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مالسلا هیلع  داوج  ماما  یگدنز  تمسق  نویعلا :  ءالج 

باتک تاصخشم 

دمحم یقرواپ  حیحـصت و  یـسلجم ؛  رقابدـمحم  فیلات  / مالـسلا هیلع  داوج  ماما  یگدـنز  تمـسق  نویعلا :  ءالج  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
يدوبرف

.1390، دوجا مق : رشن :  تاصخشم 
816 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. لوا پاچ  تشاددای : 
2705038 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

داوج یلع  نب  دمحم  رفعجیبا  ماما  لاوحا  تداهش و  تدالو و  خیرات 

ماما تینک  بقل و  مسا و  تداعس و  اب  تدالو  خیرات 

یقت باقلا : رهشا  و  تسا ، كورتم  دناهتفگ و  زین  یلعوبا  یضعب  و  تسا ، رفعجوبا  روهشم : تینک  و  دوب ، دمحم  ترضح  نآ  فیرش  مسا 
قافتا هب  شتداعسلا  روفوم  تدالو  لاس  و  دناهتفگ . زین  رگید  همیرک  باقلا  و  ملاع ، عناق و  یـضترم و  بجتنم و  راتخم و  و  تسا ، داوج  و 

خیـش مهدزون . ای  ناضمر  كرابم  هام  مهدزناـپ  اـی  تسا  هدوب  هعمج  تدـالو  زور  هک  تسا  نآ  رهـشا  و  تسا ، ترجه  جـنپ  دون و  دـص و 
هـسدقم هیحان  زا  هک  ییاعد  و  تسا ، هدوب  بجر  كرابم  هاـم  مهد  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  تسا  هدرک  تیاور  شاـیعنبا  زا  یـسوط 

هبیط هنیدم  قافتا  هب  تدالو  ناکم  و  دهدیم . لوق  نیا  تقیقح  رب  تداهـش  هلمجلا  یف  هدمآ  نوریب  مالـسلاهیلع )  ) رمالا بحاص  ترـضح 
یـضعب و  دـنتفگیم ، هکیبس  ار  وا  هک  دوب  يدـلو  ما  باـنج  نآ  رداـم  و  تسا ، اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  باـنج  نآ  راوگرزب  ردـپ  و  تسا .

تسا يورم  دناهتفگ ، زین  هسیرم  یضعب  و  تسا ، هدوب  هیبون  هک  تسا  نآ  رهشا  و  دناهتفگ ، زین  هنیکس  هحفص 1214 ] هناحیر و [  نارزیخ و 
ماما همرتحم  هیبص  نوتاخ  همیکح  زا  ربتعم  دنـس  هب  بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هدوب  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  ردام  هیرام  تیب  لها  زا  وا  هک 

دنزرف بشما  همیکح  يا  دومرف : دـیبلط و  ارم  مالـسلاهیلع )  ) اضر ماـما  مردارب  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع )  ) مظاـک یـسوم 
اب ارم  دمآرد ، بش  نوچ  مدنام . ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نم  يوش ، رـضاح  وا  تدالو  تقو  رد  هک  دیاب  دوشیم ، دلوتم  نارزیخ  كرابم 

درد ار  وا  نوچ  و  تسب ، ام  يور  هب  ار  رد  تخورفا و  اـم  دزن  یغارچ  و  تفر ، نوریب  هرجح  زا  دروآرد و  هرجح  رد  هلباـق  ناـنز  نارزیخ و 
نآ هک  میدید  هاگان  میدش ، مومغم  غارچ  ندش  شوماخ  هب  نوچ  دش ، شوماخ  ام  غارچ  میدیناشن ، تشط  يالاب  رب  ار  وا  تفرگ و  ندییاز 

هماج دننام  دوب  هدرک  هطاحا  یکزان  يهدرپ  ترضح  نآ  رب  دومن ، لزان  تشط  نایم  رد  دیدرگ و  علاط  محر  قفا  زا  تماما  کلف  دیـشروخ 
نماد رد  متفرگرب و  ار  نیبم  رون  نآ  سپ  میدش . ینغتـسم  غارچ  زا  ام  دـش و  رونم  هرجح  نآ  مامت  هک  دوب  عطاس  ترـضح  نآ  زا  يرون  و 

رد ار  وا  هکنآ  زا  دـعب  و  دـمآرد ، هرجح  هب  مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما  هاگان  مدرک ، رود  شلاـمج  دیـشروخ  زا  ار  هدرپ  نآ  متـشاذگ و  دوخ 
فرش دهم  نآ  تشاذگ و  تمارک  تزع و  يهراوهگ  رد  تفرگ و  ام  زا  ار  تماما  شرع  يهراوشوگ  نآ  میدوب ، هدیشوپ  رهطم  ياههماج 
يوس هب  ار  دوخ  نیب  تقیقح  يهدید  دـش ، بانج  نآ  تدالو  موس  زور  نوچ  وشم . ادـج  هراوهگ  نیا  زا  دومرف : درپس و  نم  هب  ار  تزع  و 
نوچ هللا . لوسر  ادمحم  نا  دهشأ  و  هللا ، الا  هلا  نأ ال  دهشأ  درک : ادن  حیصف  نابز  هب  درک و  رظن  پچ  تسار و  بناج  هب  دوشگ و  نامـسآ 

تمدخ هب  مدوب  هدینش  هدید و  هچنآ  و  متفاتش ، ترضح  هحفـص 1215 ] تمدخ [  هب  مدرک ، هدهاشم  هدید  رون  نآ  زا  ار  هبیرغ  تلاح  نیا 
هدهاشم نونکا  هچنآ  زا  تسا  هدایز  درک  یهاوخ  هدـهاشم  وا  لاوحا  بیاجع  نیا  زا  دـعب  هچنآ  دومرف : ترـضح  مدرک ، ضرع  بانج  نآ 
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اـضر ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نارمع  نب  میلک  زا  ربـتعم  دنـس  هب  تازجعملا  نویع  باـتک  رد  و  ياهدرک .
تمارک رـسپ  کی  نم  هب  یلاعت  قح  دومرف : ترـضح  دنک ، تمارک  وت  هب  يدنزرف  یلاعت  قح  هک  نک  اعد  هک : مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع ) )

نم هب  یلاعت  قح  دومرف : ترضح  دش ، دلوتم  مالسلاهیلع )  ) یقتدمحم ماما  ترـضح  نوچ  دوب . دهاوخ  نم  تماما  ثراو  وا  درک ، دهاوخ 
سدـقم یلاعت  قح  هک  تسا  میرم  نب  یـسیع  ریظن  و  تفاکـشیم ، ار  اهایرد  هک  نارمع  نب  یـسوم  هب  تسا  هیبش  هک  هدرک  اـطع  يدـنزرف 

وا رب  و  دش ، دهاوخ  هتشک  متس  روج و  هب  نم  دنزرف  نیا  دومرف : ترضح  سپ  دوب ، هدش  هدیرفآ  رهطم  رهاط و  و  ار ، وا  ردام  دوب  هدینادرگ 
زا وا  لتق  زا  دعب  و  وا ، رب  يهدننک  متـس  وا و  يهدنـشک  وا و  نمـشد  رب  درک  دهاوخ  بضغ  یلاعت  قح  و  اهنامـسآ ، لها  تسیرگ  دـنهاوخ 
وا اب  هراوهگ  رد  حبص  ات  ترـضح ، نآ  تدالو  بش  رد  دیدرگ . دنهاوخ  لصاو  یهلا  باذع  هب  يدوز  هب  و  دید ، دنهاوخن  هرهب  یناگدنز 

، دوب نوگمدنگ  ترضح  نآ  كرابم  گنر  هک  تسا  نآ  روهـشم  و  دیناسریم . وا  شوین  ماهلا  شوگ  هب  ار  یهلا  رارـسا  تفگیم و  نخس 
هحفص 1216 ] دوب [ . هللا » رداقلا  معن  : » ترضح نآ  متاخ  شقن  هک  تسا  يورم  و  دوب ، الاب  هنایم  و  دناهتفگ ، دیفس  یضعب  و 

ترضح نآ  لاوحا  زا  یضعب  تداهش و 

ماما ترـضح  تداهـش  ماگنه  رد  و  دناهتفگ ، زین  تفه  یـضعب  و  دوب ، لاس  هن  شراوگرزب  دلاو  تافو  تقو  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  نس 
املع و هکنآ  ات  دنتشاد ، یلمأت  بانج  نآ  تماما  رد  نس  رغص  تهج  زا  نایعیـش  زا  یـضعب  و  دوب ، هنیدم  رد  بانج  نآ  مالـسلاهیلع )  ) اضر
زا و  دندیسر ، بانج  نآ  تمدخ  هب  جح  کسانم  زا  غارف  زا  دعب  و  دندیدرگ ، جح  هجوتم  ملاع  فارطا  زا  هعیش  لثاما  فارـشا و  لضافا و 

هنیآ زا  ههبـش  کـش و  گـنز  و  دـندومن ، تداعـس  عـبنم  نآ  تماـما  هـب  رارقا  تـالامک  موـلع و  تاـمارک و  تازجعم و  يهدـهاشم  روـفو 
زا هلئـسم  رازه  هس  یلاوتم  زور  دـنچ  رد  ای  سلجم  کـی  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  ینیلک و  هکنآ  یتح  دـندودز ، دوخ  ياـهرطاخ 
نب یلع  تداهـش  زا  دـعب  ار  نومأم  نوچ  دندینـش . یفاـش  باوج  همه  زا  و  دـندرک ، لاؤس  لـیاضف  مولع و  ندـعم  نآ  زا  لـیاسم  ضماوغ 

مرج و نآ  زا  ار  دوخ  رهاظ  هب  هک  تساوخیم  دنتخاسیم ، تمالم  نعط و  فده  ار  وا  دنتشاد و  نابز  رب  مدرم  مالسلاهیلع )  ) اضرلا یسوم 
زازعا هحفص 1217 ] هب [  تشون ، مالسلاهیلع )  ) یقتدمحم ماما  تمدخ  هب  ياهمان  دمآ ، دادغب  هب  ناسارخ  رفـس  زا  نوچ  دروآ . نوریب  اطخ 
نوعلم نآ  يزور  دنک ، تاقالم  ار  نوعلم  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دندروآ ، فیرـشت  دادغب  هب  ترـضح  نوچ  دیبلط . ار  بانج  نآ  مامت  مارکا  و 

یقتدـمحم ماـما  ترـضح  دـندوب و  هداتـسیا  هار  ناـیم  رد  هـک  دیـسر  ناـکدوک  زا  یعمج  هـب  هار  ياـنثا  رد  دـش ، راوـس  راکــش  دـصق  هـب 
دوخ ياج  زا  ترـضح  و  دـندش ، هدـنکارپ  دـندرک ، هدـهاشم  ار  وا  هبکوک  ناکدوک  نوچ  دوب ، هداتـسیا  ناشیا  ناـیم  رد  زین  مالـسلاهیلع ) )
راونا يهدـهاشم  زا  دیـسر ، ترـضح  نآ  کیدزن  هب  نومأم  هکنآ  ات  تشاد  رارق  دوخ  ناکم  رد  راقو  نیکمت و  تیاـهن  اـب  دومرفن ، تکرح 

ترـضح نآ  فیرـش  نس  تقو  نآ  رد  و  دیـشک ، نانع  دـیدرگ  بجعتم  ترـضح  نآ  تباهم  تناتم و  راثآ  هظحالم  تلـالج و  تماـما و 
ترـضح يدومنن ؟ تکرح  دوخ  ياج  زا  و  يدـشن ، رود  هار  رـس  زا  رگید  ناکدوک  دـننام  ارچ  كدوک  يا  هک : دیـسرپ  دوب . لاـس  هدزاـی 

وت مرجیب  هک  مرادـن  نامگ  و  مزیرگب ، وت  زا  هک  متـشادن  ییاـطخ  یمرج و  و  منادرگ ، هداـشگ  وت  رب  هک  دوبن  گـنت  هار  هفیلخ  يا  دومرف :
تسد زا  لد  وا  لامج  نسح و  يهدهاشم  زا  و  دیدرگ ، هدایز  نومأم  بجعت  نانخس  نآ  عامتسا  زا  يروآرد ؛ تبوقع  ضرعم  رد  ار  یسک 

نوچ اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  رـسپ  تفگ : یتسیک ؟ رـسپ  تفگ : مراد ، مان  دمحم  تفگ : يراد ؟ مان  هچ  كدوک  يا  هک : دیـسرپ  سپ  داد .
، دیدرگ لعفنم  دوب ، مرجم  یقش  نآ  دوب و  هدرک  دیهش  هک  مولظم  ماما  نآ  مان  عامتسا  زا  و  دیدرگ ، لیاز  شبجعت  دینش  ار  شفیرش  بسن 

زاب نآ  درک ، اهر  وا  یپ  زا  يزاب  داتفا ، یجارد  رب  شرظن  دیسر ، ارحص  هب  نوچ  دش . هناور  داتسرف و  ترـضح  نآ  رب  تمحر  تاولـص و  و 
 ] نآ يهدـهاشم  زا  نومأم  دوب ، نآ  رد  یتاـیح  هیقب  زونه  هک  تشاد  راـقنم  رد  یکچوک  یهاـم  تشگرب  اوه  زا  نوچ  دـش ، ادـیپان  یتدـم 

نتفر ماگنه  رد  هک  دیـسر  عضوم  نامه  هب  نوچ  دومن ، تدواـعم  تفرگ و  فک  رد  ار  یهاـم  نآ  دـش ، تفگـش  رد  لاـح  هحفص 1218 ]
نیا دـمحم  يا  تفگ : دومرفن ، تکرح  دوخ  ياج  زا  ترـضح  و  دـندش ، هدـنکارپ  ناکدوک  هک  دـید  زاب  دوب ، هدرک  تاقالم  ار  ترـضح 
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دنلب اهایرد  نآ  زا  ربا  هک  تسا  هدرک  قلخ  دـنچ  ییاـیرد  یلاـعت  قح  دومرف : مـالع  کـلم  ماـهلا  اـب  ترـضح  مراد ؟ تسد  رد  هک  تسیچ 
دـنریگیم و فک  رد  ار  اهنآ  ناهاشداپ  و  دـننکیم ، راکـش  ار  اـهنآ  ناـهاشداپ  ياـهزاب  و  دـنوریم ، ـالاب  ربا  اـب  هزیر  ناـیهام  و  دوشیم ،

دنزرف ییوت  هک  اقح  تفگ : دش و  نوزفا  شبجعت  هزجعم  نیا  يهدهاشم  زا  نومأم  دنیامنیم ، ناحتما  اهنآ  هب  ار  توبن  هلالـس  ناگدیزگرب 
رایسب مارکا  زازعا و  دیبلط و  ار  ترـضح  نآ  سپ  تسین ، دیعب  رارـسا  بیاجع و  نیا  راوگرزب  ماما  نآ  دنزرف  زا  و  مالـسلاهیلع )  ) اضر ماما 

دزن دـندمآ و  ناغف  هب  ساـبعینب  هیـضق  نیا  عامتـسا  زا  و  دـیامن . جـیوزت  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  رتخد  لـضفلا  ما  هک  درک  هدارا  و  دومن ،
رارق ناشیا  رد  تمارک  فرـش و  نیا  و  هدـمآ ، تسرد  ساـبعینب  تماـق  رب  نونکا  هک  تفـالخ  تعلخ  دـنتفگ : دـندرک و  تیعمج  نومأـم 

ام و هلـسلس  نایم  رد  هک  میدق  توادع  نآ  اب  یهد ، رارق  بلاطیبا  نب  یلع  دالوا  رب  و  يرب ، رد  هب  ناشیا  نایم  زا  هک  یهاوخیم  ارچ  هتفرگ 
؟ دـش تیافک  وا  مهم  هکنآ  ات  دوب  نارگن  نآ  زا  هشیمه  ام  ياهرطاخ  يدرک  مالـسلاهیلع )  ) اـضر ماـما  قح  رد  هچنآ  و  تسا ، هدوب  ناـشیا 
و دوبن ، ناشیا  ام و  نایم  رد  یتوادع  دندرکیمن ، بصغ  ار  ناشیا  تفالخ  ناشیا  رگا  دندوب ، امش  ناردپ  توادع  نآ  ببس  تفگ : نومأم 

رگا تسا ، هدومنن  لامک  ملع و  باستکا  زونه  لاسدرخ و  تسا  یکدوک  نیا  دنتفگ : ناشیا  ام ، زا  تفالخ  تماما و  هب  دنرتراوازـس  ناشیا 
هحفـص 1219] ار [  ناـشیا  امـش  تفگ : نومأـم  دوـب ، دـهاوخ  بسنا  ییاـمن  تجوازم  وا  هب  نآ  زا  دـعب  و  دوـش ، لـماک  وا  هـک  ینک  ربـص 
و دنلـضفا . نارگید  زا  ناشیا  ریبک  ریغـص و  و  تسین ، لیـصحت  بسک و  رب  فوقوم  تسا و  یلاعت  قح  بناج  زا  ناـشیا  ملع  دیـسانشیمن ،
و دوب ، ناشیا  ياملع  ملعا  هک  ار  مثکا  نب  ییحی  ناشیا  دییامن . هثحابم  وا  اب  دینک و  عمج  ار  نامز  ياملع  دوش ، مولعم  ار  امش  دیهاوخ  رگا 

عمج ار  فارـشا  ءاملع و  ریاـس  مثکا و  نب  ییحی  و  داد ، بیترت  میظع  یـسلجم  نومأـم  و  دـندرک ، راـیتخا  دوب  دادـغب  یـضاق  تقو  نآ  رد 
لاجم ار  سابعینب  و  دندرک ، ترـضح  نآ  لضف  هب  رارقا  نافلاخم  عیمج  هک  دش  رهاظ  ردقنآ  ترـضح  نآ  تالامک  مولع و  زا  و  دندرک ،

نایاپیب ياهششخب  نایامن و  ياهراثن  و  دروآرد ، ترضح  نآ  دقع  هب  ار  لضفلا  ما  دوخ  رتخد  سلجم  نآ  رد  نومأم  سپ  دنامن . ضارتعا 
اب لضفلا  ما  و  تشادیم ، ززعم  مرکم و  دوخ  دزن  ار  ترضح  نآ  یتدم  و  درک ، تمـسق  نایعا  فارـشا و  ماوع و  صاوخ و  رب  هداد  بیترت 
رب ار  مالسلاهیلع )  ) یقن یلع  ماما  ردام  و  دومرفیم ، رگید  نانز  نازینک و  هب  لیم  بانج  نآ  هکنآ  ببس  هب  دومنیمن  تقفاوم  ترضح  نآ 

اـضر ماـما  هب  هـچنآ  دادیمن ، وا  تیاکـش  هـب  شوـگ  نومأـم  و  درکیم ، تیاکـش  نومأـم  دزن  ررکم  تـهج  نـیا  هـب  و  دادیم ، حـیجرت  وا 
بحاص سوواط و  نبا  دیـس  تسنادیمن . دوخ  تلود  بساـنم  ار  ندـش  تلاـسر  تیب  لـها  تیذا  ضرعتم  رگید  دوب  هدرک  مالـسلاهیلع ) )

ما شاهجوز  ندـید  هب  يزور  مردارب  توـف  زا  دـعب  تفگ : هک  مالـسلاهیلع )  ) اـضر ماـما  رتـخد  همیکح  زا  دـناهدرک  تیاور  هـمغلا  فـشک 
زا بیجع  یلقن  هب  یهاوخ  رگا  همع  يا  تفگ : تخاس ، روکذم  وا  هیضرم  تافـص  زا  تسیرگ و  وا  رب  رایـسب  هکنآ  زا  دعب  و  متفر ، لضفلا 

شوخ تروص  شوخ  ینز  هک  مدوب  هتسشن  دوخ  هناخ  رد  يزور  تفگ : وگب ، متفگ : یشاب ؟ هدینـشن  نآ  لثم  هک  منادرگ  رادربخ  ار  وت  وا 
نب دمحم  رفعجوبا  نز  مرـسای و  نب  رامع  دالوا  زا  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  هک : مدیـسرپ  نوچ  دمآ ، نم  ندید  هب  هرواحم  هحفص 1220 ] ] 
دوخ طبـض  هک  درک  رثا  نم  رد  ناـنچ  دـشابیم  ار  ناـنز  هک  یتریغ  يدـسح و  تفر ، نوچ  مدرک . طبـض  وا  روضح  رد  ار  دوخ  نم  میلع ،

متفر و نومأم  مردـپ  تمدـخ  هب  نالان  نایرگ و  تفر ، بش  زا  یفـصن  نوچ  مدـیناسر . بش  هب  ار  زور  نآ  ماـمت  هصغ  هب  درک و  متـسناوتن 
مانـشد ار  وت  ناردپ  یمامت  ار و  سابع  ار و  وت  وا  اب  منزیم  فرح  نوچ  دـهاوخیم ، نم  رـس  رب  نانز  و  هدرک ، نینچ  نانچ و  نم  اب  متفگ :

تساـخرب و دـش ، مشخ  رد  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  تشادـن و  دوخ  زا  ربـخ  هک  دوـب  بارـش  تسم  ناـنچ  لاـح  نآ  رد  نومأـم  دـهدیم ،
وا نارضاح  نامگ  هب  دیشک و  ریشمش  دید ، باوخ  رد  ار  وا  دیـسر  رفعجوبا  نیلاب  هب  نوچ  دنتفر . شهارمه  نامداخ  تشادرب و  يریـشمش 
رد و  مدز ، دوـخ  يور  رـس و  رب  رایـسب  هچناـپط  مدـیدرگ و  نامیـشپ  مداـن و  دوـخ  رادرک  راـتفگ و  زا  نم  تـشگرب ، درک و  هراـپ  هراـپ  ار 

لقن رـسای  زیچ ؟ هچ  دیـسرپ : دز ، رـس  وت  زا  يزیچ  بجع  بشما  هک : تفگ  وا  هب  مداخ  رـسای  دـش ، حبـص  نوچ  متفر . باوخ  هب  ياهشوگ 
نیا عامتسا  زا  نومأم  يدرک ، ادج  ار  وا  ياضعا  يدز و  وا  رب  رایـسب  ریـشمش  هتفر و  وا  رـس  رب  وت  و  تفگ : نینچ  دمآ و  ترتخد  هک : درک 

ترـضح نآ  هناخ  هب  نوچ  هک : دیوگ  رـسای  دروایب ، يربخ  هک  داتـسرف  ار  رـسای  دش و  شوهیب  هک  دز  دوخ  يور  رـس و  رب  نادـنچ  نانخس 
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و دش ، لوغشم  زامن  هب  منز  فرح  وا  اب  هک  متساوخ  و  مدینش ، باوج  مدرک و  مالـس  دنکیم ، كاوسم  هتـسشن و  بآ  رانک  رب  مدید  مدمآ 
هدجـس نومأم  تسا ، لوغـشم  زامن  هب  تسین و  یکاب  ار  رفعجوبا  هک  ار  وت  داب  تراـشب  متفگ : مدـمآ و  نومأـم  تمدـخ  هب  ناود  ناود  نم 

نم ناسرب . وا  هب  ارم  مالـس  ربب و  رفعجوبا  تهج  هب  رانید  هحفـص 1221 ] رازه [  تسیب  تفگ : داد و  نم  هب  ماعنا  راـنید  رازه  درک و  رکش 
ارم يرادرب  رد  هک  نهاریپ  نیا  هب  هللا  لوسر  نبای  متفگ : هن ، ای  دراد  اهمخز  نآ  رثا  هک  منیبب  ار  شکراـبم  ندـب  هک  متـساوخ  مدـمآ ، نوچ 

: متفگ وا ؟ ام و  ناـیم  دوب  هدـش  طرـش  نینچ  تفگ : داد و  نم  هب  دروآرب و  ار  نهاریپ  مراد ، هاـگن  دوخ  نفک  تهج  هب  هک  ینکیمن  علخم 
ارجام مدمآ و  نومأم  دزن  مدیدن ، يرثا  اقلطم  مدرک  هاگن  نوچ  تسا . نامیـشپ  هدنمرـش و  درادن و  يربخ  اقلطم  ملع  نآ  زا  موش  وت  يادـف 
رگید راب  رگا  هک  درک  ماغیپ  ارم  سپ  تفگ : لضفلا  ما  داتسرف ، وا  تهج  هب  تشاد ، تسد  رد  هک  يریـشمش  بسا و  نومأم  مدرک ، لقن  ار 

رد ار  وا  دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  دوـخ  دـش ، مهاوـخن  یـضار  تنتـشک  هب  زج  مونـشب ، وـت  زا  ترـضح  نآ  زا  كانهوکـش  فرح 
دومن و میلعت  ییاعد  وا  هب  ترضح  نآ  و  دش ، بیات  وا  تسد  رد  و  دنک ، رمخ  برش  كرت  هک  درک  تحیصن  ار  وا  ترضح  نآ  تفرگرب ،
، دوب هدنز  نومأم  ات  و  تسا ، روطسم  تاوعدلا  جهم  رد  اعد  نآ  و  دیسرن . نم  هب  اهمخز  نآ  زا  يررض  دوب ، نم  اب  اعد  نیا  شنوچ  دومرف :

ترـشاعم زا  ترـضح  نوچ  رگید : تیاور  هب  دـیدرگ . حوتفم  وا  يارب  يرایـسب  دـالب  و  دـنام ، ظوفحم  اـهالب  عیمج  زا  اـعد  نآ  تکرب  هب 
هللا یلـص   ) ادخ لوسر  دوخ  دج  هنیدم  هب  اجنآ  زا  و  دـش ، مارحلا  هللا  تیب  جـح  هجوتم  دـیبلط و  تصخر  نومأم  زا  دـیدرگ ، رجزنم  نومأم 

و دش ، لصاو  یهلا  باذع  هب  نومأم  ترجه  هدجیه  تسیود و  لاس  رد  و  دومن ، رایتخا  انکس  اجنآ  رد  درک و  تدواعم  ملس ) هلآ و  هیلع و 
هنیـس نوناک  رد  دسح  يهریان  تاداعـس ، تاریخ و  ندعم  نآ  تالامک  لیاضف و  عامتـسا  روفو  زا  و  درک ، تفالخ  بصغ  وا  ردارب  مصتعم 

يهدارا نوچ  ترـضح  نآ  دیبلط . دادغب  هب  هنیدم  زا  هحفص 1222 ] ار [  وا  و  دمآ ، ترضح  نآ  عفد  ددصرد  دش و  لعتـشم  شدولآ  قافن 
، دوخ باحصا  تاقث  هعیش و  رباکا  روضح  رد  دینادرگ ، دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ار  مالـسلاهیلع ))  )) یقنلا یلع  ماما  ترـضح  دومن ، دادغب 

دنزرف هب  ار  ناربـمغیپ  ریاـس  یهاـنپ و  تلاـسر  ترـضح  راـثآ  هحلـسا و  یهلا و  مولع  بتک  و  دومن ، ترـضح  نآ  تماـما  رب  حیرـص  صن 
رایتخا دوخ  دـج  تبرت  تقرافم  نینوخ  لد  اـب  درک و  عادو  ار  یمارگ  دـنزرف  نآ  هداـهن  تداهـش  رب  لد  و  دومن ، میلـست  دوخ  يهدیدنـسپ 

لاس نیمه  رد  نوعلم  نآ  دش ، دادغب  لخاد  ترجه ، متـسیب  تسیود و  لاس  مرحم  متـشه  تسیب و  زور  رد  و  دـیدرگ ، دادـغب  هناور  هدومن 
، دـش هفیلخ  نوعلم  نآ  زا  دـعب  هک  هللااـب  قثاو  هک : دـناهتفگ  یـضعب  نارگید و  هیوباـبنبا و  تیاور  هب  درک . دیهـش  رهز  هب  ار  ترـضح  نآ 

ترضح نوچ  هک : تسا  نآ  تسا  هدرک  تیاور  تازجعملا  نویع  باتک  رد  هچنانچ  مولظم  نآ  تداهش  تیفیک  و  درک . دیهش  ار  ترضح 
هدرک یضار  رورـس  نآ  لتق  هب  ار  وا  دیبلط و  ار  هنوعلم  نآ  تسناد ، ترـضح  نآ  زا  ار  لضفلا  ما  فارحنا  نیعل  مصتعم  و  دش ، دادغب  دراو 
نوچ دروآ . مولظم  ماما  نآ  دزن  هب  هدرک  دولآرهز  یقزار  روگنا  هنوعلم  نآ  دـنک ، لـخاد  باـنج  نآ  ماـعط  رد  هک  داتـسرف  وا  يارب  يرهز 

تـسناوتیمن ياهراچ  و  دـش ، نامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  هنوعلم  نآ  و  دـش ، رهاظ  شکرابم  ندـب  رد  رهز  رثا  دومن ، لواـنت  نآ  زا  ترـضح 
التبم ییـالب  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینکیم ، هیرگ  یتـشک ، ارم  هک  لاـحلا  هنوـعلم  يا  دوـمرف : ترـضح  درکیم . يراز  هـیرگ و  و  درک ،

رابیوج لاهنون  نآ  نوچ  يوش . اوسر  ترخآ  ایند و  رد  هک  دیدرگ  یهاوخ  يدنمتـسم  هک  یتسرد  هب  دـشابن ، ریذـپمهرم  هک  دـش  یهاوخ 
نآ رد  و  دـیبلط ، دوخ  مرح  هب  ار  هنوـعلم  نآ  مصتعم  دـمآرد ، اـپ  زا  نانمـشد  هحفـص 1223 ] رهز [  شتآ  زا  یناوـج  نس  لوا  رد  تماـما 

تشاد هچنآ  دمآ و  نوریب  نوعلم  نآ  مرح  زا  هکنآ  ات  داتفین ، دیفم  دندرک  هجلاعم  ابطا  دنچ  ره  و  دیسر ، مه  هب  وا  جرف  رد  يروسان  يدوز 
راهق دـنوادخ  باذـع  هب  لاوحا  نیرتدـب  اب  درکیم و  لاؤس  مدرم  زا  هک  دـش  ناشیرپ  نانچ  درک ، ضرم  نآ  ياوادـم  فرـص  اـیند  لاـم  زا 

هب يدولآرهز  لامتسد  هنوعلم ، نآ  تبراقم  ماگنه  رد  بوشآ : رهش  نبا  تیاور  هب  دیدرگ . ترخآ  ایند و  راکنایز  دش و  لصاو  لالجلاوذ 
، دشاب هتشادن  اود  هک  يدرد  هب  ار  وت  دنادرگ  التبم  ادخ  دومرف : ترـضح  دش ، رهاظ  وا  فیرـش  دسج  رد  رهز  رثا  نوچ  داد ، ترـضح  نآ 
. دش قحلم  دوخ  نیعل  ردپ  هب  نیلفاسلا  لفسا  رد  هکنآ  ات  داتفین ، دنمدوس  دندرک  اوادم  ابطا  هک  نادنچ  دیسر ، مه  هب  وا  جرف  رد  هروخ  سپ 

یلاو هک  کلملادبع  هب  و  دش ، مالـسلاهیلع )  ) یقتدمحم ماما  ترـضح  لاوحا  دقفتم  دندرک ، تعیب  نیعل  مصتعم  اب  نوچ  رگید : تیاور  هب 
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مارکا و زازعا و  رهاظ  هب  دـش ، دادـغب  لخاد  ترـضح  نوچ  دـنک . دادـغب  هناور  لـضفلا  ما  اـب  ار  ترـضح  نآ  هک  تشون  هماـن  دوب  هنیدـم 
رهم ار  فرظ  نآ  رس  و  مان ، سانسا  دوخ  مالغ  اب  داتسرف  ترـضح  يارب  یـضامح  تبرـش  و  داتـسرف ، لضفلا  ما  بانج و  نآ  يارب  اههفحت 

تعاـمج اـب  دوـخ  و  هتخاـس ، دوـخ  يارب  هفیلخ  هک  تسا  یتبرـش  نیا  تفگ : دروآ  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  ار  تبرـش  نوـچ  دوـب . هدرک 
يارب دوب و  هدروآ  دوخ  اب  فرب  و  دییامن ، لوانت  دینک و  درس  فرب  اب  هک  هداتسرف  امـش  يارب  ار  هصح  نیا  و  هدرک ، لوانت  دوخ  صوصخم 

درس ار  تبرش  نیا  دوشیم و  بآ  فرب  تفگ  نوعلم  نآ  میامن  لوانت  راطفا  تقو  بش  هک  دشاب  دومرف  ترضح  تخاس  تبرـش  ترـضح 
هحفـص هکنآ [  ات  درک  هدایز  ار  هغلابم  نوعلم  نآ  دومن ، عاـنتما  ندـیماشآ  زا  مولظم  بیرغ  ماـما  نآ  دـنچ  ره  درک ، لواـنت  دـیابیم  هدرک 

هدرک تیاور  ناقرز  زا  دوخ  ریسفت  رد  یشایع  دیشک . تاکربلا  ریثک  تایح  زا  تسد  و  دیشون ، ماکان  هب  هتسناد  ار  دولآرهز  تبرش  [ 1224
( مالسلاهیلع  ) اضر دنزرف  زا  زورما  تفگ : مدرک ، لاؤس  وا  هودنا  ببـس  زا  دمآ ، هناخ  هب  نیگمغ  مصتعم  سلجم  زا  دواد  یبا  نبا  هک  تسا 
ار وا  تسد  هک  درک  رما  هفیلخ  دندروآ ، هفیلخ  دزن  ار  يدزد  هک  اریز  دـیدرگ ، ام  ییاوسر  بجوم  هک  دـش  رداص  يرما  هفیلخ  سلجم  رد 

تقفاوم نم  اب  سلجم  لها  زا  یعمج  و  درک ، عطق  دـیاب  فک  دـنب  زا  متفگ : نم  درک ؟ دـیاب  عطق  اجک  زا  هک : دیـسرپ  نم  زا  و  دـننک ، عطق 
ماما دنزرف  یقتدمحم  ماما  هجوتم  سپ  میدرک . نایب  دیسرپ  یلیلد  کی  ره  زا  و  دیرب ، دیاب  قفرم  زا  هک  دنتفگ  نارضاح  زا  یـضعب  دندرک ،

تسین يراک  ناشیا  هتفگ  اب  ارم  تفگ : هفیلخ  يدینش ، وت  دنتفگ و  نارضاح  تفگ : وا  ییوگیم ؟ هچ  وت  تفگ : دش و  مالـسلاهیلع )  ) اضر
: دومرف ترضح  تفگ ، دیاب  هتبلا  هک  داد  دنگوس  ار  وا  هفیلخ  هلئسم ، نیا  باوج  زا  راد  فاعم  ارم  دومرف : ترضح  وگب ، ینادیم  وت  هچنآ 
وا باوج  ام  هک  تفگ  دنچ  یلیلد  و  دـنک ، دوخ  راگدرورپ  تدابع  نآ  هب  هک  دـنراذگب  ار  وا  فک  دـننک و  عطق  ار  وا  تشگنا  راهچ  دـیاب 

مدوب و هدرم  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب  شاک  هک  مدرک  وزرآ  و  دـش ، اپرب  نم  تماـیق  اـیوگ  هک  تشذـگ  یتلاـح  نم  رب  و  تفگ ، میتسناوتن 
یهاوـخریخ هک : تفگ  ناـهنپ  رد  وا  اـب  تفر و  هفیلخ  دزن  نیعل  دواد  یبا  نبا  زور  هس  زا  دـعب  تـفگ : ناـقرز  مدـیدیمن . ار  يزور  نـینچ 

وا رب  هک  ياهلئـسم  رد  هفیلخ  هک  اریز  دوـبن ، هفیلخ  تلود  بساـنم  دـش  عـقاو  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  هک  يرما  و  تسا ، مزـال  نم  رب  هفیلخ 
ناشیا هحفص 1225 ] زا [  فارـشا  رباکا و  ریاس  يرکـشل و  يارما  باتک و  ارزو و  روضح  رد  و  دیبلط ، ار  رـصع  ياملع  دوب  هدش  لکـشم 

ار هفیلخ  دـننادیم و  هفیلخ  ماما و  ار  وا  ملاع  لها  فصن  هک  يدرم  زا  یـسلجم  نینچ  رد  و  دـنتفگ ، باوج  يوحن  هب  ناشیا  و  درک ، لاؤس 
املع همه  هتفگ  كرت  هفیلخ  و  داد ، اوتف  ءاملع  عیمج  فالخرب  وا  و  درک ، لاؤس  دننادیم  تفالخ  لها  ار  وا  و  دنرامشیم ، وا  قح  بصاغ 

نخـس نیا  نوچ  نیعل  نآ  دیدرگ . وا  نایلاوم  نایعیـش و  يارب  یتجح  و  دش ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ربخ  نیا  و  درک ، لمع  وا  هتفگ  هب  هدرک 
هاگآ ارم  هک  دـهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  تفگ : دـیدرگ و  لعتـشم  شقافن  دـسح و  رفک و  يهریان  دـش و  خرـس  شموش  گنر  دینـش ، ار 

دوخ تفایض  هب  ار  ترـضح  نآ  درک  رما  دیبلط و  ار  دوخ  ناگدنـسیون  زا  یکی  رگید  زور  سپ  نآ ، زا  مدوب  لفاغ  هک  يرما  رب  يدینادرگ 
: دومرف تساوخ و  رذع  ترـضح  دیبلط ، تفایـض  هب  ار  ترـضح  تخبدـب  نآ  دـنک ، لخاد  ترـضح  نآ  ماعط  رد  يرهز  دـیامن و  توعد 

دهاوخن دشاب  امش  فیرش  عبط  یفانم  هک  يرما  ام  سلجم  رد  هک  درک  هغلابم  نیعل  نآ  موشیمن ، رضاح  امـش  سلاجم  هب  نم  هک  دینادیم 
نآ سپ  دوش . فرشم  امش  تحص  هب  هک  دهاوخیم  دراد و  امش  تاقالم  يوزرآ  هفیلخ  يارزو  زا  یکی  و  تسامـش ، ماعطا  ضرغ  و  دوب ،
رد رهز  رثا  درک ، لواـنت  نیعل  نآ  ماـعط  زا  ياهمقل  نوچ  درب ، فیرـشت  نوعلم  نآ  هناـخ  هب  موـلظم  ماـما  نآ  هک  درک  هغلاـبم  نادـنچ  نیعل 
رد رگا  يدرک  نم  اب  وت  هچنآ  دومرف : ترـضح  درک ، ندنام  فیلکت  دـمآ و  ترـضح  هار  رـس  رب  نیعل  نآ  تساخرب ، تفای و  دوخ  يولگ 

لتاق رهز  نآ  رثا  دیـسر ، لزنم  هب  نوچ  درک . تعجارم  دوخ  لزنم  هب  دـش و  راوس  يدوز  هب  و  دوب ، دـهاوخ  رتهب  وت  يارب  زا  مشابن  وت  هناخ 
تاجرد يوس  هب  تداهش  لاب  هب  شـسدقم  حور  غرم  هکنآ  ات  دوب  نالان  روجنر و  بش  زور و  نآ  مامت  رد  و  دش ، رهاظ  شفیرـش  ندب  رد 

رـصع رد  مالـسلاهیلع )  ) یقتدمحم ماما  ترـضح  هک  رفاسموبا  زا  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  هحفـص 1226 ] درک [ . زاورپ  تداعس 
ام يارب  زا  ار  ایند  ادـخ  هاگره  تیب  لها  ام  هک : دومرف  سپ  تفر ، مهاوخ  ایند  زا  بشما  نم  دومرف : درک  تلحر  اـقب  ملاـع  هب  هک  یبش  نآ 

یقتدـمحم ماـما  اـب  هشیمه  هک  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  تاجردـلا  ریاـصب  باـتک  رد  دربیم . دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  اـم  دـهاوخن ،
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، میدوب هتـسشن  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع )  ) یقن یلع  ماما  تمدـخ  رد  يزور  دوب  دادـغب  رد  ترـضح  نآ  هک  یتقو  تفگ : دوب  مالـسلاهیلع ) )
هناخ لخاد  تساخرب و  نوچ  دـش ، رهاظ  ترـضح  نآ  لاح  رد  يرییغت  هاـگان  دـناوخیم ، تشاد  شیپ  رد  یحول  دوب و  كدوک  ترـضح 

، میدرک لاؤس  لاوحا  نآ  ببس  زا  دمآ ، نوریب  ترضح  یتعاس  زا  دعب  دش ، دنلب  ترضح  نآ  هناخ  زا  هک  میدینش  نویـش  يادص  هاگان  دش 
زا دومرف : هللا ؟ لوسر  نبای  یتسناد  اجک  زا  متفگ : تسا ، هدومن  لاحترا  یقاب  يارـس  هب  یناف  راد  زا  مراوگرزب  ردـپ  تعاس  نیا  رد  دومرف :
ایند زا  مردپ  هک  متـسناد  تلاح  نیا  زا  متفاییمن ، یتلاح  نانچ  دوخ  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دش  ضراع  یتلاح  ارم  یلاعت  قح  میظعت  لالجا و 

و دوب . هدش  لصاو  یهلا  تمحر  هب  تعاس  نآ  رد  ترضح  هک  دیسر  ربخ  یتدم  زا  دعب  سپ  تسا ، هدش  لقتنم  نم  هب  تماما  تسا و  هتفر 
رد و  درک ، نفد  نفک و  داد و  لسغ  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  دـمآ و  دادـغب  هب  ضرـالا  یط  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  دراو  رگید  راـیخا  رد 
هب هنیدـم  رد  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  لـضف  نب  نوراـه  زا  ربـتعم  دنـس  هب  ینیلک  درک . تدواـعم  هنیدـم  يوـسب  زور  تعاـس  ناـمه 

يدزیا تمحر  هب  دادغب  رد  مالـسلاهیلع )  ) یقتدمحم ماما  ترـضح  هک  يزور  رد  مدیـسر  مالـسلاهیلع )  ) یقن یلع  ماما  ترـضح  تمدـخ 
یتسناد هچ  متفگ : تسا ، هدرک  تلحر  هحفص 1227 ] ایند [  زا  مراوگرزب  ردپ  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : ترـضح  دوب ، هدش  لصاو 

: رگید تیاور  هب  تسا . تماما  مزاول  زا  تلاح  نآ  هک  متـسناد  و  متفاـییمن ، رتشیپ  هک  متفاـی  دوخ  رد  یتلاـح  رد  دومرف : هللا ؟ لوسر  نباـی 
يا تسیچ  وت  هیرگ  ببـس  تفگ : هدج  تسیرگ ، تسـشن و  وا  نماد  رد  دمآ و  دوخ  يهدج  دزن  دـش و  هناخ  لخاد  زور  نآ  رد  ترـضح 

تسا نینچ  دومرف : ترضح  وگم ، نخس  نیا  یمارگ  دنزرف  يا  تفگ : هدج  درک ، تقرافم  ایند  زا  نم  ردپ  لاحلا  دومرف : نم ؟ يهدید  رون 
رد هک  تسا  نآ  ترضح  نآ  تافو  خیرات  رد  رهـشا  و  دوب . هدش  عقاو  تعاس  نامه  رد  دیـسر  ربخ  نوچ  دنتـشون ، ار  هعقاو  نیا  متفگ : هک 

هبنـشهس یـضعب  و  دـناهتفگ ، زین  هجح  يذ  هام  مشـش  هبنـش  زور  یـضعب  و  دـش ، عقاو  ترجه  متـسیب  تسیود و  لاس  هدـعقلا  يذ  هام  رخآ 
قفاوم دوب ؛ هتـشذگ  يرـسک  هام و  ود  لاس و  جنپ  تسیب و  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  زا  تقو  نآ  رد  و  دناهتفگ ، هدـعقلا  يذ  هام  مهدزای 

راوگرزب دلاو  تافو  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  بوشآ  رهش  نبا  تسا . هدوب  يرسک  لاس و  هدفه  ترضح  نآ  تماما  تدم  روهـشم 
رد دوب . مک  زور  تسیب  لاس ، هدـجیه  شتماما  تدـم  و  دوب ، هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  زور  ود  هاـم و  راـهچ  و  لاـس ، تفه  ترـضح  نآ 
زا رگید  تیاور  هب  دش . عقاو  روکذم  هام  مجنپ  هبنـشهس  زور  بانج  نآ  تافو  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  نافلاخم  قیرط  زا  همغلا  فشک 

و دوب ، زور  هدزاود  هام و  هس  لاـس و  جـنپ  تسیب و  تاـفو  ماـگنه  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دـمحم 
ترـضح نآ  تافو  و  درک ، یناگدنز  هام  هس  لاس و  تفه  دوخ  راوگرزب  ردپ  اب  و  دوب ، ترجه  مجنپ  دون و  لاس  رد  ترـضح  نآ  تدالو 

هن دوخ ، دلاو  تافو  تقو  رد  رگید : تیاور  هب  دش . عقاو  ترجه  متـسیب  تسیود و  لاس  هجحیذ  هام  مشـش  هبنـشهس  زور  هحفص 1228 ] ] 
ترـضح نآ  رمع  زا  تافو  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دـمحم  دنـس  هب  يریمح  لیالد  باـتک  زا  تشاد . هاـم  دـنچ  لاـس و 

ردپ زا  دعب  و  هدش ، عقاو  تسیب  تسیود و  لاس  هجحیذ  هام  مشش  هبنـشهس  زور  و  دوب ، هتـشذگ  زور  هدزاود  هام و  هس  لاس و  جنپ  تسیب و 
رد شیرق  رباقم  رد  و  دـش ، عقاو  دادـغب  رد  بانج  نآ  تافو  قافتا  هب  و  درک . یناگدـنز  مک  زور  جـنپ  تسیب و  لاس  هدزون  دوخ  راوگرزب 

دننکیم . ترایز  ار  ترضح  نآ  نونکا  هک  یعضوم  رد  دیدرگ ، نوفدم  مالسلاهیلع )  ) مظاک یسوم  ماما  دوخ  راوگرزب  دج  يولهپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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