسد  هک  نآ  يارب  ار  وا  سپ  نزب - ار 
ماما - 4 [ . 215 . ] تفر ایند  زا  دیهـش  تامدـص ، نامه  رثا  رد  هک  نیا  ات  دوب  يرامیب  رتسب  رد  ارجاـم  نآ  زا  سپ  و  درک ، طقـس  ار  وا  نینج 
ندرک وگزاب  نمـض  رامع  ثیدح ، نامه  نایاپ  رد  هدرک و  لقن  یثیدح  رامع  شردپ  زا  رـسای  نب  رامع  نب  دـمحم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هَّللا ءاقل  هب  ربمایپ  هک  یتقو  دـیوگیم : همطاف  هناخ  هب  موجه  ملـس و  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  هحفـص 135 ] زا [  سپ  يارجام 
نانچنآ همطاف  هب  درم  نآ  تسد  زا  وا  يومع  رـسپ  ندروآ  نوریب  همطاف و  هناخ  هب  دورو  ماگنه  هب  تشذـگ  هک  هچنآ  تشذـگ  و  تفاـتش .

مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  نینچمه  - 5 [ . 216 . ] دوب يو  تافو  يرامیب  ثعاب  نایرج  نامه  درک و  طقس  ار  دوخ  دنزرف  هک  دیسر  بیـسآ 
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هَّللا یلص  ربمایپ  رتخد  هب  ریشمش  فالغ  اب  يو  روتسد  هب  رمع  مالغ  ذفنق  هک  دوب  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  تافو  تلع  دومرف : هک  هدش  لقن 
نب یلع  - 6 [ . 217 ... ] تشگ رامیب  تخس  نینج  طقس  نیا  یپ  رد  دیدرگ و  طقـس  نسحم  ندز  نامه  رثا  رد  هک  دز  ملـس  هلآ و  هیلع و  و 

ام ناگرزب  و  [ . 218 . ] ةدیهش ۀقیدص  مالسلااهیلع  همطاف  نا  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  دوخ  ردارب  زا  رفعج 
رد هعنقملا  ماـن  هب  دوخ  یهقف  باـتک  رد  يو  تسا . هتفر  اـیند  راد  زا  دیهـش  يو  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  نارگید  دـیفم و  خیـش  دـننامه 

همطاـف تسیاـب و  اـج  نآ  وـش و  لـخاد  هضور  هب  یتـفر ... هنیدـم  هب  هاـگره  : » تـسا هدروآ  نـینچ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تراـیز 
مالّـسلا وگب :... تسیاب و  هلبق  يوس  هب  ینک  ترایز  ار  وا  یتساوخ  هاگره  سپ  هدیدرگ ، نفد  اج  نامه  وا  هک  نک  ترایز  ار  مالـسلااهیلع 

تنب مالسلااهیلع  همطاف  ای  ِکیلع  مالّسلا  ةرهاطلا ، ۀقیدّصلا  کتنب  یلع  کیلع و  مالّسلا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر  ای  کیلع 
نع ِکعفد  ِکّقح و  ِکعنم  ِکملظ و  نم  هَّللا  نعل  ةرهاّطلا ، ةدیهّشلا  لوتبلا  اهتّیا  ِکیلع  مالّـسلا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللالوسر 

یسوم ترضح  زا  یفاک  رد  ینیلک  تیاور  لیذ  لوقعلا  ةآرم  رد  یسلجم  همالع  و  هحفص 136 ] [ . ] 219 . ] ِکبّذک نم  هَّللا  نعل  ِکثرإ و 
نیا تسا و  هدش  دیهش  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  و  دیامرفیم : ةدیهش » ۀقیّدص  همطاف  ّنا  : » دومرف مالـسلاهیلع  رفعج  نب 

[ . 220 ... ] تسا تارتاوتم  زا  هلئسم 

تداهش زور  لاس 

هدجه هب  ار  لاوقا  یخرب  هک  ياهنوگ  هب  تسه  رظن  فالتخا  نیخروم  نیب  رد  هچ  رگا  مالـسلااهیلع  همطاف  زادگناج  تلحر  زور  لاس  اما  و 
لوا لوق  تسا . راوتـسا  هتفگ  ود  نیمه  رب  زین  ناـگزرب  رظن  تسا و  لوق  ود  طـقف  اـههتفگ  نیا  نیب  زا  راـتخم  اـما  [ . 221 . ] دناهدناسر رظن 

همـالع رظن  هب  هک - تسا  یتیاور  زا  هتفرگرب  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  ملـس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  زور  جـنپ  داـتفه و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  زور  جـنپ  داتفه و  يو  دومرف : هدـش ، لقن  رقاب  دـمحم  ماما  زا  تسا - حیحـص  یـسلجم 

ار لوق  نیمه  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  یلبرا  موحرم  هچ  نانچ  تسا ، زور  جنپ  دون و  مود  لوق  [ . 222 . ] تسا هتفر  ایند  زا  راوگرزب 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  ار  هام  هس  تشذگ  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  زین  یناهفـصا  جرفلاوبا  و  [ 223  ] هدرک لقن 

هحیحص نمض  یسلجم  همالع  اج  نیا  رد  هحفص 137 ] دنکیم [ . دییأت  ار  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لوق  هک  [ 224  ] هدرک تیاور 
، تسا يراوشد  رایسب  راک  مالـسلااهیلع  همطاف  فیرـش  رمع  تافو و  تدالو و  نیب  نداد  قیبطت  هدومرف : زور  جنپ  داتفه و  تیاور  ندناوخ 

رگا دشاب و  یلوألا  يدامج  طساوا  رد  همطاف  تافو  دیاب  دشاب  رفص  زور 28  رد  ملس  هلا و  هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تلحر  رگا  اریز 
رد ترـضح  نآ  تافو  تسیابیم  دـشاب ، هدومن  تافو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  لّوـألا  عیبر  مهدزاود  رد  ننـست  لـها  هتفگ  هب 

شردـپ زا  سپ  هام  هس  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  هدرک  لقن  یناهفـصا  جرفلاوبا  هک  هچ  نآ  دـشاب و  هتفریذـپ  تروص  یلوألا  يدامج  رخاوا 
ماما زا  ریـصبوبا  ربخ  و  دوش ، قبطنم  تسا ، هتفر  اـیند  زا  یناـّثلا  يداـمج  مّوس  رد  ترـضح  هک  روهـشم  لوق  اـب  تسا  نکمم  هدـنام ، هدـنز 
دیفم خیش  و  [ . 225 . ] تسا هدومرفن  رکذ  شندوب  زیچان  رطاخب  ماما  ار  يدایز  ياـهزور  هک  مییوگب  رگا  هتبلا  تسا ، لوق  نیمه  رب  قداـص 
ارهز مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تلحر  زور  لاـس  ترجه  مهدزاـی  لاـس  یناـثلا  يداـمج  هاـم  موس  زور  دـیامرفیم  مود  رظن  دـییأت  رد 
هراپ یگدنز  زا  ياهصالخ  دوب  نیا  [ . 226 . ] دوشیم دیدجت  نینمؤم  هودـنا  مغ و  لاس - همه  رد  هک - تسا  يزور  نامه  نیا  دـشابیم و 

مک و زا  ار  اـم  زیزع  ناگدـنناوخ  تسا  دـیما  دـش ، ناگدـنناوخ  میدـقت  ارذـگ  هراـشا و  روـط  هب  هک  یـضترم  یلع  رـسمه  یفطـصم و  نت 
ّقفوملا و هَّللا  و  دـنزاس . دـنمرهب  ار  ام  دـنتفای ، تسد  ياهتکن  رب  رگا  هدومرف و  وفع  هدـیکچ  نیا  دوجوم  ياـهیگنهامهان  اـی  اـهیتساک و 

نیعملا

یقرواپ

ابیز تایح  يوگلا  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 302، يراخب ج 2 ، حیحص  [ 4 . ] ص 31 هعیشلا ، راسم  [ 3 . ] ص 524 ج 2 ، حیارجلا ، جـیارخلا و  [ 2 . ] ص 524 ج 2 ، جـیارخلا ، [ 1]
[7 . ] ص 54 راونألا ج 43 ، راحب  [ 6 . ] ص 80 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 5 . ] ص 469 بیذهتلا ج 12 ، بیذهت  ص 40 ، ج 2 ، ءایلوألا ، ۀیلح 
ص ج 1 ، دادغب ، خیرات  [ 10 . ] ص 10 ج 15 ، راونألا ، راحب  [ 9 . ] ص 59 ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  [ 8 . ] ص 150 نیظعاولا ، ۀضور 

نیسحلا لتقم  [ 14 . ] ص 37 ج 25 ، قحلا ، قاـقحا  [ 13 . ] ص 115 ج 10 ، قحلا ، قاـقحا  [ 12 . ] ص 24 یفطـصملا ، ةراشب  [ 11 . ] 259
یبقعلا ص ریاخذ  ص 68 . راونألا ، راحب  [ 17 . ] ص 23 ج43 ، راونألا ، راحب  [ 16 . ] ص 58 ءارهّزلاۀمطاف ، [ 15 . ] ص 60 ج 1 ، یمزراوخ ،

بقانم [ 21 . ] ص 108 راونألا ج 43 ، راحب  [ 20 . ] ص 140 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 19 . ] ص 345 ج 3 ، بلاطیبأ ، لآ  بقاـنم  [ 18 . ] 35
، بلاطیبأ لآ  بقانم  [ 24 . ] ص 6 همئألا ، خیرات  [ 23 . ] ص 39 یسوط ، یلاما  [ 22 . ] ص 365 ج 1 ، ۀمغلا ، فشک  ص 247 ، یمزراوخ ،
ص راونألا ج 43 ، راحب  [ 27 . ] ص 92 راونألا ج 43 ، راحب  [ 26 . ] یفاک زا  لـقن  هب  ص 145  ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 25 . ] ص 365 ج 3 ،
[30 . ] ص 393 ج 5 ، نادلبلا ، مجعم  . ) تسا هنیدم  رهش  فارطا  ياهاتـسور  زا  یکی  رجه  [ 29 . ] ص 379 ج 1 ، ۀمغلا ، فشک  [ 28 . ] 105

راحب [ 34 . ] ص 377 ج 5 ، یفاک ، [ 33 . ] ص 377 ج 5 ، یفاک ، [ 32 . ] ص 108 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 31 . ] ص 397 ج 1 ، ۀمغلا ، فشک 
راحب [ 36 . ] ص 350 یلزاغم ، نبا  بقاـنم  ص 112 ، ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 35 . ] ص 350 یلزاغم ، نبا  بقاـنم  ص 112 ، ج 43 ، راونألا ،
فشک [ 40 . ] ص 143 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 39 . ] ص 99 عنقملا ، [ 38 . ] ص 242 ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  [ 37 . ] ص 112 ج 43 ، راونألا ،

[43 . ] ص 56 همطاف ، ترضح  یناگدنز  [ 42 . ] ص 252 ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  ص 40 ، یسوط ، یلاما  [ 41 . ] ص 379 ج 1 ، ۀمغلا ،
[47 . ] يرولا ص 81 مالعا  [ 46 . ] ص 131 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 45 . ] ص 40 یسوط ، یلاما  [ 44 . ] ص 353 ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم 

لآ بقانم  [ 50 . ] ص 42 یسوط ، یلاما  [ 49 . ] ص 114 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 48 . ] ص 95 ج 43 ، راونألا ، راحب  ص 40 ، یسوط ، یلاما 
راهچ تسا  هدوب  يزور  هچ  رد  مالسلااهیلع  همطاف  یسورع  زور  هک  نیا  رد  [ 52 . ] ص 21 همامإلا ، لئالد  [ 51 . ] ص 353 ج 3 ، بلاطیبا ،

هب دوش  عوجر  ترجه  مّوس  لاس  مرحم  هاـم   21 - 4 هّجحیذ . هام  مشش  هّجحیذ 3 - ام  لّوا  - 2 هتـشذگ . لاّوش  زا  زور  دنچ  - 1 تسا : لوق 
ترضح قالخا  [ 55 . ] ص 115 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 54 . ] ج 1 ص 368 ۀمغلا ، فشک  [ 53 . ] ص 92 و 97 و 141 ج 43 ، راونألا ، راحب 

ص 142. ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 58 . ] ص 355 ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقاـنم  [ 57 . ] ص 132 ج 43 ، راونألا ، راـحب  [ 56 . ] ص 80 همطاف ،

ص 247. یمزراوخ ، بقانم  [ 62 . ] ص 327 ۀیزاجحلا ، ۀـلحرلا  [ 61 . ] ص 115 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  [ 60 . ] ص 73 یـسانش ، هنیدم  [ 59]
، نیرحبلا عمجم  ص 114 و  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 65 . ] هیآ 36 رون ، هروس  [ 64 . ] ص 125 یفوک ، تارف  ص 119 و  یسانش ، هنیدم  [ 63]

مولعلا ملاوع  ص 195 ، یفطصملا ، ةراشب  [ 67 . ] ص 91 دیدج ، گنهرف  دنزپیم . نغور  ای  ریش  درآ و  اب  هک  تسا  ییاذغ  [ 66 . ] ص 138
دنس [ 70 . ] ص 115 راحبلا ج 1 ، ۀنیفس  [ 69 . ] ص 115 راحبلا ج 1 ، ۀنیفس  [ 68 . ] ص 58 ةرایزلا ، لـماک  ص 123 و  ج 7 ، فراعملا ، و 

[74 . ] ص 434 ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریـس  [ 73 . ] ص 251 یـسوط . یلاما  [ 72 . ] هیآ 132 هط ، هروـس  [ 71 . ] ص 6 ءاسک ، فیرـش  ثیدح 
راحب [ 77 . ] ص 251 یـسوط ، یلاما  [ 76 . ] ص 23 یمزراوـخ ، بقاـنم  ص 174 و  ةّدوملا ، عیباـنی  [ 75 . ] ص 53 ج 43 ، راونالا ، راـحب 

، یسانش هنیدم  [ 81 . ] ص 77 یبقعلا ، رئاخذ  [ 80 . ] ص 174 ةدوملا ، عیبانی  [ 79 . ] ص 174 ةدوملا ، عیبانی  [ 78 . ] ص 53 ج 43 ، راونالا ،
، ۀسایسلا ۀمامالا و  ص 13 و  ج 5 ، دیرفلا ، دقعلا  [ 84 . ] ص 54 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 83 . ] ص 375 ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 82 . ] ص 117
ص ج 53 ، راونالا ، راحب  [ 88 . ] ص 124 ۀیصولا ، تابثا  [ 87 . ] ص 67 ج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 86 . ] ص 124 ۀیصولا ، تابثا  [ 85 . ] ص 20
ج راونألا ، راحب  [ 92 . ] ص 437 قودص ، یلاما  [ 91 . ] ص 338 ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 90 . ] ص 104 ج 2 ، راربألا ، عیبر  [ 89 . ] 14

قالخا [ 96 . ] ص 8 ج 4 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 95 . ] ص 88 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 94 . ] يهیآ 44 رجح . يهروس  [ 93 . ] ص 172 ، 43
ص 93. ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 99 . ] ص 215 عیارّشلا ، للع  [ 98 . ] ص 338 ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقاـنم  [ 97 . ] ص 17 همطاف ، ترضح 
ج 1، راحبلا ، ۀنیفس  [ 103 . ] ص 400 ج 10 ، قحلا ، قاقحا  [ 102 . ] ص 400 ج 10 ، قحلا ، قاقحا  [ 101 . ] ص 62 همطاف ، قالخا  [ 100]
ج راونألا ، راحب  [ 106 . ] ص 530 ج 2 ، حیارجلا ، جیارخلا و  [ 105 . ] ص 3 ج 2 ، راونألا ، راحب  ص 106 ، همطاف ، قالخا  [ 104 . ] ص 571
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ج 43، راونألا ، راحب  [ 109 . ] ص 189 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 108 . ] ص 50 یبقعلا ، رئاخذ  ص 36 . همطاف ، قالخا  [ 107 . ] ص 81 ، 43
[113 . ] ص 109 همطاف ، ترضح  قالخا  [ 112 . ] ص 213 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 111 . ] ص 189 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 110 . ] ص 189

تداهـش هناتـسآ  رد  هلاـقم  نیا  [ 115 . ] يدـنوار رداوـن  زا  لـقن  هب  ص 91  ج 43 ، راونـألا ، راـحب  [ 114 . ] ص 92 ج 2 ، ۀـمغلا ، فـشک 
ص ارهزلاۀمطاف ، [ 117 . ] ص 225 ج 43 ، راونالا ، راحب  [ 116 . ] تسا هدیسر  پاچ  هب  هرامش 30  رثوک  هّلجم  رد  مالـسلااهیلع  ارهزهمطاف 
ص بلاطیبا ، نب  یلع  بقانم  [ 120 . ] ص 16 قودص ، یلاما  [ 119 . ] ص 225 ج 43 ، راونالا ، راحب  [ 118 . ] ص 16 قودص ، یلاما  ، 74

راحب [ 124 . ] ص 220  43 ج ، راونالا ، راـحب  [ 123 . ] ص 221  43 ج ، راونالا ، راـحب  [ 122 . ] ص 220 ج 43 ، راونالا ، راـحب  [ 121 . ] 63
ص یفوک ، تارف ، ریـسفت  [ 127 . ] 43 ص 15 ج ، راونالا ، راـحب  [ 126 . ] ص 114 یفوک ، تارف  ریـسفت  [ 125 . ] ص 222  43 ج ، راونالا ،
، ةرطقلا [ 131 . ] ص 227 ج 43 ، راونالا ، راحب  [ 130 . ] تسا بوخ  رایـسب  ییاهاذغ  زا  هیانک  [ 129 . ] ص 48 یبقعلا ، رئاخذ  [ 128 . ] 114

راحب [ 134 . ] ص 329 بلاطیبا ج 3 ، لآ  بقاـنم  [ 133 . ] هیآ 13 ناسنا ، هروس  [ 132 . ] هیآ 34 رطاف ، هکراـبم  هروس  رد  هیآ  ص 192 و 
[138 . ] ص 99 ءارهزلاهمطاـف ، [ 137 . ] ص 99 ءارهزلاهمطاـف ، [ 136 . ] ص 76  43 ج ، راونـالا ، راـحب  [ 135 . ] ص 227 ج 43 ، راونـالا ،
ص ءارهزلاۀمطاف ، [ 140 . ] ص 48 یفطـصملا ، ةراشب  بلاّطلا ص 311 ، ۀـیافک  ص 45 ، ۀمطاف ، دنـسم  [ 139 . ] ص 113 ءارهّزلاۀمطاف ،
ص 8. راـحب ج 43 ، ص 54 و  تازجعملا ، نوـیع  [ 143 . ] ص 50 یفطـصملا ، ةراشب  [ 142 . ] ص 341 همطاف ، صیاـصخ  [ 141 . ] 100
ص 1. ۀمامالا ، لئالد  ص 229 و  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 585 ؛ مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف  دنسم  ص 58 ، همطاف ، ترضح  قالخا  [ 144]

دودح تفگ : دیاب  هتفر ، ایند  زا  یگلاس  جنپ  یس و  نس  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یبلک  لوق  هب  انب  [ 146 . ] ص 295 ج 6 ، ریدغلا ، [ 145]
ج بلاطیبا ، لآ  بقانم  ص 118 ، قودص ، یلاما  [ 147 . ] ص 52 یبقعلا ، رئاخذ  تسا . هدوب  ردپ  تمدخ  رد  هکم  رد  لاس  جـنپ  تسیب و 
ص 51. نیمثلا ، ردلا  ص 20 ، ج 1 ، ۀسایّسلا ، ۀمامإلا و  [ 149 . ] ص 198 یفطصملا ، ةراشب  ص 162 ، رابخألا ، رداون  [ 148 . ] ص 209 ، 2
جاجتحا ج 1، [ 153  ] ص 108 ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  [ 152 . ] ص 188 دیفم ، صاصتخا  [ 151 . ] ص 137 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 150]
ۀمامإلا و [ 157 . ] ص 126 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 156 . ] ص 20 ۀسایسلا ، ۀمامألا و  [ 155 . ] ص 19 ۀسایّـسلا ، ۀمامألا و  [ 154 . ] ص 105

راحب [ 161 . ] ص 59 ج 8 ، راونالا ، راـحب  [ 160 . ] ص 181 دـیفم ، صاصتخا  [ 159 . ] ص 183 راـبخألا ، رداون  [ 158 . ] ص 20 ۀسایسلا ،
میلس [ 165 . ] ص 124 ۀیّصولا ، تابثا  [ 164 . ] ج 5 ص 13 دیرفلا ، دقع  [ 163 . ] ص 19 ۀسایسلا ، ۀمامإلا و  [ 162 . ] ص 59 ج 8 ، راونالا ،
ۀجهب [ 167 . ] ص 191 يرّدلا ، بکوکلا  ص 78 ، بولقلا ج 2 ، داشرا  [ 166 . ] ص 197 ج 43 ، راونألا ، راحب  ص 25 ، ج 2 ، سیق ، نب 
یناعم [ 171 . ] ص 124 ۀّیصولا ، تابثا  [ 170 . ] ص 183 رابخألا ، رداون  [ 169 . ] ص 14 ج 53 ، راحب ، [ 168 . ] ص 532 یفطصملا ، بلق 

لآ بقاـنم  ص 118 و  یـسوط ، یلاـما  [ 173 . ] ص 40 سیق ، نـب  میلـس  ص 108 ، ج 1 ، یـسربط ، جاـجتحا  [ 172 . ] ص 206 راـبخألا ،
[176 . ] ص 164 نـیقیلا ، ّقـح  ص 58 و  راونـالا ج 8 ، راـحب  [ 175 . ] ص 14 ج 53 ، راونـالا ، راـحب  [ 174 . ] ص 209 بلاـطیبا ج 2 ،
ص 155. یبقعلا ، رئاـخذ  [ 179 . ] ص 57 و 288 صاوخلا ، ةرکذـت  [ 178 . ] ص 124 ۀـمهملا ، لوصفلا  [ 177 . ] ص 108 ج 1 ، جاجتحا ،
ج 3، بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 182 . ] ص 124 ۀّمهملا ، لوصفلا  [ 181 . ] ص 124 ج 3 ، يرابلا ، حتف  ص 151 ، ج 4 ، راطوألا ، لین  [ 180]
للملا و [ 186 . ] ص 12 ج 3 ، میقتسملا ، طارصلا  [ 185 . ] ص 83 ج 44 ، راونالا ، راحب  [ 184 . ] ص 108 ج 1 ، جاجتحا ، [ 183 . ] ص 133
للملا و [ 188 . ] ص 17 ج 6 ، تاـیفولاب ، یفاوـلا  ص 59 و  لـحنلا ، لـلملا و  [ 187 . ] ص 17 ج 6 ، تاـیفولاب ، یفاوـلا  ص 59 و  لّحنلا ،
ص هغالبلاجهن ج 14 ، حرش  [ 191 . ] ص 56 یگنس ،) پاچ   ) ج 8 راونالا ، راحب  [ 190 . ] ص 33 دمحم ، لآ  رارسا  [ 189 . ] ص 59 لحنلا ،
ص 19. ج 1 ، ۀسایّسلا ، ۀمامألا و  [ 194 . ] ص 198 رثألا ، ۀیافک  [ 193 . ] ص 198 رثألا ، هیافک  [ 192 . ] ص 21 ج 23 ، راونالا ، راحب  192 و 
، دیفم صاصتخا  [ 198 . ] ص 113 ج 1 ، یـسربط ، جاجتحا  [ 197 . ] ص 182 راـبخألا ، رداون  [ 196 . ] ص 198 یفطـصملا ، ةراشب  [ 195]
، هسایسلا همامالا و  [ 200 . ] ص 252 ج 2 ، راتسألا ، فشک  ص 350 . ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 41 . ج 23 ، راونألا ، راحب  [ 199 . ] 181
ص ج 4 ، هغالبلاجهن ، حرش  ص 226 ، ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 55  ج 3 ، يراخب ، حیحص  ص 43 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  [ 201 . ] ص 20
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حیحص [ 204 . ] ص 38 ج 15 ، هبیـشیبا ، نـبا  دنـسم  ص 445 ، ج 6 ، يراـخب ، خـیرات  [ 203 . ] ص 1259 یـسلایط ، دنـسم  [ 202 . ] 18
ج 5، دعسنبا ، تاقبط  [ 205 . ] ص 422 دیز ، دنسم  ص 233 ، ج 5 ، دئاوّزلا ، دمحم  ص 446  دمحأ ج 3 ، دنسم  ص 49  ج 7 ، ناّبحنبا ،
ج 1، یقرب ، نساحم  ص 376 ، ج 1 ، یفاکلا ، [ 207 . ] ص 252 ج 2 ، راتسألا ، فشک  ص 350 ، ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  [ 206 . ] ص 144
هیآ 23. يروش ، هروس  [ 209 . ] ص 43 همطاف ، دایرف  ص 233 ، هغالبلاجهن ج 16 ، حرش  [ 208 . ] ص 252 ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ص 153 ،
، يرکسعلا نسحلا  مامإلا  ةایح  [ 212 . ] ص 290 ج 8 ، دادغب ، خیرات  زا  لقن  هب  ص 262  ریدغلا ، تایآ  [ 211 . ] هیآ 3 هدئام ، هروس  [ 210]
ص يرّدلا ، بکوکلا  [ 214 . ] ص 101 قودّـصلا ، یلامأ  ص 199 ، یفطـصملا ، ةراشب  ص 173 . ج 43 ، راونألا ، راـحب  [ 213 . ] ص 425
ص ج 1 ، یفاکلا ، [ 218 . ] ص 45 ۀـمامإلا ، لئالد  [ 217 . ] ص 26 ۀـمامإلا ، لئالد  [ 216 . ] ج 1 ص 108 یـسربط ، جاجتحا  [ 215 . ] 250

راحب [ 222 . ] ص 114 ءارهّزلا ، ۀقیدّصلا  تافو  هب  دوش  عوجر  [ 221 . ] ص 318 ج 5 ، لوقعلا ، ةآرم  [ 220 . ] ص 71 ۀعنقملا ، [ 219 . ] 458
ج 7، يرابلا ، حتف  ص 31 ، نیبلاّطلا ، لتاقم  [ 224 . ] ص 189 ج 43 ، راونألا ، راحب  ص ، ج ، ۀمغلا ، فشک  [ 223 . ] ص 15 ج 43 ، راونألا ،
ص یمعفک ، حابصم  ص 66 ، ۀعیّشلا ، راسم  [ 226 . ] ص 215 ج 43 ، راونألا ، راحب  [ 225 . ] ص 469 ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 397 ،

.511

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
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تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،
یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،

ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 61زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	فاطمه الگوي حيات زيبا
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار
	ميلاد نور
	شخصيت فاطمه از ديدگاه پيامبر
	اشاره
	فاطمه پاره تن پيامبر
	فاطمه قلب پيامبر
	فاطمه تار موي پيامبر
	فاطمه نور چشم پيامبر
	فاطمه مايه سرور پيامبر
	فاطمه برتر از آسمانها و زمين
	فاطمه برگزيده خداوند
	فاطمه يكي از حجتهاي خدا
	فاطمه بهترين زنان امت
	برترين زنان اولين و آخرين
	اگر تمام خوبيها مجسم شود
	فاطمه مريم كبري است
	عزيزترين مردم نزد پيامبر
	محبوبترين مردم

	فاطمه و ازدواج با علي
	اشاره
	تلاش ياران و خواستگاري علي
	خواستگاري علي از فاطمه
	چرا پيامبر جواب رد ميداد؟
	تعيين مهريه
	اشاره
	مقدار مهريه فاطمه زهرا
	اشاره
	زره حطميه
	زره و چند چيز ديگر
	پول نقد

	توضيح و بررسي

	تأمين و تهيه جهيزيه
	صورت جهيزيه فاطمه
	مراسم ازدواج فاطمه
	آراستن فاطمه
	وليمه عروسي علي و فاطمه
	از خانه پيامبر تا خانه علي
	دست فاطمه در دست علي
	دعاي ويژه براي فاطمه و علي

	چشماندازي به خانه فاطمه
	اشاره
	ويژگيهاي خانهي فاطمه
	موقعيت جغرافيايي
	مساحت خانهي فاطمه
	اهدايي خدا و رسول
	راهي به بيرون جز از مسجد نداشت
	خانهي رفيع و پر نور
	محل نماز و عبادت پيامبر
	زادگاه امام حسن و امام حسين
	محل رفت و آمد فرشتگان
	سلام پيامبر بر اهل خانه
	بسته شدن در خانهها جز خانه فاطمه
	احترام ويژه امامان

	نگاهي ديگر
	سرنوشت خانهي فاطمه

	فاطمه اسوه حيات زيبا
	اشاره
	تهجد و عبادت
	اشاره
	وجود فاطمه مملو از ايمان است
	سلام فرشتگان به فاطمه
	منزلت خداوندي

	ترس از روز قيامت
	انس با قرآن كريم
	دعا براي ديگران
	احترام فوقالعاده به پيامبر
	سبقت در سلام
	تحمل سختيهاي زندگي
	پاسخ به پرسشهاي مذهبي
	التزام به تعهدهاي اخلاقي
	خوشحالي از كم شدن بار مسئوليت
	خدمت بيمنت

	فاطمه الگوي حيا و عفاف
	اشاره
	فاطمه معدن حجب و حيا
	گفتگوي فاطمه و درخواست از اسماء
	نمونهاي ديگر از حياي فاطمه
	فاطمه مظهر عفاف و حجاب
	درسي ديگر از فاطمه

	سيماي فاطمه در روز قيامت
	اشاره
	كيفيت برانگيخته شدن
	حضور فاطمه در ميان مردم
	منبري از نور براي فاطمه
	شكايت در دادگاه عدل الهي
	ديدار حسن و حسين
	شفاعت براي دوستان اهلبيت
	شفاعت دوستان فاطمه از ديگران
	به سوي بهشت
	استقبال حوريان بهشتي
	اولين سخن فاطمه در بهشت
	نوراني شدن بهشت از نور فاطمه
	زيارت انبيا از فاطمه در بهشت
	عنايات خداوند به فاطمه در بهشت
	اشاره
	خانههاي بهشتي
	همنشيني با پيامبر
	درجه وسيله
	سكونت در حظيرة القدس
	بخشيدن چشمه تسنيم به فاطمه


	فاطمه و نقل حديث از پيامبر
	اشاره
	فاطمه مخزن اسرار پيامبر
	اهتمام فاطمه نسبت به احاديث پيامبر
	چرا از فاطمه احاديث كمي بر جاي مانده؟
	راويان حديث از حضرت فاطمه
	گلايهاي از مسندنويسان و سخني با احمد
	مسند است يا كتاب فضايل؟
	گسترش فرهنگ كوثر به وسيله معصومين

	بررسي حوادث هجوم به خانه فاطمه
	اشاره
	پيشگويي پيامبر درباره فاطمه
	چرا به خانه فاطمه هجوم آوردند؟
	آغاز ماجرا
	و اين بار فاطمه سخن گفت
	تعداد مهاجمين
	آيا درب خانه فاطمه را سوزاندند
	سوزاندن درب خانه در منابع شيعه
	آيا فاطمه هم آسيب ديد؟
	اشاره
	فشار بين در و ديوار
	شكسته شدن پهلوي فاطمه
	سيلي خوردن فاطمه
	آسيب ديدن بازوي فاطمه
	سقط جنين
	اشاره
	بررسي جريان سقط در منابع شيعه
	چند پرسش و پاسخ



	دفاع جانانه از حريم ولايت
	اشاره
	نقل روايت درباره جانشيني علي
	يادآوري ماجراي غدير خم
	گام در گام علي در مجالس انصار
	فرياد بر حريمشكنان
	دفاع از علي و شلاق قنفذ
	حفاظت از جان امام
	سكوت فاطمه براي حفظ اسلام
	رد بيعت ابوبكر
	انتقاد شديد از زنان مهاجر و انصار

	شهادت حضرت فاطمه
	اشاره
	سال روز شهادت

	پاورقي

	درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائميه اصفهان

